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یا چگونه با تانک مسافرکشی نکنیم؟

• پیشگفتار	
قصه ی مور و تیمور است؛ داستاِن نشریاِت دانشجویِی حزب اللهی را می گویم. اینبار اما، ما تیموریم ولی، راستش خسته شدیم از بس    که 
دیدیم این مورچه ی بیچاره، دانه را به دندان گرفت و چند قدمی از دیوار باال رفت و .... تََرق ...  با پشت به زمین افتاد. البته که مورچه، َمردتر 
از آن است که بیخیاِل ماجرا شود، اما، ما به حکِم چو »می بینی که نابینا و چاه است / اگر خاموش بنشینی گناه است« دست به کار شدیم و 
سعی کردیم، تجارِب – نه فقط یک مورچه – که چندین مورچه را جمع و جور کنیم و در اختیار سایرین بگذاریم، شاید که کمتر سقوط کنند 

از این دیواِر بلنِد بَد بََدن!
نوشتاِر حاضر، فقط مدخلی است به بحِث مفصل و بسیار مهِم نشریاِت دانشجویی، و از آن مهمتر رسانه. سعی کردیم فعال فقط ضروریات را 
بگوییم و بنویسیم؛ ضمائِم متنوعی هم، قرار بود همزمان با این بسته منتشر شود، که نشد و نرسید؛ در تالشیم که به مرور به دستتان برسانیم 

سایر ضمائم را. گوش به زنگ باشید.
همتی کرده اند رفقای دست اندرکاِر خبرگزاری دانشجو )SNN( و سامانه ی جامع نشریات دانشجویی را راه انداخته اند به ناِم پند )پاتوق 
نشریات دانشجویی(؛ حتما سر بزنید و عضو شوید و ببینید که در چه حال است؛ نقدا میتوانید کارگاِه تصویرِی نشریات را آنجا ببینید که در 

چند جلسه، صفحه آرایی را آموزش میدهند، مفت و مجانی!
درِب سایِت قرارگاه هم همیشه به رویتان باز است، الاقل تا وقتی فیلتر نشده ایم! معتقدیم نکاِت بسیاری هست که از قلِم ناقِص ما افتاده ولی، 

از چشماِن تیزبیِن شما پنهان نخواهد ماند، پس بی خبرمان نگذارید.

• وقتی می گوییم نشریه، دقیقا از چه سخن می گوییم؟ )تعریف�نشریه�ی�دانشجویی(	
قطعا منظور از نشریه، یک مجله ی 20-30 صفحه ای با قطِع آ4 و مطالِب بلند و صفحه آرایِی زشت نیست! مخاطب اگر مِد نظرتان 

باشد، و بشناسیدش و با سالیقش آشنا باشید، 
را  موجودی  چنین  نمی شوید  راضی  هرگز 

یک هو به خوردش دهید. 
ترسو!  و  است  کم حوصله  دانشجو  که  اوال 
حجِم زیاد، به شدت مخاطب پَران است؛ باور 
کنید! )مگر اینکه از قبل آماده اش کرده باشید 

برای خواندن و شنیدِن این همه حرف.(
مخاطب  برای  جذابیتی  باید  نشریه  ثانیا 
داشته باشد تا دیده و خوانده شود. خودتان را 
جای دانشجوها بگذارید و از خود بپرسید که 
چرا من باید این نشریه ی بدقیافه ی ُگنده ی 

مملو از تیترهای کلیشه ای و شامِل مسائلی که دغدغه ی من نیست، را ببینم، )حتی( تورق کنم یا بخرم!
پس همیشه و پیش از انتشاِر هر شماره به این مسئله، خیلی جدی فکر کنید که در این شماره کدام جذابیت ها را 
به کار خواهید گرفت؟ تیتِر خوب، گرافیِک خوب، حجِم مناسب و متناسب بودِن مطالب با دغدغه های دانشجویان، 

مهمترین فاکتورهای جذابیِت یک نشریه اند.
مهم ترین ویژگِی یک نشریه ی دانشجویی، دانشجویی و دانشگاهی بودنش است؛ اگر کسی فکر کند که با کپی 
کردِن مطالب و شکل و ساختاِر نشریاِت حرفه ای، نشریه ی دانشجویی تولید کرده، به عقلش شک کنید؛ نه، 

اصال مطمئن شوید که طرف، بی..... )ال اله اال ا...( . 
دانشجویی�بودِن نشریه – که چندان قابِل تعریف نیست اما به وضوح، قابل درک است –�رکنی اساسی 

به شمار می رود )از همان ها که حتی اگر سهوا هم مورد غفلت واقع شود، نماز را باطل می کند! (. 
دانشگاه  دنشجویی  نشریه ی  با  باشد  باید�متفاوت� دانشگاِه فالن  دانشجویی  نشریه ی  آن،  از  مهمتر 
بهمان! و این تفاوت باید دقیقا به اندازه ی تفاوِت دانشگاِه فالن با دانشگاِه بهمان باشد. نشریه ی دانشجویی 
باید�حامِل�دغدغه�های�همان�دانشگاه�و�همان�جامعه�ی�دانشجویی�باشد،  هر دانشگاهی 
حتما. در غیر این صورت، تحریریه ی نشریه برای خودش می نویسند و الجرم، خودشان هم باید بخوانندش!
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بسته نشریات دانشجویی

مناسب ترین حجم برای یک نشریه ی دانشجویی، یک برگ آ3 )تاشده یا ایستاده( است؛ آ3 تاشده، بسیار معمول تر است چون هم 
خوش دست تر است و هم تواِن دسته بندی بهتری از مطالب )مثال صفحه ی سیاست داخلی، صفحه ی سیاست خارجی، صفحه ی 

دانشگاه و ... ( را به دست می دهد.
آ3 ایستاده اما، هم با باقِی نشریات متفاوت است )و این تفاوت، جذابیت نشریه را ارتقاء می دهد( و هم دسِت صفحه آرا و گرافیست 
را برای طراحی باز می گذارد و قابلیت های بسیاری را در طراحی فعال می کند؛ اما کمی بَددست و بَد خوان است. انتخاب با شماست!
      نشریه ای که ترمی دو-سه بار به زور منتشر شود، )بی تعارف( نشریه نیست اصال. الزم است مخاطب را قدم�به�قدم )بخوانید 
هفته به هفته( با خود همراه کنید و همراهش بروید! تجارِب موجود، نشان می دهد که هفته نامه یا دوهفته نامه تاثیر بسیار بسیار 

باالیی بر فضای دانشگاه دارد و اثرگذاری وسیع و عمیقی را به دنبال خواهد داشت.  

• ضرورت ها، مزیت ها و اهمیت نشریه	
برای انجام هر کاری، روش های متعددی وجود دارد، عقل سلیم همواره به دنباِل یافتن روش بهینه است؛ روشی با هزینه ی کم 

و فواید باال.
فریاد زدِن شعارهای انقالب اسالمی و سِر دست گرفتِن آرمان ها و ارزش هایش هم از این قاعده مستثنی نیست و تجربه ی سال ها 
کاِر دانشجویی در این زمینه، قالب های متنوعی را پیش روی ما قرار داده؛ برنامه های آمفی تئاتری ) سخنرانی، مناظره، پخش 
فیلم و مستند و ... (، برنامه های صحنی )تجمع، نمایشگاه و ...(، برد، سایت، نشریه و امثالهم مرسوم تریِن این قالب ها هستند. 
سوال طبیعی آن است که کدام�روش�بهینه�است؟ یافتن پاسخ برای این سوال و انتخاب یک قالب، هرگز به معنی نفی دیگر 
قالب ها نیست، بلکه محدودیت منابع )اعم از مالی، زمانی و نیروی انسانی( همیشه ما را وادار به اولویت بندی می کند، لذا پاسِخ 

سوال فوق، اولویت اول خواهد بود و سایر گزینه ها، اولویت های بعد. )همه ی گزینه ها روی میز است!(
• یک حساب سرانگشتی	

هر ترم، در بهترین حالت، شامل 16 هفته ی آموزشی است؛ هرچند تجربه نشان داده که حداکثر 10 هفته از این زمان، 
قابل استفاده برای تشکل هاست. فرض کنیم در یک ترم، 10 برنامه ی صحنی و آمفی تئاتری برگزار کنیم که مخاطب 
هر کدام حدود 400 نفر باشد )خواننده ای که اندکی در فضای تشکل های دانشجویی تنفس کرده باشد، تایید می کند 
این مقدار برای دانشگاهی با جمعیِت 5000 نفر، بسیار بسیار فراتر از واقع است(؛ در این صورت شما در طول یک ترم، 

حدود 4000 نفر مخاطب داشته اید.
اما اگر در همین مدت ) یعنی 10 هفته(، 10 شماره از هفته نامه ی تان را با تیراژ 500 عدد )برای هر شماره( منتشر و توزیع 
کنید؛ حدود 5000 نفر مخاطب را مشغول خود کرده اید )باز هم خواننده ی آشنا به فضاهای دانشجویی، تصدیق می کند 

که تعداد 500 برای هر شماره، با توجه به جمعیِت دانشگاه، خیلی معمولی و بلکه دسِت پایین است(.
حاال خودتان مقایسه کنید هزینه ی مالی و انسانی مصرف شده برای برنامه های اجرایی )صحنی و آمفی تئاتری( را با 
هزینه های انتشار نشریه؛ بعد مقایسه کنید میزان مخاطب این دو را )4000 در بهترین حالت، در مقابل 5000 در حالت 
معمولی( و بعدتر مقایسه کنید میزان اثرگذاری ها را! و بعد از همه ی این ها، میزاِن رشدی که برای دست اندرکاران اتفاق 

افتاده را!
نتیجه روشن است، با انتشار مستمِر نشریه، شما در ازاِی پرداخِت هزینه ی کمتر و َصرِف نیروی�انسانی�کمتر )به 
نفر-ساعت حساب کنید(، صاحِب مخاطب�بیشتر، اثرگذاری�عمیق�تر و تربیت�نخبگاِن با�کیفیت�تر شده 

اید. منطقی نیست ؟
شاید کمتر فعالیتی در مجموعه ی بسیج به اندازه ی نشریه، تربیِت�نیروی�خوب�و�کارآمد را به همراه داشته باشد؛ 
فقط تحریریه ی یک نشریه، دستِ کم پنج-شش نفر مبلِغ�فصیح برای انقالب اسالمی به ارمغان می آورد ؛ نه خیال 
کنید عالِِم بی عمل تحویل می دهد؛ که برعکس، تجربه نشان داده چنین نیروهایی بیشترین حجِم فعالیت های اجرایی 
را نیز در کارنامه ثبت خواهند کرد )به یک دلیِل خیلی ساده: دغدغه�است�که�انسان�را�به�حرکت�وا�می�دارد 

و هرچه ُپر دغدغه تر باشی، سوز و شور و حرارِت بیشتری داری برای اشاعه ی فرهنِگ اصیِل انقالِب اسالمی.(
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• )کمی جلو تر از نوِک دماغ!( ُبعدِ�حرفه ای،�آینده ی�ژورنالیسم�انقالب�اسالمی�و�مسئولیتی�که�بر�گردن�امت�حزب�اهلل�است	

هفته نامه ی تایم )Weekly Time( از سال 1923 شروع به کار کرده و اکنون 
– و در آستانه ی 90 سالگی – هر هفته بیش از 25 میلیون نسخه شمارگان دارد! 

20 میلیون در خوِد ایاالت متحده و 5 میلیون در سایر نقاط جهان. چندین شعبه 
که  دارد  آسیایی  و  اروپایی  مختلف  های  کشور  در 
اخبار و تحلیل ها و نیز شماره های ویژه ی این مناطق 
جلدهای  طرح� تورِق  حتی  می کنند.  گردآوری  را 
این نشریه ) دقت کنید که نیازی به مطالعه ی مطالب 
نیست ! ( به وضوح خبر می دهد از ِسّر درون! تایم، 
ترویج  و  تبیین  دارد؛  نظر  مد  هدف  یک  فقط  و  یک 

سبک زندگی و تفکر آمریکایی و تئوریزه کردِن آن.
نیوزویک )Newsweek(، دومین هفته نامه ی پر تیراِژ 
جهان، از 1927 شروع به کار کرده و هر هفته میلیون ها 
می دهد.  قرار  خود  مخاطِب  جهان  سراسر  در  را  نفر 
نیوزویک نیز – به روشی دیگر و ادبیاتی متفاوت – دقیقا 

همان ماموریِت تایم را دنبال می کند.
از  که  سالی  چند  و  سی  این  در  که  اینجاست  اول  سواِل 

دقیق تر  داشته ایم؟  تایم  برای  بدیلی  اسالمی می گذرد،  انقالب 
و البته واقع بینانه تر بپرسیم: چرا تایم و نیوزویِک انقالب اسالمی 
هنوز حتی متولد هم نشده اند؟ باید به چند صباحی سوره ی آقا 
سید مرتضی آوینی، یا چند شماره راه یا کپی های بسیار ناقص و 

زیادی ناشیانه از نمونه های خارجی، دل خوش کنیم؟
از این منظر، جریان شوربختانه باید گفت که حتی در )ناقص( کپی کردِن نشریات غربی  نیافته ایم و  هم توفیقی 

اصالحات بسیار بسیار بهتر ) یا کم بد تر ( از ما عمل کرده؛ قوچانی با شهرونِد امروز و سپس، ایراندخت نشان داد که در 
کپی زدن، از زاکانی و پنجره اش، و آجرلو و مثلث اش و جلیلی و راه اش و زمانه و پالک هشت و سینما رسانه و داستان 
و الخ، حرفه ای تر است ) و این حرفه ای بودن، چقدر آدم را یاد مقاله ی » روزنامه نگاری حرفه ای« سیدناالشهید، آوینی 

می اندازد:
"نشریات جدیدی که این روزها از هر گوشه و کنار می رویند ریشه در خاک واحدی دارند و آن�»ژورنالیسم�حرفه�ای« 

است." ( .
 سوال دوم، البته که مهم تر است؛ اگر گفتمان انقالب، نیاز اساسی و ضروری دارد به ارگان های مطبوعاتِی انقالبی، و 
اگر مطبوعاِت فعلی ) با احترام به اندک موفقیت های محقق شده – مانند هفته نامه ی 9 دی – و همه ی بزرگان این 
عرصه( تواِن ایفای این نقش را ندارند و اگر در آینده ای نه چندان دور، تمام این مسئولیت به ما منتقل خواهد شد – که 

قطعا همین طور است – از چه زمانی باید به تربیت نیرو پرداخت ؟ کجا باید تجربه آموخت ؟ چه طور 
باید آماده شد ؟ مانیفسِت ژورنالیسم انقالبی چیست؟ مولفه های نشریاِت انقالبی کدامند؟ چطور�می�توان�
در�بازار�نشریات�زرد�و�منفعت�طلب،�بر�اصول�پای�فشرد�و�آرمان�ها�را�فریاد�زد�و�فروش�مناسب�داشت؟ )در بحث 

مدل های توزیع، به مسئله ی فروش خواهیم پرداخت. (
مهارِت برقرارِی ارتباط با مخاطب را باید یادگرفت و تجربه کرد، مهارِت تبییِن بلیِغ اعتقادات، یک 
طرِف قضیه؛ و مهارِت مکتوب کردِن آن، طرف دیگر ماجراست؛ و برای بیان و ترویج اعتقادات، 
چه جایی بهتر از نشریات دانشجویی که فرصتی است برای فکر کردن و پرداختن به دغدغه ها و 

تمریِن نوشتن و خوب نوشتن.
• تریبون رسمی بسیج دانشجویی	

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تان را پشِت یک وانت، بلندگو به دست )قطعا می شود نوع و شکِل 
بلندگو را حدس زد!( در حال قرائت بیانیه در سطح دانشگاه تصور کنید! خیلی ناجور شد؛ این یکی را 
امتحان کنید: در یکی از معابر اصلی و پر تردد دانشگاه، شخصی )احتماال با ریِش فراوان و ضخیم(، 
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در حال توزیِع بسته ای قطور از برگه های حاوی بیانیه ی بسیج دانشجویی در باره ی فالن اتفاق است! بد نبود؛ حالت 
بعد: بیانیه ی بسیج دانشجویی در برد نصب شده! یا در سایِت مجموعه بارگذاری شده! و ...

تردیدی نیست که مواضع بسیج دانشجویی، در موارد مختلف اعم از مسائِل درون دانشگاهی و غیِر آن، تاثیرگذار است و 
باید به سمع و نظر همه- به ویژه اهالی دانشگاه – برسد؛ اما چطور؟ چه کنیم که مواضِع بسیج دانشجویی، دیده و شنیده 

شود؛ عده ی بیشتری ببینند و تاثیر بیشتری بپذیرند؟ کدام مدل بهتر است ؟
یقینا یک بیانیه، به تنهایی، از جذابیت کمی برای مخاطب برخوردار است، بخصوص که در چاپ و تکثیر آن، از جلوه های 
بصری و تکنیک های گرافیکی استفاده نشده. استفاده از برد و سایت هم شما را با مخاطب محدودی طرف می کند. به 
این ها اضافه کنید که همه ی مواضع را نمی توان – و نباید – از طریق بیانیه اعالم کرد. نشریه اما، از یک طرف، قالب 
های زیادی را برای بیان موضع در اختیار شما قرار داده )از طنز گرفته تا عکس و کاریکاتور و مصاحبه و ... (، و از طرِف 
دیگر، امکان استفاده از تکنیک های گرافیکی را فراهم می کند؛ طیف وسیعی از مخاطبان را نیز در اختیارتان می گذارد؛ 

بهتر از این ابزاری سراغ دارید ؟
 بنابراین، براِی تبییِن مواضع بسیج دانشجویی، نیاز مبرم به یک نشریه )که به عنوان ارگان رسمی بسیج دانشجویی 
شناخته شود( احساس می شود. ) باز هم باید تاکید کرد، استفاده از برد، سایت، سیستم ارسال پیامک، گروه های ایمیلی و 
... همه روش های مناسبی برای بیان موضع و رساندِن پیام هستند و هرگز نباید از آن ها غافل شد؛ اما، نوشتاِر حاضر، در 
پِی یافتِن ابزار بهینه و اولویت اول است. در آینده ای نه چندان دور و در قالب بسته ای دیگر، اگر خدا بخواهد، به تفصیل 
درباره ی رسانه، و چگونگِی مدیریِت فضای دانشگاه با استفاده ی به موقع از تماِم ابزار های رسانه ای سخن خواهیم 

گفت؛ فعال همین یک نکته در ذهنتان باشد که همیشه همه ی گزینه ها روی میز است!(
این نکته را هم نباید از یاد برد که، نشریه ای با مولفه های یاد شده، بهترین تریبون برای تبلیغ و اطالع رسانِی سایر 
فعالیت های مجموعه )از جمله برنامه های آمفی تئاتری( است که تا حد بسیار زیادی، شما را از پوستر چسبانی و تراکت 

پخش کردن، بی نیاز می کند.

• با یک نشریه چه می توان کرد؟��پتانسیل�های�یک�نشریه ی�خوب	
• خبر رسانِی تمیز و وسیع : 	

 دانشجوها )سیب زمینی ها!(	

کم نیستند دانشجوهایی که فقط در مواقع خیلی خاص، خبرگزاری ها، روزنامه ها و حتی اخبار تلویزیون را رصد 
می کنند و از این میان عده ی بسیاری، اخبار روز را به ناقص ترین شکل ممکن از منابع غیر خبری )بدیهی ترینش 
شبکه های اجتماعی( یا از رفقای احتماال مطلع شان )که لزوما هم مطلع نیستند!( پیگیری می کنند. این، دستِ کم 

سه عارضه ی جدی دارد:
	 عادت به این روند، دانشجوی مذکور را با سرعِت نور به سمت سیب زمینی شدن سوق می دهد، یعنی

بعد از یکی دو سال، این شکل تنبلی، در او نهادینه می شود و ...
	 اخبار را همیشه، تاکید می کنم همیشه، ناقص، بدون جزئیات و آمیخته به انواع شایعات و تحلیل های

ضعیف دریافت می کند، که نتیجه اش واضح است و مبرهن.
	 فقط اخباری به گوشش می رسد که در شبکه های اجتماعی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اصطالحا

داغ می شوند، یا توسط رفقای مطلع)!( ضریِب اهمیت باالیی می گیرند، و به این صورت، اخبار مربوط 
دانشجوِی سیب زمینی شده،  منابِع خبرِی  توسِط  یا عمدا  – که سهوا  بسیار مهِم جهان  به حوادث 
بایکوت می شوند – هرگز به گوشش نخواهد رسید. خوب یادم هست که زمانی برای یکی از همین 
نوع دانشجوها راجع به بحرین گفتم و جنایاتی که حاکمانش در سکوت رسانه ای مشغول انجام اند، 
و تعجب ش را دیدم، گویا که غیر از سوریه در هیچ کشوری خبری از تانک و توپ و کشت و کشتار 

نیست!
بنابراین نشریه )نشریه ای تک برگی که راهش را تا خوابگاه و بلکه تخت های دانشجوها و حتی سفره ی غذا)!( 
باز می کند( می تواند و باید تبدیل شود به منبِع خبِر چنین دانشجوهایی ) و این تازه اول راه است برای شکل دهی 
فضای فکرِی دانشجوها(. طبیعی است که دیگران هم، اگر خبررسانی نشریه را به�موقع و کارا تشخیص دهند، 
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ترجیحش خواهند داد به خیلی از بنگاه های خبررسانِی دیگر، به خصوص در حوزه ی مسائِل دانشگاه که بنگاه 
خبری رسمی دیگری وجود ندارد.

 اساتید )ایمیل دانشگاه ها را دریابید(	

بدیهی است که اثرگذاری بر اساتید، چندان ساده نیست، یا دستِ کم زمان بَر تر از دانشجوهاست؛ اما شدنی است 
و ضروری. خبررسانِی خوب اولین قدم در این راستاست و البته قدِم صفرم)!( را نباید فراموش کرد؛ همیشه 
به موازاِت اینکه چه�بگوییم و چه�گونه�بگوییم باید به این فکر کرد که چگونه گفته هایمان را به دسِت )یا 

گوِش یا چشِم( مخاطبان برسانیم.
در مورد اساتید، اگر چه می توان از طریق دانشجوها)ی خودی( نشریه را منتقل کرد، اما، استفاده از ایمیل خوِد 
دانشگاه، به نظر راِه کم هزینه تر و احتماال موثر تری باشد، البته ممکن است الزم شود که به ارسال جای فایِل 

پی دی اف نشریه، فقط اخبار )و احتماال مطالب برگزیده( را )به صورت متن یا لینک( به ایمیل ها بفرستید. 
ماجراهای ناگوار سال 88، به خوبی از نقش اساتید در تحوالت دانشگاه خبر می دهد؛ نیازی به توضیِح بیشتر 

نیست! 
 	)!Terribly important( کارمندان

غفلت از نقش اساسی و تعیین کننده ی کارمندان ، در جهت دهِی تصمیماِت مجموعه ی ریاسِت دانشگاه و نیز 
انجام  دانشجویی  بسیج های  سوِی  از  باال  بسامد  با  که  است  مهلکی  اشتباه  دانشگاه،  تحوالِت  بر  تاثیرگذاری 
اخبار و تحلیل های موجود در نشریات  به  به شدت  بدنه ی کارمنداِن دانشگاه،  می شود. برخالف تصوِر موجود، 
دانشجویی اهمیت داده، آن ها را دنبال می کنند و به شدت تحت تاثیِر جریان سازی های دانشجویی قرار می گیرند؛ 
بنابراین تاثیرگذاری بر کارمنداِن دانشگاه، به طور غیر مستقیم )اما موثر(، اثرگذاری بر حوزه ی ریاست و فضای 

دانشگاه به شمار می رود.
لذا خبر رسانِی کارآمد و فراگیر - هم شامل حوادِث بیرون دانشگاه و هم )و به خصوص( تحوالِت درون دانشگاه – از جمله ی 
مهمترین ظرفیت های یک نشریه است که اثرگذاری باال و طیف مخاطب وسیعی دارد. حتی اگر هیچ یک از مطالب نشریه خوانده 

نشود، مطمئن باشید تیتِر یک و ستوِن اخبار، دیده و خوانده می شود.
• گفتمان سازی و تحلیل پراکنی!	
• )به تبع خبررسانی و گفتمان  سازی( جریان سازی	
• )به تبع خبررسانی، گفتمان سازی و جریان سازی( مواجهه با جرایانات و اتفاقاِت بیرون و )بخصوص( دروِن 	

دانشگاه 

یادم هست که زمانی، اواخِر پاییز، کنار پنجره ی اتوبوِس اسکانیای تر و تمیزی – که گرفتِن بلیطش اصال راحت نبود – نشسته بودم 
و طبق معمول، بدوِن عینک و البته با اعتماِد به نفِس باال)!( گویی که چشماِن عقاب را در اختیار دارم، مناظِر طبیعی را دنبال می 
کردم، که یک هو چشمم به زمینی پوشیده از برف افتاد و – باز با اعتماد به نفسی تعجب آور – رو به بغل دستی ام کردم که »عجب 

برفی باریده این جا، این موقِع سال!« و طرف – که مردی جافتاده و کمی هم پا به سن گذاشته بود – با نگاهی 
عاقل اندر سفیه و البته اشاره ای مودبانه بهم فهماند که باید عینکم را بزنم و بعد اظهار فضل کنم؛ و گفت که 
این ها برف نیست، »کشاورز، فقط مسئوِل آب و کود و سِم کاشته هایش نیست؛ سرما را نیز ازشان دفع می کند، به 
وسیله ی همین پالستیک هایی که شما با برف اشتباه گرفتی!« و کمی بعد مشخص شد که طرف، درس خوانده ی 

کشاورزی بود و البته کوهی از تجربه هم البه الِی تارهای – مشکی خاکسترِی – مویش داشت.
حاال ما کشاورزیم و ِکشت مان، اهالی دانشگاه؛ خبر رسانی حکِم آب و کود را دارد و این، البته که برای مخاطب 
کافی نیست. تحلیل را باید که بیاموزیم به مخاطب؛ تحلیِل خوب باید فراهم کنیم و در اختیارش بگذاریم. 
هم خوِد رساندِن تحلیل )در موارِد خاص( موضوعیت دارد و هم باال بردِن سطِح تواِن�تحلیِل مخاطب. و 

این دومی، به زباِن ساده تر می شود گفتمان�سازی.
فقط و فقط با حاصل�جمِع�خبررسانی و گفتمان سازیست که می توانید انتظار داشته باشید مخاطب تان از کوراِن 

حوادث و جریاناِت مختلف، جاِن سالم )بخوانید ذهِن�سالم( به در بََرد و شعارهاِی انقالِب اسالمی را بلندتر از 
قبل فریاد بزند.
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• زیرآبی رفتن)!( 	
 ادب، هنر، موسیقی و سینما 	
 فضای مجازی و همه ی آنچه به آن مربوط است.	
 اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت و بازار )مطالبه گری تخصصی(	

همیشه هم بی کله و بی هوا تو دِل دشمن رفتن بهترین راه نیست! همیشه هم ُرک و رو راست بودن و صریح موضع 
گرفتن، مطلوب نیست؛ گاهی باید کمی زیرآبی رفت و قدری غیر مستقیم گفت؛ کاری که ما کمتر انجام می دهیم.

برای گفتن از ارزش ها و آرمان ها، برای دفاع از انقالب و برای اثبات بسیجی بودن، لزوما نباید از سیاست حرف زد و 
اصول گرا و اصالح طلب و عدالت خواهی ) به سبک مرسوم ( و اشرافیت و ... . 

گزاف نیست اگر بگوییم که مهمترین ویژگِی نظریه ی والیت فقیه و اسالم ناب محمدی )صل اهلل علیه و آله و سلم( 
حضور و نقش�آفرینی در تماِم�وجوِه�زندگِی بشر است و لذا بر مبنای این نظریه، می توان )و باید( برای هر 
عرصه ای )نه فقط سیاست و حکومت(، مدلی منطبق با ارزش ها تدوین کرد. حضور و نقش آفرینِی امت حزب اهلل )با مدِل 
انقالب اسالمی( در عرصه ی ادبیات، هنر )به ویژه سینما و موسیقی(، اقتصاد، صنعت و ... الزمه ی حیاِت انقالب و نظام 
است. پس ورود به حوزه های یادشده، بر بسیج دانشجویی به عنوان جریان اصیِل حامِی گفتمان انقالب اسالمی، فرض 
است؛ و بدیهی است که در این راه، نقد جریاناِت موجود و بررسی نقاط قوت و ضعِف آن ها )هم در تئوری و هم در عمل( 
اولین گام و ضروری ترین اقدام است. )به خاطر داشته باشید که برای خوراندِن شربِت آبلیموی طبیعِی خنک! به فردی 
که لیوانی پر از نوشابه ی تگری در دست دارد، باید اول متقاعدش کنید که لیوانش را خالی کند، بعد به این فکر کند که 
شربت شما را بنوشد یا خیر!( )همچنین ذکر این نکته ضروری است که ارائه ی این مطالب می تواند – با توجه به شرایط 
دانشگاه – از تریبون بسیج دانشجویی یا از طریق نشریات مستقل – و حتی بدون موضع گیری سیاسی – انجام شود، تا 

دافعه ی کمتری داشته باشد.(
نه  شود،  می  ایران شناخته  سینمای� نام  به  روزها  این  آنچه  که  است  واضح  شما  و  من  برای  سینماست؛  مثال  بهترین 
سینماست و نه مربوط به ایران! چه رسد به اینکه سینمای�انقالب�اسالمی باشد؛ اما، تبیین این امر، برای عموم مردم و 
به خصوص دانشجوها چندان ساده نیست؛ به ویژه آنکه بخش قابل مالحظه ای از مخاطبان سینمای امروز، دانشجویانند و 
از این میان، عده ی بسیاری، دل در گرو این عجوزه بسته اند! بنابراین نقِد آثاِر نمایشِی روز )اعم از فیلم داستانی، مستند، 
نمایش تئاتر و ...( ضروری است؛ نکته ی بسیار مهم اینجاست که، نقد – اگرچه حرفه ای اما - باید از دریچه ی گفتمان 
انقالب اسالمی باشد تا بتوان در خالِل بیاِن نقاط قوت و ضعِف آثار، مولفه های سینمای انقالب اسالمی را به مخاطب 
ارائه کرد وگرنه نقِد صرفا تکنیکی و یا نقد محتوایِی مبتنی بر اندیشه های سکوالر و حتی الئیک را در بسیاری از نشریات 
و مطبوعات می توان یافت. )یک بار، فقط یک بار؛ شما را به خدا فقط یک بار پیام امام به هنرمندان را به گوش جماعت 

برسانید:
بخش هایی از این پیام :

تنها هنري مورد قبول قرآن است كه صيقل دهنده اسالم ناب محمدي - صلي اهلل عليه و آله و سلم - اسالم ائمه هدي -عليهم 
السالم - اسالم فقراي دردمند، اسالم پابرهنگان ، اسالم تازيانه خوردگان تاريخ تلخ و شرم آور محروميت ها باشد. هنري زيبا و 
پاك است كه كوبنده سرمايه داري مدرن وكمونيسم خون آشام و نابود كننده اسالم رفاه و تجمل، اسالم التقاط، اسالم سازش و 

فرومايگي ، اسالم مرفهين بي درد، و در يك كلمه "اسالم امريكايي" باشد.
هنر در جايگاه واقعي خود تصوير زالوصفتاني است كه از مكيدن خون فرهنگ اصيل اسالمي ، فرهنگ عدالت و صفا، لذت 
مي برند. تنها به هنري بايد پرداخت كه راه ستيز با جهانخواران شرق و غرب ، و در راس آنان امريكا و شوروي ، را بياموزد. 
هنرمندان ما تنها زماني مي توانند بي دغدغه كوله بار مسئوليت و امانتشان را زمين بگذارندكه مطمئن باشند مردمشان بدون اتكا 

به غير، تنها و تنها در چهارچوب مكتبشان ، به حيات جاويدان رسيده اند.(

قطعا نقدی مطلوب و مورِد قبول است که هم جنبه های تکنیکی اثر را مورد توجه قرار دهد و هم محتوای آن را؛ 
نه اینکه به واسطه ی فرِم خوب، فیلِم بی محتوا )یا بدمحتوا!( را تحسین کند و یا بالعکس فیلِم ضعیف را به دلیِل 

درون مایه ی ارزشی و خوب، بستاید.
به عالوه، انحصار رسانه ای جریان روشنفکری بر سینما، باعث شده، سینماگراِن این طیف، هر اثر و هر هنرپیشه و 
فیلم سازی را که بخواهند )و مؤیِد تفکرات شان بدانند( در کانون توجهات قرار دهند و هر کدام را که نخواهند )و به 
مذاقش شان خوش نیاید( بایکوت کنند؛ به خاطر بیاورید دعوت به تحریم و سپس کپِی غیر قانونِی اخراجی ها و نیز 
اهانت به بازیگراِن قالده های طال، ضرب و شتِم دختِر استاد علیرضا افتخاری، راه اندازی صفحه ی »من از شهاب 

حسینی متنفرم« )به خاطر حضور و سخنرانِی وی در حضور رهبِر معظم انقالب)حفظه اهلل(( و ... .
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 از این رو، ورود مجموعه ی بسیج و سایِر حامیاِن گفتماِن انقالب اسالمی به این عرصه، باعث می شود، اندک آثار و 
سینماگراِن متعهد، ظهور و بروزی درخوِر شأن شان یافته، به ادامه ی مسیر امیدوار شوند و پایه های سینمای انقالبی را 

مستحکم کنند.
ادبیات، اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت، دانشگاه)هم در  اندکی تغییر( را می توان در حوزه ی  با  همین حرف ها )حداکثر 

مسائِل آموزشی و هم در مسائِل پژوهشی(، فضای مجازی و ... بیان کرد و همان نتیجه ها را گرفت.

• چه باید گفت ؟	
• تبیین گفتمان انقالب اسالمی )در همه ی ابعاد(	
• مطالبه گری 	

مطالبه ی خواسته های به حِق دانشجویان در امور آموزشی، پژوهشی، رفاهی و ... را چه کسی باید پرچم داری کند؟ قطعا 
روند کنونی )یعنی پرچم دارِی شورای صنفی( مطلوب نیست؛ در واقع، سال هاست که شوراهای صنفی، عنوان »نماینده ی 
دانشجویان« را یدک می کشند اما، در اکثریِت قریب به اتفاِق موارد، به آفاِت زیر دچار شده و به همین دلیل در احقاق 

حقوِق دانشجویان ناموفق بوده اند:
یکم:�در بیشتِر موارد شورای صنفی به محلی برای برنامه ریزی های سیاسی و اهرمی برای فشار به حاکمیت تبدیل شده 
و لذا به جای مطالبه گری منطقی، به اقداماِت ساختارشکنانه پرداخته، نه فقط دردی از دانشجو دوا نکرده بلکه فضای آراِم 

دانشگاه ها را نیز متالطم نموده اند.
دوم:�گاهی نیز، عده ای بدوِن انگیزه های سیاسی، به امور صنفی پرداخته اند، اما، چون رواِل منطقِی مطالبه گری را در پیش 

نگرفتند، بعضا با مشاهده ی عدِم پاسخ گویِی مسئولین، به سرنوشِت گروه قبل دچار شدند. 
)ذکر این نکته هم ضروری به نظر می رسد که انفعاِل حزب اللهی ها در این زمینه موجب شده که گروه های مذکور، در 

جذب و همراه کردِن بخش هایی از بدنه ی دانشجویی ، توفیق یابند.(
سوم: در مواردی نیز، سرخوردگِی ناشی از تجارب دو گروه باال، موجب تعطیلی کامل، یا انفعال کامِل شورای صنفی شده 
است )حالتی که این روزها با بسامد باالیی در دانشگاه ها دیده! می شود(؛ حالتی که در آن غالبا شورای صنفی از یک طرف، 
با عدم استقبال بدنه ی دانشجویی و از طرِف دیگر با برخورِد تحقیرآمیز )یا در بهترین حالت غیِرپاسخگویانه!( مسئولین 

مواجه شده، کال انگیزه ی فعالیت را از دست می دهد.
و در تماِم موارد فوق، و حتی سایر حاالت، مطالباِت دانش�جویان در دانش�گاه به موارد رفاهی تقلیل یافته، خبری از 
مطالبه گری در حوزه های آموزشی و پژوهشی نیست؛ انگار نه انگار که پدیده�ی�شوم�و�منحوِس�جزوه�محوری در 
حوزه ی آموزش و ارزیابی، و یا فاجعه�ی�مقاله�محوری در حوزه ی پژوهش مثِل موریانه در حاِل خوردن و پوساندِن 
ساختماِن علمی کشورند. انگار نه انگار که عده ی اساتیِد کم خاصیت تر از یک ضبِط صوت )حتی در علوم مهندسی و پایه( 
به شدت در حال افزایش است و انگار نه انگار که چنین اساتیدی، در بهترین حالت، امثاِل خودشان را تربیت می کنند و 

این آسیاب تا بی نهایت خواهد گشت ... .
پیگیرِی�قاطعانه�و� با سه هدِف  به حوزه ی مسائِل صنفی، دسِت کم  بنابراین وروِد بسیج دانشجویی 
پیگیرِی� و� یادآوری� رفاهی(،  مسائل  مورد  در  ویژه  )به  منطقِی�مطالباِت�صنفی  در�عین�حال�
مطالباِت�فراموش�شده�ی�صنفی به ویژه در حوزه های آموزشی و پژوهشی و )از رهگذِر دو مورِد 
قبل(�نهادینه�کردِن�روِح�مطالبه�گرِی�منطقی�در�تماِم�امور�و�در�بین�عموِم�دانشجویان . 
)شاید پر بیراه نباشد یادآورِی این مطلب که فتنه ی 88، را عده ای به حق، مطالباِت�غیرقانونی نامگذاری 

کردند! (  
این بار هم هفته نامه ی مستمراالنتشاِر)!( تک برگی بهترین وسیله برای همراه کردِن بدنه ی دانشجویی 
با سرویِس�مطالباِت�دانشجویِی بسیج دانشجویی است. درج اخباِر هفته به هفته ی پیگیری های انجام 
شده توسط سرویس، چاِپ مصاحبه با مسئولین مربوطه و به چالش کشیدِن مدیراِن ناالیق )که 
غالبا هم وجهه ی حزب اللهی دارند و عملکرِد ضعیف شان به پای من و شما، و از آن مهم تر نظام 
نوشته می شود(، انجام نظرسنجی از طریق نشریه، انعکاِس کمبود ها و مشکالت از طریق عکس 
و کاریکاتور و کارهایی از این دست به خوبی افکار عمومی را با این جریان همراه خواهد کرد و 

اذهان را برای شنیدِن دیگر حرف های بسیج دانشجویی آماده خواهد کرد.
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}نقد مستمر، نظارت مستمر و متعادل بر اوضاع کشور، بر مدیریتها، جزو کارهای بسیار الزم است؛ البته باید با عقالنیت 
و با مدارا همراه باشد، بدون افراط، بدون پرخاشگری؛ اما نگاه نقادانه. )بیانات در دیدار دانشجویان؛ 91/5/16(  {

• خبررسانی 	

)در بخش پتانسيل های نشريه، توضيح داده شد(
• معرفی و تبیین ابعاد حرفه ای و خصوصِی زندگِی شخصیت های کلیدی گفتماِن اسالِم ناب:	

	 ا... مصباح، عالمه حسن زاده آملی، عالمه جعفری، حاج آقا ا... خوش وقت، آیت  امام، آقا، شهید بهشتی، آیت 
مجتبی تهرانی، عالمه طباطبائی، شهید مطهری، سید حسن نصرا... ، آوینی، حاج آقا قرائتی

	.... مالصدرا، شیخ طوسی، شیخ مفید و
	 ...مدرس، کاشانی، نواب صفوی، شیخ فضل ا
	 ،تهرانی مقدم باهنر،  دیالمه، رجایی،  آیت،   ،  .... باکری ها، شهبازی، کاظمی، صیاد، متوسلیان،  چمران، همت، 

احمدی روشن، رضایی نژاد، شهریاری، ....
	 ،جالل آل احمد، نادر ابراهیمی، رضا امیرخانی، محمد مهدی سیار، فاضل نظری، امید مهدی نژاد، علیرضا قزوه

میالد عرفان پور، برقعی، علی محمد مودب و ..............
	 حسن و حیدر رحیم پور ازغدی، ابراهیم فیاض، شهریار زرشناس، فواد ایزدی، کچوئیان، رهدار، پناهیان، سعید

احسان  جعفریان،  رسول  نمین،  سلیمی  بهزاد،  حسین  بابایی،  گلعلی  یامین پور،  وحید  جلیلی،  وحید  قاسمی، 
محمدحسنی، حاج حسین یکتا، محمدحسین بدری، محمدحسین جعفریان، ......

	میثم محمدحسنی، مازیار بیژنی، ده نمکی
	رئیسعلی دلواری، میرمهنا دغابی، میرزا کوچک خان جنگلی

این لیست بلند باال، محصوِل چند دقیقه نوشتِن بدوِن تامل است؛ حاال فرض کنید کسی بنشیند و با تفکر و تحقیق، 
مشابه چنین لیستی را تهیه کند. خواهید دید که چندین و چند صفحه، مملو خواهد شد از شخصیت ها و بزرگانی 
که –سوگمندانه- ناِم خیلی ههایشان برایمان آشنا نیست، چه رسد به اینکه با آرا و عقاید و زندگی شان آشنا باشیم یا 

از تجارب شان پندی آموخته باشیم.
روشن است که برای پیمودِن مسیِر پر پیچ و خِم پیشرفت و استقرار تمدِن اسالمی، محکوم به استفاده ی حداکثری 
از تالش های انجام شده در این عرصه و پرهیِز تام و تمام از تکرار اشتباهاِت رخ داده در تاریِخ این نهضت هستیم و 

این مهم میسر نمی شود مگر با شناخت و )سپس( معرفِی رهرواِن صدیِق این مسیر. 
• روشن گری 	

احمد شاملو را چقدر و از کجا می شناسید؟ اخواِن ثالث چطور؟ فروغ فرخزاد؟ نیما؟ جالل آل احمد؟ صادق هدایت؟ و.... 
. تقریبا همه ی آنچه در مورد این شخصیت ها در ذهن مان نهادینه شده – درست و غلط، راست و دروغ – محصوِل 
تاریخ نگارِی جریان روشنفکری است؛ و طبیعتا در این تاریخ نگاری، خیلی از حقایق پنهان مانده )یا بهتر بگویم، پنهان 
ماندونده شده!( یا کمتر بیان شده، یا خیلی اتفاقات به دروغ نقل شده، اغراق شده، خیلی ها به ناحق تخریب و عده ای 
دیگر به ناحق تطهیر شده اند. خالصه آن که تقریبا تمام تاریِخ ادبیاتی که به گوِش دانشجوهای طرِف حسابتان رسیده، 
آغشته به تصرف و تلخیص و بلکه تحریفاِت جریان روشن فکریست. شکستن این هژمونی و فرو ریختِن هیمنه ی 
پوشالِی بسیاری از به�اصطالح قهرمان های به�اصطالح روشن فکر و معرفی قهرماناِن بایکوت شده، قدِم بلندی 
است در راستای پالودِن اذهان عمومِی دانشگاه. این البته به حوزه ی شعر و ادب ختم نمی شود و در تمام حوزه ها، 
حقایق بیان نشده یا کتمان شده ی  بسیاری وجود دارد که باید آواربرداری شوند؛ شاید ملموس ترین مثالش مصدق و 

ماجرای ملی شدِن صنعِت نفت باشد:
منابع و اسنادی موجود است که نشان می دهد، مصدق، اگر مخالِف ملی شدِن صنعت نفت نبوده باشد، الاقل رهبِر آن 
نیز نبوده، و این، از جمله ی حقایقی است که سال ها توسِط جریاِن سیاِه روشنفکری بایکوت و بلکه قلب شده است.

»درست در زمانی كه كافتارادزه معاون كميساريای ملی امور خارجه برای مذاكره ]درباره ی[ يك قرار داد نفتی وارد ايران 
شده بود، مصدق با يك طرح دولت ]را[ از هر گونه مذاكره قانونی در مورد نفت منع كرد. اين طرح در يازدهم آذر 1323 
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به تصويب مجلس رسيد . طرفداران شوروی كه در مجلس از تصويب اين طرح يكه خورده بودند درست در فردای آن روز 
طرح لغو قرارداد 1312 نفتی با انگليس را به مجلس پيشنهاد كردند. ولی مصدق با آن مخالفت كرد و اعالم نمود قرارداد چون 

طرفينی است نمی شود يك طرفه آن را لغو كرد! «
»اسنادی كه موجود است تا آذرماه 1329 كه تقريبا ملی شدن صنعت نفت به يك خواست عمومی تبديل شده بود، هيچ نشانی از 
موافقت مصدق با ملی شدن صنعت نفت در دست نيست. صورت مجلس دوره چهاردهم نشان ميدهد كه مصدق با ملی شدن 
صنعت نفت مخالفت كرده است و آن را قرار دادی طرفينی می داند كه يك طرفه نمی شود فسخ كرد. در مجلس پانزدهم نيز 
نامه ی مصدق از احمد آباد به مجلس نشان می دهد كه مصدق از ملی شدن صنعت نفت سخنی به بيان نمی آورد، بلكه متاسفانه 
با قرارداد استعماری گس – گلشاييان با مختصر اصالحات كه شيلينگ كاغذی به شيلنيگ طال تبديل شود موافقت می كند. در 
مجلس شانزدهم نيز فقط نطقی از مصدق ضبط شده است كه صحبت از ملی شدن صنعت نفت دارد كه آنهم مربوط به بيانيه 

آيت اهلل كاشانی است«  
»حتی در صورت مذاكرات كميسيون نفت كه مصدق رئيس آن بود نيز صحبتی از مصدق كه داللت بر پيشنهاد ملی شدن نفت 
توسط او را داشته باشد، ضبط نشده است. برای اولين بار در مهرماه حائری زاده پيشنهاد ملی شدن صنعت نفت را داده است. 
جالب اين است كه خود مصدق هم در خاطراتش پيشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به فاطمی نسبت می دهد . هر چند اين ادعا 
در جايی ضبط نشده در عين حال نشان می دهد كه خود مصدق هم ادعايی ندارد. علت اين بود كه اصوال مصدق و اكثريت 
اعضای تشكيل دهند جبهه ملی هدفی ضد استعماری نداشتند، آنها در پی انتخاب آزاد بودند به همين جهت در آبان 1328 كه 
تشكيل جبهه ملی را اعالم كردند هيچ اشاره ای به مبارزه بيرونی نداشتند و سخنی از استعمار به ميان نياوردند. تنها سندی كه در 
دست است و نشان می دهد اعضای جبهه ملی و مصدق به دنبال ملی كردن صنعت نفت بودند سندی است كه داللت دارد جلسه 
ای در منزل حاج محمود نريمان با حضور آيت اهلل كاشانی، شايگان، مكی، صالح، آزاد، بقايی و مصدق تشكيل شد پيشنهادی 

مطرح شد و به امضای آقايان رسيد كه نفت ملی شود، ولی مصدق در آن جلسه از امضا خودداری كرد«

مثاِل بارِز دیگر، صادق هدایت است؛ به این چند سطر دقت کنید:
"در سالهای اول، هدايت واقعًا در مشروب خوردن، جانب اعتدال را رعايت می كرد. هيچ وقت بيشتر از سه استكان شستی، ودكا 

نمی خورد. منتها اين سه تا استكان ودكا را، با حوصله و در طی زمان طوالنی، مصرف می كرد.
اين نهال، بدان هنگام كه من به تهران بازگشتم، بسی باالتر رفته، و درختی تناور شده بود. كافه نشينی معمولی هدايت، مبدل به 

مجلس های ميگساری شده بود. آن آدم محتاط پر حوصله، تبديل به يك موجود بی احتياط سهل انگار گرديده بود.
در ميزان مصرف الكلش تغيير فاحشی روی داده بود. او كه هيچ وقت بيش از سه استكان ودكا نمی خورد، حال به فلسفۀ »بيا 

و كشتی ما در شط شراب انداز« روی آورده بود؛ و هيچ، اندازه نگه نمی داشت." ) راز شهرت صادق هدايت، به نقل از مجتبی مينوی(

و هزاران مثاِل دیگر که نشان می دهد بازخوانی تاریِخ پیش و پس از انقالب اسالمی، و تبیین و ترویِج دقیق و صریِح وقایع – که به ویژه 
منجر به در هم کوبیدِن بت هاِی جریاِن روشنفکری خواهد شد – امری ضروری و حیاتی است.

)در همين زمينه و برای درِك بهتر ضرورِت بازخوانی و بازنويسی تاريخ به شكِل مردمی، نگاه كنيد به نامه ی امام)ره( به حجه االسالم سيد حميد 
روحانی 2۵ / 1۰ / ۶۷ صحيفه امام)ره( جلد 21(
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بسته نشریات دانشجویی

• چگونه باید گفت ؟	
• انتخاب جامعه ی هدف )Target( و ضریب دهی 	

این که »برای چه کسی می نویسیم ؟«، یا به عبارت دیگر، » دقیقا چه کسی مخاطب ماست؟ «، یکی از مهمترین مسائل در تهیه ی یک 
نشریه است. مادامی که ندانیم »برای کی می نویسیم«، نوشتنِ مان، آب در هاون کوبیدن است. مثال:

 你讀了這篇課文嗎？

متوجه شدید؟ قطعا نه! این نتیجه  ی بدیهی آن است که من یک دقیقه فراموش کردم که دارم برای فارسی زبان ها مطلب 
می نویسم! )جمله، به زبان چینی قدیمی! نوشته شده؛ البته گوگل ترنسلیت زحمت ترجمه ش را کشیده و اال من هم چینی قدیمی بلد نیستم، چینی جدید هم ایضا!( شما هم 
اگر ندانید، یا فراموش کنید که برای چه کسی می نویسید )اصطالحا تارگتِ تان را گم کنید( مخاطب را با چنین شرایطی 
مواجه می کنید؛ و این یعنی حرف تان به گوش طرِف حساب تان نمی رسد. پس پیش از شروع کار، در تحریریه یا شورای 
سیاست  گذارِی نشریه دقیقا مشخص کنید که مخاطب تان کدام گروه )ها( از اهالی دانشگاست؛ در واقع باز هم مثل دفعات 
قبل، باید گروه های موجود در دانشگاه ها را به ترتیب اهمیتی که برای تان دارند، اولویت بندی کرده، مشخص کنید برای 
اثرگذاری روی هر کدام، چه میزان انرژی صرف خواهید کرد. در واقع، از یک طرف، توان شما در تاثیرگذاری محدود 
است و از طرف دیگر، هر گروه، پیش زمینه و فضای ذهنی خاصی دارد و باید با لحن و ادبیاِت ویژه ی خودش مخاطب 
قرار بگیرد. بنابراین به نظر می رسد که پوشش دادِن تماِم سالیِق موجود در دانشگاه، و اثرگذاری بر همه، از تواِن یک 
نشریه ی دانشجویی خارج باشد، لذا تعییِن�گروه�های�هدِف�اصلی،�و�ضریب�دهی�به�آن�ها گاِم اول است. مشابه 
همین کار را هر نویسنده باید پیش از نگارِش مطلبش، انجام دهد؛ نمی شود که شما با ادبیاِت حزب اللهی بنویسید و انتظار 

داشته باشید مخاطِب عام حرف شما را بشنود و بنیوشد.
و  نشریه  چاپ  در  استمرار  اما  نیست،  ساده  اصال  دانشگاه  بدنه ی  از  دقیق  شناخِت  به  رسیدِن  که  است  روشن  البته 
بازخوردگیری�مداوم، بهترین روش برای رسیدن به درِک درست از فضای ذهنی حاکم بر گروه های مختلِف اساتید، 
انتشار نشریه و غیِر آن – بسیار سودمند  دانشجویان و کارمنداِن دانشگاست؛ شناختی که در موارد مختلف – اعم از 

خواهد بود.
• شخصیِت نشریه را دست کم نگیرید، ایضا شخصیت مخاطب را و ایضاتر رابطه ی متقابل این دو را!	

است! مخاطب� محضِر� عالم،�

واقعا نشریه و مخاطبانش را آدمیزاد فرض کنید؛ واقعا! . گاهی خواننده هایتان را مستقیما مخاطب قرار دهید، نظرخواهی کنید، عذرخواهی 
کنید، به جلسه ی پرسش و پاسخ با عوامل نشریه دعوت کنید، آخِر هر ساِل شمسی، به ویژه نامه ای چندبرگی )به نام عیدانه یا هرچیزی که 
صالح می دانید( مهمانش کنید تا اندکی از تعطیالِت نوروزی اش را با نوشته های شما بگذراند؛ حتی اگر اصال ویژه نامه را نخواند، احترامی که 
برایش قائل شدید را به موقع پاسخ خواهد داد، مطمئن باشید. بعدالتحریر نوشتن هم مدِل خوبیست که بهترین مثالش، صفحاِت پایانی راه�

یا هابیل است، که بعضی شان را در ضمیمه ی 3 آورده ایم. 
غیر از این خودتان هم برای نشریه ارزش و احترام قائل باشید، بارها دیده ام )و احتماال دیده اید( توزیِع جهادِی نشریه را روی یک صندلِی درب 
و داغان، با یک سنِگ نخراشیده روی ورق های نشریه تا باد پخش شان نکند! این یعنی حتی�خودتان برای کاِرتان ارزش قائل نیستید، از 

بقیه چه انتظاری دارید؟
Paraphrase حلقه ی گم شده ی رسانه ای های حزب اللهی.�)تربیت�نیرو�+�تولید�مطلب�+�ترویِج�گفتمان؛�آنچه�خوبان�همه�	•

دارند!(

خیلی وقت ها اصال نیاز نیست که نویسنده، محتوای کلی و تک تِک اِلمان های نوشته را خودش تولید کند؛ زیاد 
اتفاق می افتد که مطلبی را می بینید –در روزنامه، سایت یا کتابی- که الزم است در فضای دانشگاه مطرح شود؛ 
بعد  فهم کنید،  را بخوانید و  . خیلی ساده، مطلب   ... یک تحلیِل خوب، یک نگاِه جدید، اطالعات مناسب و 
همان محتوا را با همان المان ها )و شاید حتی با همان تیتر( ولی با کلمات، عبارات و ادبیاِت خودتان بازنویسی 
کنید. این می شود Paraphrase ؛ روشی بسیار مناسب برای انتقال مفاهیم و در عیِن حال، پیشرفت در تواِن 
نویسندگی و افزایِش قوِت قلِم نویسنده. بخصوص برای جوان ترها و تازه واردهای نشریه، این روش بسیار مفید 
است؛ از یک طرف، مطالب و مقاالِت مهم و نگرش ساز را به خورَدش می دهید؛ از طرِف دیگر، تواِن نگارشش 

را ارتقا داده و در عین حال، مطالب نشریه را نیز فراهم کرده اید؛ یک تیر و سه نشان!
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یا چگونه با تانک مسافرکشی نکنیم؟

• رعایت اصول مسلم، بدیهی و پایه ای روزنامه نگاری	

ضمیمه شماره 1
• مسئله ی باِز چی را کجا بگیم ؟�)هر�سخن�جایی�و�هر�نکته�مکانی�دارد؛�واقعا(�	

خیلی حرف ها را نمی شود و نباید در هفته نامه بیان کرد؛ به خصوص هرچه قدر بحث، عمیق تر باشد، طبیعتا نیاز به توضیح 
و تفصیِل بیشتری دارد و لذا مقاله، طوالنی تر می شود؛ حال آن که پیش تر گفتیم که حوصله ی دانشجو – به خصوص 
در مورد مسائِل تئوریک و عمیق – خیلی کم است. از طرفی، در مورد یک موضوِع واحد، ذائقه های متفاوتی وجود دارد؛ 
مثال عده ای سینما و آثار نمایشی را در حِد دیدِن فیلم و نیم نگاهی به یک نقِد خالصه دنبال می کنند در حالی که عده ای 
دیگر، عالقه مندند که عالوه بر تماشای فیلم، نقدهای صاحب نظراِن مختلف را مطالعه کرده، اظهار نظِر عوامِل فیلم و 
مسئولیِن سینمایی و فرهنگی را بشنوند و خالصه به طور جدی آثار را دنبال کنند؛ و البته عده ی بسیاری نیز در میانه ی 
این طیف )که دو سرش ذکر شد( قرار دارند. در دیگر موضوعات نیز داستان، همین است و طبقه بندی، به همین شکل. 
قطعا نمی توان همه ی افراد این طیِف تقریبا وسیع را یک جا مخاطب قرار داد و راضی نگه داشت؛ بنابراین پیشنهاد می شود 

از سه گانه ی زیر برای این منظور استفاده کنید: )با عنایت به همان مثال سینما(
1. مطالِب معموِل هفته نامه در حوزه ی سینما را همه ی افراد فوق مطالعه می کنند، به ویژه سِر اوِل طیف.

2.�ضمیمه از آن ابزارهاِی به شدت)!( مفیدی است که در نشریات حزب اللهی بسیار مظلوم واقع شده. کافی است هر دو 
یا سه هفته یک بار، ضمیمه ای سینمایی )مثال با عنوان هنر و رسانه یا سینما و رسانه یا ...( در کنار هفته نامه منتشر کنید. 

آن وقت خواهید دید که عالقه منداِن جدی تِر سینما را نیز به خوبی با خود همراه می کنید.
3. گاهی نیز الزم است وارد مباحِث جدِی تئوریک شوید، آن وقت است که دیگر ضمیمه هم محِل چندان مناسبی برای 
بیان حرف هایتان نیست. در واقع در طول یک یا دو ترم، شما اول، با مطالِب هفته نامه و بعد با مطالِب ضمائم، مخاطب 
را آماده ی پذیرش حرف های جدی تر و عمیق تر کرده اید. حاال و در انتهای یک سال، می توانید در قالب یک ویژه نامه 
)احتماال با شمارگاِن محدود( اصِل�کالم�تان را به مخاطب برسانید. غالبا ویژه نامه هایی به این شکل، با جلِد گالسه ی 

رنگی و با صفحه آرایی قوی و قابل توجه ارائه می شود تا تاثیِر منفِی حجِم زیاِد نشریه را کاهش دهد.
• مصاحبه و ما ادراک مصاحبه! )قسم به مصاحبه و آن چه بیان می کند!(	

برای مصاحبه گرفتن، بیش از هر کس، به افراد حاضر در دانشگاه –اعم از استاد و دانشجو و کارمند و خدماتی- فکر 
کنید؛ مصاحبه با دیگران، باشد برای اولویت های بعد؛ دلیل هم تقریبا واضح است، مخاطب وقتی حرف های افرادی را 
می شنود که برایش آشنا هستند، به تر هم زاد پنداری می کند و راحت تر می پذیرد؛ اصال رغبِت بیشتری نشان می دهد به 

مطالعه ی آن.

صفرم.�مسئولیِن�دانشگاه )و احتماال وزارت علوم یا بهداشت(: 
یکی از مهم ترین چالش ها در دانشگاه )و بلکه در کل جامعه(، تبیین فاصله ی موجود بین عملکرد�نظام و عملکرِد�مدیران�

و�مسئوالِن�نهادهای�مختلف )از جمله دانشگاه( است. الزم است، واجب است و ضروری ست که با پیگیری 
البته بدون وقفه و هراِس مطالباِت اهالی دانشگاه، این فاصله را به بهترین شکل بُنمایید. ساده ترین و  منطقی و 
موثرترین راه در این زمینه، مصاحبه با مسئولین مربوطه )چه مسئولین دانشگاه، چه مسئولین وزارت علوم( است، 
که هم نقش تبیین دارد )یعنی مواردی که به اشتباه، در ذهن دانشجویان شکل گرفته را تصحیح می کند( و هم 
نقش اصالحی )به این معنی که در مواردی تحِت فشار قرار گرفتن یک مقام مسئول در طول مصاحبه و نیز 
بازخوردهای انتشار مصاحبه، موجب اصالح یا تعدیِل رویه ی غلِط وی خواهد شد.( و هم در نازل ترین حالت، 
حساِب مسئول مربوطه را از نظام جدا می کند. البته چنین مصاحبه هایی، گاهی هم، موجبِاِت تصحیِح تصورات 
نادرست دانشجویان از وظایِف )مسئولین( دانشگاه را فراهم می کند. به ویژه در مباحثی مثل مشکالت مربوط 
به انتخاب واحد، فارغ التحصیلی، خوابگاه، سلف سرویس، حراست و انتظامات و امثالهم مصاحبه، خیلی از 

ابهامات را برطرف کرده، موجِب اصالِح خیلی از قواعد و قوانیِن نادرست و دست و پاگیر می شود.
همه  برای  دانشگاه،  در  انقالب  ضد  جریاناِت  سراِن  از  نفری  چند  همیشه  تقریبا  دانشجویان:  یکم.�
شناخته شده هستند و این البته بر میزاِن تاثیرگذاری شان افزوده است و صد البته شهرت شان، اتفاقی، خود 
به خودی و حتی نتیجه ی توانایی های این افراد نیست؛ بلکه ناشی از هوشمندی و عملکرد قوِی جریان 
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رسانه ای حامی  آن هاست. در مقابل اما، دانشجوهای برجسته ی جریاناِت حامِی انقالِب اسالمی در دانشگاه، گمنام و بی سر و صدا 
بوده اند، یا اگر هم شناخته شده هستند، به واسطه ی تخریب های طرِف مقابل و با چهره ای منفی به اهالِی دانشگاه، شناسانده شده اند. 
)مثاِل حی و حاضرش، معرفی صادق شهبازی است به عنواِن لیدِر جریاناِت خرابکاِر تندرِو به هم زننده ی امنیت ملی؛ به چه دلیل؟ 
چون در استقباِل دانشجویاِن بسیجی از رئیس جمهور – در بازگشت از سفر نیویورک – حضور داشته و چند عکِس خاص – با 
ترفندهای خاِص عکاسی- ازش منتشر شده!( بنابراین، برجسته کردن و شناساندِن خودی ها از ماموریت های مهمی است که تا 
کنون مغفول مانده است. بدیهی ترین ابزار برای انجام این ماموریت، مصاحبه است. )نکات زیادی در این باره وجود دارد که برخی 

از آن ها در ضمیمه شماره 1 آمده است.(
و  آن که هوشمندانه  به شرط  واقع شود،  مفید  بسیار  بسیار  نیز می تواند  برجسته ی طیف های مخالف  نمایندگاِن  با  البته مصاحبه 
زیرکانه انجام شود و مصاحبه شونده را به چالش کشیده حرف�های�َمگو از دهانش بیرون کشیده شود؛ حرف هایی که آن ها به 
طور معمول، از گفتنش در فضاهای عمومی پرهیز دارند. )در همان ماه های ابتدایی بحراِن سوریه، یکی از نشریات اصالح طلب، 
مصاحبه ی مفصلی داشت با جناب شیخ االسالم، که در مسئله ی سوریه، بسیار مسلط و قوی هستند. تقریبا تماِم مصاحبه خالِف 
تصویر سازِی نادرستی بود که ماه ها، نشریات اصالح طلب بر آن اصرار داشتند؛ فقط در تبییِن عوامِل شروِع قائله ی سوریه، یک جایی 
جناب شیخ االسالم گفته بودند که اشتباه�اول�را�اسد�مرتکب�شد و همین یک جمله – که با خواندِن کِل متن، معنای دقیقش 
مشخص می شود- تبدیل شد به تیتِر یک آن روزنامه!  و اینگونه از مصاحبه ای که کامال خالف نظرشان بود، برداشتی در راستاِی 

تصویر سازی های چندماهه شان کردند. پس تیتر مصاحبه را دریابید!( 
مصاحبه با اقشار خاکستری هم در نوِع خود می تواند بسیار مفید باشد؛ آن جا که بتوانید آن ها را در موضع گیری راجع به ماجرایی یا 

حادثه ای همراه و هم فکِر خود معرفی کنید.
دوم. اساتيد

نیازی به توضیح نیست!

سوم. کارمندان و خدماتی�ها 
مسئوِل بوفه، متصدِی مرکز کپی )فرقی ندارد که دانشجو باشند یا نه(، خدمتگزاِر مسجد و دانشکده ها، نگهبان ها و ... گزینه های 
بسیار خوبی برای مصاحبه اند؛ مطمئن باشید حرف های شنیدنِی بسیاری دارند که گفتنش فقط و فقط از آن ها بر می آید و الجرم 
هم بر دل می نشیند. قطعا دغدغه های متصدِی بوفه – که هر روز با طیف بسیار گسترده ای از دانشجوها در ارتباط است – برای 
خیلی ها جذاب و خواندنی است؛ به عالوه باعِث ارتباِط به تر و صمیمی تِر شما با فرد مصاحبه شونده خواهد شد و این ارتباط گرفتن ها، 

خواهید دید که بعدا چقدر به کارتان می آید.
ضمیمه ی این فصل )ضمیمه ی شماره 3 ( : باید خوب خواند، تا خوب نوشتن را یاد گرفت! 

• چطور توزیع کنیم ؟ 	
توزیع در راِس امور است!

برای یک آشپز، غم انگیزترین حادثه وقتی است که غذاهایش دست نخورده فاسد شوند، حتی اگر حقوقش را تمام و کمال 
بگیرد. برای یک نشریه هم دیده نشدن و خوانده نشدن و گوشه ی کمد )یا بلکه گوشه ی انبار( تلنبار شدن و خاک خوردن، 
بدترین اتفاق ممکن است؛ و این برای دست اندر کارانش، یعنی بر باد رفتِن همه ی اهداِف و همه ی تالش هایشان. 

پس بر شما باد توزیِع�مناسب!
اولین قدم، یافتِن نقاِط استراتژیِک)!( صحن دانشگاست؛ جاهایی که در زمان های خاصی، پرتردد ترین نقاط دانشگاه 
هستند؛ ساده ترین مثال هایش مسجد و سلف سرویس است، هنگام نماز و وقِت شام و نهار. البته محدود به این ها 

نشوید؛ کال دو مدل توزیع داریم : توزیِع�توزیع�محور! و توزیِع�فضاساز .
در اولی، هدف، رساندِن نشریه به دسِت مخاطب است، هرچه بیشتر، بهتر؛ در دومی اما، فضاسازی و ایجاد گعده های 
بحث و گفتگوست که اصالت دارد، نه توزیِع نشریه. فراموش نکنید که توزیع، تئوریک�ترین�فعالیِت�مجموعه�

است�و�هر�کس�در�این�گزاره�شک�کند،�از�ما�نیست!
بسته به فضای دانشگاه، می توان روش های بسیاری برای دو مدِل باال طراحی کرد، مثال گاهی اوقات، اینکه کسی 
پشت میز نشریات بنشیند، خیلی ها را از برداشتِن نشریه منصرف می کند، این مراکز توزیع باید بی صاحاب)!( باشند، 
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یا چگونه با تانک مسافرکشی نکنیم؟

یعنی همین که کسی کشیک نمی کشد و مراقب میز نشریه - و احتماال صندوق کمک به نشریه – نیست، هم خودش 
فضاسازیست )که یعنی ما خیلی به دانشجوها اعتماد داریم و از این روشنفکر بازی ها!( و هم خجالت زدگی عده ای را )برای 
گرفتن نشریه، از کسی که پشت میز است( برطرف می کند )راحت دست دراز کرده، نشریه را می قاپد! (. پس اگر آن جا را 
برای توزیِع با تعداِد باال در نظر گرفته اید، طرف را بفرستید پِی کارش! و اگر فضاسازی مدنظرتان است، طرف را سه چهار 
پرس جوجه کباب مهمان کنید تا تواِن فریاد زدِن تیترهای نشریه، راه انداختن و پیش بردِن بحث و خالصه فضاسازِی�
مثبت را داشته باشد )ولو اینکه یک برگ نشریه هم توزیع نکند!(. فراموش نکنید که این بحث ها و گعده ها محِل بسیار 
مناسبی برای بازخوردگیری است؛ قطعا بحث ها به یک مطلب و یک شماره نشریه، محدود نخواهد شد و بنابراین در طول 
بحث می توان فهمید کدام مطالب بیشتر خوانده شده یا کدامیک، واکنش های بیشتری را بر انگیخته؛ کدام ادبیات، کمتر 

و کدام بیشتر مورد پذیرش واقع می شود و ....
نوشتن تیترهای مهِم نشریه با فونت درشت و نصب کردِن آن ها در محل های توزیع، نصِب یک استند با لوگوی نشریه و 
امثال این ها می تواند در توزیِع به تر )به هر دو معنِی فوق( کمک کند. )به تعداد انسان های روی زمین، راه و روش برای 

توزیِع نشریه وجود دارد!(

• آرشیو، نقد و بررسی، مدیریت دانش	
جلسه ی هفتگِی تحریریه از اوجب واجبات است! حتما حتما حتما جلسه ی هفته گی داشته باشید برای نشریه تان. تقریبا تماِم فرآِینِد 
حول  که  است  بحث هایی  مهم تر  آن  از  می شود؛  انجام  جلسه  همین  در  مسئولیت ها  تقسیِم  و  تصویِب سرفصل ها  ایده ها،  طرِح 
موضوعاِت مختلف )اعم از محتوای نشریه گرفته تا واکنش های مخاطبان و برنامه ریزی برای آینده و ... ( شکل می گیرد و به طوِر 
مستمر باعث انتقال اطالعات و تجربیات، و نیز همگرایِی تحلیل ها شده، واقعا به تشکیِل یک تیم می انجامد؛ تیمی که به سرعت 
می تواند برنامه ریزی هایی خارج از حوزه ی نشریه را نیز به عهده گرفته، عمال به هسته�ی�تئوریِک کِل مجموعه تبدیل می شود. 
از این گذشته، نقد�و�بررسِی شماره ی پیشیِن نشریه – که واجب عینی است! – به خوبی باعِث ترمیِم ایراداِت نشریه می شود. 
حتما یک نسخه از شماره ی قبل را در جلسه داشته باشید و دقیقا مشخص کنید که کدام اِلِمان ها به درستی و کدام، نادرست به 
کار برده شده. هر از چند گاهی هم تماِم شماره های منتشر شده را یک جا بررسی کنید و سیِر سعودی یا نزولِی کیفیت را رصد کنید.

آرشیو نشریه را هرگز از یاد نبرید؛ از هر شماره به تعداد کافی آرشیِو کاغذی و )حتما( آرشیو مجازی داشته باشید؛ نه فقط فایِل پی 
دی اف، که فایِل پابلیشر )یا این دیزاین یا هر نرم افزاری که برای طراحی استفاده می کنید( نشریه را هم آرشیو کنید؛ به وقتش، 

بدجوری)!( به دردتان می خورد.
  

• چند دست و چند هندوانه؟ یا چه کنیم که اصل النه کبوتری را به کار نبریم؟!	
تکلیِف تان را الاقل با خودتان در باره ی موارد زیر مشخص کنید؛ 

یکم: دقیقا چه تعداد نیرو و با چه کیفیتی دارید؟
دوم: کدام�را�بیشتر�می�پسندید؟�یک�تریبون�رسمِی�قوی�)با همه ی محدودیت هایش(�یا�یک�نشریه�ی�

مستقِل�قوی�)با همه ی چالش هایش(؟
این که یک نشریه، به عنواِن ارگاِن رسمِی مجموعه معرفی شود، مزایا و معایِب خاص خودش را دارد؛ از جمله 
این،  عینا به عنواِن موضِع شما تلقی می شود و  اینکه تقریبا همه ی آن چه که در نشریه منعکس می شود، 
شما را در انتخاِب مطلب، بسیار محتاط تر می کند. همچنین، با توجه به جایگاِه مجموعه ی بسیج، نمی توان 
در  از جریاناِت موجود  بعضی  با  نمی توان  و  نباید  بیان کرد؛  تریبوِن مجموعه  از  را  نباید خیلی حرف ها  و 
دانشگاه، از جایگاِه بسیج به تقابل پرداخت و ... . از طرفی اوال وجود چنین نشریه ای )به ویژه اگر از جایگاه 
خوب و مخاطباِن پرشماری برخوردار باشد(، همان طور که پیش تر اشاره شد، بهترین ابزار برای اعالِم�
مواضع�تان است؛ ثانیا، این نشریه ی وزین، اعتبار مجموعه ی بسیج را در بین اهالی دانشگاه ارتقا می دهد 

و ثالثا، کسی نمی پرسد هزینه ی چاپ نشریه را از کجا آورده ای؟ لذا اجباری برای فروِش ندارید.
نشریه ی مستقل اما، این محدودیت ها را ندارد؛ به جای آن محکوم به فروش نشریه هستید تا متهم به 
وابسته بودن به مراکز قدرت و ثروت نشوید! و این باعث می شود مخاطب تان به شدت پایین بیاید، یعنی 
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بسته نشریات دانشجویی

دقیقا هرچقدر تواِن جذِب مخاطب داشته باشید، دیده و خوانده )و خریده( می شوید و نه حتی ذره ای بیشتر )دقت کنید که این جا 
باید اینقدر برای مخاطب جذاب باشید که بابِت خریِد نشریه تان، دست به جیب شده، پول�بپردازد!(. البته راه حل های دیگری هم 

برای این مسئله موجود است که به تناسِب فضای دانشگاه، قابل اجرا هستند.
سوم: برای احاطه بر فضای رسانه ای دانشگاه، چه�تعداد�نشریه�الزم�دارید؟ نشریات�توزیعی را می خواهید یا خیر؟ )در 
نشریاِت توزیعی، شما محتوا و مطلبی تولید نمی کنید، فقط مطالِب پربار و پرمغز و به دردبخوری  –که توسِط اساتید یا پیشرواِن 

جبهه ی فرهنگی انقالب اسالمی به بهترین شکِل ممکن نوشته شده- را به سمع و نظِر مخاطبان می رسانید.( 
 اصِل�مسئله:�از نشریات )مجموعه ی نشریاتی که تحِت نظر دارید( چه انتظاری دارید؟ دقیق تر آن که، ماموریت هر نشریه را چه 

می دانید.
پاسخ به سوااِلت فوق، شما را قادر می سازد که تصمیم بگیرید نیروهایتان را چطور سازمان دهی و مدیریت کنید و به تبِع آن چطور 
فضای دانشگاه را به دست بگیرید. مثال ممکن است، 10 نفر نیروی مناسب برای نشریات داشته باشید، آن وقت با توجه به فضای 
دانشگاه و متناسب با پاسخ هایی که به سواالِت فوق داده اید، ممکن است یک نشریه با تحریریه ی 10 نفره و یا 10 نشریه ی یک 

نفره یا هر جایگشِت دیگری را انتخاب کنید.

• قوه قضائیه ی دانشگاه	
گیر نیفتادن در قالب نهادهای نظارتِی دانشگاه، مسئله ی خیلی خیلی مهمی است؛ به خصوص برای نشریات دانشجویی، که باید )و 
ان شاءهلل قرار است( به همه چیز و همه کس در دانشگاه کار داشته باشد. بنابراین مهم است که اوال قوانین را خوب بدانید و ثانیا 

با ساختارها آشنا باشید.
مجوز دارم، پس هستم:

گاِم اول، گرفتِن مجوز نشریه است از »کمیته ی نظارت بر نشریات«، که غالبا چندان هم راحت نیست! روال معمول بسیاری از 
دانشگاه ها تا کنون این طور بوده که هر یک یا دو سال یکبار، شیِر مجوِز نشریات را باز کرده، در سایِر مواقع، سه قفله اش می کنند. 
بنابراین از هر فرصِت ممکن باید حسِن�سوء�استفاده)!( را کرد. حتی اگر مطمئنید که فعال نیاز به نشریه ی جدیدی ندارید، چند 
مجوز نشریه ی حقیقی و حقوقی درخواست بدهید؛ حداقل مزیت ش این است که هیچ وقت لنِگ مجوز گرفتن برای انتشار نشریه 
و بیان حرف هایتان در سطِح دانشگاه نخواهید بود. به عالوه موقِع انتخاباِت مدیراِن مسئول )که به انتخاِب یک نفر از بین مدیر 
مسئوالِن همه ی نشریاِت دانشجویِی آن دانشگاه می انجامد و وی پس از انتخاب در جلساِت کمیته ی نظارت بر نشریات شرکت 
کرده، داراِی حِق رای است( با یک هماهنگِی ساده می توانید کرسی را تصاحب کنید؛ دقت کنید که هرگاه، شخصیتی حقیقی یا 
حقوقی، و حتی خوِد کمیته ی نظارت بر نشریات )به عنوان مدعی العموم( از نشریه ای شکایت کند، بررسِی شکایت به کمیته واگذار 

شده و تصمیم گیری با رای اعضا انجام می گیرد. 

ضمیمه ها:
آموزش خبرنگاری دانشجویی )مربوط به بخش چگونه بنویسیم/رعایت اصول مسلم ژورنالیسم( ]ضمیمه ی . 1

کاغذی[
چه گونه بنویسیم؟ )رضا امیرخانی( ]ضمیمه ی الکترونیکی[. 2

باید خوب خواند تا نوشتن یاد گرفت: )لیست کتاب ها، وبالگ ها و سایت هایی که مطالعه ی آن ها . 3
نکات بسیاری را به مخاطب می آموزد، هم تکنیکی و هم محتوایی ( ]ضمیمه ی کاغذی[
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آداب نوشتن!
توضیح واضحات از ر.ا.: آن چه نوشته شده است، نسخه ی عمومی نیست، روشی شخصی است!

بــا پای جامــه ننویســیم! دقیقــا منظــورم همــان پیژامــا اســت. نوشــتن، کاری اســت بــه شــدت حرفــه ای. حــاال کــه نمی تــوان . 1
بــه همــه توصیــه کــرد کــه محــل کار داشــته باشــند بــرای کاری بــه اســِم نوشــتن، دســِت کــم می تــوان توصیــه کــرد کــه 
لبــاِس کار داشــته باشــند! صبــح کمــی جابه جــا شــوند و لبــاِس کار بپوشــند و بعــد در محلــی مخصــوِص نوشــتن، ولــو حمــاِم 

آپارتمــان، بنویســند...
ــین . 2 ــهور کافه نش ــنده گاِن مش ــیاری از نویس ــه بس ــنیده ایم ک ــد! ش ــرق می کن ــی ف ــی کم ــه ی تهران ــا کاف ــی ب ــه ی پاریس کاف

بوده انــد و بعــد همیــن را بــه کافــه نــادری دی روز و مثــال کافــه تیاتــِر ام روز ترجمــه اش کرده ایــم کــه مثــال دوِر هــم بنشــینیم 
ــراِن  ــِن بی ک ــس،  در جش ــن از پاری ــه م ــور ک ــم... آن ج ــان در بیاوری ــوش رم ــم از ت ــد ه ــم و بع ــرف بزنی ــه ای ح و روزنام
ــین  ــوی، کافه نش ــد، همینگ ــو کرده ان ــرس و ج ــت پ ــاش در کی وس ــن، از هم نفس ه ــِل ف ــر دارم و اه ــه خاط ــوی ب همینگ
ــه  ــح، ب ــِل ســاعاِت صب ــوت، مث ــه ی پاریســی در ســاعاِت خل ــِی کاف ــز و پذیرای ــوده اســت. از می ــی ش- نب ــای تهران ــه معن -ب
ــد کافه هــا و لیوانــی شــیِر گــرم،  عنــواِن محــل کار اســتفاده می کــرده اســت. خــودش می گویــد صبح هــا نصــِف قیمــت بودن
نــه بــرای رفــِع عطــش کــه بــرای ســِد جــوع، هــم ناهــار را بــه تعویــق می انداخــت و هــم بهانــه ای بــود بــرای زیــاد مانــدن 
و زیــاد نوشــتن... مــن یکــی دو تــا کافــه ی تهرانــِی مناســب بــرای نوشــتن –خاصــه پیــش از ظهــر- می شناســم، کــه موقعــی 
کــه محــِل کارم مشــکل داشــته باشــد، می توانــم بــه آن هــا پنــاه ببــرم و البتــه بــرای ایــن کــه حکــم ش نــرود، قطعــا از آن هــا 
نــام نخواهــم بــرد! تفــاوِت دیگــری هــم دارد ایــران بــا فرانســه، آن هــم یحتمــل ســرک کشــیدِن مشــترِی میــِز کنــاری اســت 

ــاپ! ــِش لپ ت ــه ی نمای روی صفح
قطعــا تایــپ کنیــد! بــا خــودکار و مــداد نوشــتن، در نوشــتِن حرفــه ای ســنتی منســوخ اســت. گوســتاو فلوبــر صــد ســاِل پیــش . 3

ــد کــه  ــاب خــرده می گیرن ــا آب و ت ــی ب ــده ام بعضی هــا خیل ــر تایــپ می کــرده اســت... دی ــا ماشــیِن تحری ــواری را ب ــادام ب م
پــس تکلیــِف رقــِص قلــم بــر کاغــذ چــه می شــود و... مــن هــم خیلــی وقت هــا هــوِس بــوی روغــِن حیوانــِی خالصــی می کنــم 
ــپ  ــزرگ... تای ــه ی مادرب ــه ی هشــتِی خان ــتند در صندوق خان ــد و می گذاش ــاه می آوردن ــی از کرمان ش ــای روی ــوی دبه ه ــه ت ک
کــردن، فشــار روی انگشــت ها را تنظیــم می کنــد حــال آن کــه بــا دســت نوشــتن، در ســاعاِت طوالنــی باعــِث آرتــروِز گــردن 
و دســت می شــود. از تشعشــِع مانیتورهــای جدیــد هــم نهراســید. مــن پانــزده ســاِل پیــش وقتــی بــا مانیتورهــای قدیمــی غیــِر 
مســطح، مشــغوِل نوشــتِن "مــن او" بــودم، بعــد از چنــد روز نوشــتِن مــداوم، مجبــور شــدم از کــرِم ضِدآفتــاب اســتفاده کنــم 
بــرای درمــاِن ضایعــاِت پوســتی حاصــل از تشعشــع. صــورت م شــده بــود مثــِل صــورت اســکی بازان و کوه نــورداِن حرفــه ای. 
ایــن را نوشــتم تــا توضیــح دهــم، بــا ایــن کــه پوســِت صــورت م غلفتــی درآمــده بــود، چشــم م هیــچ آســیبی ندیــده بــود... چــرا؟ 

ــا حــروِف تیتــر می نوشــتم. چــون حــروِف نرم افــزاِر نــگارش را درشــت می گرفتــم! یعنــی متــن را ب
ــِگ . 4 ــل و کلن ــا بی ــه ب ــه چه گون ــد ک ــودکان را دیده ای ــاحل ک ــاِر س ــم کن ــد! نمی دان ــتیکي کار نکنی ــِگ پالس ــل و کلن ــا بی ب

ــم در  ــور می کن ــودم را تص ــه خ ــن همیش ــا م ــما، ام ــاِن ش ــازند و... دور از ج ــه می س ــد و قلع ــازی می کنن ــتیکی ب پالس
ــم، در  ــگاه می کن ــش ن ــای تی تی ــن بچه ه ــه ای ــتاده ام و ب ــار ایس ــون آن کن ــا فرغ ــه ب ــال ک ــه ی اریجین ــک فعل ــِت ی قام
ــی و  ــِز دولت ــد، جوای ــی، نشســت های نق ــه جلســاِت ادب ــن ب ــد... م ــم بزن ــار صدای ــر لحظــه معم ــه ه ــران م ک ــه نگ ــی ک حال
ــاِن  ــاد و... -دور از ج ــس و کِل وزارِت ارش ــِی مجل ــیوِن فرهنگ ــای کمیس ــات، طرح ه ــِی مطبوع ــای ادب ــی، صفحه ه غیِردولت

شــما- همین جــوری نــگاه می کنــم.
ــه نگیــرد، دیگــر . 5 ــِت راننده گــی، حقــوق بگیــرد و از مســافر کرای راننــده ي تاکســي حقــوق نگیــرد! اگــر راننــده ی تاکســی باب

دنبــاِل مســافر ســوار کــردن نخواهــد بــود. تــوی تاکســِی نوشــتن، مخاطــب بایــد ســوار شــود، مخاطــِب واقعــی. ایــن را بــه 
تفصیــل در "نفحــات نفــت" توضیــح داده ام.

ــرآن و . 6 ــا ق ــم ی ــوش می کنی ــیقی گ ــتن، موس ــِع نوش ــا موق ــد م ــا می گوین ــنیده ام بعضی ه ــید! ش ــس نکش ــتن، نف ــِن نوش حی
مداحــی می شــنویم. گــوش دادن، خــود یــک کار اســت، نوشــتن هــم کاری دیگــر! بــه قــوِل فضــال و علمــای علــِم رایانــه، 
ــا  ــه می کــردم کــه حت ــم. اگــر می شــد توصی ــد نیســتم کار کن ــه ای بل ــد وظیف ــی تســکینگ" و چن مــن آن قدرهــا هــم "مالت
اعمــاِل غیــرارادی مثــِل تنفــس را هــم حیــِن نوشــتن، تعطیــل کنیــد. حــاال کــه نمی شــود بایســتی اقــرار کنــم کــه مــن عــالوه 
بــر نفــس کشــیدن، حتمــا فنجــاِن بزرگــی از قهــوه -و جدیدترهــا چــاِی ســبز- جلــِو دســت م هســت تــا گاهــی بــه صــورِت 

غیــرارادی لبــی تــر کنــم!
ــد. . 7 ــه کار نمی آین ــگارش ب ــِن ن ــوی، حی ــاِت معن ــایِر تجربی ــام و س ــی و اله ــود! وح ــی نمی ش ــما وح ــن و ش ــه م ــفانه ب متاس

بنابرایــن بــه جــای ایــن کــه حیــن نوشــتن، بــه ایــن موضوعــات بیاندیشــید، ســعی کنیــد در زنده گی تــان آدِم خوبــی باشــید؛ 
ــد! ــد نمایان ــان را خواهی ــارِب معنوی ت ــان را و تج ــتن، خودت در نوش
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ــِط . 8 ــد از ضب ــای آن می توانی ــه ج ــون ب ــرا؟ چ ــد! چ ــنده  ی ام روزی نمی آی ــه کاِر نویس ــر ب ــداد، دیگ ــت و م ــه ی یادداش دفترچ
ــد. ایــن وســیله  ــان اســتفاده کنی ــِط صــوِت داخــِل تلفــِن هم راه ت ــِی ضب ــده ی اجرای ــر از آن از پرون صوت هــای کوچــک و به ت
ــوردی هــم از  ــِن صخره ن ــد در حی ــن اســت کــه می توانی ــِط صــوت ای را همیشــه بایســتی هــم راه داشــته باشــید. حســِن ضب
آن اســتفاده کنیــد، بــه خــالِف دفترچــه ی یادداشــت! قبــال بــه جــای صخره نــوردی، راننده گــی را نوشــته بــودم کــه بیش تــر 

ــردم!! ــاش ک ــی جابه ج ــی و راننده گ ــرِس راه نمای ــا از ت ــه اســت، ام مبتالب
ــت گاه های . 9 ــی، دس ــای قدیم ــد! اتومبیل ه ــدن الزم داری ــرم ش ــرای گ ــی ب ــی، زمان ــت گاه های فتوکپ ــِل دس ــم مث ــما ه ش

زیراکــِس قدیمــی و خیلــی چیزهــای قدیمــِی دیگــر، زمانــی الزم دارنــد بــرای وارم آپ و بعــد می تواننــد راه بیافتنــد. مــن هــم 
بــه عنــواِن نویســنده ای نــه چنــدان قدیمــی، چنیــِن زمانــی الزم دارم بــرای نوشــتن. معمــوال دو تــا چهــار ســاعت، زمــاِن گــرم 
ــد، ور مــی روم. مثــال  ــد مــرا از نوشــتن دور کن ــر می توان ــه هــر چیــزی کــه بعدت ــن مــدت، کمــی ب شــدِن مــن اســت. در ای
ــواب  ــا را ج ــم. نامه ه ــیده گی می کن ــب رس ــای واج ــه تلفن ه ــم. ب ــال می کن ــاِر روز را دنب ــم. اخب ــک می کن ــام را چ ای میل ه
ــه جــز نوشــتن! پــس از آن حــدوِد یــک  ــدارم ب ــم دیگــر هیــچ کاری ن ــا کمــی در جــا مــی دوم... و بعــد می بین می دهــم. حت
ســاعت هــم مطالــِب قبلــی و روزهــای پیــش را می بینــم و بعــد نیــم ســاعت تــا یــک ســاعت می نویســم... اگــر روزی کم تــر 
از چهارســاعت زمــان داشــته باشــم، اصــال بــه نوشــتن فکــر نمی کنــم. چــون می دانــم راه انداختــِن چیزهــای قدیمــی بــدوِن 
ــچ  ــید! هی ــر از دی روز باش ــر روز به ت ــد ه ــه بای ــد ک ــان باش ــو یادت ــد! از آن س ــار باش ــد زیان ب ــدر می توان ــدن چه ق ــرم ش گ
کســی از شــما نمی پرســد کــه چــرا کتــاِب جدیدتــان منتشــر نشــده اســت. شــما –بــه قــوِل بیمه گرهــا- خویش فرمــا هســتید. 
نــه کارگریــد و نــه کارمنــد و نــه کارفرمــا. پــس مجبوریــد خودتــان، خودتــان را ارزیابــی کنیــد. مــن مقــدار نوشــتِن روزانــه ام 
را –ایــن روزهــا خیلــی راحــت و بــا کمــِک نرم افــزاِر ورد- بررســی می کنــم و روی نمــوداری جلــِو چشــم م در فایــِل اکســلی 
ــه  ــر ک ــته ام. جوان ت ــه نوش ــد کلم ــر روز چن ــم ه ــا ببین ــم ت ــب می کن ــرم- نص ــواِر دفت ــا روی دی ــک تاپ -قدیم تره روی دس
بــودم نمودارهــای ســاعتی هــم داشــتم کــه خیلــی بــه مــن کمــک کردنــد تــا بدانــم در چــه ســاعاتی از روز به تــر می نویســم. 
مثــال دریافتــم کــه پیــش از ناهــار خیلــی خــوب می نویســم. بنابرایــن صبحانــه را دیــر می خــورم و ناهــار را تــا غــروب عقــب 

ــدازم. بدیهــی اســت کــه در ایــن مــدت تمــاِم طــرِق ارتباطاتــی! را هــم مســدود می کنــم.  می ان
حضــرِت اســتادی وجــود ندارنــد! ســرتان را گــول نمالنــد کــه متن تــان را پیــش از چــاپ بایــد بــه اســتاد بدهیــد و بایــد زانــوی . 10

ادب بــه زمیــن بزنیــد و کتــاب اگــر تقریــظ نداشــته باشــد، کتــاب نیســت و... . حضــرِت اســتاد تــوی قفســه ی کتاب خانه هــا 
هســتند، بخــِش کالســیک ها!!

ایــن ده فرمــان کــه نوشــتم، فقــط آداِب نوشــتن اســت، نــه مربــوط اســت بــه "چــه نوشــتن" و نــه مربــوط اســت بــه "چه گونــه نوشــتن" کــه ایــن 
هــر دو را آموختنــی –بــه معنــای مدرســی نمی دانــم.

آموزِش داستان نویسي به زباِن ساده 
)قسمِت اول(

حتــا دو زار هــم بــه آمــوزِش داستان نویســي بــه ایــن شــیوه ي مرســوم اعتقــاد نــدارم. ایــن کــه بنشــیني و جلســه بــه جلســه، طــرح و پي رنــگ 
و شــخصیت و... تدریــس کنــي و بعــد هــم شــاگرداِن محتــرم را واداري کــه بنشــینند و انشــا بنویســند. آمــوزِش تکنیــک شــاید امــري ناممکــن 

نباشــد، امــا مطمئــن باشــید، آمــوزِش هنــر، روِح هنــر، ناممکــن اســت.
نویســنده فقــط بــر اســاِس یــک فشــاِر درونــِي منبعــث از یــک نیــاِز بیرونــي، مي توانــد بنویســد و تــازه در صــورِت اقبــاِل مخاطــب شــاید بعدهــا 

اســِم نویســنده را رویــش بگذارنــد و تــو ایــن میــان فقــط بایســتي مراقــب باشــي تــا حلقــه ي اقبــاِل ناممکــن نجنبانــي.
ــي  ــدا وکیل ــد؟ خ ــه در آمده ان ــا ب ــن کالس ه ــتان نویس از ای ــد داس ــم. چن ــگاه مي کن ــي ن ــاي داستان نویس ــه کالس ه ــي ب ــال تجرب ــن کام م
بشــمارید! منصفانــه و از هــر طیــف... تــازه اگــر یــک اســتثنا هــم پیــدا کنیــد، جواب تــان مي دهــم کــه بابــا ایــن اســتثنا نقــِض قاعــده نمي کنــد و 
اصــوال تجربــه اي اســت ابطال ناپذیــر. از کجــا معلــوم کــه اگــر ایــن اســتعداد بــه ایــن کالس هــا نمي رفــت، همیــن و بــل بــه ز ایــن کــه هســت، 

نمي شــد؟!
چــاره اي نداریــم مگــر مالک هــاي تجربــي و محــِک آمــار! چنــد نفــر گــوِل ایــن آموزش هــا را خورده انــد و چــه تعــداد از فارغ التحصیــالِن ایــن 
ــي  ــن آموزش های ــوِل چنی ــد محص ــد در ص ــط چن ــر از متوس ــنده هاي باالت ــاِن نویس ــده اند؟ از می ــطي ش ــر از متوس ــنده ي باالت ــا نویس آموزش ه
ــاِن نویســنده گاِن فارغ التحصیــل از کالس هــاي داستان نویســي  ــر از متوســط در می ــه قــدري تعــداد نویســنده گاِن باالت ــا! مســلمان! ب هســتند؟ باب
کــم اســت کــه مــن قــول مي دهــم اگــر برویــم وســِط خیابــان و بــه طــوِر اتفاقــي دو تــا اتوبــوس آدم جمــع کنیــم، در میــاِن آن هــا نویســنده گاِن 
به تــري بیابیــم! از آن طــرِف قضیــه، اصــال شــیوه ي آمــوزِش آکادمیــک، بــراي تربیــِت نیــروي متوســط اســت نــه بــراي تربیــِت نیــروي ســرآمد. 
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فرامــوش نکنیــد کــه ادبیــات عرصــه ي آدم هــاي متوســط نیســت.
خانمــي ســي و چنــد ســاله در حــوزه ي هنــري آمــده بــود پیــش مــن و قصــه اي داده بــود. بــه زحمــت بــه او رســاندم کــه قصــه بســیار ضعیــف 
اســت. جوابــم داد کــه نــه تــرم داستان نویســي خوانــده ام. همــه ترم هــا بــا نمــره ي الــف پــاس شــده اســت. آن وقــت تــو بــه داســتاِن مــن ایــراد 
ــه داري  ــا خان ــزي حت ــال آش پ ــرق، مث ــال مهندســِي ب ــال پرســتاري، مث ــي کارشناســِي ارشــد در رشــته ي مث ــرم یعن ــه ت ــري؟! مســلمان! ن مي گی
ــا  ــن کالس ه ــت؟ در همی ــي پاسخ گوس ــه کس ــت. چ ــده اس ــف ش ــي اش تل ــال از زنده گ ــج س ــي پن ــن آدم، یعن ــِر ای ــرم عم ــه ت ــه داري... ن و بچ
ــط...  ــه ي متوس ــک قص ــغ از ی ــد و دری ــف کرده ان ــر تل ــت عم ــال اس ــزده س ــه پان ــم ک ــه اي هایي- داری ــه آقاجلس ــه اي هایي -و البت خانم جلس

ــد. ــي مي گذارن ــهرداري! کالِس داستان نویس ــا در ش ــجد، حت ــوزه، در مس ــاد، در ح ــت در ارش آن وق
في الفــور مي پرنــد وســِط حــرِف آدم کــه در همه جــاي دنیــا چنیــن آموزش هایــي هســت. اوال باشــد! بــه مــن چــه دخلــي دارد؟ دومــا، در ایــاالِت 
متحــده اش درســت اســت کــه کالس هــاي آمــوزِش نویســنده گِي خــالق در دانــش گاه دارنــد، امــا ایــن دوره هــا را نگذاشــته اند کــه کســي چیــز 
یــاد بگیــرد. دوره گذاشــته اند کــه نویســنده بتوانــد بــه ازاي جلســه اي پولــي بگیــرد و از آن طــرِف قضیــه در ایــاالِت متحــده بــا وابســته کــردِن 

نویســنده و روشــن فکر بــه دانــش گاه، عمــاًل بــه لحــاِظ سیاســي، یــارو را اختــه مي کننــد. 
این جــا هــم شــاید همیــن ضــرورِت مالــي باعــث ایــن همــه کالس در فرهنگ ســراها و مســاجد و الــخ شــده باشــد. امــا مشــکل چیــز دیگــري 
ــًا خالقیــِت نوشــتِن  ــا بفهمیــد کــه یک ســري آدِم حرفــه اي تدریــِس داستان نویســي مي کننــد، کــه عمدت اســت. میــاِن مدرســان آمــار بگیریــد ت
داســتان را ندارنــد. کم تــر از بیســت درصــِد مدرســان قصه نویســاِن زنــده هســتند! یعنــي ترجمــه ي ایــن روش کــه در ینگــه دنیــا بــراي کمــک 

بــه نویســنده جماعــت درســت شــده بــود، در ایــران حتــا ایــن فایــده را نیــز نــدارد. فایــده اش مــي رود در جیــِب دودوزه بــازاِن حرفــه اي...
صدایــش را در نیاوریــد. غــِم نــان اگــر نباشــد -کــه همیشــه هســت، نویســنده اي بــه ســراِغ آمــوزِش داستان نویســي خواهــد رفــت کــه دوره ي 

خالقیتــش ســپري شــده باشــد و گرفتــاِر شــهوت مریدبــازي شــده باشــد. یعنــي بــه جــاي مخاطــب، چشــم بــه مریــد داشــته باشــد.
***

ــه قــوِل منطقیــون فاقــِد شــیئ معطــِي شــیئ  ــه مي کنــد. ب ــدِن داســتان کســِب تجرب بگذریــم. مــن اعتقــاد دارم داســتان نویس فقــط از راِه خوان
ــوت  ــي کــه بیشــاپ و آلی ــرت و پالهای ــه عــوِض پ ــي ب ــي داســتان نویس نخواهــي شــد. و اگــر داســتان بخوان ــا داســتان نخوان نخواهــد شــد. ت
ــر  ــاژه ه ــوِل پی ــه ق ــه ب ــن ک ــوش نک ــت. و فرام ــي آموخ ــود خواه ــد، خ ــت مي دهن ــا تحویل ــدِي همین ه ــان از جمع بن ــاي وطني ش و ترجمه ه
آموزشــي لــذِت یــک کشــف را از تــو خواهــد گرفــت. بخــوان کــه لــذت ببــري، آن زمــان حتمــا خواهــي آموخــت، آن زمــان حتمــا کشــف خواهــي 

کــرد.
ــه محــِض مطالعــه ي محتویــات!ِ "صــد"  ــان آمــاده کــرده ام. ب ــه هــر رو قســمِت اول از کالِس آمــوزش داستان نویســي را در فایــِل صــد براي ت ب
ــاِن  ــر بی ــه ي هن ــد، وظیف ــوش نکنی ــتم. فرام ــوح بفرس ــده ي دویســت )قســمِت دوم( را روي ل ــا پرون ــد ت ــام بگذاری ــا پیغ ــن ج ــد در همی مي توانی
حقیقــِت مکتــوم اســت. شــاید پــس از مطالعــه ي محتویــاِت "صــد" بــه ایــن نتیجــه برســید کــه حرفــي بــراي نوشــتن نداریــد. در ایــن صــورت 

ــِل تفکیــک باشــیم!!!(  ــًا قاب مطمئــن باشــید کــه هــم شــما ســود برده ایــد، هــم بنــده و هــم ادبیــات )اگــر اصالت

آموزش داستان نویسي به زباِن ساده
)قسمِت دوم(

پیش تــر قســمِت اوِل ایــن آمــوزِش گام بــه گام را بــه زبــاِن ســاده شــرح داده بــودم. در انتهایــش رســیده بودیــم بــه پرونــده ي صــد کــه صدتایــي 
داســتان در آن معرفــي کــرده بــودم و حــاال تعــداِد زیــادي -بیــش از صــد- نامــه و پیــام داشــته ام کــه بســیاري منتظــِر پرونــده ي دویســت و مشــابِه 
آن هســتند. و ایــن قلــم هرگــز پرونــده ي دویســت را رو نخواهــد کــرد! روشــن اســت، اگــر کســي صــد رمــان خوانــده باشــد بــه درجــه اي از اجتهــاد 
خواهــد رســید کــه صــد تــاي بعــدي اش را خــودش انتخــاب کنــد و بــه حــرِف هم چــو منــي نــرود! و البتــه در ایــن میــان گه گــداري اگــر کاري 

خــوب بخوانــم حتمــًا معرفــي اش خواهــم کــرد کــه ســنتي اســت مانــدگار و دوست داشــتني در میــاِن اهــِل کتــاب!
اما قسمِت دوِم آموزِش داستان نویسي برمي گردد به یک آبشخوِر دیگِر نویسنده. به همان اهمیت مطالعه. شاید هم بیش تر...

 

***
ــِن  ــن دو حس ــره. ای ــاي روزم ــرِت عادت ه ــي چ ــد و دوم، پاره گ ــي جدی ــا تجارب ــورد ب ــاِل برخ ــن دارد. اول، احتم ــم دو حس ــِت ک ــفر، دس س

ــت... ــد و کیفی ــدا و مقص ــارغ از مب ــتند. ف ــفري هس ــر س ــده ي ه تضمین ش
ــه  ــود ک ــاورم نمي ش ــم. ب ــر مي گوی ــمش را دقیق ت ــن اس ــت. م ــي نیس ــل کاف ــد. و اه ــفر نباش ــِل س ــي اه ــه داستان نویس ــود ک ــاورم نمي ش ب
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داستان نویســي مــرده ي ســفر نباشــد. و تــا واعــِظ غیِرمتعــظ نباشــم، بگــذار همیــن حــاال یکــي-دو تکــه از دفتــر خاطراتــم را بــه لطــِف کنترل+ســي 
اضافــه کنــم:

ــزم  ــم روزي در مغ ــه مطمئن ــري ک ــا تصاوی ــي... ب ــر راننده گ ــد کیلومت ــزار و پانص ــم از ده روز و چهاره ــران. ک ــیده ایم ته ــه رس ــته و کوفت خس
منفجــر خواهنــد شــد... تقریبــًا همــه ي جاده هایــي را کــه در ایــن ســفر پیمودیــم، پیش تــر رانــده بــوده ام. بــه جــز تکــه ي چابهــار بــه جاســک، از 
بریده گــي کنــارک بــه بعــد کــه مي خــورد در دِل کویــر و جایــي بــود کــه هیچ زمانــي پایــم بــه آن جــا نرســیده بــود. بــا ایــن همــه در هیچ کــدام 

ــردِن روزمره گــي... ــان ب ــي از می از تکه هــاي مســیر، کســالِت تکــرار نداشــتم. ســفر، یعن
مثــال یــادم مي آیــد کــه پانــزده ســاِل پیــش از میانــه ي کویــر شــبي رســیدیم بــه جیرفــت و چه قــدر کیــف کردیــم از ایــن هندوســتاِن ایــران بــا 
آن بــوي بهارنارنج هایــش. و ایــن بــار ســاعِت دو بعــد از ظهــر از مینــاب رفتیــم جیرفــت و کمــاکان منتظــر بودیــم همان قــدر لــذت ببریــم کــه 
نشــد! کامــال بــه خــالِف ایرانشــهر کــه دو ســاِل پیــش در ســفري رســمي بــه آن شــهر رفتــه بــودم و نپســندیده بودمــش و ایــن بــار وقتــي بعــد 

از چهارصــد کیلومتــر رانــدِن در کویــر -بعــد از بــم- رســیدیم بــه ایرانشــهر خیــال مي کردیــم کــه بــه بهشــت رســیده ایم... 
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)عیــِن متــِن خاطــرات( تحمــِل شــهر مشــکل شــده اســت. بــوي ادوکلــِن آپیــوِم اریژینــال بدجــوري مشــاِم آدمــي را مــي آزارد و حتمــا مي دانــي 
کــه آپیــوم یعنــي همــان شــفاي زرِد افغان هــا! کمــي هــم گرســنه ایم. مي رویــم داخــِل تنهــا رســتوراِن شــهر. بــا مدیــِر رســتوراِن ... کــه بلوچــي 

ــد: ــد. مي گوی ــش مي آی ــا و... خوش ــاالرزهي ها و ریکي ه ــم، س ــف مي پرس ــِل مختل ــف و قبای ــه ام. از طوای ــرم گرفت ــوش ذوق گ ــت خ اس
- خوب واردي ها...

بعد پاس دارها را نشانش مي دهم که هر کدام یک کالشینکِف تاشو دست گرفته اند و جلیقه ي ضِد گلوله پوشیده اند. مي پرسم:
- شهر را مي گویند ناامن است. 

جواب مي دهد:
- نه! شایعه مي کنند. بیِن قبایل دعوا هست، روزي سه چهار تا از قبیله هاي هم مي کشند اما شهر الحمدهلل امن است!

)و تو داستاني تر از این چه مي خواهي؟(
ســِر غــذا کــه بودیــم یکــي هــم پیدایــش شــد کــه از دور داد مــي زد دولتــي اســت و آمــده اســت در تنهــا رســتوراِن شــهر غذایــش را فاکتــور 
کنــد بــه بیت المــال. بــا کــت و شــلوار و پیراهــِن یقــه ســه دکمــه اي. بــا همــان آرامــش و رســمیت، غــذا مي خــورد و پشــِت مبایلــش بلنــد بلنــد 

توضیــح مــي داد کــه:
- شــش تــا جنــازه ي بــي ســر و صاحــب هــم از بزمــان آورده انــد. از تصادفــي چیــزي آوردندشــان. درب و داغــان بودنــد. چنــد تایــي هــم مرافعــه 

کرده انــد کــه یکــي تلــف شــده و...
بعد لحظه اي از پشِت خط اجازه مي گرفت و به مدیر رستوران مي گفت:

- بي زحمت یک نوشابه ي اضافه بفرستید!
غذا توي دهان مان ماسیده بود!

ــو!  ــدازي یک ه ــت نیان ــه زحم ــود را ب ــود خ ــي! بي خ ــدا مي کن ــي پی ــتاد فالن ــک و کالِس اس ــوزِش فالن کس ــاِب آم ــا در کت ــا را حتم )و این ه
چهارهــزار و پانصــد کیلومتــر راه بکوبــي کــه چــه؟(
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ــتکیم!  ــد مس ــي مي گوین ــان بپرس ــه ازش ــي ک ــر آدرس ــي ه ــد. در ثان ــاف را کاف مي گوین ــت. اوال ق ــنیدني اس ــم ش ــا ه ــِن بلوچ ه ــتکیم گفت مس
داخــِل اســکله ي صیــادِي جاســک بودیــم. شــهري کــه تــِه دنیاســت و بــه قــوِل ســرباِز نیــروي انتظامــي اش آخــِر جهنــم! مامــوري ایســتاده بــود 
کنــاِر پیرمــردي صیــاد. پرســیدیمش راِه مینــاب را. بلــوچ في الفــور گفــت مســتکیم! مامــور چپ چــپ نگاهــي کــرد و ســوار بــر موتــور شــد و نیــم 
ســاعت پیــچ و واپیــچ راه نمایي مــان کــرد تــا رســیدیم بــه جــاده! و ایــن هنــوز حــاِق حقیقــِت مســتکیم نیســت. بایــد در دِل کویــر مانــده باشــي و 
طوفــاِن شــن بلنــد شــده باشــد، میانــه ي کهیــر و بیلــرف و بپرســي جاســک از کــدام سوســت؟ تــا بلــوچ کویــر را نشــانت بدهــد و بگویــد مســتکیم! 



4344

بعــد بگویــي کــه رفتــه ام و برگشــته ام، ســر دوراهــي از کــدام راه بایــد بــروم؟ و او دوبــاره بگویــدت مســتکیم! تــا بفهمــي حــاِق حقیقــِت آن را.
و حاال خوش و خرم در مهمان سراي جهان گردِي میناب نشسته ام با کلي تصویر که مي دانم روزي در سرم منفجر خواهند شد.

دیــروز تــا ظهــر چابهــار بودیــم. چهــار تحویــِل ســال بــود و مــا تــا بعــد از ظهــر گرفتــاِر لبــاِس بلوچــِي هم ســفِر معمرمــان بودیــم کــه خــودش 
ســه هزارتومــان پــوِل دوخــت بــرده بــود و هــزار تومــان پــوِل بنــِد تنبانــش شــده بــود! 

همــه گفتنــد کــه نرویــد بــه جاســک! یکــي گفــت حیــِف ماشــین تان نیســت؟ دیگــري گفــت نــه ســاعت راه اســت، آن یکــي گفــت شــش ســاعت 
و دیگــري گفــت راحــت دو ســاعت و نیمــه مي رســید، مســتکیم اگــر برویــد زود مي رســید! بــه هیــچ حرفــي نمي شــد اطمینــان کــرد. بــه امیــِد 
خــدا راه افتادیــم. ســه بــود بــه گمانــم. ســیصد و بیســت تــا داشــتیم بــه جاســک کــه پدرمــان را در آورد. نزدیکي هــاي کنــارک کــج کردیــم بــه 
ســمِت کهیــر. جــاده ي ســاحلي کنــاِر کنــارک را آب بــرده بــود کال! یعنــي تبدیــل شــده بــود بــه یــک خــِط زائــد پاییــِن نقشــه. رفتیــم کهیــر و 
طوفــاِن شــن شــروع شــد. گاهــي وقت هــا ده متري مــان را نمي دیدیــم امــا مجبــور بودیــم صــد و بیســت تا برویــم تــا بــه شــب نخوریــم. ســرعت 
ــه یــک فرورفته گــي، مــي زدم روي ترمــز. بعضــي وقت هــا بریده گــي طــوري  ــاد ب ــا، ناگهــان چشــمم مي افت ــه صــد و شــصت ت را مي رســاندم ب
بــود کــه بایــد دنــده عقــب مي رفتــم و مي انداختــم روي گوشــه هاي چاله هــا. یکــي دو جــا را اگــر نایســتاده بــودم ماشــین قطعــًا چــپ مي کــرد. 
بــه یــک دو راهــي رســیدیم. از راِه تمیزتــر رفتیــم کــه فهمیدیــم فرعــي بــوده امــا تــازه بــه ش رســیده بودنــد. برگشــتیم ســِر دوراهــي و ایســتادیم 
تــا ماشــیني رد شــود و از او مســیر را بپرســیم. عاقبــت بعــد از ده دقیقــه توقــف از بنده خدایــي مســیر را پرســیدیم و راه افتادیــم. ده متــر، دقیقــا 
ــود و در  ــي بلوچــي ســاخته ب ــود و صندل ــود و دســت مالش را دوِر پاهایــش گــره زده ب ــاِر کپــري نشســته ب ــود کن ــر، بلوچــي خاک آل ده متــر جلوت

قابلمــه اي آب مي فروخــت! طوفــاِن شــن او را از چشــِم مــا مخفــي کــرده بــود!
تحویــِل ســال را تــوي ماشــین بودیــم. پیــاِم آقــاي خاتمــي را نیــز از صــداي بلوچســتان شــنیدیم. پیامــي کــه ده کیلومتــري طــول کشــید. خاکــي 

و مملــو از طوفــاِن شــن! 
نمي شــد بایســتیم. چــاره اي هــم نداشــتیم. پلوماهــي را هم ســفران در حــاِل حرکــت خوردنــد. ماهــِي شــوریده ي دریــاي عمــان را کــه از اســکله ي 
صیــادِي رمیــن همیــن صبــح خریــده بودیــم. چــاره اي نداشــتیم نمي توانســتیم بایســتیم تــا بخوریــم. از تــرِس مانــدِن شــب در بیابــان. بــه حــرِف 
ــان داد  ــي اش شــدیم جواب م ــه پاپ ــاد ک ــراب اســت. زی ــا جاســک خ ــت راه ت ــن مي گف ــِپ بنزی ــرد. مســووِل پم ــان ک هیچ کــس نمي شــد اطمین

ــه ام.  ــر نرفت ــرِي این جــا بیش ت ــاد کیلومت ــا هفت گفــت مــن ت
ســه رودخانــه داشــتیم در مســیر کــه هــر ســه پــل نداشــت! پــس بایــد مي ایســتادیم، پاچه هــا را بــاال مي زدیــم، مي رفتیــم داخــِل آب و اگــر آب 
تــا زیــِر کمرمــان بــود، ماشــین را در همــان مســیر مي راندیــم. یــک جــا هــم ســمندي -تنهــا اتومبیــِل ســواري غیــر از مــاِل مــا در آن کویــر- گیــر 
کــرده بــود تــوي آب. انــگار وســِط مســیِر رود، جایــي دهــان بــاز کــرده بــود و ســمند را گاز گرفتــه بــود. مــرد بــا کاســه اي ســعي مي کــرد آب هــا 
را بیــرون بریــزد. از آن طــرف زن زارزار گریــه مي کــرد. تویوتــاي وانتــي خواســت کمکــش کنــد. طنــاب انداختیــم و بکســل کردیــم. شــد غالمــي 
ــم،  ــم و رفتیــم کمــک. هــل دادی ــاال زدی ــا هم ســفِر معمــر پاچه هــا را ب ــر کــرد. ب ــا هــم گی ــرد! تویوت کــه آِب جــو آرد، آِب جــو آمــد و غــالم بب
افاقــه نکــرد. هم ســفر فریــاد کشــید: یــا عـــ... یک هــو تبدیلــش کــرد بــه یــا هــو!!! کلــي خنــده ام گرفتــه بــود. وســِط آن همــه اهــِل تســنن البتــه 
کاِر درســتي کــرده بــود. خودشــان یکــي مي گفــت بســم  اهلل، دیگــري مي گفــت یاکریــم کــه در ذهــِن مــا کبوتــري بــود ریقــو و یکــي دیگــر هــم 
ــوم  ــه نکــرد! معل ــه افاق ــک، دو، ســه... و البت ــوژي ســکوالر گفــت ی ــا متدل ــت هم ســفِر معمــر ب ــه یکــي از اقطابِ شــان قســم مي خــورد. عاقب ب

اســت کــه تــا یــا علــي نگویــي کار جلــو نمــي رود.
ــت.  ــا وان ــر سرنشــیناِن دو-ســه ت ــي هفت-هشــت نف ــم یعن ــه مي گوی ــردم ک ــد. م ــردم زِن ســمندي را در آوردن ــص، م ــِص بی ــن حی ــوي همی ت
ناگهــان دیدیــم خــاوري از راه رســید. خوش حــال شــدیم. مــن و هم ســفِر معمــر دویدیــم کــه یــارو را نگهــش داریــم. چنــد نفــري دیگــر نیــز. امــا 
یــارو معطــل نکــرد. گازش را گرفــت و رفــت. چنــد تایــي از جاافتاده هــاي محلــي هــم اصــال جلــو نیامدنــد. بــه هــر رو نماندیــم تــا ببینیــم عاقبــِت 
ســمندي را. پشــِت ســر یکــي از اهالــي رفتیــم و رودخانــه را بــا صلــوات و نــذر و نیــاز رد کردیــم. و چه قــدر ســخت بــود ایــن کار. مــن کــه پشــِت 
ــِط راه  ــد. وس ــي راه مي چرخی ــرخ راه و ب ــِل آب و چ ــد داخ ــا در مي رفتن ــِر چرخ ه ــنگ ها از زی ــوه س ــریدم. قل ــخ مي س ــگار روي ی ــودم ان ــان ب فرم
کامیــون را گرفتیــم، بــوِق خفنــي برایــش زدم. محــل نگذاشــت. بــه رودخانــه ي بعــدي کــه رســیدیم ایســتادم وســِط جــاده تــا اگــر کامیــون آمــد 
پشــت مان گیــر کنــد و مجبــور شــود -در صــورِت لــزوم- مــا را در بیــاورد. پنــج دقیقــه ي بعــد رســید. معطــل نکــرد و انداخــت تــوي شــانه ي کــج 
و معــوج جــاده. پریــدم جلــوش. دو ســانتي ام زد روي ترمــز. گفتیمــش کــه بایســت. گــوش نکــرد و انداخــت روي کنــاره ي جــاده و ماشــیِن مــا را رد 
کــرد. هم ســفِر معمــر گفتــش کــه لوطــي صبــر کــن کــه اگــر مــا ماندیــم کمک مــان کنــي. گفــت دنبــاِل مــن بیــا رد مي شــوي. امــا از بدتریــن 

جــاي مســیر رفــت و مــا هــم بــا بدبختــي از کنــار ه ي دیگــري از مســیر رد شــدیم.
ــه  ــه هتــل داشــت، ن ــم بعــد از ایــن همــه مکافــات ســاعِت هفــِت شــب یــک ســاعت بعــد از تاریکــي رســیدیم جاســک. بنــدري کــه ن بگذری
مســافرخانه. جایــي پیــدا کردیــم بــه کمــِک ســتاِد نــوروزِي هــالل احمــر. فــردا پیرمــرِد قلیانــِي ســراي دار براي مــان توضیــح داد کــه خــاِن اشــراِر 
ــا  ــد و م ــا مي کنن ــاق جابه ج ــون قاچ ــا کامی ــا ب ــد، آن ه ــاق مي برن ــت قاچ ــا وان ــه ب ــه هم ــي ک ــه در حال ــتند ک ــه دو زن هس ــِي منطق قاچاق چ
تــازه دوزاري مــان افتــاد کــه آن کامیــون چــه کاره بــوده اســت کــه ســِر تحویــِل ســال گازش را گرفتــه بــود! واال صنــِف بني هنــدل ایــن قــدر 

نمي شــود! بي وجــدان 
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ــِل ســعیدي کیا. پانصــد نقشــه  گذاشــته اند در ســتاِد بازســازي و  ــل اســت. عق ــد عق ــي زاد را خوش حــال مي کن ــزي کــه آدم ــن چی ــم اولی ــوي ب ت
گفته انــد هــر کســي هــر کــدام را کــه مي خواهــد انتخــاب کنــد و وامــش را بگیــرد. وام هــم در چنــد مرحلــه. بــم را بــراي چندمیــن بــار اســت 
کــه بعــد از زلزلــه مي بینــم. در فاصلــه اي یک ســاله از آخریــن بــاري کــه دیدمــش، تغییــرات ســتودني اســت. ســاختِن یــک شــهر، کاري صعــب و 
پیچیــده اســت... مســجد جامــع نمــاز خواندیــم و یک بــاِر دیگــر ویرانه هــا را گشــتیم. مــدام نگاهــم بــه مردمــان بــود. احســاِس خویشــِي عجیبــي 

داشــتم بــا آن هــا...
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ــي.  ــِم اتوبان ــا ق ــدِن از تهــران ت ــال کنــي ران ــه خی ــم. امــا ن ــر رانده ای ــا حــاال حــدوِد 2700 کیلومت ــه نوشــتن. ت ــم از کجــا شــروع کنــم ب نمي دان
امــروز از جاســک آمدیــم تــا مینــاب. بــا جــاده اي مملــو از بــه قــوِل خودشــان موج نمــا و آب نمــا! هــر جــا رودي جــاده را بریــده بــود، جــاده پنــج 
شــش متــري پاییــن رفتــه بــود و مجبــور بــودي بیانــدازي در آن گــودي تــا دل و روده ات پیــچ بخــورد! و البتــه بــدا بــه حــاِل سرنشــینان چــرا کــه 
تــو را دیگــر ایــن بــاال و پاییــن رفتن هــا آزار نمي دهــد! ســِر ظهــر ســیریک بودیــم. بنــدِر ســیریک و آن جــا در مســجِد موقوفــه ي حــاج مهــدي 
صــراف زاده نمــازي بــه کمــر زدیــم. و عجــب مســجدي بــود. بــزرگ و دل بــاز و خوش ســاخت. بــه قــوِل هم ســفِر معمــر بــا کــِف کاشــِي ســرامیک 
کــه تــوي آن گرمــا خیلــي به تــر از ســنگ جــواب مــي داد و مغازه هــاي موقوفــه کــه درآمــدي جــاري را بــراي مســجد تضمیــن مي کــرد. میانــه ي 
راِه مینــاب بودیــم کــه یک هــو دیــدم چیــزي جلویــم پــرت شــد تــوي جــاده. در فاصلــه ي اقــال نیم متــري از زمیــن، وانتــي تویوتــا بــدوِن ترمــز 
از داخــِل خاکــي پــرت شــد تــوي جــاده. چهــار وانــت تویوتــا بــا صــد و بیســت تــا ســرعت از داخــِل خاکــي پیچیدنــد تــوي آســفالت؛ درســت در 
ــد  ــه قاعــده ي یــک متــر مکعــب. ندی ــًا ب ــود تقریب ــه ي پانصدمتــري بعــد از ایســِت بازرســي. پشــِت هرکــدام دو جعبــه ي بسته بندي شــده ب فاصل
ــرو. گازش  ــود. خوش شــتاب و ب ــم ب ــِر پای ــي زی ــد کــه اشــرارند. ماشــیِن خوب ــان و ســرعت و شباهت شــان مي شــد فهمی ــه  فرم از روي دســت ب
ــواده بودیــم.  ــا خان ــم کــه یک هــو ترســیدم. وانگهــي ب ــو بزن ــه فاصلــه ي ده متــري آخري شــان. مي خواســتم جل را گرفتــم و خــودم را رســاندم ب
ــا  بعدتــر هم ســفِر معمــر گفــت کــه کاش رفتــه بودیــم یکي شــان را از جــاده بیــرون انداختــه بودیــم. کــم از یــک کیلومتــر در جــاده راندنــد و ب
همــان ســرعِت صــد و بیســت تــا زدنــد بــه بیابــان. تــا هفت-هشــت-ده کیلومتــر مسیرشــان از گــرد و خاکــي کــه بــه هــوا بلنــد مي کردنــد پیــدا 
بــود. بعــد رســیدیم بــه یــک ایســِت بازرســي! بــرادران را توضیــح دادیــم کــه اشــرار پیچیدنــد بــه ســمِت دریــا و خــالص! درجــه دار و ســرباز بــه 
قــدري خوش حــال شــدند کــه نگــو و نپــرس! از یــک کمیــِن دیگــر هــم نــه قاچاق چي هــا کــه آن هــا جــاِن ســالم بــه در بــرده بودنــد. یکي شــان 
بــه مــا گفــت دزِد نگرفتــه پادشاســت و هم ســفر زود جوابــش داد کــه عجــب تاج بخش هایــي هســتید شــما! و ســرباز بــه درجه دارهــا گفــت کــه 
اشــرار رفته انــد و همــه خوش حــال شــدند. حــاال مي توانســتند بــا ســرعِت بیســت کیلومتــر در ســاعت بیاندازنــد تــوي جــاده و بــه نبســتِن کمربنــد 
ــود...  ــي ب ــم کلنجــار مي رفتــم کــه کاش مي شــد راننــده ي اشــرار بشــوم. عجــب شــغِل پرهیجان ــد! و مــن تمــاِم مــدت داشــتم در دل ــر بدهن گی
مثــِل فیلــِم معــروِف درایــور! و ایــن یعنــي یــک اتفــاِق بــد کــه در ایــن ملــک راننده گــي اشــرار لذت بخش تــر باشــد از انجــاِم وظیفــه در نیــروي 
انتظامــي... انصافــًا راه رفتــن بــا ســرعِت بیســت کیلومتــر در ســاعت بــا چــراِغ گــرداِن روشــن ولــو بــا بنــِز الگانــس، چــه لذتــي دارد در مقابــل 

هیجــاِن ســرعِت بــاالي صــد و پنجــاه در دِل کویــر؟!
ــا؟  ــد. کج ــد آم ــه کارم خواه ــا روزي ب ــه یقین ــن ک ــراي م ــي ب ــه اي حقیق ــفر. تجرب ــن س ــراِت ای ــت از خاط ــري اس ــتم عش ــه نوش ــا ک )و این ه
ــم کــه داســتان نویس اگــر مــرده ي ســفر نباشــد، داســتان نویس نیســت!  ــم! امــا خــوب مي دان ــم! کــي؟ نمي دان ــم! کــدام بخــش؟ نمي دان نمي دان

ــه همــه ي کالس هــاي داستان نویســي( ــرام ب ــِم احت ــا تقدی -ب
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ضمیمه شماره 3
توضيحاتانتشاراتنويسندهنام كتابرديف

زندگی نامه ی حضرت امام)ره( ]2 جلد[سوره مهرنادر ابراهيمیسه ديدار با مردی كه از فراسوی باور ما می آيد1
زندگی نامه ی مالصدراروزبهاننادر ابراهيمیمردی در تبعيد ابدی2
زندگی نامه ی ميرمهنا ُدغابی ]۵ جلد؛ سه مجلد[روزبهاننادر ابراهيمیبر جاده های آبِی سرخ3
سفرنامه ی افغانستانافقرضا اميرخانیجانستاِن كابلستان4
نقد فضای علمی-آموزشِی دانشگاه ها ]مقاله بلند[قديانیرضا اميرخانینشت نشاء۵
داستان بلندنيستانرضا اميرخانیاز به۶
حاشيه نگاری از سفر آقا به سيستان و بلوچستان قديانیرضا اميرخانیداستان سيستان۷
حاشيه نگاری از سفر آقا به سمنان ميراث اهل قلم-هزار و سيصد و سمنان8

خاطرات يك زِن فلسطينی از زندگی در مناطق اشغالیروايت فتحسعاد اميریكاپوچينو در رام اهلل9

مجيدجالل آل احمدمدير مدرسه1۰
ماجرای خواندنی مدير شدِن يك معلِم باسابقه؛ جالل در طول داستان، 
با قلم بسيار عالی اش، تعداد قابل مالحظه ای از مشكالت فرهنگی آن 

روزها – كه بعضی شان تا حاال هم ادامه دارد – را بيان می كند.

نويسنده به همراهِ ابراهيم حاتمی كيا و كمال تبريزی راهی نادر ابراهيمیبا سرودخواِن جنگ در خطه ی نام و ننگ11
جبهه شده، مشاهدات و تامالِت خود و تقابِل صريِح مردم و 

شبه روشنفكران را به خوبی بيان می كند.

واحهسيد مرتضی آوينیتوسعه و مبانی تمدن غرب12

واحهسيد مرتضی آوينیحلزون های خانه به دوش13
واحهسيد مرتضی آوينیآغازی بر يك پايان14
رمانعلی موذنیارتباط ايرانی1۵

رمانسوره مهرعلی موذنینه آبی، نه خاكی1۶

صادق كرميارناميرا1۷

مجموعه شعرسيد حسن حسينینوش داروی طرِح ژنريك18

رمانسوره مهررضا اميرخانیمِن او19

رمانمركز مصطفی مستور روی ماه خداوند را ببوس

رمانسوره مهراميرحسين فردیاسماعيل

رمان خارجی)به توصيه رضا اميرخانی(نيلوفرارنست همينگویوداع با اسلحه

رمان خارجی)به توصيه رضا اميرخانی(نيلوفررومن گاریخداحافظ گاری كوپر 

آنتوان دوسنت شازده كوچولو
اگزوپری )ترجمه 

احمد شاملو(

شركت سهامی 
كتابهای جيبی

داستان بلند خارجی
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توضيحاتآدرسنام سايت / وبالگرديف
اسكالپل )يك آناتوميست 1

فاندامنتاليست!(
http://beyzai.ir

http://scalpel.blogfa.com

قلِم چشم نوازِ ، انتحاِب موضوِع عالی و تواِن تئوريِك باالِی نويسنده، 
ضعِف وی در بروزرسانِی مداومِ سايت را می پوشاند؛ آرشيِو وبالگ 

منبعی غنی از يادداشت های بسيار خوب است. 

2
كيستِی ما )نوشته های وحيد يامين پور(

yaminpour.ir kistiema.
blogfa.com

مطالعه ی يادداشت های دكتر يامين پور، عالوه بر انتقال مفاهيِم عميِق 
انتفالب اسالمی)با نگاهی متفاوت(، لحِن كالم و قوِت قلِم بسيار خوبی 

به خواننده القا می كند. )مطالعه ی يادداشت های ايشان در گوگل پالس نيز 
خالی از لطف نيست(

3
arpiran.blogfa.comدير و دور )رضا پيران(

رضا پيران، از كتاب خورهای معروف شيرازی ست؛ نگاه لطيف و قلِم 
بسيار بسيار بسيار زيبايی دارد كه آموختن از آن، نه فقط در نوشته های 

ادبی و دل نوشته ها، بلكه در نگارِش هر متنی ياری رسان است.

4

kaf-alef.persianblog.ir يك وجب دل )كبری آسوپار(

خانم آسوپار )عضو سرويس سياسی روزنامه ی جوان( عالوه بر درِك 
عميِق ميانی انقالب اسالمی، جهت گيری سياسِی عاقالنه و منصفانه ای 

داشته، قلِم بسيار بسيار گيرايی نيز دارند؛ به ويژه آنچه از طريق صفحه ی 
پالِس ايشان منتشر می شود، حائِز نكاِت فنی و محتوايی نابی است كه 

كمتر ديده و شنيده می شود. 

طنزهای يك م.ر.سيخونكچی! ۵
sikhoonakchi.blog.ir)محمدرضا شهبازی(

طنزهای سياسِی بسيار پخته و جذاِب نويسنده ی كتاِب 
خواندنِی ماه بندان، محمدرضا شهبازی.

ارميا )رضااميرخانی(۶

Ermia.ir

بخش قابل مالحظه ای از نوشته ها به نقد و نظر ها درباره ی كتاب های 
اميرخانی اختصاص يافته )كه در نوِع خود، خواندنی و قابل استفاده اند(، 
اما آنچه بيشتر مد نظر است، ساير نوشته هاست كه غالبا در ستوِن سمِت 

راست آمده و به قلِم استثنايی اميرخانی نگارش يافته است.

۷
به اين ترتيب )دست نوشته های يك اميد 

omahdinejad.blogfa.comمهدی نژاد!(
طنز های مهدی نژاد، بيش و پيش از خنديدن و خنداندن، 
تكنيك های طنزنويسی را می آموزند؛ نوشته هاِی وی، فرق 

طنز با هجو را نيز، به خوبی می نمايانند.

مقاالت وحيد جليلی8

jalili-vahid.ir/?cat=3

jalili-cinema.blogfa.com

قلِم بسيار بسيار عالی و بياِن صريح و دقيِق واقعيت های مغفول 
مانده ی جبهه ی فرهنگی انقالب اسالمی، بديهی ترين ويژگی های 

نوشته های وحيد جليلی است.

دست نوشته های بسيار قوی و زيبای “يكی دختر! با چادری 1hejab.persianblog.irيكی حجاب9
كه محكمش در مشت می فشرد”

توضيحاتمدير مسئول/سردبيرنام نشريه

حجه االسالم حميد رسايیهفته نامه 9 دی1

محمدحسين بدریماه نامه داستان2

-همشهری ماه، پايداری، جوان3

عليرضا زاكانیهفته نامه پنجره4

سيد محمد حسينیماه نامه سينما رسانه۵

وحيد جليلیراه۶
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