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در زمانه ای که هر کس می تواند نرشیه داشته باشد یا 

کانال تلگرامی داشته باشد یا پُست اینستاگرامی داشته 

باشد و یا لیست انتشار )برودکست لیست(داشته باشد 

می توان به اقبال جامعه به نوشنت و خوانده شدن پی 

برد که در این ماراتن نفس گیر که ارجمندی مطالب با 

سنجه الیک و کامنت و بازدید)ویوو( و فروش انجام می 

شود می توان دید که آن کسی بازی را برده است که قلم 

ورزیده تر ،خوش فکر تر و بی پروا تری داشته باشد.

اما اما اما باید دانست  این قلم قبل از ورزیدگی ،خوش 

فکری و بی پروایی نیاز به تعهد دارد،نیاز دارد که مستقل 

باشد.تفاوت قلمی که مطلوب ش مصالح عمومی است و 

خاستگاه اجتامعی دارد و سعی در کشف درمانی برای 

دردها دارد،با قلمی که رصفا پرگویی های همیشگی ش را 

دارد و به جای منفعت عمومی به دنبال منفعت حزبی 

است و حتی درِد روز را منیشناسد که بخواهد به دنبال 

درمان ش باشد این است که دسته اول در برابر آنچه 

که مینویسد و آنچه که منی نویسد خود را مسئول می 

داند و خود را امین مخاطب معرفی میکند و بدان ایامن 

دارد اما دسته دوم چه?! که تف بر روی ش که کار ش 

جز خیانت نیست و هنوز مشق نکرده  که اصل اول 

نویسندگی،آزادگی و استقالل است.مگر این نیست که ما 

قلم به دستان برای این در همه صحنه ها حضور داریم 

که در هنگامه ای که میان مسئولین و مردم یک فاصله 

عمیق وجود دارد،بشویم پل ارتباطی شان و بنویسیامز 

اشک و درد مردم و بغض شان،که نه باال می آید که اشک 

شود و نه پایین می رود که درد شود!باید بنویسیم که 

آن باال در میان از ما بهرتان چه اتفاقی می افتد؟کدام 

مسئول دروغ میگوید،کدام راست؟کدام دزد است،کدام 

پاک دست؟کدام به واسطه رکودشان در صندلی قدرت 

وسیله  را  قدرت  صندلی  شده ،کدام  کشیده  فساد  به 

خدمت می داند؟

حضرت امام جعفر صادق)عليه السالم(:
نوروز، روزى است كه پروردگار از بندگان پيمان گرفته است او را عبادت 
كنند و بدو شرك نورزند و به فرستادگانش و امامان)عليهم السالم( ايمان 
آورند. نوروز، روزى است كه خورشيد در آن طلوع كرده و هيچ نوروزى 

ما در آن  كه  اين  نيست مگر 
روز در انتظار از ميان رفتن 
نــوروز  سختيهاييـم ; زيــرا 
از روزهـاى مـــا و شيعيـان 
ماسـت. بحاراالنوار، ج 59، ص 92.

یب آزارتر
یک 

از کرم خا
 و از گاو مظلوم تر

سپهر

آخر نویسنده ای که در طول عمر خود هیچگاهیقهیک 

ناکارآمد  رئیس  کله ِییک  نگیرد،پِس  را  دزد  مدیرکل 

نزند،انتقاد تندی نکند از مدیر شیفته قدرت،به جنگ 

فساد اداری نرود، به چه درِد این جامعه میخورد؟

یادم می افتد به نادر ابراهیمی که میگفت:

”ما نیامده ایم که بود و نبودمان هیچ تاثیری بر جامعه 

بر تاریخ، بر زندگی و بر آینده نداشته باشد.

ما آمده ایم  که با حضورمان، جهان را دگرگون کنیم، 

از کرم خاکی  از مرگامن   بگویند:  تا پس  ایم  نیامده 

هم بی آزارتر بود و از گاو مظلومرت، ما باید   وجودمان 

کردمنان،و  نگاه  و  رفتنامن،  راه  و  کشیدمنان،  نفس  و 

لبخند زدمنان هم مانند تیغ به چشم و گلوی بدکاران و 

ستمگران برود...

ما نیامده ایم فقط  به خاطر آنکه همچون گوسفندی 

زندگی کرده باشیم که پس از مرگامن، گرگ و چوپان و 

سگ گله، هر سه ستایشامن کنند”

گرامی  صنفان  هم  محرض  به  که  نوشتم  را  منت  این 

تقدیم کنم،باشد که گوشزدی باشد و تلنگری!که آنها هم 

هشیار شوند که مسئول اند در برابر نوشته ها و نا نوشته  

ها شان!خواهش میکنم که از این رفتارهای ملوس مآبانه 

خود دست بردارید که مثال منی خواهید حتییک مورچه 

را آزار دهید یا مثال منی خواهید به تندی با کسی سخن 

برانیدیا مثال منی خواهید مورد تکّدر خاطر اطرافیان شوید 

و می خواهید با همه دوست باشید و قس الی هذا... 

پس چه موقع می خواهید ادای دین کنید به آنان که در 

راه راست گویی و راست جویی زخم می زنند و زخم 

می خورند،می سوزانند و می سوزند،می رنجانند و می 

رنجند!

البته این را هم می دانم و هم حس کردم که زندگی 

کردن با آنچه که بدان ایامن داری،سخت است.

از برو بکس باحال ، با ذوق و خوش سلیقه در تمام زمینه ها 
شدیدا دعوت بهمکاری به عمل می آید! 

تماس جهت عالقمندان بی شمار: 
09364496059

  شناسنامه نرشیه
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اپیزود اول: جامعه، فضایی كه پر از تضاد است، و ما در 

زندگی روزمره خود با انواع گوناگونی از تضاد دست و پنجه 

نرم میكنیم، به عبارت دیگر زندگی یعنی تنوع و تضاد و 

همین تنوع ها و تضادها هستند كه باعث رشد و تكامل 

ما میشوند، اما رویارویی ما با برخی از این تضادها نیازمند 

دقت عمل باالیی است تا بتوانیم در برخورد با افرادی كه 

در جنبه های مختلف باهم در تضاد هستند رفتار مناسب 

را از خود بروز دهیم و متناسب با شأن و شخصیت انسانی 

هر فرد عمل كرده و به ارزش های وجودی هر فرد احرتام 

بگذاریم، چرا كه محیط اجتامعی و تاثیر رفتار ما بر دیگران 

آنقدر اهمیت دارد كه بتواند قدرت و پشتكار را از یك 

فروریختگی  به  منجر  و  بگیرد  فرد 

ما مرزنشینان فقر و غنا 
ادریس

شخصیت آن فرد شود یا محركی باشد برای تعالی هرچه 

بیشرت او.

اپیزود دوم: یكی از تضاد های ملموس برای همه ما تضاد 

بین  نیازمند و بی نیاز، غنی و فقیر است. ما در این نوشته 

فضایی كه پر از تضاد است را دانشگاه و محیط درس خود 

در نظر میگیریم. دریك دانشگاه افراد مختلفی حضور 

دارند، افرادی كه از همه اقشار جامعه هستند، از اقشاری 

گرفته كه نیازمند پول برای رزرو غذای سلف هستند تا 

افرادی كه سلف دانشگاه را به چشم ندیده و غدای خود 

را در رستوران های سطح شهر میخورند، افرادی كه برای 

جابجایی،رسویس های دانشگاه،انتخاب اول و آخرشان 

است و اقشاری كه با ماشین های چند ده میلیونی 

جابجا می شوند.

الحال  متوسط  ما  با  من  صحبت  روی  #اپیزود_سوم: 

هاست، با ما مرزنشینان فقر و غنا، آیا تا كنون به رفتار 

خود با این دو قرش در تضاد اندیشیده ایم؟!

به كرّات در محیط اطراف خود نظاره میكنیم كه به برخی 

افراد متمّول احرتام كاذب گذاشته میشود و بنابر خصلت 

قدرت طلب و سلطه جو آدمیان  كه از ستایش شدن 

خشنود میشوند با این احرتام كاذب به آنها حس برتر بودن 

دست میدهد و خود را تافته جدا بافته تصور میكنند، اما 

روی دیگر این سكه و مقصودم از این نوشته رفتاریست 

كه گاها با افراد مستمند میشود و برخی افراد رصفا بدالیل 

مادی و عادات غلط اجتامعی كه متاسفانه روز به روز هم 

درحال مرسوم شدن نیز هستند ، فقر رشافتمندانه 

ی افراد مستمند را بی ارج میشامرند، به طبع 

افراد مستمند هم با بی توجهی و بی احرتامی كه از سوی 

اطرافیان گریبان آنها را میگیرد به مرور خود را طرد شده 

از اجتامع تصور میكنند و اندك اندك این حس به آنها هم 

القا میشود كه دنیایی جدا از دنیای اطرافیان خود دارند 

و خودشان را دست پایین میگیرند و بدون هیچ گالیه 

ای از رشایط موجود به افرادی گوشه گیر و منزوی تبدیل 

میشوند كه فرهنگ ضعیف و عدالت اجتامعی ناقص ما  

در رفتارمان، نقش اول این تراژدی را بازی میكنند.

#اپیزود_چهارم: إِنَّ أَکْرََمُکْم ِعْنَد اللَِّه أَتَْقاکُْم )الحجرات۱۳(

هامنا گرامی ترین شام در نزد خدا با تقواترین شامست

   

خب حاال همه ی فرض ها رو بیخیال شو،ایندفعه با خودت كار دارم نه با اون فوتبالیسته،نه با آدم دلسوزه و نه با دانشجو فعاله،با تو كه 

االن داشتی اینا رو میخوندی و بهشون فكر میكردی و شایدم به كاراشون خرده میگرفتی،خود تو تا حاال چندتا از كارایی كه انجام دادی و 

اسمشونو خوب و كمك كننده گذاشتی و كلی بهشون بالیدی،فقط و فقط برای مفید بودن و تأثیر گذار بودنشون انجام دادی و نه برای 

دیده شدن و یا خوش شدن حاِل دلت؟!

چندتا؟؟

بفرض!
آبگینه بانو

٢-حاال فوتبالیست شدنو 

فراموش كن فرض كن یه آدم خوبی كه دُز دلسوزی و محبتتم 

خیلی زیاده،بعد می شنوی یكی از شهرهای كشورت زلزله اومده و خونه زندگی هموطنات رو نابود كرده،دلت 

میریزه،اشكت در میاد،آه میكشیو غصه میخوری به خاطر همینم تصمیم میگیری كمك جمع كنی و بری همونجا 

تا با دستای خودت كمك ها رو دستشون برسونی،همه هم  ازت تعریف و متجید میكنن و بهت برای ادامه 

كار انرژی میدن البته در كنار اینا خربها رو هم میشنوی كه میگن كمك ها  باید به سازمان های دولتی 

داده بشه و چون ازدحام توی اون مناطق زیاد شده نیازی به رفنت مردم برای كمك نیست و بهرته این 

كارو به ارگانای دولتی و مردمی مشخص شده بسپارن اما از اونجایی كه محبتت اُور دز كرده و دلت 

میخواد بری و همه چیو خودت از نزدیك ببینی)و شاید بیش از كمك،دیدن اصل ماجرا برات مهمه(

گوش به این حرفا منیدی و شامره حساب پخش میكنی و خودمختارانه به سمت اون شهر 

برای رسوندن كمك! میری.

1- فرض كن  

االن یه فوتبالیستی كارتم خیلی 

درسته،كار تیمیت عالیه،حرفه ای بازی میكنی و از قضا چند بار آقای گل 

شدی و وجودت توی تیم یه قوت قلِب كه منیشه با نبودت اصالً مقایسش كرد اما این وسط 

یه مشكل برات پیدا میشه و اونم اینه كه اشتباهاً تصمیم میگیری بری یه تیم دیگه مثال یه تیم 

اروپایی،اما هنوز جوهر امضایی كه پای قراردادت با تیم جدیده بستی خشك نشده پشیمون 

میشی و  دوس داری برگردی تیم قبلیت كه برای خودت منزلتی داشتی،اما بازم واسه برگشت یه 

مشكل هست اونم این كه اگه از این تیم بخوای بری تیم قبلیت باید جریمه سنگین چند میلیاردی 

بده و محرومیت بگذرونه البته باور داری اگه برگردی میتونی خیلی به درد تیم بخوری و با كار درستت 

قهرمانشونم كنی،پس به خاطر اینكه دلت میخواد و فكر میكنی با برگشتت میتونی به تیمت خیلی 

كمك كنی تصمیم میگیری با متام هزینه هایی كه برای تیمت به 

وجود میاد برگردی!

3- حاال اون دوتا مثالو 

هم فراموش كن واسه آخرین بارم بیا فرض كن یه دانشجو 

هستی،یه دانشجو كه دوس داره روی اطرافیانش تأثیر گذار باشه و به خاطر همینم میری و جاهای مختلف 

دانشگاه عضو میشی و توی برنامه هاشون رشكت میكنی تا حرفتو بزنی،بنویسی تا كه باالخره صدات شنیده بشه،این كارات 

خیلی كارای خوبین،فكراتم فكرای خوبین اما این وسط درس و خونوادت هم هست و با شناختی كه از خودت داری خوب 

میدونی با این برنامه ریزی ضعیفت با ادامه دادن این جور كارا كه به اصطالح فرهنگی هم اسمشونو میزاری،واسشون كم میزاری 

و بهشون منیرسی،اما از اونجایی كه تو یه دانشجوی دغدغه مندی! و اگه تو نباشی اینا رو زمین میمونه و فرهنگ در دانشگاه به كلی 

به فنا میره!  اینا رو نادیده میگیری و كمر همت رو برای كارای فرهنگی فنا شده محكم میبندی و تا چشم حسود كور بشه بلند 

بلند میگی: دانشجوی فعال فرهنگی،منم!
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همین دیروز بود که مخاطب این جور متنا بودم، حاال 

که دارم فکر میکنم همون دیروز هم حال و حوصله ی 

خوندن این جور متنا رو نداشتم. متنایی که ای ترم بوقی 

کذایی کجایی که ما چند سال زودتر آمده ایم و حتام 

میدانیم آنچه تو منیدانی و یافته ایم در شب تاریک آنچه 

تو در روز روشن منییابی! پس ای جدید! گوش بدار بر این 

پیر طریقت که الخ...

خالصه این طورا بود که گفتیم ای دبیر تحریریه محرتم! 

داری اشتباه میزنی داداچ! ما اهل نوشنت این جور متنا 

نیستیم. اما چه کنیم!؟ مینویسیم چند کلمه ای به دالیلی 

که منیدانیم!

این جور به ما گفنت که ذهن شام رو نسبت به فضای پیش 

ساخته ی دانشگاه عوض کنیم!! و ما میگیم نه میشه نه 

میتونیم؛ که وقتی خود آدم گرفتار باشه حرف از آزادی، 

باشه برا گنده منده ها!

اما باز چه کنیم دیگه؟! یه چند کلمه حرف دل میزنیم با 

این امید که دبیر تحریریه محرتم مطلب رو برگردونه و 

بگه نه داداش شام اهلش نیستی و ما بگیم گفتیم که...!

پس ای جدید! گوش بدار بر این پیر طریقت که دانشگاه 

دوتا فضا داره:

استاندارد  خیلی عالمت  منیدونم  بگی  اگه  که  فضا  یه 

ترشیف داری که بسته به کاال و انقضاء از یه هفته تا 

نهایتایه ماه طول میکشه تا شام هم بدونی! این فضا 

همون فضاییه که صبح تا صبح پا میشی و سعی میکنی 

به بهرتین تیپ ممکن بری دانشگاه و احیانایک دو سه 

چار پنج بار اگه پرس باشی خودتو تو آینه درست میکنی! 

و اگه دخرت باشی بگذریم...!

ویه فضای دیگه که همون قیف برعکسست که همه 

میدونن اما چیزی که جزء عجایب این قیفه فاصله ی 

ورودی قیف از خروجیش هست که یه کارخونه عجیب 

غریب داره! کارخونه ای که شامی االن رو یه شامی دیگه 

میکنه! به طوری که کارایی که االن اگر بهت بگن بکن 

میگه مگه میشهیه دانشجو همچی کاری بکنه رو تبدیل 

به  مگه میشهیه دانشجو همچین کاری نکنه؟؟!!! میکنه! 

)حاال منیخوایم مثال بزنیم اما پوکه هاش حیاط پشتی 

خوابگاه موجوده!(

تعارفم نداریم و من ازاین مثال نکته بهرت چیزی پیدا نکردم 

بهت بگم. القصه دانشگاه محل تغییره. تغییری مثِل مثال 

همون قورباغه رو گاز که خودشم پختنشو منیفهمه و الخ.

پس بدان و آگاه باش ای ترم صفری عزیز! تو عوض خواهی 

شد بخواهییا نخواهی.) حیف که محیط آکادمیک هست 

و حرف از خدا پیغمرب زیر گاید سونو منیره! وگرنه بهت 

میگفتم از خدا تو این روزای اولی بخواه خوب تغییر کنی 

و به آدم شدن نزدیک تر بشی(

استـــــــــــــــــــــــــوری
با تشکر از حسین قدیانی

پیر طریقت
ارمیــا
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ویژه نامـه نـو ُورودان|  3  |چـاه ؛ جایی برای غربت ماه

ننه رسما از خجالت آرام رسش را پایین می انداخت و 

می رفت؛ بله! مثل اینکه آن روزگاران، حیا و رشف ارزش 

داشت، اما منی دانم این روزها ننه رسما بی حیا شده یا 

عمونوروز قهر کرده و یا هردو؟ 

ولی امان از امروز؛ کاش فروغ میبود و می دید روزگار 

را و می رسود  )ایمـان بیاوریـم به متـدیـد فصـل سـرد( 

عمدتا هم که اهل درس نیستند که باید بر حالشان 

گریست که آنها دلشان به چه چیز خوش است؟ در 

وهمیات خود دست و پا میزنند؛یا دنبال عشق و عاشقی 

که باید گفت فکر نان باش که خربزه آب است؛ یا در 

حال سیر و سیاحت و خوشگذرانی و به قولی ملپنی 

کردن که چه بگویم کاش خدا عالوه بر پدری پولدار 

کمی عقل هم نصیبشان می کرد و یا دست از پا دراز تر 

از همه جا به اسم دین و تعهد و ... رس در سیاست و به 

قول خودشان فرهنگ و هرن و تشکیالت و ... کرده اند.

این نوع آخر که واقعا بدبختند، حرضت حق سبحانه 

چه  مردم  زیانکارترین  )می دانید  می فرماید:  تعالی  و 

را  کارها  بهرتین  می پندارند  که  آنان  هستند؟  کسانی 

انجام می دهند درحالی که گمراه هستند( و در جهل 

مرکب خود ابد و دهر خواهند ماند.

بگذار تا همه بر نگارنده ایراد بگیرند که چرا نشسته ای 

و آیهیاس میخوانی؟ و من قطعا در جوابشان بگویم اگر 

مردید برخیزید و گیوه هایتان را تنگ کنید و کاری کنید؟ 

و اصال اگر می توانستید کاری بکنید چرا تا االن نکردید؟

در نتیجه باید بگویم من که هیچ امیدی به دانشجو 

و دانشگاه با این کیفیت ندارم و مدتیست از متام این 

مسائل کناره گرفته ام و ناامید کنجی به امید پاس کردن 

از گرسنگی  درسهایم نشسته ام که حداقل فردا روزی 

منیرم، البته اگر از گرسنگی منیریم قطعا درد زمانه ما را 

خواهد کشت.

تنها امیدم به دست حق است که از آستین بیرون بیاید 

و این قوم بی خربی را که امر الهی را زمین گذاشته، بربد 

و مردان  و زنانی را بیاورد که امانت الهی را بر دوش 

بکشند و برسانند آنچه را که باید به جایش برسانند.

ایمان بیاوریم به متدید فصل رسد 
سوشیانت

روح فروغ فرخزاد شاد؛ کاهنه ای که منی دانم چگونه 

را  رسد  فصلی  آمدن  که  می کرد  حس  چه  می دیدیا 

هشدار می داد.

اینکه  مثل  و  فراگرفته  را  برش  زندگی  که  فصلی رسد 

بخیر!  یادش  بربندد؛  رخت  زودی  این  به  منی خواهد 

و  می آمد  عمونوروز  می شد  که  بهار  نزدیک  همیشه 

کلمه ی  درباب  آن هم  بنویسی،  باشی  مجبور  وقتی 

دانشجو که روزگاران قبل مقدس بود و امروز از معنا 

تهی، مینشینی و قلم را به مثابه  ناله های غریقی ناامید 

خنده ات  هم  خودت  که  می رانی  کاغذ  صفحه  بر 

می گیرد. 

دانشجو و دانشگاه را  می توان از دو ساحت بررسی 

کرد، نگاه ایدئولوژیکی که همیشه و در همه مسائل 

کشور بیرون از گود نشسته و میگوید لنگش کن! و 

نگاهی بر مبنای واقعیت که ایها الناس این خانه از پای 

بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.

عدالتخواه  دانشجو  که  برساییم  شعارها  می توانیم 

این  و  اسالمی  متدن  تحقق  پی  در  و  آزادی طلب  و 

بزرگ  بسیار  من  دهان  به  که  است  گنده  حرف های 

می منایدیا ببینیم که دانشجو در اولیات خود نیز مانده، 

رسگردان است و حیران؛ دست و پا میزند بی فایده، و از 

برای هیچ بر هیچ می پیچد .

اگر اهل درس باشد یا توهم دارد که تاریخی به او بسته 

است و بی خرب از مقتضیات بیرون از دانشگاه و اگر 

دنبال پول باشد یا رشته های پزشکی و دندان پزشکی و 

داروسازی و امثالهم است که منی داند کی و چگونه قرار 

است رفاه و مادیات نصیبش شود و بر فرض مثال هم 

که نصیبش شد، هفتاد سال مثل چیز! رسش در آخور 

باشد و بخورد که بعدش چی؟یا از این قبیل رشته ها 

نیست و بازهم کالهش پس معرکه است و باید برای 

رفاهی افسانه ای مثل حیوان بار بربد و حاملی کند که 

برای بعدی جمع کند و بعدی ها هم برای بعدی ها که 

شاید چندمین نسل شان برسند به رس در آخور کردن که 

باز باید پرسید بعدش چی؟

ببین یک انگل از کجا به کجا می تواند برسد! 

مثالً همین الرِو سیستی رسکوس بوویس؛ فی نفسه 

از  را  اش  برکت  و  خیر  از  پر  حیات  چرخه ی 

عضالت گاو رشوع می کند، اما بعد انگلی می 

انسان؛  روده  به  رسد  می  و  برای خودش  شود 

ارشف مخلوقات! مسیر را نگاه کن؛ طوالنی است، 

از گاو تا انسان. لیکن انگل طی می کند، انگل 

می تواند. یک وقت هوایی نشوی و بگویی برای 

ترقی و پیرشفت باید "انگل" بود! نه، فقط مثال 

است. در همین مثال هم انگل ها مناقشه دارند. 

بعضی هاشان اخم کرده و معرتض می لولند که: 

از این روده باریک هم صدای "ما، ما" می آید. و 

کنگره ها برگزار کرده اند که چرا باوجود فقدان 

سیرابی و شیردان؛ بازهم صدای "ما، ما" از این 

مخلوق ارشف می آید؟ و فلسفه ها بافته اند 

سیسیت رسکوس بوویس
تحریرچی

ما" را از "ماااا" افرتاق دهند و دست آخر مکتب 
تا کلمه "

گاویسم راه انداخته اند که هر مخلوق ارشفی ابتدا گاو 

است مگر اینکه خالفش ثابت شود! برخی دیگرهاشان پا را 

از این هم فراتر گذاشته اند و آن قدر لولیده اند تا به مغز 

برسند! به زعم خودشان، مرکز "ما، ما" گفنت انسان را کشف 

کرده اند و برای تخریب این سلول های طویِل خاکسرتِی 

توهم زا کیست هیداتید تشکیل داده اند. در این جنگ متام 

عیار انسان-انگل، برخی انگل ها هم بیکار ننشسته اند و 

مستندها ساخته اند که ای بابا! مصلحت نیست تغذیه 

کردن از انسان، چراکه این مخلوق ارشف خودش انگلی 

ایست برای خودش، و شعار برابری رس داده اند.

حاال بنشین میزگرد و مناظره برگزار کن که چه شد که 

انسان، انگل شد و راهکار های برون رفت از این انگل واری 

چیست؟ اول تر ها انکار می کنی و هول َبرَت می دارد که 

توهین است و چرند است و جفنگ است. دوم تر ها خیره 

می شوی به الم کدر سیستی رسکوس بوویس و در سکوت 

از خودت می پرسی که فرق ما با این انگل چیست؟ بعدتر 

ها، وقتی جنون بی حد انسان برای تغذیه کردن از اطرافش 

را می بینی، اعرتاف می کنی که؛ فرق ما با انگل ها این است 

که آنها می دانند انگل هستند و ما منی دانیم. آخرتر ها 

میکروسکوپ را رها می کنی و رو به روی آینه به خودت 

زل می زنی و تعجب می کنی از اینکه چطور عادت کرده 

ای به انگل بودن؟ چطور عادت کرده ای تا کاسه افکارت 

را از فکرهای دسِت دوم دیگران پر کنی؟ چطور تهی شده 

؟.. . از آینه دلگیر می 
ای از خود و مملو شده ای از دیگران

شوی و نگاهی به دوستانت می اندازی؛ چقدر این مخلوق 

ارشف، زیرکانه و احمقانه خودش را شبیه دیگران نگه داشته 

است تا مبادا در رقابت انگلی انسان ها بازنده مباند. حیرت 

آور است که چقدر شبیه هم شده اند انسانها، همه در 

تالش برای شبیه هم بودن؛ کلونی انسان ها! موجوداتی با 

راه های فکرییکسان، دغدغه هاییکسان، راه حل هاییکسان، 

چرخه های حیاتیکسان؛ درست مثل انگل  ها.

زمان طی می شود و واحد انگل را پاس می کنی و اکنون به 

این فکر میکنی که چرا این روزها عفونت های انگلی خیلی 

کمرت شده اند و کمرت انگلی پیدا می شود که به خودش 

زحمت بدهد و به روده انسان بیاید؟یحتمل شعار های 

برابری انسان و انگل در جوامع شان فراگیر شده باشد، 

یا شاید هم فیلسوف هایشان تفاوتی بین صدای "مااا" و 

                            
صدای "ما فالنیم، ما بهامنیم" پیدا نکرده باشند.. .
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در مدل های دموکراتیک، شاهد اداره هرمی حکومت 

به صورت از باال به پایین هستیم، اما اساس شکل گیری 

راس هرم بر اساس آرای افرادیست که در قاعده ی هرم 

جای دارند. افراد برگزیده پس از انتخاب از قاعده، برای 

قرار گیری در جایگاه مسئول و انجام بهرت امور محوله 

به سمت راس حرکت می کنند. طبیعتا بعد از انتخابات، 

از  برگزیده،  شخص  ارتباط  و  فردی  مناسبات  بیشرت 

قاعده فاصله میگیرد و به معارشت با هامن طبقه ی 

ای  مقدمه  این  و  می شود  محدود  هم رده  مسئولیِن 

باشد بر رشح آسیب پردازی قدرت.

مطلب نگارنده که در ادامه آورده می شود ناظر بر این 

مدل انتخاب راس نیست بلکه آسیب شناسی رفتاری 

است که افراد منتخب پس از انتخابات، بدون این که 

عمدی در کار باشد به آن مبتال می شوند.

بدون توجه به این که شام چه کسی را متصور می شوید 

و ارصار بر این که فرد خاصی را مقصود کنید، شام را 

پرس نوح اب کیا یم نشست؟
ناطـق

آزاد می گذاریم؛ و شام  این منت  انتخاب مخاطب  در 

آزادید تا رفتار هر کسی را از مناینده شورای صنفی، 

دبیران تشکل های سیاسی، معاونین و روسای دانشگاه 

گرفته تا منایندگان مجلس و یا حتی رییس جمهور را بر 

همین مثال تحلیل کنید!

ویژگی یک مسئول فاصله گرفته از قاعده، این است 

که بیشرت از بودن و هم سفر ه گی با افرادی که وکیل 

اداری،  روال  که  باشد  با کسانی  در جلسه  آن هاست 

بودن با آن ها را الزام می  کند. این اتفاق ابتدائا و به 

آن  عواقب  از  اما  است  اشکال  از  خالی  خود  خودی 

امکان پرهیزی نیست. آنچه ناگزیر است هم رنگی دو 

هم راه است و آنچه که در این مجال به آن پرداخته 

می شود آسیب های این همراهیست.

پس از این، مناینده ی منتخب، بیشرت از آن که با بودن 

در کنار مردم مشکالت آن ها را درک کند با مسئولینی 

خواهد بود که از اقتضائات مدیریتی سخن می گویند؛ 

نتیجه واضح است! زمانی که این مسئولین برای چند 

ساعتی به قاعده برمی گردند و بین مردم قرار می گیرند، 

به جای استامع مشکالت مردمی به سخرنانی با موضوع 

محدودیت  منابع می پردازد. به جای این که با بودن 

در کنار مردم، زبانی باشد در راس و میان مسئولین، با 

بودن در راس زبانی می شود برای ساکت کردن و قانع 

کردن مردم! و چه کسی برای اقناع مردم بهرت از مناینده 

خودشان. این مسئولین مدام در تالش اند تا توجیه کنند 

که چرا وضع موجود این چنین است!

حاال شاید روشن شود که چرا شورای صنفی دانشجویی 

و  کوچک  اقدامات  دانشجویان،  نارضایتی   از  بیشرت 

پوشش  را  دانشگاه  مسئولین  کودکانه  استدالل های 

می دهد. و به همین طریق آن قدر این هرم را طی کنید 

تا به راس برسیم و متوجه شویم چرا رییس جمهور باز 

هم به جای اجرا، فقط از اقداماتی می گوید که باید 

انجام شوند یا از اقداماتی می گوید که انجام شده و 

ارصار دارد به مردم بفهامند که باید این اقدامات را 

ببینند و سپاسگذار باشد.

این افراد دیگر قاعده نشین نیستند، این افراد دیگر 

قاعده وار زندگی منی کنند، این افراد راس نشین شده اند 

و تلالش می کنند مثل آن راس منحوس گام بردارند و 

سخن بگویند. چشمشان به نیمه ی رساب گونه ی راس 

است که می پندارند لیوان پر است و باید شکرگزار بود 

و غافل از این که قاعده نشین ها از تشنگی به هالکت 

می روند.

راس نشین اگر هم بر حسب اتفاق، خود تشنه باشد به 

این دلیل که غالبا با راس نشینان سیراب آمد و شد دارد، 

منی فهمد عمومیت بی آبی و تشنگی را.

اما باز هم دم آن انگشت شامر منتخب قاعده نشین 

اغیار در راس،  با  گرم، دمشان گرم که حارض نشدند 

هم نشین باشد.

اسکرین شات
آندروید مارشمالو

گاهنامه چـاه -شامره ششم | 9 |چـاه ؛ جایی برای غربت ماه گاهنامه چـاه -شامره ششم | 8 |چـاه ؛ جایی برای غربت ماه



پیش از هر بحث سلبی می بایست از منزل حق پذیری به 

گزاره ی کلیدی و به عقیده ی نگارنده صحیح طرح شده 

در فضای دانشگاه توسط شخص دکرت موگهی پاسخ داد؛

با برگزاری چند برنامه ی مذهبی، فرهنگی و سیاسی 

دانشگاه مخالفت شده است؟

حامیت)مالی و اداری( بیشرت و ناعادالنه سیستم مدیریت 

پیشین و متأسفانه حال حارض دانشگاه از برخی مجموعه 

های دانشجویی قابل اغامض منی باشد،

لکن جواب این سوال خالی از احتیاج نیست که با وجود 

نبود محدودیت های جدی و #فلج_کننده برای مجموعه 

های دانشجویی انقالبی، چرا نتوانسته اند حرف و گفتامن 

ی  جامعه  برای  را  خود  مطلوب  نگاه  و 

دانشگاهی ملموس، جذاب و مقبول کنند؟

موگهی ابشد یا نباشد ؛مسئله این نیست
میکائیـل

با پذیرش متام گزاره های معقول دوستان امروز بسیج 

دانشجویی، انجمن اسالمی، نهاد منایندگی مقام معظم 

رهربی)مدظله العالی(-به طریق اولی-، اداره ی قرآن و 

عرتت، هیأت محبان، کانون ۲۳مهاجر، کانون مهدویت، 

کانون والیت، کانون شهید مطهری، رسانه های حقیقی 

و مجازی و... باید پس از گرفنت انگشت اشاره به سمت 

موگهی و تیم ناکارآمد فرهنگی دانشگاه، سه انگشت را 

به سمت خود ببینند و نقایض و ضعف های کار را آنالیز 

کنند.

با کنار گذاشنت متام عرایض گفته شده، آیا دوستان برنامه و 

نقشه ای برای ادامه ی راه دارند که حضور شخص موگهی 

مانع آن است و درآن سنگ اندازی می کند؟

از حقیقت به واقعیت نظر کنیم، فارغ از درصد احتامالت، 

با این رویکرد همواره چند اپيزود مطرح است:

با  با رویکردی رصیح و شفاف مغایر  الف. شخصیتی 

شاخص ها و ارزش های سیاسی، اجتامعی و مذهبی مورد 

پذیرش ما بیاید و غالب جامعت تقصیرات ریز و درشت 

را بگردنش بیاندازیم و وجدان خود را راحت کنیم ویا متام 

انرژی و توان خود را رصف مقابله و زدن وی کنیم. و یک 

حس آرامش و انجام تکلیف پوشالی را تجربه کنیم.

ب. شخصیتی با رویکردی رصیح و شفاف هم صدای ما 

رسکار بیاید آنوقت غالب جمعیت با روانی آرام و خیالی 

مطمنئ به تحصیل و تهذیب و ورزشامن بپردازیم و لگام 

امور و تبعاتش را به آن واگذار و کامفی السابق قرش به 

اصطالح مذهبی دانشگاه را در خوابی عمیق و گندابی 

راکد مشاهده کنیم.

ج. شخصیتی) به تعبیر عده 

ای منافق مسلک ودورو و 

بی  نگارنده  ی  عقیده  به 

رانده  ور  اين  از  و  ثبات 

ازآن ور مانده( با لنگی در 

لنگی  و  جوب  سوی  این 

چیزی  همچون  سوی  آن 

که اکنون شاهدش هستیم 

رسکار بیاید و بشود آنچه تا 

امروز هستیم.

خدا  سمت  از  شاید  د. 

معجزه نازل بشود!

در متام این حاالت نقش و جایگاه جریان دانشجویی 

چه می شود؟ کی قرار است جریان ساز و تاثیر گذار 

باشد؟ با جامعتی از افراد منشقق، خسته، بی دغدغه، 

بی مسئولیت، بی نظم، کم مطالعه، کم مهارت، غرغرو، 

خودخواه و فاقد صرب و بصیرت و ویژگی های الزم کار 

تیمی) نگارنده متام این ویژگی ها را در خود می بیند( 

چه کاری می توان کرد؟ چه پول باشد چه نباشد، چه فشار 

باشد چه نباشد، چه موگهي باشد چه نباشد. این ویژگی 

منحرص در دانشگاه نيست و متأسفانه در سطح کشور 

نیز در سازمانها و مراکز دینی، فرهنگی، اجتامعی، رسانه 

ای سیاسی )جز مواردی شاخص و موفق( شاهدش بوده 

و هستیم.

جمعیتی که بخاطر افتضاح یک جشن، به #صحیح قیام! 

می کند، فعالیت رسانه ای میکند، جلسه می گذارد، تجمع 

می کند، »مبارزه می کند« ولی برای حل مسائل آموزشی 

دانشجویان قدمی بر منی دارد، برای رفع مشکالت رفاهی 

قطره  فساد  با  مبارزه  برای  کند،  اقدامی منی  دانشگاه 

جوهری منی ریزد و صدایی در منی آورد و...حرفش برای 

جامعه خریداری ندارد.

مسئله ای که در سطح کشور نیز شاهدش هستیم.

اینجا دانشگاه است، مبدأ تحوالت، اگر به حرف امام)ره( 

باور داریم #باید از خودمان رشوع کنیم.

فعالیت دانشجویی یک فرصت است برای اینکه رشد 

کنیم و ورزیده شويم، موانع را رد کنیم، مسائل را حل 

کنیم نه اینکه دنبال بهانه باشیم، بعد از باخت زیر میز 

بزنیم و صورت مسئله را پاک کنیم.

شاید سوال کلیدی این باشد، می خواهیم و می توانیم 

#آتش_به_اختیار باشيم؟

کارطوالنيــــــــــــــــه، حوصلـه کنیـد!

#ادامه_دارد
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آنچه که  گذشت!
بر ما

به یاد متام درگذشتگان و برای شادی روحشان فاتحه و صلوات قرائت بفرمائید+



پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی-فرهنگی  معاونت 

جندی شاپور اهواز از نظر تعداد کانون های فرهنگی 

و گسرتدگی و جامعیت شورای صنفی دانشجویان در 

که  کسانی  اکرث  زعم  به  خوابگاه  و  دانشگاه  محیط 

از  دارند یکی  ارقام منترشه دسرتسی  و  آمار  به  فقط 

غول ها در بین سایر دانشگاه های وزارت بهداشت 

رسارس کشور در راستای فعالیت های فرهنگی و صنفی 

است.که این مایه ی رسور و رسمستی جنابان فرهنگی 

دانشگاه است.

به  داخل  از  که  پرسنلی  و  دانشجویان  خب،ما  اما 

صورت میدانی فعالیت ها و نتایج این کوانین)جمع 

کانون( فرهنگی و شورای صنفی را می بینیم متأسف 

میشویم،حداقِل آن رسمست منی شویم که از ۲۱ کانون 

کانون   ۴-۳ هر  که  کوانین  مجتمع  در  که  فرهنگی 

کالکشن  به صورت  و  دفرت  یک  در  شده اند  چپانیده 

تعداد  به  فقط  و  شده اند،فقط  گذاشته  عرضه  به 

انگشتان یک دست کانون فعال داریم و این فاجعه 

است!همینطور شورای صنفی٫فکر میکنید چند درصد 

در  فعالیت خاصی جز رشکت  اعضای شورای صنفی 

جلسات و دورهمی های هفتگی دارند؟آن درصد اندک 

هم که فعالیت دارند،چند درصدشان فعالیت به جا و 

آنها محسوب می  تخصصی خود را که رسالت کاری 

شود که باید از اولویت های آنها باشد،در حال پیگیری 

اند؟جواب این سواالت را می توان از حال بد دانشگاه 

و خوابگاه و هم چنین از میزان رضایت دانشجویان از 

محل تحصیل و اسکان شان جویا شد.

این وسط یک رسی از افراد )نه همه(، هستند که نه 

کاری میکنند نه فعالیتی دارند و دانشجویان او را به 

عنوان یکی از منایندگان خود ،حتی منیشناسند!ولی روز 

آخر ماه که میشود لیستی به دست میگیرند و میزان 

ساعات فعالیت خود را پر می کنند که اگر خیلی با 

ارتزاق امری است که پییش بر اعتقاد دارد
زکـریـا

انصاف باشند،به جای ۷۰ ساعت مثال ۶۸ ساعت پر می 

کنند که هم خدا را داشته باشند هم خرما را!جنابان 

آینده  مدیران  که  باشید  دانشگاه مستحرض  فرهنگی 

کشور را در چگونه بسرتی به تربیت و هدایت گرفته 

اید،خسته نباشید..خدا قّوت!!!

سخن دراز منیکنم که بحث زیاد است و حوصله کم!

لُب الکالم من در این سیاهه این است که باوجود این 

همه فشلی در شورای صنفی و کوانین فرهنگی که 

همه دبیران آنها حقوق دانشجویی میگیرند،چرا نظارت 

صوابی بر کّم و کیف فعالیت ها و بررسی بازدهی آنها 

وجود ندارد؟

چرا چنین سیستم نظارتی که موجب سطح بندی افراد 

بر اساس میزان ساعات کاری و هم چنین بازدهی افراد 

می شود هنوز تعریف نشده است؟

آیا این سیستم نظارتی موجب فعالیت و جنبش هرچه 

بیشرت و مثمرمثر تر این مراکز دانشجویی که هم به نفع 

عاّم دانشجو و هم به نفع معاونت فرهنگی و هم به 

نفع کل دانشگاه است،منی شود؟

شورای  و  اسالمی  های  تشکل  فعالیت  مقایسه  از 

دانشگاه  کوانین فرهنگی موجود در سطح  صنفی و 

با این که  متوجه می شویم که اعضای این تشکالت 

حقوق و تسهیالتی شامل حال آنها منی شود ولی کار 

میدهند  انجام  مثرتر  مثمر  و  تر  قوی  هرچه  را  خود 

و ضمن فعالیت در تشکل در راستای آرمان و افکار 

مختلف،در  های  عرصه  در  خود  رشد  خود،موجب 

وهله اول و سپس همراه کردن بدنه دانشجویی را در 

دستور کار خود قرار داده اند و وارد یک فضای رقابتی 

با یکدیگر شده اند که استقبال دانشجویان از فعالیت 

های آنها و اقبال آنها به سمت هر تشکل و همچنین 

به میزان مفید واقع شدن برای حل معضالت و دغدغه 

ارج  آنها  های  فعالیت  کیفیت  بر  دانشجویی  های 

می نهد و آنها که منایندگان مستقیم دانشجویان 

اند اینگونه ُمزد خود را از ولی نعمتان خود که 

دانشجویانند می گیرند.این فضای رقابتی است 

که موجب می شود دانشجو آن هیجان و شور 

و  نشاط و خالقیت بکر جوانی خود را چاشنی 

کارش کند برای انجام هرچه بهرت طرح و برنامه 

اش!

حال تصور کن دانشجو را از این فضای رقابتی 

خارج کنی و وارد فاز “کارفرما-کارمند”ی کنی 

فضایی،دیگر  چون  هم  ادارات!!!در  ،همچون 

فرهنگی  معاونت  از  را  خود  حقوق  دانشجو 

دانشجو،پس ولی نعمت ش فرق  نه  گیرد  می 

میکند!این می شود که در مشکالت به جای 

اینکه پشت هم نوع خود را بگیرد و مطالبه 

گر دانشجو باشد،می شود توجیه گر مسئول و 

خاک مال می کند افتضاحات مسئول را!در هم 

چون فضایی دیگر کدام عقل سلیم حکم میکند 

که حرکت و جنبشی داشته باشی در صورتی که 

اگر ساکن هم باشی باز حقوق ت را میگیری!

دانشجویانی که مسئول کار دانشجویی شده اند 

علی الخصوص متولیان امر صنفی در دانشگاه 

ها باید برای دانشجو کار کنند،زبان آنها برای 

باشند،هرچقدر  مسئولین  ناشنوای  های  گوش 

که این صدا رساتر باشد خب مسلاّمً گوش ها 

هر چقدر هم که خود را به کم شنوایی زده 

باشند،مجبورند که بشنوند و این یعنی هامن 

رسالت ناب شورای صنفی و نتیجه اش رضایت 

میگیرد  که  حقوقی  این  و  دانشجو  حداکرثی 

مزد  او  هم  نگیرد  اگر  حتی  که  جان ش  نوش 

کار ش را با احرتام و محبتی که از دانشجویان 

حقوق  اگر  که  کنید  گیرد.فرض  می  بیند  می 

این افراد را براساس میزان فعالیت و کاری که 

برای دانشجو انجام میشود و براساس بازدهی 

که آنها در بازه یک ماهه دارند واریز شود،به 

بیکار حذف می  افراد ضعیف و  خودی خود 

شوند،و افراد فعال و کاری رو  می آیند و برای 

فعالیت بیشرت تشویق هم می شوند.

نگران کننده ترین قسمت این داستان هم آن 

است که پیش تر هم گفتم.این شیوه مدیریت 

معاونت فرهنگی باعث آسیبی در دراز مدت 

که  نیستند  دانشجویان  همین  شود.مگر  می 

و  اداری،درمانی  مراکز  هدایت  فرمان  فردا 

آموزشی را به دست می گیرند؟!

با این شیوه  اگر از همین االن دانشجویان را 

مدیریت،عادت به ترجیح سود شخصی به نفع 

بی  و  مسئولیت  درجایگاه  انفعال  و  جمعی 

از  انتظاری  بدهید،دیگر  آموزش  را  مسئولیتی 

با راندمان  این مراکز  آینده نداشته باشید که 

شام  تک  باشند.تک  کار  به  مشغول  مطلوبی 

مسئول و مقرصید...

از ماست که بر ماست...

»ارتزاق،امری است که پیشی بر اعتقاد دارد و 

اعتقاد سامل از ارتزاق ناسامل از زمره ی محاالت 

که  بودم  خوانده  جایی  را  جمله  است«این 

دوست داشتم برای شام که از اساتید فرهنگ 

هستید اگر خدا قبول کند بازنویسی اش کنم و 

شام این را به صورت درِگوشی برای دیگر اساتید 

نظارتی  سیستم  آن  پیگیر  و  کنید  بازخوانی 

باشید که هم صواب است و هم ثواب!به جان 

عزیزتان...
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فرهنگ واژه غریبی است. واژه ای است که هر کس می 

تواند آن را به گونه ای تفسیر و از آن استفاده کند و در 

آخر هم نام » فرهنگ » را بر روی آن بگذارد.

چندسالی است که روال مرسوم دانشگاه و برنامه های 

دانشجویی بدین گونه است که برنامه هایی را با عنوان » 

برنامه های فرهنگی » برگزار می کنند که در این برنانه ها 

تنها چیزی که جلب توجه میکند صدای موسیقی ای است 

که سبب هیجان دانشجو میشود و بس!!!

هرکانون یا تشکلی که به دنبال جذب مخاطب است ، 

قبل از این که به دنبال محتوا برای برنامه اش باشد ، ابتدا 

به دنبال هامهنگی گروه موسیقی و سپس ، بقیه برنامه 

را به هر شکلی شده می بندد و اسم آن را هم می گذارد 

» فرهنگ »

مشکل در اینجا وجود یا عدم وجود موسیقی نیست بلکه 

مشکل ، این است که آیا وجهه فرهنگی داشنت یک برنامه 

رصفا در وجود یا عدم وجود موسیقی در یک برنامه ، 

معنی می شود؟؟

یعنی امکان این وجود ندارد که برنامه ای بدون وجود 

موسیقی برگزار شود و بتوان اسم أن را » برنامه فرهنگی 

» گذاشت؟

احساسم براین است که کانونها یا تشکلهایی که در همه 

برنامه هایشان ، عمده برنامه یشان را موسیقی تشکیل 

می دهد ، در واقع ، تشکلهای بی هرنی هستند که چون 

ذایقه دانشجو را منی شناسند ، سعی میکنند با دِم دست 

ترین وسیله ) یعنی موسیقی ( دانشجو را به تاالر شهدا 

بکشانند تا بتوانند در این بین حرفشان را به دانشجو 

برسانند.

به نظرم تشکلی موفق و کارآمد است که بتواند با ذائقه 

شناسی درست ، نیاز دانشجو را تشخیص دهد و از متامی 

ابزارها و نه فقط یک ابزار خاص ) مثل موسیقی ( برای 

جذب مخاطب استفاده کند.

ازطرفدیگر ، این مجموعه ها زیِر نظر معاونتی فعالیت 

میکنند که وظیفه اصلی آن ، اشاعه فرهنگدر دانشگاه و 

نشان دادِن راِه درست و هدایت دانشجویاِن فرهنگی 

دانشگاه به سمت آن است و برقرار ماندِن چنین رویه ای 

در دانشگاه و حتی ادامه داده شدن آن در ادامه نشانه 

عدِم فهم درست فرهنگ از سمت ِاین معاونت و در 

نتیجه ، باقی ماندن اشکاالت در منت کار است.

و در آخر باید گفت : موسیقی محور بودن متامِی برنامه 

ها نشان دهنده هرنمندی نیست بلکه نشان دهنده بی 

هرنی است.

پ.ن : نگفتیم که موسیقی در برنامه نباشد. اشکال اصلی 

به این است که چرا » متام یا اکرثِ برنامه ها« ، باز هم 

تاکید میکنیم » متام یا اکرث برنامه ها » ، موسیقی محور 

اند!!!! در صورتی که ابزار های فرهنگی و هرنی بسیار 

دیگری هم وجود دارد که می شود از آنها بهره برد. چرا 

دانشگاه و معاونت فرهنگی و تشکلها و کانونها خود را 

در موسیقی محدود کرده اند؟

فرهنیگ ِ یب هرن
حاج حیدر

شاید وقتی خود بزرگ علوی داشت کتابش رو مینوشت اصال 

رسزمین  این  دخرتان  روز  یک  که  منیکرد  خطور  ذهنش  به 

کتابش رو زیر چشمشون یا باالی اون بگیرن و باهاش عکس 

بندازن و بذارن اینستا

ولی خب این ناشی از چیه ؟ 

کالیه عادتی که ایرانیا دارن که البته عادت نیست دیگه کم 

روی  هم  حاملش  ژن  میگن  میشه  ما  ژنتیک  وارد  داره  کم 

کروموزم ۵/۱۷هست داشتم از این رفتار حسنه میگفتم

 خود منایی کردن )شو آف(

حاال به هر شیوه اییه نفر جو چیز تلکتانه بر میداره کال دست 

از رس بوف و کور و صادق و نیچه و فرچه و ... بر منیداره

کنج  کافه میشینه در حال که پیپشو میکشه

آواز من مخالفم از دهنش منیفته

یا مثال یکی دیگه موهاشو رنگ قهوه ای طلوع صبح میکنه  

سی  سی   ۵۰۰۰ میکنهیه  شب   اخر  بادمجونی  رنگ  لباشم 

انگار  میرسه  لبش   به  تاش  که ۱۰۰۰  میکنه  تزریق  ژل  هم 

بقیشم که نصیب سایر  لبش  به  ابری خیس زدی  با دمپایی 

اعضای وابستش میشه

برهنگـــــــی فرهنگــــــــی
عیــــن

تا  باال  از  انگار بوم نقاشیه سلسله مینگ هست  بدنشم که 

پایین تتو اژدها و مارمولک و سوسامره بینیشم که دیگه چیزی 

ازش منونده دو تا سوراخه که هوا با اجازه بزرگرتا وارد میشه 

و خارج میشه فرت و فرتم عکس و ویدئو میذاره اینستا حتام 

هم باید قوس و قزح اندام هاش مشخص باشه ازینا اینقدر 

زیاد شده که درخت رو تکون بدی ۴ تاش میریزه پایین ازش 

اما شاید همیشه به زبان طنز و در لفالفه صحبت کردن کار 

این برهنه فرهنگ وارد  نباشه علی الخصوص وقتی که  ساز 

مهد فرهنگ جامعه یعنی دانشگاه هم شده باشه قصد نام 

بردن از برنامه خاص یا فرد خاصی ندارم.

و  دانشگاه  اخیر  های  برنامه  به  اجاملی  نگاه  یک  با  تنها 

اتفاقات پیرامون آن میفهمیم که تنها هدف افراد و تشکلها 

و بخشهای مختلف خودمنایی کردن برای خود است و به هر 

قیمتی که شده قصد رسیدن به این را دارند حتی به قیمت 

شکست ارزشها 

که  است  این  پاسخ  در  میرسه  من  ذهن  به  که  چیزی  تنها 

بگویم خدا انشالله همه ما را آدم کند .

یا حق
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اینستاگراف
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سیمین مهر

پلک چشمش میپرد... پاهایش  را ریتمیک تکان میدهد 

و کف دستانش عرق میکند.. اضطراب دارد...تلفن قرمز 

رنگ روی تاقچه مثل کوره آتش شده... حرارتش اجازه 

منیدهد نگاهش کند... چشم میدزدد....برای صدمین بار 

طول اتاق را قدم میزند که یکدفعه صدای زنگ تلفن بلند 

میشود.... نفخ صور که میگفتند همین بود نه؟

تلفن  به  را  خودش  زحمت  به  رفت...  تنش  از  جان 

رساند... نوای آن طرف خط نفخ صور دوم بود و جان 

داد....نفهمید چه طور تلفن را قطع کرد.... زیر لب فقط 

میگفت:خدایا شکرت... شکرت.. باالخره پیدا شده بود... 

پیدا شده بود هامن کلیه ای که شش سال متام به دنبالش 

بودند...هم متام شده بود و هم آغاز... وقت خداحافظی 

با ساعات های طاقت فرسای دیالیز رسیده بود.... دیگر 

قرار نبود شاهد چهار ساعت عذاب همرسش... یارش زیر 

دستگاه غول پیکر دیالیز و درد کشیدنش باشد دنیا دنیا 

ارزش داشت...خسته بود از این که یک روز در میان به 

چشم درد کشیدنش را میدید و درد میکشید با هر لبخند 

پر دردش.. خونش را دستگاه می مکید و دوباره پس 

میداد و او صبورانه تحمل میکرد.و دم منیزد.... حاال وقتش 

رسیده بود که از راهی نو آغاز کنند... کلیه ای اهدایی پیدا 

شده بود.. بین خنده و گریه چشمش به تلفن قرمز روی 

تاقچه افتاد.. قرمزی تلفن حاال انگار به قرمزییک لبخند 

شاد بود...

باران پشت پنجره چنان میبارید انگار نه انگار که هوا 

آفتابی و خورشید وسط آسامن... دانه درشت میبارید ... 

مثل همین خرب غافلگیر کننده و مبهوت کننده ...  به قول 

فروغ مثل عطر یاس سکر آور بود... شش سال پیش...در 

همچین روزی وقتی با یک آزمایش ساده و چکاب ساالنه 

ارجاع داده شدند به پزشک متخصص... آن هم متخصص 

کلیه...توی رسش هزار سوال مثل ساعت تیک و تاک صدا 

میکردند...پزشک اصال مهربان نبود وقتی بدون مکث آوار 

بر رسش می ریخت....خانم محرتم همرس شام نهایتا شش 

ماه زنده است....جالد بود اما دکرت نه.....چند ساعت بعد 

خودش بود و همرسش توی هواپیام به مقصد پایتخت 

... هیچ وقت یک حرف برایش سند منیشد.... آن هم 

سند مرگ و زندگی....تر جیح میداد راهی جایی شوند که 

حرفشان حساب بود ان لحظه ها  فقط،همرسش برایش 

مهم بود و سالمتی اش نه هیچ چیز دیگر... 

زیاد شنیده بود اما پنج انگشت دست مثل هم نیستند 

را وقتی فهمید که همه دکرت ها به جز آن جالد گفتند.... 

چه حرف ها... عزیز جان،شام یک کلیه از دست دادی 

... هنوز  آن یکی 3٠درصد کار میکند، برو زندگی کن...  

ولی مواظب باش... نه رسما و نه گرمای زیاد... نه غذای 

تند و شور 

و یک لیست بلند باال از پرهیز  ... و حاال پنج سال بعدش 

بود  ...از هامن روز باید انتظار چنین روزی را میکشیدند و 

آماده ...حساب روز مبادا را کرده بودند.. پا یکمی زانو زد.. 

دفرتچه حساب پس انداز را به قول دخرتش  از صندوق 

گنج   بیرون آورد...چشم بست و گفت خدایا توکل به تو...

خرید کلیه تازه اول راه بود.. ..دلش راضی منی شد منتظر 

مرگ کسی مباند تا کلیه اش را اهدا کند... خودش که هیچ 

همرسش اصال حرفش را قدغن کرده بود...میگفت حق 

نداری آرزوی مردن کسی را بکنی...حتی حارض نشده بود 

خواهر و برادر خودش هم برای خاطر او آزمایش بدهند...

داستـانک
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ما خود چه کرده ایم؟
ملک فردوس

باالخره به سلف رسیدیم...

 تقریبا کل مسیر گرین الین را حرف زد ! از زمین و 

زمان ایراد گرفت.  کار هر روزش است! غذا را خوردیم 

و بلند شدیم که برویم. دیدم خیلی راحت ظرفش را 

روی برچسِب )) لطفا ظرف خود را جمع کنید (( جا 

گذاشت و رفت !!

دهانم وا ماند از این حجم از گستاخی !

خورده  کبیر  و  صغیر  به  متام   ساعت  کهیک  کسی 

از وظایف خود رسباز  اینقدر راحت  گرفت،  چطور 

میزند ؟؟؟

می خواهم بگویم  دور و ورمان پرشده از آدم های 

متوهم و خود بزرگ بینی که دامئا از عامل و آدم دلخور 

و صدایی ک  پُر رس  توخالِی  و طلبکارند. طبل های 

صدای اعرتاضشان هرگز قطع منیشود.  آدم هایی ک 

همه را موظف به خدمت کردن به خود میدانند و  

منیکنند.  برطرف  را  دیگران  توقعات  از  ای  ذره  خود 

بله ؛  اوضاع خوب نیست ! اصال هم خوب نیست. 

این را همه میدانیم و الل شود کسی که غیر از این 

را تایید کند !

متاسفانه در نقطه ایاز زمین قرار گرفته ایم که هیچ 

چیز رس جایش نیست و هیچکس مسئولیتش را درست 

انجام منیدهد... اما مایی که کباده ی فهم و شعورمان 

را کشیده ایم و با حرف های روشنفکر مآمبان؛ زمین و 

زمان را به تیر بسته ایم ، ما چه کرده ایم؟؟ جز حرّافی 

و شعار چه کرده ایم ؟

را  مان  وظیفه  کوچکرتین  نیستیم  حارض  خود  وقتی 

انجام دهیم ، چگونه شب و روز زبان به نقد این وآن 

میگشاییم ؟ عادت کرده ایم به گله و شکایت ... کار 

هرروزمان شده است !

ما از کمبود فضای سبز مینالیم ، اما هرگز دستامنان را 

به کاشنِت یک نهاِل کوچک خوشبو نکرده ایم...ما به 

وضعیِت اسفباِر مطالعاتی کشورمان پوزخند میزنیم اما 

اتفاقاخودمان جز کسانی هستیم که هزینهیامهیانهی 

شارژ موبایلامن ، از هزینهی سالیانهی خرید کتامبان 

بیشرت است ! 

خالصه اینکه دانشجوی عزیز ! 

یاد  ؛   بگشایی  دیگران  نقد  به  زبان   اینکه  از  قبل 

منو  های  آشغال  داِن  زباله   ، الین  گرین  که  بگیریم 

شام نیست !

یاد بگیریم که سلِف دانشگاه ، آشپزخانه ی خانه مان 

نیست که بخوریم و جمع نکنیم ! 

یاد بگیریم که از کنار برچسِب )) لطفا با روپوش وارد 

سلف نشوید (( ساده رد نشویم !

افسوس که ما شده ایم حرافاِن بالمعارضی که جز 

شعار و ژست های روشنفکرانه هرن دیگری نداریم !

ما خو کرده ایم به بی مسیولیتی  به بی تدبیری 

به پرتوقعی !

و  کردید   میل  را  خوراکیتان  اینکه  از  بعد  لطفا 

آشغالش را به گوشه ای پرتاب کردید و خواستید 

ی  صفحه  در  پستی   مسئولین  نقد  راستای  در 

مبارکتان ِشیر کنید ،یک لحظهدست نگه دارید ! 

به خودتان بیایید ! و بدانید مادامی که بر قطاِر گله 

و شکایت هستیم دنیا همینگونه خواهد ماند...

 بی مسئوالن ، بی مسئول تر میشوند و بی تدبیران ، 

بی تدبیر تر  ... نکند که ما هم به این دریای گِل آلوِد 

بی تدبیری و بی مسئولیتی بپیوندیم ، اقیانوسی شویم 

و عزم را در تخریب جامعه مان جزم کنیم...!!

باید خودمان بخواهیم که اوضاع عوض شود ... 

بخواهیم و سپس تغییر را از خودمان رشوع کنیم...

تغییر کنیم و بببنیم که دنیا چگونه تغییر خواهد کرد 

والّسالم......
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شاید خیلی کارها هست که باید انجام بدید. کارهایی 

که قبل ترها باید انجام شون  می دادید و االن یه تیک سبز 

بزرگ جلوشون می زدید. شاید از خیلی از هم سن هاتون 

در خیلی از بدیهیات عقب ین. مثال در آستانه ی بیست 

وجود  با  ندارید؛  گواهی نامه  هنوز  سالگی،  چند  و 

با  بار  دادن رفتید و هر  امتحان  تا مرز  بار  این که سه 

فیتیله پیچ  آیین نامه  تو مرحله ی  بهرتین دست فرمون 

رو  دوست داشتنی  عمیق  رابطه ی  یه  هنوز  یا  شدید. 

تجربه نکردید. یا با متام سواد انگلیسی تون هنوز مدرک 

تو  این که رس کالساش نشستید و  ندارید علیرغم  تافل 

آزمون های آمادگی ش متام منراتتون باال بوده.

لیست  متحرک  مناد  من  مثل  هم  شام  اینطوریه  اگه 

بلند باالیی از نصفه نیمه شدن ها هستین. 

بگیم  فلور  به  بار  یه  “نشد  گفنت  بهم  که  بار ها شده 

این کار و بکن و فلور صفر تا صد شو انجام بده”

جمله ی صادقانه و به شدت درستیه. اما...

این فلور با فلوری که رصفا می دونه که این کارا رو نکرده 

یه فرق بزرگ داره. من قبال می دونستم که این کارها رو 

نکردم و هیچ کس حتی خودمم دلیل این انجام ندادن 

و نشدن رو منی دونست.

حاال ولی می دونم چرا انجام شون منی دادم. من چرایی 

این نصفه و نیمه بودن و صفر تا صد نشدن و می دونم 

حتی  این  از  قبل  تا  که  جدیده  در  یه  خودش  این  و 

اعتقاد بنده از بدو تولد این بوده که: انسان همیشه بایددر 

هر حال مثبت نگر باشد و تا می تواند از رشایطی که در آن 

قرار دارد لذت بربد، به عنوان مثال خدمتتان عرض کنم که مگر 

چه تعداد انسان روی این کره خاکی وجود دارد که مسولیین 

محرتمشان طبق اصل خنده بر هر درد بی درمان دواست هر 

به فکر نشاط  رفتارهای محیرالعقول خود  با سخنان و  صبح 

صبح گاهی آنها باشند.)نویسنده رادیو را روشن میکند: مدیر 

عامل ایران خودرو میفرمایند استاندارد ماشین های تولیدی ما 

در 13شاخص باالتر از استاندارد اروپا قرار دارد...نویسنده آهی 

اعضای محرتم خانواده مدیر محرتم  از  تن  از چند  می کشد، 

به نیکی یاد میکند و به مثبت نگری خویش ادامه میدهد( 

چقدر ماخوش بختیم که مدیران ما به خوبی صنایع ادبی را 

می شناسند و چنین دقیق و هوشمندانه از صنعت اغراق برای 

خنداندن ما استفاده می کنند.)نویسنده رادیو را خاموش می 

کند و روزنامه را بر میدارد تا بفهمد دنیا دست کیست؛ بعد از 

مطالعه خرب چند ازدواج موفق و ناموفق هرنمندان در ستون 

سالمت با چنین تیرتی مواجه میشود : *نوسان شدید دمای هوا 

آلودگی هوا خطر حمالت قلبی را افزایش می دهد؛نویسنده 

با حفظ خونرسدی خود به مثبت نگری ادامه میدهد( خب 

درستش هم همین است تنوع و هیجان برای هر جامعه ای 

الزم است. اصال چه معنی دارد همه مردم در تصادفات جاده 

ای ،سقوط هواپیام،اتش سوزی یا زلزله مبیرند و واقعا ما دست 

چنین مدیرانی را می بوسیم که هیچ فکری به حال هوای شهر 

های الوده نکردند تا ما از لذت این هیجان و تنوع در مرگ 

میر محروم نشویم.)نویسنده ورق میزند تا به صفحه اقتصادی 

روزنامه برسد. به راستی کیست که از تیرت آغاز سقوط دالر از 

عرش به فرش انگشت به دهان مناند و برگ هایش نریزد.!!! 

نویسنده دست بر قلم می برد با مثبت نگری فراوان رشوع به 

نگارش می کند(ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم وظیفه 

روزنامه ها هم حفظ امید مردم است برای همین این گونه تیرت 

می زنند، اصال کدام کشور است که مشکل نداشته باشد باز هم 

خداروشکر که امنیت داریم)اوه اوه چه صدای انفجار مهیب و 

تیر اندازی شنیده می شود(خوشبینی و مثبت نگری باعث می 

شود خود انسان راحت تر زندگی کند و به پیری زود رس دچار 

نشود)نویسنده دست بر رس میگیرد و به متنی که می خواهد 

برای نرشیه چاه بنویسد فکر میکند...(

مزایای مثبت نگری

واما دو کالم درد دل : راستی تا چه اندازه باید مثبت نگر بود، تا 

چه حد میتوان اعرتاض نکرد...ایا میشود به وضعیت بیامرستان 

ها و خدمات بهداشتی و رفاهی که داریم نگاه کنیم و بازهم 

اعرتاض نکنیم!!! آیا اقایانی که دم از مثبت نگری میزنند تا به 

حال به حال روز کارون نگاه کرده اند؟ بیامرستان لب تا لب 

زباله گرفته ابوذر رس زده اند؟ استاندار  و شهردار محرتم شهر 

اهواز از وضعیت بهداشتی،رفاهی و امنیت شهر خرب دارند یا 

زیر کولرشان نشسته اند و حال می کنند!!؟.منایندگان محرتم 

شهر چطور؟؟معابر آب گرفته بعد از یک باران چند دقیقه ای را 

دیده اید؟ آقایان صدای تیراندازی را در سطح شهر شنیده اید؟ 

از تعداد خفت گیری ها ناامنی ها خرب دارید؟ اگر جواب شام 

به این سواالت منفی است من شام را بی غیرت خطاب میکنم 

و پای تبعات احتاملی آن می مانم و اگر جوابتان مثبت است 

به بی کفایتی خود پی بربید

راستی آقای ریس جمهور هنوز هم همراه معاونتان برای ما 

گریه میکنید؟

هوای مارا دارید یا شام هم...!؟

همین...!

همه چی خووووووبه!!!
جیگــر

پله ی آخـر
فلـور

منی دونستم تو این راه رو هست.

به فرصت احتیاج داشتم تا ببینم باید با این در تازه و 

دنیای پشت ش چی کار کنم. آیا بلدم بازش کنم؟ وقتی 

بازش کردم باهاش چی کار کنم؟ برم توش یا نرم؟ اگه 

رفتم چی کار کنم؟ اگه نرم چیا رو از دست می دم؟ و 

جواب دادن به تک تک این سوال ها خیلی از شب های 

منو گرفت و صبح ها نذاشت زود از خواب پاشم.

من  تا  اومدن  منی  هرگز  که  هایی  شنبه  من  مشکل 

هشت صبح پاشم نبودن، مشکل من تصمیم هایی که 

برای هر ماهم لیست می کردم و اخر ماه پاره می کردم 

عالقه  من حتی  نبودن. مشکل  ندادم  انجام شون  چون 

نداشتنم به انجام یه رسی از کارام نبود.

مشکل من خودم بودم. چون فکر می کردم حتی برای 

حتی  باید  می کردم  فکر  باشم.  عالی  باید  هم  رشوع 

استارت زدنم هم پرفکت باشه. چون فکر میکردم اگه 

رشوع کردم همه باید تاییدم کنن.

و اصال حواسم نبود که اینا همه یه پروسه است و لزوما 

نباید از همون اول عالمه باشی. بعضی چیزا رو باید تو 

مسیر یاد گرفت. حتی عالی بودن  رو.

پس اگه به طرز عجیبی فعال تو وضعیت سفید یا پله ی 

آخر موندید و فقط یه کم مونده تا رشوع کنید...

همین االن خودتون رو ببینید که اون در جدید رو باز 

می کنید و آمادگی مواجه با دنیای تازه رو دارید.

دنیایی که توش متام اشتیاق تون رو می تونه نشون بدید 

و بگید که برای رسیدن بهش ابزارش رو دارید...

مامان م به اون ابزار می گه غیرت، بابام می گه اشتیاق،

من می گم باااااااااااااااال.
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با آرزوی موفقيت و سربلندی برای سرکار خانم “فـرنـاز ربيعـه” در جشنواره 
فرهنگی وزارت بهداشت از اعضای هيئت تحريريه نشريه دانشجويی “چـــاه”

گفت و شنود

جایـــزه
زکریــا

یه  هزینه  ریال  1میلیارد  سابق  فرهنگی  معاونت  گفت: 

گروه تئاتر چندنفره برای رشكت در یك فستیوال كم ارزش 

كرده!

گفتم: آفرین. چقدر ولخرج!حاال كه چی؟

كیسه  از  چی؟  یعنی  چی  كه  حاال  حسابی  مرد  گفت: 

خلیفه بخشیدن و بیت املاِل بی صاحب و برداشنت و بریز 

و بپاش ،فقط برای چند نفر كه هیچ سودی هم نداشته 

واسه دانشگاه!

گفتم: چته حاال؟چرا انقدر عصبانی هستی؟

میشه  برگزار  دانشگاه  تو  كه  فرهنگی  مسابقات  گفت: 

نشاط  دانشگاه  كه  میداد  پُز  سابق  فرهنگی  معاون  و 

دوره  !طرف  نكردن  پرداخت  هنوز  داره،جوایزشو 

دانشجویی مسابقه داده،االن فارغ التحصیل شده هنوز 

جایزشو نگرفته!!!

گفتم: داستان معاونت فرهنگی شده داستان اون مالكی 

كه یه شاعر در مدحش یك شعری گفت،مالك به او گفت 

هنگام درو بیا كه جایزه ات را بدهم. وقتی فصل خرمن 

رسید و شاعرجایزه را طلب كرد،طرف به او گفت:تو یك 

شعر خواندی كه من خوشم آمد و من هم یك وعده ای 

دادم كه تو خوشت آمد. این به آن در،جایزه مایزه دیگر 

چه صیغه ای است؟!
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