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سالم علیکم؛ با عرض خسته نباشید...
موفق  های  انسان  که  اید  کرده  فکر  این  به  آیا 

اصوال در زندگی امیدوار بودند یا مایوس؟!
احتماال اولین پاسخی که برای این سوال به ذهن  
بودند،  امیدوار  که  است  این  شما خطور می کند، 
این  به  کردن  فکر  از  پیش  باشد  الزم  شاید  اما 

سوال، پاسخ پرسش دیگری را بدانیم
اصال امید چیست؟

تعریف  به  احتماال  کنید  سرچ  را  جمله  این  اگر 
خواهید  امید  از  گرا(  مثبت  اسنایدر)روانشناس 
رسید که دو رکن اصلی تعریف امید را قدرت اراده 

و قدرت یافتن مسیر معرفی میکند.
به  رسیدن  برای  که  است  کسی  امیدوار  یعنی 
بروز  صورت  در  می تواند  و  دارد  اراده  هدفش 

مشکل راه دیگری جایگزین کند.
پس بیاییم دیگر معنای امیدواری و خوشبینی را 

یکسان درنظر نگیریم.
امید قدرت پیش برنده یک فرد مفید برای بشریت 
بناپارت  ناپلئون  است.  عشق  سرمنشاء  و  است 

مرگ حقیقی انسان را مرگ امید میدانست.
پس بیاییم امیدوارانه زندگی کنیم.

آری تا شقایق هست زندگی باید کرد...

محمد مهدی فردین / سردبیر 



این روزها بعد از سه چهار ماه، باالخره یک واقعه توانست 
آن قدر خودش را باال بکشد که اخبارش هم تراز اخبار کرونا 
موفقیت  این  و  شود؛  شنیده  آن  بر  غالب  گاهی  حتی  و 
متعلق به اعتراضات مردم آمریکا به نژادپرستی و خشونت 
علیه سیاهپوستان است. هرچند رسانه هایی که راوی این 
طعم  بیاید،  خوش  خودشان  ذائقه  به  که  طوری  خبرند 
را  معترضان  رسانه  ها می بخشند. یک  روایت  به  ویژه ای 
“عدالت خواه”، “مظلوم” و “ستم دیده” می خواند و رسانه ای 
دیگر، آن ها را هدف القابی چون “آنارشیست”، “تروریست”، 
“اغتشاشگر” و “آشوب طلب” قرار می دهد. برخی رسانه ها 
بیرق  و  نماد  را  فلوید”  “جورج  تصویر  می کنند  تالش 
و  شود  پیدا  دیگری  رسانه ای  تا  دهند،  نشان  اعتراضات 
تان یک جنایت کار  اعتراض  نماد  وقتی  که  بتازد  معترضان 
به  و حتی  داده  انجام  بار سرقت مسلحانه  که چند  است 
کمی  دست  و  نیستید  حق  پس  نکرده،  رحم  هم  باردار  زن 
پایان مشترک  این  متاسفانه  و  ندارید.  الگوی مسیرتان  از 
اندیشه های واالی این روزهای مردم جهان است. صدایی 
که برای حق طلبی بر می آید، چه برای غم نان باشد، چه 
اندیشه ی آزادی و چه رویای عدالت، در گرداب کشمکش 
رسانه ها چنان می چرخد که شکلی متفاوت از آنچه بوده 
می گیرد و چنان منحرف می شود که اغلب حتی یادش هم 

در ذهن ها باقی نمی ماند. اما اگر بخواهیم کمی به خودمان 
بگردیم،  و  کنیم  واکاوی  را  تفکرات مان  کمی  اگر  کنیم،  فکر 

چقدر اندیشه های نژادپرستانه در خودمان پیدا می کنیم؟ 
این  نیست.  بیگانه  نژادپرستی  با  ایرانی  و  ایران  تاریخ 
تیز  تیغ  گاه  و  بوده اند  قربانی  گاه  ساکنانش،  و  سرزمین 
نژادپرستی به دست داشتند و البته امروز هم همین است؛ 
ایران و ما، ساکنانش، هم خود نژادپرستیم و هم قربانی نژاد 

پرستی.
در  زیادی  مثال های  تاریخ  و  بودیم؛  نژادپرستی  قربانی 
اهلل )ص(  از رحلت رسول  بعد  مثال  کرده.  روایت  مورد  این 
وقتی گذر زمان گرد فراموشی بر آموزه های اصیل حضرت 
“موالی”  قرآن،  آیات  بر خالف  و  ایرانیان دوباره  می ریخت، 
ایرانی  و  گرفتند  قرار  تبعیض  و  ظلم  مورد  شدند،  خطاب 

ستیزی در تار و پود دستگاه حاکم ریشه دواند.
قربانی نژادپرستی هستیم و این را ایرانیان مهاجر با شدت 
بیشتری احساس می کنند؛ مثالً وقتی دختر ایرانی در آلمان 
“کله سیاه” خطاب می شود. مثال دیگر به نگاه نژادی ضد 
ایرانیان را می توان در کشور همسایه یافت، وقتی یک افغان 
ایرانی  لهجه  با  و  بزرگ شده  ایران  در  را چون  وطنش  هم 

صحبت می کند سرزنش می کند.
بگذریم،  درمسیرتاریخ  اجدادمان  نژادپرستی  روایت  از  اگر 
نمی توانیم و البته نباید از نژادپرستی این روزهای خودمان 
چشم پوشی کنیم. نمونه بارز نژاد پرستی ما، لفظ آشنایی 
است که دائم می شنویم و با احتمال قطع به یقین خودمان 
هم به کار برده ایم: “افغانی” و این واژه را با چنان نگاه و آوا و 
لحنی بر زبان می آوریم که به اندازه پر کردن یک دفتر واژه 
از عرب ستیزی هم چیزی کم نداریم،  منفی داشته باشد. 
این فکر نه تنها در عامه مردم، بلکه در پژوهش ها و اندیشه 
های چهره های شاخص و صاحب نظر نیز رایج است. در 

یک سوزن به خود!

لطفا نژاد پرست نباشید!



تاریخ معاصر، میرزا آقاخان کرمانی با تکیه بر همین عرب ستیزی ها، تمام مشکالت و مصائب را بر گردن اعراب می اندازد 
و می گوید: “ ایرانیان از زمان حمله اعراب، سیمای زیبا، چهره های سربلند و شاداب، قامت برجسته و خوش حالت خود 
از  ناامیدی بر وجودشان  ناپسندیده در میان شان، و غلبه احساس  را به خاطر نزول سطح اخالقی شان، پیدایش عادات 
دست داده اند”. در روزهای نزدیک تر به خودمان نیز، چهره های مشهوری تحت تاثیر عرب ستیزی ایرانیان را “نژاد پاک”، 
“اصیل”، “اهورایی” و “آریایی” خوانده و اعراب را “مشتی ملخ خور بادیه نشین بدسرشت” خطاب کرده اند. از جمله این 
چهره های سرشناس می توان به کسروی، عارف، ملک الشعرای بهار، صادق هدایت، پورداود، و مهدی اخوان ثالث نام برد؛ 
به عنوان مثال اخوان ثالث، عرب را سمبل “اهریمن” می داند که هر آنچه خوب و “اهورایی” در ایران بوده از بین برده است.

به گمانم نگاه نژادپرستانه مان به افغان ها و اعراب توضیح بیشتری نخواهد. کافی است به خودمان نگاه کنیم و اگر آنقدر 
به خودمان اعتماد داشته باشیم که فکرمان را عاری از هرگونه نژاد پرستی بدانیم، با نگاه کردن به اطرافیان مان مصادیق 

نژادپرستی را بینیم.
باید گفت که نژادپرستی در ایران محدود به نژاد هراسی نیست. گاه به معنای واقعی واژگان، یک نژاد پرستیده می شود. 
ایرانیان به محصوالتی که تبلیغش در تلویزیون ملی و پوستر مجالت )پیش از انقالب اسالمی( از زنان با موهای زرد و 
طالیی و چشم های آبی استفاده می کرد اقبال بیشتری داشتند. اثرش امروز در صدا و سیما )پس از انقالب اسالمی( هم 
مشاهده می شود؛ دیگر موی طالیی معلوم نیست، اما دوربین بیش از توجه به ماست و پنیر تبلیغ شده به چشم های آبی 

بازیگر اهمیت می دهد.
نگاه نژادی این روزها در درون خودمان و در مرزهای سرزمین مان نیز کم نیست. نوشتن “کورد” و “تورک” به این شکل به 
جای این که نشان دهنده شکل صحیح این دو واژه و ترجیح بر شکل نگارشی “ترک” و “کرد” به دالیل زبان شناسی باشد، 

نمادی شده برای برجسته کردن یک قوم بر دیگر اقوام و به عبارت بهتر نمادی برای نژادپرستی.
مخلص کالم، بیاین به خودمان نگاه کنیم و اگر ایرادی در خودمان دیدیم اصالح کنیم

بیاییم و اگر فکر پرواز دالر و سکه اجازه داد، اگر سنگ “مردساالری” که این روزها تحت اثر غم معیشت بیش از پیش 
داس خشونت و “زن ستیزی” را تیز کرده امان داد، اگر جهت دهی و سیاسی کاری های منفعت طلبانه رسانه ها فکرمان 
را رها کرد، اگر هزار و یک دغدغه فرصت داد و هرگاه عینک تعریف و تمجید های توخالی نسبت به خودمان را از چشم 
برداشتیم، به این فکر کنیم که چقدر نژادپرست هستیم و از نژادپرستی ما، دقیقا خود ما یعنی یک نفر، کام چند نفر تلخ 
شده است. بیاییم و این روزها که تنور شعارهای ضد نژادپرستی داغ است با گوشه چشمی به خودمان در مسیر حذف این 

نگاه ناپسند گام برداریم.

معین صفری ثابت



از ِگل ِبِسرِشَتنَدم و انسان شدہ ام من
وز چنین بی سر و سامان شدہ ام من  زان ر

تقدیر من از درد تهی بود ک ناگاہ
نفرین شدہ و راهی زندان شدہ ام من

از پیله برون آمدہ پر میزدم از شوق
در پیله شدم باز و پریشان شدہ ام من

آنقدر جفا دیدہ ام از خلق ک چندی است
کافر به همه از سر ایمان شدہ ام من

وم دل َکن ام از غیر تا وارهم از جان و ر
 دیدم که گرفتار دل ازجان شدہ ام من

جنگی که نه دشمن شدہ معلوم و نه یاران
از کردہ و ناکردہ پشیمان شدہ ام من

خود ساخته این دوزخ و در قعر عذابم
با پای خودم بندہ ی شیطان شدہ ام من

با آدمیان بودہ تهی گشته ام از عشق
افسوس و صد افسوس که حیوان شدہ ام من

ه جدا گشته ام و در پی خویشم
ّ
از گل

تاوان کدامین ُگنه این سان شدہ ام من؟

محمد زارعی



خودم فکر میکنم میبینم بیراه هم نمیگن ! چه میدونم 
شاید حرفای اونا درست باشه؟! آخه ما زپرتی ها و 
االن  که  دربیاریم  پا  از  رو  سلطنتی  انقالب؟میخوایم 
زمان  کی  که  میکشیم  انتظار  زندوناش  از  یکی  گوشه 
با  مبارزا  جوجه  ما  میرسه؟  شدنمون  جوونمرگ 
حکومتی  براندازی  و  کجا  تجربه  وبی  خام  مغزهای 
که ابرقدرت های دنیا مثه کوه پشتشن کجا؟! کوکتل 
مولوتوف ما کجا و توپ و تانک اینا کجا؟هفت تیرهای 
زهوار در رفته ی ما کجا و جنگنده های فرانسوی و 
انگلیسی و ناو های هسته ای آمریکا کجا؟ واقعا باورم 
این بود که این ابرقدرت ها میذارن این انقالب خیالی 
پا بگیره؟ شاید اوال باور کرده بودم ولی االن هر چی 
شک  باورام  به  بیشتر   ، میگذره  سلول  این  تو  بیشتر 
توهم  به  امیدی  هیچ  میکنم  یقین  دارم  دیگه  میکنم 
تبعید  ساله  چند  که  خمینی  ا...  آیت  نیست.  انقالب 
شده بقیه بزرگایی که حامیمون بودن یا یکی یکی سر 

به نیست شدن یا به زودی سر به نیست میشن!
نکنه قراره با شعار و تکبیر ژاندارمری ها و مقرهای 
نظامی رو فتح کنیم؟شایدم با مشت های گره کرده و 

دیوار نویسی های هول هولکی؟
خفه!!!صدای خشدار و کلفت نگهبان زندان ،سوار بر 
موج صدایی که از لگد محکم او به در ایجاد شده، لرزه 

بر اندام خسرو می اندازد.
این  تو  قراره  کی  تا  محمد  میدهد:  ادامه  آلود  بغض 
هاش  زندونی  ضجه  صدای  فقط  که  مطلقی  سکوت 

پاهای  کف  از  آور  سرسام  دردهای  پی  در  پی      
طوفانی  را  بدنش  میشوند،دریای  آغاز  خونینش 
کاسه  ساحل  به  محکمی  ضربه  با  آخر  در  و  میکنند 
اینکه  امید  به  میمانند.  بعدی  موج  انتظار  در  سرش 
مانع سرایت درد به باال تنه شود در ران هایش چنگ 
است. فایده  بی  اما  میفشارد  را  آنها  محکم  و  میزند 

زخم کابلهای فرود آمده بر کف پاهایش آنقدر در مغز 
کشیدن  نفس  برای  حتی  که  میکشد  تیر  استخوانش 

هم امانش نمیدهد.
کننده  خفه  و  تاریک  سلول  این  مقیم  زندانی  سه  از 
زیر  را  توانش  های  مانده  ته  آخرین  حسین  امروز 

شکنجه خرج کرده و راحت شده است.
به  است.  خسرو  صدای  حسین!  حالت  به  _خوش 
دیوار روبه رو تکیه داده و حال و روزی بهتر از محمد 
ندارد .حاال که چشمانش کمی به تاریکی سلول عادت 

کرده راحت تر میتواند چهره خسرو را ببیند.
_محمد دیگه توانی برام نمونده! زجرآورتر از شکنجه 
حرفاشونه!  کوفتی،  سازمان  این  ای  حرفه  های 
سکوت این لونه موش هم باعث میشه روزی هزاربار 
! مثه یه موریانه  حرفاشونو تو مغزم عقب جلو کنم 

داره ذره ذره امیدمو میجوه!
صورت خسرو از درد مچاله میشود و همزمان هوای 
از بین دندان های بهم فشرده اش وارد  اتاق را  کهنه 

سینه می کند.
_نمی دونم تا کی میتونم تحمل کنم؟! یکم هم که با 

از اپ نیفتاده



تهش  بمونم؟  منتظر  درمیاره  نواختی  یه  از  اونو 
جوونمرگ شدنمه یا خرج کردن تمام جوونیم تو این 

سلول تاریک؟
آفتاب  تابیدن  برای  دلش  آدم  یه  میشه  باورت  محمد 
گرم روی صورتش و یه نفس عمیق توی هوای آزاد 
دیگه خونوادمو  یبار  بذارن  تنگ بشه؟حداقل  بارونی 
زیر  نکرده  خداحافظی  حسین  مثل  .نمیخوام  ببینم 

چند متر خاک دفن بشم...
حرف هایش درد پاهای محمد را از یادش برده است 
با درد پاهایش راحت تر بود تا این حس کشنده یأس . 
میداند دانه های ناامیدی که خسرو روز های قبل در 
دلش کاشته بود امروز به درختی تنومد تبدیل شده.

درختی که ریشه در مغزش داشت و شاخه های پر از 
تیغش را در مابقی جسد متحرکش دوانده بود.

خدایا !صدای ضعیف من از این اتاقی که منو محبوس 
این  بلند  دیوارهای  این  پشت  ،از  کرده  خودش  تو 
البه الی  ،از  نگهبان  و  هزاران سرباز  بین  از  سازمان، 

ابرقدرتمندان چنبره زده بر آزادی ام به تو میرسه؟
هزاران  بود؟صدای  رسیده  تو  به  حسین  صدای 
آخرین  با  عزیزانشان  از  بی خداحافظی  که  شهیدی 
رسیده  تو  به  شدند  مرگ  تسلیم  شکنجه  ضربات 
تو  کمک  کی  بگو  بمن  پس  میشنوی  اگه  بود؟خدایا 

میرسه؟
_استاد!.....استاااد!!!

از  را  خاطراتش  در  غرق  و  خیره  های  چشم  محمد 
روی کاشی های کرم قهوه ای کف کالس بر میدارد. با 

لبخندی کم رنگ رو به دانشجواش می گوید
_بله!بفرمایید.

دختر دانشجو پوزخند میزند.
پروازانه  بلند  زیاد  حرفا  این  _نفرمودید!بنظرتون 
توهم  شده  سبز  ایران  یه  زمین  کره  کل  تو  نیست؟! 
لوطی گری و قهرمان بازی میزنه؟با شعار دهن پرکن 
استکبااااار ستیزی ،فاز مبارزه با تاپ ترین کشور های 
مغزی  خشک  همه  این  از  برداشته!آدم  رو  دنیا  روز 
حرصش در میاد .استاد عصر االن ، عصر تکنولوژیه 
.تکنولوژی ما کِم کمش صد سال از اونا عقب تره. دیگه 
بماند در حوزه اقتصادی و نظامی و سیاسی و ...کل 
موجودیت ایران وابسته به فشار دادن یه کلیده! کلید 
متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  که  ای  هسته  موشک 
از  پرتابش  از  قبل  اگه  میکشن.البته  زحمتشو  آمریکا 
توانایی ها  نمیریم!  دارویی  و  اقتصادی  تحریم های 
اونا مثل تیرکمون به  با  و داشته های ما در مقایسه 
تانکه؟تا میای اعتراض هم کنی میگن خدا و پیغمبر 
هزار  اعتقادات  این  تاوان  باید  کی  تا   ! میکنن  کمک 
سال  چهارصد  و  هزار  به  چسبیدیم  بدیم؟  رو  ساله 

اگه  بکنه؟ خب  کاری  و  بیاد  نادیدنی  که خدای  پیش 
میخواست کاری بکنه که تا االن اومده بود اونایی که 
دشمن حساب میکنید گلومونو تا مرز خفه شدن دارن 

تو مشتشون فشار میدن...
استاد محمد: پس اون دست و بازو رو بشکون! کسی 
از تو نخواسته گلوتو در اختیار دشمنت قرار بدی در 
عقل  کدوم  باشی.  هم  الهی  کمک  منتظر  حال  همون 
دشمنی  مقابل  تالش  بدون  صبر  به  توصیه  سالمی 
قول  به  و  داره  مشکل  موجودیتت  و  تو  با  که  میکنه 
کردن  زجرکش  و  دارویی  تحریم  از  حتی  خودت 

کودکان کشورتم هیچ ابایی نداره؟! 
تحت  چقدر  نیستید  متوجه  شما  اینکه  مثل  _استاد 

فشاریم و با چه ابر قدرت هایی دست به یقه ایم؟
بین هم حلوا  دو طرف  رقابتی  و  کدوم جنگ  _وسط 

پخش کردن که وسط این مبارزه پخش کنن؟
محمد ،زندانی دیروز و جانباز و استاد امروز ،نگاهی 
مقدس  سالهای  از  مانده  جای  به  مصنوعی  پای  به 

دفاع می اندازد و لنگان به سمت تخته کالس میرود.
_با توکل بازوی دشمن شکن!اونم دشمنانی که از تمام 
استفاده  احسن  نحو  به  میزشون  روی  های  گزینه 
کردن و اگه به گزینه ای ،اندک امیدی داشتن تا االن 

بدون معطلی استفاده کرده بودن.
_باشه اصال اینا به کنار ، این یاری که شما میگید کی 

میخواد برسه؟
_همونطور که نصرت الهی در پیروزی انقالب و دفاع 
هشت ساله رسید، در ادامه مسیر هم به شرط تالش 
جوونایی مثل شما قطعا خواهد رسید! به این آیه ای 

که از سوره بقره مینویسم دقت کن
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ا َیْأتُِکْم َمَثُل الَِّذیَن َخَلْوا  َة َولَمَّ أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخُلوا الَْجنَّ
اُء َوُزلِْزلُوا َحتَّی َیُقوَل  رَّ ْتُهُم الَْبْأَساُء َوالضَّ ِمْن َقْبلُِکْم َمسَّ
 ِ ِ أاََل إِنَّ نَْصَر اهللَّ ُسوُل َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعُه َمَتی نَْصُر اهللَّ الرَّ
َقِریٌب ﴿۲۱۴﴾آیا پنداشتید که داخل بهشت می  شوید 
و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر ]سر[ پیشینیان شما 
و  سختی  دچار  آنان  است  نیامده  شما  ]سر[  بر  آمد 
تا جایی که  زیان شدند و به ]هول و[ تکان درآمدند 
بودند  آورده  ایمان  با وی  که  و کسانی  پیامبر ]خدا[ 
که  باشید  آگاه  بود  خواهد  کی  خدا  پیروزی  گفتند 

پیروزی خدا نزدیک است )۲۱۴(
_اصال بذار برات خاطره ای از چند سال پایانی مونده 
شکنجه  روزانه  وعده  از  تازه  کنم.  تعریف  انقالب  به 
بودم  برگشته  نمور خودم  و  تاریک  سلول  به  ساواک 

که...

امیرحسین احمدی نیا



   
 نویسنده این اثر فاخر پزشک کلونل مورفین ِکَرک از بازنشستگان تکاوران هنگ چهارم 
ارتش آمریکا است، که در آن تجربیات خودش را از حضور بیست  ساعته اش در 
ترجمه  زاده  را اسماعیل ساقی  کتاب  این  تحریر درآورده است.  به رشته  خاورمیانه 
کرده و نشر شمشاد آن را به چاپ رسانده است. نسخه اصلی این کتاب  در ایران 

موجود نیست.
  داستان این کتاب از ساعت چهار صبح در پایگاهی فوق امنیتی و سری در ارتفاعات 
کابل و در عمق 500 متری زمین با یک سیگار کشیدن آغاز می شود و در ساعت 
به  اورست  ارتفاعات  باالی  فضاپیما  در یک  دقیقه  و هفت  پنجاه  و  و سه  بیست 

پایان می رسد.
و  اش  بینی  از  آتش  ج  خرو از  زیبایی  لحظات  کتاب  از  بخش هایی  در  نویسنده    
حساسیت اش به نور را به تصویر کشیده است که نشان دهنده جنس خوب و تعهدکاری 

ساقی است.
  ساقی زاده، مترجم، درباره این اثر گفته است:

  “ کامال به متن وفادار بوده ام، ولی از آنجایی که در آن کاستی های ناشی از تجربه 
کم نویسنده وجود داشت یک  بخش چهارهزار و هفتصد صفحه ای تحت عنوان پیوند 
ها را به این کتاب اضافه کردم که تجربیات 47 ساله ام از قدم زدن در پارک ها و 

گذر از زیر پل و توقف در کنار بزرگراه ها را در آن نگاشته ام،”
  گفتنی است این کتاب چهار هزار و هفتصد و بیست صفحه ای در بیست و سه جلد 
دویست وچهار صفحه ای و یک جلد بیست وهشت صفحه ای در دست چاپ است.
  نشر شمشاد گفت پس از اتمام چاپ این کتاب، دسترسی به آن در تهران کمتر از 
دو دقیقه و در شهرستان ها کمتر از نیم ساعت خواهد بود. اما به دلیل چاپخانه های 
مختلف و کتابفروشان متعدد قیمت این کتاب بسته به انصاف کتابفروش متفاوت 
است. همچنین از عالقه مندان به این اثر خواهش کرد که این کتاب را به هیچ وجه 

از موتوری نگیرند.

عمار کجوری گشنیانی

“ماری جواانی مرا چه کیس برداشته است؟!”



یکم. تابلوی زمان یک دقیقه و بیست ثانیه را نشان میدهد. در سالن صداهای نامفهومی میپیچد و 
گه گاه سکوت هایی گذرا میان آن هیاهو پدید می آید، که میتوان کلمه ای را شنید. میتوان تصور کرد 
که تماشاگران حاضر در سالن منتظر آمدن او به روی صحنه هستند. گاهی نیز صدای بوق گوش 
خراشی می آید که گویی بخشی از قواعد مسابقات است. نمیدانم. با آخرین صحبت های مربی با 
هیجان بسیار باال با او در تونلی که به سکوی مسابقه منتهی میشود. کمک مربی شیشه ای را نزدیک 
بینی او میبرد و او با یک نفس عمیق شروع به حرکت میکند. صدای برخورد محکم دست مربی با شانه 
اش بسیار بلند بود. همینطور که دوربین پشت سر او دارد همراهیش میکند، ناگهان صدای تماشاگران 
حاضر در سالن بلند میشوند. صداهایی گنگ و درهم برهم ناشی از شور و شیپور هایی که دمیده 
میشوند. چند ثانیه بعد یک نمای بسته از دستانی تنومند که با دقت در حال گچمالی شدن است را 
میبینیم. پنج شش ثانیه ای طول میکشد. مادرم چادر نمازش را روی سرش انداخته و با دست راستش 
تسبیحی با دانه های چوبی قهوه ای رنگ گرفته و دست چپش خالیست. هر دو را با فاصله از هم و 
به شکل دعا رو به آسمان نگاه داشته و زیر لب ذکر میگوید. طوری بر لبه مبل نشسته که گویی هر 
لحظه آماده برخاستن است. من به او نگاه میکنم اما او نگاهش را از من میدزدد و صورتش را رو به باال 
میگرد و چشمانش را میبندد. مدام ذکر یا فاطمه زهرا به گوشم می رسد. وقتی که کف هر دو دست و 
فاصله میان انگشت شست و اشاره کامال سفید شد، دوربین ناگهان زوم میکند روی چهره وزنه بردار.

سکوی قهرماین



یه جوون هفده  قرارگاه،  توی  سوم. 
موهای  میکنه.  کار  ساله  هجده 
مجعد پر پشتش رو با یه کاله مشکی 
زیبا  لبخند  یه  همیشه  میپوشونه. 
زیاد  ولی  میکنه،  تزیین  چهرشو 
سنش  چون  شاید  نمیزنه.  حرف 
شوخی  که  باهاش  کمتره.  همه  از 
میکنن میخنده و به رو نمیاره. چایی 
میاره. ظرف میشوره. سفره میندازه. 
تمیز میکنه. بی سر و صدا. اوائل فکر 
هاست  طلبه  از  یکی  فامیل  میکردم 
که باهاش اومده. تو دلم میگفتم این 
بچه چرا اینجا است؟ ولی کال خیلی 
حواسم بهش نبود. تا االن تقریبا یک 
خانه  سالمت  قرارگاه  توی  که  ماهه 

طالب کار میکنه. امروز یکی از رفقا بهش گفت آقا محسن!، تو فامیل کدومیکی از بچه هایی؟ گفت هیچکدوم. 
اینجا؟ خندید و گفت به سختی! گفتم نه جدی؟ دید  اومدی  نگاهی بهش کردم و گفتم پس چطور  برگشتم 
جدی میپرسم، گفت: توی تلویزیون دیدم دارید کار میکنید پرس و جو کردم پیداتون کردم. با تعجب پرسیدم 
کرده  اصرار  مادرم هم خودش  ندارم  که  بابا  گفت  روز؟ خندید  اینجایی شبانه  نمیشن  نگران  مادرت  و  بابات 
بیام خادمی کنم. یکی از بچه ها که نگاه پر از تعجبم رو دید، گفت مادرش هر روز برامون یه شیرینی کلوچه 
به  بابات  اما  جان!  محسن  ببخشید  پرسیدم:  داره.  هوامونو  بیاره.  پسرش  میده  و  میکنه  درست  چیزی  ای 
رحمت خدا رفته؟ یه کم تعلل کرد بعد آروم گفت آره. گفتم چطور؟ گفت بابام شهید شده. توی جنگ مجروح 
بود از شدت جراحتهای قدیمیش شهید شد... نمیدونستم از تعجب شاخ در بیارم یا از احساس بزرگواری و 
لطافت این پسر و اون مادر، خم بشم و متواضعانه سجده کنم یا اینکه از خجالت آب بشم و در زمین فرو برم!

پشت  بهداشت  وزارت  سخنگوی  جهانپور  دکتر  دوم. 
تریبون قرار میگیرید. چهره اش تقریبا همیشه یکنواخت 
بوده. مگر آن روزی که پدرش را از دست داده بود. معلوم 
بود فشار زیادی را بر شانه هایش حس میکند. اما باز هم 
تکلیفش را رها نکرد و جلوی دوربین ها آمد؛ از دیروز تا 
قطعی  معیارهای  اساس  بر  و   ۱۳۹۹ فروردین   ۲۱ امروز 
یکی  کووید۱۹...  به  مبتال  جدید  بیمار   ۱۹۹۷ تشخیصی 
حاضر  تریبونی  پشت  روز  هر  او  که  میشود  ماهی  دو 
میشود و به خبرنگاران آمارهای روزانه کرونا را میگوید. 
نجات  و  ها  فوتی  و  مبتالیان  شیرین.  و  تلخ  هایی  خبر 
کرونایی  کانون خبرهای  دیگر  که  روزیست  یافتگان. چند 
سرخط  در  ایتالیا  و  اسپانیا  آمریکا،  نیست.  چین  و  ایران 
خبرها هستند. البته خبرهای بین المللی. تیتر بی بی سی 
بهداشت  وزیر  معاون  ابتالی  فوریه   ۲5 تاریخ  در  فارسی 
است و در نتیجه ناکارآمدی کل کشور در برابر کرونا. اما 
دیده  بریتانیا  بهداشت  وزیر  ابتالی  از  خبری  مارس   ۲۷
مدتیست  هستیم.  شاهد  را  عجیبی  اتفاقات  نمیشود. 
از  نمیدانم  خودجوش.  شده.  آغاز  کشور  در  حرکتی 
یکی  این  کرونا  زیبای  تابلو های  بین  از  بگویم!  یکی  کدام 
جهادی. های  طلبه  از  یکی  از  ایست  خاطره  آمد.  یادم 



چهارم. حال که تمدن غرب وحشی شده و لباس اتو کشیده 
و ادکلن زده خود را کنار گذاشته، کابوی ها در حال دزدی 
از یکدیگرند و هر روز خبری از سرقت محموله های کمکی 
در خبر ها می آید و اما به قول معروف ترند نمیشوند. چرا؟ 
قرار  ببینیم.  ما  را  شان  وحشی  روی  آن  نیست  قرار  چون 
نبود  قرار  ترین.  بدبخت  مردمش  و  باشد  ایران جهنم  است 
در آمریکا مردم به مغازه های اسلحه فروشی حمله کنند که 
مبادا اگر قحطی شد بتوانند یکدیگر را شکار کنند. قرار نبود 
ما بفهمیم که آنها سالمندانشان را رها میکنند تا بمیرند. قرار 
نبود ما بفهمیم که دارند واکسن کرونا را در آفریقا بر روی 
این خبرها  از  نه اصال  میکنند.  آزمایش  انسانی  نمونه های 
نیست. مهم این است که ما در مانده ایم و راه حل دست غربی 
هاست. آری ما باید این ها را ببینیم نه چیز دیگری را. اما 
میدانید چه میشود؟ همان ۲۱ فروردین مقام معظم رهبری 
از راه حل دیگری رونمایی میکنند. مواسات. مواسات در لغت 
به معنای غمخواری و معاونت یاران و دوستان و مستحقان 
است در معیشت و تشریک ایشان در قوت و مال. اما در منابع 
عصر  در  که  حالتی  دارد.  دیگری  عطر  و  بو  و  رنگ  دینی 
از اموال یکدیگر به حد نیاز برمیدارند بدون  ظهور، مومنان 
از  مومنی  آنکه  بدون  باشد.  نیازشان  از  بیشتر  ای  ذره  آنکه 
های  معیار  با  نیست؟  ناراحت شود. عجیب  مالش  کم شدن 
دو دو تا چهارتاییمان جور در نمی آید؟ امروز باید از کدام 
تابلوی نقاشی مواسات بگویم؟ از آبدارچی شرکتی که در یک 
 ۷0 برای  و  میکند  زندگی  همراه همسرش  متری   ۲0 خانه 
نفر قیمه تدارک دیده اند و چون در خانه شان جا نداشتند 
برنج را رفته اند از رستوران داری اجازه گرفته تا در آنجا بار 
بگذارند و چون ماشین نداشته دربستی به خارج از شهر برده 
و در محله ای فقیر نشین توزیع کرده. یا از همسایه هایی 
کودکان  از  و  میکنند  خرید  پرستارشان  همسایه  برای  که 
و  بد  کنار  بگذارید  را  اینها  میکنند.  داری  نگه  خردسالشان 
که  فرانسوی  و  آمریکایی  پرستاران  به  حمله  و  گفتن  بیراه 

آنها را منشا بیماری میدانند. بگذارید کنار صف 
غذای  وعده  یک  گرفتن  برای  کیلومتری  های 
زندانیان  اسفناک  کنار وضعیت  بگذارید  رایگان. 

آمریکایی.



لب  زیر  ایستاده.  وزنه  پشت  یکم. 
سکوت  در  سالن  میگوید.  چیزهایی 
اشاره  انگشت  دو  رفته.  فرو  مطلق 
اش را رو به آسمان میگیرد. سرش را 
هم. بعد از اینکه جمله را میگوید به 
خدایش. سریعا حرکت میکند سوی 
وزنه ها. ابتدا دست چپش را با دقت 
خاصی دور میله حلقه میکند. سپس 
تر  عقب  دوربین  حال  راست.  دست 
ایستاده و همه منتظر اوییم. نشسته 
است و هوا را در دهانش جمع میکند 
و لپ هایش را باد کرده و سپس فوت 
میکند. دیگر صدایی نمیشنوم. گویی 
زمان ایستاده. لحظه ای بعد... اشک 
میبینم.  را  مادرم  های  گونه  روی 
برادرم میپرد و فریاد میکشد. سالن 
نشانه  به  که  سری  شده.  منفجر 
بار  دو  و  میرود  پایین  و  باال  افتخار 
وزنه  یاابوالفضل.  میکشد  فریاد 
هایی که از شدت سنگینی کمر میله 
کردن  خم  توان  اما  اند  کرده  خم  را 
حالمان  ندارند.  را  بردار  وزنه  کمر 
حس  عجب  است.  ناپذیر  وصف 
میجوشد.  هایمان  رگ  در  غروری 
چقدر افتخار زیر پوستمان میخزد. 
ضرب  بردار  وزنه  آن  احساس  حال 
هرکسی  ایرانی.  هر  در  است  شده 
ملت  و  کشور  قهرمان  میتواند 
که  زمینی  قهرمانانی  است.  خودش 
چشمشان به آسمان است. حال باید 

بر سکوی قهرمانی بایستند.
والسالم علیکم و رحمه ا...

علیرضا رهنما



امروز نه آغاز و نه انجام جهان است
ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری
دانی که رسیدن هنر گام زمان است
تو رهرو دیرینه ی سرمنزل عشقی

بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است
ود آبی که برآسود زمینش بخورد ز

وان است ود که پیوسته ر دریا شود آن ر
باشد که یکی هم به نشانی بنشیند

بس تیر که در چله ی این کهنه کمان است
وی تو دل کندنم آموخت زمانه از ر

این دیده از آن روست که خونابه فشان است
دردا و دریغا که در این بازی خونین

بازیچه ی ایام دل آدمیان است
له و گل داشت دل بر گذر قافله ی ال

این دشت که پامال سواران خزان است
وزی که بجنبد نفس باد بهاری ر

بینی که گل و سبزه کران تا به کران است
ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی

دردی است درین سینه که همزاد جهان است
از داد و داد آن همه گفتند و نکردند

بان است یارب چه قدر فاصله ی دست و ز
خون می چکد از دیده در این کنج صبوری
این صبر که من می کنم افشردن جان است

از راه مرو سایه که آن گوهر مقصود
گنجی است که اندر قدم راهروان است

هوشنگ ابتهاج



   سیبی را در ذهن خود تصور کنید؛ یک سیب قرمز یا یک سیب سبز. سیب را بر روی میز بگذارید؛ یک میز 
بزرگ و طویل ناهارخوری یا یک میز کوچک که جلوی مبلمان مهمانی قرار می گیرد. حال بدون طی شدن هیچ 
مراحلی تصور سیبی بر روی یک میز را به تصور یک میز هفت سین که ُخب یکی از سین های آن یک یا چند 
سیب است تبدیل کنید. سپس در تخیلتان لگدی به زیر آن میز بزنید تا هرچه بر روی آن قرار دارد به همراه 
خود میز به هوا رود. همه ی اینها به اراده ی شما به گونه ی منحصر به فرد خودتان در ذهن شما اتفاق افتاد، 
بدون اینکه بشود گفت حتی یک سیب نرسیده به وجود آورده باشید. اما در ذهن شما همه ی آن چیز ها وجود 
داشتند، حتی اگر تنها برای لحظه ای وجودشان به فرمی ثابت در ذهن شما ادامه یافته باشد. البته این مورد 
به خواست شما و همچنین به قدرت تمرکزتان بستگی دارد. درست است که بازی های ذهنی وجود دارند و مثال 
اگر بگویم فیل سریعا فیلی در ذهن شما پدیدار می شود اما به هر حال اگر در حال خواندن هیچ متنی یا دیدن 
هیچ فیلمی و یا شنیدن صحبت های هیچ کسی نباشید آنگاه به راحتی می توان گفت که تنها زمانی یک سیب 
سرخ که برگهای سبزش هم به آن متصل است در ذهنتان تصویر می شود که خودتان تصور آن را اراده کنید. 
البته اینکه با چه دقتی بتوانید آن را در تخیلتان بسازید و آن تصویر چه مدت بتواند در ذهنتان ثابت و بدون 
تغییر باقی بماند به قدرت تخیل و تمرکز شما بستگی دارد و همانطور که همه می دانیم می تواند با تمرین 
هایی افزایش یابد. مثال می توانید خود را در حال رکاب زدن بر روی یک دوچرخه در جاده ای تصور کنید و 

جریان از چه قرار است؟



سعی کنید بدون اینکه تعادلتان بهم بخورد و به سمتی 
کج شوید یا بیفتید هرچه بیشتر به رکاب زدن و طی 

کردن مسیر ادامه دهید.
به هر حال گذشته از اینها اتفاقی که از ابتدای خواندن 
این متن می افتاد این بود که چیزهایی در ذهن شما 
خارجی  وجود  اصطالح  به  که  گشت  می  پدیدار 
سیب  میلیاردها  اتفاقا  دارد،  وجود  سیب  نداشتند. 
غیر همسان وجود دارد اما با آن سیبی که شما تصور 
میلیاردها  آن  به  یک سیب  که  گفت  توان  نمی  کردید 

سیب اضافه شد. )شاید هم بتوان گفت!(
اگر هم شما به جای یک سیب تصمیم به تصور یک 
المپ بگیرید دیگر به جای سیب یک المپ در ذهنتان 
دارید؛ حال چه روشن باشد، چه خاموش. البته که می 
توانید یک سیب و یک المپ را در کنار هم در فضایی 
مشکی تصور کنید. خالصه که همه ی اینها در ذهن 
شما و توسط شما وجود دارند و اگر ذهن شما نباشد 
آنها  از  هیچکدام  اگرهم  و  نیستند  آنها  از  هیچکدام 
نباشند مشخصا ذهن شما بازهم خواهد بود. اما ذهن 
شما و بدنتان و کال خود شما چطور وجود دارید؟ این 
سنگین  کمی  اید  آمده  وجود  به  چطور  که  پرسش 
است، اما چطور به وجود ادامه می دهید؟ اصال حاال 
به همین صورت  را  که وجود دارید چطور فرم خود 

ثانیه  بیست  و  از صد  بیش  اگر  مثال  کنید؟  حفظ می 
اکسیژن به شما نرسد صورتتان شروع به کبود شدن 
اکنون  که  پوششی  وضعیت  همین  با  اگر  یا  کند  می 
دارید از جو این سیاره خارج شوید بدنتان یا منفجر 
البته  که  هردو  هم  شاید  یا  و  منجمد  یا  و  شود  می 
فقط  نباشد مشخصا  منظومه  این  در  اگر  این سیاره 
منجمد می شود. به هر حال آن قوه ی تخیل توسط 
این بدن و این بدن توسط این سیاره و ستاره ای که 
به دور آن در گردش است تغذیه می شود که مشخصا 
این  یا بقیه ی جهان  این کهکشان  بدون برقرار بودن 
ستاره و این سیاره اش دیگر به گونه ای نخواهد بود 
که آن تغذیه شدن ادامه یابد تا شما بتوانید به خواندن 

این متن ادامه دهید.
حاال که این خواندن ادامه دارد، پس می پرسم که این 
جریان ادامه یافتن و این ماده و انرژی و دیگر اجزا که 
در این فضا و زمان و دیگر ابعاد پراکنده است درون یا 
نمی پرسم که  به واسطه ی چه چیزی وجود دارد؟ 
بلکه می پرسم در چه  آغاز شده،  از کجا  این جریان 
به وجود  که  این بستر چیست  دارد؟  بستری جریان 
داشتنش  یا وجود  اجازه می دهد  این جریان  داشتن 
را اراده می کند؟ چطور می شود ببینم که این جریان 
مسیر مشخصی را طی می کند و هیچگاه از آن خارج 



نمی شود، اما نپرسم آن چیست که به این جریان فرم 
می دهد یا وجودش را به این فرم اراده می کند؟

حتما راجب مثلث آتش شنیده اید. ماده ی سوختنی، 
اکسیژن و حرارت به میزان کافی. آیا ممکن است حاصل 
ترکیب این سه جز آتش نباشد؟ مثال آیا ممکن است گاز 
متان در تماس با اکسیژن باشد و جرقه ای هم در آن 
صورت بگیرد اما آتشی روشن نشود؟ حتی تصورش 
هم مسخره است که موجبات یک آتش بزرگ را فراهم 
کنیم اما حاصل یک گلستان باشد. چنین چیزی ممکن 
نیست مگر اینکه همان چیزی که باعث می شود چنین 
چیزی غیر ممکن باشد نظرش عوض کند. به نظر شما 
قدرت بشر که علم اوست بر چه چیز تکیه دارد؟ چرا 
همیشه پراکنده شدن نوترون های پرسرعت در میان 
هسته های ایزوتوپ خاصی از عنصر اورانیوم که به 
میزان کافی در مخلوط با ایزوتوپ های دیگر متراکم 
است منجر به آزاد شدن انرژی عظیمی می شود که تا 
فاصله ی نسبتا زیادی همه ی ذرات را دچار حرکات 
شدید می کند؟! چرا آن انتشار نوترون های پرسرعت 
میلیاردها  از  بار  یک  برای  شده  حتی  شرایط  آن  در 
بار باعث نمی شود تا کرمی تبدیل به پروانه شود یا 
به  نیازی  البته فکر نمی کنم که  دانه ای جوانه زند؟ 
آزمودن چنین چیزی باشد چون گذشته از منابع الزم 
و هزینه های غیر معقولی که چنین آزمایشی دارد، 
در فرضیه ام علتی را به معلولی ربط دادم که مشخصا 

بی ربط است. اما واقعا چیست که تعیین می کند کدام 
رابطه برقرار است و کدام نیست که سپس ما بتوانیم 
با پیدا کردن بخشی از آنها و تکیه بر برقرار بودنشان 
یا نبودنشان ابزار هایی بسازیم که وضعمان از زندگی 

ای بسیار سخت در جنگل به وضعیت کنونی برسد؟
هر آنچه که اراده اش این روابط را تعیین می کند تا 
ای  نقطه  بر روی  آن  از  ای  در گوشه  که  دنیایی  این 
آبی رنگ زندگی می کنیم به وجود داشتن به این فرم 
ادامه دهد گذشته از اینکه نسبت به ما دارای عظمت 
آگاه  باید  مشخصا  است  تصوری  قابل  غیر  قدرت  و 
هم باشد، چرا که اگر آگاه نباشد چطور ضابطه ای را 
که ما از آن جز مختصری نمی دانیم بر قرار نگاه می 
تریلیون  تا شش  بین صد هزار  که  ای  دارد؟ ضابطه 
از شصت  ثانیه در هر یک  عملکرد حیاتی که در هر 
تریلیون سلول بدن شما اتفاق می افتد را موجب می 
در  مثال  این  اغراقی  بدون هیچ  که  ای  شود. ضابطه 
برابر همه ی برهمکنش هایی که در جهان هستی در 

قالب آن رخ می دهند هیچ است.
من این آگاهی بینهایت عظیم را که وجود همه ی این 
جهان ضابطه مند یکی از محصوالت تخیل قدرتمند 
که  زنم  می  “خدا” صدا  کلمه ی سه حرفی  با  اوست 
مشخصا بدون هیچ اغراقی این متن در راه توصیفش 

هیچ است.

کاظم علی آبادی مقدم



اینجا تریبون مشاست!
 اگر به دنبال جایی می گردید که نظرات و اعتقادات خود را با دیگران به
اشتراک بگذارید، نشریه فانوس آماده همکاری با شماست




