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اتاق 27 سالم
اتــاق 27 اینجاســت تــا بعــد از مدتهــا بــه شــما ســام کنــه و حالتــون رو جویــا بشــه و اگــر خدایــی 

ناکــرده کیفتــون کــوک نیســت، براتــون کــوک کــوک کنــه.
اینکــه تــوی تابســتون هــم مزاحمتــون شــدیم عــاوه بــر عاقــه ی شــدید مــا بــه دیــدار مجــدد شــما 
علــت دیگــری هــم داره و اون  در پیــش داشــتن ایــام ســوگواری و مــاه هــای محــرم و صفــر اســت 

کــه مــا بــه حکــم ادب و احتــرام در ایــن مــاه هــای غــم شــماره ای چــاپ نخواهیــم کــرد.
تشــکر کنیــم از تمــام شــما بابــت اهمیــت دادن بــه مــا و گفتــن نظراتتــون، انتقاداتــون و ایــده هاتون. 
بــدون تعــارف بــا گــوش دل شــنیدیم و خواهیــم شــنید.کم کــم وارد دومیــن ســال از انشــار نشــریه 
مــی شــیم و قطعــا مــا هــم دوســت داریــم بــا هرســال بــزرگ تــر شــدنمون اشــتباهاتمون کوچیــک 

بــه تــر بشــه و  تمــام تاشــمون هــم بــر اینــه. از ایــن حــرف کــه بگذریــم  می رســیم 
ــما  ــا ش ــتان. ب ــی تابس ــریه یعن ــماره از نش ــن ش ــوع ای موض

ــا بحــث شــیرین و داغ تابســتان. پیشــاپیش از  هســتیم ب
ــم. ــما ممنونی ــت ش ــه و عنای توج

فقــط قبــل از خداحافظــی، یادتــون نــره: دنیــا کوچیکــه، 
حیفــه تــوش شــاد نباشــیم.

شاد باشید و باقی رو هم شاد کنید.

سمن زیدآبادی
اتاق27، لبخند دانشجو.

کاریکاتوریست: مهناز مرادی
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تابستان 
بــرای  بهترین هــا  کننــده  تداعــی 
ــا و  ــوام از دیدگاه ه ــه می خ خیلیاس؛ک
ــن واژه  ــون ای ــاوت برات منظر هــای متف

ــدم. ــرح ب رو ش
از نظــر یــک دانشــجو تابســتان درواقع 
ــا و  ــان امتحان ه ــن پای ــه بی ــک فرج ی
ــار  ــه انتظ ــه ب ــده ک ــرم جدی ــروع ت ش
می گــذره، تــا اســتاد جــان لطــف کنــن 

و نمراتــو داخــل ســایت قــرار بــدن.
ــتان  ــواده تابس ــت خان ــر سرپرس از نظ
اســتثنایی  و  خــاص  فرصــت  یــک 
ــام اعضــا رو  ــن تم ــه می تون هســتش ک
ــل  ــرای تکام ــن و ب ــع کن ــم جم دور ه

ــش بخشــیدن،  دان
اون هــا رو بــه 

بهتریــن و 
ــن  برتری

کاس هــای  از  می فرســتن  کاس هــا 
ورزشــی گرفتــه تــا جــدا کــردن دونــه 
و  کیــوی  مثــل  میوه هایــی  هســته  و 
ــط  ــا فق ــدر و مادر ه ــه پ ــه البت ــار، ک خی
بــرای ارتقــای ســطح بچه هاشــون ایــن 

می کنــن. کارو 
ــی  ــن واژه در ط ــده ای ــده ش ــی دی گاه
ــاوت  ــر متف ــاوت، دو منظ ــال متف دو س
ــه  ــه ک ــودش گرفت ــه خ ــد ب ــوب و ب خ
البتــه نبایــد بگــم خیلــی بــد، بچه هــای 
ــل عــدم  ــه دلی ــاره ب کنکــوری کــه دوب
ــه  گرفتــن نتیجــه دلخــواه خودشــون ن
ــه  ــرف مطالع ــاره ص ــون دوب خانوادش

ــن. میکن
البتــه الزم بــه ذکــر هســتش کــه هیــچ 
کــس نــه کاس های آموزشــی شــرکت 
فرصــت  ایــن  تــوی  فقــط  و  کــرده 

کتاب هــای  درســی مطالعاتــی 

مرحلــه  بــه  خودشــونو 
رســوندن... جویــدن 

دوره ای  یــک  تابســتان 
از ســال هســتش کــه بــه 
گرمــای شــدید معروفــه؛ 
بعضــی  خــوب  ولــی 
پیــش  مواقــع 
اومــده کــه ایــن 
عزیــز  فصــل 
رو  پاییــز  ادای 
بــا  و  اورده  در 
معرفتــی خودشــو 
ــه همــه نشــون داده. ب

کا فصلیــه کــه از قطعــی 
ــری نیســت! مصــرف  آب خب
آب و بــرق بــه جــز در انــواع 
ــتن  ــا وشس کولر ه

و  خنکــی  بــرای  خونــه  دیوار هــای 
ــام  ــار حم ــه و روزی چندب ــتخر خون اس

ــاد نیســت!! ــی زی خیل
و امــا دوره تمــام مســافرت هاســت 
هــراز  و  چالــوس  جــاده  خلوتــی  و 
دوســتان  حــد  از  بیــش  شــادی  و 
ــوج  ــک م ــا ی ــه ب ــین ک ــتان نش شهرس
ــط  ــن. فق ــرو میش ــان روب ــدید مهم ش
بــرای شــریک بــودن تــوی شادیاشــون 

یــک لحظــه ســکوت!!!
بــه  تابســتونی  دوره  ایــن  از  عمومــا 
عنــوان اوقــات فراغــت یــاد میشــه کــه 
ــی  ــع مال ــه وض ــی ب ــا ربط ــوب اص خ
پــر  تــا  می خــواد  وخاقیــت  نــداره 

ــه. بش
گاهــی هــم دوره ای هســتش بــرای 
محــدود  عــده  یــک  مجــدد  تــاش 
ــاره  ــون دوب ــه خاصش ــر عاق ــه بناب ک
ــن  کتاب هــای درســی رو مطالعــه میکن

بــه ســمت مدرســه برمی گــردن. و 
ــود  ــی وج ــک زمان های ــده ی ــایعه ش ش
کوچــه  تــوی  بچه هــا  کــه  داشــته 
ــازی  ــک ب ــدن و گل کوچی ــع می ش جم
ــی زدن  ــارو م ــگ خونه ه ــردن! زن می ک
وفــرار می کــردن؛ البتــه شــایان ذکــره 
تحقیــق  مــورد  ایــن  در  بایــد  کــه 
بیشــتری صــورت بگیــره! وگرنــه مگــه 

می شــه همچیــن چیــزی!!!!
یــک عــده بســیار اندکــی هــم هســتن 
کــه تــوی ایــن دوره بــه شــغل ریاســت 
و  می شــن  انتصــاب  مدیریــت  و 
ــال  ــا کان ــروه ی ــک گ ــر ی ــن مدی می ش

تلگرامــی.

فاطمه امینی

لغت نامه

کاریکاتوریست: نگار شمسی
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مصائب نامه دانشجویی
ــن  ــام م ــاه آزگار، س ــه م ــد از س بع
بــه شــما یــارای قدیمــی بــا یــک 
عالمــه عــرض ارادت و احتــرام و 
ــرای همــه ی  ــز ب هشــتگ قلــب قرم

همــه ی مخاطبــا...
هســت؛  تابســتون  ماجــرا  خــب 
بهتــر هســت بگیــم مبحــث شــیرین 
تابســتون. تابســتون بــرای آدم هایــی 
کــه دانشــگاه میــرن کا بــه ســه 
ــو  ــا ت ــه م ــه ک ــیم میش ــش تقس بخ
ایــن مطلــب بــه هــر ســه آیتــم 

تابســتون خواهیــم پرداخــت.
ــل از  ــتون های قب ــام تابس تم  -1

ر کنکــو
تابستون بعد از کنکور  -2

ــد از  ــتون های بع ــام تابس تم  -3
دانشــگاه در  قبولــی 

ــتون های  ــه تابس ــم اول ک ــب آیت خ
قبــل کنکــور هســت مربــوط بــه 
قبــول  می شــه،  بچگیمــون  دوران 
برامــون  طــوری  ایــن  و  داریــن؟ 
بــه  زبــان  کاس  از  می گذشــت: 
کاس نقاشــی از نقاشــی بــه هنر های 
رزمــی بعــد می رفتیــم خونــه یــه 
ــم  ــون می کردی ــار کوفتم ــه ناه لقم
درنیاوردیــم  لباســامونو  هنــوز 
ــم  ــاده می شــدیم می رفتی ــاره آم دوب
کاس ریاضــی بــرای آمادگــی ســال 
تحصیلــی آینــده بعد تــرش کاس 
آزمایش هــای علــوم در نهایــت هــم 
و  خســته  شــبم  کامپیوتــر؛  کاس 
ــاره  ــرد و دوب ــه خوابمــون می ب کوفت
روز از نــو روزی از نو. دســت مریزاد 
بــه ایــن والدیــن چــون حتی مدرســه 
طــوری  ایــن  رو  بچه هــا  رفتــن، 
ــوان  ــا می خ ــه این ــه ک ــته نمی کن خس
تابســتون  مــاه  ســه  طــول  در 
بیــارن.  بــار  عامــه  بچه ها شــونو 
یعنــی میخــوان روز ســی و یــک 
ــاب504ورد  ــون کت ــهریور بچش ش

رو حفــظ باشــه بعــد بتونــه تمــام 
مشــکات ســخت افــزاری و نــرم 
افــزاری کامپیوترشــون رو رفــع کنــه 
ازون طــرف اگــه پســره همســایه 
ــرکات  ــا ح ــت ب ــزی گف ــش چی به
ســامورایی جنازشــو واســه مــادرش 
پســت کنــه و بــا ایــن روحیــه ی 
درعرصــه ی  بتونــه  جنگجــوش 
ــی و  ــا داوینچ ــیقی ب ــی و موس نقاش

ــه... ــت کن ــزارت رقاب موت
ظلــم هســت؛ بخــدااای احــد و واحــد 
ظلــم هســت در حــق بچــه کــه ســه 
ــاه تابســتون ایــن طــوری اذیتــش  م
کنیــد. بذاریــد نفــس بکشــه، بــره تو 
کوچــه فوتبــال بــازی کنــه، شیشــه ی 
ــای  ــا بچه ه ــکونه، ب ــایه رو بش همس
ــد  ــه. بذاری ــوا کن ــی دع ــه باالی کوچ
ــاط پهــن  ــو حی ــه روفرشــی ت ــره ی ب
دیگــه  باهــم  بیــان  دختــرا  کنــه 
بــازی  خالــه  و  بــازی  عروســک 
ــش  ــون به ــار خودت ــا کن ــه. اص کن
ــد  ــاد بدی ــون رو ی ــپزی های آس آش
ــه رو  ــیله های خون ــد وس ــازه بدی اج
ــر  ــی اگــه خراب ت ــه و حت ــر کن تعمی
شــد دعــواش نکنیــد. ختــم کام 
بذاریــد زندگــی کــردن و مســئولیت 

ــره... ــاد بگی ــری رو ی پذی
ــه  ــه ب ــوط میش ــم دوم مرب ــب آیت خ
ــاال  ــور دادن و ح ــه کنک ــی ک بچه های
ــه ی  ــا نیم ــد ت ــاد بای ــترس زی ــا اس ب
مــرداد صبــر کنــن تــا نتایــج اولیــه و 
افتضاح هایــی کــه بــه بــار آوردن رو 
ــل  ــتان قب ــته از دوس ــن دس ــه. ای بش
از کنکــور بــه انــدازه ی کهکشــان 
کــه  می کشــن  نقشــه  شــیری  راه 
ــکار  ــون چی ــاه تابستونش ــه م ــو س ت
بترکونــن؟  تــا  بکنــن  می تونــن 
ــدم  ــرح ب ــون ش ــد برات ــب بذاری خ
اول اینکــه هییییــچ گونــه کاســی از 
ــو آیتــم اول گفتــم  مدل هایــی کــه ت
نمــی رن، چــون بعــد از دوازده ســال 
ــد  ــورد بای ــه م ــن ی ــو ای ــی ت تحصیل

ــا  ــن و دقیق ــی کن ــونو خال عقده ها ش
ــه  ــدن ک ــی رو انجــام ب همــون کارای
ــدارن.  ــت ن ــون دوس ــان بابا هاش مام
شــامل  دوســتان  ایــن  برنامــه ی 
ــوردی  ــه، کوهن ــی نام ــن گواه گرفت
و  گــردی  کافــه  جمعــی،  دســته 
خونــدن  خــوری،  فــود  فســت 
کتابایــی کــه تــو اون یــه ســال خیلــی 
ــودن،  ــده ب ــع ش ــون من ــخت ازش س
ــای  ــده فیلم ــی ش ــن حت ــینما رفت س
چــرت و پــرت رو دیــدن، تــو گیــم 
ــردن  ــب نک ــردن، مرت ــش ک ــت ل ن
اتــاق، فروختــن کتابــای تســت و 
حــال کــردن بــا پولــی کــه مــی ره تــو 
جیبشــون، البتــه ایــن یــه مورد واســه 
ــه  ــن چ ــه می دون ــود ک ــی ب بچه های
رتبشــون یــک باشــه چــه صدهــزار 
پشــت  و  بــرن  می خــوان  باشــه 
ــن  ــن ومی دونی ــگاه نکن ــونو ن سرش
ــاد!!!  تفریــح خیلــی زیــاده خیلــی زی
ــرای  ــبکی داره ب ــم س ــی ه و هرکس
کنکــور  از  بعــد  خوشــگذرونی 
ــدی  ــا ح ــه ت ــه ک ــت این ــی واقعی ول
اصــا ایــن برنامه ریزی هــا عملــی 
کنکوری هــا  چــون  نمی شــن 
خســته تر و شــل تر از اون چیــزی 
هســتن کــه دیگــران فکرشــو بکنــن 
و بگذریــم از اســترس نهفتــه ای کــه 
حتــی در حــال خوشــگذرونی تــو دل 
ــی  ــه ول ــوران می کن ــا ف ــن بدبخت ای
خــدا وکیلــی قبــول داریــد تابســتون 
ــه ای  ــر اون لحظ ــور بخاط ــد کنک بع
کــه می خــوای رتبتــو ببینــی و اون 
ــاب  ــال انتخ ــه در ح ــه ای ک ــه هفت ی
رشــته ای  و در آخــر بخاطــر اون 
کــه  شــهریور  واپســین  روزای 
نتایــج اصلــی کنکــور میــاد و اون 
لحظــه ای کــه پیجــت تــو ســایت 
و  می شــه  بــاز  ســنجش  ســازمان 
ــه رشــته و دانشــگاه و شــهر  اســم ی
ــن  ــی ره بهتری ــمات رژه م ــو چش جل

تابســتون عمرتــون هســت؟
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مربــوط  هــم  ســوم  آیتــم  خــب 
ــی  ــجو ها. ما های ــا دانش ــه م ــه ب می ش
درس  آخــر  تــا  تــرم  اول  از  کــه 
ــه ی آخــر  ــم، بعــد ســه هفت نمی خونی
ــر  ــو گل گی ــی ت ــه حیوون ــل ی رو مث
می کنیــم و تــاااا صبــح بــا قهــوه و 
چــای و نوشــیدنی های انــرژی زا و 
ــم  ــعی می کنی ــوری س ــای اونج قرص
ــط  ــو فق ــا امتحانمون ــم ت ــدار بمونی بی
بدیــم بــه امیــد پــاس شــدن. بعــد هم 
کــه امتحــان آخــری رو می دیــم هــی 
بــه خودمــون می گیــم آهــای عوضــی 
یــادت باشــه ایــن تــرم چقــدر ســختی 
ازهمــون  دیگــه  تــرم  از  کشــیدی 
روز اول جــزوه می نویســی و ســعی 
می کنــی آدم بشــی و درســاتو جلســه 
ــرم  ــر ت ــا آخ ــی ت ــه می خون ــه جلس ب
ــی...  ــو گل نمون ــه ت ــل اون حیوون مث
ــدم  ــرح ب ــتر ش ــوام بیش ــاال نمی خ ح
ماجــرا رو چــون همگــی می دونیــم 
ــول و  ــو ق ــواب و خیال ــش خ ــا هم این
ــرار  ــا ق ــتند و م ــی هس ــرارای واه ق
صــراط  بــه  وقــت  هیــچ  نیســت 
ــم  ــر ه ــیم؛ اگ ــت بش ــتقیم هدای مس
بشــیم مطمئنــا یــک دانشــجوی اصیــل 
نیســتیم، چــون اصیل هــا همــه، شــب 
امتحــان شــب زنــده داری می کنــن 
ــا  ــتر ب ــت بیش ــی و الف ــت نزدیک جه

پــروردگار دو عالــم...
طــوری  ایــن  هــم  مــا  تابســتونای 
می گــذره: افقــی روی تخــت، زیــر 
گوشــیمون24  کــه  برقــی  پریــز 
ــل  ــش متص ــه به ــاعته و 7روز هفت س
یــه  کــه  هــم  گهگاهــی  هســت. 
پیــج  تــو  می ریــم  میفتــه  اتفاقــی 
فــان هنرمنــد و ورزشــکار یــه چنــد 
تــا کامنــت می نویســیم، بعــد زیــر 
همــون کامنتــا یــا بــا یکــی دعوامــون 
و  می دیــم  فحــش  و  می شــه 
آیدیشــو جهــت بــاک انــد ریپــورت 
تــو گروهــای تلگرامیمــون پخــش 
گمشــدمونو  نیمــه ی  یــا  می کنیــم 

می کنیــم.  پیــدا 

قســمت بعــدی تابســتون مــا ایــن 
ــای  ــه زور رفق ــرا ب ــه عص ــه ک طوری
ــم و  ــاده می شــیم و می ری مدرســه آم
یــه شــیر مــوز بســتنی خیلی خســته ی 
چهــار تومنــی می خوریــم و هــی فکــر 
می کنیــم بــا همــون چهــار تومنــی 
ــه  ــم ب ــم، می خوری ــرج کردی ــه خ ک
پیســی و نــداری و دفعــه ی بعــد کــه 
می ریــم بیــرون بــه همــون یــه لیــوان 
شــیر مــوز بــدون بســتنی قناعــت 

می کنیــم...
بعــد مثــا دیدیــن کــه خیلــی از پســرا 
بــا خودشــون قــرار مــی ذارن تــو 
تابســتون کــه نمــی رن دانشــگاه، برن 
باشــگاه و کیفشــو ببــرن؟ ایــن دســته 
ــن  ــر می کن ــه فک ــتن ک ــی هس همونای
در پایــان تابســتون و ورود دوبــاره 
ــیکس  ــت س ــرار هس ــگاه ق ــه دانش ب
پــک کــه چــه عــرض کنــم ایــت پــک 
خیلیــارو  دل  و  دوهویــی  دربیــارن 
ببــرن؛ امــا واقعیــت ایــن هســت کــه 
ســی و یــک شــهریور همــون چیــزی 
هســتن کــه اول تیرمــاه بــودن، البتــه 
نشــده  بزرگتــر  ایربگشــون  اگــه 
باشــه. بعــد هــر جلســه کــه از تمریــن 
ــور  ــور اون برمی گــردن بازوشــونو این
ــه  ــی ب ــرن، ه ــور می گی ــن فیگ می کن
خانــواده می گــن بیــا دســت بــزن 
ــده.  ــه ش ــش ماهیچ ــازوم هم ــن ب ببی
ــث  ــن مبح ــم ای ــوام بگ ــی می خ یعن
ــا هشــتگ  ــط می شــه ب باشــگاه رو فق

ــرد. ــش ک ــس ختم ــر فی پوک
ــتن  ــم هس ــه ه ــده ی دیگ ــه ع ــد ی بع
چــون  می گــن  خودشــون  بــا  کــه 
ــدم  ــرم گذشــته هیچــی درس نخون ت
تابســتون  تــو  حداقــل  می شــینم 
ــودن رو  ــد ب ــع ارش ــه منب ــی ک کتابای
می خونــم. خــدا شــاهده کــه مــن 
نمی دونــم چــی بنویســم دربــاره ی 
و  نوشــتم  بــار  چنــد  چــون  اینــا، 
ــان قاصــر هســت از  ــاک کــردم. زب پ

توصیــف ایــن عزیــزان.
کــه  بگــم  کا  خواســتم  خاصــه 

فصــل خوبــی  بی نهایــت  تابســتون 
کســب  بــرای  باشــه  می تونــه 
ــای  ــاال از گرم ــد ح ــای جدی تجربه ه
ولــی  بگیریــم  فاکتــور  مســخرش 
ــل  ــی کارا می شــه کــرد کــه تبدی خیل
حتــی  اگــه  خاطــره.  بــه  بشــن 
دنیــا  آدمــای  بی حوصله تریــن 
بــرای  می تونیــد  حداقــل  هســتید، 
ــا کار  ــد ت ــده چن ــه ش ــم ک ــار ه ــه ب ی
جدیــد انجــام بدیــد. نمی دونــم بــا 
رو  جدیــد  رســپی  یــه  دوســتتون 
آشــپزی کنیــد. فیلــم خــوب ببینیــن. 
کتــاب خــوب بخونیــن؛ اصــا یــه 
ــی کــه  ــه جای ــن ی ــگ بخری ــه رن جعب
ــگ  ــون هســت رو رن جــزو قلمرو ها ت
کنیــد، مثــا اتاقتــون رو. یــه ســفر 
کوتــاه مــدت بــا دوســتای صمیمیتــون 
ــرای  ــه ب ــزای دیگ ــی چی ــد. خیل بری
فکــر  بایــد  هســت  دادن  انجــام 
کنیــن کــه چــه کارایــی بــه روحیتــون 

دیگــه... نزدیک تــره 
دیگه همینا...

موفــق باشــید و خرســند و خوشــتیپ 
و مهربــون.

سارا دلدار
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تابستان خود را چگونه نگذراندید...!

پایانی برای نیسان آبی

مــن هــم مثــل خیــل کثیــری از هموطنــان غیــور 
و کمــی تــا قســمتی خســته ی کشــورم، ایــن ســه 
ماهــه ی ســال را بــه ایرانگــردی و بازدیــد از بقــاع 
و ابنیــه ی تاریخــی کشــورم، کاس هــای اســکی، 
صخــره نــوردی، پــاور لیفتینــگ و کــرال پشــت، 
خریــد و گشــت و گــذار در بوتیک هــای الکچری 
طــور بــاالی شــهر نگذرانــدم. روی صحبــت ایــن 
جانــب غالبــا بــا دانشــجو جماعــت می باشــد )کــه 
مســلما فقــط شــما هســتید کــه ایــن چهــار خــط را 
ــم  ــوب می دانی ــا خ ــه ی م ــه هم ــد وگرن می خوانی
مصــرف مطبوعــات کشــور عزیــزم، ایــران، صرفا 
در ســبزی فروشــی و تــا حــدودی باقالــی چرخــی 
ســر چهــار راه اســت( اگــر دانشــجو باشــید، 
ــد دســت  ــد کــه نکن ــن را داری یحتمــل توهــم ای
ــدا  ــه اش پی ــر و کل ــرداد س ــی در م ــر امتحان آخ
شــود و بــرای عــوض شــدن حــال و هــوا و بیــرون 
آمــدن از ایــن قســم توهمــات، مناســب ترین 
گزینــه مســافرت اســت؛ ولیکــن در ایــن اقتصــاد 
خســته ی کشــور، کســی پــول بنزیــن و گشــت و 
گــذار نــدارد و نهایــت ســرمایه تان کفــاف رفــت 
ــه  ــد؛ البت ــولوقون را بده ــن س ــه ک ــت ب و برگش
ــاص  ــریفات خ ــم تش ــولوقون ه ــن س ــن ک همی
خــود را دارا می باشــد. خواهــران ایــن مــرز و 
ــولوقون  ــن س ــو ک ــن، ول ــرون رفت ــرای بی ــوم ب ب
ــارج  ــزل خ ــر از من ــوفیا ترن ــر س ــدای ام در ابت
ــه  ــه خان ــن ب ــورگان فریم ــت م ــده و در نهای ش
ــه و شــعاع 1  ــدن در خان ــد. پــس مان بازمی گردن
ــود  ــوب می ش ــنه محس ــری حس ــودم ام ــری م مت
ــی حرکــت انگشــت ســبابه ی  ــل جا به جای و حداق
مبــارک اســت کــه از اینســتاگرام بــه تلگــرام در 
ــر  ــن ام ــه ای ــه ای ب ــر زاوی ــت و از ه ــردش اس گ
ــر  ــری مآبانه ت ــر و الکچ ــه صرفه ت ــم ب ــگاه کنی ن
مثــل  همــه  وادی  ایــن  در  کا  لــذا  می باشــد. 
ــس  ــر نَف ــه ی نفــس را در زی ــدا مراحــل تزکی پان
بــی رمــق کولــر و ســیر ســلوک بــه اینســتاگرام 

ــویم. ــتگار ش ــه رس ــد ک ــم؛ باش می گذرانی

عهدیه حمزه لوئیا

ــه  ــان ســال 97 ب ــاد:  در پای ــر شــرکت زامی ــا/ مدی ایرن
ــم. ــی می کنی ــی خداحافظ ــان آب ــا نیس ــی ب ــور عمل ط

ــه شــرایط کشــور، در ایــن متــن ســعی شــده  باتوجــه ب
ــل پیش بینــی از واکنش هــا در پســا نیســان  تحلیلــی قاب

ارائــه شــود.
بعضــی قــرار داد بــا توتــال را پوششــی بــرای کنــار 
گذاشــتن نیســان آبــی می داننــد، ایــن کــه نیســان 
ــی از  ــده و تجلیل ــته ش ــار گذاش ــری کن ــکوت خب در س
شــخصیت ایــن بزرگــوار صــورت نگرفتــه خــود دلیلــی 

ــت. ــن ادعاس ــرای ای ب
ایــن اقــدام کــه در راســتای زدودن فرهنــگ ایرانــی از 
ــبک،  ــب س ــان صاح ــه کارشناس ــه گفت ــت، ب ــه اس جامع
اقدامــی موثــر در پــا گذاشــتن ایــران بــه دنیــای مدرنیته 

ــود. ــوب می ش محس
یــک فــرد دلســوز بــا بیــان ایــن کــه »مدرنیتــه در 
ــد،  ــان دارن ــه نیس ــی ک ــت:» مردم ــورد« گف ــرتان بخ س

نمی خواهنــد.« مدرنیتــه 
و  ســینما  عرصــه  پیشکســوتان  از  یکــی  همین طــور 
ــی در  ــان آب ــد نیس ــر تولی ــرد:» اگ ــام ک ــون اع تلویزی
ایــران ادامــه پیــدا نکنــد، از ایــران مهاجــرت می کنــد.« 
ــا  ــه ب ــن پیشکســوت در مصاحب ــداران ای برخــی از طرف
ســلبریتی نیــوز گفتنــد کــه ایشــان شــوخی ندارنــد 
ــه  ــود. او ادام ــد ب ــم نخواه ــد او ه ــان نباش ــر نیس و اگ
ــا  ــد ب ــردم  بدانن ــامی و م ــوری اس ــئولین جمه داد مس
ــا  ــی زمینه ه ــران در تمام ــه ای ــر، رتب ــن بازیگ ــن ای رفت
ــان  ــم گیری در جه ــزل چش ــادی، تن ــوص اقتص ــه خص ب
خواهــد داشــت و حتــی بعضــی کارشناســان خبــره 
می گوینــد شــاید نظــام ســقوط کنــد؛ ایــن قــدر ایشــان 

ــت. ــذار اس ــور تاثیرگ در کش
واکنش ها به خداحافظی نیسان ادامه دارد...
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خواننــده زیر زمینــی ملقــب بــه تتوجــو، طرفــداران خــود 
ــتی در  ــا پس ــرد و ب ــویق ک ــان تش ــت از نیس ــه حمای را ب
اینســتاگرام از فالور هــا خواســت تــا بــا کامنــت »بــغ بغــو« 
ــد و همــگان را  ــه همــگان نشــان دهن ــراض را ب ــن اعت ای
بــا میلیونــی بــودن تعــداد طرفــداران ایــن جریــان آشــنا 
ــر  ــا را فرا ت ــن پ ــی همچنی ــده زیر زمین ــن خوانن ــد. ای کنن
گذاشــته و بــا خوانــدن آهنــگ »مــن نیســان آبــی خودمــو 
ــو ایــن تصمیــم  ــتار لغ ــد خواس ــور ج ــه ط ــوام« ب می خ

بــرای نیســان شــد.
یــک منبــع خیلــی آگاه کــه خواســته نامــش گفته شــود اما 
مــا ایــن کار را نمی کنیــم بــه شــرق گفتــه:» اقتدارگرایــان 
هنــوز فتــح الفتــوح برجــام را هضــم نکرده انــد؛ بــه همیــن 
علــت هــم هســت کــه شــروع بــه تهمــت زدن کرده انــد، 
یــک روز نیســان را بهانــه می کننــد یــک روز تحریم هــای 
ــود را در  ــات خ ــا حی ــران. این ه ــه ای ــکا علی ــنای آمری س
ــم  ــت:» مه ــار داش ــن اظه ــد.« وی همچنی ــم می دانن تحری
روح برجــام اســت کــه خــدا را شــکر در ســامت کامــل 

ــرد.« ــه ســر می ب ب
ــا اظهــار  یــک همیشــه مســئول مرتبــط بــا صنعــت هــم ب
بــی اطاعــی از خبــر گفتــه:» بعیــد می دانــم خبــر صحــت 
داشــته باشــد، هرکــس کــه بــه دنبــال حذف نیســان باشــد 
ضــد انقــاب اســت.« وی ادامــه داد: »بنــده 30 ســال پیش 
هــم، روز شــروع تولیــد ایــن نیســان در وزارت خانــه بودم 

ســال و ایــن روز هــا را  می کــردم،70  پیش بینــی 

دیگــر 
هــم 

 100 جشــن  انشــاهلل  روش. 
ــه  ــم در وزارت خان ــا ه ــالگیش را ب س

می گیریــم.« جشــن 
ــوز  ــادم دلس ــر و خ ــوق بش ــال حق ــک فع ــور ی همین ط
ملــت بــه کیهــان گفتــه:» ایــن یکــی از مفــاد برجــام 
ــان  ــترده جری ــازی گس ــد از فضا س ــروز بع ــه ام ــوده ک ب
غرب گــرای داخــل بــرای قــرار داد منحــوس توتــال، 
افشــا شــده و بــار دیگــر دم خــروس مدعیــان اصاحــات 
بیــرون زده اســت.« ایــن فعــال حقــوق بشــر کــه چهــره 
ــد،  ــاب می آی ــه حس ــردم ب ــن م ــم بی ــی ه ــیار محبوب بس

ــای  ــرا از انتخابات ه ــه کرده:»چ ــان توصی ــاح طلب ــه اص ب
بــه  از دروغ هایتــان  مــردم  نمی گیریــد؟  اخیــر درس 

ــتند.« ــی هس ــدت عصبان ش
ــه رئیــس  ــه ای ب ــدگان مجلــس هــم در نام یکــی از نماین
ــتار  ــدام، خواس ــن اق ــردن ای ــوم ک ــا محک ــه ب ــوه قضایی ق

ــود. ــب ب ــوع خــودش جال ــان حصــر شــد؛ کــه در ن پای

ــده.  ــن ش ــن چنی ــروز ای ــرایط ام ــه ش ــت ک ــن اس **ای
ــای  ــاده ج ــا افت ــش پ ــائل پی ــرای مس ــزاع ب ــل و ن تحلی
ــی  ــای سیاس ــت. جناح ه ــه اس ــم را گرفت ــئله های مه مس
ــگ و  ــه جن ــم  ب ــی و مه ــای تخصص ــاندن بحث ه ــا کش ب
نا شایســت،  اتهام زنی هــای گاه  جدال هــای بی محتــوا و 
ســرانجام ماجــرا را لــوث می کننــد و ایــن چنیــن، مســئله 
از جایــگاه تخصصــی خــود خــارج می شــود. ضــررش هــم 

فقــط بــرای مــردم اســت.

امیرحسین رستمی

کاریکاتوریست: نگار شمسی
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ممد مورفی، چهره ای پشت پرده
ــوان  ــردن 7 خ ــی ک ــیار، ط ــب بس ــل مصائ ــس از تحم پ
ــون دل  ــوه، خ ــدن ک ــول، کن ــاخ غ ــتن ش ــتم، شکس رس
ــق  ــکافانه، موف ــق و موش ــت جو های دقی ــوردن و  جس خ
بــه شناســایی ادمیــن خوارزمــی توییــت شــدیم و بــا اذن 
ســرکار خانــم ســردبیر تصمیــم بــه مصاحبــه ای مفصــل بــا 

ــم. ــان گرفتی ایش
آنچــه در زیــر می خوانیــد حاصــل 41 دقیقــه و 30 ثانیــه 
صحبت هــای بنــده بــا ممــد مورفــی در غــروب دل انگیــز 
بهــاری در یکــی از کاس هــای دانشــگاه خوارزمــی کــرج 
ــراوان  ــای ف ــم اصرار ه ــی رغ ــور، عل ــرد مذک می  باشــد. ف

حاضــر بــه افشــای نــام اصلــی خــود نشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه مصاحبــه شــونده حیــن صحبــت 
هایــش عاقــه خاصــی بــه جمــع بســتن خــود داشــت! بــه 
طــور مثــال، بــه جــای کار کــردم از کار کردیــم اســتفاده 
می کــرد کــه توســط مصاحبــه کننــده در نوشــتار تصحیــح 
گردیــد. همچنیــن مــواردی در پرانتــز از زبــان مصاحبــه 

کننــده بــرای درک بهتــر نحــوه بیــان اضافــه شــد.
پس از اندکی سام و احوال پرسی...

-چرا ممد مورفی؟
ــد و  ــم می اوم ــوس )morpheus( خوش ــب مورفی +از لق
ــه  ــع ب ــردم، در واق ــب کار می ک ــن لق ــا همی ــی ب ــا جای قب
مــن مورفــی می گفتــن »چطــوری مورفــی و فــان« محمــد 

هــم کــه اســم خودمــه.
-مورفیوس یعنی چی؟

ــدای  ــم خ ــوام بگ ــاه بخ ــی کوت ــه ول ــتانش طوالنی +داس
دنیــای خــواب و خیاالتــه، مــن تبدیلــش کــردم بــه خــدای 
دنیــای مجــازی... مورفیــوس تــوی ســریال ماتریکــس هم 
ــل از اون باهــاش آشــنا شــده  ــن قب ــی م اشــاره شــده ول
بــودم بخاطــر دوســتی بــه اســم آرش، بعــد هــم کــه تــوی 

ماتریکــس دیدیــم شــد مزیــد بــر علــت.
-خب از خودت بگو محمد...رشتت چیه؟

+رشتم؟ )باخنده( رشته خوبیه!
-ورودی چه سالی؟

+)با پررویی( یه سالی...
-مرسی از اطاعات کامل!!!

+خواهش می کنم )شبیه اموجی خندان می شود!(
-دانشجوی خوارزمی کرج هستید دیگه!؟

+اونــم شــاید...البته آره دیگــه خوارزمــی توییــت و خــودم 
مربــوط بــه خوارزمــی بــه کرجــه.

-محمــد رو تــوی چنــد کلمــه بخــوای توصیــف کنــی چــی 
می گــی؟

ــد  ــه بای ــی دیگ ــم کس ــف کن ــو توصی ــد خودم ــن نبای +م
اینــکارو بکنــه؛ ولــی اولیــش قطعــا پــر انرژیــه، دومیــش 
ــررو هســت حتمــا، ســومیش شــیطونه، شــاید شــیطون  پ
حتــی اولــی هــم بیــاد، و منطقــی. اینــا هیــچ کــدوم واقعــا 
ــم  ــول ه ــتن در ط ــم هس ــرض ه ــداره، در ع ــب ن ترتی
نیســتن. )بخــدا مــن اصــا حرفــی از ترتیــب نــزدم( 

ــا. ــن 4 ت همی
-چیشد اصا خوارزمی توییت شروع شد؟

 khu funny ایــده اولیــش یــه چیــز بــود بــه اســم+
و  دور  تقریبــا  دوســتای  از  دوســتی  یــه  کــه   gram
ــت دور  ــم دوس ــده باش ــه فهمی ــرا اگ ــن ) عم ــک م نزدی
ــی  ــود ول ــو زده ب ــج اینستاگرامش ــک( پی ــا نزدی ــوده ی ب
مــن گفتــم بیاریمــش تــوی تلگــرام. بــه ایــن صــورت بــود 
کــه انتقــاد بــا تصویــر بــود یعنــی الزامــا هرچیــزی بایــد 
تصویــر می داشــت، کــه اســتقبال نشــد. یعنــی خــب شــما 
طبیعتــا چنــد تــا ســوژه تصویــری در روز میبینــی؟ عمــا 
دیگــه کار نگرفــت و منــم بــی انگیــزه شــدم، تــا ایــن کــه 
توییتــر امیرکبیری هــا رو دیــدم، بــا خــودم گفتــم چقــدر 
باحالــه. امــا بــه ســر خــودم نــزد کــه بیــام واســه خوارزمــی 
  funny gram ــت ــد گف ــتی اوم ــه دوس ــم. ی ــت کن درس
رو چیــزی مثــل توییتــر امیرکبیــر بکنیــد؛ دیــدم حرفــش 
ــال  ــنبه 29 آذر 1395کان ــخ دوش ــه. در تاری ــدر خوب چق
ــد  ــه بع ــه هفت ــا ی ــت رو تقریب ــن پس ــد و اولی ــاد ش ایج
تاریــخ شــنبه 2 بهمــن رفتیــم. بــا 6 نفــر شــروع کردیــم. 
ــا  ــور ب ــن ط ــر همی ــر، 30 نف ــد 20 نف ــم ش ــت زدی پس
تبلیغــات کــم کــم بــاال رفــت. البتــه تبلیغــات نداشــتیم تــا 
حــاال همیــن کــه فرســتادن تــو گــروه هــای چت دانشــگاه 
ــاعت 1.5  ــا س ــه 2173 ت ــیده ب ــه و االن رس ــغ می ش تبلی

ظهــر کــه مــن چــک کــردم.
)پــی نوشــت ویراســتار:2154 نفــر، در زمانی کــه آخرین 

تغییــرات روی متــن اعمــال و برای چاپ ارســال شــد.(
-مختصر درباره طرز کار کانال توضیح بده برامون.

ــه  ــک ب ــام اتوماتی ــه پی ــد و ی ــام می دی ــات پی ــه ب +شــما ب
ــم  ــده( ه ــا خن ــاز )ب ــمک ن ــه چش ــه. ی ــما داده می ش ش
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ــن و  ــه م ــه واس ــوروارد میکن ــون رو ف ــد پیامت ــه بع میزن
بــه همیــن خاطــر ادیــت روش تاثیــر نــداره و اگــه ادیــت 
ــی اون  ــم ک ــن می بین ــتید. م ــاره بفرس ــد دوب ــد بای می کنی
متــن رو فرســتاده و از همیــن دیــدن هــم خیلــی اطاعــات 
جالبــی بــه دســت میــاد )!!( بعــد مــن اگــه ریپلــی کنــم بــه 
شــما ریپلــی میشــه از طــرف بــات بــه شــما پاســخ میــده 
مــن تمــام پیام هــا رو می بینــم و اونایــی کــه مناســب 
twitt sender  باشــه کپــی می کنــم تــوی بــات دوم

کــه فقــط مــن بهــش دسترســی دارم؛ یعنــی شــما 
نمــی ده.  رو  جوابتــون  بدیــد  پیــام  بهــش 

ــا  ــط ب ــه فق ــده ک ــزی ش ــه ری ــور برنام اینط
آیــدی مــن کار می کنــه و تــوی پرانتــز 
ــه نویســی  ــدی برنام ــدی، آی ــن آی بگــم ای
ــدی عــادی نیســت کــه فــرض  هســت؛ آی

ــید  ــته باش ــو داش ــدی من ــر آی ــد اگ کنی
می تونیــد پیــام بدیــد. یــه آیــدی 

ــای  ــدده. پیام ه ــه ع ــی، ی 10 رقم
مناســب رو تــوی بــات دوم کپــی 

می کنــم  تنظیــم  و  می کنــم 
تــا   4 تــا   3 ســاعتی  مثــا 
ــه  ــته ب ــزی بس ــر چی ــا ه 5ت
ــه و  ــتاده بش ــت فرس موقعی
ــوی  ــه ت ــال می کن ــم ارس اون
کانــال اصلــی و منــم پیام هــا 

حــذف  بــات  تــوی  از  رو 
می کنــم.

واقعــا  بیــکاری  -اینقــدر 
اداره  رو  کانــال  ایــن  کــه 

میکنــی و ایــن همــه پیــام رو 
داری؟ رو  میخونی؟فرصتــش 
ــی کــه داد هیــچ ربطــی  +)جواب
ــی  ــت ول ــن نداش ــوال م ــه س ب

ــم!( ــو میکن ــا بازگ عین
مــن کانــال رو بــا دو تــا فلســفه 

دارم.  دوســت  اینکــه  اول  زدم، 
آدم فعالــی هســتم. فلســفه دومــش 

ــدا  ــا بع ــت و عم ــم هس ــر ه ــم ت ــه مه ک
بــه وجــود اومــد یعنــی اولــش بــا ایــن هــدف 

زده نشــد ایــن بــود کــه انتقــاد بکنیــم بــه عنوان 
ــدم و هشــتگ  ــه دانشــجو. نمیخــوام شــعار ب ی
پوپولیســتی کــه مــد شــده بــود چنــد وقتــه بــه 

کار ببــرم ولــی خــب دوســت دارم حداقــل یــه 
کاری بکنــم. یــه فرقــی بــا ایــن درخــت تــوی 

محوطــه داشــته باشــم. یــه چیــزی باشــه... جســارت نشــه 
ــی  ــه ول ــه درخت ــه کاری نمی کن ــی ک ــم کس ــوام بگ نمی خ
ــته  ــی داش ــه فرق ــه ی ــوام ک ــودم  میخ ــورد خ ــب در م خ
باشــم. خیلــی از مشــکات رو هــم از طریــق کانــال 
تونســتیم حــل بکنیــم. مشــکل رفــت و آمــد ون هــا بــود 
ــود  ــز دیگــه ب ــه چی ــا مشــکل ی ــه دوســتی حــل کــرد ی ی
ــکل رو  ــن  مش ــگاه ای ــای دانش ــاد ه ــی از نه ــا یک ــه ب ک
حــل کردیم)خیلــی افراطــی میخــواد همــه چیــز ناشــناس 
باشــه!!( ّآب ســرد کن هــای دانشــگاه کــه حــل 
کردیــم و... . نمی خــوام اســم ببــرم و شــما هــم 
اســمی ننویــس کــه بعــدا مشــکلی پیــش نیــاد 
)اینقــدر ایشــون بــه همــه جــا وصله کــه آدم 
ــن  ــا م ــاره اص ــمی بی ــه اس ــرات نمی کن ج
ــم!!(  ــو هــم حــذف کن حاضــرم اســم خودم
ســعی کردیــم ایــن حالــت باشــه کــه بچــه 
هــا بــه جــز اون ژانــر شــادی کــه دارن 

بــه یــه ســمتی هــم کشــیده بشــن. 
-چــرا اینقــدر اصــرار داری کــه 

باشــی؟ ناشــناخته 
+دالیلــش دو چیــزه یکــی اینکــه 
ــات در روز  ــالی ب ــای ارس پیام ه
اگــه  خیلــی زیــاده خصوصــا 
مشــکلی پیــش بیــاد چــه تــوی 
ــه و  ــوی جامع ــه ت ــگاه چ دانش
کشــور و حتــی شــهرمون باشــه. 
مــن واســه ایــام انتخابــات در 
تــا   1300 تقریبــا  روز  ســه 
پیــام گرفتــم. طبیعتــا دوســتانی 
وی  پــی  میــان  می شناســن  کــه 
دردســر  ایــن  و  می فرســتن 
ــودش  ــرا؟ )خ ــه چ ــت می کن درس
جــواب  خــودش  می پرســه 
رو  هویــج  نقــش  منــم  مــی ده. 
ــای  ــن کار ه ــون م ــم( چ ــازی می کن ب
دانشــگاه  و  شــغل  خانــوادم،  دارم.  خودمــو 
ــاال  ــت؛ ح ــزا هس ــن چی ــه ای ــا، هم ــن حرف و ای
ــه ســری هــم  ــن هــا ی تصــور کــن بیــن همــه ای
پــی وی هــی میــان کــه »اینــو فرســتادی؟« 
یــا »چــرا نفرســتادی؟« همــه اینــا وقتــی 
مــن  متمرکــزه.  بــات  تــوی  مــی ره 
ــم کــه چــی کجاســت از اون جــا  می دون
نــگاه می کنــم. وقتــی میــاد پــی وی قاطــی 
می شــه »اینــی کــه پــی وی فرســتاده بــات 
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ــه  ــا هــی تداخــل ب ــوره چــی؟« این فرســتاده؟اونی کــه اون
ــت  ــه گف ــاید بش ــه ش ــه ک ــه دلیلش ــن ی ــاره. ای ــود می وج
مهم تریــن دلیلشــه. دو اینکــه ذات توییتــر بــه نظــر 
ــی هــم از اســم مســتعار  ــر اصل ــوی تویییت ــه. ت مــن همین
اســتفاده می کنــن. در واقــع همینــه اینکــه بــا تیکــه هــای 
طنــز در قالــب جمــات کوتــاه بیــان می کنــن و ناشــناس 
می مونــن کــه اون انتقــادی کــه می کنــن بــه هــر جنبــه ای 
وارد بشــه و طــرف نگــه حــاال چــون اینــه و فانــی بــا فانی 
مشــکل داره کــه ایــن توییــت رو می زنــه یــا مثــا تقدیــر 
ــه. ــز دیگ ــا هرچی ــه ی ــاد می کن ــا انتق ــه ی ــکر می کن و تش

-ولــی مــن دیــدم بعضــی اســم هــا رو واضــح تــوی کانــال 
میــاری...

+بعضــی اســم هــا واضــح میــان و دوســتان دیــدن بــه چنــد 
دلیــل کــه البتــه از چنــد هفتــه پیــش ممنــوع شــد )الکــی 

میگــه هنــوز هســت!(
مــا البتــه ســعی کردیــم تــو کانــال توهیــن و تهمــت پیــش 
ــه  ــوده. تهمــت هــم ب ــدا نب ــا حــاال اب ــه ت ــن ک ــاد. توهی نی
صــورت ســوال مطــرح شــده و مــن همیشــه شــخصا ایــن 
ــش  ــزی به ــی چی ــه کس ــه اگ ــتم ک ــاع رو گذاش ــق دف ح
گفتــه شــد بیــاد دفــاع بکنــه. یــه نمونــه شــورای صنفــی که 
ــاد کــردن و یکــی از اعضــای شــورای  ــی انتق بچه هــا خیل
ــتم  ــن گذاش ــتاد و م ــد فرس ــیار بلن ــن بس ــه مت ــی ی صنف
تــوی کانــال. خیلــی بلنــد بــود ولــی مــن گذاشــتم؛ چــون 
حــق دفاعــه. عــاوه بــر توییتــر یــه ســری اینجــور مــوارد 
ــی  ــر اصل ــن جــا دانشگاســت توییت هــم هســت. چــون ای
نیســت مــا بایــد هــم اینــورو داشــته باشــیم هــم اونــورو 
)یعنــی دقیقــا کــدوم ورو؟( ایــن متنــا رو پرانتــز بــاز شــد 
ــل دومــی  ــاد. دلی ــه خاطــر اون اســم هایی کــه می ــم ب گفت
کــه میخــوام بگــم گاهــی اوقــات )بــا خنــده  ای مشــکوک( 
ــی از  ــه بعض ــاد میش ــکل ایج ــم آدم مش ــتن اس ــا دونس ب
ــری  ــه س ــا ی ــدارن ی ــوخی رو ن ــه ش ــفانه جنب ــراد متاس اف
انتقــاد بهشــون وارد بشــه خیلــی بــد برخــورد میکنــن البته 
شــخصا بــه ایــن موضــوع دوســت دارم اشــاره بکنــم کــه 
هــم نهــاد فرهنگــی هــم نهــاد حراســت مــن رو میشناســن 
و خداروشــکر تــا حــاال نــه تنهــا مشــکل نداشــتیم، خیلــی 
ــت  ــه ریاس ــش اینک ــردن؛ نمون ــک ک ــن کم ــه م ــا ب جا ه
حراســت یــک پیــام رو غیــر مســتقیم بــه مــن فرســتاد که 
بچه هــا اگــر مشــکلی دارن بــه بــات کانــال بفرســتن و مــا 
حــل می کنیــم. خــب ایــن خیلــی خوبــه کــه ایشــون میــاد 
ــا  ــن واقع ــه و م ــورد میکن ــاز برخ ــا روی ب ــوری ب و اینج

ازش ممنونــم یــا نهــاد فرهنگــی یــا هــر چیــزی...
ــان  ــوری می ــا اینج ــه اون ــه ک ــی خوب ــا خیل ــب این ــد خ بع
ــه اش!!!  ــن جمل ــن )عی ــورد می کن ــاز برخ ــوری ب و اینج

ــرح( ــدون ش ب
ــر  ــه رو خب ــگاه های دیگ ــن دانش ــه م ــای دیگ ــو نمونه ه ت
دارم، بــوده کــه کار بــه شــکایت کشــیده ســر یــه کانــال 
ــن  ــگاهش ای ــو دانش ــی آدم ت ــب وقت ــی خ ــوری ول اینج
چیــزا رو می بینــه خیلــی امیــدوار می شــه ولــی خــب 
ــای  ــه طرف ــت از ی ــاز هس ــوری ب ــن ور اینج ــی از ای وقت
دیگــه افــراد دیگــه اشــخاص دیگــه بســته ها هــم وجــود 
ــت  ــزا رو رعای ــری چی ــه س ــه ی ــم ک ــا مجبوری دارن و م

ــم. کنی
-برنامه هات برای آینده خوارزمی توییت چیه؟

+آینــده هــر زمــان کــه برســه شــما متوجــه میشــید!! ولــی 
االن چیــزی کــه میتونــم بگــم کــه همیــن امــروز هــم تــوی 
ــه رو  ــم کــی قــراره مصاحب ــی نمیدون ــال گذاشــتیم ول کان
چــاپ کنیــد اینــه کــه قــراره انیمیشــن دو بعــدی بزنیــم 
اســتفاده  از ســوژه هــای مختلفــی  و  مثــل ســوریلند 
ــزه اش  ــه م ــره ک ــم بهت ــا االن نگ ــه ترجیح ــم ک می کنی
نپــره وگرنــه داریــم شــخصیت پــردازی میکنیــم و از 
ــف  ــای مختل ــرز تفکر ه ــارغ از ط ــف ف ــای مختل ــه ه بچ
ــن و  ــوژه ها رو بگ ــه س ــتم ک ــون خواس ــی و... ازش سیاس
ــد  ــم زی ــا از خان ــم و اتفاق ــدی می کنی ــت جمع بن در نهای
ــن( هــم کمــک  ــادی )ســردبیر جــان رو عــرض می کن آب
گرفتیــم. در نهایــت توســط گروهــی تجمیــع می شــه 
ــورد  ــدوارم م ــه امی ــه ک ــتفاده میش ــن اس ــوی انیمیش و ت

ــع شــه. اســتقبال هــم واق
ــن داســتانا  ــم. چالــش و ای ــروژه هــای دیگــه هــم داری پ
ــا  ــه مث ــد ن ــای مفی ــم؛ چالش ه ــه کنی ــراره اضاف ــم ق ه
ــه دار  ــا خوشــحالی از قافی ــش عکــس ســیاه ســفید )ب چال
ــق  ــرور در تمل ــا غ ــد و ب ــر می گوی ــه آخ ــدن دو جمل ش
خــود اضافــه می کنــد: فتبــارک اهلل احســن االدامیــن(. 
ــم  ــعی کردی ــتیکر ها رو س ــوده. اس ــم ب ــه ه ــوارد دیگ م
پَک هــای مختلــف بزنیــم کــه یکیــش شــما میگــی زشــت 
ــه  ــای دیگ ــوده. پک ه ــوب ب ــه خ ــه میگ ــی دیگ ــوده یک ب
بــود کــه مربعــی بــود نوشــته تــوش بــود پک هــای دیگــه 
ــا  ــی داغ ب ــه صندل ــاید ی ــم. ش ــه بکنی ــراره اضاف ــم ق ه
خــودم هــم بــذارم )بــا خنــده متکبرانــه( هشــتگ فروتــن 
ــه  ــه ؟؟؟( ب ــن آخ ــم م ــی بگ ــازی )چ ــن ب ــتگ فردی هش
دلیــل اســتقبال گســترده )پیشــنهاد مصاحبــه گــر: بــا هــر 
ــی  ــد( ول ــی داغ بذاری ــب صندل ــه ش ــن ی ــدوم از ادامی ک
ــی  ــم. حــرف های ــه و مســابقه هــم داری حــاال خــب برنام
هــم زده شــده بــا بخــش فرهنگــی کــه شــاید جایزه هایــی 
هــم اونــا تعییــن بکنــن مــا بذاریــم مثــا عکاســی چیــزی 
باشــه )بــا شــوخی و خنــده ( هشــتگ خوارزمــی زیباســت 
ــه  ــم دیگ ــم بذاری ــزه ه ــه جای ــه بش ــتیم اضاف ــم گذاش ک
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ــا در روز عکــس خوارزمــی زیباســت  اینجــوری 1000 ت
ــه  ــد ادام ــا رو بای ــه اون ــور میش ــم چط ــاال ببینی ــاد... ح می
بدیــم. فعــا ایــام امتحاناتــه یــه مقــدار درگیریــم ایشــاال 

ــیم. ــر می ش ــی گی ــتر پ ــتون بیش تابس
ارتبــاط  -بــا کانال هــای توییتــر دانشــگاه های دیگــه 

داری؟
دانشــگاه های  توییتر هــای  داریــم  گروهــی  یــه  +آره 
ــران،  ــو داره. از ته ــا عض ــه 30 ت ــک ب ــه نزدی ــران ک ای
امیرکبیــر،  دانشــگاه های خوارزمــی، علــم و صنعــت، 
خواجــه نصیــر، شــریف، تهــران و الزهــرا هســتن. رجایــی 
ــا  ــا اون ــی می شــیم و ب ــه نیســت. همیــن 7-8 تای ــا البت این
ــورای  ــرای ش ــم. ب ــر می کنی ــادل نظ ــم تب ــت می کنی صحب
صنفــی و ایــن داســتانا خواســتیم مقایســه کنیــم چــه 
ــوخی و  ــارغ از ش ــی ف ــی داره یعن ــه امکانات ــگاه چ دانش
ــام  ــم انج ــدی ه ــه کار ج ــتیم ک ــه خواس ــان)fun( قضی ف
ــه  ــتی تهی ــه لیس ــه ی ــم ک ــه می کنی ــم مقایس ــم. داری بدی
ــا  ــی این ــا رو داره خوارزم ــا، شــریف این ــم مث ــم بگی بکنی
رو داره کــه اونوقــت بیــن شــورای صنفیمــون پخــش 
ــا،  ــت مث ــی هس ــور چیزای ــا اینج ــه آق ــن ک ــم بدون کنی
ــا  ــت م ــود می گف ــت ب ــم و صنع ــم عل ــتباه نکن ــه اش اگ
ــده  ــم، وع ــه می دی ــه عصرون ــتیم ک ــگاهی هس ــا دانش تنه
ــه شــورای  ــه تــوی سلفشــون هســت. مــن اینــو ب عصرون
صنفــی اطــاع بــدم بگــم اونــا همــه گذاشــتن شــروعش از 
علــم و صنعــت بــوده طبیعتــا فکرکنــم خــوب باشــه بــرای 
بچه هــا. ســعی کردیــم دســته بنــدی کنیــم مثــا امکانــات 
خوابــگاه، ســلف، محیــط و ایــن چیــزای مختلــف کــه حــاال 
هنــوز کامــل نشــده ولــی کامــل بشــه در اختیــار شــورای 
صنفــی داوطلبانــه قــرار می دیــم. یــا معرفــی اســاتید بــود 
ــون  ــی، چ ــاتید عموم ــه اس ــد ک ــام ش ــا انج ــا بچه ه ــه ب ک
اســاتید تخصصــی عمــا امــکان انتخــاب تــا حــدی وجــود 
نــداره، ســعی کردیــم معرفــی کنیــم. اولــش هــم گفتیــم 
ــخصی  ــت ش ــر خصوم ــه نف ــی ی ــه حت ــت ک ــر بچه هاس نظ
ــتاد  ــا اس ــم ب ــی ه ــا یک ــده ی ــتاد ب ــن اس ــه ای ــته گفت داش
ــش  ــا راجب ــه قب ــن دیگ ــه. ای ــه خوب ــرده گفت ــال می ک ح
ــده  ــم کــه بچه هــا خوششــون اوم ــم امیدواری تذکــر دادی
باشــه و اطاعاتــش بــه کمکشــون اومــده باشــه. چــون یــه 
ــه  ــلی ک ــن اکس ــا ای ــا رو ب ــدر م ــه پ ــام دادن ک ــری پی س
ــاال  ــوده ح ــد ب ــد ب ــه بع ــد خوب ــتی درآوردی گفتی گذاش

ــت... ــه گذش دیگ
-راجــع بــه هزینــه هــا بگــو. پــول می گیــری از ایــن کارا 

میکنــی؟
+)بــا خنــده( آره دیگــه رانــت می گیریــم )بــا خنــده 
بیشــتر( هشــتگ اختــاس هشــتگ رانــت هشــتگ 4 

درصــدی...
ــد،  ــما می بینی ــه ش ــی ک ــی بات ــال یک ــات داره کان ــا ب دو ت
عــوام، یــه بــات کــه خواصــی مثــل مــن می بیننــد، در واقــع 
 twitt sender و یکــی  khutwitter خــودم فقط! یکــی
هســتkhutwitter  اونــی هســت کــه شــما بهــش پیــام 
ــون  ــناس بهت ــورت ناش ــه ص ــم ب ــن می تون ــد و م می دی
جــواب بــدم و تــو بــات دوم مــن تعییــن می کنــم ســاعتی 
ــوال کا  ــبا معم ــو ش ــن اون ــه م ــه ک ــال بش ــت ارس x  پس
ــا. ســر هــر  ــم صبح هــا مــی ذارم روی 3-4 ت صفــر می کن
ســاعت تعــدادی کــه مــن مشــخص کنــم توییت هایــی رو 
کــه مــن بهــش میــدم میفرســت، کــه یــه وقــت توهینــی 
ــا  ــوس ی ــت ل ــه؛ تویی ــا نباش ــت ه ــوی اون تویی ــزی ت چی
ــه  ــات هزین ــا ب ــن دو ت ــه. ای ــزی نباش ــکل داری چی مش
هــم داشــته واســه کانــال حــدود 200 تومــن شــخصا هــم 
از جیــب دادم. گفتــم کــه دوســت دارم اگــه کاری رو 
بکنــم یــا انجــام نمــی دم یــا اگــه انجــام بــدم خــوب انجــام 
مــی دم و بــا افتخــار می گــم بهتریــن ســبک مدیریتــی رو 
ــن کانال هــای  ــی بی ــداره ول ــراد ن ــن کــه ای ــه ای ــم؛ ن داری
توییتر هــای تهــران حداقــل چــون بــا اون هــا در ارتباطــم 

بهتریــن رو داریــم.
-چــه توییت هایــی رو مــی ذاری چــه توییت هایــی رو 

نمــی ذاری؟
ــت  ــه، تهم ــن باش ــه توهی ــی ذارم ک ــی رو نم +توییت های
باشــه، ارائــه حرفــی بــدون مــدرک باشــه مثــا، در 
ــا  ــی مث ــود ول ــی طــرف ب ــا ب ــال م ــات کان ــان انتخاب جری
می گفتــن ایــن طــرف ایــن کارو کــرده و می گفتــم طبــق 
ــرام  ــوی تلگ ــه ت ــو االن هم ــه این ــن ن ــندی می گفت ــه س چ
ــع نمی شــه. عمــا  ــن منب ــی تلگــرام واســه م ــن ول می دون
داره میشــه تهمــت، بــه هــر طرفــی هــم فرقــی نمی کنــه. 
توییتــی رو نمــی ذارم کــه  نــژاد پرســتی باشــه؛ روی ایــن 
ــتی  ــژاد پرس ــد دارم. ن ــم و تاکی ــی حساس ــوع خیل موض
ــی و  ــی و انگلیس ــم ایران ــه بگی ــت ک ــن نیس ــط ای ــم فق ه
ــور  ــای کش ــورد نژاد ه ــری در م ــز دیگ ــی و چی آمریکای
ــرب و  ــوچ و ع ــر و بل ــرک و ل ــت، ت ــم هس ــون ه خودم
ــن موضــوع  ــی روی ای ــزای دیگــه اســت. خیل کــرد و چی
تاکیــد دارم. بــه شــدت تــوی زندگــی شــخصیم هــم 
ــه  ــزه باش ــی م ــوس و ب ــه ل ــی ک ــه. توییت های ــم مهم واس
 )reply(ــی ــت رو ریپل ــان تویی ــا »ف ــرم مث ــی می گی خیل
ــا  ــو واقع ــد این ــن بای ــب م ــاال« خ ــه ح ــس باش ــن بنوی ک
بزنــم؟ جالبــه ســر ایــن موضــوع دعــوا هــم میکنــن. خــب 
ــد  ــی بلن ــه خیل ــی ک ــذارم؟ توییت های ــو ب ــن چی داداش م
ــن  ــم م ــتثنا ه ــه اون اس ــتثنا ک ــوارد اس ــر در م ــه مگ باش
تشــخیص مــی دم )بــا خنــده ای تقریبــا شــیطانی( دوســتان 
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ــه  ــی ک ــن کس ــال رو می بین ــطح کان ــال دارن س در هرح
در نهایــت تمــام ایــن جریــان رو می بینــه، بازخــورد 
ــی  ــم. خیل ــا من ــن حرف ــه ای ــا و هم ــر ادمین ه ــال، نظ کان
وقتــا مثــا فــان پســت رو نمــی رم یــا مــی رم یــا یــه پســتی 
ــم  ــی« مــن دارم می بین ــو نرفت ــی اون ــو رفت رو می گــن »این
توییــت بازخــورد مناســب نداشــته بایــد بحــث جمــع بشــه 
ــوارد  ــای کار داره و م ــوع ج ــا موض ــه ی ــد کافی ــن ح و ای
ــته  ــو نداش ــن ایرادات ــه ای ــم ک ــی ه ــف. توییت های مختل
باشــه مــی ذارم مگــر اینکــه یــه بحثــی جمــع شــده باشــه، 
مثــا »بحــث فــان روز رو ریپلــی کــن« اون دیگــه تمــوم 

ــه. شــده، جمــع شــده و رفت
-با مزه ترین توییتی که داشتی چی بوده؟

ذهنــم  تــوی  االن  کــه  چیــزی  ولــی  بــوده،  +زیــاد 
ــن  ــف از انیمیش ــه گی ــال ی ــت دوم کان ــه تویی ــده باش مون
ــاز می شــه  زوتوپیاســت کــه یــه حیــوون تنبلــه دهنــش ب
ــی  ــی خوارزم ــی می فهم ــود وقت ــته ب ــه، نوش ــد می زن لبخن
ــه توییــت  هــم توییتــر داره. اون تــو ذهنــم مونــده وگرن
ــته  ــه نوش ــود ک ــم ب ــت ه ــه تویی ــتیم. ی ــم داش ــوب ه خ
بــود شــما از دانشــکده ریاضــی هســتید نوشــته بــود بلــه 
بلــه یعنــی شــما رو ســه نقطــه نوشــته بــود بلــه بلــه )فقــط 
ریاضــی نیســت مــا رو هــم تــوی دانشــکده علــوم تــا حــد 

ــده. ــم مون ــوی ذهن ــم ت ــه...!( این ــه بل ــادی بل زی
-پر بازدید ترین توییت کانال چی بوده؟

+یــه توییــت سیاســی بــود مربــوط بــه جریــان انتخابــات 

ــا ســین خــورد. از تلگــرام  96 کــه گذشــت و 78000 ت
ــه  ــد ک ــه نمان ــه نا گفت ــم و البت ــرش کردی ــا منتش ــا م عم
ــت  ــن پس ــا ای ــود ام ــا زده ب ــی از بچه ه ــده اش رو یک ای
ــیده و در  ــش رس ــه ذهن ــر ب ــه نف ــم ی ــل از اون ه رو قب
توییتــر زده بــود. یعنــی اول عمــا بــه اســم ایشــون بــوده 
کــه تــوی توییتــر بــوده ولــی ایــن رفیــق مــا کــه گذاشــت 
پســت رو، یعنــی ارســالی کاربــران نبــوده و ارســال 
کننــده رو میشناســم و ایشــون جــدا بــه ذهنــش رســیده 
ــت اهلل  ــرت آی ــوت حض ــه ف ــوط ب ــد از اون مرب ــود. بع ب
هاشــمی رفســنجانی بــود کــه نوشــته بــودن بعــد از وفــات 
ایشــون، »عــزادار کــه هســتیم هــوا هــم کــه آلــوده اســت 
درس هــم بخونیــم؟« و اون هــم حــدود 9000 تــا بازدیــد 

داشــت.
ــر  ــام غی ــا پی ــود؟ ی ــه داشــتی چــی ب ــی ک ــن پیام -بدتری

ــرات؟ ــه ب ــال میش ــه ارس ــی ک مرتبط
+تقریبــا در روز هــای عــادی 100-150 تــا پیــام میــاد بــه 
ــاش فحــش و اعتراضــه...  ــات می شــه گفــت 10-15 ت ب
فحــش بــه شــخص مــن بــوده، فحــش بــه ارســال کننــده 
ــته.  ــود داش ــم وج ــوده ه ــر ب ــوی توییت ــه ت ــی ک پیام های
ــم کــرد و واکنــش شــدید  ــی عصبانی بدترینــش کــه خیل
تــوی کانــال نشــون دادم، خانومــی بــود کــه در مــورد یــه 
ــن  ــن م ــه 14 فروردی ــود ک ــرده ب ــت ک ــه تویی ــردی ک ف
ــو  ــن این ــدن گفت ــون اوم ــا ایش ــن حرف ــم و ای کاس رفت
ریپلــی کنیــد و یــه ســری فحــش داده بــودن کــه بهــش 
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بگیــم کــه مــن جــواب دادم کــه واقعــا زشــته اول اینکــه ما 
ــم دوم اینکــه در شــان  ــا نمی ذاری ــال قطع ــوی کان ــو ت این
ــرای  ــه ب ــه ک ــت کن ــوری صحب ــت اینج ــوم نیس ــک خان ی
مــن نوشــت کــه »گمشــو« و خیلــی عصبانــی شــدم و تــوی 
کانــال نوشــتم خانومــی کــه داری بــه بــات فحــش ارســال 
می کنــی، اگــر یــه فحــش دیگــه بفرســتی پیام هاتــو 
فــوروارد می کنــم تــوی کانــال کــه همــه بشناســنت و ایــن 
بدتریــن چیــزی بــوده کــه داشــتم. ولــی هســتن ماشــااهلل 
دوســتان اینقــدر زیــادن کــه آدم توقــع نــداره از بچه هــا. 
ــورد می کنــن انــگار  ــوری برخ ــا هــم کــه یــه ج بعضی
ــم  ــیس کردی ــتان تاس ــا دوس ــال رو ب ــن کان ــت ای وظیفس
ــگار  ــه ان ــال می گ ــیس کان ــدار از تاس ــا اقت ــوری ب ــه ج )ی
خــود خوارزمــی رو ایشــون زده یــا حداقــل اتــاق 27 رو!!( 
ــا دوســتان داریــم ســعی می کنیــم بگردونیــم. از جیــب  ب
هزینــه گذاشــتم از وقتــم دارم میــذارم ولــی هیــچ گونــه 
وظیفــه ای نــدارم. یــه جــوری داریــم می گیــم بــا بچــه هــا 
دور هــم باشــیم فضایــی رو بــه وجــود بیاریــم. پیــام میــدن 
ــا  ــان )ب ــذاری ف ــو نمی ــرا این ــتی چ ــو نذاش ــرا این ــه: چ ک
ــکل داره  ــونم مش ــاال توییتش ــت( ح ــت داد و عصبانی حال
ــل  ــش دلی ــا واس ــذارم حتم ــی رو ن ــه توییت ــن اگ ــون م چ
ــا  ــدارم. اتفاق ــا کســی ن ــه خصومــت شــخصی ب دارم وگرن
ــی  ــی ذارم ربط ــونم م ــوا دارم توییتاش ــه دع ــا ک ــا بعضی ب
نــداره بــه اون دخالــت نمــی دم ولــی یــه جــوری برخــورد 
می کنــن انــگار وظیفســت توضیــح هــم مــی دم قانــع هــم 
نمی شــن و بــه فحــش هــم می کشــن کــه خــب هســتن و 

ــرد.  ــه ک ــم نمی ش ــش ه کاری
راجــع بــه ایــن یــه خاطــره هــم می تونــم بگــم، می خــوای 
ــه رو  ــن جمل ــوم ای ــوم و معص ــدر مظل ــه اینق ــم؟) دیگ بگ

گفــت نتونســتم نــه بگــم(
خاطــره بــدی بــود کــه عمــا بــه خــوب تبدیــل شــد. یــه 
ــا مــن  دوســتی بــه دلیــل اختــاف فکــری و نظــری کــه ب
ــت.  ــبی نیس ــو مناس ــال ج ــو کان ــه ج ــت ک ــت می گف داش
ــه  ــد ب ــم تن ــی ه ــه و خیل ــلیقه ها متفاوت ــال س ــر ح ــه ه ب
مــن حملــه میکــرد عمــا البتــه خداییــش بــدون توهیــن. 
ــم  ــن می شناس ــون م ــناختم، چ ــونو می ش ــن ایش ــب م خ
کیــا بــه بــات پیــام مــی دن بــرای مــن معلومــه و گذشــت 
و گذشــت و در یــک جریانــی مشــکلی بــرای ایشــون بــه 
وجــود اومــد و اولیــن کســی کــه رفــت دکتــر اورد خــودم 
بــودم؛ اتفاقــا ســر ایــن موضــوع هــم بــا یکــی دعــوام شــد 
ــب  ــا خ ــن حرف ــی دی و ای ــک م ــرا کم ــت چ ــه می گف ک
ــن  ــرد م ــن ف ــا ای ــته ب ــوا داش ــه دع ــی ک ــترین کس بیش
بــودم ولــی اینــا جداســت کــه اتفاقــا بعــد اون هــم دیگــه 

رفیــق شــدیم.

-راجــع بــه ادمینــا بگــو. خودتــی و 4 تــا رفیقــات گرفتیــن 
ــتتون دیگه؟ دس

ــنوم  ــی می ش ــن خیل ــم می زن ــی به ــرف رو خیل ــن ح +ای
ــون.  ــت واسش ــش ســختی هس ــا گزین ــا اتفاق ــه ادمین ه ن
مــن یــه ســری همــه ادمینامــو قلــع و قمــع کــردم. همــه رو 
ــف  ــوارد مختل ــردم از م ــعی ک ــا رو س ــتم. ادمین ه برداش
بــذارم، یعنــی در واقــع از تفکــرات مختلف داشــته باشــیم 
ــی همــش نیســت  ــه الزامــا سیاســی، شــاملش میشــه ول ن
کــه گاهــا تبــادل هــم داشــته باشــن. ســعی کــردم تعــادل 
رو رعایــت بکنــم یکــی از دوســتان مثــا دغدغــه اش 
ــرف  ــه از ط ــه ک ــون باش ــوده ایش ــی ب ــای علم انجمن ه
ــری  بچه هــای انجمــن علمــی موضوعــات رو بگــه و پیگی
ــده. یکــی تــوی خوابگاهــه مثــا و آدم  کنــه و گــزارش ب
پیگیــری هــم هســت اینــو مــی ذارم کــه بچه هــای خوابگاه 
صداشــون شــنیده بشــه نــه اینکــه بگــم تــو از طــرف همــه 
این هــا ولــی آدمیــه کــه پیگیــره تــوی جریــان بچه هــای 
خوابــگاه هســت. یکــی مــی ذارم کــه تــو جشــن ها و 
ــات بیــن ادمین هــا  ــه و... درمــورد انتخاب مراســم فرهنگی
کامــا انصــاف بــود کــه هــم از ایــن طــرف داشــتیم هــم 
اون طــرف. یــه ســری از یــه کاندیــد حمایــت می کــردن 
ــعی  ــوده و س ــر ب ــاف نظ ــه. اخت ــرد دیگ ــری از ف ــه س ی
ــم  ــت کنی ــل رعای ــا حداق ــش ادمین ه ــوی بخ ــم ت کردی
ــن  ــن می گ ــه م ــا ب ــا بچه ه ــی وقت ــوع رو. خیل ــن موض ای
ــون  ــه چ ــی نمی ش ــو ول ــم طرف ــی می شناس ــن می کن ادمی
ــات رو  ــن ب ــا رو می بین ــا اعض ــال ادمین ه ــر ح ــه ه ــه ب ک
فقــط مــن می بینــم و فقــط مــن جــواب مــی دم، دو ســری 
ــه  ــه اشــکاالتی ب ــده ک کــس دیگــری خواســتم جــواب ب
وجــود اومــد ولــی در مــورد خــود کانــال، ادمین هــا اعضــا 
ــتن و  ــم هس ــا ه ــا خانوم ه ــن اعض ــوی ای ــن و ت رو می بین
ــی  ــه هــر حــال مزاحمت ــی ام کــه واســم مهمــه ب مــن آدم
درســت نشــه. یــا پارتــی بــازی صــورت نگیــره، مــوردی 
ــم  ــاش ه ــام رفیق ــت پی ــودش رو می ذاش ــام خ ــوده پی ب
می ذاشــت کــه گفتــم مــن خــودت رو ادمیــن کــردم اونــا 
ــات. ســعی کــردم از همــه جانب هــا  ــه ب ــد بفرســتن ب بای
باشــه و نظــرات مختلــف. واقعــا ســعی کــردم تعــادل رو 
ــازه،  ــون ب ــا دستش ــا ادمین ه ــی طبیعت ــم ول ــت بکن رعای
پســت میــرن و بچــه هــا می بینــن مثــا یــه اســم 3 بــار در 
روز تکــرار شــد میــگ ن فانــی رفیقتــه مــن هیــچ وقــت 
نگفتــم فانــی ادمیــن هســت یــا نــه، ادمیــن هــا خودشــون 

هــم، همدیگــه رو نمیشناســن.
-چندتا ادمین دارید؟
+بماند...یه تعدادی! 

-مثا من بخوام ادمین باشم چیکار کنم؟
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+شما دختری و نمی تونی ادمین باشی!
-ایــن چــه جــور دلیلیــه؟ مــن بخــوام ادمیــن باشــم دختــر 

بودنــم مشــکلی ایجــاد میکنــه؟
+چــون مــن در گــروه ادمین هــا راحتــم بــا بچه هــا و یــک 
ــی  ــیر از راحت ــه )تفس ــه باش ــع نمی تون ــوم در اون جم خان
ــه  ــا االن ب ــات ت ــن موضوع ــدا از ای ــه ج ــده( البت ــا خوانن ب
ــه رو  ــن مصاحب ــه ای ــی ک ــوده و شــاید زمان ــوال ب ــن من ای
ــداش  ــه ج ــم ک ــال این ــه. دنب ــده باش ــام ش ــد انج بخونی
ــه  ــم ی ــا باش ــن و خانوم ه ــروه م ــه گ ــا رو ی ــم ادمین ه کن
گــروه مــن و آقایــون )نمیدونیــد روی کلمــه مــن چقــدر 
ــی!( کــه اونجــا  ــاب مورف ــد جن ــد می کردن ــا غــرور تاکی ب
لفــظ قلــم صحبــت کنیــم و ایــن طــرف راحــت هرچیــزی 

ــم. ــم بگی ــه می خوای ک
ــه اتــاق 27 رســیده ایــن  )طبــق آخریــن اطاعاتــی کــه ب
مــورد انجــام شــده و در حــال حاضــر بیــش از یــک خانــوم 

بــه ادمین هــای خوارزمــی توییــت اضافــه شــده انــد.(
ــوی  ــه ت ــن مگ ــر رو نمی شناس ــا همدیگ ــی ادمین ه -گفت

یــه گــروه نیســتن؟
+ تــوی گــروه، ادمین هــا هســتن امــا اســم مســتعار 
همدیگــه رو نمی دونــن. تنهــا کســی کــه همــه اســم 
ــوده  ــم ب ــل ه ــن دلی ــه ای ــم. ب ــه من ــتعار ها رو می دون مس
کــه نخواســتم محدودیتــی بــه وجــود بیــاد بــه طــور مثــال 
طــرف میخــواد از کســی انتقــاد کنــه و بدونــه طــرف کیــه 
و نتونــه اینــکارو بکنــه. حرفشــون رو گفتــم همیشــه 
بحــث می کنــن صحبــت  وقتــا  بزنــن خیلــی  راحــت 
می کنــن بــا همدیگــه، تــوی توییــت همــو می کوبــن 
ــن  ــچ کــدوم نمی دون ــی اســم مســتعار همدیگــه رو هی ول
ــه  ــم مــن ن ــه هــم بگــن کــه اون مگــر اینکــه خودشــون ب
تکذیــب می کنــم نــه تاییــد. خیلــی وقتــا پیــام گرفتــم کــه 
ــوده  ــورد ب ــم. م ــه بگ ــم و نمی ش ــی نگفت ــه ول ــی کی فان
گفتــه دوســت پســرم گیــر داده ایــن کــی بــوده اینجــوری 
حــرف زده... ایــن کــه بخوایــم بگیــم رفیــق و اینــا واقعــا 
ــف  ــای مختل ــا از فیلتر ه ــتن ام ــق هس ــه رفی ــی انصافی ب
علــی  شــد  ســخت تر  خیلــی  گزینششــون  شــدن  رد 
ــعی  ــا س ــه واقع ــات ک ــری جریان ــه س ــد ی ــوص بع الخص
منصفانه تــر  و  کنــم  کــردم گزیششــون رو ســخت تر 

ــن. ــت نش ــی ناراح ــم خیل ــا ه ــه بچه ه ــه ک بش
-فقط دختر درسخون رو بگو کیه؟

+ایــن رو هــم اتفاقــا خیلــی پرســیدن ازم و گفتــن حداقــل 
بگــو دختــره یــا پســره و نــه تاییــد میکــردم نــه تکذیــب 

امــا در پرانتــز بگــم کــه واقعــا دختــره.
-راجــع بــه بحــث هــا و حاشــیه هــا و چیزایــی کــه پیــش 

ــی؟ ــرف بزن ــوای ح ــاد نمی خ می

مــن  شــخص  توســط  گاهــی  ادمین هــا  +پیام هــای 
ویرایــش می شــه )خســته نباشــی سانســورچی( چــون 
ــا  ــرای ادمین ه ــم ب ــا گفت ــرای توییت ه ــه ب ــکاتی ک مش
ــتی  ــن برداش ــم چنی ــس کن ــه ح ــی ک ــه و جای ــم صادق ه
ــرف  ــه ط ــم و ب ــت)edit( می کن ــا ادی ــه کام ازش می ش
ــت  ــه فرم ــن. ی ــت ک ــوع رو رعای ــن موض ــم ای ــم می گ ه
ــم بایــد  ــرای تمامــی پیام هــا داریــم کــه اون خــاص هــم ب
ــه  ــر کلم ــا آخ ــا از اول ت ــای م ــام پیام ه ــه تم ــت ش رعای
khutwitter حــروف k  و t  بــزرگ نوشــته می شــه، 
همــه پیام هــا رو دقــت کنیــد همیشــه همیــن جــوری 
بــوده و ایــن جــزو مواردیــه کــه مــن همیشــه بــه ادمین هــا 
ــه  ــا اینک ــن. ی ــت می کن ــم رعای ــه ه ــر دادم و همیش تذک
بیــن متــن اصلــی و اســم یــه اینتــر )منظــور یــه خــط خالــی 
هســت کــه بــا زدن دکمــه enter ایجــاد می شــه( اضافــی 

ــدی، پشــت ســر هــم . ــر، اســم، آی ــن، اینت باشــه. مت
ــی  ــم ول ــور می کن ــم سانس ــور نمی کن ــم سانس ــن نمیگ م
ــه  ــا ی ــن. مث ــر بش ــه فیلت ــه ک ــوری باش ــه ج ــوام ی نمی خ
ــا  ــتگ پ ــونه هش ــاال یادش ــم احتم ــا ه ــه بچه ه ــورد ک م
ــی  ــش زد ول ــاش رو آتی ــم کفش ــدا فکرکن ــده خ ــه بن ک
ــراض می کــردن چــرا  ــا اعت ــن موضــوع رو بعضی خــب ای
مــی ذاری. مــن اون لحظــه مثــا 50 تــا توییــت می گیــرم 
ــه  ــث رو ادام ــاش دارن بح ــذار 40 ت ــه ن ــاش می گ 10ت
ــر  ــم فیلت ــه کن ــا رو خف ــم اون 40 ت ــن نمی تون ــی دن م م
ــا  ــی وقت ــا گاه ــگاه م ــه. دانش ــه. حقیقت ــا ن ــم این ــم بگ کن
ــه  ــی ده حقیقت ــت م ــدر اهمی ــت اینق ــی اهمی ــای ب ــه بحث ب
هســت. حــاال مــن بیــام بگــم نیســت کــه هســت نمی شــه. 
مــن شــخصا ســعی می کنــم یــه جــوری رفتــار بکنــم کــه 
بعــدش قطعــا یــه ســری پیــام جــدی هــم میــاد بعــد پیــام 
ــه  ــدم، ک ــم ببن ــذارم و بحــث رو کــم ک هــای جــدی رو ب
ــو اینجــوری نذاریــم،  ــود کــه مثــا پامون اصــل کار ایــن ب
ــه  ــدر ب ــه اینق ــه دیگ ــد بس ــم ش ــوخی ه ــه ذره ش ــاال ی ح
ــه.  ــوش ش ــی فرام ــوع اصل ــه موض ــبیم ک ــوخی نچس ش
اینجــوری ســعی می کنیــم رفتــار کنیــم، ولــی خــب 
بعضــی اوقــات بچه هــا حاشــیه رو خیلــی ادامــه مــی دن و 

ــه. ــاد می ش ــی زی ــیه خیل ــه حاش ــم ک می بینی
-چه توییت هایی رو حذف می کنید؟

+مــن توییــت رو در دو صــورت حــذف می کنــم اول اینکه 
ارســال کننــده توییــت بخــواد کــه توییــت خــودش حــذف 
بشــه یــا اینکــه توییتــی مربــوط بــه کســی باشــه نــه اینکــه 
انتقــاد باشــه. مثــا جشــنی بعــد از انتخابــات گرفتــه شــد 
در دانشــگاه، یــه عکاســی لطــف کــردن عکــس فرســتادن 
ــال و یکــی پیــام کــه مــن خانومــم، معذوریــت  واســه کان
ــه.  ــس من ــد، عک ــو برداری ــن عکس ــد ای ــف کنی دارم، لط
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مــن متوجــه شــدم کــه واقعــا درســت می گــه عکــس رو 
ــذف  ــو ح ــه این ــته می گ ــی می فرس ــه یک ــا ن ــتم. ی برداش
کــن پشــیمون شــدم هــر چیــزی بــوده، انتقــادی یــا 
ــد 2-3 روز  ــه، بع ــزی رو گفت ــته چی ــی، نادانس ــر حرف ه
ــاه هــم  ــک م ــورد داشــتیم بعــد ی می گــه حــذف کــن. م
درخواســت داده و حــذف شــده چــون کامــا ایــن حــق رو 

بــرای اعضــای کانــال داریــم.
بیــن  کیــه؟  دانشــگاه  تــوی  محبوبــت  -شــخصیت 
ــه  ــی ک ــا کاربرای ــا ی ــی ادمین ه ــتاد ها، حت ــجو ها، اس دانش
پیــام می فرســتن، کاراکتــری کــه دوســت داری یــا بــرات 

ــه؟ ــه کی ــده آل ای
+)با نهایت پررویی می خندد( ممد مورفی!
-اتاق 27 رو میشناسی؟ خوندی تا حاال؟

+نــه چــی هســت؟ )مصاحبــه کننده خــودکار را به ســمتش 
پــرت میکنــد، مورفــی جــا خالــی ظریفــی می دهــد و 
ــاق  ــاره ســوال را تکــرار می کنــد( ات ــه کننــده دوب مصاحب
ــم بگــم همــه شماره هاشــو  ــدم! نمی تون ــا دی 27 رو تقریب
ــه کننــده  ــدم )لبخنــد رضایــت روی لب هــای مصاحب خون

ــد!( ــی می کش ــس راحت ــی نف ــیند و مورف می نش
-با بچه هاش آشنایی داری؟

+ فقط شما و خانوم زید آبادی و فیتیله. 
-نظر یا پیشنهادی داری راجع به مجله؟

+صفحــه آراییــش رو بهتــر کنیــد. و اینکــه کانــال بــه جــز 
ــای  ــا ادمین ه ــتر ب ــم داره بیش ــه ه ــای دیگ ــن ادمین ه م

خوارزمــی توییــت مصاحبــه کنیــد.
-حرف دلی چیزی هست بخوای بگی؟

+یــه مقــدار بچه هــای مــا بــی انصافــن خیلــی وقتــا )اشــک 
در چشــم هایــش جمــع می شــود( خداییــش می گــم. 
آدم تــو خونــه بحثــش می شــه یــا نمــره کــم می گیــره یــا 
ــه هــر دلیلــی حالــش خــوب نیســت، همیــن روزی کــه  ب
داریــم مصاحبــه می کنیــم تــوی 3-4 روز گذشــته اش 
مــن عمــا 12 ســاعت خوابیــدم و پلکــم هــم میزنــه حتــی 
االن، بــاز یــه مقــداری بــه خاطــر خســتگیه. واقعــا دیشــب 
10-11 خوابــم بــرد روزای زوج 10 می رســم خونــه 
بــه خاطــر کاســایی کــه دارم. بچه هــا فکــر می کنــن 
ــم،  ــکارو بکن ــا این ــد حتم ــم بای ــکارم، دائ ــم بی ــن دائ م
وظیفــه نیســت خداییــش، قصــد نــدارم منــت بــذارم دور 
ــت  ــن حال ــی ای ــال ول ــو کان ــم ت ــال می کنی ــم ح ــم داری ه
ــا  ــب می گــن چــرا توییــت م ــه جان ــدر حــق ب ــن ق کــه ای
ــه  ــن اگ ــم م ــون می گ ــت چ ــده اس ــتی آزاردهن رو نذاش

ــل داره. ــا دلی ــذارم حتم ــی رو ن توییت
-وکام آخر...؟

ــن  ــا م ــل داره ی ــا دلی ــه ی ــال نمی ش ــون ارس ــر توییتت +اگ

ــد. همیــن. ــر کنی ــدارم. صب واقعــا اون روز وقــت ن
-راجع به اتاق 27 هم اگه حرفی هست بفرمایید.

+چرا شما اینقدر تبلیغ اتاق 27 رو می کنید؟ 
-چرا شما اینقدر تبلیغ خوارزمی توییت رو می کنید؟

@KhuTwitter:اینو حتما بذارید+
-باشه حذف می کنم حتما!

می کوبــم!  کانــال  تــوی  نشــریه تونو  کنیــد  +حــذف 
ــد  ــی رخ می ده ــود و گفتمان ــی می ش ــر عصبان )مصاحبه گ

ــت( ــاپ نیس ــل چ ــه قاب ک
-کام آخر آقای مورفی؟

ــه 41  ــما ک ــم از ش ــم ه ــکر می کن ــم ادب تش ــه رس +ب
دقیقــه و 6 ثانیــه تــا االن و 1 ســاعت و نیــم قبلــش معطــل 
ــه  ــه ای ک ــت مصاحب ــادی باب ــوم زیدآب ــن و از خان موندی

ــپاس. ــد. س ــب داده ش ترتی
)تشویق حضار!(

حانیه عباسی
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ــته.  ــن دار نشس ــی س ــم خانم ــه روی ــت. رو ب ــرو اس ــا مت اینج
ــدم دارم  ــرو ش ــه وارد مت ــی ک ــه از زمان ــت دقیق ــدودا بیس ح
نگاهــش مــی کنــم. در خــواب عمیــق و رقیقــی فــرو رفتــه و 
کوچــک تریــن تکانــی نــه پلــک هایــش مــی خــورد و نــه یــک 
ســلول از وجــودش فقــط مــن درگیــر آن آدامــس جویدنــش 
هســتم. دهانــی کــه آنچنــان بــاز مــی شــود کــه فکــر میکنــی 
ــان بســته کــه صدایــش را در  ــت را دارد و آنچن قصــد بلعیدن
ذهنــت تجســم میکنی.ایــن همــه تــاش بــرای یــک آدامــس 

کوچکــی کــه احتمــاال ســه بســته هــزار اســت؟!
حاظــرم قســم بخــورم کــه چــرت نمیزنــد و خــواب اســت امــا 
انــگار قســمت دهانــی اش در برابــر خــواب مقاومــت از خــود 

نشــان مــی دهــد.
متــرو توقــف مــی کند.ایــن ایســتگاه حجــم عظیمــی از آدم را 
یکبــاره در دل خــود جــای میدهد.مســافران گرامــی نــه تــک 
ــی شــوند.  ــه وارد م ــه وار گون ــک بلکــه دســته جمعــی حمل ت
دیگــر دیــدن آن خانــم امــکان پذیــر نمــی باشــد.حاال رو بــه 
رویــم صحنــه ی ســیاهی اســت کــه وقتــی ســر بلنــد مــی کنــم 
بــه یــک چهــره ی چروکیــده و خمیــده مــی رســم. بایــد از جــا 
ــادت  ــم و ع ــک رس ــه ی ــل .اول اینک ــر دو دلی ــا ب ــزم بن برخی
معهــود در بیــن تمــام نوجوانــان و جوانــان ایرانــی غیــور 
مســن دوســت اســت و دومیــن دلیــل ایــن اســت کــه ســر بــاال 
ــی  ــردم و نم ــگاه ک ــان ن ــای ایش ــم ه ــق در چش ــردم و دقی ک
شــود خــودم را بزنــم بــه آن کوچــه ی موســم بــه علــی چــپ.

بــه یــک بفرماییــد آرام بســنده مــی کنــم تــا کســی اصا شــک 
ــم را  ــای نازنین ــم ج ــد از روی دل نکن
هدیــه فرمودم.دعایــم میکند:خــدا 

ــرت بدهــد. خی
هــای  مــکان  و  زمــان  در  خیــر  و 
مختلــف تغییــر مــی کنــد . مثــا خیــر 
آن موقــع مــن ایــن اســت کــه الاقــل 
ــو و  ــتی  ن ــه پش ــلوغی کول در آن ش
گرانــم را نجــات داده و روی پــای 
مبــارک کــه احتمــاال از درد زانــو 
رنــج مــی بــرد بگــذارد. دعایــش 
خــود بــه خــود مســتجاب شــد و 
ــردن  ــاره ک ــارف پ ــک تع ــا ی ــاال ب ح
بــه انــدازه ی فاصلــه ی دو ایســتگاهی 
ــان هســت.حاال  ،کولــه ام روی پایش

کــه ایســتاده ام گوشــه هایــی از چهــره ی خانــم آدامــس جــو 
نمایــان شــده البتــه خــودم ســرچرخاندم آن ور تــا ببینمــش.

آنقــدر خوشــمزه آدامــس را مــی جــود کــه دلــم هــوس کــرد. 
ــدن؟! ــس جوی ــوس آدام ــح و ه ــه ی صب کل

بــر مــی گــردم رو بــه خانــم جانشــینم.برای چنــد ثانیــه 
مبهوتــش مــی شــوم. ســرش را بــه شیشــه تکیــه داده و 
ــرده. ــر ک ــش را پ ــراف دهان ــی اط ــف خفیف ــر و پ ــدای خ ص

ــه و  ــش گرفت ــی در بغل ــودک قنداق ــک ک ــل ی ــه ام را مث کول
زیــر چــادر ســیاهش کــه رد هایــی از اتــوی شــب قبــل رویــش 
ــم و  ــاال میزن ــادرش را ب ــه ی چ ــانده. آرام گوش ــت پوش هس
مســیر زیــپ کولــه را پیــدا میکنــم. مثــل دزدان ناشــی عمــل 

ــم . ــی دادن ــم نم ــدم را ه ــم قص ــی کن م
دارم بــه صورتــش نــگاه مــی کنــم و حــاال دســتم تــا آرنــج فرو 
رفتــه در کیف.دســتم بــه نــوک تیــزی مــی خــورد احتمــاال ســر 
مــداد نوکــی اســت.باز مــی گــردم و هنــوز خیــره بــه صــورت 
ــدم و  ــق ش ــره موف ــم. باخ ــش میکن ــه ام. حس ــرزن خفت پی
یافتمــش. مــی خواهــم بــا زور و زحمــت بیــرون بیاورمــش کــه 
چیــزی دور بازویــم حــس میکنــم. بــر میگــردم. خانمــی اخمــو 
کــه بــه واســطه ی اخــم تمــام صورتــش جمــع و مچالــه شــده 

نگاهــم میــک ند:خجالــت از ســنت نمیکشــی!
تنها جوابی که می توانستم بدهم این بود. نه!

ایــن بــار اخــم هایــش را بــاز کــرد و چشــم هایــش از مچالگــی 
بــه گشــادگی رفت:چی؟!خجالــت هــم خــوب چیزیه!

ــه ی  ــک جمل ــاالنم ی ــن و س ــم س ــب ه ــع اغل ــن مواق در ای
کاربــردی دارنــد :فــازت چیســت!؟

امــا بــا رعایــت ســن و ســال و بــزرگ و کوچکــی گفتــن ایــن 
جملــه جایــز نیســت!

صدایش می آید:دست تو کیف مردم می کنی؟بچه؟
لــب  پــرد.آرام  مــی  بــاال  همزمــان  ابروهایــم  ی  گوشــه 

مــردم؟ میزنم:کیــف 
و بافاصلــه رد دســتم را نــگاه میکم.خانــم جانشــین حــاال 

  مترو نویس
  قسمت اول

  آدامست را به من بسپار
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بیــدار شــده انــد و نظــاره گــر اند.چــادر را بــاال مــی زنــم تــا ثابــت کنــم کیــف مردمــی در کار نیســت امــا همینکــه یــک دســتی 
ــه. ــم مــی چســبد: من...مــن... مــن فکــر کــردم کیــف خودم ــه ســقف دهان ــم ب حجــاب از ســر کیــف برمــی دارم زبان

و دیگــر نمــی شــنوم زمزمــه هــای اطرافــم را. حــاال کل قطــار متوجــه شــده اســت. مــن فقــط بــه خانــم پیــر نــگاه مــی کنــم. چــه 
طــور امــکان دارد؟!پــس کیــف مــن کــو؟!

:کیفم؟!
ــتید رو  ــو گذاش ــی گویم:کیفم ــت م ــا عصبانی ــم و ب ــی زن ــرم م ــم را دور کم ــت های ــی کند.دس ــگاه م ــن ن ــه پایی ــم ب ــا چش ب

ــتم .  ــی داش ــش م ــودم نگه ــب خ ــد خ ــارف زدی ــون تع زمین؟خودت
می گوید:سنگین بود!

ایــن بــار از هــول و اضطــراب صدایــم بلنــد تــر مــی شــود:خب خانــم اگــه مــی خواســتم بــزارم رو زمیــن کــه خــودم از اول مــی 
ذاشــتم. چــرا نگفتیــد بــرش دارم؟

چیــزی نمــی گوید،اجــزای صورتــم از اخــم غلیظــم در عــذاب اند.کیــف را بــا حــرص برمــی دارم و بــدون اینکــه بــه مقصــدم 
ــگاه  ــه خانمــی ن ــل از خــروج ب ــاده مــی شــوم قب ــد مســافران از قطــار پی ــز و ب ــگاه هــای تحقیرآمی ــان ن رســیده باشــم در می

میکنــم کــه میــان آن شــلوغی هنــوز خــواب اســت و دهانــش بــی وقفــه و بــدون خســتگی بــاز و بســته مــی شــود.
از قطــار بیــرون مــی آیــم و بــا غیــض بــه قطــار در حــال رفتــن نــگاه مــی کنــم. کیفــم را بــاز میکنــم و یــک آدامــس وســط 

دهانــم پــرت مــی کنــم.

سمن زیدآبادی

»تابستون كوتاهه«
چشم می چرخونیم تا تابستون شه. 

اینقــد چشــم می چرخونیــم چشــامون تــاب می گیــره، آخــرم تابســتون میــاد و بــا گرمــاش می گــه چشــاتونو 
درویــش کنیــن!! 

طوالنیــش،  روزای  و  هــاش  هندونــه  هــوای انــدک قشــنگش و شــبای دلچســبش بــا 
ــواد رو  ــت می خ ــه؛ اونوق ــری می کن ــم دلب ــرو بندازی ــم س ــا ه ــا و م ــره از م بگی

پایین دید نزنیم و لذت نبریم!
بــادش  و  بــرق  از ســرعت  تــو زود تمــوم شــدنش بگذریــم، حــاال 
غــم کــه شــاعر هــم اشــاره می کنــن  بــا  ؛  کوتاهــه«  »تابســتون 
ــن روزای آخــر شــهریور  چــه کنیــم؟؟انگیز تری
ــه  ــر بچ ــه پس ــل ی ــه مث ــی ک خرابکاریــش روزای از  بعــد  تخــس، 

هــار  هــار  و  جلــوت  مخصوصــا وایمیســن  بهــت،  می خنــدن 
ــدی! وقتــی می دونــی ســامر تایــم رو بــه  ــن گذرون ــل ترین شــکل ممک کس

ــلفی بــدون هیچ گونــه اســتوری در اینســتاگرام  ــتخر، س ــب اس ــامر ل ــو س ــامل هل ش
لب ساحل و غیر ذلک عشق و حال ها...

خاصــه کــه تابســتون بــا همــه ســرتقیا و خــر پــز شــدناش و بگیــر و ببنــدا بــا بابا هــا ســر ایــن کولــر فلــک 
زده )نا گفتــه نمونــه تــو خونــه مــا ایــن مــورد کامــا برعکســه و همیشــه در آیــس برگ هــا بــه ســر می بریــم( 

فصــل دلبریــه...
هوای دلتون تابستونی.

زهرا ساالری





کاریکاتوریست: زهرا آل بویه نویسنده: سمانه اسداللهی 
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خــوب تــا اآلن کــه تقریبــا یــک ماهــش گذشــته هــر جــور حســاب می کنــم، نمی فهمــم چیــه ایــن تابســتون جذابــه 
کــه تــوی فصــاي دیگــه بــراش لــه لــه می زدیــم، البتــه ایــن نظــر متعلــق بــه یــه دانشــجوی بیــکار و بــی عــاره وگرنــه 
ــه قســمت ســرچ اینســتات بنــداز طــرف از  ــگاه ب خیلی هــا معنــای تابســتون براشــون فــرق می کنــه. االن شــما یــه ن
فــان ســفر خارجــه برنگشــته، داره چمــدون ســفر بعدیشــو مي بنــده، خــوب اآلن ایــن شــخص صدرصــد بــا مفهــوم 
بی پولــی و ســفر بــه جــاده چالــوس بیگانســت، یــا اون یکــی یــه چیزایــی در اینســتاش مــي ذاره کــه ایــن کــه تــا حــاال 
از نزدیــک ندیدمشــون بخــوره تــو ســرم، تعدادشــو بگــو بیســت مــدل آیــس کوفــت و آیــس زهرمــار و فــان فــان 
واس یــه نفــر. خــوب اآلن مــن ده ســالم مفهــوم خریــدن یــه لیــوان آب زرشــک مصنوعی-کارخونــه ای )کامــا اســانس 
بــدون یــک قطــره آب زرشــک واقعــی( دم متــرو، بــه صــورت شــراکتی واس دو تــا کپــل خپــل رو بــراش توضیــح 
ــا فــان دوســت هنرمنــد آشــپزی بلــد، کــه کل روز داره خوراکی هایــی کــه تــوی  ــداره، ی ــدم قطعــا درکــی ازش ن ب
ــون  ــن ازش ــکل ممک ــن ش ــه عذاب آور تری ــم( و ب ــی اهلل اعل ــه ک ــاال واس ــه )ح ــت می کن ــبه رو درس ــتون می چس تابس
عکــس می گیــره و مــي ذاره تــو صفحــش؛ بــرم بهــش بگــم کــه تــه تــه تــه خاقیــت مــن اینــه کــه جــای قــاچ کــردن 
ــی  ــه عکس العمل ــن چ ــر می کنی ــه، فک ــر بش ــه آبدار ت ــم ک ــی رو می َکن ــق طالب ــا قاش ــول، ب ــیوه معم ــه ش ــی ب طالب
نشــون مــی ده؟ حــاال جالــب ایــن جاســت کــه همین هــا کــه بــه خفن تریــن شــکل ممکــن )در شــرایط مــا( تابســتون 
مي گذروننــد، زیــر هــر یــک از ایــن تفریحــات خفنشــون هشــتگ مي زنــن #دلخوشیهای_ســاده خــوب داداش اگــه 

ایــن ســاده اســت مــال مــا چیــه؟
یــه ســری هام می گــن لــذت بــردن از زیبایی هــای زندگــی مربــوط بــه درون آدمــه نــه بیــرون؛ خــوب باشــه قبــول، 
ــه  ــدن تابســتونش این ــه دانشــجوی بیــکار بی آینــده ی بی پــول کــه اوج ترکون ــه ی ــا زیبایی هــا رو ب ــو بی ــا قبــول، ت آق

کــه عــاوه بــر روز، شــبام تــو نــت چــرخ بخــوره نشــون بــده. نــه بیــا دیگــه، چــرا در رفتــی؟
حــاال درســته مــن اینــا رو گفتــم امــا دلیــل نمی شــه فکــر کنیــد زندگــی مــا اینقــدر داغونــه، نههههههههههــه خواهشــا 

چنیــن برداشــت های اشــتباهي از متــن نکنیــد.
ــد و  ــی بکنی ــه لطف ــا شــما ی ــود، ام ــت ب ــی هــم واقعی ــود. خیل ــه شــد شــوخی نب ــی کــه گفت در آخــر بگــم کــه چیزای
ــا تچکــر. ادامــه  ــد. ب ــه وعده هــای واهــي آینــده دل خــوش کنی مثــل همیشــه چشــماتونو رو واقعیت هــا ببندیــن و ب

ــی. تابســتونتون ان شــااهلل عال

مریم علی یاری

 #دلخوشیهای_ساده

ــه  ــت ک ــتون از اون وقتاس تابس
کارا  خیلــی  می خــواد  دلــت 
ــی دی.  ــام نم ــدی و انج ــام ب انج
کــه  شــنبه ای  همــون  مثــل 
همیشــه بــه خودمــون وعــده 
کارایــی  تمــام  تــا  می دیــم 
ــم  ــی نکردی ــِل زندگ ــاله قب ــد س ــت و چن ــوی بیس ــه ت ک
ــی ره  ــاد و م ــنبه می ــه ش ــاعتی ک ــار س ــت و چه ــوی بیس ت
ــچ  ــنبه ها هی ــه ش ــوری ک ــون ج ــی هم ــم. ول ــام بدی انج
کاری نمی کنیــم تابســتون هــم هیــچ کاری نمی کنیــم. 
ــت  ــه حال ــه ب ــه کاناپ ــن، گوش ــت ممک ــن حال در مفید تری
ــم و  ــل می گیری ــور بغ ــبتا قط ــاب نس ــک کت ــش ی درازک

شــروع بــه خونــدن می کنیــم کــه اغلــب اوقــات تــا پایــان 
تابســتون تمومــش نمی کنیــم. در بعضــی مــوارد هــم 
ــم  ــر فیل ــه حالتــی درازکش ت ــه ب همــون جــا گوشــه کاناپ
ــدا  ــم از ص ــت باش ــوام رو راس ــه بخ ــم. اگ ــا می کنی تماش
ــای  ــدن فیلم ه ــه و دی ــرم نمی ش ــی گ ــی آب ــیمای مل و س
گــران قــدری کــه پخــش می کنــن جــز وقــت تلــف 
ــمت  ــه س ــم ب ــه. ناچاری ــون نمی کن ــزی عایدم ــردن چی ک
ــا  ــم. ام ــود کنی ــه دانل ــروع ب ــده و ش ــز ش ــم خی ــودم نی م

ــم؟  ــی ببینی چ
وجــود  دیــدن  فیلــم  مــورد  در  متفاوتــی  ســلیقه های 
داره؛ امــا مــن تــا حــاال کســی رو ندیــدم کــه بگــه چارلــی 
ــیزی  ــه اسکورس ــا بگ ــوده ی ــی ب ــن ضعیف ــن کمدی چاپلی

آنونس
هفت گناه
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ــن  ــه تالکی ــی بگ ــی کس ــا حت ــازه ی ــم بس ــت فیل ــد نیس بل
ــابه.  ــای مش ــی حرف ه ــته و خیل ــی ننوش ــتان مهیج داس
ــم وجــود داره  ــورد انتخــاب فیل ــی کــه در م مســئله جالب
مدگرایــی ماســت. شــاید مجموعــه عظیمــی از فیلم هایــی 
کــه بعــد از ســال 2010 ســاخته شــده باشــه رو همگــی 
دیــده باشــیم، امــا فیلم هــای قدیمی تــر رو فرامــوش 
کردیــم در حالی کــه خیلــی از آثــار هنــری بــزرگ جهــان، 
ــه  ــی ک ــتند. فیلم های ــی هس ــای قدیم ــن فیلم ه ــن همی بی
دیدنشــون حتــی می تونــه نــگاه شــما بــه زندگــی رو 
ــاز و  ــره ب ــه پنج ــا ی ــما رو ب ــل ش ــا حداق ــده و ی ــر ب تغیی
ــد  ــد رو نبای ــای جدی ــم فیلم ه ــه. نمی گ ــنا کن ــد آش جدی
ببینیــم امــا بــا توجــه بــه قدمــت ســینمای جهــان بــه ازای 
ــل 2  ــد حداق ــم بای ــه می بینی ــی ک ــو و مدرن ــم ن ــر فیل ه

ــم.  ــم کاســیک هــم ببینی فیل
نکتــه بعــدی هــم ســبک فیلمــی هســت کــه بــرای تماشــا 
کــردن انتخــاب می کنیــم. چســبیدن بــه یــک ســبک 
خــاص یعنــی تــک بعــدی کــردن ذهــن. امــا دنیــای 
لــذت بخشــه.  و  متفــاوت  از تجربه هــای  پــر  ســینما 
هیــچ وقــت دوســت نداشــتید یــه غــذای جدیــد امتحــان 
ــا االن  ــر بشــید؟ اگــر ت ــا طعــم خوبــش غافلگی ــد و ب کنی
ــی  ــم یک ــنهاد می کن ــد پیش ــی می دی ــم آمریکای ــط فیل فق
از ســاخته های عبــاس کیارســتمی یــا بهــرام بیضایــی 
ــید.  ــان زده بش ــی هیج ــر ایران ــا از هن ــد، ت ــا کنی رو تماش
اگــر همیشــه فیلــم اکشــن می بینیــد توصیــه می کنــم 
ــه  ــا ب ــقانه زیب ــک عاش ــا ی ــد و ب ــانه 1900 رو ببینی افس

ــد و .... ــروز بدی ــال ب ــاتتون مج احساس
اینجــا مــن نمی خــوام یــک نقــد اساســی و اصولــی از یــک 
ــدارم.  ــورد ن ــن م ــم در ای ــی ه ــدم. تخصص ــه ب ــم ارائ فیل

ــری  ــای خودمونی ت ــوام حرف ه می خ
ــدن  ــم. می خــوام از حســی کــه دی بزن
یــک فیلــم بهــم مــی ده براتــون بگــم 
ــاد رو  ــمم می ــه چش ــه ب ــی ک و چیزای

براتــون تعریــف کنــم.
فیلمــی کــه در نهایــت بعــد از چندیــن 
عنــوان  بــه  چینــی  مقدمــه  خــط 
از  بخــش  ایــن  در  معرفــی  اولیــن 
می کنــم  پیشــنهاد  بهتــون  نشــریه 
طنــز نیســت. یــک فیلــم معمایــی 
و درام جنایــی هســت کــه دیویــد 
بــا  و  کــرده  کارگردانــی  فینچــر 
ــت  ــرد پی ــن و ب ــورگان فریم ــازی م ب
و کویــن اسپیســی دیــده شــده. فیلــم 
ــال 1995 در  ــت در س ــا هف ــون ی س

ــه در  ــی ک ــت گناه ــاره هف ــده و درب ــاخته ش ــکا س آمری
تمــام ادیــان اومــده بحــث می کنــه. ایــن هفــت گنــاه کــه 
در تمــام ادیــان و آیین هــا نکوهیــده شــده و حتــی مــرگ 
ــارت  ــده عب ــه ش ــر گرفت ــون در نظ ــوان مجازاتش ــه عن ب
هســتند از: شــکم پرســتی، طمــع، تنبلــی، غــرور، شــهوت، 
حســادت و غضــب. تــوی ایــن فیلــم یــه قاتــل زنجیــره ای، 
ــه  ــد مجــازات می کن آدم هایــی کــه ایــن گناهــان رو دارن
ــرنخ های  ــا س ــتان رو ب ــان، داس ــار کارآگاه ــا در کن و م

مختلــف دنبــال می کنیــم. 
یــک  و  رمز آلــود  و  تیــره  نگاهــی  دارای  فیلــم  ایــن 
سلســله حــوادث بــاز و روشــنه و در تمــام لحظــات 
ــم در  ــوز ه ــه. هن ــل درک ــده قاب ــرای بینن ــی ب ــه خوب ب
ســریال های تلویزیونــی و فیلم هــای امــروزی از ایــن 
ــم  ــن فیل ــز در ای ــه چی ــه. هم ــرداری می ش ــی ب ــم کپ فیل
ــنامه  ــهامت، نمایش ــا ش ــه و ب ــی نوآوران ــه. کارگردان عالی
ــل مقایســه، بازیگــری درخشــان،  ــر قاب هوشــمندانه و غی
موســیقی متــن خــوب و طراحــی صحنــه دقیــق، از مــوارد 
ــرادی  ــا ای ــاید تنه ــتند و ش ــت هس ــم هف ــر فیل ــل ذک قاب
کــه بشــه بــه فیلــم گرفــت بــازی بــرد پیــت باشــه کــه در 

ــه. ــرار گرفت ــن ق ــورگان فریم ــازی م ــایه ب س
هفت رو ببینید و لذت ببرید.

پی نوشت:
ــق  ــد از طری ــم رو می تونی ــن فیل ــورد ای ــون درم نظراتت
ــا در  ــد ت ــال کنی ــاق 27 ارس ــرای ات ــرام ب ــل و تلگ ایمی

ــم. ــاپ کنی ــدی چ ــماره بع ش
حانیه عباسی
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لبخند پشت خاكریزها
زندگی نامه شهید مهدی باكری

تولد و کودکي
بــه ســال 1333 ه.ش در شهرســتان میانــدوآب در یــک 
ــي،  ــد. در دوران کودک ــد ش ــان متول ــي و با ایم ــواده مذهب خان
داد.  دســت  از  بــود–  با ایمــان  بانویــي  –کــه  را  مــادرش 
تحصیــات ابتدایــي و متوســطه را در ارومیــه بــه پایان رســانید 
ــي  ــرادرش عل ــا شــهادت ب ــان ب و در دوره دبیرســتان )همزم
باکــري بــه دســت دژخیمــان ســاواک( وارد جریانــات سیاســي 

شــد. 

فعالیت هاي سیاسي- مذهبي
پــس از اخــذ دیپلــم بــا وجــود آن 
ــیار  ــرادرش بس ــهادت ب ــه از ش ک
متاثــر و متالــم بــود، بــه دانشــگاه 
راه یافــت و در رشــته مهندســي 
ــد؛  ــل ش ــغول تحصی ــک مش مکانی
دانشــگاه  بــه  ورود  ابتــداي  از 
تبریــز یکــي از افــراد مبــارز ایــن 
دانشــگاه بــود. او بــرادرش حمیــد 
ــن  ــه ای ــود ب ــراه خ ــه هم ــز ب را نی

ــهر آورد.  ش
ــق  ــود )طب ــي خ ــاي سیاس ــول فعالیت ه ــري در ط ــهید باک ش
ــت  ــازمان امنی ــرف س ــده( از ط ــت آم ــه بدس ــناد محرمان اس
آذربایجــان شــرقي )ســاواک( تحــت کنتــرل و مراقبــت بــود. 
ــایر  ــا س ــاط ب ــراري ارتب ــراي برق ــد را ب ــي حمی ــس از مدت پ
ــا در ارســال ســاح  ــه خــارج از کشــور فرســتاد ت ــارزان، ب مب

ــال شــود.  ــن داخــل کشــور فع ــراي مبارزی گــرم ب
شــهید مهــدي باکــري در دوره ســربازي بــا تبعیــت از اعامیــه 
ــه در تهــران افســر  ــي ک ــي)ره( –در حال ــام خمین حضــرت ام
وظیفــه بــود– از پــادگان فــرار و بــه صــورت مخفیانــه زندگــي 
ــاب  ــروزي انق ــت پی ــي را در جه ــاي گوناگون ــرد و فعالیته ک

اســامي نیــز انجــام داد. 

پس از پیروزي انقاب اسامي 
بعــد از پیــروزي انقــاب و بــه دنبــال تشــکیل ســپاه پاســداران 
نهــاد در آمــد و در  ایــن  بــه عضویــت  انقــاب اســامي 
ــا  ــي را ایف ــش فعال ــه نق ــپاه ارومی ــتحکام س ــازماندهي و اس س
کــرد. پــس از آن، بنــا بــه ضــرورت، دادســتان دادگاه انقــاب 
ارومیــه شــد. همزمــان بــا خدمــت در ســپاه، بــه مــدت 9 مــاه 
بــا عنــوان شــهردار ارومیــه نیــز خدمــات ارزنــده  اي را از خــود 

بــه یــادگار گذاشــت. 
ازدواج شــهید مهــدي باکــري مصــادف بــا شــروع جنــگ 

تحمیلــي بــود. مهریــه همســرش اســلحه کلــت او بــود. 
ــه  ــاه ب ــس از دو م ــت و پ ــه رف ــه جبه ــد ب ــد از عق دو روز بع
شــهر برگشــت و بنــا بــه مصالــح منطقــه، بــا مســئولیت جهــاد 
ــام  ــردم انج ــراي م ــده اي ب ــات ارزن ــتان، خدم ــازندگي اس س

داد. 
ــده  ــوان فرمان ــه عن ــئولیتش ب ــدت مس ــري در م ــهید باک ش
در  را  گســترده  اي  تاش هــاي  ارومیــه  ســپاه  عملیــات 
برقــراري امنیــت و پاکســازي منطقــه از لــوث وجود وابســتگاه 
و مــزدوران شــرق و غــرب انجــام داد و به رغــم فعالیت هــاي 
شــبانه روزي در مســئولیت هاي مختلــف، پــس از شــروع 
جنــگ تحمیلــي، تکلیــف خویــش را در جهــاد بــا کفــار بعثــي 
و متجاوزیــن بــه میهــن اســامي دیــد و راهــي جبهه هــا شــد.

ایــن فرمانــده دالور در عملیــات 
بــدر در تاریــخ 63/11/25، 
بــه خاطــر شــرایط حســاس 
عملیــات، طبــق معمــول، بــه 
صحنه  هــاي  خطرناک تریــن 
کارزار وارد شــد و در حالــي 
را  لشــکر  رزمنــدگان  کــه 
در شــرق دجلــه از نزدیــک 
تــاش  مي کــرد،  هدایــت 
ــرف  ــع تص ــا مواض ــود ت مي نم
ــاي  ــل پاتک ه ــده را در مقاب ش
کــه  نمایــد،  تثبیــت  دشــمن 
براثــر  دلیرانــه،  نبــردي  در 
اصابــت تیــر مســتقیم مــزدوران عراقــي، نــداي حــق را لبیــک 
گفــت و بــه لقــاي معشــوق نایــل گردیــد. هنگامــي کــه پیکــر 
مطهــرش را از طریــق آب هــاي هورالعظیــم انتقــال مي دادنــد، 
قایــق حامــل پیکــر وي، مــورد هــدف آر پي  جــي دشــمن قــرار 

گرفــت و قطــره نــاب وجــودش بــه دریــا پیوســت.
...

مهــدی باکــری بــه ســاعتش نــگاه کرد. ســه ســاعت از قرارش 
ــا حمیــد )بــرادرش( می گذشــت؛ امــا او هنــوز نیامــده بــود.  ب
دلــش شــور مــی زد. دعــا می کــرد کــه حمیــد گیــر مأمــوران 
مــرزی نیفتــاده باشــد. آخریــن نامــه ای را کــه حمیــد از طریــق 
یکــی از دوســتانش فرســتاده بــود، در آورد و دوبــاره خوانــد:

مهدی جان، سام.
ــاه می گــذرد.  ــک م ــان ی ــن دیدارم ــت چطــوره؟ از آخری حال
حــال مــن خوبــه و شــرمنده تــو هســتم. تــو بــا آنکــه خدمــت 
نظــام وظیفــه  ات را انجــام می دهــی، امــا خــرج تحصیــل 
مــرا می دهــی، آن هــم در یــک کشــور خارجــی. مــن در 
ــاال  ــان، ح ــدی ج ــم. مه ــل می کن ــان تحصی ــن« آلم ــهر »آخ ش
کــه شــعله  های انقــاب، آتــش بــه خرمــن رژیــم پــوک 
شاهنشــاهی زده، دیگــر طاقــت مانــدن در اینجــا را نــدارم. این 
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بــار کــه بــه ســوریه می   آیــم و بــا توشــه ای مهــم، قاچاقــی بــه 
ایــران بــاز می گــردم. موعــد دیــدار مــا، صبــح روز هیجدهــم 

ــی.  ــه می دان ــی ک ــان جای ــاه در هم آذر م
قربانت برادرت حمید باکری.

ــه  ــد. از تپ ــه از دور می آم ــد ک ــی را دی ــیاهی کس ــدی س مه
ســرازیر شــد. دویــد. حمیــد، عــرق  ریــزان بــا دو کولــه بزرگ 
ــر  ــا را ب ــد، کوله  ه ــیدند. حمی ــم رس ــه ه ــد. ب ــر دوش می  آم ب
زمیــن گذاشــت و همــان  جــا از خســتگی بــر زمیــن نشســت. 
مهــدی بغلــش کــرد، شــانه  هایــش را مالیــد و پرســید: چــی 

شــده حمیــد؟
حمیــد کــه نفس نفــس مــی  زد بــه خنــده افتــاد و گفــت: 
شــانس آوردم، کــم مانــده بــود گیــر ســاواکی ها بیفتــم.

ـ چی؟ ساواکی ها؟
ـ آره. بیا تا در راه برایت تعریف کنم.

ــت. از  ــا را برداش ــی از کوله ه ــدی یک ــد. مه ــد ش ــد بلن حمی
ــر  ــرف قاط ــه ط ــت. ب ــاب برداش ــش ت ــه، بدن ــنگینی کول س
کرایــه ای کــه مهــدی آورده بــود رفتنــد و کوله  هــا را روی 

ــد. ــوار کردن ــر س قاط
ــدم،  ــوس ش ــوار اتوب ــه س ــوریه ک ــت: »از س ــد گف ــد حمی بع
چشــمم بــه یــک مــرد جــوان الغــر و چشــم درشــت افتــاد کــه 
ــی  ــد. اول توجه ــرا می پایی ــز م ــده بود. یکری ــره ش ــم خی به
ــور  ــدم این ط ــران دی ــرز ای ــی م ــا نزدیک ــردم؛ ام ــش نک به
نمی شــود. راســتش کمــی ترســیدم. فکــری شــدم کــه نکنــد 
ســاواکی باشــد. نزدیــک مــرز اتوبــوس جلــوی یــک رســتوران 
ترمــز کــرد. منــم آهســته بــار و بندیلــم را برداشــتم و دور از 
چشــم دیگــران زدم بــه چــاک و تــا اینجــا یــک نفــس آمــدم.«

ـ حاال ببینم بارت چی هست که اینقدر سنگینه؟
ـ ساح و مهمات!

ــوی  ــابی جل ــم حس ــا می توانی ــا این ه ــد. ب ــوب ش ــی خ ـ خیل
در بیاییــم. ســاواکی ها 

حمیــد روی قاطــر پریــد. مهــدی افســار قاطــر را کشــید و بــه 
ســمت روســتا راهــی شــدند.

حمید گفت: »آخر من بروم جلسه چه بگویم؟«
مهــدی خندیــد و گفــت: »بــاز شــروع شــد. گفتــم کــه قــراره 
فرماندهــان لشــکر های ســپاه و ارتــش دور هــم جمــع بشــوند 
ــو  ــامتی ت ــد. ناس ــزی کنن ــده برنامه ری ــات آین ــرای عملی و ب
معــاون مــن هســتی؛ بایــد جــور مــرا بکشــی. نگــران نبــاش. 
ــده لشــکر محّمدرســول  ــت، فرمان ــرادر هّم رییــس جلســه، ب

ــوی.« ــنا می ش ــم آش ــا او ه ــت. ب اهلّل)ص( اس
حمیــد لبخندزنــان گفــت: »باشــد. بزرگ  تــری گفته  انــد و 

کوچک تــری.«
ــور  ــوار موت ــد س ــل داد. حمی ــرون ه ــه بی ــد را ب ــدی، حمی مه
تریــل شــد و بــه ســوی قــرارگاه رفــت. حمیــد بیشــتر 
حســین  پیــش  گوشــه  ای  در  می شــناخت.  را  فرماندهــان 
ــاج  ــن ح ــس ای ــین! پ ــاج حس ــت: »ح ــت و گف ــرازی نشس خ

هّمــت کجاســت؟«
ـ هر جا باشد االن سر و کلّه اش پیدا می شود.

ــد.  ــه ش ــاق جلس ــت وارد ات ــد و هم ــدا در آم ــه ص ــاق ب در ات
ــت داد و  ــان دس ــا فرمانده ــت ب ــاج هم ــدند. ح ــد ش ــه بلن هم
ــب  ــدن او از تعج ــا دی ــد ب ــمان حمی ــرد. چش ــی ک احوالپرس
گــرد شــد. همــت بــه حمیــد رســید. چشــمش بــه حمیــد کــه 
افتــاد، اول کمــی نگاهــش کــرد، بعــد او هــم مــات و مبهــوت 
بــر جــا مانــد. هــر دو چنــد لحظــه  ای بــه هــم خیــره ماندنــد؛ 

ــد. ــر را بغــل کردن ــد و همدیگ ــد لبانشــان کــش آم بع
خــرازی پرســید: »چــی شــد آقــا حمیــد، تــو کــه حــاج همــت 

نمی شــناختی؟« را 
حمیــد خندیــد و جــواب نــداد. آخــر جلســه بــود کــه مهــدی 
رســید. ســام کــرد و کنــار حمیــد نشســت. دیــد کــه حمیــد 
ــر  ــگاه می کننــد و زی ــد لحظــه بــه هــم ن ــر چن و همــت ه
ــه چــه  ــد. تعجــب کــرد. نمی دانســت آن دو ب بُلکــی می خندن

می خندنــد.
جلسه تمام شد. 

همــت بــه ســوی حمیــد و مهــدی آمــد. مهــدی پرســید: »شــما 
ــه چــی می خندیــد؟« دو نفــر ب

حمیــد خنده کنــان گفــت: »آقامهــدی، ماجــرای آمدنــم از 
ــه ایــران یــادت هســت؟ همــان موقــع را کــه گفتــم  ترکیــه ب

ــرد؟« ــم می ک ــاواکی تعقیب ــک س ی
مهــدی چینــی بــه پیشــانی انداخــت و بعــد از لحظــه  ای گفــت: 

»آهــان، یــادم آمد...ُخــب منظــور؟«
حمیــد دســت بر شــانه همــت گذاشــت و گفــت: »آن ســاواکی، 

ــان بودند!« ایش
ــاً مــن هــم  ــد و گفــت: »اتفاق مهــدی جــا خــورد. همــت خندی
خیــال می کــردم شــما ســاواکی هســتید و داریــد مــرا تعقیــب 
می کنیــد. بــه خاطــر همیــن، از رســتوران نزدیــک مــرز، پیــاده 

بــه طــرف مــرز ایــران فــرار کــردم.«
ــی  ــدا! الکــی الکــی کلّ ــای خ ــت: »بنده ه ــد و گف مهــدی خندی
پیــاده راه رفتیــد؛ امــا خودمانیــم، قیافــه هــر دویتــان بــه 

می خــورد!« ســاواکی ها 
خنده آن ها فضای قرارگاه کربا را پر کرد.

مهسا غفاری
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دایی جان ناپلئون
این توهم توطئه تاریخی

رمانــی کــه در ابتــدا بــه صــورت پاورقــی در مجلــه فردوســی 
چــاپ می شــده اســت امــا طولــی نکشــیده کــه در مــدت 
محــدودی هفــت بــار تجدیــد چــاپ شــد و ســریالی بــه 
کارگردانــی ناصــر تقوایــی از روی آن ســاخته شــد. نوبســنده 
آن ایــرج پزشــک زاد متولــد ســال 1306 تهــران اســت کــه 

ــود. ــه ب ــور وزارت خارج ــدان ام از کارمن

ــه  ــری ب ــار دیگ ــون آث ــان ناپلئ ــی ج ــان دای ــر رم ــاوه ب او ع
ــان  ــاءاهلل خ ــت« و »ماش ــت اوس ــه ز دول ــرد ب ــای »ادب م نام ه

ــید«  ــارگاه هارون الرش در ب
نیــز بــه چــاپ رســانده 
آثــار  ایــن  کــه  بــود 
نیــز ماننــد دایــی جــان 
طنــز  زبــان  از  ناپلئــون 
کمیــک  مایــه  تــه  و 

هســتند. برخــوردار 
ایــن رمــان طنــز، تعریفــی 
ــا  ــر آدم ه ــه و ظاه از قیاف
ســاختار  بلکــه  نیســت، 
ــت  ــوگ و گف ــر دیال آن ب
وگــو متکــی اســت. بــه 
طــوری کــه موقعیت هــای 
کمیــک و طنــز شــیرین 
خــود را از ایــن زبــان و 
وام  وگــو  گفــت  لحــن 
گفتار هایــی  می گیــرد. 

کــه اوج طنــز آن در کام مــش قاســم و اســداهلل میــرزا و خــود 
دایــی جــان نهفتــه اســت و خیلــی راحــت و ســاده ســاختار ها 
ــد،  ــی می کن ــل را معرف ــا اصی ــی ت ــی از عام ــات اجتماع و طبق
ــا  ــود ادع ــوند. در کل می ش ــط ش ــم خل ــه روی ه ــدون اینک ب
ــال  ــت و خی ــان واقعی ــل می ــتان تقاب ــن داس ــاختار ای ــرد س ک

ــت. اس
قهرمانــان در ایــن رمــان مظهــر یــک کاس و طبقــه اجتماعــی 
ــته  ــار وابس ــان قاج ــه زم ــه ب ــه ای ک ــوند. طبق ــی می ش معرف
اســت و در زمــان ظهــور رضاشــاه و طبقــه قــزاق بــه اوج 
ــاف  ــرد خیال ب ــک ف ــه ی ــان ک ــی ج ــخصیت دای ــد و ش می رس
ــر او  ــت از س ــر دس ــان عم ــا پای ــی ت ــم خیال باف ــت و توه اس
ــر و  ــت خواه ــون هش ــل ناپلئ ــه مث ــخصیتی ک ــی دارد. ش برنم
بــرادر دارد و مثــل ناپلئــون در ســنین جوانــی وارد نظــام شــده 
و مثــل او زنــش را بعــد از ســیزده ســال زندگــی طــاق داده و 

دائــم در حــال جنــگ بــا انگلیســی ها ســت. دایــی جــان کــه بــه 
احتمــال در ماجــرای بــه تــوپ بســتن مجلــس دخالــت داشــته 
ــه خاطــر اینکــه مجبــور شــد، بــرای نایــب  و ســرانجام هــم ب
اول )اســتوار( جوانــی احتــرام بگــذارد خــودش را بازنشســته 
کــرده و بــه عنــوان قــزاق بازنشســته بــزرگ خانــدان اســت و 
هــر جــا کــه نقــش او کــم مــی آورد ســایه کوچکتــر او یعنــی 
مــش قاســم وارد ماجــرا می شــود. مــش قاســم در ایــن رمــان 
ــه  ــت و ب ــه اس ــی عامیان ــه اجتماع ــک کاس و طبق ــر ی مظه
عنــوان خــادم دایــی جــان یکــی از قهرمانــان ایــن رمان اســت. 
بــا ایــن تفــاوت کــه بیــن خــادم و مخــدوم یــک رابطــه خــاص 
ــان و  ــر و دهق ــتثمار کارگ ــای اس ــت و از رابطه ه ــرار اس برق
اربابــی خبــری نیســت؛ چــرا کــه مــش قاســم عضــوی از افــراد 
خانــواده محســوب می شــود. فــردی کــه از غیــاث آبــاد آمــده 
و نســبت بــه زادگاه خــود تعلــق خاطــری دارد و همــه جــوره 
ــادی  ــاث آب ــام نشــود. غی ــاد بد ن ــاث آب ــا غی مواظــب اســت ت
کــه تمــام اهالــی آن بــه دالوری 
غیــرت  و  خودگذشــتگی  از  و 
ــال  ــرای مث ــتند و ب ــهور هس مش
آســپیران  رمــان،  ایــن  در 
ایــن  تمــام  آبــادی  غیــاث 
خصوصیــات را ثابــت می کنــد 
و باعــث ســربلندی مــش قاســم 
ــم  ــش قاس ــه م ــود. اگرچ می ش
از بابــت ســربلندی و افتخــار 
ــدارد و در  ــم ن ــزی ک ــود چی خ
و  کازرون  جنگ هــای  تمــام 
ــان  ــی ج ــار دای ــنی در کن ممس
دالورانــه جنگیــده و همچنین در 
همــان حــال نیــز از خدمــت بــه 
آقــا ی خــود غافــل نبــوده و نیــز 
مثــل مورخــی تمــام اتفاقــات را 
ــا  ــرده ت ــت ک ــود ثب ــز خ در مغ
هــر وقــت دایــی جــان در مجالــس و مهمانی هــا کــم آورد او 

ــد. ــف کن ــع را تعری ــه وقای ــتابد و ادام ــاری بش ــه ی ب
ــد و  داســتان دایــی جــان ناپلئــون در ســه ســال اتفــاق می افت
ــی جــان را  ــرود دای ــا ف ــراز ت ــه از ف ــی رود ک طــوری پیــش م
ــی دارد و  ــم تازگ ــوز ه ــان هن ــن رم ــد. ای ــش می کش ــه نمای ب
فضــای آن حاکــم اســت؛ فضایــی کــه ناشــی از توهــم اســت؛ 
توهمــی کــه بــه زبــان طنــز بیــان و بــه بــازی گرفتــه می شــود.

 »آقاجان سری تکان داد و گفت: 
اگــر خــود چرچیــل هــم  نمی کنــم حتــی  مــن خیــال   -
ــرود کــه  ــا فــرو ب ــه آق ــه کل ــد و ســند محضــری بدهــد ب بیای
انگلیســا دســت از دشــمنی بــا او برداشــته اند، یعنــی در واقــع 

نمی خواهــد کــه بــاور کنــد.« )بخشــی از کتــاب(

فائقه میرزایی
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