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صفحه 8

هــوای گریــــه با همایــــون
گزارش اختصاصی وقایع اتفاقیه از کنسرت همایون شجریان در شهرستان قوچان

صفحه 7

درنگی بر حادثه خودزنی در دانشکده علوم اداری

ــب و  ــه خبرعجی ــود ک ــته ب ــات نگذش ــان امتحان ــزی از پای چی
غیرمنتظــره اقــدام بــه خودزنی یکــی از دانشــجویان دانشــکده علوم 
ــاه یکــی  ــرد. در روز 29 دی م اداری و اقتصــاد همــه را مبهــوت ک
از دانشــجویان رشــته اقتصــاد بــرای اعتــراض بــه نمــره خــود بــه 
اتــاق اســتاد مــی رود و چــون بــه هدفــش نمی رســد وی را تهدیــد 
بــه خودزنــی می کنــد و پــس از بی اعتنایــی اســتاد رگ دســتش را 
می زنــد. حــال در ایــن بــاره کــه ایــن دانشــجو چــه هدفــی داشــته 
و چــه اتفاقاتــی افتــاده نقــل قول هــا فــراوان اســت. دانشــجویانی که 
ــع  ــتاد تجم ــاق اس ــت در ات ــود پش ــی خ ــت از هم کالس در حمای
کــرده بودنــد ماجــرا را این گونــه شــرح می دهنــد: »ایــن دانشــجو 
ــاق اســتاد مــی رود و  ــه ات وقتــی از ایــن درس نمــره 3 می گیــرد ب
خواهــش می کنــد برگــه امتحانــی را بــه وی نشــان دهــد. اســتاد 
نیــز اعتنایــی نمی کنــد و او را بــه بیــرون از اتــاق راهنمایــی می کنــد. 
دانشــجوی مذکــور نیــز اقــدام بــه خودزنــی می کنــد.« امــا همیــن 
ماجــرا از زبــان مســئولین دانشــکده بــه شــکل دیگریســت. ســید 
هــادی ابراهیمــی )مدیــر دفتــر ریاســت و روابــط عمومــی دانشــگاه 
فردوســی( بــه خبرنــگار ایســنا می گویــد: »ایــن دانشــجو از اســتاد 
ــام  ــچ نظ ــن درخواســت در هی ــرده اســت. ای ــره 10 ک ــب نم طل
آموزشــی دنیــا جایگاهــی نــدارد. بــا اینکــه اســتاد بــه وی می گویــد 
مــن می توانــم نمــره تــک را ترمیــم کنــم امــا دانشــجو همچنــان بر 
کســب نمــره قبولــی اصرارکــرده و تهدیــد می کنــد کــه بــه خــود 
آســیب خواهــد زد. ایــن اســتاد نیــز زمانــی کــه بــا ایــن تهدیــد 
ــن  ــک گرفت ــرای کم ــاتید ب ــر اس ــراغ دیگ ــود، س ــه می ش مواج
مــی رود.« ایــن درحالــی ا ســت کــه دانشــجوی مذکــور در مصاحبه 
بــا خبرنــگار ما می گویــد: »هشــت روز مشــغول خواندن ایــن درس 
بــودم. وقتــی نمره هــا اعــالم شــد مــن 3 شــده بــودم و میانگیــن 
کالس پنــج بــود. انتظــار چنین نمــره ای نداشــتم. پیش اســتاد رفتم 
تــا برگــه ام را ببینــم امــا گفــت برگــه را فقــط بــه آمــوزش نشــان 
ــتر  ــت. بیش ــد 9.75 اس ــه می ده ــره ای ک ــر نم ــد و حداکث می ده
اصــرار کــردم امــا وقتــی بــه حرفــم توجــه نشــد، رگــم را زدم! امــا 
حقیقتــش اصــالً بــرای ایشــان اهمیتــی نداشــت. فکــر نمی کــردم 
اســتادم آنقــدر بی رحــم باشــد کــه از اتــاق بیــرون بــرود. اگر اســتاد 
ــا بــه حرف هایــم گــوش مــی داد، حتــی اگــر  صحبــت می کــرد ی
نمــره نمــی داد هــم چنیــن کاری نمی کــردم.« فــارغ از صحــت هــر 
کــدام از روایت هــا بایــد پرســید چــه می شــود کــه یــک دانشــجو 
ــد؟ مقصــر  ــراض خــود برمی گزین ــان اعت ــرای بی ــن راهــی ب چنی
کیســت؟ خــوب کــه دقــت کنیــم بــاوری در ذهــن دانشــجویان 
وجــود دارد کــه اگــر اســتاد بخواهــد نمــره ندهــد رئیــس دانشــگاه 
ــز درجهــت  ــادی نی ــد و داســتان های زی ــد کاری کن ــم نمی توان ه

اثبــات ایــن گــزاره شــنیده و دیده ایــم.
به راســتی ایــن بــاور از کجــا می آیــد؟ آن هــم زمانی کــه در 
آیین نامــه دانشــگاه، بندهــا و تبصره هایــی وجــود دارد کــه بــه نفــع 
دانشجوســت. عبــاس زاده، معــاون آموزشــی دانشــکده علــوم اداری 
می گویــد: »هــر نــوع اعتــراض بــه نمــره روالــی دارد؛ اگــر دانشــجو 
در اعتــراض ازطریــق پرتــال قانــع نشــد، می توانــد اعتــراض کتبــی 
خــود را بــه معاونــت آموزشــی دانشــکده ارائــه دهــد. اوراق با کلید 
ــر گــروه ارســال می شــود  ــه مدی ــوای تدریــس، ب ســؤاالت و محت
ــد آن را  ــر الزم برخوردارن ــه از تبح ــه در آن زمین ــتاد ک و دو اس
بررســی خواهندکــرد.« ســوال اینجاســت کــه قوانیــن چگونــه اجرا و 
اعمــال می شــوند کــه اکثــر مــا دانشــجویان تمایلــی بــه طی کــردن 
مســیرهای قانونــی نداریــم و بارهــا از حــق و حقوق خــود صرف نظر 
ــاختارهای  ــت »س ــد گف ــوال بای ــن س ــه ای ــخ ب ــم؟ در پاس کرده ای
ــردی  ــی دلس ــل اصل ــگاه عام ــک« در دانش ــد بروکراتی ناکارآم
دانشــجویان در پیگیری حقوقشــان اســت. اینکه اســاتید و مسئولین 
چــه ذهنیتــی به دانشــجویان داده انــد که راه هــای پیگیــری قانونی را 
چنیــن صعب العبــور می بیننــد قابــل تأمــل اســت. خاصــه وقتــی با 
همراهــی و تأییــد ســایر دانشــجویان مواجــه می شــویم و می بینیــم 
دل خیلی هــا از چنیــن رفتارهایــی خــون اســت! البتــه بایــد توجــه 
داشــت کــه اتفــاق رخ داده، اتفاقــی خــاص و نــادر بــود کــه عالوه بر 
علــت فــوق ریشــه در مســائل و مشــکالت دیگــری نیــز دارد کــه 
در بحــث مــا نمی گنجــد. بنابرایــن مطالبــه اخــراج اســتاد مذکــور 
نیــز درخواســتی گــزاف و دور از انصــاف اســت کــه بیشــتر ناشــی 
از غلیــان احساســات دانشــجویان می باشــد. در پایــان بایــد گفــت 
اتفــاق رخ داده هرچنــد تلــخ و اشــتباه بــوده اســت امــا باید از ســوی 
مســئولین دانشــگاه بــه منزلــه یــک فرصــت تلقی شــود تا بــا تدبیر 
مناســب و اصــالح ســاختارهای آموزشــی علی الخصــوص ســاختار 
ــری  ــیر مطالبه گ ــردن مس ــدد هموارک ــگاه، درص ــیابی دانش ارزش

ــجویان برآیند. دانش
الزم بــه توضیــح اســت بــرای بررســی همه جانبــه ایــن موضــوع 
طــی ســه مصاحبه بــا خانــم دکتــر طبیبی)دبیــر کمیتــه انضباطی(، 
دکتــر هاشــمی )معــاون آموزشــی دانشــگاه( و دانشــجوی خبرســاز 
دانشــکده علــوم اداری تــالش کردیــم نگاهــی منصفانــه بــه ایــن 
اتفــاق تلــخ داشــته باشــیم. تالش هــای مــا بــرای مصاحبه با اســتاد 

دانشــکده علــوم اداری بــه نتیجــه نرســید.
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مقصــر کیـــست؟



رییس دانشگاه فردوسی مشهد: شعار دانشگاه فردوسی پاسخگویی و دانشجو محوری است.

 Do you like to hike? Climb mountains? Ride a mountain bike? Did you know

 that people in Seattle can do all these things indoors, in the middle of the

 city? REI, a superstore that sells equipment for outdoor activities, entertains

and educates people as they shop

 Do you want to buy hiking boots? You can try them on, of course, as at any

 other store. But at REI, you can also try them out on a man-made hiking

 trail. If you are interested in buying waterproof jacket, you can put it on and

 walk into a man-made rainstorm to make sure it really keeps you dry! If you

 want to try out a mountain bike, there`s a Mountain Bike Test Trail around

 the store. The icing on the cake is a 64-foot climbing wall where shoppers can

test climbing equipment

 This hands-on store is very popular, an it`s making a lot of money. “I like to

 go shopping here,” says on costumer. “it`s fun.” The Seattle store is changing

the whole idea of shopping. It is on the cutting edge of retail marketing in the

 United States, and experts say more stores will soon follow

in its footsteps.

Try something on: test the fit of shoes or clothes
 پــرو کردن لبــاس یا کفش
Try something out: test something to see how it works
 امتحــان کــردن کارکرد یک وســیله
 Be interested in something: want to do or have something
عالقــه به چیزی داشــتن
Make sure: check something yourself to be sure about it
اطمینــان حاصــل کردن
The icing on the cake: the best part
 بهتریــن بخــش هــر چیزی
Make money: earn money
 پول درآوردن
Be on the cutting edge (of something): be the leader
 پیشــرو بودن
 Follow in someone`s footsteps: follow someone`s example
مشــابه کار کســی را انجام دادن 

چنــدی پیــش پژوهشــی بــا حمایــت مالــی نهــاد ریاســت جمهــوری، بــر روی 1280 پســر و 
دختــر دبیرســتانی 15 تــا 18 ســاله )نیمــی پســر، نیمــی دختــر( در مــدارس شــمال و جنوب 
تهــران صــورت گرفــت کــه نتایــج آن در فصل نامــه »رفــاه اجتماعــی«، وابســته بــه دانشــگاه 
علــوم بهزیســتی و توان بخشــی منتشــر شــد. اعــدادی کــه در ادامــه مشــاهده خواهیــد کــرد، 
بســیار آزاردهنــده خواهــد بــود، پــس اگر ماننــد بزرگترهــای ما عــادت بــه ندیــدن کرده اید، 

پیشــنهاد نگارنــده ایــن اســت کــه از خوانــدن ادامــه ایــن گــزارش صرف نظــر فرماییــد.
ــوده و حــدود  ــن دانش آمــوزان ب ــه رفتارهــای پرخطــر ای ــاری« ازجمل »رابطــه جنســی اجب
15درصــد ایــن جامعــه آمــاری چنیــن رابطــه ای را گــزارش کرده انــد. ایــن تحقیــق همچنین 
ــایل  ــود از وس ــه خ ــن رابط ــوزان در آخری ــن دانش آم ــد ای ــه 33درص ــد ک ــان می ده نش
ــت  ــئله را رعای ــن مس ــر ای ــران کمت ــر دخت ــن نظ ــد و از ای ــتفاده کرده ان ــده اس پیش گیرن
نموده انــد. در دســترس بــودن ســیگار و تنباکــو بــرای همــه نوجوانــان در تمــام ســنین بــدون 
هیــچ مهــار یــا نظارتــی و تهیــه الــکل و دیگــر مــواد ُدخانــی در ظــرف چنــد ســاعت بــا یک 
ــات و  ــل گســترده مصــرف دخانی ــوان از دالی ــه را می ت ــارک محل ــه پ ــن ب ــا رفت تمــاس ی
شــرب خمــر در ایــن نمونــه آمــاری ذکــر کــرد. در زمینــه خشــونت می تــوان بــه الگوهــای 
نامناســب در فیلم هــای ســینمایی و مجموعه هــای تلویزیونــی )خصوصــاً تولیــدات خــارج از 
کشــور(، تشــویق پســران بــه ایفــای نقــش »قُلــدر« و ظلــم بــه دختــران کــه باعــث می شــود 
خشــم، نفــرت و حــس انتقــام در آنهــا باعــث بــروز رفتارهای پرخاشــگرانه شــود اشــاره کرد. 
در مــورد رفتارهــای پرخطــر جنســی نیــز مــواردی چــون پاییــن آمدن ســن بلــوغ و باالرفتن 
ســن ازدواج از علــل زمینه ســاز ذکــر شــده اســت. بســیاری از ایــن ویروس هــای رفتــاری 
خطرنــاک را می تــوان در خانــواده بــا القــای حــس صمیمیــت، عشــق واقعــی، شــادی و 
هیجــان پیشــگیری کــرد. هرچــه والدین انگیــزه ماجراجویــی نوجوان خــود را با دوســتانش 
ــا گذشــته از  ــد. ام ــدا می کن ــات کاهــش پی ــد، ریســک انحراف ــر کنن ــر و کم رنگ ت کمت
ایــن، وقتــی حــرف از الگوبــرداری و تأثیرپذیــری غلــط از فیلم هــا، شــبکه های اجتماعــی، 
اینترنــت و بقیــه ی ســوغاتی های عصــر تکنولــوژی و جامعــه ماشینیســتی غربــی به میــان 
می آیــد، یــک راه حــل همیشــگی وجــود دارد: »فرهنگ ســازی!«. امــا آیــا به راســتی وقــت 
آن نرســیده کــه یــک نفــر دقیقــاً و بــا ذکــر جزئیــات روانشناســی و جامعه شناســی بــه 
تبییــن ایــن مهــم بپــردازد؟ و یــا کالس برگــزار کــرده و بــه والدیــن در ســطح گســترده 
آمــوزش دهــد؟ مــا بــه یــک نهضــت فرهنگــی و تربیتــی دقیــق احتیــاج داریــم، چراکــه 
دیــر یــا زود ایــن نوجوانــان، مدیــران و مدبـّـران جامعــه و والدیــن بعــدی در مقــام تربیت 

و راهنمایــی خواهنــد بــود! » تــو خــود حدیــث مفصــل بخــوان از ایــن مجمــل«

دریـــــا و کویـــــر
گزارشی از اردوی دریای خاک در آذرماه گـزارشی از دومیـن مدرسه زمستـانی اقتصـاد

زمستان با طعم اقتصاد

هاشمی رفسنجانی:بدهکارها هدیه  خوبی به بیت امام ندادند.
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چنــدی پیــش دومیــن مدرســه زمســتانی دانشــگاه فردوســی در 
ــای 3 ، 5 ، 7  و 9 دی  ــخ ه ــک روزه در تاری ــب 4 کارگاه  ی قال
ــدف  ــد. ه ــزار ش ــوم اداری و اقتصــاد برگ ــاه در دانشــکده عل م
ایــن کارگاه هــا کــه بــا همــکاری انجمــن علمــی اقتصــاد توســعه 
منطقــه و گــروه اقتصــاد دانشــگاه فردوســی بــه عنــوان ســومین 
ــای ســطح علمــی  ــی شــد ارتق ــزار م ــی برگ ــداری فصل دوره م
دانشــجویان اقتصاد،مدیریت،ریاضیــات و هــم چنین دانشــجویان 
ــز  ــن هــدف، هــدف دیگــر نی ــر ای ــه عــالوه ب ــود ک مشــتاق ب
ارتقــای ســطح اطالعــات برای پذیــرش در دانشــگاه هــای معتبر 
خارجــی بــود. ایــن کارگاه هــا در 3 ام دی مــاه بــا حضــور مهــدی 
ــس از مدرســه  ــری فاینان ــدری دانشــجوی ســال اخــر دکت حی
اقتصــاد اســتکهلم ســوئد آغــاز شــد. موضــوع ایــن کارگاه روش 
هــای کمــی در فاینانس بــود کــه در ایــن کارگاه ها ارزیابــی پروژه 
هــا و مــوارد کاربــرد نــرم افــزار به ایــن منظــور آموزش داده شــد 
و  تعداد کمی دانشــجوی مشــتاق در آن شــرکت داشــتند. در این 
جلســه ایشــان بــا حل مســائل مختلــف کار بــا نــرم افــزار را برای 

پیشــبرد ســریع و دقیــق حــل مســائل مالــی آمــوزش دادنــد. 
ــر  ــور دکت ــا حض ــاه ب ــخ 7 دی م ــه در تاری ــه ک ــن جلس دومی
مهــدی بیهقی دکتــرای فاینانس و اســتادیار دانشــگاه تگــزاس در 
ســن انتونیــوی  امریــکا برگــزار شــد حــول موضــوع بانکــداری و 
صنعــت خدمــات مالــی بــود کــه ایشــان در طــی 4 ســاعت در 
مــورد بانکــداری ایــران و دنیــا جهــت ارتقــای ســطح بانکــداری 
نویــن توضیحاتــی را ارائــه دادنــد کــه بــه تاثیــر گــذاری بــازار ها 
در تعییــن ســودآوری بانــک هــا و همچنیــن بحــران مالــی 2008 
امریــکا نیز اشــاراتی شــد. جلســه ســوم ایــن کارگاه بــا ارائــه قوی 
 Bocconi دکتــر مرتضــی زمانیــان دکتــرای اقتصــاد از دانشــگاه
ایتالیــا بــه بهتریــن نحــو ممکن دربــاره اقتصــاد بانکــداری و بــازار 
هــای مالــی ، بحــران هــای جهانــی و ابــزار هــای مالــی در اقتصاد 
ــر آن  ــه داد . عــالوه ب اســالمی را در 4 جلســه کارگاه خــود ارائ
ــد در  ــران بای ــداری ای ــام بانک ــه نظ ــد ک ــر کردن ــان ذک ایش
جهــت مدرنیتــه شــدن حرکــت کند کــه تــا حــدودی در چند 
ســال اخیــر ایــن ســمت و ســو را گرفتــه اســت. امــا در نهایــت 
جلســه آخــر ایــن کارگاه کــه مهــم تریــن و پــر مخاطــب ترین 
ــد  ــر حام ــور دکت ــا حض ــه ب ــود ک ــا ب ــن کارگاه ه ــه ای جلس
قدوســی اســتادیار موسســه فنــاوری اســتیونس  امریــکا برگزار 
ــت  ــوع مدیری ــل موض ــه دلی ــن کارگاه  ب ــت ای ــد. اهمی ش
ــود. ایشــان ابتــدا  حســاب ســرمایه در دوران پســاتحریم ب
در ســخنرانی کلیــدی خــود بــه موضــوع مدیریــت حســاب 
دو  و ســپس  پرداخــت  پســاتحریم  ســرمایه در دوران 
ــاره ارزش اختیــارات در زنجیــره تولیــد انــرژی  کارگاه درب
ــازی(  ــئله آب مج ــران )مس ــران آب در ای ــن بح و همچنی
ــت  ــنجی ای جه ــر کارگاه نظرس ــان ه ــرد.  در پای ــه ک ارائ
ــدگان   ــرکت کنن ــدی ش ــزان رضایــت من آگاهــی از می
ــام  ــه انج ــعه منطق ــاد توس ــی اقتص ــن علم ــط انجم توس
ــل  ــورت تمای ــجویان در ص ــن دانش ــد. و همچنی ــی ش م
ــا  ــا را ب ــن کارگاه ه ــرکت در ای ــی ش ــتند گواه ــی توانس م

ــد . ــت کنن ــه ای دریاف ــت هزین پرداخ
امیــد اســت برگــزاری  ایــن گونــه کارگاه هــا کــه ایــن دوره 
بــا دعــوت دکتــر مهــدی فیضــی از اســتادان گرامــی جهــت 
ــری  ــد ام ــام ش ــتانی  انج ــه زمس ــن مدرس ــرکت در ای ش

ادامــه دار و دارای پیشــرفت باشــد.

ــه  کاهــش قیمــت نفــت کمــاکان ادامــه دارد و قیمــت نفــت ب
پایین تریــن حــد خــود در طــی 13ســال گذشــته رســیده اســت. 
اهمیــت نفــت چــه در ســطح داخلــی و چــه در ســطح بین المللــی 
بــر کســی پوشــیده نیســت. در ســطح بین المللــی نفــت به عنوان 
یکــی از مهمتریــن فاکتورهــای اقتصــاد کالن شــناخته می شــود و 
بــا توجــه بــه اهمیــت و کاربردهــای متفــاوت ایــن کاال، در جهــان 
ــده اقتصــادی و  ــک عامــل تعیین کنن ــوان ی ــا به عن امــروز نه تنه
صنعتــی بلکــه به عنــوان یک عامــل سیاســی و امنیتی نیــز مطرح 
ــد از  ــی، 10درص ــر ارزش پول ــام ازنظ ــت خ ــارت نف ــت. تج اس
مجمــوع تجــارت جهانــی را به خــود اختصــاص داده اســت که در 
قیــاس بــا کاالهــای تجــاری دیگر ماننــد گندم بــا 3 الــی4 درصد 
ســهم ازکل تجــارت جهانــی، اهمیــت آن در تأمین ســرمایه برای 
کشــورهای دارای نفــت و درجهــت رشــد اقتصادی بیشــتر نمایان 
می شــود. امــروزه بیــش از70 درصــد انــرژی مــورد نیــاز انســان 
را نفــت و گاز، 15 تــا25 درصــد آن را زغــال ســنگ و حــدود10 
درصــد آن را اتــم تأمیــن می کنــد. در ســطح داخلــی اهمیت نفت 
از آن رو اســت کــه کمتــر از یک پنجــم تولیــد ناخالــص داخلــی و 
کمتــر از یک ســوم بودجــه دولــت را شــامل می شــود و درطــی 
تاریــخ نفــت عاملــی مهــم در جامعه شناســی سیاســی ایــران بوده 
اســت. امــا دالیــل کاهــش قیمــت نفــت را می تــوان در دو دســته 
اقتصــادی و سیاســی قــرار داد هرچنــد در نوســانات قیمتــی نفت 
ــد و تفکیــک آنهــا از  هــر دو عامــل سیاســی و اقتصــادی مؤثرن

یکدیگــر امکان پذیــر نیســت.
دالیل اقتصادی:

ــه  مهمتریــن دلیــل اقتصــادی کاهــش قیمــت نفــت مربــوط ب
قانــون عرضــه و تقاضاســت. ازســویی عرضــه نفــت بــه دالیــل 
متعــدد رو بــه افزایــش و از ســوی دیگــر تقاضــا بــرای نفــت رو 
بــه کاهــش بــوده اســت و یــا بــه تعبیــری افزایــش مــورد انتظــار 
را نداشــته اســت. از تابســتان ســال گذشــته، عرضه نفت از تقاضا 
پیشــی گرفــت کــه درنتیجه قیمت آن کاســته شــد. دلیــل اصلی 
افزایــش عرضــه، اقتصــادی شــدن تولیــد از منابــع غیرمتعــارف 
همچــون نفــت شــیل آمریکا و ماســه های نفتی کانــادا بوده اســت. 
در کنــار آن می تــوان بــه بازگشــت عــراق بــه بــازار نفــت اشــاره 
کــرد کــه پــس از ســال ها ناآرامــی، ظرفیــت تولیــد و صــادرات 
ــی،  ــرمایه گذاران آمریکای ــور س ــری از حض ــا بهره گی ــود را ب خ
اروپایــی و چینــی افزایــش داده اســت. مشــابه مســأله عــراق را 
درمــورد کشــور لیبــی هــم شــاهد هســتیم کــه درحــال افزایــش 
تولیــد نفــت اســت. هــم زمــان ایــران هــم بعــد از رفــع تحریم ها 
ــا  ــالش دارد ت ــت و ت ــت اس ــازار نف ــه ب ــت ب ــال بازگش درح
مشــتری های قدیمــی و ازدســت رفته خــود را دوبــاره پــس گیــرد 
و مقصــد نفــت خــود را همچــون دوران تحریــم فقــط محــدود به 
آســیا نکنــد. به عــالوه در ســمت تقاضــا می تــوان بــه ارقــام رشــد 
اقتصــادی کشــورهای دنیــا و به طــور خــاص چیــن، کــه یکــی از 

بزرگ تریــن واردکننــدگان نفــت به شــمار مــی رود، اشــاره کــرد. 
کــه کمتــر از میــزان مــورد انتظــار بــوده اســت. دیگر عامــل مؤثر 
بــر کاهــش تقاضا، بهبــود وضعیــت مصــرف در صنایــع انرژی بَر 
ــوده اســت کــه در ســال های اخیــر به صــورت جــدی توســط  ب
دولت هــا دنبــال می شــود. اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر و 
نگرانی هــای ناشــی از گرمایــش جهانــی نیــز بــر کاهــش تقاضــا 

ــد. ــر بوده ان مؤث
دالیل سیاسی:

ــل سیاســی کاهــش قیمــت  ــر دالی عــده ای از صاحب نظــران ب
ــا عــدم کاهــش  ــد کــه ازســوی عربســتان ب نفــت تأکیــد دارن
میــزان تولیــد خــود باعــث شــده اســت قیمــت نفــت کاهــش 
پیــدا کنــد و ایــران، روســیه و ونزوئــال کــه وابســتگی شــدیدی به 
قیمــت نفــت دارنــد دچار کســری بودجــه شــوند. اما این مســأله 
درمــورد عربســتان هــم صــادق اســت. عربســتان هــم از کاهش 
قیمــت نفــت آســیب دیــده و بــر اســاس پیش بینی هــا، امســال و 
ســال آینــده معــادل بیــش از 50 درصــد از تولید ناخالــص داخلی 
خــود، اوراق قرضــه بین المللــی منتشــر خواهــد کــرد. عالوه براین، 
ــا تحمــل  ــی ب ــازار حت ــظ ســهم ب ــرای حف ــالش عربســتان ب ت
قیمت هــای پاییــن نفــت، جنبــه اســتراتژیک هــم دارد؛ چراکــه 
ــازار به دلیــل افزایــش تولیــد نفــت شــیل،  ــا کاهــش ســهِم ب ب
ایــن کشــور نفــوذ سیاســی و جایــگاه بین المللــی خــود را نیــز در 
بیــن کشــورهای واردکننــده نفــت خــود باالخص آمریــکا متزلزل 

خواهــد دیــد.
پیش بینی ها از آینده قیمت نفت:

در ایــن مــورد دو گــروه از پیش بینــی و تحلیــل موجــود اســت. 
گــروه اول: کــه از رونــد نزولــی قیمــت نفــت می گوینــد، معتقدند 
ــازار و  ــه ب ــران ب ــت، بازگشــت ای ــن حجــم از عرضــه نف ــا ای ب
ــل  ــار )به دلی ــد انتظ ــر از ح ــتانی گرم ت ــی زمس ــر پیش بین تأثی
پدیــده ال نینــو( بــر کاهــش تقاضــا، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
قیمــت نفــت تــا 20 دالر در هــر بشــکه ســقوط کند. مؤسســاتی 
مثــل گلدمــن ســاکس و انــرژی اســپکتس در ایــن گــروه جــای 
می گیرنــد. گــروه دوم: بانک هــا و مراکــزی هســتند کــه تحلیلــی 
مشــابه عربســتان ســعودی دارنــد و اعــالم می کننــد بــا تــداوم 
نوســان قیمــت نفــت در بــازه 40 تــا 44 دالر، تولیــد نفــت شــیل 
آمریــکا حــدود 900 هــزار بشــکه در روز کاهــش خواهــد یافــت. 
به نظــر آنهــا، ایــن اتفــاق در کنــار افزایش تقاضای ناشــی از رشــد 
ــازار  ــوازن و تعــادل ب اگرچــه انــدک اقتصــادی دنیــا، موجــب ت
نفــت خواهــد شــد. بانــک اســتاندارد چارتــرد و مؤسســه انــرژی 

آکســفورد در ایــن دســته جــای می گیرنــد.
تأثیر کاهش قیمت نفت:

مجلــه اکونومیســت در ســرمقاله شــماره 26 ژانویه خــود تأثیرات 
نفــت ارزان را بــر اقتصــاد جهانــی در مــوارد زیــر برمی شــمارد:

1. نفــت ارزان ســبب رونــق واردات از اروپــا گرفتــه تــا آفریقــای 
جنوبــی شــده اســت. تعرفــه واردات نفــت خــام در حــوزه یــورو 
از اواســط ســال 2014 تاکنــون، حــدود 2 درصــد تولیــد ناخالــص 

داخلــی ایــن حــوزه کاهــش یافتــه اســت. 

ــروز تنــش و  ــه ب ــد منجرب 2. ســقوط فاحــش درآمدهــا می توان
بی ثباتــی سیاســی در نواحــی حســاس و شــکننده جهــان نظیــر 

ونزوئــال و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس شــود.
3. نفــت ارزان یــک محــدوده پــاک نیــز دارد. چراکــه می توانــد 
ــر،  ــن ام ــه ای ــد ک ــش ده ــی را کاه ــی گاز طبیع ــت جهان قیم
زغال ســنگ را کــه آالینده تریــن و کثیف تریــن ســوخت 
فســیلی محســوب می شــود را از میــدان بــه در می کنــد. امــا در 
بلندمــدت، ســوخت های فســیلی ارزان، انگیــزه و عــزم جهانــی را 

ــد. ــش می ده ــوی کاه ــرات ج ــه تغیی ــدام علی ــرای اق ب
4. در گذشــته، نفــت ارزان، اقتصاد جهان را شــناور نگاه می داشــت 
زیــرا مصرف کنندگان بیــش از تولیدکننــدگان هزینــه می کردند. 
امــا امــروزه، ایــن حســاب و کتاب کمتر از گذشــته آســان اســت. 
مصرف کننــدگان آمریکایــی بیــش از آنچــه کــه تصــور می شــد 
درحــال پس اندازکــردن هســتند و درمقابــل، تولیدکننــدگان نفتی 
نیــز کــه تــا پیــش از ایــن یعنــی در زمــان باالبــودن قیمت هــا، 
ــود  ــای خ ــاال در هزینه ه ــد، ح ــرده بودن ــه ک ــابی هزین حس
ــا،  ــقوط در قیمت ه ــن س ــس از آخری ــد. پ ــی می کنن صرفه جوی
روســیه از کاهــش 10 درصــدی هزینه هــای دولتــی خــود خبــر 

داد.
ــر  ــا اث ــر تقاض ــر، ب ــرق مهم ت ــن ازط ــت ارزان، همچنی 5. نف
می گــذارد. وقتــی نفــت خــام بشــکه ای 100 دالر بــود، 
ســرمایه گذاری روی پروژه هــای تحقیقاتــی و اکتشــافی در مناطقی 
نظیــر قطــب شــمال، غــرب آفریقــا و برزیــل منطقــی بــه نظــر 
می رســید. امــا بــا کاهــش قیمتهــا، ســرمایه گذاری نیــز بــه تبــع 
ــارد دالری  ــا هزینــه 380 میلی ــی ب آن کاهــش یافــت. پروژه های
ــای  ــه  دارایی ه ــز هزین ــکا نی ــد و در آمری ــق درآم ــال تعلی به ح

ثابــت در صنایــع نفتــی درمقایســه بــا میــزان اوج آن، 50 درصــد 
افــت کــرد.

تأثیر کاهش قیمت نفت در ایران: 
ــت در  ــه دول ــری بودج ــب کس ــت موج ــت نف ــش قیم کاه
اقتصــاد ایــران خواهــد شــد. در ایــران حقــوق کارمنــدان دولت 
ــدوق  ــت دارد. صن ــه نف ــتقیم ب ــتگی مس ــش آن وابس و افزای
بازنشســتگی کشــوری بــدون کمک های دولــت تــوان پرداخت 
حقــوق بــه اعضــای خــود را نــدارد و خدمــات اجتماعــی دولت 
از محــل درآمــد نفتــی تأمیــن می شــود. بــا ایــن حــال تجربــه 
تاریخــی نشــان داده اســت کــه کاهــش قیمــت نفــت می توانــد 
در بلندمــدت بــرای ایــران مثبــت باشــد. ایــن اتفــاق می توانــد 
ــه دولــت شــود و ازســوی  باعــث کاهــش وابســتگی مــردم ب
دیگــر دولــت را وادار کنــد بــرای آزادســازی اقتصــادی ایــران 
اقدامــات عملــی و تأثیرگــذار انجــام دهــد. بــا نگاهــی بــه تاریخ 
معاصــر ایــران درمی یابیــم کــه هــرگاه قیمــت نفــت بــاال نبوده 
اســت ایــران بهتریــن دوره های رشــد و توســعه اقتصــادی خود 
را تجربــه کــرده اســت و اتفاقــاً دو بحــران اصلــی در اقتصــاد 
ــد در  ــی خواهــد مان ــر آن باق ــا ســالیان ســال اث ــران کــه ت ای
دوره ای بــود کــه ایــران بــا افزایــش شــدید قیمت نفــت مواجه 
ــل  ــت آن به دلی ــت و قیم ــازار نف ــی ب ــت. پیش بین ــوده اس ب
پیچیدگــی ایــن بــازار و تأثیرپذیــری از عوامــل زیــادی همیشــه 
بســیار دشــوار بــوده اســت امــا احتمــال کاهــش قیمــت بســیار 
ــود  ــر ب ــد منتظ ــد. بای ــر می رس ــش آن به نظ ــتر از افزای بیش
ــوع خواهــد  ــا به وق ــرژی دنی ــازار ان ــی در ب ــد چــه اتفاقات و دی
پیوســت و امیــدوار بــود دولــت حســن روحانــی بتوانــد از ایــن 

پیــچ تاریخــی به ســالمت عبــور کنــد.

خبرنامه

رییــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا بیــان اینکــه هــر آنچــه کــه داریــم از امــام)ره( داریــم، گفت:»همــه بایــد خــود را 
بــه امــام)ره( و بیــت امــام)ره( بدهــکار بدانیــم امــا متاســفانه بدهکارهــا هدیــه خوبــی بــه بیــت امــام)ره( در مقدمــه انتخابــات 
ندادنــد.« آیــت اهلل اکبــر هاشــمی رفســنجانی در مراســم گرامیداشــت ســالروز ورود امــام خمینــی)ره( بــه میهــن کــه روز دوشــنبه 
ــول  ــی اســت را قب ــام خمین ــه جــدش ام ــه اشــبه ب ــت شــخصیتی ک ــرد: صالحی ــار ک ــزار شــد، اظه ــاد برگ ــرودگاه مهرآب در ف
نمی کننــد؛ شــما صالحیــت خــود را از کجــا آورده ایــد؟ چــه کســی بــه شــما اجــازه داده اســت کــه قضــاوت کنیــد؟ چــه کســی 
ــا  ــود هیچ کــدام از این ه ــردم نب ــی م ــام و نهضــت و اراده عموم ــر ام ــرای شــما باشــد؛ اگ ــون داد؟ صداوســیما ب ــه شــما تریب ب
نیــز نبودنــد. وی تصریــح کــرد: »اگــر امــام، نهضــت امــام و اراده عمومــی مــردم نبــود هیــچ کــدام ایــن هــا نیــز نبودنــد . هدیــه 
بــدی بــه بیــت امــام)ره( در زمانــی کــه بایــد همــه بــه هــم تبریــک بگوییــم دادنــد کــه ان شــاءاهلل خداونــد از شــما بگــذرد و 
شــما را ببخشــد.« رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفت:»بایــد بگذاریــد مــردم بــه هــر کــه مــی خواهنــد رای دهنــد. 

مــن کــه قدرتــی نــدارم کــه فشــار بیــاورم کــه در مــورد تاییــد صالحیــت هــا تجدیدنظــر شــود.
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بــه گــزارش خبرنــگار دانشــگاهی خبرگــزاری دانشــجویان ایران)ایســنا(- منطقه خراســان، دکتــر محمدکافــی 13 بهمن ماه 
در همایــش علمــی کــه در دانشــکده کشــاورزی برگــزار شــد، تصریــح کــرد: حداقــل در دولــت تدبیــر و امیــد دانشــجو به 
 عنــوان محــور اصلــی دانشــگاه مدنظــر بــوده و اعتمــاد بــه دانشــجویان در دانشــگاه فردوســی باعــث شــده کــه رتبه هــای 
خوبــی را در زمینه هــای مختلــف کســب کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه 66 ســال از فعالیــت دانشــگاه فردوســی می گــذرد 
و ســومین دانشــگاه قدیمــی کشــور اســت، ادامــه داد: برنامــه دانشــگاه فردوســی ایــن اســت کــه در 10 ســال آینــده بــه 

جایــگاه دوم دانشــگاه های کشــور برســد و در بیــن 10 دانشــگاه برتــر جهــان اســالم و 500 دانشــگاه برتــر دنیــا باشــد.
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ــی در  ــران اصل ــی از بازیگ ــوان یک ــعودی به عن ــتان س عربس
محیــط پیرامونــی جمهــوری اســالمی ایــران محســوب می شــود 
کــه دارای تأثیرگذاری هــای قابــل توجهــی در عرصــه تحــوالت 
منطقــه ای اســت؛ از ایــن منظــر نمی تــوان واقعیت هــای مربــوط 
بــه عناصــر قــدرت و پیامدهــای رفتــاری آن را نادیــده گرفــت. 
ــی،  ــم نفت ــع عظی ــرزمینی، مناب ــعت س ــل وس ــتان به دلی عربس
ــه و  ــه و مدین ــی مک ــک و شــهرهای مذهب ــت ژئوپولیتی موقعی
ادعــای  آن کشــور درخصــوص رهبــری جهــان عــرب و جهــان 
ــاالت  ــژه ای ــرب و به وی ــا غ ــتراتژیک ب ــای اس اســالم و پیونده
متحــده، به صــورت طبیعــی به عنــوان رقیــب منطقــه ای عمــده 

ــود. ــوب می ش ــران محس ــرای ای ب
اکنــون به نظــر می رســد سیاســت خارجــی عربســتان ســعودی 
ــوده  ــع ب ــظ مناف ــه روی و حف کــه طــی دهه هــای گذشــته میان
ــی  ــه درپ ــی )ازجمل ــه ای و جهان ــد منطق ــی معــادالت جدی درپ
»برجــام«( دســتخوش تغییــر گردیده اســت. تغییر در مناســبات 
تهــران و واشــنگتن به ســختی خــواب حــکام عربســتان را 
مغشــوش نمــوده اســت. تــا پیــش از برجــام، ریاض و واشــنگتن 
علی رغــم تفاوت هــای ماهــوی و شــکلی عمــده بــا یکدیگــر در 
اغلــب مــوارد سیاســت های خاورمیانــه ای آنــان بــه یــک نقطــه 
ــه  ــوده اســت ک ــر از آن رو ب ــن ام منتهــی می گشــته اســت. ای
هــر دو کشــور سیاســت های خــود را بــا توجــه بــه یــک مؤلفــه 
واحــد و خــاص جهــت داده انــد. هر دو کشــور دشــمن مشــترکی 
)ایــران( را بــرای خــود ترســیم کــرده و ایــن نکتــه را محــور و 
موتــور محــرک سیاســت خارجــی خــود قــرار داده انــد. حضــور 
ایــن دشــمن مشــترک تا پیــش از برجــام ســبب آن بوده اســت 
کــه به طــور طبیعــی بســیاری از اهــداف و اقدامــات دو کشــور 
بــه یک ســمت میــل نمایــد. ایــن همگامــی ریــاض و واشــنگتن 
یــک تقســیم کار بین المللــی و منطقــه ای را بــرای ایــن دو درپــی 

داشــته اســت. حــال و در فضــای پســابرجام آنچــه خــواب را در 
حــوزه سیاســت بین الملــل از چشــمان دولــت مــردان ســعودی 
ــنگتن  ــا واش ــان ب ــه اشتراک ش ــن نقط ــت رفتن ای ــوده، ازدس رب
ــان  اســت. یعنــی هــراس از اینکــه دیگــر خصــم منطقــه ای آن

خصــم مشترک شــان بــا ایــاالت متحــده نباشــد.
ــه  ــد ک ــی دریافته ان ــال ها به خوب ــی س ــتان ط ــران عربس رهب
ــاالت متحــده مدیریــت  ــا ای اتحــاد و جهت گیــری مشــترک ب
هزینه هــای مــادی، انســانی و اخالقــی کــه سیاســت های 
آنــان چــه در داخــل عربســتان )زیــر پــا گــذاردن بی محابــای 
حقــوق بشــر( و چــه در ســطح منطقــه ای )نظیر نقش عربســتان 
در بســط تروریســم در منطقــه( بــه بــار آورده اســت را ممکــن 
می ســازد. نظــر به همیــن امــر، حــال چیــز عجیبــی نیســت کــه 
بــه تماشــا نشســتن مالقات هــای مکــرر وزرای خارجــه ایــران و 
ایــاالت متحــده و برون دادهایــی نظیــر برجام، آزادســازی ســریع 
ســربازان آمریکایــی دســتگیر شــده در آب هــای ایــران، تبــادل 
زندانــی و ... کابوســی بــرای ریــاض باشــد. کابوســی کــه در آن 
قــدرت منطقــه ای رقیب عربســتان بــدون آنکه حتــی تضادهای 

بعضــی هــا صدایــش مــی کردنــد دریــای خــاک. راســتی که 
دریــا مــی توانــد نزدیــک تریــن و دورتریــن تشــبیه بــه کویر 
ــا و  ــم دری ــه مــن اســت کــه مــی گوی باشــد. اصــال اگــر ب
کویــر خواهرهــای دوقلــوی همســانی هســتند کــه عظمت هر 
دو بــه انــدازه ایســت کــه ممکــن اســت یــک آن از ذهنــت 
بگــذرد کــه نکنــد تا تــه دنیــا ادامــه دارنــد! مثل وقــت هایی 
کــه بچــه بــودم و مــی گفتنــد انتهــای رنگیــن کمــان گنــج 
بزرگــی پنهــان شــده و هربــار کــه رنگیــن کمــان مــی زد، می 
دویــدم پــی انتهایــش و هرچقــدر مــی رفتــم نمــی رســیدم 
بــه آن گنــج نهــان. کویــر هــم همیــن اســت. تــا چشــم کار 
مــی کنــد کویــر اســت و بــس. بــه گمانــم کــه بــه پیشــینه 
ــد.  ــته باش ــی نداش ــان ربط ــته ایم ــتواری رش ــی و اس مذهب
محــال اســت کــه کویــر را ببینــی و دلــت نلــرزد از عظمــت 

خــدای ایــن شــگفتی.
یــک روز خبــردار شــدم کــه قــرار اســت برویــم کویــر. تمام 
خســتگی هایــم را ریختــم تــوی یــک ســاک دســتی کوچــک. 
چنــد تکــه لبــاس گــرم برداشــتم و از تمــام بالتکلیفــی هــا و 
دویــدن هــا و رســیدن هــا و گاهــی نرســیدن هــای شــهری 
ــودم آســمان شــبش  ــه شــنیده ب ــی ک ــه جای ــردم ب ــاه ب پن
آنقــدر بــه تــو نزدیــک اســت کــه مــی توانــی دســت هایــت 
ــی.  ــی کشــد ســتاره بچین ــت م ــدر دل ــی و هرچق را دراز کن
ــد. آســمان شــب شــبیه دامــن مخمــل  ــه بودن راســت گفت
ــو،  ــن و ت ــای روش ــتاره ه ــر از س ــود پ ــق ب ــی عاش دخترک
ــگار خیاطــی بــودی کــه  ــاال مــی گرفتــی ان ســرت را کــه ب
مــی خواســت ســتاره هــا را بــه دامــن دختــرک بــدوزد. روی 
رمــل هــا کــه مــی ایســتادی انــگار کــه در مبــدا مختصــات 
ایســتاده باشــی. هیــچ بُعــد و انــدازه ای نبــود. بعــد به ســرت 
ــی و  ــن مختصــات حرکــت کن ــی از ای مــی زد کــه در جهت
اینجــا بــود کــه کفــش هــا شــبیه وصلــه ای ناجــور بــه پایت 
ــی هیــچ  ــد. جدایشــان مــی کــردی و ب ســنگینی مــی کردن
واســطی تمــام گرمــای کویــر مــی رســید بــه کــف پاهایــت. 

هویتــی، ایدئولوژیــک و نظامــی )در قالــب جنگ هــای نیابتــی در 
یمــن و ســوریه( خــود بــا ریــاض را چنــدان حل وفصــل نمــوده 
ــری و  ــز از واقع نگ ــه پرهی ــار ده ــدود چه ــس از ح ــد، پ باش
فراهم کــردن قــدرت مانــور و بهره بــرداری سیاســی و اقتصــادی 
بــرای ُدول عربــی، اکنــون نــاگاه در اثــر اضطرارهــای اقتصــادی 
ناشــی از تحریم هــا و پایــان دوره وفــور مربــوط بــه نفــت بــاالی 
ــه  ــی جامع ــال اراده سیاس ــی اعم ــن در پ ــد دالر و همچنی ص
ایــران در انتخابــات ریاســت جمهوری کــه منجــر بــه پیــروزی 
ــد و  ــت نمای ــاده حیثی ــا اع ــه بازگشــته ت ــه صحن ــا، ب میانه روه
ــتفاده  ــی اس ــار درپ ــای بهنج ــایر دولت ه ــون س ــاً همچ تدریج
از مزایــای حضــوری مســالمت آمیز و بــه دور از حواشــی و 
پیکارجویــی در عرصــه بین الملــل بــرای خــروج از بحران هــای 
داخلــی خــود ازجملــه بحــران اقتصــادی برآیــد. امری کــه برای 
ریــاض و نیــز تل آویــو ســخت ناگــوار اســت. بــه نظــر در دوره 
تدبیــر و عقالنیــت حســن روحانــی، ریــاض و تل آویــو در دلتنگی 
ــی اش  ــای بین الملل ــژاد و ماجراجویی ه ــود احمدی ن ــرای محم ب

ــده اند! ــو ش همس

بیخــود نیســت کــه مــی  گوینــد پــا قلــب دوم اســت. حالش 
کــه خــوب باشــد، خوبتــر و اســتوارتر و تندتر گام برمــی دارد. 
شــن هــای کویــر تجویــز خوبــی هســتند بــرای حــال قلــب 
دوم. هــی دلــت مــی کشــد جلوتــر بــروی و پاهایــت، حتــی 
اگــر همیشــه بــی حوصلــه و تنبــل بــوده باشــند، اینبــار بــا 

اشــتیاق همراهــی ات مــی کننــد.
 قبلترهــا در کتابــی خوانــده بــودم کــه جغرافیــا مــی توانــد 
بــر خلــق و خــوی موثــر باشــد. نویســنده معتقــد بــود کــه 
ــذار  ــی تاثیرگ ــد عامل ــی توان ــه م ــر منطق ــوای ه آب و ه
ــردم آن  ــای م ــش ه ــار و واکن ــوع رفت ــری ن ــکل گی در ش
منطقــه باشــد. بعــد هــم مثــال آورده بــود کــه فرضــا مــردم 
ــور و  نواحــی گرمســیری خونگــرم و خــوش صحبــت و صب
ــا چشــم هایــی  ــد. ب آرام هســتند. کــودکان کویــر آرام بودن
ــدم  ــان را ندی ــوخته. زن هایش ــاب س ــتی آفت ــق و پوس عمی
ولــی مردهایشــان انــگار کــه کــوه صبــر باشــند. مــرد بومــی 
جوانــی در آنجــا بــود کــه بخشــی از درآمــدش را بــی شــک 
ــر  ــود. کوی ــه هــای گردشــگری اش ب ــر و جاذب ــون کوی مدی
ــور  ــک موت ــود. ی ــرده ب ــب ک ــم ترکی ــا ه ــه را ب و مدرنیت
چهارچــرخ داشــت و شــهری هــای تشــنه هیجــان و ســرعت 

ــی از  ــاً بخش ــام صرف ــی از برج ــویش ناش ــراس و تش ــه ه البت
ــران را  ــال ته ــاض در قب ــر ری ــی اخی ــرد تهاجم ــل رویک دالی
ــل  ــن دلی ــر عمده تری ــن ام ــاید ای ــه ش ــد. گرچ ــن می کن روش
ــی  ــکالت داخل ــا و مش ــو گرفتاری ه ــر س ــن از دیگ ــد. لیک باش
ــا  ــه و ی ــتان را گرفت ــان عربس ــون گریب ــا اکن ــه ی ــددی ک متع
ــان  ــدان دور آن ــه چن ــده ای ن ــه آین ــوط ب در چشــم اندازی مرب
را درگیــر خواهدنمــود، زمینــه را فراهــم نمــوده اســت تــا حــکام 
ســعودی بــرای فــرار از مشــکالت داخلــی خــود اقــدام بــه »فرار 
به ســوی بیــرون« نماینــد و درنتیجــه رویکردهایــی خصمانه علیه 
ــد. دردســرهای اقتصــادی ناشــی از کاهــش  ــران اتخــاذ کنن ای
بهــای نفــت نظیــر کســری بودجــه از ســویی و از ســوی دیگــر 
مشــکالتی نظیــر حرکــت گروه هــای تکفیــری و ســلفی برآمــده 
از مطالبــات دینــی بخشــی از مــردم عربســتان به ســمت تقابــل 
ــا حکومــت پادشــاهی ایــن کشــور و در نقطــه مقابــل ظهــور  ب
تدریجــی مطالبــات دموکراتیــک بخشــی از جمعیت این کشــور 
ــر  ــه دیگ ــد و درنتیج ــرار گرفته ان ــرب ق ــر غ ــت تأثی ــه تح ک
حکومــت و رفرماســیون اجتماعــی- سیاســی واپســگرا و ارتجاعی 
ایــن کشــور را به راحتــی تحمــل نخواهنــد نمــود، ازجملــه ایــن 

مشــکالت مــورد اشــاره هســتند. 
در واقــع هــدف حــکام ســعودی حفــظ انســجام داخلــی بــه بهانــه 
وجــود تهدیــد »دشــمن خارجــی« اســت محصولــی کــه در پــی 
برداشــت آن از ایــن فراگــرد خصومــت ورزی بــا ایــران هســتند. در 
نگاهــی جامع تــر می  تــوان گفــت کــه در واقع عربســتان اســتراتژی 
»حفــظ امنیــت در منطقــه آشــوب زده« را پــی می جویــد. اقدامــات 
تحریک آمیــزی نظیــر گــردن زدن شــیخ نمــر نیز با هــدف تعمیق 
بحران هــای منطقــه ای و تحریک کــردن تهــران بــه منظــور نشــان 
دادن واکنــش متقابــل صــورت می گیرد؛ البتــه غاقــل از آنکه اکنون 
در تهــران شــیخ دیپلمات زمــام امــور اجرایی و دیپلماتی هوشــیار و 
بــا ظرافــت هدایــت دســتگاه دیپلماســی را به دســت دارد کــه حتی 
به رغــم بحران آفرینــی تندروهــای داخلــی )نظیــر حملــه نابخردانه 
بــه ســفارت عربســتان( بــا درایــت خــود مانــع از آن می شــوند که 

ایــران بــه دام توطئه هــای عادل الجبیــر گرفتــار آیــد.

را مــی نشــاند روی آن و بــا ســرعت از روی رمــل هــا مــی 
گذشــت. هرکــس کــه ســوار مــی  شــد، بــدون اســتثنا تمــام 
آن پنــج شــش دقیقــه را از تــه دل فریــاد مــی کشــید. دروغ 
نیســت اگــر بگویــم مــرد در آن بعــد از ظهــر نزدیــک بــه 
شــصت نفــر را روی موتــور ســوار کــرد و جیــغ هــای ممتــد 
هــر کــدام را تــاب آورد. امــا هــر زمــان کــه بــه چهــره اش 
نــگاه مــی کــردی آرام بــود. انــگار کــه در دنیــای دیگــری 
باشــد. در دنیایــی کــه هیچکــس در آن بــرای پنــج دقیقــه 

متوالــی نزدیــک گوشــت فریــاد نمــی کشــد!
مــی دانیــد... بــه گمانــم بــرای هرکداممــان یــک راه فراری 
باشــد کــه فرضــا هربــار زندگــی ســخت گرفــت از آنجــا 
ــی هــم نمــی شــود اســمش  ــه خیل ــه چــاک! البت ــم ب بزنی
ــس اســت.  ــور فرصــت تنف ــک ج ــرار. ی را گذاشــت راه ف
ــی  ــه ای در جلســه ای طوالن ــد دقیق ــبیه اســتراحتی چن ش
ــرای چنــد ثانیــه در هــوای گرفتــه و  ــا پنجــره ای کــه ب ی
دم کــرده اتوبوســی بــاز مــی شــود یــا مرخصــی هــای چنــد 
ــرار هرکــس  ــد. راه ف ــس اب ــای حب ــی ه ــرای زندان روزه ب
ــود  ــی ب ــرار خوب ــر راه ف ــرق دارد. کوی ــری ف ــا دیگ ــم ب ه

بــرای مــن. کمکــم کــرد برگــردم بــه خــودم... 

نفــــــــــــــت ...
قصه ای که سر دراز دارد!

در هراس از گسست با واشنگتن، در اندیشه فرار به سوی بیرون
بررســــی چـــــالشــــهای سیاســــــت خــــارجی عربـــــستان سعــــــودی

[داستان کوتاه]

اصطالحات متن:

.

.

کالس زبان شـــاخ های مجــازی و تأثیــر »شــاخ« در حیات ســالم

دارالفنون
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گفتگوی اختصاصی با دانشجوی جنجالی دانشکده علوم اداری؛
کارم درســــت نبــــود ولــــــی...

دکتر طبیبی)دبیر کمیته انضباطی دانشگاه فردوسی( در گفتگو با وقایع اتفاقیه عنوان کرد:
ضرورت ایجــــاد کارگـــاه های آموزشـــی بـــرای اســــاتید

دکـــتر محمــدرضا هاشـــمی در گفتــــگو با وقایـــع اتفاقیـــه:
اعتراضات فقط در چارچوب پرتالی بررسی می شود.

همراه با سازمان دانشجویان در روزهای آینده
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ــا  ــتم وی ب ــرب و ش ــدان و ض ــگاه زاه ــجوی دانش ــک دانش ــه ی ــناس ب ــراد ناش ــه اف ــر حمل ــی ب ــاری مبن ــی درج اخب در پ
چاقــو ، وی در مراحــل بعــدی تحقیقــات اعتــراف کــرد کــه بــا اســتفاده از اســپری بــی حــس کننــده و بــر اثــر مشــکالت 
خانوادگــی اقــدام بــه خودزنــی کــرده اســت. ســرهنگ مســعود حیــدری رئیــس پلیــس اطالعــات و امنیــت عمومــی سیســتان 
و بلوچســتان طــی گفتگویــی تاکیــد کــرد: در پــی ایــن اتفــاق و پــس از بررســی هــای اطالعاتــی و مالقــات حضــوری مامــوران 
پلیــس اطالعــات امنیــت عمومــی بــا دانشــجوی مجــروح بــه نــام یاســر . ن کــه در بیمارســتان امــام علــی )ع( شهرســتان 
زاهــدان بســتری بــود مشــخص گردیــد نامبــرده پــس از تهیــه اســپری بــی حــس کننــده لیــدو کائیــن از داورخانــه و یــک 
ــا  ــن دانشــجو پــس از اینکــه ب ــزود: ای ــی نمــوده اســت. وی اف ــه خــود زن ــدام ب ــگاه اق ــه خواب ــو در مراجعــت ب قبضــه چاق
ــوان نمــوده  ــا یکــی از دوســتانش تمــاس گرفتــه و عن ــه وســیله تلفــن همــراه خــود ب ــی نمــود ب ــه خــود زن ــدام ب ــو اق چاق
ــا  ــه وســیله چاقــو و درخواســت پــول از او وقتــی ب ــه لبــاس محلــی بعــد از تهدیــد ب اســت کــه 4 نفــر ناشــناس ملبــس ب

مقاومــت وی مواجــه شــده انــد بــه او حملــه کــرده و او را از ناحیــه شــکم مجــروح کــرده انــد.

حسین محمددوست
فارغ التحصیل اندیشه سیاسی

مقصر کیست؟

درنگــی بر حـادثه خودزنی در دانشـکده علوم اداری
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آمــار خودکشــی در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 4/9 درصــد افزایشــی داشــته اســت 
از ســه ماهــه ســال جــاری 1408 نفــر در کشــور خودکشــی کــرده انــد کــه از ایــن میــان 436 نفــر زنــان و 972 نفــر مــردان 
در ســطح دانشــگاه هــا را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد و آمــار خودکشــی در ســال گذشــته نســبت بــه ســال هــای قبــل رونــد 
ــگار حــوزه دانشــگاه  ــا خبرن ــر عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران در گفتگــو ب ــد ف افزایشــی را نشــان مــی دهد.ســعید معی
گــروه علمــی پزشــکی باشــگاه خبرنــگاران گفت:بیشــترین میــزان بحــران هــای اجتماعــی در کشــور بــه خصــوص در اســتان هــای 
محــروم را خودکشــی بــه خــود اختصــاص مــی دهــد، در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه کشــور اگــر چــه بــا افزایــش اطالعــات 
و آگاهــی ظرفیــت هایشــان بیشــتر شــده اســت امــا قــدرت عــرض انــدام ندارنــد و بیــش از پیــش در معــرض بحــران هــای 
ایــن چنینــی قــرار مــی گیرنــد. عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران ادامــه داد: بنــا بــه گفتــه ریاســت حراســت کل وزارت 
علــوم از هــر 28 مــورد خودکشــی دانشــجویی در ایــران 7مــورد مربــوط بــه پســران و 21 مــورد مربــوط بــه دختــران اســت.

افزایش خودکشی میان دانشجویان

بــه جــای مقدمــه: پــس از روی دادن حادثــه خودزنــی در 
ــض  ــر متناق ــه ظاه ــای ب ــوم اداری، صحبته ــکده عل دانش
ــراض  ــد اعت ــاره رون ــگاه درب ــئوالن دانش ــی از مس بعض
دانشــجویان بــه سیســتم ارزشــیابی اســاتید مــا را 
بــرآن داشــت تــا بــه ســراغ باالتریــن مرجــع آموزشــی 
ــیار  ــمی دانش ــا هاش ــر محمدرض ــم. دکت ــگاه بروی دانش
ــکده  ــی دانش ــات انگلیس ــان و ادبی ــی زب ــروه آموزش گ
ادبیــات و زبــان فارســی، از ســال 1392 عهــده دار 
ــه  معاونــت آموزشــی دانشــگاه فردوســی اســت. مصاحب
بــا ایشــان در دو بخــش انجــام شــد. در بخــش اول دکتر 
هاشــمی بــه ســئواالت مــا بــه صــورت کتبــی پاســخ داد. 
از آنجایــی کــه بــه نظــر مــی رســید پاســخ هــای کتبــی 
نیــز دارای ابهاماتــی اســت در بخــش دوم مصاحبــه بــه 
صــورت تلفنــی وارد جزئیــات بیشــتری شــدیم. قضــاوت 

ــا شــما دانشــجویان.  ــاره پاســخ هــای ایشــان ب درب
بخش اول مصاحبه؛ مصاحبه کتبی

ــکده  ــئوالن دانش ــاوت مس ــع متف ــه مواض ــه ب ــا توج - ب
ــراض  ــیدگی اعت ــی رس ــد قانون ــون رون ــگاه پیرام و دانش
دانشــجویان بــه نمــرات، شــما به عنــوان معاونــت آموزشــی 
دانشــگاه رونــد قانونــی اعتــراض بــه نمــرات توســط 

ــد. ــرح دهی ــجویان را ش دانش
- مواضــع متفــاوت مســئوالن دانشــکده و دانشــگاه پیرامــون 
ــرات  ــه نم ــراض دانشــجویان ب ــیدگی اعت ــی رس ــد قانون رون
می  توانــد ناشــی از پرســش های متفــاوت و نیــز عــدم آگاهــی 
کامــل پرسش شــوندگان باشــد. طبیعتــاً، مرجــع قانونــی بــرای 
پاســخگویي بــه پرســش های مربــوط بــه مقــررات آموزشــی 
فقــط معاونــت آموزشــی و نیــز مدیریــت آموزشــی دانشــگاه 
ــرار  ــش ق ــورد پرس ــون م ــدام تاکن ــه هیچک ــه البت ــت ک اس
نگرفته انــد. شــاید همیــن نکتــه یکــی از عوامــل عمــده انتشــار 
اطالعــات ناقــص بــر اســاس »شــنیده های غیرمســتند« بــوده 
ــاي  ــط آموزشــی در کتابچــه »راهنم ــررات و ضواب باشــد. مق
ــنواتی،  ــق روال س ــردد. طب ــجویان«.درج می گ ــي دانش تحصیل
درهنــگام حضــور دانشــجویان جدیدالــورود در مراســم آغــاز 
دوره تحصیلــي در دانشــگاه، مجموعــه اطالعــات مــورد نیــاز 
ــه،  ــط اســکان، تغذی ــي، ضواب ــاي تحصیل ــان، شــامل راهنم آن
نحــوه مشــارکت در امــور فرهنگــی و اجتماعــی و ماننــد آن  ها، 
در قالــب لوح فشــرده )ســی دی مقــررات و ضوابــط( در اختیار 
ــات  ــف اطالع ــای مختل ــرد. بخش ه ــرار می گی دانشــجویان ق
ــگاه هــر  ــوح فشــرده به صــورت جداگانــه در وب منــدرج در ل
ــط  ــرار می گیــرد. ضواب ــز ق ــط نی یــک از معاونت هــای ذی رب
آموزشــی نیــز از ایــن امــر مســتثنا نبــوده و کتابچــه راهنمــای 

ــر  ــوح فشــرده، ب ــل روی ل ــر تحوی ــي دانشــجو عالوه ب تحصیل
روی وبــگاه مدیریــت آموزشــی دانشــگاه بــه نشــانی زیــر و در 

ــرار دارد: ــا « ق ــررات و آیین نامه   ه ــه »مق زبان
http://reg.um.ac.ir/index.php?option=com_conte
 nt&view=article&id=103&Itemid=556&lang=fa
ــوان  ــا عن ــجو ب ــي دانش ــاي تحصیل ــوم راهنم ــل س در فص
»ارزیابــی پیشــرفت دانشــجو«، ذیــل تبصــره 2 مــاده 17، روند 
قانونــی اعتــراض دانشــجویان بــه نمــرات به شــرح زیــر درج 

گردیــده اســت:
دانشــجویي کــه تقاضــای تجدیــد نظر در نمــره ارزیابــی درس 
را داشــته باشــد، می توانــد ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ 
اعــالم نمــره، تقاضــای تجدیــد نظــر خــود را از طریــق پورتــال 
ــف  ــز موظ ــر درس نی ــدرس ه ــد. م ــه نمای ــجویي ارائ دانش
اســت، ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ دریافــت تقاضــای 

دانشــجویان،  نظــر  تجدیــد 
بــه اعتراضــات دانشــجویان 
رســیدگی و اشــتباهات احتمالی 
ــی را  ــره قطع ــرف و نم را برط

تأییــد نهایــي نمایــد.
ــه عــدم اطــاع  ــا توجــه ب - ب
ایــن  از  اکثــر دانشــجویان 
رونــد قانونــی، بــه نظــر شــما 
ــال  مســئولیت دانشــگاه در قب

ــت؟ ــد چیس ــن رون ــجویان از ای ــازی دانش آگاه س
- اوالً، ادعــای »عــدم اطــالع اکثــر دانشــجویان از ایــن رونــد 
ــار و  ــد اســت برآمــده از آم ــاً ادعاســت و بعی ــی« صرف قانون
ــان از  ــی آن ــزان آگاه ــجویان و می ــق از دانش ــات دقی اطالع
ضوابــط باشــد. ثانیــاً، بــه فــرض اینکــه اکثــر دانشــجویان از 
ایــن رونــد قانونــی بی اطــالع باشــند، ایــن امــر نشــان از عــدم 
توجــه دانشــجویان بــه حقــوق خــود و نیــز ضوابــط و مقــررات 
اســت. همان گونــه کــه در بــاال اعــالم شــد، دانشــگاه، در عصر 
ــا اســتفاده  ــه نحــو مناســب و ب ــه خــود را ب ــات وظیف اطالع
ــردة  ــوح فش ــع ل ــق توزی ــم ازطری ــن ه ــای نوی از فناوری ه
ــق بارگــذاری اطالعــات  حــاوی اطالعــات الزم و هــم ازطری
ــت  ــه دانشجوس ــت. وظیف ــام داده اس ــوط، انج ــگاه مرب در وب
کــه به عنــوان قشــر فرهیختــه طبــق ضوابــط از حقــوق خــود 
دفــاع کنــد. اســتفاده دانشــجو از رونــد غیرقانونــی و غیرمجــاز 
َــَرد. مســئوالن دانشــگاه تنهــا پاســخگوي  ــه جایــي نمی ب راه ب
دانشــجویانی هســتند کــه از مســیر قانونــی نســبت بــه احقاق 

ــد. ــدام می نماین ــود اق ــوق خ حق
دو نکته نیز در این ارتباط شایان ذکر است 

1- ســابقه آموزشــی دانشــجوی مزبــور نشــان می دهــد کــه 
ضعــف بنیــه علمــی شــدید دارد و درطــی ســه تــرم تحصیــل 
خــود نمــرات بســیار پاییــن داشــته و مشــروط بــوده اســت. 

احتمــاالً، نگرانــی از اخــراِج ناشــی از مشــروطی مجــدد در ایــن 
تــرم، او را به ســوی اقــدام ناشایســت رگ زنــی و تحــت فشــار 

قــراردادن اســتاد، ســوق داده اســت. 
2- دانشــجوی مزبــور پــس از مــداوا پیگیــر موضــوع نبــوده 
ــه  ــع، ب ــجویان غیرذی نف ــر از دانش ــی دیگ ــا برخ ــت، ام اس

ــوم پیگیــر ایــن قضیــه هســتند. دالیــل نامعل
بخش دوم مصاحبه: تلفنی

ــراض  ــر اعت ــی ب ــما مبن ــات ش ــر توضیح ــاب دکت - جن
ــاله  ــت. مس ــی اس ــراض پرتال ــه اعت ــا مرحل ــجویان ت دانش
اینجاســت کــه چنانچــه دانشــجو پــس از اعتــراض پرتالــی 
از پاســخ اســتاد قانــع نشــد، چــه بایــد کــرد؟ دکتــر عباس 
ــکده را  ــوزش دانش ــه آم ــه ب ــه مراجع ــن مرحل زاده در ای
مطــرح کــرده بودنــد در حالیکــه دکتــر ابراهیمــی مراجعــه 
ــر نظــارت و ارزشــیابی دانشــگاه را. نظــر شــما در  ــه دفت ب

ــاره چیســت؟ ایــن ب
- بنــده فرقی در ایــن دو نمی 
ــر صــورت  ــی در ه ــم! ول بین
ــراض  ــد اعت دانشــجو می توان
ــن  ــرای ای ــی ب ــا جای ــد. م کن
نــوع اعتراضــات نداریم چون 
اصــل تغییــر نمــره در اختیــار 
ــم  ــتاد ه ــت و اس ــتاد اس اس
موظــف اســت نمــرات را 
ــدد، در  ــراض مج ــورت اعت ــد در ص ــد و می توان ــی کن بازبین
حضــور دیگــری یــا عــدم حضــور شــخص دیگــری، مجــددا 
ــا کســی اســتاد را موظــف  برگــه را بررســی کنــد ولــی قانون
ــرای  ــدی ب ــی رون ــاظ قانون ــد و از لح ــیدگی نمی کن ــه رس ب
رســیدگی اعتراضــات پــس از تاییــد نهایــی نداریــم و فقــط در 

ــود. ــی می ش ــات بررس ــی اعتراض ــوب پرتال چارچ
- ســوال دیگــر پیرامــون بــازه زمانــی رســیدگی بــه 
اعتراضــات پرتالــی اســت. زمــان نمــره دهــی برخی اســاتید 
متاســفانه بــه نحــوی اســت کــه فرصــت و زمــان اعتــراض 
پرتالــی را از دانشــجو ســلب مــی کنــد. در اینگونــه مــوارد 
کــه ممکــن اســت حتــی یــک تــرم هــم بــه طــول بیانجامد، 

چــه بایــد کــرد؟
- اصــال چنیــن ادعایــی قابــل قبــول نیســت! هیــچ نمــره ای 
ــزی  ــن چی ــط چنی ــرم اعــالم نمی شــود! فق ــک ت ــس از ی پ
ــه آن  ــف شــده اســت ک ــری تعری ــرای دانشــجویان دکت ب
ــرای  ــات اســت. جــز ب ــخ امتحان ــس از تاری هــم 45 روز پ
ورودی هایــی دکتــری کــه قبــل از 93 و پردیــس بین الملــل 
ــی و ...  ــای پژوهش ــرای کاره ــرم ب ــک ت ــه ی ــد ک بوده ان
ــس  ــری پ ــای دکت ــرای ورودی ه ــد، ب ــته ان ــت داش فرص
از آن، بــازه از یــک تــرم بــه 45 روز کاهــش یافــت. 
طــول زمــان اعــالم نمــرات بــرای دوره هــای کارشناســی، 

ــرای دوره  ــاوت اســت. ب ــری متف کارشناســی ارشــد و دکت
کارشناســی 10 الــی 12 روز پــس از تاریــخ امتحــان، بــرای 
دوره ارشــد چنــد روزی بیشــتر و دوره دکتــری رســما 45 
روز پــس از تاریــخ امتحانــات اســت. سیســتم در تشــخیص 
ــر  ــد و اگ ــل می کن ــات عم ــورت اتوم ــه ص ــازه ب ــن ب ای
اســتادی نمــرات را اعــالم نکنــد سیســتم قفــل خواهــد شــد 
و اگــر بخواهــد پــس از ایــن بــازه نمــرات را رد کنــد توبیــخ 
نامــه ای صــادر شــده یــا تعهــدی از ایشــان گرفتــه خواهــد 
شــد کــه در پرونــده درج شــده و بــه صــورت امتیــاز منفــی 
در پرونــده محســوب می شــود و در مســائل ارتقــاء و... بــه 
ــه آن توجــه می شــود. علــت عــدم رعایــت نظــم، حتمــا ب

-  بــه عنــوان آخریــن ســوال، آیــا اســتاد قانونــا موظــف 
ــر؟ ــا خی ــه دانشــجو می باشــد ی ــه برگــه ب ــه ارائ ب

ــم،  ــاله نداری ــن مس ــرای ای ــی ب ــوان قانون ــچ عن ــه هی - ب
الزامــی نــدارد ولــی کاری اســت کــه اســتادان اغلــب انجــام 
ــورت  ــل ص ــن عم ــور ای ــتاد مذک ــورد اس ــد. در م می دهن
ــع  ــت. در واق ــته اس ــود نداش ــی وج ــه مخف ــه و نکت گرفت
ــرد.  ــل صــورت می گی ــن عم ــتاد ای ــه شــخص اس بســته ب
ــد  ــد و بای ــد دســت دانشــجو بمان ــه نبای ــی مســلما برگ ول
بــه اســتاد بازگردانــده شــود. طبــق قاعــده و قانــون تــا دو 
تــرم برگــه بایــد نــزد اســتاد نگهداشــته شــود تــا اگــر در 
آینــده ادعایــی شــد، امــکان دسترســی وجــود داشــته باشــد.

نگاه ویژهنگاه ویژه

ــه [ ــف ب ــتاد را موظ ــی اس ــا کس قانون
لحــاظ  از  و  نمی کنــد  رســیدگی 
قانونــی رونــدی بــرای رســیدگی 
اعتراضــات پــس از تاییــد نهایــی 
نداریــم و فقــط در چارچــوب پرتالــی 
می شــود. بررســی  اعتراضــات 

]

مقصر کیست؟
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بــه جــای مقدمــه: هشــت روز مشــغول خوانــدن بــودم. قــرار 
بــود امتحــان تســتی باشــد و قســمتی از جــزوه هــم حــذف 
شــود امــا از قســمت های حــذف شــده ســوال آمــده بــود و 
ســواالت تشــریحی بــود! پاســخ اعتــراض دانشــجویان هــم 
ــود: »بنویســید«! وقتــی نمره هــا اعــام  فقــط یــک جملــه ب
شــد مــن ســه شــده بــودم و میانگیــن کاس پنــج بــود. بــا 
ــن  ــار چنی ــم انتظ ــاز ه ــواالت ب ــودن س ــریحی ب ــود تش وج
نمــره ای نداشــتم. پیــش اســتاد رفتــم تــا برگــه ام را ببینــم 
امــا گفــت برگــه را فقــط بــه آمــوزش نشــان مــی دهــد و 
ــم  ــا معدل ــت ت ــد 9.75 اس ــه می ده ــره ای ک ــر نم حداکث
پاییــن نیایــد. بــرای دیــدن برگــه ام بیشــتر اصــرار کــردم، 
گفتنــد کــه: »اگــه بیــرون نرید زنــگ میزنــم بــه انتظامات.« 
ــه  ــد. وقتــی ب دختــرش و یــک دانشــجو هــم در اتــاق بودن
حرفــم توجــه نشــد، تیــغ را در آوردم کــه »اگــر برگــه ام را 
نبینــم رگــم را میزنــم.« در ایــن لحظــه دســت دختــرش را 
گرفــت و وقتــی دیدنــد دســتم را تیــغ زدم بــدون توجــه از 

اتــاق بیــرون رفتنــد و در اتاقشــان بــاز مانــد...
- چرا تیغ همراه خودتان برده بودید؟

ــا شــاید  ــد ت ــرای تهدی ــودم، ب ــرده ب ــرای زدن نب ــغ را ب - تی
بــه حرفــم گــوش کننــد، مــی دانســتم بــا تیــغ زدن آدم بــه 
ایــن راحتــی نمی میــرد. قصــد خودکشــی نداشــتم. اصــال فکــر 
نمــی کــردم کار بــه اینجــا بکشــد. فکــر نمــی کــردم اســتادم 
آنقــدر بــی رحــم باشــد کــه دســت دختــرش را بگیــرد، در 

دفتــر را بــاز بگــذارد و بــرود.  
- وقتــی وارد اتــاق اســتاد شــدید در فکرتــان بــود کــه اگــر 

اســتاد را تهدیــد کنیــد آنوقــت نمــره مــی گیریــد؟

ــر  ــا دکت ــه ب ــرای مصاحب ــه: هماهنگــی ب ــه جــای مقدم ب
طبیبــی برخــاف تصورمــان ســخت نبــود. پــس از اولیــن 
ــا را  ــه م ــت مصاحب ــه درخواس ــان صمیمان ــاس ایش تم
پذیرفــت. زمانــی کــه بــرای انجــام مصاحبــه بــه دفتــر 
ــم  ــه خان ــش و طمانین ــدیم آرام ــی وارد ش ــر طبیب دکت
ــن  ــه ای ــزی ک ــرد. چی ــر ک ــا را غافلگی ــی م ــر کم دکت
ــار  ــار و رفت ــر، در گفت ــاق اخی ــه اتف ــه ب ــا توج ــا ب روزه
مســئولین دانشــگاه کمتــر بــه چشــم مــی خــورد. 
ــه  ــود، ک ــت ب ــث دارای اهمی ــن حی ــا از ای ــوی م گفتگ
دکتــر طبیبــی عــاوه بــر ســمت دبیــری کمیتــه انضباطــی 
ــی  ــگاه فردوس ــی دانش ــکده روانشناس ــاتید دانش از اس
ــه مــا دو ســویه داشــت؛ ســویه  ــذا مصاحب نیــز اســت. ل

ــی.  ــویه روانشناس ــی و س انضباط
ــای  ــفانه در روزه ــی، متاس ــر طبیب ــرکارخانم دکت - س
ــوم اداری  ــکده عل ــی در دانش ــاق تلخ ــاهد اتف ــر ش اخی
ــا  ــجویی ب ــه دانش ــود ک ــرار ب ــن ق ــرا از ای ــم. ماج بودی
نمــره نــازل 3 موفــق بــه پــاس کــردن درس 4 واحــدی 
ــود  ــتاد خ ــه اس ــان ب ــی پریش ــا وضعیت ــده، ب ــود نش خ
مراجعــه مــی کنــد و طبــق گفتــه خــودش در مصاحبــه 
بــا خبرنــگار مــا بــا بــی اعتنایــی اســتاد در قبــال 
ــی  ــر فشــار عصب ــر اث ــی شــود و ب اعتراضــش مواجــه م
ــد  ــن دانشــجو معتق ــد. ای ــی زن ــاد رگ دســتش را م زی
ــا  ــی داد ی ــوش م ــش گ ــه حرفهای ــتاد ب ــر اس ــت اگ اس
ــه  ــچ گاه دســت ب ــرد هی ــی ک ــا ســخنانی او را آرام م ب
ــح  ــار صحی ــما رفت ــر ش ــه نظ ــی زد. ب ــن کاری نم چنی
ــد؟  ــد باش ــه بای ــت چگون ــن وضعی ــتاد در ای ــک اس ی

- واقعیــت ایــن اســت کــه انتهــای هر تــرم بــا آغــاز امتحانات 
ــی عملکــرد دانشــجویان، دوره ای از تنــش و اســترس  و ارزیاب
بــرای دانشــجویان و اســاتید شــروع مــی شــود. بایــد اذعــان 
ــک  ــتاد در ی ــجو و اس ــرم دانش ــک ت ــول ی ــه در ط ــرد ک ک
رابطــه نســبتا مشــترک و متقابــل در نقــش هــای آمــوزش 
ــا در دوره  ــد، ام ــور دارن ــده حض ــوزش گیرن ــده و آم دهن
ــل یکدیگــر قــرار  ــا ایــن دو کامــال در مقاب ــات گوی امتحان
ــی شــود و دیگــری  ــده م ــی کنن ــد. یکــی ارزیاب ــی گیرن م
ــد  ــوان گفــت ایــن موقعیــت جدی ــی شــونده. مــی ت ارزیاب
موقعیتــی اســترس زا اســت. مــدرس تــالش مــی کنــد بــا 
شــیوه ای مناســب عملکــرد دانشــجو را ارزشــیابی کنــد و 
ــربلند  ــی س ــن ارزیاب ــد از ای ــی کن ــعی م ــم س دانشــجو ه
بیــرون بیایــد. بایــد دانســت ارزیابــی در چارچوبــی 
مشــخص و طــی رونــدی اداری انجــام مــی شــود و بــرای 
ــرم  ــر ت ــان ه ــت. در پای ــان اس ــجویان یکس ــام دانش تم
ــیابی  ــه ارزش ــجویان از نتیج ــدادی از دانش ــی تع تحصیل
ناراضــی هســتند. ایــن نارضایتــی هــا اغلــب بــا  مذاکــره و 

- در آن لحظــه بیشــتر بــه فکــر امتحــان دوبــاره بــودم. وقتــی 
ــا  ــم را زدم ام ــداد، رگ ــان ن ــه نش ــدم توج ــه تهدی ــتاد ب اس

ــرای ایشــان اهمیتــی نداشــت. حقیقتــش اصــال ب
ــده  ــا آم ــه در خبرگزاری ه ــنیده ام ک ــم ش ــن را ه ــه ای البت
ــروطی و در  ــرم مش ــار ت ــا چه ــجویی ب ــه دانش ــت ک اس
آســتانه اخراج بــودم. درصورتیکــه دانشــجوهای ورودی 90 
ــاوب  ــرم متن ــا چهــار ت ــی ی ــرم متوال ــه بعــد اگــر ســه ت ب
مشــروط شــوند تــازه پرونــده  آنهــا بــه کمیســیون ارجــاع 
داده مــی شــود. درصورتیکــه مــن اگــر ایــن تــرم مشــروط 
شــوم، کــه البتــه هنــوز نمــره هــای مــن را نــزده انــد! تــازه 

بــه چنیــن شــرایطی مــی رســم.

تعامــل و بــا هــدف کمــک معمــوال بــه نتیجــه رضایتبخــش 
مــی رســد. متاســفانه برخــی اوقــات شــاهد افــرادی 
ــه ای   ــب نتیج ــان کس ــه و خواه ــر رفت ــه  فرات ــتیم ک هس
هســتند کــه مســتحقش نیســتند،  در ایــن شــرایط رابطــه 
ــه  ــد ک ــی رس ــت م ــن بس ــک ب ــه ی ــجو ب ــتاد و دانش اس
مــی توانــد منجــر بــه بــروز چنیــن رفتارهایــی شــود کــه 
البتــه درصــد وقوعــش بســیار کــم اســت. ایــن رفتــار از 
ســوی افــرادی رخ مــی دهــد کــه زیــر بــار فشــار روانــی 
ــت در  ــد )شکس ــش جدی ــل تن ــه تحم ــتند ک ــیار هس بس
ــه  ــادر ب ــا بدرســتی ق ــرای او دشــوار اســت ی امتحــان(  ب
ارزیابــی عملکــرد خــود  نیســتند و بــه دنبــال یــک مقصــر 
بیرونــی کــه در اینجــا اســتاد هســت مــی رونــد. بــه هــر 
دلیــل و انگیــزه ای، ارزیابــی هــای منفــی مــی توانــد تــوان 
ــر در  ــک راه حــل موث ــه ی ــرای رســیدن ب دو طــرف را ب
ــی  ــن ناتوان ــرد. ای ــل ب ــود تحلی ــش موج ــا چال ــه ب مواجه
ــه صــورت  ــی ب ــه ســمت  اقدامات ممکــن اســت فــرد را ب
تکانــه ای و بــدون فکــر نظیــر آســیب رســاندن بــه خــود 
ســوق دهــد. ایــن اقــدام احتمــاال بــرای نشــان دادن ایــن 
اســت کــه فــرد درد عاطفــی واقعــی را تجربــه مــی کنــد 
ــه  ــت. اگرچ ــل آن نیس ــه تحم ــادر ب ــن ق ــش از ای و بی
ــر  ــود منج ــه خ ــه نوب ــز ب ــه ای نی ــات تکان ــن اقدام چنی
بــه احســاس ناتوانــی شــدید و داشــتن احســاس گنــاه در 
ــی  ــور مبن ــت دانشــجوی مذک ــه صحب ــی شــود ک ــرد م ف

- یعنی قبا سه ترم مشروط شده بودید؟ 
- بله اما دانشجوی کمیسیونی نبودم.  

- برخورد دانشگاه با این قضیه چطور بود؟
- اســتاد کــه اصــال برایــش مهــم نبــود، در آن لحظــه کــه 
رگــم را زدم فشــارم افتــاد و فقــط متوجــه شــدم کــه چنــد 
ــد  ــاالی ســرم هســتند، دســتم را گرفتن ــتاد و مســئول ب اس
ــد. بســتری شــدم درحالیکــه  ــا انتظامــات تمــاس گرفتن و ب
چنــد مــددکار از طــرف دانشــگاه آمــده بودنــد کــه اجــازه 
نمــی دادنــد بــا کســی صحبــت کنــم. داخــل خوابــگاه هــم 
ــایلم را  ــه وس ــده ک ــگ ش ــط هماهن ــروم، فق ــم ب ــی توان نم

ــروم. ــه شــهرم ب ــردارم و ب ب

ــن مســاله  ــه همی ــار اســتاد ناظــر ب ــوع گفت ــر اهمیــت ن ب
اســت. از منظــر روانشــناختی اگــر بخواهیــم تحلیــل کنیــم 
بایــد بگوییــم ایــن دو فــرد نتوانســتند مســاله فــی مابیــن 

ــد. خــود را حــل کنن
- آیــا اساســا اســاتید نیازمنــد آمــوزش هــای الزم 
روانشناســانه در برابــر کنــش هــای متفــاوت دانشــجویان 

ــتند؟ هس
- طبعــا 100درصــد الزم اســت تــا اســاتید تحــت آمــوزش های 
الزم روانشناســانه در برابــر کنــش های دانشــجویان قــرار بگیرند. 
ــگاه  ــرش دانش ــروزه پذی ــت ام ــد گف ــاره بای ــن ب در ای
ــف  ــار مختل ــجویان از اقش ــه دانش ــت ک ــوی اس ــه نح ب
بــا فرهنــگ هــای متفــاوت و توانمنــدی هــای شــخصیتی 
گوناگــون وارد محیــط دانشــگاه مــی شــوند کــه ایــن تنوع 
در ســطوح مختلــف، مــدرس را بــه چالــش مــی کشــاند. 
از طــرف دیگــر اســتاد بایــد عــالوه بــر آمــوزش علمــی 
ــرورش شــخصیت و منــش دانشــجو نیــز  ــه پ دانشــجو، ب
ــام  ــرورش انج ــار پ ــوزش در کن ــی آم ــد. یعن ــه کن توج
ــف  ــای مختل ــش ه ــه واکن ــه ب ــا توج ــن ب ــود. بنابرای ش
طیــف هــای گوناگــون دانشــجویان بــه خصــوص در 
ــی  ــترس باالی ــش و اس ــه دارای تن ــیابی ک ــه ارزش مرحل
ــا  ــای الزم هســتند ت ــوزش ه ــد آم ــاتید نیازمن اســت اس
ــه  ــائل مواج ــن مس ــا ای ــری ب ــور موثرت ــه ط ــد ب بتوانن
جوانــی  دوران  دانشــجویان  حــال  هــر  بــه  شــوند. 

- به کسی در این رابطه چیزی نگفته بودید؟
- نــه. بصــورت جــدی نگفتــه بــودم چــون دوســتانم جلویــم را 

ــی گرفتند. م
- به نظرتان کار درستی انجام دادید؟

 - کارم درســت نبــود ولــی تحــت فشــار عصبــی بــودم، چــون 
واقعــا راهــی پیــدا نکــردم. اگــر اســتاد صحبــت مــی کــرد یــا 
بــه حــرف هایــم گــوش مــی داد حتــی اگــر نمــره نمــی داد 

هــم چنیــن کاری نمــی کــردم.
- حــاال اگــر یکــی از دوســتانتان بگویــد کــه می خواهــد برای 

تهدیــد اســتاد رگــش را بزنــد چــه چیزی مــی گویید؟
- می گویم کار احمقانه ای است.

ــب  ــال کس ــد و در ح ــی کنن ــپری م ــود را س ــی خ زندگ
ــی  ــیر برخ ــن مس ــذا در ای ــتند ل ــف هس ــارب مختل تج
ــند.  ــی باش ــتری م ــک بیش ــد کم ــجویان نیازمن از دانش
ــز در  ــوم اداری نی ــر در دانشــکده عل ــاق اخی ــس از اتف پ
ــزار  ــران برگ ــت بح ــه مدیری ــجویی جلس ــت دانش معاون
شــد کــه یکــی از خروجــی هــای ایــن جلســه توافــق بــر 
ســر برگــزاری کارگاههــای آموزشــی بــرای اســاتید بــود.
مذکــور  دانشــجوی  برخــورد  از  شــما  ارزیابــی   -
ــر  ــر دانشــجویان، در براب چیســت؟ واکنــش کارا و موث
اســترس هــای ناشــی از کســب نمــره ضعیــف در 

امتحانــات را چگونــه تعریــف مــی کنیــد؟
- از لحــاظ روانشــناختی کــه در ایــن مــورد صحبــت کــردم. 
از لحــاظ جامعــه شــناختی اگــر بخواهــم تحلیــل کنــم بایــد 
ــم کــه ایــن اتفــاق بازخــورد شــدیدی داشــت و ایــن  بگوی
ــه  ــر ب ــه منج ــد ک ــش ش ــترده ای پخ ــو گس ــه نح ــر ب خب
ــرای دانشــگاه شــد. البتــه مــن ایــن  ایجــاد یــک چالــش ب
اتفــاق را یــک نقطــه عطــف مــی دانــم تــا مســئولین نســبت 
ــرای  ــن موضــوع هوشــیار شــوند و تمهیــدات الزم ب ــه ای ب
ــن  ــه روش ــی از جمل ــن رخدادهای ــروز چنی ــگیری از ب پیش
کــردن قوانیــن آموزشــی بــرای دانشــجویان و ارائــه 

ــرای اســاتید فراهــم شــود. آمــوزش هــای الزم ب
دربــاره واکنــش صحیــح دانشــجویان در ایــن شــرایط 
ــر کاری را  ــه ه ــی ک ــان زمان ــا انس ــت طبع ــوان گف ــی ت م
ــا شکســت مواجــه شــود  آغــاز مــی کنــد ممکــن اســت ب
ــن  ــی از موثری ــه آنهاســت. یک ــز از جمل ــات نی ــه امتحان ک
ــی در  ــرایط ناکام ــجویان در ش ــش دانش ــای واکن ــیوه ه ش
ــی  ــی بررس ــت؛ یعن ــود« اس ــه »خ ــت ب ــات، بازگش امتحان
عامــل هــای درونی/شــخصی کــه منجــر بــه شکســت شــده 
اســت. ایــن امــر باعــث مــی شــود تــا دانشــجو مســئولیت 
پذیــر شــود و تــالش الزم را بــرای تــرم بعــد انجــام دهــد. 
البتــه بنــده عوامــل موثــری چــون اســتاد و شــیوه تدریــس 
ــت  ــا عل ــا تنه ــی ی ــت اصل ــا عل ــم ام ــی کن ــکار نم او را ان

نیســتند.
ــه  ــر کمیت ــگاه شــما در منصــب دبی ــه جای ــا توجــه ب - ب
ــه  ــما ک ــی ش ــته تحصیل ــر رش ــوی دیگ ــی و از س انضباط
روانشناســی اســت، آیــا برخــورد انضباطــی بــا دانشــجوی 
ــورت  ــی وی ص ــرایط روح ــردن ش ــاظ ک ــا لح ــور ب مذک

ــر؟ ــا خی ــرد ی مــی گی
- ببینیــد اساســا مشــروط بــودن دانشــجویی که پرونــده ای 
در کمیتــه انضباطــی دارد یــک عالمــت خطــر اســت. لــذا 
نگاهــی حمایتــی و در عیــن حــال قانونــی بــه دانشــجویان 
در معــرض خطــر در کمیتــه انضباطــی وجــود دارد. چــون 
بــه هــر حــال هــدف ایــن اســت تــا ایــن قبیــل اتفاقــات 
دیگــر رخ ندهــد. مــا خــود مــی دانیــم کــه تنبیــه انضباطی 
کافــی نیســت و الزم اســت تــا حمایــت هــای مربوطــه بــا 
ــورد  ــرد. در م ــات دانشــگاه صــورت بگی ــه امکان ــه ب توج
ــای  ــت ه ــور حمای ــم دانشــجوی مذک ــز امیدواری ــر نی اخی

پیشــنهادی مرکــز مشــاوره دانشــگاه را بپذیــرد.

ــروز  وضعیت امــ
ــا چــه  نظــــام ت
بــا  میــــزان 
هــای  آرمــان 
انقــالب  اولــیه 

دارد؟ تطبیــق 

ــکده  ــی، دانش ــگاه فردوس دانش
رجایــی تــاالر  ادبیــات،   ساعـــت 12

مهمتریـن چالــش 
روی  پیــش 
ــوری  ــام جمه نظ
در  اســالمی 
شرایــــط کنونــی 

؟ چیســت



هوای گریــــه با همایــــون
گزارش اختصاصی وقایع اتفاقیه از کنسرت همایون شجریان در شهرستان قوچان

 من و پیتزا پپرونی، یهویی!
نگاهی به تاریخچه عکاسی

27 فیـــلم در 9 روزجنجال اسکارهای خیلی سفید ادامه دارد!

مــردم خوانــد؛ مــی توانســتی اشــک مــردم را هنــگام اجــرای 
ــی  ــی« ببین ــیمین بهبهان ــاد »س ــده ی ــای زن ــروده زیب ــن س ای
وتشــویق آنهــا بعــد از اجــرای ایــن قطعــه مــی توانســت میزان 

رضایتشــان را از ایــن اجــرا نشــان دهــد.
ــونگر« و  ــب »افس ــه ترتی ــد ب ــرا ش ــه اج ــدی ک ــات بع قطع
ــر  ــرای اکث ــد و ب ــا بودن ــتاره ه ــا س ــوم ب ــه« از آلب »غریبان
جمعیــت حاضــر در ســالن تداعــی کننــده خاطراتشــان در دهه 

ــود. هشــتاد ب
در خــالل اجــرا »همایــون شــجریان« اعضــای گــروه خــود را 
معرفــی کــرد و صــدای مــردم شــنیده مــی شــد کــه قطعــه 
ــون«   ــد و »همای ــی کردن ــی« را از او درخواســت م »چــرا رفت
از آنــان خواســت تــا پایــان اجــرا صبــر کننــد و بــا قطعــات 
»عشــق از کجــا« و »بــا ســتاره هــا« بــه اجــرای خــود ادامــه 

داد.
دیگــر بــه پایــان اجــرا نزدیــک مــی شــدیم و همایــون قطعات 
آخــر را از آلبــوم »نســیم وصــل« انتخــاب کــرده بود،»دفتــر 

دل« و »نســیم وصــل«.
قدرتمنــد  اجــرای  از  پــس 
وصــل«،  »نســیم  قطعــه 
»همایــون« و گروهــش دقایقــی 
بــه احتــرام مــردم ایســتادند و 
بــه تشــویق هــای آنــان پاســخ 
ــاره  ــد و هنگامــی کــه دوب دادن
مســتقر  خــود  جایــگاه  در 
ــدند  ــه ش ــدند،مردم متوج ش
قــرار اســت  غافلگیــر شــوند و 
همینطــور هــم شــد؛ »همایــون 
شــجریان« قطعــه ی محبــوب 
»مــرغ ســحر« را کــه یکــی از 
ــای آن  ــن اجراه ــروف تری مع

توســط پــدرش اســتاد »محمدرضــا شــجریان« خوانــده شــده 
اســت و بــا آهنگســازی جدیــد »امیــر عظیمــی« آمــاده شــده 
بــود را بــه مــردم تقدیــم کــرد و بــا همخوانــی آنهــا آخریــن 
قطعــه کنســرت را اجــرا کــرد و بــا تشــویق هــای مــداوم آنهــا 

ــرد. ــرک ک ــالن را ت س
توانایــی اجــرای زنــده همایــون شــجریان آنقــدر بــاال بــود کــه 
دیگــر هیچکــس بــه نقصــان هــای موجــود در ســالن برگــزاری 
اهمیتــی نمــی داد و  حتــی پــس از اتمــام  اجــرا نیــز دیگر خبری 
ــک  ــک ت ــره ت ــر چه ــود و ب ــردم نب ــا و شــکایات م ــه ه از گل
افــرادی کــه از ســالن خــارج میشــدند لبخنــدی نشســته بــود.

آب در کوزه و مشهدی های تشنه لب
دو روز بعــد از کنســرت بــه دنبــال پاســخی بــرای این پرسشــم 

کــه چــرا یــک مشــهدی بــرای هــر کنســرتی کــه در اطــراف 
ــاد  ــد اینقــدر متحمــل هزینــه هــای زی برگــزار مــی شــود بای

بلیــت شــود؟
ــرت  ــزاری کنس ــدم برگ ــرای ع ــه ب ــه همیش ــهدی ک مش
ــه  ــودش را دارد، همیش ــه خ ــر موج ــا غی ــه ی ــای موج عذر ه
قربانــی قیمــت هــای بــاالی بلیــت بــرای برگــزاری کنســرت 
در شــهر های اطــراف ماننــد چنــاران، قوچــان، ســبزوار، تربــت 
حیدریــه و حتــی فــاروج اســت؛ بــرای اثبــات ایــن امر هــم کافی  
اســت ســری بــه وب ســایت »ایــران کنســرت« بزنیــد و قیمت 
بلیت هــا را در شهرســتان های دیگــر بــا قیمــت بلیــت کنســرت 

قوچــان »همایــون شــجریان« مقایســه کنیــد.
میانگیــن قیمــت بــرای یــک کنســرت در یــک شــهر معمولــی 
بیــن 30 تــا 90 هــزار تومــان اســت، یعنــی اگــر بخواهیــد در 
ــا  ردیــف اول یکــی از ایــن کنســرت ها بنشــینید حــدوداً 80 ت
ــه در  ــی ک ــد در صورت ــت کنی ــد پرداخ ــان بای ــزار توم 90 ه
کنســرت قوچــان می بایســت 150 هــزار تومــان بــرای نشســتن 
در ردیــف اول ســالنی کــه برای 
برگــزاری جشــن های عروســی 
ســاخته شده اســت و در داخــل 
آن 6 ســتون بــزرگ قــرار دارد 
ــی  ــد؛ یعن ــی کردی پرداخــت م
ــر  ــالن اگ ــن س در هرکجــا از ای
ــد  ــل بای ــتید حداق ــی نشس م
ــا  ــتون ه ــن س ــی از ای ــا یک ب
ــد  ــا بتوانی ــد ت کلنجــار می رفتی
ــد.  ــه را ببینی ــی صحن ــه خوب ب
بــا »موسســه موســیقی ققنوس« 
ــاز وبســایت  ــه صاحــب امتی ک
اســت   » کنســرت  »ایــران 
ــورد  ــا درم ــم ت ــاس گرفت تم
سیاســتگذاری قیمــت بلیــت ها ســواالتی بپرســم و هیــچ جوابی 
ــا شــوید. ــت را جوی ــده عل ــد از تهیه کنن ــد بای نشــنیدم و گفتن

ــل محمــدی« مشــاور  ــراوان شــماره  آقای»میکائی ــالش ف ــا ت ب
ــه دســتم رســید و  ــی اداره فرهنــگ و ارشــاد خراســان ب اجرای
ــت را از  ــاالی بلی ــای ب ــت قیمت ه ــتم و عل ــی داش ــا او تماس ب
او جویــا شــدم؛ وی اشــاره کــرد کــه مــردم نیــز ایــن گالیــه را 
از او داشــته اند. وی اذعــان داشــت کنســرت بجنــورد »همایــون 
شــجریان« جــزو اولیــن کنســرتی هایــی اســت کــه در خراســان 
بــزرگ بــرای اجــرای 6 ســانس، مجوز هــای مربوطــه را کســب 
کــرده و اســتانداری نیــز در ممکــن شــدن ایــن امــر کمــک های 

شــایانی کــرده اســت.
»محمــدی« در ادامــه گفــت کــه »همایــون« بعــد از کنســرت 
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دوســال پیاپــی اســت کــه یــک ســیاه پوســت نامــزد اســکار نشــده اســت. ایــن مســاله واکنــش هــای زیــادی را در هفتــه اخیــر در پــی داشــت. 
از بایکــوت کــردن مراســم توســط جــادا پینکــت اســمیت و مایــکل مــور گرفتــه تــا ابــراز نظــر جــرج کلونــی و رئیس ســیاه پوســت اســکار. به 
گــزارش ســرویس ســینمای وقایــع اتفاقیــه  ویــل اســمیت نیــز به ایــن موج خواهد پیوســت و در مراســم اســکار شــرکت نمــی کند. خواننــده و 
بازیگــر فیفتــی ســنت در صفحــه اجتماعــی خــود از کریس راک -مجری ســیاه پوســت اســکار- خواســت اجــرای این مراســم را برعهــده نگیرد. 
امــا کریــس راک تــا امــروز واکنشــی به درخواســت فیفتی ســنت نشــان نــداده است.داســتین هافمــن که در شــهر لندن و مراســم اهــدای جوایز 
تلویزیونــی بــه ســر مــی بــرد دربــاره کاندیدا نشــدن ســیاه پوســتان بــه خبرنگاری گفــت که ایــن نشــان از نــژآد پرســتی نامحســوس دارد: »در 
کشــور مــا نژادپرســتی نامحسوســی وجــود دارد. پایــان جنــگ های انفصال تغییری ایجاد نکرد. دویســت ســال گذشــته اســت.«. داســتین هافمن 

در ادامــه گفــت:» بدتــر از فقــدان نامزدهــای ســیاه پوســت در اســکار کشــته شــدن جوانــان ســیاه پوســت درخیابان هــای آمریکا اســت.«
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ــن  ــه بهتری ــاب و البت ــن کت ــب« دومی ــرور و تعص ــان »غ رم
ــب  ــه در قال ــن آســتن نویســنده انگلســتانی اســت ک ــر جی اث
ادبیــات کالســیک نوشــته شــده اســت. جیــن آســتن در ســن 
ــن کتــاب را کــه برگرفتــه از حــال و هــوای آن  21 ســالگی ای
ــه رشــته  ــود ب ــت اشــرافی گــری ب ــان انگلســتان و حاکمی زم
تحریــر درمــی آورد. بیشــتر فضــای کتــاب در مــورد الیزابــت 
21 ســاله شــخصیت اصلــی داســتان اســت. در واقــع مــی تــوان 
گفــت رفتــار الیزابــت برگرفتــه از شــخصیت خــود خانــم جیــن 
ــی  ــه نگاه ــاص ک ــتعداد خ ــوش و دارای اس ــردی باه ــوده، ف ب
ــعی  ــه س ــود دارد و همیش ــان خ ــه اطرافی ــبت ب ــاوت نس متف
دارد کــه بــا حفــظ آداب اجتماعــی همــه چیــز را موردبررســی 
ــر احساســات خــود  ــوان یــک زن ب ــه عن ــرار داده،ب ــی ق عقالن
فائــق آمــده و بیشــتر از زاویــه هوشــمندانه بــا زندگــی روبــرو 
شــود تــا احساســات زودگــذر. شــخصیت مهــم دیگــر داســتان 
آقــای دارســی اســت فــردی ثروتمنــد با مســتغالت فــراوان که 
بــا توجــه بــه آن دوران انگلســتان در شــرایطی خــاص پــرورش 
یافتــه و از علــم و هنــر بهــره زیــادی بــرده ولــی بــا توجــه بــه 
فاصلــه طبقاتــی موجــود از مــردم عــادی دوری مــی گزینــد و 
همیــن موضــوع او را فــردی مغــرور و خودخــواه در نظردیگــران 
جلــوه مــی دهد. نویســنده بــرای کامــل کــردن فضای داســتانی 
خود،خانــواده الیزابــت را بــا خصوصیاتــی متفــاوت وارد داســتان 
مــی کنــد: پــدری اهــل کتــاب و مطالعــه کــه بیشــتر اوقــات 
خــود را درکتابخانــه شــخصی و خلوتــگاه خودســپری مــی کنــد، 
ــه  ــر ب ــی مباالت،خواهــری بزرگت مــادری ســاده دل و گاهــی ب
ــت و  ــی مثب ــا خصوصیات ــه محــرم راز اوســت ب ــن ک ــام جی ن
احساســات  کنتــرل شــده کــه درمــورد بدتریــن اتفاقــات هــم 
ــه  ــی نشــود. س ــد وارد قضــاوت و فضــای منف ــی کن ســعی م
خواهــر کوچکتــر بــه نامهــای مری،کیتــی و لیدیــا که بــه ترتیب 
از الیزابــت کوچکترند.کیتــی و مــری خیلــی وارد فضای داســتانی 
نمــی شــوند ولــی لیدیــا کوچکتریــن عضــو خانــواده فردیســت 
برونگــرا و احساســی کــه دنیــا را بــر پایــه لــذت هــای کوتــاه 
ــاد  ــث ایج ــی باع ــه زندگ ــگاه ب ــن ن ــد و همی ــی بین ــدت م م
دردســرهایی در زندگــی آینــده اش مــی گــردد. جیــن آســتن 
بســیار روان و بــا کلماتــی ســاده و عامیانه شــخصیتها را توصیف 
کــرده و در ذهــن خواننــده ترســیم می کند. شــخصیت پــردازی 
و نتیجــه گیریهــای اخالقــی جین از شــخصیتها بســیار انســانی و 
روان شناســانه اســت بطــوری کــه پــس از گذشــت 200 ســال 
از زمــان چــاپ آن هنــوز هــم قابــل درک اســت. انســانی کــه 
خصوصیــات اخالقــی و اجتماعیــش دچــار تغییــر خاصی نشــده 
اســت. خصوصیاتی چــون غرور،حسادت،برونگرایی،بخشــندگی و 
چیــزی کــه بیشــتر از همــه مــورد توجــه جیــن اســت وجــود 
عشــق پختــه و شــکل گرفتــه بــر اســاس عقــل و تفکــر و تاثیــر 
ایــن عشــق بــر اخالقیــات نادرســت و اصــالح آنهــا کــه آن را 
در باالتریــن ســطح داســتان یعنــی بیــن الیــزا و دارســی ترســیم 
مــی کنــد. ایــن عشــق زمــان مــی بــرد تــا شــکل واقعــی خــود 
را در کــش و قــوس هــای فــراوان بیــن غــرور و تکبــر دارســی و 
قضــاوت هــای بــی پــروای الیــزا پیــدا کنــد؛ به شــکلی کــه هردو 
بــا توجــه بــه درک ایــن احســاس شــدید کــه عشــق نامیــده می 
شــود،خصوصیات منفــی خــود را دچــار تغییروتحول مــی یابند و 
حاضــر بــه عذرخواهــی و بخشــش یکدیگر مــی شــوند. در پایان 
داســتان جیــن بــر ایــن قضیــه تاکیــد مــی کنــد کــه صداقــت 
پایــه و اســاس شــکل گیــری یــک عشــق واقعــی اســت و مــرور 
زمــان هــم آن را عمیــق تــر مــی کنــد؛ ایــن ســطح از عشــق 
اســت کــه هــم مانــدگاری فراوانــی دارد و هــم مــی توانــد باعث 
تغییــرات مثبــت بســیار فــراوان در خصوصیــات اخالقــی افــراد 
یــک خانــواده گردد،بــه شــکلی کــه مفاهیمــی چــون بخشــش،از 
ــاه  ــری در پن ــئولیت پذی ــری و مس ــتگی،انعطاف پذی خودگذش
نگاهــی عاشــقانه بــه زندگــی مفهــوم و معنــی پیــدا مــی کنــد.

ــاخته »کاوه  ــد س ــم بلن ــتین فیل ــرد« نخس ــکوت نک ــی س »یحی
ابراهیم پــور« اســت کــه اولیــن حضور »فاطمــه معتمدآریــا« پس از 

ــود. ــوب می ش ــری او محس ــی ممنوع التصوی دوره طوالن
قصــه فیلــم از جایــی کلیــد می خــورد کــه پــدر یحیــی، وی را، کــه 
پســرکی درونگــرا، باهــوش، کمــی رنگ پریــده و با موهــای خرمایی 
ــه  ــه عمــه اش می ســپارد. عم ــادرش ب ــرگ م ــس از م اســت، پ
ــا تجربه هــای تلــخ اســت. او کــه  یحیــی زنــی بیــوه و کرخــت ب
مدت هاســت فرزنــد خــود را بــر اثــر بیمــاری ژنتیکــی ازدســت 
داده، درابتــدا رفتــار کودکانــه یحیــی را پس می زنــد و بــا او ســرد 
و خشــن رفتــار می کنــد. بالطبــع یحیــی هــم سرکشــی و بدخلقــی 
ازخــود نشــان می دهــد. امــا بــا گذشــت انــدک زمانــی هــر دو بــه 
نقــاط کــور، تنهایــی و نیازهــای مشترکشــان پی می برنــد. یحیــی 
ــا گوشــی پزشــکی در گــردن، در  پســری کنجــکاو اســت کــه ب
همه جــا نبــض و حیــات را جســتجو می کنــد. او تشــنه محبــت 
و حــس اعتمــاد اســت. و امــا عمــه او انــگار بــدون آنکــه متوجــه 
ــای خاطــرات  ــدزدن، احی ــرای لبخن ــه ای ب ــای بهان باشــد در تمن
خــوش و حــس زندگــی اســت؛ بدیــن ترتیــب آن دو بــه یکدیگــر 
پنــاه می برنــد. کودکانه هــای یحیــی پــرده از شــخصیت تک بعدی 
ــود او را  عمــه اش برمــی دارد و درک شــخصیت پیچیــده و رمزآل
بــرای بیننــده همــوار می ســازد. عمــه یحیــی جنین هــای ناســالم را 
ســقط می کنــد تــا ســایرین را از تکــرار حس گذشــته خــود مصون 
بــدارد. باورپذیــری و پذیــرش کاراکتــر عمــه یحیی مخاطــب را تا 
جایــی می بــرد کــه در انتهــای فیلم عمــل غیرقانونی ســقط جنین، 
بــرای مخاطــب قبــح ســابق را نــدارد. همچنیــن به نظــر می رســد 
»ابراهیم پــور« هیچ نقطه ابهامــی را برای مخاطبانش باقی نگذاشــته 
و تمــام جزئیــات را چــه در قالــب دیالــوگ و چــه در قالــب حاالت 
رفتــار و صــورت شــخصیت ها بــر آنهــا فــاش می کنــد. مبرهــن 
اســت او و نویســنده )طــال معتضــدی بــر اســاس طرحــی از مازیار 
حبیبی نیــا( در تــالش بودنــد فیلمــی در راســتای تعالــی و همدلــی 
خلــق کننــد، چنانچــه اگــر نقش آفرینــی »فاطمــه معتمدآریــا« و 
»ماهــان نصیــری« نبــود، هیچ یــک از ایــن مــوارد ممکــن نمی شــد. 
فیلــم روایت گــر خلــق یــا بازآفرینــی عشــق، قضــاوت و نیازهــای 
عاطفــی همــه نسل هاســت. روایت گــر مردمــی اســت کــه گویــا 
ــا قضــاوت بی جــا هســتند و  ــام مشــکالت خــود ب درصــدد التی
همچنیــن روایت گــر دعــوت لبخنــد بــه روزهــای تلــخ یکدیگــر 
اســت کــه متأســفانه مــورد آخــر در این قصــه دیری نپاییــد چون 

یحیی ســکوت نکــرد...
عمــه یحیــی در پایــان داســتان بعــد از باختن همــه چیز، یحیــی را 
مقصــر نمی دانــد و بــاز هــم همــان جملــه همیشــگی را بــه یحیــی 
می گویــد: »بــه مــن نــگاه کــن خوشــتیپ، بخنــد ببینــم دندونــات 

ــه؟« سر جاش
عالوه بــر درون مایــه بســیارعمیق در محتــوا، اثر مذکور در ســاختار 
هــم بــه نحــوی پیشــتاز اســت. طراحــی لبــاس، طراحــی صحنه و 
رنگ بنــدی محیــط خانه به شــدت دلنشــین و ســاده اســت؛ گویی 

بــا دنیــای مدرنیته کامــالً بیگانه اســت.
ــای  ــا تماش ــرد« تنه ــکوت نک ــی س ــردن از »یحی ــذت ب ــرای ل ب
اجــرای فیلمنامــه ای بی ادعــا و گــوش دادن بــه صــدای ویگــن کــه 
در خانــه عمــه یحیــی پخــش می شــود کافیســت )حتــی بــدون 
ــذارد  ــر می گ ــا را فرات ــور« پ ــا »ابراهیم پ ــدی مناســب(. ام پایان بن
ــه  ــه ای مجــرم ب ــزرگ )عم ــا تناقضــی ب ــا را اندیشــه کنان ب و م
ســقط جنین هــای بیمــار در زنــدان و یحیی ای مســتعد با آینــده ای 

مجهــول در بهزیســتی( رهــا می کنــد.
ــرد«  ــکوت نک ــی س ــم »یحی ــه فیل ــوق ب ــگاه ف ــتای ن در راس
ــن  ــول ای ــر ح ــی اخی ــه حواش ــی ب ــی اجمال ــت بررس نیکوس
موضــوع داشــته باشــیم. بنــا بود 4بهمــن مــاه فیلم نامبــرده در 
کاشــان بــا حضورعوامــل بــه نمایــش دربیایــد و بعــد از آن هم 
نشســت نقدوبررســی برگزار شــود. جلســه مــورد نظــر برگزار 

ــیه! ــدان بی حاش ــا نه چن ــد ام ش
ســاعاتی قبــل از حضــور »معتمدآریــا« در کاشــان امــام جمعــه 
ــا  ــان ب ــه جه ــی ک ــرایط کنون ــود: »در ش ــه ب ــهر گفت ــن ش ای
بحــران معنویــت و بحــران اخالقــی روبروســت حضــور یــک 
ــن و  ــنتی و که ــتان س ــر در شهرس ــه ممنوع التصوی هنرپیش
ــی  ــای دین ــادات و باوره ــا اعتق ــازی ب ــان، ب ــی کاش حزب الله

ــردم اســت«. م
بنابریــن عــده ای معتــرض بــه حضــور او در کاشــان، در 
ــا الفــاظ  ــد و اعتــراض خــود را ب جلــو در ســینما تجمــع کردن
رکیــک و خشــونت نشــان دادنــد و حتــی حاضــر بــه گفتگــو بــا 
»معتمدآریــا« نشــدند. بــه گفتــه »ابراهیــم پور«،بعــد از خــروج 
آنهــا از ســینما دو نفــر بــرروی ســقف ماشــین پریــده و قصــد 
شکســتن شیشــه را داشــتند و به ماشــین شــدیداً آســیب زدند.

در پایــان گفتنــی ا ســت شــخصاً بــر بهــا نــدادن بــه 
این گونــه فیلم هــای اجتماعــی، زنــده و بــاارزش نقــدی 
ــگ دوســت،  ــار جماعــت فرهن ــوع رفت ــن  ن ــا ای داشــتم. ام

جــای هیچ گونــه نقــد دیگــری را باقــی نمی گــذارد.
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ناصــر نبــی زاده دبیــر ســیزدهمین جشــنواره فیلــم فجــر مشــهد گفــت: »بــر اســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده تــالش می کنیم عــالوه بــر 22 فیلم 
بخــش ســودای ســیمرغ جشــنواره، تعــدادی از فیلم هــای ســایر بخش هــا از جملــه نــگاه نــو را بــه مشــهد بیاوریــم و در جــدول اکــران قــرار دهیــم.« 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه ریــزی ســتاد جشــنواره فیلــم فجــر مشــهد بــر مبنــای اکــران 27 فیلــم جشــنواره تنظیم شــده اســت، افــزود: »هنوز 
تعــداد فیلم هایــی کــه در مشــهد اکــران خواهــد شــد قطعــی نشــده اســت و در حــال رایزنــی بــا ســتاد مرکــزی جشــنواره در تهــران هســتیم.« 
نبــی زاده بــا بیــان اینکــه زمــان آغــاز اکــران فیلم هــا هنــوز نهایــی نشــده اســت، اظهــار کــرد: »اکــران عمومــی فیلم هــا در ســینماهای آفریقــا، هویزه 

و شــهید اصغــرزاده اســت کــه طبــق برنامــه ریزی هــا 15 یــا 17 بهمــن زمــان شــروع جشــنواره فیلــم فجــر مشــهد خواهــد بــود.«
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ــی شــوی  ــی شــوی و متوجــه م ــدار م ــک روز از خــواب بی ی
کــه  قــرار اســت ســفیر »وقایــع اتفاقیــه« در کنســرت »همایون 
شــجریان« )اجــرای ششــم بهمــن در قوچــان ( باشــی، کســی 
ــه در  ــابور ک ــرت نیش ــد از کنس ــت بع ــال اس ــد س ــه چن ک
اواخــر اردیبهشــت ســال 90 برگــزار شــد دیگــر در خراســان 
رضــوی کنســرتی نداشــته امــا ایــن بــار بعــد از اســتقبال مردم 
از کنســرت بجنــورد بــا ادامــه تــور »هــوای گریــه« بــه قوچــان 
مــی آمــد و حتــی قیمــت نجومــی بلیــت ها نیــز نمی توانســت 

جلــوی طرفــداران مشــهدی اش را بگیــرد.
ــه انتظــار  ــن اجــرا  را تهیــه کــردم و ب ــه ســرعت بلیــت ای ب
نشســتم، راه قوچــان بــه شــدت بارانــی بــود و هنگامــی کــه بــه 
محــل کنســرت رســیدیم بــرف شــدیدی شــروع بــه باریــدن 

کــرد.
جمعیــت زیــادی بــرای دیــدن خواننــده محبوبشــان بــه قوچــان 
آمــده بودنــد و شــور و شــوق دیــدار »همایــون« در چشــمان همه 
پیــدا بــود امــا هــر طــرف را نــگاه مــی کــردی و پای هــر صحبتی 
کــه مــی نشســتی گالیــه از ایــن بــود کــه چــرا نمــی توانیــم در 
شــهر خودمــان کنســرتی داشــته باشــیم و بایــد بــرای شــنیدن 
صــدای خواننــده هــای محبوبمان بــه این شــهر و آن شــهر برویم 
و جوابــی قابــل پیــش بینــی مانند یــک عکــس العمل غریــزی از 

دهــان خودشــان خــارج مــی شــد.
پیــدا کــردن صندلــی هــا آنچنــان ســخت نبــود و بــه خوبــی 
تمامــی صندلــی هــا شــماره گــذاری شــده بودنــد امــا نکتــه ای 
کــه هنــگام خریــد بلیــت نشــان داده نمــی شــد ســتون هــای 
ــت  ــه بلی ــی ک ــگاه های ــی بعضــی جای ــود، یعن وســط ســالن ب
فروشــی شــده بودنــد دقیقــا پشــت ســتون قــرار داشــتند و این 
امــر اعتــراض بســیاری را برانگیخــت و حتــی تــا شــروع اجــرا 

بســیاری هنــوز در هیاهــوی تعویــض جایــگاه خــود بودنــد.
بــا وجــود جــو تقرییــا متشــنجی کــه در داخــل ســالن برقــرار 
بــود، »همایــون شــجریان« و گروهــش بــه روی صحنــه آمدنــد 
و بــا تشــویق هــای طوالنــی مــردم کار خــود را آغــاز کردنــد.

»همایــون« اجرایــش را بــا تصنیــف »تــو کیســتی؟« از آلبــوم 
»بــا ســتاره هــا« آغــاز کــرد کــه تمامــی قطعــات ایــن آلبــوم 
بــا آهنگســازی »محمــد جــواد ضرابیــان« منتشــر شــده بــود و 
شــعر زیبــای آن نیــز از ســروده هــای »فریــدون مشــیری« بود.
بعــد از آن قطعــه ای از آلبــوم »نســیم وصــل« را بــه نــام »خانه 
ســودا« کــه بــر روی شــعری از »موالنــا« آهنگســازی شــده بود 
اجــرا کــرد و »همایــون« کــه حســابی گــرم شــده بــود گل ســر 
ــرای  ــه«را ب ــوای گری ــی »ه ــوم »نســیم وصــل« یعن ســبد آلب

بجنــورد دیگــر تمایلی بــه اجرای بیشــتر در خراســان نداشــت و 
فقــط بخاطــر اصــرار برگزار کننــدگان و قوچانــی بــودن مــادرش 
بــه ایــن اجــرا راضــی شــد و اضافــه کــرد کــه هزینــه  برگــزاری 
کنســرت بــرای» همایــون شــجریان« بســیار زیــاد اســت و ایــن 
کنســرت عــالوه بــر خــرج هــای فراوانــی کــه بــر دســت تهیــه 
کننده هــا گذاشــته، حتــی بــرای هــر اجــرا ضــرری چنــد میلیون 
تومانــی را نیــز بــه آنهــا تحمیــل کــرده اســت، و اشــاره کــرد 
ــا  ــزاری آن ب ــه برگ ــن کنســرت ک ــرای ای ــن قیمــت ب ــه ای ک
مشــکالت بســیار زیــادی چــه از لحــاظ کســب مجــوز و چــه 
ــم  ــه رو بوده اســت، بســیار ه ــی رو ب ــای اجرای از لحــاظ فاکتور ه

مناســب اســت.
وقتــی از »محمــدی« چرایــی برگــزاری کنســرت در یــک تاالر 
عروســی  غیر اســتاندارد را پرســیدم پاســخ داد: »بــرای اجرای 
ــری کــه اســتاندارد  های  کنســرت در قوچــان هیــچ آمفی تئات
ــی  ــدارد و حت ــود ن ــد وج ــته باش ــرت را داش ــرای کنس اج
ســالن ورزشــی معلــم هــم کــه مــی توانســت مــکان خوبــی 
بــرای اجــرا باشــد در آن بــازه ی زمانــی در اختیــار تیم هــای 
ــاالر »قصــر« و »تشــریفات«  ــا دو ت ورزشــی بوده اســت و تنه
می ماندنــد کــه تــاالر »قصــر« کــه دکتــر اصفهانــی نیــز قبــال 
در آنجــا اجــرا داشــته انــد مشــکالت رفــت و آمــد را بوجــود 
ــوده   ــاالر قصــر ب ــده ت ــی مان ــه ی باق مــی آورده و تنهــا گزین
کــه ســتون های وســط ســالن حتــی اعتــراض همایــون را نیــز 
ــی چــاره  دیگــری نداشــتیم و حتــی شــهرهای  ــه ول برانگیخت

دیگــر نیــز وضعیــت بهتــری از قوچــان نداشــته انــد.«
ســوال آخــرم از »محمــدی« ایــن بــود که چــرا در پوســتر های 
کنســرت تاریــخ اجــرا را ششــم، هفتــم و هشــتم بهمــن مــاه 
ذکــر کــرده بودنــد ولــی در روز هشــتم بهمــن مــاه هیچگونــه 

بلیــت فروشــی صــورت نگرفــت؟
وی در پاســخ گفــت: »یکــی از علــل ایــن امر خســتگی همایون 
بعــد از شــش اجــرا در بجنــورد و ســه اجــرا در قوچــان بــوده 
و مهمتریــن علــت آن ایــن بــود کــه هشــت نوازنــده از تیــم 
نوازنــدگان همایــون بایــد در روز هشــتم بهمــن مــاه همــراه بــا 
تیــم اســتاد »شــهرام ناظــری« و »حافــظ ناظــری« در رشــت 
ــت  ــا نمی توانس ــدون آن ه ــون« ب ــدند و »همای ــر می ش حاض

ــد.« کنســرتی برگزار کن
شــاید صحبتــی کــه بــا محمــدی داشــتم تــا حــدودی بــه 
ــوز  ــا هن ــخ داد ام ــم پاس ــده در ذهن ــود آم ــواالت بوج س
ــه  ــت ک ــن اس ــرده ای ــغول ک ــرم را مش ــه فک ــوالی ک س
مگــر در فضــای امــروزی موســیقی ایــران کــه نســبت بــه 
گذشــته بازتــر شــده اســت، یــک اجــرای موســیقی ســنتی 
چــه مشــکالتی را بــه بــار مــی آورد و چــه حرمــت هایــی 
را مــی شــکند کــه عــده ای ســاز هــای مخالفشــان همیشــه 

در حــال نواختــن اســت.

ــام  ــردان ن ــر کارگ ــن اث ــان« جدیدتری ــل جاسوس »پ
آشــنای آمریکایــی اســتیون اســپیلبرگ می باشــد. 
ــه ای  ــس و فیلمنام ــام هنک ــی ت ــا نقش آفرین ــی ب فیلم

ــن. ــرادران کوئ از ب
نام هایــی کــه به تنهایــی بــرای عالقه منــدان بــه 
ــادآوری  ــخ ی ــول تاری ــری را درط ــار فاخ ــینما آث س
ــر  ــک اث ــه ی ــیدن ب ــار بخش ــرای اعتب ــد و ب می کن

ســینمایی کفایــت می کنــد.
همیــن امــر هیجــان زیــادی را بــرای بیننــده قبــل از 

تماشــای فیلــم بــه ارمغــان مــی آورد.
داســتان فیلــم بــه دهــه 1960 میــالدی برمی گــردد، 
ــکا و شــوروی  زمانی کــه اوج جنــگ ســرد بیــن آمری
ــازی تحســین  ــا ب ــل ) ب ــف اب قلمــداد می شــد. رودول
برانگیــز مــارک رایلنــس کــه نامــزدی اســکار 2016 
را هــم بــرای وی بــه ارمغان آورد( جاســوس شــوروی 
ــت  ــود و دول ــتگیر می ش ــورک دس ــت و در نیوی اس
فــدرال آمریــکا تصمیــم بــه محاکمــه وی می گیــرد و 
بــه ایــن منظــور طبــق قانــون بــرای ابــل یــک وکیــل 
ــام  ــت به ن ــه وکال ــد. قرع ــاذ می کنن ــخیری اتخ تس
ــد.  ــس( می افت ــام هنک ــازی ت ــا ب ــاوان )ب ــز دان جیم
ــی  ــی و حت ــکار عموم ــه اف ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــوس  ــک جاس ــاع از ی ــکا دف ــی آمری ــات دولت مقام
ــاوان  ــا دان ــد. ام ــل می دان ــل تحم ــوروی را غیرقاب ش
ــاد و بعضــًا تعجــب برانگیزخــود، ســعی  ــا تعهــد زی ب

ــه از مــوکل خــود دارد. ــر دفــاع مصران ب
هم زمــان در خــاک شــوروی، هواپیمــا جاسوســی 
توســط  آن  خلبــان  و  می کنــد  ســقوط  آمریــکا 
بیینــده  می شــود.  دســتگیر  شــوروی  نیروهــای 
ــارات  ــا انتظ ــازندگان، ب ــزرگ س ــای ب ــل نام ه به دلی
ــیند.  ــر می نش ــن اث ــای ای ــه تماش ــادی ب ــیار زی بس
ــا ســاخت  ــه ب ــام اســتیون اســپیلبرگ ک مخصوصــًا ن
ماننــد  تأثیرگــذاری  و  تحسین شــده  فیلم هــای 
رایــان«،  ســرباز  »نجــات  شــیندلر«،  »فهرســت 
صنعــت  در  را  خــود  اســم   ... و  »آرواره هــا« 
ــت.  ــرده اس ــه ک ــه جاودان ــرای همیش ــازی ب فیلم س
امــا به طورکلــی می تــوان گفــت کــه جدیدتریــن 
ایــن  دو  درجــه  فیلم هــای  جرگــه  در  وی  اثــر 

می گیــرد. قــرار  کارگــردان 
البتــه نکتــه ای کــه نمی تــوان از آن چشم پوشــی 
کــرد ایــن اســت کــه امضــای اســپیلبرگ مثــل تمــام 
دیــده  هــم  وی  اثــر  جدیدتریــن  در  فیلم هایــش 
ــان داراســت. ــذاری خــود را همچن می شــود و تأثیرگ
ــته  ــن انگلیســی نوش ــت چارم ــان« را م ــل جاسوس »پ
شــناخته  نمایشــنامه نویس  به عنــوان  بیشــتر  کــه 
و  بازنویســی  وظیفــه  جهــت  به همیــن  می شــود 
ــده  ــن برعه ــرادران کوئ ــه را ب ــن فیلمنام ــل ای تکمی
ــاخت  ــا س ــه ب ــز ک ــن نی ــرادران کوئ ــد. ب ــه ان گرفت
ــا نیســت«،  ــرای پیرمرده ــی ب ــد »جای ــی مانن فیلم های
ــازی  ــه فیلم س ــنا در زمین ــی آش ــو« و.. نام های »فارگ
ــی  ــاس از کتاب ــا اقتب ــود را ب ــه خ ــند فیلمنام می باش
ــگارش  ــه ن ــل« ب ــز وایت ــته »جیل ــام نوش ــن ن به همی
ــم  ــال را ه ــکار امس ــزدی اس ــه نام ــد ک درآورده ان

حتمــن شــماهم اون عکســی رو دیدیــن کــه مضمونــش هســت 
اولیــن دوربیــن عکاســی دنیــا. کــه یــک وســیله گنــده رو نشــون 
مــی ده کــه چندنفــر آدم دنبالشــن و حتمــن دنبالش این شــوخی 
رو هــم شــنیدین کــه اگه ایــن اولیــن دوربین عکاســی دنیاســت، 
پــس چطــوری ازش عکــس گرفتــن؟ ببینیم قضیــه از چــه قرار 

بوده.
عکــس و عکاســی در حــال حاضــر مقولــه ای خیلی در دســترس 
و واضــح بیــن همــه ماهــا هســت و عکس گرفتــن برامــون دیگه 
مشــکالت و پیچیدگی هــای قدیــم رو نــداره. عکاســی تــو دوره ما 
بــه قــدری راحــت و کاربرپســند شــده که یــک بچه چهار ســاله 
هــم می تونــه بــا گوشــی بابــاش از هــر منظــره ای عکســی کــه 
ــن ببینیــم چــی شــد کــه  دلــش می خــواد رو بنــدازه. امــا بیای
عکاســی ایــن شــد؟ عکاســی چــه رونــدی رو طــی کــرد کــه مــا 
االن بــه ایــن ســهولت هــر منظــره ای کــه دلمــون مــی خــواد رو 

ثبــت می کنیــم؟ بایــد یکــم برگردیــم عقــب.
اولیــن بــار یونانــی هــا بــودن کــه فهمیــدن اگــه یــک شــکاف 
ــر  ــن، تصوی ــاد کن ــه ایج ــک جعب ــواره ی ــز روی دی ــی ری خیل
ــکل  ــه، ش ــل روزن ــواره مقاب ــه روی دی ــرون جعب ــای بی فض
می گیــره. بعدتــر حوالــی قــرن شــانزدهم، فهمیــدن کــه اگــر 
یــک عدســی رو روی شــکاف قــرار بــدن، تصاویــر دقیــق تــری 
ــه دســت  ــرای ب ــه دســت میــارن و از همچیــن وســیله ای ب ب
آوردن پرســپکتیو هــای دقیــق تــوی نقاشــی اســتفاده کــردن. 
ــرن نوزدهــم، بعــد از انقــالب صنعتــی، دانشــمندان  حــدود ق
دنبــال راه ثبــت کــردن تصویِر شــکل گرفتــه توی جعبــه بودن 
کــه فــردی بــه نــام »جــوزف نیســفورنیئپس« بــرای اولیــن بار 
موفــق بــه انجــام ایــن کار شــد. آقــای جــوزف تــو ســال 1826 
تونســت اولیــن عکــس تاریــخ رو بگیــره. چطــوری؟ اینطــوری. 
ایــن آقــا اومــد یــک صفحــه حســاس رو تــوی جعبــه مقابــل 
روزنــه قــرار داد و تصویــر روی صفحــه حســاس تشــکیل شــد. 
البتــه ایــن صفحــه حســاس بــه انــدازه کافــی حســاس نبــود و 
بــرای ثبــت یــک تصویــر زمانــی حــدود 8 ســاعت نوردهــی 

امــروز نیــز آمــد. همچــون همیشــه. امــا بــه کجــا مــی رفت؟ 
پســرک، ایســتاده بود. 

ــه صورتــش شــالی اضافــه کــرده  ــه ســرش و ســرما ب کاله ب
بــود. پســرک، ایســتاده بــود و نظــاره مــی کــرد. دیگــر برایــش 
آشــنا شــده بــود آن نقطــه ســیاهی کــه کــم کــم و قــدم بــه 
قــدم و گاه، تنــد و ســریع نزدیــک مــی شــد و مــی آمــد بــه 
ســوی بــزرگ و تبدیــل شــدن بــه مــردی با قــدی میانــه. مرد 
امــا نــه ایــن بــار، همیشــه، بــرای همــه یــک نقطــه ســیاه بــود 
کــه از دور مــی آمــد و رد مــی شــد. نــا معلــوم، نــا شــناخته. 
پســرک بــه انتظــار، کیف بــه دســت، ایســتاده بــود و او را نظاره 
مــی کــرد. بــاران نیــز بــر او و کــِت قهــوه اِی اش مــی باریــد. 
نامــش چــه بــود؟ مــی گفتنــد رضاســت. کاله نخــی رضــا، الله 
گوشــهای بزرگش را پوشــانده بــود. ژاکــت را داخل شــلوار داده 
و بــا همــان کفــش هــای کتانــی ولــی ایــن بــار ِگلــی، آهســته 
قــدم بــر مــی داشــت. شکســته و درخــود فــرو رفتــه و دســتان 
زمختــش را در جیــب هایــش پنهــان کــرده بــود. رضــا بــا خود 
ــوون و  ــرو حی ــوم، برو...ب ــوم، ه ــت : ه ــی رف ــت و م ــی گف م
همیــن بــود تنهــا آوای خــارج شــده از دهــان رضــا. دهانــی بــا 
لــب هــای برچیــده بــی دنــدان. گونــه هایــی گــود بــا ریشــی 
ســیاه شــاید هــم جوگندمــی، امــا کــم. خــم خط هــای پیشــانی، 
نشــانی بــود از غمــی خفتــه. رضــا، بــا همیــن شــکل همــه جــا 
دیــده مــی شــد و همیــن طــور مــی رفــت و مــی گفــت : هــوم، 

هــوم، بــرو حیــوون ...
اهــل ده، حضــورش را همچــون درختــی در خــاک، و یــا یــک 
ــرده  ــادت ک ــد. ع ــه بودن ــدا ، پذیرفت ــی ص ــی ب ــتوِن چوب س
بودنــد. نانــش مــی دادنــد. آبــش مــی دادنــد. گاهــی پتویــی، 
گاهــی لباســی و نوایــی. و گاهــی اســتاد ســلمانی، بــا آن شــکِم 
برآمــده و لباســی کــه از زیــر و رو پــر از مــو بــود؛ بــه ســر و 
صورتــش صفایــی مــی داد. بــرای پســربچه هــا، امــا حضــور او 
بــه رنــگ عــادت نبــود. یــک شــگفتی بــه حســاب مــی آمــد. 
یــک تنــوع. یــک تفــاوت و یــا یــک اســباب ســرگرمی بــرای 

ــه ارمغــان آورده اســت. کتــاب »وایتــل«  برایشــان ب
ــگ  ــران جن ــه در بح ــت ک ــان هایی اس ــتان انس داس
ســرد در دهــه 60 میــالدی گرفتــار آمده انــد و 
ــالش  ــام ت ــران تم ــن بح ــود از ای ــی خ ــرای رهای ب

خــود را می کننــد.
ــام هنکــس کــه پــس از فیلم هــای »نجــات ســرباز  ت
ــر«  ــو بگی ــی من ــه می تون ــال« و »اگ ــان«، »ترمین رای
ــپیلبرگ  ــتیون اس ــا اس ــودرا ب ــکاری خ ــن هم چهارمی
ــه از  ــی را همیش ــل قبول ــازی قاب ــد، ب ــه می کن تجرب
خــود ارائــه داده و بــا توجــه بــه پتانســیل نقشــی کــه 

ــت. ــده اس ــر ش ــان ظاه ــد درخش ــا می کن ایف
ــرافت در  ــا ش ــل ب ــک وکی ــوان ی ــس به عن ــام هنک ت
فیلــم ایــن ایــده را بــه رخ می کشــد کــه هرکــس در 
هــر شــرایطی هرچنــد ســخت و پــر از خفقــان، بایــد 
بــرای دشــمنانش هــم حــق و حقوقــی قائــل باشــد امــا 
ــادی  ــا سیاســت بازی های زی ــده ب ــم بینن ــول فیل درط
ــا  ــس ن ــود ح ــودی خ ــه خ ــه ب ــود ک ــه رو می ش روب
شــخصیت های  رفتــار  بــه  نســبت  را  اطمینانــی 
از  می تــوان  را  ایــن  کــه  می کنــد.  ایجــاد  فیلــم 
نــکات مثبــت فیلــم دانســت. چراکــه ایــن پرداخــت 
از  دوری  و  کاراکترهــا  بــه  نســبت  خاکســتری 
ــذاری بیشــتری را در  ــا تأثیرگ ــازی در انته قهرمان س
بیننــده ایجــاد می کنــد، برخــالف شــخصیت های 
ــی  ــروزی جذابیت ــده ام ــرای بین ــه ب ســیاه و ســفید ک

ــی. ــتان واقع ــک داس ــی در ی ــدارد، حت ن
ــه  ــت ک ــم هس ــورد ه ــن م ــان ای ــه بی ــه الزم ب البت
می شــویم  روبــه رو  صحنه هایــی  بــا  فیلــم  در 
ــار  ــد رفت ــت، مانن ــل اس ــای قب ــالف ادع ــه برخ ک
زندانبان هــای امریکایــی و شــوروی کــه به شــکل 
ــن  ــود و ای ــده ب ــه ش ــه ای مقایس ــاًل غیرمنصفان کام

می زنــد. بیننــده  ذوق  در  به شــدت 
از  اســپیلبرگ به خوبــی توانســته فضایــی آکنــده 
ــازی  ــوس ها« بازس ــل جاس ــان را در »پ ــرس و خفق ت
نمایــد. فضایــی کــه به درســتی حــس عــدم اطمینــان 

ــد. ــا می کن ــده الق ــه بینن ــت را ب ــرس از سیاس و ت
یعنــی  ســاخته اش  آخریــن  در  کــه  اســپیلبرگ 
»لینکلــن«، به خوبــی توانســته بــود یکــی از مهمتریــن 
ــد،  ــر بکش ــده را به تصوی ــاالت متح ــخ ای دوران تاری
ــات  ــده جزئی ــق ش ــز موف ــوس ها« نی ــل جاس در »پ
ــش  ــه نمای ــرد را ب ــگ س ــمندی از دوران جن ارزش

ــذارد. بگ
اســکار  نامــزدی  لباس)کــه  و  صحنــه  طراحــی 
دیگــری بــرای ایــن فیلــم بــه ارمغــان آورد(، 
ــه 1950  ــر ده ــی اواخ ــی و اجتماع ــرایط فرهنگ ش
و اوایــل دهــه 1960 میــالدی در امریــکا و آلمــان 
ــد. ــر می کش ــی به تصوی ــی را به خوب ــرقی و غرب ش

به عنــوان  فیلــم  ایــن  از  می تــوان  درمجمــوع 
ســال  جاسوســی  آثــار  ارزشــمندترین  از  یکــی 
ســازندگان  عقبــه  علي رغــم  البتــه  بــرد  نــام 
ــی  ــوان یک ــم به عن ــن فیل ــت ای ــم، موفقی ــن فیل ای
اســکار،  جشــنواره  در  ســال  بهترین هــای  از 

بــود. خواهــد  غافلگیرکننــده 
ــل جاسوســان« در مجمــوع ســاختارمند اســت و  »پ
ــی دارد. توقعــی کــه از اســپیلبرگ  ــل قبول ــرم قاب ف

دور از انتظــار نیســت.

الزم داشــت. راســتی، ایشــون اســم ایــن روش رو »هلیوگرافی« یا 
نقاشــی بــا نــور نامیــدن.

مدتــی بعــد حــدود ســال 1839 آقــای دیگــه ای بــه نــام »لوئــی 
داگــر« کــه طــراح و ســازنده صفحه نمایــش بــود، موفــق شــد 
بــا روشــی پیچیده تــر تصاویــر دقیق تــری رو ثبــت کنــه. البتــه 
ایشــون هــم اســم روش خــودش رو داگرئوتیــپ گذاشــت. ایــن 
ــا  ــه ب ــورده ای ک ــل خ ــره ای صیق ــای نق ــر روی صفحه ه تصاوی
ــن  ــه ای ــد تشــکیل می شــد و ب ــد حســاس شــده بودن بخــار ی
دلیــل تصاویــر طــوری بودنــد کــه انــگار روی اینه عکاســی کرده 
باشــین. براق طــور. همیــن حــدود بــود کــه فــرد دیگــه ای بــه نام 
»ویلیــام فاکــس تالبــوت« دنبــال پیــدا کردن روشــی دیگــه برای 
ثبــت تصاویــر بــود. ایشــون اومــد یــک کاغــذ رو بــه روش هــای 
مخصــوص حســاس کــرد و درون اتاقــک تاریــک مقابــل روزنــه  
قــرار داد و پــس از طــی کــردن مراحــل شــیمیایی مخصوصــی، 
تصویــر رو روی کاغــذ بــه صــورت منفــی یــا نگاتیو ظاهــر کرد. 
منظــور از نگاتیــو، عکســی بــود کــه نقــاط ســیاه در اون ســفید، و 
نقــاط ســفید بــه صــورت ســیاه دیــده می شــدند. او یکبــار دیگر 
از ایــن تصاویــر منفــی عکــس گرفــت و ایــن بــار عکــس نهایــی 
مشــابه موضــوع دیــده می شــد. روش او بعــد هــا پایــه و اســاس 
عکاســی قرار گرفت و او اســم ایــن روش رو »کالوتیپ« گذاشــت. 
کم کــم عکاســی بــاب شــد و افــرادی به حرفه عکاســی مشــغول 
شــدند و»عکــس« جاشــو بیــن مــردم پیــدا کــرد. امــا تــو ایــران 

ــی افتاد؟  چــه اتفاق
ــار  ــا، وارد درب ــش در اروپ ــد از اختراع ــال بع ــه س ــی س عکاس
محمدشــاه قاجــار شــد. ناصرالدیــن شــاه و برخــی از شــاهزادگان 
ــی  ــد و ورود برخــی از عکاســان اروپای قاجــار عکاســی می کردن
بــه ایــران و آمــوزش عکاســی توســط آن هــا، رفته رفتــه باعــث 
پیشــرفت عکاســی در ایــران شــد. امــروزه ده هــا هــزار قطعــه 
ــتان و  ــوزه کاخ گلس ــوی م ــن ت ــار رو می تونی ــس دوره قاج عک

بایگانــی هــای دیگــر مربــوط بــه دوران قاجــار پیــدا کنیــد.
امیــدوارم از ایــن بــه بعــد، موقــع فشــار دادن دکمــه شــاتر یــا 
لمــس کــردن صفحــه گوشــی تون و شــنیدن صــدای چلیــک، 
حواســتون باشــه کــه داریــن از تجربــه 2 قرنــه بشــر در رابطه با 

عکــس و عکاســی و ثبــت لحظــات اســتفاده می کنیــد!

آزار و اذیــت. پســرک امــا مــی ایســتاد و آن هــا را نظــاره مــی 
ــرو  ــوم، ب ــوم، ه ــت : ه ــی گف ــت و م ــی رف ــد م ــرد. و بع ک

حیــوون ...
امــا رضــا، چــرا رضــا بــود؟ مــی گفتنــد در جوانــی زنــی داشــته 
بــه نــام لیــال. هــر روز او را ســوار بــر خــر مــی کــرده و بــه ده باال 
مــی بــرده و بــر حیوانــک هــی و چــوب مــی زده : هــوم، هــوم، 
بــرو حیــوون. و باهــم مــی رفتنــد بــه بــاغ های پدری شــان ســر 
بزننــد و آن جــا کار و بــاری بــه راه بیندازنــد. رضــا زمیــن هــای 
زیــادی داشــت. درختانــش امــا پذیرفتــه انــد کــه برای رشــد و 
مانــدن بــه انســان هــا دل نبندنــد. لیــال مــی خندیــد. رضــا هم 
کار مــی کــرد و شــاد و خــّرم بــود. بچــه نداشــتند . امــا، رضــا، 
مــی خندیــد و لیــال هــم. رضــا آن ســوی بــاغ. لیــال این ســوی 
بــاغ. رضــا علــف هــای هــرز را حــرص مــی کــرد و لیــال از چاه 
بــا ســطل آب مــی کشــید. کفــش هــای لیــال مناســب بــرف و 
زمســتان و یــخ نبــود. امــا امــا امــا... رضــا، دویــده بــود. هــوار 
کشــیده بــود. جیــغ، شــنیده بــود. حتــی صــدای آب امــا بــه 
وقــت نرســیده بــود. حتــی بــه دســت و پــا زدن هــای لیــال در 
آب و یــخ . یــخ، یخــی کــه نتوانســت قلــب رضــا را ســرد کنــد 

و عشــقش را...
رضا، می رفت و می گفت : هوم، هوم، برو حیوون...

ــر  ــاید فک ــد. ش ــی ش ــره نم ــی خی ــمانش، کس ــه چش ب
ــت و  ــز اس ــه قرم ــه همیش ــد ک ــی دی ــرد و نم ــی ک نم
اشــک آلــود. فــوران غــم از آن سرچشــمه هــای چشــم 
ــا.  ــم ه ــود آن چش ــوذ ب ــر از نف ــی زد. پ ــرون م ــه بی ب
چشــم هایــی کــه بــه دروِن آگاِه زنجیــر شــده در عقــِل 

ــش ... ــه دل ــد. ب ــاآگاِه رضــا وصــل بودن ن
صــدای لیــال را، همیشــه می شــنید. لیــال، همیشــه در مقابلش، 
ســوار بــر خــرش بــود. خــری خاکســتری.می خندیــد و بــر 

مــی گشــت و رضــا را نظــاره  مــی کــرد ...
پســرک، ایســتاده بــود و نظــاره مــی کــرد. پــس ایــن بــوده 
ــده نشــدِن رضــا. خــرِق عــادت. مــردم  ــِت چنــد روز دی عل
ــود.  ــاغ رضــا ب ــی کــه روزگاری ب ــد. در جنگل جمــع شــده ان
پســرک، ایســتاده بــود و نظــاره مــی کــرد. رضــا را از اســتخِر 
آب و یــخ، در آورده بودنــد. جســد امــا، هیــچ بویــی نمــی داد. 
حتــی آن کــِت قهــوه ای هــم. فقــط خــود را رســانیده بــود. این 

بــار هــم نتوانســت لیــال را نجــات دهــد ...

کافه تریا کافه تریا

نقــــطه سیــــاه
داستانک



نیمه اول بهمن 894

در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

»حفــظ حرمــت نوه امــام)ره(، بر همه واجب اســت.« عــزت اهلل ضرغامی 
در جدیدتریــن پســت اینســتاگرامی خــود ضمن حمایت از سیدحســن 
خمینی، از ســخنان هاشــمی رفســنجانی پیرامون یادگار امام انتقــاد کرد. 
رئیس ســابق صدا و ســیما در این شــبکه مجــازی 35 هــزار فالــور دارد.

صفحه رســمی اســتاد کیهــان کلهر، آهنگســاز شــهیر کشــورمان 
بــا انتشــار تصویــر خاطــره انگیــزی از کنســرت »ســاز خاموش« 
ــرد.  ــده ک ــته را زن ــوش گذش ــام خ ــاد ای ــال 1384 ی در س
هــواداران اســتاد کلهــر در اینســتاگرام 62 هــزار نفــر هســتند.

»بانــو جانــم، تــو بــر ناســزا لبخنــد زدی و ایــن آغــاز زیبایســت« بهنوش 
طباطبایــی بازیگــر ســینمای ایــران با انتشــار این متن و عکس نســبت به 
توهیــن هــای صورت گرفته علیــه فاطمه معتمدآریــا در کاشــان واکنش 
نشــان داد. طباطبایی در اینستاگرام دو میلیون و دویســت هزار هوادار دارد.

ــور  ــا طراحــی کاریکات احســان گنجــی کارتونیســت مطــرح کشــور ب
ــت  ــت«، از ردصالحی ــا ردصالحی ــلفی ب ــوان »س ــاب عن ــاال و انتخ ب
ــرد.  ــاد ک ــری انتق ــرگان رهب ــالمی و خب ــورای اس ــس ش ــای مجل ه
5 هــزار نفــر در اینســتاگرام طــرح هــای گنجــی را دنبــال مــی کننــد.
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کافه تریا
ــازی  ــه درگاه مج ــانمان داد ک ــان نش ــز زم ــذر جنون آمی گ
ــی  ــر تاریخ ــان جب ــر هم ــم بناب ــود و کم ک ــه می ش ــم کهن ه
گریز ناپذیــر بایــد تــن بــه تغییــر و دل کنــدن از دنیایــی بدهیم 
کــه زمانــی برایمــان عجیــب خاطره ســاز بــود. مســنجر تلگرام 
کــه هــر روز را بــا تــرس از فیلترینگــش شــب می کنیــم، بــا 
فاصلــه ای بــه انــدازه ی بازکــردن قفــل گوشــی، دنیایــی برایمان 
ســاخته کــه درک مــرزش بــا عالــم واقــع را برایمــان دشــوار 

ســاخته اســت!
حــال ببینیــم در ایــن دنیــای خبرســاز در ایــن ایام چه گذشــته 
و چــه می گــذرد. انصــاف حکــم می کنــد از مجلــس و بحــث 
تأییــد صالحیت هــا و حاشــیه های بســیار و بعضــاً جالــب اش 
ــا  ــه ب ــان ک ــت گســترده  اصالح طلب ــم. رد صالحی ــاز کنی آغ
آمــار 60 درصــدی رکــوردی تاریخــی و به یــاد ماندنــی برجای 
گذاشــت. رد صالحیتــی کــه اکثــراً به صــورت غیررســمی و یــا 
درصــورت رســمی بــودن به دلیلــی خــاص و مشــترک صورت 
گرفتــه بــود. »عــدم  التــزام عملــی بــه اســالم« عبــارت کلیدی 
ــیدگی را  ــد رس ــر و رون ــان را راحت ت ــورای نگهب ــه کار ش ک
ــری  ــتقبال 12000 نف ــاید اس ــه ش ــود ک ــرده ب ــریع تر ک س
کاندیداهــا بــود کــه لــزوم چنیــن رونــدی را توجیــه می کــرد! 
ــالم«  ــه اس ــی ب ــزام عمل ــدم الت ــه »ع ــأله ک ــن مس ــال ای ح
گریبان گیــر نماینــدگان فعلــی مجلــس و روحانیــون نیــز شــده 
ــکیان در  ــعود پزش ــت!! مس ــری اس ــأله دیگ ــود مس ــود، خ ب
ــن رویکــرد  ــا ای ــن رد صالحیت هــا گفــت: »ب ــه ای واکنــش ب

پشــت پیشــخوان نشســتم و ورقــه هــای صــورت حســاب را 
ــا اعــداد کلنجــار رفتــم. چــه  پــرت کــردم جلویــم و هــی ب
ــک  ــای ی ــاب ه ــه حس ــیدگی ب ــر از رس ــخت ت ــزی س چی
ســال روی هــم تلنبــار شــده ی کافــه؟! خــب! بایــد شــروع 
ــت؟  ــدای چیس ــن ص ــس. ای ــش، ده؛ باالن ــار، ش ــم. چه کن
االن چــه وقــت بــاران آمــدن اســت؟!  اَ.. کــه ِهــی! بایــد تــا 
ســال تحویــل نشــده ایــن حســاب هــا را مرتــب کنــم. ســه، 
دو، پنــج؛ باالنــس. صــدای بــاران مــی پیچــد داخــل گوشــم. 
نگاهــم را مــی چرخانــم روی میــزی که شــاگردم گلــدان های 
شــمعدانی را گذاشــته کنــارش. در کافــه را بســته ام و بــه او 
تاکیــد کــرده ام کمــی دیرتــر بیایــد. ســکوت میخواهــم. ورقها 
را برداشــتم و نشســتم پشــت میــز، کنــار شــمعدانی هــا. باران 
بدجــور بــه پنجــره مــی خــورد و نگاهــم بــی توجــه بــه خش 
خــش بــرگ هــای صــورت حســاب پــر کشــید روی آدمهای 
پشــت شیشــه دودی. مــردی جــوان با چتری ســیاه و بــزرگ قدم 
مــی زد. قطــره هــای بــاران ســر مــی کوبیدنــد بــه چتــر و لیــز مــی 
خوردنــد روی زمینــی کــه زنــی میانســال دســت بچــه اش را گرفته 
بــود و بــا ســرعت روی آن مــی دویــد. دســت بچــه کشــیده 
مــی شــد بدنبــال زن و چتــر در هجــوم ایــن ســرعت مثــل 
وصلــه ای نچســب بدنبالشــان بــود. پیرمــرد بــا کاله نمــدی 
و دســتهایی کــه فــرو کــرده بــود داخــل جیبهــای گشــادش، 
قــدم برمــی داشــت. هرازگاهــی دســتهایش را درمــی آورد و 
بازوهایــش را مالشــی مــی داد. دو طــرف کتــش را بــه هــم 
نزدیــک مــی کــرد و یقــه هــای پالتویــش را بــاال مــی آورد. 
دو دســت، دو دســت گــره شــده در زیــر بــاران، نظــرم را از 
پیرمــرد - کــه اآلن داشــت بــا دســت قرمــز و یــخ بســته اش 

بایــد بــه اســالم و مســلمانی خودمــان شــک کنیــم و آن هــا باید 
بگوینــد کــه اســالم واقعــی چگونــه اســت«.

در کنــار انتخابــات مجلــس، احــراز صالحیت انتخابــات مجلس 
خبــرگان هــم بســیار بحث انگیز بــود. یــادگار امــام رد صالحیت 
ــه  ــادی ک ــرد. اجته ــت زده ک ــه را به ــه هم ــری ک ــد! خب ش
به واســطه ی شــش ســال تدریــس دروس خــارج فقــه و اجــازه 
اجتهــاد از ســوی آیــت اهلل وحیــد خراســانی و تأیید علمــای دیگر 
ثابــت نشــد و برگــه خالــی آزمون سیدحســن خمینی تنهــا بهانه 
ــت اهلل امجــد در  ــن، آی ــن بی ــا در ای ــت وی شــد. ام رد صالحی
تماســی با سیدحســن خمینی احــراز صالحیت ایشــان را توســط 

قاطبــه ملــت قدرشــناس ایــران تبریــک گفت!
ــاب  ــز بازت ــکان نی ــاپ در واتی ــا پ ــور ب ــس جمه ــدار رئی دی
ــم  ــواب را از چش ــا خ ــه گوی ــفری ک ــت. س ــترده ای داش گس
ــن  ــود! درحالی کــه محوریــت ای دوســتان همیشــه دلواپــس رب
ــود. ــا ب ــا و درگیری ه ــریع جنگ ه ــف س ــح و توق ــدار صل دی

بحــث و هیاهــوی دلواپســان گویــا تــا کاشــان هــم کشیده شــد؛ 
زمانی کــه معتمد آریــا، هنرمنــد بی مثــال کشــورمان در جلســه 
نقــدی در ایــن شــهر حضــور یافتــه بــود، بــا واکنــش عجیــب و 
دور از ذهــن عــده ای قــرار گرفــت کــه بــه قــول رضــا کیانیــان 
وجــه تمایــزی بیــن حرکــت آنــان و لمپنیســم وجــود نداشــت.

و ســاالر عقیلــی، دیگــر هنرمنــد کشــورمان نیز از هجمــه  توهین 
و تهمــت در امــان نمانــد و باعــث شــد کــه شــبهه حضــور وی 
ــه  درجشــنواره فیلــم فجــر نیــز مطــرح شــود، وی در پاســخ ب
حضــورش در یکــی از شــبکه های ماهــواره ای گفــت: »بــا خبــر 
شــدم کــه مصاحبــه چنــد شــب گذشــته ام با شــبکه ماهــواره ای 
ــراد  ــی از اف ــتانه برخ ــات وطن پرس ــن احساس ــث برانگیخت باع
گردیــده اســت. بــه اطــالع کلیــه هم وطنــان عزیــز می رســانم 
ــردم  ــز و م ــن عزی ــوادارِی میه ــدن دارم، ه ــا جــان در ب ــه ت ک

نازنیــن ایــران را گرامــی خواهــم داشــت.«

ســیگار روشــن مــی کــرد - گرفــت. خیــره شــدم بــه دســتهای 
گــره شــده کــه از شــدت ســرما قرمــز و کرخــت شــده بودنــد. 
پالتــوی قرمــز خانــم بــا کاپشــن مشــکی آقــا در پــس زمینــه 
بــوق ماشــین هــا محــو شــد و کودکــی از وســط خیابــان دویــد 
بــه ســمت پیــاده رو. کاپشــن تنــش نبــود. آســتین هایــش آب 
رفتــه و دکمــه هایــش یــک در میان غایــب بودند. دســتهایش 
نــه داخــل جیــب بلکــه حلقــه شــده دور گلهایــی ســرخ ولــی 
ــورد  ــر خ ــش و س ــد روی رد نگاه ــم دوی ــود. نگاه ــرده ب پژم
داخــل یــک ماشــین. روی یــک زن و مــرد جــوان و نوزادشــان. 
شیشــه هــای ماشــین از گرمــا بخــار گرفته بــود و زن دســتش 
را بادبــزن وار روی صــورت کــودک تــکان مــی داد. ایــن وســط 
عمــو فیــروز بــا لبــاس هــای خیــس و صورتــی کــه ســیاه بــود، 

بیــن ماشــینها جــوالن مــی داد و آواز مــی خوانــد.
ــا منــی؟ -  آره. گفتــه بودیــن ایــن  ــا! -  هــوم! ب ــا! ... آق -  آق
ســاعت بیــام تــو صورت حســابا کمــک کنــم. آقا مامانــم خیلی 
ناراحــت شــد کــه ســال تحویــل پیشــش نیســتم ولــی وقتــی 
گفتــم آقــا گفتــه دیگــه هیچــی نگفــت. حــق پــدری داریــن به 

گــردن مــا آقا.اِ...راســتِی ســالم!
  دســت هایــم را کــردم داخــل جیبــم. نگاهــم افتــاد روی 
ــه هــای صــورت حســاب. انداختمشــان همانجــا روی  ورق
ــی  ــا! چــی شــد؟ تنهای ــرون. -  آق ــه زدم بی ــز و از کاف می
ردیفشــون کنــم؟ -  ســالم! نعــع! بــرو خونــه. از تــو دخــل 
ــه.  ــرو دیگ ــه! ب ــا .. -  ِع ــردار.  -  ام ــم ب ــیرینی عیدت ش
ــم را  ــه رو و پالتوی ــه رو ب ــد ب ــه ش ــم دوخت ــاال. نگاه ِد ی
ــل  ــتم داخ ــا را گذاش ــتکش ه ــت. دس ــم روی دس انداخت
جیبــم و بــدون چتــر، بــدون نگرانــی صــورت حســاب هــا، 
بــدون توجــه بــه چــراغ قرمــز و بــوق پــی در پی ماشــینها، 
در حالــی کــه دهانــم را بــاز کــرده بــودم تــا قطــره هــای 
رحمــت خداونــد را مزمــزه کنــم عاشــقانه، فقــط بــا یــک 
لبخنــد بــه ســمت خانــه راه افتــادم. بایــد قبــل از تحویــل 
ــاب  ــه حس ــیدم و ب ــی بوس ــرم را م ــه ی دخت ــال گون س

محبــت هایــی کــه دریغــش کــردم، مــی رســیدم.

قبــل از هــر چیــز الزمــه یــادآوري کنــم کــه خیلــي از 
حرفــاي من،خیلــي اندیشــمندانه و فلســفي هســتن ولــي 
متاســفانه چــون خیلــي مشــهور و معــروف و محبــوب 
ــي  ــون نم ــي تحویلش ــتم، کس ــوش نیس ــگ و باه و زرن
ــوال  ــت.. اص ــدم رف ــف ش ــم تل ــا... من ــره! اي باب گی
ــي  ــم، خیل ــي کن ــي م ــاس بدبخت ــي احس ــي خیل وقت
ــه  ــال اینک ــردم ...مث ــي گ ــام م ــبختي ه ــال خوش دنب
ــک  ــوس نزدی ــتگاه اتوب ــون ایس ــبختم؛ چ ــن خوش م
ــه! مــن خوشــبختم؛ چــون پســرخاله  5 ســالم  خونمون
ــون  ــبختم چ ــه! خوش ــن ازدواج کن ــا م ــت داره ب دوس
مامانــم غــذاي فــردا رو از مــن مــي پرســه! خوشــبختم 
چــون کارمنــد بانــک محلمــون همیشــه بــه احتــرام من 
ــلونا  ــون بارس ــبختم چ ــه! خوش ــي ش ــد م ــاش بلن از ج
ــي  ــوري الک ــن ج ــم همی ــي ه ــه گاه ــا گل زده! البت 4ت
خوشــبختم! مثــل اینکــه: تابســتون شــلیل میــاد! گوجــه 
ســبز ترشــه !و گالبــي رونــده! توجیــه هــم شــیوه خوبــي 
بــراي خوشــبختي هســت.. مثــال اینکــه چــون ماشــین 
ــري  ــن کمت ــا بنزی ــت؛ نتیجت ــد نیس ــي بلن ــا شاس م

ــم! خرجــش مــي کنی
یــا اگــه خونمــون پنــت هــاوس بــرج بــاران بــود؛ نتیجتــا 
ــر  ــه اگ ــا اینک ــود! ی ــتر ب ــم بیش ــي ه ــال خودکش احتم
ــراي  ــران ب ــواي ته ــي ه ــدم، آلودگ ــي خون ــریف م ش
پوســتم ضــرر داشــت! واي کــه مــن چقــدر خوشــبختم! 
ــه  ــه واس ــي خوب ــم خیل ــخ ه ــه توبی ــون بگ ــم برات جون
خوشــبختي. مثــال حــاال کــه بــرادر بــزرگ تــرم دکتــر 
نشــده، پــس منــم دکتــر نمــي شــم! تقصیــر هواســت که 
نمــي شــه درس خونــد! تقصیــر ســال تولدمــه کــه دهــه 
چهلــي نیســتم؛ واال بــه جــاي کیمیــا، االن من هیــرو بودم! 
آخــه گاهــي شــونه خالــي کــردن هــم باعــث خوشــبتي 
ــي  ــه جای مــي شــه! خاطــر نشــان کنــم کــه اصــل جاب
ــه مــا  هــم بســیار مفیــد و تاثیرگــذار اســت! مثــال خون
ــه  ــي وقتــي مــي چســبي ب ــداره؛ ول گرمایــش از کــف ن
بخــاري خیلــي کیــف مــي ده! موهــاي مــن کــم پشــته 
ولــي عوضــش زود حالــت مــي گیــره! اتاقــم کوچیکــه اما 
راحــت تــر جمــع و جــور مــي شــه! همــه اینــارو گفتــم 
ــم؟!  ــر کن ــدر عم ــراره چق ــه ق ــم. مگ ــن برس ــه ای ــا ب ت
بــه نظــر مــن واســه رســیدن بــه احســاس خوشــبختي، 
هــر نــوع توجیــه و توبیخــي مجــازه!! آخــه رســیدن بــه 
ــر از  ــي راحــت ت ــي خیل ــي خیل ــبختي خیل تصــور خوش
لــوازم رســیدن بــه خوشــبختیه...! مــن میخــوام »زندگي« 
کنــم... چــون قــراره یــک عمر خــوش باشــم... خوشــحال 

باشــم... و از داشــته هــام لــذت ببــرم...

باد، رضا خان شده بود و
از تو کشف حجاب می کرد

و چشمان من در یک قیام خونین
زیر پای تو فرش قرمز پهن می کرد

غافل از این که راه رفتن تو
میان رقص باران

تمام مرا
به تیر می بست
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طبــان  مخا شــما  بــا  مــا  طــی  تبا ر ا
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نشریه وقایع اتفاقیه برگزار می کند:
انتخــاب خبرســاز تریــن چهــره هــای سیاســی - اجتماعــی 

و فرهنگــی - هنــری 

ــام 2چهــره مــورد نظــر خــود را )یــک چهــره در حــوزه  -  ن
ــی -  ــوزه فرهنگ ــره در ح ــک چه ــی و ی ــی - اجتماع سیاس
ــد. ــه ســامانه 30007650005743 ارســال کنی ــری( را ب هن

بــه 6 نفــر از کلیــه شــرکت کننــدگان در ایــن نظرســنجی بــه 
قیــد قرعــه، نفــری 50 هــزار تومــان اهــدا خواهــد شــد.
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مگه قراره چقـدر عمر کنم؟!
طنـــز


