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سخن
ــم،  ــانه ی ه ــه ش ــانه ب ــد . ش ــد بودن ــیار متح ــردم ، بس م
چونــان ذرات ریــز ماســه ایســتاده بودنــد و رویای رســیدن 

بــه دریــا را میدیدنــد.
ــادی  را ــای زی ــه ه ــد ،  ماس ــذر و م ــر ج ــا ه ــا ، ب ــه دری ــنیدند ک ــی ش م
ــک  ــه فل ــر ب ــای س ــان آب ه ــت  طغی ــای ابه ــوق تماش ــا ش ــد ام ــی بلع م
ــرای  ــا ب ــد ام ــد بودن ــا متح ــود . آنه ــوده ب ــا رب ــی را از آنه ــیده، آگاه کش
ــت.  ــش را داش ــل و قال ــا قی ــودن ، تنه ــا ب ــه از دری ــرابی ک ــه س ــیدن ب رس
تقدیــم بــه رودی  کــه خشــکیدن را ،  بــه تبانــی بــا قیــل و قــال ســراب هــا 

ترجیــح داد.
تقدیم به روح جاودان علی انصاریان و مهرداد میناوند.
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صادق صریف

ســـــــــــــیاســــــــــــی

در آســتانه ی چهــل و دومیــن ســالگرد 
پیــروزی انقــاب اســامی علیــه ظلــم 
و اســتبداد و اســتکبار جهانــی، بررســی 
عملکــرد، ویژگــی هــا و وظایــف دانشــجویان 
، دارای اهمّیتــی دوچنــدان مــی باشــد . قبــل 
از بررســی نقــش و وظایــف دانشــجو نســبت 
انقــاب اســامی بــه ویژگــی هــای منحصــر 
ــی  ــاره م ــجویان اش ــب دانش ــرد غال ــه ف ب

نماییــم:

ویژگی های منحصر به فرد دانشجویان
1.آگاه و بصیر

یکــی از بــزرگ تریــن ایــده پــردازان انقــاب 
ــتی  ــر بهش ــهید دکت ــت اهلل ش ــامی آی اس
ــد:  ــی فرماین ــجویان م ــژه دانش ــگاه وی ــا ن ب
ــر  ــت؛ اگ ــه اس ــوذن جامع ــجو م »دانش
ــی  ــا م ــت قض ــاز اّم ــد نم ــواب بمان خ
شــود.«1 ایــن ســخن زیبــا و رســای شــهید 
ــگاه  ــانگر جای ــتی ، نش ــر بهش ــوم دکت مظل
دانشــجو اســت؛ البتــه زمانــی دانشــجو مــی 
ــا  ــه ایف ــوذن« را در جامع ــش »م ــد نق توان
نمایــد که نســبت بــه اتفاقــات پیرامــون خود 
و جامعــه بــی تفــاوت نباشــد؛ بلکــه آن هــا را 

ــد. بشناســد و تحلیــل نمای

2.دارای تالش علمی
ــم  ــای مه ــی ه ــی از ویژگ ــک یک ــدون ش ب
»دانشــجو« تــاش علمــی و حرکــت در ایــن 
زمینــه می باشــد. اگر دانشــجویی نســبت به 
تحصیــل علــم و جهــش علمــی کشــور بــی 
تفــاوت باشــد، در حقیقت عنوان »دانشــجو« 
ــده  ــبت داده ش ــان نس ــه ایش ــتباه ب ــه اش ب
اســت. اگــر در هــر کشــوری »دانشــجویان«، 
تــاش علمــی نداشــته باشــند؛ بــدون شــک 
آن کشــور در زمینــه »علــم« و »فــن آوری« 
ــن »دانشــجویان«  ــاد و ای ــد افت عقــب خواه
هســتند کــه مــي تواننــد آینــده یــک کشــور 

را رقــم زننــد.

3.برخورداری از معنویت و اخالق
»دانشــجو« در جامعــه بــه عنــوان یــک 
ــردم  ــیاری از م ــت و بس ــرح اس ــو« مط »الگ
»دانشــجو« را بــه عنــوان الگــوی خــود مــی 
شناســند. زمانــی »دانشــجو« مــی توانــد در 
ایــن نقــش ظاهــر گــردد کــه از معنویــت و 
اخــاق اســامی بهــره منــد گــردد.از ســوی 
دیگــر دین مقــدس اســام در ســنین جوانی 
بیــش از ســایر ســنین ســفارش بــه معنویت 
نمــوده اســت؛ امــام صــادق علیــه الســام می 
ــاٌبّ  ــو ش ــرآن و ه ــَرا الُق ــن َق ــد: »َم فرمای
ُمؤِمــٌن ، اخَتَلــَط الُقــرآُن بَلحِمــِه و َدِمــِه«2  
هــر جــوان مؤمنــی کــه قــرآن بخوانــد، قرآن 

ــا گوشــت و خــون او در مــی آمیــزد. ب

ــن  ــف ای ــری در توصی ــم رهب ــام معظ   مق
خصوصیــت مــی فرمایــد: »در دوران جوانــی 
ــب  ــه جل ــود دارد ک ــی وج ــا و نورانّیت صف
رحمــت الهــی را بــرای انســان آســان مــی 

ــد«3 کن

4.آرمان گرایی
یکــی دیگــر از مشــخصه هــای دانشــجو ، 
ــی  ــان خواه ــی و آرم ــان گرای ــه آرم روحی
اوســت؛ بــه گونــه ای کــه ایــن روحیــه در 
میانســالی کمرنــگ می گــردد؛ »دانشــجو« 
مســیر  در  را  ویژگــی  ایــن  بایســتی 
ــت« و...  ــزت«، »عدال ــی«، »ع »آزادگ
ــا رشــد در مکتــب اهــل  ــدازد و ب ــه کاران ب
بیــت علیهــم الســام در جهــت رســیدن به 
حکومــت آرمانــی »مهــدوی« گام بــردارد.

5.حّق جویی و حقیقت پذیری
نیــروی  از  اســتفاده  بــا  »دانشــجویان« 
ــال حــّق و حقیقــت  ــی ، همــواره دنب جوان
اولیــن  تاریــخ،  گــواه  بــه  انــد؛  بــوده 
گرویــدگان بــه دیــن مبیــن اســام، جوانان 
بــوده انــد و پیامبــر اســام صــّل اهلل علیــه 
ــان  ــر نقــش جوان ــواره ب ــه و ســلّم هم و آل
در پیشــبرد اهــداف متعالــی اســام تاکیــد 

ــتند. داش

6.میل به زیبایی و جمال
یکــی از نــکات فطــری کــه خداوند در بشــر 
بــه ودیعــه نهــاده اســت، میــل بــه زیبایــی 
ــه  ــن میــل در دانشــجویان ب ــا ای اســت، ام
ــی باشــد؛  ــزون م ــودن اف واســطه جــوان ب
در روایــت وارد شــده اســت: حضــرت امیــر 
علیــه الســام بــه همــراه غــام جــوان خود 
قنبــر بــه بــازار بزازهــا مراجعــه نمــوده و دو 

ــد. ــه می نماین ــاس تهی لب

یکــی بــه قیمــت ســه درهــم و یکــی بــه 
قیمــت دو درهــم و لبــاس گرانتــر را بــه 
غــام می دهنــد! وقتــی غامشــان از 
ایشــان می خواهنــد کــه لبــاس گرانقــدر 
ــان  ــد، ایش ــن کنن ــرت ت ــود حض را خ

ــک  ــت شــاب و ل مــی فرمایــد: »ان
شــره الشــباب«4  یعنــی ای قنبــر 
تــو جــوان هســتی! و در تــو میــل 
ــال و  ــه جم ــادی ب ــت زی و رغب

ــاس  ــس لب ــت! پ ــی اس زیبای
ــر را شــما بپــوش! نیکوت

.1
2. کافی، ج2، ص603

3. بیانــات مقــام معظــم رهبری 
در جمــع شــرکت کننــدگان 
ملــی  همایــش   هفتمیــن 
نخبــگان جــوان؛ 1392/7/17

4. بحار االنوار، ج40، ص 324
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دانشــجویان در گرایــش بــه اســام و 
اوج اســام طلبــی و اســام خواهــی، 
نقــش  و  را کردنــد  کار خودشــان 
خودشــان را ایفــا نمودند.«3حّتــی پــس 
از انقــاب شــکوهمند انقــاب اســامی، 
ــداد تاریخــی کــه همــان  ــزرگ تریــن روی ب
ــت،  ــکا اس ــی آمری ــه جاسوس ــخیر الن تس
توســط دانشــجویان رقــم مي خــورد، کــه امام 
خمینــی )ره( از آن بــه عنــوان انقــاب دوم یاد 

نمودنــد.

 وظایف دانشجویان در انقالب اسالمی
ــه  ــر ب ــای منحص ــی ه ــه ویژگ ــه ب ــا توج ب
ــد،  ــان ش ــجو« بی ــرای »دانش ــه ب ــردی ک ف
ــردن  ــر و گ ــک س ــه او را در ی ــردم جامع م
ــه  ــد و چــون ب ــی بینن ــر م ــران باالت از دیگ
عنــوان الگــو در جامعــه معرفــی شــده 
اســت، بســیاری چشــم هــا و گــوش هــا بــه 
ســوی اوســت؛ تــا ببینیــد چــه حــرف، پیــام 
ــداری آن دارد!  ــرای جامعــه و بی و خبــری ب
حــال کــه او نقش تعییــن کننــده در جامعه 
خــود دارد وظایفــی ســنگین و ســترگی نیــز 
ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــه ب ــده دارد ک ــر عه ب

ــردد: ــی گ اشــاره م

ــد در  ــه امی ــتن روحی ــگاه داش ــده ن 1.زن
ــه ــود و جامع خ

ــا همــه اشــکاالت و انتقاداتــی کــه ممکــن  ب
اســت، »دانشــجو« بــه وضعیــت فعلــی، 
باالخــص وضعیــِت معیشــتی جامعــه داشــته 
باشــد، از ایــن نکتــه غافــل نیســت که اســاس 
انقاب شــکوهمند انقاب اســامی درســت و 
بــر اســاس مبانــی عقلــی و دینــی بوده اســت 
ــه  ــد جامع و وجــود برخــی از مشــکات نبای
انقابــی را دل مرده نماید، بلکه »دانشــجویان« 
موظفنــد با دمیــدن روح امیــد در آحاد جامعه، 
ــد. ــق آین ــکات فائ ــر مش ــد ب ــعی نماین س

2.تکیه بر دستاوردها
دانشــجو چــون اهــل مطالعــه اســت بــا اندکی 
ــه دســتاوردهای 42  ــد ک ــي یاب ــه درم مطالع
ــه  ســاله انقــاب اســامی باالخــص در زمین
ــرخ  ــی، ن ــی و فرهنگ ــتقال سیاس ــای اس ه
ــی،  ــداد دانشــجویان، جهــش علم ــواد، تع س
صنعــت دفاعــی و هســته ای، دانــش فضایــی، 
دانــش پزشــکی، زیــر ســاخت های اساســی 
در خدمــات  بــه مــردم )آب آشــامیدنی 
ســالم، بــرق، گاز، مخابــرات، تلفــن همــراه، 
ــی،  ــی، نظام ــعه صنعت ــت و ...(، توس اینترن
ــه هیــچ  ــو، کشــاورزی و ... ب داروســازی، نان
ــاس  ــل قی ــوت قاب ــت طاغ ــا حکوم ــه ب وج
نیســت و بــه روایــت آمــار ، جهشــی حیرت 
آور در ایــن زمینــه هــا صــورت گرفته اســت.

3.بیان مشکالت
دانشــجوی امــروزی بــر اســاس روحّیــه کمال 
گرایــی و زیباجویــی موظف اســت مشــکات 
ــان  ــایی و بی ــتی شناس ــه درس ــه را ب جامع
نمایــد. اوســت کــه مــی تواند بــا نقــد آگاهانه 
و منصفانه در رشــد و تعالی جامعه بکوشــد و 
اگــر مشــکات را همانگونــه که هســت بدون 
کــم و کاســت، یــا اغــراق بیــان نمایــد، امیــد 

اســت بتــوان درصــدد رفــع آن برآیــد.

4.مطالبه انقالبی و گسترش آن
در پایــان، ایــن نکتــه حائــز اهمّیت اســت که 
»دانشــجو« بــه خوبــی مــي دانــد کــه ریشــه 
ــه  ــه ک ــی جامع بســیاری از مشــکات کنون
ــت،  ــادی اس ــکات اقتص ــا مش ــب آن ه غال
ریشــه در فاصلــه گرفتــن از شــعار هــای اول 
ــوان  ــه عن ــجو ب ــس دانش ــت! پ ــاب اس انق
ــئوالن در  ــتی از مس ــه« بایس ــوذن جامع »م
رده هــای مختلــف مطالبــه بازگشــت و رجوع 
بــه شــعارها و آرمــان هــای انقــاب اســامی 
ــق و  ــه دقی ــن مطالب ــد و در ای ــته باش داش
ــه  ــن روحی ــد ای جــّدی باشــد و ســعی نمای
ــردم گســترش  ــن م ــری را در بی ــه گ مطالب
دهــد، اگــر ایــن مطالبــه عمومــی گــردد، بــه 
ــت المــال  ــه بی ــن دســت چپاولگــران ب یقی
کوتــاه خواهد شــد و مســئوالنی کــه از آرمان 
هــای مقــدس انقاب اســامی فاصلــه گرفته 
انــد، دوبــاره آرمــان هــای انقــاب را ســرلوحه 
کار خــود قــرار مــی دهنــد و یــا مجبــور بــه 

تــرک پســت هــای خــود مــی گردنــد!

ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــوان دانشجوس ــن ج ای
ــام  ــرت ام ــش حض ــن فرمای ــر ای ــواره ب هم
ــد:  ــته باش ــه داش ــت و توج ــه ای دق خامن
»جنبــش دانشــجوئی در کشــور مــا در 
تاریــِخ ثبــت شــده و شــناخته شــده ی خــود، 
همیشــه ضــد اســتکبار، ضــد ســلطه، ضــد 
اســتبداد، ضــد اختنــاق و بشــدت عدالتخــواه 

ــت.« 4 ــوده اس ب

7.دارای قلِب لطیف
یکــی از شــاخص هــای جوانــی کــه در 
ــب  ــتن قل ــود دارد، داش ــجویان« نم »دانش
لطیــف و رقیــق اســت؛ امــام صــادق)ع( 
ــن  ــاب أرق م ــب الش ــد: »قل فرموده ان
قلــب الشــیخ« 1  قلــب جــوان رقیق تــر از 

ــت. ــر اس ــب پی قل

نقــش انحصــاری دانشــجویان در انقــالب 
اســالمی

ــرای  ــه ب ــی ک ــی های ــه ویژگ ــه ب ــا توج ب
جوانــان دانشــجو بیــان شــد؛ مــی تــوان پــی 
بــرد کــه دانشــجویان جــوان در جنبــش های 
انقابــی نقشــی پررنــگ و موثــر داشــته انــد، 
بلکهایــن »دانشــجویان« بودنــد که بــا انگیزه 
و شــادابی جوانــی و دغدغــه هــای مختلــِف 
ــی،  ــی، سیاس ــی،  اجتماع ــادی، فرهنگ اعتق
اقتصــادی و ... در صــف مقــّدم انقــاب 
حضــور داشــتند و ایــن دانشــجویان بودند 
کــه بــا روحّیــه تحــّول خواهــی و آرمــان 
گرایی مشــت هــا را در مقابل مــزدوران 
و مســتکبران رژیــم منحــوس پهلوی، 
گــره نمودنــد و اولیــن شــهدا را 
تقدیــم میهــن اســامی نمودنــد.2 
ــن  ــری در ای ــم رهب ــام معظ مق
»در  انــد:  فرمــوده  رابطــه 
رژیــم گذشــته هــم 
علــی رغــم ســرکوب و 
فشــار و گمراه ســازی 
هــای  دســتگاه 
ــم  مختلــف آن رژی
ــره ــار، باالخ جب

1.  بحار االنوار، ج12، ص 280
 «، بــزرگ  نیــا«  مصطفــی   « شــهیدان   .2
شــریعت رضوی«  »آذر  و  قندچــی«  احمــد 
ــارد  ــمی ریچ ــدار رس ــه دی ــراض ب ــگام اعت هن
نیکســون معــاون رئیس جمهــور وقــت آمریــکا و 
همچنیــن از ســرگیری روابــط ایــران بــا بریتانیا، 
در تاریــخ 16 آذر 1332 در دانشــگاه تهــران  بــه 

ــیدند. ــهادت رس ش
ــه  ــری در جلس ــم رهب ــام معظ ــات مق 3. بیان
ــران  ــخ در مســجد دانشــگاه ته پرســش و پاس

13664/8/17
4. بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار 
اســاتید و دانشــجویان در دانشــگاه علــم و 

صنعــت  1387/09/24
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عشق
سا حسیین

سیده مه

یم کند؟
ــــــــــه 

جــــــسم ما چـــ
با 

ــدارد.  ــته گام برمی ــته آهس آهس
ــد و  ــی میگری ــدود ، گاه ــی می گاه

گاهــی لبخنــد میزنــد و در نهایــت ، بــه 
ــش میکشــد.  آت

عشــق ، مــادری اســت کــه همــه ی مــا، همواره دســت 
نوازشــش را بــر ســر قلبمــان احســاس کــرده ایــم. بــرای 

لحظــه ای کوتــاه، تمــام جهــان پیرامونمــان محــو شــده و عضــو 
مســتقر در ســمت چــپ ســینه مــان برای کســی تپیــده. لحظــه ای 

کوتــاه کــه تمــام جهــان پیرامــون خــود را بــه اســارتی شــیرین درآورده 
و جانمــان را بــه وجــود دیگــری ، پیونــد میزنــد. شــاعران دربــاره اش شــعرها 

گفتــه انــد، نقاشــان بــه تصویــرش کشــیده انــد و خواننــدگان ، فریــادش زده اند و 
در نهایــت، پیرامــون واژه ای ســه حرفــی، جهانــی شــکل گرفتــه کــه دل هایمــان را به 

هــم متصــل میکند.

»عشــق« نــام  بــه  ای  واژه  پیرامــون 
امــا بــه راســتی، عشــق چیســت؟ از کجــا آغــاز 
ــزی  ــه چی ــود؟ چ ــتقر میش ــا مس ــده و کج ش
باعــث آن اســت؟ یــک احســاس، انگیــزه و 
ــا  ــا صرف ــوی اســت؟ ی ــی بســیار ق ــل درون تمای
ــه  ــارا ب ــه م ــت ک ــز اس ــیمیایی مغ ــرات ش تغیی
مهمتریــن   ، پرسشــها  ایــن  گرفتــه؟  بــازی 
ــا ســال  ــه طــی میلیونه پرسشــهایی هســتند ک
دربــاره عشــق مطــرح شــده انــد و تــا حــدی مهم 
و حیاتــی انــد کــه توانســته انــد در گــذر زمــان 
ــان  ــه و اذه ــایه انداخت ــا س ــام فرهنگه ــر تم ، ب
ــا خــود همــراه کننــد. امــا  میلیونهــا انســان را ب
بــه راســتی میتوانیــم پاســخ واحــدی بــرای ایــن 
ــان  ــه در خــور ش ــم؟ پاســخی ک پرسشــها بیابی

ــد. ــق« باش ــدس »عش ــم و ومق واژه عظی
البتــه کــه نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه 
تعریــف واژه ی عشــق ، بســیار ســخت و دشــوار 
اســت، چــرا کــه بــه هیــچ وجــه نمیتــوان تمــام 
ــان در  ــده  درون وجودم ــته ش ــات انباش احساس
ــد  ــا چن ــق را،  در تنه ــا عش ــری ب ــان درگی زم
ســطر تعریــف کــرد امــا بــه طــور کلــی میتــوان 
ــد  ــک پیون گفــت:» عشــق، شــامل توســعه ی ی
عاطفــی بســیار قــوی اســت کــه بــا دلبســتگی، 
همچنیــن  و  ذهنــی  و  جســمی  وابســتگی 
شــناخته  مقابــل  فــرد  بــه  دادن  اهمیــت 
میشــود.« معمــوال کســانی کــه عاشــق میشــوند، 
ــه  ــازه ای از احساســات بســیار شــدید را تجرب ب
میکننــد. احساســاتی همچــون افــکار بــی اراده، 
وابســتگیهای احساســاتی شــدید و بیقــراری 
ــن  ــه ای ــه تجرب ــه طــوری ک ــت؛ ب ــی عل ــای ب ه
ــک  ــد ی ــای تول ــانه ه ــد از نش ــاالت میتوان ح
رابطــه عاطفــی باشــد. امــا بــا ایــن اوصــاف آیــا

بایــد تســلیم ایــن موضــوع شــویم کــه عشــق ، 
تنهــا در ذهــن مــا اتفــاق مــی افتــد و فقــط در 
افکارمــان جــای دارد؟ شــاید بهتــر باشــد بــرای 
ــه درون  ــفری را ب ــش، س ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
ــم. ســفری  ــاز کنی ــرد عاشــق آغ ــک ف جســم ی
ــا ، نحــوه فعالیــت  ــه م از جنــس کلمــات کــه ب
اندامهــای درونــی یــک انســان عاشــق را نشــان 

ــد. میده

فعالیت مغزی
ــادی  ــب اســت بدانیــد کــه ناحیــه هــای زی جال
بــا  در مغــز، بخصــوص آن نواحــی ای کــه 
در  انگیــزه  و  پــاداش  همچــون  احساســاتی 
ارتباطنــد، بــا حضــور و یــا فکــر معشــوق فعــال 
میشــوند. بــر طبــق تحقیقــات صــورت گرفتــه ، 
فعالیــت ایــن نواحــی کــه شــامل هیپوکمپــوس 
ــوی  ــدی جل ــر کمربن ــوس و قش ــو تاالم ، هیپ
مغــز میشــود، بــه بــروز رفتارهــای تدافعــی 
مــی انجامــد، اضطــراب را کاهــش میدهــد و در 
طــرف مقابــل ایجــاد اعتمــاد میکنــد. بــه عــاوه، 
نواحــی در ارتبــاط بــا احساســات و افــکار منفــی، 
ــر  ــادی غی ــد زی ــا ح ــق، ت ــه عش ــش ب در واکن
ــش  ــبب کاه ــه س ــدی ک ــوند، فرآین ــال میش فع
ــا قضــاوت شــریک و  ــی ی ــی احساســات منف کل
ــدن بنــد  ــا خوان معشــوق خواهــد شــد. شــاید ب
ــه  ــید ک ــیده باش ــه رس ــن نتیج ــه ای ــین ب پیش
تمــام عشــق در مغــز مــا اتفــاق مــی افتــد. گرچه 
نقــش مغــز در تولــد یــک احســاس ، بســیار مهم 
و حائــز اهمیــت اســت امــا بــا ایــن وجــود بازهــم 
ــه از  ــک نقط ــه ی ــه ب ــزی نیســت ک عشــق، چی
وجــود آدمــی محــدود باشــد. عشــق، احساســی 
ــت ــودآگاه ماس ــر ناخ ــق ضمی ــته از عم برخاس

ــا  ــد ت ــی آی ــه م ک
تمــام وجــود انســان 

ــد.  ــر کن ــود درگی ــا خ را ب
تجربــه ای کــه شــاید ازبیــرون 

ــام  ــا تم ــد ام ــر برس ــه نظ ــی ب ، آن
ــختی  ــه س ــدن ، ب ــی ب ــای درون ارگانه

کار کــرده و ارزیابــی میکننــد تــا بتواننــد بــه 
خوبــی پذیــرای مهمــان دوســت داشــتنی ای به 

ــند. ــام عشــق باش ن

هورمونها
شــاید بتــوان گفــت کــه بعــد از مغــز، پرکارتریــن 
میزبانهــای بــدن در مواجهــه بــا عشــق هورمونهــا 
هســتند. »اکســی توســین« و »وازوپرســین« 
هورمونهایــی هســتند کــه بیشــترین ارتبــاط 
را بــا عشــق دارنــد. ایــن هورمونهــا توســط 
غــده  توســط  و  تولیــد شــده  هیپوتاالمــوس 
ــه  ــال ک ــن ح ــا ای ــوند. ب ــز آزاد میش ی هیپوفی
ــی  ــر »اکس ــت تاثی ــان تح ــم زن ــردان و ه ــم م ه
توســین« و »وازوپرســین« قــرار دارنــد ولــی زنهــا 
بیشــتر بــه »اکســی توســین« و مردهــا بیشــتر بــه 
»وازوپرســین« حســاس هســتند. بــه نظر میرســد 
ــین« و  ــون »اکسیتوس ــباع دو هورم ــح و اش ترش
»وازوپرســین« در مرحلــه هــای شــدید دوران 

ــد. ــدا میکنن ــش پی ــقی افزای عاش

ــــــــــی
مـــــ

ــــــــل
عــــــــ
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ایــن هورمونهــا بــر روی سیســتمهای زیــادی در مغــز 
تاثیرگذارنــد و بخصوص با سیســتمهای پــاداش دهی 
مغــزی، در ارتبــاط هســتند و میتواننــد دوپامیــن آزاد 
شــده توســط هیپوتاالمــوس را تحریــک کننــد. فعال 
شــدن مســیرهای خاصــی در مغــز انســان، در طــی 
یــک دوره ی عاشــقی، میتوانــد احساســی لذت بخش 
از پــاداش، درســت کنــد. همچنیــن ایــن مســیرها بــا 
رفتارهــای اعتیــادآور و بــا رفتارهــای وسواســی پایــدار 
و وابســتگی احساســی کــه اغلــب در مراحــل اولیه ی 

عشــق دیــده میشــود، در ارتباط هســتند.

قلب
ــه  ــه در رابط ــت ک ــوی اس ــن عض ــب، جذابتری قل
ــتانها و  ــاز در داس ــیم. از دیرب ــق میشناس ــا عش ب
ــان  ــق در جه ــنبل عش ــون، س ــای گوناگ روایته
قلــب بــوده اســت. امــا چــه دلیلــی میتوانــد پشــت 
ایــن موضــوع باشــد؟ در واقــع شــاید بتــوان گفــت 
ــامت  ــاب انگیزس ــکلی اعج ــه ش ــق، ب ــه عش ک
قلــب شــما را تضمیــن میکنــد. بــه نظــر میرســد 
ــه حضــور  ــش را نســبت ب ــن واکن ــب زیباتری ، قل
مهمــان ناخوانــده ای بــه نــام »عشــق« در بــدن از 
خــود نشــان میدهــد، چنانکــه نتایــج تحقیقــی در 
دانشــگاه روچســتر در نیویــورک نشــان داده، افــراد 
متاهــل و دارای ارتبــاط عاطفــی مســتحکم، دیرتر 
از هــم ســنهای خــود کــه چنیــن ارتباطــی ندارنــد 
دچــار مشــکات قلبــی میشــوند و در صــورت نیــاز 
ــده  ــال زن ــم ، احتم ــب ه ــی قل ــل جراح ــه عم ب
مانــدن آنها بیشــتر اســت. یــک گــروه مطالعاتی در 
کانــادا پــس از انجــام تحقیقــات بــر روی گروههای 
مختلــف، مدعــی شــده انــد داشــتن یــک ارتبــاط 
عاطفــی مناســب میتوانــد ماننــد کنــار گذاشــتن 
ســیگار بــه ســامت قلــب کمــک کنــد. ازطرفــی 
میتــوان گفــت افــرادی کــه دارای ارتباطــات 
عاطفــی مســتحکم هســتند بیشــتر متوجــه وزن 
خــود هســتند، رژیــم غذایــی ســالمتری را انتخاب 
ــی  ــد طبیع ــا در ح ــون آنه ــار خ ــد و فش میکنن
ــد. ــری دارن ــب ســالم ت ــن قل ــرای همی اســت و ب

ــل  ــا عم ــیار زیب ــال بس ــده ی انتق ــکل از پدی ش
میکنــد و میتوانــد گویــای داســتانهای لــذت 
بخــش و آشــنایی، مثــل یــک روح در دو بــدن و 
ســیبی از وســط نصــف شــده و ســایر بیقراریهــای 
عاشــقانه باشــد. در تصویــری دیگــر ایــن پدیــده 
مــی تــوان انتقــال رمانتیــک و عاشــقانه را دیــد. 
قصــه هــای عاشــقانه ای که در ســطح ناخــودآگاه 
داشــتیم و در کودکــی بــه آن فکــر کــرده ایــم ، 
بــر فــردی کــه اکنــون و اینجــا در مقابــل ماســت 
منتقــل میشــوند و او را شایســته احساســات 
عاشــقانه مــا میکننــد. و در نهایــت، ایــن پدیــده 
مــی توانــد انتقــال هیجانــی باشــد. یعنــی آنچــه 
ــا جنبــه  ــرای م ــر ب کــه در زمــان هــای قبــل ت
هیجانــی داشــته بــر اکنــون و حــال مــا منعکــس 
ــه ســمت آن  ــدم ب ــه ق ــدم ب ــا ق ــی شــود و م م

ــم.  ــی کنی حرکــت م
حتــی شــاید بتــوان گفــت، داســتانهای اعجــاب 
ــه  ــا ، ک ــه ه ــرزمین قص ــین س ــز و دلنش انگی
ــا  ــه ب ــتند ک ــانه ای هس ــای افس ــق ه راوی عش
یــک نــگاه آغــاز شــده انــد نیــز، از دیــدگاه ایــن 
ــه  ــد و هرچ ــی ان ــق و بررس ــل تحقی ــده قاب پدی
بیشــتر مــرز میــان خیــال و واقعیــت را در 
ــرده  ــو ک ــقان مح ــرز عاش ــد و م ــی ح ــای ب دنی

ــد. ــن میبرن و از بی

ــه  ــه گفت ــی ک ــه های ــام نکت ــا تم ــان، ب در پای
ــان  ــق همچن ــه عش ــت ک ــدی نیس ــد، تردی ش
، احساســی فراتــر از تمــام تصــورات و درک 
ماســت. احساســی کــه همچــون بــاد، در کوچــه 
پــس کوچــه هــای وجــود مــا میپیچــد و اگرچــه 
ــد در  ــا اب ــورش ت ــای حض ــت، رد پ ــی اس نامرئ

ــد. ــی میمان ــان باق ــان انس ــم و ج جس

ــا ایــن همــه دانســتیم، نمیتــوان از جنبــه ی   ب
زیســتی و بیولوژیــک آن غافــل شــد و بــا وجــود 
ــق  ــه واژه ی عش ــبت ب ــا نس ــدگاه م ــه دی اینک
ــی و واالســت،  ــات، نگرشــی عرفان ــب اوق در غال
تغییــرات فیزیکــی عشــق در جســم انســان، 
ــی  ــق احساس ــت عش ــد. در نهای ــل انکارن غیرقاب
اســت کــه بــرای آن تعریفــی نداریــم، احساســی 
ــه  ــود ب ــی میش ــرد و پل ــتمان را میگی ــه دس ک
راســتی  بــه  روزهــای روشــنی کــه  ســوی 
ــر از  ــای روشــنی فرات ــد. روزه ــل توصیفن غیرقاب
تمــام تصــورات، رنگهــا، نــژاد و فرهنگهــا، ادیــان، 
ملیتهــا و  زبانهــای گوناگــون. روزهــای روشــنی 
کــه شــاید در آنهــا، همــه ی مــا انســانها بتوانیــم 
بــی هیــچ تاریکــی و ظلمــات و وحشــتی، بــه دور 
از تمــام جنگهــا و بــی مهــری هــا  ، بــا قلبهایــی 
کــه بــه دســت عشــق بــه هــم پیونــد زده شــده 
ــه  ــم؛ و ب ــی کنی ــر زندگ ــار یکدیگ ــد در کن ان

ــی کلمــه ــای واقع معن

ر مهربــان همــه مــا باشــد« »عشــق، مــاد

ــای  ــگاه کارولین ــر« از دانش ــلی کان ــر »وس دکت
انجــام  مطالعــات  »همــه  میگویــد:  شــمالی 
شــده تــا کنــون نشــان داده انــد، عاشــق بــودن 
و بیــان کــردن احساســات عاشــقانه ، تاثیــر 
مثبتــی روی قلــب شــما دارد و ســامت قلــب و 
عروقتــان رتــا حــدود زیــادی تضمیــن میکنــد.«

پیــش تــر، بــا جنبه زیســتی عشــق آشــنا شــدیم 
و دانســتیم کــه این احســاس دوســت داشــتنی و 
بــی نظیــر تا حــد زیــاد و حیــرت انگیزی، جســم 
و ذهــن مــارا بــا خــود همــراه میکنــد. امــا جالــب 
اســت بدانیــد کــه در رابطــه بــا عشــق، در اعماق 
ــاده  ــوق الع ــده ی ف ــا پدی ــودآگاه م ــر ناخ ضمی
ــه معمــوال  ــان اســت ک ــز در جری ی دیگــری نی
ــند. ــال« میشناس ــده ی انتق ــام »پدی ــا ن ــرا ب آن

ــر  ــوان گفــت، وقتــی دو نف ــه طــور ســاده میت ب
یکدیگــر را ماقــات میکننــد، غیــر از جنبــه 
زیســتی، اتفاقــی در ســطح ناخــودآگاه آنهــا 
ــال«  ــده انتق ــه آن، »پدی ــه ب ــرد ک ــکل میگی ش
ــت،  ــوان گف ــاده میت ــور س ــه ط ــد. ب ــی گوین م
ایــن انتقــال مــی توانــد بازنمایــی جنبــه هایــی از 
ناخــودآگاه فــرد در ارتبــاط بــا افــراد مهــم زمــان 
بچگــی باشــد. بــرای مثــال در ارتبــاط بــا مــادر، 
چهــره او، فــرم ابــرو، رنــگ چشــم، قــد، مــدل مو 
و ... اســت کــه بدون اینکــه فرد خــود بداند، روی 
شــخص اکنــون و اینجــا انتقــال پیــدا مــی کنــد.

امــا انتقــال ، لزومــا جنبــه فیزیکــی نــدارد 
باشــد. شــناختی  انتقــال  توانــد  ومــی 

 بــرای مثــال، برداشــتی کــه فــرد از مــادر خویش 
ــدش کــه  ــر فرزن ــر رفتارهــای او ب داشــته و تاثی
در اکنــون و اینجــا حضــور دارد، میتوانــد جنبــه 
هایــی را نشــان دهــد، کــه شــبیه مــادر هســتند 
ــدون آنکــه هیــچ یــک از  ــه ایــن صــورت ، ب و ب
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــال ص ــد انتق ــر بفهم دو نف
انتقــال مــی توانــد حتــی انتقــال ایــده آل نمایانه 
باشــد، نــه آنچــه کــه شــخص واقعــا در ارتبــاط 
ــا پــدر و مــادر داشــته اســت بلکــه ایــده آلــی  ب
از پــدر و مــادری کــه دوســت داشــته، بــه 
ــه  ــود ، نگ ــودآگاه خ ــی در ناخ ــده آل ــوان ای عن
ــرد  ــودآگاه روی ف ــدی ناخ ــته و طــی فرآین داش
مقابــل منعکــس میشــود و شــخص، عاشــق 
ــن  ــه آرزوی آمیخت ــد ک ــد ش ــی خواه ــده آل ای
ــته  ــی داش ــان کودک ــا او را در زم ــی ب و همراه
یــا در ســطح ناخودآگاهــش نگــه داشــته اســت.

ــد بــه صــورت   همچنیــن ایــن پدیــده مــی توان
ایــن  طــی  در  باشــد.  دوقلونمایانــه  انتقــال 
ــبیه  ــی ش ــم خیل ــی کنی ــان م ــا گم ــال، م انتق
هــم هســتیم و نوعــی عشــق بــه خــود، پذیــرش 
خــود و امنیــت بــا خــود در رابطــه منعکــس مــی 
ــدر  ــل آنق ــم شــخص مقاب شــود و تصــور میکنی
شــبیه مــا هســت کــه شایســته عشــق حقیقــی 
ــن ــه طــور خــاص، ایجــاد ای ــرد. ب ــرار بگی ــا ق م
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بســیار دشــوار اســت ســخن گفتــن در مــورد 
ــش  ،  ــف حیات ــاد مختل ــه عمــق ابع شــخصیتی ک
ــتاد  ــرت اس ــردد. حض ــی گ ــف او م ــع از توصی مان
ــوان عصــاره فکــری ســه اســتاد  ــاح را مــی ت مصب
برجســته و بینظیــرش یعنــی امــام خمینــی )ره(، 
ــت )ره (  ــت اهلل بهج ــی) ره ( و آی ــه طباطبائ عام
ــی  ــای علم ــت ه ــری و دق ــت فک ــت. جامعی دانس
اش، جامعیــت اجتماعــی و بصیــرت سیاســی اش، 
ــی  ــش حاک ــاص عمیق ــی و اخ ــت اخاق و جامعی
ــت.  ــان اس ــزرگ در ایش ــه روح ب ــور آن س از حض
چــه زیبــا علمــدار انقــاب مقــام معظــم رهبــری، 
عمــار خویــش را توصیــف کــرده اســت: »بنــده هــم 
بــه ســهم خــودم قــدر آقــاي مصبــاح مــي دانــم... 
ایــن ســه جهــت در ایشــان جمــع اســت؛ هــم علم، 
ــم  ــه و ه ــي کلم ــاي حقیق ــه معن ــرت ب ــم بصی ه
صفــا. ایــن ســه تــا بــا هــم در وجــود ایشــان خیلــي 

ــان 1389( ــت.« )آب ــمند اس ارزش

ــی  ــا نگاه ــه ب ــت ک ــی اس ــاح، حکیم ــه مصب عام
ــه  ــاب را ب ــق، اندیشــه هــای نظــری اســام ن عمی
میــدان عمــل و اجتمــاع امتــداد داده و عــرش 
ــت. از  ــره زده اس ــت گ ــرش سیاس ــه ف ــم را ب عل
ایــن رو، ایشــان را میتــوان جــزو شــخصیت هــای 
ــرای علــم  ــه علــم را ب کــم نظیــری دانســت کــه ن
آموختــه و گســترش داده اســت؛ از ایــن رو، تــاش 
مــی کنــد تــا اندیشــه هــای نظــری را بــرای تحــول 
عملــی بــکار گیــرد. ایــن تحــول از علــوم انســانی تا 
ســلوک اجتماعــی- سیاســی را شــامل مــی شــود. 
ــه سیاســت را گسســته از فکــر و نظــر دنبــال و ن

کــرده اســت. از ایــن رو، همــواره نظریــه هــای 
ــای  ــه ه ــه جنب ــش را ب ــی خوی ــی- اجتماع سیاس

ــد. ــی کن ــط م ــن مرتب ــری دی نظ
ــی  ــع از آن م ــزرگ، مان ــاح ب ــق مصب اخــاص عمی
شــد تــا میــدان سیاســت را بــه نفــع تشــویق هــای 
و فشــارهای خــودی هــا و حمــات غیرخــودی 
ــی را  ــت اله ــی رضای ــد. وقت ــیر ده ــر مس ــا تغیی ه
در حضــور تمــام عیــار سیاســی مــی بیننــد، دیگــر 
خیرخواهــی دیگــران بــرای حفــظ شــأن و جایــگاه 
ــت  ــه حقیق ــان ب ــت. ایش ــذار نیس ــی اش اثرگ علم
توحیــد و اینکــه ماســوی اهلل همــه عیــن نیــاز و فقــر 
ــن  ــاور دارد. از ای ــد، ب ــال ان ــه خــدای متع نســبت ب
رو، در ســلوک سیاســی- اجتماعــی اش هیــچ شــأن 
اســتقالی بــرای خویــش و ســایر ماســوی اهلل قائــل 

نیســت.
چــه ســخت اســت بــرای دیگرانــی کــه نمــی تواننــد 
مثــل ایشــان بیاندیشــند و چــه ســخت اســت بــرای 
ایشــان کــه دیگران نمــی تواننــد هماننــد او بفهمند.

دیگــران در ایــن آزمــون ســخت، ســطحی نگــری را 
برگزیدنــد و بــا ذبــح حکمــت عمیــق، عافیــت طلبی 
ــوب   ــختی خ ــا س ــد. ام ــار کردن ــش را اختی خوی
ــزرگ  ــاح ب ــوی مصب نفهمیــدن دیگــران، هرگــز زان
ــف  ــده ای، تکلی ــوز ع ــت. هن ــرده اس ــت نک را سس
گرایــی ایشــان را بــر انتزاعــی و غیــر واقعــی بــودن 
فلســفه و ناظــر بــه نتیجــه نبــودن ایــن نــگاه ، حمل 
مــی کننــد. ولــی ایشــان بــا چــه زبانــی بایــد بگویند 
نتیجــه برآمــده از تکلیــف غیــر از نتیجــه برآمــده از 
نگرشــهای عمــل گرایی ســکوالر اســت! هــر نتیجه ای 

بــا هــر روشــی مطلوبیــت نــدارد. 

از اینجــا مــی تــوان فهمیــد کــه خیلــی از مــا ایــن 
کام مهــم امــام )ره ( کــه »مــا مکلــف بــه وظیفــه 
ایــم نــه نتیجــه« را تنهــا شــعار خویــش قــرار دادیم 

و اساســا فهــم عمیقــی از ایــن ســخن نداریــم.

نــگاه نظــام منــد و بنیادیــن حضــرت عامــه حکیم 
بــه تفکــر اســامی و لــوازم اجتماعــی آن، از ویژگی 
ــس از  ــه پ ــم ل ــت. معظ ــان اس ــاص ایش ــای خ ه
حــدود  50ســال تــاش علمــی و تأمــات اساســی، 
منظومــه فکــری مســتحکمی را بــا محوریــت 
تفکــرات بنیادیــن ارائــه کــرده انــد کــه هــم بــرای 
اســاتید و محققــان و هــم بــرای دانشــجویان و 
طــاب منشــأ تحــوالت فکــری، اخاقــی و بصیرتی 
شــده اســت. در طــول تاریــخ اســام، چنیــن 
منظومــه ای کــه مســائل اســام را بصــورت زنجیره 
ــار  ــتین ب ــد، نخس ــرده باش ــه ک ــجم ارائ وار و منس
ــه  ــد. چنانک ــذاری گردی ــان گ ــان بنی ــط ایش توس
ــد:  ــاره فرمــوده ان ــن ب ــام معظــم رهبــری در ای مق
یکــی از خصوصیــات آقــای مصبــاح پرداختــن بــه 

ــادی اســت. ــای بنی کاره

بنیــان گــذاری دوره هــای طــرح والیــت )آمــوزش 
مبانــی اندیشــه اســامی( و هدایــت علمــی و 
صیانــت از جهــت گیــری هــای ایــن دوره در بیــش 
ــد و  ــام من ــگاه نظ ــن ن ــار چنی ــرن از آث ــع ق از رب
ــت دوره  ــت. اهمی ــاب اس ــام ن ــه اس ــی ب بنیادین
ــه  ــت ک ــدر باالس ــه آنق ــرای عام ــوق ب ــای ف ه
بارهــا بــه صراحــت فرمــوده انــد: مــن در کل عمــر  
70ســال طلبگــی، هیــچ کاری بابرکــت تــر از طــرح 

ــدارم. ــراغ ن ــت س والی

کادرســازی فکــری و تربیتــی در ســطوح مختلــف 
ــوم  ــان عل ــاتید و محقق ــردازان«، »اس ــه پ »نظری
انســانی«، و »دانشــجویان و طــاب و فعــاالن 
حضــرت  هــای  ویژگــی  دیگــر  از  فرهنگــی« 
اســتاد مصبــاح اســت. فضــل علمــی ایشــان 
ــه  ــف نشــده اســت، بلک ــان متوق ــز در خودش هرگ
ــه  ــواره ب ــش، هم ــی خوی ــات علم ــول حی در ط
ــه  ــه در عرص ــد ک ــه ان ــی پرداخت ــت نیروهای تربی
ــژه عرصــه هــای فرهنگــی،  ــه وی هــای مختلــف، ب
اثرگذارنــد. نکتــه قابــل توجــه اینکــه عامــه مصباح 
ــق  ــم را در راه تحق ــکیات عظی ــن تش ــز ای ، هرگ
اهــداف جریــان های سیاســی همســو و غیرهمســو 
هزینــه نکــرده انــد؛ بلکــه رســالت مهــم خویــش را 
ارتقــای ظرفیــت نظــام بــرای تحقــق منویــات مقام 
معظــم رهبــری، از طریــق کادرســازی بــا رویکــرد 

ــد. ــته ان ــری دانس ــکیات فک تش

برگرفتــه از ســخنان شــاگرد عامــه مصبــاح یزدی، 
ــه  ــی موسس ــت علم ــو هیئ ــی راد  عض ــر اله دکت

امــام خمینــی )ره(

ایمان آخوندی

فرهـــــــــــــنـــــــــــــــیگ
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درون خــودرو، متــرو،  قبــل از خــواب، هنــگام 
قــدم زدن و یــا پرســه هــای شــبانه، در مراســمات 
شــادی، هنــگام غــم و... در هــر موقعیتی، موســیقی 
ــا  ــه م ــرات هم ــر از خاط ــدا ناپذی ــمتی ج ــه قس ب
ــا  ــروزه ب ــوص ام ــی الخص ــت. عل ــده اس ــدل ش ب
ــذار از  ــال و گ ــای دیجیت ــزار ه ــدن اب ــر ش فراگی
دوران صفحــات گرامافــون و کاســت هــای آنالــوگ، 
انقابــی در تولیــد و پخش موســیقی صــورت گرفته 
اســت. تعــدد آهنگســازان و تنظیــم کننــدگان قابل 
توجــه اســت و فراوانــی ترانــه ســرایان و خوانندگان 
جدیــد و نوظهــور، سرســام آور ، تقریبــا مــی تــوان 
گفــت امــروز، بــه انــدازه ای موزیــک تولیــد شــده 
اســت کــه هــر نــوع ســلیقه ای را ارضــا کنــد. امــا 
نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد، ایــن اســت 
کــه آیــا کیفیــت نیــز، پا بــه پــای کمیت پیشــرفت 
کــرده اســت یــا خیــر؟ بــه دهــه هفتــاد بازگردیــم. 
ــکوت،  ــه س ــک ده ــدود ی ــس از ح ــه پ ــی ک زمان
ــوش و  ــه ج ــددا ب ــران مج ــاپ در ای ــیقی پ موس
ــود  ــه اوج خ ــتاد ب ــه هش ــاد و در ده ــروش افت خ
ــود کــه نســل جدیــدی از  رســید. همیــن دوران ب
خواننــدگان، ترانــه ســرایان، آهنگســازان و تنظیــم 
ــان  ــد و بنی ــه عرصــه نهادن ــا ب کننــدگان جــوان پ
ــدند.  ــاب ش ــد از انق ــاپ بع ــیقی پ ــذاران موس گ
ظهــور خوانندگانــی چــون رضــا صادقــی، محســن 
یگانــه، محســن چاوشــی، فــرزاد فرزیــن، شــادمهر 
ــادروان  ــون ش ــرایانی همچ ــه س ــی و... ، تران عقیل
ــی،  ــا گلروی ــی، یغم ــه بمان ــی، روزب افشــین یدالله
افشــین مقــدم، مریــم حیــدرزاده و... و تولیــد 
کنندگانــی چــون بهــروز صفاریــان، آریــا عظیمــی 
ــژاد، فرشــاد حســامی و... دهــه هفتــاد و هشــتاد  ن
را بــه دوران طایــی موســیقی پــاپ ایــران مبــدل 
ــاوت  ــی متف ــاع کم ــود، اوض ــه ن ــا ده ــد. ام کردن
شد.گســترش دسترســی بــه اینترنــت و تلفــن 
هــای هوشــمند، کمــک شــایانی بــه رونــق گرفتــن 
ــه  ــا اینک ــرد. خصوص ــران ک ــیقی در ای ــازار موس ب
ایــن شــرایط، تولیــد کننــدگان را از عبــور از کانــال 
وزارت ارشــاد بــرای انتشــار موســیقی خود بــی نیاز 
کــرد. همیــن موضــوع ســبب گشــت تــا هرکــس، با 
هــر ســطح از توانایــی و دانــش) کــه البتــه اغلــب 

بســیار زیــر ســطوح اســتاندارد اســت( بــه خــود 
شــهامت عــرض انــدام در ایــن فضــا را بدهــد.

ــه  دومیــن و مهــم تریــن عامــل آســیب ب
موســیقی پــاپ ایــران در دهــه نــود، از 

دیــدگاه بنــده، پدیــده ای اســت بــه 
ــدگان«. شــرکت  ــه کنن ــام »تهی ن

فــراوان،  ثــروت  بــا  هایــی 
ــوان را  ــدگان ج ــه خوانن ک
ــا آن  ــرده و ب ــایی ک شناس
هــا قــرارداد همــکاری مــی 
بندنــد،  نامــی عجیــب و 
غریــب بــرای آن هــا انتخــاب 
مــی کننــد و ظاهــری جــذاب 
می ســازند،  میلیاردهــا تومان

ســرمایه ملــی را خــرج تبلیغــات کرده و شــروع می 
کننــد به تولیــد موســیقی فاضابــی. تولیدکنندگان 
نیــز تفاوتــی بــا خــود خواننــده ندارنــد. پــای یــک 
ــرک  ــزاری را ک ــرم اف ــینند، ن ــی نش ــاپ م ــپ ت ل
کــرده و اوج استعدادشــان در تنظیــم موزیــک، 
 )kick, drums( درام  و  کیــک  کــردن  ردیــف 
اســت. مشــتی لغــت را بــه هــم مــی بافنــد، 
اصطاحــا موزیکــی مــی ســازند و صــدای خواننــده 
ــرده و  ــون)tune( ک ــم، تی ــچ و خ ــزار پی ــا ه را ب
افکــت مــی دهنــد. حــال اگــر از ایــن فــرد ســوال 
کنیــد، تفــاوت گام و تمپــو را نمــی دانــد. خروجــی 
کار، حتــی ارزش اســم بــردن نــدارد. تنهــا جذابیــت 
هایــی از دیــدگاه شــنوایی در آن گنجانــده شــده تــا 
ــا  ــد و نهایت ــه خــود جــذب کن ــام را ب مخاطــب ع
منجــر شــود بــه هــدف غایــی ایــن تهیــه کننــدگان 

ــز : »کنســرت!« عزی
ــین  ــلی از موزیس ــد نس ــات، تول ــن اتفاق ــد ای برآین
ــه  هاســت کــه از موزیــک، هیــچ نمــی داننــد. تران
مــی دزدنــد و بــه نــام خــود مــی زننــد، کنســرت 
ــه  ــه ب ــه زبال ــد، کیس ــی گذارن ــرت م ــت کنس پش
تــن مــی کننــد و در کنسرتشــان پلــی بــک مــی 
ــا  ــز ی ــا نی ــند! در انته ــی کش ــده م ــد و عرب خوانن
ماننــد آقــای مهــراد.ج بــه همــه چیــز پشــت مــی 
ــد  ــا مانن ــوند، ی ــی ش ــارج م ــور خ ــد و از کش کنن
ــاد فراموشــی ســپرده  ــه ب ــد.ه ب ــای حام ــال آق امث
مــی شــوند و یــا مجبــور مــی شــوند ماننــد آقــای 
ــیه  ــر حاش ــه ه ــد و ب ــر دری بزنن ــه ه ــد.ه ب حمی
ای تــن دهنــد تــا افتضــاح بــه بــار آمــده را 
ــن حجــم از  ــروت و ای ــع ث ــن ول ــد.  ای ــع کنن جم
خودخواهــی بــه حــدی اســت کــه عــده ای از ایــن

طماعــان به اصطــاح »هنرمند«، در شــرایط شــکننده 
کرونایــی امــروز، در جزیــره کیــش بلیــط کنســرت می 
فروشــند و البتــه فرامــوش کــرده انــد شــتر ســواری 
دوال دوال نمــی شــود! بــه آن طــرف آب هــا نگاهــی 
بیندازیــم تــا شــاید بتــوان فهمیــد چــرا بــه ایــن روز 
ــی،  ــه زمان ــرادی ک ــی شــود اف ــم. چــه م ــاده ای افت
اســطوره ای در موســیقی مــا بــه حســاب مــی آمــده 
انــد، امــروز ایــن گونــه تیشــه بــه ریشــه خــود مــی 
زننــد؟ مثــا همســر یکــی شــان کــه نــه ســر پیــاز 
اســت و نــه تــه پیــاز، بــا وقاهــت تمام بــه اعتقــادات 
مــردم خــود مــی تــازد. یــا دیگــری کــه در هنــگام 
ــود را  ــن خ ــتاگرام، تلف ــو اینس ــوی الی ــت و گ گف
ــرد و  ــی ب ــه ســرویس بهداشــتی م ــراه خــود ب هم

همانجــا آواز مــی خوانــد؟!!
 و یــا مهــم تــر از همــه آن هــا، کســی کــه )فــارغ 
ــا  ــیدی ت ــاد خورش ــه هفت ــائل(، از ده ــه مس از هم
ــاپ  ــده پ ــن خوانن ــوب تری ــال محب ــن امس همی
ــه در  ــی ک ــا زمان ــد، ی ــی آم ــه حســاب م کشــور ب
دبــی وی را تهدیــد کردنــد کــه در کنســرت، ســرود 
ــد و در غیــر ایــن صــورت اجــازه  ای ایــران را نخوان
ورود بــه کشــور امــارات متحــده را نخواهــد داشــت، 
ولــی ســرود را خوانــد و دیگــر بــه دبــی بازنگشــت، 
امــروز اینگونــه بــه همــه چیــز پشــت مــی کنــد و با 
ــرای  ــدازی وبســایت شــرط بنــدی، بســتری ب راه ان

ــش مــی گشــاید؟؟ ــرداری از هموطنان کاه ب
ــا  ــت؟ آی ــر اس ــی مقص ــه کس ــت؟ چ ــت کجاس عل
بایــد همــه تقصیــر را بــه گــردن نهــاد هایــی چــون 
دفتــر موســیقی وزارت ارشــاد انداخــت کــه آن 
قــدر اســتعداد هایــی کــه مــی جنگنــد در کشــور 
خودشــان فعالیــت کننــد را نادیــده مــی گیرنــد کــه 
نتیجــه اش مــی شــود خــروج ایــن افــراد از کشــور، 
وبســایت هــای شــرط بنــدی و مــوارد دیگــری کــه 

ناظریــم،
ــه  ــت؟ ک ــردن ماس ــه گ ــر ب ــی از تقصی ــا بخش و ی
ــروز  ــاپ ام ــیقی پ ــقوط در موس ــذال و س ــه ابت ب
کشــورمان تــن مــی دهیــم، بلیــط کنســرت هــای 
شــبه هنرمنــدان را ســولد اوت مــی کنیــم و ســالن 
هــای موســیقی ســنتی مــان خالــی اســت! آلبــوم 
خواننــدگان مطــرح کشــورمان را غیرقانونــی دانلــود 
مــی کنیــم، امــا صدهــا هــزار تومــان هزینــه مــی 
ــه  ــه کســی کــه در کنســرتی کــه ب دهیــم ب
جنــگ شــادی مــی مانــد، برایمــان بپــرد 
ــا  ــاب بدهــد، و ی و ســبیل هایــش را ت
ــد و  ــن کن ــه ت ــه ای ب ــه زبال کیس
ــا از »حــاالی  ــده بکشــد و ی عرب
باحــال نصفــه کاره« برایمــان 

ــد! بخوان
ــور  ــی از قص ــش مهم بخ

ــت. ــردن ماس ــه گ ب
شاید 

کــه  منــم  ســبب 
امــا  شــنوم«،  »مــی 
زنــم! نمــی  حرفــی 

امریحسین زاریع
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خداوند مردی از نســل 
انســانهای برگزیــده 
روز  در   ، را  تاریــخ  ی 
ــور دو  ــاد ن ــته می خجس
ــرم و  ــی اک ــر نب ــم، کوث عال
مــادر بهتریــن خلــق خــدا، 
ــه  حضــرت فاطمــه زهــرا )س(، ب
ــم  ــد و ظل ــم، مجاه ــواده ای عال خان
ســتیز در شــهر کوچــک خمیــن، 
ــدگان  ــه تمــام ســتم دی ــه!!!. در اصــل ب ن
و مشــتاقان حقیقــت درایــن کــره ی خاکــی 

ــید. بخش

ــب  ــرت صاح ــریت، حض ــم بش ــی عال ــِت منج ــر غیب در عص
الزمــان، روح اهلل، خــود یــک منجــی بــود. او بــا هنرمنــدی تمــام ، 
مــردم ایــران را بــرای یــک هــدف گــرد هــم آورد و بــه مبــارزه بــا 
تمــام شــمر هــای زمانــه اش پرداخــت. او بــا داســتان ســرخ نینــوا 
ــام ســید و ســاالر شــهیدان، حضــرت  ــزه قی ــود و انگی آشــنا ب
اباعبــداهلل)ع( را مــی شــناخت و ایمــان داشــت کــه »مــا هــر 

چــه داریــم از محــرم و صفــر داریــم.«1

 معمــار کبیــر انقــاب اســامی، حرکــت آرمانــِی بزرگــش 
را بــه ســمت قلــه هــای رفیــع و سرســبز ظهــور هدایــت 

مــی کــرد. 
انســانی عــارف، روشــن فکــر و روشــن ضمیــر، آینــده نگر، 
هوشــیار، قاطــع، حکیمــی فرزانــه و اســتوار در برابــر ظلــم 
ــده  ــردم مســلمان وســتم دی ــی مســتکبران، م و زور گوی
ــه حیــات طیبــه رهبــری مــی کــرد.  ــرای رســیدن ب را ب
ــاهی  ــتمگر شاهنش ــم س ــش رژی ــر ارت ــه افس ــی ک زمان
از او پرســید:» بــا کــدام ســرباز میخواهــی انقــاب

صــــــادق صریف
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قاطــع  و  آرام  آیــت اهلل خمینــی  کنــی؟!« 
ــه  ــواره خفت ــن در گه ــربازان م ــد:» س فرمودن
انــد.«2 ســخن حکیمانــه ســید روح اهلل ســالها 
ــی از  ــد«؛ او جوانان ــت از آب درآم ــد »درس بع
جنــس فــوالد و بــا روحیــه ای نورانــی تربیــت 
کــرده بــود و فرزنــدان دالوری داشــت کــه آنهــا 
ــی  ــه ســیاهی هــای باطــل م ــرد علی ــه نب را ب
فرســتاد. اســطوره داســتان مــا ، از لــذت هــای 
ــه داشــت کــه درک کــردن  دنیــا چنــان فاصل

بعضــی اعمــال او بســیار ســخت اســت. 

ــد:»  ــی کن ــل م یکــی از محافظــان ایشــان نق
ــام  ــه ام ــردم ک ــه ک ــدم ماحظ ــی وارد ش وقت
داشــت نصــف  هندوانــه ای کــه جلویــش 
ــه کــه  ــود را میخــورد. گفتــم : ازایــن هندوان ب
میخوریــد ، تکــه ای بــه مــن نیــز بدهیــد امــام 
ــت، و  ــال اس ــما در یخچ ــهمیه ش فرمودند:س
نصــف دیگــر هندوانــه کــه معلــوم بــود هندوانه 
ای کوچــک بــوده  بــرای مــن آوردنــد ، بســیار 
ــام  ــام تم ــوردن ام ــه خ ــد ک ــود بع ــیرین ب ش
ــرای تبــرک  ــه ب ــده ی هندوان ــه مان شــد ، از ت
برداشــتم و خــوردم . دیــدم بســیار شــور اســت  
ــام  ــرا پرســیدم . ام ــل آن .ســوأل نمــودم و دلی
،  اول انــکار نمودنــد امــا بــا اصــرار زیــاد بنــده 
گفتند:»تاکنــون به هوای نفســم مسلــّـط 
ــی  ــم ول ــش نرفت ــز دنبال ــودم و هرگ ب
امــروز هــوس هندوانه کــرده ، خواســتم 
ــت آورم و  ــم را بدس ــت نفس ــم  رضای ه
هــم بــر نفســم مســلط باشــم، مقــداری 
نمــک بــروی آن پاشــیدم . امــام ماننــد 
کســی اســت کــه کــه بــر مرکبی ســوار 
ــه ،   ــت گرفت ــرا بدس ــل آن ــرل کام و کنت

ــراف دارد.«3 ــود اش ــس خ برنف

ــر اســب ســرکش  ــه در براب مــردی کــه اینگون
ــوچ  ــای پ ــه ه ــه تحف ــتد و ب ــی ایس ــس م نف
ــه  ــن، ب ــه یقی ــت؛ ب ــته اس ــوی دل نبس دنی
حکومــت بــر مــردم فکــر نمــی کنــد؛ بلکــه او  

ــد. ــی بین ــت م ــی مل ــادم حقیق ــود را خ خ

دانشــمند مجاهــد ، امــام خمینــی، چنــان در 
دریــای نورانــی آیــات قــرآن کریــم غــرق شــده 
اســت کــه زندگــی و تمــام اعمــال و رفتــارش 
را ، از لطــف و عنایــت بــاری تعالــی مــی بینــد. 
ــَت  ــا َرَمی ــه» َوم ــان دارد ک ــن ایم ــه یقی او ب
َ َرمــی« ؛ زیــن ســبب  إِذ َرَمیــَت َولِکــنَّ اهللَّ
زمانیکــه خبــر آزادی شــهر خــون و قیــام، 
ــه ایشــان مــی رســانند، ایشــان  خرمشــهر را ب
مــی فرماینــد:» خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد.«

ــی  ــام خمین ــه ام ــوب ب ــی منس ــاب جهان انق
ــاِن  ــر انس ــه ه ــود ک ــه ب ــی یافت ــان عظمت چن
آزاده   در دنیــا آوازه ی ایــن قیــام بــه گوشــش

می رسید ، متحیر، منقلب و مجذوب این 

رویــداد شــگرف مــی شــد. ادواردو آنلــی، یــک 
ــام  ــه تم ــی، ب ــوی اروپای ــت ج ــان حقیق انس
امــوال پــدری و موروثــی ایتالیایــی خــود 
ــه ی  ــد و در خان ــران آم ــه ته ــرد؛ ب پشــت ک
ــر  ــن رهب ــن و تاثیرگذارتری ــاده ی بزرگتری س
قــرن ، بــا ایشــان دیــدار کــرد. او بعــد هــا قبل 
ــه  ــت ، او را ب ــت تروریس ــه صهیونیس از اینک
جــرم شــیعه و شــیفته علــی )ع( بودن بکشــد. 
ــعفی  ــور و ش ــا ش ــدار را ب ــن دی ــه  ای همیش
غیــر قابــل توصیــف بــرای دیگــران نقــل مــی 

کــرد. 

ــا  ــود ب ــدار خ ــی دی ــگار آمریکای ــک خبرن ی
روح خــدا در جمــاران را اینگونــه توصیــف 
مــی کنــد:» زمانــی کــه بــر روی صندلــی 
ــه  ــردم ک ــاس ک ــت احس ــود نشس خ
ــود؛  ــاطع می ش ــودش س ــی از وج نیروی
ــه  ــاد ک ــک گردب ــان ی ــه س ــی ب نیروی
اگــر بــا دقــت نــگاه می کــردی در 
می یافتــی کــه نوعــی آرامــش مطلــق ، 
درون آن نهفتــه اســت چــرا کــه )امــام( 
خمینــی )ره( بســیار جــدی و اســتوار و 

ــود.«4 ــلط ب مس

بــه جرئــت مــی توانــم بگویــم؛ آیــت اهلل 
ســید روح اهلل موســوی خمینــی، مهــم تریــن 
شــخصیت ایرانــِی تاثیــر گــذار بــر امــور جهان 
هســتی اســت. او یــک مســلمان و ایرانــی ظلم 
ــه  ــر هم ــد در براب ــام ق ــه تم ــت ک ــتیز اس س
ی دنیــای اســتکبار جهانــی ایســتاد. اگــر 
مــی خواهیــد بــه عظمــت پیــِر جمــاران پــی 
ببریــد نگاهــی کوتــاه بــه تربیــت شــدگان راه 

ــد: او بیاندازی

رهبــر حکیــم و فرزانــه انقــاب حضرت 
آیــت اهلل امــام خامنــه ای

آقــا ســید علــی خامنــه ای ، بــه راســتی 
دنبالــه رو و پرچــم دار بــر حــق نهضــت 
حســینِی امــام خمینــی اســت. او همــان ســید 
روح اهلل اســت. امــروز دشــمنان ایران و اســام 
ــد کــه هــر وقــت  ــاره او اعتــراف کــرده ان درب
ــران  ــت ای ــرای مل ــد و ب او ســخنرانی مــی کن
ــام  ــد تم ــی کن ــخص م ــرد مش ــان راهب و جه

نقشــه های ما نقش بر آب می شــود.

شــهید حاج قاسم سلیمانی

همــان  از  یکــی  عزیــز  قاســم  حــاج 
ســربازان امــام خمینــی بــود کــه روزگاری 
عظیــم  نهضــت  تربیــت  گهــواره  در 
ــاع  ــی و دوران دف ــام خمین ــورایِی ام عاش
ــزرگ  ــن مجاهــد ب ــزرگ شــد. ای مقــدس ب
ــس از شــهادتش و آن  ــه پ و انســان واال ک
تشــییه جنــازه بــا عظمــت بیشــتر بــه 
ــرد  ــن م ــاص ای ــت و اخ ــت و محب اهمی
ــاگردان  ــاگردی از ش ــم ش ــی بردی ــی م پ

ســید روح اهلل بــود.

نصراهلل حسن  سید 

لبنــان  اهلل  حــزب  جنبــش  کل  دبیــر 
اگــر امــروز بــه عنــوان برتریــن رهبــر 
ــا  ــود؛ قطع ــی ش ــناخته م ــرب ش ــان ع جه
ــام  ــون ام ــجاع چ ــردی ش ــاگردی م از ش
امــروز جوانــان حــزب  اســت.  خمینــی 
ــه  ــراهلل ب ــن نص ــید حس ــری س ــا رهب اهلل ب
ــه  ــد ک ــه ان ــت یافت ــگرفی دس ــدرت ش ق
ــودک  ــل و ک ــم قات ــی رژی ــای نظام نیروه
ُکــش اســرائیل ، در مرزهــای خــود بــا 
ــی  ــده های ــا رانن ــی ب ــین های ــان ، ماش لبن

ــد. ــی ده ــرار م ــک ق ــکل مترس ــه ش ب

خمینــی)ره(  امــام  روش  و  مســیر  ایــن 
مــادر  نســل  از  ای  آزاده  انســان  اســت. 
ــای  ــن دنی ــا در ای ــم، ت ــرور آزادگاِن عال س
تاریــک روشــنی بخــش آزادی خواهــان 
نــور  ســمت  بــه  تاریــک  دنیــای  ایــن 
مهــدی موعــود )عــج اهلل تعالــی فرجــه 

باشــد. الشــریف( 

  1. صحیفه امام خمینی ، جلد 17 ، صفحه 58

  2. ســال 1343 در جریــان دســتگیری امــام و انتقــال 
ایشــان از قــم بــه تهــران

  3. مصاحبــه»گام نیــوز«18/11/1393 بــا پاســدار 
حســین شــباب)متولد 1337 از روســتای زائر عباســی از 
توابــع شهرســتان دشــتی( محافــظ بیــت امــام خمینــی 

ــال1361 درس

ــریح  ــی در تش ــگار آمریکای ــن وود زورث، خبرن  4. وبی
ــاران ــام )ره( در جم ــا ام ــود ب ــات خ ــان ماق جری
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الــــــهه یـــــاوری

کلمه اسکناس
معنی: پول کاغذی) پولبرگ (

ایــن کلمــه کــم بــه کار نمیــره، ولــی ارزشــش 
کــم شــده. حــاال اینــارو بیخیــال؛  ایــن آقــای 
ــرد فرانســویه  ــه ف ــا ، ی اســکناس قصــه ی م
ــه،   ــودش میرس ــت خ ــه مملک ــی ب ــه وقت ک
Assignat : ــه ــکلی میش ــن ش ــش ای ریخت

ــودش  ــادری خ ــرزمین م ــو س ــکناس ، ت اس
-فرانســه- بــرو بیایــی داشــته . بــا اجازتــون ، 
ضامــن پرداخــت وجــه از طــرف دولــت هــم 

ــوده . ب
همینطــور کــه میدونیــد شــایدم قــراره همین 
االن بدونیــد ، معامــات  ؛ اول کاال بــا کاال 

ــد . ــای ( بودن )پایاپ
ــا کاس ، کــه  ــه ســری از کاالهــای ب بعــدا ی
خواهــان بیشــتری داشــتند ، فالــوورای زیادی 
جمــع کردنــد و بــرای خودشــون  #پــول 

محســوب شــدند.
 مثــا  پــول ،تــو کشــور برونئی)جنــوب شــرق 
آســیا(، جمجمــه ی انســان بــوده !! و در یونان، 

گاونر.
بعــدش ، آدمــای کمــی تــا قســمتی نابغــه ی 
اونجــا ، فکرکــردن ایــن پــوال که خیلــی بزرگ 
هســتن و تــو جیــب جــا نمــی شــن. اینطــور 
شــد کــه فلــزات اومــدن و بــا هــر ترفنــدی که 
ــردن و شــدن- شــاخ  ــع ک ــوور جم ــود ، فال ب
ــورا  ــری کش ــه س ــوزم ی ــا هن ــادی- ام اقتص
کــه فلــز کــم داشــتند ، اونــا رو آنفالــو کردنــد 
و چینی هــا، در نیمــه ی گمشــده قــرن دهــم 
ــردن.  ــداع ک ــذی رو اب ــول کاغ ــادی ،  پ می
ــن  ــتن. اولی ــاو«  گذاش ــم »چ ــمش رو ه اس
ســکه طــای ایرانی اســمش دریــک بــود و در 
زمــان داریــوش اول ضــرب شــد . اســکناس، در 
زمــان قاجار از واژه آسیگناتســیا در زبــان روس 
ــا یــه عمــل زیبایــی تبدیــل تقلیــد کــرد و ب

آن کــه از ســر و کــول روزهــا باال مــی رود ، 
در شناســنامه  اش غم نامیده شــده.

ــی  ــه حت ــم  ، ک ــن غ ــن می ترســم ای و م
نــام خانوادگــی اش را ، در زیــر تخــت 

ــت . ــرده اس ــان ک پنه
ــام  ــد و ن ــا شــادی بخوان خطبــه عقــد ، ب
فرزنــدش را هــم کنــار نــام  خانوادگــی اش 

چــال کنــد.

ــا  ــادی  ت ــک روز ،  ش ــم ی ــن می ترس م
خرخــره مملــو از غــم شــود ، اشــک بریزد، 

هنــگام وضــع حمــل ، جــان بدهــد .
ولــی کودکش پیراهنــم را ببلعد ، پوســتم 
را از بدنــم جــدا کنــد و وقتــی ببینــد کــه 
ــرده  ــرک ک ــرا ت ــل م ــال ها قب ــم ، س قلب

اســت، خودکشــی کنــد!

فی الواقع
ــه وقــوع می پیوندنــد  ترس هــا همیشــه ب
؛ مثــل تــرس از دســت دادن پــدر وقتــی 
ــک  ــانی اش خش ــرِق روی پیش ــوز، ع هن

نشده اســت.

ــک  ــا خش ــرم ج ــا ، در خاط ــن روزه ای
کرده انــد و امیــدوارم در خاطــِر تــو ، 

ــازند. ــی بس ــه  ای بتن خان
تــا بدانــی کــه غــم ، بــه همیــن ســادگی ، 
از ســر و کــول تــو هــم بــاال خواهــد رفت .

ــز ، در انتظــار  ــو در پشــت چــراغ قرم و ت
ســکته ی دوربین هــا ، فکــر خواهــی کــرد.
ــا  ــرا ب ــه چ ــتگانش ، ک ــدا و فرش ــه خ ب
دســتان نورانی شــان ، هــر روز هنــگام 
خفــه  را  ،خورشــید  آســمان  ختــم 

. می کننــد

ــد ،  ــن را می کش ــار م ــم انتظ ــم ، بازه غ
مثــل همین لحظــه که مــوج ، عروســکی 

بــرای مــن آورد .
ــی  ــدی ، وقت ــت ش ــا ناراح ــو عمیق و ت

ــم: گفت
ــدام  ــه ک ــک را ب ــب عروس ــوج، صاح م

ــت؟ ــرده اس ــاحل ب س

ــخت  ــی س ــاید کم ــاورش ش ــزم ! ب عزی
ــد باش

ــی  ــم ، حت ــن هــم بســیار ناراحت ــی م ول
ــا پیــش ، ُکشــت  ــه ســال ه ــادر ، ک از م

ــن را. ــازِی م ــایل ب وس

بسیار ناراحتم
ــم  و همیــن دلیــل کوچــک ، روزی ُمجاب
ــار تکه هــای شکســته  خواهــد کــرد ، کن

شــده اســباب بازی ام
قبری برای خودم دست و پا کنم.

شــدبه اســکناس در ایــران .اولین بانکی 
کــه  زحمــت چــاپ ایــن تیکــه کاغــذ 
پــر دردســر رو تــوی ایــران بــه عهــده 
گرفــت ، بانــک جدیــد شــرق بــود کــه 
ــوده و  ــدن ب ــهر لن ــوی ش ــزش ت مرک
اســکناس هاش از پنــج قــرون بــه 
بــاال بودن.هنــوزم کــه هنــوزه ، خیلــی 
هــا بــا قــدم گذاشــتن ایــن پیرمــرد پر 
حاشــیه روی زمیــن مخالفــن ؛ چــون 
اعتقــاد دارن پــول رایــج هــر مملکــت ، 
بایــد ارزش ذاتــی داشــته باشــه و طــا 
و نقــره ، جایگزیــن هــای مناســب تری 
بــرای پــول کاغــذی هســتن کــه بــه 

هــر تعــدادی میتونــه چــاپ شــه .
عــده ای هم میگــن جناب اســکناس ، 
بــا حمــام رفتن میونــه ی خوبی نــداره 
و باکتــری هــای روش ، میتونــن خیلی 
ــکناس  ــا اس ــن .ام ــض کن ــا رو مری ه
هــم مــث خیلــی قدرتمندایــی کــه از 
صندلــی هاشــون دل نمیکنــن ، هنوز 
کــه هنــوزه ، تــو سراســر دنیــا جــوالن 
ــی  ــه گاه ــم ک ــن ماهایی ــده و ای می
بــرای بــه دســت اوردنــش ، از ارامــش 
ــی  ــم ، از زندگ ــی ه ــادی و گاه و ش
کردنمــون میگذریــم ... تاآبنبــات علمی 

بعــدی ، مغزتونــو مســواک بزنیــد...

تنها آبنباتی که 
دندوناتون رو خراب 

نمیکنه!

علـــــــی وصالــی
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ــر  ــه خاط ــند ب ــه باش ــگاه و ســنی ک ــر جای ــا ، در ه ــه ی آدم ه هم
ــه  ــتند. اینک ــت هس ــال و موفقی ــال کم ــه دنب ــد ب ــه دارن ــی ک فطرت
ــه  ــا اینک ــت ام ــده ی اوس ــر عه ــد، ب ــه یاب ــال را چگون ــس کم هرک
ــد  ، قســمت معمــا  ــد برون ــال آنچــه مــی خواهن ــه دنب ــر ب ــد نف چن

ــت.  ــرا اس ــز ماج برانگی
ــت در 90 روز  ــای موفقی ــج ه ــدن پکی ــال خری ــه دنب ــده ب ــک ع ی
هســتند ، یــک عــده بــه دنبــال یافتــن و آموختــن از محضــر کســانی 
ــد از  ــی خواهن ــد و م ــت آورده ان ــه دس ــی  ب ــه جایگاه ــتند ک هس
ــه  ــم ، ب ــاد ه ــی اعتم ــده ب ــک ع ــد و ی ــره بگیرن ــا به ــات آنه تجربی
ــان  ــک خودش ــه ی ــک ب ــا را ی ــیر ه ــه مس ــتند ک ــن هس ــال ای دنب

ــند. ــه ای برس ــه نتیج ــه ب ــا بلک ــد ت ــان کنن امتح
ــر هوشــمند از  ــراد هوشــمند و غی ــه اف ــه اســت ک ــن مرحل  در همی
هــم تفکیــک داده می شــوند. فــرد هوشــمند ، بــه اهمیــت اســتفاده 
ــوده ، در  ــود را بیه ــرژی خ ــت و ان ــت و وق ــف اس ــات واق از تجربی
ــر  ــود را ب ــت خ ــداده و وق ــدر ن ــت ه ــیر درس ــف مس ــت کش جه

ــد. ــی ده ــرار م ــش رو ق ــیرهای پی ــی مس ــی و ارزیاب خودشناس
ایــن افــراد صرفــاً بــه خاطــر اســم و رســمی کــه شــخصی بــه دســت 
ــد، بلکــه مســیری کــه شــخص مــورد  آورده از او تبعیــت نمــی کنن
ــنجند.  ــار او را می س ــد و اعتب ــی می کنن ــرده را بررس ــی ک ــر ط نظ
ایــن افــراد بــا حــرف هــای کلیشــه ای و مطالــب زرد خــود را گــول 

نمــی زننــد.
ــی  ــع قوانین ــد تاب ــه موفقیــت ، بای ــد کــه رســیدن ب ــا مــی دانن  آنه

ــت هســتند. ــتای موفقی ــه در راس باشــد ک
شــخص هوشــمند ، راهکارهــای عملــی رســیدن بــه موفقیــت را مــی 
ــران  ــط دیگ ــده توس ــه ش ــی ارائ ــای غیرعمل ــن راهکاره ــد از بی توان
تشــخیص دهــد. ایــن فــرد ، خــود را بــه راهکارهــای غیــر عملــی و 
بی فایــده مشــغول نمــی ســازد ؛ بلکــه بــا جســارت، اراده و تــاش در 

پــی عملــی کــردن راهکارهــای مفیــد کوشــش مــی کنــد.
ــاب  ــه در ب ــی ک ــاب های ــن کت ــن و معتبرتری ــروف تری ــه مع  از جمل
ــر مرکــب از  ــد کتــاب اث ــگارش شــده ان موفقیــت، رشــد و توســعه ن
دارن هــاردی اســت . ممکــن اســت اســمش را زیــاد شــنیده باشــید 
و ترغیــب شــده باشــید کــه آن را مطالعــه کنیــد. پیشــنهاد مــن ایــن 
اســت کــه اگــر ایــن کتــاب را مناســب خــود دریافــت کردیــد، بــدون 

اتــاف وقــت مطالعــه آن را شــروع کنیــد.
ــی  ــل و بررس ــا تحلی ــه ب ــت ک ــانی اس ــه کس ــاردی از جمل  دارن ه
ــته  ــر ، توانس ــورد نظ ــای م ــردن راهکاره ــی ک ــراوان و عمل ــای ف ه
اســت بــه جایــگاه مطلــوب خــود برســد و پــس از طــی کــردن ایــن 
ــت  ــه موفقی ــه ب ــرش را ک ــورد نظ ــای م ــی راهکاره ــل ، تمام مراح
ختــم مــی شــوند ، در کتــاب اثــر مرکــب گنجانــده اســت . ممکــن 
ــرده  ــورد ک ــت برخ ــه موفقی ــادی در زمین ــای زی ــا کتابه ــت ب اس
ــه شــما بینشــی  ــاب هــا ب ــد درصــد از آن کت ــا چن ــا واقع باشــید ام
ــد؟  ــاش کنی ــد و ت ــت گام برداری ــا موفقی ــد ت ــه بتوانی ــد ک می دهن

اینکــه صرفــاً بدانیــد بــرای موفقیــت 
بایــد تــاش کنیــد کافــی نیســت ، 
ــرش و  ــه نگ ــاز ب ــت نی ــر موفقی ه
برجســته  دارد.نکتــه  اســتراتژی 

ــرش  ــما نگ ــه ش ــه ب ــت ک ــن اس ــاب ای ــن کت ای
ــای  ــا انته ــد ت ــت کنی ــر در خــود تثبی ــه اگ ــد. نگرشــی ک ــی ده م
ــرای رســیدن از نقطــه ــد و مــی دانیــد ب راه خــود را پیــدا کــرده ای

ــه بایــد تــاش کــرد، چــه کارهــای موثــری  ــه نقطــه ب چگون الــف ب
بایــد انجــام داد و چگونــه بــه ســبک افــراد موفــق زندگــی کــرد . ایــن 
کتــاب دقیقــاً مناســب افــراد عملگــرا اســت. افــرادی کــه بــه محــض 
ــدون  ــد و ب ــی کنن ــتفاده م ــر، از آن اس ــای موث ــرد ه ــن راهب یافت
معطلــی بــرای مقصودشــان حرکــت مــی کننــد. ذره ذره ایــن کتــاب 
شــامل نــکات مهمــی اســت کــه همــه ی ایــن نــکات در کنــار هــم، 
یــک ســبک زندگــی فــوق العــاده را رقــم میزننــد. دقــت کنیــد کــه 
ایــن ســبک زندگــی شــما اســت کــه شــما مــی ســازد. پــس اطمینــان 
حاصــل کنیــد کــه ســبک زندگــی تــان تضمیــن کننــده اهــداف تــان 

باشــد. 

مطمئــن باشــید کــه اگــر بــه راهکارهــای ایــن کتــاب متعهدانــه عمــل 
کنیــد،  در زندگــی خــود تغییراتــی مــی یابیــد کــه درنهایــت موجــب 

نتیجــه بخــش بــودن تاش هــای شــما مــی گــردد.

زهـــــــــرا کرییم
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»روزی از محّمــد حســنین هیــکل ، نویســنده مشــهور مصری پرســیدند : 
شــما مصریــان ، بــا آن پیشــینۀ درخشــان فرهنگــی چــه شــد کــه عــرب 
ــرای اینکــه فردوســی  ــان شــدیم ب ــا عــرب زب ــان شــدید؟ گفــت : م زب

نداشتیم...«.

ایــران در طــول تاریــخ ، تلخــی هــا و شــیرینی هــای بســیاری را چشــیده 
ــی  ــخ گواه ــده اســت. تاری ــای بســیاری را از ســر گذران ــراز و فروده و ف
مــی دهــد کــه ایرانیــان، فارســی را بــه همــت بــزرگان و اندیشمندانشــان 
حفــظ کــرده و گســترش داده انــد. فردوســی را بایــد از جملــه قهرمانــان 
ملــی ایــران بــه شــمار آورد، شــاعری گرانقــدر کــه جانــی تــازه بــه کالبــد 

زبــان فارســی دمیــد.

ــی هــای  ــری جوی ــا تســلط ســتمگرانه و برت ــه ب ــرای مقابل فردوســی، ب
غیرایرانیــان، مفاخــر قومــی و وصــف تمــدن باســتانی ایــران را زنــده کــرد 
ــد.  ــده کن ــردم زن ــاع از کشــور را در بســیاری از م و توانســت حــس دف
زبــان فارســی ، بالندگــی خــود را مدیــون شــاهنامه فردوســی اســت و بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه نــام فردوســی بــا مانــدگاری زبــان فارســی گــره 

خــورده اســت.

تأثیــر شــاهنامه در روح و فکــر ایرانــی ، قبــل از هــر چیــز از لحــاظ وطــن 
ــزه  ــی پاکی ــچ ایران ــه هی ــوی ک ــه نح ــت، ب ــوری اس ــتی و سلحش دوس
ــد از احساســات و  ــی از شــاهنامه نمــی توان ــدن ابیات ــا خوان سرشــتی ب
ــی و دالوری  ــروش مل ــه خ ــد و ب ــار بمان ــتانه برکن ــن دوس ــرات وط تأث

ــد. گرایــش نیاب

ســالها بایــد مــی گذشــت تــا اهمیــت واقعــی کار فردوســی روشــن شــود 
و اثــر ســترگش جایــگاه شایســته خــود را در تاریــخ ایــران زمیــن بیابــد. 
ایــران در تاریــخ خــود ، ســرزمین ســرود بــوده و بزرگ تریــن شــاهکارهای 

ادبــی جهــان را پدید آورده اســت.

ــظ،  ــون حاف ــی همچ ــزرگ ایران ــاعران ب ــعر ش ــای ش ــان دفتره  از می
ــزرگ  ــوی و ســایر ســخنوران ب ــی و مول ــام، نظامــی، خاقان ســعدی، خی
فارســی، محققــان، فردوســی و شــاهکار عظیــم او- شــاهنامه- را معیــار 
راســتین ایرانــی بــودن و ایرانــی مانــدن، دانســته انــد زیــرا ســروده های 
ایــن بــزرگان ، تنهــا گوشــه ای از ایــران و ایرانــی را نشــان می دهــد امــا 
تنهــا در »شــاهنامه« فردوســی اســت کــه سرشــت و نهــاد ایــران را بــه 

ــت. ــوان یاف ــن می ت ــکلی گوهری ش

جهان کرده ام از سخن چون بهشت
 ازین بیش تخم سخن کس نکشت

بناهای آباد گردد خراب
 ز باران و از تابش آفتاب

پی افکندم از نظم، کاخی بلند
                           که از باد و باران نیابد گزند

نمیرم، ازین پس، که من زنده ام
                         که تخم سخن را پراکنده ام
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شــه طرفــد
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فک

 ، خیلی 
ی داده

کــور تجربــ
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م؟ بــه

 خــوا
ی مــی

ی از ایــن زندگــ
ــا چــ

دقیق

ــته هســت؛ 
ــه انتخــاب رش
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 از این

خوشــحال شــدم

کام توضیح 
ه عروســ

م رو واســ
گرفتــ

ــاد می
ســه ی
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دادم. 
میــ

م واقعی!
ه معلــ

ــه یــ
ن دفع

ــه ایــ
م. البت

م معلــ
تونســتم بشــم خانــ

ــز درس 
ه هــاش ج

ــر میکنــن بچــ
ثــرا فک

ــه اک
ســتانی ک

و دبیر
ن، تــ

ل دبیرســتا
هــار ســا

چ

م بــا هم 
ی هــ

بــا اینکــه خیلــ
کــه  

گرفتــم 
قــرار 

آدمایــی 
 میــون 

ی بلــد نیســتن،
ن کار

خونــد

ــود. 
تفــاوت ب

ن کامــا م
هامــو

ا دنیا
م امــ

 بودیــ
خــوب

 داده 
ه بهــم فرصــت

ته کــ
ــو دوســت داشــ

در من
دا انقــ

 کــه خــ
ــرار گذاشــتم حــاال

ودم ق
بــا خــ

اگــه 
ی پــاک خــدا ، 

ه هــا
ــه فرشــت

 و آموختــن ب
م یعنــی تدریــس

م بــه ســمت عاقــ
رگــرد

ب

 .«  ازش 
 قبــول بشــه
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فاطمه سادات طباطبایی
مائده دارایب

جـــــــــــویـــی
دانش

بشــنوید! را  متــن  ایــن 
دارایب مائــده  صــدای  بــا 

https://s16.picofile.com/file/8426038768/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D9%88_%D9%81%D9%82%D8%B7_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C.mp3.html
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ی بنــداز
ت بینمــون جدایــ

م نتونســ
ور هــ

ــه کنکــ
رویایــی ک

دادم. 
میــ

م واقعی!
ه معلــ

ــه یــ
ن دفع

ــه ایــ
م. البت

م معلــ
تونســتم بشــم خانــ

ــز درس 
ه هــاش ج

ــر میکنــن بچــ
ثــرا فک

ــه اک
ســتانی ک

و دبیر
ن، تــ

ل دبیرســتا
هــار ســا

چ

م بــا هم 
ی هــ

بــا اینکــه خیلــ
کــه  

گرفتــم 
قــرار 

آدمایــی 
 میــون 

ی بلــد نیســتن،
ن کار

خونــد

ــود. 
تفــاوت ب

ن کامــا م
هامــو

ا دنیا
م امــ

 بودیــ
خــوب

 داده 
ه بهــم فرصــت

ته کــ
ــو دوســت داشــ

در من
دا انقــ

 کــه خــ
ــرار گذاشــتم حــاال

ودم ق
بــا خــ

اگــه 
ی پــاک خــدا ، 

ه هــا
ــه فرشــت

 و آموختــن ب
م یعنــی تدریــس

م بــه ســمت عاقــ
رگــرد

ب

 .«  ازش 
 قبــول بشــه

یزهوشــان
ن که ت

 کار ک
جــوری

» بــا بچــم 
ت :  

ن گفــ
ــه مــ

واده ای ب
خانــ

ی؟ « 
ــر دار

ش خب
؟  از عایق

س میشــه
 به در

مربــوط
 :  » مطمئنــی همــه ی هدفــاش 

بپرســم

یلیــا 
و بــرای خ

ختیه 
ا روزای ســ

خیلیــ
ه بــرای 

ی کــ
زهایــ

ل از رو
ســه ســا

د از گذشــتن 
 بعــ

 عنــوان 
م بــه

یتونــ
 میگــم (االن م

کــور
ی کن

و هــوا
رم از حــال 

ــته دا
ن ) درس

شــیری
دآوریــش 

یا

کنــار 
ســتقال رســیده،  

ا بــه ا
ســبت

ظ مالــی، ن
ــه از لحــا

ی و چ
ــه از لحــاظ فکــر

کــه چ
کســی 

مــه! 
دگیــم ک

تــو زن
چیــزی 

ر یــه 
 انــگا

ن اونــا
کــه بــدو

ــام بــدم 
ی رو انج

کارایــ
س ،  

در

ی، رفیق 
خر داســتان زندگــ

و تــا آ
گیــری 

ت می
 که دســت

مثــا همیــن نوشــتن؛ همیــن قلمی

 کــردی؟ 
م شــده ی زندگیت فکر

ی گــ
دفهــا

 بــه ه
ــا حاال

ــو چــی؟ ت
شــه. ت

ت می
صمیمیــ

ایگاهی نیســتی 
ــه تو ج

ــته ، حتی اگ
ی بعــد از خوندن ایــن نوش

 اگــه حتــ
ردیــه

رم نام
بــه نظــ

م بیاری! 
ی و کــ

ر بزنــ
ی ، غــ

ت دار
ــو دوســ

ــه اون
ک

گــه ای 
س دی

ی هیچکــ
ســیر خوشــبخت

ه مثــل م
ی کــ

ســیر
ســیر خوشــبخت شــدن ، م

م

نیســت .

ه کار شو...
و  و دست ب

س پاش
زنه . پ

ت می
داره صدا

بــرای هزارمیــن بــار بــه ســاعت چرمی روی دســتم 
ــا  ــودم ت ــر ب ــی ، منتظ ــا دلتنگ ــم و ب ــگاه انداخت ن
ثانیــه هــا و دقیقــه هایــی کــه هــر کدومشــون انگار 

، هــزار ســال طــول میکشــیدن  بگــذرن .
همــش باخــودم میگفتــم ، هنــوز هــم دیــر نشــده 

، باالخــره میــاد .

اصــا میدونیــد ؟ اون انتظــار شــیرین و  دســت و پا 
زدنهــای قبــل از رســیدن ،  حســی کــه داره حتــی 

از لحظــه ی رســیدن هــم دلنشــین تــره .
ــه  ــی ک ــرای قلب ــه ادم  ، ب ــن هم ــد ای ــت و آم رف
ــون  ــود ، چ ــی ســخت ب ــی کشــید خیل ــار م انتظ

ــرد. ــتر میک ــه بیش ــر لحظ ــم رو ه دلتنگی
امیــدوار بــودم ، پیراهنــی کــه چهــار خونــه هــای 
ریــز داشــت و خــودم بــراش خریــده بــودم رو 

ــه . ــیده باش پوش

ــون  ــردم ، درســت هم از دور عطــرش رو حــس ک
ــود . ــاس رو  پوشــیده ب لب

ــدم  ــد و ق ــره مون ــش خی ــودآگاه به ــمام ناخ چش
هایــی کــه بــرای نزدیــک شــدن بهــم بــر میداشــت 

ــه میشــمردم . ــه دون رو دون
ــش  ــا بغل ــردم : حتم ــرار میک ــودم تک ــا خ ــدام ب م
ــش  ــا بغل ــم، حتم ــش میکن ــا بغل ــم، حتم میکن

ــم . میکن
ولی نتونستم ، نشد !

فقــط بهــش گفتــم : چقــدر بهــت میــاد ایــن لباس 
 .

آدمــا همیشــه بــرای اینکــه مدیون عقلشــون نشــن 
ــر دارن ،  ــا عم ــه ت ــن ک ــی رو میکن ــه کارای ،  ی

ــن ! ــون قلبشــون میمون مدی

ــتم  ــه پش ــی ک ــاخه گل نرگس ــش ، ش ــا دیدم ت
قایــم کــرده بــودم رو جلــو اوردم و بهــش دادم .بــا 
دیــدن گل نرگــس ،  چشــماش بــرق عجیبــی زد . 
خنــده هــای ریــزی هــم کــه میکــرد باعــث شــده 
ــاد  ــرون بی ــم  بی ــتگی راه ، از تن ــوم خس ــود تم ب
.هیــچ کــس نمیتونــه حســی رو کــه محــو خنــده 
ــتم رو  ــه . دس ــف کن ــدن داره ، توصی ــر ش ــه نف ی
انداختــم دور گردنــش .  جــوری بــوی گل نرگــس 
بیــن نفــس هامــون پیچیــده بــود کــه انــگار

ــای دســت فروشــی  ــر از چــرخ ه ــون پ  ،  اطرافم
بــودن کــه داد میــزدن : اگــر عاشــقید ، اگــر پــای 

ــد ، یــک گل نرگــس مهمــان مــا . ــدن داری مان
یهــو نمیدونــم چــی شــد کــه تــوی ذهنــم هــوای 
ــت  ــات چاکل ــک و ه ــز کی ــی - چی ــه فردوس کاف

ــادم . ــظ -داغ افت غلی
گفتم: بریم؟

ــن رو داشــت ،  ــت ذوق ممک ــه نهای ــی ک ــا صدای ب
ــن ! ــم. اصــا مهمــون م گفــت بری

ــم  ــهر بیای ــر ش ــه تئات ــه میش ــا مگ ــم  : اص گفت
ــه  ــمت کاف ــم س ــج نکنی ــیرمون روک ــد مس و بع

فردوســی ،  محــل اولیــن قرارمــون؟؟
ــه  ــر عاشــق ،  ی ــر دونف ــه ه ــه ک ــر از این ــه غی مگ
ســری نمــاد هــا و نشــونه هایــی تــو رابطــه 

دارن؟ عاشقونشــون 
یــه گوشــه دنجــی تــوی کافــه فردوســی روبــه روی 
ــه منتظــر  ــی صبران ــم ب ــم و من هــم نشســته بودی
ایــن بــودم تــا هــات چاکلتــم یکــم خنــک بشــه .

ــود  ــا و ع ــاز ه ــوه س ــار قه ــه ، کن ــوار کاف روی دی
ــن  ــوش ، ای ــط خ ــا خ ــوخته ، ب ــه س ــای نیم ه

ــود : ــده ب ــته ش ــی نوش رباع

من خیره به ساعتی که خواب و الل است
انگار زمان ، عابری بی حال است

آن روز تو رفتی و نمی دانستی
هر ثانیه ی بی تو خودش ده سال است ...

ــته  ــک بس ــرد و ی ــش ک ــوی جیب ــتاش رو ت دس
مســتطیلی شــکل ، کــه در نهایــت بــی دقتــی کادو 
پیــچ شــده بــود ، ســه یــا چهارتایــی هــم شــکات 
قلبــی قرمــز کــه روش گذاشــته بــود رو بهــم داد و 

گفــت : روز عشــقمون مبــارک .

گفتم  : یادت بود پس ؟ گفت : اره
گفتم : هنوز؟ گفت : هنوز .

گفتــم :یــه وقــت هایــی آدم دلــش میخــواد زمــان 
ــال  ــزار س ــه ه ــر ثانی ــه ه ــوری ک ــه ، ج ــخ بزن ی
بگــذره . االن هــم واســه مــن همــون وقت هاســت .

دلــم نمیخــواد زمــان بگــذره ، میخــوام تــوی ایــن 
حــس و حــال یــخ بزنــه .

ــت،  ــات، حرکات ــرف ه ــذره ،  ح ــه میگ ــر روز ک ه
ــه . ــرم میکن ــو و محوت ــرت ، مح ــت، عط نگاه

ــی  ــودم وقت ــش ب ــدن به ــره ش ــق خی ــن عاش م
کتابهــا رو نــگاه میکــرد . مطمئــن بــودم کــه کتابها 
ــود کــه  رو بیشــتر از مــن دوســت داره ، عجیــب ب
بــه یــه جســم بــی جــون هــم حســودیم میشــد !
ــم  ــرت کن ــه خــودم پ ــرای اینکــه حواســش رو ب ب
،  یــه کتــاب بــراش هدیــه خریــده بــودم و چندتــا 

شــکات قلبــی شــکل بهــش دادم .

بهــش گفتــم : یــه آدم تــوی دنیــا چقــدر میتونــه 
خــوش شــانس باشــه کــه کســی رو تــو زندگیــش 
پیــدا کنــه کــه بــا کتابهــا ، مــث تــو ارتبــاط برقــرار 

کنــه.

ــکات رو  ــم ش ــه  طع ــانس ک ــوش ش ــدر خ  چق
ــی !!. ــو حــس میکن ــه ت ــه ک ــوری حــس میکن ج
ــان  ــت پای ــچ وق ــز هی ــچ چی ــت : ای کاش هی گف
ــی کــه  ــم واســه اون آدم های ــع دل نداشــت . درواق
ــی کــه از هــم  ــا اونای طعــم عشــق رو نچشــیدن ی

ــدا شــدن میســوزه .... ج
ــم :  ــش و گفت ــتم روی لب ــتم رو گذاش ــریع دس س
هیــس! چشــم روزگار کــور. عشــق ، هنــوز دولــت 

ماســت ...

نرگس شعباین
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ــه  ــد ســالی هســت ک ــگار چن ــی خســتم.  ان ــدار میشــم.  خیل ــم از خــواب بی ــا صــدای مامان ب
ــه زور، از تختــم بلنــد مــی شــم.  بــه ســمت آینــه  ــم. ب نخوابیــدم.  چشــم هــام رو مــی مال
مــی رم.  دســتی بــه صورتــم مــی کشــم. چــرا تــا حــاال دقــت نکــرده بــودم کــه صورتــم 
انقــدر نورانیــه؟ می خــوام بــه ســمت در بــرم کــه از صداهــای بــه گــوش رســیده، مــی 
ــم،  ــس مامان ــرا پ ــاده . چ ــم تعدادشــون زی ــدر ه ــم. چق ــون داری ــه مهم ــم ک فهم
مــن رو بیــدار نکــرده؟ صــدای بابــام هــم هســت. عجیبــه. بابــا ســر کار نرفتــه. 
نمی دونــم اون بیــرون، نامحــرم هــم هســت کــه لباســم رو عــوض کنــم یــا 
ــه ســمت در مــی  ــا خبــر بشــم .  ب ــی ب ــان مهمون ــه . می خــوام از جری ن
ــگاه مــی کنــم. عمــو جــان  ــاز مــی کنــم. یواشــکی ن رم. در رو آروم ب
چــرا گریــه مــی کنــه؟ کمــی اون  طــرف تــر، دایــی هــم هســت. 
چــرا خالــه رو بغــل کــرده و  گریــه میکنــه؟ ســرگیجه میگیــرم. 

اینجــا چــه خبــره؟

تصمیــم مــی گیــرم لباس هامــو عــوض کنــم و بیــرون 
بــرم. پــس در را مــی بنــدم. بــه ســمت کمــد مــی 
ــار  ــزار ب ــم. ه ــی کن ــدا نم ــو پی ــاس هام رم. لب
بــه مامانــم گفتــم کــه دســت بــه وســایلم نــزن. 
ــم:  مامــان!!! مامــان!!!  بــی حوصلــه داد مــی زن

لبــاس هــام رو میخــام. کجــا گذاشــتی؟ 

ــب غرولنــدی  ــر ل ــی کــه نمــی گیــرم، زی جواب
مــی کنــم و دوبــاره بــه دنبــال لبــاس هــام مــی 
ــنوم.  ــی ش ــی م ــدای جیغ ــان ص ــردم. ناگه گ
ــرون  ــا همــون لبــاس هــا، بی ــم چــرا ب نمی دون
ــم  ــاده. من ــال افت ــط ه ــم وس ــرم. مامان ــی پ م
ــع  ــم جم ــه، دور مامان ــم. هم ــی کش ــغ م جی
ــال  ــد. ح ــه: آب بیاری ــی، داد میزن ــدن . یک ش

ــد شــده. ــم ب ــم خان مری

دو دســتی بــر ســرم مــی زنــم. ســمت مامانــم 
ــم.  ــام کن ــه س ــه بقی ــره ب ــادم می ــرم. ی می
مامانــم را تکــون میــدم. میگــم بلنــد شــو 

ــده؟ ــی ش ــان. چ مام

ــو را  ــم، ت ــه: مری ــه. میگ ــی کن ــه م ــام گری باب
خــدا چشــم هاتــو بــاز کــن. تــو حداقــل کنــارم 

ــزار. ــو تنهــام ن ــاش. مــن بدبخــت شــدم. ت ب
ــا میــزارم. میگــم:  آروم ، دســتمو روی دوش باب
نتــرس بابــا جونــم. مــن نباشــم کــه ببینــم تــو 

ضجــه میزنــی.
مامانــم، چشــم هاشــو  بــاز مــی کنــه. اطرافــش 
رو نــگاه مــی کنــه. خالــه و دایــی، زیــر بغلــش 
ــم  ــینن. من ــی ش ــل م ــرن. روی مب ــی گی را م
ــی  ــم، چ ــم: مامان ــینم. میگ ــی ش ــارش م کن

ــرم؟ ــت ب شــده قربون
ــو  ــم: خــب بگ ــه . میگ ــی زن ــه م ــم، ضج مامان

ــم. ــی کن ــده؟ دارم دق م ــی ش چ
ــم: یکــی  دیگــه صبــرم تمــوم میشــه. داد مــی زن
بگــه اینجــا چــه خبــره. امــا ناگهــان صــدای زنــگ بــه 
گــوش مــی خــوره. عمــو داد مــی زنــه: ای وای!  اومــدن 

و گریــه مــی کنــه.
ــه: ای  ــم داد میزن ــده؟ مامان ــی اوم ــم: ک ــب میگ ــن متعج م
ــام  ــرا تنه ــی؟ چ ــرا رفت ــم! چ ــاره ی تن ــرم! پ ــه دخت وای یگان

ــول!  ــا، ای ــم: باب ــم. میگ ــی زن ــه م ــدم. قهقه ــتی؟گیج ش گذاش

چــه تئاتــری راه انداختیــد. خــب بگیــد نمــی خواید 
ــرم ترکیــه. کجــا رفتــم آخــه؟ هیــچ کــس  مــن ب
توجهــی نمیکنــه. لجــم میگیــره. دو مرد بــا برانکارد 
ــه میشــن و ســمت اتاقممیــرن و بعــد از  وارد خون

دقایقــی از اتــاق خــارج میشــن.
ــت  ــم و از دس ــردرد گرفت ــه س ــه دیگ ــن ک  م
همــه ، عصبــی شــدم. بــه ســمت برانــکارد میــرم. 
جنــازه ای روی برانــکارد میبینــم. جیــغ میزنــم. 
میگــم ایــن مســخره بــازی هــا چیــه؟ روی 
جنــازه را کنــار مــی زنــم. خــودم را مــی بینــم. 

اون پاهایــی کــه قــرار بــود اخــر همیــن هفتــه، 
ــن  ــوی ای ــون ت ــای بیهودش ــدن ه ــام دوی انتق
دنیــای بــی تفــاوت رو، بــا  قــدم زدن روی شــن 
هــای داغ ســواحل ترکیــه بگیــرن ، حــاال حتــی 
ــری  ــد مت ــر چن ــاق محق ــوی ات ــتن، ت نمیتونس

ــن.  مــن قــدم بزن

اون گلویــی کــه بغــض فروخــورده ی روزگار، 
اونقــدر ســنگینش کــرده بــود کــه قیــل و قــال 
هــا و بهونــه هــای شــبانه روزیــش، آرامــش رو از 
خونــوادم گرفتــه بــود ، حــاال حتــی نمیتونســت 

زمزمــه کنــه کــه : مــن اینجــام ! 
منــو  صــدای  چــرا  کنارتونــم،  همینجــا 

؟  ید نمیشــنو

ــیدنش،  ــرای درخش ــه ب ــی ک ــم و فامیل اون اس
ــرای افتخــار  ــق شــدنش، ب ــر موف ــه عم ــرای ی ب
ــه آب و  ــتم، ب ــم رو گذاش ــش، جوونی ــردن به ک
اتیــش زدم و بخاطــرش، چشــمم رو روی خیلــی 
ــی  ــم زدن ــم بره ــوی چش ــتم ، ت ــا بس از چیزه
ناپدیــد شــده بــود و حــاال ، بــه جــای اون اســم و 
فامیــل درخشــان، همــه ی آدمــا منــو »جنــازه« 

خطــاب میکــردن.

راننــده ی نعــش کــش گفــت : از ســر راه میــت 
کنــار بریــد ، زود جنــازه رو تــوی ماشــین 
ــای  ــواده ه ــدارم ، خون ــادی ن ــت زی ــد، وق بذاری

ــرن . ــه منتظ دیگ

برانکارد هر لحظه از من دور تر میشد .

تــن بــی جونــی کــه هیــچ کاری از دســتش بــر 
نمیومــد، خیلــی راحــت، از کنــار لباســهای  پــر 
ــه ای  ــار و جهیزی ــای افتخ ــرق و مداله زرق و ب
ــو روی  ــی ت ــش، حت ــمگیر بودن ــرای چش ــه ب ک

ــودم، میگذشــت . ــاده ب ــوادم وایس خون

دیگه هیچ چیز  برام مهم نبود .
هیچ  چیز و هیچکس جز خودم.

هیچکــس، جــز همــون کســی کــه تــوی زندگی،  
هیچوقــت واســه شــناختنش، وقتی نداشــتم...

مهدیه یاوری

بشــنوید! را  متــن  ایــن 
یــاوری الهــه  صــدای  بــا 

https://s17.picofile.com/file/8426039726/%D9%85%D9%86%D8%8C_%D9%85%D9%86_%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C.mp3.html
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هــمه

مه
چــــیآرو

غرور ملی

گوش محرک

درس ناشاد آمار

ممنوع الحیات تکنیک های ابر زمانی

- میگن تا آغاز واکسیناسیون عمومی توی ایران ، ، بیش از یک سال باقی مونده!
+ این یعنی قراره داغ فراغ حداقل بیست هزار نفر ، تا اون موقع به دلمون بشینه؟

- درســته کــه اونجــوری ، یــه چنــد هزار نفری کمتر میشــیم امــا ، اونایــی که میمونن ، الاقــل غرور 
ملی دارن !!

- بعــد از چنــد ســال تــاش و زحمــت ، بخاطــر پیدا بــودن گوش 
ــار  ــل و وحشــی از جشــنواره فجــر کن ــم قات ــا حاتمــی ، فیل لی

گذاشــته شــد .
+ خب مگه ما گوش ندیده ایم؟

- نــه اتفاقــا تــوی همــون فیلــم هــای ســینمایی هــم  ، گوشــای 
زیــادی پیــدا بــودن .

+ پس چرا ...
- فــک کنــم گوشــای لیــا ، حرفــای زیــادی رو از پــدرش علــی 

ــادگار دارن . ــه ی حاتمــی ،  ب
تحریــک شــدن آدمــا ، از گوشــهای امثــال اون  نیســت ، از 

محتویــات داخلشــه ...

-خــب بچــه هــای عزیــز ، کاس امــروزم بــه پایــان رســید . تکالیــف آمارتــون رو واســم تــوی واتــس آپ 
ارســال کنیــد .

+ خانــم اجــازه ؟ قیمــت ســکه نســبت بــه پارســال 6 میلیــون اضافــه شــده ، قیمت مــرغ چهار برابر شــده 
، دالرم کــه ...

- این چرت و پرتا چیه ؟ من از شما تکالیفی که دیروز گفتم رو میخوام .
+ آخــه بــه لطــف سیســتم فــوق پیشــرفته ی شــاد ، یــه هفتــه بــود کــه صداتــون نمــی اومــد ، ولــی بهتون 

نگفتیــم تــا از کاســای جبرانــی فــرار کنیــم . ایــن آمــارم بــا افتخــار تــوی اخبــار اعام شــد.
- از فــردا کــه مجبورتــون کــردم هــر 5 دقیقــه یــه بــار ، عدد یک رو بفرســتید ، می فهمید با معلم جماعت 

نمیشه در افتاد.

ــان  ــی انصاری ــاره عل -کلیــپ صــدا و ســیما رو درب
ــد . ــکم در اوم ــدی ؟ اش دی

+ همــون علــی انصاریانــی رو میگــی کــه از صــدا و 
ســیما اخــراج شــد؟

-حتما دیگه !
+همــون کلیپــی رو میگی کــه گویندش عادلــی بود 

که ممنــون التصویره؟
-حتما دیگه !

+ یعنی عادلم باید بمیره تا محبوب شه؟
-حتمــا دیگــه !  تــازه میگــن شــهردار ، چنــد تــا 
ــون دســت نخــورده واسشــون گذاشــته کــه  خیاب

بعــد مــرگ اسمشــونو روش بــذاره.

- لشــکر عزیــز مــن !  ایــن آدمــای به اصطاح  زرنگ ، از ســاعت 21 تا 4 ، از خونشــون 
بیرون نمیان .

دور شهر ها رو هم یه حصار بزرگ کشیدن که همه توی شهر جمع بشن .
+ فرمانــده ، اینــا همــش الکیه ! گشــت هــای ویژه مــا اطــاع دادن که دوربیناشــون ، 

نمیتونــه همــه پاک هــا رو ثبــت کنه .
- اینو مامیدونیم نه آدمای احمق اون شهر!

+ پس حاال تکلیف چیه؟
- بهتــره از ســاعت 18 تــا 21 ، یــه ســری بــه خیابونــای شــهر بزنــی تــا بببینــی چــه 

غذاهــای چــاق و چلــه ای ، انتظــار مــا رو میکشــن .
+ فک کنم باید یه مذاکره ای هم با رییس ستاد کروناشون کنیم .

آخــه هــم ایــن محدودیــت هــا ، آدم هــای  شــهر رو ضعیــف تــر و بدبخــت تــر کــرده . 
هــم باعــث میشــه مــا  ، ســر شــب آدمــا رو شــکار کنیــم و خیلــی زود بــا خیــال تخــت 

بخوابیم !!
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راننــده تاکســی !چــه چیــزی بــه ذهنتــان آمــد؟ 
ــه از  ــری ای ک ــی؟ مج ــای داغ سیاس ــث ه بح
ــی  ــی کش ــت نم ــد : خجال ــی پرس ــری م دخت
ــرد؟  ــول خ ــود پ ــیه؟ کمب ــده تاکس ــات رانن باب

ــی؟ ــتن در تاکس ــم بس ــه از محک گای
امــا مــن میخواهــم چیــز دیگــری از ایــن قشــر 

ــانیت ! ــرف و انس ــان بگویم...ش برایت
شــده تــا بحــال خســته و درمانــده و متعجــب و 
دلســرد، در جایــی گیــر کــرده باشــید و ناگهــان 
هدیــه ای کوچــک بــه شــما برســد و یــک 
ــان خــوب شــود؟  ــرص  و حالت ــان ق ــه دلت مرتب

ــتان.... ــه دوران دبیرس ــد ب ، برگردی
شــب امتحــان تــرم اســت و فــردا امتحــان 
ریاضــی داریــد و بــه هــر دلیلــی نتوانســته 
ایــد خــوب بخوانیــدش و انــدر پیــچ و خــم 
نمــودار هــا مانــده ایــد . آن لحظــه چگونــه 
ــس و سرشــار  هستید؟خســته ، مضطــرب، دلواپ
ــد و  ــا ناگهــان صــدای در مــی آی از ناامیدی....ام
در بــاز مــی شــود .مادرتــان اســت ،  بــا لیوانــی 
ــر از عســل  ــیرین ت ــد ش ــه ای لبخن ــای و تک چ
آرام   ، را می بینیــد   لبخنــدش   . لبانــش  بــر 
میگیریــد ، احســاس امنیــت مــی کنیــد و دلتــان 

می شــود.... گــرم 
همــه ی مــا در زندگــی خودمــان، از ایــن دســت 
ــا  ــم. ت ــدا کردی ــم و اه ــاد گرفتی ــا زی ــه ه هدی
اینجــای کار کــه حــرف هایــم ربطــی بــه تاکســی 

و راننــده اش نداشــت! داشــت؟

ــت از  ــتار بخــش مراقب ــد پرس ــرض کنی حــال ف
بیمــاران کرونایــی هســتید. چنــد روز اســت کــه 
ــر از  ــتگی ، پ ــر از خس ــد .پ ــده ای ــش مان در بخ
بــی حالــی ، پــر از اضطــراب. نــه بــرای خودتــان 
، بــرای مریــض هــای تــوی بخــش ، بــرای 
خانــواده ی خودتــان ، بــرای همکارانتــان کــه از 
ــا هــم  ــوده ایــد ،ب ــا هــم ب تــرم یــک دانشــگاه ب
رویــا بافتــه ایــد ، بــا هــم عاشــق شــده ایــد ، بــا 
هــم درس خوانــده ایــد ، بــا هــم غصــه خــورده 
ــم  ــاید ه ــد ، ش ــرده ای ــادی ک ــم ش ــا ه ــد ، ب ای
بــا هــم مشــروط شــده ایــد .یــک کام ! بــا هــم 

ــد . زندگــی کــرده ای
از طرفــی نــا امیــد هــم هســتید و بــا خــود مــی 
ــی  ــی لعنت ــن مریض ــی ای ــس ک ــه: پ ــد ک گویی
ــه مســافرت بریــم؟ چیــزی کــه  تمــوم میشــه ی

ــد. ــده ای ــاه هاســت رنگــش را ندی م

احتمــاال در ایــن چنــد مــاه عزیــز یــا عزیزانــی را 
هــم از دســت داده باشــید. خیلی ســخت اســت ! نه؟

ــک  ــدن ی ــه ش ــاهد آرام آرام خف ــه ش ــن ک ای
ــت. ــده اس ــر دهن ــی، زج ــان باش انس

اول ســرخ می شــود ، بعد خیلی ســرخ می شــود 
، بعــد ســیاه مــی شــود ، بعــد دیگــر نفســش بــاال 
نمی آیــد رنگــش آرام آرام رو بــه زردی مــی رود و 

بعــد هــم ســفید مــی شــود .خــط ممتــدی مــی 
ــی  ــن م ــی از بی ــم حیات ــتگاه عائ ــد روی دس افت
ــش  ــد و زیپ ــوی کاور می گذارن ــد را ت ــد . جس رون
ــمایی  ــردخانه  و ش ــدش س ــند. و می برن را می کش
ــض  ــا مری ــد روز ب ــن چن ــه در ای ــی ک ــی مان م
ــه  ــد روز ب ــد چن ــره بع ــرده ای .باالخ ــی ک زندگ
ــد  ــه بروی ــه خان ــه ب ــد ک ــی دهن ــازه م شــما اج

ــده . ــی ش ــان منف ــت ت ــواب تس ــون ج چ
تاکســی  یــک   ، خانــه  بــه  بازگشــت  راه  در 
ــی  ــد و مــی نشــینید صندل اینترنتــی مــی گیری
عقــب. مضطــرب، ترســیده، نــا امیــد، بــی حــال  

ــته..... ــته و خس ــته و خس و خس
درســت مثــل همــان شــب امتحــان کــه انتگــرال 

و نمــودار و فرمــول هــا گیجتــان کــرده بــود.
راننــده بــا لهجــه اهــوازی نســبتا غلیــظ از شــما 

میپرســد : + عموجــان کجــا کار میکنــی؟
ــتار  ــد : پرس ــی دهی ــواب م ــی ج ــی میل ــا ب ب
بیمارســتانم . لبخنــد را روی لبــان مــرد میبینید.

ــه الی  و خســتگی را در عمــق چشــمان او . ال ب
ــم  ــد او ه ــی کنی ــس م ــفیدش ، ح ــای س موه
ــو  ــد : عم ــی گوی ــت. م ــته اس ــما خس ــل ش مث
نگــران نباشــی هــا ، مــو خــوُدم یــک بــار کرونــا 
ِگِرفُتــم !اصــا چیــز خاصــی نیســت عمــو .فقــط 
ــون  ــت ج ــه بدن ــور ک ــوی بخ ــای مق ــز ه چی
داشــته باشــه .بعــد هــم چنــد تــا ماســک از تــوی 
داشــبورد در مــی آورد و مــی دهــد بــه شــما  و 
ــم  ــا رو ه ــک ه ــن ماس ــو ای ــا عم ــد : بی میگوی
بــزن کــه دیگــه خیــال مــو راحــت باشــه . کمــی 
، ســنگینی خاطــرات تلــخ روزی کــه گذشــت را 
فرامــوش مــی کنیــد.  مــرد ،  آن چنــان بــا آب و 

تــاب ، جــک هــا ی قدیمــی و بــی نمــک فضــای 
مجــازی را برایتــان تعریــف مــی کنــد .کــه مگــر 
مــی توانیــد نخندیــد؟ آخــر ســر هــم کــه بــه مقصد 
ــی مــی کنــد.  مــی رســید ، دســتتان را ضــد عفون
وقتــی کــه میخواهیــد پول تاکســی را حســاب کنید 

اخــم هایــش مــی رود تــوی هــم  و میگویــد :
بــرو عمــو ...بــرو خانــواده ات منتظــرن  . بعــد هــم 

ــی رود . ــرد و م ــی گی گازش را م
یــا فکــر کنیــد کرایــه ی تاکســی را آنایــن حســاب 
ــه  ــردد ب ــر میگ ــد ب ــاعت بع ــد و دو س ــرده ای ک

ــابتان. حس
صــدای مــرد کــه از پشــتیبانی تاکســی اینترنتــی 
خواســته بــود ، کرایــه تاکســی را به حســاب پرســتار 

برگردانــد در فضــای مجــازي پخــش شــد .
 مــن آن را در صفحــه ی مجــازی ام گذاشــتم . 

ــه: ــتادند ک ــم فرس ــتار برای ــن پرس چندی
» چنــد بــار هــم شــده کــه از مــن کرایــه نگرفتــن ، 

واقعــا ممنــون از درکشــون دیگــری نوشــت :
»بــه خــدا آدم خجالــت میکشــه از ایــن کارهایی که 
میکنــن بابــا مــا هــم داریــم وظیفــه مــون رو انجــام 

میدیم« 
مرد اسمش فرخ مددی مکوندی است.

48 ســال دارد . قبــا راننده ی ماشــین ســنگین بود 
.بعد رســتوران زد  .رســتورانش در آتش ســوخت .

ــی  ــده ی تاکســی اســت . جای ــه رانن ــم ک حــاال ه
ــه  ــازان و ســرباز هــا هــم کرای ــدم کــه از جانب خوان

نمــی گیــرد.
درباره ی پرستاران گفته است :

ــیاری از  ــافران دارم و بس ــا مس ــی ب ــاط نزدیک ارتب
آن هــا را بــه محــض درخواســت، می شناســم. یــک 
بــار یکــی از پرســتاران کــه مســافرم بــود، در خــودرو 
گریــه می کــرد و می گفــت کــه در یــک روز از یــک 
خانــواده شــش نفــره تنهــا یــک نفــر زنــده مانــد و 
بقیــه اعضــای آن خانــواده یکــی بعــد از دیگــری بــه 

دلیــل ابتــا بــه کرونــا فــوت شــدند. 
مــن می گویــم چگونــه از چنیــن پرســتاری می توان 
تقدیــر کــرد؟ بــا کلیــپ و ایــن چیزهــا نمی شــود از 

آن هــا تقدیــر کــرد و بایــد آن هــا را درک کــرد .
ــارج  ــزل خ ــرای کار از من ــه ب ــا ک ــات م ــی اوق برخ
می شــویم  ، می توانیــم در بازگشــت بــه خانــه، 
خاطــره خوبــی از کار آن روز بــرای خانــواده تعریــف 
کنیــم امــا پرســتاران چــه اتفاق یــا خاطره شــیرینی 
را می تواننــد بــرای خانــواده خــود تعریــف کننــد؟ در 
ایــن مقطــع، کار پرســتار بســیار بــا ارزش تــر از ایــن 

اســت. 
اکنــون کادر پرســتاری خــط مقــدم کرونــا هســتند 
ــاری  ــن بیم ــری از ســمت ای ــرار اســت تی ــر ق و اگ
ــت  ــتاری اصاب ــه پرس ــه جامع ــود، اول ب ــلیک ش ش
ــا  ــه م ــد، ب ــا افتادن ــروه از پ ــن گ ــر ای ــد و اگ می کن

ــد.  ــت می کن اصاب

حــاال اگــر بگویــم راننــده ی تاکســی چــه چیــزی به 
ذهنتــان مــی آید؟

راننده               
امریحسین شاه محمدیتاکـسی

ایــن متــن را بشــنوید!
بــا صــدای علریضا عســگری زاده
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طبــق آمارهــای گرفتــه شــده در مطــب هــای روانشناســی و 
ــردان گل ،  ــاده مخــدر و روان گ ــه م ــان ب روانپزشــکی،اعتیاد جوان

ــت .  ــه اس ــش یافت افزای
ایــن آمــار نشــان میدهــد مصــرف گل و گــراس و کینــگ ) کــه در 
داخــل کشــور تولیــد میشــود(، بیــن دانــش آمــوزان و دانشــجویان 

پایتخــت نشــین در حــال افزایــش اســت.
ــز اهمیــت ایــن موضــوع ایــن اســت کــه غفلــت  امــا نکتــه ی حائ
ــد در  ــا ص ــوع  ، تقریب ــن موض ــر ای ــور ب ــر کش ــای ناظ ــاد ه نه

ــرد. ــورت نمیگی ــی ص ــه نظارت ــت و هیچگون صداس
در طــول تحقیقاتــی کــه انجــام دادیــم ، بــه ایــن موضــوع برخوردیم 
کــه حتــی دســتور زندانــی کــردن مجرمیــن و ســازندگان و پخــش 
ــه  ــا ب ــود و آنه ــو میش ــاقیان( لغ ــاح س ــه اصط ــا ب ــدگان )ی کنن

راحتــی بــه کار خــود ادامــه میدهنــد.
مــاده ی مخــدر کینــگ کــه بســیار خطرناکتــر و ارزان تــر از شیشــه 
ــر  ــب ت ــود و جال ــع میش ــان توزی ــن جوان ــی بی ــه راحت ــت ،  ب اس
اینکــه ایــن مــاده مخــدر ســاخت کشــور خودمــان اســت  . مــا کــه 
آمریــکا را علــت همــه ی بدبختــی هــای خــود میدانیــم ، اکنــون در 
مبحــث بدبختــی و بیچارگــی خودکفــا شــده ایــم و بــه درجــه ای 

از عرفــان و شــهود رســیده ایــم!!
ــادی از   مــا کــه در پیشــگیری از اعتیــاد، کــم و کاســتی هــای زی
ــاری  ــق آم ــم طب ــان آن ه ــم در مبحــث درم ــود نشــان داده ای خ
ــاد  ــرک اعتی ــای ت ــپ ه ــت کم ــم  ، اکثری ــخصه گرفت ــه ش ــه ب ک
جــای مناســبی بــرای نوجوانــان و جوانــان نیســت و کلینیــک هــای 
تــرک اعتیــاد هــم باتوجــه بــه وضعیــت اقتصــادی نامســاعد عمــوم ، 
اگرچــه مناســب ولــی در حــد جیــب یــک شــهروند عــادی نیســت.
ــث  ــه بح ــتارم ک ــما خواس ــم از ش ــک معل ــوان ی ــه عن ــن ب بنابرای
اعتیــاد و آمــوزش صحیــح آن از پایــه هــای پنجــم و ششــم 
دبســتان در دانــش آمــوزان نهادینــه و بــه عنــوان یــک بحــث مهــم 

ــود. ــوزش داده ش ــور آم ــن کش ــی ای ــام آموزش در نظ

راضـــــیه سمیعــی

نسرین ابراهیمـــی

خودکفایــی در بیچارگــی
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اینســتاگرامی  الیــو  یــک  از  چیــز  »همــه 
ــای  ــو آق ــه وارد الی ــی ک ــد. وقت ــروع ش ش
فروغــی شــدم و ســخنان ایشــان را دربــاره ی 
درس تاریــخ و توجــه بــه بخــش تحلیلــی 
ــرای  ــد ب ــه ای ش ــن بهان ــنیدم. ای ــخ ش تاری
ایشــان.  و  مــن  بیــن  آغــاز گفت وگویــی  
ــم  ــن موضــوع حــرف زدی ــاره ی ای کمــی درب
یــک  فروغــی  آقــای   ، مدتــی  از  بعــد  و 
ــود را در  ــاوی تجربیاتشــان ب ــه ح ــل ، ک فای
ــته  ــن نوش ــی م ــتتند و وقت ــارم گذاش اختی
ــم  ــه ذهن ــده ب ــن ای ــدم، ای ــان را خوان هایش
ــاب  ــان در ب ــا ایش ــه  ای ب ــه مصاحب ــد ک آم
ــه  ــم. مصاحب ــته باش ــات داش ــن تجربی همی
ــد  ــش میتوان ــک از پاســخ های ــر ی ــه ه ای ک
ــران  راهگشــای بســیاری از آمــوزگاران ، دبی

و اســاتید در آینــده باشــد .«

شــهریور  متولــد  فروغــی   حســین  محمــد 
ــاط  ــار، خط ــت خوانس ــتای ویس 1345 روس
نیمــه حرفــه ای و دانــش آموختــه دکتــرای 

ــی.  ــه معلم ــد ب ــخ و عاقمن تاری
مولــف هفــت عنــوان مقــاالت پژوهشــی و 
ــی . ــاالت تخصص ــوان ، مق 30 عن ــش از  بی

را  تجربیاتتــان  گرفتیــد  تصمیــم  چــرا 
ــه ای در  ــا حادث ــاق ی ــا اتف ــید؟ آی بنویس

بــود؟  ایــن تصمیم تــان  پشــت 

ــودم  ــن ب ــر ای ــد در فک ــتش را بخواهی راس
ــک  ــن کار را ی ــه ی ای ــا جرق ــه بنویســم اّم ک
ــه ای  ــن آن را بهان ــه م ــف اداری زد ک تکلی
ــه ،  ــن مجموع ــتن و ای ــرای نوش ــتم ب دانس

ــم شــد . ــه ســر ه ــن گون ای
ــردم و در  ــت ک ــا آن را ویراس ــه بعده  البت
علــوم  دبیــران  زیســت  تجربــه  همایــش 

انســانی ارائــه کــردم.

نامه تــان  زندگــی  از  قســمتی  در 
ســر  از  چهارمــم  کاس  نوشــتید:»معّلم 
ــه مــن زد  ــی تجربگــی ســیلی محکمــی ب ب
کــه چــرا انشــا را خــودم ننوشــته و از بــر

ــه  ــردم ک ــی ک ــود م ــودم و وانم ــده ب خوان
ــان  ــه نظرت ــم.« ب ــی خوان ــر م از روی دفت
یــک معّلــم بــا بــی تجربگــی اش مــی 
ــوز و  ــش آم ــر دان ــری ب ــه تاثی ــد چ توان

روح و روان او داشــته باشــد؟ 

ــی  ــا م ــات ، اســتثنا اســت و الزام ــن اتفاق ای
ــر  ــر ه ــود. گوه ــر ش ــه خی ــر ب ــد منج توان
افتــاده مــی  آن  و مســیری کــه در  فــرد 
ــا ،   ــی ه ــا و ناروای ــی ه ــی تجربگ ــد از ب توان

ــازد. ــت بس فرص

مایــر  در  دبیــری  آغــاز  قســمت  در 
ــه  ــود ک ــر 68 ب ــر مه ــتید:»از اواخ نوش
بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان معّلــم 
ــدم در  ــی ش ــر م ــر کاس حاض ــخ س تاری
ــگار  ــتم. ان ــی دانس ــخ نم ــه تاری ــی ک حال
 ، بــودم  خوانــده  دانشــگاه  در  آن چــه 
ــی  ــای درس ــاب ه ــا کت ــی ب ــچ ارتباط هی
دانشــجو  برخــی  متاســفانه  نداشــت.« 
ــوند  ــی ش ــل م ــارغ التحصی ــه ف ــان ک معّلم
ــب  ــی کس ــه دانش ــر اینک ــاوه ب ــم ، ع ه
ایندانــش  انتقــال  توانایــی  نکرده انــد، 
ــاره  ــن ب ــان در ای ــد. نظرت ــم ندارن را ه

چیســت؟

ــین نـــــوری بنیامـــ
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خــاص  مقــداری  موضــوع  ایــن  ببینیــد 
اســت. مــا دانشــجویان زمــان جنــگ بودیــم 
شــعاع  تحــت   ، موضوعــات  از  خیلــی  و 
کاهلــی  هــم  خــودم  البتــه  بــود.  جنــگ 
ــم  ــتادان ه ــه   اس ــار آن ک ــتم، در کن داش
زمــان  شــرایط  بــا  ایــن  داشــتند.  تعلــل 
ــتر  ــوب بیش ــتادان خ ــی اس ــه فراوان ــال ک ح
اســت، متفــاوت اســت. دانشــجویان امــروزی 
ــد  ــری دارن ــاده مناســب ت ــوق الع وضعیــت ف
اســاتید  برابــر  آنهــا در  قانونــی  و حقــوق 
بــه  اســت.  مشــخص تر  اداری  مجموعــه  و 
نظــر مــن فضــای مجــازی و شــرایط ارتبــاط 
اســت.  باالتــر  اســتادان  بــا  دانشــجویان 
ــود  ــت خ ــرای موفقی ــد ب ــا بای دانشــجویان م

ــت.  ــع آنهاس ــه نف ــن ب ــند ای بکوش

پیــرو ســوال قبلــی، ایــن را مــی 
ــر  ــاوه ب ــد ع ــی بای ــر معّلم ــم ه دانی
آن  انتقــال  هنــر  دانــش،  داشــتن 
را نیــز داشــته باشــد؛ دانــش کــه 
اکتســابی  اســت  معلــوم  تکلفیــش 
هنــر  دادن  انتقــال  ولــی  اســت، 
اســت؟ اکتســابی  آن هــم  چطــور؟ 

ــی  ــت ، م ــابی اس ــم اکتس ــر ه ــن هن ــه ای بل
ــاتید و  ــن از اس ــو گرفت ــق الگ ــد از طری توان
از طریــق مطالعــه  نیــز  و  قبلــی  معلّمیــن 
ــروز  ــه ام ــات ک ــای تجربی ــم ه ــدن فیل و دی
بــه فراوانــی در دســترس اســت خــود را 

هنرمنــد کننــد.

ــم  ــی برای ــما خیل ــش ش ــیوه ی پرس ش
ــرا  ــت، زی ــی داش ــود و تازگ ــب ب جال
ــل  ــه ای عم ــه کلیش ــن زمین ــما در ای ش
آمــوزان  دانــش  از  و  کردیــد  نمــی 
ــی  ــی وار نم ــردن طوط ــظ ک ــط حف فق
ــد  ــه فهمیدی ــد ک ــور ش ــتید. چط خواس
ــوز  ــش آم ــچ دان ــن م ــش، گرفت پرس
ــای  ــته ه ــی دانس ــه ارزیاب ــت بلک نیس

ــت؟  اوس

 اّول ایــن کــه از بخــش آخــر پرســش شــما 
خوشــحال شــدم و بــه شــما بابــت ایــن 
ببینیــد  مــی گویــم.  تبریــک  هوشــمندی 
مــن معلّــم شــده بــودم آن هــم معلّــم تاریــخ 
ــام  ــی در نظ ــچ ارزش ــخ هی ــه درس تاری ک
ــا  آموزشــی نداشــت و مــن نمــی خواســتم ب
درس خــودم موقعیــت پســت و بــی ارزشــی 
ــیدم  ــر کوش ــن خاط ــه همی ــم ب ــته باش داش
خــودم را و درســم را نجــات دهــم و از هــر 

ــردم.  ــغ نک ــی دری کوشش
ــش زدم  ــه آب و آت ــن راه خــودم را ب در ای
تحمــل  را  واقعــی  معنــی  بــه  ســختی  و 
ــه  ــه تیش ــنگی ک ــل س ــت مث ــردم ، درس ک
ــود. در  ــی ش ــمه خوب ــا مجس ــورد ت ــی خ م
ــی  ــد خوب ــوز دی ــش آم ــد دان ــن راه بای ای
ــا از درس  ــد ت ــته باش ــن داش ــه م ــبت ب نس
ــر  ــد بناب ن ــد و آن را بخوا ــش بیای ــن خوش م
ــوز را دوســتانه  ــش آم ــه دان ــگاه ب ــن ،  ن ای

ــردم. ک

 شــما هنــگام تدریــس از اشــعار و طنزهــا 
ــد،  ــی بری ــره م ــا به ــل ه ــرب المث و ض
ــدر  ــد چق ــر ش ــه ذک ــواردی ک ــان م بی
ــش  ــرای دان ــی ب ــب درس ــم مطال در تفهی

ــت؟ ــر اس ــوز موث آم

ــیقی  ــعر ، موس ــا ش ــود اص ــاده ب ــوق الع ف
ماســت و مــن اول کاس یــا طــی کاس 
زدن کاس  موســیقی  بــا  آن  آخــر  یــا   و 
ــدی  ــن عاقمن ــی دادم. ای ــا م را آرام و ج
ــود  ــن ب ــی م ــک کار اصل ــعر کم ــه ش ــن ب م
ــت. ــات اس ــن از ادبی ــق م ــی از توفی و نیم

ــط  ــان فرمودید:»خ ــات تربیتی ت در تجربی
زیبــا یکــی از عوامــل جلــب توجــه 
دانــش آمــوز اســت.« ســوال بنــده ایــن 
ــوب  ــا و مطل ــط زیب ــا خ ــه آی ــت ک اس
ــی  ــای معّلم ــه ه ــی از الزم ــتن  ، یک داش
اســت یــا فقــط بــه عنــوان یــک امتیــاز 

ــد؟ ــی آی ــاب م ــه حس ــت ب مثب

ــاز.  ــم امتی ــت و ه ــه هس ــم الزم ــر دو، ه ه
ــروف  ــم. مع ــی کن ــدا نم ــا را ج ــن ه ــن ای م
ــه  ــر حیل ــه ه ــت ب ــه »در دل دوس ــت ک اس
ــک  ــا ی ــرد« خــب اول کاس ب ــد ک رهــی بای
ــش  خــط زشــت بنویســی و شــروع کنــی دان
ــل  ــما قای ــودش و ش ــان خ ــی می ــوز تفاوت آم

نمــی شــود. تفــاوت شــما هــم در دانــش، 
پوشــش و نوشــتار بایــد بــارز باشــد.

چطــور نظــم را در کاس تــان اجــرا مــی 
کردیــد؟

ــوزان  ــش آم ــی دان ــی انضباط ــما ب ــون ش چ
کردیــد،  مــی  تدریــس  کــه  درســی  در  را 
ــد  ــد و معتق ــی دادی ــر نم ــخ، تاثی ــی تاری یعن
ــاط از  ــره ی انضب ــخ و نم ــره ی تاری ــد نم بودی
ــه مــاه اول ســال  هــم جداســت. همــه چیــز ب
ــور  ــما چط ــه ش ــردد ک ــی گ ــر م ــی ب تحصیل
برخــورد کنــی و چقــدر برنامــه داشــته باشــی 
و چقــدر ســواد داشــته باشــی و چقــدر حســاب 
و کتــاب داشــته باشــی. اینهــا یــک شــخصیت 
از شــما صــادر مــی کنــد کــه مبنــای واکنــش 
دانــش آمــوزان مــی شــود. اگــر در برابــر 
آنچــه دانــش آمــوز خواســت شــما را برنجانــد 
همــه  دادی  نشــان  واکنــش  و  رنجیــدی 
ــما  ــته ش ــود. او خواس ــی ش ــراب م ــز خ چی
ــد  ــی ده ــد و رنجــش شــما نشــان م را برنجان
ــه بعــد  ــن زمــان ب ــه آرزویــش رســیده. از ای ب

ــوی. ــی ش ــه م ملعب

ــما  ــب ش ــرکات جال ــر از ح ــی دیگ یک
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــیدن ای ــر پرس در ام
ــد در  ــی دادی ــازه م ــوزان اج ــش آم دان
ــش،  ــگام پرس ــار هن ــال یکب ــول س ط

درس
ــد  ــی ش ــث م ــن باع ــد. ای ــواب ندهن ج
کــه دانــش آمــوزان اگــر روزی مشــکلی 
برایشــان پیــش آمــد، نیــازی بــه دلیــل 
موجــه و غیــر موجــه بــرای درس جــواب 
ــده هــای  ــن ای دادن نداشــته باشــند. ای

چگونــه بــه ذهنتــان مــی آمدنــد؟

ایــن جــزو حقــوق دانــش آمــوز اســت. دانــش 
امــوز نبایــد تصــور کنــد کــه بــا یکبــار جــواب 
ــود.  ــد ش ــا امی ــا ن ــد ت ــراب ش ــدادن کار خ ن
ایــن کــه چطــور بــه ذهــن مــن رســید را بایــد 
ــت  ــن دوس ــون م ــیدی چ ــی پرس ــودم م از خ

ــا معلّمــم چنیــن باشــد. مــی داشــتم ت

ــش  ــه دان ــه ب ــی ک ــرم نظرخواه در ف
ــد،  ــر کنن ــا پ ــد ت ــی دادی ــوزان م آم
ــی  ــان م ــاره ی خودت ــواالتی درب ــه س چ

پرســیدید؟

ــده.  ــرم نمان ــیدند و در خاط ــی پرس ــی م  خیل
حداقــل االن یــادآوری اش  مشــکل اســت. در 
ــات   ــکل تحصی ــدان، ش ــواده، فرزن ــورد خان م

ــم. و امثاله
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ــه عقیــده ی شــما، یکــی از مشــکات  ب
ضریــب  نبــود  تاریــخ،  تدریــس 
مناســب در کنکــور اســت. ضریــب 
ــد  ــل بای ــور حداق ــخ در کنک درس تاری

ــد؟ ــدر باش چق

 تاریــخ بایــد حــق خــودش را بگیــرد؛ تاریــخ 
مهــم تریــن دروس اســت و اگــر در حــد 
ــرد  ــق بگی ــم ح ــا ه ــن درس ه ــی تری معمول
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــکل م ــت. مش کافیس

ــود. ــی ش ــمرده م ــچ ش هی

ــد  ــان کرده ای ــنهاد بی ــمت پیش در قس
ــان  ــی معّلم ــور رفاه ــور دارم ام که:»تص
خــارج از غوغــای خبــری فــوق العــاده 
شــرم آور اســت.« اگــر معّلمــی وقــت و 
فرصــت و پــول الزم بــرای یــک تفریــح 
ــه  ــد، چ ــته باش ــه را نداش ــاده ماهان س
اتفاقــی بــر ســر دانــش آموزانــش مــی 

ــد؟ افت
 

آن وقــت معلّــم نمــی توانــد معلّــم باشــد 
ــح،  ــه تفری ــاز ب ــه نی ــل هم ــم مث ــرا او ه زی
ــم بیــش از همــه  هیجــان و شــادی دارد معلّ
چیــز نیازمنــد ایــن اســت کــه در جامعــه ای 
بــا عدالــت زندگــی کنــد. معلّــم خــودش 
حکومــت  در  و  اســت  عدالــت  مجــری 
ــت  ــه عدال ــم ب ــی ه ــودش در کاس خیل خ
ــت در  ــرا نشــدن عدال ــد و اج ــی کن توجــه م
ــایر  ــر از س ــرای او آزار دهنده ت ــم ب ــاره معلّ ب

ــت. ــاغل اس مش

ــد.  ــام داری ــخ اس ــرای تاری ــما دکت ش
بــه نظرتــان ادامــه تحصیــل بــرای یــک 
معّلــم بعــد از دانشــگاه فرهنگیــان 

ــی دارد؟ ــرات مثبت ــه تاثی چ

 البتــه مــدرک و عنــوان مهــم نیســت و مــن 
ــز  ــده و پ ــن مــدارک ننازی ــه ای ــت ب هیــچ وق
ــا قصــد  ــل ب ــه تحصی ــر ادام ــا اگ ــداده ام ام ن
ــت  ــن هیچوق ــد ارزش دارد. م ــری باش یادگی
ادامــه تحصیلــی را کــه بــا قصــد انبــار کــردن 
مــدرک باشــد دوســت نداشــته ام و همواره از 
آن متنفــرم بنابرایــن بــه دانشــجویان توصیــه 

ــل  ــام تحصی ــد از اتم ــه بع ــم بافاصل ــی کن نم
کارشناســی ،  بــه ارشــد مشــغول شــوند. ایــن 
اصــًا خــوب نیســت ضمــن آن کــه غــرور 
کاذبــی ایجــاد مــی کنــد هیــچ کاربــردی هــم 
ــد  ــد. دانشــجویان بای ــته باش ــد داش ــی توان نم
حداقــل میــان هــر مقطــع تحصیلــی دو ســال 
بداننــد  و  بیابنــد  تــا تجربــه  صبــر کننــد 
بــرای ارضــای احساســات خودشــان درس 
نمــی خواننــد بلکــه بــرای ارضــای فهــم 

خودشــان درس مــی خواننــد.

ــم  ــّکر کن ــم تش ــی خواه ــر م در آخ
ــده و  ــه بن ــان ب ــف پرمهرت ــت لط باب
ــن  ــوان آخری ــه عن ــم ب ــما بپرس از ش
ــک  ــا ی ــد تنه ــما بتوانی ــر ش ــوال، اگ س
ــد،  ــان بکنی ــجو معّلم ــه دانش ــه ب توصی

ــت؟ ــه چیس آن توصی

ــرا  ــت  چ ــوال شماس ــن س ــخت تری ــن س  ای
ــک  ــش در ی ــی از خواه ــدن دریای ــه گنجان ک
ــوان بعیــد اســت.  ــه از مــن نات ــا چنــد جمل ی
ــم  ــد از دانشــجویان بخواه ــی آی ــه نظــرم م ب
عدالــت را بــه معنــی واقعــی خــودش رعایــت 
کننــد. ایــن خیلــی مهــم اســت و لــوازم 
ــت را  ــی عدال ــر معلّم ــت. اگ ــراوان اس آن ف

رعایــت کنــد دانــش آمــوز را بــا نمــره 
ــش  ــد دان ــی کن ــر م ــد، فک ــی کن رام نم

آمــوز بــرادر کوچکتــر و یــا فرزنــد 
خــودش اســت، فکــر مــی کنــد 

ــه  ــی ب ــچ ربط ــم هی ــوق معلّ حق
ــی  ــدارد و خیل ــوز ن ــش ام دان

ــر.   ــای دیگ چیزه

پایانی: و سخن 
معلــم  وظایــف   کــه  آن  ســخن  ســرجمع 
دانایــان  از  خــدا  و  اســت  زیــاد  بســیار   ،
تعهــد گرفتــه اســت. بــی مجاملــه بدانیــد 
ــی جوامــع مــی توانــد  ــبختی و بدبخت خوش
لــذا  باشــد.  محصــول معلّمــان آن جامعــه 
از  آن جــا کــه بیهقــی مــی گوید:»ســخن 
ــم را  ــت«، حرف ــت گف ــد درش ــت را بای درس
ــه: ــم ک ــی کن ــم م ــت ســعدی خت ــن بی ــا ای ب

تو کــز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهنــــد آدمی
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ــل  ــوان نس ــا عن ــی ب ــا در متن ــد ت ــعی ش ــر ،  س ــریه تحری ــته نش ــماره ی گذش در ش
ــم.  ــخن بگویی ــان س ــای حوالی ش ــا   پدیده ه ــان و ایض ــلی هایم ــم نس ــب ، از ه عجی
ــا و  ــرف از کرون ــا ، ح ــتیم و در انته ــل نوش ــی و تحصی ــترک در زندگ ــات مش از اتفاق
ــک  ــه ی ــک ب ــت نزدی ــا گذش ــد. ب ــازی ش ــوزش مج ــِب آم ــدان دلچس ــه چن ــث ن مبح
ســال از ماجــرای ورود کرونــا، دانشــجویان ایــن دیــار ، بــه خوبــی بــا چــم و خــم آن 

آشــنا شــده اند.

ــوری  ــت حض ــای ثب ــام تکنیک ه ــواع و اقس ــه ان ــن در زمین ــجویان عزیزهمچنی  دانش
ــد.  ــت یافته ان ــگرفی دس ــای ش ــه مهارت ه ــور، ب ــدم حض ــن ع ــود در کاس در عی خ
ــنا  ــال آش ــش در ح ــم و بی ــز ، ک ــرم نی ــاتید محت ــه اس ــت ک ــواهد پیداس ــه از ش البت
ــازی  ــرای خنثی س ــبک هایی ب ــاذ س ــجو و اتخ ــای قشردانش ــتراتژی ه ــا اس ــدن ب ش
ــن  ــرای ای ــن حــال ، شــاید اینجــا فرصــت مناســبی باشــد ب ــا در عی ــا هســتند ام آنه
ــر و تشــکر خــود را از اســاتید بزرگــواری کــه ثبــت حضــوری را در  ــب تقدی کــه مرات

ــم.  ــام نمایی ــد، اع ــنده می کنن ــه آن بس ــد و ب ــدد 1 می دانن ــتادن ع ــرو فرس گ

ــان  ــه پای ــر ب ــه زودت ــان کروناهرچ ــم جری ــد داری ــواره امی ــا هم ــه م درســت اســت ک
برســد امــا تــا وقتــی درگیــرش هســتیم، از متولیــان امــر تقاضــا داریــم فکــری بــه حــال 
داســتاِن آمــوزش مجــازی کننــد  ؛ چراکــه بعیــد اســت ایــن ســبک آمــوزش بــه نتایــج 
ــه مشــارکت در  مطلوبــی برســد. شــاهد ایــن مثــال ، عــدم عاقه منــدی دانشــجویان ب
ــجو  ــتان دانش ــود دوس ــث می ش ــوع گاه باع ــن موض ــت. همی ــی اس ــای کاس بحث ه
ــه  ــیاری ب ــای بس ــن، خاقیت ه ــای آنای ــون در کاس ه ــال میکروف ــدم اتص ــرای ع ب
خــرج دهنــد. خاقیت هایــی کــه اگــر مســیر درســت خــود را می یافــت، بــدون شــک 

ــد. ــد می ش ــث رش باع
ــات  ــکات و انتقــادات ذکــر شــده یــک طــرف ، مبحــث و فرآینــد امتحان البتــه همــه ن
ــجو از  ــتان دانش ــور دوس ــر در حض ــم اگ ــن االن ه ــرف. همی ــک ط ــم ی ــازی ه مج
ــان  ــه می ــخن ب ــده« س ــوری در آین ــورت حض ــه ص ــات ب ــدد امتحان ــزاری مج »برگ
ــه راحتــی قابــل  بیایــد، حجــم غــم و اندوهــی کــه در چشمانشــان مــوج خواهــد زد ب

ــت. ــور اس تص

گذشــته از همــه اینهــا، افســوس اصلــی بــه جهــت دوری از فضــای دانشــگاه، 
جمع هــای دوســتانه و خاطــرات اســت. مطمئنــا قشــر دانشــجو بــا وجــود همــه 
ــار  ــه انتظ ــت. آنچ ــدد آن فضاس ــه مج ــدیدا در آرزوی تجرب ــکات، ش ــختی ها و مش س
داریــم آن اســت کــه تــا زمــان برقــراری کاس هــای درس بــا ســبک و ســیاق 
ــه  ــل هرچ ــرای تعام ــوار ، ب ــاتید بزرگ ــم اس ــرم و ه ــجویان محت ــم دانش ــته، ه گذش
ــد و ســختی های فضــای آموزشــی موجــود را  ــاش کنن ــا یکدیگــر، ت ــر و بیشــتر ب بهت

ــازند. ــوار س ــم هم در کناره

دانشــجوی روانشنایس، دانشگاه اراکفاطمه احمدی
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فاطمه احمدی

دانشــجوی آموزش ادبیات ، دانشــگاه شــهید باهرن همدان

بشــنوید! را  متــن  ایــن 
بــا صــدای ســپیده رحیــیم

ــم در  ــی ، قلم ــال زمین ــی ب ــته ی ب ای فرش
ــتن  ــارای نوش ــو ، ی ــود ت ــکوه وج ــر ش براب

ــدارد .   ن

چــرا کــه دلــی بــه وســعت دریــا مــی 
ایثــار و  از  ، ســخن گفتــن  خواهــد 

فــداکاری ات .

 ، هاســت  خوبــی  ی  خاصــه  تــو  وجــود 
تمــام خوشــی هــای دنیــا را هــم کــه جمــع 
ــت  ــد رضای ــه لبخن ــک لحظ ــا ی ــی ، ب کن
ســال  چندیــن  نــدارد!  موازنــه  تــو 
اســت کــه بــه عشــقت متهمــم و 
بــه  محکــوم  تــو،  دســتان  بــا 

ام.  شــده  خوشــبختی 

تمــام مــادران ، قابــل ســتایش 
ــم را  ــان عال ــام زن ــا تم ــد ام ان
ــک  ــی ، ی ــع کن ــه جم ــم ک ه
فاطمــه)س(  نــگاه  لحظــه 
ــرور  ــر او ، س ــود. آخ ــی ش نم

ــت . ــم اس ــان عال زن

را  بانویــی   ، او  از  پیــش  جهــان  اصــا   
ــاح  ــود مصب ــان خ ــه در دام ــناخته ک نمیش
ــوش ســفینه  ــد و در آغ ــرورش ده ــدی پ اله

النجــاه بــه ســاحل حیــات برســاند.

ــن  ــازه تری ــو ت ــان ، ت ــادر ج ــان م ــرا ج زه
ــتی .  ــم هس ــد در عال ــرف خداون ح

ــه ســراپای  ــازه ب ــو مــی شــود نگاهــی ت ــا ت ب
ــت.  ــتی انداخ هس

ــام  ــه ن ــدک ب ــه ف ــان. از آن روز ک ــادر ج م
ــت. از آن  ــو یاف ــه ای ن ــک قافی ــد ، فل ــو ش ت
ــه ات شــد ، ســفینه  لحظــه ای کــه آب مهری

ــاد.  ــان افت ــه جری ــت ب ــل بی اه

ــاغ دســتان پــر تــوان تــو  چشــمه غدیــر در ب
ــان  ــا ، از دام ــری ه ــید و غدی ــوغ رس ــه بل ب

ــیدند.  ــش رس ــه روی ــو ب ــت ت عصم

میدانــی کــه قصــه عشــق ، بــی تــو نــا تمــام 
مــی مانــد و عاشــقان ســرگردان.. 

پــس بتــاب ای مــاه شــب هــای تاریــک 
ــورت ، جــاده هــای آســمانی  ــش ن کــه از تاب
عشــق فتــح گردنــد. بتــاب کــه بــی 
تابشــت ، شــب هــای شــوم ، 
از  ای  هالــه  در  را  آدمیــان 
بــه  ظلمــات  و  تاریکــی 
ــد.کدامین  ــارت میکش اس
کــه  اســت  ســاحل 
عاطفــه بــر  بتوانــد 

بی منتهی تو محیط شــود؟ 
ــان  ــوج خروش ــا م ــه ب ــت ک ــن دریاس کدامی

عاطفــه ات متاطــم نشــود؟ 

وعــده  ی  زیبنــده  تــو  کــه  راســتی  بــه 
راســتین »الجنــه تحــت اقــدام االمهــات« 
هســتی.. مــادر جانــم ، آوای درونــی ام ســال 
ــد ،  ــی بلن ــا صدای ــد ب ــه میخواه ــت ک هاس
ــه و  ــگاه معصومان ــیرینی ن ــه ش ــان صدق قرب
ــه دور  همیشــه نگــران ات شــود. میخواهــم ب
ــت  ــه ای در آغوش ــریفات و بهان ــچ تش از هی
اولیــن عشــقی کــه  بــی گمــان   ، بکشــم 
تجربــه کــرده ام در آغــوش پــر مهــر تــو 

ــود.  ب

ــق  ــادمانی و عش ــدای ش ــو، ن ــی ت آواز ملکوت
ســر مــی دهــد ؛ ایــن آواز  ،همســفر ســالیان 

عمــر مــن بــوده اســت. 

اســت  محبــت  و  لطــف  مجمــع   ، مــادرم 
عــذار چــون مهــت ، کــه آرامــش را در خانــه 

ــد.  ــی کن ــوت م دع

محتــوای  و  مضمــون  تریــن  شــفاف  ای 
ــی ام را  ــر و کوتاه ــه تقصی ــش ، چگون آفرین
بــا شــفقت و بخشــش تــو برابــری دهــم؟ 
ــتی  ــش هس ــن واژه آفرین ــکوهمند تری ــو ش ت
توانــد  مــی  نقــاش  کدامیــن  راســتی  بــه 

زیبایــی هایــت را ترســیم کنــد؟ 

زبــان از یــادآوری عشــقت بــه کام مــن نمــی 
چرخــد. 

یــک دنیــا شــکوه و جــال تقدیــم نــگاه 
. بــادا  مهربــان و وجــود عزیــزت 

https://s16.picofile.com/file/8426039868/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA_%D9%81%D8%AF%DA%A9_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C.mp3.html
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ــوق  ــده ب ــر کنن ــدای ک ــان ص ــرد در می پیرم
ــد  ــد . چن ــاز میکن ــمانش را  ب ــا ، چش ــین ه ماش
ــان خشــکش  ــه ای هســت کــه در وســط خیاب دقیق
ــن  ــن اولی ــره میشــود  .ای ــه ای خی ــه نقط زده و ب
ــودآگاه  ــات ،  ناخ ــی اوق ــت؛ بعض ــارش نیس ب
آنقــدر در دنیــای خــود غــرق میشــود کــه 

ــد. ــزی نمیفهم ــچ چی ــه ، هی ــد لحظ ــرای چن ب
ــد.  ــت میکن ــل حرک ــاده روی  مقاب ــمت پی ــه س ب
امــروز بــرای او روز بســیار مهمــی اســت ؛ 

ازدواج! ســالگرد 
شــکاف   میــان  در   ، اســت  زمســتان  اواســط 
ســنگفرش هــای  پیــاده رو ، آب یــخ زده دیــده 

ــود. میش
ــا گل فروشــی  ــد. ت ــه میده ــه مســیر خــود ادام ب
ــت.  ــده اس ــی مان ــر راه باق ــدم دیگ ــت ق ، دویس
ــرق در  ــم غ ــاز ه ــد ، ب ــه مقص ــیدن ب در راه رس

ــود. ــکارش میش اف
بــه چهــل ســال پیــش بــاز میگــردد . زمانــی کــه 
ــرد  ــات ک ــرش مالق ــا همس ــار ب ــن ب ــرای اولی ب

ــرورش!   ــوزش و پ ؛اداره آم
در آن زمان هر دو دانشــجو بودند.

پیرمــرد بــه خاطــر مــی آورد کــه چگونــه 
ــی  ــد ،  هنگام ــر ش ــای آن دخت ــده ه ــق خن عاش

ــت. ــدن نداش ــرای خندی ــی ب ــه او دلیل ک
ــب  ــا عجی ــت ام ــه اس ــی گرفت ــرد فراموش پیرم
ــو  ــا همســرش را م ــش ب ــام خاطرات اســت کــه تم
ــی  ــه گل فروش ــی آورد . ب ــر م ــه خاط ــو ب ــه م ب
میرســد.گل فــروش بــا چهــره ای خنــدان و 
ــای  ــه ســبد گل ه ــگاه و ب ــرد ن ــه پیرم صمیمــی ب
رز اشــاره میکنــد. پیرمــرد میدانــد همســرش ، گل 
رز صورتــی را بیشــتر از گل هــای دیگــر دوســت 
دارد. یــک شــاخه بــر میــدارد و از مغــازه خــارج 
ــناکی در  ــم ترس ــا ، اخ ــر روزه ــود.در اکث میش
چهــره اش دیــده میشــود امــا امــروز فــرق دارد. 
ــرای او بســیار مهــم اســت و نمیخواهــد  امــروز ب
همســرش او را بــه خاطــر اخمــی کــه دارد،  
ســرزنش کنــد و تمــام برنامــه هایــش را بــه هــم 
ــه  ــود و ب ــوس میش ــوار اتوب ــه س ــا عجل بریزد.ب
ــن  ــرای چندمی ــد. ب ــت میکن ــه حرک ــمت خان س

ــود.  ــم میش ــکارش گ ــار در اف ب
ــی آورد ؛  ــر م ــه خاط ــان را ب ــن سالگردش اولی
ــت  ــم مخالف ــی رغ ــوس ،  عل ــا اتوب ــه ب روزی ک

ــد. ــافرت رفتن ــه مس ــرش ب همس
تمــام لحظــه هــای ایــن مســافرت برایشــان 
ــا  ــا ، ت ــاده ه ــم ج ــچ و خ ــود. از پی ــب ب دلچس
قــدم زدن زیــر درختانــی کــه بــا بــرف پوشــیده 
شــده بودنــد.از خــوردن بســتنی در ســرمای 
ــه ای  ــی داغ در کلب ــیدن چای ــا نوش ــدید ت ش

ــی. چوب

ــد  ــاز ش ــدیدی آغ ــی ش ــفر ، بارندگ ــه س در میان
و باعــث شــد تــا زودتــر از زمانــی کــه مشــخص 
کــرده بودنــد،راه بازگشــت را در پیــش بگیرنــد.

ــاط  ــا احتی ــوس ب ــود و اتوب ــده ب ــاده لغزن ج
حادثــه  آن  اینکــه...  تــا  میکــرد  حرکــت 
ــم  ــه ای غ ــان... حادث ــن سفرش ــاک... اولی دردن
ــرش  ــینی همس ــه نش ــه خان ــر ب ــه منج ــز ک انگی
ــگاه  ــد ، هیچ ــه بع ــه ب ــرد از آن لحظ ــد و پیرم ش

خــودش را نبخشــید.
اتوبــوس در ایســتگاه آخــر متوقــف شــد و 
ــد. ــارج ش ــوس خ ــگان از اتوب ــگ لن ــرد لن پیرم

ــود.  ــان ب ــره اش نمای ــاداری در چه ــد معن لبخن
ــرش  ــروی همس ــرد روب ــد ، پیرم ــه بع ــد لحظ چن
ــم  ــه ه ــر ب ــم یکدیگ ــم در چش ــتاده و چش ایس

ــد. ــگاه میکنن ن
ــاخه  ای گل را ، در  ــرود و ش ــر می ــرد جلوت پیرم

ــرد همســرش میگــذارد. ــتان س دس
ــد و او  ــای او میکش ــه ه ــر روی گون ــتی ب دس
ــتش  ــه ازدواج  در دس ــا حلق ــوازش میکند.ب را ن
ــش  ــب کت ــر ، از جی ــت آخ ــد و دس ــازی میکن ب
ــش  ــدارد و روی ســنگ مقابل ــر می ــی ب بطــری آب
ــان  ــالگرد ازدواجم ــد: »س ــه او میگوی ــزد و ب میری

ــارک« مب
دقیقــا ســی و نــه ســال اســت ،  پیرمــرد همســرش 
را در آن تصــادف از دســت داده. او هــر روز 
ــه از  صبــح  ، ســاعت هفــت و چهــل و پنــج دقیق

ــود. ــدار میش ــواب بی خ
هربــار کــه میخواهــد از خیابــان عبــور 

ــد  ــکش میزن ــان خش ــط خیاب ــد ،  در وس کن
و بــه ایــن فکــر میکنــد 

ــدن  ــارج ش ــل از خ ــه قب ک
همســرش  از   ، خانــه  از 

ــا  ــرده ی ــی ک خداحافظ
ــه؟ ن

ــود ،   ــی میش ــه وارد گل فروش ــه ک ــر دفع   او ه
ــنی از او  ــون س ــه اکن ــه ک ــت باج ــوان پش ــه ج ب
ــاخه گل  ــک ش ــد و ی ــد میزن ــت لبخن ــته اس گذش

ــرد. رز از او میخ
ــه  ــوس ب ــر اتوب ــوار ب ــه س ــا عجل ــار ب او هرب
ســمت خانــه ابــدی همســرش میــرود ، تــا 
ــد ــک بگوی ــه او تبری ــان را ب ــالگرد ازدواجش س

ــی  ــای جوان ــر زیب ــم آن دخت ــام جس ــاید تم ش
ــرد  ــام پیرم ــه ن ــود را ب ــب خ ــه روزی ،  قل ک
ــده  ــل ش ــاک تبدی ــتی خ ــه مش ــون ب ــرد ، اکن ک
ــز  ــرد ، هرگ ــب پیرم ــق او در قل ــا ، عش ــد ام باش

نمیمیــرد.

محســن خلیفه محمودی
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مــی مـــردند
ــم میدیدیـ

ســاق پاهایــش را بــه هــم مــی کشــید ، چونــان اره ای بــر تنــه ی جــوان 
یــک درخــت .

ــتار  ــرگ آن پرس ــر از گلب ــف ت ــتان لطی ــه روزی در دس ــی ک ــان پاهای  هم
ــان  ــن جه ــه ای ــد را ب ــا ، لبخن ــن دنی ــر ای ــتن ب ــدم گذاش ــا ق ــوان ، ب ج

ــد . ــه کردن هدی
قلبــش تنــد میکوبیــد ، خیلــی تنــد . مثــل زلزلــه ای کــه ثانیــه ای دگــر 

، وجــود نداشــت .
 مثــل یک صاعقه ، مثل یک کابوس .

ــف ،  ــر لطی ــه ظاه ــاب ب ــفتی دلخــراش آن طن ــد خرخــره اش از س ــد بن بن
ــه خــر خــر افتــاده بــود . ب

همــان گلویــی کــه روزی بوســه گاه مــادر بــود ، در واپســین دقایــق زنــده 
بودنــش ، غمگیــن تــر از همیشــه ، حســرت یــک جرعــه آب خــوش را بــا 

خــود بــه گــور میبــرد .
جــان از تنــش رفــت . پیکــر بــی جانــش ، معلق بیــن آســمان خوشــبختی و 
زمیــن پــر از داغ ، آویــزان شــد . انقــدر ســریع کــه گویــی هــزاران ســال 

اســت کــه جانــی در آن کالبــد نحیــف ، وجــود نداشــته...
ــرای  ــا اشــتیاق ب ــد ، آب دهانشــان را ب ــه کردن ــد ، هلهل مــردم دســت زدن
ــر را  ــد. همدیگ ــی بردن ــرو م ــو ، ف ــر از م ــک ت ــردن باری ــتن آن گ شکس
ــود ، در  ــا ب ــن ه ــی آن ت ــر از تمام ــا ت ــه تنه ــی ک ــدن آن تن ــرای دری ب

ــیدند  . ــوش میکش آغ
آنها از گرفتن یک جان ، بســیار خوشحال بودند.

مــردم ، بســیار متحــد بودنــد . شــانه بــه شــانه ی هــم ، چونــان ذرات ریــز 
ماســه ایســتاده بودنــد و رویــای رســیدن بــه دریــا را میدیدنــد .

ــادی   ــای زی ــه ه ــد ،  ماس ــذر و م ــر ج ــا ه ــا ، ب ــه دری ــنیدند ک ــی ش م
ــک  ــه فل ــر ب ــای س ــان آبه ــت  طغی ــای ابه ــوق تماش ــا ش ــد ام ــی بلع را م
کشــیده ، آگاهــی را از آنهــا ربــوده بــود . آنهــا متحــد بودنــد امــا بــرای 
ــودن ، تنهــا قیــل و قالــش را داشــت. ــا ب ــه ســرابی کــه از دری رســیدن ب
ــدن  ــدن جــان کن ــرای دی ــود ، ب ــدان ب ــالن می ــان ف ــر روزش ــده ی ه وع

ــود . ــرده ب ــالن کار را ک ــه ف ــده ای ک ــالن ش ــالن ف ــان ف ــالن انس ف
ــد  ــی ماندن ــه م ــا ک ــا آنه ــد ام ــر میش ــاچیان کمت ــداد تماش ــر روز تع ه
ــای  ــرای تماش ــه ، ب ــه اینگون ــد ک ــال میکردن ــد ، خی ــر بودن ــحال ت خوش

ــت . ــد داش ــتری خواهن ــانس بیش ــا ، ش ــب دری ــی در قل طلوع
هر روز کمتر میشــدند ، هر روز ساکت تر ، هر روز شادمان تر

اما یک روز
دیگر هیچ تماشاگری باقی نماند .

ــینه ی  ــا ، در س ــدند ام ــع ش ــم جم ــار ه ــاره در کن ــا دوب ــه ه ماس
هیچکدامشــان ، نفســی نمانــده بــود .

ــی  ،  ــر حت ــه دیگ ــد ک ــه ی دار بودن ــر جوخ ــن ب ــادی متعف ــا اجس آنه
ــتند . ــر نداش ــم در س ــای آزادی را ه ــس روی ــت لم فرص

ــی  ــود ؛ دریای ــا ش ــت روزی دری ــی توانس ــل ، م ــر از جه ــالق پ ــن بات ای
از ذرات زریــن ماســه هایــی کــه بــرای دریــا شــدن ، خــود را وابســته ی 

هیــچ ســرابی نمــی دانســتند .
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مد
بــه پایــان ســال 1399 نزدیــک مــی  آرام آرام، 
هایــش  ســختی  تمــام  بــا  را  امســال  شــویم. 
گذرانــده ایــم و کمتــر از یــک مــاه بــه آغــاز ســال نــو  

                                             مانده است. 
 

ــه گذشــت مــی اندیشــم. یــک مــاه  ــه ســالی ک ــن روزهــا، ب هرســال در ای
ــی  ــکافم. م ــی ش ــودش را م ــار و پ ــم و ت ــی کن ــر و رو م ــالم را زی ــام، س تم
خواهــم بدانــم چــه کــردم، چــه نکــردم، چــه بایــد مــی کــردم و چــه نبایــد. 
مــی اندیشــم تــا شــب ســال نــو... همــان جــا کــه بــرای ســال جدیــد هدف 

مــی گــذارم.

بیاییــد از دیــدی گســترده تــر بــه ایــن امــر نــگاه کنیــم. ورای بعــد شــخصی 
ماجــرا کــه همــه مــا بــرای خودمــان داریــم، بــد نیســت در ابعــاد اجتماعــی 
ــه  ــه ایــن موضــوع بنگریــم. شــاید مهــم تریــن جنبــه نگریســتن ب تــری ب

ســالی کــه گذشــت، از دیــد همیــن جایــگاه و رســالت معلمــی اســت.

ــه  ــالی ک ــم. در س ــر و رو کنی ــکافیم و زی ــه بش ــم. هم ــه بنگری ــد هم بیای
ــی  ــالت معلم ــکان دار رس ــت س ــه قرارس ــردی ک ــوان ف ــه عن ــت، ب گذش
باشــد، بــرای ارتقــای ایــن جایــگاه چــه کردیــم؟ آیــا قدمــی برداشــتیم یــا 
ــود؟ ــزه ای ش ــه معج ــه بلک ــامان ک ــت نابس ــن وضعی ــه ای ــم ب ــره ماندی خی
بــه عنــوان یــک مســئول دانشــگاهی چــه کردیــم؟ آیــا بــه ایــن اندیشــیدیم 
کــه در قبــال دانشــجومعلمان مســئولیم و ایــن وظیفــه بــه گــردن ماســت 
کــه نیروهــای آینــده میــدان آمــوزش کشــور را بــه خوبــی تربیــت کنیــم؟ یــا 

خیــره ماندیــم و تکذیــب کردیــم و پنهــان شــدیم؟
همــه، بیاییــد نگاهــی بــه عملکــرد خــود بندازیــم. در ســالی کــه گذشــت، 
ــه  ــتیم و چ ــذری کاش ــه ب ــور، چ ــن کش ــوزش ای ــردای آم ــروز و ف ــرای ام ب

داشــتیم و چــه برداشــتیم؟ 
کمــی بیاندیشــیم. قرارســت همیــن روزهــا بــرای ســال آینــده خــود هدف 

بگذاریم.
فقط، 

با خود صادق باشید!

امیدوارم از این شماره لذت برده باشید.

امـــریحــسین زارعـــــی لمسئوسخن یر



اگــر خــدای متعــال بــه نســل کنونــی مــا، ایــن توفیــق را نــداد کــه از شــخصیت هایی ماننــد عالمــه طباطبایــی و شــهید مطهــری اســتفاده کنــد، 
امــا بــه لطــف خــدا ایــن شــخصیت عزیــز و عظیــم القــدر خــالء آن عزیــزان را در زمــان مــا پــر می کنــد.

رهبر معظم انقاب در مورد آیت اهلل مصباح یزدی


