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.بشوید و با خودش ببرد

سارا امیری

ماهنامه ی فرهنگی ، سیاسی ، ادبی اجتماعی شبنا

الس دور ماندهڪی های چوبی از تخته سیاه های بدون گچ از قطع و وصلی های دائمی سیستم و حتی بازیگوشی ها و خواب وسط ڪه از صندلی تڪمدت هاست 

ند و صدا و تصویر استاد را به ما نشان می دهد و گاه مارا در دنیای سیاه خود تنهاڪه گاه لطف می ڪایم و به جای همه ی این ها درگیر سامانه ای شدیم 

ال درگیر خواب هستیم و گه گاه میان خواب و بیداری به صوت جدید استاد گوش می سپاریمڪالس نداریم این روزها ڪمی گذارد این روزها خواب وسط 

هڪنیم و از این ورد و پاور خالص نشده داخل آن فیلم آموزشی سرازیر می شویم بدون اینڪه شده اوامر استاد را اجرا می ڪو به خاطر نمره هم 

ه دقیقاً از ما چه میخواهد فقط گه گاهڪه استاد بیچاره هم نمی داند ڪنیم و از من بپرسی می گویم ڪه دقیقاً چه میڪخودمان هم بدانیم 

رونا باید سالهاڪنم ڪرمیڪرده به خواب ابدی نرویم و به دنیای بیرون از رویا هم سری بزنیم فڪه خدای نڪاری می گوید انجام دهیم ڪ

انی به خود میدادیم و این بار قطع و وصلی سیستم های دانشگاه را به سامانه مجازی منتقلڪقبل از آمدنش خبر می داد تا حداقل ت

هڪی زمان استخدامی را از سر بگیرند زیرا با این روندی ڪه تمام شود باید برای همه ما از اول معاینات پزشڪرونا ڪردیم ڪنمی 

پیش می رود تنها چشمان ما به لپ تاپ ها و گوشی ها، چشم انتظار صدا و تصویر استاد ضعیف می شود و به اصطالح زیر پایش

نیم، ڪه بگذریم خوشحال بودیم چند وقتی خانه هستیم و پول خرج نمی ڪه هیچ درخت سبز میشود از این ها ڪعلف 

ڪالبته اگر هزینه سرسام آور بسته های اینترنتی بگذارد؛ به همین مناسبت از جناب وزیر خواهشمندیم بازهم ما را به اند

.رده تا خستگی و سختی این روزهای سخت را به قول معروف بشوید و با خودش ببردڪبسته اینترنتی هدیه شارژ 

\

سارا امیری

. مردم این روز ها به پایان کرونا می اندیشند، برای تمام شدنش روز شماری می کنند و روزانه اخبار را رصد می کنند
کرونا را  شه خیلی ها پایان قرنطینه را رها شدن از اسارت تعبیر می کنند بسیاری فکر می کنند این ناراحتی و اندوه ریشه کن نمی شود مگر روزی که ری

!! بخشکانند
... اما به راستی اگر قرنطینه پایان برسد و کرونا را شکست دهیم قرنطینه به پایان می رسد؟؟ بعید می دانم

جد را  مسااین روز ها مردم در خانه هایشان پناه گرفته اند، از چیزی می ترسند که با چشم سر دیده نمی شود، یک ویروس خیابان ها و دانشگاه ها و 
طوالنی کهکه تا دیروز مملو از آدم بود به یکباره خالی کرد، ترس از موجودی نادیدنی که همگان را در قرنطینه ای اجباری گرفتار کرد، قرنطینه ای

. و طاقت فرسا شده است

ان جهان  مندسال هاست که با سیل و زلزله و خشکسالی دست در گریبانیم، سال هاست جنگ و آوارگی با زندگی بسیاری از مسلمین عجین شده، سال هاست ثروت
. سال هاست که مردم جهان در قرنطینه خودساخته به سر می برند... یوغ اسارت بر گردن جهانیان آویختند، سال هاست ارباب کفر، رعیت را به بردگی گمارده

نابینایی عادت کرده ایم  و واقعیت این است که ما به زندگی در قرنطینه شیشه ای عادت کرده ایم، شیشه های سرد و تاریک استکبار راه بر روشنایی بسته اند، به کوری
...زیرا دیگر نه حصارهای شیشه ای را می بینیم نه نور روشنایی را

!! و از مردم شهر نابینایان نباید تعجب کرد که چرا خورشید را دشنام می دهند و تاریکی را پرستش می کنند
.خدا محروم کردیمحجتما خود را محروم کردیم از لطف او، از بی کرانه های کرامت او، از آنچه خدا برای فرزند آدم به ودیعه گذاشت، ما خود را از باقیمانده 

دریغا که این حصار روز به  . ما از شیشه گر می خواستیم قرنطینه شیشه ای ما را پایان دهد. تا کسی که ما را اسیر قفس های شیشه ای کرده به دادمان برسد"منتظریم"و سال هاست 
. روز قطور و قطورتر میشد

. سالهاست با کج راهه رفتن ها، خود را در تاالب تاریخ به تبعید ابدی گرفتار کرده ایم
.تبعید ابدی به جایی که باقیمانده حجت خدا را نبینیم در حالی که او حاضر و ناظر بود و ما خود را به ندیدن میزدیم

.ما تبعید شدگان بودیم که از خدا به سوی شیطان روانه شدیم
!! که ما از خود به خود پناه می بریماین که من، تو و همه جهانیان را در حصار خویشتن به قرنطینه کشانده، شاید شیطانی بود در درون ما، شاید حقیقت این است

:شاید تنها باید باور میکردیم که
بزرگتر از ظلم"خدا"
بزرگتر است از زور"خدا"
بزرگتر است از ابر قدرت ها"خدا"
.است"شیطان"بزرگتر است از "خدا"و 

!! و به یاری خدا این قرنطینه ابدی را شکست می دهیم اگر این شعار جاودانه اسالم را نه بر بام ها که در قلب ها فریاد کنیم
.کردیمبدحق این همه لطف و کرامت خدا عشق بود عشقی که والیت نام گرفت و سرسپردگی در برابر معبود اما ماا والیت خدا را به بهای کمی فروختیم،

ای بقیه اهلل برگرد، برگرد و پایان بده به روز ها و شب های تاریک و مه گرفته
بتابان نور خدا را به سرزمین های تاریک و بی ثمر 

یا ابا صالح المهدی پایان بده به سال های دراز چشم انتظاری 
. بشکن شیشه های قطور قرنطینه را، بِرَهان ما را از این قرنطینه خودساخته

بر پا کن حکومت صالحان و آزادگان جهان را
برگرد ای پسر فاطمه

فریبا نعمتی

مردمانی در قرنطینه خود ساخته
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کارگردانیونویسندگیبهدرامژانردرآمریکاییسینماییفیلمیکشاوشنکدررستگاری
شدهتوزیع199۴سالمحصولگانتونباب،فریمنمورگان،رابینزتیمبازیودارابونتفرانک
استیونازکوتاهیداستانبراساسفیلماین.استپیکچرزکلمبیاآمریکاییشرکتتوسط
قشندررابینزآندروشده استساخته«شاوشنکدررستگاریوهیورثریتا»نامبهکینگ

.می کنندبازیردینگ«رد»الیسنقشدرفریمنودوفریناندی

هبتوانمیرااین.استشدهنمادگذاری،دوپهلورویکردیباوظریفنحویبهفیلماین
کنیم؛میشروعفیلمنامازابتدا.دریافتهاشخصیترمزگشایهایدیالوگازراحتی

کسیونکلعینیتجسموبدبختیسمبلواقعدرشاوشنکزندان!"شاوشنکدررستگاری"
جامانبهموفقدوفریناندیکهشاهکاریستآن،دررستگاریو.هاستامیدیناوهاسختی

ابادامهدر.استاثراینبرایممکنعنوانترینمناسبفیلمنامنظرایناز.شودمیآن
حظاتلبرخیوآناواخرجزبه)فیلملحظاتبیشتردرکهشویممیمواجهدوفرینشخصیت

عواقدراست،زندگیبهمیلوامیدحرکت،مطلقنماددوفرین.داردمحورینقشی(دیگر
سبرعکاو.استشدهمتجلیدوفرینکاراکتردراستاثرمفهومترینبرجستهکهامید

اضافهنزندانیابهاوباهمراهکهتحملیکمووزنسنگینمجرمخصوصبهزندانیان،بیشتر
صیتشخبهاتکابابلکهپنداردنمیشدهتمامرازندگیوبازدنمیراخودشتنهانهشد،

بتدااهمانازاینو)داردمیبرگامخویشزندگیوضعبهبودمسیردرخودانقالبیومحکم
خصمشمحبوبشزنانپوستروچکشدرخواستبرمبنیردباهایشدیالوگنخستینازو

زنی(بخششنجاتنقشهوآزادیبهتوجهبدون)اسارتشدورانطولدرحتیاو،(شودمی
اینبهفرضپیشصورتبهفیلمبینندگاناکثرالبتهو)داردنمیبر"بهزیستی"اینازدست
فریندوکاراکترخلقبادارابونتودارندایمان،"نیست"بهزیستی"جایزندان"کهگزاره
وکندمییزدایآشنایینوعیبهاوضاع،تغییربهمخاطبتشویقالبتهوگزارهایننفیضمن
میرختدریجیصورتیبهنیزشکنیساختارهمینالبتهزند،میشکنیساختاربهدست
در(دکنیمرورفیلماواسطوابتدادرراشاوشنکزندانازشدهترسیموجههکافیست)دهد

استهاتلنبروکسآنهاازیکی..شویممیآشنادیگریهایقطببافیلمطولدرحالهمین
نقطهراآنتوانمیکهشخصیتی.شودمیمشخصاشازادیهنگاماونقشواهمیتکه

کشاوشندرراعمرشازسالپنجاهکهاستپیرمردیبروکس.کردتلقیدوفرینمقابل
میانعاطفیایرابطهآمدنوجودبهوزندانبهشدیدشوابستگیبهتوجهباوکردهسپری

وزندانازخروجوآزادیبههرگزکهکردبرداشتگونهاینتوانمیشاوشنک،فضایواو
وشودمیشسرنوشتوشرایطتسلیمدوفرینبرعکسبروکس.استنکردهفکربیرونفضای

بهتوجهبا)استصفربهنزدیکاشپیروزیدرصدکهایمبارزهجایبهدهدمیترجیح
ادامهدرو.کند"عادت"اسارتشبه(شاوشنکزندانکلیفضایونگهبانانامنیتیاقدامات

استنیشداریحکایتنیزخوداینوخوردمیراوابستگیو"کردنعادت"همینچوب
رتصودرحتیواندکردهعادتخودبدبختیبهکههاانسانازکثیریعدهزندگیدرباره
.دارندارخودآشنایامابارنکبتزندگیبهبازگشتدرسعیاجباریتوفیقیباشدنمواجه

واستثناییامیدیازاندیمانندنهرد..استسرگرداندوقطباینمیاناماردشخصیت
او.ردپذیمیراخودشقاوتدیگرهایخیلیوبروکسمانندنهواستلبریزپرشورتحرکی

میسپریراروزگارعفوانتظاردر(میبینیمزنداناولیهسکانسدرکهطورهمان)ابتدادر
اطرخبهراآزادیمورددراندیبهپاسخش)داردآزادیبهامیدزندانیاندیگربرعکسوکند

واقعدررد..کندنمیتحرکیوتالشهیچروحیمرگازنجاتوآزادیبرایاما(بیاورید
نهتاسکنندهروایتوتماشاگرشخصیتیاست،مشخصداستانروایتشیوهازکههمانطور

تباهبهتوجهباودهدمیرخفیلمطولدرکهاتفاقاتیبهتوجهبااماادامهدر!فعالومحرک
تسمبهوبیندمیرفتهدستازراخودامیدوشودمیاستحالهدچارزنداندرعمرششدن
زیچیامارودمیپیشهمبروکسعاقبتبهرسیدنمرزتارد..شودمیراندهناامیدیقطب

واقعدر..کردتقدیمشبستاوباکهپیمانیباکهایستانگیزهواندیدهدمینجاترااوکه
ارکایناندی)بخشدمیروحاشزندگیبهوکندمیفراهمهمراردرستگاریموجباتاندی

درمهمینقشکههاشخصیتازدیگریکی(دادمیانجامنیززنداندراسارتشطولدررا
دانیانزنجمعبهفیلماواسطدرکهاستپاییخردهدزدویلیامز،تامیداردداستانپیشبرد

الشتازرااینواستسرگردانامیدیناوامیدقطبمیانردمانندنیزتامی.شودمیاضافه
ردخوردنشکستدلیلبهاوخشموناامیدیسپسوسوادآموزیبرایاشاولیهانگیزهو

المو)اوسابقسلولیهمدربلکهاوخوددرنهتامینقشاهمیتاما.میشویممتوجهراه،این
میچبلماجراییادبهاندیمحکومیتعلتشنیدنباتامی.استاشقبلیزنداندر(بلچ

اندی،مسرهاصلیقاتلکهمیشویممتوجهگونهاینوکندمیبیانزندانیانبرایراآنوافتد
قتلماجرای)مفیلابتداییتعلیقکردنرنگکمبادارابونتشکلاینبهواستبودهبلچالمو

بهانداستاولیهتعلیقازگشاییگرهسپسودیگرموضوعاتیبهپرداختنو(اندیهمسر
ازپسهک)رااندیفیلم،داستانیهایجذابیتافزایشبرعالوهغیرمنتظرهوناگهانیشکلی
رارقتحرکوانفجارشرایطدر(استانرژیوشورازلبریززندان،درخودزندگیوضعبهبود

قابلوجدامبحثکه)عدالتشدنکشیدهچالشبهبرعالوهتاکافیستامرهمینودهدمی
.ابدبیرویایشتحققبرایمناسبیمحرکبهتربیانبهوبهانهنیزاندی(استبحثی

سپیده میرزایی
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یزهاییچومیچرخیدندخودشاندوربهمنگوگیجدخترهاوبودنشستهگلدانهاکنارمبلرویوحیدشدمهالواردبرخاستم،جایمازوگرفتمتختیلبهبهرادستم.نبودعصبانیت
.کردمزدنحرفبهشروعمقدمه ایهیچبدونونشستمامهمیشگیصندلیهمانرویرفتممیزسمتبهبدهم،تشخیصشاننمیتوانستمکهمیگفتند

نمی خوامکهیدخترهایکناربلکهمنکنارنهباشیمی تونیتواماموندنخواهمکنارتمن.می کوبیدیسرمبهکهبودبی کسیهمونخاطربهبشمکالمهمباهاتباشمشدمحاضراالناگر-
.بمونهدلشونبهپدربویحسرت

.نبودشناساییقابلاخمازصورتش
«.فقطهفتهدرروزدواماباشیپدرشانوبیاریدستبهرودختراتدلمی تونی»:دادمادامه

:راوی*
بودنکردهفکرزندگی اشدرزنیهیچحضوربهمریمبجزکهبودسال1۰می خواست،مادرشانبارادختراناو.درخشیدامیدکمیرضادلدر

.بودسرسخت ترپدرشاننخواستندرهمسایه ازاونبودمریماصرارهایاگرشایدهرچند.کندقبولراپدرشساراتاکشیدطولماهچند
ازمریمکردن هایفرارمتوجهبینایندراما.بودشدهدوستحسابیسایهوساراباشدهپیداتازهپدراینماه7ازبعدوبودکردهنرمراسایهدلپدر،بادیدارشد،شروعرضاهایآمدورفت

.ببخشدرااونمی توانستمریمامانبودند؛مریمورضادوریاینبهراضیخودشهماننددخترانش.بودشدهاوبادیدار
.نداشتخودبودنهمدردبرایکسیوداشتمریمکردنآرامدرسعیکهمی سوختپدرشحالبهدلشسایه

کهحالیدرپرسیاحوالوسالمازبعدوگرفتراپدرشمارهسریعخیلیوبرداشتراتلفنگوشیساراکهبودظهریازدهساعتحوالیشد،لبریزسایهوساراصبریکاسهروزیکباالخره
لطفاگمون،قشنکوچیکیخونهمکانمیکنیم،دعوتمریممامانوخودتونکنونآشتیجشنبهروشمارضابابا»:گفتآرامصداییبابودکردهخشکجالبشگوشهدرموزیانهلبخندی

.گذاشتراتلفنوبشنودرارضاخوشحالیوتعجبازپرصدایتانکردصبردیگرو«.برسونیدخودتونوهشتساعتراس
ترسید،اصداینباکهبودمدرسهاداریهایحساببهرسیدگیمشغولاتاقدرمریمرفت،آسمانبهسایهجیغصدایدرزنگصدایباکهبودشدهآمادهچیزهمهتقریباوبودهشتساعت

اتاقشبهآمدهکهراهیهمانازوبکشدهینیتابودمریمنوبتباراینشدروبرورضاخندانچشمانباناگهانکهافتادهاتفاقیچهببیندتادویدبیروناتاقازوکردجوروجمعراخودش
«.نکنیدامیدناامیدمونولطفاشماستروزامروزمامان»:گفتسایهودویدندپشتشدخترهاناگهانکهبرگردد،

رضاسمتبهسپسبزندکنارنشودمتوجهرضاکهطوریرابودزدهحلقهدرچشمانشکهاشکیکردسعی.میدیدشدهسالحخلعکامالراخودمریمکهبودزیادقدریبهسایهکالممعصومیت
...رفتندسوآنبههمباوکرداشارههالگوشهبهوبرگشت

بفهماندمریمبهتادداانجامبهزیستیازدختریسرپرستیقبولبارضارااصلیغافلگیریاماکندفکررضابازندگیبهدوبارهشرطهزارباتابودشدهنرمکمیمریمگفتگو،هاساعتازپس
.بازگرداندهاوبهدوبارهرارضاخداکهشدمطمئنوبگیردراهایشاشکجلوینتوانستدیگرمریمتصمیم،اینفهمیدنبااستانداختهدورراگذشتهفکرهایطرزآن

.استشدهدنیایشانیهمهکهدارندایخانوادهرضاومریمومیگذردماجراآنازکهسالهاستحاال
آذر لطفی

یک فنجان رمان
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بزرگانباریککهیکسمثالیا.بفروشدشدگرانکهبعدروزچندوبخرددالربایدشودپولدارمیخواهدآدماگرمیدانممثال.میدانمخوبحاالاما؟!چهیعنیاقتصادنمیدانستمبودمکهکوچکتر
گراناینهاامارچطونمیدانمبعدمدتیمیکندپرراآنببیندصالحکهدیگریچیزهریاماسکیاخشکشیرحاللپولباچونمیافتد،روغندراشنانباشدداشتهپرتجاییکدرترجیحا
.میشودپولدارومیفروشدآدمبعدمیشوند

!خارجیاشندبنوشتهرویشدروغبهوباشدایرانیاگرحتیمیکندشیکراآدموداردکالسخارجیجنسکهمیدانماما!چرانمیدانمراستشامابخردایرانیچیزنبایدآدمکهمیدانممثالیا

رایقهوگذاشتریشمیتوانمثالمیکنند؛استفادهآنازهاخیلیکهداردوجودروشهایی.برسیهاباالباالبهبایدشدهکلکیوزورهربهآنباکههست،شدنپولداربرایدیگرعالیراهیک
!بستکاربهرا(پ)بندنامحسوسخیلیوکردترکیپ

جانپدرایبراشهمهاینهاکنیمیگمانو!است؟بابایشانمالمگردربیاوری،عذاازدلیبایدوقتانتووآیدمیدستتزیرکهاستپولفقطباالآنرسیدیوقتیمیگفتمداشتمخب
!توست

!استسرشانتاجفقرخطکهفقیرندآنقدرهابعضیکهبگیریدرنظرنبایدآنجادر

تامیکشندقبعآشغالسطلازچونهستندحیاباانها.باشیداشتهراهاگربهحیاینبایدحتییا.نداردجهیزیهپولامااستنامزدکهاستدوسالهمسایهدخترکهنداردربطیتوبهمثالیا
.بردارندآنازچیزیگرسنهانسانهای

وتمیگذاشفقیرهایادمیخانهدردمومیگذاشتاشدوشرویغذاکیسهوقتآنبود،کاشاست،شدهتنگ(ع)علیامامبرایدلمندارم،دوستراشدنپولدار...استبسخیالوخواب
.نمیشناسندرافقیریهیچکهماشهرهایپولدارمثلنهامابودپولداراو.میکردبازیندارندباباکههاییبچهبا

«.نداردارزشبرایشهمملخدهاندرجویدهبرگاندازهبهمادنیای»:میگفتاو

...ارزدمیخدااندازهبهماازبعضیبرایدنیاکهاستعجیباما

نسترن زارعی

اصول پولدار شدن

همه چیز آرومه

گرانی

فقر
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معلم عاشق یا کارمند دولت؟
از  « .معلمی شغل نیست، عشق است»همه ی ما این جمله شهید رجایی را بارها شنیده ایم که

معلم  طرفی هم می دانیم که قدرتمندترین نظام های آموزشی دنیا بیشترین هزینه را برای
این جمله را بیشتر روز معلم بر در و. می کنند و معیشت و درآمد معلم دارای اهمیت است

م اما  دیوار مدرسه ها و دانشگاه ها میزنیم یا برای احساسی کردن فضا از آن استفاده میکنی
رانگیز  واقعیت آن است که این جمله شهید بزرگوار حقیقتی را در خود دارد که بسیار تامل ب

.است

ان که هم! باشد؛ و مربی همان معلم عاشق است« مربی»معلمی شغل نیست چرا که معلم باید، 
ش  بکشد، آن باید دستی باشد از یگانه تربیتگر هستی بر زمین اش  تا بر سر مخلوقات محبوب

. است« هدایت»همان کس که گفتار، رفتار، نگاه، حرکات و لباسش،  .هم به مهربان ترین وجه 
.و این هدایتگری نمی تواند با حکم دولتی، زمان و مکان مشخص داشته باشد

اخدای  معلم باید عاشق گونه باشد؛ آن هنگام که سوار برکشتی خیال دانش آموزانش است، ن
خوراک  بعد به ساحل مقصد برساندشان و بگردد دنبال. درنوردیدن مرزهای علم و دانش بشود

ا مبادا  گاهی کودک بشود و بازی کند و وسط بازی قاعده بازی کردن یاد دهد ت. های فکریشان
قی  و در عین حال یادشان بدهد که داور حقی. در پیچ و خم بازی زندگی گیج شوند و ببازند

یو و  معلم عاشق با همه د. بازی، همان است که قضاوتش حق است و همه باید تسلیم او باشند
دَدان دشمن سرمایه های وجودی مُتِربیانش می جنگد و محیط را از تمام زشتی ها و کژی ها  

معلم  . پاک  می کند تا مبادا استعدادهایشان شکوفا نشده باقی بماند و بپوسد و حیف شود
ی  عاشق، قالب دست متربیانش می دهد و دست روی دستشان می گذارد و آرام آرام ماهی گیر

هر وقت هم که خطا رفت و ماهی گیرشان نیامد، با حوصله نکته ها گوشزد . یاد می دهد
لی بزند  معلم عاشق دنبال بهانه است تا از میان دفتر و کتاب ها پ. می کند و ترفندها می آموزد

برای رسیدن دانش آموزانش به عشق ابدی وگرنه اطالعات که از هر کس و هر جایی غیر از
برای  برای او این نازنین موجودات کالس درسش مواد مکانیکی. مدرسه هم قابل یافتن است

رود و  ساختن و شکل دادن نیستند، او قبل از سوال، جواب ها را نمی گوید تا تفکر به باد ن
.حقیقت گم نشود

معلم عاشق، ظهرها میان صفوف نماز جماعت کنار دانش آموزانش اقامه عشق میکند ،  
معلم  ! پیشانی هایشان را می بوسد و از آنها طلب دعا  میکند چون دل هایشان پاک است

نش  عاشق همان است که هرگز یادش نمی رود در قنوت نمازش برای عاقبت به خیری متربیا
.دعا کند چرا که می داند خدا  از اوعاشق ترست  و صالحشان را بهتر می داند

رای  ساعت تعیین کرد اما ب« آموزش»می توان برای! بیاییم معلم های عاشق تربیت کنیم
.  ، هرگز«تربیت»

، هدایت تربیتِ معلمی که عاشق نباشد یعنی در روزهای تعطیل و ساعات خارج از حکم دولتی
گری تعطیل است و معلم همان کارمندی می شود که برای سخنرانی در کالس درس حقوق

.می گیرد

محدثه ظفرمند

قدر شناسانه
ه نزدیک  شب قدر یک فرصت است، فرصتی برای نیایش با معبود که این راز و نیاز ما با خدا ب

ت شب قدر شاید فرصتی باشد برای شناخ.. تر شدن ما با قلب و روح خود منتهی می شود
قت  خودی که در میان روزمره های سال گمش کرده بودیم، فرصتی برای رسیدن به یک حقی

ال  که پیش لز این زندگی با خدای خود عهد بسته بودیم و اینک در شب های قدر به دنب
احیای آن در وجود خود هستیم، چراغ احیایی که نور خود را اول از هر چیز بر قلب ما  

...می تاباند

...و مگر نه که خودشناسی مقدمه خداشناسی است

الش اما شب قدر به معنای واقعی کلمه یک فرصت است تا شبی باشد از جنس همان که دنب
گر شب بودیم، از جنس جست و جو و حقیقت طلبی، شب قدر باید شبی باشد که بر خالف دی

.های سال از جنس عادت نباشد، چرا که عادت ما را از تفکر باز می دارد

دن عادت به انجام سلسله وار عبادات متداول شب های قدر بدون اندیشه و تالش برای رسی
اردالن بهتر  به اصل بندگی تفاوتی با شب های دیگر ندارد و با این اوصاف چه بسا که سحر بید

.از شب قدرِ زاهدان باشد

ه شب شب قدر فرصتی برای یافتن نشانه های دیرین است، نشانه هایی که درست مانند ما
.  چهارده در آسمانی صاف بهتر از هر زمان دیگر دیدنی خواهد بود

می شود با کمی تفکر می توان روشنایی این نشانه های اصلی شب های قدر را بازشناخت، مگر
نده کند در شبی که خداوند کلمات خود را بر قلب پیامبر فرود آورد تنها به قرآن مکتوب بس
فاقی  و قرآن ناطق خویش را بر قلب امت فرو نفرستد، با نگاه دقیق تر می توان دریافت ات

جهل نیست که موالی متقیان در کعبه چشم به جهان می گشایند و در شب قدر با شمشیر
...  مردم به شهادت می رسند

آری نشانه های روشن شب های قدر که در جست و جوی آن هستیم چیزی نیست جز  
جود  شکرگزاری از نعمت امامت که بزرگترین لطف خداوند بر نسل انسان است، حقیقت و

. ودانسان نیز چیزی نیست جز اصل والیت مداری که از ازل بر سر لوحه قلب ها حک شده ب

این که ما در شب های قدر هر بار که قرآن بر سر میگیریم و خدا را به امامانش سوگند 
می دهیم فرصتی است برای این که یادمان نرود کائنات و جهان چیزی نیست جز والیت

ا  پروردگار و اولیاء او و این همان راه وصال به حقیقت روشنایی است و شب های قدر امسال ب
.  شور و شوق بیشتری نوای و الحجه و الحجه و الحجه سر می دهیم

را با  ای دلیل اصلی احیای این شب ها، بیا و احیا کن قلب های مرده ما را که این بار والیتت
.شور و شعوری حسینی فریاد میزنیم

فریبا نعمتی  

فرهنگی
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عَلّمنا

یری  در اعماق معلمی باید غرق شد، باید شناگر ماهری بود، باید چشید خنده های از سر شوق یادگ
را ،باید گل بوسه های گچ را نوازش کرد،"آهان فهمیدم"را ، باید با وجودت حس کرد جرقه ی

دگی این ها همان چاشنی آموزگاریست که باید با جان و دل میل کرد که روزگاری با خاطره هایش زن
...خواهی کرد

ت و  معلمی شغل عجیبی است و در عین حال جذاب و شگفت انگیز که هیچ روزیش شبیه هم نیس
...در هر ثانیه اش، به امید فردایی بهتر تفکر دانش آموزی می شکفد

آینده بشر در جهان کالس من است، آینده ای که  ظرفیت خوب و بد را دارد و همه چیز به تو  
ای  وابسته است که چگونه پرورش بدهی، رئیس جمهور و رهبران آینده و نویسنده ای که در دهه ه

...بعدی افکاری  را تغییر خواهد داد یا

ز  ،اما با عاشقی در این راه همه چی...همه چیز بر دوش توست، درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن
کار دانش  آسان میشود، الزم نیست نگران شوی برای برانگیختن ذهن های پرتکاپو و زنده کردن ابت

...آموزانت ،فقط عالوه بر تکلیف و مشق ، یک موضوعی هم برای فکر کردن به آن ها بده

آخر معلم هم باید علم آموزش دهد و هم روش و کار تفکر تعلیم دهد و هم رفتار و اخالق آموزی در
.کار او باشد

ایه ریز  پ"حاال بیایید تا با هم برویم باالی آن قله هایی که رهبرعزیزمان از آن جا به فردا می نگرد 
ه ایشان  باید آنطور ک"تمدن نوین اگر نیروی انسانی شایسته نباشد، تمدنی به وجود نخواهد آمد

...سفارش میکنند فرزندانی تربیت کنیم برای تمدنی که راه ظهور اماممان هموار شود

رار  اصال اجازه بدهید خاکی  بگویم کار ما جهادگری در میدان جهل و بی سوادی و ظلمات است که ق
.است شاگردان را به دنیای باسوادی و نور و هویتشان برساند

ن ساز تمامی برنامه های صدا و سیما انساازباید یادآور شوم که  صدا و سیمای یک معلم، بیشتر 
است، اما مهمتر از همه ی این ها روح با تقوا و اخالص است که کاری میکند تا معلمی شما عبادت

.ارزشمندی در درگاه الهی شود و تاثیر حرف هایت را چندین برابر میکند

یادت باشد جمع هر کالس درس وقتی مثبت میشود که معلم آن ها منهای منیت باشد 

ظار  امیدوارم در ریل سندتحول ، قطار آموزش و پرورش ات را  بر همان سرمنزلی که خداوند از تو انت
.دارد، با انگیزه برسانی

مائده روح  نواز
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میالد امامِ سخاوت

...قدم نهاده تا این دنیا را گلستانی از مهر و محبت کند( س)و فاطمه( ع)خنده بر لب زمین و آسمان رخنه کرده، گویا گل پسرِ علی
...آمدی تا باور و ایمان و صفا را به قلب های خاک خورده ی ما انعکاس دهی تا از نور مهربانی ات جالیی دوباره بگیرد

...آمدی تا اقیانوس کرامت و سخاوت تالطم و خروشانی دیگر بگیرد و ما سائالن را در خود غرق کند
...آمدی که غربت هم احساس تنهایی نکند و از غم به خودش نپیچد

...آمدی تا عشق در قلب های نا آرام ما جوانه بزند
...در کوچه های بی وفای کوفه، ما را به دیار غربت برد( ع)می دانی، وقتی آمدی باز عطر علی

ای امام سخاوت
(ع)هم خانه حسین

(ع)پشتوانه علی
.امروز خورشید کوثر، با رسیدن تو مادر شده است

...که با طلوع تو اتفاق افتاد( ع)و چه زیباست لبخند علی
...رمضان،بهترین ماه خدا نیمی ست که منتظر عطر خوش یاسمن است

شما اصال مقدمه شب قدر هستید تا دل های مارا آماده کنید، دل های ما را نورانی کنید
.تا قلب ها گنجایش این همه مهربانی را پیدا کنند

.است، اگر لطفی به ما می رسد"حَسن"از حُسنِ 
مائده روح نواز 

حکمت و جذب

. حتما همگی شما تا به حال از قانون جذب و مثبت اندیشی چیزهایی شنیده اید
ون جذب به این باور  شاید در نگاه اول کمی غیر واقع بینانه به نظر بیاید اما با تمرین مکرر قان. به هرچه فکر کنید، آن چیز را وارد دنیای خودتان  میکنید : قانون جذب به ما می گوید 

.  خواهید رسید
خوب بحث من االن این هست که آیا قانون جذب منافاتی با حکمت خداوند دارد؟

!!!!!د و من نرسم ؟باشمثال، ممکن  است  من یک چیز را بخواهم و دائما به آن فکر کنم و تالش کنم و حس خوب داشته باشم تا آن را جذب کنم اما خداوند صالحش ن
پاسخ این سوال چیست ؟

خص  ر نمی شود خداوند شمیسحکمت خداوند راه است نه خواسته ما فرض کنید شما از شخصی خوشتان می آید و دائما به او فکر میکنید و در تالش برای جذب او هستید اما 
.ست چرا چون چیزی که شما میخواهید را آن شخص دلخواهتان به شما نمی دهد و شما فقط ظواهر را می بینید ولی خداوند به ظاهر و نهان آگاه ا. دیگری وارد زندگی تان می کند 

داوند راه  پس حکمت خ. بیایدود خداوند می داند در صورت رسیدن به خواسته دل خواهتان نه تنها آرزوهایتان محقق نمی شود بلکه چه بسا سختی ها و مشکالتی برایتان به وج
.است نه خواسته ما

یریم  س خوبی را که می خواستیم بگحما به چیز های خوب فکر می کنیم و آن ها را وارد زندگی  خود می کنیم ،حکمت خداوند شخص و یا هر چیزی را در اختیار ما می گذارد که ما
.را به ما می دهد نه لزوما آنچه را که می خواستیم 

انید و  می دا نچه بسا چیز هایی را دوست ندارید در حالی که آن به  نفع شماست و چه بسا چیز هایی را دوست  دارید در حالی که همان به ضرر شماست و شم: او درقرآن میفرماید 
...خداوند می داند

دید در آن  شما توانایی کافی برای تغییر هر چیزی را دارید چرا که  می توانید از طریق افکارتان و احساساتتان هر چیزی راکه  بدست آور»: قانون جذب به ما گوش زد می کند که
« .تغییر ایجاد کنید

«.شما ذره ذره و قدم به قدم دنیای خود را می سا زید »: چرچیل نیز در این باره می گوید
.پس به چیزهای خوب فکر کنید آن ها را مجسم کنید و به زودی آن حس را دریافت کنید

«با تشکر از آقای امیر شریفی کارشناس  قانون جذب»

ملیکا خلج کاشی 
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توسط توماس فلودن سوئدی طراحی و ساخته  ۲۰۰۴پنتاگو بازی فکری جذابی است که در سال 
از جمله آن که چند سال. شده است و از همان ابتدا هر ساله جوایز معتبری را از آن خود کرده است

:مثال

می دهدقرارصفحهدررامهره ایسیاه-1

.می چرخانددرجه9۰راصفحاتازیکیسپس-۲

می شودبرندهسیاهراستایکدرمهره۵شدنردیفبا-3

نذهساده،حرکاتیباکهداردراقدرتاینوهستنیزعمیقوپیچیدهسادگی،عیندربازیاین
.آوردارمغانبهاوبرایراشرایطتحلیلومنطقیتفکرتواناییوبچرخاندراکودک

مریم صادقی  

روش بازی

.و شروع کننده بازی را به قید قرعه انتخاب کنید( سفید یا سیاه)ابتدا رنگ مهره هر یک از دو بازیکن -1

.تالش کنید پیش از رقیبتان پنج مهره خود را در هر جای صفحه در یک ردیف عمودی، افقی یا اریب پشت سر هم قرار دهید-۲

است سپس باید یکی از چهار قسمت صفحه بازی را به دلخواه انتخاب کنید و به سمت ر. در هر نوبت یک مهره خود را در هر جای صفحه که می خواهید قرار دهید-3
.درجه بچرخانید9۰یا چپ به اندازه 

.اولین کسی که بتواند پنج مهره همرنگ خود را پشت سر هم ردیف کند برنده بازی است-۴

هم جهت یا خالف جهت گردش عقربه  )درجه 9۰در این بازی دو نفره هر بازیکن به نوبت مهره ای را در صفحه قرار می دهد و سپس یکی از صفحه ها را به دلخواه -۵
وش سادگی ر. بازی استٔ  اولین کسی که بتواند پنج مهره از مهره هایش را در راستای افقی، عمودی یا اریب پشت سر هم ردیف کند، برنده. می چرخاند( ساعت

مبتدی تا  )چرخش صفحه ها پس از هر حرکت باعث می شود تا همه افراد ٔ  یادگیری به همراه امکان پیگیری استراتژی های پیشرفته در این بازی به علت وجود قاعده
.از این بازی ساده و در عین حال عمیق فکری لذت ببرند( پیشرفته

ماهنامه ی فرهنگی ، سیاسی ، ادبی اجتماعی شبنا

در این بازی. به عنوان بهترین بازی سال در کشورهای مختلف برگزیده شده است( ۲۰۰۵تا ۲۰۰1)پیاپی  .
سادگی روش یادگیری به همراه امکان. انتزاعی طبقه بندی می شود-نفره که در رده بازی های استراتژیک۲

پیگیری استراتژی های پیشرفته در این بازی به علت وجود قاعده چرخش صفحه ها پس از هر حرکت باعث می شود 
از این بازی ساده و در عین حال عمیق فکری لذت ببرند( مبتدی تا پیشرفته)افراد ٔ  تا همه

ماهنامه ی فرهنگی ، سیاسی ، ادبی اجتماعی شبنا

بازی پنتاگو
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یادداشت سردبیر

.سالم

است نهایت ه های سالماان شااهلل طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشد و از تک تک لحظات این ماه پربرکت که همانا از برترین و واال ترین
.بهره را برده باشید

ه ی روزه ی قلب بهتر از روزه ی زبان و روزه ی زبان بهتر از روز»:، در غررالحکم مبفرمایند(ع)در وصف  برکات این ماه همین بس که موالی جان ها، حضرت علی
.پس بیایید با روزه ای از جنس عبادت قلب در ادامه ی این ماه نورانی میهمان سفره ی الهی باشیم« .شکم است

تش بدارید و که امیدواریم دوس... شماره پنجم نشریه شبنا گلچینی بود از عطر آغوش معلم تا بوی خوش شب های قدر و حتی تلنگری برای بیداری خوابزدگان و
.از شوق نهفته در میان سطر سطرش برای عزیزانتان تعریف کنید

.پیشاپیش ممنونیم از این که ما را از نظرات سازنده ی خود  بهره مند میسارید و چراغ راهمان هستید

.یاعلی

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 که لطفا نظرات انتقادات و پیشنهادات خود را با روابط عمومی نشری.۴
.آیدی تلگرام آن روی جلد نشریه درج شده است، در میان بگذارید
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:روابط عمومی شبنا  
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