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سخن مدیر مسئول 

عرض سالم و ادب خدمت تمامی عالقمندان شعر و ادب و خوانندگان محترم نشریه انارستان

نشریه ای که در حال حاضر پیش روی شماست، حاصل تالش و ذوق هنری اعضا فعال و اهِل قلم کانون 

فرهنگی ادبی انارستان است؛ که با صاحب امتیازی کانون فرهنگی انارستان آماده و منتشر شده است.

برنامه زمانی انتشار این نشریه به صورت دوماه نامه می باشد؛ که امیدواریم این برنامه به بهترین شکل 

ممکن جامعه عمل به خود بپوشاند.

غایت نهایی ما در این نشریه انتشار آثار و معرفی دانشجویان هنرمند و خوش ذوق کانون شعر و ادب، 

ارتقا سطح فرهنگ مطالعه و آشنایی و انس هرچه بیشتر با شعر و ادب می باشد.

مطالب نشریه متناسب با موضوع هر شماره در چند بخش ارائه خواهد شد، که از نظِرمحتوایی شامل 

بخش های »ادبی«، »طنز«، »معرفی و آشنایی«، »مصاحبه یا گزارش« و »مسابقه« خواهد بود؛ که در 

ادامه به توضیح هربخش می پردازم.

در بخش »ادبی«، به انتشار متون و اشعار اعضای اهِل قلم کانون شعر و ادب انارستان می پردازیم و 

گوش جان به آثار نوشته شده از سویدای وجود بچه های اهِل قلم می سپاریم. 

 در بخش »طنز«، به بررسی موضوع هرشماره با زبان طنزگونه و نگاِه نقادانه می پردازیم تا لحظاتی هرچند 

کوتاه لبخند را روی لب های شما عزیزان بیاوریم و کمی از تلخِی واقعیت های غیرقابل انکار کم کنیم.

در بخش »معرفی و آشنایی«، به طور کلی 4 محور را دنبال می کنیم که شامل معرفی اشخاص، معرفی 

کتاب، معرفی فیلم و معرفی موسیقی می باشد و البته بجز این شماره از شماره های بعدی به بررسی دو 
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مورد از این موارد می پردازیم؛ تا بستری هرچند کوچک برای آشنایی با فرهنگ و ادب ایران و جهان 

فراهم گردد.

در بخش »مصاحبه یا گزارش«، که در هرشماره به یکی از این موارد می پردازیم، یا در کنار یکی از عزیزان 

و عالقمندان شعر و کتاب هستیم و یا گزارشی در خصوص اتفاقات اخیر شعر و ادب تقدیم می کنیم تا 

ادبیات را کمی ملموس تر و از فاصله نزدیک تر ببینیم و لمس کنیم.

و در بخـش نهایـی یـا »مسـابقه«، هدف ما ارتباط بیشـتر با خوانندگان نشـریه و عالقمندان شـعر و 

ادب می باشـد و هدیـه ای هرچنـد ناقابل هـم تقدیم شـرکت کنندگان این بخـش خواهیم کرد.

امیدوارم از خواندن این نشریه که در این شماره با موضوع »آموزش مجازی« آماده  شده  است؛ لذت ببرید 

و با نظرات خوب خود، ما را در بهبود شماره های بعدی نشریه یاری کنید.

حانیه توتونی، مدیر مسئول نشریه شعر و ادب انارستان 

رشته علوم تغذیه، ورودی مهر 96
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از دلی تنگ در روز های پاییز ۹۹ 

ــه  ــته وارم ب ــیده و خس ــای کش ــا قدم ه ــزی راه ام رو ب ــای پایی زرد و نارنجی ه

رقــص کوتاهــی در ایــن هــوای نــه چنــدان گــرم درمیــارم... 

ــاید  ــم، ش ــرش بودی ــاید خیلی هامون منتظ ــید، ش ــم رس ــال ه ــز امس پایی

ــا رفیق هــا  ــدار ب ــم، شــاید هــم لحظــه دی برنامه هــای دور و درازی چیده بودی

کرده بودیــم،  مــرور  ذهن مــون  تــوی  صدبــار  هم دانشــگاهی ها مونو  و 

ــا پاییــزی  ــاره ب ــا امیــد خاطره ســاختن دوب عکس هــای پاییــزی گذشــته رو ب

ــم.  .. ــم؛ و تصــور کردی ــم؛ ذوق کردی ــگاه کردی ــود ن ــه در راه ب ک

ــا نشــد،... نرســید،... رویاهــا بــه حقیقــت نپیوســت و روزامــون زیــر غبــار  اّم

ــد... ــته تر ش ــی خس دلتنگ

 دلــم می خــواد همه جــا، تــو تلویزیــون، تــو رادیــو، تــو خیابونــا، تــو ســایت ها 

ــم و بشــنوم کــه  ــو بلندگــوی گلدســته های مســجدا ببین و رســانه ها حتــی ت

: میگن

 تموم شد... همه چیز درست شد و کرونا برای همیشه رفت...

 ولی می رسه اون روز ...

فقط باید قوی باشیم، دل ها مونو قوی کنیم و عزم هامون رو هم، جزم ...

همه ِی همه مون  ...

اون وقت میاد اون روز...

میرسه اون پاییز ...

پاییز هـــای دلتنگی مونـــو بـــا خنده هـــا و حرفـــای نگفته مـــون به هم، 

رنگی رنگـــی می کنیـــم ...

 پاییزهــای رنگــی رنگــی بــا خنده هــا و حرفــای رنگــی رنگــی از روزگارانــی کــه 

ــم. ــم خاطره هــا می کنی ــت تقوی ــم، ثب بی هــم ســپری کردی

پاییز  99 

زهره سادات حسینی

سردبیر نشریه ادبی فرهنگی انارستان

رشته علوم تغذیه، ورودی بهمن 96
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توجــه: قبــل از خوانــدن متــن دســت ها و چشــمان خــود 

را بادقــت بشــویید. ):

زمان مثل همیشه روی ریتم خاص خودش حرکت می کرد، 

کنار  در  شکوفه ها  شکفتن  شده بودن،  سپری  سرد  روزهای 

رقص برگ ها همراه با نفس مالیم نسیم خبر از اومدن اولین 

دخترِ  بهار رو میداد…

دیدوبازدیدها، طعم خوش شیرینی های تروتازه، پسته های 

خندون ظرف  آجیل، چیدن سفره هفت سین، عیدی گرفتن 

از بزرگترها، پوشیدن لباس نو همراه با کلی رویداد جذاب…

با  معمول،  طبق  هم  ما  و  بود  سال  اواخر 

کوله باری از درس راهی دانشگاه می شدیم، 

محفل کوچیک حرف هامون سلف دانشگاه 

بود، لذت شنیدن نوای خوش خسته نباشید 

با  بود،  وصف ناپذیر  برامون  استاد  زبون  از 

امتحان دادن  بار  زیر  از  رنگارنگ  بهونٔه  کلی 

شونه خالی می کردیم، باهم تولد می گرفتیم، 

خاطرات  و  می گفتیم  ترمکی  ناب  دوران  ماجراهای  از 

ریزودرشت رو در قاب دوربین به یادگار ثبت می کردیم.

به  رو  زنگ خونمون  ناخونده  مهمون  یه  سرزده  و  دفعه  یه 

صدا درآورد، یه ویروس خیلی کوچیک که اصال قدرتش شبیه 

اندازش نبود.

اسب چموشش  بر  تاج دار سوار  ویروس  این  که  رسید  خبر 

داره دنیا رو تصاحب میکنه و به کشور ما هم به زودی میرسه.

و  رفت  آرزوها  سرزمین  به  آدم ها  خاطراِت خوش  بادبادک 

یهویی همه چی تغییر کرد…

از  نبود،  خبری  خوشحالی  و  جشن  از  دیگه 

مدرسه و دانشگاه خبری نبود، دیگه بازار بوی 

عید رو نمی داد، خاکستِرغم روی خوشی هامون 

نشست و روزگار نقشٔه دیگه ای واسمون رقم 

مثل  و  فروریخت  زندگی  پازل  آروم  آروم  زد، 

خودش  به  شدن  مجازی  رنِگ  درس هامون 

گرفت…

آرزوهایی

از جنس خاطره

9



به دیدن غروب دل انگیز آفتاب از پشت پنجره بسنده کردیم، 

اّما چه طور  خبر می شدیم،  با  حال هم  از  تصویری  تماس  با 

می تونستیم از پشت یه قاب شیشه ای احساسمون رو بیان 

کنیم و گرمای محبت اطرافیانمون رو حس کنیم؟

دلمون برای صدای مادربزرگ و پدربزرگ هامون تنگ شده بود 

ولی به گوش دادن صدای مهربونشون از پشت تلفن اکتفا 

کردیم، لبخند زیبای آدم ها پشت ماسک های جورواجور رفت 

داریم  دوستشون  که  کسایی  کشیدن  آغوش  در  شد،  گم  و 

برامون خاطره شد…

انگار چرخ دنده های زندگی از حرکت بازایستاده بودن، ما هم 

مثل یک پرنده درون قفس تنهایی خودمون گرفتار شدیم و 

پرواز برامون آرزو شد…

حاال دلمون پرمیکشه برای همون لحظه هایی که بی توجه از 

کنارشون گذشتیم…

عجیب دلتنگ تکراریم…

چای  نوشیدن  برای  قشنگ،  و  ساده  روزهای  همون  تکرار 

کنارهم و شیرین کردن کام زندگی با همون یه حبه قند…

نگاه  به دنیامون  این دوران سخت دوباره  تو  چه خوبه که 

کنیم…

مروارید شادی رو تو صدف صبر بذاریم که مبادا ترک برداره، 

به کتاب قول رفاقت بدیم، دانش رو هم سفر اندیشه هامون 

کنیم، با یه فنجون مهربونی زندگی عزیزانمون رو گرم کنیم، 

اشتباهات گذشتمون رو در دفتِرخاطرات به یادگار بذاریم و 

نوشتن فصلی نو در دفتر زندگی رو آغاز کنیم.
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پایان شب تیره و تار خیلی نزدیکه، دوباره نور خورشید به آفتاب گردون باغچمون میتابه، ترنم 

زیبای بارون غنچٔه لبخند رو روی لب هامون میاره و پادشاهی بهار از راه می رسه.

فقط کافیه یادمون بمونه جوانٔه امید رو به امید زندگی، توی قلبمون زنده نگه داریم.
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بخند مثل انار



X صبح آبان سال هزار و چهارصد و

هنوز هم بعد از گذشت این همه سال، کالس آنالین هشت 

صبح برگزار می شود. شاید باورتان نشود!

استاد شاد و قبراق و احتمااًل با شلوار  راحتی کشی پای سیستم 

می نشیند ، دفترچه »نفرین دانشجو« را برای چک کردن مبحث 

نفرین شده ی 8 صبح باز می کند و به خیال خودش با هر بار 

تکرار جمله »همانطور که حتما از جلسه های قبل یادتون هست 

و مطالعه کردید...!!« دانشجو در دریایی از عرق شرم خود شنا 

واقعیت  اّما  رود  می  قبل  جزوه جلسات  به سمت  و  می کند 

این است که فرِد خجالت زده هندزفری به گوش، زیر پتو لبخند 

پت و پهنی می زند، در جواب استاد سری تکان می دهد و باقی 

استفاده  درخواب«  »یادگیری  تاییدشده ی  تکنیک  از  را  کالس 

می کند.

بگذارید کمی راحت تر باشم و کمی صمیمی تر صحبت کنم، به 

دور از رسمیت حاکم بر آموزش دانشگاه ها، درست مثل زمانی 

که با آموزش دانشگاه ها تماس می گیری و پاسخی نمی گیری. 

همونقدر رها و بی مشغله، همونقدر آزاد.

از حق نگذریم در این دوران بازدهی کالس ها هم باال رفته؛ 

مثاًل دیگه با زل زدن استاد تو چشم ها تمرکزتو از دست نمیدی 

و همه تمرکزت به این نمیره که االن به چشم چپ نگاه کنی یا 

راست و در آخر به این نتیجه برسی که به بین دو چشم نگاه 

کنی بهتره!

با  به درس  خسته میشی  دادن  وقتی وسط گوش  مثاًل  یا 

یک کلیک استاد را به یک آنتراک اجباری چند ساعته دعوت 

می کنی و بدون نگرانی برای ثبت رکورد جدید بازیت اقدام 

می کنی.

خوش  هم  اساتید  مذاق  به  همینطور  مجازی  آموزش  البته 

اومده و الحق به فکر دانشجوها هم هستند.!

مثاًل غروب های جمعه برای اینکه دانشجو دچار افسردگی نشه 

یهو 5 ویدئویی که از ترم قبل تو آرشیو دارند، همراه با یک 

تکلیف که مهلت دو روزه داره آپلود می کنند.

اینطوری سر دانشجو نه تنها برای غروب جمعه بلکه برای دو 

آموزش مجازی

یا دردسر مجازی
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روز آینده اش هم گرم میشه تا حتی وقت نکنه که دچار پسا 

افسردگی غروب جمعه بشه چه رسیده به خود جمعه.

و اینجاست که شاعر میگه: غم جمعه عصُر... غریبی حصُر... یه 

دنیا سواُل تو سینه ام گذاشتی...

البته نا گفته نمونه، کالس های مجازی باعث صرفه جویی در 

اّما برای هزینه ها تاثیر برعکس داشت؛ مثاًل شما  وقت شد 

فکر کن همینطور که تو باجه دفتر امور مشترکین، با ماسک 

از پشت سه الیه پالستیک درحال دادزدن هستی تا کارمند 

قبض  کرونا  از  بعد  بفهمی چرا  و شما  بشنوه  محترم صداتو 

کرونا  نکنم  اشتباه  اگر  )آخه  کشیده،  فلک  به  سر  موبایلت 

سیستم هزینه های اینترنت ملی را هم ویروسی کرده(، استاد 

هم در گوش ات همراه با نوای نوش جان کردن چای و کیک 

مبحث nام از فصل نفهمیدنی هارا شروع میکنه.

می کنم  فکر  اساتید  از  ما  دوری  و  مجازی شدن کالس ها  با 

اساتید به اشتباه دانشجوها را با قدرت های ماوراء الطبیعی 

و فضایی به یاد میارند که هنوز تو کمپانی مارول قفله! مثل 

پاسخ گویی به 15 سوال تشریحی با توضیحات کامل در بازه 

زمانی ای که معادل 11 دقیقه در روز در زمینه!!

با وجود همه این تغییرات، الحق به انصاف بعضی چیزها ازنظر 

ماهیت هیچ تغییری نکردند؛ مثاًل قبل تر ها با اساتید که کاری 

داشتیم نه تو دفترشون پیدا شون می کردیم و نه تالشمون برای 

دسترسی بهشون به نتیجه می رسید. االن هم سیل پیام های 

خوانده نشده مون و گاها خوانده شده و جواب نداده مون گویای 

تغییر نکردن شرایط هست.

 X خالصه که جانم بگه براتون ما در سال هزار و چهارصد و

به همت رعایت کردن به درد نخور مردم همچنان به خاطرات 

همچنان  ما  مردم  و  میشه  افزوده  مجازی مون  کالس های 

بااقتدار تمام ناشدنی از هیچ تالشی فروگذار نیستند.
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پژوهش بازی

و دانش فروشی

)از همان آغاز که چشمان کودکی من در روستای قنات نو آرام آرام 

به روی آب و سبزه و گل باز می شد، فقر در خانه گلی ما دندان 

می فشرد و بی هیچ تناسبی هم بازی روز و شب ما شده بود. من 

اگر به ناچار آن روزها با او بالیدم، این روزها اّما به راستی به او 

می بالم؛ که از او دریافتنی ها دریافتم و آموختنی ها آموختم.(

از شرح زندگی دکتر کاووس حسن لی به زبان  این چند خط 

خودش است، شاعری معاصر و متولد سال1341، که نه تنها طبع 

شاعرانه اش در سبک های متنوعی مانند طنز، غزل، اشعار کودکانه 

و... نمود پیداکرده؛ که فعالیت های هنری اش نیز عالوه بر شعر در 

زمینه های گوناگونی چون تحقیق و پژوهش، تدریس در دانشگاه 

و حتی سفرهای بین المللی در جهت تعلیم و تبلیغ فرهنگ و زبان 

فارسی؛  گسترش یافته است.

تاکنون نیز دو کتاب، چندین فیلم و یک پایان نامه ی دانشگاهی 

از زندگی دکتر حسن لی به ثبت رسیده است و نام ایشان در 

رسانه های داخلی و خارجی به سبب تاثیرگذاری در گسترش زبان 

فارسی شناخته شده است. از آثار دکتر کاووس حسن لی می توان 

به »فرهنگ سعدی پژوهی«، »راهنمای موضوعی حافظ شناسی«، 

»دیگرگونه خوانی متون گذشته«، »کارنامه تحلیلی خیام پژوهی« 

و کتاب های شعر »پشت کرشمه های مرمره«، »رنگ از رخ تمام 

قلم ها پریده است« و »من ماه تابانم« )مجموعه شعر کودک( 

اشاره کرد.

مدیری از مدیران خداداد                      به استادان فاضل پند می داد

که: ای دانشوران نکته آموز                    حقیقت باوران عالم افروز

بدانید این که دنیا در شتاب است          حضور ما در آن بی اجتناب است

نگاه ما در این میدان کالن است            فراتر از زمین است و زمان است

نگاه ما به آفاق جهانیست                     تنک مایه شدن در شان ما نیست

به تعداد مقاالتی که داریم                     ره فرزانگی را می سپاریم

مهم امروز »تعداد« است و »آمار«            ندارد هیچ کس با کیفیت کار

بهای هرکسی از ما عیان است:              به قدر وزن »آی اس آی« مان است

زمین با مهر »آی اس آی« برجاست        سپهر از لطف »آی اس آی« برپاست

قیامت هم که تاریک است قطعًا           شود با نور »آی اس آی« روشن

جهان بی نور »آی اس آی« کور است      وجود او وجودی بی شعور است

اگر معیارتان معیار علمیست                  وزانت در مجالت وطن نیست
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مجالت وطن کمتر وزینند                       همیشه در ردیف آخرینند

ازاین رویند در چشم افاضل                     شبیه جنس تولیدات داخل

در اینجا هم رقابت اصل کار است            برای آن که این یک کارزار است

بسیط علم میدان نبرد است                    ز میدان برنگردد هر که مرد است

رقابت در حقیقت عین جنگ است          قلم در دست ما مثل تفنگ است

رقیبان را نباید داد فرصت                       خطر را کشت باید باسیاست

چه باکی باشد آن شیر ژیان را                 که زیر پا گذارد دیگران را!

چنان با آب وتاب از جنگ می گفت           که طنزم باز اعصابش برآشفت

قلم بی اختیار من روان شد                       و با این مثنوی رطب اللسان شد:

نمی دانم چه شد کم کم چنین شد            چرا »صورت« چنین مسند نشین شد

چنان جذاب شد صورت که معنا               فنا شد در همین صورتگری ها

اگر دانش چراغی پرفروغ است                 بدون نور اندیشه دروغ است

گران قدر است مروارید دانش                   ولی هرگز نباشد قدر بینش

چرا اندیشه کم کم شد فراموش               چراغ بینش ما گشت خاموش؟

پریشب بهِر کاری پرس پرسان                 شتابان می گذشتم از خیابان

به روی تابلوی دیدم نمایان                     نوشته: »مرکز دانش پژوهان«

ز روی کنجکاوی های شامل                     مسیرم کج شد و رفتم به داخل

گروهی دیدم آنجا شاد و شنگول              سر هر یک به کاری هست مشغول:

یکی در حال مونتاژ مقاله است                 یکی سرگرم تنظیم رساله است

یکی در حال دانش نامه بازیست               یکی مشغول پایان نامه سازیست

یکی استاد در جعل مدارک                      یکی سرگرم کاِر سفته و چک

مدیر مرکز آمد پیش من زود                    و در یک لحظه صدها نکته فرمود

که: ما همواره در فکر شماییم                   گره هر جا که باشد می گشاییم

خبر دارید اوضاع وطن را؟                       تِب واگیر دانشجو شدن را؟

خبردارید این خودباوری را؟                     بساط سبز دانش گستری را؟

دهات ما همه با فکر محکم                     مزّین شد به دانشگاه کم کم

به تدبیرات مسئوالن دلسوز                    وطن پر شد ز دانشگاه هرروز

هزاران چشم دانشجو به اینجاست          دوای دردشان در مرکز ماست

برای این همه جویای دانش                    جوابی نیست جز دست نوازش

تقاضای نوشتاری زیاد است                    از این سو نیز همکاری زیاد است

دوسه روزه مقاله می نویسیم                    دوسه ماهه رساله می نویسیم

دمادم از سر لطف و ترحم                       گره وا می کنیم از کار مردم

یکی خواهان تکلیف کالسیست               یکی دنبال متنی اختصاصیست

یکی گیر است کار ارتقایش                     عقب افتاده آن یک پایه هایش

در این جا صد رقم تألیف داریم                برای هرکسی تخفیف داریم

یکی از این مدیران توانا                          مقاله میخرد هرماه از ما

مدیری الیق و زبر و زرنگ است                ولیکن وقت او بسیار تنگ است

اگر تحصیل او غیرحضوریست                ولی مدرک برای او ضروریست
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شب و روزش چو در خدمت شود طی    ز سوی ما حمایت می شود هی

اگر خواهد خیالش تخت باشد                ضمانت می کنیم از صفرتا صد

مهم امروز »تعداد« است و »آمار«            کسی را نیست با کیفیتش کار

مجله های داخل سختگیرند                   مقاله را به سختی می پذیرند

ولی با خارجی ها نیست مشکل              به آسانی شود طِی مراحل

همین امروز با این که خماریم                چهار اکسپِت »آی اس آی« داریم

زمین با مهر »آی اس آی« برجاست        سپهر از لطف »آی اس آی« برپاست

خالصه مرکز ما بی بدیل است                تمام انتشاراتش اصیل است

تمام کار ما بی پرده پوشیست                چرا؟ چون مرکز دانش فروشیست

دهانم باز بود از هاج و از واج                سرم مّواج از آن مرد وّراج

بدون حرف بیرون رفتم از در                  شدم غرق خیاالت مکدر:

از اظهارات آن مرد ُمَشعَبد                     مرا یاد آمد آن مسئول ارشد

چقدر احساس آن ها مثل هم بود!          تفاوت ها چرا آن قدر کم بود؟!

چه پیش آمد که ما اینجا رسیدیم؟         چرا هرسال خود را سر بریدیم؟!

چنان گشتیم در صورت گرفتار                که شد آیینه ی اخالقمان تار

غبارآلوده شد آن گونه میدان                 که گم شد گوهر اخالق در آن

چنان جذاب شد صورت که معنا             فنا شد در میان شور و غوغا

مگر از ریشه ی حق نیست تحقیق           چرا در حق گزینی نیست توفیق

مدیران هی عوض گشتند هرسال          ولی فرقی نشد حاصل از این حال

گرایش ها اگر هم راست باشند                 از این منظر همه از یک قماشند

چه فرقی می کند حرفی که بیجاست         میانه رو بگوید یا چپ و راست

قضاوت می شود با این مشاعر                  پژوهش مثل آموزش به ظاهر

مقدس شد چنان »آمار« و »اعداد«             که اصل معنویت رفت بر باد

اگر این گونه ماند وضع کشور                    پژوهش را نباشد حال بهتر

به جای حکمت و عبرت گرفتن                  شده کار همه سبقت گرفتن

ربودن لقمه را از این و از آن                      تناول کردن از اموال آنان

کالمی را اگر شاگرد از استاد              به نام خود به خورِد دیگران داد

کریمان جرم او سنگین نگیرند                  به نوعی پوزشش را در پذیرند

زبانم الل اگر برعکس این شد                    »امین المله« »امال سارقین« شد

زمان مجلس ختم است دیگر                   برای دانش و اخالق کشور

بدزدد گر فقیر ناگزیری                             کمی از مال ثروتمند سیری

ندارد آن فضاحت که پلنگی                      رباید طعمه از خرگوش لنگی
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کووید را نوزده

نخوانیم

به یاد داشته باشـــیم هیـــچ گاه قصورات خودمـــان را پای  

عزیزانمان ننویســـیم تا مبادا در چشـــم بـــزرگ و کوچک 

خـــراب شـــوند. کووید شـــاخه نبات اســـت، آب حیات 

اســـت، دافع آفات اســـت و صاحب کرامـــات و مزّین به 

جمیع کمـــاالت. همچنین خدمت حضرات عارض شـــویم 

کـــه بیت آخر ایـــن عریضه، کمی بدآمـــوزی دارد.

چـــرا که فی الحال می بایســـت از روبوســـی بـــا عزیزان 

پرهیـــز نمود؛ حتی بـــا رعایت اصول ایمنـــی. لیکن امید 

اســـت مابقی را به گوش جان شـــنیده و عمل نمایید که 

از لطایف و اشـــارات است.

خوانیم
کووید را نوزده ن
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مـرحـبا    لــوطـی،  کـوویـد    نوزده

گرد     راهت     را   فدا   گردم   عزیز

نوزده    آخر    زبانم    الل    چیست؟

ول کن آن ها را که فحشت  می دهند

قسمت   ما   اهل دل   بدنامی  است

حرمت  لوطی چه  مـی دانند چیست؟

سوز     دارد     داغ    نمره    زیر   ده

صبح   دانشگه   روی   ناالن  به   زور

جـای   رفتن   از   پی   یک  لقمه نان

لطف  تو  کرد  این  جهان  را زیر و رو

گرد  و  طوفان   تو  ما  را ساخت  باز

نمره ها   سنگین  و   رنگین   گشته اند

جای  منفی  می خورم با عشق و حال

هم ز  با چه  گر ا ر  کا ظ  لحا ز  ا

خوب    می چرخد   به   کامم   روزگار

ماچ      پر آبی        بدهکار       منی

خــوب مــوقــع آمـــدی آخــر ِز َره

گـر  نـگویـم  راسـت نـامـردم عـزیـز

کار  تـو  غـوغـاست باالتـر  ز  بیست

عـده ای چـون مـا تـو را بـر سر نهند

فحش  این  نامردمان  از خامی است

درد مشروطی چه مـی دانند چیست؟

پیش    اهل    خانه    رفتن   رو سَیه

تا    ز    ترس    غیبتی   یابی  حضور

درس   خوانی   با   دالر   سی  تومان

زنده    شد    در   دل   امید   و   آرزو

گشته ام   با   درس خوانان   هم تراز

دیگر   از   هفت  آسمان  بگذشته اند

در     کالس     درس     آب    پرتقال

همچنان    بیکارم    اّما    نیست  غم

ِچرت   گفتم   هرچه   گفتم   از  دالر

با        مراعات        اصول      ایمنی
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آماتور 
سیزده به در بود.

داشتم با بابا شطرنج بازی می کردم.

تو حین بازی همش می گفت: فالن حرکت دیگه کیش و ماتی.

منم حرص می خوردم و درعین حال ُکری می خوندم که شتر در خواب بیند پنبه دانه!

یهو با ُبهت برگشت گفت: تو چرا این مدلی بازی می کنی؟

گفتم: چشه مگه ؟ به این خوبی!

گفت: آره خوبه، فقط بدیش اینکه اصال نمیشه حرکت بعدیتو پیش بینی کرد!

خندیدم و گفتم: همینه که هست!

نگام کرد و اسبشو برداشت و قبل از گذاشتن دوباره ش تو صفحه گفت: میدونی تو 

بازی شطرنج کی برنده است؟

گفتم: کی؟

مهره رو گذاشت و گفت: اونی که بتونه تعداد حرکت بیشتری از رقیب رو پیش بینی 

کنه و براش برنامه ریزی کنه.  ولی میدونی ِکی خیلی راحت می بازی؟ 

گفتم: نه. ِکی؟

گفت: وقتی با آدمی بازی میکنی که آماتوره! 

با چشای گرد شده نگاش کردم و گفتم: جانم؟!

گفت: میدونی چرا؟ چون تو هدفت برده و اون فقط داره بازی میکنه، بدون اینکه 

حتی به برد فکر کنه! چون اصال برد و باخت براش مهم نیست؛ ولی تو انقدر همیشه 

با آدمایی بازی کردی که درگیر برد و باخت بودن که االن نمیتونی باور کنی یکی پیدا 

بشه که حرکاتش بدون برنامه ریزی باشه.

حرفی برای گفتن نداشتم و تا آخر بازی فقط سکوت کردم، ولی یادمه اون بازی رو 

از بابا بردم.

نه بخاطر اینکه شطرنج بلد باشم ها نه، من اصال شطرنج بلد نیستم هر دفعه هم قبل 

از بازی بابا باید یک دور هم قوانین و هم نحوه حرکت مهره ها رو از ب بسم اهلل برام 

توضیح بده! من اون بازی رو بردم چون اصال برای بردن یا باختن بازی نمی کردم...
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نگاه های محتاطانه، بوی بِد دهان، شکِم خالی...

پسرک کلی فال تو دستشه؛ نفس عمیقی میکشه و وارد کافه 

میشه...

شکِم بزرگ، سیبیل های پرپشت، سرش کمی کچل...

تنها مشترِی این ساعِت کافه؛ مرد میانسالی که کالهِ  قهوه ای 

رنگ به سر داره روی میز کنار دیوار نشسته و از زمین و زمان 

شاکیه...

پسرک که لباس آبی رنگ به تن داره، جلو میره... 

+آقا فال میخری؟ 

مرد میانسال به نه گفتن کوتاهی بسنده میکنه، حتی سرشو 

هم باال نمیاره...

اّما ماجرا به همینجا ختم نمیشه و پسر سماجت بیشتری به 

خرج میده.. .

پسرک  گوش  زیِر  آبدار می خوابونه  کشیده ای  میانسال  مرد 

)سکوِت کافه و دل پسر همزمان شکسته میشه( 

فال هایی که کف زمین پخش و پال شده...

چند ثانیه بعد ضجه های پسرک به گوش میرسه که با صدای 

آرام موسیقی درهم آمیخته اّما کسی توجهی بهش نداره...

قراره  که  بیشتری  کشیده های  به  و  میکنه  فکر  پدرش  به 

بخوره، شایدم به چشم های مادرش که دیگه طاقت دیدن 

کتک خوردن بچه شو نداره...

پسرک تعدادی از فال ها که همچنان سالم مانده را از زمین 

جمع کرده و به زحمت سمت خروجی به راه افتاده...

باریستای جوان صداش میکنه: پسر! آهای پسر!

توجهی نمیکنه و دور میشه... باریستا با پول و کاپ کیکی 

در دست به سمت خروجی میدوه و هر دو از شعاع دیِد مرد 

جوان  باریستای  و  جلو  در  )پسرک  میشن  خارج  میانسال 

پشت سرش( ... در کسری از دقیقه باریستا با خیال آسوده 

و قدم های آهسته برمی گرده...

حافظ  نام  روش  پیشخوان،  رو  میذاره  دستشه  تو  که  فالی 

میدرخشه...! 

گفتم: »هوای میکده غم می برد ز دل« 

گفتا: »خوش آن کسان که دلی شادمان کنند«

کافه

کافه
ل

ی او
ساالر

مهدیه 
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بی چهره 
احساسات کوچکم میان برگ های یک دفتر جان داده اند؛

دلم رهایی شان را می خواهد از حصار تیره ی نشسته بر قلب نیمه کاره ام.

لبخند می زنم؛

دلم را باز می کنم؛

می خندند؛

دلم می گیرد؛

کمی می میرم.

کنار گلدان کوچکم می ایستم؛

لبخند می زنم:

»دوستت دارم«!

برگ های کوچک زیبایش می خشکند؛

            زرد میشود؛

                       گلدان خالیست.

مقابل آیینه می ایستم؛

خیره در نگاه سرِخ کدر دخترکی با صورت پاک شده از صفحه ی آن.

من

خودم هم

گمش کرده ام

میان صفحات خاک خورده ی یک تقویم.

لبخند می زنم،

به روی تابلویی از نفرت،

به صورت مبهم یک تصویر پست.

قدم هایم پاک می شوند از سِر زمین؛

دیگر هیچ در آیینه نیست.
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سالم شعر بلندم، سروِدتكراری

سالم جان و دل من، جنوِن ادواری

چقدر تلخی و دلچسپ، چقدر مسمومی

تو از تباِر سیه قهوه های قاجاری

تو از ازل كه نشستی به این دِل متروك

هنوز هم به لبم بوسه ها بدهكاری

بگو عزیِز دِل من، بگو، دوباره بگو

بگو كه مثل قدیمی، كه دوستم داری

ی
جار

قهوه قا
ی پور

سا گلد
مه
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کمی چند با بزرگان ادب    



)من غرور مطلقم آیدا و افتخار من این است که بنده ی تو 

باشم...(

و  می شناسیم  ما  همه ی  را  آیدا  کوچکش  خدای  و  شاملو 

می توان گفت آن ترکیب رویایی عصر پاییز و چای تازه َدم 

 14 هستیم،  مدیون  بهاری  روز  یک  به  را  خواندن  شاملو  و 

فروردین 1341، اولین مالقات احمد شاملو و آیدا، آیدا نقطه ی 

عطف زندگی شاملو بود که در اوج توقف آفرینش هنری احمد 

وارد زندگی او شد و به گفته ی خود شاملو )هرچه می نویسم 

برای اوست و به خاطر او، من با آیدا آن انسانی را که هرگز 

در زندگی خود پیدا نکرده بودم پیدا کردم.( این در حالی بود 

که ازدواج آن ها در سال 1343، سومین ازدواج شاملو در سن 

39 سالگی بود. پس از این آشنایی قلم یخ زده ی احمد جانی 

دوباره گرفت و آثاری چون »آیدا در آینه«، »لحظه و همیشه 

و آیدا« و »درخت و خنجر و خاطره« پدید آورد. کتاب مثل 

که  بود  آیدا  به  احمد  نامه های  نیز  در رگ های من«  »خون 

با  از مرگ شاملو سرانجام  یعنی 15 سال پس  در سال 94، 

اجازه ی همسرش »آیدا سرکیسیان« به چاپ رسید. با همه ی 

این ها اّما مالقات احمد و آیدا تنها مالقات مهم و سرنوشت 

ساز در زندگی شاملو نبود.

احمد شاملو متولد 21 آذر 1304، که در آثار هنری اش با نام  

»الف. بامداد« یا »الف. صبح« تخلص می کرد، نه تنها شاعر 

که روزنامه نگار، مترجم، پژوهشگر و فیلم سازی برجسته بود. 

به دلیل شغل پدرش در دوران تحصیل مرتب از شهری به شهر 

دیگر مهاجرت می کردند و سرانجام در سال چهارم دبیرستان 

به دلیل ورود به مسائل سیاسی و اقداماتی علیه ُمّتفقین که 

در خالل جنگ جهانی دوم وارد خاک ایران شده بودند، روانه 

زندان شده و برای همیشه ترک تحصیل کرد. با این وجود 

مقاله نویسی و روزنامه نگاری را از همان نوجوانی شروع کرد، 

کاری که سرآغاز شاعری او بود و تا سه دهه بعد نیز ادامه 

داشت.

و اّما مالقات دیگری که زندگی احمد را تغییر داد طبق گفته ی 

خود او این چنین آغاز شد: »نشانی اش را پیدا کردم، رفتم دِر 

احمد شاملو

گر بدین سان زیست باید پست
م من چه بی شرمم اگر فانوِس عمرم را به رسوایی نیاویز
.بر بلنِد اکِج خشِک کوچه ی بن بست
گر بدین سان زیست باید پاک
من چه ناپاکم اگر ننشامن از امیاِن خود، چون کوه
یاداگری جاودانه، بر تراِز بی بقاِی خاک

شاملو
حمد 
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ی
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خانه اش را زدم. به او گفتم استاد، اسم من فالن است، شما 

را دوست دارم و آمده ام به شاگردی تان. فهمید کلک نمی زنم. 

در من صمیمیتی یافته بود که آن را کاماًل درک می کرد. دیگر 

این که فکر کنم دارم  این مرد بودم و بدون  غالبًا من مزاحم 

وقتش را تلف می کنم، تقریبًا هرروز پیش نیما بودم.« پس 

از این آشنایی رابطه ی عاطفی و تاثیرگذار بین شاملو و نیما 

ایجاد شد که شاملو را شیفته ی نیما و سبک شعری اش کرد.

به چاپ  او  به قصد معرفی  را  زمان شاملو مجالتی  این  در 

می رساند و در شعر هایش وزن را کنار گذاشته و از سبک نیما 

ادامه  دیگری  تاثیرگذار  مالقات  تا  روند  این  می کرد.  پیروی 

داشت.

این مالقات در سال 1330 اتفاق افتاد و نه تنها زندگی احمد 

شاملو که سرنوشت شعر نوین فارسی را تحت تاثیر قرار داد. 

آشنایی شاملو با »فریدون رهنما«، که از اروپا برگشته بود و با 

شعر روز جهان آشنا بود، تأثیر زیادی بر شاملو گذاشت. او در 

سال 1330، دفتری به نام »قطع نامه« چاپ و منتشر کرد که 

رهنما نیز پیش گفتار آن را نوشته بود. انتشار این مجموعه، 

با معیارهای  که دربرگیرنده سروده های بی وزن شاعر بود و 

شعر نیمایی ناسازگار می نمود، باعث تیره شدن روابط نیمای 

زودرنج و شاملو گشت. شاملو با شروع این سبک شاعری، 

»شعر سپید« را پایه گذاری کرده و به همین سبب »پدرشعر 

سپید« نام نهاده شد. بعد ها شاعرانی چون »فروغ فرخ زاد«راه 

شاملو را ادامه دادند.

از آثار شاملو می توان به مجموعه های »هوای تازه«، »همچون 

»فرهنگ نامه های  مجموعه  هم چنین  و  بی انتها«  کوچه ای 

زبان  از  دایرة المعارفی  مجموعه  این  برد.  نام  را  کوچه« 

عامیانه ی مردم ایران است که شاملو نوشتن آن را از جوانی 

آغاز کرده بود و سپس به کمک آیدا آن را دامه داد. داستان 

زندگی احمد، در 2 مرداد 1379، بر اثر بیماری دیابت که پای 

راستش را نیز از او گرفته بود، پایان یافت.

شعر و هنر و آنچه که شاملو به ادبیات هدیه داد همچنان 

نورچشم وچراغ راه شعر نوین فارسی است.
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روزی ما دوباره کبوتر هایمان را پیدا 

خواهیم کرد.

روزی ما دوباره کبوتر هایمان را پیدا خواهیم کرد

و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت.

روزی که کمترین سرود

بوسه است

و هر انسان

برای هر انسان

برادری است

روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند

قفل

افسانه یی ست

و قلب

برای زندگی بس است.

روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است

تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی.

روزی که آهنگ هر حرف

زندگی ست

تا من به خاطر آخرین شعر

رنج جست  وجوی قافیه نبرم.

روزی که هر لب ترانه یی ست

تا کم ترین سرود،

بوسه باشد .

روزی که تو بیایی برای همیشه بیایی

و مهربانی با زیبایی یکسان شود.

روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم ...

و من آن روز را انتظار می کشم

حتی روزی که دیگر نباشم

هیم کرد
خوا

ن را پیدا 
هایما

ی ما دوباره کبوتر 
روز

ی 
هره عبداله

شعر: ز
ب 

خا
اتن

شاملو
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فریدون مشیری

همه ی ما یک بار هم که شده نام فریدون مشیری را شنیده ایم 

و او را با شب های دلتنگی و زمزمه  ی »بی تو مهتاب شبی باز 

از آن کوچه گذشتم« می شناسیم. خیلی از ما با »من همه محو 

تماشای نگاهت« بغض کرده ایم و با رسیدن به مصرع »تو به 

من گفتی ازین عشق حذر کن« حریف لرزش صدایمان نشده ایم. 

به خاطر همین عاشقانه ها و لطافت فریدون در شاعری است 

که اهل نظر او را شاعر مهربانی، طبیعت و انسانیت می نامند.

فریـدون، متولـد 30 شـهریور 1305، متولـد خانـواده ی مشـیر 

افشـار بـود، بـا پدری از نـوادگان نادرشـاه افشـار و مـادری با 

یشـه های قاجـاری، در ایـن خانواده ی سـلطنتی اّما  رگ  و ر

شـعر و ادبیـات جزئی جدا  نشـدنی بـود. فریـدون از نوجوانی 

دیوان غزل و مثنوی اش را در دسـت گرفت، از حافظ و سـعدی 

و رودکـی سـفرش را آغـاز کرد، از نیما گذشـت و سـر انجام به 

فریدون مشـیری رسـید. شـاعری که با شـجاعت، اعتـدال در 

شـعر نوین فارسـی را انتخاب کرد. »ردلف گلیکه«، نویسـنده و 

پژوهشگر سوییسـی درباره ی مشیری نوشـت: »گویا فریدون 

رسـالت دارد تا شـکاف ایجاد شـده میان نوپردازان و سـنت 

گرایـان را پـر کنـد«. و فریدون نـه تنها این فاصلـه، که قلب 

عـوام مـردم را نیز پـر کرد. 

»فریدون مشیری« احساسات زندگی شخصی اش را در غالب 

شعر در می آورد، مانند شعر »بهارم دخترم«  خطاب به دخترش 

»بهار« که همراه برادرش »بابک« حاصل ازدواج فریدون و بانو 

یا  بود  تهران،  دانشکده  نقاشی  هنرجویان  از  اخوان«  »اقبال 

سروده ی عمر ویران که به گفته ی خود فریدون، بیانگر احساسات 

او بعد از 33 سال کارمندی در اداره ی پست و مخابرات بود. 

درواقع فریدون از نوجوانی به دلیل بیماری مادر در اداره پست 

مشغول به کار شد و همزمان نویسندگی در برخی نشریه ها را نیز 

آغاز کرد. هرچند در 19 سالگی به دلیل مشغله ی زیاد، تحصیل در 

رشته ی ادبیات دانشگاه تهران را رها کرد اّما هم چنان مسئولیت 

صفحه شعر و ادب مجله ی روشنفکر را بر عهده داشت. در 28 

سالگی بود که اولین مجموعه شعرش را با نام تشنه ی طوفان 

و با مقدمه ای که نوشته ی استاد شهریار بود به چاپ رساند. 

از آثار دیگر او می توان به »ابر وکوچه«، »گناه دریا« و »بهار را 

باور کن« اشاره کرد.

فعالیت  زمینه ی موسیقی هم  در  که  در شعر  نه تنها  فریدون 

داشت و در شورای موسیقی و شعر رادیو همراه شاعرانی چون 

نیز  امروزه  بود.  عضو  بهبانی«  »سیمین  و  ابتهاج«  »هوشنگ 

تصنیف های دل انگیزی از اشعار »فریدون مشیری« با صدای 

بزرگانی چون »استاد شجریان«، »علیرضا افتخاری«، »همایون 

شجریان« و »محمد اصفهانی« منتشر شده است. تصنیف »تو 

»همایون  صدای  با  تابم«  بی توبی  اینگونه  من  که  کیستی 

شجریان« از دل نشین ترین این تصنیف هاست.
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کاش می دیدم چیست.

کاش می دیدم چیست

آنچه از عمق تو تا عمق وجودم جاریست

آه وقتی که تو لبخند نگاهت را

می تابانی

بال مژگان بلندت را

می خوابانی

آه وقتی که تو چشمانت

آن جام لبالب از جان دارو را

سوی این تشنه ی جان سوخته می گردانی

موج موسیقی عشق

از دلم می گذرد

روح گلرنگ شراب

در تنم می گردد

دست ویران گر شوق

پرپرم می کند ای غنچه رنگین پر پر….

من، در آن لحظه كه چشم تو به من می نگرد

برگ خشكیده ایمان را

در پنجه باد،

رقص شیطانی خواهش را، در آتش سبز!

نور پنهانی بخشش را، در چشمه مهر!

اهتزاز ابدیت را می بینم!!

بیش از این، سوی نگاهت، نتوانم نگریست!

اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست!

كاش می گفتی چیست

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست؟!
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کافه انار 



»همینگوی« پس از گرفتن جایزه نوبل ادبیات برای این کتاب در 

سال 1954 در گفت وگویی با خبرنگار مجله تایم می گوید: ))من 

کوشیده ام یک پیرمرد واقعی، یک پسربچه واقعی، یک دریای 

واقعی  بمبک های )کوسه های(  و  واقعی  واقعی، یک ماهی 

بسازم؛ اّما اگر آنها را خوب از کار دربیاورم، هر معنایی می توانند 

داشته باشند. سخت ترین کار این است که چیزی را راست از کار 

دربیاوریم و گاهی هم راست تر از راست!!(( 

این داستان، داستانی واقع گرایانه با بیانی شیرین است، که 

روایتی را بدون کم وکاست و به سادگی بیان می کند و اثری 

درباره  فاکنر«  »ویلیام  رئالیستی خلق می شود. چنان که  کاماًل 

سادگی آن می گوید: ))همینگوی هرگز کلمه ای به کار نمی برد 

که خواننده ناچار شود معنی اش را در کتاب لغت پیدا کند.((.

 برخالف بسیاری از داستان ها، »ارنست همینگوی« در رمان 

تاکید  آرمان گرایی  به جای  بودن  واقع گرا  بر  دریا«  و  »پیرمرد 

زیادی دارد. پیرمرد و دریا یک رمان کوتاه است اّما همان طور 

که خود نویسنده اشاره می کند، این رمان می توانست کتابی با 

بیش از هزار صفحه باشد، با این حال داستان کتاب در حدود 

100 صفحه است. 

وقتی داستان آغاز می گردد؛ سانتیاگو پیرمرد ماهیگیر، »هشتادو 

نکرده است،  صید  هم  ماهی  یک  حتی  که  است  روز«  چهار 

اینکه پدرو  را به دلیل  دستیار جوانش که هم صحبتش بوده 

مادر جوان اعتقاد دارند که او بدشانس است، ازدست داده و 

هربار هم که از دریا باز می گشت جز با تحقیر و تمسخر با چیز 

دیگری روبرو نمی شد. اّما او عقیده داشت که عدد هشتاد وپنج، 

عدد شانس اوست. پس در روز هشتادوپنجم، سانتیاگو قایقش 

از ساحل  را به آب می اندازد و راهی دریا می شود. وقتی که 

بسیار دور می شود،  طعمه خود را به دل آب های عمیق خلیج 

می سپارد. ظهر روز بعد یک ماهی بزرگ که پیرمرد مطمئن است 

یک نیزه ماهی است، طعمه را می بلعد. سانتیاگو قادر به گرفتن 

و باال کشیدن ماهی عظیم الجثه نیست و متوجه می شود که 

در عوض ماهی دارد قایق را می کشد و با خود می برد. یک روز 

و یک شب و یک نیم روز تمام، به همین صورت می گذرد و 

پیرمرد با جثه نحیف خود فشار سیم ماهیگیری را که توسط 

ماهی کشیده می شود، تحمل می کند. سانتیاگو در اثر کشمکش 

و تقال زخمی می شود و درد می کشد با این حال ماهی را برادر 

خطاب می کند و تالش و تقالی او را ارزشمند و ماهی را ستایش 

می کند. چالش اصلی داستان نبرد بین ماهی و ماهیگیر است، 

نبردی بین مرگ و زندگی، بین امید و ناامیدی.

تعریف  همان  نماینده  آلی،  ایده  شکل  به  پیرمرد  شخصیت 

سر  در  همیشه  همینگوی  که  است  فشار«  تحت  »زیبایی 

می پروراند. او قهرمانی است که به جنگ زندگی رفته و او را 

نماد سرسختی و دشواری  ها و  دریا  کرده است.  مغلوب خود 

خشم زندگانی است و روایت اصلی این رمان صحنه ی رویارویی 

با این دریا و نیزه ماهی است. نیزه ماهی در  پیرمرد ضعیفی 

زندگانی است  نیروی  و  تناسخ  زایش،  نماد  آیین مسیحیت 

و سانتیاگو پیرمردی ضعیف و ازکارافتاده است. تقابل پیرمرد 

با ماهی بزرگ دریا درحقیقت تقابل اوست با مرگ با نیروی 

راست تر

از راست )برشی از کتاب پیرمرد و دریا(
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زندگانی که در خود دارد. سانتیاگو نمی خواهد تسلیم موانعی 

شود که دریا پیش رویش قرار می دهد. به نظر می رسد به 

طور کلی سانتیاگو معتقد است، اگرچه با یک تراژدی مواجه 

شده است، مساله ای که هرکسی دیر یا زود ممکن است با آن 

روبه رو شود، اّما نباید دست از تالش بردارد. رمان پیرمرد و دریا، 

را تا لحظه آخر به خوبی  تالش پیرمرد و شکست ناپذیری او 

نشان می دهد و این قدرت شگفت انگیز پیرمرد از آنجا می آید 

که او اعتقاد دارد؛ ))آدم را برای شکست نساخته اند. آدم ممکنه 

از بین برود، ولی شکست نمی خورد.(( ماهی نیز اکنون نه تنها 

هدف، بلکه جزئی از وجود خود پیرمرد است به گونه ای که او 

را برادر صدا می کند. پیرمرد هیچ چیزی را حریف خود درمقابل 

جنگیدن و مبارزه نمی بیند، حتی بدشانسی و همواره به فکر 

تالش برای وضعیتی بهتر است. درجایی از کتاب می گوید: )) 

من با دقت اون ها )طعمه ها( رو به آب می اندازم. فقط منم 

که هیچ شانسی ندارم، اّما کی میدونه؟ شاید امروز روز شانسم 

باشه. هرروز یه روز جدیده. یعنی امروز می تونه روز شانس من 

باشه، اّما من ترجیح میدم که کارم رو با دقت تمام انجامش 

بدم. اینطوری وقتی که شانس به سراغم اومد براش آماده ام.(( 

نامهربان  اّما  با همه سرسختی  دریا  او معتقد است،  درواقع 

نیست واگر شخص تمام تالشش را بکند؛ امید، شانس و اتفاق 

هم سراغ او خواهدآمد.

این داستان تصویری کامل از زندگی را ارائه می دهد. پیرمرد برای 

شکار ماهی و بردن آن به خانه هرکاری انجام می دهد. او هیچ 

اشتباهی نمی کند و تمام کارها را به درستی انجام می دهد، ولی 

بازهم کافی نیست. سانتیاگو به منظور حفظ غنیمت باارزشی 

که با سخت کوشی به دست آورده است، به تالش خود ادامه 

می دهد و حتی با کوسه ها هم مبارزه می کند .در زندگی همه  ی 

ما پیش آمده است که برای دست یافتن به یک هدف، همه کار 

انجام می دهیم، تمام کارها را به درستی به سرانجام می رسانیم، 

اّما به یکباره تمام رویاها و امیدهایمان بر باد می رود. با این 

وجود اّما همینگوی می خواهد درباره مساله دیگری صحبت 

کند، او می خواهد بر اهمیت همین تالش ها تاکید کند. زندگی 

هرقدر هم سخت و ناعادالنه باشد اّما بازهم امکان دستیابی به 

امیدها و رویاها وجود دارد.

همینگوی در این کتاب معنای حقیقی و راستین پیروزی را نشان 

می دهد، جنگیدن. از دید او هرکس بجنگد و مبارزه کند، پیروز 

است؛ فارغ از نتیجه ای که به دنبال دارد همانند پیرمرد داستان.

درنهایت این که به حرف »ویلیام فاکنر« نویسنده کتاب معروف 

»خشم و هیاهو« گوش کنید و پیرمرد و دریا را بخوانید چرا 

که می گوید: ))زمان ممکن است نشان دهد که پیرمرد و دریا 

بهترین نوشته همه ما است.((

موجود  درایران  زیادی  ترجمه های  کتاب  این  از  نوشت:  پی 

است ولی بهترین ترجمه ای که از این کتاب وجود دارد، ترجمه 

زنده یاد »نجف دریا بندری« است که در بین کتاب بازها نسخه 

بسیار معروفی است.
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وقتی می گویم »منچستر کنار دریا« فیلم منحصربه فردی است، 

منظورم این است که این فیلم مانند بیشتر فیلم هایی که هرروز 

می بینیم، نیست. »منچستر کنار دریا« فیلم مورد عالقه کسانی 

است که می خواهند دست از دیدن زیبایی بکشند و آن روی 

سکه زندگی را بببینند. طرف زشت و تلخ زندگی که  فضای خاص 

عادی و  درباره ی بخِش  دریا«  کنار  دارد. »منچستر  را  خودش 

ناخوشایند روابط انسان ها در دنیای واقعی امروز است.

»کنت لونرگان« در مقام نویسنده و کارگردان هیچ کاری درصدد 

لطیف تر کردن و کم کردن میزان این احساسات نمی کند و آنها 

را در خام ترین و واقعی ترین شکل خودشان نوشته و کارگردانی 

می کند. درنتیجه به فیلمی بدل شده که شاید مطابق میل هرکسی 

نباشد اّما آن هایی که با آن ارتباط برقرار کنند، حقیقتا از ته قلب 

با آن ارتباط برقرار می کنند. فیلم اّما این قدر تاریک و غم زده آغاز 

نمی شود. سکانس اولیه ی فیلم خاطره ی دوری از قایق سواری و 

ماهیگیری »لی« همراه با برادرش جو و برادرزاده اش »پاتریک« 

است. آن ها می خندند و با هم شوخی می کنند. به زمان حال 

که برمی گردیم با »لی« تماس می گیرند که بیماری قلبی »جو« 

کارش را کرده است و او مرده است. »لی« از شهر دیگری راهی 

شهر منچستر در ایالت ماساچوست می شود و متوجه می شود 

که برادرش بدون اینکه با او صحبت کند، در وصیت نامه اش او را 

به عنوان سرپرست »پاتریک« انتخاب کرده و به این معنی است 

که »پاتریک« باید به بوستون رفته تا با عمویش زندگی کند یا 

»لی« به منچستر بازگردد، احتمالی که او را سخت وحشت زده 

کرده است.

نه فیلم، نه لی و نه هیچ کاراکتر دیگری به طور مستقیم به ترس 

بازی«  از طریق  اشاره نمی کند. همه چیز  و آشوب درون »لی« 

کیسی افلک« و صحنه های بی کالمی که در ظاهر بی معنی به 

نظر می رسند منتقل می شود. لحظات کلیدی فیلم همان قدر که 

عمیق اند، ساده نیز هستند و شاید خیلی ها این روند و ریتم 

آهسته و به ظاهر یکنواخت را نتوانند تحمل کنند.

»لی« یک کارگر ساده است. ما او را در حال پارو کردن برف، 

تعویض المپ و جروبحث کردن با مشتریانش می بینیم. این ها 

فقط کار هایی هستند که او برای فراهم کردن حداقل نیاز هایی 

منحصر به فرد
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که او را روی پای خودش نگه دارد، انجام می دهد. شغل اصلی 

نگاه های  بین جمالت،  آن سکوت  است.  خوردن  غصه   »لی« 

بی روح و صدایی که همچون فضای شهر و هوای دل »لی« آرام 

و سرد است، همگی خبر از سرّ  درونی می دهد که »لی« در پشت 

نگاهش پنهان کرده و گویی که آن سکانس تیتراژ ابتدایی و 

آن شوخ طبعی انگار مال این آدم نیست که اتفاقا در ادامه هم 

متوجه می شویم واقعا مال این آدم نیست، بلکه یک فلش بک از 

گذشته »لی« بوده است.

مردم از او به عنوان »لی چندلر معروف« یاد می کنند و با توجه به 

تضاد »لی چندلر« خوشحال در فلش بک ها و »لی چندلر« عبوس 

زمان حال، به سرعت معمایی ایجاد می شود که چه رخ  داده است. 

»لونرگان« در رابطه با مخفی نگه داشتن معمای گذشته ی »لی« در 

یک ساعت اول فیلم، دست به حرکت خطرناکی زده است؛ چرا 

که از یک طرف »لی« شحصیت بی حرف و گوشه گیری است و 

از طرف دیگر شغلش نیز چندان دراماتیک نیست که درگیرمان 

نگه دارد اّما لونرگان در این بخش ابتدایی فیلم با استفاده از 

دیالوگ های جذاب برای کاراکترهای اصلی و فرعی اش، مخاطب 

را درگیر می کند. بنابراین اگرچه با شخصیت غم زده  و غیرفعالی 

روبرو هستیم اّما »لونرگان« سعی نمی کند دنیای فیلمش را هم 

به اندازه ی ذهن »لی« به جای تیره و تاریکی بدل کند. در یکی از 

همین فلش بک هاست که ما ماجرای کابوس وار پیش  آمده بر سر 

»لی« را می بینیم و دقیقا از همان روز، او انگار خودش را بایکوت 

می کند. اّما به محض اینکه معمای »لی چندلر« فاش می شود، 

او از شخصیت عبوسی که دوست نداریم با او وقت بگذرانیم، به 

شخصی تغییر شکل می دهد که دوست داریم ببینیم سرنوشتش 

به کجا ختم می شود و شما در یک سوم انتهایی اثر به شدت با او 

همزاد پنداری می  کنید و خواستار شکسته شدن بغضش هستید، 

اتفاقی که هرگز رخ نمی دهد. 

»منچستر کنار دریا« درباره ی یکی دیگر از آن قهرمانانی نیست که 

داستانش را در بحران آغاز می کند و به مرور طعم شیرین زندگی 

را کشف می کند و در پایان به آدم کاماًل متفاوتی بدل می شود؛ 

و ما هم از دیدن این تحول زیبا ذوق زده می شویم. منچستر کنار 

دریا روایتگر بحران و اندوه در زندگی واقعی است . بعضی وقت ها 

در زندگی واقعی، آدم ها طوری زخم خورده اند و فاجعه هایی را 
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لمس کرده اند که به این سادگی ها نمی توانند دوباره روی پای 

خودشان بایستند. البته که آدم ها ممکن است کم کم با این درد 

کنار بیایند و دوباره به زندگی عادی خود برگردند، اّما برای این 

اتفاق هیچ وقت زمان مشخصی وجود ندارد. »منچستر کنار دریا« 

درباره ی مردی است که در آن نقطه گیر کرده و از درون مرده 

است و اگر در طول فیلم فکر می  کنید چیزی برای حس کردن 

وجود ندارد، به خاطر این است که واقعا چیزی برای حس کردن 

وجود ندارد. زندگی برای »لی چندلر« یک زمستان منجمدکننده ی 

بی پایان است که نمی تواند در آن قدم از قدم بردارد. شاید بتواند 

با این سردی و غم مقابله کند و به زندگی ادامه دهد ولی قطعا 

توان زندگی کردن عادی را ازدست داده است.

دیگر جاذبه ی فیلم رابطه ی بین »لی« و »پاتریک« است. رابطه ای 

»لونرگان«  است.  نیش و کنایه  از  پر  و  مهربانانه  خنده دار،  که 

ابزاری برای  او با عمویش به عنوان  افکار  از برخورد زندگی و 

جرقه زدن چند صحنه ی بامزه استفاده می کند و از طریق آنها 

جریان واقعی زندگی را در فیلمش حفظ می کند. این صحنه های 

بامزه هیچ وقت خارج از حال و هوای سرد فیلم قرار نمی گیرند، 

اّما یادآور می شوند که در حال تماشای زندگی واقعی و بی رحم 

خودمان هستیم که تلخی و زیبایی طوری درهم گره خورد ه اند که 

قابل جدا کردن نیستند.

 مانند هراثری نقاط ضعف خود را هم دارد، نمی توان داستان گویی 

را ،حداقل، در وهله اول از نکات بارز آن دانست و راه حلی هم 

برای فرار از روزمرگی زندگی ارائه نمی دهد و چنین قصدی هم 

ندارد ولی این فیلم عمیقا بیننده را با خود به دنیای بی هدف 

و یکنواخت »لی« فرو می برد. سپس کم کم، مشخص می سازد 

که او چگونه به این جا رسیده است. نوعی امید در پایان فیلم 

احساس می شود البته نه از جنس آن پایان خوش ها  در بیشتر 

فیلم ها، بلکه چیزی قابل باورتر و به مراتب راضی کننده تر چرا که 

می بینیم »لی چندلر« فردی قوی و مقاوم است فقط تنها زمان 

حال، برایش زمان مناسبی برای رویارویی با گذشته نیست...

ستر کنار دریا!!
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تــا  ایــران  آواز  خســرو  از 

دل هــای مردمــان دیار عشــق

عاشقان موسیقی به خصوص موسیقی سنتی ارادت و عالقه به 

خصوصی یا حتی می توانم بگویم عشق به خصوصی به استاد 

موسیقی  طرفدار  اگر شما  دارند. حتی  »محمدرضا شجریان« 

سنتی هم نباشید، قطعا تصنیف »مرغ سحر« در گوشه و کنار 

روزمرگی های تان، از دور و از نزدیک به گوش تان خورده است و 

اکثرًا می دانیم این اثر فاخر از استاد »محمد رضا شجریان« است 

که با شنیدنش روح و جان دیگری یافته ایم.

را  استاد  صدای  با  »ربنا«  قطعه  می شناسم  را  کسی  کمتر   

شنیده باشد و دل و جانش روانه دریاچه لطافت و معنویت 

به  را  اثر  این  رمضان ها  و  رمضان ها  در  همه ما  نگشته باشد. 

گوش دل شنیده ایم و با آن لطیف تر گشته ایم.

»محمدرضا شجریان« اول مهرماه 1319 در مشهد متولد شد. 

چنانکه خود در خاطراتش از ایام کودکی بیان کرده، 5 ساله بود 

که در خلوت کودکانه اش آواز می خواند. یک سال پس از این 

که به مدرسه رفت تالوت قرآن را از پدر فراگرفت و در 9 سالگی 

تالوت قرآن را آغاز کرد و بعد از آن در مراسمات و محافل رسمی 

و سیاسی این کار را ادامه داد.

در سن 18 سالگی به رادیو خراسان رفت و کار آواز را شروع کرد 

و در بیش از یکصد برنامه »گل ها« و »رنگ سبز« شرکت کرد. 

سه سال پس از آن با »دوشیزه فرخنده گل افشان« در شهر 

قوچان ازدواج کرد، که حاصل این ازدواج سه دختر و یک پسر 

)همایون( است.

»سیاوش  مستعار  نام  با   1350 سال  تا  شجریان  محمدرضا 

بیدکانی« در رادیو فعالیت می کرد، اّما پس از آن از نام اصلی 

خود استفاده نمود. او در اوایل دهه ی پنجاه با استادان و مشاهیر 

بزرگی دیدار و آشنایی پیدا کرد و ساز های موسیقی، ردیف های 

موسیقی و شیوه های تصنیف خوانی را فرا گرفت و پس از آن 

در فاصله ی سال های دهه ی شصت آثاری چون »بیداد«، »آستان 

جانان«، »ِسر عشق« و »نوا« را با همکاری »پرویز مشکاتیان« خلق 

کرد و کنسرت های زیادی را در آمریکا و اروپا اجرا کرد.

»محمدرضا شجریان« آثار برجسته و ماندگاری در باب موسیقی 

سنتی و اصیل ایرانی آفرید. او افتخارات و البته محبت وافری در 

قلب مردمان این سرزمین کسب کرد. این اسطوره آواز سرانجام 

در هفدهم مهرماه یک هزار  و سیصد و نود و نه پس از چهار 

سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در بیمارستان جم 

دیده از دنیا فرو بست.

در اینجا قصد دارم گوش و دل و جان شما را به شنیدن یکی از 

آواز های دلنشین این استاد گرانقدر دعوت کنم. تصنیف »پاسبان 

حرِم دل« قطعه ای است که روح شما را به مانند وزیدن نسیم بر 

گلبرگ شکوفه، نوازش می دهد.
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 میکروفون انارساتن



کتاب یار جدا نشدنی من:
مصاحبه با خانم آرزم جو در خصوص کتابخوانی

سالم روزتون بخیر. لطفا خودتونو معرفی کنید.

سالم من ساناز آرزم جو هستم.  -

خب خیلی ام عالی.

بدون مقدمه می ریم سر اصل مطلب، چی شد که به کتاب 

خوندن عالقه مند شدید و تصمیم گرفتید پا در این وادی بذارید:

دلیل این عالقه فقط مادرم هستن که ایشون بسیار   -

کتاب خوان هستن و من از زمانی که یادم میاد مشکل جا برای 

کتاب داشتیم و همیشه کتابخونه هامون جا کم داشت. )خنده(

یادتون هست اولین بار چه کتابی رو و در چه سنی خوندید؟ 

یا موضوعش چی بوده؟

اگه بخوام شروع کتاب خوندن به صورت حرفه ای رو   -

بگم، در واقع برمی گرده به زمانی که من کالس پنجم ابتدایی 

بودم و از رمان های کالسیک شروع کردم. )خنده( اولین کتابی 

که در اون سن خوندم »بابالنگ دراز« بود البته رمان اصلی. 

بچه ها  به سن  مربوط  کتاب های  دبستان هم  پنجم  از  قبل 

رو اونقدر خونده بودم که وقتی رسیدم پنجم دبستان، دیگه 

کتاب کودکانی اون زمان نبود. )خنده(

آیا کتابی بوده که دل تون نخواد از خوندنش دست بکشید و 

بدون وقفه تا انتها بخونید؟ اگر بوده چه کتابی؟

خیلی زیاد بوده این مورد. خیلی سخته اسم ببرم چون   -

بعضی کتاب ها رو یک روزه و یا حداکثر سه روزه میخوندم. 

تنوع این کتاب ها هم زیاده مثاًل رمان و کتاب های تاریخی 

رو بیشتر این طوری با هیجان می خونم. 

اگر قرار باشه یک کتابی معرفی کنید که عالقه به کتابخوانی 

ایجاد کنه چه کتابی معرفی می کنید؟

از چه موضوعاتی لذت  باید بدونم طرف مقابل  اول   -

میبره بعد بهش کتاب پیشنهاد بدم؛ حتی اگه اصال تا االن 

یک کتاب رو به آخر نرسونده باشه. عالقه در کتاب خوندن 

به  رو  فرد  تا  داشته باشه  وجود   کششی  باید  مهمه،  خیلی 

فقط  فردی  شاید  مثال  عنوان  به  بده.  سوق  کتاب  انتهای 

فکر  خوندن،  کتاب  به  اصال  و  داره  دوس  رو  کردن  آشپزی 

کتابخون  هم  رو  فرد  این  میشه  هوشمندانه  خیلی  نمیکنه. 

خیلی خوب  آشپزی  آموزش  کتاب  تا  چند  بهش  اول  کرد. 

معرفی می کنم که جنبه کتاب خوانیش کم باشه مثل کتاب 

»مستطاب آشپزی- از نجف دریابندری« یا کتاب »هنر آشپزی 

با عالقه می خونه و حتی آشپزی  رزا منتظمی« شخص  –از 

می کنه بعد از یک مدت رمان هایی که موضوع غذا داره بهش 

کامیل  از  پیکاسو-  برای  »آشپزی  کتاب  مثاًل  میدم  پیشنهاد 

اوبری« یا کتاب »غذا، دعا، عشق – از الیزابت گیلبرت« این 

کتاب ها داستان های زیبایی هستند که در خالل داستان به 

مرحله  این  از  بعد  می کند.  اشاره  نیز  غذا  و  خوردنی  بحث 

سفرنامه ها را پیشنهاد می کنم. مثل سفرنامه های »جالل آل 

احمد«، »محمدعلی اسالمی ندوشن«، »هوشنگ گلشیری« و 
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»محمد ابراهیم باستانی پاریزی«. به صورت خیلی غیرارادی 

شخص با کتاب درگیر میشه و خودش از این به بعد راهی 

در کتاب خوندن باز می کند. البته این مواردی که گفتم فقط 

مثالی برای فردی بود که هیچ موضوعی دوست ندارد. 

و  هستن  خیلی زیاد  خوندن  برای  خوب  کتاب های   -

چقدر این سوالتون سخته که از بین اونها یکی رو انتخاب کنم 

چون در زمینه های مختلف، کتاب های خوب زیاد هستن.

چی شد که رفتید سراغ تند خوانی و چه کمکی بهتون کرده؟

یک روزی احساس کردم خیلی وقت ندارم اّما خیلی   -

کتاب هست که دوست دارم بخونم و همینطور که من کتاب 

میخونم کتاب های بیشتری هم منتشر میشه و عمال زمانی 

برای  زمانم  و  هستم  شاغل  من  خب  ندارم.  خوندن  برای 

بتونم  که  بودم  راهی  دنبال  برای همین  کمه  مطالعه خیلی 

بیشتر کتاب بخونم و نکته مهم این که به محتوای کتاب های 

بیشتری هم نیاز داشتم.

چه تغییری در کتاب خوندن تون ایجاد شده؟

رو  بیشتری  کتاب های  کمتر  زمان  در   -

می کنم  درک  کاماًل  همین طوری  و  می خونم 

یعنی  نمیشه.  خارج  ذهنم  از  مطالب  و 

تندخوانی  کنین  فکر  که  نیست  این طور 

تندخوانی  نه  خواندن،  سرسری  یعنی 

مطالب  فهمیدن  و  کردن  وارد  یعنی 

بیشتر به ذهن در زمان کمتر.

حس  که  هست  خوندن  کتاب  تو  چیزی  چه 

خوبی بهتون میده؟

-  خارج شدن از دنیای فعلی و رفتن به فضایی که 

خودت انتخابش می کنی. همین طور افزایش 

یاد  که  داری  نیاز  بهشون  که  مطالبی 

باعث  همه  و  همه  می کنه  کمک  بهت  زندگی  در  و  بگیری 

میشه از لحظات کتاب خوانی لذت ببرم.

به طور مختصر راجع به روشی که خوندن کتاب خسته کننده 

نشه و در عین حال نکات مهمش یادمون بمونه هم بگید

کارگاه  نمی خواد  دلتون  میگم  که  اینجاست  دیگه   -

تندخوانی و تقویت حافظه رو شرکت کنین؟؟ )خنده(

 اگر بخواید یک جمله به کسی بگید که وارد این راه بشه

هیچ کتاب خوانی از راهی که رفته پشیمون نیست.   -

کتاب خواندن اینقدر مزیت داره که در هیچ جمله ای نمیشه 

خالصه اش کرد . هرطور میتونی مسیرتو در کتاب ها پیدا کن 

اگه نیاز به مشاوره و یا راهنمایی برای انتخاب کتاب داری 

حتمًا اقدام کن. ولی هرچه زودتر شروع کن.

و کالم اخر

ارزش  حتما  داره  خوندن  ارزش  که  کتابی   -

که  کتابی  نوع  هر  داره.  هم  خریدن 

چه  و  ای  برگه  چه  می خونین 

الکترونیک ازتون خواهش می کنم، 

اجازه بدین   . هزینه کنید و بخرید 

که زنجیره انتشار کتاب در کشورمون 

فکر  طرز  و  فرهنگ   . بمونه  پا بر جا 

خوندن،  که  کتاب هایی  رو  انسان ها 

کتاب  می تونین  چی  هر  میده.  پوشش 

بخونین تا آینده روشنی رو داشته باشید .
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انار خورون



خب! خب! خب!

بچه ها همونطور که از اسم این بخش هم پیداست ما توی 

نشریه انارستان مسابقه هم داریم.

- آقا مسابقتون چیه؟!... 

+ نشریه انارستان، یک نشریه ادبیه که بر پایه نوشته های خود 

بنابراین مسابقه مون هم مربوط به  دانشجوها شکل گرفته 

خالقیت و قدرت قلم شماست.

-آقا این مسابقه جایزه هم داره؟!...

+ صدالبته که جایزه هم داریم جایزه از ملزومات هر مسابقه ست 

که برای افزایش سطح انگیزه شرکت کننده ها الزم و ضروریه!

- حاال جایزتون چی هست؟!... 

+ مطمئن باش جایزمون چیزیه که ارزش شرکت توی مسابقه 

رو داره.

- حداقل نمیشه بگین که ارزش معنوی داره یا مادی؟!... 

+ دیگه داری خیلی کنجکاوی میکنی!!!

- اوه.... اوه... باشه... حاال میشه بگین چجوریه؟! 

+  آره حتمـــا عزیـــزم مـــا دوتـــا 

مســـابقه داریـــم کـــه هرکدومـــش 

ـــده داره ـــک برن ـــط ی فق

مسابقه شماره 1 :

که  صورته  این  به  مسابقه  اول  بخش 

شما باید بیت های زیر رو بخونین و در 

جوابش یک یا چندتا بیت دیگه بگین 

یا  خودتون  از  میتونه  بیت ها  این  حاال 

شعرای دیگه باشه

خری آمد به سوی مادر خویش /  بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش

برو امشب برایم خواستگاری / اگر تو بچه ات را دوست داری

خر مادر بگفتا ای پسر جان / تو را من دوست دارم بهتر از جان.

ز بین این همه خرهای خوشگل /  یکی را کن نشان چون نیست مشکل

خرک از شادمانی جفتکی زد / کمی عرعر نمود و پشتکی زد...

سابقه
م

ن
جگیرا

ی با
ضیغم

ی 
عل
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مسابقه شماره 2:

بخش دوم مسابقه اینجوریه که شما باید با 

استفاده از توانایی ادبی خودتون مصرع دوم 

ابیات زیر را کامل کنید 

در خیاالت خودم در زیر بارانی که نیست .....

تو رامی بینم و می لرزم از شوق .....

آفرینش همه تنبیه خداوند دلست .....

یارب ، به باده سر من بر باد است ....

بهترین  به  و  می خونیم  رو  شما  جواب های  ما 

جوابی که برای ما ارسال شده جایزه میدیم و توی 

شماره بعدی نشریه جوابشو چاپ می کنیم.

آها راستی تا یادم نرفته اینم بگم که تا آخر بهمن ماه 

فرصت دارید جواب هاتون رو برای این آیدی بفرستید

@AliZB00

منتظر جواب های قشنگتون هستیم

قه
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حانیه توتونی

علوم تغذیه، م� ۹۶

مدیر مسئول

زھره سادات حسینی

ھمن ۹۶
�
علوم تغذیه، 

سردبیر

ھدی توحیدی

علوم آزمایش�ھی، م� ۹۷

نویسنده

ی�نه �حریرچی

علوم آزمایش�ھی، م� ۹۸

نویسنده

مھدیه ساالری اول

ھمن ۹۷
�
علوم تغذیه، 

نویسنده

امیررضا آفتاب طلب

علوم تغذیه، م� ۹۸

نویسنده

مر¥ یوسفی

علوم تغذیه، م� ۹۸

نویسنده

زھره عبدالھی

علوم تغذیه، م� ۹۷

نویسنده

لیال اکبری

علوم آزمایش�ھی، م� ۹۸

نویسنده

مھسا ®دی پور

علوم تغذیه، م� ۹۵

نویسنده

حمدرضا نادری
م

علوم آزمایش�ھی، م� ۹۸

نویسنده

امیر احمدی

فناوری اطالعات سالمت، م� ۹۵

صفحه آرا

علی ضیغمی باجگیران

علوم تغذیه، م� ۹۸

نویسنده

اعظم سادات حسینی

علوم تغذیه، م� ۹۶

نویسنده

ھمه افراÅ که در تولید این شماره مشارکت داشتند


