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ــی واژه مســئولیت  ــاال خیل ــا ح ــون ت همم
ــفارش و  ــم س ــدر ه ــنیدیم و چق ــری  رو ش پذی

ــر... ــن ام ــه ای ــدیم ب ــویق ش تش
امــا تــا حــاال  تــو عمرمــون چنــد نفــر مســئولیت 
پذیــر واقعــی دیدیم ؛ کســی کــه وقتی مســئولیتی 
بهــش میــدن وبــه عنوان مســئول شــناخته میشــه 
واقعــا بــه معنــای صفتــی کــه بهــش اطــالق شــده 

پــی ببــره و در جهتــش عمــل کنــه !
 متاســفانه زیــاد نیســتن ایــن چنیــن انســان هایی 
و حتــی میشــه گفــت کــم هــم هســتن !! و حــاال که 
فکــر میکنــم مــی تونــم بگــم کــه چیــز عجیبــی 
ــودن  ــر نب ــئولیت پذی ــر مس ــه بخاط ــت ک نیس
ــود آذر  ــرار ب ــه ق ــریه ای ک ــز ، نش ــئولین عزی مس
مــاه چــاپ بشــه اواخــر بهمــن به دســتتون رســید 
)!( وچــون عجیــب نیســت پــس جــای گالیــه هــم 

ــت...! نیس
نهایــت  نشــریه  ایــن  ســردبیر  عنــوان  بــه 
شــرمندگی خــودم رو بــه هیئــت محتــرم تحریریــه 
ــه  ــدوار( ک ــط امی ــدوارم ) فق ــم وامی ــراز میکن اب

ــده ! ــخ بپیون ــه تاری ــی  ب ــن اتفاق همچی

-----------------------------------

ــریه را  ــماره از نش ــن ش ــه ای ــی ک پ ن : از آنجای
بــرای آذر مــاه در نظــر گرفتــه بودیــم ، بخشــی از 
مطالــب  بــه فراخــور همــان ایــام  و مناســبت هــا  
ــه  نگاشــته شــده  ــرم تحریری توســط هیئــت محت
ــاپ  ــده در چ ــود آم ــه وج ــر ب ــس از تاخی ــد . پ ان
ــن  ــب را هــم در ای ــت همــان مطال ــه رســم امان ، ب

ــم! ــه چــاپ رســانده ای شــماره ب

صاحب امتیاز : انجمن اسالمی دانشجویان
مدیـرمسئول : فاطمه نجـفی
سردبیــر : لیـال فـرهــادی

هیئــت تحـــریریه : فاطمـــه ملکــی ، فاطـــمه 
علیخانــی ،  محمــد عزتپــور ، هــدی آذرشــب ، 
ســاجده حســن پــور ، مریــم مــرادی فــر ، آزاده 
شــعبانی ، احســان دال مینوفــر ، لیــال فرهــادی 
، محمــد انصــاری ، شــیرین ترکســتانی ، زهــرا 

شــیرزادفر ، حانیــه بهرامیــان ، ماحــن
کارتونیست : محمد عزتپور
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ــد ــز ش ــت پایی ــا عاقب ــدی ت ــر آم ــَدر دی آنَق
ــد ــز ش ــت تبری ــم عاقب ــتاِن قلب ــهر خوزس ش

ــت ــه گش ــه ام خوناب ــا گری ــدی ت ــر آم ــدر دی آنق
ــد ــز ش ــت لبری ــد عاقب ــر آم ــرم س ــه ی صب کاس

ــد ــه ش ــه ام پروان ــا پیل ــدی ت ــر آم ــدر دی آنق
ــد ــرریز ش ــت س ــا رفتن ــم ب ــدوه و غم ــام ان ج

ــت ــه گش ــقت دیوان ــا عاش ــدی ت ــر آم ــدر دی آنق
خــرم آبــاِد دلــم ، ویرانــه ی چنگیــز شــد

 محمد عّزتپـور

ــدى ...  دیر آم
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الیــوم در مطبــخ خانــه چایــی هــورت میکشــیدیم و ثانیــه شــماری 
ــش  ــم و دان ــوس عل ــج و ق ــر از ک ــیر پ ــیر مس ــرای س ــم ب میکردی
تــا ایــام اللهــی گالبــی چــرخ زنــان بــر فــرق مالجمــان نــازل آیــد 
و مکتشــف بشــویم بــه اکتشــافات خاصــه ی عصــر مدرنیزاســیون 
ــاک .  ــه چ ــم ب ــزل زدی ــم و از من ــت و کاله کردی ــبب رخ ــن س . زی
تــا عــازِم منتهــی الیــه ِ ســمت چــپ کــوی و بــرزن شــویم و یــک 
راســت بــا کلــه برویــم در دل دانشــگاه عالیــه ی حضــرت والیــه . 
در میانــه ی راه و بــاال و پاییــن شــدن از خــط واحــد هــای مســیر 
بــا همشــاگردی قدیممــان، شــمس الملــوک ، دخــت ارشــد میــرزا 
ــای احــواالت مبارکشــان  ــد اهللا هــم مســیر گشــتیم . از وی جوی ی
ــه  ــان ک ــد چن ــان کردن ــار روحم ــی نث ــان عرایض ــتیم و ایش گش
ــک  ــه ی ــرکار علی ــتیم . س ــادروان گش ــان ش ــی عمرم ــرای الباق ب
بــه یــک از هنرهایشــان نــام میبردنــد و از  شســت ایشــان گرفتــه 
ــد  از  ــد میش ــر متصاع ــن هن ــک ،   چندی ــره و ذل ــبابه و غی ــا س ت
نقاشــی بــه ســبک امپرسیونیســم گرفتــه تــا ملیلــه کاری و معــرق 
و آشــنایی بــا نــرم افــزار GIS.،. هــر لحظــه نیــز بــه ناگــه رنــگ از 
ــش در  ــش از پی ــته ام را بی ــردن شکس ــد و گ ــده میپری ــار بن رخس
گریبــان فــرو میبــردم .فرصــت را غنیمــت گرفتــه و با مکثــی کوتاه 
از جنابشــان کالمشــان را منقطــع کردیــم تــا بســپاریمش بــه یــد 
حــق تعــالے ، کــه مبــاد بیــش از ایــن عــرق شــرم بــر پیشــانی 
ــه محضــر شــمس  ــان ب ــار و نگهدارت ــم . بعــد از ادای خــدا ی بزدای
ــه  ــود را هرچ ــا خ ــدم ت ــی جهی ــمت تاکس ــه س ــریعا ب ــوک س المل
ســریعتر بــه آن مقصــد مأمــون برســانم .،.القصــه خــود را بــه هــر 
مصیبتــی رســانیدیم بــه لــوالی اندرونــی کالس نمــره ی دو و پس از 
دق البــاب از اســتاد رخصــت خواســته و پــرو پاچــه جمــع کردیــم و 
وارد شــدیم . پــس از عــادت معهــود حاضــر و غایــب اســتاد افاضــه 
ی فیوضاتــی کردنــد و از غیبــت خالــه پــوران همــان مــادر شــوهر 
ــد چموشــش میــرزا  ــا رخــت چرکهــای ول ســببی شــان گرفتــه ت
ــَمت  ــه ِس ــد ک ــق فرمودن ــان نط ــم از آرش برایم ــی ه ــان . کم کی
همســری ایشــان را دارا بــود . از قضــا دلشــان نیــز پــر از درد بــود 
از فضــای مجــازی خانمــان ســوز .کمــی هــم پــرس و جــو کردنــد از 
اوســتا کارهــای ایــن فضــا در کالس کــه کــم هــم نبودنــد تــا ســر 
از کار شــوی گرامشــان در بیاورنــد . تقریبــا بیــش از دو ســوم وقــت 
ــائل  ــون مس ــان پیرام ــائل و گفتم ــن مس ــل ای ــرف تحلی کالس ص

تربیتــی میــرزا کیــاِن بغبغــو و لغلغــو شــد . 
حــال قضــاوت را میســپاریم به شــما آیــا در چنیـــن نظام آموزشــی 
کــه احــد الرجالــی حــال درس دادن و درس خوانــدن نــدارد بهتــر 
ــاد  ــه ی ــم ک ــک . یادبگیری ــابیدن کش ــراغ س ــم س ــت بروی نیس

ــم ! .،. نمیگیری

سالم علیکم
ــاال و پایینــای زیــادی کــه در پــی  واال راستشــو بخوایــد بعــد از ب
کشــف موضــوع انجــام دادم ترجیــح دادم بــه موضوعــی رو بزنــم 
ــه  ــما رو البت ــت.حاال ش ــو شماس ــن من ــه ای ذه ــکل پای ــه مش ک

ــه هرحــال... ــی ب مطمئــن نیســتما ول
بــی مقدمــه میــرم ســر اصــل مطلــب ؛ آقــا اصــال چــرا بایــد بریــم 

؟ سه ر مد
ــی  ــتم اموزش ــن سیس ــه ای ــدو ورود ب ــه از ب ــود ک ــوالی ب ــن س ای
خــارق العــاده  بــه ذهــن اینجانــب رســید و تمامــی ســلول هــای 
ــه  ــا ب ــی )کــه ت ــرای مدتــی طوالن خاکســتری مغــز اینجانــب رو ب

ــرار داد! حــال هــم ادامــه داره (مــورد عنایــت ق
ــتادن  ــه رو میفرس ــه بچ ــوده ک ــن ب ــر ای ــم ب ــام رس ــم االی از قدی
ــا دو کلــوم چیــز  ــه ت ــه قــول خودشــون مکتــب خون مدرســه و ب
میــز جدیــد بــه مغــز مبارکــش نفــوذ کنــه غافــل ازینکــه باالخونه 

هــا اعتقــادی بــه ارتقــاء ندارشــتن !
ــه یــک  ــار و تصمیــم گیری ــوه اختی ــی کــه اســتفاده از ق از اونجای
انســان در ایــن برهــه از زمــان دچــار افــول ناگهانــی میشــه ایــن 

ــا اختالالتــی همــراه میشــد . تصمیــم والدیــن متاســفانه ب
ــه هضــم  ــه هــا کــه قــادر ب از طرفــی هیئــت علمــی مکتــب خون
تداخــالت موجــود در منطقــه تحــت حکومــت خودشــون نبودنــد 
ــرار  ــش رو ق ــه ای رو پی ــک صفتان ــیار رمانتی ــای بس ــورد ه ، برخ

ــد . دادن
البتــه از بیــن کســایی کــه وارد مکانهــای اموزشــی میشــدند عــده 
ای بــه ناچــار تســلیم شــده و خودشــون رو بــا محیــط وفــق دادن 

ولــی گروهــی دیگــر...
ــرار میگرفــت  ــد نظــر ق ــرای درس نخــون هــا م ــه ب ــی ک امتیازات

ــب رو... ــوش مکات ــخت ک ــالن س ــرد محص ــز میک ــگفت انگی ش
از جملــه عنایــات خــاص و ویــژه بــه چیــن و چــروک هــای کــف 
ــا  ــه ب ــود ک ــازی آن ب ــودن و زیباس ــوار نم ــرای هم ــراد ب ــای اف پ
ابــزاری هماننــد شــالق هــای اســب ســواران اقامــه میشــد ... بنــده 
ــد حالشــان  ــی بیــش از مســابقه اســب ســواری عای معتقــدم لذت
ــی  ــالیان متوال ــا س ــر ت ــر خطی ــن ام ــه دادن ای ــه در ادام ــوده ک ب

ــد ... ریاضــت کشــیده ان
در ســالیان منتهــی بــه امســال شــاهد مــوج جدیــدی از تنبیهــات 

بودیــم کــه از همــه ســمت بــه کشــور وارد شــد .
از دیگــر اقدامــات قابــل توجــه و نیــز قابــل ذکــر ایــن دوره ســوء 
اســتفاده از وســیله ای کــه بــرای خــط خطی کــردن دفاتــر تعاونی 
کاهــی مــورد مصــرف قــرار میگرفتنــد بــود کــه بیــن انگشــتان 
دســت قــرار میگرفــت و ســپس بــا نــوازش هــای معلــم محبــوب 

فاطمــه ملکــی

روزى روزگارى ؛ دانشگاه !
قسمت اول

ُکـهــن پـرورى !
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ــد  ــا را گفتن ــه م ــر روال ک ــا ب ــب ه ــود و ش ــذار ب ــا در گ روزه
بنویســید از مخاطــرات دانشــجویان...

ــن  ــن ای ــب اســتغفار شــدیم کــه ای ــده و طال ــدان گزی ــه دن ــب ب ل
ــه  ــه مطالب ــت ک ــی اس ــذب محض ــه ک ــزاف و چ ــت گ ــه صحب چ
میکنید؟ســخن از کــدام مخاطــره بــه میــان آورده ایــد؟ این ســخن 
هــا کوتــاه کنیــد کــه ایــن جــا نــه آن جایــی ســت کــه دانشــجو 
در تنگنــا و مضیقــه باشــد و نگــران هــزاران مشــکِل در کار افتــاده، 
ــجو ی  ــه دانش ــت ک ــادی س ــا آب ــر آن ناکج ــا مگ ــاهللا اینج ــوذ ب نع
ــد  ــدن باش ــه ش ــرب پذیرفت ــه آن مضط ــول ب ــش از دخ ــف پی نحی
در آزمایشــی بــس غریــب و عجیــب و دم بــه دم مــورد لطــف پــدر 
ــر  ــا ب ــاح آنه ــس از الح ــرد و پ ــرار گی ــرم ق ــادر محت ــرم و م مک

ــد؟!  ــی، درب هــای بیچارگــی برخــود گشــاده بین قبول
هرگــز تاریــخ ایــن ســرا برخــود ندیــده اســت کــه یــک دانشــجو از 
حجــم کتــب رفرنــس و منابــع امتحــان پایــان تــرم رنــگ رخســاره 
چنــان زرد کنــد کــه خبــر از ســّر ضمیــرش باشــد؛یا حتــی بــرای 
ــمت  ــه س ــاز ب ــت نی ــش، دس ــه خوی ــی کارنام ــار علم ــش ب افزای
اســاتید کشــیده گردانــد و دســت از طلــب نــدارد تــا کام او برآیــد. 
ــه آن زمانــی ســت کــه  ــه آن مــکان و ایــن زمــان ن ایــن مــکان ن
ــان  ــا مجری ــادن کار ب ــروطیت و افت ــجو، مش ــالم دانش ــاث اح اضغ

قســمت آمــوزش باشــد.
ــرات  ــه تفک ــم ک ــته ای ــبق نداش ــا س ــون در م ــه کن ــا ب ــال ت اص
دانشــجو درگیــر درس باشــد و احشــاء درونــی اش مشــغول آنالیز و 
زیــر و زبــر کــردن خوراکــی کــه از ســلف بــه آن راه یافتــه و اکنــون 
ــده ی  ــان ناخوان ــن میهم ــا ای ــد ب ــته نمیدان ــت برگش ــده ی بخ مع
چغــر بــد بــدن چــه کنــد؟ اصــال بــه روی تشــک بــرود یــا عطایــش 

را بــه لقــا بخشــیده و نتیجــه را واگــذارد؟
ــی  ــتان و ب ــوزی و بیمارس ــطح کارآم ــره در س ــاب مخاط ــن ب ِم
ــه درگاه رب ســبحان  ــه ب ــس از فراغــت از تحصیــل هــم ک کاری پ
پنــاه مــی بــرم کــه نــه قیمتــی بــرای دوزخ و فروگــذاردن جانــب 
ــه ســردبیر محتــرم عــارض شــدم کــه  حــق یافتــه ام.از ایــن رو ب
ــی در  ــردن مطلب ــوم ک ــده از مرق ــه بن ــذارد ک ــوان واگ ــن عن ای
ــه آنکــه مــرا بیــم جــان  ــاب مخاطــرات دانشــجویان معــذورم، ن ب

ــت.... ــرح نیس ــا مط ــا اساس ــن قضای ــد،که ای باش

جمــع بــر انگشــتان فــرد مذکــور پروســه فــوق ادامــه میافــت ...
ــد  ــر ق ــده ی اخی ــه ص ــان ب ــده سنش ــد بن ــه همانن ــانی ک کس
ــردن  ــدت آدم ک ــی م ــه ی طوالن ــن پروس ــه ی ای میدهد›!!!هم
ــه خاطــر مــی  ــی زندگــی شــیرین را ب آدمــکان دهــه هــای متوال
ــام  ــه انج ــردن ب ــای وادار ک ــیوه ه ــه ش ــود اینک ــا وج ــد ؛ب اورن
دشــوارترین کار عالمیــن )درس خوانــدن( تحریــف شــده و امــروزه 
ــه  ــن دوره ب ــن ای ــل ماوراءالذه ــردن نس ــه ک ــه جریم ــل ب تبدی
شــکل دور نــگاه داشــتن یــک ســاعته انهــا از تبلتشــان صــورت 
ــه انــدازه ی فلــک هــای  ــا بــراورد هــای بنــده ب میگیــرد ))کــه ب
ــه ی خــود  ــه نوب ــاز هــم ب نیــم قــرن پیــش تاثیــر دارد (( ولــی ب
ــد. ــته ان ــی داش ــان را گرام ــوده  و یادش ــینیان را ادا نم ــق پیش ح
گرچــه بــا وجــود تمــام شــرایط مذکــور بازهم شــخص  پاســخگویی 

بــرای ســوال بنــده یافت نشــد..
ــه  ــرن مدرس ــد ب ــه بای ــه هم ــه ک ــا این ــه م ــده جامع ــکل عم مش
ــغالیی  ــوا و بقال...ش ــاگرد نون ــا و ش ــن بن ــرش بش ــگاه اخ و دانش
کــه اگــه از ابتــدا در اون مشــغول میشــدن بــا تجربــه ای کــه بــه 
ــه رو  ــن جامع ــع درد!!!( ای ــه درد از درود)جم ــاوردن ی ــت می دس

ــد... ــع میکردن رف
ــه ی  ــه هم ــیایی ک ــده تاکس ــدای رانن ــمون از ص ــده گوش ــر ش پ
الطــاف معلمیــن محترموشــون رو در تاریخچــه ی ذهنشــون  هــک 
ــگازین  ــو واس ــز روغن ــزی ج ــان چی ــده برایش ــی نمان ــد ول کردن
ــرور  ــور و م ــا حتــی اجــازه عب ــه تازگی ــی ک تاکســی هــای فرتوت

ــدارن هــم ن
خــب ایــن چــه کاریــه واقعا؟؟ازونجــا کــه تایمــای طالیــی زندگــی 
ــده  ــا دی ــرده و گاه ــور ک ــاعتم عب ــار س ــتو چ ــا از بیس ــا ایرانی م
ــون  ــبانه روزم ــم ش ــم و تای ــم میاری ــم ک ــی زمان ــه حت ــده ک ش
ســی چهــل ســاعته بایــد باشــه ،فرســتادن بچــه هــا بــه دانشــگاه 
اونــم بــه زور اونــم بــا آینــده ای نامعلــوم اونــم بــا کلــی اســکناس 
ســبز هــدر دادن در حالــی کــه هیــچ عالقــه ای بــه چارچــوب ایــن 
ــا  ــت!دقیقا ب ــی خردیس ــه ب ــس ناجوانمردان ــد کاری ب ــه ندارن قضی

ــت ! ب ی خ ر د ی !! ــن غلظ همی
ــه  ــاله ب ــن مس ــل ای ــی راه ح ــو دادم ول ــواب خودم ــب االن ج خ

ــد... ــود را نمیاب ــب راه ورود خ ــدوش اینجان ــن مخ ذه
ــت  ــردن دس ــرو ب ــر ف ــه بفک ــرای ب ــد ب ــری باش ــه تلنگ ــد ک امی

ــه  ــای جامع ــاز بن ــاختو س ــدرکاران س ان
در پایان تشکر میکنم از خانواده رجبی…

دانشجو و مخاطرات

ــیرزادفر ــرا ش زه

ــی ــه علیخان فاطم

ُکـهــن پـرورى !
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دانشــجویی،  هــای  جنبــش  تاریــخ 
ــود  ــه خ ــددی را ب ــای متع ــم ه ــچ و خ پی
ــیاری    ــای بس ــدی ه ــتی و بلن ــده و پس دی
ــه، را  ــد ک ــوده ان ــجویی ب ــن دانش فعالی
ــت .  ــیده اس ــا رس ــه اینج ــا ب ــرده ت رد ک
ــا  ــش ه ــن جنب ــرکان ای ــان و مح نگهبان
ــه  ــا نزدیــک شــدن ب ــده ب ــه نظــر نگارن ب
ــان  ــه صاحب ــا ک ــد از آنه ــجو بای روز دانش
ــتند  ــی هس ــکیالت مردم ــن تش ــی ای واقع
ــد  ــوب و ب ــن خ ــرز بی ــا م ــرد ت ــر ک تقدی
ــرض  ــت ع ــر فرص ــزد و تزوی ــم نیامی دره
انــدام و ابــراز وجــود نداشــته باشــد.  امــا 
ــت  ــابقون فعالی ــا الس ــن ب ــخن م روی س
ــاالی  ــد و ب ــخ بلن هــای دانشــجویی و تاری
ــه و  ــت،  عرص ــی نیس ــان مردم ــن جری ای
ــاج و تخــت تشــکل هــا را ، روی ســخن  ت
مــن بــا فعالیــن امــروز دانشــگاه اســت که 
بــرای رضــای خــدا چارچنگولــی چســبیده 
ــن  ــتند. ای ــم نیس ــردار ه ــت ب ــد و دس ان
ــم  ــی دان ــی م ــک اخوین ــم ی ــته را ه نوش
ــمع  ــه س ــه ای را ب ــد جمل ــه چن و برادران
ــم  ــاید بتوان ــا ش ــانم ت ــان میرس و نظرش
مســولیت خــودم را ادا کنــم و کمــی 
خــودم را از زیــر ایــن بــار ســنگین نجــات 
ــا  ــز! ی ــران عزی ــرادران و خواه ــم. ب ده
ــی  ــجویی و بالهای ــای دانش ــخ جریانه تاری
ــد  ــده ای ــده را نخوان ــر آن آم ــه س ــه ب ک
ــد و از  ــرده ای ــه ک ــل را پیش ــا تجاه و ی
ــاد  ــگاه ایج ــر دانش ــه ب ــرایطی ک ــن ش ای
کــرده ایــد احســاس رضایــت مــی کنیــد. 
ــه  ــت ک ــی اس ــه فعالیت ــن چگون ــر ای آخ
تــا انتخاباتــی نزدیــک مــی شــود شــماها 
ــد  ــی کنی ــف م ــان را پ ــای گردنت رگ ه
جمــع  هــم  دور  نفــری  پونــزده  ده  و 
ــد و از  ــی کنی ــزی م ــه ری ــوید و برنام میش

ــه مصــاف دشــمن  پیــش طراحــی شــده ب
ــه  ــر آنچ ــا ه ــد ت ــی روی ــان م ــی ت فرض
ــید  ــی باش ــد و آب ــد را رد کنی ــا گفتن آنه
ــر آســیاب شــور بیشــتر صنــدوق هــای  ب
انتخاباتــی و مشــارکت بــاال و رای آوری 
فــردی کــه بعــد از انتخابــات بــه ســمتتان 
از  بعــد  امــا  زبــان درازی مــی کنــد 
انتخابــات هیــچ برنامــه و هیــچ اثرگــذاری 
و هیــچ تالشــی بــرای رشــد انســانها نمــی 
ــم  ــه بگوی ــت ک ــم اس ــه ظل ــد. البت کنی
ــن  ــابقه پخت ــات مس ــی اوق ــچ . !گاه هی
ــروش  ــی و ف ــی و عکاس ــی و نقاش ماکارون
ــی از  ــه های ــعر و برنام ــب ش ــاب و ش کت
ایــن دســت برگــزار مــی کنیــد امــا فکــر 
ــه  ــی ک ــه های ــزاری برنام ــد برگ ــی کنی نم
اکثریــت دانشــجویان دانشــگاه حتــی 
ــوند  ــی ش ــع نم ــدن آن مطل ــزار ش از برگ
ــل  ــا دلی ــت؟ آی ــب شماس ــی از جان ضعف
ــجویان  ــه دانش ــا هم ــی تقریب ــی اعتنای ب
بــه برنامــه هایتــان ناشــی از ایــن نیســت 
کــه دغدغــه هــای آنــان را نمــی دانیــد و با 
دغدغــه هــای شــخصی تــان برنامــه مــی 
ســازید؟ بــه نظرتــان اینکــه نمــی توانیــد 

بــرای بعــد از انتخابــات برنامــه ای داشــته 
ــت  ــم نیس ــر مه ــن ام ــی از ای ــید ناش باش
ــجویی  ــای دانش ــم از ، ه ــکل  اع ــه تش ک
امــروز بیــش از آنکــه مــوذن جامعــه 
باشــند و صــدای آنــان صــدای تــوده هــای 
ــین رای  ــام و ماش ــاده نظ ــد پی ــردم باش م
جمــع کــن احــزاب و جریانهــای سیاســی 
ــور  ــجو کش ــر دانش ــجو و غی ــل ،دانش داخ
شــده انــد؟ آیــا تــا بــه حــال ایــن ســوال 
ایــد تشــکلهای  از خودتــان کــرده  را 
دانشــجویی کــه قــدرت و امکانــات و 
ــته  ــت داش ــد در دس ــی توانن ــروت را م ث
باشــند چــرا نمــی تواننــد یــک تشــکیالت 
ــته  ــان داش ــر و پیم ــهء پ ــازمان یافت س
ــدرت  ــن ق ــدان را از ای ــا قدرتمن ــند ت باش
بالقــوه بــه هــراس اندازنــد و بــه پشــتوانه 
ایــن قــدرت دانشــجویی بتواننــد جنبــش 
ــی از  ــرده و بخش ــا ک ــجویی را احی دانش
وظیفــه خــود را انجــام دهنــد؟  آیــا تــا بــه 
حــال بــه تعریــف نســبتتان بــا حکومــت و 
ســران آن فکــر کــرده ایــد؟ فدایــی آنــان 
ــه  ــا آنک ــان و ی ــف آن ــا مخال ــتید ی هس
پرســتش افــراد و اشــخاص را خــالف عقــل 
ــل  ــول را اص ــد و اص ــی دانی ــانیت م و انس
ــان ایــن اســت  قــرار مــی دهیــد و فریادت
ــول  ــی از اص ــر لباس ــی در ه ــر کس ــه ه ک
و ارزش هــا عــدول کــرد از زیــر تیــغ تیــز 
مخالفــت و نقدتــان ســالم بیــرون نخواهــد 
ــا اصــال اصــول را مــی شناســید  آمــد؟ آی
ــد  ــی کنن ــدول م ــه از آن ع ــانی ک ــا کس ت
را تشــخیص دهیــد؟ در شــرایطی کــه 
بخــش قابــل توجهــی از کارشناســان 
ــری و  ــی گ ــت و الب ــاد و ران ــد فس معتقدن
ــدان  ــان منتق ــتن ده ــه کاری و بس محافظ
و تبعیــض و حقــوق هــا و امــالک نجومــی 

   روز دانشــجو یــا ســالمرگ پیام پیغامبــران آزادی ؟!    
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ــور  ــزی حض ــس و هرچی ــتر از هرک ــور بیش ــی کش ــار و حواش ــان اخب ــا در می ــن روز ه ای
جنــاب نیوتــن را نیازمنــدم. بــه خاطــر دارم کــه ایشــان در ســخنی حکمــت آمیــز ادعــا 
کــرده بودنــد کــه انــرژی از بیــن نمیــرود بلکــه از حالتــی بــه حالــت دیگــر یــا از جســمی 
بــه جســم دیگــر منتقــل میشــود. همــان قانونــی کــه مــن و همــه ی داوطلبــان کنونــی و 
ســابق و آینــده کنکــور از آن دل خوشــی نداریــم امــا مســئله هــای زیــادی را بــر مبنــای 
آن حــل کردیم.حــاال امــا بایــد بگویــم جنــاب نیوتــن ایــن قانــون شــما فقــط بــرای حــل 
ــون مشــکالت مــارا  ــود کــه در کتــاب هــای درســی مــی دیدیم،ایــن قان ســوال هایــی ب

چهــره نبــود  و مــا بــرای خودمــان قانــون دیگــری تــدارک دیــده ایــم.
ــرژی نیســت،یعنی از شــما چــه پنهــان  ــن نمــی رود ان ــا از بی ــروز در اطــراف م آنچــه ام
اصــال انــرژی ای نیســت کــه از بیــن بــرود یــا نه،منتقــل بشــود یــا نــه...در ایــن حوالــی 
آنچــه از بیــن نمــی رود بلکــه از نســلی بــه نســل بعــد منتقــل مــی شــود ژن هــای برتــر 
اســت. البتــه نــه اینکــه فکــر کنیــد در ایــن میــان صرفــا یــک دســته کرومــوزوم جابــه 
ــه  ــی دارد ک ــود محصوالت ــن خ ــا در بط ــه اتفاق ــن ژن منتقل ــر! ای ــوند و تمام....خی ــا ش ج
ــا  ــز ه ــی چی ــا خیل ــال ژن ه ــِن انتق ــرد و در ضم ــی ک ــه دوش م ــان را ب ــت انتقالش زحم
ــاه، آســایش  ــات، رف ــی مثــل ثروت،مثــل امکان ــه نســل مــی چرخد،چیزهای هــم نســل ب
ــه جــا مــی شــود؛ یعنــی آن  ــن ژن هــا جــا ب ــا ای و....حتــی گاهــا ســالمتی هــم فقــط ب
کــس کــه پــدرش بیمــار اســت خــودش هــم نبایــد بــی نصیــب از آن بیمــاری باشــد،نه 
ــت،چون  ــی اس ــات موروث ــد،خیر،اینجا امکان ــی باش ــاری موروث ــان بیم ــن می ــه در ای اینک
ــره  ــات به ــه از امکان ــد ک ــوده ان ــطحی نب ــد و در س ــده ان ــع ش ــوم واق ــرم مظل ــدر محت پ
ــه آن  ــد ک ــی کن ــا م ــون اقتض ــن قان ــت، همی ــت اس ــن محرومی ــم وارث ای ــر ه ببرند،پس
ــته و  ــفر بس ــار س ــم ب ــودش ه ــور دارد، خ ــارج از کش ــالت خ ــدرش تحصی ــه پ ــی ک کس
ــرده و از روی  ــل ک ــل تعطی ــق را در داخ ــدر درس و مش ــدر گرانق ــب پ ــت در جی دس
ــر  ــه تقصی ــان البت ــن می ــد.در ای ــکان ده ــت ت ــان دس ــرودگاه برایم ــی ف ــای برق ــه ه پل
ــر  ــوان تغیی ــه ت ــی را ن ــن اله ــای نیوتن،قوانی ــد آق ــه در جریانی ــت،خودتان ک ــی نیس کس
هســت نــه صالح،تغییــر و از دســت مــن و شــما و قوانیــن ریــز و درشــتتان کاری ســاخته 
ــه دعــا بلنــد کنیــم کــه مــا نیــز از جرگــه ی ژن هــای برتــر  نیســت،جز آنکــه دســت ب

باشــیم

ــی  ــای اجتماع ــیب ه ــواع آس ــر و ان و فق
ــی  ــی م ــا حت ــده آی ــور را درنوردی کش
ــد  ــان بیاوری ــن فکــر را در ذهنت ــد ای توانی
عملکــرد  محصــول  وضــع  ایــن  کــه 
بــزرگان و قوانیــن و متــون موجــود اســت 
کــه کشــور را بــه چنیــن شــرایطی دچــار 
ــم از  ــن فه ــهء ای ــت و در نتیج ــرده اس ک
فضــا بایــد بــه حاکمــان در همــه ســطوح، 
ــه  ــان در هم ــه حاکم ــم ب ــی کن ــرار م تک
ــه  ــد ک ــوم الزم را بدهی ــطوح اولتیمات س
ــت  ــر درس ــد اگ ــل نکنی ــت عم ــر درس اگ
ــما  ــان ش ــن مخالف ــا اولی ــد م ــالش نکنی ت
ــغ  ــالش و تبلی ــان ت ــر ضدت ــتیم و ب هس
بــرادران و خواهــران  خواهیــم کــرد؟ 
ــرای  عزیــز! دوســت داشــتم از تالشــتان ب
حــذف رقبــای فکریتــان هــم  از ایــن نیــز 
ــه  ــرادی ک ــر اف ــه اکث ــم ک ــتم بگوی خواس
ــتند  ــور هس ــن کش ــردمداران ای ــروز س ام
زمانــی گــروه ،بگویــم هــای مختلــف 
ــا فتوایشــان از میــدان رقابــت  فکــری را ب
ــا  ــما ب ــروز ش ــد و ام ــه در کردن ــری ب فک
ــی  ــتم از ناتوان ــی خواس ــعار آزادی  م ش
ــی  ــع ،خواه ــق تجم ــت ح ــان در تثبی ت
ــع  ــان رای جم ــرای آن ــی ب ــت طلب و عدال
ــق  ــان در تزری ــی ت ــد از ناتوان ــی کنی م
روحیــه مطالبــه گــری و تفکــر انتقــادی و 
دغدغــه ســازی بــرای ،و اعتراضــات بگویم  
از پشــت هــم انــدازی هــای و ، از معضــالت 
ــگاه  ــل دانش ــی داخ ــی و اجتماع فرهنگ
بگویــم ،دانشــجویان بگویــم بــی اعنتایــی 
ــود  ــه میش ــا چ ــم ام ــان بگوی ــای آقای ه
کــرد کــه ایــن شــرایطی کــه بــر دانشــگاه 
ــرش سیاســت  حاکــم شــده محصــول پذی
ــازی  ــت ب ــازاِن سیاس ــت س ــای سیاس ه
ــاد  ــردم نه ــای م ــکل ه ــه در تش ــت ک اس
ــه  ــا را زیرکان ــان آنه ــد و بنی ــوذ کردن نف
منهــدم کردنــد و مــا ماندیــم و نیازهایمــان 
ــالن  ــاکاران و جاه ــه ری ــی ک ــه های و خراب
بــر زمیــن گذاشــتند و ناامیدمــان کردنــد! 
بــرادران و خواهــران عزیــز! کمــی صریــح 

ــد  ــی کنی ــر نم ــا فک ــم آی ــی گوی ــر م ت
ــگاه  ــه در پیش ــش از آنک ــما پی ــه ش ک
ــید  ــو باش ــخ گ ــان پاس ــرات مقبولت حض
بایــد در پیشــگاه معبــود خویــش و مــردم 
ــات  ــار و تصمیم ــال و رفت ــخگوی اعم پاس
ــد  ــی خواهی ــی م ــا ک ــید؟! ت ــش باش خوی
ــد و  ــه بدهی ــان ادام ــتی ت ــرد پرس ــه ف ب
ــراد و  ــرف اف ــان را ص ــی ت ــر و زندگ عم
ــم و  ــرف مفاهی ــه ص ــد و ن ــخاص بکنی اش
ــاید  ــی ش ــم، ول ــردم؟! نمیدان ــون و م مت

ــد. ــت باش ــوالم قیام ــن س ــواب آخری ج

ــن ماح

قانون پایســتگی انرژی یا ژن ها؟!

ــی ــه علیخان فاطم
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اگرچــه بــا فیلمــی در ژانــر تهاجــم بیگانــگان ســروکار داریــم، امــا 
ایــن فیلــم داســتان »لوییــس« و همــه ی انســان هاست.«رســیدن« 
ــه  ــه ب ــرگمی , ک ــرای  س ــط ب ــه فق ــی اش ن ــناریوی آخرالزمان از س
ــه درون مهــم  ــرای انداختــن نگاهــی عمیــق ب ــی ب عنــوان چارچوب
تریــن ویژگــی هــای بــد و خــوب انســان اســتفاده مــی کنــد. اینکه 
بیگانــگان چــرا اینجــا هســتند و چــه مــی خواهنــد اهمیــت نــدارد. 
ــاق  ــن اتف ــه چنی ــه ب ــا چگون ــان ه ــه انس ــت ک ــن اس ــوال ای س
ــان  ــان انس ــد. هم ــی دهن ــان م ــش نش ــده ای واکن ــون کنن دگرگ
ــد  ــالش بودن ــه واری در ت ــور دیوان ــه ط ــروز ب ــا دی ــه ت ــی ک های
ــورد  ــد، در برخ ــدا کنن ــه پی ــی بیگان ــود زندگ ــانه ای از وج ــا نش ت
بــا ایــن فضاپیماهــا و »هپتــا پــاد هــا »بــه بــن بســت هــای تمــام 
عیــار فکــری خــورده انــد. دانشــجوها ســر کالس هایشــان حاضــر 
ــردم  ــتند. م ــل هس ــا تعطی ــه ه ــا و کارخان ــوند. اداره ه ــی ش نم
بــه فروشــگاه هــا حملــه ور مــی شــوند و هرکســی نظــری دربــاره 
ــی  ــد م ــتاده ی خداون ــا را فرس ــی آنه ــت دارد. یک ــن وضعی ی ای
ــد. در  ــی کش ــش م ــه اش را پی ــای توطئ ــوری ه ــی تئ ــد و یک دان
ــردن  ــر ک ــی فک ــه منطق ــه ای ب ــا عالق ــان ه ــرایطی انس ــن ش چنی
ــد هرچــه ســریع تــر از شــر سوســکی کــه  ــد و دوســت دارن ندارن
در مغزشــان مــی لولــد خــالص شــوند و بــرای ایــن کار دســت بــه 
هــرکاری مــی ه ! جمجــم شــان بــا شــلیک گلولــه ِ زننــد. مثــل در 
هــم شکســتن »لوییــس بنکــس« کــه بــه تنهایــی زندگــی مــی کند 
و مــدام مــورد حملــه ی خاطــرات دختــر از دســت رفتــه اش قــرار 
ــگان  ــا بیگان ــردن ب ــت ک ــرای صحب ــش ب ــط ارت ــرد، توس ــی گی م
ــر(،  ــی رن ــی )جرم ــان دانل ــا ای ــن کار ب ــود و در ای ــی ش ــاب م انتخ
ــاره  متخصــص فیزیــک نظــری همــراه مــی شــود . »رســیدن« درب
ــم،  ــا آن را داری ــه ی م ــه هم ــزی ک ــاره  ی چی ــت. درب ــان اس ی زب
امــا نــه از اهمیــت آن آگاهیــم، نــه از نحــوه دربــاره «رســیدن» . ی 
ــگان  ــه تهاجــم بیگان ــه ب کارکــرد آن  ی ایــن اســت کــه مــا چگون
واکنــش نشــان مــی دهیــم و از چــه زبانــی بــرای ایــن کار اســتفاده 
ــتند...  ــودی هس ــه ناب ــوم ب ــا محک ــان» ه ــان را  «زب ــی کنیم.انس م

ــد  ــاد بگیرن ــه ی ــر اینک ــد. مگ ــد درک کنن ــاد بگیرن ــه ی ــر اینک مگ
از زبــان نــه بــه عنــوان ســد ، بلکــه بــه عنــوان وســیله ای بــرای 
ــا یکدیگــر اســتفاده کنند.«رســیدن« از  ارتبــاط بــر قــرار کــردن ب
ایــن مــی گویــد کــه مــا بــرای فتــح دنیــا,  بــه تکنولــوژی عجیــب 
و غریــب بیگانــه ای نیــاز نداریــم. مــا همــه چیــز را داریــم یــا مــی 
ــم  ــه الزم داری ــزی ک ــم. چی ــدا کنی ــت پی ــرور دس ــه م ــم ب توانی
زبانــی بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن و همــکاری بــا یکدیگــر اســت. 
همــان طــور کــه تمــدن بشــریت بــا زبــان شــکل گرفــت، جلوگیری 
از نابــودی آن و ورود بــه عصــر تــا زه ای از بشــریت از طریــق زبــان و 
دســت برداشــتن از دشــمن خوانــدن یکدیگــر اســت. مهــم نیســت 
ــاور داریــد و از چــه جنــاح سیاســی ای پیــروی مــی  ــه چیــزی ب ب
ــت  ــرای موفقی ــه ب ــت ک ــن اس ــکار ای ــل ان ــت غیرقاب ــد، حقیق کنی
بشــریت، انســان هــا بایــد ســعی کننــد تــا بــه یــک نیــروی واحــد 
تبدیــل شــوند. مهــم نیســت آیــا بــا اعتقــاد کســی مخالف هســتید 
یــا نــه، واقعیــت ایــن اســت کــه  جــواب روشــنی بــرای موفقیــت 
ــا  ــی نقــص نیســت، ام ــوع طــرز فکــری ب وجــود نداشــته و هــر ن
همزمــان همــه ی آنهــا یــک جــا بــه کار مــی آینــد و راه رســیدن 
بــه موفقیــت ایــن اســت کــه روی آنهــا تعصــب نداشــته باشــیم و 
ــرای آینــده ای بهتــر عقــب نشــینی و  هــر موقــع کــه الزم شــد ب

توافــق کنیــم. 
 خــب، فیلــم بــا فلــش بــک هایــی شــروع مــی شــود کــه لوییــس 
ــان  ــا زم ــد او ت ــان تول ــر مــی کشــد. از زم ــه تصوی و دختــرش را ب
ــن  ــی. ای ــادری در نوجوان ــی ن ــاری خیل ــر بیم ــه خاط ــش ب مرگ
ــج و  ــس را گی ــوری لویی ــتند و ط ــا هس ــه ج ــا هم ــک ه ــش ب فل
منــگ مــی کننــد کــه بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه اینهــا یــک 
ســری فلــش بــک هــای معمولــی نیســتند....البته کــه بــا یکــی از 
ــه  ــده ام روب ــینما دی ــه در س ــی ک ــش های ــن پیچ ــره تری غیرمنتظ
رو مــی شــویم. جایــی کــه تمــام چیزهایــی کــه فکــر مــی کردیــم 
ــازه ای  ــا آن لحظــه معنــای ت ــم ت در هــم مــی شــکند و تمــام فیل
ــده  ــع آین ــا در واق ــک ه ــش ب ــن  فل ــرد: ای ــی گی ــودش م ــه خ ب

ARRIVAL
ــی  ــی دن ــه کارگردان ــی ب ــی تخیل ــم علم ــک فیل ورود ، ی
ویلنــو و نویســندگی اریــک هایســرر اســت کــه اقتباســی 
ــم  ــه قل ــو« ب ــی ت ــتان زندگ ــاه »داس ــتان کوت از داس
ــرود  ــاره ف ــم درب ــتان فیل ــد. داس ــگ می باش ــد چیان ت
ــن  ــیاره زمی ــطح س ــر روی س ــناخته ب ــودات ناش موج
ــودات  ــزه موج ــی از انگی ــن اطالع ــی زمی ــت. اهال اس
ــا  ــا آنه ــه آی ــد ک ــی دانن ــع نم ــد و در واق ــی ندارن فضای
قصــد نابــودی زمیــن را دارنــد یــا بــرای گفتگــو بــه ایــن 
ــراغ  ــه س ــش ب ــت ارت ــن وضعی ــد. در ای ــده ان ــیاره آم س
ــان  ــی آدامــز ( کــه اســتاد زب دکتــر لوئیــس بنکــس ) اِم
شناســی اســت مــی رود تــا بتوانــد بــا کمــک او، ارتباطــی 
میــان انســانها و موجــودات فضایــی شــکل دهــد. تــالش 
هــای دکتــر بنکــس بــرای ارتبــاط بــا موجــودات فضایــی 

ــی رود و... ــش م ــخت پی ــیار س بس

نقــد فیلــم
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ــوی  ــه س ــز ب ــتند....همه چی ــس هس ی لویی
ــی  ــای دوتای ــه ه ــودن صحن ــک ب ــش ب فل
ــد و  ــی کنن ــاره م ــرش اش ــس و دخت لویی
ــالف آن  ــات خ ــی در اثب ــرنخ های ــه س اگرچ
ــت،  ــده اس ــده ش ــم پراکن ــر فیل در سرتاس
ــی  ــل درک ــور قاب ــه ط ــا ب ــم م ــا چش ام
ایــن ســرنخ هــا را نمــی بینــد . امــا هرچــه 
ــاد  ــا را ی ــان »هپتاپاد«ه ــتر زب ــس بیش لویی
ــی  ــه م ــتر متوج ــم بیش ــا ه ــرد، م ــی گی م
شــویم کــه یــک جــای کار مــی را بــه چیزی 
ــل   ــرف تبدی ــری ص ــک غافلگی ــتر از ی بیش
«رســیدن» لنگد.چیــزی کــه پیچــش نهایــی 
مــی کنــد، ایــن اســت کــه ایــن غافلگیــری 
رابطــه ی خیلــی نزدیکــی بــا پیــام مرکــزی 
ــت،  ــوع روای ــن ن ــق ای ــم دارد. او از طری فیل
ــد ، او از  ــی کن ــان م ــاگرانش را امتح تماش
ایــن طریــق بــه طــور عملــی بهمــان نشــان 
مــی دهــد کــه مــا انســان هــا عــادت داریــم 
چیزهــای جدیــد را براســاس تفکرهــای 
ــه  ــه البت ــم .ک ــاوت کنی ــان قض ــی م قبل
جزیــی از طبیعــت مــان اســت. ســوال ایــن 
اســت کــه آیــا ایــن خصوصیــت را درک مــی 
کنیــم و ســعی مــی کنیــم دوبــاره بــه دام آن 
نیافتیــم یــا نــه؟  یکــی از تلنگــر هــای فیلم 
ــه در  ــت ک ــری اس ــده نگ ــا آین ــه ب در رابط
ــده  ــال آین ــد س ــرای چن ــت ب ــن حال بهتری
ــی از  ــم. یک ــی کنی ــزی م ــه ری ــان برنام م
ویژگــی هــای تحســین هــزار ســال جلوتــر 
از انقــراض ســیاره۳ برانگیــز هپتاپادهــا ایــن 
ــردن  ــدا ک ــه پی ــدام ب ــان اق ــه  ش ــت ک اس
راه حلــی بــرای جلوگیــری از آن کــرده انــد. 
تمــام اینهــا بــه خاطــر ایــن اســت کــه آنهــا 
ــه  ــه چ ــد ک ــده ان ــان دی ــم خودش ــه چش ب
ــی  ــل زندگ ــاری مح ــه ب ــت فاجع سرنوش
ــا  ــن دقیق ــد و ای ــی کن ــد م ــان را تهدی ش
چیــزی اســت کــه مــا انســان هــا از دیــدن 
آن ســر بــاز مــی زنیم)زلزلــه تهران(.انســان 

ــد.  ــوده ان ــن نب ــده بی ــت آین ــچ وق ــا  هی ه
ــی  ــه بیگانگان ــد ک ــی گوی ــن م ــم از ای فیل
ــرود  ــورمان ف ــد در کش ــا نبای ــی حتم فضای
ــاد  ــان ی ــان را بهم ــان عجیبش ــد و زب بیاین
ــم.  ــده درس بگیری ــا از آین ــا م ــد ت بدهن
ــان  ــوی رویم ــته جل ــب گذش ــده در قال آین
ــه در  ــم ک ــول کنی ــد قب ــط بای ــت و فق اس
اشــتباهات  زدن هســتیم.  درجــا  حــال 
بنیــادی طبیعــت بشــر را درک کنیــم و 
بــه طــور تخصصــی آنهــا را برطــرف کنیــم. 
ــن  ــق »انتخــاب لوییــس« از ای ــم از طری فیل
ــرای  مــی گویــد کــه تــک تــک مــا بایــد ب
رســیدن بــه هدفــی بــزرگ تــر از خودمــان 
بگذریــم و از ایــن کار وحشــت نداشــته 
باشــیم. مــا هیــچ وقــت نمــی توانیــم جلوی 
تــراژدی هــای زندگــی را بگیریــم، امــا مــی 
توانیــم آنهــا را بــه عنــوان بخشــی از زندگی 
قبــول کنیــم. لوییــس مــی توانســت تلفن را 
ــون  ــد. چ ــی کن ــن کار را م ــا ای ــدارد، ام برن
ــان ازدواج نکنــد،  ــا ای حتــی اگــر لوییــس ب
ــس  ــه لویی ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــن ب ای
ــی  ــه ی زندگ ــد بقی ــه بع ــه ب ــن لحظ از ای
اش را در خــوش تریــن شــکل ممکنــش 
ســپری خواهــد کــرد. واقعیــت ایــن اســت 
ــدوه  ــادی و ان ــی از ش ــی از ترکیب ــه زندگ ک
ــم  ــی توانی ــا نم ــت و م ــده اس ــکیل ش تش
ــه  ــن معادل ــل از ای ــور کام ــه ط ــدوه را ب ان
ــا  ــت، ام ــی اس ــت تلخ ــم. حقیق ــذف کنی ح
ــا  ــی معن ــادی ب ــا ش ــه تنه ــوری ن ــن ط ای
خواهــد شــد، بلکــه بــرای جلوگیــری از بــه 

ــدوه  ــتن ان ــوع پیوس وق
ــی  ــه ای م ــی فکران ــای ب ــه کاره ــت ب دس
ــم  ــج غ ــه نتای ــران ب ــرای دیگ ــه ب ــم ک زنی
انگیــزی منجــر مــی شــود. لوییــس تصمیــم 
ــت دادن  ــه ی از دس ــا فاجع ــرد ت ــی  گی م
ــد و  ــول کن ــود قب ــام وج ــا تم ــه اش را ب بچ
همیــن آگاهــی از مــرگ بچــه اش ســت کــه 
ــه د  ــک ثانی ــک ت ــا او ت ــد ت ــی کن کاری م
ــا  ــمار.نکته ِ ه ــدر بش ــار او را ق ــودن در کن ب
ــیله  ــه وس ــم ب ــه فیل ــدی ک ــات ی بع و لحظ
ــن آن را  ــد گفت ــس« قص ــاب لویی ی »انتخ
ــت  ــا درون سرنوش ــه م ــت ک ــن اس دارد، ای
نوشــته شــده ای محبــوس نشــده ایــم. همه 
ــم  ــل داری ــس آزادی عم ــل لویی ــا مث ی م
تــا انتخــاب کنیــم و دنیــای اطــراف مــان را 
متحــول کنیــم .البتــه همیشــه ایــن انتخــاب 
ــاوی  ــرد و ح ــی گی ــورت نم ــی ص ــه راحت ب
ــای  ــه ج ــه ب ــت ک ــی اس ــراژدی و اندوه ت
ــه  ــر ب ــا س ــد ب ــتن از آن، بای ــت داش وحش
ــی  ــره بزرگ ــم. باالخ ــیرجه بزنی درون آن ش
ــیدن»و  «  ــا و  «رس ــت زیب ــم برداش ــی ه م
ــد:  ــد » گوی ــه مقص ــف ره، ن ــه س ــی ی زندگ
ــه اســت. لوییــس  ــن جمل ــز ای تامــل برانگی
بــا تصمیــم جســورانه اش چیــزی را انتخــاب 

مــی کنــد کــه تقریبــا همــه ی مــا از انجــام 
ــد  ــی کن ــاب م ــم؛ او انتخ ــت داری آن وحش
ــه جــای مقصــد، از ســفر لــذت ببــرد.  ــا ب ت
لوییــس کمیــت را بــه کیفیــت نمی فروشــد. 
ــان  ــادران زم ــر م ــه اکث ــبت ب ــاید نس او ش
کوتــاه تــری را بــا دختــرش ســپری خواهــد 
ــن  ــق ای ــت و عم ــل کیفی ــا حداق ــرد، ام ک
همراهــی کوتــاه بــه شــدت بهتــر از کســانی 
اســت کــه بــه مــدت طوالنــی تــری صــدای 
را در حــال مــادر خوانــدن  فرزندشــان 
آنهــا مــی شــنوند. امــا همزمــان نمــی تــوان 
ــدن از لوییــس  ــان« در جــدا ش ــم »ای تصمی
ــه ل  ــره لحظ ــرد. باالخ ــرزنش ک ــم س را ه
تصــوری  غیرقــاب  درد  فرزندمــان  ردن 
ــابه ُ  ــوال مش ــا س ــم ب ــا فیل ــت  .نهایت اس
ــه  ــاگران ب ــرای تماش ــرای م ای ب ــماری ب ش
پایــان مــی رســد :اگــر شــما مــی توانســتید 
ــد،  ــر ببینی ــک تصوی ــان را در ی ــی ت زندگ
آیــا آن را تغییــر مــی دادیــد؟ لوییــس 
حتــی در جــواب دادن بــه ایــن ســوال 
ــا  ــی را ب ــد. او زندگ ــی کن ــم نم ــد ه تردی
ــدی هــا و پســتی هــا  ــی هــا و ب تمــام خوب
ــد.  ــی کش ــوش م ــان در آغ ــدی هایش و بلن
ــت  ــه مقصــد اولوی ــاور دارد کــه ســفر ب او ب
دارد.  نکتــه ی مهــم تــر اینکــه چالــش هــا و 
بحــران هــا بــه جــای مشــت و موشــک، باید 
ــا انســان هــا  توســط ذهــن حــل شــوند. م
توانایــی تبدیــل شــدن به نجــات دهنــدگان 
نژادهــای فرازمینــی را هــم در خــود داریــم، 
ــرمان  را از  ــه س ــی ک ــط در صورت ــا فق ام
ــرطی  ــه ش ــط ب ــم. فق ــرون بیاوری ــرف بی ب
ــا و  ــش داوری ه ــا پی ــی را ب ــن توانای ــه ای ک
نادانــی از بیــن نبریــم. تــالش لوییــس بــرای 
رمزگشــایی از زبــان بیگانــگان و کشــف 
در  بیگانگانــی  واقــع  در  آنهــا  اینکــه 
شــرف بــدل شــدن بــه دوســتانی ارزشــمند 
ــرای  ــا ب ــاز م ــا نی ــی ب ــچ فرق ــتند، هی هس
صحبــت کــردن بــا کســانی کــه دشــمن بــه 
نظــر مــی رســند یــا بــا کســانی کــه ازشــان 
وحشــت داریــم نیســت. کلمــات مثــل ذهــن 
ــد،  ــرده ان ــراع ک ــا  را اخت ــه آنه ــی ک های
پیچیــده و ناکامــل هســتند و همزمــان مــی 
ــته  ــی داش ــم و ملموس ــی مه ــد معنای توانن
باشــند. بایــد از خطــرات زبــان آگاه باشــیم و 
بدانیــم کــه همیشــه احساســات اصلــی آدم 
هــا پشــت محدودیــت زبــان محبــوس مــی 
ماننــد و بــا ارتبــاط نزدیــک و مــداوم و عدم 
ــر  ــدن از یکدیگ ــد نش ــش داوری و ناامی پی
ــردن روی  ــاز ک ــاب ب ــاری روی حس و پافش
ــه  ــت ک ــر اس ــت همدیگ ــای مثب ــی ه ویژگ
مــی توانیــم راهــی بــرای پیشــرفت واقعــی 

ــاز کنیــم. بشــریت ب

انصــاری محمــد 
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کجـا ، چی بپوشـم ؟!
اینــو هممــون قبــول داریــم کــه هــر محیطــی یــه ســری شــرایط 
و قوانیــن خــاص خــودش رو داره. قوانینــی کــه رعایــت کردنشــون 
ــد  ــون و بع ــع خودم ــه نف ــه ب ــا اول از هم ــه ام ــخت باش ــاید س ش
ــازل  ــه پ ــل ی ــه ی اعضــای اون محیطــه. درســت مث ــه نفــع بقی ب
کــه هــر تیکــه از اون ، بایــد ویژگیهــای خاصــی داشــته باشــه تــا 

ــی از پــازل بشــه. ــه جزئ بتون

ــی  ــزء اصل ــه ج ــش همیش پوش
تریــن نیازهــای مــا بوده و هســت.

براســاس  هــم  کــه  نیــازی 
ــم  ــه و ه ــکل گرفت ــگ ش فرهن
ــوی  ــادی ت ــول اعتق ــاس اص براس
هــر جامعــه. تــوی کشــور مــا هــم 
پوشــش مــردم هــم پایــه و اســاس 
ایرانــی و ملــی داره و هم اســالمی.

بــه  بســته  محیطــی  هــر 
ــته  ــرایطی داش ــه ش ــه چ اینک
بــه  مخصــوص  باشه،پوشــش 
خــودش رو الزم داره. مثــال وقتــی 
رســمی  مهمونــی  یــه  شــما 
دعــوت میشــید، بهتریــن کــت و 
ــد. ــاب میکنی ــلوارتون رو انتخ ش
یــا اگــه بخوایــن بــه یــه مراســم 
عروســی بریــد لبــاس مخصــوص 

بــه عروســی رو میپوشــید.

ــوی  ــا ت ــش م ــال پوش ــا مث ی
خانــه کامــال متفاوتــه. یــه 
ــن  ــای همی ــه ه ــو مای ــزی ت چی
ــتراحت  ــل اس ــه مح ــا. خون آق
ــت  ــت. هیچوق ــایش ماس و آس
ــل  ــمی رو داخ ــای رس ــاس ه لب

ــیم. ــون نمیپوش ــه هام خون
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محمــد عزتپــور مصلــح

ــطه  ــه واس ــاغل ب ــی از مش ــی بعض حت
ــرم هــای  ی اهمیتــی کــه دارن لبــاس ف
رفتگرهــای  مثــال  دارن.  مخصــوص 
ــا و  ــرباز ه ــا، س ــتار ه ــش، پرس زحمتک
ــن پوشــش مخصــوص  ــا پلیــس هــا ای ی
بــه شــغل و رشــته ایــه کــه دارن و 
ــون  ــر پوشش ــا رو بخاط ــس اونه هیچک
ــه  ــم اگ ــون ه ــه، خودش ــخره نمیکن مس
ــن  ــته باش ــه داش ــون عالق ــه شغلش ب
ــه  ــل ب ــال می ــا کم ــا رو ب ــاس ه ــن لب ای

ــن. ــن میکن ت

ــه  ــون، اینک ــوع اصلیم ــه موض ــیم ب ــا میرس ام
تــوی دانشــگاه کــه یــه مــکان علمــی - 
ــی  ــه پوشش ــد چ ــه بای ــی و فرهنگی آموزش
ــط  ــم محی ــی رغ ــی عل ــیم. حت ــته باش داش
ــی  ــه پوشش ــم ک ــد بدونی ــگاه بای ــی دانش علم
کــه مــا بــه عنــوان دانشــجو انتخــاب میکنیــم 
مناســب و در شــان قشــر دانشــجو هســت یــا 

ــه!  ن
ــئله ی  ــه مس ــم ی ــش ه ــوع پوش ــاب ن انتخ
شــخصیه و هــم اینکــه بــه کل جامعــه مربــوط 
میشــه. تاکیــد بــه ایــن نیســت کــه همــه بایــد 
ــت  ــال رعای ــون رو کام ــی جامعم ــش مذهب پوش
ــی از  ــه بعض ــه ک ــوری باش ــد ط ــا نبای ــن ام کن

ــن... ــته بش ــا گذاش ــول زیرپ اص

ــط  ــب وارد محی ــش نامناس ــا پوش ــواد ب ــی بخ ــه کس اینک
ــه  ــه ک ــاد این ــش می ــه پی ــکلی ک ــن مش ــه اولی ــگاه بش دانش

خــودش احســاس راحتــی و امنیــت 
ــه  ــدی این ــکل بع ــری داره. مش کمت
باعــث  نامناســب  پوشــش  کــه 
ــواس  ــه و ح ــب توج جل
ــجوها  ــایر دانش ــی س پرت
ــه.  ــاتید میش ــی اس و حت
پــس داشــتن حجــاب 
ــت  ــال اهمی ــع نرم و وض
پیــدا  برابــری  چنــد 

 میکنه.

ــا در  ــه تنه ــده ن ــای زنن ــش ه پوش
ــه  ــت بلک ــگاه نیس ــط دانش ــان محی ش
ــجو رو  ــوان دانش ــه عن ــون ک ــرای خودم ب
ــت.  ــب نیس ــم مناس ــیم ه ــدک میکش ی
ــی  ــم زیبای ــا ه ــرای م ــه ب ــی ک پوشش
هــم  و  میــاره  ارمغــان  بــه 

ــره  ــی ت ــاظ منطق ــر لح ــه از ه ــا میش ــت م ــث مصونی باع
ــا  ــه و ی ــادر باش ــل چ ــل مث ــش کام ــاب و پوش ــه حج ــاال میتون ح
هــر پوشــش دیگــه ای کــه ایــن ویژگیهــا رو داشــته باشــه.
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آیا هر دوستی ارزش همراه شدن داره؟!
مسلما نه!

از جملــه مــالک هــای انتخــاب همــراه ، هــم فــاز و همســو بــودن 
بــا خودتــه!

قبــل اینکــه بری ســراغ یــه هــم صحبــت ،اول خودتــو بشــناس!بعد 
باتوجــه بــه روحیــه خــودت دوســتت رو انتخــاب کن!

تــو  ایــن روزگاِر غریــب و نــه چنــدان دل چســب کــه پــر از دروغ 
ــه  ــه بتون ــوب ک ــت خ ــم صحب ــه ه ــتن ی ــی و غفلته،داش و دوروی
تــورو از ایــن آشــفتگی هــا و تنهایــِی در جمــع بــودن نجــات بــده 

ــت... آرزوس
ــل  ــک فص ــی آزار ، ی ــروصدا و ب ــی س ــراِه ب ــت،یک هم ــک دوس ی
ــفِر  ــک همس ــگی ی ــدگار و همیش ــت مان ــک دوس ــِش مطلق،ی آرام

ــر پیچــو خــم زندگــی! ــن راِه پ ای
ــر از  ــر و آگاه ت ــگ ت ــک رن ــر ،ی ــادق ت ــی ص ــم صحبت ــه ه و چ

ــاب؟! کت
به یاِر همیشه همراهمان بر گردیم!

#کتاب

شــود خامــی!!!بســیار ســفر بایــد ، تــا پختــه 
تــا حــاال بــه مصــرع بــاال فکــر 

ایــه  ســاده  کردید؟مصــرع 
ــه  ــت ، ی ــده س ــه عقی ــی ی ول

ــه حقیقتــه . ســفر  مســلکه ، ی
ــت  ــه س ــد جانب ــل چن ــه عم ی

ــی ،  ــوش میگذرون ــم خ ــه ه ک
ــا  ــگ ه ــراد ، فرهن ــا اف ــم ب ه

و اماکــن جدیــد آشــنا میشــی 
ــم  ــودت رو ه ــت خ ــی .و در نهای ــر میشناس بهت

از  اینکــه  کالم  مخلــص 
ــر  ــی ، تغیی ــه پختگ ــی ب خام

موضــع میــدی. امــا خــب 
ــری  ــه س ــجوییم و ی ــا دانش م

محدودیــت هــای مکانــی و 
ــی، راه  ــه تحصیل ــی و البت زمان

ــچ و  ــر پی ــون پ ــفر رو برام س
ــاره  ــس راه چ ــه  . پ ــم می کن چیــه؟!!!خ

ــاال  ــن ح ــر م ــفرنامه.به نظ س
ــا  ــتون ی ــالت تابس ــه تعطی ک
فرصــت  و  نیســت  نــوروز 
محــدوده میتونیــم با ســفرنامه 
ــارج از  ــه خ ــی ب ــدن حت خون
ــی از  ــم. یک ــفر کنی ــران س ای
ســفرنامه هــای خوبــی کــه من 
خونــدم ، جانســتان کابلســتان 
، اثــر آقــای رضــا امیــر خانــی 
هســت . ایشــون ایــن کتــاب رو 
طــی سفرشــون بــه افغانســتان 
نوشــتن.به شــخصه وقتــی ایــن 
کتــاب رو تــو مهرمــاه  95 
ــه  ــه لحظ ــه ب ــدم ، لحظ میخون
ــردم و روز  ــس میک ــفر رو ح س
ــتان  ــای افغانس ــب ه ــا و ش ه
ــون  ــردم. باهاش ــس میک رو ح
و  دری  فارســی  زبــان  بــه 
میکــردم.  صحبــت  پشــتو 
ــزار  ــرات و م ــای ه ــو خیابون ت
ــزدم. ــدم می ــل ق ــریف و کاب ش

 سفـــر بـه کابلســتان
هدی آذرشب

ساجده حسن پور

ســازی  فضــا  و  توصیفــات 

هــاش بســیار عالــی بــود 

ــر و  ــرس ، مه ــتی ، ت .نوعدوس

ــل  ــی منتق ــه خوب ــق رو ب عش

میکــرد . الحــق کــه قلــم امیــر 

تصوراتــم  تغییــر  در  خانــی 

همزبانــان  و  افغانســتان  از 

ــا  ــود . ب ــر ب ــتانیم موث افغانس

ــون  ــایه  م ــور همس ــه کش اینک

هســتن اطالعــات کمــی از ایــن 

ــتر  ــاال بیش ــتم. ح ــور داش کش

و بهتــر درکشــون میکنــم و 

ــادی  ــترک زی ــای مش ــس ه ح
باهاشــون دارم .

پیشــنهاد میکنــم بــا ایــن 

کتــاب یــه ســفر کوتــاه و 

ــه افغانســتان داشــته  ــی ب باشــید!!جزئ

ــنهادی  ــای پیش ــفرنامه ه *س

ــتراک  ــه اش ــا ب ــا م ــان را ب ــد.ت بگذاری
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ــعور  ــدرک ش ــه م ــی جمل ــاال خیل ــا ح ــلما ت مس
نمیــاره رو شــنیدید ... تــا حــاال فکــر کردیــد 
چــرا ؟ اصــال اینــا چــه ربطــی بــه هــم دارن ؟

ــردن  ــر میک ــا فک ــون اون ــاد چ ــردم می ــار م ــه از انتظ ــن جمل ای
ــه  ــا خونــدن درس میگذرون وقتــی یــه فــردی میشــینه روزاشــو ب
ــس  ــده پ ــام ب ــش انج ــرای مملکت ــره و کاری ب ــی بگی ــه مدرک ک
مســلما بایــد هــم آدم صبــوری باشــه هــم فهمیــده )بــا توجــه بــه 
پــرورش قــدرت تفکرش(هــم ادب و شــعور رفتارش)چــون اونــا هــر 
ــن( ــول میکن ــرن و قب ــاد میگی ــل ی ــا عق ــل و ب ــا دلی ــزی رو ب چی
بــاال باشــه  . ولــی متاســفانه بــا گذشــت زمــان ایــن ویژگــی هــای 

ــه دالیلــی کمرنــگ شــد . زیبــای اخالقــی ب
یعنــی دانشــگاه و رشــته اینقــدر زیــاد شــد کــه الزم نبــود کســی 
ــل  ــا روی دالی ــده وی ــت ب ــرای تفکر!!!زحم ــودش ب ــن خ ــه ذه ب
رفتــارش فکــر کنــه کــه البتــه بــه خــودی خــود تعــدد دانشــگاه و 
رشــته دلیــل موجهــی بــرای ایــن رفتــار نیســت ولــی متاســفانه تو 
کشــور مــا میتونــه یکــی از دالیــل محکمــش باشه...متاســفانه رفته 
ــرای مــدارک  ــی فــوق العــاده ســاده جووناب ــه دلیــل قبول رفتــه ب

عالیه..والبتــه بــه دلیــل ورود همــه نــوع قشــری)ازلحاظ اخالقــی( 
محیــط هــای آکادمیــک بــه محلــی بــرای خــوش گذرانــدن دوران 
ــری  ــداف دیگ ــا اه ــی و بعض ــرای مدت ــدن ب ــتقل ش ــی ومس جوان
تبدیــل شــد و از اون هــدف زیبــا ومقدس باســواد شــدن بــه معنای 
واقعــی کلمــه!!! بــه شــدت دور شــدیم،و بــا دیــدن رفتارهاوالفــاظ 
زننــده وپوشــش هــا وعــادات نامتعــارف از ایــن افــراد بتدریــج بــه 
جملــه معــروف مــدرک شــعور نمــی آورد رســیدیم و ایــن رســیدن 
ــه  ــی آرزو میکن ــه آدم ــواره ک ــای ناگ ــیدن ه ــواع رس ــی از ان یک
ــترده  ــرات گس ــن تغیی ــود ای ــید!!!.با وج ــی رس ــت نم کاش هیچوق
انتزاعــی بــاز هــم نــزد مــردم عامــه فــردی کــه ســواد آکادمیــک 
ــن  ــرای گرفت ــی ب ــدن دروس ــی گذران ــه معن ــا ب ــواد صرف دارد)س
ــت  ــک اس ــواد آکادمی ــدون س ــرد ب ــر از ف ــش باالت مدرک(جایگاه
ــوع ترجیــح دادن ریشــه در مــوارد وعوامــل مختلفــی  کــه ایــن ن
ــرای  ــا ب ــرت بزرگتره ــه حس ــوان ب ــا میت ــه اونه ــه از جمل داره ک
ــه  ــته ب ــکان اون در گذش ــدم ام ــک وع ــواد آکادمی ــری س یادگی
دالیــل مختلــف کــه هنــوز بســیاری از اون دالیــل مرتفــع نشــده 
ــاق  ــه اعم ــم ب ــش میتونی ــل مهم ــر دالی ــی از دیگ ــرد ول ــاره ک اش
فرهنــگ خودمــون رجــوع کنیــم.در حالیکــه ایــن جایــگاه دهــی 
توســط مــردم قطعــا درســت نیســت چــون بــا توجــه بــه دالیــل 
ــه  ــت میش ــور یاف ــه وف ــواد ب ــی س ــواد ب ــا س ــرد ب ــده ف ــر ش ذک

وچــه بســا انســانهای کــم ســوادی کــه از شــعور اجتماعــی بســیار 
ــتند  ــم نیس ــم ه ــه ک ــت ک ــب اینجاس ــد و جال ــی برخوردارن باالی
چنیــن آدم هایــی و هــر کــدوم از مــا حداقــل چنــد نفرشــون رو در 
زندگــی خودمــون دیدیــم و حــال ایــن موضــوع در کنــار جایــگاه 
ــه  ــره ک ــرار میگی ــف ق ــای مختل ــغل ه ــا و ش ــته ه ــه رش ــی ب ده
ــتر  ــا رو بیش ــته ه ــی رش ــه بگیم!اغلب(بعض ــردم گاها!)صادقان م
ــدن  ــته رو خوان ــه اون رش ــانی ک ــرام کس ــدن و احت ــح می ترجی
بســیار و بــه طــور کاذب بــاال میبرنــد کــه بــاز هــم باعــث تمایــل 
زیــاد جوونابــرای وارد شــدن بــه ایــن رشــته هــا شــده)که اصــرار 
والدیــن بــه دالیــل نگرانــی بــرای آینــده شــغلی فرزنــدان و مهــم 
ــت( و  ــت هس ــر عل ــد ب ــم مزی ــمی ه ــم چش ــم وه ــر ازاون!چش ت
چــون هــدف آنــان صرفــا جلــب توجــه و احتــرام مــردم بــوده وبــه 
آن رســیده انــد دیگــر تالشــی بــرای یادگیــری مفیــدو پیشــرفت 
ــک  ــط آکادمی ــم محی ــت وبازه ــد داش ــی در دروس نخواهن متعال
ــدون  ــذر ب ــی هــای کاذب و زود گ ــرای خــوش گذران ــی ب ــه مکان ب
دریافــت اندکــی معرفــت  تبدیــل خواهــد شــد کــه باعــث تربیــت 
ــردم  ــن م ــژه بی ــگاه وی ــه جای ــگاهی ک ــدارک دانش ــا م ــرادی ب اف
ــه دلیــل عــدم تــالش از شــعور رفتــاری  ــی متاســفانه ب ــد ول دارن
ــوادتخصصی الزم رو  ــتندوحتی س ــد نیس ــره من ــی به ــری کاف بـا سـواِد بی سـواد ،    وفک
 بـا سـواِد ... شعـور    
ــد( ــر کنی ــواه پ ــه دلخ ــی را ب ــای خال )ج

ــادی ــال  فره لی

ــه  هــم دارانیســتند،می شــود ..کــه همونطــور کــه واقفیــد والزم ب
ذکــر نیســت ولــی بازهــم بــرای احتیــاط عــرض میکنم)کمــا اینکــه 
احتیــاط شــرط عقلــه ونگارنــده اصــرار بــر تقلیــد بــه بهــره منــدی 
از مهــم رادارد!!(کــه ایــن موضــوع در مــورد همــه دانشــجویان عزیز 
صــدق نمیکنــه وهنــوز هــم هســتند افــراد بزرگــوار و پرتالشــی که 
ــب اون  ــی کس ــرده ودر پ ــواد رو درک ک ــم وس ــی عل ــوم واقع مفه
ــک  ــعور آکادمی ــر ش ــالوه ب ــرادی ع ــن اف ــلما چنی ــتند ومس هس
مســتعد داشــتن شــعور اجتماعــی هــم خواهنــد بود.ولــی علــی ای 

حــال
ــه  ــرای ســه مقول بایــد تغییــرات وتفکیکاتــی در ذهنیــت مــردم ب
شــعور و مــدرک تحصیلــی و جایــگاه اخالقــی آنهــا ایجــاد شــودتا 
ــعور)باعرض  ــم ش ــواد ک ــی س ــدرک دار ب ــراد م ــت اف ــاهد تربی ش
ــود  ــه وج ــی ب ــم راه ــه بازه ــاید ک ــیم .ش ــف( نباش ــذرت وتاس مع
ــای  ــط ه ــر وارد محی ــم وتفک ــب عل ــراد طال ــا اف ــه تنه ــد ک آی
آکادمیــک شــوند کــه بتوانیــم اداره امــور حداقــل شــرکتی را بــه 

ــپاریم. ــا بس آنه
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نــذر کــردم ک خــدا ، وزن جنــون بیــش کنــد...

ــد... ــش کن ــر از خوی ــی خب ــرا ب ــب م ــدا قل و خ

ــوم، ــرق ش ــت غ ــان در هوس ــردم ک چن ــذر ک ن
ــد... ــش کن ــه دروی ــون ، هم ــد مجن ــه دل ملح ک

فــرا  ، پــای  بنهــم  آدم  از  ک  دارم  میــل 
و دلــم بهــر گنــه ، باغچــه تفتیــش کنــد

ــرت رب ــر حض ــت ، اگ ــراج لذیذیس ــیب مع س
عشــق را بهــر دو دلــداده ی خــود بیــش کنــد...

ــرد... ــود را بب ــت خ ــدا جّن ــردم ک خ ــذر ک ن

جــای آن ،عشــق تفّضــل بــه دو هســتیش کنــد.  .

ــدر ــزاد پ ــت مری ــود و دس ــوش ب ــا خ ــای م ج
بهتریــن فعــل ، دل مصلحــت اندیــش کنــد

آدم آنگــه ب جهــان اعلــم و اعظــم بشــود،
ــد ــش کن ــا ، ری ــرو صف ــا ، مه ــر وف ــش به ک دل

... گوییــد  را  ازلــی  بهشــت  مدعیــان 

»مهربانــی« بــه خــدا ! میــل بــه رب بیــش کنــد ...

فصل پاییز رسید
از کران تا به کران 

همه جا زیبا شد
اینهمه زیبایي

ز طبیعت سرریز
به همه صحرا شد

لحظه اي نیک به صحرا بنگر 
چشمه ی رنگ بجوشد ز زمین 

بارش رنگ ببارد ز هوا  
رنگ سرخي که به صحراست نمیداني چیست؟  

این همان خون درختي است که عریان شده است
رنگ زرد صحرا

حسرتي هست که  مانده به دل الله ی سرخ
ناله ی برگ به زیر قدم رهگذران    

قصه ی آرزوي رفته به باد است همه
وصف ناکامي گلهاي بهار است همه

بلبلي با حسرت
کنج باغ افسرده

خبري نیست از ان نغمه خوش
کرده تاراج چنان باد خزان صحرا را

که کسي نیست به ان نغمه خوش دارد گوش
ارزوها مردند

برگها پژمردند
بلبالن افسردند

تا خزان زیبا شد

ــتانی ــیرین ترکس ش

مریــم مــرادی فــر
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ــردا ــو را ف ــم ت ــدرود میبین ــن ب ــرای آخری ب
کجــا پنهــان شــوم از دســت خــود امــروز تــا فردا 

اگرچــه شــانه هایــت هــق هقــم را خــوب میفهمد
برایــت گریــه خواهــم کــرد امــا بــی صــدا فــردا

ــه غــرورم را ــادا پیــش چشــمت بشــکند گری مب
ــردا ــا ف ــا بی ــن تنه ــوب م ــاور خ ــت را می نگاه

دل نفرینــی ام از جنــس مهتــاب اســت میترســم
ــردا ــا ف ــه ه ــر آیین ــی در محض ــرش کن ک تحقی

دلــت میخواســت هرشــب یک غــزل مهمان من باشــی
هــزار و یــک شــب شــعر مــرا بگــذار جــا فــردا

پــر از شــب های بــی فانــوس خواهی بــود مجبورم
ــردا ــما ف ــتان ش ــزم ب دس ــمم را بیاوی ک چش

چــو پــا در گل رهایــم میکنی مــرداب خواهم شــد
و میبلعــم تمــام خویــش را تــا انتهــا فــردا

اگــر ایــن مصــرع پایان عشــق ماســت پــس حتی
ــردا ــدا ف ــا خ ــرم ب ــظ ک قه ــم خداحاف نمیگوی

آدم از عشــق تــو بیمــار شــود هــم خــوب اســت
زلــف تــو حلقــه شــود؛ دار شــود هــم خوب اســت

دِل مــن خواســت کــه صیــاِد دلــت باشــد و حــال
گــر بــه بنــِد تــو گرفتــار شــود هــم خــوب اســت

اشــک از دیــده روان اســت ز انــدوِه فــراق
اشــِک مــن بــا غــِم تــو یار شــود هــم خوب اســت

ــت ــده اس ــم ش ــره ی جان ــِل بالفط ــو قات ــوِی ت م
مــرگ مــن پــای تــو تکرار شــود هــم خوب اســت

ــر ــر عم ــه در آخ ــیه روز ک ــیخ س ــم آن ش من
ــت ــوب اس ــم خ ــود ه ــکار ش ــق، گنه در ره عش

اّمیــد نــدارم بــه وصالــت امــا مــن کــه 
در شــبم، خــواِب تــو بیدار شــود هم خوب اســت...

محمــد عزتپــور

ــعبانی آزاده ش



16
همــه ی مــا ایــن جملــه ی معــروف رو بارهــا شــنیدیم: » پیشــگیری 
بهتــر از درمــان اســت.« امــا وقتــی بــاز دچــار حادثــه ای می شــیم 
ــه  ــن ک ــا ای ــرا ب ــا چ ــم. ی ــت میگیری ــه دس ــم ب ــه کن ــه ی چ کاس
ــه حداقــل  میدونیــم پیشــگیری کــردن و پیــدا کــردن راه هــای ب
ــر راه  ــر از ه ــت بهت ــر حال ــه و در ه ــیب  همیش ــوندن آس رس
ــوره؟  ــکان نمیخ ــینیم و آب از آب ت ــی نش ــت م ــاز بس ــه، ب دیگری
چــرا بعــد از اینکــه مدتــی از یــه حادثــه ای میگــذره همــه ی مــا 

ــم؟ ــوش میکنی اون رو فرام
ــی  ــته و زخم ــان، و کش ــاه و کرم ــه در کرمانش ــوع زلزل ــرا وق اخی
ــن  ــاره ای ــا دوب ــده ت ــث ش ــون باع ــم وطنانم ــیاری از ه ــدن بس ش
بحــث قدیمــی بــاز بشــه کــه چــرا همیشــه بعــد از اینکــه حادثــه 
ــل اون کاری  ــم و قب ــل میگردی ــال راه ح ــازه دنب ــده ت ای رخ می
ــر رو  ــده تقصی ــه ع ــال ی ــم؟ مث ــام نمیدی ــگیری انج ــرای پیش ب
گــردن دولــت مینــدازن میگــن »دولــت تــو مقــاوم ســازی خونــه 
هــا کاری انجــام نمیــده«، یــا مثــال »ناظــران اگــه کمتــر فســاد کنن 
و کار نظارتشــون رو خــوب انجــام بــدن اینقــدر خرابــی نداشــتیم«. 
ــی  ــرای ایمن ــت ب ــردم هیچوق ــه »م ــش میگ ــت در عوض ــا دول ی
ــت  ــه دول ــا » اگ ــن« ی ــی کن ــکاری نم ــن هم ــازل و اماک ــازی من س

قبلــی خونــه هــای بهمــن رو محکــم تــر میســاخت اینقــدر کشــته 
نداشــتیم«، یــا اینکــه بعضــی هــا هــم میگــن »مــردم اگــه کمتــر 

ــه!!!« و.... ــر میش ــم کمت ــون ه ــن حوادثم ــاه کن گن
بــرای ایــن کــه بــه جــواب ســواالیی کــه طــرح کردیــم به درســتی 
ــیم،  ــته باش ــت داش ــی درس ــیب شناس ــه آس ــم ی ــیم و بتونی برس
ــی  ــم چــون همیشــه م ــد اول مســئله رو خــوب تشــخیص بدی بای
ــرای پیــدا کــردن راه حــل یــک مشــکل، اول بایــد بتونیــم  گــن ب
درســت مســئله رو تعریــف کنیــم. جملــه ای را به انیشــتین نســبت 
میــدن کــه مــی گــه: »اگــر یــک ســاعت وقــت داشــته باشــم تــا 
کــره زمیــن را نجــات بدهــم، 59 دقیقــه از وقتــم را صــرف طــرح 
مســئله می کنــم و یــک دقیقــه را صــرف حــل آن.« پــس اهمیــت 
ــی  ــتش. گاه ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــئله ب ــت مس ــف درس تعری
ــه  ــئله ، ب ــک مس ــردن ی ــرح ک ــا ط ــه ب ــی آد ک ــش م ــات پی اوق
مســائل دیگــری برخــورد میکنیــم کــه ابتــدا بایــد اونهــا رو حــل 

کنیــم تــا بــه مســئله ی اصلــی برســیم. 
ــه  ــن جــواب هاســت، چــون ب ــن ســوال از پیچیــده تری جــواب ای
ــورت  ــه اون بص ــد ب ــوال بای ــه و اص ــوط میش ــادی مرب ــل زی عوام
ــب اون  ــام جوان ــه تم ــم و ب ــگاه کنی ــی ن ــد عامل ــئله چن ــک مس ی
ــل  ــا راه ح ــل ی ــم راه ح ــا بتونی ــیم ت ــته باش ــه داش ــال احاط کام
ــن کار  ــه ای ــم ک ــخیص بدی ــتی تش ــه درس ــت اون رو ب ــای درس ه

در تخصــص بنــده نیســت. ولــی بــه نظــر مــن، مهمتریــن عاملــی 
ــران  ــر بح ــار دیگ ــران در کن ــن بح ــدن ای ــود اوم ــث بوج ــه باع ک
هــای دیگــه مثــل بحــران اقتصــــادی، بــی کاری و فســــاد دورن 
سیســــتمی ، بحــران هویــت در میان جامعــه ؛ تضادها و شــــکاف 
هایــی کــه ما امــــروز در جامعــــه چنــد قومیتــی ایــــران داریم؛ 
؛ بحــران هــای اخالقــی و آســــیب هــای اجتماعــی مثــل اعتیــاد، 
خودکشــی، بحــــران کارآمــــدی و مدیریــــت کــــه تــو همیــن  
ــود. بحــران نهادهــــای آموزشــــی. بحــــران  ــه مشــهود ب زلزل
دانشــــگاه، بحران مدرســه. بحران حقــوق شــــهروندی. بحران 
هــای زیســت محیطی؛ بحــران آب. بحــران نابــودی زیســت 
بــوم ایــــران و... شــده در یــک جملــه خالصــه میشــه، » هویــت 
زیســت سیاســی مــا مــرده اســت.« چــرا هویــت زیســت سیاســی؟ 
چــون زیســت سیاســی یعنــی تدبیــر تمــام امــور، و هویــت یعنــی 
روح و منشــاء ایــن زیســت. مثــل ایــن میمونــه کــه همگــی تنفــس 
میکنیــم و غــذا میخوریــم و رشــد میکنیــم ولــی عقــل و شــعور رو 
از مــا گرفتــه باشــن، تــو ایــن حالــت چــه اتفاقــی مــی افتــه؟ ایــن 
میشــه کــه درختــی هســتیم بــزرگ بــا بــرگ هــای فــراوان ولــی 
ــرای مــا افتــاده و از  ــدون میــوه. اینکــه چــرا همچیــن اتفاقــی ب ب

کــی رونــدش شــروع شــده مشــخص نیســت، فقــط میتونیــم بگیــم 
ــرگ  ــن م ــه ای ــتری ب ــتاب بیش ــا ش ــون ب ــش تاکن ــال پی از 200 س
ــدون  ــی ب ــده بحران ــث ش ــل باع ــن عام ــیدیم و همی ــی رس سیاس
ــه  ــون بش ــه و وضعیتم ــه بش ــه اضاف ــران دیگ ــه بح ــدن ب ــل ش ح
اکنــون، کــه نمیدونیــم کــدوم مشــکلمون رو بایــد اول حــل کنیــم. 
ــکل  ــن مش ــم چندی ــرف کنی ــکلی رو برط ــم مش ــه بخوای ــون اگ چ
ــه  ــن مرحل ــه ای ــی ب ــه. وقت ــبز میش ــون س ــه جلوم ــئله دیگ و مس
ــم  ــه نمیدونی ــیم ک ــی میش ــراد منفعل ــا اف ــه ی ماه ــیدیم، هم رس
چطــور و چــرا بایــد کنــار هــم زندگــی کنیــم. بــه عبــارت دیگــر 
ــن زیســت  ــه ای ــی مــدت ب ــگاه طوالن مســئله زیســت جمعــی و ن
ــردن در  ــی ک ــرای زندگ ــد« ب ــده و »امی ــالل ش ــار اخت ــا دچ در م
طوالنــی مــدت در مــا از بیــن رفتــه کــه از نتایــج اون، ایــن مســئله 
میشــه کــه بــرای پیشــگیری و بــه حداقــل رســوند آســیب پــس از 
وقــوع یــه حادثــه مثــل زلزلــه، کاری انجــام نمیدهیــم و مشــکالت  

ــد.  و مســئله اصلــی کمــاکان باقــی خواهنــد مان
ســوال: چطــور میتونیــم ایــن هویــت و زیســت سیاســی رو بازیابــی 

و زنــده کنیــم؟

ــر ــان دال مینوف احس

چرا از حوادث
برای پیشگیـری از آن

در آینـده درس نمی گیریم؟
آســیب شناسی مدیریت بحران پس از وقوع زلزله
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راســتش فرهنــگ رانندگــی مــا مثــل خیلــی از فرهنــگای دیگمــون 
ــد درســت نمیشــه.اینا یــک  ــا بازدی ــه متــن و چنــد هــزار ت ــا ی ب
ــگ  ــت دارن زرن ــا دوس ــه!!در کل ایرانی ــه ای ــکالت ریش ــری مش س
ــاده  ــن س ــت کن ــانیت رو رعای ــی انس ــن وحت ــر قوانی ــن و اگ باش
وبــی عرضــه تلقــی میشــن،وباز از اونجایــی کــه ما)جنــس لطیــف 
ــه  ــه ب ــاب کن ــاب خط ــن الق ــارو باای ــی م ــه کس ــی(از اینک ایران
شــدت متنفریــم، ســعی میکنیــم مثــل دیگــران زرنــگ باشــیم!!!که 
ابــن تــالش بــرای زرنــگ بــودن در هرجایــی مصــداق داره ویکــی 
از اونجاهــا مواقــع رانندگیــه بنابرایــن تــو ایــن متــن مــی خوایــم 
طنــز گونــه پــرده از یــه ســری حقایــق راهنمایی،رانندگــی نانوشــته 
ــه هیــچ وجــه،از هیچکــس تاکیــد  ــر داریــم واصــال وب خودمــون ب
ــه  ــد ی ــو خون ــن متن ــی ای ــم وقت ــار نداری ــس انتظ ــم هیچک میکن
ذره بــه خــودش بیــاد وتغییــرات رو از خــودش شــروع کنه؛)جــون 

ــد(. ــه زحمــت بندازی ــو ب داداش اصــالااا راضــی نیســتیم خودتون
ــاده  ــو ج ــده ت ــاال ش ــا ح ــروع میکنیم:ت ــوس ش ــث ملم ــه بح از ی
بخوایــد ســبقت بگیرید؟حتمــا دیدیــد کــه بــا چــه واکنــش هــای 
زیبایــی مواجــه مــی شــید!اصال اشــک شــوق تــو چشــم آدم حلقــه 
ــو  ــه جل ــنگ ب ــاظ قش ــراغ و الف ــوق و چ ــی ب ــا کل ــو ب میزنه،آدم
ــرده  ــی نک ــن خدای ــه میترس ــون ک ــن.... بعضیاش ــی میکن راهنمای
ــبقت  ــذارن س ــه نمی ــر بیفت ــه خط ــون ب ــد و جونت ــد بری ــما تن ش
ــن  ــون دور بیفت ــهر از مسیرش ــد ش ــرن چن ــی حاض ــد !!!یعن بگیری
ــن  ــون بیفته،ای ــی برات ــه اتفاق ــه نکن ــد ک ــو نیفتی ــما جل ــی ش ول
ــا  ــخصه ت ــه ش ــو ب ــود من ــتی خ ــوع دوس ــی و ن ــم از مهربون حج

ــره! ــانها میب کهکش
ــرو میــان  ــا مثــال متوجــه شــدید گاهــی ماشــینهایی کــه از روب ی
ــردم  ــر میک ــش فک ــی زنن؟اول ــراغ م ــون چ ــری برات از 100کیلومت
ــت دارن)از  ــد اذی ــم الل قص ــا زبون ــه ی ــون خراب ــه چراغش نکن
ــاوت  ــی قض ــه گاه ــانه دیگ ــم انس ــه کنی ــی چ ــده ول ــا بعی ایرانی
ــه  ــواران دارن ب ــن بزرگ ــی فهمیــدم کــه نه!!!!!ای بیجــا مــی کنه(ول
ــی  ــس راهنمای ــر پلی ــه جلوت ــدن ک ــالع می ــون اط ــم صنفیاش ه
ــدم  ــوع رو فهمی ــن موض ــی ای ــه....من وقت ــتون باش ــت حواس هس
همونجــا تــو ماشین!!ســجده شــکر بــه جــا آوردم بــه خاطــر ایــن 

دل رئــوف هموطنــان عزیزمــون کــه حاضــرن طــرف باســرعت200 
ــه  ــه رو ب ــو بقی ــون خودش ــه و ج ــی کن ــد و....رانندگ ــدون کمربن ب
ــه  ــه ،آخ ــه نش ــرون جریم ــه ق ــی ی ــی حتی...حت ــدازه ول ــر بن خط

ــااا!! ــا کج ــودن ت ــوب ب خ
ــن  ــا گفت ــون دادن ســر ودســت و ی ــا تک ــراد ب ــن اف ــه ای ــه البت ک
الفاظــی چون:دمــت گــرم حاجــی ،چاکــرات داداش!قربــون 
اخوی،بســیار  ا...خیــر  برات!!جزائکــم  کنیــم  معرفتت،جبــران 
ــوق زدن  ــا ب ــون ب ــه همش ــدگان مذکورک ــط رانن ــکرم و...توس متش

ــد...... ــرار میگیرن ــکر ق ــر وتش ــورد تقدی ــه م ــی ش ــه م گفت
ــه ماشــین حاضــرن  ــد کــه سرنشــینان ی ــا اینکــه توجــه کردی وی
ــی یکــم  ــا دســت بگیــرن ول ــا آخــر مســیر کمــر بنــدو ب از اول ت
ــت  ــه مقاوم ــن...کال ی ــش نکن ــارن و چفت ــن نی ــونو پایی دستش
ــا  ــه واقع ــد دارن،ک ــر بن ــتن کم ــر بس ــی در براب ــب و غریب عجی
ــه  ــال ب ــا اص ــی م ــی رانندگ ــس راهنمای ــری ندارن...پلی ــم تقصی ه
فکــر آســایش راننــده هــا نیســت ..خــب دوســت نــدارن  کمربنــد 
ــی  ــزای ب ــن چی ــر همچی ــی س ــن!!چرا الک ــت میش ــدن  اذی ببن
اهمیــت والبتــه آزار دهنــده ای بایــد جریمــه بنویســن ؟؟؟چــرا بــه 

ــتن؟؟ ــردم نیس ــر م فک
ــریه!(از  ــه نش ــن تریبون)البت ــا!(از همی ــا کی ــم دقیق ــا )نمیدون م
مســئولین )مســئول خاصــی مــد تظرمــون نیس...هــر کــی خواســت 
ــیدگی  ــن مهم!رس ــه ای ــه ب ــم ک ــودش بگیره!!(تقاضامندی ــه خ ب

ــکر ــا تش کنن...ب
ــته  ــن نانوش ــی از قوانی ــیار کوچک ــیار بس ــش بس ــن بخ ــه ای خالص
ــونیم ( ــم جزوش ــه خودمون ــی هموطنانمون)ک ــوش رانندگ وخودج

ــتند!!! ــات هس ــه ی مباه ــا مای ــه واقع ــود ک ب

ــایش و  ــرای آس ــه ب ــی ک ــا از قوانین ــه م ــه هم ــد روزی ک ــه امی ب
ــم. ــت کنی ــدن تبعی ــع ش ــون وض ــالمتی خودم ــت وس امنی

﹡ـ﹢ا﹡﹠︡!    را﹡﹠ـ︡﹎︀ن

فرهــادی لیــال 
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ــه  ــي ک ــکربابت وقت ــالم وتش ــرض س باع
ــه  ــوع مصاحب ــتید موض ــا گذاش دراختیارم
همونطورکــه میدونیــد درمــورد عالقــه 
ــراي  ــت. ب ــعار موالناس ــه اش ــما ب ــدي ش من
ــیم  ــته باش ــي داش ــه خوب ــه مصاحب اینک
مایلــم برگردیــم عقــب و چنــد ســوال 

ــته   ــورد گذش درم
بپرسیم: 

ــد  ــد و بفرمایی ــي کنی ــا خودتونومعرف +لطف
کــه چــي شــدبه شــعر وشــعرخواني عالقــه 
ــعرمیخونید و  ــي ش ــه زمان ــدید و ازچ مندش
علــت عالقــه منــدی شــما بــه اشــعار موالنــا 

بــه طــور ویــژه چــی هســت؟ 
-بسم اله الرحمن الرحیم 

توحیــد پلنگــي هســتم بنــده خــدا ؛ موضوع 
ــه  ــه ب ــم ک ــم بگ ــده میتون ــعرخواني بن ش
دوران کودکــي ام برمیگــردد و ربــط چندانــي 
ــواده شــعر  ــه موضــوع شــعرندارد . در خان ب
ــد  ــیارخوانده میش ــف بس ــخاص مختل ازاش
ولــي ارتبــاط گیــري بنــده بــا موالنــا 
ــه  ــردد ک ــي برمیگ ــه های ــه اندیش ــتر ب بیش
ــي  ــران م ــوار از دیگ ــن بزرگ ــه ای ــع ب راج
ــت  ــک برداش ــس ی ــر ک ــال ه ــنیدم . مث ش
ــرح  ــون رو مط ــعار ایش ــا واش ــه ه از اندیش
ــد  ــوال ش ــده س ــراي بن ــخصا ب ــرد وش میک
ــاوت  ــاي متف ــت ه ــدر برداش ــرا اینق ــه چ ک

ــخصیت ؟  ــک ش ازی
فــي المثــل مــن باب نــوع دینــداري ایشــون 
یــا تفکــرات فلسفیشــون ، موافقــت یــا عدم 
موافقتشــون بــا فلســفه ، و اینکــه اصال چطور 
فکــر میکــردن؟ ویــا اون ســوال ســاده اي که 
در دبیرســتان بــراي همــه پیــش مــي آمدکه 
ــکل  ــور ش ــمس چط ــا ش ــا ب ــه موالن رابط
ــي  ــد خیل ــث ش ــن باع ــه ای ــه و... ک گرفت
ــعرخواني  ــا بخاطرش ــه صرف ــر و ن ــدي ت ج
ــي  ــي  معنای ــه تنهای ــده ب ــه نظربن ــه ب ) ک
ــکارش  ــتخراج اف ــال اس ــه دنب ــدارد ( ب ن
باشــم . امــا بــه طریقــي کــه خــودم بتونــم 
ــه  ــم ، و ن ــکارش باش ــاهد اف ــک ش از نزدی
ــران !  ــنیدن آراء دیگ ــا ش ــه ی ــا مطالع صرف
دوســت داشــتم خودم واقعــا براســاس منابع 

ــات  ــف و مطالع ــیرات مختل ــود ، تفس موج
خــودم ببینــم کــدوم درســت تــره و بــه اون 
چیزکــه فکــر میکنــم نزدیــک تــر هســت یا 
ایــن چیزهایــي کــه شــنیدم درســت هســت  
ــري  ــک س ــي ی ــاس بررس ــت براس ــا نیس ی
ــم  ــه کن ــم خالص ــا میتون ــذب ه ــدق وک ص

کــه شــروع شــد. 
ــعر و  ــه ش ــما ب ــدي ش ــه من ــس عالق +پ

شــاعري خانوادگــي بــوده؟ درســته؟ 
_نســبتا میتونــم بگــم بله,چــون اصــال عالقه 
منــدي بــه ادبیــات در اعضــاي خانــواده زیاد 
ــا  ــي ازاون ه ــه بعض ــا اینک ــت خصوص هس
ــد  ــم دارن ــي ه ــعرگفتن عجیب ــتعداد ش اس

ــرایي.  ــه س ــورت بداه ــه ص ــي ب وحت
+شما خودتون هم شعرمیگید؟ 

_بله ولي مدتي هست کمتر شعرمیگم
+موفــق باشــید ! اینطــور کــه میدونــم شــما 
ــور  ــتید . چط ــم هس ــکي ه ــجوي پزش دانش
ــت  ــکی فرص ــاد دروس پزش ــم زی ــا حج ب

ــد؟ ــم بپردازی ــعر ه ــه ش ــه ب ــد ک میکنی
_مــن تعجــب میکنــم کــه افــرادي کــه حجم 

ــا  ــت ه ــي وق ــاده ، خیل ــون زی درس هاش
ادعــا میکننــد مــا نمیرســیم کتــاب ، شــعر و 
قــرآن بخونیــم ! حتــي از دوره کودکــي هــم 
ایــن بــرام عجیــب بــود کــه افــراد بــه هــزار 
ــدن  ــط خون ــن و فق ــه میرس ــک کار دیگ و ی
وقتشــون رو میگیــره ! میتونــم بصــورت 
دقیــق تــر حتــی تفریحاتــی رو مثــال 
بزنــم ) کــه خــودم هــم بــه ایــن تفریحــات 
میرســم ( کــه بعــدا میبینیــم کــه اون تفریح 
چیــزي بــه مــا اضافــه نکــرده وحتــي بعدش 
میبینیــم کــه مــا یــه وقتــي رو تلــف کردیــم 
. خیلــي وقــت هــا میشــه ایــن وقــت رو یــه 
ــه اي  ــز دیگ ــا چی ــد ت ــه گذرون ــور دیگ ج
ــري  ــون عم ــه . چ ــتگیرمون بش ــم دس ه
ــه  ــم و دیگ ــت میدی ــم رو از دس ــه داری ک
ــار  ــرده . در کن ــون برنمیگ ــوره بهم ــچ ج هی
ــه  ــي بچ ــم بعض ــم بگ ــوع میتون ــن موض ای
هــا بــه خصــوص در رشــته پزشــکي بــدون 
تعــارف تمــام وقتشــون رو صــرف درس 
ــن  ــدن میکننــد کــه در مــورد بنــده ای خون

ــه  ــه ، مطالع ــدق نمیکن ــي ص ــوع خیل موض
ــیم  ــل تقس ــم رو کام ــي وقت درس دارم ول
ــه  ــي دیگ ــاي ذهن ــه ه ــون دغدغ ــردم چ ک
ــار  ــا ناچ ــه ه ــي بره ــم دارم و بعض اي ه
ــه  ــه البت ــام ک ــاه بی ــک ذره کوت ــدم ی ش
ــت  ــش داش ــه دنبال ــم ب ــي ه ــت تحصیل اف
ــودم  ــام ب ــوال ه ــواب س ــال ج ــه دنب ــا ب ام
ــا  ــاوردم ام ــت می ــه دس ــا رو ب ــد اونه و بای
راجــع بــه حفــظ کــردن شعرنمیشــه گفــت 
اشــعار بــه خواســته شــخص برمیگــرده مــن 
ــار  ــراي ب ــعر رو ب ــک ش ــه ی ــده ک ــا ش باره
ــعر رو  ــار دوم اون ش ــراي ب ــم و ب اول میخون
ــتگي  ــتر بس ــن بیش ــارم . ای ــر می ــه خاط ب
ــه ایــن داره کــه ذهــن مــا اون رو بپذیــره  ب
، بارهــا هــم شــده یــک غــزل رو چندیــن و 
ــار دیــدم ولــي حتــي یــک بیتشــم  چنــد ب
ــا  ــاوت ه ــم قض ــر میکن ــت . فک ــادم نیس ی
ــادي رو  ــعار زی ــده اش ــه بن ــده ک ــوري ش ج
ــت  ــي درس ــن خیل ــه ای ــر دارم ک در خاط
ــن  ــرد بی ــري ک ــبت گی ــه نس ــت. میش نیس
میــزان مشــغله یــا میــزان زیــاد محفوظــات 
. بنظــر بنــده ذهــن اگــر چیــزي رو بپســنده 
و بخــواه نگــه داره ، حفظــش میکنــه و ایــن 
ــي  ــعار و حت ــي از اش ــه خیل ــع ب ــاق راج اتف
آیــات قــرآن اتفــاق میفتــه . میتونیــم ایــن 
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در روزگاري پــراز دغدغــه هــاي واهــي کــه  فرصــت تامــل و تفکــر را ازمــا 
ــا کــي؟ امــا اصــال  ــودن ت گرفتــه در اندیشــه فــرو رفتیــم کــه تــک بعــدي  ب
مگــر مــي شــود کــه چنــد کار را باهــم انجــام داد ؟ آنهــم در رشــته هایــي کــه 
بــا جــان مــردم ســرو کار داریــم و تمــام فکــر و ذکرمــان شــده درس ، درس و 
ــاي  ــغله ه ــود مش ــا وج ــه ب ــنیدیم ک ــي را ش ــف کس ــن وص ــن بی درس... در ای
ــظ  ــد و حاف ــا نکــرده ان ــه تحصیــل دروس دانشــگاهی اکتف ــي ، تنهــا ب تحصیل
ــا  ــان بزرگــي چــون موالن ــرآن ، تحلیــل گــر و همچنیــن حافــظ اشــعار ادیب ق
و حافــظ هســتند و درایــن راســتا ســیرهاي مطالعاتــي مفیــدي را هــم برگــزار 

میکننــد .
در ایــن بخــش از نشــریه ، شــما را بــه خوانــدن گفتگویــی پربــار با این دانشــجو 

؛ جنــاب آقــای توحیــد پلنگــی پیرامون ایــن موضــوع دعــوت میکنیم  .



19 ــر  ــي در نظ ــک روزي اله ــوان ی ــه عن رو ب
ــدون  ــات قــرآن ب ــم کــه خیلــي از آی بگیری
ــي  ــت حت ــم مینشس ــادي در ذهن ــالش زی ت
ــوره  ــي از س ــي خیل ــا دوم و...حت ــار اول ی ب

ــردم . ــظ ک ــت حف ــار اول قرائ ــا رو ب ه
+شــما اشــعار مواالنــا رو هــم تحلیــل 

؟  میکنیــد
ــن  ــره ای ــردم بهت ــر میک ــدت فک ــک م _ی
کارو انجــام بــدم هــر چنــد جایــز نمیدیــدم 
بــراي فــردي مثــل خــودم ، چــون بــه ایــن 
ــه  ــا پخت ــد ت ــفر بای ــیار س ــوع )بس موض
شــود خامــي ( اعتقــاد دارم . امــا دیــدم کــه 
ایــن اشــعار تحلیــل نمیشــه و بچــه هــا بــه 
دنبــال مطالعــه کــردن از روي منبــع نیســتن 
وخیلــي تفاســیر وتعابیــر غلــط تحــت عنوان 
ــود  ــه موج ــي ک ــک های ــا و پیام ــپ ه کلی
ــود و کتابهایــي کــه  بعضــا تفاســیر غلــط  ب
و کوتاهــي داشــتند وگزینشــي هــم کار 
ــک  ــت از ی ــک بی ــي ی ــودن یعن ــرده ب ک
ــه رو  ــاي دیگ ــه ج ــت از ی ــک بی ــعر وی ش
ــم  ــار ه ــودن کن ــته ب ــه خواس ــور ک اونج
چیــده بــودن و اینهــا رو مــن دســت خیلــي 
از بچــه هــا دیــده بــودم جــدا از اینکــه مــن 
ــردم در  ــال میک ــه اي رو دنب ــداف دیگ اه
ایــن موضــوع تصمیــم گرفتــم کــه از زمینــه 
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ي تحلیــل اشــعار وارد شــم . گاهــي اوقــات  
ــدادم  ــال می ــودم رو انتق ــاي خ ــت ه برداش
ولــي خیلــي تاکیــدم  روي ایــن بــود کــه از 
منابــع اســتفاده بشــه,بارها هــم در کالس ها 
ــع رو  ــي ازمناب ــه بعض ــم ک ــا میگفت مخصوص
میــارم تــا ببینیــد . نقــل قــول هــا از زبــان 
بنــده بیــان میشــه و آرا بــراي افــراد دیگــه 
ــن  ــروف در ای ــول مع ــه ق ــه ب ــت ک اي  هس
ــود  ــن ب ــدن ( ای ــتخوان ترکان ــز اس کار ) مغ
ــت .  ــکل گرف ــم ش ــل ه ــات تحلی ــه جلس ک
+یعنــي شــما تحلیــل هــاي آدم هــاي 
ــاي  ــل ه ــا تحلی ــد و ب ــزرگ رو میخونی ب
ــا  ــه ه ــه بچ ــد و  ب ــام میکنی ــون ادغ خودت

ــته؟  ــد. درس ــه میدی ارائ
ــر  ــت ام ــي حقیق ــتن ول ــي داش ــه ادغام _ی
ــي  ــد مدت ــه بع ــي ک ــه اون تحلیل ــه ک این
فهمیــده بودیــم درســته رو ارائــه میدادیــم . 
+آیــا اشــعار موالنــا رو زندگــي شــما تاثیــر 

داشــته؟ 
_قطعــا خیلــي زیــاد ! واقعــا دنیــاي عجیبــي 

ــم  ــه فه ــه ب ــم ک ــا کن ــم ادع داره و میتون
ــه  ــودم ب ــه خ ــک میکن ــا کم ــي چیزه خیل
ــده  ــرب ش ــات ع ــي وارد ادبی ــخصه وقت ش
بــودم خیلــي بهتــر معانــي قــرآن دســتگیرم 
میشــه ویــا معانــي کــه در ادعیــه مــا بــه کار 
ــک  ــي ی ــي معان ــان وقت ــه.ودر کل انس رفت
ــري  ــر پذی ــه تاثی ــر درک کن ــز روبهت چی
ــه  ــت ک ــد داش ــم از اون خواه ــتري ه بیش
البتــه ایــن در همــه  مــوارد صــدق نمیکنــه 
ــادي  ــري زی ــر پذی ــل تاثی ــن دلی ــه همی ! ب
داشــتم نــه فقــط به صــرف خونــدن  اشــعار.

مثــال در مــورد موالنــا کــه اتفاقــا در مقاله ي 
عالمــه جعفــري و تعــداد دیگــري ازبــزرگان 
ــا  ــا ب ــعار موالن ــي اش ــت بررس ــم هس ه
ــي از  ــرآن خیل ــات ق ــا آی ــري ب ــاط گی ارتب
ابیاتــي کــه در شــعر  حافــظ ســعدي موالنــا 
ــا  و...وچــون اینجــا مشــخصا در مــورد موالن
ــال  ــا  رو مث ــن موالن ــم م ــت میکنی صحب
میزنــم . عطــار و خیلــي هــاي دیگــه واقعــا 

ــد.  ــک میکنن ــرآن کم ــات ق ــم آی در فه
ــب  ــون جال ــه از نظرت ــعري ک ــد ش +میتونی
ــد و  ــون بخونی ــده برام ــر اوم ــا ت ــر و زیب ت

ــد؟ ــوردش بگی ــي در م کم
ــه مــن  ــد نظرتون ــا م _چــون مشــخصا موالن

ــم :  ــا رو میخون ــت از موالن ــد بی چن
ــظ  ــار دوم حف ــد از ب ــاید بع ــه ش ــي ک غزل

ــت :  ــن هس ــدم ای ش
*****

مــا در ره عشــق تــو اســیران بالییــم
کــس نیســت چنیــن عاشــق بیچــاره کــه ماییــم  
برمــا نظــري کــن کــه درایــن شــهر غریبیــم
برمــا کرمــي کــن کــه درایــن شــهر گداییــم
نترســیم دار  از  کــه  وشــانیم  حــالج 
ــم ــق خدایی ــه درعش ــم ک ــون صفتانی  مجن

ــود ــال ب ــم ب ــه از بی ــم ک ــا ه ــیدن م ترس
 اکنــون زچــه ترســیم کــه در عیــن بالییــم
 مــارا بــه تو سریســت که کــس محرم آن نیســت  
تو بــا کــس نگشــاییم  گرَســربرود ِســرِّ
 مــا را نــه غم دوزخ و نه حرص بهشــت اســت 
بــردار ز رخ پــرده کــه مشــتاق لقاییــم

 *****
 ایــن غــزل رو بــه دلیــل ارتبــاط و برداشــتي 
کــه از کالم امیرالمومنیــن )ع( شــده خیلــي 
دوســت دارم . یعنــي }لــو کشــف القطع{:اگر 
پــرده هــا کنــار برونــد ذره اي بــر یقیــن من 
اضافــه نمیشــود .کــه موالنــا ایــن رو در یــک 

بیــت از شــعر اســتفاده کــرده.
 مــا را نــه غــم دوزخ ونــه حــرص بهشــت اســت        
بــردار ز رخ پــرده کــه مشــتاق لقاییــم 
ــخن  ــان س ــه هم ــاره ب ــرع دوم اش ــه مص ک
امیرالمومنیــن و مصــرع اول اشــاره بــه ایــن 
ســخن دیگــر ایشــان دارد : خداونــدا تــو را 
ــراي تــرس از  ــه ب ــه طمــع بهشــت و ن ــه ب ن
جهنــم عبــادت کــردم بلکــه تــو را شایســته 
عبــادت یافتــم و پرســتیدم . خیلــي جالــب 
ــرا  ــب ظاه ــراع ازدو مطل ــه دو مص ــود ک ب
مجــزا و هــر دو منصــوب بــه امیــر المومنیــن 

ــده. ــم آورده ش ــن در کناره ــن چنی ای
ــت  ــیار باقیس ــت بس ــي صحب ــاي پلنگ آق
ولــي متاســفانه فرصــت بــراي بیــان مطالــب 

ــدک ! ان
ممنــون کــه وقــت گرانبهاتــون رو در اختیــار 
ــی  ــر صحبت ــان اگ ــتید . در پای ــا گذاش م

ــد . ــد ، بفرمایی داری
خواهــش میکنــم ...فقــط ایــن نکتــه رو بگــم 
ــزار  ــه برگ ــي ک ــن کالس های ــا در ای ــه م ک
ــا  ــه ب ــت ک ــن هس ــعیمون برای ــم س میکنی
ــج  ــرآن و نه ــا ق ــعار ب ــق اش ــق و تطبی منط
البالغــه بــه حقیقــت مضمــون شــعر دســت 
پیــدا کنیــم و بــه ســطحي برســیم کــه دیگه 
بــه راحتــي همــه نظــر هــا رو در مــورد ایــن 
ــفانه  ــه متاس ــم و اینک ــول نکنی ــعرا قب ش
ــه  ــر ب ــعراي معاص ــن ش ــر بی ــال حاض درح
یــک ســطح از ابتــذال شــعري رســیدیم کــه 
ــم . ــطح بگذری ــن س ــه از ای ــم ک آرزو میکن

خیلي ممنون

مصاحبه : حانیه بهرامیان
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بوعلــی  بــه مشــاهیری چــون حکیــم  را  اســتان همــدان   ، ایــران  در سراســر 
ســینا و باباطاهــر عریــان میشناســند . امــا بــزرگان دیگــری از گذشــته تــا بــه امــروز 
ســطر  چنــد  ایــن  در   . انــد  درخشــیده  اســتان  ایــن  آســمان  در  ای  ســتاره  همچــون 
. کنیــم  آشــنا  شــده  شــناخته  و  دیــده  کمتــر  مفاخــر  ایــن  بــا  را  شــما  می خواهیــم 

آنانکــه جمــال غیــب دیدنــد همــــــه                  رفتنــد و بــه عیــش آرمیدنــد همــه
یــک حــرف ز مدعــا نگفتنــد بــه کــس               بــا آنکــه بــه مدعــی رســیدند همــه

ــی ســروده شــده   ــن آرتیمان ــا توســط شــاعر خــوش قریحــه ، ســید رضــی الدی ــن دو بیــت زیب ای
ــود و در ســال 978 قمــری در  ــع تویســرکان ب ــن اهــل روســتای آرتیمــان از تواب ســید رضــی الدی
ــت  ــه عل ــد و ب ــل ش ــه تحصی ــغول ب ــدان مش ــی در هم ــام جوان ــد . در ای ــا آم ــتا بدنی ــن روس همی
ــدان  ــن خان ــاد ای ــرار گرفــت و دام شایســتگی هــای وافــرش مــورد توجــه شــاه عبــاس صفــوی ق
ــروف  ــه مع ــده ک ــادگار مان ــه ی ــون ب ــای گوناگ ــب ه ــعر در قال ــت ش ــدود 1200 بی ــد . از او ح ش
ــاره  ــود ، دوب ــر خ ــالیانی از عم ــدن س ــد از گذران ــی بع ــت . رض ــه اس ــاقی نام ــا س ــن آنه تری
ــذرد و  ــی در می گ ــال 1005 شمس ــردد . وی در س ــاز میگ ــش ب ــه زادگاه ــد و ب ــن میکن ــزم وط ع
ــرار دارد. ــرکان ق ــه تویس ــگاه او در همین ــپارند . آرام ــاک می س ــه خ ــش ب ــل خانقاه او را در مح

دیوانــه ات آفرینــان  عقــل  بــه  میخانــه ات   مســتان  بــه  الهــی 
انّمــا فــرود  شــأنش  بــه  آمــد  کــه  کبریــا   لُجــهٔ  کــش  دردی  بــه 
نجــف بــه شــاه  کوثــر،  بــه ســاقی  را صــدف   او  اســت  کــه عــرش  دّری  بــه 
وارهــان هســتَیم  تهمــت  کزیــن  خراباتیــان   جــان  بــه  را  خــدا 
ده آگاه  جــاِن  و  زنــده  دل  ده   راه  وحدتــم  میخانــهٔ  بــه 
ورق بشــویان  و  کتــاب  بســوزان  ســبق   افکــن  دور  و  بشــکن  قلــم 
ببیــن را  حــق  و  را  ورق  بگــردان  ببیــن   را  ورق  چندیــن  گفته اســت  کــه 
مردمنــد دیــدهٔ  و  دل  از  نهــان  گمنــد   تــو  در  کــه  آنــان  بــه  الهــی 
ــت ــی اس ــس باق ــا نف ــی ت ــرک م ــن ت ــت  مک ــاقی اس ــی س ــر عل ــی روز محش رض

ــن پور ــاجده حس س


