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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.

سخن مدیر مسئول 

با عرض سالم و ادب خدمت همراهان همیشگی دوماهنامه ی ادبی انارستان
اول از همه میخوام ازتون تشکر کنم که چهار شماره کنار ما بودین و در حال خوندن پنجمین شماره از نشریه ی ادبی انارستان 

هستین. اگر بخوام از موضوع این شماره بگم، باید بگم که توی این شماره، رفتیم سراغ اصلی ترین دلیل جمع شدن اعضای 

این گروه دور هم؛ یعنی نویسندگی و قلم. توی این شماره درمورد چرایی نوشتن و دست  به قلم شدن اعضای این گروه و... 

نوشتیم؛ راستش این شماره بیشتر خاطره بازیه، خاطره بازی از اولین باری که نوشتیم و نوشتن شد عادت همیشگیمون.

توی این شماره هم، مثل تمام شماره های قبلی، طنز گفتیم و با هم خندیدیم، با هم کتاب خوندیم، موسیقی شنیدیم و با هم 

واسه ساعت هایی چایی خوردیم، دورهم جمع شدیم و حتی این شماره، درمورد »جشن مهرگان« هم گفتیم و قراره با هم 16 

مهرماه رو جشن بگیریم، با خانم »خواجه« درمورد کتاب و نویسندگی گپ زدیم. حتی قراره بریم پیاده روی و نویسندگی رو 

تمرین کنیم. راستش ما اآلن دیگه یک خانواده ایم؛ یک خانواده به نام نشریه ی ادبی انارستان...

مهرماه پارسال بود که دور هم جمع شدیم و نشریه ای رو شروع کردیم به اسم »نشریه ی ادبی انارستان«؛ یک سال گذشت و 

بچه کوچولوی ما هم یکساله شد... اآلن دیگه فکر کنم توانایی واستادن روی پاهای خودشو داشته باشه و به اندازه ی کافی 

بزرگ و شناخته شده باشه.

همه مون یک روزی با گریه زندگیمونو شروع می کنیم و یک روزی هم برای همیشه بهش پایان میدیم؛ اینو گفتم که بگم هر 

شروعی یک پایانی داره؛ نوشتن یه سری حرفا قطعًا آسون نیست؛ مثل نوشتن آخرین جمالت آخرین »سخن مدیرمسئول«؛ 

و این آخرین شماره ایه که من به عنوان مدیرمسئول قراره بنویسیم و از شماره ی بعد خانم »مریم یوسفی« با قلم قشنگش 

دست به قلم میشه و مینویسه » سخن مدیرمسئول«...

راستی این شماره یک سورپرایز هم داریم به اسم »برداشت پنجم« که خالصه ای از اتفاقات این یک سال نشریه مونه؛ امیدوارم 

ازش لذت ببرید.

تمام تالش من و تمام بچه های خوش ذوق نشریه ی ادبی انارستان، ایجاد محتوایی درخور توجه، کاربردی، با دیدی متفاوت 

و متناسب با وقایع بود تا بتوانیم فارغ از درس و رشته و روزمرگی ها، مدت زمان کوتاهی هم برای شعر و ادب و زبان فارسی 

اختصاص بدیم و امیدوارم به این هدف رسیده باشیم و این نشریه، شایسته ی توجه شما واقع شده باشد.

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی... 
حانیه توتونی

مدیر مسئول نشریه ی فرهنگی ادبی انارستان 

رشته ی علوم تغذیه، ورودی مهر 96
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هرچه فکر می کنم، باز درست به یاد  نمی آورم چند سال و چند ماه و چند روز است که از آن زمان می گذرد؛ اما برایم 

دور می آید، خیلی دور... آنقدر دور که نمی توان گفت مِن آن روز با مِن امروز یکی بوده اند... حتی نمی دانم چند 

شنبه بود. تنها به خاطرم است هوا نه روشن بود و نه تاریک؛ اما آهسته آهسته رو به شب شدن می رفت. بادی که 

می وزید، سوز ضعیفی را به جان مردمان می آمیخت و عطر بارانی که تازه بند آمده بود و نیامده بود، رهگذران را 

سرخوش تر می کرد.

خیابان خیس و نمدار بود و صدای عبور چرخ ماشین های کوچک و بزرگ همراه با زمزمه های عابران و رهگذران، 

ملودی خیابانی ای بود که تمام مسیر در گوشم نواخته می شد...

برآوردم،  سر  درهم شکست.  را  می شد  نواخته  که  یکنواختی  موسیقی  نت  آشنا،  چندان  نه  پرنده ای  آوای  صدای 

دست هایم گرم تر شده بود و چشمانم باز تر... آوای عبور ماشین ها از خیابان و بارانی که دوباره اما همچنان نرم و 

آرام باریدن گرفته بود، نبض می زد. احساس گنگ آلود قلبم به چشم و گوشم سرایت کرد، هوا رنگی دیگر یافت و 

نورهای مغازه ها و ماشین ها روشن تر از قبل می رسید و دو چشم مشکی تو، در پشت چراغ های سبز در پس عبور 

ماشین های کوچک و بزرگ، انتظار دستان تمنای مرا می کشید. ظلمت جان نواز هوا و نبض نگاه های تو با تپش های 

قلبم هماهنگی یافت و همانجا بود که دریافتم باید بنویسم...

بنویسم از نبض خیابانی که در زیر قطرات باران می درخشید و می تپید، از نورهای مغازه ها و ماشین ها، از احساس 

گنگ آلود قلبم، از بارانی که دوباره باریدن گرفته بود و از انتظار چشم های تو در پشت چراغ های سبز در پس عبور 

ماشین های کوچک و بزرگ تا تمنای دست های من...

زهره سادات حسینی 

سردبیر نشریه ی  فرهنگی ادبی انارستان

 رشته علوم تغذیه، ورودی بهمن 96
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علی ضیغمی باجگیران
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 98

سمفونی قلم
مطمئنم تجربه اش کردی ... 

تغییری  در  دنیا،  مخالف  ساز  با  زندگی  موزون  ملودی 

نابه هنگام، تبدیل به قژقژ ویولون شکسته ی کودکی چندساله 

می شود و تو، سخت در تالش برای کوک کردن تارهای زندگی 

با هارمونی نامتقارن دنیا می شوی و با گام برداشتن در هر 

نت، موجی جدید در کرانه  ی بی انتهای کیهان ایجاد می کنی 

و نمی  دانی ماحصل این موج، به  سادگی گردش آسمان است 

و یا اثری به  پیچیدگی کودکی گل  فروش ... 

برای  تالش  در  که سخت  می شناختم  را  فردی  دوره ای،  در 

نواختن ساز طرب در برابر نوای سوزناک ِنی روزگار بود. سعی 

 5 سمفونی  ارکستر  توان  حد  در  شگرف،  تغییری  ایجاد  در 

با  نمی شد.  میّسر  ُخرد،  نوجوانی  ناکوک  ساز  با  که  بتهوون 

زندگیش  کرد، ماحصل  ریشه  زمان، خشم در وجودش  گذر 

آوایی نامتوازن از ناکوکی زمانه بود. آتشی ملتهب از قلبش 

به بیرون زبانه کشید، نقشی برجای گذاشت، اثرش سیاه بود 

اما سوختگی نبود، ملتهب بود اما سوزنده نبود. اثر ساده  ی 

قلمی که به  لطافت گلبرگی که آرام  آرام از شاخه های نهالی نوپا 

بر کاغذ می نشست ... 

سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی
با تیغ مدارا کنی و سنگ نباشی

سخت است دلت را بتراشند و بخندی
هی با تو بجنگند و تو در جنگ نباشی

از درد دل شاعر عاشق بنویسی
با مردم صد رنگ هماهنگ نباشی

مانند قلم تکیه به یک پا کنی اما
هنگام رسیدن به خودت لنگ نباشی

سخت است بدانی و لب از لب نگشایی
سخت است خودت باشی و بیرنگ نباشی

وقتی که قلم داد به من حضرت استاد
میگفت خدا خواسته دلتنگ نباشی

مستشار نظامی
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بخند مثل انار
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امیر رضا آفتاب طلب
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 98

10

ک گیر
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ب
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ضا آفتاب
امیر ر

بودم که  دبیرستان  آرم  یاد  به 

ریاضی درس  داشتم  دبیری 

می کرد دیر  کالسش  هر  برای 

می زد زنگ  هم  مدرسه  مدیر 

نهایی امتحانات  این ها  که 

حالی چه  با  و  ترس  چه  با  بماند 

بود تندخو  و  زودجوش  هم  کمی 

ترکیب می کرد را  دو  این  چنان خوب 

گل آن  هرجاست  کند  حفظش  خدا 

همین شور و نشاطی کآن فضا داشت

قالب و  وزن  و  قافیه  همیشه 

کوشش صدبار  با  که  دیدم  ولی 

گشتم نومید  شاعری  و  شعر  ز 

سرودم را  شاهکارم)!(  نخستین 

راضی و  خشنود  خدا  باشد  او  کز 

می کرد پیر  را  همه  ساعت  یک  به 

بگوید لبخندی  به  تا  ایشان  به 

کجایی؟ آقاجان  دارند  همه 

فوتبالی چه  ما  سال  آن  زدیم 

بود بذله گو  و  شوخ  خشم  در  ولی 

دل درد خنده  از  می شدیم  ماها  که 

کل در  بود  عجیبی  مرد  ولی 

بگذاشت تأثیر  کم کمک  درونم 

جالب بوده  برایم  نوزادی)!(  ز 

جوشش هیچ  شعرم  طبع  ندارد 

گذشتم خیرش  از  آغاز  همان 

دارد کار  هم  این  نمی دانستم 

مرد همین  دبیرستان  در  و  گذشت 

دوستانم با  ِکر  و  ِهر  برای 

است پژند  نامش  من  استاد  »یکی 

نیست! خاطرم  الال ی الی الی الالی الی 

تندش اخالق  از  ِشکوه  ندارم 

نیست! خاطرم  الالی الی الی الالی الی 

مردم شور  چشم  ز  نمی ترسم 

استاد کرد  کیفی  و  ذوق  خواندم  چو 

در آن مستی و کیف و حال و حولش

تومان پنچاه  آن  از  آورد  برون 

فرمود و  داد  مبصر  به  را  تراول 

تراول یک  شد  بندری  خوراک 

سیر شدم  روزی  شاعری  خوان  ز 

دارد بسیار  زحمت  و  تالش 

کرد پا  به  شوری  دلم  در  دوباره 

بخوانم: تا  نوشتم  شعری  چنین 

است نژند  و  آه  از  پر  رخسارش  که 

دلش بس پاک و روحش بس بلند است

است قند  و  شیرینی  همچو  کالمش 

است بند  و  بی قید  او  شاگرد  بسی 

است« سپند  گونی  دوصد  نگهدارش 

افتاد مقبول  من  شعر  نزدش  به 

پولش کیف  سمت  رفت  خرامان 

خندان و  بودیم  هوراکشان  همه 

زود بیا  می خواهی  که  هرچه  بخر 

دو نان، خوش پخت، با سرویس کامل

نمک گیر عمری  شدم  هم  پس  آن  از 

نمک گیر
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یگانه تحریرچی
رشته ی علوم آزمایشگاهی
ورودی مهر 98

خواب نویسنده
خیال پرداز؟ درونگراهای  یا  درونگرا  خیال پرداز های 

با به  اگر آدم ها یی رو دیدین که فاصله ی تو ی تخت رفتن 

مشکل  این ها  است،  دوساعته  پروسه ای  رفتنشون  خواب 

خواب ندارن و تو ی این دو ساعت، یک دور در حالی که باب 

اسفنجی براشون همبرگر درست میکنه، به سواحل قناری سفر 

میکنن یا به این فکر میکنن که اگر یک گروه خون آشام به 

مهربونی شون  این  محترمانه  چطوری  کنن،  دعوتشون  شام 

فرارَین. پرجمعیت  مهمونی های  از  چون  کنن؛  رد  رو 

همون  یا  انشا،  زنگ  که  دیدین  رو  بچه هایی  احتمااًل 

نشونه ی  داشتن.  دوست  رو  ما  دبستان  زمان  »بنویسیم« 

مداد  ته  که  بودن  اونایی  بچه ها،  این  کردن  پیدا 

توی  که  حالی  در  و  بود  دهنشون  تو ی  جوییده شده شون 

خیاالت خودشون غرق شده بودن، با دهن باز به معلم زل 

از چندگاهی همزمان که  و معلم معّذبی که هر  بودن،  زده 

به کودک نشسته مینداخت، تمام دکمه ها  نگران  نگاه  یک 

و زیپ های خودش رو چک می کرد؛ مبادا که این بچه های 

بین  از  رو  کنید«  توصیف  را  خود  »معلم  موضوع  راستگو 

باشن. کرده  انتخاب  دیگه  حوصله سربر  موضوع  چندصد 

ممکنه بچه ای رو پیدا کنین که سرش رو روی دفتر گذاشته و با 

چشم های لوچ شده به خطوطش زل زده و به این که چرا صبح 

باید برای مدرسه بیدار بشه در حالی که هنوز وقت نکرده بود 

با مرد عنکبوتی ای که دیشب به خوابش اومده بود پرواز کنه، 

فکر میکنه. این دسته بچه ها معمواًل با توپ و تشر معلم رشته ی 

افکارشون پاره میشه و مجبورن صاف بشینن و در حالی که 

دست هاشون رو به هم گره زدن، نمایی از ژول ِورن  به خودشون 

بگیرن و وانمود کنن که تمرکز کافی برای نوشتن رو دارن.

مدرسه ای  شب ها  که  شد  شروع  اونجایی  از  من  داستان 

در  رو  غذاخوری  سالن  و  استخر  و  شخصی  کمدهای  با 

مدرسه  وارد  گل گلی  پیرهن  با  که  می کردم  تصور  حالی 

کج  مقنعه ای  با  بعدش  صبح  واقعیت،  در  و  می شدم 

کبری  تصمیم  از  بود،  خودم  هم قد  که  کیفی  و  معوج  و 

می نوشتم. حاصلخیز  خاک  در  درباریان  بی کفایتی  و 

نپرسین  خیال پرداز  فرد  یک  از  هیچ وقت  همین  برای 

فقط  اون  چون  شد؛  نویسنده  که  شد  چی  که 

جایی  چه  و  ببینه،  رو  رؤیا   هاش  روزی  که  می خواست 

خیال ها. اون  همه ی  کردن  جمع  برای  کاغذ  از  بهتر 
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joined to group)برداشت پنجم(

انتظار هر فرد در لحظه ی ورود به یک گروه نشریه ی ادبی، 

مؤدبانه،  بس  خوش آمدگویی هایی  جز  نیست  چیزی 

هم  همینطور  که  حالی  در  ادبی؛  اشعار  انواع  با  همراه 

هست! واقعًا فکر کردین نیست؟ عجب! البته که هست؛ 

اما زیاد طول نمیکشه که مدیرمسئول، »بچه ها« گویان، 

البته با الف فراوان، سر میرسه و خبر از تموم شدن مهلت 

ارسال نوشته ها میده و ما نویسنده هایی که هردفعه به 

خودمون قول میدیم که از یک ماه قبل نوشته هامون رو 

تحویل بدیم، برخالف تمام این مدت که دندون به جیگر 

گرفته بودیم، این بار از استرس، دندون به ناخون گرفته و 

در حالی که با کف دست به صورت ها می کوبیم، می فهمیم 

که این پنجمین شماره ی نشریه است که به قولمون عمل 

نکردیم و هردفعه که مدیرمسئول با ایموجی ُگل و ندا ی 

»بچه ها بدویین« ظاهر میشه، از قولمون دورتر میشیم!

قسمت قشنگ این جمع چندنفره، اون زمانیه که همه ی 

متن های نهایی توی گروه فرستاده میشه و ما  به عنوان 

ایموجی  عطر  که  حالی  در  نشریه،  خواننده های  اولین 

پرتقاِل تِه نوشته ها و معنی پشت صد ها عالمت تعجب 

تخمه  هم  دور  خانواده  یک  مثل  می کنیم،  حس  رو 

می خوریم و نوشته ها رو می خونیم و دکمه ی دانلود فیلم 

پیشنهادی این شماره رو می زنیم و دور از چشم اعضا ی 

رشته ی تغذیه مون چیپس و پفک ها رو باز می کنیم و توی 

همین دورهمی مجازی، کلی حال خوب رو بین خودمون 

تقسیم می کنیم. 

به به  این شماره و  ارسال متن های  اما البه الی مراسم  و 

و چه چه های اعضای هیئت تحریریه و نوشابه هایی که 

برای هم باز می کنیم، بیشترین چیزی که به چشم میاد، 

»اعتراف« هست. اعتراف مدیرمسئولی که بنده خدا روزی 

چندبار در حال اعتراف کردنه: »جا داره اعتراف کنم این 

متن منو برد به حال و هوای بچگی« » جا داره اعتراف کنم 

خیلی خوبین کههههه« و .... »جا داره اعتراف کنم«های 

دیگه ای که در شروع هر مبحثی به کار میبره. مدیرمسئوِل 

اآلن  تا  که  در صحنه ای  و همیشه حاضر  همیشه مسئول 

هم اسم کاملش رو نگفتم: مدیرمسئوِل اعتراف! البته ما 

هم طبق پیروی از ایشون، همیشه در حال اعتراف بودیم؛ 

اعتراف به ننوشتن متن هامون، اعتراف به اینکه موضوع 

مدیرمسئول  که  جایی  تنها  و خب  رفته  یادمون  نشریه 

برداشت پنچم
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اعتراف نکرد، زمانی بود که همیشه سال ورودی من به دانشگاه رو اشتباه می نوشت و هیچ وقت اعتراف به این اشتباه 

نکرد. بله!

نشریه ی مجازی باعث شد که از همدیگه فقط یک اسم بشناسیم و توی دانشگاه، به سختی بتونیم عکس چهره ی 

خندان زیر هر متن رو با چهره ی ماسک زده ی روبرومون تطبیق بدیم! حتی مورد داشتیم مدیرمسئول و سردبیری که 

توی آسانسور بهشون سالم شده و باتعجب، در حالی که فرد سالم کننده رو نشناختن، بهش نگاه کردن. توی این 

مجازی بودن ها، به جای قرار گذاشتن مکان و هماهنگی ساعت برای دور هم جمع شدن، قرار میذاشتیم استوری های 

یکدست و هماهنگمون رو توی یک ساعت خاص برای معرفی شماره ی جدید نشریه، رگباری به صفحه های مجازی 

سرازیر کنیم و این بار به جای دیر رسیدن سر قرار، همه ساعِت گذاشتن استوری رو فراموش می کردیم و این چرخه هر 

شماره تکرار می شد.

از مصاعب مجازی بودن شرایط، همینقدر بگم که دانشجو های ترم اولی هستن که دانشگاه رو مجازی دیدن و مثل 

همه ی ما، ترم اول در مدح دانشگاه و خوبی هاش توی ذهنشون جمله ها ساختن و شرایط اونجایی پیچیده میشه که 

بچه های ترم آخر، بعد از 4 سال تحصیل، این مدح و ستایش ها رو میخونن و جامه ها میدرن و دیگه اون آدم سابق 

نمیشن! گرگ های باالن دیده که جا داره اعتراف کنم ازشون عذر میخوام!

خالصه ی کالم اینکه یک نشریه ی ادبی، تنها با یک چیز زنده است؛ ذوق. ذوق اعضایی که قرار بود در کنار درسشون هنر 

رو هم ادامه بدن و حاال تونستن هنرهاشون رو هرچند کم، به نمایش بزارن. یک تیر و دو نشون! البته برای بعضی ها 

هم یک تیر و سه نشون بوده؛ مثل شاعر منتقد طنزنویسی که عالقه ی وافری به مخفی بودن داره و احتمااًل قرار بوده 

:D !در کنار درس، هنر و پلیس مخفی بودن رو هم ادامه بده. که جا داره باز اعتراف کنم که ما قلم شما رو می شناسیم

همه ی این اتفاق ها رو مرور کردیم و به این نتیجه رسیدم که یک نشریه ی نوپا، بدون تالش دو نفر خاص، واقعًا به 

این قشنگی به ثمر نمی رسید. نمیدونم بعد از این وقتی به مشکل خوردم، چطوری مستأصل و »حانیهههه« گویان به 

پیوی مدیرمسئول روانه نشم. فقط میدونم که از این به بعد جای »زهره سادات حسینی« و »حانیه توتونی« به شدت 

روی صفحه ی اول نشریه خالیه.

یگانه تحریرچی
رشته علوم آزمایشگاهی
ورودی مهر 98

از طرف

هیئت تحریریه 
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به شیرینی انار
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سرم را باال می گیرم؛ بازهم درخشش نگاه جذاب خورشید، مرا به سمت خود می کشد و گرمای لذت بخشش آرامش 

عجیبی را به وجودم تزریق می کند. آرامشی که از جنس زندگی و مملو از امیدواری است؛ امید به زندگی، به بودن و نفس 

کشیدن... 

دوباره نگاهم را به صفحات کتاب می اندازم، باز می خوانم، دوباره و دوباره... 

هیچ گاه از نگاه کردن به واژه هایی که حاال دیگر تک تکشان پاره ای از وجودم شده اند خسته نمی شوم. کاش می شد پلک 

نزد؛ کاش می شد همیشه این حس زیبا را به همراه داشت، دست در دستش و شانه به شانه ی او گام برداشت و قدم زد و راه 

زندگی را پیمود. 

جریان بی وقفه ی کلمات، روحم را نوازش می دهد و با قلبم سخن می گوید؛ صفحه به صفحه اش احساس مرا سخت در آغوش 

می گیرد و لحظه به لحظه مرا بیشتر از خود بیخود می کند. 

چه جانانه نبض کلمات در وجودم می تپد و طنین زندگی را بر من می نوازد؛ و من می خوانم؛ می خوانم و واژه واژه اش را 

نفس می کشم. 

دمی از عشق، بازدمی با اشتیاق برای ادامه دادن حسی که حاال نامش زندگیست 

و به راستی که شگفتی خواندن، شوقی شد برای نوشتن

نوشتن احساساتی که مدام در حال هجرت بودند

حال و احوالی که در پیچ وتاب و انحنای روحم می دویدند...

و این حادثه ی سبز، جنبیدن جوانه های کلمات، نوری شد بر دانه های نارس وجوِد پرالتهابم و جریانی شد از تلخی ها و 

شیرینی های محصورشده در قلبم.

 و آنگاه قدم نهادم در جاده ای که آشوبم را اشتیاق می کند و پریشانی ام را آرامش.

و می نویسم با واژه هایی که گاه از جنس امید است و گاه طوفان.

شاید که کلمات مرهم شکستگی هایم شود.

حافظ سخن بگوی که بر صفحه ی جهان

این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

شوق قلم

مریم رضوی
رشته علوم تغذیه
ورودی مهر 99
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 قسم به نون و قلم
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اولین  باری که احساس کردم کلمات دارند خفه  ام می کنند و هیچ راهی جز نوشتنشان ندارم را به  یاد نمی  آورم! اما این را می دانم 

که از یک جایی به بعد در زندگی، نه برای زنگ انشا و نه برای هیچ مخاطبی، بلکه فقط برای اینکه زنده بمانم می نوشتم! 

من این ضرورت را در زندگی احساس کرده بودم که به  قول فروغ فرخزاد، ) اگر ننویسم، زندگی از دستم در می رود. . . ( پس 

می نوشتم؛ چراکه هرلحظه و هرساعت از البه  الی صفحه های کتاب و صفحه  ی تلویزیون، از میان آواز شجریان و صدای باران، 

هنگام شنیدن خش  خش برگ های پاییز و دیدن اولین شکوفه های بهار، این واژه ها بودند که به چشم ها و گوش هایم هجوم 

می آوردند، جمجمه  ام را فتح می کردند، از سلول های مغزم تاب می خوردند، از زبانم آویزان می شدند و در نهایت، خودشان را 

به گلویم می رساندند و آنجا بود که اگر فریاد نمی  زدم، خفه می شدم و فریاد من، نوشتن بود. 

پس اینچنین شد که قلم، از جسمی بی  جان فاصله گرفت و شد ضرورت زندگی من و آن رفیقی که وقتی به او می رسیدم، 

می توانستم درد دل کنم. همان دوستی که در هنگام نیاز، همیشه در دسترس بود و در همه حال، شنوای بیگانه  ترین خیاالت، 

بی  منطق  ترین ترس ها و غیرقابل درک  ترین احساسات من! همان دوستی که لرزش دست هایم را به  خوبی می شناخت و شوری 

اشک هایم بر صفحه  ی کاغذ را بهتر از هرکسی چشیده بود! دوستی که مگوترین راز هایم را می دانست و از پنهانی  ترین رؤیاهایم 

خبر داشت. دوستی که تمام این سال ها، هرآنچه که باید را شنید، نوشت، ثبت کرد و هرگز قضاوت نکرد. 

اولین تجربه های نوشتنم که نامه هایی بودند با خطی  از  با هم بزرگ شدیم!  در توصیف این رفاقت، همینقدر بگویم که ما 

خرچنگ  قورباغه خطاب به برادر متولدنشده  ام! تا تکاپوی من و او در زنگ های انشا برای خلق چیزی متفاوت از سایرین! به  یاد 

دارم یکی از اولین  بار هایی که به دوستی با او افتخار کردم، ده سالم بود و موضوع انشا، توصیف نقاشی  ای از یک مار بوآ با 

شکمی بادکرده بود! معلم پرسید: فکر می کنید در شکم این مار بوآ چه چیزی گیر افتاده؟!  و ما که تازه در کتاب علوممان 

با شگفتی های زندگی  مار ها آشنا شده بودیم، در جواب سوال معلم، نام انواع حیوانات عظیم  الجثه را فریاد زدیم! فیل، شیر، 

گاو و حتی نهنگ! و سپس مشغول نوشتن شدیم. به چشم های مار نقاشی  شده که نگاه کردم، غمگین  تر از این حرف ها بود 

که یک لقمه  ی درست حسابی نوش جان کرده باشد. چشم هایش ناُامیدی را فریاد می زد، پس شروع کردم به نوشتن و نام 

انشایم شد »ماری که امیدش را قورت داد«! داستان زندگی یک مار بوآ که در آرزوی پرواز کردن و دویدن بود؛ اما آنقدر در این 

حسرت غرق شد که در سیاهی آن فرو رفت، دیگر برای شکار از غار بیرون نیامد و مجبور شد امیدش را قورت بدهد و در نهایت 

خزیدن را هم فراموش کرد! بعد از نوشتن این انشا و تشویق های معلم بود که فهمیدم در دنیای من و قلمم هیچ قانونی وجود 

ندارد؛ جز قانون های خودمان! در دنیای ما، مار ها می توانند به  جای حیوانات، امید را قورت دهند! انسان ها می توانند پرواز 
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کنند، کالغ ها می توانند شنا کنند، دختر همسایه  مان که نابینا بود می توانست با عینک مشکی  اش همه  چیز را رنگارنگ ببیند و 

مادربزرگم می توانست از من هم سریع  تر بدود! در دنیای ما،  هم روباه ها می توانستند مهربان باشند هم خرگوش ها بدجنس! هم 

کودکان می توانستند آغازکننده  ی جنگ باشند و هم سیاستمداران صادق! و حتی من، می توانستم آخر هفته را در یک پیک  نیک 

دسته  جمعی، روی مدار سیاره  ی زحل سپری کنم! 

از خیال  پردازی های کودکی که گذشتیم، وابستگی  ام به او دوچندان شد؛ چراکه نوجوانی، شبیخون احساسات بود و سنگر من 

نوشتن، نوشتن و نوشتن! آن روز ها دفترهای خاطراتم یکی پس از دیگری سیاه می شدند و قلم، همخشم و همقلب و همراز 

من بود! تنها کسی که لحظه های عشق پانزده سالگی را بدون نصیحت کردن درک می کرد و غزل های دست  وپا شکسته  ام را 

می فهمید! از آن سال های عجیب و غریب هم که بگذریم، می رسیم به اکنون! به همین لحظه که مثل همیشه با او، و برخالف 

همیشه از او و برای او می نویسم. . . 

تقدیم به قلم؛

که همواره شنید و هرگز قضاوت نکرد. 
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خانوم معلم
دخترک شمع های تولدش رو فوت کرد؛ معلم بهترین هدیه رو 

به اون داد، یه کتاب به اسم هدیه آسمانی!

به جمله  ی آخر انشام رسیدم. دفترم رو بستم و گفتم: خانم 

تموم شد.

که  کنم  اشاره  اخالقی  پیام  این  به  انشام  توی  می خواستم 

بهترین هدیه کتابه و یار مهربان و دانا و خوش زبانه. هر چند 

خودم دوست داشتم هدیه  ی تولدم عروسک باشه!

خانم معلم رو خیلی  خیلی دوست داشتم؛ اما جبروت نگاهش 

چنان حس ترس و لرزه ای بر پیکره  ی آدم مینداخت که فرق 

سر تا شست پای آدمی، مثل قطار سوت می  کشید.

کالس  اولی بودم که اولین  بار چشمم به جمال ایشون روشن 

شد؛ مثل اینکه رفته بود آرایشگاه و رنگ جدید موهاش رو به 

معلمم نشون می داد. انصافًا هم موهاش خیلی خوشگل شده 

بلندتر  موهام  داشتم  دوست  اما  بود  بلند  موهام  منم  بود. 

بشن؛ دقیقًا مثل موهای اون، چون مرغ همسایه غاز بود!

داشت  عادت  شد؛  من  ابتدایی  دوم  کالس  معلم  بعد  سال 

بچه  های بازیگوش رو به سمت حیاط هدایت کنه، کنار شیِر 

قرار داد  بند  یک  فقط  که  می بست  عهدنامه   اون ها  با  آب 

داشت، بدین صورت که باید دست از بازیگوشی بردارند. در 

صورت نپذیرفتن و امتناع از پذیرش عهدنامه  ی مذکور، دهان 

مبارکشون به یمن مایع دست کنار شیِر آب متبرک می  شد.

قربت است  عز و جل که طاعتش موجب  را  »منت خدای 

و به  شکر اندرش مزید نعمت«، که من هیچ  وقت به سمت 

روز زنگ درس فارسی، ذکر خیر  حیاط هدایت نشدم. یک 

داستان  خودشیرینی،  محض  منم  اومد؛  میون  به  شاهنامه 

سرگذشت »شاهزاده هما« رو تعریف کردم و یک مداد آبی و 

خط  کش به رسم یادگاری هدیه گرفتم.

به خاطر مداد آبی کمی ذوق  زده شدم؛ اما با دیدن خط    کش، 

ذوق کودکانه  ی من به  کل در هم پیچیده شد، چون شکل و 

ابعادش دقیقًا مثل خط  کش خودم بود که چند وقت پیش 

خریده بودم؛ اما سعی کردم دندون اسب پیشکش رو نشمرم 

و دلم به این هدیه خوش باشه.

این  بار، موقع خوندن انشای خودم هم منتظر تشویق خانم 

معلم بودم و قند توی دلم آب می شد؛ اما چنان از عرش رؤیا 

به فرش واقعیت سقوط کردم که همون وسط، کمر آرزوهام 

شکست.

به قول شاعر »هوا چنان سرد بود که سرما را حس نمی کردم 

و زخم چنان گرم که درد را«. سرش رو باال آورد و با اشاره  ی 

چشم و ابرو، رو به من کرد و پرسید:»کی بهت کمک کرده؟«

منم دست و پام رو گم کردم. این  بار اساسی توی ذوقم خورد. 

توی چشماش زل زدم و گفتم: باور کنید خانوم هیچ  کسی. 

خودم سر کالس نوشتم. سرش رو برگردوند و به دفترم نگاه 

کرد. زیر لب گفت:»آفرین!«

سالمتی  به  رو  رستم  هفت  خوان  فهمیدم  آفرین،  گفتن  با 

گذروندم و به سمت حیاط هدایت نمیشم.

یک نفس عمیق کشیدم، دفترم رو امضا زد و داد دستم. مات 

و مبهوت به سمت نیمکت رفتم و نشستم. دفترم رو باز کردم، 

با خط قشنگی زیر امضا، یک جمله نوشته شده بود:»میلیون 

آفرین به هدی دختر قشنگم، بسیار عالی بود.« و این جمله، 

سرآغاز نوشتن من شد.

هدی توحیدی
رشته ی علوم آزمایشگاهی
ورودی مهر 97
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I was 8 when I had my first experience about  

writing. I started with short stories. My first 

story was about a girl who had some magic 

experiences. I remember that I have written 

some poems, too. but now, l figured out they 

have no rhyme.

I quit writing for a while. and when I became 

a 13 year old girl I started writing novels until 

now. l have written 7 romantic novels. I usually 

write romantic, social, mythical and mysterious. 

I have not published any of them yet.but, one 

day I might.

Writing is an innate talent that God gives that 

to an author as a gift. I think writing can help 

you to control your emotions and thoughts. 

Sometimes an author write his dreams as a book. 

works of an author show his insides including 

thoughts, emotions, beliefes, successes and 

failures. therefore a book is the best reference 

to recognize an author When I was a kid, I 

dreamed of being a writer. despite the other 

kids who wanted to be doctors ,teachers, police 

and pilots. But now that I am grown up, I can 

not be just an author. although, I want to give 

up on everything and kill myself by drowning in 

writing, but it is impossible . and I just can write 

books ,In addition to my main job.

I think no writers should look writing as a job 

to making money.  writing is a fresh air for your 

mind and a cleanser for the darkness sides of 

your soul.

Unique Talent

مریم گندمی ثانی
رشته علوم آزمایشگاهی
ورودی بهمن 99
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فکر اینکه این وقت ظهر بریم و دنبال کلیدساز بگردیم، کالفه  کننده بود...

کلیدی  واقعًا  نه!  ولی  گشتیم؛  و  کردیم  خالی  همونجا  کیفامونو  دوباره 

نبود...! 

ترکیب مّواجی از خشم و درموندگی رو توی وجودم احساس می کردم و 

هرلحظه جوشش اون حس بیشتر می شد... 

همونطور که سعی داشتم خودمو مصّمم کنم تا برم و دنبال کلیدساز بگردم، 

خشم و گرسنگی و گرمازدگی به تمام وجود من غلبه کرده بود. غرغرکنان 

که واستاده بودم، ناگهان با پام لگد محکمی به در واحد زدم و در کمال 

ناباوری، دیدم که در باز شد!!!

از  نگاه کردیم و بالفاصله صدای خنده  های  به در  چند لحظه هردومون 

روی تعجبمون کل فضای ساختمون رو پر کرد...ما که تا چند لحظه  پیش 

از خشم و خستگی سکوتو ترجیح داده بودیم، با چهره  های خندان وارد 

خونه شدیم... 

بگذریم که بعد از اون اتفاق چقدر هرشب مجبور به قفل کردن اون در 

چوبی از داخل شدیم و چقدر هرشب می  ترسیدیم که مبادا کس دیگه  ای 

:D درو با لگد باز کنه و بیاد تو

اما این ماجرا، تبدیل به درس بزرگی توی زندگیم شد ...«واسه کارایی که 

میدونی از پسشون برمیای، خشمگین نشو. همیشه وانمود کن قوی  تر 

از مشکالتتی؛ چون فقط کافیه بهشون لگد بزنی و ازشون رد شی... آره! 

بهشون لگد بزن رفیق« ...؛ (

ماجرا برمیگرده به سه سال پیش، 

اوایلی بود که دانشجو شده بودم و توی یه خونه  ی دانشجویی همراه با یه خانوم 

دیگه، اطراف دانشگاه زندگی می  کردم...

ترم دو بود و واحدهای سنگینی داشتیم. تقریبًا هرروز هفته، صبح تا ظهر باید می    رفتیم 

دانشگاه و گاهی هم عصر تا شب کالس عملی داشتیم...

ناهار  تا  بودیم  رسیده  خستگی  با  ظهر  سر  که  شلم درشوربا  روزای  همین  از  روز  یه 

واحد  همسایه  ی  خوبمون  شانس  از  بشیم،  آماده  عصر  کالس  های  برای  و  بخوریم 

باالیی در آپارتمان رو نیمه  باز گذاشته بود. ما هم سریع داخل شدیم؛ واحد ما، خونه  ی 

کوچیک و جمع  وجوری بود که توی همون طبقه  ی همکف قرار داشت...

هرچند که اون روز گویا خیلی هم شانس بهمون رو نکرده بود؛ دم در واحد ایستاده 

بودیم و هر دو، یعنی من و خانوم همخونه، برای مدتی هراسان  توی کیفامون و 

جیبامون مشغول به جستجوی کلید بودیم؛ اما نبود که نبود و انگار هر دو توی یه روز 

کلیدهامونو جا گذاشته بودیم...

لگد محکم

مهدیه ساالری اول
رشته علوم آزمایشگاهی
ورودی بهمن 97
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میان این همه غّصه به تو گرفتارم

كه دلبرانه بخندی به قصد آزارم

بگو حبیِب رشیِد لجوِج من تا كی؟!

غزل غزل بنویسم كه دوستت دارم؟

تو آفتاب منی ای شكوِه نورانی

چگونه سایه ات افتاده روی اشعارم؟!!!

چه آتشی زده بودی به بندبند تنم

كه بعد داغ لبانت هنوز تب دارم

من آن جسوِر حریصم كه باز آمده ام

ز آستان لبان تو داغ بردارم

گرفتار

مهسا گلدی پور
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 95
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کاله کیانی  آن  برنهاد  سر  به  مهرماه    سِر  خجسته  روز  به 

ِبخردی ه  َر هرکس  گرفتند  بدی    از  گشت  بی  اندوه  زمانه 

ساختند نو  جشن  یکی  آیین  به  بپرداختند    داوری ها  از  دل 

جام یاقوت  ز  یک  هر  گرفتند  شادکام    فرزانگان  نشستند 

نو ماه  سِر  از  داد  ز  نو  جهان  نو    شاه  چهره  ی  و  روشن  مِی 

سوختند زعفران  و  عنبر  همه  افروختند    آتش  تا  بفرمود 

اوست آیین  خوردن  و  تن آسانی  اوست    دین  مهرگان  پرستیدن 

روز  به  معنی  زرتشتی،  تقویم  در  »میتراگان«  یا  »مهرگان« 

مهر،  ماه  از  )شانزدهم(  مهر  روز  بوده  ا  ست.  ماه  هر  شانزدهم 

به  دلیل مطابقت نام روز با نام ماه، عیدی ایرانی به   نام مهرگان 

بوده  است. ایرانیان در این روز جشنی باشکوه برگزار می  کردند 

بزرگ  این جشن  بوده  است.  عید  بزرگترین  نوروز،  از  پس  که 

شش روز به   طول می  انجامید؛ روز شانزدهم مهرماه آغاز و روز 

بیست  و  یکم همان ماه پایان می  یافت.

درباره  ی ریشه  ی این جشن، دالیل گوناگونی مطرح شده  است. 

و  بگسترانید  را  زمین  روز  این  در  خداوند  گفته  اند:  ازجمله 

اجساد را مقرون به ارواح کرد. نیز گفته  اند: ایرانیان پادشاهی 

میانه  ی  در  چون  و  بود  ظالم  بسیار  که  »مهر«  به  نام  داشتند 

و  ُمردن  به  معنی  )»مهر«  نامیدند  را مهرگان  روز  آن  ماه مرد، 

»گان« به  معنی پادشاه ظالم(. اما آنچه که از همه  ی این دالیل 

پررنگ  تر است، پیروزی فریدون بر ضّحاک است که آن را در 

این روز دانسته  اند. فردوسی در شاهنامه سروده  است: 

بگشاد مهرگان در اقبال بر جهان

فرخنده باد بر ملک شرق مهرگان 

»فرخی«

جشن مهرگان
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اسدی توسی نیز در گرشاسبنامه از پیدایش مهرگان اینگونه خبر داده است: 

گرد برآورد  تازی  ضّحاک  ز  نبرد    گرز  به  فرخ  فریدون 

چو در برج شاهین شد از خوشه مهر                نشست او به شاهی سِر ماه مهر

آغازی  نمی  توان  نوروز،  همانند  نیز  مهرگان  جشن  درباره  ی 

به  خصوص  احتمال آن هست که هردو جشن،  معین کرد. 

برگردد.  ایران  به سرزمین  آریایی  ها  کوچ  از  پیش  به  نوروز، 

است؛  قدیمی  بسیار  مهرگان  جشن  که  است  ُمسّلم  ولی 

چراکه آیین مهری، پیش از زرتشت بوده و این خود قدمت 

این جشن را نشان می  دهد. در دوره  ی اسالمی و به  خصوص 

بزرگ  بسیار  را  مهرگان  و  نوروز  خلفا  نیز،  عباسیان  عصر  در 

برگزاری  برای  مردم  که  انگیزه  ای  بین  باید  البته  می  داشتند. 

بود،  پادشاهان  و  خلفا  سر  در  آنچه  و  داشته  اند  اعیاد  این 

تفاوت قائل شویم. خلفا و پادشاهان در این کار از ساسانیان 

برگزار  باشکوه  را  دو جشن  این  ساسانیان  می کردند.  تقلید 

می  کردند و هدایایی بسیار از مردم دریافت می  کردند و خود 

نیز هدایایی بسیار می  دادند. عباسیان هم به  تقلید از ایشان، 

از میان جشن  های ایرانی، نوروز و مهرگان را برگزار می  کردند؛ 

اما برای توده  ی مردم، این دو جشن جنبه  ی ملی داشت و 

آداب و رسومش در میان آنان رواج یافته بود.

نبوده  است،  نوروز  از  کمتر  باستان  ایران  در  مهرگان  اهمیت 

به  فراوانی  مشترکات  آنها  رسوم  و  آداب  در  که  به  طوری 

چشم می  خورد؛ ازجمله برپایی سفره، چنانکه مانند سفره  ی 

نیز  مهرگان  برای  است،  نوروز  عید  مختص  که  هفت  سین 

سفره  ای است که از هفت چیز بر آن نام برده  اند: ترنج، ِبه، 

عناب، سیب، انگور سفید، ُکنار و هفت دسته گیاِه مورد. 

از برگزاری این جشن دیده می  شود؛  امروزه نیز نشانه  هایی 

برگزاری مهرگان به عنوان جشنی خانوادگی در بین زرتشتیان 

یزد و کرمان رواج دارد. جالل آل احمد، زمان برگزاری آیین 

پیوند  مهرگان  به  را  کاشان  َاردهال«  »مشهد  در  قالیشویان 

می  زند. جشنی سالیانه نیز در مهرماه در کشور تاجیکستان 

برگزار می شود که با همه  ی دگرگونی  ها، می  تواند بازمانده  ی 

جشن مهرگان باشد.

منابع
تکمیل همایون، ناصر، »جشن مهرگان: نگاهی به جشن ملی مهرگان«، مجله بخارا، شماره 83، مهر و آبان 1390.

دهخدا، لغت نامه، مدخل »مهرگان«

خالقی مطلق، جالل و نوشین شاهرخی، »مهرگان: میالد خورشید و مرگ ضحاک در آغاز زمستان«، مجله بخارا، شماره 78-77، مهر و دی 1389.
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»ایمان بیاوریم به آغاز فصل 

سرد«

به روشنایی  ها با درد 

پرنده ی روی شاخه 

می  نوازد سمفونی غم 

مرا در آغوش بگیر 

پرواز کنیم به دوردست  ها 

مرا دور کن از این منظره

از این همه رنج و سختی

رویش تیرهای طالیی

سقوط نارنجی ترسناک

فریادهای آبی موج

ناله های سبز برگ  ها

می  شکنم من

می  شکنی تو 

می  شکند ...

ما می  شکنیم در خودمان 

رهاشده در باد 

روح خسته 

ندارد توان ادامه 

تظاهر به خوب بودن 

نیست جواب

راهی به سوی ناکجا 

با انتهای نمی  دانم 

آینده  ی این شهر تاریک 

است 

آینده  ی ما ...

انتخاب بین مرگ یا ... 

مرگ ؟

در گوشه  ای سرد 

پرتگاهی از سکوت

خاطرات شیرین 

محو در سیاهی 

مستغرق در گریه 

تنها در این حوالی 

جیغ سایه  های شب 

آهنگ تکراری لحظه  ها 

ابلیس هم می  خندد 

به شومی این زمان 

مرا در آغوش بگیر 

با خود ببر از اینجا 

شاید شروعی دوباره

یا تکرار یک زخم 

نمی  دانم آینده را 

قطعیت ندارد هیچ  چیز

یعنی من ...

نه! یعنی ما خالق آنیم 

پاک کن سیاهی روحم را

بزن رنگ خودت را 

تفاوت 

سیاوش خالقی مقدم
رشته ی علوم آزمایشگاهی
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بنده  ی توام

به سوی شادی  ها 

خنده  های خودمانی

بی  انتها  بوسه  های 

پایان پریشانی



کمی چند با بزرگان ادب    
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به مناسبت چهارم شهریور، سالروز درگذشت مهدی اخوان ثالث

روی  بود  گرفته  تصمیم  شهرداری  که  می شد  وقتی  چند 

دیوار های شهر، شعر و جمالت انگیزه دهنده بنویسه. می شد 

از حرف تصور کرد که  با دیوارهایی پر  رنگ و بوی شهر رو 

رو  نفر  زندگی یک  و شاید  تک تکشون می تونستند تصمیم 

تغییر بدن. روی یکی از این دیوارها نوشته شده بود: »هی 

فالنی! زندگی شاید همین باشد، یک فریب ساده و کوچک... 

م. امید«

تحصیالت  حداقل  که  هرکسی  می کنم  فکر  می شناختمش؛ 

کسی  مگه  می شناسدش.  قطعًا  هم  باشه  داشته  متوسطه 

م.  از  اسمی  و  باشه  خونده  رو  ادبیات  کتاب های  هست 

امید ندیده باشه؟ یادمه دوستی داشتم همیشه از زنگ های 

ادبیات فرار می کرد، واسش خسته کننده بود و به متن ها و 

شعرهای ادبیات می گفت قصه و الالیی؛ به ویژه که همیشه 

کالس های ادبیات ساکت بود؛ چون هرکسی دلشو می داد به 

معلم و متن یا شعری که خونده می شد، غرق عوالم دیگه ای 

می شد )که این دوستمون عالمش عالم خواب بود!(، یادمه 

روزی رسید که درسمون شده بود خوان هشتم. یک درس 

طوالنی که هرکسی باید یک صفحه ازش رو میخوند، آخرین 

نفری بود که قرار بود آخرین صفحه ی درس رو بخونه. وقتی 

که  خوندنش  خوندن.  به  کرد  شروع  بغض  با  شد،  نوبتش 

تموم شد، می گفت پشیمونه از سال آخر؛ در حالی که نیمی 

از سال گذشته، تازه و از درونش عاشق ادبیات فارسی شده 

و این رو مدیون شاعری بود که صفحه ی اول درس اسمش 

اومده بود: »مهدی اخوان ثالث«

 بهش حق می دادم که شعری مثل خوان هشتم نظرش رو 

جلب کرده باشه، چون به »هرچه از دل برآید الجرم بر دل 

نشیند« اعتقاد داشتم. می دونستم مهدی اخوان ثالث، یا به 

رسید.  کجا  به  کجا  از  ساده دل،  روستایی  مرد  قول خودش 

بود  این  ذهنیم  تصویر  می کردم،  فکر  شعرهاش  به  بار  هر 

باعث می شده  که  بوده  حوادثی  درگیر  کشور  که  سال هایی 

مردم در تاریکی زندگی کنند، اخوان ثالث یه دفتر برمی داشته 

و هرچی دیده بوده، با تکان های موزون قلمش می سروده 

و بعد در حالی که شعر نیمه جونش پر از تلخی و تاریکی و 

و  می پاشیده  دفترش  روی  رو  امید  پودر  می شده،  ناُامیدی 

شاید  گاهی حتی  می شده؛  سرپا  و  می گرفته  شعرش جون 

صدای  از  بلندتر  رو  قلبش  حرفای  و  برمی داشته  هم  تاری 

بلندی  به  هم  تارش  صدای  البته  می زده.  فریاد  شعرهاش 

آمدی جانم  به قربانت، ولی حاال چرا؟
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حکیمه ر

زوال ناُامیدی ها

موج ها خوابیده اند، آرام و رام

طبل طوفان از نوا افتاده است

چشمه های شعله ور خشکیده اند

آب ها از آسیاب افتاده است

در مزارآباد شهر بی تپش

واِی جغدی هم نمی آید به گوش

دردمندان بی خروش و بی فغان

خشمناکان بی فغان و بی خروش
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صدای آثاری مثل “ارغنون“، “از این اوستا“، “زمستان“، “آخر 

زندان“، “عاشقانه  شاهنامه“، “منظومه ی )شکار(“، “پاییز در 

و کبود“، “بهترین امید“، “در حیاط کوچک پاییز در زندان“، 

اونم  دارم“  دوست  بر  و  کهن بوم  ای  “ترا  سرد“،  اما  “دوزخ 

حدودًا پنجاه یا شصت سال بعد از انتشار، نمی رسید. اخوان 

ثالث کسی بود که مشغول سرودن اشعار کالسیک بود؛ اما 

نوابغ  از  آثار یکی دیگه  با  و  تهران رفت  به  از مشهد  وقتی 

فارسی- یعنی نیما یوشیج- آشنا شد، تغییر مسیر داد و شروع 

کرد به نوشتن شعر های نو با چاشنی متد های کالسیک. 

دوران زندگی کوتاهش )10 اسفند 1307 _ 4 شهریور 1369( 

و  سیاسی  حوزه ی  در  کشور  عظیم  تحوالت  با  بود  همزمان 

اجتماعی. اخوان ثالث خوب جای خودش رو توی دل همه 

محکم کرده بود. مردم وقتی می دیدند یکی از دردشون میگه 

و اعتراض میکنه و حتی به خاطرشون به زندان میفته و از 

اما  می گوید:  »زندگی  زندان نامه ی  هم  زندان  همون  داخل 

باز باید زیست... “ خلق میشه، مسلمًا باهاش همزادپنداری 

می کردند و به آثارش عشق می ورزیدند. حاال فرض کنید که 

شهرت  به  رسید  بودن،  ناشناس  و  سادگی  اوج  از  آدم  این 

آشنایانش  تعریفات  از  پیچید.  همه جا  شعرهاش  آوازه ی  و 

و  احوال  ذره ای  نشد  باعث  هرگز  شهرت  این  که  پیداست 

رفتارش تغییر کنه و حتی جالب بود که یک نفر ذکر کرده بود 

مدت قابل توجهی از اخوان ثالث دور بوده و در حالی که از 

لحاظ مکانی نزدیکش بوده، ولی خبری ازش نمی گرفته و بعد 

از مدتی با یک جوون که خیلی مشتاق دیدن اخوان بوده، در 

حالی که انتظار برخورد سردش رو داشته، به خونش میره؛ اما 

به قدری گرم و پرشور اخوان ازش استقبال میکنه که اون فرد 

شروع میکنه به اشک ریختن؛ چون تقریبًا اخوان بیست بار 

بوسیده بودش، رهاش کرده بود و دوباره بغلش کرده بود و 

مجددًا بوسیده بودش! اسم این میشه تکامل، از هر لحاظی. 

میتونست دست از اعتراض برداره و در آرامش و رفاه مالی 

دوباره  هرگز  می کرد،  سفر  کشور  از  خارج  به  وقتی  و  باشه 

عمرش  اواخر  شنیدم  حتی  و  نکرد  رو  کار  این  اما  برنگرده؛ 

مشکالت سخت اقتصادی هم داشته! میتونست وقتی سفر 

سوغاتی؛  اصطالحًا  از  کنه  پر  رو  بازگشتش  چمدون  میکنه، 

چون  رو.  کار  این  نکرد  ولی  چمدونی!  واردات  احتمااًل  ولی 

واسش اهمیتی نداشت، واسش مهم بود سکوت ها رو نقل 
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کنه و امید بده. نمی خواست مال و زرق و برق دنیا بشه یه 

عینک با شیشه های کثیف جلو چشمش؛ می خواست ببینه 

و تشویق کنه به دیدن، دیده شدن واسش اهمیت نداشت.

خالصه که مهدی اخوان ثالث، متخلص به م.امید، کسی بود 

که دوران کودکیش حق نداشت سمت موسیقی یا شعر بره؛ 

چون خانوادش و به ویژه پدرش مخالف بودند و این موارد 

رو امثال صدای شیطان میدونستند؛ اما با نبوغ و استعدادی 

هنرستان  فارغ التحصیل  که  خودش  از  تونست  داشت،  که 

صنعتی بود، یک شاعر پرآوازه بسازه که امروزه ایران و ایرانی 

بهش افتخار میکنه... توی این راه سختی هم کم نداشت؛ 

داغ دو فرزندش رو دید، به زندان افتاد، به بیماری دیابت 

مبتال شد، ولی هیچ چیز باعث نشد ذره ای از امید و انگیزه اش 

کم بشه. هیچ چیز به جز مرگ. و چقدر تلخ تر این مرگ وقتی 

سرزده اتفاق میفته...

زمینه؛  روی  نبودن جسمش  فقط  و  فقط  اخوان  مرگ  البته 

همچنان  میگذره،  فوتش  از  سال  سی ویک  که  اآلن  چون 

شیفتگان خودش رو داره و امثال همکالسی دبیرستانی من 

آثارش  مطالعه ی  عادت  به  مبتال  دیروز  از  بیشتر  هرروز  هم 

میشن، با این وجود و بعد از این همه سال، هنوز که هنوزه، 

هرکسی که اندک آشنایی دیرینه با اخوان داره، روز يكشنبه 

4 شهريورماه سال 1369 رو فراموش نکرده؛ در حالی که در 

»بيمارستان مهر تهران« چشمانش رو برای همیشه بست و 

از اون، یک سنگ قبر در پشت موزه ی توس، آثارش و یاد 

و خاطرات سفیدش برجای موند، سنگ قبری که نوشته ای 

به جز امید نداشت. به راستی که: 

» عشق ها می میرند 

رنگ ها رنگ دگر می گیرند

و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ

دست ناخورده به جا می مانند«

زهره عبدالهی
رشته ی علوم تغذیه
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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
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به دیدارم بیا هرشب

به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدامانند

دلم تنگ است

بیا ای روشن، ای روشن تر از لبخند

شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها

دلم تنگ است

بیا بنگر، چه غمگین و غریبانه

در این ایوان سرپوشیده، وین تاالب ماالمال

دلی خوش کرده ام با این پرستوها و ماهی ها

و این نیلوفر آبی و این تاالب مهتابی

بیا ای همگناه ِ من درین برزخ

بهشتم نیز و هم دوزخ

به دیدارم بیا، ای همگناه، ای مهربان با من

که اینان زود می پوشند رو در خواب های بی گناهی ها

و من می مانم و بیداد بی خوابی

در این ایوان سرپوشیده ی متروک

شب افتاده   ست و در تاالب ِ من دیریست

که در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهی ها، پرستوها

بیا امشب که بس تاریک و تنهایم

بیا ای روشنی، اما بپوشان روی

که می ترسم ترا خورشید پندارند
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و می ترسم همه از خواب برخیزند

و می ترسم همه از خواب برخیزند

و می ترسم که چشم از خواب بردارند

نمی خواهم ببیند هیچ کس ما را

نمی خواهم بداند هیچ کس ما را

و نیلوفر که سر بر می کشد از آب

پرستوها که با پرواز و با آواز

و ماهی ها که با آن رقص غوغایی

نمی خواهم بفهمانند بیدارند

شب افتاده ست و من تنها و تاریکم

و در ایوان و در تاالب من دیریست در خوابند

پرستوها و ماهی ها و آن نیلوفر آبی

بیا ای مهربان با من!

بیا ای یاد مهتابی!

زهره عبدالهی

رشته ی علوم تغذیه
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»مرگ ایوان ایلیچ« که بین سال های 1884 تا 1886 میالدی 

توسط  »لیف نیکوالویچ تالستوی«، که در ایران به دلیل اولین 

ترجمه ها از آثارش از زبان فرانسه، به لئون تولستوی معروف 

است و در ترجمه های فارسی با نام لئو تولستوی، لیو تالستوی و 

لئون تالستوی هم شناخته می شود، نوشته شده است. این کتاب 

در سبک رئالیسم طبقه بندی می شود و رگه های واقع گرایانه ی 

عمیقی را در بستر ماجرای فلسفی اش داراست. بسیاری این 

اثر تالستوی را بهترین اثر او و حتی بعضی پا را فراتر گذاشته 

و  آن را بهتر از اثر مشهورش یعنی »جنگ و صلح« می دانند. 

این اثر، حدود 100 صفحه است و یکی از موجزترین کتاب های 

تولستوی است.

ایوان ایلیچ، قاضی مشهور و خوش نام شهر است که زندگی 

خوب و موفقی دارد. این قاضی که در قضاوت ماهر است اما 

کالهش را نسبت به زندگی خود قاضی نکرده است، اشتباهات 

زندگی خود را آن زمانی درک می کند که دچار بیماری سخت و 

بدون درمانی می شود. ایوان ایلیچ که خود به عنوان یک قاضی 

برای مجرمان حکم مرگ صادر می کرد، حاال متوجه می شود که 

حکم مرگ او نیز در حال صادر شدن است و زمان مرگ او نیز فرا 

رسیده و از رویارویی با آن به هراسی بزرگ می رسد. ایوان ایلیچ، 

تازه در رویارویی با بیماری، متوجه عمق فاجعه ی زندگی گذشته 

و حالش می شود و پس از کشاکش و دست وپا زدن های زیاد، 

سعی می کند تا بنا به این بهانه هم که شده، َرویه ی خود را 

تغییر دهد و کم کم در مواجه با مرگ، به بینشی جدید از زندگی 

دست پیدا می کند.

لیف تالستوی برای توصیف حاالت روحی ایلیچ، رفتارهای او را 

از زمان روبه رو شدن با بیماری  تا لحظه ی مرگ، به بهترین شکل 

و مرحله به مرحله توصیف می کند. مراحلی که با عدم پذیرش 

و انکار شروع می شود و در ادامه، با توجیه خود سعی می کند 

تمام این موضوع را به گردن افراد دیگر، به خصوص خانواده و 

زن خود بیندازد؛ اما رفته رفته متوجه حقیقت می شود و خشم 

و  این خشم  در  ایلیچ  و  می آورند  او هجوم  به  عصبانیت  و 

عصبانیت ها، فكر می كند كه او بیمار شده تا دیگران سالم بمانند 

و همین بیش تر او را عصبانی می  كند؛ اما رفته رفته با فروكش 

كردن خشم، او شروع می كند به معامله با خدای خود و البته 

مسیح تا این مشکل را حل کند؛ اما این مرحله برای او بسیار 

كوتاه و زودگذر است و بعد، افسردگی به سراغش می آید. در این 

دوران تمام لحظات زندگی، مانند یك نوار ضبط شده از جلوی 

چشم های او عبور می كنند. ایوان ایلیچ نمی خواهد مرگش را 

قبول کند. به زندگی گذشته و لذت های بچگی اش چنگ می زند؛ 

خودش  پیشین  زندگی  مقابل  آینه ای  مرگ،  رفته رفته  ولی 

می شود و اشتباهاتش را مثل پتکی به صورتش می کوبد. حاال 

غم، تنهایی و تاریكی سراغ او آمده است. غم و تنهایی ای كه 

تولستوی با جزئیات فراوان به توصیف آن می پردازد. در این 

دوران ایلیچ، مرگ را شبیه چاهی می بیند که انتهایش تاریکی 

مطلق است و چاره ای ندارد كه در تاریكی خود فقط منتظر مرگ 

بماند. مرگی كه سرزده و بدون دعوت سر راهش سبز شده و 

ایلیچ، با تمام تقالهایی كه انجام داده، در نهایت نمی تواند از 

آن فرار كند و باألخره آن را قبول می کند و در آرامش می میرد.

از مرگ  بعد  که  ریاکارش  اطرافیان  مانند همه ی  ایلیچ  ایوان 

ایوان تنها به فکر گرفتن صندلی خالی ایوان بودند، و خوشحال 
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از اینکه هنوز زنده اند و این ایوان است که مرده است، آنچنان به 

زندگی چسبیده و خود را از مرگ دور می دید که انگار هیچ وقت 

قرار نیست بمیرد« در اعماق جان یقین داشت که در حال مرگ 

است؛ اما نه تنها به این یقین عادت نمی کرد، بلکه این حال را 

اصاًل نمی فهمید. به هیچ روی نمی توانست از آن سر درآورد. 

منطق  کتاب  از  آموخته شده  صوری  قیاس  اساس  بر  ایوان 

»کایزه وتر«، یعنی ))کایوس انسان است، انسان فانی است، 

را در مورد  این پدیده  بنابراین کایوس فانی است((، همواره 

کایوس درست می دانست؛ ولی هرگز در مورد خودش درست 

نمی دانست«.  در واقع تالستوی نشان می دهد که این مشکل 

فقط مشکل ایوان نبوده، بلکه مشکلی است که جامعه ی بشری 

و انسان، در همه ی زمان  ها با آن درگیر است. اینکه مرگ را 

انکار می کند و فکر می کند قرار نیست سراغ او بیاید اما مرگ 

باألخره به سراغ همه خواهد آمد و زندگی بعد از آن ها نیز در 

جریان است. 

در بخشی دیگر از کتاب می گوید: »در جایی که خیال می کردم 

دارم باال می روم، تو نگو از تپه دارم پایین می آیم. و راستی راستی 

هم چنین بود. به لحاظ افکار عمومی باال می رفتم؛ اما به همان 

کار  از  کار  دیگر  و حاال  کناره می گرفت.  از من  زندگی  نسبت 

گذشته است و چیزی جز مرگ وجود ندارد. نکند راستی راستی 

کل زندگی ام غلط بوده باشد؟«. ایوان ایلیچ که معادل واژه اش 

همه،  که  هستیم  انسان ها  ما  تک تک  است،  فانی  انسان 

طرز زندگی اشتباهی را پیش می گیریم و وقتی بوی مرگ به 

مشاممان خورد، همه ی ما به این سؤال برمی خوریم که آیا واقعًا 

زندگی کرده   ام؟ و انگار چیزی بهتر از مرگ، نمی تواند نشانگر 

زندگی ما باشد.

تالستوی در سرتاسر زندگی، در پی حقیقت گشت و جز حقیقت 

هم چیزی نشانمان نداد. اگر به سیر کاری و آثار تولستوی نگاه 

کنیم، متوجه خواهیم شد که تولستوی نویسنده ای بوده است 

با انبوهی از تناقضات ابدی که با آنها زندگی می کرده است و در 

آثارش آنها را انعکاس می داده و روی این تناقضات نمی توانسته 

چشم ببندد. تولستوی در لبه ی شک و یقین ایستاده بود که در 

واقع مهم تر از این شک، شجاعت مواجهه با این تردید و شک 

او و  است که قابل ستایش است. در واقع، تفاوتی که بین 

داستایوفسکی  دیگر نویسنده ی بزرگ روس که از قضا هم عصر 

او نیز بوده است  وجود دارد، اینست که داستایوفسکی در یک 

جایگاه اطمینان است؛ ولی تالستوی در وادی حیرت و شک 

سیر می کرد و مدام دنبال کشف کردن بوده است. 

از  و  طوالنی  با سخنرانی های  و صلح«،  »جنگ  در  تالستوی 

موضع باال به پایین و پیامبرگونه، حقیقت را به مخاطب نشان 

می دهد؛ اما هرچه جلوتر می رود و به خصوص در »مرگ ایوان 

ایلیچ« و »پدر سرگی« که از آخرین آثار او هستند، این موضوع 

فروتنانه می شود و تولستوی دیگر یک سخنران نیست، بلکه 

یک پرسشگر است و مخاطب است که تصمیم می گیرد که 

دوره ی  اثر  نخستین  اتفاقًا  پیشرو  داستان  حقیقت چیست. 

بازگشت تالستوی است پس از وقفه هایی تردیدآمیز که »گی دو 

موپاسان« مشهور، با خواندن ترجمه، بالفاصله در یادداشت های 

روزانه ی خود می آورد خواندن اثر تازه ی تالستوی، مرا به کلی 

را  کتاب هایم  تک تک  می خواستم  کرده است.  ناُامید  خود  از 

بسوزانم.

 »مرگ ایوان ایلیچ«، برخالف »آناکارنینا« و »جنگ و صلح«، 

ماجرای خاصی ندارد و حتی از عنوان کتاب، داستان لو می رود. 

در واقع تولستوی در مرگ ایوان ایلیچ، خود را به رخ می کشد؛ 

یعنی در همان صفحه ی اول داستان، قصه را لو می دهد که 
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شکل انتخاب می کند و در واقع داستان، صفحه ی اول تمام 

می شود و ما تا آخر کتاب می دانیم که ایوان می میرد؛ ولی با 

این همه با او همراه می شویم تا ببینیم چگونه سرنوشتش 

به اینجا رسیده است.

 »در هنگام مرگ، یکی از افرادی که بر بالین او بود، گفت که 

تمام شد. ایوان آن عبارت را شنید و در روح خود تکرار کرد. 

آنگاه اندیشید که مرگ تمام شد. دیگر مرگی نیست....«. این 

کتاب راجع به مرگ و فناپذیری انسان است. لیف تالستوی، 

در این کتاب از مرگ به عنوان ابزاری برای نشان دادن ارزش 

زندگی استفاده کرده است و با مرگ، پلی به زندگی می زند. 

مرگی که تنها حقیقت موجود در زندگی است و از هیچ بنی 

ایلیچ شروع  ایوان  با خبر مرگ  بشری دور نیست. داستان 

می شود و با مرگ او خاتمه می یابد و در بخش عمده ای از 

اکثریت کسانی که  اما  دارد؛  پرقدرتی  داستان، مرگ حضور 

اصلی  محور  که  می کنند  تأیید  قاعدتًا  خوانده اند،  را  کتاب 

داستان، زندگی و چگونه زندگی کردن است. تالستوی نشان 

می دهد مهم ترین انگیزه ی ما برای زندگی کردن، مرگ است 

و در واقع اگر ایوان ایلیچ بد می میرد، به خاطر اینست که 

بد زندگی کرده است. مقوله ی مرگ می تواند برای ما همچون 

آینه ای باشد که در آن به زندگی خود نگاه کنیم. با توجه به 

اینکه نیست شدن و نابودی تقدیر نهایی ماست، اما باید تا 

زندگی کنیم  بیندیشیم که چگونه  این  به  زمانی که هستیم 

نظر  به  هرچند  ببریم.  خودمان  هستی  از  را  الزم  بهره ی  تا 

می رسد عمومًا دوست نداریم به این آینه خوب نگاه کنیم.

ادبیات  نام آشنای  مترجمان  از  برآب«،  آتش  »حمیدرضا   

روسیه، در پایان مقدمه ی ترجمه ی این کتاب می گوید: اما 

به راستی از کجا می توان آغاز کرد؟ تالستوی به ما می گوید از 

مرگ هم می توان آغاز کرد.

ایران به چاپ  اثر در  از این  پی نوشت: ترجمه های بسیاری 

رسیده است؛ اما ترجمه ی »سروش حبیبی« و »صالح حسینی« 

از بهترین ها هستند که سال ها مورد استفاده قرار گرفته اند. از 

ترجمه های جدید این اثر نیز می توان به ترجمه ی حمیدرضا 

به فارسی  زبان روسی  از  را  اشاره کرد که کتاب  برآب  آتش 

ترجمه کرده است.
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اندیشه و  اگر  اما  اثر کافیست،  زیبا بودن یک  گاهی صرف 

کنار  در  او  ساخته ی  شود،  ادغام  اثرش  با  خالق  جهان بینی 

زیبایی سمعی یا بصری اش، بیان یک تفکر نیز می شود. حال 

اگر ذهنی چندبعدی بیاید و در مسیر خیالش شروع آفرینش 

کیهان، آغاز زمان، سیر آن و سرانجامش را توأم با موسیقی 

تصویر کند، بخشی از مسیر فکری ای می شود که هنرمندی 

کرده است.  خلق  را  »ناگفته«  ناظری«،  »حافظ  همچون 

شکل گیری  بر  است  متنی  موسیقی  تعبیری،  به  که  آلبومی 

کیهان، درک وجودی انسان، سرگشتگی و در نهایت، پایان و 

جاودانگی. حافظ ناظری سال ها پیش تصمیم گرفت پروژه ای 

را آغاز کند که پیوندی بر موسیقی غرب و شرق باشد؛ پروژه، 

را  نام گذاری  این  ناظری دلیل  نام گرفت.  »سمفونی رومی« 

نیز مطابق هدفش می داند: »سمفونی، مفهومی از موسیقی 

غرب و رومی، شاعری از شرق«. در نهایت بعد از چند سال 

کار و تمرکز بر این پروژه، ضبط قطعات، خارج از کشور انجام 

 « تلفیقی  آلبوم  یعنی  پروژه،  2014، نخستین بخش  و سال 

ناگفته « منتشر شد. 

انتشار آلبوم را »Sony Classical«  به عهده داشت که برای 

هنرمندی از ایران، بی شک امری بی سابقه بود و  همراهی با 

چند تن از نوازندگان مطرح موسیقی جهان، از جمله »گلن 

ناظری«،  پدر، »شهرام  آواز  ولز«، »ذاکر حسین« و همراهی 

اعتباری بیشتر به این اثر شاخص بخشید. 

»ناظری« در همکاری با نوازندگان این آلبوم، بستری را ایجاد 

کرد تا به تلفیقی اندازه و در چارچوب از موسیقی غرب و شرق 

دست یابد. »ناظری« خود، »ناگفته« را درک و دریافتش از 

تا  ازل  لحظه ی  آن  از  می داند؛  هستی  داستان  و  آفرینش 

انتهای شام ابد.

نام و  »ناگفته« شامل چهار فصل و شانزده قطعه است که 

چینش قطعات، به روشنی، فلسفه ی فکری هنرمند را نشان 

می دهد. آفرینش، هستی، ناگفته و بازگشت ابدی فصل های 

این اثرند. آلبوم با صلح اتمی آغاز و با بازگشت و جاودانگی 

پایان می یابد. حس و حالی وهم آلود در قطعات ابتدایی، بر 

ذهن مخاطب غالب می شود و در فصل دو و سه، صرفًا با 

دغدغه و سرگشتگی انسان در عالم، جریان موسیقی پیش 

عنوان »هفت  از فصل سه، تحت  ناظری«  )»حافظ  می رود 
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نیز  نام برده است( و فصل آخر، سرانجام سفر  شهر عشق« 

انسان بر گستره ی حیات،  محتوای قطعات را شکل می دهد. 

شنونده  ذهن  به  مکاشفه مانند  و  الهام آمیز  حسی  قطعات، 

القا می کند و همین می تواند فضای موسیقایی ناگفته را تا 

حدودی نزدیک به ژانر  »New Age«   نیز قرار دهد. 

نوآوری یا بهتر است بگوییم جرأت در نوآوری که »ناظری« 

این  تبدیل  عطف  نقطه ی  داده،  خرج  به  آلبوم  این  برای 

موسیقی به اثری بدیع و گوش نواز شده است. همین که در 

هنر خود سعی داشته تا از موسیقی شهرام ناظری بیاموزد 

و جریان موسیقی  نباشد  پدر  هنر  از  تقلیدکننده ای  و صرفًا 

جدیدی را دنبال کند، توانسته او را از سایه ی اعتبار و شهرت 

شهرام ناظری که کم هم سنگین نیست، خارج کرده و هنرش 

ناظری  حافظ  برساند.  عموم  شناخت  به  دستاوردش  با  را 

و  فلسفه  آرمان،  بیان  برای  موسیقی  از  توانسته  به خوبی 

جهان بینی شرقی اش استفاده کند و آن را با شمایلی تازه با 

هنر پیوند زند. در بحث موسیقی نیز به شکل نوآورانه سعی 

شده تا تحول مؤثری در ارکان نهادی این اثر »آهنگسازی، 

در  ناظری  بدعت های  پذیرد.  صورت  آواز«  و  ارکستراسیون 

»ناگفته«  در  او  نمی شود؛  خالصه  قبلی  موارد  به  آلبوم  این 

شناخته  نیز  تکامل یافته  سه تار  به عنوان  که  »حافظ«  ساز  از 

می شود و با ایده ی خودش ساخته شده نیز، بهره برده است.

بی تردید یکی از الیق ترین توصیف های »ناگفته« را  »دیپاک 

چوپرا«، نویسنده ی شهیر آمریکایی، بیان کرده است :» یک اثر 

ارکسترال باشکوه که در باالترین کیفیت موسیقایی تصنیف 

شده است و در آن با درک عمیق نشأت گرفته از پیش زمینه 

و فهم عرفانی خویش، کیمیای معنوی نهفته در اشعار موالنا 

و فهم مدرن از نظام هستی و راز کائنات، همه ی این عناصر 

ظهور  به  شکوهمند  اثر  یک  قامت  در  و  آمیخته  هم  در  را 

رسانده است. از این رو، موسیقی ای است که با روح انسان 

به گفتگو می نشیند.«

ناگفته
ن

ضا اوالدا
ن ر

امی

امين رضا اوالدان

رشته علوم تغذيه

ورودی  بهمن 98

36



 میکروفون انارستان میکروفون انارستان

37



توی  آدمی هستم که  اینکه  با  من حتی توی مسافرت هم 

چادر می خوابم و طبیعت گرد هستم، توی طبیعت گردی باید 

میتونم  کاغذی  کتاب  هم  فقط  و  باشه  همراهم  هم  کتاب 

بخونم؛ pdf و از اینطور چیزها نمیتونم بخونم.

چه جالب و قشنگ... پس اهل کتاب هستین؟

بله؛ این هم خوبه و هم بده. این نکته رو هم بگم که عالقه به 

ادبیات نیست؛ من کتاب های تاریخ هم میخونم، کتاب های 

روانشناسی هم میخونم و صرفًا عالقه به کتاب هست.

استاد به نظرتون عالقه به ادبیات و عالقه به نویسندگی الزم 

و ملزوم همدیگه هستند یا اینکه که نه... دو تا چیز جدا از 

هم هستند؟

نه به نظر الزم و ملزوم همدیگه نیستند. بستگی به این داره 

که تو چی میخوای بنویسی.

همیشه دست به قلم بردن بسیار سخت بوده. اگر من امروز 

به شما بگم یک بیوگرافی بنویس از خودت، لزومًا نیاز نیست 

که شما ادبیات خونده باشی؛ ولی شاید خیلی از دانشجویان 

به  دست  بنویسند.  خودشون  از  بیوگرافی  یک  نتونن  من 

بسا  چه  نداره؛  ادبیات  تخصص  به  نیاز  لزومًا  بردن،  قلم 

نویسنده های کتاب های شیمی، فیزیک و رشته های مختلف 

هستند که تخصصی در ادبیات ندارند؛ ولی میتونن بنویسن.

اگر ممکنه نویسنده ی مورد عالقتون رو بهمون بگید و بگید 

که موقع نوشتن یا اینکه موقع خوندن از چه چیزی بیشتر 

الهام می گیرد؟

»فروغ  بگم،  بخوام شاعر  اگر  من،  عالقه ی  مورد  نويسنده ی 

اگر  اما  عالقه مندم؛  نوشتنش  سبک  به  بی نهایت  فرخزاد«. 

رو  ضابطیان«  »منصور  بگردم،  دنبالش  نوشته ها  در  بخوام 

توصیه می کنم. نویسنده ی خیلی خاصی نیست؛ یک جهانگرد 

و خبرنگار هست که توصیه می کنم کتاب هاشو بخونید، حالت 

کالسیک و سنتی نداره؛ یک سفرنامه ی فوق العاده جذابه.

اگر من بخوام یک زمانی دست به قلم ببرم و چیزی بنویسم، 

بسیار  چون  میشه؛  ضابطیان  منصور  شیوه ی  من  شیوه ی 

راحت میتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه؛ اما موقع خوندن 

اگر راستش رو بخواین، اونقدر غرق در خوندن هستم که به 

چیزی به اسم الهام فکر نمی کنم. موقع نوشتن، اون چیزی 

که دلم میخواد و اون چیزی که به ذهنم میاد، خیلی راحت 

میتونم بنویسم؛ یعنی درواقع ذهنم و دستم باهم کار میکنه و 

سریع توی ذهن، جمله   بندی میشه و روی نوشتار میاد. چند 

باری مصاحبه  های مختلف یا برنامه های اینطوری داشتم؛ اما 

دست به قلم شدن چه الزاماتی دارد؟

خب خب خب

اینو بگم که  اینکه مصاحبمون رو شروع کنیم، الزمه  از  قبل 

از اونجا که موضوع این شماره ی نشریه ی ما نویسندگی و 

قلمه، این شماره با استاد خوش ذوق و همیشه همراه ادبیات، 

سرکار خانم خواجه همراهتون خواهیم بود

با عرض سالم و ادب

معرفی  ما  مخاطبین  برای  رو  خودتون  خواجه  خانم  سرکار 

فعالیت  حیطه ای  چه  داخل  حاضر  حال  در  بگید  و  کنین 

می کنید؟

به نام ایزد یکتا راحله خواجه هستم متولد سال 1357، در 

دانشگاه های مختلف، رشته ی زبان و ادبیات فارسی و رشته ی 

اینکه  به  توجه  با  هم  االن  و  می کنم  تدریس  جهانگردی 

کالس ها تعطیله، دوره های بازگویی کالس های شاهنامه دارم 

به صورت نیمه خصوصی و تفسیر شعرهای حافظ.

چقدر عالی، عالقه به ادبیات در شما از چه زمانی شروع شد؟

بگم از کودکی، این جواب های کلیشه ای؟ )خنده(

از  بچگی؛  از  میخوندم  همیشه  رو  کتاب  که  اینه  واقعیتش 

وقتی که یادم میاد، اعتیاد به کتاب داشتم و دارم هنوز هم. 

یه وقت هایی هر نوع اعتیادی خسته کننده ست و عذاب آوره؛ 

حتی اعتیادهای خوب مثل کتاب، عذاب داره. به خاطر اینکه 

ی دارد؟
چه الزامات
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در مورد انواع سبک های نویسندگی، سعی میکنم اون چیزی 

-چه  میخوره  خودم  دانشجوهای  درد  به  بیشتر  االن  که 

این جلسه  تو  البته  بهتون بگم.  فارغ التحصیل چه درآینده- 

داستان ها  یا  رمان  سبک های  انواع  مورد  در  ندارم  قصد 

براتون بگم چون اونو سر کالس ادبیات خواهید خوند؛ ولی 

چیزی که مهمه اینه که برای نویسندگی، اولین وسیله قلمت 

هست که باید شروع کنی به نوشتن؛ یعنی باید یه کاغذی 

داشته باشی و باید نقطه ی شروعش رو بزنی و شروع  کنی 

به نوشتن، این خیلی نکته ی مهمیه. شاید خیلی به نظر شما، 

نظر دوستان که گوش میدن؛ بگن یه حرف کلیشه ای هست. 

کاغذ باید داشته باشی، قلم باید داشته باشی؛ ولی واقعًا یک 

بار بیاین امتحان کنید. کاغذ رو بذارین جلوتون، قلمم بذارید 

کنارتون، اولین سوالی که میپرسید اینه که چی بنویسم؟ بهت 

میگم بیوگرافی بنویس؛ ولی باز نگاه به طرف من می کنی و 

میگی چی بنویسم؟

در صورتی که تمام بیوگرافیت رو میدونی؛ ولی باز هم به من 

نگاه می کنی و میگی خوب حاال چی بنویسم.

برای همینه که نوشتن زیاد آسون نیست؛ حتی برای چیزی 

میدونی که توی ذهنت هست؛ ولی باز هم آسون نیست.

همراهم  بخوام  که  ندارم  نوشته ای  یا  و  کاغذ  هیچ  معمواًل 

بیارم یا اینکه بخوام سواالت رو از قبل توی ذهنم آماده بکنم؛ 

حاال  میکنن.  کار  باهم  زبانم  و  ذهن  معمواًل  اینکه  به خاطر 

دلیلش هم میتونه همین باشه که زیاد کتاب میخونم.

خانم خواجه، خود شما تا چه حد اهل نوشتن و دست به قلم 

یا  روزانه  یادداشت  عنوان  تحت  آیا چیزی  بودن هستین؟ 

خاطره نویسی دارید؟ یا به طور حرفه ای در حیطه ی نویسندگی 

فعالیتی داشتید؟

اینکه بخوام به طور مداوم هرروز بنویسم؟! نه

ولی اینکه دست به نوشتن داشته باشم؟!

واقعیتش میدونید، نویسندگی هنر ارتباط برقرار کردنه، هنر 

بیان آرزوها، هنری که بتونی احساسات و هیجانات درونیت 

نویسنده  اسم خودمو  نمیخوام  حاال  دربیاری.  نوشتار  به  رو 

بذارم؛ ولی نوشتن چنین فوایدی داره و من از فوایدش خیلی 

وقت هایی  عصبانیم،  که خیلی  وقت هایی  می کنم.  استفاده 

که خیلی احساساتیم، کاغد و قلم دم دستمه و شروع می کنم 

به نوشتن؛ اما خودمو نویسنده نمیدونم.

شده تا حاال داستان بنویسید و یا اینکه اگر نوشتید، برای ما 

معرفی کنید و اسمش رو بهمون بگید.

نه داستان ننوشتم به طور رسمی؛ ولی داستان خیلی ساختم، 

داستان  براش  بچگی  از  دارم؛  سیزده ساله  پسر  یک  چون 

مدرن  داستان های  با  رو  شاهنامه  داستان های  میساختم، 

درست  براش  تلفیق  یک  یا  میکس  یک  و  کردم  قاطی 

می کردم و براش داستان می گفتم؛ به طوری که شما هرکجای 

شاهنامه را باز کنی و ازش بپرسی که بقیه ی این داستان چی 

میشه، براتون میگه؛ ولی اینکه بخوام نوشته ای از خودم به جا 

متأسفانه  نه  باشم،  نوشته  چیزی  اینکه  یا  و  باشم  گذاشته 

چنین کاری رو انجام ندادم.

صرفًا  یا  یادگیریه؟  نیازمند  بودن  دست به قلم  و  نوشتن  آیا 

عالقه و به قول برخی از دوستان، دلی نوشتن میتونه کافی 

باشه؟

یادگیری  حاال  و  بگیریم  یاد  باید  و  یادگیریه  نیازمند  قطعًا 

میتونه از طریق زیاد خوندن باشه؛ یا اینکه میتونه از طریق 

فراگیری باشه؛ ولی نه به این معنی که من امروز خیلی کتاب 

بخونم، قطعًا خیلی راحت هم میتونم بنویسم.

نه به این معنا نیست صرفًا، ولی تأثیر خودش رو داره.

برامون  کمی  نویسندگی  سبک های  مورد  در  ممکنه  استاد 

توضیح بدین؟ و بگین خودتون بیشتر از چه سبکی خوشتون 

میاد؟؟ 

استاد الزمه ی نویسندگی رو شما چی میدونید؟ برای کسی که 

میخواد نویسندگی اش رو شروع کنه چه پیشنهادی دارید؟؟

میگم که کتاب خیلی بخون، قطعًا میگم که کتاب خیلی بخون.

استاد کسی که میخواد رمان بنویسه لزومًا باید رمان بخونه یا 

کسی که میخواد طنز بنویسه الزامًا باید داستان طنز زیاد بخونه؟؟

که شما  وقتی  یه  ببینید  بنویسه،  رمان  که  نیست  الزم  لزومًا 

بخواین خودتون رو ملزم بکنید که من میشینم رمان می نویسم، 

کاغد بذاری و همه چیز رو آماده بکنی که رمان بنویسی. اون 

رمان، رمان موفقی نخواهد بود. ذهنت باید یک پیرنگی، در 
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ادبیات فارسی بهش میگیم پیرنگ یا نقش های قبلی، داشته 

باشه تا بتونی توی نوشتن بال و پرش بدی. این به نظرم یکی از 

نکات خیلی مهمی هست که دانشجو باید از اون استفاده کنه. 

استاد شما عالقه مند به سرودن شعر یا داستان پردازی هستید 

یا خیر؟

سرودن شعر عالوه بر عالقه، یک استعداد ذاتی هست.

پس یعنی هرکسی نمیتونه شاعر بشه؟؟

قطعًا؛ شاعر شدن یک مراحلی داره. ببینید ما وقتی میایم تاریخ 

ایران رو بررسی می کنیم، میگیم هزاران سال پیش شعر داشتیم. 

خوب میایم مراحل رو بررسی می   کنیم؛ یک جامعه مثل کودک 

می مونه. وقتی به دنیا میاد، قطعًا نمیتونه صحبت کنه، صحبت 

کردن رو یاد میگیره، کم کم نوشتن رو یاد میگیره، بعد میتونه 

شاعر بشه اگر استعدادشو داشته باشه. جامعه هم به همین 

شکل، وقتی ما میایم میگیم از دو هزار سال پیش شعر داشتیم، 

از هزار و خورده ای شعر داشتیم؛ پس این جامعه  ی ما به یک 

بلوغی رسیده؛ ولی اینکه مِن نوعی بخوام به اون  بلوغ برسم، 

اواًل باید یک استعداد ذاتی داشته باشم، دوما کتاب زیاد خونده 

باشم، می بینید که شاعرهای موفق ما، نود و نه درصدشون اشعار 

قبل از خودشون رو از حفظ بودن؛ ولی االن اینقدر تاریخ برامون 

تکرار میشه تا بهمون بفهمونن این سرگذشت ملتی هست که 

کتاب نمیخونه.

سرانه   ی مطالعه در ایران تقریبًا 12دقیقه در شبانه   روز هست. در 

مورد این نظر خاصی ندارین؟؟

فقط میتونم بگم خیلی متأسفم. من قبل از اینکه تدريس بکنم، 

خبرنگار بودم و این شغلم ایجاب میکنه که از مسائل اجتماعی 

دور نباشم و اولویت اول من باشه. ببینید که توی این برهه   ی 

زمانی، جامعه    ای که کتاب نخونه، گفتم یک بار دیگه هم، اونقدر 

براش تاریخ تکرار میشه که حفظ کنه؛ پس کتاب بخونیم هرچی 

که میتونیم.

استاد در نهایت توصیه های شما به   عنوان یک استاد باتجربه   ی 

ادبیات به نویسندگان جوان چیست؟

بارها گفتم و یک بار دیگه هم می گم که باید کتاب بخونیم. بارها 

شده بچه   ها از من پرسیدن برای خوب صحبت کردن باید چیکار 

کنیم؟! درسته یک سری فنون داره، یک سری علم داره؛ ولی باید 

قبل از اون یک سری دایره   ی لغات داشته باشی تا بتونی صحبت 

کنی. خیلی از بچه   های ما دایره   ی لغات ندارن؛ دایره   ی لغات ما 

زمانی رشد میکنه که ما کتاب خونده باشیم. نسل جدید ما این 

رو به   عنوان یک نقطه ضعف دارن؛ به این دلیل که بچه   های ما 

االن کتاب نمیخونن و دایره   ی لغات رو ندارن.

https://www.mefda.ir/
news/245618/%D%8AF%D%8B%3D%8AA-
%D%8A%8D%-87%9D%82%9D%84%9D-85%9
%D%8B%4D%8AF%D%-86%9DA%86%D%-87%9D%8A7
%D%84%9D%8B%2D%8A%7D%85%9D%8A%7D%8AA
%DB8%C-%D%8AF%D%8A%7D%8B%1D%8AF
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https://www.mefda.ir/news/245618/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mefda.ir/news/245618/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mefda.ir/news/245618/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.mefda.ir/news/245618/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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انار خورونانار خورون

41



سالم سالم 
با مسابقه ی این قسمت از نشریه در خدمتتون هستیم. تعداد 

زیادی از شما، دوستداران نشریه ی انارستان، افرادی هستید 

که رؤیای نویسنده شدن را در سر می پرورانید. اما واقعًا میشه؟ 

چجوری میتونم؟ من حتی نمیدونم در قدم اول باید چیکار 

کنم؟ من استعدادشو ندارم!

آره دوست عزیزم میشه، میتونی انجامش بدی، نویسنده یکی 

از سمج ترین افراد روی کره ی زمینه که افسانه ی استعداد رو 

میتونی در سطل زباله ی اتاقش پیدا کنی!

اما نویسندگی هم نیاز به تمرین داره، اگه اول کار هستی و 

برای  ایده ای  و  برای مجالت معتبر متن می نویسی  یا حتی 

شروع نداری، از احساسات پنجگانه ات شروع کن؛ آواز پرنده ای 

تازه دمی که استشمام می کنی، گل  که می شنوی، عطر چای 

تازه چیده شده ای که می بینی، سعی کن همه را بنویسی، کم کم 

ایده های الهام بخش دیگه هم چراغ ذهنت رو روشن خواهند 

کرد. »نیکالس اسپارکس« کتاب معروفی دارد به نام »پیاده روی 

به یادماندنی« که فیلمی هم از روی آن ساخته شده است. شاید 

دوست داشته باشی این فیلم رو هم ببینی.

 

تمرین مسابقه ی این هفته، رفتن به پیاده رویه.

پیاده روی...!؟

آره، قراره شما یه پیاده روی کوتاه اما عمیق رو تجربه کنید و از 

حواس پنجگانه تون حسابی کار بکشید. بالفاصله که رسیدید 

خونه، گوشی همراهتون رو بردارید و برای آیدی من، 

Nematizadehh@، چیزهایی که دیدید، شنیدید، بوییدید و 

لمس کردید رو توصیف کنید.

»کتاویو پاز« می گوید:

گام هایی  با  می سرایم.  پیاده روی  حین  در  را  شعرهایم  من 

از  بعد  می کنم.  کشف  را  سطرها  ضرب آهنگ  برمی دارم،  که 

پیاده روی فقط باید شعر را روی کاغذ پاک نویس کنم.

در این قسمت هم تقدیر می کنیم از خانم »ثمین سهرابی« و 

خانم »افروز قطب زاده« که برندگان مسابقه ی قبلی ما شدند. 

یادتون نره ها! ما یه هدیه ی کوچولو هم به رسم یادبود براتون 

تهیه کردیم که برای هماهنگی های بیشترش حتما باهام در 

ارتباط باشین.

زمانی، شاید حاال هم، در توجیه خالء وجود عشق رمانتیک 

در ازدواج های سنتی این عقیده وجود داشت که زوج جوان 

به تدریج عشق هم  زندگی مشترک شوند،  با هم وارد  وقتی 

در میانشان شکل می گیرد، و چنین عشقی از هیجانات عشق 

رمانتیک ماندگارتر است.

نوشتن  درباره ی  اما  نیستم؛  مطمئن  سنتی  ازدواج  درباره ی 

شدن  نویسنده   فرآیند  طی  نوشتن،  به  عشق  که  معتقدم 

به تدریج بیشتر و بیشتر می شود.

سابقه
م

ی زاده
مونا نعمت

مونا نعمتی زاده
رشته ی علوم تغذیه 
ورودی بهمن 98
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