بدانید که زمین را خدا پس از مرگ
زنده می گرداند .ما آیات و ادله قدرت
خود را برای شما بیان کردیم تا مگر فکر
و عقل به کار ببندید.
(سوره حدید ،آیه )17

اساتید فرهیخته ،همکاران گرامی و
دانشجویان عزیز:

در آستانه طلوع خورشید بهاری ،بار
دیگر پروردگار یکتا ،قلم زرین خود را بر
پهنه طبیعت می کشد و به یمن برکت این
مهربانی ،عالم پیر رنگ رخساره عوض
کرده و نوید دهنده میالد دوباره طبیعت
می شود .قطع ًا این تحول طبیعت و احیاء
دوباره سنت نوروز میسر نمی گردد ،مگر
به تقدیر و تدبیری که پروردگار عالمیان
مقدر نموده است.

در همین راستا ،اینجانب مفتخرم
که در آخرین شماره ماهنامه گلبانگ در
سال هزار و سیصد و نود و در آستانه سال
یک هزار و سیصد و نود و یک هجری
خورشیدی ،حلول دوباره بهار طبیعت را
که چون همیشه با جامه رمز و رازگونه
خود ،مشام جان را می نوازد ،به عاشقان
تهنیت و شادباش گفته و از خداوند متعال
آرزومند تندرستی ،شادکامی ،سرسبزی و
شکفتگی برای همه شما عزیزان باشم.
امید است در سال جدید شاهد تعالی،
ارتقاء و کسب افتخار برای تمام مردم
ایران عزیز ،باالخص جامعه دانشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در
عرصه های ملی و بین المللی باشیم.
هر روزتان نوروز ،نوروزتان پیروز
دکتر علی رمضانخانی

صفحه 2

ویژه نامه نوروزی

لوب َواالَبصار
یا ُم َقلِّب ال ُق ِ
یا ُمدبِّر اللَّیلِ َو ال َّنهار
الحولِ َو االَحوال،
یا ُمح ِّول َ
حس ِن الحال
َح ِّول حالِنا اِلی ا َ َ
گلبانگ(ماهنامه فرهنگی  -خبری  -اجتماعی)

سال اول -شماره 7و – 8اسفند  1390و فروردین  - 1391تیراژ 2500
صاحب امتیاز :معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مدیر مسئول :دکتر علی رمضانخانی
سردبیر :دکتر سید علی ضیائی
مدیر اجرایی :مهناز آزاد
هیأت تحریریه :حامد اسدیان ،آهو ضرغامی ،مهندس سیدحسین
دالورپورمقدم ،سمانه ضرغام ،مهندس مریم السادات ضیاءزاده،
صادق فنائی و مهندس سپیده فاضلی طاهریان
عکس :مسعود آقایی
باتشکر از :دکتر الهه وحید دستجردی ،دکتر علی حبیب زاده
شجاعی ،دکتر احمد جوانمرد ،دکتر سید علیرضا فیروزئی ،دکتر
طاهره کرمانی رنجبر ،مهندس مرضیه جیالنی ،عقیله زعیر،
مهندس مجتبی ذنوبی ،حسن جوادی ،مهندس علی سنائی و
مژگان جزی زاده کریمی

همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا) :مهندس مرضیه
جیالنی نژاد ،قاسم حاتمی میالجردی ،علیرضا خداداد ،محمد
ذوالقدر ،زهرا سلمان نژاد ،رضا شکاری ،توحید شقاقی،
سعیدطاهری ،سید مجتبی علوی کیا ،حسن محمدی فرجادی،
سودابه میشنچی اصل ،امیر میشنچی اصل ،بیتا نداف فرحی
نشانی :ولنجک ،خیابان یمن ،تقاطع پروانه ،جنب بیمارستان
آیت ا ...طالقانی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،ساختمان
شماره  2ستاد ،طبقه  ،3روابط عمومی معاونت دانشجویی و
فرهنگی
طراحی و صفحه آرایی  :کانون آگهی و تبلیغات طالیه
چاپ  :بوستان
تلفن 23872352 :نمابر 22439855:سامانه پیام کوتاه30007469 :
پست الکترونیکیGolbang_sbmu@yahoo.com :
نشریه گلبانگ آماده دریافت مطالب ،مقاالت ،پیشنهادها و
انتقادات شما خوانندگان محترم می باشد.
مطالب ارسالی عودت داده نمی شود.
جهت اشتراک نشریه با ما تماس بگیرید.
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کد بهترین مقاله را پیامک کنید
سامانه پیامک 30007469

 : 0936****622 ÉÉسالم ما دانشجوي خوابگاهي هستيم .برامون
مهمون مياد ،قانون خوابگاه اينه كه پول بديم ،آيا مهمان مي تواند از حق
اعضاي اتاق استفاده كند و پول ندهد؟؟
دكتر ضيايي (مدير امور دانشجويي) :بر اساس قانون خوابگاه ها فقط مهمان شدن
خانواده درجه يك يعني پدر ،برادر ،خواهر و مادر در خوابگاه بالمانع است و در اين
خصوص هيچ هزينه اي دريافت نمي شود .لذا اسكان افراد غير ،به هر دليل مجاز نیست.
ÉÉبي نام :سالم ،شما مشكالت خانوادگي رو هم حل مي كنيد؟

دكتر كرماني رنجبر (سرپرست مركز مشاوره) :شما مي توانيد با مراجعه به مركز
مشاوره دانشجويي واقع در :ستاد شماره  2دانشگاه ،طبقه چهارم و یا تماس با تلفن:
 23872406-22439837و یا پست الکترونیکی  Moshavereh@sbmu.ac.irبا
اين مركز ارتباط بر قرار نمائید و عالوه بر برخورداري از مشاوره خانوادگي از مشاوره هاي
گوناگون فردي ،گروهي ،ازدواج ،شغلي ،تحصيلي ،خدمات روان پزشكي و دارويي و
ِ
ساير موارد برخوردار شويد و كمك و همراهي الزم را دريافت نماييد.آدرس پورتال مرکز
جهت کسب اطالعات بیشترwww.consultcenter.sbmu.ac.ir :
ÉÉبي نام :س ،اگه کسي نخواد ازدواج کنه بايد چه کنه؟

عليك س ،راه هاي زيادي وجود داره خٌ ب ،اگه پسري ،نبايد به خواستگاري بري.
اگه دختري بايد بگي نه! البته شوخي كردم! ميتوني از مركز مشاوره كمك بگيري كه
در جواب سوال قبلي معرفي كردم.

 : 0916****958 ÉÉسالم خسته نباشيد .خواهش مي كنم اون
بخش آشپزي رو حذف كنيد .آخه با اين همه كتاب و مجله و برنامه
آشپزي چه نيازيه تو ماهنامه ي دانشجويي بخش آشپزي باشه؟ به
جاش ازدرداي دانشجو ها بگيد يا نوشته هاي خود دانشجو ها رو بزنيد.
مصاحبه با پرسنل دانشگاه هم هيچ جذابيتي نداره! بخش هايي مثل
داستان ما و داستان ديگران و اخبار سمينار ها و كنگره هاي دانشگاه رو
بيشتر كنيد.مرسي از زحمت هاي بي دريغتون.
سالم دوست عزيز ،بخش آشپزي به اين دليل كه غذاهايي رو آموزش مي ده كه
بشه تو خوابگاه درست كرد .با بقيه ي مجله ها فرق مي كنه با اين حال به زودي يك
نظر سنجي انجام مي ديم و سعي مي كنيم به رأي اكثريت احترام بذاريم .درد و دل
دانشجو ها هم كه تقريب ًا همه ي اون چيزي كه از دانشجو ها مي رسه در همين ستون
نوشته مي شه و جواب داده مي شه .به هر حال ممنون كه با دقت مطالعه مي كني،
قابل مي دوني و نظر مي دي.
 : 0912****396 ÉÉسالم خيلى ممنونيـم كه درجهت توسـعه
فرهنگ اسالمى كوشاييد.
سپاسگزاريم ،به ما قوت قلب مي دين.

: 0916****150ÉÉسالم .من دانشجوي فيزيوتراپي هستم.
دوست دارم با نشريه شما همكاري داشته باشم فع ً
ال دو تا از نوشته
هامو واستون ميل كردم ولي نمي دونم بيشتر چه جور نوشته هايي
براي نشريه ي شما مناسبه و نميدونم چطور بايد نظر شما رو در مورد
متن هام بدونم.

خيلي ممنون ،نوشته هاتون به دست ما رسيد و ما رو خوشحال كرد .همه ي
دوستاني كه دوست دارن در يكي از ستون هاي ثابت فعاليت كنن يا حتي ستوني رو
اضافه كنن يا مي خوان از نزديك با هيأت تحريريه در ارتباط باشن و حتي عضوي از
اون باشن ،مي تونن به دفتر نشريه (كه آدرسش در شناسنامه اومده) تشريف بيارن .ما
بي صبرانه منتظريم.

ÉÉسیاوش.ن :آقا شما تو این گلبانگ بنویسین؛ بلکه یکی به داد
پرسپولیس برسه! این دروازه بان آخه چیه؟ از هر جای زمین می شوتن
میره توی گل .تازه اگه توپه نخواد توی گل هم بره ،خودش توپ رو
می گیره میندازه تو گل! من اگه جای دنیزلی بودم همون جا وسط بازی
یه آژانس برا معمارزاده می گرفتم ،می گفتم ببره در خونشون پیادش
کنه؛ چون شک دارم که اگه تعویضش هم می کرد با این حالی که میثاق
معمارزاده داشت ،سالم می رسید خونه!!!
بفرما ،هر كاري كه بگين از دست گلبانگ بر ميآد .ميگين نه؟! خوب شد آقاي
سياوش خان؟!!!! از بُرد تيمتون راضي هستين؟!!! از خدا كه پنهون نيست از شما چه
پنهون بارها سعي كرديم ستون ثابت ورزشي داشته باشيم چون مي دونيم كه تعداد
مخاطبين عالقه مند به ورزش كم نيست .اما متأسفانه هيچكس نيومد بگه آقا اين چهار
خط مطلب از من ،چاپ از شما! خودمون هم كه اطالعات به روزي نداشتيم .حاال اگه
شما ميتوني يه يا علي بگو بيا جلو.

ÉÉسیاوش.ن :نشسته بودم توی دفتر یکی از مسئولین؛ منشی
داشت گله می کرد که ای بابا ،این اینترنت دانشگاه پدر ما رو درآورد...
من و یه دانشجوی دانشگاه تهران ارباب رجوع بودیم اون جا ...اون
دانشجو گفت :بیاین زیر نظر دانشگاه تهران درست می شه .بعد
خندید! منشی هم باهاش خندید .من رو کردم به منشی ،گفتم :هـ..
هـ..هـ ..خنده داره؟ همین جوری هم تو همه ی جشنواره ها همه ی
منتخبین ،بودجه ها و ...مال دانشگاه تهرانه ،دیگه اگه بشیم پردیس
ولنجک؛ که دیگه هیچی ...بعد رو کردم به اون دانشجو و گفتم :شما هم
اگه دخترخانوم نبودین ،یه جور دیگه بهتون جواب می دادم! حاال چندتا
نتیجه اخالقی :اول این که این خانم منشی باید مورد تأدیب قرار بگیره؛
چرا که انقدر عِرق و عالقه داره به دانشگاه! دوم این که :یکی بیاد این
قضیه رو جمع و جور کنه؛ که این دانشگاه تهرانیا اینقدر فخر فروشی
نکنن به ما! مگه چه خبرشونه؟ سوم؛ اگه من با این عصبانیت ،خودم رو
کنترل نمی کردم و خدای نکرده این دانشجویی که به استقالل و کالس
دانشگاه ما تعرض کرده بود رو به مراجع ذیربط معرفی می کردم ،بهتر
نبود؟ عذاب وجدان گرفتم آخه...
ماشا ...دلتون پر بود هاااا .آفرين مي گم به اين تعصب ،اما فكر مي كنم :هميشه
بايد از خودمون هم شروع كنيم ،نه اين كه بگيم يكي بياد اينكار رو بكنه ،يكي بره اون
كار رو بكنه .من هميشه از خودم شروع مي كنم .من براي اين موضوع چه كار كردم
يا چه كار از دستم بر مياد؟

 :0913****011ÉÉسالم.مطلبي رو كه از اينترنت كپي مي كنيد
(صفحه 15آياميدانيد) ،يه منبع پايينش بنويسيد ثواب داره.
اينترنتي صِ رف و از يك سايت
 دوست خوبم ،بايد توضيح بدم كه اين مطالب،ِ
نيستن! بلكه همکارانم چند مطلب رو مطالعه مي كنن تا اين نوشته رو استخراج كنن.
با اين حال َچشم ،سعي مي كنيم ذكر منبع داشته باشيم .در مورد ايراد ويراستاري متن
صفحه  3هم عذر خواهي مي كنيم.

آقای سیاوش.ن انتقاد شما به سردبیر منتقل شد و ایشان از دقت نظر شما تشکر
کردند.
از خانم نجف پور ،آقاي دكتر مجاب و خانم مير نظامي به خاطر مطالب ارسالي
شون سپاسگزاريم.

اسفند  / 1390فروردین 1391

صفحه 3

تبریک شورای مدیران معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به مناسبت نوروز 1391

امام صادق(ع) :هیچ نوروزی نیست مگر آنکه ما در
آن منتظر فرج باشیم.
امیدوارم فرارسیدن بهار طبیعت توأم با همدلی،
وحدت و موفقیت برای شما دانشجویان عزیز،
ملت شریف ایران و سایر ملت های اسالمی در
رسیدن به اهداف متعالی باشد.
دکتر الهه وحید دستجردی
دبیر شورای انضباطی دانشگاه

نــرم نـــرمک مــی رســـد ایـنـک بــهار
خـــوش بــــــه حـــــال روزگــــار

سالم و درود بر شما جویندگان راه علم که
ثروتمندترین مردم هستید؛ زیرا گفته اند که
جوینده عاقبت یابنده است .امیدوارم که در همه
حال پیروز و سرافراز باشید و سال خوبی را همراه
با سالمتی و نشاط برای شما و خانواده محترمتان
خواستارم .انشاء ا ...در جمع خانواده بزرگ دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی در مسیر معرفت و علم
بیشتر از سال پیش کوشا باشید.
دکتر سید علی ضیائی
مدیر امور دانشجویی

بهار ،آغاز تولد طبیعت و زیبائی هاست و با امید
به الگو گرفتن از بهار و طبیعت ،در خودسازی
تکاملی نزدیکی به خدا برای رسیدن به
و سیر
ِ
زیبائی های اخروی و دنیوی آغازی باصالبت
داشته باشیم .نوروز و سال نو بر شما و خانواده
محترمتان و کلیه همکاران مبارک باد.

فرا رسيدن نوروز و سال نو را شادباش مي گويم و
برايتان تندرستي و نيك روزي آرزو دارم .باشد كه
سالي سرشار از شادي و كام روايي داشته باشيد.
عقيله زعير
سرپرست امور مالي معاونت

دکتر علی حبیب زاده شجاعی
مشاور اجرایی معاونت

شيشه ي عطر بهار لب ديوار شكست و هوا پر شد
از ياد خدا .ديدنش آسان است ،سخت آن است كه
نبيني او را« .سال نو مبارك»
مهندس مرضيه جيالني نژاد راد
سرپرست مركز بهداشت دانشجويان

صفحه 4

ویژه نامه نوروزی

در شكفتن جشن نوروز ،برايتان در همه ي سال،
سرسبزي جاودان ،شادي و انديشه اي پويا و
برخورداري از همه ي نعمت هاي الهي آرزومندم.
«نوروز مبارك»
مهندس علي سنايي
مسئول دفتر فني و
نظارت بر طرح هاي عمراني معاونت

به شوق آن که بیایی بهار خواهم شد
به گاه آمدنت بی قرار خواهم شد

فرا رسیدن ایام سال نو را به خانواده و دانشگاه،
دانشجویان ،اساتید و همکاران تبریک عرض
نموده و از خداوند منان پیوند این بهار را با بهار
ظهور امام زمان(عج) طلب می نماییم.
دکتر طاهره کرمانی رنجبر
سرپرست مرکز مشاوره

زکـوی یــار می آیـــد نسیــــم بـــاد نــوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی

در بهار بستر زمین خسته در نوردیده می شود و سالی
دیگر سپری می گردد؛ نوروز از راه می رسد تا رستاخیز
خاک به پا شود و زندگی دگرگونی تازه ای را در طبیعت
رقم زند .امید است عیدی همه عالمیان در سال نو ،ظهور
بهار جان ها و خرمی روزگاران باشد و از درگاه مقلب
القلوب مسئلت می نمایم که احوال همه را به احسن
حال بدل نموده و قلوب همه را از غبار ماللت ها و
خستگی ها پاک فرماید .نوروزتان همراه با سالمتی و
سعادت باشد .انشاء ا...
دکتر احمد جوانمرد
مدیر امورفرهنگی و فوق برنامه

سالم؛ آسمان چشم هایتان همواره آئینه بهار
باد« .نوروز مبارک».

ای خدای دگرگون کننده دل ها و دیده ها ،ای
تدبیر کننده روز و شب ،ای دگرگون کننده حالی
به حالی دیگر؛ حال ما را به بهترین حال دگرگون
کن .سال نو بر همه اساتید محترم ،دانشجویان
عزیز و همکاران گرامی ،مبارک باشد .انشاءاهلل
دلتان به نور لطف خدا منور ،مشام جانتان به
شمیم بهار معطر ،لطف روزگار برایتان مقرر،
نوروزتان با شادی و صفا.

آرزو دارم نوروزی که پیش رو دارید ،سرآغاز
روزهای پرطراوتی باشد که آرزویش را دارید.
تحول دوباره طبیعت و آغاز بهاری نو بر تمامی
خوانندگان فرهیخته ،تهنیت باد.

سالي نو و بهاري نو را ،فرصتي براي تازه شدن
و باز نگريستن به چگونه زيستن مي بينم .در
اين فرصت ،براي دانشجويان و همكاران محترم
دانشگاه ،شوري نو جهت ايجاد تحول و بهتر
زيستن را آرزو مي كنم .اميدوارم هميشه سالمت
و شاد و مهربان و دانش پژوه باقي بمانيد.

دکتر سید علیرضا فیروزئی
مدیر تربیت بدنی

مهندس مجتبی ذنوبی
سرپرست واحد فناوری اطالعات معاونت

مهناز آزاد
سرپرست روابط عمومی معاونت

حسن جوادي
مشاور حقوقي معاونت

اسفند  / 1390فروردین 1391

صفحه 5

فعال داریم که مرتب ًا با ما در تماسن و روز به روز
به آمار اونا داره افزوده می شه؛ که این پیشرفت
نسبی رو هم در خود نشریه دیدین؛ انشاءا...

با انتشار همان شماره ی اول «گلبانگ» ،حرف و حدیث ها آغاز شد .از این
طرف و آن طرف می شنیدیم که« :چه لزومی داره این نشریه چاپ بشه؟» « ،اوه
اوه ،چه قدر خرج کردن؟ همه ی صفحه ها رنگی و گالسه!!!»« ،دانشگاه که یه نشریه
ی کلی داره دیگه! اگه حرفی دارین ،تو همون نشریه بزنین خب!»« ،فقط می خواین
که عکس و خبرای خودتون رو همه جا پخش کنین!!!» ...خالصه تا دلتون بخواد از
این اعتراضا کردن بهمون .حاال کاری نداریم چند تاش درست بود و چند تاش غلط و
اص ً
ال چی شد که این نشریه به وجود اومد! ولی به هرحال االن که داریم روی بهبود
کیفی نشریه واقع ًا وقت می ذاریم ،گفتیم بد نیست که بعضی از این انتقادای دلسوزانه یا
ناسپاسی های مغرضانه رو پاسخ بدیم! درمورد این که این توضیحات رو تو نشریه چاپ
کنیم ،چند شماره است که تو هیأت تحریریه بحث و جدل می کنیم؛ َکل َکالی بعض ًا
تاریخی که هرکی از طرفای دفتر نشریه رد بشه ،می گه اینا چرا این جورین؟ دلیلش
هم اینه که برخی اعضا اعتقاد داشتن اگه اینا رو بنویسیم ،ریا می شه! ما که خودمون
می دونیم کارمون غلط نیست؛ هر کی هم که بیاد رو در رو بهمون ایراد بگیره ،خب
براش توضیح می دیم تا روشن شه! ولی عده ی دیگه معتقد بودن که حاال چی کار
کنیم که هی پشت سرمون می گن؟ خوب نمی تونیم آگهی بدیم« :آقا ،جون هر کی
دوست دارین ،اگه شک و شبهه ای دارین ،پا شین بیاین بگین تا شفاف سازی کنیم!»
اگه این رو می زدیم ،بعضیا می گفتن« :وااااا ،ما که خیلی از اینا راضی هستیم؛ خودشون
چرا به خودشون شک دارن؟» خالصه هر چه که ما پیش رفتیم و همراه با اون پیشرفت
کردیم ،این حرفا بیشتر شد و باالخره مصمم شدیم که بعضی از مسائل رو باهاتون
درمیون بذاریم .این مقدمه هم برا این خیلی طوالنی شد که اون عده ای که قب ً
ال گفتم،
نگن به خودمون شک داریم!!!
اگر با دقت به شماره های  1تا « 6گلبانگ» نگاه کنین ،می بینین که هم از نظر
کمی و کیفی در صفحه آرایی و چاپ ،و هم از لحاظ بهبود محتوا و افزایش مشارکت
دانشجویان پیشرفت خوبی داشتیم .این نکته هم یادمون نره؛ «گلبانگ» فقط شش
ماه از عمرش می گذره و در شش شماره ی اول نمی شه توقع معجزه داشت! می شه
انتظار داشت که تقریب ًا ساختار و خط مشی کلیش رو پیدا کنیم و گمون می کنم ما به
این مرحله رسیدیم؛ دیگه االن ستون های پرطرفدارمون رو می شناسیم و اونایی که
خیلیا نمی خونن و ازش رد می شن رو هم همین طور و سعی می کنیم که توی اونا
تغییراتی بدیم تا جذاب تر بشن .همون طور که اگه دقت کنین تو همین شماره ای که
االن دستتونه ،بعضی ستونایی که احساس می شد جاشون خالیه ،اضافه کردیم و اونایی
که خواننده ها آن چنان راضی نبودن رو هم تغییرات اساسی توشون دادیم.

افزایش تعداد ستون های ثابت هم دوتا معنی داره؛ اول این که ما از مخاطبینمون
بازخورد می گیریم و مواردی که اونا دلشون می خواد تو نشریه باشه رو ،اضافه می
کنیم .دوم نشون می ده ما چه قدر منظمیم و در جلسه های مرتّبی که برگزار می کنیم؛
هم به نقد مطالبمون و ارائه ی گزارشات از اقصی نقاط دانشگاه به همدیگه می پردازیم
و هم این که به جای نوشتن مطالب پراکنده و باری به هرجهت ،برنامه ریزی می کنیم
که بهترین مطالب رو تا حد توان در اختیار خوانندگان بذاریم.

و اما مشارکت دانشجویان؛ یکی از مسائلی که واقع ًا به سختی می شه توش
پیشرفت کرد؛ و اساسی ترین مسئله هم هست ،عدم تمایل زیاد خود دانشجوهاست
که این معضل و دالیل ایجاد اون ،مثنوی هفتاد َمنه! ولی به هرحال؛ همون طور که
در نشریه بارها و بارها گفتیم؛ از همین جا هم دوباره می گیم :دانشجویان عزیزی
که دوست دارن با ما همکاری کنن از طریق تلفن ،پیامک و  Emailبرامون مطلب
بفرستن یا عکس ،خبر ،درد دل ،انتقاد از ما یا هرجای دانشگاه و هر چیزی که فکر می
کنین جذابیت انتشار برا دانشجوها رو داره ...علی رغم این مشکالتی که گفتیم؛ ما برا
مشارکت بیشتر دانشجوها تو نشریه برنامه های حسابی داریم و االن چندین دانشجوی
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ویژه نامه نوروزی

چند نکته ی مهم :اول؛ یکی از مسائلی که همیشه در بین
نشریات دانشجویی دانشگاه ما وجود داره ،اینه که دانشجوی عالقه
مندی درخواست مجوز انتشار یه نشریه رو می ده و بعد از اخذ مجوز ،یا
اص ً
ال نشریه ای منتشر نمی کنه یا وقتی دوران کوتاه دانشجویی مدیر مسئول
تموم می شه ،نشریه رها می شه ،چون اغلب تیم منسجمی تشکیل نداده یا اونایی
هم که هستن حوصله ی پیگیری کارهای اجرایی نشریه رو ندارن ...نتیجش اینه که
نشریه ی دانشجویی با سابقه ای که در امر انتشار ،انسجام و نظم داشته باشه ،وجود
نداره! بخشی از این به مسئولین و بخشی هم به سردرگمی و مشغله ی خود دانشجوها
برمی گرده که نمی تونن کارهای اجرایی انتشار یک نشریه و تربیت یک تیم خوب
رو به درستی انجام بدن! به همین خاطر نشریه «گلبانگ» از اون جایی که به جرأت
و با افتخار می شه گفت منظم ترین نشریه ی عمومی دانشگاه در امر انتشار به موقع
و توزیعه و در حال حاضر تقریب ًا در تمامی دانشکده ها و خوابگاه ها هم پخش می شه
و با توجه به داشتن امکانات خوب و دارا بودن اعضای جوان در هیئت تحریریه که یا
دانشجو هستن یا به تازگی فارغ التحصیل شده و پیوند بسیار مناسبی با جمع دانشجویی
دارن ،بستر خیلی مناسبیه برا تمرین و کسب تجربه ی خیلی از دانشجوها ،چه در امر
نگارش ،و چه در امور اجرایی انتشار و توزیعه؛ تا بتونن با دید بازتر و کسب مهارت های
بیشتر به این عرصه وارد بشن و اگه شرایط رو مناسب دیدن به سمت انتشار یه نشریه
ی دانشجویی با آینده ای مطمئن برن .پس بازم می گیم؛ دوستان و عزیزان دانشجو؛
«گلبانگ» یک بستر خوب برای ابراز عقاید ،ارائه ی هنر و کسب تجربه ی شماست.

دوم؛ برخی نشریات ستادی ـ ضمن این که زحمت بسیار می کشن و اخبار کاملی
از رویدادهای مهم همه ی بخش های دانشگاه رو منتشر می کنن ـ ولی از لحاظ
محتوا اشتراک چندانی با ما (به جز ستون گوشه و کنار «گلبانگ») ندارن .ضمن این
که بین دانشجویان توزیع نمی شن ،و البته چندان جذابیت دانشجویی هم ندارن و
مرتبط با مسئولین و کارمندان دانشگاهن؛ لذا پاسخ به این شائبه که (به خاطر وجود
اونا« ،گلبانگ» دیگه چرا باشه؟)؛ فکر نمی کنم دیگه احتیاج باشه! با توجه به چیزایی
که گفتیم ،اگه خودتون یه ذره هم فکر کنین متوجه می شین که ارتباط و منافاتی با
هم ندارن و هر کدوم در جای خودشون می تونن ارزشمند باشن! ضمن این که اکثر
معاونت های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های کشور به دلیل این که متولی اصلی
فرهنگ در دانشگاه هستن ،یه نشریه به صاحب امتیازی خودشون در دانشگاه دارن .تو
جشنواره های فرهنگی دانشگاه های کشور وقتی از ما یه نسخه از نشریه ی معاونت
فرهنگیمون رو می خواستن و ما چنین «ما به ازایی!» نداشتیم که بهشون بدیم ،فقط
خجل می شدیم .بنابراین فکر می کنیم «گلبانگ» از آخرین نشریه های این معاونت
بین دانشگاهای کشوره و خیلی هم دیر به فکر انتشار چنین نشریه ای افتادیم!!!
سوم؛ بد نیست یه خورده هم به این داستان چاپ رنگی و گالسه بپردازیم .محض
اطالع هر زمان الزم بدونید ،تفاوت قیمت چند مدل از انواع مختلف چاپ رو خدمت
حضرات اعالم می کنیم تا ببینین این قضیه ،چه پیرهن عثمانیه از طرف کسایی که ب ِد
من و شما رو می خوان!
در نهایت از همه ی شما صمیمانه می خوایم که با ما از طریق راه هایی که گفتیم
در ارتباط باشین و نظراتتون رو شفاف به ما بگین .انتقادای کلی برای ما کارساز نیستن.
مث ً
ال بعضیا  Emailزدن که خیلی از مطالبتون بی محتوان! خب ما االن از این جمله
چی دستگیرمون می شه؟! تنها کاری که می تونیم بکنیم اینه که درش رو ببندیم و
بریم! خوب ،می بینین که ما این همه در جهت اثبات خودمون ،داستان گفتیم براتون؛
معنیش اینه که ما در «گلبانگ» خیلی جدی در فکر انجام کار درستیم و به این راحتی
درش رو نمی بندیم و بریم! بنابراین اگر انتقادی می کنین با ذکر جزئیات و با ارائه ی
راهکار باشه؛ تا ما بتونیم از نظراتتون استفاده هم بکنیم!

امیدواریم خداوند در این راه به ما توفیق بده تا به درستی وظیفمون رو انجام بدیم
و به سعایت بدخواهان گرفتار نشیم و هرگز به گودال ناامیدی و باتالق غرور نیفتیم...
به امید همکاری شما با «گلبانگ»
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کد بهترین مقاله را پیامک کنید
سامانه پیامک 30007469

برگزاری جشن باشکوه « نور و رحمت »
به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مراسم باشکوه «نور و رحمت» به
مناسبت گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،میالد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در تاریخ سه شنبه
 18بهمن ماه در تاالر بین المللی امام خمینی (ره) برگزار گردید.

در این جشن که به کوشش مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه تدارک دیده شده بود؛ دکتر ابوالقاسمی سرپرست دانشگاه ،حجت
االسالم و المسلمین عبدالجباری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر رمضانخانی معاون دانشجویی و فرهنگی
و جمع کثیری از معاونین دانشگاه و روسای دانشکده ها حضور به هم رساندند.

در ابتدای این مراسم دکتر ابوالقاسمی ضمن خیر مقدم به کلیه مدعوین و تبریک ایام ا ...دهه فجر و میالد باسعادت نبی مکرم
اسالم حضرت محمد مصطفی(ص) ،بیان کرد :این روزها یادآور خاطرات خوش روزگاری است که امام خمینی(ره) ،پا به کشور گذاشتند
و حماسه ای را آفریدند که تا نسل های آینده در خاطره ها باقی خواهد ماند .وی همچنین اظهار داشت :در آن زمان مردم در اوج
ایثار و فداکاری بودند و منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح می دادند و ما امروز وظیفه داریم کسانی که در آن ایام به شهادت
رسیدند و جان عزیزشان را از دست دادند یادشان را گرامی داریم و برماست که همه خانواده های شهدا را به خصوص آن هایی که
در دوران انقالب به شهادت رسیدند مالقات و اکرام کنیم و بدانیم که این پیروزی مدیون خون های آن جوانمردان است که حماسه
ها را در جنگ آفریدند و به پشتوانه و حمایت مردم به خیابان ریختند و خون خود را فدا کردند .سرپرست دانشگاه در ادامه سخنان خود
افزود :در رژیم طاغوت ،دست کسانی در کار بود که اجازه هیچ گونه شکوفایی به استعدادهای جوانان را نمی داد و استبداد و استکبار
بر جامعه حاکم بود .اما امروزه در مقایسه با گذشته می بینیم که کشور ما در ردیف کشورهای بزرگ و توسعه یافته قرار دارد و انقالب
حضرت امام خمینی(ره) باعث شد که این نسل از زیر گرده استبداد و استکبار رهایی یابد و بتواند به قله های رفیع پیروزی دست یابد.
دکتر ابوالقاسمی در خاتمه اذعان داشت :در آخر امیدوارم تمام خاطرات خوب آن دوران را برای جوانانمان بازگو کنیم تا قدرشناس
فداکاری های مردم عزیزمان باشند و جادارد از همه عزیزان در معاونت دانشجویی و فرهنگی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه که در چنین مناسبت هایی برنامه هایی تدارک می بینند تشکر کنم و برای تمام عزیزان آرزوی موفقیت و سالمت می کنم.
در ادامه مراسم حجت االسالم و المسلمین عمادی صحبت هایی را با موضوع پیامبر اکرم(ص) و پیوند ایشان با فلسفه ،اصول،
فقه و ادبیات ایراد نمود .وی همچنین روایات و احادیثی را در خصوص مقام عظمی نبی اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) بیان نمود.

در بخش دیگری از این برنامه دکتر جواد منصوری استاد دانشگاه ،از سفیران اسبق کشور و رئیس اداره كل اسناد وتاريخ ديپلماسي
وزارت امور خارجه ضمن بیان خاطراتی از دهه فجر و چگونگی محقق شدن پیروزی انقالب اسالمی ،به بیان مباحث سیاسی روز و
همچنین پیش بینی ها و رهنمودهای داهیانه امام خمینی(ره) در خصوص وضعیت پیش روی دیگر کشورهای دنیا پرداخت.
اجرای سرودهای انقالبی توسط گروه موزیک دانشکده افسری امام علی(ع) ،اجرای گروه موسیقی الهی لیله القدر ،پخش نماهنگ،
برگزاری مسابقه و اهداء جوایز توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی به برگزیدگان که شامل  12جایزه به مناسبت  12بهمن سال
روز آغاز دهه فجر 22 ،جایزه به مناسبت  22بهمن و  17جایزه به مناسبت  17ربیع االول بود و همچنین پذیرایی از شرکت کنندگان
از دیگر بخش های این برنامه بود .الزم به ذکر است در حاشیه این جشن ،نمایشگاه کتب سیاسی و فرهنگی نیز با مشارکت بسیج
کارکنان برپا بود.
اسفند  / 1390فروردین 1391

صفحه 7

803

کد بهترین مقاله را پیامک کنید
سامانه پیامک 30007469

اشاره :می دانم کار سختی است ،البه الی جلسه های هیأت امناء ،هیأت رئیسه ،همایش ها
و مراسم مختلف می خواهم بروم و یک فنجان چای داغ این شماره را بگذارم روی میز آقای
رئیس .اما فقط وقتی وارد سالن انتظار روبروی اتاقش می شوم و 12نفر را می بینم با 10
صندلی ،از ترس این که نکند جا بمانم ،فوری می نشینم روی یکی شان و باز هم حساب دستم
می آید که عجب کار سختی است!! انگار همه ی مشکالت مردم باید به دست رئیس دانشگاه
ما حل شود .همین طور گروه گروه آدم است که داخل اتاق می شوند و مگر بیرون می آیند؟؟!
خدا خیر بدهد مدیر مسئول نشریه مان را که وساطت کرد و بنده ی خدا خانم کریمی مدیر
روابط عمومی دانشگاه ،که با همان لبخند مهربان و چشمان همیشه نگرانش (از این که کارها
حتم ًا موبه مو درست پیش برود) آمد و گفت :فقط 45دقیقه وقت دارید .اما وارد اتاق رئیس
دانشگاه که شدیم فهمیدم خیلی کم است .آن چنان صداقتی در کالمش است و حرف ها دارد
برای گفتن ،آن قدر دغدغه دارد برای این دانشگاه و چنان خوش صحبت است که ساعت ها
الزم است که بشینی و بشنوی و حظ ببری ...مهناز آزاد ،حامد اسدیان ،مسعود آقایی و صادق
شیرین  2ساعته را پیشکش همه ی خوانندگان عزیز
فنایی ،لذت خواندن این مصاحبه ی
ِ
گلبانگ می کنند .پیشاپیش عیدتان مبارک.
ÁÁآقاي دكتر ابوالقاسمي اولين
جايي رو كه در سال جديد خانه تكاني
مي كند ،كجاست؟

(بالبخند) واقعیت اینه که خونه ي
خودمون رو خونه تكوني مي كنيم ،جاي
ديگه رو خونه تكوني نمي كنيم.
 ÁÁسال نو را چطور شروع مي كنيد؟

سال نو رو انشاا ...در يكي از مراكز
بهداشتي ،درماني مون كنار پرسنلي كه واقع ًا
زحمت مي كشن و نمی تونن تعطیالت عید
رو در كنار خانواده شون باشن شروع می
کنیم .كارمندهاي مختلف اعم از بخش
هاي دولتي و خصوصي تعطيالتشون مال
خودشونه اما عزيزاني كه در بخش بهداشت
كار مي كنن تعطيالت مال خودشون نيست؛
اون ها همه اش در اختيار مردم هستند .شاید
این طوری ذره اي از زحماتي كه مي كشن
رولمس كنيم.
ÁÁسال خرگوش ظاهرا ً
آقاي دكتر ابوالقاسمي سال
بوده ،به نظرتان سال اژدها
است؟!

مسئولینباید
تنوع فرهنگی
را با ایمان بپذیرند.
صفحه 8

ویژه نامه نوروزی

براي
خوبي
چطور

حقیقت اینه که من خيلي به اين عنوان
ها اعتقادي ندارم .براي اين كه احساس مي
كنم اين ها چيزهاي سنتي هستند كه مردم
راجع بهش صحبت مي كنند .فكر مي كنم
بعضی ها اعتقاد دارند خرگوش نماد خوش
شانسي است و بعضي هم برعكس؛ فكر
مي كنن چون خرگوش براي مزارع مخربه
حتم ًا نماد بد شانسيه! اما خُ ب چون من ك ً
ال
اعتقادي به اين چيزها ندارم ،فكر مي كنم
كارنامه خود آدم در اون سال هاست که خوبی
و بدی رو تعیین می کنه و توفيقي كه خدا به
آدم مي ده .اگر خدا به ما هم توفيق بده كه در
اين راه موفق باشيم .خودمون هم تالشمون
رو مي كنيم كه انشاا ...بتونيم موفقيت هايي
رو به دست بياريم.
ÁÁبهترین عیدی که تا به حال

گرفته اید ،چه چیزی بوده است؟

خاطرم نمياد تو اين سال ها ،عيدي
خاصي گرفته باشم كه خيلي خوشحالم كرده
باشه .هيچ وقت يادم نمياد كسي عيدي خوبي
بهم داده باشه (مي خندد)
ÁÁیک خاطره از عید نوروز که
خیلی در ذهنتان باقی مانده است ،را
برایمان تعریف کنید؟

به واسطه ي عيد نوروز ما هم خاطرات
شيرين خيلي زيادي داريم و هم خاطرات تلخ
خيلي زياد .اما خب هيچ دوراني خاطراتش
مثل دوران كودكي نيست .البته در صورتی
که انسان واقع ًا کودکی کنه .يعني كودك ها
نقش بزرگسال ها رو بازي نكنن؛ من فكر
مي كنم دوران كودكي ما به نحوي گذشت
كه ما فرصت داشتيم كودكي كنيم .وقتي كه
ايام عيد ميومد ما واقع ًا خوشحال بوديم .از ته
دل شاد مي شديم ،بازي مي كرديم ،به هوا
نگاه مي كرديم ببنيم مي شه بيرون رفت يا
نه! طرف هاي ما اين مسئله رو خيلي جدي
مي گرفتن .واقع ًا ما هم به عنوان كودك اين
مسئله برامون خيلي جدي بود .امروز مي بينم
كه بچه ها به خاطر اين كه بیش از حد در
جمع بزرگ ترها هستن ،كودكي نمي كنن
و اين به نظرم خوب نيست .بچه ها بايد
كودكي كنن .االن بچه هاي خيلي كوچيك
رو مي بينيد كه در محافل بزرگتر ها اظهار
نظر هم مي كنن .زمان ما بچه ها مي رفتن
بيرون بازي مي كردن و در محيط خودشون
بودن و محيط بزرگترها هم جدا بود .علت
بعدی اينه كه سطح رفاه خيلي اومده باال.
ديگه اين طور نيست كه به خاطر عيد لباس
نو بپوشند و مسافرت بروند و ديد و بازديد
هاي متفاوت و...
به غیر از خاطرات کودکی بخش
اعظمی از خاطرات نوروز من با زمان جنگ
گره خورده .خاطره اي كه در ايام نوروز
بود و برادرم در جبهه شهيد شده بود و من
مي دونستم و نمي تونستم بگم و مجبور بودم

كه به نوعي مخفي بكنم و اين برایم خيلي سخت بود.
ÁÁدر چه سالي بود؟

سال  .1360اوايل جنگ بود .بالفاصله بعدش هم خودم
اعزام شدم به جبهه براي اين كه جنازه ي ايشون رو پیدا کنم.
چون وقتی ایشون شهید شده بود؛ به این علت که منطقه
دست عراقی ها افتاده بود ،ناچار شده بودن شهدا رو دفن کنن.
اما اين موضوع به همين جا ختم نشد؛ در جبهه شهیدی رو به
من نشون دادن که همه ي دوستان ،اقوام و فرماندهان و...
معتقد بودن كه پیکر برادرمه ،ولی من خودم ته دلم راضي نبود.
حتي كفش هاش رو هم كه در آورديم ديديم كه يك اسم
ديگري روي اون نوشته شده .گفتم اين پیکر كس ديگري
است ،اسم ديگه اي روي كفش هاش نوشته .ولي اون ها
مي گفتن كه طبیعیه ،چون شب هاي عمليات همه ممكنه
كفش هاي همديگه رو بپوشن .بنابراين همه ما رو متقاعد
كردن كه ايشون همون كسيه كه شما دنبالش مي گردي ...در
نهایت ما با همون پیکر راهی شدیم .در عین حال باید بگم که
این عملیات ،خيلي عمليات موفقيت آميزي بود و همه ي اون
هايي كه اون جا بودن خوشحال بودن.
ÁÁكدام عمليات بود؟

عملیات فتح المبين .ما شهدايي رو تقديم كرده بوديم
ولی موفق شدیم كه منطقه ي وسيعي رو بگيریم و در حقيقت
دزفول از تيررس عراقي ها خارج شده بود ،همون زمانی بود
که صدام گفته بود« :اگر شما بتونيد تا اين جا رو پس بگيريد،
من كليد بصره رو بهتون مي دم ».اين شور و شوق فتح در
من و همه كساني كه اون جا بودند خيلي زياد بود .همه با
وجود این كه اقوام نزديكشون رو از دست داده بودن خيلي
خوشحال بودن و شادي مي كردن .ما هم که مستثني نبوديم
و خوشحال بوديم.
يادمه كه پس از تحویل پیکر ،همه ي كارها رو هم
مديريت كرده بودم .در معراج شهدا که در حقیقت محل
تقسیم پیکرها بود ،با ماژيك درشت روي شهيد نوشته بوديم
شهيد احمد ابوالقاسمي كه جابه جایی اتفاق نيفته .روزي كه
شهدا رو آوردن و ما رفتيم براي تحویل گرفتن ،در كمال
تعجب ديديم كه اين اون پیکری نيست كه ما تشخيص داديم
و اين همون احمد واقعي است .با همه ي نشاني هایش!!! و
تازه اون موقع يك نگراني ديگري براي من اتفاق افتاد!! من
نگران اون شهيدي شدم كه ما تشخيص داده بوديم .گفتم
نكنه اون شهيدي رو كه اسمش محسن اعرابي بود ،اشتباهي
به اسم احمد ما بيارن! دغدغه ام این بود که اون موقع چه
اتفاقی می افته؟ چندين بار هم پيگيري كرديم ،اما خدارو شكر
انگار همه چيز درست شده بود!!! هميشه بعدها براي من اين
سئوال بود كه چه اتفاقي افتاد؟ چطور يك دفعه همه چيز
درست شد؟؟!! هميشه افراد درباره ي چيزهايي مثل معجزه و
اين ها تفكرات متفاوتي دارن .خود من سعي مي كردم به ديد
منطقي با اين مسايل روبرو بشم اما هيچ دليل منطقي براي
اين معما نتونستم پيدا كنم و این یکی از اتفاقاتی بود که در
ایام عید گذشت.
ÁÁهمين يك برادر را داشتيد؟

خير ،ولي ایشون با این که از ما کوچکتر بود ،خیلی شجاع
بود .بسیار نترس و بسيار هم قوي .وقتي مي خواست بره
جبهه شناسنامه اش رو دست كاري كرد؛ چون راهش نمي
دادند .دو-سه تا عمليات هم رفت و موفق شد و باالخره هم
قِسمتش شهادت بود.
ÁÁآقاي دكتر گفتيد كه كودكي تان به سرخوشی

مسئولین ما باید ریسک پذیر باشند.
های کودکانه طي شد ،آيا جواني و نوجواني تان
هم همين طور بود؟ يعني جواني كرديد؟ نوجواني
كرديد؟

نه؛ اتفاق ًا اص ً
ال اين طور نبود .درست بر عكس دوران
كودكي .ما ديپلم كه گرفتيم انقالب فرهنگي شد ،دو سالي
دانشگاه ها تعطيل شد و بعد هم من وارد جنگ شدم .در
جنگ با این که سنم خيلي کم بود (حدود هفده سال)،
مسئوليت هايي رو به من دادن و بعد از اون هم كه هشت
سال دفاع مقدس بود .البته من در سال  62وارد دانشگاه شدم
و بعد هم درگير درس و مباحث ديگه ...به همین علت اون
جواني ای كه مد نظر شما هست به اين معني كه يك جوان
بايد دوران جواني اش رو در محيط هاي متعددي طي بكنه،
برای من پیش نیومد .برخالف دوران كودكي كه خيلي طبيعي
سپري شد .كنكور هم خب خودش يك قصه اي داره که
تبدیل به خاطره شده.
ÁÁلطفاً این خاطره را هم برای خوانندگان
گلبانگ تعريف كنيد؟

واقعیت اینه که من به رشته ي الكترونيك خيلي عالقه
داشتم .وقتی هم که در جنگ شرکت کردم ،تو همین زمینه ها
فعالیت می کردم .اون زمان به دلیل شرایط خاص مجبور
بودیم که خيلي كم استراحت کنیم .گاهي مي شد كه اگر
بيسيمي تعمير نمي شد  48ساعت اص ً
ال نمي خوابيدم حتي
يك دقيقه .خب البته انرژي جواني هم بود ...تا این که زمان
کنکور فرارسید .در اون زمان دوستان و اطرافيان اصرار كردن
كه در کنکور شرکت کنم .راستش شايد من جزء آخرين
نفرهايي بودم كه دفترچه ي كنكور رو پست كردم .موقع
امتحان هم كه شد يكي از دوستان اصرار كرد كه امتحان
بده و بعد كه امتحان داديم من هرگز فكر نمي كردم قبول
شده باشم و هرگز هم به روزنامه مراجعه نكردم .جالب تر اين
كه خانواده ي من هم به روزنامه نگاه نكردن .يك روز در در
پادگان امام حسن(ع) توي اتاق مخابرات نشسته بودم ،خیلی
اتفاقی گفتم روزنامه رو از اول بخونم ،ببينم از بچه ها كي
قبول شده ،همون طور از الف كه شروع كردم اسم خودم رو
ديدم .البته نه اين كه اميدي به قبول شدن نداشته باشم ،چون
از يك مدت قبل اسامي ميومد و گزينش مي شد ،از گوشه و
كنار اسامي رو مي شنيدم و خب چون خودم تو سپاه بودم و
اسمي از من نبود فكر كرده بودم كه البد قبول نشدم .اما بعد از
قبولي بالفاصله شروع كردم به درس خوندن و به جز عمليات

ها كه در اون ها شركت مي كردم ،بقيه اش رو سخت درس
مي خوندم و واقع ًا يك تغيير رشته ي واقعي رو از مخابرات به
پزشکی شاهد بودم .تا سال پنجم هم درس پزشكي مي خوندم
و هم كار مخابراتي مي كردم .اولين بار بود كه در عمليات
والفجر هشت من به عنوان پزشكيار رفتم و در بيمارستان
شهيد بقايي لباس سفيد پوشيدم و اون جا متوجه شدم كه
پزشكياري هم بلد نيستم؛ چون ما بايد رگ مي گرفتيم و من
هنوز این کار رو هم بلد نبودم .دو-سه روز كه گذشت ديدم
اين كه خيلي سخته؛ من مخابرات بلد بودم اما اين كار رو
نه! گفتم بذار ببينم اين پزشك ها چي كار مي كنن كه دارن
مريض ويزيت مي كنن؟ رفتم ديدم كار پزشك ها خيلي ساده
است :براي اين كه يه سرم مي نويسن ،بعد يك تتابولين مي
نويسن و يك كفلين همين! اگه هم كه نياز به جراحي داشته
باشه و مجروح شده باشه ،ترياژ مي شد و معلوم بود .فهميدم
كه در اين مرحله كار پزشك آسون تره تا پزشكياری !!! من
هم اتيكت ام رو عوض كردم و نوشتم پزشك .چند روزي هم
اون جا همين ها رو مي نوشتم! راحت تر از رگ گرفتن بود.
(می خندد)
ÁÁاز دوران دانشجويي تان راضي بوديد؟

بله من از دوران دانشجوييم راضي بودم .براي اين كه خب
دوران مهميه و اون روزها پزشکی ارج و قرب خیلی زیادی
داشت ،اساتید هم واقع ًا دل مي سوزوندن .اساتیدی كه االن در
سطح اول دانشگاه هستن و استادان بزرگي هستن و دپارتمان
هاي بزرگي رو دارن اداره مي كنن؛ اون موقع ميومدن به ما
درس مي دادن .بسيار هم خوب درس مي دادن .کسانی مثل
آقاي دكتر فاضل ،آقاي دكترعزيزي ،آقاي دكتر سيم فروش
و ...در بخش اطفال آقاي دكتر غفراني و آقای دكتر ارزانيان.
این اساتید مطالب رو خيلي خوب منتقل مي كردن .در علوم
پايه آقاي دكتر اردبيلي در يادم هست .ايشون قلب رو درس
مي دادن ،خيلي هم زیبا تدریس مي کردن .خیلی زیبا ...ما
همه ي خاطراتمون از اون دوران ،خاطرات خوبیه .در دوران
علوم پايه هم كه همین طور .ما اساتيد رو از بین بهترين
استادها انتخاب مي كرديم و در کالس هاشون حاضر می
شدیم .اگر تدریس يه استادي رو نمي پسنديديم مي رفتيم
استادمون رو عوض مي كرديم .ضمن ًا دانشگاه علوم پزشکی
شهيد بهشتي به شكل االنش نبود .در يه دانشكده بوديم در
میدان قدس ،سر خیابان دربند ،خيلي دانشكده مرتب و منظمي
بود و امكانات خوبي هم داشت .ما هم خيلي دانشجوهاي پر
قدرتي بوديم و خيلي هم اوتوريته داشتيم .گاهي چهار تا استاد
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زبان عوض مي كرديم تا يه استاد زبان خوب بياد .سال سوم
هم که بوديم دانشگاه هاي علوم پزشكي رفتن زير نظر وزارت
بهداری.
ÁÁآن دوران كار فرهنگي هم مي كرديد؟

بله ،جهاد دانشگاهی اون زمان در دانشکده ،دست من
بود و كارهاي فرهنگي از قبيل ارايه كتاب و كارهاي انجمن
اسالمي هم همین طور .اما خب هر چي سال باالتر می رفتیم،
از این فعالیت ها هم كم مي شد و بيشتر متمركز درس
مي شديم.
ÁÁبيشتر از همه چه درسي را دوست داشتيد؟

من كل دروس پزشكي رو دوست داشتم ،ولي اطفال رو
خيلي زیاد دوست داشتم .ما اون موقع يه گروهي از پزشك ها
بوديم كه اعتقاد داشتيم پزشك بايد به جامعه خدمت كنه.
االن خيلي هاشون هم باز نشسته شدن و ما هم با هم ،قسم
خوردیم كه اگر در آينده هر چه قدر هم به ما بدهند ،باز هم ما
در بخش خصوصي كار نمي كنيم.
ÁÁآقاي دكتر كدام یک از اساتيدتان خیلی در
ذهنتان ماندگار شدند؟
من اساتيد خيلي برام مهم بودن ،يكي پروفسور مرنديان
بود .هر چند كه فرصتي كه مي تونستم از محضر ايشون
استفاده كنم خيلي كم بود ،ولي برام خيلي با عظمت بودن.
احساس مي كردم كه ايشون خيلي از مطالب رو مي دونن.

ÁÁهمان آقاي دكتر مرنديان كه در بيمارستان
لقمان هستند؟

بله ،دقيق ًا .ايشون يكي از بهترين ها هستن .بعدش
كسي كه خيلي تو ذهن من موند و خيلي دوستشون داشتم
آقای دكتر مؤمن زاده بود .من فكر مي كردم شايد استادي
برتر از دكتر مؤمن زاده نخواهم ديد .بعد كه باالتر اومدم
اساتید توانمند ديگري هم داشتم ،اما اگر بخوام به استادي
اشاره كنم كه خيلي تأثير روي من گذاشت آقای دكتر ارزانيان
بود .ايشون ويژگي هاي شخصيتي خاصي دارن .بسيار باهوش
هستند و قدرت تشخيص بسيار بااليي دارند .بعداً که من رفتم
هماتولوژی خوندم ايشون واقع ًا مشوقم بودند و من واقع ًا از
درس دادنشون لذت مي بردم.
ÁÁارزيابي شما نسبت به دانشجوهای فعلی
چگونه است ،به نظرتان با زمان تحصیل شما
متفاوتند؟

يك تجربه ي شخصي كه در مورد دانشجوها دارم اينه
كه انگيزه ي قوي براي درس خوندن ندارن .ممكنه كه
خيلي ها هم با انگيزه باشن ولي غالب ًا اين طور نيستن .شايد
فكر آينده خيلي دغدغه ي دانشجوها شده و امنيت شغلي و
امنيت اقتصادي و ...در قديم اين طور نبود ،اما االن با توجه
به توليد انبوه فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي گاهي اين
احساس بوجود مياد .ضمن اين كه در چند سال اخير اين
طور تبليغ شده كه رشته هاي حوزه ي پزشكي درآمد چنداني
ندارند و اين روي ذهن دانشجو ها تأثير گذاشته .خیلی ها هم
ممكنه كه تفكر رفتن از ايران رو داشته باشند .من تصور مي
كنم كه فضا براي كساني كه در حوزه تحصيالت تكميلي
فعاليت مي كنند آينده ي روشني رو در بر خواهد داشت .يك
سري هم داليلي وجود داره :مثل غالب شدن انگيزه هاي
مادي بر انگيزه هاي معنوي؛ كه احساس مي كنم اون ها رو
بايد با فضاسازي ها و كار فرهنگي اصالح كنيم و با استفاده
از دانش اساتيد پيش كسوت بايد اين مفهوم رو ايجاد كنيم
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كه همه چيز نگاه مادي نيست .هرچند شرايط به گونه اي
شده كه افراد نااليقي به پول هاي كالن رسيدند .ولي قطع ًا
اين طور نخواهد ماند .يعني در كشور ما هم پيشرفت هايي
ايجاد مي شه كه افراد تحصيلكرده و دانشگاهي رو بيشتر به
زندگي اميدوار مي كنه .يكي از پيشرفت هايي كه من معتقدم
اجتناب ناپذيره بحث مالياته .وجود دارن افراد بي لياقتي كه
به واسطه ي اين كه از ماليات فرار كردن دچار ثروت هاي
بادآورده شدن .ولي اين پايدار نخواهد موند .باالخره كسي به
اين موضوع رسيدگي خواهد كرد و اين مسأله در كشور حل
خواهد شد .مسئله فرصت هايي كه براي برخي بوجود اومد
و اون ها رو دچار ثروت هاي باد آورده اي كرد ،باعث شد
روي ذهنيت جوان هاي ما تأثير بذاره .مث ً
ال يك جوان ما
که تازه ازدواج کرده ،مي ره توي يك بنگاه معامالتي خونه
اي اجاره بكنه مي بينه كه صاحب بنگاه هيچ سوادي نداره،

نباید به خاطر رقابت
به مردم دروغ گفت.

هيچ هنري نداره حتي بسياري از آداب معاشرت روزانه رو هم
رعايت نمي كنه ،اما به ثروت كالني دست پيدا كرده .و جوان
هاي ما ممكنه فكر كنن كه خب پس آينده ي درس خوندن
چيه؟ من نمي گم هركسي درس مي خونه بايد پولدار بشه!!!
در خارج از كشورمون هم خيلي از عالم هاي وارسته اي هستند
كه ثروتمند نيستند .اما بايد به اين نكته اعتقاد داشته باشيم كه
ثروت بايد از علم ايجاد شود و اين علم باشه كه منشأ ثروت
باشد نه بيسوادي و كم هنري و  ...اگر اين اتفاق بيافته كه
حتم ًا هم خواهد افتاد ،اون وقت ديگه هر كسي نمي تونه در
اين حوزه ها وارد بشه و در نتيجه آينده ي ثروت دست علم
خواهد بود و اين وظيفه ي استادهاست كه این مسائل رو سر
کالس ها بگن .اين ها رو صرف ًا به وضعيت گذشته و حال نبايد
تطبيق بدن و بگن كه هميشه همين طوره .ببينيد االن يكي
از ثروت هاي بزرگ در كشور زمين و خونه و ..است .از نظر
عقالني اگر بخواهيد فكر كنيد زمين بايد چيزي حدود يك
پنجم اين قيمت رو داشته باشه .اص ً
ال با عقل جور در نمياد كه
در تهران زمين متري هفت  -هشت میليون تومن باشه! اين
ها رو آدم هاي بي هنري كه هيچ گونه علم و هنري نداشتند
خلق كردن و جا بايد براي اون ها تنگ بشه .اون وقت جامعه
روي سعادت رو ببينه.
ÁÁآقای دکتر اگر شما ،زمانی متولي مستقيم
فرهنگي باشید ،اولین کاری که می کنید چیست؟

در مسايل فرهنگي من معتقدم كه بايد مشورت ايجاد
بشه براي همين هم من اولين مشاوري كه گرفتم مشاور
دانشجويي و فرهنگی بود .چون احساس مي كنم كه خودم
نمي تونم متولي كار فرهنگي باشم .اگر مي تونستم خب
مي رفتم و كار فرهنگي مي كردم .خيلي كارها بايد در حوزه
ي فرهنگي ايجاد بشه .شايد مهمترين مسأله در زمينه ي
فرهنگ اينه كه ما بايد علم رو جدا نبينيم فرهنگ رو جدا .اين
ها بايد در دل هم بياد و قرار بگيره يعني همون استادي كه
داره كار تخصصي انجام مي ده بايد كار فرهنگي هم آموزش
بده .ما نمي تونيم بگيم كه در دپارتمان تخصصي مون هر
اتفاقی بیفته و بعد يك نفر رو پيدا كنيم كه بره اون مسائل
رو درست كنه .اين درست مثل آموزش هاي ديني مي مونه.
مباحث ديني رو نمي شه فقط با كتب ديني آموزش داد .همون
اساتیدی كه دارن كار تجربي و تخصصي مي كنن بايد آموزش
ديني هم بدهند تا تأثيرش رو ببينيم .موضوع بعدی اين كه

خوراك فرهنگي رو نبايد محدود بكنيم .خوراك فرهنگي مثل
غذاست .اگه شما به يك نفر بگيد كه مجبوره هر شب يك
نوع خورشت بخوره! خب بعد چند روز دلش رو مي زنه .خوراك
فرهنگي هم بايد متنوع باشه .نياز فرهنگي هم تنوع داره و ما
باید این رو هم بپذیریم .نه اين كه فقط حرفش رو بزنيم .تنوع
فرهنگي رو با ايمان بپذيريم .اگر به اين تنوع ايمان نداشته
باشيم كاري از پيش نمي بريم .اين كليد كار فرهنگيه.
ÁÁفکر نمی کنید گاهی اوقات این تنوع کمتر
دیده می شود و برخورد سليقه اي با مقوله فرهنگ
صورت می گیرد؟
من فكر مي كنم اون چه را كه در خصوص فرهنگ
انتظار داشتیم ،تا حدودی عملياتي شد .اون مسائلی هم كه
در شوراي فرهنگي توسط دانشجويان عنوان شد و تصويب
شد مثل كرسي هاي آزاد انديشي و غيره تا حدودي تنوع
داشت .البته قبول دارم اين صد در صد اون چيزي نبود كه
ما مي خواستيم .اما اين طور هم نبود كه هيچ اتفاقي نيفته.
باز هم اتفاقات بهتری خواهد افتاد .واقعيت اينه كه ما خط
قرمزمون وفاداري به نظام جمهوري اسالمي و واليت فقيه و
حفظ و احترام به چارچوب هاي اعتقادي و ديني مردمه .غیر از
این ها ما خط قرمز ديگري نداريم .با این اوصاف گاهی ممکنه
در نوع انتخاب برنامه ها دچار ساليق مختلف باشیم .در يك
طرف طيف ،خيلي باز به موضوع نگاه می شه و در طرف ديگ ِر
ِ
طيف خيلي بسته .وظيفه ي رئیس دانشگاه هم اينه كه اين
نظريات رو متعادل بكنه .نه اين كه وارد محدوده ي اجرايي
بشه و بخواد يك طرف رو بگيره .شما ببينید در مورد موسيقي،
اگر صد نفر رو جمع بكنيد صد نظر متفاوت خواهيد شنيد .حتي
در بين علما هم ممكنه كه نظريات متفاوت شنيده بشه .ولي
وظيفه ي رئيس دانشگاه اينست كه هر اون چه كه از خط
قرمزها عبور نمي كنه و در چارچوب هست رو بياد گسترش
بده و اون نشاط فرهنگي رو در ميان قشر دانشجو ايجاد بكنه.
ما تا االن شايد خيلي از دانشجوها رو تونستيم راضي كنيم؛ اما
هستند دانشجوهايي كه تنوع فرهنگي مطلوبشون رو دريافت
نكردن .ما اميدواريم بتونيم روزي اين نشاط فرهنگي رو ميون
دانشجوها بطور كامل ايجاد كنيم.
مطلب بعدی اینه که ،اختيارات هم بايد با مسئوليت ها
متناسب باشه و متأسفانه گاهی اين تناسب وجود نداره و من
نمي تونم به تنهايي پاسخگوي اين مسئله باشم .چون بايد
متناسب با مسئوليتي كه دارم اختياراتش رو هم داشته باشم.
ولي اگر بخواهيم واقع ًا اين نگراني رو برطرف كنم ،مي تونم
بگم كه دو تا موضوع هستش كه بايد به اون ها بپردازيم :يكي
گفتگو كه شايد من در اين مقوله تا حاال كم وقت گذاشتم.
اگر من وقت بيشتري بذارم اين گفتگوها مي تونه نتيجه بگيره
و دوم ريسك پذيريه .گاهي اوقات مسئولين ما ريسك پذير
نيستند و خيلي با احتياط كار مي كنند و اين اگر به نسل جوون
منتقل بشه بسيار خطرناكه .ما اگر در جنگ تونستيم موفق
بشيم به خاطر اين بود كه جوون هاي بسيار ريسك پذيري
داشتيم و اين ريسك پذيري رو بايد به نسل هاي آينده مون
هم منتقل كنيم .البته انسان هر چه از زندگيش مي گذره
محتاط تر ميشه .اما خب بايد مسئولين ما اون چه رو كه فكر
مي كنن درسته و از خط قرمزها عبور نمي كنه ريسكش رو
بپذيرند .يكي از مشاورين من هست كه هر وقت مياد مي گه
مي خوام فالن كار رو انجام بدم اما ريسك داره ،ريسكش
رو مي پذيري؟ منم مي گم باید بپذيريم! گاهي اوقات كاري
انجام مي شه كه شما هيچ گناهي هم انجام نداديد ،اما طوري
جلوه داده شده كه انگار گناه كبيره اي كرديد .اگر دانشجو
باشيد خب خيلي اتفاقي نميفته ولي اگر مدير باشيد اون مدير

ديگه از حیض انتفاء مي افته در نتيجه خيلي ها ورود پيدا
نمي كنن به اون مسائل .راهش هم اين هست كه از سوي
مقام هاي باالتر ،اين موضوعات پيگيري بشه و نظرات به هم
نزديكتر بشه .تا تصميم گيري ها رو آسون تر كنه.

وعده ي دروغين به مردم داديم؛ درسته؟ يك بار كسي پيش
من اومد گفت من فالن اختراع رو انجام دادم .گفتم بسيار
عالي ،اما اگر مي توني تا دو سه هفته ي ديگه اين رو دست
مردم بدي من اعالم كنم .بعضي اساتید گرانقدرمون ميگن كه
ما در سي سال گذشته كارهايي كرديم كه بسياري از مردم رو
هم نجات داده و هيچ وقت هم نگفتيم ما اين كار رو كرديم.
شما نبايد به صِ رف رقابت با رقباتون هر شب در تلويزيون
«شو» اجرا كنيد .من وقتي كارنامه ي سال هاي گذشته ي
كشور (نه فقط اين دانشگاه) رو بررسي مي كنم متوجه مي شم
كه خيلي چيزهايي كه بايد گفته مي شده نشده ،و بسياري از
مسايلي كه نيازي به گفتنش نبوده ،عنوان شده .در جشنواره ها
هم همين طور .بسياري از رتبه ها رو كساني كسب مي كنن

عقيده وجود داره ،بعضي ها معتقدند كه ما بايد همون طوري
رفتار كنيم كه رقبامون عمل مي كنند .اگر كوچك ترين
اختراعي صورت مي گيره .به سرعت اطالع رساني كنيم،
خبررساني كنيم و مردم و مسئوالن و رسانه ها رو در جريان
قرار بديم .اما از طرف ديگر هم برخي از اساتيد ما عقيده دارند
كه دانشگاه يك محيط علمي هست و كار علمي در اون به
صورت مداوم صورت مي گيره .دليلي نداره كه نتيجه ي هر
آزمايشي رو به رسانه ها منتقل كرد.

كه واقع ًا رتبه هاي برتر نيستند .چند شب پيش در تلويزيون
مصاحبه اي رو مي ديدم كه همين مسائل رو مطرح مي كرد.
شاید خیلی ها از این موضوع خوشحال شدند ،اما من به عنوان
كسي كه به اين مسائل آگاه هستم ،این کار رو نمي پسندم.
ايشون هر آن چه رو كه بايد بگه نگفت و هر آن چه كه نبايد
بگه گفت .اگر شما اومدي در تلويزيون و ادعای اختراعی رو
کردی ،و هزاران آدم رو از شهرستان روانه تهران کردی ،باید
جواب گو هم باشی .ما استادي داريم كه چند هزار كليه رو
پيوند زده و تمام ًا موفقیت آمیز بوده ،اين همه آي سي يو ،اين
همه اتاق عمل و ...بايد همه اين ها رو در تلويزيون گفت؟ اينه
كه شما اين احساس بهت دست داده .من یکی از بزرگترين
خدمت ها رو به داروهاي پالسمايي كردم .ولي هر چه قدر
اصرار کردن ،گفتم نمي گم ما از نظر داروهاي پالسمايي
خودكفا شديم .گفتم حاال ما مي تونيم بگيم كه ما در پالسما

ÁÁآقای دکتر به نظر میاد که دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی در یکی دو سال اخیر تاحدی
در رقابت رسانه ای با دیگر دانشگاه ها ،دچار یک
عقب نشینی شده .به نظر شما علت این موضوع
کمی ابداعات و اختراعات است یا اطالع رسانی
خوبی صورت نپذیرفته؟
موضوع اینه که در رابطه با اطالع رساني به مردم دو نوع

خودكفائيم .بله ما توليد پالسما رو هم استاندارد كرديم .بيش
از پنجاه میليون دالر هم صرفه جويي ارزي براي كشور ايجاد
كرديم .االن دارو هاي پالسمايي نظير  IVIGو امثال اون
در كشور داره توليد مي شه .ولي هرگز به خودم اجازه ندادم
بيام اين رو به عنوان يك كشف بزرگ مطرح كنم .ببينيد نمی
خوام سوء تفاهم پیش بیاد ،ما بايد مردم خودمون رو هم در
نظر داشته باشيم .اين گونه اخبار بي اعتمادي به وجود مياره و
اين اص ً
ال اتفاق خوبی نيست.
ÁÁبهترین منتقد شما چه کسی است؟

همه مي تونن بهترين منتقد باشن .ولی اون كسي كه
داره انتقاد مي كنه بايد در مورد اون موضوعي كه داره صحبت
مي كنه به طور كامل تسلط داشته باشه .اگر من مي خوام
در مورد يك موضوع سياسي انتقاد كنم ،بايد به اون موضوع
سياسي مسلط باشم .من فكر مي كنم هر كسي كه در حوزه
اي توانايي داره،علم اون حوزه رو هم داره ،اگر صداقت الزمه
رو هم داشته باشه مي تونه يك منتقد خوب براي ما باشه.
انتقاد اگر به تخريب منجر نشه و سيستم رو تضعيف نكنه بايد
مورد استقبال قرار بگيره .جايی انتقاد جايز نيست كه منافع
جمع در خطر باشه .باالخره ما معتقديم كه منافع جمع بر منافع
شخص ارجحيت داره.
ÁÁاگر دکتر ابوالقاسمی به گذشته برگردد،
كدام عملكرد خود را اصالح مي كند؟

ÁÁعقيده ي شما هم مثل گروه دوم است؟

بله ،من هم معتقدم بايد در برابر مردم صداقت داشته
باشيم .كاري رو وعده نديم كه نتونيم از پس انجام دادنش بر
بيايم .مث ً
ال اگر ما عنوان كنيم كه فالن اختراع صورت گرفته
و بعد نتونيم اون رو با فاصله ي كمي وارد بازار كنيم ،در واقع

خيلي از عملکردهام رو (با خنده) ،ما اص ً
ال هميشه دنبال
اين هستيم كه عملكرد گذشته ي خودمون رو اصالح بكنيم.
به نظرم خيلي از شيوه هايي رو كه ما در گذشته در آموزش
پزشكي استفاده مي كرديم بايد اصالح بشه .در آموزش
پزشكي نياز به اصالحات بسيار بسيار اساسي وجود داره.
بايد شيوه هاي جديد و به روز مورد استفاده قرار بگيرن و
هرچه قدر كه دانش ما در اين زمينه ها باالتر ميره ،بايد در
مورد گذشته تجديد نظر كنيم .در طبابت روزمره مون كه اال
ماشاا ...كارهايي در گذشته كرديم كه االن هرگز نمي كنيم.
من موقعي كه رزيدنت اطفال بودم شبي چهار بار نوزادها رو
تعويض خون مي كرديم چون عدد بيلي روبين خوني كه بايد
تعويض مي شد بيست بود .اگر با بیلی روبین بيست و نيم،
خون نوزادي رو شما تعويض نمي كردي توبيخ مي شدي
و ممكن بود كارتون حتي به پزشكي قانوني هم بكشه؛ اما
امروزه ممكنه بگن بيلي روبين تا  25رو هم تعويض نكنيد .در
نتيجه صدها آدمي كه اون زمان تعويض خون مي شدن االن
ديگه نمي شن .ما در  practiceپزشكيمون مي تونيم بگيم
همواره كارهايي رو انجام مي ديم كه ديگر انجام نخواهيم
داد .در گذشته اگر مي خواستم مغز استخوان از بچه اي بگيرم
مي گفتم يكي دست و پاش رو بگيره اما االن هرگز اين كار
رو نمي كنم .ميگم بچه بايد حتم ًا بي هوش باشه.

ÁÁبه آقاي دكتر ابوالقاسمي در زندگي چه نمره
اي مي دهيد؟
من معتقدم نمره رو ديگران بايد بدهند .شايد نمره دادن
به خود ،خودخواهي باشه .تا حاال هيچ شاگردي رو ديدين كه
به خودش نمره بده؟ نمره رو استاد بايد بده.

ÁÁدر زندگي ،خودتان را بیش از همه مديون
چه كسي مي دانيد؟
_ من بيشترين فداكاري كه در زندگي ديدم از پدر ،مادر
و همسرم بوده .چون اون ها اگر فداكاري نمي كردن راه
پيشرفت براي من باز نمي شد.
ÁÁاز محيط كارتان راضي هستيد؟
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بله ،راضي ام.
ÁÁهم از لحاظ پزشكي و هم به لحاظ مديريتي؟

ببينيد اين فكر گاهي به سراغ همه مديران مياد كه اگر
مدير نبودند و مسئوليت نداشتند راحت تر بودن و خصوص ًا در
بين مديراني كه پزشك هم هستند اين مسئله شايع ت ِر .چون
او ًال ضرر مالي مي كنن و دوم ًا از كار پزشكي كه بهش عالقه
مندند باز مي مونن .من هم استثناء نيستم و اين تفكرات سراغ
من هم مياد .اما باالخره خودم رو راضي مي كنم كه ما داريم
يك كار با ارزش تري رو انجام مي ديم كه ممكنه هر كسي
زير بارش نره .و انشاا ...كه خداوند اجري رو بابت اين كار به ما
بده وگرنه اگر صرف ًا اين طور باشه كه شما مديريت كني فقط
به خاطر اين كه مديريت رو دوست داري ،به نظر من دچار
خسران شدي .بايد ببيني اگر نيازي به مديريتت هست اين
كار رو انجام بدي.
ÁÁآخرين كتابي كه خوانديد ،چه كتابي بوده
است؟

ÁÁآيا سال نود برایتان سال خوبي بود؟

همه ي سال ها براي من خوب بود .اما سال نود به خوبي
سال هاي ديگه نبود( .مي خندد)
ÁÁبا شنیدن این کلمات ،اولین چیزی که به
ذهن دکتر ابوالقاسمی می رسد ،چیست؟
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي :اعضاي هیأت
علمي و دانشجويان

دانشجوی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي :صفا و
صميميت
دانشگاه علوم پزشکی تهران :اختراعات و اكتشافات
كار فرهنگي :كا ِر فرهنگي ريشه دار

ما بايد بتونيم دانشگاه رو به وزارت خونه خوب بشناسونيم .در
دولت هم همین طور .در بين خيرين و جامعه هم متعاقب ًا .باید
همه كمك كنن و اين دانشگاه رو از مظلوميت خارج كنن .اين
مظلوميت به نفع هيچكس نيست ،به نفع دانشگاه هم نيست.
ÁÁبه آینده اميدواريد؟

بله ،بايد اميدوار بود .البته گاهي ممكنه به نسبت شرايط
برخي كارها به كندي انجام بشه ،ولي من اين دانشگاه رو با
پتانسيل باال مي بينم .اين پتانسيل ها رو بايد شكوفا كرد .هنوز
راه هاي خيلي زيادي هست كه باقي مونده و من فكر مي كنم
شبانه روز بايد چندين برابر مي بود تا ما به همه كار هامون
برسيم .واقع ًا احساس كمبود وقت مي كنم.
ÁÁبه عنوان صحبت پایانی ،یک پیام به

خوراک فرهنگی را نباید محدود کرد.

آخرين كتاب غير درسي كه خوندم؟ چون كتاب هاي
علمي رو كه بواسطه ي بيماري كه تحت نظر داريم يا
سخنراني كه داريم ،معمو ًال هر شب مطالعه مي كنيم .حاال هم
كه من رئيس دانشگاه شدم بدتر!!! چون هر روز يك همايشي
مي گذارن و من بايد در همه ي زمينه ها برم و مطالعه كنم.
(مي خندد) .اما جداي از اين ها ،من به تاريخ خيلي عالقه مندم
و مخصوص ًا تاريخ معاصر ايران رو مطالعه مي كنم و همين
طور تاريخ پزشكي كه خيلي هم برام كارآمده .بخصوص االن
كه دارم تاريخ انتقال خون در ايران رو مي نويسم و مجبورم
كه اين ها رو مطالعه كنم.
ÁÁآخرين فيلمي كه ديديد چه فيلمي بود؟

من امسال جشنواره نرفتم و خاطرم هم نيست كه آخرين
فيلمي كه ديدم چي بود.
ÁÁسال هاي قبل جشنواره مي رفتيد ؟

بله يك بار زماني كه براي مديرها كارتي تهيه مي كردن.
االن ديگه كسي اين كارها رو انجام نمي ده.
ÁÁاالن مديران براي دانشجو ها كارت تهيه
نمي كنند؟ (باخنده)

من تعجب مي كنم چرا االن اين كار انجام نميشه .خب
االن روابط عمومي ما بايد اين كار رو بكنه .اين كار واقع ًا
خیلی خوبه .باالخره اين فيلم ها رو آدم وقتي نمي بينه يك
جايي خجالت مي كشه .من هم يك جايي خجالت كشيدم .تو
لندن كه بودم يك پسر يوناني به من گفتش «وايت بالون»
رو ديدي؟
ÁÁمنظورش فیلم «بادكنك سفيد» بود؟

آره ،ولي من فكر كردم كه يك فيلم آمريكائيه ،گفتم كه
نديدم .گفت چطور اين فيلم رو نديدي؟ و جالب اين بود كه
ديده بودم ،ولي اسمش يادم رفته بود .بعداً كه يادم اومد رفتم
بهش گفتم كه من اين فيلم رو ديدم .اون از اين فيلم خيلي
خوشش اومده بود .مي گفت من اين فيلم رو تو سينما ديدم.
شما فكر كنيد يك يوناني ،در لندن رفته سینما ،يه فيلم ايراني
ديده .اون وقت من اسمش يادم نبود.
ÁÁآخرين موسيقي که شنیدید ،چه بود؟

من كارهاي آقاي استاد شجريان و آقاي استاد ناظري
و در كل كارهاي كالسيك رو گوش مي دم و لذت مي برم.

صفحه 12

ویژه نامه نوروزی

گلبانگ :معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه (بالبخند)
ÁÁاز وضعيت فعلي دانشگاه راضي هستيد؟

از وضعيت فعلي دانشگاه راضي نيستم ،چون ظرفيت هاي
اين دانشگاه بيشتر از اون چيزيه كه االن مورد استفاده قرار
مي گيره؛ هيأت علمي بسيار توانمند ،دانشجوياني كه همه
از نخبگان هستند و از رتبه هاي باال و برجسته ي كنكور.
وجود اساتيد نخبه و دانشجويان نخبه اگر در يك زير ساخت
خوب قرار بگيره شكوفا مي شه و من اميدوارم بگم كه اين
ظرفيت ها شكوفا خواهد شد .اعتبار این دانشگاه بايد در كشور
و در ميان مسئولين جا بيفته و ما بايد خيلي تالش كنيم كه
اين اتفاق بيفته .اين مهم نياز به جلب حمايت همه جانبه داره و
ما هنوز نتوانستيم اين جلب حمايت همه جانبه رو انجام بديم.

دانشجویان بدهید؟

من دانشجوها رو مثل خواهران ،برادران و فرزندان خودم
مي دونم با توجه به اين كه ايام مبارك دهه فجر رو پشت
سر گذاشتيم و نوروز رو پيش رو داريم توصيه ام به همه ي
دانشجوها اينه كه محيط دانشگاه رو از خودشون بدونن ،نشاط
و شادابي الزم رو داشته باشن و وقتشون رو بذارن براي اين
كه خودشون رو توانمند كنن .هيچ فرصتي رو برای توانمند
شدن و كسب درجات علمي از دست ندن .اين رو اصل قرار
بدن و در كنارش به بقيه مسايل هم بپردازند .اما طوري نشه
كه اصل موضوع كه توانمند شدن در رشته هاي مختلف علميه
فداي چيز هاي ديگه بشه.
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آیا می دانید علت نامگذاری سال ها بر
اساس نام حیوانات و نحوه محاسبه آن به
چه صورتی است؟

به بهانه یوم ا12...فروردین ،روز جمهوری اسالمی ایران

به امیددیدار شما در افتخار آفرینی دیگر
در حماسه انتخابات  12اسفند 1390

سامانه پیامک 30007469

تهیه وتنظیم  :آهو ضرغامی

سنداستقاللملتبزرگایران

دوازدهم فروردین ،روز جمهوری اسالمی ،سند
آزادی و استقالل ملت بزرگ ایران اسالمی و یک
عید بزرگ ملی و انقالبی است .ملت ما این روزها و
در آغازین روزهای سال نو ،روز جمهوری اسالمی
را در حالی گرامی میدارند که همواره به مدد ایمان
محکم و همت بلند خویش از کوران حوادث سخت
و نفسگیر سربلند بیرون آمده اند .این ملت اکنون
در مقطع بزرگی از تاریخ که جهان پرشور و شر
در هر لحظه ،مانعی جدید بر سر راه توسعه و
رسیدنش بر اوج قلههای رفیع ترقی میتراشد،
نستوه و استوار تنها بر تحقق آرمانهای بلند
انقالبی و اسالمی خویش چشم دوخته است.
يوم اهلل  12فروردين ،سالروز استقرار و تثبيت
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران ،روز تجلي
مشاركت واقعي مردم در تعيين سرنوشت خود
و از رخدادهاي عظيم و استثنايي تاريخ معاصر،
در همه پرسي مردمي و در رد يا قبول نوع و
شكل حكومت خود در جهان است.
اين روز مقدس و اين يوم اهلل پربركت ،سر
دنيامداران
آغازي بر حيات واقعي اسالم در عصر
ِ
ِ
زرپرست زور مدار است كه از معنويت و روحانيت
گسسته و سعادت ابدي خود را در پيروي از اميال و
آرزوهاي پست مادي  -حيواني جستجو مينمايند.
اين روز فرخنده  12فروردين روز جريان
يافتن خون تازه ،در شريانهاي هستي ايران،
بخشيدن جاني دوباره به پيكر اسالم و دميدن
روح اميد در كالبد زمانه و نويد بخش پگاه
پيروزي و غلبه حق عليه باطل است.
يوم اهلل  12فروردين ،ثبت برگ زريني ديگر بر
تارك درخشان و تابناك مجاهدتهاي استقالل
طلبانه و آزاديخواهانه تاريخ بشري است كه
ميتوان به جرات آن را بي نظير در تاريخ معاصر
دانست به طوري كه تا هم اكنون هيچ رفراندومي
در اين سطح و با اين گستردگي و اهميت
در يك كشور اتفاق نيفتاده است.
به درستي كه ملت آگاه ،آزاده و فهيم ايران اسالمي
در دوازدهم فروردين ماه سال  1358با رأي قاطع
« آري» و حداكثري خود به نظام بزرگ ايران ،مهر
تأئيد زدند و آن را در تاريخ به ثبت و ضبط رسانده
و به آن رسميت دادند.
ملت ایران در دهه چهارم استقرار «استقالل ،آزادی
و جمهوری اسالمی» با تجدید پیمان با آرمان
های امام خمینی(ره) معمارکبیر انقالب اسالمی و
شهیدان به خون خفته خود بار دیگر بر حفظ این
ارزش ها پای میفشارد و روز «جمهوری اسالمی»
را به عنوان یکی از ماندنی ترین روزهای تاریخی
این سرزمین گرامی میدارد.

کد بهترین مقاله را پیامک کنید

پیشینیان ما عقیده بر آن داشتند که در هر سال
هجری شمسی ،یکی از دوازده حیوان که عبارتند از :
.1موش.2گاو .3ببر .4خرگوش یا گربه .5اژدها .6مار
.7اسب .8بز .9میمون .10خروس .11سگ .12خوک (در
فرمول عدد صفر است ).مأموریت دارند زمین را بر دوش
خود گرفته و آن را حمل نمایند .بر این اساس هر سال را
با نام یکی از این حیوانات نام گذاری می نمودند.

دوست عزیز :لطف ًا گزینه مورد نظر خودت را به ترتیب
سئواالت تا  20فروردین ماه ،به سامانه30007469
پیامک کن تا در صورت ارسال پاسخ درست ،در قرعه
کشی گلبانگ شرکت کنی.
 - 1لقب«عالمه غیر معلمه» (دانشمند مدرسه نرفته) لقب
چه کسی است و چه کسی این لقب را به او داد؟
الف -ام البنین -امام سجاد(ع)
ب -حضرت زینب(س) -امام حسین(ع)
ج -ام البنین -امام حسین(ع)
د-حضرت زینب(س) -امام سجاد(ع)

ترکان ابیغوری برای هر سال نام حیوانی را نهاده
بودند که ایرانی ها نیز به تدریج از آن ها استفاده کردند.
گاهشماری حیوانی یا گاهشماری دوازده حیوانی یک نوع
گاهشماری ایرانی است که بعد از دوران مغول در ایران
متداول شده و تا اوایل قرن حاضر خورشیدی نیز ،متداول
بودهاست .بررسی گاهشماری حیوانی حکایت از آن دارد
که این گاهشماری از ترکیب برخی اصول گاهشماری
جاللی ،گاهشماری هجری قمری و گاهشماری دوازده
حیوانی چینی-اویغوری شکل گرفتهاست و در طول
هفت قرنی که از یورش مغول به ایران میگذرد و تا
سال  ۱۳۰۴هجری خورشیدی در ایران رایج بودهاست.
ریشه و خاستگاه این گاهشماری و علت تأثیرگذاری این
دوازده حیوان خاص بر سرنوشت زمین و انسان ،به یک
افسانه کهن بودایی بازمی گردد( :روزی بودا در آغاز سال
نو ،تمامی حیوانات را به نزد خویش دعوت کرد ،ا ّما از
میان تمامی حیوانات ،تنها دوازده حیوان دعوت بودا را
ج ّدی گرفتند و به محضر او رفتند .این دوازده حیوان
عبارت بودند از :موش ،گاو ،ببر ،گربه ،اژدها(یا نهنگ)،
مار ،اسب ،بز ،میمون ،خروس ،سگ و خوک .از آن پس
بودا مق ّدر نمود که ،این دوازده حیوان در هر سال یکی
پس از دیگری پدیدار شوند و مقدورات کائنات و سرنوشت
جهان را در دست بگیرند).

 - 2از شاعران بزرگ متصوفه و از مردان نام آور تاریخ
ادبیات ایران است؟
الف -عطار نیشابوری
ب -خاقانی
برای تشخیص این که هر سال با کدامیک از این نام
ج -غزالی
ها مطابقت دارد از سال خورشیدی عدد 6را کم می کنیم
د -سنایی
و حاصل را بر عدد 12تقسیم کرده( ،لطف ًا تقسیم را به
« - 3اگر زیاد در ذهنتان قضاوت می کنید ،سعی کنید درستی انجام دهید بدون ماشین حساب) البته الزم است
افکاری که مثبت است را تکرار کنید ».مربوط به کدام بدانید که تقسیم را باید تا جایی ادامه دهید که به ممیز
گزینه زیر است؟(با مراجعه به مقاله ستون اندیشه و رفتار نرسد .عدد باقی مانده را در نظر بگیرید :از شماره یک از
موش شروع به شمردن کنید نام هر حیوانی با عدد باقی
پاسخ صحیح را خواهید یافت).
مانده مطابقت کرد سال همان حیوان است.
الف -رفتار خودشکن

ب -گفتگو با خود
ج -بازداری اندیشه
د -هیچ کدام
اسامی برگزیدگان مسابقه بهمن ماه:
1.1رودابه امیدی فر /دانشکده پیراپزشکی
2.2ندا یعقوبی/دانشکده دندانپزشکی
3.3ندا شاهمرادی/دانشکده بهداشت

به طور مثال :می خواهیم بدانیم سال 1391با
کدامیک از نام حیوانات مطابقت می کند .نخست از
سال 1391عدد 6را کم می کنیم سپس باقیمانده را بر
عدد  12تقسیم می کنیم باقیمانده آن تقسیم 5است
و پنجمین نام از سلسله متوالی اسامی حیوانات اژدها
می باشد .پس سال 1391سال اژدها است .این حیوان
سمبل قدرت ،اقتدار ،مقام ،احترام ،شانس ،موفقیت و
ظرفیت است.

تهیه وتنظیم  :مهناز آزاد
اسفند  / 1390فروردین 1391

صفحه 13
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کوثر کویر نامی برازنده برای
بانوی نجابت و کرامت
تهیه وتنظیم  :آهو ضرغامی

(به مناسبت 13اسفند ،سالروز وفات حضرت معصومه علیه السالم)

تهیه و تنظیم :مهناز آزاد

َج ِ
ک بی ار ِزشت رو برای خودت نگه دار!!!!!
یه روز یه مردی به تنهایی توی یه جاده مسافرت
می کرد که ناگهان یکی از الستیک های ماشینش پنچر
شد .او همراه خودش جک نداشت تا بتونه پنچرگیری
کنه .ناگزیر به اطرافش نگاه می کنه تا ببینه چه راهی
می تونه پیدا کنه .تنها عالمتی که خبر از وجود انسانی
می داد ،خونه یه کشاورز بود توی یه مزرعه کنار جاده،
که یکی از چراغ های اون روشن بود .مرد به سمت خونه
کشاورز رفت تا جکی رو به عاریه بگیره ،اما به محض این
که راه افتاد چراغ خونه خاموش شد ...با خودش فکر کرد
«اِاِا ِ ...نگاه کن :مردک کشاورز ،حتم ًا تا دید من ماشین ام
پنچر شده و به کمکش احتیاج دارم رفت که بخوابه ،شاید
اگه اون رو بیدار کنم دیوونه بازی در بیاره و سرم داد
بزنه ،بعدش هم امکان نداره جکش رو به من قرض بده!
وحشتناکه ...این جا کیلومترها از هر نقطه دورم و تموم
چیزی که بهش نیاز دارم فقط یه جکه تا به کمک اون
بتونم امشب به خونه برگردم ،اما مطمئنم این یارو اون رو
به من نمی ده! حتم ًا می خواد تو این سرما کنار جاده یخ
بزنم! فکر کرده کیه؟ مگه یه جک چقدر ارزش داره؟ »

وقتی مرد به در خونه کشاورز رسید ،در زد .بعد از
مدتی کشاورز در رو باز کرد و به آرومی پرسید :بله؟ کاری
داشتین؟ مرد یک هو فریاد زد« :هیچی ،اص ً
ال اون جک
بی ارزشت رو برای خودت نگه دار!!!!!! »

ذهنی که عموم ًا با پیش بینی نتایج یا قضاوت های پیش
از موعد بروز می کنه همون «گفتگو با خود» نام داره،
که برای اغلب ماها کم و بیش پیش میاد و در نهایت
باعث آسیب روحی و جسمی به خودمون می شه و برای
همین از اون تعبیر به «رفتار خودشکن» می کنیم .برای
این که این اتفاق در طول روز واسمون کمتر بروز کنه
چند راه وجود داره :اول این که از فن «بازداری اندیشه»
کمک بگیرین! یعنی اگه زیاد تو ذهنتون قضاوت یا پیش
بینی می کنین سعی کنین افکاری که مثبته و پیش بینی
هایی رو که خوشاینده تکرار کنین .برای این کار حتی
می تونین گاهی افکارتون رو تو تنهایی بلند بلند روی
کاست ضبط کنین تا با شنیدن اون ها افکارعقالنی و
منطقی تون رو که منجر به سازندگی می شن جدا کنین.
بعد چند بار تکرار این موضوع ،ناخودآگاه تاحدودی کنترل
ذهنتون دستتون میاد و می تونین موقع بروز یه فکر
خودشکن به ذهنتون یه «ایست» محکم بگین .گام
بعدی اینه که سعی کنین افکار سازنده رو جایگزین این
افکار خودشکن کنین .تو مثال ما ،اگه مرد راننده افکار
مسئله گشا رو جایگزین افکار ترس آور می کرد ،حتم ًا
نتایج بهتری می گرفت .مث ً
ال تو شب های امتحان به
جای این که بگین :اص ً
ال نمی تونم تمرکز کنم ،وضعیت
ً
مناسبی واسه درس خوندن ندارم ،احتماال این درس رو
میوفتم و ...بگین :اگه درس بخونم ،حتم ًا قبول می شم،
قبل از این امتحان دو روز فرصت دارم ،با یه برنامه ریزی
موفق میشم ،این درس چیزی نیست که واسم مشکل
ساز بشه و ...یادتون باشه افکار مسئله گشا ،به احتمال
خیلی زیاد به رفتار مفید منجر می شن.

داستان باال شما رو یاد چه موضوعی انداخت؟ به
نظرتون رفتار این مرد عجیب بود؟ تا حاال واسه شما
همچین شرایطی پیش نیومده؟ «رفتار خودشکن» این
مرد به خاطر حرف ها یا رفتار مرد کشاورز نبود .این
رفتار در نتیجه یک سری بیانات ذهنی که ما به اون
می گیم اصل «گفتگو با خود» به وجود اومده بود .تا
امیدوارم شما بتونین به کمک این راهکارها ،گفتگو
به حال چند بار برای شما پیش اومده که پیش از به با خودتون رو به حداقل ممکن برسونین.
وقوع پیوستن اتفاقی ،نتیجه اون رو پیش بینی کنین؟ تا
حاال چند بار قبل از این که راجع به موضوعی مطمئن
باشین؛ از پیش قضاوت کردین؟ این دسته از رفتارهای
صفحه 14

ویژه نامه نوروزی

یکي از يادگارهاي اهل بيت پيامبر در کشور ما ،حضرت
معصومه (س) است .پاره اي از تن «عترت» ،در شهر قم
به وديعت مدفون است ،تا نشاني از عشق و والي مردم اين
سرزمين به «اهل بيت» و خاندان عصمت و طهارت باشد.
«کوثر کوير» نامي برازنده براي بانوي نجابت و کرامت،
حضرت فاطمه معصومه(س) است .اگر قم «عاصمه ي تشيع»
است ،او هم «معصومه اهل بيت» است.
اگر شکوفه ي «حوزه ي علميه» بر اين شاخه ي جدا
افتاده از خاندان رسول مي رويد ،براي با نشاط نگه
داشتن مکتب و مرام خاندان پيامبر و خط واليت است.
اين بانوي نور ،که خودش گل عصمت در بوستان عترت
است ،چشمه اي زالل است که اين شهر کويري را به
«بوستان علم» و «گلشن فقاهت» تبديل کرده است.
فقيهان و عالمان بزرگي آستان بوس حرمش مي شوند.
دل هاي شيفته و عاشقان صادقي به عزم زيارتش
و بهره بردن از معنويات مرقدش ،رنج راه و سختي
سفر را بر خويش هموار مي کنند ،تا به فضيلت ديدار
حريم و حرمش نايل آيند و بهشتي شوند.
اين مژده را صادق آل محمد (ص) ،سال هاي پيش از تولدش
به شيعيان داد و به جمعي که به زيارتش رفته بودند ،فرمود :ما
حرمي داريم و آن «شهر قم» است .به زودي دختري از فرزندانم
به نام «فاطمه» در آنجا به خاک سپرده مي شود .هر کس قبر او
را زيارت کند ،بهشت بر او واجب مي شود و اکنون ،شاهديم که
مزار اين بانو ،خود يک بهشت از معنويت و صفاست .بارگاهش،
همچون نگيني در اين خطه ي کويري مي درخشد .حرمش
چشمه ي فيض است و حريمش ،کانون علم و کرامت.
امروز ،زائران قبر او و پروانگان شيفته ي حرمش ،از سراسر
ايران بلکه از کشورهايي همچون :حجاز ،بحرين ،هند،
پاکستان ،ترکيه ،عراق ،سوريه ،لبنان ،کويت و کشورهاي
آفريقايي و آسيايي دور ،با اشتياق به اين وادي نور
مي آيند ،تا دل را در کوثر زيارتش طراوت و صفا بخشند.
فاطمه ي معصومه ،فرشته اي زميني است که با خود ،عرفان
و معارف ناب واليي را به اين ديار به ارمغان آورده است.
«برکت» از حريم و حرمش مي جوشد« ،عصمت و
عفاف» ،ره توشه ي زائران کوي اوست .پس گزاف
نيست اگر حضرت معصومه را «فاطمه ي ثاني» بدانيم.
شأن و شرافتي که دارد و پيوندي که با شجره ي طيبه ي
نبوت و عترت مصطفوي دارد ،او را جاودانه ساخته است.
او درس آموز مکتب وحي است از خانداني که مهبط فرشتگان
و مطاف مالئک بوده است.
او ،ستاره اي درخشان در آسمان واليت و ذي القربي
بود که امتداد نورافشاني اش تا قيامت باقي است.
ما به اين خورشيد کرامت مباهات مي کنيم و عاشقانه بوسه بر
ضريح مطهرش مي زنيم.
او را شفيع در پيشگاه خدا قرار مي دهيم و اميد داريم که حبل
المتين شفاعت او دستگير ما باشد و ما را به جنت ابدي برساند.
در غم وفاتش سيه پوش و داغداريم .باشد که در آخرت نيز،
مأنوس و همدم اين خاندان باشيم.
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تهیه وتنظیم  :صادق فنائی

رخشنده ی اعتصامی مشهور به پروین اعتصامی در سال 1285
در تبریز متولد شد و در همان کودکی به همراه خانواده به
تهران آمد .پدرش میرزا یوسف اعتصامی ملقب به اعتصام
الملک از نویسندگان و مترجمین مشهور زمان خود بود .وی
اولین چاپخانه را در تبریز بنا کرد و مدتی هم نماینده ی مجلس
بود و با انتشار کتاب «تربیت نسوان» ،اعتقاد و آگاهی خود را به
لزوم تربیت دختران نشان داده بود .مادر پروین ،اختر فتوحی ،که
همگان او را بانویی مدبر و صبور می خواندند ،در شرایط بد آن
روزگار که دختران را از تحصیل منع می نمودند ،همواره پروین
را تشویق می کرد و به اشعارش عالقه ی فراوان نشان می داد.
ثمره ی ازدواج آن ها چهار پسر و یک دختر بود.
پروین ادبیات فارسی و عرب را نزد پدر فرا گرفت و از حضور
شاعران و دانشمندان بنام آن دوران مانند علی اکبر دهخدا،
ملک الشعرای بهار ،عباس اقبال آشتیانی ،سعید نفیسی و ...ـ
که از دوستان پدرش بودند و اغلب در یکی از روزهای هفته
در منزل اعتصام الملک دور هم جمع می شدند ـ بهره های
فراوانی برد .پروین که از هشت سالگی شعر گفتن را آغاز کرده
بود ،حاصل ترجمه های زیبای پدر را به شعر درمیآورد و طبع
آزمایی می نمود .گاهی شعری از شاعران قدیم را انتخاب
می کرد و بر اساس آن شعر دیگری می سرود یا وزن آن را
تغییر می داد و یا قافیه ی نو برایش پیدا می کرد .اشعار زیبایی
که او در سنین بسیار کم می گفت ،اغلب ادیبان را حیران
می کرد و برخی بر این گمان بودند که آن اشعار از او نیست.
قطعه ی «ای مرغک» را او در 12سالگی سروده است:
ای مرغک خُ رد ،از آشیانه
پرواز کن و پریدن آموز
تا کِی حرکات کودکانه؟
در باغ و چمن ،چمیدن آموز
رام تو نمی شود زمانه
رام از چه شدی؟ رمیدن آموز
َمندیش که دام هست یا نه
بر مردم چشم ،دیدن آموز
شو روز به فکر آب و دانه
هنگام شب ،آرمیدن آموز
پروین به مدرسه ی دخترانه ی امریکایی رفت و درسال ،1303
( 18سالگی) از آن جا فارغ التحصیل شد و مطالعات مج ّدانه ای
در زمینه ی زبان انگلیسی نیز انجام داد و به جایی رسید که
تا دو سال در همین مدرسه ادبیات فارسی و انگلیسی تدریس
می کرد .او در خرداد  1303در جشن فارغ التحصیلی خود طی
یک سخنرانی تاریخی از وضع نامناسب اجتماعی ،بی سوادی و
بی خبری زنان ایران سخن گفت .این بیانیه در زمینه ی حقوق
زنان در تاریخ معاصر ایران ،اهمیت زیادی دارد.
پروین در  19تیرماه  1313با پسرعموی خود ـ «فضل ا...
همایون فال» ـ که از افسران شهربانی و رئیس شهربانی
کرمانشاه بود ،ازدواج کرد .او که در خانه ای سرشار از مظاهر
ادبی و معنوی و به دور از هرگونه آلودگی پرورش یافته بود،
پس از ازدواج ناگهان به خانه ای وارد شد که یک دم از بساط
عیش و نوش خالی نبود و طبیعی است که همراهی این دو
طبع مخالف نمی توانست دوام یابد .سرانجام بعد از دوماه و نیم
اقامت در خانه ی شوهر ،پروین با گذشتن از مهریه اش طالق
گرفت .پس از آن مدتی مدیر کتابخانه ی دانشسرای عالی
تهران شد و به سرودن اشعار ناب خود ادامه داد.
در سال  1314چاپ اول دیوان پروین اعتصامی ،به همت پدر
فرزانه اش و با مقدمه ی ملک الشعرای بهار درباره ی شعر
شیرین پروین انتشار یافت و وزارت فرهنگ نیز از او تقدیر

این شماره :پروین اعتصامی

بزرگترین شاعر زن ایرانی
کرد و در سال  1315مدال درجه سه ی لیاقت را به وی اهدا
نمود( .پیش از آن و از سن  15سالگی به بعد ،پروین آثار خود
را در مجله ی «بهار» که متعلق به پدرش بود ،چاپ می کرد).
دیوان پروین حدود  6500بیت از قصیده ،مثنوی و قطعه دارد
که سهم قطعات 248 ،مورد و از آن میان  65تای آن به صورت
مناظره می باشد.
 ویژگی اشعاربدون شک پروین اعتصامی بزرگ ترین شاعر زن تاریخ ایران
است .وی در قصایدش پیرو سبک متقدمین و بیش از همه
ناصر خسرو است و اشعارش عموم ًا حاوی مضامین اخالقی و
عرفانی می باشد و هرگز معانی بلند را فدای لفظ و قافیه نکرده
است .هم چنین گذشته از انواع شعر که در هرکدام به نوبه ی
خود استاد بوده ،به مناظره ،توجه جدی داشته و در مناظره هایی
از زبان اشیاء ،حیوانات و گیاهان ،این سبک را که شیوه ی
سخنگویی شاعران شمال و غرب ایران بود ،احیا نموده است
که از مشهورترین آن ها به قطعه ی «مست و هوشیار» و
«اشک یتیم» می توان اشاره کرد .پروین اعتصامی تحت تأثیر
سعدی و حافظ نیز بوده و اشعارش در واقع ترکیبی است از دو
سبک خراسانی و عراقی .از ویژگی های بارز دیگر شعر او این
است که در قطعات خود ،لطافت روح ،نگاه انسانی و مهر مادری
خویش را از زبان مادران فقیر ،بیچارگان و طیور بیان می کند...
پروین اعتصامی درست زمانی که برادرش ـ ابوالفضل اعتصامی
ـ دیوانش را برای چاپ دوم آن حاضر می کرد ،در نیمه شب 16
فروردین ماه  1320ه.ش (در  35سالگی) در حالی که هم چنان
می توانست سال های بسیار دیگر از چشمه ی زالل اندیشه
های ناب و هنر نظم گویی اش ما را سیراب گرداند ،در بستر
بیماری حصبه بدرود حیات گفت و در کنار مزار پدرش در قم به
خاک سپرده شد .وی قطعه ای را برای سنگ مزار خود سروده
بود که هم اینک روی آن حک شده است:
این که خاک سیهش بالین است
اختر چرخ ادب ،پروین است
گرچه جز تلخی ز ایام ندید
هر چه خواهی ،سخنش شیرین است
صاحب آن همه گفتار ،امروز
سائل فاتحه و یاسین است
دوستان بِه که ز وی یاد کنند
دل بی دوست ،دلی غمگین است
خاک در دیده بسی جان فرساست
سنگ بر سینه بسی سنگین است
بیند این بستر و عبرت گیرد
هر که را چشم حقیقت بین است
هر که باشی و زهر جا برسی
آخرین منزل هستی ،این است
آدمی هر چه توان گر باشد
چون بدین نقطه رسد ،مسکین است
اندر آن جا که قضا حمله کند
چاره ی تسلیم و ادب ،تمکین است
زادن و کشتن و پنهان کردن
دهر را رسم و ره دیرین است

چشمه ی ناز
دلـــم امـشـب نـفـسـي بيــش نـدارد به نيــاز
هـمـه ذهـنم بـــرود ســـوي دلم حيــن نمـاز

نـرگس و يـاس بُـ َود رايـحـه ي عــطر بــهـار
بنـگر نيــك كه اين عطر بُـ َود رو به حـجـاز

دل طـوفـانـي مـن رايـت جان برچيـدست
بنِـه اي جان ِزنيــازش به دلت ســـوز و گداز

دیشب از غـربت مهتـاب دلم خونيـن شد
چون گذشتم من از آن کوچه ی تنهایی و راز

شـب تـارم ِز پـي مــاه شــدم سـرگـردان

سـحــرم آمـــد و خورشيـــد بـبـردم به فــراز
بـبـرم با لب و دل
بخـرم با دل و جــان و َ
آسمـانی که که نگـاهت ک َُن َدش چشمه ی ناز
دل من ناي و نوا در دل خود هيچ نداشت
دست تـقـديــر بزد بر دل و شـد نــالهي سـاز

مـن هـمـان نـالـهام و ناله همان سـوز نـوا

نـفـسـم آمــده سر ،مــانده هـمـان اشـك نياز
سعید طاهری
دانشجوی داروسازی
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توزیع ویژه نامه های مذهبی برگزاری کارگاه کنترل شناختی
()Cognitive control workshop 2C
توسط واحد قرآن و عترت
دربهمن ماه

توسط دکتر علی رمضانخانی در
مراسم معارفه مدیریت امور
فرهنگی عنوان شد:
معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه باید در سال آتی در
سطح اول معاونت های دانشگاه
های دیگر کشور قرار گیرد
مراسم معارفه مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه،
بعد از ظهر روز شنبه مورخ  8بهمن ماه در سالن
کنفرانس معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور دکتر علی رمضانخانی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و مدیران
این حوزه برگزار شد ،دکتر احمد جوانمرد به سمت
مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه
منصوب گردید.
در ابتدای این نشست دکتر رمضانخانی ضمن
اشاره به این موضوع که امروز روز خوبی برای
مجموعه معاونت است و دکتر جوانمرد به جایگاه
اصلی خود بازگشته ،اذعان داشت :بنده از گذشته
دکتر جوانمرد را می شناسم و نسبت به توانمندی
او آگاهی دارم .در همین راستا امیدوارم با سعه
صدر ،کوشش و تالش های ایشان شاهد ارتقاء
وضعیت فرهنگی دانشگاه باشیم .همچنین معتقدم
با حفظ نظم ،تدوین برنامه ،هدفمندی در امور،
سازماندهی مجموعه و تحت نظر گرفتن آن شاهد
تغییر و تحول مثبتی در این خانواده خواهیم بود.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در ادامه
ضمن تبیین این موضوع که اجرای هر برنامه ی
مدیریتی ،در وهله اول منتسب به معاونت است،
اظهار داشت :امیدوارم با توکل و همکاری اعضای
خانوادهء این مجموعه در سال آتی  ،معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه را در سطح اول
دانشگاه ها مطرح کنیم و این مهم میسر نمی شود
مگر این که در طی این مسیر ،هم هدف ،پرتالش
و دلسوز باشیم.
در بخش دیگری از این نشست دکتر احمد
جوانمرد ضمن تشکر ویژه از دکتر رمضانخانی،
اذعان داشت :ایشان سبقه زیادی در حوزه
دانشجویی دارند و غیر از این مسئله ،در بحث
بهداشت و درمان هم فعالیت های مستمری داشته
اند .بنده ضمن برگزاری چند جلسه در هفته های
اخیر با نگاه ویژه مدیریتی ایشان آشنا شدم و
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معتقدم این عقیده که اعضای مجموعه معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در واقع یک خانواده
هستند ،نگاه ویژه ای است .دکتر جوانمرد در ادامه
صحبت های خود با بیان حدیث والیت ،به مبحث
سرپرستی مجموعه اشاره کرده ،و افزود :ان شاء ا...
همه مجموعه از یک نظم و برنامه مشترک پیروی
کنند ،تا بتوانیم با ایجاد این تعهد ،سیر صعودی
ای را طی کنیم.
الزم به ذکر است در پایان این نشست لوح انتصاب
دکتر احمد جوانمرد ،توسط دکتر علی رمضانخانی
به وی اهداء گردید.

نشستنمایندگاناساتیدطرح
ارتقاءرابطهاستاد-دانشجو
در راستای اجرای طرح ارتقاء رابطه استاد-
دانشجو ،جلسه نشست نمایندگان اساتید مشاور
دانشکده های مختلف در روز سه شنبه مورخ
 27/10/90از ساعت  10لغایت  12در سالن
معاونت دانشجویی برگزار گردید .در این جلسه
که با شرکت دکتر علی رمضانخانی معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر کرمانی
رنجبر سرپرست مرکز مشاوره دانشجویی و دکتر
طباطبائی نژاد مدیر کل امور آموزش و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه برگزار گردید ،جمعی از نمایندگان
اساتید مشاور دانشکده های تابعه نیز حضور به
هم رساندند .محورهای مباحث مطرح شده در
این نشست ،عبارت بود از :بررسی موانع و چالش
های موجود در اجرای طرح در دانشکده ها و ارائه
راهکارهایی در خصوص حل موانع و مشکالت
در جهت بهبود و انجام بهتر آن .در همین راستا
نمایندگان برای نیل به این اهداف گزارشی از
فعالیت های کمی و کیفی خود درخصوص اجرای
طرح در دانشکده ها ارائه نمودند.
از آن جا که اجرای این طرح مورد استقبال و
پذیرش دانشجویان واقع شده است و در نهایت
موجبات مرتفع شدن بسیاری از مسائل و مشکالت
دانشجویان را فراهم نموده ،اساتید خواستار تداوم
برگزاری این جلسات به منظور اجرای هر چه بهتر
این طرح شدند.

به کوشش واحد قرآن و عترت مدیریت امور
فرهنگی و فوق برنامه ،آماده سازی ،تنظیم،
تدوین ،توزیع و ارسال چهار ویژه نامه رنگی با
موضوعات مذهبی و به مناسبت های شهادت امام
رضا(ع) ،رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن
مجتبی(ع) ،شهادت امام حسن عسگری(ع) ،میالد
پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) ،در تیراژ 2300
برگ از هر کدام جهت ارسال به کلیه واحدهای
تابعه صورت گرفت .الزم به ذکر است در هر یک
از این ویژه نامه ها مسابقاتی نیز طرح می گردید،
که به قید قرعه جوایزی به برگزیدگان اهداء
خواهد شد.

اعزام دانشجویان دانشگاه به
بیست و ششمین جشنواره ملی
قرآنی

به همت واحد قرآن و عترت مدیریت امور
فرهنگی و فوق برنامه ،سه نفر از منتخبین
دانشگاه به بیست و ششمین جشنواره ملی قرآن
دانشجویان کشور اعزام گردیدند .ریحانه سادات
مدنیان دانشجوی رشته پزشکی در رشته حفظ کل
قرآن کریم ،صمد ندری دانشجوی نانوتکنولوژی
در رشته ترتیل و سپیده مختاری خویی دستیار
تخصصی دندانپزشکی در رشته قرائت تحقیق از
دانشجویانی بودند ،که در این جشنواره شرکت
نمودند.
الزم به ذکر است ،جشنواره ملی قرآن دانشجویان
اول تا چهارم آذر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار
گردید.

اجرای فاز یک طرح تفکیک
پسماندها در خوابگاه حضرت
زهرا(س)
به همت مرکز بهداشت دانشجویان و با همکاری
اداره بازیافت منطقه  3شهرداری تهران ،فاز یک
طرح تفکیک پسماند در مبدأ ،در مجتمع خوابگاهی
حضرت زهرا(س) به اجرا در آمد و تعداد  50عدد
سطل  60لیتری و یک عدد سطل  1100لیتری
برای اجرای طرح ،توسط اداره بازیافت به دانشگاه
هدیه گردید.

به همت مرکز مشاوره دانشجویی در روزهای شنبه
و یکشنبه  17و  18دی ماه ،کارگاه کنترل شناختی
()Cognitive control workshop 2C
در تاالر شهید بهشتی دانشگاه برگزار گردید.
در این کارگاه که ویژه کارشناسان مراکز مشاوره
دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه
یک کشور تدارک دیده شده بود ،دکترحامد
اختیاری عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم
شناختی دانشگاه به تدریس و تبیین مسائل مرتبط
پرداخت .طی این نشست و براساس جدیدترین
یافته های علوم اعصاب ،ضمن بررسی پایه های
شناختی رفتاری خودتنظیمی و کنترل عواطف
منفی ،به روش های مداخله روانشناختی در این
حوزه پرداخته شد .در پایان ،بسته طراحی شده
جهت درمان اختالالت تنظیم خلق و هیجان
ارائه و آموزش داده شد و جلسه با پرسش و پاسخ
درخصوص موضوعات مطرح شده به پایان رسید.
الزم به ذکر است این کارگاه توسط مشاورین
مورداستقبال قرار گرفته و ایشان خواهان تداوم
برگزاری این کارگاه ها بودند.

کوهنوردی دانشجویان دختر
دانشگاه در ارتفاعات توچال
به اهتمام واحد اردویی و گردشگری مدیریت
امور فرهنگی و فوق برنامه اردوی فرهنگی و
تفریحی توچال در تاریخ  5شنبه 22،دی ماه ویژه
دانشجویان دختر دانشگاه برگزار شد.
در این اردو که با استقبال  150نفر از دانشجویان
مواجه شد ،شرکت کنندگان ضمن حضور در
محیطی شاد و مفرح ،مسیر پارکینگ تا ایستگاه
شماره  1را پیاده روی کرده و سپس با تله کابین
به ایستگاه شماره  2صعود کردند.
در پایان دانشجویان ضمن ابراز رضایت از این
اردو ،خواستار تداوم این گونه برنامه ها شدند.

بازديد سرپرست دانشگاه از به همت جهاد دانشگاهي،
مجتمع خوابگاهی امام علی (ع)
دانشجويان دانشگاه از كاخ
نياوران و شهرك سينمايي
دکتر حسن ابوالقاسمی سرپرست دانشگاه به همراه غزاليبازديدمينمايند
دکتر رمضانخانی معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه يك شنبه  30بهمن ماه از مجتمع خوابگاهی
امام علی (ع) بازدید به عمل آورد.
در اين بازديد كه جمعی از مسووالن و مدیران دانشگاه
نيز حضور داشتند ،سرپرست دانشگاه از قسمت هاي
مختلف اين مجتمع خوابگاهي نظير محوطه ،سالن
ورزشی ،کتابخانه ،سایت و اتاق های دانشجويان
بازديد كرد.وي ضمن اين بازديد در نشستي صميمانه
با دانشجویان ساکن در خوابگاه به گفت و گو پرداخت
و از نزدیک در جریان مسائل آنان قرار گرفت.شايان
ذكر است مشکالت اینترنت و اتصال سایت خوابگاه
به سایت ایران مدکس ،خرید تجهیزات ورزشی ویژه
خوابگاه ،بررسی مسائل فرهنگی و مشکالت اسکان
دانشجویان ورودی جدید و ...مواردي بود كه در اين
نشست توسط دانشجويان مطرح شد كه رهنمودهاي
الزم درخصوص رفع اين مسايل توسط سرپرست
دانشگاه ارايه شد.

دل جویی دانشجویان ساکن
خوابگاه سالمت پسران از
خانواده شهید احمدی روشن
به گزارش رسیده از رابط فرهنگی خوابگاه
سالمت؛ دانشجویان خوابگاه سالمت پسران
در یک حرکت خود جوش فرهنگی و با هدف
دلجویی از خانواده ی شهید احمدی روشن،
شامگاه سه شنبه  11بهمن ماه و همزمان با آغاز
دهه مبارک فجر ،در منزل این شهید بزرگوار
حضور یافته و با خانواده وی همدردی نمودند.
طی این دیدار و پس از نشست با خانواده شهید
احمدی روشن ،نماز جماعت مغرب و عشاء به
امامت نماینده ی نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در خوابگاه سالمت ،در منزل این شهید
به پا داشته شد.

معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه ،در
راستاي اجراي هفتمين مرحله گردشگري طرح
ملي ايران ،مرز پرگهر ،بازديدي از كاخ نياوران و
شهرك سينمايي غزالي را براي دانشجويان اين
دانشگاه در تاريخ چهارم و يازدهم اسفندماه سال
جاري برنامهريزي كرده است.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي
دانشگاه ،معاونت فرهنگي اين واحد در سال
جاري در راستاي برگزاري اجراي طرح ملي
ايران ،مرز پرگهر و درجهت آشنايي هرچه بيشتر
دانشجويان كشورمان از مجموعه هاي فرهنگي،
تاريخي و پروژهها و طرحهاي ملي به منظور ايجاد
خودباوري در دانشجويان اقدام به برگزاري 10
بازديد نموده است .همچنين مقرر گردیده در طول
سال  91نيز تعداد  10بازديد از مراكز علمي –
پژوهشي و فرهنگي براي دانشجويان اين دانشگاه
برگزار گردد.
دانشجويان جهت شركت در اردوهاي مذكور
ميتوانند به آدرس دفاتر جهاد دانشگاهي در
دانشكدههاي بهداشت ،پرستاري و مامایی و
تغذيه و علوم صنایع غذایی مراجعه و يا با تلفن
 22439872تماس حاصل نمايند.

دستورالعملهایاستاندارد
بهداشتی خوابگاه های
دانشجویی ابالغ گردید
به کوشش اداره بهداشت دانشجویان
دستورالعمل های بهداشتی «استاندارد انجام
خدمات در خوابگاه های دانشجویی» توسط این
مرکز طراحی و به همت مدیریت امور دانشجویی
جهت اجرا ،به مسئولین خوابگاه های دانشجویی
ابالغ گردید .امید است همکاران خوابگاهی جهت
اجرای این دستورالعمل ها کوشا باشند.

برگزاری دومین دوره کارگاه
آموزشی منطقه ای نشریات
دانشجوییویژهمدیرانمسئول
و سردبیران نشریات
دومین دوره کارگاه آموزشی نشریات
دانشجویی به همت وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی با همکاری تجدیدمیثاقدانشگاهيان
مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشكي
دانشگاه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهيدبهشتي با آرمان های امام
همدان از تاریخ  26لغایت  28بهمن ماه راحل (ره)
سال جاری برگزار گردید.
در این اردو که با شرکت  11نفر
از مدیران مسئول و سردبیران نشریات
دانشجویی برگزار شد کارگاه هایی تحت
عنوان گرافیک و صفحه آرایی ،گزارش و
مقاله نویسی ،اخالق محوری در نشریات و
مدیریت در نشریات دایر گردید؛ همچنین
در این اردوی آموزشی تفریحی شرکت
کنندگان از غار علیصدر ،باغ موزه دفاع
مقدس ،آرامگاه بوعلی باباطاهر ،کتیبه
های گنجنامه و آبشار گنجنامه بازدید به
عمل آوردند.

کارگاه مهارت های زندگی ویژه
دانشجویان ورودی بهمن 90
به همت مرکز مشاوره دانشجویی روز دوشنبه
مورخ  24بهمن ماه کارگاه مهارت های زندگی
با موضوع «مدیریت زمان» برای دانشجویان
ورودی بهمن  1390در سالن آمفی تئاتر دانشکده
پرستاری و مامائی برگزار گردید.
در این کارگاه که با اعزام کارشناسان این مرکز
و تدریس ایشان ،صورت پذیرفت؛ عالوه بر ارائه
مطالب آموزشی مربوط به کارگاه مذکور ،مباحثی
از جمله طرح ارتقاء رابطه استاد -دانشجو و تست
غربالگری سالمت روان ( )GHQنیز اجرا گردید.

در آستانه ميالد با سعادت حضرت رسول اكرم
(ص) ،حضرت امام جعفر صادق (ع) ،ايام ا...
دهه فجر انقالب اسالمي و سيو سومين سالگرد
پيروزي انقالب اسالمي دکتر علی رمضانخانی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر احمد
جوانمرد مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه ،دکتر
علی ضیائی مدیر امور دانشجویی ،دکتر سید علی
فیروزئی مدیر تربیت بدنی و دکتر علی حبیب
زاده شجاعی مشاور اجرایی ،به همراه جمعي
از مسووالن دانشگاه پنج شنبه  20بهمن ماه با
حضور در حرم مطهر امام راحل با آرمان هاي بنيان
گذار كبير جمهوري اسالمي تجديد ميثاق کردند.
طی این مراسم دانشگاهيان ضمن گراميداشت
ياد و خاطره معمار كبير انقالب اسالمي ايران،
با نثار تاج گل و قرائت فاتحه با آرمانهاي واالي
بنيانگذار انقالب تجديد بيعت كردند.
در ادامه این تجدید میثاق همچنین ،معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و هیأت همراه
ضمن حضور در بیمارستان شهدای هفتم تیر
از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید به
عمل آوردند .در این بازدید ضمن تبريك ايام ا...
دهه فجر ،با اهداي شاخة گل به بيماران از آنان
دلجويي كرده و ميزان رضايت مندي آنان را از
نحوه ارائه خدمات توسط پرسنل جويا شدند.

اسفند  / 1390فروردین 1391
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کد بهترین مقاله را پیامک کنید
سامانه پیامک 30007469

پیـامک بـازار نوروزی
É Éبی اجازه ات دفتر  365برگ جدیدت رو دادم به خدا تا بهترین تقدیر
رو برات نقاشی کنه ...
É Éستاره بختتان باال ،سپیده صبحتان تابناک ،سایه عمرتان بلند ،ساز
زندگیتان کوک ،سرزمین دلتان سبز ،سال نو مبارک...

É Éمثل ماهی زنده ،مثل سبزه زیبا ،مثل سمنو شیرین ،مثل سنبل
خوشبو ،مثل سیب خوشرنگ و مثل سکه باارزش باشید...
É Éسالمتی ،سعادت ،سیادت ،سرور ،سروری ،سبزی ،سرزندگی :هفت
سین سفره زندگیتان باشد.

É Éبرخیز که باد صبح نوروز/در باغچه ای کند گل افشان /خاموشی
بلبالن مشتاق /در موسم گل ندارد امکان
É Éبهار با تمام رنگارنگی ،یک پیام دارد :یکرنگی

É Éعید واقعی آن کس دارد که آخر سالش را جشن بگیرد ،نه اول
سالش را« :نوروز مبارک»

É Éنه زمستانی باش که بلرزانی ،نه تابستانی باش که بسوزانی :بهاری
باش که برویانی.
É Éخداوندا؛ تقدیر دوستانم را در سال جدید به گونه ای قرار ده که در
پایان سال از گذشته شان افسوس نخورند.

«É Éبهار» بهترین بهانه برای زیستن است ،آغاز بهترین بهانه و آغاز
بهار بر شما مبارک باد.
É Éالهی «موتور» آرزوهاتون توی سال جدید «پنچر» نشه...

É Éای کاش هرروزمان نوروز باشد تا روحمان ،اندیشه هایمان و
عشقمان به همه زیبایی ها نو شود .سال نو مبارک!

É Éبرآمد باد صبح و بوی نوروز /به کام دوستان و بخت پیروز /مبارک
بادت این سال و همه سال /همایون بادت این روز و همه روز

É Éاز امروز تا نوروز ،از نوروز تا هر روز ،هر لحظه ات پیروز ...عیدت
مبارک.

É Éبهار آمد که تا گل باز گردد /سرود زندگی آغاز گردد /بهار آمد که
دل آرام گیرد /زدرد و غصه ها فرجام گیرد.
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ویژه نامه نوروزی

آجيلنوروزی:کمبخور،همیشهبخور
مواد تشكيلدهنده آجيل منبع سرشاري از
پروتئين ،مواد معدني و ويتامينهاي آنتي اكسيدان
به شمار ميآيند .مغزها در هرم غذايي در گروه
گوشتها قرار ميگيرند و پروتئين ،آهن ،روي،
كلسيم ،پتاسيم و بسياري از ديگر مواد معدني
ارزشمند را در خود جاي داده اند.
**داليلي براي دوست داشتن آجيل:
آجيل چرب است ،اما چربي موجود در انواع آجيل از
نوع اشباع نشده است كه كلسترول خون را پايين
ميآورد و خطر بيماريهاي قلبي و عروقي را كم
مي كند .اغلب مغزهاي موجود در آجيل شامل 
۹۰درصد اسيدهاي چرب اشباع نشده هستند.
آجيل منبع پروتئين ،ويتامينها و مواد معدني
مختلف است .ويتاميناي ( ) Eو پروتئين آرجيني
موجود در آجيل به حفظ سالمت رگهاي خوني،
كاهش فشار خون و پيشگيري از حمالت قلبي
كمك ميكند .خوردن غذاهاي حاوي ويتامين
اي ،از جمله آجيل ،باعث كم شدن خطر ابتال
به سرطان ميشود .آنتي اكسيدانهاي موجود در
اين ماده غذايي از اكسيد شدن و تخريب سلولها
و بروز بيماري هايي مانند ديابت هم جلوگيري
ميكند.
آجيل سرشار از فيبر است .فيبرهاي غذايي ،هم به
تسهيل اجابت مزاج كمك مي كنند و هم نوعي
احساس سيري در شخص ايجاد ميكنند و به اين
ترتيب مانع پرخوري ميشوند .فيبرهاي غذايي در
پيشگيري از بدخيميهاي روده بزرگ هم بسيار
مفيدند.
ثابت شده كه مغزهاي گردو ،فندق ،بادام ،پسته،
بادام زميني و انواع تخمه ،دستگاه دفاعي بدن را
در مقابله با عوامل خارجي تقويت ميكند.
مغزها عالوه بر كاهش كلسترول خون و كاهش
ميزان ابتال به بيماريهاي قلبي عروقي ،در
پيشگيري از پوكي استخوان و بيماريهاي دوران
پيري نيز تاثير به سزايي دارند.
**داليلي براي فرار از آجيل :
آجیل بسیار پر کالری است.در واقع  1/3لیوان
آجیل معادل  1واحد از گروه چربی ها یعنی 45
کیلو کالری می باشد و اگر شما  1/2لیوان آجیل
مصرف کنید ،مثل این است که  1کفگیر برنج
خورده اید.
كارشناسان تغذيه توصيه ميكنند در طي نوروز،
برنامه غذايي مثل ساير اوقات تنظيم شود و
مصرف آجيل و مغزها به عنوان ميان وعده و در
حد متعادل باشد.
وجود چربيهاي متراكم در انواع آجيل در افزايش
وزن و بروز چاقي موثر است .مصرف زياد آجيل
باعث جمع شدن انرژي و چربي بيش از حد مورد

تهیه کننده :مهندس سیدحسین دالورپور مقدم
مهندس سپیده فاضلی طاهریان

نياز در بافتهاي بدن ميشود و افزايش وزن را در
پي دارد .براي جبران ضررهاي ناشي از مصرف
آجيل ،حجم مواد غذايي را در هر وعده اصلي،
بخصوص شام ،كم كنيد و به اندازه كافي تحرك
بدني و ورزش داشته باشيد.
معموال در تهيه انواع آجيلها از مقاديري زيادي
نمك استفاده ميشود .بنابراين مصرف بيرويه
آجيل ،مخصوص ًا اگر ميزان نمك آن بيش از حد
متعارف باشد ،ممكن است عوارضي را به خصوص
براي بيماران قلبي عروقي ،افراد مبتال به فشار
خون باال ،و بيماران كليوي به همراه داشته باشد.
آجيل اگر به اندازه و به عنوان منبع تأمينكننده
بخشي از انرژي غذايي روزانه مان مصرف شود،
مفيد است .اما بيماران مبتال به فشار خون باال
بايد حسابي مواظب باشند چون تحقيقات نشان
داده كه مصرف آجيلهاي شور ميتواند در افراد
مبتال به فشار خون باال ،منجر به شوك ناگهاني و
ايست قلبي شود.
بعضي از اقالم آجيل ،به خصوص آجيلهاي
شيرين ،داراي چسبندگي زيادي هستند و خيلي
راحت به دندانها ميچسبند و تا ساعتها در
حفره دهاني باقي ميمانند .يادتان باشد كه حتم ًا
در فاصله كوتاهي بعد از خوردن چنين موادي
دندانهاي خود را مسواك بزنيد تا از فساد آنها
جلوگيري شود.
بعضي از تركيبات موجود در آجيل ،مانند بادام
زميني ،براي بعضي افراد به شكل آلرژن عمل
ميكند .آلرژن يعني مادهاي كه ميتواند براي
شخص حساس ،ايجاد حساسيت و آلرژي بكند.
افرادي كه به بادام زميني يا به ديگر اقالم موجود
در آجيل حساسيت داشته باشند ،با مصرف آن دچار
واكنشهاي حساسيتي مي شوند كه اين واكنشها
در بعضي از موارد ميتواند بسيار شديد و حتي
كشنده باشد .به همين خاطر توصيه ميشود كه
اين دسته از اشخاص از خوردن آجيل يا آن اقالم
خاص چشم پوشي كنند .افراد مبتال به آسم هم
بايد از خوردن آجيل و خشكبار به طور كلي پرهيز
كنند .به عبارت ديگر ،اين بيماران منع استفاده از
خشكبار و آجيل دارند.
بيماران مبتال به ديابت نيز بايد ميزان تقريبي
انرژي و كربوهيدرات آجيل مصرفي روزانه خود را
محاسبه كنند و آن را از كل كالري و كربوهيدرات
دريافتي روزانه خود كم كنند.
بهتر است سالمندان از آجيلهاي تا حد ممكن كم
رنگ استفاده كنند.
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راه هاي طبيعي مبارزه با

بهترين روش براي مبارزه با سوسك هاي خانگي
اين است كه آشپزخانه و حمام خانه را پاكيزه نگه داريد.
اگر در منزل يا آپارتمانتان با مشكل وجود سوسك مواجه
هستيد خانه را خوب با جاروبرقي تميز كنيد و نقاط قابل
شستشو را با آب و مواد پاک کننده بشوئيد.

اگر كيسه جاروبرقي شما يك بار مصرف است ،بعد از
مصرف ،آن را در يك كيسه نايلوني بياندازيد و سر كيسه
را گره بزنيد.
همچنين از روش هاي زير كمك بگيريد:
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سوسك ها به جاهاي بلند عالقه دارند ،اگر ما بين
كابينت و سقف آشپزخانه فاصله وجود دارد ،مقداري پودر
بوراكس در باالي كابينت ها و نه داخل آن ها ،قراردهيد.
سوسك ها بوراكس را به داخل النه هاي خود مي برند و
با خوردن بوراكس همه آن ها مي ميرند .اسيد بوريك سم

سامانه پیامک 30007469

این شماره :مبارزه با سوسك هاي خانگي
دستگاه گوارش است ،بنابراين آن را از دسترس اطفال و
حيوانات خانگي دور نگه داريد.
گياه سنبل الطيب يك ماده طبيعي است كه به عنوان
دوركننده سوسك ها عمل مي كند .ماده مؤثر گياه سنبل
الطيب نپتاالكتون  NEPTALACTONEمي باشد ،كه
براي انسان و حيوانات خانگي غير سمي است.
كيسه هاي كوچك سنبل الطيب را مي توان در
جاهاي آلوده به سوسك قرارداد .همچنين مي توانيد
يك كيسه كوچك سنبل الطيب را دم كرده ،چاي سنبل
الطيب تهيه كنيد .سپس چاي تهيه شده را در اطراف
و پشت كابينت ها اسپري كنيد .اين تركيب به عنوان
يك دوركننده طبيعي براي دور كردن سوسك ها مورد
استفاده قرار مي گيرد مشروط بر اين كه در خانه گربه
وجود نداشته باشد ،زيرا اين گياه مورد عالقه شديد
گربه هاست.

يك ظرف حاوي آب و صابون در دسترس داشته
باشيد .به محض مواجهه با سوسك ،تركيب آب و صابون
را به طور مستقيم بر روي سوسك ها اسپري كنيد تا
نابود شوند.

گياه برگ بو يا لغزه هاي خيار يا سير را در مكان هاي
آلوده به سوسك قرار دهيد ،مواد ياد شده به عنوان
تركيبات دوركننده سوسك ها عمل مي كنند.
REFFRENCE :

http://eartheasy.com/livecontrol.htm-natpest
NATURAL INSECT PEST "CONTROL" OCT 2003

مترجم  :مهندس مرضيه جيالني نژاد راد

به زندگي ات بخند!!
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تهیه وتنظیم  :حامد اسدیان

این شماره:
پای صحبت های آقای حجت ا ...عباسپور،
نامه رسان حوزه ریاست دانشگاه

صبح كه وارد ستاد دانشگاه مي شوي
و ال به الي نامه هاي دريافتي و پيشنويس
هاي ارسالي ات در حال گشت و گذاری،
با صداي خنده وارد راهرو ميشود .آنقدر
شاداب است و بلند بلند مي خندد كه به
وجد مي آيي و خنده ات مي گيرد ،شاداب
مي شوي .روحت جان مي گيرد انگار!!
سراغ تو هم مي آيد و تو را هم مي خنداند.
با هر كس شوخي مخصوص خودش را
مي كند؛ مثل سريال هاي دنباله دار،
سريال با مزه اي كه هر قسمتش 2 3-
دقيقه بيش تر نيست .گاهي همين طور
كه از كنار آدم ها رد مي شود كلمه اي
به آن ها مي گويد كه آن ها را ياد چيزي
مي اندازد و مي خنداندشان .مي گويد:
«هيچ وقت چهره من جدي نمي شود.
دوست دارم هميشه شاد باشم و مردم را
هم شاد ببينم .دوست دارم همه چهره ها
شاد و بشاش باشن ».مرد خندان قصه ما
پر است از خاطرات خنده دار« :يك بار
يكي از نگهبان ها از من روزنامه خواست
كه مطالعه كنه گفتم نميشه هر كسي
روزنامه خودش رو داره ،خالصه اصرار
كرد و منم يك روزنامه بهش دادم ،غروب
كه خواستم برم ،جلومو گرفت .گفت مرد
حسابي روزنامه سه ماه پيش رو دادي

من بخونم؟» و خودش زود تر از همه به
کارش مي خندد« .يك بار هم به دفتر
بازرسي يه روزنامه دادم ،که واسه دوازده
روز پيش بود .آخه اين روزنامه ايران
همه اش يه شكله» –روزنامه را جلويم
مي گذارد -نگاه كن! و خودش مي خندد
و من را هم مي خنداند .گفتم مگه خودت
روزنامه نمي خوني؟ باز هم ياد كاري كه
كرده مي افتد و خنده اش مي گيرد« .چرا
مي خونم ...يادم نيست چه جوري شده
بود ،اما خب بامزه بود ديگه ...آهان يه
روز هم به يه نفر روزنامه پاره دادم .پَسم
داد گفت« :اين چيه آقا؟ گرگ گازش
گرفته؟؟» در همین حال ،همکارم مسعود
گفت :اخم كن ازت عكس بگيرم .اخم
نكرد .نتوانست ،گفت« :اخم به صورتي
كه هميشه مي خندد نمي آيد .نه اين كه
تا به حال اخم نكرده باشم .از دست دادن
برادرزاده ام و وقتي پسر عمويم شهيد شد
روزهاي بد زندگي ام بودند ».گفتم :كِي
خيلي خنديدي؟ خنديد و گفت« :نمي دانم
من همه روزهاي زندگيم دارم مي خندم.
از من مي شنوي تو هم به زندگي ات
بخند!»

اسفند  / 1390فروردین 1391
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عزت زبل و چتربازان نوروزی

اگر بخواهم خانواده «قیصرآبادی ها» را در کوتاه
ترین عبارت برایتان توصیف کنم ،می گویم «:پرروترین
خانواده در طول تاریخ بشریت!» حاال چرا این حرف را
می زنم؟ ماجرا برمی گردد به هشت سال قبل ،یعنی
آذرماه سال  1382که من گردن شکسته ناقص العقل
مفتخور راحت طلب (این لقبی است که زنم بعد از آشنایی
من با این خانواده به من داد) هنگامی که با ماشین خودم
برای انجام مأموریت اداری ،به شهرستان محل سکونت
قیصرآبادی رفته بودم ،نزدیک خانه آن ها پنچر کردم و
چون برف هم می بارید و سرد هم شده بود ،همان جا
کنار خیابان آتش روشن کردم و داشتم خودم را گرم
می کردم که آقای قیصر آبادی از پنجره خانه اش مرا دید
و دلش سوخت و به من گفت« :می تونی توی پارکینگ
خونه ما استراحت کنی تا صبح بشه»

می شدند و دست هرکدام شان سه ،چهار تا ساک و
چمدان بود چنان صمیمانه وارد خانه مان شدند و به حال
و احوال با زن و بچه هایم پرداختند که انگار سال هاست
مارا می شناسند! البته روز اول زیاد ناراحت نبودیم ،چون
منتظر بودم فامیل آقای قیصرآبادی که هتل رفتن او و
خانواده اش را نمی پسندیدند ،بیایند و آن ها را ببرند به
منزلشان ،اما تا این لحظه اگر شما یکی از آن ها را دیده
اید من هم دیده ام! چه برایتان بگویم که سیزده روز عید
این خانواده چه بالیی سر خانه و یخچال و آشپزخانه ما
آوردند؟ فقط همین را بگویم که آن ها حتی موقعی که
ما به عید دیدنی اقواممان می رفتیم نیز همراهمان می
آمدند و آن چه حیرت همه را باعث می شد این بود که
هر جایی می رفتیم پیژامه هم می آوردند که اگر قرار شد
شب بمانند دچار مشکل نشوند! به این هم کار نداریم
که زن های خانواده آقای قیصرآبادی گاهی اوقات با
همدیگر دعوا می کردند که عیال بنده برایشان قرمه
سبزی درست کند یا قیمه پلو؟ هر چه بود و نبود خانواده
قیصرآبادی تا روز چهاردهم فروردین منزل ما بودند و
موقع رفتن به والیتشان نیز ناراحت بودند که عید چه
زود تمام شد!!!!

من هم درحالی که هتل آن شهرستان پانصد متر
دورتر بود و برای این که پول هم خرج نکنم دعوتش را
قبول کردم و شب را در پارکینگ خانه اش که از طویله
هم بدتر بود به صبح رساندم .صبح روز بعد وقتی قیصر
آبادی با یک چای شیرین و یک تکه نان قندی به سراغم
آمد تا مث ً
ال نمک گیرم کند ،زبان سرخم را بی موقع به کار
اگر فکر کردید که ماجرا به همین جا خاتمه یافت
انداختم و گفتم« :انشاءا ...در تهران جبران می کنم »...
او هم بالفاصله آدرس و شماره تلفن را گرفت و گفت :اشتباه می کنید ،چرا که خانواده محترم قیصرآبادی دو
«البته ما توی تهرون فامیل خیلی داریم اگر بیائیم اون جا سال پیاپی دیگر هم در ایام نوروز همان بال را س ِر ما
اقواممون نمی گذارند یک دقیقه هم توی هتل باشیم ،چه آوردند و چون خانواده ما (مانند اکثر ایرانی ها) نه گفتن
برسه به این که وارد خونه ای بشیم که فامیل نباشه!» از را بلد نیستند و مهمان نوازند ،چاره ای جز سکوت و خون
خدا که پنهان نیست ،چرا از شما بنده های خوبش پنهان دل خوردن نداشتیم! و اما برسیم به عزت زبل برادر خانم
باشد ،از شنیدن این حرفش خیلی خوشحال شدم؛ چراکه بنده که نه تنها زبل بود ،که در خالی بندی هم دست
یک کارمند دون پایه با ماهی چهار صد هزار تومان همه را از پشت می بست و این اخالقش تنها چیزی بود
حقوق که ماهی ده روز داوطلبانه به مأموریت اداری می که رابطه من و او را شکرآب کرده بود! عزت که هر سال
رود تا حقوقش بشود 520هزار تومان و بتواند اجاره ماهی عید به شمال می رفت ،در نوروز  85و دو روز مانده به
دویست هزار تومانش را بپردازد مگر می تواند از داشتن سیزده بدر ،وقتی فهمید که خانواده قیصرآبادی برای سال
مهمان آن هم غریبه خوشحال باشد؟ اما این فقط یک سوم هم وارد خانه ما شده اند ،ابتدا یک تلفن به من زد
آرزوی عبث بود! چون سه ماه بعد و چند دقیقه مانده به و گفت :شوهر خواهر پپه و پخمه من ،...اگر می خواهی
سال تحویل که من و عیال و پسر چهارده ساله و دختر از شر این قوم تاتار خالص بشی ،باال غیرت ًا امروز و فردا
یازده ساله ام داشتیم خود را آماده نشستن سر سفره هفت به خالی بندی های من اعتراض نکن ،شاید موفق شدم
سین می کردیم ،زنگ خانه به صدا در آمد و ثانیه ای بعد شر این جماعت چترباز را از سرت کم کنم! من هم که
قوم مغول هجومشان را آغاز کردند .آقای قیصر آبادی آن روزها حاضر بودم با شیطان هم قرارداد ببندم به شرط
همراه با هشت نفر دیگر ،در حالی که از یک وانت پیاده این که دیگر ریخت قیصرآبادی ها را نبینم ،شرط زبل
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را پذیرفتم .سناریوی او را هم قبول کردم! به این ترتیب
آخر شب دوازدهم ،یعنی شب سیزده بدر ،ناگهان عزت
با هیبت دایی زی زی وارد منزل شد ،یعنی این که تازه
از فرانسه برگشته و با خودش هم چند چمدان لباس از
مارک های معروف فرانسه آورده است .دختر و پسر من
هم که الحق حالل زاده بودند و کپی برابر با اصل دایی
شان ،چنان فیلمی بازی کردند که خانواده قیصرآبادی
واقع ًا باور کردند که دایی زی زی یک تاجر مقیم پاریس
است و  ،...اما اصل ماجرا مربوط است به لباس های
مارک دار عزت زبل که وقتی آن ها را از چمدانش بیرون
آورد و گفت که قصد دارد آن ها را بفروشد ،چشمان
قیصرآبادی برقی زد ،چون قیمت لباس ها واقع ًا ارزان بود
و لذا طوری هل شد که بالفاصله گفت« :دایی جان ،من
توی شهرمان بوتیک دارم و می تونم همه لباس هاتون
رو بفروشم ،...فقط حیف که پولمان تمام شده ،شما
حاضرین چک قبول کنین؟» عزت زبل هم که منتظر
همین حرف بود ،کمی ادا درآورد و فیلم بازی کرد و به
فکر فرو رفت و آخر سر گفت« :چون هازبند سیستر من
(منظورش شوهر خواهر بود) به شما خیلی اعتماد داره،
من حاضر بود با شما بیزینس کرد »...قیصرآبادی هم که
با خودش فکر می کرد یک هالوی از فرنگ برگشته پیدا
کرده ،لباس هایی را که در نظر او بیش از یک میلیون
می ارزید ،با یک چک سیصد هزار تومانی از دایی زی
زی خرید و آن قدر هم از این بیزینس خوشحال بود که
حتی حاضر نشد سیزده بدر را در تهران بماند و ساعت
چهار صبح همراه ایل و تبارش راه افتاد طرف والیتش!
به محض این که خاندان قیصرآبادی از خانه خارج شدند
گفتم« :عزت چک این یارو که محل نداره؟!» اما زبل
خان خندید و گفت« :پول همه این لباس ها که از بازار
تاناکورا (دست دوم فروشی) خریدم ،به اضافه مارک هایی
که توی ناصرخسرو دادم برام چاپ کردن ،به اندازه دو
شب پذیرایی از این قوم مغول نمی شه؟»!...
ختم کالم این که در پنج سال گذشته اگر شما
کف دستتان مو دیده اید ،ما هم خانواده قیصرآبادیها را
دیده ایم! آن چه مسلم است این که قیصرآبادی فهمیده
لباس ها تقلبی بوده؛ اما حاال یا از ترس آن چک بالمحل
است که دیگر به سراغ ما نیامده ،یا از خجالت و شرمندگی
این طرف ها پیدایش نشده؟
نویسنده:غزل.الف

812

کد بهترین مقاله را پیامک کنید
سامانه پیامک 30007469

تنظیم  :حامد اسدیان

روی دیگر استیو جابز
استیو پاول جابز کارآفرین ،مخترع ،بنیانگذار و مدیر ارشد
اجرایی شرکت رایانهای اپل و یکی از چهرههای پیشرو در صنعت
رایانه بود .بر طبق نظرسنجی که سایت یاهو در قسمت خبری خود،
در خصوص خبرسازترین چهره سال  ۲۰۱۱انجام داده است ،وی
در رأس تأثیرگزارترین چهره ها قرار گرفته است .سه هفته بعد از
مرگ استیو جابز ،والتر ایزاکسون کتاب زندگینامه او را منتشر کرد.
کتابی حاصل چهل مصاحبه با خود جابز و صد مصاحبه با دوستان،
اقوام و همکاران او در دو سال پایانی عمرش که چهره ای نادیده
از او به نمایش می گذارد .مالکوم گلَد ِول بر اساس این زندگینامه،
تحلیلی از جایگاه واقعی جابز در تاریخ فن آوری ارائه داده با نام
« »The Tweakerدر شماره  14نوامبر  2011مجله نیویورکر به
چاپ رسیده است ،که ما نیز به دلیل جذابیت این مقاله و ارائه ی ایده
متفاوتی در ستون رایانک ،به نقل از همشهری در این جا می آوریم.
زمان زیادی از ازدواج استیو جابز ،در سال  ،1991نگذشته بود
که با همسرش به خانه ای در منطقه پالو آلتوی قدیم ،نقل مکان
کردند .برای جابز مبله کردن جاهایی که در آن زندگی می کرد
همیشه کار سختی بود .خانه قبلی اش فقط یک تشک ،یک میز و
چند صندلی داشت .چون می خواست همه چیز عالی باشد و فهمیدن
این که چه چیزی عالی ست هم زمان می برد .گرچه این بار زن و
زندگی هم داشت اما اوضاع فرق چندانی نکرد .همسر جابز به والتر
ایزاکسو گفته« :ما هشت سال درباره وسایل خانه بحث تئوریک
کردیم .مث ً
ال مدت زیادی از خودمان می پرسیدیم :کاناپه واقع ًا به چه
کار می آید؟» به هر حال معلوم شد که انتخاب ماشین لباسشویی
از چیزهای دیگر سخت تر است .جابز در تحقیقاتش فهمیده بود که
ماشین های لباسشویی اروپایی نسبت به نمونه های آمریکایی پودر
و آب کمتری مصرف می کنند و با لباس ها هم مهربان تر هستند
اما کارشان تقریب ًا دو برابر آمریکایی ها طول می کشد .خانواده باید
چکار می کرد؟ جابز گفت «ما توی خانواده مدتی در این مورد بحث
می کردیم که چه جور توازنی می توانیم برقرار کنیم .آیا مهم بود
که شستن لباس هایمان به جای یک ساعت و نیم ،یک ساعت
طول می کشد؛ یا مهم تر بود که لباس هایمان نرم و لطیف باشد
و دیرتر خراب شود؟ مهم بود که مصرف آب یک چهارم بشود؟
ما حدود دو هفته هر شب سر میز شام در باره این موضوع حرف
می زدیم ».استیو جابز ،این طور که از زندگینامه ایزاکسون بر می آید،
مردی پیچیده ،خسته کننده و گاهی هم گردن کلفت بوده است.
یکی از دوستانش به ایزاکسون گفته« :او با مهارت شگفت انگیزی
می توانست بفهمد که نقطه ضعف شما دقیق ًا کجاست ،که چه چیزی
باعث می شود احساس کوچکی کنید و خوار و خفیف شوید .جابز
در پارکینگ معلولین پارک می کند .بر سر زیر دستانش داد می زند.
وقتی کارش پیش نمی رود مثل یک بچه کوچک گریه می کند.
به خاطر رانندگی با سرعت صد مایل بر ساعت متوقف می شود ،با
عصبانیت برای افسری که جریمه نوشتن اش زیادی طول کشیده
بوق می زند و بعد هم سفرش را با سرعت صد مایل بر ساعت ادامه
می دهد .در رستوران می نشیند و غذایش را سه بار پس می فرستد.
برای مصاحبه ی مطبوعاتی اش ساعت ده شب به نیویورک می رسد
و بعد تصمیم می گیرد که جای پیانو باید عوض شود .توت فرنگی ها
به درد نخور هستند و گل ها هم ک ً
ال عوضی انتخاب شده اند چون
او گل شیپوری می خواسته (وقتی که مشاور روابط عمومی اش نیمه
شب با گل های صحیح بر می گردد به او می گوید که لباسش حال
به هم زن است ).موقع احداث کارخانه هر بار که ناگهان سلیقه ی
رنگی اش عوض می شود ماشین ها و رباط ها را از نو رنگ می زند.
صندلی های بیست هزار دالری چرم سیاه سفارش می دهد و اصرار
می کند که ماشین آالت خط مونتاژ هشتاد متری جوری چیده شود
که صفحات مدار از راست به چپ حرکت کنند ،تا فرآیند ساخت به
چشم بازدید کننده هایی که از بالکن ماجرا را تماشا می کنند زیباتر
به نظر برسد .جابز کارش را در فضای محقری در شهر سیلکون ِولی
آغاز کرد ،با اپل به موفقیت هایی رسید .از شرکتی که خودش پایه
گذارش بود اخراج شد ،در کمپانی پیکسار دوباره توانایی هایش را به

دوباره به اپل بازگشت و
رخ کشید .اواخر دهه نود
این شرکت را مجدداً به اوج رساند .انتظار طبیعی ما این است که
این سرگذشت پر هیاهو ،جابز را رفته رفته به آدمی معقول تر و آرام
تر تبدیل کند؛ ولی نمی کند .در پایان عمرش ،در بیمارستان ،او
 67پرستار را می بیند ،تا سه تا را انتخاب کند .وقتی مقدار زیادی
آرام بخش به او داده می شود پزشک معالجش سعی می کند یک
ماسک روی صورتش بگذارد ولی جابز ماسک را پاره می کند و
زیر لب می گوید که از طراحی آن بدش می آید و اجازه نمی دهد
آن را روی صورتش بگذارند .با وجودی که به زور می تواند حرف
بزند ،به مسئوالن بیمارستان دستور می دهد  5مدل مختلف ماسک
برایش بیاورند تا او طرحی را که دوست دارد انتخاب کند .جابز از
نمایشگر اکسیژنی که به انگشتش وصل کرده اند هم بدش می آید.
به پرستارها می گوید که هم زشت است و هم زیادی پیچیده.
اولین پخش کننده قابل حمل موسیقی ،سال  1996به بازار
آمد .اپل در سال  2001آیپد را به این دلیل ساخت که جابز به پخش
کننده های موسیقی موجود در بازار نگاه می کرد و می دید که واقع ًا
آشغالند .تلفن های همراه هوشمند در دهه ی  90به بازار آمدند .سال
 2007یعنی بیشتر از یک دهه بعد جابز آی فون را معرفی کرد چون
متوجه نکته ی عجیبی در تلفن های هوشمند موجود در بازار شده
بود ،همه شان آشغال بودند ،درست همان طور که همه پخش کننده
های موسیقی قبل از آیپد آشغال بودند .ایده ی آیپد متعلق به یکی
از مهندسان مایکروسافت بود که از قضا با جابز رفت و آمد خانوادگی
داشت و او را به جشن تولد پنجاه سالگی اش دعوت کرده بود .آن
طور که جابز روایت کرده« :این بابا مدام می گفت که مایکروسافت
می خواهد با تبلت هایش دنیا را عوض کند و عمر نوت بوک دیگر
سر آمده و اپل باید امتیاز استفاده از این نرم افزار مایکروسافت را
بخرد و چه و چه ...ولی او داشت دستگاه را اشتباه می ساخت.
دستگاهش قلم داشت .همین که قلم داشت کارش تمام بود .آن
شب سر شام تقریب ًا دهمین باری بود که درباره ی تبلت مایکروسافت
با من حرف می زد و من حالم آن قدر به هم خورد که آمدم خانه
و گفتم :مرده شورشو ببرن! بذار نشونشون بدیم تبلت واقعی چه
جوریه! حتی داخل اپل هم جابز را به این می شناختند که ایده های
دیگران را به نام خودش تمام می کند .جاناتان آیو طراح آی مک،
آیپد و آی فون به ایزاکسون گفته او یک دور به ایده های من نگاه
می کند و بعد می گوید این به درد نمی خوره! اینم خیلی خوب
نیست! اون یکی رو دوست دارم .بعد من بین تماشاچی ها می نشینم
و او طوری راجع به طرح صحبت می کند که انگار ایده ی خودش
بوده است .هوشمندی جابز در ویرایشگری بود نه ابتکار .استعدادش
در این بود که چیزی را بردارد و بی رحمانه اصالحش کند( .تبلت با
قلم!) بعد از دیدن اولین تبلیغات آیپد ،طراح آگهی ها ،جیمز وینسنت
را پیدا می کند و می گوید تبلیغاتت آشغال است .وینسنت جواب
می دهد :خب شما که هنوز به من نگفته اید چه می خواهید؟ جابز
می گوید :من نمی دانم ،باید یک چیز جدید برایم جور کنی .این چیز
هایی که نشانم داده ای یک ذره هم جدید نیستند .وینسنت یکی
به دو می کند و ناگهان جابز جوش می آورد و شروع می کند به
نعره زدن سر وینسنت .جر و بحث شدید تر می شود و وقتی وینسنت
فریاد می زند که :شما باید به من بگوئید چه می خواهید ،جابز در
جواب داد می زند که :شما باید یک چیزی به من نشان بدهید .من
وقتی ببینمش می فهمم همانی است که می خواهم یا نه .این مرام
نامه ی جابز بود و تا وقتی همانی را که می خواست ندیده بود کمال
گرایی اش باعث می شد کفری شود.
لری الیسون دوست جابز و بنیان گذار شرکت «اوراکل» یک
جت شخصی داشت و فضای داخلی آن را با وسواس زیادی طراحی
کرده بود .یک روز جابز به سرش زد که خودش هم یک جت
شخصی می خواهد .بنابر این کارهای الیسون را به دقت بررسی کرد
و بعد هم طراحش را استخدام کرد و دست به کار بازسازی دقیق
طرح او شد .همان جت ،همان دکوراسیون ،همان درهای بین کابین
همان همان نه! جت الیسون بین کابین هایش یک در داشت
البته
ِ

با دو دکمه مجزا برای باز کردن و بستن آن ،جابز اصرار داشت که
مال او یک دکمه ی دو حالته داشته باشد .فوالد پرداخت شده و
براق دکمه ها را هم دوست نداشت و به همین خاطر آنها را با دکمه
های فلزی عوض کرد .کارهای او ،الیسون را به مرز جنون رساند.
اما در نهایت وقتی نتیجه را دید گفت که به نظرش« :هر چیزی
که جابز تغییرش داده ،بهتر شده است ».عصبانی ترین جابزی که
ایزاکسون دیده مربوط به زمانی است که موج گوشی های اندروید
به بازار سرازیر شد .جابز گوشی های اندروید را با صفحات لمسی و
آیکون هایشان نسخه ی کپی آی فون می دانست و تصمیم گرفت
از گوگل شکایت کند .ایزاکسون از قول او نوشته« :دادخواست ما
می گوید شما گوگلی های عوضی آی فون را کش رفتید .این یک
دزدی بزرگ است من اگر الزم باشد تا آخرین نفس سر این موضوع
می جنگم و تا آخرین سنت حساب چهل میلیارد دالری اپل را خرج
می کنم تا این خطا درست شود .من اندروید را نابود می کنم چون
دزدی است .حاضرم به خاطرش جنگ هسته ای راه بیاندازم .آن ها
تا حد مرگ ترسیده اند چون می دانند که مجرم اند .محصوالت
گوگل غیر از موتور جستجو ،آشغالند».
واکنش جابز به معرفی ویندوز در دهه ی هشتاد هم همین
بود .ویندوز مثل مکینتاش از آیکون و مأوس (به عنوان واسطه ی
گرافیکی کاربر) استفاده می کرد .جابز طبیعت ًا برآشفته شد و گیتس
را از سیاتل به اداره ی مرکزی اپل در سیلیکونولی فرا خواند .گیتس
وارد اتاق جلسات جابز شد و ناگهان دید که ده نفر از کارمندان اپل
دوره اش کردند و مشتاقانه منتظرند که رئیسشان کار را یکسره کند.
جابز هم نوچه هایش را نا امید نکرد .فریاد زد« :تو داری ما رو تیغ
می زنی ،من به تو اعتماد کردم؛ اما تو داری از ما دزدی می کنی».
گیتس با خونسردی به جابز نگاه کرد و جواب داد« :خب استیو فکر
کنم جور دیگری هم می شود به این قضیه نگاه کرد .به نظرم
بیشتر این جوریه که انگار ما هر دو همسایه ی پولداری داشتیم
به اسم زیراکس .بعد من یواشکی رفتم به خانه اش که تلویزیونش
را بدزدم ولی دیدم که تو قبل از من دزدیدیش» جابز جزو کسانی
بود که ایده ی مردم را می گیرند و آن را عوض می کنند ولی وقتی
همین کار را با خودش می کردند ناراحت می شد .در ذهن او کاری
که خودش می کرد ویژه بود .جابز در سال  1983مدیر پپسی کوال
را راضی کرد که به عنوان مدیر عامل به اپل بپیوندد آن هم با
این سوال که« :دوست داری باقی عمرت را به فروختن آب شکر
بگذرانی؟ یا ترجیح می دهی فرصتی برای تغییر دادن دنیا داشته
باشی؟»
همین طور که زندگی جابز رو به پایان می رفت و سرطان تمام
بدنش را فرا می گرفت با اشتیاق عجیبی مشغول طراحی اداره ی
مرکزی جدید اپل در کوپرتینو بود که مساحتی نزدیک به  70هکتار
داشت .جابز خودش را درگیر جزئیات می کرد .بارها و بارها طرح
های جدید می داد .شکل ها را از اصل عوض می کرد و طراحان
را وامی داشت که از اول شروع کنند و امکانات بیشتری در نظر
بگیرند .جابز خوره ی شیشه بود .ایزاکسون می گوید« :حتی یک تکه
شیشه ی صاف در کل ساختمان پیدا نمی شد .همگی خم می شدند
و بدون درز به هم دیگر می چسبیدند .طبق نقشه ،حیاط مرکزی
چهارصد متر طول داشت و او با کاغذ کالک به من نشان داده بود
که چطور می شود میدان سنت پیتر رم را در آن جا داد .معمارها
می خواستند پنجره ها باز هم بشوند .جابز می گفت نه! او دوست
نداشت مردم بتوانند چیز ها را باز کنند .می گفت :این باعث می شود
مردم گند بزنند به همه چیز».
وقتی جابز سراغ ایزاکسون آمد که زندگی نامه اش را بنویسد
حدس ایزاکسون این بود که جابز فهمیده دو کتاب قبلی او در مورد
بنجامین فرانکلین و آلبرت انیشتین بوده اند و فکر کرده که طبیعت ًا
خودش نفر بعدی این دنباله است.
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روز بارانی

نویسنده:مهدی نوری صادقی
دانشجوی رشته بینایی سنجی دانشگاه
عضو انجمن نویسندگان برتر استان فارس

باران محکم به پنجره ها ی آپارتمانم می کوبید .هوا نیمه
روشن بود .ظهر بود اما ابر های بغض کرده راهی برای
عبور آفتاب نمی گذاشتند .در کنار صدای باران و صدای
پاشیده شدن آب چرخ های ماشین ها صدای تیک تیک
خودکار فشاری در دستم به من آرامش می داد .روی
کاناپه لم داده بودم و حوصله ی روشن کردن چراغ ها را
نداشتم .چراغ های خانه خاموش بود و نور مخملی رنگ
آفتاب دیوار های سوئیت کوچکم را روشن می کرد .انگار
خورشید هم حوصله نداشت امروز مثل همیشه بتابد و
پشت ابر ها کز کرده بود .آتش کوچک شومینه برای
گرم کردن خانه اصرار می ورزید .کاغذ های مچاله شده
اطراف کاناپه ای که رویش جاخوش کرده بودم پراکنده
شده بود .ایده...ایده ...خدا چی بنویسم...
ناگهان صدای زنگ تلفن جمع صداهای با هم خو کرده
را به هم ریخت .با اکراه خودم را جمع کردم .نگاهی
به تلفن در آن سوی سوئیت روی پیشخوان آشپزخانه
انداختم .تلو تلو خوران به طرفش رفتم .تقالی آخر تلفن
برای صدا زدن من داشت به پایان می سید که گوشی را
برداشتم :الو سالم بفرمایید:
سالم آقای قاسمی؟بله بفرمایید؟از دفتر مجله بهتون زنگ می زنم!چشم هایم را ماالندم و با دقت بیشتری گوش دادم.
سردبیر گفتن مطلبتون برای چاپ کمی تند بوده ونیاز به بازنگری داره باید تا قبل از ساعت پنج خودتون
برسونید .سردبیر باهاتون کار دارن برای اصالحات.
ساعت را نگاهی انداختم ساعت سه بود با نگرانی گفتم:
اما من نمی رسم.
-آقای قاسمی لطف ًا قبل از ساعت پنج برای اصالحات
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این جا باشید چون اگه بخوایم مطلبتون تو این شماره
چاپ شه باید امروز کارو تموم کنیم.
با حالتی عصبی گفتم :خیلی خوب ،خداحافظ...
بعد از آن صدای بوق غیر ممتد تلفن بود که فریاد می زد:
تا ساعت پنج...تا ساعت پنج!!!!...
چاپ شدن مطلبم برای این ماه خیلی مهم بود و همین
مرا وادار می کرد به هر صورتی که شده خودم را برسانم.
خودکار فشاری آرامش بخشم را روی زمین انداختم و به
طرف تک اتاق سوئیت کوچکم هجوم بردم.
ً
یک ساعت بعد جوانی قد بلند و شیک پوش تقریبا 24
ساله با پالتوی مشکی و چتری مشکی ،کیف به دست
کنار خیابان ایستاده بود و با عصبانیت و حرص به هر
ماشینی که رد می شد فریاد میزد :دربست!
من بودم انگار .امروز ماشینی قصد مسافر کشی نداشت.
ماشین ها به من رحم نکرده و با سرعت از جلوم رد
می شدند و سعی می کردند به طرفم آب بپاشند اما من
سریع جاخالی می دادم یا چترم را سپر می کردم.
سرانجام این حقیقت تلخ را پذیرفتم که باید تا میدان
اصلی پیاده بروم .حرکت کردم .قدم هایی کوتاه و سریع
همیشه روش من برای راه رفتن در این گونه مواقع
است ،که البته نا گفته نماند که چون معمو ًال دقیقه نودی
هستم ،در این گونه راه رفتن مهارت قابل ستایشی دارم.
قامت درخت های خیابان به طرفم خم شده بود و
برگ های خیسشان را روی من می تکاندند .با ناراحتی
نگاهی به آنها انداختم و از زیر درخت ها دور شدم.
آن وسط دیدن قطرات درشت باران که درست از چند
سانتیمتری ام روی سنگفرش خیس پیادرو می ریخت
مرا وادار کرد لبخندی از رضایت برای داشتن چتر بزنم.
ناگهان چیزی توجهم را جلب کرد؛ پرنده ای روی یکی از

صندلی های پارک حاشیه خیابان ،روبه رویم افتاده بود.
کمی نزدیکتر رفتم.
وای خداآهی کشیدم و او را بررسی کردم .به خودم آمدم سعی
کردم جلوی وجدان و انسانیت و هر چه که در وجودم
بیدار شده بود بگیرم .پرنده معصومانه نوک کوچکش را
باز و بسته می کرد انگار می خواست بگوید تو برو ،من
با بال شکسته ام همین جا در باران تنها می مانم .چشم
هایم ریز شدند تا تمرکز کنم .از نگاه های ساعتم فرار
می کردم .دزدکی نگاهی به ساعت انداختم :وای ساعت
 4شده یک ساعت راه تا دفتر مجله 5 ،باید اون جا باشم.
قاطعانه رویم را برگرداندم و شروع به حرکت کردم اما
چند قدم جلوتر نرفته بودم که برگشتم پرنده کوچک را
در دستم گرفتم و به طرف خانه حرکت کردم.
به خانه رسیدم .ساعت  !4:45باندی پیدا کردم و بال
زخمی اش را بستم .با حوله ای خشکش کردم و پرنده
را کنار شومینه رها کردم .کمی سوپ داغ کردم و برایش
آوردم بعد خود را روی کاناپه انداختم و به گنجشک چشم
دوختم .معصومانه نوکش را در سوپ می کرد و سپس
سرش را باال می برد تا آن را قورت دهد.
صدای باران ،صدای سوسوی آتش شومینه ،صدای جیک
جیک های آرام یک گنجشک و البته لبخند من به ساعتی
که سعی می کرد با تیک تاکش توجهم را جلب کند...
خودکار فشاریم را برداشتم و نوشتم...
ساعت هفت و نیم...
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بیست و نهم اسفن ِد یک سال دیگر هم گذشت.
روزی که همواره مرا به یاد دکتر مصدق می اندازد .دو
ساعتی به سال تحویل باقی مانده؛ من و سیاوش در
پاویون بیمارستان روی تخت دراز کشیده بودیم و زیر لب
غرولند می کردیم که آخه اینم شد رشته که ما انتخاب
کردیم؟ سیاوش می گفت« :خیلی زور داره که خانمم
 4،5کیلومتر اون طرف تر ،تو خونه تنها باید سال رو
توی از من بدبخت تر ...واقع ًا
تحویل کنه ،منم این جا با ِ
ـ اگه بخواد سالی که نکوست از بهارش پیدا باشه ـ با
االن من ،کاله امسالم پس معرکه است!» من
اوضاع ِ
گفتم« :خوبه ها؛ خیلیم دلت بخواد سال تحویل با من
باشی! به استناد علم نجوم ،هر سی سال ،یه بار این اتفاق
ممکنه برات بیفته! پس بشین و انقدر نق نزن؛ بذار منم
آهنگم رو گوش کنم! »در همین حال و هوا بودیم که
سید در اتاق را زد و داخل شد .گفت« :یه خانمی اومده
ّ
دم در پاویون با شماها کار داره!» من و سیاوش نگاه
معنی داری به هم انداختیم .گفتم« :مثه این که سالمون
داره خوب شروع می شه ها!!!» خنده کنان برخاستیم و
به سوی در پاویون رفتیم .خانمی پشتش به پاویون بود
و رو به حیاط بیمارستان ایستاده بود .گفتم« :بفرمایید».
خانم در حالی که به سمت ما می چرخید ،گفت« :سالم!»
من و سیاوش هر دو با هم گفتیم«:ا ِ ا ِ ا ِ ا ِ ا ِ...تویی؟»
گفت« :آره ،مگه جن دیدین؟» ترانه ـ خانم سیاوش ـ
بود که سرزده به بیمارستان آمده بود تا سال تحویل
را در کنار همسرش باشد و من هم این توفیق اجباری
نصیبم شد تا در جمع صمیمی آن ها باشم .سه نفری
به بخش تحت نظر اورژانس ـ که به خاطر تعطیالت،
بیماری در آن نبود ـ رفتیم .وقتی نشستیم به ترانه گفتم:
«خوب ،سماق و سمنو رو از تو ساکت دربیار سفره هفت
سینمون رو بچینیم ».ترانه گفت« :من که وسایل هفت
سین نیاوردم .سه تا ساندویچ الویه آوردم باهم بخوریم.
مث ً
ال شما دوتا کشیکین ها! مهمونی عید نیومدین که!»
همان طور که با تعجب به او خیره شده بودم؛ گفتم« :تو
پا شدی این همه راه تا این جا اومدی ،خوب هفت تا
سین هم برمی داشتی می آوردی ،بلکه احساس کنیم ما
هنوزم می تونیم مثه آدما زندگی کنیم؛ این شوهرت من
رو کشت از بس نق زد ـ که این چه کاری بود کردیم
اومدیم پزشکی؟ مگه روز انتخاب رشته سرمون به جایی
خورده بود؟ نونت نبود،آبت نبود ،طبابتت دیگه چی بود؟

هفتسینبیمارستانی
ـ مثه این مصیبت زده ها همین طور داره ضجه می
زنه!!!» سیاوش گفت «:نه که تو هم هی همش داری
من رو آروم می کنی! خودت که بدتر از منی! هرچی من
می گم ،دو تا روش می ذاری پسم می دی!» همه با هم
خندیدیم .ترانه گفت «:شما دوتا دست از این ناشکریتون
نمی خواین بردارین! خوشی زده زیر دلتون! یادتون رفته
دبیرستان که بودیم ،فک و فامیل ،قبل از کنکور بهمون
می گفتن :چه طوری دکتر؟ ،قند تو دلمون آب می شد!»
گفتم «:چه ربطی داره؟ اگه عوض شدن فکر و عقاید
آدما رو هم نادیده بگیریم ،هر  7سال یه بار همه ی
سلوالی بدن ما کامل عوض می شه! االن  8،9سال
از اون تاریخ می گذره؛ ما یه آدم دیگه شدیم!!!» دوباره
هر سه نفر خندیدیم .سیاوش گفت «:گشنمه ،تا فردا هم
از این حرفا بزنیم ،هیچکدوم پا نمی شیم بریم انصراف
بدیم ،پس برامون نون و آب نمی شه! الویه رو بده بیاد
بخوریم!» شروع به خوردن الویه کردیم و بحث های
فلسفی چگونگی انتخاب پزشکی را رها نمودیم! در البه
الی حرف ها ،فکری به ذهنم رسید؛ گفتم «:بچه ها؛
موافقین همین جا از وسایل پزشکی توی بیمارستان یه
هفت سین درست کنیم؟ هم سرمون گرم می شه ،هم
خیلی خاطره می شه!» ترانه که سرش برای این جور
کارها درد می کند ،با اشتیاق فراوان پذیرفت .سیاوش
هم دید در برابر این دو رأی موافق ،اگر مخالفت نکند
بهتر است .نمی دانم؛ شاید هم دوست داشت ،ولی به هر
حال سری تکان داد ،گویی که مجبورش کرده باشند،
گفت«:باشه ،چی کار کنم دیگه؟ خانم پا شده تا این جا
اومده ،دلش رو نشکنم دم این سال تحویل!» گفتم «:نون
بازوی خودت رو بخور؛ چرا از خانومت خرج می کنی زن
ذلیل!» و باز هم خندیدیم و شروع کردیم به فکر کردن و
گشتن در بخش ها تا هفت تا سین از وسایل و امکانات
موجود در بیمارستان انتخاب کنیم و در یک سفره ای
بچینیم و سالی را نو گردانیم!!! حدود نیم ساعتی گشتیم
و  6تا سین پیدا کردیم ...سرنگ ،سرم ،سرسوزن ،سِ ت
سوچور ( سِ ت بخیه) ،سرنسخه ،سوآپ ( وسیله ای شبیه
مداد که سرش از جنسی شبیه اسفنج یا پنبه است و
قابلیت آن را دارد که با کشیدن آن بر محل تجمع عفونت
ـ مث ً
ال ته حلق ـ از میکروب های آن جا نمونه برداری
کند) ...،حدود  10دقیقه تا سال تحویل باقی مانده بود و
ما یک سین کم داشتیم .این داستان که با هدف تفریح

و سرگرمی واردش شده بودیم ،کم کم داشت استرس زا
می شد؛ که ناگهان یک گزینه به ذهنم رسید و گفتم«:
آها؛ فهمیدم» بعد شروع به خندیدن کردم .سیاوش گفت:
« حالت خوبه؟ می گی پیدا کردی ،بعد وایسادی داری
می خندی؟برو بیار خوب؛ بدو سال االن تحویل می شه!»
ترانه گفت «:چی هست حاال؟» من همین طور که می
خندیدم ،گفتم «:شرمنده ،روم به دیوار ،چیز دیگه به
ذهنم نرسید .دیگم وقت نداریم؛ گالب به روتون؛ سوند!!!
اورژانس تحت نظر به قهقهه افتادیم.
» هر سه نفر وسط
ِ
بعد از یکی دو دقیقه خندیدن ،نزد پرستار اورژانس رفتم
و طلب سوند کردم! پرستار گفت«:دکتر! برا کدوم مریض
می خوای؟ من که تو  orderها ،سوند ندیدم!» گفتم:
«برای خودم می خوام!!!» پرستار گفت «:خدا بد نده!
چی شده؟» گفتم «:چیزی نشده ،فقط سال داره تحویل
می شه؛ اگه تا قبل سال تحویل سوند رو بهم ندی ،خیلی
بد می شه!!!» پرستار بخت برگشته هاج و واج مرا نگاه
کرد و چیزی دستگیرش نشد .برگشت در کشو را باز کرد
تا یک سوند پیدا کند .با خودم گفتم «:خوب حق داره
گیج بشه ،نمی دونه چه خبره »!...همین طور که حیرت
زده دنبال سوند می گشت،گفت «:جسارت نباشه دکتر!
ولی من اص ً
ال نفهـ »...حرفش را قطع کردم و گفتم«:آره،
می دونم ،گیج شدی! حق داری! االن سوند رو بده ،نیم
ساعت دیگه میام برات تعریف می کنم .فقط همین رو
بدون در سالمت کامل عقلی و جسمی ام!!!...البته فکر
کنم!!!» خندید و یک سوند فولی برایم آورد .من هم به
سمت هفت سینمان دویدم و سوند را بر باالی سفره
گذاشتم! دو دقیقه ای به تحویل سال مانده بود ،دعا را
خواندیم و در کنار هفت سین بیمارستانیمان ،به انتظار
آغاز سال  1391نشستیم و بدین ترتیب یکی از خاطره
انگیزترین تحویل سال های خود را رقم زدیم10...
دقیقه بیشتر از تحویل سال نگذشته بود که بلندگوهای
بیمارستان پِیج کردند« :اینترن داخلی به اورژانس...
اینترن داخلی به اورژانس» به سیاوش نگاهی انداختم
و گفتم «:خوش به حالت که کشیک بخشی! من رفتم.
شما دوتا کفتر عاشق یه خورده باهم تنها باشین!!!» و باز
هم خندیدیم .روپوشم را پوشیدم و به سمت اورژانس
حرکت کردم...
داستان ارسالی به پست الکترونیکی نشریه
توسط یکی از اینترن های دانشگاه (بی نام)
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پروفسور حسابی و
انیشتین پای سفره هفت سین:

در زمان تدریس در دانشگاه پرینستون و
هنگام فرارسیدن عید نوروز ،پروفسور حسابی
تصمیم می گیرد سفره ی هفت سینی برای
انیشتین و جمعی از بزرگترین دانشمندان دنیا
از جمله بور ،فرمی ،دیراگ و دیگر استادان
دانشگاه بچیند وآن ها را برای سال نو دعوت
کند.
پروفسور حسابی خودش کارت های دعوت
را طراحی و حاشیه ی آن را با گل های نیلوفر
که در زیر ستون های تخت جمشید نیز دیده
می شوند ،تزئین كرد و منشأ و مفهوم گل ها
را توضیح داد .چون می دانست وقتی ریشه
مشخص شود برای طرف مقابل دلدادگی ایجاد
می کند.
پروفسور برای تمامی كسانی كه مدنظرش
بودند کارت دعوت فرستاد و چون می دانست
انیشتین بدون ویلونش جایی نمی رود تأکید
کرد که او سازش را هم با خود بیاورد .همه
مهمانان سروقت آمدند .اما انیشتین  20دقیقه
دیرتر آمد و گفت چون خواهرم را خیلی دوست
دارم خواستم او هم جشن سال نوی ایرانیان
را ببیند.
پروفسور حسابی به سرعت یک شمع به
شمع های روشن اضافه کرد و برای انیشتین
توضیح داد که ما در آغاز سال نو به تعداد
اعضای خانواده شمع روشن می کنیم و این
شمع را هم برای خواهر شما اضافه کردم.
پس از كمی گفتگوی مهمانان با یكدیگر،
انیشتین از پروفسور خواست که با دمیدن و
خاموش کردن شمع ها جشن را شروع کند.
پروفسور حسابی در پاسخ به او گفت :ایرانی
ها در طول تمدن ده هزار ساله شان حرمت نور
و روشنایی را نگه داشتند و از آن پاسداری کرده
اند .برای ما ایرانی ها شمع نماد زندگی است
و ما معتقدیم که زندگی در دست خداست و
تنها او می تواند این شمع را خاموش یا روشن
نگه دارد.
بعدها انیشتین به دكتر حسابی گفت « :وقتی
من وخواهرم از مراسم عید نوروز شما باز می
گشتیم به خواهرم گفتم حاال متوجه می شوم
معنی یک تمدن ده هزار ساله چیست؟ ما برای
کریسمس به جنگل می رویم ،درخت قطع می

صفحه 24
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علم شما کجا و علم ما کجا؟؟!!
کنیم و بعد با گل های مصنوعی آن را زینت
می كنیم .اما در جشن سال نوی ایرانی ها همه
درخت ها سبزند و در کنار خیابان گل و سبزه
روئیده است».

توضیح داد که این در واقع هفت چین یعنی
هفت انتخاب بوده است .تنها سبزه با سین
شروع می شود که به نشانه ی رویش است.
ماهی به نشانه ی جنبش .آینه به نشانه ی
یکرنگی ،شمع به نشانه ی فروغ زندگی و ...

درنهایت پروفسور حسابی جشن نوروز
تمامی حاضران با شنیدن توضیح های
را با خواندن دعای تحویل سال آغاز و سپس
دعای خود را تحلیل و تفسیر كرد؛ به طوری كه پروفسور حسابی متعجب شدند و انیشتین
تمامی كسانی كه در آن مجلس حضور داشتند گفت« :آداب و سنن شما چه چیزهایی را از
از معانی این دعا و معانی ارزشمندی که در دوستی ،احترام و حقوق بشر و حفظ محیط
تعالیم مذهبی ایرانیان است شگفت زده شدند .زیست به شما یاد می دهد .آن هم در زمانی
پروفسور حسابی پس از پذیرایی از که دنیا هنوز این حرف ها را نمی زند و تنها
مهمانان با شیرینی های مختلف ،کوک ویلون نخبگان این مفاهیم عمیق را درک می کردند».
سپس پروفسور حسابی یک کاسه آب روی
میز گذاشت و یک نارنج داخل آن قرار داد و
برای میهمانان توضیح داد که این کاسه آب ده
هزار سال قدمت دارد .آب نشانه ی فضاست و
نارنج نشانه ی کره زمین و این بیانگر تعلیق
کره زمین در فضاست.

انیشتین را عوض كرد و یک موسیقی ایرانی
نواخت .تمامی میهمانان از این آوا متعجب
شده و از دکتر توضیح خواستند .او گفت:
موسیقی ایرانی یک فلسفه ،یک تفکر و بیان
امید و آرزوست .انیشتین از پروفسور خواست
که قطعه ای دیگر بنوازد .پس از پایان این
قطعه که از روی عمد بلندتر انتخاب شده بود،
انیشتین رنگش می پرد عقب عقب می رود
انیشتین که چشم هایش را درطول شنیدن و روی صندلی می افتد و حالش بد می شود .از
ً
موسیقی بسته بود ،باز کرد و گفت :دقیقا من او می پرسند که چه اتفاقی افتاده؟ می گوید
همین را برداشت کردم و سپس بلند شد تا « :ما در مملکت خودمان  200سال پیش
سفره هفت سین را ببیند.
دانشمندی داشتیم که وقتی این حرف را زد
دکترحسابی تمام وسایل آزمایشگاه کلیسا او را به مرگ محکوم کرد؛ اما شما از
فیزیک را که نام آنها با «س» شروع می شد 10هزار سال پیش این مطلب را به زیبایی به
توی سفره هفت سین چیده بود و یک تکه فرزندانتان آموزش می دهید .علم شما کجا و
چمن هم از باغبان دانشگاه گرفته بود .سپس علم ما کجا؟!!!!!!»
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گوشه ای از آسمان
گفته بودمت ،چقدر هیاهوی پرواز ،دلم را آسمانی می کند!
پریدن اشتیاقی دارد که تو را به آن سوی عرش می رساند.
گوشه ،گوشه ی آسمان را که بنگری ،نشان از خلوص نگاه های گلچین
شده دارد آنجا!
جای امروز و دیروز نیست ،این همه سوداگری ،حاصل عمری دلدادگی
و دلبردگی است.
اینک اما ،فرصت هایت بی رنگ شده اند ،از آسمان بریده ای ولی شوق
پرواز داری هنوز!
از کدامین پرواز سخن می گویی که این گونه راهی خانه دوست شده ای؟
خانه دوست کجاست؟...
رفقای هوایی!!!...
این جا ماندن را گریزی نیست....و رفتن را نیز!
و اگر در جستجوی مقصود عروجی ،راه یکی است.
چشم هایت را به روی زمین ببند؛
تا عازم آسمان شوی!!!!.............
به بارگاه ملکوتیان اگر رسیدی ،به دنبال نردبانی باش تا بیابی عرش را...
تا نشان یابی از شوری شیرین.

بازدید و زیارت از مناطق عملیاتی جنوب کشور

مناطق شلمچه ،هویزه  ،هور ،طالئیه ،اهواز ،اروند ،فکه،
شرهانی و...
 22 - 17اسفند ویژه برادران
 23 - 18اسفند ویژه خواهران
مهلت ثبت نام  :تا  3اسفند ماه 1390
جهت ثبت نام به پایگاه های بسیج دانشکده مراجعه
فرمایید.
ثبت نام اینترنتی از طریق وبالگ
MONTAZERAN-MOSLEH.MIHANBLOG.COM

شرکت در همایش پیش از اردو الزامی است.

به راه های ساده تر فکر کن ...
تهیه و تنظیم :مهناز آزاد

در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی می کرد که از درد چشم ،خواب به
چشم نداشت و برای مداوای چشم دردش انواع قرص ها و آمپول ها را
به خود تزریق کرده بود؛ اما نتیجه چندانی نگرفته بود.

وی پس از مشاوره فراوان با پزشکان و متخصصان زیاد ،درمان
درد خود را مراجعه به یک راهب مقدس و شناخته شده می بیند.
وی به راهب مراجعه می کند و راهب نیز پس از معاینه وی به او
پیشنهاد کرد که مدتی به هیچ رنگی بجز رنگ سبز نگاه نکند .پس از
بازگشت از نزد راهب ،او به تمام مستخدمین خود دستور می دهد با
خرید بشکه های رنگ سبز تمام خانه را با سبز رنگ آمیزی کند .همین
طور تمام اسباب و اثاثیه خانه را با همین رنگ عوض می کند.
پس از مدتی رنگ ماشین ،سِ ت لباس اعضای خانواده و
مستخدمین و هر آنچه به چشم می آید را به رنگ سبز و ترکیبات
آن تغییر می دهد و البته چشم دردش هم تسکین می یابد.
پس از چندی مرد میلیونر برای تشکر از راهب ،وی را به منزلش دعوت
می نماید .راهب نیز که با لباس نارنجی رنگ به منزل او وارد می شود،
متوجه می شود که باید لباسش را عوض کرده و خرقه ای به رنگ سبز
به تن کند .او نیز چنین کرده و وقتی به محضر بیمارش می رسد از او
می پرسد :آیا چشم دردش تسکین یافته؟ مرد ثروتمند نیز تشکر کرده
و می گوید « :بله .اما این گران ترین مداوایی بود که تاکنون داشتم».
مرد راهب با تعجب به بیمارش می گوید :بالعکس ،این ارزان ترین
نسخه ای بوده که تاکنون تجویز کرده ام .برای مداوای چشم دردتان،
تنها کافی بود عینکی با شیشه سبز خریداری کنید و هیچ نیازی به این
همه مخارج نبود.
برای این کار نمی توانی تمام دنیا را تغییر دهی ،بلکه با
تغییر دیدگاه و یا نگرشت میتوانی دنیا را به کام خود درآوری.
نکته ماه:
تغییر دنیا کار احمقانه ای است ،اما تغییر دیدگاه و یا
نگرش ما ارزان ترین و موثرترین روش برای بهبود زندگی
می باشد.

اسفند  / 1390فروردین 1391
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تهیه وتنظیم  :آهو ضرغامی

هفت سین امسالتان را متفاوت کنید.
عرض سالم و تبریک سال نو خدمت تمام دوست های عزیز.
امیدواریم در سالی که گذشت تونسته باشیم با مطالب هامون رضایت
شما عزیزان را جلب کرده باشیم.
پیشاپیش عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک می گیم و آرزو داریم
سال جدید یکی از بهترین سال های زندگیتون باشه.
به همین مناسبت چند راهکار ساده برای زیباتر شدن سفره هفت سین
شما در نظر گرفته ایم.
 هفت سين قرآنیبسیاری از بزرگان سفارش نموده اند که در هنگام تحویل سال جدید به
یاد خداوند متعال و سپاسگزارنعمت های بی شماری که به مخلوقاتش
ارزانی داشته ،باشیم .و چه زیباست که پای سفره هفت سین به تالوت
قرآن مجید بپردازیم ،تا سال جدیدی که پیش رو داریم با برکت و الطاف
الهی همراه باشد .در ذیل به هفت آیه از کالم اهلل مجید که با سالم و
حرف «س» شروع می شود ،اشاره شده که بسیار به جاست در هنگام
تحویل سال قرائت شود.

ای شود.
جوراب نایلونی را روی کوزه بکشید و بذرهای خیس خورده را با دست
روی کوزه بکشید تا به طور یکنواخت همه جا پخش شوند.
کوزه را هر روز پر از آب کنید .هر روز مقداری از آب درون کوزه تبخیر
می شود و آب داخل کوزه به بیرون تراوش می کند و سطح جوراب را
نمناک و مرطوب نگه می دارد و فضای مناسبی برای رشد بذرها فراهم
می کند.
کوزه را در محل پرنور قرار دهید و هر چند ساعت بک بار آن را بچرخانید
تا همه جای کوزه خوب نور ببیند .بعد از چند روز کوزه شما سبزه می
شود.
سنبل :نمادی از درختان و بو ته های گل و پیام آور عشق و دوستی و
پیوند است و پیام آور نوروز
دمای مناسب برای باطراوت ماندن گل سنبل در حدود  65تا 72
درجه فارنهايت ( 18تا  22درجه سلسيوس) بوده و بهتر است بـه
طور مستقيم در زير تـابش نـور خـورشيد گـرمـا و سـرماي شـديد
قرار نگيرد .همچـنـين نبايد گـل را در زيـر فـن هـاي سقـفي و يـا
در بـاالي تلويزيـون و مـکان هايي که اشعه هاي گرم از آن ساطع
مي شود قرار دهيد چـرا که اين گونه وسايل از خود گرما توليد کرده و
سبب مي شوند کـه گـل آب خـود را از دسـت بدهـد .همـچنين نـبايد
گـلدان را در کـنـار ميوه هاي رسيده قرار دهيد .چرا که ميوه از خود
قدري گاز اتيلن ساطع مي کند که مي توان براي گـل مضر باشد و گل
را به طور نابهنگام پژمرده می کند .برای شادابی گل سنبل هرچه می
توانید بر روی برگ ها آب بپاشید تا طراوت خود برای عید نوروز حفظ
کند.
 کنده کاری روی سیب*سیب خودش زیباست ،ولی اگر می خواهید
سفره هفت سینتان متفاوت باشد سیب سرخ
تان را با روشی ساده زیباتر کنید .کار سختی
نیست ،فقط یک سیب سالم و زیبا و یک چاقو
نوک تیز احتیاج دارید .فکر کنید می خواهید
روی سیب نقاشی کنید .نترسید و از خالقیت
تان بهترین بهره را ببرید .اگر اولین کارتان
خراب شد ناراحت نشوید .سیب را بخورید و
یک سیب دیگر برای تزئین انتخاب کنید.

يم .سوره ( سوره يس آيه )58
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*برای سفره هفت سین می توانید از پارچه های ترمه ،حریر ،ساتن
و مخمل به رنگ های طالیی ،زرشکی ،آبی فیروزه ای متناسب با
ظرفهایتان استفاده کنید.
*برای خوشبو شدن فضای خانه و زیبا شدن سفره هفت سین می توانید
از عود و یا اسپری های خوشبو کننده استفاده کنید( .البته هر کدامشان
که برای خودتان خوشبوتر می باشد).
*می توانید تخم مرغ ها را در آب لبو یا آب سبزیجات مثل اسفناج یا
جعفری ،پوست پیاز ،آب انار و زرشک بجوشانید تا به رنگ های بنفش،
سبز و صورتی درآید.
*می توانید با استفاده از اسپری های رنگی طالیی یا نقره ای آنها را
یکدست رنگ کنید.
*تخم مرغها را با استفاده از کاغذهای زرورقی رنگی که به راحتی دور
با پنج گلبرگ درشت می توانید طرح زیبایی
آنها پیچیده می شود تزئین کنید و کنارهم قرار دهید.
روی سیب سرخ داشته باشید .برای این کار با نوک چاقو گلبرگ اولی را
برای سبزه هفت سینتان می توانید از سبزه کوزه ای استفاده کنید:
(کوزه سفالی کوچک 50 ،گرم بذرشاهی ،جوراب نایلونی نازک از موارد درشت،حالت دار و عمیق برش دهید و آن را جدا کنید.
گلبرگ های بعدی را نیز کمی کج و باالتر از قبلی برش دهید .به همین
مورد نیاز است).
کوزه سفالی تان را پر از آب کنید و یک روز بگذارید خوب خیس بخورد .سادگی برش زیبایی روی سیب تشکیل می شود.
بذر شاهی را هم یک شبانه روز خوب بگذارید که خیس بخورد و ژله
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به مناسبت  9فروردین سالروز والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار

حرفه پرستاری هم دنیا دارد ،هم آخرت را...

وقتی که صحبت از تنظیم مطلب به مناسبت والدت حضرت
زینب(س) و روز پرستار شد ،همه بچه ها بی کم و کاست معتقد بودند
که به جای نوشتن مقاله ،باید سری به دانشکده پرستاری و مامایی زد.
پرس و جو برای مصاحبه با پرستاری که در تمامی زمینه های زندگی
پیرو راه و رسم پرستاران واقعی باشد ،زیاد هم زمان نبرد .بانو اعظم
دبیریان عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی ،اهل تهران و
دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری از دانشگاه علوم
پزشکی ایران است .وی از افرادی است که در تمامی مقاطع حساس
کشور ،در صحنه حضور پیدا کرده است .در ادامه بخشی از مصاحبه
ای را که توسط مهناز آزاد ،آهو ضرغامی و حامد اسدیان ترتیب داده
شده است ،می خوانید...
به عنوان اولین سئوال می خواهم بدانم که اگر به گذشته بازگردید ،باز
هم پرستار می شوید؟ بله ،حتم ًا ،به شدت معتقدم حرفه های مرتبط
با علوم پزشکی به خصوص پرستاری هم دنیا را داره و هم آخرت رو؛
برای همین یا پرستار می شدم و یا یه حرفه دیگه از شاخه های علوم
پزشکی رو می خوندم.
می دانم که در زمینه شغلیتان،کتاب هم چاپ کرده اید؟ بله 32 ،جلد
کتاب ،تألیف و ترجمه کردم 3 .جلد هم در حال حاضر زیر چاپ دارم.
باالی  150مقاله در همایش های برگزار شده و مجالت چاپ شده
داخل و خارج از کشور هم ارائه دادم.
در دوران دانشجوئی فعالیت فرهنگی هم می کردید؟ اون موقع معاونت
فرهنگی نبود .من سال  57دانشجو شدم که انقالب اسالمی همون
سال پیروز شد و بعدش هم به خاطر انقالب فرهنگی دانشگاه ها
تعطیل شد .بع ِد بازگشایی دانشگاه ها و زمانی که ترم  3بودم ،شروع به
فعالیت در تشکل انجمن اسالمی ،بسیج دانشجویی و جهاد دانشگاهی
کردم .رئیس وقت دانشگاه ،با توجه به شناختی که از من داشت ،یه
روز من رو صدا کرد تو دفترش و ازم خواست که مسئولیت انجمن
اسالمی رو به عهده بگیرم و من هم با کمال میل پذیرفتم و از همون
سال مسئول تشکل انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده پزشکی و
دانشکده پرستاری دانشگاه خودم شدم .این عضویت هنوز هم ادامه
پیدا کرده و عالوه بر اون عضو بسیج کارکنان و بسیج جامعه پزشکی
هم هستم( .با لبخند)
اوضاع فعلی دانشجويان را چطور ارزيابي مي كنيد؟ به نظر شما چقدر
تفاوت بین دوران دانشجویی شما با دوران حاضر است؟ به نظرم نه
تنها اوضاع دانشجویان بلکه نسل جدید در کل(چه دانشجو و چه
غیر دانشجو) به نسبت گذشته خیلی فرق کرده .در نسل ما بچه ها
خودساخته بودن و زیر نظر مستقیم خانواده تربیت می شدن ،ولی اآلن
تربیت بیشتر توسط جامعه و رسانه شکل داده می شه و تموم این ها
باعث شده که فرزندان ما خود ساخته نباشن.
اولین حقوقی که گرفتید ،چقدر و از کجا بود؟ من از ترم دو و همون
دوران دانشجویی کار می کردم .اولین حقوقی هم که گرفتم سال58
بود 700 .تومن از یه بیمارستان خصوصی که خیلی هم برکت داشت.
یادمه اون رو ،هم خرج کردم و هم یه بخشش رو پس انداز.
از چه سالی تدریس را آغاز کردید؟ از سال ،63اول یه دوره همدان
بودم که بعد از یه سال برگشتم تهران و از همون موقع اینجا هستم و
تدریس می کنم و تو این مدت عالوه بر تدریس  12سال هم معاون
آموزشی و هم ریاست گروه شبانه دانشکده رو به عهده داشتم.
دوست دارید بازنشسته شوید؟ فکر می کنم هر چه زودتر بازنشسته
بشم بهتره ،چون شرایط یه کم برام سخت شده .االن اوضاع طوریه
که هر کس فقط خودش رو می بینه و کمتر سیستم رو در نظر می گیره
و این واقع ًا اذیت کننده است.

بی اغراق بگوئید :آیا محیط کارتان را دوست دارید؟ قب ً
ال محیط کارم
رو دوست داشتم ،اما اآلن فقط کارم رو دوست دارم و همه زندگیم هم
کارمه .زمان جنگ که تقریب ًا در اکثر حمالت بودم عشق به کار داشتم
و در آن مقطع با وجود سختی های زیاد رضایت کامل داشتم.
از زمان جنگ تحمیلی بگوئید ،شما از پرستارانی بودید که دواطلبانه
اعزام شدند؟ بله ،من ،خواهر و دو برادرم همزمان در جبهه بودیم و به
غیر از یک برادرم که سرباز بود ،ما سه نفر داوطلبانه رفتیم ،در جبهه
بیش از  2سال هم در غرب و هم در جنوب در بیمارستان شهید بقایی
فعالیت می کردم.
پدر و مادرتان مخالف حضورتان در جبهه نبودند؟ (می خندد) نه ،اص ً
ال،
شاید باورتون نشه ،ولی هر بار که من به خونه برمی گشتم ،فضای
دست کمی از منطقه نداشت .مادرم و تمامی اعضای فامیل
خونه هم ِ
در حیاطمون مشغول بسته بندی مواد غذایی ،درست کردن مربا ،جمع
آوری اقالم مختلف و ...برای ارسال به جبهه بودند.
یک خاطره از دوران جنگ برایمان بگوئید؟ همه کارایی که تو اون
زمان کردیم خاطرست(...با لبخند) اون موقع خیلی مرزبندی بین
وظایف نبود .هر کس هر کاری که از دستش بر میومد دریغ نمی کرد.
من بیشتر مسئول اورژانس بودم و مجروح ها رو هم جا به جا می کردم.
یه روز دیدم رزمنده ها هر مجروحی که می یارن ،به یه برانکارد
اشاره می کنن و می گن خواهر دبیری مراقب مجروح اون برانکارد
باش .ولی من به سمت برانکارد که نگاه کردم جز ملحفه های خونی
چیز دیگه ای نمی دیدم .خالصه بعد چند بار سفارش رفتم سمت
برانکارد و ملحفه رو پس زدم ،دیدم زیر ملحفه پسر بچه ای 13-14
ساله که روی مین رفته بود و فقط سر و تنه اش مونده بود بدون
دست و پا ،روی تخته .هنوز هم نگاه اون پسر
وقتی ملحفه رو کنار زدم جلوی چشم هامه...
(ناگهان منقلب می شود ،آهی می کشد ،بغض
می کند و اشک در چشمانش می نشیند)...
گفتم تو چرا چیزی نمی گی؟! گفت من مردنی
هستم ،به اون هایی برسین که احتمال می
دین زنده می مونن .خیلی عجیب بود ،حتی
تو اون حالت هم به فکر بقیه هم رزماش
بود ،من خیلی حالم بد شد ،دوئیدم که براش
رگ بگیرم ،دیدم هیچ جایی نمونده که رگ
داشته باشه جز ورید ژیگوالرش ،به هر سختی
بود از گردنش رگ گرفتم و یه سرم براش
وصل کردم ،این تنها کاری بود که از دستم
برمیومد ...ولی خب ،اون نوجوون چند دقیقه
بعد ،همون جا شهید شد.
شما به دلیل حضور مستمر و فعال در جنگ،
اخیراً جایزه ای هم در جشنواره فیلم پروین
اعتصامی گرفتید! بله ،همونطور که گفتم من
تقریب ًا در تمام طول جنگ در جبهه فعالیت
می کردم .برای این جشنواره هم مسئولین ذیربط استعالمی از وزارت
بهداشت کرده بودن ،که اون ها هم اسم من و  4نفر دیگه رو داده
بودن .مهم ترین ُحسنی که شرکت در این جشنواره داشت ،این بود
که  5تا همکار قدیمی همدیگه رو دوباره دیدیم و خاطره های گذشته
تازه شد(.می خندد)
واقع ًا اگر روزی دوباره جنگ شود ،مثل گذشته داوطلبانه شرکت
می کنید؟ بله ،برای من اولویت اعتقاداتمه ،که هیچ وقت تغییر نکرده.
اگه قرار باشه مفید واقع بشم برای انقالب اسالمی ،حتم ًا می رم؛ به
هر قیمتی که شده.
راجع به انقالب بگوئید ،آن زمان هم فعالیت می کردید؟ بله ،زمانی
که انقالب شد من و خانواده ام خیلی خوشحال شدیم .قبل از اون هم
تمام خانواده من درگیر مسائل انقالب بودن .سه برادرم حضور فعال در
این عرصه داشتن و من و خواهرم هم هر کاری از دستمون برمیومد
می کردیم .برادر کوچکم هم همون زمان شهید شد.
چطور شد که برادرتان به شهادت رسید؟  13آبان  57بود ،زمانی بود
که دولت حکومت نظامی اعالم کرده بود ولی خب ،هیچ کس گوشش
بدهکار نبود .همه مردم در حال تظاهرات بودند .هر سه برادرم هم در
اون زمان بیرون بودند .وقتی سربازها به مردم بی سالح حمله کردن،
دو برادر بزرگترم به عقب برگشتن و برادر کوچکم مجتبی که 13
سالش بود ،به بقیه می گه چرا عقب نشینی می کنین ،مگه اینا چی
کار می تونن بکنن؟ متأسفانه در همین گیر و دار یکی از نظامیان به

سمت مجتبی شلیک می کنه و  15تا تیر بهش اصابت می کنه( .بغض
می کند) تو اون زمان اجازه برگزاری هیچ مراسمی به ما ندادن و حتی
اجازه گریه کردن هم نداشتیم و چون رژیم هر کسی رو که شهید
می شد گمنام دفن می کرد ما مجبور شدیم برای این که دچار همچین
وضعیتی نشیم جنازه مجتبی را داخل صندوق عقب ماشین بگذاریم و
در یه شهرستان نزدیک تهران ،به صورت گمنام دفن کردیم .در حال
حاضر یک مدرسه و یک خیابان به نام مجتبی است.
الگوی شما در زندگی چه کسی است؟ خیلی ها (فکر می کند) ،خیلی
از انسان ها هستند که از اون ها الگو می گیرم ،ولی شاید بین این افراد
مرحوم آیت ا ...بهجت از همه برام مهم تره .در حقیقت از ایشان الگوی
اخالقی و اعتقادی می گیرم.
شما از اساتید طرح ارتقاء رابطه استاد-دانشجو هستید .نظرتان راجع به
این طرح چیست؟ بله ،درسته .من از ابتدای اجرای این طرح در اون
شرکت داشتم و در ابتدا  15دانشجو و در حال حاضر  13دانشجو رو
تحت پوشش دارم .به نظرم فلسفه ایجاد این طرح خیلی خوبه ولی در
اجراش مقداری نیاز به تجدید نظر داره .اساتید شرح وظایف خاصی
ندارن و شاید تو برخی موارد نسبت به انتخاب خو ِد اساتید هم باید یه
تجدید نظری بشه.
يك صحبت براي دانشجويان سال 1400؟ قدر خودشون را بدونن
و ارزش ها را حفظ کنن و به دین و ایرانی بودنشون افتخار کنن و
حرمت بگذارن.
اگر به گذشته برگرديد كدام عملكرد خود را اصالح مي كنيد؟ سعی
می کنم در کار صبورتر باشم ،چون فردی هستم که حساسیت زیادی
به کارم دارم و به خودم به خاطر این حساسیت ضربه زدم.

در اوقات فراغت خود چه مي كنيد؟ تقریب ًا اوقات فراغتم ُپره و اگه هم
داشته باشم برای خودسازی شخصی صرف می کنم .علوم دینیم رو
تقویت می کنم و یه خورده هم سعی می کنم پیاده روی کنم.
جذاب ترين فيلمي كه ديديد؟ خیلی کم فیلم می بینم (به نظرم اکثر
فیلم ها ،نه هدف دارن و نه نتیجه گیری)
جذاب ترين موسيقي كه شنيديد؟ در کل آثار دکتر اصفهانی رو
می پسندم.
جذاب ترين كتابي كه خوانديد؟ همه کتاب های دینی (کمی مکث
می کند :شما نمی دونین کتاب حماسه حسینی چه حس و حالی داره،
و یا نهج البالغه ،واقع ًا اگه به دقت خونده بشه برای هر چیزی یه
راهکاری نشون می ده).
یک جمله راجع به ایران بگوئید؟ وطنم ،خیلی دوستش دارم( .با لبخند)
دوست داشتید در کدام شهر این وطن زندگی می کردید؟ هر جایی غیر
از تهران( ،می خندد) ولی نمی تونم .چون همه زندگیم در این شهره.
صحبت پاياني ...دانشجویان علمشون رو باال ببرن و ضعف ها را
برطرف کنن و در یک مقطع نمونن و اکتفا به یک تخصص نکنن،
عالوه بر این سعی کنن اعتقاداتشون رو هم قوی کنن.
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مدیر چشم غره مي رود حرفش را تمام مي كند .تا مگر وقت به بقيه هم برسد .و فقط
من كه شناسنامه اش را ديدم مي دانم كه متولد سال  ...است!! بگذريم .نه؟ نگذريم؟
چه مي گويد؟ مث ً
ال مي گويد يادش بخير وقتي ما چسب بافتي را در دانشگاه اختراع
كرديم .رئيس جمهور شخص ًا ازمااااااااان تشكر كرد .طاقتم تمام مي شود مي گويم پس
} }ديگه اين جوگير مي ...بله؟ آقاي جوگير؟ بله...بله حق با شماست .كشمش شما جناب رئيس جمهور را از نزديك ديده ايد؟ ملتمسانه نگاهم مي كند و به تته پته
هم دم داره ..آقاي جوگير ديگه داره حرص من رو در مياره ...ميگه چرا تو صفحه ي ميفتد .تازه حرصم آن جايي در مي آيد كه مي دود ،مي رود تا به اتاق سردبير را يواشكي
تمیز کند و ساعتش را (كام ً
ال اتفاقي) همان جا ،جا مي گذارد.
تبريك مديران من نيستم ...من هم مي خوام عيد رو تبريك بگم ...ميگم « :آخه
} }حاال تو مناقصه برنده شده .نوش جونش .بهش مي گم برادر من آقاي جوگير
جوگير ..تو كه مدير نيستي ،سرپرست نيستي! با اون سيبيل هاي از بناگوش در رفته و
عينك يه لنگه ايت ».اي آقا ..جوگير گوشش بدهكار اين حرف ها نيست پاش رو تو يه عزيز .بال تشبيه اين بوفه ي دانشكده است .بال نسبت دانشجو ازش خريد مي كنه.
پنج توچاله؟ مگه
كفش كرده كه هر طور شده من بايد عيد رو تبريك بگم ،خودم هم مي دونم تالش هام آخه چاي دونه هزار تومن؟؟؟؟ مگه سر گردنه است؟ مگه ايستگاه ِ
بي فايده است .آقا جان :نرود ميخ آهنين در سنگ .باالخره بهش حالي مي كنم كه شما چي توش داره؟ يه ليوان آبجوشه با يه چاي كيسه اي و چند تا حبه قندُ .پ ِر ُپرش بشه
يك ستون ثابت واسه خودت داري .خب تبريكت رو همونجا بنويس .آدميزاده ديگه ...دويست تومن .نه سيصد تومن .تو بگو اص ً
ال پونصد تومن .چرا جوگير مي شي يهو؟ چاي
همه اش در حال طمع كردنه .كاري نداره االن جايگاهش چيه؟! همه اش مي خواد جاي رو مي دي اون قدر .بعدش كه مي بيني داد همه در اومده مياي سه ربع چاي مجاني
يكي ديگه باشه ..حاال به هر قيمتي .آخه اين كه نميشه ..تا يه ستون به اسمت نوشتن و مي دي؟ چه كاريه خب؟ يه قيمت متعادل بذار رو جنست تموم.
چهار نفر بهت تبريك گفتن كه نبايد جوگير بشي .بخواي جاي كس ديگه باشي كه....
} }در ادامه این ماجرا ،اگه فکر می کنید اعمال خارق العاده آقای جوگیر به
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} }اي بابا عجب اشتباهي كرديم ها! يادتان هست همين آقاي جوگير آمده
بود و خود را به زور در دفتر مجله جا كرده بود؟ يادتان هست كه هيچ كاري دستش
نمي داديم؟ اما خُ ب جوگير كارش را بلد است .نمي دانم چطوري شده كه نشسته است
جاي خانم منشي .نگاهش كن! دانشجو آمده جلوي ميزش ايستاده ،انگار نه انگار؛
پشتش را كرده به ارباب رجوع .بيچاره دارد چاي اش را هورت مي كشد .ببين چطور با
او حرف مي زند؟ جوگير است ديگر ...اين كار ها را او نكند پس چه كسي بايد بكند؟
گاهي سيني چاي را از دست همكار خدماتي اش مي گيرد تا ببرد دفتر آقای فالنی! مي
گويد تو بلد نيستي!!! گاهی هم در جلسه ها شركت مي كند!!! اظهار نظر؟ بَعععععله تا
دلتان بخواهد ...از سوابق مديريتي اش در سال  63شروع مي كند ،تا حاال و فقط وقتي

همين جا ختم می شه ،اشتباه مي كنيد! در هفته گذشته آقای جوگیر متوجه شد سقف
سرویس بهداشتی یک دانشکده ای چند ماهه كه ريخته و همون جوري مونده و كسي
كاري به كارش نداره! اال اين كه اميدوار باشي رو سر تو آوار نشه ،همين! البته از
تكنولوژي ها و پيشرفت هاي علمي در زمينه ي لوله كشي كه خبر دارين؟ پايپكس و
نايلكس و اينا! این دانشكده هميشه مبدعه! ولی نه به اندازه آقای جوگیر!! جوگیر طی
عملیات جوگیرانه ای سيستم جديد قابلكس رو پیاده مي كنه .با اين سيستم شما به
سقف مكان هايي مثل سلف ،يك قابلمه
راحتي مي تونين در هنگام چكه كردن آب از ِ
مسي زير اون بذاريد تا اون مشكل رو برطرف كرده باشيد .در شماره هاي بعدي در مورد
فوايد غذا پختن در ظروف مسي براتون توضيح مي دم!!!
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تهیه کننده :مهندس سیدحسین دالورپور مقدم
مهندس سپیده فاضلی طاهریان

شیرینی نوروزی؛ نان پنجره ای

نشاسته را آرام در شیر بریزید و روی شعله مالیم هم بزنید تا حل شود ،مواظب
در خانه ما بچه ها در درست کردن شیرینی های عید و به هم ریختن
آشپزخانه حسابی شریک هستند .این هم یک نمونه از شیرینی های ما باشید گلوله نشود .بعد بگذارید خنک شود.
تخم مرغ ها را در کاسه بشکنید و با چنگال بزنید .آرد را روی تخم مرغ الک کنید
که توی عید دیدنی ها حسابی پزش را می دهیم .شما هم امتحان کنید.
و با قاشق هم بزنید تا خمیر شود.
شیرینی بپزید و به هر مهمانی که تعارفش می کنید بگویید که آن ها را
مخلوط شیر و نشاسته را کم کم به خمیر اضافه کنید.
شما پخته اید.
در تابه مقدار زیادی روغن بریزید و بگذارید داغ شود .قالب نان پنجره ای را در
مواد الزم:
روغن داغ کنید بعد آن را بیشتر از نیمه در مایع فرو کنید و در روغن بگذارید .وقتی نان
 1پیمانه
			
آرد
از قالب جدا شد ،قالب را در بیاورید.
 1قاشق
		
پودر نشاسته
		
تخم مرغ
			
شیر
روغن مایع سرخ کردنی
خاک قند
قالب نان پنجره ای
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 1پیمانه

ویژه نامه نوروزی

وقتی نان خودش را گرفت ،پیش از آنکه رنگش تغییر کند از روغن در بیاورید و
روی حوله کاغذی بگذارید تا روغنش گرفته شود.
نان پنجره ای را در ظرف بچینید و روی آن خاک قند بپاشید.نوش جان!

رسم نوروزی در گذر زمان
بهار در راه است
یکی از مقدمات مهم و اصلی ایرانیان برای استقبال از سال
جدید «سفره هفت سین» است که بطور معمول ساعاتی
پیش از تحویل سال نو گسترده شده و سیزدهم فروردین
جمع میشود .عاملى که «نوروز» را از دیگر جشن هاى ایران
باستان جدا کرد و باعث ماندگارى آن تا امروز شد «فلسفه
وجودى نوروز» یعنی زایش و نو شدنى است که در طبیعت
دیده مى شود.نوروز از جشن های باستانی ایران است که
چون مبنای آن تازگى بخشیدن به طبیعت و روح انسان است،
پایدار و جاودان است .یکی از ارکان اصلی نوروز ،چیدن سفره
هفت سین برای جمع شدن بر گرد آن به هنگام تحویل سال
است .در بسیارى از منابع آمده است که «هفت سین» نخست
«هفت شین» بوده و بعدها به «سین» تغییر یافته است.
به طور مقدمه باید دانست که عدد «هفت» نزد ایرانیان قدیم
مقدس بود و به خاطر ستارگان هفتگانه یعنی «زهره ،مشتری،
عطارد ،زحل ،مریخ ،زمین و خورشید» عدد هفت را گرامی می
داشتند .نیاکان ما که زرتشتی بودند ،اعتقاد داشتند که عقل
مقدس یعنی «اهورامزدا» که به او «سپند مینو» نیز می گفتند،
شش وزیر بزرگ به نام «امشاسپندان» دارد که به معنای
مقدسان جاویدان است .این شش امشاسپند با «سپندمینو»
تشکیل (هفت سپند) می دهند .علت این که هفت سین به
راستی هفت سین است ،اشاره به هفت «امشاسپند» است و
چون کلمه «سپند» با سین شروع می شده ،روی این اصل
به عالمت آن هفت مقدس جاودانی ،چیزهائی در نظر گرفته
شده که هم با حرف سین شروع شده باشند و هم مورد استفاده
مثبت بشر واقع شوند.
ازهفت شین تا هفت سین
شمع ،شیرینى ،شهد (عسل) ،شمشاد ،شربت و شقایق یا شاخه
نبات ،اجزاى تشکیل دهنده سفره هفت شین بودند .برخى
دیگر به وجود «هفت چین» در ایران پیش از اسالم اعتقاد
دارند .در زمان هخامنشیان در نوروز به روى هفت ظرف
چینى غذا مى گذاشتند که به آن هفت چین یا هفت چیدنى
مى گفتند .بعدها در زمان ساسانیان هفت شین رسم متداول
مردم ایران شد و شمشاد در کنار بقیه شین هاى نوروزى،
به نشانه سبزى و جاودانگى بر سر سفره قرارگرفت .بعد از
سقوط ساسانیان وقتى مردم ایران اسالم را پذیرفتند ،سعى
کردند سنت ها و آیین هاى باستانى خود را نیز حفظ کنند
.در روزگار ساسانیان ،قاب هاى زیباى منقوش و گران بها از
جنس کائولین از چین به ایران وارد مى شد .یکى از کاالهاى
مهم بازرگانى چین و ایران همین ظرف هایى بود که بعدها
به نام کشورى که از آن آمده بودند «چینى» نامگذارى شد و
به گویشى دیگر به شکل سینى و به صورت معرب «سینى»
در ایران رواج یافتند .اجزایی که بر روی سفره هفت سین قرار
می گیرد عبارتند از :سیب ،سرکه ،سمنو ،سماق ،سیر ،سنجد
و سبزى (سبزه).
قرآن کریم در سفره هفت سین
ایرانیان به هنگام چیدن سفره هفت سین اولین و مهم ترین
موردی را که بر سفره قرار می دهند ،قرآن کریم است .ایرانیان
مسلمان به نشانه توکل و توسل به خداوند متعال در آغاز سال
و درخواست بهترین ها از خالق خویش قرآن را در بهترین
جای سفره قرار داده و پس از آن اجزای دیگر را می چینند .
فلسفه هریک از خوراکی ها
سمنو :نماد زایش و بارورى گیاهان است و از جوانه هاى تازه
رسیده گندم تهیه مى شود.
سیب :نماد بارورى ،زایش و سالمتی است.
سنجد :نماد عشق و دلباختگى است و از مقدمات اصلى تولد
و زایندگى.
سبزه :نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پیوند
او با طبیعت است.

سماق ،سرکه و سیر :نماد چاشنى و محرک شادى و سالمتی
در زندگى به شمار مى روند.
سکه :به نیت برکت و درآمد زیاد انتخاب و بر سفره هفت
سین می نشیند (.قابل ذکر است که هفت سین باید در صورت
امکان خوراکی باشد و در گذشته هم همین طور بوده است).
ساعت :نشانه گذشت زندگی است.
ماهی :نشانه حیات و زندگی است.
تخم مرغ :نمادی از نطفه و نژاد.
نقل ،شیرینی و آجیل :نمادی است از زایش ،تولّد ،بالندگی و برکت.
آینه :نماد روشنایى است و حتم ًا باید در باالى سفره جاى بگیرد.
آب :نشانه برکت و پاکی در زندگى است .
همچنین اسپند ،شاخه هاى سرو ،دانه هاى انار ،گل بیدمشک ،شیر
نارنج ،نان و پنیر ،شمعدان و ...را هم در این سفره جای داده اند.
چهارشنبه سوري ،جشن پيشواز نوروز
ايرانيان باستان نور را مظهر ايزدي مي دانستند و خورشيد و
آتش را به دليل آن که منابع نور و روشنايي بودند گرامي مي
داشتند .چهارشنبهسوري که از دو کلمهي چهارشنبه (منظور
آخرين چهارشنبهي سال) و سوري همان «سوريک» فارسي
و به معناي سرخ ميباشد و در کل به معناي چهارشنبهي
سرخ ،مقدمهي جدي جشن نوروز بود .مردم غروب هنگام،
بوتهها را به تعداد هفت يا سه (نماد سه منش نيک) روي هم
ميگذاشتند و خورشيد که به تمامي پنهان ميشد ،آن را بر
ميافروختند تا آتش سر به فلک کشيده جانشين خورشيد شود،
وقتي آتش شعله ميکشيد از رو َيش ميپريدند و ترانههايي که
در همهي آنها خواهش برکت و سالمت و بارآوري و پاکيزگي
بود ،مي خواندند .مراسمي چون بالگرداني ،کوزه شکستن و
اسپند دود کردن ،شال اندازي ،تخممرغشکني ،بخت گشايي،
گردو شکستن ،فالگيري ،پختن آش مراد ،قاشق زني و تهيه
آجيل چهارشنبهسوري از جمله رسوم نمادين جشن چهارشنبه
سوري بودهاست.
تحويل سال نو
به هنگام تحويل سال ،همه اعضاي خانواده جامههاي تازه
خود را پوشيده و دور سفره هفتسين گرد ميآمدند .پدربزرگ
و مادربزرگ در باالي سفره و پس از آنها پدر و مادر و
فرزندان در کنار سفره مينشستند .عقيده بر اين است که به
هنگام تحويل سال همگي بايد به آينه نگاه کنند و پس از
آن بزرگترين فرد خانواده قرآن را برداشته و اندکي از آن
را ميخواند .قبل از تحويل سال ،همه اعضاي خانواده دعاي
تحويل سال را بارها زير لب زمزمه ميکردند.
از ديگر عقايد اين بود که آينهاي را به صورت خوابيده در سفره
قرار داده و تخممرغي را روي آن قرار داده و ميگفتند که به
هنگام تحويل سال اين تخممرغ تکان ميخورد .اين عقيده
از آنجا سرچشمه ميگيرد که قدما ميگفتهاند کره زمين
بر روي شاخ گاوي قرار گرفتهاست و هر گاه که گاو خسته
ميشود ،کره زمين را از يک شاخش به سمت ديگر پرتاب
ميکند و اين مواقع همان زمان تحويل سال است .هنگام
تحويل سال توپي شليک ميشد که از صداي آن همه متوجه
تحويل سال نو ميشدند و آنگاه همگي به روبوسي مشغول
شده و فرارسيدن سال جديد را به يکديگر تبريک ميگفتند و
ن بزرگترها عيديهاي کوچکترها را که معمو ٌال
پس از آ 
سکه و يا اسکناس بودهاست ،از الي قرآن کريم درآورده و
به آنها ميدادند .پس از آن ،بسته به هنگام تحويل سال که
اگر روز باشد ،فوراٌ افراد کوچکتر فاميل به ديدن بزرگترها
رهسپار ميشدند و معمو ٌال ناهار يا شام روز اول عيد را در
منازل بزرگان خويش صرف ميکردند .قديم رسم بر اين بوده
که در روز اول عيد بايد رشتهپلو خورد تا به اين وسيله در سال
جديد سررشته کارها دستشان آمده و تا پايان سال از دستشان
خارج نشود .از دیگر غذاهای متداول سبزی پلو با ماهی بود.

تهیه و تنظیم  :آهو ضرغامی

سبزی پلو با ماهی
مرسوم است که در شب سال نو ،سبزی پلو با ماهی خورده
می شود .فلسفه خوردن این غذا نشان از بازیافتن نگین
سلیمانی در شکم ماهی و بازگشت سلطنت از دست دیو و
اهریمن به حضرت سلیمان(ص) است.
جشن آب ريزگان و سنت شست و شو
در سفره نوروزي و هفت سين ،آب از جمله اقالم عمده است.
در تمامي رسوم نوروزي (کاشت سبزه ،شست و شو ،غسل،
پاشيدن آب و سبزه به آب دادن) آب نقش مهمي ايفا ميکند و
در تمامي اين رسوم عقيده اي وجود دارد که براي سال جديد
باران و آب کافي که مظهر آباداني است آرزو کنند .در ميان
ايرانيان کهن مرسوم بوده است که هنگام سپيده دم نوروز،
مردم از خواب برمي خاستند و با آب قنات يا حوض خود
را شسته و گاهي با پاشيدن آب جاري ،خود را متبرک کرده
و از دفع آفات و باليا دور مي کردند .رسم آب ريزان نيز از
همين کار شست و شوي نشأت مي گيرد .گروهي گفته اند
علت اين کار آن بوده که زماني در ايران براي مدتها باران
نباريد و ناگهان باراني سخت باريدن گرفت .در آن زمان مردم
با پاشيدن آب در زير اين باران خود را متبرک مي کردند و
اين رسم از آن پس در ايران ماندگار شد و هر سال مردمان
در چنين روز با پاشيدن آب بر يکديگر ،باريدن باران را گرامي
مي دارند.
ششم فروردين ،نوروز بزرگ
روز ششم فروردين ماه نزد ايرانيان ،قرب و منزلت ويژه اي
داشت و آن را «عيد بزرگ» يا «نوروز بزرگ» نام نهاده
بودند و وقايع و حوادث گوناگوني را به آن روز نسبت داده
بودند .آن گروه از ايرانيان باستان که روز اول فروردين را روز
آغاز آفرينش مي پنداشتند ،معتقد بودند خداوند در اين روز از
آفرينش جهان آسوده شد .همچنين در باور اساطيري مردم
ايران زمين ،در اين روز کيخسرو که به پادشاهي رسيده بود
و از کار اين جهان غمگين گشته بود و آرزوي دنياي ديگر را
داشت ،موفق مي شود پس از 5روز عبادت به دنيايي ديگر
عروج کند .اين گروه از مردمان اين روز را روزي مي دانند که
سعادت را ميان مردم زمين تقسيم مي کنند و آن را روز اميد
نام نهادند.از ديگر وقايع نسبت داده شده به اين روز مي توان
به پيدايي ايران زمين در اين روز اشاره کرد .در چنين روزي
فريدون جهان را ميان سه پسرش سلم و تور و ايرج تقسيم
کرد.آرش کمانگير در اين روز مرز بين ايران و توران را با
پرتاب تيري تعيين کرد و جانش را در اين راه از دست داد .در
اين روز خداوند در پيکر انسان جان دميد .تمامي اين روايات
به ششمين روز فروردين نسبت داده شده است و از همين رو،
اين روز را «نوروز بزرگ» نام نهاده بودند.
سيزده بدر ،جشن بدرقه نوروز
جشن سيزده بدر از مهمترين رسوم مشترک در ميان تمامي
اقوام ايراني بوده است .ايرانيان غم و غصه و خمودگي را در
اين روز ناپسند مي دانستند و همگي با پناه بردن به طبيعت مي
خواستند سيزده بدر را هر چه زودتر پايان رسانده و به زندگي
عادي خود بازگردند .در روایتی دیگر روز سیزدهم فروردین
مردم برای دعوت سلیمان نبی(ص) به تخت پادشاهی از شهر
بیرون شدند و نه تنها عدد سیزده را عدد نحسی نمی شمردند،
بلکه بسیار میمون و مبارک می خواندند .رسم سبزه به آب
دادن در اين روز که نمادي از آباداني طبيعت و آب است از
جمله رسوم نمادين در روز سيزده بدر است .در این روز پسرها
و دخترهای جوان سبزه ها را گره می زنند (برای برآورده شدن
یا یافتن همسری مناسب) .اعتقاد بر این است که وقتی گره
سبزه ها باز شوند تمامی مشکالت حل می شود و آن ها به
آرزوی خود می رسند.
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تهیه و تنظیم  :مهندس مریم السادات ضیاء زاده
تعطیالت عید در راهه و خیلی از شماها از همین اآلن خودتون را برای تعطیالت آماده کردین ،مطمئن ًا برنامه های
زیادی هم دارین ...خیلی هاتون ترجیح می دین از این تعطیالت دو هفته ای برای سفر استفاده کنین و خیلی ها هم
(مثل خود من!) ترجیح می دن تعطیالت را صرف استراحت در منزل و گذراندن اوقات در کنار خانواده و اقوام کنن

و البته از خلوتی خیابان ها و پاکیزگی هوای تهران هم نهایت استفاده رو ببرن.
با توجه به ویژگی های طبیعی کم نظیر و فرهنگ غنی کشورمون انتخاب نقطه ای از این سرزمین پهناور برای
مسافرت نوروزی و صحبت در مورد آن واقع ًا کار سخت و دشواری بود ،بنابراین به این نتیجه رسیدم که چند شهر یا
استان را که معمو ًال در ایام عید استقبال بیشتری از آنها می شه معرفی کنم و بعد به معرفی نقاطی در اون استان ها
بپردازم که شاید کمتر با اون ها آشنا باشین .امیدواریم از تعطیالت عیدتون نهایت استفاده رو ببرین...

اصفهان؛ پایتخت فرهنگی ایران :

اصفهان یکی از شهرهای بزرگ و سیاحتی ایران است که در ایام نوروز با
استقبال فراوان هم وطنان عزیزمان روبرو می شود .سابقه تاريخ اصفهان
به قدمت تاريخ ايران است و از روزگاران کهن تا کنون به نام هایی چون
آپادانا ،اسپادنا ،اسپهبان ،سپاهان ،جی و  ...معروف بوده است .بعد از بازدید
از میدان نقشجهان ،مسجد امام ،مسجد شیخ لطف اهلل ،منار جنبان ،برج
کبوترخانه ،سبزه میدان ،کاخ چهلستون ،آتشگاه اصفهان ،کاخ عالیقاپو ،کاخ
هشتبهشت ،کلیسای وانک ،مدرسه چهارباغ ،پل چوبی ،پل مارنان ،سی و
سه پل یا پل اهلل وردیخان و پل خواجو و ..؛ که هرکدام دنیایی از زیبایی و
هنر را پیش چشمانمان می آورند بد نیست سری هم به قدیمی ترین بنای
تاریخی اصفهان یعنی مسجد جامع بزنید...

• مسجد جامع اصفهان :

یکی از افتخارات معماری این سرزمین و از مهمترین و قدیمیترین ابنیه
مذهبی ایران است .کاوش های باستان شناسی حاکی از آنست که احتما ًال
این مسجد در دوران پیش از اسالم ،مرکز مذهبی مهم شهر بوده و به
صورت یکی از آتشکدههای شهر کاربری داشتهاست .مسجد جامع اصفهان
با نقشه چهار ايوانی بنا شده و از آن جا که ابداعات هنری و معماری  15قرن
دوران اسالمی را در خود گرد آورده ،يکی از بهترين آثاری به شمار می رود
که در دنيای امروز شهرت دارد .چهار ايوان اطراف ميدان مشخص کننده
شيوه مسجد سازی ايرانيان است که پس از احداث آن در ساير مساجد نيز
رواج يافته است .نمای داخلی صحن مسجد و کاشيکاری های آن مربوط
به قرن نهم هجری است که احتما ًال مناره ها نيز مربوط به همين زمان
می باشند .به طور کلی بنای مسجد شامل :گنبد و چهل ستون های اطراف
آن (مربوط به دوران سلجوقیان) ،ايوان ها (که در آن کتیبه هایی از دوران
صفویه نیز یافت می شود) ،شبستان ها (زيباترين محراب گچ بری مسجد
که به مثابه گوهری تابناک از هنر ايرانی در جهان از شهرتی عظيم برخوردار
است در یکی از شبستان های مسجد جای دارد).

مازندران ،گیالن و گلستان؛ جاذبه های
طبیعی منحصر به فرد:

استان های شمالی کشور به علت وجود ویژگی ها و جاذبه های منحصر به
فرد طبیعی که به علت فاصله کم میان رشته کوه های البرز ،جنگل و دریا
شاهد آن می باشیم و البته نزدیک بودن به پایتخت ،هر ساله پذیرای تعداد
زیادی از گردشگران می باشد که در این میان سهم استان مازندران بیش
از باقی استان هاست است!
مناطقی چون پارک جنگلی سی سنگان ،دریاچه ولشت ،خانه نیما یوشیج،
قلعه بلده ،مجموعه فرحآباد ،دریاچه ساهون ،کاخ بابل ،کاخ صفی آباد ،عمارت
و باغ صفوی ،دریاچه عباس آباد و  ..در استان مازندران؛ کاخ اختصاصی ،سد
اسکندری (دیوار دفاعی) ،منطقه جنگلی نهارخوران ،مسجد جامع گرگان،
بازار قدیمی گرگان ،آشوراده ،میل گنبد قابوس(گنبد کاووس) ،برج رادکان
غربی ،پارک ملی گلستان و  ...در استان گلستان و آرامگاه میرزاکوچک خان،
شاپور رشت ،بقعه آقاسیددانیال ،آرامگاه دکترمعین ،تاالب انزلی ،پل
مدرسه 
آجری تمیجان ،،ماسوله ،پل خشتی لنگرود ،پارک آبی-خشکی زیبا و کم
نظیر بوجاق و  ...در استان گیالن و البته دریای زیبای خزر از جمله نقاطی
هستند که می توانید در سفر به استان های شمالی کشور از آنها بازدید کنید.

صفحه 30

ویژه نامه نوروزی

• قلعه رودخان :

قلعه رودخان نام قلعهای تاریخی در  ۲۰کیلومتری جنوب غربی شهر
فومن در استان گیالن است .برخی از کارشناسان ،ساخت قلعه را در دوران
ساسانیان دانستهاند و از آن جا که این قلعه تاریخی ،در کنار رودخانه ای بنا
شده ،به قلعه رودخان معروف است .اين قلعه مهم تاريخي كه مدت ها مركز
فرمان روايان گيالن بوده است ،از بزرگترين و باعظمت ترين دژهاي نظامي
		
گيالن و حتي ايران محسوب مي شود.
انتخاب مکان مناسب ،بهره گیری از مصالح مقاوم ،استفاده از شیوه های
مختلف معماری و ایجاد اشکال هندسی متنوع ،عظمت خاصی به این
مجموعه داده است .فرم کلی قلعه نامنظم است و از دو بخش شرقی و
غربی تشکیل شده است.
قلعه رودخان از دو بخش ارگ (محل زندگي حاكم و حرمسراي وي) و
قورخانه (محل فعاليت هاي نظامي وزندگي سربازان) تشكيل شده است.
دروازه ورودی ،چشمه ،حوض ،آب انبار و سردخانه ،حمام ،آب ریزگاه ،شاه
نشین و تعدادی واحد مسکونی که به وسیله برج و باروهایی محصور می
شوند ،در بخش غربی (ارگ) قلعه و دو برج بزرگ ،زندان ،تعدادی واحد
مسکونی و در اضطراری (دزد در) در بخش شرقی که بیشتر جنبه نظامی
داشته دیده می شود.

شیراز؛ مهد ادیبان ایرانی:

شیراز؛ شهر شعر ،ادب ،فرهنگ و هنر؛ شهر حافظ و سعدی و مصداق و
معرف یک شهر ایرانی! فرهنگ و ادب ایران زمین آن قدر با این شهر در
پیوند است که واقع ًا نمی توان ایران و زبان فارسی را بدون شیراز تصور کرد.
منطقه فارس و شیراز در طی گذشت ایام به نام های متفاوتی خوانده می
شده که از آن جمله می توان به پارسه ،تیرازیس ،دارالملک ،دارالعلم و ملک
سلیمان اشاره نمود .آستانه مطهر حضرت شاه چراغ(ع) ،باغ دلگشا ،باغ ارم،
باف عفیف آباد ،باغ زیبای جهان نما ،حافظیه ،سعدیه ،ارگ کریم خانی،
پاسارگاد-تخت جمشید و نقش رستم (در نزدیکی شیراز) ،دروازه قرآن،
مجموعه وکیل ،آرامگاه خواجوی کرمانی ،موزه پارس و ...مراکزی هستند
که مسلم ًا در سفر به شیراز حتم ًا از آنها دیدن خواهید کرد .اما شاید دوست
داشته باشید باغ نارنجستان و عمارت زیبای زینت الملوک را هم به این
لیست اضافه کنید!

• باغ و عمارت نارنجستان قوام:

باغ و عمارت قوام از مجموعه ارزشمند دوران قاجار در شیراز است و به
علت وفور درختان نارنج به باغ نارنجستان نامیده میشود .احداث این
باغ و مجموعههای آن بوسیله قوامالملک دوم در سال  1257هجری
شمسی آغاز و در سال 1267هجری شمسی به وسیله فرزندش محمدرضا
قوامالملک تکمیل گردید .عمارت اصلی با ایوان دو ستونه در قسمت شمالی،
با شیوة معماری دورة زندیه در دو طبقه و یک زیرزمین میباشد .ستون های

ایوان بزرگ از سنگ مرمر یکپارچه ،با بدنهای استوانهای و سرستون های
دارای مقرنس تشکیل شده است و اولین بنایی است در شیراز که سقف
آن با پوشش فلزی مثل شیروانی پوشش داده شده است .در وجه غربي
نارنجستان قوام ،به فاصله يك كوچه ،سراي زينت الملوك (اندروني) قرار
دارد كه به وسيله يك راه زيرزميني به هم پيوسته اند .در حياط عالوه بر
سنگ های حجارى شده و مشبک ،دو باغچه زيبا و حوض بزرگ و کوچک
مشاهده مىشود .اين ساختمان در سه ضلع داراى زيرزمين بسيار وسيع و
گستردهاى است که امروزه از آن به عنوان نگارخانه و گنجينه تاريخ پارس
استفاده مىشود .اين گنجينه در برگيرنده تنديس بيش از چهل نفر از بزرگان
و نام آوران پارس به شيوه مومي ،سنگ و چوب است .گذري است كوتاه
بر تاريخ پارس كه در برگيرنده دوران ايالمي ،هخامنشي ،ساساني ،اسالمي:
آل بويه ،اتابكان ،صفويه ،زنديه ،قاجاريه و همچنين دوران معاصر می باشد.

مشهد؛ هم زیارت ،هم سیاحت:

منطقه توس که مشهد کنونی در آن واقع است تاریخی دیرینه دارد .جایی
که اکنون به نام شهر توس معروف است و آرامگاه فردوسی ،حماسه سرای
نامدار ایران در آن قرار دارد ،تنها بخشی از توس قدیم است ،که بقایای
ارگ و باروی نیمه ویرانی که مردم آن را قصر مأمون می خوانند و بنای
بزرگی که به بقعه هارونیه مشهور شده ،در آن پیداست .این محل ،در حال
حاضر حدود بیست کیلومتری شمال غربی شهر مشهد است .در قرن هفتم
هجری که شهر توس به دست مغوالن ویران گردید ،جمعیت آن سامان
رو به سوی مشهد آوردند و به تدریج بر وسعت و آبادانی این شهر افزودند
و هم اکنون شهر مشهد به علت وجود هشتمین اختر تابناک والیت علی
ابن موسی الرضا(ع) یکی از بزرگ ترین شهر های ایران و از مراکز مهم
گردشگری کشور محسوب می شود .مسجد گوهرشاد ،قلعه رباط شرف،
کالت نادری ،کاخ خورشید ،آرامگاه فردوسی (در توس) ،آرامگاه خواجه
ربیع ،آرامگاه اباصلت ،آرامگاه نادر ،آرامگاه غزالی ،آرامگاهخواجهمراد ،مدرسه
نواب ،خانه ملک ،مدرسه باالسر ،کتیبه خان تاشی ،کتیبه نادری ،آرامگاه
کمال الملک -آرامگاه حکیم عمرخیام و آرامگاه شیخ عطارنیشابوری(در
نیشابور) از جمله اماکن تاریخی و مذهبی هستند که در سفر به این خطه
می توانید از آن ها دیدن کنید.

• کالت نادری:

باغ کالت نادری در شهر کالت ،شمال شرقی مشهد و در نزدیکی این
شهر ،در بستری کوهستانی ،در میان دو رشته کوه در استان خراسان رضوی
قرار گرفته است .وضعیت کامال کوهستانی منطقه کالت نادر که بطور
طبیعی از دیرباز همچون بارویی بلند وتسخیر ناپذیر در مقابل مهاجمین قرار
داشته است ،شرایط کامال امنی را برای زندگی در درون خود فراهم می
نموده ،همواره مورد توجه سرداران وجنگاوران قرار داشته است .مجموعه
باغ و عمارت خورشید به دستور نادر شاه افشار جهت اقامت خود و خزانه
ای برای جواهرات و غنائم ساخته شد .این قصر در میان باغی بزرگ به
شیوه باغهای ایرانی بنا شده ،اما ساختمانش تلفیقی است از معماری ایران
و هندوستان؛ عمارت خورشید در وسط باغ بزرگی در سه طبقه قرار دارد.
این کاخ مجموع ًا دارای  12اتاق می باشد که داخل هراتاق نیز تزئیناتی از
نقاشی و گچ بری دیده که در این میان ،تصاویری از شاهزادگان نادری نیز
به چشم می خورد .در وسط این بنای هشت ضلعی ،برج استوانه ای مانند،
در دو طبقه قرار دارد که محل اقامت شاه و خانواده اش بوده است .زیبایی
این کاخ بیشتر در آرایش نمای خارجی کنگره دار ساختمان است که در آن
معماری مغولی  -هندی به چشم می خورد.

820

کد بهترین مقاله را پیامک کنید
سامانه پیامک 30007469

تهیه و تنظیم  :صادق فنائی

َرنگو ()Rango؛

مارمولکی دوست داشتنی

کارگردان:گور وربینسکی (کارگردان سه قسمت
نخست «دزدان دریایی کارائیب») ،نویسنده:
جان لوگان ،تولید :شرکت پارامونت با همکاری
شرکت «صنعت نور و جادو» (& Magic
 ،)Light Industrialو با صدای جانی دپ
در نقش رنگو

«رنگو» یک انیمیشن منحصر به فرد و تولید سال
َ
 2011امریکا در ژانر وسترن و کمدی است که
پیش از این به سختی می توان نمونه ای مانند آن
را در دنیای انیمیشن یافتَ .رنگو مارمولکی دست
و پا چلفتی و خانگی است که طی اتفاقی گم شده
و وارد شهر بسیار خشک و بی آبی می گردد ،در
حالی که عالوه بر خشکسالی ،موجودات مختلفی
از راه های گوناگون آن جا را تهدید می کنند.
اتفاقات بسیار جالب و خنده داری با ورود رنگو
به این شهر روی می دهد که دیدن این انیمیشن
را برای بزرگساالن نیز جذاب می نماید ..از لحاظ
گرافیکی نیز رنگو یکی از بهترین کارها تا به امروز
به حساب می آید .الزم به ذکر است این فیلم
حدود 2ماه پیش با دوبله ای بسیار جذاب توسط
اساتید دوبله ی ایران ،روانه ی شبکه ی خانگی
شده است.

یک فیلم ایرانی خاص
نویسنده و کارگردان :محمدهادی کریمی ،تهیه
کننده :علی لدنی ،بازیگران :شهاب حسینی ،آنا
نعمتی ،فرخ نعمتی ،کوروش تهامی ،خاطره اسدی،
امیرحسین آرمان و هنگامه قاضیانی
«برف روی شیروانی داغ» ملودرامی اجتماعی است
که پس از فیلم های «غیر منتظره» و «امشب
شب مهتابه» ،سومین ساخته ی محمدهادی
کریمی می باشد و به قضاوت اکثر منتقدان ،نسبت
به دو ساخته ی پیشین او از ساختار بصری و روایی
محکم تری برخوردار است.
داستان این فیلم ،با مرگ مشکوک و تراژیک
شاعری مشهور آغاز می شود که با مرگش اثری
رازآلود از او به جا می ماند و پرسش هایی را در
ذهن نزدیکان او ایجاد می کند بدنه ی اصلی
داستان ،درواقع ماجرای روابطی است که این
شاعر گوشه نشین در دوره های مختلف زندگی
اش داشته و وی را تنهاتر کرده است.
«برف روی شیروانی داغ» در بیست و نهمین دوره
ی جشنواره ی فیلم فجر (سال  )1389نامزد سه
جایزه در زمینه های بازیگری برای «فرخ نعمتی»
و «آنا نعمتی» و همچنین تدوین برای «حسین
غضنفری»شد.

گنجشکهانقطه
گنجشک سر خط
نویسنده :ظريفه روئين /تعداد صفحات /116 :انتشارات سوره مهر/
قیمت 1800 :تومان /چاپ سوم /1390 :شمارگان 2500 :نسخه
کتاب «گنجشکها نقطه گنجشک سر خط» ،نوشتة ظريفه
روئين ،شامل چندین داستان کوتاه است؛ عنوان این کتاب از
نام نخستين داستان اين كتاب گرفته شده است که  14داستان
ديگر با عناوین« :اطلسيها ،لحظههاي سوخته ،بيستوچهار
پله تا ،...يكي از همين روزها ،بگذار همهچيز خراب شود ،باد كه
بيايد ،ماهي تنگ بلور ،مثل بچهها ،آخرين سهشنبه و  » ...همگي حجم و اندازهاي تقريب ًا مشابه دارند ،با
درونمايهاي مشترك و نزديك به هم.
نخستين داستان این کتاب ،ماجراي دختر جواني را روايت ميكند كه از نظر رفتاري و نوع نگاه با
والدين خود اختالف دارد و عدم درك دختر از طرف پدر و مادر ،تأثيري عميق و عجيب بر شخصيت او
ميگذارد...
در بخشی از کتاب آمده :گنجشکها با جيکجيکشان خانه را روي سر گذاشتهاند .تو از صداي آنها لذت
ميبري .مادر به اعتراض ميگويد« :واي سرم رفت ».و تو را نگاه ميکند.
ميگويي« :مامان اگه يه خواهر يا برادر داشتم خيلي خوب ميشد!»
مادر ميخندد.
ـ ما ،به غير از پدر و مادر ،خواهر و برادرت هم هستيم...
از ظریفه روئین پیش از این کتاب های «گزیده ادبیات معاصر ،مجموعه داستان»« ،نوه های ننه رعنا»،
«استاد فضایلی»« ،باغ شیشه ای» و ...منتشر شده است.

( :) Redemption Shawshank The
رتبه نخست معتبرترین سایت سینمایی جهان

نویسنده و کارگردان :فرانک دارابونت ( براساس
رمانی از «استیون کینگ» به نام «ریتا هورث
و فرار از زندان») ،تهیه کننده :نیکی ماروین،
موسیقی :توماس نیومن ،توزیع کننده :کلمبیا
پیکچرز در سپتامبر سال  ،1994بازیگران :تیم
رابینز (اندی دوفرین) ،مورگان فریمن (رد) ،باب
گونتن (نورتن) ،کلنسی برون (کاپیتان هادلی)،
ویلیام سدلر ( هی وود)
این فیلم اولین ساخته ی «فرانک دارابونت» است
که بعدها «مسیر سبز» را در َ « ،1999م ِجستیک»
را در  ،2001و «مه» را در  2007نیز از او دیده ایم.

«رستگاری در شائوشنک» داستان بانک دار نسبت ًا
موفقی به نام «اندی دوفرین» است که به اشتباه
به جرم قتل همسرش به حبس ابد در «زندان
شائوشنک» محکوم می گردد .او در زندان با
فضایی پر خشونت مواجه می شود .بنابراین تالش
بسیاری می کند که شرایط را به آرامی بگذراند؛
ولی هربار به دالیلی موفق نمی گردد و تصمیم
می گیرد روند گذران زندگی خود را تغییر دهد .از
طرفی با زندانی سابقه دار و محکوم به حبس ابدی
به نام «رد» آشنا می شود که به کار قاچاق کاال
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در این شماره تصمیم گرفتیم به مناسبت
عید نوروز و با توجه به تعطیالت ،در
کنار فیلم ها و سریال های تلویزیون در
این ایام ،سه گزینه پیشنهاد بدهیم؛ و
در این پیشنهاد ها سلیقه های گوناگون
را در نظر بگیریم...

از بیرون به داخل زندان مشغول است و با او طرح
دوستی می ریزد .این پیوند سرآغاز اتفاقات بسیار
جالبی در این زندان مخوف است که مطمئن ًا از
مشاهده ی آن لذت خواهید برد .چرا که این فیلم
در سایت ( IMDBمعتبرترین سایت سینمایی
جهان) از بین  250فیلم برتر تاریخ سینما و در
جامعه ی آماری حدود  550000نفر از سینما
دوستان سراسر دنیا ،هم چنان رتبه ی نخست را
دارد .در جایی که فیلم شاهکار «پدرخوانده » 1
رتبه ی دوم را داراست!
«رستگاری در شائوشنک» در سال  1995نامزد
 7جایزه اسکار ( بهترین فیلم ،بهترین بازیگر اول
مرد ،بهترین فیلم نامه ،بهترین موسیقی متن،
بهترین فیلم برداری ،بهترین صدابرداری ،بهترین
تدوین) شد و از جشنواره های معتبر مختلف 12
جایزه را کسب کرد.
الزم به ذکر است این فیلم ،سال گذشته در
شبکه ی نمایش خانگی وارد بازار شد و توسط
شبکه  4سیما ی جمهوری اسالمی ایران نیز
پخش گردیده است.

کد بهترین مقاله را پیامک کنید
سامانه پیامک 30007469

تهیه و تنظیم
سمانه ضرغام

هندی قالبی
نویسنده :عباس خضر /ترجمه :الهام مقدس /انتشارات ایران
بان و نشر قطره /چاپ اول  153 /1390صفحه 3800 /تومان
«هندی قالبی» داستان پناهجوی جوان عراقی است
که نمی تواند ظلم و استبداد صدام حسین و فضای رعب
آور حکومت او را تاب بیاورد و به همین دلیل در میانه جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران از کشورش می گریزد و به صورت
غیر قانونی ،سفر به نیمی از دنیا را تجربه می کند.
از آنجا که این رمان ،داستان جوانی عراقی را روایت
می کند ،فضای داستان برای مخاطب ایرانی بسیار آشناست.
«هندی قالبی» دست نوشته ای است به زبان عربی که با زبانی طنز ،ما را با مردمی آشنا می کند که
شاید آنها را نشناسیم ،اما در میان شخصیت های داستانی ،احساس غربت هم نخواهیم کرد.
در این داستان ،نویسنده نگاهی دارد به خاطرات جنگ عراق علیه ایران و ترجمه این اثر باعث می
شود مخاطب ایرانی ،از دید یکی از مردم کشور همسایه ،به جنگ تحمیلی هشت ساله بنگرد .رنج مردم
ایران و عراق و دربه دری های پناه جویان سرگردان از موضوع های اصلی روایت شده در این کتاب است.
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