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ــد و  ــه درس و واح ــت ،کاری ب ــم گذش ــر ه ــرم دیگ ــک ت ی
فرجــه و امتحــان نــدارم!! خــب واحدهــا کــه تمــام نمی شــوند 
فقــط از ترمــی بــه تــرم بعــد منتقــل می شــوند و یــا نهایتــا پــاس 
ــود فرجــه و  ــا تمــام ســختی ها و نب می شــوند. امتحان هــا هــم ب
زمــان و چــه و چــه و چــه باالخــره تمــام می شــوند و خســتگی 
آن هــم بعــد از یکــی دو هفتــه تمــام می شــود فقــط خــدا نکنــد 
خســتگی اش تــا تــرم بعــد بــه جانمــان بمانــد. کالس و درس و 
اســتاد هــم کــه هــر طــور باشــد بــاز صفحــه ای پشــت سرشــان 
ــت  ــن طبیع ــرض. ای ــتیم و معت ــجو هس ــر دانش ــم آخ می گذاری

دانشــجو گونــه ی ماســت دســت خودمــان هــم نیســت.
پــس فــارغ از همــه ایــن هــا چنــد ســطری از ترمــی کــه گذشــت 
می نویســم. بعضــی هایمــان ایــن تــرم عکاســان حرفــه ای 
شــدند و خیلــی هایمــان در دام قاب هــای یــک هوییشــان 
ــه در یــک ســاعت  گرفتــار شــدیم. بعضــی یــاد گرفتنــد چگون
شــاخ شــوند و شــاخ بمانــد. بعضــی دیگــر هــم کــه از اول تــرم 
یــک ســطر درس نخواندنــد یــاد گرفتنــد چگونــه معــدل الــف 
ــرار  ــس ق ــزوه نوی ــان ج ــای خرخوان ــره ی رقب ــوند و در زم ش

ــد. گرفتن
ــم  ــش بودی ــم و دان ــال عل ــی دنب ــه خیل ــم ک ــان ه ــی هایم بعض
بــرای شــرکت در کنســرت بیــن المللــی تغذیــه البتــه عذرخواهم 
بعضــی  رفتنــد.  کیلومترهــا  تغذیــه  المللــی  بیــن  کنگــره ی 
ــه  ــب را چگون ــوار قل ــم  ن ــاد گرفتی ــی ی ــدیم بعض ــخنران ش س
ــد  ــه بودن ــاد گرفتیــم ترشــی هایی کــه گفت در دســت بگیریــم. ی
نخوریــم تــا بــرای خودمــان یــک چیــزی بشــویم بخوریــم زیــرا 
چیزهــای مفیــدی دارد!!! یــاد گرفتیــم خرگوشــی را نابــود کنیــم 
تــا بگوییــم تشــریح هــم بلدیــم. یــاد گرفتیــم آینــده ی شــغلیمان 

را ترســیم کنیــم و خیلــی چیــز هــای دیگــر.

ــام  ــار از مق ــن ب ــرای اولی ــر ب ــه دیگ ــد هفت ــم چن ــا ه بعضی ه
ــه  ــد. البت ــه می یابن ــع درج ــجویی ترفی ــه دانش ــوزی ب ــش ام دان
احســاس می کنــم تبــادالت در حــد کالمــی باشــد!! چــون 
ــد! ــود نمی آی ــه وج ــش ب ــری دان ــوه ی یادگی ــری در نح تغیی
ــم  ــان ه ــن روزهایت ــوای ای ــال و ه ــدوارم ح ــال امی ــن ح ــا ای ب

ــا!!!! ــی ه ــد ترمک ــالخوب باش ــل اول س مث
عــده ای هــم در حــال بســتن بــار و بندیلشــان هســتند تــا 
ــش پژوهــی  ــروری. دان ــش پ ــدی شــوند دان ــای جدی وارد دنی

ــجو... ــم دانش ــاز ه ــاید ب ــش...!؟ و ش دان
اسمشــان مهــم نیســت امــا رسمشــان مهــم اســت چــرا کــه بــاز 

ــد!! ــان را ادا کنن ــا دینش ــد ت ــش می مانن ــه ی دان ــم در حیط ه
پــس چــه آنهــا کــه آمدنــد چــه آنهایــی کــه رفتنــد و چــه آنهــا 

ــد  ــه می مان ک
کاری به حال و هوای عجیب و پراسترس امروزتان ندارم

ــم  ــان ه ــد مدتت ــداف بلن ــی و اه ــراز علم ــره و ت ــه نم کاری ب
ــدارم  ن

فقــط چنــد ســال بعــد هــر جــا و در هــر منســبی باشــید روزی 
ــاد... ــاد ایــن خاطراتتــان خواهیــد افت ی

پــس بــا قلمــی رنگــی بــر صفحــه ای ســفید و پــاک خاطراتــی 
ــق  ــا عم ــیرینش ت ــزه ی ش ــه م ــی ک ــک کنید..خاطرات ــا ح زیب
جانتــان رســوخ کنــد و و هــر زمــان کــه آنــی بــه امروزتــان فکــر 

ــان بیفشــاند... ــر صورتت ــد ب ــد گــرد لبخن کردی
و کالم آخر...

ز خرخوانان عالم هر که را دیدم غمی دارد 
بنظرم من به مشروطی که ان هم عالمی دارد

اعظم حسینی

باز هم دی ماه و حال و هوای پایان ترم و شروع امتحانات
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بر موهایم دست کشیدی ،
هزار کبوتر در دلم به پرواز درامد

نفس
راه گم کرد در تالطم اشتیاق

و از یاد بردم
هرانچه که پیش از تو
از لذت دریافته بودم

از تو در من 
چیزی به یادگار ماند

همچون نقشی از شیرینی کودکی در خیال
و عطر به جای مانده ، پس از اغوشی گرم

غم انگیز
مانند اخرین نگاه به خطوط صورت مادر

گمان میکنم
 به وسعِت عشق است

و فراتر از بی تابی دل به وقِت انتظاِر وصال
آن هنگام که نگاهت بر تنم دوید 

در قلِب من 
آسمان زمین را به آغوش کشید

اشتیاق جانی دوباره گرفت
و هراس در سایه ی امنیت حضورت

از بند بند این تن پرکشید
حاال من مانده ام

و تمنایی ناکام
با نقش دستانت

بر پیکره ی سیاِه گیسوانم
و حسرت لحظه ای

که به جای دیدنت این چشم ها پلك زدند
و تالش بی اندازه 

برای تداعی داالن اغوشت
که قرار را

از این قلب ربود
آه ، امان از بوسه ات

که ضامن سرخی لب های من است

داالن آغوش

زهرا علی تنه
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ــرد  ــزی س ــی فل ــک صندل ــر روی ی ــک ب ــاق تاری ــک ات در ی
زیــر نــور ماهــی کــه بــاالی ســرم مــدام تــاب می خــورد، 
ــودم  ــراف خ ــن اعت ــته آخری ــداد شکس ــک م ــا ی ــم ب می خواه

را بنویســم.
اعتــراف می کنــم مــن یــک آدم ترســو هســتم و جســارتا 
ــن  ــد ای ــه داری ــمایی ک ــمان ش ــه چش ــم ب ــا کلمات ــم ب می خواه
ــا آدم  ــم یقین ــما ه ــم ش ــم و بگوی ــد زل بزن ــراف را می خوانی اعت
ــه شــده  ــرا ترســیدن یــک احســاس نهادین ترســویی هســتید؛ زی
در وجــود انســان اســت. و اگــر روزی کســی ادعــا کنــد کــه هیــچ 
ترســی نــدارد احتمــاال لباســی برعکــس بــر تنــش کننــد و او را بــه 
ــی  ــرس آدم ــن ت ــزرگ تری ــد. شــاید ب ــاد ببرن ســوی ناکجــا آب
تــرس از خــود باشــد. تــرس از روزی کــه ســکوت کــر کننــده 
ی بــی انتهایمــان بــه انتهــا برســد و دیوارهــای صوتــی درونــی 
مــان خــرد شــوند و همــه حرف هــای نگفتــه و احساســات 
بیــان نشــده مــان برمــال شــوند. مــا می ترســیم کــه جلــوی آینــه 
بایســتیم و ایــن تــرس از موجودیــت حقیقیمــان می توانــد 
تــرس از عــدم موجودیــت دیگــران یــا همــان تــرس از تنهایــی 
را در دنیــای تاریــک ذهنمــان خلــق کنــد. اهمیــت ارتبــاط 
ــا دیگــران و داشــتن شــریک عاطفــی کــه یکــی از اولیــن  ب
ــر هیچکــس پوشــیده نیســت  نیازهــای اساســی انســان اســت ب
امــا گاهــی بــرای فــرار از وحشــت تنهایــی دســت بــه روابطــی 
ــده اند  ــاده ش ــان نه ــرس بنی ــاس ت ــر اس ــه ب ــه از ریش ــم ک می زنی
ــات و  ــه ای از احساس ــه مخروب ــل ب ــتری تبدی ــدک ریش ــا ان و ب
ــر  ــه دیگ ــد ک ــل باش ــن دلی ــه همی ــاید ب ــوند ش ــرات می ش خاط
ــیم. ــور باش ــان متص ــرای روابطم ــری ب ــق و عم ــم عم نمی توانی
ایــن جامعــه ی ســرمایه داری روح انســانیت را بــه صلیب کشــیده 
اســت. انــگار دیگــر اجــازه نداریــم شکســت بخوریــم هیچگاه 

نبایــد از چیــزی بترســیم و هــر کجــا کــه می رویــم بایــد بــا لبخند 
وارد شــویم ایــن بزرگ تریــن خیانــت جامعــه بــر احساســات مــا 
انســان هاســت. ما، شکســت خــوردن، ترســیدن و افســردگی را 

در دوران هایــی از زندگــی خــود تجربــه می کنیــم.
ــم  ــا را درک کنی ــرس آنه ــدون ت ــود و ب ــام وج ــا تم ــد ب و بای
ــار،  ــاس، رفت ــته احس ــر رش ــی س ــای زندگ ــران ه ــا در بح ت
هیجانــات و افکارمــان را بدســت بگیریــم شــاید تــرس 
ــرد  ــا می گی ــه را از م ــه تجرب ــت ک ــوردن اس ــت خ از شکس
یــا احتمــاال تــرس از افســرده شــدن مــا را در گــرداب افســردگی 
گرفتــار می کنــد و بنظــرم تــرس از ترســیدن همــان طنابــی اســت 
کــه از ســقف گردنمــان را بــه بــاال می کشــد و هرچقــدر بیشــتر 
ــم  ــد بگوی ــود و بای ــر می ش ــر و تنگ ت ــاب تنگ ت ــیم، طن بترس
کــه گــره اش تنهــا بــا درک تــرس و توانایــی مــا در آرام کــردن 

ــود. ــاز می ش ــان ب خودم
امــا انــگار امشــب طنــاب را بــه دور گــردن ابرهــا انداخته اند 
ــد  ــر پاهایشــان مــدام می بارن کــه از تــرس خالــی شــدن زی
و عجیــن شــدن صــدای ناقــوس کلیســا و شــلیک گلوله هــا مــن 

را در یــک تناقــض ابــدی فــرو می بــرد.
ــا  ــن دنی ــم از ای ــرای وداع ــی ام ب ــد قدم ــه در چن ــی ک پوتین های

ایســتاده اند.
و حــاال مــن در انتهــای جــاده زندگــی ام دیگــر از مــرگ 

. ســم نمی تر
ــرای آن  ــازی ب ــه آغ ــم ک ــاده ای باش ــای ج ــم در انته می ترس

ــت. نیس

این آخرین اعتراف یک نویسنده قبل از محاکمه اش است

علی کوثری
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من در این ظلمت و تاریکی شب
می رهانم غم را

رنگ بر میزنم از رنگ وجودت شب را
تو بیایی اینک

تو بیایی و دلم با نفسی زنده شود
اگرم مرده ی کور تو شوم

تو بگو کز نفست زنده شوم؟
تو مسیحای دلم میمانی

به صلیبم اما 
زندگی از پی این  درد کشاند مارا

همچو یک تخته ی سنگ
روح من غرق شده

اب از سر که گذشت
خفگی بی معنیست

بطلب مرگ و ببین کز   سر عشق
چه نگاهی خوردم
چه سخن ها گفتم

جان من دل به کسی باز مده
من به فکرت هستم

من تو را می طلبم هر دم و آن
من به تو زندگیم را  دادم

تو نخواهی دیگر؟
تو بگو معنی هرگز دانی؟

من به برگشت تو ای دوست نگاهی دارم..
چه شود اخر این هفته ی خاکستری ام رنگ کنی؟

چه شود رنگ وجودت باشد
چه شود درد دلم داغ شود

چه شود آخر این قصه ی بد
طعم شیرین لبانت باشد؟

چه شود در نفست غرق کنی هم نفست را جانا؟
چه شود هفته ی خاکستری ام

با وجودت از مهر
سبز سبزی بشود بی تابی

اخر ای دوست نشانی داری؟
ز منی کز رخ تو بیمار است؟

با نهایت بختی
من به تو معتقدم

من به ایمان دو چشمت امشب

امیر شفاهی
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اشک ها می ریزم
شاید این سیل روان

سیر سازد دل مارا و دگر
عطشی از تو نماند

تو ندانی که دلم تنگ تو ای دوست کجاها که نرفت..
جانم این هفته مرا  

بکشان بر کویت
شاید ان جا که مراد دل ما زنده شود

تو نباشی و دلم بهر تو یک عمر    شکایت شنود
شاید از زیر سیاهی غزل

نفسم سر نرسد
تو بیایی شاید

عصر یک تعطیلی
و دلم باز دلم باز

همان جا برود
که ره خانه ی دوست

در نظر تار نباشد و سرم
نگران بر گذرت باز نماند..



فیــــــــــــــل
﹩﹢︖︪﹡دا ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ﹤﹞︀﹠﹨︀﹎

﹝︧﹞ ︣︡﹢ل:
پیمان حلیمی

︋︀ز ﹨﹛ دی ﹝︀ه و ︀ل و ﹨﹢ای
︀﹡︀ت: ︐﹞︣وع ا ︀︎︀ن ︑︣م و︫ 

اعظم حسینی

ا﹟ آ︣︠﹟ ا︻︐︣اف ﹢﹡ ﹉︧﹠︡ه
﹇︊﹏ از ﹝︀﹋﹞﹥ اش ا︨️:

علی کوثری

︵︣اح:
امیر احمدی

دا﹐ن آ︾﹢ش:
زهرا علی تنه

︋︡ون ︻﹠﹢ان:
امیر شفاهی

︨︀ل دوم، ︫﹞︀ره٤، ز﹝︧︐︀ن ٩٨


