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بمس هللا رفقا
سالم!

ما برگشتیم.
یس روزمان شد یس و  هشت روز!

در این هشت روز بیشرت که ما در وادی طور بودیم گولتان که نزدند؟؟
ما را فراموش که نکردید؟

اگر  هم کردید )یب معرفت ها!(، ما دوابره جایمان را در قلبتان ابز یم کنیم.
عیل ای حال، ابالخره به ایستگاه دوم رسیدیم!

کاری کــه بــه نظــر خیــیل غریــب و ســخت یم آمــد را توانســتیم اب جمع کــردن یــک تیــم بیــن الدانشــگاهیِ مصیمــی 
و همفکــر، عمــیل کنیــم!

این یک ماه، خوب فهمیدیم که عطار یک چیزی یم دانست که گفت:
تو اپی به راه در نه و هیچ مرپس

خود راه بگویدت که چون ابید رفت

القصــه، خامن هــا و آقایــان، مخاطبــان عزیــز اعــم از دانشــجو، ان دانشــجو، شــبه دانشــجو، اطلــب العلــم مــن املهــد 
ایل الحــد و... 

قطعــًا متــایم مشــا انــدازٔه یــک قاشــق چای خــوری احساســات )اتزه یــا کپــک زده( ذخیــره در انبارهــای دلتــان داریــد 
کــه مــا بخواهیــم اب آن ابزی کنیــم و بــه شــور بیندازیمــش! به هرحــال مــاه آخــر اپییــز اســت و...

مفتخریــم کــه بگوییــم ایــن مشــاره  از نرشیــه  ، همانطــور کــه عنــوان شــد، رصفــا اب هــدف ابزی اب احساســات  مشــا در 
ایــن هــوای اپییــزی طراحــی شــده. 

ــلغم و  ــو، ش ــم آش، لب ــل، عطروطع ــن فص ــای ای ــرتیِ خیاابن ه ــی و خاکس ــای زرد و انرنج ــی، اب رنگ ه ــوِم ترکی ــک ب ی
حــی درنظرگرفــن ذائقــٔه مشایــی کــه دوســت داریــد اب کاپشــن بســتین بخوریــد و بلرزیــد!

امیدواریم که این نرشیٔه دانشجو پز به کام و جانتان خوش بنشیند.
زهرا میرزاابابیی
  آذرماه 1400   

 از رسدبیر بشنویم
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دانشجو جان

ریحانه سادات خرم

کیفم را روی صندلی کنار گذاشتم و سوار شدم. بوی ته نشین شدٔه 

دود بر روی صندلی ها ته گلو را می سوزاند. راننده پرسید: راه بیوفتم؟ 

لوکشین را درست زدید؟تأیید کردم.حقیقتاً اینکه مدل ماشین چه بود 

درست در خاطرم نیست. یحتمل از خانوادٔه پراید سانان، موجودی بود 

به رنگ مشکی، طوسی، نوک مدادی، یا اصالً قرمز!نویسنده آن موقع 

ذهنش مشغول سوژه ای بود که می خواست آن را برای شام بنویسد!

اما خب مگر صدای آهنگ می گذاشت!بنده به شخص اعتقاد دارم 

هرکس یک سلیقٔه موسیقی دارد.یکی پاپ می پسندد یکی سنتی، یکی 

رپ یکی ...اما خب من ترجیح می دهم بفهمم چه چیزی دارم گوش 

می دهم.

االن می گوید چرا این حرف را زدم؟قطعاً به راحتی می شود منت هرکدام 

را به رسچکی در استاد گوگل پیدا کرد، مفهومش را خواند، خاطرهایی 

ساخت حسی گرفت یا هرچی اما مسئله اصالً این نبود!رانندٔه گرامی 

درحالی که غربیلک فرمانش را به رسعت می چرخاند و صدای موزیک 

را تنظیم می کرد نگاهش عوض جلو به گوشی بود. نه اشتباه نکنید 

مسیریاب نه!رس کالس آنالین بود. بله رانندٔه اسنپ، "دانشجو" بود!

عجیب است؟ به نظر من که اصالً عجیب نیست اما اینکه هم زمان 

داشت رانندگی می کرد، مسیر را چک می کرد، دست از دل آهنگش 

هرچند با صدای کم منی کشید و جواب برای استاد تایپ می کرد قطعاً 

عجیب بود!معموالً ندیده بودم آقایان هم زمان از دوتا کار بیشرت 

بتوانند انجام بدهند )مخاطبان عزیز، برای رد مدعی نویسنده آستین 

باال بزنید، بسم الله، هیچ جا در رشایط پذیرش تیم تحریریه اعالم 

نکردیم #ورود آقایان ممنوع!(

البته احتامل دادم که ایشان ۴ هسته باشد! اما وقتی برگشت عقب و 

گفت: میشه یک نخ سیگار بکشم؟فهمیدم در حدس تعداد هسته ها 

قطعاً اشتباه کردم!!به صدای استاد بنده خدا گوش می کردم که سعی 

می کرد ولومش را باال پایین کند تا دانشجوهایی را که در دوران 

ماقبل تاریخ )حضوری بودن دانشگاه ها( قطعاً رس این تایم کالس روی 

نیمکت های سفت و خشن و میخ شدٔه دانشگاه در حال چرت که چه عرض 

کنم خواب هفت رئیس جمهور دیدن بودند و االن قطعاً زیر پتو در حال 

جزوه نوشتند هستند را بیدار کند! ای دل غافل استاد کجای کاری!دانشجو 

پشت فرمان نشسته شام رسکاری و او رسکار است.البته که کار عار نیست اما 

خب وقتی فشار وزنٔه اقتصادی در حد رکورد بهداد سلیمی در املپیک برای 

رقابت قوی ترین مردان جهان است. دنیا، پیر و جوان و کودک و دانش آموز و 

دانشجو منی شناسد! باید کارکنی تا شکمت سیر باشد و زنده مبانی و مدرک 

بگیری!! حاال اینکه هنوز مهر حکمت خشک نشده تازه خودت و دولت به 

رصافت این می افتید که ای دادبیداد نیروی تخصصی آموزش ندیده، زمان پر، 

انرژی هدر و... مباند! اصالً چه کسی حال دارد از االن به ۵ سال و ۱۰ سال 

بعد فکر کند؟ ما ذاتاً عادت داریم که هر موقع هر خاکی بر رسمان شد 

هامن موقع ماستی برای رسهم بندی اش تولید کنیم!فی املثل آن قدر آب از 

چاه بکشیم که دریاچه خشک شود بعد تازه بیافتیم به فکر سفره های خالی 

زیرزمینی و روی زمینی و... 

اصالً از خود شام می پرسم دانشجویی که )جرباً یا اختیارا( رستایم کالس 

درس تخصصی و قبل از آن و بعد از آن رسکار است )نانوایی، اسنپ، پیک 

یا هر کار پاره وقتی که نان بدهد( پس فردا که شد مهندس سدسازی منی آید 

- به یاد درس هایی که هیچ وقت نشنیده - سدی بکشد که نقشه اش روی 

نقاشی های هیچ وقت ارسال نشده ی نویسنده در سن ۵ سالگی به برنامٔه 

عموپورنگ را کم کند؟ برگردیم رسهامن رانندٔه کوشا که حرست سیگار 

به دلش ماند چون ریٔه مسافر حساس بود یا شاید هم می ترسید راننده 

وقتی دارد فندک را برمی دارد هامن یک انگشت راهم از فرمان رها کند و 

دیگر عمر مسافر به حضوروغیاب آخر کالس استاد قد ندهد! بله حقیقتاً 

رضب املثل، رطب خورده منع رطب کی کند ازمدافتاده؟!در زمانٔه ما فقط 

رطب خورده ها منع رطب می کنند و منع خیلی چیزهای دیگر!

اما واقعاً چه لزومی دارد اول و آخر کالس این مدل آمارگیری؟

باعث یادگیری می شود یا باالبردن آمار حارضی ها فایده ای دارد؟

علی ای حال با دیده ای خوش بین فکر می کنم چون روز عزیز دانشجو نزدیک 

است اساتید و مسئوالن گرامی عالوه بر کامفی السابق خویش ادامه دادن 

ماجرا، غر زدن های مارا هم به حساب جوانی و خامی بگذارند و منت بر 

دیده نهاده و حذفامن نکنند!
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طبــق نتیجــه ای کــه در جلســات هم اندیشــی بــه آن رســیدیم ، بنابرایــن شــد کــه بخشــی از 

نرشیــه را اختصــاص بدهیــم بــه آشــنایی بــا رشــته های مختلــف دانشــگاه )هــر شــاره - یک رشــته(، 

دروس و واحدهایــش، فضــای حاکــم بــر رشــته، ســطح علمــی آن در دانشــگاه مــا و آینــدٔه شــغلی!

ــن کار فضــای ذهنــی  ــا ای ــم ب ــم. امیدواری ــه رساغ اســاتیدی از هــر رشــته می روی ــن کار ب ــرای ای ب

ــتند و  ــورود هس ــه جدیدال ــی ک ــا آن های ــوند ی ــته ش ــن رش ــازه ، وارد ای ــد ت ــه می خواهن ــانی ک کس

ــد، کمــی روشــن تر شــود! ــد چــه می خواهن ــوز منی دانن ــورود هســتند و هن ــم ال ــی کــه قدی آن های

ــا تشــکر از جنــاب آقــای دکــر محمدحســن احمــدی دانشــیار "علــوم قــرآن و حدیــث" و عضــو  ب

ــد. ــه را پذیرفتن ــه دعــوت نرشی ــران ک ــی دانشــگاه ته ــی دانشــکدگان فاراب هیئت علم

استاد  می فرمایند...
]علوم قرآن و حدیث چیست و چرا؟[

| مصاحبه گر: زهرا عیل یاری |
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�� بــه عنــوان ســوال اول، رشــته علــوم قــرآن و حدیــث از 
ــت؟ ــما، چگونه اس ــر ش نظ

ــال واحدهــای درســی آن را  ــد قب ــرای شــناخت هــر رشــته بای  ب

مــرور کــرد؛ امــا در مــورد ایــن رشــته، ایــن اهمیــت  دوچنــدان 

اســت. مثــال شــاید خیلــی هــا خیــال کننــد موضــوع ایــن رشــته یا 

حداقــل یکــی از مهمرتیــن موضوعــات آن، قرائــت قــرآن اســت؛ 

در حالــی کــه ایــن چنیــن نیســت. رصف عنــوان علــوم قــرآن و 

حدیــث منــی توانــد ماهیــت رشــته را روشــن کنــد. چــون خیلــی 

دیگــر از رشــته هــای علــوم اســالمی و شــاید همــه آنهــا مبتنی بر 

قــرآن و حدیــث هســتند. مثــالً مگــر در  تعلیم وتربیــت، شــیعه 

شناســی، کالم، ....و ســایر علــوم اســالمی بــر محــور چیــزی غیــر 

ــوم  ــوان عل ــس رصف عن ــث اســت؟! پ ــرآن و حدی اســتفاده از ق

قــرآن و حدیــث گویــای ماهیــت این رشــته نیســت! و ایــن دقت، 

خیلــی مهــم اســت. چنــد ســالی اســت کــه اصالحاتــی در مقطــع 

کارشناســی ایــن رشــته صورت گرفتــه اســت. ایــن هــم کــه کســی 

ــرآن  ــم و تفســیر ق ــه روش فه ــته بیشــرت ب ــن رش ــد ای تصــور کن

ــی  ــردازد شــاید درســت نباشــد. چــرا کــه خیل ــث، مــی پ و حدی

از واحدهــای آن، چنیــن هدفــی ندارنــد و حتــی گرایــش هایــی 

چــون هــر و تربیــت دبیــری، در آن ایجــاد شــده. برخــی مــواد 

ایــن رشــته کامــال بــا تکیــه بــه مباحــث تاریخــی و خاورشناســی، 

هــدف گــذاری شــده کــه اساســا حــوزه ای کامــال متفــاوت اســت. 

جالــب اینکــه پیشــگام ایــن رشــته اســتاد ســیّدمحمدباقرحّجتی، 

ــرت ایــن اســت  بیشــرت گرایــش فقهــی و فلســفی داشــتند و جالب

ــد(  ــه املری ــم وتربیــت در اســالم" )ترجمــه منی ــاب "تعلی کــه کت

ــا و  ــن ه ــه ای ــال هم ــه هرح ــت. ب ــی اس ــال تربیت ــر کام ــک اث ی

مــوارد دیگــر، حکــم مــی کنــد کــه قضــاوت در مــورد ایــن رشــته، 

منــوط بــه ایــن اســت کــه شــام کل واحدهــای آن را )آن هــم بــا 

توجــه بــه اصــالح هــای پیوســته آن(، ببینیــد.  

�� در مورد آینده شغلی این رشته نظرتان چیست؟ 
متــام فضاهــای فرهنگــی و قرآنــی جامعــه مــی تواند محلــی برای 

حضــور فــارغ التحصیــالن ایــن رشــته باشــد. هــر حــوزه معرفتــی 

هــم بخواهیــم وارد شــویم ) اعــم از اقتصــاد، تعلیم وتربیــت 

ــود  ــم خ ــا تصمی ــت. ام ــث اس ــرآن و حدی ــش،  ق و ...(، مجرای

ــه نظــر مــن، دانشــجوی  ــی ب ــی مهــم اســت. یعن دانشــجو خیل

ایــن رشــته بایــد عــالوه بــر انتخابــی کــه بــه ورود بــه ایــن رشــته 

منجــر شــده، خــودش دســت بــه یــک انتخــاب دیگــر نیــز بزنــد. 

مثــال مقولــه هــر کــه خیلــی هــم جــدی اســت. اآلن ببینیــد فیلــم 

ــر  ــدر در تغیی ــا یوســف علیه الســالم، چق محمــد رســول الله ی

ــد دانشــجوی  ــر داشــت! بای ــردم و آشنایی شــان تأثی ــه م ذائق

ــرد.  ــم بگی ــودش تصمی ــده خ ــرای آین ــودش ب ــته خ ــن رش ای

ــرده  ــم ک ــکان را فراه ــن ام ــران ای ــگاه ته ــرا دانش ــه اخی البت

ــود را از  ــی خ ــای درس ــی از واحده ــجو، بخش ــر دانش ــه ه ک

گــروه و دانشــکده دیگــری بــردارد و ایــن راهــکار بــرای یــک 

ــوم قــرآن و حدیــث بســیار ســازنده اســت. دانشــجوی عل

�� اگر نکته پایانی هست بفرمائید.
از شــام متشــکرم و امیــدوارم دانشــجویان محــرتم ایــن دو نکته 

مهمــی کــه در پاســخ بــه ایــن دو ســوال گفتــه شــد؛ را بــا دقت 

مطالعــه کننــد و اگــر احیانــا نیــازی بــه توضیــح یــا راهنامیــی 

بیشــرت بــود بــا کــامل میــل در دانشــکده یــا از طریــق مجــازی 

ــوان  ــا عن ــا مــا گروهــی را هــم ب در خدمتشــان هســتم. ضمن

کافــه هــم اندیشــی دینــی بــه آدرس 

https://eitaa.com/joinchat/3049193608C8a7d164e79 

   ایجــاد کــرده ایــم کــه همــه دانشــجویان عالقمنــد بــه 

ــار  ــد در آن عضــو شــوند. در کن ــی مــی توانن موضوعــات دین

ــروه، جلســات و  ــن گ ــودن فضــای بحــث و نظــر در ای ــاز ب ب

ــا اداره خــود دانشــجویان در  ــل علمــی هفتگــی هــم ب محاف

موضوعــات متنــوع و مختلــف برگــزار مــی شــود کــه بســیار 

جــذاب اســت.

https://eitaa.com/joinchat/3049193608C8a7d164e79
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آسامن آن قدر ابری است که مرز واقعیت و خیال یکی شده ...

باز ابرها دورهمی گرفته اند و مرور خاطرات می کنند، همدیگر را 

در آغوش می کشند، حرف می زنند، می خندند، می گریند.

  این روزها به قدری هوای شهرمان ابری است که نتوانسته ام از 

خانه پا بیرون بگذارم که مبادا گریٔه ابرها حال دمل را وخیم تر کند.

تنها، از پشت پنجره خیابان را نگاه می کنم و گنجشک ها را که 

عاشق خرد  پاهای  زیر  که  را  برگ ها  و  می گردند  دانه  دنبال  به 

می شوند. 

اما امروز تصمیم گرفتم فارغ از هوای ابری، پا به خیابان بگذارم. 

هامن خیابانی که ساعت ها با هم آن را مرت می کردیم. اگر هم 

باران گرفت ماللی نیست؛ اصالً بگذار زخم هایم دوباره زیر باران 

دهان باز کنند، جان بگیرند، بسوزند. 

باالخره یک زمانی پوست کلفت می شوم اما امروز دیگر خیالی 

نیست…

خیابان ها برای خودشان بازار شام شده اند! هر کس رسش مشغول 

به  و خواهرش گل رسخ،  فال می فروشد  است، پرسکی  کاری  به 

لب های  و  گل انداخته  می کنم،گونه های  نگاه  کوچکشان  کاپشن 

ترک خورده از رسما و شاید هم از گشنگی، به گاری قدیمی پیرمرد 

مالقه ای که حرکت می کند و بخاری که از باقالی ها بلند می شوند.

یکی گوشه ای نشسته و ساز می نوازد، بدون آنکه رسش را بلند کند 

و در چشامن کسی خیره شود. انگار که منی خواهد طرح چشامنی 

را فراموش کند، انگار که آن چشم ها دارند نگاهش می کنند، اجرایی 

بزرگ تنها برای یک نفر!

و رسش  شانه هایش خمیده  کسی  که  می بینم  وقتی  روزها  این    

انگار  است،  غوغایی  چه  دلش  درون  که  می فهمم  بیشرت  افتاده، 

تارهای صوتی ای که آه می کشند درون آتش می سوزند!

تنم یخ میزند و بعد رشوع به سوخنت می کند، صدا آشناست، آن قدر 

که  کوهی  پشت  می شود،  پژواک  گوشم  در  تو  صدای  انگار  که 

منی دانم به کدام زمان تعلق داشته…

شیرین  و  تازه  می گوید  می فروشد،  خرمالو  مردی  پیر  آن طرف تر 

درخت  ازروی  هم  با  که  خرمالوهایی  آن  از  نکنم  فکر  اما  است؛ 

می چیدیم شیرین تر باشند! اصالً منی دانم چرا بعد از آن روزها هر 

خرمالویی که می خورم طعم تلخ و گسش صورتم را جمع می کند 

شاید خرمالوها به دست هایی که از درخت می چینندشان اهمیت 

انتخاب می کنند کی تلخ باشند، کی  می دهند،حتی خرمالوها هم 

لباس های جیب دار می خرم،  بعد همیشه  به  تو  از  شیرین!راستی، 

باید  تنهایی  جادار!وقتی  و  گرم  و  بزرگ  جیب های  با  لباس هایی 

فکری به حال رسمای دستانت بکنی!

این روزها، خیلی به این فکر می کنم که اگر آمار بگیرم میان این 

در  اصالً  یا  می شوند؟  پیدا  تنها  و  چند جفت دست رسد  شلوغی 

کجای این فصل رسد می توان دست های گرمی پیدا کرد که خرب از 

زندگی بدهند….

باران شدیدتر می شود و زخم هایم بیشرت از قبل می سوزند، اما هنوز 

هم می خواهم قدم بزنم، در حوالی همین خیابانی که دست در 

دست هم با هم قدم می زدیم، همین خیابانی که در یک گوشه اش 

مردی نشسته و با رسی خمیده و کالهی که تا چشم هایش آمده 

الالیی می نوازد صدای آشنا که رنگ امید دارد . فکر می کنم فرقی 

ندارد چندساله باشی صدای الالیی مادر همیشه کاری می کند ابرها 

کنار بروند، هق هق متام شود، و خواب آرام آرام دست هایش را به 

صورتت بکشد.

رضوان خوش قلب

 # ماهنامه
پرسه در مه
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عکاس: عارفه هبشی مهر

برگ ریزان قم

77
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رسی قبل قول دادیم که اگر عمری بود و در نرشیه تخته نشد 

برگزیدٔه  بندگان  از  که  را  دانشجوی عزیز  - گردی شام  در #قم 

خداوند بودید و اینجا قبول شدید )سهواََ or عمداََ( با جاذبه های 

این خطٔه عزیز، لذیذ و متیز بیش تر آشنا کنیم که اگر مجوزمان 

باطل نشود بازهم این کار را خواهیم کرد!

علی ای حال نویسنده است و قولش پس الوعده وفا 

 "سال چهاردهم برف قم"

با  است  قم، شهری  است.  این روزها هوای قم رسامً رسد شده 

آب وهوای گرم و خشک که در فصول رسد سال، تا دل و جگر و 

قلوه و دست وپایتان بخواهد، سوزورسما دارد؛ و از نوک بینی تا 

نوک انگشتانتان را رسخ و رس می کند 

کباب  بار  چند  هفته ای  همسایه اش  که  خانه ای  مثل  قم  در  ما 

می خورد دود کباب، اصالح کنید " سوز برف"داریم،

)قم هرچه قدر گرم و خشک است در عوض روستاهای اطرافش 

برف های  یک بار  سال  هرچند  البته  و  هستند!(  دوم  سیربی 

خاطره انگیز! اما هیچ کدامشان برف سال ۸۶ منی شوند!

نگارنده آن زمان دوران ابتدایی خود را به رس می برد و باید بگویم 

که حدود ۱۵،۱۶ روز تعطیلی، خاطره ای ساخت برایامن از نوع 

دانش آموزان.  همٔه  بخصوص  همه.  برای  البته  فراموش نشدنی. 

چند وقت پیش از دوستی شنیدم که در مدرسه پرسانه ای، برخی 

در  می زدند  »خرغلت«  زمان  آن  در  شوق  شدت  از  بچه ها  از 

برف ها! )خر به معنای بزرگ و اینجا به معنای نهایت و ته امری 

که شادی و رسخوشی در آن بود!( 

و  تاریخ  مبدأ  به عنوان  سال  آن  از  قم  معارص  تاریخ نگاری  در 

سال"برف قم" یاد می شود!

برفی که با لهجٔه قمی بخواهم بگویم: »برف ِن ووو، برف بوو. 

تا زانوها هر آدِم که می دیدیش، برف بوو« خاطرات برف انبار 

رفنت هم برای عده ای دیگر ته تفریحات زمستانٔه قمی هاست که 

از جانب  نعمتی  با  تفریح  ندارد!  اجتامعی در آن معنا  طبقات 

خالق طبیعت که پیر و جوان و باالشهری و پایین شهری منی شناسد 

آن روز هرکس را می بینی در حال رسخوردن است با تیوپی و یا 

تکه پالستیکی و حتی کف پوش ماشینی 

و چه روزی است آن روز!

هنوز هم اگر اینجا برف و برفکی بیاید، کوچک و بزرگ دنبال 

هویج گندیده و غیر گندیده ای برای ساخت آدم برفی می گردند 

فوائد  از  که  قمی  هویج  )بخوانیدش  زردک  هویج  نه  البته  و 

بسیاری برخوردار است و حیف نی برا آدم برفک؟(. حاال اگر شام 

دانشجویی باشید که از جاهای رسدسیر ایران آمده باشید، بعید 

است حس و حال ساکنین قم را در زمان بارش برف درک کنید! 

از مسابقه آدم برفی و حیوان برفی در قم چیزی در خاطرم نیست 

اما اگر برف به تورمان و در ترم ما دانشجویان بخورد، همه به هر 

نهاد و کانون و انجمنی که دایر است تقاضای چنین مسابقه ای 

را می دهیم. قول هم می دهیم چیزهای خوبی بسازیم و آن قدر 

تخلیه انرژی کنیم و با جمالت انگیزشی به خودمان روحیه تزریق 

جمله  )از  نزنیم.  جا  ایده هایامن  از  فارغ التحصیلی،  تا  که  کنیم 

کارهای مؤثر در جهت پیرشفت، تفریح و اسرتاحت به موقع(

خالصه اگر کاپشن و سویرشت و پالتو و شال و گردن و... می آورید، 

خیالتان راحت بار الکی نیست؛ قم به قدری رسد می شود که از 

اینها و بیش تر از اینها استفاده کنید. 

در آخر به یاد رضب املثل برفی، »هرکه بامش بیش، برفش بیشرت« 

هرکه قم شناسیش بیش، قم گردی اش بیشرت و هر که قم گردی اش 

بیش، غرغرش کمرت )یا کیفش کوک تر(

#قم_گردی

مائده اسالیم
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مطالعـه  را  کتـاب  ایـن  بـار  چندیـن  کـه  خواننـده ای  به عنـوان 

کـرده اسـت بایـد بگویـم کـه در ایـن کتـاب صدهـا داسـتان از 

ریچـل هالیـس مؤلف، سـخران وبالگراهل ایاالت متحـده آمریکا 

خوانـده می شـود کـه هر یـک از این داسـتان ها روایتگـر تجارب 

تلخ وشـیرین نویسـنده اسـت.

بـا خوانـدن ایـن خاطـرات در ذهـن خواننـده نقـش می بنـدد که 

هـر زنـی درهرجایگاهی قادر به کنرتل زندگی خویش اسـت. »تو 

خـودت کنـرتل زندگـی خویش را دردسـت داری، تو فقـط یک بار 

و فقـط یک بـار شـانس زندگی کـردن داری و ایـن زندگـی دارد از 

دسـتت مـی رود.« یکـی از عواملـی کـه منجـر بـه ارتبـاط خـوب 

خواننـده بـا کتـاب و نویسـنده می شـود دوسـتانه و غیررسـمی 

علی الخصـوص  اسـت  ترجمـه  سـبک  و  نوشـتار  سـبک  بـودن 

خواننـدگان زن کـه به گفتـٔه ریچـل، جزءبه جـزء کاری کـه انجـام 

می دهـد فقـط بـرای ایـن اسـت که بـه آسـان تر شـدن زندگی زن 

هـا کمـک کند. نکته قابل تأمل بعدی این اسـت کـه اگر مخاطب 

ناآشـنا به موضوع کتاب باشـید می پندارید کـه این کتاب مختص 

خانم هـا می باشـد و فقـط آنان هسـتند کـه می تواننـد از مطالب 

خـودت بـاش دخـرت بهـره بربنـد امـا بایـد بگویـم کـه سـخت در 

اشـتباهید. ایـن کتـاب بـه آقایـان دیـد تـازه ای می دهـد تـا آنهـا 

بتواننـد بـا خواندنـش فـراز و نشـیب هایی کـه یـک زن در طـول 

زندگـی بـا آن مواجـه می شـود را درک کننـد. از جذابیت هـای 

خـودت بـاش دخـرت ایـن اسـت کـه ریچـل هالیـس تـالش می کند 

صادقانـه ناکامی هـای خویـش را در راه رسـیدن بـه اهدافـش بـه 

تصویـر بکشـد و بـه خواننـده نشـان دهد کـه چطور توانسـته با 

وجـود متـام شکسـت ها، زندگـی خویـش را بـه سـمت موفقیـت 

سـوق دهـد. او معتقـد اسـت هر شکسـتی کـه متحمل می شـود 

او را قوی تـر از پیـش مـی کنـدو عاملـی کـه منجـر بـه موفقیـت 

وی شـد ایامنـش بـود. »در میان ایـن افکارهولکناک انگارشـنیدم 

کـه خـدا از مـن پرسـید آیـا بـه آنچه مـن برای تـو مقدر کـرده ام 

ایـامن داری؟« از دیگـر ویژگی هـای ایـن کتـاب ایـن اسـت کـه 

هـر فصـل از ایـن کتـاب از دیگر فصل ها جداسـت در واقع شـام 

می توانیـد هـر فصلـی که دلخواه تر اسـت را در ابتـدا بخوانید 

و نیـازی بـه خوانـدن بـه ترتیـب نیسـت. در پایان متایـل دارم 

توجـه شـامرا بـه نقدهایـی که بر کتـاب خود باش دخرت شـده 

اسـت جلـب کنـم: لیـس در ایـن کتـاب بیـان می کنـد: »تـو، و 

تنها تو، درنهایت مسـئول این هسـتی که چه کسـی می شـوی 

و چقـدر شـاد هسـتی.« مـن بـا ذهنیـت تـالش می کنـم کـه 

شـاد باشـم امـا آیـا ذهنیت مـن برای شـادبودنم کافی اسـت؟ 

ایـن سـبک نوشـتار، گویـی می خواهـد ایـن را بیـان کنـد کـه 

خانـم هالیـس اصـالً بـه ایـن مسـئله توجـه ندارند کـه عوامل 

مهمـی به غیـراز افـکار وجـود دارد کـه بـر سـالمت و زندگـی 

انسـان ها اثـر می گـذارد عواملـی مانند فقـر، خانـواده، محیط 

زندگـی، جامعـه. ممکـن اسـت کسـی باشـد کـه خانـواده اش 

مانـع شـود کـه او همچون نویسـنده این کتاب بـرای پیرشفت 

بـه شـهری دیگـر نقل مـکان کنـد آن هـم به تنهایـی اگـر هـم 

ایـن کار قابل اجـرا باشـد نیـاز بـه پـول هنگفتـی خواهـد بـود 

البتـه اگـر مخاطب یـک آمریکایی سفیدپوسـت ثرومتند باشـد 

حتـامً می توانـد مثـل خانـم هالیـس بـدون هیـچ مانعـی شـاد 

باکمـی تأمـل می شـود در  بنابرایـن  باشـد و پیرشفـت کنـد؛ 

افـکار نویسـنده کمـی نژادپرسـتی را مشـاهده کـرد چـرا کـه 

ایـن سـخنان انگیزشـی حوزه هـای دیگـر بـه طـور مثـال حوزه 

پوشـش  را  کشـورها  دیگـر  فقـرای  یـا  آمریـکا  سیاه پوسـتان 

منی دهـد. به شـخصه بـرای بنـده آنچـه مـرا تشـویق بـه خرید 

و مطالعـه ایـن کتـاب کـرد ابتـدا نام ایـن کتـاب وبعدخواندن 

مقدمـه پرمحتـوا و جـذاب آن بـود ونـه بـه دلیـل پرفـروش 

بـودن آن، بـا ایـن اوصاف خوشـحال می شـویم شـام هم کتاب 

را بخوانیـد و نظرتـان در ایـن مـورد با ما به اشـرتاک بگذارید.

قند و نقد
#عینک_بزنید

نقد و بررسی کتاب »خودت باش دختر«

الهام نریماین
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آقا ... بازهم بازی؟ 
عمل  به  را  عذرخواهی  مراتب  گرامی  مخاطب  از  کار  ابتدای  همین 

می آورم که بازهم دارد مطلبی دربارٔه این موضوع می خواند.
بس   از  و  منی آورید  تاب  دیگر  که  می کنید  احساس  واقعاً  اگر  اصالً 
این فیلم را شنیده اید، صورتتان سبز شده، همین  حاال  همه جا اسم 
این نوشته را رها کنید و رساغ بقیه ی نوشته های جالب و مفید این 

مجموعه بروید. 
نه؟ با ما می مانید؟

خیلی از شا متشکریم که با ما همراه می شوید و نقدی  نه چندان 
متخصصانه را درباره ی یکی از رسیال های مطرح این روزها، می خوانید.

فقط گفته باشم، اگر تا آخر خواندید و نشد آنچه که باید می شد، ما 
را مورد عنایت قرار ندهید، 

هرچه که باشد اسلحه ای در کار نبود... بود؟!
در ابتدا اجازه بدهید کمی بپردازیم به NETFLIX، این غول تولید 
تا  می شود  مختلف  کشورهای  مالی  حامی  که  آمریکایی  محتوای 

فیلم هایشان را بسازند.
با  که  است  از جدیدترین رسیال هایی  یکی  ما؛  بحث  اما موضوع  و 
قرار  مخاطبان  توجه  مورد  بسیار  و  شده  ساخته  نتفلیکس  حایت 

گرفته: اسکویید گیم یا بازی مرکب!

بازی مرکب با نویسندگی و کارگردانی هوانگ دونگ-هیوک که حتاً 
را نصفه خواندید، صحنه سازی های بسیار حرفه ای و طبیعی  اسمش 
دارد؛ محیط مناسبی که اشخاص بتوانند در آن، دور هم یک بازی ای 

انجام بدهند و در آخر مبیرند!
عنرص پارادوکس یکی از اصلی ترین عنارص این فیلم است. هان طور 
و  موسیقی  همراه  به  کودکانه،  بازی های  و  صحنه ها  می بینیم،  که 
رنگ بندی شاد را با فضای ملتهب، فریب کاری، خودخواهی، مرگ و... 

همراه کرده است.
از  دم  دامئی  به طور  بازی  است! عوامل  کار، عدالت  دیگر عنرص  و 
بی عدالتی های  داستان،  جای جای  در  که  درصورتی  می زنند  عدالت 

واضحی صورت می گیرد.
و  گرفته  درستی صورت   به   پرماجرا  داستان  این  در  شخصیت پردازی 
و  فرعی(  )هرچند  شخصیت ها  زندگی  داستان  با  خوبی  به   مخاطب 

عواملی که او را وارد این بازی مرگبار کرده است، همراه می شود. 
از نقاط قوت این رسیال می توان به بازیگران خوب آن اشاره کرد که 
به  خوبی از عهده ی نقش هایشان برآمده اند؛ زبان بدن، حس صورت، 
لحن صحبت و... ازجمله نکاتی هستند که در بازی بازیگران قدیمی  

و جدید این مجموعه می توانید ببینید! 

❗❗هشدار اسپویل❗❗

نقد محتوا
اگر قصد دیدن فیلم را دارید، از اینجا به بعد ماجرا را بعداً بخوانید! 
داستان فیلم از یک پیروزی موفقیت آمیز رشوع می شود و به 

یک پیروزی شکست خورده ختم می شود.
اصلی  شخصیت  عدیده ی  مشکالت  و  فقر  از  ماجرا 
آشفته  زندگی  با  را  ما  نویسنده  و  می شود  رشوع 

نهایت  او همراه می کند. در  و شکست خورده ی 
وی مجبور می شود به  عنوان آخرین تالش برای 
راهی  در  قدم  خود،       وضعیت  از  رهایی 

ناشناخته بگذارد و بازی کند!
زمانی  که  نیز  او  کودکی  از دوستان  یکی    
این  وارد  بود،  تحصیل کرده  و  موفق  مردی 
که  فضایی  چنین  در  ولی  می شود،  مکان 
چه  رفاقت  ندارد،  جایگاهی  انسانیت 
پا  زیر  چیز  همه  داشت؟  خواهد  معنایی 

گذاشته می شود!
بعد از اولین بازی، شوک بزرگی به آنها وارد 
از آن تو  این تو مبیری  شد و فهمیدند که 
آخرین   = خطا  »اولین  نیست!  ها  مبیری 

خطا!«

قند و نقد
# تخمه_بیاورید

نقد و بررسی سریال اسکویید گیم

زهرا کیاین
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افراد زیادی برای رشکت در این بازی مرگبار داوطلب 
شده بودند. انسان هایی که همه شان به نوعی، از فقر 
و مشکالت رنج می بردند، اما در هان ابتدا، تعداد 
افراد  آنها کشته می شوند؛ به همین دلیل  از  زیادی 
بازی  پایان  به  رای  که  می گیرند  تصمیم  باقی مانده 

بدهند.
وارد  دموکراسی  عنرص  که  است  موقعیت  این  در 
داستان می شود. رای گیری حقی بود که عوامل بازی 
در  ماجرا  آیا  ولی  بودند.  داده  رشکت کنندگان  به 

همین جا به پایان می رسد؟ 
پایان پیدا می کند،  بازی  با رأی اکرثیت  اینکه  از  بعد 

در  دوباره  اما  برمی گردند.  عادی شان  زندگی  به  افراد 
به  خودشان  پای  با  و  می شوند  غرق  مشکالت  دریای 

به  با علم  بار  این   اما  برمی گردند.  پول«  »دوراهی مرگ و 
قوانین بازی...

قاری به قیمت خون!
بدبختی؟  طمع؟  بگیرند؟  تصمیمی  چنین  می شود  باعث  چیزی  چه 

نداشنت راه چاره؟
آیا جان تک تک آدم ها ارزشمند است؟!

اگر یک نفر کشته شود، جاعتی بهم می ریزند؛ اعراض، راهپیایی، 
تظاهرات... تا حق خونش پایال نشود. اما اگر صد نفر مبیرند چه؟

برای نفر صد و یکم همچنان خون خواهی هست؟
پس حتی مرگ هم می تواند عادی شود.

دیگر برای کسی مهم نیست که چند نفر جانشان را از دست بدهند. 
حتی از جایی به بعد غریزه ی حفظ جان در جنگل، افراد قوی تر را به

این فکر می اندازد که چه می شود اگر »بازی نکنیم و برنده شویم؟!« 
چرا انسان باید رس جان خودش ریسک کند؟

متام  زودتر  را  بازی  چرا  پس  می میرند.  ضعیف ترها  که  هرحال  به  
نکنیم؟!

روند داستان با حضور یک پلیس در کنار اتفاقات، جذاب تر می شود. 
هرچند برای مخاطب جای سؤال است که به طورمثال، چطور شارژ 
تلفن همراه آقای پلیس متام منی شد؟! یا اصالً چطور باآن همه دقت و 
مراقبت، کسی از تعقیب جان فشانانه و ورود قهرمانانه ی او به مقر، 

مطلع نشد؟
فعالیت های او به عنوان نیروی مثبِت حارض در داستان، هیجان فیلم 
را بیشر کرده بود. اما پایان خوبی را برای آن همه زحمتی که مأمور 
قانون کشیده بود، رقم نزدند... بنده ی خدا چقدر اطالعات جمع آوری 
هیچ  آخر  در  اما  داد،  انجام  مهلکه  از  فرار  برای  تالشی  چه  و  کرد 
مثری نداشت. فقط توانست گمشده اش را پیدا کند که هان را هم 
اتفاقاتی  دوم  فصل  در  اینکه  )مگر  بود!  بهر  منی فهمید  نخواستیم! 

بی افتد.( 
این  بداند »چه کسی پشت  این مدت، مخاطب می خواهد  متام  در 

ماجرا است؟« و چه سودی از این همه خون ریزی می برد؟
به   که  مالی  حامیان  می شود؛  روبرو  ها  وی آی پی  با  آخر،  در  که 
قصد متاشای بازی مرگبار آنها آمده بودند و از رقابت و کشته  شدن 

رشکت کنندگان لذت می بردند. 
ولی چرا؟! اصل ایده ی این بازی از کجا نشأت  گرفته بود؟

اگر هر روز صبح روی بلندترین برج دنیا که متعلق به تو است بیدار 
شوی و خدمتکارها آماده به خدمتت باشند و پول هایت آن قدر زیاد 

شده باشند که خودشان با پاروی برقی جارو شوند و... 

آنوقت چه؟ حس خوشبختی، موفقیت و معنا کجا می رود؟ 
در  که  رنگی   ۶ مدادرنگی  آن  کنی، حس  خرج  هم  پول  میلیاردها 
مسابقه ی دو دبستان برنده شده بودی، برمنی گردد. دیگر هیچ چیز 

خوش منی گذرد، هیچ چیز جالب نیست...
تفریحات  قدری  به   و  بودند  شده  ثرومتند  قدری  به   وی آی پی ها 
مختلفی را چشیده بودند که دیگر هیچ چیزی برای آنان جالب نبوده؛ 
به همین خاطر سفارش یک جام هیجان واقعی دادند، یک بازی با 
مهره های انسانی! یک تئاتر گالدیاتوری. البته در قرن بیست و یک!

در قسمت پایانی، نویسنده سعی کرده بود باشخصیت پیرمرد، یک 
غافلگیری را صورت بدهد. اما قضاوت با خود شا، آیا موفق شده 
بود؟ شاید باید دید در ادامه ی ماجرا، از پس پرداخت به این طرح 

برمی آید؟!
اما؛ صحنه ی آخر فیلم که به نظر بنده تأثیرگذارترین سکانس ماجرا 
بود: جایی که نویسنده پیام نهایی خود را رساند و توجه کمی به آن 

شد.
انسانیت  که  ها،  »وی آی پی«  تصور  برخالف  داد  نشان  که  لحظه ای 
از آدم های عادی، که هنوز شکمشان پر  درونشان مرده، در خیلی 
از خوِن هم  نوع نشده، انسانیت زنده است. این دنیا هنوز ارزش 
محبت را دارد. ارزش اینکه به هم اعتاد کنیم و در هوای رسد، بدون 

ترس از خنجر از پشت خوردن، همدیگر را در آغوش بگیریم! 

شدیم،فیلم  مشعوف  بسیار  شا  معیت  از  گرامی  همراهان  پ.ن: 
ایرانی یا خارجی بعدی ما را شا پیشنهاد دهید!
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در صنعت ترجمه، باید به دنبال نزدیک ترین و دقیق ترین تعبیر ها، برای انتقال مقصود نویسندٔه منت به مخاطب آن باشیم، دسرتسی 

به این امر در زمینٔه ترجمٔه شعر سخت تر است، زیرا به طور معمول در اشعار به دلیل استفاده از آرایه های ادبی و دیگر عنارص 

زیبایی سخن، دسرتسی به معنای مقصود سخت تر از متون ساده و نرث است .

همچنین ترجمٔه شعر به صورت نرث، ممکن است از زیبایی و تأثیرگذاری شعر بکاهد.

در ترجمٔه شعر به شعر، ما سعی داریم ضمن حفظ اثرگذاری و زیبایی، به انتقال مفهوم و در صورت امکان، معنای دقیق منت مبدأ 

بپردازیم. همچنین ترجمٔه شعر به صورت نرث، ممکن است از زیبایی و تأثیرگذاری شعر بکاهد.

در ترجمٔه شعر به شعر، ما سعی داریم ضمن حفظ اثرگذاری و زیبایی، به انتقال مفهوم و در صورت امکان، معنای دقیق منت مبدأ 

بپردازیم.

 

یا قلیال يف التالقي و كثريا يف قلبي

ترجمه اصلی:

ای که تو را کم می بینم اما در دمل بیشرتین جا راداری!

ترجمه شعر به شعر:

ای که در قلبم تو بسیاری ولی

در مالقات تو سهمم اندک است! 

یَراك قلبي و إن ُغيِّبَت عن برصي

و ناظر القلب اليخلو من النظر ...

»القايض الفاضل«

ترجمه اصلی:

اگرچه جلوی چشمم نیستی، اما قلب من تو را می بیند،و آن کسی 

که با قلب می بیند، از نگاه کردن باز منی ماند.

ترجمه شعر به شعر:

از نگاهم غایبی، قلبم که می بیند تو را

آنکه با قلبش ببیند از نظر بی بهره نیست.!

زهرا ایزدی نیا، سیده مسانه حسیین

فثوبك مثل شعرك مثل حظي

سواد يف سواد يف سواد

»دعبل الخزاعی«

ترجمه اصلی:

پیراهنت مانند مویت و مانند بخت من

سیاه در سیاه در سیاه است.

ترجمه شعر به شعر:

لباست مثل مویت مثل بختم

سیاه اندر سیاه اندر سیاه 

از  دعبل ات شکسپیر
پلی به جهان عرب
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ما آدم ها خیلی به هم شبیه هستیم؛ خیلی وقت ها مثل هم فکر می کنیم یا مثل هم رفتار می کنیم. عالقه ها و عادت هایامن هم 

همین طور است. آن قدرها از همدیگر دور نیستیم. بااین حال تفاوت هایامن هم کم نیست. همه مان یک رنگ هم که باشیم، یکی 

پررنگ است، دیگری کم رنگ. یک وقت هایی انگار زبان هم را منی فهمیم. وقت هایی که یکی مان این طرف دنیاست و دیگری آن طرف، 

دیگر واقعاً حرف هم را منی فهمیم! دل هایامن با هم غریبه نیست، ولی در سایه زبان با یکدیگر بیگانه می شویم. ترجمه پلی است که 

می کوشد ما آدم های غریِب آشنا را یک قدم به درک بهرت از یکدیگر نزدیک کند.

Joy 
Joy and woe are woven fine,
A clothing for the soul divine,
Under every grief and pine,
Runs a joy with silken twine. 
It is right it should be so,
Man was made for joy and woe,
And when this we rightly know,
Safely through the world we go. 

شادی
غم و شادی باظرافت به یکدیگر بافته شده اند،

و چون لباس بر تن روح واالی انسان می نشینند،
غصه درختی است که زیرش

شادی ای از جنس ابریشم روان است. درست است باید 
همین طور باشد،

برش برای خوشی و ناخوشی آفریده شده است،
و آن زمان که این حقیقت را به درستی دریابیم،

با فراغت به هر کجای دنیا خواهیم رسید. 

My Pretty Rose Tree 
A flower was offered to me,
Such a flower as May never bore;
But I said, 'I've a pretty rose tree,'
And I passed the sweet flower o'er. 
Then I went to my pretty rose tree,
To tend her by day and by night;
But my rose turned away with 
jealousy,
And her thorns were my only 
delight. 

رز زیبای من 
گلی را به من عرضه کردند،

که از حضورش سیر منی توانستی شد؛
اما من گفتم: "من خود رز زیبایی دارم"،

و از آن گل عزیز چشم پوشیدم. پس نزد رز زیبایم رفتم،
تا شب و روز تیامرش کنم؛

ولی او با رنجیدگی از من روی گرفت،
و خارهایش به تنها دلخوشی من بدل شد. 

  

 William Blake

ویلیام بلیک
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وز که من دارم می نویسم، زخم هنوز تازه  است و حتی صله ای هم  وزها چه می نویسند... ؟ اما امر نمی دانم بعدها از این ر
نبسته. چه بسا که هیچ وقت هم نبندد! اما اگر زخمت عمیق هم باشد، قانون بقا می گوید بوی خون در جنگل نوید وعده  ای 
و غذا به صرف خودت! پس  باید حرکت کنی، باوجود  تازه  را می دهد و اگر یکجا بمانی؛ یعنی خودت میزبان شده ای برای سر

اینکه درد داری و هوا سرد است و جنگل تاریک، اما ماه، راه را کم و بیش نشان می دهد و امید داری به چندساعت دیگر...
با خودت زمزمه می کنی »حتی اگر امشب ده سال هم طول بکشد بازهم قطعا صبح می آید...قطعا!«

اذیتت می کند، نه؟  اینکه نمی دانی چقدر تا صبح مانده و انرژی ات را چگونه جیره بندی کنی! بارها به عقب برمی گردی 
تا کسانی را که زمین خورده اند بلند  کنی.

هوا سردتر و تاریک تر می شود و تو حتی آخرین چوب های قلبت را هم می سوزانی تا قطار همچنان حرکت کند و گرم 
بمانید... که سردی از مرگ می آید و تسلیم شدن در لغت نامه  ی شما معنی نشده!

حس  آنچنان  را  بدنت  اعضای  سرما  شدت  هستند.از  جایشان  سر  هنوز  شوی  مطمئن  تا  می کشی  پا هایت  به  دستی 
اما  باشد  سنگین تر  اضطرابت  کوله ی  می شود  باعث  نیستی،  تنها  خودت  مسئول  اینکه  نبوده اند.  اول  از  انگار  نمی کنی 
شاید اگر هرکدام خودتان تنها بودید خیلی وقت پیش عرصه را رها می کردید! مدتی بود که از نگاه ها می فهمیدی دارند 

وکم کنی یا هردویش ادامه می دهند... اما این خوب نبود! ودربایستی، ر از در ر
از  مشتاق  نگاه های  و  چطور؟«  تو  شدم،  خسته  کمی  »من  گفتی:  و  کشیدی  شانه شان  به  دستی  رفتی،  تک تک شان  سراغ 

حس همدلی را به جان خریدی.
وقتی بار یکدیگر نباشیم، تحملش دست جمعی راحت تر است!  ما، هرچقدر هم خوددار و قوی، گاهی احتیاج داریم که 

حالمان را به اشتراک بگذاریم. اینکه بدانی فقط تو نیستی که درد می کشی و تنها نماندی! اما خستگی احتیاج دارد به...
پیری کنار گوشت می گوید: »جوان! خستگی در کردن، پا پس کشیدن نیست. تجدید قواست برای محکم تر ادامه دادن. 
می گوید،  راست  ما ست!«  تالش  از  نشان  پیشانی،  عرق  و  کمر  گرفتگی  خسته شده ام...  بگویی  گاهی  اگر  ندارد  اشکالی 
ود اما بازدمش گرمای تن را با خود نبرد. پیرترها  به اشتباه سخت گرفته بودی. استراحت می کنید، به قدری که دمی بر
می کنید.   جابه جا  و  تقسیم  را  بارها  می گیرد؛  را  بزرگتری  دست  هرکس  می گیرند؛  وحیه  ر جوان ها  می گویند؛  یاعلی 
دیده اند،  را  این فیلم  دارند،  بارها  تجربه  بزرگترها  قطعا نیست!  نه،  راه حل؟  مغز اما؛  زدن  دور  برای  خوبی است  راه  تنوع؟ 
ضرب آهنگ  و  عقب داده،  شانه های  باال،  سرهای  از  را  این  توان،  و  دارند  امید  جوان ترها  بشود!  چه  است  می دانند قرار 
گام هایشان می توان فهمید! اما  کوچکترها هنوز نه آنقدر جان دارند که پا به پای بقیه بدوند، نه آنقدر تجربه که چیزی از 
و بدانند و نه آنقدر فکرشان قد کشیده که آینده را ببینند. حق دارند... بچه که خسته می شود نمی توان او را به  تقسیم نیر
وی زمین کشیده می شود و نگاهش آرام آرام خاموش ... باید بچه ها را به دندان گرفت. جنگل  ور حرکت داد.پاهایش ر ز

رحم سرش نمی شود. بچه و بزرگ ندارد جنگل، جنگل است!

ابز بگویم گذرد...

ریحانه سادات خرم
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وید، آسمان تاریک تر می شود و هوا سردتر. انگار که زمین آخرین  کم کم صدای جوان ها هم در می آید. هرچه پیش  می ر
و به خاموشی   پس  مانده های خاطرات خورشید را هم به دست فراموشی سپرده... و در این بین سوسوی قلب جوان ها ر

است! این بار پیر دیگری فریاد می زند: »فراموش نکنید، تاریک ترین دقایق شب، نزدیک ترین لحظات به طلوع است.«
به  و  ر آتش  وی  ر می ریزند  نفت  موقع  »به  می گوید:  آرام  گوشت  کنار  کسی  می کنی،  نگاه  واکنششان  و  جمع  به 
خاموشی!«لبخندی می زنی و می گویی: »کارشان را خوب بلدند، هرچه باشد ده ها جنگل بیشتر از ما گذرانده اند!« چیزی 
»درست  می گویی:  و  برمی گردی  پیرمرد  سمت  به  می کنی.  نگاه  بیشتری  دقت  با  می کند.  جلب  را  توجهت  آسمان  در 

می بینم؟«
لبخندی می زند.

- درست می بینی، اما نه آن چیزی را که می خواستی!
پکر می شوی.

- مگر این پیشانی بند سفید بر سرسیاه آسمان نشان صبح نیست؟
نفس عمیقی می کشد، آنقدر که به سرفه می افتد.

- هر نوری طلوع نیست پسرجان، حواست را جمع نکنی راحت دور می خوری!
سر تکان می دهی.

- پس چیست؟
وی چشم هایت می تکاند. با نگاه گرمش سرمای دلخوری را از ر

- خودش نیست، اما مقدمه اش، چرا!
اسمش فجر است، از نوع کاذب. از طرفی ناراحتت می کند که چرا صبح نشده، از طرفی هم خوشحالت می کند که شب 

تمام شده... 
وم آبی به صورتم بزنم. باید وضو بگیرم...  بگو بارها را زمین بگذارند، می ر

***
وز که من دارم می نویسم، فجر کاذب را تازه دیده ایم. امر

اینکه چقدر تا صبح مانده و صادقشان کی می آید؟ خدا می داند...
اما خداراشکر، می دانیم شب تمام شده.

از  کمی  اگر  که  ندارد  اشکالی  می کنم  فکر  رفته ایم.  راه  شانه  به  شانه  صبور  اما  داغ دیده  خسته،  زخمی،  را،  شب  تمام  ما 
صبح را بخوابیم و تجدید قوا کنیم. بچه نسیمی کنجکاو از الی پنجره ی نیمه باز، پاورچین پاورچین داخل می شود و گونه ی 
وم وضو بگیرم و شاید کمی آب  بازی، که خواب از سرم بپرد تا قبل از  خیس و سرخم را نوازش می دهد!فکر می کنم باید بر

ویای طوالنی را جزء به جزء ثبت کنم. شاید هم سیلی ای به خود بزنم تا مطمئن شوم خواب بود یا... فراموشی، این ر
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زنده رود
کجاست خندٔه خشکیده رب لبانت رود؟

کجاست روح روانت؟ از آشیان مطرود ...

کجاست اقیق رب گل نشستٔه راهت؟
بدون موج هچ دارد سکوت ردیا سود؟

کجاست همهمه اهیی هک هم مسیرت نیست؟
کجاست حال خوش عاربان انمحدود؟

هچ شد هک زندگی ات رغق شد هب بی آبی؟
رد این زخاهن زمانی بهار جاری بود

تو ماه اهست زخانی، هچ دری فهمیدم
ربای این خبر اما هچ زود بود، هچ زود ...

هک زنده رود، همان آب زندگانی بخش
همان هک رنگ اصالت هب شهر می ازفود

رتک رتک شده رد بین بستری تب دار
و رد غم بی مهری از زماهن جان رفسود

شبیه قصٔه سلطان حسین، شاهی هک
هب دست خودش رکده بود عهد خود انبود ...

ندارد عاقبتی، این گواه اتریخ است ...
کسی هک دست هب اتراج اصفهان آلود

شبیه رود هب راهت رواهن خواهم شد
مسیر عشق، هک رهزگ نمی شود مسدود

تو را دوباره شبیه بهشت خواهم دید
رما زهار امید است، اصفهان، بدرود

علیرضا کبیری
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مناسبی  بستر  ُبعد،  یک  از  دانشجویی  نشریات 

است برای نویسندگانی که عالقه دارند دغدغه ها 

و ایده های خود را برای جامعه دانشگاهی ابراز و 

سهمی در آگاهی بخشی داشته باشند و از بعدی 

دیگر محفلی برای آموختن کار تشکیالتی، نوشتن، 

گفت و گو و کسب تجربه های گرانبها است.

و  فعال  دانشجوهای  از  جمعی  راستا  این  در 

و  زدن  قلم  به  اقدام  مند  دغدغه  و  ذوق  خوش 

انتشار نشریه فرساد کرده اند.

با سپاس از همراهی شما و مطالعه این قسمت 

این  مسیر  در  که  است  افتخار  باعث  نشریه،  از 

ماهنامه با شما همراه باشیم.

های  زمینه  در  همکاری  به  تمایل  صورت  در 

طراحی  طنزپردازی،  شعر،  عکاسی،  نویسندگی، 

نظراتتون  و  پیشنهادات  ارائه  و  آرایی  صفحه  و 

و  ایتا  های  پیامرسان  در  آیدی  این  به  میتوانید 
تلگرام پیام دهید:

@6sadat6


