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سخن سردبیر
دیرگاهیســت آدم هــا زندگیشــان گــره خــورده اســت بــه زندگــی آهــن هــا. حاصــل ایــن همزیســتی، تعامــل 
فرهنگــی ای بــود کــه نتیجــه اش کشــت نســل جدیــدی از آدم و آهــن شــد؛ نســل جدیــدی بــه نــام آدم هــای 

آهنــی!
آدم آهنی ها را به خوبی می شناسید؛ آن ها درونشان از الماس خبری نیست. 

الماس، زبان مشترک آدم هاست؛ تفاوت آدم ها و آدم های آهنی در همین است.
گرچــه بعضــًا فئــودال هــای زمیــن بــرای آدم آهنــی هــا المــاس هایــی صناعــی کار گذاشــته انــد کــه کشــت 
هــای بــه درد نخورشــان بهتــر بــه فــروش برســد! المــاس صناعــی بــا دو پیــچ درون ســینهء ایــن محصــول قــرار 

مــی گیــرد و بــرای روشــن شــدن چــراغ LED اش نیــاز بــه چنــد باتــری قلمــی دارد. همیــن!
آدم های آهنی مثل میوه های سم زده و تراریخته اند. همین قدر جذاب! همین قدر مضر!

مشــتری هــم زیــاد دارد. مــی دانیــد ایــن روزهــا چشــم مــردم بــه همیــن ظواهــر اســت. چــه کســی با الماســی 
کار دارد کــه کســی آن را ندیــده باشــد؟ همیــن اســت کــه آدم هــای آهنــی را همــه جــا خواهیــد یافــت.

ــا یــادم نرفتــه ایــن را بــه شــما بگویــم کــه مراقــب المــاس هایتــان باشــید. در گذشــته )همــان  راســتی ت
اوائــل روی کارآمــدن ایــن آدم آهنــی هــا( فئــودال هــا بــه آن هــا گفتــه بودنــد از آدم هــا همیــن المــاس هــا 
ــاری هــم موفــق شــدند امــا المــاس  ــد ب ــد. چن ــد کــه درون کشــت هــای نوپدیدشــان جایــش دهن را بدزدن
هــا خامــوش مــی شــدند طــوری کــه تــا همیــن االن هیــچ الماســی درون هیــچ آدم آهنــی ای روشــن نمانــده 
اســت. همیــن شــد کــه فئــودال هــا تصمیمشــان بــر ایــن شــد کــه اصــاً المــاس را انــکار کننــد و هرجایــی آن 

را دیدنــد، نابــودش ســازند تــا آدم هــا یادشــان بــرود کــه ذاتــًا الماســی هــم داشــته انــد.
اما مگر می شود؟

چرا نشود!
همه چیز بستگی به این دارد که آدم ها چه بخواهند...
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کالم شهید
بــه هــر انــدازه کــه انســان بیشــتر بــه اشــیاء عــادت داشــته باشــد، بیشــتر بــه آنهــا بســته اســت و 
اســیر آنهاســت، و بــه هــر انــدازه کــه انســان اســیر باشــد آزادی نــدارد....؛ ممکــن اســت آدمــی عــادت 
کــرده باشــد کــه همیشــه روی تشــک و متــّکای بســیار نــرم بخوابــد. چنیــن آدمــی اگــر یــک وقــت در 
شــرایطی قــرار بگیــرد کــه بخواهــد روی فــرش یــا زمیــن خالــی بخوابــد ابــدًا خوابــش نمــی بــرد؛ او 

دیگــر فلــج اســت؛ همیــن قــدر کــه از ایــن شــرایط خــارج شــد، فلــج اســت. 
»احیای تفکر اسامی« شهید آیت اهلل مرتضی مطهری
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نافــع بــن هــال مــی گویــد: »امــام از مــن جــدا شــد و بــه خیمــه خواهــرش زینــب رفــت. مــن در ایــن 
امیــد کــه از خیمــه زود بیــرون مــی آیــد، کنــار خیمــه ایســتادم. زینــب بــه اســتقبال امــام آمــد. بالشــی 
ــا او رازی گفــت. چیــزی نگذشــت کــه اشــک زینــب جــاری شــد و عــرض  گذاشــت و امــام نشســت و ب
کــرد: برادرجــان! آیــا مــن قتلــگاه تــو را ببینــم و بــا ایــن همــه دشــمنان کینــه تــوز، بانــوان و کــودکان 
وحشــت زده را سرپرســتی کنــم؟! ایــن مســئولیت ســنگینی اســت! دیــدن قتلــگاه ایــن جوانــان پــاک و 
زیبارویــان بنــی هاشــم مــرا نیــز آشــفته کــرده، بــر مــن گــران خواهــد بــود! ســپس عــرض کــرد: برادرجان! 
آیــا نیــات اصحــاب خــود را آزمــوده ای؟ نگرانــم کــه وقــت درگیــری و برخــورد نیــزه هــا تنهایــت گذارنــد! 
امــام)ع( گریســت و فرمــود: هــان! بــه خــدا ســوگند ایشــان را از خــود رانــدم و آزمــودم، در آنــان جــز 
دالوران و ارزشــمندانی پایــدار کــه بــه کشــته شــدن در رکاب هماننــد کــودک بــه شــیر مــادر مانــوس 
انــد، حضــور ندارنــد!« هــال چــون ایــن ســخنان شــنید، دلــش ســوخت و گریســت و بــه ســوی خیمــه 
حبیــب بــن مظاهــر راه افتــاد. حبیــب را دیــد کــه بــر زمیــن نشســته و شمشــیر آختــه خــود را در دســت 
دارد. ســام کــرد و بــر در خیمــه نشســت. حبیــب پرســید: هــال! چــرا آمــدی؟ او آنچــه دیــده و شــنیده 
بــود، گــزارش کــرد. حبیــب گفــت: آری، بــه خــدا ســوگند اگــر منتظــر فرمانــش نبــودم، هــم امشــب بــه 
نبــرد ایــن نامردمــان مــی شــتافتم و بــا ایــن شمشــیر درمانشــان مــی کــردم! هــال گفــت: حبیــب! مــن 
از حســین)ع( در حالــی کــه بیــم و هــراس اهــل بیتــش را داشــت، جــدا شــدم و گمــان مــی کنــم بانــوان 
همــه بیدارنــد و بــا زینــب در آن نگرانــی و بــی تابــی شــریکند. آیــا مــی خواهــی اصحــاب را گــرد آوری 
و بــا دیگــر اعــام وفــاداری کننــد تــا ســخنان ایشــان را بشــنوند و آرامــش یابنــد؟ مــن زینــب را چنــان 

آشــفته دیــدم کــه قــرار از کفــم رفــت. حبیــب گفــت: مــن در اختیــارم.
ــه از  ــد، هم ــاب را فراخوان ــتاد و اصح ــه ای ایس ــود، در ناحی ــتاده ب ــارش ایس ــال کن ــه ه ــب، ک حبی
ــاد.  خیمــه هــا بیــرون آمــده و جمــع شــدند. حبیــب بــه بنــی هاشــم گفــت: چشــمان تــان نگــران مب
ــردان و  ــت: ای جوانم ــرده و گف ــاب ک ــاب را خط ــپس اصح ــد. س ــود برگردی ــای خ ــه ه ــه خیم ــما ب ش
شــیران ســختی هــای نبــرد! هــم اینــک هــال، چنیــن و چنــان مــی گویــد: او خواهــر امــام و بانــوان حــرم 
را نگــران و گریــان دیــده اســت. اکنــون بگوییــد در وفــاداری چگونــه ایــد؟ اصحــاب شمشــیرها را از نیــام 
کشــیدند و عمامــه هــای خــود افکندنــد و گفتنــد: هــان ای حبیــب! ســوگند بــه خدایــی کــه بــه حضــور 
در محضــر عاشــورای حســین)ع( بــر مــا منــت نهــاد، اگــر ایــن نامردمــان یــورش آوردنــد، سرهاشــان را 
درو مــی کنیــم و آنــان را بــا خــواری و پســتی بــه نیــاکان شــان ملحــق مــی ســازیم و ســفارش رســول 

خــدا)ص( را در حــق اهــل بیــت)ع( پــاس مــی داریــم.
حبیــب گفــت: اینــک بــا مــن بیاییــد. آمدنــد تــا میــان طنــاب هــای خیــام ایســتادند. حبیــب نــدا کــرد: 
ای خانــدان و ســروران مــا، ای بانــوان نگــران حــرم پیامبــر)ص(! ایــن شمشــیرهای آختــه یــاران شماســت 
کــه مصمــم انــد آن را جــز در گــردن بدخواهــان شــما فــرود نبرنــد و ایــن نیــزه هــای غامــان شماســت 
کــه ســوگند یــاد کــرده انــد آن را جــز در ســینه نامردمــان کــه آهنــگ پراکندگــی شــما دارنــد، جــا ندهنــد. 
امــام)ع( فرمــود: ای آل ا...! بیــرون آییــد. اهــل حــرم گریــه کنــان از خیــام بیــرون آمــده و گفتنــد: ای 
پــاکان امــت! از فرزنــدان فاطمــه پاســداری کنیــد. اگــر از باهــا و دشــمنان بــه جدمــان شــکوه بریــم و او 
فرمایــد: مگــر حبیــب و اصحــاب حبیــب نمــی شــنیدند و نمــی دیدنــد، چــه خواهیــد گفــت؟! ســوگند 
بــه آن خدایــی کــه هیــچ معبــود بــه حقــی جــز او نیســت، اصحــاب آنچنــان ضجــه زدنــد کــه دشــت 
کربــا طوفانــی شــد و اســب هــا رمیدنــد و در هــم آمدنــد و شــیهه زدنــد کــه گویــی صاحــب و ســوار 

خــود را فریــاد مــی کننــد.
برشی از کتاب »روضه اصحاب چیست«

مثل حبیب...
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حساب
بــا صــدای بلنــد و ممتــِد شــیپور از خــواب بیــدار شــد. 
از آن صــدا بــه هیــچ وجــه خوشــش نمــی آمــد. همچــون 
زنــگ موبایــل صبــح شــنبه بــرای ســر کار بــود کــه آدم از 
ــد و از  ــم بخواب ــاز ه ــت دارد ب ــت و دوس ــر اس آن متنف
ایــن بهشــت تخــت خــواب بــه آن جهنــم روز کاری رانــده 

نشــود. 
امــا چــاره ای نبود، صدای شــیپور )شــبیه ناخن کشــیدن 
روی تختــه ســیاِه تــک تــک ســلول هــای مغــزش( آن قدر 
تــا مغــز اســتخوان جمجمــه اش صدهــزار بــار ناخوانــده 
تــر از صــدای نــون خشــکی ســاعت ۳ و نیــم بعــد از ظهــر 

رســوخ مــی کــرد کــه بــه هیــچ وجــه نمــی شــد خوابیــد.
بــه هــر زحمتــی بــود، چشــمانش را بــاز کــرد و بــه دور 
ــل  ــود؛ مث ــلوغ ب ــاده ش ــوق الع ــرد. ف ــی ک ــرش نگاه و ب
ــردم هرچقــدر هــم از  ــه م ــازار ک ــد در ب ــل عی روزهــای قب
ــاز  ــا را ب ــد، بازاره ــی کنن ــکایت م ــی ش ــی پول ــداری و ب ن
هــم دلشــان نمــی آیــد خالــی بگذارنــد و بــه قــرض و وام 
هــم شــده بــه خــود الزم مــی بیننــد چشــم فامیــل و در 
و همســایه هــا را در بیاورنــد. البتــه همــه کــه ایــن طــور 
نیســتند... خیلــی هــا هــم نــه دارنــد و نــه آن قــدر بیــن 
ــط  ــت، فق ــول اس ــان پ ــور هم ــار )منظ ــردم اعتب ــن م ای
جهــت تنــوع، کلمــه ای دیگــر برایش اســتفاده می شــود( 
دارنــد کــه قــرض بگیرنــد؛ بــه ناچــار حســرت و معصومیت 
بــال شکســته پرنــده را بــا خــود بــه ســفره مــی برنــد؛ نــه 

بــه جــای ژلــه هــای ســفره کــه بــه جــای نــان و نمــک.
ــی  ــاص و عجیب ــهء خ ــت و قیاف ــا ریخ ــم ب ــی ه هرکس
ــی  ــت، یک ــرگ داش ــبیه گ ــره ای ش ــی چه ــود؛ یک ــده ب آم
گوســفند بــود، آن طــرف تــر گلـّـه ای از خــوک هــا بــا هــم 
مــی آمدنــد و بــه یکدیگــر اخــم مــی کردنــد. اصــاً بــرای 
خــودش هالووینــی بــود. البتــه همــه هــم اینطــور درب و 
داغــان و عتیقــه نبودنــد. بعضــی هــا چهــره هایــی نورانی 
داشــتند، همچــون مــاه شــب چهــارده کــه میــان آن 
شــلوغی هــا مــی درخشــیدند. بــه قــول ســهراب ســنگ از 
پشــت نمازشــان پیــدا بــود. بایــد آدم مــی آمــد و رگبــرگ 
ــراوت اول  ــان ط ــا هم ــق را ب ــبنم عش ــوص و ش ــای خل ه
ــه  ــتان ب ــار رودی در کوهس ــال کن ــای پامچ ــِح گل ه صب

تماشــا مــی نشســت.
ــه حــد عــرف کــه ریــش  خــودش تــه ریــش داشــت )ب
ــیده.  ــو کش ــفید و ات ــی س ــد( و پیراهن ــدق کن ــر آن ص ب
یــک کــت و شــلوار مرتــب و تمیــز هــم تنــش بــود )البتــه 
راســتش آســتر آســتین راســت کتــش پــاره بــود، گرچــه 
از بیــرون مشــخص نمــی شــد(، امــا چیــزی کــه بیــش تــر 
از همــه در ایــن ترکیبــش جلــب توجــه مــی کــرد میــز و 

ــود! ــه او ب ــی چســبیده ب صندل
ــی کاری  ــه کس ــی ب ــد، کس ــت بودن ــال حرک ــه در ح هم
ــن  ــک تری ــاری از کوچ ــی ع ــس های ــر فی ــت. پوک نداش
نمــود احساســی بــه مقصــدی در دور دســت زل زده 

ــد. ــی رفتن ــو م ــه جل ــد و ب بودن
ــام  ــراه تم ــه اک ــد. ب ــی آم ــان م ــیپور همچن ــدای ش ص

مجبــور شــد بــه جســم فربــه اش تکانــی دهــد و از 
ــن  ــکان دادن ای ــرای او ت ــوالً ب ــود. اص ــد ش ــش بلن جای
ــرد  ــا نب ــل ه ــن فی ــود )همی ــی نب ــد کار راحت ــل تنومن فی
ــیار  ــاص بس ــی وق ــن اب ــعد ب ــکر س ــرای لش ــیه را ب قادس
دشــوار کــرده بودنــد، قــدرت فیــل هــا را در ایجــاد موانــع 
دســت کــم نگیریــم(، امــا چــاره ای نداشــت چــرا کــه زیــر 
ــه  ــه نمــی شــد، ب ــر ل ــهء خــوک هــا اگ ــای گلّ دســت و پ
ــاه  ــن شیرش ــای انیمیش ــون موفاس ــاد همچ ــال زی احتم
زیــر ازدحــام گاوهــای وحشــی کــه در پــی آن هــا بودنــد، 
ــه  ــر ب ــا اگ ــت اینج ــی دانس ــی م ــه خوب ــد. ب ــی ش ــه م ل
 Pride Land ــی از ــود، کس ــار ش ــا دچ ــت موفاس سرنوش
)پرایــد لنــد، ســرزمین مــورد منازعــهء موفاســا و اســکار( 

ــزد. ــه برایــش اشــک بری ــدا نمــی شــود ک پی
بــه ناچــار همــراه همیــن خــوک هــا بــه راه افتــاد. دیگــر 
صــدای شــیپور هــم قطــع شــده بــود. کمــی کــه بــه جلــو 
رفــت از دور پیرزنــی را دیــد کــه قــاب عکســی در دســتش 

بــود و بغضــی در گلــو... 
زن جــوان ســفره را پهــن کــرد و دو اســتکان چــای ریخت 
ــرگ  ــد از م ــد. بع ــرش از راه برس ــا پس ــد ت ــر مان و منتظ
ــن  ــاورزی در زمی ــا کش ــرش ب ــا پس ــن تنه ــرش همی همس
ــی  ــی آورد. گهگاه ــان م ــه ن ــرای خان ــن و آن ب ــای ای ه
خــودش هــم نــان درســت مــی کــرد و بــه شــهر مــی بــرد 
تــا نــان محلــی در آنجــا بفروشــد. گرچــه روستایشــان تــا 
شــهر فاصلــه ای نداشــت ولــی پســرش ناراحــت مــی شــد 
و همیشــه مــی گفــت نــان را کــه می پــزد، بدهــد خودش 
ببــرد و در شــهر برایــش بفروشــد. امــا زن دلــش بــه حــال 
پســرش مــی ســوخت کــه خســته از کار کشــاورزی ایــن 
کارهــا را هــم او بکنــد. چنــد بــاری پســر نــان بــه شــهر بــرد 
ــی نانــوای شــهر شــاکی شــد کــه چــرا نــان مــا را آجــر  ول
مــی کنــی؟ همیــن شــد کــه تصمیــم گرفــت نــان از آجــر و 
مــات بنایــی درآورد و گهگاهــی کــه بــرای کشــاورزی کاری 

نبــود بنایــی کنــد. 
امــروز هــم طبــق روال هــر روز نــان پختــه بــود. نــان الی 
پارچــه ای بــود تــا خشــک نشــود. گلویــش خشــک بــود. 
حتــی جرعــه ای چــای از گلویــش پائیــن نمــی داد. نگــران 

بــود کــه چــرا پســرش نمــی رســد.
هــر روز صبــح پســر بــرای کار مــی رفــت. هــر صبــح 
ــرد و  ــی ک ــت م ــان داغ درس ــا ن ــه ب ــک صبحان ــش ی برای
غــروب هــا هــم کــه برمــی گشــت بــه گرمــی و بــا اشــتیاق 
ــن  ــم همی ــرد. از همــان قدی تمــام از او اســتقبال مــی ک
ــاد.  ــرزش افت ــدا بیام ــر خ ــرف همس ــاد ح ــود. ی ــور ب ط
ــر مــی گشــتند، همیشــه  وقتــی از ســر کار پــدر و پســر ب
مــادر از پســرش اســتقبال گــرم تــری مــی کــرد. به شــوخی 
بــه او مــی گفــت: خانــم جــان چــه خبرتــه! جــوری پســرت 
رو تحویــل مــی گیــری انــگار رفتــه یــه ســال تنهــا ژاپــن 

کار کــرده برگشــته! انقــدر لوســش نکــن!
ــی  ــه م ــت. همیش ــت داش ــرش را دوس ــی پس زن خیل
گفــت: شــادی مــن شــادی اونــه، دلخوشــی مــن خــوش 
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ــوام. ــی خ ــم نم ــن ه ــد از ای ــتم و بع ــودم نخواس ــرای خ ــزی ب ــه، چی ــودن دل اون ب
راســت هــم مــی گفــت. پســرش همــه چیــزش بــود. اگــر کســی در حــق پســرش ظلمــی مــی کــرد تــا حــق پســرش را پــس 
نمــی گرفــت دســت بــردار نبــود. چنــد ســال پیــش بــود کــه زن همســایه پســرش را )کــه در آن زمــان کودکــی بیــش نبود( 
بــه ایــن تهمــت کــه پــل چوبــی کنــار مزرعــه شــان را شکســته کتــک زد. فــردای همــان روز مشــخص شــد شکســتن پــل 
کار پســر خــود همســایه اســت. رفتــه بــود دعــوا جلــوی خانــهء آن هــا. خــود پســر کاری بــه کارشــان نداشــت و آن هــا 
را بخشــیده بــود. بــه مــادرش هــم اصــرار مــی کــرد کــه بــی خیــال بشــود ولــی او کــه نمــی توانســت از ســتم بــه پســرش 
بگــذرد؛ آخــرش کار بــه جایــی کشــید کــه زن همســایه و خــود همســایه پیــش پســرش جهــت عذرخواهــی آمدنــد و اهــل 

محــل و بــزرگان روســتا هــم وســاطت کردنــد تــا دســت از سرشــان برداشــت. 
 ***

پیــرزن را کــه دیــد خــودش را البــه الی همــان خــوک هــا پنهــان کــرد تــا شــاید از چشــم پیــرزن دور بمانــد. امــا خیلــی 
ــود(  ــبیده ب ــه او چس ــه ب ــی ای ک ــز و صندل ــان می ــا هم ــت )ب ــزار زحم ــه ه ــاورد و ب ــت بی ــت طاق ــید. نتوانس ــی ترس م
ــه در آن  ــت هم ــاف جه ــر خ ــد و او ب ــی رفتن ــمت م ــان س ــه هم ــد و ب ــو زل زده بودن ــه جل ــه ب ــت. هم ــکی برگش یواش

ازدحــام بــر مــی گشــت تــا جایــی پیــدا کنــد و پنهــان شــود.
ــه صخــره رســاند و  ــی( خــودش را ب ــز و صندل ــا ســختی تمــام در آن شــلوغی جمعیــت )و آن می صخــره ای را دیــد و ب

پشــت آن پنهــان شــد.
از پشت صخره از همان راه دور به پیرزن خیره شد. قاب عکسی در دستش بود و بغضی در گلو... 

 ***
زن جــوان احســاس کــرد پســرش دیــر کــرده. چــادرش را ســرش کــرد و رفــت دم در نشســت. چــای هــا را هــم همــان 
طــور همانجــا گذاشــت. جلــوی در 
پلــه ای داشــت کــه مــی شــد روی آن 

نشســت و بــه کوچــه خیــره شــد. 
 ***

دور  از  و  ترســید  مــی  همچنــان 
پیــرزن را مــی دیــد. دیگــر بــا آن 
ــرد و  ــی ک ــه م ــت گری ــش داش هیکل
ــی  ــاک م ــودش خ ــر و روی خ روی س
ریخــت. مــی گفــت: ای کاش مــن 

خــاک بــودم. 
 ***

بــه همیــن  را  تمــام جوانــی اش 
پســرش  تــا  بــود  خیــره  کوچــه 
بیایــد. چــای ســرد شــد ولــی پســرش 
ــود.  ــده ب ــب ش ــر ش ــت. دیگ برنگش
بــه اتــاق برگشــت در را بســت. چــای 
همچنــان  ســماور  کــرد.  عــوض  را 
روشــن بــود تــا اگــر چــای دوبــاره 
ســرد شــد، بــاز هــم چــای داغ بریــزد. 
روی همــان ســفره منتظــر نشســت و 
بــه قــاب عکــس پســرش روی دیــوار 

ــد...  ــره ش خی
 ***

خالــی  بــرش  و  دور  تمــام  دیگــر 
ــم و آدم  ــود. حســاب کل عال شــده ب
را رســیده بودنــد. مانــده بــود او کــه 
بــه حســابش برســند یــا حســابش را 

ــم. ــی دان ــند، نم برس
را دیــد کــه هنــوز  از دور پیــرزن 
نرفتــه بــود. قاب عکســی در دســتش 

ــو...  ــی در گل ــود و بغض ب
محمدامین علیزاده
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اگر آن روزها بودم،
خیمه ی آتش می شدم بر سرمای خاک،

ــش  ــاره ی آت ــخ زده را، پ ــای ی ــوزاندم قلب ه  می س
ــم، ــَم ا... ُقلوبِه ــر َخَت ــدم ب می ش

اگر آن روز ها بودم،
ــاره ای  ــوزادی ک  خمپ ــر ن ــر س ــیدم ب ــت می کش دس
ــش  ــاز زندگی ــکافت و آغ ــادرش را ش ــکم م ــزی، ش فل

ــد،  ــتری ش خاکس
برایش آهسته الالیی کربا می خواندم ... 

اگر آن روز  ها بودم،
در میــان خــاک ریزهــا قــرآن می خوانــدم بــرای ســرها 
و بدن هایــی ک بــا کیلومترهــا فاصلــه، ِصبَغــَة ا... 
ــده  ــقانه آرامی ــجده ای عاش ــه و در س ــود گرفت ــه خ ب

بودنــد.

اگر آن روزها بودم، 
عاشقانه ها را حمل می کردم، 

ــوای  ــاز ک ن ــر نم ــای ا... اکب _ آن صداه
ــان ــر دل بیاب ــد ب ــدازی می ش ــن ان طنی

پــدران  نگاه هــای  آن   _
عکــس  ک  رزمنــده  خاکی پــوش 

نفــس  را  بی نوایشــان  فرزنــد 
مــــی کشـــــــــــــیدنــــــــد
غریــب  وداع هــای  آن   _

پســران بــا  مــادران 
ــرش  ــی ک ثم _ آن فراغ های
شــد خــون جگــر فروخــوردن 

و تبریکــی بــرای شــهادت 

اگر آن روزها بودم،
ســوز و ماتــم وصیــت نامــه 

هــا را، پــاک هــا را، خــرده چیز 
می کشــیدم  کــول  بــه  را  هــا 

ــادگاری  ــی، ی ــک های زینب ــا اش ت
بــرای فــرود آمــدن داشــته باشــند.

اگر آن روزها بودم، 
در تاطــم مــوج آر پــی جی هــا، گاهــی 

ــتم ب آوای  ــدم و می نگریس ــر می گزی ــکون ب س

اگر آن روزها بودم
ــد  ــح باش ــام آور صل ــت پی ــه می خواس ــکی ک گنجش

ــرد. ــر می ک ــر پ ــودش را پ ــه ای وج ــا گلول ام
  

اگر آن روزها بودم، 
»تــا زنــده ایــم رزمنــده ایــم« را بــا خــود بــه ایــن 

ــاندم، ــد می کش ــار منجم دی
ــتادگی  ــر و ایس ــا، صب ــرت و حی ــا، غی ــرام و وف  م

می آموختــم. را  مردمانــم 

اگر آن روزها بودم،
ــا آه،  ــی آوردم و ب ــادگار م ــه ی ــود ب ــا خ ــان را ب ایم
بــر ســر در وجــودم حــک  می کــردم و همچــون 
ــید  ــر خورش ــه زده، منتظ ــون غوط ــهیداِن در خ ش

فــروزان حــق می مانــدم ...

بــه قلــم عاشــقی کــه نفهمیــد 
عشــق چیســت ...
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بسم رب الدانشجو و آنکه اسکانش بخشید، 
همــان کــه در ایــن ســال هــای دور از خانــه تنها یاد 
ــات  ــن تجربی ــه آرامــش اســت. همیشــه اولی او مای
زندگــی، بــر طاقچــه ذهــن مینشــینند و تــا ســال هــا 

اثرشــان مانــدگار میماننــد! 
صرفا برای اولین بودن...

ــا  ــران ب ــک دیگ ــدون کم ــه ب ــاری ک ــن ب ــا اولی مث
رکاب  دوچرخــه 

زدیم،دریافت 
نخســتین مــزد پــس 
از ســاعت هــا تــاش 
شــدن  ایجــاد  و 
رفاقت هــا  اولیــن 
و یافتــن همراهــی 
اولیــن  شــفیق!  
ــگاه  ــور در دانش حض
ســبب  بــه  هــم 
و  بــودن  اولیــن 
ــاد،  وجــود شــوق زی
اولیــن  از  میتوانــد 
در  مانــدگار  هــای 
فــرد  یــک  زندگــی 
محســوب شــود،  به 
طــوری کــه توصیــف 
ــث  ــور باع ــن حض ای
احــواالت  مــرور آن 
خــوش اســت.  ایــن 
فــراوان  اشــتیاق 
هــر  بــه  بســته 
عوامــل  شــخص 
دارد  متفاوتــی 
حضــور  همچــون 
ــه  ــط و تجرب در محی
جدیــد،  رشــته ای 
شــدن،  مســتقل 
کســب علــم و مــوارد 

دیگــر!  هــای 
ــنده  ــاس نویس ــه احس ــت ک ــت آن اس ــا واقعی ام
ــل  ــار فص ــالی چه ــگاه،  س ــه دانش ــیر ورود ب در مس
ــانه  ــانه س ــه س ــور ک ــوران کنک ــتان و ب ــود. زمس ب
می گذشــت!  بهــار اندیشــه و ظهــور خلــق و خویــی 
و  انتظــاری  تابســتان چشــم  رفتــارم،   در  جدیــد 

عطــش بــرای ورود بــه محیطــی گــرم و پاییــزی کــه بــا 
ــدی ســرد  شــروعش، تمــام آن گرمــا و شــور را در جل

ــرد!  ــان ک پنه
درحقیقــت آنچــه در ذهنــم پرورانــده بــودم بــا 
ــث  ــان باع ــت و هم ــیاری داش ــاوت بس ــت تف واقعی
ــت  ــس از آن، گذش ــت! پ ــمان ذوق گش ــوری چش ک
مجــازی روزهــا و ماه هــا نیــز نتوانســت شــوِق جــان 
احیــا  مــارا  داده 
کنــد! بســیار تفــاوت 
میــان  اســت 
ســاعاتی بــی تحــرک 
پشــت شیشــه بــه 
خیــره  آب  جریــان 
بــا شــیرجه  شــدن 
آن!   درون  بــه  زدن 
بتــوان  امــا شــاید 
گفــت آغــاز آمــوزش 
نقطــه  حضــوری، 
ایــن  در  عطفــی 
و  ســرد  داســتان 

بــود!  تکــراری 
کــه  داســتانی 
ــای  ــرود ه ــس از ف پ
بســیار،  حــال فــرازی 
دیــده  خــود  بــه 
بســتن  اســت! 
رد  و  راه  توشــه 
ــرآن،   ــر ق شــدن از زی
پســرم!  خداحافــظ 
ســفری  شــروع  و 
از  پایــان!   بــی 
جــاده هــای عریــض 
ســرعتگیر،   بــی  و 
دانشــگاه  ســردر 
خویش انــداز  و 
هــای پــی در پــی، 
کاس  در  شــرکت  ذوق  و  انگیــز  دل  ســبز  فضــای 
هــای حضــوری، مشــاهده اســاتید، دانشــجویان 
ــوان  ــاال میت ــه ح ــکی ک ــکده پزش ــی و دانش همکاس

کــرد!  درک  و  لمــس  نزدیــک  از  را  آنهــا 
ــا  ــگاه ب ــی در خواب ــت زندگ ــن فرص ــن یافت همچنی
دوســتانی کــه فضــای آمــوزش مجــازی، ابعــاد ایــن 

اولین احساسم از حضور در دانشگاه
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رفاقــت هــا را محــدود میکــرد و...  کــه پــس از چنــد 
ــه کلیشــه ای خســته کننــده تبدیــل  هفتــه همگــی ب
شــدند و زمانــی کــه از تمــام اینهــا گذشــتیم،  مــوارد 
ــر مــردم چشــم خودنمایــی نمــود کــه  تــازه ای در براب
پیــش از پرداختــن بــه آنهــا بایــد بــه موضــوع متــن 

ــخ داد!  پاس
اگــر بخواهــم صــادق باشــم اولیــن احساســم نســبت 
ــد  ــر جدی ــای عص ــا بدینج ــگاه ت ــور در دانش ــه حض ب
آمــوزش، مــرا دچــار فــوران احساســات عجیبــی نکرده 
و ایــن حادثــه تنهــا بــه شــوقی زودگــذر در چنــدروزه 
ابتــدای دانشــگاه )حضــوری( منجــر شــد و پایــان 
یافــت.  و امــا مــوارد تــازه ی اشــاره شــده؛  از دوران 
ــه نموده ایــم،  ــز نشســتن را تجرب دبســتان پشــت می
میــز کاس اول، دوم، ســوم و ادامــه آن تــا بــه حــال 
حاضــر کــه همچنــان نیــز پشــت میــزی در فضایــی نــو 
بــه نــام دانشــگاه مینشــینیم و هســتند افــرادی کــه 
پــا بــه پــای مــا پشــت میــز نشــین مانده انــد! نــه بــه 
ســبب کســب علــم و دانــش یا شــاید داشــتن بیماری 
افلیــج،  بلکــه بــه علــت ریشــه هــای قدرتمنــد دوانده 
شــده و وجــود گــره ای کــور بیــن دست هاشــان و 
ــاز  ــا دســت ب ــه ب ــز منتســب!  گــره ای کــه دیگــر ن می
ــو  ــع عض ــاره اش قط ــا چ ــدان!  تنه ــه دن ــود و ن میش

اســت! والســام...
حیــف اســت متنــی از اولیــن احســاس حضــور 
یــک دانشــجو تــا بدینجــا شــما را بکشــاند و موجــب 
ــار  ــؤلین و رفت ــا مس ــورد ب ــن برخ ــه اولی ــان ب عنایتت
دربــدو  کــه  رفتــاری  نشــود!   آفرینشــان  انگیــزه 
ــن  ــود در ذه ــری از خ ــط، تصوی ــن محی ــه ای ورود ب
مخاطبــش باقــی میگــذارد!  ایــن از همــان اتفاقــات 
ــری و  ــی تدبی ــی از ب ــه ناش ــت ک ــل تحملیس غیرقاب
دون همتــی افــراد نصــب کننــده ایــن اشــخاص 
می باشــد!  میدانــم گفتنــش تکــرار مکــررات اســت و 
شــنیدنش آزارنــده روح! امــا مینویســیم تــا در جایــی 
ایــن زنجیــره باطــل متوقــف شــود!  مــردم مســئولی 
ــد کــه پیــش از  ــر و شــایان مســئولیت میدانن را مدب
حــادث شــدن شــرایط بغرنــج دســت بــه عمــل بزنــد! 
اولویت شــناس  میبایســت  شــخصی  چنیــن 
ــی  ــه اخاق ــته ب ــال! و آراس ــظ بیت الم ــد و حاف باش
ــا و  ــدان رؤس ــا فرزن ــورد ب ــه دربرخ ــان ک ــک آنچن نی
ــا  ــم ب ــد! امیدواری ــت میکن ــش رعای ــان خوی هم حزب
اصــاح ســاختارهای اشــتباه و عــزل ایــن آبدارچیــان 
نابجــای ترفیــع یافتــه ی بــی دغدغــه، شــور و نشــاطی 

ــد و  ــود و رش ــق ش ــه تزری ــگاه و جامع ــازه در دانش ت
ــه  ــا ب ــام اینه ــه تم ــل،  ک ــور حاص ــرفتی در کش پیش

ــد!  ــط ان ــر مرتب یکدیگ
و چند آرزوی پایانی:

بــر  دانشــگاهی  زُهــد  ــرف  َصِ فاعــان  کاش  ای 
کســورات دانشــگاه مســئول باشــند تــا مســامح! 
ــا  ــار صــادق باشــند ت ــه اعمــال و گفت ــن ب کاش مزّي

ــه هــردو!  کاذب ب
کاش حال مشکات باشند تا رسوب بین راه! 

کاش بــر ســفره دانشــجویان مهمــان باشــند تــا 
میزبــان! 

کاش دانشجویان را پناه باشند تا دیو دوسر!
و ۴۰ میلیــارد کاش و ای کاش دیگــر کــه بدتریــن 

ــت...  ــاس آنهاس ــرای آن اخت ــاق ب اتف
- و نویســنده در ایــن لحظــه قلــم را بــر زمیــن نهــاد 
و متنــش را بررســی نمــود، نــه صبرکنیــد! ایــن پایــان 
مقــداری غــم انگیــز نیســت؟ آرزوهایــی را ذکــر کــردن 
و منتظــر مانــدن بــرای از راه رســیدن احســن الحــال؟ 
پــدْر تغییــرات خــودش بیایــد و پشــِت در کــه رســید، 
حتــی بــدون اجــازه بــر مــا وارد شــود، کاش هــای مــا 

را تحویــل بگیــرد و بــه آنهــا جامــه عمــل بپوشــاند؟
آیــا در واقعیــت ایــن چنیــن اســت؟!  شــاید بهتــر 
اســت بــا ایــن نــگاه اطــراف را بنگریــم، مــن شــخص 
ــا  ــم تنه ــده اطراف ــل آزاردهن ــتم و عوام ــی هس منفعل
موجــب ایجــاد کاش هایــی می شــود کــه فقــط 
درهمــان مرحلــه »ای کاش« میماننــد!  »ای کاش« 
ــان  ــه دور گردنم ــاب دار ب ــک طن ــد ی ــه مانن ــی ک های
پیچیــده و هرلحظــه راه عبــور هــوا را برایمــان تنــگ تر 
ــد!  ــد! و شــاید بعــد از مدتــی جانمــان را بگیرن میکنن
امــا ایــن مــِن منفعــل هیــچ قدمــی برنداشــت!  
حتــی بــرای نجــات و آزادی خــودش!  کــه انــگار پیــش 

ــت!  ــرگ رف ــتقبال م ــه اس ــش ب ــیدن زمان از رس
تلــخ نیســت؟  وقتــی تمــام اینهــا تــو را میرنجانــد، 
پــس چــرا تبــرت را برنمیــداری؟ تــا برخیــزی و تیشــه 
بــه ریشــه ایــن درختــان آفــت خــورده بزنــی!  کــه ایــن 
درختــان همچــون چنــگاِر بدخیمــی بــا حــرص و طمــع 
بــه همــه جــا دســت انــدازی میکننــد و شــعله امیــد 

مــردم را خامــوش! و ایــن را بــدان، 
حــال کــه ایــن موجــود مــوذی وارد مأمــن مــا شــده، 

او بایــد بــرود! نــه مــا! چــون اینجــا خانــه ماســت...
چنگار؛ سرطان ، خرچنگ

علیرضا صمدی
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نظام بین الملل - قسمت پنجم
بسمه تعالی

امپراتور باهوش دریاها.
بــه نظــر شــما یکــی از راحــت تریــن راه هــای قتــل 
یــک انســان چیســت؟ شــاید ســوال عجیبــی باشــد 
امــا بــه فهــم مطالــب پیــش رو کمــک فراوانــی 

ــد. میکن
احتمــاال شــما هــم موافــق باشــید کــه یکــی از 
ــس  ــیر تنف ــتن مس ــل بس ــای قت ــن راه ه ــت تری راح
یــک انســان اســت.حتی بــا یــک تــوده کوچــک پنبــه 
نیــز میتــوان راه نــای مقتــول را بســت و تمــام! بــه 
بیانــی دیگــر یکــی از نقــاط  ضعــف بــدن هــر انســانی 
ــس  ــر راه تنف ــردی ب ــر ف ــت و اگ ــخص اس ــوی ش گل
فــرد دیگــری مســلط باشــد میتــوان گفــت بــر تمــام 

ــرل دارد.  ــرد کنت ــوارح آن ف ــا و ج اعض
در ایــن کــره خاکــی نیــز گلــوگاه هــای بســیاری 
ــرل  ــد کنت ــه مانن ــا ب ــرل آن ه ــه کنت ــود دارد ک وج

ســایر قســمت هــای جهــان اســت. 
در ایــن قســمت از مجموعــه نظــام بیــن الملــل بــه 
دریاهــا ســفر میکنیــم و بــه دنبال ســرنخ و شــواهدی 
بــرای اثبــات مطالبــی کــه در شــماره هــای قبــل گفتــه 

ــم، میگردیم. بودی
قبــل از ورود بــه بحــث اصلــی ایــن 
کنیــم  مــی  ســریع  مــروری  شــماره 
برآنچــه  کــه در شــماره هــای قبــل گفتــه 
ــروز  ــورهای پی ــد کش ــه ش ــم. گفت بودی
جنــگ جهانــی اول و دوم بــه رهبــری 
ــل  ــایر مل ــر س ــروزی ب ــد از پی ــکا بع آمری
، نظــام و الفبــای سیاســی خــود را بــر 
جهــان مســلط کردنــد و بــا نقشــه ای 
 ، سیاســی  ســاختارهای  هوشــمندانه 
ــیطره  ــه س ــادی و ... ک ــی ، اقتص اجتماع
ایــن کشــورهای پیــروز را بــر ســایر ملــل 
ــد. از  ــود آوردن ــه وج ــرد ب ــن میک تضمی
ــمندانه  ــای هوش ــه ه ــن نقش ــه ای جمل
ایجــاد کشــور هــای کوچکتــر و وابســته 
از امپراتــوری هــای بــزرگ و قدرتمنــد 
همســایه  کشــورهای  بــود.  گذشــته 
ــم کــه عمــری حــدود  ــال زدی خــود را مث
صــد ســاله داشــتند و حاصــل تکــه تکــه 
شــدن امپراتــوری عظیــم عثمانــی بــوده 

ــد. ان

کــردن  تکــه  تکــه  ایــن  پرســیدیم 

کشــورهای بــزرگ چــه ســودی بــرای ایــن کشــورهای 
پیــروز جنــگ هــای جهانــی داشــت؟ بیــان شــد وقتی 
ــترده و  ــی گس ــی و خاک ــای آب ــا مرزه ــوری ب ــه کش ک
ــد کشــور و  ــه چن ــروی کار و متخصــص فــراوان، ب نی
ــا  ــتعداد ه ــن اس ــام ای ــود تم ــیم ش ــورک! تقس کش
ــد  ــز و ارتــش قدرتمن ــد آب و خــاک حاصــل خی مانن
ــون  ــم اکن ــد ه ــور کنی ــوند. تص ــیم میش ــز تقس نی
ــوری  ــدام کش ــر ک ــان ه ــور عزیزم ــای کش ــتان ه اس
تمــام  اســتقال  روز  فــردای  از  شــوند،  مســتقل 
قومیــت هــا بــرای کســب منافــع خــود جنــگ را آغــاز 
ــرای کســب حــق  ــرای مثــال جنــگ ب ــد کــرد ب خواهن
آبــه بیشــتر ، جنــگ بــرای کســب وســعت ســرزمینی 
ــوب  ــای آزاد جن ــه آب ه ــی ب ــت دسترس ــتر جه بیش
یــا زمیــن هــای حاصلخیــز شــمال و ... در ایــن 
میــان نیــز ارتــش و ســپاه قدرتمنــد امــروز بــه تعداد 
ــی از  ــتان اندک ــر اس ــده و ه ــیم ش ــا تقس ــتان ه اس
قــدرت نظامــی فعلــی را ســهم خواهــد بــرد. امــا ایــن 
درگیــری داخلــی تــازه ابتــدای ماجــرا اســت. آرام آرام 
بازیگــران خارجــی حامــی ایــن تجزیــه، تحــت عنــوان 
حمایــت از خلــق لــر و کــرد و عــرب و... ســایه شــوم 
ــر ســر ایــن اســتان هــا  افکنــده و پایــگاه  خــود را ب

عکس اول: تعداد تخمین زده شده بشکه های نفتی که
در یک روز از تنگه های مهم جهان عبور میکند)2016(
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ــرد! ــد ک ــرو خواهن ــران ف ــت ای ــای نف ــود را در چاه ــر خ ــیری ناپذی ــوم س ــیس و خرط ــی تاس نظام
متاســفانه ایــن سیســتم ســاخت کشــورهای کوچــک و وابســته و غیــر مســتقل بعــد از جنــگ جهانــی اول 
و دوم در قســمت هــای بســیاری همچــون منطقــه مــا انجــام پذیرفــت و مــا شــاهد زاده شــدن کشــورهای 
کوچکــی ماننــد اردن ، فلســطین ، بحریــن ، کویــت ، امــارات و... در خاورمیانــه بودیــم کشــورهایی که بســیاری 
از آن هــا روزگاری همــراه بــا عــراق ، ســوریه ، مصــر و... امپراتــوری عظیــم عثمانــی را مــی ســاختند. )قــرارداد 

ســایکس پیکــو را در شــماره هــای قبلــی جســتجو کنیــد!(
بــه بحــث اصلــی خــود برمیگردیــم و میخواهیــم ببینیــم ایــن سیاســت ســاخت کشــورهای کوچــک در چــه 

قســمت هایــی توانســته منافــع کشــور هــای مختــرع ایــن سیســتم وابســته را تامیــن کنــد؟
همانطــور کــه در بــدن انســان بــا بســتن گلــو، مــرگ فــرد حتمــی اســت در دنیــای پرتاطــم دریاهــا نیــز بــا 
کنتــرل گلــوگاه هــا میتــوان کنتــرل بخــش عظیمــی از اقیانــوس هــا را بــه دســت آورد. بــرای مثــال میتــوان بــه 
نقــش ایــن تنگــه هــا در مبــادالت نفتــی دقــت نمــود. همانطــور کــه واضــح اســت بســته شــدن یــک تنگــه و 
عبــور نکــردن نفــت کــش هــا بــه معنــی نرســیدن انــرژی بــه یــک کشــور و فلــج شــدن سیســتم اقتصــادی آن 

اســت.)تصویر یــک(
ــاب المنــدب در نزدیکــی خودمــان  ــه بررســی تعــدادی از ایــن تنگــه هــا میپردازیــم و در ابتــدا از تنگــه ب  ب

شــروع میکنیــم.
ایــن تنگــه خلیــج عــدن را بــه 
دریــای ســرخ متصــل میکنــد و 
میــان کشــور یمــن و جیبوتــی 
ــرار دارد و یکــی از مهمتریــن  ق
ــان  ــی جه ــای دریای ــوگاه ه گل

اســت.
میشناســیم  کــه  را  یمــن 
امــا جیبوتــی )کشــوری کــه 
احتمــاال نــام آن بــرای شــما 
ــع  ــان قط ــد.در جری ــنا باش آش
ــران  ــا ای ــور ب ــن کش ــاط ای ارتب
جیبوتــی  شــعر  ســاخت  و 
کجایــی؟ دقیقــا کجایــی؟!( 
کشــوری کــه ســمت آفریقایــی 
ــاحت  ــازد و مس ــه را میس تنگ
آن بیــش از هفتــاد برابــر از 
جمعیــت  و  کوچکتــر  ایــران 
آن بیــش از هشــتاد برابــر از 
ــب آور  ــت. تعج ــر اس ــا کمت م
اســت کشــوری بــه این انــدازه 
ــت و  ــث جمعی ــک از حی کوچ

مســاحت و حتــی اقتصــاد چگونه 
اســتقال سیاســی خــود را حفــظ 

ــن موقعیــت اســتراتِژیک!  ــد ؟ آن هــم در چنی میکن
)عکــس دو(

ــم  ــم و اس ــر پرچ ــد. ه ــه کنی ــه توج ــس س ــه عک ب
ــور  ــور آن کش ــاد حض ــار آن نم ــی کن ــور آفریقای کش
ــاخ  ــه ش ــت. ب ــی اس ــور آفریقای ــی در آن کش خارج
ــا فلــش نشــان داده شــده( ــد )ب آفریقــا توجــه کنی

)جیبوتــی(   Djibouti کشــور 
ــا  ــم ه ــداد پرچ ــد وتع را بیابی
ــا  ــورها( را ب ــور کش ــاد حض )نم
ــه  ــا مقایس ــاط آفریق ــایر نق س
کنیــد. شــاید کمتــر کشــوری 
همچــون جیبوتــی ایــن تعــداد 
ــی  ــن الملل ــان بی ــور نظامی حض

ــد ــته باش ــود داش را در خ
فرانســه، آلمان، ژاپــن، ایتالیا، 
 ! عربســتان  و  چیــن  آمریــکا، 
ــت  ــل هف ــور حداق ــل حض دلی
کشــور ثروتمنــد بــا یکدیگــر در 
ــد  ــر چن ــت؟ ه ــی چیس جیبوت
کــه نمــی تــوان اقدامــات و 
ــی را  سیاســت هــای بیــن الملل
ــت  ــه نگریس ــک زاوی ــا از ی صرف
و از همــان زاویــه هــم تفســیر 
ــود  ــر ب ــع نگ ــد جام ــرد و بای ک
امــا آیــا غیــر از ایــن اســت کــه 
ــور  ــی حض ــل اصل ــی از دالی یک
جیبوتــی   در  کشــورها  ایــن 
اقتصــادی  امنیــت  تضمیــن 
خودشــان  دریایــی  تجــارت  و 

ــت؟ اس
ــن  ــور ام ــن عب ــکا و... تضمی ــه و آمری ــرای فرانس ب
ــان  ــاری خودش ــای تج ــتی ه ــه کش ــدون دغدغ و ب
ــوگاه هــای مهــم جهــان )کــه جیبوتــی  از یکــی از گل
ــت  ــن امنی ــی تضمی ــه معن ــرار دارد( ب ــر آن ق ــر س ب
اقتصــاد دریایــی ایــن کشــورها و متحدین آنهاســت. 
ــرل بخشــهایی  ــد کنت ــر مانن ــل دیگ ــر دالی ) عــاوه ب

عکس دوم: موقعیت استراتژیک جیبوتی جهت کنترل 
تنگه مهم باب المندب و مناطق آبی و خاکی اطراف آن
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همســایه  کشــورهای  از 
موقعیــت  و  جیبوتــی  ی 

ــور ( ــن کش ــادی ای اقتص

حضــور   ایــن  خــب 
جیبوتــی  در  خارجــی 
ارتباطــش بــا بحــث مــا 
ــوری  ــب کش ــت؟ خ چیس
ــی  ــد جیبوت ــتقل مانن مس
هــا  کشــور  ســایر  بــا 
ــته و  ــی بس ــرارداد نظام ق
ــا در  ــور آنه ــان حض خواه
کشــورش شــده. ایــرادش 

؟  ســت کجا
بایــد دقــت  در پاســخ 
توانایــی  کشــوری  کــرد 
خــود  اســتقال  حفــظ 
و بســتن قــرار داد هــای 
اســتعمار  غیــر  نظامــی 
گونــه را دارد کــه توانایــی 
هــای  مــرز  از  حفاظــت 

ــی و نظامــی  ــد هــای امنیت ــا تهدی ــه ب خــود و مقابل
ســایر کشــور هــا را داشــته باشــد. جیبوتــی بــا 
ارتشــی کمتــر از ســی هــزار نفــر* مــی توانــد بــا 
حضــور نظامــی کشــورهایی همچــون چیــن و آمریــکا 
ــرای ســازمان هــای اطاعاتــی  ــا ب ــد؟ آی مخالفــت کن
و جاسوســی همچــون CIA ، MI6 ، موســاد و ... 
ایجــاد یــک کودتــا و انقــاب رنگیــن در ایــن کشــور 
یــک میلیــون نفــری** و بیســت هــزار کیلومتــر 
ــت  ــت دس ــک حکوم ــی ***و روی کار آوردن ی مربع
ــا  ــی آی ــور کل ــه ط ــت؟ ب ــکلی اس ــر مش ــانده ام نش
کشــوری کــه توانایــی و اســتعداد دفــاع از مــرز هــای 
خــود را نــدارد مــی توانــد مســتقل و آزاد بــه حیــات 

سیاســی حکومــت خــود ادامــه دهــد ؟
 ( خارجــی  کشــورهای  پررنــگ  حضــور  پــس 
ابرقدرتمنــدان جهــان ( و ضعــف ســاختاری و بنیــادی 
جیبوتــی مشــخص شد.)کشــوری کــه عمــدا ضعیــف 

ــد.( ــاج باش ــا محت ــد ت ــاخته ش س
کشــورهای  از  بســیاری  ماننــد  نیــز  جیبوتــی 
ــا همــان تاسیســش!  ــه تاریــخ اســتقال ی خاورمیان
بــه بعــد از دوران جنــگ هــای جهانــی میرســد.)یعنی 
ــکا  ــری آمری ــه رهب ــروز ب ــای پی ــرف ه ــه ط ــی ک زمان
در حــال معمــاری جهــان بــاب میــل خــود بودنــد.( 
جیبوتــی در ســال 1977 یعنــی کمتــر از 50 ســال 
ــه  ــت و ب ــتقال یاف ــه اس ــتعمار فرانس ــل! از اس قب
عضویــت ســازمان ملــل درآمــد.) خــود ایــن ســازمان 

عکس سوم: نقشه حضور نیروهای خارجی در کشور های آفریقایی.
به قسمت اشاره شده و کشور های خارجی حاضر در جیبوتی دقت نمایید.

ــد!( ــداع ش ــی دوم اب ــگ جهان ــد از جن بع
بــه هــر حــال زیبــا نیســت منطقــه ای در آفریقــا نــام 
مســتعمره را کمــاکان یــدک بکشــد بنابرایــن بــه طــور 
ــد  ــم مانن ــه میکنی ــه تک ــتعمرات را تک ــه مس خاص
قســمت مهمــی از اطــراف تنگــه بــاب المنــدب و نــام 
کشــور بــر آن میگذاریــم ســپس بــه عنــوان حامــی و 
ــم  ــرداد نظامــی میبندی ــا ق ــا آنه ــح و... ب حافــظ صل
و پایــگاه هــای خــود را در آنجــا دایــر میکنیــم! 
)میتوانیــد بــه تاریخچــه حضــور نظامــی فرانســه در 

جیبوتــی نگاهــی بیاندازیــد!(
ــه تنگــه هــا  ــده ب ان شــا اهلل در قســمت هــای آین
ــت و  ــم پرداخ ــان خواهی ــر جه ــای دیگ ــوگاه ه و گل
بررســی میکنیــم کــه آیــا آنهــا هــم بــا تکنیک ســاخت 
کشــورک و ایجــاد پایــگاه در آن کشــورک کنتــرل 
ــه  ــا ، تنگ ــال پانام ــد کان ــر؟! مانن ــا خی ــوند ی میش

ــاالکا و... ــه م ــارق ، تنگ ــل الط جب

تقریبــا  مــا  مقــدس  دفــاع  شــهدای  *تعــداد 
دویســت هــزار نفــر بــود. جانبــازان و رزمنــدگان 

بمانــد!
** جمعیــت ایــران در حــال حاضــر 84 میلیــون نفــر 

. ست ا
***مســاحت ایــران بیــش از یــک میلیــون و شــش 

صــد هــزار کیلومترمربع اســت.
امیرحسین احمدی نیا
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مقایسه و راهکار - قسمت دوم: مخاطب و محتوا
به نام خداونده بخشنده مهربان

پیــش گفتــار: متــن زیــر دارای کلمــات ســخت و پیچیــده اســت کــه تعابیــر اصلــی در الیــه هــای پایینــی متــن 
هســت تــا نویســنده بتوانــد پــس از انتشــار ایــن شــماره فــارغ التحصیــل شــده و نشــریه هــم آخریــن شــماره 

اش نباشــد .بــا حوصلــه بخوانیــد

خــب مطابــق بــا ســایر متــن هایــم کــه در برهــه حســاس کنونــی نوشــته مــی شــوند؛ و بــا »برهــه حســاس 
کنونــی« آغــاز مــی شــوند. در ایــن شــماره نیــز مــی خواهــم بــا همــان قلــم نیــش دار و عافیــت گریــز بــرای 
دانشــجویان ریــش دار و خزعبــل ســتیز بــه مســئله مخاطــب و نگــرش مســئوالن امــور وابســته بــه فرهنــگ 
ایرانــی اســامی در برهــه حســاس کنونــی چنــد ســطری را رقــم بزنــم. باشــد کــه مقبــول درگاه احدیــت واقــع 

شــده و آنجــا کــه بایــد و آن طــور کــه شــاید¹  تاثیــرات اش را بگــذارد .
جهــت تنویــر افــکار عمومــی و آگاهــی بخشــی خدمتتــان عــرض کنــم کــه راقــم ایــن ســطور در جایــگاه هــای 
ــی  ــه م ــه ک ــرده ام. و آنچ ــورد ک ــددی برخ ــی متع ــئولین محتوای ــب و مس ــا مخاط ــر از آن ب ــگاهی و غی دانش

خوانیــد صرفــًا یــک متــن از مشــاهدات اســت و پیوســت و ارجــاع علمــی نــدارد 
امــا مقایســه هــا ، خــب در محتواهــای ارائــه شــده در جامعــه شــاهد ایــن هســتیم کــه مدیــران صفحــات 
مجازی،مخاطبیــن خــود را از منظــر شــعور و توانایــی تحلیــل مســائل،بی بهــره مــی داننــد و ایــن مســئله کــه 

پیــش ازاین در دانشــگاه نبــوده اآلن بــه تدریج 
دارد در کاس هــای دانشــگاهی و برنامــه هــای 
دانشــگاه هــا هــم بــه صــورت سوســکی ) نمــاد 
آرام و بــی صــدا(وارد مــی شــود . راهــکاری 
هــم کــه ارائــه مــی دهیــم آن اســت کــه )ایــن 
ــر  ــا قش ــکل ب ــن مش ــه ای ــکار را در مقایس راه
ــه دســت آوردیــم ( محتــرم بســاز و بفــروش ب

۱. منافذ ورود این تفکر را دوغاب بگیریم ۲
 در دهــان کســانی کــه چنیــن طــرز فکــری 
دارنــد اســپری حشــره کــش ضــد سوســک 

خالــی کنیــم .

ــور و  ــر مح ــوای بن ــد محت ــدی تولی ــئله بع مس
ــزار  ــان برگ ــریع و آس ــرای س ــت. ب ــتر گراس پوس
ــر و  ــب بن ــاپ و نص ــبت از چ ــک مناس ــردن ی ک
پوســتر بهــره مــی بریــم . در اســتقبال از حجــاج 
و بدرقــه ایشــان ،امــری طبیعــی و مطلــوب 
و  مراســمات  تمــام  بــرای  وقتــی  اســت،اما 
ــاال  ــر ب مناســبات سیاســی و اجتماعــی فقــط بن
بــرود و اقــدام دیگــری نشــود مســئله بــه وجود 
مــی آیــد.  کــه ایــن مســئله البتــه همزمــان در 
دانشــگاه و خــارج از آن بــه وجــود آمــد و هیــچ 
کــدام نســبت بــه یکدیگــر تقــدم زمانــی ندارنــد 
و  بنــر  چــاپ  مافیاهــای  یحتمــل دســت    .
فلکــس و تابلــو و مهــر فــوری پشــت گســترش 

ــت . ــده اس ــن پدی ــابقه ای ــی س ب
 امــا ایــن مشــکل در همــه جــا و همــه زمــان 
نبــود.  در یکــی از شــهرهای کــم برخوردار کشــور 
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ایــن معضــل در بــازه انتخاباتــی کمتــر شــده بــود و 
مناســبت هــای آیینــی را کامــاً متفــاوت و مخاطــب 
ــک  ــرف زدن ی ــا ص ــد و ب ــو بردن ــی جل ــور و مردم مح
بنــر ،ســر و تــه قضیــه هــم نیامــد. پیشــنهادات مــا 

هــم اکنــون ایــن اســت کــه
 اوالً بــرای درمــان ریشــه ای ایــن مســئله چــاپ بنــر 
لیــزری و پارچــه نویســی هــا و  مــوارد مشــابه از ایــن 
دســت را محــدود کنیم،امــا از آنجایــی کــه انحصــار 
ــی  ــرار م ــازی تک ــای خودروس ــد و ب ــی آی ــش م پی
شــود پیشــنهاد اصلــی مــان ایــن نیســت. پیشــنهاد 
ــات  ــه انتخاب ــه اینک ــه ب ــًا توج ــان دوم ــا هم دوم ی
ــات  ــم انتخاب ــاز ه ــترده دارد. ب ــد گس ــواره فوای هم
ــر  ــازه هــای فــوق الذک ــن مغ ــا ســر ای ــم ت ــزار کنی برگ
شــلوغ باشــد و دانشــگاهیان نتواننــد بــا بنــر و 

ــد . ــف کنن ــع تکلی ــتر رف پوس

و امــا معضــل ســوم و آخریــن مســئله و مهــم تریــن 
آن در ایــن شــماره از مقایســه و راهــکار، توجــه بــه 
ــی  ــر ظریــف و غفلــت از ظرایــف اصل موضوعــات غی
کارهــای محتوایــی و فرهنگــی و غیــر آن اســت. 
مثــاً بــا علــم بــه احتمــال حضــوری شــدن دانشــگاه 
ــاتید در  ــا  اس ــری کرون ــه گی ــول هم ــا اف ــان ب همزم
ــازی  ــس مج ــه تدری ــل ب ــند و می ــه باش ــفر خارج س
داشــته باشــند. یــا نگهبــان خوابــگاه میــل بــه 
نگهبانــی مجــازی داشــته باشــد و یــا ظرفیــت و نیــاز 
بــه خوابــگاه دانشــجویی درســت بــرآورد نشــود و یــا 
ــود  ــه ش ــر گرفت ــگاه در نظ ــرای خواب ــازی ب ــغ مج مبل
ــه  ــر گرفت ــن در نظ ــاور و غیره ــغ و مش ــا کا مبل و ی

نشــود
 ایــن مثــال هــای خیالــی و غیــر واقعــی مــن بــاب 

توجــه نکــردن بــه ظرافــت هــای مهــم اســت .
در ارگان هــای نظامــی وقتــی دشــمن مجــازی اســت 
مهمــات و ادوات هــم حالــت مجــازی می گیرنــد 
فلــذا پیشــنهاد مــا دانشــجویان مجــازی اســت کــه 
بســیار مفیــد تــر هــم هســت و همــه هــم راضــی مــی 

ماننــد. 
پیشــنهاد بعــدی هــم این اســت کــه برای مســئولین 
مــوارد بــاال کــه دغدغــه حضــوری شــدن دانشــگاه را 
ندارنــد ، حقــوق شــان را مجــازی واریز کنیــد و وجهی 

بــه صــورت حقیقــی در حســاب بانکــی ایشــان قــرار 
د  نگیر

و مــن بــاب ظرافــت خــرج کــردن در قســمت هــای 
غیــر مهــم آن اســت کــه مثــا ) بــاز هــم مثــال هــای 
غیــر واقعــی( جلســه انــس بــا قــرآن در یــک ســاعت 
مشــخصی برگــزار بشــود و ســه تیــم قرائــت دعــوت 
ــان  ــاس مهم ــپ و لب ــه تی ــی ب ــه اصل ــود و توج ش
هــا و  شــرکت کننــدگان و مقــام و رتبــه کشــوری 
ــا کاهــش حجــم غــذا  ــا همزمــان ب آن هــا باشــد. ی
توجــه بــه دورچیــن هــر وعــده باشــد. ایــن مــوارد 
ــه امــور مهــم  ــن دســت ،باعــث مــی شــود ک و ازای
تــر مغفــول واقــع بشــوند . کمــا اینکــه در مثــال هــا 

هــم مشــهود اســت . 
ــن  ــری گرفت ــر س ــم س ــوارد ه ــن م ــأ ای ــر منش و س
مســئولین  محتــرم اســت. مــا بــا مقایســه ایــن 
موضــوع بــا کشــور ژاپــن بــه راهکارهــای عملــی 
ــرای  ــه  کار تیمــی را ب ــی هــا گزین ــر رســیدیم. ژاپن زی
ــد  ــی کنن ــاب م ــکات انتخ ــن مش ــردن ای ــرف ک برط
پــس مــا هــم ایــن گزینــه را بــه صــورت زیــر بومــی 

ــم : ــی کنی ــازی م س

ــا  ــردفتر ی ــک س ــئولین محترم،ی ــن مس ــوالً ای  معم
ــری  ــه سرس ــپارند ک ــان بس ــه ایش ــد . ب ــاون دارن مع
را بگیرنــد تــا مســئول بــه کارش برســد . نمــی شــود 
کــه یــک مســئول هــم سرســری را بگیــرد و هــم بــه 
ــه  ــی نتیج ــر کار تیم ــود؟! اگ ــی ش ــد ،م کارش برس
مطلــوب را نــداد ،ترکیــب را عــوض مــی کنیــم . 
ــئول  ــین و مس ــرد و جانش ــری را بگی ــئول سرس مس

ــد. ــر اش کار کن دفت
ــه خــرج دادن در مــوارد غیــر ضــرور، کار  ظرافــت ب
نمایشــی اســت و مســئولینی کــه بــه دنبــال کار 
نمایشــی هســتند را کنــار هــم در یــک چــادر بگذاریم 
و ســیرک تأســیس کنیــم کــه نمایــش اجــرا کننــد، ارز 

ــی هــم دارد.  آوری خوب
پایان 

۱شاید : شایسته است
۲. تنویر : نورانی کردن

عمار کجوری
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جلوی در بیمارستان با یک شاخه گل رز در دست نشسته بود...
خیلی دلشوره داشت...

تصور می کرد اگر این بار نرود دیگر نمی تواند او را ببیند...
چنــد بــاری بــه نگهبــان گفــت، اصــاً خواهــش مــی کــرد، مــی گفــت مــی رود و زود بــر مــی گــردد، گریــه مــی کــرد ولــی 

راهــش نمــی دادنــد.
دور و بــر در بیمارســتان خیلــی 

ــلوغ بود. ش
ــی  ــت: چ ــودش گف ــش خ پی
میشــه تــوی ایــن شــلوغی بزنــم 
بــرم بــاال؟ اصــاً کــی بــه کیــه؟ 
ــن زودی  ــن م ــوان بفهم ــا بخ ت
ــی  ــر م ــش و ب ــی بینم ــرم م می

ــردم! گ
خــودش هــم نفهمیــد چــه 
ــل  ــود را داخ ــو خ ــه یه ــد ک ش

دیــد! بیمارســتان 
+ وایسا بچه!

+ ِد مگه نمیشنوی صداُم؟
+ برگرد آقا پسر!

+ خیال کردی خیلی زرنگی؟
...

چشــمان  بــه  و  بــود  تنهــا 
بــود. شــاخه  نگهبــان زل زده 
و  لــه و مچالــه  کــه  گل رزش 

از فرق سر تا نوک پا

پرپــر شــده بــود را محکــم در دســتش گرفتــه بــود. بغــض 
کــرده بــود و چیــزی نمــی گفــت.

نگهبــان کــه اکنــون آرام شــده بــود، کاهــش را از 
ســرش برداشــت. آهــی ســرد کشــید و گفــت: ایــن روزهــا 
ــر »غفلــت« رئیــس  ــه خاطــر همــه گیــری بیمــاری واگی ب
بیمارســتان ماقــات هــا رو ممنــوع کــرده. دســتور از 
ــی دوســت  باالســت و مــا نمــی تونیــم کاری کنیــم. خیل
دارم کمکــت کنــم امــا مامــورم و معــذور. بــاور کــن مــن 

ــدم... ــازه ب ــوری اج ــن ط ــه همی ــه دارم و اگ زن و بچ
پســرک  امــا  کــرد  مــی  صحبــت  همچنــان  نگهبــان 
ــود.  ــای او ش ــت ه ــه صحب ــر متوج ــت دیگ ــی توانس نم
صداهایــی گنــگ مــی آمــد. همــه چیــز بــرای یــک لحظــه 

دور ســر او چرخیــد.
...

+ من مدت هائه که اینجا بستری هستم؛ شما؟
- بــه مــن گفتــه شــده کــه ایــن تخــت مریضــی نــداره! 
مــن موظفــم روتختــی و روبالشــتی ایــن تخــت رو بــرای 

شســت و شــو ببــرم!

+ چطــور مریــض نــداره؟ پــس مــن کــی ام اینجــا؟ مــن 
هنــوز درمانــم تکمیــل نشــده!

ــه  ــم ک ــن)۱( بپرس ــتارهای استیش ــد از پرس ــازه بدی - اج
ــتانتون! ــه داس چی

...
پرســتار سراســیمه تلفــن را برداشــت و گفــت: تخــت 0 

کــد خــورده.)۲(
تــوی محیــط بیمارســتان ایــن صــدا مــی آمــد: کــد 99 

! ICU ــه ب
...

نگهبــان در حالــی کــه چایــش را ســر مــی کشــید، 
پرســید: اســمت چیــه، پســر؟

پســرک بــا فریــاد آمیختــه بــه بغــض گفــت: بــذار بــرم 
تــو!

- بچه چقدر تو کله شقی! گفتم که نمیشه!
...

+ چرا انقدر این اتاق نورش کمه!
- کلید بقیهء المپ ها اینجاست!

۱. ایستگاه پرستاری
۲. منظور کد 99، کد احیای بیمار
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کلید برق را زد، اما هیچ المپی روشن نمی شد.
- ببخشــید ممکنــه بــه تاسیســات بگیــن نــور اینجــا رو 

فــورًا زیــاد کنــن؟!
+ مگــه تــوی ایــن اتــاق هــم بیمــار نگــه مــی داشــتن؟ 
چــرا هیــچ وقــت کســی در مــورد ایــن اتــاق تــوی 

بیمارســتان حــرف نمــی زد؟
- با شمارش من آمبوبگ)۳( رو برو. 

بــه قیافــهء هــاج و واج او نگریســت و دوبــاره )ایــن بــار 
ــر( گفت: بلندت

-ببیــن chest compression  )۴( بــا مــن، آمبــو)۵( بــا 
تــو. اوکــی؟

سرش را به نشانهء تایید تکان داد.
همان موقع بود که تاسیسات هم آمدند.

...
نــور خیلــی زیــاد شــده بــود. بــه ســختی مــی توانســت 

چشــمانش را بــاز کنــد.
ــود امــا هیــچ احســاس دردی  گرچــه برایــش عجیــب ب

ــود. نداشــت... حتــی نفســش هــم آزاد شــده ب
هرچقدر که دلش می خواست نفس می کشید...

ــرد و  ــاال ک ــه ب ــی ب ــد و نگاه ــودش آم ــه خ ــان ب ناگه
شــروع کــرد بــه حــرف زدن...

+ مــن بــه تــو احتیــاج دارم. بــه بیمــارت نــگاه کــن! نــگاه 
ــرح  ــا ش ــه! این ــا دیگ ــر. بی ــم رو بگی ــرح حال ــا ش ــن! بی ک
حاالشــون همــش ســنتزی)۶( بــود. حتــی یــه کدومشــون 

نیومــدن ســمع قلبــم رو گــوش کنــن. تــو بــه قلبــم گــوش 
کــن قــول میــدم اگــه تــو گــوش کنــی هیــچ ســوفلی)۷( 
نداشــته باشــه، فقــط خواهــش میکنــم بیــا گــوش کــن! 

باشــه؟
ــس)۸(  ــن رو می ــه م ــن! هم ــگاه ک ــال و روزم ن ــه ح ب

ــن!  ــم نک ــو میس ــردن ت ک
)از تختــش بلنــد شــد. در حالــی کــه اشــک مــی ریخــت 

ادامــه داد(
ــودم  ــاً خ ــن! اص ــوش ک ــم گ ــم به ــی کن ــش م + خواه
ــهء  ــال هم ــرح ح ــر از ش ــدم. بهت ــال می ــرح ح ــت ش به

ــا... این
ــا  ــم! ب ــس روان ــه! کی ــم)۹( )۱۰(... ن ــس ترومائ ــن کی م
شــکایت خودزنــی اومــدم. مشــاوره قلــب بــرام بنویــس. 
ــه الزم  ــون رال)۱۱( داره، مشــاورهء ری نفســام یکــی در می
دارم. گوشــم نمــی شــنوه صــدات رو. اورژانســی نیســت 

ولــی بعــدًا ENT )۱۲( هــم بایــد مــن رو ببینــه! نــه.
نمی خواد مشاوره بنویسی!

ــودت  ــودت! خ ــط خ ــط و فق ــن! فق ــم ک ــودت ویزیت خ
ــخصًا... ش

ببین شکایتم خودمم! یعنی می دونی چیه؟
ــی  ــه م ــیر قهقه ــک دل س ــد، ی ــودش خندی ــش خ )پی
ــه  ــه ک ــم؟! معلوم ــی میگ ــه چ ــد( معلوم ــی خندی زد و م
ــدت  ــی زد و از ش ــه م ــان قهقه ــه! )همچن ــی چی میدون
خندیــدن شــکمش را گرفــت و روی کــف زمیــن دراز 
کشــید؛ اشــک از هــر دو 
و  آمــد  مــی  چشــمش 

همچنــان مــی خندیــد(
...

نگهبــان کــه مــی دیــد 
ــد،  ــی آی ــاه نم ــرک کوت پس
یــاد  را  او  کــرد  ســعی 
کــه  بینــدازد  چیزهایــی 
دوســت  اســت  ممکــن 

باشــد... داشــته 
مــی  تلویزیــون  االن   +
خــواد یــه برنامــه فــوق 
العــاده خفــن پخــش کنــه! 
ــه  ــن برنام ــق ای ــن عاش م
ــم تــو هــم اگــه  ام! مطمئن

ببینــی خوشــت میــاد!
پسرک بلند شد. 

- مــن همیــن شــاخه گل 
ــتهء  ــن بس ــا ای رو دارم. بی

۳. یــک مخــزن هــوا اســت کــه در هنــگام تنفــس مصنوعــی در احیــای بیمــار، 
یــک فشــار مثبــت ریــوی ایجــاد مــی کنــد.

۴. ماساژ قفسه سینه که در زمان احیا انجام می گردد.
۵. همان آمبوبگ

۶. ساختگی )از اصطالحات رایج غیرعلمی(
۷. صداهای غیرمعمول قلب که در سمع شنیده می شود.

۸. از دست دادن؛ موردی را به اشتباه از قلم انداختن
)case( ۹. مورد

)trauma( ۱۰. آسیب، ضربه
ــمع  ــی در س ــی طبیع ــای تنفس ــا صداه ــراه ب ــه هم ــی ک ــر طبیع ــدای غی ۱۱. ص

)rale( .ــود ــی ش ــنیده م ــینه ش ــه س قفس
۱۲. )تخصص( گوش، حق و بینی
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آدامــس هــم هســت.
یــک بســتهء مچالــهء آدامــس را از جیبــش درآورد و بــا گل بــه ســمت نگهبــان گرفــت. بــا التمــاس گفــت: خواهــش 

مــی کنــم بــذار بــرم ببینمــش. اون اگــه مــن رو ببینــه خــوب میشــه!
...

خنــده هــای هیســتریکش)۱۳( تمــام شــده بــود. ادامــه داد: مــن خــودم رو پــرت کــردم. از آغــوش تــو بــه ایــن زمیــن 
ســخت. تمــوم بدنــم درد گرفتــه بــود. حالــم خیلــی بــد بــود. همــه جاهــام شکســت امــا دلــم امــروز شکســت. وقتــی 

فهمیــدم تنهــا کســی کــه مــن رو میــس نکــرد خــودت بــودی.
شکایتم سقوطه

بیمــار آقــای جــوان بــا شــکایت مولتیپــل ترومــا)۱۴( بــا مکانیســم )Falling down)۱۵ اومــدم اینجــا. ایــن بــار خــودم 
اومــدم. خواهــش میکنــم بهــم گــوش کــن. آژیتــه ام)۱۶(. چطــور ممکنــه بــا ایــن حــال و احوالــم بخــوام آروم و قــرار 
داشــته باشــم؟! نــگاه کــن عائــم حیاتــی ام همــه اش unstable)۱۷( شــده. اصــاً عامتــی از حیــات تــوی خــودم نمــی 
بینــم. امــا ایــن هــا بــرای خودشــون شــرح حــاِل پــرت و پــا میگــن. میگــن نفــس میکشــه، میگــن قلبــش میزنــه، میگــن 

زنــده س! نــه... مــن هیــچ عامتــی از حیــات نــدارم. 
هوشــیار نیســتم، زبونــم بنــد اومــده و تکلــم نــدارم، صــدام بــه هیــچ جــا نمــی رســه، نفســم بــاال نمیــاد، خونــم بــه 

جــوش اومــده از دســت همــه، اول از همــه خــودم و بعــدش همــهء ایــن دنیــا!
بعدش چی بود؟ آها GCS)۱۸( ام ۱۵ که نیست ولی بذار حساب کنم بهت بگم چنده...

حتــی بــا دیــدن ایــن دردهــا و باهــا چشــمام بــاز نشــد و بــه خــودم نیومدم)یــک امتیــاز(. موقعــی کــه بایــد حــرف 
مــی زدم حــرف هــای نامربــوط مــی زدم )۳ امتیــاز( امــا خــب از درد فــرار مــی کــردم هــر وقــت کــه اذیــت مــی شــدم و 
دردم مــی اومــد ســریع خــودم رو کنــار مــی کشــیدم)۴ امتیــاز( ســرجمع GCS ام امــروز کــه دارم باهــات حــرف میزنــم ۸ 

از ۱۵ ئــه!
داروهایــی کــه مصــرف کــردم؛ همــه چــی! پیــش هــر کــی رفتــم و ازش نســخه ای گرفتــم. یکــی گفــت بخنــد، یکــی گفت 
گریــه کــن، یکــی گفــت خوابــت رو کــم کــن، یکــی گفــت خوابــت رو زیــاد کــن، یکــی گفــت برقــص، یکــی گفــت ورزش 

کــن، یکــی ایــن رو گفــت، یکــی اون رو گفــت... هــر دارو و درمانــی کــه فکــرش رو کنــی!
خواهش می کنم! التماست می کنم! »یا طبیب من ال طبیب له« )۱۹(

خــودت شــخصًا معاینــه ام کــن. خــودت شــخصًا problem listام)۲۰( رو بنویــس... خــودت شــخصًا تشــخیص بــده 
چیــه دردم... خــودت شــخصًا »درمانــم کــن«...

...
در حالی که شکم بزرگش را می خاراند، پرسید: نگفتی چه نسبتی باهاش داری؟
پسرک با لحنی سرد جواب داد: همونی هستم که اون تو داره CPR )۲۱( میشه!

این را گفت و نگهبان نفهمید که چگونه پسرک به درون بیمارستان دوید...
...

همه چیز تمام شده بود...
تمام آن سیم ها و لوله ها را از او جدا کرده بودند. یک ملحفه سفید هم انداخته بودند رویش.

دیگر کسی عجله ای نداشت. فضای آرامی بود. هرکسی مشغول کار خودش شده بود.
به آرامی خزید و خودش را کنار تخت رساند.

+ چشماُت باز کن! ببین من اینجام! اومدم تا بهت آسمون بیرون رو نشون بدم...
)در حالی که صورتش سرخ و خیس اشک شده بود، ادامه داد( 

+نگاه کن! باالخره برگشتم پیش خودت... تموم اون روزا رو دوباره باهم می سازیم... خودم و خودت دوتایی! 
ــا هــردو  ــود، ب ــوز هــم گــرم ب ــد. دســتش هن ــا دســت هــای او را پیــدا کن ــرد ت ــه زیــر ملحفــه ب ــرزان ب )دســتانش را ل

ــت( ــرد و گف ــت او را فش ــتش دس دس
+اگه بلند شی قول میدم ناراحتت نکنم، پاشو دیگه االن که وقت قهر نیست! آشتی؟ بگو آشتی دیگه!

لبخندی از زیر ملحفهء سفید نمایان شد... 
محمدامین علیزاده

۱۳. هیجان و احساسات غیرقابل کنترل
۱۴. حالتــی اســت کــه صدمــات و آســیب هــای بیرونــی بــه یــک آســیب محــدود 

ــده باشد. نش
۱۵. )پایین( افتادن

۱۶. بی قرار )از اصطالحات پزشکی(
۱۷. ناپایدار

ــرای تعییــن عمــق و شــدت کاهــش ســطح هوشــیاری یــا  ۱۸. معیــاری اســت ب
کمــا

۱۹. ای درمانگر آن کس که درمانگری ندارد. )از فراز ۵۹ دعای جوشن کبیر( 
۲۰. لیستی از مشکالت بیمار که در شرح حال نوشته می شود.

۲۱. احیای قلبی ریوی )از اختصارات پزشکی(
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سینما زیر چرخ صنعت 
ــی  ــت طلب ــد منفع ــاید تول ش
خلقــت  از  قبــل  ســالها  بــه 
ــاال  ــی احتم ــردد ول ــان برگ انس
ایــن  اجتماعــی  بــروز  زمــان 
بــه  برگــردد  شــخصیتی   trait
زمــان اولیــن حضــور اجتماعــی 
انســان هــای نخســتین برســد 
زندگــی  وســط  کــه  جایــی 
بــی رحمانــه آن دوران مــدل 
ــر  ــری س ــی گ ــدی از وحش جدی
ــرآورد. انســان هایــی کــه زور  ب
منفعــت  داشــتند  بیشــتری 
بیشــتری میبردنــد و اســمش را 
گذاشــتند انتخــاب طبیعــی ...

ایــن  و  گذشــت  ســالهایی 
ــد  ــی مانن ــوم های ــان مفه انس
را خلــق   money و currency
کــرد تــا در ایــن مســابقه هــای 

منفعــت طلبــی شــاخص و معیــاری را بــرای برتــری بــر دیگــران داشــته باشــد ؛ باالخــره هــر میــدان نــزاع دوطرفه 
ــت. ــا goal اس ــاخصه ی ــف ش ــدن تعری ــده ش ــود و در ذات برن ــده ب ــد برن ــخت نیازمن ــا س ــرم ی ن

وقتــی هــم ایــن انســان تــازه مجتمــع شــده ، یــاد گرفــت کــه بــرای ســود بیشــتر نیــاز دارد بــه جــای رقابــت 
در صحنــه و دشــنه کشــیدن میتوانــد گاهــی اوقــات از ســود رســاندن بــه دیگــران اســتفاده کنــد و نیــازی را 

برطــرف کنــد تــا ســود بیشــتری هــم عآیــدش شــود. اینجــا بــود کــه marketing شــکل گرفــت. 
این »انسان« سال هایی را گذراند پیشرفت کرد ولی »آدم« نشد.

هنــوز همــان خصلــت هــای خودمحــوری  و منفعــت طلبــی را جایــی زیــر کــت و شــلوار هــای لوکــس و ســاعت 
هــای میلیــاردی و چهــره ای عــوام فریــب قایــم کــرد تــا هــم زیــر بــار منفــی افــکار عمومــی نــرود و هــم دکان و 

دســتگاهش بیشــتر دیــده شــود. 
مشــکل اصلــی جایــی شــروع شــد کــه ایــن انســان یــاد گرفــت ایــن دکان marketing را مــی توانــد هــر جایــی 

بــاز کنــد و بســاط کنــد و بــا هوچــی گــری مخاطــب پــای بــازارش بیــاورد و اســمش را بگــذارد »صنعــت »
در حالــی کــه تنهــا چیــزی کــه ســاخته فقــط حقــه ای بــوده کــه بــا ان بتوانــد پولــی از جیــب مــردم بــه جیــب 
خــود انتقــال دهــد ،  بــدون آن کــه اهمیتــی بدهــد کــه نتیجــهء کارش بــا آنچــه تحــت عنــوان هــدف کار مــی 

خوانــد ۱۸۰ درجــه تفــاوت داشــته باشــد. 
نمونــه اش ســینما ، از وقتــی تبدیــل شــد بــه صنعــت ســینما دیگــر یــادش رفــت کــه بــرای چــه آمــده بــود ، 
دیگــر یــادش رفــت کــه هــدف او فقــط پــول در اوردن بــه هــر قیمتــی نبــود ، هــدف او خدمــت بــه مــردم بــود 

نــه ســواری گرفتــن از دوش عاقــه هــای مــردم . 
قــاب ســینما اولیــن تصــور مصــور رنگیــن و متحرکــی بــود کــه از متصــورات یــک ســینماگر ، اولیــن جایــی 
بــود کــه انســان هــا میتوانســتند اوپیــا هایشــان را در یــک تصویــر بــه هــم نشــان بدهنــد ، بــا هــر کمــی و 

کاســتی ای نگاهــش رســاندن انســان بــه نــگاه هایــی باالتــر بــود. 
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ــر  ــی و ه ــر علم ــه ه ــت ک ــی اس ــگاه عقای ــن ن ای
هنــری. بایــد در ایــن راســتا باشــد وگرنــه فایــده ای 
ــرای  ــیله ب ــه وس ــازی ب ــان نی ــه انس ــرا ک ــدارد ، چ ن
ــد  ــه خداون ــدارد ک ــردن ن ــرفت ک ــا زدن و پس درج
هــم فرمــود »ان انســان لفــی خســر » انچــه نیازمنــد 

ــی اســت. ــرای تعال ان اســت وســیله ای ب

اگــر بخواهیــم ریــز شــویم در ســینما مثــال هایــی 
فــراوان خودنمایی مــی کند. از ســینما کمدی گرفته 
ــت،  ــرده نگذاش ــور نک ــزی را عب ــط قرم ــچ خ ــه هی ک
بــه جــز چهارچــوب هــای ســلیقه ای ممیــزی هــای 
ــوب  ــارج چارچ ــی و خ ــای جنس ــوخی ه ــاد.  ش ارش

و  هنجارشــکن   ،
حکــم  در  بعضــا 
تمســخر آرمــان هــا 
و افــق هــا انســانی 

ــد.  بلن
ولــی خــب ایــن 
اغلــب  در  قاعــده 
اجــزا ســینما رســوخ 

کــرده اســت. 
دیگــر  مثــال 
اجتماعــی  ســینما 
کــه  ســینمایی 
برخــاف بقیــه ژانــر 
هــای ســینما ایــران 
دیــدگاه  از  هــم 
ــگاه  ــن جای مخاطبی
ــی دارد  ــبتا خوب نس
در جامعــه  و هــم 

ــرده  ــود ک ــوف خ ــی معط ــای خوب ــگاه ه ــی ن جهان
 . اســت 

ولــی وقتــی خــوب نــگاه مــی کنیــم میبینیــم 
ــه  ــی ک ــت طلب ــازی و منفع ــاری س ــگاه تج ــن ن ای
ــالت  ــام رس ــاف تم ــد خ ــی توان ــات م ــی اوق گاه
ــری شــده  هــای ســینما باشــد وارد ایــن عرصــه هن
ــود خالــص تریــن روش  ــر کــه قــرار ب و ســاحت هن
هــای ابــراز احساســات و افــکار باشــد را الــوده کرده 
اســت بــه خلقیــات ناپاکــی چــون هرچــه مخاطــب 

ــنود ــت دارد بش ــد و دوس خواه
ــی  ــم های ــده از فیل ــر ش ــا پ ــی م ــینما اجتماع س
کــه یــک آســیب اجتماعــی بعضــا بــه قــدری نــادر 

ــه تعــداد  ــر مســتقیم آنهــا ب کــه تعــداد افــراد درگی
اعضــای یــک شــهر نیســتند را هــدف قــرار داده انــد 

ــد ــه بیــان مســئله مــی کنن و شــروع ب
تــا اینجــا کار مشــکلی وجــود نــدارد چــرا کــه بایــد 
ســینما اجتماعــی وضعیــت فعلــی را بــرای مقایســه با 
وضعیــت مطلــوب ترســیم کنــد.  میرســیم بــه نقطــه 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــراف انجای ــکل و انح ــی مش اصل
فیلــم هــا انــگار لنــزی هســتند بــر روی چشــم هایمــان 
ــه  ــه البت ــا) ک ــکل ه ــی مش ــر بزرگنمای ــاوه ب ــه ع ک
جــزوی از ذات قــاب ســینما اســت یــک یکســری چیــز 
هــا را در کادر مــی اورد و بقیــه عناصــر را حــذف مــی 
کنــد و بــه اصطــاح کنتراســت میبخشــد. بــه انچــه 
کارگــردان  بــرای 
مهــم اســت و انچه 
اهمیــت.(  بــی 
همــه ی رنــگ هــا را 
ــویند و جهانی  میش
ــه دور  ــتری ب خاکس
ــه  ــه نکت ــر گون از ه
مثبــت تحویلمــان 

ــد.  ــی دهن م
تــا مخاطبــی کــه با 
ــرایط  ــه ش ــه ب توج
بــه حــق تا حــدودی 
ــی  ــه بعض ــبت ب نس
جامعــه  عناصــر 
احســاس نارضیتــی 
جــای  بــه  دارد 
شناســی  اســیب 
ــعی در  ــای و س فض
حــل مشــکات و گــره هــای در ذهــن مخاطــب شــروع 
ــی  ــان ب ــه هم ــه ب ــر حامع ــا دیگ ــا ه ــیم فض ــه ترس ب
رنگــی چشــمان مخاطــب مــی کنــد . ترســیمی رو بــه 

 ... مطلــق  کــوری 
چــرا ســینمایی کــه رســالتی در خدمــت مــردم 
داشــت تبدیــل شــده اســت بــه تریبونــی بــرای بــی 
ــه  ــی ک ــائل های ــن مس ــا ای ــی ، ای ــردن زندگ ــگ ک رن
ــد  مطــرح مــی شــوند ، اســیب شناســی نمــی پذیرن

ــتند.  ــل نیس ــل ح ــا قاب ی
چــرا مــا تبدیــل شــده ایــم به ســیاه نگــران ســیاهی 

پذیر...
علیرضا عامل
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در پی خبر اکران فیلم هناس در سینماهای سراسر کشور و استقبال 
مخاطبان، موشه دایان در موضعگیری منفعالنه ای گفت: هدف ما از ترور 

دانشمندان در ایران ، پیاده کردن 
اصول دموکراسی در کشور است.

وی همچنین در رابطه با سکانس 
جنجالی فیلم روز صفر گفت: سکانس 
ایستگاه شدن ماموران اطالعاتی ما  
واقعی است اما ایرانی ها نباید آن را 

پخش می کردند.

خنیدگان
سینما

مهم ترین خبرها
به گفته یکی از بزرگان، به لطف شبکه نمایش خانگی از 

عبارات )من خوفم و من جیگرم( عبور کردیم و به )بده 
بزنیم و قربونت برم( رسیدیم .

فستیوال  کنسرو در ماه 
مه میالدی در کشور آچارساز برگزار شد. این فستیوال که از جمله 

فستیوال های در پیتی محسوب می شود، هرساله با حواشی خاصی 
همراه است. 

.
فرهاد اصغری که به لطف خودشیرینی های سالیان گذشته اش ، 
از اعضای هیئت داوران این دوره بود، درباره سطح فیلم ها گفت: 

امسال اکثر فیلم ها از سطح... 

.
به گفته بانو ویرژینی کنسرو ۲۰۲۲ به هیچ عنوان یک فستیوال سیاسی 

نبوده و تنها به دلیل رفاقت دیرینه با زلینسکی ، از او به عنوان سخنران 
دعوت به عمل آمده است.

این مجری سرشناس همچنین در رابطه با ممنوعیت ورود خبرنگاران روس 
به فستیوال گفت: مدل موی مناسبی نداشتند.
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در حاشیه این فستیوال دو بازیگر، امتیاز مرحله بوسه روی فرش قرمز را کسب 
کردند. یکی از آنها در این باره گفت: دوست داشتم ، ماچش کردم. 

گفتنی است که این مرحله هنوز برای اکثر بازیگران  هالیوودی قفل است.

در فستیوال کنسرو ۲۰۲۲ تعداد کثیری فیلم فاخر از سراسر جهان اکران 
شد. از جمله آنها میتوان به دو فیلم که نماینده ایران در این جشنواره 

بودند، اشاره کرد. فیلم اول بیشتر سعی در تحکیم روابط خواهر و 
برادری داشت و اما دومی فقط در حد و اندازه یک کپی ناقص بود.
شایان ذکر است که فیلم دوم با کسب رتبه ۲۴ام از میان ۲۴ اثر و 

کسب نمرات بسیار باال از منتقدین ، افتخاری بینظیر برای عوامل آن به 
ارمغان آورد.

آهنگ خانم، دیگر بازیگر مطرح حاضر در این فستیوال در بخشی از 
صحبت هایش گفت که در ایران ، کل روز را درحال مبارزه است. این 
بازیگر  پیش از این هم مدعی ممنوعیت شنا در ایران شده بود که با 

دعوت رسمی فدراسیون شنا بانوان مواجه شد ولی سکوت کرد.
این بازیگر در ادامه مبارزات خود و به منظور مبارزه حداکثری با 

)خوب لباس پوشیدن ( با لباس یکدست صورتی در فستیوال شرکت 
کرد. 

شایان ذکر است که یکی از شرکت های خامه ساز معروف در حساب توییتری خود 
اعالم کرد که  هیچگونه قرار داد تبلیغاتی با این بازیگر نداشته است.

به گفته رسانه کات فادر، به نقل از ناتر ، از عوامل سازنده سریال سوپرگرل،با 
توجه به مبارزات گسترده خانم بازیگر،  به احتمال زیاد در فصل بعدی این 

سریال، او جایگزین ملیسا بنویست برای بازی در نقش کارا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خنیدگان، فیلم )بدون 
قرار قبلی( که یک اثر سفارشی درباره یک 
پزشک ایرانی است، در سینماهای سراسر 

کشور درحال اکران است.
.در شماره های بعدی ، خنیدگان را دنبال 

کنید.
طه شاکری

ستون نویس روزنامه خنیدگان
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یادگاری

از نو شکفت نرگـــس چشـــم انتظاری ام
گل کرد خارخار شــــــب بی قــــــراری ام 
تا شد هـــــزار پـــاره دل از یک نگاه تــو
دیدم هــــــــزار چشـــم درآیینه کاری ام 
گر من به شوق دیدنت از خویش می روم
از خویش می روم که تو با خـود بیاری ام 
بود و نبود من همه از دســت رفته است
باری مگر تو دســـــت برآری به یـــاری ام 
کاری به کار غـــــیر نــدارم که عاقـــــبت

مرهــــــم نهاد نام تو بر زخــــــم کاری ام 
تا ساحـــــل قرار تو چون موج بی قــــرار

با رود رو به ســوی تو دارم که جــــاری ام 
با ناخـــــنم به ســــنگ نوشتم: بیـا، بیـا
زان پیشـــــتر که پاک شـــود یادگاری ام

قیصر امین پور
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