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ــد: در  ــد و می گوی ــل می کن ــه ای را نق ــوی قضی ــوی در مثن مول

ــری  ــود. دخت ــینی ب ــه مسلمان نش ــین، محل ــهر کافرنش ــک ش ی

از خانــواده ای مســیحی، عشــق اســام در دلــش افتــاد و عاشــق 

اســام شــد. او خواســت مســلمان بشــود، امــا پــدر و مــادر مانــع 

ــه  ــرد و ب ــی نمی ک ــواده اعتنای ــادر و خان ــدر و م ــه پ ــد. ب بودن

ــد کــه در کار  ــدر مســیحی، مان ــت. پ کلیســا هــم دیگــر نمی رف

ــه آن محــل  ــازه ب ــؤدن مســلمانی، ت ــد. م ــر چــه بکن ــن دخت ای

آمــده بــود و بــا صــوت ناهنجــاری اذان می گفــت. ایــن مســیحی 

ــا صــدای  ــت: ب ــول داد و گف ــؤذن بدصــدا پ ــن م ــه ای ــت و ب رف

بلنــد اذان بگــو؛ آن مــؤذن هــم بــا صــدای بلنــد اذان گفــت. ایــن 

دختــر در خانــه نشســته بــود، یــک وقــت دیــد صــدای ناهنجــار 

منحوســی بلنــد شــد. گفــت: ایــن چیســت؟ پــدر گفــت: چیــزی 

ــد.  ــن مــؤذن مســلمان هاســت کــه دارد اذان می گوی نیســت، ای

ــاً عشــق اســام  ــد؟ نتیجت ــت: عجــب! مســلمان ها این طورین گف

ــت! از دل او رف

ــددی  ــوارد متع ــن در م ــاب، م ــه از اول انق ــد ک ــدا می دان خ

ــاد ایــن داســتان افتــاده ام و تنــم لرزیــده اســت. مــا بایــد  ــه ی ب

مواظــب ایــن جهــت باشــیم؛ مبــادا آن مــؤذن بدصدایــی باشــیم 

ــه  ــش های ب ــف و کش ــوق ها و عواط ــق ها و ش ــا و عش ــه دل ه ک

اســام را – کــه امــروز زیــاد هــم هســت – بــا عمــل نســنجیده و 

بــا کار بــد خودمــان، تبدیــل بــه نفــرت بکنیــم.
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و باز هم تبسم گل کاشت!
اون هم گل خنده...
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سالم دوستان عزیزم

امیــدوارم پــس از کشــنت غــوِل بــازی، یعنــی هــان حــرات امتحانــات، هم چنــان 

رسحــال و بــا انــرژی باشــید

ــاز... مواجــه می  شــوید کــه موضوعــات  ــا منظــره جدیــدی از )پرانتزب ــار، ب ایــن ب

آن متامــاً محوریــت »فرهنگــی« دارد و بخــش علمــی نرشیــه بــه کل برداشــته شــده 

اســت. 

البته... می توانید مطالب علمی را در نرشیه نوپای »پاراِمد« مطالعه کنید.

و اما... چه خرب از )پرانتزباز... جدید؟؟!

ــب  ــه مطال ــاوت، از جمل ــث متف ــاهد مباح ــاز... ش ــد در )پرانتزب ــه بع ــن ب از ای

منتقدانــه بســیاری خواهیــد بــود کــه مــن شــخصاً متنــا دارم کــه شــا دانشــجوهای 

گرامــی در ایــن امــر، یاری هــای ســبز و قرمــز و آبــی و حتــی ارغوانــی خودتــان 

ــده و خواســته های خــود را  ــه ای ــب نرشی ــد و درمــورد مطال ــغ نکنی ــا دری را از م

بــا مــا در میــان بگذاریــد. 

بگذریم...

به عنوان رسدبیر و یا مدیرمسئول که نه... اما به عنوان یک هم نوع، درد دلی دارم

اصالً شاید بهرت بود عنوان این بخش، به جای سخن رسدبیر می بود: »درد دل های رسدبیر«!

مدت هاســت کــه ســاعاتی از روزهــا و شــب ها را درگیــر فکرکــردن بــه فلســفه زندگــی شــدم. هرچــه بیشــرت فکــر می کنــم، بیشــرت دنیــای اطــراف در نظــرم کمرنــگ و بیهــوده می منایــد. 

دســت آخــر، تنهــا چیــزی کــه زندگــی را برایــم معنــی دار کــرد، محبــت بــود و محبــت! همیــن و بــس...

اصالً زندگی و پول و مسافرت و درس چه ارزشی داشت اگر قرار نبود کسانی را دوست داشته باشیم و شیرینی لحظه هایان را با آنها تقسیم کنیم؟

بیایید گاهی دوربین چشم هایان را روی درجه »محبت بینی« تنظیم کنیم و چگونگی محبت کردن ها را در دنیای اطرافان کشف کنیم.

جایــش فرقــی منی کنــد... گاهــی تــوی مــرتو، گاهــی روی پــل عابــر پیــاده، گاهــی تــوی آسانســور، گاهــی وســط کالس درس، و گاهــی هــم روی مبــل خانــه و حتــی تخــت خوابــگاه! 

هرجــا هســتیم بــه ایــن فکــر کنیــم در ایــن جایــی کــه مــن هســتم، چطــور می توانــم دوســت داشــتنم را بــه منایــش بکشــم؟

تا دیر نشده محبت هایتان را رو کنید

قلب... منشأ عشق و دوست داشنت است، اما جای خوبی برای ذخیره آن نیست!!! باور کنید...

محبت هایتان را رو کنید... شاید همین اآلن یک نفر به لبخند شا محتاج باشد...

برای مشارکت در نرشیه فرهنگی پرانتزباز، انتقاد و یا پیشنهادات خوب خود، با ما ارتباط برقرار کنید... منتظریم...

ایمیل بزنین:

parantezbaz.mag@gmail.com

یا پیامک بفرستین:

09304605142

یه دنیا دوستتون دارم

زینب کیافر، مدیرمسئول و رسدبیر )پرانتزباز...

یا حق

سخن رسدبیر

....................................................................................    (

به نام خالق و پاس دارنده محبت

دیوارها

مرزها

ارتش های جهان

این همه پیامرب

کتاب های آسانی

حتی بهشت و جهنم

برای این است

که ما دوست داشنت را

منی فهمیم!

#فلورا_تاجیکی

باز هم گروه خیریه تبسم و فعالیت های اون

تبسم در سال تحصیلی جاری باز هم برگزاری بازارچه خیریه رو به عهده گرفت.

درآمد حاصل از این بازارچه چیزی حدود 2 میلیون تومان بود که رصف خرید مایحتاج خانواده های نیازمند می گردد.

نظرتون درباره برنامه های تبسم چیه؟

چه پیشنهاداتی برای ارتقاء این برنامه ها در دفعات آینده دارید؟

ما رو بی دریغ نگذارید...
tabassom_charity :پیج اینستاگرام

parantezbaz.mag@gmail.com

خداوند می فرماید:

کســی کــه بــه جــز مــن امیــد نبســت ،او را کفایــت می کنــم و کســی کــه از مــن چیــزی خواســت، بــه او عطــا می کنــم و هرکــس کــه مــرا بخوانــد، جوابــش 

ــرای مــن از  ــد، ب را می دهــم... و چه بســا بنــده ای را مریــض گردانــم، پــس منــاز و خدمــت او کــم می شــود؛ صــدای او آن گاه کــه در ســختی ها مــرا می خوان

منــاِز منازگــزاران دوست داشــتنی تــر اســت.

امام رضا )ع( فرمود: گانت را درمورد خداوند نیکو گردان. چرا که خداوند فرمود:

من در گان بنده ام هستم. اگر گانش درباره من خیر باشد، برای او خیر هستم و اگر گانش

 درباره من رش باشد، برای او رش هستم.

از کتاب: طبیب عشق )مجموعه چهل حدیث قدسی(، ترجمه: نرجس خاتون آیتی



یک روز با 

انتخاب واحد!!! 
به درازای یک عمر...

فرآیند انتخاب واحد یک فرآیند بسیار پیچیده است، از این جهت که شا را با 

دو عده رو به رو می کند: 1. امور مالی  2. امور آموزشی

قبل از انتخاب واحد شا باید شهریه ثابت خود را پرداخته باشید؛ بله، 

می دانم به چه فکر می کنید )ما و جیب  های خالی/ االمان امور مالی!( و 

در ضمن، از صفرشدن حسابتان هم مطمنئ شوید تا روز انتخاب واحد به 

مشکل برنخورید! چرا که از صبح علی الطلوع متام هم کالسی  هایتان بیدار 

شده و پشت سیستم  هایشان نشسته و اگر زمان رشوع انتخاب واحد را 7:55 

در نظر بگیرید، در آن لحظه تعداد ظرفیت خالی در کد انتخابی شا 30 

نفر است؛ 7:56 دقیقه 25 نفر، و ساعت 8 عمالً فقط یک نفر دیگر شانس 

انتخاب آن کد را دارد! فاجعه زمانی رخ می دهد که هنگام بازشدن سایت، 

شا با خطای امور مالی مواجه می شوید: به علت عدم پرداخت شهریه، 

امکان بازشدن این صفحه برای شا وجود ندارد. به قول حافظ: هی هات که 

رنج تو ز قانون شفا رفت!

در این رشایط، شا باید به دانشگاه محل تحصیل رفته و رساغ عزیزان نشسته 

در امور مالی را بگیرید؛ چرا که اگر به قسمت آموزش مراجعه کنید، باز هم شا 

را به امور مالی ارجاع می دهند!

اشک خونین منودیم به آموزش و گفتند        درد، مالی ست و جگرسوز دوایی دارد

مسئولین امور مالی هم با زدن یک لبخند و با توجه به این که شا از قبل شهریه تان را 

پرداخت کرده اید، حساب شا را صفر می کنند؛

و اما تازه... وارد فاز انتخاب واحد می شوید! آن هم ساعت 12 ظهر و با تفاسیری که عرض 

کردم. شا نباید توقع داشته باشید که کد  های دلخواهتان را بردارید! بلکه فقط باید هر کدی که 

ظرفیت داشت را انتخاب کنید و این از خوش شانسی شا خواهد بود که واحد  هایتان با هم تداخل 

نداشته باشد. در آخر، زمانی که پرینت تأییدیه انتخاب واحد را در دست می گیرید، تنها به یک چیز فکر 

می کنید: نه به هفت آب که رنگش به صد آتش نرود      آنچه با برگه ی ما امور مالی کرد...

پس، رعایت نکات زیر در انتخاب واحد رضوری است:

1- پرداخت به موقع شهریه

2- اطمینان از صفرشدن حساب

3- یک ساعت قبل از رشوع انتخاب واحد وارد سایت شدن و هر 1 دقیقه رس زدن به قسمت سامانه پیام

باشد که از انتخاب واحد خود لذت بربید...

سالم

آب کم است!!
فکر منی کنیم بیشرت از این هم توضیح الزم باشه...

توضیح ها و تهدیدها رو به اندازه کافی از همه جا شنیدیم...

وقتش رسیده به نکات کاربردی فکر کنیم

می خوایــم چنــد ایــده بــرای رصفه جویــی بیشــرت در مــرف آب بیاریــم. اگــه کمــی فکــر کنیــم می بینیــم کــه مــا »ممکنــه« تــا اآلن اون قــدری فرهنگمــون بــاال رفتــه 

باشــه و یــاد گرفتــه باشــیم کــه موقــع مســواک زدن شــیر آب رو ببندیــم یــا تــو حــام، بــا دوش بــاز لیــف نکشــیم یــا این کــه ماشــین های خودمــون رو بــا ســطل آب 

بشــوریم، نــه شــیلنگ!! و یــا این کــه از آب به عنــوان جــارو اســتفاده نکنیــم و...

اما خیلی کارهای ساده ی آبکی هم هست که روزانه همچنان با اون ها رس و کار داریم، اما حواسمون به هدر رفنت آب تو این موارد نیست!

خب... پس حاال کمی حواسمون رو جمع تر می کنیم. فقط یه کوچولو...

ــای  ــم آلودگی ه ــرف ه ــار م ــک ب ــوان ی ــه لی ــته ک ــوان! درس ــدون لی ــدن... ب ــته ش ــی گذاش ــوری هرجای ــون همین ط ــن؟ بیشرتش ــت کردی ــا دق ــه آب رسد کن ه ب

زیســت محیطی خــاص خــودش رو داره؛ امــا خــب... بــا دســت آب خــوردن خیلــی بیشــرت از چیــزی کــه مــا می خوایــم بنوشــیم، موجــب بــاز گذاشــته شــدن و هــدر 

رفــنت آب میشــه. الاقــل تــو جاهــای مشــخص مثــل دانشــگاه، کنــار آب رسد کن هــا همیشــه لیــوان باشــه )میشــه پیشــنهادش رو مطــرح کــرد( یــا دســت کم خودمــون 

همیشــه یــک لیــوان ســبک بــرای آب خــوردن در خــارج از خونــه همــراه داشــته باشــیم.

دقــت کردیــن موقــع ظــرف شســنت اوضــاع چطوریــه؟؟ فــرض می کنیــم ایــن قــدر بــا احتیــاط شــدیم کــه موقــع کف مالی کــردن ظرف هــا آب رو بــاز نذاریــم! امــا 

موقــع آب کشــی چطــور؟؟؟ در فاصلــه ی گذاشــنت ظــرف آب کشی شــده رسجــاش تــوی ظرف هــای دیگــه، تکلیــف آب بازمونــده چــی میشــه؟ مخصوصــاً اگــه جاظرفــی 

شــلوغ پلــوغ باشــه و مجبــور باشــیم کلــی ظرف هــا رو جا به جــا کنیــم تــا یــه جایــی بــاز بشــه... حــاال اگــه ایــن آب بازمونــده فشــارش هــم زیــاد باشــه، بــه نظرتــون 

تــو ایــن فاصلــه چنــد لیــوان آب تــو چــاه ریختــه میشــه؟؟

پیشــنهاد اینــه کــه اگــه بــه چنیــن رشایطــی برخــورد کردیــم، تــو فاصلــه ای کــه می دونیــم کمــی طــول می کشــه، آب رو ببندیــم. از اول هــم بــا فشــار آب خیلــی زیــادی 

ظرف هــا رو آب کشــی نکنیــم و اگــه واقعــاً واقعــاً امکاناتشــو داشــتیم، شــیر آب پدالــی ایــده بســی جالبــی ســت...

آقــا گل و گیــاه هــا هــم مثــل مــا بــه آب نیــاز دارن، غیــر اینــه؟ حــاال اگــه مــا بیایــم رس ظهــر بــه باغچــه یــا گلدونــا آب بدیــم، چقــدر از ایــن آب بــه درختامــون یــا 

گل هامــون می رســه؟ فکــر می کنــم رس صبــح ایــده بهــرتی باشــه...

مــی خوایــم پیتــزا گوشــت و قــارچ درســت کنیــم بــا دوســتان و حالشــو بربیــم! خــب... موقــع شســنت قارچ هاســت! حــاال اگــه یــه فــداکاری پیــدا شــد و قارچ هایــی 

ــه قــارچ، اون  ــرای زدودن ســیاهی های روی بدن ــاً الزم نیســت ب کــه شســنت هــر کدومشــون دســت کم پنــج دیقــه طــول می کشــه رو رشوع کــرد بــه شســنت، قاعدت

رو از اول تــا آخــر زیــر شــیر بگیــره! تــوی یــک ظــرف پــر از آب هــم میشــه همچیــن کاری رو انجــام داد... یــا حتــی ســیب زمینی! یــا هــر مــاده غذایــی دیگــه ای کــه 

شست وشــوش زمــان می بــره! خیســوندن قبــل شســنت کامــل کلــی تــو مــرف آب رصفــه جویــی می کنــه. بــاور کنیــد...

یــا حتــی شســنت دســت هایی کــه نیــاز بــه پاک کــردن یــک مــاده ی ســمج از روی دســت داره؛ مثــل وقتایــی کــه الک غلط گیــر اشــتباهی بــه دســتمون می چســبه یــا 

مثــالً چســب قطــره ای! اول دســت رو کمــی مرطــوب می کنیــم، مــاده ی ســمج رو پــاک می کنیــم، و بعــدش بــا آب شست وشــوی نهایــی! خدایــی ســخته؟!

اگه امکاناتش برامون فراهم بود،

استفاده از دوش ریز به جای دوش درشت یا حتی استفاده از دوش دستی!

استفاده از دوش های هوادار که آب رو به مقدار کم، اما با فشار زیادتری به بیرون می ریزه

استفاده از شیرهای پدالی

راه هاییه که به ذهن ما رسید و توی خونه می تونیم به پدر و مادرهامون پیشنهاد بدیم 

یا برای خونه خودمون اون ها رو عملی کنیم.

میگا...

نگید »اینا مگه چقدر آب می بره؟!«. حاال خواستید بگید هم بگید!

ولی این رو بدونید که این نکات کوچیک، همون قدر که »هدر روی« آبش به نظر ناچیز میاد، 

انجام دادنش برای ما مثل کوه کندن سخت شده! در حالی که اگه دقت کنید، 

انجامش هیچ کاری نداره... فقط کافیه یه کم با خودمون کنار بیایم... یه کم بیشرت!

همین لیوان لیوان هدر رفنت ها و ریخنت آب توی چاه، می تونه رسنوشت آینده خیلی ها 

و چه بسا خودمون رو تعیین کنه.

دست آخر... یه کم دالمونو صاف کنیم... با هم مهربون تر باشیم، بلکه بارون بیاد

بدرود
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آزادمنطقه 
ــم! ــوم کن ــم، محک ــان را بدان ــم و دردهایش باش

ــاس  ــدازم، احس ــهر می ان ــه ش ــی ب ــگاه کل ــک ن ــی  ی ــا... وقت ام

می کنــم چیــزی بــه اســم »فطــرت« در وجــود مــا دارد کم کــم 

ــازد... ــگ می ب رن

ــوده ام. امــا همیشــه هــم ســن و  ــدر نب ــا پ مــن هرگــز مــادر  ی

ســاالن خــودم را دیــده ام و دیــده ام بعضی هــا چقــدر افــرده 

ــدر« در زندگــی  ــا »پ ــام »مــادر«  ی ــه ن ــد و کلمــه ای ب و ناآرامن

آنهــا - اگــر مفهومــی داشــته باشــد- مفهومــش نهایتــاً بــه پــول و 

ــچ... ــر هی ــود و دیگ ــم می ش ــل خت ــت و موبای تب ل

زندگــی امــروز شــکلش خیلــی عــوض شــده و  ایــن چیــز بــدی 

ــت. ــردن اس ــت و زندگی ک ــای پیرشف ــت. اقتض نیس

امــا گاهــی در همیــن مشــاغل هــم جــای خیلــی چیزهــا خالــی 

اســت...  یــا دســت کــم اگــر خالــی نباشــد، هنــوز آنقــدر پررنــگ 

نشــده و آنقــدر بــه آن بهــا داده نشــده کــه مــردم بــا آســودگی 

بتواننــد نیازهــای خــود را برطــرف ســازند.

بســیاری از شــغل های مربــوط بــه پزشــکی کــه نیــاز بــه زنانــی 

ــه مــادران را هدایــت و راهنایــی  ــا صــرب و حوصل ــا ب ــد ت دارن

کننــد،  یــا شــاخه هایی از پزشــکی کــه بــه معاینه هــای خاصــی 

نیــاز دارنــد و  یــا حتــی مشــاغلی در شــاخه ی ریاضــی کــه بــه 

حــس هرنگرایانــه  ی یــک زن برمی گــردد و خیلــی چیزهــای 

دیگــر، قطعــاً جــزو رضورت هــای اجتــاع اســت...

دارنــد  کم کــم  کــه  بســیاری مشــاغل ســخت  و صدالبتــه، 

فرامــوش می شــوند، بــه مردانــی نیــاز دارنــد تــا متــام مردانگــی 

ــد... ــاده کنن ــود را در آن پی خ

می دانیــد، درد  ایــن اســت کــه خیلــی از زنــان امــروز درد 

زایــان و مــردان امــروز رنــج کار و تــالش را تــاب منی آورنــد... 

دیگر وای به حال فرزندانشان...

آیین عشق بازی دنیا عوض شده ست         

یوسف عوض شده ست، زلیخا عوض شده ست

خو کن به قایقت که به ساحل منی رسیم       

خو کن که جای ساحل و دریا عوض شده ست

فاضل نظری

ایــن روزهــا خیلــی بــه آدم هــای دور و بــرم نــگاه می کنــم. گویــی 

می خواهــم گمشــده ای را درونشــان کشــف کنــم. گمشــده ای کــه 

ــوده  ــن کــره خاکــی ب ــم روزگاری در وجــود آدم هــای  ای احســاس می کن

ــت... ــر نیس ــاید دیگ و ش

تــا خیابــان و کوچــه ی ســاختان های  اتوبــوس گرفتــه،  از مــرتو و 

پزشــکان، بــه آدم هــا نــگاه می کنــم. بــه خانم هایــی کــه درمــورد 

ــرای  ــه ب ــری ک ــرت و پ ــه دخ ــد. ب ــو می کنن ــم گفتگ ــا ه ــان ب مشکالتش

لحظاتــی بیشــرت در کنــار هــم بــودن، از خیــر نشســنت روی صندلــی مــرتو 

می گذرنــد و در دو ســوی درب شیشــه ای کــه قســمت ویــژه خانم هــا و 

آقایــان را جــدا می کنــد در کنــار هــم می ایســتند. بــه بچه هایــی کــه بــا 

ــی  ــد خیل ــرم شــده اند و فکــر می کنن ــل مادرهایشــان رسگ گوشــی موبای

ــه  ــه ای ک ــرو رفت ــر ف ــای در فک ــه  جوان ه ــذرد. ب ــوش می گ ــان خ بهش

گاهــی گــان می کنــم اصــالً دور و برشــان را منی بیننــد. گاهــی هــم بــه 

ــد  ــیگار می خواهن ــع س ــداد جم ــه تع ــازه دار، ب ــه از مغ ــی ک دخرتک های

و از ایــن کــه ســیگار مــورد عالقــه آنهــا را متــام کــرده، شــاکی می شــوند!

ــان  ــی هیاهــو، دغدغــه... امــا در می شــهر  یعنــی رس و صــدا، شــهر  یعن

 ایــن همــه هیاهــو انــگار صدایــی گــم شــده...  یــک چیــزی کــم دارد  ایــن 

شــهر... خیلــی چیزهــا رسجــای خــودش نیســت.

روزی در جایــگاه راننــده ی  یــک اتوبــوس رشکــت واحــد، خانــم محرتمــی 

 را دیــدم کــه عینــک آفتابــی زده بــود و بــه آقایانــی کــه از درب جلویــی 

اتوبــوس می شــدند،  یک به یــک و مؤدبانــه ســالم می کــرد و  ســوار 

را هــم  اتوبــوس  فضــای  گویــی می خواســت  خوش آمــد می گفــت. 

ــادت  ــه ع ــی ک ــد. آن هــم اتوبوس های ــوت کن ــه اش دع ــش زنان ــه آرام ب

ــی و  ــات تلخ ــا اوق ــب ب ــه اغل ــان ک ــد راننده هایش ــه غرولن ــم ب کرده ای

داد و بیــداد از مســافران و مخصوصــاً خانم هایــی کــه خــب، طــول 

ــد و روی  ــا »مــن کارت« خــود را از درون کیفشــان در بیاورن می کشــد ت

ــر مــن کارت  ــا زودت ــد ت ــد، می خواهن ــگاه زدن مــن کارت فشــار دهن جای

ــد! خــود را بزنن

گاهــی بــا خــودم می گویــم اگر ایــن خانــم در متــام ســال راننــده ی 

ــا  ــد؟  ی ــالم می کن ــافران س ــه مس ــر 365 روز آن ب ــد، در ه ــوس باش اتوب

ــرد؟ ــد ک ــا خواه ــا را ره ــت زیب ــن حرک روزی  ای

چندیــن ســال اســت کــه همــه ی دنیــا دم از تســاوی حقــوق زن و مــرد 

می زنــد. زن هــا خواســتار دیده شــدن و درخشــیدن هســتند. زن هــا 

ــد باشــند و متــام روز خــود  ــاع فعــال باشــند، مفی ــد در اجت می خواهن

ــه  ــت ک ــنگی اس ــاق قش ــد. اتف ــپری نکنن ــی س ــا بیهودگ ــه و ب را در خان

 یــک زن بتوانــد از زنانگــی و لطافتــش در راســتای خدمــت بــه جامعــه 

ــد  ــوردار باش ــی برخ ــگ باالی ــواد و فرهن ــس، از س ــد و برعک ــتفاده کن اس

ــرم را مشــغول  ــه فک ــزی ک ــا چی ــد. ام ــت کن ــش را درســت تربی ــا فرزندان ت

کرده ایــن اســت:  آیــا جایگزین شــدن راننــده اتوبــوس -کــه شــغل پــر 

هیاهویــی اســت-، مهنــدس معــدن -کــه قــوت مردانــه می خواهــد-، 

مهنــدس نفــت، راه و ســاختان و بــه طــور کلــی ورود بــه دنیــای شــغل ها 

ــه  ــگاه زن و مــرد و خدمــت ب ــد تســاوی جای ــه، می توان و حرفه هــای مردان

ــاورد؟ ــان بی ــه ارمغ ــاع را ب اجت

زنــی کــه متــام روز خــود را رصف گــذران در دنیــای پــر آشــوب و کارهــای 

ــه  ــتابد ک ــه ای می ش ــه خان ــده ب ــته و درمان ــب، خس ــد و ش ــخت می کن س

فرزندانــش ظهــر را بــا نیمــرو ســپری کرده انــد و هریــک در گوشــه ای 

رسشــان تــوی الک خودشــان اســت و گویــی انتظــار مــادر را منی کشــند...، و 

بعــد هــم بــا چهــره ای زرد و خــواب آلــود، غذایــی بــرای شــب دســت و پــا 

می کنــد و آنقــدر خســته اســت کــه غــذا را روی میــز می گــذارد و خــودش 

ــود؟ ــوب می ش ــاع محس ــال اجت ــی رود، فع ــواب م ــه تخت خ ب

می گویند زن مناد زیبایی است. مناد آرامش...

گرچه داغم زده ای باز زنیت داری              

پرچم عشق همین گوشه ی پیراهن توست

من که آبسنت دنیای پر از تشویشم          

خوش به حال تو که آسودگی آبسنت توست

علیرضا آذر

می گوینــد زن  یــک آغــوش گــرم اســت؛  یــک دل پــر از محبــت اســت و  یــک 

رسچشــمه از متــام شــیرینی های دنیــا.

از طرفــی می گوینــد مــرد، منــاد قــدرت اســت! مظهــر اقتــدار... تکیه گاهــی 

ــاالی رس  ــایه اش ب ــی س ــا وقت ــه ت ــی ک ــواده. کس ــرای خان ــن ب ــم و ام محک

اعضــای خانــواده باشــد، گویــی ســد محکمــی  اســت در برابــر مشــکالت و 

همــه در امــن و اماننــد.

ــمتی از  ــه قس ــردی ک ــی رود، م ــرو من ــم ف ــم در کت ــر می کن ــه فک ــا هرچ ام

روزش را بــه فروشــندگی لــوازم آرایشــی و بهداشــتی زنانــه گذرانــده، چطــور 

ــاداری باشــد... ــدار و وف ــدرت و اقت ــد منــاد ق می توان

یــا مــردی کــه وقتــی بیــدار می شــود، بچه هایــش زودتــر از او بــه مدرســه 

ــه  ــد، چگون ــان می ده ــر را نش ــاالی رسش 11:30 ظه ــاعت ب ــد و س رفته ان

ــد؟... ــم می زن ــش رق ــرای عزیزان ــت را ب امنی

منی خواهــم بــر کرســی قضــاوت بنشــینم و زن هــا و مردهــای عزیــز 

جامعــه ام و حتــی جهــان را بــدون  ایــن کــه در زندگــی آنهــا حضــور داشــته 

لیلی زیر درخت انار نشست.

درخت انار عاشق شد ، لگ داد ، سرخ سرخ ...

                             لگها انار شد ، داغ داغ ...

                                             هر اناری هزارتا دانه 
داشت.

دانه ها عاشق بودند

          دانه ها توی انار جا نمی شدند

                                    انار کوچک بود،

                                              دانه ها ترکیدند

                                                          انار ترک برداشت
 

خون  انار روی دست لیلی چکید ...

                           لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید ،

                                                         مجنون به لیلی اش 
رسید.

خدا گفت : "راز رسیدن فقط همین بود 

                             اکفی است انار دلت ترک بخورد ".

#عرفان_نظرآهاری

#لیلی_نام_تمام_دختران_زمین_است.
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من ارگ بــم و خشت به خشتم متالشی
تو نقش جهان ، هر وجبت ترمه و کاشی
این تاول و تب خال و دهان سوختگی ها

از آه زیــــاد است ، نــه از خوردن آشی
از ُتنگ پریدیم به امید رهایـــی

ناکام تقالیی و بیهوده تالشی
یک بار شده بر جگرم  زخـــم نکاری؟

یک بار شده روی لبم بغض نپاشی؟
هر بار دلم رفت و نگاهی بـه تو کردم

بر گونه ی سرخابی ات افتاد خراشی
از شوق هم آغوشی و از حسرت دیدار

بایست بمیریم چه باشی چـه نباشی

#حامد عسگری

تولد .... 10 خرداد 1361

شهر .... بم

ملیت .... ایرانی

تحصیالت .... لیسانس حقوق

با همه ی بی سر و سامانی ام
باز به دنبال پریشانی ام

طاقت فرسودگی ام هیچ نیست
در پی ویران شدنی آنی ام

آمده ام بلکه نگاهم کنی
عاشق آن لحظه طوفانی ام

دل خوش گرمای کسی نیستم
آمده ام تا تو بسوزانی ام

آمده ام با عطش سال ها
تا تو کمی عشق بنوشانی ام
ماهی برگشته ز دریا شدم

تا تو بگیری و بمیرانی ام
خوب ترین حادثه می دانمت

خوب ترین حادثه می دانی ام ؟
حرف بزن ابر مرا باز کن

دیر زمانی است که بارانی ام
حرف بزن، حرف بزن سال هاست

تشنه ی یک صحبت طوالنی ام
ها ... به کجا می کشی ام خوب من ؟

ها ... نکشانی به پشمانی ام ...!!!
 

#محمدعلی بهمنی

تولد .... 27 فروردین1321/ بندر عباس

ملیت .... ایرانی

شاعر/ غزل رسا/ ترانه رسا/ سابقاً گوینده رادیو

با شعر و سیگار
به جنگ نابرابری ها می روم

من، دون کیشوتی مضحک هستم
که جای کالهخود و سرنیزه 

مدادی در دست و قابلمه ای بر سر دارد 
عکسی به یادگار از من بگیرید 

من انسان قرن بیست و یکم هستم!

#رسول یونان

دست یاری به علف دادیم و 
ذرت شد

دست یاری به آتش دادیم و
موشک شد

مردد و محتاط
دست یاری می دهیم به آدم ها

بعضی آدم ها

#میرو سالو هولوب

تولد .... 13 سپتامرب 1923/ جمهوری چک 

مرگ .... 1998 )74 سالگی(

تحصیالت .... علوم طبیعی و پزشکی

شاعر-/ دانشمند

ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد
                                     دوباره دوام می آورد

اما هر چه باشد ریسمان پاره ای است
شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم

اما در آنجا که ترکم کردی
                      هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

 
#برتولت برشت

نام اصلی .... اویگن برتولت فریدریش برشت

تولد .... ۱۰ فوریٔه ۱۸۹۸/ آوگسبورگ، باواریا، امپراتوری آملان

مرگ .... ۱۴ اوت ۱۹۵۶ میالدی )۵۸ سالگی(

منایش نامه نویس/ کارگردان تئاتر/ شاعر
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رسول یونان
متولد ۱۳۴۸/ ارومیه .... شاعر/ نویسنده/ مرتجم ایرانی .... ساکن تهران

»رودی که از تابلوهای نقاشی می گذشت« توسط واهه آرمن به زبان ارمنی 

ترجمه شده و در تهران به چاپ رسیده.

آثاری از او توسط مریوان حلبچه ای به کردی سورانی ترجمه شده.

از داوران جایزه ادبی والس بوده است.

از آثار:

 روز بخیر محبوب من )مجموعه شعر(

 کلبه ای در مزرعه برفی )مجموعه داستان(

 روزهای چوبی )ترجمه/ گزیده شعر جهان(

 گندمزار دور )مجموعه منایش نامه(

 کنرت در جهنم )مجموعه شعر(

 یک کاسه عسل ) ترجمه/ گزیده شعر ناظم حکمت(

 فرشته ها ) مجموعه داستان های مینی مال(

 بوی خوش تو )ترجمه/ گزیده شعر آذربایجان(

 من یک پر بد بودم )مجموعه شعر(

 سنجابی بر لبه ماه )منایش نامه(

 خیلی نگرانیم شا لیال را ندیدید )رمان(

 جاماکا )مجموعه شعرهای ترکی(

 پایین آوردن پیانو از پل های یک هتل یخی )مجموعه شعر(

ایران 
و 

جهان

انتخاب اشعار: زهرا نامخواه، علوم تغذیه ورودی 931

بیوگرافی ها: سعیده آقایی، علوم تغذیه ورودی 922



ــم  ــری، آن تحری ــای ظاه ــه و مزای ــات عوام فریبان ــا تبلیغ ــا ب گوی

ــای  ــار هزینه ه ــر ب ــردم زی ــانه های م ــم ش ــاز ه ــتند و ب را شکس

نامتعــارف خریــد خــودروی بی کیفیــت و عواقــب آن خواهــد 

رفــت و در آینــده ای نه چنــدان دور، متأســفانه شــاهد تصادفــات 

ــل تایرهــای تاریــخ  ــه دلی ــود. اوالً ب ــم ب بی شــار جــاده ای خواهی

انقضــا گذشــته و بعــد ترافیــک ســنگین خودروهــا بــدون توجــه 

بــه حجــم عظیــم خودروهــای موجــود و عــدم اوراق مناســب کــه 

باعــث نامساعدشــدن رشایــط آب و هوایــی عــالوه بــر تصادفــات 

خواهــد شــد.

ــاز هــم رکــورد دیگــری را برجــای گذاشــتند  ــان ب متأســفانه ایرانی

و بزرگ تریــن خریــدار خــودرو جهــان شــدند. آن هــم باســود 

ــزوده می شــود. رشکت هــای  ــرآن اف ــات هــم ب ــه مالی 16درصــد ک

ــم خــود را  ــروش ک ــا ف ــند ت ــوان می کوش ــام ت ــا مت ــازی ب خودروس

ــل  ــد. مث ــان بزنن ــر قول هایش ــد و زی ــربان کنن ــق ج ــن طری از ای

ــا جایــی کــه واگــذاری خودرو هــا صــورت منی گیــرد و  همیشــه، ت

در ســند رهــن بانــک اســت، چــک هــم الزم اســت و این کــه ایــن 

افــراد بــه ایــن دلیــل کــه تــوان خریــد خودرویــی بــا ایــن رشایــط 

و بــا ایــن نــرخ ســود را دارنــد، جــزو مرفهیــن بــی درد جامعــه بــه 

ــه هــم محــروم می شــوند! حســاب آمــده و چــه بســا از یاران

ــان  ــد: انس ــه می گوی ــم ک ــی )ع( می افت ــرت عل ــخن ح ــاد س ی

ــه  ــد ک ــود؛ هرچن ــده منی ش ــار گزی ــوراخ دو ب ــک س ــن از ی مؤم

ــا...   ــت م مل

اگــر دانش آموخته هــای دانشــگاه ها متــام هــّم و غــّم خــود را 

ــم  ــاز داری ــد، اگــر آن چــه نی ــرای کارآمــدی تحصیالتشــان بگذارن ب

ــم، اگــر صنعت گــران  ــم و در خدمــت صنعــت قــرار دهی بیاموزی

مــا از تقلیــد مصنوعــات دســت بردارنــد و صنعــت را همــگام بــا 

ــازی  ــت خودروس ــا صنع ــد، آی ــرار دهن ــگاهی ق ــای دانش آموزه ه

مــا بــه جایــگاه امیدوارکننــده ای نخواهــد رســید و مشــکالت کمــرت 

نخواهــد شــد؟

ــا در خودروســازی  ــالن م ــه بعضــی فارغ التحصی ــه اســت ک چگون

ــتند...  ــق هس ــد و موف ــکا کار می کنن ــون آمری ــورهایی همچ کش

ــرار  ــی ق ــت داخل ــت صنع ــراد در خدم ــن اف ــات ای ــر معلوم اگ

می گرفــت...

بر ما چه می گذشت؟

منتظر این موضوع در نرشیه آینده باشید...

ــه  ــوع مقال ــالع داد موض ــن اط ــه م ــه ب ــر نرشی ــی رسدبی وقت

کمپیــن تحریــم خــودرو اســت، بــا خــودم فکرکــردم آخــر 

ــه  ــا بالفاصل ــه دارد؛ ام ــه تغذی ــی ب ــه ربط ــودرو چ ــم خ تحری

ایــن مطلــب بــه ذهنــم متبــادر شــدکه اتفاقــاً خیلــی هــم ربــط 

ــه  ــود ک ــم نرســیده ب ــه ذهن ــه چــرا تا به حــال ب ــن ک دارد! و ای

ایــن ارتبــاط متقابــل بیــن تغذیــه و تحریــم خــودرو را مطــرح 

ــی اقشــار ضعیــف جامعــه - ببخشــید آســیب  ــم! اوالً وقت کنی

پذیــر- )اصطالحــی کــه ازدهــه 70 مــد شــد( خــودروی ایرانــی 

ــان  ــون توم ــغ 20 میلی ــل مبل ــر حداق ــدای ام ــد، در ابت می خرن

پرداخــت می کننــد و ایــن هزینــه ســنگین بــر اســتضعاف 

ــه  ــن هزین ــت ای ــرای پرداخ ــه ب ــا ک ــا آنج ــد؛ ت ــا می افزای آنه

بایــد ازســفره های خــود مایــه بگذارنــد و رو بــه ریاضــت 

بیاورنــد تــا شــاید یــک روز بتواننــد بــر چهارچرخــی بنشــینند. 

درثانــی، بــرای پرداخــت هزینه هــای بعــدی ماننــد تعمیــر و... 

ــد؛ پــس مشــخص  ــد از ســفره های خــود کــم کنن ــاز هــم بای ب

اســت کــه روز بــه روز تغذیــه درخانواده هــای آســیب پذیر 

کم رنگ تــر شــده و جایــگاه آن تحلیــل مــی رود. اینجاســت 

کــه واژه تغذیــه بــه »تعزیــه« مبــدل می گــردد! ازطرفــی، مــا 

ــه  ــت و تغذی ــول بهداش ــت اص ــا رعای ــا ب ــم ت درس می خوانی

ــلی  ــردم نس ــردن م ــا آگاه ک ــم و ب ــگیری کنی ــا پیش از بیاری ه

ســامل و قــوی بســازیم تــا خــدای ناکــرده باکمبــود مــواد 

مغــذی مواجــه نشــده و خــدای ناکــرده بیــار نشــویم. بعــد 

بــا خریــد خــودروی بی کیفیــت داخلــی جــان عزیزمــان را 

مخلصانــه برکــف دســت جاده هــا گذاشــته و ســوار بــر ماشــین 

ــت  ــودروی بی کیفی ــد خ ــا خری ــویم! آی ــد!!( می ش افتخار)پرای

ــی  ــض نیســت؟؟!! پاســخ بدیه ــه متناق ــا هــدف رشــته تغذی ب

ــق نیســتیم. اســت و مــا کــه منکــر حقای

ــل  ــد داخ ــای تولی ــد خودروه ــس از تولی ــود پ ــال ب ــالیان س س

کــه هــان پیــکان بــود )مخصوصــاً گوجــه ای جوانــان کــه 

از  کامــال  مــردم  و  می شــد  محســوب  باکیفیت ترین شــان 

خریــد ش راضــی بودنــد( می گذشــت و تولیــدات رشکت هــای 

ــا  ــرد؛ م ــت بیشــرتی می ک ــی هــرروز پیرشف خودروســازی ایران

تولیدامتــان را بــا کــره جنوبــی رشوع کــرده بودیــم. آن هــا 

هــم پیرشفــت می کردنــد، ولــی نــه بــه انــدازه مــا )برمنکــرش 

رحمــت(! تــا این کــه رشکت هــای خــودرو ســازی خارجــی 

ــیل  ــی پتانس ــر وقت ــت دیگ ــد رشک ــه و چن ــو فرانس ــد رن مانن

باالیــان را در تولیــد دیدنــد، دلشــان ســوخت و بــرآن شــدند 

ــیر  ــد س ــت تولی ــال ها پیرشف ــد. درآن س ــتان را بگیرن ــه دس ک

صعــودی داشــت و خــودروی فرانســوی را بــا حضور مهندســین 

برخــی  کــه  نپاییــد  دیــری  می کردیــم.  مونتــاژ  فرانســوی 

ــان  ــاری سبزش ــه ی ــی ب ــه بس ــا را ک ــه م ــورها ناجوامنردان کش

ــم و  ــا هــم کــم منی آوردی ــد و م ــم کردن ــم تحری ــد بودی نیازمن

بــاز هــم پــژو می زدیــم. ســایپا هــم بــه پــر و قبایــش برخــورد 

ــا  ــر ب ــدای ام ــد را رشوع کــرد کــه آن هــم در ابت ــد پرای و تولی

ــی اوج  ــت ایران ــن دو رشک ــن ای ــت بی ــود، رقاب ــره ب ــک ک کم

گرفتــه بــود تــا خــرب رســیدن آپشــن های جدیــد ایــن رشکت هــا 

بــه گوشــان رســید! یعنــی پژوهایــی بــا قابلیــت آتش گرفــنت! 

ــن  ــدن! درای ــه ش ــردن و مچال ــت چپ ک ــا قابلی ــی ب پراید های

ســال ها ایــن رشکت هــا حواسشــان بــه تولیــد بیشــرت و بیشــرت 

ــاخت کیســه هــوا بــرای  بــود و ســایپا نیــز مترکــزش بــر س

ــی وســیع،  ــا تبلیغات ــد و ب ــم نیاوردن ــاز هــم ک ــی ب ــد!! ول پرای

ایــن خودرو هــا را بــه کشــورهای خارجــی صــادر منودنــد 

)هــان افغانســتان و عــراق خودمــان( و دلشــان خــوش بــود 

ــا  ــوند و ب ــا می ش ــی م ــای مل ــوار خودروه ــا س ــه خارجی ه ک

تولیــد کلیپ هایــی کــه ایــن افــراد لبخندزنــان و بای بــای 

کنــان درحــال ســواری خوردن بــا پرایــد هســتند بیشــرت مفتخــر 

گشــتند. در ایــن بیــن خودروهــای دیگــری نیــز ماننــد ســمند 

ــتار  ــه خواس ــوریه ک ــل س ــری مث ــژو206 و کشــورهای دیگ و پ

ــزوده شــدند. ــه لیســت اف ماشــین افتخــار هســتند هــم ب

وبــاز صادرکردیــم و بــاز هــم بــدون توجــه بــه کیفیــت پاییــن و 

آمــار قربانیــان ســوانح جــاده ای داخلــی و احتــاالً خارجــی، بــه 

دلیــل ارزان بــودن، خریــدار داشــتند. مــا هــم در دملــان قنــد آب 

ــد«  ــوروز 92 »پرای ــژو« و ن ــوروز 91 »پ ــه ن ــن ک ــا ای می شــد ت

رکــورددار تصادفــات جــاده ای شــد بــا آمــاری تأســف برانگیــز 

و ایــن خودروهــا، پرچــم افتخــار خــود را بــه عــرش رســاندند.

ــن  ــینه ای ــه س ــت رد ب ــم دس ــم گرفتی ــم تصمی ــردم ه ــا م م

صدالبتــه  و  قبــول  قابــل  غیــر  و  بی کیفیــت  محصــوالت 

بــا قیمــت نامناســب بزنیــم و از خریدشــان وحتــی تبلیــغ 

ــکوت و  ــی س ــدر گاه ــم. چق ــودداری کنی ــان خ ــرای خریدش ب

ســکون الزم اســت. آن هــم بــرای مردمــان رسزمیــن پــارس کــه 

لیاقتشــان رســیدن بــه ثریاســت )البتــه نــه پــس از تصــادف در 

جاده هــا(! دل 

ــا فشــار کوچکــی داخــل فــرو مــی رود،  وقتــی درب خــودرو ب

چگونــه انتظــار کارکــرد چندیــن ســاله ازآن مــی رود؟ درحــدی 

کــه جنــس لگوهــای کــودکان مــا از بعضــی قطعــات خودروهــای 

داخلــی محکــم تــر اســت! و مســئولین هــم در جــواب ایــرادات 

ــدر  ــت اینق ــن صنع ــه ای ــت ک ــان اس ــد تقصیرخودت ــا می گوین م

کشــته دارد. مگــر پرایــد بــرای رانندگــی در جــاده اســت؟ آن 

هــم بــا ایــن جاده هــای خــراب! )ســازمان راه و شهرســازی مقــر 

هیچ وقــت  کالً  وبرعکــس!  می دانــد  خودروســازی  صنعــت  را 

هیچ کــس مقــر نیســت و همیشــه هــم دنبــال مقــر میگردیــم 

ــم  ــر ه ــت آخ ــم و دس ــم کنی ــود ک ــر را از دوش خ ــار تقصی ــا ب ت

همــه مشــکالت بــه قــوه خــود باقــی اســت و دعــوا می شــود رس 

ــد(. ــردم جامعه ان ــن م ــه همی ــن ک ــاف مالنرالدی لح

راســت می گوینــد بنــدگان خــدا؛ مگــر در روز چنــد دفعــه بــرای 

خریــد نــان، شــیر و میــوه و... بیــرون منی رویــد؟ خــب کاربــرد ایــن 

خــودروی نازنیــن هــم در همیــن مــوارد اســت. ســلطان خیابانهــا 

ــد. همیشــه  ــه ســوء اســتفاده داری ــادت ب ــد!!! اصــالً شــا ع پرای

ــرای خــارج شــهر از  ــرد. ب ــک خــودرو اســتفاده ک ــد از ی ــه نبای ک

پرایدهایتــان  و  کنیــد  اســتفاده  شاســی بلندتان  ماشــین های 

ــر  ــد ه ــرار باش ــر ق ــالً اگ ــدن! اص ــبزی خری ــرای س ــد ب را بگذاری

ــت  ــس صنع ــد، پ ــتفاده کن ــین اس ــک ماش ــط از ی ــواده ای فق خان

خودروســازی، خودرو هــای زمین مانــده اش را بــه چــه کســی 

ــی  ــدر تاکس ــوریه چق ــراق و س ــتان و ع ــر افغانس ــد؟ مگ بفروش

ــگاه و  ــت از دانش ــه صنع ــی ک ــا زمان ــم... ت ــد؟! بگذری می خواه

آموزه هــای دانشــگاهی فاصلــه دارد، ایــن نقــص همچنــان حاکــم 

ــز از  ــچ چی ــود و هی ــک ب ــدس مکانی ــتی مهن ــود. دوس ــد ب خواه

طراحــی  دانشــگاه  در  مــا  می گفــت:  و  خــودرو منی دانســت 

هواپیــا خوانده ایــم! مافقــط هواپیــا می توانیــم بســازیم!!!

دســت آخــر هــم وقتــی ایــن رشکت هــا بــه مخالفــت و نارضایتــی 

ــط  ــودرو توس ــم خ ــن تحری ــد، کمپی ــبی ندادن ــخ مناس ــردم پاس م

ــی  ــت. ول ــم داش ــی ه ــت خوب ــه پیرشف ــت ک ــکل گرف ــردم ش م
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خودروی ملی با تسهیالت ویژه!
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ناهار امروز:



دنیای امروز، دنیای ارتباطات و اطالعات است. ما برای برقراری ارتباط با این جهان نو نیازمند آن هستیم که یک رسی از علوم جدید 

را فرا بگیریم. کافی است که به صحبت های اطرافیامنان گوش دهیم، تیرتهای روزنامه ها را بخوانیم و یا حتی گاهی به اخبار گوش 

کنیم. متوجه می شویم که تعداد بسیار زیادی از واژگان هستند که معنای آنها را منی دانیم و به این خاطر برقراری ارتباط با دنیای 

پیرامون برای ما سخت می شود. با توجه به این نیاز و دقت به این نکته که ما دانشجوییم و جزو اقشار تحصیل کرده اجتاع به شار 

می رویم، اساس کار این است که در فهم این نوع کلات دچار مشکل نباشیم!

پس...

از این شاره، هر بار ذهن شا را با چند اصطالح پرکاربرد درگیر می کنیم که مطمئناً روزی به کارتان خواهد آمد:

آپاراتاید: این، یک لغت آفریقایی است. به معنی سیاست تبعیضی که نژادپرستان کشور جمهوری 
آفریقای جنوبی علیه اکرثیت سیاهپوستان بومی و هندیان آن کشور اعال می کنند. آپاراتاید از نظر لغوی به 

معنای مجزا و جدا نگه داشنت افراد متعلق به نژادهای سیاه، مجبورکردن آنها به اقامت در محالت و استان های 

خاص و محروم کردن آنها از کلیه حقوق سیاسی و امکان تحصیل است.

همون تبعیض نژادی هست به قول خودمون

فقط مخصوص 
سفیدپوست ها

روز یک 
سیاهپوست

سطل آشغال 

مخصوص 

سفیدپوست 

ها
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زهرا نامخواه، علوم تغذیه ورودی 931

حق وتو: این اصطالح در التین یعنی »من مخالفم«. این کلمه در روم قدیم و در مجلس سنا معمول 
بود و یکی از سناتورها می توانست به عنوان مخالفت از این واژه استفاده کند. در سال 1791 در فرانسه این حق به 

پادشاه داده شد. در حال حارض پنج کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین از آن استفاده می کنند.

وقتی که مخالفت یک نفر به موافقت صد نفر ترجیح داده میشه میگن اون فرد یا کشور حق وتو داره!

بروکراسی: به قرش اداری هر سازمانی که نیازمند مدیریت وسیع است گفته می شود. همچنین، 
مراد از آن حاکمیت این قرش به عنوان طبقه است.

به همون کاغذبازی های اداری و این که از این میز به اون میز میفرسنت آدم ها رو میگن! یه جورایی این که قرش 

اداری به خودشون این حق رو می دن که به مردم حکومت کنند.
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ــا دانشــجو ذره ذره  بــه نــام خداونــدی کــه خوابــگاه را آفریــد ت

آب شــود!...
شــاعر میگــه ز گهــواره تــا گــور دانــش بجــوی کــه اینجــا گــور اســتعاره از 

ــا خربنــد. خوابگاهــه، دیگــه همــه کــاکان از زندگــی دانشــجویی ب

از بی خوابی هــای نصــف شــب، از غذاهــای ســوخته، از ســوتی های خنــده 

دار، از خاطره هــای بــه یادموندنــی، از نظافت هــای زورکــی، از ســاعت 

ــد. از  ــت بیدارن ــو تخ ــه ت ــم هم ــه آخرش ــب ک ــدری هرش ــای مق خواب ه

ــن و باهــاش آشــنا هســنت. ــا حــدی همــه می دون ــا ت همــه این

بــه عبارتــی از متــام زجرهایــی کــه یــک دانشــجو در طــی تحصیــل می کشــه 

و مثــل شــمع آب شــدنش چیزایــی بــه گــوش همــه رســیده.

ســال 4 کــه میــری اســرتس درس و کنکــور و رتبه هــای تــک رقمــی  میشــه 

کابــوس هرشــبتو بهــت انگیــزه مــی ده کــه دیگــه نخــوای بخوابــی. کنکــورو 

ــوس  ــه، کاب ــه بعععل ــی ک ــی می بین ــس بکش ــه نف ــای ی ــا می ــدی، ت ــه می ک

ــع دیگــه  ــوس اعــالم رتبه هــا. اون موق ــه کاب کنکــور جــای خودشــو داده ب

خوابیــدن میشــه واســت یــه آرزو. حــاال جــواب رتبه هــا کــه میــاد، انتخــاب 

رشــته میشــه اســرتس روزهــات. بعــد انتخــاب رشــته ها هــم جــواب نهایــی 

ــو  ــی و یه ــو می بین ــا ذوق جوابت ــاد، ب ــا می ــی جواب ــو! وقت ــه دی ــه ی میش

ــه  ــه ک ــدی و اون وقت ــول ش ــای دور قب ــه ج ــی ی ــه! می بین ــکت می زن خش

کابــوس خوابــگاه میشــه بهونــه جدیــد بــرای نخوابیدنــت. بــا خــودت میگــی 

ــی  ــه رفتن ــی ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــر ب ــینم... آخ ــینم، نش ــال بش ــک س ی

بایــد بــره!

ــر  ــه شــا نزدیک ت ــردن ب ــگاه از رگ گ ــه خواب ــنت ب ــن رف ــه میگ اینجــاس ک

اســت!

یــه روزی می رســه کــه ســاک ها رو بســتی و میــری بــه ســوی خوابــگاه. در 

ــد.  ــد، زندگــی جدی ــه جدی ــد، خون ــی کــه آدمــای جدی ــاز میشــه و می بین ب

می خــوای بــری، منی شــه! می خــوای مبونــی، منیشــه! اونجــاس کــه بیــن دو 

ــی  ــدی. نوبت ــح می ــنت ترجی ــه رف ــدن رو ب ــی و آخــر مون ــر می کن راهــی گی

هــم باشــه نوبــت ایــن جملــه س: خــوش اومــدی بــه خوابــگاه!!

ــو هســت  ــال ت ــک تخــت م ــزرگ فقــط ی ــگاه ب ــن خواب ــه از ای اینجــاس ک

و یــک کمــد. بقیــه چیــزا میشــه مشــرتک بــا آدمــای متفــاوت و فرهنــگای 

متفــاوت و گاهــی زبــان متفــاوت کــه همشــون میشــن هم اتاقیــت! امــان 

هم اتاقیــا! از 

ــه  ــی ک ــا و زبان ــت و دو پ ــا دو دس ــت ب ــخصی اس ــی: ش ــف هم اتاق تعری

گاهــی بدتــر از زهرمــار می شــود و گاهــی شــیرین تر از عســل...

ایــن موجــود قابلیــت ایــن را دارد کــه فضــای اتــاق را بــا رفتــارش برایتــان 

بهشــت یــا جهنــم کنــد!

ــد  ــی ب ــم اتاق ــه ه ــبختی و ی ــه اوج خوش ــوب می تون ــی خ ــم اتاق ــک ه ی

می تونــه اوج بدبختیــت باشــه!

هــم  بــا  بگی نگــی  پرهــا  و  دخرتهــا  بیــن  خوابــگاه  مســأله  البتــه 

داره: تفاوت هایــی 

تــو خوابــگاه پــرا چیــزی بــه اســم ایــن غــذا مــال منــه نداریــم. چیــزی کــه 

توســط یــک فــرد خریــداری بشــه و تــو یخچــال گذاشــته بشــه، بــه صبــح 

نکشــیده خــورده میشــه. حــاال فرقــی منی کنــه طــرف خــودش خــورده باشــه 

یــا نــه!

گشتی در  
کوثر رنجرب، علوم تغذیه ورودی 932
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ولــی تــو خوابــگاه دخــرتا... خــدا نکنــه بخــوای یــه آب معدنــی اشــتباهی 

ــی کــه می خــوری اشــک چشــاتو  ــه انــدازه هــر قُلُپ از یخچــال بــرداری! ب

درمیــارن و اون وقــت تــو بــا خــودت میگــی خدایــا چــه گناهــی کــردم بــه 

درگاهــت کــه اشــتباهی بــرش داشــتم! دخــرتن دیگــه، حســاس و متیــز.

تــو خوابــگاه پــرا چیــزی بــه اســم جــارو و نظافــت معنــا نــداره. طــوری 

کــه آخــرش از کثیفــی مســموم میشــن!

ــو روزگارت رو  ــار م ــک ت ــدن ی ــر ریخته ش ــه خاط ــز ب ــای عزی ــا دخرته ام

ســیاه می کنــن!

ــه.  ــالً عادی ــأله کام ــک مس ــه ی ــردن همدیگ ــل خطاب ک ــا ُخل وِچ ــو پره ت

ــی، اون یکــی برمیگــرده میگــه:  ــی ُخل ــو خیل ــه بگــه ت طوری کــه طــرف اگ

ــدش. ــای بع ــرای خندیدن ه ــه ب ــنت محرکی ــن خل گف ــم... و ای چاکری

امــا خــدا نکنــه بــه یــک دخــرت کوچک تریــن چیــزی بگــی؛ میشــه آغــاز یــک 

ــی! دعوای اساس

اوج فاجعه تو خوابگاه دخرتا... یکی بودن رسویس بهداشتی و حامه!

طــرف میــره تــو حــام بــا انــواع شــامپوی های رس و بــدن رسگــرم میشــه و 

ــه و  ــه نفــر بیــرون از بــس منتظــر نشســته از حــال رفت غافــل از این کــه ی

دچــار ســنگ کلیــه شــده.

حاال پرها هنوز طرف برای توالت درنزده از حام درمیان...

شب خوابگاه دخرتها به دیسکو می گذره...

خوابگاه پرا کشتی و دیوونه بازی...

ــو  ــنت ت ــی گش ــرتکه یک ــرتا مش ــرا و دخ ــگاه پ ــن خواب ــه بی ــزی ک ــا چی تنه

ــدن! ــی  درس نخون ــه و دوم ــای مجازی دنی

البته این موضوع تا زمانیه که شب امتحان فرا نرسیده باشه.

و خداوند شب های امتحان را آفرید...

شــب هایی کــه دنیــای مجــازی و آهنــگ جاشــونو میــدن بــه کتــاب و درس. 

شــب هایی کــه دیگــه از غــذای درســت خــربی نیســت و بــه نــون و ماســت 

هــم بســنده می کنــی و دنبــال یــه ذره جــا می گــردی واســه درس خونــدن!

ــه  ــری ک ــاد می گی ــائل، ی ــن مس ــوم ای ــدا از مت ــی ج ــی خوابگاه ــوی زندگ ت

ــا  ــوری ب ــه چط ــری ک ــاد می گی ــی. ی ــا« باش ــن«، »م ــای »م ــه ج ــه ب دیگ

ســختی ها و مشــکالت کنــار بیــای و حلشــون کنــی. 

دوری از خونــه و خونــواده تــو رو بــرای متــوم ســختی های آینــده می ســازه 

و بهــت جــرأت مبــارزه بــا رسنوشــت رو مــی ده. ســختی های زندگــی 

خوابگاهــی تــو رو واســه روزای ســخت و فــرشده می ســازه و بــه جوهــره 

ــم  ــا ه ــث ب ــر و بح ــی ج ــی گاه ــه. حت ــدی می بخش ــگ جدی ــودت رن وج

اتاقی هــا می تونــه رسآغــازی در جهــت محکم شــدنت باشــه.

تــو ایــن زندگــی هســت کــه یــاد می گیــری یــک دســت صــدا نــداره. تــوی 

ــای.  ــار بی ــون کن ــری و باهاش ــا رو بپذی ــد تفاوت ه ــی بای ــی خوابگاه زندگ

بپذیــری کــه اگــه از هــر قــوم و ملیتــی در کنــارت هســنت، بایــد خــودت رو 

هــم رنــگ اون هــا کنــی تــا یــک زندگــی بــدون دغدغــه رو تجربــه کنــی.

بــا متــوم ســختی های خوابــگاه، می تونــی بــودن در کنــار دوســتانت رو بــه 

فــال نیــک بگیــری و از وجودشــون لــذت بــربی. 

انتهــای هــر ســختی یــک شــیرینی هســت. انتهــای شــیرین خوابــگاه، همــون 

درس هاییــه کــه از اتحــاد در خوابــگاه می گیــری و یــاد می گیــری اون رو در 

زندگــی خــودت هــم بــه کار ببنــدی.

خوابگاه...



حباب هاي ُحرم نفس هایت در بین آب ها نمایان شد
اي ماهي زیبایم به کجا رفته اي؟

دست هایت را بستند و ندانستد تو هم نفس خواهي کشید
تو هم انساني از جنس خودشان

درمیان آب های کارون، درمیان آن موج های بلند به کجا رفته اي؟
سالیان دراز درکجا زیستي؟

که تازه به این وطن بازمي گردي؟
تن  بلورینت خوراک خاک هاي گرم جنوب شده است
معصومیتت در زیر خروارها خاک مدفون شده است

تو آمدي؛ آمدي و او رفت
مادرت با چشم های پرخون سال ها به انتظارت قامت خم کرد

ناله هایش تا بي کران مي رفت
قاب عکست را هر روز با عشق غبارروبي می کرد
آری، او محکوم شده تا چهره ات را از پس قاب ببیند

مادرت مي گوید: فرزندم نیز همانند خاک این قاب در زیر خروارها خاک مدفون شده است
ذکر »یا شهید کربال« هرگز از دهانش خارج نمي شود، وقتي لباس هایت را مي بوید و غرق بوسه و اشک می کند

پدرت را که یادت هست؟
حاج آقای محل، بزرگ محل، پیر محل

او نیز شوق دیدار تو را دارد
اما چیزی نمي گوید

مرد است دیگر
ترجیح مي دهد در خلوت خود گونه هایش غرق اشک شود و محزون گردد

او نیز هرروز با دیدن عکست در طي این سال ها قامتي خم کرده
به گفته خود: چیزي نیست؛ هدیه ي پیري است این قامت خمیده

اما خودت هم خوب میداني که هدیه ي شهادت توست
مردم محل نیز به عشق تو به حاج آقا امید مي دهند

دیگر این محل نیز نام تو را به خود گرفته
یک محل وکوچه به  نام توست
این محل پالک شناسایي توست
راستي از خواهرهایت خبرداري؟

مي داني هرکدام صاحب زندگي جدیدي شده اند؟
آری؛ هنگامي که تو رفتي آن ها با عروسک هایشان بازي می کردند

اما حاال با فرزندانشان
آن ها نیز چشم انتظار برادر بودند

هر روزي که او به عشق تو بافتني دست مي گیرد، یک ردیف از عشق مي بافد
یک ردیف از غصه.... از جدایي... از دلتنگي...

مادرت را مي گویم
همراه بافته هایش خون مي گرید

پس تو کجایي؟
حاال آمدی

اما خبري از حاج آقا وحاج خانم نیست
مادرت نیست که با چادر گل گلي اش تو را در آغوش بگیرد

نیست که برایت اسپند دود کند و اشک شوق بریزد
مادرت نیست که قد خمیده اش با دیدنت صاف گردد
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شعر    دانشجو
پدرت نیست که تو را به سان یک قهرمان بر دوش گیرد

پدرت نیست تا درگوشت بگوید: آفرین بابا؛ تو افتخار مني!
پدرت نیست که همانند کودکي هایت، درگوش هایت ذکر »یاحسین« زمزمه کند

تو آمدي و آن ها رفتند
از زیر خروارها خاک بیرون شدی و آن ها درمیان خروارها خاک مدفون....

تو آمدي....
خواهرانت با کل کشیدن آمدند به استقبال برادر ناکامشان

با یک سیني خنچه بر سر به پیشوازت آمدند
مردم محل نیز تو را بر دوش خود قرار مي دهند و شهادتین را زمزمه می کنند

امروز آسمان به نام توست... به رنگ توست....
تو آمدي ولي آن ها نیستند 
پدر و مادرت را مي گویم.

آمدي و همان حکایت همیشگي: آمدي جانم به قربانت ولي حاال چرا؟....

تقدیم به ارواح پاک شهدا

کوثررنجبر،علوم تغذیه ورودی 932

شعری از غم گفت، از تنهایی و از انتظار
تا که آمد دم زند، نالیدنش ایجاز شد

شعر دیگر مرهمی آورد بر تنهایی اش
بیت هایش حمرم هر ناله و هر راز شد

شعر پرشوری به ناگاه از میان شد ناپدید
جای آن در دفرت شعرم خیالی ناز شد

بیت بیتش پر کشید و داغ دل را تازه کرد
تازه فهمیدم که بر دوشم پر پرواز شد

زینب کیافر، علوم تغذیه ورودی 911

جای خالی شعرت...
دفرت شعری به رویم روزگاری باز شد
با زبان بیت و مصرع قصه ای آغاز شد

خط به خِط شعرها برخاست از الی کتاب
نغمه ها با نغمه ها هم عهد و هم پرواز شد

رقص نیما با قصیده، شاه بیتی با غزل
قطعه ای برخاست، با افسانه ای دمساز شد

گفت شعری در کناری عاشق و دیوانه ام
پاسخ آمد از دوبیتی نغمه هایت ساز شد

وان دگر شعری به خشم آمد سکوتش را شکست
در میان شعله ها ققنوس آتش باز شد
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ــا  ــه واژه و ب ــد واژه ب ــه دی ــر از زاوی ــد موســیقی را، آن هــم از بعــد کالم و آن هــم ت می توان

حــذف بخشــی از شــعر نقــد کنــد!

ــه اساســاً  ــد نقــد شــعر اســت؛ حــال آن کــه تران ــات برمی آی  آن چــه از نقــد یــک اســتاد ادبی

شــعر نیســت؛ کــه اگــر بــود اســمش ترانــه نبــود و شــعر بــود... امــا گویــی فهــم ایــن موضــوع 

کــه ترانــه یــک قطعــه موســیقی کــه بــه هــدف آهنگین بــودن رسوده می شــود بــا یــک شــعر 

کهــن فارســی متفــاوت اســت، کمــی ســخت شــده اســت.

در نقــد ضحاکانــه مزبــور نــه ســاختان ترانــه مــورد بحــث اســت؛ نــه بررســی آوایــی کالم مــد 

نظــر قــرار می گیــرد؛ نــه از حیــث رضورت هــای روایــت بــه ترانــه پرداختــه می شــود؛ نــه بــه 

ــه بــه جایــگاه زبانــی  ایده پــردازی از دریچــه  پرداخــت و مضمون پــردازی توجــه می شــود؛ ن

ترانــه توجــه می شــود؛ تنهــا و تنهــا ایــن مهــم اســت کــه تکلیــف »رفیــق عزیــز و تنهــا« در 

ــن اســت!  ــف دارد همی ــرای مؤل ــد ب ــه منتق ــه چــه می شــود؟!! همــه ی آورده ای ک ــن تران ای

متــام آن چــه بــه شــکل ســخیفی در نوشــتار اســتاد امینــی نقــد شــده اســت ایــن اســت کــه 

چــرا راوی ترانــه )چاووشــی( علیرغــم ایــن ادعــا کــه »جهانــی دروغ و یــه دنیــا غــروب« را از 

رفیقــش بــه یــادگار در ســینه دارد، بایــد مکــرراً بگویــد »رفیقــم کجایــی؟!« آن چــه بیــش از 

ــه واژه  ــه اســت. این ک ــه تران ــگاه ب ــن ن ــده اســت همی ــد مضمحل کنن ــن نق ــز در ای هــر چی

ــر ســؤال  ــع آن زی ــه تب ــا حــذف بخشــی از آن و ب ــه منســجم را، آن هــم ب ــک تران واژه ی ی

ــی می توانســت  ــه حت ــرف کشــیده اســت! نگاهــی ک ــا و ع ــغ معن ــر تی ــه زی ــه ب ــردن قافی ب

آثــار ادبیــات کهــن فارســی را نیــز مســموم کنــد. آثــاری کــه در آن هــا عاشــق علیرغــم جفــای 

معشــوق بــه دنبالــش مــی رود و خواهــش و متنــا دارد. آثــاری کــه در آن »رفیــق« مظهــر نــاز 

بــوده و آن کــه بــه دنبــال رفیقــش »کجایــی؟« مــی رسوده مظهــر نیــاز... 

ــر آن  ــه خی ــادش ب ــی« می خوانیم:»ی ــورد »کجای ــی در م ــاب امین ــت جن ــای یادداش در انته

ــا  ــای روزنامه ه ــت و خربه ــی داش ــخرنانی ها معن ــت و س ــی داش ــا معن ــه ترانه ه روزگاری ک

معنــی داشــت و آدم هــا آن قــدر خوش خیــال بودنــد کــه خیــال می کردنــد معنی داشــنت چیــز 

مهمــی اســت و حــرف بی معنــی، هیــچ ارزشــی نــدارد«. ضمــن ابــراز همــدردی و همدلــی 

بــا ایشــان در مــورد حــس نوســتالژیکی کــه بــه گذشــته دارنــد، از ایــن جهــت کــه مــا هــم 

ــد،  ــتند )روش من ــتی می نوش ــِد ژورنالیس ــدان، نق ــه منتق ــتیم ک ــگ روزگاری هس ــیار دلتن بس

ــل  ــن و قاب ــا روش معی ــه نقده ــده ای ک ــرت آین ــان در ح ــده!( و هم زم ــنج و آموزن نکته س

بررســی داشــته باشــند، هان گونــه کــه در نقــد فیلــم، فیلم نامــه را در بســرت ارتبــاط نوشــته 

ــند  ــه آن درک برس ــا روزگاری ب ــدان م ــد! کاش منتق ــی می کنن ــر بررس )فیلم نامــه( و تصوی

ــار هــم قــراردادن اجــزاء و بــدون ایــن روش منــدی آن چــه  ــا، یعنــی روش منــدی کن کــه معن

ــه ای اســت  ــس، افاضــات میان مای ــم اســت و ب ــذال قل ــد، ابت ــا، آن چــه از نقــد می مان از معن

کــه درد اصــالح نــدارد. و بــاز دلتنــگ آنیــم کــه هــر فعــال هــرنی، ادبــی، فرهنگــی بــه رصف 

فعالیــت در ایــن حــوزه، خــود را محــق نقــد ترانــه ندانــد؛ کارگــردان تئاتــر داورِی ترانــه نکنــد 

و اســتاد ادبیــات تفــاوت حافظــی کــه شــجریان خوانــده بــا ایــرج جنتــی عطایــی فرهــاد و 

ــی و صفــا و  ــر مبان ــد. تفــاوت اث ــد، بدان ــون نوشــته و خوانده ان آنچــه شــهیار و کوهــن و لن

یغایــی را بدانــد و قالــب موســیقایی آن هــا را نیــز درک کنــد... »یــادش بخیــر آن روزگاری 

کــه نقــد، نقــد بــود«...

یا حق

آثــار چهارگانــه رسیــال  پیــش قطعــه »کجایــی« محســن چاووشــی، خالــق  چنــد وقــت 

ــادی را در شــبکه های اجتاعــی به دنبــال داشــت.  »شــهرزاد« منتــرش شــد کــه بازخوردهــای زی

بازخوردهایــی کــه هــم مثبــت بودنــد و هــم منفــی... بازخوردهایــی کــه طیف شــان از ســوت و 

هــورای هــوادارن تــا ســکوت و حتــی طعنه هــا و کنایه هــای منتقدیــن گســرتده بــود. طعنه هــا 

و کنایه هایــی کــه بیشــرت متوجــه محتــوای قطعــه »کجایــی« می شــد. این کــه یــک اثــر موســیقی 

علیرغــم قــوت و گیرایــی موســیقایی بــاال دچــار کمبــود فعــل مثبــت معنایــی شــده باشــد اتفــاق 

ــم  ــاری را می بینی ــواره آث ــان هم ــه جه ــران، بلک ــه ای ــیقِی ن ــخ موس ــت و در تاری ــازه ای نیس ت

ــن  ــد... هم چنی ــوا بوده ان ــف محت ــار ضع ــم دچ ــودی و تنظی ــاالی مل ــت ب ــود کیفی ــا وج ــه ب ک

ــند  ــد قرارگرفته باش ــورد نق ــه و م ــن رفت ــغ منتقدی ــر تی ــه زی ــخت گیرانه ب ــار س ــن آث ــه ای این ک

نیــز، موضع گیــری جدیــدی در موســیقی میــان منتقــد و خالــق اثــر تعریــف منی کنــد؛ چــرا کــه 

همــواره از پــس هــر آفرینــش هــرنی نقــد آن نیــز وجــود دارد. امــا این کــه بــه بهانــه نقــد ادبــی 

یــا نــگارِش یادداشــتی طنــز بــر یــک قطعــه ادبــی، منتقــدی بخواهــد اعــال ســلیقه کنــد و بــه 

جــای نقــد بــه تخریــب کل یــک اثــر بپــردازد، موضوعــی جدیــد و البتــه خــود قابــل نقــد اســت. 

چنــدی پیــش، اســاعیل امینــی، شــاعر، مــدرس ادبیــات در دانشــگاه و منتقــد ادبــی، یادداشــتی 

ــک نقــد  ــه ی ــه شــبیه ب ــش از آن ک ــه بی ــرد! یادداشــتی ک ــرش ک ــاد شــده منت ــر ی در نکوهــش اث

منصفانــه باشــد، نوعــاً اعــال ســلیقه ای جهــت دار بــود. 

انگیــزه  حقیــر در بــه تحریــر درآوردن ایــن »نقــد بــر نقــد« ایــن اســت کــه اوالً در حــد بضاعــت، 

ــم  ــالح کن ــد اص ــن دارن ــی این چنی ــه ترانه های ــنفکرمآبانه ب ــد روش ــای تن ــه نقده ــی را ک نگاه

ــودی رسا  ــه ای رسوده شــود و مل ــه آنکــه تران ــودی ســوار می شــوند و ن ــی کــه روی مل )ترانه های

بــه پیــروی از آن آهنگســازی کنــد( و ثانیــاً بــه بهانــه ایــن نوشــتار تعریفــی جدیــد بــرای »مالکیــن 

نقــد هــرنی« کلیــد بزنــم.

ــات و  ــی ادبی ــت؛ وقت ــک* اس ــه ای دیالکتی ــرن، رابط ــی از ه ــر قالب ــف در ه ــد و تألی ــه  نق رابط

ــای  ــد در کج ــد منی دان ــر می باش ــب اث ــه صاح ــف ک ــود، مؤل ــخیف می ش ــد س ــدِی نق روش من

ــا،  ــا و نازیب ــان زیب ــی می ــق، تفاوت ــطحی و عمی ــار س ــان آث ــی می ــت. تفاوت ــتاده اس ــیر ایس مس

تفاوتــی میــان ترانــه  »خــوب« و »بــد«، مانــدگاری و مرفی شــدن قائــل نیســت. نــوآوری را بــه 

جــای ابتــذال می پذیــرد و بالعکــس ابتــذال را در لبــاس انتشــار ترانــه  جدیــد به عنــوان نــوآوری 

بــه مخاطــب قالــب می کنــد. هم زمــان ایــن تصــورات و مغالطــات مؤلــف دامــن منتقــد را نیــز 

می گیــرد و ایــن چرخــه ی ناآگاهــی ادامــه دارد و نهایتــاً می رســیم بــه آنجــا کــه در یــک ســیکل 

معیــوب منتقــد مکــرراً پاچــه صاحــب اثــر را می گیــرد کــه »ایــن اثــر فاقــد ارزش ادبــی یــا هــرنی 

یــا فنــی اســت«! و مؤلــف هــم در راســتای خالص کــردن پاچــه مذکــور بــه هــر دری از نــوآوری 

می زنــد تــا قــرش همیشــه منتقــد را راضــی نگــه دارد و غالبــاً بــه یاوه رسایــی ادبــی، هــرنی و یــا 

ــی دچــار می شــود! فن

تنهــا در ایــن مملکــت اســت کــه بــرای بررســی یــک ترانــه - نــه توســط امثــال مــِن بی تحصیــالت 

و تجربــه و کــاالت ادبــی، بلکــه توســط دانش آموختــه دکــرتای ادبیــات و اســتاد آن در دانشــگاه- 

بــه جراحــی و کالبدشــکافی واژه بــه واژه  آن از حیــث تطابــق بــا عــامل واقــع، از حیــث تطابــق 

ــه  ــد ک ــیک می پردازن ــه  کالس ــد قافی ــا قواع ــل ب ــق نعل به نع ــد، تطاب ــروض خلیل  ابن احم ــا ع ب

درنهایــت شــاخص ترانــه  »خــوب«، نزدیکــی آن بــا شــعر فارســی -و آن هــم نــه شــعر معــارص و 

ــر در  ــاز تنهات ــر شــعر مــدرن جهــان، بلکــه شــعر کهــن فارســی- می شــود و ب روگشــاده در براب

همیــن مملکــت اســت کــه اســتاد ادبیــات فارســی رصف این کــه اســتاد ادبیــات فارســی اســت 
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ــام  ــه ن ــاب ب ــک کت ــت از ی ــی اس ــت، تکه های ــش روی شاس ــه پی ــی ک مطلب

ــاب. ــورد حج ــان« در م »پرنی

این، یک مقاله خربی نیست! 

بعــد از خونــدن مطلــب، می تونیــد کامنــت هــم ســن و ســال های 

خودتــون رو درمــورد مطالــب درج شــده مطالعــه کنیــد.

ــذارن و  ــه کامنــت ب ــو ایــن بخــش، همــه افــراد می تونــن آزادان ت

نظــر بــدن. قــرار نیســت هرکســی موافــق باشــه. قــرار هــم نیســت 

همــه مخالفــت کننــد. هرشــخص نظــر فــردی خــودش رو درمــورد 

ــم. ــه گــوش جــان می پذیری ــا هــم ب ــه و م نوشــته ها می گ

شا هم می تونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید.

در آخر، نتیجه گیری با خود خواننده ست...

بسم الله...

خدا بزرگ تر و مهربان تر از آن است که...
در توجیــه بی حجابــی می  گوینــد: خــدا بزرگ تــر و مهربان تــر از 

آن اســت کــه مثــالً بــه خاطــر چنــد تــار مــو و... انســان را مجــازات 

کنــد؛ بایــد توجــه داشــت کــه ایــن توجیــه را می  تــوان دربــاره همــه 

ــر از آن  ــدا بزرگ ت ــم خ ــالً بگویی ــرد. مث ــه کار ب ــی ب ــتورات دین دس

ــد  ــاز، خــوردن چن ــت من ــد رکع ــدن چن ــر نخوان ــه خاط ــه ب اســت ک

تکــه نــان در مــاه رمضــان )روزه خــواری( ، چنــد جملــه غیبت کــردن، 

ــم  ــدا ارح ــد. خ ــازات کن ــان را مج ــنت، انس ــا دروغ گف ــت زدن ی تهم

الراحمیــن اســت. آن وقــت چــه چیــزی از دیــن باقــی خواهــد مانــد 

و ایــن در حالــی اســت کــه حجــاب از جملــه دســتورات دینــی اســت 

کــه اثــرات آن فقــط فــردی نیســت و ابعــاد اجتاعــی دارد.

بد حجاب بی دین نیست...
از  یکــی  کــه  اســت  فــردی  ولــی  نیســت؛  بی دیــن  بدحجــاب 

ــد. او در  ــت منی  کن اساســی ترین اصــول و احــکام اســالمی  را رعای

واقــع خــود را باال تــر از خــدا دانســته و احــکام و دســتورات 

خــدا را طبــق ســلیقه خــود انتخــاب کــرده، بــه آن هایــی کــه 

ــاز، روزه و...( و  ــالً من ــد )مث ــل می کن ــد عم ــش می  آی خوش

ــد و در  ــل منی  کن ــد عم ــش منی  آی ــه خوش ــی ک ــه آن های ب

واقــع در برابــر دیــن اســالم کــه هــان تســلیم اســت، خــود 

ــم اســت  ــرآن کری ــه از ق ــن آی ــد و مصــداق ای ــر می دان را بر ت

کــه »نؤمــن ببعــض و نکفــر ببعــض«؛ بــه بعضــی از آن ایــان دارد 

و منکــر قســمت دیگــری از آن اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه منــاز 

ــیار  ــی بس ــاد اجتاع ــاب ابع ــی حج ــد ول ــردی دارن ــاد ف و روزه ابع

گســرتده و عمیقــی دارد و می  توانــد در تحکیــم یــا سســت کردن 

ــد. ــر باش ــا مؤث خانواده  ه

هم رنگ جامعت شو...
ــگ  ــوری هــم رن ــد مجب ــی خــود می  گوین ــه بدحجاب برخــی در توجی

ــد... ــردم می  گوین ــوی... واال م ــت ش جاع

انســان موظــف اســت بــا تکیــه بــر علــم و عقــل، پدیده  هــا 

را بســنجد و ایــن از امتیاز  هــای ویــژه انســانی 

اســت.

حرت علی )ع( می  فرماید:

هســتید،  اقلیــت  در  اینکــه  از  راســت  راه  »در 

نهراســید؛ زیــرا بیشــرت مــردم بــر گــرد ســفره ای جمــع 

ــی  ــنگی آن طوالن ــاه و گرس ــیری آن کوت ــه س ــده اند ک ش
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انســان بایــد بــا تکیــه بــر خــرد و اندیشــه و شــخصیت خــود زندگــی 

ــا پدیده  هــا همــراه شــود،  ــد بــه رصف پســند اکرثیــت، ب کنــد و نبای

ــه تقلید  هــا، شــعور و اراده و انتخــاب و قضــاوت  ــن گون ــرا در ای زی

ــل می  شــود. ــد تعطی خــوب و ب

دملردگی زنان
بــا  چاقچــور  و  چــادر  در  زنــان  محصورکــردن  می  شــود:  گفتــه 

رنگ  هــای تیــره و مشــکی، نشــاط را از زنــان ســلب و آنــان را دملــرده 

می  کنــد.

در پاســخ بایــد گفــت: ایــن ســؤال بیشــرت القائــات و حاکمیــت 

ســلیقه  های شــخصی اســت؛ زیــرا در متــون اســالمی   آن قــدر توصیــه 

ــی  ــر آیین ــه کم ت ــده ک ــان آم ــرای زن ــی ب ــش و خودآرای ــاب آرای در ب

ــرم)ص(  ــرب اک ــی از پیام ــت. در حدیث ــه اس ــأله پرداخت ــن مس ــه ای ب

ــد  ــد بگذارن ــدری ناخــن خــود را بلن ــد: زن  هــا ق ــه می  فرمای ــده ک آم

کــه بــرای آنــان زیبنده تــر اســت و یــا امــام باقــر)ع( فرمــوده: ســزاوار 

ــه  ــدی ب ــل گردنبن ــذارد، الاق ــور واگ ــدون زی ــود را ب ــی خ ــت زن نیس

گــردن آویــزد. از این گونــه توصیه  هــا در متــون دینــی فــراوان اســت. 

ــد  ــه بای ــی اســت ک ــرد تفاوت ــان زن و م ــد، می ــا نشــان می ده این  ه

آن را منظــور داشــت؛ امــا نبایــد آن هــا بــه هرزگــی جنســی بیانجامــد 

ــت  ــا رعای ــد ب ــر منی  رس ــه نظ ــد. ب ــوده کن ــی را آل ــط اجتاع و محی

ــده،  ــادر ش ــان ص ــاب زن ــالمی  در ب ــت اس ــه در رشیع ــوع آن چ مجم

ــان عــارض گــردد. ــر آن دملردگــی ب

بی حجابی بی حیایی نیست...
گاه عــده ای می  گوینــد: عفــاف غیــر از حجــاب اســت و حجــاب 

ــر و  ــاوت ظاه ــاوت آن دو، تف ــردد و تف ــکل برمی  گ ــر و ش ــه ظاه ب

باطــن اســت و نیــز می  پذیریــم کــه ممکــن اســت افــرادی عفیــف و 

پاکدامــن باشــند، امــا حجــاب را بــه گونــه ای کــه مــورد توصیــه رشع 

اســت دارا نباشــند؛ ولــی بــه ایــن امــر هــم بایــد توجــه کــرد کــه ایــن 

ــان  ــر زن ــته اگ ــد؟ از آن گذش ــه یاب ــد ادام ــا می  توان ــا کج ــی ت جدای

بــدون حجــاب، عفیــف و پــاک هســتند، آیــا مــردان نیــز چنین انــد؟ 

ــد؟ حجــاب  ــر می  دارن ــد و از هرزگــی دســت ب ــازی منی  کنن و هوس ب

زن و مــرد تدبیــری اســت بــرای ســالمت جامعــه انســانی و در 

قانون گــذاری بایــد ایــن کلیــت منظــور گــردد. از ســوی دیگــر مگــر 

ــر  ــت . ظاه ــده انگاش ــن را نادی ــر و باط ــن ظاه ــه بی ــوان رابط می  ت

هــم نشــانه باطــن اســت؛ چــرا کــه »رنــگ رخســاره خــرب می  دهــد 

از رس درون« متانــت در ســلوک و رفتــار ظاهــری و ســنگینی در 

ــز  ــد. و نی ــرب می  ده ــی خ ــاف درون ــش از عف ــاس و پوش ــاب لب انتخ

ظاهــر بــر باطــن اثــر می  گــذارد. مگــر چنیــن نیســت کــه نــام افــراد 

ــت  ــه اس ــن گون ــذارد؟ همی ــر می  گ ــا اث ــی آن ه ــخصیت درون در ش

ــر باطــن هــم  ــر ظاهــر ب ــاس آدمــی . مســأله تأثی ــوع لب پوشــش و ن

مــورد تأییــد اســالم اســت و هــم دانــش روان شناســی بــر آن تأکیــد 

دارد. 

و اما... واکنش دوستان ما نسبت به این مطالب چیه؟

کامنت هاشون رو براتون می ذاریم

یه دخرت خانم: 

من هیچ نظری ندارم. چون با اعتقادات من فرق داره

هرکسی از دین و هر حرف برداشت متفاوتی داره

من ترجیح میدم نظری ندم راجع بهش

یه دخرت خانم دیگه: 

این کــه گفتــه کســی که احــکام دیــن رو رعایــت منی کنــه یــا بدحجابــه، 

خــودش رو برتــر از خــدا میدونــه مــن اصــالااا موافــق نیســتم... 

ــدا  ــتور خ ــی از دس ــل رسپیچ ــه دلی ــاید ب ــداره ش ــاب ن ــی که حج کس

ــت!!!  ــدا نیس ــود از خ ــنت خ ــر دانس ــل برت ــاًً به دلی ــی قطع ــه؛ ول باش

در واقع دوست داره این طور رفتار کنه. 

و روی ایــن نکتــه تأکیــد می کنــم کــه ظاهــر آدمــا نشــان دهنده ى 

باطنشــون نیســت!...  کســایی که می گــن:  حجــاب خیلــی مهمــه و 

انگشــت اتهامشــون بــه ســمت انســان هاى  بدحجابــه، یادشــون باشــه 

ــچ  ــه هی ــه ک ــته باش ــش خــدا داش ــه جایگاهــی پی ــرد ممکن ــه اون ف ک

ــه. احــدی فکــر نکن

مقابــل  در  انســان ها  جایــگاه  از  هیچ کــس  هیچ کــس  هیچ کــس 

خداونــد خــربی نــداره، جــز خــود خــود خــدااااا. 

متام

و اما یه آقا پر: 

ــم  ــه رو اصــالً خوش ــدا می بخش ــه خ ــن ک ــبیه ای ــا ش ــالت و ی ــن جم ای

ــاد. منی

ــروم  ــرا ح ــن چ ــه دی ــه ک دیگ ــوری باش ــود این ج ــرار ب ــه ق ــه اگ آخ

و حــالل داره؟ این جــوری همــه چیــز مســتحب بــود یــا مکــروه و 

ــره  ــخت منی گی ــه و س ــدا می بخش ــاال خ ــه ح ــد این ک ــا دی ــی ب هرکس

می رفــت. پیــش 

بدحجابی بی دینی نیست؛ بدحجابی بی توجهی به دینه.

ــتورات  ــن دس ــلیم ای ــه تس ــی ک ــخصی داره. کس ــتورات مش ــن دس دی

ــن داره  ــده دی ش

ــه  ــن و ب ــن دســتورات رو می دون ــه ای ــراد هســنت ک ــک رسی اف ــی ی ول

بعضــی هــم پایبنــدن؛ ولــی بــه بعضیــاش بی توجهــن. خــب کســی کــه 

ــن. ــت بی دی ــه گف ــه میش ــه باش ــتورات بی توج ــن دس ــه کل ای ب

باید دید این بدحجاب جزو کدوم دستست!

کالً این کــه یــک فــرد بخــواد حــاال چــه تــو زمینــه حجــاب یــا تــو زمینــه 

هــای دیگــه عملکــردش بنــا بــه دیگــران باشــه رو اصــالً قبــول نــدارم 

این فرد ب نظر من عزت نفس نداره!

چالشی از جنس خودمون...
انتخاب مطلب: فهیمه آزاده، علوم تغذیه ورودی 932یک متن و چند کامنت!

مقدمه و منت: زینب کیافر، علوم تغذیه ورودی 911
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بیــن میــره و مــن اصــاً اینــو دوس نــدارم و قبــول نــدارم کــه حجــاب برتــر 

فقــط چــادره و بــه نظــرم راه هــای بیشــری بــرای باحجــاب بــودن هســت 

ــغ بشــه. ــرای چــادر تبلی ــداره اینقــدر ب ــی ن و دلیل

خواننده های عزیز و محرتم پرانتزباز...

نکتــه حائــز اهمیــت اینــه افــرادی کــه ازشــون نظرســنجی شــده آدم هایــی 

هســنت مثــل مــن و شــا. لطفــاً درمــورد نحــوه پوشــش اون هــا تفکــر نکنید.

قرار نیست چیزی قضاوت بشه. برداشت هم کامالً آزاده.

کتــاب، مقولــه قشــنگیه. امــا گاهــی وقت هــا فکــر کنیــم... بیشــرت و بیشــرت 

فکــر کنیــم...

ــت  ــا در واقعی ــی نوشــته شــدن؟ ام ــرای چــه مخاطبان بعضــی کتاب هــا، ب

ــه؟ ــه می کن ــا رو مطالع ــی اون ه ــه کس چ

ــذار  ــرای تأثیرگ ــا ب ــرای تأییدشــدن نوشــته میشــن ی ــاب هــا ب ــن کت ــا ای آی

ــودن؟ ب

آیــا نویســنده ایــن کتاب هــا می تونــه مخاطب هاشــو درک کنــه؟ آیــا قبــل 

ــب باهاشــون مشــورت شــده،  ــه در نوشــنت مطال ــگارش، اشــخاصی ک از ن

ــودن؟؟ ــروز ب ــای ام ــی جوان ه ــه واقع ــه ای از جامع منون

و خیلی سؤاالت دیگه که فکرکردن بهشون خالی از لطف نیست...

خوشحال می شیم به نظراتتون گوش بدیم.

ــر  ــم فک ــان« ه ــاب »پرنی ــوب کت ــب خ ــه مطال ــؤاالت، ب ــن س ــار ای در کن

ــم. کنی

ایــن کتــاب توســط محمــد رضاخانــی تهیــه و تدویــن شــده و توســط نــرش 

شــهید کاظمــی انتشــار یافتــه.

ــا  ــار از ش ــاید این ب ــید... ش ــت باش ــن دس ــدی از ای ــب بع ــر مطال منتظ

ــه! ــاپ بش ــون چ ــه و نظرت ــی بش نظرخواه

کامنت ها و ایده هاتون رو برای ما ارسال کنید.

09304605142

parantezbaz.mag@gmail.com

نه، حجاب دل مردگی نیست... چادر بلکه یک نوع حفاظه. 

ــار  ــی خ ــار داره! هیچک ــودش خ ــت از خ ــرای حفاظ ــم ب ــب گل ه خ

ــتش  ــه دوس ــر زیبایی ــه مظه ــود گل ک ــط خ ــداره؛ فق ــت ن گل رو دوس

داره. ولــی ایــن گل زیبــا واســه همــه نیســت کــه هرکــی رســید بخــواد 

ــش.  ــه به ــت درازی بش ــه دس ــا این ک ــش ی بچین

خار با همه سختی و بدیش هیچوقت زیبایی گل رو کم منی کنه.

خوب بی حیایی متفاوته از بی حجابی.

البته باید این رو هم در نظر بگیریم که بی حجابی تا چقدر؟

چرا که بعضی نداشنت چادر رو بدحجابی می دونن!

ــه  ــه در درج ــل بش ــی متص ــه بی حیای ــه ب ــی ک ــن بدحجاب ــد م از دی

باالیــی هســت ک دیگــه حیــای درونــی زن هــم تأثیــری نداشــته باشــه 

ــه. ــب کن ــگاه هــرزه ای رو جل و خــواه و ناخــواه هــر ن

یه دخرت خانم: 

امممم... خب

من از خود اسالم بدم منیاد

ولــی بعضــی از مســلمونا باعــث می شــن بعضــی وقتــا فکــر کنــم کاش 

هیــچ وقــت دینــی نداشــتم یــا مســیحی بــودم!

برای من فرقی منی کنه که حجاب داشته باشم یا نه

ــد  ــی بای ــراره رست کن ــه ق ــه اگ ــی داره ک ــرم حرمت ــادر به نظ ــی چ ول

ــی. ــائلی رو بکن ــت مس رعای

من ادعای مسلانی نکردم هیچ وقت

از اصول دین به توحید و معاد اعتقاد دارم

من هنوز منی تونم با زندگی تو این دنیا کنار بیام

چه برسه به رعایت حجاب!

شاید مسخره باشه درمورد چنین مسأله ای ازم سؤال کنن

ــوی  ــارالخ م ــه چ ــه ب ــس ک ــکار نی ــدر بی ــدا اون ق ــرم خ ــه به نظ و بل

بــده... بنده هــاش گیــر 

و بله مسلمون بودن سخته

وقتــی بــدون فکــر و عالقــه دینتــو بهــت تحمیــل می کنــن نبایــد 

ــی ــل کن ــش عم ــات و کلیات ــام جزئی ــه مت ــن ب ــته باش ــار داش انتظ

یه دخرتخانم دیگه:

بــه نظــر مــن آدم هــا رو کامــالً منی شــه از رو حجابشــون قضــاوت کــرد. 

ولــی ایــن رو قبــول دارم کــه نــوع حجــاب می تونــه روی باطــن شــخص 

هــم تأثیــر بــذاره. حداقــل حــس خوشآینــدی کــه دیــدن یــک شــخص 

باحجــاب بــه آدم مــی ده قابــل اعتــاد بودنشــه. 

البتــه ایــن درمــورد همــه صــدق منی کنــه و متأســفانه تــو 

ــه  ــون وجه ــا رفتارهاش ــا ب ــی آدم ه ــه اآلن بعض جامع

حجــاب رو خــراب کــردن.

ــده  ــوری ش ــا ط ــه م ــو جامع ــه ت ــاوه این ک به ع

ــش  ــکل پوش ــادر و ش ــه چ ــه ب ــدری ک ــه اینق ک

حجــاب  ذات  بــه  میــدن  اهمیــت  افــراد 

اهمیــت منیــدن. 

ــت  ــر اهمی ــودن بیش ــادری ب ــه چ ــی ب یعن

ــودن!! ــاب ب ــا باحج ــدن ت می

واســه همیــن خیلیــا هســن کــه وقتــی 

چادرشــون رو درمیــارن حجابشــون هــم از 

از حوالی دنیای مجازی...

مطالب اینستاگرامی خودتون رو منشن کنید تا به اسم خودتون چاپ کنیم
اگر مطلب جالبی تو دنیای مجازی خوندید، برامون ارسال کنید. 

در هرن؛ از گمنامی  تا شهرتش به اندازه یک فیلم دو دقیقه ای در یوتیوب است!

فرهنِگ سه خطی به من اجازه می دهد چیزی را نخوانده، بپسندم. 
موضوعی را نفهمیده، تحلیل کنم. 

راهی را نرفته، پیشنهاد بدهم. 
دارویی را نخورده، تجویز منایم. 

نظری را ندانسته، نقد کنم... 
فرهنِگ سه خطی به من اجازه می دهد به هر وسیله ای برای رسیدن به هدفم متوسل شوم. 

چون حوصله راه های درست را »که طوالنی تر هم هست« ندارم!

صبور و شكیبا باشید.

مطلب تلگرامی جالبی بود! 
حتاً بخونیدش

این مطلب كمك حال كسانیه كه حوصله خوندنش رو ندارن،
 اما اگر بخونین به جواب خیلی از چراهاشون میرسن.

فرهنگ سه خطی
یک روز فرانتس کافکا نویسنده فرانسوی، در حال قدم زدن در پارک، چشمش به 

دخرتبچه ای افتاد که داشت گریه می کرد. کافکا جلو می رود و علت گریه دخرتک را جویا 
می شود. دخرتک هان طور که گریه می کرد پاسخ می دهد: عروسکم گم شده...

کافکا با حالتی کالفه پاسخ می دهد: امان از این حواس پرت؛ گم نشده؛ رفته مسافرت! 
دخرتک دست از گریه می کشد و بهت زده می پرسد: از کجا میدونی؟ 

کافکا هم می گوید:
برات نامه نوشته و اون نامه پیش منه... دخرتک ذوق زده از او می پرسد که آیا آن نامه را 

همراه خودش دارد یا نه؟ 
کافکا می گوید: 

نه؛ توی خونه ست. 
فردا همین جا باش تا برات بیارمش...

کافکا رسیعاً به خانه اش بازمی گردد و مشغول نوشنِت نامه می شود و چنان با دقت که انگار 
در حال نوشنت کتابی مهم است. این نامه نویسی از زبان عروسک را به مدت سه هفته 

هر روز ادامه می دهد و دخرتک در متام این مدت فکر می کرده آن نامه ها به راستی نوشته 
عروسکش هستند. 

درنهایت کافکا داستان نامه ها را با این بهانه عروسک که »دارم عروسی می کنم« به  پایان 
می رساند. این ماجرای نگارش كتاب »کافکا و عروسک مسافر« است. 

این که مردی مانند فرانتس کافکا سه هفته از روزهای سخت عمرش را رصف شادکردن 
دل کودکی کند و نامه ها را »به گفته همرش دورا« با دقتی حتی بیشرت از کتاب ها و 

داستان هایش بنویسد، واقعا تأثیرگذار است.
»او واقعاً باورش شده بود«، اما باورپذیری بزرگ ترین دروغ هم بستگی به صداقتی دارد 

که به آن بیان میشود«. اّما چرا عروسکم برای شا نامه نوشته؟ 
این دّومین سوال کلیدی بود! و او)کافکا( خود را برای پاسخ دادن به آن آماده کرده بود. 

پس بی هیچ تردیدی گفت: چون من نامه رسان عروسک ها هستم. 
)کافکا دارای دکرتای حقوق بود اما هرگز به وکالت نپرداخت. روحیات لطیفش این اجازه را 

منی داد. او در اثر سل در جوانی در گذشت. وی از بزرگ ترین نویسندگان جهان است(.
کافکا و عروسک مسافر

جامعه  ای که در آن راه های طوالنی، راه های کم رفت و آمد و خلوتی شده، جامعه ای که 
در آن هیچکس حوصله، صرب و شکیبایی برای به دست آوردِن هدفی را ندارد، جامعه ای 

استتوسی  است. جامعه ای که برای رسیدِن به هدف، فقط به اندازه خواندِن هان سه خِط 
باالی استتوس ها )status(  زمان می گذارد! جامعه ای مبتال به »فرهنِگ سه خطی«!

ما مردمی شده ایم لنگه  پینوکیو، که دوست داریم طالهایان را بکاریم تا درخِت طال 
برداشت کنیم. مردمی که دنباِل گلدکوییست و پنتاگون و رشکت های هرمی مشابه می افتند، 

یک جای کارِشان لنگ می زند. آن جای کار هم اسمش »فرهنِگ شکیبایی« است.
فرهنِگ سه خطی به ما می گوید اگر نوشته ای بیشرت از سه سطر شد، نخوان! 

فرهنِگ سه خطی به ما می گوید راِه رسیدن به هدف چون درست است، طوالنی است! پس 
یا بی خیالش بشو یا رساِغ میانرُب بگرد!

فرهنِگ سه خطی است که نزول خوری دارد، اختالس دارد، دزدی دارد، بی سوادی دارد، رشوه 
دارد، تن فروشی دارد، حق خوری و هزار جور درِد بی درماِن دیگر دارد. فرهنِگ سه خطی 

است که این همه آدِم بی کار دارد. 
آدمهای بی کاری که توقع دارند یک ساعت در روز کار کنند و ماهی چند میلیون درآمد 

داشته باشند!
برای درِک عمِق فاجعه ای که بر رِس فرهنِگ ما آمده، نیازی نیست خیلی جای دوری برویم. 

به همین فیس بوک که نگاه کنیم، همه چیز دستان می آید. وقتی که کسی می نویسد: 
»اوه! طوالنی بود، نخوندم!« یا »رسرسی یه نیگاه انداختم، با کلّیتش موافقم!« یا 

»چه حوصله ای !« یا »الیک کردم، ولی نخوندم!« 
و... 

یعنی یک پُلی در جایی از مسیِر فرهنِگ ما شکسته است که هیچ رفتنی به هدف منی رسد. 
آن پُل، هان فرهنِگ شکیبایی است.

جامعه ای که همه چیز را ساندویچی می خواهد، در مطالعه، سه خط استتوس برایش بس 
است. 

در ازدواج؛ بین عشق و نفرتش ده ثانیه زمان می برد.
در سیاست؛ بیِن زنده باد و ُمرده بادش، نصِف روز کافی است.

در کار؛ از فقر تا ثروتش یک اختالس فاصله دارد.
در تحصیل؛ از سیکل تا دکرتایش یک مدرک آب می خورد.
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ــم کــه مفهــوم  ــادی را در گروه هــای اجتاعــی می بینی ــه جمــالت زی روزان

آن هــا برمی گــردد بــه کتــاب و کتابخوانــی. ایــن کــه فقــر فرهنگــی 

ــه   ــی رسان ــر فرهنگ ــل فق ــی از دالی ــت و یک ــی اس ــر مال ــر از فق مخرب  ت

پاییــن مطالعــه اســت و متأســفانه بــا وجــود ایــن کــه همــه مــا بــر اهمیــت 

ــاب  ــاز هــم زمانــی را کــه رصف خوانــدن کت ــم، امــا ب ایــن موضــوع واقفی

ــی را  ــم کتاب ــاره می خواهی ــن ش ــت. در ای ــدک اس ــز و ان ــم، ناچی می کنی

بــه شــا معرفــی کنیــم کــه بــه روشــن بینی و ســطح آگاهــی شــا کمــک 

می کنــد. مهــم نیســت تــا کنــون چنــد محــرم را پشــت رس گذاشــته و 

ــم  ــه کرده ای ــا گری ــدر در روضه ه ــه چق ــته ایم. این ک ــی برگش ــت خال دس

ــم  ــده ایم ه ــغول ش ــود مش ــای خ ــی دیروزه ــه روزمرگ ــردای آن ب و از ف

ــه از  ــر اســت ک ــن تفک ــه ایجــاد ای ــر از هم ــم نیســت! مهم ت آنقدرهــا مه

ــا ســعی در  ایــن بــه بعــد چــه بایــد کــرد! بــه روال قبلــی ادامــه دهیــم ی

کشــف حقیقــت داشــته باشــیم؟

کتــاب »آه« کــه در واقــع بازخوانــی مقتــل حســین ابــن علــی علیــه الســالم 

ست. ا

خوانــدن ایــن کتــاب را بــه افــرادی پیشــنهاد می کنیــم کــه بــه ایــن ســطح 

پاســخ های خــود هســتند و  دنبــال  بــه  و  نیــاز و درک رســیده اند  از 

ــند. ــل باش ــدون تعق ــرو ب ــک پی ــاً ی ــد رصف منی خواهن

... علی ابن حسین گفت:

ــالف  ــر خ ــد او ب ــاب وی دیدن ــد، اصح ــخت ش ــین س ــر حس ــون کار ب چ

ایشــان اســت: هرچــه کار دشــوارتر می شــود، رنــگ آنــان برگشــته و پریــده 

و دل هایشــان لــرزان و ترســان اســت؛ امــا او و بعضــی از خــواّص یــاراِن او 

ــردد. ــر گ ــان مطمنئ ت ــان آرام و قلبش ــر و جوارحش ــان برافروخته ت رنگش

ــدد؟ از  ــرگ می خن ــه در روی م ــی چگون ــد: »منی بین ــر می گفتن ــا یکدیگ ب

مــرگ بیــم نــدارد«.

ــرگ  ــه م ــزرگ زادگان ک ــد ای ب ــکیبایی کنی ــت: »ش ــاران را می گف ــین ی حس

ــه باغ هــای گشــاده و  ــج و ســختی ب ــه شــا را از رن ــی، ک نیســت مگــر پل

فــراخ و نعیــِم جاودانــی بــرد. کیســت از شــا کــه نخواهــد از زنــدان بــه 

ــه  ــت ک ــان اس ــا، چن ــمنان ش ــرای دش ــرگ ب ــردد؟ و م ــل گ ــک منتق کوش

ــذاب رود«. ... ــدان و ع ــه زن کســی از کاخــی ب

کتاِب آه
بازخوانی مقتل حسین ابن علی علیهم  السالم

ویرایش: یاسین حجازی

ناشر: طهور

معرفی کتا بــ
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ِکُ به اطرافت نگاه کن

چه می بینی؟

چهارگوشه کشورت را ببین...

در آن سوی مرزها... جنگ! خون ریزی! مظلوم کشی!... بیداد می کند

جوانانی بی  رس و صدا به جبهه می روند... درست مثل آن سال ها

این خربها برایت آشناست؟

زنان و فرزندان روستایی در یک کشور همه رس بریده شدند!

دانشجویان و اساتید دانشگاهی در یک کشور قتل عام شدند!

مردی به جرم دفاع از قربهای چند پیکر مظلوم به دار آویخته شد!

چند هزار حاجی به خانه برنگشتند و هیچ گوسفند قربانی بر رس راهشان کشته نشد!

یک مملکت، یک روزه به خون کشیده شد!

آن هم درست زمانی که من و تو راه می رفتیم، ساندویچ می خوردیم، درس می خواندیم، اینستاگرامان را چک می کردیم...

خوب که گوش کنی، همین حاال هم صدای موشک های هولناک آن سوترها را خواهی شنید...

و صدای گریه بچه هایی که با هراس از خواب می پرند

و صدای سکوت آدم هایی که منتظرند... 

منتظر مببی که تکه های گوشت و استخوانشان را از هم بپاشد و خالص شوند از کابوس های هر شب و هر شب و هر شب...

در دنیا چه می گذرد؟

در دنیای من... تو... آن ها

این ها نصیحت نیست... 

کسی منی گوید بنشین و غم باد بگیر

یا کسی از تو منی خواهد به خاطر مردن آدم ها، زندگی نکنی...

اما اگر دقت کنی... یک چیزی دارد کم کم معلوم می شود!

این که دنیا دارد از شکل نربد قبایل و دسته ها و گروه ها بیرون می آید! 

کم کم می فهمیم... دنیا دارد تنها روی انگشت دو گروه می چرخد!

خوبان

و 

بدان!

درست مثل تقسیم بندی مبرهای دوران کودکی در زنگ تفریح...

قرار نیست من و تو شق القمر کنیم!

هر روز می گوییم ای نجات دهنده جهان بیا، بیا، بیا، بیا...

اما... گاهی هم با خودمان رو راست باشیم. ببینیم اگر قرار باشد روزی روزگاری رسداران این دو دسته یارکشی کنند، من و تو را چه کسی برمی گزیند؟

تا به حال فکرش را کرده ای؟

همین که فکرش را بکنی هم... ما را که نه! خودت را بس...

یار

زهرا نامخواه، علوم تغذیه ورودی 931

زینب کیافر، علوم تغذیه ورودی 911
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