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سخن مدیر مسئول 

با عرض سالم و ادب خدمت تمامی همراهان نشریه ادبی انارستان

طبق قولی که داده بودیم، بعد از گذشت دو ماه از انتشار اولین شماره ی نشریه، شماره ی دوم نشریه 

انارستان هم منتشر شد.

در این شماره از نشریه سعی کردیم از حال و هوای عید و مراسمات و آیین های قشنگی که هرساله 

برگزار می شود و به واسطه ی کرونا دست خوش تغییر شده است، صحبت کنیم و در عین حال شروع 

یک سال جدید و روزی نو و اتفاقاتی هرچه قشنگ تر را کنار هم و برای هم آرزو کنیم.

اتفاق جدیدی هم رخ  با وجود ثابت بودن بخش های نشریه، مشابه شماره ی قبلی،  در این شماره 

داده و آن اضافه شدن متنی ادبی به زبان انگلیسی با ترجمه ی فارسی در بخش ادبی نشریه است، که 

می توانید در بخش »به شیرینی انار« مطالعه  کنید. امیدوارم که این بخش هم مانند سایر بخش های 

نشریه مورد پسند شما عزیزان واقع شود.

زیادی  ابراز لطف و عالقمندی تعداد  به لطف خداوند شاهد  انارستان  ادبی  از زمان شروع نشریه ی 

افزایش تعداد اعضای هیئت تحریریه ی  از دانشجویان اهل قلم دانشگاه بودیم و همین امر باعث 

نشریه ی انارستان شد؛ و در این شماره شاهد قلم زیبای اعضای جدیدی از هیئت تحریریه ی نشریه ی 

 انارستان خواهید بود و امیدوارم که لذت ببرید.

خوشحالیم که ما را در بهبود هرچه بهتر کیفیت این نشریه یاری می کنید و با دادن نظرات سازنده ی 

خود ما را همراهی می کنید و همچنین خوشحالیم که می توانیم برای لحظاتی نگاه های زیبای شما را از 

آن خود کنیم و کنارتان باشیم و بی نهایت از لطف تک تک شما بزرگواران ممنونم که نشریه ی انارستان 

را برای خواندن انتخاب کردید.

حانیه توتونی

مدیر مسئول نشریه ی شعر و ادب انارستان 

رشته ی علوم تغذیه، ورودی مهر 96
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سخن سردبیر
شــالش را برداشــت و روی شــانه اش کشــید، کمــی صــدای رادیــو را بلنــد 

کــرد. عطــر چــاِی هــِل تــازه دم کــرده اش بــا نــم خــاک باغچــه و گلدان هایی 

کــه تــازه آب پاشی شــان کــرده  بــود، آمیختــه  بــود و نســیم هــر از گاهــی 

ــد ...  عطــر شــکوفه را در هــوا می پراکن

هزاری هــای نــو را از صندوقچــه درآورد و الی قــرآن گذاشــت؛ ظــرف 

ــت،  ــه رف ــوی آیین ــه جل ــای داد و ب ــفره ج ــه ای از س ــه گوش ــیرینی را ب ش

کمــی موهایــش را مرتــب کــرد و کمــی از عطــر همیشــگی را بــه روســری 

ــزش زد.  ــل قرم ــدار مخم گل

ــی  ــرد؛ صــدای آوازهــای قدیم ــش را دراز ک ــار ســماور نشســت و پاهای کن

ــدای  ــن ص ــن حی ــت و در همی ــاط درآمیخ ــای حی ــا آواز پرنده ه ــو ب رادی

خنده هایــی کــه منتظــرش بــود، از تــوی کوچــه نزدیــک و نزدیک تــر 

ــرد.  ــت ک ــمت در حرک ــه س ــب و ب ــانه اش مرت ــالش را روی ش ــد. ش می ش

ــت ... ــم، درآمیخ ــا در ه ــا و خنده ه ــدای آواز پرنده ه ــد، ص ــدی بع چن

و لبخندها و لبخندها...

و بهار بود... 

که به سان اسبی سرکش، در حیاط خانه می رمید....

زمستان99

زهره سادات حسینی

سردبیر نشریه ی ادبی فرهنگی انارستان

رشته ی علوم تغذیه، ورودی بهمن 96
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شب های انارساتن
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بهاریه

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

شاخه های شسته، باران خورده، پاک

آسمان آبی و ابر سپید

برگ های سبز بید

عطر نرگس، رقص باد

نغمه ی شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار

خوش به حال چشمه ها و دشت ها

خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز

خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز

خوش به حال جام لبریز از شراب

خوش به حال آفتاب

ای دل من گرچه در این روزگار

جامه ی رنگین نمی  پوشی به کام

باده ی رنگین نمی بینی به جام

ُنقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن ِمی که می  باید ُتهیست

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشه ی غم را به سنگ

هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

فریدون مشیری

زهره عبدالهی
رشته ی علوم تغذیه

ورودی مهر 97

بهاریه
ی

هره عبداله
شعر: ز

ب 
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اتن
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9

بخند مثل انار



شعر   قبلی    که    افاضات    اضافی  کردم

جای  آن  کز  سخنم   رام  شود  بدتر  شد

کوچه ها  از  ُنه  شب   پاتوغ   الواتی  اوست

کتکش  درد  و  صدایی   ندهد  اول  و  بعد

بی مهابا  پدر  از  پیر  و   جوان    در  آَرد

اّیها    الناس     نگویید    که   نوروز    آمد

کور رنگ  است گر  اخبار  چنین  می گوید

روز   نویی  نرسیده  است   که  باشد  نوروز

ای دالور تو که گویی شکالت است این الت

چون تو روزی دو سه صد را بکند فوت و فنا

غلطی  کردم    و   پر رو  شده  اکنون  کووید

ال مرّوت   زد   و   هر  پرده ی  شرمی  بدرید

هر که  آن گه  زده  بیرون  کتکی  سیر  چشید

خس خس و سرفه صدایش شود و درد شدید

نه   عزا  داند  و  اندوه  نه  شادی  و  نه   عید

یا  که کشور همه نارنجی و زرد است و  سفید

زانکه   این  قرمز  مایل  به  سَیه  هیچ   ندید

همچنان  هست  کووید  و جدل ترس و  امید

احترامًا     سر     جای     خودتان    بنشینید

پس نگو ما که  بدین   باد  نلرزیم   چو    بید

کووید نوزده نیست،

دروغ سیزده

آقا حضرت عباسی عید بیرون نریم دیگه. چند تا آیه و حدیث واسمون بیارن که خطرناکه؟ بعدشم 

با این گرونی ها هرجا بریم خبری از آجیل و شیرینی و این چیزا نیست؛ ولی به جاش داش کووید 

)اخوی بزرگ داش مجید( سیر از خجالت مهمان و میزبان درمیاد. در نتیجه، پدرمون هم درمیاد...

آقا اصال اگه منو دوست دارین نرین. ببینین چقدر شیرینم...دیگه از این باالتر؟

امیررضا آفتاب طلب
رشته ی علوم تغذیه

ورودی مهر 98

سیزده
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ت، درو
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کووید نوزده نی
ب
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ضا آفتا
امیرر
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آغاز سال یک هزار و...

توی خواب و بیداری ادامه ی جمله رو نمی شنوم، بین صدای 

از تلویزیون پخش میشه و تکرار پشت  توپ و شیپوری که 

میشه.  گم  کوچک ترم  خواهر  ری«  ری  دی  ری  »دی  هم  سر 

یک چشمم رو آروم باز می کنم، هوا به روشنی می زنه. صدای 

غرغر های ریز مامان رو از خواب دم سال تحویلم می شنوم. خب 

سالی که پنج و  نیم صبح تحویلمون داده بشه رو باید هم توی 

تخت خواب تحویل گرفت!

مامان بزرگم همیشه موقع سال تحویل یک دستش تسبیح بود 

و ذکر زبونش یا اهلل و یا سبحان، یک دستش شیرینی و عیدی 

نوه ها، می گفت »اول سال رو هرطور شروع کنی تا آخر همون 

طور ادامه پیدا می کنه«. خدا بیامرز سالش رو با یاد خدا و با 

طعم شیرینی و برکت عیدی های دستش شروع می کرد منم با 

یاد خدا و خواب!!

همه فکر می کنن من آدم بی فکر و برنامه ای  هستم، اما من برای 

یک سال آینده ام، برنامه ام رو از االن آماده کردم: خواب زیاد، 

غذای کافی و لباس به مقدار الزم. معیار »الزم« و »کافی«  رو هم 

خودم تعیین می کنم!

جهت اطمینان از این که سالم رو به درستی شروع کردم، تا نیم 

ساعت بعد از صدای توپ و شیپور توی تخت خواب موندم 

و نیم ساعت بعد رو هم به خوردن خوراکی هایی که از پیش 

جاساز کرده بودم سپری کردم. بله! من یک آدم با برنامه هستم 

و تا اینجا موفق ترین فرد توی اجرای برنامه هاش.

از  کردم  کسب  زندگیم  مسیر  توی  که  موفقیتی  از  خرسند 

از  بلند میشم لباس های نو ام رو که شب قبل، پیش  تخت 

خواب پوشیدم مرتب می کنم، پس دیگه تا آخر سال نیاز به 

اتو کردن ندارم.

از اتاق که بیرون رفتم انگار بقیه یک ساعت اولیه ی سالشون 

رو با تلفن های تبریک عید شروع کرده  بودن، امسال هم قراره 

پدرجان از هزینه های هنگفت تلفن توی طول سال گالیه کنه.

خانواده به تحویل کردن های متفاوت سال من عادت دارن، 

مثال سال گذشته رو من در حالی شروع کردم که روی دست هام 

سیزده ما به در نه،

ولی به سر شد
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به مغزم  بهتر  برای همین هم کل سال خون  بودم.  ایستاده 

می رسید و نتیجه اش شد فکر بکر امسالم. #دوراندیشی

چشمی اطراف خونه چرخوندم، خواهر پنج ساله ام با ذوق 10 

تومنی ای که عیدی گرفته بود رو به مامان نشون می ده و مامان 

البته ظاهرا قول می ده  داره.  نگه  براش  لبخند قول  می ده  با 

که »لبخند« رو براش نگه داره وگرنه سال ها  ست که خبری از 

عیدی های گرفته شده نیست.

امسال مطمئنم که هیچ آجیلی برای عید نداریم چون حتی تا 

کانال های کولر رو گشته ام. چند دقیقه بیشتر این حس اطمینانم 

دووم نیاورد تا این که ظرف های پر از بادوم و پسته، رقص کنان 

همراه با چشم های پر از پیروزی مامان که خیره به من بود روی 

میز قرار گرفت. 0-20 به نفع مامانم! فکر کنم تنها کسی که هیچ 

وقت شکست نمی خوره مامان منه.

باید  برنامه هامو  آیفون فهمیدم بخش جدید  با صدای زنگ 

شروع کنم، رفتن به اتاق و انتظار برای رفتن مهمون هایی که 

ابدا توانایی دل کندن از ما و خانه مان را ندارند. مهمون هایی که 

با هر دونه بادوم هندی که برمیدارن بدنت از تموم شدنشون 

ذره ذره به رعشه می افته.

روی  قدم  صبح  هشت  هرسال  عموم!!  عروس  دخترخاله ی 

اعصاب ما میزارن. گاهی از شدت خوشحالی از دیدنشون برای 

این که بتونیم این شادی رو تحمل کنیم برق آیفون رو قطع 

می کنیم. خدا رو شکر مثل زمان قدیم نیست که کاغذ بنویسن 

»ما آمدیم ولی شما نبودید.« و ما رو درگیر عرق شرم کنن.

اداری  تایم  انگار به جای تعطیالت توی  بعضی روزهای عید 

هستیم، یک روز مختص دیدن فامیل مادری و یک روز برای 

فامیل پدری. بدوبدو و سریع از این خونه به اون خونه اون 

هم درست زمانی که هنوز خستگی کنسل کردن کالس های 

آخر سال از تنمون بیرون نرفته. در حالی که من هنوز برای این 

خستگی نیاز به یک ماه استراحت دارم.

روز سیزدهم سال تنها روزیه که خبری از برنامه های سنگین و 

جدید من برای زندگیم نیست!

با  بچه ها  نمی افته،  جدیدی  اتفاق  وقت  هیچ   در  به  سیزده 

شد
سر 

ی به 
سیزده ما به در نه، ول

ی
چ

حریر 
یگانه ت
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دنبال تیتر »واکسیناسیون آغاز شد.« می گردن و در حالی که رخ 

به رخ همدیگه، به خاطرات قدیمی شان می خندن صفحه ی آمار 

فوتی  های کرونا رو رد می کنن.

امسال سیزده ما به در نه، ولی به سر خواهد  رسید.

استرس دنبال حل  کردن پیک های بهاری  و مامان ها در حالی 

که با حرص جمله ی »از اول عید میگم حلشون کن و برای روز 

آخر نگه ندار« رو می گن، دنبال جواب های پیک می گردن. طفلی  

بچه ها فکر می کنن بزرگ بشن دیگه برای عید تکلیف ندارن، 

نمی دونن که بیست سالت هم که بشه، دانشجو  هم که بشی، 

باز هم استاد  هایی داری که به یاد ایام قدیم، عید پر استرسی 

رو برات رقم بزنن.

بارها چک  از اول عید  حوصلم که سر می ره تقویمی رو که 

کردم  باز می کنم و تعطیلی های طول سال رو چک می کنم و 

برای تعطیلی هایی که به جمعه خورده افسوس می خورم و 

آه پر حرصی می کشم.

 نگاهی به اطراف میندازم، تعدادی از دختر ها در به در دنبال 

سبزه گره  زدن، گروهی هم دنبال توپ و بازی و سرگرمی هستن. 

صدای داد و خنده ی پسرها بلند می شه. مادر ها که معتقدند 

عید زمان تعطیلیه و آشپزی نوبت آقایون، گوشه ای نشسته و 

آخرین خبر های خانواده رو مرور می کنن و پدر ها توی روزنامه 

یگانه تحریر چی
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ورودی مهر 98

شد
ر 

س
ه 

ی ب
ول

ه، 
ر ن

 د
به

ما 
ه 

زد
سی

ی
چ

ر 
ری

ح
 ت

نه
گا

ی

13



بءءءه شییرءءین انار

14



هار
ر ب

ربا
دگ

ی
ید

ح
تو

ی 
هد

دگربار بهار

به شوق دیدارش

با قلبی تپنده، لبریز از هوای آزادی 

در پی یافتن او

با پاهایی برهنه

جاده ی زمستان را در پیش می گیرم

در میانه ی راه متوقف می شوم

در آن سوی افق ها و کرانه های دوردست

قامت بانویی با جامه ای سبزرنگ

نمایان می شود

بویش را می شنوم

سرمست عطِر دل انگیزش می شوم

سرانجام او را می یابم

دستانم را به دستانش گره می زنم

آغوش گرمش 

چون پرتویی برخاسته از دل آفتاب

شکفتن را بر جانم هدیه می کند

آرام آرام قدم برمی دارد...

نسیم، پیام آور عشق و رویش

خبر آمدن عروس طبیعت را

به گوش کائنات می رساند...

پروانگان در میان شکوفه ها، رقص کنان

به تماشای بهار می آیند.

نرگس منزلگه خود را به شقایِق نعمانی می سپارد و بار سفر 

می بندد.

خورشید رخسار زیبایش را با پرده ای نیلگون از ابر می پوشاند.

سرازیر  اشتیاق  باران  دیدگانش  از  و  می کند  تبسم  آسمان 

می گردد.

شبنم به آرامی بر روی گلبرگ  های بنفشه

می غلتد...

شب هنگام، بهار در زیر درختی می نشیند.

گیسواِن نقره گونش در زیر نور ماهتاب 

خودنمایی می کند.

با دم مسیحایی خود در فلوت حیات می دمد.

شروع به نواختن می کند.

موسیقی طبیعت به صدا در می آید.

و تمام سرزمین آکنده از نوای عشق

می شود...

طبیعت  بی جان  جان  بر  خداوندگار  بدیع  آفرینش  دگربار 

نقش می بندد.

بدین سان فرمانروایی شکوهمند بهار از راه می رسد.

بر تخت سلطنت چهارفصل تکیه می زند.

و حکم شکوفا شدن را بر دل جهانیان عرضه می دارد...

هدی توحیدی
رشته ی علوم آزمایشگاهی 
ورودی مهر 97

15



ک
س

متر
ی پور

سا گلد
مه

زمســـتانم تو،  آغوش  میان شـــعله ی 

تو خوب ظالمی اما خـــدای من بودی

تو آفریده شـــدی مادیان مـــن تا كه

چقدر نابی و عاشـــق چقـــد ولیعصری

به ناز و غمز پرنده، مترســـك عاشق شد

برایـــت آیه بـــه آیه تگـــرگ می خوانم

چقدر ســـاده شـــدی مرز كفـــر و ایمانم

بـــه روی دفتر شـــعرم غـــزل برقصانم

به رنـــگ دودم و در هم؛ شـــبیه تهرانم

و عشـــق درد كمی نیست؛ من كه می دانم

مهسا گلدی پور
رشته ی علوم تغذیه

ورودی مهر 95
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به سوی او
دل را سپردم بر صبا

تا که شود جانم رها

تا که روم به سوی او

به سوی عطر کوی او

تا که روم از این زمین

از این زمین پر ز کین

تا که کنم جانم به کف

با نی لبی و تار و دف

تا که شوم آسوده دل

عقلم شود فارغ ز گل

تا که شوم او را فقیر

او مادِر طفلی صغیر

جانم، بکن سویم نظر

تا که کنی دورم ز شر

جانم ُکند چشمان تو

قلب مرا مهمان تو

علی ضیغمی باجگیران 
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 98
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چشم باز کردم و دیدم بازم همونجام، 

تو ی همون فضای شلوغ و پر از نگاه جستجو گرانه که خیره به 

من بودن..

عاقد گفت: لعنت بر دِل سیاِه شیطون! برای بار هشتم عرض 

می کنم عروس خانوم وکیلم؟

خاله توی حرف زدن پیش قدم شد تا سکوتو بشکنه و به قول 

خودش استرس منو کم کنه؛ برای بار چندم می خواست بگه 

عروس رفته گل بچینه!

آب دهانمو قورت دادم و با صدای نه چندان بلندم گفتم: نهههه! 

مامان که کنارم واستاده بود، از حرصش یه نیشگون از بازوم 

گرفت ولی جرئت نداشتم بگم آخ، مبادا یه بالیی سرم بیاره 

این بار! 

خاله دوباره شروع به حرف زدن کرد، این بار گفت: عروسمون یه 

کم خجالتیه! و بعد صدای خنده ی مصنوعیش به گوشم رسید...

عمه خانوم گفت عروس برای بله گفتن زیر لفظی می خواد...

هرکس یه چیزی گفت و دوباره سر و صدا باال گرفت اما حقیقت 

نمی خواستم!  اونو  که  بودم  من  حقیقت  بود،  دیگه ای  چیز 

حقیقت من بودم که اصال وقت ازدواجم نبود! زیر اون چادر 

سفید با ُگالی صورتی نشسته بودم و دلم لک زده بود برای 

این که یه بار دیگه برم توی کوچه عروسکمو بزنم زیر بغلم و 

ِلی ِلی بازی کنم! 

هوا هوای اردیبهشت ماه بود و من تمام حواسم پرت درخت 

و  بودن  رسیده  میوه هاش  تازه  که  بود  کوچه  توی  توت 

شاخه هاش با هر وزش باد تکون می خوردن. 

با صدای عاقد دوباره به خودم اومدم، انگار که رونما هم داده 

شده بود، 

فایده نداشت و این جمع دست بردار نبودن...

نیشگون دوم مامانو احساس کردم و با صدایی که بیش تر 

شبیه بغض بود گفتم بلههه

اما صدای ِکل کشیدن  بغضم ترکید و به هق هق مبدل شد 

مهمون ها فضا رو کامال پر کرده بود و صدای من اصال به نظر 

کسی نمی رسید.. 

دست بزرگ و زمخت مردونه ای رو روی دستم احساس کردم، نادر 

بود که حلقه ی طالیی درشتی رو دور انگشت ظریف و کوچِک 

بچگانه ام فرو می کرد و این شد شروع زندگی من و نادر، مرد 

سیبیلوی تپلی که از نظر من بیش تر جا ی پدرم بود تا... 

تمام  اما  یا حرص  بود  لج  روی  از  نمی دونم  روز  اون  فردای 

دیوارای خونه رو نقاشی کشیدم. کلی خورشید و کوه و درخت! 

آبنبات چوبی

ی
چوب

ت 
آبنبا

ل
ی او

ساالر
 مهدیه 

18



نادر که از راه رسید و خانه را در آن وضع دید کلی عصبانی 

شد و همه ی مداد رنگی های منو سوزوند بعد هم خطاب به 

من با خشم گفت آدمت می کنم جوجه و تابی به سیبیل های 

پرپشتش انداخت! 

روز بعد مشغول مکیدن آب نبات چوبی روی طاقچه نشسته 

آب نبات  با سرزنش  بار  این  نادر  رسید!  خانه  به  او  که  بودم 

چوبی ام را گرفت و به بیرون پرت کرد.. 

از آن نادر دیگه نذاشت به مدرسه برم و گفت دوست  بعد 

ندارم زنم درس و مشق بدونه و یهو هوا برش داره!

خالصه که شدم خانوِم خونه ی نادر ِهی بشور و بساب و بپز.. 

دیگه  نبود،  کوچه  توی  بپرام  بپر  و  خنده ها  از  خبری  دیگه 

چشمام اون برق همیشه رو نداشت و ترجیح می دادم همش 

ساکت باشم، دیگران هم به خیال خودشون که خانوم شدم و 

سر به راه!

اما بازم حقیقت چیز دیگه ای بود. حقیقت من بودم که زیر 

سایه ی یه مرد 30 ساله داشتم می شکستم و از همون کودکی 

پیر شدنو تجربه کرده بودم.

از اون روزا سال های زیادی بود که می گذشت، حاال من مادر 

3 تا بچه و مادربزرگ چند تا نوه شده بودم.

روزی با نوه هایم به پارک رفته بودم که مردی دستفروش توّجهم 

را جلب کرد، بساطش پر بود از آب نبات های کوچک چوبی! 

چقدر دوست داشتم یک بار دیگر بی مهابا آب نبات چوبی در 

دهان بگذارم و با مکیدنش تمام خألهای کودکی ام را التیام 

بخشم، لحظه را غنیمت شمردم وهمین کار را کردم.. 

آن شب خواب دیدم به 50 سال پیش بازگشتم، آب نبات چوبی 

سرگرِم  و  بودم  گرفته  بغل  زیر  را  عروسکم  داشتم،  دهان  در 

کشیدِن خورشید و درخت و کوه بودم! 

صبح هنگام که بیدار شدم، چشمانم همچون سال های خیلی 

پیش دوباره درخشان شده بود و برق می زد. 

شیرینِی طعم آب نبات چوبی دیروز را با خود مرور کردم و تصمیم 

گرفتم این بار برای خودم یک جعبه ی مداد رنگی بخرم!
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 مهدیه ساالری اول
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20

بی سایه

دستاِن سفیِد رها شده میاِن غباِر تِن شهر؛

ــاز  ــان ب ــان، ده ــیاه  شده ش ــرخ رنِگ س ــه ِی س ــاِی کودکان کفش ه

کرده  انــد؛

فریاد می زنند از سنگینِی اجساِد رویاهاِی در خواب رفته شان.

لبخندهاِی پاِک قاب نگرفته ِی صاحبانشان مغمومند؛

سقف هاِی بی سایه ِی خرابه های کاغذی شان رنگ ندارد؛

گل های سفره ای خالی، بر کف خانه خشکیده؛

آوار بر گلبرگ های جان داده، میان یک قالی سوخته.

سرخی لبان کوچکشان، برف بلعیده؛

دانه های باران، گونه های فرورفته  شان را گلگون ساخته؛

ــاد  ــان ب ــان، می ــر شانه هایش ــوار ب ــتخوانِی س ــاِی اس ــته نی ه دس

می رقصنــد؛

ــدش،  ــر کالب ــروِغ روان ب ــوِج بی ف ــاِر م ــی در حص ــانه ای چوب ش

ــته. شکس

چشــماِن بی طلــوِع زیبایــش را از تکــه بلورهــای دارزده میــان 

پلک هــای آتــش  خــورده  ام نمی گیــرد؛

لباِن آلوده به لبخندش را بر یکدیگر می رقصاند؛

آوای گرفته  اش بهشت را می تپاند:

عید مبارک! ُگل نمی خری؟ لیال اکبری
رشته ی علوم آزمایشگاهی
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نامه ی عاشقانه
دلبرم! دل در اندیشه ی آن زلف پریشانت مانده است، آن قدر پیچ 

در پیچ بود که دل من در گره ی اول آن جا مانده است.  

دلبرم! خواسته ی دل کم شدن فاصله هاست، گاه گاهی بنگر که چه 

دوری از من، کاش هایم همه سوخت، آتش عشق تو هر شایدم را 

سوزاند. 

عشقت در گوشم گفت:  »یار بی وفاست، پر جور و جفاست، بی مهر 

و صفاست.« اما از جلوه ی تو بسیار گفت، آن قدر گفت، که در 

قصه ی تو غرق شدم، مثل صیادی در طعمه ی خود غرق شدم، آن 

قدر غرق شدم، ساحل گفت:  »من که گفتم عشق صیدت می کند.«

از توصیف صورتت این گونه گفت: 

»جلوه ی روی تو مهتاب را بیمار کرد، بی تاب کرد، گفت چال گونه ات، 

زندانی می خواهد، آه که من عاشق زندان بانم.«

گفت:  »چشمت آن قدر دل برده است که نگاهی کافی است، که تا 

دل تو برود.« 

از وصف نگاهت هر چه گفت راست بود، جز آن که نگاهت مهر و 

وفا دارد.

در پایان یک جمله گفت و ذهن مرا برد به فکر این که تکخالی 

داری، در گوشه ی راست لعلت، من نیز تکخال حکم می کنم، همواره 

حکمم دل است.

 ای دلبر طناز! بیا و با دل مسکین عاشقت، گاهی بساز؛ آه از این 

عشق پر سوز و گداز.

سارا آقاسی زاده شعرباف
رشته ی علوم تغذیه
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رز سیاه

زندگــی، آن مفهــوم فرامــوش شــده، ولــی جــاری در میــان دقایــق و 

لحظــات و مــا گمشــدگانی هســتیم کــه بــدون لذتــی بــه دنبــال کار 

و کار و کار تــا شــاید بــا پــول بتــوان خوشــبختی خریــد. 

ولـی آیا این اسـت سـهم مـا؟ این چیزی اسـت کـه می خواهیم؟ 

پس عشـق کجاست؟!

همچــون رزی خســته کــه آرام ســر خــود را پاییــن مــی آورد و بــه 

دنبــال حســی شــاید هم مفهومــی بــرای درک کــردن در اعمــاق این 

باتــالق  می گردیــم، ایــن باتالقــی کــه بــه اســم زندگــی ســاخته ایم.

آن مفهــوم آشــنای دور را جســتجو می کنیــم. کــه مــن چــه چیــزی 

ــاز هــم کار؟ می خواهــم، ب

مگر آدمی چقدر می تواند این گونه ادامه دهد؟! 

بــه جــز عشــق چیــزی در دنیــا وجــود دارد، کــه بتوانــد ایــن گونــه 

ــزه بدهد؟ انگی

اگــر عشــقی نباشــد پس مــا همــان مردگانــی هســتیم که فقــط راه 

می رویــم و اکســیژن را هــدر می دهیــم. 

قلبی نداریم و خالی از انگیزه برای ادامه دادن هستیم.

ــه  ــدون آن ک ــکنیم، ب ــود می ش ــک آرام آرام در خ ــه ای تاری در گوش

بفهمیــم و چــه کســی قــرار اســت ایــن تکه هــا را جمــع و ترمیــم 

کنــد؟! 

آنجا جایی است، که شمع ما خاموش خواهد شد.

و این چیزی است که خوب آن را درک کرده ام.

در ایــن زندگــی یکبــاره، رهــا کــن تــا رهــا باشــی و عاشــق شــو تــا 

ــدا  ــق پی ــر از عش ــزی مهم ت ــی چی ــون در زندگ ــری، چ ــق بمی عاش

نخواهــی کــرد.

سیاوش خالقی مقدم
رشته ی علوم آزمایشگاهی
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The New Year

Iranians spend the past year with various celebrations 

and customs. They are committed to performing 

their rituals.

The first ceremony is Fireworks Wednesday. Fire 

Festival is a special celebration that takes place on 

Wednesday night, the last month of the year, which 

is actually a prelude to the Nowruz celebrations, and 

by holding this celebration, people welcome spring. 

According to the ancient Iranian religion, a big fire 

is lit on this night, which stays lit until early in the 

morning and at sunrise, and people jump over the 

fire and say ”My yellow is from you, your red is from 

me” and leave their jaundice, diseases and problems 

in the fire. Instead, they receive redness, warmth and 

energy from the fire.

Nowruz is a celebration that is small celebration 

)Fireworks Wednesday( to celebrate it and another 

celebration )Sizdahbedar( chase it. And its symbole 

is throwing the tablecloth of Haftsin.

According to some historical sources, the ancient 

Iranians used a tablecloth containing candle, wine, 

sweet, nectar)honey(, boxwood, syrup, anemone or a 

branch of a rock candy as Haftshin tablecloth, which 

was gradually renamed.

Today’s Haftsin tablecloth includes greens, apple, 

semno, vinegar, garlic, sumac, elm, egg, Quran, mirror, 

candle and fish. Each component of this tablecloth is 

a symbol of something. 

Apple is a symbol of health, green is a symbol of 

life and vitality, semno is a symbol of goodness and 

blessing, vinegar is a symbol of Immortality, garlic 

is a symbol of Ahura Mazda and health. Sumac is 

a symbol of patience and perseverance, elm is a 

symbol of love or rationality, egg is a symbol of birth, 
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Quran is a symbol of the remembrance of God at the 

beginning of the year, mirror is a symbol of purity, 

candle is a symbol of light and fish is a symbol of 

endeavor.

There is no direct reference to Nowruz in the  

inscriptions left by the Achaemenids, but what 

emerges from the evidence clearly shoes that the 

Achaemenid people knew Nowruz and celebrated 

this Eid in a very glorious way, which ranged from 

March 12th  to they were celebrating May 7th.

During the Acheamenid period, Cyrus the Great 

declared Nowruz a national holiday in 538. Nowruz 

was a great holiday during the Parthian and Sassanid 

eras. From the time of Hormoz I, it was customary for 

people to light fires on the night of Nowruz. New Year 

celebrations were also practiced from the time of the 

Sassanids during the reign of Hormoz II.

Sizdahbedar is a day of respect for nature. In general, 

among the Iranian celebrations, the celebration of 

“Sizdahbedar” is a bit vague, because there is no 

direct reference to the existenece of such a ceremony 

in historical books, but in ancient sources there are 

references to the “13th of Farvardin”.

It is said that at the beginning of the new year, the 

ancient Iranians, after celebrating and rejoicing 

for twelve days, which commemorates the twelve 

months of the year, went to the garden and the desert 

on the thirteen day of Nowruz , which is an auspicious 

day, and they rejoiced on this day. In fact, in this way 

they ended the formality of the Nowruz period.

House cleaning, Nowruz tablecloths, Nowruz foods, 

visiting relatives, tourism and nature tourism are 

other rituals and customs of the new year. with this 

ceremony, we go to visit the relatives and in this way 

we are informed about their condition. We become 

aware of their problems and help them if possible.

It is an honor to live in a thousands year old land.A 

land whose people adhere to the customs of their 

ancestors.

Long Live Iran

ترجمه ی این متن را در لینک زیر بخوانید:

yun.ir/Anarestan

مریم گندمی ثانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی
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کمی چند با بزرگان ادب    



من یک درخت معمولی بودم. حتی کم تر از معمولی؛ پیر و 

خیابان  در  بن بستی  انتهای  در  شده،  فراموش   و  خشکیده 

کوشک تهران. سال ها بود نه گلی داده  بودم نه برگ و باری، 

و هیچ کس حتی مرا نمی دید. تا این که جوانی زمین انتهای 

کوچه را خرید تا خانه ای در آن بسازد. جوانی که می گفتند 

شاعر است و نامش هوشنگ ابتهاج.

با گوش های سنگینم می شنیدم که دوستانش اصرار به قطع 

این درخت پیر و بی مصرف دارند، ابتهاج اما مخالفت می کرد. 

انگار از میان تمام انسان ها، تنها او بود که مرا می دید. کار 

بنایی که آغاز شد مدام مواظب بود آهک و سیمان ها را این 

ریشه های  به  و  مراقبت می کرد  از من  نریزند،  باغچه  طرف 

از صد ها  بود که پس  روزها  خشکیده ام آب می داد. همان 

سال احساس کردم زنده ام. کم کم از گوشه و کنار کنده ی پیر 

و فرسوده ام، پاجوش  هایی جوانه زدند! سال ها بعد؛ او شد 

»سایه« و من شدم »ارغواِن سایه«!

»سـایه« هـر روز صبـح بـه روی ایـوان می آمـد و باهـم حـرف 

می زدیـم. از همه چیز برایم می گفت. از اسـفند سـردی که در آن 

متولد شـده  بود، از رشـت زیبا کـه کودکـی اش را در آن گذرانده 

 بـود، از عالقـه اش بـه مجسمه سـازی، آشـپزی و خیاطـی بـر 

خالف درس های تئوری و از نخسـتین سـروده هایش در دوران 

دبیرسـتان و چـاپ اولین کتابـش یعنی نخسـتین نغمه ها.

»سایه« هر روز کتاب می خواند، خیلی زیاد، آن هم نه فقط 

فوق العاده ای  حافظه ی  با  و  فلسفه!  نجوم،  ریاضی،  ادبی! 

که داشت با یک بار خواندن همه ی آن را از حفظ می شد! 

و  آموخته  بود  خودش  شعر،  مثل  هم  را  موسیقی  »سایه« 

پایه گذار برنامه ی موسیقی گلچین هفته از »رادیوایران« بود.

سایر  با  اما  من  شود!  شاعر  درختی  که  هرگز  نشنیده ام 

است مشاعره های »شهریار«  داشتم. محال  توفیر  درخت ها 

شعر های  شب  بیت  به  بیت  شنیده  باشید،  را  »سایه«  و 

»کسایی« و »قوامی« و »ادیب« را لمس کرده باشید، با صدای 

»شجریان« و نوای تار »محمدرضا لطفی« به آسمان ها رفته  

باشید و شاعر نشوید! من آن روز ها،شاعرترین، عاشق ترین و 

خوشبخت ترین درخت جهان بودم!

من نه تنها تولد 4 فرزند ابتهاج، که تولد تک تک اشعارش را 

ارغواِن سایه

سایه
ِن 

ارغوا
ی

سف
مریم یو

به مناسبت ششم اسفند ماه، سالروز تولد ۹۳ سالگی استاد هوشنگ ابتهاج
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هم شاهد بودم. از »ای ایران ای سرای امید« گرفته تا »سیاه 

مشق«، »شبگیر«، »چند برگ از یلدا« و »یادگار خون سرو«. 

»سایه« یک غزلسرای پیرو »حافظ« و یک شعر نوسرای پیرو 

برای من  و  بزرگ  برای همگان شاعری  »سایه«  بود.  »نیما« 

همه چیز بود!

کردند.  جدا  من  از  را  او  اولین بار  برای  که  بود   1362 سال 

بردند جایی که می گفتند نامش اوین است! یک سال کامل 

صبح ها را بدون »سایه« سر کردن برای مِن جدا مانده از او، 

از مرگ هم بدتر بود. هرسال بهار که می شد به من می گفت: 

»ارغواِن بی تاب گل کردن« همیشه می گفت: »تو با همه ی 

درخت ها فرق داری ارغوان! فقط تویی که اول گل می دهی 

و بعد برگ! »آن یک سالی که از هم دور بودیم، گرچه دیگر 

هر صبح به من سالم نمی کرد اما مدام صدایش را می شنیدم 

مانده ی  جدا  همخون  شاخه ی  »ارغوان،  می کند  صدایم  که 

من؛ آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا؟ یا 

گرفته است هنوز؟«

من  و  بازگشت  خانه  به  باالخره  »سایه«   ،1363 اردیبهشت 

بار با هم  ارغوان بی تاب گل کردن! اما این  باز شدم همان 

و  شده  بودند  بزرگ  بچه ها  نکشید.  طول  خیلی  ما  بودن 

برای ادامه ی تحصیل به آلمان رفتند. کمی بعد »آلما« خانم 

همسر »سایه« هم رفت پیش بچه ها و باالخره، سال 1366، 

»سایه«ی من، خانه مان را فروخت، با شرم به من نگاه کرد، 

سرش را پایین انداخت و رفت... و منی که ارغوان او بودم، 

برای همیشه شدم شاخه ی همخون جدا مانده اش.

شعر  و  »بنان«  آواز  عطر  که  خانه ای  و  آمدند  بعد  سال ها 

کردند!  تبدیل  سیمان  اداره ی  دفتر  به  را  می داد  »شهریار« 

سال 1387عده ای آمدند و اسم خانه ی ما را گذاشتند خانه ی 

از  بعد  فرهنگی!  میراث  سازمان  در  کردند  ثبتش  و  ارغوان! 

آن تورهای گردشگری می آمدند، آدم ها مرا با دست نشان 

سایه«؛  »ارغواِن  خودشه!  »اینجاست!  می گفتند  و  می دادند 

من اما صدای او را می شنیدم که می گفت:

»ارغوان می بینی؟

به تماشاگه ویرانی ما آمده اند

مانده ایم تا ببینیم نبودن را

آخر قصه شنودن را

پشت این پنجره ی بسته هنوز

عطر آواز بنان مانده است

شهریار اینجا

شعر نقاشش را خوانده است

آن شب افشاری

با کسایی و قوامی و ادیب

تا قرایی و فرود

وان درآمد از اوج

شجریان، لطفی

چه شبی بود، دریغ

زندگی روی از این غمکده گردانیده است

ارغوان

در و دیوار غریب افتاده چه تماشا دارد؟«

یه
سا

ِن 
وا

رغ
ا

ی
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م 

ری
م

مریم یوسفی
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من به باغ گل سرخ

در گشودند به باغ گِل سرخ...

 و من دلشده را

 به سراپرده ی رنگین تماشا بردند،

 من به باغ گِل سرخ

با زبان بلبل

خواندم

 در سماع شب سروستان

دست افشاندم

 در پریخانه ی پر نقِش هزار آینه اش

 خویشتن را

به هزاران سیما

 دیدم.

 با لب آینه

 خندیدم...

من به باغ گِل سرخ

همره  قافله ی رنگ و نگار

 به سفر رفتم

 از خاک به ُگل

رقص رنگین شکفتن را

 در چشمه ی نور

 مژده دادم به بهار

من به باغ گِل سرخ

 زیر آن ساقه ی تر

 عطر را زمزمه کردم تا صبح

 من به باغ گِل سرخ

 در تمام شب سرد

 روشنایی را خواندم با آب

 و سحر را

 به گل و سبزه

 بشارت دادم ...!

خ
سر

ل 
غ گ

ن به با
م

ی 
هره عبداله

شعر: ز
ب 

خا
اتن

ه.ا.سایه )امیرهوشنگ ابتهاج( زهره عبدالهی
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))ظهر یک روز تابستان، فرشید با یک پیشنهاد آمد: یک سفر 

تفریحی به ترکیه! غیرممکن بود. من یک خبرنگار تازه کار با 

درآمدی اندک بودم که تازه باید هزینه های تحصیلم در دانشگاه 

را هم تامین می کردم. در تفکر ما ایرانیان سفر به خارج همیشه 

کاری غیر ضروری و از سر سیری بوده است. با نگاه برآمده از 

اما فرشید اصرار  بود.  اولیه ی من منفی  چنین تفکری پاسخ 

کرد و نتیجه چیز دیگری شد. آن سفر انجام شد و در پی آن 

سفرهای دیگر.((

این روایت »منصور ضابطیان« از آغاز نوشتن سفرنامه و نگارش 

نخستین کتابش می باشد که بعد از سفرهای متعدد و تهیه ی 

مجموعه ای از یادداشت ها و تصاویر که با دید خاص خود به 

پدیده های سفرش به ثبت آن ها پرداخته  بود، اقدام به انتشار 

اولین تجربه ی سفرنامه نویسی اش تحت عنوان )) مارک و پلو 

(( در سال 1389 کرد. در این کتاب  »ضابطیان« تجربیاتش از 

سفر به کشورهای  فرانسه، اسپانیا، لبنان، هندوستان، ایتالیا، 

اتریش، ارمنستان، کره ی جنوبی و ایاالت  متحده ی آمریکا را با 

مخاطب خود به اشتراک می گذارد و  هدف از نوشتن این کتاب 

و سایر سفرنامه هایی که در ادامه منتشر می کند را این گونه بیان 

می کند: )) اگر این مجموعه بتواند تابوی غیرممکن  بودن سفر 

را در ذهن خواننده ی ایرانی و به ویژه خوانندگان کتاب بشکند، 

من موفقیت بزرگی به دست آورده ام.(( 

عالقه و ذوق فراوان »ضابطیان« به سفر، از او جهانگردی پرشور 

و اشتیاق ساخته که معموال تنها سفر می کند و دلیلش را این 

چنین شرح می دهد: )) تنها سفرکردن را ترجیح می دهم چرا 

که به فرد چابکی بیش تری می دهد و باعث می شود آدم با 

خودش بهتر کنار بیاید اما تنها سفر رفتن به معنای تنها ماندن 

در طی سفر نیست، ناچاریم دوست و همراهی از کشورهای 

مختلف بیابیم و این بسیار ارزشمند است.(( 

طنز  چاشنی  با  همراه  گاهی  و  بی آالیش  ساده،  روایت های 

»منصور ضابطیان« در برخورد با پدیده هایی که در سفرهایش 

با آن ها روبرو می  شود، مخاطبش را با روایت هایی قابل لمس 

روبرو می کند که از عطر و طعم غذاهای کشورهای مختلف تا 

هیجان دیدار با مردم، فرهنگ و رسومشان کامال از میان کلمات 

همراه  به  این ها  همگی  و  می شود  منتقل  خواننده  به  کتاب 

مجموعه عکسی از رویداد  های گوناگون که خود به عکاسی از 

آن ها پرداخته، به جذابیت های بصری  این کتاب افزوده و برای 

مخاطبان به ویژه نسل جوان رنگ و لعاب ویژه ای دارد.

»ضابطیان« با روایت گری منحصر به فردش اشتیاق و حس 

و  کرده  ایجاد  در خواننده  نادیده ها  برای کشف  را  کنجکاوی 

جسارت سفر  کردن با کم ترین مقدمات را به مخاطب خود القا 

می کند و گاهی ابتکاراتی را برای یک مسافر ارائه می دهد که 

هزینه های سفر، حتی به کشورهای کم تر شناخته  شده ای مانند 

»مراکش« و »کوبا«، به شکل عجیبی کاهش می یابد. 

»منصور ضابطیان« به واسطه ی تجربه ای که سال ها در نشریات 

و رادیو  در گفتگو با افراد صاحب نام ایران و جهان اندوخته و 

بارها نیز برای همین گفتگوها جایزه ی قلم بلورین را دریافت 

کرده است، در سفرهایش سعی بر این داشته تا به عنوان یک 

راوی بی طرف و گاهی با نگاه ژورنالیستی، به خوبی به بازگویی 

مارک و پلو!
)برشی از کتاب مارک و پلو(
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دیدارهایش با مردم و آداب و رسومشان بپردازد و این نگرش را 

ایجادکند که گاهی باید در  تالش برای به چالش کشیدن »من« 

وجود خود بود تا دنیای درونی خود را از »من« فراتر برویم و 

راهش سفر است.

مواجهه ی او با مناظر نیز، اغلب با سواالتی عجیب همراه می-

شود که شاید کنجکاوی هایی را در ذهن ایجاد کند. ))هرچه 

در تاریخ عقب تر می رویم، ساختمان ها زیباتر و معماری شان 

پر  می کنید،  نگاه  بلندی  از  را  شهر  وقتی  می شود.  پیچیده تر 

است از برج های قدیمی که گاه شانه به شانه بر ساختمان های 

امروزی می رساند. برج های قدیمی طوری مدرن شده اند که آدم 

را به فکر وا می دارد که آیا معماران چهارصد سال پیش می-

دانسته اند روزی وسیله ای به اسم آسانسور اختراع خواهد شد؟ 

اگر نمی دانسته اند چگونه این برج ها مجهز به آسانسور شده اند 

بدون آن که کوچک ترین آسیبی به ظاهر و حس و حال غالب 

بر فضایشان وارد آمده  باشد.((

»ضابطیان« در »مارک و پلو« و سایر سفرنامه هایش مفهوم سفر 

را از جدایی از خانه و زندگی روتین، کاری تجمالتی و حتی 

گاهی از سر سیری به سمت یک دغدغه و ضرورت برای تماشا 

و فهم جهان، سرزمین و ملل سوق می دهد و آن را با مفهوم 

زندگی برابر می داند. تالش برای بیرون راندن مخاطب از یک 

چهارچوب فکری تربیت شده و رساندن او به فصل های مشترک 

فرهنگی، اجتماعی و فکری با سایر مردم نیز یکی از تاثیرهایی 

دوستدار  هر  بر  ضابطیان«  »منصور  سفرنامه های  که  است 

سفری می گذارد. نمونه ای از برخورد او با پدیده های مختلف و 

نگرشی خارج از محدوده ی فکری، برخوردش با آیین و مذاهب 

است. )) اگرچه قوانین در اینجا مبتنی بر یک ایدئولوژی الئیک 

است، اما روح مذهب بین مردم جاریست. برای همین آن ها 

به هم دروغ نمی گویند یا وقتی اینجا خرید می کنی، مطمئن 

هستی جنسی که به دستت می دهند، قالبی نیست. آن ها 

رعایت اخالق را در ارتباط با یکدیگر می کنند و نسبت به مسائل 

اجتماعی و بی عدالتی های احتمالی هم بسیار حساسند.((

»مارک  پلو«، سفرنامه ی  و  »مارک  انتشار  از  »ضابطیان« پس 

دوپلو« و »برگ اضافی« که ادامه و تکمیل کننده ی سفرنامه ی  

نخستش بودند را هم به کارنامه ی نویسندگی اش اضافه کرد و 

پس از استقبال گسترده ای که از این سه کتاب صورت گرفت 

و در ادامه ی جهانگردی اش، ماجرای سفرهای مراکش، ایتالیا، 

کوبا، ویتنام، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان را تحت عنوان 

کتاب های »چای نعنا«، »سه رنگ«، »سباستین«، »موآ« و آخرین 

کتابش یعنی »بی زمستان« به نگارش درآورد که همگی توسط 

نشر مثلث منتشر شده اند.

در روزهایی که سفر به سایر کشورها به کاری دشوار تبدیل شده 

و اگر هم مسافری در هتل و فرودگاهی دیده شد، بی شک، رنج 

و خستگی عبور از هزاران مانع برای انجام یک سفر در چهره شان 

دیده می شود و اضطراب و دلهره ای که برای مثبت و منفی 

شدن تست  های کرونا تحمل می کنند تا مبادا سفری یکی دو 

هفته ای تماما تبدیل به یک قرنطینه ی طاقت فرسا و بی حاصل 

شود، مطالعه تجربه و خاطرات سفر، آن هم نه سفرنامه های 

»ابن بطوطه« و »ناصر خسرو« که  مجبورمان کند تمام لغت 

نامه ی دهخدا را برای یافتن معنای کلماتشان باال و پایین کنیم 

بلکه مطالعه ی سفرنامه هایی که به قلم نویسندگانی از جنس 

همین زمانه روایت شده اند از جمله »منصور ضابطیان«،  میسر 

و  لذت بخش خواهد بود.
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ادبیات آیینه ی تمام نمای فرهنگ و اندیشه ی یک ملت است. 

این سخن بدان معناست که آنچه آدمی می اندیشد و آنچه به 

صورت رفتار خاص از این اندیشه از وی سر می زند، در ادبیات 

نمایان است. از همین رو می توان با مطالعه ی آثار ادبی یک 

سرزمین به زوایا  ی نهان و آشکار مردمان آن سرزمین پی برد 

و عالوه بر شناخت دیدگاه اقوام مختلف نسبت به پدیده ها و 

موضوعات گوناگون، رسوم و آیین ها ی آن ها را نیز در مناسبت ها 

و وقایع مختلف مورد بررسی قرار داد. 

از سو ی دیگر ادبیات نشان دهنده ی عواطف و احساسات بشر 

است و چنانچه این مقوله را به عنوان یک کّلیت در نظر بگیریم، 

احساسات آدمی به طبیعت و پدیده ها ی مربوط به آن می تواند 

بهار و عناصر آن  این کل محسوب گردد.  از  به عنوان جزئی 

آب  کمبود  است.  فارسی  ادب  در  موضوعات  پرکاربرد ترین  از 

ایران و نوزایی و شکوفایی طبیعت  و کوتاهی فصل بهار در 

از عواملی است که بهار را از محبوب ترین موضوعات در ادب 

فارسی ساخته است.

نخست  است.  بررسی  قابل  جنبه  دو  از  فارسی  ادب  در  بهار 

از جنبه ی تصویر سازی ها ی شاعرانه که معموال در شعر سبک 

در  فارسی  شعر  پیشگامان  و  می خورد  چشم  به  خراسانی 

یادگار  به  از خود  استواری  و  وادی شاهکار ها ی جاودان  این 

گذاشته اند. زیرا به طور کلی شعر در قرون اولیه ی حیات خود در 

ادبیات کالسیک ما رویکرد دنیایی دارد که به آن رویکرد آفاقی 

می گویند و غالبا به پدیده  های جسمانی و ملموس می پردازد. 

از این رو توصیف بهار در شعر این دوره تجّلی شگرف دارد و 

همان طور که گفته شد، نقاشی از طبیعت در این گونه آثار کامال 

به چشم می آید. رویکرد دوم که در قرون بعد با ورود تصوف 

و عرفان به شعر فارسی صورت گرفت، رویکرد معنوی است و 

معانی عمیق  تری را در بر می گرفت که به آن رویکرد انفسی 

می گویند و دو دیدگاه فلسفی و عرفانی با آن آمیخته  شد که 

عناصر اصلی در دیدگاه فلسفی به بهار ـ که نماینده ی بالمنازع 

آن خیام است.ـ  خوشی، عبرت آموزی و اغتنام فرصت است و 

در دیدگاه عرفانی، مفهوم بهار به معنی تحول درونی و شروعی 

دوباره تبدیل گشت. بهار در این دوره، نماد به وجد آمدن درون، 

بیداری دل و تولد دوباره قلمداد شد و شاعر عارف، بهار، طبیعت 

و عناصر آن را متناسب با زمینه ها ی احساسات و احوال درونی 

خویش تفسیر می کرد.

در اکثر آثار شاعران و بزرگان ادبی ما بهار به چشم می خورد. 

از »رودکی« و »فرخی« و »منوچهری« و »نظامی« و »سعدی« 

و  »نادرپور« و »مشیری« و »سهراب«  و  »فروغ« و »سایه«  تا 

»اخوان ثالث« همه ستاینده ی بهارند و چشم انتظار فرا رسیدن 

آن هستند. نه فقط به دلیل این که زیبا و رنگین  و شادی بخش 

است، بلکه بهار دگرگون ساز است، نو ساز است و کهنه ها را 

می روبد. از همین جاست که بهار به عنوان یکی از فرا گیرترین 

نماد ها در شعر فارسی است.

استاد  زنده یاد  شاگرد  بهترین  و  فرزند  شجریان«  »همایون 

و  فارسی زبانند  که  کسانی  برای  ال اقل  »محمدرضا شجریان«، 

اندکی عالقه مند به موسیقی، نیاز به معرفی به کسی ندارد. او 

با آهنگسازان بسیاری همکاری  در طول فعالیت هنری خود 

علیزاده«،  »حسین  به  می توان  آن ها  جمله  ی  از  که  داشته 
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»سعید فرج-پوری«، »شهرام میر جاللی«، »حمید متبسم«، »علی 

و  درویشی«  »محمدرضا  و  ضرابیان«  »محمد جواد  قمصری«، 

در  سنتی  کالسیک  سبک های  کرد.  اشاره  خلعتبری«  »فردین 

دایره ی  شنیداری نسل امروز از طرفداران بسیار کم تری نسبت 

به قبل برخوردار است و این نگرش آغاز انفجار حرکتی »همایون 

همایون  چراکه  بود.  امروز  موسیقی  عرصه  ی  در  شجریان« 

شجریان از همان ابتدا به دنبال نوآوری بود. شروع همکاری با 

»سهراب پورناظری« و تغییر سبک کاری »همایون شجریان«، 

ناگهان او را به یکی از جذاب ترین و دلچسب ترین هنرمندان 

موسیقی ایران تبدیل کرد. حتی تغییر نگرش او در انتخاب اشعار 

سبب شد تا کارهای درخشانی مانند »چرا رفتی«، »آرایش غلیظ 

یا با من صنما«، »آهای خبردار« و«ابر می بارد« و چند قطعه ی 

دیگر برای مدتی طوالنی به مگاهیت ترین موسیقی ها در ایران 

تبدیل شود. البته ذکر این نکته مهم است که مانند هر شخص 

دیگری نقد هایی هم گاه به حق، و گاه به خاطر اختالف سلیقه 

و بخصوص »همایون  زوج هنری  این  آثار  و  کاری  به سبک 

شجریان« از سوی بزرگان موسیقی وارد می شود اما در کل به 

نظر می رسد در رسیدن به هدف خود که ساخت موسیقی فاخر 

با مخاطب میلیونی است، تا حدود زیادی موفق بوده است. 

آلبوم »ایران من« »همایون شجریان« و »سهراب پورناظری« 

شامل 8 قطعه بوده و آخرین آلبوم خود »همایون شجریان« 

است. شعری که شما مالحظه می-کنید، شعر »نوروز« است. 

اثری که به همراه دو اثر »اسفند« و »نوروز خوانی«، در آلبوم »ایران 

با محوریت  من« »همایون شجریان« و »سهراب پورناظری« 

نوروز و بهار ساخته شده است. »سهراب پورناظری«، آهنگساز 

این آلبوم، درباره ی این سه اثر می گوید: مقدمه ی اثر، خیالی 

است از روزهای پایانی اسفندماه و بوی نوروز در کوه های زاگرس 

و بیان نوروز به زبان نغمه هایی در ایران کهن که قوم ایرانی ُکرد 

از خراسان تا کوبانی )در سوریه امروز( در هزاره ها راویان آن 

بوده اند. سازهای دیوان، سرنا و بربت لهجه ای کامل از موسیقی 

مورد نظر را به گوش می رسانند و همچنین شمشال که نغمه اش 

بیانگر غم و اندوه گذشته بر مردم ایران در هزاره هاست. ایده ی 

این اثر بر اساس موسیقی و جمله های کوتاه - بلندی است که 

بیش تر آثاری که در این سال ها ساخته ام، کم و بیش پیرو آن 

هستند. مفهومی از نوروز در خیالم بود که با زبان »اسحاق انور« 

)ایشان در سال 98 در گذشتند.( به شعر درآمد. در این اثر، گروه 

هم خوانان رسیدن نوروز را به گوش می رسانند و تصنیف نوروز 

بر اساس ملودی ُکردی »لیبلی گلی« است که رنگ رخساره ی کار 

خبر می دهد از سّر درونش. 

پی نوشت: درنهایت این که بهار، عالوه بر همه ی زیبایی های 

بصری اش که ما را به وجد می آورد، یادآور این حقیقت است که 

همیشه فرصتی برای شروع دوباره وجود دارد و زندگی همیشه 

هم چون زمستان ها ی سرد و شب های بلند و درختان بی برگ 

و خشک نیست؛ بلکه در پی آن بهاری نیز وجود دارد و باید 

به امید این بهار تالش کرد. اگر این حقیقت را قبول داشته 

باشیم که زندگی فراز و نشیب هایی دارد، بهار بخش فراز زندگی 

است که همیشه پس از نشیب زمستان به سراغ ما می آید و 

باید از تک تک لحظات این بهار لذت برد. چرا که در پی آن نیز 

زمستانی در راه است و هیچ چیز در زندگی پایدار نیست؛ حتی 

خود زندگی...
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طبق خبرگزاری ایسنا، جشنواره ی ادبی امسال در 11 ام بهمن ماه در 

فرهنگسرای ترافیک مشهد برگزار شد. داور این جشنواره با اشاره 

به حضور اسامی ناشناخته در این جشنواره، گفت: این مسئله 

نشان می دهد عالوه بر افرادی که همیشه در جشنواره های ادبی 

فعال بوده اند افراد دیگری هم وارد دنیای شعر و ادبیات شده اند.

»محبوبه بزم آرا« در نشست داوران و دبیران جشنواره اظهار کرد: 

جدا از این که این رویداد در مشهد برگزار می شود و خراسان 

ادبیات است و همواره در سطح  به  نوعی خاستگاه و قطب 

کشور مطرح بوده، یکی از دالیلی که موجب استقبال از این 

جشنواره شد، نام های بزرگی بود که ما در این جشنواره با آن ها 

برخورد داشتیم. دبیران صاحب نام و صاحب  نظر این جشنواره 

در بخش های مختلف، هم یکی دیگر از دالیلی بود که من آن را 

یکی از علل استقبال از این جشنواره می دانم.

»مجتبی شول افشار زاده« بیان کرد: گاهی  اوقات رویدادهایی 

برگزار می شود و با حجمی از آثار مواجه می شویم که با زمان در 

نظر گرفته شده از طرف دبیرخانه، برای داوری آثار، همخوانی 

ندارد، اما در جشنواره ی ادبی مشهد فرصت واقعی، سنجیده 

شده  بود. همه ی این ها نشان از نیت و خواست این جشنواره 

و برگزارکنندگان آن است که رقم خوردن یک رویداد خوب و 

بی عیب و نقص را می خواستند. هرچند در دوره ی اول ممکن 

است انتقاداتی هم وارد باشد که البته بیان آن ها مربوط به بعد 

از اختتامیه است، اما تا اینجای کار با یک رویداد ملی واقعی و 

حرفه ای مواجه بودیم.

از عملکرد  که  کرد: موضوع دیگری  زاده« تصریح  »شول افشار 

برگزارکنندگان جشنواره قابل تقدیر است، فرصت های هم اندیشی 

و گفتگو بین داوران بود که دبیرخانه چه به شکل مجازی و چه 

به شکل حضوری برای انتخاب آثار نهایی، برنامه ریزی کرده بود.

وی با تاکید بر این که »سالم بودن جشنواره هم مسئله ی بسیار 

دبیران  و  برگزارکنندگان  که  ))برخوردی  گفت:  است«،  مهمی 

بخش های مختلف داشتند به خوبی نشان می داد که می توان از 

رأی سالم و مستقل داوران جشنواره اطمینان داشت.((

داور جشنواره ادبی مشهد با ابراز رضایت از سطح باالی آثار 

ارسال شده به دبیرخانه ی جشنواره، خاطرنشان کرد: می توانم 

اطمینان دهم که چاپ آثار برتر گواه بر سطح کیفی باالی این 

جشنواره خواهد بود. این یعنی که با تعداد زیادی اثر داستانی 

خوب مواجه بودیم.

حرفه ای  اینجا  تا  که  رویداد  این  ))امیدوارم  کرد:  اضافه  وی 

پیش رفته در ادامه و در اختتامیه هم با همکاری، هم اندیشی 

و برنامه ریزی میان مسئولین برگزارکننده ی جشنواره به خوبی به 

پایان برسد، چراکه از اینجا به بعد اداره  ی جشنواره از عهده ی یک  

نفر و یک تفکر خارج است و همکاری یک جمع را در این شهر 

می طلبد تا یک اختتامیه در شأن این جشنواره داشته باشیم.((

چهره های جدید در

دنیای ادبیات و شعر 

زهره سادات حسینی
رشته ی علوم تغذیه 
ورودی بهمن 96
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سالم سالم 

خوبین همگی؟

توی این شماره با یک مسابقه ی دیگه و البته یه کمی متفاوت تر 

اومدیم پیشتون .

حاال داستان چیه؟

نوشتن  همان  یا  »آنافورا«  نویسندگی،  تمرین های  از  یکی 

جمالتی هست که در ابتدا مشابه هم هستند اما ادامه ی آن ها 

را شما باید با زاویه دید های گوناگون تکمیل کنید؛ مثال:

تجربه  را  بودن  بی ثمر  اجتماعی،  در شبکه های  زدن  پرسه  با 

نمی کنم.

با پرسه زدن در شبکه های اجتماعی، آموزش های موردعالقه ی 

خودم را رایگان دریافت می کنم.

با پرسه زدن در شبکه های اجتماعی، دوستان و اطرافیانم را 

می بینم و از آن ها خبردار می شوم.

حاال نوبت شماست؛ 

 یکی از جمله هایی که در قسمت پایین اومده رو انتخاب کنید، 

با سه زاویه دید مختلف کامل کنید و برای ما بفرستید.

اگر عقربه ی ثانیه شمار بودم...

صداقت تو زمانی خدشه دار می شود که...

اگر می توانستم هر رنگی را برای پوستم انتخاب کنم، احتماال 

آن رنگ...

برندگان  که جایزه ی  بگم  اینم  نرفته  یادم  تا  راستی،  راستی 

انتشار شماره ی  از  قبل  تا  و  ما محفوظه  مسابقه هم پیش 

بعدی تقدیم میشه؛ و برای این که در جریان باشید بهتره که 

توی کانال @anar_kade حتما جوین بشین.

و اینم بگم که آثار قشنگتون رو که تا آخر فروردین ماه برای 

 Nematizadehh@ برامون به آیدی ارسالش فرصت دارید، 

ارسال کنید؛ منتظر آثار قشنگتون هستیم.

و از جایی که قول داده بودیم توی هر شماره برنده ی مسابقه ی 

شماره ی قبلی رو هم معرفی کنیم، جا داره بگم که برنده شماره 

عرض  ضمن  هستند.  کوثری«  »علی  آقای  ما  مسابقه  قبلی 

تبریک به ایشون امیدواریم هدیه ای که دریافت کردند رو هم 

دوست داشته باشند.
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مونا نعمتی زاده
رشته علوم تغذیه 
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انارستان

هیئت تحریریه: 

زهره عبدالهی
امیر رضا آفتاب طلب

یگانه تحریر چی
هدی توحیدی

مهسا گلدی پور
علی ضیغمی باجگیران

مهدیه ساالری اول
لیال اکبری

سارا آقاسی زاده شعرباف
سیاوش خالقی مقدم

مریم گندمی ثانی
مریم یوسفی

امین رضا اوالدان
محمدرضا نادری
مونا نعمتی زاده 

ویراستاران:

امیر رضا آفتاب طلب
زهره سادات حسینی

طراح و صفحه آرا: 

امیر احمدی

سردبیر:

زهره سادات حسینی

مدیر مسئول: 

حانیه توتونی


