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سخن مدیر مسئول 

علمی  و  عرفانی  پیچیده،  موجودی  را هرچقدر هم  انسان 

تعریف کنیم، نهایتا یک چیز درباره ی او انکار ناپذیر است؛ 

دورترین  به  را  او  که  بال هایی  خیال؛  جنس  از  بال هایی 

مکان ها و زمان ها می برد و در سرزمین رویا ساکن می کند.

با همین بال هاست که انسان، در اوج جنگ رویای صلح 

می چیند، در عمق تاریکی از نور می گوید، به سرزمین هایی 

که تا به حال نرفته و تاریک ترین و روشن ترین رویاها سفر 

می کند و در کنار معشوقی که دیگر نیست آرام می گیرد.

انسان به گذشته سفر کرده و غم  با همین بال هاست که 

از محدودیت های  تمام وجود حس می کند،  با  را  دلتنگی 

زمانه ی خویش فراتر رفته، خواسته هایش را تصور می کند 

و می شود مخترع! می شود کاشف! 

با همین بال هاست که انسان قلم به دست می گیرد، رویا 

می نویسد و می شود نگهبان خیال، می شود نویسنده!

افتخار این را دارم که از این شماره، به عنوان مدیر مسئول، 

خانواده ی انارستان را همراهی کنم. خانواده ای که اعضای 

آن، نگهبانان رویا هستند و در پرواز با بال های خیال مهارت 

دارند! پس این شماره را با قدردانی ای تمام نشدنی، تقدیم 

می کنیم به رویا پردازانی که این خانواده ی رویایی را برای 

ما ساختند؛ سرکار خانم حانیه توتونی و زهره حسینی، مدیر 

مسئول و سردبیر سابق نشریه ادبی انارستان.

با عشق و احترام 

مریم یوسفی

مدیر مسئول نشریه ی فرهنگی ادبی انارستان 

رشته ی علوم تغذیه، ورودی مهر 98
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سخن سردبیر
بچه که بودم، خوابیدن یکی از لذت بخش ترین بخش های زندگیم بود. خودش نه ها، اون پروسه قبل خواب که 

چشمامو می بستم و با ذوق لبخند می زدم و می دونستم االن دیگه بدون اینکه کسی رشته ی افکارمو پاره کنه می تونم 

بشینم و رویا ببافم. بچگی و رویا های رنگیش. یکم که بزرگ تر شدم همه ازم می پرسیدن که می خوای چیکاره بشی؟ 

هدفت چیه؟ من جواب سوالشونو نمی دونستم! پس شروع کردم رویای هدف هامو دیدن. تو دنیای خیالیم دنبال 

هدف بودم و می گشتم تا ببینم با عالیق من چه هدفی میشه داشت.

به قدری خوشش  11-12 ساله  انشای من  از  ادبیاتی که  داد؛ معلم  به من  رویای جدیدی  اتفاق ساده  روز یک  یک 

اومده بود و تعجب کرده بود که از من خواست تو برگه ای جدا براش بنویسم تا داشته باشتش. رویای اون شب من 

شده بود خوندن داستانی با اسم خودم تو یک مجله.

گذشت و گذشت و رگه های باریکی از رویای بچگیم با من بزرگ شد و همیشه گوشه ی ذهنم با من قدم می زد. 

واقعیتش من عادت کرده بودم به رویا بافی، به اینکه بعضی چیزها فقط تو رویا های شبونم نفس بکشن، رویا هایی 

که با گذشت سال ها دیگه وقتی براشون نداشتم تا رویای جدیدی بسازم.

نوشته های این شماره رو که خوندم تازه یادم افتاد من وسط یک رویام، رویایی رو که خیلی ساله دیگه بهش فکر 

نکرده بودم و االن جلوی رومه.

همه ما رویا هایی رو داشتیم، رویا هایی که قرار بود در کنار کار و درس بهش توجه کنیم و حاال همه دور هم جمع 

شدیم و رویامونو تبدیل به هدف کردیم.

برای تک تک اسم هایی که روی صفحه ش می درخشن.  بلکه  برای من  این شماره یک تجربه جدید بود؛ نه فقط 

آدم هایی که شجاعت اینو داشتن که یک چیز جدید رو شروع کنن، قلمشون رو به سبک جدیدی به حرکت در بیارن 

و بخش های متفاوتی از نشریه رو به عهده بگیرن.

رویا همیشه شیرین نیست، همه ی ما رویاهای از دست رفته ای داریم، هدف های به نتیجه نرسیده ای داریم و اینجا 

همون لحظه است که ما آزادیم از رویا های از دست رفته مون، از رویاهای شیرینمون و یا رویاهای تحقق یافته مون 

صحبت کنیم.

رویاها هم می تونن بعد تاریک داشته باشن و ما اینجا در شماره ای که همه دست به دست هم دادیم تا چیزهای 

جدیدی رو تجربه کنیم، نگاه تازه ای به رویا داریم. رویاهایی که همیشه شیرین نیستن.

امیدوارم از شماره ی ششم نشریه انارستان که اولین تجربه ی ما به عنوان سردبیر و مدیر مسئول هست لذت ببرید.

سردبیر
ن 

خ
س

ی
چ

حریر
یگانه ت

 یگانه تحریرچی

سردبیر نشریه ی  فرهنگی ادبی انارستان

رشته ی علوم آزمایشگاهی، ورودی مهر 98
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دستم رو زیر چونه ام گذاشتم. خیلی کالفه و خسته بودم. یه 

چایی برای خودم ریختم و دوباره نشستم و غرق افکارم شدم. 

وسط کلی هدف و رویا و ایده پردازی های جورواجور بودم که 

اصاًل نمیدونستم چی درسته، چی غلط. مثل گیر افتادن وسط 

به  تا  بشه  سبز  چراغ  باشی  منتظر  فقط  اینکه  و  چهارراه  یه 

همون سمتی بری که سبز شده؛ بدون هیچ مقصدی...

یهو چشمم به عروسک روی قفسه ی کمد افتاد. همون عروسک 

بزرگ و خوشگلی که یه روز رویای داشتنش رو داشتم؛ اما اآلن 

با همه ی قشنگی و همه ی عالقه ی زیاد من به عروسک، دیگه 

اونقدرها هم برام جذاب نبود.

از کالفگی دوست داشتم داد بزنم؛ خدایا چرا این همه هدف؟ 

چرا این همه رویا؟... مغزم انگار در حال انفجار بود... آخه اگه 

اینا رسید، پس چرا عین ماهی توی دریای ذهنم  به  نمیشه 

غوطه میخورن، هر از گاهی میرن به عمق و فراموش میشن و 

گاهی باز انگار گرسنه میشن و میان باال؟... اگه میشه به این رویاها رسید، چرا من راهی برای رسیدن پیدا نمی کنم؟

انگار یکی توی گوشم زمزمه کرد، اآلن اگه هیچ رویایی نداشتی، اگه دیگه هدف و ایده ای نبود، چه مسیری رو می رفتی؟!

داشتم چایی داغ رو جرعه جرعه سر می کشیدم که یاد حرف یکی از همکالسی هام افتادم که می گفت: »وقتی قراره به یه چیزی 

برسی، اسمش میشه نیاز؛ اما آرزو یه چیز بی نهایته، یه چیزی که از ذات بی نهایت طلب انسان منشاء میگیره و قشنگی هدف 

هم به نرسیدنشه!«

حقیقتش تعبیر قشنگی بود و خوشم اومد؛ ولی یه کم برای من عجیب بود و شاید با همه ی جمله هاش موافق نبودم.

مگه میشه آدم سوار ماشین بشه، مقصد هم داشته باشه، حواسش به سرعت و تصادف نکردن و خیلی چیزای دیگه هم باشه؛ 

اما هیچ وقت قرار نباشه به اون مقصد برسه؟!

باهاش موافق بودم که آرزوها و رویاها گاهی به اندازه ی چیدن ستاره از آسمون، دور و دست نیافتنی اند. و اتفاقًا جذابیتشون هم 

به همین دور بودنه، به اینکه وقتی چشمات رو می بندی و بهشون فکر می کنی، انگار داری توی سرزمین خیالی خودت زندگی 

می کنی؛ جایی که همه چیز بر وفق مراد توئه، گل از گلت میشکفه و لبخند روی لبات جوونه میزنه. 

اما خیلی با تعریفش از هدف و نرسیدن موافق نبودم؛ اینکه قشنگی هدف همیشه به نرسیدن باشه، برام مسیر زندگی رو 

بی معنا می کرد. مگه موالنا اینقدر قشنگ نگفته که: »کین طلب در تو گروگان خداست    زانکه هر طالب به مطلوبی سزاست«؟!

سخن ابتدایی
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هره عبداله

ز

به نظر من گاهی همون نیازها هستن که اسمشون میشه رویا، میشه هدف، میشه آرزو...

تعداد  شدن  زیاد  با  که  آرزوهایی  و  میشن  بزرگ  شدنت  بزرگ  با  که  رویاهایی  میکشن،  قد  کشیدنت  قد  با  که  نیازهایی 

مدادرنگی هات زیاد میشن تا دنیا رو برات رنگی و رنگی تر کنن و اهدافی که یه سری هاشون میشن هدف دور که شاید تا آخر 

زندگیت براشون بجنگی و به قول همکالسیم، هیچ وقت هم بهش نرسی و یه سری اهداف نزدیکی که توی هر برهه ای از زندگی 

رنگ عوض میکنن و جاده ی رسیدن بهشون شاید دور نباشه؛ اما باید فکر کنی و درست ترین جاده رو برای رسیدن انتخاب کنی.

اگه توی 5-6 سالگی آرزوی داشتن اون عروسک خوشگل و بزرگ، توی 10-12 سالگی آرزوی سوار هواپیما شدن، توی 18 سالگی 

آرزوی قبولی توی یه دانشگاه تاپ و یه آینده ی توپ رو نداشتم، پس چجوری تا امروز ادامه دادم؟...

به نظرم اگه تک تک اینا نبود، هیچ وقت زندگی رو زندگی نکرده بودم و زنده ای بیش نبودم.

همین ها بودن که مسیر زندگی رو برام ساختن، یه جاهایی شکستم دادن، زمینم زدن و به زمین خوردنم شاید خندیدن، یه 

جاهایی باعث شدن از خوشحالی سر از پا نشناسم، یه جاهایی زندگی رو مثل یه فیلم هندی غمگین برام تلخ و تلخ تر کردن و 

یه موقع ها باعث شدن به خاطر رسیدن به اونا، قدر لحظه های زندگیم رو ندونم و یه چیزهایی رو از دست بدم که بعدًا حسرتش 

رو بخورم... آره همه ی این بدی ها و خوبی ها رو داشتن، آره منم یه وقت هایی از دستشون کالفه میشم و میگم کاش نه آرزویی 

بود، نه رویا و نه هدف تا من راحت زندگی می کردم و اینجوری همه چیز برام قشنگ تر میشد؛ اما بیشتر که فکر می کنم، به این 

می رسم که بدون داشتنشون، زندگی با همه ی مسیر قشنگش، جذابیتی برای ادامه دادن نداشت...

یه جا خوندم که نوشته بود »آرزو، دلیلی است بر داشتن استعداد...«

آرزوهاتون مستدام

زهره عبدالهی
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 97
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قهوه
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ضا نادر
حمدر

م

ساعت 4 بعدازظهر بود و آسمان، بین شب و روز مرّدد بود. باران تازه شروع به باریدن کرده بود که چیز عجیبی برای پاییز 

باران دوست نبود. پنجره نیمه باز بود و بوی نم خاک، همراه با سوزی مالیم وارد خانه می شد. مرد، یک فنجان قهوه برای خودش 

ریخت و کنار کیک کوچکی که بر روی میز چوبی آشپزخانه قرار داشت، گذاشت. به شمع روی میز خیره شده بود؛ چیزی به 

پایان شمع باقی نمانده بود. 

او برای مدتی که خودش هم نفهمیده بود چه مقدار است، 

روی صندلی کنار میز نشسته بود و چشمش به در اتاق بود؛ 

بود.  کسی  منتظر  مرد،  مانند  نیز  او  گویی  بود.  نیمه باز  در 

صدای اذان به گوشش رسید؛ »مؤذن زاده ی اردبیلی« بود و 

ولی همیشه  چرا؛  نمی دانست  کرد.  پاره  را  افکارش  رشته ی 

گذشته  خوش  خاطرات  و  کودکی  به  را  او  مؤذن زاده،  اذان 

پرتاب می کرد؛ زمان هایی که از مدرسه می آمد و بوی غذای 

پدرش  که  زمان هایی  یا  بود  کرده  پر  را  خانه  کل  مادرش 

خانه شان  نزدیک  پارک  به  را  آنها  خواهرش،  و  او  به اصرار 

گذشته  تغییر  قصد  که  آدم ها  از  خیلی  برعکس  او،  می برد. 

را دارند، قصد ادامه ی گذشته را داشت . تنها از زمانی که با 

»ماهرخ« آشنا شد، حال و آینده برایش معنا پیدا کرد؛ البته 

حال و آینده ای که ماهرخ در آنها باشد. ماهرخ رفته بود؛ 1 

سال و 3 ماه و 23 روز بود که دیگر در این دنیا نبود.

ازدواجمون  سالگرد  »پنجمین  گفت:  و  کرد  فوت  را  شمع 

افتاد؛  خودش  روبروی  خالی  صندلی  به  نگاهش  مبارک.« 

تکیه  آن  به  کسی  دیگر  است  وقت  خیلی  که  صندلی ای 

داده  فضا  به  خاصی  سنگینی  آن،  خالی  فضای  و  نمی دهد 

بود. یاد جمله ی پدرش افتاد: »انگاری آدمی، زاده شده برای 

دو چیز؛ یکی انتظار و دیگری دلتنگی.« 

تلفن  به  دادن  جواب  و  برخاستن  حال  خورد.  زنگ  تلفن 

رفت:  پیغام گیر  روی  باألخره  ثانیه،  چند  از  نداشت. پس  را 

که  بگم  و  بزنم  زنگ  بهت  خواستم  خوبی؟  داداش،  »سالم 

بچه م به دنیا اومد؛ دختره. میدونم امروز چه اهمیتی برات داره و شاید وقت مناسبی هم نباشه؛ ولی گفتم بهتره همین امروز 

با تو صحبت کنم. میدونی که منم چقدر ماهرخ رو دوست داشتم و چقدر برام مهم بود. برای همین خواستم ازت اجازه بگیرم 

که اگر مشکلی نداری، اسم دخترم رو به یادش ماهرخ بذارم. نظر تو برام مهمه. پس هر وقت تونستی بهم زنگ بزن. فعال.«

بغضش بعد از مدت ها ترکید و زیر گریه زد. احساس خفگی می کرد. به سمت پنجره رفت. با شنیدن اسم ماهرخ، بدنش ُگر 

قهوه
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گرفته بود و عرق سردی بر پیشانی داغش نشسته بود. دوباره غرق در خاطرات گذشته شد؛ آشنایی اش با ماهرخ در کتابخانه ی 

دانشگاه، رفتنشان به سینما و بحث های همیشگی شان درباره ی فیلم ها، روز ازدواجشان در همین روز در پنج سال پیش، قدم 

زدن در ماسه های نرم ساحل شمال و حرف های عاشقانه و مگوی خلوت خانه و تصادفی که ماهرخ را برای همیشه از او گرفت. 

حس عجیبی داشت. حالش هم خوب بود و هم بد. انگار در برزخ مانده بود. با آنکه درد در تمام وجودش رخنه کرده بود؛ اما 

احساس سبکی می کرد.

به اتاق خواب رفت، لباس هایش را عوض کرد و گردنبند ماهرخ را که اولین هدیه اش به او بود، از کشوی میز اتاق درآورد. 

عکس ماهرخ را که روی میز بود، برداشت و به آن نگاه کرد؛ لبخندی بر لبش نقش بست. گردنبند را درون جیب پالتویش 

گذاشت و از خانه خارج شد.

»پذیرفتن واقعیت سخت نیست؛ پذیرفتن دلتنگیه که سخته. دوست داشتن، رمز زندگیه و چقدر قشنگه که هم درده و هم 

مرهم.«

ایران درودی

محمدرضا نادری
رشته ی علوم آزمایشگاهی
ورودی مهر 98
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پرواز شماره ی بیست و دو به مقصد مریخ فرود آمد؛ مسافرین گرامی سفر خوشی را برایتان آرزومندیم.

از روی صندلی هواپیما بلند شدم، کپسول اکسیژن را به دوشم انداختم و به سمت در خروجی حرکت کردم. هوا سرد بود، باد 

با سرعت به صورتم می تازید و مریخ با یک سیلی سرد به استقبالم آمد.

کمی جلوتر رفتم. یک مشت خاک نرم را بلند کردم و از الی انگشتانم به پایین ریختم. ِکرم بنفش رنگ و مثلثی شکلی، بین 

انگشتانم گیر کرد و با زبان درازش دستم را لیس می زد. بادقت به او نگاه کردم؛ سه عدد چشم داشت. مژه های صورتی رنگ و 

بلندش وقتی که پلک می زد، دستم را قلقلک می داد. هرچه تالش کردم او را از دستم جدا کنم، نمی توانستم. گویا او، بر خالف 

کرم های زمینی، آدم ها را دوست می داشت و اینگونه اولین دوست مریخی من شد. 

آسمان، تاریِک تاریک بود. تاریکی شب همراه با باد و سرما، آب های یخ زده در چاله هایی عمیق و کوه هایی قرمزرنگ، چهره ی 

مریخ را ترسناک تر از زمین نشان  می داد. از میان آن تاریکی، موجود عجیبی نمایان بود. او یک تن و شش سر داشت و در 

آسمان پرواز می کرد. وقتی یکی از سرهایش مرا دید، ناگهان توجه تمام سرها به سمت من جلب شد و من خود را روبروی 

موجودی دیدم که با دوازده چشم، داشت به من نگاه می کرد. ابتدا ترسیدم ولی وقتی به یاد آن کرم افتادم، تصمیم گرفتم 

دوستی با این موجود را هم تجربه کنم. به او نگاه کردم و لبخندی زدم. او نیز خندید و دندان های شکالتی اش را نشانم داد، 

طوری که طعم شیرین دندان هایش را زیر زبانم احساس می کردم. هرچه بیشتر می خندید، گویا شیرین تر می شد. در همان حال 

بودم که متوجه شدم بال هایش دارند بزرگ تر می شوند و زیر پاهایم قرار می گیرند. او مرا بلند کرد و به آسمان برد.

من در یک سیاهِی روشن غرق شدم. هیچ سرمایی را احساس نمی کردم؛ گویا در خالء بودم. لبانم ناخودآگاه خندان بود. دهانم 

هنوز طعم آن لبخند شیرینش را می داد. کرم، روی دستم خوابش برده بود و صدای ُخرناسش در آسمان می پیچید. همانطور 

که به سمت باال حرکت می کردم، صدای آن موجود را شنیدم که به من گفت: »دوست داری به کجا بروی؟ به یک سیاه چاله ی 

تاریک یا یک ستاره ی پرنور؟ هرجایی را که تصّور کنی، به همان جا خواهی رفت.« گفتم: »من چیزی را بجز یک سیاهی که با 

روشنایی تلفیق شده، نمی بینم.« گفت: »آن سیاهی، ترس های تو و آن روشنایی، امید توست؛ به هرکدام که بیشتر توجه کنی، 

پررنگ تر می شود.« به او گفتم: »تو چطور؟ به کدام یک توجه می کنی؟« گفت: »روشنایی. می دانی چرا بال های من با پرندگان 

متفاوت است و می تواند گسترش یابد؟ من در ابتدا هیچ بالی نداشتم؛ اما عاشق پرواز بودم و از این کاستی رنج می بردم. تا 

اینکه تصمیم گرفتم بال هایی را از جنس امید برای خود بسازم و با آن ها پرواز کنم. هرگاه شوق و اشتیاق من به پرواز بیشتر 

شود، بال هایم نیز بزرگ تر می شوند. وقتی تو را دیدم که برخالف دیگر زمینی ها از من نمی ترسی و به من لبخند میزنی، نور امید 

در دلم تابید تا اولین دوست زمینی ام را پیدا کنم. سپس شیرینی لبخندم را نثارت کردم و بال هایم را وسعت بخشیدم تا با تو 

پرواز کنم.«

وقتی که صحبت هایش تمام شد، تازه فهمیدم من نیز با امید زنده ام و کپسول اکسیژنم را روی مریخ جا گذاشته ام!

ناگهان از خواب بلند شدم؛ ساعت نه و نیم بود. باعجله لباس هایم را  پوشیدم و بدون به یاد آوردن آن رویای مریخی، به زندگِی 

دیروز ادامه  دادم... .

مریم خانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی 
ورودی مهر 99
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ساعت ها به جمله ای که روی کاغذ نوشته بودم، نگاه 

می کردم: لیست آرزوها! 

خیلی آرزوهای شیرین و رنگارنگی به ذهنم می رسید؛ اما 

هیچ کدامشان آن حس ته دلم نبود. نمی توانستم به کلمه 

تبدیلشان کنم!

دقیقه ای بعد، کالفه و خسته روی تخت دراز کشیدم، 

دستانم را زیر سرم گذاشتم و به سقف خیره شدم. 

همین که دراز می کشم، شروع به حرف زدن می کند!

-خیلی وقته که دستاتو نگرفتم

+منم خیلی وقته فقط دارم از دور نگاهت می کنم.

در دلم گفتم: آخ از لبخندت... فکر می کنم لبخندت، فراموشم 

شده!

به روی خودم نیاوردم و با همان حس خوبی که جلویش 

داشتم، به ادامه ی حرف زدن برگشتم.

-همش تقصیر این ماسک های لعنیته! دلم برای لبخند 

صورتی رنگت تنگ شده آخه. دلم میخواد روبروم بشینی 

و ساعت ها فقط بخندی! قول میدم هیچی نگم. قوِل 

قول. فقط میخوام ریتم خنده هات توی اون چهاردیواری 

اطرافمون باشه...

+گفته بودم خنده هات، شیرینِی تلخی های این روزهام 

شده؟!

نفس عمیقی کشیدم و به پهلو دراز کشیدم. 

مدت هاست دستان پرمهر و آرامبخش تو را لمس نکردم. 

تنها از دور، تو را در آغوش گرفتم و دستانت را نوازشی 

بس طوالنی کردم .

تنها صدایت را در ذهنم با خود تکرار می کنم؛ فقط 

صدایت...

گفتم آغوش! هنوز عطر و گرمای تنت را حس می کنم، 

بارها به قربان عطر بی مثال تنت رفته ام. شاید همان عطر، 

این هوای خفقان را برایم قابل تحمل تر کرده است.

از روی تخت بلند می شوم و مانند همیشه، قهوه ای 

درست می کنم. عاشق قهوه بودی و من متنفر از بوی 

تللللخ قهوه!!!

فقط لیوان را پر از قهوه می کنم و روی میز، کنارم 

می گذارم. آخر بوی قهوه، خیلی تو را یادآور می شود. 

مانند همان کپسول اکسیژن برای نجات ثانیه های زندگی 

یک آدمی که لبه  ی پرتگاه ایستاده! به همان اندازه، 

می تواند جانی به جان هایم اضافه کند!

پشت میزم می نشینم و خودکارم را دستم می گیرم و 

می نویسم: »آرزوی برگشت به رنگی ترین زندگی، و شروع 

بهترین حال ها!«

خوشحال از نوشتنش، لبخندی زدم و دستانم را محکم به 

هم کوبیدم.

دوست دارم روزی برسد، نه از راه دور؛ بلکه از نزدیک ترین 

فاصله، نه با آن ماسک های بی رحم و خشن؛ بلکه با لبانی 

خندان و صورتی، تو را در آغوش بگیرم.

این روزها، به مانند رویایی در ذهنمان می چرخد. همه ی 

ما برای رسیدنش َله َله می زنیم.

اما به گمان، نفس های آخر این روزها و دوری ها کم کم در 

حال به پایان رسیدن است. 

سکانس آخر
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کم کم به آخرین صحنه ی فیلمبرداری این نمایش می رسیم؛ فا

جایی که یک نفر با لبی خندان، چهره ای مهربان و شوق 

زیاد، فریاد می زند:

-کاااااات. تموم شددددد. باألخرررره این سکانس هم 

تموووم شد.

آری! این سکانس تمام شود!

آن زمان، دستانت را می گیرم و می رویم تمام مکان هایی 

که در این مدت، حسرتش به دلم مانده بود. می رویم 

همان ساندویچی کثیف و بدون دغدغه می خندیم و قهقهه 

می زنیم. 

منتظر روزی هستم که بی هیچ دلهره ای، مستانه در خوشی 

راه برویم؛ بدون ترس از چیزی!

این دنیا به ما خیلی چیزها را فهماند.

خند ه های از ته دل بدون ماسک، لمس دستانت بدون آن 

دستکش های ضخیم و عطرهایی که بوی تندی ندارند، 

همه و همه را به ما بدهکار است !تمام این ها در لیست 

آرزوهای تک تک ماها، در دفتر دل هایمان ثبت شده است.

آرزویم، انتظار برای صورتی ترین لحظه ها در کنار کسانی 

است که ماندنشان در این زندان اجباری، زیباترین دلیل 

برای آزادی است ...

فاطمه نعیمی
رشته  علوم آزمایشگاهی
ورودی مهر 98
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In fact, when you are a child, your dreams 

are limited to getting a doll or a toy.As time 

goes on, your targets will great as your age 

increases.you grow up and your ambitions 

will be bigger than yesterday.

We have changed to different people 

and our goals changed totally,too. Those 

willingness such as a doll, chocolate, toy, 

etc would be converted to essential wishes, 

like getting a job,studying a specific major 

or  at a particular College, getting rich, and 

something else which many adults might be 

eager to achieve.

Although our ambitions have  become 

greater and More fundamental,  our efforts 

have diminished these days. in our childhood 

we were trying more to obtain the goal. 

But recently, some of us may have been 

disappointed due to the problems and 

hardships of our lives. If you want my honest 

opinion a youth has a fantastic power inside 

himself, So everyone is a strong person 

who can do whatever he wants and achieve 

whatever he desires.

So, Do it.Just be who you want to be. Be 

the person you have always dreamed of.It 

doesn›t matter how much trouble you are in, 

It doesn›t matter how much tough they are, 

the only pivotal thing is you are potenter than 

your problems. Your strength is the most 

important force at the universe to obtain 

your aims.

Put your ambitions first and put pressure on 

yourself to change your heavy and messy 

world around you.The world around you 

originates from the world within you. Well, 

take the risk of being your idol.

ترجمه در لینک زیر:

https://drive.google.com/file/d/1G7MQwYV8ids

DfDyJlxZAPFlS1hpPCIcH/view?usp=sharing

Live Your Dream

مریم گندمی ثانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی بهمن 99
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روحم را تصّور می کنم...

پر از ترک و زخم و خراش...

از هر ترک، صدای گریه ی بی صدایی بلند است

و از هر زخم، بغض فروبرده ای چّکه می کند...

سرما می وزد...

شبنِم بغضم بر ترک درد دیروزم می آویزد

آه می کشم و روحم خیِس شبنِم بغِض فروبرده ای در یکی از روزهای ششمین ماه سال های دور می شود...

و به اندازه ی تنهایی کالغی که بر درختی دور آرام گرفته، گم می شوم از روزگاران بی آدم...

دهان باز می کنم... حرف هایم از چشمانم می چکد...

چشم می بندم... درد در رگ هایم می گردد...

سکوت می کنم و روحم یخ می بندد...

و به بلندای سپیداران دور از خانه، خم می شود... در هم می پیچد... در هم می شکند و آرام می میرد...

جانم اشک می ریزد و فریاِد سکوتی به بلندای ابدیت، از میان گریه هایش شنیده می شود...

دنیا با سیاه واره های درد و غّصه هایش بر سرم می شکند...

و خیال های سال های دورم، تّکه تّکه بر روی دست های بسته ام می چکد و رنگ می بازد...

باز خواب می روم و بیدار می شوم و زندگی، مرده بودنم را یادم می اندازد...

و خنده هایم...

 خنده هایم در شمشین ماه سال های دور، جا مانده و خاک می خورد...

و شبنِم بغِض آویزانم بر ترک درد دیروزم، مرداب مملو از یخ زدگی و نیلوفرهای پژمرده ی جانم را انعکاس می دهد... 

جاِن دردمند

زهره سادات حسینی
رشته ی علوم تغذیه
ورودی بهمن 96
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میگه باهام روراست باش؛ حسرت نبودن چی رو می خوری؟

فایده ای نداره که بگم نبودن ها دلم رو فشرده نمیکنن؛

من الی چیِن مشِت اشتباه بودن ها اسیر شدم.

خمیدگی ُخلق من به صافی خط کش معیار نمی خورد.

من بلد بودم چطور میشه دلبرانه خندید و دخترانگی کرد؛

ولی دوست داشتم گوشه ی کمد پیراهن های بابا، خونه ی دّومم باشه.

من هیچ وقت به مادر شدن و نفس کشیدِن بهشِت موهای دخترم فکر نکردم؛

ولی آرامشم رو توی این دیدم که تا سر نقطه ی ابد، تنها صفت فرزند بودن باشه که روی پیشونیم نقش بسته.

من توی این نقطه ی کور و یتیم و در تالقی با یک خط مرگ تازه،

با پای شکسته از آخرین رقص، ویولن به خواب رفته زیر َگرد غربت اتاق،

نقاشی های آویخته به دیوار اوهام و قلمی که موقع میانی ترین جمله شکست،

یاد گرفتم که چطور میشه با صدای بلند و بدون لذت تا مرز خونریزی رویاها خندید.

توی آینده ای که موقع تولد توی گوی چشم های مادرم برام دیدن،

من فقط یه رهگذر بودم که ویولنش رو زیر بغلش زده و توی اوج بی کسی، آزادی رو زیر پوستش زندگی میکنه.

قوی سیاه

لیال اکبری
رشته ی علوم آزمایشگاهی
ورودی مهر 98
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این جهان دیگر جهان غازی نیست

دیگر اینجا جای کل اندازی نیست

این جهان از هرطرف گشته خراب

دوره اش کرده فقط سیل و عذاب

هیچ کسی در این جهان شادی ندید

سد نیک بختی به روی سیل برید

این جهان دیگر نباشد آن جهان

این جهاِن بی ثبات گشته جّهان

این جهان پرشده از رنج و بالست

رحمت و مردانگی از او جداست

جهاِن بال

علی ضیغمی باجگیران
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 98
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سیاوش خالقی مقدم
رشته ی علوم آزمایشگاهی
ورودی مهر 99
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خیره ام به دیوار سفید 

دقایق و ساعت ها 

در سرم می گذرند 

تیک تاک تیک 

من کجا قرار دارم 

راه من چیست 

مرگ یا زیست؟

شکست افتضاح من

سقوط به قعر سیاهی

گودال تاریکی و ناامیدی 

مستغرق در افکار خودم

گریه های آسمان 

و سرزنش طالیی او

یکبار؟ 

زمان کمی است

بیشتر و بیشتر و بیشتر 

میل هر آدمی است

قول داده بودم 

انتهای مسیر را به خودم

بخاطر...؟ 

فراموش کرده ام

متنفرم

از سکون در این حالت

از ناتوانی هر جهت 

این من نیستم

مشت های من گره خورده 

آماده ام برای جنگ 

جنگ با خود گذشته ام

تا خودم را فدا کنم

تا نوری باالی سرم ببینم

درخشان و سرزنده

در راهی میروم

که من نقاشم

رنگ ها جانی تازه می گیرند

و دنیایی باشکوه 

طبق میل من

یک روز خوب را من می سازم

پل هایی مستحکم تر

شادی بیشتر

رو به افق

قهرمان
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مریم رضوی
رشته ی علوم تغذیه

ورودی مهر 99
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َبّشاش و  دوش دیدم که مالئک همه مست 

تنگ سفره ی  یک  سر  بر  و  زدم  بفرما  یک 

دادم نشاْنشان  و  بگفتند  َاحوال«  »َکْیَف 

منند، نسل  و  من  ز  گر  ناَخَلفان  آن  گفتم 

افسوس شمایند،  مسجود  و  آدم  از  گر  و 

خواندم مصیبت  ذکر  چنان  و  بودند  مست 

ُبردند مستم  و  بنوشیدم  مرگ  از  جامی 

وحش باغ  آن  از  شد  شکایت  و  دیدند  خلق 

زدند ُپرکینه  بیدل  من  به  سر  سرزده 

زدند خاگینه  و  املت  حبس نشین  من  با 

زدند پینه  مرا  دست  قفسم  میله های 

زدند بوزینه  شرفمندی  به  ُعظمی  َگند 

زدند دیرینه  شوکت  و  پدر  قبر  به  تف 

زدند سینه  بر  و  سر  بر  پرشان  و  بال  ریخت 

زدند آیینه  قفس  دور  به  میله  هر  جای 

»هتک حرمت« به رئیسش سوِءپیشینه زدند

خودشکن

امیررضا آفتاب طلب
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 98
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فا

زیادی  رویاهات  که  کنن  متقاعدت  کوچیک  ذهن های  نذار 

بزرگن.

همیشه شروع نوشتن از هرکاری در دنیا سخت تره، اما وقتی 

قلمت همراهی کنه با اون خیاالت جاریه در مغز اصال دلت 

نمی خواد از اون رویاهای واهی دربگذری، تصمیم می گیری 

به ذوق خودت دیوانه باشی تا به عقالنیت انسان ها معقول 

و اینک مغزم سوت کشید بابت این جمله کمرشکن.

خب جون و دلم براتون بگه که قراره ببرمتون به دورانی که 

قشنگیاش بوی نارنگی میده و طعم اون هندونه و انارهای 

اون  آقاجونه...  زینت بخش حوض وسط خونه  که  شیرینی 

روزا همه مون آرزوهایی داشتیم که شاید االن تبدیل شده به 

یک رویای قشنگ اون ته ته های زندگیمون؛ صدالبته افرادی 

هم در این میان بودند که چماق شدند در دست والدین و بر 

سر ما فرود آمدند، بر سر ما آدم های توهمی که همیشه در 

افکار خویش غوطه ور هستیم و توقع داریم عالوه بر برکت، 

حرکت هم از سوی خداوند باشه. ما دهه هشتادیا قرار بود 

بشیم الکچری ترین افراد قرن که تورم و تحریم امونمون نداد؛ 

چشم  به  ما  به  هم  هم اکنون  جامعه،  مسئولین  اینکه  ولی 

نوزادی خفته در بستر می نگرند بی تاثیر نیست. واال و بال ما 

برزگ شدیم، شاید سنمون کم باشه اما تنها نسلی هستیم که 

گذر زمان رو زودتر از هر ماشین زمانی حس کردیم هم پراید 

8 میلیونی رو دیدیم هم 180 میلیونی رو.

این آپشن های اضافه  با  حتی تصورشم نمی کردیم ماشینی 

بر سازمان رو هم یه روزی باید با حسرت بهش بنگریم؛ البته 

زیادم بدنیستااااا اما خب قرار نبود اینجوری بشه، قرار بود 

همه مون سوار بر اون ماشینه آخرین سیستمی بشیم و توی 

روی  بدیم  لم  آسوده  خیالی  با  متریمون  صد  چند  خونه ی 

اون صندلیایی که همیشه فقط تو فیلما دیدیم و کتاب مورد 

حاضر  درحال  که  کنیم  چه  ولی  کنیم؛  مطالعه  رو  عالقمون 

که  بدیم  رو  وسیله ای  فالن  قسط  که  داریم  اینو  واهمه ی 

و  نشده  تموم  بانکی  کالن  بهرههای  با  اقساطش  چندساله 

هنوزم دنبال یه سرپناه ایم.

حاال بیخیال همه ی اینا که طبق معمول باید ازش بگذریم. بنا 

بود این متن طنز باشه اما خب، شد از نوع تلخش... ولیکن 

قرار نیست از اون امید و آرزوهای شیرین بچگیمون بگذریم، 

ما حتی شده درثریا هم به دنبالشون میریم. به امید اینکه 

آرزوهای همه مون به نقل از بزرگامون برامون خاطره بشن.

رویاهای خاکی

فاطمه عباسی
رشته ی فناوری اطالعات سالمت
ورودی مهر 99

22



بر
دل

ف
ربا

شع
ه 

اد
ی ز

س
قا

ا آ
سار

سارا آقاسی زاده شعرباف
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 99

در حاشیه
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نامیرا

هر  از  چیره تر  مرگ  سایه ی  که  می کنیم  سپری  را  روزهایی 

ایستگاه به ایستگاه  مرگ،  سریع السیر  قطار  و  است  زمانی 

مسافر سوار می کند و به دل ناکجا می زند. در روزهایی که 

گذشت، جامعه ی هنر و ادبیات، افراد صاحب نامی از جمله 

از  را  »ایران درودی«، »کامبیز درمبخش« و »علی گلستانه« 

دست داد.

اما در همین ایام، بحثی که در پی اخبار تلخ درگذشت این 

افراد هماره مطرح می شود، این است که آیا آثارشان جاودانه 

خواهد بود؟ و اگر پاسخ مثبت است، چرایی آن در گرو چه 

چیزی است؟ 

ادبیات و هنر، حاصل فعل و انفعال انتزاع و حقیقت اند و در 

این میان، گاهی به مرزی می رسند که تمییز این دو از هم 

به سختی قدم برداشتن بر لبه ی تیغ می شود. یک هنرمند، 

نویسنده یا شاعر، به ظرافت، حقایق حیات را، چه خوب و 

چه بد، از صافی خیال خود عبور داده و آن را به گونه ای به 

ذهن مخاطب القا می کند که انسان حقیقت را بپذیرد یا 

آن را نفی کند و تالشی برای بالندگی خود کند. 

هر مفهومی برای رسیدن به مخاطب عام، به واسطه ی یک 

از  به گذار  نیاز   ... و  نقاش، موسیقی دان  نویسنده،  شاعر، 

پنج مرحله دارد: فهم حقیقت، آمیختگی با اندیشه، اجرای 

اثر  با  مخاطب  مواجهه ی  نحوه ی  اثر،  یک  قالب  در  آن 

خلق شده و چگونگی قضاوت آن روی خط جهان بینی خود.

در واقع یک انسان )در اینجا به معنای هنرمند، نویسنده یا 

شاعر( لحظه ای که بی مهابانه با هر نوعی از حقیقت روبرو 

شود، آن را به همان میزان از تکاملی که در برابر رنج های 

انسانی رسیده است، در خودآگاه خود تفسیر می کند و این 

برداشت از حقیقت، خواسته و ناخواسته، در ناخودآگاه او 

با اندیشه پیوند می خورد و مهبانگ شروع خلق یک ایده 

برای او رخ می دهد. 

انسان  مهارت  و  احساس  به  وابسته  کاماًل  ایده،  اجرای 

زیادی  حد  تا  را  اثر  یک  جاودانگی  که  اکسیر  دو  است؛ 

مانند   هنرمندی  که  مهارتی  و  احساس  می کنند.  تأمین 

»بی کرانگی«،  یا  دشت«  »بهت  نقاشی  در  درودی  ایران 

چاشنی کار خود کرد و ثمره ی آن، نیک نامی و جاودانگی 

آثارش شد. 

فرآیند  باقیمانده ی  شدن،  دیده  و  اثر  خلق  از  پس  اما 

رقم  مخاطب  ُکنش  و  مواجهه  را  اثر  یک  شدن  جاودانه 

خود،  ناخودآگاه  و  خودآگاه  در  عوام  اینکه  زد.  خواهد 

تمایلی  اثرست، چه  بطن  در  غرق  که  مفهومی  به  نسبت 

نشان می دهند؛ میلی که از تکامل فهم مخاطب از رنج های 

انسانی نشأت می گیرد. این رابطه ی دوسویه از تکامل فهم 

شاید  مخاطب،  شعور  تکامل  با  نویسنده  یا  هنرمند  بین 

همان زنجیر محکمی است که یک اثر را در دل تاریخ مانا 

نگه می دارد. 

نقد روز
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مفهوم مشترک بین عامه ی مردم، هنرمند و نویسنده، رنج 

به عنوان  که  چرا  رایج.  و  منفی  به گونه ی  نه  رنج  اما  است؛ 

دارد:  مجهول گونه  و  معلوم  پارادوکسی  محوری،  مسئله ای 

رنج زندگی و زیستن که ظاهری مجهول دارد، همراه رنج های 

فردی که نسبی اند؛ معلوم و برای هر یک از ما متفاوت. 

ادبیات و هنر، از رنجی یاد می کنند که نه به معنای عذاب و 

آزاری بیهوده، بلکه موهبتی که مقدس نیست؛ اما به هر یک 

هویت،  اعتالی  وجود،  ابراز  راستین  احساس  فرصت  ما  از 

جسارت بازبینی خود و چنگ انداختن به هر هدف دور و 

درازی را می دهد.

در واقع کار هنرمند، به نوعی معجزه ای است که حقیقت را 

به فرمی باز تعریف کند تا تمامی انسان ها، با هر گنجایشی 

از درک و آگاهی، با حقیقت مواجه شوند و از آن نگریزند؛ 

رنج  از  آگاهانه  عبوری  برای  مسیری  به عنوان  آن  از  بلکه 

زیستن استفاده کنند. 

با این نگرش، نگاهی دوباره به آثار ادبیات و هنر بیندازیم: 

نامیرایان تاریخ!

امین رضا اوالدان
رشته ی علوم تغذیه
ورودی بهمن 98
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یلدا، شب تولد مهر

»یلدا« برگرفته از واژه ی سریانی ܝܠܕܐ به معنای زایش است.

در  چون  و  بود  اهریمن  نماینده  تاریکی  دور،  سالیان  در 

طوالنی ترین شب سال، تاریکی اهریمنی بیش تر می پایید، 

این شب برای ایرانیان نحس بود و چون فرا می رسید، آتش 

می افروختند تا تاریکی و عامالن اهریمنی و شیطانی نابود 

گرد هم جمع شده  به همین منظور مردم  بگریزند.  و  شده 

و  شادی  نوشیدن،  خوراکی ها،  انواع  خوردن  با  را  شب  و 

پایکوبی و گفتگو به سر می بردند و خوانی ویژه می گستردند. 

سفره شب یلدا، »مَیزد« نام داشت و شامل میوه های تر و 

خشک و آجیل یا به اصطالح زرتشتیان، »ُلرک« بود.

در  و  میترا  پرستش  پایه ی  بر  که  نیز  مهرپرستی  آیین  در 

آن  به  اروپا  در  و  گرفته است  زرتشت شکل  از  پیش  دوران 

میتراییسم هم گفته می شود؛ شب یلدا را شب میالد خدای 

خورشید، عدالت، پیمان و جنگ می دانند که درباره ی آن، دو 

روایت عمده رایج است؛ اول آنکه در این شب، مهر، میترا 

پادشاهان هخامنشی  نوشته های  و  اوستا  در  آن چنان که  یا 

آمده، »میثَره« به جهان باز می گردد. او که از ایزدان باستانی 

هند و ایران است پس از بازگشتش و از فردای شب یلدا، 

خورشید  برتری  نتیجه،  در  و  کرده  طوالنی  را  روز  ساعات 

پدیدار می شود تا سرانجام در روز اول بهار، طول روز و شب 

برابر می شود.

روایت دوم نیز تولد پیامبری در شب یلدا را با این جمالت 

وصف می کند: »در سال 51 ام پادشاهی اشکانیان که مصادف 

است با سال 196 میالدی، پیامبری در شب یلدا زاده می شود 

که او را دو دلفین از آب بیرون می آورند. براساس آیین مهر، 

آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.«

در هردو روایت، شب یلدا شب تولد مهر است و این بازمانده 

از آداب مهری است که در شرق مدیترانه به طور وسیعی رایج 

بوده و آثارش در معابد مهری باقی مانده در پالمیرا، شهری 

در سوریه فعلی، دیده می شود.

***

می زنیم  ورق  را  آذرماه  دقیقه  آخرین  یلدا  شب  هرسال 

آغاز  می کنیم. شب  فوت  را  پاییز  زرد  و  روشن  و شمع های 

خانه نشینان  و  بیدارند  هنوز  خانه ها  چراغ  است،  زمستان 

گرد آتش گرم دوستی، نشسته اند و خاطرات دیروز را پلک 

می زنند. آن طرف، هندوانه ای که ضربات چاقو خون سرخش 

فیروزه ای  تسبیح  که  مادربزرگ  طرف،  این  و  کرده  جاری  را 

از  تا  آمده اند  هم  گرد  همه  می کند؛  مرور  بارها  را  رنگش 

روزهای خوب سخن بگویند و به بهانه یلدا، این طوالنی ترین 

شب سال، فارغ از پیچ و خم های زندگی یکدیگر را به شنیدن 

خاطرات خوب خویش میهمان کنند.

مناسبت های باستانی

جواد جوادی
رشته ی علوم آزمایشگاه
ورودی بهمن 99
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یک کتاب و پاسخ به پرسشی اساسی!

عشق، کافی بودن یا نبودن! مسئله این است!

»مارک منسن« در کتاب »عشق کافی نیست«، استدالل می کند که عشق، تمام 

چیزی محسوب نمی شود که برای داشتن رابطه ای موفق به آن نیاز دارید و با 

با خودتان صادق باشید و  توصیه های فوق العاده اش به شما یاد می دهد که 

واقعیت را آن گونه که هست، و نه آن گونه که دوست دارید باشد، بپذیرید.

مارک منسن، نویسنده ی این اثر، به شما می گوید که در زندگی عالوه بر عشق، 

به چیزهای دیگری هم نیاز دارید که در آن صورت متوجه می شوید تنها عشق 

کافی نیست...

شما می توانید در زندگی خود عاشق افراد زیادی شوید که یا برایتان مناسبند یا 

نه! می توانید از راه های سالم و ناسالم دلبسته شوید. راه های زیادی برای عاشق 

شدن وجود دارد. عشق خاص نیست؛ اما عزت نفس و توانایی تان در اعتماد 

کردن بسیار مهم است. شما می توانید در طول زندگی تان، زیاد عاشق شوید؛ 

اما وقتی عزت نفس، شخصیت، یا توانایی  در اعتماد کردن در شما از بین برود، 

دیگر نمی توانید آن را به راحتی به دست آورید.

عشق، تجربه ای بسیار قشنگ است که همه ی انسان ها در آرزوی تجربه کردن آن هستند و هدیه ای بزرگ است که زندگی به شما می دهد؛ اما عشق 

می تواند هم سالم باشد و هم ناسالم! مانند هر تجربه ی دیگر، نباید اجازه بدهید اهداف زندگی تان را تحت تأثیر قرار دهد و هویت و شخصیتتان 

را نابود کند. زیرا در این صورت، هم خودتان را از دست می دهید هم عشق را!

در بخشی از کتاب عشق کافی نیست می خوانیم:

به یاد داشته باشید که تنها راهی که می توانید به طور کامل از عشق در زندگی لذت ببرید، این است که تصمیم بگیرید به چیزی »مهم تر از عشق« 

در زندگی تان بپردازید.

می توانید در زندگی خود عاشق افراد زیادی شوید. می توانید عاشق افرادی شوید که برایتان مناسبند یا مناسب نیستند. می توانید به شیوه های 

سالم و ناسالم عاشق شوید. می توانید در جوانی یا در ایام پیری عاشق شوید. عشق منحصر به فرد نیست. عشق خاص نیست. عشق کمیاب نیست؛ 

اما عزت نفس این گونه است، و همچنین شأن و توانایی تان در اعتماد کردن. به طور بالقوه در طول زندگی تان، ممکن است عشق های زیادی 

داشته باشید؛ اما وقتی عزت نفس، شأن، یا توانایی تان در اعتماد کردن را از دست می دهید، به دست آوردن مجّدد آنها کار بسیار دشواری است.

عشق تجربه ای فوق العاده است. یکی از بزرگ ترین تجاربی است که زندگی به ما تقدیم می کند و چیزی است که همه باید آرزوی احساس کردن 

آن و لذت بردن از آن را داشته باشند؛ اما عشق، مانند هر تجربه ی دیگری، ممکن است سالم یا ناسالم باشد. مانند هر تجربه ی دیگر، نباید اجازه 

بدهیم هویتمان یا اهداف زندگی مان را تعریف کند. نباید اجازه بدهیم نابودمان کند. نباید هویت و ارزش خودمان را قربانی اش کنیم؛ چون وقتی 

این کار را بکنیم، هم عشق را از دست می دهیم و هم خودمان را.

در زندگی، به چیزهایی بیش تر از عشق نیاز دارید. عشق عالی است، عشق ضروری است، عشق زیباست؛ اما عشق کافی نیست.

عشق کافی نیست

نسیم برومند
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 1400
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چهار آدم، چهار رویا و تنها یک راه!

همه ی آدم ها در خیال خود، آرمان شهری دارند که در آن نه حسرتی وجود دارد و نه مانعی برای رسیدن به خواسته ها!

تنها فصلی که در این شهر وجود دارد، بهار است؛ فصل تحّقق رویاها.

این خیال به قدری دل انگیز است که حاضریم ساعت ها در آن غرق شویم و فقط خیال کنیم.

اما گاهی همین خیال آنقدر سخت می شود که ما ترجیح می دهیم تنها خیالی را ببلعیم تا جان و تن ما نفسی تازه بگیرند.

فیلم »مرثیه ای برای یک رویا«، اثر »آرون دانوفسکی«، داستان زندگی چهار فردی را روایت می کند که از خیال کردن خسته اند 

و خواسته یا ناخواسته، خیال را می بلعند.

بلعیدن خیال، به قدری لذت بخش شده است که حّتی دیگر زوال و نابودی معنایی ندارد.

حّتی اگر چشمان خود را ببندید و تنها به موسیقی فیلم گوش بسپارید، روند شکل گیری و نابودی رویا را با عمیق ترین ذّرات 

وجودی خود حس می کنید.

»سارا«، پیرزنی مهربان و خوش سیما که بعد از مرگ همسرش دلخوشی ای بجز تماشای مسابقه ای تلویزیونی ندارد و پسرش 

»َهری«، که به همراه دوستش »تایرون« به فروختن مواد مخدر مشغول اند و در این میان »ماریون«، معشوقه ی هری، که خیال 

طراحی لحظه ای از سرش بیرون نمی رود.

مرثیه ای برای یک رویا
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داستان از تابستان شروع می شود؛ جایی که نطفه ی رویاها شکل می گیرد.

سارا به برنامه ی تلویزیونی موردعالقه اش دعوت می شود و دیگر تنها دغدغه اش، پوشیدن لباس سرخ موردعالقه ی همسرش و 

حضوری باشکوه بر روی صحنه است.

هری و تایرون که با ُخرده فروشی و فروختن عامل خیال به مردمان اندوهگین، پول خوبی را پس انداز کرده اند و ماریون، که 

در عشق به هری در اوج قرار دارد.

پاییز از راه می رسد. هر رویایی مشکلی دارد و پاییز، فصل رونمایی از چهره ی دیگر رویاهاست.

سارا، که برای هرچه شکوهمندتر دیده شدن خود به قرص های الغری اعتیادآور روی آورده، چیزی جز تشویش و اضطراب 

نصیبش نمی شود.

هری و ماریون، که بر روی لبه ی تیغ راه می روند، پایان تلخی را که در انتظار آنهاست انکار می کنند.

و درنهایت زمستان... فصل سرمازدگی رویاهای تازه و نابودی آن ها.

فروپاشی سارا و به خاک سپردن دوباره ی بر تن کردن آن لباس سرخ، طاقت را از وی می گیرد و زندگی، او را محبوس در 

راهروهای سرد و تاریک تیمارستان می کند.

سهم او از تمامی این رویاها، تنها تختی در گوشه ی دیواری نمناک می شود.

هری، به قدری به تزریق رویا پرداخته که بهایش را با از دست دادن دستش می پردازد.

و ماریون، این معشوق مجنون که به خاطر قدمی نزدیک تر شدن به رویایش، مجبور به فروختن روح خود می شود.

ما با خیال آرامش شروع به خیال پردازی می کنیم، در 

باغ های خیال با شادی قدم می زنیم و بدون ترس با 

نهایت توان به مشکالت می خندیم؛ به طوری که صدای 

خنده ی ما، چهارستون مشکالت را می لرزاند.

اینکه رویا دو چهره دارد: چهره ی شیرین  از  اما غافل 

خیال انگیز او و چهره ی وهم برانگیزش.

این چهره ی وهم برانگیز، در اکثر اوقات از دید ما پنهان 

است و گاهی چنان با نامالیمات زندگی به همدستی 

می پردازد که ریشه ی زندگی را می سوزاند.

منتظر  بی پایانی  تلخی  رویایی،  هر  شیرین  پس  در 

تا  بگذاریم  کج  را  خود  پای  سرپنجه ی  که  است  ما 

تلخی اش را به تمام لحظات زندگی ما تزریق کند.

فاطمه رجبعلی زاده
رشته ی علوم تغذیه

ورودی بهمن 98
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اتوموبیل های  بشر  هنوز  که  وقتی  پیش،  سال  دویست 

پرسرعت، هواپیماهای مسافرتی و کشتی ها و زیردریایی های 

تفریحی را به چشم ندیده بود و حتی تصور آن را هم نمی کرد، 

یک نفر موفق شد دور دنیا را در 80 روز بگردد، به اعماق زمین 

سفر کند و عمیق ترین بخش اقیانوس ها را کشف کند و او 

کسی نبود جز »ژول ورن«!

شاید همه چیز برای ژول ورن از یک شیطنت بّچگی شروع 

سال   11 که  هنگامی  درست   ،1839 سال  در  که  وقتی  شد! 

به عنوان  بطور مخفیانه،  و  مادر  و  پدر  اطالع  بدون  داشت، 

جاشو در یک کشتی ُپستی که فرانسه را به مقصد هند ترک 

می کرد استخدام شد تا به خیال خودش، سفری هیجان انگیز 

طول  چندان  هیجان انگیز  سفر  این  اما  گیرد!  پیش  در  را 

در  که  پدرش  راه،  میان  بندرهای  از  یکی  در  نکشید؛ چراکه 

پی او آمده بود، ناگهان فرزند ناخلف خود را پیدا کرد و به 

خانه بازگرداند. ژول ورن به سختی تنبیه شد و تنها یک چیز 

به پدرش گفت: »از این پس فقط در رویاهایم سفر خواهم 

کرد.«

ژول ورن، خالق خیال

حاصل این جمله ی ژول ورن، آشنایی جهان ادبیات با نوع 

تازه ای از رمان های داستانی بود! داستان هایی سراسر خیال 

از سفرهایی هیجان انگیز که خواننده را لحظه به لحظه با خود 

همراه می کرد. 

سال ها بعد از آن سفر مخفیانه که با شکست روبرو شد، ژول 

ورن پس از فارغ التحصیلی از درس حقوق، از محل تحصیلش 

در  نه  او  قلب  اما  بازگشت؛  »نانت«  زادگاهش  به  پاریس، 

دادگاه ها و دفترهای وکالت، بلکه در سالن های تئاتر پاریس 

جا مانده بود. روزهای زیادی در پاریس در حالی که به سختی 

خرج زندگی اش را می داد، بلیط نمایشنامه های »شکسپیر« 

را تهیه می کرد، دیوانه وار نمایشنامه می خواند و می نوشت و 

با »الکساندر دوما« آشنا شد که در زندگی حرفه ای او بسیار 

مؤثر بود. همه ی این ها باعث شد ژول ورن، پسری که تمام 

عمر در رویاهایش سفر می کرد، حاال قلم به دست بگیرد و 

رویاهایش را بنویسد؛ رویاهایی که در گوشه ای از یک اتاق 

کوچک متولد می شدند، تا عمیق ترین نقاط زمین و آسمان 

و دریا پیش می رفتند و سرانجام بر کاغذی فرود می آمدند.
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مریم یوسفی
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 98

با  »پرواز  نام  به  ورن  ژول  رمان  نخستین  که  بود  اینگونه 

از آن، رفته رفته  بالن«، در سال 1952 به چاپ رسید و پس 

فرسنگ  هزار  »بیست  زمین«،  اعماق  به  »سفر  رمان های  با 

زیر دریا« و »دور دنیا در هشتاد روز« استقبال مردم از این 

سفرهای رویایی بیشتر و بیشتر شد! مردمی که بعضًا در فقر 

اطراف  شهرهای  به  سفر  توان  حتی  و  می زدند  پا  و  دست 

پرواز  بالن ها  با  ورن،  ژول  رمان های  با  حال  نداشتند،  را 

می کردند، سوار بر کشتی های سریع السیر دریانوردی کرده و 

چیزهایی را تجربه می کردند که هیچ ثروتمندی ندیده بود، 

درواقع هیچ کس ندیده بود جز ژول ورن و آیندگان!

در  شدند،  جهانی  که  خیال هایی  خالق  ورن،  ژول  سرانجام 

را ترک کرد که سال ها  دنیایی  سال 1905 و در 77 سالگی، 

بعد، خیال های او را در واقعیت به چشم خود دید!
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کسی که به او عشق می ورزم،

چشمان درشتی دارد

زیر سایه ی ابروان قهوه ای اش

کسی که زیر این آسمان به او عشق می ورزم،

زیبایی هر زیبایی است

روزهایم را طالیی و زیبا می کند

آه خدای من!

اگر می توانستم،

می خواستم همواره او را در پیش چشمانم داشته باشم

کسی که به او عشق می ورزم،

تماشایش شیرین است

شنیدن حرف هایش شیرین است

نگاهش امیدی را در قلبم می نشاند

که از صدایش می فهمم

آیا عشق او تنها برای من خواهد بود؟

تنها من؟

افسوس که با او احساس شیرینی دارم؛

اما او نزد من نیست

چیزی مرا به اعماق قلب او می راند

آیا برای او هم چنین است؟

آیا نگاه فریبنده ای به من خواهد داشت؟

کسی که به او عشق می ورزم،

افسوس افسوس!

آیا او نیز مرا دوست می دارد؟

نمی دانم

به او چیزی نمی گویم!

بگذار برق چشمانش بگوید

آیا چشمانش برای من چنین می درخشند؟

پس چه سعادت و موهبتی

آیا جای دیگر هم چشمانش مشتعل می شوند؟

پس فریبی است برای ساده لوحی من

با ریاکاری

از زیبایی اش استفاده می کند

تا زندگی ام را در هم شکند

آیا می شود قلبش چنین تیره و تار باشد؟

آه نه!

این کفر است!

این کفر است!...

فقط باید او را ببینید

آنکس که دوستش دارم

اما نه! نه!

میان ما عشق است

چراکه خداوند تو را زن آفرید

و من به نشانه ی شکر، در برابرش زانو می زنم

من از روح و جانم به تو دادم

در شور اشتیاقم بخرام

خود را به گام هایت می چسبانم...

شاید او مرا دوست ندارد

آنکس که دوستش دارم

تردید

امیررضا آفتاب طلب
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 98
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 میکروفون انارستان
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از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟

وقتی  را  سؤال  این  می آید  یادم  چیست؟  زندگی  از  هدف 

پدر  از  خواهرم  می خوردیم،  شام  هم  دور  خانواده  همه ی 

پرسید و فکر می کنید پدرم در جواب چه گفت؟!

این  بله!  می پرسی؟«  سختی  سؤال  همچین  »چرا 

در  پدرم می توانست  شاید  که  بود  هوشمندانه ترین جوابی 

را  جوابش  دقیقا  هم  خودش  که  بدهد  پرسشی  به  پاسخ 

نمی دانست!

این پرسش و هزاران پرسش دیگر درباره ی هدف از زندگی 

ممکن است ذهن شما، من یا هرکس دیگری را به خودش 

مشغول کند. چرا اینجاییم؟ ماهیت زندگی چیست؟، پول در 

آوردن و پول خرج کردن!؟، چرا 15 - 16 سال از عمرمان را صرف 

درس خواندن می کنیم؟، حدود 80000 ساعت کار می کنیم؟ 

و در نهایت چرا تولید مثل می کنیم؟ و چرا بعد از ما نسل 

و  ادامه می دهند  را  کار  بعدترش هم همین  نسل  و  بعدی 

این روند همچنان ادامه دارد؟ اگر دلیل هیچ کدام از این ها را 

نمی دانیم، پس چرا انجام شان می دهیم؟

از زندگی   برای رسیدن به پاسخ مناسب تر به سؤال »هدف 

چیست؟« و رفع ابهامات بیش تر درباره ی این سؤال  با ما و 

این نوشته همراه باشید. قصد داریم پاسخ تعدادی از افرادی 

گزارش انارستان

هدف  می رسد  نظر  به  و  گفته اند  پاسخ  پرسش  این  به  که 

زبان  انگلیسی  از سایت  نقل  به  یافته اند،  را  زندگی خود  از 

finerminds با هم بخوانیم. اما قبل از آن باید اعتراف کرد 

که بسیاری از این پاسخ ها فراتر از یک جواب هستند. 

)The Dalai Lama( داالیی الما •
»شاد بودن، هدف واقعی زندگی است«

داالیی الما، قدیسی به نام تنزین جیاتسو که در حال حاضر 

پیام  و  است  روح  طبیب  یک  است،  تبت  بوداییان  رهبر 

همیشگی اش صلح و شفقت برای تمام مردم دنیاست. داالیی 

الما در واقع لقبی است که به رهبران بوداییان داده می شود.

»من معتقدم هدف واقعی زندگی، شاد بودن است. هسته ی 

وجودی ما قناعت است و من با توجه به تجربه ی ناچیزم 

دریافته ام، هرچه بیش تر به خوشحالی دیگران توجه کنیم، 

محبت  می شود. حس  ایجاد  درون مان  احساس خوب تری 

به دیگران خودبه خود ذهن را آرام می کند و ترس و ناامنی 

از شما دور می شود و این احساس به شما قدرت می دهد با 

هرگونه مانعی که با آن روبه رو می شوید، مقابله کنید که این 

منشأ اصلی موفقیت در زندگی است؛ چون ما تنها موجودات 

روی زمین نیستیم. این اشتباه است که همه ی آرزوهای مان 

از  بیرون  نباید  البته  شود.  خالصه  خودمان  شادمانی  در 

خودمان به دنبال خوشحالی باشیم، این رمز گسترش آرامش 

درونی است«
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)Steve Pavlina( استیو پاولینا •
»هدف از زندگی، کشف و تجربه است«

استیو پاولینا در 19 سالگی در یک سلول انفرادی زندانی شد؛ 

او  برود.  خود  رشد شخصیتی  دنبال  به  گرفت  تصمیم  ولی 

در نهایت، تبدیل به یکی از بزرگ ترین وبالگ نویسان موفق 

دنیا در زمینه ی توسعه ی فردی شد. اگر می خواهید سری به 

وبالگ او بزنید توصیه می کنم حتما وقت تان را تنظیم کنید، 

چون محتوای وبالگ او به شدت اعتیادآور است.

)Christi Marie Sheldon( کریستی ماری شلدون •
»تنها هدف زندگی که  می تواند ارضاکننده ی روح آدمی  باشد، 

عشق است. اجازه بدهید آنچه روح تان را لبریز از شادمانی 

می کند راه را به شما نشان  بدهد. این تمام کاری است که 

باید انجام بدهید، فرصت ها را رهبری کنید!«

کریستی مهارت جالبی دارد؛ فقط کافی است به یک نفر نگاه 

کند تا بفهمد او هدفی در زندگی اش دارد یا نه. او یک انرژی 

درمان گر پیشرو و همین طور یک متخصص کشف و شهود 

است. رسالت او در این جهان فرستادن عشق و انرژی مثبت 

برای همه ی انسان هاست!

)Byron Katie( بایرون کیتی •
»برای درک بهتر اینکه هدف از زندگی چیست، باید بدانیم 

واقعا هدف از زندگی چه چیزی نیست.«

بایرون کیتی فردی به شدت افسرده بود که دست به خودکشی 

هم زده بود؛ اما زمانی  که به درستی درک کرد چگونه می تواند 

را تغییر دهد، توانست به تمام رنج هایش غلبه  زندگی اش 

افکار  این است:»زمانی   که  او درک کرده بود  کند. چیزی که 

بد را باور کنید، باعث ناراحتی تان می شوند؛ اما اگر به آن ها 

بسیار  فرآیند  یک  این  نمی برید.  رنج  دیگر  ندهید  اهمیت 

ساده و در عین حال بسیار قدرتمند است؛ اما مطمئن باشید 

جواب می دهد! من به شدت توصیه می کنم که فقط »خوب« 

فکر کنید.«

)Barrie Davenport( بری دونپورت •
»هدف از زندگی، آگاهانه و عاشقانه زیستن در لحظه، بی پروا 

و  ماجراجویی  دنبال  به  و  آموختن  همیشه  ورزیدن،  عشق 

رشد بودن و گسترش صلح و مهربانی در تمام طول مسیر 

زندگی است.«
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بری مشتاق کمک به افرادی است که می خواهند خودشان را 

پیدا کنند. او به آنها کمک می کند شور و اشتیاق بیش تری در 

زندگی داشته باشند. توصیه های عملی و کاربردی او به افراد 

برای  را  آن ها  و  باشند  روح خود  الهام بخش  کمک می کند، 

حرکت در مسیر مورد نظرشان هدایت می کند.

)Matthew Silver( متیو سیلور •
»خداوند به ما قدرت تصمیم گیری و اراده داده است، اما باید 

از قلب مان برای یافتن آن استفاده کنیم.«

اگر روزی در شهر نیویورک مردی را دیدید که زیرپوشش را دور 

یک حیوان پیچیده و پرسه می زند، آهنگ های سرگرم کننده 

بدانید  را غنیمت بشمارید،  به شما می گوید دم  و  می سازد 

متیو را دیده اید! او یک آرتیست خیابانی شناخته شده  است؛ 

جرأت  به  گرفته می شود.  اشتباه  دیوانه  یک  با  معموال  اما 

می توان گفت متیو که پیام آور عشق و زندگی کردن در لحظه 

و اکنون است در شهر شلوغ و بی دروپیکری مثل نیویورک از 

همه عاقل تر به حساب می آید.

)Alex Blackwell( الکس بلک ول •
»هدف از زندگی عشق ورزیدن بدون توقع و رسیدن به این 

باور است که شما همیشه شایسته ی دریافت عشق هستید.«

الکس در آستانه ی طالق دریافت که باید تغییرات اساسی در 

زندگی  خود ایجاد کند. هرچند او نتوانسته بود ازدواجش را 

نجات دهد )و آن را تبدیل به یک چیز خوشحال کننده کند(، 

اما تصمیم گرفت تجربیاتش را در اختیار دیگران قرار بدهد. 

او در وبالگ خودش، آشکارا و صادقانه تجربیات سفرهایش 

را برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی با دیگران به اشتراک 

می گذارد.

)Joshua Becker( جاشوا بیکر •
»هدف از زندگی، خدمت به دیگران است.«

چند سال پیش، جاشوا و خانواده اش از شر بیش از 70 درصد 

از اموال و دارایی های خود خالص شدند. آن ها دریافته بودند 

چیزهای کم تر به معنای زندگی بیش تر است. حاال این معلم 

)گوروی( مینیمالیست به افراد در ساده تر کردن زندگی شان 

کمک می کند تا اجازه بدهند فضای بیش تری برای چیزهای 

واقعا مهم تر باز شود.

برسد  نظر  به  دشواری  سؤال  زندگی،  از  است هدف  ممکن 

)پدرم تنها کسی نیست که جواب این سؤال را نمی دانست(. 

بسیاری از ما احتماال زمان بیش تری را صرف فکر کردن به 

این پرسش خواهیم کرد.

اما با نگاهی به پاسخ های داده شده، می بینیم چندان هم 

بی قید  دیگران، عشق  به  نمی رسد. خدمت  نظر  به  پیچیده 

وجودی مان؛  پتانسیل  همه ی  درک  و  کردن  تصور  شرط،  و 

همه ی این ها در یک چیز خالصه می شود: احساس خوب!

وقتی خوب درباره اش فکر کنیم، می بینیم چه چیزی بهتر از 

است؟  زندگی  کل  در  هیجان  داشتن  و  و شوق  شور  حس 

اینکه کسی را دوست داشته باشیم و بدانیم که او هم ما را 

و  آزادی  بودن،  زنده  از حس  بهتر  دارد؟ چه چیزی  دوست 

پرانرژی بودن در تمام زندگی است؟

برای من، وجود هزاران هزار احساس خوب که در تمام مدت 

عمرم در این سیاره وجود دارد، دلیل خیلی خوبی برای زندگی 

است. ماهورا رحیمی
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی مهر 98
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ی
شتار درمان

نو
ی زاده

مونا نعمت

سالم سالم

از  ماندگاری  آثار  و  ببریم  لذت  تا  بنویسیم  گفتیم  همیشه 

بهبود حال  برای  میتونیم  نوشتن  از  اما  کنیم؛  ذهنمون خلق 

روحمون کمک بگیریم؟

که  شده  انجام  جهان  در  زیادی  تحقیقات  و  آزمایش ها 

فواید نوشتاردرمانی را بر افزایش سالمت روانی و جسمانی 

که  کسانی  برای  نوشتاردرمانی  می دهند.  نشان  وضوح  به 

است.  مناسب  بسیار  می برند  رنج  زندگی  دشوار  شرایط  از 

جمله ی معروفی از »بائر« هست که می گوید: »قلم از قرص 

قوی تر است«.

از  نوشتاردرمانی به شیوه های گوناگونی انجام می شود. یکی 

راه های انجام آن، ثبت آرزوها و رویاهاست.

آرزو فرق عمده ای دارد. رویا، خلق  با  بهتر است بدانیم رویا 

نقش  آن  ایجاد  در  خودمان  که  است  بهتر  آینده ای  ذهنِی 

اساسی داریم. افراد خاّلق، با اهمیت دادن به همین رویاهای 

خود به خلق اثر پرداخته اند. رویاهایتان را ثبت کنید و آن ها 

را جدی بگیرید. هرکدام از ما انسانی منحصر به  فرد هستیم 

و قطعًا رویاهای ما هم شخصیتی منحصر به فرد دارند؛ آن ها 

از نوشتن رویاهای کوچک خود شروع  را دست کم نگیرید. 

اندازه  را با همین رویاها می توان  کنید. زنده بودن هرکس 

باشد، مرده ی متحرک است.  رویا نداشته  اگر کسی  گرفت. 

را  آن ها  داریم  دوست  که  است  چیزهایی  خواستن  آرزو، 

داشته باشیم؛ مثاًل داشتن یک قصر بزرگ، به دنیا آمدن در 

از  خیلی  در  که  شاهزاده  یک  با  ازدواج  یا  دیگر  کشور  یک 

مواقع، این آرزوها انجام شدنی نیستند.

باید لیستی   @Nematizadehh متن ارسالی شما به آیدی

از آرزوها و رویاهای یک گل سرخ باشد. می توانید بجای گل 

سرخ، شیء دیگری را جایگزین کنید.

نشریه،  از مسابقه ی  این قسمت  بگویم  نرفته است  یادم  تا 

جوایز خوبی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته است. متنی 

حضور  عرصه ی  در  که  شد  خواهد  مسابقه  این  برنده ی 

بیشتری  خاّلقانه ی  ایده های  از  بتواند  جوان،  نویسندگان 

استفاده کند.

نوشتار درمانی

مونا نعمتی زاده
رشته ی علوم تغذیه
ورودی بهمن 98
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