






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. قبل ازاومدن کرونا شیسال پ هیبه  میبرگرد نیایب
هست  ادتونی(. میگیکه مام یروسیو اهمونی)روووسیوا

 یهاتون چدغدغه ن؟یکردیفکرم ییزایکه به چه چ
آورده و قراره  فیکرونا تشر نیدیفهم یبود؟حتما وقت

که  نیدیشیبشه، باخود اند لیهمه جا تعط یمدت
چند سوا  نیکه درا یغتپس از اوقات فرا نی! زسسسسسی

 یالینشده بود، بهره خواهم جست و با خ بمیگذر عمر نص
 یگریپس ازد یکیعلم و دانش و ثروت را  یهاآسوده قله

 ایخواهم شد. البته ر انیفخر جهان یهیو ما مودیخواهم پ
خودتون بهتر  یول کردم؛یفکرم نطورینباشه منم هم

 میتونستیم داکثرار ما نبود. ما حکارا ک نیکه ا نیدونیم
که  میبه اشتراک بذار نستاگرامیو درا میپز درست کنخودم

 .میدار یهنر هیآررره! ماهم  یعنی

 گهید یکیهم  نی: اگفتمیاومدن کرونا با خودم م یاوال
درکتاب  یناصر سوعایو به قول  استهیس فیکث یها یازباز

آزار ما رو دارند. قصد  "یکین یانسانها " تایمرشد و مارگار
موضوع که کار  نیا یچون درست توهمون زمان بود که رو

اومد.  شیباشه اختالف پ یساختگ روسیو هیو ممکنه  هیک
 . کاستیگفت: کارآمر یم نی. چنهیگفت: کارچ یم کایآمر

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یکاراونه. خالاااااصه همه م گفتیم نی. انهیگفت کارا یماون 
 بود من نبودم... یبود ک یگفتن ک

و  قیعم اریبس یاسیکه به مسائل س ییهم از اونجا من
 ییباال اریبس یاسیوازدرک و شعور س کردمیموشکافانه نگاه م

اکتفاکردم و به  "کارخودشونه"برخوردار بودم به گفتن جمله 
خب بعد از چند مدت  ی. ولاوردمیفشار ن ادیذهن مبارک ز

 یجد ارهد یالک یالک یمتوجه شدم که نه، واقعا انگار همه چ
مدرن  یکشورها یشده بود که حت یاونقدر جد هی. قضشهیم

 یو امکانات پزشک لیوسا دیبا کمبود شد ییو اروپا ییکایآمر
احتکارها و  رغمیاما، عل رانیروبرو شدند. در ا یو بهداشت

 یکمبودها وجود نداشت ول نیا اومد، شیکه پ ییها یگرون
 یافتد وگفته م یاتفاق م رانیکه غالبا درا ی)حادثه افاجعه

 ینشده است( جا فیواژه تعر نیا یخارج یشود در زبانها
به زعفرون و  لیو زنجب موترشیبود که ل ییبود. اونجا یا گهید

! روغن یزککک گفتنیزندند و به حضرات م یطعنه م اریخاو
کرد و چه  دایپ ییحایدم مس یاستعمال موضعبنفشه با 

را دود دادند و  عنبرنسا. مردم افتندیکه نجات ن ییمارهایب
علم  یبه استعمال رساندند و مرزها یادرار شتر و الکل صنعت

 .دندیدر نورد یگریپس ازد یکیرا  یپزشک

که در جهان وجود داشت  ییهمه جهالت و کمبودها نیاز ا هوی
( یییلی)درحدخادیز یواز سرداشتن اوقات فراغت بس دمیترس

 پناه بردم. اونجا نترنتی( وایبه کتاب )صرفاجهت روشنفکر

 ســهآرمــان   |  

 



 اریبس هاچهیباز نیاز ا گریچرخ باز"بود که متوجه شدم که: 
 کروبهایم شته،بشر پا به عرصه وجود گذا کهیو از زمان "دارد

 یریهمه گ نیکه اول یهمواره پشت در خونه هاشون بودن؛ جور
 الدیاز م شیکه درجهان اتفاق افتاد به حدود پنج هزارسال پ

اغلب همه  وعی)منشا ش نیدر چ کیدهکده کوچ کیدر  حیمس
و اون  گردهی( برمیاستعمال هرجنبنده ا لیها به دل یریگ

کشوند که تابه امروز و بعد از  یدهکده رو آنچنان به نابود
 جادیدراون منطقه ا یتمدن چیهنوز ه یاریبس یگذشت سالها

 نشده. 

گذشته قابل  طیکه شرا دیکن یخودتون فکر م شیاآلن پ احتماال
در دوره ترسناک و  نیو دار ستین یامروز تیبا وضع سهیمقا

خدمتتون عرض کنم که:  دیاما با ن،یکنیم یزندگ یکسالت بار
. چون "دانه هبپن ندیخواب ب در شتر" ضایو ا"باطل الیخ یزه"
باعث  شیفقط در چند قرن پ اهیمرگ س ایطاعون  یماریب

 یشد و مشکالت اقتصاد خیدر تار یمرگ دست جمع نیبزرگتر
رو در جهان به وجودآورد و باعث شد مردم  یادیز یو اجتماع

پناه ببرن.  ساهایبشن و به مساجد وکل دهیبه سمت خرافات کش
سر و کلش  ییایاسپان یآنفلوآنزا یماریب کهیدرست مثل زمان

بردن تا  یپناه م سجدهابه م رازیمردم ش رانیشد و در ا دایپ
. به رنیمقدس بم یجا هیافتخار نائل بشن که در  نیبلکه به ا

 یماریخرافات در زمان ب نیجهالت بشر)زگهواره تاگور( ا لیدل
داره  طیکه شرا گفتنیم یغرب یکرونا هم وجودداشت و کشورها

 رانیمسلمان مثل ا یوکشورها شهیفراهم م حیظهور مس یبرا
سطح  دیخودتون با گهی. حاال دته کم از این حرفا نمی زدنبالهم 

)درست مثل من( و پرتقال فروشو  نیرو باال ببر تونیآگاه
 .نیداکنیپ

مادر "شما رو با  ن،یاوردین مانیاهنوز به دانش و سخنان من  اگه
که  کنمیآشنا م ییایاسپان یآنفلوانزا یعنی "ها یریهمه گ

بود  اهیکشنده تر از طاعون س اریدرقرن گذشته اتفاق افتاد و بس
نفر از انسان ها رو به کام مرگ  ونیلیو تونست حدود صد م

 یبه طور کل یماریبکشونه. پزشکان ابتدا اعالم کردن که عامل ب
بدن  صیده سال بعد تونستن تشخ یول گردهیبرم کروبهایبه م

به طور  روسیو نیبه وجود اومده بود. ا روسینوع و هیکه بر اثر 
 بود؛ به دیشد یو همزمان با وزش بادها دیبه تهران رس یناگهان

( به اون یمردم)به سبب داشتن طبع مسخرگ لیدل نیهم 
مرگ بر  یآمارها نیاز باالتر یکی رانیگفتن. ا یم "باد یناخوش"

کشته ها درشهر  زانیم نیشتریآنفلوآنزا رو داشت که ب نیاثر ا
 رانی! آنجا ادیکرمان و بخصوص در روستاها اتفاق افتاد)شوکه نشو

 یدرباره آنفلوآنزا یادیز یزییو پا زونیبرگ ر یبود(. آمارها
ه ک ینوزادان یقلب کالتمش نکهیوجود داره. مثال ا ییایاسپان
بود که قبل  ییاز بچه ها شتریمتولد شده بودن ب یریهمه گ نیدرح

 یسربازها یتونسته بود رو یحت ای شدنیبعدش متولد م ایو 
 یسانت کی 1991سال  یها یبذاره و ورود ریتاث ییکایآمر فهیوظ

 یها کوتاه تربودن. تلفات درمردان به حد یورود هیمتر از بق
: گفتیم سندهیآرنولد نو نیبود که کاتر شتریب ناننسبت به ز

نمانده بود که کسب و  یباق یجوان گرمردیاز کشورها د یلیدرخ
 یخال یرا ادامه دهد، ازدواج کند و بچه دارشود تا جا یکار خانودگ

زن وجود داشت که همسر  ونهایلیهاک شته را پر کند و م ونیلیم
باعث شد  وضوعم نیوجو نداشت. که هم شانیبرا یمناسب

 یبره و زنان از حق را نیاز ب یکم یتیجنس یها تیمحدود
 نیاز قبل وارد بازار کار بشن. اما تمام ا شتریبرخوردار بشن و ب

که در زمان طاعون درقرن  یراتییبزرگ در برابر تغ راتییتغ
نظام ارباب  اهمونی)سمیچهاردهم اتفاق افتاد؛ مثل سقوط فئودال

 م،یکه ما شانس ندار یی. از اونجازهیناچ اریخودمون( بس یتیرع
 ایبشه  یور هیکرونا باعث نشه که مثال ما چشامون  دوارمیام

 یلطف کند و به قد ما کار نکهیبه ا شتریب دیدماغمون گنده تر)با ام
 نداشته باشد(.

که  یکه اتفاق افتادن و با همه خسارات یدر دوره ا ریهمه گ یهایماریب
 نهیمثال طاعون با قرنط دن؛یرس انیبه پا یوارد کردن، باالخره روز

در موردد  ایسال بعد دوباره برگشت(  800 نکهیا رغمیکنترل شد.)عل
مقاوت  یتوافق کردن که نوع 1920آنفلوآنزا، دانشمندان در سال 

 انیبه پا یماریب نیصورت ا نیشده وبه ا جادیافراد ا رد یدست جمع
 نرفت. نیوقت ازب چیاون ه روسیو کهیدرحال دهیرس

( انجام دادم متوجه نترنتیخود)ا یکه در پژوهش ها ییها یبررس در
هم  ونیناسیواکس یشدم که ظاهرا واکسن کرونا کشف شده و حت

که )یبعد یریشروع شده. پس من هم سخنم رو تا شروع همه گ
که کرونا بر  یریو درباره تاث امی( که بدوباره این سیل ببرد بنیادمان
تا اون موقع  دوارمیرسونم. ام یم انیجهان گذاشت حرف بزنم به پا

 .نیتپه کوچولو رو فتح کن هی نیحداقل بتون

 چــهارآرمــان   |  
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موج اخباری که این روزها در اثر ال به الی شاید در 
رسد، متوجه ی آمریکا به گوش میحمله به کنگره

جاروی رشتی که در دست یکی از معترضین بود، 
شده باشید. به همین بهانه با هم به بررسی دالیلی 

 پردازیم.که پای جارو رشتی را به کنگره باز کرد می

های قبل و بعد از انتخابات آمریکا اگر گریزی به هفته
( برگزار شد 99آبان  13) 2020که در سوم نوامبر 

آوریم که تقریبا از هر بزنیم، جوّ جالبی را به یاد می
لیلگر سیاسی ساخته بود. در ایرانی یک تح

به تأثیر آرای الکترال میشیگان و ای عدهها دورهمی
ی هم بر گروهفلوریدا بر انتخابات پیش رو پرداخته و 

سر حقانیت ترامپ یا بایدن باهم به مناظره 
پرداختند. این مورد شاید زیباترین مثال از این می

مت رأی جوان آریزونایی میتواند قیواقعیت باشد که 
 !دالر ما را کاهش یا افزایش دهد

بینیم در گذر از ارتباطات سیاسی دو کشور، می
که خیلی از اوقات تصور ما از تأثیر آن انتخابات، 
خیلی بیشتر از حد واقع است. در واقع ما بیشتر 

ایم! رویای آمریکایی شدهمدلی از ی شیفته
 با باید شخص هر بنابر یکی از تعاریف: زندگی)

 یا هاقابلیت بر بنا او به که هاییفرصت
 شرایط یا اجتماعی طبقه از فارغ و هایشموفقیت

 ترکامل و ترغنی بهتر، شودمی داده شدنش زاده
ممل "و این اصال چیز جدیدی نیست. از  شود.(

)با بازی بهروز وثوقی( که در دیروز  "آمریکایی
رویای احداث پمپ بنزین در نیویورک بود بگیر 

 پنــج|   ان ــآرم
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تا امروز که آمریکا، مقصد فرار بسیاری از 
مغزهای ماست.

 

ما  یزندگ یتناقض در همه جا م،یکه نگاه کن قیدق
 غاتیتبل تقابل که حاصل یرسوب کرده؛ تناقض

افات موجود در برخی انحرو  یآنطرف آب یهارسانه
اتفاق باعث  نیفرهنگ و رسوم خودمان است. اگر ا

بود؛ اما  یمثبت ارینکته بس شد،یم یتبادل فرهنگ
غیر  غیهم با تبل یداخل یهادر کمال تأسف رسانه

شدن  راندهباعث  کارشناسی فرهنگ غنی اسالمی
ها )خوب و بد( و نسل جوان از تمام سنت شتریب

 هایآنطرف یاو به سبک زندگ شتریب شیگرا
کاله  یپرمغز ب یهاسر سنت نیب نی. و در اشودیم
مشکل، ضعف در  نیا یاصل شهی. پس رماندیم

 ی داخلیهارسانه لیو عدم تما یفرهنگ یزیربرنامه
 غیتبل ای دهجامان یهاسنت یدر به روزرسان

 .اند، استکه هنوز قابل استفاده ییهاسنت

 میخوریم یدونالد را با دوغ آبعلما برگر مک امروز
بدون  Eminem یهاو پس از هِد زدن با از آهنگ

نخ بهمن  کیاز آن، در خلوت خود  یاکلمه دنیفهم
 یاصل! روشن کرده و با نوا یپویرا با فندک ز

 زیخود چ یبه نوبه هانیا .میزیریاشک م وشیدار
خواه ناخواه  ام یکه جامعه ییاز آنجا ست؛ین یبد

. ستیهم ن یبیعج زیاست، چ یدرحال گذار فرهنگ
ادامه  خواهدیم جااست که تا ک نیفقط مسئله ا
 میاکرده یادیز شرفتیپامروزه ما که داشته باشد. 

  میتوانیم م،یارا به کنگره رسانده یرشت یو جارو

 

 

 

 

مشام  حتی که میادامه بده  گذار را آنقدر نیا
آراسته  نفشه( به عطر بکشانی کی) هاییکایآمر

 ...شود

و  میتناقضات جان سالم به در ببر لیس نیاز ا اگر
 دواریام توانیم م،ینیرا بب ندهیچند نسل آ میبتوان

بحران  ریآن زمان درگ یرانیا یبود که جامعه
 تیگذار در اکثر نیجهت که ا نینباشد. از ا تیهو
 رخ داده افتهیتوسعه  یبه اتفاق کشورها بیقر

نتیجه مطلوب آن در حال حاضر قابل مشاهده 
درحال توسعه هم در  یکشورهابیشتر و در  است

 نیما از نظر سرعت در ا دیوقوع است. شا لحا
و  میباش شتازیپ هینسبت به بق یانقالب فرهنگ

 بین ادیز اریباعث مشاهده اختالف بس نیا
ها و )شصتی مختلف شده باشد یهافرهنگ دهه

از بود که  نیخوشب توانیاما م، ها(هشتادی
 .دیرس میزودتر به ثبات خواهطرف آن

 

مدرن  یاز مواهب زندگ میکه بتوان یروز دیبه ام 
موجود  یمنطق یهاو از سنت میبهره ببر

 ...میاموزیب

 شــش|   ان ــآرم

 



 
 
 
 

با ورود ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه ها، مسئولین دانشگاهی به 
این شد که با تدارک  .صرافت افتادند که آموزش نباید رو زمین بمونه

الحال آموزش قشنگ آموزش رو زمین نموند و فیفرادید، سامانه نوید و 
کردند رو هواست. البته از حق نباید بگذریم بعضی از اساتید هم فکر می 

که اگر از تمامی آپشن های سامانه های مجازی استفاده نکنن، ممکنه 
امتیاز این مرحله رو از دست بدن. فلذا پیوست ها رو پر کردند، محتوای 
تکمیلی رو پر کردند، تمرین و امتحان  گذاشتند؛ و اگر امکانش بود از 

ن طریق  این سامانه، توصیه به مسواک هم می کردند. ینی شما اال
دانشگاه های علوم پزشکی رو بندازی تو دستگاه آبمیوه  سامانه نوید

گیری، بیشتر از کتابخونه های جان هاپکینز از توش مطلب میریزه 
بیرون؛ و بنده حتم دارم زین پس دانشمندان، برای آپدیت کردن 

که مراجعه میکنن  Yumsبعضی از اساتید  رفرنس های علمی هم به
 یزی از قلم نیوفتاده باشه.یه وقت خدای نکرده چ

کالس های مجازی گاها بر بستر اسکایپ برگزار می شدند که خب 
ویژگی های منحصر به فردی هم داشت؛ مثالً در حین تدریس مجازی 
مباحث سوسیالیسم و افراق آن از راست افراطی لیبرالیسم همیشه 

ی های جالب کالس هافضامورد توجه دوستان بود. اما اسکایپ هم از 
نفر آنالین می شدند و میکروفون همه  69مجازی بود؛ به طوری که 

روشن بود. ینی شما اون  وسط  یا صدای چرخ گوشت و جارو برقی و 
میشنیدی یا میدیدی یکی داره جیگسا درس میده که  20:30اخبار 

خب الحق واالنصاف فایده چرخ گوشت و جاروبرقی از جیگسا بیشتر 
 !نباشه کمتر نیست

 

ه شرکت در کالس های مجازی هم یکی دیگه از جنبه های دوران نحو
قرنطینه بود. به این صورت که در حالت عادی و قبل از کرونا، اول از 
خواب بلند می شدیم بعد می رفتیم سر کالس اما توی این دوران، اول 

 میریم سر کالس بعد میخوابیم .
ون داشت این بود یکی از بزرگ ترین لطف هایی که قرنطیقه به دخترام

پز،  که شاید یکم آشپزیشون بهتر شد. دوباره وارد دوره ی نونِ خودم
نقاشی خودم، کیک خودم پز، آموزش پنکیک به زبان ساده، استوری 
های حوصلمون پوکید بیاید حرف بزنیم، استوری های منچ بازی 
خونوادگی، سپاس قهرمانان سالمت، به فکر کادر درمان باشیم، الیو 

ی مختلف بایرامقلی توی قهوه خونه و کامبیز روی کاناپه با فقط و ها
فقط یک بیننده، استوری بومرنگ جوجه درست کردن پدر )با زیر پوش 

صفا "جمله  تایم و_جوج#و شلوار کوردی تو حیاط( و با هشتگ 
رونق گروه های فامیلی و شوخی های مضحک شوهر خاله ای   ،"باشد!

 و... شدیم 

عکس میذارید با پس زمینه ی گل ؛ رفی کتاباتونو یادم رفتآخ آخ! مع
کاکتوسی که پرورش دادید، توی بالکنی که پر از گله )انگار رقیب 

چند تا کتاب معرفی »تجاری حضرت ابراهیمن ( بعد سوال میپرسید: 
 « کنید

ینی تو ای مملکت همه اهل کتاباااااا.... منتظرن یک لحظه از مشغله 
میخوای با ملت چت خوشگلم تن رو کتاب. خب اخه فارغ بشن و بیف

کنی دیگه چرا از کتاب مایه میذاری االن مثال من کتاب معرفی کنم 
میخونی؟ برو کتاب الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه 
رو بخون خالصه که هر کی نخونه ... چرا اینقدر شوآف میکنید چرا 

 اینقدر گنده میگویید؟
ظ مطلق کتاب یعنی چی؟ از مامانی دیش دارم تا بیوشیمی آخه لف

دولین و اصول طب داخلی هاریسون وخالصه های پیر حاجی و هدیه 
های آسمانی و کتاب حرفه و فن و کتاب طهارات شیخ  مبتل الدین 
دوالبی کتاب محسوب میشه تا ادعیه و مناجات که ورثه مرحوم 

لش که ثواب ببره اون مرد کلبعلی دمبالن زاده عکسشو زد صفحه او
حق گو. تو کتابخون باشی تو استوری دنبال کتاب نمیگردی؛ چون 
آدمی که استوریای تو رو دنبال میکنه یه بیکاریه مثل من که به جای 

 کتاب خوندن میخواد چت کنه.
اواخر قرنطینه  رو هم که حرفشو نزنین که  اعصابم خورده. امروز زیاد 

خودشون مطلب رو میگیرن. ولی آخر این  بازش نمیکنم. اهل روضه
 "تو دوران قرنطینه چیکار کردین"قرنطینه حتما استوری میزارم  

 ؟؟؟
تا کتاب خوندم ،تابلو های نیمه کارمو  456852خودم نزدیک به  

تکمیل کردم، زبانمو تقویت کردم، بافتنی بافتم، پنکیک پختم، پیانو 
ورزش کردن و بعدش  تمرین کردم، صبحا وقت کافی داشتم برای

فاضالب خستگیمو با حل انتگرال سه گانه و محاسبه اسموتیک گپ 
در میکردم. چند تا فیلم مفهومی از سینمای شرق اروپا دیدم  محلمون

یکم چشمام ضعیف شده فک کنم فیلم زیاد دیدم. با آنتوان چخوف 
و داستایوفسکی و نیچه مانوس شدم و با پدر  ومادرم راجع به آینده 

 ام و مهاجرتم به نیوزلند کامل صحبت کردم. شما چطور ؟؟؟؟ 
ریپالی: ما هم  هیچی؛ در طول دوران قرنطینه با عمه آدم دروغگو  
در حال رایزنی بودیم و روی قبر پدر آدم خودنما با سبک کوبیسم و 

 سوروئالیسم نقاشی می کشیدیم.
 

 تـهف  |  ان ــآرم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیآ یم ادتی

 روز آن

 یرا بافت سوانمیهوا گ یب

 و یکوچک آورد یا رهیخانه گ یاز پستو و

 ..یآن ها وصله کرد به

 یکرد میقلبم را ترم یها یرانگیو

 یبر کنج آن عشق حک کرد و

 یشبانه گفت یها یوانگید از

 یرا گشود مینس یراز نغمه ها و

  یدر اتاق زد یآخر چرخ در

 یدیرقص دادیخاطره م یکه بو یبا آهنگ و

 اما یندان دیشا

 لحظه ها نیدر تمام ا من

 یچوب یهمان صندل یرو بر

 ...دمیاتاق بار یام را بر کف ترک خورده  ینامرئ یها اشک

 روانگرد_الهه#

 تــهش|   ان ــآرم

 



 

 

 !نهاما جانکاه ؛ کوتاه بود خبر برخالف همیشه

 آمده!اتفاقاً خیلی هم حال میکردیم از شرایط پیش 

توی پیج شخصی اینستاگرام خودم اعالم کردم که علی الحساب 
 .فعال تعطیل است !یعنی که برویدمبارک. ) پیشاپیش عید نوروز 

هایم گوش توی تانپیروزمندانهو سرودهای هنوز هم بانگ شادی 
 ( هست!

فکرش  هم که بدبین ترین شماای  ۹۸اسفند  یک هفته ایعطیلی ت
غایت عجیبی داشته به  ۹۹بعد هم  ! وکرد بشود یک سالمین را

م اگر یک جا قرار باشد زندگیمان را به قبل و بعد باشیم و فکر کن
 است!لعنتی  ۹۹تقسیم کنیم به حق همین 

نفس  و ن جاری کردامرگهاکه درد توی  ،قرن روز هایواپسین 
 .ن گرفتیماکشیدن را از خیلی ها

به طرز غریبانه ای در انزوای مهیب  !شده استعجب روزگاری 
با زخم ؛ ه ایمنهادخشتی جهانی که خود در ابتناء و پرداخت آن 

که  یممتعلق مان به جایی از تاریخو رنجور فگارهای ناسور بر روح 
 آبستن وقایع غریب و رازآلود بسیاران است.

و بازیچه  هعببرد ملبی رمق این سطور گمان می  راقمباور بفرمایید 
؟ ( و چرا ؟کجا ؟زاده نمی دانم کی )کرونایی؛ ایمشده چنگال هایی

اما  نیست. میسور فی الحال و به این راحتی ها که رهایی از آن 
 بعد ...

گذریم می رسیم به موضوع کرونایی که ب مرسوم معلوم و از مقدمات
 !اصلی بحث

مان کرده و بعضی بعضی هایتان بیچاره آموزش مجازی به زعم
بریم از خانه نشینی و دانشگاه نیامدن  لذت میهایمان هم حسابی 

انگار دارد  و امثال ذلک بیوشیمی، صبح و کالسهای آناتومی ۸و
خورد و مطمئنم خیلی های تاریخی خاک میتوی قفس افسانه

و شاید د نشستن توی کالس های خسته کننده )دیگر امیهایتان 
 !تحصیلی خود ندارید گهرباردانشگاه را در دوره ! ( هم شیرین 

 اگر اجازه بدهید مقداری جدی تر صحبت کنیم!

 

ناپخته سیستم آموزشی  ، یتیم واین فرزند ناخلف آموزش مجازی
دانشگاه ها و وزارتخانه در طول یک سال گذشته هیچ گاه نتوانست 

دانشجویان و مسئولین ذیربط با حوزه آموزش را اساتید، انتظارات 
ردرگمی های ، سعدم پرداخت صحیح به این حوزه .سازدبرآورده 
مسئولین آموزشی وزارت  ملکرد پر اشتباه، عکمبود وقت ازبرآمده 

 شاننابسامان و دور از ی شرایط، بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 است.استاد و دانشجو فراهم آورده 

شرایط و ساختاری که در آن انگشت اتهام استاد و دانشجو روبروی 
اهمال متهم به و هم قرار گرفته است و هر یک دیگری را مسئول 

دستورالعمل ها و  تخطی ازو در انجام وظایف محوله  ورزی
 نماید.خانه میمصوبات وزارت

قوانین جامع و شامل  وضععدم ؛ استچیز دیگری  اما اقعیتو
، ودگی سیستم آموزش پزشکی در ایرانو فرس کهنگی ،آموزشی

 رویهوزارت بهداشت و  قامات عالی رتبهمدیریت غیر پاسخگوی م
مدیریت آموزش عالی  امر در آموزشی وزارت نامناسب معاونت

م ، و در کنار همه این موارد عدایام کرونا در طولدانشگاه ها 
 در خصوص( ستاد و دانشجوا)آگاهی بسیاری از افراد این دو گروه 

پایان هیزم بیشتری در آتش این نزاع به ظاهر بی موارد مذکور
 ریزد.می

اساساً تصمیمات و آیین نامه ها در طول یک سال گذشته هیچگاه 
صحیح و سریع نبوده اند و هیچگاه وزارتخانه پیشگام اخذ  ،صریح

و همواره پس است تصمیمات راهبردی در این خصوص نگردیده 
از پیشنهادات شوراهای صنفی و سایر تجمعات مجازی 

ایام کرونا را تغییر  بعضی از قوانین جاری در ،ربه اجبا ،دانشجویان
 .اندو بهبود بخشیده

اهماهنگی و سردرگمی آموزش مجازی و وزارت مربوطه تا آنجا ن
پیش می رود که عمالً مسئولیت پذیرش و وضع قوانین راهگشا 

با سپردن بسیاری از اختیارات آموزشی به شوراهای  ،در این زمینه
گردیده و  سلبها از معاونت مذکور به ظاهر آموزشی دانشگاه

 .ا شوددانشگاه های توسط موجب اخذ تصمیمات سلیقه
مطالبات جدید و بعد هم ، تصمیماتی که دردسر های جدید

 داشت.اعتراضات جدیدی را به همراه 

ـــهآرمــان   |   ـُ  ـن

 



واحد ، ای جامع عدم تدوین برنامهردرگمی و بالتکلیفی ناشی ازس
ها در طول یک سال گذشته به کرات و کارگر برای همه دانشگاه

های علوم و جدیدی را در دانشگاه بی سابقهش های شدید تن
-پزشکی پدید آورد و همه موارد فوق الذکر در همراهی با زیرساخت

افزاری بستر مجازی کشور، اری و نرمافزهای گاهاً ضعیف سخت
اینترنت و عدم آموزش شبکه عدم دسترسی همه مناطق کشور به 

روز و باساتید بزرگوار برای استفاده از و توانایی های الزم برخی 
از این بستر همگی نقشی محوری در تضعیف سیستم  صحیح

 اند.آموزشی و بروز مشکالت عمیق در این حوزه شده 

حال پس از گذشت یک سال از آغاز شکل نوین آموزش در 
جایی که آموزش بالینی و کارآموزی و  ،های علوم پزشکیدانشگاه

حویل نقش بسیار اساسی در پرورش و تکارورزی های در عرصه 
 یبه نظر می رسد همچنان ایرادات فارغ التحصیالن کارآمد دارد؛

تدوین  ،گیریاساسی وجود دارد و نیازمند بازاندیشی و باز تصمیم
ای واحد و جامع از سوی وزارت و استفاده از بازوهای نامهآیین

های رساختتقویت زی همچنین توانمند دانشجویی در این حوزه و
 .سخت افزاری بستر مجازی می باشد

سیستم آموزشی کشور به خودی خود قبل از بروز و شیوع ویروس 
کرونا دچار ضعف های جدی در ساخت و ساختار خود بود و حال 

شیوه های آموزشی و تبدیل آموزش حضوری به  پس از تغییر
داشته نمود بیشتری عمیق  مشکالت این ،آموزش در بستر مجازی

 اند.

رفتن اصول آموزش و تربیت نیروهای مجهز به دانش نبرای به محاق 
نیاز ، مختلفو توانایی کافی در زمینه ها و حوزه های تحصیلی 

 بهتر و یز بهبود هرچه ، نمسئولینمبرمی به تغییر نگرش و رویه 
 

 

 

 

 

 

و جامع ها و به طور کلی بازاندیشی و بازنگری نامهآیین کاربردی تر
جانبه در شکل نوین آموزش کشور برای تبدیل این تهدید به همه

بینی بروز مند همراه با پیشفرصت و ایجاد چارچوبی محکم و قاعده
 .شوداحساس می روو دفع همه خطرات احتمالی پیش 

که شرایط فعلی ممکن  ضمن آنکه باید همواره در نظر داشته باشیم
 پیرامون ها ادامه داشته باشد و با رفع نگرش اولیه وزارتاست سال

کردند این شیوه ک سال پیش همه فکر می)یآموزش مجازی 
با پایان کرونا همه و آموزش تنها برای چند ماه اجرا خواهد شد 

می توان عالوه بر افزایش  (گشت خواهدبرچیز به روال عادی 
از این  در آینده نیز ،آموزشی مد و تاثیرگذارسبک کارآاین کیفیت 

و هینه در کنار آموزش حضوری و کارآموزی ای باستفاده  بستر
 .داشتکارورزی بالینی 

وقتی  ناجوانمردانه روزگار، طوفانامیدوارم بعد از پایان این ... القصه
؛ هم سیستم آموزش بیرون می آییم جبار خویشالاز انزوای با

) این مجازی سربلند بوده باشد و هم همگی باز هم در کنار هم 
غم ناشی از قرنطینه و جز از کالفگی همه هم موجود در این جمله 

از آن کثافت  ؟ (باشدکجا می تواند نشات گرفته  عزیزان، از هجران
فی المثل از کرونا )به جهت تنویر اذهانتان، های طبیعی ایام قبل 

( دست های نشسته آش و بستنی خوردن!س از کشیک عفونی با پ
 لذت ببریم.

 

 

 َد     هآرمــان   |  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اش دیگر سر رفته و طاقتش طاق شده بود. از هوای حوصله
متعفن این انباری تاریک و دیواری که به آن تکیه زده بود 
هم حالش دیگر بهم میخورد. دلش می خواست باز به یاد 
جوانی برود و حساب آن تکه چوب های باغ را برسد. دیگر 

کاری از دستش  اش نبود و احتماال چندانبه قبراقی جوانی
اما به دلش افتاده بود که امروز، روز کار است.  ،برنمی آمد

وقتی که مرد با عجله دستش را گرفت  انباری که باز شد، درِ
تا او را به بیرون از انباری ببرد، فهمید که این بار به مانند 

-اش درست از آب در آمده اما خوشحالیهمیشه پیش بینی
.. آن خشمی که نه فقط در .داش دیر نپایید. شتاب مر

چشمان، بلکه در عضالت صورت و گردنش هم نمایان بود... 
شنیدن داد و بیداد های زنی حبس شده در حمام... همه 
این ها تشویش ناخوشایندی را به جان داس می انداخت... 

 تشویشی از جنس جنون، ترس و وحشت.

 خبری از تکه چوب های باغ نبود؛ داس حاال آلت دست 
-ساله 13مردی شده بود که میخواهد با بریدن سر دخترک 

اش اش، آن هم در خواب، لکه ننگ را از شرافت نداشته
پاک کند. دختری با چشمانی بسته که احتماال بدترین 
 کابوس هایش هم به واقعیت اآلنش نمی رسید. دختری که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا در وارتر بود التماس به داس امید دراگر بیدار بود احتماال 
التماس به پدرش. پدری که در آن اتاق تاریک، باالی سر 
دخترش نشست، دست داس را فشرد و ضربه دوم را محکم 
تر زد. داس حاال آغشته به خون و موهای دخترک نماد 
قساوت محض بود. دلش میخواست هر چه باشد جز یک 

و داس... اصال دلش میخواست که هیچ نباشد... هیچ نباشد 
هیچ نبیند، نه برق چشم های باز شده دخترک را و نه دندان 
های بهم فشرده پدرش را. هیچ نباشد و هیچ نشنود، نه 

ه های مادری که شیون هایش داشت از سیاه ترین روز ضجّ
سال خبر میداد و نه پدر را که داس به دست فریاد می 

 آن «ام!غیرت من را ببینید که بچه خودم را کشته»کشید: 
کرد بود... روز مرگ. روزی که آرزو میروز برای داس روز کار 

 که کاش حداقل تیز بود.

 

این داستان، تالشی برای به تصویر کشیدن روایت 
ساله تالشی، از نگاه آلت  13قتل رومینا اشرفی، دختر 

 1399قتاله بود که چند ماه پیش در یکم خرداد 
 توسط پدرش سربریده شد. داستانی به شدت تکراری 

هازدـــی  



در جامعه امروز که در سناریو آن فقط اسم شخصیت ها و 
بود و می کند. همان ر گهگاهی هم روش کشتن تغیی

خودکشی زده می  ،عنوانش بجای قتلِ فجیع توسط پدر
به احتمال زیاد امروز رومینا اشرفی صفحه ویکی پدیا  ؛شد

گر پیکر بی سر  نداشت. داستانی که میتوانست روایت
باشد که بعد از ازدواج اجباری )و  از آبادان ساله 19دختری 

از ترس( از خانه به شهری در آن سوی کشور گریخت و 
 ؛دست آخر توسط شوهرش سر بریده و به آب انداخته شد

یا میتوانست روایت گر دختری باشد که برادرانش او را و 
و جسدش را در شالیزار های شهر رها کرده اند؛ سوزانده! 

شرافت آن ها را که خواهرشان  چرا که بر این باور بودند
داستانی که میتوانست نقش اول آن لکه دار کرده است. 

ل از رامهرمز خوزستان باشد که بعد از اینکه به پدری متموّ
ش اجازه استفاده از تبلت و تلفن همراه را اساله 15 دختر

در این بحبوحه آموزش مجازی نداد، سر بی گناهش را 
تعصبات "طنابش را رسانه ها  و پودِ باالی داری ببیند که تار

زنده  از جنستعصبات کورکورانه ای ؛ نامیدند "کورکورانه
 . جالب آن است که همیشهبه گور کردن دختران شیرخواره

 

 

 

 

 

 

 

 

وحشتناک ترین جنایات زیر پوشش دروغین دفاع از  
 اند. شرافت و حیثیت صورت گرفته

 و آبرو برای بسیاری از افراد به گونه ای ، غیرتشرافت، حیثیت

که زیر سوال رفتن آن، تاوانی جز مرگ را تعریف شده است  
نژاد در کتاب پروین بختیاریفرد خطاکار در پی ندارد. برای 

)که البته هرگز چاپ نشد( می نویسد: « فاجعه خاموش»
... تعریف غیرت و شرافت مردان در ایران به بیراهه رفته است»

یک  مندیکند، عالقهناموس میرا بی درخواست طالق، پدری
را  با رعایت آداب و رسوم، غیرت برادری پسر و دختر حتی

ساله، پدر را در کشتن  ۷ کند. سوءظن به کودکدار می جریحه
 ازدواج از امتناع اندازد.به تردید هم نمی کودک خود حتی

 قتل به منجر و کندمی ناموسبی را خانواده مردان اجباری،
نه فقیر  ،این موضوع نه پیر و جوان می شناسد «.شودمی دختر

بوده هدف این بحث  دکتر و مهندس و دانشجو کهو غنی و نه 
 ما تعصبات، ریشه ای تنومند در فرهنگ جامعه. این است

فرهنگ سازی گسترده و ریشه  ،اصالح قوانین جز با دوانده و
 دیگری ندارد.درمان  و افزیش آگاهی راهای 

با وجود ابراز  متاسفانه ما با جامعه ای رو به رو هستیم که
عاطفی و جنسی یک همدردی عمیق با رومینا، برقراری رابطه 

دختر با مردی غریبه را فاجعه ای برای خانواده دانسته و او را 
 13یک نوجوان مستحق مرگ و قتل می داند. در حالیکه فرار 

ا بو صد البته نامعقولش و ارتباط نامشروع پدری از خانه  ساله
به احتمال بسیار زیاد،  فردی که بیش از دو برابر او سن داشت،

 رفته است.صورت گ عاطفی و روانیمین یک نیاز افقط برای ت
این نیاز عاطفی و پر کردن رفع اگر چه این راه درستی برای 

ی این خالء محبت نبوده اما باز هم پیکان تقصیرات به سو
پدری برمیگردد که رگ گردنش باد کرد و راه حل را در داسش 

کاش  و این رگ گردن همیشگی... چه کار ها که نمیکند... دید.
هر  از برای یک سطل آب  این رگ گردن ما برای آن مادری که

و بعد خود  و با )نا(مردی غریبه خوابیدزد  چه داشت و نداشت
 در جامعه می دیدیمزمانی که کاش هم باد می کرد. را سوزاند 
ساله  11مرد به دختر  6آینده ندارد... آرزو ندارد و  کودک کار

صحبت از آینده لکه دار میشد. شرافتمان هم تجاوز می کنند 
از رومینا پرسیدند در کودکی که  زمانیو آرزو شد. به نظر شما 

که بزرگ شد چکاره شود، چه جوابی داده  وقتیکه میخواهد 
 است؟

 دوازده

 



 

 

 

 «پدر ۱۷۶  دلتنگی های»تا  «ی ؟پدر کجاست  ِجان»از 

تصورم از یک سرزمین نفرین شده، همیشه یک شهر باستانی 
زیر اهرام منتظر  ، های مصر بود، که فرعونی خفتهدر سازه

، بیدار شود و با شدهاست تا وردی از کتابی باستانی خوانده 
آیند، به جنگ سپاهی از سربازان مرده که از دیوار بیرون می

 می تصورات بپردازد؛ اما اشتباه بود . امسال آیینه زندگانبا 
درهم شکسته شد و مردگان امسال که عاشق ترین زندگان 
بودند، اسیر نفرین خاورمیانه شدند و هرکدام بی آن که 

ترین  ه باشند، در ناباورانهفرصتی برای خداحافظی داشت
های ارتباطشان با حیات را گذراندند. در شکل، آخرین لحظه

 های خاور ما:کرانه

 خونِ دل ز خوان سپهرمجوی روزیِ بی»

 « که شد به خون شفق نان مهر تابان

ای بودن هرچقدر مرثیه بسراییم، باز  از دردهای خاورمیانه
 و چه بسیار،« از هزارانایم اال یک اندوه دل نگفته»  هم 

      کنند.                                                                                                                        پیدا نمی اسراری که هرگز مجال هویدا شدن
های سندزده شده به نام قتل ی قتلباید از خبرهای پیوسته

ی، که برخالف اسمشان بویی از غیرت و اصالت های ناموس
غرق شدن  نبرده بودند و صرفا توحش بودند بنویسم. از خبر

 که به امید یافتن روزهای شاد  ، ی کورد در قعر دریاخانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

کردند و بعد از تمام و زندگی بهتر مخفیانه از آن عبور می
 حق شدن جعبه های خرما و دستمال کاغذی و پرداخت

 آزرده خوان مراسم، جوری که کسی نشنود وقرآن یالزحمه 
از کولبری بگویم که به امید یک قرص  ،خاطر نشود، پشت صحنه

اش، باری چند برابر وزن خودش را حمل نان برای معاش روزانه
اش جنازه کرد تا این که با مشت گره کرده زیر برف پیدا شد.می

هرحال او دیگر گرسنه نگرانی نیست. بهگویم!  البته جای را می
قطار حادثه همچنان حرکت «. برنیاید ز کشتگان آواز»نیست و 

کند. رسیدم به ماجرای انفجار دانشگاه شهر کابل؛ و کشته می
ها دانشجوی مظلوم، و غم و اشک و فغان خفته شدن فجیع ده

 .«جان پدر کجاستی؟» یدر جمله
پدر آن دانشجو در این جمله  اوج محبت و نگرانی گویندمی 

 پیداست. ادبیات افغانستان درست مانند ادبیات ایران از دل غم 

 

 

 

 

 

 

 

 . است زاده شده

 هردو از یک مادر هستند: اندوه!
ام شوم. طوری که انگار زمین روی سینهپیاده می از قطار حادثه

کنم. شاید در فراز آسمان جایی سنگینی کند، قصد پرواز می
ببینم آسمان هرکجا آیا همین »روم تا آسودن باشد. می برای

دهند: های پیاپی پاسخ میو شلیک موشک« رنگ است؟
 «آری...آری!»

 ،ی ما دچار کرختی احساسات شده و برای همین متاسفانه جامعه
تر از غم پدر افغانستانی هنوز به حیات برابر بزرگ ۱۷۶ یبا غم

اند؛ یادگرفتیم خاطرمان را هدهد. یادمان دادنباتی ادامه می
 مگر آن که غم کیلومترها از ما دور باشد. آزرده نکنیم،

پدر بود و  مگر نه این که در آن هواپیمای لعنتی دانشجو بود ؟
مادر بود و همسر؟ آخ... امان از بازیگوشی کودکان و شوق 

 پروازشان برای سفر با هواپیما...

 دهسزی  |  ان ــآرم

 



 به نه تنها نمردیم، بلکه اگر از این غم جان بدهیم نارواست؟!

، در محل حادثه گل رسرعت روی دیوارهای شاهدشه 
 آفتابگردان کشیدیم، روی گوشت و خون مسافرانمان گل

آفتابگردان نقاشی کردیم. مانند لبخند تصنعی شخصیت  
ها قرار است جوکر. وگرنه گل کجا و خون کجا؟ این آفتابگردان

 رو به کدام خورشید لبخند بزنند؟

ای عدهونه به وعده ی عشق، نه به .. شوند.ان دیگر زنده نمیآن
 دیگر.

 من همیشه شاهد مرگ دیگران بوده ام.» به قول کیارستمی:
 ۱۱بنابراین شاهد مرگ خودم نیستم و نمیدانم وقتی در 

هایی که سپتامبر آن هواپیما برخورد کرد به اولین پنجره
کرد، آن پشتش حتما کسی داشت کار بیزنس بزرگی می

داند مرده است یا نه؟واقعا سوالی است که کسی شخص می
 «تواند جواب بدهد.نمی

ای را ساله ۲۶کنم، جوان من هم همیشه کودکی را تصور می
شوم که شاید برای آخرین کنم، همسری را متصور میتصور می

بار دارد آسمان کشورش را نگاه می کند و از سکوت و آرامش 
یک افزایی، به سمتش نزد ناگهان نور ظلمت برد وشب لذت می

، بعد از رتت؟  از آن مهمداند چه شده و چیسشود و نمیمی
ثانیه که موشک دوم برخورد  ۱۹بعد از  ،برخورد موشک اول 

ثانیه مادران  ۱۹داند مرده است یا نه؟ در این کند، او میمی
ی هاچگونه فرزندان خود را آرام می کنند؟ تا رسیدن تکه

چند بار از  -نده باشداگر چیزی ما -هواپیما به سطح زمین 
 کنند؟ترس، آرزوی مرگ عاجل می

بعد از این چند ثانیه، وقتی خبر سقوط یک فروند هواپیمای 
مسافربری مخابره شد، چند پیام جان پدرکجاستی، جان مادر 
کجاستی، جان برادر و خواهر کجاستی، فرستاده شد و هرگز 

های مسافران سالم ید؟ چون خیلی از تلفنبه صاحبش نرس
نبودند که یک روز روشن شوند؛ چون در هر دم سقوط، هوای 

 انهدام جریان دارد.

تراژدی سقوط با علیرضا قندچی و حامد اسماعیلیون اوج 
 گیرد.می

                                                           

1
 جهدت نکند آزاد، ای صید که در بندی » 

 «در دامی سودت نکند پرواز، ای مرغ که

علی قندچی، پدر پارسا و درسا و همسر فائزه ، سه مسافر آن 
؟ مگر بگوید جان پدر کجاستیتواند پرواز به مقصد اوکراین نمی

 به قاب عکسشان که در خانه مانده است.

او برای اندکی تسلی مجبور است اپراتور آن پرواز را خطاب کند 
و با توسل به احساسات و اشاره به خاطراتی مثل بافتن موی درسا 
و قصه گفتن برای پارسا و نوشیدن چای با همسرش، بخواهد فقط 

 برایش بگوید.از آن چند ثانیه 

ی بهتری است. هرگز آن روزها که حامد اسماعیلیون، نویسنده
شد، خیال هم های زیبا تحسین میبرای نوشتن کتاب ها و متن

کرد روزی مجبور باشد از این گوهر خدادادی برای نوشتن از نمی
 :گویددهد و میخطاب قرار میاین درد استفاده کند. او اپراتور را 

نامت را بگو؟ کجایی؟ چه اپراتور اهم نامت را بگویی. خواز تو می»
 «کردی؟ چه شد در آن شب؟

ی ما گذشته و آینده در منطقه» گوید:همکارش دکتر مرسلی می
های به جان هم افتادند و دیگر زمان حالی وجود ندارد. ما قربانی

جنگ گذشته و آینده هستیم و چه دردناک است اگر گذشته 
تری هم هست؛ این که از واقعیت مهم پیروز شود.بتواند بر آینده 

شود مهاجرت کرد؛ خاورمیانه در وجود خاورمیانه هرگز نمی
 ماست و ما خود خاورمیانه هستیم.

هایی که مثل دکتر اسماعیلیون، برای نفرینِ این جا حتی دامن آن
یک زندگی بهتر رفته بودند را گرفت. مرغ اسیر در خاورمیانه 

۱«شود.هم آزاد نمی حتی با پرواز
 

 کنم:افتم و با آن درد و دلم را تمام میبه یاد شعر سایه می

 خواهد از ما ای نفسنی مدد می»

 هان به فریاد دل تنگش برس

 سالها ناگفته ماند این شرح درد

 دردمندی خوش نفس سر بر نکرد

 عاشقان رفتند ازین صحرا خموش

 بر نیامد از دل تنگی خروش

 سر انباشتندسربهدردها را 

 ی ما داشتندسینه  انتظار

 تا نفس داری دال فریاد کن

بستگان سینه را آزاد کن

 

 دهچهـار   |  ان ــآرم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میو اشکنک دار ینیزم بی! سدییشام در خدمتم بفرما

  میدار خونکیس خیمرض س میکیکار تحر یتو سالها

 است رازیهم که اهل ش یکینفر آمده ست از لوداب آن  کی

 میمشترک دار اریاما درد بس میمخالف یها جنس

 نجایو ملت است ا خیمهد تار نجایاست ا عتیطب تختیپا

 میو بنز و جک دار یمازرات سان،یو ن یو برنو و آرد اسب

 را یخوب و جنس اصل یمعن یدیدیم ریو س یبود کاش

 میتک دار انیاز حور یفیدانشگاه، ط ی! بسکه توحافظا

 

 دامن کوتاه زرد و یکی نیا ،یمشک یبور و مانتو یکی آن

 میشوخ و با نمک دار یپاشنه بلند، عده ا یکفش ها یکی آن

 است و گرچه آسان است او که جادار چون امرسان است انتخاب

 میکمک دار ،یاذره ،یبه کم دیشد اجیانگار احت یول

 پناهم ده انیحور نیا نیکن ب یپروردگار! کار بار

 میدار دکینفر  کیکه فقط  ستیمان ن یسادگ ریکه تقص نیا

 مهاجم بود کیاز او که بعنوان  رینفر بغ کی البته

 مینفر هم که هافبک دار کینفر هم به جز دفاع عقب  کی

 در کمرت لیسرت، بخورد دسته ب یاستاد: خاک تو گفت

 میبه گمان آزمون فک دار یبعد یبودم که هفته گفته

 خود ی نهیکه کنم چاک چاک س حیساعت تشر ستیخوب وقت

 میدار لکیلبیمثل صفرا و ب اریبس یکه عضو اضاف ما

 !کریدر و پ یغار ب یخوابگاه تو در تو! آه ا یا آه

 میتشک دار یکیاست در تو تنها  انینما یدر تو بس فقر

 دهیکه تهش تخم مرغ چسب یروئ تابهیما کیتو  در

 میسر، در تو حمام مشترک دار یب یتو جز پارچ و کتر در

 دیکه مانده از شب ع یازیبا پ دهیتکه نان گند کیتو  در

 میجرجرک دار اریتو سوالخ، در تو بس یوارهاید یتو

 است و حالمان خوب است به نظر روزگارمان خوب است خوابگاه

 میتشک دار کیو  مییطحالمان خوب است پنج تا روزگار

 کار هر شب ما بود یگشنگ ستین یو باک میتو راحت جان

 میگذشته از تنبان چون که عادت به شلوارک دار گرید کار

 اهل بهشت انیآن حور شیا پکل حواسمان آنج هست

 میخود حس شاپرک دار یتو میخوان یدرس م و میهست خواب

 شهیبا ت خیدر خفا چند م شه،یگلو بغض و در سر اند در

 میشکل بادکنک دار یکرده رسوب گردن نهیس یغم تو بسکه

 زدهـپاـن|   ان ــآرم

 



 

 ...مارستانیتعللِ کوچک ساعت ب یب یتاک ها و نجوا ها کیه نام خالق تب
دهد و مغز  یلحظات م نیکه با قدرت، نشان از گذران مبهم ا یساعت
توان حرکت  ،یلحظات که آدم نیو امان از ا داردیتحرک وا مه را ب یآدم

 ندارد!

کند و  یم یخود را ط کنواختی ریکوبان مس یشمار، پا هیثان ی عقربه
دامان کوچک  ز،یلغت بس اعجاب انگ نیباز هم درد از دست دادن زمان، ا

 رهیسرد نهاده و خ نیوار سر بر زم نیک حال جن ردیگ یرا م یفرزند
فقط بر دل پر  ریچند روز اخ نیکه تا هم دهیآرم یواریرو به د ره،یخ

که اگر اشتباه  یساعت همانساعت حک شده بود و بس!  ماندردش ه
 گردد!!  یباز م کیدوران مزوزوئ لینکنم قدمتش به اوا

اتاق را جز انجا که ساعت زرد  وارید دیاما حال... گمان نکنم رد سف و
 وانیو درشت ح زیمملو از ر یفروزان در دل جنگل یدیرنگ به خورش

 نمود...  تیباشد، بتوان روئ یپناه م یب یها

 دینور گرما بخش خورش! انعکاس مهربانْ باستیز
 که به لطف یرنگ یخاکستر یپرده  یاز ال به ال

 نییتز بایاتاق انقدر ز نیدر ا یحضور ماه
را مجذوب خود  یشده که بد چشم آدم

و  زیبه ر رهیمن همچنان خ و کند!  یم
 قیرف یمهربان یدرشت سنبل ها

پس  یکیخاطرات را  ،ی،ماه ام یشگیهم
تنگ و  یبم بست یدر انتها یگریاز د

 ذهنم، یدر کوچکه پس کوچه ها ک،یتار

 ... کنمیخاطرات، پنهان م یدر کوچک حقه  

 نیدرد زم یبه تازگ ایکوچک داده که گو یخود را تکان فینح بدن
و از اعماق وجود  دهیچش یخوردنم را به هنگام خبردار شدن از نبود ماه

 ام!!!  دهیفهم

 روسِیباز کردن پاپ ،یدان ی...مکشمیم قیعم یداده و نفس واریبر د هیتک
پر  یبه اعماق بزرگ دره ها یبد خوره ا ،یکوچک خاطراتِ پر درد ماه

 !!ستدیا یم کبارهیزمان به  ایفرستد و گو یقلبم م دیام

 یشده و مدام با اشاره درخواست فنجان یلین ادیز یاز سر سرفه ها یماه
 ابانیب یتوان تر کردن گلو کردیاب داشته و به گمانم هرچه تالش م

 مانند خود را هم نداشت...

 

 

خود را به نفس  یقطع شده و جا کبارهیکه به  یدر پ یپ یسرفه ها و
سرفه  همان ...یدر پ یپ یکوتاه از دهان داده و باز هم سرفه ها یها

 یجانم بدن قدرت مند یْدرش اورد... و گرنه ماه یها از پا
 بود!!!  یمن ورزشکار قدر یداشت...ماه

 بایبوده و تقر یمیبا هم صم روسیو نیا وعیش شیاز پ یو ماه من
جانِ من،  یْماه کردمیوقت گمان نم چیه ...میدوستان چند ساله بود

 یماریب چ،یکرونا که ه یگفت ی! تو که میماه راه باشد!!! مهین قیرف
  !!!ییایک تو از پسش برن ستین یا

با  ،یماه یکه توسط سرفه ها یپرستار دیمن با همان روپوش سف و
 السیگ یگونه ها یِو درشت به سرخ زیخون ر یلکه ها

صبح، فقط لحظات نبود  یشده است، از دم دم ها نییمانندش،تز
 انداختم!!! یبه آن ساعت، چرتکه م رهیرا خ یماه

روزگار،  نیا یو برنده  زیت یچنگال ها ایگو
قلبم را در مشت گرفته و هر لحظه فشارش 

کرده و  شیکند و به ناگاه رها یم شتریرا ب
بر روح و جان خسته ام، زخم  یبه آرام

 ...زندیم

 جان!!!  کرونا

 با کوچک دلم که پس از ساعت ها یکرد چه
جز آن  نم،یب ینم چیه شنوم،ینم یزیهنوز چ 

 نقش واریبر آن د یکه ماه یو جنگل یواریساعت د
هم از  نیو ا یداشت که یحضور پر دلهره ا یاز ابتدا آنزده بود!      

 درد حضورت در اجتماع!!!
مهربان  یکه!!! ما مردمان یانجری در  !میخورد ادیخودمان زخم ز ما

 ! یکه شما سفر کرد میهست یتر و صبورتر از هر مکان
 یو نابود ینفت یکشت یزخم شهادت نخبه و فرمانده، آتش سوز ما

سوزناک، از اعماق جان  یرا بس رهیو غ رهیآتش نشان در پالسکو و غ
 !!!یعیطب یایاز بال ی... جدامیا دهیخود چش

که با نبودنت کوچک  میا دهیما آنقدر درد کش میبگو فقط جان!! کرونا
 !!!یبه ما کرده باش یلطف

را،  یبسته ا یخاک نیزم نای یکه از روح انسان ها یکوله بار بزرگ
  و ما را به سالمت!!! ریبردار و برو... اصال تو را به خ

 شانزده  |  ان ــآرم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ماهه که عالف  نیچند سمینویمتن رو م نیاالن که بنده ا  
تار عنکبوت بسته، شکمم قلمبه شده  شمیخونه و ر یشدم تو

 .خچالیالعبور تخت تا صعب ریمس مودنیو اوج تحرکم شده پ

شب  هی ،یو چه بسا جسم یاوضاع نابسامان روح نیدر هم    
روز ها فکر  نیا شیقاراشم تیوضع ساعت سه داشتم به

ها دورتر از من و  لومتریهمون موقع از شب، ک نکهی. اکردمیم
شب ها تا صبح  ایسراسر دن یپزشک ها رم،یمغز بهانه گ
به  یواقعا؟ کدوم عقل سالم ی... واسه چبودنمشغول ها 

 شدیسرش م یزیآخه؟! پزشک اگه چ کنهیاعتماد م زشکپ
داخل  تذاشیشونزده ساعت از وقتش رو نم یکه روز

 ریمن و شما دنبال دارو باشه! خداروشکر سا یبرا مارستانیب
که داخل  ستنیمثل من و شما دوستان در جهل ن ایمردم دن

 یو منتظر پزشک ها بمونن. افراد ننیبش یخانگ نهیقرنط
پزشک ها شدن و به صورت مستقل تالش  الیخیهستن که ب

که بشه، چه  یرو دور بزنن. حاال از هر راه ۱۹دیکوو کننیم
عمل است  تیمهم ن ان،یم نیدرست و چه غلط. صد البته در ا

 .مینما یم دییکه بنده تا

 

از پزشک ها  نکهیبعد از ا یکیمثال برادران خوش فکر مکز
 کردن، از اسکلت ها کمک گرفتن. به چه دیقطع ام

روز و شب  تان،یصورت که مردم در شهرِ تول نیبه ا صورت؟ 
 .کننیمرگ تجمع و دعا م سیقد یجلو

استخوان  یسر کی وریغ یها یکیمرگ از نظر مکز سیقد
 کرونا رو دفع کنه. یبال تونهیمقدسه که به قول خودشون م

مجسمه دارن داخل  یکه مردم پا نجاستیجالب ماجرا ا حاال
ترفند  البته و ماسک هم ندارن! کشنینفس م گهیهمد قهی

 ایرو بترسونن که  مرگ سیقصد دارن قد دی...شاهیجالب
 سیقد ی..که اگه جامیکنیم ضیخودتو مر ای یدیشفامون م
 .دادمیم حیرو ترج یبودم دوم

در هندوستان و  همچنان تاچاخان،یآم یطرفا نیمثال هم ای
 نیگاو ها ب یمعمول امپراطور طبق !زیگاو عز نیا کندیچه م

سر  یرو یمردم هندوستان پا بر جاست. احتماال تاج ها
 در آورده. هیقض نیباشه که از ا ییدر واقع شاخ ها روسیو

 یکار تونهیطب مدرن نم دنید یهر حال، هندو ها وقت به
 نزد انجام بده، طبق معمول دست به دامن گاو بزرگ شدند.

که کرونا بر سرمان  ستیگاو بزرگ چند یگاو آمدند و گفتند ا
 م؟یافکنده...چه کن هیسا

و گفت: ))همانا از ادرار  دیکش ششیبه ر یاعظم هم دست گاو
 ((دیمن بنوش

شد که االن ماه هاست که مردم در هندوستان از  نگونهیا و
تازه، هر روز صبح  ریو ادرار تازه، مثل ش نوشندیادرار گاو م

رو به عنوان ضد  یمغذ عیما نیا ی. حترسهیبه فروش م
 یبه سر و صورتشون که بحث جالب مالندیکننده م یعفون

 :/میو بگذر ستین
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شرافتاً...تو رو به  الیخیلحظه درمان رو ب هیکه اقا  خالصه
اون همه  نیاز ب دیارواح اجدادتون و گاوهاتون مراقب باش

 دوباره شر بشه! دیکشف نکن یدیجد روسیموقع و هیادرار 

 یبنده خدا وقت نی. امییرو همه باهاش آشنا یکی نیا   
که  دادیاحتمالش رو هم نم یکرد حت یا یشوخ نیهمچ

ترامپ  دنتیگرفته بشه...اما شد. مستر پرز یحرفش جد
 دیبخور ای دیکن قیتزر تکسیدرمان کرونا وا یفرمود که برا

 هم سر و صدا کرد. یلیکه خ

. دنیکردن و نوش قیگرفتن و واقعا تزر یجد یعده ا ایگو اما
 یبی..آدم ها حرکات عجدی..نه..ببخشزیالحق که از گاو ها..چ

 .زنهیسر م

رسما اعالم کرد  سبوکیشد که ف ریهمه گ عهیشا نیا یدح در
 قصد داره اخبار کاذب درباره کرونا رو سانسور کنه.

هست که  یزانیصحبت بنده با اون عز یهرحال رو در
 .وستنیپ یزدیاستفاده کردن و به رحمت ا تکسیوا

از شما  نیچارلز دارو یمشترکا از طرف خودم و آقا نجانب،یا
 یعیانتخاب طب یبه پروسهتمام قوا که با  کنمیتشکر م
 دمتون گرم! د؛یبخشیسرعت م

 .میفتو از وطن نگ میاز همه جا گفت.. .میچرا راه دور بر اصالاما 
و  کیتر از مکز زیبوده چه بسا شگفت انگ یهم موارد نجایا

 .کایهند و آمر

معتقد بود دانشجو  شیپ یکه چند-از برادران یکیابتدا  در
ندن از کرونا در امان ما یفرمودند برا-کننیها دارن گِل لگد م

 در...در هر جا که شد! دیریزروغن بنفشه ب دییایب

 

 

 

 

 

هم ازش دفاع کردن که تعدادشون کم بود و زود  یعده ا و
 ...شدندیکاش نم یول منقرض شدند.

که  شدیجمع م یروغن ضیتازه داشت بحث روغن و تعو آخه
 یعده از هم وطن ها الکل خوردن که کرونا ها هیخبر اومد 

 یدل غافل الکل صنعت یبشه! منتها ا یگلوشون ضد عفون
 خوردن.

رفتن  ایقلقلک داده شده  شونیینایب یعصب ها ای االنم
 یواقع سیعرض کردن. البته قد یمرگ و سالم سیقد شیپ

 راجعون. هیگ...انا هلل و انا المر

 سیقد هیشب یموارد رانیموارد، در ا نیبجز ا البته      
ها هم وجود داره که متاسفانه مسائل  یکیمرگ مکز

شما  یول دهیقلم من رو به بند کش یفرهنگ-یتیامن
 .می...باشد که رستگار شوگهید دیبد قیخودتون تطب

     

جا خسته  یراستش منم کم کم دارم از حرص خوردن ب  
گمراه  ی زهیامروز مغزم رو خاموش و غر نیهم .شمیم

االنم داخل صف  عقل رو در وجودم سرکوب کردم. یکننده 
دوتا از دوستامم فرستادم سر  یکی. ستادمیروغن بفنشه ا

هم مثل من از  هیآخه نه که بق تکس؛یصف ادرار گاو و وا
 یبرا یطوالن اریبس یدن، صف هایعقل دست کش

 بشه. ابینا میترسیشده..م دهیکش دشونیخر

 دوست دار شما 

 

 راستی یادتون نره:

 دینکن _هیتک _عقل _هب_هرگز#

 میکنیم_جهنم_را_ایدن#
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 خدای خردمندانبه نام 

 با فالنی دوست شده ای منحرف شده ای. وقتی از

 منحرف شده ای. روی می دانشگاه به وقتی از

 از وقتی پزشکی قبول شده ای منحرف شده ای.

 ....وقتی از

 از وقتی....

 از وقتی....

، ، مخصوصا ما دختر هاترکیب کلماتی که به چشم بیشترمان
آیند و فصل غم انگیزی از کتاب جوانیمان را پر آشنا می 
 کرده اند.

جمالتی که مثل یک سنت نسل به نسل منتقل میشوند یا 
ژن خاموشی که هر تفکر جدید در فرزندان خانواده، 

در یک کالم تحمل تغییر  رونویسی آن را آغاز میکند.
 سر بر ها زمزمه جهان در که ۲۱ قرن درات را ندارند. عقیده

 ما یها خانه در هاست لباس از تیجنس برچسب برداشتن
ر کنی، رفتاخالف عقایدش  ندارد خوش پدرت ندیگویم هنوز

 !شپدر پدرِ و نداشت خوش پدرش که همانطور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من از انحراف مظلومی میگویم که کنج اجاق هایمان کز کرده، 
از ترس والدین جان میگیرد و به قلب بچه ها میپیچد. بچه 
که نه، همان جوانی که به اصطالح میگویند حق رای و تعیین 

 آینده کشورش را دارد!

میپیچد و میپیچد، از همان جاییکه نمیگذاری پسرت 
موهایش را ببافد یا دخترت خانه دوستانش بماند شروع 
میشود تا آنجا که دیگر نمیتوانی بشنوی اعتقادات چندین 

 ساله ات را زیر سوال ببرند.

 "فریاد حقوق انسانیِ "مظلومی که من میگویم همان انحراف 
 کشورهای پیشرفته ی دنیاست.

 نو جوان سر بر را دیروز سال و سن کم و کننده تقلید کودک
 !شوی منحرف گویی مبادامی و کوبیمی امروز فکر

 می بوده، والدین تایید برگ گرفتن ذکرش و فکر که کودکی
 از پر ذهنش که جوانی و راه به سر و معصوم فرزند شود

 جوان شودمی ،شدهزندگی  صحیح راه از سوال عالمت
 !منحرف سرکش

 :شت این سپر تکراری پنهان نشوی کهمیشود دیگر پ

 ای...! شده بزرگ که حاال ...بودی بچه وقتی

 بیرون خانه بسته محیط ام، ازگذشته کودکی از من
 فرمول با اگر، ام شده آشنا مختلف های تفکر با، امآمده
 من عقیده تغییر احتمال کنی حساب هم ریاضی های

 وزدهــنـ  |  ان ــآرم

 



 که ایخانواده هر در یا هرکسی است، درصد ۶۰ باالی
 .باشم

قیقا همان وقت هایی که خودت د ام. کرده تغییر منبله، 
که باور های آزادشان ه ام کسانی را دید میگویی،

و حرف هایی شنیدم  زنجیر قوانین من پوزخندی بود به
 بود بر انبوه عادت هایم! که آتشی

پس وقتی میگویم نگرش جدیدی دارم فریاد نزن که 
 منحرف شده ای!

 شاید تو نمیدانی

هرکدام از حصار هایی که در ذهنم کشیده ام و حاال هرچه 
فکر میکنم دلیلی بیشتر از خواسته های تو برای بنا 

 کردنشان نیست، مرا به چه اندوهی میکشاند!

 یمبگذار ساده تر بگو

 دقیقا یعنی خودم! "دلیل بیشتر"

 که شوم مادری هم من نکند میگویم خود با همیشه
 !میکند فراموش

 احترام فرزندم انتخاب حق به کنم، می یادآوری خودم به
 ...بگذارم

 او که کردنی زندگی به دیده، صحیح او که چیزی به
 !کند اشتباه بگذار اصالا  کند، اشتباه که فرض به پسندیده،

 است رفتن راه درست اش دغدغه اگر

 پیدا را تعادلش روز یک ها تاب و پیچ این ی همه از بعد
 میکند،

 میدارد. بر قدم من از تر زیبا حتما روز آن

 !ام کرده عادت رفتن راه به فقط که منی

 خودم ذهن های درستی حصار در را فرزندم من وقتی تا
  شودتبدیل می شود؛می اشتباه زندگیش آخرِ  تا دارم، نگه

باور  اسیر را دیگری کودک خواهد می که مقلد ربات به یک
 .دارد های تحمیلی اش نگه

 را حصار جایی یک باشد باهوش کافی اندازه به اگر یا 
 و دود می کند، فرار اسارت آن از خواهدمی فقط و شکندمی

 اتفاق بزرگتری اشتباه چه داند می خدا و شود می دور من از
 !افتد می

  

 اند؛ بوده جوان روزی هم مادرها و پدر کنممی فکر هم گاهی

 زمزمه جوانش گوش در را جمله این امروز که مادری یا پدر
 های درستی رامِ که است جوان دیروز همانشاید  کندمی

 !شده بزرگترهایش ذهن

کودک خوبی که  و نکرده اشتباه اصطالح به که جوانی همان
 منحرف نشده!

کرده ای که شاید درخت هایی که به آن ها برچسب اصال فکر 
 سیب های ممنوعه زده ایم، میوه هایشان سیب نباشد؟! بهتر

شکل و شمایل سیب  به جعنیست از اهالی مزارع دیگر هم را
 هایشان بپرسیم؟

 و فرهنگ و نگرش توضیح در باشی باید فهمیده حال به تا
هرچند کسی که ندارد؛  مفهومی هیچ انحرافی واژه عقیده

 خود را به خواب زده است هرگز بیدار نمیشود.

 

 نماند، ناگفته البته

 شکالت کرده، شیطنت که کودکانی از یکی این از بعد شاید
 برای مرا های جمله بنشیند دزدیده، را همسایه پیرزن های

 نگه خودش برای را ها شکالت کند قانع را او تا بخواند مادرش
 دارد...

 

 ـستـبیـ  |  ان ــآرم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ..دارند. یعالم هم ییدوران دانشجو یعشق ها نیا

 و جالب. بیعج یایدن کی

 زی، علم بهتر است نسبت به چایدن نیا یجا کیکه باالخره  یدوران
و  کنندیم دایدرس جاذبه پ یجا باالخره کالس ها کی .گرید یها

درس  یکالس ها البته؛ خورندیم شانیدر زندگ یدرد کیجزوه ها به 
گذاشته ها و پسر ها دختر نیب ینامرئ وارید کیو آمده  یکیکه انگار 

خدا را شکر  باز. زبانم الل به هم بخورد شانیکه مبادا گوشه صندل
 یواشکیو   گاهیگاه و ب ینشده که الاقل لذت نگاه ها یمانیس وارشید

 .ردیرا از دانشجو ها بگ

 شانیدوران، معموال خانم ها صدا نیا یتو .میاز بحث دور نشو خالصه
استاد  یجا کنندیهم تالش م نایآقا و پرسندیرا صاف کرده و سوال م

به چشم  شتریب کنندیم یگروه سعگونه، هر دو نیجواب دهند و ا
ساخته اند از برخورد  فهیلط کیاز کالس درس، هزار و  خارج. ندیایب

 نگاهکیبا  و شودیپخش م نیکف زم شانیکه جزوه ها ییدانشجوها
به خود زحمت  ییروزها کمتر دانشجو نیا البته. شوند یعاشق م

هستند که با تالش  یدو نفر یکی ان،یم نیا در .دهدینوشتن جزوه م
خوانا نوشته و باقرار  یرا با دستخط شانیو کوشش فراوان، جزوه ها

 ق،یطر نیاز و کنندیخود م ونیدادنش در گروه، کل کالس را مد
نهان " شانیرو گرانید ز،یو به قول مترجمان عز کنندیهم در م یاسم

 .ستیسخت کوش یعجب دانشجو !که به به کنندیم دایپ "دایش

و در گروه ها، جواب  رندیگیم ادیرا  گریکدیدانشجو ها اسم  مدتی بعد
 یاز آنها، سوالش احتماال کم یکی یگاه و دهندیسواالت هم را م

از دانشجو  یکی . پسشودیدر گروه نم حشیتوض یدشوار تر است و جا
 یبه صفحه شخص یامیکرده و پ یتالشگر درسخوان، فداکار یها
معموال  که دهدیم حیاش را توض دهیچیسوال پ شیو براداده  یگرید
 چند شبانه روز. یحت کشدیبه درازا م حیتوض نیا

هم  یآمده اند، دلگرم بیغر یگاه دو نفر که از شهر ان،یم نیا در
و  یکه غربت و سواالت علم خالصه تا غربت آسان تر شود. شوندیم

، یروابط کیدست به دست هم داده و باالخره  یمجاز شبکه های
 زیچ کی نجایاناگفته نماند  .ردیگیشکل م ،البته کامال دوستانه

و  یمجاز یایآن هم تفاوت برخورد ها در دن ...جالب است یلیخ
چه مقدار  یشخص یندارد در صفحه  تیاهم اصال کالس هاست.

صحبت  د،یرسیبه کالس که م؛ ندیحرف بزنند و سخن بگو مانهیصم
تکان  یسر ینگاه و حت کیاز  غی. درکنندیسالم هم نم ...چیکه ه
در کالس،  ،یقل یگریباشد و د میشما نامت مر یدر شخص اگر دادن.

 جالب .کندیخطاب م یخانم فالن (با خجالت)شما را  یفالن یآقا
 ...میاست نه؟ بگذر

نو  و رسدیهفته هم نم کیبه  شانیروابط، درازا نیاز یبعض 
غافل از آنکه قرار است سالها چشم در چشم هم شوند،  انیدانشجو

از روابط هم  یسر ک. یدهندیموضع م رییاز دوستانه به دشمنانه تغ
  دو ترم یکیچند ماه، مثال  ؛آورند یدوام م شتریب یهستند که کم

هم ناگفته نگذارم  ار نیا البته. مشخص است شیآن هم باز انتها که
 .دهدیها گاه کار دست دانشجو ها م داینهان ش ان،یم نیکه در ا

دارد. البته  داینهان ش یگریآن د یرو یگریو د یگرید یرو یکی
پاره  کیو رابطه از  رندیگیقرار م انیم نیاز سه نفر در ا شیاغلب ب

 لیو بعد از تشک دهدیشکل م رییتغ رهیو دا خط، به مثلث، مربع
کنار  ینفر سوم که حال از باز ان،یم نیباالخره دو نفر از ا یرابطه 

خالصه که  و کندیم یساز عهیو شا ییبه بدگو روعش گذاشته شده
بماند، مو به  انهیو مخف یروابط، که روز اول قرار بوده سرّ نیتمام ا

و  دانندیدانشکده نم ریو مد داریفقط سرا گریرا د اتشیجزئ یمو
 بس.

د. شونیم دایکم پ یلیروابط هم هستند که خ نیاز ا ینوع سوم کی
آورند.  یسال و دو سال دوام م کیاز  شیکه ب ییآن مدل ها از

و چند سال و عاقبت به محضر و عاقد و ظرف  نیتا چند یبعضا حت
در  کیروابط  نیگفتم. ا زین نیاز ا شیپ البته .شوندیعسل ختم م

چقدر  سندهینو نیا دییرا هم گفتم که نگو نیا .ندیآ یم شیهزار پ
صددرصد و صفر  چیه !مار و احتمال استآقانون  گرید است. نیبدب

 .وجود ندارد یمطلق

از سه هفته به دانشگاه  شیبنده ب خود. نکنم ییگو ادهیکه ز خالصه
باشد  یگریندارم. اگر نوع د یتجربه ا نیاز ا شیپا نگذاشته ام و ب

و در صورت  دیخودتان عفو کن یننوشتم، شما به بزرگ ایو ندانستم 
 .یامکان اطالع رسان

 دار شما دوست

 بیست و یک  |  ان ــآرم ترمک سابق کی نوشته

 






