سخن سردبير:

"به نام خدايي که جان را حکمت آموخت"
در قرآن کريم حضرت محمد(ص) به عنوان الگوي
حسنه معرفي شده اند و پيامبر عظيم الشان اسالم در
ميان امت خويش قرآن کريم و اهل بيت را به عنوان
دو گوهر گران بها که عمل به آنها مايه هدايت پيروان
آن حضرت به سر منزل سعادت مي شود به وديعه
نهاده اند.
گوش جان سپردن به آيات کتاب فرقان و توجه به
رفتار معصومين به عنوان اسوه اخالق عملي ،تکليف را
بر همه پيروان آن حضرت روشن ساخته است.

بدانيم که باکرامت ترين انسان ها نزد خداوند با
تقواترين آنهاست .داشتن حسن خلق و آداب معاشرت،
احترام به والدين ،علم اندوزي ،دستگيري از بينوايان
و ...نمونه هايي از اين فضايل است .اميد است در اين
ماه هايي که اهل بيت پيامبر بيشترين ستم را از دنيا
پرستان متحمل شدند و با جان خويش به پيماني که
با خداوند بسته بودند وفادار ماندند ،ما نيز بتوانيم به
برکت اين دو گوهر گرانبها يعني کتاب خدا و اهل
بيت پيامبر زنگارهاي شرک و طمع و خودپرستي را
از وجود خويش زدوده و در اين فرصت اندک زندگي
دنيا توشه اي در خور براي زندگي جاويد پس از مرگ
بيندوزيم.
والسالم علي من تبع الهدي
دکتر سيدعلي ضيايي

به قول مدير مسئول نشريه « ،نشريه اي كه براي دانشجو هاست ،اگر حرف تازه اي نداشته باشه به درد نمي
خوره ».حرف حساب كه جواب نداره!! اما براي هر نشريه اي ،چه هفته نامه باشه ،چه ماهنامه؛ چه دانشجويي باشه
يا شخصي؛ خواننده براش عزيز ترين و مهم ترين به شمار مياد .با اين حساب چه حرفي تازه تر از حرف هاي
شما؟ گلبانگ هميشه منتظر نظرات شماست .يادتون باشه  30007469براي پيامك هاتون؛ و پست الكترونيك:
 golbang_sbmu@yahoo.comآماده است تا مطالب ،انتقادها و نظراتتون رو در مورد هر چيزي كه به شما و دانشگاه
مربوط مي شه منعكس كنه و ما هم تا اونجايي كه مي تونيم سعی می کنیم این حرف های تازه رو بررسی و در
صورت نیاز پیگیری کنیم.

*دانشجوي ساکن خوابگاه حضرت زينب(س) :يك هفته از سرما لرزيديم ،هرچي گفتيم افاقه نكرد .تا اين
كه گفتند مهندس سنائي دارن ميان .يكهو نفهميديم چي شد طي يك ربع ساعت همه چي درست شد؟؟
مهندس سنايي (مسئول دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی) :سيستم گرمايشي خوابگاه ازچند
قسمت تشكيل شده كه گاهي بنا به داليل مختلف ،يك يا چند قسمت از سيستم عملكرد صحيح خود را از دست مي
دهد .اصالح اين قسمت ها منوط به تعمير يا تعويض و آزمون و خطاست ،تا محل دقيق ايراد سيستم مشخص شود.
در ضمن با عزل مسئول تأسيسات اين خوابگاه ،بخش زيادي از مشكالت برطرف شد.
* دانشجوی بي نام :نشريه تون خيلي خوبه ،فقط نمي دونيم بايد جواب سواالت رو كجا بفرستيم؟

گلبانگ :همين سامانه ي پيام كوتاه مربوط به جواب سئواالت مسابقه هم هست .ضمن ًا خواهش مي كنم براي
پيامك هاتون حداقل از اسم كوچيك يا اسم مستعار استفاده كنيد.
*دانشجوي ساکن خوابگاه حضرت زينب (س) :ما در کل 4تا كامپيوتر داريم که بين  260نفر دانشجو تقسيم
میشه .واقع ًا اين تعداد كافي نيست.
دكتر ضيايي (مديريت امور دانشجويي) :انشا ا ...در اولين فرصت تعداد كامپيوتر هاي خوابگاه افزايش مي یابد.

فاطمه ساساني ،زهرا سلمان نژاد ،حسين طاهري ،امير
عالي ،عاطفه عرب ،مصطفی فرمانبر ،صادق فنايي،
گلبانگ(ماهنامه فرهنگي -خبري -اجتماعي)
هانيه مالمير ،دکتر فراز مجاب ،علي محمدبيگي ،عادله
سال اول -شماره  – 5دي ماه  - 1390تيراژ  2000مصباح ،رضاميرزائي ،حسن محمدي فرجادي ،نفیسه
میرنظام ،زهره ناصرزاده
صاحب امتياز :معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

مدير مسئول :دکتر علي رمضانخاني
سردبير :دکتر سيد علي ضيائي
مدير اجرايي :مهناز آزاد

نشانی :ولنجک ،خيابان يمن ،خیابان پروانه ،جنب
بيمارستان آيت ا ...طالقاني ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد
بهشتي ،ساختمان شماره  2ستاد ،طبقه  ،3روابط عمومي
معاونت دانشجويي و فرهنگي

هيأت تحريريه :حامد اسديان ،آهو ضرغامي ،مهندس تلفن23872352 :
سيدحسين دالورپورمقدم ،سمانه ضرغام ،مهندس مريم نمابر22439855 :
السادات ضياءزاده و سپيده فاضلي طاهريان
سامانه پيام کوتاه30007469 :
عکس :مسعود آقايي
پست الکترونيکيGolbang_sbmu@yahoo.com :
طراحی و اجرا :کانون آگهی و تبلیغاتی طالیه
نشريه گلبانگ آماده دريافت مطالب ،مقاالت ،پيشنهادها
همکاران اين شماره (به ترتيب حروف الفبا) :خليل و انتقادات شما خوانندگان محترم مي باشد.
ابراهيم زاده ،مهرداد پژوهنده ،مهندس مرضيه جيالني
نژاد ،قاسم حاتمي ميالجردي ،دکتر نجمه حاجي ابراهيم مطالب ارسالي عودت داده نمي شود.
تهراني ،عليرضا خداداد ،محمدذوالقدر ،ندا زهدي ،جهت اشتراک نشريه با ما تماس بگيريد.
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تقدیرازدانشجویانفعالفرهنگی
در مراسم روز دانشجو

اجراي تئاتر عاشورايي جوشن

سخنراني دکتر احمد توکلي
نماينده مردم تهران در مجلس
شوراي اسالمي

ميزگرد حسين(ع) در
ايدئولوژي دکتر علي شريعتي
با حضور آقايان دکتراحسان
شريعتي ،دکتر مصباحيان و
پرويز اميني

عزاداری دانشجويان به
مناسبت عاشورای حسينی

نشست صندلي داغ با حضور
دکتر حسن ابوالقاسمي
سرپرست دانشگاه

به کوشش انجمن اسالمي دانشجويان و با همکاري معاونت دانشجويي و فرهنگي
دانشگاه مراسم گراميداشت روز دانشجو باحضور دکتر حسن ابوالقاسمي سرپرست
دانشگاه ،دکتر احمد توکلي نماينده مجلس شوراي اسالمي ،دکتر علي رمضانخاني
معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و جمعي ديگر از رؤساي دانشکده ها و مديران
دانشگاه در تاريخ سه شنبه  8آبان ماه در تاالر بين المللي امام خميني (ره) برگزار
گرديد.

در ابتداي اين مراسم ميزگردي (با موضوع :حسين(ع) در ايدئولوژي دکتر شريعتي) با
حضور آقايان دکتر احسان شريعتي ،دکتر مصباحيان و پرويز اميني صورت گرفت .در
اين نشست مدعوين ضمن تبيين افکار دکتر شريعتي به سئواالت حضار در خصوص
نحوه تحصيالت و زندگي دکتر شريعتي پاسخ دادند.
در ادامه مراسم دکتر احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي
و سخنران مدعو صحبت هايي را با این موضوع که امسال چهل و دومين سالگرد
انجمن اسالمي دانشجويان تأسيس  1348عالوه بر روز دانشجو ،با عاشوراي حسيني
مقارن شده است ،اظهار داشت :عاشورا مظهر همه خوبي ها و عدالت خواهي هاست و
همه ما بايد قدر اين ايام را بدانيم .وي همچنين در ادامه درباره جنبش دانشجويي در
ايران که داراي  2صفت برجسته ظلم ستيزي و استکبار ستيزي است سخناني را ايراد
نمود .نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در بخش ديگري از اظهارات
خود خطاب به دانشجويان تأکيد کرد :حمايت دانشجويي خيلي تأثيرگذار است ،آينده
در دست شما دانشجويان است.
در بخش ديگري از اين مراسم پرسش و پاسخ با حضور دکتر حسن ابوالقاسمي رياست
محترم دانشگاه صورت گرفت .پاسخ به برخي موارد پژوهشي ،فرهنگي ،خوابگاهي
و ...از مسائلي بود که در اين نشست عنوان شد .قرائت شعر عاشورايي توسط صفري
دانشجوي تغذيه ،سخنراني سيدعلي نمکيان دبير انجمن اسالمي دانشجويان ،اجراي
تئاتر عاشورايي جوشن با همکاري کانون نمايش دانشجويان ،قرائت بيانيه انجمن
اسالمي توسط سينا توکلي دبير واحد سياسي انجمن اسالمي ،پخش نماهنگ فعاليت
هاي انجمن ،تقدير از قدماي انجمن و دانشجويان فعال فرهنگي دانشگاه ،قرائت
دعاي فرج و  ...از ديگر بخش هاي اين برنامه بود.

الزم به ذکر است در اين مراسم مقرر گرديد از طرف دکتر ابوالقاسمي سرپرست
دانشگاه به دانشجويان شرکت کننده بن کارت کتاب به مبلغ  300 / 000ريال اهداء
گردد .اين مراسم با پذيرايي و صرف شام پایان یافت.
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همه مسائل این دانشگاه
برایم دغدغه است

آخر وقت بود ،از مصاحبه كه آمديم تند و تند مطالب را پياده مي كرديم ،شهاب
كه باال سرم ايستاد فهمید “يك فنجان چاي داغ” است .كمي تالش كرد اما
متوجه نشد با چه کسی ،طاقت هم نياورد .پرسيد با كي؟ گفتم :دكتر ناصري،
لبخند زد و گفت :از طرف بچه ها-دانشجو هاي فرهنگي -بنويس« :دوسِ ت
داريم دكتر!» .یادم افتاد دکتر هم هنگام پیام دادن به دانشجوها صمیمانه
همین را گفته بود .با خودم گفتم :اگر زودتر شنیده بودم حتماً در جواب اينكه:
چرا آمديد سراغ من؟ این را هم می گفتم ...دكتر علیرضا ناصري را دانشجو
هاي قديمي تر بيشتر مي شناسند ،از زماني كه مدير امور فرهنگي بود و یا
مدير حوزه رياست .پزشكي خوانده است و  PHDروانشناسي باليني .اولين
موسسه رسانه هاي تصويري را او تأسيس كرده و فصلنامه ای دارد روي گيشه
مطبوعات .هر هنري از او بر مي آيد :از فيلمسازي و تئاتر گرفته تا موسيقي.
خط خوبي هم دارد .آنقدر پر حرارت از گلبانگ صحبت كرد كه كلي انرژي
گرفتيم .گفت نشريه اي وزين است كه درخور دانشگاه ماست ...یک فنجان
چای داغ پیش رو حاصل گفت و گوی سه ساعته ایست که مهناز آزاد ،حامد
اسدیان و مسعود آقایی ترتیب داده اند.

که یک نفر می تواند کسب کند؛ چراکه خیلی زیباست که انسانی در نجات فرد دیگری
دخیل باشد ،با تمامی این اوصاف اگر بخواهم بر یک ویژگی تأکید کنم حوزه فرهنگی
است ،اگر کار فیلم می کنم ،اگر کار نشر می کنم ،اگر در تهیه آثار صوتی دستی دارم،
همه و همه کارکردهای فرهنگی است .معتقدم اگر پشتوانه فرهنگی نداشته باشیم دوام
شخصیت بنا نمی شود .به خصوص که ما در کشوری با تاریخ کهن زندگی می کنیم و
دینی داریم که بر اهمیت جایگاه فرهنگ تأکیدات بسیاری دارد.
• آيا هنوز خود را نسبت به مسائل فرهنگي دانشگاه مسئول مي دانيد؟

من تقریب ًا ربع قرن (از سال  66تاکنون) در این دانشگاه زندگی کرده ام .در مورد من
محیط کار ،خانه دو ّمم نیست ،خانه اولّم است .نه فقط حوزه فرهنگی دانشگاه ،بلکه
همه چیز این دانشگاه برای من دغدغه است .هیچ وقت به خاطر اینکه مسئولیتی داشتم
دغدغه ام شکل نگرفته ،این حساسیت همیشه با من بوده.

• اوضاع فرهنگي دانشجويان را در حال حاضر چطور ارزيابي مي كنيد؟

خیلی از اوضاع دانشجویان مطلع نیستم ،اما تصورم این است که همیشه جا برای بهتر
شدن هست ،ولی این که بخواهم نمره ای بدهم ،نمی توانم .بیشتر وقت من در حال
حاضر درگیر مطالعه و مجمع خیرین سالمت است.

• به عنوان اولین سئوال بفرمائید در حال حاضر دكتر ناصري كم رنگ • چقدر از اتفاقات فرهنگي دانشگاه راضي هستيد؟
است يا پر رنگ؟
اجازه می خواهم چون مدیر ارشد فرهنگی دانشگاه ،یعنی معاون دانشجویی و فرهنگی به

از دیگران باید پرسید (باخنده) ،من همیشه کار خودم را انجام می دهم ،مهم نیست که تازگی منصوب شده اند ،بیشتر نگاهمان را به آینده معطوف کنیم .بنده دکتر رمضانخانی
کم رنگ باشم یا پررنگ ،امیدوارم خوش رنگ باشم.
را از گذشته می شناسم ،ایشان فردی پخته ،با سعه صدر و بلندنظر هستند .استنباط من
• كدام دكتر ناصري فعال تر است؟ پزشك ،مدير ،روانشناس ،هنرمند ،این است که با حضور ایشان در آینده در حوزه فرهنگی اتفاقات مثبتی روی می دهد.
در عین حال با حضور دکتر ابوالقاسمی سرپرست محترم دانشگاه و دیدگاه های مثبت و
ناشر ...
دقیق ایشان در این حوزه یقین ًا حمایت های کافی هم صورت خواهد گرفت.
واقعیت این است که من هیچ کاری را در زندگیم به اجبار انجام ندادم ،همیشه به
صراحت می گویم که تمامی فعالیت هایم با اشتیاق و انگیزه بوده است .معتقدم انسان • دانشجويان فرهنگي دانشگاه را چقدر مي شناسيد؟ آيا با آنها هنوز
چند بعدی است ،نمی خواهم کلیشه ای جواب بدهم .مجله پژواک آرامش بخشی از ارتباط داريد؟
زندگی من است ،در عین حال به نظرم پزشک بودن یکی از بزرگترین توفیقاتی است خیلی کم ،دانشجویانی که زمان من از فعالین فرهنگی بودند یا دانش آموخته شدند و یا
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اینترن هستند و کمتر در دانشگاه حضور دارند.
• خب ،اگر موافق باشید به سراغ مركز مطالعات رسانه ،هنر و سالمت
برویم ،ايده این مركز از كجا آمد و سرانجامش چه شد؟

مذهب غني خود دارد .ما آدم هاي خير زياد داريم ،بيش تر از آنچه كه اغلب مردم تصور
مي كنند .من اين را به صراحت مي گویم به گواه ساليان زيادي كه در اين عرصه كار
مي كنم .بسياري از اين خيرين حاضر نيستند اسمي از ایشان برده شود و يا اسمي از
كارهايشان  -حتي  -برده شود .چند سال قبل از استان فارس و چند استان دیگر افرادي
نزد مقام معظم رهبري (مدظله العالی) مي روند و ايشان هم به ضرورت موضوع ،وزير
بهداشت وقت جناب آقای دكتر لنكراني را مأمور رسيدگي مي نمايند تا این پیشنهاد
ساختارمند شود .حاج آقا نيري هم مسئول مجمع مي شوند.

من از یک بافت فرهنگی وارد دانشکده پزشکی شدم .دوره خوشنویسی و خطاطی ،دوره
فیلمسازی ،فیلمبرداری ،عکاسی و هنرهای دیگری را فراگرفته بودم .کارگردانی کردم،
تولید و تهیه آثار فرهنگی را به عهده داشتم ،دوره آموزش تئاتر را در محضر اساتید
بزرگی چون استاد سمندریان گذراندم و ...همیشه احساس می کردم نقائصی در آموزش
دوره پزشکی و ارتباط دانشجویان با بیماران وجود دارد .یک مقدار که جلوتر رفتم به • شما از كي مسئوليت مجمع را در دانشگاه عهده دار شديد؟
نظرم رسید ،حتی در رسانه ها هم به حوزه طب ،تک ساحتی نگاه می شود .حتم ًا می من از بدو تأسيس مجمع در دانشگاه این مسئولیت را به عهده گرفتم .اما تفاوت اين
دانید که براساس تعریف ( WHOسازمان بهداشت جهانی) سالمت تنها به معنای مجمع با مث ً
ال مدرسه سازي اين است كه تجهيز و نگهداري از ساخت و ساز مهم تر
نداشتن بیماری جسمی نیست ،بلکه تمامی ابعاد انسان مدنظر است .من فکر می کنم که است .در بخش سالمت گاهي اطالع رساني و آموزشي كه باعث پيشگيري شود بسيار
از حداکثر ظرفیتمان برای استقرار همه جانبه طب استفاده نکردیم .توانمندی بی مانند ارزشمند تر از ساخت است .با حضور دكتر ابوالقاسمي در دانشگاه مجمع جان تازه اي
رسانه ،ظرافت هنر و گستردگی طب باید در کنار هم به این استقرار کمک کنند .در زمان گرفت ،در گذشته كار با كندي روبرو مي شد .گاهي هم ضربه هاي مهلكي وارد مي شد.
ریاست جناب آقای دکتر زالی با توجه به نگاه بلند ایشان به حوزه پزشکی ،پیشنهاد بنده
آخرين فيلمي كه دیدم «گام معلق لك لك» ،آخرين موسيقي
که شنیدم «تشنه كامان» حسين كشتكار و آخرين كتابی که
خواندم «خيره به خورشيد نگريستن» اثر الوين يالوم بود.
در خصوص تأسیس این مرکز پذیرفته شد .مرکز مصوب شد و شکل گرفت ،بالفاصله
کارگروه ها تعریف شد .وزیر محترم وقت جناب آقای دکتر لنکرانی ،اصحاب رسانه،
مدیران ارشد صدا و سیما ،هنرمندان پیشکسوت و ...حمایت کردند .جلساتی تشکیل شد
و به نظر من مرکز به شایستگی و باقدرت فعالیتش را شروع کرد .زیرگروه این مرکز
کانون پزشکان هنرمند تشکیل شد و  800عضو گرفت .در مجتمع سپید نمایشگاهی
از آثار این پزشکان هنرمند با بازدید وزیر وقت برپا شد .در سال  86همایش ارزشمند
و در خور شأنی برای گرامیداشت روز پزشک با حضور هنرمندان پیشکسوت در تاالر
وحدت برگزار گردید .طرح های پژوهشی ارائه شد ،تعداد قابل توجهی از منابع و کتاب
در دست تألیف و یا ترجمه بود ،تمام این کارها ظرف  5یا  6ماه صورت پذیرفت ولی
با تغییر ریاست دانشگاه اولویت ها هم تغییر کرد و مرکز به حاشیه رفت .در گام بعدی
مرکز به نامرتبط ترین حوزه دانشگاه پیوست .به نظرم اگر مرکز مطالعات رسانه ،هنر
و سالمت به معاونت تحقیقات و فناوری و یا حتی معاونت درمان ملحق می شد ،بهتر
بود .معاونت دانشجویی و فرهنگی با آن همه تعدد فعالیت ،دغدغه های مختلف ،تنوع و
درخواست های زیاد مخاطبین باعث شد که فعالیت های مرکز که در بلند مدت به نتیجه
می رسید به حاشیه برود و کم کم به دست فراموشی سپرده شود .هنوز هم معتقدم اگر
در حوزه سالمت می خواهیم کاری ماندگار کنیم بایستی از ظرافت های هنر و ظرفیت
های رسانه استفاده کنیم.
• از نشریه تان بگوئید ،چرا نام “پژواك آرامش” را براي فصل نامه تان
انتخاب كرديد؟
دليلش اين است كه من در زندگي شخصي ام سال ها است كه مسئوليت يك موسسه
فرهنگي را بنام موسسه پژواك هنر و انديشه به عهده دارم .در زندگي امروز با اين
سرعت تحوالت و هجوم فناوري ها و ماشين ها به زندگي آدم ها جاي خالي آرامش را
احساس مي كنم .هميشه كالم حضرت امير (ع) كه« :هر كس دو روز از زندگيش مثل
هم باشد زيانكار است» در ذهنم هست .در این نشریه سعي كرديم روي هر صفحه اين
فصل نامه كار كنيم اگر دقت كنيد شماره صفحه ها به ترتيب شماره سريالي خورده
بطور مثال اين شماره از  503شروع مي شود .چون تمام صفحاتش برايمان مهم است،
همين جا هم الزم می دانم از تمامی اساتید ،همكاران و دانشجويان دعوت كنم كه
دست ما را به گرمی بفشارند.
• شما مدیرعامل مجمع خيّرين سالمت دانشگاه هستيد ،اين مجمع چه
فعاليت هايي در دانشگاه انجام مي دهد؟

بهترین خاطره دوران دانشجویی من زمانی است که در
اتاق تاریک کانون فیلم جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید
بهشتی فیلم های  VHSمی دیدیم.
خيري به دانشگاه مراجعه كند و پشت در اتاق رئيس بشنود كه امروز ايشان را بدون
اگر ّ
وقت قبلي نمي پذيرم ،چه مي شود؟ مي رود و صد ها مليون تومان را در جاي ديگري
صرف مي كند .يا كمك میليون دالري يك خير كه بدليل برخورد نامناسب سيستم
مديريتي به دانشگاه تعلق نگرفت( ...آهي مي كشد و سري تكان مي دهد) .اما ضمن
جلسات مستمر با رياست جدید دانشگاه مقرر شد ميان مجمع ،خيرين و دانشگاه يك
نظامي حاكم شود تا كمك ها بر اساس اولويت هاي دانشگاه مصرف شود و اين خيلي
خوب است .برخي از همكارانمان در دانشگاه تصور مي كنند كه اين كار تكدي گري
خيرين هيچ دخالتي در حوزه مديريتي ندارند و فقط تأمين هزينه مي كنند آن
است!! اما ّ
ً
هم بطور كامال شفاف .به زودی در پورتال دانشگاه اطالعات خوبی راجع به مجمع قرار
می گیرد ،ضمن اين كه يك ويژه نامه ساالنه در هفته نامه نقل و نقد ،خواهيم داشت
مقرر شد بناي ياد بود خيرين سالمت هم در پردیس دانشگاه نصب شود و نكته ديگري
كه از ابتكارات دكتر ابوالقاسمي هم هست اين كه حتي تخت هاي يك بيمارستان به
نام خيرين باشد كه مث ً
ال اگر خيري توان پرداخت هزينه هاي يك بيمارستان را ندارد
الاقل بتواند با نگهداري يك تخت بيمارستان به نيت خير خود دست پيدا كند .خالصه
اينكه به قول طلبه ها :كمي ها و كاستي ها اگر هستند مشكل از قابليت قابل است؛
نه فاعليت فاعل.

خيرين وجود دارند و هر كسي هر كاري كه از دستش بر مي آيد براي • دلتان مي خواهد كدام عملكرد مديران سابق را تغيير دهيد؟
همه جاي دنيا ّ
كشورش و براي مردمش انجام مي دهد .اما كشور ما شرايط ويژه اي به دليل تاريخ و
دی 1390

صفحه 5

(فكر مي كند .با خنده ):منظورتان ديگران است؟

(باخنده :یعنی تا به حال سئواالت خصوصی نبود )...پدر من االن شصت سال است كه
قاضي هستند.

• بله ،ديگر مديران.
چرا سوال هاي سخت مي پرسيد؟ به نظر من هر كسي هر كاري مي كند نيتش • جذاب ترين فيلمي كه ديديد؟
خير است .تفاوت سليقه ها وجود دارند ،گاهي هم اشتباهات سهواً صورت مي گيرد .انتخاب اولم فيلم هاي مستند و راز بقاء هستند .براي من خيلي جذاب است .اما فيلم
بخصوص در حوزه فرهنگي ،كه تعامل در حوزه فرهنگي تعامل با موجود زنده است و هاي  A good Yearكه راسل كرو بازي كرده ،نوامبر شيرين ،فيلم كليك و فيلم
(كمي فكر مي كند) طال و مس كه اخيراً ديدم را هم خیلی دوست دارم.
خوشحالم که می بینم در معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه نشریه ای با کیفیت بسیار مطلوب کار می شود.

• طال و مس در دانشگاه خودمان هم اكران شد.

بله ،البته من اينجا نديدم .اما خيلي خوب است كه اكران فيلم داريم .دانشجو بايد يك

هر كنشي يك واكنش را به دنبال دارد .پس جاي ايراد و اشكال هم زياد وجود دارد.
اما من معتقدم بايد نگاهمان به آينده باشد .از گذشته فقط بايد عبرت گرفت .ولي اگر
قرار باشد فقط يك مورد را مورد اشاره قرار دهم ،مركز مطالعات رسانه ،هنر و سالمت
را مجدداً به حوزه رياست بر مي گردانم.
• اگر به گذشته برگرديد كدام مسئوليت را نمي پذيريد؟

همه را كه مي پذيرم هيچ بيشتر هم مي پذيرم(.باخنده)

• اگر به گذشته برگرديد كدام عملكرد خود را اصالح مي كنيد؟

سوال خوبيست( ،فكر مي كند) نمي دانم چه بگویم؟ (با لبخند :چايي تون رو ميل كنيد
تا من فكر كنم .واقعا نمي دونم .خانم آزاد شما بگيد كدوم كار من اشتباه بوده؟)

• اگر مدير فرهنگي شويد اولين كاري كه مي كنيد چيست؟

(با خنده) شروع به كار مي كنم .ارزيابي وضعيت موجود .دعوت از همكاران همان كاري
كه دفعه قبل هم كردم .همكاران را مشاوران امين خود مي دانم و حتم ًا كمك مي گيرم
و از دانشجويان عزيز هم دعوت مي كنم تا در تحليل شرايط موجود كمكم كنند .در اتاق
مثل هميشه به رويشان باز خواهد بود ...يك آماري يكي از مسئولين دانشگاه مي دادند
كه ما هزار نفر را به اردو برديم .گفتم :هزار نفر را به اردو برديد يا هزار نفر -اردو؛ برديد؟؟
گاهي شرايط درست تقسيم نمي شود .يك نفر چهار بار اردو مي رود و يك نفر هيچ .به
نظرم ما بايد از فرصت محدودي كه در اختيارمان هست به نفع دانشجو استفاده كنيم.
• اگر مدير حوزه رياست شويد اولين كاري كه مي كنيد چيست؟
قدم از مردم جلوتر باشد .ما بايد براي فعاليت هاي فرهنگي از توان گزينشي و انتخاب
گري و روحيه انتقادي دانشجو هایمان وام بگيريم .معمو ًال اين اكران هاي دانشجويي
هرگز نمي پذيرم ،نه در حال حاضر واقع ًا ديگر مسئوليتي در دانشگاه نمي پذيرم.
براي خود فيلمساز ها هم خيلي مهم است و دوست دارند بازخورد اثرشان را در دانشجو
• شما كه گفتيد :از همه مسئوليت هايتان راضي هستيد؟
ببينند .من معتقدم دانشگاه بايد برنامه اكران فيلم منظمي حتی پیش از اکران عمومی
سوال شما در مورد گذشته بود .من گفتم در گذشته اگر مسئوليت هاي بيشتري هم داشته باشد .به یاد دارم فيلم هايي مثل سيصد هم در دانشگاه نمايش داده مي شدند.
داشتم انجام مي دادم .اما االن مي خواهم در شكوفايي مركز مطالعات رسانه ،هنر و بايد همچین برنامه هایی باشد .دانشجوي ما بايد ببيند ،نقد كند ،تحليل كند و بداند كه
در اطرافش چه مي گذرد .اطمينان دارم تجربه همكاران من در حوزه امور فرهنگي و
سالمت تالش كنم و در تعامل بهترش با حوزه بهداشت و حوزه سالمت.
فوق برنامه دانشگاه بسيار باالست و به خوبي مي توانند بهترين شرايط را فراهم كنند
• يك پيام به دانشجويان بدهيد؟
ضمن اين كه به درايت و بلند نظري استاد ارجمندم آقاي دكتر رمضانخاني هم ايمان
از بچه هاي اين روزها بايد شنيد( .چي بگم؟)
دارم.
• يك پيام به مسئولين بدهيد؟

اگر بخواهم كلي بگويم ترجيح مي دهم به دانشجويان بگويم دوستتون دارم و به • جذاب ترين موسيقي كه شنيديد؟
مسئولين بگويم خسته نباشيد.
«بيداد» استاد شجريان (اينكه اص ً
ال فكر نداره ).يعني اگر به من بگويند كه من را به يك
• يك صحبت براي دانشجويان سال 1400؟
جزيره دور افتاده مي برند و فقط حق دارم يك چيز با خودم بردارم حتما اين اثر فاخر را با
باور دارم كه تحوالت اين سال ها آنقدر سريع اتفاق مي افتد كه دلم مي خواهد اين پيام خود مي برم .البته در كنارش «گل صد برگ» و «صداي سخن عشق» شهرام ناظري،
بزرگ لوريس چكناواريان ،تمام ساخته هاي استاد
را به مسئولين بدهم .حساسيت تعامل با جوان ها و دانشجو ها كه هر روز هم ظريف تر  16ترانه عاشقانه با اركستر سمفونيك ِ
مي شود آنقدر زياد است كه واجب مي كند مسئولين حواسشان بيشتر باشد و بدانند كه همايون خرم و استاد علي تجويدي« ،غريبانه» آقاي كويتي پور« ،شور» فكرت اميراُف
كارشان سخت تر است .اين بچه ها سرمايه اند و مسئولين بايد بدانند چطور رفتار كنند .و از كالسيك ها :سمفوني  5بتهوون .سمفوني شماره  3برانس .سمفوني  40موتزارت،
چهارفصل ويوالدي« ،آدايجيو» اثر البينيوني و قطعه اي به نام  1812از چايكوفسكي.
• خب ،وارد سئواالت خصوصی تری شویم ،شغل پدرتان چيست؟
موسيقي فيلم هم بگویم؟ همه آثار نينوروتا كه براي فيلم هاي فردريكو فليني نوشته و
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آلبوم « سنگفرشی که با تو قدم گذاشتم» فردين خلعتبري.
• جذاب ترين كتابي كه خوانديد؟

در میان صحبت ها

من با مثنوي مأنوسم ،حافظ و هشت كتاب سهراب سپهري هم همينطور.

 -متولد 12آذر  1348نائین ولی اصالتا ً اهل دامغان هستم.

• وقتي صحبت از آقاي دكتر افشين يداللهي شد فراموش كردم بپرسم:
شما اولين كسي هستيد كه سروده هاي دكتر يدالهي را مي خوانيد؟

 هر زمان که کاری دارم اولین گزینه دکتر افشین یداللهیاست ،هر زمان که کاری هم ندارم باز دکتر یداللهی اولین
گزینه است.

بله ،شعر هایش را در ورقه هاي كوچكي مثل ميكرو فيلم مي نويسد ،مثل تقلب و زنگ
مي زند به موبايلم و برایم مي خواند.

• آقاي دكتر در اوقات فراغتتون چه مي كنيد؟

ندارم به خدا ندارم .من فكر مي كنم روزی سه یا چهار ساعت مي
خوابم .مث ً
ال ديشب ساعت  6صبح خوابيدم .من كارم تفريحم است.
بفرموده حضرت امير(ع) « :باالترين تفريح ،كار است».

 باید دانشگاه برای دانشجویان خاطرات فرهنگی ایجاد کند. مدتی است در خانه موسیقی «کانون پزشکان موسیقیدان»را تأسیس کردیم.

• اين كلمات چه چيزي را به ذهن شما متبادر مي كند:

 -دكتر عليرضا زالي :دوست داشتني

 مديريت امور فرهنگي :يادش به خير -يونگ :كهن الگو

 -هنرمند :خودش گوياست.

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي :در خدمتتون هستم( .با خنده) -قضاوت :سخت

 -آواي باربد :خوش سليقه

 پژواك هنر و انديشه :تمام زندگي -گلبانگ :سماجت( .با خنده)

• اگر بخواهيد نام يك نفر که بيشترين تأثير را در
زندگيتان داشته ببريد ،نام چه کسی را عنوان می کنید؟

مادر ،مادر ،مادر ،مادر....

• به نظر شما هنرمند چه كسي است؟

چند روز پيش ،ساعت هاي سه و چهار صبح بود .تلويزيون مستندي درباره عكاسان و
فيلمبرداران جنگ و دفاع مقدس نشان می داد .حال غريبي بود ،چه نماها و چه قاب
هايي بسته بودند در آن شرايط سخت جنگ كه سربازها تنها نوک اسلحه هایشان را
بيرون مي آوردند و شليك مي كردند .عكاس ها با دوربينشان سرك مي كشيدند و
فكوس و نور سنجي و ...

به نظرم مي آید كه اگر قرار باشد کسی را هنرمند خطاب کنیم ،در وهله اول به فرموده
حضرت امام (ره) شهیدانند که «شهادت هنر مردان خداست» و بعد از آن عکاسان و
فیلمبرداران آن شرایط.
• و صحبت پاياني:

چون كلمه مادر را چندبار تكرار كردم دلم مي خواهد از پدرم حرف بزنم .شصت سال
قضاوت كردن كار بسيار بسيار سختي است .من بارها و بارها از مديران و روساي
دستگاه قضايي كشور شنيدم كه گفتند اگر پنج نفر فقط مثل پدر شما در دستگاه قضايي
داشتيم ...و یا جايي دیگر شنيدم که اگر فقط يك نفر مثل ايشان در دستگاه قضايي بود
االن مشكالت ما بسيار كم بود .و من به اين ها افتخار مي كنم .هر چند گمان مي كنم
فرزند شايسته اي برايشان نبوده ام .اميدوارم -البته اين اجازه را تازه و با مشقات فراوان
از ايشان گرفته ام -.بتوانم روزي بيوگرافي ايشان را تحرير كنم و البته اميدوارم فرد
شايسته اي براي مجموعه دانشگاه باشم.
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صفحه 7

به عیسی مسیح درود و سالم می کنیم که مژده
تولد پیامبر اسالم را داد.
به پیامبر اسالم سالم و درود می فرستیم
که ما را با تولد روح خدا پیامبر صلح و دوستی
حضرت مسیح(ع) آشنا نمود.
به بهانه میالد حضرت مسیح(ع) و آغاز سال نوی میالدی

با نزدیک شدن سالروز میالد پر برکت عیسی بن
مریم(ع) و همچنین فرا رسیدن آغاز سال میالدی جدید،
مسیحیان ایران و جهان خود را برای برگزاری مراسم
ویژه و گسترده ای آماده می کنند.

عیسی بن مریم(ع) نه تنها در میان فرقه های مختلف
مسیحی بلکه در میان تمامی پیروان ادیان ،به ویژه
مسلمانان ،از احترام خاصی برخوردار است و به همین
مناسبت میالد این پیامبر بزرگوار عید تمامی پیروان
ادیان آسمانی است و همگی به طور مشترک آن را
عیدی سعید و پر برکت می دانند.
É Éحضرت عیسی (ع)
ادوار نبوت:

دوره پنجم نبوت

معنای اسم:
نجات دهنده است.

عیسی در زبان عبری به معنی

		
القاب:

مدت عمر:
محل بعثت:

مسیح ،روح ا...

 33سال

فلسطین

حضرت عیسی(ع) از پیامبران اولوالعزم است که نام و
سرگذشتش در قرآن ذکر شده است .خداوند متعال با
قدرت الیزال خود وی را بدون پدر در رحم مادرش مریم،
که در زهد و پاکدامنی شهرت بسیار داشت ،قرارداد .پس
از تولد در گهواره لب به سخن گشود و فرمود :من بنده
خدا هستم و خداوند به من کتاب داده و مرا به پیامبری
برگزیده است .حضرت عیسی(ع) با پشتکار دین الهی
را تبلیغ می نمود .او به هر شهر و دیاری که می رسید
بیمارانَ ،کران و کوران را شفا می داد .ولی جمعی از
یهودیان متعصب ،با وی سخت دشمنی کردند و . ...
در پایان ضمن تبریک سال نوی میالدی به کلیه
موحدان جهان ،به خصوص مسیحیان کشور عزیزمان
ایران ،امیدواریم که آرمانهای این پیامبر بزرگ سرمشق
و الگوی پیروان راستینش قرار گیرد.

صفحه 8

آنچه را نیاز دارید چگونه به دست می آورید؟

یک اتومبیل ممکن است خوب کار کند ولی اگر بنزین نداشته باشد نمی تواند حرکت کند .به همین ترتیب وقتی
آنچه را نیاز داریم به دست نمی آوریم ،برای مدتی طبیعت واقعی خودمان را فراموش می کنیم .شادی ،طبیعت
واقعی ما است .برای ارتباط برقرار کردن با آن و لمس کردن آن فقط نیاز به احساس نوع به خصوصی از عشق
و حمایت داریم .تا زمانی که برای دریافت آنچه نیاز داریم قلب هایمان را باز نکنیم نمی توانیم به منظورمان
برسیم .هرگاه احساس موفقیت درونی نمی کنید ،با آنچه از دنیای خارج به دست نمی آورید هیچ ارتباطی ندارد.
ما اغلب فکر می کنیم که ارتباط دارد ولی این طور نیست وقتی برای یافتن آرامش ،عشق ،لذت و اعتماد زندگی
سرشار از تنش است ،باید به خاطر آوریم که چه کسی هستیم و با طبیعت درونی خود دوباره ارتباط برقرار کنیم.
ما شادی درونی خودمان را نمی توانیم به دست آوریم مگر اینکه ابتدا آنچه را نیاز داریم به دست آوریم .وقتی شاد
هستیم ،دقیقا آن عشقی را که نیاز داریم به دست می آوریم .اگر ناخشنود باشیم ،همواره به این دلیل است که
به گونه ای در دریافت نوع به خصوصی از عشق ناتوان هستیم .عشق مانند سوخت است ،و وقتی ما از دریافت
سوختی که نیاز داریم خودداری می کنیم خود به خود محدود می شویم .دریافت عشق نیرویی را که برای ارتباط
برقرار کردن با خود واقعیمان نیاز داریم به ما می دهد.

ویتامین های عشق

درست همان طور که برای حفظ سالمت بدنمان به آب ،هوا ،غذا ،ویتامینها و مواد معدنی نیاز داریم ،روانمان
نیز به انواع مختلف عشق نیاز دارد تا رشد کند و خودش را از طریق ذهن ،قلب و بدن نشان دهد .ذهن به روان
کمک می کند تا منظورش را درجهان با نیت ،تنظیم اهداف ،فکر و باورهایش تامین کند .قلب با جلب آنچه
برای رشد نیاز دارد به روان کمک می کند .حس ها با فراهم ساختن اطالعات الزم و تجارب لذتبخش در جهان
خارج روان را تغذیه می کنند .تا زمانی که روح نتواند آنچه را نیاز دارد به دست آورد ،برای هدایت و شکوفایی
زندگیمان ناتوان است .بدون داشتن ارتباط با روان ،ما گمراه هستیم .برای برقرار کردن ارتباط با روانمان ،باید
بتوانیم قلب هایمان را باز کنیم و عشقی را که نیاز داریم به دست آوریم .روان برای سالم و قوی بودن به
ویتامینهای متفاوت مهر نیاز دارد .ده نیاز مهر یا ده ویتامین وجود دارد .برای رسیدن به موفقیت شخصی شما به
هر یک از این ده ویتامین مهر نیاز دارید .برای شناسایی و تجربه کردن خود واقعیتان الزم است قلبتان را برای
دریافت هر یک از ویتامینها باز کنید.
ده ویتامین مهر
 .1ویتامین مهر و حمایت از طرف خداوند
 .2ویتامین مهر و حمایت از طرف والدین
 .3ویتامین مهر و حمایت از طرف خانواده ،دوستان و داشتن تفریح
 .4ویتامین مهر و حمایت از طرف همکاران و دیگران مانند خودمان با هدف های مشابه
 .5ویتامین مهر و حمایت از خودمان
 .6ویتامین مهر و حمایت از اقوام نزدیک و شرکاء
 .7ویتامین مهر و حمایت از کسی که به ما متکی است
 .8ویتامین حمایت از اجتماعاتی که در آنها حضور می یابیم
 .9ویتامین حمایت از جهان
 .10ویتامین خدمت به خداوند

زندگی غنی و کام ً
ال رضایتبخش با هر یک از این ده نوع مهر و حمایت سوختگیری می شود.

گردآوری و تنظیم :آهو ضرغامی  -کارشناس مشاوره

اندیشه و تدبیر،
نیمی اززندگی است.
(به بهانه  11دی ،سالروز والدت امام موسی کاظم علیه السالم)

حکومت اموی آخرین لحظه های عمر خود را می گذراند و نفس های آن به
شماره افتاده بود که هفتمین ستاره درخشان برج امامت و نهمین ُدر گرانمایه
عترت و طهارت ،در دامان پاک و رفیع امام صادق(ع) ومادر گرامیش حمیده
دیده بر جهان گشود.

این گیاه شگفت انگیز
روغن زیتون روغنی نباتی است که از میوه درخت زیتون استخراج می شود و یکی از قدیمی
ترین روغن های خوراکی است که بیشتر در کشورهای حوزه مدیترانه تولید و مصرف می
شود .بررسی های جدید نشان می دهد که آمار بیماری های قلبی  -عروقی و سرطان به
همین دالیل در این مناطق کمتر است .کشور اسپانیا حتی در کویرهایش نیز به زیتون کاری
پرداخته است و امروزه یکی از صادر کنندگان عمده زیتون و روغن زیتون در جهان است.
روغن زیتون فرآورده ای است که ابتدا یونانیان آن را تولید می کرده اند و این روغن برای
آنها منشاء ثروت محسوب می شده است .در مورد نحوه استفاده از روغن زیتون بسیاری از
مردم تصور می کنند که این روغن را فقط می توان به همراه ساالد استفاده کرد اما باید گفت
که در صورت درست مصرف کردن ،حوزه مصرفی این روغن بسیار گسترده تر می باشد .اگر
مایلید که از این روغن برای سرخ کردن استفاده کنید سعی کنید حتم ًا نوع تصفیه شده آن که
نقطه دود باالیی دارد استفاده شود ،زیرا به راحتی نمی سوزد ولی اگر به درجه حرارت های
باال نیازمندید بهتر است روغن مخصوص سرخ کردن استفاده کنید و بعد به آن روغن زیتون
خالص بیافزاید و در این صورت مطمئن باشید که روغن زیتون تمام خواص خود را حفظ می
کند .به شما توصیه می شود که این روغن را وارد رژیم غذایی روزانه تان کنید ،زیرا این روغن
جذب غذا نشده وغذا را ترد و خوشمزه تر می کند.
É Éخواص درمانی روغن زیتون

تولّد او به روز یکشنبه هفتم ماه صفر سال  128هجری قمری در ابواء(منزلی
میان ّ
مکه و مدینه) نوید تازه ای به جهان علم و معنویت بخشید و نور امید و
سعادت را در دل ها روشن ساخت .میالدش برای امام صادق(ع) چنان شادی
بخش بود که آن حضرت به همین مناسبت سه روز جشن گرفت و مردم مدینه
را طعام نمود .نام مبارکش موسی و القاب و کنیه هایش متعدد است ،مشهورترین
لقبش کاظم و صابر و معروفترین کنیه اش ابوالحسن است ،نقش نگین انگشتری
اش جمله حسبی اهلل بوده است.

ابوالحسن موسی بن جعفر(ع) ،امام هفتم از ائمه اثنی عشر(ع) و نهمین معصوم
ازچهارده معصوم (ع) است.
به دلیل کثرت عبادتش عبد صالح نامیده شد و در عراق به باب الحوائج شهره
متوسل می شد ،به حاجات خود می رسید و به
گردید .زیرا هر کس به ایشان ّ
جهت حلم و فرو خوردن خشم و صبر بر مشقات و آالم زمانه مشهور به الکاظم
گردید.
امام موسی کاظم(ع) از حدود  21سالگی بر اثر وصیت پدر بزرگوار و امر خداوند
متعال به مقام بلند امامت رسید ،و زمان امامت آن حضرت  35سال و مدت امامت
آن حضرت از همه ائمه بیشتر بوده است ،البته غیر از حضرت ولی عصر(عج).

دوران امامت امام موسی کاظم(ع) مقارن بود با سالهای آخر خالفت منصور
عباسی و در دوره خالفت هادی و سیزده سال از دوران خالفت هارون که سخت
ترین دوران عمر آن حضرت به شمار می رود.

طول عمر آن حضرت  55سال و تاریخ شهادت آن امام 25رجب سال183
هجری بوده و محل دفن آن امام بزرگوار شهر کاظمین در نزدیکی شهر بغداد
بوده است.

زیتون سالمت شریان ها را تأمین می کند .کلسترول بد ( )LDLرا کاهش می دهد .مانع
رسوب پالک ها در جدار شریان و در نتیجه مانع تنگ شدن شریان ها می شود ،قند خون را
تنظیم می کند ،آنتی اکسیدانی قوی است و برا ی کاهش ابتال به سرطان و بیماری های قلبی
موثر می باشد .همچنین روغن زیتون تنها روغنی است که توسط معده بسیار خوب تحمل
میشود .در واقع روغن زیتون عملکرد محافظتی برای معده داشته و این ارگان را از زخم و
التهاب حفظ میکند .این روغن سبب افزایش ترشح صفرا و هورمونهای لوزالمعده میشود
و بهتر از هر دارویی از این دو عضو محافظت میکند ،در نتیجه میتواند از تشکیل سنگ زیتون را داشته باشد یا ممکن است مزه هایی از قبیل مزه سیب ،رازیانه یا یک گیاه علفی را
های صفراوی نیز جلوگیری کند.روغن زیتون سوزش و درد ناشی از سوختگی را تسکین داده ،احساس کنید که ایده آل است .اگر در دهان خود مزه فلزی (بوی حلبی) را احساس کنید این
از بروز تاول جلوگیری می کند ،کمپرس پوست در مورد آفتاب زدگی ،سرمازدگی ،گزش مار روغن ممکن است نامرغوب یا فاسد باشد.
و حشرات با روغن زیتون سبب تسکین درد و التیام سوزش می شود.
 .4روغن را در دهان خود چگونه احساس می کنید؟ در این آزمایش باید روغن طوری در
دهان ریخته شود که سقف دهان را نپوشاند .روغن زیتون خوب از طریق حرکت در دهان
É Éچگونه یک روغن زیتون مرغوب را تشخیص دهیم؟
تشخیص داده می شود .حرکت یک روغن نامرغوب بر روی زبان به کندی احساس می شود.
 .1روغن را استشمام کنید .بایستی بوی تند زیتون احساس شود یا به طور جزئی بوی سیب
همچنین پس از خوردن یک روغن زیتون مرغوب ،بعد از چند ثانیه در انتهای گلو ،تلخی و
یا سبزی داشته باشد.
تندی احساس می شود.
 .2رنگ روغن رادر نظر نگیرید زیرا رنگ به آسانی می تواند تقلبی باشد هر نوع از زیتون رنگ
مخصوص خودش را دارد عالوه بر این اگر برگ های زیادی همراه زیتون باشد روغن زیتون
گردآوری و تنظیم:
سبز رنگی به دست خواهد آمد که تولید کنندگان به این عمل مبادرت می کنند.
مهندس سیدحسین دالورپورمقدم
مهندس سپیده فاضلی طاهریان
 .3یک قاشق روغن را وارد دهان خود کنید و سپس هوا را از روی آن تنفس کنید بایستی مزه
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آغاز کالس های نقاشی روی بوم

دانشجویان دیگر نگران ارتباط با
هم اتاقی های خود نباشند...
با افزایش تعداد دانشجویان ورودی جدید و
متعاقب آن افزایش پذیرفته شدگان درخوابگاههای
دانشجویی ،مرکز مشاوره دانشجویان در
خوابگاه های امام علی(ع) ،حضرت زهرا(س) ،گل
یاس و سالمت ،نشست ها و جلسات پرسش و
پاسخ برای دانشجویان با عناوین :روشهای مقابله
با استرس ،ارتباط با هم اتاقی و ...برگزار نمود،
که حضور این کارشناسان در جمع دانشجویان
جدیدالورود که عالوه بر مشکالت تحصیلی ،غم
غربت از خانواده را نیز متحمل می شدند ،بسیار
دوست داشتنی و دلگرم کننده بوده است.

صدور شناسنامه سالمت ویژه
 442نفر از دانشجویان

به کوشش مرکز بهداشت دانشجویان
طرح سنجش سالمت دانشجویان ورودی جدید
در محل دانشکده ها از تاریخ  7آبان آغاز شد.
طی انجام این طرح تاکنون برای  442دانشجوی
جدیدالورود شناسنامه سالمت صادر گردیده است.
همچنین جهت آشنایی این عزیزان با خدمات
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان بسته های
اطالع رسانی حاوی پیام های سالمت به هریک
از دانشجویان تقدیم می گردد.

به همت مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
یک دوره کالس های نقاشی روی بوم توسط
احمد قاسمی دانشجوی پرستاری آغاز گردید.
قاسمی که رتبه اول کاریکاتور و رتبه دوم نقاشی
را در جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های
علوم پزشکی سراسر کشور کسب کرده است،
طی دو روز در هفته این هنر خود را به دیگر
دانشجویان دانشگاه آموزش می دهد.

ناظمه های خوابگاهی مهارت
ارتباط مؤثر را آموختند

تیم فوتسال خلیج فارس صدرنشین جدول شد
به همت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه یک دوره مسابقات فوتسال  5جانبه به مناسبت گرامیداشت
مقام شهید دکتر شهریاری دانشمند فیزیک هسته ای دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید .طی این
مسابقات تیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با انجام  3بازی و  3برد در صدر جدول قرار گرفت.
همچنین یک دوره مسابقه فوتسال درون خوابگاهی به مناسبت عید غدیر در خوابگاه امام علی (ع) با
حضور  9تیم و در  2گروه  4تیمی و  5تیمی به صورت  2حذفی برگزار گردید .در همین راستا در پایان
بازی رده بندی و فینال ،دکتر رمضانخانی معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه و دکتر فیروزئی مدیر
تربیت بدنی دانشگاه جوایز نفرات تیم های اول تا چهارم را اهداء نمودند.

مرکز مشاوره دانشجویان جهت ارتقاء ارتباط
بین همکاران اداره خوابگاه ها که در خط اول
روبرویی و ارتباط با دانشجویان می باشند و داشتن
سعه صدر و برقراری ارتباط درست و کارآمد،
کارگاه دوروزه مهارت ارتباط موثر جهت کارکنان،
سرپرستان و مسئولین اداره خوابگاهها برگزار
نموده است .الزم به ذکر است که در راستای
ارتقاء سطح سالمت روان و پیشگیری از مشکالت
ناشی از کاهش و افت تحصیلی ،این مرکز اقدام
به برگزاری کارگاه ویژه افت تحصیلی و آموزش
راهکارهای مناسب جهت شناسایی علل ،انگیزه ها
و نحوه مدیریت بر مسئله را ارائه نمود که در  2روز
متفاوت برای دانشجویان برگزار گردید.

برگزیدگان مسابقات فوتسال درون خوابگاهی به مناسبت عید سعید غدیر

مقام اول
تیم خلیج فارس

مقام دوم
تیم آراز

مقام سوم
تیم پارادیزو

مقام چهارم
تیم چویل

مجتبی کشفی

علی شعبانی

صادق ذوقی

آرش صفری

سعید متین فرد

مهدی برقی

آرمین داداش زاده

حسن طاهر پور

مهدی جهانی

مهدی نوراسماعیلی

پویا امیری

مرتضی کریمی

حامد جهانی

شهرام فکوری

مهدی حضرتی

مهران شوکتی

بهرام سلیمی

رضا نظری

حمزه براتی

روح اهلل حسین پور

مسعود عزیزی

سجاد نظری

مسعود دهقان

مهدی نوری

سبحان شایان

علی پور نظری

فرهاد امیری

علیرضا افراسیانی

محمود خاری

اصغر رحیمی

علیرضا بهرامی

مجید رحیمی فر
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جمعی پر نشاط از دانشجویان
دانشکده داروسازی

به همت واحد فرهنگی دانشجویان و با
حمایت مستقیم مسئولین دانشکده داروسازی
جشنواره خیریه ای در این دانشکده برگزار گردید.
این جشنواره که طی سه روز از  30آبان لغایت 2
آذر ماه برگزار شد ،با برنامه های متعددی از جمله
توزیع آش نذری ،مسابقه پرتاب دارت ،مسابقه
نوشابه خوری و توزیع نشریه سپید دانایی همراه
بود .الزم به ذکر است دانشجویان این دانشکده
استقبال شایان ذکری از این جشنواره نمودند.

اکران فیلم «شکارچی شنبه» در
کلیه دانشکده ها

به همت مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
فیلم سینمایی «شکارچی شنبه» کاری از پرویز
شیخ طادی در کلیه دانشکده های دانشگاه اکران
شد .این فیلم که با فاصله کوتاهی پس از اکران
عمومی و پیش از ورود به موسسه های نمایش
خانگی به نمایش درآمد ،داستان کودکی را روایت
می کند که پس از دیدار با پدربزرگ خود ،به
شناخت جدیدی از هستی دست مییابد .کارگردان
این فیلم ،با بیان این که «شکارچی شنبه» از آن
جهت که اطالعات تازهای را درباره صهیونیسم
به مخاطب میدهد ،معتقد است :فیلم فراتر از
اطالعات عمومی است و وارد حوزههای بنیادین
طالبانیسم صهیونیسم شده و از حقایقی که تاکنون
آشکار نشده ،پردهبرداری کرده و ماهیت فکری
این رژیم را افشا کرده است.

قابل توجه دانشجویان عالقه مند
به شرکت در المپیاد پزشکی سال
1391
دانشجویان گرامی:

دانشجویان عالقه مند مقطع کارشناسی
(سال سوم به بعد) و دانشجویان دکتری حرفه ای
پزشکی  ،دندانپزشکی و داروسازی (که امتحان
علوم پایه را تا اسفند ماه سال جاری گذرانده اند)
در صورت تمایل می توانید جهت ثبت نام و شرکت
در آزمون غربالگری المپیاد پزشکی (1391در 4
حیطه تفکر علمی در علوم پایه  ،استدالل بالینی
 ،مدیریت سالمت و اخالق پزشکی ) تا  14دی
ماه  1390به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی  ،واحد استعداد درخشان مراجعه نموده و یا
با شماره تلفن  22439919تماس حاصل فرمایند.

کارگاه مهارت زندگی در تمامی
دانشکده ها برگزار شد

همزمان با آغاز سال تحصیلی و با ورود
دانشجویان به عرصه علم و دانش ،مرکز مشاوره
دانشجویی باهدف ارتقاء سطح سالمت روان و
پیشگیری از مشکالت در تمامی دانشکده های
تحت پوشش دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه
مهارت های زندگی نموده است .این کارگاه ها
در تمامی دانشکده ها توسط اساتید مجرب و
پرسنل کارآزموده مرکز ،برگزار و با استقبال خوب
دانشجویان روبرو گردید.

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد
مقدس ویژه برادران
به همت مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس ویژه 100
نفر از دانشجویان پسر انجمن اسالمی که در سال
گذشته برگزیده مسابقه کتابخوانی روز دانشجو
بودند ،برگزار شد .در این اردو که از 26آبان
لغایت  29اجرا شد ،برنامه هایی از جمله زیارت
حرم ثامن الحجج(ع) ،برگزاری نشست انتخابات
و مناظره پیرامون آن ،بازدید از توس و آرامگاه
حکیم ابوالقاسم فردوسی و هارونیه اجرا گردید.

اعالم اسامی  290نفر از
برگزیدگان بروشورهای ماه
مبارک رمضان

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد
مقدس ویژه خواهران
به همت مدیریت امور فرهنگی و فوق
برنامه اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس ویژه
 213نفر از دانشجویان دختر عضو انجمن اسالمی
دانشجویان برگزار شد .در این اردو که برگزیدگان
مسابقه کتابخوانی برگزار شده در روز دانشجوی
سال گذشته حضور داشتند ،برنامه هایی از جمله
زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) قرائت زیارت وداع،
نشست عبرت های عاشورایی ،بررسی نقش
تشکل ها در دانشگاه ها ،بازدید از طرقبه و بازار
آن و ...اجرا شد .الزم به ذکر است این اردو از سوم
لغایت ششم آذر ماه برگزار گردید.

در نشستی علمی در دانشکده
به کوشش واحد قرآن و عترت مدیریت امور بهداشت بیماریهای شغلی
فرهنگی و فوق برنامه ،قرعه کشی بروشورهای بررسی شد

این واحد که طی  22شماره در ماه مبارک رمضان
و هفت شماره به مناسبت عید مبعث ،والدت امام
حسین(ع) ،والدت حضرت ابوالفضل(ع) ،والدت
حضرت علی اکبر(ع) ،والدت حضرت قائم(عج)،
شهادت امام صادق(ع) ،میالد امام رضا(ع)توزیع
گردیده بود ،صورت پذیرفت .طی این قرعه کشی
 290نفر برگزیده دریافت کارت هدیه اعتباری
به مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال شدند .اسامی
برگزیدگان در پورتال معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه قابل مشاهده است.

به همت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید
بهشتی نشست علمی «بررسی بیماریهای شغلی»
با تأکید برآسم شغلی ،با حضور دکتر صالحپور در
روز سه شنبه اول آذر ماه از ساعت  10الی  12در
محل آمفی تئاتر دانشکده بهداشت برگزار گردید.
گفتنی است در ابتدای این نشست دانشجویان
مطالبی را در خصوص موضوع فوق تبیین و ارائه
نمودند.

انتشار  4نشریه دانشجویی در
آذر ماه

به کوشش دانشجویان فعال دانشگاه و با
حمایت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
 4نشریه دانشجویی در آذر ماه منتشر گردید.
نشریه شرح بی نهایت به مدیر مسئولی صادق
فنایی دانشجوی پزشکی ،نشریه طنین به مدیر
مسئولی محسن رهبری دانشجوی دندانپزشکی،
نشریه دریچه فردا به مدیر مسئولی سجاد هدایتی
دانشجوی دانشکده حفاظت ،سالمت و بهداشت
کار و نشریه پیشاران به مدیر مسئولی پرهام
آقایی دانشجوی داروسازی نشریات منتشر شده
بودند .ماهنامه گلبانگ ضمن خسته نباشید به این
عزیزان ،موفقیت آنان را آرزومند است.

این مراسم که از سوی کمیته پژوهشی

به همت مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
و طی تعامالت صورت گرفته با سازمان پیشگیری
و مدیریت بحران استان تهران ،تعداد  500نسخه
بروشور و پوستر در رابطه با مدیریت بالیای
طبیعی (زلزله) به صورت رایگان تحویل گرفته
شد .در همین راستا این بروشورها با هدف آگاه
سازی قشر دانشجو و همکاران در اختیار دانشکده
ها و خوابگاه های دانشجویی گذاشته شد.

تبریک به شهرام فکوری نیا
دانشجوی دانشکده تغذیه

کاروان عاشورائیان در دانشکده

دانشجویان برنامه ریزی شد با استقبال دانشجویان بهداشت به راه افتاد...

همراه و شامل محورهای ذیل بود:

مسائل فرهنگی با پاسخ گویی دکتر وحیدی
ریاست دانشکده ،مسائل آموزشی با پاسخ گویی
دکتر مرتضوی معاونت آموزشی ،مسائل رفاهی
با پاسخ گویی دکتر عرفان و مسائل پژوهشی با
پاسخ گویی دکتر زرقی.
الزم به ذکر است دانشجویان ضمن استقبال
از این برنامه ها خواستار تداوم آن شدند.
مهرداد پژوهنده
دانشجوی داروسازی

به همت واحد فرهنگی خوابگاه ها و
دانشکده های امور فرهنگی و فوق برنامه نشستی
در تاریخ  30آبان ماه با موضوع اصول صحیح
ازدواج و تفاهم در ازدواج در دانشکده تغذیه اجرا
گردید .طی این نشست که با سخنرانی استاد رضا
ببری در تاالر امام رضا(ع) از ساعت  10 /30الی
 11 / 30تداوم داشت 250 ،نفر از دانشجویان
حضور به هم رساندند.

توزیع بروشور مدیریت بحران
توسط مرکز بهداشت دانشجویان

پاسخ گویی مسئولین دانشکده
داروسازی به پرسش های مختلف
دانشجویان
در روز شنبه 14آبان ماه ،مراسم پاسخگویی
به سئواالت دانشجویان ،پیرامون مسائل دانشکده
داروسازی در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده
برگزار گردید.

اصول صحیح ازدواج در دانشکده
تغذیه

به همت واحد فرهنگی خوابگاه ها و دانشکده
های مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه ،مراسم
عزاداری با مضمون کاروان عاشورائیان در ساعت
فرهنگی دانشکده بهداشت در تاریخ  8آذر ماه
برگزار گردید .در این برنامه حجت االسالم و
المسلمین حاج آقای ناصری در رابطه با قیام
کربال سخنرانی نمود.
مداحی توسط حاج آقای سلسبیل ،پخش
نماهنگ ،توزیع آش نذری و ...از دیگر برنامه های
این مراسم بود.

« غم نامه فرات» در دانشکده
پزشکی
به همت کانون دانشجویی قرآن و عترت،
نمایشگاه مذهبی « غم نامه فرات» با موضوع
عاشورا و محرم از اول لغایت هشتم این ماه در
طبقه دوم دانشکده پزشکی برگزار گردید.
در این نمایشگاه که مشتمل بر 45پوستر
عاشورایی بود ،نماهنگ ها و نوحه های متعددی با
همین عنوان به نمایش و پخش درآمد .همچنین
در ادامه این برنامه همایش «ده طلوع تا دیدار»
با موضوع تدبری در سوره فجر که منتسب به
امام حسین (ع) می باشد در سالن ابن سینای این
دانشکده برگزار شد .الزم به ذکر است در این
همایش نشریه «غم نامه فرات» و شام نذری نیز
توزیع گردید.

شهرام فکوری نیا دانشجوی ترم پنج رشته
تغذیه و ساکن خوابگاه امام علی(ع) است .وی از
یازده سالگی کشتی را در شهر تبریز آغاز کرد ،و
مقام هایی از جمله دوم لیگ استان و سوم استان
را در رده جوانان کسب نمود .عالوه بر کشتی در
فوتسال و پینگ پنگ هم دستی دارد .او در هفده
سالگی کشتی را کنار گذاشت ولی در بیست و یک
سالگی مجدداً به این رشته بازگشت .فکوری نیا
در نهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر
در کرمانشاه حائز رتبه سوم وزن  96کیلوگرم شد
و این بار عالوه بر رقابت در سطح دانشگاهی ،در
خارج از دانشگاه هم خوش درخشید.
نشریه گلبانگ مفتخر است کسب مقام
سوم مسابقات کشتی یادواره شهدای شهرداری
ناحیه  1منطقه  2در آبانماه سال  90در وزن
 84کیلوگرم را به شهرام فکوری نیا تبریک گفته،
آرزوی توفیقات روزافزونی برای این دانشجوی
ورزشکار نماید.
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گاهی اوقات ،آنقدر درگیر زندگی و بازی های پرپیچ و خمش می شوی ،که فراموش پاک کودکان را داشت .از انگیزه شکل گرفتن موسسه ،پس از بیماری دخترش گفت،
می کنی هدف اصلی از زندگی چیست...
حمایت های مردمی ،اساتید و مسئولین ،دغدغه و نگرانی اش برای جراحی بزرگی که
گاهی اوقات ،آنقدر هدف هایت را پیچیده می کنی ،که فراموش می کنی سادگی بَناست به زودی در بیمارستانی بر روی تیمی از کودکان انجام شود ،پیگیری مجدانه
اش برای سالمت هر یک از کودکان و ...همه و همه نشان از حرکتی آرام ولی عظیم را
بزرگترین آرامش دنیاست...
داشت که برکت آن را در درخشش نگاه هر یک از همکاران این موسسه می شد ،دید.
گاهی اوقات ،آنقدر اطرافت پرهیاهوست ،که فراموش می کنی طراوت و سالمت
بهترین موهبت انسان است...
«موسسهخیریهبینالمللیزنجیرهامید،زنجیرهایازمهرومحبتودوستی»

گاهی اوقات ،آنقدر خسته و فرسوده می شوی ،که فراموش می کنی کودکی ات پر از
نشاط و سرزندگی بوده...
گاهی اوقات ،آنقدر...

قدم در موسسه که گذاشتیم ،هنوز مطمئن نبودیم راه را درست آمده ایم یا نه ...پی
یک نشانه ،تا به اینجا رسیده بودیم .باری سنگین از مسئولیت دریافت درآمد حاصل از
جشنواره خیریه بر عهده مان بود و با دغدغه و نگرانی قدم برمی داشتیم .وقتی پرونده
الهام 4ساله را که نیاز به عمل جراحی قلب داشت ،روی میز گذاشتند و ما توانستیم با
این درآمد بخش اعظمی از هزینه جراحی را متقبل شویم ،ما هم به سان کودکان غرق
شور و نشاط شدیم .حاال دیگر الهام عمل جراحی قلب را انجام داده و پزشکانش به شفا
گرفتن کودک معصوم مان امیدوارند.

موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید در تاریخ 5تیر ماه  1386تأسیس شد .هدف
اصلی این مجموعه فراهم نمودن خدمات پزشکی و درمانی به کودکان بی بضاعتی که
از بیماری های قلبی و ارتوپدی و ناهنجاری های ترمیمی و پالستیکی رنج می برند،
است .این موسسه همکاری های علمی نزدیکی با موسسه خیریه بین المللی زنجیره
امید فرانسه دارد که در سال  1998توسط پروفسور آلن دلوش تأسیس گردیده است و
در  16کشور دنیا دارای شعبه می باشد .موسسه زنجیره امید درمان کودکان محروم زیر
 18سال ساکن ایران ،بدون در نظر گرفتن دین ،نژاد و ملیت با بهره گیری از بهترین
امکانات درمانی مطابق استانداردهای بین المللی را برعهده دارد .این موسسه تاکنون
تعداد  1620کودک بیمار نیازمند را درمان کرده است .فعالیت های این موسسه به دو
دسته درمانی و آموزشی ،پزشکی تقسیم می شود.

عالقه مندان به فعالیت در موسسه خیریه زنجیره امید می توانند با شماره تلفن
هوای موسسه پر از آرامش بود ،کودکانی که به امید گرفتن حمایتی گرم ،بدانجا  88209259 - 60تماس حاصل نموده و یا به آدرس خیابان ولی عصر ،باالتر از میدان
آمده بودند ما را تا اعماق بزرگی و عظمت صفا و سادگی پیش بردند و ما به درستی ونک ،خیابان شهید خدامی ،رو به روی بانک مسکن ،پالک  47مراجعه نمایند.
یافتیم ،که هنوز در مقابل جسم نحیف و روح عظیم این کودکان ،چقدر کوچکیم.
الزم به ذکر است دانشجویان می توانند در بازارچه خیریه این موسسه که در تاریخ
پای صحبت مریم مرعشی مدیر موسسه نشستن ،همان صفای بودن در دنیای  7-8و  9دی ماه در خیابان فرشته ،بعد از تقاطع نیلوفر ،پالک ،56مجتمع پذیرایی
فرشته برگزار شود شرکت فعال داشته باشند.
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آیا می دانید یکی از مشکالت بهداشت محیط ،وجود بندپایان در اماکن
می باشد؟ آیا می دانید مبارزه با این حشرات شاید خیلی هم دشوار نباشد؟
نشریه گلبانگ در نظر دارد زین پس در هر شماره به بیان راهکارهای ساده ای
جهت مبارزه با بند پایان بپردازد:

این شماره :مبارزه با مورچه

مورچه ها بصورت يك سپاه منظم ،در پي آب و غذا وارد خانه ما مي شوند.
بنابراين آنچه مورد پسند مورچه هاست از دسترس آنها دور كنيد.

بقاياي مواد غذايي و مواد چسبنده شيرين را از روي ميزهاي آشپزخانه تميز
كنيد ،موادي مانند شكر و عسل را در ظروف در بسته نگهداري نمائيد.
منابع آب را از دسترس مورچه ها دور نگه داريد و ظروف شسته نشده را در
طول شب در آب نخيسانيد.

اگر با رعايت نكات ياد شده باز هم با مورچه ها مشكل داشتید  ،از روشهاي
زير كمك بگيريد.

كمي آب و صابون را باهم مخلوط كنيد و آن را در ظرفی بريزيدكه بتوانيد
بر روي مورچه ها اسپري كنيد.
پوست خيار يا برشهايي از خود خيار را در نقاط مختلف آشپزخانه قرار دهيد.
بسياري از مورچه ها به طور طبيعي از خيار نفرت دارند.

در جاهايي كه فعاليت مورچه ها بيشتر است ،چند بسته چاي كيسه اي
نعنايي قرار دهيد ،نعناي خشك و گل ميخك كه نوعي ادويه معطر است به
عنوان مواد دور كننده مورچه ها مورد استفاده قرار مي گيرند.

ستون سپاه مورچه ها را تعقيب كنيد تا متوجه شويد كه از كجا وارد خانه
شما مي شوند ،سپس در محل ورود مورچه ها فلفل سياه ،دارچين يا پودر قهوه
سائيده شده را بصورت يك خط نازك بر روي زمين بريزيد ،يا يك طناب را كه
قب ً
ال در آب ليمو خيسانده ايد بر سر راه آنها قرار دهيد ،اين امر مانع عبور آنها از
آن محل و مانع ورود آنها به داخل خانه شما مي شود.

براي چند شب در محل فعاليت مورچه ها يك المپ كم وات روشن
بگذاريد ،تغييرات روشنايي مانع جنب و جوش مورچه ها و جستجوي آنها به
دنبال غذا مي گردد.
اگر مورچه ها خود را به سطح ميزهاي آشپزخانه شما رسانيده اند ،چند بوته
سير را انتخاب كنيد ،سيرها را برش داده ،ما بين شكافهاي ديوار جاسازي كنيد
بدين ترتيب مورچه ها از آن محل خواهند رفت و...
REFFRENCE:
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مترجم  :مهندس مرضيه جيالني نژاد راد
سرپرست مرکز بهداشت دانشجویان

این شماره :پاي صحبت هاي قاسم الطافي نیروی خدماتی
دانشكده تغذيه و صنايع غذايي

اخالقتو خوب كن!!
از درب دانشكده كه داخل مي شوم و معماري منحصر به فرد اين دانشكده
را كه مي بينم نبايد مجذوب آن شوم ،بايد آقاي الطافي را پيدا كنم .از دانشجو ها
مي پرسم ،هر كدام طرفي را نشان مي دهند .كتابخانه ،هشت ضلعي ،پائين ،شايد
آن يكي ساختمان ،نااميد كه مي شوم يكي از همكارانش او را سمت من مي آورد
و اشاره مي كند كه خودش است .خنده ام مي گيرد كه آنقدر از اين و آن پرسيده
ام كه همه مي دانند دنبال چه هستم.

مرد دوست داشتني دانشكده تغذيه و صنايع غذايي مثل بقيه بهت زده است.
نمي داند چرا دانشجو ها او را بعنوان چهره محبوب دانشكده برگزيده اند؛ مي
گويد“ :تا بحال كسي با من مصاحبه نكرده ،نمي دانم بايد چه بگويم؟” مي گويم:
چند تا فرزند داريد؟ سه تا :دو دختر و دو داماد و يه پسر پونزده ساله ”.مي گويم:
ديدي بلدي مصاحبه كني؟ مي خندد .تازه چند روز است كه نوه دار شده .ذوق
دارد .مي گويم مغز بادام است ديگر ...مي خندد .مي گويد اينجا مثل خواهر و
برادريم ،يه خونواده ايم ديگه .اكثر اين بچه ها مال شهرستانن .پدر مادرهاشون
البد توقع دارن حاال كه اون ها نيستن ما مراقب بچه هاشون باشيم ،مراقب كه
نه! كاري اگه از دستمون بر مياد انجام بديم .باهاشون خوب برخورد كنيم...

و اما پند زندگي ...هر كاري مي كردم حاضر نبود يك جمله ما رو نصيحت
كنه .مي گفت :يكي بايد خودمو نصيحت كنه! گفتم فقط يه جمله! كمي فكر كرد
و گفت :من  24ساله كه اينجام .تو اين مدت تنها كاري كه كردم اين بود كه
سعي كردم خوش اخالق باشم .اخالق اصل زندگيه .اخالقتو خوب کن ...من جز
اين كه صبح كه ميام با روي خوش با بچه ها صحبت مي كنم و وظيفمو انجام
مي دم كاري نمي كنم .دانشجو ها هستن كه به اينجا شور و حال مي دن .وقتي
تعطيالت شروع ميشه يا تابستونه اص ٌ
ال يه جورايي بي حوصله مي شم .اگه همه
باهم خوش اخالق باشیم روزهای بهتری رو با هم می گذرونیم.
دی 1390
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اهلل بنده سی

حوصله ی وحید داشت سر می رفت .نیم ساعت می شد که چشم به جاده دوخته بود .برای هر ماشین
که می گذشت ،دست بلند می کرد؛ اما هیچ کدام ترمز نمی کردند .آسمان در حال تاریک شدن بود و
ستاره قطبی در شمال می درخشید .ساکش را بر زمین گذاشت .خودخوری می کرد که چرا برای برگشتن
به پادگان دیر کرده است .از دور ،نور ماشینی را دید که نزدیک می شد .خدا خدا کرد که این ماشین نگه
دارد .ماشین نزدیک شد .دست بلند کرد و با صدای بلند گفت:
 پادگان...ماشین به سرعت از کنارش گذشت .لب گزید .ماشین ده ها متر جلوتر ایستاد و بعد عقب عقب آمد.
وحید با خوشحالی ساکش را برداشت و به سوی ماشین دوید .دید که ماشین پالک سپاه دارد و تویوتا
وانتی کرم رنگ است.
مهدی شیشه سمت راست را پایین کشید .وحید گفت" :سالم اخوی"
مهدی گفت " :سالم .کجا می روی؟"
 پادگان سوار شو.وحید در را باز کرد و کنار مهدی نشست .نور بی رمق المپ سقف بر سر و بدن مهدی می تابید .مهدی
گفت"تا این موقع چرا بیرون مانده ای؟"
حقیقتش من تازه به لشکر آمده ام .نمی دانستم که غروب به بعد به سختی می شود ماشین برای پادگان
پیدا کرد.
 چه کاره ای؟االن که بسیجی ام؛ اما دانشجوی هنر هم هستم .نقاشم .آمده ام بجنگم ،اما به تبلیغات مأمور شدم .رفته
بودم اهواز وسایل نقاشی بخرم .می خواهم تصویر شهدا را روی دیوارهای پادگان بکشم.
مهدی لبخندی زد و گفت" :به به ...خدا خیرت بدهد .کار شما ثواب جنگیدن در راه خط مقدم را دارد.
هنرت را دست کم نگیر".
وحید متوجه نشد که کی به پادگان رسیدند .بین راه کلی با راننده ای که نمی شناخت ،گپ زد و با او گرم
گرفت .حتی چند لطیفه هم برای مهدی تعریف کرد و هر دو خندیدند.
مهدی ،وحید را تا نزدیکی واحد تبلیغات رساند و خداحافظی کرد .وحید وقتی یادش افتاد اسم راننده را
نپرسیده است که ماشین از او دور شده بود.
سه روز بعد ،گرماگرم ظهر تابستان ،وحید بی حال و کالفه از گرما در حال گذر از کنار ساختمان ستاد
لشکر بود که مهدی را دید .مهدی در حال جمع کردن کاغذ پاره ها و زباله های دور و اطراف ساختمان
بود.
وحید آهسته جلو رفت و زد به گرده مهدی .مهدی برگشت و هر دو در آغوش هم گره خوردند .وحید
گفت" :چطوری اخوی؟ این چند روزه خیلی دنبالت گشتم؛ اما پیدات نمی کردم".
مهدی ،عرق سر و صورتش را با پر چفیه گرفت و گفت" :زیر سایه شما هستم .شما خوبی؟"
وحید دست مهدی را کشید و زیر سایبانی رفتند .وحید گفت" :پدر آمرزیده ،مگر عقل نداری؟ مگر اینجا
نیروی خدماتی نیست که تو آشغال جمع می کنی؟ برو به رانندگی ات برس".
مهدی خندید و گفت " :مگر من با نیروهای خدماتی چه فرقی دارم؟ همه بسیجی هستیم و به خاطر خدا
به اینجا آمده ایم .بیا تو هم کمک کن زباله ها را جمع کنیم".
 شوخی می کنی؟ من و آشغال جمع کردن؟ ول کن بابا .بیا برویم به واحد ما تا یک لیوان شربت آبلیموبه خوردت بدهم ،سرحال بیایی ،بیا برویم.
 نه ...خیلی ممنون .باید زباله ها را جمع کنم .ان شااهلل یک وقت دیگر.وحید اصرار کرد اما مهدی نرفت .دست آخر وحید با دلسوزی گفت" :ببین اخوی یکی از دوستان من تو
ستاد لشکر برو بیایی دارد .دوست داری بهش بگویم منتقلت کند به واحد ما؟"
مهدی دست بر شانه وحید گذاشت و گفت "ممنون ...همین جا که هستم ،راضی ام ".
وحید با مهدی دست داد و گفت " :هر جور که راحتی .من رفتم .خداحافظ"
خداحافظ.وحید چند قدمی از مهدی دور نشده بود که یادش آمد اسم دوست جدیدش را نپرسیده است .برگشت و
گفت " :راستی ،من هنوز اسمت را نمی دانم "
مهدی گفت " :اسم من به چه درد تو می خورد؟ من کوچک شما هستم :اهلل بنده سی".
وحید خندید و گفت " :باشد .پس از حاال تو را اهلل بنده سی صدا می کنم .خداحافظ".

وحید سرش شلوغ بود .کشیدن تصاویر شهدا تمام وقت او را پر کرده بود .وقت نمی کرد در پادگان بگردد
و دوست جدیدش را پیدا کند .چند بار موقع کشیدن تصویر شهدا ،مهدی به دیدنش آمده بود و در همان
حال با هم گپ زده و از این در و آن در صحبت کرده بودند .چند بار هم دیده بود که مهدی با حسرت
به تصویر شهدا نگاه می کند و حس غریبی در چهره اش نشسته است.
وحید در حال نقاشی بود که تکه سنگی به پس گردنش خورد .دستش لغزید .با عصبانیت برگشت به
مزاحم بتوپد که حسین را دید .زبانش از خوشحالی بند آمد .از روی داربست پرید پایین .حسین را بغل
کرد .با حسین از کودکی دوست بود .وحید می دانست که او فرمانده یکی از گردان های لشکر است.
حسین گفت" :چه طوری پیکاسو؟ آخر سر تو هم به جبهه آمدی؟"
وحید ،شانه حسین را فشرد و گفت" :مگر من ِچمه؟ دستم چالق است یا پایم شل است؟"
حسین خندید .وحید گفت " :چه عجب از این طرفها .راه گم کردی؟"
 نه وحید جان ،شنیده بودم که به پادگان آمده ای .دوست داشتم به دیدنت بیایم اما وقت نمی شد .امروزبا آقا مهدی جلسه داریم .وقتی به پادگان آمدم ،گفتم قبلش بیایم و ببینمت.
 بارک اهلل  ...حاال با فرمانده لشگر جلسه می گذاری؟ من خیلی دوست دارم آقا مهدی را از نزدیک ببینم. خب ،اینکه کاری ندارد .موقع ناهار بیا ستاد لشکر .من آنجا هستم .می رویم و آقا مهدی را می بینی. معلوم است چه می گویی؟ مرا چه کار با آقا مهدی؟ اص ًال تو ناهار مهمان من هستی .دعوتم را رد
نکن .راستی ،یک دوست پیدا کرده ام به چه نازنینی ،خوش صحبت و آقا .حتم دارم ببینی اش ،ازش
خوشت می آید.
ً
 نه  ...وحید جان .همان که گفتم .موقع ناهار بیا ستاد .من منتظرت هستم .حتما بیا .من رفتم.وحید گفت" :باشد .برای ناهار آنجا هستم".
حسین رفت و وحید سرگرم کارش شد.
بعد از نماز ظهر و عصر ،وحید به ساختمان ستاد لشکر رفت .حسین را پیدا کرد .بعد هر دو از پله ها باال
رفتند .دل تو دل وحید نبود .از اینکه تا لحظاتی دیگر ،فرمانده لشکر را از نزدیک می دید ،دچار هیجان
شده بود .هنوز به اتاق فرماندهی نرسیده بود که چشم وحید به مهدی افتاد.
مهدی کنار در ورودی اتاق فرماندهی ایستاده بود و خوشامد می گفت .وحید باخوشحالی جلو رفت و گفت:
" سالم .تو اینجا چه کار می کنی؟ مثل اینکه راننده فرمانده لشکری .آره؟"
حسین ،رنگ پریده و هراسان ،دست وحید را کشید .مهدی ،لبخندزنان دست وحید را فشرد.وحید به
سوی حسین برگشت و گفت" .حسین آقا ،این همان دوستم است که می گفتم .اسمش را گذاشته ام
اهلل بنده سی" 1
مهدی تعارف کرد که داخل شوند .حسین ،دست وحید را کشید و او را گوشه ای برد و غرید" :وحید ،
چرا این طوری می کنی؟"
وحید ،هاج و واج مانده بود که حسین چه می گوید .هر دو وارد اتاق فرماندهی شدند .وحید گفت" :چرا
رنگت پریده؟"
حسین با ناراحتی گفت" :خیلی کار بدی کردی ،وحید"
 مگر چه کار کردم؟ خب ،باهاش حال و احوال کردم. مگر تو او را نمی شناسی؟ نه ...اما می دانم که راننده است. بنده خدا ،او آقا مهدی است ،فرمانده لشکر عاشورا.چشمان وحید گرد شد .نفسش بند آمد .احساس کرد که صورتش گر گرفته است.
اتاق فرماندهی پر شد .سفره را پهن کردند ،اما وحید حال و روز خوبی نداشت .از خجالت نمی توانست
به آقا مهدی نگاه کند  ،اما مهدی مهربانانه به او تعارف می کرد که غذایش را بخورد .چند لقمه به زور
خورد .چند لحظه بعد ،وقتی دید حواس آقا مهدی به جای دیگر است .آهسته بلند شد و از اتاق بیرون
رفت و یک نفس تا واحد تبلیغات دوید.
وحید توی اتاق کز کرده بود .نمی دانست چه کار کند .به خودش لعنت می فرستاد که چرا به آقا مهدی
بی احترامی کرده است .یاد شوخیها و سربه سر گذاشتن ها با آقا مهدی که می افتاد بیشتر خودخوری
می کرد .بغض کرد .ناگاه در اتاق باز شد و مهدی داخل شد .بغض وحید ترکید .بلند شد .آقا مهدی را از
ورای پرده لرزان اشک می دید .مهدی ،دست بر شانه وحید گذاشت و گفت "گریه نکن بسیجی ،مگر
چی شده "
وحید هق هق کنان گفت" :مرا ببخش آقا مهدی" ...
مهدی خندید .وحید به مهدی نگاه کرد .دوست داشت ساعت ها به صورت خندان و چشمان قهوه ای
روشن او نگاه کند و چشم برندارد.
برگرفته از کتاب آقای شهردار
براساس زندگی شهید مهدی باکری
نویسنده داوود امیریان
 - 1اهلل بنده سی :بنده خدا
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فی الحال که این سطور را مرقوم می داریم ،مقدار متنابهی
پوست و استخوان خود را در کنج اتاق  9متری نوم کده ی (خوابگاه)
خویش گسترانیده ایم و از فرط چرکین شدن سینوس های معابر
هوایی ،جانمان بر لبمان رسیده و سرفه های پی در پی همچون
مته ی الماسه بر جدار توراکسمان فشار همی آورد و کله ی مبارک
از ناحیه ی پیش و پس ،الم فراوان دارد و از بینی عقابیمان به جای
مایه ی حیات ،مایه ی عذاب جاری است ،آن چنان که در چال باالی
لبمان – که به قول بزرگان جای انگشت فرشته می باشد – همچون
الیه های سنگ های رسوبی دوره پرکامبرین آثار فرسایش به خوبی
مشهود است و ترشحات در حلقوممان غلیان کنان قصد فوران دارد.
اهل بیت معظم نیز در جوار کهن ترین تمدن بشری (تپه های
سیلک) به رتق و فتق امور زندگانی خویش مشغولند و از فراق فرزند
ارشد ،غصه می خورند و برای فراغ وی از بیماری دعا می کنند.
رفیقان نزدیک در نوم کده هم به دیار خویش رفته اند و کسی نیست
تا در کسوت پرستار بر بالینمان باشد و سوپ و ویتامین سی به ما
عطا نماید و لَختی قربان صدقه مان برود تا شاید از آالم فراوانمان
اندکی کاسته گردد و امید به زندگی افزون؛ که با این وضعیت روحی
و جسمی – اگر قدر مطلق هم از آن بگیریم – باز به بی نهایت
میل می کند که حاکی از اوضاع مهمل و مبهم دارد .حافظ هم سربه
سرمان می گذارد و در تفألی که می زنیم به طعنه می فرماید :
"گل در بر و می بر کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنین روز غالم است".
لکن علیرغم حسب حالی که ذکر آن رفت ،از فرمایشات ابوی
گرامی به یاد آوردیم که می فرمود " :پسرجان ،خودت را به دست
مشکالت مسپار؛ که اگر چنین کنی تو را با خود خواهد برد" و از
آن جا که همگان مرا فرزندی خلف انگارند و حرف گوش کن ،در
رودربایستی گیر کرده و باالجبار برقی در چشمانمان زد که نشان از
امید داشت .این بود که عزم خود را جزم کرده و در کمال آرامش
آن چنان که هیچ اتفاقی پیشامد نکرده – قلم و دوات خویش به در
آورده و نگاشتن آغاز نمودیم ...
و اما در این اوضاع مساعد به این فکرت افتادیم که چرا نوم
کده را به این نام خوانند؟! و این ،از آن جا ظهور یافت که من بخت
برگشته به سبب مرض حادث شده توان خسبیدن در نوم کده را
نداشتم! و از برای ایجاد وضعیتی ایده آل پهلو به پهلو می شدم و
هر ازگاهی بی اختیار ندای غم انگیز "آه!" در اطاق خالی از سکنه ی

مملو از وسایلمان طنین انداز می گردید که ناگهان فرمایش مذکور
پدر ،هم عنان با بی خوابی اخیر بر مغزم هجوم آورد .پس مصمم
شدم تا در این باب سخن برانم ...
اقسام الطالب من باب حیات فی نوم کده
قِسم اول؛ جماعتی هستند که تنها طریق اونیورسیته (دانشگاه)
به نوم کده را بلدند .آن هم فقط از همان مسیری که َمرکب های
اونیورسیته (سرویس ها) در آن سیر و سلوک دارند و ال غیر! فی
الواقع مصداق آیه ی شریفه ی" اهدنا الصراط المستقیم" هستند.
این جماعت به محض دخول به نوم کده راهی مأمن خویش که
همانا کتب سراست (سالن مطالعه) ،می شوند و درس می خوانند
و تکست می خورند و رفرنس می بینند و  ...اگر فرصتی دست
دهد اندک زمانی هم می خوابند .اگر مرکب ها با کمی تأخیر به
اونیورسیته برسند ،از سر "کودک یار" تا داخل مکتب خانه (کالس)
می دوند؛ مبادا که خطی از فرمایشات استاد  missگردد .آن هنگام
که استاد استراحت دهاد ،از مکتب خانه خارج نشوند و در سر جای
خود بنشسته و همان جا نفس عمیق کشند تا خستگی به در رود.
یکی را از آنان حکایت کنند که در وقت استراحت از برای اجابت
مزاج در خارج شدن ،اجبار یافت .لکن از بیم تأخیر در مراجعه سکته
کرد و هرگز نرسید .آن جا بود که بزرگی جمله ی «دیر رسیدن بهتر
از هرگز نرسیدن است» را بر زبان جاری ساخت و جمله ی جماعت
گروه اول ،چون یارای دیر رسیدن نداشتند تصمیم گرفتند در اوقات
استراحت دیگر خارج نشوند .برای آنان ،خوابیدن در نوم کده ،در
مرتبه ی ام است.
قِسم د ّیم؛ جماعت میانه رو؛ هم درس بخوانند و هم بخوابند و
در یک طریق ثابت قدم نمانند .یعنی اگر مرکب ها دیر به اونیورسیته
برسند از سر کودک یار تا مکتب خانه قدم زنند و ندوند و دود و دم
اتول ها را استعمال کنند.
قِسم سیُّم؛ جماعتی که زمان برپایی کالس ها اوقات فراغت
ایشان است .هرگاه آزمونی در اونیورسیته برپا نباشد ،از شامگاه تا
چاشتگاه اوقات گران بها صرف تماشای فیلم های روز هالی وود،
شنیدن صدای مرحوم بنان و بازی های بییییییییییب و  ، ...سخن
گفتن از خاطراتی که شنیدن آن فقط در نوم کده خنده دار است و
قهقهه های بلند ،قلیان دو سیب و  ...و در آخر ،دیدن سپیده صبح
و شنیدن آوای خوش گنجشکان که به یادشان می آورد که این تن
صاب مرده به خواب هم نیاز دارد .الجرم هر یک بالشی را زیر سر

دوست عزیز :لطفا" گزینه مورد نظر خودت را به ترتیب سئواالت ،تا پایان دی ماه به
سامانه30007469پیامک کن تا در صورت ارسال پاسخ درست ،در قرعه کشی گلبانگ شرکت کنی.
 .1کدام امام ملّقب به(زین المجتهدین) است؟
ج -امام زین العابدین(ع)
محمد باقر(ع)
الف -امام ّ
د -امام موسی کاظم(ع)
		
ب -امام جعفر صادق(ع)
( .2مسجد گوهر شاد) جزء آثار کدامیک از اساتید زیر می باشد؟
محمد رضا
		
الف -استاد شمس الدین
ج -استاد ّ
د -استاد ابوالحسن معمار
			
ب -استاد قوام الدین
 .3نمایشگاه« تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» به چه مناسبتی و در چه سالی بوده
است؟(با مراجعه به مصاحبه یک فنجان چای داغ شماره ،4آذر ماه 90پاسخ صحیح
را خواهید یافت).
ج -روز دانشجو87 -
الف -روزپژوهش86 -
د -روز پژوهش89 -
ب -روز دانشجو88 -
اسامی برگزیدگان مسابقه آذر ماه
 .1مهرداد پژوهنده  /دانشکده داروسازی  .2ناهید جاهدی  /دانشکده بهداشت
 .3شیما امینی /دانشکده توانبخشی

گرفته و به گوشه ای می خزند؛ آن گونه که اگر وضعیت آنان را
آن هنگام که آرمیده اند ،ببینی ،ته دلت برایشان می سوزد که این
مردان ،البد بعد از یک روز تالش مردانه و غیورانه با این وضع اسف
بار به خواب رفته اند و حق دارند اگر به اونیورسیته نروند .اما در
اوقات امتحانات از شامگاه تا چاشتگاه به زور قهوه و چای و ریتالین
مت
و قس علیهذا ،درس خوانند و مدام بر خود لعنت فرستند که َظلَ ُ
نَفسی ،چرا در ایام ماضی دروس خویش نخواندم؛ از ترم آتی ،حکم ًا
طریقت زندگانی عوض نمایم .لکن چون فصل امتحانات به پایان
رسد و ترم جدید آغاز گردد ،همان کنند که ذکرش رفت.
قِسم چهارم؛ جماعتی که حیاتشان در نوم کده در اوقات امتحان
سیم
و غیرامتحان تفاوتی نکند و پیوسته آن گونه می زیند که قسم ّ
در زمان غیر امتحان! لکن بر سر آزمون با کسب امدادهای آشکار
و غیبی و یا چشمان همچو عقاب و گوش هایی که هر فرکانسی
از پرواز کک در هوا تا صدای الکس خواننده را می شنود و به حکم
گزینه ی غالب و هزار ترفند دیگر ،آزمون ها را با موفقیت سپری
کنند و ادخال سرور فی قلوبشان می گردد ،چرا که لنگان خرک
خویش به مقصد رسانده اند.
قِسم پنجم؛ جماعتی که سمبل بی خیالی هستند و حتی بر
سر امتحان هم نمی آیند .آن هنگام که بعد از گذشت ایامی چند
به اونیورسیته آیند ،اصحاب دور وی می گیرند و صورتش را غرق
در بوسه می کنند؛ گویی که از سفر قندهار بازگشته .سپس وی را
مورد عتاب قرار می دهند که  :هی ،فالنی ،کجایی؟ چرا بر سر
آزمون نیامدی؟ دوست بی خیالمان سینه ای صاف کرده و با افتخار
حسش نبود .به درستی که نوم کده برای اینان پیوسته
می فرماید ّ :
نوم کده است و روا نیست که این نام برای جمیع طالب اونیورسیته
استعمال گردد .چرا که جمعی در این مکان ،مشغول زندگانی اند؛
حال آن که زندگانی تنها خوابیدن نیست .پس چه بسا بهتر باشد که
سیم بنامیم؛ از آن رو که در اوان کودکی ،استاد دلسوز
آن را خانه ی ّ
در گوشمان بارها خواند " :مدرسه ،خانه ی د ّیم است"...
صادق فنایی
دانشجوی پزشکی

آیا می دانید که آب دریا بهترین ماسک صورت است.
آیا می دانید که اگر مادران در زمان بارداری سیب به خصوص سبز استفاده کنند نوزادانشان زیبا
میشوند.
آیا می دانید که خورشید فقط  ۱بر ۴۰/۰۰۰جرم خود را از دست داده است.
آیا می دانید که پر آبترین رود ایران کارون در خوزستان است
آیا می دانید که اناکوندا درازترین و سنگین ترین نوع مار است  .طول آن به ۱۱متر و وزنش به
۱۱۳کیلو می رسد ؟
آیا می دانید عمر ملکه زنبور ها به  ۱۰سال نیز می رسد ؟
آیا می دانید که اگر تمام يخهاي قطبي ذوب شوند آب درياها  14متر باال مي آيد.
آیا می دانید که کانادا یک واژه هندی به معنی "روستای بزرگ" می باشد.
آیا می دانید که شمپانزه ها قادرند مقابل آینه چهره خود را تشخیص دهند اما میمونها نمیتوانند.
آیا می دانید که خودروسازی بزرگترین صنعت در جهان میباشد.
آیا می دانید که ون گوگ در طول حیات خود تنها یکی از نقاشی های خود را بفروش رساند.
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من نقاشم...

من نقاشم،
حرفه ام این نیست
گهگاهی بومی می سازم درآئینه ذهن و دو
چشم را قلمی ،رنگی
طرح من طرح طبیعت زدگان نیست! که
چیست؟
طرح من می تواند گل سرخی باشد،
می تواند دل سرخی باشد درسینه تو
می تواند حتی چهره غمزده یک مادر باشد،
منتظر بهر پسر ،که بیاید ز سفر
من نقاشم،
حرفه ام این نیست
بلکه از دوری توست ،نه که از دوری خود
که تو در هر چمنی می توانی گل سرخی
باشی...
چهره ات یک گل سرخ و لبانت مشتاقست
که بگوید حرفی،
من نمی دانم چیست ،اما بسیار دوست
دارم که تو فریاد کنی :آی نقاش!
چقدر بِستانی ،چهره ام نقش کنی؟
من جوابت بدهم یک گل سرخ ،و تو با
شرم بگویی که گران می گویی! سر آن کوچه
یکی نقاش است ،دو قران می گیرد.
من جوابت بدهم که فقط نقاش است ،من
که هر لحظه به دیدار توام شاد ،دو قِران مزد
من است!؟
باز با شرم بگویی :خوب بکش ،می دهم
یک گل سرخ
و تو خود می دانی که گل سرخ منی!
م .مدیون
دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی
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اربعین ،صدای عدالت و صداقت
(به بهانه  24دی ماه ،اربعین حسینی)

سالم بر حسین و اربعینش ،سالم بر اربعین و زائرانش! سالم بر اندوه های دل آنان که
به سوغات بر مزار کشتگان ،عشق بردند و به مویه نشستند.
به شوق زیارت صحن و سرای جان فزایت ،اربعین شهادتت را به سوگ می نشینیم ،یا حسین!

اربعین از رازهای هستی است و اربعین حسین(ع) روز بسط لطف اوست بر پیروان و دوستدارانش.

محمد مصطفی (ص) و پدر
در مقام امام حسین(ع) همین بس که در زیارت اربعینش خطاب به جدشان ّ
بزرگوارشان حضرت علی(ع) و مادر گرامیشان حضرت فاطمه(س) می گوییم که خداوند عزاداری شما را در
رثاء حسین(ع) قبول فرماید.

اینک قریب چهل روز ازغروب غم فزای شهادت ها می گذرد ،و اینک از صدای نحس شالق خزان برپیکر
آالله ها ،اربعین می گذرد و اسارت ،سیلی ،غربت ،فریاد و بیدارگری سهم حامالن پیغام قاصدک های عترت
و عظمت شد.
از آن تا به امروز چهل روز در سوگ ابرمردی نشستیم که حیات اسالم مدیون رگ های پاره پاره اوست.

در این چهل روز ،ناله زدیم ،درددل ها گفتیم ،شِ کوه ها روانه کردیم و از عمق جان ،فریاد یا حسین
کشیدیم ،به سینه زدیم و خنده را حرام کردیم.

کربال این خاکستان خشک و بی آب ،دریای انسانیت و کمال است ،اقیانوس بی کرانه ای است که در آن
گوهر همه عظمت ها و خوبی ها به رنگ مظلومیت ،یافتن است ،ا ّما غواصی قهار می طلبد.
شیعه همیشه و در تمامی روزهای سوگواری حضرت سید الشهداء علیه السالم و ازآن جمله روز اربعین
آن حضرت ،در زیارت و اقامه ماتم و عزاداری کوتاهی نکرده واز اینجاست که امام حسن عسگری(ع) زیارت
اربعین را از عالیم ایمان شمرده است.

آری ،تنها زیارت اربعین سید الشهداء علیه السالم است که مومن خالص را از دیگران تمیز می دهد ،و
دوستان اهل بیت علیه السالم را از غیر آنان جدا می کند و مومن واقعی کسی است که نگذارد آثار نهضت
حسین(ع) فراموش شود و در قدردانی و شرکت درهدف آن حضرت کوتاهی نورزد.
اربعین ،صدای عدالت و صداقت و شاخه های درخت آزادگی است که از خاک کربال روییده و تا ژرفای
روزها و روزگاران ریشه دوانیده است.

برپایی نمایشگاه محصوالت فرهنگی به
مناسبت ایام محرم در دانشکده بهداشت

حرکت دسته عزاداری هیأت

محبان العباس دانشگاه به مناسبت
عاشورا و تاسوعای حسینی

برپایی خیمه عاشورایی در دانشکده
پزشکی توسط بسیج دانشجویی

استقبال دانشجویان از نشریه گلبانگ

یادتونه تو گلبانگ شماره  2یه فرم نظرسنجی اولویت های برنامه غذایی از نظر دانشجویان
کار کردیم؟ از اونجا که این فرم های تکمیل شده ،خیلی به دست ما رسید ترغیب شدیم
که دوبار فرم طراحی کنیم!!!! ایندفعه هم اگر دوباره استقبال بشه ،مثل دفعه گذشته
همه موارد از نظر ما خوب در نظر گرفته میشه ،نگین نگفتینا)....
به منظور رفاه حال دانشجویان و توجه به عالیق و ذائقه شما عزیزان ،معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی ،تهیه و توزیع غذای ناهار و همچنین شام
خوابگاهی در قالب سه منوی غذایی نموده است .لذا به منظور تنظیم برنامه غذایی بر
اساس نظرات شما عزیزان خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم نظر سنجی ذیل بر
اساس میزان عالقه مندی شما به هر نوع از غذاها اقدام نمایید و سپس به دبیر شورای
صنفی خوابگاه خود تحویل دهید
نام غذا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
چلو خورشت قورمه سبزی
چلو خورشت فسنجان
چلو خورشت قیمه بادمجان
لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده
ماکارونی گوشت چرخ کرده و قارچ
عدس پلو گوشت چرخ کرده کشمش و خرما
چلو کباب کوبیده
چلو جوجه کباب
سبزی پلو با ماهی
ناگت مرغ
فیله مرغ

خوب

متوسط ضعیف

و حال ،نرم افزار ......
پس از بررسی هرچند کوتاه سخت افزار رایانه ،اکنون به بررسی نرم افزار می رسیم .کلمه
نرم افزار دقیقا از روی سخت افزار کپی شده و منظور آن همه چیز رایانه به غیر از سخت
افزار است .از چند منظر می توان نرم افزار را تقسیم بندی کرد .در یک نگاه کلی به نرم افزار
می توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد 1- :نرم افزار سیستمی  2-نرم افزار کاربردی یا
 applicationو از منظری دیگر هم می توان تقسیم بندی کرد :از لحاظ نوع ساختمانی
یا معماری که سه نوع است:
 client base - 3 server base - 2 client-server base - 1و  ...ما قصد
داریم از منظر کلی به نرم افزار نگاه کنیم.
 - 1نرم افزار سیستمی که خود دو نوعند نرم افزار درایور ها و سیستم عامل که بیشتر سیستم
عامل یا همان  operating systemمد نظر است .این نرم افزار مدیریت منابع را به عهده
گرفته و در واقع این سیستم عامل است که تعیین می کند چگونگی ارتباط بین سخت افزار
با نرم افزار و با کاربر و یا ایجاد میزان و سطح دسترسی کاربران به قسمتهای رایانه صورت
پذیرد .در واقع به وسیله سیستم عامل بستری ایجاد می شود که در آن تمامی نرم افزارها
بتوانند کارآیی خود را داشته باشند و کاربر سیستم بتواند به وسیله آن از تمامی امکانات سخت
افزاری و نرم افزاری رایانه بهره ببرد .سیستم عامل مانند درخت تناوری است که هزاران شاخ
و برگ بزرگ و کوچک دارد و سایر نرم افزارهای نصب شده روی سیستم به سان برگ ها و
میوه های این درخت می باشند .وقتی ما به سادگی وارد محیط سیستم عاملی همچون ویندوز
می شویم و برنامه ها را نصب می کنیم ،این سیستم عامل است که جای نصب و قرار گیری
فایل های اجرایی و کمکی برنامه را در جاهای خاصی قرار می دهد که در موقع لزوم با یک
کلیک کردن کاربر برنامه اجرا و امکاناتی را در اختیار ما قرار می دهد و آخر سر هم در صورت
نیاز به ذخیره سازی بازهم سیستم عامل ،محل های امکان ذخیره سازی را به ما نشان داده و
در ذخیره سازی اطالعات روی هارد یا فالپی یا هر گونه درایوی به ما کمک می کند .در واقع
سیستم عامل هم خدماتی را در اختیار برنامه های کاربردی قرارمی دهد و هم در اختیار کاربر.
تقریبا هیچ رایانه ای بدون سیستم عامل نمی تواند کار کند چون ارتباط بین قطعات مختلف
سخت افزاری رایانه و نرم افزارهای کاربردی و حتی درایوها توسط سیستم عامل میسر می
گردد .به ساده ترین زبان ممکن وظایف سیستم عامل شامل:
 مدیریت بهینه منابع در دسترس قراردادن منابع بدون ایجاد درگیر شدن همزمان ایجاد فرایندها و امکان حذف آنها ایجاد امنیت در رایانه و حتی شبکه مدیریت کامل فایل و پوشه و نرم افزار های کاربردی مدیریت حافظه ایجاد امکان اشتراک گذاری منابع هم سخت افزار هم نرم افزار امکان ایجاد راه حل عملیاتی برای رفع گیرها و بن بست های برنامه ها جلوگیری از تداخل کاری سخت افزاری و نرم افزاریتمامی این اعمال توسط سیستم عامل به روشهای ویژه ای صورت می گیرند که ذکر آنها
در این جا ضروری به نظر نمی رسد .البته در قسمتهای بعدی به مرور گریزی هرچند کوتاه
به این جزئیات خواهیم زد.

نام غذا

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

زرشک پلو با مرغ
سبزی پلو با تن ماهی
شنیسلمرغ
دلمه
کشک و بادمجان
حلیمبادمجان
خوراک راگو
خوراک کباب تابه ای
خوراکسبزیجات
خوراک جوجه کباب
کوکو سیب زمینی و خوراک لوبیا چیتی
کوکو سبزی

خوب

نام غذا

متوسط ضعیف

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

خوب

متوسط ضعیف

کتلت
همبرگر
سوپ جو
آش جو
آش رشته
چلو خورشت کرفس
تخم مرغ و سیب زمینی
ساالد الویه
میرزاقاسمی
نان و پنیر و گوجه و خیار
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سالم،
آقای جوگیر را شما نمی شناسید اما من می دانم با اینکه نمره عینکش پنج دهم
بیشتر نیست عینک ته استکانی می زند ،کفش هایش  3شماره بزرگتر است تا پایش را
نزند ،یکبار شصت پایش مو بر داشته بود؛ تا گردن گچ گرفت ،جالب این است که هیچ
کس از کارهایش تعجب نمی کند همه می گویند« جوگیر» است دیگر...
 تازگی ها یکبار آمد دفتر مجله؛ از فردا همه جا را پرکرده که این مجله مال مناست ،از او پرسیدند که شما صاحب نشریه اید انتساب با «سین» است یا با «ص»؟؟
عنوان آقا ،عنوان را به آدم
جو گیر است آقا جان ،کم که نمی آورد فریاد زده بود که
ِ
نسبت می دهند ،امروز می دهند ،فردا معلوم نیست .تابلو نیست که نصب کنند روی
سینه ات؟؟ دیگر یک نشریه با این همه سابقه روی جلد اشتباه که نمی کنه! گفتم آقای
جوگیر مجله ما تازه  5شماره اش بیرون آمده ،شما هم اگر مایلید کاری انجام دهید
لطفا" تشریف ببرید دانشکده ها خبر تهیه کنید.
 می گفت آقا جان این بچه های دانشکده تغذیه دارن حروم می شن .گفتم :مگهچی شده؟؟ گفت :آقا جان ک ً
ال  1 /5ساعت برنامه داشتن  3ساعت خوانندگی :گفتم:
آقای جوگیر!! فقط  30دقیقه طول کشید! گفت حاال اونش هیچی ،دیگه آهنگ هایی
رو که قبال" تمرین کرده بودند رو نمی خوندن ،آهنگ های درخواستی می خوندن،
یک صحبت هایی باید با رئیس دانشکده داشته باشم که به فارغ التحصیل ها مدرک
موسیقی بدن از این به بعد...
 آقای جوگیر چنان حالش خراب شده بود که نگو! انگار زلزله ی چند ریشتریآمده باشد می ترسید برود سربازی .گفتم که سن و سالش دیگر به این حرفها نمی
خورد .شاکی بود از قوانین تازه ،شنیده بود که در قانون جدید تنها فرزند ذکور باالی 18
سال که پدر باالی  59سال دارند می توانند معاف شوند .می گفت آقا جان هی َجر نکنید
و لفتش ندهید که پدر جان سنش برود باال .می گوید مدت تحصیل در قانون جدید در
رشته کاردانی دو سال و نیم ،کارشناسی پیوسته پنج سال کارشناسی ارشد شش سال،
دکترای پزشکی هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است .تازه دانش آموزها هم
که می توانستند تا  25سالگی درس را لفت بدهند حاال دیگر باید تا  20سالگی دیپلم
É Éمواد الزم
بگیرند .زلزله آنجایی شروع می شود که گفته اند زیر سه ماه غیبت مساوی است با سه
شیر  :سه چهارم فنجان
			
تخم مرغ 4 :عدد
ماه اضافه خدمت و اگر از یکسال بیشتر غیبت کنید به مراجع قضایی معرفی می شوید.
 رفته بود دفتر رئیس مجله ،کی؟ ،آقای جوگیر دیگه ،گفت شما این ماه  200هزارقارچ  3 :عدد
		
گوجه فرنگی 2 :عدد
تومن کمتر از همیشه به من دادید ،رئیس گفت :چطور ماه قبل که 200هزار تومن بیشتر
کره  :یک قاشق غذاخوری
پنیر پیتزا  :مقداری		
دادم چیزی نگفتی؟؟ آقای جوگیر گفت :آقا جان بنده معمو ًال از اشتباهات موردی می
نمک و فلفل :به میزان الزم
		
آرد :یک قاشق غذا خوری
گذرم اما وقتی تکرار می شه وظیفه خودم می دونم که به شما گزارش بدم.
 در مراسم روز دانشجو دیدمش ،ردیف های ابتدایی تاالر نشسته بود .زمان پرسشروغن سرخ کردنی :به میزان الزم
و پاسخ با سرپرست دانشگاه ،به همه چیز اعتراض داشت .گفتم ،باالخره حرف حسابت
چیه؟ گفت :خودم هم نمی دونم ،فقط می دونم هرچی بیشتر اعتراض کنی ،دانشجوها
طرز تهیه :تخم مرغ ها را بشکنید و به ازای هر تخم مرغ یک قاشق غذاخوری شیر بیشتر تشویقت می کنن...
مراقب باشید؛شاید چشم های تیزبین آقای جوگیر شما را هم ببیند...
اضافه کنید  ...بیشتر نریزید چون می سوزه.

یه املت خوشمزه

بعدش گوجه و قارچ و پیاز و پنیر رو خرد کنید .ته ماهیتابه را یه کم کره بریزید و با
یه قاشق آرد سفید و نصف فنجان شیر تفت بدین و سس درست کنین .از طرف دیگه
قارچ و پیاز را هم با هم تفت بدین .تخم مرغ ها رو بزنید و توی یه ماهیتابه یه کم
روغن و بعد تخم مرغ های زده شده رو بپزید .اگه در ماهیتابه رو بگذارید بهترتره .نمک
و فلفل فراموش نشه ،حاال قارچ و پیاز و به سس اضافه کنین .گوجه های خرد شده
و پنیر رو یک سمت املت بگذارید و وقتی پنیر کام ً
ال ذوب شد اونو داخل یک بشقاب
منتقل کنید .سمت دیگه اون رو مخلوط سس و پیاز و قارچ رو اضافه کنید .حاال املت
رو تا کنید و با یکم هویج رنده شده وکاهو و کلم خرد شده تزئین کنید.
به به ! عجب املتی شد  ...به این میگن یه دستپخت معرکه ،نوش جان .

صفحه 18

تسلیت
متأسفانه باخبر شدیم همکار ارجمندمان همایون اردستانی و
دانشجویان فرهیخته سارا بیگ رضایی و بتول مسروری در
سوگ عزیزان خود نشسته اند .گلبانگ ضمن عرض تسلیت به این
دوستان ،غفران الهی را برای آن مرحومان مسئلت دارد.

بدرود بغداد

کارگردان :مهدی نادری نجف آبادی ،تهیهکننده و
نویسنده :مهدی نادری نجف آبادی ،بازیگران :مزدک
میرعابدینی ،مصطفی زمانی ،پانتهآ بهرام ،مجید
بهرامی ،عدنان شاهطالیی

مجموعه کاخ موزه گلستان

مجموعه کاخ گلستان ،یادگاری به جای مانده از
ارگ تاریخی تهران محل اقامت شاهان سلسله قاجار
و از زیباترین و کهن ترین بناهای پایتخت دویست
ساله ایران می باشد .این بنا روزگاری همانند نگینی
در میان این ارگ می درخشید .

سابقه تاریخی ارگ که محدوده مکانی تاریخی
آن را در شمال خیابان و میدان امام خمینی (ره) ،در
سمت غرب خیابان خیام ،در شرق خیابان ناصر خسرو
و در جنوب خیابان پانزده خرداد و میدان ارگ تشکیل
می دهد ،به روزگار صفویه باز می گردد ،هنگامی که
شاه طهماسب اول ( )930-984در سفرهای خود به
قصد زیارت مقبره حضرت عبدالعظیم (ع) دستور داد
بارویی به طول یک فرسخ به دور قصبه تهران احداث
شود .این بنا در دوره قاجار گسترش فراوانی یافت و به
محلی برای سکونت شاهان قاجار تبدیل شد.
کهن ترین بناهای موجود در مجموعه گلستان،
ایوان تخت مرمر و خلوت کریمخانی متعلق به دوران
کریمخان زند است و از دیگر بناهای موجود می توان
به :اتاق موزه (تاالر سالم) و حوضخانه آن ،تاالر
آینه  ،تاالر عاج یا سفره خانه ،تاالربرلیان ،ساختمان
کتابخانه ،عمارت شمس العماره (یا بنای خورشید که
یکی از بناهای مرتفع و مشخص تهران قدیم می باشد
و در بین سال های  1282تا  1284هـ.ق در ضلع
شرقی محوطه گلستان احداث شد .این بنا از لحاظ
ارتفاع و تقسیم بندی طبقات مانند بناهای غربی
است ،اما تزئینات و آرایش داخلی و خارجی بنا به
شیوه ایرانی و با استفاده از ابزار سنتی انجام پذیرفته.
آینه کاری ها ،نقاشی ها و گچبری های این عمارت
از نظر نمایش شیوه های مختلف و متنوع تزئینات
داخلی بنا در ایران ،بی نظیر است) ،عمارت بادگیر و
حوضخانه وسیع آن ،تاالر الماس ،کاخ ابیض و چادر
خانه اشاره نمود.
پس از انقالب شکوهمند اسالمی ایران مجموعه
گلستان همچون اغلب عمارات سلطنتی دیگر بصورت
موزه درآمد تا همگان بتوانند از آن دیدن کرده و از
تماشای زیباییهای حاصل فکر و دست هنرمندان و
صنعتگران ایرانی بهره برند.

فیلم «بدرود بغداد»  ،نخستین فیلم بلند سینمایی
'''مهدی نادری''' کارگردان سینمای ایران است که
با پیشینه حضور پررنگ در عرصه فیلم های کوتاه
و مستند ،نخستین حضور خود را در سینمای بلند
حرفهای به گونه ای هوشمندانه ثبت میکند که
تم داستانی ،خودنمایی
قصه و ِ
این وجه در انتخاب ّ
میکند.

این فیلم که در سبک درا ِم جنگی ساخته شده
است ،مضمونی جهانی دارد و اثری است با دغدغه
های فرا مرزی که تالش می کند اجرایی مدرن و
قصۀ کالسیک و آشنا ارائه
مبتنی بر تصویری از یک ّ
دهد.
داستان «بدرود بغداد» آمدهاست:
در خالصه
ِ
دانیِل دالکا بعد از شکست در مسابقه بوکس یکی از
شرط بندها را به قتل میرساند و برای فرار از دست
مافیا هیچ جایی را امنتر از ارتش نمییابد...

این فیلم ،داستان دو سرباز آمریکایی (دنیِل دالکا
با بازی مزدک میرعابدینی) و عراقی (صالح المزروق
با بازی مصطفی زمانی) است که هر یک با پیشینه
ای تعریف شده به نوعی ،به شرایط جنگ و رویارویی
هل داده شدهاند .اما همان پیشینه و به نوعی تحمیلی
بودن موقعیت باعث میشود مسیری متفاوت را در
جنگ رو در رو انتخاب کنند و از تضاد و تقابل به
ِ
همراهی برسند.
مخالفان اشغال عراق ،هشدار دادند كه عراق
و خاورميانه باتالق بزرگي است براي آمريكا .ا ّما
سرکردگان آمریکایی گوش نكردند .پس در باتالق
مادران
هر چه دست و پا بزني بيشتر فرو ميروي و
ِ
سربازهاي هر دو طرف جنگ ،هيچ وقت فرماندهان
را نميبخشند.

این فیلم با عنوان قبلی "مرا ببخش مادر"،
محصول سال  1388ایران بوده و در بیست و
هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در بهمن ماه
توسط
 1388هم به نمایش در آمد .چند ماه بعد هم ّ
مسئولین سینمایی ایران ،به عنوان نماینده ایران
برای حضور در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان
هشتاد و سومین دوره جوایز اسکار انتخاب شد .در
سال  1390در ایران
اوایل آذرما ِه ِ
نهایت این فیلم در ِ
با زبان اصلی انگلیسی و عربی اکران عمومی شد( .به
طور محدود در گروه مخاطب خاص).

این فیلم ،دومین نقش آفرینی مزدک میرعابدینی
پس از فیلم "آن جا" و همین طور دومین نقش
آفرینی درخشان و چشمگیر مصطفی زمانی پس از
سریال تلویزیونی تاریخی "یوسف پیامبر" می باشد.

یک قطعه از عکسهای این فیلم که مزین به
امضای بزرگان تئاتر و سینمای ایران بود در اکسپوی
عکس تئاتر ایران هشتاد میلیون تومان فروخته شد
و به همراه تمامی عایدات این نمایشگاه به مخارج
درمان مجید بهرامی اختصاص یافت.

منظومه «مجلس حر بن یزید ریاحی»
علی معلم دامغانی /مقدمه محمد رضا تقی دخت /نشر
سوره مهر  /چاپ دوم34 /صفحه /قیمت1500 :تومان
نام :علی معلم دامغانی؛ شاعر معاصر نه تنها برای
اهالی شعر و ادب که برای بسیاری از ایرانیها آشناست.
این استاد شعر و سخن کمتر به انتشار اشعارش عالقه
نشان داده و هر مجموعه شعری که از او منتشر شده به
همت شخصی دیگر و اصرار ناشر بوده است .مجموعه
شعر «رجعت سرخ ستاره» اولین مجموعه شعری بود
که اواخر دهه  70از علی معلم منتشر شد .دو سال پیش
منظومه ای بلند با عنوان «مجلس حربن یزید ریاحی» از
این شاعر منتشر شده؛ این بار به همت محمدرضا تقی
دخت.
کتاب «مجلس حر بن یزید ریاحی» روایت و منظومه
حر بن یزید ریاحی است ،که به تازگی
ای بلند از ماجرای ّ
توسط انتشارات سوره مهر به چاپ دوم رسیده است .این
کتاب در دو فصل تدوین شده است که فصل اول آن به
مقدمه با تشریح و توضیح به قلم محمدرضا تقیدخت
اختصاص یافته است .این کتاب اولین سروده شعر نوی
علی معلم به حساب می آید که عنوان آن به سبک
مجالس تعزیه« ،مجلس حربن یزید ریاحی» انتخاب شده
است.
علی معلم دامغانی،این منظومه را بر مبنای زیارت
وارث (زیارتی که جزء زیارتهای معروف شیعیان است)
به تحریر درآورده است .بخشی از این منظومه  ،با عنوان
شخصیت عاشورایی حربن یزید ریاحی؛ یکی از چهره
های نام آور و نامدار واقعه عاشورا است.
در بخشی از این منظومه بلند آمده است:
(ـ آی قدری آب!) ( /ـ هال آبش دهید!)  /ای ّحر،
فرود آ ،خستهای ...بشتاب!  ... /و ّحر از دیده بارانهای
طوفانی فرو بارید / :ـ چه یاریها كنید از لطف ،یاران را /
خداوندا  /شمایان كاینچنین با دشمنان یارید...
دی 1390
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