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دانشجو؟ کدام 

سالم سالم
ــی  ــی رو معرف ــون یجای ــوام بهت ــی خ ــب م خ
کنــم کــه فکــر نکنــم کســی باشــه کــه عکســش 
ــره  ــفر ب ــه س ــه ی ــواد ک ــش نخ ــه و دل رو ببین
ــم  ــی از ک ــورت یک ــاداب س ــمه ب ــا. چش اونج
ــه  ــه ب ــه ک ــران و جهان ــمههای ای ــن چش نظیرتری
ثبــت ملــی و جهانــی هــم رســیده . ایــن چشــمه 
ــدوم آب  ــر ک ــه ه ــمه داره ک ــی دو چش ی پلکان
هایــی بــا رنــگ و بــو و مــزه ی خودشــون ُر دارن 
ــرش و  ــری ت ــور و دیگ ــا ش ــمه ه ــی از چش . یک

ــیرین . ش
ســورت  بــاداب  درمانــی  هــای  مزیــت  از 
ــا ،  ــر ، پ ــای کم ــان درده ــه درم ــم ب ــی تون م
ــتی  ــر پوس ــراض دیگ ــرن و ام ــم ، میگ روماتیس

ــم .  ــاره کن اش
ــرای  ــت ب ــن فرص ــو اولی ــم ت ــی کن ــنهاد م پیش

ــر  : ــه آدرس زی ــن ب ــفر بیای س

گرفــت   یــاد  بایــد  دانشــگاه  در  کــه  چیــزی  اولیــن 
»تحقیــر شــدن« اســت. مهــم نیســت چقدر اســتعداد 

داری، یــا بــرای رســیدن بــه ایــن صندلــی چقــدر 
زحمــت کشــیده ای، وارد دانشــگاه کــه شــدی، 

ــح  ــرای توضی ــجویی. ب ــک دانش ــط ی ــو فق ت
دادن جایگاهــت بایــد بگویــم از رئیــس 

ــی  ــروع کن ــه ش ــگاه ک ــان دانش و معاون
و پلــه پلــه پاییــن بیایــی و از تمــام 

نیروهــا  و  کارکنــان  و  کارمنــدان 
ــت  ــی درس ــر بیای ــن ت ــم پایی ه

ی  پلــه  تریــن  پاییــن  در 
بــرای  جایــی  دانشــگاه 

نظــر  در  دانشــجو 
هرچنــد  انــد.  گرفتــه 

شــعارهایی  گاهــًا 
کــه  می شــنوی 

دانشــگاه بــه 
نشــجو  ا د

ــجو  ــت و دانش ــه اس ــؤذن جامع ــجو م ــت، دانش ــده اس زن
و... نمی پذیــرد  ذلــت 

وقتــی چیــزی بــه اســم قانــون تنهــا بــرای دانشــجو 
تعریــف مــی شــود، وقتــی بیــش از ٣٠ دانشــجوی 
جدیدالــورود رشــته پزشــکی کــه بــا هــزار آمــال 
یــک  در  را  انــد  آمــده  دانشــگاه  بــه  آرزو  و 
اتــاق   TV]کــه آن هــم تــا آنجــا کــه مــن بــه 
یــاد دارم هرگــز تلوزیــون نداشــته اســت[ 
جــای مــی دهنــد، وقتــی منشــی فــان 
ــد:    ــام می گوی ــت تم ــا وقاح ــروه ب گ
ــروه  ــر گ ــماره ی دفت ــد ش ــه ان » گفت
ندهیــم«،  دانشــجو  بــه  را 
ــم کــم کــم  ــی... گمــان کن وقت
بایــد    از آن شــعارهای بــاال  
بــه شــعار هایــی چــون  
مجــرم  »دانشــجو 
و...  نیســت« 

برســیم.

قرار بود این جا از حقوق دانشــجو دفاع کنیم اما اول باید به این پرســش پاســخ داد که کدام حقوق؟ کدام دانشــجو؟ ایرانگردی
فاطمه پاشایی
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سیاه چای 
قلــم را بــه دســت مــی   گیــرم تــا در قلــب ســفید کاغــذ فــرو کنــم شــاید جرعــه ای خــون بــه رنــگ قرمز،تمــام ســیاهی هــا را 
بشــوید و بــا خــود ببــرد امــا نه!خیلــی دیــر شــده اســت .رنــگ ســیاه خــون کاغــذ، تمــام صفحــه را پــر مــی کنــد و چیــزی 

جــز رنــج و ناامیــدی باقــی نمــی گــذارد.
رنــگ ســیاه،رنگ عجیبیســت.هر جــا بــرود بــا خــود بدبختــی و عــزا بــه همــراه دارد.از دســتان کارگــری بگیــر تــا لبــاس 
عــزای عــزاداران و حتــی روی ســیاه بعضی!روســیاهی بخــش اعظمــی از ایــن ســیاهی دنیــا را بــه خــود اختصــاص مــی 
دهد.نمــی دانم؛شــاید بعضــی از ابتــدا روســیاه خلــق شــده انــد یــا شــاید هــم دنیــا بــا آن هــا چنیــن کــرده اســت.جالب 

اســت حتــی نفــت هــم ســیاه اســت.نفتی کــه قــرار بــود بــه ســر ســفره هــا بیاید،باعــث روســیاهی خودشــان شــد.
سیاهی این دنیا را دست کم گرفتند، فکر می کنند می توان به سادگی از آن گریخت.

امــا خــب بــا ایــن ســیاهی چــه مــی تــوان کرد؟مــی تــوان آن را نادیــده گرفت؟مــی تــوان از آن بهــره برد؟آیــا مــی تــوان 
بــا آن زندگــی کــرد؟

مــا همچــون ماهــی ســرگردان در بیکــران اقیانــوس ســیاهی بــه ایــن ســوی و آن ســوی شــنا مــی کنیــم تــا ایــن زندگــی را 
ســپری کنیم.مــا در ایــن ســیاهی بــه دنیــا آمدیم،زندگــی مــی کنیــم و در همیــن ســیاهی هــم مــی میریــم. امــا چگونــه بــا 

ایــن اقیانــوس بیکــران کنــار مــی آییــم؟
عــده ای ســیاهی را بــا آغــوش بــاز مــی پذیرنــد ،بــا آن ســازش مــی کننــد، تنهــا بــا امیــد بــه آن کــه پــس از مرگشــان بــه 
دنیایــی پــر از روشــنایی وارد مــی شــوند.آری هــدف غایــی آن هــا رســیدن بــه نــور است!خوشــا بــه حالشــان.آن هــا بــه 

امیــد زنــده انــد.
بعضی تاش می کنند از این سیاهی )شاید بهتر است بگویم روسیاهی!(به طرق گوناگون فرار کنند.

عــده ای روســیاه، نقــاب روشــن بــه چهــره مــی زننــد و دم از روشــنایی مــی زننــد.آن هــا بــه نحــوی رفتــار مــی کننــد کــه 
از ســیاهی بیزارنــد و گریــزان و از روشــنایی آمــده انــد و بــه روشــنایی مــی روند.تــاش مــی کننــد خــود را روشــن دل 

نشــان دهند.امــا زود دستشــان رو مــی شــود ســیاهی قدرمندتــر از ایــن حــرف هاســت،راه گریــزی از آن نیســت.
امــا خــب آن هــا بــه روشــنایی پــس از مــرگ اعتقــادی ندارنــد و ســعی مــی کننــد خــود را  بــا 

ســیاهی ایــن دنیــا گــول بزننــد.
امــا روشــن دل واقعــی کیســت؟ کیســت کــه بــا روشــناییش ســیاهی را از بیــن مــی برد؟شــاید 
درســت تــر آن اســت کــه بگوییــم بــا نــور وجــودش ســیاهی را کنــار مــی زنــد چــرا کــه ســیاهی 

ابــدی است.ســیاهی ناشــی از نبــودن نــور اســت.
ادامه دارد...

سردبیر سخن 

چــای و نبــات را نمــی تــوان بــا کاپوچینــو، 
ــود  ــی خ ــری حت ــز دیگ ــوکا و هرچی ــیرموز، ک ش
ــود و  ــی ش ــًا نم ــرد. طبیعت ــه ک ــای مقایس چ
اصــواًل نبایــد هم.پیشــینه و قدمــت این نوشــیدنی، 
ترکیــب ســاده و دسترســی آســان بــه آن و 
ــر  ــی و غی ــرات داروی ــد اث ــی گوین ــه م ــان ک آنچن
دارویــی آن از ایــن ترکیــب ســاده، ترکیبــی برنــده 
ــت.  ــاخته اس ــدگار س ــیرین و مان ــه ش ــد البت و ص
ــه  ــق ب ــات متعل ــای نب ــت ، چ ــلم اس ــه مس آنچ
ــه  ــگاه و چ ــه درون دانش ــکلی چ ــزب و تش ــچ ح هی
ــت  ــزی نیس ــوال چی ــت، اص ــگاه نیس ــارج از دانش خ
ــش  ــت کردن ــس درس ــودش از پ ــجو خ ــه دانش ک
برنیایــد و طبیعتــًا هــم آن را بــرای خــودش 
ــران. ــکم دیگ ــرای ش ــه ب ــد و ن ــی کن ــت م درس

آغاز...



چایخانه
سامتی خیاط دلها صلوات.

و اینچنیــن بــود کــه حــاج ابوالقاســم دســت پــاک، بعــد از یــک هفتــه بــا ســام و صلــوات و بــا قیــد وثیقــه برگشــت 
تــا دوبــاره ســکان چایخونــه رو بدســت بگیره.صــداش مــی کنــن حــاج خیــاط چــون کارش دوختــن و وصلــه زدنــه. 
همیشــه ایــن مــی گــه ؛حتــی رو ســردر مغــازه اش هــم زده کــه  »مــا بــرای وصــل کــردن آمدیــم«. کارش رو خــوب 
بلده.فرقــی هــم بــراش نــداره ازدواج دوتــا جــوون باشــه یــا قــرارداد کان قاچــاق. از سرتاســر کشــور حتــی از خــارج 
از کشــور کســایی کــه بــه توافــق نمــی رســن و کارشــون گــره مــی خــوره بــه چایخونــه میــان و اینجاســت کــه حاجــی 
بــا اون چــای نبــات هــای معروفــش وارد عمــل مــی شــه تــا دلهــا رو بــه هــم وصــل کنــه. جــوری حــال آدم رو منقلــب 
مــی کنــه کــه هرچــی جلــوش بــذارن بــا چشــم بســته امضــا مــی کنه.بعضیــا میگــن جــادو مــی کنــه. بعضیــا میگــن 
از بــس دلــش پاکه،خاصــه روایــت زیــاده امــا همــه اتفــاق نظــر دارن کــه هرچــی هســت بــه اون چــای نبــات برمــی 
گــرده. بارهــا ثابــت شــده کــه حاجــی بــدون چــای نباتــش مثــل داداش کایکــو مــی مونــه کــه دســتمال قدرتشــو گــم 
کــرده باشــه.هنوز هیچکــی نمیدونــه رازش چیــه. دشــمن هــم کــه کــم نــداره. همیــن هفتــه ی پیــش مأمــورای مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر اومــدن گرفتــن بردنــش. میگــن دو کیلــو کوکائیــن تــو آشــپزخونه اش پیــدا شــده. آخــه کــی بــاور مــی 
کنــه؟ اصــا کســی جــز کار خیــر ازش ندیــده. تــو همیــن یــک هفتــه ای کــه نبــود کل مملکــت بــه هــم ریخــت. نــادر از 
ســیمین جداشــد. قیمــت بنزیــن ســه برابــر شــد. رهبــر کــره شــمالی بیانیــه داد. از اون طــرف فشــار هــای مردمــی... 
آخــر ســر،  جمعــه صبــح بــا وســاطت رئیــس جمهــور آزادش کــردن. تــو ایــن مــدت خیلــی چیزهــا تغییــر کــرد. حتــی 
رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر عــوض شــد ولــی حاجــی هیــچ تغییــری نکــرده. همــون قــدر صــاف و ســاده و 
مهربــون. نشســته پــای ســماور و داره بــه دنیــای دون و نامــردی ایــام فکــر میکنــه کــه صــدای امیــر، پســر بزرگــش 

میــاد : بابــا خیــاط! کجایــی؟ مشــتری اومــده.
ادامه دارد...

آیــا کــودکان تــازه متولــد شــده در روح و افــکار متفــاوت انــد؟ بــه احتمــال زیــاد پاســخی کــه 
مــی دهیــم نــه باشــد. پــس ذات این انســان خاکی یکســان اســت. حقیقــت کتــاب روح گریان 
مــن همیــن اســت. داســتان دختــری کــه در ایــن دنیــا، ســهمش کشــوری بــه نــام  »جمهــوری 
خلــق کــره« شــده اســت. کشــوری کــه حقیقتــش بــرای مــا بســیار پوشــیده اســت و شــاید 
ایــن کتــاب بتوانــد بخشــی از آن را بــه مــا نشــان دهــد. در ایــن کتــاب مــا شــاهد تغییــرات 
یــک انســان هســتیم. تغییــری کــه نــه در جهــت آســودگی بشــریت باشــد بلکــه تغییــری کــه 
نتیجــه  آن مــرگ انســان هــای بــی گناهــی اســت کــه بــا هــزاران آرزو درحــال ســفر انــد. در 
ایــن کتــاب نشــان داده مــی شــود کــه آن روح پــاک و بــی آالیــش کــودک بــا آمــوزش هایــی 
دقیــق و بــا برنامــه هایــی بســیار بنیادیــن و تمریــن هایــی حتــی فراطبیعــی چگونــه مــی 
توانــد آن پاکــی را بــه ســیاهی ژرفــی تغییــر دهــد. حقیقــت کتــاب دقیقــا همین تغییر اســت، 
تغییــری کــه دختــری بــه نــام  »کیــم هیــون هــی« را بــه ماشــینی بــرای کشــتار دیگر انســان 
هــا تبدیــل مــی کنــد . شــاید نتیجــه ای کــه مــن مــی توانــم از ایــن نوشــته بگیــرم ایــن اســت 
کــه حقیقــت، آن چیــزی نیســت کــه بــه شــما مــی گوینــد. حقیقــت چیــزی اســت کــه فــرد بــا 

ذکاوت خــود بــه آن مــی رســد.

محمدامین توفیقی

من ن  ــا ی گر ح  و ر
اثر کیم هیون هی

د ر عطا
اثر کاظم بهمنی

ــعر  ــه در ش ــی رود ک ــمار م ــه ش ــی ب ــات فارس ــوان ادبی ــاعران ج ــی از ش ــی یک ــم بهمن کاظ
ــاب  ــد اســت . دو کت ــب هــای غــزل و رباعــی پایبن ــه ســبک ســنتی و قال هایــش بیشــتر ب

ــد .  ــام دارن ــد« ن ــش آم ــارد« و »پی ــده ی او »عط ــناخته ش ش
در مقدمه ی کتاب عطارد آمده است : 

»در نــگاه اول عطــارد تنهــا نــام نزدیــک  تریــن ســیاره به خورشــید اســت. ســیاره ای کوچک 
امــا ســنگین کــه بیــش از همــه  ی ســیارات بــه دور خورشــید مــی  چرخــد و خیلــی کمتــر از 
همــه بــه او پشــت مــی  کنــد، بــه طــوری که وقتــی نیمــه ی رو به خورشــیدش گرمای شــدید 
را تجربــه مــی  کنــد، نیمــه ی دیگــرش بســیار ســرد اســت.عطارد طبــق آخریــن بررســی  
هــای اخترشناســی، خــودش مــاه یکــی از ســیارات دیگــر بــوده 
اســت امــا گرفتــار جاذبــه  ی خورشــید مــی  شــود و مــاه بودنــش 
را فرامــوش مــی  کنــد تــا بــه دور خورشــید بگــردد! ضمنــا عطــارد 

مــاه نــدارد! گویــی عطــارد فقــط خورشــید را دارد!«
ــعار  ــتید ، اش ــقانه هس ــزل عاش ــدن غ ــه خوان ــد ب ــه من ــر عاق اگ
ــرای شــما باشــد . ــی ب ــه ی خوب ــد گزین ــی مــی توان کاظــم بهمن

ساجده سلیمانی

ــوام  ــل و اق ــی از مل ــن کمان ــران ،رنگی ــور ای کش
ــی  ــا گلچین ــه گوی ــوری ک ــت . کش ــف اس مختل
از همســایه هــای خــود اســت. در کشــور 
عزیزمــان ایــران اقــوام مختلفــی در کنــار 
ــوام  ــن اق ــه از ای ــد ک ــی کنن ــی م ــر زندگ یکدیگ
مــی تــوان تــرک ، فــارس، عــرب ، بلــوچ، 

ــرد. ــام ب ــرد و ... را ن ــر ، ک ــن ، ل ترکم
ــوام و  ــن اق ــودن ای ــن ب ــم دی ــل ه ــه دلی ب
ــه  ــی ای ک ــالیان طوالن ــل س ــه دلی ــن ب همچنی
ــد، دارای  ــرده ان ــی ک ــم زندگ ــا ه ــردم ب ــن م ای
ــا  ــن ه ــومات و آیی ــیاری در رس ــتراکات بس اش
ــه  ــوط ب ــومات مرب ــن رس ــی از ای ــتند. برخ هس
ــر  ــان و فط ــاد قرب ــل اعی ــتند مث ــا هس ــن م دی
ــل  ــد مث ــتان دارن ــه در باس ــی ریش و ... و برخ

ــوری. ــنبه س ــوروز و چهارش ن
ــم و  ــتراکات در رس ــن اش ــود ای ــا وج ــا ب ام
ــز  ــی را نی ــاوت های ــوان تف ــی ت ــومات ، م رس
ــت  ــان قومی ــص هم ــه مخت ــرد ک ــاهده ک مش
ــد  ــادی همانن ــمات ش ــه درمراس ــد ک ــی باش م
ــل  ــزاداری مث ــمات ع ــا در مراس ــی و ی عروس

ــت. ــهود اس ــرم  مش ــام مح ای
ــی از  ــا یک ــت ب ــر نوب ــا در ه ــم ت ــت داری دوس
ــطه ی  ــه واس ــویم و ب ــنا ش ــومات آش ــن رس ای
آن ، شــناختی هــر چــه بیشــتر از هــر رنــِگ ایــن 

ــم. ــت آوری ــه دس ــان ب ــن کم رنگی
ــی  ــت م ــر مل ــن ه ــومات و آیی ــه رس ــرا ک چ
ــت را  ــگ آن مل ــخ و فرهن ــده ای از تاری ــد چکی توان

ــد. ــرار ده ــا ق ــار م در اختی

اقوام فرهنگ 

میالد یوسف زاده

با ما همراه باشید...

اریان 
من

چای و کتاب
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فیلم و  چای 
مهدی  غالمی غیبی محمد

بــه نقــد کوتاهــی از فیلــم ســکوت 2٠16  اثــر کارگــردان پــرآوازه هالیــوود ، 
مارتیــن اسکورســیزی مــی پردازیــم :

ــیمابارا در  ــورش ش ــی ش ــتان واقع ــاس داس ــر اس ــت ب ــی اس ــکوت درام س
قــرن 17 و اقتباســی وفــادار از رمــان ژاپنــی ســکوت 1966 »اثــر شوســاکو 
ــت  ــکوت وق ــه س ــتن فیلنام ــرای نوش ــه ب ــه ده ــیزی س ــدو«. اسکورس ان
ــن  ــی مارتی ــراث واقع ــم می ــن فیل ــون ای ــام نیس ــه لی ــه گفت ــرد و ب ــرف ک ص
ــوان در  ــی ت ــاد م ــه زی ــت ک ــی اس ــم های ــته از فیل ــکوت از آن دس ــت . س اس
مــورد آن نوشــت ؛ ســکوت مکاشــفه ای اســت درمــورد مفاهیــم بنیادیــن و 
بحــث برانگیــزی چــون مذهــب ، ایمــان ، تردیــد ، بخشــش ، گنــاه ، غــرور 
ــان  ــرز می ــه م ــت ک ــاد هاس ــا و تض ــش ه ــار از چال ــکوت سرش ــار ؛ س و ایث
ایمــان و ارتــداد را بــه بهتریــن نحــو ممکــن بــه تصویــر کشــانده اســت و 

ــرد .  ــی ب ــرو م ــق ف ــت تعلی ــتادانه در حال ــش را اس مخاطب
ــت ؛ از  ــده آل را داراس ــک درام ای ــای ی ــی ه ــر و ویژگ ــام عناص ــکوت تم س
بــازی قــوی بازیگــران و شــخصیت پــردازی حرفــه ای گرفتــه تــا دیالــوگ 
هــای پرمعنــا و پایــان بنــدی منحصــر بــه فــرد ؛ عــاوه بــر ایــن هــا 
ــدن  ــدگار ش ــه مان ــر ب ــم نظی ــرداری ک ــاده و فیلمب ــوق الع ــن ف ــیقی مت موس

ــد. ــک کردن ــر کم ــن اث ای
 شــاید تنهــا نقــد منفــی کــه بــر ســکوت وارد باشــد نحــوه داســتان ســرایی و پیشــبرد آن باشــد بــه طوریکــه رونــد کنــد 

و خســته کننــده فیلــم در یــک ســوم ابتدایــی ، بیننــده را آزار مــی دهــد البتــه پــس از یــک ســاعت مقدمــه چینــی، فیلــم 
از حالــت خنثــی خــارج شــده و در نهایــت بــه اوج خــودش در ٣٠ دقیقــه پایانــی فیلــم مــی رســد کــه شــامل دیالــوگ 
هــای رد و بــدل شــده بیــن رودریگــز و پــدر فریــرا اســت ؛ و آن ســکوت کــر کننــده ای کــه در پایــان باقــی مــی مانــد .
ســکوت در 2٣ دســامبر 2٠16 منتشــر شــد کــه علیرغــم دریافــت نقــد هــای مثبــت زیــادی از ســوی نشــریات معتبــر 
همچــون »هالیــوود ریپورتــر« و وبســایت »راجــر ایبــرت«، مــورد اســتقبال تماشــاگران قــرار نگرفــت و بــا فــروش 
2٣ میلیــون دالری در مقابــل بودجــه ســاخت 5٠ میلیونــی آن جــزو ضعیــف تریــن آثــار اسکورســیزی از نظــر فــروش 
ــم  ــن مراس ــرداری در 89امی ــن فیلمب ــزدی بهتری ــت نام ــکوت توانس ــت س ــود. در نهای ــی ش ــوب م ــه محس در گیش

اســکار را درکارنامــه خــود ثبــت کنــد .

امیرعباس صالحی

شعر

ــی ــل باران ــو اه ــعرم ، ت ــه ش ــل کوچ ــن اه م
ــی ــبیه قنـدانـ ــم ، ش ــی تلخ ــه چایـ شبیـ

ــت ــه گل دادس ــن ک ــت ببی ــای لباس ــکوفه ه ش
بگـــو بگـــو کــه چـــرا !؟ چون تــو از بهارانـــی!

بخــوان که شــور صدایــت دلیل شــیدایی اســت
تو بـــهتر از همـــه ی شـهر قصـــه می خوانـی

ــری ــی گی ــوه م ــال قه ــی ، ف ــه روی من ــو روب ت
ــی ــه مهمانـ ــو رفت ــال ت ــه خیـ ــن ب ــر م و فک

نخـــواستم کـــه بگویـــم که ناگـــهان بـــروی
مــن عاشــقت شــده ام ! حیــف شــد نمــی دانی

بــه چشــم هــای ســیاه تــو خیــره خواهــم ماند
اگــــرچه خیـــره ی فــــال ســپید فنـجانـــی

ــت ــد قاجاریس ــه عه ــدی ک ــروان بلن ــه اب چ
و گونــه هــای قشنـــگ از نــژاد لبـــنانی

ــدد ــزار ع ــط ه ــم فق ــه بخواه ــن ک ــول ک قب
ــهانی ــای پنـ ــه ه ــدد بوسـ ــزار ع ــط ه فق

ــت را ــم ترک ــه حک ــی ک ــاه بزرگ ــک گن ــو ی ت
ــی ــمان ربانــ ــد عالــ ــرده انـ ــرام ک حــ

ــل خــوش زنــده بودنــم شــده ای ــک دلی تــو ت
ــی « ــر از جان ــو بهت ــی ، ت ــر از همگان ــو بهت »ت

آرمان نمازی

کتاب به من می گفت شمس در همه زمان ها هست، فقط در کالبد های مختلف، و مکان های مختلف...
به ازای هر شمسی که می میرد، یک شمس تازه متولد می شود. 

امیــدوارم یــک روز، یــک جــا در ایــن کــره خاکــی تــو را ماقــات کنــم؛  وقتــی کــه منتظــرش نیســتم، جایــی کــه حتــی 
فکــرش را نمــی کنم.چــون کــه بــی تــو منــم آن تشــنه گهــر بــرده! 

شــاید ایــن ماقــات از هــزار متــری تصــادف پنداشــته شــود، ولــی آن را شــانس نمی گویــم، چــون قــرار ایــن ماقــات 
حتــی قبــل از تولــدم بــوده اســت! و از آن زمــان در همیــن نقطــه از خــط زمــان، و همیــن نقطــه از مــکان منتظــرم بــوده 

کــه خــود را بــه آن برســانم.
وقتی دیدمت گفتنی های زیادی برایت دارم...

اصــا چــه میدانــم، شــاید آن زمــان،آن مــکان تمــام معادالتــم بــه هــم بریزد!تمــام پیــش بینــی هایــم، تمــام آمادگــی 
هایــم و تمــام حــرف هایــی کــه از قبــل حفــظ بــودم دود شــود و بــر هــوا رود.... 

ــاد  ــن ی ــی و م ــو بگوی ــم، ت ــوش ده ــو گ ــه ت ــط ب ــت و فق ــود، ببینم ــم الل ش ــم، زبان ــزی بگوی ــم چی ــت و نتوان ببینم

َاندر َطلب َمطلوب

ــوی، و  ــاکت ش ــو س ــدا را، ت ــم آن ص ــت کن ــم ثب ــر لحظات ــن در دفت ــدی و م ــو بخن ــرم، ت بگی
ــم نفــس هایــت ســکوت  ــی مــن هــم بــرای شــنیدن ریت منتظــر حــرف هــای مــن باشــی، ول

ــرا...  ــار م ــن ب ــی، آب ده ای ــوزه توی ــی ک ــم؛ آب توی کن
تــو شــمس باشــی و دیدگانــم کــور شــود از برق چشــمانت، دیــده دیگری بگشــایم، چشــمانم 
را ببنــدم و ببینــم ، و در آن لحظــه بدانــم کــه تــا بــه امــروز کــور بــوده ام! تــا بــه امــروز َکــر بــوده 

ام، تــازه میبینــم، تــازه می شــنوم...! پختــه تویــی خــام تویــی خــام بمگــذار مــرا...

صالح رحیمی بافقی

هنــوز محــاق  تاریکــی  بــه  نرفتــه  فــرو 
کــه روشــن اســت در ایــن خانه یــک چــراغ هنوز

نزدیکنــد انــد  رفتــه  اگــر  خانــه  اهــل  و 
هنــوز اجــاق  خاکســتر  گرمــی  نرفتــه 

هنــوز شــهر نفــس مــی کشــد نمــی شــنوید ؟
ــوز ــاق هن ــد از آن ات ــی آی ــاز م ــدای س ص

ــد ــی خوان ــوز و درد م ــا س ــته و ب ــی نشس یک
هنــوز فــراق  از  هایــی  غــزل  کبوترانــه 

کــه آی آی بــرادر! ســپیده نزدیــک اســت
ــوز ــاق هن ــعر از اتف ــی از ش ــت زندگ ــر اس پ

شــب اســت و ناله ی ســاز و ســکوت شــهری که
هنــوز محــاق  تاریکــی  بــه  نرفتــه  فــرو 


