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ق  .ه۶3ذی الحجه سال 30ق .ه۶3ذی الحجه سال ۲۸

یزیدیهعلبر"حنظلهبنعبداهلل"رهبریبهمدینهمردمطلبانهاستقاللقیامطیدر
!استمطرحسوالیکپیشین،زمانترامپدین،بیوقماربازوشراب خوار
!زدند؟رقمکسانیچهراکربال

وکردندعتبیشناختندمیکهدینیبییزیدباقبلسالدوکهنبودندمردمهمینآیا
...رساندندشهادتبهمخلصشیارانازتن۷۲همراهبهرا(ص)خدارسولنوه

لهساسهوانداختندراهبهاسارتکاروان کردند،حرمتهتکاوالدشو(ع)علیناموسبهو
سپشامهایخرابهدرکهآنجاتاآوردنددرپاازشمشیرغالفوشالقضرببهرا(ع)حسین

.گرفتآراماوبادلودردوطَبَقدرپدرراسدیدناز
هبوشنیدندبارهاوبارهاوبارها(ص)خدارسولازراوالیتآیهکهنبودندمردمهمینآیا

!آوردند؟رویعثمانوعمروابوبکر
!خوردند؟رامعاویهنیرنگفریبوکردندپُشت(ع)حسنبهکهنبودندمردمهمینآیا

"گناه؟کدامینبه":می پرسندحال
"اهللوَلیُّعَلیًّاَنَّاَشهَدُ":بگو
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والیتعید
مبارک

لولیکعجلاللهم
ولیخداوندا.الفرج

رامازمانصاحبو
!برسان

اممقتدایوولیبارالها
حفظخودتپناهدررا

.کن

ریپذیوالیتبرپروردگارا
ازراماخداوندا.بیفزاما

مانولیعصرظهورموانع
.مدهقرار

ارماگناهپرچشممعبودا
حضرتکمالوجمالبه

.بگردانروشن(عج)حجت
شنیدنالیقرامامعبودا

امرمانولییاریندای
!بگردان

اخرمخاطربهکهاسدییحییبنمیثم
چندی.بودمعروف"تمار"بهفروشی

به(ع)حسینامامورودازپیش
عبیداهللدستوربهکهکربال،هنگامی

هشکنجودستگیرراوالیتدوستداران
ونجوییدبرائتازامتناععلتمی کردند،

غضبوخشممورد(ع)علیدادندشنام
.گرفتقرارزیادبنعبیداهلل

بدونداریباالیدرویدستوربهو
دشکشیدهصلیببهغذاوآبهیچ گونه

ینیکوفضائلازآنقدراوولیدهدجانتا
داددستورعبیداهللکهگفت(ع)علیهای

ننخستیاین.بزنندلجامدهانشبرتا
کیدهانبراسالمتاریخدرکهبودلجامی
نساختآگاهوگفتنازرااووزدندانسان

...حالاینبا.بازداشتند

دارباالیدرتمامروزسهتامیثم
هاینیکیازوکردمقاومت

ستمکاری هایو(ع)امیرالمومنین
یادزبناهللعبیدومعاویهبنیزید

ودست هاچهارمروزدر.گفتسخن
کارازرازبانشوقطعراپاهایش

یزهنشریفشبدنبروآوردندبیرون
.زدند

(ع)علیموالیشکهحالهمان بهو
ادتشهبهراویبودکردهپیشگویی

.رساندند
!؟نیستمیثمصدایاین!کنگوش

زمزمهکوفههایکوچهدرنسیمکه
...میکند

میاکوفهجان،بهاربابم،حسین"
"...نیستتومنتظرهیچ کساینجا

ق.ه۶3ذی الحجه سال ۲9ق.ه۶3ذی الحجه سال ۲۸ق.ه9ذی الحجه سال ۲۷ق.ه9ذی الحجه سال ۲۶ق.ه10ذی الحجه سال ۲5ق.ه10ذی الحجه سال ۲۴

ازپیامبرتکبیرصدای
شد،سپسبلندمسجد

.گفتندتکبیرهمهمردم
دکرمردمروبه(ص)پیغمبر

علیمنازپس":فرمودو
ولیاستمنوصی

".شماست
شوقباکهحالیدرسائل

خاتمنگینبهشعفو
خداخانهمی نگریست،از

وبرودبازاربهتاشدخارج
در(ع)علیکهانگشتریبا

بخشیدهاوبهرکوعحال
اهلبرایخرماییوبود،نان

خریداریمنزل
یهآدرحالیکهجبرئیل.کند

کوچهگوشدرراوالیت
می کردزمزمهمدینههای

آسمانبهوزدبهمچشمی
.رفتهفتم

رَسُولُهُوَاهللوَلیُّکُمُاِنَّما"
ونَیُقیمُالَّذینَآمَنواوَالَّذینَ
مهُوَالزَّکاهَیُوتونَوَالصَّالهَ

"راکِعُون

رسولمباهلهدر
نجران،نصارایبا(ص)اکرم
وخدانزدنفرچهارمقام

طبق.شدمشخصرسولش
هکبودقرار"نساءنا"کلمه

خودزنهای(ص)خدارسول
فقطولیبیاوردرا

یعنیبردندرا(س)فاطمه
(س)فاطمهمانندکهکسی

قربوارجخدانزددر
یزنهابیندرباشدداشته

استاینونیستمسلمان
.شرفوافتخار
ارقر"ابناءنا"کلمهمطابق

رسولکهبوداینبر
رافرزندانش(ص)خدا

کهدیدندهمهوبیاورد
حسنفقط(ص)خدارسول

کودککهرا(ع)حسینو
ازوآوردهمراهبهبودند
حسنشودمیمعلومآنجا

حقیقتاً(ع)حسینو
(ع)خدارسولفرزندان
کریمهآیهمتنوهستند

اتآنهابرایافتخاری است
...قیامتروز

هبکهنکته اینهایتدرو
ندمی کاشارهوالیتمسئله

آیهدر"انفسنا"کلمهدر
کهاستمباهلهمبارک
ای":فرمایدمیخداوند
مابگوماگرامیرسول
راافرادیمی کنیمدعوت

یعنیهستندمانفسکه
همشماوهستندماجان

آوردنباو".کنیددعوت
از(ع)امیرالمومنینتنها
اجتمسلمین،اینتمامبین

ویمبارکسربرافتخار
اوستفقطکهدرخشید

همسئلاینوپیغمبرجان
رسولتاریخدر

وشدهتکراربارها(ص)خدا
یعنیمقدسوجودآن

دررا(ع)امیرالمومنین
خودنفسزیادیمواقع

...استخوانده

توسطمباهلهماجرای
تسناهلوشیعهمفسرین

نوشتهمتعددیکتبدر
اینکهآنجاییازوشده؛

سالیکحدوددرموضوع
اتفاقخمغدیرازقبل

ییکگفتمی توانافتاده،
وولیمعرفیموارداز

میامتاختیارصاحب
وجودتعجبجایباشد
وجودعلی رغمکهدارد

بعضیمفسران،وراویان
بهاقتدایدرهنوز
نفیسنفس،(ع)علی

شک،(ص)خداپیغمبر
.دارند

هببزرگضربتحرّه؛واقعه
تشیعتاریخ

واقعهدرکههنگامآن
(ص)پیامبرصحابه۸0حرّه

ازکسیوشدندکشته
روزی.نماندزنده"بدریون"

۷00انصاروقریشازکه
ازورسیدندقتلبهنفر

وموالی،عربمردمسایر
ربنفرهزاردهخونتابعین
.شدریختهزمین

پدرانشانکهکودکانی
اینازونبودندمعلوم

.دگرفتننام"اوالدالحرّه"رو
مسجدتاکهخونیحمام
جوشش(ص)خدانبیومنبر
.گرفت

زابودکوچکیبخشاینو
ویزیدخون ریزیرذالت
ساله اش90مزدورعوامل

شدت)!"عقبهبنمُسرف"
هکبودزیادحدیتاکشتار

بنمُسلم"پسآناز
بهمردمتوسط"عقبه

رتغیی"عقبهبنمُسرف"
...(.شددادهنام

ازکهشدهنقلروایاتدر
سیاهمدینهمردمپسآن

یکسالتاوپوشیدند
ازنالهوگریهصدای

نشدقطعآنانخانه های

سمیّه برخورداری:نویسنده و ایده پرداز



به نظرت دقیقا کجای کار میلنگد؟
...راستش خوب نمیدانم، با خودم فکر میکردم که چرا کتابهای درسی تاثیر کافی ندارد، بر آگاهی و شیوه درست زندگی

ه خوبی به یاد من از تو میپرسم که در طول تحصیل خود، هنوز مطالبی را ب. اندتا انجا که میدانم خدا و پیغمبر هم دائم به علم نافع توصیه کرده
میاوری؟ همه مطالبی که خواندی به دردت خورد؟

! پس حتما یکجا، نه اصال چند جای کار میلنگد. است"خیر"مطمئنم پاسخ عمده 
...ها تغییری اساسی قائل شوی، بسم احاال اگر میتوانی در محتوا و اساس کتاب

!مثال من اگر از بچه های باالبودم حتما تغییراتی استخواندار میدادم
هالای  در عوض کالالس . کردم یا الاقل انتظار طوطی بودن را از بچه نداشتممطالب اضافی که نه به درد دنیا و نه آخرت بچه میخورد را حذف می
...عملی را افزایش میدادم که؛ به عمل حرف براید به سخندانی نیست

...ها این وسط مهم استاز طرفی هم از همه نمیخواستم که یک چیز واحد بخوانند، عالقه و استعداد بچه
تی تالاریخ  مثال من وق. سپارم، دنبالش بروفوت و فن را به خودت می! حاال بگذریم اگر هم که دستت کوتاه است الاقل خودت نافعش را جدا کن

! بستادبیات درس بدهم، قصد ندارم سنگ قبرخوانی راه بیندازم، که فالنی در فالن سال چشم به جهان گشود و در فالن سال چشم از جهان
...تعداد مشخصی کتاب نوشته و تعداد ابیات او به چند وچند میرسد

ایالن  ی ما میدانیم کاله همهرود و او باید برای غول کنکور اماده شود، اما میدانم در سیستم کنونی انتظار دیگری از دانش اموز می
ه از بیهالوده بال  شکوشال »: گوینالد شیوه درس خواندن صحیح نیست و باالخره باید جلوی آن بایستیم زیرا که می

«.خفتگی است
دنی تالاریخ تکالرار شال   حاال علم نافع در این درس آن است که بچه طوری تاریخ بخواند که از ان عبرت بگیرد و بداند که

مکی چه کد  انتوانستهاند و های بزرگ در تاریخ ادبیات چه روحیات و چه اهدافی داشتهباید بداند که انسان. است
...به بشریت بکنند

ه، طوطی پرورش نالد راهکاری نمیدهم، فقط تقاضای تفکر عمیق و غور بیشتر در نحوه کارت را دارم، خواهش میکنم 
...انسانی در دستان توست

نسترن زارعی
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است-راه-در-سخت_انتقام#

.، تمام معادالت بهم ریخت139۸یک و بیست دقیقه بامداد سیزدهم دی ماه 

!ناگهان از خواب بیدار شدیم
«!بُکُشید ما را،ملت ما بیدارتر می شود»( ره)تعبیرِ همان جمله معروف حضرت امام

!و چه بهای سنگینی هُشیار شدن ما داشت
سختی _انتقام#و این همان ( 139۸یک و بیست دقیقه بامداد هجدهم دی ماه )سیلیِ محکم آن موشکی بود که عین االسد را به عین الجسدتبدیل کرد 

.است که رهبر انقالب قولش را داده بودند
.سخت یعنی حمله  موشکی یعنی حمله استراتژیک یعنی تخریب مقابل تخریب و تمام_انتقام#شاید آن روزها برداشتمان این بود که 

:اما با گذشت زمان، با بیشتر روشن شدن تفکر سید علی دانستیم که موضع رهبر معظم انقالب در این مورد این است 
".انتقام سخت ما، با بیرون انداختن آمریکا از منطقه محقق خواهد شد"
:منطقه، یعنی-از-آمریکا-خروج#سخت یعنی-انتقام#
دست برداشتن آمریکا از استراتژیک ترین منطقه دنیا. 1
بی حامی شدن کشورهای حومه خلیج همیشه فارس بخصوص گاو شیرده، عربستان سعودی، . ۲
.بر باد رفتن اسرائیلی که عامل سیاست های مخرب آمریکا در منطقه است و از خود ردپایی جز رذالت و خون ریزی ندارد. 3
... .رو شدن دست رژیم تروریستی آمریکا در مقابل دیدگان مردم جهان و تالش سایر نقاط دنیا برای اخراج آمریکایی ها از مناطق شان و. ۴

تن ۲۷50حال که به تفصیل، این نکات را می دانیم قطعاً  رخداد های مشکوک اخیر مثل آتش گرفتن انبار بزرگ مواد غذایی نجف اشرف یا انفجار عظیم
اتی شدن است لیمآمونیوم نیترات در بیروت را نمی توانیم پای انتقام سخت نگرفتن ایران از آمریکا بگذاریم؛ این مسئله ،انتقام سخت،  با قدرت در حال ع

!و دردسترس نبودن اخبار لحظه به لحظه آن به معنی دست روی دست گذاشتن نبوده و نیست
.سخت در نظر گرفته اند_انتقام#با این اوصاف رهبر انقالب بهترین عمل را برای 

دد بر این برگزار شد با تاکید مج( سی ویکم تیرماه)که عصر روز سه شنبه _مصطفی الکاظمی_رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر خود با نخست وزیر عراق
:جمله جهان را دوباره به فکر فرو برد

«.جمهوری اسالمی ایران هرگز ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی ها خواهد زد»
:رهبر انقالب در این دیدار به چند نکته مهم اشاره کردند

: داغ حاج قاسم فراموش شدنی نیست. 1
ا انقالب ت. زمان ،کسی که مقام تحبیب در حیات و تعظیم در شهادت را از جانب رهبر معظم انقالب از آنِ خود کرد، فراموش نشدنی است"مالکِ"یقیناً داغ 

.هست، یاد و نام حاج قاسم و مکتب حاج قاسم در متن این انقالب جاری است
:  یادآوری غیرت عربی برای مهمان  کشی. ۲

ز موضع یک تلنگر به غیرت عربی است که آیا غیرت شما اجازه می دهد با قاتل مهمانتان ا"آنها مهمان را در خانه شما کشته اند"یادآوری این نکته که 
جالت نخست وزیر عراق باید از خ. نمی توان همراه قاتل ظالم بود و هم از غیرت عربی در حمایت از مقتول مظلوم سخن گفت! سازش و انفعال وارد شوید؟

 توان هم نمی. در مقابل این منطق سر تعظیم فرود می آورد و در اجرای مصوبه پارلمان عراق مبنی بر اخراج اشغالگران آمریکایی لحظه ای درنگ نمی کرد
!شریک دزد بود و هم رفیق قافله

:  انتقام سخت در راه است. 3
ایران هرگز شهادت حاج قاسم را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه»:این جمله بیش از موارد دیگر مورد توجه رسانه ها و مردم قرار گرفت که فرمودند

ه عنوان همان جمله مهمی که الکاظمی با خود از بیت رهبری برای انتقال به آمریکایی ها خواهد برد و میتوان از آن ب« متقابل را به آمریکایی ها خواهد زد
اه عین االسد تصور کلی در فرایند انتقام سخت این بود که ایران با ضربات موشکی به پایگ. یک سرفصل جدید در منطقه و در مواجهه با آمریکا یاد کرد

و آن این هددانتقام خود را گرفته است اما این جمله رهبر معظم انقالب خطاب به الکاظمی که خود فردی امنیتی بوده یک واقعیت بسیار مهم را نشان می 
.است که هنوز ضربه متقابل زده نشده و ضربه ای که به ازاء بهای خون حاج قاسم باشد هنوز ارائه نشده است

.است، پیله ای از صبر، اطاعت و والیت مداری برای خود ببافیم چرا که پروانه شدن نزدیک(عج)پس باید بعد از اقتدا به نمازِ والیتِ حضرت ولی عصر

.توسط رهبر انقالب در دیدار ویدیو کنفرانسی با نمایندگان مجلس یازدهم گفته شد22/4/1399این جمله اولین بار در تاریخ 1
انتقام سخت

سمیّه برخورداری
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شقایق محمدی

هشته     سوخته

موی سپید را فلکم رایگان نداد((
این رشته را به نقد جوانی خریده ام

من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش
((از دیگران حدیث جوانی شنیده ام

5

بعد از .یکی از دانش آموزانم، دوره ای که من جوانی خود را در آن گذرانده بودم برای ارائه درس انتخاب کرده بود. زنگ تاریخ معاصر بود. وارد کالس شدم
: را آغاز کردسخنانش"بسم اهلل الرحمن الرحیم"نگار هم با یک . پرسی بدون وقفه از نگار خواستم که درس را شروع کند تا وقت کم نیاوریمسالم و احوال

یخ ر تالار این دوره در تاریخ معاصر درخشش دیگری دارد نکات بی نهایت بارز آن به قدری دلپذیر است که انسان احساس می کند دیگر مثل این زمان د))
لیدها را مالی  ک"علی برکة اهلل"با یک . شودرئیس جمهور در این بازه مردی کلیدی و کلید محور بود که از آن به نام تدبیر و امید یاد می. شدتکرار نخواهد

! به یمن کلید مذاکره و مسامحه تمام تحریم ها دو چندان شده بود و ارزش پول ایران از آخر لیست، اول بود. یکی می بستچرخاند و درها را یکی

لبته بایالد  ا. همه مواد غذایی رژیم گرفته و چند گرم ناقابلی وزنشان پایین آمده بود. غنائت مردم تا جایی بود که پنج هزار تومان پول خرد حساب می شد
.گفت که مردم هم از قافله ی این رژیم عقب نمانده بودند و پوست استخوان شده بودند

یل خانواده اوج که می گویم یعنی قله دماوند را درنظر بگیرید به طوری که اگر کسی می گفت میخواهد تشک. ازدواج و خرید خانه و جهیزیه اوج آرزوها بود
!بدهد، دیگران با یک لبخند ژِکوند به او می گفتند که آرزو بر جوانان عیب نیست

ینه خریالد  کشی ها دیگر کمک هزالخصوص پراید به ارج و قربی رسیده بودند که خودشان هم فکرش را نمی کردند به گونه ای که در قرعههمه وسایل علی
!!وسایل را می دادند نه خود وسیله را

. اند همه کاردان و جزء به نامان تاریخحیف از اینها که در دوران داریوش بزرگ نبوده. از مسئوالن آن دوره هم که نگویم

! واردات در این دوره بسیار حائز اهمیت بود از سند گرفته تا سوزن

.تبوده است که به علت ضد ضربه سازی کشور نسبت به تمام بالیا و مصیبت ها اینگونه گفته شده اس"روحانی مچکریم"از شعارهای آن زمان 

!!!اوج سازندگی در این بازه تاریخ ثبت شده است که آن هم با همت مردم بوده

.((و هزاران ویژگی دیگر که واقعاً مجال گفتنش نیست و ما افسوس می خوریم که این دوران بیش از هشت سال نبوده است

.بعد از پایان حرف هایش از او تشکر کردم و صحبت های بچه ها شروع شد و از من خواستند احساسم را در آن دوران بگویم

:یاد شعر رهی معیری افتادم که می گفت



بسم رب العلی علیه السالم

"...کس در یکی از امامان شک کند، در همه آنها شک کرده است و شک کننده درباره ما در آتش استهر و..."
در بین رسید به جمله معروفش،همان که. گرمای طاقت فرسای غدیرخم تاب و قراری نگذاشته بود. خیره بود( ص)همه چشم ها به دهان پیامبر

ه مردم باصحاب بنی هاشم و بنی عبدالمطلب، پس از نزول آیه انذار بر زبان مبارکش جاری کرده بود؛ همان که بارها و بارها بین یاران و سایر
:انواع گوناگون بیان داشته بود

؛...من کنت مواله فهذا علی مواله»
ین و برخی با نگاه تحس. هرکس من صاحب اختیار اویم، این علی صاحب اختیار اوست همهمه ای در میان صد و بیست هزار مسافر حج افتاد

.اطاعت و برخی با نگاه نُسیان و طُغیان، علی را می نگریستند
.در منی و مسجد خیف یاد می کردند( ص)برخی که زیرک تر بودند، زیر لب از خطبه های پیامبر خدا

"حاضران به غایبان برسانند":-

".است( ص)بهترین گزینه برای امامت و والیت بعد از محمد( ع)بی شک علی"+:
"شنیده ام( ع)از رشادت ها، تدابیر و تقوا علی( ص)من هم بارها به نقل از رسول خدا"*:

"را نشناسد؟( ع)کیست که علی":_

.

.

.
:بعد از بیان آیه اکمال فرمود( ص)پیامبر

ی دوستی آگاه باشید که با علی، دشمنی نمیکند، مگر شقی، و با عل...کامل نمود( ع)بدانید که خداوند دین شما را با امامت علی! ای مردم... "
"...نمی کند، مگر کسی که دارای تقوا باشد و به او ایمان نمی آورد مگر مومن مخلص

ابدی می داد که از تواضع سر به زیر افکنده بود و کالم قاطع رسولم که گویی خبر از اتمامِ حجتی( ع)نگاهم بین چهره نورانی و دلنشین علی
.در گردش بود

 یا لبیکَ... لبیکَ( ع)لبیکَ یا علی»: را محکم بفشارم و از اعماق وجودم فریاد بر آورم( ع)چقدر دلم می خواست زودتر بروم و دست علی
«(...ع)علی

...رشته ی افکارم با شنیدن نام مبارک و مطهر منجی دوعالم گسست
کل قبیلة غالبنه اال ان خاتم االئمة منا القائم المهدی، اال انه الظاهر علی الدین اال انه المنتقم من الظالمین اال انه فاتح الحصون و هادمها اال ا»

؛...من اهل الشرک
ه آنها، و از ماست، او غالب بر اساس دین است، او انتقام گیرنده از ظالمین، او فاتح قلعه ها و منهدم کنندمهدی قائمبدانید که آخرین امامان،

«....غالب بر هر قبیله ای از اهل شرک است

... .آخ که چقدر دلم برای چنین منجی مبارک و نابی تنگ شده بود
ولیِ عصرم به خودم که آمدم وسط چهارراه ولیعصر بودم و هنوز ندای یاری. با ترمز ناگهانی راننده تاکسی، به سمت شیشه خودرو تاب گرفتم

!را نشنیده بودم
... .ای رنگ جمکران کرددلم شکست، نفس های تندم، حرارت صورت و نگاهِ بغض آلودم دلم را روانه گنبدِ فیروزه

لگیر آوردم، از اعماق وجودم دام را به سمت صورتم میناخودآگاه یادم افتاد نباید دست آلوده. نفس عمیقی کشیدم، ماسکم را جابجا کردم
... .شدم

!دوباره یاد ظلمت این دنیای فانی افتادم و یاد خانه و امامی که هرگز ندیدمش
:بگویم( ع)و موالیم علی( ص)یاد خانه ولی و مقتدایی که هرگز درش را نکوبیدم تا مثل اصحاب رسول خدا

(ع)لبیکَ یا علی
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د؟ و امروز عالج این بیماری ناشناخته در چیست؟ چگونه از خدای مان بخواهیم تا برطرف شو... یا پسرِ فاطمه( ص)یا رسول اهلل( ع)یا علی"
...سپس با بغض بگویم، یا مهدیِ فاطمه تو از خدایت بخواه تا به ما رحم کند

فالن مفسد را چگونه عذابی در انتظار است؟! اماما 
چطور می شود که یاد خدا در دل ها، تیره و تار می شود؟

چگونه می شود که ظالمان جمع اند و ما، در پریشانیِ خود تنها؟
، اوقات ولیقول می دهم، قول می دهم که اگر تو باشی و خانه ات را بلد باشم، هرگز برای پرسیدن اینکه نماز صبح دو رکعتی است یا سه رکعتی

...امر جهان را ضایع نکنم

...ولی تو فقط باش، نشانی ات را به من بگو
!بیایم به درخانه ات برسم نگاهم را متبرک کنم

"...العجل، العجل، العجل! به مرحله ای از درد رسیده ایم که درمانش فقط و فقط تویی؛ موالی من. سالهاست گمشده ای داریم که نیامده

:بگذار کتاب را باز کنم. جدا کرد و در وادی دیگری انداخت(ص)خداهای نبینام عزیز فاطمه مرا از غدیر و خطبه
طابه ام شما را من برایتان بیان کردم و به شما فهمانیدم، و این علی است که بعد از من به شما می فهماند، بدانید که من بعد از پایان خ! ای مردم»

.به دست دادن با خودم به عنوان بیعت با او و اقرار به او، و بعد از من به دست دادن با خودِ او فرا می خوانم
...کرده ام و علی با من بیعت کرده است، و من از جانب خداوند برای او از شما بیعت می گیرمبیعتبدانید که من با خدا

لی، شما بیش از آن هستید که با یک دست و در یک زمان با من دست دهید، و پروردگارم مرا مامور کرده است که درباره آنچه برای ع!  ای مردم
:دپس همگی چنین بگویی...بگیرماقرارمن و اویند، از زبان شمانسلو امامانی که بعد از او می آیند و از( علیه السّالم)امیرالمؤمنین 

مان،  فرود می آوریم درباره آنچه از جانب پروردگار ما و خودت درباره امر امامت امامتسلیممی کنیم و راضی هستیم و سرما شنیدیم، اطاعت»
ا زبانمان و با هایمان و با جانمان و ببر این مطلب با قلب. می آیند به ما رساندیدنیااو بهصلبو امامانی که از( علیه السّالم)علی امیرالمؤمنین 

ی کنیم و شک تغییر نخواهیم داد و تبدیل نم. بر این عقیده زنده ایم و با آن می میریم و با آن محشور می شویم. دستانمان با تو بیعت می کنیم
«....را نمی شکنیمپیمانبه دل راه نمی دهیم و از این قول بر نمی گردیم وتردیدنمی نماییم وانکارنمی کنیم و

"(...ع)لبیکَ یاعلی( ع)لبیکَ یاعلی":جمالت را چندین و چند بار تکرار کردم،زُل زدم به جمعیتی که با صدای بلند فریاد می زدند

ا با چنان شور و اینها که این جمالت ر! چقدر وقیح":با خودم میگفتم. ی فتنه و براندازی کشیدندهمان ها که ساعتی نگذشته از بیعتشان، نقشه
"!هیجانی بر زبان آوردند، چطور می توانند اینچنین مزدورانه بر علیه ولی و مقتدای خود آشوب به پا کنند

!افتادم و آن شعر زیبای دکتر میثم مطیعی139۷یاد صف اول، دوم و سوم عید فطر سال 

...تاریخ تکرار میشود به همین سادگی! ناگهان روح از تنم گریخت

:در نارنجیِ غروب به آسمان خیره شدم؛ زیر لب زمزمه می کردم
ا مهدی لبیک ی":به امید روزی که از حرارتِ دستِ ولیعصرم گُر بگیرم، ذوب شوم و دوباره در جای خود جان بگیرم و از کُنه وجودم فریاد بر آورم

"(...س)فاطمه

.شونددر این متن نقل شده است،بخش های مختلفی از خطبه مبارک غدیر را شامل می( ص)تمامی جمالتی که از پیامبر مکرم اسالم .

7

سمیّه برخورداری



زهرا فالح عباسی

8

:اولقسمت

...ستمبهمی واژه  یتقدیر

.جزئیاتبیانازدوربهوگوییکلیازپر

رآنقد.کردنمیهمفکرحتیعالقه اشموردموزیکوکتاب هافامیل،دوستان،جمعجزچیزیبهکهساله15نوجوانیبرایبود،کلیشه ایواژه ای"تقدیر"
باکهدارسیمگلبهیِدفترهماننوشته های.بودنشدهدیدهآنازچیزینوشته هایشالبالیدرهمباریکحتیکهمی رسیدنظربهدرکازخارجودور

...بودشدهتزییناللهگلبرگ های ِگل

"حدیثه"نامبهدخترکیدل نوشته هایدفتر

کهداشتهمکوچکسرگیرهچند.می کردآویزاناششانهطرفدودروبافتمیفراوانیظرافتودقتباراموهایشصبح،روزهرداشتعادتحدیثه
.بودآمدنشمنتظرمادر،کهجایی.برسدآشپزخانهبهتاکردمییکیتادوراهاپلهخندانوخوشحالبعدومیزدکنارآنهاباراموهایش

.بوداینگونهکهمان قصهدخترکبرایالاقل.می رسیدنظربهایبی دغدغهوقشنگ روزهایروزهاآن

.کردیخنیمرو.مامانبیا!حدیث؟-

کجاست؟نیما.دیگهخودمهپزماماننیمروی!جانجانمی!قشنگمماماناومدم-

ده،کربوسمنودستاومده(میدهدادامههایشلبگوشهبالبخندیمادر!!!)رفتارششدهغریبعجیبخیلیپسراین.هیئترفتهمعمولطبق-
!رفتسریعوشدماشینسواربعدو...دارمدوستخیلیمامان:گفتبعدش

.نکردینگوشاما!میشهخنگ!!!نیارین؟بچهپیریسرگفتمچقدر!چلهوخلخیلیپسرت!هانخورهبربهت-

بهانصافاًاام.آمددنیابهاوازدیرترسالدونیما.بودنیمابزرگترخواهرحدیثه.بودشنیدهحدیثهازشوخیلحنباالبتهبارهاوبارهامادرروجملهاین
،آمدنشدنیابهازقبلمادر.بودحسینشناسنامه اشدرسم نیماا."میدادگیرزیاد":حدیثقولبههموداشتغیرتهمبزرگتر،برادریکاندازه

.گذاردب"حسین"رااسمشبیاید،دنیابهسالمپسرشاگرکهبودگذاشتهقراروقولدلشدروبودکرده"س"زینبحضرتنذرراپسرشسالمتی

"س"زینبجگرگوشههمنامِ

.می زدصدانیمارااووگذاشتبرادرشرویراعروسکشاسمبچگیازحدیثهاما

"تقدیر"...میگفتمداشتم

جایبهومیکردفرضنیمامادرراخودحدیثهکودکی،هماناز.بودکردهرخنهشانبینعجیبیاحساسوعشق.داشتندقشنگیتقدیرنیماوحدیثه
وابیدنخازبعد.بردمیخوابشنیماکهمی شد،برادرشبرایخواندنالالییدرغرقآنقدر.می دادتکانشوخواباندمیپاهایشرویرااو،هایشعروسک

.کندآمادهغذاشیرینش،کوچولو ینیمابرایتارفت،میکوچکشرنگصورتیهایقابلمهبابازیدنبالحدیثهنیما،

مچشمانند.بودشدهغرقمادروپدرروزمرگی هایدربرادر،وخواهراینقشنگکودکی های"سبزیقورمه"....بودغذایکعاشقبچگیهمانازحدیثه
.درسیمینظربهقشنگتقدیرشانهمچنانوبودندشدهآقاییوخانومخودشانبرایخانواده،نوجوانانوگذشتسالچهاردهسیزده،زدنیبرهم

...قشنگخیلیخیلی



سمتهبسفربرایساکشانبستنمشغولشناختممیکههاییآدمتمامبود،گذشتهسالمهرماههفدهم
.بودندشهیدانساالر

ازانزمکاش،دیدارآقالحظهیکفقطبرایکشیدمیپردلم،بودبرپادرونمدرزجرآوروعمیقغوغایی
.شدممیخودمافکاردرمحومنوایستادمیحرکت

کربالبهدانشگاهکاروانهمراهتابگیرمرضایتگیرمسختیخانوادهازچگونهکهکردممیفکراینبه
.بروم

میتونیسالم»:کردصدایمبودکاریانجامحالدر،دیدمنمازخانهدرراهایمدانشگاهیهمازیکیحینهمیندر
«کنی؟کمکم

رستدمنیکی،نشستمکنارشبوددانشگاهمهدوییشنبهسههایرزقسازیآمادهبهمشغولورفتمسمتشبه
.اویکیوکردممی

وبتناینبارهم.بدهددانشجویانشبهکوچکیهاینامهشنبه،سهروزدرهرهفتهداردرسممادانشگاهدانیدمیآخر
...بودحسینیاربعینعطرباایشنبهسه

دهنشتمامهارزقهنوزاماگشت،میبازکالسبهبایدوبودرسیدهپایانبهعزیزمدوستاستراحتزمان
.بودند

ازبعدونمکآمادهراآنهایبقیهوببرممنزلبهخودباراوسایلگرفتمتصمیمحدبیلذتیبافارغجاهمهاز
.بیاورمدانشگاهبهاتمام

اینها،رزقکردندرستبهکردمشروععاشقانهاستراحتبدونوخانهبهرسیدنازبعدبالفاصلهبنابراین
-ثانیهوهادقیقهانگارنشدمزمانگذشتمتوجهاصالوبودمدلتنگیدرغرقمنامابردزمانوقتدیرتاکار

.گشتندبازنمیدیگروکردندمیفرارهردوآخردروکردندمیبازیهوابهگرگمها

دیگربهحسینیهایرزقپخشبهشروعگذشتهقرارهایطبقدوستانمازیکیکمکباناهارازقبلروزآنفردای
جا»بودشدهنوشتهرویشکهبودندکردهنصبدیواربهبزرگیبنربسیجایهبچهماباهمزمانکردیم،دانشجویان

«.بنویسیمارباببرایایدلنوشتهوبکنیمدرنگیعشققافلهازایممانده

بودندتوانستهآدمهابقیهچراآخربودنشستهدلمبرحسرتازدردیبگیرمرضایتامخانوادهازبودمنتواستهمن
نه؟منولیبروند

حسینامام»:منگاشتایدلنوشتهبنررویبربودکردهترکمیراچشمانمکهبغضیباوبودگرفتهسختدرسینهدلم
ردنگبرراگناهانمباروشویدخاطررنجیدهمنازنکند.ندارمرازیارتتانسعادتامسالمهربانمومظلوم

«...اماامکردهراخودراسعیتماممن.بگذاریدامآدمینفس

باآمدخوابمبهکسی.گذاشتمهمرویراهایمچشمدقیقهچنداستراحتبرایوبرگشتمخانهبهدلتنگیبا
«.خواندمتورایدلنوشته»:گفتوزدحرفمن

مامااویعنی...بنررویمتن...امروز...نکنددلنوشته؟کدامبوده؟کهاو...پریدمخوابازبهتباناگهان
بهودمبنتوانستهکهمن؟بودخودشاوبودم؟شنیدهودیدهدرستبود؟آمدهمنخواببهبود؟؟(ع)حسین

تاکشیدطولزمانیمدتاست؟ممکنچگونهاند؟دانستهالیقرامنیعنی.هستمگناهازپروبرومزیارتشان
...استشدهچهبیاورمخاطربه

ترمتفاوتچیزهمهمنبرایامسالمحرم.میکنمفکرروز به آنهروهر روزمنوگذردمیخوابآنازاکنون یکسال
بهبلکه، مخصوصشهایدستورالعملوکرونابیماریبخاطربهنهاما اندشدهسیاهبهتبدیلهای رنگهمه، انگار است
نکنی؟تببرایشوبشنویرا( ع)حسینصدایشودمیمگرحسینیمهربهمنشدنمبتالدلیل

.انمممیالعالجبیماریازاییافتهشفاشبیهحاال، استدادهقرارعنایتموردمرااو...امشدهاومهرودیداربیمارمن

!جانحسین

...بطلبیدرا دارددلدرشما رامهرکسی کههرومن...طالییتانضریحلمسدلتنگ...هستمدیدارتاندلتنگ

پورولیکیانا

رزق ارباب
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به نظر می رسید که صدای پر تپش اسبی، از پشت دیوارهای خشتی حیاط، لحظه به لحظه نزدیک تر می شود

.ها خاموش و قاصدی چابک و تنومند در پیشگاه در حاضر شدبا شیهه ای طوالنی صدای سم

...

سلمه ام. ،کردبودپیامبر در حالی که با نگاهش آسمان را می کاوید و غرق افکاری بود، سر برگرداند و نگاهی به ام سلمه که با چشمانی نافذ، نگران ایشان 
:گفت

«...آقای من همین لحظه قاصدی از طرف نجران رسیده است»

...

آسمان اوایل بهار غران و بی قرار بود

..غالبا گرفته و نم دار و گاه جنون بر می انگیخت و می بارید

..پس از صحبتی نسبتا طوالنی،پیامبر در خواست مباهله داد و قاصد راهی نجران شد...

...

ابوحارثه ،اسقف اعظم نجران، فردی متفکر و با درایت، خبر مباهله را که شنید به خود لرزید

در رکاب نور

ه اگر محمد به حقانیت خود ایمان نداشت، چگونه می توانست قالدم باله ایالن را   
!گذارد؟

مگر جان و نفس هرکسی را یارای به دوش کشیدن امانت حق است؟ 

ا را از سرسرای کلیسال -با چشمانی به مثل یشم، تاریک و در عین حال درخشان
و نظر گذراند و بدون توجه به سخنان،عصای منتشالاییش را باله دسالت گرفالت    

...آهسته آهسته از جمع دور شد

صدای بحث و جدل حضار که در میان ستون های کلیسالا پیچیالده و انعکاسالی   
م خنک نسی. مبهم بوجود می آورد، پنجره انتهای سالن، مقصد نهایی پیرمرد بود

اد آسمان و نمناکی سرتاپایش را فراگرفت و جان گر گرفته اش را اندکی تصلی د
انی بود ماه، هالل کم ج. شب تاریک بود گویی مخملی تیره برویش کشیده بودند

که ستاره ای را سخت در آغوش کشیده بود آب و هالوای اوایالل بهالار، رطوبالت     
.های کلیسا انداخته بودعمیقی را به جان سنگ

ل ابوحارثه ناگهان روی برگرداند و با نگاهی مصمم شروع به حرکالت کالرد، طالو   
هایی سالن کلیسا را در یک آن طی کرد و رو به روی حضار قرار گرفت و تصمیم ن

ا او اگر محمد با سروصدا و همراهان بسیار به مباهله آمد، بال ":را چنین اعالم کرد
"...اگرمباهله کنید که حقیقتی در ورای جنجالی که به پا کرده وجود ندارد، ولی

....سکوت کرد

"....ولی اگر با تعدادی اندک و در خفا در محل قرار حاضر شد،مباهله بر ما گران تمام می شود"

...

.، راهی منزل پدر شدند(ع)لباس تمیز و آراسته ای تن کودکانش کرد و همراه علی( س)ام ذی حجّه، حضرت زهرا۲۴روز 

...روز گرم و روشنی بود و پهنه آسمان صاف و آبی

.پیامبر با رویی گشاده و لبخندی زیبا دخترش و پس از آن داماد و نوه هایش را پیش خواند و آنان را کنار خود نشاند
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( ص)ر های ریز و دوست داشتنی حسینِ کوچک حواس پیامبصدای آواز گنجشک ها که در البالی شاخ و برگ درختان حیاط، سور به پا کرده بودند و خنده
.را چند لحظه ای به خود مشغول کرده بود

ام سلمه شربتی خنک تدارک دیده بود، پس از تعارف به میهمانان به سمت مطبخ در حرکت بود که صدای همسرش را شنید؛

"اینان را از هر پلیدی پاک گردان. اهل بیت من این چهار نفرند! خدایا"

!آیا من هم در شمار اهل بیت قرار دارم؟:ام سلمه رو به پیامبر کرد و با لحنی زیرکانه پرسید

!خیر هستی(بر راه)و! همسر رسول خداییتو: که پیامبر پاسخ داد

...ام سلمه با نگاهش لبخندی تحویل پیامبر داد و راهی شد

به مطبخ که رسید ناگاه نگاهش به سمت پنجره کشیده شد

ابرهای بارانی پیدایشان شده بود

!ولی خورشید همچنان در کار خود مصمم بود

در همان لحظه نسیمی وزید و در مطبخ را به رقص آورد

"إِنَّمَا یُرِیدُ اهللُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً"

...پیامبر چشمانش را گشود و نگاهش به چشمان مشتاق و پرسان دخترش افتاد و سپس آیه را با صدای بلند قرائت کرد

حسین شیطنت میکرد پیامبر او را به آغوش گرفت و با دست دیگرش دست برادرش حسن را گرفت و از پیشگاه خانه خارج شد

قوس رنگینی شرق آسمان را به غربش دوخته بود

هوا نمناک و پر نور بود

!های پاک و مصمّمی بود؟به راستی چه کسی را یارای ایستادن در برابر چنان قلب

.نوردیدندهایی که نه با سالح بلکه با صالح سرزمین دلها را در مینفس

...نصرانیان نجران، بروی تپه ای حوالی مدینه گرد آمده و چشم انتظار پیامبر اسالم بودند

.با دیدن خانواده ای ساده که همراه فرزندان کوچک خود برای انجام مباهله حاضر شده اند ترس و شک در دلشان خانه کرد

:ابوحارثه زیرلب چنین گفت

.ها را از جای خود بکند، هر آینه خواهد کَندهایی را می بینم که اگر از خدا درخواست کنند که کوهمن چهره»

.«پس مباهله نکنید که در آن صورت هالک می شوید و یک نصرانی بر روی زمین نخواهد ماند

...پس درخواست مصالحه با رسول خدا کرد...

...

بهار زیبا در حال شکفتن بود

ناگاه به پرستوهایی که در بلندای آسمان آزادانه میچرخیدند،افتاد( ع)نگاه حسین 

نسیم، گونه های کوچکش را نوازش میکرد

پدر دستش را بروی شانه برادرش گذاشته بود،

...او با چشمانی مملو از شیطنت، پروانه ای را که برروی انگشتری پدر نشسته بود را نگاه میکرد

.خارج شود تا روشنی قلب فقیری گردد-در رکاب نور-انگشتری که سرنوشتش چنان رقم خورده بود که در همان روز از دست صاحبش 

زهرا جعفری طرف

11



نقد فیلم

Twelve Angry Men

ایالن  با نقد. ساخته سیدنی لومت، مسیری دشوار اما ممکن را برای جستجوی حقیقت پیش رویمان می گذارد« مرد خشمگین1۲»یا  12Angry Menفیلم 
.فیلم همراه باشید

رد؟ آیالا  کاراکتر ساخت که در آن تنوع میزانسن و ترکیب بندی بتواند محدود بودن به یک فضا را از یاد مخاطبان بب1۲آیا می توان فیلمی در یک مکان و با 
نگاله  مفالیل می توان قصه ای آنقدر مهم و درگیر کننده روایت کرد که به کمک افشای تدریجی اطالعات، آن هم تنها ازطریق دیالوگ، مخاطب را تالا پایالان   

یگر بحالث  یکالد داشت؟ آیا می شود آدم هایی از نسل های مختلف و با طبقات اجتماعی متفاوت بر سر یک میز بنشینند و با وجود اختالف نظر های فراوان با 
کنند؟ و آیا می شود به یک نتیجه گیری امید داشت؟ 

 کند کهمدام به ما اعالم می( که هنری فوندا نقش آن را بازی می کند)سیدنی لومت هم با تمهیدات کارگردانی اش و هم از زبان کاراکتر اصلی اش 
مرد خشمگین درباره ممکن هاست؛ ممکن هایی هرچند1۲فیلم . ((It’s Possible ))یا به بیان دقیق تر... ممکن است... ممکن است

.ت فرسا و دشوار اما ارزشمند برای تحقق یافتنطاق

در ادامه جزییات داستان فیلم فاش می شود

بلند شدن هریک از این آدم ها از سر میز، هم بیانگر اختالف نظر و فرار از » 
 هایبحثی منطقیست و هم در خدمت تنوع میزانس و رسیدن به ترکیب بندی

«. تازه ای است آن هم با دوربینی که قراردادش این است که از تعقیب سوژه ای به سوژه دیگر برسد

الضمن معرفی مکان، عظمت ساختمان دادگاه را به تصویر می کشد و نمای بعدی با دوربینی از باLow Angleیک نما با زاویه 
نوشت هایاین معرفی ابتدایی لومت از لوکیشن اصلی فیلمش است که سر. کوچک بودن یا اسیر بودن آدم های درون آن را نمایان می کند

مت اگرچه این مکان در ابتدای فیلم مهم و با عظ. سرنوشت هایی که براساس یک قضاوت شکل می گیرند. زیادی در هر یک از اتاق هایش رقم می خورد
ت منصفه از جمله افرادی که به عنوان هیئ. جلوه می کند، اما گویی آدم هایی که به این مکان فراخوانده می شوند، متوجه اهمیت اتفاقات درون آن نیستند

عضو هیئت منصفه در سمت راست قرار می گیرند تا به 1۲جایی که در یک تقسیم بندی در قاب، پسر بچه متهم به قتل در سمت چپ و . به دادگاه آمده اند
بر تعیین با این قاب و همچنین دیالوگ خالصه قاضی مبنی. خوبی سرنوشت این متهم به اتاقی که این افراد قرار است در آن قضاوت کنند، گره بخورد

ه جهان جانِ یک آدم  نیز به اندازه کافی یک مسئل. کننده بودن رای هیئت منصفه، در همان ابتدای فیلم به خوبی متوجه اهمیت این موضوع می شویم
.شمول و آرکی تایپال است که رفته رفته همه را درگیر خود می کند

ا در سطح اتاق پخش می شوند و هرکس ب. مرد به اتاقی وارد می شوند که گرمای قضاوت زودهنگام و گمراهی، آن ها را از همان ابتدا کالفه کرده است1۲
.  ی نشیندیکی به فکر مسابقه بیس بالش است و آسوده به جای صندلی، روی میز م. رفتاری که در ابتدا از خود نشان می دهد به نوعی معرف خود هم است

گویی رفتاری که هریک از آن ها در درجه اول از خود نشان می دهند، موجب نوعی قضاوت در ما نیز . دیگری مشغول خواندن آگهی های روزنامه می شود
ی این پازل هاچرا که هریک از ما مخاطبان نیز به عنوان سیزدهمین نفر در این اتاق حاضریم تا رفته رفته با افشای تدریجی اطالعات در فیلمنامه،. می شود

نفر چه تمهیداتی 1۲حال بررسی کنیم که لومت برای معرفی این . پرونده را درکنار هم بگذاریم و تشخیص دهیم که این متهم گناهکار است یا بی گناه
.اندیشیده است
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بودیم، در اینجالا  ( تغییر شخصیت اصلی)در وصف چالش های این فیلمنامه همین بس که بگوییم اگر در فیلمنامه کالسیک اغلب شاهد یک تغییر شخصیت 
شخصیت هستیم1۲شاهد تغییر 

یک نفر از آن ها که در ادامه اولین حامی هنری . نفر، ده نفر از آن ها در صحنه متحرک هستند و خود را گرم کاری کرده اند1۲در اولین ورود آن ها به اتاق، از 
ا لباسالی  ه بال فوندا می شود و نقش به سزایی در پیشبرد ماجرا دارد غائب است تا ورود جداگانه اش موجب تاکید بیشتری شود و درنهایت خود هنری فوندا ک

تالی در دور  از پنجره گالویی باله حقیق  . سفید، ایستاده، بی حرکت و جدای از دیگران در گوشه بک گراند قاب، به عنوان شخصیت اصلی به ما معرفی می شود
.دست خیره شده و در جستجوی راهی برای اثبات افکارش است

یانگر نوعیهم در ظاهر ب. نشستن دور میز داری حسی متناقض است. آن ها باید بیشتر زمان فیلم را دور یک میز بنشینند و با هم بحث کنند

از سوی دیگر بلند شدن هریک از این آدم ها از سر میز، هم بیانگر. اتحاد است و هم در ادامه معرف اختالف نظر های آدم ها دور آن
ت آن هماختالف نظر و فرار از بحثی منطقیست و هم در خدمت تنوع میزانس و رسیدن به ترکیب بندی های تازه ای اس

چنین دردوربین لومت هم. با دوربینی که قراردادش این است که از تعقیب سوژه ای به سوژه دیگر برسد
ورگوشه و کنار این میز مدام در رفت و آمد است تا قاب های تازه با چیدمان متنوعی از آدم های د

.میز معرفی کند
تدر مسیر فیلمنامه نیز برای هر یک از شخصیت ها ضعفی طراحی شده اس

نفر1۲در درجه اول هر یک از این . که این ضعف چندین کارکرد دارد
در ادامه. را به خوبی در ذهن ما از هم متمایز می کند

دهاین ضعف دلیل قدرتمندی بر تغییر عقی
هریک از آن ها می شود؛ چرا که

یکی از حساس ترین اتفاق ها در مسیر این

. می کندفیلمنامه، لحظه ایست که عقیده یک نفر تغییر
ه بهبه عنوان مثال نقطه ضعف یکی آن است که در محله ای شبی

قطهن. متهم بزرگ شده است و با او از جایی به بعد هم ذات پنداری می کند

ضعف دیگری اینگونه است که بدون اینکه خودش را جای متهم بگذارد از حافظه
کاله  اساسی تر از همه نقطه ضعف پدری است. ضعیف او در به یاد آوردن نام یک فیلم خرده می گیرد

.  کندپسربچه ای از هم نسل متهم دارد و با این پرونده همچون یک تسویه حساب شخصی برخورد می
اصلی بودیم، در در وصف چالش این فیلمنامه همین بس که بگوییم اگر در فیلمنامه کالسیک غالبا شاهد تغییر شخصیت

نفر تغییر عقیده اساسی می دهند و قهرمان اصلی نیز در مسیرش مصالمم تالر   11. شخصیت هستیم1۲اینجا شاهد تغییر 

.گام برمی دارد

ری باله  نفر دور یک میز برای قضاوت یک متهم، شاید دستمایه ای است برای بیان موضوعی کلی تر که چگونه یک نفالر کاله قالد   1۲موضوع گرد آمدن » 
«نفر دیگر را با خود همسو کند؟ 11روشنایی حقیقت پی برده است می تواند 

نفر دور یک میز برای قضاوت یک متهم، شاید دستمایه ایسالت  1۲از سوی دیگر اگر قدری به مفاهیم فیلمنامه عمیق تر نگاه کنیم، گویی موضوع گرد آمدن 
نفر مخالف 11نفر دیگر را با خود همسو کند؟ همسو کردن 11برای بیان این موضوع که چگونه یک نفر که قدری به روشنایی حقیقت پی برده است می تواند 

اگرچاله  . نالد م کدر وهله اول به اندازه کافی دشوار جلوه می کند تا اگر این اتفاق در پایان میسر شود، هر مخاطبی را در راستای اثبات قضاوت دقیقش مصم
هنالری  . سالت خش امسیر اثبات همانگونه که در فیلم به تصویر کشیده می شود بسیار دشوار تر از حد تصور است، اما فیلم نکاتی را عنوان می کند که امید ب

.فوندا شخصیتی است که تنها می گوید باید برای مسئله ای به این مهمی قدری بیشتر بحث کرد
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همین عقیده . نداو نه مطمئن است که متهم گناهکار است و نه بی گناه، بلکه تنها می خواهد مسئولیت پذیر باشد و برای یافتن حقیقت تمام تالش خود را بک
.جالب است که تمام معماهای فیلم را هنالری فونالدا حالل نمالی کنالد     . خود چراغ مسیر را برای دیگر کسانی که بخواهند او را همراهی کنند روشن می سازد

شالن شالدن   ر روبه عنوان مثال فرضیه امکان پذیر نبودن دویدن یکی از شاهدان یا عینکی بودن شاهد دیگر را دو مرد دیگر بیان می کنند که نقش بسزایی د
پاداش او پیدا شدن حامیانی است که . رای مخالفش نشود و مصمم مسیرش را ادامه دهد11فوندا مهم ترین رسالتش این بود که در ابتدا تسلیم . حقیقت دارد

.اینجا است که مسئله فیلم می تواند تعمیم پذیر باشد و برای هر مسیر مشابهی راهگشا. او را در پیروزی کامل کمک کنند

اختماناعضای هیئت منصفه یکی یکی از س. باران گویی فضا را از هرگونه گمراهی و ابهام شسته است. به راستی چقدر حس رهایی پایان فیلم می چسبد
هنری فوندا بادست دادن. ما نیز از سنگینی یک قضاوت پر چالش رهایی یافته ایم. دادگاه بیرون می آیند درحالی که تبدیل به آدم بهتری شده اند

د وجالب است که این افرادِ مسن بودند که به جوان تر ها اعتماد کردن. اولین حامی پیر خود، دست دادن دو نسل به یکدیگر است
مرد خشمگین را باید بارها و بارها مورد بررسی قرار داد، شاید1۲الگوی طی شده در اتاق . درنهایت تسلیم اثباتشان شدند

بهتری برایشاید بتوان گفت که این فیلم، اثریست که بتواند جهان را به جای... که در نبرد های زیادی به کار آید
....زندگی تبدیل کند

سپیده میرزایی 
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خودضرورییهاکارتوموبایلبرداشتنبهخانهازرفتنبیرونبرایاینازپیشاگر.استشدهمتفاوتمانرفتارهایآنتبعبهوزندگیکهچندیست
رارفتنتمسافربرویم،آشنایانودوستانخانهبهدغدغهبیتوانیمنمی.شویمخارجخانهازماسکبدوناستمحالدیگراکنونهممی کردیماکتفا

وهاایناندشدهدانشجووآموزدانشازخالیهایماندانشگاهومدارسونیستشاهدراسابقهایشلوغیدیگرشهرمانهایپارک.ایمگذاشتهکنارهم
راماوکردهدگرگونرازندگیماناستمدتیکهاست19کوویدبگویمبهتریاکرونانامبهکوچکیویروسوجودازناشیبزرگتغییراتاینمثلصدها

اینتخوشدسکهجاییاولینبگویمبخواهماگرولیهستوبودهمازندگیسبکاززیادیهایبخششاملتغییراتاین.استانداختهفراوانزحمتبه
بهنیزاواخرتاوشدندتعطیلکهبودندهاییمکاناولینازهادانشگاهومدارس.استیادگیریوآموزشموضوعپاسخمننظربهکجاست،شدتغییرات

ساالنهطیالتتعدرمدارسوشدهتابستانکهحاال.بازگرداندهاآنبهراقبلیکاریروالنتوانستنیزمقطعیهایبازگشاییحتیوماندندصورتهمین
وآمدراراهیچهبود،ماجراکجایدرکشورمانمدارسبرایخصوصبهآموزشوضعیتکهکنیمفکروبدهیماستراحتخودبهکمیتوانیممیهستند،

.برودکجابهخواهیممیآیندههایماهدر

-سانرپیامازمعلماناستفادهآنازپسشد،آغازسرعتبهکهخوریمبرمیتلویزیونیهایآموزشبهابتداگذشته،ماه۴-3اقداماتبهکوتاهینگاهبا
شودکمکنآبهبودبهشاداسمبه!(؟)کاربردیافزارنرمیکباشدسعیکاراواسطدرکهبودیمشاهدراتدریسفرآیندبهترانجامبرایگوناگونهای

دامهادروشدیمتلویزیونیهایآموزشوهارسانپیامهمانباکاریادامهبهمجبورماوشدگذاشتهکنارعمالفراوانشمشکالتبخاطرالبتهکه
کهدیمشنیمسئولینزبانازروزیکوگذشتمدتی.آوردیمهمراتهشوسرمعروفقولبهوکردیمبرگزارشدمیکهایشیوههربههمراامتحانات

!حضوریچهومجازیچهباشد،میخواهدکهصورتهربهحاالهاستدانشگاهومدارسبازگشاییزمانشهریورماه،15

حضوری،ورتصبهسفیدمناطقدرآموزشونیستشیوهیکبههابازگشاییپرورشوآموزشوزارتوکرونابامبازهملیستادمسئولینهایگفتهطبق
ردمناطقازبسیاریوجودوکشورفعلیشرایطبهتوجهبا.بودخواهدمجازیکامالصورتبهقرمزدرومجازیوحضوریازترکیبیزردمناطقدر

شایدکهآموزشیاست،مجازیآموزشموجودیگزینهتنهاورودمیکنارهامکانازبسیاریدرحضوریآموزشیگزینهعمالهشداروقرمزوضعیت
درکهایراداتیبتوانیماگر.ماسترویپیشروشبهترینشرایطایندرولیکنشودحضورییشیوهجایگزینکلیطوربهنتواندونباشدروشبهترین

نیزطشرایایندرراآموزشفرآیندوشدهبرخوردارآنمزایایازتوانیممیکنیم،ایجادبهتریهایساختزیروکردهبرطرفرابودیمشاهدشمدتاین
شادکهشباختیاردربهتریتجهیزاتیاکنیم،ارزانزیادیحدتایارایگانراآموزاندانشومعلمانمصرفیاینترنتحجماگرمثالبرای.دهیمادامه
گونهیناخریدبرایهاییهزینهکمکوبگذاریماندبهرهبیتبلتوموبایلازکهآناناختیاردررافضااینبرایالزمابزارممکنحدتاوبدهیمقرار

خواهیمقادرم،بکنیارزانومناسبآموزیدانشهایتبلتتولیدبهشروعریزیبرنامهباوکمکموببینیمتدارکمستضعفهایخانوادهاختیاردروسایل
داشتهفیدیمبسیارتجاربوهازیرساختنیزآیندهبرایانشاءاهلل،بیماریاینشرازخالصیصورتدرحتیوکردهمدیریترافضااینزیادیحدتابود

-زیرساختآموزاندانشدرصد1۴نیزاروپاییکشورهایدرحتیومحرومندمجازیفضایواینترنتازآموزدانشنفرمیلیون۷0۶کهبدانیمباید.باشیم

مندهرهبفضاایناززیادیآموزاندانشوباشدداشتهنمودکامالآمارهاایننیزماکشوردرکهاستطبیعیپسندارند،اختیاردررامجازیآموزشهای
اینبهحتماتاسالزمباشیمداشتهعدالتیبیوتبعیضکمترینباایرانسازانآیندهیهمهبرایموثریومفیدمجازیآموزشخواهیممیاگرپس.نباشند

.دهیمقرارمدارسسطحدرویژهبهکشورآموزشبرایخودریزیبرنامهوگیریتصمیمهرصدردرراآنانمصلحتوکنیمتوجهنیزقشر

راضیه ناظری

-هلی شهریور ماه هستیم و متاسفانه بخاطر سال اکنون که در آستانههم

وری هایمان دوباره به روزهای اوج بیماری برگشتیم، خوب است مرگیری
بگیالریم و  های پیش روی داشته باشیم تا بتوانیم بهتر تصمیمبر سناریو

ران شاهد کم ترین آسیب به سالمت و در عین حال یادگیری فرزندان ای
.زمین باشیم

آموزش و پرورش در عصر کرونا
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نظام والیی و بعد اجتماعی انسان
جتماعیازیست،انسان،الهیخلقتبرانگیزترینپرسشپیرامونمسائلازیکی

راییفردگوگراییجامعهکنارهم،هاانسانترکیببرایاصلیهاینگرش.اوست

کیآنبرایواستحقیقیترکیبیکجامعهکهمعتقدندگرایانجامعه.است

تماممنشاءوآناجزایترکیبحاصلکهکنندمیتصورواحدیوجودیاروح

حلترکیبیکدرجامعهاعضایهمهگویینگرش،ایندراست؛جامعهاثرات

ایندرمفروضانسان.نداردموجودیتیشدناجتماعیازقبلانسانوشده اند

.استایانگارههرازتهیوخالیاجتماع،بدوندیدگاه

امااندرفتهپذیرایکدیگربرجامعهافرادانفعاالتوفعلوارتباطاتنیزفردگرایان

تنسبانسان هاخودبهتماماراآنهاجمعی،روحدیدگاهوگرایانجامعهبرخالف

.شمارندمیبرجامعهاعضایتکتکآثارازواندداده

نوانع،بهاسالم.نیستپذیرفتهفوقدیدگاهدوازیکهیچامااسالمدیدگاهاز

همهبرایونکردهرهازندگی اشمسائلازیکهیچدرراانسانکهجامعیدین

یاوجمعصرفاًکهداردمتفاوتینگرشدارد،ایبرنامهوجودی اشساحت های

دروهدفمندانسان،آفرینشاسالمدیدگاهدر.بخشدنمیاصالترافردصرفاً

وحی،طریقازپیامبران.می باشد«مرجعکماهللالی»وهستیغایتراستای

کهاستانسانتربیتاساساًآنانبعثتازهدفونمودهرفعرابشرعقلینارسایی

 اهللآیتحضرتکهمی شودحاصلسازیجامعهطریقازبلکهفردیصورتبهنه

.میبرندنام"سازیآدمکارخانه"عنوانبهآنازخامنه ای

عمیقپیوندبراینبنااستالهیریسمانبهزدنچنگمنزلهبهقرآنتعبیربهواستخداوندبندگیواطاعتاساسبراجتماعیوحدتتوحیدی،نگرشدر

.استجوییمسالمتومهرورزی،تعاون،احسانایثار،چونمفاهیمیوبرادریواخوتاساسبرافراد

مداردودری،کوواالنسشکلبهکهاستاتمیهمچونجامعهدرفرد"کهاستگونهایناسالمیتربیتبهدوبارهنگاهیکتابدرباقریخسرودکترتمثیل

ایندردبتوانتنهاکهنیستچنیناماداردقراروضعیتآنتاثیرتحتعملدرمعین،اجتماعیوضعیتمداردرچرخیدنبااو.گرددمیاجتماعیوفردی

آنربرابدرودهدقرارتاملوتردیدموردراخویشاجتماعیوضعیتکهداردراامکاناینهموارهفردی،مداربرگردیدنباآنبرعالوهبلکهبگرددمدار

ورظهونبایداما.می یابدتحققاجتماعیزیستدرفقطآنهابروزوظهورکهداردخدادادیودرونیاستعدادهایآدمی".بگذارداثرآنبروورزدمقاومت

.گرفتنادیدهراانسانذاتیکرامتوکردخلطآنهاوجوداصلبارااختیاروفطرت،عقلچونخدادادیاستعدادهایبروز

نیروها،مههبایدانسانکهاستگونهاینایخامنهاهللآیتکالمدروالیتاصل.استوالیینظامتوحیدی،بینیجهاندرسازیجامعهمدلترینمتعالی

خداندهباش،وجودیعناصرجمعیتبابایستیانسانخالصهوبیفتدکاربهخدا،جانبازوالیوالهیولیارادهبااشروانیوفکریجسمی،هاینشاط

ایندریزنوالیتبااعمالقبولیراز.می رساندمقصودسرمنزلبهراانسانکهایجامعههمآناستجامعهبرایالهیهندسهبرمبتنیوالیینظام.باشد

.استاصالحقابلسهولتبهفردیخطاهایباشد،متقنوصحیحجامعهکلیجهتاگرکهچرااست؛
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یکانانسکهچرانیستحقیقیترکیبیکقطعاجامعهتوحیدی،نگاهدر.استمردمخوداختیارتابعومردمخوددوشبهاصلیحرکتوالیینظامدر

بهبتنسوالیینظامدرجامعهاعضایهمچنین.«رهینهکسبتبمانفسکل»است؛خوداعمالمسئولکهمی شودگرفتهنظردرمستقلیوواحدوجود

معیارهایباهشدتعیینرهبرهدایتتحت"امت"اینحال.استخوردهگرهیکدیگربهسرنوشتشانکهچرا،«بعضاولیابعضهم»مسئول اند؛نیزیکدیگر

.می گیرندقراراهللالیقربمسیردرالهی

برجامعهاینکهاستآنازحاکیامراین.استشدهدادهدستور«االمرفیشاورهم»بهقرآنفرمودهطبقخداسویازجامعهرهبروالیینظامدر

بسیاریهکدرحالیدارد؛آنانبهبخشیدنشخصیتوافرادفردیهویتارتقایدربسزایینقشحاکمیتواستاستوارآناعضای"انتخابگری"و"آگاهی"

.می دهندقرارفکریاستضعافدرراآنانواستوارندمردمجهلمرکببرهمچنانمدرن،هایشعارسردادنرغمعلیدنیاسیاسینظام هایاز

نه،فردگرایانگاهبرخالفوالییاجتماعینظامدر.دهدمیرخاجتماعیبرابرهایفرصتوجودشرطبهشدناجتماعیفرآینددرافرادوجودیتعالی

مردمادهایاستعدرشدبهکمکیامراینکهنیستندیکدیگربهافرادآزادی هایآسیبازجلوگیریومنافعتضادوتزاحمرفعبراینهادیصرفاًدولت ها

اربرخوردجامعهدربیشتریامکاناتازتبعبهوهستندآشناخودهایآزادیوحقوقبهبیشترترقدرتمندافرادصورتایندرکهچراکند؛نمی

افرادربیتتورشدوبودهبرخورداریکساناجتماعیمزایایازبایدهمهپسمی شودسنجیدهالهیمعیارباتنهاافرادحقوقوآزادیوالیینظامدر.می شوند

.افتداتفاقشانوجودیظرفیتبامتناسب
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انسانیهایعروسک

؟ایدکردهفکرگذردمیزنجنسبرچهدیگرجوامعدروگذشتهدراینکهبهحالبهتا

رایتانبشاید.ایمدیدهیاوشنیدهاستشدهداشتهروازنجنسبرگذشتهدرکههاییسختیازبزرگترهایمانسخنیاوهافیلمدرمایهمهقطعا
ادامهجوامعازبسیاریدراست،آنانبهظلمواقعدرولیزننفعبهشایدظاهربهکههاییشکلبهواستنشدهتمامهاظلماینبدانیدکهباشدجالب
کهری،برابستمِواستزنجنسبهجویانهلذتومادینگاهازگرفتهنشاتکهآنانقاچاقوزنانودخترانازاستفادهسوءاذیت،وآزارکتک،.دارد

هستندهمرقیبدومردوزنکهمیکندالقاایگونهبهفرهنگنوعاین.استآنبارزهاینمونهازپرداخت،خواهیمآنبهتفضیلبهبعدیمقاالتدر
.گیرندمیقرارستمموردکههستندزنانبیشترنابرابرنبردایندروباشندمییکدیگرکنندهکاملمردوزنکهحالیدر

!!!دداننمیحجابیبیبهراآزادیاغلبواستحساسیتزنپوششرویامانیستحساسیتیشوهروسیلهبهزنخوردنکتکرویدنیادرامروز

:اندازیممیآزادیمدعیجوامعدرزنبهجسمیهایخشونتآماربهنگاهیدرادامه

.میشودکشتهپسرشدوستیاوشوهردستبهزنسهروزهرمتوسططوربه:آمریکا

یتنهادرولیشوندمیآوردهکشوراینبهشدخواهددادهسوئیسدرکارواقامتاجازهآنهابرایاینکهبهانهبهخارجیزنهزارانساالنه:سوئیس
.اندشدهگریروسپیبهمجبورکشورایندرزن3000حدودسوئیسفدرالپلیسهایگزارشاساسبروکنندمیگریروسپیبهمجبورراآنان

.باشدمیلولیتاجنسیهایبردهیمسئلهزنانبهگریستموحشتناکمصادیقازیکی

درگیرایینپسنینازکهجوانیدخترانبهمعاملهایندر.استشدهمشاهدهمکزیکدرباراولینتجارتاینکهبرمی آیداینطورموجودمنابعبرخیاز
.گویندمیلولیتامی شوند،جنسیمسائلنوعاین

جدیدبدنابچگونهکهبگیرندیادبایدآنهامی شوند،اسباب بازی بهتبدیلکهاستدخترانیدردناکوجدیدزندگیاولخشبپاودستشدنقطع
دارندخصیمشدرکبیرونیمسائلازآنهاواقعدرکهاینبا.کنندطرفبررا...ورفتندستشوییخوردن،غذامثلنیازهاییوکردهبرقرارارتباطخود

.نیستندجنسییبردهیکجزچیزیکهبگیرندیادبایدآنهااینبنابراستشدهسلبآنهاازواکنشتواناییاما

منزلدر شدهوکیومصورتبهراآنمی توانندعروسکسفارشازپسمی شوند،محسوبجنسیبیمارانعمدتاکه،«لولیتا»خریدارانمی شودگفته
.بگیرندتحویلخود

.می شودادارهافرادیچهتوسطفروشسیستمایننیستمشخصهمدقیقاواستدالرهزار30ظاهرالولیتاپایهقیمت

:منابع
دفتر چهارم،  ستم برابری، محمد نعیم اسالملو، محمد حسن زمان وزیری، انتشارات تالوت آرامش-(نقد فمنییسم)کتاب زن ستم تاریخی مجموعه راه طی شده 

.سایر منابع استفاده شده در این کتاب ذکر شده اس
.باشد و در حال حاضر با مقداری افزایش روبرو بوده استمی91آمار و ارقام عنوان شده مربوط به سال

ملیکا خلج
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توجه

ای آن شبنا یک نشریه کامال فراجناحی بوده، لذا تمامی مطالب و محتو.1
ه فارغ از هرگونه جهت گیری و بطور کامالً بی طرف تهیه و تدوین شد

.است

فظ توجه شود که در این مجله از اسماء متبرکه استفاد شده است لذا ح.۲
.حریم و احترام آن به عهده ی خواننده می باشد

یات خواهشمندیم از هرگونه کپی برداری و یا استفاده ی صرف از محتو.3
یات بدیهی است که الهام گیری و استفاده از تجرب. نشریه خودداری شود

.این اثر بال اشکال می باشد

ه، در لطفا نظرات انتقادات و پیشنهادات خود را با روابط عمومی نشری.۴
.میان بگذارید

Rezvanspace_b

Nesari93Fereshte dlr

Miss_leyliiii7 
:روابط عمومی شبنا  
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