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ــا خــود می اندیشــیم  ــه بهمن مــاه می رســیم ب وقتــی ب
کــه کم کــم وقــت خانه تکانــی اســت و داریــم بــه آخــر 
ســال نزدیــک می شــویم. وســط ســردترین مــاه ســال 
هیــچ اثــری از ســرما را حــس نکردیــم و بــرف ندیدیــم 
و گویــا قــرار اســت محیــط زیســت بــا مــا کاری کنــد 
ــد.  ــنایی زدایی می کنن ــیله ی آش ــه وس ــاعران ب ــه ش ک
توجــه بــه نکاتــی از بهمن مــاه و فصــل ســرد ســال کــه 
همیشــه زیــر ســرما و بــرف پوشــیده شــده بــوده. هــر 
ــه کشــورمان  ــا ب چنــد کــه در یک ســالگی ورود کورون
زندگیمــان دچــار آشــنایی زدایی شــده. بــه لطــف 
ماســک و قرنطینــه و رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی. 
ــار  ــان دچ ــا، آن چن ــل آزمون ه ــدن فص ــد از گذران بع
غــم و انــدوه و فشــاری شــدیم کــه در یک ســال اخیــر 
هماننــدش را ندیــده بودیــم. آزمون هــا و کورونــا 
ــی  ــا را از زندگ ــا م ــد ت ــم دادن ــت ه ــه دس ــت ب دس
ــم.  ــه بگیری واقعیمــان دور کننــد و از احساســات فاصل
دیگــر نــه خبــری از روبوســی اســت، نــه خبــری از در 
آغــوش کشــیدن. بــدون اینکــه بتوانیــم بــه اشــخاصی 
ــا عزیزشــان را از دســت  ــه خاطــر همیــن کورون کــه ب
ــم.  ــش بدهی ــه آرام ــای ممنوع ــن کاره ــا ای ــد ب دادن
حتــی گفتگــو کــردن هــم تبدیــل بــه یکــی از اعمــال 
ــم  ــن کنی ــخن گفت ــه س ــاز ب ــا آغ ــده و ت ــوع ش ممن
ــم. ــا بگیری ــه کورون ــد: ممکن ــل می گوی ــخص مقاب ش

و  کــردن  گفتگــو  بــدون  چگونــه  راســتی  بــه 
ــرایط  ــن ش ــت در ای ــرار اس ــر ق ــردن هم دیگ لمس ک
یکدیگــر را آرام کنیــم؟ آن هــم شــرایطی کــه غم هــا 
ــه می شــود.  ــه ســمتمان روان یکــی پــس از دیگــری ب
کــه  زندگــی ای  اســت؟  زنده ماندنــی  چــه  ایــن 
ــا هم نوعــان خــود ارتبــاط برقــرار کنیــم  نمی توانیــم ب
ــچ  ــام هی ــدم انج ــکوت و ع ــان س ــرط زنده ماندم و ش

کاری شــده.

بــــــسـم
 الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

بزرگترین شکوه زندگی در شکست ناپذیری نیست، بلکه در برخواستن پس 
از هر شکست است
نِلسون ماندال



از  ناشــی  غــم  و  درد  ســوگ، 
ــج،  ــزی! رن ــا چی ــی ی ــدان کس فق
ــه ی  ــت و... هم ــدوه، محن ــم، ان غ
واژگانــی کــه در ذهنمــان ذره ای 
حــس خــوب بــه آن نداریــم. دیگــر 
فرقــی نمی کنــد جوانــی ۲۰ ســاله 
ــاله،  ــردی ۸۰ س ــا پیرم ــید ی باش
ــی آن  ــدوه و دلتنگ ــم و ان درد و غ
چنــان در دلمــان جــای گرفتــه  
ــد  ــت پیون ــه ابدی ــی ب ــت، گوی اس
خــورده باشــد. نــگاه مــا بــه جهــان 

ــت آن  ــه ماهی ــت آن؛ اینک و واقعی
ــه  ــود آن از چ ــار و پ ــت و ت چیس
چیــزی تشــکیل شــده و همــان 
ــده ام  ســوال همیشــگی از کجــا آم
ــا  ــذر م ــود، گ ــه ب ــر چ ــم به آمدن
را بــه فلســفه و وجــود شناســی 
ــی  ــه بدیه ــا آنچ ــاند، ام و... می رس
اســت عــدم قطعیــت اســت، عــدم 
قطعیتــی کــه فقــدان، از آن ناشــی 
ــی اســت از  ــه قطع ــود و آنچ می ش
ــه دور  ــان ب ــی جه ــت کنون واقعی

ــان  ــرگ عزیزانم ــاال م اســت. احتم
بزرگتریــن فقدانــی اســت کــه حتی 
ــدورت  ــب ک ــم موج ــور آن ه تص
ــه  ــی ک ــود. اتفاق ــان می ش خاطرم
ــوده و  ــی نب ــل پیش بین ــز قاب هرگ

ــت. نیس

ــر  ــج و درد ه ــاس رن ــن احس ای
بــار از جایــی نشــأت می گیــرد. 
ــای  ــات و رفتاره ــی از احساس گاه
غمگیــن  خودمــان  درونــی 

   فاطمه سادات موسوی

فانوس ِکیپ ِدِسپوینتمنت )دماغه ناامیدی(
دیوید نولتون

   پردیس فارابی دانشگاه تهران
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قــدرت  اینکــه چــرا  می شــویم؛ 
ــره  ــرا چه ــم؟! چ ــن نداری ــه گفت ن
ــرا  ــم؟! چ ــبی نداری ــکل مناس و هی
نمی توانیــم آن طــور کــه بایــد 
مــورد تحســین قــرار بگیریــم؟! 
چــرا خانواده مــان درک درســتی از 
زندگــی شــخصی فرزندشــان ندارند 
ــاس  ــه احس ــر لحظ ــرا و...؟! ه و چ
ــال از دســت دادن  ــم در ح می کنی
و  هســتیم  زندگــی  فرصت هــای 
ــاره ها،  ــا ، ر خش ــم کتاب ه ــه حج ب
اماکــن دیدنــی و تفریحــی و... نــگاه 
ــه  ــری ب ــوز س ــه هن ــم ک می کنی
آن هــا نزده ایــم. گاهــی از رفتــار 
دیگــران رنجیــده خاطــر می شــویم 
ــن  ــاال م ــم ح ــاس می کنی و احس
ــتم،  ــان هس ــان جه ــن انس تنهاتری
چــون دیگــران دوســتم ندارنــد 
کــه چنیــن رفتــاری بــا مــن دارنــد. 
چــرا خانواده مــان درک درســتی از 
زندگــی شــخصی فرزندشــان ندارند 
ــا  ــات هــم ب و چــرا و...؟! اغلــب اوق
کمــی بــاال و پاییــن بــردن صفحه ی 
ــدن و  ــری و خوان ــایت خب ــک س ی
شــنیدن اتفاقــات ناگــوار، از جنــگ، 
ــا ســیل و  ــه ت قتــل و تجــاوز گرفت
ــه  ــف ب ــیب های مختل ــه و آس زلزل
محیــط  زیســت و در نهایــت غــول 
آخــر کورونــا! روزمــان ســاخته 
می شــود. آیــا در پایــان چنیــن 
بــه  زدن  لبخنــد  انتظــار  روزی 

ــی رود؟ ــی م زندگ
ــت  ــیده اس ــات رس ــه اثب ــه ب آنچ
و واقعیــت جهــان را قابل تحمــل 

ــه  ــادری ب ــد. م ــار نمی کش ــا کن م
ــرای دیــدن  آرزوی دیرینــه خــود ب
ــا در  ــا دقیق ــدش می رســد، ام فرزن
ــور  ــد از ش ــه بای ــه ک ــان لحظ هم
ــد  ــر باش ــحالی پ ــوق و خوش و ش
ــراق  ــخت ف ــات س ــاد لحظ ــه ی ب
گذشــته می افتــد و یــا بــه یــاد 
همســرش کــه دیگــر در جمعشــان 

ــت و...! نیس
داشــتن نــگاه کمــدی بــه ماهیــت 
ــش از  ــه بی ــی ای ک ــود زندگ و وج
ــم  ــا می دهی ــه آن به ــد ب آنچــه بای
مــا  بــه  و جــدی اش گرفته ایــم 
کمــک می کنــد شــادی را یــک 
غــم  بــا  مســالمت آمیز  زیســت 
بدانیــم و نــه مبــارزه مســتمر و 
ــی.  ــک زندگ ــش تاری ــا بخ ــم ب دائ
ــگاه  ــی ن ــه زندگ ــدی ب ــگاه کم ن
ســهل گیرانه  یــا  و  ســاده انگارانه 
بــه زندگــی نیســت مــا بــه دنبــال 
ــتیم،  ــج نیس ــم، درد و رن ــکار غ ان
ــگ  ــک رنگارن ــگاه کمی ــان از ن جه
ــت. ــتری اس ــه خاکس ــت، بلک نیس

ــرای  ــرد ب ــن رویک ــر ای ــا تأثی ام
ــا یــک  مــا زمانــی اســت کــه مــا ب
ســوگ روبــرو شــویم، بــا یــک 
ــردن  ــدا ک ــه پی ــزرگ ک ــدان ب فق
راه حــل بــرای بیــرون آمــدن از آن 
دقیقــا چیــزی اســت کــه رویکــرد 

می پرهیــزد. آن  از  کمیــک 
زندگــی ماشــینی و مــدرن کنونــی 
ــه دالیــل مختلــف )کســب ســود  ب
ــا نشــان دادن معیارهــای  بیشــتر ب

4
اســت،  آن  پذیــرش  می کنــد 
بســتر  جهــان  بپذیریــم  اینکــه 
و  رنج هــا  غم هــا،  شــکل گیری 
دردهــای مــا و دیگــران اســت. 
ــگاه  ــک ن ــتن ی ــه داش ــم ک بپذیری
تــک بعــدی و تراژیــک بــه زندگی و 
وقایــع آن، ما را از پــای در می آورد. 
ــر و  ــال صف ــه دنب ــه ب ــی ک نگاه
ــن  ــه پرداخت ــت و ن ــد ماجراس ص
در  حاضــر  پیچیدگی هــای  بــه 
ــا  ــان ی ــرد جه ــن رویک ــا ای آن. ب
بــه طــور مطلــق تاریــک اســت یــا 
نورانــی و روشــن. امــا داشــتن یــک 
ــب  ــه اغل ــاوت از آنچ ــرد متف رویک
مــورد کاربــرد قــرار داده ایــم بــه مــا 
کمــک می کنــد بپذیریــم آنچــه 
ــت  ــرل ماس ــارج از کنت ــه خ را ک
و تــاش کنیــم بــرای آنچــه در 
اســتاد ســخن  اختیــار ماســت. 
ســعدی، بــه درســتی ایــن رویکــرد 
را تببیــن کــرده: بــه راه بادیه رفتن 
بــه از نشســتن باطــل کــه گــر مراد 
نیابــم بــه قــدر وســع بکوشــم. ما در 
رویکــرد اول ممکــن اســت بــا یــک 
اشــتباه عمــدی یــا ســهوی از بخش 
روشــن زندگــی بــه قســمت تاریــک 
ــدوه  ــم و ان ــرده و غ ــکان ک نقــل م
را بــا اکــراه در آغــوش بگیریــم. 
ــای  ــا معن ــی را ب ــای زندگ ــا معن م
ــه  ــم و ب ــی می دانی خوشــبختی یک
دنبــال رهایــی از غــم و اندوهیم در 
حالــی کــه اغلــب حتــی در مســرت 
زندگــی  لحظــات  بخش تریــن 
هــم غــم، خــودش را از آغــوش 



متفاوتــی از رفــاه و... از زندگــی( بــا 
تبلیغــات گســترده و مســحورکننده 
از هیــچ تاشــی بــرای القــای ایــن 
ــی در  ــج جای ــم و رن ــه غ ــس ک ح
زندگــی افــراد نــدارد، فروگــذار 
نیســت. فضــای مجــازی کــه حــال 
ــر  ــا پررنگ ت ــری کورون ــا دنیاگی ب
فعالیــت  عرصــه ی  در  قبــل  از 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــی و رس تبلیغات
مدنظــر حاضــر شــده نقــش اصلــی 
می کنــد.  ایفــا  وادی  ایــن  در  را 
کافیســت صفحــه ی اینســتاگرام 
خــود را بــاز کنیــد و بــا ســوژه های 

آشــپزی،  ســفر،  در  عکاســی 
انــدام،  تناســب  شــیرینی پزی، 
مدهــای خیابانــی، طــرز لبــاس 
فــان  ســلبریتی ها،  پوشــیدن 
ــر  ــه ه ــرهایی ک ــی، اینفلوئنس بیوت
روز صبــح بــا آب پرتقــال و قهــوه به 
ــات  ــد و جم ــتقبال روز می رون اس
انگیزشــی از کتاب هــای خــودت 
را چنــان کــن و چنــان نکــن را 
بــه نمایــش می گذارنــد، مواجــه 
جوانــی  زوج هــای  یــا  و  شــوید 
ــده اند و از  ــد ش ــب فرزن ــه صاح ک
همــان زمــان کــه نطفــه در رحــم 

مــادر شــکل می گیــرد صاحــب 
می شــود  اینســتاگرامی  اکانــت 
ــدون اینکــه بداننــد دوســت دارد  ب

ــه؟ ــا ن ــرد ی آن را بپذی

همــه ی ایــن نشــانه ها ناشــی 
از نــگاه تراژیــک و تــک بعــدی 
ــرای  ــاش ب ــه زندگــی اســت و ت ب
ــه  ــادی ک ــی از ش ــان دادن نوع نش
ــه ی  ــتیم. هم ــب آن نیس ــا صاح م
اینهــا کــه ممکــن اســت ایــن 
حــس را در شــما ایجــاد کنــد کــه 
جهــان سراســر شــادی هایی اســت 

ِکیپ ِدِسپوینتمنت )دماغه ناامیدی(
ماری اِرون

https://charkhesj.ut.ac.ir/page_55.html
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ــتم!  ــریک نیس ــن در آن ش ــه م ک
ایــن بــار مــا تــاش می کنیــم 
کــه در ایــن مســیر قــدم بگذاریــم. 
اینکــه دیگــران فکــر کننــد مــا بــه 
انــدازه کافــی تاشــگر نیســتیم 
ــح ورزش  ــر روز صب ــه ه ــرا ک )چ
نمی خوانیــم،  نمی کنیــم، کتــاب 
رخشــاره)فیلم( نمی بینیــم و...( و 
ــرا  ــا را ف ــزوا و افســردگی م غــم، ان
گرفتــه اســت، احســاس خوبــی بــه 
ــا  ــر واقع ــی اگ ــد، حت ــا نمی ده م
اینطــور نباشــیم. در حالیکــه در 
بســیاری از مواقــع ایــن تظاهــر 
ــز  ــه چی ــه هم ــادی و اینک ــه ش ب
آرام، در کمــال زیبایــی و دقیقــاً 
فکــر  کــه  اســت  طــور  همــان 
ــن  ــی ای ــت زندگ ــم، واقعی می کردی
ــزی  ــا آن چی ــت. آن ه ــراد نیس اف
را بــرای شــما عرضــه می کننــد 
ــتید و  ــان آن هس ــما خواه ــه ش ک
ــه  ــرای ارائ ــری ب ــگ خط ــن زن ای
دهنــدگان ایــن ســبک زندگــی 
ــه  ــا هم ــت. آی ــان آن اس و مخاطب
ــا  ــود را ب ــی خ ــه زندگ ــرادی ک اف
خودکشــی بــه پایــان رســاندند 
دقیقــاً افــرادی بودنــد کــه سراســر 
غــم و انــدوه خــود را بــه اشــتراک 

ــر.  ــلما خی ــتند؟ مس ــی گذاش م

ــا از طرفــی الزم هــم نیســت  ام
کــه مســابقه ی چــه کســی از همــه 
اســت،  بیچاره تــر  و  بدبخت تــر 
ــل  ــا تحم ــم. روح و روان م بگذاری
دریافــت ایــن حجــم از انــدوه کاذب 

را نخواهــد داشــت. الزم نیســت 
غم هایــی  پذیــرای  را  خودمــان 
ــرای  ــودی ب ــچ س ــه هی ــم ک بدانی
مــا نــدارد، جــز اینکــه فقــط نشــان 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــز ب ــا نی ــم م دهی
ــم. ــا برده ای ــات دنی ســهمی از مکاف

امــا در برخــورد بــا یــک ســوگ، 
ــد  ــه بای ــزرگ چگون ــدان ب ــک فق ی
ــان در  ــرد؟ چــرا اطرافی برخــورد ک
ــاش  ــا ت ــا م ــه ب ــتین مواجه نخس
می کننــد غــم و انــدوه خــود را 
فرامــوش کنیــم؟ چــرا توقــع دارنــد 
اتــاق دراز  در حالــی کــه کــف 
ــا  ــم ب ــه ســقف خیره ای کشــیده و ب
ــد  ــود بلن ــای خ ــه از ج ــک جمل ی
ــک  ــان پنکی ــرای خودم ــده و ب ش
درســت کنیــم؟ آیــا داشــتن زمــان 
ــن  ــرای پرداخت ــی ب ــی مکان و حت
رخــداد  مال انگیزتریــن  بــه 
زندگیمــان توقــع کمــی اســت؟ 
ــان  ــر حضــور خودم ــاوه ب ــس ع پ
در زندگــی و داشــتن یــک رویکــرد 
مناســب و متعــادل بــه مســئله 
بــا آن، حضــور  غــم و زیســتن 
دیگــران و رفتــار متقابــل آنهــا هــم 
ــک  ــرد غیرتراژی ــت. رویک ــم اس  مه
بــه مســئله غــم در اینجــا هــم 
تاثیرگــذار اســت. مــا صاحبــان 
ــه اصــاح وضعیــت  ــدوه ب ــم و ان غ
ــم.  ــاز نداری ــان نی ــی زندگیم کنون
نیــاز نداریــم درحالی کــه غمگینیــم 
بــه مــا راه حلــی بــرای رهــا کــردن 
آن داده شــود، مــا نیــاز بــه فرصــت 

ــرش،  ــرای پذی ــی ب ــم، فرصت داری
ــدردی  ــه هم ــاز ب ــل! نی ــرای عم ب
ــودن.  ــا ب ــار م ــی و در کن و همدل
ــا  ــه م ــوگواری ب ــرای س ــی ب زمان
اختصــاص بدهیــد و اگــر احســاس 
ــک  ــا کم ــه م ــد ب ــد می توانی کردی
ــد  ــا باشــید. نبای ــار م ــد در کن کنی
از غــم و انــدوه گذشــت، نبایــد آن 
ــه  ــت درحالیک ــم گرف ــت ک را دس
درگیــر شــدن بــا هیجانــات منفــی 
و  درســت  درک  بــه  رســیدن  و 
ــه مــا کمــک مــی  متعــادل از آن ب
کنــد در نهایــت احســاس رضایــت 
باشــیم.  داشــته  خوشــایندی  و 
بنــا برایــن، مــا انســان ها، حــق 
داریــم صاحــب غــم و اندوهــی 
باشــیم کــه بــرای خودمــان اســت. 
ــرای  ــی را ب ــم و زمان آن را بپذیری
ــان  ــم. زم ــار بگذاری ــوگواری کن س
در  می دهــد  فرصــت  مــا  بــه 
ــور را  ــای ن ــتر، روزنه ه ــن بس همی
پیــدا کــرده و بــا نیرویــی مضاعــف 

ــم. ــت کنی ــمتش حرک ــه س ب
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محمدامین عبیدی قمی
بازگشت به خویشتن

ــان  ــه زب ــت ک ــن اس ــوژی( ای ــی )آنتروپول ــای فرهنگ  شناسی/انسان شناس ــتین آموزه ه از نخس
ــا جامعــه،  حامــل فرهنــگ اســت. فرهنــگ ماهیــت یــک جامعــه را تشــکیل می دهــد و در ارتبــاط ب

ــازند. ــود را می س ــی خ ــخصیت اجتماع ــان ها ش انس
اروپایی هــا بــر اســاس موازینــی، خــود و نــژاد خــود را برتــر از سیاه پوســتان آفریقایــی 
ــا این حــال نخســتین اقــدام اجتماعــی ای کــه پــس از اســتعمار ســرزمین های آفریقــا  می دانســتند. ب
ــا گســترش دیــن  کردنــد گســترش زبان هــای خــود در میــان بومیــان آن ســرزمین ها بــود. ســپس ب
ــت  ــر خواس ــلیم ب ــر تس ــد ب ــه تأکی ــش ک ــی از آن کی ــوزش بخش های ــت آم ــاش درجه ــیحیت ت مس

ــد. ــی درآورن ــه بردگ ــان را ب ــان تر مردم ــا آس ــد ت ــتمگران کردن ــش س ــی و بخش اله
ــی  ــاوت و تاریخ ــای متف ــون، چهره ه ــای گوناگ ــا فرهنگ ه ــان ب ــارد انس ــک میلی ــدود ی ــروزه ح ام
جــدا، همگــي خــود را عــرب می نامنــد، تنهــا بــه دلیــل آنکــه بــه یــک زبــان )هرچنــد بــا گویش هــای 

ــد. ــا جــدا( ســخن می گوین کام

زبــان در حــدی تأثیرگــذار اســت کــه منجــر بــه جدایــی نســلی از ماهیــت خــود می شــود. چنانکــه 
ــی  ــای ایرانی-آریای ــتین تمدن ه ــکان( از نخس ــان )آتروپات ــان آذربایج ــوم، جوان ــاک و ب ــن خ در همی
تنهــا بــه خاطــر نزدیکــي زبــان بــه اقــوام آلتــای کــه در دوره حکومــت ســرداران تــرک بــر آن مناطــق 
ــی  ــي و ترکــي آذربایجان ــان مغول ــار مغــوالن می داننــد. چــه بســا کــه زب ــق یافــت خــود را از تب رون

ابــدا وجــه تشــابهی ندارنــد.

ــود  ــی خ ــه زمان ــت، بلک ــی اس ــاختار های اجتماع ــر در س ــرای تغیی ــزار ب ــک اب ــا ی ــه تنه ــان ن زب
ــراي هــزاران ســال  ــان پارســی کــه ب ــل مي شــود. پاســداری از زب ــه یــک ماهیــت اجتماعــی تبدی ب
ــه  ــرای آن اســت ک ــز ب ــود، جــدای از همــه چی ــن ب ــر ایران زمی ــان سراس شــالوده ی یکدســتی مردم
روزگاری نداشــته باشــیم کــه بردگــي دیگــري را بکنیــم )چــه بســا در روزگار خافــت راشــدی در خطــر 
آن بودیــم(. روزگاری نداشــته باشــیم کــه بــرادر در مقابــل بــرادر بایســتند و شمشــیر بکشــد ) چــه 
بســا چنــد دهــه پیــش عــراق کــه روزي مرکــز ایران زمیــن شــناخته می شــد بــه مــا جنگــی هشــت 

ســاله را تحمیــل کــرد(. 
بهتریــن نمــود اهمیــت زبــان پارســي آنجــا دیــده می شــود کــه تاجیکســتان، افغانســتان و جمهــوری 
ــوز  ــه دســت مرزهــای مــدرن، هن ــی ب ــرای جدای ــگان ب ــا همــه ی تاش هــای بیگان ــران ب اســامی ای

ــد. ــر می دانن ــون یکدیگ ــرادر و هم خ ــود را ب خ
زبــان ماهیــت ماســت. کشــورها و ملت هــای مــدرن امــروزه بــا زبانشــان شــناخته مي شــوند. ایــران 

ــی. ــي زبان پارس یعن

پارسی پارسی را پاس را پاس          چرا باید         چرا باید
بداریمبداریم؟؟
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ــده  ــاد ش ــود ی ــکل خ ــن ش ــر در باالتری ــوان هن ــه عن ــرا ب از اپ
چــرا کــه از چندیــن هنــر بازیگــری، موســیقی و رقــص تشــکیل 
ــرای ازدواج  ــود از اپ ــرا می ش ــخن از اپ ــی س ــت و وقت ــده اس ش
 Le nozze di Figaro or The marriage of( فیــگارو 
Figaro( از موتــزارت بــه عنــوان یــک اپــرای تمــام عیــار 
ــنامه ای از  ــاس نمایش ــر اس ــگارو ب ــود. ازدواج فی ــوان می ش عن
پیــر آگوســتین بومارشــه نوشــته شــده. موضــوع نمایشــنامه های 
فیــگارو کــه بیانگــر پیــروزی فــردی عــادی )فیــگارو( بــه اربابــش 
اســت، باعــث عصبانیــت حاکمــان آریســتوکرات شــد. بــا توجــه 
بــه ناآرامــی هــای مرتبــت بــا انقــاب فرانســه، در سرتاســر اروپــا 
ــه  ــنامه در ب ــن نمایش ــه ای ــبت ب ــادی نس ــای زی ــیت ه حساس
وجــود آمــده بــود. بــه طــوری کــه در بســیاری از شــهرها حتــی 
خــارج از فرانســه ممنــوع بــود از جملــه ویــن محــل شــهر خــود 

ــزارت. موت

ــا بــاال آمــدن  داســتان ایــن اپــرا در طــول یــک روز اتفــاق می افتــد. پــس از نواختــن پیش درآمــدی  افســانه ای توســت ارکســتر و ب
ــاق  ــه آن هــا داده اســت می بینیــم. فیــگارو ات ــاق جدیــدی کــه اربابشــان کنــت ب ــرده فیــگارو و همســر آینــده اش ســوزانا را در ات پ
جدیدشــان بســیار راضــی اســت تــا اینکــه ســوزانا بــه او می گویــد کــه کنــت ایــن اتــاق خــوب را بــه آن هــا داده کــه ســوزانا را نزدیــک 
خــود نگهــدارد و بتوانــد بــه راحتــی او را بفریبــد. همچنیــن کنــت می خواســت قانــون قدیمــی فئودالــی از بیــن رفتــه را دوبــاره برقــرار 
ــگارو  ــد. فی ــران ســاکن ســرزمینش در شــب عروسی شــان بخواب ــا دخت ــاب می توانســت ب ــوان ارب ــه عن ــون او ب ــن قان ــد. طبــق ای کن
ــن راه  ــد. در ای ــر آب کن ــت را نقشــه ب ــا هــوش و ذکاوت خــود نقشــه های کن ــه ب بســیار خشــمگین می شــود و قســم می خــورد ک

کنتــس و پســری نوجــوان بــه نــام کروبینــا بــه او کمــک می کننــد.
یــه علــت ممنــوع بــودن اپرایــی بــا موضــوع فیــگارو، موتــزارت هــم ماننــد فیــگارو بایــد بــا تکیــه بــر هــوش خــود بــه راضــی کــردن 
امپراطــور جــوزف دوم امپراتــور اتریــش بپــردازد. در نهایــت بــا ایجــاد تغییراتــی، ایــن اپــرا در حالــی کــه خــود موتــزارت رهبــر ارکســتر 
ــرا هــا تبدیــل می شــود. ازدواج  ــن اپ ــه یکــی از پرنمایــش تری ــه روی صحنــه مــی رود و پــس از مــدت محــدودی ب ــن ب ــود، در وی ب
فیــگارو اپرایــی بــا موســیقی ای افســانه ای، داســتانی زیبــا و همــراه بــا طنــزی روده بــر تنهــا یــک شــاهکار در جنبه هــای مختــل هنــر 
نیســت بلکــه دعوتــی بــه مبــارزه بــر ضــد حاکمــان فاســد و ســتمگر اســت. ایــن اپــرا بــه مــا می آمــوزد کــه مهــم نیســت حاکمــان 

ســتمگر چقــدر قدرتمنــد هســتند، همیشــه مــردم توانایــی غلبــه بــر آن هــا را دارنــد.

ــگارو ــگاروازدواج فی ازدواج فی
Le nozze di Figaro | The marriage of FigarLe nozze di Figaro | The marriage of Figar
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در  اســت  ممکــن  هرکــس 
ــد  ــی ناامی ــه ای از زندگ نقط
شــود و بــا خــود فکــر کنــد که 
  بــدون معنــی 

ً
زندگــی کامــا

اســت؛  بی پایه و اســاس  و 
این کــه آدم هــای بــد زندگــی خــوب و 
شــادی دارنــد و ایــن آدم هــای خــوب 
هســتند کــه دربــه در گرفتــار ســختی 
این طــور  می شــوند.  مشــکل  و 
ــی  ــکل زندگ ــود مش ــه بش ــت ک نیس
ــا از  ــی ی ــه ی ریاض ــک معادل ــا ی را ب

ــرد.  ــل ک ــق ح ــل و منط ــق عق طری
کســی وجــود نــدارد کــه بتوانــد 
ــدون  زندگــی و اســرار پشــت آن را ب
دروغ و تزویــر به طــور قطعــی تعریــف 
کنــد. آیــا اصــًا رازی وجــود دارد یــا 
ــات و  ــی از توهم ــا ناش ــه ی این ه هم
ــا وحشــت و اضطــراب  ــم ب ــکار توئ اف
ذهــن مــا اســت؟ دردی ابــدی در روح 
ــه  ــی ای اســت ک ــراث حقیق ــا می تنه
ــود.  ــل می ش ــل منتق ــه نس ــل ب نس
ایــن  از  گوشــه ای  در  هرکــس 
ــم  ــا، آن ه ــناور در فض ــنگ ش تکه س

در تنهایــی مطلق، نشســته اســت و در 
حــال مــداوای ایــن درد اســت یــا بــه 
دیگــر ســخن، در حــال نشــئه شــدن 
ــرای  ــه ب ــت ک ــتان هایی اس ــا داس ب

ــد. ــف می کن ــود تعری خ

ــی  ــن زندگ ــل در ای ــا عق آی
ــات  ــک راه نج ــک و تاری خش
اســت؟ عقــل بــه عنــوان وســیله ای 
بــرای ســنجیدن درســت و غلــط 
شــناخته شده اســت ولــی در ایــن 
ــد.  ــت می کن ــان خیان ــه انس ــورد ب م
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قبلــی  دانســته های  بــا  عقــل 
می پــردازد.  مشــکات  حــل  بــه 
به این ترتیــب، بــه دنبــال جایــی 
ــت  ــود اس ــل موج ــه از قب ــنا ک آش
می گــردد تــا جــواب را از آن جــا 
پیــدا کنــد. ایــن چیــزی بیــش 
از تاشــی بیهــوده بــرای نظــم و 
ترتیــب دادن بــه بی نهایــت داده 
ــور  ــن راه به ط ــی در ای ــت. حت نیس
ــورد. از  ــته می خ ــه دِر بس ــرر ب مک
ایــن راه جواب هایــی بــه دســت 
می آیــد کــه حتــی بــرای مغــز 
کوچــک و محــدود انســان هــم 
ــن  ــت. ای ــده اس ــع کنن ــیار قان بس
ــش نیســتند  ســخنان افســانه ای بی
و نبایــد بــه آن هــا پرداخــت مگــر از 

بــرای تفریــح و ســرگرمی.

را  انســان  درون  از  درد  ایــن   
عقــل  چگونــه  می دهــد.  آزار 
ــی  ــی جهان ــد راه حل می توان
ــد  ــردم بیاب ــه ی م ــرای هم ب
وقتــی بــه محــض این کــه 
در درون متمرکــز می شــود 
کاربــرد خــود را از دســت 
می  دهــد؟ آیــا می تــوان بــرای 
ــردن انســان همان طــور کــه  ــج ب رن
ــد  ــدازه و وزن واح ــان، ان ــرای زم ب

معیــار خاصــی  داریــم  مشــخصی 
ــه  ــر. و در نتیج ــرد؟ خی ــخص ک مش
انــدوه و  نمی تــوان میــزان غــم و 
رنــج هــر انســان را بــا باقــی مقایســه 
درد  کــه  گفــت  نمی تــوان  کــرد. 
ــه ی  ــج هم ــان از درد و رن ــک انس ی
ــته اند  ــون زیس ــه تاکن ــودات ک موج
ــود  ــت. نمی ش ــتر اس ــا بیش ــر ی کمت

گفــت کــه مجمــوع درد و انــدوه 
هــای  جنایــت  قربانیــان  همــه ی 
مختلــف، کســانی کــه در جنــگ 
گرســنگی  از  یــا  شــده اند  کشــته 
ــر  ــک نف ــدوه ی ــم و ان ــد از غ مرده ان
ــدوه  ــا کمتــر اســت. ایــن ان بیشــتر ی
را  آن  بایــد  نمی گنجــد.  مغــز  در 

ــرد. ــاس ک احس

رنــِج بی اساســی انســان را 
دچــار بیچارگــی می کنــد و 
فــرد بیچــاره فــردی افراطــی 
بــه  ناامیدانــه  کــه  اســت 
هرچــه هســت و نیســت چنــگ 
ــکینی  ــاید تس ــا ش ــد ت می زن
بیابــد. ایــن عمــل در اکثــر اوقــات 
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ناخودآگاهانــه صــورت می گیــرد. او 
ــد ســوال چیســت چــه  خــود نمی دان
برســد بــه این کــه بخواهــد بــرای 
ــد.  ــاش کن ــواب ت ــه ج ــیدن ب رس
بــرای فــرار باید خــود را در گورســتان 
ــی،  ــای سیاس ــا و ایدئولوژی ه آیین ه
ــد. در  ــن کن ــی دف ــفی و مذهب فلس
ایــن راه، در مقیاس هــای مختلــف، 
دیگــران را هــم بــا خــود همــراه 
کــه  جنایت هایــی  چــه  می کنــد. 
ــداده  ــوژی رخ ن ــن و ایدئول در راه دی
این کــه  بــرای  این هــا  همــه ی  و 
عــده ای محــدود حــس توهــم آرامش 

ــد. ــاد کنن ــود ایج را در خ

ایــن فــرد نقابــی بــه صــورت 
می زنــد، خــودش را تغییــر 
ــود  ــی آن خ ــد و در پ می ده
را محــدود می کنــد. هماننــد 
ــی  ــودش را بکشــد ول ــه خ ــردی ک ف
ایــن کار بــه نقــل از آلبــر کامــو 
ــک  ــوی-الجزایری ی ــوف فرانس فیلس
ــد از  ــت. بع ــفی1  اس ــی فلس خودکش
ــک  ــه ی ــه ب تســلیم شــدنی کورکوران
ــه لفظــی  ــا ب ــت نشــده ی ــده ی ثاب ای
ــده۲  چــه  دیگــر، پرشــی از روی عقی
می مانــد؟  باقــی  فــرد  از  چیــزی 
ــرای خــودش  ــا ب ــا آی ــده اســت ام زن
دســتان  بــا  او  می کنــد؟  زندگــی 
خــودش جــام زهــر را می نوشــد و 
ــه جــواب رســیده  ــد  ب گمــان می کن
و ســعادتمند شــده پــس لبخنــد 
ــی  ــوف یونان ــقراط فیلس ــد. س می زن
ــده  ــی نش ــِی بررس ــد: »زندگ می گوی

Philosophical suicide .1 

Leap of faith .2

ارزش زیســتن نــدارد.« پــس می توان 
گفــت خودکشــی بــه معنــای واقعــی 
ــر  ــفی بهت ــی فلس ــه از خودکش کلم
اســت. از طــرف دیگــر دانســتیم کــه 
ــی  ــاش در بررس ــان ت ــدر انس هرچق
ــود  ــد ب ــاکام خواه ــد، ن ــی کن زندگ

چراکــه ذهــن انســان توانایی بررســی 
ــدارد. ــه داده را ن ــن هم ای

پــس فرجــام کار چیســت؟ 
ــم؟  ــدود کنی ــود را مح ــد خ ــرا بای چ
بــا پیــروی از قوانیــن نانوشــته زندگی 
ــد  ــا نخواه ــیب م ــودی نس ــچ س هی
و  قوانیــن  ایــن  همچنیــن  شــد. 
ــاخته  ــری خودس ــا زنجی ایدئولوژی ه
ــب  ــه موج ــت ک ــا اس ــای م ــه پاه ب
پتانســیل هایی  نشــدن  بالفعــل 
کــه در مــا وجــود دارد می شــود. 
هیچ کــس از زندگــی نجــات پیــدا 
نخواهــد کــرد و در نهایــت مــرگ 
در کمیــن همــه اســت. پــس چیــزی 
ــدارد.  ــود ن ــت دادن وج ــرای از دس ب
ــت بخشــیدن  ــاش در عینی ــدون ت ب
بــه زندگــی بایــد در برابــر بی اساســی 
ــی  ــد زندگ ــد. بای ــلیم ش ــان تس جه
به صــورت  و  بدون حدومــرز  را 
ــس  ــرد. در پ ــی ک ــال زندگ تمام وکم
فلســفه بافی های  ایــن  همــه ی 
بیهــوده آزادی اســت. کســی کــه 
کامــل  صــورت  بــه  را  زندگــی 
ــودش را  ــد خ ــد می توان ــی کن زندگ
ــای  ــد به ج ــت آزاد کن ــد وجودی از بن
ــا خودکشــی فلســفی خــود  این کــه ب
را بیشــتر گرفتــار کنــد. این گونــه 
ــدون وابســتگی  ــردن ب ــی ک ــا زندگ ب
ــه باور هــای دروغیــن کــه از ضعــف  ب
ــه  ــئت گرفت ــین نش ــان های پیش انس
ــی  ــای واقع ــه معن ــوان ب ــت، می ت اس
زندگــی کــرد پیــش از این کــه زمــان 

ــد. ــرا برس ــا ف ــه ی م ــن هم رفت
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شوخ از خود باز کنیم

ُخبــه ُخبــه می بینــم کــه یــه شــماره 
مــن متــن ننوشــتم همگــی خــوب تــو 
ــره  ــن نم ــرای گرفت ــاتید ب ــی وی اس پ
مشــغول ابــراز ارادت بودیــد. حــاال کــه 
ــدم ســر کیفیــد، الکــی  ســر کیفیــد ب
ادای بدحاالیــی کــه یــک مــاه آزمــون 
دادنــد و همچنــان منتظــر نمــرات 

ــد! هســتند درنیاری
ســردبیر عزیــز بــه بنــده امــر فرمودنــد 
کــه از حیطــه ی بی نمــک بــازی در 
ــر گذاشــته و  ــا فرات ســطح دانشــگاه پ
ــر ســطح  نمک هــای فــراوان خــود را ب
جامعــه هــم بپاشــم و طنــز اجتماعــی 
را نیــز بــی ارزش و عــزت بکنــم و 

ــرم. ــرو ب ــر آتــش آن ف دســتی ب
شــیوع  وجــود  بــا  اآلن  یعنــی 

بیماری هــا فقــط بنــده و آقــای 
ــامی  ــای س ــای و آق ــینی ب حس
همچنــان  ذبیح پــور  خانــم  و 

ــه ی  ــا آین ــته ت ــف گذاش ــر ک ــان ب ج
ــردم  ــر م ــود ب ــه خ ــای جامع تمام نم
ــر نویســنده ای  ــه ه باشــیم. از آنجــا ک
ورود هجمه هــا  از  جلوگیــری  بــرای 
بــرای طنزنویســی اجتماعــی، خــودش 

بــا را نشــانه می گیــرد مــن هــم 

اجــازه ی مردمــان غیــور و انقابــی 
ــروم! آری  می خواهــم قــم را قربانــش ب
کــه انتقــاد از خــود مــا آغــاز می شــود، 
از خانــه ی مــا آغــاز می شــود )بــه 
طــور چــراغ خامــوش آمادگــی خــود را 
ــا  ــات ســردبیری نشــریه ت ــرای انتخاب ب
می کنــد(. اعــام   1۴۰۴ ســال 
و امــا قــم شــهر خــون و قیــام: می دانــم 
کــه زمــان اعــام نتایــج کنکــور همگی 
تــا پنــج دقیقــه ی نخســت دیــدن نتایج 
خوشــحال تر از چهــار ســال بعــدش 
بودنــد. چــون ســازمان ســنجش حتــی 
ــرای مــا ننوشــت  داخــل پرانتــز هــم ب
همــان تهرانــی کــه قمــه! و همگــی قــم 
ــد  ــور کردی ــزرگ تص ــان ب ــک بیاب را ی
ــرواز  ــد پ ــس دارن ــدادی کرک ــه تع ک
می کننــد و فقــط ســاختمان حــرم 
مطهــر و مدرســه فیضیــه آخرهــای 
بیابــان دیــده می شــود و مــردم قــم در 
ــار  ــد، ناه ــه می خوانن ــه روض ــی ک حال
ــردن  ــوش ک ــال گ ــد و در ح می خورن
بــه روضــه می خوابنــد و داخــل منــازل 
ــد و  ــر می کنن ــادر س ــواب چ ــع خ موق

قــس علــی هــذا...
 و بــا گــوش دادن بــه آهنگ هــای 
ــه ام  ــاقی رفت ــت ای س ــاغرم شکس )س
ز دســت ای ســاقی( بــه شــهر وارد 
شــدید و بعــد دیدیــد کــه 
ــق  ــهر طب ــا ش اص
تصــورات شــما 
نبــود چــون 
صــا  ا
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ــود  ــهر نب ــطح ش ــما در س ــگاه ش دانش
)ســس ماســت می گویــم تــا ایــن 
شــوخی بــی مــزه را فرامــوش نکنیــد( 
و بیــن قــم و تهــران یــک بــاره چنــد تا 
ــه  ــا بعــد ب ســاختمان ســبز شــدند. ام
لطــف دوســتان بــرای شــما از خیابــان 
ــوب  ــه خ ــد و چ ــی ش ــه رونمای صفایی
ــدادی ون  ــه. تع ــی اســت صفایی خیابان
ــد  ــزد می کنن ــما گوش ــر ش ــکی ب مش
مســیر بهشــت را و شــما هــم کــم کاری 
ــا  ــغ زدن از آن ه ــال جی ــرده در ح نک
ــبکه های  ــرای ش ــد و ب ــم برمی داری فیل
... دوســتانتان در واقــع در واتــس اپ 

می کنیــد. ارســال 
ــز  ــیمای مرک ــر صــدا و س ــی جلوت کم
قــم را داریــم کــه شــما از رویدادهــای 
ــد چــون در  ایــن مرکــز مهــم بی خبری
خوابــگاه فقــط و فقــط در هــر نمازخانه 
ــما  ــار ش ــون 4K در اختی ــک تلویزی ی
ــل  ــه دلی ــوده و مســئولین مربوطــه ب ب
ــی رخشــاره های  نبــود نســخه های اصل
بلــوری روز جهانــی از شــما عذرخواهی 
کردنــد و ایــن ابــزارآالت بــرای دیــدن 
کفایــت  نــور  شــبکه ی  برنامه هــای 
نمی کننــد بلکــه شــما بایــد عــاوه 
بــر همــراه داشــتن تخمــه و پفــک 
بــه هنــگام تماشــای شــبکه نــور یــک 
عــدد مســعود فراســتی جیبــی همــراه 
داشــته باشــید تــا ایــن اجراهــای 
مقوایــی رو بکوبیــد و لــذت ببریــد. 
ــدا و  ــز ص ــه مرک ــب ک ــن ترتی ــه ای ب
ســیمای اســتان قــم از اســتاندارد هــای 
ــوار و  ــه دی ــده ب ــه زن ــور برنام الزم دک
ــانه و  ــه آب و ش ــم ب ــروه گری ــرای گ ب
بــرای کــت و شــلوار مجریــان مــرد بــه 
ــرای  ــا خیــاط ســر کوچــه و ب اکبــر آق
مجریــان خانــم بــه ســکینه خانــم 
ــن  ــه دوربی ــن ب ــرای دوربی ــاط و ب خی

ــن  ــه آخری ــه ک ــبکه س ــت دوم ش دس
ــی  ــک آقای ــه ی ی ــت برنام ــه دس مرتب
ــی پور  ــادل فردوس ــش ع ــاز نام ــه آغ ک
ــوان  ــه عن ــد و ب ــت می کن ــوده کفای ب
صدابــرداری در شــبکه ی نــور اعتقــادی 
ــراق  ــدون اغ ــه ب ــدی ک ــوده. در ح نب
یــک شــبانه روز تمــام برنامه هــای 
ــا  ــدون صــدا پخــش شــد! ام شــبکه ب
ایــن دلیــل بــر بی مخاطــب بــودن 
ــرای  ــا ب ــق آماره ــبکه نیســت و طب ش
تماشــای اخبــار شــبکه اســتانی چنــد 
نمونــه خفگــی در مرکــز آمــار بــه ثبــت 
ــه در شــب های  ــه طــوری ک رســیده ب
بــرف می باریــد در  روزگارانــی کــه 
ــود را  ــران خ ــدران، پس ــورد پ ــد م چن
خفــه کردنــد تــا نتیجــه ی تعطیلــی یــا 
ــری  ــی ســازمان ها را پیگی عــدم تعطیل

ــد! بکنن
از مراکــز تفریحــی قــم می تــوان بــه: 

بوســتان  بســتنی  فلکــه ی 
بهشــت  خیابــان  علــوی 
)کــه  دورشــهر  پــارک  و 
ــای  ــاالن فض ــف فع ــه لط ب
ــوان -  ــوی بان ــازی تابل مج
آقایــان چنــدی اســت از 
ایــن محوطــه حــذف شــده 
ــر و  ــتان غدی ــت( و بوس اس
بســتنی فلکــه پــارک علوی 
بهشــت اســتریت و بوســتان 
قدیــر و فلکــه دســتغیب 
)بســتنی ســابق( و بوســتان 
ــه  ــارک نجم ل-ع-و-ی و پ
ــاره  ــی( اش ــهر کنون )دورش

ــت. داش
زیبایــی  المان هــای  از 
شــهر قــم می تــوان بــه: 
پــارک  گنجشــک های 
المان هــای  دورشــهر، 

کــه  شکرســتان  شــخصیت های 
پیام هــای اخاقــی را )همچــون ماســک 
می ســازند،  القــا  دل(  جــون  بــزن 
ــوپ  ــوار، ت ــواده ی موتورس ــان خان الم
ــدد  ــک ع ــاز، ی ــی خاطره س ــای رنگ ه
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ــا  ــا ب ــه مدت ه ــش ک ــمه ی می مجس
آن ســلفی می گرفتیــم و در فضــای 
مجــازی بــا هشــتگ الکچــری منتشــر 
ــارک  ــای پ ــک ه ــم و گنجش می کردی
ــخصیت های  ــای ش ــهر و المان ه دورش
شکرســتان و المــان خانواده موتورســوار 
ــک  ــای رنگــی خاطره ســاز و ی و توپ ه
عــدد مجســمه ی میــش اشــاره نمــود.
ــدادی  ــه تع ــر اســت ک ــا شــایان ذک ام
مراکــز تفریحــی بــرای اســتان در نظــر 
گرفتــه شــده از جملــه بــاغ پرنــدگان و 
ــارک هــای  ــات پ ــا امکان ــازی ب شــهر ب

دیزنــی کــه...
ــه  ــری ک ــی خب ــون ط ــم اکن ــه ه بل
ــدگان  ــا رســید تمــام پرن ــه دســت م ب
ــزای  ــل آنفوالن ــه دلی ــر ب ــاغ فوق الذک ب
حــاد پرنــدگان معــدوم گشــته اند و 
ــاری  ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــهربازی ب ش
باتکلیــف مانــد. امیــد اســت کــه 
ــردی از  ــده و ف ــده نش ــش خواری زمین

ــد. ــقوط نکن ــایلش س وس
ــا  ــد ب ــفر کردی ــم س ــه ق ــر ب ــس اگ  پ
برخــورد  منصفانــه  خــود  میزبــان 
ــردارد غــرور  کنیــد کــه مبــادا تــرک ب
شهرنشــینی او در یــک کان شــهر! 
مــکان  کــردن  پیــدا  کــه  بدانیــد 
ــردن  ــدا ک ــم پی ــم حک ــی در ق تفریح
ثبــات اقتصــادی در کشــور امپریالیســم 
فایــزر  واکســن  از  مزایــا  و  جهانــی 

. شــد می با
خــب دیگــه گفتیــم و خندیدیــم وقــت 
ــر  ــورک ب ــح نیوی ــای ترجی گفتــن مزای

قــم المقدســه اســت:
ــارز  ــن ویژگــی ب نخســتین و مهــم تری
ــم  ــردم ق ــه م ــت ک ــم آن اس ــهر ق ش
جــرأت  بــه  هســتند  باجنبه تریــن 
ــور  ــتان کش ــدام اس ــت ک ــوان گف میت
اســت کــه شــما در دانشــگاه از راه 
ــای  ــا آدم ه ــد قمی ه ــیده بگویی نرس
ــی  ــد بگوی ــا لبخن ــتند و ب ــی نیس خوب
ــه؟  ــتید ن ــی نیس ــه قم ــما ک ــه ش البت
را  ای قمی هــا  بــه گونــه  بعضــی  و 
ــح  ــه آدم ترجی ــد ک ــتر می دانن گانگس
ــک و  ــهر کوچ ــن ش ــل ای ــد اه می ده
ــه  ــه ک ــای جهش یافت ــه کرون ــوده ب آل
بیــکاری و متکدیــان زیــادی هــم دارد 
»لنــدن« باشــد تــا قــم خودمــان! 
اگــر جــواد رضویــان بــدون کســب 
مجــوز هــای قانونــی از نماینــدگان 
ــه  ــم اینگون ــه جــز ق اســتان دیگــری ب
مــا شــوخی می کــرد  لهجــه ی  بــا 
ــه بخــش  ــا ســریال »در حاشــیه« ب آی
از  رهایــی  و  ناظــر  آقایــان  ســایه 
ــه س-ا-ن- ــروف ب ــتاخی های مع گس

نمی شــد؟ هدایــت  س-و-ر 
آیــا ایــن ســوهان کــه بــه عنــوان 
ســوغات بــه شــهر خــود می بریــد 
و بــا چــای می زنیــد بــر بــدن بــد 
ــک  ــم ی ــاال بگذری ــت؟ ح ــزی اس چی

ــد  ــی می مان ــا باق ــن دندان ه ــدار بی مق
و ســوهان بعضــی فروشــگاه هــا را اگــر 
ــن  ــر پایی ــرم مطه ــته های ح از گلدس
دیگــر  آن  نمی شــکند.  بیندازیــم 

ــت! ــا نیس ــکل م مش
آیــا مــا بــا پــاک هــای غیربومــی قــم 
بــد رفتــار کردیــم کــه از تــرس مردمان 
بایــد پــاک خــود را طــی اقدامــی 
غیورمندانــه از 1۶بــه ٣۶ تغییــر دهیــم 

ــا نشــنویم: اوه اوه قمیــن! ت
امــا بــه قــول مهــران مدیــری کام آخر 
ــا  ــی ه ــن اخراج ــیقی مت ــه: )موس آنک
لطفــا!( »بگذریــم از عنــوان شــهر، قــم 
ــم.  و تهــران و مشــهد و اصفهــان نداری
آنچــه کــه مبرهــن اســت ایرانــی اســت 
ــد  ــان متح ــش آنچن ــه وقت ــا ب ــه م ک
ــویم  ــا ش ــو م ــن و ت ــه م ــم ک بوده ای
ــم  ــن، وطن ــد وط ــام جاوی ــن! ن هم وط
جلــوه کــن در آســمان همچــون مهــر 

ــاودان...« ج
ــا  ــگاه م ــوص دانش ــا در خص ــا انصاف ام
افــرادی هســتیم کــه محیــط را خــوب 
و بــد بــودن معــروف می کنیــم. دســت 
ــیوع  ــات )ش ــن جریان ــد از ای ــم بع ک
بیمــاری( از مــا کــه گذشــت، امــا 
ــگاه  ــر دانش ــد اگ ــد بدانن ــل جدی نس
می تــوان  باشــد  هــم  ســیبری  در 
خــوش بــود. خوشــی از خــود مــا آغــاز 
می شــود از خانــه ی مــا آغــاز می شــود 
ــه  ــردن ب ــد و ســام ک ــا لبخن شــاید ب

حتــی! هم کاســی ها 
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https://www.instagram.com/charkhe_ut/
https://www.aparat.com/Charkhe
https://www.youtube.com/channel/UCucpQluhT00w6nDzcYSOgFA
https://charkhesj.ut.ac.ir
https://t.me/Charkhe_ut
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