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فرهنگ امـــروز
ایـــران فـــــردا

مهدیمهدویزاهد

»فرهنگ«یکیازماندگارترینواژگانکلیدیزندگیمناست.شایداینسوالمطرحشودکه
چراعلیرغمگذشتسالیانطوالنیازتحصیلدردبیرستانوتجربۀِسُترگتحصیلتامقطع
دکتریتخصصیواینکتدریسوتحقیقدردانشگاهوپژوهشــگاه؛چراکماکانبهفرهنگ
آمدوشدوباعزیزانمدرآنجامعاشرتمیکنم،مگردرایندبیرستانچهظرفیتینهفتهکهمن

وهمنسالنم،هموارهخودرامتعلّقبدانمیدانیم؟
هنگامیکهبهروزهایزندگیدرفرهنگمینگرم،بیشازهرچیزسهعاملراسبباوجگرفتن

آنمیبینم:
نخست:پرهیزازیکسانسازیوهمشکلســاختنطیفهایمختلفدانشآموزانوپذیرش
تنوععقایدوافکاردربدنۀدانشآموزی،کهاینعاملتأثیرشــگرفیبررشــدفردیت،ارتقای

فکری،تضاربآرا،ایجادروحیۀمداراوبردباریودریککالمپویاییونشاطمدرسهداشت.
دوم:وجودتدبیرمدیریتیومعلّمانیکهفراترازدروسرسمی،باعالقهوانگیزهایزائدالوصف،
اندیشــیدنوگفتوگوکردنرابهماآموختند.کالسهایزندۀدرســی،کارگاههایاندیشه،
نشستهاوهمایشهایدرخورو...محصولچنینکیاستیبود.براینباورمکهاینفرصِتبروزو
دیدهشدنبهدانشآموزانوپذیرشتفاوتدرنظامارزشیایشان،تأثیرشگفتیدرشکلگیری

شخصیتوبعدموفقیتهاینسلطالییفرهنگداشت.
ســوم:وجوددانشآموزانفّعال،پرتالش،مصمم،جّدی،هدفمند،اهلمطالعه،مباحثهو...که

پیکرۀفرهنگرامیساختند.
اماتبیینالگویموفقیتدورانطالییفرهنگ،بهجهتامیدتازهایاستکهبهجاناینکالبد
اعطاشدهاست.اینبارقۀامید،فضایامروزدبیرستانفرهنگاستکهبالحاظهرسهشاخص
پیشگفته،صادقانهوصمیمانهوبهدورازهرغرضوتعارفمرسوم،بهجهتمدیریتفکورانه،
جوانگرا،خاّلقوباانگیزۀدوستبزرگتروبزرگوارم،جنابآقایعلیتفکریایجادشدهاست.

بهعنوانیک»همفرهنگی«ازهمۀدوستانعزیزدانشآموزوخانوادههایگرامیایشاناستدعا
دارمکهازاینفرصتتاریخیدرشکوفاییخودوفرهنگ،بهرۀفراوانببریمتابافرهنگامروز،

ایرانفردارابسازیم.

فارغالتحصیلدبیرستانفرهنگ)سال1387(و
دانشجویدکتریتخصصیحقوقعمومیدانشگاهشهیدبهشتی

شناسه پویش فرهنگ

صاحب امتیاز:دبیرستانپسرانهفرهنگآموزشوپرورشمنطقه2تهران
مدیرمسئول:علیتفکری

سردبیر:مهدیمهدویزاهد
اعضای تحریریه:سهیلمقیمی،ســعیدکوچکزاده،علیمحمدمهاجر،
میالدصالحی،علیصادقی،سورناذاکرزاده،امیرحسیندومانی،محمدامین
کشاورز،محمدشــفاءیان،حمیدرضافرجخواه،نیمارضاییپایور،حمیدرضا

خردمندنیا،محمدبرکتیوعلیرضاملیحی.

من حسین خاکساری نوری  یکی از بندگان خدا هستم...
افتخارات  فرهنگ  در  سال  تحصیلی  1393-1394

گپ وگفتی با سهیل قاسمی
شهر من...

عکس نوشته های سعید کوچک زاده
در تکاپوی زیستن

دانشنامه سیاسی  فرهنگ اصطالحات و مکتب های سیاسی اثری از داریوش آشوری
روی نکو

از آخر مجلس شهدا را چیدند
مصاحبه با شاعر جوان: احسان افشاری

یک شام ساده
سرمای زمستان

اندر حکایات شکل گیری  کمپین های اجتماعی  در برابر تولید خودروی داخلی
بردگی به روایت تصویر )فیلم 12 سال بردگی(

آسیب شناسی کلش اف کلنز
آقای همسایه
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من حسین خاکساری نوری
یکی از بندگان خدا هستم...

بزرگشدۀمنطقۀ15،جنوبشرقشــهرتهرانمحلۀبلوارابوذر.تاپایانسالاولدبیرستان
قراربودریاضیبخوانمودرمدرسۀویژۀرشتۀریاضیوفیزیکهمدرسمیخواندم)دبیرستان
نمونهدولتیصنیعیفر-م15(؛اماعالقۀفراوانمنبهمباحثودروسرشــتۀانسانیباالخره
توانستازپسفشارهاواصرارهایاهالیآنمدرسهبربیادومنازسالدوم،رشتۀادبیاتوعلوم
انسانیراانتخابکردهووارددبیرســتاننمونهدولتیفرهنگ-م2شدم.اینانتخاب،شروع
دورۀنوینیدرزندگیونقطۀعطفیدرطیطریقعلمیوتکاملفکریمنبود.بهواقع،وقتی
بهگذشتهنگاهمیکنم،هرچهامروزهســتموهرمتعلقیکهبهشخصیتمنپیوستخورده
است،همگیمرهونحضوردرمحیطمنحصربهفرددبیرستانفرهنگونیزکالسهایتکرار

ناشدنیدبیرانآناست.
قبولیدرکنکورسراسریمقطعکارشناسیسال1384)رتبۀ121(دررشتۀحقوقدانشگاه
شهیدبهشتی،قبولیدرکنکورسراســریمقطعکارشناسیارشدســال1388)رتبۀ8(در
رشتۀحقوقجزاوجرمشناسیدانشگاهشهیدبهشــتیونیزکنکورسراسریمقطعدکتری
سال1393)رتبۀ8(دررشتۀحقوقکیفریوجرمشناسیدانشگاهشهیدبهشتیودرنتیجه،
بهرهمندیازفضایبهشدتعلمیدانشکدۀحقوقایندانشــگاهوالبتهنشستنپایکالس

درساساتیدبینظیرآنبهمدتدهسالمتوالی،لطفبیدریغخداوندبهمنبود.
علیرغمســابقۀانجامکارحقوقیدردفترحقوقیدانشگاهشهیدبهشــتیوبهعنوانمشاور
حقوقیونمایندۀحقوقیآندانشــگاهدردعاوی،بهشخصه،عالقۀچندانیبهمشاغلقضایی
ازقبیلوکالت،قضاوت،سردفتریو...نداشتهوهمچناننیزندارماماعلمحقوقبهویژهعلوم
جناییتجربینظیرجرمشناسی،کیفرشناســی،روانشناسیجنایی،جامعهشناسیجنایی،
سیاســتجناییو...کهدرزمرۀمطالعاتمیانرشــتهایقراردارند،امیالودغدغههایمنرا
تأمیننمودهوهرچهدراینعرصهبیشترمطالعهمیکنمجذابیتآنبرایمدوچندانمیگردد.
البته،فقــدانمطالعاتبومیدرزمینههــایپیشگفتهدرایراننیزهمــوارهانگیزۀمنبرای
تمرکزدرهمینحوزههاراتقویتمینماید.بنابرباوریکهطیسالهایاخیربهآنرسیدهام،
مهمتریننیازجامعۀامروزایرانتربیتنیرویانسانیآگاهودارایبینشاستوباهمیننگاه
)والبتهعالقۀشخصی(درطولدوراندهســالۀدانشجوییهموارهدرکسوت»دبیر«مشغول
تدریسبودهاموامیدوارمایــنروندتاپایانعمراینبندۀحقیر،بهنحوپیوســتهوبدونهیچ

وقفهای،تداومداشتهباشد.
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گاهرشتهرتبهانم و انم خانوادگیردیف دانش
تهرانحقوق9 انسانی و 75 زبان خارهجسهیل اقسمی1

تهرانحقوق12رضا  فدوی2

تهرانحقوق38 انسانی و 358 زبان خارهجاپرسا  جدریی3

تهرانحقوق55 انسانی  و  85  زبان  خارهجمحمد  صاربی ژناد4

تهرانحقوق85محمداهدی  همتی5

شهید بهشتیحقوق146 انسانی  و 250  زبان  خارهجامیرحسین  جوان موالیی6

عالهم طباطباییحقوق161 انسانی  و 356  زبان  خارهجمازیار آاقسی جاوید7

علوم قضاییحقوق166وحید  مظارهی8

علوم قضاییحقوق352امیرعلی  صالحی9

تهراندمرییت  بازرگانی382محمد  رکیم سلمانی10

شاهدحقوق454علیرضا  راستگو 11

گاه تهرانحقوق596محمد صادق سیدان12 رپدیس قم »افرابی«  دانش

علم و رفهنگحقوق721علیرضا  انردی13

شهید بهشتیعلوم سیاسی727محمد وحید  جوکار14

خوارزمیفقه  و حقوق 729رامبد  دومیرانی15

خوارزمیفقه  و حقوق 784محمد  حسین  ارباهیمی16

خوارزمیراهنمایی و مشاوره863احسان  احمدی17

شهید  بهشتیفلسفه891محمدرضا  مالیی18

بین المللی امام خمینی زقوینحقوق909علی  بهاردی19

علم  و  رفهنگحقوق915رعافن  سمندی20

خوارزمیحسابداری983احسان  امانی21

افتخارات  فرهنگ 
در  سال  تحصیلی  1393-1394

برترین های کنکور

مدال  طالی  المپیاد ادبی:  علی  مزاری

نفر اول مسابقات  داستان  نویسی  کشور: عرفان  ولی پور

مدال  نقره  المپیاد  ادبی:  وحید  قمری

آنچه  توانسته  ایم  لطف  خدا  بوده است

عرفان  ولی پور : نفر  اول کشور » درسهایی از قرآن «
میثم  صالحی : نفر اول  مسابقات پژوهشی  شهر  تهران 
علی  صادقی : نفر اول  مشاعره  شهر  تهران



6

13
94

ذر 
 | آ

وم
ه د

مار
| ش

گ 
هن

 فر
ش

 پوي
مه

هنا
گا

  شما برای کنکور روزی چند ساعت درس خواندید؟
ساعتمطالعهبرایماولویتاولنبود.بیشتربهکیفیتمطالبدرسیاهمیتمیدادماما
اگربخواهمدقیقاًساعاتمطالعهامراذکرکنم،قبلازعیدروزهاییکهمدرسهمیرفتم
حدودچهارتاپنجساعتوروزهایتعطیلششتاهفتساعترابهمطالعهاختصاص

میدادمامابعدازعیداغلباوقات9تا10ساعتدرسمیخواندم.
  کجا درس میخواندید؟ )خانه،کتابخانه،...(

مندرخانهدرسمیخواندم.معموالًعادتدارمبهتنهاییدرسبخوانمبههمینخاطر
بهکتابخانهنمیرفتم.

  از چه منابعی استفاده می کردید؟ 
کتبدرسیاولینمنبعمطالعاتیاستکهبایدبادقتخواندهشودودردرجهدومکتب
کمکدرسیاســت.منســعیمیکردمباپرسوجوازدبیرانومشاوران،کتابهای
کمکدرسیمناسبراپیداکنم.بهتراستدانشآموزانسالچهارمازتعددکتابهای

کمکدرسیپرهیزکنندوتنهاکتابهایمناسبراخریداریکنند.
  آیا کالس خاصی برای کنکور می رفتید ؟ 

منازکالسهایکنکورمدرسهاستفادهمیکردم.
   آیــا در آزمون هــای آزمایشــی هم شــرکت می کردیــد؟ اگر 

شرکت می کردید در آن آزمون ها هم رتبه هایتان خوب بود؟
منازسالدومدرآزمونهایقلمچیشرکتمیکردم.سالچهارمهمدرآزمونهای
سنجشازطرفمدرسهشرکتکردم.میانگینترازمندرآزمونهایقلمچی7600

بود.پایینترینرتبهمن65وبهترینرتبهمن6بود.درآزمونهایسنجشهمبهترین
رتبهمن12وپایینترینرتبهمن50بود.

   آیا از روش های تست زنی هم استفاده می کردید ؟
روشتســتزنیبیشــتریکمهارتاســتکههــردانشآمــوزبایدبــهتدریجو
پسازگذرانــدنآزمونهایزیــادبهآندســتیابد.منبــهدلیلاینکهازســال
دومتســتزنیراشــروعکــردم،بهتدریجبــهاینمهارترســیدم؛بــهطوریکه
هنگامپاســخگوییبهدفترچهســواالتاختصاصــیکنکور20دقیقــهوقتاضافه

آوردم.
  برای پایین آوردن استرس کنکور چه کار می کردید؟

استرسمعضلیاستکهممکناستحتیتاروزآزمونپابرجابمانداماباتسلطبیشتربر
مطالب،میتوانبراسترسغلبهکرد.منسعیکردمازتوصیههایمشاورانبرایغلبه

براضطراباستفادهکنم.
   آیا برای دروس خاصی وقت بیشتری گذاشتید؟

منبرایدرسریاضیوقتخاصیاختصاصدادم.قبلازعید4ساعتدرهفتهوبعد
ازعیدحدود7-6ســاعتدرهفتهبرایریاضیوقتگذاشتموریاضیرادرکنکور88

درصدزدم.
  از چه موقعی برای کنکور درس خواندن را شروع کردید؟ 

منازسالدومکهواردرشتهعلومانسانیشدم،درموردکنکورتحقیقوبررسیکردم،
امامطالعهجدیمنبرایکنکورازسالسومشروعشد.

گپ  و گفتی
با سهیل قاسمی

محمدامینکشاورزحداد

رتبه 9 کنکور سراسری رشته علوم انسانی در سال 
1394 از دبیرستان فرهنگ
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شهر من...
نیما رضایی پایور

اینجاشهرمناست.اینجاهمهچیزخوباست.آسمانش
صافاست،تمیزاست.زمینشحتیازآسمانشپاکتر.
دراینجامردمبررویزمینآشغالنمیریزند،خیابانها
راآلودهنمیکنند؛بههمینخاطرچندســالیاستکه
دیگربهمأمورانشهردارینیازینداریم.دراینجامردم
همهشــادند.چونغموغصهایوجودنداردکهبخواهد
جلویشادبودنمردمرابگیرد!دراینجاماهیچدادگاهی
نداریم.نهاینکهنداشتهباشــیمها...داشتیم؛بزرگهم
بود.ولیخیلیزودبســتهشــدچونتاوقتیکهزنو
شوهرهاباهممشکلیندارند،کســیمالدیگریراباال
نمیکشد،خواهرهاوبرادرهابرایارثپدرشاندعواراه
نمیاندازندوامضاجعلنمیکنند،قتلیرخنمیدهدو
خیلیازاتفاقاتدیگر،ازآنجاییکهاینجاهمهچیزخوب

است،نیازیبهدادگاهنیستمگرنه؟

حتیبهتازگیبهنظرمیرســدبهپلیــسراهنماییو
رانندگیهمنیازینیســت،چوندراینجــاتماممردم
رانندگانمحتاطوخبرهایهستندکههمیشهبهقوانین
احتراممیگذارندونیازندارندتاکســیبرآنهانظارت
کنند؛همچنینبهدیگررانندههاهماحتراممیگذارند
واگرخدایینکرده،زبانــماللتصادفیپیشبیاید،که
همچینچیزیاصــاًلبیســابقهاســت!،دوطرفبا
احترامتمامباهمبرخوردکردهوباآرامشقضیهراحل

میکنند.
راســتیچندماهپیشاسمکشــورمادرکتابگینس
بهخاطرپرآبترینکشورجهانثبتشــدوصدالبته
کهاینبخاطــرصرفهجوییهایبهجایمردماســت.
مــادراینجاهیچفردبــیکارینداریم.حتــیباوجود
تختهشــدندادگاههاوروانهســازیپاکبانهابهسمت

خانههایشــان،مابازهمآنقدرخفنهســتیمکهبرای
همهاشــتغالزاییکردیمتاکســیدراینجا»بیکار«
نباشــد.حتیباوجودنبودبیکاریدراینجابهمایارانه
میدهندتابیشترفقیرنباشــیموبهآنهاییکهبیشتر
فقیرند،بیشــتریارانهمیدهندکهبیشترفقیرنباشند؛
اماماآنقدردراینجافرهنگباالیــیداریمکهخودمان
بااختیارخودمانوبدون»هیچ«درخواســتوتبلیغی
ـِــیمیرویمازیارانهمانانصرافمیدهیــمامابازهم ه
بهزوربــهمایارانــهمیدهندومابازهمهـِــیانصراف
میدهیم.تازهتیمهایورزشیمانمدامبرندهمیشوند
ومابهخیابانهامیریزیموپرچمهایایرانیکهدرباالی
پلهانصبشــدهاندرابهزورپایینمیآوریمتاباآنها
خوشحالیکنیم.آریدراینجاالکپشــتهاهمپرواز

میکنند!...

نقاشیازمحمدحسینبیات
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عکس نوشته های 
سعید کوچک زاده

روزیبرایدین،میهن،من،تووخیلیچیزهایدیگررفتندوحاالبرایهمانچیزها
برگشتهاند؛میبینیچقدروفادارند...

نگاهشانمهربان،زبانشــانصمیمی،رفتارشاندوســتانهودعوا
هایشانکوتاهاست؛عجبدنیایقشنگیدارندبچهها...

منجی...
قراربودمنجیصدوهفتادســالبعد
بیاید؛بنیاســراییلچهلصبحرابه
درگاهخداالتماسکردند)خاشــعانه(
خداموســیراصدوهفتادسالزودتر

فرستاد.
امامصادق)ع(میگویدایشــیعیان
شــماهمچنینکنیدفرجنزدیکتر

میشود.
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در تکاپوی زیستن
چنانکهبزرگمیشــوید،وانگهیشروعبهاندیشــیدنمیکنیدکهپدیدههاییکهدر
اطرافشماهستندتاچهاندازهاهمیتدارند؟نظمیکهجهانبراساسآنپیشمیرود
چگونهاست؟آیندهشــماتاچهاندازهمهماست؟انتخابهایشــماتاچهحدبرآینده
شماتاثیرمیگذارد؟کمکمکهدرپرسشهاعمیقشوید،ناگهانبهاینمیاندیشیدکه
سرانجامشماخواهیدُمردوقادرنخواهیدبودکهنواهایاینجهانرابشنویدیاپدیدههای
جدیدرادریابید،سرانجامخورشیدخاموشخواهدشــد،زمینوباقیسیاراتوتمامی
کهکشانهاوتکتکافرادیکهشــمامیشــناختیدازبینخواهندرفت.شایدازخود
بپرسیدپسدیگراینحجمازفعالیتوشوربشرچیســت؟اینهمهصدا،تصویرو...چه
خواهدشد؟بهکجاخواهندرفت؟البتهشمانمیتوانیدخودراهمینگونهرهاکنید،چون
امکانداردخودرادرحالیبیابیدکهمیلیبهانجــامکارینداریدویااصاًلچرابایدکاری
انجامداد؟برایچهنتیجهای؟شــایداینپرســشهایناآرامباعثشودکهتاهیچوقت
-یعنیحداقلتاآنموقعکهمهلتدارید-اززندگیتان)اینمعجزهپریشان(بهشگفتی
نیایدوازآنلذتنبرید.پسمعنایاینزندگیچیست؟چهچیزیباعثارزشزندگی
میشود؟کانتمیگوید:»افرادبهواســطهقابلیتهایخودبرایانتخابهایخودآیین
اســتکهبهزندگیارزشمیدهند.«یعنیمتولیارزشانسانخودانساناست.ژانپل
ســارترنیزهمچوعقیدهایدارد:»معناراهرفردکهانجامدهدقواممیبخشــد.«لیکن
میتوانیدبهیکآفرینندهبرترنیزباورداشــتهباشــید،خیلیراحتبنیادزندگیتاناز
ضروریبهامکانیتغییرمیکند.تحتیکچارچوبوغایتمشــخصقرارمیگیریدو

بهبیانیاگرخدارادریابید،میتوانگفتکهراهآسانتررابرایزندگیانتخابکردهاید.
البتهپایداریوپارســاییمقابلممنوعاتدینوبهنحویوامگرفتنچارچوبزندگی
)کهبهنظرنگارندهچارچوبزندگیهرفردبراســاسشرایطخاصمحیطیویشکل
میگیرد(شایدقدریزندگیرابرشماپیچیدهکند.درواقعنظریهطراحیدنیاجهانرا
بهشکلیکاثرهنرینیمهتمامدرمیآورد،باریاگرافرادنتوانندباخداارتباطمناسبی

برقرارکنند،کماکانزندگیوییکجبرپوچاست.
البتهمنقصدنتیجهگیــریازهمچوبحثیندارمولیمیخواهمبهبخشــیازباورهای
شخصیخوداشارهکنم.زیرازندگیبسیارزیبااست،پسترجیحمیدهمخیرهبهگودال

آیندهاینتاریکیرابهانتظاربنشینم...

علی رضا هدایتی
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دانشنامه سیاسی
فرهنگ اصطالحات و 

مکتب های سیاسی
اثری از داریوش آشوری

کتابدانشنامهسیاسیبهقلموگردآوریداریوشآشــوری،کتابیاستبازبانیسادهوبیانی
علمیوصریحکهبهتوضیحوتجزیهیبرخیطرزفکر،اندیشهومکاتبسیاسیپرداختهاست.
اینکتابکهبهچاپبیستوسومرسیدهیکیازبهترینکتابهاییاستکهتاکنونخواندهام
ومطالعهآنرابهشمانیزپیشنهادمیکنم؛چراکهمطالعۀدانشنامهسیاسیعالوهبرلذتبخش
بودنبرایعالقهمندانبهوادیسیاســت،برجنبهاطالعاتعمومیخوانندهنیزمیافزاید؛به
طوریکهخوانندهپسازخواندنکتاببهچکیدهایازاطالعاتعمومیونســبتاًسطحیدر
موردمجمعها،هیاتها،مجالس،اندیشههاومکاتبسیاسی،برخیمفاهیمپرکاربردوکلیدی
دنیایسیاستوحتیبرخیوقایعمهموسرنوشتســازدستمییابد.اطالعاتیکهخواننده
متوجهنمیشودولیآنهارابهحافظهسپردهوازآنهااستفادهخواهدکرد.مطالعهیاینکتاب

ارزشمندرابهشماپیشنهادمیکنم.
ازنظرمندانشنامهسیاسیکتابیاستکهدانشآموزانرشتهادبیاتوعلومانسانیبایدمطالعه
کنند؛چراکهیقینادرآیندهبهآننیازخواهندداشــت.اگرچهدرکبخشهاییازکتاببرای
افرادیکهاطالعاتزیادیازمباحثومسائلسیاسیندارند،مشکلاستاماغالببخشهای

کتابباقلموبیانیسادهورواننوشتهشدهاست.
درکتاببخشهاییمشاهدهمیشودکهنسبتبهمباحثدیگرمطرحشدهدرکتاب،مهمو
مطالعهآنضرورینیست؛مانندمفهوم»هیاتقدرتهایکازابالنکا«وخیلیازموارددیگر؛وبه
عنوانمثالدربخشمکاتبمکتبفکری»فابیانیسم«کهجنبشیسوسیالیستیدرانگلستان
اســت،ارزشمطالعهچندانینداردامادقیقادرســطرپایینیاینمکتببهتوضیحوبررسی
طرزفکردیگریبهنام»فاشیســم«پرداختهشدهکهجنبشیاستاســتواربردیکتاتوریو
ترورسیمکهدرسال1929بهرهبریموسولینیدرایتالیابهراهافتادودرجنگجهانیهمتاثیر
بسزاییداشت؛ودربخشمفاهیمعباراتیمانندروشنفکر،طرازوحشت،رفراندومرژیم،رعیت،
دموکراسیو...ارزشمطالعهداردومیتواندرآنهاکنکاشکرد.دردانشنامهسیاسیدرباره
برخیسازمانهایبینالمللیکهتصمیماتگرفتهشدهدرآنهاتاثیرزیادیدرجامعۀجهانی
داشتهنکاتیذکرشدهنقلسازمانکشورهایصادرکنندهنفت)اُپک(ودادگاهالهههمانگونه
کهخواندیددرموردبرخیاتفاقاتووقایعهمتوضیحدادهشدهمثالدربارهتشکیلبریگادسرخ

)ارتشسرخ(ویانبردهایمهمدنیاتوضیحاتیدادهشدهاست.

حمیدرضافرجخواه

10
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گاهنامه پوي عاشق شوتوای صانع،با عشق زبان بگشا
زین راز سخن مگشا، تو در بر نادان ها

روی نکو
ای آنکه بَُود نامت روی لب انسان ها                 
عشق تو چنان افتاد اندر سر بی سامان             
دردام  تو افتادم لیکن چه کنم آخر؟             
ای خالق زیبایی، ای عشق تو شیدایی                 
از دوری تو یاران، فارغ  نشوند  آیا؟                  
عاشق زفراق تو، از  پای  فتد  هر ّدم                   
نام تو بَُود نوری در خلوت شب هایم                   

ای روی نکوی تو زینت ِده ریحان ها
پایان رسد از وصلت بی تابی این جان ها
در دامگه عشقت صد حیله بر آسان ها
پرده ز رخت بردار ، آگاه ز پنهان ها
یک روی نظر فرما ، ای عطر گلستان ها
بی صبر و توان گردد ، ای صانع بستان ها
ای  نام  و  نشان  تو  سر  دفتر  دیوان ها

سورنا ذاکرزاده )صانع(

11





اردوي شیراز
اردیبهشت 1394
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دریکیازشمارههاینشریهسورهسالهشــتادوپنج-کهبهسردبیری وحیدجلیلیمنتشرمیشد-چندرباعیازشــاعرجوانهفدهسالهایرا1
خواندمکهتاآنزماناسمشبهگوشــمنخوردهبود؛میالدعرفانپورازشیراز.یکیاز

رباعیهااینبود؛
بیخودشدودرکنارکارونرقصید آنروزدرآنمعرکهمجنونرقصید
ازشرمبرادرمکهدرخونرقصید!  خورشیدفرورفتبهاعماقزمین
رباعیگوشنوازبودومنمسحوربیتدومششدهبودم.تصویریکهشاعرهفدهسالهاز
غروببهدستدادهبودوآرایه»حسنتعلیل«کهشعرازآنبهرهمندشدهبودباعثشد

تاکارهایدیگرشاعررادنبالکنم.
پسازچندماهدردیدارشــاعرانبامقاممعظمرهبریشاعرینوجوانباصدایرسای

یکنسلسومیاینرباعیراخواند؛
موضوع:»کسیکهنیست«بابایگلم »انشامدوبارهبیست،بابایگلم!
معناییتیمچیست؟بابایگلم«  دیشبزنهمسایهبهمنگفت:یتیم
وپشتسرهمازامینشعرانقالب،آفرینآفرینهدیهگرفت.ازهمینجلسهبودکهنام

»میالدعرفانپور«بهعنوانیکیازشاعرانانقالبدرذهنمجاخوشکرد.
ســالهشــتادوپنجبودکهبههمراهمیالدعرفانپوربهشهرستانهای مختلفتهــرانرفتیــموعرفانپوردرجمــعدبیرانادبیاتفارســی2
شعرخوانیمیکرد.دقیقاًهرنشستیکهبرگزارمیشد،پسازبرنامهتعدادقابلتوجهی
معلمدورمیالدحلقهمیزدندوتقاضامیکردندکهکتابهایــشراازکجامیتوانند
خریداریکنند؟ولیاوهنوزکتابشچاپنشــدهبود.جالباستکهمیالدهمانسال

هشتادوپنجدرجشنوارهجوانخوارزمیمقاماولراکسبمیکندوبدونکنکوروارد
دانشگاهمیشود.ذوقسرشارواندیشهپویایاینجوانشیرازیباعثشدهازآنسالتا
امروزرباعیهایشبرسرزبانهابیفتدوهمگانبهنوعیبااشعاردلنشیناوارتباطبرقرار

کنند.
ازرانندهتاکسیگرفتهتارهبرحکیمانقالبرباعیهایمیالدرازمزمهمیکنند؛دوسال
پیشدرحالرانندگیبهسمتاصفهانبودمنزدیکیهایاینشهر،پشتشیشهیک

ماشیناینرباعیبامحوریتانتظار،ازمیالدنقشبستهبود؛
رازشــبتاربرمالخواهدشــد  »صبحیگرهاززمانهواخواهدشد
هرقطبنما،قبلهنماخواهدشد«  درراهعزیزیاستکهباآمدنش
وقتیاینصحنهرادیدمازشــعفدرپوســتمنمیگنجیدمکهرباعییکیازشاعران
انقالبرویشیشهماشینیدلرباییمیکندوخدامیداندکهپشتخاورها،کامیونها
و...چقدرشعرهایشاعرانتوانمنداینروزگارنگاشتهشدهاستوماندیدیمونخواهیم

دید!
رباعیازقالبهایخوشتراشوخوشآهنگشــعرفارســیاستکهاز سپیدهدمشعرفارسیتاکنونرواجداشتهاست.تقریباکمترشاعرییافت3
میشودکهبهاینقالبرویخوشنشانندادهباشد.پسازانقالب،رباعیجانتازهای
گرفتوشاعرانینظیرقیصرامینپوروسیدحسنحســینیعلمداراناینحادثهقرار
گرفتند.دراواخردههشصتبازرباعیازرونقافتادودرسالهایبعدتاامروزدچارفرازو
فرودشدهاست.یکیازجوانانموفقکهباهوشــمندیتمامبهاینقالبتوجهداشته،

»میالدعرفانپور«است.

از آخــــــــر مجلـــــس
شهــــــدا را چیــدنـــد

نیم نگاهی به رباعی های میالد عرفان پور

حسینقرائی
دبیرادبیاتفارسیدبیرستانفرهنگ
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توجهبهساحتاندیشهدررباعیهایگوناگون»عرفانپور«باعثشدهتا تفکریکیازپایههایرباعیهایشقلمدادشود؛ستایششهیدوشهادتو4
جانبازیوفداکارییکیازسرفصلهایرباعیهایاینشاعرشیرازیاست؛

رویهیجانســرخمینمیمیرند »دررقصگلولهدلنشینمیمیرند
مردانبزرگاینچنینمیمیرند!« خاکسترپیکرتوهمگمشدهاست
)از شرم برادرم ص 42(

واینگونهتفکردرقابماندگارشیعگیتوسطعرفانپور،دیدنیترجلوهمیکند؛
»امروزکــهانتهایدنیــایمــناســتآغــازتمامآرزوهایمناســت
بیسر...پهلوشکسته...لبتشــنه...غریب...اینگونهشهادتیتمنایمناست.«
                                         )همان ص 21(

اینتفکردراشعارشاعرریشهدوانیدهاست.عرفانپورشعرراابزاریجهتهنرمندانه
جلوهدادناعتقاداتزاللشبهخدمتگرفتهاست.اگرازهمیندریچهنورانیبهشعراو

نظرکنیم،خواهیمدیدکهشعرشرابدونتوجهبهاندیشهنمیسراید؛
»برخیــزکــهراهرفتــهرابرگردیــمبــاعشــقبهآغــوشخــدابرگردیم
درارضصــدای»ارجعی«پیچیــدهاســتیــاایّتهــاالّنفس!بیــابرگردیم«
                                )پادشهر ص10(

شاعرشیعیماباعرفانونمازودعاهمراهاستوچهوسیلهایبهترازواژهکهبامعماری
حسابشــدهایکنارهمجاخوشمیکند.ولیسرودنکهباخالقیتگرهبخورددلیل

غروبکردنخورشیدهمنمازشبخواندنشقلمدادمیشود؛
»خــودراکهبــهخلوتــیرســاندخورشــیدازداغدلشرابتکاندخورشــید
گفتیمغــروبکردهامــاانــگاررفتهســتنمازشــببخواندخورشــید.«
                                            )همان ص12(

خوداتهامییکیدیگرازویژگیهایرباعیهایعرفانپوراستکهقابل مشاهدهاست.5
درســالهایپسازانقالباینمهمدرشــعر»علــیمعلمدامغانــی«جلوهگربود؛
دستعلمدارخداراقطعکردند  »ازدستمابرریگصحرانطعکردند

.

.

.
تاواناینخونتاقیامتماندبرما« چونبیوگانننگسالمتماندبرما
اماشاعررباعیسرایماعظمتهاوپاکبازیهارامشاهدهکردهوبهسنجشخویشبا

اینارزشهایمتعالیمیپردازد؛
بیرنجوماللهمنرفتیمبهجنگ »درخوابوخیالهمنرفتیمبهجنگ
ازراهشمالهمنرفتیمبهجنگ«  مانسلسپیدبختسومبودیم!
                                      )از شرم برادرم ص26(

تکاپویعرفانپوربرایآفریدنتصاویربکروبدیعدررباعیتکاپوییســتودنیاســت.
رباعیزیررابنگرید؛

بادشمنودوستمهربانی،ایماه! »خورشیدشبفرشتگانی،ایماه!
توُمهــرنمازآســمانی،ایماه!«  اینزیباییدلیلدارد،شاید
                                   )پادشهر ص24(

وازاینتصاویرزیبادررباعیهایشاعرسرشاراســت.تصاویریکهباواژههایامروزی
آذینبستهمیشوند؛

ازاینهمهبــیتفاوتیدرعجبم  »آهاستخیابانبهخیابانبهلبم
منمثلچراغقرمزنیمهشــبم«  تومثلمسافریکهدیرشدهاست
                                     )همان ص 56(

باتوجهبهتمامکنندگیمصراعچهارمدررباعــی،عرفانپوردربرخیاز اشــعارشتالشکردهتامصراعآخررساوشیواباشــدونقشاساسیدر6
انتقالپیامومفهومایجادکند.شایدیکیاززیباترینرباعیهایچهاردههاخیررباعی

زیرباشدکهمصراعچهارمشاینروزهاپربسامدشدهوبرسرزبانهاست؛
زرداســتکهبادردموافقشدهاست »تلخاستکهلبریزحقایقشدهاست
پاییزبهاریستکهعاشقشدهاست« عاشقنشدیوگرنهمیفهمیدی
                                         )چاره ها ص56(

توجهبهصنایعلفظیومعنــوییکیدیگرازویژگیهــایرباعیهایعرفانپورتلقی
میشود؛ُحسنتعلیل،تضاد،جناسو...بهآراستگیرباعیهایشکمکشایانیکردهاند.

عرفانپوردربیتاولرباعیزیر،بینکلماترودوپــاکوزاللوروانوهمچنینبین
کوهواستواروگران»مراعاتالنظیر«برقرارکردهاستودرمصراعهایسوموچهارمبه

دلیلجاندادنبهرودوکوه،شعرراازآرایه»تشخیص«بهرهمندکردهاست؛
کوهاستعلیکهاستواراستوگران »روداستعلی،پاکوزاللاستوروان
منکوهندیدهامچنیندرجریان« منرودندیدهامچنینپابرجا
                                             )پادشهر 25(

وهمچنینرباعیزیرکهدرآنآرایه»ُحســنتعلیل«بهچشممیخورد،شاعرخالق
مادلیلترک-خوردگیلبهایکویررادیدنلبهایتشــنهامامحسینعلیهالسالم

میداند؛
ازداغعزیزیاستاگرخشکیدهست »حقدارداگرزخلق،دامنچیدهست
لبهایحسینبنعلیرادیدهست« بیهودهترکنخوردهلبهایکویر
                                           )همان ص29(

درستاستکهشاعر،قافیهوقیافهوزلفســخنشراباآرایههایادبیشانهمیزنداما
آفریدنمضامینبکردررباعیهاییازایندستکارشاعرانیاستکهمطالعاتعمیقو
گستردهایدرحوزهشعروادبیاتومسایلروزداشتهباشندکهحقاًوانصافاًعرفانپوراز

اینداناییبرخورداراست.
آخریننکتهایکهدراینمجالکوتاهدرموردرباعیهایشاعرجواناین روزگاربایدیادآورشــد؛»اعتراض«اســت.اعتراضیکهدرواقعنقددرون7
گفتمانیاست.شاعرجوانمابرخیرفتارهاراازافرادجامعهمیبیندوبهآنهاتشرمیزند
وباهمینتشــر،آگاهیوبیداریرابهآنهاهدیهمیدهد.اگرباتشرآگاهنشوندارتفاع

صدایخودراباالترمیبردو»فریاد«رادرالبهالیواژههایشعرشنمایانمی-کند؛
ازآنباالهمیشــهکوچکدیده  »آریبهخطاهمیشهکوچکدیده
آدمهاراهمیشهکوچکدیده«  پیداستچرابرجنشینمغروراست
                                      )همان ص 47(

آنجاجگرگرسنههاشعلهوراست »اینجادلسفرههاپرازنانوزراست
همسایهزهمسایهیخودبیخبراست« ایوایبراینشهرکهدرغربتمن
                                                     )همان ص 51(

آرامشبعدجنگمــالخودتان  »اینسفرۀرنگرنگمالخودتان
اینزندگیقشنگمالخودتان«  شیرینیمرگ،سهممنازدنیاست
                                            )از شرم برادرم صص16(

بههررویمیالدعرفانپور،ازرباعیســرایانموفقهمروزگارماستکه شعرهایشرسانهخوبیبرایمعرفیاندیشهاوشدهاند.برایحسنختام8
رباعیایکهبادکلمه»امینشعرانقالب«ماندگارشد،تقدیمشمامیشودوحتمادر

فرصتدیگربهاشعاردیگراینشاعرخواهیمپرداخت؛
ازهرچهکهدمزدیمآنهادیدند  »ماسینهزدیموبیصداباریدند
ازآخرمجلسشــهداراچیدند«   مامدعیانصفاولبودیم
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علیرضاملیحی

  شما متولد چه سالی هســتید و از چه زمانی به ادبیات و علوم انسانی 
عالقه مند شدید؟

منمتولدبهمنماهسال1365هستم.فرزندکوچکخانوادهبودمودریکخانوادههفتنفری
بزرگشــدم.پدرمنکارمندکانونپرورشفکریکودکونوجوانبودودوبرادربزرگتربهنام
مجیدورضادارمکهتوسطآنهابهادبیاتعالقهمندشدم.ازنهسالگیتمایزبیننثرونظمدرک
میکردموبهمطالعهعالقهداشتم.بهنظرمنضروریترینعلوم،علومانسانیاستواگردقت
داشتهباشیدمیبینیدکههمۀعلومپیوندیباعلومانسانیدارند.مثالکسیکهنجوممیخواند

بایدیکذهنفلسفیداشتهباشد.

  جناب آقای افشــاری لطفًا برای آشــنایی بیش تر اهالی فرهنگ، آثار 
خود را نام ببرید.

کتیبههایجیبی)هنررسانههایاردیبهشت(،روزیکهدخترکوبلنمرد)نشرنصیرا(،بیگانه
)نشرنیماژ(،دندانههایسیناحسانم)نیماژ(،گزیدهرباعیها،ازکتیبهتاکوبلنودکلمههای

»اتوبوسیکهنیامد«،»فاطی«،»آیینه«و»یادداشت«.

  اشعار شما بیش تر در چه قالبی است؟
اوایلبیشتربرایاحساساتشخصیامترانهمیگفتمولیاکنوندرقالبچارپاره،مثنوی،غزل

وبهخصوصرباعیشعرمیگویم.

  شما به کدام یک از شــاعران بیشــتر عالقه مندید و از کدام یک  الگو  
می گیرید؟ 

خیامنیشابوریوحافظشاعرانموردعالقهمنهستند.

  مدرک تحصیلی و حرفۀ شما چیست؟ 
مندانشآموختۀکارشناسیزبانوادبیاتفارسیومدرسموسیقیهستم.

16

مصاحبه با شاعر جوان: 

احســـان افشـــاری
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محمدشفاءیان

پدرومادرمنبهمدتیکهفتهبهمســافرترفتندوقرارشدمنپیشآقایهمسایه
بمانم.ازایناتفاقخوشحالبودمچونکهفکرمیکردمقراراستکلیخوشبگذرانیم

ولیاگرازاتفاقاتشوموعجیبوغریبآنروزخبرداشتمهرگزخوشحالنمیشدم.
دوسهروزاولسادهگذشــتبخاطراینکهمادرمبرایچندروزغذابرایماگذاشتهبود

ولیروزچهارم...
صبحکهنه،سحرساعت4باخالیشــدنیکلیوانآبرویســرمبیدارشدم.آقای
همسایهبیدارمکردوگفت:پاشوتنبلخانکهامروزبرنامههاداریم.منبیچارههمبه

زورپاشدمورفتمدستشوییولیوقتیبرگشتم...
شنیدیدمیگنسنوســالیازشگذشــته؟خببایدبهحضورجنابعالیبرسونمکه
اینمسئلهاصاٌلدرموردآقایهمسایهصدقنمیکند.شــماهماگرمیدیدیدکهیک
پیرمرد70سالهاولصبحپاشدهاســتومیلمیزندآنهممیلهاییکهمننمیتوانم
دودستیبلندشــانکنمهمینفکررامیکردید.خالصهبعدازورزشآقایهمسایهو
حرکاتناموزونیکهمنبهتقلیدازاووبهعنوانحرکاتکششــیانجامدادمنوبتبه
چیدنسفرهصبحانهشــد.ســفرهراپهنکردیمونانوآبمیوهو....راآوردیمکهمن
دیدمآقایهمسایهبایکقابلمهامدونشستپایسفره.درقابلمهکهبازشددیدمبه!ای
دلغافل!قراراستبهجاینانوپنیربهتناولکلهیگوسفندیبینوابامقادیرزیادی
آببپردازیم.پسازدیدنآنصحنهیاســفناکوظالمانهقصدگریزداشتمکهآقای

همسایهمانعشدوگفت:مردبایدکلهپاچهبخوره!بیابشینجوون.
خالصهبعدازخوردنصبحانهیابهعبارتیقورتدادناعضایمختلفبدنآنحیوان
فلکزدهتاشــباتفاقخاصیرخندادتااینکهنوبتبهخوردنشامشدوماهمدیگر
غذایآمادهنداشتیمومجبوربهپختنیارهمیشــگیروزهایتنهایی،جنابنیمرو،

شدیم.

برایکسبتجربه،پختننیمروبهاینجانبسپردهشــدومانعخاصیوجودنداشت
تالحظهایکهتالشهایمنبرایتمیزکردنتخممرغیکهدورشــعلهریختهبودبا
دستمالکاغذیموجبآتشگرفتندستمالشــدوخدامیدانداگرآقایهمسایهبه

کمکمنیامدهبود،چهاتفاقیرخمیداد.
بعدازانفاجعهیخفیفمسئولیتریختندوغبهمنسپردهشد.بندههمعادیدوغرا

تکاندادمولیتادردوغرابازکردم....
فششــش!ناگهان83درصددوغداخلبطریبافشاریستودنیبیرونبطریریختو
منهمکهمهارتخاصیدربرخوردبابحرانداشتم،جیغیکشیدهوفرارکردمودوغ

همحسابیازخجالتبشقابنیمرودرامد.
خالصهآقایهمسایهگفتبهترهشامبریمبیرونوبهپیشنهادایشانبهیکیازبهترین
جگرکیهایمحلیعنیلوکسطالییرفتیمولیمنآنموقعنمیدانستمچهاتفاق

شومیدرپسآناسمنهفتهاست.
16سیخجگرومخلفاتسفارشدادیمومنیکتکهجگرگذاشتمالینانورویآن

ابلیموچکاندموخواستماولینلقمهدلچسبرابگذارمدهنمکه......
پیییییس.تاحاالفکرمیکردیدلولههاییکهتویجگرکیهادوردیوارهستپرازآبه؟
متاسفانهباهمونصدایپیسکهقبالشنیدیدمنمتوجهشــدمکهتویاونلولهها

خونجریانداره.
بافورانخونبهسمتماآقایهمسایهباکتخود80درصدبالرادفعکهنهجذبکرد

وبقیهخونهمنصیبمنشد.
درحالیکهماغرقدرخونوشــوکبودیمباپیشــخدمترســتورانمواجهشدیم
کهباارامشــیمثالزدنــیدرحالپــاککردنمیزبقلــیماگفت:نگراننباشــید

خونجگره!!!

17

یک شام ساده



18

13
94

ذر 
 | آ

وم
ه د

مار
| ش

گ 
هن

 فر
ش

 پوي
مه

هنا
گا

سعیدکوچکزاده

سرمـــای زمستــان
هواسردبود،برفهاآراماماسرشــارازنگرانیبرزمینمینشستندوخستگیراهراازتنبهدر
میکردند.جهانسفیدشدهبود،ســفید،بهرنگصلح.آریزمینحتیبااینکهدرگیرجنگ

بود،بهرنگصلحدرآمدهبود.
امیرعلیلباسهایشراتویساکگذاشتووصیتنامهایکهدیشبنوشتهبودراپشتقاب
عکسیکهسالهاپیشازمادرشگرفتهبود،قرارداد.برفهمچناندرآسمانجوالنمیدادو

درالبهالیبرفموشکهاوتیرهاشایدآسمانراازیکنواختیدرمیآوردند.
امیرحسینرا-فرزندشرامیگویم-ازخوابشیرینصبحگاهیبیدارنکرد،آخردلشنمیآمد
گریه-هایشراببیند،بهاونگاهیسرشارازپدرانههایخوبدنیاانداختوحرفهاییکهشاید

ساعتهابرایگفتنشانوقتنیازبود،زد.
ازکنارتختخوابچوبیفرزندشفاصلهگرفتوبهسمتفاطمهرفتبهسمتهمسریکه
همدمشبود،درشادیوغموهمراهشبود،درپیروزیوشکست؛اورابیدارکردوبهاوگفت:
»دارممیرومشــایدبرگردموشایدهم...اگربرنگشــتمنامهایراکهدرپشتیادگاریمادرم
هستبرداروبخوان.«فاطمهگریهاشگرفتهبود.اومیدانستکهجنگطوالنیشدهوجبههها
نیازبهنیرودارند،امافکرنمیکردروزیالزمباشدمعلمپرورشییکدبستانبهجایاینکهصلح
رادرسبدهد،دیکتهاشکندوبهجایاینکهازقلمبرایآموزشاســتفادهکندتفنگبهدست
بگیرد.فاطمهبادقتبیشتریهمســرشرانگاهمی-کرد،گویااوزیباترشدهبود،امیرعلیهم
همیننظرراداشت.امیرعلیناگهانسکوتراشکســتوگفت:»درطولدهسالزندگیای
کهباهمداشتیمخواهشهایفراوانیازتوداشتمامادوتقاضایدیگرهمدارمکهدوستدارم
اگرسرنوشتنبودمرادرایندنیارقمزد،انجامشاندهی.«برفشدیدترشدهبود.آنقدرشدید
کهصدایبرخوردشباپنجرههایخانهبهراحتیقابلاحساسبود.فاطمهباگریهگفت:»هر
چهبخواهیوهرچهبگوییباتماموجودم،باتماماحساســموباتمامتوانمانجامشمیدهم.«
امیرعلیکهلبخندیسرشــارازرضایتمندیدرچهرهاشدیدهمیشد،شروعبهگفتنکرد:
»خواهشمیکنمهمیشههمینشــکلیباشخوِبخوِبخوبوتقاضامیکنمامیرحسین
روطوریتربیتکنکهمردباشد،مومن،عاشــق،انقالبیوسرشارازمحبت.«برفهمچنان

میباریدامااینبار،بارانهمهمراهیاشمیکرد.
امیرعلیبلندشــدوبهســمتدررفت.فاطمههمراهیاشکرد،امیرعلیبندهایپوتینشرا
محکمکردوفاطمهدکمههایپالتویپشمیناورابستوازهمخدحافظیکردند.برفدیگر

قطعشدهبودوبارانبودکهبهتنهاییازآسمانبهعمقزمینسقوطمیکرد.
هردویشــاندرآخرینسکانسزندگیمشترکشان،حداقلبهاینشــکلوبهاینکیفیت،به

همدیگرلبخندزدنداماخوبمیدانستندکهباراناستکهشدیداًدردلهایشانمیبارد.
امیرعلیرفتودرعملیاتکربالی4بهعاشقانهترینمصراعتاریخ،شهادت،پیوست.

ایکاشحواسمانبهقطراتاشکفاطمهها،شبهایدلتنگیامیرحسینهاوفداکاریهای
امیرعلیهایسرزمینمانباشد...
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امیرحسیندومانی

اندر حکایات شکل گیری
 کمپین های اجتماعی 

در برابر تولید خودروی داخلی

اینروزهادرشبکههایاجتماعیمختلفشاهدکمپینهاینه!بهخریدخودرویتولید
داخلهســتیم.اندرچراییوقوعاینپدیدۀاجتماعی،میتواندالیلمتعددیراذکر
کردامابهنظرمناگرچهصنعتخودروسازیایران،امروزاوضاعواحوالمناسبیندارد
اماحقیقتاًهمیشهاینگونهنبودهاست.درروزگاریشــروعبهکارخطتولیدپیکاندر
سال1346یکاتفاقبزرگومهمتلقیمیشــد.درابتداپیکاندردومدلدولوکسو
کارلوسعرضهشد.درسال1349ازپیکاناتوماتیکرونماییشدکهدرنوعخوداتفاق
بزرگیبود.تولیدپیکاندرایرانباقراردادبینایرانناســیونال)ایرانخودروکنونی(و
کمپانیروتسصورتگرفت.پیکانآخرینمدلهیلمنهانتربودوباطراحیشرکت
تالبوتعرضهشــدهبود.اینروندتولیدپیکانتاســال1359ادامهداشتتاپیکانیبا
ظاهریجدیدپابهمیدانگذاشت»مدلچراغبنزی«کهطرحیازشرکتکرایسلربود.
بههررویآنروزهایخوشبهسرآمد،آنروزهاخودروسازانکرهایچندانپیشرفته
نبودند؛اماامروزهحالواحوالآنانبهکلیتغییرکردهوبهقولمعروفهفتشهرعشق
راعطارگشــتماهنوزاندرخمیککوچهایم.درگذشــتهنهچنداندورایرانحتی
درکمپانیمرســدسبنزآلمانسهیمبودواماچهشدکهآنســهامبا4000دستگاه

اتوموبیلپلیستعویضشد؟واقعاجایسوالاست!!
برخالفتصوراغلبمردمکهمیپندارندصنعتخودروســازیایــرانباتولیدپیکان
جانگرفت،رونقخودروسازیایرانباتولیداتوبوسهایسری302مرسدسبنزرقم

خورد.اماچهشدکهایرانازپیشرفتبازماند؟
بهنظرنگارندهاینسطور،عاملاصلیاینجریان،بازارانحصاریداخلیاست.البتهاین
تنهادلیلنیســت.درحالحاضربازارداخلیتبدیلبهبهشتخودروسازانشدهاست
بهطوریکهنهکارخانهایبرایتولیدمحصوالتســطحاولجهانیوجوددارد-تولید
محصوالتباکیفیتچینیرافاکتوربگیریم!-ونهمیتوانبهصورتشخصیاقدامبه

واردکردنخوردروکرد؛البتهنهکهنشود،امااگرشخصیخداییناکردهبخواهداقدام
بهواردکردنخودروکند،بایدتا4،3وحتی5برابرقیمتخودروراهزینهکند،آنهم
برایحمایتازتولیدخودروسازانداخلی!کهدرنوعخودجالبتوجهاستویاعوارض
اســتهالکیکهدرهرکارخانهاییکباروبرایتامینمبلغیکــهبرایخریدقالبهاو
دستگاههاصرفشــده،درایرانازاولتولیدخودروتا40سالبعدهمگرفتهمیشود،
)چونمعموالًقالبهایتولیدخودروهایمایکســانهستندوتولیدجدیدنداریموبه
فیسلفتمحصوالتقدیمیبسندهمیکنیم(وگویابازهمهزینههاجبراننمیشود
وبرایهرمدلازخودروکــهازهمانقالبهایمدلقبلیاســتفادهمیکنند،بازهم
عوارضازابتداگرفتهمیشــودتاابد!بههرحالاینبازارانحصاریداخلیباعثشــده
تاخودروســازانزحمتیبهخودبرایرقابتباکمپانیهایبرترندهندوبازارداخلیرا
دعاگوباشند،بهطوریکهدرکشورهایپیشــرفتهدیگرخودروسازاندرحالرقابتبا
یکدیگرندودائمبهخدماتپسازفروشخودمیافزاینــد،چیزیکهدرایرانتعریف
نشدهاست.بهطورمثالکمپانیدرکشوریپیشرفتهاعالمکردهاستکهلنتهاییک
مدلازاتوموبیلهایخودرورابهصورترایگانبهمدت3سالتعویضمیکندویادر
مثالیدیگرکمپانیهیونداییکمدلتولیدیخودرابهمدت5سالبدونمحدودیت
کیلومترگارانتیکردهاست!!ویافراخوانهایگستردهشرکتهابهدلیلایرادهاییکه
دراتوموبیلهایشــانبهوجودآمدهوآنهابهدلیلمســئولیتپذیریایرادکارخودرا
پذیرفتندوفراخواندادند،مانندفراخوانسراسریجنرالموتورزکهتعداد15میلیون
و400هزارخودروبهکارخانهبازگرداندهشدند،بهدلیلنقصدرسیستمموتوروگرمای
آنویافراخوانیدرسال2009کهتوسطهمینکمپانیاعالمشد،بهدلیلبزرگیآن،
اینکمپانیاعالمورشکستگیکردولیماهمچنانپرایدمیفروشیم؛مانندبنزومعنای

نقصفنیراهمنمیدانیم.
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بردگی به روایت تصویر 
)فیلم 12 سال بردگی(

حمیدرضافرجخواه

فیلم12ســالبردگیاقتباســیازکتابــیبههمین
نامنوشتهســالموننورثاپاســت.فیلمیکهماجرای
اسارتناگهانییکانســانآزادهرادرزندگیقهرمان
داســتاننشــانمیدهد.دراینفیلــماتفاقاتیبرای
سالمونمیافتدوجنبههایمختلفبردهداریرانشان
میدهد.فیلم12سالبردگیازنظرمنبخشیازتاریخ
آمریکاســتکهمردمجهانکمتردربارهآنمیدانند.
جوابایــنســؤالرانمیدانمکهچرافیلمــیدرباره
اینموضوعبهجزء12ســالبردگیوچندمورددیگر
ساختهنمیشود.وایندرصورتیاستکهساختفیلم
بامضمونبردهداریکاریمنطقیاستومورداستقبال
بینندگانقرارمیگیرد.ازفیلمهــایدیگربردهداری
میتوانبه»جانگوآزادشــده«تارانتینواشارهکرد.این
دوهمزمانباهمساختهشدندولیاکرانجانگوخیلی
زودتراز12ســالبردگیبود.تارانتینودرمراسماکران
فیلمخودمیگوید:»امیدوارمفیلمهایبیشتریدرباره
بردهداریساختهشود«بهنظرمناینحرفیکحس
رقابتبامککوئینرابهوجــودمیآوردکهمککوئین
هممیگوید:»12ســالبردگیرابرایایرادگرفتناز
تارانتینوســاختم«بههرحالجانگوآزادشدههمفیلم
جالبیبــود.درپایانبایــدافزوداگرچهایــندوفیلم
همزمانســاختهشــدنداماهیچیکازدیگریتقلید
نکردندوبهترینفیلم،فیلمیاســتکهموجببحثو

گفتگوشود.
ســالموندرنیویورکویولونمیزندوویولونآخرین
انســانبودنمیدهدوازنظر امیداوستکهبهاوحسِّ

منویولونبرایاوابزاریایمعمولینیست.
بهگفتهمککوئینفیلمسازیبرایاومثلایناستکه
چراغاتاقراخاموشکنیدوبالمسوسایلواستشمام
آنهاحرکتکنید،اینشیوهمتفاوتیازکارگردانیاست.
شیوهایکهکارگرداندرآنتنبهتنبابندبندفیلمنامه
درچالشاست.12سالبردگیدرهشتادمینمراسم
اسکارنامزددریافت9جایزهدربخشهایبهترینفیلم
سینمایی،فیلمنامهاقتباسی،کارگردانی،بازیگرنقش
اولمرد،بازیگرنقشمکملزن،تدوین،طراحیتولید
وطراحیلباسشدکهازبینآنها3جایزهبهترینفیلم

سینماییوبهترینبازیگرنقشمکملزنبرایبازیلوپیتا
وبهترینفیلمنامهاقتباسیرادریافتکرد.

کتاب12ســالبردگیدقیقاًازنظرمنمثلنمایشــنامه
نوشتهشــدهبهطوریکهخوانندهمیتواندبندبندکتاب
رابصورتسکانسیمجســمکند.وقتیبخشهاییازاین
کتابراخواندمتعجبکردمکهچراقباًلازاینداســتان
فیلمیساختهنشــدههمینموقعفهمیدمکهاینکتابو
داســتانهاییازاینجنسناشــناختهماندهاندویکیاز
عواملیکهمککوئینراتشــویقکرداینفیلمرابســازد

همینبود.
ســکانسهایعجیبیدرفیلمدیدهمیشــودمثلکتک
خوردنسالمونکهشایدازنظربرخیبینندگانناخوشایند
وبهکاربردنآندرفیلمغیرحرفهایباشــد.امابایدبگویم
کهاینهمبخشیازکتاباستواگرجانریدلی)فیلمنامه
نویس(آنراحذفمیکرد،فیلمبراساسکتابنبود.البته
فیلمکاماًلبراساسکتابنیستامابخشهاوسکانسهایی

کهعملمفهومســازیدرذهنمخاطبرابهوجودمیآورد
بهتصویرکشیدهشدهاســت.بهگفتهجانریدلیانتخاب
ریتم،لوکیشــن،زوایایدوربین،ریتم،لبــاسونمادهاو
جلوهایبصریازبطنداستانوکتاببیرونکشیدهشده
ودرواقعدرآننهفتهبودهاســت.ازصحنههایجالبدیگر
فیلممیتوانبهشروعآناشارهکردکهآنرا5دقیقهخشن
میناممکهانگارمــککویینمیمیخواهــدازهمانابتدا
مخاطبرابهعمقماجرافروبردهوفرصتیدوبارهبراینفس
کشیدنبهاومیدهدواوراازداستانتاحدودیدورمیکند.
درسکانسیازفیلمسالمونواُپسباهمصحبتمیکنند
کهاینسکانسبهقدریزیباستکهبهاندازهبازیمارلون
برانــدوراداســتیجردرباراندازدرصحنــهصندلیعقب
تاکسیقویاست.بازیاداپرودرفیلمطردشدهبرانتخاب
ویبرایبازیدر12سالبردگیتأثیرگذاشتبراینقش
پتسی-مککوئینبهمشکلبرمیخوردکهعکسلوپیتا
رامیبیندومطمئنمیشودکهبازیگرشراپیداکردهاست.
ازنظرمنانتخاببندیکتبهموقعودرســتبودولیدر
بعضیازســکانسهاییازفیلــمتعادلخودراازدســت

میدهدوازداستانعقبمیماند.
پیشنهادبازیوتهیهکنندگی12سالبردگیراوقتیبه
بردپیتمیدهندکهدرلندنمشغولفیلمبرداریجنگ
جهانیZبودهکهپیتگفته:»حتماًفیلــمرابهرویپرده

میبریم«
تماشــایاینفیلمرابعنوانیکیازبرترینهایسینمای

هالیوودبهشماپیشنهادمیکنم.
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آسیب شناسی کلش اف کلنز
میالدصالحی

کلشافکلنــز)Clash Of Clans(،پدیدۀنوظهوریاســتکهدرچندســالاخیر
طرفدارانبیشماریراازردههایسنیکودکانتامیانســاالنبهخودجذبکردهو
زمانزیادیازوقتمفیدجوانــاناینمرزوبومراصرفخودکردهاســت.چنانکهبا
کاهشبازدهفعالیتهایاجتماعی،اقتصادی،تحصیلــیو...،ضرباتعمیقیبهبنیان

خانوادههاواردکردهاست.
البتهدرجذابیتاینبازیسهنکتهقابلذکراست:

1-بازیکناندراینبازیشــخصیتمجازیمییابندوتالشمیکنندتاکاستیهای
زندگیواقعیرادرآنجبرانکنند.

2-امکانانتقالپیامدرشبکهاجتماعیوارتباطبااشخاصدیگر،بهجذابیتاینبازی
افزودهاست.

3-آنالینبودناینبازیسببمیشودتاافرادپسازاندکیافتصرفوقتدربازی
نســبتبهدیگران،احســاسعقبماندنازروندبازیکردهوبهاصطالحنوعیحالت

رقابتایجادمیشود.
اینبازیجذابهمچنینآسیبهایشدیدروحی،جســمیومادیبهافرادواردمی

سازد.

آسیب های روحی:
1-افزایشحسخشــونتوتخریبگری،بهســببوجودســپاهبرایفردبازیگرو

همچنینبیارزشبودنجانسربازان.
2-ازبینبردنوپلساختندیگرانبرایرسیدنبههدفکههمانکسبغنایماستو

هرچقدرفردمقابلبیشترتخریبشود،غنایمبیشتریبدستمیآید.

آسیب های جسمی و مادی:
1-افزایشاضطرابواسترسدرفردبازیگربهطوریکههرچهسطح)Level(ودرجه
فرد)Cup(دربازیافزایشیابد،موجباســترسبیشــتروهمچنیننظارتطوالنی

مدتبهبازیمیشود.
2-اتالفوقتزیاد،بهطوریکهنفراتبرتراینبازی،بعضاروزی18ســاعتازوقت
خودراصرفاینبازینمودهکهعالوهبراتالفوقت،آســیبهایجســمیهمچون

خستگیچشم،بدنو...رادرپی-خواهدداشت.
3-برخیافراد،ولواینکهازتمکنمالیبرخوردارنباشند،برایافزایشسرعتپیشرفت
خوددربازی،بهخریدالماسهاییمیپردازندواینچنینساالنهمبلغهنگفتیازسرمایه
کشورعزیزمانبرایامریکمارزشازکشورخارجشدهوبهجیبصاحبانبازیمنتقل
میگردد؛سرمایهایکهمیتواندباعثبهبودوضعاقتصادیکشورشدهیاحتیبهافراد
نیازمندومستحقاختصاصیابد.درپایانایننوشتهراهکارهاییرانیزبرایترکاعتیاد

بهاینبازیذکرمیکنم،باشدکهتلنگریبرایبازیگرانآنباشد:
1-کمیبهخودبیاندیشیم،درنظربگیریمکهچهمقدارازعمرباارزشخودرادراین
راهمیدهیمدرحالیکهمیتوانیمبابهرهگیریازاینزمان،بهپیشــرفتهایشگرف

تحصیلیواقتصادیو...دستیابیم؛پسالاقلکمیدلمانبرایخودمانبسوزد.
2-هشداریاهماننوتیفیکیشــناینبازیراخاموشکردهتامکرراوضعیتبازیرا

اطالعندهدوشمارابهادامهبازینخواند.
3-اینموردمربوطبهوالدینیااطرافیانبازیکناست.تادیرنشده،دستبهکارشویدو
بازیکنراازادامهبازیبازدارید.باوجودوابستگیفراوانافرادبهاینبازی،یاریاطرافیان

دراینخصوصراهگشاخواهدبود.
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آقای همسایه

یک فرصت دیگر

محمدشفاءیان

علیصادقی

وقتیتویاسانسوردیدمش،کمماندهبودازترسقالبتهیکنم.همیشهوقتیمیدیدمش
ایناحساسبهمندستمیداد.قیافهمرموزیداشتباانابروهایبههمپیوستهوموهای
خیلیدرهموبرهمش.خانوادهمندرهمانطبقهایزندگیمیکنندکهاینآقا،یعنیآقای
همسایهزندگیمیکند.تنهابودوهیچوقتکسیبهدیدنشنمیآمدولیشبهاوقتیبرای
خواببهاتاقممیرفتمصداهایعجیبوغریبیازآنوردیوارمشترکبیناتاقخوابمنو
آقایهمسایهمیآمد.بعضیوقتهاصدایحرفزدن،گاهینیزصدایخنده،آوازخواندن
و....خالصهبدجوریبهاینموضوعحساسشدهومیترسیدم.کاماًلمطمئنبودمکهاون
وردیواردارداتفاقاتیمیافتد.شایدکسیرازندانیکردهیاشــایدبدترصدایارواحاست،
مخصوصاوقتییکبارآقایهمســایهمنراتویآسانســوردیدوازمنسوالکرد:»ببینم
شــبهاصداییتورواذیتنمیکنه؟«منکهازترسکمماندهبودپسبیفتم،بالرزگفتم:
نهنهنه!منهیچصدایینشنیدم.وقتیاینموضوعراباپدرومادرمدرمیانگذاشتمبهمن
خندیدندوگفتند:هیبهتومیگیماینبازیهایعجیبوغریبکامپیوتریروبسکنتا
شبراحتبخوابیودچارتوهمنشی.خالصهازمنگفتنوازخانوادهنشنیدنتااینکهآن

-شعلههایشرونگاهکن؛دارنمیانببرنت.
-منکهکارینکردم،فقطبخاطردروغیکهگفتممیخوانبامناینکارروبکنن.این

همهآدمکهدارنکارایبدمیکننپسبااوناچهکارمیکنن؟!
-یادتباشــه،هرکســیرابهاندازهیکارهایبدشعذابمیدهند،اگــهتوهمبه
اندازۀبقیهآدمهــازندگیکنی،مطمئنبــاشبیشترازاینگناههــامیکنی.یادت
نمیآدهمۀاونآدمهاازاّولبدنبودنولیکمکمتبدیلبههیوالهاییبهاســمانسان

شدن.
-ولیمنناامیدنمیشوم.

دیگهصدایهادیرونشــنید،تویســرشاحساسدردوحشــتناکیمیکرد؛یکی
موهاشرومیکشــید،یکیهمبهپاهاشقفلمیزد،بدنشازشدتگرمامیسوخت،
فقطتونســتدادبزنه،خدایاکمکمکن؛بعدشادامهداد:»هادیکجارفتی؟«نسیم

دلانگیزیبدنتبدارشراخنککرد؛لبهایترکخوردهاشکمکمنمناکشد.

روزازراهرسید.وقتیواردآسانسورشدمودیدمکهآقایهمسایهنیست،خیلیجاخوردم.
وقتیازآسانسوربیرونآمدم،باتعجبدیدمکهدرخانۀآقایهمسایهبازاست.باترسجلو
رفتموسرکیکشیدم.بهخودمجرأتیدادموآقایهمسایهراصداکردم.وقتیصدایینیامد
باجرأتبیشتریواردآپارتمانشدممیخواســتمخودمرابهاتاقخواببرسانموجواب
سوالهایمرابگیرمکهناگهاندســتیمچپایمنراگرفتازترسجیغیکشیدموزمین
رانگاهکردمدیدمآقایهمسایهرویزمینافتادهاســتوداردازدردبهخودشمیپیچد،
ســریعمادرمراخبرکردمواوهمآمبوالنسراخبرکرد.آقایهمسایهموقعمنتقلشدن
بهبیمارستانبهطرفاتاقاشارهکردوآرامگفت:مواظبشباش.بااینحرفکاماًلمطمئن

شدمکهدرستفکرمیکردم.
سریعخودمرابهدراتاقرساندموبااحتیاطوالبتهترسدراتاقرابازکردمکهصداییگفت:
سالمسالم.سریعدررابستمولیدوبارهباشجاعتآنرابازکردموخوبهمهجارانگاهکردم
دیدمیکطوطیبزرگوخوشــگلتوییکقفسبزرگداردبهمننگاهمیکند،باتعجب
بهاونگاهکردموطوطیهرکلمهایکهبلدبودرامیگفتتازهمتوجهشــدمکهآنصدای
صحبتکردنازکجاست.خندهامگرفتهبودکهمنچهفکرمیکردمواینچهبود،فقطیک

طوطی!
بعدازمدتیآقایهمسایهحالشبهترشدودوبارهبهخانهبازگشــت.ازآنبهبعدنهتنهااز
آقایهمسایهنمیترسم،بلکهسالمگرمیبهاومیکنموحالطوطیاشرامیپرسم.حاال

دوستانخوبیبرایهمهستیم.

هادیبودکهسراورارویپایشگذاشتهبود.
آرامپرسید:کجابودی؟

یادتههرســالدهروزرولباسسیاهمیپوشــیدیوبهعشــقبهترینبندۀخداگناه
نمیکردیوخدابهاحترامهمونبندۀپاکشیکفرصتدیگهبهتداده؛امایادتباشه،
رحمتوبخششخداشاملهمۀبندگاننمیشهوهرکسبایدآگاهانهازفرصتهاش

استفادهبکنه.
ازخوابپریدخیسعرقشدهبود؛مادرشســجادهاشراپهنکردهبودوداشتقرآن

میخواندچقدرلحنقرآنخواندنمادرآرامشکرد.
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