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رویاهای جوانی برای من و از من مســن تر ها چه بوده و واقعیت ها 
چگونه رقم خوردند؟  

  تا جایی که یادم می آید دوران ۱۵ تا ۳۰ سالگی من با یک واژه بیشرت 
از همــه چیز عادت کرده بود و آن  جنگ بود. بعد ها ســازندگی هم 
به آن اضافه شــد و بدون آنکه بفهمم اصال چگونه گذشت چشمم را 
باز کردم و دیدم شده ام پدر یک جوان و نوجوان که گاهی آن چیزی 
که مرا بــه وجد می آورد و مرا می برد تا روزهــای نوجوانی و جوانی 
برای آن ها مضحک اســت و اصال به قول خودشــان فاز منی دهد.   ما 
دهه شــصتی ها با کارت های بازی و دوچرخه و توپ پالستیکی و گل 
کوچیــک و صدای آهنگران و مدرن تر ها بــا صدای لیال فروهر و ابی 
شارژ می شدیم ولی این جوان ها انگار از یک جنس و خمیره دیگرند. 
رسشان پایین اســت و در موبایل خودشان دنبال چیزهایی می گردند 

که من حتی اسمشان را هم نشنیده ام.     
امــا یک جملــه را با کمی تغییــر و کم و بیش با یــک معنا می توان 
در میان جوانان نســل من و این جوانان شــنید.: »ما جوانی نکردیم. 
مــا جوانی منی کنیم. خــوش بحــال جوان های خارجی. ما که نســل 

سوخته ایم.«
 سوالی که مدت هاست ذهن من را به خود درگیر کرده و به آن فکر 
می کنم سوالی است ساده با پاسخی پیچیده: جوانی کردن اصال یعنی 
چه؟ چرا همســن و ســاالن من و همچنین جوانان االن در این واژه 
مشــرتک به نظر می آیند؟   و چرا هیچ کس حس منی کند لذت جوانی 

را می برد؟   
وقتی قرار شــد این مجلــه در بیاید با خودم ســوال می کردم آیا من 
می توانم از پس پاســخ دادن به ســوال ها و خواسته های جوانانی که 
مخاطــب این »تابلو« هســتند بر بیایم؟ آیا اصــال می دانم در دنیای 
امــروز آن ها چه می گذرد و من آیا گزینه خوبی برای نصب این تابلو 

هستم؟ 
وقتی دنیای این روزهای جوانان را ورق زدیم. وقتی با بچه های جوان، 
مســن و حتی پیرمردهای جوان نشســتیم و از مجله ای برای جوانان 

گفتیم همگی بر این امر تاکید داشــتیم که باید این دنیا را بشناســیم. 
پس رساغ جوانان رفتیم. 

دیدیم سیاست زدگی آفت کار می شود. نخواستیم تریبون سیاسی هیچ 
حزب و گروه و دســته ای بشــویم اما همگی بر این امــر متفق القول 
هســتیم که آزادی و رعایت حقوق اساســی و برشی هر ایرانی باید در 

تابلو ما رس لوحه قرار بگیرد. 
  زندگی این سال در غربت به من این شانس را داده است که جوانانی 
از دیگــر رسزمین هــا را ببینم. به      وضوح دیــده ام جوانان و مردمان 
لنگه دنیا متام تالششان آن است که در زمان حال زندگی کنند اما پایه ها 
و ستون های زندگی را بر پایه گذشته و تجربیات آن مستحکم می کنند 

و تا تقی به توقی می خورد گذشته خود را انکار منی کنند. 
  هرگــز فکر منی کردم در یک مجله بخواهــم کار دبیری آن را به عهده 
بگیرم. فکر می کردم اگر یک لیست کار جلویم بگذارند این یکی آخرین 
گزینه ام باشــد برای کار. اما امروز با کامل شــگفتی می بینم که با یک 
گروه جمع شــده ام و در حال کار کردن هســتیم. دوســتانی دور هم 
جمع شده ایم که همگی دغدغه هایی یکسان و تجربیاتی شبیه به هم 
داشــته ایم. قرار اســت ماهی یک بار این نرشیه با نام »تابلو« منترش 
شــود و از همین جا دست یاری دراز می کنیم به طرف متامی دوستانی 

که دوست دارند در این مسیر همراه ما باشند. 
 قرار نیست ما اوضاعی را تغییر دهیم و شعار منی دهیم که برای تغییر 
دنیــا آمده ایم، همین که اینجا گرد هــم آمده ایم و زیر یک تابلو جمع 
شــده ایم تا به دیگــر همزبانان خود فارغ از ترس سانســور و انحصار 
رســانه ای هر چــه دل تنگ می خواهــد بگوید را بگوییــم و تابلوهای 
بیشــرتی از دنیای اطرافامن به همدیگرنشــان دهیــم برایامن کفایت 

می کند. 
 با یک تابلو آشنا در میان شام آمده ایم تا شام هم بتوانید عضوی از این 

دنیای دیگران باشید . 

 با سپاس 



 کاغذی که مچاله می کردیم و شــوتش 
می کردیم درون سطل آشغال و بی خیال 
بودیم که برگ هــای دفرتچه هایامن کم 
می شوند، کاغذ مجالت و روزنامه هایی 
کــه رنــگ زرد و کاهیشــان را تحقیــر 
می کردیــم و نادیده شــان می گرفتیــم، 
این روز ها به قدری گران شــده اســت 
که بســیاری از نارشان مجبور شــده اند 
چاپ کتاب هــای جدید را متوقف کنند 
و مجله هــا و روزنامه هایــی تصمیــم 
گرفته اند تعــداد صفحات خــود را کم 

کنند و به حداقل برسانند. 
قیمــت هــر بند کاغــذ ایــن روز ها به 
۷۶هزار تومان رســیده است، رقمی که 
اگر حتــی کاغذ را بــا ارز دولتی ۲۰۰۰ 
تومان بخرند به ۴۰ هزار تومان خواهد 
بود اما بحران بازار کاغذ وضع را به جایی 
رسانده است که مدیران انتشاراتی های 
از  بســیاری  انتشــار  جلــوی  معتــر 
کتاب های خود را گرفته اند. امیر که در 
یکی از انتشــاراتی های معروف بیش از 
۳۰ ســال اســت کار می کند و فروشگاه 
اصلیشان روبروی دانشــگاه تهران قرار 
دارد می گویــد: »حتــی روزهای جنگ 
بیــن ایران و عراق نیز هیچ وقت چنین 

بحرانــی را از رس نگذرانیدم که االن چنین 
گرفتارش شده ایم.« 

اگرچه اخبار حاکی از آن ا ســت که کاغذ 
مورد نیاز نارشان تا پایان سال موجود است 
اما دالالن بــازار کاغذ گلوگاه های اصلی را 
بســته اند تا این روند به بــاال رفنت قیمت 

کاغذ کمک کند. 
در گزارشــی کــه در وب ســایت عــرتت 
نیوز آمده اســت، نگرانــی اهالی دینی و 
خانواده هــای مذهبی از ایــن گرانی ذکر 
شده است. گزارشگر این سایت می نویسد 
که با این حســاب مردم حتــی منی توانند 
قرآن خریداری کنند. و فروشــندگان کتب 
دینی و قرآن می گویند: »دالر گران شــده 

قرآن هم گران شده است.« 
مرکز اطالعات کاغذ ایران، در وب ســایت 
خــود، در گزارشــی کــه روز اول آذر ماه 
۱۳۹۱ منترش کرد می نویسد: »حال نارشان 
هم مثل خود کتاب خوب نیست. بسیاری 
از نارشان به علت مترضر شــدن از رشایط 
فعلی نقدینگی خود را از دســت داده اند. 
گرانی های کاغذ، نوســانات دالر و یکرسی 
دیگر از مســائل منجر به گران شدن چنین 

کاالی فرهنگی ای شده است.« 
 مینــا که در حــال خرید کتــاب از کتاب 
فروشــی طهورییکی از کتاب فروشی های 
قدیمی میدان انقالب است وقتی با سوال 
مــن در مورد گرانی کتاب روبرو می شــود 
پوســتخندی می زند و می گویــد: »دیگر با 
ایــن رسعت اینرتنت و ایــن گرانی کتاب و 
عدم چاپ کتاب هــای مورد نیاز، به زودی 
خانواده هــا ترجیح می دهند شــفاهی به 

کودکانشان سواد آموزی کنند.« 

او ادامــه می دهــد: »بســیاری از کتب 
درسی بســیار مهم یا نایاب شده ا ند و 
یا دیگر چاپ منی شوند. وقتی هم سوال 
می کنیم همه می گویند دالر گران شده 

است.« 
بــه کتــاب فروشــی دیگــری در   هامن 
نزدیکی ها مــی روم. عکــس این کتاب 
فروشی را در روز های انقالب و سالهای 
دهه ۵۰ بار ها دیــده ام. صاحب مغازه 
با حــرست می گوید: »بــه احتامل زیاد 
تعطیل می کنیم. االن کار نکردن ســود 
بیشرتی دارد تا کار کردن و چاپ کردن. 
بهرت است مدتی خاموش شویم. اینطوری 
انگار بهرت اســت.« نگاهش می کنم. به 
عناویــن کتاب های روی پیشــخوان زل 
می زنم و آرام ســعی می کنم آن ها را به 
خاطر بســپارم. از مغــازه بیرون می زنم 
و در خاکســرتی جلوی رس در دانشگاه 
تهران برای کتاب هایــی که دیگر چاپ 

منی شوند بغض می کنم. 
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کارگردان: وس اندرسون

بازیگــران: بروس ویلیس، ادوارد نورتون، 

بیل ماری، تیلدا سوینتون، فرانسیس مک 

دورمند

وس اندرســون )Wes Anderson( یکی 

از اتفاق هــای خــوب بــرای ســینام در 

ســال های اخیر است. او با مهارت فراوان 

ســکانس های فیلمش را نقاشــی می کند 

و بــه شــام دنیایی هدیــه می کند که در 

زندگی عادی خود شاهد آن نخواهید بود. 

دنیای وس اندرسون یک رویای کودکانه با 

شیطنت های بزرگســاالنه است، شاید در 

عامل ما جایی نداشته باشد ولی حتام برای 

ما باورپذیر و مورد قبول خواهد بود. آثار 

این کارگردان جشن رنگهاست، سکانس ها 

حتی بدون توجه به داســتان زیبا هستند 

و بیننده از دیدن این همه رنگ احساس 

آرامش می کند. 

 New( داستان فیلم در جزیره نیو پنزنس

Penzance( در سال ۱۹۶۵ اتفاق می افتد 

هامنطــور که راوی فیلم )باب بلنب( برای 

ما تعریف می کند فصل باران است و هر 

لحظه احتامل وقوع طوفان وجود دارد. 

فیلم قلمروی ماه بدون موســیقی رشوع 

می شــود و شــام این ســفر جادویی را با 

صدای بــاران رشوع می کنید. دوربین در 

ابتدا بین اتاقهای خانه سوزی )قهرمان زن 

داســتان( رشوع به گردش می کند و شام 

را با خانواده او آشــنا می کند. ســوزی با 

۳ بــرادر جوان تر و والدیــن خود در این 

خانه زندگی می کند. مادر )فرانسیس مک 

دورمند( و پدر )بیل ماری( او دو وکیل پر 

مشغله هستند که از فرزندان خود غافل 

شده اند. 

ســوزی دخرتی ۱۲ ساله اســت، همیشه 

بلوزهای کوتاه به تن و سایه آبی پررنگی 

بر چشــم دارد که فریادیست برای نشان 

دادن اســتقالل. در   هامن حال ما با ســم 

)قهرمان مذکر داستان( آشنا می شویم در 

حالی که از کمپ پیشــاهنگی فرار کرده 

اســت و به دیدار سوزی می رود. سم نیز 

یک پرس ۱۲ ســاله دردرس ســاز است، نه 

اینکــه به دنبال رش درســت کردن باشــد 

فقــط دنیای او با بقیه متفاوت اســت و 

همین باعث ایجــاد دردرس برای دیگران 

می شود. 

در هنــگام فــرار آن ها، افرس کمپ ســم 

)ادوارد نورتــون( بــه همــراه تنها پلیس 

جزیره )بــروس ویلیس( بــه دنبال آن ها 
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می گردنــد. ادوارد نورتــون در ایــن فیلم 

نقــش مردی می انســال را بــازی می کند 

کــه هنوز شــیطنت ها و آرزوهای دوران 

کودکیــش را با خود حمل می کند. پس از 

مدت هــا ما می توانیم بــازی قابل قبولی 

از بــروس ویلیس ببینم، بروس ویلیس در 

فیلم نقش غمگین ترین و شاید ساده ترین 

پلیس دنیــا را بازی می کند )هامنطور که 

خودش در فیلــم می گوید( اما هنوز هم 

رگه هایــی از جان مــک کلین در او دیده 

می شــود هامنطــور کــه در ادامــه فیلم 

می بینیم. 

 اینطور به نظر می رسد که در دنیای وس 

اندرســون همیشــه جایی برای بیل ماری 

وجــود دارد؛ ماری در پنج فیلم از شــش 

فیلم اندرسون بازی کرده است. در دنیای 

وس اندرســون همیشــه غم وجــود دارد 

هامنطور که در چشــامن بیل ماری. غم 

دنیای وس اندرســون از آن دسته غم های 

خوب اســت؛ از آن دسته که ما هر روز و 

هر شــب با آن دسته و پنجه نرم می کنیم 

و به ما احساس زنده بودن می دهد. 

اندرسون ما را با خود به ماجراجویی های 

ایــن دو نوجــوان می بــرد. آن ها عاشــق 

همدیگــر هســتند و هیچکس درکشــان 

منی کنــد و بــرای همیــن در نظــر بقیه 

دردرسی بیــش نیســتند. در صحنه ای از 

فیلــم ما ایــن دو کــودک را می بینیم که 

همدیگر را می بوســند، شــاید متاشاگران 

حــس کنند کــه ایــن صحنه ها مناســب 

نباشــند ولی کارگــردان با مهــارت کامل 

مانــع از ایــن اتفــاق می شــود و بــه ما 

کنجکاوی های جنســی خودمان را در این 

سن یادآوری می کند. این دو کودک مانند 

کــودکان دیگــر فیلم ها ســعی در بامزه 

بودن ندارند و ماننــد دیگر فیلم ها ما با 

دو کودک خیلی احمــق یا خیلی باهوش 

طرف نیستیم. این دو نوجوان، دو انسان 

واقعی انــد در دنیایــی فانتــزی با   هامن 

زیرکی ها و   هامن حامقت ها. 

متام فیلم مانند یک تابلوی نقاشی است. 

صحنه ها از سه رنگ اصلی پیروی می کنند 

سبز چمنی، زرد اکر و قرمز. داستان فیلم 

ماننــد کتاب هایی که ســوزی می خواند 

یک افسانه نوجوانانه است. پرس داستان 

دخرت رویاهایاش را می دزدد با سختی های 

طبیعت مبارزه می کند و شبی رومانتیک 

را بــا او می گذراند. از دخــرتش در برابر 

پرسهایی کــه می خواهند او را از چنگش 

درآورند دفاع می کند و مهارت های خود را 

در زنــده ماندن در طبیعت به رخ بیننده 

می کشــد. فیلم یــک ماجراجویی عظیم 

است فقط در اندازه های کوچک تر. فیلم 

کمدی اســت ولــی کســی دیالوگی برای 

خنده منی گویــد. دیالوگ ها، دیالوگ های 

روزمره هستند و کسی قصد مسخره بازی 

ندارد. لطافت صحنه ها باعث می شود که 

لبخند بر لبامنان بیاید. 

موســیقی فیلم توســط بنجامیــن برینت

شــده  )ســاخته   )Benjamin Britten

است که بر اثر فیلم بر مخاطب تاثیر دو 

چندان می گذارد از موسیقی ابتدای فیلم 

)راهنامی ارکســرتا برای جوانــان( تا آثار 

معروفی از فرانسواز هاردی و موتزارت. 

در   نهایــت باید ذکر کنم که شــاید دیدن 

بعضی از صحنه های فیلم برای دسته ای از 

متاشــاگران سخت باشد و حتی عصبانیت 

آن ها را برانگیزد ولــی اگر به تخیل خود 

اجــازه پــرواز دهید، حتــام از فیلم لذت 

خواهید برد. شــاید تنها نکته منفی قابل 

توجه مدت کوتاه فیلم باشــد، به گونه ای 

کــه متاشــاگر آرزو می کنــد. ای کاش وس 

اندرسون برای مدت طوالنی تری ما را در 

دنیای خود مه مــان و ما را با کاراکرتهای 

فیلم آشنا می کرد.
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دپاوالی مهمرتین جشــن هندوها در رستارس دنیاســت کــه بیش از یک میلیارد هندو در کشــورهای 

هندوســتان ، نپال ، رسیالنکا ، اندونزی ، مالزی و بسیاری از کشورهای دیگر به جشن ، عبادت و البته 

خوشــگذرانی میپردازند. این جشــنها با رنگ آمیزی های زیبایی از چیدمانهایی به نام کوالم  که با دانه 

های رنگ شــده برنج و یا شــن ، طرحهای شادی را درست میکنند. در افسانه های قدیمی آمده است 

خدای نیکی کریشنا با غلبه بر اهریمنی به نام نارگوسا باعث نابودی وی میشود و کلمه دپاوالی هامن 

غلبه نیکی بر پلیدی نام نهاده شده است.

در مالزی همکار مجله تابلو با برخی از ایرانیان مقیم آن کشــور در اینباره به گفتگو نشســته است تا 

بتوانیــم میزان آگاهــی هموطنان مهاجرمان از رویدادهای فرهنگی محل زندگی جدیدشــان را که در 

کشور های میزبان زندگی میکنند بسنجیم.
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ظهـر یکی از روزهـــای گـرم و شـرجی 
سـال ٢٠١١ در اسـتانبـول بـود که تلفـنم 
زنــگ زد. خانــم جوانی که بــا من متاس 
گرفته بود از یک رشکت فیلمسازی بود که 
عالوه بر پیشـنهاد بازی در فیلم در زمینۀ 
پیدا کردن چند نفـــر ایرانی مقـیم ترکـیه 
هــم از من کمک می خواســت. به گفتۀ 
وی در مورد یک پروژۀ سینمـایی ساخت 
هالیــوود کــه در اســتانبول فیلمرداری 
خواهد شد به چند نفر بازیگر ایرانی نیاز 

داشتند!
آخر جمله عالمت تعجب گذاشتم چون 
واقعاً در آن لحظــه تعجب کردم. فکرش 
را بکنیـد یک نفر که اصالً منی شناسیدش 
همینطوری تلفن می کند وشمـا را به یک 
پروژۀ هالیوودی دعـــوت می کند. انگار 
که رس راهتان ناگهـــان یک شهاب سنگ 
مــی افتد! این قضیه در نگاه اّول بیشــرت 
شبیه شــوخی ویا رسکار گذاشنت رفقا بود 
تا یک پیشــنهاد کار. آن خانم هم متوجه 
غیر معمولی بودن مسئله بود و با لبخند 
خاّصــی صحبت مــی کرد. بــرای همین 
فکــر کردم که این قطعاً یک شــوخی بی 
مــزه اســت. خندیدم و توضیح بیشــرتی 

خواستم که شاید 
مچــش  بتوانــم 
مــی  بگیــرم.  را 
بدانم  خواســتم 
که این شوخی را 
رفقا  از  کدامیک 
ترتیــب داده. از 
دانستم  می  کجا 
مســئله  کــه 

جدیست؟!
از  پــس  مــن 
بــه  مهاجرتــم 
کشــور ترکیه در 

سال ١۹۹٨ در زمینۀ تخصص تحصیلی ام 
نقاشی و مجسـّــمه سازی کار می کردم و 
علیرغم پانزده سال تجربۀ بازیگری تئـاتر 
در ایران، در مّدت سیزده سال اخیری که 
در ترکیــه بودم هـــیچ فعالیتی در زمینۀ 
بازیگری نداشــتم. بنا به این سابقۀ کاری 
ام در بازیگــری با موضوع مطرح شــده 
در تلفـــن آشـــنا بودم. از طرفی بواسطۀ 
شغل همرسم که اهل ترکیه و یک بازیگر 
حرفه ایســت از جّو موجــود در صنعت 
تولید فیلم ترکیه کامبیش باخر هســـتم. 
تا آنروز یک چنین روشی در امر بازیگری 

ندیده و نشنیده بودم.
موضوع فیلم راجع به تســخیر سفارت 
آمریــکا در اوایل انقالب اســالمی بود که 
 Warner Bros با تهیه کـننـدگی کمپانی
و بــا بازی و کارگردانــی بن افلک صورت 
می گرفــت. طبعاً صحنه هایــی از فیلم 
کــه مربــوط به ایــران بود قــرار بود در 
ترکیــه فیلمرداری شــود، چــرا که امکان 
فیلمرداری چنین فیلمــی در ایران صفر 

صفر است. 
رشکــت کســتینگ تلفن مــرا از طریق 
اینرتنت بدست آورده بود. من در اینرتنت 

یک گــروه خری فرهنگی بــرای ایرانیان 
مقیم ترکیه تشــکیل داده بــودم و برای 
همین راحت تر می توانســتم خر را بین 

آنها پخش کنم.
ایــن پیشــنهاد برای شــخصش مثل من 
کــه از دامنه های بازیگری برگشــته بود 
مثل ندایی بود که مستـقـــیامً راه قلــّـه 
را نشانم می داد؛ هـالیــــوود! برایم مهم 
نبــود که در کجای کار باشــم، همین که 
بتوانــم محیــط کاری یــک پــروژۀ فیلم 
هالیــوودی را تجربه کنم برایم عالی بود. 
منتـها هـــنوز از ناگهـانی بودن خر گیج 

بودم.
بی اختیار یــاد خاطرات بیشـــامرم ور 
صحنه و پشت صحنه افتادم. برایم خیلی 
خوشــحال کننـــده بود که بعد از سیزده 
سال دوباره بتوانم طعم آنرا بچشم. عالوه 
بــر کمک برای یافنت بازیگران ایرانی قرار 
بــود یک نقش کوچــک را هم بازی کنم. 
این دیگر خیلی خوب بود. سعی میکردم 
حدس بزنم که آن نقش ســیاهی لشکـــر 
چطور نقشی می تواند باشد؟ کدام طرف 

ویا کدام جناح؟
در کنار این خاطرات شـیرین، خاطرات 
دیگـــری  تلــخ 
هـم بی اخـتیار 
ذهـــنم  بــه 
خطور می کرد. 
موضوع فـــیلم 
بود  پـــر  برایم 
خـــاطراتی  از 
ترجیـــح  کــه 
دادم  مــی 
ن  شـــا هـد شـا
 . شــــم نبـا
هۀ  بهـبـــو
هرج  انقــالب، 
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و مــرج و بالتکلیفی خاص سالهـــای اول 
و بدنبال آن اعتصاب، اختناق، وحشــت، 
و بعــد جنــگ و مببــاران و ... همــه را 
بخاطر دارم. مشکالت حاصله از محارصۀ 
اقـتصـادی، مواد قضـایی و لوازم زنـدگـی 
کـوپنی، محـدود کـردن افـکار، مهـاجرت 
مردم، دو ســـال تـــزویر برای طی کردن 
خـــدمت رسبازی ... . تحّمـل متامی اینها 
بــرای بدســت آوردن هـــیچ! بخوبی یاد 
دارم که یک ریش چطور می تواند آدم را 
عوض کند و یک آشـنا چطور می تواند از 
امروز بیـــگانه شود. نان روزانه ات را که 

برایت می دهـد؟ خدایت یا تـزویر؟
خدایا این شـــهاب سنگ را از کجـا رس 
راهم انداختی؟ این پیشــنهاد ســاده در 
حقیقــت مرا بخاطرم آورد. سالهـــا تالش 
کــرده بودم که آنچه را که منی خواســتم 
فراموش کنم، ولی دوبــاره بخاطر آوردم 
که من این هستم. من یک کتاب تاریخـم، 
مثـــل میلیـونـها ایرانی دیگـــر، که گــَرد 
متــام تاریخ معارص را دربــر دارد و هنوز 

یک صفحه از آن هم خوانده نشـده.
چنــد روز بعد طــی یک قــرار مالقات 
در دفرت آژانس کســتینگ در اســتانبول، 
در مورد جزئیات مســئله اطالعات کافی 
کسب کردم. تاریخ تقریبی برداشت فیلم 
مشخص شــد و من برای پیدا کردن چند 
ایرانــی دیگر دســت بکار شــدم. دو ماه 

وقت داشتم.
ترکیـــه اساساً کشوریســت که می شود 
گفت هر ایرانی یکبار هم که شــده از آن 
دیدار کرده اســت. عــالوه بر این نزدیک 

هزار  دویســت 
ایرانی نیز ساکن 
دامئی  مقیــم  و 
هـسـتنـد  ترکیه 
که بیشرت آنها را 
اطبــا و صاحبان 
تشــکیل  صنایع 
دهنــد.  مــی 
شــخصاً در طی 
جلسات مختلف 
فرصت آشــنایی 
بــا چنــد نفر از 
آنها را داشته ام. 

خر درخواســت بازیگران ایرانی را هم از 
طریق اینرتنت به قسـمت اعظمی از این 

ساکنان پخـش کردم.
در طی حدود دو ماه تا آغاز فیلمرداری 
صدها نفر ایرانــی در خصوص این قضیه 
با من متــاس گرفتند و همه نیز مشــتاق 
همکاری بودند. شاید تعجب کنیـــد اگر 
بگویم کــه همه منرصف شــدند و حتی 
یکی هم حارض نشد مقابل دوربین برود! 
موضــوع فیلم را کــه توضیح مــی دادم 
یک فکــر به ذهن همه خطور می کرد و 
همگی از این می ترســیدند که همکاری 
در یــک فیلــم آمریکایی ضــد حکومت 
اســالمی ممکن اســت برای خانــواده و 
بستگانشــان در ایران مشــکل ساز باشد. 
این جـّو رعب و وحشت خاصی است که 
حتی در خارج از مرزهای ایران هم ایرانی 

ها را تحت تأثیر قرار می دهـد.
تهیــه کننـــدگان هم ظاهــراً از این جّو 
تهدید کننـــده باخر بودنــد. موضوع به 
آنجا رســید که در جلسات بعدی با تهیه 
کننده به من هم گفتنـد: »اگر می ترسید 
مشــکلی برایتــان پیش بیاید مــی توانید 
منرصف شــوید.« این کمی برایم مسخره 
آمد. پس از آنهمه ســال که با مشــکالت 
مشــابه طی شــدهبود برایم غیر منطقی 
مــی آمد که از یــک احتامل آشــنا متأثر 

شوم، آنهم در مملکتی غـیر از ایران.
بیشــرت از ده ثانیه فکــر نکردم و گفتم: 
»مــن در ایــن فیلم بــا شمـــا همکاری 
خواهــم کرد.« چــون نخواســتم فرصت 
را ازدســت بدهم و شهاب ســـنگ به آن 

بزرگی را نادیده بگیرم. فیلمنامۀ این فیلم 
بــوی فضایی را مــی داد که من یک عمر 
در آن زندگی کرده بودم. هر نقشــی که 
قــرار بود برایم بدهند براحتی برایم قابل 

هضم بود. 
پس از چند هفته نقش تـثبـــیت شد و 
قرار شــد کارمند ایرانی سفارت آمریکا را 
بــازی کنم که از طرف انقالبی ها وســط 
کوچــه کشـــته می شــود. روز مالقات با 
بن افلک هم تعیین شد و گـفتنـــد که تا 

آنروز رس و ریشم را اصالح نکنم.
حدود یکمــاه بعد روز موعود فرارسید 
و مــن با رس و ریش اصــالح نکرده رفتم 
برای مالقات با یک بازیگر صاحب اسـکار.
ریـــش واقعـاً آدم را عـــوض می کنـد. 
وقـــتی با ریش بلـــند صحـــبت کنیـــد 
ریشـــتان به یقۀ لباســتان مــی خورد و 
باعـث می شود صدای خش خش خاّصی 
بگـوشـتان برسد. سـرتان را که به چـپ و 
راسـت حرکت دهـــید آن خش خش باز 
هم شــنیده می شود و باعـــث می شود 
کــه حرکت رستان را کمرت کـــنید. شمـــا 
حرکتتـان را آرامرت و محدود تر می کنیـد، 
ولــی همه فکر می کننـــد که بــا وقارتر 
شـده اید! از این گذشته ریش در صورت 
برخی اشخاص تغییرات اساسی می دهد 
و چهره را کامالً عوض می کند. شــاید به 
من بخندید اگـر بگویم که من بن افـلک 
را در جلسۀ اول نشناخـتم! بله، من او را 
که یک بازیگـــر معروف در سطح جهان 
اسـت نشـناختم، چون او هم ریشـش را 
بلند کرده بود. پس از صحبت کوتاهی در 
جـزئیـات  مـورد 
روز  و  نقـــش 
ری،  فـیلمـــردا
محـل  از  اکـیب 
شـــد.  جـــدا 
متـرجـــم  بــه 
 « گـفـتـــم: 
پــس کـــو بــن 
 » ! ؟ فـــلک ا
و  خـــندید 
فکر   « گـــفت: 
کـــنی  مــی 
کـــسی کــه بــا 
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تو صحـــبت می کرد که بود؟« خـــشکم 
زد! منی دانســتم تعجــب کنم یا خجالت 
بکـشـم. ریش واقعاً چهره را دگرگون می 
کند. خوب است که بطن آدم را عـــوض 

منی کـند.
روز فیلمـــرداری فرارســید و پــس از 
یــک گریــم و تنظیم کلــی از آن ریش نا 
مرتب خالص شــدم. سبیل با رسخط ها و 
موهای بلند یک قیافــۀ دهه هفتادی به 
مــن داده بود. چهتار نفر دیگر هم با رس 
و رو و ظواهــر بســیجی در برابرم حارض 
بودند که با اشــارۀ کارگردان مرا بکشند. 
مکان فـــیلمرداری یــک کوچۀ قدیمی با 
دیوارهای ســنگی در مرکز استانبول بود. 
روی رسدر مغــازه هــا تابلوها و نوشــته 
های فارسی نصب شده بود. حتی تابلوی 
نــام کوچه را هم با قید شــهرداری تهران 
فرامــوش نکــرده بودند. همــه چیز مثل 

محله های قدیمی تهران بود.
منــی خواهــم دروغ بگویــم، آن مناظر 
آشــنا اصالً برایم خوب نبــود. اصوالً بعد 
از اینهمه ســال دیــدن آن صحنه ها باید 
برایم طعم شیرین وطن را میداد. مشکل 
اینجاشــت کــه آن طعم دیگــر برایم آن 
شیرینی الزم را ندارد. واژۀ وطـــن برایـم 
مثـــل یک بادکـنک پر از تـــزویر اسـت 
که اگر یک ســـوزن به آن بزنید می ترکـد 
و نیست می شــود. ویا اگر دهانه اش را 
باز کنید بادش خالی می شــود و از ترس 
اینکه همه توخالی بودنش را خـواهـــند 
فهمـــید زوزه می کـشد و در می رود. از 
متام اشـــخاص وطن پرســت معذرت می 

ولــی  خواهــم، 
مضمون شـــعار 
نظــر  از  وطــن 
و  ارزش  بی  من 
اســت.  توخالی 
این کلمه ایست 
طــول  در  کــه 
همیشــه  تاریخ 
ســوء  بــرای 
استفاده از نیت 
مــردم  مثبــت 
است  رفته  بکار 
مردم همیشه  و 

در این مورد ندانسته رضر کرده اند. وطن 
پرســت بودن تعهداتی دارد که هیچوقت 
به نفع شخص وطن پرست منی باشد. این 
وطن است که باید ارزش شمـا را بداند نه 
اینکه شام به آن ارزش بدهید. چون وطن 
بدون شمـــا هیچ است. الزم نیست شمـا 
خود را برای چیزی که محتاج شمـــاست 

مقروض بدانید.
نقش کارمنـــد سفارت یک نقش مظلوم 
در سناریوســت که حدود یک دقیقه در 
فیلــم دیده می شــود. برای من ســمبلی 
است از متامی کسانی که ناخواسته بارها 
کشــته شــدند و کسی هم متوجهشـــان 

نشد، آنهم درحالی که کاره ای نبودند. 
صحنه یک کـــوچۀ قدیمی را نشان می 
دهد که بسیجی های انقالبی یک کارمنـد 
ایرانی سفارت آمریکا را از خانه اش بیرون 
می کشــند و او را وســط کوچــه پس از 
کـشـمکـش کوتاهی، در حالی که التامس 
می کند می کشـند. آن صحنۀ یک دقیقه 
ای دوباره بخاطرم آورد که مرا که کشـت 
و از پس آن چه کســانی احیاء شدند. این 

برایم مثل یک مرگ دوباره بود.
طبعــاً بــرای اینکــه نتیجــۀ مطلوب از 
صحنه گرفته شود، فیلمرداری آن بایستی 
چندیــن بــار و از زوایــای مختلف تکرار 
گردد. برداشــت این صحنه حدود پانزده 
باز تکرار شــد. در هربار با شلیک گلوله 
روی آســفالت کوچــه می افتــادم، ولی 
مشــکلی برایم نبود. اگر بیشرت هم ادامه 
می دادند مســئله ای برایم نداشت، چرا 
کــه در زندگی واقعی هم تجربۀ چند بار 

مــرگ مجازی را داشــتم. در حقیقت این 
صحنــه هم کار من بود هــم زندگی من. 
کار مــن بود از این نظــر که تجربۀ کافی 
بازیگری داشتم و زندگی من بود چون در 
مرکز آن هیاهو سالهـا زندگی کرده بودم. 
این زندگی بسیاری از مردم آن خطه است 

که هر روز می میرند و زنده می شوند.
نزدیــک غروب بود کــه کار فیلمرداری 
صحنه متام شــد. دیدن چهرۀ خوشــحال 
حاکی از رضایت بن افـلک متامی خستگی 
ام را درآورد. واقعــاً هر چهره ای با لبخند 
زیباتر است، حتی چهره ایکه ریش داشته 

باشد.
از  کــه  اســت  یکســـال  درســت  اآلن 
برداشــت فیلم می گذرد. آرگو در آمریکا 
و چند کشــور دیگر روی پرده رفته، ولی 
ما هنوز منتظریــم که در ترکیه هم روی 
پردۀ سینمــــا برود. هنوز فیلم را ندیده 
ام ولی آشـــناهای بســـیاری در چـــهار 
گـوشۀ جهـــان )حتی در ایران( آنرا دیده 

و نقـدهـایی از فیـلم را برایم داده اند.
پرداخنت به موضوعاتی از این قـبیل که 
بگونه ای به مسائل فراموش شده نیز می 
پردازد شــاید آغازی باشــد برای گامهتای 
بعدی برای فیلمســازان. چرا که هر برگ 
از تاریــخ این قســمت از جهان فیلمنامه 
ایست آمادۀ کار که باید فقط از زیر ذره 
بین بگـــذرد. در حقیقت فیلمنامه هامن 
کتاب تاریخ اســت، منتها ســی سال پیش 
بازیگرانــش گلوله های واقعی اســتفاده 
می کردند و ســیاهی لشــکر ها جان می 
دادنــد، ولی امــروز در فیلم کســی منی 
میــرد، فقط یاد 
گناه  بی  رفتگان 

زنده می شود.

 ، ل نبو ســتا ا
نوامر ٢٠١٢

نــس  ا ر فلو
آتالنتیس
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تعریف: 

دو کلیدواژه ی »وجه مشرتک« و »هدف 

مشــرتک« بــرای روشــن شــدن وضعیت 

فعالیت هــای گروهــی اعــم از هرنی یا 

علمی ست. وجه مشــرتک کارکردی درون 

ســازمانی دارد و هدف مشرتک کارکردی 

برون ســازمانی. در واقــع، انگیزه ی گرد 

هــم آمدن افراد و ســاخنت گــروه به هر 

نــام و عنوانی بــه این دو امــر مهم نیاز 

دارد. انگیزه  افراد بر دایره  وجوه مشــرتک 

می  چرخد و انگیزه  گروه بر مدار اهداف 

مشــرتک. موفقیت افراد در گرو موفقیت 

در اهداف تعیین شدهاســت. بنابر این، 

هیچ گروهــی منی  تواند بــدون انگیزه و 

داشــنت اهدافی بلند بــه نتایجی منطقی 

برســد. بــا بررســی ایــن دو واژه  مهم و 

تأثیرگذار می  توان وضعیت گروه ها را در 

کشورهای متفاوت سنجید. 

تجربــه ی  پیش رفتــه  کشــورهای 

فعالیت های گروهی را از رس  گذرانده اند. 

از چشم گیر ترین این فعالیت ها گروه های 

ســبز و گروه هایــی که در تولیــد فیلم و 

انیمیشــن تــالش می  کنند، می  تــوان نام 

بــرد. گروه های آزاد با آشــنایی به حقوق 

اجتامعــی و قانونی خود توانســته اند در 

همه ی حوزه هــای اجتامعی نتایج خوبی 

به دســت آورند؛ چرا کــه بخش مهمی از 

حقوق مدنی اجتامع را تشکیل می  دهند. 

در فعالیت هــای گروهی هر فرد توانایی 

خودش را مدیریت می  کنــد ولی اراده و 

خواســت خود را تابعــی از تصمیم های 

گروهی می داند. گــروه تعریفی انتزاعی 

نســبت به فرد دارد. پیش برنده  یا محرک 

گــروه افرادنــد. در ایــن گروه هــر فرد 

تابعی از توان فردی دیگر است. یک فرد 

می  تواند کار دیگران را به تعویق بیاندازد 

یا تقویت کند. وابســتگی شــدید به هم 

کار آنــان را زنجیروار پیونــد می  دهد. از 

این روست که انگیزه  گرد هم آمدن افراد 

بســیار مهم تر از هر چیز دیگر اســت و 

برای رســیدن بــه نتایج درخشــان به کار 

بســنت و مدیریت نیرو ها برای ماندگاری 

گروه ها اهمیت می  یابند. 

شکل گیری گروه ها: 

پیــش از هر چیز، تشــکیل گروه ها باید 

همراه با روشن سازی برنامه ها و اهداف 

باشــد و اینکه برنامه های خاص و جزیی 

آن چیســت. هر فرد جذب شده در یک 

گروه می  تواند اســتعداد و توان خود را با 

مقایســه ریزبرنامه ها و برسی آن رشکت 

جوید. بدون این پیش برنامه ها در واقع، 

انرژی افراد به هرز رفته و موجب هزینه   

اضافی می  شود. 

کار گروهی و کشورهای جهان سوم: 

در کشــوری نظیــر ایــران، کــه جایگاه 

فرد در تعاریف پیچیده مغشــوش مانده 

اســت؛ از این رو کــه تجربه های گروهی 

همــواره با سیاســت یک بــام و دو هوا 

اداره می  شــوند. وجه مشــرتک مورد نظر 

در کشــور ما بر اساس توانایی های فردی 

و تولیــد ایده و نظر نیســت. فرد ترجیح 

می  دهــد بیش تــر در فضای خــود و به 

تنهایــی فعالیت کنــد. کار گروهی نتیجه  

برخورد افکار و ایده ها با دیگران اســت 

و در یــک آزمون و خطــای واقعی به رس 

می  برنــد. با این حــال کار فردی و دور از 

دیگران، اگرچه همیشه با غرور از آن یاد 

می شــود، افتخاری بی پایه و اساس است؛ 

از آن رو کــه نتیجه هیچ اصطکاک و هم 

اندیشــی نیســت. در کار گروهی، افراد 

آوازه  خــود را از نتایــج مدیریت گروهی 

کســب می  کنند. عدم اعتــامد به دیگری 

یکی از عوامل مهــم دخالت ندادن افراد 

بــا توانایی های نزدیک به هم اســت. در 

دیدگاه مذهبی ما، هر کس مسؤول افکار 

و رفتار خویش است و بر این اساس، فرد 

مسؤولیت همه چیز را به تنهایی بر دوش 

خود می  کشد. 

حاکمیت و شکل گیری گروه ها

-تعصبات سیاسی

در کشــورهایی نظیــر مــا، گروه ها در 

وضعیت هــای گله ای تعریف می  شــوند 

و ایــن وضعیت در ســابقه ی تاریخی ما 

قدمــت دیرینــه دارد. در ایــن وضعیت، 

فــرد هیــچ تــوان و اراده ای بــرای ارایه  

ایده هــا و تفکــرات اش ندارد کــه بتواند 

در عرصه  عمومــی عرض اندام کند. هیچ 

»وجه مشــرتک«ی منی  تــوان یافت که بر 

پایــه ی توانایی هــای فردی باشــد. افراد 

غرق در »هدف مشــرتک« از پیش تعیین 

شــده تنها می  توانند مجــری برنامه های 

بی رس و تــه باشــند. برای رسگرم شــدن 

مــردم و افزایش آمار همــکاری، همواره 

از طرح هــای تکــراری و از پیــش تعیین 

شــده بهره می  برنــد کــه دارای هیچ بار 

مفهومــی نیســت. گروه های فعــال نیز 
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خــارج از این طرح ها با گرفتاری های حاد 

و نامعمول روبه رو هســتند. با این روند، 

فعالیت هــای فرهنگی و علمی نیز تحت 

تأثیر فعالیت های اجتامعی به کنج عزلت 

فــرو می  روند. شکســت های بی شــامری 

کــه از فعالیت هــای عمومــی قســمت 

افراد می  شــود موجب خزیدن به تنهایی 

می  شود. 

تــرس و وحشــت موجــود در جامعــه 

گروه هــای فعــال سیاســی و فرهنگی را 

در حــوزه  خیلی کوچکــی از اعرتاض های 

در  و  اســت  کــرده  محــدود  گروهــی 

  نهایــت همه ی فعالیت هــا در اعرتاض و 

مشارکت های مقابله با دستورات حکومتی 

می  شــود.  خالصــه 

گروه هایــی کــه در 

فعالیت هــای  گــرو 

سیاســی نیســتند و 

تا حــدودی می  توان 

کرد،  فرضشــان  آزاد 

بــرای  مخاطبــی 

خــود  ایده هــای 

منی  یابنــد و یــا بــا 

اقبــال خیلــی کمی 

روبــه رو می  شــوند. 

در  مخاطــب  نبــود 

فرهنگی  عرصه های 

توجــه  و  علمــی  و 

عموم بــه مســایل سیاســی و تنش های 

موجــود در جامعــه موجب کنده شــدن 

غیرسیاســی  فعالیت هــای  از  گروه هــا 

می  شــود. از این رو، حرکت های گروهی 

در کشــورهایی نظیر ما بیش تــر گذرا و 

شــتاب زده به نظر می  رســد. خیل زیادی 

از گروه هــا با جمــع آوردن انرژی خود و 

ترسیم برنامه هایی برای آینده وقت رصف 

می  کننــد ولی به ســبب نبــود ارتباطات 

اجتامعی مناســب فرو می  پاشند و جز رد 

پایی از خود چیزی باقی منی  گذارند.

 

- تعصبات ملی و شکل گیری گروه ها

مدتی ست که وضعیت پرتنش در ایران 

موجب زنده شدن تعصبات ملی در گوشه 

و کنار کشور شده است. تعصبات ملی و 

سیاسی چنان جایگاه ویژه ای در اجتامع ما 

رنگ عوام گرفته است که هر گروه آزاد نیز 

ناچار است با یکی از آن ها همراه شود تا 

در چشم عموم دیده شود. این بخشی از 

تنش های اجتامعی ست که ناهنجاری های 

ناخواســته نیز در جامعه باقی می  گذارد. 

بدین مفهوم، منی  توان تعریف درســتی از 

گروه هــای آزاد داد که کارکرد موفقی نیز 

داشــته اند. »هدف مشــرتک« وجه غالب 

محدودیت ها و موانعی ست که دودش از 

دو جــا برمی خیزد: تعصبات ملی و موانع 

سیاسی که هر دو از سوی حکومت شکل 

گرفته. بدین ترتیب، وجه مشرتک گروه ها 

بر مبنــای گرایش هــای عمومــی یعنی، 

گرایش های ملی و مخالف حکومت شکل 

می  گیــرد و ایــن ابدا منی  توانــد به تولید 

اندیشــه بینجامــد. این ها انگیــزه  کوتاه 

مدتــی برای گروه ها تولیــد می  کنند. این 

موضــوع که برخالف خرد فردی با فقدان 

خرد اجتامعی روبرو هســتیم، بستگی به 

اراده  حاکمیــت دارد که فــرد را از دایره  

خــود بودن دور می  ســازد و اجتامع را بر 

اســاس غرایز ابتدایی هدایــت می  کند یا 

دست به سازمان دهی نیرو ها با محوریت 

فردی می  زند. 

در  افــراد  بــه وجــه مشــرتک  توجــه 

جوامعی چــون ایــران یعنــی رویکردی 

خودآگاهانــه کــه می تواند دردرس ســاز 

باشــد. برای برانگیخنت توانایی های افراد 

در یک گروه، داشنت اشــرتاِک وجه مانند 

انگیــزه و عالقــه یکــی از رضوریات کار 

سازمانی ســت. و پدید آمدن آن برای یک 

گروه برابر با اعــالم موجودیت یک گروه 

توانــا در برابر تصمیم های شــتاب زده و 

بی مثر کسانی ســت که فــارغ از هر گونه 

برنامه ریــزی و مدیریت منابــع به دعا و 

آرزو متوسل می  شوند. 

جمع بندی: 

بــا  کشــورهایی  در 

دیــدگاه پدرســاالرانه و 

تســلط فرد بــر افراد و 

جوامعــی بــا رده هــای 

سلســله مراتبــی وجــه 

مشــرتک هیــچ تعریف 

منطقــی نــدارد. افــراد 

وجــه  اســاس  بــر  نــه 

مشرتک شان در سالیق و 

نیازهای شــان بل که، بر 

اساس هدف مشرتکی که 

دارند تالش می  کنند تــا در رده بندی های 

ســازمانی جای گیرنــد. به انــدازه ای که 

بــر فردیت خود پشــت پــا می  زنند و در 

هدف تعریف شــده جذب می  شوند ودر 

پست های باالی اجتامعی حضور می  یابند. 

کسی از جایگاه و فلسفه  وجودی خودش 

منی  پرسد. جامعه ای که همواره از جایگاه 

ســنت و رشع پاســبانی می  کنــد، هرگز 

منی  توانــد تصــور کند با از دســت دادن 

آنچــه بالیی رسش خواهــد آمد. رشیعت 

راه نیســت؛ رشیعت سنگری برای مبارزه 

و حرکت دســته جمعی به سوی اهداف 
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مشرتک است. در آن سوی هدف مشرتک 

چیــزی وجود ندارد مگــر توهم مبارزه با 

دیگــران. همه چیز به خــودی و دیگری 

تقسیم شــده اســت: موســیقی خودی، 

فرهنگ خودی، دانش خودی و... 

جوامع بــا اولویت توانایی هــای فردی 

دارای استعدادهایی می  شوند که موجب 

تشــکیل گروه ها برای سازمان دهی در به 

کارگیری نیروهاســت. این جوامع پس از 

توجه ویژه به خواســت ها و گرایش های 

افــراد بــه مدیریــت نیرو هــا و جــذب 

نیروهــای  از  حداکــری 

خطرکننــده  و  مســتعد 

می  پردازد که موجب ظهور 

گروه های هــم فکر و هم 

ایده می  شــود. این گروه ها 

هــم  را  خــود  کار  بنــای 

ســو بودن در یــک هدف 

مشــرتک می  بیننــد. یعنی، 

در حالی که وجوه مشرتک 

خود را برای گرد هم آمدن 

می  یابند، برای رســیدن به 

آرمان واال بــه خطر کردن 

قله های  بــه  تا  می  پردازند 

اکتشــاف و نوآوری برسند. 

با حذف مرحله ی نخست، 

یعنــی پیش از رســیدن به 

هم فکری و هم اندیشــی، 

تنها چیزی که برای گروه ها 

می  ماند اهداف مشــرتک است. آنچه این 

افــراد را در کنــار هــم قرار داده اســت 

چیزی ســت کــه در دور دســت ها وجود 

دارد و از آنجایــی که بنــای همکاری بر 

توانایی هــای فردی نیســت، یــک تصور 

آرمانــی و از پیــش ســاخته شــده همه 

چیــز را تعریــف می  کند. فــرد در چنین 

جامعه ای فقط مجری ســت و نه تصمیم 

گیرنده و کارســاز. از ایــن رو، گروه های 

مبتنی بر اهداف مشــرتک بیش تر بر یک 

صدایــی دچــار می  شــوند و آزادی های 

فردی را مختل می  کنند. برای یافنت راه ها 

و ایده های نو خطــر کردن یکی از موارد 

مهم شمرده می  شــود که تنها در حوزه ی 

فــردی می  تواند رخ دهــد و جامعه هیچ 

گونه توجهی به این امر تاریخ ســاز ندارد 

و شــاید بتوان گفت، جامعه درســت در 

جهت خالف آن عمــل می  کند. نیروهای 

بالقوه ی جامعه غالبا در راســتای آرامش 

بخشــیدن به همه چیز، خطر را از دور و 

بر خود می  زداید. جسارت فرد اگر توجهی 

به این خواســت اجتامعــی بکند به افول 

رفته و از توانایی های اش خواهد کاست. 

توجــه بــه وجــه مشــرتک در گروه ها 

موجب تخصص گرایی می  شود. در راستای 

رسیدن به هدف تعریف شده افراد لزوما 

باید اســتعداد مورد نظر را داشته باشند. 

بر اساس این تخصص است که گروه برای 

رســیدن به آنچه کــه برنامه ریــزی  کرده 

است، موفق می  شود. اما غالب گروه های 

اجتامعــی در ایران با انگیــزه ی مبارزه با 

ناهنجاری هــا و تنش ها گرد هم می  آیند. 

هدف مشــرتک بــرای ایــن گروه ها رصفا 

در مبــارزه خالصــه می  شــود، از این رو، 

بیش تر به گروه های روشن 

فکری گرایش می  یابند تا به 

تخصص الزم. در جریان های 

اعــرتاض  فکــری  روشــن 

مهم ترین انگیــزه و هدف 

گرد هم آمدن افراد اســت. 

طــرف دار  گروه های  حتــا 

محیط زیســت در ایران از 

آنجایی که هیچ توان عملی 

برای اصالح منی  یابند، رصفا 

بدل  معرتض  گروه هایی  به 

می  شــوند. تاکنون هیچ راه 

کار عملــی و حتــا نظــری 

بــرای مراقبت از دریاچه ی 

اورمیــه  بحــران زده ی 

ارایــه نشــده اســت مگر 

اعرتاض هایی کــه منجر به 

بازداشــت شده  و  درگیری 

اســت. این گروه ها برای جلب نظر مردم 

رســانه ای بهرت و کارآمد تر از به خیابان ها 

ریخنت ندارند. فیس بوک تنها رسانه ای ست 

که محل اعرتاض های عمومی شده است. 

رسانه های رسمی غیر از پز رسانه ای و گاه 

سیاسی کاری انجام نداده اند.
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ایــن روز ها بــا آغاز ماه محــرم و صفر 
بســاط کســانی که از اعتقــادات خالص 
مردم نان می خورند رونق گرفته اســت و 
در هر گوشه ای از شهر که می روی پارچه 
نوشــته هایی را می بینی که نام هایی آشنا 
و گاهــی تکــراری را بر آنکــه از برپایی 
مراسم عزدارای برای سید و ساالر شهیدان 

خر می دهد. 
این روز ها هم زمان با ســیاه پوش شدن 
شهر ها، کاسبی کســانی که با استفاده از 
اعتقــادات مردم پولی بــه جیب می زنند 
و اعتبــاری برای خود بدســت می آوردند 
رونق گرفته اســت. از یک سو کسانی که 
به عنوان روضه خوان و مداح و ســخرنان 
به این مجالس می آیند و با دســتمزدهای 
نجومی اشــک ملت را در می آورند و چه 
کسانی که به بهانه برپایی مراسم عزاداری 
و پخش نذری از مردم پول می گیرند و در 
روزهایی که خیلی از مردم مدت هاســت 
که رنگ گوشــت و برخی دیگــر از اقالم 
خوراکی را ندیده اند؛ شــبی چند میلیون 
خــرج مراســمی می شــود که بیشــرتین 
مســتمعینش بازاریان و کســانی هستند 
کــه دارای متکن مالی هســتند. اما هیچ 
می دانید کــه هزینه های عــزاداری امام 
حسین در این روز ها چقدر متام می شود؟

 
به حق گلوی بریده... 

این روز ها ماشــین هایی که تا دیروز از 
ضبط هــای گرانقیمت بــا بلندگوهای که 
صدایش خیابــان را به لــرزه در می آورد 
جدید ترین آهنگ های پاپ و راک را پخش 
می کرد، صــدای نعره نوحــه خوان هایی 
را می شــنوی کــه با نازشــصت های چند 
میلیونی اشک مردم را در می آورند. نوای 
حسینننننننن حســیننننننن حسیننننن از 
کنار ماشــین های گرانقیمت جوانانی که 
بلوزهای مارک دارشان این روز ها مشکی 
رنگ شده است دل و گوش هر رهگذری 
را می لزرانــد. صدای مداحانــی که در و 
دیوار شهر پر شــده از نام هایشان که در 
حسینیه های مختلفی اجرای برنامه دارند. 

نکتــه قابل توجه این اســت که برخی از 
این مداحان در یک شب به طور همزمان 
در سه نقطه مختلف شــهر تهران برنامه 
دارنــد و بــه اصطــالح عامیانه بــرای در 
آوردن اشــک مردم خودکشــی می کنند. 
مداحانی که نه تنها صدای خوبی ندارند 
بلکه شــعرهایی کــه می خواننــد معنی 
درســتی ندارند و بیشــرت موضوعاتی که 
می گوینــد بخشــی از جعلیــات تاریخی 
اســت که براســاس روایت هــای غلط و 
نامعتر اســت و این گونه می شود که در 
میانــه مداحی گاهی می شــنوی که یک 
مداح چنین می خوانــد: »آقاجان من هر 
شب بهت تک می زنم، جواب ندی برایت 
پیامک می زنم.« کــه البته منظور از تک 
هم Miss Call انداخنت روی گوشی تلفن 
اســت. البته بیشــرت این مراسم با حضور 
یک روحانــی به عنوان ســخرنان رنگ و 
روی دیگری می گیرد. ســخرنانی که برای 
مردم از داســتان های کربال و داستان های 
صدر اســالم می گوید. امــا وضعیت این 

ســخرنانی ها نیز بهرت از مداحی ها نیست 
و بیشــرت روایــات روایت هــای نامعتری 
اســت که از زمان صفویه توســط برخی 
تاریخنــگاران و مقتــل نویســان شــیعی 
نوشته شده است و هیچ سندیت تاریخی 
ندارد. مانند داستان گریه کردن شیری بر 
رس پیکر مطهر امام حسین )ع( یا داستان 
فرار بی بی شــهربانو همــرس ایرانی امام 
حســین ع به همراه ذوالجنــاح به ری و 
رفنت در کوه. طی این سال ها بسیار شنیده 
بودم که بســیاری از ایــن روضه خوان ها 
و ســخرنان ها دســتمزدی برای سخرنانی 
در مجلــس امــام حســین منی گیرند. این 
رســمی بود که از دوران گذشته نیز بوده 
و بســیاری از روضــه خوانــان و تعزیــه 
گردان ها از روی عشــق و عالقه ای که به 
امام حسین و امئه دارند در این مراسم به 
طور افتخاری رشکت می کنند. اما به نظر 
می رسد که مدت هاست که چنین رسمی 
برافتاده است و تعداد مجالسی که برخی 
از این ســخرنانان و مداحان در آن رشکت 
می کنند مشخص است که برای پول وچک 
پول است که حنجره خود را پاره می کنند. 
برای اینکه از قیمیت مداحی در برخی از 
مراســم اطالع پیدا کنم بــا دفرت چند نفر 
از این مداحان و سخرنان ها متاس گرفتم. 
بیشــرت این مداحان خودشــان به تلفن 
همراه پاسخ منی دهند و از طریق منشی 
یا مســئول دفرت باید قرار را تنظیم کنید. 
به منشــی یکی از این سخرنانان مشهور 
که در تلویزیون نیز درس اخالق و ســاده 
زیســتی می دهد متاس گرفتم و پرســیدم 
اگــر حاج آقا قرار باشــد برای ســخرنانی 
بیایند چقدر باید تقدیمشان کنیم؟ مدیر 
دفرت حاج آقا با طامنینه جواب داد: »البته 
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ایشــان وقتشان پر است. اما بستگی دارد 
که قرار باشــد کجا و چــه مقدار صحبت 
کنند؟« پرســیدم: »بســتگی به چه چیزی 
دارد؟« گفت: »بستگی به جایی که دعوت 
می شــوند و همین طور اینکــه در تهران 
بخواهند صحبت کنند و یا به شهرســتان 
بیایند. همین االن بگویم که ایشان وقت 
اجرای برنامه در شهرستان های کوچک را 
حتی نزدیک تهران ندارند.« گفتم: »خوب 
فکر کنید تهران برای ســخرنانی شبی نیم 
ساعت در فضایل امام حسین )ع( و قیام 
کربال در خیابان فرشــته.« رییس دفرتشان 
گفتند: »البته ایشــان هــر جایی صحبت 
منی کنند. اما حاال شام اول مبلغ ۵میلیون 
تومان به کارت حاج آقا بابت یک شب به 
عنوان پیش پرداخت بریزید تا بعدا درباره 
قرارداد حضوری صحبت کنیم.« پرسیدم: 
»حاج آقــا اگر بخواهند خــارج از تهران 
سخرنانی کنند چقدر دستمزد می گیرند؟« 
کمی سکوت کرد و گفت: »ببینید خواهر 
ایشــان همین فردا عازم شیراز هستند تا 
در فالن مراســم رشکت کنند. سه میلیون 
تومان به کارتشــان ریخته شده است و با 
بلیت First Class هواپیام عازم هستند و 
شب هم باید در هتل هام اقامت کنند.« 
ســه میلیــون تومــان بابت نیم ســاعت 
سخرنانی آن هم درباب ساده زیستی امئه 
اطهــار! البته درباره ایــن حاج آقا بعد ها 
فهمیدم که بابت هر بار که در تلویزیون 
صحبت می کننــد در   هامن ابتدای برنامه 
دو تا سه سکه – بســتگی به برنامه دارد 
– به عنــوان حق القــدم می گیرند. البته 
ایشان منونه ای از سخرنانان مشهور تهران 
هســتند که این روز ها کســب و کارشان 
سکه اســت. در یک بررسی متوجه شدم 
که قیمیت ســخرنانان بســتگی به سطح 
علمی و شهرتشان دارد و این قیمت بین 
پانصد هزار تومان تــا پنج میلیون تومان 
در هر شــب در نوسان است. البته هنوز 
هم هستند ســخرنانان باسواد و مخلصی 
کــه در مجلس های معــروف و یا گمنام 

بدون دستمزد سخرنانی می کنند. 
در کنــار ســخرنانان مداحان هســتند. 
کسانی که طی دوره هایی تعلیم می بینند 

کــه بــا آواز و خواندن اشــعاری در رثای 
امام حســین و یارانش اشــک مردم را در 
بیاورند. اشــکی که به روایت بســیاری از 
این مداحان دستگیرشــان در روز قیامت 

خواهد شد. 

 از مداحان گذشته تا امروز... 
 در گذشــته مداحی کار کسانی بود که 
در طول سال شــغل های دیگر داشتند و 
این هرن به صورت خانوادگی در می انشان 
می چرخید. هر کســی دنگی صدا داشت 
یا قــاری قرآن می شــد یا با اســتفاده از 
روایت هــای مقاتــل و کتابی موســوم به 
روضــة الشــهدا روضــه خوان یــا تعزیه 
گردان می شــد. اما ایــن روز ها به کمک 
کالس هایی که توسط برخی نهاد ها، مثل 
سازمان تبلیغات حوزه هرنی، داشنت دنگ 
صــدا آخرین گزینه ای اســت کــه روضه 
خوان باید داشــته باشــد. بیشرت مداحان 
مشهور تهران در این روز ها بیشرت از آنکه 
صدا داشته باشند »رو« باید داشته باشند. 
مداحانی که گاهی صحنه مداحی را تبدیل 
به عرصه منازعات سیاسی و مجالی برای 
زدن رقبای سیاسی گروه خاصی می کنند. 
برای قیمت اجرای هر شب این مداحان با 
رییس دفرت یکی از مداحان مشهور تهران 
که بین جوانــان طرفدار دارد و مداحیش 
را در بســیاری از ماشین ها می شود شنید 

متــاس گرفتم. ماجــرا از آنجارشوع شــد 
که در روزهای نخســت ماه محرم ســوار 
تاکســی شــدم کــه از ضبــط آن صدای 
نوحــه خوانی ایــن مداح با صــدای بلند 
پخش می شــد. البــه الی خواندن کلامتی 
کــه من تنها از ان نننننننن را می شــنیدم 
راننــده گفــت: »همیــن.... را می بنییــد 
خیلی صدای خوبی داره طرفداراشــم کم 
نیسنت خود من یکی. اما همین روزا توی 
تهران ســه جا برنامــه داره حاال چطوری 
به ایــن برنامه هاش می رســه منی دونم. 
دیروز رفته بودم مســجد.... توی می دون 
شــهدا نیومد. اما گفنت امشب می آد. آقا 
منی دونــی چه گرمــی داره صداش. ملت 
خودشــونو می کشــن براش.« به ســختی 
توانستم شــامره آقای مداح که چند سال 
پیش درگیر یک ماجرای اخالقی نه چندان 
خوشایندی هم شــده بود پیدا کنم. بعد 
از متاس از منشی پرســیدم. ایشان گفتند 
که: »وقت حاج آقا تا آخر محرم پره. توی 
صفر هم بعید بدونم جایی بتونن بیان.« 
گفتم: »قیمت اجرایشــان را می خواستم 
بدونــم.« منشــی گفت: »البتــه حاج آقا 
بــرای امام حســین می خواننــد و قیمتی 
نــدارد. اما خوب مردم دوســت دارند ناز 
شــصت و حق نفسشــونو می دن حدودا 
بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان 
برای یک ســاعت.« جای حرف و ســخن 
بیشــرتی نبود ســه مجلس در شب رضب 
در ۶۰ روز با احتساب بعضی روز ها مثل 
عاشــورا و تاســوعا که مجالس چندبرابر 
این است را باید با ماشین حساب حساب 
کرد. تلفن را که گذاشــتم یــاد خاطره ای 
از یک دوســت افتادم که گفت: »در یک 
مجلس عزاداری یکــی از همین مداحان 
تهــران آرام به گوشــه ای تکیه داده بودم 
کــه اتفاقا نزدیک منر بــود. چون تاریک 
بود مداح منی توانســت مــن را ببیند. در 
تاریکی در گوش فردی که کنارش ایستاده 
بــود آرام گفت به فالنی بگــو غش کنه. 

االن وقتشه تا دم بگیرم.«
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متاشاخانه بوی وجد می داد، از عرق

بوی تِن مردان نیمه تحریک، 

بریانتیِن ماسیده ی پرسکان بالغ

و چرم نامرغوب دستکش های زنانه. 

فرشته ی معلِّق صحنه

آوازهای کهنه می خواند

بافته ی مصنوعی گیسوان طالیی را

به موهای کوتاه گره زده بود

و زیر بال هایش

سیم های مورِّب فلزّی داشت. 

- »بلیط این پی اِس

سال هاست یک بها دارد« 

کسی گفت

و   هامن وقت که می گفت

یک زن از حاشیه تاریک، بیرون زد

راه که می رفت

بارانی اش، خاک شیار خیابان را

به خود می گرفت

زنی که با اّرابه خدایان، به آسامن منی رفت

و کافه های تنش

بوی گوشت رسخ شده و رشاب می داد. 

میان محاق پستان ها

دسته کولیان، اوراد بومی می خواندند

و آتشگردان ها

رسخی دّوار چشم ها را

در حرکات مرّدد مبهوت

می چرخاندند. 

خطی در کف دستانش

نسب زن را به »آنتیگونه« می رساند

رسپیچیی نازنده ای

از قدم ها به قلب می رفت

و از قلب به قدم ها. 

ذات ناِب منایش بود

که پرده می انداخت

و آنتیگونه می خواند: 

 »ناخن هایم شکسته، 

انگشتانم پر از خون

و بازوانم پر از زخم شالق نگهبانان توست

اما من هنوز ملکه هستم
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تصور کن مدام آژیر می کشند و تو حتی 

بــرای یک دوش گرفــنت، نگرانی باز رنگ 

قرمز هشــدار دهد که باید بــه پناهگاه 

بــروی. حتــی منی دانی آیــا می توانی در 

کمرت از یــک دقیقه خود را بــه پناهگاه 

برسانی یا باید نرتسی و زیر دوش مبانی. و 

این قصه سال های زندگی ات باشد و یک 

لحظه حس کنی اخطار جنگ بخشــی ا ز 

زندگی هر روزه ات شده است. 

از این حمله هم جان سامل بدر بردیم. 

من یــک ایرانی ام. ســاکن ارساییل. پس 

من یک ایرانــی ارساییلی هســتم. نیمی 

از وجــود من برای ایــران می تپد و نیمی 

از وجــودم هر روز در هراس موشــک ها 

و جنــگ، در هــراس آوار شــدن خانه بر 

رس کودکانم و در هــراس آوارگی دوباره 

می تپد. از جنگ بیــزارم از هر خمپاره و 

موشــکی که چه بر رس کودکان من فرود 

آیــد چه بــر رس کودکان غزه امــا روزگار 

جــور دیگــری ورق هایــش را می چیند. 

دولت ایران به حامس اســلحه و موشک 

می فروشــد و مردمان فلســطین را ســپر 

جنگ هــا و تبلیغات خــود می کند. و من 

همچنــان متحیر به زندگی در جنگ نگاه 

می کنم. 

تل آویــو ۱۹ نوامــر ۲۰۱۲: از اداره بر 

می  گــردم هوا کــم کم تاریک می  شــود، 

رادیو روشــن اســت از تعداد موشک ها 

و راکت هــا کــه امروز به طرف شــهر ها 

پرتاب شــده و از میزان خرابی ها صحبت 

در میان اســت. تعداد آن ها در طول این 

چهار روز از عــدد هزار می گذرد. هر دو 

دقیقه پخش برنامه قطع می  شود و اعالم 

می  کنند »رنــگ قرمز«! ایــن رنگ یعنی 

شــهرهای اشدود، ســدروت، اشکول و.... 

مورد حمالت موشکی قرار گرفته اند. 

در حال پیچیدن به طرف اتوبان هستم 

که صدای آژیر جنگ دوباره بلند می  شود. 

همراه من همه کسانی که در حال راننده 

گی هســتند خودروهای خود را در   هامن 

جــا خاموش می  کننــد و دنبــال پناهگاه 

می  گردند. چــون ســاختامنی در اطراف 

نیســت همگی طبق دستورات ایمنی که 

از قبل بار ها و بار ها آموزش داده اند روی 

زمیــن دراز می  کشــیم و رس خود را میان 

دو دستامن می گیریم. زنی که کودکش در 

صندلی مخصوص کودکان نشسته، موفق 

بــه بازکــردن کمربند ایمنی او منی  شــود 

بــا حالتــی که تــرس و اضطــراب رسارس 

وجــودش را گرفته با فریــاد طلب کمک 

می کند. بعد از اینکه به او کمک می  کنند 

کــودک را بــر روی آســفالت می گــذارد 

و در حالــی که رس کودکــش را زیر بدن 

خودش قرار می دهد بــر روی زمین دراز 

می کشــد. صدای زوزه کشیدن موشک ها 

فضا را پر می کند و ناگهان آسامن نورانی 

می شود. بعد انفجار مهیبی در آسامن رخ 

می دهد. این انفجار یعنی موشک در هوا 

توســط »کاله آهنین« خنثی شده است. 

ابتدا ســکوتی عجیب و بعد صدای گریه 

کــودکان و فریادهای آدم های دور و برم. 

یک معنا بیشــرت ندارد و آن این است: از 

این حمله هم جان سامل بدر بردیم. 

همه چیز اینجا تعطیل است 

من در شهرکی در شامل تل آویو زندگی 

می کنم. در   هــامن روز اول جنگ، ارتش 

ارسائیل مخازن موشــک های بــا بُرد دور 

را که توســط رژیم ایــران به حامس اهدا 

شده بود را انهدام کرد و بنابراین کمرت در 

معرض خطر هســتم. اما فامیل ها که در 

شهرهای اشدود و اشکلون زندگی می کنند 

متام روز در پناهگاه ها به رس می برند، هر 

روز ده ها موشــک به جانب آن ها پرتاب 

می شود و زندگی در این شهر ها کامال فلج 

شده اســت. روزانه هربار بعد از شنیدن 

خر افتادن موشک در این شهر ها با آن ها 

متــاس می گیرم تا از سالمتشــان اطمینان 

حاصل کنم. زندگی فلج شده، کشاورزی، 

دانشگاه برئشوع، مدارس، اداره ها و... در 

شعاع ۵۰ کیلومرتی از غزه تعطیل شدند.

در دهــه ی ۱۹۹۰ همزمــان بــا قیــام 

شــهروندان فلســطینی کــه بــه انفجار 

اتوبوس ارساییلی هــا و عملیات انتحاری 

در قلب شــهرهای ارسائیل همــراه بود، 

فلســطینی ها از طرف غزه به شهرک های 

ارسائیلی هم مرز خمپــاره پرتاب کردند. 

از سال ۲۰۰۱ اما این خمپاره ها تبدیل به 

موشک های »قسام« شده اند. 

در ســال ۲۰۰۵ بعــد از خــارج شــدن 

نیروهای ارسائیلــی از غزه و واگذاری آن 

به نیروهای فلســطینی، پرتاب موشک ها 

باال گرفت و بعد از یکسال و بعد از اینکه 
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فعالیت های دیپلامتیک برای جلوگیری از 

پرتاب موشــک ها به جایی نرسید، جنگ 

سختی بین طرفین در گرفت که در پایان 

آن حامس متعهد شد که از پرتاب موشک 

و خمپاره به طرف ارسائیل خوداری کند. 

در ســال ۲۰۰۸ به دنبــال پرتاب مداوم 

موشــک ها و راکت ها توســط حامس به 

طرف شهرهای اشکلون و سدروت، جنگ 

دیگری بین طرفین در گرفت که در پایان 

آن دوباره حــامس تعهد کرد که از پرتاب 

موشــک به طرف ارسائیل اجتناب خواهد 

کــرد. اما این توافق هــم دوامی نیاورد و 

درپایان   هامن ســال، ســیل موشک ها از 

طرف حــامس و جهاد اســالمی به طرف 

ارسائیل رسازیر شــد که منجر به این شد 

که ارسائیل گذرگاه های بین ارسائیل و غزه 

را ببندد. اما پرتاب موشک ها همچنان به 

طرف شهرهای ارسائیل ادامه یافت. 

بــه  حــامس  کوتــاه  مدتــی  از  بعــد 

موشــک های جدیدی با برد بیشرت دست 

یافت که تا شــهرهای اشــدود، برئشوع و 

یّونه می رســیدند. حامس بــا اینکه اظهار 

متایل به ادامه ی آرامش می کرد، همچنان 

به پرتاب ده ها موشــک در روز به طرف 

ارسائیــل ادامه می داد. همچنان رشوع به 

دریافت موشــک های با برد زیاد از ایران 

کرد. 

در جنــگ یکامهه ای کــه در ۲۱ ژانویه 

۲۰۰۹ به پایان رســید، نیروهای ارسائیلی 

کارگاه هــای موشــک ســازی را در غــزه 

منهــدم کردند. این جنگ با تلفات زیادی 

از دو طرفین به پایان رسید. 

اما چندی نگذشت که شلیک موشک ها 

و راکت ها به طرف ارسائیل آغاز شــد که 

روزانــه بــه چندین پرتاب ختم می شــد. 

در اکــر ایــن مــوارد ارسائیــل در مقابل 

ایــن پرتاب ها واکنش نشــان منــی داد. از 

طرفی خر رســیدن محموله های شــامل 

موشــک های دور برد از طرف رژیم ایران 

به غزه هر روز بگوش می رسید و مردم را 

نگران تر می کرد. 

چه باید کرد؟ 

در ۱۳ نوامــر امســال حــامس و جهاد 

اسالمی ده ها موشــک به طرف شهرهای 

ارسائیــل پرتــاب کردند. ایــن پرتاب ها با 

واکنــش فعلــی از طرف ارسائیــل مواجه 

شــد؛ واکنشی که هنوز به شدت و حدت 

ادامه دارد. 

برای پیشــگیری از آســیب دیدن از هر 

تنش و درگیری دو راه وجود دارد: 

- ســاخت وسائلی که تا رسحد امکان از 

آسیب جلوگیری کند

- شناســایی آن عامــل آســیب زننده و 

سعی بر نابودی آن پیش از خسارت

برای جلوگیری از آســیب موشــک ها به 

شهروندان ارسائیلی ها در طی این سال ها 

پناهگاهایی در ســاختامن های مسکونی 

و محــل کار ســاخته اند. در خیابانهــای 

شهرهای مورد حمله موشک ها، دیوارهایی 

از بنت برای عابرین ســاخته شــده است. 

دستگاه های الکرتونی ساخته شده اند که 

قادرند محل فرود موشــک ها را همزمان 

با پرتاب آن ها شناســایی کرده و آژیرهای 

خطر را به صدا درآورند. و از همه مهم تر 

ســاخت ضد موشــک های »کاله آهنی« 

اســت که در نود درصد مــوارد موفق به 

منفجر کردن موشک ها در هواست. 

از جنگ متنفرم و با سیاست های دولت 

فعلــی در ارسائیــل مخالفــم. روز هــا و 

شب های ما مدام با خون و جنگ و تهدید 

و نفرت پر شــده اســت و آن آرامشی که 

کــودکان ما و کودکان آن ها مســتحق آن 



25

هستند به ناحق از آنان گرفته شده است. 

خســته ام و منی دانــم آیا اگر شــهروندان 

کشور دیگری در طی دوازده سال روزانه 

زیر رگبار موشــک ها بودنــد آیا فقط به 

انتخاب راه اول در بین دو راه ذکر شــده 

اکتفا می کردند؟ و یا در برابر هر حمله ای 

حمله می کردند. 

 می دانم خــون به خون شســنت محال 

اســت و خــون خــون مــی آورد و نفرت 

نفرت. با این حال از کسانی که بین خون 

و خون فرق می گذارند بیزارم و همچنین 

آنهایی که کشــته شــدگان از دوطرف را 

می شــامرند و برطبق آن قضاوت می کنند 

را دوستداران واقعی حقوق برش و انسان 

منی دانم. 

هر انســان یــک دنیای کامل اســت و 

کشــته شــدن او خاموشــی یک دنیاست 

و هرکــس که در این مــورد بین ملیت و 

مذهب فــرق می گــذارد انســان واقعی 

نیســت. فرقی منی کند دخرت من غرق در 

خون باشــد یا دخرتکی عرب در غزه. فرق 

منی کند و درک این عدم متایز خود نیاز به 

بلند اندیشــی دارد که گاه در ما نیست و 

یا هست و منی خواهیم دنبالش بگردیم. 

رسان حامس مانند اکــر رسان در خاور 

زمیــن برای جان شهروندانشــان ارزشــی 

قائــل نیســتند و بــه آن هــا بــه عنوان 

وســیله ای برای پیشــرد هدف های خود 

نــگاه می کنند. کمک های مالــی را یا به 

جیــب خــود می ریزنــد یــا رصف خرید 

اسلحه می کنند. پایگاه های پرتاب موشک 

را در قلــب مناطق مســکونی و حتی در 

بام ها، مســجد ها و مدارس بنا می کنند تا 

اگر مــورد حمله قرار گیرنــد بیگناهان را 

هم به مرگ بکشانند و از مرگ آن ها سوء 

استفاده ی تبلیغاتی کنند. 

در ایــن میان واکنش در مقابل مســاله 

غــزه  جنــگ  و  فلســطین  و  ارسائیــل 

واکنش هــای متفاوتی از جانــب ایرانیان 

دیده می شــود. عده ای که قایل به شعار 

آزادی و برابــری هســتند و معــروف به 

و  پیگیــری  و  بی تحقیقــی  روشــنفکری 

بدون آنکه بدانند کــه واقعیت در دیگر 

سو چگونه است دســت به قضاوت های 

بعضا یک جانبــه و افراطی می زنند و به 

شامرش تعداد کشته شــدگان می پردازند 

و ســعی می کننــد بــا اعــداد و ارقام به 

تحلیل های خود جان ببخشــند. کسی به 

ایــن فکــر منی کند که حامس چــرا بجای 

ساخنت مدرسه و تالش برای آموزش زنان و 

کودکانش چرا هر بار و با بهانه ای موشک 

پرانی می کند و باز شهر ها و روستا هایش 

را اســیر جنگی دوباره می کند. کشــوری 

کــه هیچ زیر ســاختی بــرای حفظ جان 

شــهروندانش ندارد چرا بجــای اینکه این 

فضــا و امکانــات را افزایــش دهد تن به 

جنگ می ســپارد؟ چرا کســی در ماجرای 

فلســطین و ارساییل دنبال صلح منی رود؟ 

و تــالش منی کند تا این مســاله را نهادینه 

کند. مدت هاســت سوریه در آتش جنگ 

می ســوزد و صدایی از جایــی در منی آید 

و کســی در پی آن نیســت که از کشــته 

شــدگان بی گناه ســوری حرفی بزند. اگر 

جان انســان عزیز است پس چرا واکنشی 

در برابر کشــتارهای اسد شکل منی گیرد؟ 

چرا این دوستان حرفی از جنگ، کودکان 

کشــته شده و آوار خانه ها بر رس مردمان 

منی زنند؟ آیا این یک ســویه نگری درست 

است؟ شاید بهرت آن است که بجای دامن 

زدن به آتش خشــم فلســطینی ها، برای 

فردای رسارس آرامــش و امید کودکان آن 

رسزمین بنویسیم و بیانیه صادرکنیم.
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توکا فرزند منوچهر نیستانی شاعر درگذشته و برادر مانا نیستانی کاریکاتوریست 
اســت. وی در ســال ۱۳۶۶ از دانشــگاه علم و صنعت ایران در رشــتٔه معامری 
فارغ التحصیل شده اســت. او فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۵۸ با هفته نامه 
»کتاب جمعه« به رسدبیری احمد شاملو آغاز کرد. توکا سابقٔه همکاری با بیش 
از ۵۰ نرشیه را در کارنامه اش دارد و تابه حال ۲ بار به عنوان بهرتین کارتونیست 
در جشــنوارٔه مطبوعات ایران انتخاب شده اســت. توکا در ســال ۱۳۸۹ از ایران 

رفت و در تورنتو، کانادا سکنی گزید.
توکا قرار است با » تابلو« همراه باشد و در هر شامره یکی از کارهای خودش 
را روی این تابلو نصب کند. این بار توکا در ویدیویی که ساخته یکی از کارتون 

هایش را اینگونه رشح می دهد.
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 شالگردن زرد بسته بود... زرد زرد!عینکش 
را هم زده بود. هامن عینک ریز. گرد و آبی 
که به قیافه درشــت و پت و پهنش اش یک 
ذره هم منی آمد. حتم داشــتم چشــمش از 
چشــم من هــم قوی تر بود. کــت پدرش را 
می پوشید: گشاد، چارخانه، حتی زشت. می 
گفت پدرش با هامن کت در خیابان ها مرگ 
بر شــاه می گفته و زیر بغلــش را وقتی پاره 
کرده که می خواســته مشــتش را به آسامن 

برساند البد
دوســتش، هامن دخرتکی کــه موهایش را 
بنفــش کرده بود را هم با خــود آورده بود! 
رنگ موهایش را دوســت داشــتم با چشــم 
هــای آبــی اش – اگــر اورجینــال باشــد – 
هامهنگی داشــت و با پوســتش هم! شــال 
قرمز و مانتوی گشــادش هم بدک نبود. هر 
دوشــان می خواســتند هامن طــور به نظر 
برســند که نیســتند. من اهل قضاوت و این 
حرف ها نیستم، اما این را وقتی فهمیدم که 
رشته شان نقاشی بود و منی دانستند پیکاسو 

رئال هم می دانسته... بهرت از کوبیسم!
از کامــو حــرف مــی زدنــد. زیــادی! من 
"بیگانه" را، "طاعون" را، "کالیگوال" را، "مرثیه 
ای برای یک راهبه" اش را خوانده بودم. مرا 
چه به چرت گفــنت از کامو؟ اصال مرا چه به 
کامو؟ اما او با آن شــال گردن زرد بی ریخت 
بــی مایه، کامــو را عمو آلــرت خطاب می 
کرد و راجع بهــش خطابه ای نطق که بیا و 
ببین! در همین حین دوست دیگرش، هامن 
پرسکی که  پرسها را بیشرت از دخرتها دوست 
داشت؛ آمد! برایش "بیگانه" آورده بود! می 
گفت "ایــن هم از سفارشــت"! جذاب بود. 

خوش لبــاس. در مایه های همین دوســت 
شــاگردن زرد ما، اما بــا هارمونی عجیب و 
دوست داشــتنی. وقتی رفت دخرتک گفت: 

داره دکرتای ادبیاشو می گیره، یهودیه!
گفتم چه جاولب!خب راســتی هم جالب 
بود برام. یــادم رفت ذکر کنم که همگی در 
حیاط دانشگاه روی چمن ها نشسته بودیم! 
فاصلــه ی بینامن هم پر بــود از زباله های 
آمبیوه و ســیگار و فندک و پاکت کیک های 
بی بی. پول کافه رفنت نداشتیم. هر وقت هم 
که داشتیم در واقع از خریدن کتاب گذشته 

بودیم و به کپی کردن جزوه قناعت...
جالبش هم بــرای من اینجا بود که  پرسی 
با این رشایط عالوه بر اینکه از هوشــش در 
راه درســت )یا حداقل به نظر من درســت( 
اســتفاده کرده، رس و شکلی نرمال هم برای 
خودش زده و زندگی شــخصی اش هم مثل 

پرچم در ریخت و قیافه اش فریاد نکرده.
فردای آن روز در دانشکده پرسه می زدم – 
در واقع پس از دست به رس کردن استاد کار 

دیگری نداشتم که انجام بدهم جز دانشگاه 
گــردی – که همین پرسک یهودی فوق الذکر 

صدایم زد: "هی خانوم جون!"
خنده ام را خوردم. چه کســی جز خودش 
می توانســت باشــد که در حلقه ی دخرتها 
نشســته بود و حیــن درد دل کردنش مرا از 
پشــت رس شناخته بود و با آن صدای بم مرا 
"هی خانوم جون" خطاب می کرد؟ باز باعث 
تعجبم شــده بود جین ســاده و پیراهن راه 
راه آبی ســفیدش. همه حرفش هم این بود 
کــه کیفم را از کجا خریده ام با وضعیت یک 
دانشــجو مثل من – یا تقریبا هر دانشجویی 

که تا امروز دیده ام – ســوالش جز " جمعه 
بازار" هیچ جواب دیگری منی توانست باشد. 
جمعــه بازار عزیز و مقدســی که با جیب و 
سلیقه آدمهایی مثل من جور در می آمد اما 
نه دیگر حاال. مدت ها بود که وقتی از کسی 
می پرســیدی "جمعه بازار چــه خر؟" قیافه 
اش در هــم می رفت و بــا بی تفاوتی کامال 
ظاهری می گفت " خر ندارم. بابا دیگه مثل 
قبل نیســت". منی دانم چرا امــا پناهگاهی 
بود برای خودش در رسما ســقفی که رفقای 
رسما زده را زیر خود با چای ارزان جا میداد 
و ســایه ای که در تابســتان ولگرد های ترم 

تابستانی را مهامن خنکی اش می کرد.
پرســید "کجــاس؟ جمعــه بــازارو می گم 
جونم!"... جوابش را دادم. میگفت منی داند 
کجاســت. اسمش را هم نشــنیده. اسم یک 
مــارک را گفت که البد از آن مارک هاســت 
کــه... از آن مارک ها دیگر؛ و فکر می کردم 
کیف طفلک من هم از هامن هاست. و بعد 
رشوع کرد به روده درازی و حرف از درس و 

دانشگاهش. از دقیق شدن در حرف هایش 
می شــد فهمید که وضــع مالی خودش هم 
از آن وضع هایی اســت که... از آن وضع ها 
دیگر... اما نا خواســته، این را هم می شــد 
فهمید که نا خواســته به چیزهایی اشاره می 
کند که من نخورده ام، ندیده ام،  نپوشــیده 

ام، سوار نشده ام...
آخرش هم بلند شــد رفت. می گفت راس 
ســاعت فالن باید در کتابخانه باشد. برنامه 
اش – برنامــه ی انفــرادی آن هــم – به هم 
می ریخت اگر منی رفت. عجب آدم جالبی... 

همه چیزش رس جایش بود!!
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دیر تر از بقیه ی سخرنانان آمد، ولی آمد! 

با دیدنش دوباره قلبم از قفسه ی سینه 

داشــت بیرون می پریــد. می دانید... من 

مات می مانم! مثل کودکی که اول بار در 

آینه تصویر خود را می بیند. نه اینکه من 

در این بــزرگ تصویر خود ببینم، نه! من 

مات می مانم! 

 

او انگار از دنیای دیگری اســت. شقُّ و 

َرق مانده اما با دنیای شقُّ و رقّان بیگانه 

است. صمیمیت او در برخورد با همه از 

بزرگ و کوچک، دانشــمند و بیســواد به 

گونه ای اســت که نه انگار خالق یکی از 

شاهکارهای ادبی ایران زمین است. او به 

واقع معنای درخت پربــار و رسبه زیری 

است! 

از هــم  را در بســیاری  ایــن ویژگــی 

نســل های او دیده ام. چیزی که بسیار کم 

در بین هم نســالن خــودم می بینم! همه 

هم می دانید چه می گویم. 

خالــق  می گویــم.  را  آبــادی  دولــت   

»کلیدر«، »مرد« و »جای خالی ســلوچ«. 

او ایستاده است. هنوز در قلمرو بی کران 

ادبیات ایران ایستاده است. من نشستم. 

من ماتم برده بود! 

وقتــی پله های ســالن را تــا پایین رفت 

ماتــش بــودم. به ردیــف اول که رســید 

بی خیــال مــردی که داشــت از این و آن 

نقل قول می کرد و شعر می خواند، رشوع 

به گفنت بَه بَه به حضــار رفیقش کرد و با 

شلوغی بسیار رو بوسی کرد و دست داد 

و در آغوش کشید. من ماتم برده بود! 

 

نشســت، می توانســتم شــانه های پهن 

و موهای ســفیدش را از پشــت ببینم نه 

چشم هاش را نه خنده اش را نه اخمش را! 

من ماتم برده بود! 

 

برای ســخرنانی فراخوانده شــد. چونان 

جوانی ۲۰ ســاله )ماشاالله( از روی سکو 

باال رفــت و با چهره ای خاص و با نگاهی 

شیطنت وار در کنار علی دهباشی ایستاد 

و بــه پله های ســن نــگاه کــرد و گفت: 

باید از این ها باال می آمدم؟! و دســت به 

پیشانی کشید. من ماتم برده بود! 

 

وقتی منت سخرنانی اش را می خواند نفس 

باال منی آمــد، حروف در هــوا با حرکاتی 

کوانتومی باالی رسم در حرکت بودند. بر 

رس هم می زدند تا در دهانش بنشــینند. 

و سوال در رسم، چگونه چگونه چگونه؟! 

می خواند، کلامت سعادمتنِد برون آمده از 

دهانش با فخر از گوش می گذشتند و به 

جان می نشستند! من ماتم برده بود! 

 

از ســالن بیرون رفت. من 

متوجه نشده بودم. مات 

گفت:  ســپیده  بــودم! 

رسگشــته  بیرون.  رفت 

بودم. از ســالن بیرون 

رفتــم در بــاران در آن 

باال  دلشــاد  کوچــه 

رفتــم.  پاییــن  و 

نبود.  او  از  اثری 

داخل ساختامن 

اورا  برگشــتم 

کنجــی  در 

دیدم ایستاده 

چــای  و 

 . شــد می نو

بــرده  ماتــم 

بود! 

 

بقیــه بــا او عکس 

می انداختنــد و صحبت 

نــد  د می کر

اما  من 

توان یک قدم رفنت به سوی او را نداشتم 

)لعنت به این خجالت(. به سالن بازگشت 

و من دنبالش دویدم. نرســیدم. رفت در 

جای خود نشست. من بغض کرده بودم. 

 

لعنــت به راه هــا! لعنت بــه دوری که 

مــرا همیشــه دور می دارنــد از آنانکــه 

تشنه ی دیدنشان هستم. دیر بود و وقت 

بازگشنت! من می گریستم! 

وقــت  بــه  اســت  موهبتــی  بــاران 

گریسنت های خیابانی! 

بازگشتم، مات، مبهوت، گریان! 

به امید دیدارش دوباره!
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پروژه های دانشگاهی همیشــه وقتی توانسته اند به صورت گروهی اجرا شوند 

و در ســطحی بزرگ تر اجرا شــوند تاثیری بیشرت داشته اند و كاربردهای گسرتده 

تری داشتند. یكی از این پروژه ها ویدئو زیر است كه بدست افرادی خوش فكر 

و جوان طراحی و توسط دانشجویان دانشگاه تهران اجرا شده است.
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با بــه بازار آمــدن تبلت هــای مختلف این امــکان برای 
نارشین فراهم شــده اســت که بتوانند مطالــب خود را با 
هامن شکل و شــامیل مجله برای تبلت ها نیز فراهم کنند. 
هرچند که اپ های مختلفی به طور مســتقل برای مجالت 
و روزنامه هــای مختلف ایرانی و خارجــی وجود دارد اما 
به نظر می رســد »مجله« اولین اپلیکیشــنی است که قصد 
دارد مجموعه ای از مجالت مختلف را به طور کامل پوشش 

بدهد.
اگر شــام هم از آن دسته افرادی هســتید که به خواندن 
مجله عالقه دارید و هــر هفته یا هر ماه مجالت مختلفی 
خریــداری می کنیــد و در ضمن صاحب یــک آیپد یا یک 
تبلت اندرویدی هستید، شــاید متایل داشته باشید مجالت 
مورد عالقه تان را روی تبلتتان بخوانید. برنامه »مجله« این امکان را فراهم کرده که بدون توجه به زمان یا مکانی که در آن هستید 

آخرین نسخه مجالت را خریداری کرده و به صورت دیجیتالی آنها را ورق بزنید.
در حــال حارض حدود پانزده گروه از نارشان ایرانی با اپلیکیشــن مجله همــکاری می کنند. مجالتی مثل »نجوم«، »خط خطی«، 
»اندیشــه پویا«،»بازی منا«، »پت«، »چه خر«، »چشــم انداز ایران«، »صنعت و توســعه«، »دنیای کامپیوتر و ارتباطات«، »دانش 

روز« و »نافه«  از مجالتی هســتند که اپلیکیشــن مجله به شــام امکان  خرید و مطالعه آنها را می دهد. به گفته نویســنده این 
اپلیکیشن قرار است به زودی نسخه دیجیتالی ده ها نرشیه فارسی دیگر را نیز به خوانندگان ارائه کند.

برای نصب »مجله« روی آیپد می توانید با جستجوی Majalleh در App Store آن را پیدا کنید ولی نسخه رسمی آن برای تبلتهای 
اندرویدی هنوز در مرحله آماده ســازی اســت. برای اطالع از زمان ارائه شــدنش و جزئیات دیگر این برنامه می توانید به ســایت 

http://www.majalleh.info :اختصاصیش مراجعه کنید
منبع اصلی: آی کالب با کمی ویرایش

http://www.majalleh.info
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آیا شــام هم دلتان می خواهد ویندوز ۸ 
را آزمایش کنیــد بدون اینکه پول یکی از 
این کامپیوترهای جدیدی که این ویندوز 
به همراهشان عرضه شده را بپردازید؟ آیا 
به تازگــی کامپیوتری با ویندوز ۷ خریده 
بودید و با عرضه ویندوز ۸ احساس زیان 
می کنید؟ نگــران نباشــید. از آنجایی که 
مایکروســافت قصد دارد ویندوز ۸ بسیار 
فراگیر شود و همه از نسخه های قبلی به 
این ویندوز کوچ کنند فرصتهای خوبی در 

اختیار شام گذاشته.
اگر بعد از خردادماه امسال کامپیوترتان 
را خریده باشید تنها با ۱۵ دالر می توانید 
وینــدوز ۷ آن را به ویندوز ۸ ارتقا دهید. 
تقریبا همــه ویندوزهایی که روی لپتاپ 
در ایران به فروش می رســد نســخه های 
قانونی هســتند و حتی اگر شــام چندین 
ســال پیش از خرداد ماه هم لپتاپ تان را 
با ویندوز XP یا ویستا یا ۷ خریده باشید 
می توانید با حــدود ۴۰ دالر ویندوز ۸ را 

دانلــود کنید. ولی اگر 
از هر طریــق دیگری 
هــم بخواهید ویندوز 
۸ را تهیه و نصب کنید 
اول باید مطمنئ شوید 
کــه کامپیوترتان با آن 

سازگاری دارد.
گفتــه  بــه 
مایکروســافت حداقل 
که  ســخت افزارهایی 
برای  شــام  کامپیوتــر 
اجــرای ویندوز ۸ نیاز 
دارد عبارتنــد از یــک 

پردازنــده با رسعت کالک یــک گیگاهرتز 
 ۲GB( دو گیگابایت رم ،)۱GHz CPU(
RAM( برای سیســتمهای ۶۴ بیتی )یک 
گیگابایت برای ۳۲ بیتــی(، ۲۰ گیگابایت 
فضــای خالــی روی هــارد دیســک )۱۶ 
گیگابایت برای ۳۲ بیتی( و کارت گرافیکی 

 ۹ DirectX سازگار با
اینهــا یعنــی تقریبا هــر کامپیوتری که 
قابلیت اجرای ویندوز ۷ را داشــته باشــد 
می توان وینــدوز ۸ را هم روی آن نصب 
کرد )نه همه(. البتــه ویندوز ۸ امکانات 
بسیار بیشرتی مثل ناوبری ملسی هم دارد 
 )Touch( کــه اگر صفحــه منایش ملســی
نداشــته باشــید منی توانید از آن قابلیت 
اســتفاده کنیــد یا مثــال اگر رزولوشــون 
منایشگر شام کمرت از ۷۶۸ در ۱۳۶۶ باشد 
side-by- منی توانید قابلیــت فوق العاده
side را تجربه کنید اما برای نصب ویندوز 
۸ و اســتفاده از امکانــات دیگرش نیازی 
به این رزولوشــون ندارید و یک منایشگر 

۷۶۸ در ۱۰۲۴ هم کفایت می کند. 
بــه  نیــاز  ســخت افزار  از  فراتــر  امــا 
درایورهایــی هــم داریــد که آنهــا را به 
وینــدوز ۸ معرفــی کننــد. بــرای گرفنت 
دستگاهتان  مخصوص  درایورهای  آخرین 
به سایت اینرتنتی رشکت سازنده مراجعه 
 )Support( کنید و در قســمت پشتیبانی
آن شــامره مدل کامپیوترتان را وارد کنید 
و قســمت دانلــود درایورهــا را بررســی 
کنید. البته ویندوز ۸ خودش تقریبا همه 
سخت افزارها را می شناسد و بدون نیاز به 
نصب درایور با آنها کار می کند. به عنوان 
منونه من لپ تاپ خودم را سه سال و نیم 
پیــش با ویندوز ویســتا خریدم و رشکت 
ســازنده آن برای ویندوز ۸ درایوری ارائه 
نکــرد ولی مــن االن در حال نوشــنت این 
مطلب توی ویندوز هشــتی هســتم که 
روی آن نصــب کردم ولــی هیچ تضمینی 
وجود نــدارد کــه کامپیوتر شــام هم به 
درایورهای مخصوصش نیاز نداشته باشد. 
حتــی ممکــن اســت 
یک ســخت افزار مثل 
بی سیم  شــبکه  کارت 
با درایورهای مختلفی 
کار بکند ولی معموال 
بهرتین کارکرد را وقتی 
خواهــد داشــت کــه 
به  مخصوص  درایــور 
خودش را نصب کرده 

باشید.
 PC ترجمه از این مطلب

کلی  بــا  ولــی   Magazine

تغییرات.



تالش برای حفظ حریم خصوصی و امنیت در فیس بوک، مطلبی است که در کامل تعجب بسیاری از کاربران ایرانی به آن توجه 
منی کنند و بسیار راحت می شود به اطالعات و عکس های خصوصی و مطالب عده قابل توجهی از آنها در فیس بوک دست یافت.

شام حتام باید در اولین فرصت وقت بگذارید و همه این گزینه ها را مرور کنید و تنظیامت امنیتی خود را انجام بدهید.
اما اگر شــام جزو آن دســته ای هستید که حوصله محافظه کاری های افراطی را ندارید و دوست دارید با دوستان فیس بوکی خود 

راحت باشید، حتام باید تنظیامت مربوط به حریم خصوصی خود را با دقت مطالعه و مشخص کنید.

 تنظیــامت پایــه حریــم خصوصــی: به 
اینجا بروید و مشــخص کنیــد که لینک ها، 
اســتاتوس و عکس هایی را که می فرســتید 
در معــرض دید همه قــرار بگیرند یا فقط 
دوستان فیس بوکی قادر به دیدن آنها باشند 
یا اینکه دوستان فیس بوکی و عده معدودی 
که خود مشــخص می کنید اجازه مشاهده 

داشته باشند.

البته در هنگام نوشنت هر پست هم امکان 
دارید که ســطح دسرتسی به آن را مشخص 
کنید، اما تنظیم بــاال یک تنظیم پیش فرض 

عمومی برای شامست.

در همیــن صفحه پایین بیایید، تــا تنظمیات بعدی را 
ببینید، در قسمت How You Connect،  گزینه های به 

دربخوری دارید:
- گزینه اول برای این اســت که در صورت متایل اجازه 
ندهید هر کسی با جستجوی ایمیل یا شامره تلفن شام، 

به راحتی پروفایل فیس بوک شام را پیدا کند.
- گزینه دوم واقعا کاربردی اســت و می توایند با آن از 
اینکه هر شــخص ناآشنایی درخواســت دوستی به شام 
بدهد جلوگیری کنید و مثال فقط به دوســتان دوســتان 

خود اجازه درخواست دوستی دادن را بدهید.
- گزینه ســوم هم ارسال پیام مســتقیم به شام توسط 

همگان را محدود می کند.

1
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باز هم در هامن صفحه اگر قدری دیگر پایین تر بروید، 
به Timeline and Tagging می رســید، در این قسمت 

می توانید تعیین کنید که:
- آیا دوستانتان اجازه نوشنت در تایم الین شام را داشته 

باشند یا نه.
- آیا هر کســی مجاز به دیدن محتواهایی که دیگران 
در تایم الین شام نوشته اند، باشند یا این عده محدود به 

دوستان یا دوستان دوستان باشد.
- آیا شام باید نخست، پستی را که دوستی نوشته و در 
آن شــام را تگ کرده، باید تأییــد کنید یا اینکه نیازی به 

این کار منی بینید.
- چه کســی مجاز به دیدن پست هایی باشد که در آن 

شام تگ شده اید؟
- آیــا شــام باید نخســت، تگ هایی را کــه دیگران به 
پســت های خودتان اضافه کرده اند، تأیید کنید یا نیازی 

به این کار منی بینید.

- در صفحــه مدیریت حریم خصوصی باز هم پایین تر 
بروید تا به قسمت Ads, Apps and Websites برسید.
- در اولیــن قســمت شــام می توانیــد اپلکیشــن های 
فیس بوکــی را مدیریت کنید. در طول زمان شــام اجازه 
دسرتســی عــده زیادی از اپلیکیشــن ها را بــه اطالعات 
فیس بــوک خود داده اید، منطقی اســت کــه مروری بر 
فهرست اپلکیشن های خود داشته باشید و آنها را ویرایش 
کنید. امــا به جای اینکه در مورد تک تک اپلیکیشــن ها 
تصمیم بگیرید این اختیار را هم دارید که دکمه خاموش 
و روشــن را بزنید و به یک باره اجازه دسرتسی را از همه 

اپلیکیشن ها  بگیرید.
 

- قسمت دوم هم مهم است، در اپلکیشن های قدیمی 
فیس بوک منی توانســتید مشــخص کنید که یک پســت 
عمومــی یا خصوصی باشــد، در این قســمت می توانید 
مشخص کنید که کلیه این پست ها عمومی یا خصوصی 

شوند.
 

- در قســمت بعــدی می توانید مشــخص کنید که چه 
دسته ای از اطالعاتی که شام در پروفایل خود نوشته اید، 
قابل دسرتســی برای دیگران باشد. مثال مردم بتوانند نام 
وبالگ شام را در بیوگرافی شام ببینند،  از تاریخ تولد شام 
مطلع شوند، بدانند در کدام شهر زندگی می کنید، مجرد 
یا متأهل هستید یا قادر به دیدن عکس شام باشند یا نه.

3
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- در قســمت Instant personalization می توانید مشخص کنید که محتواهای »زورکی!« سایت هایی مثل بینگ، پاندروا یا 
روتن تومیتوز وارد فیدهای شام بشوند یا نه!

- قســمت Public Search هم مهم اســت، در این قســمت مشخص می کنید که وقتی کسی نام شــام شام را در یک موتور 
جستجو وارد می کند، می تواند مخترصی از اطالعات و نوشته های تایم الین شام را ببیند یا نه. جالب است که در همین قسمت 
تذکر داده شده است که چون موتورهای جستجو »کش« اطالعاتی دارند، ممکن است تا مدتی بعد از غیرفعال کردن دسرتسی 

هم اطالعات مخترصی از اطالعات تایم الین شام قابل جستجو باشند!
- در قسمت بعدی می توانید آگهی ها را تنظیم کنید: فیس بوک ادعا می کند که در حال حارض اجازه دسرتسی به نام و عکس 
شام را در آگهی های اپلیکیشن های رشکت های ثالث منی دهد، با این همه در این قسمت شام مجاز هستید که در این قسمت 

به صورت قاطع اعالم کنید که در صورت تغییر سیاست فیس بوک در آینده، باز هم مخالف اشرتاک اطالعات خود هستید.

تدبیر فاش گویی های گذشته!
ممکن اســت سیاست شــام در گذشته 
ایــن بوده باشــد که مطالب خــود را با 
همه به اشرتاک گذاشــته باشید، در این 
صــورت باید چه کنید؟ در این قســمت 
می توانیــد آب رفته را به جوی برگردانید 
و دسرتســی به همه پســت های قدیمی 

خود را محدود کنید.

4

و در صورتی که شخصی شام را به ستوه آورده باشد، می توانید در قسمت آخر 
به راحتی او را »بالک« کنید. در همین قســمت می توانید در صورتی که دوستی 
مدام به شــام پیشــنهاد نصب اپ می کند، یا رویدادی را به شــام مدام گوشــزد 
می کند و این کارش شــام را خســته کرده، جلوی این دعوتنامه ها و تذکراتش را 

بگیرید.

5

تنظیامت مربوط به پروفایل

پروفایل شــام حاوی اطالعات مهمی در مورد شامست، چرا که با دقت 
در آن افرد دیگر متوجه ســلیقه موســیقی، سینامی، مذهب و ترجیحات 

سیاسی شام بشوند.
اگــر وارد صفحه خود بشــوید و روی دکمــه update info کلیک کنید 
وارد قســمت تنظیامت پروفایل خود می شوید. در این قسمت در بخش 
ویرایش هر قســمت از اطالعات پروفایل خود می توانید مشــخص کنید 
که اطالعات برای همه یا فقط دوســتان یا دوســتان دوســتان شام قابل 

مشاهده باشد.
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تنظیامت امنیتی کمرت شناخته شده

شــام ممکن اســت آنقدر فیس بوک باز باشــید که در طــول زمان همه 
چیزهایی را که در باال به آن اشاره کردم را بدانید.

اما تنظیامتی هم هستند که کمرت کاربری به آنها توجه می کند.

۱- بــرای مثــال برای مرور ایمن شــام باید ترتیبی بدهید که همیشــه بــاHTTPS  وارد 
فیس بوک شوید، برای این کار روی Account Settings کلیک کنید:

 Secure Browsing را پیدا کنید و Secure Browsing گزینه ،Security و بعد در قسمت
را تیک بزنید.

۲-  ورود دو مرحله ای به فیس بوک: همه تنظیامت و احتیاط های شــام در صورتی که کسی 
پســورد شــام را در فیس بوک پیدا کند و اکانت شــام را هک کنید، بی معنا می شــود، در این 

قسمت شام ترتیبی بدهید که از این امر جلوگیری بشود.
در این قسمت هر وقت فیس بوک احساس کند که با کامپیوتر یا هر وسیله دیگری به اکانت 
شام دسرتسی پیدا شده، برای اطمینان از اینکه واقعا خودتان از وسیله دیگری می خواهید وارد 
فیس بوک شوید، کدی را به موبایل شام می فرستد، از آنجا که موبایل شام دست هکر نیست، 

بنابراین تالش هکر نقش بر آب می شود.
برای فعال کردن ویژگی ورود دو مرحله ای به فیس بوک هامن مسیر باال را بروید، منتها این 

بار وارد Login Approvals شوید.

از وبالگ یک پزشک
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پرچم چیست؟ 

مــورد احرتام ترین و باالترین نشــان یک ملت در دنیای 

امــروز پرچم آن کشــور اســت و توهیــن و اهانت به آن 

توهین به یک ملت و هویت آن اســت. ملل مختلف دنیا 

بــا پرچم های خود در جهان بــه معرفی خود می پردازند 

و این نشــان هــا بارها و بارها روی صفحــه تلویزیون ها 

در بازی های املپیک ، بازی های دوســتانه، مذاکرات بین 

املللــی ، کنفرانــس ها ، هامیش ها و فســتیوال های بین 

املللی دیده میشود. 

اما واژه پرچم چه تاریخی دارد ؟ 

زبان شناســان ریشه این کلمه قدیمی باستانی را که  در 

زبان فارســی  وجود داشته  در زبان ترکی عثامنی نیز وام 

گرفته شــده است.  » پرچم« یا » برچم« است را از دو بخش 

پَــر یا بر به معنــای  » جلو «یا » باال« و  واژه » چمیدن« به 

معنای » پیچ و خم خوردن« تشکیل شده است. 
  .ایرانی ها بعدها از واژه  ترکی بیرق به جای واژه پرچم 

در استفاده های روزمره  بهره بردند
ایرانــی ها همچنین از واژه بیگانــه »علم « نیز برای این 
کلمه اســتفاده می کردنــد. اما در جنگل هــا ترجیح می 
دادنــد از کلمــه » درفش« به جای پرچم و علم اســتفاده 
کنند که در قرون  اخیر کلمه بیرق کاربرد بیشــرتی نسبت 

به درفش و علم داشته است.
 پرچم ایران از دوران نارص الدین شاه قاجار از سه رنگ 
ســبز و ســفید و رسخ شــکل تشکیل شده اســت. بعد از 
انقالب نشــان شیر و خورشــید  که از قرن نهم هجری در 
متامی پرچم های ایرانی اســتفاده می شــد به کلمه الله و 

شعار الاله االالله در حاشیه پرچم ایران تغییر کرد که رشح 

آن در اصل ۱۸ قانون اساسی آمده است
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بچه که بودیم همیشه دیدن صحنه هایی 
که قهرمــان فیلم با مهارت خاصــی با "آدم 
بدهــا" مــی جنگید یا از دستشــان فرار می 
کرد، برایامن جذاب بود. همیشــه دملان می 
خواست به جای او باشیم، غافل از اینکه در 
حقیقــت کس دیگری به جای آن قهرمان در 
آن لحظــه های مهیج ایفــای نقش می کرد. 
همیشــه وقتی پای ریســک کردن در میان 
اســت، آدمهای ویژه ای می توانند دست به 
کار شوند، حاال اگر موضوع خطر مرگ باشد، 
قضیه پیچیده تر هم می شــود. به نظر می 
رسد ســینام بدون این گونه آدمها چیزی کم 
داشت. می شــد مثل یک زندگی یکنواخت، 
که بعد از مدتی هیــچ جذابیتی برای ادامه 
نداشت. اما اوضاع و احوال این ها که سینام 
را برای ما جــذاب می کنند در ایران چگونه 

است؟
وقتــی پای صحبت این دوســتداران حرفه 
ای خطر، که در حوزه ســینام به آنها بدلکار 
می گویند، می نشــینی یا مصاحبه هایشــان 
را اینجا و آنجا مــی خوانی، در می یابی که 
همه شــان از کودکی و نوجوانی عاشق این 

کار بوده اند.
"از كودكی به این حیطه عالقه مند بودم و 
یادم اســت كه از پنج سالگی می رفتم باالی 
ارتفــاع و خودم را به پایین پــرت می كردم. 
در ۱۳ ســالگی وارد  ورزش شدم و از كشتی 
رشوع كــردم و بعــد وارد رشــته های دیگر 
شدم." اینها حرفهای علی رضا فتحی، یکی از 
بدلکاران باســابقه و رییس انجمن بدلکاران 

است.
اما آیا با ایــن همه خطری که به جان می 

خرند، کسب و کار خوبی هم دارند؟
 به نظر می رســد آنها از وضع صنف خود 
راضی نیســتند. فتحی در این مورد به ایسنا 
می گویــد: "چهار صنف بدلكاران، تداركات، 
فیلمــردار و جلوه هــای ویــژه  دســتیاران 
همیشــه مشكل امنیت شغلی را داشته اند و 
همیشــه به این صنف ها  توجه اندكی شده 
اســت." او که معتقد است حدود نود درصد 
از همــکاران وی بیکار هســتند، می افزاید: 
"كســانی كه  یا ۶۰ سال از عمر خود را برای 
ســینام گذاشــته اند در حال حــارض چگونه 
می توانند تغییر شــغل دهند، كسی كه متام 
زندگی او سینامســت منی تواند دنبال شــغل 

دیگــر باشــد." او یکی از مشــکالت را عدم 
متایل به ساخت فیلمهای پرهزینه می داند و 
معتقد است با "فیلمهای آپارمتانی" منی شود 

مردم را به سینام کشاند.
گاهی کار به جایی می رســد که بدلکاران 
حتی از آشنا نبودن برخی کارگردانان به این 
فــن گله دارند. آنها معتقدند این کارگردانان 
حتی منــی داننــد دقیقا از بدلــکار چه می 
خواهند. نارص عــرب زاده که از جوانان این 
حرفه است می گوید:"بعضی کارگردانها مثا 
فخیــم زاده خودشــان  می دانند كــه دقیقا 
چــه می خواهنــد. به همین خاطــر توضیح 
می دهنــد كه صحنــه بدلــكاری باید چطور 
باشــد اما بعضی دیگر این دانش را ندارند و 
چیزهایی می خواهند كه انجام دادنی نیست 
و ما هم از خیر اجرای این صحنه ها معموال 

می گذریم." 
نکته جالب این اســت که ظاهرا امکانات 
بدلکاری مناســبی هم در صنعت سینامی ما 
وجود ندارد. فتحی کــه از این وضعیت دل 
خونی دارد، می گوید: "از نظر نیروی انسانی 
چیزی كم نداریم و مســاله اصلی تجهیزات 
و امكانــات ایــن حرفــه اســت. منی دانم با 
كدام تجهیــزات و امكاناتی انتظار دارند كه 
بدلكاری ما با خارج از ایران مقایســه شود، 
 در صورتــی كه ما تجهیزات و لــوازم الزم و 
حداقلــی را نداریــم. مــا حتی ســاده ترین 
امكانات هم چون تشــك بادی را در اختیار 
نداریــم و یا همیشــه ماشــین های اوراق و 
ارزان قیمت را برای واژگون کردن در اختیار 

ما قرار می دهند."
وقتی این مســائل  در کنار دســتمزدهای 
پایین و نبود پوشــش بیمه ای مناسب برای 
بدلــکاران قرار می گیرند، اوضــاع بدتر هم 

می شــود. محمد صفری که به گفته خودش 
عطای بدلکاری را پس از شش سال به لقایش 
بخشــیده، و تصمیم گرفته کــه به بازیگری 
روی بیاورد، بــه هرننیوز می گوید: "زحمت 
یک بدلکار هرگز به چشــم کســی منی آید. 
نه تنها دستمزدی متناسب با مخاطرات خود 
ندارد؛ بلکه در کل دســتمزد مناسبی ندارد. 
حرفه ای اســت کــه در آن ســالمت جانی و 
امنیت شــغلی نداریم. هیــچ بیمه ای حارض 
نیســت که ما را زیر پوشــش خــود بگیرد و 
دهها مشــکل دیگر که همه هم چون سدی 
در مقابــل مــا وجود دارد، اجــازه منی دهد 
کار خــود را بی دغدغه دنبــال کنیم." او که 
معتقد اســت برای حل موضوع یک سازمان 
منســجم با مدیریتی کارآمد نیاز اســت، می 
افزاید: "بارها درخواســت بیمــه کردم حتی 
شــخصا برای بیمــه کردن خــودم به رشکت 
های بیمــه مراجعه کردم اما هر بار پاســخ 
منفی شــنیدم. هیچ یک از رشکت های بیمه 
گذار حارض نیستند یک بدلکار را بیمه کنند. 
آن ها در پاســخ تنها یک دلیــل می آورند و 
آن این اســت که بدل کاری آنقدر هزینه بر 
دوش بیمــه گذار تحمیل می کند که ما قادر 
به پرداخت آن نیســتیم. شاید طی یک سال 
۲۰ حرکــت بدلکاری انجــام دهید و در حد 
اقل ۴ حرکت آسیب ببینید. این هزینه های 
سنگینی را به بیمه تحمیل می کند و ما قادر 
به پرداخت آن نیستیم. هیچ کس قبول نکرد 

که ما را بیمه کند."
با متــام این مشــکالت اما رییــس انجمن 
بدلکاران مــی گوید روزانه بیش از ده متاس 
از سوی جوانان عالقه مند برای ورود به این 

دنیای پرمخاطره دارد.
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بانو... 

دمل

تنگ است 

دمل بــرای اســتکان های بلوری شــفاف که تویــش چای رسخ 

می ریختی

دمل بــرای کبوترهای کنار پنجره کــه با برنج های مانده از غذا 

سیرشان می کردی 

دمل برای حســن حســن یوســف هایی که به زور وادارشــان 

می کردی رشد کنند و از دیوار آجری باال بروند.... 

تنگ است

 

خانه من شبیه خانه های دیگران نیست... چای اش گرم هست 

اما رسخ نیست

یادت هســت چقــدر بعضــی وقت ها عصبانی می شــدم از 

اینکــه آنقدر چــای را می گذاری مباند که زیادی می جوشــد و 

طعم اش عوض می شــود.... چقدر صبورانــه بی طاقتی های مرا 

تاب می آوردی.... چقدر من بی رحم بودم

حاال ولی دمل فقط طعم چای های جوشیده ات را می خواهد... 

هیــچ چــای دیگــری هیچ جــای دنیــا آن مــزه را منی دهد... 

چون تویی... وجود توســت... عشــقی که توی قطرات اش جا 

می گذاری... رنگش را آن طور رسخ می کند

بدون تو این دیوار ها منی دانم چرا آنقدر بلند بنظر می آیند

شب ها هم..... 

خورشید منی آید... طلوع منی کند منی دانم چرا

بانو راســتی همسایه ها هرروز رساغت را می گیرند... سالمت 

را می رسانند... مگر چه کاری برایشان کرده بودی

یکیشان دیروز برایم غذا آورد و گفت اگرچه مثل غذا های تو 

نیست اما می خواهد در حق من به جای تو خوبی کند

چقــدر خوبی تو بانو؟ چقدر خوب بــوده ای که آدم ها اینجا 

اینقدر رساغت را می گیرند؟ 

گاهی هم حسودی می کنم به اینهمه خوب بودنت

راســتی رفته ام برای خودم یک پلوور نو خریــده ام... اگر تو 

باشــی که می گویی گران خریده ام و جنس اش خوب نیست... 

راســت می گویی... من بــه اندازه تو برای ایــن کار ها حوصله 

ندارم... تویی که می روی با همین پول می گردی برای همه مان   

هــامن چیزی را پیدا می کنی کــه الزم داریم... بعد تازه با پول 

باقی مانده اش هم می روی از قنادی که آن روز شیرینی دلخواه 

مرا پخت کرده شیرینی می خری و بعد که آمدی خانه روی میز 

را با گلهایی تزئیــن می کنی که از یک پرسک گلفروش توی راه 

خریده ای... 

بقیه اش را منی گویم بانو.... 

اشک حلقه می زند توی چشم هایم... نگاهم می گیرد

منی گویــم کــه تو بعد از همــه این خســتگی ها از من با آن 

لب های خندانت می پرســی کــه روزم چطور بود که ســخت 

نگذشــت... که نهار را کجا خوردم.. که شــامی که پخته بودی 

برایم خوب بود یا نه...... 

بانو کجای دنیا من بروم که آتش اش گرم تر از قلب تو باشد؟؟ 

رفته ام برنج های خشــک ریخته ام کنــار پنجره... اما منی دانم 

این چای کف تر ها کجایند پس؟؟ همیشــه تو که به شــان غذا 

مــی دادی از رس و صدایشــان عصبانــی می شــدم... حاال هم 

عصبانــی ام... منی آیند چرا؟؟ برایشــان کلی برنــج ریخته ام.... 

اما تو می نشســتی نان خرد می کردی به گامنم برایشان... بعد 

اثر انگشــتت می ماند روی تکه نان ها و برای همین کف تر ها 

برای بوســیدن انگشت هایت روی ســکوی کنار پنجره غوغا به 

پا می کردند... 

دوستت دارم بانوی من.... 

به اندازه متام سال هایی که این جمله را به زبان نیاوردم

به انــدازه تک تک لحظه هایی که از صدای نفس هایت قلبم 

آرام می گرفت

و به اندازه متام بی طاقتی هایی که در قبال تنهاییامن می کردم
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بانو برگرد

زندگــی مــن تنها در دســت های تو معنــی پیــدا می کند... 

دیوار های من تنها یا حسن یوسف های تو سبز می شوند

و زمستان من با هیزم های تو جان می گیرد

راســتی بهار ها همیشه شــب بو خرید  نهایت را و با ذوق بو 

کردن هایشان را یادم هست... یادت هست؟ 

مــن چقدر همیشــه رسم شــلوغ بــود... چقــدر هیچ وقت 

منی دیدم برق چشــم هایت را وقتی که غنچه های شــب بو ها 

دانه دانه باز می شدند.... 

بانوی من... 

بخاطر همه آن لحظه هایی که حظور تو به شــان رنگ داده... 

به زندگی خودم می بامل

بخاطر روزهایی که انتظار کشــیدی تا بیامری ام خوب شود... 

بهم لبخندت را هدیه کردی وقتی که چشــم هایم خسته بود... 

و روزهای عمرت را به »درکنار من بودن« گذراندی و گفتی که 

این »همه خوشبختی ات« است... 

مرســی بانو.... مرســی که به این دنیا آمــدی و دنیای من را 

ساختی و دنیای من شــدی و همه دنیا را جای بهرتی کردی با 

بودنت

بــا تقدس نفس هایــت و مهربانی دســت هایت و دلشــوره 

چشم هایت 

بانو می دانی هیچ کس به قشــنگی تو منی خندد؟ می دانستی 

که همه دنیا برای آن برای من ارزشمند می شود که شاید روزی 

چیزی یا کســی بتواند باعث خوشحالی تو شــود.... هیچ چیز 

منی ارزد... هیچ چیز ارزش اشک های تو را ندارد بانو... ترا بجان 

آدم ها و درخت ها و پرنده ها

که می دانم خیلی دوستشان داری 

لبخند بزن... 

بانو هیــچ چیز... هیچ چیز ارزش اشــک های تو را ندارد من 

منی توانم تاب بیاورم دیدنشان را

بانو قول بده... که خوشحال باشی که نگران هیچ کس و هیچ 

چیز توی دنیا نباشی 

بجز خودت

و بدانی کســی که خدا قبولش دارد به عنوان مناینده خودش 

روی زمیــن تویی... چــون تویی فقط که قلبــت می تواند گرم 

باشــد... و در لحظه هــای تنهایــی اش هــم حتی بــرای دیگر 

موجــودات بتپد... بانو.... من به تو ایامن دارم که اســتواری... 

کــه از پس همه این بلندی ها بر می آیــی... من ایامن دارم به 

تو بانو... فقط قول بده که دســت هاست را   رها منی کنی... که 

منی گذاریشان.... که به ایامن من ایامن داری تو هم

بانو قول بده که نگذاری نگرانی هایت مبادا بزرگ شوند یادت 

باشــند نگرانی ها فقط برای این اند که ما را از انســان بودمنان 

دور نکنند... واال ارزش چشــم های غمگین تورا ندارند.... هیچ 

چیز ندارد.... هیچ چیز

بخند بانو با چشم های امیدوار

بدان که همه دست گرفت  نهایت یادم می ماند

همه آن موقع هایی که نیاز داشــتی رست را روی شــانه من 

بگذاری

و چشم هایت را ببندی 

و فقط برای چند لحظه 

آرام لبخند بزنی

بانو لبخند بزن

نور بپاش... با وجودت... به همه ما ایامن بده... نور باش

بانو چقدر خوب که خدا تورا آفرید... چقدر خوب که دنیا تو 

را »دارد«... با تو چه جای خوبی است دنیا... 

آدم راســت می گفت که از رانده شدن هراسی نداشت چون 

حوا هــر جا که می رفــت همراهش بود... چــون حوا خودش 

بهشت بود...
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