
سال دوم | شماره دهم |  دی 96 | 1000 تومان

ماهنامه فرهنگی اجتماعی سیاسی  

پراگماتیسم؛
فراتر از یک فلسفه



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 

رضا بشارتلو

سردبیر:

نغمه ساداتی

ویراستاران:

 نغمه ساداتی، سجاد عمادی، رضا 

بشارتلو

گرافیک و صفحه آرایی:

 محمد عرب

هیئت تحریریه:

 رضا بشارتلو، محمد عرب، علی آقایی، 

نغمه ساداتی

ــب  ــد مطال ــار مــی توانی ــه چــاپ آث ــل ب در صــورت تمای
ــن  ــا آیی ــق ب ــه منظب ــط آوا ک ــم الخ ــق رس ــود را مطاب خ
ــان و ادب فارســی اســت،  ــای نگارشــی فرهنگســتان زب ه
بــه آدرس ایمیــل نشــریه ارســال بفرماییــد. طبیعــی اســت 
ــرای آوا آزاد اســت. ــب ب ــش مطال ــص و ویرای حــق تلخی

الزم بــه ذکــر اســت بــرای اطــاع از پذیرفتــه شــدن آثــار 
صرفــا از طریــق ایمیــل اقــدام نماییــد.

G o l e s t a n a v a @ g m a i l . c o m
 @AvaGolestanuniversity     :کانــال تلگــرام نرشیه

پیامــر اکرم صلــی الله  عليه  و  آله:

لی َعلَیُکم. کَام تَُکونـُـوا یوَّ

؛

هر طور باشــید هامنگونه بر شــام 

حکومت می شود.

نهــج الفصاحه ص 616 ، ح 2182

فهرست
4 | پراگماتیسم؛فراتر از یک فلسفه

 6 | سه شنبه با موری
 7 |»زرد«

 8 |ساختمون شماره10
10 |احساساتي بودن و شعار زدگي ما

12 |فقدان اعتماد به نفس بد اعتماد به سقف بد تر
14 | تو هیچی نمیشی

ماهنامه فرهنگی اجتامعی سیاسی

دانشــگاه گـلستـــان

سال دوم | شامره دهم | دی 96



خاطرات زرد پاییزی را هنوز
جنگل زرد دی زده من استشمام میکند

نغمه ساداتی



علمی  | یادداشت 

اندیشــه پراگماتیســم یــا کارکــرد گرایــی 
ــته در  ــات برخاس ــی از نظری ــی یک ــل گرای عم
بافــت فلســفه اجتماعــی و سیاســی اســت کــه 
ــان  ــر ج ــی نظی ــمندان و متفکران ــط اندیش توس
ــران  ــی و دیگ ــرس , رورت ــز, پی ــی, جیم دیوی

ــت ــده اس ــط داده ش ــرح و بس ط
اندیشــه پراگماتیســم یــا کارکــرد گرایــی 
ــفه  ــت فلس ــته در باف ــات برخاس ــی از نظری یک
توســط  کــه  اســت  سیاســی  و  اجتماعــی 
ــی,  ــر جــان دیوی ــی نظی اندیشــمندان و متفکران
ــرح  ــران ط ــی و دیگ ــرس , رورت ــز, پی جیم
ــل  ــش از عم ــت. پرس ــده اس ــط داده ش و بس
ــی  ــم بررس ــوزه پراگماتیس ــج آن در ح و نتای
مــی شــود. در نوشــتار فــرارو ضمــن ایضــاح 
اجمالــی فلســفه پراگماتیســم تــاش مــی 
ــور  ــا و ام ــه ه ــا نظری ــه آن ب ــا رابط ــود ت ش

ــردد. ــی گ ــی بررس اجتماع
ــاص از  ــه ای خ ــه گون ــتی ب ــده پراگماتیس ای
ــم  ــی مفاهی ــد و ارزیاب ــه نق ــو متوج ــک س ی
ی  انگارانــه  ذات  و  جوهــری  مقــوالت  و 
ــت  ــطو اس ــون و ارس ــد افاط ــفه ای مانن فاس
ــردی و  ــه کارب ــوف ب ــر معط ــوی دیگ و از س
ســودمند بــودن نظریــات در عمــل مــی باشــد. 
آنچــه در ســطح اول فهــم مــی شــود ایــن امــر 
ــگاه  ــا آن ــگاه, و تنه ــه ای آن ــه نظری ــت ک اس
مفیــد ,مؤثــر و کاراســت کــه در عمــل نتایــج 
مــورد نظــر و مطلــوب را بــا خــود بــه همــراه 

ــد. ــته باش داش
ــه نظــر مــی رســد کــه ذکــر خاصــه ای از  ب
نظریــات معرفــت شناســانه افاطــون و ارســطو 
ــناخت و  ــه ش ــی از آن, ب ــد رورت ــپس نق و س
ــع  ــه ناف ــل گرایان ــفه عم ــر فلس ــم ژرف ت تفه

باشــد.
ــد  ــد آرا و عقای ــن نق ــی ضم ــارد رورت رِیچ
افاطــون و دیگــر کمــال گرایــان معتقــد اســت 
ــت  ــتجوی معرف ــا در جس ــت ه ــه پراگماتیس ک

از دنیای امروز تا اندیشه های پراگماتیسم

نویسنده: رضا بشارتلو
علوم اجتماعی-پژوهشگری94
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ــه  ــوذ ب ــی نف ــتند؛ یعن ــی آن نیس ــای افاطون ــه معن ب
ــوض  ــان در ع ــه واقعیت.آن ــیدن ب ــود و رس ــِس نم پ
پژوهــش را بــه منزلــه ی جســتجوی ســازگاری، 
و بــه ویــژه آن گونــه از ســازگاری بــا همگنــان 
ــول و  ــه مقب ــتجوی توجی ــه آن را»جس ــد ک ــی دانن م
ــان  ــن عملگرای ــد. همچنی ــی نامن ــی« م ــق نهای تواف
ــود را  ــد و خ ــی پذیرن ــرط را نم ــی مف ــبی گرای نس
ــی  ــی م ــداری معرف ــاوری و ذات پن ــت ب ــد ماهیّ ض
نماینــد. پراگماتیســتهایی نظــر رورتــی، صراحتــًا 
ــد.  ــی عرضــه مــی دارن خــود را ضــد افاطــون گرای
ــد و  ــی کنن ــول نم ــدق را قب ــر ص ــه تناظ ــا نظری آنه
ــوده و  ــوم نب ــا مفه ــرای آنه ــه ب ــتند ک ــد هس معتق
صرفــًا شــعاری تاریخــی اســت و حــذف و ابطــال آن 
ــان ضــد  ــل گرای ــدارد. عم ــر ن ــاری در ب ــد زیانب پیام
دوگانــه انــگاری و فلســفه دو قطبــی متضــاد افاطــون 
و پیروانــش هســتند. پراگماتیســت هــا و ســلف آنــان 
ــد  ــی بای ــا نم ــتندکه م ــد هس ــان معتق ــی ابزارگرای یعن
ــود  ــی خ ــای علم ــه ه ــم درنظری ــی توانی ــا نم و ی
ــت  ــا حقیق ــت »محــض« ـ ی ــان را کســب معرف هدفم
ــــ قراردهیم:نظریــه هــای علمــی چیــزی جــز ابــزار 
ــا  ــت. ب ــر اس ــد پوپ ــورد نق ــرش م ــن نگ ــتند. ای نیس
ایــن وجــود بــا ابــزار انــگاران بــه مثابــه ی یکــی از 
شــاخه هــای پراگماتیســتی مخالــف اســت و در ایــن 
زمینــه مــی گویــد، آنــان برایــن باورندکــه در نظریــه 
هــای علمــی خــود نمــی توانیــم هــدف مــان را کســب 
معرفــت محــض یــا حقیقــت قراردهیــم. نظریــه 
ــر  ــد کارل پوپ ــتند.از دی ــزار نیس ــز اب ــزی ج ــا چی ه
ــتند.  ــت هس ــمت حقیق ــه س ــی ب ــا گام های ــه ه نظری
پراگماتیســم دیوئــی و رورتــی، یــک جریــان فلســفی 
ــون  ــه و آزم ــر تجرب ــدم ب ــت را متق ــه حقیق ــت ک اس
نمــی دانــد، بلکــه درســتی چیزهــا را در جریــان عمــل 
ــفه  ــدگاه کار فلس ــن دی ــنجند. از ای ــی س ــه م و تجرب
ــه  ــان ب ــت انس ــزاری در دس ــت،بلکه اب ــناخت نیس ش
ــن  ــد م ــی گوی ــر م ــت.لیکن پوپ ــناخت اس ــد ش قص
ــا ابــزار بــودن نظریــه هــای علمــی مخالــف نیســتم  ب
ــا از  ــش م ــه به»دان ــتند ک ــًا ابزارنیس ــا صرف ــا آنه ام

ــد ــی کنن ــه م عالم«اضاف

ــد  ــر دارن ــال نظ ــان ح ــه زم ــتها ب ــواًل پراگماتیس اص
ــان  ــگاه آن ــاوه ن ــه ع ــته و تاریخ.ب ــان گذش ــه زم و ن
ــاد  ــه اعتق ــی ندارد.ب ــدازی آرمان ــم ان ــده چش ــه آین ب
پیــرس یــک عقیــده در صورتــی،و فقــط در صورتــی، 
ــع  ــر آن واق ــل ب ــه عم ــر آین ــه ه ــت ک ــی اس حقیق
ــت بخــش و  ــج رضای ــی نتای ــور تجرب ــه ط ــود،و ب ش
ــار آورد. رویکــرد پراگماتیســتی وی  ــه ب محسوســی ب
ســرانجام ســبب مــی گــردد تــا حقیقــت را عقیــده ای 
ــگران  ــام پژوهش ــق تم ــورد تواف ــًا م ــه نهایت ــد ک بدان
ــت در  ــد او حقیق ــال از دی ــر ح ــه ه ــود. ب ــع ش واق
جریــان فراگــرد تجربــه ســاخته مــی شــود؛این 
ــی  ــه م ــی مواج ــبی گرای ــکل نس ــا مش ــت ب برداش
ــا  ــه ه ــم و نظری ــتها مفاهی ــد پراگماتیس ــردد. از دی گ
ی معطــوف بــه نتیجــه دارای ارزش واقعــی و مقبــول 

ــی  ــی م ــوب ارزیاب ــه ای مطل ــع نظری ــتند. در واق هس
شــود کــه در عمــل مفیــد و کاربــردی باشــد. بــه باور 
جیمــز نیــز یکــی از ابعــاد بســیار مهــم حقیقــت بعــد 
مطلوبیــت آن اســت. غالــب عمــل گرایــان دریافــت و 
ــه  ــن و ارائ ــن فلســفی ِ پراگماتیســتی را در تبیی مضامی
نظریاتشــان پیرامــون مســائل اجتماعــی, تعلیــم و 

ــد. ــکار بســته ان ــا ب ــت و دیگــر حــوزه ه تربی

ــد کــور مظهــر  ــی امی ــدگاه ریچــارد رورت ــه دی ــا ب بن
ــت  ــن بس ــه ب ــی ب ــور یعن ــد ک ــت؛ امی ــأس اس ی
ــتأصل  ــان مس ــور انس ــد ک ــت امی ــیدن. در حال رس
ــد  ــردارد؛ امی ــدم ب ــدم از ق ــد ق ــی توان ــت و نم اس
ــور  ــد ک ــرار دارد. امی ــور ق ــد ک ــل امی ــی مقاب عمل
داشــتن زمانــی اســت کــه انســان بــه ایــن نتیجــه مــی 
رســد کــه بشــر هیــچ نقشــی در آینــده خــود نــدارد. 
ــدنی  ــرد آن را ش ــه ف ــدی اســت ک ــی، امی ــد عمل امی
ــط  ــی و توس ــم خاک ــن عال ــی در همی ــت یافتن و دس
ــی  ــن یک ــد. بنابرای ــی دان ــی م ــان معمول ــن انس همی
ــه  ــات نظری ــا و خصوصی ــت ه ــن کیفی ــم تری از مه
اجتماعــی امیــد عاملیــت انســان اســت. امیــد عملــی 
ــت  ــا در سرنوش ــه م ــت ک ــر اس ــن ام ــه ای ــاد ب اعتق
ــه دســت  ــن نظــر ک ــم، برخــاف ای ــان نقــش داری م
روی دســت بگذاریــم و کاری انجــام ندهیــم و صرفــا 
امیــد داشــته باشــیم بــه طریقــی خواســته مــا بــرآورده 
شــود، لــذا امیــد اجتماعــی بــدون پذیرفتــن عاملیــت 

ــت. ــن اس ــان غیرممک انس

ــودن  ــی ب ــی دارد؛ ١- عمل ــی دو ویژگ ــد اجتماع امی
٢- اســتراتژی تغییــر اجتماعــی. امیــد اجتماعــی بیــش 
از یــک کیفیــت روانشناســانه اســت. بعــد از شکســت 
پــروژه هــای عظیــم اجتماعــی، بــه جامعــه و انســانی 
آرمانــی و متعالــی معتقدنــد و نوعــی نــگاه یــأس آمیــز 
ــا  ــول ب ــر و تح ــه تغیی ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب دارن
ــد  ــد. امی ــادی ندارن ــات و شــرایط موجــود اعتق امکان
ــر و  ــرای تغیی ــه عنــوان یــک اســتراتژی ب اجتماعــی ب

ــرد. ــرار مــی گی تحــول اجتماعــی مــورد توجــه ق

در تکملــه بحــث بــه طــور اجمــال مــی تــوان اظهــار 
ــه ورزی  ــت و نظری ــب فرایاف ــر حس ــه ب ــت ک داش
ــه  ــی نظری ــج ایجاب ــودمندی و نتای ــتها, س پراگماتیس
هــا مــاک پذیــرش و حقایــق نهفتــه در آن اســت.اما 
ــزار ی,  ــر رهیافــت اب از ســویی، ایــن مســئله راه را ب
عقانیــت کارکــردی و توســعه ی دیدگاههــای نســبی 
انگارانــه بــه نظریــه هــا و دیگــر موضوعــات انســانی 
ــائل  ــن مس ــم و تبیی ــن فه ــازد. بنابرای ــی س ــوار م هم
انســانی بــه اســتناد برداشــت و تعمیــم شــناخت 
برآمــده از اصالــت ماهیّــت بــه دنیــای علــوم انســانی 
ــی مفــری و  ــد و شــک گرای ــد حــاِوی تردی ــی توان م

ــد. ــده ای باش ــدی و عدی ــکات ج ــل مش حام
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سه شنبه با موری

سید سجاد میرعمادی
روابط عمومی9۵

ــه در  ــوم ک ــچ آلب ــام م ــه ن ــی ب ــته ی نویســنده آمریکای نوش
ــد. ــر ش ــال ۱99۷منتش س

ــوری«  ــوارتزر م ــتان »پروفســور ش ــن داس ــی ای ــان اصل قهرم
ــه  ــت ک ــوده اس ــوم ب ــجویی آلب ــتاد دوران دانش ــن اس بهتری
ــوم در واپســین روز هــای زندگــی اســتاد خــود هــر ســه  آلب

ــت. ــدار او میرف ــه دی ــنبه ب ش
ــی«درگیر  ــاج»ای ال س ــخت و الع ــاری س ــا بیم ــوری  ب م
ــه تدریــج اعضــای بــدن را از کار مــی  اســت ایــن بیمــاری ب
ــای  ــت ه ــا و باف ــلولی ماهیچــه ه ــرگ س ــث م ــدازد و باع ان

ــدن میشــود . ب
ــن روز  ــد در آخری ــی میخواه ــه ول ــرگ را پذیرفت ــوری م م
ــید و  ــانی برسد؛خورش ــال انس ــه کم ــود ب ــی خ ــای زندگ ه
ــدن  ــاس داخــل گلدان٬غذا٬خوان ــگ بنفــش ی تابــش آن٬رن
روزنامهــو ماقــات هــای بــا دوســتان و روزنامــه نــگاران بــه 
نوعــی اورا بــه وجــد مــی آورند.ایــن داســتان از زبــان شــاگرد 
او »آلبوم«روایــت میشــود کــه قســمتی از آن را برایتــان نقــل 

ــم: میکنی
تأســف  احســاس  خــودش  بــرای  پرســیدم:برای  او  ))از 

نمیکنــد؟؟
گفت:صبــح هــا گاهــی بــرای خــودم عــزاداری میکنــم بــه بدنم 
نــگاه میکنــم همانقــدر کــه میتوانــم دســت هــا و انگشــتانم را 
ــه از دســت داده ام تأســف  ــه ک ــه آنچ ــم و ب ــت میده حرک
میخــورم بعــد بــرای مــرگ کنــد و دردناکــم غــزاداری میکنــم 

ولــی بعــد تمــام میشــود.
-به همین سادگی؟؟

ــد  ــی بع ــم ول ــم میکن ــه ه ــر الزم باشــد خــوب گری ــه اگ -بل
ــی ام  ــه در زندگ ــی ک ــای خوب ــز ه ــام چی ــه تم ــم را ب توجه

ــی  ــم م ــه دیدن ــوز ب ــانی ک هن ــم .کس ــب میکن ــت جل اس
ــا  ــنبه ه ــه ش ــنید٬اگر س ــم ش ــه خواه ــی ک ــه های آیند٬قص

ــتیم.(( ــنبه هس ــه ش ــل س ــا اه ــر م ــد باتو؛آخ باش
ایــن اثــر از تاثیرگذارتریــن و پرفــروش تریــن آثــار انتشــارات 
نیویــورک تایمــز بــوده وبــر اســاس ایــن کتــاب فیلمــی هــم 
ــران هــم  ــون ای ــام ســاخته شــده کــه در تلویزی ــن ن ــه همی ب

پخــش شــد.
  ایــن کتــاب نســبتا طوالنــی درس هایــی بــه مــا مــی آمــوزد 
ــوان  ــچ کاس درس و دانشــگاهی نمی ــر آن را در هی ــه نظی ک
ــاب را  ــدن کت ــه ی خوان ــت و حوصل ــر وق ــس اگ آموخت؛پ

ــا مــوری را از دســت ندهیــد. داریــد ســه شــنبه هــا ب
]برخی نظرات نویسندگان دیگر راجب این اثر:[

))ماقــات بــا مــوری در اخریــن روز هــای زندگــی او صــورت 
گرفــت. در کنــار او بودن موهبتی اســت شــامل عشــق٬حقیقت 
بینی٬شــجاعت و ســخاوت. میــچ آلبــوم از طریــق کتاب »ســه 
شــنبه هــا بــا موری«ایــن موهبــت ســودمند را بــا مــا ســهیم 
ــا  ــان ت ــت در قلبت ــن موهب ــدن ای ــرای گنجان ــت. ب ــده اس ش

چهارشــنبه صبــر نکنید.((»اســتفان لویــن«
))کتابــی جــذاب در مــورد عشــق مــردی بــه مرشــد خویــش 
٬صداقتــی مانــدگار در خدمــت بالندگــی افــراد بشــر((»رابرت 

» ی با
ــکان  ــا و ت ــاب کوچک٬زیب ــن کت ــای ای ــک ورق ه ــک ت ))ت
دهنده٬بــا گرمــای عشــق پرتــو افشــانی میکننــد .عشــقی کــه 
بــرای ابــراز خــود شرمســار نیســت.((»رابی هارلــود کوشــنر«

ــه رشــته  ــا زیبایــی هــر چــه تمــام ب ))فرزانگــی و شــفافیت ب
ــای  ــی ه ــم پیچیدگ ــادگی را علیرغ ــده و س ــر در آم ی تحری

ــک« ــکات پ ــر ام.اس ــال داده((»دکت ــقانه انتق زندگی؛عاش
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معرفــی فیلم

»زرد«
نویسنده و کارگردان :مصطفی تقی زاده

تهیه کننده : کامران مجیدی
بازیگــران: بهــرام رادان ، ســاره بیــات ، مهــرداد صدیقیــان ، 

بهــاره کیــان افشــار ، شــهرام حقیقــت دوســت و ...
خاصه داستان:

یــک گــروه جــوان پــس از توفیــق در اختراعــی مهــم قصــد 
عزیمــت بــه اروپــا را میکننــد و در حالــی کــه ســرخوش از 
دریافــت ویــزای کارِی ایتالیــا هســتند بــه پیــک نیــک مــی 
رونــد و در همــان حیــن بــا مشــکات پــی در پــی مواجــه 

میشــوند و ...
درباره فیلم :

زرد نخســتین ســاخته ســینمایی کارگــردان جــوان »مصطفــی 
ــا  ــد ب ــری دغدغــه من ــوان اث ــه عن تقــی زاده« اســت کــه ب
ــدن بســیاری از معضــات اجتماعــی در درون خــود  گنجان

ــد . ــر کن ــده را درگی ــن بینن توانســته اســت ذه
ــا حضــور در  ــال ١395 اســت و ب ــم محصــول س ــن فیل ای
مســابقه جشــنواره بیــن المللــی فیلــم هنــر روســیه توانســت 
ــم و  ــن فیل ــش بهتری ــنواره در بخ ــی جش ــزه اصل دو جای
ــن در  ــد.»زرد« همچنی ــود کن ــه را از آن خ ــن فیلمنام بهتری
جشــنواره شــانگهای جایــزه بــزرگ هیــأت داوران و جایــزه 

ــرده اســت. ــت ک ــن بازیگــر زن را دریاف بهتری
نقــاط مثبــت فیلــم را میتــوان در قصــه محــوری و پایبنــدی 
ــردن  ــنا ک ــی و آش ــبکی ، واقعگرای ــول س ــه اص ــم ب فیل
ــای  ــخصیت ه ــوی ش ــق و خ ــا خل ــم ب ــاگران فیل تماش
داســتان پــس از وقــوع بحــران خاصــه کرد.عــاوه بــر آن 
ــان  ــان در نش ــرداد صدیقی ــز مه ــین برانگی ــدی تحس توانمن
ــد اســت. ــل تمجی ــد وجهــی خــود قاب دادن شــخصیت چن

بــا اینکــه ســاختار فیلــم »زرد« از ســاختار کاســیک 
ــینمایی  ــیوه س ــد آن از ش ــا تقلی ــد ام ــت می کن ــینما تبعی س
ــگاه اول هــم نظــری نقــادان فیلــم در  اصغــر فرهــادی در ن

ــال دارد. ــه دنب ــم را ب ــن فیل ــودن ای ــزم« ب »فرهادیی
ــان  ــم یکس ــای فیل ــش ه ــام بخ ــه در تم ــق فیلمنام توفی
ــد منظــورش  ــه هیــچ وجــه نمی توان نبــوده و در جاهایــی ب
ــم و  ــاختار فیل ــودن س ــیک ب ــل کاس ــه دلی ــان. ب را برس
ــه  ــی ک ــی ، ضعف های ــات اجتماع ــه معض ــن ب پرداخت
ــر  ــم، اث ــوند، روی کل فیل ــده می ش ــه دی ــا در فیلمنام گاه
بــدی گذاشــته و بــه طــور قطــع اثــر گــذاری کلــی فیلــم و 
پذیــرش بعضــی اتفاقــات از ســوی بیننــده را دچــار مشــکل 
کــرده اســت. مثــل موضوعاتــی کــه فیلــم را تحــت تاثیــر 
ــه ســازی  ــه زمین ــچ گون ــی کــه هی ــرار میدهــد در صورت ق

ــرای آن انجــام نشــده اســت. درســتی ب
ــت  ــهرام حقیق ــد )ش ــادف حام ــتان تص ــدای داس در ابت

شبنم میکائیلی»زرد«
پژوهشگری95

دوســت(با آن کــودک ، بــه خــودی خــود مســئله ی مهمــی 
ــر خــود  ــم را درگی ــی فیل ــه تنهای ــد ب ــی توان اســت کــه م
نمایــد ولــی ایــن قضیــه تــا آخریــن ســکانس هــای فیلــم 
ــاز  ــز فیلمس ــت نی ــد و در نهای ــا میمان ــود ره ــال خ ــه ح ب
نمــی توانــد پاســخ منطقــی بــه آن بدهــد و ذهــن بیننــده را 

ــا میســازد. ــام ره ــت ابه در حال
فــرار مغزهــا ، قتــل، خیانت،اهــداء عضو،عاشــقی، بیمــاری 
ــوده و  ــم ب ــام فیل ــاط ابه ــن دســت معضــات از نق و از ای
مســلما پرداختــن بــه آن در فیلمــی یــک ســاعته کاری بــس 
دشــوار اســت و وقتــی بــار فیلــم بــر دوش داســتان ســوار 
ــرای  ــژه ب ــوه هــای وی ــوان روی موســیقی و جل اســت نمیت

جــذاب تــر ســاختن فیلــم مانــور داد.
ــازه کار  ــه ت ــه ب ــا توج ــر و ب ــوف ت ــگاه معط ــا ن درکل ب
ــل  ــذاب و قاب ــم را ج ــن فیل ــم ای ــنده میتوانی ــودن نویس ب
ــبک  ــرو س ــه پی ــا اینک ــر »زرد« ب ــم و در آخ ــول بیابی قب
ســاخته هــای اجتماعــی یــک ســال اخیــر ســینمای ایــران 
اســت ، امــا فیلمســاز میتوانســت بــا بیــان حــرف جدیــدی 
کــه مختــص بــه او باشــد نقطــه مثبتــی را در ســبک تقلیــدی 

ــد . خــود ایجــاد کن
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داستان  | یادداشت 

ــل مــی کــردم در یــک روز  ــی کــه در کالس پنجــم تحصی زمان
ــدم  ــرون آم ــو بی ــر پت ــیار از زی ــختی بس ــا س ــتانی ب ــرد زمس س
ــه پتــو  ــه هایــی ب ــا وزن ــود کــه گوی بقــدری ایــن کار ســخت ب
ــا تمــام ســختی هــا آن روز خــود را بــه مدرســه  متصــل بــود ب
رســاندم در ســاعت اول آن روز انشــا داشــتیم و متاســفانه زیــاد 
رابطــه خوبــی بــا هــم نداشــتیم. آن روز هــم قــرار بــود انشــایی 
در مــورد »چهــره شــهر در هنــگام صبــح« بنویســیم، موضوعــی 
کــه کال زیــاد در مــوردش حــرف داشــتم ولــی متاســفانه بقــدری 
منشــوری بــود کــه قابــل گفتــن نبــود خالصــه انشــایی نوشــته 
بــودم ولــی بقــدری آبکــی بــود کــه خــدا خــدا میکــردم از مــن 

نخواهــد کــه بخوانــم کــه خداروشــکر اینطــور هــم شــد.
ولــی خــوب چیــزی نبــود کــه بشــه از زیــرش در رفــت هفتــه 
ــن  ــو ای ــدم ت ــایی میخوان ــم انش ــن ه ــد م ــا بای ــدش قطع بع
ــت،  ــد گف ــرای انشــای بع ــی ب ــم موضوع ــه معل ــودم ک ــرا ب فک
موضــوع انشــا آزاد بــود گویــا معلــم مــا هــم امــروز رو بســختی 
ــاب  ــال انتخ ــم ح ــه او ه ــرا ک ــود چ ــده ب ــدار ش ــواب بی از خ

ــت. ــوع را نداش موض
ــه  ــر را ب ــه خطی ــن وظیف ــه ای ــم ک ــم گرفت ــه تصمی ــان لحظ هم
ــا  ــود و از قض ــر ب ــته هن ــجوی رش ــه دانش ــرم ک ــر بزرگت خواه
ــپارم.  ــود بس ــده ب ــا ام ــه م ــر زدن ب ــرای س ــری ب ــهر دیگ از ش
خالصــه بعــد از مدرســه مســاله رو بــا اون مطــرح کــردم و بــا 

ــت. ــه پذیرف ــاس خالص ــش و التم ــزار خواه ه
شــب پیــش از کالس خواهــرم انشــا را روی برگــه ای نوشــت 
ــا تاخیــر از  ــاز هــم ب ولــی نشــد کــه بخوانــم. فــردای آن روز ب
ــز  ــا رو از روی می ــه انش ــیمه برگ ــدم و سراس ــدار ش خــواب بی
ــاله ای  ــه مس ــودم البت ــیار نب ــد هوش ــه بای ــدری ک ــتم آنق برداش
کامــال عــادی بــود بنابرایــن بــدون خوانــدن و حتــی نــگاه کــردن 
ــه نوشــته هــای برگــه آن را برداشــته و راهــی مدرســه شــدم  ب

ــه ... غافــل از اینکــه اشــتباهی صــورت گرفت
ــاص در  ــروری خ ــا غ ــار ب ــا اینب ــتیم ام ــا داش ــاعت اول انش س
کالس حاضــر شــدم ســال هــا بــود چنیــن حالتــی نداشــتم. آن 
ــازه اون  ــد ت ــر ش ــیار در کالس حاض ــر بس ــا تاخی ــم ب روز معل
زمــان بــود کــه متوجــه شــدم کال زیــاد خــوش شــانس نیســتم 
در همیــن حــال بــود کــه باالخــره آمــد معلــم مــا و بعــد از چنــد 
نفــر نوبــت بــه مــن رســید. وقتــی مــن رو صــدا کــرد بــا غــرور 
ــا  ــود گوی ــدی ب ــس جدی ــدم و کال ح ــد ش ــود بلن ــای خ از ج
اختراعــی ثبــت کــردم. در نهایــت خــود رو مقابــل تختــه ســیاه 
ــار استرســی نداشــتم و کال  ــدم اینب ــروی همکالســیان دی و روب
حــس میکــردم بهتریــن انشــا بــرای مــن خواهــد بــود حســاب 
خاصــی روی خواهــرم بــاز کــرده بــودم ایــن افــکار رو از ذهــن 
ــدم کــه معلــم از مــن خواســت انشــا خــود را  خــودم میگذرون

بخوانــم.
من شروع کردم به نام خداوندی که مهربان است

موضوع : ساختامن شامره 10

ســاختامن شــامره 10 کــه از قضــا خوابــگاه دخرتانــه دانشــگاه مــا بــود 

بــا نــام گالبتــون از جملــه از قدیمــی تریــن ســاختامن هــای شــهر بــود 

از قدیمــی هــای شــهر شــنیده بودیــم کــه ایــن ســاختامن قدمــت 1000 

ســاله دارد البتــه شــواهدی هــم گویــای ایــن مطلــب بــود مثــال پنجــره 

هــای زوار در رفتــه اون و درختــی 500 ســاله کــه البتــه دیــدن آن بــرای 

مــا محــدود بــود. خالصــه بــا تــالش مســئولین ایــن ســاختامن بــه عنــوان 

خوابــگاه در اختیــار دانشــجویان قــرار داشــت موضــوع بــه همیــن جــا 

ختــم منیشــد و مســئوالن تــالش بســیاری بــرای رسگــرم کردن دانشــجویان 

داشــتند تــا جایــی کــه مــی توانســتیم، بــا گونــه هــای مختلــف جانــوری 

در ایــن خوابــگاه آشــنا بشــیم و از نزدیــک آنهــا را ملــس کنیــم.

سوســک قهــوه ای شــاخ دار یکــی از موجوداتــی بــود کــه از بــد روزگار 

ــتعداد  ــن موجــود اس ــا داشــت ای ــا م ــی ب بســیار بســیار رابطــه نزدیک

خاصــی در حضــور در زمــان هایــی کــه نبایــد مــی بــود داشــت. همیــن 

ــد  ــا را بدان ــای م ــیاری از رازه ــه بس ــود ک ــده ب ــث ش ــم باع ــاله ه مس

بنابرایــن زیــاد منــی شــد رو نابــود ســازی اون فکــری کــرد چراکــه در این 

صــورت بگــم بگــم هــای آن هــا رشوع مــی شــد.

البتــه موجــودات آرام تــر و گوشــه گیــر تــری هــم داشــتیم کــه در حــامم 

ــوان  ــی ت ــن موجــودات م ــه ای ــد از جمل ــده بودن ــت گزی ــگاه عزل خواب

بــه خــزه هــا و قــارچ هــا اشــاره کــرد کــه زیــاد تــو جمــع مــا وارد منــی 

شــدند.   

بــه لطــف مســئوالن و افــرادی کــه نظافــت خوابــگاه مــا را بــر عهــده 

داشــن و حضــور ایــن موجــودات، خوابــگاه مــا از جملــه خوابــگاه هایی 

بــود کــه عــالوه بــر مکانــی بــرا اســرتاحت بــه آزمایشــگاهی مجهــز از 

متامــی گونــه هــای جانــوری آن منطقــه تبدیــل شــده بــود.

هامنطــور کــه اشــاره شــد بــرای رســیدن بــه ایــن جایــگاه افــراد زیــادی 

تــالش کردنــد ولــی در ایــن بیــن افــرادی کــه وظیفــه نظافــت خوابــگاه 

برعهــده آنهاســت نقــش پررنــگ تــری را ایفــا مــی کننــد. بقــدری 

ــه ای  ــد و درگوش ــی دارن ــره درهم ــتگی چه ــرط خس ــه از ف ــه همیش ک

ــتند.  ــرت زدن هس ــغول چ مش

بــا تــالش شــبانه روزی این دوســتان در گوشــه کنــار خوابگاه منایشــگاهی 

از غذاهــای رسو شــده در یــک ســال گذشــته خوابــگاه راه انــدازی شــده 

و دانشــجویان جدیــد مــی تواننــد بــا غذاهــای آنجــا آشــنا شــوند. 

البتــه شــنیده هــا حکایــت دارد از غرغــر کــردن ایــن دوســتان در حیــن 

کار و ایــن مســئله بســیار مــن رو تحــت تاثیــر قــرار داده کــه بــا متــام 

ــی را  ــت کاف ــان راضای ــرد خودش ــاز از عملک ــد ب ــی کنن ــه م ــی ک تالش

ــد. ندارن

کاش روزی ماهــم بــه جایگاهــی در ایــن کشــور برســیم و بــرای پیرشفت 

و آبادانــی آن قــدم هایــی برداریــم و بتوانیــم افــکار بزرگــی ماننــد ایــن 

دوســتان داشــته باشیم. 

ــه  ــال کلم ــت مث ــه داش ــک وج ــن ی ــرای م ــی ب ــی کلامت ــرت معن کال پیش

ــه  ــت ب ــی را داش ــامن معن ــم ه ــدا ه ــت دهخ ــگ لغ ــت در فرهن ثاب

معنــی پابرجــا و یــا برقــرار، ولــی خــوب گویــا در عمــل میتونــه اینطــور 

نباشــه بــه یــاد دارم همیشــه معلــم هایــی را کــه مــی گفتنــد تئــوری یــاد 

ساختمون شماره10
نویسنده: شمایل شاکری
پژهشگری96

96
ی 

 د
وا |

ی آ
اع

تم
اج

ی 
نگ

ره
 ف

مه
هنا

ما

صفحه 8 | دی 96



نگیریــد ســعی کنیــد مطالــب را عملــی درک کنیــد ولــی خــوب طبــق 

معمــول زیــاد جــدی منــی گرفتــم.

در  دانشــگاه بــا ایــن مســاله بیشــرت آشــنا شــدیم. بــه یــاد دارم روزی 

کــه بــا دوســتم کــه دانشــجوی دانشــگاه آزاد بــود صحبــت مــی کــردم 

و از شــهریه هــای دانشــگاه از او پرســیدم، گفــت بــه دو بخــش تقســیم 

ــر کــه شــهریه ثابــت آنهــا هــم هــر  مــی شــود شــهریه ثابــت و متغی

ــود  ــوان »کمب ــا عن ــه ای ب ــک روز مقال ــا ی ــرد و ی ــی ک ــر م ــال تغیی س

ویتامیــن دی را در زنــان ایرانــی جــدی بگیریــم« مــی خوانــدم و فکــر 

کــردم حتــام مســاله مهمــی اســت و ســعی در جــدی گرفــن آن داشــتم 

تــا اینکــه بــه دانشــگاه آمــدم و در خوابــگاه مســتقر شــدم و تــازه آنجــا 

بــود کــه فهمیــدم قانونــی بــه عنــوان کشــیده بــودن متــام وقــت پــرده 

هــا در متــام واحــد هــا داریــم.

ــا  ــه دری ــم و کال دل را ب ــار بگذاری ــون رو کن ــن قان ــتیم ای روزی خواس

زدیــم و پــرده هــا را کنــار زدیــم تــا کمــی آفتــاب هــم روی اطــاق مــا 

را ببینــد ولــی بــا صحنــه جالبــی روبــرو شــدیم، حفــاظ هــای زخیــم و 

بزرگــی مقابــل پنجــره هــا نصــب شــده بــود کــه مانــع از ورود هرگونــه 

نــوری بــه اطــاق مــی شــد. از مســئول خوابــگاه پیگیــر موضــوع شــدیم 

ولــی گویــا مســاله منشــوری بــود چــون لبــی گاز گرفــت و گفــت بــرو 

بیــرون.

در نهایــت تــا بــه اینجــا متوجــه شــدم بــرای اینکــه بتوانــم در آبادانــی 

ــه  ــامت را آنگون ــته باشــم بعضــی کل ــت کشــورم نقشــی داش و پیرشف

کــه بایــد معنــی کنــم و یــاد بگیــرم بــرای رســیدن بــه هدفــی راه هــای 

زیــادی هســت و مــی تــوان از آنهــا اســتفاده منــود.

پایان

بعــد از بــه پایــان رســیدن انشــا بــا غــرور بــه همکالســی هــای خــودم 

نــگاه کــردم و حــس کــردم یــه حالــت عجیبــی دارن انــگار یــه جورایــی 

ــا  ــم بیشــرت شــد ب ــودن احســاس غــرور درون ــگ کــرده ب همشــون هن

خــودم گفتــم عجــب انشــایی خونــدم همــه رفــن تــو فکــر در همیــن 

حــال بــود کــه رسم را چرخانــدم و بــه معلــم نــگاه کــردم.

ــو هــم  ــده چــون یکــم اخــامش ت ــردم دیشــب خــوب نخوابی حــس ک

بــود خواســتم ازش اجــازه بگیــرم بــرم بشــینم کــه بــا ابــرو اشــاره کــرد 

بــه درب خــروج فکــر کنــم یــه جاهایــی رو اشــتباه کــرده بــودم چــون 

زیــاد حالــت جالبــی نداشــت معلــم مــا خالصــه مــن رفتــم بیــرون ولــی 

تــا آخــر اون روز ذهنــم درگیــر ایــن مســاله بــود کــه بــه راســتی کجــای 

کار اشــتباه بــوده؟

تــا اینکــه بــه خانــه برگشــتم و خواهــرم مــن رو دیــد و بــه مــن گفــت 

چــرا انشــات رو نــرده بــودی؟ 

اوه فکــر کنــم فهمیــدم اشــکال کار رو ماجــرا رو گفتــم و بعــد خواهــرم 

ــته  ــخصیش نوش ــالگ ش ــرای وب ــن را ب ــت اون م ــده و گف ــر خن زد زی

بــوده.
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له مقا  

مــا ایرانــی چــه دوســت داشــته باشــیم کــه 
ــه  ــویم و چ ــف ش ــت متص ــن صف ــه ای ب
دوســت نداشــته باشــیم، مردمــی هســتیم که 
در اکثــر مــوارد احساســات مــان در اتخاذ و 
انتخــاب مســیرمان نقــش تعیین کننــده ای را 
ایفــا مــی کنــد. اگــر بخواهــم نقطــه مقابلــی 
را بــرای خودمــان بــه منظــور روشــن شــدن 
هــر چــه بیشــتر مطلــب عنــوان کنــم مجبور 
خواهــم شــد از خونســردی هــای معــروف 
انگلیســی یــاد کنم.کــه صــد البتــه بــاز هــم 
ــه ام  ــن گفت ــرای ای ــم ب ــی کن ــادآوری م ی
کلیتــی فراگیــر نمــی توانــم قائــل شــوم. از 

اســتثناء هــا بگذریــد!
ــا”  ــه واقع ــم ک ــی افت ــالب م ــاد اول انق ی
ــه دیگــر  ــد ک ــرده بودن ــاور ک ــا ب ــی ه خیل
نیــازی بــه پلیــس و دادگســتری و بــه تبــع 
آن زنــدان ندارنــد. زنــدان هــا را قــرار بــود 
ــاال  ــگاه. ح ــم و دانش ــارک کنی ــوزه و پ م
ــاون  ــه مع ــیده ک ــا کش ــه کج ــد کار ب ببینی
فرهنگــی تربیتــی زنــدان هــای کشــور 
ــه یــک  محاســبه کــرده کــه در هــر 52 ثانی
نفــر راهــی زنــدان هــای کشــور مــی شــود 
و بیــن خروجــی آن و تعــدا واردیــن هیــچ 
ــار ”  ــل از “به ــه نق تناســبی وجــود ندارد)ب

ــماره 63(. ش
و یــا وزیــر دادگســتری کشــور اعــالم مــی 
کنــد در 10 ســال گذشــته 33 میلیــون و 
742 هــزار پرونــده در مراجــع قضائــی ثبت 
شــده اســت کــه اگــر پرونــده هــای نهادهــا 
و جمعــی خانوادگــی را کــه معمــوال” بیــش 
از یــک شــاکی دارنــد نادیــده بگیریــم و هــر 
ــکی  ــاکی و متش ــک ش ــط ی ــده را فق پرون
ــای  ــن ســال ه ــم در ده ســال بی ــه بدانی عن
68 و 1378 تعــداد 67 میلیــون نفــر در 
مراجــع قضایــی کشــور درگیــر بــوده انــد ) 
نقــل از “خــرداد ” شــماره 197( کــه اگــر بــا 
کمــی تعمــق پــی آمدهــای روحــی، روانــی 
و اقتصــادی ایــن درگیــران ” عدالــت خانــه 
” را در نظــر بگیریــم شــاید ســریع تــر بــه 
ــم  ــدا خواهی ــی پی ــه دسترس ــاق فاجع اعم

کــرد.
ایــن نتیجــه طبیعی احساســاتی اســت بدون 
مطالعــه، بــدون تعمــق، و بــدون فکــر اصــل 
ــد؛  ــی کن ــی م ــتری را در اول کار نف دادگس
بــه ایــن و آن هــم ارتباطــی نــدارد. ایــن کــه 
ــئول؛  ــا آن مس ــئول و ی ــن مس ــم ای بگویی

خــود ایــن مســئول هــم بــه عبارتــی قربانــی 
همیــن طــرز تفکــر احساســی اســت. 
مفهــوم حــرف مــن ایــن نیســت کــه خدای 
ناکــرده اول کار مــردم و یــا دولــت اعتقــادی 
ــت،  ــود نداش ــرده ب ــراز ک ــه اب ــه آن چ ب
چــرا داشــت، منتهــا در ارزیابــی اش آن 
ــا و  ــه ادع ــود ک ــان احساســاتی شــده ب چن
ــتی  ــار درس ــای معی ــر مبن ــش ب ــه های گفت
ــی  ــرق نم ــود. ف ــه ب ــه نگرفت ــکل و پای ش
کــن، موضــوع فقــط محــدود بــه پلیــس و 
دادگســتری نمــی شــود. در آرمــان خواهــی 
ــائل  ــه در مس ــه ای ک ــت جویان ــای عدال ه
ــن  ــم همی ــی کردی ــراز م ــم اب ــادی ه اقتص
طــور، خــواب آن چنــان عدالــت اجتماعــی 
ــم  ــان ه ــا” خودم ــه واقع ــم ک ــی دیدی را م
ــم کــه عدالــت اقتصــادی  ــاور کــرده بودی ب
را برقــرار خواهیــم کــرد، تولیــد را افزایــش 
خواهیــم داد، صــادرات را اِل خواهیــم کــرد 

ــل. ِ و وارادات را ب
ــک  ــؤال کوچ ــک س ــع ی ــان موق ــی هم ول
ــم و  ــت دادی ــه اهمی ــت را ن ــر اهمی ــی پ ول
ــه؟ …  ــز شــدیم… چگون ــه روی آن متمرک ن
ــزاری؟…  ــه اب ــا چ ــه ای؟… ب ــه برنام ــا چ ب
حــاال کارمــان بــه جایــی رســیده کــه 
وزیــر ارشــادمان مــی گویــد ایــران از نظــر 
برخــورداری از امکانــات میــراث فرهنگی و 
جهانگــردی جــزء پنج کشــور اول دنیاســت 
امــا ســهم مــان از درآمــد جهانگــردی یــک 
ــه  ــت هم ــا” دس ــت.) واقع ــزارم آن اس ه
دســت انــدرکاران درد نکنــد (. تکــرار مــی 
ــه  ــام کاس ــه تم ــدارم ک ــه ای ن ــم عالق کن
ــط  ــت بشــکنم و فق ــا را ســر دول ــوزه ه ک
ــن  ــر م ــه تقصی ــم ک ــی کن ــودم را راض خ

ــت. ــت اس ــر دول ــت تقصی نیس
ــر کاری  ــم ه ــت ه ــن، دول ــز م ــه عزی ن
ــتعداد و  ــه اس ــید ک ــن باش ــد مطمئ ــی کن م
پذیــرش مــردم نمــی توانــد خــارج باشــد. 
چــه خواننــده از ایــن حــرف خوشــش بیاید 
ــردم دور  ــودم را و م ــن خ ــد، م ــه نیای و چ
ــت در  ــم. حکوم ــی دان ــر م ــرم را مقص و ب
ــاز برخاســته از همیــن  بدتریــن وضعــش ب
مــردم اســت و حداقــل نــگاه داشــته شــده 
توســط همیــن مــردم. مــی دانــم ایــن حرف 
بــرای بســیاری ســنگین اســت ولــی اگــر ده 
هــا بــار افــراد متفکــر، و مدیــران جامعــه را 
ــه دســت شــان  ــت را ب ــد و حکوم برگزینی

احساساتي بودن و شعار زدگي ما
نویسنده: علی آقایی
پژوهشگری9۵

ــا بســتر مناســبی بــرای رشــد در  بدهیــد، ت
عمــق تریــن الیــه هــای اجتماعــی فراهــم 
ــن  ــل م ــود وضــع را الاق ــکان بهب نشــود ام

بــه ســهم خــودم نمــی بینــم.
ــد،  ــاور بودی ــوش ب ــی خ ــد وقت ــی بینی م
برنامــه  از  و  بودیــد  احساســاتی  وقتــی 
ــن  ــام ای ــرای انج ــزار ب ــاد اب ــزی و ایج ری
برنامــه فقــط بــه دادن شــعار اکتفــا کردیــد 
حاصلــش همیــن ســرخوردگی اســت. 
همیــن پدیــده هــای روحــی و روانــی 
اســت. نــه بــه ایــن دلیــل کــه کارتــان جــور 
نیامــده بلکــه آن قــدر مبهــوت گفتــار هــای 
ــروع  ــال” ش ــه اص ــد ک ــوده ای ــان ب خودت

ــد. ــرده ای نک
ــه  ــری تمــام آحــاد جامع ــی شــعار براب وقت
ــا یــک نفــر نبــود بگویــد  را مــی دادیــم آی
ایــن برابــری، برابــری حقــوق اســت، 
عدالــت اســت، آزادی اســت، در یــک کالم 
حقــوق اجتماعــی اســت، نــه ایــن کــه اگــر 
کار نکنیــد دریافتــی همــه تــان برابــر اســت. 
حاصــل چــه شــد؟… شــماره 116 روزنامــه 
” آزادگان” بــر اســاس گــزارش رســمی 
ــد: ده  ــی نویس ــه م ــه بودج ــازمان برنام س
درصــد کــم درآمدتریــن خانــواده هــا کمــی 
بیــش از نیــم درصــد از کل مبلغــی کــه افراد 
جامعــه بــرای حمــل و نقــل هزینه کــرده اند 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد در حالــی 
کــه ده درصــد افــراد بــاالی جامعــه بیــش از 
61 درصــد را پرداختــه انــد ) دستشــان درد 

ــه توضیــح کــه نیســت؟( نکنــد الزم ب
از نظــر بیــکاری کامــال” عکــس اســت. بــه 
هنگامــی کــه تنهــا 13 درصــد از گــروه های 
ــرای  ــم ب ــن رق ــتند ای ــکار هس ــد بی ثروتمن
ــه 41/5 درصــد  ــن اقشــار ب ــم در آمدتری ک
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، و ای ــی رس م
زمــان برنامــه اول توســعه تــا ابتــدای ســال 
1377 رقــم مربــوط بــه شــاخص خــط فقــر 
ــی  ــر م ــا” فک ــت ) واقع ــده اس ــر ش 7 براب
ــی  ــرس کشــورهای صنعت ــن ت ــه ای ــم ک کن
از مــا کامــال” بــه مــورد و بــه جــا اســت!!! ( 
وقتــی اختیارمــان دســت خودمــان مــی افتد 
آن چنــان بیگانــه ســتیز مــی شــویم کــه بــا 
تمــام دنیــا قهــر مــی کنیــم، خــود را از همــه 
ــم  ــی خواهی ــی م ــم یعن ــی دانی ــاز م ــی نی ب
ــی  ــبه تالف ــک ش ــتگی را ی ــا وابس ــال ه س
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ــت  ــه گذش ــال ک ــد س ــی چن ــم، ول بکنی
ــم  ــی کنی ــاور م ــان ب ــزرگ م ــک و ب کوچ
کــه بــرای فوتبــال مــان هــم بایــد برویــم از 
برزیــل یــا نمــی دانــم از یــک جــای دیگــر 
ــه  ــر از هم ــاک ت ــم. و دردن ــی وارد کنی مرب
ایــن کــه همگــی بــاور مــی کنیــم کــه ایــن 

ــک ضــرورت اســت. کار ی
ــل  ــا، اوای ــت ه ــه آن وق ــت ک ــادم هس ی
ــه  ــدر صادقان ــم ، آن ق ــی گوی انقــالب را م
شــعارهای معنــوی مــی دادیــم کــه گاهــی 
ــک  ــم در ی ــی توانی ــم م ــی کردی ــر م فک
دنیــای ایــده آل اصــال” مســئله پــول و دادو 
ــم؛  ــار بگذاری ــم کن ــم را ه ــتد و امثاله س
ولــی بــه تدریــج بــه مــوازات همیــن 
ــد  ــکلی درآم ــه ش ــان ب ــرایط م ــعارها ش ش
کــه بــه غیــر از کوپــن ارزاق، کــه بــه 
ــج برایمــان عــادی شــده، و رســمیت  تدری
ــن هــای  ــه کوپ ــان ب ــرده، چشــم م ــدا ک پی
دیگــر از خریــد ســربازی، نوبــت جراحــی، 
ــی دانشــجو )  ــه جای ــروش جاب ــد و ف خری
کــه ایــن دیگــر واقعــا” معرکــه اســت(و…. 
ــرای  ــول ب ــتان، پ ــرای بیمارس ــول ب و… پ
ادامــه تحصیــالت، پــول بــرای خریــد کلیــه 
ــه خــدا )  ــه خان ــرای نزدیکــی ب ــی ب و حت
ــه  ــا” هم ــز و تقریب ــه چی ــج( هم ــش ح فی
چیــز بــا پــول… و خــوب طبیعــی اســت در 
چنیــن منطقــه ای کــه ایــن همــه مشــکالت 
ــل  ــول ح ــا پ ــوان ب ــی ت ــود و م ــی ش را م
کــرد، پــول مــی شــودهدف اول، حــق هــم 
ــد از راه  ــی توانن ــه نم ــه ک ــود! هم داردبش
ــد.  ــت آورن ــه دس ــادی ب ــول زی ــت پ درس
خــوب شــعار برابــری هــم کــه قبــال” زیــاد 
داده ایــم بنابرایــن شــروع مــی شــود بــه راه 
هــای میــان بــر زدن، دزدی مــی شــود، قتــل 
زیــاد مــی شــود، راهزنــی زیــاد مــی شــود: 
ایــن هــا پی آمــد همــان احساســات اول کار 
اســت. کار مــن و تــو، و ایــن و آن تنهــا هــم 
ــه  ــه هم ــت ک ــی اس ــک ملت ــت؛ کار ی نیس
دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا چنیــن 
ــاال  ــد. ح ــود آورده ان ــه وج ــی را ب وضع
منتظرنــد، دولــت همــه چیــز را بــرای شــان 

ــد. حــل کن
ــرده  ــاور ک ــا” ب ــم و واقع ــی دادی ــعار م ش
ــتک  ــر و دس ــن دفت ــی ای ــه تمام ــم ک بودی
ــد اســت و حــاال  ــرل هــای اداری زائ و کنت
از قــول وزیــر محتــرم معــادن و فلــزات در 
ــد : ”  ــو” مــی آورن شــماره 102 ” حیــات ن
رانــت خــواران در ســال گذشــته فقــط 200 
ــورده  ــن خ ــار آه ــان از انحص ــارد توم میلی
ــای  ــه در روز ه ــران ک ــن ته ــد” در همی ان
ــن  ــردم بزرگتری هیجــان زده اول انقــالب م
ــتند،  ــی داش ــم روا م ــه ه ــا را ب گذشــت ه
ــل عمــد کشــته  ــر قت ــر در اث ــه 11 نف روزان
مــی شــوند و یــا در جامعــه ای کــه بــه امید 
ریشــه کــن کــردن الــکل و الکلیســم حتــی 

ــتحصال  ــازه اس ــی اج ــای مذهب ــت ه اقلی
الــکل داده نشــد بــه نقــل از مقــام مســؤلی 
در نیروهــای انتظامــی گفتــه مــی شــود کــه 
ــه اول  ــه ماه ــکل در س ــاق ال ــزان قاچ می
ســال جــاری بــا مقایســه ســال گذشــته آن 
ــش داشــته اســت. ــط 160 درصــد افزای فق
ایــن بــه خــرج دادن احساســات فقــط 
ــی  ــادی و اداری و اجرائ ــه اقتص ــوط ب مرب
مــان نیســت در امــور اجتماعــی مــان 
ــر دوره ای و  ــت. ه ــور اس ــن ط ــم همی ه
ــان  ــه هم ــع ب ــان راج ــبتی افکارم ــه مناس ب
ــرم  ــرد و گ ــان س ــای خودم ــخصیت ه ش
ــک  ــر مصــدق ی ــک روز دکت ــی شــود، ی م
روز آیــت اهلل کاشــانی، یــک روز ایــن نفــت 
را ملــی مــی کنــد روز بعــد بــه ایــن نتیجــه 
ــرف  ــن ط ــال” کار ای ــیم کار اص ــی رس م
نبــوده. خیابــان هــا را یکــی پــس از دیگــری 
ــام آن  ــه ن ــد ب ــم. بع ــی کنی ــن م ــام ای ــه ن ب
مــی کنیــم. برویــد ببینیــد ایــن ملــت ایتالیــا 
موســو لینــی را بــا بدتریــن وضــع، ســروته 
اعــدام کردنــد ولــی بــه هــر حــال مــو ســو 
لینــی جزئــی از تاریــخ ایتالیــا بــود و تاریــخ 
را کــه نمــی شــود محــو کــرد. در بســیاری 
از میــدان هــا و خیابــان هــا هنــوز مجســمه 
ی مــو ســولینی موجــود اســت. ببینیــد اول 
ــر  ــر ناص ــنگ قب ــه س ــی ب ــا حت ــالب م انق
ــم. آقاجــان،  ــن شــاه هــم رحــم نکردی الدی
ناصــر الدیــن شــاه پنجــاه ســال تــوی ایــن 
ــود  ــی ش ــر م ــرد مگ ــلطنت ک ــت س مملک
ــاال  ــی را، ح ــک ملت ــخ ی ــال تاری ــاه س پنج
ــک روز  ــت. ی ــده گرف ــد نادی ــا ب ــوب ی خ
دکتــر شــریعتی بــت جوانــان ایــن مملکــت 
مــی وشــد، در حالــی کــه دو روز قبــل 
ــر جــالل آل احمــد  ــک کــم آن طــرف ت ی
در معیــت بــه قــول خــودش حضــرت 
کنــد.  مــی  کوبــی  فکــر  فردیدروشــن 
جریــان مــی شــود جریــان روز و چــه بــازار 
ــه نوبــت ایــن مــی  گرمــی…. فــردا دو مرتب
شــود کــه اســامی آن هــا را از روی خیابــان 
هــا بردارنــد تــا مقدمــات نطهیــر ” کوبیــده 

ــد. ــم کنن ــروز ” را فراه ــدگان دی ش
ــه  ــان ک ــی م ــخصی و فامیل ــط ش در رواب
دیگــر مــن حــرف نمــی زنــم خودتــان ایــن 
ــن  ــه همی ــاید ب ــد. ش ــل کنی ــت را کام تس
ــده ای را اعــم از  دلیــل باشــد کــه هــر پدی
ــت،  ــزب، کاال، دوس ــخص، ح ــان، ش جری
ــه صــورت ســفید  همســر، همــکار، کال” ب
و ســیاه، خــوب مطلــق یــا بــد مطلــق، دیــو 
یــا فرشــته ارزیابــی مــی کنیــم. کمتــر اتفــاق 
مــی افتــد کــه آرام و متیــن دربــاره ی یــک 
نفــر بگوییــم فالنــی ایــن صفــت وروحیــه 
و آن رفتــارش چنیــن اســت و در مقابــل آن 

یکــی هــا چنــان.
ــی، رفتارهایمــان معتــدل نیســت.  ــه عبارت ب
کینــه هایــی را هــم کــه گاهــی مــی ورزیــم 

قطــب روبــروی مهــرورزی هــای بــی 
حدمــان اســت. و حاصلــش هــم ایــن 
ــداد  ــن تع ــتیم ای ــن نیس ــه مطمئ ــت ک اس
دوســتان و هواخواهانــی کــه امــروز داریــم 
ــد  ــد مان ــردا هــم باقــی خواهن ــرای ف ــا ب آی
یــا نــه؟… و آن وقــت تــرس مــی گیردمــان. 
مــی شــود یــک جرخــه ای از تــرس و کینــه 
ــی  ــازه م ــه ت ــش. ک ــدم آرام ــام و ع و انتق
شــود سرنوشــت بســیاری از آدم هــای مرفه 
جامعــه. آدم هایــی کــه بــه اذعــان خودشــان 
ــن  ــه ای ــش. ب ــد اال آرام ــز دارن ــه چی هم
ــرو از  ــل و نه ــر لع ــف جواه ــف لطی تعری

ــد: ــه کنی ــدی توج گان
ــات  ــام صف ــن تم ــن از بی ــور م ــه تص ” ب
ــی  ــت یعن ــدی دو صف انســانی و واالی گان
بیــزاری از تــرس، و نفــرت از انتقــام و 
کینــه تــوزی چشــم گیــر تــر از ســایر 
صفــات اوســت. مــن هیــچ صفتــی را بــرای 
ــر و  ــت ” بدت ــک مل ــا ” ی ــک انســان و ی ی
ناپســندتر از آن دو نمــی دانــم، ایــن دو 
صفــت اثــرات فراوانــی در سرنوشــت نســل 
ــه جــای گذاشــته  هــای گذشــته از خــود ب
و نســل فعلــی هنــد نیــز در زیــر ســایه آن 
ــن  ــر دو ای ــد ” ) روان ه ــی کن ــی م زندگ

ــاد.( ــزرگان ش ب
ــم  ــور ه ــن ط ــودن ای ــاتی ب ــه احساس البت
ــه  ــی ب ــه ی منف ــه جنب ــه همیش ــت ک نیس
خــودش بگیــرد بلکــه بارهــا مشــاهده 
ــا” در  ــع مخصوص ــی مقاط ــده در بعض ش
حــوادث غیــر مترقبــه مثــل ســیل، زلزلــه، و 
همچنیــن وقتــی روزنامــه هــا بــرای کمــک 
هــای انســانی بــه کســی، احساســات مــردم 
را تحریــک مــی کننــد بــه شــدت جنبــه ی 
مثبــت بــه خــودش مــی گیــرد کــه ابتــه این 
ــا”  ــوع تحریــکات در دنیــای امــروز تقریب ن
همــه در دســت رســانه هــای عمومــی 
اســت. روزگاری میلیــون هــا جفــت چشــم، 
بازگشــت  یــا عــدم  بازگشــت  نگــران 
گونزالــوس کــودک 6 ســاله ی کوبایــی مــی 
ــی کــه، همــان روز و همــان  شــوند در حال
ســاعت صدهــا کــودک همســن و ســال او 
ــد و آب هــم از آب  ــی میرن از گرســنگی م
ــم  ــی خواه ــی م ــورد. یعن ــی خ ــکان نم ت
نتیجــه بگیــرم کــه ایــن تحریک احساســات 
صرفــا” مخصــوص جامعــه ی مــا نیســت. 
ــی وجــود  ــه حــد کاف ــر ب ــای دیگ در جاه
ــاتی را  ــع احساس ــی اصــوال” جوام دارد. ول

ــک کــرد. ــر مــی شــود تحری راحــت ت
نکوهش مکن چرخ نیلوفری را
برون کن زسر باد خیره سری را

بری دان افعال، چرخ برین را
چو تو خود کنی اختر خویش بد

مدار از فلک، چشم نیک اختری را
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فرهنگی  

ــد  ــقف ب ــه س ــاد ب ــس بد؛اعتم ــه نف ــاد ب ــدان اعتم »فق
ــر« ت

ــرای  ــاید ب ــم؟؟ ش ــول داری ــو قب ــه حــد خودمون ــا چ ت
شــما هــم اتفــاق افتــاده باشــد کــه بــه خودتــان گفتــه 
ــان  ــام کارهایش ــرای انج ــران ب ــرا دیگ ــه چ ــید ک باش
بــه مــا اعتمــاد نمیکنند؟؟وحتمــا بــرای شــما کــه 
میخواهیــد کاری را انجــام دهیــد ولــی تــو دلتــان شــک 
ــت«،«به  ــخت اس ــه： »نمیشود«،«نمیتوانم«،«س ــد ک داری
ــت  ــوال اینجاس ــاال س ــوب ح ــی ارزد«خ ــکش نم ریس
ــاد  ــان اعتم ــای خودم ــی ه ــه توانای ــا ب ــه م ــی ک وقت
ــا چــه انگیــزه ای توقــع داریــم کــه دیگــران  نداریــم ب

ــند؟؟؟ ــته باش ــاد داش ــا اعتم ــه م ب
ــان اســت  ــال کــه یادم ــی فوتب قرعــه کشــی جــام جهان
ــی  ــام جهان ــه ج ــه ب ــورمان مقتدران ــی کش ــم مل ؟؟تی
ــد و  ــش ش ــختی نصیب ــه ی س ــا قرع ــرد ام ــود ک صع
ــوج  ــه م ــان لحظ ــت. از هم ــرار گرف ــرگ ق ــروه م در گ
ــاره ی شکســت هــای ســنگین حــذف  نومیــدی هــا درب
ــن مردممــان شــکل  شــدن از همــان دور گروهــی در بی
گرفــت و طبــق عــادت همیشــگی خــود شــروع کردیــم 
ــان  ــد دادن بازیکن ــای امی ــه ج ــوک ب ــاختن ج ــه س ب
ــا کــه دوســت  ــن اســت م ــا ســوال مــن ای ــم ملی.ام تی
داریــم فوتبالیســت هایمــان در بهتریــن تیــم هــای 
ــن  ــم بهتری ــا داری ــه ادع ــا ک ــد ،م ــازی کنن ــی ب اروپای
ــه  ــی هرچ ــه راحت ــتیم ،ب ــیایی هس ــم آس ــن تی و برتری
ــم  ــود کردی ــه صع ــود ومقتدران ــروه خ ــر از گ ــام ت تم
ــدر  ــل اینق ــه در برزی ــتیم ک ــی هس ــان تیم ــه هم ــا ک ،م

فقدان اعتماد به نفس بد 
اعتماد به سقف بد تر

سید سجاد میرعمادی
روابط عمومی 95

ــان  ــان جه ــب قهرم ــه نای ــن ک ــوی آرژانتی ــوب جل خ
ــا  ــدن ب ــه رو ش ــرا از رو ب ــم   چ ــازی کردی ــد ب ش
ــده  اســپانیا و پرتغــال میترســیم و خــود را از پیــش بازن
ــی  ــی گلچین ــام جهان ــه ج ــن ک ــه ای ــر ن میدانیم؟؟؟مگ
ــزو  ــم ج ــا ه ــت و م ــان اس ــای جه ــم ه ــن تی از بهتری
ــان  ــا جایم ــم اص ــد بودی ــر ب ــم واگ ــان بهترینایی هم
ــاز  ــی داریم.ب ــم شــانس های ــوز ه ــس هن آنجــا نبود؟؟پ
ــن  ــی گــرم کــه در ای ــم مل ــای تی ــرو بچــه ه هــم دم ب
ــود را  ــه خ ــکل گرفت ــه ش ــه در جامع ــدی ک ــوج نومی م
ــس  ــه نف ــاد ب ــد و اعتم ــی امی ــا کل ــازه ب ــه و ت نباخت

ــد. ــرف میزدن ــی ح ــام جهان ــورد ج درم
ــام مراحــل  ــال در تم ــط در فوتب ــه فق ــا ن ــا انســان ه م
ــته  ــان داش ــود ایم ــای خ ــی ه ــه توانای ــر ب ــی اگ زندگ
باشــیم میتوانیــم ســخت تریــن و نشــدنی تریــن کارهــارا 
ــه توانایــی خــود زحمــت و تــاش انجــام  ــا ایمــان ب ب
ــد.این  ــی باش ــه عقان ــرط ک ــن ش ــه ای ــه ب ــم البت دهی

ــوب. ــس مطل ــه نف ــاد ب اســت اعتم
امــا بپردازیــم بــه نقطــه مقابــل نومیــدی و عــدم اعتمــاد 
ــرب  ــیار مخ ــقف<که بس ــه س ــاد ب ــس >اعتم ــه نف ب
ــت.  ــس اس ــه نف ــاد ب ــدم اعتم ــر از ع ــر و خطرناکذت ت
ــم  ــتر گفتی ــه پیش ــی ک ــام جهان ــان ج ــه هم ــم ب برگردی
،یــک تیــم دیگــر از گروهمــان مانــده بــود کــه اســمی 
ــبت دو  ــه نس ــه ب ــی ک ــش تیم ــد مراک ــرده نش از آن ب
تیــم دیگــر گروهمــان ضعیــف تــر بــه نظــر میرســد  مــا 
نبایــد در مقابــل ایــن تیــم هــم حتــی خــود را از پیــش 
ــم  ــم بگیری ــت ک ــارا دس ــم و آنه ــاب کنی ــده حس برن
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ــد  ــا خواه ــرات م ــس تفک ــا عک ــه اش قطع ــه نتیج ک
ــرض  ــاال ف ــن و خــود را ب ــم گرفت ــن دســت ک ــود ای ب
ــم  ــه گفتی ــت ک ــقفی اس ــه س ــاد ب ــان اعتم ــردن هم ک
ــدم  ــر از ع ــاک ت ــر و خطرن ــنگین ت ــرات آن س ــه اث ک
ــت  ــر از شکس ــه ای غی ــس دارد و نتیج ــه نف ــاد ب اعتم
ــه ســقف دارد خــود  ــردی کــه اعتمــاد ب ندارد.چــون ف
ــد در کارش  ــد و احســاس میکن ــز دان میدان را همــه چی
ــرد و  ــم نمیگی ــی تصمی ــت عقان ــف اس ــن حری ــه ف هم
ــرای  ــدارد و ب ــر می ــش ب ــر از دهان ــده ت لقمــه هــای گن
ــد.  ــاش نمیکن ــی ت ــدر کاف ــه ق ــه اهدافــش ب رســیدن ب

ــدارد . ــر می ــن گام ب ــا رفت ــه فن ــیر ب ــرد در مس ــن ف ای
ــس  ــه نف ــاد ب ــدم اعتم ــل ع ــم مث ــقف ه ــه س ــاد ب اعتم
مشــکل خیلــی از افــراد جامعــه اســت. کــه هــردو ی آن 
ــرای جامعــه مضــر اســت  ــرای فــرد و هــم ب هــا هــم ب
ــی  ــه و افراد،اصل ــی جامع ــرای پویای ــل ب ــا در مقاب ام

بســیار اساســی اســت .
ــد  ــد و میخواه ــه میتوان ــتیم ک ــی نیس ــن تیم ــا اولی م
ــی  ــام جهان ــی ج ــود در دوره ی قبل ــاز ش ــگفتی س ش
در  و  داشــت  مــا  بــه  شــبیه  شــرایطی  کاســتاریکا 
گــروه مــرگ قــرار داشــت تــازه بــه عنــوان تیــم ســید 
ــت از  ــا در نهای ــم گروه(.ام ــن تی ــف تری ــارم )ضعی چه
ــه ی  ــا مرحل ــچ ت ــه هی ــرد ک ــود ک ــود صع ــروه خ گ
یــک چهــارم نهایــی هــم پیــش رفــت. یــا لســتر ســیتی 
انگلیــس در حضــور قــدرت هــای برتــر وســرمایه 
ــای  ــزرگ دنی ــتارگان ب ــه س ــور ک ــن کش ــگ ای دار لی
ــه  ــه هزین ــتر ک ــم لس ــد تی ــار دارن ــال را در اختی فوتب

ای بــه انــدازه ی پــول چنــد بازیکــن تیــم هــای بــزرگ 
ــت  ــه موفقی ــدند و ب ــر ش ــده ظاه ــش پدی ــدا در نق ؛ابت
رســیدند بعــد از موفقیــت هــای خــود ســیر نشــده و بــه 
ــان فصــل قهرمــان  ــد و در پای تــاش خــود ادامــه دادن
ــم  ــرا راه دور بروی ــا چ ــدند ی ــگ ش ــاز لی ــگفتی س ش
ــا  ــرایطی کام ــم ش ــان ه ــتان خودم ــتقال خوزس اس
ــیراز  ــقایی ش ــا قش ــت ی ــتان داش ــتر انگلس ــابه لس مش
ــا از  ــران ام ــال ای ــود در فوتب ــناخته ب ــی ناش ــه تیم ک
ــن  ــد و ای ــتفاده کردن ــپولیس اس ــان پرس ــرور بازیکن غ
ــم  ــن تی ــوادار تری ــر ه ــن و پ ــزرگ تری ــه ب ــم را ک تی

ــد . ــوب کردن ــت را مغل ــران اس ای
ــام  ــا در ج ــی م ــم مل ــد تی ــر میکنن ــده فک ــه ع ــرا ی چ
ــای  ــم ه ــا تی ــه قب ــد ک ــد کاری را بکن ــی نمیتوان جهان
زیــادی آن مهــم را انجــام داده انــد قطعــا ماهــم 
میتوانیــم  اگــر از آن هــا بپرســیم چــه کار کردنــد 
ــر از  ــی غی ــا جواب ــت رســیدند قطع ــن موفقی ــه ای ــه ب ک
تــاش و اعتمــاد داشــتن بــه خــود از آن هــا نمیگیریــم 
پــس میتوانیــم از تجربــه هــای  چــه خــوب و چــه بــد 
ــرده  ــاال ب ــود را ب ــس خ ــه نف ــاد ب ــم اعتم ــتفاده کنی اس
ولــی بــه ســقف نرســانیم هــدف خــود را تنظیــم کــرده 
ــاش  ــود ت ــدف خ ــرای ه ــیم ب ــع نباش ــم قان ــه ک و ب

ــیم .. ــروزی برس ــه پی ــا ب ــم ت کنی
ــه ی  ــران در هم ــردم ای ــه ی م ــت هم ــد موفقی ــه امی ب

زمینــه هــا：：
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له مقا

پرونــده اش را زیــر بغلــش گذاشــتند و بیرونــش کردنــد. ناظــم 
بــا رنــگ قرمــز و برافروختــه فریــاد کشــید: بهــت گفتــه باشــم، 
تــو هیچــی نمــی شــی، هیچــی... مجتبــی نگاهــی بــه همکالســی 
ــزی  هایــش انداخــت، آب دهانــش را قــورت داد خواســت چی
بگویــد امــا، ســرش را پاییــن انداخــت و رفــت. برگــه مجتبــی 
ــه دســت بیــن معلــم هــا مــی گشــت اشــک و خنــده  دســت ب

دبیــران درهــم آمیختــه بــود.
امتحان ریاضی نوبت اول

سوال: یک مثال برای مجموعه ی تهی نام ببرید.
جواب: مجموعه آدم های خوشبخت فامیل ما.

سوال: عضو خنثی در جمع کدام است؟
ــود و  ــه ب ــه ک ــوهرخاله ریحان ــا، ش ــود آق ــاج محم ــواب: ح ج
نبــودش در جمــع خانــواده هیــچ تأثیــری نــدارد و گرهــی از کار 

هیچکــس بــاز نمــی کنــد.
سوال: خاصیت تعدی دررابطه ها چیست؟

ــدرم،  ــت پ ــه دس ــب پین ــه موج ــت ک ــه ای اس ــواب: رابط ج
بیمــاری العــالج مــادرم و گرســنگی همیشــگی ماســت.

معلــم ریاضــی اشــکش را بــا گوشــه برگــه مجتبــی پــاک کــرد 
ــه داد. و ادام

سوال: نامساوی را تعریف کنید.

ــا  ــا، از م ــا آنه ــا ب ــه ی م ــی رابط ــی، یعن جــواب: نامســاوی یعن
ــی  ــدارد، اله ــد ن ــف و تمجی ــه تعری ــران، اصــاًل نامســاوی ک بهت

کــه نباشــد. 
سوال: خاصیت بخش پذیری چیست؟

جــواب: همــان خاصیــت پــول داری اســت آقــا کــه اگــر داشــته 
ــل  ــه مث ــرش مــی شــوی وگرن باشــی در بخــش بیمارســتان پذی
خالــه ســارابعد از جــواب کــردن بیمارســتان تــو راه خانــه فــوت 

مــی کنــی.
سوال: کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه کدام است؟

ــه  ــریعًا ب ــرم را، س ــال، خواه ــد لی ــه تول ــره ک ــط فق ــواب: خ ج
ــرد. ــل ک ــش متص مرگ

برگــه در ایــن نقطــه کمــی خیــس بــود و غیرخوانــا، شــاید اثــر 
قطــره اشــک مجتبــی بــود. معلــم ریاضــی ادامــه نــداد برگــه را 

تــا کــرد، بوســید و در جیبــش گذاشــت.
مجتبــی دم در حیــات مدرســه رســیده بــود، برگشــت بــا صــدای 

لرزانــش گفــت و فریــاد زد.
آقا اجازه: گفتید هیچی نمی شیم؟! هیچی ؟!

بعــد عقــب عقــب رفــت، در حیــات را بوســید و پشــت در گــم 
شــد ....

نویسنده: صبا  عرب احمدیتو هیچی نمیشی
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دی  بیســتم 
مــاه ســالروز 
ــر  ــل امی قت

ــر کبی


