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»سخن سردبیر«
کمی هم که شده کوتاه بیائیم.

کمی هم که شده یکدیگر را دوست داشته باشیم.
کمی هم که شده سراغ یکدیگر را بگیریم. 
کمی هم که شده دست همدیگر را بگیریم. 

زمانی خواهد رسید که شیپور بزرگ، ساز و دهل هایمان را خاموش می کند...
دیر یا زود اما قطعًا!

هوای همدیگر را داشته باشیم تا هوایمان را داشته باشند.
آن چــه همــراه مــا خواهــد آمــد کــه از آن دل کنــده باشــیم و آن چــه کــه همــراه خــود 

نگــه داشــته ایــم، مــا را رهــا خواهــد کــرد.
ــان  ــه رهایم ــه آن ک ــپاریم ب ــد و دل س ــی کن ــا دل م ــه از م ــه ک ــم از آن چ دل بکنی

ــرد. ــد ک نخواه
کمی هم که شده به روشی دیگر خودخواهی کنیم...

بیائیم به جای خود را خواستن، با دگرخواهی خودمان را بخواهیم.
شاید کار راحتی نباشد؛ اما به نظر می رسد این گونه بهتر باشد! 

حاصل عمر تلف کرده و ایام به لغو

                                                    گذرانیده، به جز حیف و پشیمانی نیست 

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی

                                                         به عمل کار برآید به سخندانی نیست      

یه فانوس نشر
شماره هشتم - اردیبهشت 1401 4

ــن پناهــگاه خــود  ــودم، بزرگ تری ــرور ب ــه قلــب خــود مغ مــن در گذشــته ب
ــدا  ــل خ ــر در مقاب ــه اگ ــردم ک ــر می ک ــتم، و فک ــم می دانس ــم قلب را در عال
در صحــرای محشــر مــورد عتــاب قــرار بگیــرم، فقــط قلــب خــود را عرضــه 
می کنــم و زمیــن و آســمان و فرشــتگان مــرا ســجده می کننــد؛ امــا وای بــر 
مــن چــه ورشکســته ام چــه ناچیــز و ناتوانــم، پرکاهــی در عالــم وجــود کــه 
بــه قلــب خــود ایــن قــدر بنــازد؟! هیهــات... هیهــات... ای علــی بــه تــو پنــاه 
مــی آورم، قلــب خــود را بــه تــو مــی دهــم، تــو مــرا در مقابــل خــدای بــزرگ 

شــفاعت کــن. 

»علی)ع( زیباترین سرودهء هستی« -  شهید دکتر مصطفی چمران

»کالم شهید«
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نداشــتم ولــی خــب کار آنچنــان پیــش نرفــت و نتیجــه 
ــا اینکــه حتــی یکســری از نماینــده  ای حاصــل نشــد، ب
هــا بــا مســئولین وزارت خانــه در ارتبــاط بودنــد و از آن 
ــتان  ــان دوس ــی خــب هم ــد ول ــی کردن ــری م ــا پیگی ه
ــه  ــن بچ ــده از ای ــی بن ــیدند و وقت ــه نرس ــه نتیج ــم ب ه
ــن کار  ــه ای ــم ک ــی گرفت ــی مشــورت م ــرم باالی ــای ت ه
ــه  ــا را از ادام ــا م ــم آن ه ــام بدهی ــد انج ــور بای را چط
ــا: بچــه  ــد کــه مث ــری کار نهــی هــم مــی کردن و پیگی

هــا حمایــت نمــی کننــد ، بــه موقــع اجتمــاع 
نمــی کننــد ، مســئولین علیــه 

مــی  جبهــه  شــما 
گیرنــد و تــوپ آن هــا 
ــر اســت، کاری نمــی  پ

ــال  ــی و امث ــی بکن توان
.  . هــا.  صحبــت  ایــن 

مــا هــم قطعــا بــا شــنیدن 
ایــن مطالــب انگیــزه ای 

مطالــب  پیگیــری  بــرای 
نداشــتیم.

ــه  ــود ک ــی ب ــا زمان - : آی
ــید»  ــوال بپرس ــود س از خ

چــرا مــن بایــد اینــکار 
ــه  ــه چ ــر بل ــم؟« اگ رو بکن

ــی  ــان م ــه خودت ــی ب جواب
ــد؟ دادی

- : در خصــوص ســوال دوم، می دانید 
ــه از انســان ســر  ــاری ک ــر رفت ــه ه ک

مــی زنــد ریشــه در ایدئولــوژی و تفکــر 
او دارد. در تفکــر مــا، اینکــه چــرا »مــن« 

ــی  ــم جایگاه ــام بده ــد کاری را انج بای
ــه  ــبت ب ــود را نس ــه خ ــون هم ــدارد، چ ن

اتفاقــات پیرامــون مســئول می دانیــم و اگر 
بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه یــک کار بایــد 

ــرای  ــر اول ب ــان را نف ــا خودم انجــام شــود م
شــروع کار مــی دانیــم و اگــر هــم مســیر ایــن 

کار ســخت باشــد، لــزوم و ارزش آن کار مــا را وادار مــی 
کنــد کــه ســختی را تحمــل کنیــم. بنابرایــن از خودمــان 
نمــی پرســیم کــه چــرا مــا بایــد ایــن کار را انجــام بدهیم.
- اگــر ممکــن هســت هســته اولیــه ای کــه روی 
ــد و  ــی کنی ــد را معرف ــز ش ــوع متمرک ــن موض ای

ــد؟ اینکــه چطــوری تقســیم کار مــی کردی
- هســته ی اولیــه کــه بــه روی ایــن کار متمرکــز 
ــن  ــجوی همی ــر دانش ــد. دو نف ــر بودن ــه نف ــدند س ش
دانشــگاه)بنده و یکــی از دوســتان در شــرف فــارغ 
خــارج  دوســتان  از  نفــر  یــک  و  التحصیلــی( 
دانشــگاه کــه بــه مســائل حقوقــی آشــنا بودنــد.
ــه  ــته اضاف ــن هس ــه ای ــر ب ــم دو نف ــه کار ه در ادام
ــم  ــا ه ــف ب ــای ارتباطــی مختل ــا از راه ه ــدند. م ش
ــی  ــرد خاص ــب ف ــم و خ ــاط بودی ــتمر در ارتب مس
محــور یــا بــه قولــی رئیــس نبــود و همــه در کنــار 
هــم نظــرات مختلــف مــی دادیــم و طی جلســات 
و گفــت و گــو هــا و اســتفاده از تجربیــات 
دیگــران بــه جمــع بنــدی مــی رســیدیم و کار 

ــم. ــی بردی را پیــش م
فضــای تعامــل هــم دوســتانه و برادرانــه بود و 
بســتر آشــنایی مــا بــا هــم و دوســت خــارج 

دانشــگاهی، بســیج دانشــجویی بود.
مــورد  در  امــکان  صــورت  در   -
مشــوق هــا و موانعــی کــه در طــول 
ــد  ــس کردی ــد و لم ــیر دیدی مس
ــه ای  ــا نقط ــد و آی ــح دهی توضی
ــد  ــان بگویی ــه خودت ــه ب ــود ک ب
» ولــش، اصــا بــه مــن چــه؟«
- مشــوق هــای زیــادی وجــود 
نداشــت ولــی خــب بخشــی از 
ایــن تشــویق هــا از طــرف همــان 
ــی  ــه حق ــان ک ــتان خودم دوس
ــود،  ــده ب ــع ش ــا ضای از آن ه
اتفــاق مــی افتاد.البتــه مشــوق 
ــن هســته ی ســه  ــی همی اصل
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ــی  ــم م ــی رق ــی اتفاقات ــان زندگ ــات در جری ــی اوق گاه
خــورد کــه باعــث مــی شــود وقتــی دوســتی کــه مثــا 
یــک ســال از یکدیگــر بــی خبــر بــوده ایــم، مــا را ببینــد 
ــد:  ــه خاصــی مــی گوی ــا طمأنین ــگاه همــراه ب ــک ن ــا ی ب

ــر کــردی! چقــدر تغیی
ــا  ــراه ب ــر هم ــک تغیی ــد، ی ــس رش ــر از جن ــک تغیی ی
تعمیــق کــه نــگاه مــا بــه اتفاقــات پیرامــون را تغییــر مــی 
دهــد و بــه نوعــی تبدیــل مــی شــویم بــه یــک فــرد دیگر 
کــه معمــوال بــا یــک ارتقــاء ســطح همــراه اســت. مثــل 
ــال  ــه دنب ــه ب ــودرام ک ــریال مل ــک س ــخصیت اول ی ش
یکســری حــوادث تــراژدی مجبــور بــه شــناخت پتانســیل 
هــای درونــی خــود شــده و پــس از کشــف هویــت درونــی 
خــود، دیگــر آن فــرد ضعیــف گوشــه گیــر نیســت. مشــابه 
ــان  ــک م ــک ت ــی ت ــر زندگ ــا در سرتاس ــال ه ــن مث ای
ــوت  ــه ای خل ــال گوش ــد س ــد از چن ــی بع ــت و وقت هس
ــا  ــن کــی هســتم؟ قطع ــان بپرســیم م ــم و از خودم کنی
ــد کــه شــمایل  بخــش عظیمــی از پاســخ، حوادثــی بودن
کنونــی مــا را ســاختند مثــل یــک کــوره ی آجرپــزی. . .

ــم  ــنا رفتی ــتان آش ــی از دوس ــراغ یک ــماره س ــن ش در ای
ــات رخ  ــن اتفاق ــابه ای ــرای او مش ــته ب ــال گذش ــه س ک
ــن  ــات ای ــان جزئی ــه در جری ــد از اینک ــخصا بع داد و ش
ماجــرا قــرار گرفتــم مثــل یــک ســریال درام ابرقهرمانــی 
از تمــام ســکانس هــای ایــن ســریال لــذت بــردم.

در خدمــت حســین ذوالفقاریــان هســتیم دانشــجوی 
علــوم  دانشــگاه  پزشــکی  رشــته   ۹۵ ســال  ورودی 
پزشــکی گلســتان کــه ســال گذشــته درگیــر پرونــده ای 
ــد. ــم خواهن ــه خواهی ــه ماجــرای آن را در ادام شــدند ک

ــی  ــان. خیل ــای ذوالفقاری ــم آق ــام علیک - : س
ــریه  ــار نش ــه در اختی ــی ک ــت زمان ــون باب ممن

ــتید. ــوس گذاش فان
- : بنــده هــم عــرض ســام و ادب دارم خدمــت شــما و 
ــت شــما هســتم. ــز. در خدم ــان عزی ــام نشــریه خوان تم

- : لطفــا در ابتــدا بــه صــورت خاصــه از نحــوه ی 
ورود بــه کار تــا نهایــت ســرانجام کار بفرماییــد.

- : بسم اهلل الرحمن الرحیم
خــب در مــورد موضــوع شــهریه ، همــان طــور کــه مــی 
ــال ۹۲  ــتان از س ــکی گلس ــوم پزش ــگاه عل ــد دانش دانی
ــق  ــمی از طری ــورت رس ــه ص ــس را ب ــجویان پردی دانش
کنکــور جــذب کــرد.از زمانــی کــه ایــن دانشــجویان وارد 
دانشــگاه شــدند مســئله ی شــهریه از مســائل جــدی و 

ــود. ــس ب حاشــیه ســاز در دانشــکده پردی
ــرم  ــب از ت ــتم و خ ــال ۹۵ هس ــودم ورودی س ــده خ بن
ــوص  ــکاتی در خص ــه مش ــنیدم ک ــی ش ــا م ــی ه باالی
پرداخــت شــهریه و اختــاف نظــر هایــی بین دانشــجویان 

ــود دارد. ــئولین وج و مس
ــه عنــوان تــرم پاییــن تــری هــا ایــن مســائل  مــا هــم ب
را مــی دیدیــم و چــون هویــت خاصــی در دانشــگاه 
ــه دانشــگاه ترمــک خطــاب  نداشــتیم و در اوایــل ورود ب
مــی شــدیم)!( خــب کاری نمــی کردیــم و منتظــر بودیــم 
دانشــجویان بــا ســابقه تر چــه اقداماتــی انجام مــی دهند.

ــا  ــا ب ــم انجــام شــد مث ــی ه ــک ســری اقدامات ــه ی البت
هماهنگــی دانشــجویان دندانپزشــکی تجمعاتــی صــورت 
گرفــت، اعتــراض هایــی اتفــاق افتــاد کــه البتــه شــخص 
بنــده در آن زمــان اطاعــی در مــورد ایــن اعتــراض هــا 

جواد ایزدی
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و  بیــن مــا  افکنــی  اختــاف  انظباطــی،  در کمیتــه 
دانشــجویان بــه وســیله اتهاماتــی کــه بــه ما وارد می شــد.
ــی  ــی و گاه ــورت علن ــه ص ــا ب ــع ه ــم در جم ــی ه گاه
هــم بــا واســطه تهدیــد صــورت مــی گرفــت کــه 
ــاورم. ــان نی ــه می ــمی ب ــم اس ــی ده ــح م ــده ترجی بن
کــه  کردیــم  مــی  تصــور  ابتــدا  همــان  از  البتــه 
هــا  رفتــار  بعضــی  و  اســت  ســختی  راه  راه،  ایــن 
بعضــی  انصافــا  امــا  کردیــم  مــی  بینــی  پیــش  را 
مــوارد بــه هیــچ وجــه قابــل پیــش بینــی نبودنــد.
الحمــدهلل کــه از پیگیری کار پشــیمان نشــده و نیســتیم...

- بــا توجــه بــه تجربــه ی بدســت آمــده، چــه از 
نظــر آشــنایی بــا نیازمنــدی هــای مختلــف یــک 
ــن  ــای ای ــختی ه ــر س ــه از نظ ــری چ ــه گ مطالب
راه، آیــا در صــورت مشــاهده مــوارد مشــابه تــن 
ــه  ــه توصی ــد؟ چ ــی دهی ــی م ــن اقدامات ــه چنی ب
ــکات  ــا مش ــوارد ی ــا م ــه ب ــرادی ک ــرای اف ای ب
ایــن چنینــی برخــورد مــی کننــد داریــد؟
- بــا توجــه بــه تجربــه هایــی کــه بــه لطــف خــدا شــامل 
حــال مــا شــد تنهــا توصیــه ای کــه مــی توانــم کنــم چــه 
در حــوزه مطالبــه گــری چــه در هــر حــوزه ی دیگــری 
کــه مــی خواهنــد کاری انجــام بدهنــد ایــن اســت 
ــه  ــا ن ــد واقع ــام بدهن ــد انج ــی خواهن ــه م ــه کاری ک ک
ــه حتــی دوســتان و آشــنایان  ــواده ن ــا خان ــرای خــود ی ب
ــد. ــام بدهن ــدا انج ــود خ ــرای خ ــط ب ــط و فق ــه فق بلک
ــک کاری  ــی ی ــک دلیل ــه ی ــن اســت شــما ب چــون ممک
ــیمان  ــدا از آن پش ــی بع ــد ول ــام بدهی ــود انج ــرای خ ب
بشــوید امــا مطمئــن باشــید کاری کــه بــرای خــدا انجــام 
ــی  ــکل و اتفاق ــا مش ــه ی ــختی و ضرب ــر س ــود ه ــی ش م
ــات را مــرور مــی  بیفتــد ســرانجام کار وقتــی ســیر اتفاق
کنیــد متوجــه مــی شــوید علــت آن قــدر ارزشــمند اســت 
ــت کوچــک  ــا عل ــاس ب ــت وارده را در قی ــر مصیب ــه ه ک
خواهیــد دیــد و در نهایــت احســاس رضایــت خواهید کرد.
ــابه  ــکات مش ــا مش ــر ب ــه اگ ــوال ک ــن س ــورد ای در م
ــی  ــام م ــات را انج ــن اقدام ــاره ای ــد دوب ــورد کنی برخ
ــه ای  ــان روحی ــه هم ــی ک ــم در صورت ــد بگوی دهید،بای

ــط  ــم توس ــاز ه ــد ب ــود، باش ــا ب ــری کار ه ــه در پیگی ک
بنــده و یــا دوســتان بنــده آن کار صــورت خواهــد گرفــت.
ــام داده  ــت انج ــن عل ــه ای ــان را ب ــا کار هایم ــون م چ
ــخصی  ــع ش ــا مناف ــم، مث ــور بگوی ــه ط ــه، چ ــم ک بودی
ــاد  ــک فس ــای ی ــا افش ــا مث ــه ی ــک روی ــاح ی ــا اص ی
نبــوده اســت، بلــه ایــن هــا هــم بــود ولــی اصــل نبــوده 
ــان  ــازی، آرم ــدن س ــان تم ــا هم ــی م ــئله ی اصل و مس
ــت، مخصوصــا  گرایــی و نهایــت پاکــی و صداقــت و عدال
عدالــت، در اجــرای قوانیــن و بــرای رســیدن بــه اهــداف 
بزرگتــری مثــل تمــدن اســامی یــا نظــام اســامی بــوده 
ــرار  ــی ق اســت و ان شــاءاهلل کــه مــورد توجــه حــق تعال
گرفتــه باشــه، البتــه در هــر کاری هــم کــه انجــام شــد 
ــا  ــن کار ه ــدا را در ای ــت خ ــوس دس ــور ملم ــه ط ــا ب م
ــد  ــه کار ناامی ــا از ادام ــه م ــی ک ــان های ــم، چــه زم دیدی
ــا یــک امــداد الهــی  شــده بودیــم ولــی خــدای متعــال ب
مــا را بــه ایــن مســیر امیــدوار کــرد و دوبــاره پیگیــری هــا 
ــی توانســتیم  ــه عنایــت حــق تعال رو از ســر گرفتیــم و ب
تــا حــدودی بــه موفقیــت هایــی برســیم. البتــه ایــن راه 
ــد هــا  ــه صــورت کامــل فراین ــوز هــم ب ــه دارد و هن ادام
ــه ان  ــتیم ک ــاش هس ــا در ت ــت و م ــده اس ــاح نش اص
شــاءاهلل تــا اخــر مســیر ثابــت قــدم بمانیــم و امیدواریــم 
ــد. ــر بفرمای ــه خی ــم ب ــه را خت ــت هم خــدا آخــر و عاقب
ــا  ــد ی ــه ای داری ــرف نگفت ــر ح ــر اگ - در آخ
ــیده  ــما پرس ــتید از ش ــت داش ــه دوس ــوالی ک س
شــود کــه راجــع بــه آن صحبــت کنید،بفرماییــد.
- خیــر، آرزوی ســعادت و عاقبــت بــه خیــری بــرای همــه 
زیــر ســایه حجــت محــض زمــان مهــدی صاحــب الزمــان 

عــج ان شــاءاهلل.
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ــه در  ــتانی ک ــاوه دوس ــه ع ــود ب ــان ب ــره ی خودم نف
ــم. ــا ایشــان در ارتبــاط بودی حــوزه بســیج دانشــجویی ب

در مــورد موانــع هــم کــه خیلــی زیــاد. . . از خانــواده ی 
ــتان و بعضــی از مســئولین  ــا بعضــی از دوس ــان ت خودم
کــه مانــع تراشــی مــی کردنــد و بــه هیــچ وجــه پاســخگو 
ــدند. ــی ش ــم م ــا ه ــری م ــع پیگی ــی مان ــد، حت نبودن

ــم در  ــی دیدی ــی مســئولینی م ــه وقت ــود ک ــی ب روز های
ــول  ــه ق ــتند و ب ــه ای نداش ــائل دغدغ ــن مس ــورد ای م
معــروف اصــا در بــاغ نبودنــد و نمــی دانســتند چــرا بایــد 
بــه ایــن مســئله ورود کننــد، عــده ای هــم کــه رفتــار و 
گفتــار و برخــورد هایشــان ایــن پیــام را بــه مــا القــاء مــی 
کــرد کــه بــه هیــچ عنــوان دنبــال احقــاق حــق و عدالــت 
نیســتند، بلکــه ســعی در حفــظ جایــگاه و مقــام و منصب 
خــود دارنــد. از طرفــی چــون مطالبــه گــری مــا بــا منافع 
شــخصی پســت ایــن افــراد، در تعــارض بــود بنابرایــن از 
ــد کار  ــد و در رون راه هــای مختلــف مخالفــت مــی کردن
تعلــل ایجــاد مــی کردنــد تــا کار بــه نتیجــه نرســد، بعضی 
هــم هدفشــان ایــن بــود کــه خودشــان را بــه بانــد فســاد 
ــتفاده  ــا اس ــن مافی ــع ای ــد و از مناف ــل کنن ــود وص موج
کننــد؛ غافــل از اینکــه متــاع الدنیــا پســت و فانــی اســت.

ایــن  چــرا  پرســیدیم  مــی  خودمــان  از  هــم  مــا 
وضعیــت وجــود دارد و افســوس مــی خوردیــم امــا 
ــا  ــه م ــه ب ــیدیم ک ــه نرس ــن نتیج ــه ای ــت ب ــچ وق هی
ــل  ــی از عل ــتیم یک ــی دانس ــون م ــی دارد، چ ــه ربط چ
ــط  ــار غل ــت رفت ــا در حقیق ــخگویی ه ــدم پاس ــن ع ای
ــن  ــر ای ــت و اگ ــوده اس ــته ب ــجویان در گذش ــا دانش م
ــچ  ــاید هی ــد ش ــی ش ــت م ــدا درس ــان ابت ــه از هم روی
ــد. ــی آم ــود نم ــه وج ــال ب ــات ح ــن اتفاق ــدام ازای ک

ــای کار  ــا انته ــدا ت ــجویان در ابت ــش دانش - واکن
بــه ایــن حرکــت شــما چطــور بود؟آیــا لحظاتــی 

بــود کــه از دوســتان خــود گلــه منــد بشــوید؟
ــوند. ــی ش ــیم م ــته تقس ــه دو دس ــا ب ــجویان م - دانش

گروهــی هیــچ دغدغــه ای نداشــتند. البتــه چــون مســئله 
مالــی بــود ، همــه قبــول داشــتند بــه نتیجــه رســیدن بــه 
ــات  ــابقه اقدام ــه س ــه ب ــا توج ــی ب ــت ول ــه اس ــع هم نف

متعــدد شکســت خــورده در گذشــته، ایــن افــراد ناامیــد 
بودنــد و همــکاری آنچنانــی نداشــتند و پیــش فــرض آن 
هــا ایــن بــود کــه ایــن کار هــم شکســت خواهــد خــورد.

البتــه بنــده هیــچ دانشــجویی ندیــدم کــه مانــع پیگیــری 
کار باشــد یــا بــه قــول معــروف زیــر آبــی بزنــد ولــی خب 
بــا عــدم همــکاری ایــن دوســتان مــا بــه ایــن نتیجــه مــی 
رســیدیم کــه راضــی بــه ایــن کار نیســتند و خــب کمــی 
هــم از ایشــان گلــه منــد می شــدیم ولی نــه به ایــن علت 
کــه همــکاری نمــی کننــد، بــه ایــن علــت کــه بــرای حق 
خودشــان ارزش قائــل نیســتند، و البتــه خــود ایــن رفتــار 
ــت. ــاری هاس ــن ناهنج ــی از همی ــأ بعض ــه منش منفعان

از طرفــی از همــان ابتــدا هــم انتظــار حمایــت آنچنانــی 
از ایــن دوســتان نداشــتیم البتــه بعضــی از دوســتان هــم 
واقعــا حمایــت مــی کردنــد هــم از لحــاظ مالــی ، هــم از 
ــردن. . . ــرج ک ــرو خ ــی آب ــتن و حت ــت گذاش ــاظ وق لح

بعضــی از ایــن دوســتان بــرای ثبــت شــکایت بــه دیــوان 
عالــی همــکاری کردنــد و بــرای مشــاوره ی حقوقــی هــم 
هزینــه پرداخــت کردنــد و بنــده از همیــن جــا از تمامــی 
ایــن دوســتان تشــکر مــی کنــم. و خــدا رو شــکر کار هــم 

بــه نتیجــه رســید و مــا شــرمنده ایشــان نشــدیم.
ــه دو  ــه همیــن خاطــر ابتــدا گفتــم کــه دانشــجویان ب ب
دســته تقســیم مــی شــدند، عــده ای راضــی بــه همــکاری 
نبودنــد و عــده ای واقعــا همــکاری کردنــد و مؤثــر بودنــد.

- آیــا اقداماتــی علیــه تیــم شــما صــورت 
ــز چنیــن رفتــاری  ــت طــوری کــه هرگ گرف
ــمت  ــه س ــید و ب ــرده باش ــی نک ــش بین را پی
پشــیمان شــدن از ادامــه پیگیــری تمایــل کنیــد؟

- اقداماتــی علیــه مــا صــورت گرفــت مخصوصــا از 
ــا  ــا م ــرد ب ــار س ــا رفت ــه ب ــئولین ک ــی مس ــرف بعض ط
ــن  ــجو را از بی ــک دانش ــأن ی ــد و ش ــی کردن ــورد م برخ
مــی بردنــد و آشــکارا مانــع تراشــی مــی کردنــد.

مثــا از دوســتان در شــرف فــارغ التحصیــل کــه پیگیــر 
امــور مربــوط بــه فــارغ التحصیلــی بــود دچــار یکســری 
موانعــی مــی شــد بــه صورتــی کــه ســدی در راه دریافــت 
مــدرک ایشــان بــه وجــود آمــد. یــا مثــا ایجــاد پرونــده 



یه فانوس نشر
11شماره هشتم - اردیبهشت 1401

یــا اگــر اطرافمــان آدم هــای ناامیــد باشــند و بــا آن هــا نشســت و برخاســت کنیــم، کــم کــم بعیــد نیســت مــا مثــل 
همدیگــر شــویم. مگــر اینکــه خودمــان را بــا ایمــان واکســینه کــرده باشــیم: ایمــان بــه خــدا، ایمــان بــه هــدف،  ایمــان 

ــت. ــای ماس ــن باوره ــا همی ــرکات م ــه و روح ح ــور محرک ــع موت ــیر و... . در واق ــتی مس ــه درس ب
بــه مســائل  کافــی  ایمــان  اســت کــه حتــی کســی کــه  قــدر مهــم  آن  قلبــی  بــاور  و  ایمــان  مســئله 
رســیدن  و  اســت  قابــل دسترســی  کــه هدفــش  دارد  ایــن  بــه  محکــم  بــاور  امــا  نــدارد،  هــم  معنــوی 
موجــب شــود  بــاور محکــم  و همیــن  دارد  دیگــران  یــا  بــرای شــخص خــودش  زیــادی  ثمــرهء  آن  بــه 
کنــد. پیــدا  دسترســی  هدفــش  از  توجهــی  قابــل  هــای  بخــش  بــه  کنــد،  تــاش  توانــش  نهایــت  تــا 
پــس باورهــای قلبیمــان را تقویــت کنیــم و بدانیــم ایــن تقویــت چــه در خودمــان چــه در دیگــران، رســیدن بــه هــدف 

را برایمــان تســهیل مــی کنــد. 
اگــر بخواهیــم بــه هــدف غایــی خــود برســیم تــوکل بــه خداونــد بســیار کمــک کننــده و راهگشاســت. در واقــع 

اگــر درســت نــگاه کنیــم همــهء ماجــرا همــان تــوکل اســت:( 
بــه عنــوان نکتــهء پایانــی یادمــان باشــد اگــر بــه صــورت جمعــی بــه ســمت یــک هــدف حرکــت کنیــم 
راحــت تــر بــه آن مــی رســیم پــس امیــد را بــه هــم هدیــه دهیــم تــا در مســیر رســیدن بــه هــدف 

باهــم برویــم و همدیگــر را تنهــا نگذاریــم و جامعــه ای امیــدوار داشــته باشــیم. 
سامت و امیدوار باشید... 

زندگی خالی نیست 
مهربانی هست سیب هست ایمان هست 

آری تا شقایق هست زندگی باید کرد 
»سهراب سپهری«
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ــار بنشــیند. درختانــی کــه زردی پاییــز را بــه جــان خریــده انــد و ســرمای  بهــار مــی آیــد تــا امیــد درختــان بــه ب
ــود.  ــهء حیاتشــان ب ــدن و ســبز شــدن مای ــه مان ــد ب ــد؛ و امی ــار بیای ــا به ــد ت ــی ســر خــم نکــرده ان زمســتان را، ول
ــد. ــم نگردان ــان را خ ــتانی قامتش ــرمای زمس ــزی و س ــاد پایی ــه ب ــد ک ــی بینن ــبزی را م ــگ س ــی رن ــا درختان تنه

امید واژه ایســت که بارها آن را شــنیده ایم و در زندگی لمســش کرده ایم. امید معجزهء زندگی انســان هاســت.
بارهــا و بارهــا شــاید ناامیــد شــده ایــم ولــی بــاز امیــد ماننــد شــعله ای در دلمــان درخشــید و ادامــه داده 

ایــم. شــاید در راه زندگــی، عــده ای بــه مــا بگوینــد راهــی کــه مــی رویــد فایــده ای نــدارد، کاری کــه 
مــی کنیــد اشــتباه اســت تــا جایــی کــه مــا را از اهدافمــان ناامیــد کننــد. امــا آنچــه آن هــا مــی گویند 
اهمیتــی نــدارد چــرا کــه چیــزی اگــر امــکان رخ دادنــش وجــود داشــته باشــد، مــی تــوان بــه آن امید 
داشــت چــه همــه و همــه و حتــی خودمــان بگوییــم نمــی شــود چــه فقــط یــک عــدهء خــاص آیــهء 
یــأس بخواننــد و بگوینــد کاری کــه مــی کنیــد بــی نتیجــه اســت )حقیقتــاً نمــی توانــم زمانــی را 
تصــور کنــم کــه همــه معتقــد باشــند: مــی شــود(. البتــه نقــش مشــوق را نمــی تــوان در امیــدواری 
ــر کســی تشــویقمان  ــان اگ ــه همیشــه!( در کارهایم ــب )ن ــه اغل ــور ک ــان ط ــت، هم ــده گرف نادی

ــی  ــزه ای در آن نم ــا انگی ــرد ی ــی ک ــم. نم ــی دادی ــش نم ــم انجام دیدی
ــاالت  ــن احتم ــام قوانی ــدای از تم مــا بــه خداونــد ایمــان داریم. ج
برایــش  کاری  هــر  کــه  اســت. خدایــی  ممکــن 
دهیم. بیاییــم اهدافمــان را در راه خــدا قرار 
چطــور امــکان دارد در راه او تــاش 

ــد؟ ــک نکن ــا کم ــه م ــم و ب کنی
ــه حــال آن کــه ارزش  خوشــا ب
عمــرش را درک کنــد، بــرای 
ــا  ــران به ــی گ زندگــی اش هدف
در نظــر بگیــرد تــا موهایــش در 
هــدف  آن  مســیر 
جانــش  یــا  شــود  ســفید 

را فدای آن کند. 
این را هم در نظر بگیریم که 

بیمــاری  یــک  مثــل  ناامیــدی 
ــد باشــیم  ــر ناامی مســری اســت. اگ

محمدامین علیزاده
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ــی انگلیــس خواهــد توانســت رای ســایر  یعنــی کشــور 67 میلیون
کشــور هــا را ماننــد هنــد بــا جمعیــت تقریبــی 1.3۵۲.000.000 
بــی اثــر کنــد!!! یــا مــورد دیگــر )کــه اتفاقــا موضــوع ایــن رشــته 
متــن هــا هــم هســت( تاریــخ و نحــوه شــکل گیــری همیــن کشــور 
هــای دور و اطــراف خودمــان در خاورمیانــه ماننــد قطــر ، عــراق ، 
ســوریه ، امــارات و...  بعــد از جنــگ هــای جهانــی اول و دوم اســت 
، یعنــی سیاســت جعــل و اختــراع کشــور هــای در ظاهــر مســتقل 
ولــی ناپایــدار و ســایر مــوارد کــه بــه آن هــا اشــاره خواهیــم کــرد...

ــط  ــان توس ــر جه ــن ب ــدن قوانی ــه ش ــن دیکت ــت ای ــن اس ممک
ابرقــدرت هــا ترســناک بــه نظــر برســد امــا دهــه هاســت کــه ایــن 
ــخ  ــه شــده و طعــم تل ــل جهــان دیکت ــا و ســایر مل ــر م قوانیــن ب
آن را چشــیده ایــم ماننــد برخــورد دوگانــه در پرونــده هســته ای 
ایــران و رژیــم غاصــب صهیونیســتی ، پــس تنهــا  راه پیشــروی مــا 
قــوی شــدن و قــرار گیــری در صــف کشــورهای صاحــب 
قــدرت اســت و مســیر هــای دیگــر جــز 
ــت. ــش نیس ــی بی ــم و خیال ــن راه وه ای

چــه مایــل باشــیم و چــه متنفــر بازی 
قــدرت بــه شــدت در میــان کشــور 
ــال  ــدرت در ح ــب ق ــای صاح ه
اجراســت ، بــازی قدرتــی شــبیه 
مســابقه کشــتی . بــرای شــرکت 
ــاز  ــم نی ــتی ه ــت کش در رقاب
ــده  ــرکت کنن ــه ش ــت ک اس
ــد  ــده و قدرتمن ــی ورزی بدن
هــم  و  باشــد  داشــته 
ذهنــی آگاه بــه قوانیــن 
ــرای  ــتی. ب ــون کش و فن
شــرکت یــک ملــت در 
ــی  ــدرت جهان ــازی ق ب
ــاز  ــی نی ــز از طرف نی
بــه قــدرت نظامــی ، 
اقتصــادی ، سیاســی 
هــم  و  اســت  و... 
از طــرف دیگــر نیــاز 

ــازی. شــناخت  ــن ب ــن زمی ــه قوانی ــت ب ــن مل ــودن ای ــه آشــنا ب ب
ــز  ــردم نی ــوم م ــه عم ــتمداران بلک ــاز سیاس ــط نی ــه فق ــن ن قوانی
بایــد درک درســتی از صحنــه بــازی و تاریخچــه آن داشــته باشــند 
ــکل  ــت ش ــی درس ــن درک عموم ــه ای ــی ک ــت مادام ــی اس بدیه
ــود. ــد ب ــرزمین خواه ــک س ــردم ی ــار م ــرد شکســت در انتظ نگی

هــدف مــا از ســه قســمت گذشــته تــا کنــون نشــان دادن نحــوه 
ــری  ــه رهب ــی یعنــی تمــدن غــرب ب ــدرت فعل ــان ق ــازی صاحب ب
ــه  ــا ک ــان ه ــود ، هم ــطور ب ــن س ــدگان ای ــه خوانن ــکا ، ب آمری
سیاســت و نظــام بیــن الملــل فعلــی را پایــه گــذاری کــرده انــد.

ــه  ــون ب ــا و فن ــک ه ــه ای از تکنی ــا گوش ــان دادن تنه ــرای نش ب
کار رفتــه در ســاخت نظــام بیــن الملــل فعلــی بــه بررســی وضــع 
خاورمیانــه و همســایگان خودمــان پرداختیــم . بــه طــور خاصــه 
ــه  ــان ب ــه تاسیسش ــای خاورمیان ــور ه ــیاری از کش ــم بس گفتی
پنجــاه الــی صــد ســال گذشــته برمیگــردد. بــرای مثــال امــارات 
ــا همــان ســاحل دزدان قبلــی(،  قطــر و بحریــن  متحــده عربی)ی
تقریبــا پنجــاه ســال قبــل بــه صــورت کشــوری مســتقل شــناخته 
ــور  ــه کش ــت الحمای ــا تح ــرل ی ــت کنت ــل از آن تح ــدند و قب ش
ــدود  ــت ح ــا بودند.)کوی ــران و بریتانی ــون ای ــر همچ ــای بزرگت ه
10 ســال پیرتــر از ایــن کشــورها اســت!( یــا کشــورهای بزرگتــر 
ــگ  ــد از جن ــطین بع ــان، اردن و فلس ــوریه، لبن ــراق، س ــد ع مانن
ــایکس انگلیســی  ــن س ــن بی ــراردادی ننگی ــی ق ــی اول و ط جهان
ــدند.  ــاد ش ــایکس-پیکو*( ایج ــرارداد س ــوی )ق ــوی فرانس و پیک
محــدوده عــراق و اردن بــرای بریتانیــا و محــدوده ســوریه و 
لبنــان بــرای فرانســه ، فلســطین هــم منطقــه بیــن المللــی شــد!
در حقیقــت قــرارداد ســایکس پیکــو امپراتــوری قدرتمنــد عثمانــی 
ــش از  ــه روزگاری مرزهای ــامی ک ــد اس ــور قدرتمن ــن کش را ای
ــد  ــیده میش ــا کش ــا اروپ ــه ت ــه و از خاورمیان ــا خاورمیان ــا ت آفریق
تکــه تکــه کــرد و ترکیــه را بــه ماننــد تــه مانــده ای باقی گذاشــت.
بــه طــور مفصــل در قســمت هــای قبــل بــه بحــث وایبلیتــی )1(

یــا توانایــی بقــای مســتقل یــک کشــور پرداختیــم و گفتیــم هــر 
چــه کشــوری وســعت و جمعیــت بیشــتر ، زمیــن حاصــل خیزتــر 
، منابــع آب مناســب تــر و ... داشــته باشــد میتوانــد بــا اســتقال 

حقیقــی)۲( بیشــتری بــه حیــات خــود ادامــه دهــد.
 فکــر میکنــم بحــث روشــن تــر شــده اســت بــا تکــه تکــه کــردن 
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فروریختــن جــال و جبــروت تمــدن هــای بــزرگ و ابرقدرتمنــدان 
بســیار دور از ذهــن بــه نظــر میرســد!

چــه بســا هنگامــی کــه در مصــر باســتان یــک بــرده مصری شــکوه 
ــی  ــا هنگام ــت ی ــی نشس ــاره م ــه نظ ــه را ب ــرام ثاث ــی اه و بزرگ
کــه از دیــدن عظمــت مجســمه هــای غــول آســای فراعنــه مصــر، 
ــه خــود جــرات نمیــداد  تــرس در جانــش رخنــه میکــرد حتــی ب
دربــاره نابــودی تمــدن عظیــم فراعنــه فکــر کنــد چــه برســد بــه 
اینکــه احتمــال نابــودی آن امپراتــوری را بدهــد! امــا حــاال چنــد 
ــاب  ــدرت اعج ــام و ق ــود آن نظ ــار و پ ــه ت ــت ک ــال اس ــد س ص
انگیــزش از هــم پاشــیده و چنــان نیســت و نابــود شــده اســت کــه 
بــه ســختی میتوانیــم از میــان خــاک، تکــه هایــی از معابــد و کاخ 
هــای فروریختــه را بیابیــم . چــه بســیار تندیــس هــای خدایــان که 
صــد هــا ســال پرســتیده شــدند و قربانــی هــا بــه پایشــان قربانــی 
ــوم  ــد و معل ــون ان ــگران مدف ــای گردش ــر پ ــاال زی ــا ح ــدند، ام ش
نیســت چــه زمــان از ایــن حــال خفت بــار نجــات خواهنــد یافت ؟!
افــول و ســقوط مصــر باســتان یــک اســتثنا در تاریــخ نبــود. تمــدن 
ــز دوران  ــد ، روم و... نی ــن ، هن ــران ، چی ــر ای ــی نظی ــای بزرگ ه

صعــود و ســقوطی داشــته انــد.
ــدرت  ــک ق ــول ی ــگاه اول اف ــن اســت در ن ــه ممک ــن اگرچ بنابرای
بــزرگ، ناممکــن و عجیــب بــه نظــر برســد امــا عمیــق شــدن در 
تاریــخ ملــل مختلــف، خــاف ایــن نظــر را بــه اثبــات مــی رســاند. 
بــی شــک در حــال حاضــر قدرتمندتریــن تمدنــی کــه شــاهد آن 
هســتیم تمــدن غــرب بــه رهبــری آمریــکا اســت. امــا ایــن تمــدن 
ــه  ــت ک ــی اس ــته مدت ــد گذش ــای قدرتمن ــدن ه ــد تم ــز مانن نی
رونــد افــول خــود را آغــاز کــرده و قــدرت هــای نوظهــور در حــال 
ســربرآوردن هســتند، قــدرت هایــی ماننــد چیــن ، روســیه ، هند و 
البتــه ایــران و... در واقــع مــا در حــال یــک گــذار تاریخــی هســتیم 
و قــرار اســت شــاهد تغییــرات عظیــم ســاختاری در ســطح بیــن 

ــای سیاســت  ــرار اســت الفب ــم ق ــل باشــیم. شــاید اگــر بگوی المل
بیــن الملــل تغییــر کنــد اغــراق نکــرده باشــم چــرا کــه تمدنــی 
ــا  ــرده و ب ــاد ک ــا را ایج ــن الفب ــود ای ــه خ ــت ک ــول اس ــه اف رو ب
افــول ایــن تمــدن و پیشــران آن یعنــی آمریــکا ، ابرقــدرت هــای 

نوظهــور الفبــای جدیــدی را بــر جهــان دیکتــه خواهنــد نمــود 
کمــا اینکــه در طــی دو جنــگ جهانــی اول و دوم تمــدن 

ــل کــره  ــر ســایر مل ــای خــود را ب غــرب الفب
زمیــن دیکتــه کــرد. بــرای مثــال در حــوزه 

ســاختار اقتصــادی جهــان کافــی اســت 
بــه رونــد و تاریخ شــکل گیری ســازمان 
ــک  ــد بان ــزرگ اقتصــادی مانن هــای ب

جهانــی ، صنــدوق بیــن المللــی 
ــی  ــارت جهان ــازمان تج ــول و س پ

نگاهــی بیاندازیــد ، همگــی ایــن 
ــا اتمــام جنــگ  ــا ب ســازمان ه
ــال 1۹4۵  ــی دوم در س جهان
ــکا  ــروزی آمری ــس از پی و پ
ــه  ــا پای ــر ســایر کشــور ه ب
در  یــا  شــدند.  ریــزی 
ــی  ــاختار سیاس ــوزه س ح
کافــی اســت بــه تاریــخ 
شــکل گیــری ســازمان 
شــورای  و  ملــل 
نگاهــی  آن  امنیــت 

ســاختاری  بیاندازیــد 
کــه در آن ۵ کشــور پیــروز 

دوم  جهانــی  جنــگ 
دارای حــق وتو هســتند 

امیرحسین احمدی نیا قسمت چهارم

در جستجوی دم خروس بیرون زده!



عثمانــی،  همچــون  پهنــاوری  کشــور 
ــوری هــم تکــه  ــن امپرات ــزرگ ای ــدرت ب ق
تکــه شــد و کشــور هایــی بــا توانایــی 
بقــای مســتقل کمتــر شــکل گرفتنــد. 
ــر  ــا جمعیــت و وســعت کمت کشــورهایی ب
، در نتیجــه نیــروی نظامــی ، تحصیلکــرده 
، زمیــن حاصلخیــز  و آب مناســب کمتــر. 
کشــورهایی کــه عــاوه بــر اختافــات 
مــرزی بــا یکدیگــر اختافــات قومــی 
و مذهبــی نیــز بــا یکدیگــر داشــتند .
ــی   ــور های ــا  کش ــی اینه ــه تمام در نتیج
اختــراع شــدند کــه اگرچــه اســتقال 
حقوقــی )3( دارنــد امــا در حقیقــت بــرای 
ــور  ــه کش ــاج ب ــود محت ــات خ ــه حی ادام
هــای قدرتمنــد دیگــری هســتند و همیــن 
ــرب  ــکا و غ ــور آمری ــه حض ــوع زمین موض
ــن  ــت ای ــن امنی ــرای تامی ــه ب را در منطق

ــد. ــی کن ــه م ــا توجی ــور ه کش
بحــث تکــه تکــه شــدن عثمانــی بــه 
اینجــا ختــم نمــی شــود بــرای مثــال 
ــه و  ــون فرانس ــروز همچ ــای پی ــور ه کش
ــای  ــور ه ــاخت  کش ــد از س ــس بع انگلی
ــرده حاکمــان دســت نشــانده خــود  ــام ب ن
ــز  ــاکان نی ــتند و کم ــا گماش ــر آن ه را ب

ــکا و انگلیــس  ــد آمری ــی همانن کشــور های
ــود  ــی خ ــای امنیت ــتم ه ــق سیس از طری
حضــور ایــن دســت نشــاندگان در قــدرت 
را تــداوم مــی بخشــند. هماننــد آل ســعود 
 ، اردن  در  هاشــمی  آل   ، عربســتان  در 
آل نهیــان در امــارات و یــا آل خلیفــه 
ــوذ  ــا نف ــن ب ــای ممک ــا ج ــن و ت در بحری
در ســاختار هــای حاکمیتــی ســعی در 
نزدیــک کــردن نتایــج انتخابــات ملــل 
مختلــف بــه مهــره هــای نزدیــک بــه 
خــود دارنــد البتــه از کودتاهایــی کــه 
بــا حمایــت ایــن کشــورها در منطقــه 
نمیتــوان  گرفــت  صــورت  خاورمیانــه 
ــه  ــا علی ــد کودت ــرد مانن ــی ک ــم پوش چش
ــا  ــران، کودت ــت مردمــی مصــدق در ای دول
علیــه دولــت محمــد مرســی در مصــر و یــا 
کودتــا علیــه دولــت اردوغــان در ترکیــه  .
ــئله  ــه مس ــوان ب ــز میت ــر نی ــه دیگ از زاوی
نگریســت و آن اینکــه  منطقــه ای کــه 
روزگاری تحــت حاکمیــت یــک امپراتــوری 
واحــد قــرار داشــت حــاال هــر منطقــه بــه 
رقابــت و جنــگ بــا منطقــه ای دیگــر 
پرداخــت . میتــوان بــه جنــگ آبــی ترکیــه 
ــا  ــه کشــورهای پاییــن دســت خــود ب علی

ــرک روی  ســاخت ســدهایی همچــون آتات
رود هــای مهــم دجلــه و فــرات اشــاره 
کــرد. جنــگ کــه فقــط نظامــی نیســت ، 
ــر ســر منابــع آبــی هــم میتوانــد  جنــگ ب
ــرای  باشــد ! بســیاری از جنــگ هــا هــم ب
کســب منابع و مســاحت و... بیشــتر اســت! 
ــاد  ــر در ابع ــون دیگ ــای گوناگ ــال ه و مث
ــای  ــمت ه ــا اهلل در قس ــه ان ش ــر ک دیگ
آنهــا  بــه  الملــل  بیــن  نظــام  بعــدی 
ــه  ــای دیکت ــا الفب ــت و ب ــم پرداخ خواهی
شــده غــرب بــر نظــام بیــن الملــل فعلــی 

ــد.  ــم ش ــناتر خواهی آش

پی نوشت:
1. رجوع کنید به کتاب صلحی که همه صلح ها را بر باد داد  نوشته دیوید فرامکین یا سه قسمت قبلی نظام بین الملل

۲. رجــوع کنیــد بــه کتــاب جنــگ ســرد ایــران و آمریــکا نظریــه ای بــر فهــم ژئوپولیتیــک در دنیــای معاصــر نوشــته دکتــر محمدعلــی 
رنجبــر و دکتــر ســام مهــدی ترابــی یــا ســه قســمت قبلــی نظــام بیــن الملــل

3. مجموعــه کتــاب هــای پشــت پــرده مخملیــن منابــع جالبــی بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در ایــن حــوزه مــی تواننــد باشــند بــرای 
مثــال جلــد اول اعترافــات یــک جنایتــکار اقتصــادی
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بعد از طی چندصد متر دیگر بهشان رسیدم. 
درمسیر حال و هوای زائران عجیب بود. 

خادمی که سربند یازهرا بر پیشانی داشت، 
با دست احترام بر سینه خوش آمد میگفت. 

ــس  ــی عک ــت خاک ــن دش ــر ای ــا مناظ ــه ب ــرادی ک اف
میگرفتنــد! 

ــاد  ــا وزش ب ــود از شــن و خاکــی کــه ب جایــی کــه پــر ب
ــه آغــوش کشــیدن شــما را داشــتند،  هــوس ب

انگار انتظارت را میکشیدند. 
ــیع  ــه ای وس ــه وارد منطق ــودم ک ــکار ب ــن اف ــر ای درگی

ــدیم!  ش
دشتی از ِگل! 

ــی  ــادا گل ــه مب ــتم ک ــه برمیداش ــم را کودکان ــدم های ق
ــوند!  ش

یک قدم... 
دو قدم... 

هنگام برداشتن سومین قدم،
قدری آن طرف تر، 

ــا ایــن زمیــن  ــدم کــه از آمیختــه شــدن ب ــرادی را دی اف
ــی نداشــتند!  ابای

نمازشان را اقامه میکردند، 
روی این زمین! 

جای عجیبی بود! 

ــانه  ــال ش ــود و ح ــود ب ــوت خ ــه ِ خل ــس در گوش هرک
ــّواج!  ــش م های

دقایقی گذشت و در مکانی توقف کردیم، 
در زمــان مانــده تــا اذان مغــرب خیــره در غــروب آفتــاب 
بــودم و نگاهــم را از ایــن ســوی دشــت تــا آن ســوی آن،  

روی تپــه هــا و زائــران کشــیدم! 
انگار چشم هایم حرف آشنایی را شنیده! 

دوبــاره بــه مســیری کــه چشــم هایــم آن را طــی کــرده 
بــود برگشــتم، 

درست دیده بودم! 
یک سام تا کربا! 

راست میگفت
السام علی شهید الشهدا

اتوبوس به نرمی متوقف شد...
- بچه ها هوا سرده،

حتما لباس گرم همراهتون باشه! 
با شنیدنش بی اختیار دستانم گرم کن را برداشت و تن،سنگینی اش را به خود پذیرفت؛

یک ساعت از برنامه عقب بودیم و باشتاب به سمت یادمان به راه افتادیم. 
به دنبال نشانه ای میگشتم تا اسم این مکان را به یاد بیاورم، 

اما هیچکدام قصد یاری نداشتند و  ناگزیر از همسفران پرسیدم
- ببخشید این یادمان اسمش چیه؟

+ شلمچه! 
انگار بار ها این اسم را شنیده و خوانده  بودم اما تصویری از آن در ذهن نداشتم... 

حالت چهره ام را که دید ادامه داد
+ اینجا به غروب هاش معروفه! 

با شنیدن جمله دوم تعجب کردم... 
اصا چرا باید غروب چنین مکانی معروف باشد؟ 

جایــی کــه محــل پرکشــیدن جوانمــردان کشــورمان بــوده آخــر چــه جذابیتــی دارد کــه باعــث شــود ســر زبــان هــا 
بیفتــد؟ 

ــده ام. خواســتم  ــان رســیدیم فهمیــدم از کاروان جــا مان ــه ورودی یادم متوجــه گــذر وقــت نبــودم،  هنگامــی کــه ب
ــه خــود جلــب کــرد،   ــده از صاحبانشــان نظــرم را ب ســریع تــر حرکــت کنــم کــه کفــش هــای جــا مان

به راستی چرا یک نفر تصمیم میگیرد با پای برهنه روی رمل و گل و سنگ ریزه ها قدم بگذارد؟ 
دردش را چگونه تحمل میکند؟ 

نگران زخمی شدنش نیست؟ 
در دوراهی مانده  بودم که کفش هایم را تنها میگذاشتم یا نه، 

هرلحظه فاصله کاروان با من بیشتر می شد و باید خودم را سریع تر به آنها می رساندم، 
تصمیم نهایی ام را گرفتم و ترکشان کردم. 

با نگاهی به اطراف کاروان را یافتم و شروع کردم به دویدن.
بعد از طی بخشی از مسیر،

ناگهان درد شدیدی در کف پایم احساس شد!
نباید روی سنگ ریزه ها میدویدم! 

قدم های بعدی را با دقت بیشتری برداشتم، 
شانس آورده بودم که زمین داغ نبود و همچنان خورشید محیط را روشن نگه میداشت. 

علیرضا صمدی
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چند نمونه از سواالتشان را برایتان در زیر مطرح می کنیم : 
 عاشق بشوم که چه بشود؟؟؟

مواد الزم برای عشق و عاشقی چیست؟!
چقدر از زمانم را در طول روز می گیرد ؟!

 آیا منافع کشور تأمین می شود؟!؟
 توانایی حل مسئله ام را افزایش می دهد؟!؟

اصــًا بخواهــد یــک نفــر در آنجــا عاشــق شــود 
. کــو چشــم یــار؟!) ایــن شــوخی بــه 

هیــچ وجــه نــژاد پرســتانه نیســت. 
خلقــت خداســت کــه چشــمان 

ــش از  ــد.( بی ــش ندارن ــق ک عاش
یــک دهــه هــم هســت کــه از 

طــره  گیســوی بلنــد شــرقی 
شــان خبــری نیســت.) ایــن 
ناشــی از تهاجــم فرهنگــی 
آمریکاســت کــه ننــگ بــه 
نیرنگــش( باقــی ســرخاب 
و ســفیدآب هــم کــه مــن 
ــاب هوســرانی هســت و  ب
ربطــی بــه عشــق نــدارد .

ــود  ــی ش ــه م ــذا توصی فل
دانشــجویان  بــرای  کــه 

هــای  دانشــگاه  محتــرم 
ژاپنــی  نســخه  ،از  کشــورم 

حالــت  کــه  شــود  اســتفاده 
پیشــگیری دارد و مــی دانیــم کــه 

ــت. ــان اس ــر از درم ــگیری بهت پیش
ــی ۵اس  ــام مدیریت ــه از نظ ــور ک همانط

ــرن  ــد و در ق ــداع ش ــن اب ــداً در ژاپ ــه ابت ک
قبــل در ایــران اســتفاده کردیــم و ثمــر بخــش بــود 

. امیدواریــم کــه ایــن الگــو بــرداری هــم مفیــد واقــع بشــود.

پی نوشت:
 1. بیزاکودیل - نوعی قرص مسهل 

االنصــاف  و  الحــق  برهــه حســاس کنونــی کــه  در 
ــت؛  ــر نیس ــی ت ــر و کنون ــاس ت ــصت حس ــه ش از ده
مقایســه ایــران بــا ممالــک غیــر توحیــدی و بعضــا 
گاو مســلک در زمینــه هــای مختلــف اتفــاق مــی 
ــاد . ــی افت ــم م ــا ه ــال ه ــه در آن س ــا اینک ــد ،کم افت

 اگــر ایــن مقایســه در جهــت کمــک بــه بهبــود وضعیــت 
مــا باشــد و در ســیاه نمایــی نگنجــد و تشــویش اذهــان 
عمومــی نکنــد و در آن مقایســه بــه اقشــار زحمــت کــش 
روحانیــت ،نظامیــان و پزشــکان و پرســتاران و کارکنــان 
دولــت و اســاتید دانشــگاه و حراســت مجموعــه فلســفی 
و شــورای صنفــی و بســیج دانشــجویی و... چیــزی گفتــه 
نشــود کــه بــر بخــورد . قابــل توجــه و اســتفاده اســت . 
 مثــًا دردهــای عمــده ای کــه در دانشــجویان اســت.اگر 
مقایســه انجــام بشــود و جــواب پیــدا شــود خیلــی خــوب 

مــی شــود.
ــی  ــین م ــی را تحس ــن و ژاپن ــه ژاپ ــا همیش ــب م  خ
اول  درد  بــرای  ای  جزیــره  کشــور  ایــن  کردیــم. 
دانشــجویان کــه همــان تلــخ مزاجــی و کمبــود خاقیــت 
)بــه صــورت عامیانــه »یوبــس« هســتند(  اســت، قــرص 
بیزاکودیــل)1( را بــه صــورت رایــگان در اختیارشــان قرار 
ــه  ــن مشــکل ب ــوده و اآلن ای داده و چقــدر هــم مفیــد ب
ــا  ــده ،منته ــن ش ــه ک ــاب ریش ــرزمین آفت ــی در س کل
ــا  در بعضــی از دانشــجویان عوارضــی هــم داشــت کــه ب
ــدی  ــکل بع ــد. مش ــرف ش ــا برط ــردن آن ه ــک ک پوش
ــی رازی«  ــی یَدش ــی »ص ــتان آموزش ــودن بیمارس دور ب
از مرکــز آموزشــی شــهر فوکوئــی بــود کــه بــا اختصــاص 
ــد  یــک ســرویس اضافــی ایــن مشــکل را برطــرف کردن

ــا هــم در دانشــگاه  ــه نســخه ی مشــابه اش را م ــه البت ک
داریــم. امــا چیــزی کــه ژاپنــی هــا را بیشــتر بــرای مــن 
ــد ، نحــوه عاشــقی آنهاســت.   ــی کن ــز م تحســین برانگی
ــد  ــران ندارن ــام درد هج ــه ن ــزی ب ــا چی ــه اص اول ک
وجــب  یــک  آن  و  اســت  وجــب  یــک  ژاپــن  کل   .
ــت  ــوقه جماع ــا معش ــه اص ــوه و دره ک ــر از ک ــم پ ه
کاهــش هــم بیفتــد ،نمــی رود آنجــا هــا بــردارد.

ــس  ــه از ب ــت ک ــوم اس ــن ق ــتکار ای ــت و پش دوم هم
. ندارنــد  عاشــقی  و  عشــق  فرصــت  می کننــد،  کار 

ســوم نــو آوری و خاقیتــی کــه اشــاره شــد . کــه ســبب 
مــی شــود دنبال کارهــای کلیشــه ای قدیمی و نــخ نمایی 
مثــل عشــق و شــکار و ...نمــی رونــد و مــی رونــد بــرای 
خودشــان طیــاره و ربــاِت جــراح و مکانیــک مــی ســازند. 
ــرای  ــداز ب ــم ان ــتن چش ــری و داش ــده نگ ــارم آین چه
ــود  ــی ش ــث م ــه باع ــده. ک ــال آین ــت س ــل بیس حداق
ــح و  ــط و ورزش هــای ناصحی ســرمایه گــذاری هــای غل
ــد. ــی نبندن ــه کس ــد و دل ب ــن نکنن ــابه ای ــای مش کاره

پنجــم کــودک درون فعالــی دارنــد و ایــن مــورد 
زیــاد  و  دارد  هــم  بســیاری  بیرونــی  هــای  نمــود 
ــعر  ــت ش ــک بی ــن ی ــه ای ــم و ب ــی پردازی ــه آن  نم ب
ــد : ــی فرمای ــاعر م ــاب ش ــه جن ــم ک ــی کنی ــا م اکتف

عشــق دشــوار اســت و هضمــش مــرد مــی خواهــد 
ــد! ــف می کنن ــخ را ت ــذای تل ــک غ ــودکان بی ش عزیزک

ششــم ذات پرسشگرشــان اســت کــه تــا جــواب ســوال 
هایشــان را نیابنــد دســت بــه کار نمــی زننــد. ایــن را مــی 

تــوان دلیــل اصلــی دانســت. 
 

مقایسه و راهکارمقایسه و راهکار

معضالت دانشجویی ایران معضالت دانشجویی ایران -- ژاپن ژاپن
قسمت اولقسمت اول

عمار کجوری
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حقایــق کــرده انــد. بنابرایــن در قبــال حرکــت گمراه 
کننــده ای کــه دشــمن از صــد طــرف به ســمت ملت 
ایــران دســت زده اســت و بــه دنبــال  تاثیــر گــذاری 
ــکار  ــتن اف ــه داش ــم نگ ــا مبه ــی ب ــکار عموم ــر اف ب
ورهــا کــردن اذهــان مــردم و بخصــوص جوانهاســت 

،))حرکــت جهــاد تبییــن ((خنثــی کننــده ی ایــن 
توطئــه ی دشــمن و ایــن حرکــت دشــمن اســت
بنابرایــن تبییــن و روشــنگری حقایــق ، یکی از 
عرصــه هــای جهــاد اســت. کــه امــروزه جهــاد 
تبییــن فریضــه فوری و قطعی ما  شــده اســت. 

تببین به قدری مهم است که:
اگــر جریــان تحریــف حقایــق شکســت بخــورد 
قطعــا جریــان تحریــم شکســت خواهــد خــورد.

ــم  ــف ه ــان تحری ــک جری ــم ،ی ــوازات تحری ــه م ب
وجــود دارد،تحریــف بــه معنــای واژگون نشــان دادن 
حقایق،واژگــون نشــان دادن رشــد هــا و پیشــرفتها . 
ــت  ــز اس ــف دو چی ــدف از تحری ــه ه ــوری ک ــه ط ب

ــردم و  ــه ی م ــه روحی ــه  زدن ب ــی ضرب ،یک
دیگــری آدرس غلــط دادن بــرای رفــع 

ــم اســت. مشــکل تحری
امــا در هــدف اول کــه تضعیــف 

نشــاط  و  مــردم  روحیــه 
آنهاســت،می خواهنــد بــه 
ــه  ــد ک ــم کنن ــردم تفهی م
بیچــاره شــدید، کارتــان 
ــچ کاری  ــت وهی ــام اس تم
ــر  ــس ب ــچ ک ــده هی از عه

نمــی آیــد بطــوری کــه اگــر 
نقطــه ضعفــی وجــود داشــته 

باشــد آن را دهــا برابــر مــی 
ــا  ــردم وخصوص ــد م ــا امی ــد ت کنن

جوانهــا رومتقوقــف ســازند.
هــدف دوم دشــمن یعنــی آدرس غلــط دادن ؛ دشــمن 
همزمــان بــا تحریف،تحریــم وفشــار اقتصــادی ظالمانــه 
ای علیــه ملــت راه انداختــه اســت  
ــا آن آدرس  ــان ب ــه همزم ک
ــه  ــد ب ــم میدهن ــط ه غل
ــد  ــی گوین ــه م طوریک
خواهیــد  مــی  اگــر 
برطــرف  تحریمتــان 
اوضاعتــان  و  شــود 
بهتــر شــود در مقابــل 
ــد  ــاه بیایی ــکا کوت آمری
ــر  ، دســت از مقاومــت ب

ــد. داری
در داخــل همزمــان بــا دشــمن 
عــده ای بــه عمــد یــا کســانی کــه بــه 
ــرب  ــانه ای غ ــا و رس ــگ روایته ــیر جن ــال اس هرح
شــده انــد ایــن موضــوع  را تکــرار 
مــی کننــد و پــازل دشــمن را 
امــا  کننــد  مــی  تکمیــل 
ــراد  ــورد اف ــداهلل در م بحم
ایــن  مــردم  از  زیــادی 
فریــب  و  هــا  حربــه 
هــا اثــر نمــی کنــد.

پی نوشت:
1. قرآن کریم - سوره نساء / آیه ۹۵

هر تحرکی اسمش جهاد نیست...
اســمش  خصوصیاتــی  بــا  تحرکــی 
ــک  ــل ی ــه اوال در مقاب ــت ک ــاد اس جه
ــان  ــی انس ــد ،یعن ــمن باش ــع و دش مان
ــت  ــل حرک ــاش او درمقاب ــه ت ــد ک بدان
وجــود  ای  وخصمانــه  آلــود  غــرض 

ــد  ــاد، جه ــت دوم جه دارد و جه
ــی کــه انســان بایــد  و تحرک

.اساســا  باشــد  داشــته 
انســان بایــد در میــدان 
ــانی   ــد وانس ــارزه باش مب
کــه دررختخــواب یــا در 
پســتوی خانــه نشســته 
اســت کــه مبارزنیســت

دشــمنان  طرفــی  از   
خبیــث کــه چشــم دیــدن 
ــام  ــرفت اس ــد و پیش رش
را ندارنــد  هــرروز و هــر 
زمــان دســت بــه خباثــت و 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
))فضل اهلل المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما(()1(

کســی کــه در صحنــه هــای انقــاب هیــچ حاضــر نبــوده، از ارزش بســیار زیــادی محــروم اســت؛این 
را بدانیــد . آن کســی کــه در طــول میــدان جنــگ بوده،اگرچــه حــاال چهــار ورق از مــا عقــب هــم 

مانــد ،امــا از ارزش بســیار واالیــی برخورداراســت. » امــام خامنــه ای «

ــه  ــه ای ب ــا بتواننــد ضرب ــازه  میزننــد ت توطئــه ای ت
ــی  ــگ نظام ــم از جن ــد.  اع ــاوت بزنن ــام و مق اس
ــی و.... ــگ فرهنگ ــاراقتصادی ،جن ــم و فش ، تحری

امــا امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــری بــا 
گســترش رســانه، دشــمن درتــاش اســت ازعرصــه 
دیگــری  وارد کارزار شــود، کارزاری بــه شــدت 
ســخت ،گیــج کننــده کــه اثراتــی بســیار 
ســو بــر فکــر و ذهــن هــا دارد، چنــان کــه 
ــه خــاک  ــا ب ــی جســم ه ــگ نظام در جن
وخــون کشــیده مــی شــوند امــا روح 
هــا پــرواز مــی کننــد، در جنــگ نــرم و 
فکــری جســم هــا تــن پــرور ولــی روح 

ــد. ــی کنن ــقوط م ــا س ه
ــرکایش  ــمن و ش ــه دش ــا  ک خصوص
بــا راه انــدازی شــبکه هــای متعــدد 
ــه  و خــرج میلیاردهــا دالردســت ب
و  ای  رســانه  امپراطــوری  یــک 
مدیریــت افــکار زده انــد و ســرمایه 
تحریــف  جهــت  بســیاری  گــذاری 

اباذر تجاتی
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صورتم خیس بود و موهایم کمی نامرتب،
درحال انتخاب لباس بودم که کدام گرم تر است،

بوق... بوق...
- این پسره کجاست؟

احتماال منظورشان من بودم!
هرچــه ســریع تــر وســایلم را جمــع کــردم و بــا عجلــه بــه 

معیت سیداحســان شــتافتم.
کــه رســیدیم چــادری کهنــه محــل  بــه مدرســه 

گازوئیــل! و  میــداد  نــم  بــوی  بــود،  اســتقرارمان 
در اولین نگاه تعجب برانگیز بود!

باخودم گفتم:
مــا مثــا اومدیــم کمــک بکنیــم امــا یــه چــادر درســت و 

حســابی هــم واســمون نیــاوردن!
مشــغول غــر زدن درمــورد شــب قبــل و صبحانــه امــروز 

بــودم کــه ایــن مثــل یــادم آمــد:
سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه!

ــرم و  ــای گ ــری از ج ــا خب ــه اینج ــت ک ــت آن اس واقعی
ــت! ــز نیس ــایل تمی ــان و وس ــوی گل و ریح ــرم، ب ن

چــرا بــه دنبــال راحتــی در مکانــی آمــدی کــه مردمــش 
بــرای مســائلی کوچــک مثــل بنزیــن و اینترنــت بایــد بــه 

کیلومترهــا دورتــر از روستایشــان میرفتنــد؟
عجب کاری با خود کرده ام،

حاال دعا کردن هم برایم مصّور شده!
شاید دفعه بعد،

پس از پایان نماز جماعت و شنیدن
»الهی درد دردمندان دوا بگردان...«

شــتابان آمیــن گفتنــم بــه تاخیــر بیفتــد و ایــن خاطــره 
برایــم تداعــی شــود!

بگذریم،
دیری نپایید که اولین نفر رسید!

با خوشحالی منتظر بودم او بیاید سراغمان...
اما پیرمرد هیچ نگفت و گوشه ای آرام گرفت!

متوجــه شــدم اینجــا کســی مــرا نمیشناســد کــه برایــش 
ــم! از رشــته  و دانســته هایم بگوی

کمــی شــرمنده شــدم! وقتــی دیــدم اطرافیانــم در مــردم 
ــوبی  ــل رس ــان مث ــن همچن ــده اند و م ــل ش ــتا ح روس

ــده ام. ســیاه در کــف ظــرف مان
حاج علی  زودتر رفت سراغش!

بــا تواضــع او را روبــروی خــود نشــاند و مشــغول پرســش 
از احوالــش شــد...

ــه  ــم را ب ــد توجه ــی جدی ــاه صدای ــی کوت ــس از مدت پ
ــود! ــرد ب ــان پیرم ــرد، هم ــب ک ــودش جل خ

حــاال میخندیــد و خوشــحال از اینکــه فــردی پیــدا شــده 
ــا و  ــت ه ــای صحب ــرد و پ ــر بگی ــش خب ــال دل ــا از ح ت

ــش بنشــیند... دردهای
نفر دوم که آمد گفتم ایندفعه نوبت من است،

به استقبالش رفتم و مشغول وظیفه آن روزم شدم،
+ نام و نام خانوادگی ؟

گفت!
دوبار گفت...

+ لکزیانی؟ متوجه نمیشم پدرجان

علیرضا صمدی همیــن چنــد وقــت پیــش یــک خبــر مهــم همــه پســت ها و اســتوری های اینســتاگرام را پــر کــرد. بــه نظرشــما کــدام 
؟ خبر

البــد هــر کــدام از مــا، یــک یــا چنــد خبــررا بــه یــاد مــی آوریــم کــه طــی روزهــای گذشــته، شــنیده ایم. مذاکــرات 
ویــن کــه پــای ثابــت خبرهــای ایــن چندســال بــوده. مذاکــرات زلنســکی و پوتیــن. مــرگ خودخواســته آلــن دلــون. 

مبــارزه انجــام نشــده هالــک و... .
ــا پیــج هــای خبــری و  ــر مــی گیــرد. از روزنامه هــا ت ــر، فضــای رســانه ای کشــور را در ب هــر از چندگاهــی یــک خب
حتــی گــروه هــای خانوادگــی. انــواع تحلیــل هــا ارائــه مــی شــود. نتیجــه هــای مختلفــی گرفتــه شــده و حتــی حکــم 

قطعــی بــرای یــک متهــم صــادر مــی شــود.
بــه نظــر شــما، اگــر تعــدادی از ایــن اخبــار را  نمــی شــنیدیم ، بــرای مــا چــه اتفاقــی مــی افتــاد؟ اگــر متوجه بــه تاخیر 
افتــادن مبــارزه هالــک نمــی شــدیم، چــه چیزی را از دســت مــی دادیم؟ اگــر نظر فــان بازیگــر را درباره جنــگ اوکراین 

ــم؟ ــره خــود آســیب مــی دیدی ــم، در کــدام قســمت زندگــی روزم نمــی خواندی
تــا کــی قرار اســت درگیــر خبرهای بــی فایده ای باشــیم، کــه نه تنهــا کمکی 

بــه زندگــی ما نمیکننــد، بلکه باعث ناراحتــی و ناامیدی ما نیز می شــوند. 
نا امیــدی هایــی کــه در نهایــت  کل زندگــی مــا را تلــخ خواهنــد کــرد.
درتــک تــک روزهــای زندگــی مــا، لحظــه هــای شــیرین فراوانــی 
وجــود دارنــد کــه اگــر کمــی بیشــتر بــه خودمــان توجــه کنیــم، 

مــی توانیــم از داشــتن آنهــا لــذت ببریــم. 
خوشــی هــای بــزرگ و کوچکــی کــه در مقاطــع مختلــف زندگی 

ــه مــی کنیم.  تجرب
شیرینی پذیرفته شدن در دانشگاه.

لــذت پــاس شــدن بــا نمــره بــاال در درســی کــه انتظــار افتادنــش 
را داشــتیم.

خنکــی لــذت بخشــی کــه وقتــی بالشــت را بــر می گردانیــم، حــس 
مــی کنیــم.

حس متفاوت و خاص بوی بنزین. 
خواب ۵ دقیقه ای بعد از اینکه  تازه  بیدار شده ایم. و... .

شاید این لحظه ها، کوچک باشند
 امــا همیــن شــادی هــای کوچــک انــد کــه  زندگــی مــا را شــیرین تــر مــی کننــد.  بــه امیــد اینکــه هــوای زندگــی 

خودمــان را بیشــتر داشــته باشــیم.

طه شاکری
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بی درنگ گفت
- نه،

نه نمیکشم.
+ چند روز معموال؟

انگار انتظار این سوالم را نداشت،
مکث کوتاهی کرد

و دستهایش را بهم فشرد.
- همیشه نه

ولی هراز گاهی یه مقدار میکشم
واقعا فقر چه درد عجیبیست!

ــی وعــده  ــرای خــوردن نداشــته باشــی ول اینکــه غــذا ب
ــکان نخــورد! هــای تریاکــت ت

ــخت  ــرایط س ــن ش ــد از ای ــه ای بتوان ــه لحظ ــاید ک ش
ــد!  ــی یاب رهای

و ایــن دردی اســت کــه براثــر کــم توجهــی حــاال تبدیــل 
بــه زخــم شــده بــود و ابعــاد زندگــی مبتــای بــه آن ذره 

ذره معنــای مــرگ میگرفــت!
دیگر کارمان تمام شده،

فــرم را بــه خــودش دادم تــا بــه ســمت ویزیــت دنــدان 
پزشــکی روانــه شــود

بعد از چند قدم ناگهان برگشت و پرسید
- حالم خوبه دیگه؟

این سوال را پیش بینی نکرده بودم،
ــی بلنــد  ــا صدای ــر لبــم نشــاندم و ب لبخنــدی زورکــی ب

گفتــم
ــون  ــاله بدنت ــوان ۲0 س ــه ج ــل ی ــان! مث ــی پدرج + عال

ــالمه! س
انشاءاهلل خدا حفظتون کنه.

ــفر  ــدای س ــه از ابت ــی ک ــاد، اتفاق ــاق افت ــه اتف و لحظ
منتظــرش بــودم!

آن دعایی که دوست داشتم،
دعایــی کــه بــه زبــان نمی آیــد و فقــط بــا خیــره شــدن 

ــد! ــوان فهمی در عمــق نگاهشــان می ت
شاید مرا به مادر اربابمان سفارش کرده،

شــاید بــا آن دعــا داســتان زندگــی مــن هــم عــوض شــد 
و شــدم همانکــه بایــد می شــدم...

ــاره  ــه دوب ــد برمیگشــتم ک ــای بســته، عب ــا دســت و پ ب
ــینم! ــار آن در بنش کن

و به یاد گفته آن شاعر بیفتم:

              من مینشینم کار و بارم پا بگیرد
              شاید به من هم چادر زهرا بگیرد

                 
                  )شعر از علی اکبر لطیفیان(

یکی از محلی ها که کنارش بود کمکم کرد
- لک زایی

در دلــم بــه چیــزی کــه روی کاغــذ نوشــته بــودم 
خندیــدم

+ خانوادتون چند نفرست؟
- ۵ نفریم که سه تاشون نیستن

فهمیــدم منظــورش فرزنــدان هســتند کــه متاهل شــدند 
و بــرای کار و پیشــرفت از ایــن روســتا قطــع امیــد کــرده 

ــد. و رفته ان
ــا  ــا مهــدی ب ــه ســواالت ادامــه میدهــم و همزمــان آق ب

ــاال زدن آســتینش، ــرای ب ــه ب خواهشــی محترمان
مشغول گرفتن فشار و قند او شد.

با عجله گفتم
+ شغلتون چیه؟

پیرمرد من و من کنان سرش را خم کرد،
متوجــه شــدم چقــدر بــی رحمانــه ایــن ســوال را 

پرســیدم!
این بود حفظ کردن آبروی مومن؟

چیزی که حرمتش از خانه کعبه باالتر است!
نکند ادبت را مثل ماسک پیرمرد جاگذاشته ای؟
برای اینکه بیشتر شرمنده اش نشوم سریع گفتم

+ کشاورزی؟
- آره کشاورزی، کارگری...

دیــر متوجــه شــدم کــه بــه زبــان آوردن »بیــکار« بــرای 
آن بزرگ مــرد ســخت اســت!

ــواده اش  ــرای خان ــاورزی ب ــا کش ــی ب ــه زمان همانک
نــان مــی آورد و زمیــن و محصوالتــش قیمــت 

ــاده! ــن روز افت ــه ای ــاال ب ــا ح ــت ام داش
رفتم به سراغ سوال بعدی...

بایــد بــه شــکلی میپرســیدم کــه دیگــر چشــمش 
را بــه درزهــای آن پــاره چــادر نــدوزد!

سرم را پایین انداختم و پرسیدم

+ سرپرست خانوار هستین؟
- نه

نگذاشتم ادامه را بگوید و حرفش را قطع کردم
+ درطول روز زیاد آب میخورین؟

با خنده ای تلخ گفت
- فقط آب میخوریم...

متوجــه حرفــش نشــدم ولــی همراهــش خندیــدم و ادامــه 
دادم...

همزمــان آقــا مهــدی کارش را بــه اتمام رســاند و فشــارش 
طبیعــی بــود ولــی قنــد خونــش نه!

+ تازه صبحانه خوردین؟
ــی  ــوان چای ــه لی ــط ی ــم، فق ــزی نداری ــه چی - آره، البت

ــوردم خ
حاال معنی آن حرفش را فهمیدم!
بعد از پرسیدن چند سوال دیگر، 

فرم پر شد و مردد بودم که آیا بگویم یا نه
اما باید میپرسیدم

+ حاج آقا،
تریاک میکشین؟



حتــی اگر نبخشــد, این چشــم تر مــی ارزد
جــای گــدا نشســتن در خانه ی کرم نیســت
گریــه م گرفــت و دیدم دســت مــرا گرفتند
ــدارم مــن کــه توقــع قــرب از هیچکــس ن
چون طفــل خانه برگشــت او را بغــل بگیرند
هــر طــور مــی پســندی بشــکن دل گــدا را
ــا ــی, یقین ــی عل ــد روزه یعن ــوده ان فرم
چــون ســنگ ریزه مــا را بیــن نجــف بینداز

ایــن دور هم نشــینی, وقت ســحر مــی ارزد
هروقــت می نشــیند در پشــت در مــی ارزد
پیــش کریــم خیلــی خــون جگــر مــی ارزد
اصــا همینکه هســتم ایــن دوروبر مــی ارزد
پــس گــم شــدن بــرای مهــر پــدر مــی ارزد
هرچه شکســته تر شــد دل بیشــتر می ارزد
ارزد مــی  اگــر  روزه  واهلل  علیســت  کار 
ریــگ نجــف بــه قدر صــد کــوه زر مــی ارزد

» علی اکبر لطیفیان «

اینم از این شماره...
 

تموم شد!

نظرتون چی بود؟ خوب بوده این شماره یا چی؟ نقطه قوتش کدوم متنش بوده؟ نقطه ضعفش چی؟
ما رو از انتقادهای سازنده تون بهره مند کنید. 

مــا دوســت داریــم اگــه نقطــه ضعفــی داریــم، بشــنویم تــا برطرفــش کنیــم و نقطــه قــوت هامــون رو بشــنویم تــا روز 
بــه روز بهتــر و بهتــر بشــیم و روی هــم رفتــه بــا کمــک هــم ایــن نشــریه فانــوس چراغــش روشــن تــر از قبــل فــرا 

روی همــه قــرار بگیــره.

راه هــای ارتباطــی بــرای نظــرات و پیشــنهادهای خوبتــون فراهــم شــده. هــر ایــده یــا ســوژهی جدیــدی کــه براتــون 
جالــب بــود ممنــون مــی شــیم کــه بهمــون بگیــد.

اگــه متــن هــای قشــنگی مــی نویســید مــی تونیــد بــه همیــن راه هــای ارتباطــی متــن هــا رو بفرســتید تــا بــا اســم 
خودتــون )البتــه اگــه خواســتید اســمتون ناشــناس مــی مونــه( تــوی شــماره بعــدی اون متــن رو داشــته باشــیم. 

شاد و سامت باشید...

محمدامین علیزاده )سردبیر نشریه فانوس(

@nashriatgoums

goums_fanous@outlook.com




