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آذرمــاه بــرای قشــر دانشــجو تنهــا در یــک
شــعار خالصــه میشود:دانشــجو میمیــرد،
ذلــت نمیپذیــرد .از  67ســال پیــش کــه
دانشــجویان بــا همراهــی استادشــان حاضــر
بــه معرفــی دوســتان خــود بــه ســربازان نظــام
و بــه دنبــال آن زیــر پــا گذاشــتن عــزت خــود
نشــدند و تــن بــه حضــور نیروهــای نظامــی
در دانشــگاه خــود ندادنــد تــا شــهادت ســه
نفــرو بــر جــای مانــدن دههــا تــن مصــدوم،
ایــن رونــد شــروع شــد و تــا همیــن امــروز
نیــز ادامــه پیــدا کرد.هــر چنــد تــاش کردنــد
بــا شــیرینی دادن و شــادی کــردن  16آذر
را بــه جشــنی بیهویــت تبدیــل کننــد.
گفتــه میشــود هــر افراطــی تفریطــی را بــه
دنبــال دارد و هــر تفریطــی افراطــی را ولــی
دانشــجویان در ایــن  67ســال تــاش کردنــد
وارونــه عمــل کــرده و بــا وجــود تخریــب و
حمــات مختلــف روادارانــه پاســخ دهنــد و در
انگاشــتهی حقیقــی ایــن روز عزیــز جســتجو
کننــد تــا از معنــا و مفهــوم تهــی نشــده و
زنــده بمانــد.

ایران برای منطقه (خاورمیانه/فالت ایران) همچون یونان برای اروپاست؛ که
فرهنگ و تمدن را به دیگر ملتها انتقال داد.

ایلبر اورتایلی مورخ ترکیهای و استاد دانشگاه  MEFاستانبول

درود

مطمئنــا کمــی گیــج شــدید .بگذاریــد در
آغــاز خــودم رو معرفــی کنــم.
مــن نیمــا هســتم .نماینــدهی تیــم
نگارگــران چرخــه کــه متشــکل از طراحهــا،
گرافیس ـتها و بچــه هــای رســانه و فضــای
مجــازی میشــه.
مــن قــراره راهنمــای شــما خواننــدگان
عزیــز چرخــه در زمینــههــای طراحــی
باشــم.
در ایــن شــماره تصمیــم گرفتــم تــا
تغییــرات نویــی کــه در طراحــی صــورت
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.

ممکنــه ایــن نشــان رو کنــار نــام اثــر هــای هنــری بــکار رفتــه در ماهنامــه
ببینیــد.
بــا ضربــه زدن بــر روی ایــن دکمــه توضیحاتــی درمــورد اون اثــر بــرای شــما
بــاز خواهــد شــد .مخصــوص عالقهمنــدان بــه هنــر.

این نشان هم گمان نمیکنم 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.

شماره دهم  -آذر 1399

سالم

همونطــور کــه نیمــا گفــت مــن الله 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
کــه اصلــی تریــن هــا نوشــته «بلنــد» و
نوشــته «ایســتا» خواهنــد بــود.
فرامــوش نکنیــد کــه دونــه دون ـهی مطالــب ایســتا
چرخــه توضیــح
رو در صفحــه اینســتاگرامی
میدیم.
و همــه اعضــای چرخــه در اونجــا بصــورت مســتقیم
پاســخگوی پرســشها انتقــادات و نظــرات شــما هســتند.
نوشــته بلنــد :نوشــته هــای طوالنــی کــه تصویــر نویســنده
در یــک دایــره بــزرگ زیــر اثــر هنــری میــاد مثــل ایــن:

نوشــته ایســتا :نوشــتههایی بــا محوریــت یگانــه کــه در
تمامــی شــماره هــا بهچشــم میخــورد .بعضیهاشــون
همیشــه توســط یــک نویســنده هــم نوشــته میشــوند.
میتونیــد اونهــارو از چیدمــان متفاوتشــون نســبت بــه
نوشــته هــای بلنــد تشــخیص بدیــد:

ِگ ِرنیکا

پابلو پیکاسو

 20دقیقه

باز بست پیدرپی
شایان فیروزیان
پردیس فومن

هجویهای بر افراط و تفریط

دانشگاه تهران

شــکی نیســت کــه هــر افراطــی
تفریطــی را درپــیدارد و
کــرات ایــن
برعکــس .تاریــخ به ّ
قانــون ازلــی را در بســتر کالن جوامــع
نشــان داده و شــرح حالهــا آن را در
ضمیــر خــرد انســانی اثبــات کردهانــد.
زمانــی در ســده هجدهــم میــادی،
آلمانیهــا از اینکــه هرگــز فقــط بــه
خاطــر ن ََســب بــه خــود نبالیدهانــد
و هیــچگاه مفهومــی تحــت عنــوان
میهــن را نپرســتیدهاند مســرور و
ســربلند بودنــد .از مســتندات عقایــد

آن برهــه از تاریــخ آلمــان چنیــن
برمیآیــد کــه آنهــا میهنپرســتی
را  -حتــی در ایــن چــم کــه ملــت مــن
خــاص اســت (و نــه برتــر)  -معلــول
نقصــان فضائــل انســان میدانســتند.
بــه دیگــر ســخن ،آنــان بســیار در َذم
صفــات انتســابی کوشــیدهاند چراکــه
آن را منتــج فقــدان هرگونــه مایملــک
1
اکتســابی میپنداشــتند.
1. Arthur Schopenhauer aphorismen
zur lebensweisheit, Insel
Taschenbuch, Frankfurt/M, 1976

آنــان بــه حــدی در ایــن عقیــده پیــش
رفتنــد کــه فرانســویها را بــه دلیــل
میهنپرستیشــان بــه بــاد اســتهزا
میگرفتنــد و بــا لقــب تمســخرآمیز
«ملــت عظیــم» 2از آنهــا یــاد
میکردنــد؛ منظومــهای از افــراد کــه
هیچکــدام بــه صــرف نفــس خویــش
مطلقــاً اعتبــاری ندارنــد و تنهــا در
وهمشــان بیرقــی پوشــالی بــه نــام
میهــن ســاختهاند و بــه خفتــن در
2. Grand Nation
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ســایهی آن میبالنــد.
ایــن فضــای فرهنگــی غالــب بــر
جامعــهی آلمــان کــه همــان تفریــط
در ناسیونالیســم (ملیگرایــی) بــود
بســترهای مســتعدی بــرای آفرینــش
شــخصیتهایی چــون هیتلــر بــه
وجــود آورد ،هویتهایــی کــه بــه
گونــهای احســاس نقــص میکردنــد
کــه گویــی پــارهای از چیســتی خــود
را گــم کردهانــد.
در ایــن برهــه ،زمینــه تجلّــی آن
قانــون ازلــی بــه نحــو احســن فراهــم
شــد .هســتهی مرکــزی فرهنــگ آلمان
کــه تفریــط در میهنپرســتی بــود،
بــه آرامــی غشــای میانــی را درنوردیــد
و جزئــی از قلمــرو «ضدفرهنــگ»
قلمــداد شــد و تفکــر ساختارشــکن
وقــت ،نژادپرســتی ،کــه همــان افــراط
در ناسیونالیســم بــود از غشــایی نــازک
تبدیــل بــه هســتهی مرکــزی فرهنــگ
شــد انــگار در یــک بــازی االکلنگــی،
شــوپنهاورها بــه پاییــن رفتنــد و
هیتلرهــا و گوبلزهــا صاحــب قــدرت
شــدند.
بــه ظــن مــن در علــوم اجتماعــی
هیــچ اصلــی را نمیتــوان بــه یــک
چهارچــوب جهــان شــمول تعمیــم
داد ،بــه گونــه ای کــه همــواره
تماثیــل ناقضــی [چــه بســا ناچیــز]
بــر قوانیــن اجتماعــی واردنــد؛ بــه
گونــه ای کــه جمــع کثیــری از
صاحــب نظــران معتقدنــد کــه اگــر
مجموعــه عقایــدی هیــچ نقصــی
نداشــته باشــد و بــرای هــر مشــکل و
مســئلهای پاســخی آمــاده و راه حلــی
جامــع در آســتین داشــته باشــد ،آن
ایدئولــوژی از اســاس باطــل اســت چــرا

کــه از ســمت بنیادیتریــن ویژگــی
اصــول عقیدتــی یعنــی «راســتی
آزمایــی» تهــی اســت و هیــچ جایــی
بــرای بحــث حــول حقانیــت خویــش
باقــی نمیگــذارد .جامعهشناســان
ایدئولــوژی هایــی ماننــد «تئــوری
توطئه» و «پــروردگار حکیم» را در
زمــره ایــن مجموعــه اصــول به حســاب
مــی آورنــد چــرا کــه هــر معتقــد بــه
تئــوری توطئــه ،وقایــع جهانــی را
برنامــه ای از پیــش چیــده شــده بــه
دســت گروهــی مخــوف ،شــیطانی،
فراماســونری و پنهــان از دیــدگان
عمــوم میدانــد و بــه نحــو مشــابهی هــر
عنایتــی در اوضــاع جهــان را نیــز فعلی
تدبیــر شــده توســط همــان شــورا و در
جهــت انحــراف اذهــان تودههــا از
وجــود آن گــروه مرمــوز میدانــد .بــه
شــیوه ای تقریبــا متشــابه ،معتقــدان
بــه یــک حکمــت عــام اعمــال شــده
از طــرف یــک وجــود متافیزیکــی
مدبــر نیــز فراینــد توجیــح و اســتدالل
مشــابهی دارنــد؛ ایــن گــروه کــه بــا
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یــک نــگاه بدبینانــه میتــوان آنــان را
«جبرگرایــان» نامیــد معتقدنــد کــه
هــر رخــدادی اعــم از تلــخ و شــیرین
در نفــس خــود حامــل حکمتــی اســت
کــه اســاس آن بــر قضــا و قــدری
خدشــه ناپذیــر بنیــان نهــاده شــده
و هیــچ قصــوری متوجــه آن نیســت.
چنیــن توجیهاتــی بــرای آرامــش
روحــی و روانــی بســیار مفیدنــد ،امــا
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
و ســندی بــر حقانیــت عقیــده مــورد
نــزاع اســت.
متمایــل شــدن میهــن پرســتی
افراطــی بــه ســمت نــژاد پرســتی
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت؛
چنانکــه میتــوان مــواردی را یافــت
کــه افراطشــان در میهــن پرســتی
هرچقــدر هــم کــه افســار گســیختهتر
شــود رنــگ و بــوی نــژاد پرســتانه
نخواهــد گرفــت (و صــد البتــه کــه

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
بیحــد و حصــر در میهنپرســتی،
هی ـچگاه نژادپرستیشــان منحصــر بــه
ادعــای برتــری هممیهنانشــان نیســت؛
بلکــه خــود و هممیهنانشــان را بخشــی
از یــک هویــت بزرگتــر چنــد ملیتــی
میداننــد کــه بــه گمانشــان گروهــی
برتــر هســتند.
بــرای نــوع نخســت اســتثنا میتــوان
ایــاالت متحــده را مثــال زد کــه
بعیــد اســت افــراط شــهروندانش
در میهنپرســتی شــکل و شــمایل
نژادپرســتانه بگیــرد ،چــرا کــه اساســا
تنهــا در شــهروندی مشــترکند و
مجموعــه ای از یــک نــژاد واحــد
نیســت کــه تفاهمــی بــر پرســتش آن
صــورت بگیــرد .بــه دیگــر ســخن تنــوع
نــژادی بســیار بــاال در ایــاالت متحــده
کــه خــود معلــول تاریــخ و جغرافیــای
منحصــر بــه فــرد آن اســت ،علــت
وجــود اســاطیر متنــوع نــژادی اســت
کــه هرکــدام مختــص یــک گروهنــد و
اساســا توانایــی تجمیــع تمــام مــردم
در زیــر ســایه خــود را ندارنــد.
مثــال نــوع دوم اســتثنا امــا جالــب
تــر اســت ،جهــان عــرب! بــه گونــه ای
کــه در عصــر معاصــر کــه میتــوان آن
را عصــر پســاعثمانی نامیــد علیرغــم
تجزیههــا و گاه پیونــد هــای پیدرپــی
اســتعمارگران در جهــان عــرب کــه
منجــر بــه مرزکشــیهای فــراوان
جغرافیایــی شــد ،بــاز هــم غالــب
اعــراب خــود را متعلــق بــه نــژاد ســامی
و عنصــری از هویــت عــرب میداننــد،
چنانچــه اگــر بنــا را بــر افــراط آنهــا

کاریکاتــور نشــان میدهــد کــه هیتلــر در مقابــل چشــمان وحشــت زده هنرمنــد
عینکــی لیبــرال ،مجســمه او را کــه نمــاد برهــم کنــش و فراینــد طبیعــی رشــد
و تعامــل تــوده هاســت بــا خــرد کــردن تحقیــر کــرده و از خرابــه هــای آن،
مجســمه ابرانســان ایــدهآل خــود را کــه نمــاد هویــت اصیــل آریایــی ملــت
1
آلمــان اســت میســازد.
 .1کاریکاتــوری کــه در ســال  1933بــا عنــوان «معمــار آلمــان» در طنزنامــه
آلمانــی  Kladderadatschمنتشــر شــد( .متــن مربوطــه نیــز برگــردان متــن
موجــود در طنزنامــه اســت).
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در میهنپرســتی بگزاریــم ،احتمــاال
هیــچگاه خــود و هممیهنانشــان را
برتــر و تافتــه جــدا بافتــه نخواهنــد
نامیــد ،بلکــه «اعــراب» و «جهــان
عــرب» را قــوم برگزیــده خواهنــد
خوانــد.
علیایحــال آنچــه شــرح آن رفــت
تنهــا اســتثناهایی در میــان انبــوه
وقایــع عینــی مســتند بــر منتهــی
شــدن میهنپرســتی افراطــی بــه
نژادپرســتی هســتند و شــاید نــه؛
حتــی اســتثنا هــم نباشــند ،بلکــه
صرفــا تجلــی ایــن اصــل در بســترهایی
متفــاوت باشــند.
بــا پیشــرفت زمــان افــراط در
میهنپرســتی تشــدید شــد بــه
گونــهای کــه مــرز ناسیونالیســم را
رد کــرد و بــه شوونیســم 3تبدیــل
شــد .اکنــون آجرهــای نژادپرســتی
در کورههــای ناسیونالیســم افراطــی
بــه ســرحد پختگــی رســیده بودنــد و
اســاس یــک ایدئولــوژی نوظهــور بــه
نــام فاشیســم ( )Fascismبنیــان
نهــاده شــده بــود.
همانطورکــه بارهــا بیــان شــده
اســت و شــرح آن تکــرار مکــررات
اســت ،فاشیســم در قالــب آلمانــی
خویــش نازیســم ( )Nazismنــام
گرفــت و تــا آنجــا پیــش رفــت کــه
 .3شوونیســم ( )Chauvinismمیهنشــیفتگی
در معنــای اصلــی و ابتدایــی آن .یــک نــوع
میهنپرســتی افراطــی و ســتیزهجو و یــک
ایمــان کــور بــه برتــری و شــکوه ملــی اســت.
بــا بســط معنــا ،شوونیســم طرفــداری مفــرط
و غیرعقالنــی از هــر گروهــی را کــه کســی
عضــو آن اســت شــامل مــی شــود ،بهخصــوص
هــر وقــت ایــن طرفــداری همــراه بــا کینــه و
بداندیشــی نســبت بــه گــروه رقیــب باشــد.
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منِبــاب ثبــات و خدشــهناپذیری
همــان قانــون ازلــی مذکــور در ابتــدای
ســخن بــود کــه پــس از  28آوریــل
 - 1945روز تســخیر برلیــن توســط
ارتــش ســرخ و ســقوط رایــش ســوم
 بــار دیگــر ســاختار فرهنگــی آلمــانانســجام بافــت خــود را از دســت داد
و طــی چنــد دهــه جــوری منقلــب
شــد کــه مــردم آلمــان شــرمگین از
جنایــات اسالفشــان در نوعدوســتی
بســیار پیــش رفتنــد تــا بــه زعــم
خودشــان هزینــهی اشــتباهات
گذشــته را بپردازنــد و حســاب خــود را
از پیشینیانشــان جــدا کننــد.
بــه گمــان نگارنــده ،همیــن
سیاســت بشردوســتانه بیقیدوشــرط
آلمــان در عصــر حاضــر اســت کــه
آن را تبدیــل بــه مقصــد بیشــتر
مهاجــران و پناهنــدگان کــرده اســت،
سیاســتهایی کــه البتــه بــدون
تبعــات نبودهانــد و وقایعــی چــون
برگزیــت 6و درخواســت جــدی
فرانســه از اتحادیــهی اروپــا بــرای
تجدیــد نظــر در قوانیــن رفتوآمــد در
حــوزهی شــنگن 7را درپیداشــتند.

جنایتهایــی چــون نسلکشــی را
لــوث کــرد طــوری کــه اگــر زمانــی
چنیــن جنایتهایــی تنهــا برخاســته
از خبــث طینــت و وحشــیگری بــود،
در نیمــهی نخســت ســده بیســتم
کمــک بــه فراینــد پاکســازی نــژادی از
وظایــف بنیادیــن هــر شــهروند آلمانــی
بهشــمار میرفــت.
4
بــه بیــان هانــا آرنــت ،فیلســوف
یهــودی ،آنچــه در عصــر زمامــداری
حــزب نــازی در آلمــان اتفــاق افتــاد
«ابتــذال شــر» بــود ،یعنــی شــرارت
از مقــام یــک عمــل گناهکارانــه ســاقط
شــد و بــه وظیفــهای همگانــی تنــزل
یافــت .او در شــرح ایــن روند اســتدالل
میکنــد کــه اکثریــت مقامــات
بلندپایـهی حــزب نــازی کــه مســتقیماً
در کشــتارها نقــش داشــتند حتــی
از شــرورانه بــودن اعمالشــان متنبــه
نبودهانــد و صرفــاً از روی عــادت یــا
وظیفهشناســی دســتورات صــادره
از بــاال را اعمــال کــرده و دســتورات
جدیــدی بــه پاییــن صــادر میکردنــد.
آرنــت همچنیــن معتقــد اســت کــه
نفــس فعــل شــرورانه نیازمنــد حداقلــی
از اســتعداد و حتــی بــه تفســیری
گونــهای از خالقیــت اســت ،حــال
Arendt, Viking Press, 1963
آنکــه بســیاری از مقامهــای اجرایــی  .6برگزیت ( )Brexitبه چم خروج بریتانیا از
حــزب نــازی ســاده و بــه تعبیــری اتحادیهی اروپا
5
در پی یک همهپرسی در سال  ۲۰۱۶برای
عامیانهتــر احمــق بودهانــد.
 .4هانــا آ ِرن ْــت بــه آلمانــیHannah( :
 (Arendtزادهی  ۱۴اکتبــر  ۱۹۰۶در لینــدن–
لیمــر ،هانوفــر -درگذشــتهی  ۴دســامبر ۱۹۷۵
در نیویــورک ،آمریــکا؛ فیلســوف فلســفهی
سیاســی ،تاریخنــگار آلمانی-آمریکایــی
بود.

خروج از اتحادیهی اروپا دولت بریتانیا اعالم کرد
در  ۲۹مارس  ۲۰۱۷رویهی رسمی برای خروج
را آغاز خواهد کرد .در نهایت بریتانیا روز جمعه
 ۳۱ژانویه سال  ۲۰۲۰میالدی ساعت  ۱۱شب
به وقت محلی از اتحادیهی اروپا جدا شد.
Asa Bennett (27 January 2020).
«How will the Brexit transition
period work», Telegraph.
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اساس ـیترین تفــاوت انســان و ســایر
حیوانــات در جســتجوی معنــا اســت.
ایــن یکــی از مشــاهدههای ویکتــور
فرانــکل روانشــناس اتریشــی اســت کــه در
طــول جنــگ جهانــی دوم؛ در کمپهــای
متمرکــز آلمــان نــازی بــه ســر میبــرد.
داشــتن هــدف بــرای زندگــی ،مهمتریــن
عامــل خوشــحالی اســت .در طــول مــدت
زیــادی اساســیترین نیازانســانهای
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 میکــرد .مدتهــا بعــد همیــن

انســان کــه در معــرض انقــراض بــود شــروع
بــه ســاخت تمــدن کــرد .مــدت زیــادی
طــول نکشــید کــه ادیــان ســازمان یافتــه
در جوامــع ظاهــر شــدند،اعتقادات مذهبــی
بــرای هرکســی عزیــز اســت و بــرای دیگــران
قابــل احتــرام .اگرچــه بحــث پیرامــون وجــود
خالــق تــا روزگار کنونــی نیــز بــدون اینکــه
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 پیچیدهتــر شــد .امــروزه کیفیــت

رفــاه انســانهای سراســر جهــان بــه شــکل
قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت؛ اکثــر
انســان هــا بــه آب تمیــز دسترســی دارنــد
و بــه جــای شــکار کــردن حیوانــات کافــی
اســت یــک پیــاده روی چنــد دقیق ـهای بــه
ســوپرمارکت داشــته باشــند.با پیشــرفت
علــم پزشــکی بــرای بیماریهــای مختلــف
واکســن ســاخته شــده و احتمــال اینکــه
انســانی از بیماریهــای ســاده بمیــرد بــه
صفــر رســیده اســت .اکنــون کــه نیازهــای
ابتدایــی انســان بــر طــرف شــده اســت؛او
وقــت بیشــتری بــرای تفکــر دربــاره زندگــی
دارد .بــا مطالعــه دقیــق زندگــی ،انســان
متوجــه جــای خالــی معنــا و هــدف در آن
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میشــود .نبــود هــدف بــرای زندگــی باعــث
بــروز اختــاالت روانــی مختلــف میشــود.
ویکتــور فرانــکل متوجــه ایــن وضعیــت در
بیمــاران خــود شــد و از آن بــه عنــوان خــا
وجــودی یــاد کــرد.
روانشــناس آبراهــام مازلــو نظریــهای
را بــه عنــوان هــرم نیازهــای انســان بیــان
کــرده اســت کــه اگرچــه توســط همــه
جامعــه علمــی پذیرفتــه نشــده ،امــا نــکات
جالبــی را بیــان میکنــد .بــر اســاس آن
نخســتین نیــاز انســان کــه بایــد برطــرف
شــود نیازهــای پایــه هســتند از جملــه
غــذا ،آب ،خــواب و
 ...ســپس امنیــت و
ســامت جســمانی
و  ...در درجــه بعــد
خانــواده ،عشــق،
روابــط عاطفــی و...
در درجــه باالتــر
عــزت و احتــرام و
درنهایــت در طبقــه
ی آخــر رســیدن به
چیــزی اســت کــه
فــرد میخواهــد
باشــد .امــروزه اکثــر
انســانها مشــغول
رفــع نیازهــای
عاطفــی و نیــاز بــه
احتــرام هســتند.
بــاور غلطــی کــه در
مغــز انســان مــدرن
جــای گرفتــه ایــن
اســت کــه پــس از
بــه دســت آوردن پــول و ثــروت؛ بــه طــور
معجــزه آســایی خوشــحال میشــود امــا
بدیهــی اســت کــه داشــتن پــول و ثــروت
بــرای خوشــبختی کافــی نیســت .در حقیقت
ثــروت فقــط بــا رفــع نیازهــای پایــه باعــث
شــادی میشــود و فراتــر از آن کامــا
بیاثــر اســت .زمانــی کــه پــول کافــی بــرای
پشــتیبانی مالــی از خــود و خانــواده بــه
دســت آوردیــد ،بــا بــه دســت آوردن پــول
بیشترخوشــحال ترنخواهیــد شــد.

تــا اینجــا نتیجــه میگیریــم کــه
انســان همیشــه خواهــان بــه دســت
آوردن زندگــی شــاد اســت امــا همیشــه
در ایــن راه شکســت میخــورد چــون تصــور
میکنــد اگــر فــان چیــز را خریــد یــا فــان
کار را انجــام داد تــا ابــد شــاد و خوشــحال
خواهــد ماند،امــا ایــن خوشــحالی ابــدی
نخواهــد بــود و پــس از مدتــی شــرایط
عــادی میشــود و انســان بــه همــان حالــت
نخســتیه بــاز میگــردد .در نهایــت فــرد
محکــوم اســت کــه تــا ابــد روی ایــن چرخــه
بــه دنبــال خوشــحالی بــدود .اما نکتــه جالب

اینجاســت کــه بــا بازگشــت خوشــحالی بــه
حالــت نخســت ،هــدف تغییــر نمیکنــد.
بــرای مثــال ازدواج کــردن و صاحــب فرزنــد
شــدن ،نقــش قابــل توجهــی در خوشــبختی
دارد .در ابتــدا همــه چیــز خــوب و خــوش
اســت امــا بعــد از چندیــن ســال اوضــاع
بــه هــم میریــزد و حــس شــادی بخــش
زن ،شــوهر،مادر و پــدر بــودن جــای خــود
را بــه اســترس و اضطــراب میدهــد .بــا
وجــود ایــن کــه شــادی از بیــن مــیرود،
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هــدف و معنــا باقــی میمانــد و تغییــری
نمیکنــد .پایــداری انــواع روابــط دیگــر و
حتــی شــغل هــم وابســته بــه هــدف و معنــا
اســت .گرچــه هــرکاری بــا ســختی و مشــکل
همــراه اســت؛در نهایــت اگــر بــا چیــزی کــه
انســان میخواهــد یکســان باشــد پــس آن
کار بــرای انســان معنــادار اســت.

فهمیدیــم اکثــر انســان هــا
میخواهنــد بــه کارهایــی بپردازنــد
کــه از آن لــذت میبرنــد و تجربــه
ثابــت کــرده اســت بــرای هرکــس کاری
بخــش
لــذت
اســت کــه معنــادار
باشــد.اما طیــف
کارهایــی کــه
انســان از آن لــذت
میبــرد آنچنــان
اســت
وســیع
کــه انتخــاب آن
بــرای هــر شــخص
دشــوار اســت .در
ایــن راســتا هیــچ
دســتورالعملی را
نمیشــود از پیــش
تعییــن کرد؛مثــا
اگــر
بگوییــم
همگــی ســه وعــده
نــان پنیــر بخوریــد،
نواختــن پیانــو را
بیاموزیــد و فــان
شــغل را برگزینیــد؛
بــی شــک هــدف
زندگــی خــود را پیــدا خواهیــد کــرد! بــه
همیــن دلیــل ویکتــور فرانــکل عنــوان نمــود
کــه پیــدا کــردن هــدف بــرای هــر شــخص
متفــاوت اســت و هرکــس بایــد بــه تنهایــی
هــدف زندگــی خویــش را پیــدا کند.همــه
ی انســانهای عصــر حاضــر ،خــواه ناخــواه
بخشــی از یــک آزمایــش اجتماعــی عظیــم
هســتند .ایــن آزمایــش بدیــن گونــه اســت
کــه بــه همــه ی شــرکت کنندههــای آن
دسترســی بــه تکنولــوژی ،آمــوزش ،اینترنــت

جیغ

ادوارد مانچ
و دیگــر امکانــات رفاهــی داده شــده و
مشــاهده مــی شــود کــه آیــا ایــن امکانــات
باعــث خوشــبختی و شــادی میشــود یــا
خیــر.
بســیاری میگوینــد  «:بابــت ایــن
امکانــات ســپاس گزاریــم ،ولــی
زندگــی همچنــان پــوچ و بــی چــم
اســت.اکنون بایــد چــه کار کــرد؟»
انســانها در هرعصــری بــا چالشهــای
مختلفــی مواجــه مــی شــدند .شــاید خــا
وجــودی ،چالــش نســل کنونــی باشــد.
انســانی کــه بــه دنبــال اهــداف شــخصی
همچــون عشــق ،کار یــا هرچیــزی از ایــن
قبیــل بــرود؛ چیــزی در ایــن دنیــا نصیبــش
میشــود وگرنــه تمــام زندگــیاش صــرف
هیــچ شــده اســت .تصــور کنیــد کــه وارد
یــک جنــگل تاریک و ترســناک شــده ایــد .از
بقیــه افــراد حاضــر میپرســید «:بــرای چــه
اینجــا هســتیم؟ » ولــی هیــچ کــس از جملــه
پــدر ،مادر،معلــم و ...جــواب را نمیدانــد.
دراعمــاق جنــگل زندگــی جریــان دارد و
میتوانیــد گنــج ارزشــمندی را پیــدا کنیــد
امــا اگــر میخواهیــد وارد جنــگل شــوید
بایــد بــه تنهایــی بــا هیوالهــای ترســناکی
ماننــد تنهایــی ،افســردگی ،انــدوه و آدمهــای
کینهجــو مبــارزه کنیــد.
بــا وجــود زندگــی در روزگاری که بی شــک
بویــی از محبــت نبــرده اســت و بدبختــی در
آن اجتنــاب ناپذیــر اســت؛ نبایــد ناامیــد
شــد و از درون مــرد .بایــد مســتقیم بــه
چش ـمهای دلهــرهآور زندگــی خیــره شــد و
دل بــه دریــا زد .ایــن شــاید تنها راهی باشــد
کــه بتــوان بــا آن بــه هــدف دســت یافــت.
زنــده مانــدن و داشــتن ایــن فرصــت بــرای
یافتــن معنــای زندگــی یــک معجــزه اســت.
انســان عــاوه بــر ایــن کــه بــدون رضایــت
خویــش بــه دنیــا میآیــد ،آن هــم دنیایــی
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 میکنیــم کــه چطــور
بســیاری از مــا در ایــن دریــای پــر از شــک و

تردیــد دوام میآوریــم.
داشــتن معنــا از درون انســان
سرچشــمه میگیــرد؛ از حــس بــودن بــا
عزیزانمــان گرفتــه تــا انجــام کاری کــه از
آن لــذت میبریــم .بایــد حداقــل بــه مقــدار
کمــی کــه در مغــز انســانی مــا میگنجــد
و متناســب بــا مــدت کوتــاه عمــر انســانی،
بفهمیــم چــم ایــن زندگــی چیســت .چــرا
خودمــان را فریــب بدهیــم و وانمــود کنیــم
کــه همــه ی زیــر و بــم زندگــی را درک
کــرده ایــم؟ بــه دور و اطــراف نــگاه کنید،آیــا
چیزهایــی کــه میبینیــد ،همــه ی ماجــرا
اســت؟ بــه دنیــا آمــدن ،کمــی گشــت و
گــذار ،غــذا خــوردن ،وانمــود کــردن بــه

اینکــه همــه چیــز بــا عقــل جــور در میآیــد
وســرانجام مرگ.ایــن مجمــوع اتفاقــات
کافــی اســت؟ نه؛بــی شــک در پــس پــرده
ی ظاهــر ،جهانــی دیگــر مخفــی شــده اســت
کــه حتــی در تخیــل انســان هــم نمیگنجــد.
بــه زندگــی خوشآمدید؛جایــی کــه مجســمه
هــای ســخنگوی ســاخته شــده از گوشــت و
اســتخوان روی یــک تکــه ســنگ معلــق در
فضــا زندگــی میکننــد و در نهایــت روزی
ایــن ســنگ توســط خورشــید بلعیــده
میشــود .هیچکــس نمیدانــد چــه کاری
بایــد کــرد و همــه ی انســان هــا عوضــی
هســتند .اگــر میتوانیــد معنــای خودتــان
را بســازید چــون هیــچ چیــزی در ایــن دنیــا
بــا عقــل جــور در نمیآیــد.

نگینقربانی

شوخ از خود باز کنیم

خوشآمدید
به این آشفته
بازار
بــا عــرض «مقدمتــان گلبــاران»
بــه خدمــت نوورودیهــا .حضــور
فرخندهتــان گرامــی بــاد!!!
بدانیــد کــه اگــر حتــی بــه قــول خیــام
جــان« :از آمدنتــان نبــود گــردون را
ســود »،دســت کــم بــرای یــک الــی
دو هفتــه ترافیــک مســیر ســامانهی
برتریــن دانشــگاه ایــران  -که ســردرش
زبانــزد خــاص و عــام اســت  -بــه
نحــوی دود کــرد کــه در راســتای
ژاپــن
ایــن خبــر مســئوالن دانشــگاه
ِ
مرکــز از دانشــجویان برتریــن دانشــگاه
ایــران بــا ارســال رایانام ـهی شــخصی
عذرخواهــی کردنــد .در واقــع ماجــرا از
ایــن قــرار بــود کــه ایــن ســامانه بــه
همــهی مــا هنــگام ورو د بــ ه کالس
اطــاع مـیداد کــه :خواهرهــا برادرهــا
یکــم تازهســازی (رفــرش) کنیــد و
جمعتــر بشــینید .ورودیهــا آمدنــد
ســایت برتریــن دانشــگاه ایــران .جــا
بــرای همــهی شــما هســت .لطفــاً
همــکاری کنیــد...
اســاتید محتــرم دانشــجوهاتان را
بهصفکنیــد .اینهــا هــم مثــل
بچههــای خودتــان!
در همیــن راســتا ،دانشــجویان
همیشــهدرصحنه بــا آمــوزش
همیشــهدرنمازخانه تمــاس گرفتنــد

امــا متوجــه شــدیم مســئوالن آمــوزش
بــرای حــل مشــکالت انتخابــات و
بــرای تســریع امــور  -کــه در آن
حــاذق هســتند  -و بــرای ارائــهی
ســامانههای زیبــا ،جــادار و مطمئــن
خــود بــه ایالــت نــوادا ســفر کردهانــد.
در نتیجه همان همیشگی!
خالصه آنکه:
ای ورودیهــا ،هــر چنــد امســال
ممکــن نیســت تــا نقشــهی دانشــگاه
بزززززرگمــان را کــه از نقشــههای
بــازی جیتــیا ِی ســن اندریــاس
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( )GTA: San Andreasبزرررررگتــر
اســت بــه شــما آمــوزش دهیــم امــا
ــن بعیدُالخــروج را
پیشــنهادهای َم ِ
بــه گــوش جــان بشــنوید (از پشــت
صحنــه خواهــش میکنــم برایــم
کرســی و چنــد تیکــه چــوب بیاریــد.
یــک موســیقی متــن ســنتور هــم
پخــش کنیــد لطفــاً) .در ذیــل بــه
برخــی فوتهــای کوزهگــری اشــاره
میکنــم :
عزیــزان از مــا کــه گذشــت ولــی در
ساَپ
فضــای مجــازی و در گــروه وات ـ 
( )WhatsAppهمــواره از جملــهی

طالیــی «صــدا وصــل نیســت
اســتااااااد» بکارببریــد.
اشــتباه بــزرگ نســل مــا ایــن بــود
کــه صــدا را وصلشــده میدانســت.
در نتیجــه هــر هفتــه یــک تحقیــق
کوچولــو انجــام داده و تایــپ کــرده،
هــر هفتــه  ۲۰۰صفحــه مطالعــه
کــرده و حاصــل کار را پــیوی ()pv
اســتاد میفرســتادیم تــا ایشــان بــا
بکاربــردن آن در ســایت دانشــگاه
مــورد نظــر خــود اپــای کننــد.
از میکروفونهــا بپرهیزیــد .یادتــان
باشــد همــواره تــا شــعاع بیســت
کیلومتــری شــما میکروفونفروشــی
وجــود نــدارد و تمــام میکروفونهــای
منطقــه شــما احتــکار شــده اســت.
در نتیجــه از جــوابدادن بــه پرســش
«شــما مایلیــد صحبــت کنیــد؟» در
امانیــد.
هــر بــار در معــرض خطــر بودیــد
ســریع از کالس بزنیــد بیــرون .ایــن
حــرف را یــک موســفید ایــن عرصــه
بــه شــما میزنــد .در صــورت مانــدن
در کالس عاقبــت خوشــی در انتظــار
شــما نخواهــد بــود.
یادتــان باشــد اینترنــت کشــور مــا
اینترنــت ناســا نیســت .شــما حتــی
اگــر بــه خواســت خــدا اینترنــت پــر
ســرعت هــم داشــتید ،همیشــه یــک
عکــس از صفحــه بــا نشــان اینترنــت
توجــی( )2Gداشــته باشــید تــا مدارک
شــما محکمهپســند باشــد.
گاهــی شــما صــدا دارید اســتاد نــدارد.
گاهــی ســامانه در حــال ارتباطســازی
اســت .گاهــی صفحهکلیــد وصــل
نیســت .گاهــی حــروف تایپشــده
توســط شــما بــرای دیگــران

بههمریختــه نمایــش داده میشــود.
گاهــی قیــر هســت قیــف نیســت و
گاهــی زندگــی همیــن لحظههــای از
کالس بیــرون انداختــه شــدن اســت؛
مگــر زندگــی جــز ایــن لحظههــای
تلــخ و شــیرین گذرانــدن بهتریــن
ســالهای زندگــیات در دانشــگاه
اســت؟
پیشــنهاد آنکــه ایــن تــرم را قــدر
بدانیــد چــون ایــن تــرم شــما در
هــوای مهآلــود و بارانــی ســر کالس
خــود بالــش و پتــو داریــد ولــی در
تــرم حضــوریِ زوج ،وارد مرحلــهی
بعــد میشــوید .در آنجــا اگــر تابلــوی
زنــگزدهی نــام دانشــگاه ،اتوبــوس
رفتوآمــد مــا (کــه شــواهدی مبنــی
بــر اینکــه هیچکــس اتوبوســی غیــر
از مــورد نامبــرده در ایــن دانشــگاه
پرچــم
دیــده باشــد وجــود نــدارد)،
ِ
پــاره شــده جلــوی در ،راهروهــای
دانشــکدهی حقــوق  -کــه شــبها
صــدای قژقــژ درش از فیلــم
آن یــارو بــا تبــرش ترســناکتر
اســت  -و ملخهــای تابســتانه را
دیدیــد پــس از آن جهــان تکــراری
اســت (آهــا قســمت انتخــاب واحــد
هــم اگــر اآلن بگــم بایــد المپهــا رو
خامــوش کنیــم و خنــج بکشــیم پــس
میذاریــم بــرای یــک شــماره دیگــر).
از آنجــا کــه شــرایط ازهرجهــت بــر
وفــق مــراد مــردم کشــور نیســت و
در آمارهــا دومیــن کشــور خشــمگین
جهــان عنــوان شــدهایم (آیــا
میدانســتی ِد ایــن شــماره) ،از خداونــد
بــرای خــود آراااامــش تقاضــا کنیــد و
زیــر لــب ایــن شــعار پرمعنــا را بــا مــن
زمزمــه کنیــد« :ای آنکــه یــادآوری

میــان تــرم شــعارت ،تفنــگ فســا در
انتظــارت» امــا بــه جــای تفنگهــای
زمینــی ،دوســتانتان را بــه تفنــگ
الهــی بســپارید کــه همانــا بهتــر اســت.
بعــد از گــذر از ایــن مرحلــه اتفاقــات
بهتــری در راه اســت.
روزهــای پاییــزی بــه هــر بدبختــی
شــاید بگــذرد امــا چانــهزدن آخــر
تــرم بحــث دیگــری اســت! امیــدوارم
در میــان تمــام دختــران و پســران
ورودی شــما مشــتاقان بــه درس بــا
توســل جســتن بــه جمل ـهی« :آخــه
شــاید لــج کنــد» تمــام حرفهــای
اســاتید را در پایــان تــرم تاییــد نکننــد
امــا اگــر شــما دیدیــد یکــی در انبــار
بــرای مــا کنــار بگذاریــد .اســاتید البته
کامــ ً
ا دموکراتمحــور بــا مســئله
آزمونهــا مجــازی برخــورد کردنــد؛
بهاینصورتکــه تــرم گذشــته کــه
تمــام جهــان یکپارچــه مهربانــی در
مقابلــه بــا کرونــا بــود بعضــی اســاتید
ســه راه مقابــل مــا گذاردنــد:
نخســت آنکــه آزمــون مــا بــه صــورت
شــفاهی برگــزار شــود.
دوم آنکــه ارزیابــی پایانــی بــه صــورت
شــفاهی برگزار شــود.
ســوم آنکــه آزمــون نهایــی بــه شــکل
بیانــی برگــزار شــود.
ایــن تــرم هــم کــه تــرس همــگان از
ویروسهــای منحــوس ریختــه مگــر
دعــا کنیــم کــه نخســت نتایــج نــوادا
مشــخص شــود و دوم ویــروس بــا
دانشــجو راه بیایــد وگرنــه دانشــجو در
ســفر بــه شــهر خــون و قیــام بیمــار
میشــود.
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محمدامین عبیدی قمی

بازگشت به خویشتن

واژه ماه

برگزیدن

انتخــاب ،واژهای اســت کــه در زندگــی روزمــرهی خــود آنرا و یــا
مشــتقهای آنرا بســیار بــه کار میبریــم .انتخــاب کــردن ،منتخبیــن
و انتخابــات شــماری از ایــن مشــتقها هســتند ،بــه انــدازهای بــه کار
میبریــم کــه شــاید کمتــر کســی از میــان مــا بدانــد کــه واژهای پارســی
نیســت.
درحالــی کــه واژهای کهــن و چــه بســا هنــوز کاربــردیای هســت کــه
تمامــی مشــتقات "انتخــاب" را در خــود جــای میدهــد و آن واژه
"برگزیــدن" اســت .واژهای پارســی کــه در دهههــای گذشــته در میــان مــا
بســیار کمکاربــرد شــده اســت.

همتراز :انتخاب | Chose
/Barguzidan/
همترازها

برگزید

«ســپاس مــر خــدای را کــه برگزیــد محمــد راکــه صــاة بــاد بــر او و بــر آلــش
1
ســام»
«سپاس مر خدای را که برگزید امیرالمونین را از اهل این ملت»
تاریخ بیهقی ص 308

برگزیده

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

1

گزیده

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

1

گزینش

ُشه بر آن عقل و گزینش که تراست * چون تو کان جهل را کشتن سزاست.
موالنا جاللالدین محمد بلخی

1

انتخاب
انتخابات

برگزیدن،
گزینش
گزیدمان

منتخب

برگزیده

انتخابی

گزینشی،
گزیده

نخبه

برگزیده،
سرآمد

به روایت یک شاهد عینی (رشته فرتور)

آزاده اخالقی

«بــه روایــت یــک شــاهد عینــی» یکــی از عظیمتریــن پروژههــای عکاســیای اســت کــه در چنــد ســال گذشــته در ایــران
انجــام شــده اســت :پــروژهی سهســالهای کــه شــامل تحقیــق فــراوان هــم بــوده ،ثبــت هفــده فریــم اســت کــه اجــرای بســیار
خــوب و دقیــق و پُــر از جزئیاتــی هــم دارنــد .در اجــرای ایــن عکسهــا گــروه بزرگــی بــه خانــم اخالقــی یــاری رســاندهاند؛
از جملــه ساســان توکلیفارســانی (عــکاس و مجــری جلوههــای بصــری) و ژیــا مهرجویــی (طــراح صحنــه و لبــاس).
ـردان ایــن مجموع ـهی  ۱۷عکســی میگویــد« :امــروز آرمانگرایــی ســوژهی تمســخر خیلیهــا
آزاده اخالقــی ،ایدهپــرداز و کارگـ ِ
شــده اســت ،مــردم کســانی را کــه اهــداف بلنــد و دور از دســترس دارنــد دســت میاندازنــد .بــرای من ولی کســانی کــه میجنگند
و بــرای آرمانــی جانشــان را فــدا میکننــد بســیار محترمنــد .هدفــم زنــده کــردن یــاد کســانی بــود کــه ســتایش میکنــم».
در ایــن مجموعــه بــه مـ ِ
ـرگ ایــن افــراد پرداختــه شــده اســت« :جهانگیرخــان صوراســرافیل و نصــراهلل ملکالمتکلمیــن ( ۳تیــر
« ،»)۱۲۸۷کلنــل محمدتقیخــان پســیان ( ۱۵مهــر « ،»)۱۳۰۰میــرزاده عشــقی ( ۱۲تیــر « ،»)۱۳۰۳محمــد فرخییــزدی
( ۲۵مهــر « ،»)۱۳۱۸تقــی ارانــی ( ۱۴بهمــن « ،)۱۳۱۸آذر شــریعترضوی ،مصطفــی بزرگنیــا ،احمــد قندچــی (۱۶
آذر « ،»)۱۳۳۲فــروغ فرخــزاد ( ۲۴بهمــن « ،»)۱۳۴۵محمــد مصــدق ( ۱۴اســفند « ،»)۱۳۴۵غالمرضــا تختــی ( ۱۷دی
« ،»)۱۳۴۶صمــد بهرنگــی ( ۱۲شــهریور « ،»)۱۳۴۷حمیــد اشــرف ( ۸تیــر « ،»)۱۳۵۵علــی شــریعتی ( ۲۹خــرداد ،»)۱۳۵۶
«محمــود طالقانــی ( ۱۹شــهریور « ،»)۱۳۵۸مهــدی باکــری ( ۲۵بهمــن « ،»)۱۳۶۳ســهراب شــهیدثالث ( ۱۰تیــر »)۱۳۷۷

آذر شریعترضوی ،مصطفی بزرگنیا ،احمد قندچی  ۱۶ -آذر  - ۱۳۳۲دانشکدهی فنی،
دانشگاه تهران ،تهران

وســط زنــگ دوم حــدود ســاعت ده صبــح ،زنــگ نابهنــگام دانشــکده بلنــد شــد و مــا هــم مثــل هم ـهی همکالس ـیها بیــرون
ریختیــم و باخبــر شــدیم کــه در کالس دوم راه و ســاختمان در حالــی کــه مهنــدس شــمس ملـکآرا مشــغول تدریــس بودهانــد
ناگهــان در کالس بــاز میشــود و دو ســرباز مســلح و افســر فرماندهشــان وارد کالس میشــوند و بــه طــرف پنجــرهی کالس
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میرونــد و دو دانشــجو را کــه در کنــار پنجــره نشســته بودنــد نشــان داده و بــه فرماندهشــان میگوینــد دو نفــری کــه بــرای
مــا شــکلک درآورده و مــا را مســخره کردهانــد همیــن دو نفــر بودنــد .فرمانــده دســتور دســتگیری آنهــا را میدهــد]...[ .
دانشــجویان را کشانکشــان بــه خــارج از کالس میبرنــد و مهنــدس شــمس جریــان را بــه گــوش رییــس دانشــکده میرســاند
کــه ایشــان هــم دســتور زدن زنــگ دانشــکده را بــه عنــوان اعتــراض بــه ایــن عمــل میدهــد کــه یکــی از دانشــجویان کالس
روی میــز مـیرود و بــا دادن شــعار مــرگ بــر حکومــت نظامــی فریــاد میزنــد« :در خفقــان حاکــم بــر دانشــگاه و در زیــر چکمــه
هــای ســربازان مســلح کــه نمیتــوان درس خوانــد» .کتابهایــش را بــه اطــراف پــرت کــرده بــه طــرف در کالس مــیرود و
ســایر دانشــجویان همزمــان 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
دستگیرشدهشــان را میخواســتند .محوط ـهی دانشــکده هــم کــه پــر از ســربازان تفنــگ بــه دســت بــود ،فرمانــدهی نظامیــان
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
نمیکــرد کــه در دانشــگاه بــر روی دانشــجویان آن هــم در محوطــه و ســالن دانشــکده و در محیــط سربســته ،تیرانــدازی کننــد.
ولــی گویــا فرمانــده قبـ ً
ا دســتور تیرانــدازی داشــت و نــاگاه صــدای شــلیک گلولههــا بــا فریادهــای مــرگ بــر شــاه دانشــجویان
در اثــر حمل ـهی ناگهانــی ســربازان بــه هــم خــورد و آنهــا 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
بــا ســربازان درگیــر شــده و یــا نقــش بــر زمیــن شــدند .و آذر یکــی از چنــد نفــری بــود کــه پــس از اصابــت تیــر بــه ســینه
و شــانهاش بــا ســربازی درگیــر شــد کــه او هــم بــا نیــزه ،ران راســت پــای آذر را شــکافت و آذر ســرنگون شــد و بــا وجــود
خونریــزی شــدید ،فریــاد مــرگ بــر شــاه او آهســته ولــی خامــوش نشــد.
در کف سالن خون مجروحان با آب رادیاتورهای سوراخشده در اثر تیراندازی مخلوط شد و به طرف پلههای زیرزمین راه افتاده و
منظرهی وحشتناکی به وجود آمده بود .ما با بقیه دوستان که زنده بودیم فرار کردیم.
*شریعترضوی ،غالمرضا ،خاطرات یک پزشک عوضی ،تهران :انتشارات قصیدهسرا ،۱۳۸۴ ،صص ۲۰-۱۶

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

 .۱مصطفــی بزرگنیــا دانشــجوی دانشــکدهی 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 خونریــزی زیــاد باعــث
مــرگ وی گردیــده اســت .بــر پشــت شــانهی راســت مقتــول نیــز اثــر زخــم ســرنیزه دیــده میشــود کــه تــا  ۱۵ســانتیمتر زیــر
پوســت فــرو رفتــه بــود.
 .۲شــریعترضوی دانشــجوی مقتــول دیگــر تنهــا بــه علــت زخــم ســرنیزه فــوت کــرده اســت .ســرنیزه اســتخوان ران راســت وی
را بــه کلــی خــرد کــرده و شــریانها را پــاره نمــوده و در نتیج ـهی خونریــزی زیــاد مجــروح درگذشــته اســت .یــک گلولــه نیــز
بــه دســت راســت وی اصابــت کــرده کــه جلــدی بــوده و نمیتوانســته باعــث مــرگ باشــد.
 .۳مقتــول دیگــر احمــد قندچــی نــام دارد و بــه علــت اصابــت گلولـهای کــه وارد شــکم وی گردیــده و احشــا داخلــی را پــاره نموده
درگذشــته اســت .دیــروز و امــروز ادارهی پزشــکی قانونــی بــا حضــور نماینــدهی دادســرای نظامــی اجســاد را معاینــه کــرد ولــی
هنــوز گــزارش رســمی در ایــن زمینــه تهیــه نگردیــده اســت.
*«گزارش پزشکی قانونی از نحوهی شهادت سه دانشجوی دانشکدهی فنی دانشگاه تهران» ،روزنــامهی اطالعات ۱۷ ،آذر ۱۳۳۲

رشته نگارهی «آموزش»
پاویل ُک ِچنسکی

 5دقیقه

آموزش بهشرط دارایی
فاطمه موسوی
پردیس فارابی

دانشگاه تهران

در تاریــخ  ۳۰بهمــن  ۹۸بــود کــه
خبــر شــیوع ویــروس کورونــا در کشــور
منتشــر و همهگیــری ایــن بیمــاری
موجــب اختــال وســیع در نظــام و
ســاختار کلــی کشــور شــد .محیطهــای
آموزشــی و دانشــگاهها نیــز از ایــن
قاعــده مســتثنا نبودنــد و بحــران کورونــا
چرخـهی علمــی آموزشــی کشــور را نیــز
درگیــر کــرد.
آمــوزش مجــازی جــای آمــوزش
حضــوری را گرفــت و کرونــا دانشــجویان
و اســاتید را خانهنشــین و مجبــور بــه
بکاربــردن لپتــاپ ،کامپیوتــر ،گوشــی

موبایــل و غیــره کــرد.
وضعیــت خاصــی کــه کورونــا بــرای
همــگان ایجــاد کــرده بــود یعنــی
ســدهطینهی سراســری ،خانــه نشــینی،
از دســت دادن شــغل ،بیــکاری ،رکــود
اقتصــادی ،بیمــاری و از دســت دادن
اعضــای خانــواده و عزیزانمــان ،وضعیــت
روحــی بــدی را بــرای همــه رقــم زده
بــود و فشــار و اضطــراب بســیاری را
بــه اعضــای جامعــه وارد کــرده بــود،
بهطوریکــه جهانیــان بــه دنبــال بهبــود
اوضــاع بودنــد ،از رایــگان شــدن دورههای
آموزشــی مهارتهــای مختلــف در خانــه

تــا برگــزاری کنســرتهای موســیقی
رایــگان آنالیــن ،بازدیــد آنالیــن از
موزههــا و اماکــن تاریخــی بــه صــورت
مجــازی و  ...امــا در ایــن بیــن همچنــان
فشــار اقتصــادی وارد بــر افــراد جامعــه
از جنبههــای مختلــف قابــل بررســی
اســت.
قشــر دانشــجو جــزو آن دســته اســت
کــه گرانــی اینترنــت ،نبــود بعضــی
امکانــات بــرای شــرکت در کالسهــای
مجــازی ،کیفیــت نامناســب کالسهــای
درس و  ...گریبانگیــرش بــوده و از
آن مهمتــر دانشــجویان شــهریهپرداز
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کــه کــم جمعیــت هــم نیســتند؛ حــدود انتخــاب واحــد ملــزم بــه پرداخــت ایــن
۴۵درصــد دانشــجویان در دانشــگاههای شــهریه باشــد؟
غیردولتــی (آزاد ،غیرانتفاعــی ،پیــام نــور دانشــجویان بینالمللــی ( اتبــاع
و  ) ...مشــغول بــه تحصیلانــد.
خارجــی) کــه از طریــق کنکــور
دانشــجویان نوبــت دوم (شــبانه)  ،وارد دانشــگاه شــدهاند امــا ملــزم
پردیسهــای خودگــردان دانشــگاههای بــه پرداخــت  ۸۰درصــد شــهریه
دولتــی و دانشــجویان بینالملــل را هــم شــبانه هســتند و یــا دانشــجویان
بــه ایــن آمــار اضافــه کنیــد.
بینالمللــی کــه از کشــورهای دیگــر
تامیــن شــهریه عمدتــاً از ســوی در دانشــگاههای دولتــی مشــغول بــه
دانشــجویان و خانوادههــای آنــان بــا تحصیلانــد و پرداخــت شــهریه آنهــا
توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کنونــی بــه نــرخ ارزی دالر و یــورو میباشــد
کشــور و وضعیــت بیــکاری آن هــم کــه بــه شــهریه هــای نجومــی  ۱۰تــا
در شــرایطی کــه دانشــجویان اکثــرا ً  ۱۲میلیــون تبدیــل میشــود از دیگــر
درآمــد ثابــت ندارنــد و مشــغول بــه کار دســتهی دانشــجویانی هســتند کــه در
پارهوقــت بودنــد و بــه احتمــال زیــاد آن ایــن شــرایط بــد اقتصــادی بایــد بــار
را هــم از دســت دادهانــد بســیار مشــکل ســنگین پرداخــت شــهریه را بــه دوش
و فشــار اقتصــادی و اجتماعــ 
ی کــه بــر بکشــند.
آنهــا وارد میشــود بســیار زیــاد اســت.
شــهریه ثابــت دانشــجویان ارشــد دوره
درحالیکــه انتظــار میرفــت مجــازی برابــر بــا حــدود  ۸۷۰تومــان
شــهریهی دانشــجویان بــه دلیــل عــدم اســت امــا بــرای دانشــجویان نوبــت دوم
حضــور در دانشــگاه و محــروم بــودن (شــبانه)  ۹۷۰تومــان .درحالیکــه بــا
از خدمــات دانشــگاه کاهــش یابــد ،توجــه بــه آمــوزش مجــازی دیگــر نبایــد
در بســیاری از دانشــگاهها و مراکــز تفاوتــی میــان دانشــجویان مجــازی و
آموزشــی بــا افزایــش  ۲۰الــی  ۲۵غیرمجــازی باشــد.
درصــدی شــهریه روبــرو بودهایــم.
احمــد حیــدری ســخنگوی دانشــگاه
دانشــگاه تهــران در نیمســال نخســت آزاد در گفتوگویــی بــا خبرنــگار گــروه
ســال  ۹۹شــهریهی دوره شــبانه و دانشــگاه و آمــوزش ایرنــا دالیــل افزایــش
مجــازی را نســبت بــه ســال گذشــته هزینههــا را ایــن چنیــن اعــام کــرد کــه
افزایــش نــداده امــا در نیمســال دوم یــک
افزایــش  ۲۰درصــدی را پیشبینــی
تمــام هزینههــا در کشــور
کــرده اســت.
ســیر صعــودی داشــته و کالسهــا
پرسشــی کــه میتــوان از دانشــگاه چــه بــه صــورت حضــوری برگــزار
پرســید ایــن اســت کــه وقتــی کالس شــود چــه مجــازی ،حقــوق
عملــی در ایــن تــرم برگــزار نمیشــود اســاتید و کارمنــدان بایــد
و نخواهــد شــد چــرا دانشــجویان بایــد پرداخــت شــود.
ملــزم بــه پرداخــت شــهریهی بیشــتری
در بخــش عملــی نســبت بــه بخــش
نظــری باشــند و یــا هزینــه کارگاه و
دکتــر نیلــی احمدآبــادی رئیــس
پــروژه و  ...چــرا بایــد در جــدول شــهریه دانشــگاه تهــران نیــز در گفتوگویــی
وجــود داشــته باشــد و دانشــجو قبــل از اعــام کردنــد:

هزینههــای دانشــگاه در
تــرم کورونایــی تغییــری نداشــته
و برهمیــن اســاس هــم
شــهریههای دانشــجویان
بــه طــور کامــل دریافــت
میشــو د .

مســئولین دانشــگاهها و مراکــز
آموزشــی طــوری از هزینههــای گــزاف
بــرای ایجــاد زیرســاختهای کالسهــای
مجــازی گفتگــو میکننــد کــه شــک
میکنیــم آیــا مــا نیــز در همیــن
سیســتم آموزشــی مشــغول بــه تحصیــل
هســتیم و یــا در ســیارهی دیگــری کــه
مســئولینش بــه فکــر مــردم کشورشــان
نیســتند؟
کنــد بــودن ســرعت اینترنــت،
قطعیهــای مکــرر حیــن برگــزاری کالس
آنالیــن ،عــدم دسترســی بــه اینترنــت
در نقــاط دوردســت کشــور و کاهــش
کیفیــت و کمیــت برگــزاری کالسهــا
توســط اســاتید از جملــه مشــکالتی
اســت کــه حتــی بــا گذشــت نزدیــک بــه
یــک ســال از شــرایط کرونایــی در کشــور
شــاهد آنهــا هســتیم.
اگــر بــه زعــم مســئولین هزینههــای
دانشــگاه کاهــش نیافتــه و همــان میــزان
هزینـهای که برای دانشــجویان در صورت
حضــوری بــودن هزینــه میشــده در
آمــوزش مجــازی هــم هزینــه میشــود،
پــس بایــد هزینههــای خوابــگاه ،غــذا،
ســرویس ،تعمیــرات تاسیســات ،بــرق،
آب ،گاز و  ...را بســیار ناچیــز بدانیــم
و همــهی هزینههــا را در حقــوق
کارمنــدان و اســاتید خالصــه کنیــم در
حالیکــه مــا از دانشــگاه دولتــی حــرف
میزنیــم و قطعــاً دانشــجویان نبایــد
مســئول کمبــود بودجــه دانشــگاهها
باشــند .ایــن طــور نیســت؟!
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اثــر تــازه ی کریســتوفر نــوالن؛ نویســنده و کارگردانــی
کــه اگــر حداقــل میــزان آشــنایی را بــا هنرســینما داشــته
باشید،دســت کــم یــک بــار نــام و آوازه او را شــنیده ایــد؛ در
آگوســت  2020پــا بــه پــرده ســینما گذاشــت.
میــزان ســروصدایی که”تنــت” در تمــام دنیــا بــه پــا
کــرده بــود بــا انتشــار ایــن اثــر تبدیــل بــه ســکوتی کوتــاه
مــدت شــد و پــس از آن حجــم عظیمــی از نارضایتیهــا
بــه ســوی آن هجــوم بــرده و ســایهای تاریــک بــر نــام ایــن
اثــر انداختنــد.
اثــری پیچیــده و پررمــز و راز؛اگــر بــا ســایرآثار ایــن
کارگــردان برجســته آشــنایی داشــته باشــید ایــن حقیقــت
برشــما پوشــیده نیســت کــه پــر رمــز و راز بــودن ،موضــوع
جدیــدی در آثــار وی نبــوده و او عالقــه دارد رخشــارههایش
بــه راحتــی قابــل فهــم نباشــند؛ بنابرایــن مخاطــب بایــد
ازابتــدا تــا انتهــای رخشــاره حــواس پنــج گانــه خــود را
تمــام و کمــال در اختیــار آن قراردهــد تــا بتوانــد بــه همــه
ی نکاتــی کــه ایــن کارگــردان در اثــر خــود پایهریــزی
کــرده اســت پــی ببرد.بــرای درک بهتــر نحــوه ی
رخشــاره ســازی نــوالن میتوانیــم بــه تلقین(اینسپشــن)،
میانستارهای(اینتراســتالر) و پرســتیژ توجــه کنیــم؛
تمامــی ایــن اثرها،آثــاری رمزآلــود و معمایــی بــوده و ذهــن
مخاطــب را بــه طــرز شــگفت انگیــزی درگیــر فهــم ظرافــت
و پیچیدگــی هــای خــود مــی کننــد.

محمدحسین مرسور  -رسدبیر فرساد
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در رخشــارههای پیشــین نــوالن میشــد یــک راه حلــی
پیــدا کــرد و رمــوز داســتان را خــارج کــرد ولــی ایــن فیلــم
یــه هزارتــوی بــی در و پیکــر اســت بــه ســان شــعر مولــوی :
هرکســی از ظن خود شــد یار من * از درون من نجســت ارسار من
تنها باید لذت برد.

امیرحسین ناظمی  -هیئت نویسندگان

/10
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کارگردانــی و داســتان خــوب اســت امــا شــخصیت پــردازی
ضعیــف و بــی روحــی دارد.
بــه نظــر میرســد هــدف از وجــود شــخصیت هــا تنهــا
منفجــر کــردن وســایل مختلــف اســت و پیشزمینــه شــخصیت
هــا مشــخص نیســت بــه همیــن دلیــل ارتبــاط بــا آن هــا ب ـرای
مخاطــب دشــوار اســت.

16

بدیــن ترتیــب ذهــن مخاطــب
شــروع بــه تامــل فــراوان پیرامــون
محیــط اطــراف خــود کــرده و
ایــن امــر باعــث ایجــاد مســائلی
در ذهــن وی میشــود کــه تــا آن
لحظهبــرای او اهمیتــی نداشــته و
ذره ای بــه آن هــا توجــه نمــی کرد.
امــا داســتان “تِنِت”کمــی متفــاوت
اســت؛این اثــر تــازه ی نــوالن
موجــب ناامیــدی و ســردرگمی
عــده ی کثیــری از مخاطبــان شــده
و بــه دنبــال آن عــده ی زیــادی
از طرفــداران وی ســبک او را زیــر
پرســش بردنــد.

آیــا نــوالن زیــاده
روی کــرده اســت؟

در قســمت آغازیــن رخشــاره
شــاهد تکاپــوی شــخصیت هــا در
زمیــن نبــرد هســتیم ســپس ماننــد
ســایر رخشــارههای مــدرن از
قســمت معرفــی شــخصیتها گــذر
کــرده و یــک راســت وارد داســتان
اصلــی میشــویم .گفــت وگــوی
شــخصیتها بــا یکدیگــر بــه شــکل
گیجکننــدهای مختصــر بــوده و
اگــر مخاطــب لحظــهای از گفــت
و گــو غافــل شــود ،بــه طورحتــم
متوجــه چیــزی از آن نخواهــد شــد.
رونــد رخشــاره درابتــدا بــا ســرعت
زیــادی طــی مــی شــود و باعــث
ایجــاد ایــن پرســش در ذهــن
مخاطــب مــی شــود کــه آیــا زمــان
ایــن رخشــاره بــرای نــوالن بــه

انــدازه ی کافــی نبــوده تــا مکالمات
را کمــی شــفاف تــر بیــان کنــد؟
شــاید ایــن موضــوع کمــی
عجیــب بــه نظــر بیایــد کــه عــده
ی زیــادی از مخاطبــان اثــر تــازه
ی نــوالن ادعــا کــرده انــد در
طــول زمــان دو ســاعت و نیم ـه ی
ایــن اثــر نتوانســتند رونــد داســتان
را بطــور کامــل متوجــه شــوند
وشــخصیتهای رخشــاره تــا انتهــا
برایشــان ناآشــنا بنظرمی آمدند.ابراز
احساســات زیــادی درطول رخشــاره
از ســوی شــخصیت هــای اصلــی
مشــاهده نمــی شــود ،زمــان درک
و فهــم کافــی در بیشــترصحنههای
یــک ســوم نخســت رخشــاره
بــه مخاطبــان داده نشــده و
پرشهــای ســریع از دوربینــی بــه
دوربیــن دیگــر موجــب ســرگردانی
مخاطبــان میشــود.درصورتی کــه
مخاطــب قصــد داشــته باشــد تمــام
اتفاقــات رخشــاره را بــه طــور کامــل
متوجــه شــود احتمــاال چندیــن بــار
نیــاز بــه متوقــف کــردن رخشــاره
و حتــی بــه عقــب برگردانــدن آن
پیــدا مــی کنــد.

هنــگام تماشــای
رخشــاره،چرخهای
وجــود دارد کــه
پشــت ســرهم تکــرار
میشــو د :

 .1رخشــاره چیــز جدیــدی را بــه
مخاطــب نشــان مــی دهــد.

 .2مخاطــب دچــار ســردرگمی
مــی شــود.

 .3مخاطــب بــا رونــد رخشــاره
خــو گرفتــه و شــروع بــه درک
حــوادث و پدیــده هــای رخشــاره
مــی کنــد.
 .4مخاطــب مجــددا دچــار
ســرگردانی شــده و خــط داســتانی
رخشــاره را گــم مــی کنــد.

هرچنــد تریلر”تنت”نویــد یــک
رخشــاره فــرا زمینــی و رویایــی را
بــه مخاطبــان میداد،آنــان هنــگام
مشــاهده ی ایــن اثــر بــا داســتانی
دیگــر روبــرو شــده و ایــن پرســش
در ذهنشــان ایجــاد مــی شــد :آیــا
ایــن رخشــاره همــان رخشــارهی
اســت کــه مــن تریلــرش را دیــدم؟
تــا ایــن قســمت متن،تمرکــز مــا
بیشــتر بــر نقــد “تنــت” بــود پــس
وقــت آن رســیده اســت کــه بــه
نــکات مثبــت و جذاب این رخشــاره
اشــاره کنیم.اگرچــه اثــر مذکــور بــه
ظاهــر نتوانســته اســت انتظــارات
بــاالی مخاطبــان را بــرآورده کنــد،
امــا ســاخته ی دســت کریســتوفر
نــوالن بــوده و ایــن حقیقــت بــر
همــگان آشکاراســت کــه رخشــاره
ســاخته ی نــوالن  ،نمیتوانــد
تمامــا بــد باشــد؛
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اقــدام نــوالن اقدامــی بــه شــدت
جســورانه تلقــی مــی شــود.

پــس بــه توضیــح
برخــی از نقــاط
 20ســال تفکــر! :نــوالن
پ20..
قــــوت “تــــــنت”  20ســال دربــاره ی داســتان ایــن
رخشــاره تفکــر کرده،درحالــی کــه
می پردازیم:
تنهــا  6ســال از ایــن  20ســال روی
آ .بــازی وارونــه بازیگــران :رخشــارهنامه زمــان گذاشــته شــده

همــه ی مخاطبــان ایــن اثــر
میداننــد کــه ماهیــت آن ســفر
در زمــان اســت.در تعــدادی از
صحنههــای نمایــش داده شــده
ی رخشــاره ،مخاطــب گمــان مــی
کنــد کــه ایــن صحنــه هــا وارونــه
شــده انــد امــا اینطــور نیســت!
درواقــع ایــن بازیگــران هســتند
کــه وارونــه بــازی کــرده اند!حتــی
در برخــی از صحنههــا شــاهد
مکالمــه ی وارونــه ی آنــان هســتیم
و قطعــا بســیار متعجــب مــی شــوید
اگــر بفهمیــد آنــان وارونــه صحبــت
کــردن واژههــا را یادگرفتــه و در
تمامــی ایــن صحنــه هــا خودشــان
وارونــه صحبــت کــرده انــد!

ب .نــه بــه جلوههــای
ویــژه :تمامــی افکتهــا و
جلوههــای ویــژه ی بــهکار رفتــه
در” تنــت” عملــی بــوده و مطلقــا
ازســیجیآی یــا افکتهــای
تصویرســازی کامپیوتــری بــهکار
نرفتــه اســت کــه بــا توجــه بــه
پیشــرفت چشــمگیر و نقــش
انکارناپذیــر جلــوه هــای ویــژه در
صنعــت رخشــاره ســازی امــروز ،این

اســت! تصــور ایــن مســئله کــه ایــده
رخشــاره “تنــت” بالــغ بــر  20ســال
ســن دارد ،بــه تنهایــی حقیقتــی
دیوانهکننــده بــوده و آشــکارکننده
ی ایــن مســئله اســت کــه “ت ِ ِنــت”
تنهــا یــک رخشــاره نیســت؛بلکه
یــک ایــده اســت کــه بــه مــرور
زمــان در ذهنــی خــاق بــه بلــوغ
رســیده و پــس از آن در قالــب
کاملتریــن شــکل خــود انتشــار
یافتــه اســت.

ت .هواپیمــای واقعــی
را بیــاور! :درصحنــه ای از
“تنت”شــاهد انفجــار هواپیمــا
هســتیم،این هواپیمــا صددرصــد
واقعــی بــوده وهیچ جلــوه ی ویژهای
در صحنــه ی انفجارهواپیمــا بــه کار
نرفتــه اســت! البتــه ایــن نخســتین
بــاری نیســت کــه نــوالن دســت بــه
چنیــن اقداماتــی زده اســت و مــا
پیــش از “تنــت” نیــز در”شــوالیه
تاریکــی قیــام میکنــد» شــاهد
حرکاتــی مشــابه ایــن اقــدام بــوده
ایــم.
آخریــن نکتــه ی جذابــی کــه
درخصــوص “تنت”مطــرح مــی
کنیم،ایــن مســئله اســت کــه نــوالن
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فیلمنامــه را در اختیــار فیزیکدانــی
نامــدار قــرارداده تــا در عیــن حــال
کــه ایــن اثــر در ژانرعلمــی-
تخیلــی نمایــش داده مــی شــود،به
علمیتریــن شــکل ممکــن ســاخته
شــود.
بــر همــگان آشــکار اســت کــه
آثــار نــوالن در قالــب کلمــات قابــل
توصیــف نیســتند و نمــی تــوان
آن هــا را بــه راحتــی نقــد کــرد
یــا توضیــح داد؛ آثــار ایــن ذهــن
خــاق بایــد توســط هــر ذهــن بــه
طــور خــاص لمــس شــود.بنابراین
هرکــس میتوانــد برداشــت
منحصــر بــه فــرد خــود را از اثــر
تــازه ی ایــن ذهن درخشــان داشــته
باشــد.جنگ احساســات و منطــق،
داغ کــردن مغــز انســان از شــدت
تفکــر بیشازحــد ،درگیــری ذهــن
بــا هجمــه ای از پرسشــات ایجــاد
شــده و درنهایــت چاشــنی روح
نــواز ایــن رخشــاره کــه اثرزیبــای
آهنگســاز برجســته ” لودویــگ
گورانســون” اســت،همگی دســت
بــه دســت هــم مــی دهنــد تــا شــما
را پــای تلویزیــون میخکــوب کننــد؛
پــس اگــر “تنــت”را
ندیــده اید،بــرای بــه
دســت آوردن ایــن
تجربــه ی دل فریــب
لحظــهای درنــگ نکنیــد
کــه در غیــر ایــن صــورت
پشــیمانخواهیــدشــد.
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