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شماره 376

فاطمه نیک| ترکیبی از چوب و رزین و چند ماده شیمیایی دیگر به همراه یادگارهایی از طبیعت که با نگاه خالقانه تلفیق شده 
و به شکل گردنبند یا انگشتر پیش روی شما قرار گرفته اند، دست سازهایی که در نگاه اول تکه ای از جنگل، دریا و طبیعت را به 
یاد شما می آورد. »محمد فخلعلی« سازنده خالق محصوالت گیپا گالری است، سازنده محصوالتی که به گفته خودش قطعه ای از 

طبیعت هستند. اگر دوست دارید درباره فوت و فن بروبچ های گیپا بیشتر بدانید، در این گفت وگو با ما همراه باشید.

دیدن، اولین آموزش است

محمـد معتقـد اسـت کارش را از راه دیـدن یاد گرفتـه و وقتی 
می خواهـد دربـاره نحـوه آمـوزش کسـب وکارش بگویـد، روی 
همیـن نکتـه تأکیـد می کنـد و می گویـد: »هـر نظـری کـه 
مدنظر ما هسـت، عمالً از راه دیدن یاد گرفته می شـود. شـاید 
این طـور به نظر برسـد که به خاطر رشـته تحصیلـی و حرفه ای 
اصلـی ام ایـن حـرف را می زنـم، اما معتقـدم این طور نیسـت و 
اولین قـدم بـرای یک هنرمنـد و بهترین آموزش این اسـت که 
دیـدن و چگونـه دیـدن را آموزش ببیند. نگاه کـردن به اطراف 
بـه مـا در راه رسـیدن بـه  ایده های نو کمک می کنـد. برای من 

هـم همین طـور بود و مـن عمالً بـا دیدن یـاد گرفتم.«

تجربه کردن، می تواند همان آموزش باشد

محمـد بـا ایـن توضیـح مختصر نشـان می دهد که درمـورد هنر اعتقادی به تحصیالت دانشـگاهی ندارد و بیشـتر کارش را وابسـته 
بـه دیـدن و بعـد از آن تجربـه کـردن می دانـد. او ایـن مسـیر را درباره کسـب و کار خـود تجربه کـرده و در این بـاره می گوید: »کار 
مـن  ایـده جدیـدی بـود و چـون ایـده جدیدی بـود، فقط بـا تجربه کـردن به دسـت می آمد. حـاال این تجربـه کـه می گویم یعنی 
چـه؟ یعنـی اینکـه کار را قسـمت،  قسـمت جلو ببری و هر تکـه را تجربه کنی و بـرای انجامش روش های مختلفـی را امتحان کنی 
و گاهـی حتـی روش جدیـد بسـازی تـا بـه آن چیزی کـه دلخواهت اسـت، برسـی. البته رشـته عکاسـی هـم یک جورهایـی به طور 
غیرمسـتقیم کمکم کرد. درسـت اسـت که رشـته ام ارتباط مسـتقیم با این کار ندارد، ولی دید عکاسـانه ای که داشـتم و شـناخت 
رنگ هـا و تلفیـق ایده هـا بـرای ثبـت یـک عکس توی این مسـیر خیلـی کمکم کرد. بدون شـک اگر در یک رشـته هنـری تحصیل 

نکـرده بـودم و کار عملـی را تجربـه نکرده بودم، نمی توانسـتم بـا موفقیت وارد این کار بشـوم.« 

تلفیق عالقه و آموخته  هایت مهم است

از محمـد دربـاره  اینکـه چطور وارد این کسـب وکار شـد 
می پرسـم و او می گویـد: »مـن مدتـی به شـکل محـدود 
نجـاری می کـردم و ایـن موضوع باعث شـده بـود با فوت 
و فن نجاری آشـنا باشـم و بهتر اسـت بگویم باعث شـده 
بـود بـا چـوب و انواعش آشـنا باشـم و ازطـرف دیگر هم 
مـن عالقه زیادی بـه طبیعت دارم و فکـر می کنم همین 
عالقـه بـه طبیعت باعث شـده بـود کاری که به سـمتش 
مـی روم، از دل طبیعـت بیـرون آمـده باشـد. در ایـن کار 
مـن چـوب و طبیعـت را بـا هم تلفیـق کـردم و به کمک 
مـاده رزیـن توانسـتم محصوالتی را بسـازم کـه حتی در 
پایـان کار بـه طبیعـت متصل هسـتند و عقیـده دارم که 
خریـدارم را هـم بـه  ایـن طبیعت متصـل می کنـم. البته 
مـن به طـور ناگهانـی وارد ایـن کار نشـدم؛ مدتـی صرف 
تحقیـق و بررسـی بـرای کار شـد، چـون دست سـازهایی 
کـه مـا تولیـد می کنیـم، هنـری نـو اسـت. مـن بعـد از 
مدتـی متوجه شـدم که  این دست سـازها بسـیار منعطف 
هسـتند و می تـوان بـا آن هـا کار هـای زیـادی کـرد و 
احتمـاالً بتـوان به عنـوان منبـع درآمـد هم به آن هـا نگاه 

کرد.«

تحقیق قسمت مهمی از کار است

محمـد و گـروه گیپـا آهسـته و پیوسـته حرکـت کرده اند 
تـا به محصـوالت خالقانه شـان رسـیده اند. می شـود گفت 
بی گـدار بـه آب نـزده و خیلـی هـم حساب شـده پیـش 
رفته انـد. ایـن را وقتـی دربـاره یک سـال تحقیـق دربـاره 
مـواد اولیـه کار و بعـد آزمایـش نهایـی محصـول و فکـر 
کـردن بـه روش تولیـد می گویـد، می فهمـم. بـرای همین 
وقتـی از او می پرسـم که آیـا  این کار نیاز به آمـوزش دارد؟

بـه آمـوزش نیـاز  فـوری جـواب می دهـد: »بلـه، قطعـاً 
دارد. البتـه بیشـتر از آمـوزش نیـاز بـه تحقیـق و تمریـن 
عالقـه  همـه  این هـا  پیش درآمـد  و  دارد  ممارسـت  و 
اسـت. ابـزار کار ما بسـیار سـاده اسـت، چـون همـان ابزار 
چوب بـری اسـت. مـواد اولیـه ماننـد رزیـن را کـه از بـازار 
تهیـه می کنیـم و امـا درمـورد انتخـاب چوب بایـد بگویم 
تقریبـاً تمـام چوب بری ها را گشـته ام و ایـن را اضافه کنید 
بـه گشـت زدن در طبیعـت تا به طرح و نوع خاصی برسـم. 
شـاید در مرحلـه قالب بنـدی و سـاخت آن، نیـاز به تمرکز 
بیشـتری باشـد. بـرای ایـن کار به فضـای زیـادی احتیاج 
نیسـت. فکـر می کنـم فضـای کار مـن حـدود 30 متـر 

باشد.«

همکارت دوست باشد

از محمـد دربـاره سـرمایه اولیـه می پرسـم و او توضیـح 
می دهـد کـه بـا سـرمایه دو یـا دو نیـم میلیـون شـروع 
کـرده اسـت. او دربـاره همـکارش می گوید: »مـن همکار 
نـدارم. بهتر اسـت بگویـم دوسـتی دارم که مـرا توی کار 
هـل داد و من با همراهی اش خیلی خوب توانسـتم پیش 
بـروم. اگـر او نبـود من اصاًل با این هنر آشـنا نمی شـدم و 
احتمـاالً هرگـز وارد ایـن کار نمی شـدم. اولیـن چیزی که 
به شـکل جـدی سـاختم، گردنبندهـای گل خشـک بود. 
البتـه نمونـه اول بـرای هدیـه سـاخته شـد، امـا بعدی ها 
را فروختـم و خاطـرم هسـت اولیـن دسـتمزدم تمـام و 
کمـال خـرج خـود کار شـد. مثـل همـه بچه هایـی کـه 
تـوی کارهـای دست سـاز هسـتند، اولیـن مشـتری هایم 
اطرافیانـم بودند و آن  هـا بودند که کارم را دست به دسـت 
می چرخاندنـد و برایـم یک جورهایـی تبلیـغ می کردنـد. 
االن بـا صفحـه ای کـه در فضـای مجازی داریم، به شـکل 
هدفمنـد به دنبـال مشـتری هسـتیم و البتـه می خواهیم 

چنـد روش بازاریابـی را هـم آزمایـش کنیم.«

کسب و کار خانگی با ساخت دست سازهایی از چوب و رزین

قطعه ای از طبیعت در دستان شما

6
راز موفقیت در امتحان دادن است

محمـد مهم ترین دلیل موفقیت را فکر کردن و بعد امتحان 
کـردن می دانـد. او چندبـار ایـن جملـه را تکـرار می کنـد و 
انـگار کـه بخواهـد تأکید کنـد، ادامـه می دهـد: »مهم ترین 
عامـل موفقیت کار ما و رسـیدن به نتیجه مطلوب، امتحان 
کـردن و آزمایـش بـود. در ابتـدا هیچ چیز مشـخص نبود و 
مـا بـا تجربه کـردن به نتیجـه رسـیدیم. نمی شـود گفت از 
درآمـد کار راضـی هسـتم. مـن برای ایـن کارگاه بیشـتر از 
12 سـاعت و گاه فقط روزی 2 سـاعت وقت گذاشـته ام، اما 
دوسـت دارم بـا برنامـه مطلـوب بـه درآمد بهتری برسـم و 
می دانـم بـه ایـن هـدف با همیـن شـیوه دیـدن، تحقیق و 

بررسـی و امتحان کـردن خواهم رسـید.«

 این روزها تیک آف سومین فیلم بلند 
احسان عبدی پور روی پرده سینماست

مو بچه شطم...!

در صفجه دو و سه  بخوانید

 دبیرکل حزب اهلل لبنان
 به اظهارات اخیر 

علیه ایران و مسئله مهدویت 
واکنش نشان داد.

 هیچ پادشاه ظالم
  و فاسدی باقی
 نخواهد ماند

در بسته خبری بخوانید

7

ART

ترس از شروع مجدد، بزرگ ترین مانع است

محمـد بزرگ ترین مانع کارش را شکسـت بعـد از تجربه های متعدد می داند و می گوید: 
»وقتـی تجربـه می کنـی و شکسـت می خوری، درسـت مثل موقـع امتحـان دادن توی 
مدرسـه و نمـره نگرفتـن سـخت اسـت. تـوی آن مرحلـه خیلـی مهـم اسـت کـه  این 
شکسـت را هرچـه زودتـر از فکـرت خارج کنـی و با آن کنـار بیایی و خـودت را راضی 
کنـی کـه دوبـاره وارد کار شـده و امتحان کـردن را از سـربگیری. گاهی خود انسـان ها 
بیشـترین موانع را می سـازند. اگر باور نداشـته باشـند راهی که دارند می روند درسـت 
اسـت و به خودشـان هم اطمینان نداشـته باشـند، نمی توانند از پس شکسـت بربیایند 

و دوبـاره راه و مسـیر جدیـدی را امتحان کنند.«

کسب و کار خانگی با ساخت 
دست سازهایی از چوب و رزین
قطعه ای از طبیعت
ســتان شما ر د د

WOOD

NATURE

 نامه ات
همین االن رسید... 

 سالم مرا
به فردوسی 
یادداشتهایبرسانید...

4یکجوونقدیمی
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         روی خط  هشـت      

ولیعهدی که توهم زده است

محمدبن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در آخرین گفت وگویش 
بـا یکی از شـبکه های خبری ادعا کرده بود که نمی شـود با ایـران گفت وگو کرد، 
چـون کشـور ایـران که ما باشـیم، با داشـتن اعتقـاد به امـام زمان)عـج( به دنبال 
زمینه سـازی برای ظهور ایشـان و تسـلط بر جهان اسالم اسـت. او در ادامه گفته 
بـود کـه مـا ایرانی هـا دارای تفکـرات افراطـی هسـتیم و همین تفکرات ماسـت 
کـه از گفت وگـو جلوگیـری می کنـد. وی که انگار دچـار توهم شـده بود، خیلی 
دلـش می خواسـت بقیه هـم مثل خودش توهم بزننـد. برای همین دربـاره ایران 
گفتـه بـود که هـدف اصلی ایران، رسـیدن به قبله مسـلمانان اسـت و ما منتظر 
نمی مانیـم تـا عربسـتان به میـدان جنگ تبدیل شـود، بلکه ایـران را بـه میدان 

جنگ تبدیـل خواهیم کرد. 

تقدیری که اتفاق خواهد افتاد

پـس از پخـش صحبت هـای ولیعهـد عربسـتان، رسـانه ها و افـراد زیـادی 
دربـاره حرف هـای او اظهارنظـر کردنـد. جالـب ایـن اسـت کـه بیشـتر افراد، 
چـه خبرنـگار و چه سیاسـتمدار، مخالـف حرف های ولیعهد عربسـتان بوده و 
از گفته هـای او متعجب شـده بودند. سـید حسـن نصراهلل، دبیـرکل حزب اهلل 
لبنـان نیـز به تازگـی در مراسـم سـخنرانی اولین سـالگرد شـهادت مصطفی 
بدرالدیـن، یکـی از فرماندهـان حـزب اهلل در سـوریه بـه ایـن گفت وگو اشـاره 
کرد و گفت: »محمدبن سـلمان می گوید که مشـکلش سیاسـی نیست و وارد 
یـک جنگ دینـی و عقیدتی شـده، اما حقیقت چنین نیسـت.« از آنجایی که 
ولیعهـد عربسـتان در مـورد امام زمان)عـج( و اعتقاد به ایشـان صحبت کرده 
بـود، سیدحسـن نصرااهلل به این موضوع اشـاره کـرده و با دفاع از این مسـئله 
گفـت: »به اعتقاد تمام مسـلمانان، حضـرت مهدی)عج( ظهـور خواهد کرد و 

ظهـور ایشـان در مکـه خواهـد بـود و زمانی که ظهـور می کنند، هیچ پادشـاه 
ظالـم و فاسـدی باقـی نخواهـد مانـد و زمیـن پر از عـدل و داد خواهد شـد و 
نـه تو)بـن سـلمان( و نـه فرزنـدان و نوه هایـت نمی توانیـد این تقدیـر الهی را 

تغییـر دهید.«

ادعایی که پذیرفتنی نیست

سیدحسـن نصـراهلل بـا اسـتفاده از صحبت هـای ولیعهـد عربسـتان بـه او 
و حکومـت آل سـعود گفـت همان طورکـه خودشـان فکـر می کننـد و از آن 
می ترسـند، باالخره نابود شـده و شـهر مکه و قبله مسـلمانان روزی از دسـت 
آن ها آزاد خواهد شـد. به اعتقاد سـید حسـن نصراهلل، این موضوع تقدیر الهی 
بـوده و نابـودی این حکومت خیلی واضح و مسـلم اسـت. جدا از این مسـئله، 
صحبت هـای ولیعهده عربسـتان علیـه ایران، یـک ایراد گل درشـت دیگر هم 
داشـت؛ او درسـت زمانـی ادعـا می کند که نمی شـود با ما حـرف زد، چون ما 
دنبال جنگ و سـلطه بر کشـورهای اسـالمی هسـتیم، درحالی که خودشـان 
مدت هاسـت بـه کشـور یمن حمله کرده اند و مشـغول کشـتن افـراد بی گناه 
و کـودکان هسـتند. ازطـرف دیگر، کشـور عربسـتان و رژیم آل سـعود یکی از 
هم پیمانـان رژیم صهیونیسـتی هسـتند و ظاهـراً خیلی هم خـوب می  توانند 
بـا ایـن رژیـم گفت وگو کنند. به نظر کارشناسـان، چگونه کشـور عربسـتان با 
رژیم صهیونیسـتی که دشـمن درجه یک مسـلمانان اسـت گفت وگو می کند، 
امـا نوبـت به ایران که می رسـد، مدعی می شـود که نمی شـود با مـا حرف زد! 
انگار درنظر ولیعهد عربسـتان، ایران برای جهان اسـالم از رژیم صهیونیسـتی 
خطرناک تـر اسـت! امـا کـدام مسـلمان عاقـل و بالـغ می توانـد ایـن ادعـا را 
بپذیـرد؟! خالصـه اینکـه وزیر و ولیعهد عربسـتان بـا این حرف هایـش درباره 
ایـران، نشـان داد که نه تنها از سیاسـت سـر درنمـی آورد، بلکه چیـزی هم از 

اسـالم نمی دانـد و اصاًل هـم دلش برای مسـلمانان نمی سـوزد.
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ایرنا

ژن افسردگی در کودکان کشف شد

حتمـاً بـا خودتـان می گوییـد بـا این خبرهـا اصالً بعید نیسـت که آدم افسـرده بشـود، اما محققـان به تازگی موفق به کشـف 
ژن افسـردگی در کـودکان شـده اند و معتقدنـد بچه هایـی که این ژن را دارند، بیشـتر از دیگران نسـبت به شـرایط اسـترس زا 
واکنـش نشـان می دهنـد و به قـول خودمان تا تقـی به توقی می خـورد، فوری دپ می زننـد. آن طورکه کارشناسـان می گویند، 
معمـوالً والدیـن ایـن بچه هـا دارای مشـکالتی ماننـد اختـالل دوقطبی هسـتند. برای همیـن این ژن بـه آن ها ارث می رسـد. 

دانشـمندان امیدوارنـد با کشـف ایـن ژن بتوانند مشـکالت این بچه هـا را کمتر کنند.

ایرنا

نویسنده ها گمنام هستند

چندوقتـی اسـت کـه گرفتـن جشـن امضا بـرای تازه هـای دنیـای کتاب مد شـده اسـت. ماجرایش هـم این جوری اسـت که 
نویسـنده ای کـه کتابـش تـازه چاپ شـده، خیلی مؤدب و مرتب می رود توی یک کتابفروشـی شـیک و مجلسـی می نشـیند 
و مـردم می رونـد کتـاب ایشـان را می خرنـد و می دهنـد نویسـنده عزیـز امضـا کنـد. بعضی وقت ها هم ناشـران محتـرم برای 
این کـه تـب ماجـرا را بیشـتر کننـد و به خاطـر بازارگرمی هم که شـده، چند هنرپیشـه را هم بـه این برنامه دعـوت می کنند. 
بعضی هـا معتقدنـد کـه ایـن جینگولک باز ی هـا دیگـر چیسـت؟ امـا شـیوا مقانلو یکـی از نویسـندگان کشـورمان گفتـه این 
جشـن ها خیلـی هـم خـوب اسـت، چـون همین جـوری کسـی نویسـنده ها را نمی شناسـد و ایـن کار باعث آشـنایی مـردم با 

نویسـنده ها می شـود.

ایرنا

ویروسی که پول زور می گیرد

شـرکت های بـزرگ سـایبری در دنیـا، روز جمعـه در مـورد یـک ویـروس که بـاج می گرفـت، هشـدار دادنـد. آن جوری که در 
خبرهـا آمـده، ایـن ویـروس بـا سـرعت درحـال انتشـار بود و تـوی یـک روز 50هـزار رایانه را در سراسـر دنیـا آلوده کـرد. کار 
ایـن جنـاب ویـروس خطرنـاک هـم این اسـت کـه با حمله بـه رایانـه، تمـام اطالعـات آن را قفل کـرده و برای دسترسـی به 
اطالعـات، از شـما پـول می گیـرد. البته شـما الزم نیسـت نگران باشـید، چون ظاهـراً این ویروس فعـاًل روی اروپـا زوم کرده و 

کاری بـه کار مـا ندارد.

هیچ پادشاه 
ظالم و

  فاسدی 
باقی نخواهد

 ماند

دبیرکل حزب اهلل لبنان به 
اظهارات اخیر علیه ایران و 

 مسئله مهدویت واکنش
 نشان داد

این روزها تیک آف، سومین فیلم بلند
 احسان عبدی پور روی پرده سینماست

مو بچه شطم...!

آن سوی دوربین

حال و هوای جنوب

بگذاریـد مطلـب را بـا خود آقای کارگـردان جوان آغـاز کنیم. از سـاخته قبلی آقای 
عبدی پـور یعنـی فیلـم »تنهـای تنهـای تنها« می شـد به درک بـاالی کارگـردان از 
حـال و هـوای جنـوب کشـور و آشـنا بودن بـه عمق فرهنـگ و منش مردمـان این 
خطـه پی بـرد، بـه هرحـال عبدی پور خودش بچه بوشـهر اسـت و کار خـود را هم با 
فیلم سـازی در همیـن منطقـه آغاز کرده اسـت؛ برعکس خیلـی از کارگردانان جوان 
کـه فکـر می کنند برای فیلم سـازی حتماً باید بـه تهران بیایند و خودشـان را درگیر 
دود و دم شـهرهای بـزرگ کننـد. به هرحال فیلم »تیک آف« بسـیار خوب این حال 
و هـوا را بـه بیننـده منتقل می کنـد و همانند فیلم قبلـی این کارگـردان به هدفش 
رسـیده اسـت. بیشـتر فیلم در فضـای بیرون از سـاختمان اتفاق می افتـد، به همین 
دلیل کارگردان سـعی نکرده کادر دوربین را بسـته درنظر بگیرد و اصطالحاً چشمان 
شـما را خفه کند، شـما در تیک آف با کلی فضای باز بر روی پرده روبه رو هسـتید، 
بـه همیـن دلیـل کاماًل متوجه می شـوید که فیلـم در چه منطقـه جغرافیایی ضبط 
شـده اسـت. احسـان عبدی پـور در راسـتای انتقـال گرمـا و شـور و حـرارت مـردم 
جنوب، از موسـیقی محلی بوشـهری و داسـتان هایی درکنار 
داسـتان اصلـی به عنـوان مکمـل به خوبی اسـتفاده کرده و 
ایـن یکی از نکات مثبت فیلم اسـت. خالصـه آنکه اگر 
از فیلم هـای آپارتمانـی پرتعـداد ایـن روزهـا خسـته 
شـده اید، مـا بـه شـما تیـک آف را توصیـه می کنیم. 

البتـه این تمام ماجرا نیسـت!

همه چیز دیر شروع می شود

»فائز)مصطفـی زمانـی( مـرد جوانـی اسـت که پـدرش تمـام دارایی  اش را بر سـر قمـار از 
دسـت داده و آرزوهـای او و خواهرش)پـگاه آهنگرانـی( را نابـود کرده اسـت. اما زمانی که 
دوسـت قدیمی شـان بـه نام شـیرو )رضا یزدانـی( وارد زندگی شـان می شـود، اتفاقاتی 
رخ می دهـد کـه...« خالصـه داسـتان همین اسـت، ولی خب مشـکل اینجاسـت که 
همه چیز دیر شـروع می شـود؛ یعنی شـما باید نیم سـاعتی منتظر باشـید تا متوجه 
شـوید کـه دقیقاً شـخصیت های اصلـی داسـتان چه حرفی بـرای گفتن دارنـد، باید 
یک ربـع دیگـر منتظر باشـید تـا رضـا یزدانی که قرار اسـت ریتـم فیلـم را از حالت 
خسـته خارج کند و کمی هیجان به رگ های داسـتان تزریق کند، وارد ماجرا شـود. 

حـاال شـما دلتان کلی خل بـازی یک تعـداد جوان بی خیـال را می خواهد کـه به بهانه 
بازی بطری و با شـعار »هرچی به جز مرگ...« سـر از پا نمی شناسـند و هیجان در آن ها 

فـوران کـرده، ولـی خب، چیزی به پایان داسـتان نمانده اسـت. شـاید احسـان عبدی پور 
اگر در تدوین فیلم کمی حساسـیت بیشـتری به خرج می داد، می توانسـت نیمه ابتدایی 

فیلـم را به مراتـب کوتاه تر کند.

علیرضـا گرانپایه | همین کـه می دانیم نادیده گرفتـن فیلم تیک آف 

در جشـنواره دو سـال قبـل، حسـابی حاشیه سـاز شـد، همین کـه 

می   دانیـم احسـان عبدی پور، کارگـردان فیلم تحسین شـده، تنهای 

تنهـای تنهاسـت، همین کـه بـا تماشـای خالصـه داسـتان متوجه 

می شـویم کـه دوباره بـا یک داسـتان پرهیجـان در جنوب کشـور 

همراه هسـتیم، کافی اسـت تا تیک آف را برای تماشـا انتخاب کنیم 

و بـه سـینما برویم. تیک آف کـه فروش خـود را با قدرت آغـاز کرد، 

حـاال تقریبًا سـومین هفتـه اکران خود را پشت سـر می گـذارد، پس 

می توانیـم بـا خیـال راحت در مـورد نقـاط مثبت و منفـی آن حرف 

بزنیـم، بـه این امید که شـما هـم قبلش فیلـم را تماشـا کرده اید.

1

مصطفی 
زمانی تالش زیادی 

کرده تا بتواند لهجه بوشهری را 
با کیفیت باال تقلید کند، اما در عمل اکمالً 

متمایز با دیگر بازیگران محلی فیلم تماشاگر متوجه 
ضعف لهجه او می شود. پاگه آهنگرانی هم در 

ادامه بازی های ضعیفش در دو سال اخیر، 
در تیک اف بازی ضعیفی از خود ارائه داده. 
حضور رضا یزدانی خواننده در فیلم نیز جز استفاده 

از شهرت این بازیگر و افزایش فروش 
احتمالی فیلم، توجیه دیگری نداشته 

است

2

TAKE OFF
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ش بزرگ ترین مشکل من برای این نقش، لهجه جنوبی اش بود، که آن هم با توجه به این که خود احسان جنوبی است، تمام دیالوگ ها را 
با لهجه بوشهری با من تمرین کرد تا توانستم از پس آن برآیم، ضمن این که تمام مدتی که برای پیش تولید فیلم به جنوب رفتیم، غیر 
از یک روز، من با لهجه جنوبی حرف می زدم. لهجه جنوبی خیلی شیرین است و دوستش دارم؛ حتی االن هم با احسان جنوبی حرف می زنم.

بعـد از رفتـن »بهـروز افخمی« و تیمـش از برنامه سـینمایی »هفت«، رسـانه ها 
گمانه زنی هـای مختلفـی دربـاره گزینه هـای احتمالـی اجـرای »هفـت« 

کردنـد، از »اکبـر نبـوی« و »محمود گبرلـو« تا »منصـور ضابطیان« 
و »حمیدرضـا صـدر« منتقـد سـینما. ناصـر کریمان مدیـر گروه 
اجتماعـی شـبکه سـه سـیما تمـام گزینه هـای مطرح شـده را 
رد کـرده و گفتـه مجـری جدیـد »هفـت« ارتبـاط بـه نام هـای 

مطرح شـده نـدارد. سـؤال اینجاسـت کـه واقعـاً مدیران شـبکه 
4دغدغـه جـذب مخاطـب در ایـن برنامـه را دارند یـا نه؟

هفت به کی می رسد؟

مدیر گروه اجتماعی شـبکه سـه سـیما گفت: »مـاه عسـل« ۹۶ ازنظر فرم 
و سـاختار با سـال های پیش متفـاوت خواهـد بود. همچنیـن ناصر 

کریمـان گفـت کـه نـوع روایـت قصه هـای ماه عسـل امسـال 
متفـاوت اسـت و یـک موضـوع را از زوایـای مختلـف روایـت 
می کننـد؛ بـرای مثـال با افـرادی که اعتیـاد را تـرک کرده اند، 
اعتیـاد دارنـد و در آسـتانه اعتیـاد هسـتند بـه گفت وگـو 
1می پردازنـد و از سـوژه محوری بـه موضوع محـوری روی آورده اند.

ماه عسل امسال چه جوری است؟

اولیـن قطعـه فصل دوم »شـهرزاد« با نـام »فندک تب دار« با صدای محسـن 
چاوشـی و سینا سرلک منتشر شـد تا حسـابی قند در دل هواداران 

پـر و پـا قرص این سـریال آب شـود. آن هـا حاال بیشـتر از قبل 
منتظـر 2۹ خرداد هسـتند تـا شـاهد رونمایی از قسـمت اول 
فصل دوم این سـریال باشـند. سـریال شـهرزاد بـه کارگردانی 
حسـن فتحـی، محبوب ترین سـریال شـبکه نمایـش خانگی 

کشـور بود که حـاال عوامـل درحال فیلم بـرداری فصـل دوم این 
3سـریال محبوب هستند.

فندک تب دار

بعـد از اینکـه هفته گذشـته اکـران فیلـم »نهنگ عنبـر2: سلکشـن رؤیا« در 
سـینمای تهران و شهرستان آغاز شـد، سـامان مقدم، کارگردان فیلم 

در مـورد ممیزی هایـی کـه به ایـن فیلم وارد شـده اسـت، گفت: 
»چیزی کـه امـروز می بینیـد، الشـه فیلـم ماسـت و خـود آن 
چیزی نیسـت کـه می بینید!« سـامان مقدم که فـروش روزهای 
ابتدایـی فیلمش عالی بـوده، امیدوار اسـت که بتوانـد به کمک 

رضـا عطاران و مهناز افشـار رکورد فـروش تاریخ سـینمای ایران 
بشکند. 2را 

الشه یک فیلم

 صدرنشـینی دو فیلـم کمـدی در جـدول فـروش سـینمای ایران، نشـان دهنده نیـاز مردم بـه تولید 
فیلم هـای کمـدی اسـت، ولـی خـب حیف که ایـن موضوع نه مـورد توجه مدیران سـینمایی اسـت و نه 

کسـی بـرای افزایـش تولیـدات با کیفیـت در این بخـش برنامه ریـزی می کند.
 واقعـاً حیف نیسـت که گشـت ارشـاد 2 با این کیفیـت به عنـوان پرفروش ترین فیلم تاریخ سـینمای 
ایـران شـناخته شـود؟ هفتـه گذشـته تعـداد بیننده هـای این فیلـم از مـرز 2 میلیون گذشـت تا حمید 

فرخ نـژاد و سـعید سـهیلی به عنـوان سـرمایه گذاران فیلـم حسـابی پول به جیـب بزنند.
 امتحـان نهایی که اسـم مرحوم کیارسـتمی را به عنوان نویسـنده فیلم نامه پشـت خـودش دارد، اصاًل 
بـا وجـود حضـور شـهاب حسـینی خـوب نفروختـه تـا بازهـم متوجه تأثیـر یـک پخش کننده قـوی در 
فـروش فیلم هـا شـویم؛ کسـی که بتوانـد صدای فیلـم را به خوبی بـه مخاطب برسـاند، جـدای از کیفیت 

فیلـم که چگونه اسـت!
 ماجـرای نیمـروز فـروش 4 میلیـارد را رد کـرد تـا سـیانور را بـا اختالف پشت سـر بگـذارد، ولی خب 
بازهـم حـق بهتریـن فیلـم جشـنواره فیلم فجـر خیلی بیشـتر از این بـود. صد حیـف که هنوز ایـن ژانر 

جـای خـودش را در سـینمای ایـران باز نکرده اسـت.
 آباجـان در روزهـای آخـر اکـران بـه زور خـودش را بـه یـک و نیـم میلیـارد رسـانده تـا ایـن فیلم در 
کارنامـه هاتـف علیمردانـی به عنوان یک شکسـت ثبت شـود. با توجه بـه اکران نـوروزی و افزایش قیمت 

بلیـط، او انتظـار رقم های بیشـتر از این را داشـت.

 گشت ارشا د 2 
رکورد زد...!

آن سوی دوربین

فروش کل تا دیروزفروش هفتگی )تومان(تعداد سالنهفتهفیلمرتبه
17,738,1۲0,000 1,۲3۲,054,000 8161 گشت ۲ ) سعید سهیلی( 1
15,708,7۲0,000 371,579,000 1۲86 خوب، بد، جلف ) پیمان قاسم خانی( ۲
581,914,000 ۲97,607,000 ۲69 تیک آف ) احسان عبدی پور( 3
4,079,601,000 ۲45,۲00,000 895 ماجرای نیمروز ) محمدحسین مهدویان( 4
۲04,040,000 96,306,000 ۲49 نقطه کور ) مهدی گلستانه( 5
358,118,000 93,987,000 343 امتحان نهایی ) عادل یراقی( 6
1,473,518,000 73,14۲,000 841 آباجان ) هاتف علیمردانی( 7

نگاهی به جدول فروش فیلم های سینمایی

تکرار یک هیجان

فیلم نامـه ایـن اثـر به انـدازه فضایـی کـه فیلـم در آن اتفـاق می افتـد، گـرم و پرحرارت نیسـت. 
داسـتان فیلـم کـه در لحظاتی بی شـباهت به فیلم »باشـگاه مشـت زنی« دیوید فینچر نیسـت، 
بـا شـرط بندی های سرخوشـانه شـخصیت ها آغـاز می شـود کـه تماشـاگر را منتظـر اتفاقـات 
هیجان انگیـز آینـده می کنـد، اما ریتـم ُکند داسـتان و همچنین حضـور راوی به کلـی تمام این 
هیجـان را قـورت می دهـد. مثـاًل گاهـی شـما در حسـاس ترین لحظـات فیلم به جای تماشـای 
تصاویـر پرهیجـان مجبوریـد صـدای راوی را گـوش کنیـد، همین موضوع باعث شـده داسـتان 
جسـورانه عبدی پـور در اجـرا آنچنان کـه بایـد و شـاید قـوی و تأثیرگذار نباشـد. چـرا؟ چون  به 
زبـان سـاده ضرب آهنـگ فیلم بعـد از مدتی بسـیار کند و ناامیدکننـده می شـود و آن طراوت و 
هیجان ابتدایی را از دسـت می دهد. قسـمت هایی مانند نشسـت های شـبانه که در ابتدا جذاب 
هسـتند، بعـد از مدتـی تکرار می شـوند و اتفـاق دیگری که ما انتظـارش را داریـم، رخ نمی دهد. 
فکـرش را بکنیـد کـه شـما وارد یـک شـهربازی شـوید و بخواهیـد تنهـا یک وسـیله 
بـازی را بارهـا و بارهـا تجربه کنید. طبیعی اسـت که بعد از مدتـی دیگر خبری از 
هیجان در شـما نباشـد. اتفاقات تکراری هرچند می خواهند رنـگ و بوی تازه ای 
بـه خـود بگیرند، ولی خـب روی پرده بـرای مخاطب هیجان آور نیسـتند. او در 

همیـن داسـتان بارهـا و بارهـا این مـدل را تجربه کرده اسـت.

بازی بازیگران

خـب برویم سـراغ بـازی بازیگـران فیلم تیـک آف. مصطفی زمانـی تالش زیـادی کرده تا 
بتوانـد لهجـه بوشـهری را بـا کیفیت باال تقلید کنـد، اما در عمـل کاماًل متمایز 

بـا دیگـر بازیگـران محلی فیلم تماشـاگر متوجـه ضعف لهجه او می شـود. 
پـگاه آهنگرانـی هـم در ادامـه بازی هـای ضعیفـش در دو سـال اخیـر، 

در تیـک آف بـازی ضعیفـی از خـود ارائـه داده. حضـور رضـا یزدانـی 
خواننـده در فیلـم نیـز جز اسـتفاده از شـهرت این بازیگـر و افزایش 
فـروش احتمالی فیلـم، توجیه دیگری نداشـته اسـت. یزدانی همان 
مرد تنها و خسـته آهنگ هایش اسـت و انگار قرار اسـت مخاطب از 
قبـل او را بـا همان شـخصیت بشناسـد، به همین دلیـل کارگردان و 

نویسـنده بی خیـال پرداخت بیشـتر شـخصیت او می شـود، ولی خب 
از حـق نگذریـم، بازی رضـا یزدانی با توجه به بازیگـر نبودنش، فراتر 

از حـد انتظار اسـت که می تواند شـما را تا حـدودی غافلگیر کند، 
امـا در بیـن بازیگـران، باید سـیمرغ بهترین بازیگر را بـه حمزه مقدم 

بازیگـر بومـی فیلـم بدهیـم. او بـا اینکه اولیـن حضور حرفـه ای خـود را تجربه 
می کنـد، خوب توانسـته از پـس کار بربیاید.

الو؛ شما؟

در بخـش الـو؛ شـما؟ هر هفتـه، ما به سـراغ مصاحبه اهالـی هنر با رسـانه های مختلـف در هفته اخیر 
می رویـم و سـعی می کنیم یکـی از آن هـا را با همدیگر مرور کنیـم. امروز می خواهیم به سـراغ مصاحبه 
مصطفـی زمانـی با روزنامـه جام جم برویم؛ بازیگری کـه این روزها فیلم تیک آف را روی پرده سـینما دارد؛ 
همیـن فیلمـی کـه امـروز برایتان نقد و بررسـی اش را هـم آورده ایـم.  مصطفی خان زمانـی درمورد 
ورودش به سـینما و دورنمایی که از این حرفه داشـته، می گوید: »در گذشـته بازیگری برایم جدی 
نبـود. البتـه بچـه که بـودم، تقلید صـدا می کـردم یـا در نمایش های مدرسـه نقش هایـی را بر عهده 
می گرفتـم، امـا عاشـق و شـیفته بازیگری نبودم و قبـل از انتخاب شـدنم برای نقش یوسـف )ع( اصاًل 
بازیگـری برایـم جـذاب نبود. ما در جایی از شـمال زندگی می کردیم که خیلی از بازیگـران آنجا می آمدند، اما 
مـن هیچ وقـت نرفتم کنارشـان عکس بگیرم. کالً نسـبت به دنیـای بازیگری بی تفاوت بـودم.«  خالصه اینکه 
مصطفی خان اعتراف کرد که همچین الکی الکی وارد سـینما شـده و البته به کمک پشـتکار و اسـتعدادش 
توانسـته جـای پـای خود را سـفت کنـد. اما وقتـی خبرنگار در مورد مشـکالت بـازی در نقش فائـز در فیلم 
تیـک آف پرسـید، او طبـق پیش بینی گفت: »بزرگ ترین مشـکل من بـرای این نقش، لهجه جنوبـی اش بود، 
کـه آن هـم بـا توجـه به این که خود احسـان جنوبی اسـت، تمام دیالوگ هـا را با لهجه بوشـهری با من تمرین 
کـرد تـا توانسـتم از پـس آن برآیم، ضمن این که تمـام مدتی که برای پیش تولید فیلم بـه جنوب رفتیم، غیر 
از یـک روز، مـن بـا لهجـه جنوبی حـرف می زدم. لهجه جنوبی خیلی شـیرین اسـت و دوسـتش دارم؛ حتی 
االن هـم بـا احسـان جنوبـی حـرف می زنم.« حـاال متوجه می شـویم که چـرا آنقدرها هم زمانی نتوانسـته 
لهجـه بوشـهری را به خوبـی تقلیـد کنـد، بـه هرحـال همه چیز به همیـن راحتی ها نیسـت و شـما به کلی 
شـاهد لهجه یکدسـت بین بازیگران فیلم نیسـتید. بازیگر نقش فائر در مورد اینکه شخصیت شما در دنیای 
واقعـی هـم مابـه ازا دارد، می گویـد: »به نظـرم ما بـه ازای بیرونی یک کاراکتـر زمانی معنا پیـدا می کند که در 
فیلم نامـه چیـزی نباشـد، امـا مابه ازای شـخصیت فائز در فیلم نامـه بود و زوایـای این نقش به خوبـی در متن 
ترسـیم شـده بود. فائز در لحظه زندگی می کرد و اساسـاً چیزی برای از دسـت دادن نداشـت. او گذشـته اش 
را پـاک کـرده بـود و آینـده هـم اصـاًل برایـش مهـم نبود. بـه همین خاطـر تمـام تصمیماتـش را در یک لحظه 
می گرفـت.« یعنـی تابه حـال دیـده بودین که یک نفر اینقـدر باحال بتونه یک سـؤال رو بپیچونـه؟ خب بگو، معنی 

ما بـه ازا رو متوجه نشـدم، واال بخدا!

علیرضـا گرانپایه | همین کـه می دانیم نادیده گرفتـن فیلم تیک آف 

در جشـنواره دو سـال قبـل، حسـابی حاشیه سـاز شـد، همین کـه 

می   دانیـم احسـان عبدی پور، کارگـردان فیلم تحسین شـده، تنهای 

تنهـای تنهاسـت، همین کـه بـا تماشـای خالصـه داسـتان متوجه 

می شـویم کـه دوباره بـا یک داسـتان پرهیجـان در جنوب کشـور 

همراه هسـتیم، کافی اسـت تا تیک آف را برای تماشـا انتخاب کنیم 

و بـه سـینما برویم. تیک آف کـه فروش خـود را با قدرت آغـاز کرد، 

حـاال تقریبًا سـومین هفتـه اکران خود را پشت سـر می گـذارد، پس 

می توانیـم بـا خیـال راحت در مـورد نقـاط مثبت و منفـی آن حرف 

بزنیـم، بـه این امید که شـما هـم قبلش فیلـم را تماشـا کرده اید.
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مصطفی 
زمانی تالش زیادی 

کرده تا بتواند لهجه بوشهری را 
با کیفیت باال تقلید کند، اما در عمل اکمالً 

متمایز با دیگر بازیگران محلی فیلم تماشاگر متوجه 
ضعف لهجه او می شود. پاگه آهنگرانی هم در 

ادامه بازی های ضعیفش در دو سال اخیر، 
در تیک اف بازی ضعیفی از خود ارائه داده. 
حضور رضا یزدانی خواننده در فیلم نیز جز استفاده 

از شهرت این بازیگر و افزایش فروش 
احتمالی فیلم، توجیه دیگری نداشته 

است
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گلف بازی
هوای بهاری فرصت خوبی را برای گلف بازان فراهم کرده است. نمــــا  هشــت
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ق بین هشتی حرم گر بکشیدم بر دار

سر سودایی خود زینت دروازه کنم
سرگذشت من و تو گشته کرم نامه عشق

هر سحر پای مناجات دلی تازه کنم
تار گیسو طلبم تا که ورق های دلم

همچو یک مصحف پردرد به شیرازه کنم
ـــذر تی  کبوترانن

عم
م ن

اس
ق

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. 

اگـر شـما هم به هدهـد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

نامه ات همين االن رسيد... 

دوست خوبم! آیا مي داني بخش مکاتبه اي مرکز آفرینش هاي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به نوجواناني که نوشتن را دوست دارند کمک می کند تا بهتر از قبل بنویسند و با آثار شاعران و نویسندگان بزرگ، بیشتر آشنا شوند؟ این دوستي 
با نامه نگاري ادامه پیدا مي کند. دوست داري یکي از این نامه ها را بخواني؟

سالم مرا به فردوسی برسانید...
سـام، به خاطـر دفتـري کـه برایم هدیه فرسـتاده بـودي از تو ممنونـم. مي خواهم از این به بعـد به توصیه خوبـت گوش کنم و هرروز یادداشـتي 
در ایـن دفتـر بنویسـم، حـاال شـاید اتفاقاتـي کـه آن روز افتاده و شـاید هـم از آرزوهـا و رؤیاهایم. هنـوز به آن فکر نکـرده ام، اّما مطمئن هسـتم 
کـه چیـز خوبـي از آب درمي آیـد. شـاید در آینـده مطالبـي هـم از دفتـر نوشـته هایم انتخـاب و براي تـو ارسـال کنم. نامـه ات را با جـان و دل 
خوانـدم و  بـرای موضـوع پیشـنهادي تـو یعنـي »نامـه اي بـه یکـي از شـخصیت هاي شـاهنامه« کـه داده بـودی، یک داسـتان کوتاه نوشـتم که 

مي فرسـتم. برایت 

سام شغاد* جان!
اینجـا ماه هاسـت کـه بـاران نباریـده و هوای آلوده سـتاره ها را پنهان می کنـد... آدم ها تصمیـم گرفته ا ند سـتاره ها را مخفی کنند و سرنوشتشـان 
را خودشـان تعییـن کننـد. کشـاورزها بذرهـای اصاح شـده می کارنـد و ماشـین های غول پیکر محصـول را قبل از خراب شـدن جمـع می کنند... 
حـاال مـا سرنوشـت طبیعـت را تغییـر می دهیم، سـتاره ها هرچنـد کمرنگ، اما هنوز هم چشـمک می زننـد، ما شـاهنامه می خوانیم، ما قرن هاسـت 
کـه شـاهنامه می خوانیـم و هربـار سـتاره ها چشـمک می زننـد و پیشـگوها به آسـمان نـگاه می کننـد و برادر رسـتم که شـما باشـید، او را فریب 
می دهـد و رسـتم کشـته می شـود. می توانـم تصـور کنـم که قرن هـا نقش قاتل رسـتم را بـازی کردن چقدر وحشـتناک اسـت. اگر قاتل رسـتم 
نبـود، آن وقـت شـاهنامه هـم نبـود و مـا دیگر نمی توانسـتیم فارسـی حـرف بزنیـم و من از این قـرن به شـما در قرن 4 نامه بنویسـم و بعد شـما 
نامـه مـرا بخوانیـد و معنـای آن را بفهمیـد... بـه هرحـال ایـن اولیـن نامه من بـه یک پهلوان اسـت. در نامـه بعد از خودتان بنویسـید. سـام مرا 

به فردوسـی برسـانید... عصر اسـت و وقت شـاهنامه خوانی.
ما شاهنامه می خوانیم و شاهنامه ادامه دارد. 

* ُشغاد برادر ناتنی رستم است.
بیتا – عضو نوجوان مکاتبه اي

سام کلمه عجیبي است
»سخاوت«

انگار باراني که دیشب پشت شیشه 
آوازهاي تازه اش را 
بر خاک بارید      

انگار 
عطر گل یاسي که در شعر من و این کوچه جاري است

دست خودت نیست     
در مهرباني بي دریغي مثل خورشید!

از کتاب »گوش ماهي لب ریز« شاعر انسیه موسویان

پاسخ مرکز 
آفرینش هاي ادبي 

کانون خراسان رضوي:

دوست عزیزم بیتا سام...
یـک سـام بلندبـاال مثـل روزهـاي کشـدار و بلنـد امتحانـات تقدیم بـه تو دوسـت خوبم. ببخش، سـامي کـه این بار نوشـتم با سـام هاي قبل متفـاوت بود... 
بـه شـیریني شـکات و یـا مهربانـي دوسـتان نبود. با خودم گفتم کسـي که حواسـش به شـغاد شـاهنامه هم هسـت، حتمـاً همه چیـز را طور دیگـري مي بیند. 

حتمـا بدوبیـراه بـه روزهـاي امتحـان نمي گویـد و امتحان برایـش به رنگارنگي نقاشـي هاي کنـار کتاب و شـعرهاي اطراف جزوه هاسـت. 
بیتاجان! نامه اي که به شـغاد نوشـته بودي قلبم را فشـرد. حس کردم شـاید شـغاد اندوهگین ترین شـخصیت شـاهنامه اسـت که پس از قرن ها پنهان شـدن 

پُشـت سـتاره هاي اقبال تاش دارد تا شـاهنامه را سـرپا نگه دارد و پایان مهیج و اندوهگین آن را چندبرابر کند. 
حـاال دختـري شـانزده-  هفـده سـاله نامه اي براي او مي نویسـد و تـاش دارد انـدوه او را کم کند. بي اثر بودن سـتاره ها را یادآور مي شـود و توانمندي انسـاني 

کـه حتـي بر آسـمان و طبیعت و زمین هم حاکم شـده اسـت... 
حـاال دختـري شـانزده-  هفـده سـاله از ایـن تـاش او، از ایـن پنهان شـدن و بدنام شـدن عمدي تشـکر مي کند و بـه او اطمینان مي دهـد که مي توانـد از این 

حجـاب بیـرون بیاید، چراکه زمانه عوض شـده اسـت. 
بیتاجـان! این جـور دیگـر دیـدن را، ایـن متفاوت نگریسـتن را حفظ کن. مواظبش بـاش تا کنار تکرارهـاي زندگي، کمرنگ نشـود. برایم کم نامه مي نویسـي، 
امـا همیـن انـدک تـو را دوسـت دارم، چـون زیاد به دل مي نشـیند. کنار این تعریف البته ِگله هم هسـت. دوسـت دارم حواسـت به دوسـتانت باشـد. نوشـتن 
را کنـار امتحانـات و درس خواندن هـاي همیشـگي ات قـرار بـده. لطفـاً برایم بنویس چـه مي خواني؟ آیا رشـته ات را دوسـت داري؟ داسـتان هایت در کجاي 

زندگـي ات قـرار گرفته انـد و تازه تریـن کتابي که خواندي و دوسـت داشـتي چه بوده اسـت؟
بیتاجـان! دیـدي سـام ایـن نامـه متفـاوت بـود؟ گاهـي فکر مي کنـم آدم ها با سام هایشـان شـناخته مي شـوند. سـام کلمه عجیبي اسـت و همه جا شـکل و 
معنـي خاصـي مي دهـد. سـام آغاز اسـت. سـام پیوند اسـت. پیوند دوسـتي. تـو هم تفـاوت سـام ها را درک کـرد ه اي؟ از تـو مي خواهم به سـام فکر کني. 

بـه سـام هاي متفـاوت و متنوع و از سـام برایم بنویسـي.
منتظر نامه ات هستم. هدیه ام را پذیرا باش. به نگاه گرم خداوند مي سپارمت. 

دوست تو/ در مرکز آفرینش هاي ادبي 

ــالمــــــســ ــــــــ
ــالمــــــســ ــــــــ

رأی اولی ها 
 پـدرم می گفـت قبل از انقاب مـا نماینده 
داشـتیم، ولـی زیـاد تـوی انتخابـش نقش 
نداشـتیم. پرسـیدم پـس چطـور انتخابش 

می کردیـد؟
- واال مـن یک بار بیشـتر رأی نـدادم، اونم 
دعـوت شـده بودیم مجلـس شـله. بعد از 
این کـه غذامونـو خوردیم، دیدیـم چندنفر 
به همـراه هیئـت امنـا و شـهردار و... اومدن 

توی مسـجد و شـهردار گفت: 
مهنـدس،  آقـای  ایـن  محتـرم!  اهالـی   -
نماینـده شـما در شوراسـت. شـامتون رو 
کـه خوردید، موقع خـروج دم در روی اون 

برگـه انگشـت بزنیـد و بریـد خونـه. 
مـا هم انگشـت زدیـم و رفتیم خونـه. حاال 
تـوی ایـن مملکـت سـی واندی سـاله بـا 
همـه نامایمـات و همـه مشـکات و همه 
انتقـادات و... مـردم حق رأی دارند و شـما 
بـه عرصـه  پـا  به عنـوان جوان هایـی کـه 
بزرگسـالی گذاشـتید، ایـن حـق رو پیـدا 

کردیـد کـه رأی بدیـد.
شـما نباید بی گـدار به آب بزنیـد. اهمیت 
رأی شـما بـا یـه فیلسـوف در یـک اندازه 
اسـت. رأی شـما بـا یـه دانشـمند، یـا یـه 
اسـتاد دانشـگاه، یـا یـه کارگـر، یـا یـه 

روسـتایی در یـه انـدازه اسـت.
امـا نبایـد بـه ارزش رأی خودتـون فکـر 
کنیـد، بـه این کـه ایـن رأی بایـد بـه یک 
دلیـل خـاص بـه یک نفـر یـا بـه چندنفـر 
داده بشـه. شـما از امـروز بایـد درسـت 
شـما  بگیریـد.  یـاد  رو  کـردن  انتخـاب 
مسـئولیت  پـس  هسـتید،  مسـئولیت پذیر 
انتخابتـون رو بایـد برعهـده بگیریـد. خب 
پـس الزمه دقـت کنید کـه بعداً پشـیمون 

. نشید
چهارسـال هـی نگیـد ایـن چـه کاری بـود 
کـه من کـردم، بلکـه رأی بدیـد و بعد به 
افتخـار خودتـون چهارسـال دسـت بزنید. 
ایـن اتفـاق چطور میفتـه؟ تنهـا درصورتی 
ایـن اتفاق میفته که شـما درسـت انتخاب 
کـرده باشـید. اون وقـت حتـی اگه اشـتباه 
کجـای  می شـید  متوجـه  باشـید،  کـرده 

کارتـون نقص داشـته.
آفرین به شما که رأی اولی هستید.

یادداشتهای
یکجوونقدیمی

قاسم رفیعا


