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انتخابــات آمریــکا همچــون گذشــته بــا انــواع 

و اقســام حرف وحدیث هــا رو بــه امتــام اســت. 

ــه  ــور شــده ک ــی رئیس جمه ــار کس ــن ب ــرای اولی ب

اکــر کشــورهای دنیــا پیش بینــی موفقیــت وی 

ــال آزار  ــل ۴ س ــد از تحم ــن بع ــد. چی را منی کردن

ــق  ــود احم ــک موج ــت ی ــره از دس ــت باالخ و اذی

ــوش  ــال خ ــا خی ــد ب ــاال می توان ــد و ح ــت ش راح

بــه نظــاره بنشــیند کــه چگونــه همــه چیــز بــه 

ــز  ــی نی ــای ایران ــود. غربگراه ــام می ش ــع او مت نف

کورســوی امیــدی بــرای پیــروزی در انتخابــات 

ســال آینــده پیــدا کرده انــد بــه امیــد آنکــه دوبــاره 

عوام فریبــی  رنگارنــگ،  شــعارهای  بــا  بتواننــد 

خیلــی  مــا  همســایگان  ماجــرای  امــا  کننــد. 

متفــاوت اســت. در شــالغرب )کــه تــا همیــن 

چنــد روز پیــش یــک جنــگ چندملیتــی بــرای 

ــم  ــا رژی ــتان ت ــود و از پاکس ــان ب ــاغ در جری قره ب

صهیونیســتی در آن حــارض بودنــد( بــه یــک شــب 

اعــام آتش بــس شــد. بــر اســاس تخمین هــا 

آذربایجــان ۴۰ درصــد از قــوای تهاجمــی خــود را 

ــت ارمنســتان داشــت  ــود و مقاوم از دســت داده ب

ــا  ــاره پاشــینیان ب ــه یکب بــه مثــر می نشســت کــه ب

آتش بــس اعــام موافقــت منــود. از طــرف دیگــر 

آذربایجــان هــم بــه خواســت خــود بــرای بازگشــت 

بــه ماننــد  کامــل قره بــاغ نرســید. ترکیــه هــم 

خرمگــس معرکــه وزوزی کــرد و رفــت. امــا در ایــن 

میــان، روســیه را می تــوان تنهــا برنــده جنــگ 

دانســت کــه بــه متــام خواســته های خــود رســید. 

هــم دولــت غربگــرای ارمنســتان را گوشــالی داد، 

ــه  ــاز را ب ــی از قفق ــای مهم ــرل بخش ه ــم کن ه

ــت  ــم توانس ــت. ه ــت گرف ــه دس ــی ب ــکل نظام ش

قبــل از روی کار آمــدن بایــدن )کــه در دهه هــای 

گذشــته رابطــه خوبــی بــا البی هــای ارمنــی مقیــم 

ایــاالت متحــده داشــته اســت( کار را فیصلــه 

ــه لطــف چابکــی وزارت  ــران کــه ب ــد ای دهــد. مان

ــور خارجــه و ســایر مســئولین، رضر اقتصــادی  ام

ــی  ــای امنیت ــه بحث ه ــد. البت ــل ش ــادی متحم زی

ــد  ــن چن ــت ای ــوم نیس ــود دارد و معل ــای خ ــه ج ک

صــد تکفیــری کــه بــرای آذربایجــان جنگیدنــد 

ــه  ــد و ب ــی کنن ــت خداحافظ ــرار اس ــی ق ــاً ک دقیق

هــان گــوری کــه از آن آمده انــد برونــد!

ــه  ــیم ب ــم می رس ــه بگذری ــرا ک ــن ماج ــام ای از مت

ــا  ــه ب ــیوخی ک ــپ. ش ــرص ترام ــداران پر و پاق طرف

ــارض  ــپ ح ــه ترام ــک ب ــرای کم ــود ب ــت خ حاق

شــدند چنــد مــاه مانــده بــه انتخابــات آمریــکا 

ــدن  ــا روی کار آم ــاال ب ــد و ح ــار کنن روی وی ق

تــکان  دموکرات هــا می فهمنــد کــه ســزای دم 

دادن قبــل از انتخابــات چیســت. البتــه اغــراق 

در میــزان پاســخ دموکرات هــا بــه ایــن رفتارهــای 

ــتی  ــز کار درس ــه نی ــرِب منطق ــیوِخ ع ــه ش کودکان

ــده ای از  ــال ع ــور مث ــه ط ــد. ب ــه حســاب منی آی ب

ــدن  ــه بای ــد ک ــر می کنن ــلان فک ــان بن س مخالف

قــرار اســت فقــط بــه خاطــر تکه تکــه کــردن یــک 

ــگار و حایت هــای بی شــار وی از ترامــپ،  خربن

او را از ولیعهــدی کنــار بزنــد. ایــن طــرز فکــر آن ها 

بیشــر شــبیه رؤیاپــردازی اســت تــا واقعیــت؛ زیــرا 

هرکســی می دانــد در آمریــکا روندهــا بــر افــراد 
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آبان  99 |  دوهفته نامه سیاسی-مذهبی 

تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا نشــریه 

ــان  ــف چن ــان مخال ــن جری ــام حس در دوران ام

ــه اوج قــدرت خویــش رســید و  رشــد کــرد کــه ب

ــی  ــا آنجای ــن ابی ســفیان معارضــه را ت ــه ب معاوی

ادامــه داد کــه بــه عنــوان یــک مانــع پیــش روی 

جریــان حکومــت اســامی ظاهــر شــد و امــام را 

وادار بــه صلــح منــود؛ صلحــی کــه صــد در صــد 

بــر اســتدالل و منطــق اســتوار بــود. صلحــی کــه 

رســول  خانــدان  و غیرمتندتریــن  پرشــورترین 

اللــه یعنــی امــام حســین نیــز در آن رشیــک 

گردیــد. یعنــی شــهادت طلبی کــه بــا رشایطــش 

همــراه نشــود و در جایــش نباشــد، اســمش 

ــت. ــهادت نیس ش

و  منی پذیرفــت  را  صلــح  حســن  امــام  اگــر 

جنــگ را ادامــه مــی داد، بــه احتــال قــوی 

بــه دســت اصحــاب تطمیــع و تهدیــد شــدٔه 

باعــث  همچنیــن  می شــد.  کشــته  خــودش 

شــهادت امــام حســین، خانــدان پیامــرب و ســایر 

اصحــاب برجســته می گردیــد و دیگــر کســی 

ــل  ــای اصی ــظ ارزش ه ــا حاف ــد ت ــی منی مان باق

اســامی و تشــیع باشــد. بــا این رشایــط حرضت 

ــد بلکــه  ــع خطــر می منای ــا از اســام دف ــه تنه ن

ــه  ــٔه کار معاوی ــه پای ــرار می دهــد ک ــادی را ق مف

را نیــز متزلــزل می کنــد؛ »َو َمَكــروا َو َمَكرَاللــه«

از طــرف دیگــر حــرضت در مقابــل نکوهش های 

چــه  می فرمودنــد:  ناآگاهــان،  و  نادانــان 

ایــن  شــاید  می دانــی،  کجــا  از  و  می دانــی 
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گــروه مغلــوب بــا چــه روشــی رفتــار کــرد؟ رفتــار 

گــروه مغلــوب در برابــر گــروه فاتــح چگونــه بــود؟ 

ایــن دو گــروه چــه سیاســتی و اســراتژی را 

انتخــاب کردنــد و رسانجــام کار چــه شــد؟ بــرای 

ــه 20  ــد ب ــن ســؤاالت می توانی ــن پاســخ ای یاف

صفحــٔه پرشــکوه ترین نرمــش تاریــخ در بخــش 

ــد... ــه کنی ــن مراجع ــام حس ام

حــال پاســخ بــه یــک ســؤال مانــده اســت؛ آخــر 

ــل از  ــه؟ قب ــش قهرمانان ــا نرم ــی ی ــح تحمیل صل

پرســش بــه ایــن ســؤال خــوب اســت یــک نکتــه 

را لحــاظ کنیــم؛ امــام یــک جامعــه چــه دیــروز 

از هــدف تشــکیل  امــروز، لحظــه ای  و چــه 

حکومــت و متــدن الهــی درنــگ نکــرده اســت و 

اگــر رشایــط سیاســی و تاریخــی، رهــرب جامعه را 

وادار بــه تصمیمــی متفــاوت می کنــد، ایــن مردم 

هســتند کــه ایشــان را در چنیــن تنگناهایــی 

ــم  ــاز ه ــام ب ــود ام ــن وج ــا ای ــد. ب ــرار می دهن ق

ــه، پاســخ درســت  ــا کمــک قطب منــای الی الل ب

بــا ایــن مقدمــه،  را صــادر می منایــد. پــس 

اهمیتــی نــدارد اســمش را چــه بگذاریــم، مهــم 

ایــن اســت پاســخ صلحــی کــه مــا تحمیــل 

ــت! ــام اس ــٔه ام ــش قهرمانان ــم، نرم می کنی

آزمونــی بــرای شاســت... . بنابرایــن در زندگــی 

و کلــات ایشــان، ایــن معنــی واضــح اســت کــه 

حــرضت در انتظــار آینــده ای اســت تــا حکومــت 

ناحــق کنــار رود و بــه اهــل بیــت بازگــردد. منتهــا 

نتیجــه بــه ایــن بزرگــی کــی حاصــل می شــود؟ 

ــم  ــا اراده و تصمی ــش را ب ــردم، مقدمات ــی م وقت

ــا کاری کــه  خودشــان فراهــم کــرده باشــند. ام

بــه عهــدٔه مــردم و خــواص بــود، انجــام نگرفــت. 

ــد و  ــه کربــا آمدن حتــی هان هایــی کــه بعــد ب

همــراه بــا امــام حســین جنگیدنــد، در زمــان 

مســلم کاری کــه بایــد می کردنــد، نکردنــد و 

ایــن نکردن هــا، موجــب شــد حادثــه کربــا 

ــد. پیــش بیای

در ادامــه کتــاب انســان 250 ســاله از یــک 

واکاوی  را  امــام حســن  تــازه صلــح  دیــدگاه 

از  یکــی  را  حادثــه  ایــن  کــه  چــرا  می کنــد، 

جریــان  کل  در  حــوادث  تعیین کننده تریــن 

واقــع  در  می دانــد.  اســام  تاریــخ  و  اســام 

خاصــه ایــن صلــح عبــارت اســت از تبدیــل 

جریــان خافــت اســامی بــه ســلطنت ولــی 

مهم تــر از آن، ایــن اســت کــه مشــخصات ایــن 

دو خــط چیســت؟ روش جریــان باطــل بــرای 

ــر جامعــه چــه  دســت گرفــن قــدرت و تســلط ب

ــرای مقاومــت  ــان حــق ب ــود؟ روش هــای جری ب

در مقابــل جریــان باطــل چــه بــود؟ چــه شــد کــه 

ــا  ــب ب ــان حــق شکســت خــورد؟ گــروه غال جری

ادامه ی سر مقاله

ارجحیــت دارنــد و انتخــاب ولیعهــد بیشــر بــه 

پیشــنهادات CIA و ســایر ســازمان های امنیتــی 

وابســتگی دارد تــا نظــر شــخصی رئیس جمهــور 

ایــاالت متحــده. البتــه ایــن مســئله از اصــل 

ماجــرای چاپیــده شــدن کشــورهای عربــی بــه 

کشــورهای  منی کاهــد.  مختلــف  بهانه هــای 

ــه  ــد ک ــپ دادن ــه ترام ــاز ب ــه امتی ــن هم ــی ای عرب

شــاید بتواننــد بعــداً منفعتــی کننــد ولــی حــاال 

ــی محــل  ــت قبل کســی روی کار آمــده کــه در دول

ــاءالله  ــت. ان ش ــا منی گذاش ــه این ه ــم ب ــگ ه س

ــروی  ــه و آب ــربت گرفت ــود ع ــار خ ــن رفت ــه از ای ک

ــد.  ــه نربن ــن ب ــش از ای ــود را بی خ

کشــور جالبــی کــه اگــر در ایــن عریضــه، وضعیــت 

آن ذکــر نشــود موجــب نقصــان کام می شــود 

ترکیــه اســت. ایــن کشــور در دو دهــه گذشــته بــا 

مدیریــت اردوغــان توانســت بــه قطــب اقتصــادی 

ســال های  طــی  امــا  شــود  تبدیــل  خاورمیانــه 

سیاســت های  پیگیــری  دلیــل  بــه  گذشــته 

هزینه زایــی  جنگ هــای  در  نوعثان گرایانــه، 

رشکــت کــرد کــه ایــن کشــور را هــر روز نســبت بــه 

ــرار داد. اردوغــان  ــری ق گذشــته در وضــع وخیم ت

کــه فکــر می کــرد بــا انتخــاب مجــدد ترامــپ 

می توانــد از فرصــت اســتفاده کنــد و قــدرت خــود را 

)هرچنــد بــرای مدتــی کوتــاه( افزایــش دهــد حــاال 

ــرای  ــم ب ــرو شــده اســت کــه از قدی ــا کســی روب ب

ترک هــا شمشــیر را از رو بســته اســت. وضــع 

ــران  ــل بح ــه دلی ــر روز ب ــه ه ــه ک ــادی ترکی اقتص

کرونــا و کاهــش درآمــد صنعــت گردشــگری بــا 

مشــکات فــراوان روبــرو اســت مشــخص نیســت 

کــه چگونــه خواهــد شــد. از ســوی دیگــر، بــا 

آشــکار شــدن دعواهــای خانوادگــی اردوغــان و 

اســتعفای دامــاد وی از وزارت دارایــی یکــی دیگــر 

ــت  ــزب عدال ــوری ح ــت جمه ــای ریاس از گزینه ه

و توســعه کــه روی آن رسمایه گــذاری بســیاری 

ــن  ــا ای ــن ب ــت. همچنی ــن رف ــز از بی ــود نی ــده ب ش

میــزان از تزریــق قومیت گرایــی مشــخص نیســت 

ــی از  ــه ای کــه نســبت باالی ــد اجتاعــی جامع رون

جمعیــت آن را کردهــا تشــکیل می دهنــد بــه کجــا 

خواهــد کشــید و فرجــام ایــن اعــال چــه خواهــد 

ــود. ب

ــان  ــن می ــه در ای ــی ک ــرد کس ــاد ب ــد از ی ــا نبای ام

ــد  ــی را متحمــل شــده اســت خــود دونال رضر اصل

ترامــپ اســت. او کــه تاکنــون نتوانســته ننــگ 

ــر  ــرد ه ــودن را بپذی ــک دوره ای ب ــور ی رئیس جمه

هرج ومــرج  احتــال  دربــاره  شــائبه ها  بــه  روز 

ــکا  ــد و آمری ــی )و چــه بســا جنــگ( می افزای داخل

را بــه یــک قدمــی پرتــگاه خطرناکــی بــرده اســت. 

حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه ترامــپ چگونــه 

قــرار اســت کار را ادامــه خواهــد داد. او خــوب 

می دانــد کــه در جهــان امــروز جــان وی از هر ســو 

ــاری  ــرادی بی ش ــت و اف ــد اس ــرض تهدی در مع

وی  ریاســت  دوره  پایــان  بــرای  کــه  هســتند 

می کننــد.  لحظه شــاری 

خــدا را چــه دیدیــد شــاید ســال بعــد هفــت کفــن 

هــم پوســانده باشــد...

داوود قوی
 دانشجوی ارشد ژنتیک
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خانــٔه مــا آن قــدری بــزرگ نبــود کــه یــک اتــاق 

بــرای خــودم داشــته باشــم، بــرای همیــن 

پــرده ای وســط هــال نصــب کردیــم و پشــتش 

شــد دنیــای خصوصــی یــک کــودک 8 ســاله. 

دســت  باشــم،  تنهــا  می خواســتم  هــرگاه 

بــه دامــن ایــن پــردٔه کرم رنــگ می شــدم. 

ــی  ــای نارنج ــرک و گل ه ــٔه چ ــه زمین ــی ب وقت

ــه  ــر ب ــن فک ــردم، ای ــگاه می ک ــواره اش ن بدق

رسم مــی زد نکنــد همــٔه ایــن دنیــا خــواب 

گوشه ای برای تنهایی ام

غرفه کتاب

ــال  ــد ده س ــت چن ــرار اس ــاً ق ــا واقع ــد، آی باش

ــود و  ــه می ش ــدش چ ــم، بع ــی کن ــر زندگ دیگ

اگــر خــواب اســت پــس بیــداری چــه شــکلی 

اســت... انــگار همه چیــز آن خانــه رس جایــش 

بــود و مــن بــه حضورشــان عــادت داشــتم غیــر 

از آن پــرده، شــاید هــم مثــل همــٔه چیزهــای 

زشــت قــرار بــود هشــداری بدهــد؛ مراقــب 

ــه چشــانت  ــه رفته رفت ــاش وگرن کودکــی ات ب

ــدن  ــه دی ــذارد و ب ــار می گ ــردن را کن ــس ک ح

دنیای سوفی )قسمت اول(

می بنــدد! دل 

پــی  پیــام  ایــن  بــه  هنگامــی  متأســفانه 

بــردم کــه 20 ســال از آن می گذشــت، بــر 

روی یکــی از صندلی هــای اتوبــوس واحــد 

نشســتم. انگشــت خــود را میــان صفحــات 

اول کتــاب دنیــای ســوفی نگــه داشــته بــودم 

میــدان چشــانم  انتهــای  بــه  پنجــره  از  و 

نــگاه می کــردم؛ از اینکــه دیگــر خشــونت 

کوه هــا و لطافــت درختــان مــرا بــه تعجــب 

کاش  می خــوردم،  حــرت  وامنی داشــت 

ــزرگ  ــای ب ــه دنی ــرده ای ک ــر پ ــار دیگ یک ب

روزمرگــی  مــری  چهــار  در  را  کودکــی 

ایــن  بــا  می یافتــم.  می کــرد،  محصــور 

حــال حــس کــردم چیــزی در ایــن کلــات 

ــانم  ــور را نش ــیر ن ــد مس ــه می توان ــت ک هس

دهــد و کمــک کنــد بــار دیگــر پــرده ای کــه 

راه را بــر خورشــید بســته اســت، پیــدا کنــم.

نزدیــک  کتــاب  پایــان  بــه  هرچــه   

می شــدم، لحظــٔه موعــود را بیشــر حــس 

می کــردم امــا اثــری از آن منی دیــدم. 

تصــور کنیــد از کودکــی، درون اســتخری 

ــگ  ــک و بی رن ــای کوچ ــا دنی ــاده و ب افت

آن خــو گرفتــه بــودم، پــاک فرامــوش 

خــرب  چــه  رسم  بــاالی  بــودم  کــرده 

ایــن  بــا ورق زدن  اســت. ولــی حــال 

مــن  بــه  آب  روی  از  دســتی  کتــاب، 

ــرا از  ــا م ــد ت ــر می ش ــک و نزدیک ت نزدی

ــن  ــا ای ــد. ب ــات ده ــرده نج ــای م آن دنی

ــل  ــز داخ ــی نی ــات پایان ــا صفح ــود ت وج

ــزی  ــت چی ــگار می دانس ــد، ان آب منی آم

کــه راحــت بــه دســت بیایــد، راحــت هــم 

ــرای  ــوص ب ــه خص ــی رود. ب ــت م از دس

ــش داده  ــز از کف ــار نی ــه یک ب ــی ک کس

باشــد. باالخــره وقتش رســید... بــووووم، 

بــه چشــم برهــم زدنــی مــرا بیــرون کشــید 

و غــرق در رایحــٔه خنــک خلقــت منــود؛ 

مــو  باشــکوهی!  پایــان  چنیــن  دقیقــاً 

ــه  ــه از خان ــد، بافاصل ــیخ ش ــم س ــر تن ب

ــٔه  ــر پهن ــاعت ب ــد س ــم و چن ــرون رفت بی

ــه  ــم از اینک ــاید ه ــدم زدم. ش ــکارم ق اف

ــتنی ام  ــت و دوست داش ــردٔه زش ــاره پ دوب

ــودم! ــش رو داشــتم، هیجــان زده ب را پی

»ادامه دارد...«

ــود: »ســوفی  ــام ســوفی. روی پاکــِت ســفید نوشــته شــده ب ــود و آن هــم به ن امــروز فقــط یــک نامــه در صنــدوق ب

ــت،  ــه بس ــت. در را ک ــم نداش ــر ه ــت، مت ــت از کیس ــچ، منی گف ــر هی ــوور« و دیگ ــه کل ــاره ۳ کوچ ــن، ش آموندس

ــو کیســتی؟  ــود: ت ــود، روی آن نوشــته شــده ب ــدازه خــود پاکــت درون آن ب ــه ان ــاز کــرد. تکــه کاغــذی ب پاکــت را ب

ــش... ــه دنبال ــی ب ــؤال بزرگ ــت س ــته و عالم ــه دست نوش ــط دو کلم ــس، فق ــن و ب همی

داوود قوی
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سینما

»راننــده تاکســی« یــا »Taxi driver«بــه گــان 

ــازان،  ــینایی و فیلم س ــدان س ــیاری از منتق بس

یکــی از برتریــن آثــار ســینای جهــان در طــول 

تاریــخ بــوده اســت. فیلــم وجــوه بســیاری بــرای 

بحــث دارد امــا در ایــن مقالــه بــه مقتضــای 

کارزار  ایــام  بهانــه  بــه  و  نرشیــه  رشایــط 

انتخابــات آمریــکا و بحث هــای متعــدد پیرامــون 

نتیجــه آن و همچنیــن آشــوب ها و اغتشاشــاتی 

کــه بــه تبــع آن در جامعــٔه آمریکایــی شــکل 

ــم  ــی از فیل ــه جنبه های ــم ب ــد داری ــت، قص گرف

ــد  ــوج می زن ــی در آن م ــرج طلب ــه روح هرج وم ک

ــت  ــت اس ــز اهمی ــه ای حائ ــر نکت ــم. ذک بپردازی

ــر از  ــی پ ــاوی زندگ ــم ح ــی فیل ــفر کل ــه امتس ک

تباهــی و فســاد مــردم شــهر نیویــورک و بــه 

ــض در  ــا و تبعی ــور فحش ــره ای از ظه ــع پرت واق

ایــن جامعــه اســت کــه در ایــن میــان شــخصی 

ــوان  ــه عن ــن« ب ــز پَلِنتای ــناتور چال ــام »س ــه ن ب

ــدای ریاســت جمهــوری معرفــی می شــود  کاندی

کــه ظاهــراً قصــد دارد مــردم را از ایــن فاکــت 

نجــات دهــد.

شــخصیت  دنیــرو(  )رابــرت  بیــکل  تراویــس 

تنهــا و  ایــن فیلــم جــوان ۲۶ ســاله  اصلــی 

افــرده و عضــو ســابق نیــروی دریایــی ایالــت 

متحــده اســت کــه بــه تنهایــی در نیویــورک 

مزمــن  بی خوابــی  از  وی  می کنــد.  زندگــی 

رنــج می بــرد، بــرای فــرار از بی خوابــی شــغل 

و  می کنــد  انتخــاب  را  شــب  در  تاکســی رانی 

ــورک  ــا در ســطح شــهر نیوی ــا جنایت ه بیشــر ب

صحنه هایــی  از  پــر  فیلــم  می گــردد.  آشــنا 

اســت کــه بــه درســتی فضــای تاریــک و لربیــز 

ــه  از فحشــا را در کــف خیابان هــای نیویــورک ب

منایــش می گــذارد. در ایــن میانــه تراویــس 

ــارض  ــان ح ــی از داوطلب ــه یک ــی ک ــیفته بتس ش

ــه  ــن ک ــز پَلِنتای ــی ســناتور چال ــر انتخابات در دف

راننده تاکسی؛

 کهن الگوی آنارشی

 هادی پایدار
 دانشجوی پزشکی

اســت،  ریاســت جمهــوری  انتخابــات  نامــزد 

ــدن  ــب ش ــه داوطل ــه بهان ــس ب ــود. تراوی می ش

ــد و او را  ــو کن ــی گفتگ ــا بتس ــا ب ــود ت وارد می ش

بــه قهــوه دعــوت کنــد. بــا وجــود اینکه بتســی در 

ابتــدا از روی کنجــکاوی بــه شــخصیت تراویــس 

رفتــار  عــدم  علــت  بــه  می شــود،  عاقه منــد 

مناســب از ســوی تراویــس، او را رد می کنــد.

پــس از ناامیــد شــدن از بتســی، رونــد فروپاشــی 

روانــی کــه در تراویــس آغــاز شــده بــود، رسعــت 

پــس  تراویــس  کــه  صحنــه ای  می گیــرد. 

ناامیــد می شــود یکــی  بتســی  بــا  از گفتگــو 

سیناســت.  در  کارگردانــی  شــاهکارهای  از 
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تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا نشــریه 

فیلــم،  کارگــردان  اسکورســیزی«  »مارتیــن 

برداشــتی از تراویــس در کنــار باجــه تلفــن بــه مــا 

می دهــد و ســپس، همیــن کــه دخــر جــواب رد 

ــا حرکتــی  ــه آرامــی ب ــه او می دهــد، دوربیــن ب ب

ــی  ــام دال ــه ن ــینا ب ــه از آن در س ــتادانه - ک اس

راســت  ســمت  بــه   - می شــود  یــاد   )Dolly(

ــی از  هدایــت می شــود و یــک منــای دور و خال

یــک راهــرو نشــان داده می شــود کــه منایانگــر 

ــی  ــش رشوع حرکت ــس و الهام بخ ــزش تراوی لغ

بــه غایــت آنارشیســتی از ایــن شــخصیت اســت. 

بدیــن ترتیــب تراویــس بنــا را بــر ایــن می گیــرد 

و  بگیــرد  را  فســاد  جلــوی  خشــونت  بــا  کــه 

ــگ  ــاع از آن در جن ــرای دف ــه ب ــه ای را ک جامع

ــات  ــاره نج ــت را، دوب ــرده اس ــت ک ــام رشک ویتن

ــی را  ــات بدن ــتا، او مترین ــن راس ــد. در همی ده

ــدادی اســلحه از یــک دالل  ــد و تع آغــاز می کن

می خــرد. غیرمجــاز  ســاح های 

در یکــی از صحنه هــای فیلــم، دخــری بــه 

ــه  ــه ب ــود ک ــی می ش ــوار تاکس ــس س ــام ایری ن

ــد آزار  ــه قص ــردی ک ــت م ــد از دس ــر می رس نظ

و اذیــت جنســی او را دارد فــرار می کنــد. وی 

از تراویــس می خواهــد هرچــه رسیع تــر از آنجــا 

ــا بی حالــی، حرکتــی  دور شــوند، امــا تراویــس ب

ــد و  ــرد فرامی رس ــه م ــا اینک ــد ت ــام منی ده انج

ــرد؛  ــا خشــونت بســیار از آنجــا می ب ایریــس را ب

ــی در روح  ــذاب وجدان ــث ع ــاق باع ــن اتف همی

ــدا  ــعی در پی ــا س ــردد و او بعده ــس می گ تراوی

کــردن ایریــس و نجــات او از دســت مــردان 

تبهــکار می کنــد.

در ایــن حیــن تراویــس عاقــه خاصــی بــه 

ــدا  ــناتور پی ــه س ــوط ب ــار مرب ــردن اخب ــال ک دنب

کــرده اســت. ایــن عاقــه بــه طــرز خاصــی 

کــه  می آیــد  نظــر  بــه  و  اســت  تهدیدآمیــز 

تراویــس ســناتور را بــه گونــه ای در شکســت 

عشــقی خویــش دخیــل می بینــد. در نهایــت نیــز 

ــی  تراویــس در یکــی از گردهایی هــای تبلیغات

ســناتور به طــور مســلح و بــه قصــد تــرور ســناتور 

حضــور پیــدا می کنــد. منتهــا پــس از شناســایی 

شــدن توســط مأموریــن امنیتــی فــرار کــرده و بــه 

آپارمتــان خــود برمی گــردد. پــس از ایــن اقــدام 

ــس در آن کار  ــه ایری ــه ای ک ــه خان ــام، ب نافرج

ــده  ــه خری ــاح هایی ک ــا س ــی رود و ب ــد م می کن

اســت بــا افــراد حــارض در آنجــا درگیــر می شــود. 

ــه  ــت ب ــن درگیری هــای خشــونت آمیز در نهای ای

کشــته شــدن ســه نفــر و زخمــی شــدن تراویــس 

می انجامــد.

ــا نشــان دادن تراویــس  قســمت پایانــی فیلــم ب

)کــه در حــال گذرانــدن دوران نقاهــت خــود 

ــدر و  ــه پ ــه ای ک ــدن نام ــال خوان ــت( در ح اس

ــان  ــوان قهرم ــه عن ــس در آن از او ب ــادر آیری م

و منجــی دخرشــان تشــکر کرده انــد، شــکل 

می گیــرد.

مفاهیــم بســیار عجیبــی از ســاختار فیلم نامــه 

و محتــوای کلــی فیلــم بــه دســت می آیــد. 

ــط  ــم رشای ــا از تعمی ــه ای بســیار گوی ــم منون فیل

نابهنجــار اخاقــی یــک فــرد بــه کل جامعــه 

اســت. بــه واقــع روح آنارشیســتی شــخصیت 

اصلــی فیلــم در حــد اعلــی اســت. تراویــس 

و  اســت  ویتنــام  جنــگ  زخم خــورده  کــه 

نجــات  بــرای  کــه  پنداشــته  چنیــن  ســال ها 

ــای  ــا متاش ــد، ب ــون می ده ــورش خ ــردم کش م

خونــش  نیویــورک،  از  اســف بار  صحنه هــای 

بــه جــوش می آیــد و تصمیــم بــه حرکتــی در 

جهــت اصــاح وضــع موجــود دارد. او مــدام 

پیگیــری  را  ســناتور  تبلیغاتــی  برنامه هــای 

ــچ  ــا هی ــه تنه ــد ن ــر می آی ــه نظ ــا ب ــد ام می کن

ــه عملــی شــدن قول هــای انتخاباتــی  امیــدی ب

ــدارد، بلکــه برعکــس، او را منشــأ در فســاد  او ن

حاصــل در جامعــه می دانــد. در نتیجــه تنهــا 

راه چــاره را در یــک اقــدام می بینــد: حرکتــی 

ضــد فســاد اخاقــی ســازمان یافته کــه چه بســا 

از طــرف حکومــت بــرای کنــرل مــردم گاشــته 

ــن و  ــاً خش ــی کام ــه صورت ــا ب ــت، ام ــده اس ش

هرج و مــرج طلبانــه. او متــام مقدمــات کار را 

آمــاده کــرده اســت و بــا هــدف تــرور ســناتور بــه 

ســمت اجتــاع تبلیغاتــی وی رهســپار می شــود؛ 

ــم می بینیــم در ایــن امــر  ــان کــه در فیل امــا چن

ــه نظــر می رســد داســتان  شکســت می خــورد. ب

ــازی رسنوشــت  ــه ب ــز ب ــم اشــاره ای کنایه آمی فیل

دارد. تراویــس در حالــی بــه عنــوان قهرمــان 

ــرد  ــرار می گی ــویق ق ــورد تش ــانه ها م ــط رس توس

کــه اگــر کمــی در تــاش اولیــه خــود موفق تــر 

ســناتور  روانــی  قاتــل  عنــوان  بــه  می بــود 

شــناخته می شــد. بــه همیــن صــورت کســی بــه 

عنــوان شــهروند منونــه معرفــی می شــود کــه 

متایــات تنــدرو و خشــونت طلبانه دارد. او در 

ــه  ــتایش جامع ــورد س ــدی م ــه ح ــم ب ــان فیل پای

غفلــت زده و خفتــه آمریــکا قــرار می گیــرد کــه در 

ذهــن مخاطــب ایــن واقعیــت را زنــده کنــد کــه 

هــر حرکــت علیــه حکومــت لیــربال دموکراســی 

ــه  ــه خف ــن در نطف ــع و یقی ــه قط ــزد ب ــا خی ــه پ ب

خواهــد شــد و یــارای قدرت منایــی نخواهــد 

داشــت. ایــن روایــت فرضــی در فیلــم، از ســال 

ســاخت آن تاکنــون، واقعیتــی غیر قابل انــکار 

پیــدا کــرده اســت. داســتان هایی این چنیــن 

نشــان می دهــد جامعــه آمریــکا تــاب تحمــل 

نظــام حکومتــی چنیــن اســتبدادی را کــه بــا 

حجاب هایــی از جنــس دموکراســی و اومانیســم 

میــوه  ایــن  روزی  و  نــدارد  شــده،  پوشــیده 

کرم خــورده متامــاً پوســیده خواهــد شــد.

ــطور  ــن س ــده ای ــن خوانن ــت در ذه ــن اس ممک

ارصار  دلیــل  کــه  گــردد  ایجــاد  تصــوری 

چندبــاره نگارنــده بــه نــگارش مقاالتــی پیرامــون 

ــه  ــب جامع ــان در قل ــوب و طغی ــم و آش آنارشیس

آمریکایــی )پــس از مقالــه »جوکــر و آنارشیســم 

کــور«( چــه می توانــد باشــد؟ بــه راســتی بررســی 

ــتکباری  ــام اس ــی نظ ــائل داخل ــکافانه مس موش

ــوص در الیه هــای عمیــق فیلم هــای  ــه خص ب

هالیــوودی چــه ســود و منفعتــی بــرای یــک 

شــهروند جمهــوری اســامی دارد؟

بــا پاراگرافــی تأثیرگــذار از شــهید  ســخن را 

آوینــی بــه پایــان می رســانیم، چه بســا پاســخ 

ایــن  البــه الی  در  را  مذکــور  ســؤال های 

بیابیــم. جمــات 

»مــن در فروپاشــی متــدن غــرب بیشــر بــه 

تحــول درونــی غربی هــا امیــدوارم تــا جنگــی 

ــام و  ــا اس ــرب و ی ــان رشق و غ ــه می رودررو ک

ــه روی  غــرب روی دهــد. چنیــن جنگــی المحال

خواهــد داد، امــا غــرب از درون خواهــد پوســید 

و در خــود فــرو خواهــد ریخــت و چــون عقربــی 

در محــارصٔه آتــش، خــود خویشــن را نیــش 

ــت.« ــد کش ــد زد و خواه خواه
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چون بسی ابلیس آدم روی هست

پس به هر دستی نشاید داد دست

و  اســت  ارزشــمندی  کلمــه  »دوســتی« 

نامیــد. »دوســت«  منی تــوان  را  هرکــس 

پــس ایــن طــور نیســت کــه هرکــس به انســان 

رفاقــت  و  دوســتی  ادعــای  و  زد  لبخنــدی 

منــود، الیــق عنــوان ارزشــمند »دوســت« 

شایســته،  و  خــوب  دوســت  بلکــه  باشــد، 

پیشــوایان  دارد.  ویژگی هایــی  و  صفــات 

ــت یابی  ــر دوس ــیار ب ــد بس ــار تأکی ــن در کن دی

بــرای دوســت  نیــز  ویژگی هــای متعــددی 

خــوب برشــمرده اند. در اینجــا بــه چنــد منونــه 

از آن هــا اشــاره می شــود:

همسان بودن

اســاس ایجــاد دوســتی میــان دو فــرد ســن، 

ــر  ــی دو نف ــت. گاه ــیت و... اس ــل، جنس عق

انســان یکدیگــر را جــذب می کننــد و دلشــان 

ــن  ــا یکدیگــر دوســت شــوند. ای می خواهــد ب

رمــزی دارد رمــزش ســنخیت اســت. اگــر 

همدیگــر  نباشــد  مشــابهتی  دو  ایــن  بیــن 

می گویــد:  مثنــوی  منی کننــد.  جــذب  را 

حکیمــی زاغــی را دیــد کــه بــا لک لــک طــرح 

دوســتی ریختــه بــا هــم می نشــینند و بــا هــم 

ــه  ــوع؛ زاغ ن ــرغ از دو ن ــد. دو م ــرواز می کنن پ

قیافــه اش و نــه رنگــش بــا لک لــک شــباهتی 

نــدارد. تعجــب کــرد کــه زاغ بــا لک لــک چــرا؟ 

ــد هــر  نزدیــک آن هــا رفــت و دقــت کــرد، دی

ــد. ــا لنگن دو ت

الّصاِحــب کالرُّقَعــِة فــی الثــوب َفاتَِّخــذُه 

ُمشــاکال

 دوســت هاننــد وصلــه جامــه اســت پــس آن 

را هم شــکل و همســان بــا خــودت برگزیــن

ایان

دوســتی بایــد بــر اســاس ایــان باشــد. قــرآن 

می فرمایــد:

إِنَّ کِثیــراً ِمــَن الُْخلَطــاِء لَیْبِغــی بَْعُضُهــْم 

َعِملُــوا  َو  آَمُنــوا  الَِّذیــَن  إِلَّ  بَْعــٍض  َعلــی 

لِحــاِت  ا الصَّ

در حقیقــت بســیاری از رشیــکان بــه یکدیگــر 

ســتم روا می دارنــد، مگــر کســانی کــه ایــان 

آورده و کارهــای شایســته کرده انــد.

تقوا

ــُدوٌّ إِلَّ  ــٍض َع ــْم لَِبْع ــٍذ بَْعُضُه ُء یْوَمِئ ــالَّ اْلَِخ

ــَن الُْمتَِّقی

 در آن روز دوســتان، بعضــی دشــمن بعضــی 

ــزگاران. ــد، مگــر پرهی دیگرن

امام صادق علیه السام می فرماید:

 اطلُْب ُمؤاخاَت التقیاِء َو لَو فی ظلات 

الرض و ان افَنیَت ُعمرَک فی طَلَِبهم

ــو در  ــاش؛ ول ــوا ب ــا تق ــتان ب ــال دوس ــه دنب  ب

تاریکی هــای زمیــن باشــد و اگــر چــه عمــرت 

ــی. ــا کن ــن راه فن را در ای

بازدارنده از بدی ها

علی علیه السام می فرماید: 

رک: علیک ِبُؤاخاِة َمن َحذَّ

از  را  بــا کســی دوســتی کنیــد کــه شــا   

دارد. حــذر  بــر  بدی هــا 

کمک به طاعت خداوند

امام علی علیه السام می فرماید: 

املُعین علی الطاعة خیر الصحاب: 

طاعــت  بــر  کمک کننــده  یــاران،  بهریــن 

خداونــد اســت.

صداقت و امانتداری

ــلم  ــه و س ــه و آل ــه علی ــی الل ــدا صل ــول خ رس

می فرمایــد: 

خصــاٍل  ثَــالَث  أَخیــک  ِمــن  َرأیــت  اذا 

الصــدق و  المانــَة  و  الحیــاَء  َفارِجــه: 

ــت را  ــه خصل ــن س ــود ای ــت خ ــر در دوس  اگ

حیــا،  بــاش:  داشــته  امیــد  او  بــه  دیــدی 

راســتی. و  امانــت 

راز نگهداری و عیب پوشی

امام علی علیه السام فرمود:

انَّ اخاک َحّقاً َمن...َسَتَ َعوَرتک: 

بــرادر و دوســت حقیقــی تــو کســی اســت 

کــه... عیــب تــو را بپوشــاند.

خردمندی

فرمــود:  الســام  علیــه  علــی  حــرضت 

کنــد،  بــا خردمنــدان مصاحبــت  »هرکــس 

می شــود.« بــزرگ 

و البتــه کامــاً روشــن اســت کــه دوســتی 

ــاال را نداشــته  ــات ب ــا افــرادی کــه خصوصی ب

باشــند و یــا خصوصیتــی برخــاف آن داشــته 

ــت. ــده اس ــه نش ــند توصی باش

چون بسی ابلیس

 آدم روی هست ...

سبک زندگی اسالمی

تبریــز پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ثــارهللا  عاشــقان  هیئــت  ســوه 
ُ
ا نشــریه 
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