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سخن مدیر مسئول 

به نام خداوند جان و خرد

با عرض سالم و ادب خدمت تک تک همراهان همیشگی دوماه نامه ی ادبی انارستان

باری دیگر این توفیق نصیبمان شد تا با شماره ای دیگر از دوماه نامه ادبی انارستان در کنارتان باشیم و در این شماره، با موضوع 

»عشق« دقایقی چند با هم خواهیم بود. 

ادبیات و عشق، دو واژه ی جدایی ناپذیر از یکدیگرند، امکان ندارد عاشق نباشی و بتوانی از سویدای جان، کلماتی را در کنار هم قرار 

دهی که با روح دیگری ارتباط برقرار کند. عشق به پروردگار، عشق به دیگری، عشق به اتفاقات زیبای دنیای نه چندان زیبا، عشق به 

هدف، عشق به تغییر شرایط و....  مسّبب کنار هم قرار گرفتن کلمات، ساختن عبارات و در نهایت خلق آثاری می شود که می تواند تا 

نسل ها بعد از بودن خالق اثر، در وجود دیگری غوغا به پا کند. زیبایی ادبیات، در این است که هرکس بنا به دریافت خودش با یک 

اثر ارتباط برقرار می کند؛ یک نفر بعد از خواندن یک اثر با آن می گرید، دیگری بارها و بارها آن را با خود تکرار می کند، دیگری آن را 

الگوی خود قرار می دهد و... اما این یک نکته ی غیر قابل انکار است که زندگی بدون ادبیات، زیبا نیست. از زمانی که با ادبیات آشنا 

شدم تا زمانی که به قدرت نفوذ و زیبایی این هنر پی بردم، یک واژه، اساس تمام آثاری بود که از دل برمی آمد و بر دل می نشست 

و این واژه »عشق« بود.

در این شماره، بی هیچ حد و مرزی، به موضوع عشق پرداختیم، گاهی با عشق شوخی کردیم، گاهی بودن دیگری را تمنا کردیم، گاهی 

از جفای یار گفتیم، گاهی از عشق به خدا سخن به میان آوردیم، گاهی صبر خواستیم تا بتوان راحت تر با اتفاقات غیر قابل پیش بینی 

کنار آمد و .... گفتیم و گفتیم و گفتیم تا نشان دهیم که عشق بدون ادبیات، سخت است و ادبیات بدون عشق، غیر قابل تصور. 

شهریارا تو به شمشیر قلم در همه آفاق / به خداملک دلی نیست که تسخیر نکردی.

سیدمحمدحسین بهجت تبریزی

امیدوارم از خواندن این شماره از نشریه لذت ببرید و ما را در بهبود هرچه بیش تر نشریه ی انارستان یاری کنید.

حانیه توتونی

مدیر مسئول نشریه ی فرهنگی ادبی انارستان 

رشته ی علوم تغذیه، ورودی مهر 96
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سخن سردبیر
ــا  ــرده اش را ب ــل تازه دم ک ــای ه ــه چ ــم همیش ــم، او ه ــان می رفتی ــه ی مادرج ــه خان ــنبه را ب ــای چهارش ــر عصره اکث

نبــات زعفرانــی برایمــان مــی آورد تــا بــا حرف هــای شــیرینش نــوش جــان کنیــم. یــک عصــر چهارشــنبه، در حوالــی 

آخریــن روزهــای خــرداد از همــان روزهــای گــرم و ســبز بهــاری، بــا همــان ســینی چــای و نبــات زعفرانــی اش پذیرایــم 

شــد. ســینی را گذاشــت و آهــی کشــید...  بــه در خیــره شــد و گفــت: »همــه ی حــال خــوب و بــد آدم هــا تــوی دو 

کلمــه میگنجــه... »دل«...

ایــن »دل« کــه بــه هــر جــور کــه باشــه آروم و قــرار نــداری انــگار... چــه دل بــدی... چــه دل نــدی... آدم بــه هــر دو 

جــورش، یــه جــور درد داره... چــه آدمــی کــه ســنگدله و چــه آدمــی کــه دریادلــه و عاشــق...

 هردوشــون یــه جــور رنــج میبــرن... مگــه ایــن کــه ایــن چــرخ گــردون موافــق دلــت بگــرده و باهــات راه بیــاد و تــو 

دلــداِر دلــدارت باشــی...

 هرچنــد کــه بــاز هــم آدم بی رنــج نمیمونــه تــوی زندگیــش؛ اّمــا خــب ایــن درد و رنــج، از اون درد و رنج هاســت کــه 

قشــنگه...که شــیرینه...که خــود زندگیه انــگار...«

ــم  ــی زد. نمی دان ــا نم ــن حرف ه ــت از ای ــان هیچ وق ــدم. مادرج ــری را می دی ــس دیگ ــگار ک ــردم، ان ــش می ک نگاه

آن چهارشــنبه چــه شــده بــود یــا چــه خاطــره ای از خاطــرات دور و قدیمــی اش در قلــب بزرگــش جــوالن داده بــود 

ــا احــواالت دیگــر در دوره ای دیگــر...و در  کــه آن حرف هــا را گفــت. هرچــه بــود، او نبــود. زنــی دیگــر بــود... زنــی ب

زمانــی شــاید دورتــر. نگاهــش بــه نگاهــم افتــاد. انــگار می دانســت چــه در ذهنــم می گــذرد و تمــام ابهامــات و ذهــن 

ــن دل، ... ــت: »آره... آره مادرجــان ای ــدی زد و گف ــد. لبخن تعجــب زده ام را می خوان

این دل که تا حاال هیچ صاحبی صاحب اختیارش نبوده...

مواظب دلت باش...مواظب حال دلت باش، مواظب حال و احوال زندگیت باش...«

دســتی بــه موهایــش کشــید و بــه ســمت آشــپزخانه راه افتــاد؛ اّمــا انــگار چیــزی در یــادش لــرزه انداخــت و ایســتاد...

برگشــت و گفــت: »اّمــا مادرجــان مــن میگــم آدمــی بــا دلــش زنــده اســت...زندگی کن...

با دلت زندگی کن...«

رفت و شنیدم که آرام زمزمه کرد:» الهی که دلداِر دلدارت باشی مادر...«

رفت و من زنی را می دیدم با دلی آکنده از رنج و غم و عشق...

و خاطرات شیرین و رنجور...

حرف هایش با صدای خودش در ذهنم تکرار می شد:

»اّما من میگم آدمی با دلش زنده است...زندگی کن...با دلت زندگی کن...«

 زهره سادات حسینی

سردبیر نشریه ی  فرهنگی ادبی انارستان

رشته ی علوم تغذیه، ورودی بهمن 96
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ـ و غم تبسم پوشیده ی نگاه گیاه است.

و غم اشاره ی محوی به رّد و حّدت اشیاست.

ـ خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند

و دست منبسط نور روی شانه ی آن هاست.

ـ نه، وصل ممکن نیست،

همیشه فاصله ای هست.

اگرچه منحنی آب بالش خوبی است.

برای خواب دالویز و ترد نیلوفر،

همیشه فاصله ای هست.

دچار باید بود

وگرنه زمزمه ی حیرت میان دو حرف

حرام خواهد شد.

و عشق

سفر به روشنی اهتراز خلوت اشیاست.

و عشق

صدای فاصله هاست.

صدای فاصله هایی که

ـ غرق ابهامند

ـ نه،

صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند

و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر.

همیشه عاشق تنهاست.

و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست.

و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز.

و او و ثانیه ها روی نور می خوابند.

و او و ثانیه ها بهترین کتاب جهان را

به آب می بخشند.

و خوب می دانند

که هیچ ماهی هرگز

هزار و یک گره ی رودخانه را نگشود.
هشت کتاب/مسافر 

سهراب سپهری )بابل، بهار 1345(

دچار، یعنی عاشق 
نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد:

»چه سیب های قشنگی!

حیات نشئه ی تنهایی است.«

و میزبان پرسید:

قشنگ یعنی چه؟

–قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه ی اشکال

و عشق، تنها عشق، تو را به گرمی یک سیب می کند مأنوس.

و عشق، تنها عشق

مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد،

مرا رساند به امکان یک پرنده شدن.

و حال، شب شده بود.

چراغ روشن بود.

و چای می خوردند.

ـ چرا گرفته دلت، مثل آن که تنهایی.

ـ چقدر هم تنها!

ـ خیال می کنم

دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی.

ـ دچار یعنی…

ـ عاشق.

ـ و فکر کن که چه تنهاست

اگر که ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد.

حکیمه رحیمیـ چه فکر نازک غمناکی!
رشته ی علوم آزمایشگاهی 
ورودی مهر 98
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یگانه تحریرچی
رشته ی علوم آزمایشگاهی 
ورودی مهر 98

میخوام توجه شما رو به چند پدیده ی جالب جلب کنم:

یکی از رایج ترین اتفاق هایی که در دانشگاه شاهدش هستیم، 

معمواًل در 50 متری دانشگاه ها رخ میده؛ اونجایی که دو نفر که 

کل شهر رو شونه به شونه ی هم طی کردن، جداجدا و با فاصله ی 

زمانی 5 دقیقه از هم وارد دانشگاه میشن. پدیده ای بسیار جالب 

اّما همچنان مورد توجه. احتمااًل در 50 متری دانشگاه ها تابلویی 

با نوشته ی »هرگز نرسیدن بهتر از با هم رسیدن است« وجود 

داره!

پدیده ی بعدی ای که اتفاق میفته، انکار هست! که با چشم و 

ابرو اومدن اطرافیان آغاز شده و با خنده های ماست مالی کننده ی 

افراد مّتهم و جمالتی از قبیل »نه بابا«، »چه حرفیه!« و » به جان 

تو« ادامه پیدا میکنه.

تا به حال جمله ی »اسم بده جنازه تحویل بگیر« رو شنیدین؟ 

حالت امروزی این جمله »اسم بده و شجرنامه، شماره ی تلفن، 

آدرس، آیدی، نمره های ترم پیش! و... رو تحویل بگیر« میشه. 

همه جا یک سری افراد هستن که به طوری که هیچ کس نمیدونه 

چطور و از کجا این همه اطالعات بدست میارن، منبع همه ی 

اطالعات هستن.

نام »هفته َگرد«  به  قابل هضم  غیر  بعدی، موضوعی  پدیده ی 

هست! یه زمانی تنها مناسبت های قابل جشن گرفتن، سالگرد ها 

و توّلد ها بود؛ اّما اآلن حّتی اپلیکیشن هایی ساخته شده برای 

شمارش روز های با هم بودن! زیبا نیست؟ باألخره انسان است 

و حافظه ی ماهی. خب حادثه خبر نمیکنه دیگه. یهو دیدی 

نشد. نباید یه جشن داشته باشی؟ مخصوصًا اآلن که روزشمار 

اپلیکیشن از 14 روز بیش تر بشه، اخطار میده. آخه برای بیش تر 

از این تنظیم نشده!

با مواردی به عنوان rell forever آشنا شدم؛ که خب  جدیدًا 

باألخره نباید جاج کنیم! شاید معنی forever برای هرکسی فرق 

داره. یه نفر دوست داره 24 ساعت فورِاور باشه، کاش یاد بگیریم 

جاج نکنیم!

حاال چشماتون رو ببندین که میخوام چند کلمه ی کوتاه دردناک 

بگم:

»شب خوش«، »اوکی هر طور راحتی«. انگار داغ دل خیلیا تازه 

شد. یه راز کوچیک میخوام بگم بهتون؛ اگه آخر هر کدوم از این 

جمله ها نقطه دیدین، بدونین »اوضاع خیلی خیطه«!

از جمله زیبایی های عاشقی، پیدا کردن هودی ها و پیرهن ها 

توی کمد دختر هاست، نه پسر ها! و الحق باالنصاف هم جای 

درستشون  همونجاست!

از دیگر زیبایی ها این هست که هر چقدر از دختری که ناراحته 

بپرسی چی شده، میگه هیچی! و در نهایت که به اجبار این 

هیچی رو می پذیری. همونجاست که خشم بیش تری رو روانه ی 

و  نیست  مهم  برات  ناراحتیش  چون  چرا؟  کردی.  دخترمون 

نپرسیدی که چی شده!! بعله سخن کاماًل حّقی هم هست.

عشق یکی از عجیب ترین پدیده های دنیاست. نمیدونی ِکی 

اومده ماشاهلل و ِکی میره انشاهلل! ولی رّد پاش همه جا ی دنیا 

توی همه ی اصناف هست. میگن مشکی رنگ عشقه؛ اّما من 

فکر می کنم همون مداد سفید توی مدادرنگی ها خود عشقه. 

همیشه هست، استوار و هیچ وقت هیچ کس کنارش نمیذاره.

پدیده های عاشقی
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ُبَود        بیکاران  کار  می فرمایی:»عشق بازی  که  عزیزی  شاعر 

عاقلش با کار بیکاران چه کار« روحت شاد! این شعری که شما 

توی قرن هشتم سرودی، خیلی وقته که از تاریخ انقضاش 

گذشته. اون زمانا بود که داماد برا اّولین بار سر سفره ی عقد 

عروس خانم رو میدید و اگه ازش خوشش نمیومد، می گفت:» 

شاید این تقدیر من بود.« آخه یکی نبود بگه شایدم تقصیر 

بابات بود! 

کارها  و  کسب  درآمدترین  ُپر  از  یکی  عشق بازی  اآلن  اما 

محسوب میشه؛ تا جایی که یه عّده توی این رشته به مدارج 

استاد  چطوری  که  این  حاال  میشن.  استاد  و  میرسن  عالی 

میشن رو میگم بهتون. 

اول از همه، جا داره از پروکسی به خاطر کانال های مفیدی که 

بدون هیچ تعارفی در اختیارمون قرار میده و از روی دلسوزی 

توانایی حذف کانال رو هم ازمون می گیره، تشکر کنم. بنده یه 

بار توی یکی از همین کانال ها پیامی دیدم که نوشته بود:» 

رازی که مهراد جم با آن مخ دنیا جهانبخت را زد، فاش شد«! 

بی رحمانه هر دختری رو عاشق خودت کن!

استاد  و مخفی  تکنیک های سّری  با  دختران  قلب  به  نفوذ 

)بوق!(، که مجّله ی آمریکایی »فوربز« او را جزو 200 مرد برتر 

پیکاپ )مخ زن( در جهان می داند. فاصله ی تو تا تبدیل شدن 

به مردی که هر دختری را با رفتارهایش عاشق خود می کند 

فقط یک کلیک و عضویت در کانال زیر است!

..................//:https«

به مخ زن ها  آمریکا  یعنی  گفتم  با خودم  پیام  این  با دیدن 

هم اهمیت میده و اونا رو رتبه بندی میکنه؟! بعد روی لینک 

روبه رو شدم؛  استاد  با صورت جّدی  و  کردم  کلیک  کانالش 

عینک کائوچوی او تحصیل کرده بودنش رو نشون می داد و 

سر طاسی که موهاش، در راه تدریس، فدای جوانان مّلت 

شده بود. یه اخم ریز هم بین ابروهاش داشت که شغلش رو 

مهم جلوه می داد.

از ظواهر بگذریم و برسیم به محتوای کانال. واسه هر جلسه، 

چند تا وویس آموزشی فرستاده بود که زیر بعضیاشون نوشته 

دینی  کتاب  یاد  لحظه  یه   .» شما  سؤاالت  به  پاسخ  بود:» 

دبیرستانم افتادم که یه قسمت هایی برای پاسخ به سؤاالت 

شرعی و ُشَبهات دینی داشت و تنها قسمت هایی بود که توی 

امتحان نمیومد. به یه پیام عجیب برخورد کردم:» دوره های 

عشق بازی کار بیکاران ُبَود
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برای  عزیز  استاد  این  برنامه ی  که  میاد  پیش  سوال  یه  اّما 

به  باید  آیا  چیه؟  ایران  در  مخ زنی  نوین  رشته ی  آینده ی 

همین دوره های مجازی اکتفا کرد یا در دانشگاه ها هم برای 

دانشجویان درس مخ زنی را در نظر گرفت؟

دانشگاه  توی  واحدی  یه  درس  یه  مخ زنی  کن  فرض  مثاًل 

باشه و تنها درسیه که نیاز به جزوه خوندن نداره. برای پاس 

کردنش هم باید تا آخر ترم، مخ حداقل یکی از دانشجوها 

رو بزنی. اّما بدونین به دلیل کاهش آمار ازدواج در ایران، در 

صورتی نمره ی بیست رو میگیرین که با او ازدواج کنین. در 

برابر نیست،  دانشگاه هایی هم که تعداد دخترها و پسرها 

بیست  نمره ی  چندهمسری،  پدیده ی  از  جلوگیری  برای 

راحت تر داده می شود. 

خالصه جناب شاعر، شاه نعمت اهلل ولی، بهتر نیست تجدید 

نظر بفرمایید؟!

مریم خانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی 
ورودی مهر 99

VIP کاریزمای مردانه«. این دوره با ارائه ی تکنیک های مهم 

کاریزماتیک، نام و یاد شما را در ذهن دختران ایرانی جاودانه 

خواهد کرد. فقط با پرداخت 777 هزار تومان، اسطوره شو! 

رفتم یه سری به بیو )bio( کانال بزنم که با این نوشته روبه رو 

شدم :»تابع قوانین جمهوری اسالمی«؛ نفرمایین استاد اجازه ی 

قوانین دست شماست. نظرات مردم درباره ی این دوره نشون 

می داد که تحول بزرگی توی زندگی شون به وجود اومده و این 

باعث شد که امید من به آینده ی ایران دو چندان شه.
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شتاب زده وارد کافه ای شدم تا اندکی گرم شوم .فصِل #بهار 

بادهای  وزش  با  داشت  عجیبی  سرمای  هوایش  اّما  بود؛ 

شالم  به  دستی  می گرفتند!  بر  در  را  آدم  که  سریع السیری 

ازدحام  از  بود  پر  کافه  کردم.  اطراف  به  نگاهی  و  کشیدم 

جمعیت و سر و صدای زیاد.

ِکنار پنجره نشستم و خود را سرگرم مرور چت های  سِر میز 

اخیر تلگرامم کردم. هوای آنجا بسیار مطبوع بود. اندکی هم 

بوی شمع آب شده در فضا به مشام می رسید!

پسرک الغراندامی با کمی ته ریش و لباسی آجری رنگ جلو 

آمد و از من پرسید: چیزی ميل دارید؟

لحن مؤدبانه و نگاه نافذی داشت! همین لحن زیبا و نگاه 

این  بلرزد!  سال  و  کم سن  دختر  این  دل  تا  بود  کافی  نافذ 

لرزیدن دل کافی بود تا وی دست و پایش گم شود و بگوید: 

چای و کمی نمک لطفا!!!

پسرِک باریستا باتعجب پرسید: نمک؟!

غرورم اجازه ی اصالح کردن جمله را نمی داد! با تأکید گفتم: 

بلههه! من همیشه چایم را با نمک می خورم آقا!

روزها می گذشت و یادآوری آن لحن و نگاه کافی بود تا مرا 

نسبتًا هفته ای 4-5 بار به آن #کافه برساند و آن باریستای 

همیشگی ام  عالقه ی  مورد  همان  لعنتی،  دلرباِی  خوش لحِن 

را برایم بیاورد؛ یعنی چای و نمک!! طفلی پسرک واقعًا فکر 

می کرد من عاشق چای شورم! من هم خمی به ابرو نمی آوردم 

و با اشتیاق، تماِم آن را سر می کشیدم؛ آخر می دانید؟! گاهی 

که  بسا  چه  است.  الزم  عشق  راه  در  شوری ها  تحمل  هم 

همیشه ممکن نیست همه چیز #شیرین باشد!

اّما می شود گفت که روزهای شور و شیریِن کافه گردی برایم 

دوام چندانی نداشت و حاال من دانشجوی شهر دیگری شده 

بودم. بعد از مدتی، به خاطر خرج تحصیل، مشغول به کاِر 

نیمه وقت در یکی از کافه های آن شهر شدم.

روزی از یکی از مشتری ها که نزدیک پنجره ی کافه نشسته 

بود، سفارشش را پرسیدم. سرش را باالتر گرفت. ابتدا کمی 

مکث کرد و سپس گفت: یک چای و کمی نمک لطفًا!

تعجبی نکردم؛ اّما لبخندی پهنای صورتم را پوشاند! سفارشش 

را که آوردم، او چای شورش را با اشتیاق سر می کشید و من 

به تمام نمک های دنیا لعنت می فرستادم!!

چای شور

مهدیه ساالری اول
رشته ی علوم آزمایشگاهی 
ورودی بهمن 97
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کنون   سرودن   این   شعر   باشدم   دشوار

دلم   ز   مهر   نلرزیده   بود   پیش   از   تو

همان  گهی  که   به  روز  نخست  ماه   مهر

اگرچه    گویمت    این ها    ولی    مپنداری

چنین  به  باور  من  بود  اگر  کسی  در  دل

نبایدش  که   نهد   دل   به   دیگری   لیکن

منی که  در  دلم  آرند  شور  و  وجدی  بس

چرا    گلی    نتواند   چنین   کند   با    من

تو   می توانی   کآن   گل   برای  من   باشی

تو   را   به   سان  امانت  نگاه  خواهم داشت

اگر    پسند    دلت   نیستم   ز   من   بگذر

به    شهریاری    تو   نیک   می سزد    نامت

چرا  که  هیـــچ  به عمرم نکرده ام این کار

ولی   برای   تـــو   لرزید   آن   گه  دیدار

به  پای  تخته  برفتی  و  دیدمت رخسار

که حجب و شرم و حیا را نهاده ام به کنار

بپرورانده    به    کوشـــش   محبت   دادار

تو  آمدی  و  فنا  گشت در من این پندار

نـــوای   بلبل   تکخوان   و  ابر  فصل  بهار

لطیف و خوشرو و خندان و دلبر و بی خار

چو  باغبان به تو هر لحظه می رســـم بسیار

بمیرم   و   برســـانم  تو  را  به  آن  حق دار

نداشتم   به   خدا   قصد   اذیت   و   آزار

به   خوی   حلم  بیا  درگذر  ز  ما  شـــهوار

برگی از گذشته

ته
ش

گذ
از 

ی 
رگ

ب
ب

طل
ب 

تا
آف

ضا 
رر

می
ا

امیررضا آفتاب طلب
رشته ی علوم تغذیه

ورودی مهر 98
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جانان من

مـــن جـــان  بـــر  مـــزن  دشـــنه 

مـــن جانـــان  منـــی  جـــان 

چنـــگ بـــه  داری  مـــرا  قلـــب 

جنـــگ تـــو  داری  چـــه   ســـر  از 

زدی آتـــش  دل  و  جـــان  بـــر 

زدی خانـــش  ات  غمـــزه  بـــا 

بنـــد بـــه  داری  مـــرا  عشـــق 

چنـــد بـــه  بگردانـــی  رویـــت 

بی وفـــا ای  مـــزن  زخمـــم 

جـــا ز  جـــان  کنـــدی  چگونـــه 

صنـــم یـــک  بـــر  دلـــم  بســـتم 

منـــم عاشـــق  دل  خونیـــن 

گـــدا ایـــن  وصـــل  بـــه   بـــرس 

مه لقـــا ای  شـــنو  دادش 

زلزله ی عشق

وقتی کـــه نگاهت به دل عاشـــقم افتاد 

من مست شـــدم قافیه از دست من افتاد 

شـــاید اثر گرمی چشـــمان تو باشـــد 

قندیل محّبـــت که از چشـــم من افتاد 

آن زلزله ی عشـــق که به ســـمت تو آمد

پس لـــرزه اش اینجا، بر انـــدام من افتاد 

هرچند کـــه دلگرم به پای تو نشســـتم

شعرم همه اش سرد شـــد و از دهن افتاد 

پایـــاِن رؤیایـــِی این قّصه چه باشـــد 

ســـنگینی یک خواب که بر پلک من افتاد

علی ضیغمی باجگیران
رشته ی علوم تغدیه

ورودی مهر 98

مریم یوسفی
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 98
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بود  روزها  بودم.  کرده  لحظه شماری  امروز  برای  بود  روزها 

جنگ ترسناک قلب و عقلم را در سکوت تماشا کرده بودم؛ 

اّما با وجود تمام زخم هایی که عقل ناجوانمردانه بر قلبم وارد 

کرده بود، باز هم تو را انتخاب کردم.

دیدمت. حرف هایم را در ذهن مرور کردم. خواستم با تمام 

توان سمتت بیایم؛ اّما لرزش پاهایم محسوس بود و اجازه 

لرزان.  و  آرام  برداشتم؛  گام  به سمتت  قدم!  اّولین  نمی داد. 

نزدیکت شدم. نزدیک و نزدیک تر. بوی عطرت را با تمام قوا 

استشمام کردم.

تو مرا ندیدی؛ پشتت به سمتم بود. نفس عمیقی کشیدم. 

صدایت زدم. آنچنان دلبرانه به سمتم برگشتی که تمامم را 

مسخ کردی.

چشمان افسونگرت را به چشم هایم دوختی و با لحن زیبایت 

پرسیدی: مرا صدا زدی؟

باید پاسخت را می دادم؛ اّما حواسم نبود چه گفتی! مردمک 

پاک  می کرد.  حل  خود  در  مرا  گردبادی  همچون  چشمانت 

فراموش کرده بودم که اصاًل چرا صدایت زدم.

نامم را خواندی. به خودم آمدم. گفتم: آری، صدایت زدم

با صدای آرامش بخشت پرسیدی: چیزی شده؟

می خواستم بگویم دیوانه ات شدم. می خواستم بگویم تمامم 

را تسخیر کرده ای. می خواستم بگویم ... 

هیچ نگفتم و سکوت کردم. حّتی اگر می خواستم چیزی بگویم 

لبانت، موهایت، چشمانت، نگاهت و مژگان  هم صدایت، 

سیاهت آنچنان اغواگرانه با من سخن می گفتند که فرصت 

و مجال بازگو کردن رازهایم را نمی دادند. و تو نمی دانستی 

حّتی رقص موهایت در باد نیز زبانم را قفل می کند، دستانم 

را می لرزاند، پاهایم را سست می کند و قلبم را دیوانه وار به 

سینه می کوباند.

بار دیگر مرا صدا زدی. این بار تعجب در نگاهت رخنه کرده 

بود. حق داشتی. دلیل رفتارهایم را نمی فهمیدی.

باز  را یک دور  راندم. چشمانم  بیرون  را  نفس حبس شده ام 

از  بعد  دادنت  دست  از  و  شدن  رها  ترس  کردم.  بسته  و 

شنیدن حرف هایم، اجازه ی سخن گفتن نمی داد. با این حال، 

جسارت را به چشمانم راندم و با شجاعت در چشمانت خیره 

شدم. با وجود این که دلم می خواست هیچ نگویم و فقط 

حرف های  می دانی؟!  گشودم:  سخن  به  لب  کنم،  نگاهت 
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بسیاری برای گفتن در سینه هست؛ اّما نه من توانی برای 

گفتن دارم و نه تو درکی برای شنیدن.

ابروانت به نشانه ی تعجب در هم گره خورد.

ادامه دادم: نمی دانم پس از شنیدن حرف هایم چه خواهی 

کرد و چه بر سرم خواهد آمد. فقط این را می دانم که اکنون 

باید رازهای حبس شده درسینه ام را آشکار کنم.

نفس عمیقی کشیدم و تو را صدا زدم. این بار فقط نگاهم 

کردی؛ بی هیچ سخنی.

گفتم:

تمام حرف ها و حال بی قرارم در کلمه ای خالصه شده اند که 

می دانم تو درکی از آن نداری. کلمه ای که ناجوانمردانه روزها 

نامش چیست؟  از من گرفته است. می دانی  را  و شب هایم 

... عشق!

لرزش دستانم رسوایم می کرد و لرزش صدایم حاکی از بغض 

رخنه کرده در گلویم بود.

سرم را که پایین انداخته بودم، باال آوردم و نگاهت کردم. 

در نگاهت چیزی بود که نمی فهمیدمش. سفیدی چشمانت 

به قرمزی می زد. حس کردم می خواهی برای نخواستن من، 

دلیل آوری و بگذاری بروی. قلبم لرزید.

زهرخندی زدم و به تلخی گفتم: اصاًل مگر تو می دانی عشق 

چیست؟

این را گفتم و ناُامید از به دست آوردن تو به سمتت پشت 

کردم. خواستم راهم را بگیرم و بروم که آنچنان افسونگرانه 

با  برگشتم.  سمتت  به  شد.  پاهایم سست  که  زدی  صدایم 

لبخندی مهربانانه نگاهم می کردی. قلبم تاب و توان چنین 

نگاه پراحساسی را نداشت.

دستانت  در  سرخی  سیب  کردی.  دراز  سمتم  به  را  دستت 

می درخشید. سیب را از دستانت گرفتم و آن را بوییدم. آن 

گاه بود که فهمیدم: آری، تو نیز می دانی عشق چیست!

مریم گندمی ثانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی
ورودی بهمن 99
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هبوط

من و تو، توی یه گوی برفی بزرگ شدیم،

مثل آدمک های کوک شده ای که همراه موسیقی تاب میخوردن؛

وقتی با کوچک ترین لبخندت، درخت ها روی زمین میفتادن؛

ماه میون شاخه هاشون گیر می کرد

و آسمون پایین میومد

تا سرمون به سقف کوتاهی بخوره که اون طرفش مملوء از 

رؤیاهای کوچک لمس شدنی مون بود؛

اّما یک نفر دیوارهای خیال رو شکست

شیشه ی  پشت  پنهان شده  حقیقِت  که  دیدیم  رو  دنیایی  و 

بخارگرفته ی انکار بود.

ما مثل دو تا گل سرخ بودیم که بین کثافت جوونه زدن؛

اّما هوای مسمومی که توی رگ هامون پیچید، 

گلبرگ های بی گناهمون رو پژمرده کرد.

دست های من دیگه به رؤیای تو نمیرسیدن؛

چون یک نفر اون ها رو از ریشه زده بود

و تنها صدایی که از گوی کوچکمون بیرون میومد،

آب شدن دونه های برف بود.

لیال اکبری
رشته ی علوم آزمایشگاهی
ورودی مهر 98
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تب بی درمان

خسته ام...

از هوایی که دگر عشق در آن جاری نیست...

 خنده ها از سر خوشحالی نیست...

 روح نیست... جان نیست...

 مهربانی رسم این دوران نیست  ...

هرچه هست هجران است

زندگی ویران است

 خسته ام ...

خسته ام از تب بی درمانم

نفسی می کشم و می مانم

به امید سفری از اینجا

به دیاری که پر از زیباییست

در پس هر نفسش  »عشق نابی« جاریست...

ن
ی درما
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ت
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مریم ر

مریم رضوی
رشته ی علوم تغذیه
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روبروی آیینه می ایستم.

از خود می پرسم،

من چه کسی هستم؟

تجّسم سراب گونه ای از رخسار من هویدا شده.

غم، به زیبایی هرچه تمام، در درونم نقش بسته.

آرایش کالبدم حرف ندارد.

می بینی چه دلنواز شده ام.

مثل یک عروسک!

نخ   های گرداننده ی من، 

هر یک به سویی رفته اند.

می گویند چشمانت بی روح است.

منظورشان روح من نیست.

برای این جماعت، زیبایی چشم  به نگاهش نیست.

به تعداد مژه ها و رنگ و اندازه ی آن است.

من هم قلم ُسرمه را برداشتم.

چشمانم به زیبایی مَزّین گشته است.

گفتند آن  قدر آفتاب سوخته شده ای که

گونه هایت چون انار پاییزی، سرخ گشته است.

من هم به گونه هایم آن قدر سرخاب زدم

که بگویند این سرخی از اثر سرخاب است. 

می دانی، من خیلی خوشحالم.

روز و شب به گفتار نکوهش آمیز دیگران می اندیشم.

و برای مقبول شدن توسط آنان، 

می کوشم تا دیگر آن دخترک سابق نباشم.

جوانه ی لبخند از درونم برآمده.

تحسین همگان را برانگیختم.

دیگر کسی مرا زشت خطاب نمی کند.

اکنون در زیبایی کالبد خویش، سرآمد شده ام.

گوی سبقت را از پریان افسونگر دریا ربوده ام.

وقتی به چهره ی خود درون برکه می نگرم،

ماه ظاهر می شود.

»فتبارک اهلل احسن الخالقین« عالم شده ام.

چرا سکوت پیشه کرده ای؟ 

به نظرت باز هم زشت هستم؟

حالم را می پرسی؟

مگر می شود با این شمایل زیبا حال من بد باشد؟
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روحم چطور است؟

از آخرین دیدارمان سال ها می گذرد.

خداحافظی تلخی داشتیم؛ اّما باید انجامش می دادم.

نمی خواست نخ هایش به دست دیگران بچرخند.

او آزاداندیشی را برگزید.

و من، سیطره ی دیگران بر تفّکر خویش. 

من باید در این محفل،

تا می توانم زیبا برقصم.

مهم نیست چه بالیی سر پاهایم می آید.

باید با چشم هایم تحسین دیگران را ببینم.

باید به صدای ستایش برانگیزشان گوش بسپارم.

تا باورم شود آنان مرا دوست دارند.

می پرسی پس حال روحم چه می شود؟

چند غزل خوانده ام؟

چه زمان خود را در آغوش کشیدم و قدردان خویش بوده ام؟

چه زمان عاشق بوده ام؟

این سؤال ها دیگر به صندوقچه ی خاطرات سپرده شده اند. 

برای این جماعت، همین که تو ُترک زیباروی شیرازی باشی 

کافیست. 

دیگر مهم نیست چند غزل حافظ را از بر می خوانی.

قدردانی از خود، دیگر چیست؟

آزارشان  همیشه  نیست،  آنان  به  متعّلق  که  نعمتی  فقدان 

می دهد.

شعله های حرص و حسد از درونشان زبانه می کشند

و چون شمع در ظلماِت خیاالِت وهم انگیز خود

می سوزند و می سازند.

در مورد عشق می پرسی؟ 

اینان برای عشق اسطوره می سازند.

آن را از »آفرودیت« طلب می کنند.

و در انتظار تیر عشق می مانند

تا روزی بر قلبشان اصابت نماید.

چرا من مثل آنان شده ام؟

می دانی، من از رسوایی می ترسم.

از آزاداندیشی روحم می ترسم.

من برای زندگی باید بجنگم.

شمشیر من تزویر است.

و هم رنگ جماعت شدن، 

سپر من گشته است. 

افسوس که بازنده ی این جنگ خواهم گشت.

خوب می دانم... 

این حال، سرگشتگی من به واسطه ی فراق توست.

من بودم که نگاهت را به فراموشی سپردم.

دلم برای تو، عجیب تنگ است.

من از تو رها شده ام .

مرا رها نکن.

دوستم  بدار.

مرا به من بازگردان.
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کاش می شد صدای پرند ه ها در آغاز صبح را در واژگان با شما 

شریک شوم

کاش می شد نغمه های صبحگاهی را در جمله ها جا داد

اّما نمی شود؛

همان گونه که نمی توان عشق تو را وصف کرد

عشق وصالی هجرآلود است

همین قدر عجیب

همین قدر ناممکن

و تو

مثل جرعه ای آب خنک در اواسط تیرماه، آرام جانی

مثل نگاه پرمعنای ماه به ماهی، پر رازی

و به آتش می کشی هر خیال سرابی را

تو خوِد رسیدنی

بی معطلی

بی راه اشتباه

بی خستگی

آرام جان

از عشق برایم بگو

مثل صدای زوزه ی گرگ در تاریکی

پر از وحشت

ترس

هراس

فکرش را بکن! معشوق از عشق بگوید وای بر من

که اگر چنین پنداشتم که خیال عشق بافته می شود در تصّور 

پر غرور تو

جان فرسوده ای دلبر چون کار نمی کند مغز ما

چون جان ندارد دل بی قرار ما

پس کو آن آتش که بر سراب نبودن هایت پایان دهد؟

من هنوز سراب می بینم

همچنان  گرگ  زوزه ی  اّما  می کند؛  طلوع  خورشید  طرف  آن 

قطره قطره بی قراری عجین می کند با خیال ما

تو قرار است از کدام افق طلوع کنی؟

تا چشم کار می کند غروب آفریده ای

کمی در آن بوم نّقاشی ات رنگ زرد بریز. شاید دلت خواست 

بر تابلو ی وصف و خیال، نقش تازه ای کشی!

طعنه هایم به مانند دوری گزینی تو پایان نمی گیرد؛ اّما بیا و 

پایانی خوش برایمان توصیف کن

شاید در واژگان خالصه شویم!
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آرامشی از جنس رؤیا 

رؤیایی لمس کردنی

متنفرم از فاصله ها 

وقتی از تو دورم

وقتی در کنارم نیستی

در افکارم، تو را تداعی می کنم  

به لبخندت فکر می کنم 

چه خنده ی دلنشینی 

چه انرژی فوق العاده ای

آغوش تو 

جایی برای آرامش است

»دوپامین« و »سروتونین«

دوری از مشکالت و روزمّرگی

حس نفس های گرم تو بر گردنم 

شوق زندگی را می دهد 

زیبای من 

با تمام وجود می خوانم 

دوستت دارم 

زندگی 

مجموعه ای عظیم 

شلوغ و پرهیاهو

و من 

گمشده ای در میان صداها

و تو 

ناجی روح من 

این احساسی که بینمان شکل می گیرد 

همان معنای گمشده ی زندگیست 

» عشق « 

یعنی قلبم برای تو می زند )می تپد(

یعنی جان من با تو رنگ می گیرد

دلبر من 

نور امید شب های تار من

خالق لحظه های شیرین

نوازش دستت بر سر من 

جان مرا شکل می دهد 

و با بوسه های آتشین تو 

جان من زنده می شود 

نگاه به عمق چشمانت 

الهه

سیاوش خالقی مقدم
رشته ی علوم آزمایشگاهی
ورودی مهر 99
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Have you ever experienced that something happen 

in your life that you do not realize the reason? you 

say to yourself, what does it mean at all? Why should 

this happen? Why did it happen? You still can›t find 

the reason.

We each go through every moment of our lives with 

something new; good or bad events that make you 

realize how small and worthless our sadness were 

until two days ago. In my opinion, bad events are the 

same as good events. Only their shape has changed. 

Who determines which bad event and which one is 

good? It is our feelings about events that distinguish 

them. I believe that any event that is from God is 

beautiful. Some are painful, some are fun. But we 

cannot divide them into good and bad categories.

An excitement, a failure, a fear, a panic, a sadness, a 

mistake, an atonement, a  ...

I do not know what to call it, but these events do not 

happen for no reason. Somewhere in those corners 

there is wisdom that we are unaware of.

If you have forgotten God and your heart became 

dark, God will give you a big shock so that the input 

voltages of your heart will change and the black light 

of your heart will convert to bright light. The light in 

which God Himself is present.

Maybe only fundamental changes in our life can 

shake our hearts. The first time when you shake and 

tremble with tension from the intensity of sadness or 

negative feelings, you do not understand the reason 

for this change. Then you think and think and think 

until you find to a series of strange and different 

results.

You say to yourself, maybe this happening has given 

a deep wash to my heart. Maybe was this big event 

that took all the small and worthless worries and 

thoughts out of my heart and mind. To taken  me 

away from everything worthless and useless to be 

closer to Himself. To feel so alone that I do not hope 

for others and come back to Him.

After all this thinking, you come to the conclusion 

that God sometimes does something to break your 

soul so that it can repair it himself. Sometimes He 

defeats you to come out of the field victorious. And 

love means this, it means He hit you to the ground to 

lift you from, taller and more powerful than before.

Love means  He pay attention to you, even when you 

are not paying attention to Him.

ترجمه ی این متن را در لینک زیر بخوانید:

yun.ir/AndYouDoNotKnow

And You Do Not 

Know

مریم گندمی ثانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی
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شنیدم که عشق اگر سرانجام گیرد، »شاملو« می سازد و اگر 

دل بسوزاند، »شهریار«.

هردو شاعرند و نغمه ی شعرهای عاشقانه شان، مثل صدای 

اّما  شنیدنی؛  و  است  گوش نواز  بهار،  طبیعت  در  قناری ها 

و  برش  در  لحظه  هر  معشوقه ی  می گوید؛  آیدا  از  شاملو 

شهریار از معشوقه ای که حزن نرسیدن به او، باعث رهایی 

درس طبابت، آن هم در آخرین ترم می شود.

شکست  قّصه های  شبیه  عجیبیه.  قّصه ی  شهریار،  قّصه ی 

عشقی توی کتابا، یا شاید شبیه یک فیلم هندی.

همیشه فکر می کردم شکست عشقی و نرسیدن و پیر شدن 

به پای عشق، مخصوص فیلم ها و کتاب هاست؛ اّما با شنیدن 

را چشیدم.  قّصه ی عجیب شهریار، جوِر دیگری طعم عشق 

حس می کنم سوز عاشقانه و قشنگِی اشعار شهریار، به سبب 

از آتش عشق درونش شعله  واژه هایش  همینه که تک تک 

کشیده و روی برگه ی کاغذ نشسته است. 

شهریاِر عاشق که نامش »سّیدمحّمدحسین بهجت تبریزی« 

بود، در 11 دی ماه 1285 در روستای »خوشگناب« بستان آباِد 

که  زمانی  گشود.  جهان  به  چشم  تبریز  شیرین زبان  دیار 

تهران  در  طب  درس  دانشجوی  و  جوانی  اوج  در  شهریار 

بود، تماشای آتش بازی در یک شب معمولی، مسیر زندگی 

برای  حین  همان  در  که  چرا  داد.  تغییر  برای همیشه  را  او 

جان  در  عشق،  آتش  و  افتاد  »ثریا«  به  بار چشمش  اّولین  

شهریار شعله ور شد و این، شروع آشنایی شهریار با زیباروی 

زیباصفِت ثریانامی بود که قلب شهریار را از آن خود کرد و 

پری اشعارش شد. عشق شهریار و ثریا روز به روز آتشین تر 

شده و زبانزد خاص و عام شده بود و عالیق مشترکی چون 

غزل حافظ و نواختن سه تار، آن ها را به هم نزدیک تر می کرد.

هر  شهریار  و  بود  کوتاه  گل  عمر  چون  رابطه  این  عمر  اّما 

پری  رفتارهای  تغییر  و  دور شدن  از پیش شاهد  بیش  روز 

معشوق  که  نموده  خوش  دل  اول  روزهای  بود.  اشعارش 

روز  هر  شهریار  و  گذشت  روزها  اّما  می کند؛  دلبری  برایش 

بیش از پیش در آتش عشق دلبری می سوخت که حاال دیگر 

که  چرا  نمی شد.  حاضر  هم  عشقش  وعده گاه  سر  بر  حّتی 

»تیمورتاش«  نامی که وزیر دربار رضاشاه بود، رقیب عشقی 

شهریار شده بود.

آشفته  را  نازک دل  روان شهریار  و  روح  این وضعیت، چنان 

ساخته بود که در کم تر از یک سال مانده  به این که پزشکی 

سرشناس شود، کرسی درس و دانشگاه و طبابت را رها کرد 

آمدی جانم  به قربانت، ولی حاال چرا؟
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و از آن جا که مقّدری ماهیانه اش توسط پدر قطع شد، به 

بی سر و سامانی اش بیش از پیش افزوده شد و آنجا بود که 

سرود:»

ای غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می کنی

خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می کنی«

از آن طرف، تیمور که خبر از عشق شهریار داشت، شهریار را 

به جرم عاشقی زندانی و سپس به نیشابور تبعید نمود. اّیام 

تبعید برای هرکسی سخت است؛ حال فکر کن که عاشق هم 

باشی و شعله ی عشق جانت را هم بسوزاند. سخت تر از آن، 

پدر از دست دهی و در سوز فراق پدر بسوزی و حّتی نتوانی 

بر بالین جسم بی جانش حاضر شوی.

درد و رنج، آتش به جان شهریار زد و آنچنان زار و بیمار گشت 

شد.  داده  او  به  معالجه  برای  تهران  به  برگشت  اجازه ی  که 

هرچند که نیازی به اجازه هم نبود. چرا که تیمورتاش، رقیب 

عشقی اش، دو سال قبل در زندان رضاشاه جان داده بود.

هنگامی که شهریار با حالی نزار در بیمارستان بستری بود، 

اتفاقی رخ داد که ادبیات فارسی به آن مدیون است. دیدار 

دوباره ی شهریار و ثریا پس از سال ها در بیمارستان و خلق 

شاه بیت های به یاد ماندنی:»

آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا؟

بی وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا؟

نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی

سنگدل این زودتر می خواستی، حاال چرا؟«

مقصدی  زندگی ات  داستان  که  است  قرار  وقتی  گویا  اّما 

غم انگیز داشته باشد، در هیچ جای مسیر هم هوس انحراف 

به  عمر  ندارد.  را  خوب  روزهای  سمت  به  رفتن  و  جاده  از 

هم رسیدن باز هم دیری نپایید و پری خانم شهریار، به عقد 

رضاشاه،  پسرعموی  »امیراکرم«،  به  معروف  »چراغعلی خان« 

درآمد و دوباره هیزمی بر هیزم جان شهریار افزود و آتش 

عشقش را شعله ور ساخت:

»عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده دل من که قسم های تو باور کردم«

چراغعلی خان،  رسیدن  به هالکت  با  پری خانم  بعد،  سال ها 

و  برگشت  پدر  خانه ی  به  شکسته دل  دخترکش  با  بار  این 

دوباره سراغ از معشوق جوانی اش گرفت؛ اّما این بار شهریار 

دست رّد بر سینه ی پری اشعارش زد و برایش سرود:
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»یار و همسر نگرفتم، که گرو بود سرم

تو شدی مادر و من، با همه پیری پسرم

تو جگرگوشه هم از شیر بریدی و هنوز

من بیچاره همان عاشق خونین جگرم....«

شهریاِر قّصه 47 سال با فراق و تنهایی به سر برد و روزگار در 

آسیاب گذر عمر، تک تک گیسوانش را سپید می ساخت تا این 

که در 47 سالگی به وطنش تبریز بازگشت و با دختر دیگری 

ازدواج کرد و صاحب »شهرزاد« و »مریم« و »هادی« شد.

اّما اگر عشق  عشق حقیقی باشد، شعله هایش هیچ گاه فروکش 

نمی کند و هیزمش هیچ وقت کاماًل  به خاکستر سوخته مبدل 

به دستش  از معشوق  از گاهی  نامه هایی که هر  نمی گردد. 

می رسید، جوانه ی عشقی را که هیچ گاه در وجودش تبدیل 

به درختی بالغ نشد، دوباره زنده می ساخت.

در نامه ای، ثریا به شهریار نوشت:»عکست را روی جلد مجله 

دیدم. خیلی شکسته شده ای، سخت متأثر شدم. گفتم خدایا، 

دلداده ی  همان  این  آیا  است؟  من  شهریار  همان  این  آیا 

زیبای من است؟ شهریار، چقدر پیر شده ای...«

حضرت شهریار در پاسخ نامه فرمود:

»پیر اگر باشم چه غم عشقم جوان است ای پری

وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری

هرچه عاشق پیرتر عشقش جوان تر ای عجب

دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری ....«

باألخره روزگار است. عاشق باشی یا فارغ، به عشقت برسی 

یا در غم هجران بسوزی، خیلی برایش فرقی ندارد. باألخره 

روزی فرا می رسد که دستت را می گیرد و با خود به سفری 

بی بازگشت می برد. این روزگار بی وفا در تاریخ 27 شهریورماه 

دنیایی  دستان  در  و  کرد  رها  هم  را  شهریار  دست   1367

دیگر نهاد. دنیایی که شاید در آنجا دوباره به پری اشعارش 

می رسید. آیا آن دنیا هم این قّصه ی عشق و فراق را همین 

قدر جانسوز تکرار خواهد کرد؟!

زهره عبدالهی
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 97
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تو بمان و دگران

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران

رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی

تو بمان و دگران وای به حال دگران

رفته چون َمه به محاقم که نشانم ندهند

هرچه آفاق بجویند کران تا به کران

می روم تا که به صاحب نظری باز رسم

محرم ما نُبَود دیده ی کوته نظران

دِل چون آینه ی اهل صفا می شکنند

که ز خود بی خبرند این ز خدا بی خبران

دل من دار که در زلف شکن در شکنت

یادگاریست ز سرحلقه ی شوریده سران

گل این باغ به جز حسرت و داغم نفزود

الله رویا تو ببخشای به خونین جگران

ره بیدادگران بخت من آموخت تو را

ورنه دانم تو کجا و ره بیدادگران

سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن

کین ُبَود عاقبت کار جهان گذران

شهریارا غم آوارگی و در به دری

شورها در دلم انگیخته چون نوسفران

زهره عبدالهی
رشته ی علوم تغذیه

ورودی مهر 97
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و  عشق  احوال  در  رمانیست  پیداست  نامش  از  که  چنان 

متعلقاتش؛ شوریدگی، زمان، زندگی، انسان و … .

داستان آشنایی گیله مردی است با زنی از خّطه ی آذربایجان  

ساده،  زندگی  یک  داستاِن  پیری.  اّیام  تا  حیاتشان  ِسیر  و 

مملوء از گفتگوهایی توأم با جدالی عاشقانه،  به دور از التهاب 

و آشفتگی های بی دلیل؛ به شکلی که متوجه می شویم »نادر 

و  کرده  انتخاب  هوشمندانه  کامال  را  رمانش  نام  ابراهیمی« 

این در جریان داستان برای مخاطب ملموس می شود. گرچه 

خودنمایی  بارها  نویسنده  سیاسی  اندیشه ی  و  آرمانگرایی 

می کند، اما وی که نویسنده ای ساختارگراست، به خوبی روِح اثر 

را حفظ می کند و همین است که کتابش را به یکی از مهم ترین 

نثرهای شاعرانه تبدیل کرده است.

زندگی شخصی  از  روایتی  تعبیری،  به  آرام«  عاشقانه ی  »یک 

نادر ابراهیمی و همسرش است که او با خلق شخصیت های 

داستانش، دو قهرمان بی ادعا، به بازتعریف آن می پردازد.

»نادرابراهیمی« تصویری چنان پیچیده و گنگ ارائه نمی دهد؛ 

نه به شکلی افراطی آن را به ورای معنویت گره می زند و نه 

آن را تا سطوح ماتریالیستی تقلیل می دهد. ذاتی ساده و بی 

آالیش از عشق نمایان می کند که برای پیرمرد و پیرزنی روستایی 

تا جوانی تحصیل کرده و روشنفکر، قابل درک باشد. به تعبیری 

ساده تر، کارکردی از عشق را به زبان می آورد که مختِص خاص 

و عام باشد.

گفتگوهایی بی توقف در ِسیر داستان، از جوانی تا کهن سالی دو 

شخصیت اصلی شکل می گیرد؛ آمیخته با منطقی جدلی که 

مخاطب را با عقایدی گوناگون در باِب نه تنها عشق، که زندگی 

نیز آشنا می کند.

را  این  بارها سخن می گوید و  انکار زمان  از نفی و  نویسنده 

در  می داند.  حضور  ذّره ذّره ی  در  عشق  تجلی  برای  روزنه ای 

داستان او، بی شک، عشق در تقابل با زمان قرار دارد: »زمان با 

اقتداِر خوفناک خویش، مصمم است آن ها را که در وادِی عشق 

زمان را انکار می کنند، لگدمال کند. ما در جنگیدن با زمان، کمی 

کوتاه آمدیم و چنین شد که توانست بر ما مسّلط شود.«

انتقاد می کند. او  از عادت های انسانی بارها  قهرمان داستان 

کارکرد  بازداشِت  و  اراده  نابودی خواستن،  بر  دلیلی  را  عادت 

معرفی  انسان  دنائت  آغاز  نقطه ی  و  عشق  قتلگاه  اندیشه، 

می کند: » به باور داشتن عادت نمی کنم. عادت، رّد تفکر است 

و رّد تفکر، آغاز بالهت است و ابتدای َددی زیستن؛ خودکارانه 

زیستن، پایاِن انسانی زیستن است.«

از نکات بارز کتاب اینست که ابراهیمی کامال آگاهانه، بی اندازه 

به عشق، رنگ و لعابی اساطیری و تخیل گونه نداده و سعی بر 

این نداشته تا تصویری مه آلود و سراسر ُغلّو از آن ارائه دهد که 

برای مردم این روزگار، دور از درک و ناکارآمد باشد: » عشق، یک 

معجزه، یک کرامت، یک اقداِم ساحرانه نیست؛ نْفس عینی-

عاطفی-حسی-اندیشمندانه ی زندگیست. عشق بدون اراده به 

اقدام، قدم از قدم بر نمی دارد. حرکت در بی زمانی، نه حرکت با 

زمان و به تبعیِت از زمان و پیش آمدها.«

حرف  که  دریافت  می توان  رمان  این  به  عمیق تر  نگاهی  با 

ابتدای  همان  از  است؛  عشق  ورای  چیزی  نهایتا  ابراهیمی 

داستان، او  سرراست به سراغ زندگی می رود. از هنر می گوید. با 

مشکالت و رنج ها واقع گرایانه برخورد می کند. از خانواده، ُسفره 

و سفر، مردم یک وطن، موسیقی، شعر و هر آن چه که گره در 

»یک عاشقانه ی آرام«
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متعالی ترین ارزش های انسانی دارد، مسئله ای مطرح می کند، 

به چالش کشیده و بازتاب آن را به مخاطب القا می کند. تمامی 

آنچه که در روزمّرگی یک انسان رخ می دهد را بسط می دهد، 

در چهارچوب برنامه ای می گذارد )به گفته ی نویسنده به دور از 

عادِت َمصنوع( و نیک بختی اش را در مجموعه ای از روزمّرگی ها 

اثبات می کند؛ که بی شک در ابتدا عجیب به نظر خواهد رسید. 

»نادر  نگاه  زاویه ی  از  ما،  عموم  برای  ِکسل کننده  روزمّرگی ای 

ابراهیمی« راهی برای خوشبختی است! اما با پیش رفتن در 

داستان و برخورد موشکافانه ی او با جزء به جزء حوادِث روزهای 

عادی هفته، بسیاری از بخش های سیاه و سفید زندگی، رنگی 

به خود می گیرد. و به همین دلیل است که ابراهیمی فصل 

دوم کتاب را به روزهای هفته اختصاص داده است. از یکشنبه 

تا شنبه! ) قهرمان داستان، یکشنبه را روز آغاز و شنبه را پایان 

هفته برای خود انتخاب می کند، به نوعی همان انکار زمان ( و 

سر انجام، همه را در دایره ی عشق که شریف تریِن آزادی هاست 

دائمی  زنده ی  تجربه های  از  مجموعه ای  عشق   « می گنجاند: 

که  است،  تعریف عشق  فقط  نه  این همه  و  است؛  طاهرانه 

تعریف زندگی هم هست و از اینجاست که حس می کنی عشق 

و زندگی، یک مسأله بیش نیست؛ و عجیب است که هنر هم 

چیزی جز همین ها نیست. هنر، عشق و زندگی یک چیز است 

به سه صورت، یا حتی به یک صورت: دوام دلخواِه بی زمان«

ابتذال،  که  کتاب هاییست  دسته  آن  از  آرام  عاشقانه ی  یک 

در  حرکتی  هر  روشنفکری،  شبه  ریا،  خیانت،  عادت،  بطالت، 

را به منظره ای  ارزش دوست داشتن  ضد حیات و هرچه که 

سراب گونه و کذب بدل کند، به چالش می کشد. » ترک عشق 

کنیم، بهتر از آن است که عشق را به یک مشت یاِد بی رنگ و 

بو تبدیل کنیم، یاد های بی صدایی که صدا را در ذهن فرسوده ی 

خویش و نه در روح، به آن می افزاییم تا ریاکارانه باور کنیم که 

هنوز، فریاد های دوست داشتن را می شنویم.«

خالصه ی کالم که »یک عاشقانه ی آرام« کتابیست الیق، برای 

عاشقان و شبه عاشقان وادی عشق. 

زمین از توّهم بیداری خسته است؛

کاش این بار؛

اگر شاعری آمد؛

با خودش؛

قدری عاشقانه ی آرام بیاورد ؛

تا احساْس در تنگنای حادثه؛

گرفتار مرِگ تدریجی نشود.   » سّیدحسن حسینی شورستان «

»یک عاشقانه ی آرام« توسط نشر »روزبهان« و کتاب صوتی آن 

توسط نشر »نوین کتاب« و به روایت »پیام دهکردی« منتشر 

شده است.

امین رضا اوالدان
رشته ی علوم تغذیه
ورودی بهمن 98
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فیلم »شکار« )The Hunt(، فیلمی از سینمای دانمارک است 

پی  در  مدرسه ای،  معلم  دارد.  ساده  یک خطی  داستان  که 

صحبت های عجیب یکی از شاگردانش، به آزار و اذیت جنسی 

کودکان مّتهم می شود.

برخالف فضای فیلم که کمی آرام به نظر می رسد، یک ریتم 

بسیار جذاب و پرکشش بوده و بیننده را خسته نمی کند در کل، 

فیلم درون بیننده طیفی از احساسات را، از عصبانیت شدید 

گرفته تا همدردی، جاری می کند.

را  مخاطب  سناریو،  این  به  »وینتربرگ«  هوشمندانه ی  نگاه 

غافلگیر نمی کند. شاید با شنیدن این داستان یک خطی ساده 

به دنبال این باشید که در تمام طول فیلم، درگیر این موضوع 

باشید که آیا »لوکاس« واقعًا این کار را کرده است یا نه؟ اّما 

در  و  می گیرد  سبقت  مخاطب  از  ابتدا  همان  در  وینتربرگ 

باز  را  معلم  به خوبی شخصیت  فیلم،  این  آغازین  پالن های 

می کند و رابطه اش را با دختربّچه )کالرا( که به او این تهمت 

است،   دوستش  دختر صمیمی ترین  قضا  از  که  کرده  وارد  را 

نمایان می کند و هر مخاطبی به راحتی می تواند بفهمد که از 

لوکاس )معلم( هیچ وقت چنین رفتاری سر نمی زند؛ اّما موضوع 

بزرگ تری که مخاطب را هر لحظه آزار می دهد، اینست که آیا 

باألخره بی گناهی لوکاس ثابت خواهد شد یا خیر؟

و  است  فیلم  محوری  شخصیت  میکلسن(،  )مدس  لوکاس 

با او شکل می گیرد.  بر مبنای تقابل جامعه  خط روایی فیلم 

با وجود مشکالتی که  شخصیتی که عاشق کودکان است و 

در زندگی شخصی خود دارد اّما روحیه ی خود را در محل کار 

حفظ کرده و سعی می کند برخالف بقیه ی مرّبیان مهد کودک، 

همبازی بّچه ها بشود و با آن ها حرف بزند؛ به خصوص با کالرا، 

دختر دوست صمیمی اش. کالرا همان دختربّچه ای است که با 

وجود رابطه ی نزدیک با لوکاس، این اّتهام را به وی می زند؛ اّما 

دلیل این قضیه، به مسموم بودن فضای زندگی کالرا برمی گردد 

و در واقع او خود، قربانی دیگری است و در حالی که او کسی 

است که شروع کننده ی همه ی این ماجراهاست و حس عنادی 

در بیننده نسبت به این دشمنی کودکانه ی او به وجود می آید، 

اّما حس ترحم هم در بیننده در قبال این بّچه ایجاد می شود.

 Mads( میکلسن  مدس  زیبای  فوق العاده  و  بی نظیر  بازی   

Mikkelsen(، بیننده را مجذوب خودش می کند؛ یکی از بهترین 

بازی های این سال که شایستگی کسب جوایز متعدد را داشت. 

مدس میکلسن استعدادهای خودش را در تمامی لحظات فیلم، 

با بازی هماهنگ و حس بی نظیرش، به رخ می کشد.

 شکار
کارگردان: توماس وینتربرگ

نویسندگان: توبیاس لیندهولم، توماس وینتربرگ

نامزد دریافت جایزه ی بهترین فیلم خارجی زبان »اسکار« و نامزد دریافت جایزه ی نخل طالیی »کن«

و دریافت بهترین بازیگر مرد در جشنواره ی »کن«  برای »مدس میکلسن« در سال 2012
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چالش  یک  با  را  مخاطب  شکار،  فیلم  در  وینتربرگ  توماس 

بزرگ، که امروزه از آن زیاد صحبت می شود، روبرو می کند و 

آن، قضاوت کردن است. قضاوت کردن، در ساده ترین بیان، 

سطحی نگریستن به یک رویداد یا شخص است. قضاوت کردن 

اّما آیا این قضاوت  برای هر آدمی کار بسیار ساده ای است؛ 

می تواند درست باشد؟ و آیا به عواقبی که این قضاوت برای 

آن شخص رقم می زند آگاهی داریم؟ در قضاوت، افراد زیادی 

ناآگاهانه،  به صورت  اتفاق،  یک  تأثیر  تحت  جامعه  یک  در 

با یکدیگر همراه شده و شاید از دل یک مسئله ی کوچک و 

بی اهمیت، یک فاجعه را رقم بزنند. در واقع شکار، روایت مردی 

است که زیر سایه ی شّک دوستانش له می شود. شّکی که هیچ 

راه گریزی از آن نیست و هرچقدر که او داد بزند، انگار در خأل 

فریاد زده است و کسی صدایش را نمی شنود. 

تصویر  به  هم  را  افراد  ذهنی  خشونت  فیلم،  دیگر  سوی  از 

می کشد. آن ها حّتی قبل از تحقیقات پلیس که نتیجه ی آن 

اثبات بی گناهی لوکاس است، قضاوت خود را انجام داده و او 

را طرد می کنند. از مدیر مهد کودک، که مسئله  ایی را که صّحت 

آن اثبات نشده است به بد ترین شکل اعالم عمومی می کند و 

نوعی هجمه ی اجتماعی علیه لوکاس شکل می دهد، تا مردمی 

که چندین سال است لوکاس را می شناسند. لوکاس که فردی 

یکباره جایگاه  به  بین دوستان و همکارانش است،  محبوب 

خود را از دست داده و منزوی می شود و از دوست صمیمی 

او گرفته که پدر دختربّچه ی داستان است )کالرا(، تا دختری 

که به تازگی با وی ارتباط برقرار کرده، وی را مورد قضاوت غلط 

خود قرار می دهند.

از طرفی دیگر، وینتربرگ به خوبی تفاوت دنیای آدم بزرگ ها و 

قوانین حاکم بر آن را از دنیای بدون خط و مرز کودکان تفکیک 

می کند و نشان می دهد. یک تعریف ساده که دروغ نقشی در 

دنیای کودکان ندارد، که یک باور متداول در جوامع مختلف 

است، می تواند باعث نابودی زندگی آدم های بسیاری شود. 

مسائل مهم تری، از جمله توجه به کودکان و بحث آموزش، 

از دیگر نکات مهمی است که وینتربرگ در فیلم شکار به آن ها 

توجه بسیاری دارد.

عنوان  به  لیندهولم«  »توبیاس  و  وینتربرگ  توماس  کار  اوج 

نویسندگان و همچنین مدس میکلسن به عنوان بازیگر، در 

اتفاقاتی  به  نسبت  لوکاس  واکنش  نوع  و  شخصیت پردازی 

است که برای وی می افتد. شاید در حالت عادی، زمانی که 

اتهامی  با چنین  شما در یک شهر کوچک زندگی می کنید و 

روبرو می شوید، راحت ترین راه، یعنی رفتن و ترک آن شهر را 

انتخاب کنید؛ اّما لوکاس سخت ترین راه، یعنی ایستادگی و 

جنگیدن برای اثبات حّقانیت خود را برگزید؛ هرچند که این 

تصمیم تبعات وحشتناک و سختی را برایش به وجود می آورد.

سکانس پایانی فیلم، نشان می دهد که انگار این کابوس به 

پایان رسیده است؛ اّما هنوز عّده ای در جمعی که برای مراسم 

می کنند.  نگاه  او  به  تردید  و  با شّک  پسرش جمع شده اند، 

می دانیم که جامعه نمی خواهد بپذیرد که اشتباه کرده است و 

خشم  درونی خود را مهار کند.

بیان  برای  زیبا  بسیار  فیلم  یک  شکار،  فیلم  که  این  انتها  در 

شّدت  به  گاهی  که  انسان هاست  بین  روابط  و  انسانیت 

را می توان در  از دیدنش چیزهای زیادی  بی رحمانه است و 

این باره آموخت.

محمدرضا نادری
رشته ی علوم آزمایشگاهی
ورودی مهر 98
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آداب و رسوم روز عشق در 
کشورهای مختلف

نیازهای  جمله  از  محّبت،  و  عشق  ابراز  و  دریافت  به  نیاز 

را  حیات  شور  و  زندگی  به  امید  که  است  انسان  اساسی 

آدمی  ذات  در  نیاز  این  که  آنجایی  از  می کند.  ایجاد  او  در 

ابتدای  همان  از  دیگری،  نیاز  هر  مانند  پس  نهفته است، 

خلقت و در طول تاریخ تکامل بشر، انسان مرتب دنبال راه 

و روش هایی برای برآوردن آن بوده و این راه و روش ها نیز، 

مانند هر آداب و رسومی، در فرهنگ ها و کشورهای مختلف 

به شکل متفاوتی نهادینه شده است. روز عشق، یکی از این 

آداب و رسوم است و انسان برای ارج نهادن این احساس 

مقّدس و یافتن بهانه ای برای ابراز محّبت، روزی را در تقویم 

به نام عشق نام گذاری کرده است. 

به نقل از خبرگذاری »حقوق نیوز«، در بسیاری از کشورها مانند 

آمریکا، کانادا، مکزیک، انگلیس، فرانسه، استرالیا و همچنین 

ایران، 14 فوریه به نام روز عشق و تحت عنوان روز »ولنتاین« 

شناخته می شود که از مرسوم ترین آداب آن می توان به هدیه 

دادن شکالت و کارت تبریک های عاشقانه به شریک زندگی 

اشاره کرد. به طور کلی، ماه فوریه در فرهنگ مسیحی به ماه 

عشق معروف است. در سایر کشورها نیز روزهای دیگری در 

تقویم، با آداب و رسوم مختلف، به عنوان روز عشق، جشن 

و  آداب  جالب ترین  از  برخی  به  ادامه،  در  می شوند.  گرفته 

رسوم روز عشق در سراسر دنیا اشاره می کنیم.

برزیل

 Dia dos« روز نام  به  را  روز عشقشان  برزیلی ها هم جشن 

Namorados« یا روز عاشقان در 12 ژوئن، یعنی در شامگاه 

قبل از تعطیالتشان، برگذار می کنند. در این روز، دختران اسم 

یا  مچاله شده  روزنامه ی  روی  مختلف  شکل های  به  را  خود 

تّکه های بریده شده ی کاغذ نوشته و بیرون می اندازند. در نظر 

آن ها، هر مردی که روز بعد این کاغذ را بردارد، می تواند فرد 

ایده آل آن ها باشد!

دانمارک

و  می شود  گرفته  جشن  دانمارک  در   1990 سال  از  ولنتاین 

تاریخچه ی قدیمی ندارد. در این روز، آقایان به خانم ها گل 

از  می گویند.  برف  دانه ی  آن،  به  که  می دهند  هدیه  سفید 

ولنتاین  به  کارت مخصوص  روز می توان  این  دیگر هدایای 

را نام برد. در این کارت ها، شعرهای بامزه و خنده دار نوشته 

معشوق  به  ناشناس  صورت  به  را  آن  آقایان  که  شده است 

خود هدیه می دهند. اگر خانم ها بتوانند حدس بزنند که این 

کارت از طرف چه کسی است، برای عید پاک یک تخم مرغ 

هدیه می گیرند!

کره ی جنوبی

در کره ی جنوبی، روز چهاردهم هر ماه به یکی از جنبه های 

ِمی   ماه   14 مثال،  برای  شده است.  داده  اختصاص  عشق 

نام گذاری  کشیدن«  آغوش  در  »روز  دسامبر   14 و  »رز«  روز 

شده است. در روز 14 فوریه نیز زنان به مردان شکالت هدیه 

می دهند و مردان نیز در روز 14 مارس، یعنی »روز سفید«، به 

زنان آبنبات غیرشکالتی هدیه می دهند. افرادی هم که اصال 

ًدر هیچ روزی از کسی هدیه  ای نگرفته اند، در روز 14 آوریل 

نوع خوراکی  »روز سیاه«، دور هم جمع شده و یک  نام  به 

تنهایی  برای  و  خورده   »bean noodles« نام  به  سیاه رنگ 

خودشان تأسف می خورند!
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چین

معادل روز ولنتاین در چین، روزی به نام روز »کوخی« است. 

النگ  نیو  و  ستارگان(  پادشاه  )دختر  ژینو  افسانه ای،  طبق 

ازدواج می کنند و  )گاوداری ساده( عاشق یکدیگر می شوند، 

صاحب دوقلوهایی می شوند. زمانی که پدر ژینو از این ازدواج 

باخبر شد، ملکه را برای برگرداندن ژینو به زمین فرستاد. به 

دلیل گریه ها و بی تابی های نیوالنگ و ژینو، پدر ژینو به آن ها 

اجازه داد که سالی یک روز همدیگر را مالقات کنند که این 

جوان  خانم های  روز،  این  در  می افتد.  کوخی  روز  در  اتفاق 

به  و  پیدا کردن همسر مناسب، میوه های مختلف  امید  به 

خصوص طالبی خیرات می کنند. زوج ها نیز در طول شب، با 

نگاه کردن به ستاره ها ) ژینو و نیوالنگ(، برای یکدیگر آرزوی 

شادی و سالمتی می کنند.

انگلستان

 5 انگلستان،  »بیرمنگهام«  خانم های  ولنتاین،  روز جشن  در 

گوشه ی بالش خود را برگ بو می گذارند. آن ها اعتقاد دارند 

دید.  خواهند  را  خود  آینده ی  رؤیای همسر  وسیله،  این  به 

تا صبح، چندین بار این برگ ها را به گالب آغشته می کنند 

تا  ولنتاین  »نورفلک«،  در  می دهند.  قرار  خود  سر  باالی  و 

به  قرمز  لباس  با  مردی  می شود.  کریسمس  شبیه  حدودی 

در منزل و یا ایوان خانه ها می آید و برای کودکان، شکالت 

و  رنگ  ناحیه،  این  در  کودکان  می آورد.  هدیه  شیرینی  و 

بوی متفاوتی از ولنتاین را تجربه می کنند که باعث می شود 

بیش تر از بزرگساالن منتظر این روز باشند.

آفریقا

در این منطقه، مانند کشورهای غربی، ولنتاین جشن گرفته 

می شود؛ اّما نکته ی جالب در مورد این ناحیه این است که 

خانم ها در این روز، بر روی کاغذی به شکل قلب، نام مردی 

را که دوست دارند می نویسند و بر روی لباس خود سنجاق 

مرد  به  و  همه  به  را  خود  عشق  صورت،  این  به  می کنند. 

دلخواهشان نشان می دهند.

فیلیپین

در فیلیپین، این جشن مانند کشورهای غربی برگزار می شود؛ 

اّما یک تفاوت وجود دارد که در فیلیپین، در این روز شاهد 

جشن های عروسی دسته جمعی هستیم که بعضًا با هزینه ی 

دولت برگذار می شوند و در آن، زوج های قدیمی نیز با هم 

تجدید پیمان می کنند و در طی مراسمی، عشق و تعّهد خود 

را به هم نشان می دهند.

ایتالیا

جشن  که  می دهند  ترجیح  ایتالیایی ها  معمول،  طور  به 

ُعّشاق را به شکل فستیوال بهاره برگذار کرده و در چمنزارها 

با معشوق و عزیزان خود پیک نیک کنند. یکی از رسوم بامزه 

و قدیمی مردم ایتالیا در روز ولنتاین، این بود که در آن روز 

دختران مجرد، قبل از طلوع خورشید از خواب بیدار شده و 

است  این  بر  باور  می گردند.  خود  آینده ی  همسر  دنبال  به 

که اّولین شخصی که مالقات کنند، همسر آینده شان خواهد 

شد! امروزه، مردم ایتالیا این روز را با کادو دادن به همدیگر، 

محبوب ترین  از  یکی  می گیرند.  جشن  شکالت،  مخصوصًا 

کادوهایی که در این روز بین افراد رد و بدل می شود، شکالتی 

خوشمزه با مغز فندق است که بر روی آن، نقل و قول های 

زیبایی به 4 زبان نوشته شده است.

مریم یوسفی
رشته ی علوم تغذیه 
ورودی مهر 98
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سالم سالم 

دوباره اومدیم با مسابقه ی بعدی نشریه مون

توی این مسابقه قراره شما رو داخل یه چالش هیجان انگیز با 

طعم عشق و عاشقی بذاریم. چجوری؟

میگم بهتون .

در  که  رمانتیکی  فاز  داریم  دوست  ماها  از  بعضی  روزا  این 

فیلم های سینمایی می بینیم رو تجربه کنیم ، چشممون بیفته 

به اونی که دوستش داریم و همزمان موزیک الیت و عطر قهوه 

در ذهنمون خودنمایی کنه ...

چایی  و  رفتن  خواستگاری  که  داریم  دوست  بعضی هامونم 

توی  بتونیم  باألخره  تا  کنیم  تمرین  االن  از همین  رو  آوردن 

یکی از این مراسم ها شریک زندگی مونو پیدا کنیم و پیدا شدن 

نیمه ی گم شده مونو جشن بگیریم.

جدای از تمرین های گوناگونی که برای نویسندگی وجود داره، 

میخوام بهتون بگم نویسندگی بیش تر شبیه یکی از این دو 

شماره  این  در  که  سوالی  گفتم.  براتون  که  هست  شیوه ای 

شما،  که  هستش  این  بدین،  جواب  من  به  باید  نشریه  از 

نویسندگی رو بیش تر شبیه عشق های رومانتیک میدونید یا 

عشق هایی که در طی ازدواج های سنتی پدید میان؟ یادتون 

نره که حتما دلیلش رو هم برامون بفرستید.

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

هم پیش ما محفوظه و تا قبل از انتشار شماره ی بعدی تقدیم 

میشه؛ و برای این که در جریان باشید، بهتره که توی کانال 

kade_anar@ حتما جوین بشین. و اینم بگم که پاسخ های 

 @Nematizadehh آیدی  به  برامون   ، رو  چالش برانگیزتون 

ارسال کنید.

سابقه
م

ی زاده
مونا نعمت

مونا نعمتی زاده
رشته ی علوم تغذیه 
ورودی بهمن 98
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انارستان

هیئت تحریریه: 

حکیمه رحیمی
یگانه تحریرچی

مریم خانی
مهدیه ساالری اول

مریم یوسفی
امیررضا آفتاب طلب

مریم گندمی ثانی
لیال اکبری

سارا آقاسی زاده شعرباف
هدی توحیدی

علی ضیغمی باجگیران
مریم رضوی

سیاوش خالقی مقدم
مریم گندمی ثانی

زهره عبداللهی
امین رضا اوالدان
محمدرضا نادری

مونا نعمتی زاده

ویراستاران:

امیررضا آفتاب طلب

طراح و صفحه آرا: 

امیر احمدی

سردبیر:

زهره سادات حسینی

مدیر مسئول: 

حانیه توتونی

سال اول، شماره ۴، مرداد ۱۴۰۰


