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   باالخــره بعــد از ســه ســال خانــه نشــ�نی، اول مهــر پــس از ا�یــن همــه اســتراحت، 
ســر کالس هــا حاضــر م�شــو�د. بــرای شــما دانشــگاه آمــدن بعــد از ا�یــن همــه مــدت 

دوری چــه احساســی دارد؟ بــرای جد�دالورودهــا چطــور؟

   رق�ــب ا�نبــار ســعی دارد کــه تــازه واردهــای ح�یــران را از سرگشــتییگی نجــات داده و تــا 
حــدودی دانشــجو�ان را بــا فضــای دانشــگاه آشــنا کنــد؛ جد�دالورودهــا حتمــا بخوان�ــد! 
ــود  ــما می ش ــر ش ــه نظ ــتند، ب ــم ن�س ــم ک ــی ه ــجو�ان خوابگاه ــه دانش ــا ک از آنج
ــه  ــم ک ــی نصیحــت کرد� ــرود؟! اندک ــا ن ــه ســراغ خوابگاهی ه ــب منتشــر شــود و ب رق�
غینرخوابگاهی هــا نخوان�ــد! از نقــد دانشــجو�ان خســته تــا معرفــی چنــد جــای د�دنــی 
ــد.  ــردش غ�یرعلمی ان ــال گ ــه به دنب ــی ک ــه دانشــجو�ان غ�یراصفهان ــاوت و جــذاب، ب متف

ا�نبــار ت�ــم نو�ســنده رق�ــب بــرای همــه تــدارک د�ــده اســت.

ــک  ــدن � ــال خوان ــرای آن دســته از دانشــجو�انی کــه به دنب    رق�ــب تصم�ــم گرفــت ب
داســتان هســتند، قصه هــای مج�ــد را آمــاده کنــد. �ــک داســتان بــرای بزرگداشــت �کــی 
از دانشــجو�ان نخبــه اصفهانــی کــه تصم�ــم بزرگــی بــرای زندگــی اش گرفــت کــه شــا�د 

ــی نمی کرد�ــم!! ــن انتخابی اگــر مــا جــای او بیود�ــم، چن�ی

ــز  ــن ن�ی ــون می شــود. م ــر از آدم هــای گوناگ ــی پی ــا شــروع ســال تحص�ل    دانشــگاه ب
کــه از دانشــجو�ان هم�یــن دانشــگاه هســتم، بــه شــخصه افــراد متفــاوت و متما�یــزی 
را د�ــده ام کــه بــا اهــداف گوناگونــی پــا بــه دانشــگاه گذاشــته اند. عــده ای تنهــا صــرف 
ــد  ــه دانشــگاه آمده ان ــم ب ــد، بعــد از اخــذ د�پل ــف کرده ان ــرای زندگــی تعر� ــی کــه ب روال
ــام  ــی تم ــرای زندگ ــز ب ــا ن�ی ــه آن ه ــل، برنام ــان دوره تحص�ی ــا پا� ــال ب ــد از چندس و بع

می شــود. 

   عــده ای ن�یــز کــه هنــوز از فضــای رقابــت و کنیکــور خــارج نشــده اند و تصــور می کننــد 
با�ــد تمــام عناو�یــن رتبــه تیک رقمــی و دانشــجوی الــف بیــودن و ... را درو کــرده و هم�شــه 
ــن اول راه  ــد هم�ی ــد زندگــی کننــد. با� ــودن!] با� ــر بی ــا عنــوان [رتبــه برت هم�ین شــکل ب
بدان�ــد کــه دانشــجوی نخبــه و فعــال بــا فقــط و فقــط معــدل الــف بیــودن تفــاوت دارد!!
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   امــا تعــدادی از دانشــجو�ان ن�یــز هســتند کــه رتبــه برتــر نبیوده انــد، بیــی هــدف 
ــه  ــا را ب ــه اهــداف آن ه ــد، و شــا�د کســی نباشــد ک ــه دانشــگاه ن�امده ان هــم ب
ــک  ــه زندگــی � ــن نییکت ــن مهم تر�ی ــد. ا�ی ــی نمی دهن ــا اهم�ت ــد، ام درســتی درک کن
ــه  ــی ک ــه راه ــه ب ــاش، واقع ب�نان ــته ب ــه داش ــته ات عالق ــه رش ــت! ب دانشجوس
ــک  ــه دســت آوردن � ــت ورای ب ــی هدف ــر می ب�ن ــن و اگ ــگاه ک ــردی نیی ــاب ک انتخ

ــالش کــن! ــز و ت ــران را دور بر�ی شــغل خــوب اســت، حــرف د�گ

ــا  ــی تنه ــه می ب�ن ــزی ک ــی چ�ی ــگاه کن ــی ات نیی ــه زندگ ــران ب ــم د�گ ــر از چش    اگ
ارج نهــادن بــه �کســری رشــته مطــرح و کســب عنوان هــای دهــان پیرکــن اســت. 
مطمئــن بــاش بــرای مفیــد بنــودن مــا فقــط بــه �نزشــک بــرای نجــات جــان بیمــار 
ــم  ــرای بررســی اقلی ــا ب ــه دانشــجوی جغرافی ــا ب ــه مث ــه ا��نک ــم، مگرن ــاز ندار� نی
ــرام  ــه ات احت ــه عاق ــس ب ــم؟! � ــاز دار� ــم نی ــالی ه ــات از خشکس ــران و نج ا�ن

ــن مســینر تــاش کــن و نننگــذار بدهــکار خــودت باشــی! بگــذار و در ا�ن

ــر در  ــی اگ ــت، ول ــوس اس ــما ملم ــرای ش ــدر ب ــوع چق ــن موض ــم ا�ی    نمی دان
ــت  ــک عل ــد � ــه و رفته ان ــن گفت ــاده روی اربع�ی ــادی از پ� ــده ی ز� ــام ع ــن ا� هم�ی
ــهر  ــک آرمان ش ــاخت � ــرای س ــی ب ــس هدف ــر هرک ــه اگ ــح دارد و آن ا�نیک واض
ــرد.  ــرار می گین ــرده و ق ــدا ک ــتننگی آن را دارد �ی ــه شا�س ــی ک ــد، جا�ی ــته باش داش
زمانــی کــه ن�ازســنجی انجــام می شــود بــه راحتــی مشــخص می شــود کــه چقــدر 
محــدوده فعال�ــت گســترده اســت، در ا�یــن مســ�یر بــه کادردرمــان، افــراد متبحر در 
ــه  ــرادی ک ــی، اف ــت، مســئول های فرهنیگ ــای امن� ــن کننده ه ــدارکات، تام�ی ــر ت ام
مربیــی کــودک باشــند و �ــا را�یزن هــای س�اســی �ــا کارمنــد ســفارت احت�ــاج اســت. 
ــت،  ــترده اس ــت گس ــدوده فعال� ــهر مح ــک آرمان ش ــاختن � ــرای س ــد؟ ب می ب�ن�
ــاد می شــود.  ــوان تمــدن ســازی اســالمی � ــا عن ــن ب ــن اســت کــه از اربع�ی هم�ی

ــن  ــه در ا�ی ــرط آنییک ــه ش ــت ب ــازی اس ــدن س ــرای تم ــی ب ــ�یر خوبی ــگاه مس دانش
ــی!  ــودت را بشناس ــت خ ــه فعال� ــدوده، زم�ن مح
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هم دانشگاهی عز�یز، سالم 

بــه دانشــگاه  از همــه، ورودت رو  اول       
اصفهــان تبر�ــک م�گــم.

     همــه )خصوصــا اصفهانی هــا( دانشــگاه 
توِتــش  درخت هــای  بــا  رو  اصفهــان 
ــبز، روی شــ�ب  ــه دانشــگاه س می شناســند؛ �
کــوه، بــا هــوای نســبتًا پاک تــر از ســطح شــهر. 
امــا خوبــه کــه جــدا از ا�یــن اطالعــات عمومــی 
کــه همــه می دونــن، �ــه چ�یــزای د�گــه هــم در 
مــورد ا�یــن دانشــگاه بدونــی تــا قشــنیگ تر برات 
ــه  ــدی و چ ــول ش ــا قبی ــه کج ــه ک ــن بش روش
ــگاه،  ــن دانش ــات ا�ی ــی از امکان ــوری می تون ج

ــی.  ــتفاده کن ــی اس ــرای رشــد و ترق ب

ــن  ــی از قد�می تر�ی ــان، �ک ــگاه اصفه      دانش
ــه  ــه. اگ ــوب می ش ــران محس ــگاه های ا�ی دانش
پ�یوســت تار�خــی دانشــگاه اصفهــان با مدرســه 
چهاربــاغ رو بررســی کن�ــم، متوجــه می شــ�م که 
ــد  ــم چن ــی، پ�شــ�نه عظ� ــن دانشــگاِه فعل ا�ی
صــد ســاله ای داره. شــ�یخ بیها�یــی معتقــد بیــود 
ــاز�م،  ــران رو بس ــم ا�ی ــا بتون� ــه م ــرای ا�نیک ب
با�ــد دانشــمند ترب�ــت کن�ــم و بــا علــم 
اون هــا ا�یــران رو بســاز�م و بــه هم�یــن خاطــر، 
ــات اون  تأســ�س دانشــگاه از نخســت�ین خدم

ــه.  ــه اصفهان ب

     مدرســه چهاربــاغ، در واقــع دانشــگاِه زمــاِن 
ــوده و شــ�یخ بیها�یــی در اون  قد�ــِم اصفهــان بی

زمــان ۴۰۰ نفــر رو در ا�یــن مدرســه ترب�ــت کــرد 
تــا در حوزه هــای علمــی متعــددی فعال�ــت 
ــن شــادگردان، در ســطح  ــِب هم�ی ــد و اغل کنن
ــدرا،  ــدند. مالص ــا ش ــرآمد دن� ــاال س ــی ب علم
ــاد و مجلســی، زادگاِن تعل�مــات شــ�یخ  م�یردام
بیها�یــی بیودنــد. دانشــگاه اصفهــان، مدعــِی 
اســتمراِر خــط حکمــت و دانشــه و بــه هم�یــن 
ــاغ رو  خاطــر ۳۰۰ ســال ســابقه مدرســه چهارب
ــاب  ــه حس ــان ب ــگاه اصفه ــابقه دانش ــزء س ج

ــارن.  م�

ــان  ــگاه اصفه ــ�س دانش ــخ تاس ــا تار�ی      ام
بــه صــورت رســمی برمی گــرده بــه ســال ۱۳۲۵ 
ــه  ــم ب ــگاه ه ــی دانش ــت فعل ــی. ر�اس شمس
عهــده دکتــر هرســ�یج هســت. دانشــگاه اصفهان 
ــت و  ــگاه هاس ــن دانش ــته تر�ی ــر رش ــی از پی �ک
�کــی از ۵ دانشــگاه فعــال کشــور در امــور ب�یــن 
ــای  ــاد. در رتبه بندی ه ــاب م� ــه حس ــل ب المل
ــه ۱۵ در  ــی و رتب ــه ۷۶۵ جهان ــی، رتب ب�ین الملل
ــا  ــه ا�نه ــران رو داره. هم ــن دانشــگاه های ا�ی ب�ی
ــر رو شــکرگزار باشــی  ــا دســت تقد�ی ــم ت رو گفت
بابــت موفق�ــت در کنیکــور و ورودت به دانشــگاه!

     خــب از اون جا�یــی کــه دانشــگاه مــا خیلــی 
بزرگــه و قــراره همــه جــا رو بنهــت معرفــی 
ک�یــم، بنهتــره زودتــر از ا�نــن حرف هــا بگذر�ــم و 

ــم دانشــگاه گــردی. ــی بر� ــا کفــش کتون ب

ــن و�یژگــی      بعــد از سرســبزی دانشــگاه، اول�ی
ــت  ــاد ساختمان هاس ــه ز� ــری اون، فاصل ظاه
ــاد رو  ــه ز� ــن فاصل ــت ا�ی ــم عل ــوز ه ــه هن ک

فاطمه نظام الد�ین
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ــگاه،  ــردد در دانش ــرای ت ــن ب ــم! بنابرا�ی نمی دون�
ــاز  ــگاه ن� ــل دانش ــای داخ ــه اتوبیوس ه ــا ب قطع

ــتند. ــم هس ــگان ه ــه را� ــه البت داری ک

    از کدام در وارد دانشگاه بشیم؟

     بســتییگی داره کــه بــا ماشــ�ین باشــی �ــا پ�ــاده، 
ــن  ــوس و ا�ی ــا اتوبی ــا ب ــده باشــی � ــرو اوم ــا مت ب
کــه کجــای دانشــگاه می خــوای بــری. ولــی خ�لــی 
کلــی بگــم کــه بــرای ورود بــه ا�یــن دن�ــای علــم و 

دانــش، چهارتــا در وجــود داره. 

     اول�یــن در، در شــمالی هســت کــه در خ�ابــان 
دانشــگاه واقــع شــده. از ا�یــن در که وارد دانشــگاه 
می شــی، همــون اول راه، دســت راســتت �ــه 

ــ�ین آورده  ــه ماش ــگ هســت. اگ پارک�نی
باالتــر  اونجــا  از  باهــاش  باشــی، 
نمی تونــی بــری. بعــد از اون، بانییــک 
تجــارت دانشــگاه رو مــی ب�نــی. 
ــوزش  ــاختمان آم ــم س ــدش ه بع
ــر  ــام دفات ــه تم ــاختمانی ک کل. س
نظــر  ز�یــر  دانشــکده ها  آمــوزش 
ــرش،  ــور پذ�ی ــن و ام اون کار می کن
ــی و... دانشــجو ها را  ــوزش، انتقال آم

برعهــده داره.

    دســت چــپ، �عنــی روبــروی 
تــا  چنــد  آمــوزش،  ســاختمان 
ــا،  ــن آالچ�یق ه ــق هســت. ا�ی آالچ�ی
پیر�نــت هســتند  دفاتــر کپیــی و 
و بــه زودی »روزهــای آخــر تــرم و 
زمــان جــزوه گرفتن هــا« باهاشــون 
ســر و کار خواه�ــد داشــت. چــرا؟ 

ــرون  ــب تر از ب�ی ــی مناس ــون خ�ل ــون ق�متش چ
ــی  ــا، مصل ــن آالچ�یق ه ــر از ا�ی ــگاهه. باالت دانش
الغد�یــر و مســجد شــجره قــرار داره؛ �ــه جــای آروم 
ــن  ــرای نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر و همچن�ی ب

ــاز!  ــد از نم ــرت بع ُچ

     داخــل پیرانتــز بگــم کــه دفتــر تمام تشــکل های 
ــی  ــن مصل ــاالی هم�ی ــه ب ــم طبق ــجو�یی ه دانش
ــه بســ�یج دانشــجو�یی.  ــر قــرار داره. از جمل الغد�ی
خالصــه کــه اگــر گــذرت بــه مســجد افتاد، �ه ســر 
هــم بــه مــا بــزن خوشــحال می شــ�م بب�ن�مــت. 
ــزی  ــه چ�ی ــره � ــربت؛ باالخ ــکافه، ش ــی، نس چا�ی
ــودت  ــه خ ــم! و البت ــم بزن� ــه دور ه ــدا م�ش پ�
م�دونــی کــه شــربت های بســ�یج آخــر عاقبتــش 

به کجــا می رســه؟! 

ــن       معاونــت فرهنیگــی دانشــگاه هــم کنــار ا�ی

داره. جا�یــی کــه  دانشــجو�یی قــرار  تشــکل های 
ــی،  ــی و ز�ارت ــای تفر�ح ــی، اردوه ــای فرهنیگ برنامه ه
کالس هــای هنــری، رســانه ای، فرهنیگــی و... رو برگــزار 

می کنه.

ــی  ــجد کم ــرقی مس ــمال ش ــع ش ــه از ضل      اگ
جلوتــر بــری، می رســی بــه مرکــز مشــاوره دانشــگاه. 
جا�یــی کــه اگــه ن�ــاز بــه مشــاوره داشــتی، �ــا بــرای 
تحص�یــل راهنما�یــی می خواســتی، می تونــی بیهشــون 

مراجعــه کنــی. 

ــداد  ــی در امت ــجد، �عن ــرف مس ــا اون ط      دق�ق
ضلــع جنــوب شــرقی، پــارک مطالعــه خواهــران قــرار 
ــد  ــه و می تون� ــان ممنوع ــه ورود آقا� ــی ک داره. جا�ی
در فضــای بــاز، بــرای مطالعــه کمــی راحت تــر 
باشــ�د. پشــت پــارک مطالعــه، کارگاه هــا 

و ورزشــگاه ها قــرار گرفتــه.

     اگــه از ســمت مســجد بــه خ�ابــان 
اصلــی دانشــگاه برگرد�ــم، تقر�بــًا روبــروی 
مســجد، اون طــرف خ�ابیــون، ســالن 
ــه  ــرار داره ک ــی ق ــه�د آو�ن ــش ش هما�
در طــول ســال برخــی از برنامه  هــای 
دانشــجو�یی، اکــران ف�لــم، هما�ش هــای 
ــزار  ــا برگ ــی و... در اونج ــی و علم فرهنیگ

می شه. 

ــی  ــم می تون ــوردن ه ــذا خ ــرای غ      ب
بــه چنــد جــا مراجعــه کنــی:  »رســتوران 
ــه  ــوری«،  »بیوف ــلف غذاخ ــاس«،  »س �
ــگاه«.  ــطح دانش ــگاه های س ــا و فروش ه
ــالن  ــن س ــار هم�ی ــاس کن ــتوران � رس
شــه�د آو�نــی قــرار داره. ق�مــت غذاهای 
رســتوران و همچن�یــن ک�ف�ــت اون باال تــر 
هســت و ق�مــت غذاهــای ســلف پا��ین تر بــا ک�ف�ت 
ــام  ــا�ت انج ــک س ــر دو در � ــه رزرو ه ــر. البت کمت
ــی  ــام طبقات ــن نظ ــه ا�ی ــد روزی ک ــه ام� ــه. ب می ش
ــا  ــجو ها ب ــه دانش ــره و هم ــن ب ــگاه از ب�ی ــو دانش ت
هــم ســر �ــک ســفره خــوب و بــا ک�ف�ــت بشــ�نن. 

می پیرســی ســلف کجاســت؟ عجلــه نییکــن! می رســ�م 
ــاط دانشــگاه  ــن نق بیهــش. ســلف در �کــی از باالتر�ی

قــرار داره. کنــار مــزار حــرم الشــهدای دانشــگاه. 

     چنــد قــدم باالتــر از رســتوران �ــاس، مجموعــه 
ــم  ــد از اون ه ــرار داره و بع ــارف ق ــای مع کالس ه
ــکده  ــارف و دانش ــاختمان مع ــان. س ــکده زب دانش
زبــان، دو جا�یــی هســت کــه همــه دانشــجوها 
اون  در  رو  عمومــی  از کالس هــای  ســاعت ها�یی 

می گذرونــن. 
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ــار دانشــکده  ــی هــم کن      دانشــکده ترب�ــت بدن
زبــان قــرار داره. جلــوی دانشــکده زبــان، �ه ســه راه 
معــروف بــه ســه راه زبــان هســت. راه روبرو�یــی، به 
ــه در  در شــرقی دانشــگاه می رســه. راه ســراز�یری ب
شــمالی و راه ســرباال�یی هــم بــه ســمت دانشــکده 

ادب�ــات و بق�ــه دانشــکده ها مــی ره. 

     راســتی دانشــکده ادب�ــات هــم از اون جاها�یــی 
ــکده  ــه. دانش ــش می افت ــذرت بیه ــه گ ــت ک هس
ادب�ــات �ــه تــاالر بــزرگ و شــ�ک داره کــه در طــول 
ــی در اون  ــجو�یی مختلف ــم های دانش ــال، مراس س
ــض  ــکده از اون ف� ــی دانش ــه و اهال ــزار می ش برگ
می برنــد و فضــای داخلــش حوضچــه و گل و 
گلــدون داره و خالصــه بــرای شــعر و شــاعری 

باالخــره  خــب  آمــاده س.  حســابیی 
دانشــکده ادب�اتــه د�گــه! البتــه مواظــب 
ــتون  ــر حواس ــ�د! اگ ــاش باش راهروه
نباشــه، ممکنــه برســ�د بــه جا�یــی کــه 
خودتــون نم�دون�یــن کجاســت و کســی 
هــم ن�ســت کــه ازش بپیرســ�ین. مــورد 
ا�یــن  تــوی  بارهــا  داشــت�م کســی 

ــده ! ــم ش ــاختمان گ س

بــه  می رســ�م  اون  از  بعــد       
ــه  ــی و برنام ــوم جغراف�ا�ی دانشــکده عل
ر�یــزی؛ بعدشــم دانشــکده علــوم ترب�تــی 
دانشــکده  روبــروی  روانشناســی.  و 
روانشناســی، در�اچه مصنوعی دانشــگاه 
ــی  ــای خوبی ــه فض ــه می تون ــرار داره ک ق
بــرای اســتراحت ب�یــن کالس هــا باشــه. 

ــه  ــم کتابخون ــه ه ــر از در�اچ      باالت
ــورد  ــرار داره. در م ــگاه ق ــزی دانش مرک
کتابخونــه مرکــزی خوبــه کــه دوتــا 

ــدن  ــخ برگردون ــه تار�ی ــًا ب ــی: ۱.حتم ــه رو بدون نییکت
کتابیــی کــه امانــت می گ�یــری دقــت کــن تــا 
ــت  ــه پیرداخ ــی جر�م ــور نش ــرده مجبی ــی نییک خدا�ی
ــه  ــامانه کتابخان ــق س ــاب از طر�ی ــی. ۲. رزرو کت کن
دانشــگاه انجــام می شــه. ورود بــه ا�یــن ســامانه از 
طر�یــق س�ســتم های موجــود در کتابخونــه مرکــزی 
ــره.  ــکان پذ�ی ــگاه ام ــای دانش ــا�یر کتابخونه ه و س

     دانشــکده های ر�اضــی، شــ�می، ف�یز�ــک، زم�یــن 
ــکده ها�یی  ــه دانش ــی، از جمل ــی و مهندس شناس
هســتند کــه در قســمت های باال�یــی دانشــگاه 
ــد  ــا، با� ــه اونج ــ�دن ب ــرای رس ــد و ب ــرار دارن ق
ــای داخــل دانشــگاه اســتفاده  ــًا از اتوبیوس ه حتم
ــن  ــه ا�ی ــت ب ــی راح ــد خ�ل ــه می خوا� ــد. اگ کن�
دانشــکده ها برســ�د، می تون�ــد از در جنیگلبانــی 
کــه پشــت دانشــکده ف�یز�کــه و بــه ا�ســتییگاه متــرو 

کارگــر می رســه وارد بشــ�د �ــا ا�نیکــه از در ســمت 
غــرب دانشــگاه کــه نزد�ــک ب�مارســتان الزهراســت 

داخــل شــ�د. 

ــر  ــه باالت ــاد ک ــوم اداری و اقتص ــکده عل       دانش
ــام  ــه جورا�یی »ب ــم � ــرار داره ه ــا ق ــه ا�نه از هم
ــی  ــارک جنیگل ــه پ ــه. � ــوب می ش ــگاه« محس دانش
ــه  ــه ک ــرار گرفت ــکده ق ــن دانش ــروی ا�ی ــم روب ه

ــنیگه. ــی قش خ�ل

ــکده ها  ــه دانش ــمون ب ــدر حواس ــتی انق      راس
ــه  ــم اگ ــون بگ ــت بیهت ــادم رف ــه � ــد ک ــرت ش پی
دم در کتابخونــه مرکــزی اتوبیــوس ســوار بشــی 
ــی  ــدون فن ــد از م� ــای، بع ــاال ب� ــمت ب ــه س و ب
ــی  ــاده(، م�یرس ــزرگ س ــدون ب ــه م� ــی )� مهندس
ــی  ــگاه. جا�ی ــهدای دانش ــرم الش ــه ح ب
ــه  ــت گرفت ــی دل ــه موقع ها�ی کــه اگــه �
ــا  ــی، � ــوت کن ــتی خل ــود و می خواس بی
ا�نیکــه از شــلوغی دن�ــا خســته بیــودی و 

می خواســتی کمــی بــه جهــان باالتــر 
ــا  ــم حتم ــه می کن ــی، توص� ــر کن فک
ــون  ــزن چ ــا ب ــه اونج ــری ب ــه س �
آرامــش وصف نشــدنی داره. دانشــگاه 
اصفهــان ۱۵ ســاله کــه م�یزبــان ا�یــن 
ــال،  ــر س ــه و ه ــه�د گمنام ــج ش پن
ــالگرد  ــکوه س ــم باش ــاه مراس ۹ مهرم
ــت و  ــا هم ــهدا، ب ــن ش ــن ا�ی تدف�ی
دانشــجو�یی  تشــکل های  همــکاری 

برگــزار می شــه.

ــلف  ــم س ــهدا ه ــزار ش ــار م      کن
ــرار  ــان ق ــی نش ــران بی ــوری اخت غذاخ
ــراغش رو  ــه س ــی ک ــون جا�ی داره؛ هم
ــگاه،  ــه دانش ــن نقط ــی. باالتر�ی می گرفت
اون  بــه  مربیــوط  مجموعه هــای  و  خوابگاه هــا 
هســت. در مــورد مجموعه هــای علمــی پیژوهشــی 
دانشــگاه هــم خ�لــی حــرف دار�ــم براتــون بزن�ــم. 
ــما  ــه ش ــود داره ک ــا وج ــاخت ها�یی در ا�نج ز�یرس
می تون�ــد بــرای واقعــًا دانش+جــو شــدن از اون هــا 

ــد. ــتفاده کن� اس

ــی  ــای ورزش ــتخر و مجموعه ه ــن اس       همچن�ی
دانشــگاه که علــی الخصوص بروبچه هــای خوابگاهی 
خ�لــی می تونــن ازش بیهــره ببــرن، قســمت پا��یــن 

دانشــگاه و ســمت درب شــمالی قــرار گرفتنــد.

    ختــم کالم هــم ا�نیکــه دو خــط اتوبیــوس 
ــوی دانشــگاه وجــود داره کــه �ک�ــش مخصــوص  ت
علــوم پیزشــک�ه و مســ�یرش بــه دانشــکده   های مــا 
نمی خــوره، ام�ــدوارم اشــتباهی سوارشــون نشــی.
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ــش  ــده دان ــت جو�ن ــا جماع ــم ب روی صحبت
ــد! ــجو نخوان ــر دانش ــت. غ�ی اس

ــازه  ــا ت ــی، � ــن را می خوان ــن مت ــر داری ا�ی اگ
ــت  ــت اس ــی وق ــا خ�ل ــده ای، � ــجو ش دانش
دانشــجو�یی، �ــا چ�یــزی هســتی م�ــان ا�یــن دو. 
پــس بــر توســت کــه بشــنوی ا�یــن نــی چــون 

ــد... ــت می کن حکا�

ــه  ــرزم�نی ک ــه روزی روزگاری، در س ــد ک آورده ان
نــه کســی آن  را د�ــده، نــه شــن�ده و نــه بــه آن 
ــانه ها�یی  ــا از آن افس ــون تنه ــفرکرده و اکن س
ــه  ــادام ک ــه م ــد ک ــده ای بیودن ــده؛ ع به جامان
ــب  ــه مکت ــه ســن مشــخصی می رســ�دند، ب ب
ــه دور از  ــی ب ــه افعال ــا ک ــا عجب ــد؛ ام می رفتن
ــه  ــتند ک ــود داش ــم از خ ــب عل ــت کس فض�ل
ــد و  ــه ام خوان� ــم، د�یوان ــما بازگو� ــر ش ــر ب اگ
ــگفتی،  ــدت ش ــه از ش ــد! چراک ــم دان� مجنون
ــن  همــه، برا�تــان  ــا ا�ی در ذهــن نمی گنجــد. ب
گاه  شــرح می دهــم تــا بــر فضائــل خــودآ

ــا بکوشــ�د. ــرت آن ه ــر کث گشــته، ب

اول خصلــت ُعجــب  انییگ�یــز آنــان ا�یــن بیــود کــه 
ــی  ــای خرفت ــود را در در� ــد، خ ــدت مد� ــا م ت
و  وا می گذاشــتند  غوطــه ور  نا دانســتن  و 
درنها�ــت هــم ناچــار بیودنــد بــا مقاد�یــر ز�ــادی 
ــم خــود  دســت وپا زدن، عجــز و التمــاس، گل�
ــاره  ــد، دوب ــرم بع ــا ت ــرون کشــند ت را از آب ب�ی
بــر آب ب�ندازنــد و بــاز آخــر تــرم از آب ب�یــرون 
ــی  ــا حت ــی دوازده � ــت ال ــا هش ــند؛ و ت کش
ــر را  ــی از تفک ــل ته ــن فع ــه، ا�ی ــتر مرتب ب�ش

ــن  ــه از شــن�دن ا�ی ــم ک ــد. می دان ــام دهن انج
ــد و  ــان برده ا� ــه ده ــرت ب قصــه انییگشــت ح�ی
ــت�د.  ــه اش هس ــر ادام ــان، منتظ ــا گو� واعجب
ــی بــس شــگفت تر  ــد کــه عجا�بی ــل نییکن� تعج�ی

ــم. ــان بازگو� برا�ت

ــود  ــن بی ــا ا�ی ــول آن ه دوم خص�صــه مح�یرالعق
کــه صبیــح خروس خــوان، هــر چــه ساعتشــان 
زنییــگ مــی زد و هــر چه خــروس به نــوای ب�داری 
می خوانــد، حاضــر نبیودنــد از جــای برخ�یزنــد و 
ــا  ــه مکتــب و کســب علــم مه� ــرای رفتــن ب ب
در رخت خــواب  آن قــدر  شــوند. دســت آخر 
ــا ن�ــم  ــگاه ب ــا د�یرشــان شــود. آنیی ــد ت می ماندن
ــان،  ــر، دوان دوان و نفس نفس زن ــاعت تأخ�ی س
ــش دار،  ــد ک ــا لبخن ــدند و ب وارد کالس می ش
بــه اســتاد ســالم می کردنــد و پــس  از آن کــه 
کنجــی بــرای نشســتن می �افتنــد، �ــک عالــم 
ــن تــن  ــد کــه: ا�ی ــه می زدن ــا استادشــان چان ب
ــر دارم را غ�بــت مشــمار! ــرد حضــور تأخ�ی بم�ی

ــپ�د  ــوی س ــزدان م ــِر همه چ�ی ــه پ�ی ــار ک �ک ب
ــان  ــر را از آن ــن تأخ�ی ــت ا�ی ــر، عل ــان کم کم
پ�یــر،  ای  پاســخ دادنــد کــه:  جو�ــا شــد. 
ــر د�ــده ای  خمــوش! تاکنــون دانشــجو بال تأخ�ی

ــده ای؟ ــن؟ د� ــان م ــه ج ــن�ده ای؟ ن ــا ش �

ــه:  ــود ک ــا فرم ــا بدان ه ــر دان ــه پ�ی و آن دم ک
دســت کم شــما را بــه ر�ش هــای ســپ�دم 
ســوگند می دهــم کــه ســر کالس هــا ســر 
ن�مکت هــا مگذار�ــد و  پیرمهــر  بــر دامــان 
هفت پادشــاه را بــه خــواب نب�ن�ــد! دو کالم 

فائزه داوودی

اندر حکایات
دانشجویی
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حــرف حســاب اســتادتان را هــم بــه گــوش 
ــرد ســر ســفره  ــد؛ بلکــه نانــی کــه می ب بخر�
ــدا آواز  ــد. �ک ص ــالل باش ــه اش، ح زن و بچ
ســر می دادنــد کــه: اگــر دانشــجو�یی و ســر 
ــت  ــه نام ــا�د ک ــی، نش ــرت نمی زن کالس چ

ــی... ــد آدم نهن

ن�م کــره  از  می دانــم کــه هم اکنــون دود 
چــپ و آتــش از ن�م کــره راســتتان بــر 
ــر  ــه مگ ــد ک ــر می ده� ــدا س ــته و ن خواس
ــد  ــت؟ با� ــری اس ــه تفک ــن چ ــود؟ ا�ی می ش
بگو�ــم: آرام باشــ�د عز�یزانــم! عج�ــب اســت؛ 
ــی  ــا واقع ــت؛ ام ــخ اس ــت؛ تل ــب اس غر�
اســت. بــه کمــاالت خودتــان نظــر ن�نداز�ــد. 
درجا�یــی از دن�ــا پ�ــدا می شــود چن�یــن 

غر�بیــی! داســتان های 

القصــه... د�گــر خصا�ــص آن هــا ا�یــن بیــود که 
از ناپلئــون بناپــارت کــه اکثــر جنیگ ها�ــش را 
با مشــقت و ســختی بــه پ�یــروزی می رســاند، 
ــان را  ــر درس ها�ش ــد و اکث ــد می کردن تقل�
ــه  ــی ک ــرارت فراوان ــی و م ــا نمــرات ناپلئون ب
انجــام تقلــب بــر آن هــا وارد مــی آورد، پــاس 
ــد. چراکــه شــ�یوه و شــ�مه تنبــالن  می کردن

هم�یــن اســت.

ــه  ــص اعجوب ــم از خصا� ــم بازه ــر بخواه اگ
برشــمرم، ده هــا شــماره د�گــر از ا�یــن نشــر�ه 
را با�ســت بــرای خــود اختصــاص دهــم. لکــن 
ــی  ــک و�یژگ ــز � ــم و ج ــاه می کن ــخن کوت س
ــن  ــر، خص�صــه ای نمی شــمارم. آن هــم ا�ی د�گ
ــود  ــد خ ــد و ش ــان درآم ــت: آن ــرار اس ازا�ین ق
ــه  ــد ک ــه نحــوی عمــل می کردن ــب، ب ــه مکت ب
ــًا  ــان حق�قت ــا ا�ن ــادی کــه آ� ــه شــک می افت ب
ســالکان کــوی دانش انــد کــه ا�ین چن�یــن 
ــن  ــت�یوال فش ــن فس ــا مدعو�ی ــد � می خرامن

شــو.

ــن جــای داســتان هــم  می دانــم کــه تــا هم�ی
موهــای ســرتان از شــدت تعجب ســ�یخ شــده! 
ــات  ــی حکا� ــت. باق ــی ن�س ــاده عرض ــس ز� پ

ــرای شــماره های بعــد. ــد ب ــب بمان عجا�
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     ا�ین نامه رو خوابگاهی ها فقط بخونند!

     خوابگاهی محترم سالم 

ــل  ــت رو تحو�ی ــم اتاق ــر. نمی دون       روزت بخ�ی
ــر  گرفتــی و اســباب کشــی کــردی �ــا هنــوز درگ�ی
ســر و کلــه زدن بــا مســئول�ین محترمــی، در هــر 
ــوام  ــده می خ ــا د� ــر دن� ــک پ�ی ــل � ــورت مث ص

ــم.  ــگاه بگ ــوی خواب ــی ت ــرات از زندگ ب

      زندگــی خوابگاهــی تــا حدودی شــب�ه ســرباز�ه 
و تــا حــدودی هــم شــب�ه زندگــی اصحــاب کهــف! 

پــس بــرات آرزوی موفق�ــت می کنــم.

     متاســفانه با�ــد بــه اطالعتــون برســونم کــه 
ــگاه  ــای خواب ــا فض ــد دو روزه ب ــر کرد� ــه فک اگ
ارتبــاط می گ�یر�ــد و غــم دوری از د�ــار رو فراموش 
ــراری  ــد ســخت در اشــتباه�د؛ اصــوال برق می کن�
ــی  ــول م ــرم ط ــه ت ــود دانشــگاه � ــا خ ــاط ب ارتب
ــگاه دانشــگاه!  کشــه، د�گــه چــه برســه بــه خواب
مــورد داشــت�م تــا ســال آخــر همچنــان دل تنیــگ 
ــاد احســاس  ــه ز� ــرای ا�نیک ــس ب ــوده. پ ــه بی خون
غربــت نییکن�ــد، زودتــر هــر ذهن�تــی در خصــوص 
هــم اتاقــی هاتــون دار�ــد کنــار بگذار�ــد و 
ــران  ــال نییگ ــد. اص ــار کن� ــم رفت ــا ه ــر ب مهربیون ت
ــگاه کســی تنهــا  ــو خواب تنهــا مونــدن نباشــ�د. ت
ــج  ــاکت و کن ــی س ــه خ�ل ــی اگ ــه. حت نمی مون
اتــاق نشــ�ین هــم باشــ�د، �کــی مثــل خودتــون 

پ�ــدا می کن�ــد. 

ــگاه  ــا�گ�ش. خواب ــای همس ــه و فض     خوابگاه
ــه هم�شــه  ــه ک ــا شــب�ه خونه هــای قد�م� دق�ق

ــود.؛ ا�نجــا هــم  درشــون بــه روی همســا�ه بــاز بی
ــم  ــاد ه ــه ز� ــتون باش ــط حواس ــوره. فق هم�نط
ــه از درس  ــد ک ــاز نییکن� ــا�ه ها ب ــرای همس در رو ب
ــن باشــ�د شــب  ــد. مطمئ ــی جــا می مون� و زندگ
ــه شــما  ــد ب ــر می کن� ــه فک ــزی ک امتحــان از چ�ی
نزد�ــک تــره. ا�نــو نییگفتــم کــه بــه همســا�ه بگــی و 

ــی. ــت نییکن خــودت رعا�

     لطفــا �ــاد گرفتــن کمک هــای اول�ــه رو در 
اولو�ــت بگذار�ــد! احتمــال ب�مــار شــدن هم اتاقی 
�ــا هرکســی تــوی اتاق هــای همســا�ه وجــود داره. 
ــر  ــن، نف ــاد پا��ی مســلما اگــه کســی فشــارش ب�
دوم کــه شــاهد ا�یــن وضع�تــه نم�تونــه چشــمش 

رو ببنــده و بگــه بــه مــن چــه!

ــب کــه از غ�ــب  ــات عج�ــب و غر� ــن روا�      ا�ی
شــدن لباس هــا تــوی خوابــگاه نقــل شــده، چ�یزی 
ــه  ــول الهو� ــا راوی مجه ــف ب ــت ضع� ــز روا� ج
ن�ســتند؛ پــس نییگــران نباشــ�د. فقــط اگــه �ــه روز 
وســا�یل تــون رو جــا گذاشــت�د و برگشــت�د د�د�ــد 
ن�ســت، کســی رو متهــم نییکن�ــد. احتمــاال بعــد از 
ــی کــس و کار بیودنــش، جــزو  مشــخص شــدن بی
زبالــه هــای خوابــگاه قــرار گرفتــه و بــرای هم�شــه 

از پ�شــتون رفتــه، روحــش شــاد!

ــه شــهر و       همــه شــما خوابگاهی هــا اهــل �
�ــه اســتان و �ــه منطقــه ن�ســت�د. پــس لطفــا اگه 
دوســتتون گو�ــش �ــا لهجــه خاصــی داره، بیهــش 
احتــرام بگذار�ــد و کاری نییکن�ــد کــه از بیــودن کنــار 

شــما احســاس بــدی بکنــه. 

خوشنشینها

زهرا رامک
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ــه  ــوی خون ــه ت ــی ک ــلما غذا�ی ــا مس      ا�نج
غذاهــا  ا�یــن  نم�شــه.  �افــت  می خورد�ــد 
ــذای  ــرش غ ــند، آخ ــوب باش ــم خ ــدر ه هرچق
ــا  ــه � ــد ک ــادت کن� ــس ع ــون ن�ســتند؛ پ مادرت
ــه  ــا غــذای ســلف رو ب ــد، � ــون غــذا بپیز� خودت
موقــع رزرو کن�ــد. مســلما هم اتاقی تــون وضع�ت 
شــما رو داره، پس انتظار نداشــته باشــ�د کســی 
ــه روزی  ــا اگ ــه. ام ــما باش ــخصی ش ــپیز ش آش
ــد،  ــل گرســنه مون ــه هــر دل�ی هم اتاقــی شــما ب
ــد، اون و  ــش بد� ــون رو بیه ــذای خودت ــد غ با�

ــه. ــداره ک شــما ن

ــما  ــان داره، ش ــردا امتح ــون ف ــه رف�قت      اگ
ــما  ــم ش ــه روز ه ــه � ــد ک ــر بگ�یر� ــو در نظ ا�ن
ــه  ــل ب ــس از قب ــت. پ ــد داش ــان خواه� امتح
فکــر عاقبــت خودتــون باشــ�د و هــم اتاقی تــون 

ــه ! ــو بخون ــذار درسش ــد! بگ ــت نییکن� رو اذ�

     اگــه تــوی خونــه ســر ســاعت خــواب بــا بق�ه 
ــون  ــد، قابــل حلــه چــون خانواده ت مشــکل دار�
بچه شــون گلــه  ب�ــداری  بــه خاطــر شــب 
ــرای  ــس ب ــه، پ ــا خوابگاه ــی ا�نج ــد ول نمی کنن

ــه داشــته باشــ�د!  ــدن برنام ســاعت خواب�

ــا  ــاق ه ــوار  ات ــ�د د�ی ــته باش ــر داش     در نظ
ــد،  ــا بازن ــام دره ــر تم ــتند. ز�ی ــدا ن�س ــد ص ض
پنجــره هــا هــم دوجــداره ن�ســتند، پــس اتــاق 
رو بــا ســالن اپیــرا و... اشــتباه نییگ�یر�ــد و ســکوت 

ــد! ــم نزن� ــه ه ســاختمان را ب

ــاده،  ــاق افت ــون اتف ــار برات ــم چندب     نمی دون

ولــی اگــه موقــع اذان صبیــح هــر پنــج دق�قــه 
�ــک بــار �ــه تلفــن زنییــگ بزنــه، فاجعــه اســت. 
ــه چــه کســی هشــدار  ــرای ا�نیک ــا ب ــس لطف پ
ــن اول  ــه، از هم�ی ــح تنظ�ــم کن ــرای اذان صبی ب

توافــق کن�ــد! 

ــه  ــه خون ــی ک ــ�د وقت ــته باش ــه داش      توج
بیود�ــد، هــر روز گــردش نمی رفت�ــد؛؛ پــس 
انتظــار نداشــته باشــ�د وقتــی خوابگاهــی 
شــد�د هــر روز تــوی شــهر بچرخ�ــد. �کــم هــم 
درس بخون�ــد، �کــم اســتراحت کن�ــد! خوابــگاه 
ــرای اســتراحت کــردن ســاخته نشــده.  فقــط ب
ــه  ــد ک ــرار دارن ــگاه ق ــوی خواب ــی ت ــون ها�ی کان
می تون�ــد ازشــون اســتفاده کن�ــد. مثــل: کانون 
فرهنیگــی، کانــون ورزشــی و کانــون بســ�یج قــرار 
داره کــه بــرای فعال�ــت می تون�ــد بیهشــون 

ــد.  ــه کن� مراجع

     احتمــال رســ�دن هــر مهمــان ناخوانــده ای 
وجــود داره. پــس لطفــا بــرای حفــظ آبــرو، اتــاق 
رو تم�یــز نییگــه دار�ــد. چنــد تــا دانشــجوی عاقل 
ــته  ــردن پیوس ــع ک ــر جم ــد س ــه نبا� ــغ ک و بال

خوراکــی و زبالــه بــا هــم بحــث کننــد!

     ختــم کالم ا�نیکــه شــما با ســا�یر دانشــجوها 
فــرق دار�ــد. فــرق شــما ا�نــه کــه چنــد ســال 
ــری  ــواده و �کس ــه و خان ــداوم از خون دوری م
ــوری  ــره ط ــه بیهت ــد ک ــه دار� ــای اضاف هز�نه ه
برنامه ر�یــزی کن�ــد کــه بعــد گذشــت چنــد 
ســال، احســاس نییکن�ــد وقتتــون تلــف شــده.
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ــی قرارگرفتــه و عــالوه بــر مح�ــط  ــی خوبی �کــی از مزا�ــای دانشــگاه اصفهــان ا�نــه کــه در موقع�ــت جغراف�ا�ی
ــوی متنوعــی وجــود داره. شــما دانشــجوها  سرســبز دانشــگاه، اطرافــش مکان هــای تفر�حــی، طب�عــی و معن
هــم م�تون�ــد بعــد کالس هــا �ــا ب�یــن کالس هاتــون، تنهــا �ــا بــا همــراه دوســتانتون بــه ا�نجاهــا بر�ــد و لــذت 
ــد و  ــت فراغــت بر� ــه در وق ــط توجــه داشــته باشــ�د ک ــه درس نم�شــه! فق ــد. باالخــره همــش هــم ک ببر�

ــی نییکــرده از درس و کالس هاتــون نزن�ــد. خدا�ی

ش 
گرد

ش 
گرد

غیر علمی

غیر علمی
ساجده نجار�ان

�ارک صفه

پــارک کوهســتانی صفــه در نزد�کــی 
خ�لــی  و  قرارگرفتــه  دانشــگاه 
ــه  ــون رو ب ــد خودت ــت م�تون� راح
ــن، بــاغ  اونجــا برســون�د. تلــه کاب�ی
وحــش و بــام اصفهــان از فضاهای 

ــت. ــه اس ــی صف ــف تفر�ح مختل

گلستان شهدا

ــهدا  ــتان ش ــه گلس ــن ب ــرای رفت ب
ــک درب  ــای نزد� ــد BRT ه م�تون�
شــمالی دانشــگاه رو ســوار بشــ�د. 
اونجــا فضــای خوبیــی بــرای خلــوت 
کــردن و راز و ن�ــاز بــا خــدا رو 
ــی  ــ�د. بعض ــل نش داره، ازش غاف
هــم  مذهبیــی  مناســبت های  از 
ــی اونجــا برگــزار م�شــه. برنامه ها�ی
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چهارباغ

چهاربــاغ �ــه خ�ابیــون خ�لــی طوالن�ــه کــه بــه چهاربــاغ بــاال 
ــه و  ــ�م م�ش ــن تقس ــاغ پا��ی ــی و چهارب ــاغ عباس و چهارب
شــروع ا�یــن خ�ابیــون از ضلــع شــمالی م�ــدون آزاد�ــه. ا�یــن 

ــن مســ�یرهای پ�ــاده روی رو داره. ــون �کــی از بیهتر�ی خ�ابی

کلیسای وانننک

مجموعــه کل�ســای وانییــک کــه از کل�ســاهای تار�خــی ارامنــه 
ــوس،  ــرج ناق ــوزه، ب ــرار داره. م ــا ق ــه جلف ــوی محل ســت ت
ــن  ــای ا�ی ــ�قی از جذاب�ت ه ــه موس ــاعت و گنج�ن ــرج س ب

مجموعــه تار�خ�ــه.

شهر رؤ�اها

ــه.  ــن شــهربازی اصفهان ــن و مجهزتر�ی شــهر رؤ�اهــا بزرگ تر�ی
بــرای رفتــن بــه شــهر رؤ�اهــا بیهتر�یــن انتخــاب تاکســی های 
ــن مجموعــه تفر�حــی شــما م�تون�ــد از  ا�نترنت�ــه. تــوی ا�ی
بازی هــای روبــاز، بازی هــای را�انــه ای و ســ�نمای پنــج 

بعــدی اســتفاده کن�ــد.

�ارک ناژوان

پــارک جنیگلــی نــاژوان هــم از فضاهــای خــاص و د�دنــی و از 
سرســبزتر�ین پارک هــای شــهر اصفهانــه؛ بــاغ پیرنــدگان، تونــل 
ــن پــارک  کوار�یومــی و تلــه ســ�یژ از بخش هــای مختلــف ا�ی آ

تفر�حــی هســت.
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داستان و شخصیت �نردازی های آن خیالی 
است. ا�نن داستان ت�ها براساس زندگی شهید 

تصاعد�ان ساخته و �نرداخته شده است. 
استاد دانشگاه، محسن نصری، در مصاحبه 
ای خاطرات شهید را در اختیار نشر�ه رقیب 

قرار دادند.  

جد�د الورود

   مج�ــد بــا عجلــه از کوچــه مســجد ب�یــرون 
ــی  ــه فروش ــه روزنام ــمت دک ــه س ــد و ب آم
ــور  ــج کنیک ــود کــه نتا�ی ــازه شــن�ده بی رفــت. ت
ــه  اعــالم شــده اســت، خــودش را رســاند ب
ــد  ــه را د� ــوی دک ــی شــلوغی جل ــه و وقت دک
متوجــه شــد خبــر موثق بیــوده اســت. روزنامه 
ــمش  ــال اس ــر�یع دنب ــت س ــد، خواس را خر�
بگــردد کــه فکــری بــه ذهنــش رســ�د. بیهتــر 
نبیــود خــودش را بــه خانه برســاند و در صورت 
ــن کســی کــه خوشــحالی اش را  ــی اول�ی قبیول

ــد؟ ــادرش باش ــد م می ب�ن

   روزنامــه را تــا زد و پــا تنــد کــرد کــه زودتــر 
بــه خانــه برســد. خواســت در را بــاز کنــد کــه 
صــدای همهمــه داخــل خانــه متوجهــش کرد 
کــه امــروز جلســه قــرآن دارنــد؛ صبــر کــرد. 
ــان  ــه مهم ــم روض ــرآن و مراس ــات ق جلس
ــه  ــه ک ــود. در خان ــا بی ــه آن ه هم�شــگی خان
ــچ  ــه آرام آرام و پی ــای محل ــد، زن ه ــاز ش ب
ــی داشــت در  ــد. �ک ــرون آمدن ــان ب�ی ــچ کن پی
مــورد جلســه هفتــه بعــد صحبــت می کــرد، 
د�گــری شــوهرش بــا جهادســازندگی به ســفر 

ــزان داشــت و... ــود و نــذری پی رفتــه بی

   مج�ــد وقتــی مطمئــن شــد خانــه خالــی 
ــن زن همســا�ه  ــادرش از آخر�ی ــه م شــده ک
ــت�اق از او  ــا اش ــرد و ب ــی ک ــم خداحافظ ه
ــد  ــود. مج� ــه ش ــه وارد خان ــرد ک ــوت ک دع
ــوار گچــی گرفــت و روزنامــه  هــم کمــر از د�ی
را تیــکان داد و گفــت:» ســالم. باالخــره نتا�یــج 

آمــد!!« 

ــالمتی،  ــه س ــ�د:» ب ــت�اق پیرس ــا اش ــادر ب م
ــدی؟« ــول ش ــی قبی ــادر چ ــب م خ

مج�ــد بــا خجالــت ســرش را پا��یــن انداخــت 
و گفــت:» راســتش، هنــوز ند�دم.« 

لبخنــد روی صــورت مــادر محــو شــد و 
ــا  ــا ا�نج ــه ت ــه روزنام ــی از دک ــت:» �عن گف

نخوانــدی اش؟« 

_ نــه، خواســتم اگــر قبیــول شــده بیــودم اول 
از همــه شــما بفهم�ــد.

ــه  ــد روزنام ــی زد. مج� ــد عم�ق ــادر لبخن م
ــم  ــال اس ــه دنب ــت ب ــرد. در فهرس ــاز ک را ب
ــت  ــه داش ــدر عجل ــت، آنق ــودش می گش خ
کــه اســمش را رد کــرد، ولــی مــادرش متوجه 
شــد و بــا ذوق گفــت: »پ�ــدا کــردم!!!! مج�ــد 

ــان.«  تصاعد�

ــود، کجــا؟! دانشــگاه تهــران،  ــول شــده بی قبی
ــن الملــل. ــط ب�ی رشــته رواب

مــادر اشــک شــوق در چشــمانش جمــع 
ــت.  ــدهللا می گف ــدام الحم ــود و م ــده بی ش

مجیدقصه های
زهرا رامک
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امتحان

ــگ زهــوار دررفتــه ای     اتوبیــوس آبیــی رنیی
داشــت وســط کاروانــی از اتوبیوس هــا از 
اصفهــان بــه ســمت اهــواز حرکــت می کــرد. 
ــه  ــود و ب ــته بی ــره نشس ــار پنج ــد کن مج�
ــن  ــرد. ا�ی ــگاه می ک ــاده نیی ــار ج ــای کن کوه ه
ــر  ــد ه ــی می کردن ــران زندگ ــه ته ــدت ک م
ــال خوشــی  ــت، ح ــوه می رف ــه ک ــی ب ازگاه

ــا!!. ــدن از دن� ــت، بر� داش

ــود؛  ــاده بی ــراف ج ــای اط ــر کوه ه    در فک
تختــه  وســط   از  کــه  درختچه ها�یــی 
ــش  ــد توجه ــی می کردن ــنیگ ها خودنما�ی س
ــچ جــاده  ــوس کــه در پ�ی را جلــب کــرد. اتوبی
قــرار گرفــت، منظــره رودخانــه کــم آب ولــی 
باصفا�یــی فکــرش را از کوه هــای ســخت 
ــود  ــی کــه جــاری بی ــه آرامــش آبی لرســتان ب
ــره  ــا آن چه ــت ب ــه داش ــگار فاطم ــرد. انیی ب
معصــوم و لبخنــد بچگانــه اش نییگاهــش 
ــدرش  ــرد پ ــعی می ک ــا ذوق س ــرد و ب می ک
ــل  ــرد و مث ــش گ�ی ــه بغل ــد ک ــع کن را قان

ــد.  ــش باش ــم باز� ــه ه هم�ش

ــه فاطمــه اش فکــر  ــد ب ــا لبخن    داشــت ب
می کــرد کــه بــه تازگــی �ــک ســالگی را 
پشــت ســر گذاشــته بیــود. بــا خــودش 
ــود  ــه در نبی ــا فاطم ــه حتم ــرد ک ــر می ک فک
ــر  ــد، فک ــت می کن ــادرش را اذ� ــی م او خ�ل
ــش  ــش رســ�د دل ــه ذهن ــه ب همســرش ک
بــرای د�ــدن بچــه ای کــه در راه داشــت 
ــردد  ــت برگ ــی می توانس ــت. �عن ــف رف ضع
و هــردو کــودک اش را بغــل گ�یــرد؟ برا�شــان 
پــدری کنــد؟ اصــال بچــه دوم اش دختــر بیــود 

ــا پســر؟!  �

   پســر نوجــوان پیرشــوری در اتوبیــوس 
از  را  مســافران  از  ه�چکــدام  بیــود کــه 
نمی گذاشــت؛  بیی نص�ــب  ســوال ها�ش 
وقتــی د�ــد مج�ــد خ�لــی غــرق فکــر اســت 
ــب  ــرای جل ــت و ب ــه او انداخ ــگاه ب ــک نیی �
ــت  ــم وق ــر کن ــت:» فک ــد گف ــه مج� توج
ــه  ــوای ب ــد می خ ــا مج� ــم آق ــه، م�گ اذون
ــاز  ــرای نم ــم ب ــد کن ــفارش اک� ــده س رانن

نییگــه داره؟« 

ــردی  ــگار آب س ــد انیی ــه آم ــم اذان ک    اس

ــالل«  ــا ب ــا � ــد �اد »َارحن ــد ر�ختن روی مج�
پ�امبــر افتــاد و حواســش را جمــع کــرد و بــا 
لبخنــد بــه پســر گفــت:» آره حتمــا ســفارش 

کــن!« 

ــوخته و  ــاب س ــورت آفت ــا آن ص ــر ب    پس
ــد  ــار مج� ــت کن ــدش نشس ــای مجع موه
ــا  ــت:» ت ــه گف ــی ز�یرکان ــا شــ�طنت، خ�ل و ب
ــور  ــی ن ــدم خ�ل ــده، د� ــی مون ــه خ�ل اذان ک
ــ�یر  ــه س ــا مالئک ــگار داری ب ــی، انیی ــاال م�یزن ب
می کنــی، گفتــم از فکــر ب�یــرون ب�ارمــت �یهــو 
نــورت چشــم عراقی هــا را نییگ�یــره اتوبیــوس رو 

ــد.«  بزنن

بیــود  خنــده اش گرفتــه  مج�ــد کــه     
ــت  ــا پش ــواز، ا�نج ــا اه ــا ت ــاال کج گفت:»ح
کــوه، چند�یــن ک�لومتــر تــا مــرز، عراقــی کجــا 

ــه؟«  ــود بچ بی

   پســر هــم کــه نخواســت کــم ب�ــاورد 
بحــث را عــوض کــرد و گفــت:» اواًل اگــه مــن 
ــالی  ــن وس ــودت س ــم خ ــما ه ــه ام ش بچ
ــا  ــاال م ــًا ح ــالته، دوم ــش ۲۵س ــداری هم ن
�ــه چ�یــزی گفت�ــم شــما بــه دل نییگ�یــر. ســومًا 

ــان؟«  ــری آلم ــراره ب ــن ق ــه م�گ راســته ک

   مج�ــد هم�ین طــور کــه داشــت دفترچه اش 
ــرون مــی آورد گفــت:» خــب  را از ج�بــش ب�ی
ــی  ــو بپیرس ــتی ا�ن ــه از اول می خواس ــو ک ت

ــب«  ــی ســر اصــل مطل مســتق�م می رفت

ــراره  ــد ق ــجد می گفتن ــو مس ــا ت ــه ه _ بچ
ــری؟  ــی م�ی ــاال ک ــان، ح ــری آلم ب

_ کی گفته پسرجون؟! 

_ حاال د�گه گفتند نییگم. 

مج�ــد کــه از ســماجت پســر خوشــش آمده 
ــد،  ــی کن ــ�طنت او را تالف ــت ش ــود خواس بی
گفــت:» بــه گفتــن قــراره، بــه رفتــن نــه!!.« 

_ �عنی چی؟ 

_ �عنــی ا�نیکــه االن ارونــد و فــاو و اون طــرف 
مــرز واجــب تــره تــا آلمــان. 

_ آقــا مج�ــد ببخشــ�د فضولــی نباشــه ولــی 
آلمــان خبر�ــه؟ اگــه خبر�ــه منــم ببــر. 
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_ نــه جانــم از طــرف وزارت خارجه خواســتند 
کــه بــرای کار تــو ســفارت آلمــان بــرم، ولــی 
ــر از جبیهــه و کــدوم  کــدوم دانشــگاه مهم ت

ــر از عــراق؟  ســفارت مهم ت

_ مگه قراره بری سفارت عراق؟! 

_ نــه، ولــی باالخــره که با�ــد صدام ســرنییگون 
بشــه و ســفارت ا�یــران در عــراق راه ب�یوفتــه 

تــا مــردم بتوننــد بــرن ز�ــارت کربــال؟ 

_ راســت م�گ�ــا بــه ا�یــن  فکــر نییکــرده بیــودم. 
م�گــم کــه نــور بــاال م�یزنــی آقــا مج�ــد. حاال 
ــرت  ــت اذون شــد خــودم خب ــر وق ــن ه م

می کنــم شــما �کــم اســتراحت کــن. 

   مج�ــد بــا لبخنــد عم�قــی پســر را بدرقــه 
کــرد و ســپس دفترچــه جلــد قرمــزی را که از 
ج�بــش در آورده بیــود بــاز کــرد و بــه برنامــه 
تدبــر در قرآنــی کــه داشــت نییگاهــی انداخت. 
ــر  ــه اگ ــرد ک ــر می ک ــن فک ــه ا�ی ــت ب داش
خانه شــان  مثــل  بیــود  آلمــان  ســفارت 
اصفهــان و مثــل روزهــای قبــل از انقــالب، 
ــان  ــه در آلم ــتانی ک ــه دوس ــاق را ب ــک ات �
ــدام  ــی داد و م ــاص م ــرد اختص ــدا می ک پ�
جلســه قــرآن می گرفــت. بیی تفاوتــی درد 
ــگ  ــد از جنی ــ�د بع ــه می ترس ــود ک ــی بی بزرگ

ــرد.     ــان قشــر جــوان را بگ�ی گر�ب

بیــود  رفتــه  دانشــگاه  بــه  کــه  اوا�یــل 
ــد.  ــه بیودن ــل دغدغ ــتر اه ــجوها ب�ش دانش
ــالب  ــال ها از انق ــت س ــه داش ــاال ک ــا ح ام
می گذشــت کــم کــم �کســری چ�یزهــا عــادی 
ــای  ــه فض ــتند ب ــجوها داش ــد. دانش می ش
ــزو  ــگ ج ــد، جنی ــادت می کردن ــاب ع پیرالته
ــه هــر روز  ــود و از ا�نیک روزمره شــان شــده بی
ــاب  ــان ق ــی از هم کالسی های ش ــس �ک عک
شــود و گل ســرخی روی صندلی اش گذاشــته 
شــود د�گــر مثــل قبــل بــه جوششــان 
ــل  ــت مث ــد نمی خواس ــا مج� ــی آورد، ام نم
آن هــا بــه ســمت بیی تفاوتــی کشــ�ده شــود. 
بزرگ تر�یــن تصم�مــی کــه می توانســت او 
را در همــان حــال و هــوای قبــل از انقــالب 
ــاردارش  ــود؛ همســر ب ــه بی ــه دارد را گرفت نییگ
ــالگی را  ــازه �ک س ــه ت ــه ای ک ــر بچ ــا دخت ب
ــده  ــا همــه آ�ن ــود ب پشــت ســر گذاشــته بی
پیــر زرق و برقــی کــه انتظــارش را می کشــ�د 

ــه  ــل ک ــن دل�ی ــه ا�ی ــط ب ــود، فق ــرده بی رهــا ک
ــا  ــد ت ــوری باش ــد کش ــرد اول با� ــر می ک فک

ــد ســفارتش شــد.  ــد بشــود کارمن بع

ــه  ــد ک ــواب د� ــزام در خ ــل اع ــب قب    ش
ــگار  ــال، انیی ــه ح ــا ن ــان اســت، ام ــازم آلم ع
ســال ها گذشــته بیــود و گــرد پ�یــری روی 
ــود. از خــواب کــه  موهــای مج�ــد پاشــ�ده بی
ــه  ــرد و ســر ب ــن ک ــدار شــد، ســجاده پیه ب�
ــه  ــم اگ ــت: »می دون ــت و گف ــجده گذاش س
ــر  ــم تعب�ی ــه خواب ــه ک ــم روزگاری م�یرس بمون
ــه  ــ�دن ب ــا رس ــن دانشــجو�یی ت بشــه، از ا�ی
خ�لــی از مشــاغل دولتــی راهــی نــدارم 
ــه  ــه ک ــره همون ــه االن مهم ت ــزی ک ــی چ�ی ول
ــودم قــرآن بــاز می کــرد  مــادر وقتــی بچــه بی
و برا�ــم می گفــت:» بگو:اگــر پدران تــان و 
فرزندان تــان و برادران تــان و همســران تان 
فراهــم  كــه  اموالــى  و  خو�شــان تان  و 
و  بیى رونقــى  از  تجارتــى كــه  و  آورده ا�ــد 
كســادى اش مى ترســ�د و خانه ها�یــى كــه 
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بــه آن هــا دل خــوش كرده ا�ــد، نــزد شــما از 
خــدا و پ�امبــرش و جهــاد در راهــش محبیوب 
ترنــد، پــس منتظــر بمان�ــد تــا خــدا فرمــان 
عذابــش را ب�ــاورد؛ و خــدا گــروه فاســقان را 

هدا�ــت نمی كنــد.«۱

ــود کــه بــه مقــر لشــکر رســ�دند،     شــب بی
ــی  ــود کم ــی بی ــود کاف ــده بی ــادی نمان راه ز�

ــوند. ــه ش ــازم منطق ــا ع ــد ت ــر کنن صب

قبنولی

   پســر پیرشروشــور اصفهانــی داشــت همــراه 
خمپــاره ای  می کــرد کــه  حرکــت  دســته 
گاه ســرش  اول دســته خــورد و او ناخــودآ
ــه  ــت ب ــه نشس ــاک ک ــرد و خ ــد، گ را دزد�
فرمــان فرمانــده گروهــان، بــه ســمت جــاده 
ام القصــر رفــت. از دور چشــمش بــه مج�ــد 
ــت  ــد روزی اس ــه چن ــد ک ــادش آم ــاد، � افت
ــود  ــه بی ــد گفت ــت. احم ــده اس ــد را ند� مج�
مج�ــد جــزو واحــد تخر�ــب اســت، از وقتــی 
ا�یــن را شــن�ده بیــود �ــاد حــاج عمــو افتــاده 
ــر  ــب ج�گ ــت:» واحــد تخر� ــه می گف ــود ک بی
ــه  ــرگ بق� ــش م ــری پ� ــه ب ــواد، ا�نیک می خ
بشــی کارهرکســی ن�ســت، هرکــس دلــش را 
نــداره کــه �یهــو پا�ــش رو م�یــن بــره و دســت 
و پا�ــش قطــع بشــه تخر�ــب چــی نشــه!!.« 

   داشــت بــه حــاج عمــو فکــر می کــرد کــه 
خمپــاره ای کنــار مج�ــد خــورد. 

 

فارغ التحصینل

ــت  ــگان داش ــگ لنی ــی لنی ــوان اصفهان    نوج
بــه ســمت مســجد می رفــت، عمل�ــات 
ــده  ــام ش ــاه تم ــه م ــد دوس ــر 8 بع والفج
ــا عمل�ــات بعــدی  ــود و او وقــت داشــت ت بی
کمــی اصفهــان بمانــد. بعــد عمل�ــات پا�ــش 
ــه  ــود خان ــا بی ــود و مدت ه ــده بی ــروح ش مج
نشــ�ین بیــود، احمــد را کنــار در مســجد د�ــد، 

ــرد. ا�ســتاد و ســالم ک

-  سالم. چی شده احمد تو خودتی!؟

-  سالم . خبر را شن�دی؟

1  آ�ه ی ۲۴ سوره توبه 

-  کدوم خبر؟

ــا اومــده،  ــه دن� ــد ب ــر دوم آقــا مج� -  دخت
چقــدر بیهــش گفتــم کــه مج�ــد، کشــور بــه 
ــگ  ــاج داره، جنی ــو احت� ــل ت ــی مث نخبه ها�ی
مــال مــن احمــد، تــو بــرو ســمت س�اســت 
ــا.  ــم واجبه ه ــن اون ــت ک ــا خدم ــرو اونج ب
ــا  ــن حرفــا دوت خند�ــد و گفــت بــه جــای ا�ی
ــی  ــا بب�ن ــدی ت ــرآن را م�یوم ــات ق از جلس
ــا نرفتــن مــن.  ــره، رفتــن � کــدوم واجــب ت
ــد جــای  ــد جــان همــه آرزو دارن ــم مج� گفت
تــو باشــند، ماشــاهللا دانشــگاه تهــران و حــاال 
ــه  ــا بچ ــه دوت ــم ک ــدا ه ــوب، خ ــم کار خ ه

ــن! ــا و دل بک ــت داده، ب� بیه

ــگام کــرد و گفــت: منــم دل کنــدم د�گــه...  نیی
ــر ا�نــه؟!   غ�ی
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ا�نجــا، ا�یــران اســت؛ جا�یــی کــه چلــه ی 
پیــر افتخــاری را پشــت ســر گذاشــته و حــال 
بــه اوج شــکوفا�یی خــود رســ�ده اســت؛ 
ــه  ــد ب ــتادگی را با� ــا ا�س ــال ه ــره ی س ثم
نما�ــش بگــذارد، جلــوه ای کــه ب�انییگــر تمــام 
مجاهــدت هــا و ا�ثارگــری هــای ا�یــن چهــل 
ســال خودســازی و خودکفا�یــی باشــد و حــق 
مطلــب را ادا کنــد؛ کــه بــه فرمــان پیرچــم دار 
جمهــوری اســالمی، جامعــه ی تمــدن ســاز، 
ا�یــن آرمــان را بــه واقع�ــت مبــدل مــی کنــد.

بــا نییگاهــی بــر ب�ان�ــه گام دوم انقــالب در 
ــا  ــازه نفــس، پ م�اب�ــم کــه اکنــون نســلی ت
بــه رکاب ا�یــن تمــدن ســازی ا�ســتاده اســت 

و با�ســتی با�ســتد.

اربع�یــن حســ�نی هماننــد شــعری اســت 
کــه شــور و شــعور ا�یــن ملــت تمــدن ســاز 
ــر و  ــز، هــر قــدم کــه پ�ی را مــی ســرا�د؛ و ن�ی
جــوان در ا�یــن مســ�یر بــر مــی دارد حماســه 
ــدن را  ــن تم ــای ا�ی ــه ه ــه پا� ــت ک ای اس

اســتوار تــر مــی ســازد.

از اغــراق و آرا�ــه هــای ادبنــی کــه چشــم 
ب�یوشــیم و بــا علــم و عقــل ب�نگر�ــم، حقیقتــا 
ــر  ــردمداران ه ــه س ــم از ارادت ب ــن حج ا�ن
دولــت و حــزب و گروهــی در دنیــا بنی ســابقه 

اســت؛ چــه برســد ا�نــن همــه اظهــار عشــق 
ــد  ــه ظاهــر چ� ــه ب ــی ک ــه امام ــت ب و محب
ــت  ــت وال� ــن ام ــر ا�ن ــش ب ــال �ی ــد س ص
داشــته و صــد البتــه کــه ه�ــوز هــم دارد و 

خواهــد داشــت.

ــم و ســر  ــد خــط کــش بگذار� ــال ب�ا� ح
ــن ارادت و اشــت�اق را م�لــی متــری  و تــه ا�ی
انــدازه بگ�یر�ــم هرچنــد کــه مــی دان�ــم غ�یــر 
ــد؟!  ــی ب�ن� ــا م ــت؛ ام ــمارش اس ــل ش قاب
درم�اب�ــم کــه عشــق بــه امــام، ا�نجــا تمــام 
معــادالت را بیهــم مــی زنــد و جمــالت را نقض 
مــی کنــد؛ و ا�یــن همــان عشــقی ســت کــه 
ــش دل  ــط ک ــا خ ــرده؛ ب ــوت ک ــل را مبیه عق
ــدت و  ــه وح ــن هم ــوان ا�ی ــا�د بت ــا، ش ام

ــرد. ــودت را درک ک م

بــه آنها�یی که رشــد چشــمگ�یر و پ�شــرفت 
ــکار مــی  روز افــزون جمهــوری اســالمی را انیی
ــال  ــن س ــه ا�ی ــی ک ــد صداها�ی ــد، بگو�� کنن
هــا ب�یــن مشــرق و مغــرب زم�یــن پ�چ�ــده را 
بشــنوند: حــب الحســ�ین �جمعنــا، مــن هــم 
ــه  ــده ک ــالم فرمان ــل�مانی ام و س ــم س قاس
عظمتــش رعشــه بــه جــان گــرگ صفتــان و 
ــر از  ــم ت ــه و مه ــم انداخت ــان عال ــاه رو� روب
ــر  ــه اگ ــه ای ک ــا خامن ــک � ــوای لب� ــه ن هم

فاطمه خلیلیاناربعین تمدن ساز
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چشــم تیــک تیــک جوانــان مســ�یر مشــا�ه را 
بخوانــی، مــی ب�نــی رنییــگ و بیو�یــی از محبــت 
ــه  ــد ک ــه دارن ــدارش در دل نهفت او و ذوق د�
بیــی ترد�ــد روزی فر�ــادش گــوش دن�ــا را کــر 

خواهــد کــرد.

شــد  الزم  تمج�ــد  همــه  ا�یــن  ب�یــن 
ــا  ــی ه ــن راحت ــه ا�ی ــدن ب ــه تم ــم ک بگو��
ــالش،  ــاد، ت ــود، جه ــی ش ــاخته نم ــم س ه
ا�ثــار و صبــر مــی طلبــد؛ تمــدن مــا دق�قــا 
ــی کفا�ــت ماســت،  نقطــه هــدف دشــمن بی
او ن�یرنییــگ ها�ــش را بــه کرســی افــکار افــراد 
ســاده لــوح مــی نشــاند و ا�یــن م�ــان جبیهــه 
ــو  ــن و روشــنیگری مــن و ت ــرم، تب��ی ــگ ن جنی

ــد. ــی طلب را م

از زمــان عمروعــاص هــا بگ�یــر تــا هم�یــن 
ــه  ــان ک ــه ی خودم ــان زمان ــون رضا�� ج�س
غلــط اضافــه بــه سرشــان زد؛ همــه و همــه 
طعمــه ای ب�ــش نبیــوده و ن�ســتند، عروســک 
ــو  ــت جل ــدان جرئ ــن م� ــای ا�ی ــردان ه گ
ــی  ــچ غلط ــی ه�ی ــه قول ــد و ب ــدن ندارن آم
نمــی تواننــد بکننــد؛ آری غلطــی نمــی توانند 
بکننــد و کاری از دستشــان ســاخته ن�ســت 
مگــر جا�یــی کــه قشــر آ�نــده ســاز ســنیگر را 
ــدن  ــن و تم ــدان تب��ی ــد و از م� ــی کنن خال

ــن  ــه ا�ی ــند؛ ک ــس بکش ــا پ ــور پ ــازی کش س
آرزو را حتــی ملکــه ها�شــان هــم دارنــد بــه 

گــور مــی برنــد.

تمــدن ســازی ز�نــر ب�ــای جامعــه ای 
ــش دارد؛  ــور را در �ی ــه ی ظه ــه قل ــت ک اس
ــزت،  ــت، ع ــدت، عدال ــت، وح ــن، تربی تبیین
ــران  ــور �یش ــری موت ــت �ذ�ن ــت و وال� مع�و�
جر�ــان تمــدن ســاز جمهــوری اســامی 
ــن مســئولیت  ــار ا�ن ــد باشــد؛ ب اســت و با�
مهــم و حیاتــی بــر دوش �یــاده نظــام نجــف 
تــا کرباســت، همــان دلدادگانــی کــه در بینن 
الحرمینــن مشــت گــره کردنــد، لبیــک گفت�ــد، 

ــت�د. ــت�د و برگش ــرو گذاش دل گ

ُهم  باشــد کــه بــه گواهــی آ�ــه "َلَ�ســَتخِلَفنَّ
ِفــی ااَلرض"۱ جوانــان ا�یــن مــرز و بیــوم بیهــار 
عمرشــان را در دوران تمــدن نو�یــن اســالمی 

ظهــور جشــن بگ�یرنــد.

1  آ�ه ۵۵ سوره  نور
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در  )ره(  خم�نــی  امــام  حکــم  وقتــی     
خصــوص ســلمان رشــدی را می خوان�ــم، 
ــرای مــا طــرح می شــود کــه  ــن مســئله ب ا�ی
ــه  ــی می رســد ک ــه جا�ی ــان ب ــن جر� چــرا ا�ی
ــی  ــن حکم ــت چن�ی ــام مرجع� ــام در مق ام
می دهــد؟ ا�یــن حساســ�ت و ا�یــن نــوع 

ــت؟  ــی از چ�س ــام ناش ورود ام

ــات  ــاب آ� ــار کت ــان انتش ــه زم ــه ب    توج
ــد  شــ�طانی توســط ســلمان رشــدی می توان
ــن  ــه ا�ی ــام ب ــوع ورود ام ــادی ن ــد ز� ــا ح ت
قض�ــه را بــرای مــا آشــکار کنــد. تحر�یــر کتــاب 
آ�ــات شــ�طانی توســط ســلمان رشــدی 
ــی مصــادف  ــت جر�ان هــای غربی تحــت حما�
ــگ  ــران در جنی ــروزی ملــت ا�ی ــا پ�ی می شــود ب
ــود  ــه ای بی ــود برنام ــه خ ــی ک ــی؛ جنیگ تحم�ل
فعال�ت هــای  و  برنامه هــا  ســا�یر  ماننــد 
کوچــک و بــزرگ، بــرای شکســت انقــالب نوپــا 
و تســلط آن هــا بــر کشــور و منابیــع طب�عــی 
ــلطه  ــان س ــه جر� ــه ک ــانی اش آنییگون و انس
و  برنامــه  خــالف  بــر  می خواســت؛ کــه 
پ�ــش ب�نی هــای آن هــا هشــت ســال طــول 
کشــ�د و در آخــر جر�ــان ســلطه بــه هــدف 

ــود نرســ�د. خ

اتفاقــات  ا�یــن  توجــه  نییکتــه ی قابــل     
ــن، آن  ــان د�ی ــی مخالف ــه وقت ــت ک ا�نجاس
ــه  ــد ک ــد و فهم�دن ــا د�ده ان ــده و پیو� را زن
د�یــن انییگ�یــزه و عامــل اصلــی حرکــت مــردم 
ــت،  ــده اس ــداف ش ــردن اه ــش ب ــرای پ� ب
در  را  ا�یــن حرکــت  از  چــاره ی جلوگ�یــری 
ــر  ــه ب ــل جنیگــی همــه جانب ترورهــا و تحم�ی

کشــور د�دنــد، تــا مــردم تحت فشــار ز�ــاد از 
تفکــرات خــود دســت بردارنــد و بتــوان آن هــا 
را همچــون زم�یــن حاصــل خ�یــزی بــرای 
ــذر افشــانی کننــد. ــرورش تفکــرات خــود ب پی

   نظ�یــر ا�یــن اتفاقــات در طــول تار�یــخ 
ــارز  ــداق ب ــورا، مص ــوده و عاش ــل نبی بیی بد�ی
ا�یــن تحم�یل هــا و فشــارها بــرای دســت 
کشــ�دن از عقا�ــد اســت. درســت زمانــی کــه 
مــردم خــود بــه امــام نامــه داده بیودنــد و او 
را بــه د�ــار خو�ــش دعــوت کردنــد، دشــمن 
عــالوه بــر فشــار نظامــی، جا�ــگاه امــام را در 
ــان ها�یی  ــرد و از انس ــف ک ــردم تحر� ــر م نظ
ــن  ــد، قاتل�ی ــق بیودن ــر ح ــود دعوت گ ــه خ ک

حــق و حق�قــت ســاخت.

ــی در  ــی و ف�یز�ک ــردم تحــت فشــار روان    م
ــه ظــن خــود  جا�گاهــی قــرار گرفتنــد کــه ب
از  دشــمن  عاقالنــه ای گرفتنــد.  تصم�ــم 
طرفــی بــه مــردم فشــار آورد کــه اگــر قصــد 
ــد  ــد کشــته خواه� ــاری حســ�ین)ع( را دار� �
ــردم را  ــام م ــگاه ام ــف جا� ــا تحر� ــد و ب ش
بــه جا�یــی رســاند کــه بــا خــود بگو�نــد چــرا 
ــن شــخص در فشــار  با�ــد بــرای دفــاع از ا�ی
ــود  ــت خ ــمنان را دوس ــی دش ــ�م و حت باش
ــش را  ــام)ع( و خاندان و در جبیهــه حــق و ام

ــد. ــل بب�نن ــه باط ــمن و در جبیه دش

ــگ کــه  ــروزی در جنی    برگرد�ــم بــه زمــان پ�ی
ــا  ــای آرمان ه ــود پ ــر خ ــار رهب ــردم در کن م
ا�ســتادند و نییگذاشــتند اهــداف دشــمن 
ــگ  ــر خاکســتر جنی ــه همچــون آتشــی ز�ی ک
بیــود شــعله ور شــود. امــا ا�یــن انقــالب 

تحریف
خط قرمزی به نامخط قرمزی به نام

مر�م اسالمی باباحیدری 
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د�نــی اســت.

   با�ــد توجــه داشــته باشــ�م ســلمان 
�ــک  بلکــه  �ــک فــرد ن�ســت!!  رشــدی 
ــه  ــًا مقابل ــام صرف ــم ام ــت. حک ــان اس جر�
ــه  ــا شــخص ســلمان رشــدی ن�ســت، بلک ب
بــا جر�ان�ســت کــه ســلمان رشــدی بــرای او 
فکــر می کنــد و قلــم می زنــد و در اتــاق 
ــت  ــاب و حما� ــدی ها انتخ ــان رش فکرها�ش

ند.  می شــو

   ا�نــن جر�ان وعملکردها�شــان در زمان حال 
بیشــتر خــود را نشــان می دهــد. فشــارهای 
ــی  ــای قومی-ملیت ــه و تحر�ف ه ــه جانب هم
ــود  ــبب می ش ــی، س ــا هو�ت ــرای ا�نن ه و ف
شــبنهاتی ا�جــاد شــود کــه عــاوه بــر ا��نکــه 
اند�شــه ها را عــوض می ک�ــد، مقدمــه ای 
ــرد  ــا ف ــترده تری ت ــبنهات گس ــرای ش ــد ب باش
ــد  ــی از فشــارهای گوناگــون بتوان ــرای رها�ی ب
بــه خواســته ی جر�ــان ســلطه کــه ناکارآمــدی 
ــن  ــی ببــرد و رهــا کــردن د�ن ــن اســت، �ی د�ن
را امــری م�طقــی بــرای حفــظ خــود برگز��ــد.

ــه ها  ــن اند�ش ــتن ا�ی ــداد و کش ــم ارت    حک
ــه نت�جــه نمی رســد،  ــک فــرد ب ــا کشــتن � ب
بلکــه می خواهــد زم�نــه ای را ا�جــاد کنــد کــه 
همــه آمــاده ی دفــاع از مقدســات باشــند و 
ا�یــن در دو صاحــت جهــاد علمــی و فعال�ــت 
ــب  ــع شــبیهات و چــاپ مطال ــه ی رف در زم�ن
ــی  ــم آمادگ ــد و ه ــت باش ــع درس ــا منابی ب
ــن جر�ان هــا،  ــا ا�ی بــرای مقابلــه ی ف�یز�کــی ب
تــا در ا�یــن صــورت تحمــل فشــارها همچــون 
رنجــی مقــدس طــی شــوند و انســان ها 
ــرای  ــن ب ــردرک درســت د�ی ــالوه ب ــد ع بتوانن

ــد. ــز بگذرن حفــظ آن از جــان خــود ن�ی

   در آخــر می خواهــم ب�نرســم آ�ــا می دانیــد 
ــانی  ــه کس ــت چ ــه درخواس ــاب ب ــن کت ا�ن
نوشــته شــد؟ در عــرض مــدت کوتاهــی بــه 
ــد  ــد و چ� ــه ش ــده ترجم ــان زن ــن زب چ�د�ن
ــن  ــخ ا�ن ــر �اس ــد؟ اگ ــع ش ــد از آن توز�ی جل
ســواالت را بدانیــد خواهیــد فهمیــد کــه اگــر 
حکــم امــام بــا ا�نــن شــدت و صراحــت نبنــود 
بــاز هــم شــاهد چ�ینــن تحر�ــف گســترده ای 
ــد از ســلمان رشــدی کســی  ــا بع ــم. آ� بنود�
ــام را در  ــه اس ــت ب ــف و اهان ــت تحر� جرئ

ــی را داشــت؟  ــن ســطح جهان ا�ن

به ام�د ظهور حضرت حجت                          

ــل  ــه مل ــک کشــور بلک ــا � ــه تنه ــه ن ــا ک نوپ
ــن  ــود و همچن�ی ــرده بی ــد ک ــالمی را متح اس
شکســت  ســبب  امــام  هوشــمندی  بــا 
ــن شــ�عه و ســنی  ــز ب�ی نقشــه های تفرقه  آم�ی
ــا چالشــی روبه روســت تحــت  شــد، حــال ب
ــر  ــه تحر�ی ــ�طان ب ــات ش ــاب آ� ــوان کت عن

ــدی. ــلمان رش س

   بــه وضــوح درک می شــود کــه ملــت 
اســالمی بــا پیو�ا�یــی د�یــن توانســته بیــود بــر 
ــوان  ــره شــود و تحــت عن ــادی چ�ی ــع ز� موان
ــن  ــش رود و ا�ی ــه پ� ــده ب ــان زن ــک جر� �
ــلطه  ــان س ــرای جر� ــر ب ــگ خط ــان زنیی هم

می باشــد.

ــان باق�ســت  ــا همچن    فشــارها و تحر�م ه
ولــی زمانــه ی حــال، زمانــه تهاجــم بــه 
مقدســاتی اســت کــه ا�یــن امــت را کنارهــم 
خاتــم  پ�امبــری کــه  اســت.  داده  قــرار 
االنب�اســت و معجــزه ای از جنــس کتــاب بــه 
ــاب  ــن کت ــات ا�ن ــع آ� ــرآن دارد، م�بن ــام ق ن
شــیطان معرفــی می شــود و نو�ســ�ده در 
ــره ای  ــام چه ــر اس ــت  از �یامب ــاش اس ت
کامــا متفــاوت و بــه دور از اخاقیــات  نیــک 
نشــان دهــد. در واقــع بــا هــدف قــرار دادن 
ــف خــود اســام  ــر اســام قصــد تحر� �یامب

دارد. را 

   وقتــی مقدســات تحر�ــف شــوند و از جهتی 
ــه  ــود ب ــردم وارد می ش ــر م ــه ب ــاری ک فش
ــن مقدســات باشــد، انســان را  خاطــر هم�ی
بــه جا�یــی می رســاند کــه بگو�ــد بــرای د�نــی 
ــد  ــن ح ــه در ا�ی ــو�م ک ــت می ش ــدر اذ� ا�نق
ــن  ــه ی او ا�ی ــم عاقالن ــکل دارد و تصم� مش
می شــود کــه د�یــن را رهــا کنــد، حــق را کنــار 
بگــذارد، اتحــاد را برهــم زنــد و گردنبنــدی کــه 
ــی نقــش بســته اســت را  ــر آن اســم کوف ب

ــزد. ــر گــردن آو�ی ب

   حــال حساســ�ت ا�یــن ماجــرا را بیهتــر درک 
ــام)ره(  ــم ام ــه هوشــمندی حک ــم و ب می کن�
ــی  ــر آمادگ ــم ا�شــان خب ــه حک می رســ�م ک
ــان را  ــد ج ــمن قص ــه دش ــت ک در جهاد�س
ــه و  ــل و اند�شــه را نشــانه گرفت ــرده، عق نییک
اگــر بتوانــد بــر روی اند�شــه کار کنــد حتــی 
ــات و  ــه مقدس ــه ب ــلمان ک ــک مس ــان � ج
ــرای او  ــرده ب ــادی خــود شــک ک ــی اعتق مبان
ــه  ــن انســان ب ــا ارزش اســت. چــرا کــه ا�ی ب
ــت و  ــر اس ــک کاف ــر از � ــب خطرناک ت مرات
ــاده ی  ــه آم ــر لحظ ــه ه ــود ک ــی می ش مرکبی
ســواری دادن بــه مخالفــان د�یــن و جر�انــات 
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نشــر�ه رق�ــب منتظــر هرگونــه صحبتــی از جانــب شماســت، 

 نقــد �ــا پ�شــنهادی اگــه دار�ــد حتمــا بیهمــون بگ�ــد!

ــه  ــتاری و صفح ــندگی، و�یراس ــه نو�س ــه در زم�ن ــی ک در صورت

ــد. ــکاری کن� ــا هم ــا م ــد ب ــد، می تون� ــی دار� ــی توانا�ی آرا�ی

Raghib-journal@آیدی ما در ایتا و تلگرام

رقیب به دنبال استعداد شماست!


