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شماره دهم - آذر 1399

ــک  ــا در ی ــجو تنه ــر دانش ــرای قش ــاه ب آذرم
شــعار خالصــه می شود:دانشــجو می میــرد، 
ذلــت نمی پذیــرد. از 67 ســال پیــش کــه 
ــر  ــان حاض ــی استادش ــا همراه دانشــجویان ب
بــه معرفــی دوســتان خــود بــه ســربازان نظــام 
و بــه دنبــال آن زیــر پــا گذاشــتن عــزت خــود 
ــی  ــای نظام ــه حضــور نیروه ــن ب نشــدند و ت
ــه  ــهادت س ــا ش ــد ت ــود ندادن ــگاه خ در دانش
ــن مصــدوم،  ــا ت ــدن ده ه ــر جــای مان ــرو ب نف
ــروز  ــن ام ــا همی ــد و ت ــروع ش ــد ش ــن رون ای
نیــز ادامــه پیــدا کرد.هــر چنــد تــالش کردنــد 
ــردن 16 آذر  ــادی ک ــیرینی دادن و ش ــا ش ب
را بــه جشــنی بی هویــت تبدیــل کننــد. 
ــه  ــه می شــود هــر افراطــی تفریطــی را ب گفت
ــی  ــر تفریطــی افراطــی را ول ــال دارد و ه دنب
دانشــجویان در ایــن 67 ســال تــالش کردنــد 
ــب و  ــود تخری ــا وج ــرده و ب ــل ک ــه عم وارون
حمــالت مختلــف روادارانــه پاســخ دهنــد و در 
انگاشــته ی حقیقــی ایــن روز عزیــز جســتجو 
ــده و  ــی نش ــوم ته ــا و مفه ــا از معن ــد ت کنن

ــد. ــده بمان زن

بــــــسـم
 الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

ایران برای منطقه )خاورمیانه/فالت ایران( همچون یونان برای اروپاست؛ که  
فرهنگ و تمدن را به دیگر ملت ها انتقال داد.
ایلبر اورتایلی مورخ ترکیه ای و استاد دانشگاه MEF استانبول



درود
ــد در  ــدید. بگذاری ــج ش ــی گی ــا کم مطمئن

ــم. ــی کن ــودم رو معرف ــاز خ آغ
تیــم  نماینــده ی  هســتم.  نیمــا  مــن 
نگارگــران چرخــه کــه متشــکل از طراح هــا، 
گرافیســت ها و بچــه هــای رســانه و فضــای 

ــه. ــازی میش مج
ــدگان  ــما خوانن ــای ش ــراره راهنم ــن ق م
ــی  ــای طراح ــه  ه ــه در زمین ــز چرخ عزی

ــم. باش
تــا  گرفتــم  ایــن شــماره تصمیــم  در 
ــورت  ــی ص ــه در طراح ــی ک ــرات نوی تغیی

گرفتــه رو براتــون توضیــح بــدم.
همچنیــن اللــه نماینــده تیــم نویســندگی هــم همــراه مــن خواهــد بــود تــا تغییــرات 

نــو در زمینــه سیســتم بنــدی مطالــب رو براتــون بصــورت کوتــاه توضیــح بــده.

ــه  ــه در ماهنام ــکار رفت ــری ب ــای هن ــر ه ــام اث ــار ن ــان رو کن ــن نش ــه ای ممکن
ــد. ببینی

بــا ضربــه زدن بــر روی ایــن دکمــه توضیحاتــی درمــورد اون اثــر بــرای شــما 
ــر. ــه هن ــدان ب ــوص عالقه من ــد. مخص ــد ش ــاز خواه ب

این نشان هم گمان نمی کنم نیاز به توضیحات زیادی داشته باشه.
در کنــار نوشــته هــای بلنــد نشــریه هســت و زمانــی کــه یــک مطالعــه »دقیــق« 

بــرای اون نوشــته الزم هســت رو بهتــون نشــون میــده.
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سالم
همونطــور کــه نیمــا گفــت مــن اللهالله هســتم 
و قــراره بهتــون درمــورد تغییراتــی کــه در 
زمینــه سیســتم بنــدی نوشــته هــا رخ داده 

کمــی توضیــح بــدم.
در ماهنامــه مــا چنــد نــوع نوشــته داریــم 
ــد« و  ــته »بلن ــا نوش ــن ه ــی تری ــه اصل ک

ــود. ــد ب ــتا« خواهن ــته »ایس نوش

ــب ایســتا  ــه ی مطال ــه دون فرامــوش نکنیــد کــه دون
ــتاگرامی               ــه اینس ــح رو در صفح ــه توضی چرخ

می دیم.

و همــه اعضــای چرخــه در اونجــا بصــورت مســتقیم 
ــتند. ــما هس ــرات ش ــادات و نظ ــش ها انتق ــخگوی پرس پاس

ــه در  ــه ک ــت یگان ــا محوری ــته هایی ب ــتا: نوش ــته ایس نوش
تمامــی شــماره هــا به چشــم می خــورد. بعضی هاشــون 

ــوند. ــته می ش ــم نوش ــنده ه ــک نویس ــط ی ــه توس همیش
ــه  ــبت ب ــون نس ــان متفاوتش ــارو از چیدم ــد اون ه می تونی

ــد: ــخیص بدی ــد تش ــای بلن ــته ه نوش

نوشــته بلنــد: نوشــته هــای طوالنــی کــه تصویــر نویســنده 
در یــک دایــره بــزرگ زیــر اثــر هنــری میــاد مثــل ایــن:

https://www.instagram.com/charkhe_ut/


بازبستپیدرپی
   شایان فیروزیان

ِگِرنیکا
پابلو پیکاسو

   پردیس فومن دانشگاه تهران

20  دقیقه

ــی  ــر افراط ــه ه ــت ک ــکی نیس ش
و  درپــی دارد  را  تفریطــی 
ایــن  به کــّرات  تاریــخ  برعکــس. 
قانــون ازلــی را در بســتر کالن جوامــع 
ــا آن را در  ــرح حال ه ــان داده و ش نش
ضمیــر خــرد انســانی اثبــات کرده انــد.

ــالدی،  ــم می ــده هجده ــی در س زمان
ــه  ــط ب ــز فق ــه هرگ ــا از این ک آلمانی ه
خاطــر نََســب بــه خــود نبالیده انــد 
و هیــچ گاه مفهومــی تحــت عنــوان 
و  مســرور  نپرســتیده اند  را  میهــن 
ــد  ــتندات عقای ــد. از مس ــربلند بودن س

هجویهایبرافراطوتفریط

آلمــان چنیــن  تاریــخ  از  برهــه  آن 
برمی آیــد کــه آن هــا میهن پرســتی 
را - حتــی در ایــن چــم کــه ملــت مــن 
ــول  ــر( - معل ــه برت ــت )و ن ــاص اس خ
ــتند.  ــان می دانس ــل انس ــان فضائ نقص
ــان بســیار در َذم  ــه دیگــر ســخن، آن ب
ــه  ــیده اند چراک ــابی کوش ــات انتس صف
آن را منتــج فقــدان هرگونــه مایملــک 

می پنداشــتند.1 اکتســابی 

1. Arthur Schopenhauer aphorismen 
zur lebensweisheit, Insel 
Taschenbuch, Frankfurt/M, 1976

آنــان بــه حــدی در ایــن عقیــده پیــش 
ــل  ــه دلی ــوی ها را ب ــه فرانس ــد ک رفتن
اســتهزا  بــاد  بــه  میهن پرستیشــان 
ــخرآمیز  ــب تمس ــا لق ــد و ب می گرفتن
یــاد  آن هــا  از  »ملــت عظیــم«2 
ــه  ــراد ک ــه ای از اف ــد؛ منظوم می کردن
ــش  ــس خوی ــرف نف ــه ص ــدام ب هیچ ک
مطلقــاً اعتبــاری ندارنــد و تنهــا در 
وهمشــان بیرقــی پوشــالی بــه نــام 
میهــن ســاخته اند و بــه خفتــن در 

2. Grand Nation

https://charkhesj.ut.ac.ir/page_34.html
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می بالنــد. آن  ســایه ی 

بــر  غالــب  فرهنگــی  فضــای  ایــن 
ــط  ــان تفری ــه هم ــان ک ــه ی آلم جامع
بــود  )ملی گرایــی(  ناسیونالیســم  در 
ــش  ــرای آفرین ــتعدی ب ــترهای مس بس
بــه  هیتلــر  چــون  شــخصیت هایی 
بــه  کــه  هویت هایــی  آورد،  وجــود 
ــد  ــص می کردن ــاس نق ــه ای احس گون
ــاره ای از چیســتی خــود  ــی پ ــه گوی ک

کرده انــد. گــم  را 
ــی آن  ــه تجلّ ــه، زمین ــن بره در ای
ــه نحــو احســن فراهــم  ــی ب ــون ازل قان
شــد. هســته ی مرکــزی فرهنــگ آلمان 
کــه تفریــط در میهن پرســتی بــود، 
بــه آرامــی غشــای میانــی را درنوردیــد 
»ضدفرهنــگ«  قلمــرو  از  جزئــی  و 
قلمــداد شــد و تفکــر ساختارشــکن 
وقــت، نژادپرســتی، کــه همــان افــراط 
در ناسیونالیســم بــود از غشــایی نــازک 
تبدیــل بــه هســته ی مرکــزی فرهنــگ 
ــی،  ــازی االکلنگ ــک ب ــگار در ی ــد ان ش
و  رفتنــد  پاییــن  بــه  شــوپنهاورها 
ــدرت  ــب ق ــا صاح ــا و گوبلزه هیتلره

ــدند. ش

ــی  ــوم اجتماع ــن در عل ــن م ــه ظ ب
هیــچ اصلــی را نمیتــوان بــه یــک 
چهارچــوب جهــان شــمول تعمیــم 
همــواره  کــه  ای  گونــه  بــه  داد، 
ــز[  ــا ناچی ــه بس ــی ]چ ــل ناقض تماثی
بــر قوانیــن اجتماعــی واردنــد؛ بــه 
از  کثیــری  جمــع  کــه  ای  گونــه 
ــر  ــه اگ ــد ک ــران معتقدن ــب نظ صاح
نقصــی  هیــچ  عقایــدی  مجموعــه 
ــر مشــکل و  ــرای ه نداشــته باشــد و ب
ــی  ــاده و راه حل مســئله ای پاســخی آم
ــد، آن  ــته باش ــتین داش ــع در آس جام
ایدئولــوژی از اســاس باطــل اســت چــرا 

کــه از ســمت بنیادی تریــن ویژگــی 
اصــول عقیدتــی یعنــی »راســتی 
آزمایــی« تهــی اســت و هیــچ جایــی 
ــش  ــت خوی ــرای بحــث حــول حقانی ب
جامعه شناســان  نمی گــذارد.  باقــی 
ــوری  ــد »تئ ــی مانن ــوژی های ایدئول
ــروردگار حکیم« را در  توطئه« و »پ
زمــره ایــن مجموعــه اصــول به حســاب 
ــه  ــد چــرا کــه هــر معتقــد ب مــی آورن
را  وقایــع جهانــی  توطئــه،  تئــوری 
ــه  ــده ب ــده ش ــش چی ــه ای از پی برنام
دســت گروهــی مخــوف، شــیطانی، 
دیــدگان  از  پنهــان  و  فراماســونری 
عمــوم میدانــد و بــه نحــو مشــابهی هــر 
عنایتــی در اوضــاع جهــان را نیــز فعلی 
تدبیــر شــده توســط همــان شــورا و در 
از  توده هــا  اذهــان  انحــراف  جهــت 
ــه  ــد. ب ــوز میدان ــروه مرم ــود آن گ وج
ــدان  ــابه، معتق ــا متش ــیوه ای تقریب ش
ــده  ــال ش ــام اعم ــت ع ــک حکم ــه ی ب
متافیزیکــی  وجــود  یــک  طــرف  از 
مدبــر نیــز فراینــد توجیــح و اســتدالل 
ــا  ــه ب ــروه ک ــن گ ــد؛ ای ــابهی دارن مش

ــان را  ــوان آن ــه میت ــگاه بدبینان ــک ن ی
ــد کــه  ــد معتقدن ــان« نامی »جبرگرای
ــخ و شــیرین  ــم از تل ــر رخــدادی اع ه
در نفــس خــود حامــل حکمتــی اســت 
کــه اســاس آن بــر قضــا و قــدری 
ــده  ــاده ش ــان نه ــر بنی ــه ناپذی خدش
ــت.  ــه آن نیس ــوری متوج ــچ قص و هی
آرامــش  بــرای  توجیهاتــی  چنیــن 
ــا  ــد، ام ــی بســیار مفیدن روحــی و روان
در مقــام بررســی فاقــد اعتبارنــد چــرا 
کــه اساســا هــر تالشــی از جانــب اغیــار 
بــرای بــه چالــش کشــیدن ایــن عقایــد 
نیــز خــود امــری از پیــش تقدیــر شــده 
ــورد  ــده م ــت عقی ــر حقانی و ســندی ب

ــت. ــزاع اس ن
پرســتی  میهــن  شــدن  متمایــل 
افراطــی بــه ســمت نــژاد پرســتی 
ــت؛  ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای نی
ــت  ــواردی را یاف ــوان م ــه می ت چنانک
کــه افراطشــان در میهــن پرســتی 
هرچقــدر هــم کــه افســار گســیخته تر 
شــود رنــگ و بــوی نــژاد پرســتانه 
ــه  ــه ک ــد البت ــت )و ص ــد گرف نخواه



عواقــب دیگــری را در پــی خواهــد 
داشــت کــه از ایــن بحــث خارج اســت( 
و در ســمت مقابــل نیــز هســتند ملــت 
هایــی کــه بــا هرمقــدار پیشــرفت 
میهن پرســتی،  در  حصــر  و  بی حــد 
ــه  هیــچ گاه نژادپرستی شــان منحصــر ب
ادعــای برتــری هممیهنانشــان نیســت؛ 
بلکــه خــود و هم میهنانشــان را بخشــی 
از یــک هویــت بزرگ تــر چنــد ملیتــی 
ــی  ــان گروه ــه گمانش ــه ب ــد ک می دانن

ــتند. ــر هس برت
ــوان  ــتثنا میت ــت اس ــوع نخس ــرای ن ب
کــه  زد  مثــال  را  متحــده  ایــاالت 
شــهروندانش  افــراط  اســت  بعیــد 
شــمایل  و  شــکل  میهن پرســتی  در 
ــه اساســا  ــرد، چــرا ک نژادپرســتانه بگی
و  مشــترکند  شــهروندی  در  تنهــا 
واحــد  نــژاد  یــک  از  ای  مجموعــه 
ــر پرســتش آن  نیســت کــه تفاهمــی ب
صــورت بگیــرد. بــه دیگــر ســخن تنــوع 
نــژادی بســیار بــاال در ایــاالت متحــده 
کــه خــود معلــول تاریــخ و جغرافیــای 
منحصــر بــه فــرد آن اســت، علــت 
ــژادی اســت  ــوع ن ــاطیر متن وجــود اس
کــه هرکــدام مختــص یــک گروهنــد و 
ــردم  ــام م ــع تم ــی تجمی ــا توانای اساس

ــد. ــود را ندارن ــایه خ ــر س در زی
ــب  ــا جال ــتثنا ام ــوع دوم اس ــال ن مث
تــر اســت، جهــان عــرب! بــه گونــه ای 
کــه در عصــر معاصــر کــه میتــوان آن 
ــم  ــد علی رغ ــاعثمانی نامی ــر پس را عص
ــد هــای پی درپــی  تجزیه هــا و گاه پیون
اســتعمارگران در جهــان عــرب کــه 
فــراوان  مرزکشــی های  بــه  منجــر 
جغرافیایــی شــد، بــاز هــم غالــب 
اعــراب خــود را متعلــق بــه نــژاد ســامی 
ــت عــرب می داننــد،  و عنصــری از هوی
ــا  ــراط آنه ــر اف ــا را ب ــر بن ــه اگ چنانچ

کاریکاتــور نشــان می دهــد کــه هیتلــر در مقابــل چشــمان وحشــت زده هنرمنــد 
عینکــی لیبــرال، مجســمه او را کــه نمــاد برهــم کنــش و فراینــد طبیعــی رشــد 
ــای آن،  ــه ه ــرده و از خراب ــر ک ــردن تحقی ــرد ک ــا خ ــت ب ــوده هاس ــل ت و تعام
ــت  ــی مل ــل آریای ــت اصی ــاد هوی ــه نم ــود را ک ــده آل خ ــان ای ــمه ابرانس مجس

ــازد.1  ــت می س ــان اس آلم

ــه  ــان« در طنزنام ــار آلم ــوان »معم ــا عن ــال  1933 ب ــه در س ــوری ک 1. کاریکات
ــن  ــردان مت ــز برگ ــه نی ــن مربوط ــد.  )مت ــر ش ــی Kladderadatsch منتش آلمان

ــت(. ــه اس ــود در طنزنام موج
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در میهن پرســتی بگزاریــم، احتمــاال 
را  هم میهنانشــان  و  خــود  هیــچ گاه 
ــد  ــه نخواهن ــدا بافت ــه ج ــر و تافت برت
ــان  ــراب« و »جه ــه »اع ــد، بلک نامی
عــرب« را قــوم برگزیــده خواهنــد 

ــد. خوان
علی ای حــال آنچــه شــرح آن رفــت 
انبــوه  میــان  اســتثناهایی در  تنهــا 
وقایــع عینــی مســتند بــر منتهــی 
بــه  افراطــی  میهن پرســتی  شــدن 
نــه؛  شــاید  و  هســتند  نژادپرســتی 
حتــی اســتثنا هــم نباشــند، بلکــه 
صرفــا تجلــی ایــن اصــل در بســترهایی 

متفــاوت باشــند.

در  افــراط  زمــان  پیشــرفت  بــا 
بــه  شــد  تشــدید  میهن پرســتی 
گونــه ای کــه مــرز ناسیونالیســم را 
ــل  ــم3 تبدی ــه شوونیس ــرد و ب رد ک
شــد. اکنــون آجرهــای نژادپرســتی 
در کوره هــای ناسیونالیســم افراطــی 
ــد و  ــه ســرحد پختگــی رســیده بودن ب
ــه  ــور ب ــوژی نوظه ــک ایدئول ــاس ی اس
ــان  ــم )Fascism( بنی ــام فاشیس ن

ــود. ــده ب ــاده ش نه
شــده  بیــان  بارهــا  همان طورکــه 
اســت و شــرح آن تکــرار مکــررات 
اســت، فاشیســم در قالــب آلمانــی 
خویــش نازیســم )Nazism( نــام 
ــه  ــت ک ــش رف ــا پی ــا آنج ــت و ت گرف

3. شوونیســم )Chauvinism( میهن شــیفتگی 
در معنــای اصلــی و ابتدایــی آن. یــک نــوع 
یــک  و  افراطــی و ســتیزه جو  میهن پرســتی 
ــی اســت.  ــری و شــکوه مل ــه برت ــور ب ایمــان ک
ــرط  ــداری مف ــم طرف ــا، شوونیس ــط معن ــا بس ب
و غیرعقالنــی از هــر گروهــی را کــه کســی 
عضــو آن اســت شــامل مــی شــود، به خصــوص 
ــه و  ــا کین ــراه ب ــداری هم ــن طرف ــت ای ــر وق ه

ــد. ــب باش ــروه رقی ــه گ بداندیشــی نســبت ب

را  نسل کشــی  چــون  جنایت هایــی 
ــی  ــر زمان ــه اگ ــوری ک ــرد ط ــوث ک ل
ــته  ــا برخاس ــی تنه ــن جنایت های چنی
ــود،  ــت و وحشــی گری ب ــث طین از خب
بیســتم  نیمــه ی نخســت ســده  در 
کمــک بــه فراینــد پاکســازی نــژادی از 
وظایــف بنیادیــن هــر شــهروند آلمانــی 

می رفــت. به شــمار 
ــوف  ــت،4 فیلس ــا آرن ــان هان ــه بی ب
ــداری  ــر زمام ــه در عص ــودی، آن چ یه
ــاد  ــاق افت ــان اتف ــازی در آلم ــزب ن ح
»ابتــذال شــر« بــود، یعنــی شــرارت 
از مقــام یــک عمــل گناه کارانــه ســاقط 
ــزل  ــی تن ــه ا   ی همگان ــه وظیف شــد و ب
یافــت. او در شــرح ایــن روند اســتدالل 
مقامــات  اکثریــت  کــه  می کنــد 
بلندپایــه ی حــزب نــازی کــه مســتقیماً 
در کشــتارها نقــش داشــتند حتــی 
ــه  ــان متنب ــودن اعمالش ــرورانه ب از ش
ــا  ــادت ی ــاً از روی ع ــد و صرف نبوده ان
صــادره  دســتورات  وظیفه شناســی 
ــتورات  ــرده و دس ــال ک ــاال را اعم از ب
جدیــدی بــه پاییــن صــادر می کردنــد.

ــه  ــت ک ــد اس ــن معتق ــت همچنی آرن
نفــس فعــل شــرورانه نیازمنــد حداقلــی 
از اســتعداد و حتــی بــه تفســیری 
اســت، حــال  از خالقیــت  گونــه ای 
ــی  ــای اجرای ــیاری از مقام ه ــه بس آن ک
حــزب نــازی ســاده و بــه تعبیــری 

بوده انــد.5 احمــق  عامیانه تــر 

 Hannah( آلمانــی:  بــه  آِرنْــت  هانــا   .4
Arendt) زاده ی 14 اکتبــر 1۹۰۶ در لینــدن–

لیمــر، هانوفــر- درگذشــته ی 4 دســامبر 1۹۷5 
فلســفه ی  فیلســوف  آمریــکا؛  نیویــورک،  در 
آلمانی-آمریکایــی  تاریخ نــگار  سیاســی، 

بود. 

5. Eichmann in Jerusalem, Hannah 

خدشــه ناپذیری  و  ثبــات  من ِبــاب 
همــان قانــون ازلــی مذکــور در ابتــدای 
ــل  ــس از 28 آوری ــه پ ــود ک ــخن ب س
1۹45 - روز تســخیر برلیــن توســط 
ــوم  ــش س ــقوط رای ــرخ و س ــش س ارت
- بــار دیگــر ســاختار فرهنگــی آلمــان 
ــت داد  ــود را از دس ــت خ ــجام باف انس
ــب  ــوری منقل ــه ج ــد ده ــی چن و ط
ــرمگین از  ــان ش ــردم آلم ــه م ــد ک ش
جنایــات اسالفشــان در نوع دوســتی 
بســیار پیــش  رفتنــد تــا بــه زعــم 
اشــتباهات  هزینــه ی  خودشــان 
گذشــته را بپردازنــد و حســاب خــود را 

ــد. ــدا کنن ــان ج از پیشینیانش
همیــن  نگارنــده،  گمــان  بــه 
ــرط  ــتانه بی قیدوش ــت بشردوس سیاس
آلمــان در عصــر حاضــر اســت کــه 
بیشــتر  مقصــد  بــه  تبدیــل  را  آن 
ــرده اســت،  ــدگان ک مهاجــران و پناهن
بــدون  البتــه  کــه  سیاســت هایی 
نبوده انــد و وقایعــی چــون  تبعــات 
جــدی  درخواســت  و  برگزیــت۶ 
بــرای  اروپــا  اتحادیــه ی  از  فرانســه 
تجدیــد نظــر در قوانیــن رفت و آمــد در 
حــوزه ی شــنگن۷ را درپی داشــتند.

Arendt, Viking Press, 1963
۶. برگزیت )Brexit( به چم خروج بریتانیا از 

اتحادیه ی اروپا 
در پی یک همه پرسی در سال 2۰1۶ برای 

خروج از اتحادیه ی اروپا دولت بریتانیا اعالم کرد 
در 2۹ مارس 2۰1۷ رویه ی رسمی برای خروج 
را آغاز خواهد کرد. در نهایت بریتانیا روز جمعه 
31 ژانویه سال 2۰2۰ میالدی ساعت 11 شب 

به وقت محلی از اتحادیه ی اروپا جدا شد.
Asa Bennett (27 January 2020). 
«How will the Brexit transition 
period work», Telegraph.
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اساســی ترین تفــاوت انســان و ســایر 
ــت.  ــا اس ــتجوی معن ــات در جس حیوان
ویکتــور  مشــاهده های  از  یکــی  ایــن 
فرانــکل روانشــناس اتریشــی اســت کــه در 
ــای  ــی دوم؛ در کمپ ه ــگ جهان ــول جن ط
ــرد.  ــر می ب ــه س ــازی ب ــان ن ــز آلم متمرک
ــن  ــی، مهم  تری ــرای زندگ ــدف ب ــتن ه داش
ــدت  ــول م ــت. در ط ــحالی اس ــل خوش عام
نیازانســان های  اساســی ترین  زیــادی 
نخســتین یافتــن آب وغــذا و شــکار نشــدن 
توســط حیوانــات دیگــر بــود. اگرچــه انســان 
نخســتین بیشــتر از انســان مــدرن وقــت آزاد 
داشــت ولــی بیشــتر وقتــش را صــرف زنــده 
مانــدن و بقــا می کــرد. مدت هــا بعــد همیــن 

انســان کــه در معــرض انقــراض بــود شــروع 
ــادی  ــدت زی ــرد. م ــدن ک ــاخت تم ــه س ب
ــه  ــازمان یافت ــان س ــه ادی ــید ک ــول نکش ط
ــی  ــدند،اعتقادات مذهب ــر ش ــع ظاه در جوام
بــرای هرکســی عزیــز اســت و بــرای دیگــران 
قابــل احتــرام. اگرچــه بحــث پیرامــون وجــود 
ــدون اینکــه  ــا روزگار کنونــی نیــز ب ــق ت خال
بتــوان نتیجــه مطلوبــی از آن گرفــت ادامــه 
یافتــه اســت،نمی تــوان منکــر ایــن مســئله 
شــد کــه اعتقــاد بــه خــدا باعــث ایجــاد معنا 

در زندگــی انســان مــی شــود.

امــا بــه مــرور زمــان اوضــاع  جهــان 
کمــی پیچیده تــر شــد. امــروزه کیفیــت 

ــه شــکل  ــاه انســان های سراســر جهــان ب رف
ــر  ــه اســت؛ اکث ــل توجهــی افزایــش یافت قاب
ــد  ــز دسترســی دارن ــه آب تمی ــا ب انســان ه
ــی  ــات کاف ــردن حیوان ــه جــای شــکار ک و ب
ــه  اســت یــک پیــاده روی چنــد دقیقــه ای ب
ســوپرمارکت داشــته باشــند.با پیشــرفت 
ــف  ــای مختل ــرای بیماری ه ــکی ب ــم پزش عل
ــه  ــال اینک ــده و احتم ــاخته ش ــن س واکس
ــه  ــرد ب ــاده بمی ــای س ــانی از بیماری ه انس
ــای  ــه نیازه ــون ک ــر رســیده اســت. اکن صف
ــت؛او  ــده اس ــرف ش ــر ط ــان ب ــی انس ابتدای
وقــت بیشــتری بــرای تفکــر دربــاره زندگــی 
دارد. بــا مطالعــه دقیــق زندگــی، انســان 
ــدف در آن  ــا و ه ــی معن ــای خال ــه ج متوج

   امیرحسین ناظمی

مرد بیچاره
گوستاو کوربت

   صنعت نفت اهواز
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می شــود. نبــود هــدف بــرای زندگــی باعــث 
ــود.  ــف می ش ــی مختل ــالالت روان ــروز اخت ب
ــت در  ــن وضعی ــه ای ــکل متوج ــور فران ویکت
بیمــاران خــود شــد و از آن بــه عنــوان خــال 

ــاد کــرد.  وجــودی ی
ــه ای  ــو نظری ــام مازل ــناس آبراه روانش
ــان  ــان بی ــای انس ــرم نیاز ه ــوان ه ــه عن را ب
کــرده اســت کــه اگرچــه توســط همــه 
ــکات  ــا ن ــه نشــده، ام جامعــه علمــی پذیرفت
جالبــی را بیــان می کنــد. بــر اســاس آن 
ــرف  ــد برط ــه بای ــان ک ــاز انس ــتین نی نخس
شــود نیاز هــای پایــه هســتند از جملــه 

ــذا، آب، خــواب و  غ
... ســپس امنیــت و 
ــمانی  ــالمت جس س
و ... در درجــه بعــد 
عشــق،  خانــواده، 
ــی و...  ــط عاطف رواب
باالتــر  درجــه  در 
عــزت و احتــرام و 
درنهایــت در طبقــه 
ی آخــر رســیدن به 
ــه  ــت ک ــزی اس چی
می خواهــد  فــرد 
باشــد. امــروزه اکثــر 
انســان ها مشــغول 
نیازهــای  رفــع 
ــه  ــاز ب عاطفــی و نی
هســتند.  احتــرام 
بــاور غلطــی کــه در 
مغــز انســان مــدرن 
ــن  ــه ای ــای گرفت ج
ــس از  ــه پ ــت ک اس

ــور  ــه ط ــروت؛ ب ــول و ث ــه دســت آوردن پ ب
معجــزه آســایی خوشــحال می شــود امــا 
ــروت  ــول و  ث ــه داشــتن پ ــی اســت ک بدیه
بــرای خوشــبختی کافــی نیســت. در حقیقت 
ــا رفــع نیازهــای پایــه باعــث  ثــروت فقــط ب
کامــال  آن  از  فراتــر  و   می شــود  شــادی 
بی اثــر اســت. زمانــی کــه پــول کافــی بــرای 
پشــتیبانی مالــی از خــود و خانــواده بــه 
ــول  ــه دســت آوردن پ ــا ب ــد، ب دســت آوردی

بیشترخوشــحال  ترنخواهیــد شــد.

تــا اینجــا نتیجــه می گیریــم کــه 
ــت  ــه دس ــان ب ــه خواه ــان همیش انس
آوردن زندگــی شــاد اســت امــا همیشــه 
در ایــن راه شکســت می خــورد چــون تصــور 
می کنــد اگــر فــالن چیــز را خریــد یــا فــالن 
ــاد و خوشــحال  ــد ش ــا اب ــام داد ت کار را انج
خواهــد ماند،امــا ایــن خوشــحالی ابــدی 
نخواهــد بــود و پــس از مدتــی شــرایط 
عــادی می شــود و انســان بــه همــان حالــت 
نخســتیه بــاز می گــردد. در نهایــت فــرد 
محکــوم اســت کــه تــا ابــد روی ایــن چرخــه 
بــه دنبــال خوشــحالی بــدود. اما نکتــه جالب 

ــه  ــا بازگشــت خوشــحالی ب اینجاســت کــه ب
ــد.  ــر نمی کن ــدف تغیی ــت، ه ــت نخس حال
بــرای مثــال ازدواج کــردن و صاحــب فرزنــد 
شــدن، نقــش قابــل توجهــی در خوشــبختی 
ــوش  ــوب و خ ــز خ ــه چی ــدا هم دارد. در ابت
ــاع  ــال اوض ــن س ــد از چندی ــا بع ــت ام اس
ــش  ــادی بخ ــس ش ــزد و ح ــم می ری ــه ه ب
ــود  ــای خ ــودن ج ــدر ب ــوهر،مادر و پ زن، ش
را بــه اســترس و اضطــراب می دهــد. بــا 
ــی رود،  ــن م ــادی از بی ــه ش ــن ک ــود ای وج

ــری  ــد و تغیی ــی می مان ــا باق ــدف و معن ه
ــر و  ــط دیگ ــواع رواب ــداری ان ــد. پای نمی کن
حتــی شــغل هــم وابســته بــه هــدف و معنــا 
اســت. گرچــه هــرکاری بــا ســختی و مشــکل 
همــراه اســت؛در نهایــت اگــر بــا چیــزی کــه 
ــس آن  ــد پ ــان باش ــد یکس ــان می خواه انس

ــت. ــادار اس ــان معن ــرای انس کار ب

هــا  انســان  اکثــر  فهمیدیــم 
ــد  ــی بپردازن ــه کارهای ــد ب می خواهن
کــه از آن لــذت می برنــد و تجربــه 
ثابــت کــرده اســت بــرای هرکــس کاری 
بخــش  لــذت 
اســت کــه معنــادار 
طیــف  باشــد.اما 
کــه  کارهایــی 
ــذت  ــان از آن ل انس
آن چنــان  می بــرد 
اســت  وســیع 
آن  انتخــاب  کــه 
ــر شــخص  ــرای ه ب
اســت. در  دشــوار 
ــچ  ــتا هی ــن راس ای
را  دســتورالعملی 
ــش  ــود از پی نمی ش
تعییــن کرد؛مثــال 
اگــر  بگوییــم 
همگــی ســه وعــده 
نــان پنیــر بخوریــد، 
را  پیانــو  نواختــن 
بیاموزیــد و فــالن 
شــغل را برگزینیــد؛ 
ــدف  ــک ه ــی ش ب
ــه  ــرد! ب ــد ک ــدا خواهی ــود را پی ــی خ زندگ
همیــن دلیــل ویکتــور فرانــکل عنــوان نمــود 
کــه پیــدا کــردن هــدف بــرای هــر شــخص 
متفــاوت اســت و هرکــس بایــد بــه تنهایــی 
ــه  ــدا کند.هم ــش را پی ــی خوی ــدف زندگ ه
ــواه  ــواه ناخ ــر، خ ــر حاض ــان های عص ی انس
ــم  ــش اجتماعــی عظی ــک آزمای بخشــی از ی
ــه اســت  ــن گون ــن آزمایــش بدی هســتند. ای
ــای آن  ــرکت کننده ه ــه ی ش ــه هم ــه ب ک
دسترســی بــه تکنولــوژی، آمــوزش، اینترنــت 
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و  شــده  داده  رفاهــی  امکانــات  دیگــر  و 
ــات  ــا ایــن امکان مشــاهده مــی شــود کــه آی
ــا  ــود ی ــادی می ش ــبختی و ش ــث خوش باع

ــر. خی

ایــن  بابــت   «: می گوینــد  بســیاری 
ولــی  گزاریــم،  ســپاس  امکانــات 
ــم  ــی چ ــوچ و ب ــان پ ــی همچن زندگ
ــرد؟«  ــه کار ک ــد چ ــت.اکنون بای اس
چالش هــای  بــا  هرعصــری  در  انســان ها 
ــال  ــاید خ ــدند. ش ــی ش ــه م ــی مواج مختلف
وجــودی، چالــش نســل کنونــی باشــد.

ــخصی  ــداف ش ــال اه ــه دنب ــه ب ــانی ک انس
ــن  ــزی از ای ــا هرچی ــق، کار ی ــون عش همچ
قبیــل بــرود؛ چیــزی در ایــن دنیــا  نصیبــش 
ــرف  ــی اش ص ــام زندگ ــه تم ــود وگرن می ش
ــه وارد  ــد ک ــور کنی ــت. تص ــده اس ــچ ش هی
یــک جنــگل تاریک و ترســناک شــده ایــد. از 
بقیــه افــراد حاضــر می پرســید:» بــرای چــه 
اینجــا هســتیم؟ « ولــی هیــچ کــس از جملــه 
پــدر، مادر،معلــم و... جــواب را نمی دانــد. 
دراعمــاق جنــگل زندگــی جریــان دارد و 
می توانیــد گنــج ارزشــمندی را پیــدا کنیــد 
ــوید  ــگل ش ــد وارد جن ــر می خواهی ــا اگ ام
ــا هیوالهــای ترســناکی  ــه تنهایــی ب ــد  ب بای
ماننــد تنهایــی، افســردگی، انــدوه و آدم هــای 

کینه جــو مبــارزه کنیــد.
بــا وجــود زندگــی در روزگاری که بی شــک 
بویــی از محبــت نبــرده اســت و بدبختــی در 
ــد  ــد ناامی ــت؛ نبای ــر اس ــاب ناپذی آن اجتن
شــد و از درون مــرد. بایــد مســتقیم بــه 
چشــم های دلهــره آور زندگــی خیــره شــد و 
دل بــه دریــا زد. ایــن شــاید تنها راهی باشــد 
ــه هــدف دســت یافــت.  ــا آن ب کــه بتــوان ب
ــرای  ــدن و داشــتن ایــن فرصــت ب ــده مان زن
یافتــن معنــای زندگــی یــک معجــزه اســت. 
ــدون رضایــت  ــن کــه ب ــر ای انســان عــالوه ب
ــی  ــد، آن هــم دنیای ــا می آی ــه دنی ــش ب خوی
کــه رفتــار خصمانــه دارد، بایــد بــه تنهایــی 
راه خــود را در ایــن آشــفته بــازار پیــدا کنــد. 
اگــر واقــع بینانــه بــه وضعیــت زندگــی نــگاه 
کنیــم، قطعــا تعجــب می کنیــم کــه چطــور 
بســیاری از مــا در ایــن دریــای پــر از شــک و 

ــم. ــد دوام می آوری تردی

انســان  درون  از  معنــا  داشــتن 
ــا  ــودن ب ــرد؛ از حــس ب ــمه می گی سرچش
ــه از  ــام کاری ک ــا انج ــه ت ــان گرفت عزیزانم
آن لــذت می بریــم. بایــد حداقــل بــه مقــدار 
ــد  ــا می گنج ــانی م ــز انس ــه در مغ ــی ک کم
ــاه عمــر انســانی،  ــا مــدت کوت و متناســب ب
ــرا  ــت. چ ــی چیس ــن زندگ ــم ای ــم چ بفهمی
خودمــان را فریــب بدهیــم و وانمــود کنیــم 
ــی را درک  ــم زندگ ــر و ب ــه ی زی ــه هم ک
کــرده ایــم؟ بــه دور و اطــراف نــگاه کنید،آیــا 
ــرا  ــه ی ماج ــد، هم ــه می بینی ــی ک چیزهای
ــت و  ــی گش ــدن، کم ــا آم ــه دنی ــت؟ ب اس
ــه  ــردن ب ــود ک ــوردن، وانم ــذا خ ــذار، غ گ

اینکــه همــه چیــز بــا عقــل جــور در می آیــد 
اتفاقــات  مجمــوع  مرگ.ایــن  وســرانجام 
ــرده  ــس پ ــی شــک در پ ــی اســت؟ نه؛ب کاف
ی ظاهــر، جهانــی دیگــر مخفــی شــده اســت 
کــه حتــی در تخیــل انســان هــم نمی گنجــد. 
بــه زندگــی خوش آمدید؛جایــی کــه مجســمه 
هــای ســخنگوی ســاخته شــده از گوشــت و 
اســتخوان روی یــک تکــه ســنگ معلــق در 
ــت روزی  ــد و در نهای ــی می کنن ــا زندگ فض
بلعیــده  خورشــید  توســط  ســنگ  ایــن 
می شــود. هیچکــس نمی دانــد چــه کاری 
ــی  ــا عوض ــان ه ــه ی انس ــرد و هم ــد ک بای
ــان  ــای خودت ــد معن ــر می توانی ــتند. اگ هس
را بســازید چــون هیــچ چیــزی در ایــن دنیــا 

ــد. ــور در نمی آی ــل ج ــا عق ب

جیغ
ادوارد مانچ
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گلبــاران«  »مقدمتــان  عــرض  بــا 
حضــور  نوورودی هــا.  خدمــت  بــه 

بــاد!!! گرامــی  فرخنده تــان 
بدانیــد کــه اگــر حتــی بــه قــول خیــام 
ــردون را  ــود گ ــان نب ــان: »از آمدنت ج
ــی  ــک ال ــرای ی ــم ب ــود،« دســت ک س
ــامانه ی  ــیر س ــک مس ــه ترافی دو هفت
برتریــن دانشــگاه ایــران - که ســردرش 
زبانــزد خــاص و عــام اســت - بــه 
نحــوی دود کــرد کــه در راســتای 
ــِن  ــگاه ژاپ ــئوالن دانش ــر مس ــن خب ای
مرکــز از دانشــجویان برتریــن دانشــگاه 
ــا ارســال رایانامــه ی شــخصی  ــران ب ای
عذرخواهــی کردنــد. در واقــع ماجــرا از 
ــه  ــن ســامانه ب ــه ای ــود ک ــرار ب ــن ق ای
همــه ی مــا هنــگام ورود  بــه  کالس 
اطــالع مــی داد کــه: خواهرهــا برادرهــا 
یکــم تازه ســازی )رفــرش( کنیــد و 
ــد  ــا آمدن ــینید. ورودی ه ــر بش جمع ت
ــا  ــران. ج ــگاه ای ــن دانش ــایت برتری س
بــرای همــه ی شــما هســت. لطفــاً 

ــد... ــکاری کنی هم

را  دانشــجوهاتان  محتــرم  اســاتید 
مثــل  هــم  این هــا  به صف کنیــد. 

خودتــان!  بچه هــای 
دانشــجویان  راســتا،  همیــن  در 
آمــوزش  بــا  همیشــه درصحنه 
همیشــه درنمازخانه تمــاس گرفتنــد 

امــا متوجــه شــدیم مســئوالن آمــوزش 
بــرای حــل مشــکالت انتخابــات و 
آن  در  - کــه  امــور  تســریع  بــرای 
حــاذق هســتند - و بــرای ارائــه ی 
ــن  ــادار و مطمئ ــا، ج ــامانه های زیب س
خــود بــه ایالــت نــوادا ســفر کرده انــد.

در نتیجه همان همیشگی! 

خالصه آن که: 
امســال  چنــد  هــر  ورودی هــا،  ای 
ــا نقشــه ی دانشــگاه  ــن نیســت ت ممک
نقشــه های  از  کــه  را  بزززززرگمــان 
اندریــاس  ســن  جی تــی اِی  بــازی 

خوش آمدید 
به این آشفته 

بازار 

بزرررررگ تــر   )GTA: San Andreas(
ــا  ــم ام ــوزش  دهی ــما آم ــه ش ــت ب اس
را  بعید ُالخــروج  َمــِن  پیشــنهاد های 
ــت  ــنوید )از پش ــان بش ــوش ج ــه گ ب
برایــم  می کنــم  خواهــش  صحنــه 
ــد.  ــد تیکــه چــوب بیاری کرســی و چن
یــک موســیقی متــن ســنتور هــم 
پخــش کنیــد لطفــاً(. در ذیــل بــه 
ــاره  ــری اش ــای کوزه گ ــی فوت ه برخ

: می کنــم
ــی در  ــت ول ــه گذش ــا ک ــزان از م عزی
ــس اَپ  ــروه وات فضــای مجــازی و در گ
جملــه ی  از  همــواره   )WhatsApp(

نگین قربانی
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نیســت  وصــل  »صــدا  طالیــی 
اســتااااااد« بکارببریــد.

ــود  ــن ب ــا ای ــل م ــزرگ نس ــتباه ب اش
ــت.  ــده می دانس ــدا را وصل ش ــه ص ک
ــق  ــک تحقی ــه ی ــر هفت ــه ه در نتیج
ــرده،  ــپ ک ــام داده و تای ــو انج کوچول
مطالعــه  صفحــه   2۰۰ هفتــه  هــر 
 )pv( کــرده و حاصــل کار را پــی وی
ــا  ــان ب ــا ایش ــتادیم ت ــتاد می فرس اس
دانشــگاه  ســایت  در  آن  بکاربــردن 

ــد. ــالی کنن ــود اپ ــر خ ــورد نظ م
یادتــان  بپرهیزیــد.  میکروفون هــا  از 
بیســت  تــا شــعاع  باشــد همــواره 
کیلومتــری شــما میکروفون فروشــی 
ــدارد و تمــام میکروفون هــای  وجــود ن
ــت.  ــده اس ــکار ش ــما احت ــه ش منطق
ــه پرســش  در نتیجــه از جــواب دادن ب
»شــما مایلیــد صحبــت کنیــد؟« در 

ــد. امانی
هــر بــار در معــرض خطــر بودیــد 
ــن  ــرون. ای ــد بی ــریع از کالس بزنی س
ــه  ــن عرص ــفید ای ــک موس ــرف را ی ح
ــدن  ــد. در صــورت مان ــه شــما می زن ب
ــار  ــی در انتظ ــت خوش در کالس عاقب

ــود. ــد ب ــما نخواه ش
یادتــان باشــد اینترنــت کشــور مــا 
ــی  ــما حت ــت. ش ــا نیس ــت ناس اینترن
ــر  ــت پ ــدا اینترن ــه خواســت خ ــر ب اگ
ــک  ــتید، همیشــه ی ــم داش ســرعت ه
ــت  ــا نشــان اینترن عکــس از صفحــه ب
توجــی)2G( داشــته باشــید تــا مدارک 

شــما محکمه پســند باشــد.
گاهــی شــما صــدا دارید اســتاد نــدارد. 
گاهــی ســامانه در حــال ارتباط ســازی 
وصــل  صفحه کلیــد  گاهــی  اســت. 
نیســت. گاهــی حــروف تایپ شــده 
دیگــران  بــرای  شــما  توســط 

به هم ریختــه نمایــش داده می شــود. 
ــت و  ــف نیس ــت قی ــر هس ــی قی گاه
ــای از  ــن لحظه ه ــی همی ــی زندگ گاه
ــه شــدن اســت؛  ــرون انداخت کالس بی
ــای  ــن لحظه ه ــز ای ــی ج ــر زندگ مگ
تلــخ و شــیرین گذرانــدن بهتریــن 
دانشــگاه  در  زندگــی ات  ســال های 

ــت؟  اس
ــدر  ــرم را ق ــن ت ــه ای ــنهاد آن ک پیش
بدانیــد چــون ایــن تــرم شــما در 
ــر کالس  ــی س ــود و باران ــوای مه آل ه
ــی در  ــد ول ــو داری ــش و پت ــود بال خ
تــرم حضــورِی زوج، وارد مرحلــه ی 
بعــد می شــوید. در آن جــا اگــر تابلــوی 
زنــگ زده ی نــام دانشــگاه، اتوبــوس 
ــی  ــواهدی مبن ــه ش ــا )ک ــد م رفت و آم
ــر  ــی غی ــس اتوبوس ــه هیچ ک ــر این ک ب
از مــورد نام بــرده در ایــن دانشــگاه 
ــِم  ــدارد(، پرچ ــود ن ــد وج ــده باش دی
پــاره  شــده جلــوی در، راهرو هــای 
دانشــکده ی حقــوق - کــه شــب ها 

صــدای قژ قــژ درش از فیلــم
ترســناک تر  تبــرش  بــا  یــارو  آن 
را  تابســتانه  ملخ هــای  و   - اســت 
دیدیــد پــس از آن جهــان تکــراری 
ــد  ــاب واح ــمت انتخ ــا قس ــت )آه اس
ــا رو  ــد المپ ه ــم بای ــر اآلن بگ ــم اگ ه
خامــوش کنیــم و خنــج بکشــیم پــس 
ــرای یــک شــماره دیگــر(. ــم ب می ذاری

ــر  ــت ب ــرایط ازهرجه ــه ش ــا ک  از آنج
ــت و  ــور نیس ــردم کش ــراد م ــق م وف
در آمارهــا دومیــن کشــور خشــمگین 
)آیــا  شــده ایم  عنــوان  جهــان 
می دانســتیِد ایــن شــماره(، از خداونــد 
ــرای خــود آراااامــش تقاضــا کنیــد و  ب
زیــر لــب ایــن شــعار پرمعنــا را بــا مــن 
ــادآوری  ــه ی ــد: »ای آن ک ــه کنی زمزم

ــگ فســا در  ــعارت، تفن ــرم ش ــان ت می
ــای  ــه جــای تفنگ ه ــا ب انتظــارت« ام
زمینــی، دوســتانتان را بــه تفنــگ 
الهــی بســپارید کــه همانــا بهتــر اســت. 
ــات  ــه اتفاق ــن مرحل ــد از گــذر از ای بع

ــت. ــری در راه اس بهت
ــی  ــر بدبخت ــه ه ــزی ب ــای پایی روزه
شــاید بگــذرد امــا چانــه زدن آخــر 
ــدوارم  ــرم بحــث دیگــری اســت! امی ت
در میــان تمــام دختــران و پســران 
ــا  ــه درس ب ــتاقان ب ــما مش ورودی ش
ــه ی: »آخــه  ــه جمل توســل جســتن ب
شــاید لــج کنــد« تمــام حرف هــای 
اســاتید را در پایــان تــرم تاییــد نکننــد 
ــار  ــد یکــی در انب ــا اگــر شــما دیدی ام
بــرای مــا کنــار بگذاریــد. اســاتید البته 
مســئله  بــا  دموکرات محــور  کامــاًل 
ــد؛  ــورد کردن ــازی برخ ــا مج آزمون ه
به این صورت کــه تــرم گذشــته کــه 
ــی در  ــه مهربان ــان یکپارچ ــام جه تم
ــا بــود بعضــی اســاتید  مقابلــه بــا کرون

ــد: ــا گذاردن ــل م ــه راه مقاب س
نخســت آن کــه آزمــون مــا بــه صــورت 

شــفاهی برگــزار شــود.
دوم آن کــه ارزیابــی پایانــی بــه صــورت 

شــفاهی برگزار شــود.
ســوم آن کــه آزمــون نهایــی بــه شــکل 

بیانــی برگــزار شــود.
ــرس همــگان از  ــه ت ــرم هــم ک ــن ت ای
ــر  ــه مگ ــوس ریخت ــای منح ویروس ه
ــوادا  ــج ن دعــا کنیــم کــه نخســت نتای
مشــخص شــود و دوم ویــروس بــا 
دانشــجو راه بیایــد وگرنــه دانشــجو در 
ــار  ــام بیم ــهر خــون و قی ــه ش ــفر ب س

می شــود.
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انتخــاب، واژه ای اســت کــه در زندگــی روزمــره ی خــود آن  را و یــا 
ــن  ــردن، منتخبی ــاب ک ــم. انتخ ــه کار می بری ــیار ب ــتق های آن  را بس مش
ــه کار  ــدازه ای ب ــه ان ــتند، ب ــتق ها هس ــن مش ــماری از ای ــات ش و انتخاب
می بریــم کــه شــاید کم تــر کســی از میــان مــا بدانــد کــه واژه ای پارســی 

ــت. نیس
ــه  ــت ک ــردی ای هس ــوز کارب ــا هن ــه بس ــن و چ ــه واژه ای که ــی ک درحال
واژه  و آن  را در خــود جــای می دهــد  "انتخــاب"  تمامــی مشــتقات 
"برگزیــدن" اســت. واژه ای پارســی کــه در دهه هــای گذشــته در میــان مــا 

ــت. ــده اس ــرد ش ــیار کم کارب بس

ــش  ــر آل ــر او و ب ــاد ب ــالة ب ــه ص ــد راک ــد محم ــه برگزی ــدای را ک ــر خ ــپاس م »س
ــالم«1  س

»سپاس مر خدای را که برگزید امیرالمونین را از اهل این ملت«

تاریخ بیهقی ص 308

انتخاب

انتخابات

منتخب
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برگزیده

گزینشی،
گزیده

برگزیده،
سرآمد

برگزیدنبرگزیدنواژه ماهواژه ماه

دقیقی چار خصلت برگزیده ست * به گیتی در ز خوبیها و زشتی.1 

دقیقی

برگزیدبرگزید

برگزیدهبرگزیده

همترازها

سکندر بیارد سپاهی گران * ز روم و ز ایران گزیده سران.1 

فردوسی بزرگ

گزیدهگزیده

ُشه بر آن عقل و گزینش که تراست * چون تو کان جهل را کشتن سزاست.1 

موالنا جالل الدین محمد بلخی

گزینشگزینش

Chose | همتراز: انتخاب
/Barguzidan/



ــران  ــته در ای ــال گذش ــد س ــه در چن ــت ک ــی ای اس ــای عکاس ــن پروژه ه ــی از عظیم تری ــی« یک ــاهد عین ــک ش ــت ی ــه روای  »ب
انجــام شــده اســت: پــروژه ی سه ســاله  ای کــه شــامل تحقیــق فــراوان هــم بــوده، ثبــت هفــده فریــم اســت کــه اجــرای بســیار 
ــاری رســانده اند؛  ــی ی ــم اخالق ــه خان ــی ب ــروه بزرگ ــا گ ــن عکس ه ــد. در اجــرای ای ــم دارن ــی ه ــر از جزئیات ــق و پُ خــوب و دقی
از جملــه ساســان توکلی فارســانی )عــکاس و مجــری جلوه هــای بصــری( و ژیــال مهرجویــی )طــراح صحنــه و لبــاس(.

آزاده اخالقــی، ایده پــرداز و کارگــرداِن ایــن مجموعــه ی 17 عکســی می گویــد: »امــروز آرمان گرایــی ســوژه ی تمســخر خیلی هــا 
شــده اســت، مــردم کســانی را کــه اهــداف بلنــد و دور از دســترس دارنــد دســت می اندازنــد. بــرای من ولی کســانی کــه می جنگند 
ــم.« ــود کــه ســتایش می کن ــاد کســانی ب ــده کــردن ی ــم زن ــد. هدف ــد بســیار محترمن ــدا می کنن ــی جانشــان را ف ــرای آرمان و ب

در ایــن مجموعــه بــه مــرِگ ایــن افــراد پرداختــه شــده اســت: »جهانگیرخــان صوراســرافیل و نصــراهلل ملک المتکلمیــن )3 تیــر 
ــزدی  ــد فرخی ی ــر 13۰3(«، »محم ــقی )12 تی ــرزاده عش ــر 13۰۰(«، »می ــیان )1۵ مه ــان پس ــل محمدتقی خ 12۸7(«، »کلن
)2۵ مهــر 131۸(«، »تقــی ارانــی )1۴ بهمــن 131۸(، »آذر شــریعت رضوی، مصطفــی بزرگ نیــا، احمــد قندچــی )16 
آذر 1332(«، »فــروغ فرخــزاد )2۴ بهمــن 13۴۵(«، »محمــد مصــدق )1۴ اســفند 13۴۵(«، »غالمرضــا تختــی )17 دی 
ــرداد 13۵6(«،  ــریعتی )2۹ خ ــی ش ــر 13۵۵(«، »عل ــرف )۸ تی ــد اش ــهریور 13۴7(«، »حمی ــی )12 ش ــد بهرنگ 13۴6(«، »صم
ــر 1377(« ــهیدثالث )1۰ تی ــهراب ش ــن 1363(«، »س ــری )2۵ بهم ــدی باک ــهریور 13۵۸(«، »مه ــی )1۹ ش ــود طالقان »محم

آذر شریعت رضوی، مصطفی بزرگ نیا، احمد قندچی - ۱۶ آذر ۱۳۳۲ -  دانشکده ی فنی، 
دانشگاه تهران، تهران

وســط زنــگ دوم حــدود ســاعت ده صبــح، زنــگ نابهنــگام دانشــکده بلنــد شــد و مــا هــم مثــل همــه ی هم کالســی ها بیــرون 
ریختیــم و باخبــر شــدیم کــه در کالس دوم راه و ســاختمان در حالــی کــه مهنــدس شــمس ملــک آرا مشــغول تدریــس بوده انــد 
ــره ی کالس  ــرف پنج ــه ط ــوند و ب ــان وارد کالس می ش ــر فرمانده ش ــلح و افس ــرباز مس ــود و دو س ــاز می ش ــان در کالس ب ناگه

به روایت یک شاهد عینی )رشته فرتور(
آزاده اخالقی

https://mohsen.gallery/fa/books/by-an-eye-witness-2/


شماره دهم - آذر 1399

ــرای  ــد دو نفــری کــه ب ــه فرمانده شــان می گوین ــد نشــان داده و ب ــار پنجــره نشســته بودن ــد و دو دانشــجو را کــه در کن می رون
ــد. ]...[  ــا را می ده ــتگیری آن ه ــتور دس ــده دس ــد. فرمان ــر بودن ــن دو نف ــد همی ــخره کرده ان ــا را مس ــکلک درآورده و م ــا ش م
دانشــجویان را کشان کشــان بــه خــارج از کالس می برنــد و مهنــدس شــمس جریــان را بــه گــوش رییــس دانشــکده می رســاند 
ــه ایــن عمــل می دهــد کــه یکــی از دانشــجویان کالس  کــه ایشــان هــم دســتور زدن زنــگ دانشــکده را بــه عنــوان اعتــراض ب
روی میــز مــی رود و بــا دادن شــعار مــرگ بــر حکومــت نظامــی فریــاد می زنــد: »در خفقــان حاکــم بــر دانشــگاه و در زیــر چکمــه 
ــی رود و  ــه طــرف در کالس م ــرده ب ــرت ک ــراف پ ــه اط ــش را ب ــد«. کتاب های ــوان درس خوان ــه نمی ت ــربازان مســلح ک ــای س ه
ســایر دانشــجویان هم ز مــان بــا خــوردن زنــگ، کالس را تــرک کــرده در کریــدور مرکــزی دانشــکده شــروع بــه تظاهــرات کــرده 
بــا دادن شــعارهای مــرگ بــر حکومــت نظامــی، مــرگ بــر شــاه، مــرگ بــر زاهــدی دیکتاتــور و درود بــر مصــدق، آزادی دوســتان 
ــده ی نظامیــان  ــود، فرمان ــه دســت ب ــر از ســربازان تفنــگ ب دستگیرشده شــان را می خواســتند. محوطــه ی دانشــکده هــم کــه پ
بــا بلندگــو بــه دانشــجویان معتــرض دســتور خــروج از دانشــکده را داد ولــی دانشــجویان بــه دســتور او اعتنایــی نکــرده شــعار 
مــرگ بــر شــاه، مــرگ بــر شــاه را ادامــه دادنــد. فرمانــده بــا بلندگــو دانشــجویان را تهدیــد بــه تیرانــدازی کــرد ولــی کســی بــاور 
نمی کــرد کــه در دانشــگاه بــر روی دانشــجویان آن هــم در محوطــه و ســالن دانشــکده و در محیــط سربســته، تیرانــدازی کننــد. 
ولــی گویــا فرمانــده قبــاًل دســتور تیرانــدازی داشــت و نــاگاه صــدای شــلیک گلوله هــا بــا فریادهــای مــرگ بــر شــاه دانشــجویان 
در اثــر حملــه ی ناگهانــی ســربازان بــه هــم خــورد و آن هــا کــه ســالم بودنــد کمــک کردنــد کــه رفقــای مجــروح و تیرخــورده 
خــود را کــه قــادر بــه حرکــت بودنــد از صحنــه خــارج کننــد کــه بــه چنــگ ســربازان نیفتــد و چنــد تــن از دانشــجویان هــم 
ــه ســینه  ــود کــه پــس از اصابــت تیــر ب ــر زمیــن شــدند. و آذر یکــی از چنــد نفــری ب ــا نقــش ب ــا ســربازان درگیــر شــده و ی ب
ــا وجــود  ــای آذر را شــکافت و آذر ســرنگون شــد و ب ــزه، ران راســت پ ــا نی ــم ب ــه او ه ــر شــد ک ــا ســربازی درگی ــانه اش ب و ش

خون ریــزی شــدید، فریــاد مــرگ بــر شــاه او آهســته ولــی خامــوش نشــد.
در کف سالن خون مجروحان با آب رادیاتورهای سوراخ شده در اثر تیراندازی مخلوط شد و به طرف پله های زیرزمین راه افتاده و 

منظره ی وحشتناکی به وجود آمده بود. ما با بقیه دوستان که زنده بودیم فرار کردیم.

*شریعت رضوی، غالم رضا، خاطرات یک پزشک عوضی، تهران: انتشارات قصیده سرا، 13۸۴، صص 2۰-16

علــت فــوت ســه نفــر دانشــجویان دانشــگاه از طــرف اداره ی پزشــکی قانونــی چنیــن 
تشــخیص داده شــده اســت:

1. مصطفــی بزرگ نیــا دانشــجوی دانشــکده ی فنــی بــر اثــر یــک گلولــه کــه از طــرف راســت ســینه وارد شــده و از زیــر بغــل چــپ 
او خــارج گردیــده فــوت کــرده اســت. بــر اثــر ایــن گلولــه اســتخوان بــازوی وی بــه کلــی خــرد شــده و خون ریــزی زیــاد باعــث 
مــرگ وی گردیــده اســت. بــر پشــت شــانه ی راســت مقتــول نیــز اثــر زخــم ســرنیزه دیــده می شــود کــه تــا 1۵ ســانتیمتر زیــر 

پوســت فــرو رفتــه بــود.
2. شــریعت رضوی دانشــجوی مقتــول دیگــر تنهــا بــه علــت زخــم ســرنیزه فــوت کــرده اســت. ســرنیزه اســتخوان ران راســت وی 
را بــه کلــی خــرد کــرده و شــریان ها را پــاره نمــوده و در نتیجــه ی خونریــزی زیــاد مجــروح درگذشــته اســت. یــک گلولــه نیــز 

بــه دســت راســت وی اصابــت کــرده کــه جلــدی بــوده و نمی توانســته باعــث مــرگ باشــد.
3. مقتــول دیگــر احمــد قندچــی نــام دارد و بــه علــت اصابــت گلولــه ای کــه وارد شــکم وی گردیــده و احشــا داخلــی را پــاره نموده 
درگذشــته اســت. دیــروز و امــروز اداره ی پزشــکی قانونــی بــا حضــور نماینــده ی دادســرای نظامــی اجســاد را معاینــه کــرد ولــی 

هنــوز گــزارش رســمی در ایــن زمینــه تهیــه نگردیــده اســت.

*»گزارش پزشکی قانونی از نحوه ی شهادت سه دانشجوی دانشکده ی فنی دانشگاه تهران«، روزنــامه ی اطالعات، 17 آذر 1332

13



بــود کــه  بهمــن ۹8  تاریــخ 3۰   در 
ــا در کشــور  خبــر شــیوع ویــروس کورون
بیمــاری  ایــن  همه گیــری  و  منتشــر 
و  نظــام  در  وســیع  اختــالل  موجــب 
ســاختار کلــی کشــور شــد. محیط هــای 
ایــن  از  نیــز  دانشــگاه ها  و  آموزشــی 
قاعــده مســتثنا نبودنــد و بحــران کورونــا 
چرخــه ی  علمــی آموزشــی کشــور را نیــز 

ــرد.  ــر ک درگی
آمــوزش  جــای  مجــازی  آمــوزش 
حضــوری را گرفــت و کرونــا دانشــجویان 
و اســاتید را خانه نشــین و مجبــور بــه 
ــی  ــر، گوش ــاپ، کامپیوت ــردن لپ ت بکارب

ــرد. ــره ک ــل و غی موبای
ــرای  ــا ب ــه کورون ــی ک ــت خاص  وضعی
یعنــی  بــود  کــرده  ایجــاد  همــگان 
ــه نشــینی،  ســدهطینه ی سراســری، خان
ــود  ــکاری، رک ــغل، بی ــت دادن ش از دس
از دســت دادن  اقتصــادی، بیمــاری و 
اعضــای خانــواده و عزیزانمــان، وضعیــت 
ــم زده  ــه رق ــرای هم ــدی را ب ــی ب روح
بــود و فشــار و اضطــراب بســیاری را 
بــه اعضــای جامعــه وارد کــرده بــود، 
به طوری کــه جهانیــان بــه دنبــال بهبــود 
اوضــاع بودنــد، از رایــگان شــدن دوره های 
آموزشــی مهارت هــای مختلــف در خانــه 

تــا برگــزاری کنســرت های موســیقی 
از  آنالیــن  بازدیــد  آنالیــن،  رایــگان 
ــورت  ــه ص ــی ب ــن تاریخ ــا و اماک موزه ه
مجــازی و ... امــا در ایــن بیــن همچنــان 
ــه  ــراد جامع ــر اف ــادی وارد ب ــار اقتص فش
از جنبه هــای مختلــف قابــل بررســی 

ــت.  اس
 قشــر دانشــجو جــزو آن دســته اســت 
کــه گرانــی اینترنــت، نبــود بعضــی 
ــای  ــرکت در کالس ه ــرای ش ــات ب امکان
مجــازی، کیفیــت نامناســب کالس هــای 
از  و  بــوده  گریبان گیــرش   ... و  درس 
شــهریه پرداز  دانشــجویان  مهم تــر  آن 

   فاطمه موسوی

رشته نگاره ی »آموزش«
پاویل ُکِچنسکی 

   پردیس فارابی دانشگاه تهران
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کــه کــم جمعیــت هــم نیســتند؛ حــدود 
ــگاه های  ــجویان در دانش ــد دانش 45درص
غیردولتــی )آزاد، غیرانتفاعــی، پیــام نــور 

و ... ( مشــغول بــه تحصیل انــد. 
 ، )شــبانه(  دوم  نوبــت  دانشــجویان 
ــگاه های  ــردان دانش ــای خودگ پردیس ه
ــل را هــم  ــی و دانشــجویان بین المل دولت

ــد.  ــه کنی ــار اضاف ــن آم ــه ای ب
ســوی  از  عمدتــاً  شــهریه  تامیــن 
دانشــجویان و خانواده هــای آنــان بــا 
ــی  ــادی کنون ــرایط اقتص ــه ش ــه ب توج
هــم  آن  بیــکاری  وضعیــت  و  کشــور 
اکثــراً  در شــرایطی کــه دانشــجویان 
ــه کار  ــد و مشــغول ب درآمــد ثابــت ندارن
پاره وقــت بودنــد و بــه احتمــال زیــاد آن 
را هــم از دســت داده انــد بســیار مشــکل 
ــر  ــه ب ــی  ک ــادی و اجتماع ــار اقتص و فش
ــت.  ــاد اس ــیار زی ــود بس ــا وارد می ش آنه
می رفــت  انتظــار  درحالی کــه   
ــدم  ــل ع ــه دلی ــجویان ب ــهریه  ی دانش ش
حضــور در دانشــگاه و محــروم بــودن 
یابــد،  کاهــش  دانشــگاه  خدمــات  از 
مراکــز  و  دانشــگاه ها  از  بســیاری  در 
 25 الــی   2۰ افزایــش  بــا  آموزشــی 
بوده ایــم.  روبــرو  شــهریه  درصــدی 
ــران در نیمســال نخســت   دانشــگاه ته
و  شــبانه  دوره  شــهریه ی   ۹۹ ســال 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــازی را نس مج
افزایــش نــداده امــا در نیمســال دوم یــک 
پیش بینــی  را  درصــدی   2۰ افزایــش 

ــت.  ــرده اس ک
 پرسشــی کــه می تــوان از دانشــگاه 
ــی کالس  ــه وقت ــت ک ــن اس ــید ای پرس
ــود  ــزار نمی ش ــرم برگ ــن ت ــی در ای عمل
ــد  ــجویان بای ــرا دانش ــد چ ــد ش و نخواه
ــه پرداخــت شــهریه ی بیشــتری  ــزم ب مل
در بخــش عملــی نســبت بــه بخــش 
نظــری باشــند و یــا هزینــه کارگاه و 
پــروژه و ... چــرا بایــد در جــدول شــهریه 
وجــود داشــته باشــد و دانشــجو قبــل از 

انتخــاب واحــد ملــزم بــه پرداخــت ایــن 
ــد؟   ــهریه باش ش

اتبــاع   ( بین المللــی  دانشــجویان 
کنکــور  طریــق  از  کــه  خارجــی( 
ملــزم  امــا  شــده اند  دانشــگاه  وارد 
شــهریه  درصــد   8۰ پرداخــت  بــه 
دانشــجویان  یــا  و  هســتند  شــبانه 
بین المللــی کــه از کشــو رهای دیگــر 
در دانشــگاه های دولتــی مشــغول بــه 
تحصیل انــد و پرداخــت شــهریه آنهــا 
بــه نــرخ ارزی دالر و یــورو می باشــد 
ــا  ــی 1۰ ت ــای نجوم ــهریه ه ــه ش ــه ب ک
ــر  ــود از دیگ ــل می ش ــون تبدی 12 میلی
ــه در  ــتند ک ــجویانی هس ــته ی دانش دس
ــار  ــد ب ــادی بای ــد اقتص ــرایط ب ــن ش ای
ــه دوش  ــهریه را ب ــت ش ــنگین پرداخ س

بکشــند. 
 شــهریه ثابــت دانشــجویان ارشــد دوره 
ــان  ــدود 8۷۰ توم ــا ح ــر ب ــازی براب مج
اســت امــا بــرای دانشــجویان نوبــت دوم 
)شــبانه( ۹۷۰ تومــان. درحالی کــه بــا 
توجــه بــه آمــوزش مجــازی دیگــر نبایــد 
تفاوتــی میــان دانشــجویان مجــازی و 

ــد.  ــازی باش غیرمج
ــگاه  ــخنگوی دانش ــدری س ــد حی  احم
ــروه  ــگار گ ــا خبرن ــی ب آزاد در گفت وگوی
دانشــگاه و آمــوزش ایرنــا دالیــل افزایــش 
هزینه هــا را ایــن چنیــن اعــالم کــرد کــه

 
ــور  ــا در کش ــام هزینه ه تم
ــا  ســیر صعــودی داشــته و کالس ه
چــه بــه صــورت حضــوری برگــزار 

شــود چــه مجــازی، حقــوق 
ــد  ــدان بای ــاتید و کارمن اس

پرداخــت شــود. 

رئیــس  احمدآبــادی  نیلــی  دکتــر   
دانشــگاه تهــران نیــز در گفت وگویــی 

اعــالم کردنــد: 

هزینه هــای دانشــگاه در 
ــته  ــری نداش ــی تغیی ــرم کورونای ت

هــم  اســاس  برهمیــن  و 
دانشــجویان  شــهریه های 
ــت  ــل دریاف ــور کام ــه ط ب

. د می شــو

مراکــز  و  دانشــگاه ها  مســئولین   
ــزاف  ــای گ ــوری از هزینه ه ــی ط آموزش
بــرای ایجــاد زیرســاخت های کالس هــای 
ــک  ــه ش ــد ک ــو می کنن ــازی گفتگ مج
همیــن  در  نیــز  مــا  آیــا  می کنیــم 
سیســتم آموزشــی مشــغول بــه تحصیــل 
ــا در ســیاره ی دیگــری کــه  هســتیم و ی
ــه فکــر مــردم کشورشــان  مســئولینش ب

ــتند؟  نیس
اینترنــت،  ســرعت  بــودن  کنــد 
قطعی هــای مکــرر حیــن برگــزاری کالس 
ــت  ــه اینترن ــی ب ــدم دسترس ــن، ع آنالی
در نقــاط دوردســت کشــور و کاهــش 
ــا  ــزاری کالس ه ــت برگ ــت و کمی کیفی
از جملــه مشــکالتی  توســط اســاتید 
اســت کــه حتــی بــا گذشــت نزدیــک بــه 
یــک ســال از شــرایط کرونایــی در کشــور 

ــتیم.  ــا هس ــاهد آن ه ش
ــای  ــئولین هزینه ه ــم مس ــه زع ــر ب اگ
دانشــگاه کاهــش نیافتــه و همــان میــزان 
هزینــه ای که برای دانشــجویان در صورت 
حضــوری بــودن هزینــه می شــده در 
ــه می شــود،  آمــوزش مجــازی هــم هزین
ــذا،  ــگاه، غ ــای خواب ــد هزینه ه ــس بای پ
ــرق،  ــات، ب ــرات تاسیس ــرویس، تعمی س
آب، گاز و ... را بســیار ناچیــز بدانیــم 
حقــوق  در  را  هزینه هــا  همــه ی  و 
ــم در  ــه کنی ــاتید خالص ــدان و اس کارمن
ــی حــرف  ــا از دانشــگاه دولت ــه م حالی ک
می زنیــم و قطعــاً دانشــجویان نبایــد 
دانشــگاه ها  بودجــه  کمبــود  مســئول 

ــت؟! ــور نیس ــن ط ــند. ای باش
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برگ  ریز درختان و دانشجو 
کورونایی به صرف یک لیمو

فصل پائیز و مشق استادان
داده بر باد برگ و میوه و مو

کثرت درس و مشق و ترجمه ها
بحث با یک ُمدرِس اخمو

چند واحد دروس اسالمی 
همه آخوند، حوزوی، ریشو

آخر ترم فکر نمره و درس
نخست ترم یار زیبارو

خوب شد در َمجاز و سامانه 
نیست معلوم ظاهر و گیسو

در اتاق صرف غذا آنالین
عطر و بوی دوسیب و آلبالو

نخست درس حاضری زده ایم
آخر وقت خسته خوابالو

خوانده استاد اسم ما را حیف 
ما که مشغول ُچرتیم زیر پتو

ما ز حجم دروس حامله ایم
حاصلش زایِش سه پنج قلو 

گفتم: استاد نمره ام کم شد
گفت: حواله ات به کاسه ی زانو

برگ ریز درختان 
و دانشجو

علی  اکبر موسوی

از خراسانی تا نیمایی
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ــی  ــنده و کارگردان ــوالن؛ نویس ــتوفر ن ــازه ی کریس ــر ت ــی اث ــنده و کارگردان ــوالن؛ نویس ــتوفر ن ــازه ی کریس ــر ت اث
کــه اگــر حداقــل میــزان آشــنایی را بــا هنرســینما داشــته کــه اگــر حداقــل میــزان آشــنایی را بــا هنرســینما داشــته 
باشید،دســت کــم یــک بــار نــام و آوازه او را شــنیده ایــد؛ در باشید،دســت کــم یــک بــار نــام و آوازه او را شــنیده ایــد؛ در 

آگوســت آگوســت 2۰2۰2۰2۰ پــا بــه پــرده ســینما گذاشــت. پــا بــه پــرده ســینما گذاشــت.

ــا  ــه پ ــا ب ــام دنی ــت” در تم ــروصدایی که”تن ــزان س ــا  می ــه پ ــا ب ــام دنی ــت” در تم ــروصدایی که”تن ــزان س  می
کــرده بــود بــا انتشــار ایــن اثــر تبدیــل بــه ســکوتی کوتــاه کــرده بــود بــا انتشــار ایــن اثــر تبدیــل بــه ســکوتی کوتــاه 
ــا  ــی از نارضایتی ه ــم عظیم ــس از آن حج ــد و پ ــدت ش ــا م ــی از نارضایتی ه ــم عظیم ــس از آن حج ــد و پ ــدت ش م
بــه ســوی آن هجــوم بــرده و ســایه ای تاریــک بــر نــام ایــن بــه ســوی آن هجــوم بــرده و ســایه ای تاریــک بــر نــام ایــن 

ــر انداختنــد. ــر انداختنــد.اث اث

اثــری پیچیــده و پررمــز و راز؛اگــر بــا ســایرآثار ایــن اثــری پیچیــده و پررمــز و راز؛اگــر بــا ســایرآثار ایــن 
کارگــردان برجســته آشــنایی داشــته باشــید ایــن حقیقــت کارگــردان برجســته آشــنایی داشــته باشــید ایــن حقیقــت 
برشــما پوشــیده نیســت کــه پــر رمــز و راز بــودن، موضــوع برشــما پوشــیده نیســت کــه پــر رمــز و راز بــودن، موضــوع 
جدیــدی در آثــار وی نبــوده و او عالقــه دارد رخشــاره هایش جدیــدی در آثــار وی نبــوده و او عالقــه دارد رخشــاره هایش 
ــد  ــن مخاطــب بای ــم نباشــند؛ بنابرای ــل فه ــی قاب ــه راحت ــد ب ــن مخاطــب بای ــم نباشــند؛ بنابرای ــل فه ــی قاب ــه راحت ب
ــود را  ــه خ ــج گان ــواس پن ــاره ح ــای رخش ــا انته ــدا ت ــود را ازابت ــه خ ــج گان ــواس پن ــاره ح ــای رخش ــا انته ــدا ت ازابت
تمــام و کمــال در اختیــار آن قراردهــد تــا بتوانــد بــه همــه تمــام و کمــال در اختیــار آن قراردهــد تــا بتوانــد بــه همــه 
ــزی  ــود پایه ری ــر خ ــردان در اث ــن کارگ ــه ای ــی ک ــزی ی نکات ــود پایه ری ــر خ ــردان در اث ــن کارگ ــه ای ــی ک ی نکات
ی  نحــوه  بهتــر  درک  ببرد.بــرای  پــی  اســت  ی کــرده  نحــوه  بهتــر  درک  ببرد.بــرای  پــی  اســت  کــرده 
ــه تلقین)اینسپشــن(،  ــم ب ــوالن می توانی ــازی ن ــه تلقین)اینسپشــن(، رخشــاره س ــم ب ــوالن می توانی ــازی ن رخشــاره س
کنیــم؛  توجــه  پرســتیژ  و  کنیــم؛ میان ستاره ای)اینتراســتالر(  توجــه  پرســتیژ  و  میان ستاره ای)اینتراســتالر( 
تمامــی ایــن اثرها،آثــاری رمزآلــود و معمایــی بــوده و ذهــن تمامــی ایــن اثرها،آثــاری رمزآلــود و معمایــی بــوده و ذهــن 
مخاطــب را بــه طــرز شــگفت انگیــزی درگیــر فهــم ظرافــت مخاطــب را بــه طــرز شــگفت انگیــزی درگیــر فهــم ظرافــت 

ــد. ــی کنن ــای خــود م ــی ه ــد.و پیچیدگ ــی کنن ــای خــود م ــی ه و پیچیدگ

Tene t نگاشــته| ا

سینالکزایی

16روحــــوضی
7

(christopher nolan) نویســنده و کارگردان: کریســتوفر نــوالن
ــه ــکا | 150 دقیق ــتان، امری ــی |  انگلس ــن، علمی-تخیل اکش
بودجــه: 205 میلیــون دالر | باکــس آفیــس: 359.9 میلیــون دالر
ــر ــرادران وارن ــداد: ب ــون | برون ــگ گورانس ــاز: الدوی آهنگ س

%71 7.6 %69

امیرحسین ناظمیامیرحسین ناظمی -  - هیئت نویسندگانهیئت نویسندگان

پــردازی  امــا شــخصیت  کارگردانــی و داســتان خــوب اســت 

بــی روحــی دارد. ضعیــف و 

تنهــا  هــا  شــخصیت  وجــود  از  هــدف  می رســد  نظــر  بــه   

ــخصیت  ــه ش ــت و پیش زمین ــف اس ــایل مختل ــردن وس ــر ک منفج

ــرای  ــا آن هــا ب ــاط ب ــل ارتب ــن دلی ــه همی هــا مشــخص نیســت ب

مخاطــب دشــوار اســت.

6.5 /10

محمدحسین مرسورمحمدحسین مرسور -  - رسدبیر فرسادرسدبیر فرساد

حلــی  راه  یــک  می شــد   نــوالن  پیشــین  رخشــاره های  در 

پیــدا کــرد و رمــوز داســتان را خــارج کــرد ولــی ایــن فیلــم 

ــوی : ــعر مول ــان ش ــه س ــت ب ــر اس ــی در و پیک ــوی ب ــه هزارت  ی

 هرکســی از ظن خود شــد یار من * از درون من نجســت ارسار من

تنها باید لذت برد.
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 بدیــن ترتیــب ذهــن مخاطــب  بدیــن ترتیــب ذهــن مخاطــب 
ــون  ــراوان پیرام ــه تامــل ف ــون شــروع ب ــراوان پیرام ــه تامــل ف شــروع ب
و  کــرده  خــود  اطــراف  و محیــط  کــرده  خــود  اطــراف  محیــط 
ــائلی  ــاد مس ــث ایج ــر باع ــن ام ــائلی ای ــاد مس ــث ایج ــر باع ــن ام ای
ــا آن  ــه ت ــود ک ــن وی می ش ــا آن در ذه ــه ت ــود ک ــن وی می ش در ذه
ــته و  ــی نداش ــرای او اهمیت ــته و لحظه ب ــی نداش ــرای او اهمیت لحظه ب
ذره ای بــه آن هــا توجــه نمــی کرد.ذره ای بــه آن هــا توجــه نمــی کرد.

امــا داســتان “تِِنت”کمــی متفــاوت امــا داســتان “تِِنت”کمــی متفــاوت 
نــوالن  ی  تــازه  اثــر  نــوالن اســت؛این  ی  تــازه  اثــر  اســت؛این 
ســردرگمی  و  ناامیــدی  ســردرگمی موجــب  و  ناامیــدی  موجــب 
عــده ی کثیــری از مخاطبــان شــده عــده ی کثیــری از مخاطبــان شــده 
و بــه دنبــال آن عــده ی زیــادی و بــه دنبــال آن عــده ی زیــادی 
ــر  ــبک او را زی ــداران وی س ــر از طرف ــبک او را زی ــداران وی س از طرف

ــد. ــش بردن ــد.پرس ــش بردن پرس

ــاده  ــوالن زی ــا ن ــاده آی ــوالن زی ــا ن آی
ــت؟  ــرده اس ــت؟ روی ک ــرده اس روی ک
رخشــاره  آغازیــن  قســمت  رخشــاره در  آغازیــن  قســمت  در 
ــا در  ــخصیت ه ــوی ش ــاهد تکاپ ــا در ش ــخصیت ه ــوی ش ــاهد تکاپ ش
زمیــن نبــرد هســتیم ســپس ماننــد زمیــن نبــرد هســتیم ســپس ماننــد 
از  مــدرن  رخشــاره های  از ســایر  مــدرن  رخشــاره های  ســایر 
قســمت معرفــی شــخصیت ها گــذر قســمت معرفــی شــخصیت ها گــذر 
ــک راســت وارد داســتان  ــک راســت وارد داســتان کــرده و ی کــرده و ی
اصلــی می شــویم. گفــت وگــوی اصلــی می شــویم. گفــت وگــوی 
شــخصیت ها بــا یکدیگــر بــه شــکل شــخصیت ها بــا یکدیگــر بــه شــکل 
و  بــوده  مختصــر  و گیج کننــده ای  بــوده  مختصــر  گیج کننــده ای 
ــت  ــه ای از گف ــب لحظ ــر مخاط ــت اگ ــه ای از گف ــب لحظ ــر مخاط اگ
ــم  ــه طورحت ــود، ب ــل ش ــو غاف ــم و گ ــه طورحت ــود، ب ــل ش ــو غاف و گ
متوجــه چیــزی از آن نخواهــد شــد.متوجــه چیــزی از آن نخواهــد شــد.

رونــد رخشــاره درابتــدا بــا ســرعت رونــد رخشــاره درابتــدا بــا ســرعت 
ــث  ــود و باع ــی ش ــی م ــادی ط ــث زی ــود و باع ــی ش ــی م ــادی ط زی
ذهــن  در  پرســش  ایــن  ذهــن ایجــاد  در  پرســش  ایــن  ایجــاد 
مخاطــب مــی شــود کــه آیــا زمــان مخاطــب مــی شــود کــه آیــا زمــان 
ــه  ــوالن ب ــرای ن ــاره  ب ــن رخش ــه ای ــوالن ب ــرای ن ــاره  ب ــن رخش ای

انــدازه ی کافــی نبــوده تــا مکالمات انــدازه ی کافــی نبــوده تــا مکالمات 
ــد؟ ــان کن ــر بی ــفاف ت ــی ش ــد؟را کم ــان کن ــر بی ــفاف ت ــی ش را کم

کمــی  موضــوع   ایــن  کمــی شــاید  موضــوع   ایــن  شــاید 
ــده  ــه ع ــد ک ــر بیای ــه نظ ــب ب ــده عجی ــه ع ــد ک ــر بیای ــه نظ ــب ب عجی
ــازه  ــر ت ــان اث ــادی از مخاطب ــازه ی زی ــر ت ــان اث ــادی از مخاطب ی زی
در  انــد  کــرده  ادعــا  نــوالن  در ی  انــد  کــرده  ادعــا  نــوالن  ی 
طــول زمــان دو ســاعت و نیمــه  ی طــول زمــان دو ســاعت و نیمــه  ی 
ایــن اثــر نتوانســتند رونــد داســتان ایــن اثــر نتوانســتند رونــد داســتان 
را بطــور کامــل  متوجــه شــوند را بطــور کامــل  متوجــه شــوند 
وشــخصیت های رخشــاره  تــا انتهــا وشــخصیت های رخشــاره  تــا انتهــا 
برایشــان ناآشــنا بنظرمی آمدند.ابراز برایشــان ناآشــنا بنظرمی آمدند.ابراز 
احساســات زیــادی درطول رخشــاره احساســات زیــادی درطول رخشــاره 
ــی  ــای اصل ــخصیت ه ــوی ش ــی از س ــای اصل ــخصیت ه ــوی ش از س
ــان درک  ــود، زم ــی  ش ــاهده نم ــان درک مش ــود، زم ــی  ش ــاهده نم مش
ــی در بیشــترصحنه های  ــی در بیشــترصحنه های و فهــم کاف و فهــم کاف
رخشــاره  نخســت  ســوم  رخشــاره یــک  نخســت  ســوم  یــک 
و  نشــده  داده  مخاطبــان  و بــه  نشــده  داده  مخاطبــان  بــه 
ــه  ــی ب ــریع از دوربین ــای س ــه پرش ه ــی ب ــریع از دوربین ــای س پرش ه
دوربیــن دیگــر موجــب ســرگردانی دوربیــن دیگــر موجــب ســرگردانی 
ــه  ــود.درصورتی ک ــان می ش ــه مخاطب ــود.درصورتی ک ــان می ش مخاطب
مخاطــب قصــد داشــته باشــد تمــام مخاطــب قصــد داشــته باشــد تمــام 
اتفاقــات رخشــاره را بــه طــور کامــل اتفاقــات رخشــاره را بــه طــور کامــل 
متوجــه شــود احتمــاال چندیــن بــار متوجــه شــود احتمــاال چندیــن بــار 
ــاره  ــردن رخش ــف ک ــه متوق ــاز ب ــاره نی ــردن رخش ــف ک ــه متوق ــاز ب نی
ــدن آن   ــب برگردان ــه عق ــی ب ــدن آن  و حت ــب برگردان ــه عق ــی ب و حت

ــد. ــی کن ــدا م ــد.پی ــی کن ــدا م پی

تماشــای  تماشــای هنــگام  هنــگام 
رخشــاره،چرخه ای رخشــاره،چرخه ای 
کــه  دارد  کــه وجــود  دارد  وجــود 
پشــت ســرهم تکــرار پشــت ســرهم تکــرار 

: د :می شــو د می شــو

11. رخشــاره چیــز جدیــدی را بــه . رخشــاره چیــز جدیــدی را بــه 
مخاطــب نشــان مــی دهــد.مخاطــب نشــان مــی دهــد.

22. مخاطــب دچــار ســردرگمی . مخاطــب دچــار ســردرگمی 
ــود. ــی ش ــود.م ــی ش م

ــاره  ــد رخش ــا رون ــب ب ــاره . مخاط ــد رخش ــا رون ــب ب 33. مخاط
خــو گرفتــه و شــروع بــه درک خــو گرفتــه و شــروع بــه درک 
ــاره  ــای رخش ــده ه ــوادث و پدی ــاره ح ــای رخش ــده ه ــوادث و پدی ح

ــد. ــی کن ــد.م ــی کن م

دچــار  مجــددا  مخاطــب  دچــار .  مجــددا  مخاطــب   .44
ســرگردانی شــده و خــط داســتانی ســرگردانی شــده و خــط داســتانی 

رخشــاره را گــم مــی کنــد.رخشــاره را گــم مــی کنــد.

یــک  تریلر”تنت”نویــد  یــک هرچنــد  تریلر”تنت”نویــد  هرچنــد 
ــی را  ــی و رویای ــرا زمین ــاره ف ــی را رخش ــی و رویای ــرا زمین ــاره ف رخش
ــگام  ــان هن ــان می داد،آن ــه مخاطب ــگام ب ــان هن ــان می داد،آن ــه مخاطب ب
ــا داســتانی  ــر ب ــن اث ــا داســتانی مشــاهده ی ای ــر ب ــن اث مشــاهده ی ای
ــرو شــده و ایــن پرســش   ــرو شــده و ایــن پرســش  دیگــر روب دیگــر روب
ــا  ــا در ذهنشــان ایجــاد مــی شــد: آی در ذهنشــان ایجــاد مــی شــد: آی
ــاره ی  ــان رخش ــاره هم ــن رخش ــاره ی ای ــان رخش ــاره هم ــن رخش ای
اســت کــه مــن تریلــرش را دیــدم؟ اســت کــه مــن تریلــرش را دیــدم؟ 
ــا  ــز م ــن قســمت متن،تمرک ــا ای ــا ت ــز م ــن قســمت متن،تمرک ــا ای ت
ــود پــس  ــر نقــد “تنــت” ب ــود پــس بیشــتر ب ــر نقــد “تنــت” ب بیشــتر ب
ــه   ــه ب ــت ک ــیده اس ــت آن رس ــه  وق ــه ب ــت ک ــیده اس ــت آن رس وق
نــکات مثبــت و جذاب این رخشــاره نــکات مثبــت و جذاب این رخشــاره 
اشــاره کنیم.اگرچــه اثــر مذکــور بــه اشــاره کنیم.اگرچــه اثــر مذکــور بــه 
ــارات  ــت انتظ ــته اس ــر نتوانس ــارات ظاه ــت انتظ ــته اس ــر نتوانس ظاه
ــرآورده کنــد،  ــاالی مخاطبــان را ب ــرآورده کنــد، ب ــاالی مخاطبــان را ب ب
ــتوفر  ــت کریس ــاخته ی دس ــا س ــتوفر ام ــت کریس ــاخته ی دس ــا س ام
ــر  ــت ب ــن حقیق ــوده و ای ــوالن ب ــر ن ــت ب ــن حقیق ــوده و ای ــوالن ب ن
ــه رخشــاره  ــگان آشکاراســت ک ــه رخشــاره هم ــگان آشکاراســت ک هم
نمی توانــد   ، نــوالن  ی  نمی توانــد ســاخته   ، نــوالن  ی  ســاخته 

ــد؛ ــد باش ــا ب ــد؛تمام ــد باش ــا ب تمام
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پــس بــه توضیــح پــس بــه توضیــح 
نقــاط  از  نقــاط برخــی  از  برخــی 
ــنت”  ــوت “تــــ ــنت” قــ ــوت “تــــ قــ

می پردازیم:می پردازیم:
ــران:   ــه بازیگ ــازی وارون ــران:ب ــه بازیگ ــازی وارون آآ..  ب
اثــر  ایــن  مخاطبــان  ی  اثــر همــه  ایــن  مخاطبــان  ی  همــه 
می داننــد کــه ماهیــت آن ســفر می داننــد کــه ماهیــت آن ســفر 
از  تعــدادی  اســت.در  زمــان  از در  تعــدادی  اســت.در  زمــان  در 
شــده  داده  نمایــش  شــده صحنه هــای  داده  نمایــش  صحنه هــای 
ــی  ــان م ــی ی رخشــاره، مخاطــب گم ــان م ی رخشــاره، مخاطــب گم
ــه  ــه هــا وارون ــن صحن ــد کــه ای ــه کن ــه هــا وارون ــن صحن ــد کــه ای کن
شــده انــد امــا اینطــور نیســت! شــده انــد امــا اینطــور نیســت! 
درواقــع ایــن بازیگــران هســتند درواقــع ایــن بازیگــران هســتند 
ــی  ــرده اند!حت ــازی ک ــه ب ــه وارون ــی ک ــرده اند!حت ــازی ک ــه ب ــه وارون ک
شــاهد  صحنه هــا  از  برخــی  شــاهد در  صحنه هــا  از  برخــی  در 
مکالمــه ی وارونــه ی آنــان هســتیم مکالمــه ی وارونــه ی آنــان هســتیم 
و قطعــا بســیار متعجــب مــی شــوید و قطعــا بســیار متعجــب مــی شــوید 
اگــر بفهمیــد آنــان وارونــه صحبــت اگــر بفهمیــد آنــان وارونــه صحبــت 
کــردن واژه هــا را یادگرفتــه و در کــردن واژه هــا را یادگرفتــه و در 
تمامــی ایــن صحنــه هــا خودشــان تمامــی ایــن صحنــه هــا خودشــان 

ــد! ــرده ان ــت ک ــه صحب ــد!وارون ــرده ان ــت ک ــه صحب وارون

جلوه هــای  بــه  جلوه هــای نــه  بــه  نــه  بب. . 
و  افکت هــا  و تمامــی  افکت هــا  تمامــی  ویــژه:ویــژه:  
جلوه هــای ویــژه ی بــه کار رفتــه  جلوه هــای ویــژه ی بــه کار رفتــه  
ــا  ــوده و مطلق ــی ب ــت” عمل ــا در” تن ــوده و مطلق ــی ب ــت” عمل در” تن
افکت هــای  یــا  افکت هــای ازســی جی آی  یــا  ازســی جی آی 
بــه کار  کامپیوتــری  بــه کار تصویرســازی  کامپیوتــری  تصویرســازی 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــه اس ــه نرفت ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــه اس نرفت
نقــش  و  چشــمگیر  نقــش پیشــرفت  و  چشــمگیر  پیشــرفت 
ــژه در  ــای وی ــوه ه ــر جل ــژه در انکارناپذی ــای وی ــوه ه ــر جل انکارناپذی
صنعــت رخشــاره ســازی امــروز، این صنعــت رخشــاره ســازی امــروز، این 

ــدت  ــه ش ــی ب ــوالن اقدام ــدام ن ــدت اق ــه ش ــی ب ــوالن اقدام ــدام ن اق
جســورانه تلقــی مــی شــود.جســورانه تلقــی مــی شــود.

پپ..2020 ســال تفکــر!: ســال تفکــر!:  نــوالن نــوالن 
ــن  ــتان ای ــاره ی داس ــال درب ــن  س ــتان ای ــاره ی داس ــال درب 2۰2۰ س
ــه  ــی ک ــر کرده،درحال ــه رخشــاره تفک ــی ک ــر کرده،درحال رخشــاره تفک
تنهــا تنهــا 66 ســال از ایــن  ســال از ایــن 2۰2۰ ســال روی  ســال روی 
ــان گذاشــته شــده  ــان گذاشــته شــده رخشــاره نامه زم رخشــاره نامه زم
اســت! تصــور ایــن مســئله کــه ایــده اســت! تصــور ایــن مســئله کــه ایــده 
رخشــاره “تنــت” بالــغ بــر رخشــاره “تنــت” بالــغ بــر 2۰2۰ ســال  ســال 
ــی  ــی حقیقت ــه تنهای ــن دارد، ب ــی س ــی حقیقت ــه تنهای ــن دارد، ب س
ــکارکننده  ــوده و آش ــده ب ــکارکننده دیوانه کنن ــوده و آش ــده ب دیوانه کنن
ــت”  ــت” ی ایــن مســئله اســت کــه “تِِن ی ایــن مســئله اســت کــه “تِِن
ــت؛بلکه  ــاره نیس ــک رخش ــا ی ــت؛بلکه تنه ــاره نیس ــک رخش ــا ی تنه
ــرور  ــه م ــه ب ــت ک ــده اس ــک ای ــرور ی ــه م ــه ب ــت ک ــده اس ــک ای ی
ــوغ  ــه بل ــالق ب ــی خ ــان در ذهن ــوغ زم ــه بل ــالق ب ــی خ ــان در ذهن زم
قالــب  در  آن  از  پــس  و  قالــب رســیده  در  آن  از  پــس  و  رســیده 
کامل تریــن شــکل خــود انتشــار کامل تریــن شــکل خــود انتشــار 

ــه اســت. ــه اســت.یافت یافت

واقعــی  واقعــی هواپیمــای  هواپیمــای  تت. . 
از  ای  از درصحنــه  ای  درصحنــه  بیــاور!:   بیــاور!:را  را 
هواپیمــا  انفجــار  هواپیمــا “تنت”شــاهد  انفجــار  “تنت”شــاهد 
هســتیم،این هواپیمــا صددرصــد هســتیم،این هواپیمــا صددرصــد 
واقعــی بــوده وهیچ جلــوه ی ویژه ای واقعــی بــوده وهیچ جلــوه ی ویژه ای 
در صحنــه ی انفجارهواپیمــا بــه کار در صحنــه ی انفجارهواپیمــا بــه کار 
نرفتــه اســت! البتــه ایــن نخســتین نرفتــه اســت! البتــه ایــن نخســتین 
بــاری نیســت کــه نــوالن دســت بــه بــاری نیســت کــه نــوالن دســت بــه 
ــا  ــت و م ــی زده اس ــن اقدامات ــا چنی ــت و م ــی زده اس ــن اقدامات چنی
ــوالیه  ــز در”ش ــت” نی ــش از “تن ــوالیه پی ــز در”ش ــت” نی ــش از “تن پی
تاریکــی قیــام می کنــد« شــاهد تاریکــی قیــام می کنــد« شــاهد 
ــوده  ــدام ب ــن اق ــی مشــابه ای ــوده حرکات ــدام ب ــن اق ــی مشــابه ای حرکات

ــم. ــم.ای ای
آخریــن نکتــه ی جذابــی کــه آخریــن نکتــه ی جذابــی کــه 
مــی  “تنت”مطــرح  مــی درخصــوص  “تنت”مطــرح  درخصــوص 
کنیم،ایــن مســئله اســت کــه نــوالن کنیم،ایــن مســئله اســت کــه نــوالن 

ــی  ــار فیزیکدان ــی فیلمنامــه را در اختی ــار فیزیکدان فیلمنامــه را در اختی
نامــدار قــرارداده تــا در عیــن حــال نامــدار قــرارداده تــا در عیــن حــال 
ژانرعلمــی- در  اثــر  ایــن  ژانرعلمــی-کــه  در  اثــر  ایــن  کــه 

تخیلــی نمایــش داده مــی شــود،به تخیلــی نمایــش داده مــی شــود،به 
علمی تریــن شــکل ممکــن ســاخته علمی تریــن شــکل ممکــن ســاخته 

ــود. ــود.ش ش

بــر همــگان آشــکار اســت کــه بــر همــگان آشــکار اســت کــه 
آثــار نــوالن در قالــب کلمــات قابــل آثــار نــوالن در قالــب کلمــات قابــل 
توصیــف نیســتند و نمــی تــوان توصیــف نیســتند و نمــی تــوان 
ــرد  ــد ک ــی نق ــه راحت ــا را ب ــرد آن ه ــد ک ــی نق ــه راحت ــا را ب آن ه
ــن  ــن ذه ــار ای ــح داد؛ آث ــا توضی ــن ی ــن ذه ــار ای ــح داد؛ آث ــا توضی ی
خــالق  بایــد توســط هــر ذهــن بــه خــالق  بایــد توســط هــر ذهــن بــه 
ــود.بنابراین  ــس ش ــاص لم ــور خ ــود.بنابراین ط ــس ش ــاص لم ــور خ ط
برداشــت  می توانــد  برداشــت هرکــس  می توانــد  هرکــس 
ــر  ــود را از اث ــرد خ ــه ف ــر ب ــر منحص ــود را از اث ــرد خ ــه ف ــر ب منحص
تــازه ی ایــن ذهن درخشــان داشــته تــازه ی ایــن ذهن درخشــان داشــته 
ــق،  ــات و منط ــد.جنگ احساس ــق، باش ــات و منط ــد.جنگ احساس باش
ــدت  ــان از ش ــز انس ــردن مغ ــدت داغ ک ــان از ش ــز انس ــردن مغ داغ ک
ــن  ــری ذه ــد، درگی ــر بیش ازح ــن تفک ــری ذه ــد، درگی ــر بیش ازح تفک
ــاد  ــات ایج ــه ای از پرسش ــا هجم ــاد ب ــات ایج ــه ای از پرسش ــا هجم ب
روح  چاشــنی  درنهایــت  و  روح شــده  چاشــنی  درنهایــت  و  شــده 
ــای  ــه اثرزیب ــاره ک ــن رخش ــواز ای ــای ن ــه اثرزیب ــاره ک ــن رخش ــواز ای ن
لودویــگ   ” برجســته  لودویــگ آهنگســاز   ” برجســته  آهنگســاز 
گورانســون” اســت،همگی دســت گورانســون” اســت،همگی دســت 
بــه دســت هــم مــی دهنــد تــا شــما بــه دســت هــم مــی دهنــد تــا شــما 
را پــای تلویزیــون میخکــوب کننــد؛را پــای تلویزیــون میخکــوب کننــد؛

“تنــت”را  اگــر  “تنــت”را پــس  اگــر  پــس 
بــه  اید،بــرای  بــه ندیــده  اید،بــرای  ندیــده 
ایــن  آوردن  ایــن دســت  آوردن  دســت 
فریــب  دل  ی  فریــب تجربــه  دل  ی  تجربــه 
ــد  ــگ نکنی ــه ای درن ــد لحظ ــگ نکنی ــه ای درن لحظ
کــه در غیــر ایــن صــورت کــه در غیــر ایــن صــورت 
شــد. خواهیــد  شــد.پشــیمان  خواهیــد  پشــیمان 



شب چله، شب زایش نور )میترا( و آغاز غلبه روشنی 10

بر تاریکی بر همه ایرانیان خجسته باد.

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