
تلویزیــون دارد اخبــار نشــان می دهــد. 
مطابق هشــت نــه مــاهِ گذشــته راه بــه راه آمار 
زیرنویــس می شــود و ســخنگوی وزارت 
بهداشــت از رنگ بنــدی جدیــد کشــور ســخن 
می گویــد. درحالی کــه تــب و بی حالــی امانــم 
را بریــده  ، بــه تمــام حرف هــا و آمارهــا مثــل 
ــم.  ــد می زن ــه پوزخن ــک جــوک بی ســر و ت ی
یــک حســاب سرانگشــتی کافــی  اســت 
تــا بفهمــم ســه نفــر از خانــوادة خــودم، 
ــر از  ــتم و دو نف ــوادة دوس ــر از خان ــج نف پن
ــن آمــار  ــوادة آن یکــی دوســتم جــزو ای خان
بــه حســاب نیامده انــد. ده نفــر بــا یک حســاب 

ــتی! سرانگش
ــزده وارد  ــا در ن ــه کرون ــی ک  روزهــای اول
خانــة مــا شــد، در تکاپــو بودیــم کــه برویــم 
تســت کرونــا بدهیــم تــا خاطرمــان اطمینــان 
ــد  ــا گفتن ــت؛ ام ــه، کروناس ــه بل ــد ک ــدا کن پی
نمی تواننــد بــه همیــن راحتی از کســی تســت 
بگیرنــد. چــون تســت، فقــط مخصــوص 

ــت! ــان حتمی س ــه مرگش ــت ک ــانی اس کس
دو ســه روز بعــد از آن، آقــای حریرچــی در 
قــاب تلویزیــون اعــام کــرد چندهــزار کیــت 
تشــخیص وارد کشــور شــده اســت و دیگــر 
بعــد از ایــن، مشــکل تســت نخواهیــم داشــت. 
ــا تــازه بــه صــد،  روزهایــی کــه آمــارِ! کرون
دویســت یــا ســیصدنفر رســیده بــود، دولــت، 
ملــت را مقصــر می دانســت و ملــت هــم دولت 
را. مثــل همیــن االن کــه آمــار دارد بــه روزی 
پانصدنفــر فوتــی می رســد و همــه منتظرنــد 

تــا کرونای افسارگســیخته خودش بیایــد و از 
همگــی مــا عذرخواهــی کنــد. 

می تــوان گفــت مدتــی کــه از آمــدن کرونــا 
ــوده کــه  ــاد ب ــدر زی ــران می گــذرد، آنق ــه ای ب
ــه یــک مدیریــت صحیــح از  ــوان ب ــا االن بت ت

اوضــاع دســت پیــدا کــرد.
همــة کشــور چشمشــان را بــه ســتاد ملــی 
مبــارزه بــا کرونــا دوخته انــد؛ ســتادی کــه از 
وزیــر و رئیــس و وکیــل در آن هســت و برای 
ایــن اوضــاع یــک بــام و دو هــوا برنامه ریــزی 
می کننــد تــا بتواننــد قطــره ای از دریــای ایــن 

بحــران را مدیریــت کنند.
بحران!

مملکــت دارد بــا بحــران بی ســابقه ای دســت 
و پنجــه نــرم می کنــد. کرونــا را کــه فاکتــور 
بگیریــم، بــا ســفره هایی مواجــه هســتیم کــه 
ــا درحــال کوچک شــدن هســتند، بلکــه  نه تنه
ــفره ای  ــا س ــوند و اساس ــع می ش ــد جم دارن
ــرف  ــوردش ح ــم درم ــه بخواهی ــد ک نمی مان
ــه  ــتیم ک ــه هس ــی مواج ــا جیب های ــم. ب بزنی
پــر نشــده خالــی می شــوند و بــا خانه هایــی 
روبــه رو هســتیم کــه ســاخته نشــده خــراب 
ــا در  ــه درد کرون ــی ک ــا مردم ــوند. ب می ش
ــری  ــج بی تدبی ــت و رن ــم اس ــان گ رنج هایش
ریش هــای  و  اتوکشــیده  کت وشــلوار  و 
مثــل  را  قلب هایشــان  شــده  آنــکارد 
خودشــان ســوزانده. مملکــت دارد بــا بحــران 
ــی  ــد و در ســتاد مل ــرم می کن دســت و پنجه ن
مبــارزه بــا کرونــا هنــوز دعــوا بــر ســر ایــن 
اســت کــه آیــا جاده هــای شــمال بســته 

باشــند یــا باز باشــند؟ آیــا کرونا در پاســاژها 
و رســتوران ها تــا ســاعت ۶ عبــور و مــرور 

ــر؟  ــا خی ــد ی می کن
از طرفــی عــده ای از مــردم کــه هنــوز 
معتقدنــد کرونــا بــازِی قــرن اســت، منتظرنــد 
تــا یــک روزِ تعطیــل در تقویــم پیــدا بشــود یا 
یــک پاســاژ حــراج بگــذارد تــا حمله ور شــوند 
و اجنــاس تخفیــف خــورده و جاده هــای 

مملکــت را بــه توبــره بکشــند.
 ایــن وســط درحالی کــه خیلی هــا مشــغول 
ــود  ــود کی ب ــازی کی ب ــری و ب ــوای زرگ دع
مــن نبــودم هســتند، کرونــا چنگال هایــش را 
بــر گلــوی عــدة زیــادی کــه حتــی صاحیــت 
ــا  ــته و دارد ب ــد، گذاش ــم ندارن ــت دادن ه تس

تمــام زورش نفسشــان را بنــد مــی آورد. 
درحالی کــه تمامــی کارمندهــای یــک شــعبة 
بانــک ظــرف یــک هفتــه کرونــا می گیرنــد و 
بانــک را بــه مرز تعطیلی می کشــانند، عــده ای 
دیگــر از مــردم در گوشــه ای مشــغول دعوای 
ــه شــمال  ــا رفتــن ب ــه هیئــت ی بیــن رفتــن ب

. هستند
درحالی کــه خیلی هــا، از کادر درمــان گرفتــه 
تــا نیروهــای جهــادی و مردمــی کــه در خانــه 
ــد و  ــوا می جنگن ــام ق ــا تم ــد ب ــد، دارن مانده ان
بحــران را درک کرده انــد، عده ای از مســئولین 
ــار  ــر ب ــا از زی ــه بی تدبیری ه ــا دامــن زدن ب ب
مســئولیت شــانه خالــی می کننــد و روزهــای 
ســیاه کرونایــی را ســیاه تر می کننــد و عده ای 
هــم از ســر ندانــم کاری تــاش می کننــد 
تــا دوقطبی هــا را بیشــتر و شــکاف ها را 

این شماره از نشریه تقدیم می شود به: 

تمام مستضعفینی که با دست های خالی،  همراه عشق و ایمان درمقابل ناجوان مردی ها،  از موجودیتشان دفاع می کنند.
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از هر طرف که رفتم، 

شــهابی ــد.خانم ــر کنن عمیق ت
دارد  روزبــه روز  هزارچهــره  کرونــای 
ــار  ــد. آم ــتر می کن ــش را بیش ــرعت تاخت س
کشته شــدگان دارد بــه پانصدنفــر می رســد و 
احتمــاالً قــرار اســت بــه زودی بــه ششــصد و 

هفتصــد و هشــتصد و... نفــر برســد.
ــان را   هــر روز نشســته ایم مــرگ عزیزانم
ــت  ــر آن اس ــة مهم ت ــم و نکت ــا می کنی تماش
کــه معلــوم نیســت ایــن آمــار چنــد درصــد 
ــی  ــم فیلم ــگار داری ــد؟ ان ــی باش ــار واقع آم
بــا ژانــر وحشــت در ســینمایی مخــوف 
تماشــا می کنیــم و هرچــه بــه نقطــة اوج فیلــم 
ــق  ــم، رم ــوادث فیل ــویم ح ــر می ش نزدیک ت

ــد. ــا می گیرن ــا را از م ــة تماش ادام
 قــرار اســت از شــنبه یکــم آذر مــاه، 
محدودیت هــای شــدیدی لحــاظ بشــود. بایــد 
علی برکــت اهلل را بگوییــم و کمــر همــت ببندیم 
تــا شــاید بتوانیــم کرونــا را همینجــا متوقــف 

کنیــم.
جنــس  از  علی برکت اللهــی  نــه  البتــه    

ســال! چنــد  ایــن  علی برکــت اهلل 
  ســرفه های شــدید دیگــر اعصابــی بــرای 
خامــوش  را  تلویزیــون  نمی گــذارد.  آدم 
آمــار  بــه  چشــمم  دیگــر  تــا  می کنــم 
دم خروســی و قســم حضرت عباسی نیوفتد. 
ــه  ــه در آیین ــا از آنچ ــاع، کرون ــن اوض ــا ای ب
می بینیــد بــه شــما نزدیک تــر اســت. امــا اگــر 
خدایــی نکــرده کرونــا را گرفتیــد، ســعی کنید 
اخبــار را نبینیــد. اینجــوری بــرای اعصابتــان 

بهتــر اســت!

جز وحشتم نیفزود!
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بــه بهانــة حادثــة تروریســتی 
کابل، انجمن اســامی دانشــجویان، 
بــا یکــی از دانشــجویان افغــان 
دانشــگاه یــزد، مصاحبــه ای انجــام 

داده اســت.
نکتــه: محتــوای ایــن مصاحبــه بــه لهجــة 

ــی اســت. افغان

لطفا خودتان را معرفی کنید.
- واحــداهلل منصــور هســتم، از افغانســتان. 

دانشــجوی کارشناســی ارشــد ژنتیــک.

دلیل مهاجرتتان به ایران چه بوده؟
- به خاطــر تحصیل، بورســیة ایــران گرفتم. 

چــون فرهنگ مشــترک داریــم آمدم ایــران.

اگــر بخواهید کشــورتان را در یــک یا دو 
جملــه توصیف کنیــد، چــه می گویید؟ 

- کشــور خــودم قلب آســیا اســت کــه بدون 
از امنیــت )بــه جز امنیــت( همه چــی دارند.

اخیــراً حادثه ای تروریســتی در دانشــگاه 
کابــل رخ داده اســت. راجع بــه ایــن حادثــه 

چــه حرفــی بــرای گفتــن داریــد؟ 
ــک  ــل، ی ــگاه کاب ــه در دانش ــن حادث - آخری
ــه در  ــود ک ــیانه ب ــتی و وحش ــل تروریس عم
هیــچ دیــن جــواز نــدارد و هیــچ کــس نمیتوَنــد 

ــرد.  ــا را بگی ــل افغان ه ــو تحصی ــه جل ک

پــس از مهاجــرت بــه ایــران، چــه چیــزی 
خاطــر شــما را بســیار مــی آزارد و از آن 

ــد؟ ــج می بری رن
ــرف  ــران ط ــه در ای ــم ک ــاس می کن - احس
ــده  ــانیت دی ــر انس ــه نظ ــان ب ــن افغ مهاجری

نمی شــود.
نسبت به ایران چه حسی دارید؟

- مــردم ایــران خیلــی بــا فرهنــگ و مهربــان 
اســت. خصوصــا اســاتید و دانشــجویان هــر 
وقــت ســعی می کننــد کــه همــراه اتبــاع کمــک 

 . کنند
اگر می توانســتید چیزی را در افغانستان 

یــا ایــران تغییر دهیــد آن چه چیــز بود؟
_ چــون ایــران و افغانســتان دیــن، فرهنگ و 
نــژاد یکــی دارنــد اگــر می توانیســتم بــه مردم 
هــر دو کشــور اجــازه مــی دادم کــه بــدون از 

گذرنامــة و ویــزا رفــت و برگشــت کند.
ــد و  ــاع نمی دهن ــه اتب دوم  ســیم کارت کــه ب
دانش آمــوزان بــا مشــکاتی مواجــه هســتند.

حــس خــودرا نســبت بــه کلمات زیــر به 
صــورت کوتاه توصیــف کنید:

زبان فارسی:
_ زبــان خوبــی اســت کــه مردمشــان بهش 

خیلــی خدمت کــرده.
 طالبان: 

ــت  ــر و دس ــن ام ــه پایی ــت ک ــروه اس _ گ
ــود  ــور خ ــد و کش ــه کار می کن ــی دیگ کس

تخریــب می کنــد.
 افغانی:

_ ملت ما است که بهش افتخارمی کنم.

 ۱۴۲مرتبــه تپــش قلبــم بــا بــوق ممتــد 
همــراه شــد.

 ۱۴۲مرتبه الرجاء همراه الخوف.
۱۴۲مرتبه کوبیدن، فروریختن.

ــتان  ــا دس ــید و ب ــب رس ــه ل ــم ب جان
ــدر کجاســتی؟  ــرزان نوشــتم جــان پ ل
پرسشــم بی جــواب مانــد. در نهایــت 
نــه از ســوی تــو، ولــی پاســخم را 
ــا  ــی داد! نه تنه ــون م ــوی خ ــم. ب گرفت
بــوی خــوِن تــو، بلکــه بــوی خــوِن ۲۲ 
ــر  ــل را پ ــب کاب ــدر و مــادر، قل جــاِن پ

ــرد. ک
دارد  چندروزیســت  آرزوهایتــان   
خــاک می خــورد. می خواســتید درس 
ــن  ــدة ای ــرمایه های آین ــا س ــد ت بخوانی
به دنبــال  باشــید.  ســتم دیده  خــاک 
صلــح و آرامــش بودیــد. از دیگــران 
ــاتید  ــی از اس ــنیدم در آن روز برخ ش
بــه دانشــگاه نیامــده بودنــد. شــما 
ــش  ــد و خواه ــاس گرفتی ــا تم ــا آن ه ب
کردیــد بیاینــد تــا کاس را برپــا کننــد. 

ــده! ــر ش ــتاقان پرپ ای مش
از ســرم  راهیــد  محمــد  حرف هــای 
بیــرون نمــی رود. چنــد هفتــة پیــش 
بــود کــه بــا لبــی خنــدان می گفــت: 
»زندگــی سراســرش جنجــال اســت، 
ــت  ــکل اس ــت، مش ــم اس ــرش غ سراس
ــت.  ــد اس ــا لبخن ــه لب ه ــم ب ــا بازه ام
ــم. آن  ــد زندگــی بکنی ــه هــر حــال بای ب

ــد!« ــا لبخن ــم ب ه
شــاید  ولــی  شــد  چــه  نمی دانــم 
روحــش آنقــدر بــزرگ بــود کــه پــرواز 

از ایــن دنیــا برایــش الزامــی بــود.
ــجوی  ــیغانی، دانش ــد س ــیخ احم از ش
ســی  ن شنا ستا با عی _ جتما م ا علو
روز  آن  تلخی هــای  کابــل،  دانشــگاه 
بــا  نفــر  را شــنیدم. می  گفــت: ســه 
لبــاس نیروهــای نظامــی افغانســتان 
ــا از  ــد. آن ه ــده بودن ــگاه ش وارد دانش
در شــمالی آمدنــد کــه نزدیک تریــن 
ــه آن در، دانشــکدة حقــوق  دانشــکده ب
بــود. آن هــا بــه کاس اول در طبقــة 
ــد.      ۷  ــدازی کردن ــد و تیران اول رفتن
دانشــجو در آنجــا شــهید شــدند. وارد 
طبقــة دوم شــدند و عــده ای را گــروگان 
گرفتنــد. پلیــس نگــران گروگان هــا بــود 
ــا  ــدیم گروگان ه ــه ش ــد متوج ــا بع ام

ــدند. ــته ش ــم کش ه
عــده ای از تــرس خــود را از پنجــره بــه 
پاییــن پرتــاب کردنــد و جان خــود را از 
دســت دادنــد. وقتــی پلیــس افغانســتان 
آن ســه نفــر را کشــت، وارد دانشــکده 
شــدیم و ۲۲ شــهید و ۴۰ زخمــی را بــا 

چشــمانی بهــت زده نــگاه کردیــم.
چشــم هایمان از دیــدن ایــن حادثــه 
رمــق نــدارد. در گوش هایمــان صــدای 

ــت و ــة شماس ــة مظلومان ــاد و نال فری
 قلب هایمان...

دختر مظلومم!
برایت نوشتم جاِن پدر کجاستی؟

ــش در  ــی صدای ــدی، ول ــودت نخوان خ
ــد. ــم پیچی عال

جان پدر کجاستی؟
نــمضیائی خا

بــه احتمــال زیــاد ایــن عبــارت را همة شــما 
یادتــان هســت یــا حداقــل بــا دیدنــش بــه یــاد 
ــران  ــدان دور ای ــه  چن ــتة ن ــی در گذش زمان

خواهیــد افتــاد.
آن موقــع همــه در شــور و حــال انتخابــات 
بودنــد و طبــق معمــول احــزاب سیاســی 
می خواســتند کاندیــدای مورد نظرشــان روی 
کار بیایــد و از هیــچ ســخن و یا تبلیغــی برای 
باالبــردن آرای خــود و پاییــن آوردن آرای 

ــد. ــغ نمی کردن ــب دری رقی
دو طیــف فکــری کــه در جریــان انتخابــات 
حضــور داشــتند، ســعی داشــتند بــر یکدیگــر 
پیشــی بگیرنــد. یکــی معتقــد بــه اتکا بــر توان 
ــود و راه حــل مشــکات را در فکــر  داخــل ب
و بــازوی ایرانــی می دانســت و دیگــری هــم 
اعتقــاد بــه وابســته بــودن آب و نــان ایرانــی 
جماعــت، بــه یــک گوشــه نــگاه اجنبی داشــت.

در آخــر هــم مــردم بــا تبلیغــات گســتردة 
صورت گرفتــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
آری، راه حــل مشــکات نشســتن پــای میــز 
مذاکــره بــا ابرقدرت هاســت و تــا آن هــا 

ــم داشــت! ــد مــا پیشــرفتی نخواهی نخواهن
ــید  ــه رس ــه نتیج ــد، ب ــام ش ــرات انج مذاک
ــد  ــرارداد بای ــای ق ــد و طرف ه ــا ش و امض
وظایــف  انجــام  بــه  می کردنــد  شــروع 

خودشــان. 
دولت مــردان جمهــوری اســامی به ســرعت 
ــش از آن  ــزی بی ــدات و چی ــی تعه ــه تمام ب

عمــل کــرده و اقداماتــی کــه قــرار بــود
 قدم به قــدم از هــر دو ســو انجــام شــود از 
ســمت طــرف ایرانــی بــه طــور کامــل انجــام 

. شد
آن ســوی میــز بــه خواســتة خــود رســیده 
ــی  ــه عمل ــد ک ــازی نمی دی ــر نی ــود و دیگ ب

ــات  ــا یک ســری اقدام ــا ب ــد. صرف انجــام ده
ظاهــری ســعی در هــدر دادن زمــان داشــت 
تــا ســال های ریاســت جمهــوری اش بــه 
پایــان برســد و از ایــن تؤافــق بــه عمــل آمــده 

بهــرة سیاســی خــود را ببــرد.
کمــی بعــد از آن دولــت بعــدی کــه روی کار 
آمــد کامــا حســاب شــده و منطقــی خــودش 

را از بنــد ایــن توافــق رهــا کــرد و
ــران  ــت ای ــر مل ــتری را ب ــارهای بیش  فش

ــرد. ــل ک تحمی
ملتــی کــه بیــش از ۸ ســال از زمــان خــود 
را بــرای بهترشــدن اوضــاع پای میــز مذاکره 
ــام  ــه تم ــل ب ــا عم ــت ب ــود و دول ــده ب گذارن
ــت  ــه صداق ــک جانب ــورت ی ــش به ص تعهدات
ــه  ــم، حماقــت خــود را ب کــه چــه عــرض کن

نمایــش گذاشــته بــود هیــچ 
استفاده ای نبرد.

ــخت تر  ــه روز س ــادی روزب ــاع اقتص اوض
می شــد مــردم در تنگنــا قــرار گرفتــه بودنــد 
و نه تنهــا هیــچ واکنــش مثبتــی از ســوی بــاال 
ــواب  ــا خ ــه ب ــد بلک ــام نمی ش ــتی ها انج دس

مانــدن و شــنیدن 
ــر  ــه ب ــای جمع ــم در صبح ه ــای مه خبره

ــد. ــردم می افزودن ــن م ــون دل ای خ
کم کــم بنــا شــد تعهداتــی کــه بــه ســرعت 
و  قدم به قــدم  رســید،  عمــل  ورطــة  بــه 
آرام آرام کاهــش یابــد امــا ســر و صــدای آن 
ــرای  ــزی ب ــون چی ــد و چ ــز درآم ــرف می ط
عرضــه نداشــتند، موجــب کــم شــدن تعهدات 

ــران شــد. ای
دولــت روی کارآمــده بــه این تعهــدات کاری 
نداشــت و صرفــا بــا شــدیدترین فشــارها بر 
ــام  ــن انتق ــی خواســتار گرفت ــت گوی ــن مل ای
ــید  ــی کش ــه جای ــود و کارش ب ــخصی ب ش
کــه بــا شمشــیر از رو بســته، عزیزتریــن این 
مــردم را بــه دردآورتریــن شــکل ممکــن بــه 

شــهادت رســاند.
ــی در  ــردان ایران ــم دولت م ــاز ه ــد ب هرچن
منفعانه تریــن شــکل ممکــن چشــم روی این 

اقــدام تروریســتی بســتند و هیــچ نکردنــد.
ــه  ــت ب ــر دو دول ــای ه ــر نفس ه ــال دیگ ح

ــاده. شــماره افت
 آن ســوی میــز در تــاش اســت بــا چنــگ 
و دنــدان از صندلــی اش محافظــت کنــد و 
ــه  ــاره ب ــرای دوب ــاش ب ــم در ت ــو ه این س
عقــب برگشــتن بــا نشســتن بــر ســر میــزی 
کــه نمی دانــم چــه کیــک و آب میــوه ای روی 

گذاشــته اند! آن 
از ســخنگوی دولــت گرفتــه تــا وزیــر 
خارجــه و رئیــس ســازمان بودجــه و معاون 
اول، ســخن از برگشــت رئیس جمهــور جدیــد 

ــد. ــز می زنن ــر می ــر س ب
آیــا چیــزی جــز خیانــت به ایــن مملکــت در 

حــال انجــام اســت؟
آیا واقعا به عقب بر نمی گردیم؟

بدون تعارف با دانشجوی اتباع

به عقب بر نمی گردیم!

بعیدی آقــای
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زندگـــی کشـــاکش رنـــج ها و ســـهولت 
هاســـت. گاهی چنان تلخ که طعم شـــیرین 
لحظـــه هـــارا از خاطرمـــان مـــی زداید و 
گاهـــی چنـــان شـــیرین که گویـــی هرگز 
 طعمـــی از تلخی بـــه خود نگرفته اســـت .

دنیا همیشـــه بر اســـاس پیش بینی های ما 
پیش نخواهـــد رفت . گاهی پس از ســـختی 
به آسانی می رســـیم و گاهی هم سختی از 
پس ســـختی خواهد آمد و پس از برداشـــت 
یک مانـــع ، مانـــع دیگری قد علـــم خواهد 
کـــرد . در این مواقع که روزهـــای آرام و بی 
دغدغه از همیشـــه دور تر به نظر میرســـند، 
 تفـــاوت میان آدم هـــا آرام آرام جلوه میکند . 
یکی خســـته از مســـیر پر تاطـــم زندگی 
و  میدانـــد  ممکـــن  غیـــر  را  راه  ،ادامـــه 
 رســـیدن بـــه مقصـــد را خـــوش خیالی .

یکی چشـــم بر همه ی ســـختی راه میبندد ، 
بـــی گدار به دل جـــاده میزند ومنتظر میماند 
 تا همـــه ی موانع خودشـــان کنـــار بروند.

یکی هر مانعی را دور میزند تا مسیری بیاید، 
گاهی به دور خود میچرخد ،گاهی به نقطه ی 
آغـــاز برمیگـــردد و گاهی اصـــا فراموش 
 میکند برای چه راهی ســـفر شـــده اســـت .

در ایـــن زمان اســـت کـــه »امید« قـــدم به 
میدان میگذارد تا مرزی باشـــد میان خوش 
خیالـــی ها و منفـــی بافی هایمـــان . می آید 
تا بگویـــد زمـــان منتظر ما نمی ایســـتد و 
دنیـــا برایمان فـــرش قرمز پهـــن نخواهد 
کـــرد و در نهایـــت این ما هســـتیم که اگر 
نشســـته ایم بایـــد برخیزیم ، اگـــر به دور 
خودمـــان میچرخیم باید اندکـــی تامل کنیم 
و راه بیابیـــم و اگر بی گدار بـــه آب زده ایم 
باید توشـــه ی راه برداریـــم . امید فضیلتی 
اســـت برای بشـــر ، که در تنگناها یاری اش 
 دهـــد و در سراشـــیبی ها کنارش باشـــد .

اینکـــه به چه چیـــزی امید ببندیـــم ، در چه 
مســـیری قدم بگذاریم و برای رســـیدن به 
چه مقصـــدی تـــاش کنیم بـــه خودمان 
بســـتگی دارد . برخی نردبان هـــا اگرچه به 
یک بـــام زیبا ختم میشـــوند ولـــی نردبان 
زندگی ما نیســـتند . برخی مسیر ها اگر چه 
برای عده ای دوسداشـــتنی به نظر میرسند 
ولی باز هم مســـیر زندگی ما نیستند. گاهی 
امید به طی کردن مســـیری که مســـیر ما 
نیســـت ، امید به رفتن راهی که فقط دیگران 
را در حـــال طی کـــردن آن دیده ایـــم ، امید 
به موفقیـــت در کاری که واقعا اســـتعدادش 
را نداریـــم ...نه تنها کمک کننـــده نخواهد بود 
که ضربه های ســـختی برایمـــان به همراه 
داشـــت . گاهی باید از مســـیری که به غلط 
انتخابـــش کرده ایـــم یا به اشـــتباه واردش 
شـــده ایم برگردیم ، بایستیم ، مسیر خودمان 
رابیابیم ، توشـــه ی راه برداریم و با یک بغل 
امیـــد دوباره به حرکت دربیاییم اینجاســـت 
که نه تنهـــا امید یاری گر مســـیر زندگیمان 
خواهد بود که حتی ســـختی های راه هم به 

نشست. خواهد  دل 

جنگیدن به وقت صلح خطاست!
البتــه بســتگی دارد کــه تعریــف مــا از صلــح 

چــه باشــد و طــرف جنــگ کــه باشــد؟
ــم کــه  ــن بگیری ــر ای اگــر فــرض محــال را ب
در شــرایطی مشــابه شــرایط امام حســن)ع( 
ــام  ــح ام ــق صل ــم مطاب ــتیم و بخواهی هس
حســن)ع( عمــل کنیــم، خــوب اســت بــه 

ــم.  ــام)ع( بپردازی ــح ام ــی صل بازخوان
ــرد و  ــخ بنگ ــه تاری ــت ب ــا دق ــی ب ــر کس اگ
حــاالت امــام حســن)ع( و معاویــه را در طول 
تاریــخ بررســی کنــد، متوجــه می شــود کــه 
ــازه  ــة ت ــک صحن ــا ی ــاف آن ه ــا اخت نه تنه
نبــود، بلکــه میــراث دو خلق و خــوی متضاد 

بودنــد.
امــام حســن)ع( خــوی محمــد)ص( و علــی)ع( 

و معاویــه خــوی بنی امیــه. 
ــر)ص(  ــروزی پیامب ــام و پی ــدن اس ــا آم ب
مســلمانان قوی شــده بودنــد و ابوســفیان و 
خاندانــش چــاره ای جــز تســلیم نداشــتند تــا 
جــان خودشــان،  کــه درصــورت مقاومــت از 
بیــن می رفــت را حفــظ کننــد. ایــن  چنیــن بود 
کــه بــه ظاهــر ایمــان آوردنــد، اما دلشــان پر 

بــود از دشــمنی بــا پیامبــر)ص(.
در زمــان امــام حســن)ع( نه تنهــا چهــرة 
واقعــی بنی امیــه بــرای مــردم آشــکار نبــود 
بلکــه آن هــا را کدخــدای دیــن می دانســتند و 
معاویــه بــا پیشــنهاد صلــح آن هــم بــا قبــول 
ــادة  ــود را آم ــدا، خ ــرای خ ــرطی ب ــر ش ه
مذاکــره نشــان مــی داد و باعــث فریــب مردم 

شــده بــود. 
در ایــن شــرایط حتــی اگــر امــام حســن)ع( 
اصــرار می ورزیدنــد،  ادامــة جنــگ  بــر 
هرکــس بــه خــود حــق مــی داد کــه ایشــان را 

توبیــخ کنــد.
ایــن بــود کــه امــام حســن)ع( احســاس 
کردنــد بایــد معاویــه را در گســتاخی اش آزاد 
بگذارنــد تــا او را بــه  وســیلة قدرتــی کــه بــه 
دســتش افتــاده، در معــرض آزمایــش عموم 

قــرار دهنــد.
ــه  ــح ب ــرداد صل ــن حــال امــام)ع( در ق ــا ای ب
ضمانــت امضــای معاویــه)!( کفایــت نکردنــد 
و از او تعهــد گرفتنــد کــه از کتــاب خــدا 
تخطــی نکننــد، شــیعیان از همــة حقــوق 
برخوردار باشــند و شــروطی دیگــر. امام)ع( 
می دانســتند معاویــه بــه هیــچ یــک وفــا 
نمی کنــد امــا آن را زمینــه ای بــرای برداشــتن 

ــد. ــان می دیدن ــاب اموی نق
ــح دســت   ــا ایــن حــال ایشــان بعــد از صل ب
روی دســت نگذاشــتند و بــا شــعارهایی 

چــون: جنگیــدن فایــده ای نــدارد و بایــد صلح 
کــرد، دنیــای فــردا دنیــای مذاکــره اســت و 
ــت  ــان اس ــدرت جه ــدا و ابرق ــه کدخ بنی امی

ــد.  ــح نکردن و... همــه را معطــل صل
امــام)ع( در ایــن مــدت تمــام امیدشــان 
کاخ  نــه  بــود،  حســین)ع(  یــاران  بــه 
بــا  دلیــل  همیــن  بــه   بنی امیــه.  رنگــی 
سیاســت گذاری دقیــق و زیرکانــه روحیــات 
حریــف و انگیزه هــای اجتمــاع را زیــر نظــر 
ــه  ــا هــم چهــرة واقعــی بنی امی ــد ت می گرفتن
را روشــن کننــد و هــم بــه تربیــت نیروهــای 
عاشــورا بپردازنــد و از ایــن طریــق بتواننــد 
صلــح تحمیلــی را بــه قیــام تمدن ســاز تبدیل 

کننــد.
بعــد از گذشــت حــدود یــک هفتــه از صلــح، 
معاویــه اولیــن تخطــی از شــروط را انجــام 
ــن)ع(  ــام حس ــدی ام ــش ج ــا واکن ــه ب داد ک
روبــه رو شــد. نــه آنکــه امــام)ع( راه ســکوت 
را در پیــش بگیرنــد تــا بعــد از معاویــه، 
ــره  ــان مذاک ــه از گفتم ــری ک ــرد دیگ ــا ف ب

ــد. ــح کنن ــت صل ــوردار اس برخ
بــه  زدن  دســت  بــا  پی درپــی  معاویــه 
کارهــای مخالــف ســنت، نقــاب از صــورت 
خــود برمی داشــت و آخریــن جرمــش هــم، 
ــه در  ــود ک ــش ب ــوا و بی آبروی ــد رس فرزن
بــازی بــا دیــن و جنایــت در عاشــورا، چهــرة 

ــد. ــکار ش ــگان آش ــی اش برهم واقع
بــا سیاســت امــام حســن)ع( بــود کــه مــردم 
ــرای  ــه ب ــمنی بنی امی ــا دش ــد نه تنه فهمیدن
ــه ای ا ســت کــه  حکومــت نیســت، بلکــه بهان
بــا آن از قوی شــدن اســام و مســلمانان 
ــئلة او  ــر مس ــه اگ ــرا ک ــد. چ ــری کن جلوگی
حکومــت بــود، بعــد از صلــح امــام حســن)ع( 
ــام)ع( را در  ــدرت، ام ــتن ق ــت داش و در دس
تنگنــا قــرار نمــی داد و مســلمانان را تحریــم 

نمی کــرد. 
همانطــور کــه تاریــخ ائمــه)ع( چهــرة حــق و 
ــخ  ــة تاری ــد، مطالع ــکار می کن ــل را آش باط
ــة  ــه ای بنی امی ــمنی ریش ــم دش ــر ه معاص

ــد. ــخص می کن ــام مش ــا اس ــان را ب زم
در شــرایطی کــه تاریــخ، گویــای چهــرة 
ــیاری از  ــود و بس ــره ب ــرف مذاک ــی ط واقع
ــود  ــت خ ــا عقانی ــدت ب ــن م ــان در ای جوان
ــای  ــه و در میدان ه ــه گرفت ــخ تجرب از تاری
مختلفــی چــون ســاخت موشــک، علــم 
هســته ای، دفــاع مقــدس و... تســلیم نشــدند 
و افتخــار آفریدنــد، جماعتــی  خوش فکــر بــا 
ــح  ــد و مذاکــره، پیش قــدمِ صل گفتمــان لبخن
شــدند و راه حــل اتمــام جنــگ اقتصــادی را 
صلــح می دیدنــد. بــی آنکــه بخواهنــد چهــرة 

ــی( سیاس مقام )قائم کمالی ــم ن خا
تراژدی صلـــح

ــد! ــی دشــمن را آشــکار کنن واقع
آنقــدر همــة امیــد و اعتمادشــان در دشــمنان 
نایــس و ادکلــن زده خاصــه شــده بــود 
ــه  ــد ک ــح بودن ــای صل ــرگرم گابی ه و س
نه تنهــا سیاســت جایگزینــی بــرای کنتــرل و 
مدیریــت شــرایط نداشــتند، بلکــه از تربیــت 
ــرزمین  ــص س ــوان و متخص ــای ج نیروه
ــدند و  ــل ش ــاد، غاف ــوزة اقتص ــود درح خ
آخــر ســر گفتنــد: هرچــه فریــاد داریــد بــر 

ــد! ــکا بزنی ســر آمری
ــد  ــح باش ــه صل ــتر از آنک ــح، بیش ــن صل ای
ــود. بیشــتر از  ــی ب ــوان داخل ــا ت ــدن ب جنگی
آنکــه بــه دنبــال آشــکارکردن چهــرة واقعــی 
بنی امیــه زمــان باشــد، به دنبــال ســوق  دادن 
تفکــر عمــوم مــردم بــرای اثبــات اعتمــاد بــه 
ابرقــدرت زمــان بــود. بیشــتر از آنکــه باعــث 
افزایــش بصیــرت مــردم باشــد، باعــث غافل 
کردن مردم از دشــمنان درون بود و بیشــتر 
ــاندن  ــد، نوش ــر باش ــیدن زه ــه نوش از آنک

زهــر بــود!
صلــح امــام حســن)ع( برگرفتــه از سیاســت 
مبنایــش  و  بــود  پیامبــر)ص(  خانــدان 
پیــروزی حــق بــود نــه پیــروزی اشــخاص.

بعــد از صلــح امــام حســن)ع( و آشــکار 
بــرای مــردم و  شــدن چهــرة بنی  امیــه 

تربیــت نیروهــای عاشــورا 
امــام حســین)ع( توانســت آن انقــاب حقیقت 

را به وجــود آورد.
امــا بعــد از برجامــی کــه قــرار بــود راه حــل 
مشــکات معیشتی باشــد، چه دســت آوردی 

بــه  دســت آمــد؟
چنــد نیــروی جــوان و متخصــص بــا روحیة 
ــادی  ــدان اقتص ــای می ــرای کرب ــادی ب جه

کشــور آمــاده شــده اســت؟ 
نــگاه دقیــق و جامع تــر بــه هــدف سیاســت 
در  آن  نتایــج  و  حســن)ع(  امــام  صلــح 
تاریــخ ائمــه، مــا را بــه الگــوی مناســب تری 
می رســاند. حــال کــه چهــرة واقعی دشــمنان 
ــرای  ــام حســن)ع( ب ــل ام ــن دلی ــه مهم تری ک
صلــح بــود، بیــش از پیــش بــرای ما آشــکار 
کــه  دارنــد  قــرار  زمانــه ای  در  و  شــده 
نیروهــای جــوان و متخصــص و آمــاده بــه 
کار، بــه انتظــار حمایــت هســتند، می توانیــم 
ماننــد امــام باقــر)ع( و امــام صــادق)ع( بــرای 
اســام نیــرو تربیــت کنیــم و بــا رهبــری و 
مدیریــت دقیــق، جامعــه را بــه ســوی تمــدن 

اســامی پیــش ببریــم.
آری، جنگیدن به وقت صلح خطاست!

مخصوصــا اگــر ایــن جنــگ، جنــگ بــا مردم 
و آیندة کشــور باشــد.

امید می کشد یا زنده می دارد؟
ســهرابی خانم
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یــا  ســال۱۴۰۰  مــاه  مهــر  اول  امــروز 
بــه عبارتــی اولیــن روز از پاییــز قــرن 
ــت  ــا رضای ــوزان ب ــت. دانش آم ــد اس جدی
کامــل والدیــن بــه مدرســه ها می رونــد 
ــی عــازم  ــچ نگران ــدون هی و دانشــجویان ب
ــان  ــه هم ــا ب ــتند. خوابگاه ه ــگاه هس دانش
شــور ســابق برگشــته  اند و جدیدالورود هــا 
با اشــتیاق، فضــای حقیقی دانشــگاه را درک 
می کننــد. دیگــر الزم نیســت کســی ماســک 
بزنــد چــون ماه هــا از توزیــع گســتردة 

واکســن کرونــا می گــذرد.
ــدون  ــی ها ب ــور و عروس ــا پرش مهمانی ه
می شــوند.  برگــزار  محدودیتــی  هیــچ 
ــواده  ــوش خان ــدن از آغ ــروم ش ــر مح دیگ
و دوســتان دغدغــه ای نیســت و هــر شــب 

شــاهد فــوت هم وطنانمــان نیســتیم و...
بــاال نه تنهــا داســتان نبودنــد  جمــات 
بلکــه واقعیتــی بودنــد کــه بــه زودی همگــی 
آن را درک و لمــس خواهیــم کــرد. امــا 
و  فراموش کاریــم  ذاتــا  انســان ها،  مــا 
نمی خواهیــم وعده هــای الهــی را بــاور کنیم.                                                                                              
فرامــوش کرده ایــم کــه امیرالمؤمنیــن)ع( 
فرموده اند:خداونــد مصیبــت و گرفتــاری را 
بــه انــدازة ظرفیــت آدم هــا می دهــد و وقتــی 
مشــکاتت اوج گرفــت، فــرج نزدیــک اســت .

مــا فرامــوش کرده ایــم خدایــی هســت و بــاز 
هــم فرامــوش کرده ایــم همــان خــدا بــه مــا 
وعــدة قطعــی گشــایش داده و بعــد از اتمــام 
بــا گروهــی رو ســفید و گروهــی خجــل از 

ایــن امتحــان الهــی بیــرون می آینــد. 
ــق  ــلخ عش ــان در مس ــی از کادر درم گروه
مــدال  کــه  درخشــیدند  خــوش  چنــان 
لیاقتشــان جــز شــهادت نبــود و گروهــی به 
هــر نحــوی در ایــن میــان از مــال و وقــت و 
ســامتی خــود هزینــه کردنــد و جهــاد اکبر 
و اصغــر را در هــم آمیختنــد و بــرای بهبــود 

ایــن بــا از هیــچ چیــز مضایقــه نکردنــد. 
و مردمــی کــه با صبر خــود ســرافراز ازاین 
ــد.       ــی مأجورن ــد همگ ــرون آمدن امتحــان بی
کرونــا آمــده تــا مــا را هوشــیار کنــد. کرونا 
بــا آنکــه منحــوس اســت و منفــور، امــا بــه 
مــا تلنگرهایــی زد کــه از منظری نعمــت بود. 
ــد مناجات هــای دســته جمعی  ــا فهمان ــه م ب
مــاه رمضــان چــه نعمتــی بــود. درک کردیم 
ــس  ــرم و تنف ــج ح ــة دن ــتن در گوش نشس
ــر  ــت غی ــی اس ــوی لذت ــاب رض ــفر ن اتمس
قابــل وصف.بــا تمــام وجــود لمــس کردیــم 
اربعیــن حســین)ع( عشــقی اســت بی بدیــل. 
ــن  ــوش گرفت ــه در آغ ــم ک ــوب فهمیدی خ
عزیزانمــان قابــل معاوضــه بــا چیــزی 
نیســت. دیدیــم هیچیــم و کــم از هیــچ و 
چگونــه بــا ذره ایــی ناچیز چنــان معادالتمان 
ــر  ــا فقی ــتیم کرون ــزد. دانس ــم می ری ــه ه ب
و غنــی نمی شناســد و همگــی در برابــر 
ــه  ــان ک ــلیمیم.زندگی عادی م ــق تس ذات ح
به ســادگی از کنــارش می گذشــتیم، محیــط 
دانشــگاه، خوابــگاه، کاس درس و ... همگــی 
نعمــت بودند.حــاال دیگــر به راحتــی از کنــار 
هــر نعمتــی نمی گذریــم و بــا پوســت و 
گــوش و خــون می فهمیــم کــه غــرق در 

. نعمتیم

- وزیــر ارتباطــات: اینترنــت ادوبی کانکــت 
ــد! ــد ش ــگان خواه رای

- اپراتور: بستة شما فعال شد!
ــو  ــه ت - ادوبی کانکــت: بتــرس از آنکــه ســر ب

دارد!
- اپراتــور: مشــترک گرامــی، شــما ۸۵درصد از 

بســتة اینترنتــی خــود را مصــرف کرده اید.
- وزیــر ارتباطــات: ادوبی کانکــت اینترنــت 

نمی خواهــد!
- اپراتور: بستة شما به پایان رسید.

- مــن: مگــر ادوبی کانکــت اینترنتــش رایــگان 
نبــود؟!

- دوستم: برای اساتید رایگان بوده است.
- اپراتــور بانــک: مانــدة حســاب شــما صفــر 

ــال. ری
بگذریــم از مکالمه هایــی کــه میانمــان رد و بدل 
ــن وعــده وعیدهــا  ــم کــی ای می شــوند. نمی دان

ــی می شــوند؟ اجرای
کرونــا کــه مهمان خانه هایمان شــد، ســخت در 
جســم و  روحمــان ریشــه دواند. زندگی ســختی 
را ســپری می کنیــم و میــان تأمیــن نیازهایمــان، 
فقــط خریــد اینترنــت گــم بــود کــه باألخــره پیدا 
ــه  ــد ب شــد. دســت هایمان دیگــر عــادت کرده ان
گشــتن میــان بســته های اینترنــت، بــرای خرید 
ارزان تریــن و پرحجم ترین بســته. دلمــان خوش 
اســت بــه اینترنــت چندشنبه ســوری و فــان و 
بهمان که در ســرعت، الک پشــت برایشان دست 
تکان می دهد!                                          در گذشته ای 

نــه چنــدان دور، کاربــرد تلفن همــراه فقــط بــرای 
زنــگ و پیامــک بــود. ولــی االن اگــر شــارژ هــم 
نداشــته باشــیم، نتمــان باید ســر جایش باشــد. 
زندگی مــان شــده اســت بردگی بســته های اینت

رنــت!                                              هرچــه گران تــر 
شــوند، گــردن ما هــم باریک تر می شــود و ســِر 
تعظیــم فــرود می آوریــم تا پیامک »بســتة شــما 
فعال شــد!« بر صفحة نمایش تلفنمــان نقش بب

ندد.                                                                                                    اما امان! 
امــان از بی تحرکی و ســرعت پایینشــان. اگر ماه 
بیاید و خورشــید بــرود، هنوز برگة امتحــان در 
ــه اســتاد برســد .                                                                                                              ــا ب حــال جــان دادن اســت ت
حــس خوبــی نیســت کــه میــان کاس درســی 
کــه دوســتش داری، دیگــر هیچ تصویری نبینی 
و صدایــی نشــنوی و توان بازگشــت بــه کاس 
را هــم نداشــته باشــی و بمانــی که آیا مشــکل از 

سیســتم اســت یا خزانــة اینترنت؟ 
ــک  ــراب پیام ــت اضط ــرار اس ــی ق ــه زمان چ
»اینترنت شــما به پایان رســید!« در وســط درس 

تمــام شــود و دانشــجو 
بتوانــد بی دغدغــه درســش را بــر ذهنــش الهام 
کنــد؟ چــه بگویــم؟ نگفته هــم پیداســت! غــم این 

دل، مگــر یکی و دوتاســت؟ 
بــا ایــن حــد از امکانــات، چگونــه توقــع داریــم 
جوانــان، آینــدة ایرانمان را به بهترین شــکل رقم 
بزننــد؟                                 جــای مــا نبودیــد کــه 
صــدا باشــد و تصویر نباشــد، تصویر باشــد و 
صــدا نباشــد، صــدا وتصویــر باشــند و اســتاد 
نباشــد!               مــا مانده ایــم و ایــن جهنــم 

باتکلیفی.

ــی و  ــا قطع ــز حــواس ســخت اســت ام تمرک
وصلــی صــدا و  تصویــر ســخت تر اســت. 
ــرای ایــن وضعیــت چــاره ای  ــی کــه ب ــا زمان ت
نیاندیشــیم، جــز افســوس چیزی نصیــب نظام 
آموزشــی مان نمی شــود. انــگار ایده هایمــان 
ــم  ــرای آمــوزش مجــازی در گوشــه ای قای را ب

ــردارد!  ــی ب ــادا خراش ــا مب ــم ت کرده ای
درد مــا، درد بی درمــان نیســت. کمــی درک 
می خواهــد و مــدارا تــا ارزانــی اینترنــت را بــرای 
تحصیــل بــه ارمغــان بیــاورد. کمــی مدیریــت 
ــر  ــا زی ــزی ت ــد و برنامه ری ــادی می خواه جه
ــد. ــوی کن ــازی را ق ــوزش مج ــاخت های آم س

وزیر جوان!
جوانــان را دریــاب کــه غــرق در دریــای 
بی پولــی ممکــن اســت کارشــان حتــی بــه ترک 
ــه ایــن  تحصیــل هــم برســد و ســال ها بعــد ب
روزهــا نــگاه کنیــم و حســرتش را بخوریــم کــه 
می توانســتیم کاری کنیــم ولــی نکردیم چــرا که 
تســهیل تحصیات، کمتریــن حقی اســت که ما 

ــم از آن برخــوردار باشــیم! می توانی

یک عاشقانه آرام
نادر ابراهیمی
نشر روزبهان

عاشقانه

نــادر ابراهیمــی در کنــارِ روایــت عشــِق نــاب و 
جــذاِب گیله مــرد و عســل بانــو، عشــق بــه وطــن 
ــِی  ــا جهان بین ــد و ب ــت می کن ــم روای ــدا را ه و خ
خاصــش خواننــده را مســحور می کنــد و معنــای 
ــه  ــا ک ــوزد آنج ــه او می آم ــق را ب ــی عش حقیق
ــی«،  ــاِب دائم ــش ن ــی پوی ــق، یعن ــد: »عش می گوی
»نمــازی کــه از روی عــادت خوانــده شــود، نمــاز 
نیســت، تکــرار یــک عــادت اســت: نوعی اعتیــاد«، » 
هیــچ چیز مثــل خــودِ اســتبداد، اســتبداد را رســوا 
نمی کنــد«، »درد، مِلــِک عاشــقان اســت«، »عاشــق، 
خواب آلــوده نیســت، شــیفته ی بیداری ســت«، 
»عشــق، طالــِب حضــور اســت و پــرواز؛ نــه امنیت 

ــاب« و... و ق

تسهیل تحصیالت
برزگری نــم خا مودت آقای

اندکی صبر، فرج نزدیک است!

یک جرعـه کتاب
ر پیشــدا خانم

دختر پنهان
 شیلپی سمیه گوادا
مترجم: علی قانع

نشر آموت
فرهنگی

ــن  ــاوت و در عی ــِی متف ــِت دو زندگ ــاب، روای کت
حــال متصــل بــه هــم در برهــه ی زمانــِی ســال 

ــد اســت. ــه بع ۱۹۸۰ ب
ــتاهای  ــی از روس ــه در یک ــت ک ــا، زنی س کاویت
هنــد زندگــی می کنــد و به خاطــر تفکــرات آن 
ــرش  ــور می شــود دخت ــد، مجب ــردم هن ــاِن م زم
را بــه یتیم خانــه ای تحویــل دهــد و از او دل بَکنــد.

ــا  ــه ب ــا ک ــی کالیفرنی ــت از اهال ــومر، زنی س  س
هم کاســِی هنــدی خــود ازدواج می کنــد و چــون 
نمی توانــد بچــه دار شــود، تصمیــم می گیــرد 
ــدی  ــه فرزن ــد دختــری را ب ــه ای در هن از یتیم خان

بگیرد.
نویســنده در کنــار روایت هــا، تفــاوت دو فرهنــگ 
ــد و  ــیم می کن ــی ترس ــکا را به خوب ــد و آمری هن
بیــان ایــن مســائِل فرهنگــی بــه جذابیــت کتــاب 

می افزایــد.

هفت جن
امید کوره  چی

نشر کتابستان معرفت
علمی تخیلی

امیــد کوره چــی ادبیــات فانتــزی را موضــوع 
رمانــش قــرار داده و بــا الهــام از نمونه هایــی مثــل 
هری پاتــر، در چندیــن جلــد بــه بحــث علــوم غریبه 
و جهــاِن جــن و انــس و پــری در اســام پرداختــه.

هفت جــن جلــد اول ایــن مجموعه اســت و پســری 
را روایــت می کنــد کــه به دنبــال قــدرت ســیاه، بــه 
درویــش )فــرد خبیثــی( رومــی آورد و در محضــر 
او علــوم ماورایــی را فرامی گیــرد تــا به ســیاه ترین 
ــه  ــا او را ب نقطــه جهــان برســد؛ امــا عشــِق میران
ــن خودشناســی  ــِس ای خــود می شناســاند و در پ
بــه خداشناســی می رســد و از تــه قلبــش بــه قدرت 
ــه نقطــه ای می رســد  ــد ایمــان مــی آورد و ب خداون
کــه علــوم غریبــه را در مســیری درســت اســتفاده 

ــد. می کن



مه نا ه  یژ  و
ی ها ر کنکو پسا



یه میثاق | شماره دهم،  آذر ماه61399 نشر

جدید الورود جان ســام! 
مــن یــک جدیدالخــروج هســتم و قــرار اســت 

ــِش رو  ــیر پی ــوای مس ــال و ه ــی از ح اندک
برایــت بگویــم.

متأســفانه عمــر دانشــجویی مــا و شــما به 
هــم وصــال نــداد و شــد، آمدن شــما و رفتن 

. ما
امــا جــا دارد حــاال کــه بــا کوشــش بســیار 
و مشــقت فــراوان از آمــار دانش آمــوزان 
ــی کــم کــرده ای و بــه آمــار  مملکــت یک
دانشــجویان وزارت علــوم و تحقیقــات یکــی 
ــک  ــما تبری ــه ش ــم را ب ــن مه ــزوده ای، ای اف
عــرض نمایــم. هرچنــد کــه در متفاوت ترین 
ســال صــدة گذشــته پای تــان بــه دانشــگاه 
بــاز شــده و هیــچ چیــز مثل ســابق نیســت، 
ــام  ــوای ای ــمه ای از     حال وه ــن ش ــی م ول
آمــدن جدیدالورودهــا را برایــت می گویــم تــا 
خــودت را در آن تصــور کنــی و از فیض های 

ــی. ــره نمان آن بی به
ــه  ــی هم ــن روزهای ــر! همچی ــادش به خی ی
ــد و  ــا بودن ــدن ورودی ه ــه راه آم ــم ب چش
ــان                     ــرای آمدنش ــی ب ــر نیت ــا ه ــی ب هرکس

لحظــه شــماری می کــرد.
از اســاتید گرفتــه کــه از درس خوانــدن 
قدیمی ترهــا نــا امیــد شــده بودنــد و دلشــان 
و       گوش کــن  حــرف  دانشــجوی  تــازه 
ــی کــه  ــا عزیزان درس خــوان می خواســت ت
منتظــر بودنــد نیمــة گم گشــتة  خــود را میان 
جدیدیــون پیــدا کننــد و            ترم باالیی هایــی 
کــه می خواســتند بــا آمدنتــان شــما را تــرم 

بوقــی و ترمکــی و صفــری صــدا کننــد تا همة 
باهایــی کــه روزی بــر سرشــان آمــده بــود را 
ــا  ــای تشــکل ها، کانون ه ــد. بچه ه ــران کنن جب
ــدارک                  ــه در ت ــم ک ــگاه ه ــای دانش و انجمن ه
آماده کــردن غرفه هــا و نوشــتن ویژه نامه هــا و 
بســته بندی پک هــای اســتقبال از جدیــدانِ جان 
بودنــد تــا آن هــا را همان ابتدا با مســیری آشــنا 
کننــد تــا نه تنها عمــر دانشــجویی خودشــان را 
هــدر ندهند بلکه به بیشــترین میزان بهــره وری 
برســانند. خاصه که هرســال برای استقبال از 

نــو دانشــجویان برنامه هایــی داشــتند!
یادش به خیر!                                                                                                                                    
ســالی کــه مــن جدیدالــورود بــودم، در ســالن 
ــه دوران  ــده ک ــال آین ــا چهارس ــر ت ــر ) اگ فج
دانشــجویی شــما ادامــه دارد، کرونا بــار و بندیل 
جمــع کــرد و بــه منــزل آخــرت ســفر کــرد و 
ــاز  ــی ب ــیتی حقیق ــزد یونیورس ــه ی ــان ب پای ت
شــد، حتمــا با موقعیــت آن آشــنا خواهید شــد.(                                                                                                                          
همــه چیــز مهّیــا و پرهیجــان بــود و مــن مانــده 
بــودم بیــن آن همــه نــام و نشــان و موقعیــت  
جدیــد.     امــا خوشــبختانه بخــت با من یــار بود 
و پــای میــز بچه هــای انجمــن اســامی پاگیــر 
شــدم. )تــو بخــوان میخ کــوب شــدم(   بــه نحوی 
کــه حــاال بــا تمــام شــدن ایــام درس و دانشــگاه، 
هنــوز هــم فکر و ذکر و قســمتی از دلــم را در این 

خانــه و خانــواده جــا گذاشــته ام. )الحمــداهلل(
اگــر برا یتــان ســؤال شــده کــه مگــر چه داشــته 
و چــه شــده کــه هنــوز هــم بــا آن مانــده ام و این 
چنیــن خرســندم از انتخابــش، بایــد بگویم لطفا 
چنــد دقیقــة دیگــر وقــت گران مایه تــان را بر من 

ببخشــید تــا برا یتــان بگویم.
همــه چیــز از یــک گفت وگــوی ســاده و معرفی 

ــزد  ــگاه ی ــجویان دانش ــامی دانش ــن اس انجم
)مســتقل( و دادن نشــریة میثــاق و برگــة آدرس 
پیــج و کانــال انجمــن )isy.ir( شــروع شــد و ایــن 
گفت وگــو بــا ســؤاالت بی پایــان بنــده از خوابگاه 
و دانشــگاه و کاس و ســلف و اســاتید و... ادامه 
ــدا کــرد و بچه هــای انجمــن هــم الحــق کــه  پی
بــا صبــر و لبخنــد تک تــک ســواالت را جــواب 
دادنــد و همــه جــوره وقت گذاشــتند تا ســؤاالتم 
بی پاســخ نمانــد. همــان موقــع بــود کــه بــا دیدن 
ــه  ــکلی ک ــذوب تش ــان مج ــت و معرفتش محب
اینچنیــن انسان ســاز و اخاق محــور بود شــدم. 
ــن  ــی در اولی ــم و حت ــان را گرفت شماره ها یش
روز دانشــگاه هم احســاس تنهایی نکــردم چون 
فهمیــدم چندیــن دوســت و رفیــق واقعــی در این 

شــهر دارم.
ــای  ــا بچه ه ــان ب ــه همچن ــدی نگذشــت ک چن
انجمــن رفــت و آمــد کــردم و آشــنایی مان 
بیشــتر و بیشــتر شــد و بــا ایــن خانــوادة بزرگ 
و اعضــای بــا معرفتــش رفاقت عمیق تــری پیدا 
ــل نیســت کــه  ــدم بی دلی کــردم و بعدهــا فهمی
بزرگ تریــن و قدیمی تریــن تشــکل دانشــجویی 

ــتان هستند. اس
ــا در  ــدم بچه ه ــد دی ــه ش ــاه ک ــه، آذر م القص
تــدارک برگــزاری اردویــی هســتند از نــوع صفر 
تــا صــد دانشــجویی   )تــو بخــوان  صددرصد(. 
از مســئول اردو گرفتــه تــا خــادم حســینیه. از 
هماهنگــی اتوبــوس و محــل اســکان تــا پخــت 
ناهــار و شــام  زائــران و... بــا عنــوان بزرگ تریــن 
اردوی دانشــجویی کشــور )بــا ۵۰۰نفر زائــر( آن 
هــم بهتریــن جــای ممکن، یعنــی مشــهدالرضا. 
ــفر  ــد از س ــن و بع ــل و حی ــوای قب از حال وه
نمی گویــم برایتــان، فقــط آرزو می کنــم بــا رفتن 

کرونــا و عــادی شــدن شــرایط یــک بــار هــم که 
شــده زائــر اردوی کبوتــر حــرم باشــید.

از اردوی کبوتــر حــرم برگشــته و برنگشــته، 
ــار  ــن ب ــی ای ــی مشــهد شــدیم  ول ــاره راه دوب
بــرای یــک اردوی تشــکیاتی بــا اســاتید مطرح 
کشــوری کــه یکــی از دیگــری معروف تــر و بــا 

ســوادتر بودنــد.
تــرم اول  بــا ایــن روال گذشــت و تــرم دوم بــا 
آمــاده شــدن بــرای جشــن دوهــزار نفــری بــه 
مناســبت ۲۲بهمن شــروع شــد.                )احتماال 
باید متوجه شده باشــید که پیوست صددرصد 
دانشــجویی ایــن جا هــم حاکــم بــود و از محتوا 
گرفتــه تــا اجــرای جشــن و مهمانــان و پذیرایی 
و انفورماتیــک و... به دســت دانشــجویان عضــو 

انجمن اســامی بــود(.
 انجمــن بــرای مــا برنامــه داشــت و مــا بــرای 
ــه  ــا ب ــم برنامه ه ــاش می کردی ــا ت ــن. م انجم
ــد و  ــجو باش ــأن دانش ــن و در ش ــو احس نح
ــدن و  ــث بزرگ ش ــم باع ــامی ه ــن اس انجم
فکرکــردن و شــأنیت بخشــیدن بــه مــا می شــد.                                  
انجمــن باعث شــده بود رســالت دانشــجو بودن 
را در خودمــان پیدا کنیم و بفهمیــم درس خواندن 
مهم تریــن وظیفة یــک دانشــجو اســت ولی تنها 

وظیفــه او نیســت.
ــن  ــات ای ــا و تجربی ــة روزه ــر بخواهــم هم اگ
ــاد  ــوی هفت ــم مثن ــان بگوی ــار را برایت ــام پرب ای
از حوصله تــان  احتمــاال  و  می شــود  مــن 
خــارج اســت. پــس تــا همین جــا بســنده 
ــورود  ــک قدیم ال ــی از ی ــا نصیحت ــم و ب می کن
می رســانم:                                                                                                                                     پایــان  بــه  ِجدیدالخــروج 
عمــر دانشــجویی ات را بــه معنــای واقعــی کلمه 

قــدر بــدان و دانشــجو بــاش!

یان باقر نــم خا

جدیدالورود جان سالم!



دانشگاه یزد:
کویــری برهــوت کــه در میــان آن ســرابی 
اقیانــوس و وســط آن  نــام  بــه  اســت 

مجتمع هایــی بنــا شــده اســت.
دارد،  نــام  دانشــگاه  آبــادی کــه  ایــن 
زمین هــای شــهر یــزد را ارث پــدری خــود 
می دانــد و مصــداق بــارز نــه خــود خــورد 

ــد اســت. ــه کــس ده و ن
بــا همــه ایــن اوصــاف شــاعر در وصفش 

ــد : می فرمای
دلتنگ تــر،  دور تــر،  کویــت  هرچــه 

ق تر مشــتا
آمفی تئاتر:

- سالن همایش های بزرگ 
- محــل اهــدای خوراکی هــای رایــگان                                                                                                           

دوست داشــتنی قرمــز   -
یک وعده غذای سلف:

چه بگویم نگفته هم پیداست
غم این دل مگر یکی و دوتاست؟

صحن )خالی از( دانشجو:
- جایی که نمی دانیم چرا هست؟

- چالــه ای عریــض و طویــل و باتکلیــف 
ــس  ــت: هیچک ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ــه ب ک
از آن جــا خاطــرة خاصــی نــداره بــه  جــز 

کبوتر حرمی هــا!
پ.ن: کبوترم هوایی شدم...

آالچیق های یونی:
- دارای مــه گردنــة حیــران، جهــت ترویــج 
فرهنــگ مبــارزه بــا مبــارزان اســتعمال 

ــات! دخانی
- و نخ به نخ دهنم دود است

غمت غلیظ ترین کام است
تدریس مجازی:                                                                                                                      

روخوانی پاورپوینت
کاس ۸ صبح مجازی:

بعــد از بیداربــاش ســاعت هفــت و پنجــاه 
و هفــت دقیقــه، کاس را در آغــوش گرفتــه 
و بــا لبخنــد ژکونــد کــه از هــر مدالــی 
در  اســتاد  باصــدای  اســت،  شــیرین تر 

ــود  ــواب خ ــة خ ــه ادام ــرم ب ــای نرم و گ ج
می پردازیــم. البتــه اگــر ایــن وســط agree و 

ــود! ــان نش ــم خوابم disagree مزاح

:Raise hand
عامت بیداری دانشجو

وب کم:
همیشه خراب

پشتیبان ادوب:
مشکل گشای این ایام

عامت منفی:
ــت  ــاتید، جه ــة اس ــورد عاق ــت م - عام

ــجو ــچ از دانش ــن م گرفت
- لعنت اهلل علیه

سامیاد:
- ســامانه ای کــه کل یونــی را بــا آن دک و 
پــز و کل تحصیــات و زحمــات شــما را در 

خــود جــای داده اســت.
- بعیدالورود و سهل الخروج

اتوبوس هایی که خاطره شد:
- فرشــتة نجــات دانشــجو در بیابان هــای 
یونــی کــه بــا واحــد شــمارش کیلــو، 

نامحــدود،  به صــورت 
و  حمل ونقــل  رایــگان  را  دانشــجویان 

می کــرد. معطــر 
- جامانــدن از اتوبوس=حداقــل پانــزده 

دقیقــه تأخیــر در کاس
روزهــای  در  دانشــجویان  حســرت   -
سه شــنبه )طــرح ســه شــنبه های بــدون 

خــودرو(
اقیانوس:

- حوضچــه ای کــه تمــام تاشــش را کرده 
اســت اقیانــوس شــود، امــا فقــط توانســته 

ادای آن را در بیــاورد.
- مجهــز بــه چمــن بــرای نشســتن، میــز 
و صندلــی بــرای یــادگاری پرنــدگان و 
ــیطان  ــه ش ــرای اینک ــت ب ــن حراس دوربی

ــد. ــان نزن گولت
حراست:

ارادت!

سالن غدیر:
دانشجویان عزیز!

لطفــا اوراق امتحانــی خــود را از کنــار 
ــد و توجــه داشــته باشــید  ــی برداری صندل
ــته  ــدار بس ــن م ــه دوربی ــز ب ــالن مجه س

می باشــد.
سالن فجر:

مجــازی  نامــش  ثبــت  کــه  شــخصی 
باشــد، درک درســتی از ایــن مــکان نخواهد 

ــم! ــس بگذری ــت. پ داش
صفحه چت ادوب:

ی ر ظ ن ه ب ل اح ا م ن ک د ا ت س ا... 
نکتة آموزشی:

)دانشــجویانی کــه بــا سیســتم کامپیوتــر 
یــا لپ تــاپ هســتند می تواننــد به جــای 
حــرف »ی« کــه علــت اصلــی بــه  هــم 
ریختگــی متــن اســت ، کلیــد shift وz  را باهم 

ــد.( فشــار دهن
کارت دانشجویی:

- زمانــی در حکــم عامــت میتی کمــان 
بــود ولــی خــب، ایــن میزهــا بــه کســی وفــا 

نکــرد. 
سلف مهتاب:

و - محلــی پــر از صف هــای عریض 
آن  در  شــما  کــه  طویــل 

خــوردن  حــال  در 

بغــل  و  هســتید  رایــگان  ســاالدالویة 
nتومانــی  عباســی  شــاه  دســتی تان 
ــک  ــه ی ــان ب ــا جفتت ــل رگ. ام ــد داخ می زن
انــدازه خوشــحالید چــون باألخــره جایی را 
بــرای خــوردن ناهــار گیــر آورده ایــد.

- مــکان تأمیــن ظــروف یک بــار مصــرف، 
ســس و آبلیمــوی خوابگاهی هــا!

- تنهــا نقطــة دنیــا کــه همبرگر رایــگان به 
وفــور یافــت می شــد.

پ.ن: ان شاءاهلل که گوشت بوده باشند.
سلف آفتاب:

بــرای  ملــت  بی انتهــای  صف هــای 
تومانــی. هــزار   ۲ کبــاب  وصــال 

دانشجو:  همیار 
طرحی که امسال دوسال از به دنیا آمدنش 

می گذرد. در این طرح شما به ترم باالیی 
خود وصل می شوید و می توانید از طریق 

او پاسخ تمامی سؤاالت و ابهامات خود 
در مورد دانشگاه و رشته و... را بگیرید.

راه ارتباطی با همیار دانشجو،اکانت 
)anjoman_yazd@( است..

فرهنگ لغت 
دانشجویی
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ــاال  ــی ح ــت ول ــه قربان ــم ب ــدی جان آم
ــرا؟ چ

ای ورودی هــای نــو، اینگونــه در غم هــا 
؟ ا چر

ــر  ــامانه زنجی ــه در س ــاال ک ــدی ح آم
ــدیم ش

ــر  ــا پی ــت م ــای ادوب کانک ــت دره پش
ــدیم ش

خواســتند از مــن بگویــم اندکــی از 
ســامیاد

ــن  ــک فضــای ترســناِک ســرعت پایی ی
چــو شــاد

آمــدی حــاال کــه تنهــا یــک صــدا همــراه 
ست ما

ــا راه  ــاره تنه ــی بیچ ــر گوش زل زدن ب
ماســت

ــاال  ــت ب ــازی دس ــاال مج ــده ح ــد ش م
ــم ــی بری م

ــا  ــر ج ــه ه ــتاد و ب ــم اس ــل گیری در بغ
ــم مــی بری

آمــدی حــاال ولــی هرگــز نخــواب انــدر 
کاس

در همیــن عصــر مجــازی هــم کــه بایــد 
گشــت پــاس

بــا  رفتیــم  مــی  دانشــگاه  کــه  مــا 
لی ر ا شــلو

حــال بــا پیژامــه هــم هرگــز نــدارد 
مشــکلی

ــا  ــه نت ه ــان روزی ک می نویســم از هم
قطــع شــد

وز همــان ســرعت کــه تبلــت هــم دچــار 
صــرع شــد

آمــدی ای نــو ورودی جــان ولــی حــاال 
چــرا؟

بی نصیــب از دیدنــت گشــتیم آخــر مــا 
چــرا؟

اوایــل اســفند مــاه ســال گذشــته  از 
ــام  ــر ب ــی ب ــحر کرونای ــرغ س ــه م ــود ک ب
خانه هایمــان نشســت و دل خوشــی دوران 
جوانی مــان، طــی  حماســة دانشــجویان 
ــر و  ــل آمفی تئات ــت مقاب ــه دس ــاکارد ب پ
ــاد  ــر ب ضرب األجــل مســئولین گران قــدر ب
ــان  ــب قرنطیه م ــک ش ــم َکَم ــت و َک ــا رف فن

ــامیادی داد. ــح س ــه صب ــش را ب جای
صبحــی کــه حتــی مــا را از بــوی جشــن 

ورودی هــای ۹۹ نیــز محــروم ســاخت.
صبحی که آن شــور و نشــاط دانشجویی، 
نشســتن در اتوبوس هــای سوراخ ســوراخ، 
ــگاه،  ــئولین خواب ــا مس ــه  زدن ب ــر و کل س
همــه  از  و  لیلی ومجنون هــا  و  اســاتید 
جانســوزتر طعــم دلپذیــر جوانه هــای  لوبیــا 
بــه  همــراه دوغ مهتــاب را بــه حســرتی 

فرامــوش نشــدنی تبدیــل نمــود.
چشــمان  صبحگاهــان،  در  اکنــون 
روی  را  نیمه بازمــان  و  نیمه شــور 
ــم  ــکل زوم می کنی ــتطیل ش ــه ای مس صفح
ــم و  ــاال بیاوری ــتک را ب ــت دس ــا آن عام ت

ــری  ــار از یادگی ــی سرش ــوری کاس حض
را بزنیــم. ناگفتــه نمانــد اســاتید عزیــز هــم 
ــر  ــس برت ــان تدری ــه هم ــان ک از قلمروش
اســت کوتــاه نمی آینــد و بــا روخوانــی 
از پــاوری متعلــق بــه قــرون رنســانس 
بــه هرطریقــی می خواهنــد آســتین ها را 
ــات  ــه اقدام ــد و از جمل ــا بیاندازن ــه مچ ه ب
نوآورانه شــان هــم می تــوان بــه مــوارد 
زیــر اشــاره کــرد: حضوروغیــاب ســه گانه، 
ــه  ــروف ب ــبزی مع ــای س ــا تیک ه ــازی ب ب
اَگــری، کوییــز یکهویــی و اظهــار دلتنگــی و 
وب کم هــا!  روشــن کردن  بــرای  تقاضــا 
غافــل از آنکــه دانشــجو بیــدی نیســت کــه 
ــنده  ــد! )نویس ــرزد و بمان ــا بل ــن باده ــا ای ب

ــت( ــودش دانشجوس ــوز خ هن
البتــه ایــن  روزهــا دیگــر نیــازی بــه میتینگ 
اســتاد و دانشــجو نیســت. سیســتم آموزش 
همــان  یعنــی  یــزد،  دانشــگاه  مجــازی 
ســامیادمان، بــا ترقــی روز افزونــش یک تنــه 
ــج در  ــاب م ُفل ــاری اعص ــیوع بیم ــل ش عام
میــان فرهیختــگان اســت. جنابشــان تحمــل 
را  ورود  و  ندارنــد  را  ترافیــک  ســنگینی 
ــان  ــاس میلش ــر اس ــروج را ب ــدود و خ مح

نــمضیائی خا

آمدی جانم به قربانت

ه یزد نشــگا نشــجویان دا نجمــن اســامی دا : ا ز متیــا صاحــب ا
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- خسته نباشید استاد!
- متشکرم، شما هم خسته نباشید!

صــدای بســتن کتاب هــا و کشیده شــدن 
صندلی هــا روی زمیــن میــاد. از موهباتــی کــه 
می تونــه شــامل حــال دانشــجویی کــه ســاعت 
پنــج عصــر، صــدای آژیــر خســتگی مغــزش 
کل کاس رو برداشــته بشــه، اســتادیه کــه بــا 
اولیــن خســته نباشــید، حــال دانشــجوش رو 
می فهمــه و پنــج دقیقــه، فقط پنــج دقیقــه زودتر 
دانشــجوهاش رو مرخــص می کنــه. آخه شــما 
نمی دونیــد پنــج دقیقــه تــو دانشــکدة  مــا چــه 

غنیمتیه!
از  دارن.  مختلفــی  انــواع  دقیقه هــا  پنــج 
می دونــی  کــه  وقتیــه  دلچســب ترین هاش 
ــت  ــدی وق ــروع کاس بع ــا ش ــه ت ــج دقیق پن
ــا  ــر ب ــراغ خاط ــا ف ــه داری ب داری و درحالی ک
دوســتات گــپ می زنــی، از حیاط های دانشــکده 
می گــذری و عطــر دیوارهــای خشــتی و گلی رو 

تنفــس می کنــی. حتــی شــاید بعضــی وقت هــا 
بی خیــال همــه روی نیمکــت چوبــی کنــار 
حــوض و زیــر درخــت انــار بشــینی و ســرت 
ــه آب  ــا کفشــت آروم ب ــن و ب ــدازی پایی رو بن
ضربــه بزنــی. زل بزنــی بــه امواجــی کــه تــو 
آب درســت کــردی و بــه هیچــی فکــر نکنــی. 
ــزی  ــا و قرم ــمونی حوض ه ــی آس ــذاری آب ب
رو  چشــم هات  بی قــرار  ماهی گلی هــای 

ــده. ــوازش ب ن
ــه ات هــم صــرف ســام   ــج دقیق ــه پن  ممکن
کــردن بشــه. آخــه ســام  کــردن تــو دانشــکدة 
مــا، از اوجــب واجباته. مثل معارفــه دادن. اصا 
ایــن یــه رســمه! اوالش ترســناکه، بــا لبخنــد به 
همــه ســام می کنــی درحالی کــه هیــچ کــس 
رو نمی شناســی.    امــا کم کــم قیافه هــا آشــناتر 
می شــه و لبخندهــا هــم دلنشــین تر. حس و حال 
ــوذ  ــت نف ــو روح ــتر ت ــدت بیش ــة جدی خون
می کنــه. آخــه کــدوم دانشــکده ای پیــدا می شــه 
که از راه کاس تا ســلف، با بیســت نفر ســام 

و احوال پرســی کنــی و گــرم بگیــری؟ تــازه این 
بیســت نفــر بــرای روزای خلوتــه!

ــرف  ــت ص ــه از وقت ــج دقیق ــم پن ــاید ه ش
دویــدن بشــه. دویــدن بــه ســمت میــز 
صبحانــه ای کــه بچه هــای ورودی ســال قبــل، 
بــرای ورودی هــای جدیــد آمــاده کــردن و 
ــا چــای داغشــون  ــت رو ب ــار زبون ــر ب ــو ه ت
می ســوزونی یــا دویــدن به ســمت چــای 
جشــن یلدایــی، کــه تــو اون شــب ســرد ســال، 
ــا  ــی ده ی ــت م ــوض نجات ــار ح ــخ زدن کن از ی
حتــی چــای روز شهرســاز کــه فقــط به  خاطــر 
ــا  ــی نخــورده باشــی ی اینکــه کیکــش رو خال
چای هــای دیگــه ای کــه هــر روز تــو دانشــکده 
ــاره.                                                                                                                                            ــت در می ــتگی رو از تن ــه و خس ــه راه ب

                     
پنــج  دقیقه هــا،  پنــج  غم انگیزتریــن  از   
دقیقه هایــی هســتن کــه آدم صرف فکــر کردن 
به خاطراتش می کنه!                                          االن 
ــون  ــم. وقتم ــاد داری ــا زی ــج دقیقه ه ــن پن از ای
ــد  ــط چن ــذا فق ــا غ ــه از کاس ت ــره. آخ آزادت
ثانیــه طــول می کشــه.              چنــد ثانیــه طــول 
می کشــه تــا اســتاد و لپ تــاپ و کاس و همــه 
دانشــجوها رو بــه آشــپزخونه ببــری تــا ناهار 
بخــوری!   چنــد ثانیــه تــا چــای فاصلــه داری و 
ــال ها      ــدازة س ــه ان ــاش ب ــوض و ماهی ه از ح

دوری.                                                        بوی 
دیوارهــای خشــتی و گلی فقــط تــوی خیاالتتــه 
ــد  ــط چن ــی!« فق ــه همگ ــام ب ــتن »س و نوش
ثانیــه طــول می کشــه.                  می خــوام 
برگــردم بــه همــون وقت هــا، همــون روزایــی 
کــه کلــی از ایــن پنــج دقیقه هــا داشــتم.                                                
ولــی االن فقــط می تونــم قــول بــدم ایــن دفعــه، 

ــم! ــام رو بدون ــج دقیقه ه ــک پن ــدر تک ت ق

انداختــن  بیــرون  بــا  و  پیــاده می کننــد 
ــه  ــش را ب ــدگان دان ــتاد از کاس، جوین اس
ــان  ــان مهم ــن روزهایش ــی ای ــا دلخوش تنه

می کننــد!
اگــر بخواهــم از مضــرات و فواید شــاهکار 
ــاید  ــم، ش ــان بگوی ــازی برایت ــوزش مج آم
مــرغ ســحر دیگــر نالــه نفرمایــد. پــس شــما 
را بــا آخریــن دســت آوردم تنهــا می گــذارم. 
باتوجــه بــه شــرایط پیش آمــده، هیــچ زمانی 
امــکان تؤافــق میــان مثلــث عشــقی اســتاد، 
ســامیاد، دانشــجو وجــود نــدارد. چــرا کــه 
همیشــه ریگــی در تــه کفشــی وجــود دارد!

یمی کر نــم خا

میرزائی نــم خا

پنــج دقیقــه دلتنگــی

ریگ تــه کفش


