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دانـــــــشجو

همـکاری 

مهــرماه 99شمـــــاره دوشمـــــاره دو

ــان را  ــری«؛ حقم ــم پذی ــام  »ظل ــه ن ــتیم ب ــرو هس ــده ای روب ــا پدی ــفانه ب متأس
می خورنــد، صدایمــان کــه در نمی آیــد هیــچ، سپاســگزار هــم هســتیم. یــاد 
ــی  ــه جماعت ــم ب ــده ای ــل ش ــم. تبدی ــم هایمان را ببندی ــه چش ــم چگون گرفته ای
منفعــل کــه تنهــا منفعــت یــک لحظــه ی خودمــان را می بینیــم. تنهــا یــاد گرفته ایم 
گلیــم خودمــان را از آب بیــرون بکشــیم و فــرار کنیــم. بــرادرم! خواهــرم! جلــوی 
ایــن آب را اگــر نگیریــم، امــروز اگــر نــه، فــردا همه مــان را بــا خــود خواهــد بــرد.
تمــام  بــا  را  دانشــگاه  درشــت  و  ریــز  قوانیــن  تمــام  بخواهیــم  اینکــه  نــه 
مــواد و تبصره هــا از بــر باشــیم]که البتــه بــه نظــر می آیــد خــود مســئولین 
مربوطــه هــم چنــدان اطالعــی از قوانیــن ندارنــد[ و شــب و روز از عالــم 
بیــکار  کــه آی! حــق مــا را بدهیــد. مگــر دانشــجو  آدم طلبــکار باشــیم  و 
روی  باشــد؟  دانشــجو  یــک  اولویــت  بایــد  این هــا  مگــر  اصــال  و  اســت؟ 
ــاد  ــورد اعتم ــن و م ــه امی ــما ک ــت. ش ــی اس ــرم صنف ــورای محت ــا ش ــخنمان ب س
مــا هســتید. شــما کــه قــرار اســت شــانه هایتان بخــش بزرگــی از ســنگینی 
ــد  ــاون و کارمن ــر و مع ــوان از مدی ــه می ت ــد. چگون ــه دوش بکش ــار را ب ــن ب ای
نیســت؟ روشــن  خودمــان  بــا  تکلیفمــان  وقتــی  گرفــت  ایــراد   دانشــگاه 
خواهــرم! بــرادرم! شــورای صنفــی ســکوی پرتــاب شــما نیســت! تریبــون افکار 
سیاســی شــما نیســت! اســتادیوم آزادی نیســت کــه در آن فحــش بدهــی و رجــز 

بخوانــی! دفتــر شــعر نیســت کــه خســتگی های شــبانه ات را در آن پیــاده کنــی!
ــدای  ــدی را خ ــت اح ــزد و من ــا م ــای ب ــن تالش ه ــی و نادیده گرفت قدرناسپاس
 نکــرده نداریــم. البتــه کــه بســیاری از مشــکالت هرگــز بــدون تــالش شــما حــل 
ــعار  ــب ش ــه ای از مرک ــًا لحظ ــا خواهش ــد، ام ــد ش ــود و نخواه ــد، نمی ش نمی ش
ــد در ســاده  ــد. اگــر فکــر می کنی ــان بیاندازی ــه اطرافت ــاده شــوید و نگاهــی ب پی
ترین امور روزمره دانشــگاه مشــکالت اساســی نداریم و شــأن دانشــجو و حق 
دانشــجو ایــن اســت کــه هیــچ! امــا اگــر شــما هــم شــبیه بســیاری از دانشــجویان 
دیگــر احســاس کردیــد کــه ایــن حجــم از ایــراد و کارشــکنی و قانون شــکنی در 
ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی غیرعــادی  ــه عظمــت دانشــگاه عل دانشــگاهی ب
ــد  ــه کار گیری ــود را ب ــالش خ ــش ت ــش از پی ــم بی ــش داری ــما خواه ــت، از ش اس
تــا بــه صــورت قانونــی و بــا آگاهــی کامــل گامــی در جهــت رفــع ایــن مشــکالت 

برداریــم.
شــعارهای  بزرگــی  بــه  دانشــجو  خواهــرم!  بــرادرم! 
بایــد  کــه  می بینــد  را  نتیجــه ای  نمی کنــد؛  نــگاه  شــما 
باشــد. داشــته  ســروکار  آن  بــا  تــرم  هــر  و  روز   هــر 

القصه، حال دانشگاه خوب نیست...!
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تفــاوت ســطح آگاهــی و فرهنگــی بیــن دانشــجویان و باقــی اقشــار جامعــه اولیــن 
چیــزی بــود کــه بعــد از ورود بــه دانشــگاه توجــه ام را جلــب کــرد. شــاید بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه می گوینــد بــرای پیش بــرد تحــوالت اجتماعــی دانشــجویان بایــد 
علــم دار تغییــرات باشــند. دانشــگاه بایــد محلــی باشــد بــرای تمریــن فاکتــور هــای 
ــگاه  ــان. دانش ــوق زن ــای حق ــرای احی ــن ب ــه تمری ــی از جمل ــک اجتماع ایدئولوژی
ــد  ــق کن ــه تزری ــه جامع ــرادی را ب ــجوها اف ــازی دانش ــد  س ــا دغدغه من ــد ب می توان
کــه بی تفــاوت نیســتند ، بــرای احیــای حقــوق پایمــال شــده ی هــر انســانی تــالش 
می کننــد، خصوصــًا حقــوق زنــان. گاهــی بــا برداشــتن گامــی در پیش بــرد برابــری 
حقــوق زنــان و مــردان بــه پیشــرفت هایمان غــره می شــویم؛ امــا بایــد بــه یــاد آوریــم 
ــت.  ــری و عدال ــای براب ــر الفب ــوده ب ــی ب ــته ایم الف ــون برداش ــا کن ــه ت ــی ک گام های
ــی  ــات بی عدالت ــن جریان ــون از ای ــز مص ــگاه نی ــه دانش ــم ک ــد بگوی ــفانه بای متاس
نمانــده اســت. اگــر شــک داریــد کافــی اســت از دختــران همکالســی مان بپرســید، 
چنــد بــار تــا کنــون بــا شــوخی های جنســی و پیشــنهادات بی جــا از ســمت اســاتید 
و کارکنــان دانشــگاه و همکالسی هایشــان روبــرو شــده انــد؟ یــا از اســاتیدمان 
بپرســیم چنــد بــار پــس از پرســیدن ســواالت امتیــازی گام هایشــان بــه ســمت 
آقایــان مــی رود، چشــم هایشــان دیگــر نصــف کالس را نمی بینــد و گوششــان بــرای 
شــنیدن جــواب از ســمت پســر های کالس تیــز می شــود؟یا از اســاتید پژوهشــگر 
بپرســیم دختــر یــا پســر بــودن در گرفتــن فاند هــای تحقیقاتــی چه قــدر موثــر 
اســت؟ یــا از دخترهــا بپرســیم چندبــار پیــش آمــده اســت کــه در کارهــای گروهــی 
خــود را پاییــن تــر از پســر هــا بداننــد؟ و مهم تریــن ســوال، دختــران! آیــا همیشــه 
احســاس امنیــت داریــد؟ قطعــا پــس از شــنیدن جــواب ایــن ســوال ها متجعــب و 
گیــج خواهیــد شــد. امــا ریشــه ی ایــن اتفاقــات از کجــا پدیــد می آیــد؟ از جامعــه 
ای کــه حقــوق انســانی را حقــوق مردانــه می دانــد؟ یــا از فرهنگــی کــه غیــرت را 
مالکیــت می دانــد؟ یــا از خانواده هایــی کــه زیبایــی را از نعمــت تبدیــل بــه ارزش 
می کننــد؟ یــا از مادرانــی کــه پسرانشــان را متفــاوت از دختــران تربیــت می کننــد؟ 
یــا از دخترانــی کــه روزانــه هفــت قلــم آرایــش می کننــد؟ یــا  از دخترانــی کــه بــرای 
استقاللشــان تــالش نمی کننــد؟ یــا از زنانــی کــه جســارت تغییــر را ندارنــد؟ ویــا از 
مردانــی کــه جلــوی تغییــرات را می گیرنــد؟ ایــن مشــکالت هــم ریشــه در جامعــه، 
فرهنــگ و خانــواده و هــم ریشــه در تــک تــک مــا هــا دارد. بیایید 
نســبت بــه اطرافیانمــان بی تفــاوت نباشــیم. بیاییــد فکــر کنیــم 
چــه چیــز می خواهیــم بــه فرزندانمــان یــاد دهیــم و چــه چیــز 

ــم. ــه ارث بگذاری ــی ب ــل های آت ــرای نس ــم ب می خواهی

و  باشید ! پیشر
زهرا تقی زاده )دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(

را 3 اتفاق هــا  همیشــه  گلوله هــا 
ســرخ تر نشــان می دهنــد.  ایــن 
ــک  ــک ماژی ــت! ی ــگ اس ــت جن ماهی
فســفری ســرخ بــه دســت می گیــرد 
و کلمــات را بــا هالــه ای مقــدس جــدا 
می کنــد؛ روزهــای جنــگ... قهرمانــان 
ــای  ــان روزه ــگ... فاتح ــای جن روزه
ــگ...  ــای جن ــان روزه ــگ... ظالم جن
ایــن ماهیــت جنــگ اســت. صدایــش 
می رســاند.  همــه  گــوش  بــه   را 
قهرمــان روزهــای صلــح بــودن 
ــت... ــادگی ها نیس ــن س ــه ای ــا ب  ام

ــته و  ــدارد، کش ــا ن ــوق و کرن ــح ب صل
ــش  ــان قهرمانان ــدارد و ج ــروح ن مج
فریــاد  جنــگ  می گیــرد.  ذره  ذره  را 
چــون  صلــح  امــا  می زنــد 
ــی  ــود زندگ ــار و پ ــا ت ــه ای ب زمزم
رســالت  شده اســت.  عجیــن 
ــت،  ــخص اس ــگ مش ــای جن روزه
ــدن  ــته ش ــتن و کش ــدن، کش جنگی
ــان  ــالت مردم ــا. رس ــرای ارزش ه ب
ــی  ــه زندگ ــوق دادن ب ــا، س ــح ام صل
در  و  زیباتــر  دنیایــی  و  متعالــی 
ــر  ــت. اگ ــوِد آن ارزش هاس ــع خ واق
می شــوند  حاضــر  انســان ها 
بــرای جنگــی از جانشــان چشــم 
ــای  ــد روزه ــه امی ــا ب ــند تنه بپوش
ــی... ــد زندگ ــه امی ــت. ب ــح اس  صل

ــای  ــان روزه ــام قهرمان ــاد تم ــه ی ب
ــح ــگ و صل جن
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چای و کتاب

) padre padronpadre padron (  نام کتاب: آب بابا ارباب
نویسنده: گاوینو لداگاوینو لدا

مترجم: مرحوم مهدی سحابی
سال تالیف: 1975

نوع کتاب: اتوبیوگرافی

جبر جغرافیایی چقدر در تعیین مسیر زندگی یک فرد موثر است؟
انســان چگونــه می توانــد از سرنوشــتی کــه برایــش تعییــن شــده ســر بــاز بزنــد و 

برخــالف جریــان در جهــت تعییــن سرنوشــت خــود حرکــت کنــد؟
پاسخ این سواالت را می توان در زندگی گاوینو لدا جست وجو کرد.

گاوینــو لــدا در ســال 1938 در جزیــره ی ســاردنی متولــد شــد. پــدرش بنابــر رســم پــدر ســاالری حاکــم خــود را اربــاب او 
می دانســت و بــه ایــن ترتیــب بــود کــه گاوینــو را در ســن 6 ســالگی مجبــور بــه تــرک تحصیــل شــد تــا درکار چوپانــی کمکــش 

کنــد.
گاوینــو در ســال های طوالنــی تنهایــی در صحــرا، در خــود احساســات و ظرایفــی را کشــف کــرد کــه پــدرش و ســایر چوپان هــا 

آن هــا را بــی ارزش می دانســتند؛ چــرا کــه زندگــی بــرای اهالــی دهکــده ی ســیلیگو تنهــا بــه معنــی تــالش بــرای بقــا بــود.
گاوینــو خــود زندگــی خــود را در  ایــن دوران را بــه خوبــی توصیــف کرده اســت: "زندگــی درختچــه ی بخــت برگشــته ای کــه 

دســت هوســباز بــاد بــذر آن را در جایــی نامناســب بــاالی دیــواری یــا لبــه ی پرتگاهــی نشــانده باشــد".
ولــی گاوینــو کــه تــا ســن 20 ســالگی بی ســواد بــود رفتــه رفتــه بــه یــاد گرفتــن موســیقی و ادبیــات پرداخــت و ایــن گونــه راه 
فــراری از زندگــی ای کــه پــدر بــرای او تعییــن کــرده بــود پیــدا کــرد، از زیــر ســلطه ی "اربــاب" بیــرون  آمــد و بــدل بــه یکــی 

از نویســندگان بــزرگ ادبیــات ایتالیــا شــد.
کتــاب»آب بابــا اربــاب« داســتان ایــن مبــارزه ی طوالنــی و ایــن پیــروزی بــزرگ اســت از زبــان خــود او. مبــارزه ای از یــک 
طــرف بــا خــودش کــه ســال ها بــه وحشــت از پــدر و اطاعــت بی چــون و چــرا از او عــادت کرده اســت و از طــرف دیگــر بــر 
مناســبات حاکــم بــر جامعــه کــه هرگونــه تالشــی را کــه در جهــت اطاعــت گوســفند وارانــه از اربــاب نباشــد مذمــت می کنــد.
ــه کالبد شــکافی جامعــه ی اســتثمار  زده ســاردنی در میانــه ی  ــار روایــت داســتان زندگــی خــود ب نویســنده می کوشــد در کن

قــرن بیســتم بپــردازد. جامعــه ای کــه بــر پایــه ی اطاعــت نوکــر از اربــاب و پســر از پــدر بنا شــده اســت.  
از نقات قوت کتاب نثر ساده و گیرای آن است که مرحوم مهدی سحابی به خوبی آن را به فارسی

 برگردانده است. برادران تاویانی در سال 1977 اقتباسی سینمایی از کتاب را با همین نام 
کارگردانی کردند که  برنده ی نخل طالی کن شد. 

  

 آرش خسروی ) دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
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پاپ کورن فراموش نشود !
خوب اما عالی هرگز .خوب اما عالی هرگز .

 ایــن بهتریــن توصیفــی اســت کــه می تــوان دربــاره ســریال پــر ســر وصــدای ســرقت پــولســرقت پــول »MoneyMoney  heistheist« بیــان کــرد. 
ــش آن  ــم دارد. منتقدان ــختی ه ــان سرس ــینه چاکی دارد، مخالف ــقان س ــه عاش ــدر ک ــپانیایی همان ق ــز اس ــن درام هیجان انگی ای
را در حــد یــک اثــر ســطحی و بی مایــه پاییــن مــی آورنــد و اســتقبال از آن را صرفــًا بــه خاطــر هیجــان تصنعــی آن می داننــد. 
قصــه ی یــک خطــی ســریال هــر بیننــده ای را وسوســه بــه دیــدن آن می کنــد. بزرگتریــن دزدی تاریــخ!! همیــن چنــد کلمــه هــر 

عشــق فیلــم وســریالی را جــذب می کنــد.
آدرنالین خالص 

مقــدار هیجانــی کــه در تــار و پــود ســریال تنیــده شــده اســت، بــی نظیــر اســت. بــرای تاییــد ایــن حــرف، تماشــای ســکانس 
پایانــی فصــل 3 کفایــت می  کنــد. موســیقی متــن معرکــه ای کــه بــا تدویــن مــوازی ترکیــب می شــود و معجونــی جــذاب و 
گــوارا را خلــق می کنــد. از خالقیت هــای ایــن چنینــی در جــای جــای ســریال دیــده می شــود. نقطــه قــوت ســریال کــه همچنــان 
ــق  ــذاب خل ــخصیت های ج ــیم، ش ــی باش ــل پایان ــر فص ــتاقانه منتظ ــود مش ــث می ش ــد و باع ــود می کش ــال خ ــه   دنب ــا را ب م
شــده و اکشــن خــوب آن اســت. اکشــن ســریال، ســر وشــکل دارد و انــدازه اســت. کارگردانــی اثــر از فیلمنامــه جلوتــر اســت 
ــذاب،  ــخصیت های ج ــود ش ــا وج ــه ب ــا فیلمنام ــاند ام ــه را می پوش ــای فیلمنام ــی ضعف ه ــه خوب ــری ب ــای بص و جذابیت ه
در عمــق دادن بــه کاراکترهایــش نــاکام اســت. خــرده داســتان ها، نــه تنهــا در خدمــت خــط اصلــی قصــه نیســتند بلکــه حتــی 

آســیب زننــده انــد.
 هوش سرشار پروفسور به عنوان رهبر دزدها در برابر کم هوشی و یا حتی خنگی پلیس های فیلم،
کاماْل توی ذوق می زند. روابط عاطفی و عشق های سریال  هم در حد کلیشه باقی می ماند و توان 

برانگیختن سمپاتی ما را ندارد. 
 شورش علیه سیستم ؟

»این سرقت نیست. شما دزدی نمی کنید. شما پول خودتون را بر می دارید. این شورشی علیه
 سیستم است« این ها جمالتی است که چندین بار از زبان پروفسور خوش پوش وخوشتیپ

 که مغز متفکر عملیات است می شنوید. چندین دزد سابقه دار کنار هم جمع 
شده اند تا پول بی پشتوانه چاپ کرده و حق خود را بگیرند. تک تک

 افراد گروه غیر از پروفسور انگیزه های مالی هم دارند. اینکه این 
افراد با پوشیدن لباس قرمز که یاد آورحرکت های انقالبی تاریخ

 است درحال شورشی علیه سیستم هستند، شدیدا قابل بحث است. 
اینجا جایی است که بزرگ ترین ضعف سریال نمایان می شود.

 اساسا خیلی رک بخواهیم بگوییم این حرف گنده تر از دهان
 سریال است......

چــــــای و فیـــلم

ــریال * ــی س ــد و بررس ــل نق ــن کام ــه مت ــی ب ــت دسترس  جه
ــتفاده  ــر اس ــک زی ــا لین ــد و ی ــد از بارک ــول می توانی ــرقت پ س

ــد  کنی

فرزاد فراهانی )دانشجوی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
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چایـــخانه چــای 
بهارنارنج

 خواص: خواص:

 1.درمان اختالالت خوابدرمان اختالالت خواب:
مناسب آن دسته از مردم که توهم این را 
دارند که بازار بورس امنیت ندارد و ممکن 

است تمام دارایی شان را یک شبه از دست 
 بدهند. 

 2.درمان سردرد های عصبی و میگرندرمان سردرد های عصبی و میگرن  :
مناسب آن دسته از مردم که توانایی کنار 

آمدن با واقعیت را ندارند و نمی توانند فقر، 
 فساد، تبعیض و... را بپذیرند. 

 3. درمان اختالالت دستگاه گوارش درمان اختالالت دستگاه گوارش:
مناسب آن دسته از مردم که توانایی 

هضم پاره ای از سخنان برخی از مسئولین 
 را ندارند. 

 طرز تهیهطرز تهیه:
حدود ۵ گرم یا یک قاشق از گل بهار نارنج  
+  یک لیوان آب جوش )2٠ دقیقه با حرارت 

 کم بجوشد( + نبات

 منبع :
خاطرات یک خیاط / نوشته ی حاج ابوالقاسم 

دست پاک ملقب به خیاط دل ها

ــرم. دم  ــم آروم بگی ــه ک ــه ی ــم ک ــج دم می کن ــوش بهارنارن ــه دمن ــارته! دارم ی جس
ــی. ــزم دای ــم می ری ــما ه ــرا ش ــید ب کش

ــه! بهــش می گــم دایــی! بــزرگ!  ــه هــم ریخت ــم از ایــن ملــت بی وجــدان ب اعصاب
دکتــر! پرفســفر! اون ماکــس ده گرمــی رو بــذار رو اون دهــان مبــارک کــه خــودت 
و بقیــه رو نفرســتی گوشــه ی بیمارســتون و ســینه ی قبرســتون! یــا اون یکــی کــه 

پریــروز ماکســش رو جلــوی چشــم داییــت در آورد و انداخــت کنــار خیابــون!
 یــه زمانــی تلویزیــون یــه ســریالی مــی داد بــه اســم »شــب های بــرره« کــه 
خــود آقــا مدیــری کــه کارگــردان بــود؛ تــوش نقــش »شــیرفرهاد« رو هــم بــازی 
می کــرد. دایــی، ایــن شــیرفرهاد یــه وجــدان داشــت کــه تــا ایــن بابــا خــالف  مــالف 
می کــرد یقه شــو می گرفــت. شــیر فرهــاد پــاک و منــزه نبــود امــا مــرد بــرره بــود. 
زورو بــود. از اون طــرف رفیقــش »کیــوون« یــه نفــس امــاره داشــت کــه از ایــن 

ــود. ــاخته ب ــردار س ــِف کالهب ــوون ناخل ــه ج ــدا ی بنده خ
ــا  ــن ی ــم می ش ــیرفرهادا دارن ک ــم ش ــم نمی دون ــه بگ ــی ک ــم دای ــرات گفت ــو ب  این
وجدانــا کاری نیســتن! ولــی هرچــی هســت وضعیــت مطلــوب نیســت. مــردم کــه 
ــن،  ــته باش ــتر داش ــم رو بیش ــوای ه ــه ه ــت و قیاف ــاع بی ریخ ــن اوض ــو ای ــد ت بای
خیلی هاشــون درس جوونمــردی از کله شــون پــاک شــده. مســئولین هــم کــه 
ــا ســلطان  ــار! باب ــود وجــدان مجــدان رو بوســیدن گذاشــتن کن صــدی هشــتاد، ن
ملــت هــم زیــر فشــارن هــم روی فشــار! دریــاب کــه اگــر درنیابــی اون پــول 

ــروم. ــی! ح ــه دای ــفره ات حروم ــر س ــی ره س ــه م ــه ای ک قلمب
ــا  ــود ب ــالمتی خ ــی س ــه بزن ــزم ک ــج بری ــرات بهارنارن ــا ب ــرتو درد آوردم! بی س

ــی! ــازه دای ــت ت ــت. جون وجدان

علی اکبریان میمند   ) دانشجوی حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی(

6

مهــرماه 99شمـــــاره دوشمـــــاره دو



آبان ماه 99شمـــــاره دوشمـــــاره دو
ایرانگردی

ــای  ــران زیبایی ه ــه ای ــار گوش ــا چه قطع
ــالِم  ــا ای ــت ام ــودش را داراس ــاص خ خ
بــه جــا مانــده از تمــدن عیالمیــان 
ــردی  ــه ف ــر ب ــی منحص ــد ویژگ می توان
ــداق  ــا مص ــالم دقیق ــد. ای ــته باش داش
ــت  ــت کیفی ــم نیس ــت مه ــه )) کمی جمل
مهمــه ((  اســت ؛ اســتانی کوچــک 
ــای  ــکان ه ــا م ــا ب ــور ام ــرب کش در غ
ــت  ــمار و طبیع ــی بی ش ــی و تاریخ دیدن
کوهســتانی منحصــر بــه فــردش باعــث 
شــده اســت کــه هرســاله تعــداد کثیــری 
ــد. از  ــذب کن ــود ج ــه خ ــگران را ب از گردش
ــمار  ــی و بی ش ــای تاریخ ــه ه ــام قلع تم
ــن  ــا زیباتری ــاده ب ــوق الع ــیار ف و بس
کــه  ایــالم  معمــاری  هــای  جلــوه 
ــان را  ــل گاومیش ــم پ ــم،  می توانی بگذری
معرفــی کنیــم کــه عظمــت و قدمتــی بــه 
ــن  ــزرگ دارد. ای ــران ب ــخ ای ــدای تاری بلن
ــرب  ــی از  غ ــده بخش ــل کنن ــل متص پ
ــور  ــز کش ــی مرک ــوب و حت ــور بــه جن کش
اســت. بــی شــک زیبایی هــای ایــن 
ــر  ــون و تصاوی ــی را در مت ــای تاریخ بن
ــس  ــه پ ــی ک ــرد ، پل ــان ک ــوان نمای نمی ت
از گذشــت چندیــن هــزار ســال همچنــان 
بزرگتریــن پــل ایــران اســت و بــا وجــود 
ــل  ــب پ ــان و تخری ــای گون ــیالب ه س
ــتوار  ــان اس ــاخت همچن ــازه س ــای ت ه
ــران  ــرور ای ــانگر غ ــده و نش ــا مان ــر ج ب

ــت. ــتان اس باس

فرهنگ اقوام

))bel bağlamabel bağlama( ِبل باقالما )ِبل باقالما
معنــای لغــوی ِبــل باقالمــا، کمــر بســتن اســت امــا در اصطــالح بــه دل بســتن گفتــه می شــود. 
ــروس  ــازه ع ــر ت ــه دور کم ــز را ب ــگ قرم ــه رن ــدی ب ــا کمربن ــال ی ــب ازدواج ش ــون در ش چ
ــد . ایــن رســم  ــان عــروس و دامــاد می دانن ــه نشــانه ی دل دادگــی می می بندنــد و ایــن را ب
زیبــا کــه در میــان تمامــی تــرک تبــاران وجــود دارد عــالوه بــر مناطــق تــرک نشــین کشــور 
ــتان،  ــتان، داغس ــان، ازبکس ــوری آذربایج ــه، جمه ــای ترکی ــران در کشــور ه ــان ای عزیزم
ــراوان و  ــومات ف ــرای ازدواج رس ــا ب ــود. ترک ه ــده می ش ــتان و... دی ــتان، قرقیزس قزاقزس
زیبایــی دارنــد و اجــرای ایــن رســومات کــه هــر کــدام دارای معنــا و ارزش خاصــی اســت، از 
اهمیــت باالیــی بــرای آنــان برخــوردار اســت . آن هــا قبــل از ازدواج در تمامــی اعیــاد دینی و 
باســتانی بــرای عــروس خــود هدیــه می فرســتند کــه اکثــراً شــامل جواهــرات و زیــور آالت 
اســت. هنگامی کــه عــروس را از خانــه ی پــدری خــارج می کننــد، پــدر یــا بــزرگ خانــدان 
ــد و در  ــار می چرخان ــت ب ــدی هف ــر از آب و گل محم ــه ای پ ــا کاس ــور ی ــروس را دور تن ع
تمــام ایــن وقــت بــرای عــروس از خداونــد بــزرگ آرزوی خوشــبختی می کنــد و عــروس را 
بــه حیــا و ادب در مقابــل خانــواده ی دامــاد نصیحــت می کنــد و در زبــان تورکــی بــه ایــن کار 
»ِخییــر دوعــا« گفتــه می شــود کــه بــه معنــای دعــای خیــر اســت. هنگامی کــه بــزرگ فامیــل 
ــل باقالمــا می رســد. در  ــه ِب و خانــواده دعــای خــود را بــرای عــروس انجــام داد، نوبــت ب
آذربایجــان جنوبــی و شــمالی) شــمال و جنــوب رود  ارس( ایــن کار توســط فــردی از 
ــل  ــار مث ــای ترک تب ــور ه ــر کش ــه و دیگ ــی در ترکی ــرد ول ــورت می گی ــاد ص ــواده ی دام خان
ازبکســتان، ایــن کار توســط بــرادر عــروس انجــام می شــود. نحــوه ی بســتن کمــر نیــز در 
مناطــق مختلــف متفــاوت اســت. مثــاًل در منطقــه ی آذربایجــان، چــه شــمالی و چــه جنوبــی، 
ــه  ــوم ب ــار س ــد و در ب ــای او می گذرانن ــر پ ــرده و از زی ــروس رد ک ــر ع ــال را از روی س ش
ــر  ــد و ه ــر می بندن ــه دور کم ــار ب ــال را دو ب ــه ش ــا در ترکی ــد ام ــروس می بندن ــر ع دور کم
ــد. در طــول ایــن کار فــردی کــه کمــر  ــاز نمی کنن ــار ســوم دیگــر ب ــد و در ب ــاز می کنن ــار ب ب
ــدوزا ،  ــیَقم اول ــن عاش ــاًل: »َم ــد. مث ــاد می خوان ــروس و دام ــرای ع ــی را ب ــدد دعای می بن
ــعار را  ــوع اش ــن ن ــزا« ؛ ای ــا اوچ قی ــرام اوچ اوغالن ــن باقلی ــنین ِبلی ــدوزا، َس ــا اول ــده آی گوی
ــاما  ــود اوخش ــد، خ ــز می نامن ــما« نی ــود »اوخش ــروده می ش ــی س ــعر بیات ــب ش ــه در قال ک
بــه معنــای تشــبیه اســت. بدیــن صــورت کــه شــما در بیــت اول مثالــی از طبیعــت و زیبایــی 
آن می زنیــد و منظورتــان را کــه تشــبیه بــه بیــت اول می کنیــد در بیــت دوم بیــان می کنیــد. 
ــز بدیــن معناســت: مــن عاشــق مــاه وســتاره هــای آســمان هســتم و از خــدا  ایــن شــعر نی
بــرای تــو ســه پســر و ســه دختــر آرزو می کنــم کــه در ایــن جــا دختــر 
و پســر را بــه مــاه و ســتاره و زندگــی را بــه آســمان تشــبیه می کنــد و 
ــد.  ــتاره آرزو می کن ــاه و س ــاد م ــروس و دام ــی ع ــمان زندگ ــرای آس ب
بدیــن صــورت خانــواده ی دامــاد اجــازه دارنــد عــروس خــود را خانــه 

تصویر از پل گاومیشان ایالمی خویــش ببرنــد.

          حسین عزتی
)دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی(  میالد یوسف زاده )دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
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شعر “توقف کنار جنگل در شبی برفی” 
سروده رابرت فراست ) رابرت فراست )18741874--19631963(( شاعر 
کالسیک آمریکایی است که درون مایه شعر 

به زیبایی طبیعت و دور شدن انسان ها از 
این زیبایی،ناامید نشدن و دست از تالش 

 برنداشتن می باشد.

اشعار فراست تا حد زیادی برگرفته از طبیعت 
و گاهًا متاثر از خیال فردیست که به طبیعت و 

زیبایی های آن می نگرد و خواننده را به تأمل و 
 اندیشه در این باب وا می دارد.

فراست همانگونه که خود بیان کرده 
شعرهایش با خیال و زیبایی آغاز می شود و 

 با حکمت پایان می گیرد،
در این شعر با فضای یکدست سفیدپوش 

جنگل و سرما و سکوت و حالتی وهم آلود رو 
 به رو هستیم ؛

حالتی که در آن راوی باید بین یک دوراهی 
انتخاب کند ؛ ُمردن در سرما و خود را به 

آرامش و سکوت بی انتهای جنگل سپردن و یا 
 ادامه دادن و ناامید نشدن.

طرح کلی این شعر،ساختار اصلی بسیاری از 
اشعار فراست می باشد که در آن ها “جنگل” و 

“سکوت”  نقش برجسته ای دارند؛در این شعر 
راوی باید از میان “جنگل و سکوت” و “جامعه 

 و هیاهو “ یکی را انتخاب کند.

در ترجمه ی این شعر سعی بر آن شد که معنا 
و مفهوم کامل شعر به زبان فارسی انتقال 

یابد که در اینجا بعضی کلمات برای بهتر 
انتقال دادن معنا و یا قافیه بندی شعر اضافه 

یا حذف شده اند.

ادبـــــی

Stopping by woods on a snowyStopping by woods on a snowy  eveningevening    
By :Robert FrostBy :Robert Frost

Whose woods these are I think I know.   Whose woods these are I think I know.   
His house is in the village though;   His house is in the village though;   
He will not see me stopping here   He will not see me stopping here   
To watch his woods fill up with snow.   To watch his woods fill up with snow.   
  

My little horse must think it queer   My little horse must think it queer   
To stop without a farmhouse near   To stop without a farmhouse near   
Between the woods and frozen lake   Between the woods and frozen lake   
The darkest evening of the year.   The darkest evening of the year.   

  
He gives his harness bells a shake   He gives his harness bells a shake   
To ask if there is some mistake.   To ask if there is some mistake.   
The only other sound’s the sweep   The only other sound’s the sweep   
Of easy wind and downy flake.   Of easy wind and downy flake.   
  

The woods are lovely, dark and deep,   The woods are lovely, dark and deep,   
But I have promises to keep,   But I have promises to keep,   
And miles to go before I sleep,   And miles to go before I sleep,   
And miles to go before I sleep.And miles to go before I sleep.

 ایــن درختــان از آن کیســت،گمانم کــه بدانــم
ــم ــه گمان ــت ب ــواب اس ــه اش در ده و خ  خان
 در اینجــا ایســتاده ام و مــرا نخواهــد دیــد
 می نگــرم بــه نشســتن بــرف بر درختــان بید

 

ــه ام ــه دیوان ــد ک  اســب کوچکــم فکــر می کن
ام ایســتاده  کلبــه  بــدون  جایــی   در 
زده یــخ  دریاچــه  و  درختــان  میــان   در 
 در تاریــک تریــن شــب یــک ســاِل غــم زده

  

ای  لــرزه  می دهــد  را  افســار  در   زنــگ 
 تــا بــه ســوارش بفهمانــد که هســت مشــکلی
می چرخــد فضــا  در  دیگــری   صداهــای 
 دانــه هــای بــرف و نســیمی کــه می خــزد

  

ــق ــک و عمی ــد و تاری ــه زیباین ــان هم  درخت
 منــم ســواری کــه قــول داده نشــود ناامیــد
 و یــک راه طوالنــی قبــل یــک خــواب عمیــق
 و یــک راه طوالنــی قبــل یــک خــواب عمیــق

زانیار ناصری )دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان(
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