،

،

شناسنامه

«السالم عليك يا أبا عبد اهلل الحسين»
سالم بر تو اى ابا عبد هَّ
سید اوصیا؛
الل؛ سالم بر تو اى فرزند رسول خدا؛ سالم بر تو اى فرزند امیر المؤمنین و اى فرزند ّ
سیده زنان اهل عالم؛ سالم بر تو اى کسى که از خون پاک تو و پدر بزرگوارت خدا انتقام
سالم بر تو اى فرزند فاطمه زهرا ّ
مىکشد؛ و از ظلم و ستم وارد بر تو دادخواهى مىکند .سالم بر تو و بر ارواح پاکى که در حرم مطهرت با تو مدفون شدند .بر
جمیع شما تا ابد از من درود و تحیت و سالم خدا باد .تا شب و روز در جهان بر قرار است .اى ابا عبد هَّ
الل همانا تعزیتت (در
عالم) بزرگ و مصیبتت در جهان بر ما شیعیان و تمام اهل اسالم سخت و عظیم و ناگوار و دشوار بود .و تحمل آن مصیبت
بزرگ در آسمانها بر جمیع اهل سموات نیز سخت و دشوار بود .پس خدا لعنت کند امتى که اساس ظلم و ستم را بر شما
اهل بیت رسول بنیاد کردند و خدا لعنت کند امتى را که شما را از مقام و مرتبه (خالفت) خود منع کردند و رتبه هایى که
خدا مخصوص به شما گردانیده بود ،از شما گرفتند...
• کربال بلوغ عاطفه و اندیشه است ،هر کس به بلوغ فکری و عاطفی برسد ،عاشورایی است.
• کربال بهشت زمین است با قلبهای سوخته ،خیمههای آتش گرفته و آسمان داغ سوزان ،آری بهشت در آتش متولد
میشود.
• ره آورد مطالعهی تاریخ ،بهت و شگفتی است ،تاریخ ،خود مبهوت و شگفتزدهی یک روز خویش است؛ «عاشورا»
• میدانی حسینی شدن ،یعنی سرخ پر کشیدن؟!
• تاریخ ،چنین روزی را از روزنههای عبور زمان ،سخت به انتظار نشسته بود .و امروز ،سرخترین آیه خلقت ،با دستان
عشقآفرین خداوند ،به نمایش گذاشته میشود.
• مظلومان ،شادمان خواهند شد.
• کسی آمده است از آن سوی درهای بسته تاریخ ،بوی عطر شهادت میدهد ...آمده است تا روح خداوند را در نگاه
انسانیت را بیشتر از پیش ،افتخار میکند.
آسمانیاش به خلق نشان بدهد .کسی میآید که «انسان» از حضورش،
ّ
• آسمان ،انباشته از آیههای شیرین عروج است.
• حسین آمده است و اینک ابتدای عاشوراست.
اینک اینجا کربالست و قیام از اکنون آغاز شده است...
صفحه2
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گلبانگ(ماهنامه فرهنگی -خبری -اجتماعی)
سال دوم -شماره  – 16آذر  -1391تیراژ 1500
صاحب امتیاز :معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مدیر مسئول و سردبیر :دکتر علی رمضانخانی
مدیر اجرایی :مهناز آزاد
هیأت تحریریه :آهو ضرغامی ،حامد اسدیان ،سمانه ضرغام،
مهندس مریم السادات ضیاءزاده ،حجت االسالم والمسلمین
رضاعلیمحمدی ،مهندس سیدحسین دالورپورمقدم ،مهندس
سپیده فاضلی طاهریان ،فرشته میرزائی و دکتر احمدجوانمرد
هیأت تحریریه دانشجویی :صادق فنائی ،سینا توکلی ،علی
قادری حمیدی ،مریم محسنی ،آرزومسیب زاده ،مرتضی رحمتی،
هانیه مالمیر
عکس :مسعود آقایی
طراحی جلد :مجتبی جباری
صفحه آرا :حسین میرزا زاده ،کاوه پژوهان
چاپ :کانون فرهنگی طالیه
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا) :مرضیه تحسینی،
قاسم حاتمی میالجردی ،زهراحسینی راد ،علیرضا خداداد،
زهراسلمان نژاد ،غالمرضاشکاری ،مرضیه مهریزی،
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
تلفن22439838-23872352 :
نمابر22439842:
انتقادات و پیشنهادهای خود را از طریق پیامک و یا پست
الکترونیکی نشریه با ما در میان بگذارید.
سامانه پیام کوتاه30007469 :
پست الکترونیکیGolbang@sbmu.ac.ir:
چاپ مقاالت و گفتگوها به منزله تأئید آنها از سوی مجله
نیست ،بلکه صرف ًا انعکاس نظریات مختلف است.
هر گونه برداشت از مطالب مجله منوط به کسب اجازه کتبی
است.
مطالب و عکس های ارسالی عودت داده نمی شود.
جهت اشتراک نشریه با ما تماس بگیرید.

کاروان ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی مقام نایب قهرمانی دهمین المپیاد
ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم
پزشکی کشور را به خود اختصاص داد.
طبق اعالم رسمي وب سايت دهمين المپياد ورزشي
دانشجويان پسر دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ،كاروان
ورزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در پايان دهمين
المپياد به مقام نایب قهرماني نائل آمد .در این دوره از رقابت ها
که به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزارشد ،كاروان
ورزشي دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي شهیدبهشتی
با کسب  9مقام قهرمانی 9 ،مقام نایب قهرمانی و  7مقام
سوم ،در مجموع با  174امتياز در جایگاه دوم جدول رقابت
ها قرار گرفت و مقام دوم را از آن خود کرد.
تیم کشتی اعزامی دانشگاه در این دوره از مسابقات با کسب
 5مدال و  53امتیاز بر سکوی نخست تیمی این دوره از
مسابقات ایستاد و برای اولین بار در تاریخ  10دوره از المپیاد
توانست رکورد باالترین امتیاز را شکسته و نام پرآوازه شهید
بهشتی را پر افتخارتر جلوه کند.
همچنين تیم اعزامی دانشگاه در رشته های تيمي كاراته،
تيمی تنيس روي ميز ،دوبل تنيس روي ميز ،انفرادي تنيس
روي ميز و دوي  200متر به مقام قهرمانی دست یافت.
این کاروان در رشته های انفرادي و دوبل تنيس روي ميز،
دوي  100متر ،دوی چهار در  100متر امدادي و تکواندو نیز
مقام دوم را کسب کرد و در رشته تکواندو نیز دو مقام سوم
را نیز از آن خود کرد.
گفتنی است دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران با  186امتياز،
دانشگاه علوم پزشكي شیراز با  167امتياز جايگاه هاي اول و
سوم را به خود اختصاص دادند.
مقامهاي كسب شده توسط كاروان ورزشي دانشجويان پسر
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي:
 مقام قهرماني تيمي كشتي و شكستن ركورد امتيازات در 10دوره المپيادها
 مقام قهرماني تيمي كاراته مقام قهرماني تيم تنيس روي ميز مقام قهرماني دوبل تنيس روي ميز مقام نايب قهرماني دوبل تنيس روي ميز مقام قهرماني انفرادي تنيس روي ميز مقام نايب قهرماني انفرادي تنيس روي ميز مقام قهرماني دوي  200متر مقام نايب قهرماني دوي  100متر مقام نايب قهرماني دوي  100x4متر امدادي يك مقام نايب قهرماني و دو مقام سومي تكواندو مقام نايب قهرماني تيم بسكتبال مقام سوم تيمي مسابقات شطرنج مقام چهارم تيمي مسابقات شنا مقام پنجم تيمي مسابقات واليبال و تكواندو -مقام ششم تيمي مسابقات دو و ميداني

تیم دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشتی بر فراز سکوی
نایب قهرمانی
دهمین المپیاد ورزشی
دانشجویانپسردانشگاههای
سراسر کشور

تیمعلومپزشکی:
بازهم:
هید بهشتی!!...
فقط ش

آذر 1391

صفحه3

مهر  84ای ها هم
دانش آموخته
شدند...

به همت مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه و همچنین روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه مراسم بزرگ جشن دانش آموختگی دانشجویان پزشکی ورودی مهر  84دانشگاه در
تاریخ پنج شنبه  11آبان ماه در مرکز همایش های بین المللی امام خمینی(ره) برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور دکتر ابوالقاسمی رئیس دانشگاه ،دکتر سعیدی از اساتید برجسته و عضو هیئت علمی دانشگاه،
دکتر قدیانی مشاور اجرایی و مدیر حوزه ریاست دانشگاه و دکتر جوانمرد مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه برگزار
گردید ،دانش آموختگان این دوره از رشته پزشکی به همراه خانواده هایشان حضور به هم رساندند.
در ابتدای این جشن ،دکتر جوانمرد ضمن خوشامدگویی ،خیر مقدم و تبریک اعیاد قربان و غدیر به حاضرین اظهار داشت:
جا دارد در این جلسه به شما عزیزان تبریک عرض کنم ،او ًال به اساتید بزرگوار و ثانی ًا تبریک خاصی به والدین گرانقدر
و همچنین یکایک دانش آموختگان عزیز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که این مراسم به آن ها تعلق دارد .وی
در ادامه افزود :محیط علم و علم آموزی در دانشگاه یک محیط مقدس ،فرهیخته و ارزشمند است و نگاه به این محیط
هم یک نگاه خاص و ویژه است .وی ضمن اشاره به این موضوع که شاخص فارغ التحصیالن در دانشگاه ،دانشجویان
پزشکی هستند ،بیان نمود :جریان دانش ورزی تا هنگام عبور از این صراط ادامه دارد و شما عزیزان امشب فارغ التحصیل
نمی شوید و همچنان دانش آموخته هستید و این آغازی است برای تحوالت شما در آینده.

در بخش دیگری از این مراسم دکتر ابوالقاسمی ضمن تبریک عید قربان و عید غدیر اظهار داشت :این دو عید سعید از اتفاقات خیلی مهم در بین ما شیعیان است که در آن روز رسالت
نبی مکرم اسالم به اتمام رسید و پیامبر اسالم آنچه را که در آن روز باید می گفت را گفت و شکی را برای فرقه های مسلمانان باقی نگذاشت .وی در ادامه گفت :تکمیل دین هم به روز
عید غدیر خم بر می گردد و انتخاب شایسته (والیت و امامت امیرالمومنان حضرت علی علیه السالم) هم در این روز بزرگ به ثمر می رسد .رئیس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان
خود ،گفت :شما دانش آموختگان باید قدر خودتان را بدانید ،چرا که جزو نخبگان جامعه هستید و در دستیابی به این جایگاه باید از خانواده های خود قدردانی کنید و همچنین سپاسگزار
اساتید خود باشید؛ چرا که اگر این اساتید پیشکسوت نبودند رشته پزشکی هم نبود .وی درادامه سخنان خود با بیان این نکته که نهج البالغه گنجینه ای است کامل برای ما مسلمانان،
که در آن مطالب بسیاری را در عرصه جامعه خواهند یافت ،افزود :در حرفه پزشکی با مردم و مردمی باشید و وفادار به اخالق حرفه ای چرا که زکات ما علم ماست و باید آن را در اختیار
دیگران قرار دهیم و نگاه همه جانبه به سالمت مردم داشته باشیم .رئیس دانشگاه همچنین اذعان داشت :آنچه که استادان در کتاب های پزشکی به شما آموختند را ترویج کنید ،در کنار
مطالعات پزشکی خود مطالعات غیر پزشکی هم داشته باشید و این همان پزشکی است که ما می خواهیم .دکتر ابوالقاسمی در خاتمه سخنان خود افزود :در پزشکی بحث ،خدمت به مردم
است و همه کارها خوب است اما پزشکی جزو کارهای نیک است و آن چیزی که بیشتر اهمیت دارد این است که ما برای خدمت به مردم آفریده شدیم پس باید نیت خیر نسبت به مردم
داشته باشیم.
در ادامه این مراسم دکتر سعیدی عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار داشت :پشتکار داشتن ،همت بلند داشتن و پر کاری کردن از وظایف دانشجویان است .وی همچنین تأکید کرد :از خودتان
بیشتر از آنچه انتظار است مایه بگذارید ،دوستان ،آشنایان و همکالسی های خود را تا آخر حفظ کنید و برایشان قدم های موثری بردارید.
در بخش دیگری از این مراسم ،دانشجویان شرکت کننده تندیس و لوح دانش آموختگی خود را دریافت نمودند .سپس دکتر ابوالقاسمی ضمن قرائت سوگند نامه پزشکی ،مراسم تحلیف
دانش آموختگان را به جا آورد .ضمن این مراسم دانش آموختگان سوگند یاد کردند که همواره در خدمت بیماران بوده ،از تضییع حقوق آن ها خودداری نموده و حقوق مادی و معنوی
آنان را رعایت نمایند.
پخش نماهنگ خاطرات دانشجویی از دیگر برنامه های این مراسم بود.

صفحه4
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برگزاری جشن بزرگ «قربان تا غدیر» توسط
کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه
جشن بزرگ «قربان تا غدیر» با حضور دکتر
رمضانخانی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و
جمعی از مسئوالن دانشگاه و دانشجویان در مرکز
همایش های بین المللی امام خمینی(ره) دانشکده
پزشکی برگزار شد.
در این مراسم که دکتر حاجی فرجی رئیس دانشکده تغذیه،
دکتر جوانمرد مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ،دکتر
مسلمی فرد رئیس دفتر بازرسي ،ارزيابي عملكرد و رسيدگي به
شكايات دانشگاه ،حجت االسالم والمسلمین خاکی کارشناس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر ،تعدادی از مسووالن،
مدیران و جمع کثیری از دانشجویان نیز حضور داشتند ،ابتدا دکتر
جوانمرد مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ضمن تبریک
اعیاد بزرگ قربان و غدیر خطاب به حاضران گفت :عید قربان ،در
واقع قربانی کردن همه بدیها از نفس اماره است و انشاءا ...که شما
عزیزان از نفس اماره به نفس مطمئنه رسیده باشید.
وی افزود :عید سعید غدیر در حقیقت عید بزرگ والیت و سیادت
مسلمانان و تمامی شیعیان جهان است  .اهمیت این عید بزرگ از
این روست که والیت امیرالمونین(ع) به فرموده حضرت حق شکل
می گیرد و توسط پیامبر اسالم (ص) اعالم عمومی می شود.
وی در خاتمه سخنان خود ضمن تبریک عید والیت گفت :انشاءا...
تمامی ما مسلمانان از هر مکتب و مذهبی که هستیم ،از پیروان و

شیعیان راستین امیرمومنان (ع) باشیم.
در ادامه مراسم حجت االسالم والمسلمین خاکی کارشناس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر به تبیین ضرورت
شناخت واقعه غدیر پرداخت .وی در بخشی از سخنان خود ضمن
تبیین ویژگی های بارز حضرت علی(ع) ،وجود مبارک ایشان را
متفاوت ترین شخصیت در عالم عنوان کرد.
کارشناس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر با
اشاره به برخی وقایع دوران والیت امام علی(ع) ،اظهار داشت :در
عید غدیرخم رسول خدا(ص) ،علی ابن ابی طالب (ع) را به عنوان
امام شیعیان معرفی می کند.
گفتنی است این جشن بزرگ که به همت کانون های فرهنگی
دانشجویان مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی
و فرهنگی دانشگاه برگزارشد ،شامل برنامه های متنوعی نظیر
اجرای حرکات فرم کانون نمایش ،اجرای ورزش باستانی توسط
گروه فدراسیون ورزش های زورخانه ای ،اجرای موسیقی سنتی
کانون نوا ،پخش نماهنگ خیریه کانون همای رحمت دانشجویان،
اجرای مسابقه و قرعه کشی و ...بود.
همچنین در حاشیه این مراسم نمایشگاه کتابی با  30درصد تخفیف،
پیش فروش بلیط پخش فیلم «بوسیدن روی ماه» ،فروش بلیط
خیریه همای رحمت و ...نیز برپا شده بود که عواید حاصل از
فروش بلیط کانون خیریه همای رحمت ،صرف حمایت از کودکانی
می شود که دچار بیماری های قلبی و ارتوپدی هستند.

نمایش و نقد فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» به همت کانون فیلم دانشجویان دانشگاه برنامه نمایش ،نقد
توسط کانون فیلم دانشجویان و بررسی فیلم سینمائی «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی
همایون اسعدیان با حضور امیر پوریا (منتقد) ،رابعه مدنی
(بازیگر نقش خاله فروغ) و شرکت گسترده دانشجویان در
تاریخ دوشنبه  15آبان ماه در مرکز همایش های بین المللی
امام خمینی(ره) دانشکده پزشکی برگزار گردید.
در ابتدای این برنامه فیلم به نمایش گذاشته شد و پس از
آن امیر پوریا منتقد برجسته سینما و تلویزیون با حضور رابعه
مدنی بازیگر فیلم به نقد و بررسی فیلم پرداخت.
الزم به ذکر است این فیلم برنده یک سیمرغ بلورین از سی
امین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر شده است.

فعالیت گسترده کانون های فرهنگی
دانشجویان در آبان ماه

کانون دانشجویی نوا برگزار کرد :سومین همایش ادبی هنری «یک حرف از هزاران»
به همت واحد کانون های مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه سومین همایش ادبی هنری «یک حرف از هزاران» به مناسبت بزرگداشت موالنا در
تاریخ  23آبان ماه با حضور دکتر رمضانخانی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ،دکتر شهبازی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و موالنا پژوه،
دکتر فروتن مشاور ریاست دانشگاه ،دکتر جوانمرد مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ،دکتر ناصری رئیس مجمع خیرین سالمت دانشگاه،
دکتر نژاد جواد مدیر امور دانشجویی ،دیگر مدیران و شرکت گسترده دانشجویان در مرکز همایش های بین المللی امام خمینی(ره) دانشکده پزشکی
برگزار گردید.
در ابتدای این همایش فنایی دبیر کانون دانشجویی نوا ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به شرکت کنندگان بیان نمود :دوره اول این همایش در مهر
ماه سال  88به مناسبت بزرگداشت حافظ وبا اجرای موسیقی گروه قمر ،دوره دوم در اردیبهشت ماه سال  91به مناسبت بزرگداشت (فردوسی ،خیام،
سعدی و شیخ بهایی) وبا اجرای موسیقی سنتی گروه نوا در دانشگاه برگزار شد و امروز هم به مناسبت بزرگداشت موالنا در سومین همایش ادبی
هنری «یک حرف از هزاران» در خدمت شما عزیزان هستیم .وی همچنین ضمن تشویق دانشجویان به کارهای فرهنگی هنری در دانشگاه افزود:
کانون های دانشجویی برای فعالیت های شما در زمینه های مختلف فرهنگی بستر مناسبی هستند .وی در خاتمه گفت :جا دارد از تمامی کسانی
که همکاری می کنند تا از این دست همایش ها در دانشگاه برگزار شود تشکر و قدردانی کنم.
«من راستین» و «من های پنداری» از نگاه موالنا ایراد نمود و اظهار کرد :از دید
در ادامه این همایش دکتر شهبازی سخنانی با موضوع تفاوت های ِ
من دروغین دارد و هر انسانی با من های دروغین خودش زندگی می کند .تا وقتی که من تصویر زیبا از
من واقعی و هزاران ِ
موالنا هر انسانی یک ِ
خودم داشته باشم نمی توانم به عنوان انسان زیبا زندگی کنم و ما بر اساس تصویرهایی که از خودمان در ذهنمان داریم رفتار و عمل کنیم .وی در
ادامه بیان نمود :مواظب ستایش و نکوهش هایی باشید که از شما می شود .مال ،جاه و قدرت تصویر بزرگ بودن به وجود می آورد و هر انسانی که
احساس قدرت می کند خودش هم باورش می شود که کسی شده و از انسان های دیگر باالتر است.
پخش نماهنگ زندگی نامه موالنا ،پخش فیلم اپرای عروسکی دیدار شمس و موالنا ،شعر خوانی و ...از دیگر برنامه های متنوع این همایش بود.
الزم به ذکر است در پایان این مراسم گروه موسیقی سنتی ردیف ،به سرپرستی محمدصانعی به اجرای قطعاتی با اشعار موالنا پرداخت ،که با استقبال
حاضرین مواجه شد.
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اشاره :وقتی بحث مصاحبه با دانشجو تو دفتر تحریریه پیش میاد همه می دونن که چون صفا و صمیمیت دانشجویی
پشت این مصاحبه است ،حتم ًا گزارش خوبی از آب در میاد ...به مناسبت روز دانشجو شاید خبرسازترین دانشجوهایی که
می تونستیم باهاشون مصاحبه این ماه رو بگیریم بر و بچه های المپیاد ورزشی بودن .بین نود و اندی نفر شرکت کننده در
المپیاد که همه شون به نوعی زحمت کشیده بودن ،قرعه به نام معین اخگری و کمال مرتضائی افتاد .ضمن تشکر و تبریک
به همه بچه های المپیادی و همکارانمون تو مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ،ازتون دعوت می کنیم با ما یک فنجان چای
داغ این شماره رو بنوشین...
کاری از :مهناز آزاد ،سمانه ضرغام ،صادق فنائی و مسعود آقائی

معین اخگری دانشجوی یزدی پرصالبت ،محکم و قاطع دانشکده داروسازی است ،از کودکی روی پای خودش ایستاده و تا اینجا با تالش های
خودش رسیده .دغدغه اش در مورد مسائل خوابگاهی ستودنی است و ما هم دلمان می خواهد که تمام دانشجوهامان ،مثل اخگری موفق و
سربلند شوند.

• لطف ًا بفرمائید ،متولد چه سالی و اهل کجا هستید؟
 اخگری :با سالم ،بنده متولد سال  1366و اهل یزد هستم. مرتضائی :سالم ،من متولد  29بهمن ماه  67و اهل میبد یزد هستم.• شما دانشجوی چه رشته ای هستید؟

 اخگری :من در ترم آخر رشته داروسازی هستم. -مرتضائی :ترم دو رشته تغذیه.

 اخگری :در دوره راهنمایی با یکی از دوستان نزدیکم که در این رشته فعالیت می کرد ،بازی کردم و از اوبردم .ابتدا از این اتفاق رنجید ،ولی بعداً مرا به دوره های آموزشی و مسابقات استانی برد و از این طریق ،به
تدریج وارد این رشته شدم و به طور حرفه ای تر آن را دنبال کردم.
 مرتضائی :در حقیقت ورود من به کشتی توفیق اجباری بود .از کودکی به این دلیل که پدرم مربی کشتیبود و برادرانم هم کشتی تمرین می کردند من با این رشته آشنا شدم .کم کم وارد مسابقات شدم ،مقام های
استانی زیادی کسب کردم ،مقام سوم کشوری مسابقات بسیج را هم کسب کردم .بعد به خاطر دوره خدمت و

• چه شد که رشته داروسازی و تغذیه را برای ادامه تحصیل انتخاب کردید؟

کنکور تمریناتم به تعویق افتاد.

 اخگری :دو رشته را دوست داشتم؛ اول ،دندانپزشکی و بعد از آن داروسازی؛ دندانپزشکی که قبول نشدم،طبیعت ًا چون انتخاب دومم داروسازی بود ،در این رشته قبول شدم.

 -اخگری :از سال  85به تناوب در این مسابقات شرکت می کنم و در همه ی دوره ها در تیمی ،مقام اول را

 مرتضائی :خُ ب من بعد از رشته پزشکی و داروسازی اولین رشته ای که انتخاب کردم ،تغذیه بود .از اطرافیانمکه در همین دانشگاه این رشته را می خواندند هم پرس و جو کردم.

• در اوقات فراغت خود چه فعالیت هایی انجام می دهید؟
 اخگری :من تقریب ًا از صبح تا شب داروخانه هستم و اوقات فراغت خاصی ندارم .اگر زمان خاصی در این بینبه دست آورم ،سعی می کنم بخوابم!!! (با خنده)
 -مرتضائی :یا تمرین کشتی می کنم ،یا فوتبال نگاه می کنم و یا بازی های فکری انجام می دهم!

• از چه سنی و به چه دلیل به ورزش عالقه مند شدید؟

صفحه6
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• کمی از المپیاد برایمان بگوئید؟ برای چندمین بار است که در المپیاد شرکت کردید؟
کسب کرده ایم .در دوره های پیشین ،در انفرادی دو بار مقام دومی و یک بار مقام سومی و در دوبل ،سه بار
مقام دومی را به دست آورده ام.
 مرتضائی :برای اولین بار است که شرکت کردم .زمانی که در ترم یک واحد تربیت بدنی یک را می گذراندم،مربیم آقای سوخته زاری متوجه شدند که من کشتی کار می کردم و از همان زمان من را برای المپیاد در نظر
گرفته و آماده کردند .تابستان هم وارد اردو شدم و تمرین کردم تا عید فطر که ناگهان متوجه شدم المپیاد به
تعویق افتاده.

• چه رتبه ای را کسب کردید؟
 -اخگری :امسال می شود گفت من به هدف چند ساله ام در این مسابقات رسیدم و توانستم سه مقام اولی

کسب کنم؛ در انفرادی ،دوبل و در تیمی که بسیار شیرین بود.
 -مرتضائی :اول شدم .در مجموع تیمی هم رتبه اول را کسب کردیم.

• به نظرتان تیم های دانشگاه ما در چه سطحی از مسابقات این دوره ظاهر شدند؟

 اخگری :همان طور که گفتم امسال در هر سه قسمت اول شدیم و از نظر تیمی به نسبت چند سال اخیر ،قویترین تیم را داشتیم .عالوه بر این،امسال سطح مسابقات هم بسیار باالتر بود و تیم تبریز تا لحظات آخر پابه پای ما آمد و تیم بسیار قدرتمندی داشت.
 مرتضائی :خُ ب تمام کسانی که در المپیاد امسال بودند ،اذعان دارند که رقابت بین تیم های کشتی سخت ترین قسمت المپیاد بود .سطح مسابقاتباال بود ،به خصوص که تیم های دانشگاه های غرب کشور خیلی جدی در این زمینه کار کرده بودند ،تیم دانشگاه ما با  31تیم دیگر رقابت تنگاتنگ
داشت .تعداد شرکت کننده ها هم خیلی زیاد بود ،ولی خدا را شکر در نهایت با اختالف هم ،رتبه اول را کسب کردیم.

• دغدغه اصلی شما در دوران دانشجویی چیست؟
 اخگری :البته من تقریب ًا دوران دانشجویی ام تمام شده و دغدغه ها را دانشجویان جدید باید مطرح کنند .ولی به هرحال ،زمانی که من در خوابگاهبودم و مدتی مسئول ورزشی خوابگاه نیز بودم ،کمبود شدید امکانات ورزشی مهم ترین دغدغه ام بود و خیلی مرا آزار می داد؛ پیگیری زیادی هم

می کردم ،ولی نتیجه ی الزم را نمی گرفتم.
 -مرتضائی :آینده شغلی و کاری برایم دغدغه است .این که پس از اتمام تحصیالتم چه اتفاقی می افتد دغدغه ام شده.

• یک خاطره ورزشی برایمان بگوئید؟

کمال مرتضائی:

 اخگری :امسال ،به تعویق افتادن المپیاد از نظر روحی به من ضربه هایی وارد کرد؛ چون برنامه ریزی کاری ام را به هم ریخت ،ولی از نظر ورزشی،اتفاق خوبی بود و توانستم بیشتر تمرین کنم .از طرفی تیم تبریز هم که قرار بود میزبان باشد ،بعد از لغو میزبانی دچار افت روحی شده بود و این برای
تیم ما که رقیب اصلیمان تبریز بود ،امتیاز خوبی محسوب می شد .در بازی با تبریز ،در رقابت تیمی 2 ،بر  1عقب افتادیم و اگر من می بردم احتمال

کمال مرتضائی را حداقل خیلی از بچه های خوابگاه امام علی(ع) می شناسند .پهلوان دانشگاه
ماست ،ظاهرش نشان می دهد که سال هاست روی تشک کشتی سختی کشیده و اگر امروز بر
سکوی اول المپیاد ایستاده با تالش های مجدانه خودش است.

بردمان از نظر تیمی خیلی زیاد می شد؛ چون بازی آخر را به احتمال زیاد تنیسور دانشگاه ما از حریف تبریزیش می برد .برای همین دیدار من و حریفم
بسیار حساس و مهم بود .در یک ست  ،من  4بر 1عقب افتادم .مربیمان یک زمان استراحت درخواست کرد تا آرام شوم .بعد از زمان استراحت ،یک
امتیاز گرفتم و  4بر  2شدیم .به محض گرفتن این امتیاز از خوشحالی دستم را به هوا پرتاب کردم که پشت دستم به گوشه ی میز خورد و پاره شد و
حدود  15دقیقه ،خونریزی می کرد و یک زمان استراحت دیگری بر بازی تحمیل شد و باعث گردید استراحت بیشتری به لحاظ فکری بکنم و آرام
تر شوم .خوشبختانه بعد از آن ،تا امتیاز  8یکسره پیش رفتم و بازی را بردم و در کل هم توانستیم تیم تبریز را شکست دهیم...

• غیر از تنیس روی میز و کشتی ورزش دیگری هم می کنید؟

 اخگری :بله ،گاهی فوتبال بازی می کنم و پرورش اندام هم انجام می دهم. -مرتضائی :خیر ،فقط کشتی!
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• در برنامه ها و مراسم معاونت دانشجویی و فرهنگی شرکت می کنید؟
 اخگری :راستش را بخواهید؛ خیر ...به غیر از ترم های اول که در یک پخش فیلم شرکت کردم. -مرتضائی :متأسفانه نه!

• سابقه زندگی در خوابگاه را دارید؟
 اخگری :بله ،یکسال و نیم در خوابگاه  11و مابقی را (تا چند ماه پیش) در خوابگاه  27بودم. -مرتضائی :بله ،دو ترم است که در خوابگاه امام علی(ع) ساکن هستم.

• به نظرتان وضعیت خوابگاه های ما چگونه است؟ آیا امکانات رفاهی ،تفریحی و ورزشی قابل قبول است؟

 اخگری :وضعیت زندگی در خوابگاه ها ،آزاردهنده است .ترم های اولی که وارد شدیم ،همه شاد بودیم و فضای خیلی سالمی بود .ولی کم کممحیط به سمتی رفت که به تدریج اطرافیانم در خوابگاه سیگاری شدند و متأسفانه بعض ًا باصطالح به خالف های سنگین تری هم روی آوردند ...به
نظر من نظارت روی خوابگاه ها ضعیف بوده است؛ درحال حاضر شرایط به گونه ای شده که دانشجویان با شخصیت های مختلف ،به سمت سیگار
رفته اند ...از نظر رفاهی هم تا  6ماه پیش که من در خوابگاه بودم ،امکانات خیلی ضعیف بود .هرچند اخیراً از بچه های خوابگاه شنیدم که وضعیت
تا حدی بهتر شده است.
 مرتضائی :به نظرم امکانات به نسبت خوابگاه های دیگر بهتر و بیشتر است ،ولی در کل فضای خوابگاه دلگیر است .دلم می خواهد جو خوابگاه هاطوری شود که خیلی از مسائلی که االن در خوابگاه اتفاق می افتد مثل مصرف سیگار و ...وجود نداشته باشد .این مسائل جداً من را آزار می دهد.
• آیا شاغل هستید؟

 اخگری :بله ،در داروخانه پدر همسرم مشغول به فعالیت هستم. -مرتضائی :خیر.

معین اخگری:

• خانواده تان چه قدر در موفقیت شما نقش داشتند؟
 اخگری :اگر روراست بخواهم بگویم ،خیلی نقش نداشتند .فقط پس از کسب هر مدال و رتبه ای خوشحال می شدند و تبریک می گفتند. مرتضائی :پدرم که تأثیر مستقیمی روی پیشرفت من داشتند و قطع ًا دعای خیر مادرم چه در زمینه درسی و چه در زمینه ورزشی همیشه بدرقهراهم بودم.

• از بین ورزشکاران الگویی هم در ذهن دارید؟
 اخگری :خُ ب ،در رشته خودم نوشادعالمیان .البته نه به عنوان الگو ،ولی بازی هایش را دنبال می کنم .اگر بخواهم کسی را از بین ورزشکاران نامببرم که از جسارت و محکم بودنش خوشم بیاید علی دائی است .به نظرم حرفی را که قبول داشته باشد تحت هر شرایطی و در مقابل هر مقامی
می زند.
ً
 -مرتضائی :از نظر اخالقی جهان پهلوان تختی ،از نظر فنی آقای علیرضاحیدری و جدیدا هم آقای احسان لشکری.

• به نظرتان این رشته ورزشی جایگاه خود را در کشور ما به دست آورده است؟

 اخگری :بله ،خدا را شکر به نظرم این رشته روزبه روز به وضعیت بهتر و قابل قبول تری می رسد. مرتضائی :به نظرم غیر از ورزش فوتبال که تقریب ًا امکانات خوبی برایش فراهم است ،مابقی رشته ها آن طور که باید پشتیبانی نمی شوند .درحقیقت مسئولین ذیربط رسیدگی های الزم را نمی کنند!
• چه برنامه ای برای ارتقاء ورزشی در آینده دارید؟

 اخگری :از نظر ورزشی که هر چی که پیش آید(می خندد) ،شنیده ام که در لیگ برتر تیم های علوم پزشکی سهمیه دارند .شاید پس از فارغالتحصیلی این موضوع را پیگیری کردم.
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 -مرتضائی :این که تمریناتم را در حد حرفه ای زیر نظر مربی ام آقای جاللی و در شهرستان زیر نظر پدرم ادامه دهم.

• دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
 اخگری :دانشگاهی که افتخار می کنم در آنتحصیل کردم.
 مرتضائی :پائین تر از آن چیزی که فکر میکردم!
• دکتر فیروزئی:
 اخگری :برای من خیلی خوب بودند. مرتضائی :پشتیبان خوب• المپیاد ورزشی:
 اخگری :دوسش دارم.خیلی خوبه ،حداقل از نظرتفریحی عالیه
• چه جمله ای است که همیشه در ذهن شما نقش بسته و با خود تکرار می کنید؟
 اخگری :یک چیزی که خیلی به آن اعتقاد دارم این است که خدا همیشه مرا در مسیر زندگی ام هدایت و حمایت می کند .نقش خدا را حس میکنم و شکی در این قضیه ندارم که در بدترین شرایط هم حمایتم کرده است.
 مرتضائی :کاش می شد سرنوشت خویش را از سر نوشتکاش می شد پشت پا زد بر تمام زندگی		

کاش می شد اندکی تاریخ را بهتر نوشت

داستان عمر خود را گونه ای دیگر نوشت

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

 اخگری :یک سری کارهای مقطعی را شاید اصالح می کردم .از مسیر کلی زندگیم راضی هستم و به خودم نمره  17در زندگی می دهم. مرتضائی :تغییر خیلی از کارها در زندگی دست خود آدم نیست ،ولی بعضی از کارها چرا ...من اگر به 5سال قبل برگردم با همان رتبه سال اولمرشته تربیت بدنی را انتخاب می کردم ،چون االن هم فارغ التحصیل شده بودم و خیلی هم احتمال داشت که دانشجوی مقطع ارشد باشم!
• اگر روزی رئیس دانشگاه شوید اولین کاری که می کنید ،چیست؟

 اخگری :وضعیت خوابگاه ها را بیشتر پیگیری می کردم و کنترل و نظارت بیشتری را روی خوابگاه ها داشتم .در زمینه های دیگر مدیریتی خیلیوارد نیستم.
 مرتضائی :ک ًال همه کالس های آموزشی را در دانشگاه اختیاری می کردم ،چون معتقدم حضور باید صرف ًا براساس عالقه صورت پذیرد! واحدهای
تربیت بدنی را هم بیشتر می کردم (باخنده)...
• خواسته تان از مسئولین دانشگاه چیست؟

 اخگری :به نظرم مسئولین باید تمرکز بیشتری روی دانشجو داشته باشند .از اساتید زبده و درجه یک در دانشگاه استفاده کنند .از نظر مسائلآموزشی ،تجهیزات ،رفاهی ،تفریحی و آموزشی بهترین امکانات را در دانشگاه فراهم کنند .من خودم اهل یزد هستم و گاه ًا می بینم که دانشگاه
علوم پزشکی یزد در مسائل ورزشی مجهزتر از دانشگاه ماست .خُ ب این مسئله برای من که در ابتدا دانشگاهی را انتخاب کرده ام که به نظرم
بهترین بوده ،کمی آزاردهنده است.
 مرتضائی :از مسئولین می خواهم که پس از پایان المپیاد سرویس های ورزشی برای تمرین قطع نشود 2 .ماه مانده به المپیاد ما برای تمریناتخیلی تحت فشار بودیم ،در حالی که اگر این تمرینات در طول ترم ادامه داشته باشد ،نتیجه بهتری حاصل می شود .من االن با هزینه شخصی
خودم سر تمرینات حاضر می شوم.

 مرتضائی :تجربه بسیار خوب• مدال طال:
 اخگری :دوست دارم با جنگیدن به دست بیارم نه به راحتی! مرتضائی :بسیار لذت بخش• گلبانگ:
 اخگری :تازه باهاش آشنا شدم. مرتضائی :از آشنائی باهاش خوشحالم ،ان شاء ا ...این آشنائی ادامهداشته باشه.
• صحبت پاياني...
 اخگری :دلم می خواهد مسئولین این موضوع را در نظر داشته باشندکه تمامی دانشجویان المپیاد ورزشی برای کسب موفقیت زحمت
کشیدند .من خودم برای تمریناتم قریب به  4میلیون تومان هزینه کردم.
البته نه می شود و نه من توقع دارم که این هزینه ها از سمت دانشگاه
جبران شود ولی دلم می خواهد هدیه ای درخور این تالش ها در نظر
گرفته شود.
 مرتضائی :از پدرم که خیلی زحمت کشیدند ،تشکر می کنم .از زحماتچندین ماهه آقای جاللی مربی ام ،از آقای محسن کرامتی که از
دانشجویان پیش کسوت این دانشگاه بودند که در دوره های قبلی مدال
های مختلف کسب کردند و در روز مسابقات بسیار در کنار تشک به من
دلگرمی دادند .از آقای سوخته زاری و آقای ابراهیم زاده هم که در طول
اردو در کنار تیم بودند تشکر می کنم.

• يك صحبت براي دانشجويان سال 1400؟
 -اخگری :نمی دانم در آن زمان وضعیت کشورمان چگونه است ،ولی اگر مثل االن باشد توصیه می کنم که برای کسب درآمد و ثروت وارد دانشگاه

نشوند .اگر هدفشان این است که پولدار شوند ،خیلی برای درس خواندن تالش نکنند.
 مرتضائی :به نظرم آن زمان وضعیت طوری است که خیلی نمی شود چیزی گفت ...احتما ًال دانشجوهای آن موقع خیلی پرتوقع هستند!• جذاب ترين فيلمي كه ديديد ،چه فیلمی بوده است؟

 اخگری :فیلم سینمایی «تروی» را خیلی دوست داشتم و چندین بار دیدم ،فیلم «روز سوم» را هم چند سال پیش در دانشگاه دیدم که لذتبردم.
 -مرتضائی :گشت ارشاد

• جذاب ترين موسيقي كه شنيديد؟
 اخگری :من در کل به کارهای احسان خواجه امیری عالقه مندم و آلبوم های وی را دنبال می کنم. -مرتضائی :کارهای امین حبیبی را گوش می دهم.

• جذاب ترين كتابي كه خوانديد؟
 اخگری :اص ًال اهل کتاب خواندن نیستم (با خنده)
 مرتضائی :ک ًال اهل کتاب خواندن نیستم ،بیشتر مطبوعات ورزشی مثل خبر ورزشی یا روزنامه  90را می خوانم.

• با شنيدن اين كلمات اولين چيزي كه به ذهنتان مي رسد؟
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مراسم تودیع و معارفه مدیر امور دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

جلسه تودیع دکتر ضیائی مدیر سابق امور دانشجوئی و معارفه دکتر
نژادجواد مدیر جدید امور دانشجویی در تاریخ 2شنبه  22آبان ماه با
حضور دکتر رمضانخانی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و مدیران
این معاونت در محل اتاق شورای معاونت برگزار گردید.
در ابتدای این نشست دکتر رمضانخانی ضمن اشاره به این موضوع که
این مراسم برای من به منزله تودیع و معارفه نیست ،اظهار داشت :هر دو
عزیزی که امروز در کنارشان هستیم همیشه عضوی از خانواده بزرگ
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه خواهند بود و به سایر دوستان
این مجموعه در رسیدن به اهداف و رشد معاونت کمک خواهند کرد .وی
همچنین بیان کرد :با توجه به حساسیت و اهمیت کار در این معاونت،
نظارت ،هدایت ،حمایت ،حفظ آبرو و عزت اعضای این مجموعه جزوی

از وظایف همه ماست و باید بدانیم که اگر از پتانسیل همکاران به خوبی
استفاده کنیم ،به اهدافمان خواهیم رسید .معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت :همان طور که
می دانیم مدیریت امور دانشجویی پاسخگوی قشر عظیمی از دانشجویان
دانشگاه در امور خوابگاهی و رفاهی است و رعایت اخالق ،نظم و قانون
در اداره امور سبب موفقیت ما در این پاسخ گوئی خواهد شد .وی در
ادامه افزود :دکتر نژادجواد خوشبختانه با توجه به سبقه ای که دارند با
ساختار و بدنه معاونت دانشجویی و فرهنگی آشنائی دارند و بنده مطمئن
هستم که جدیت و قاطعیت دکتر نژادجواد در اداره این مدیریت سبب
موفیقت وی خواهد شد .دکتر رمضانخانی در خاتمه سخنان خود ضمن
تشکر از زحمات دکتر ضیائی برای او آرزوی موفیقت نمود.
در بخش دیگری از این نشست دکتر ضیائی اظهار داشت :بنده از تمامی
همکارانم که در مدت دو سال و چند ماه گذشته در کنار من بودند تشکر
می نمایم و باید این نکته را بیان کنم که این دوران تجربیات خوبی
برای من به همراه داشت .وی همچنین ضمن تشویق همکاران حوزه
مدیریت امور دانشجویی به وفاداری و تعصب به سیستم کاری خود ،از
آن ها خواست که همچنان پرتوان و فعاالنه به همکاری خود ادامه دهند
تا مثل گذشته باعث تعالی این مدیریت شوند.
در ادامه این جلسه دکتر نژادجواد نیز ضمن ابراز خوشحالی از این
موضوع که به دانشگاهی بازگشته که محل تحصیل وی بوده است،
گفت :حقیقت ًا موضوعی که انگیزه من را دوچندان کرد تا مدیریت در این
حوزه را بپذیرم ،ارادتی است که در چند ماه گذشته نسبت به شخص
دکتر رمضانخانی از بابت تسلط او به امور فرهنگی و دانشجویی پیدا
کردم .وی همچنین بیان کرد :کار کردن در مجموعه دانشجویی همیشه
برای من شوق آور بوده است و من این حوزه را از بخش های ویژه
دانشگاه می دانم و امیدوارم با همراهی ،همفکری و صمیمیت با یکدیگر
شاهد رشد این مجموعه باشیم.
الزم به ذکر است در خاتمه اين مراسم با اهداي لوح تقدير و هدیه از
سوي معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از زحمات دكتر ضیائی در
دوران تصدي مسووليت تقدير به عمل آمده و حکم دکتر نژادجواد نیز
به او اهداء شد

مقدس جمکران ،زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س) ،دیدار با آیت
ا ...حسینی خواه و بهره مندی از سخنان ایشان با موضوع ازدواج حضرت
علی(ع) و حضرت زهرا(س) ،اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در حرم
مطهر حضرت معصومه(س) و پخش وی سی دی سخنرانی حجت
االسالم و المسلمین پناهیان با موضوع رابطه دختر و پسر از برنامه های
متنوع این اردوی یک روزه بود
برگزاری نشست موسیقی شناسی در دانشکده علوم تغذیه و صنایع
غذایی

به همت نهاد رهبری دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و همچنین
مدیریت امور فرهنگی نشستی با موضوع موسیقی شناسی در این
دانشکده در تاریخ دوشنبه یکم آبان ماه همزمان با ساعت فرهنگی و در
تاالر امام رضا(ع) برگزار گردید.
دراین نشست که با سخنرانی دکتر مرتضویان تداوم داشت حدود 100
نفر از دانشجویان حضور به هم رساندند .هدف از این نشست آشنایی
دانشجویان با موسیقی ،انواع آن و آثار موسیقی دانان بزرگ جهان بود
برگزاری مراسم جشن به مناسبت سالگرد ازدواج حضرت زهرا(س) و
حضرت علی (ع)

به همت مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه مراسم جشنی به مناسبت
سالگرد ازدواج حضرت زهرا(س) و حضرت علی(ع) در تاریخ چهارشنبه
 26مهر ماه ویژه  35نفر از دانشجویان در خوابگاه حضرت زهرا(س)
برگزار گردید .همچنین این جشن در تاریخ ذکر شده ویژه  80نفر از
دانشجویان در خوابگاه حضرت زینب(س) نیز برگزار گردید .الزم به
ذکر است همزمان با این جشن مولودی خوانی و سخنرانی نیز برگزار
گردید
شب های آفتابی ویژه دختران خوابگاهی

به اهتمام مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه ،دانشجویان دختر دانشگاه
جهت دیدن نمایش شب آفتابی به بوستان والیت تهران عازم شدند.
در این نمایش که با موضوع دفاع مقدس و توسط سپاه پاسداران و
همچنین معاونت اجتماعی شهرداری تهران اجرا می گردد ،قریب به
 250نفر از دانشجویان دختر دانشگاه طی دو مرحله در تاریخ های یک
شنبه  23مهر ماه و چهارشنبه  26مهر ماه شرکت نمودند
برگزاری برنامه سنجش سالمت دانشجویان ورودی جدید

به کوشش مركز بهداشت و درمان دانشجویان برنامه سنجش سالمت
دانشجويان ورودي جديد از تاريخ  25مهرماه لغايت  29آبان ماه در
محل دانشكده ها به اجرا در مي آيد .در اين برنامه اهداف ذيل محقق
خواهد شد:
براي كليه دانشجويان شناسنامه سالمت تشكيل مي شود ،موارد نيازمند
به آزمايشات تكميلي و احيان ًا ارجاع و پيگيري درماني غربالگري و
پيگيري مي شوند ،سوابق پزشكي دانشجويان به منظور برنامه ريزي و
پيش بيني تسهيالت بهداشتي در اماكن دانشجويي ،تكميل مي گردد

دانشجویان دانشکده پیراپزشکی راهی قم و جمکران شدند...

برای اولین بار در سطح دانشگاه های کل کشور :نحوه برگزاری کرسی
های آزاداندیشی آموزش داده شد

به کوشش واحد اردویی و گردشگری مدیریت امور فرهنگی و فوق
برنامه دانشگاه اردوی یک روزه فرهنگی -زیارتی قم و جمکران ویژه
 40نفر از دانشجویان دختر دانشکده پیراپزشکی در تاریخ پنج شنبه 27
مهر ماه با حضور حجت االسالم و المسلمین نخعی مقدم سرپرست
معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشکده برگزار گردید.
توزیع بروشور مربوط به تاریخچه مسجد مقدس جمکران ،کوه خضر
نبی(ص) ،زندگینامه حضرت معصومه(س) ،زیارت کوه خضر نبی(ص)،
قرائت نماز امام زمان(عج) و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد
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متولیان برگزاری این کرسی ها خواهید بود .مفهوم آزادی -اندیشیدن و
کرسی ها هر کدام به صورت تک تک قابل بحث است و فرد آزاداندیش
در تفکراتش آزادانه حرکت می کند در مسیر صحیح و حق نه در مسیر
باطل .وی در ادامه افزود :در دین اسالم در زمان پیغمبر اسالم(ص) به
طور جدی تری به این مسئله پرداخته شده است علی الخصوص در
جلسات مناظره ائمه به ویژه امام صادق(ع) و امام رضا(ع).
در ادامه این نشست دارایی به چگونگی اجرای کرسی آزاداندیشی
پرداخت و بیان نمود :هدف از برگزاری کرسی های آزاداندیشی تولید
علم و نظریه پردازی می باشد.
در پایان این نشست نیز دو گروه ایده پرداز و منتقد به بیان نظرات خود
و مباحثه با یکدیگر پرداختند.
الزم به ذکر است این دوره آموزشی برای اولین بار در سطح دانشگاه
های کل کشور و با حضور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید

به همت تشکل های اسالمی دانشجویان و با همکاری مدیریت امور
فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه اولین جلسه از سلسله نشست های
آموزش نحوه برگزاری صحیح کرسی های آزاداندیشی در تاریخ دوشنبه
اول آبان ماه در تاالر شهید احدی دانشکده پزشکی با حضور دکتر
جوانمرد مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ،دارایی از اساتید
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و جمعی از دانشجویان
برگزار گردید.
در ابتدای این نشست دکتر جوانمرد اظهار داشت :شما دانشجویان

بچه ها متشکریم...

نوروزی سرپرست خوابگاه گل یاس طی نامه ای از همکاری دانشجویان
ساکن در این خوابگاه :مهسا کیوان ،الهه مشرف ،لطیفه پژهان و
همچنین بیات معاونت وقت خوابگاه گل یاس ،که طی حمله ناگهانی
که به نگهبان خوابگاه دست می دهد با حضور به موقع خودشان و
رساندن او به بیمارستان باعث نجات و بهبودی هر چه زودتر وی می
شوند ،تشکر و قدردانی نمود
برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت شهادت امام محمد باقر(ع)

به کوشش مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه مراسم عزاداری به
مناسبت شهادت امام محمد باقر(ع) در تاریخ چهارشنبه دوم آبان ماه
ویژه  25نفر از دانشجویان در خوابگاه حضرت زهرا(س) برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور حجت االسالم و المسلمین نخعی مقدم
سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشکده پیراپزشکی برگزار
شد ،نوحه خوانی پس از نماز مغرب و عشاء در نمازخانه خوابگاه برپا
شد

«یک پنجره یک دیدار» در مرکز امور دانشجویی و فرهنگی وزارت
بهداشت

(آخر الزمان سازی در هالیوود) در دانشکده علوم تغذیه و صنایع
غذایی

به کوشش مرکز امور دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت اولین
جشنواره شعر «یک پنجره ،یک دیدار» ویژه كليه کارکنان و اعضای
هیئت علمی دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور برگزار می گردد.
*موضوع ویژه جشنواره :سرمایه های ملی در عرصه سالمت.
زمان بندي و مراحل جشنواره :آخرین مهلت ارسال آثار،1391/9/20 :
برگزاری داوری و انتخاب آثار برگزيده ،1391/10/10 :برگزاری شب
شعر دانشگاهی و تجلیل از برگزیدگان :تاریخ1391/10/30
*نشاني دبیرخانه:
تلفن021-88925608 :
نمابر021-88944122 :
آدرس پست الکترونیک دریافت آثارdidar@behdasht.gov.ir

همزمان با ساعت فرهنگ دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و به
اهتمام مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه با همکاری نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده نشستی با موضوع نقد و
بررسی و محکومیت فیلم های موهن اسالمی در تاریخ  24مهر ماه
در تاالر امام رضا(ع) این دانشکده برگزار نمود .در این نشست که با
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین سید سلیمانی تداوم داشت  80نفر
از دانشجویان حضور به هم رساندند .همچنین طی این برنامه بخش
هایی از این فیلم ها برای دانشجویان به نمایش درآمد

مراسمی در خوابگاه گل یاس این پروژه را افتتاح نمودند.
مهندس ذنوبی در حاشیه این مراسم اظهار داشت :یکی از دستاوردهای
مهم این پروژه ارتقاء سرعت دسترسی دانشجویان این خوابگاه ها
به منابع الکترونیکی دانشگاه ،افزایش سرعت اینترنت از  MB2به
 MB30و همچنین افزایش امنیت دسترسی به اطالعات می باشد.
الزم به ذکر است مسئولین پس از افتتاح این پروژه از قسمت های
مختلف این خوابگاه بازدید نموده و از نزدیک در جریان مسائل
دانشجویان ساکن در این خوابگاه قرار گرفتند
برگزاری جشن باشکوه شاخه نبات برای دومین سال متوالی
به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)

جایگاه معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها تثبیت شد

برگزاری مرحله نهایی مشاعره دانشجویی در دانشکده دندانپزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی و به همت معاونت
دانشجویی و فرهنگی و نیز کانون ادبی دانشجویان این دانشکده ،مرحله
نهایی مشاعره دانشجویی در ساعت فرهنگی درتاریخ سه شنبه  18مهر

ماه در سالن آمفی تئاتر شهید شکری دانشکده برگزار گردید.
دراین برنامه که با داوری دکتر پیرانی (استادیار دانشکده ادبیات) و با
حضور دکترکدخدازاده (معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده) و جمعی
از اساتید ،دانشجویان و پرسنل دانشکده همراه بود ،طی رقابت نفرات
برگزیده مراحل قبل زهرا علی بخشی ،عاطفه احمدوند ،سحرابراهیمی،
نگاردبیری احسان بالغی و مجتبی علوی کیا ،زهرا علی بخشی و
احسان بالغی و مجتبی علوی کیا توانستند عناوین اول تا سوم مشاعره
را کسب نمایند.
الزم به ذکراست مراحل قبلی این مشاعره در فرودین ماه در دانشکده
دندانپزشکی برگزار شده بود

هفتمین جلسه از جلسات شورای معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده
ها در تاریخ دوم آبان ماه در دانشکده ایمنی ،سالمت و محیط زیست
برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور دکتر رمضانخانی معاون دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه ،دکتر خانی جزنی رئیس دانشکده ،دکتر پورحسینی
دبیر شورای انضباطی دانشجویان و دستیاران دانشگاه ،دکتر جوانمرد
مدیر امور فرهنگی و معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها برگزار
شد ،دکتر رمضانخانی ضمن اعالم خبر تشکیل هیأت امنای دانشگاه در
شامگاه یکم آبان ماه اظهار داشت :طی برگزاری این جلسه ردیف معاون
دانشجویی و فرهنگی دانشکده ها به چارت تشکیالتی دانشکده ها
افزوده شد .معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ضمن اعالم این خبر
مسرت بخش اذعان داشت :این اتفاق تنها با حمایت ها و پی گیری های
دکتر ابوالقاسمی رئیس دانشگاه و دکتر آیتی رئیس مرکز امور دانشجویی
و فرهنگی وزارت بهداشت میسر گردید و جا دارد که بنده از تالش ها و
زحمات این عزیزان تشکر و قدردانی نمایم.
در ادامه این جلسه دکتر جوانمرد مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه نیز
ضمن تبریک وقوع این اتفاق ،تجمیع دو اداره مشاوره و بهداشت و
تبدیل آن به مدیریت مشاوره و سالمت را از دیگر اقدامات ارزنده دکتر
رمضانخانی بر شمرد.
الزم به ذکر است در ادامه این جلسه موارد مطروحه مورد بحث و بررسی
قرار گرفت

«راهکارهای موفقیت در ازدواج» در دانشکده بهداشت بررسی شد

به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
و با همکاری شورای فرهنگی دانشگاه ،به مناسبت فرارسیدن سالروز
ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) سلسله نشست های
«راهکارهای موفقیت در سازدواج» باسخنرانی دکتر علیرضا شیری عضو
هیئت علمی دانشگاه تهران در دانشکده بهداشت برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی،
نشست اول از سلسله نشست های راهکارهای موفقیت در ازدواج توسط
معاونت فرهنگی این واحد و مصادف با سالروز ازدواج حضرت علی(ع)
و حضرت فاطمه(س) در تاریخ سه شنبه  25مهر ماه ازساعت  10الی
 12در تاالر شهیدرحیمی دانشکده بهداشت با حضور بیش از  400نفر
از دانشجویان دانشگاه و با هدف ترویج فرهنگ صحیح ازدواج برگزار

افتتاح پروژه شبکه ارتباطی وایرلس در خوابگاه ها با ستاد دانشگاه

به اهتمام واحد فناوری اطالعات معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
و با پیگیری های مدیریت امور دانشجویی شبکه ارتباطی وایرلس
خوابگاه های حضرت زینب(س) ،گل یاس و شهید حقانی با ستاد
دانشگاه به بهره برداری رسید.
در همین راستا دکتر ضیائی مدیر سابق امور دانشجویی ،دکتر جوانمرد
مدیر امور فرهنگی ،دکتر حسینی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده

قرائت دعای کمیل دانشجویان دختر دانشگاه در مهدیه تهران

به کوشش مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی و
فرهنگی دانشگاه ،دانشجویان دختر خوابگاهی به مهدیه تهران اعزام
شدند.
در این حرکت که با استقبال جمع کثیری از دانشجویان مواجه شد؛
ساکنین خوابگاه های حضرت زهرا(س) ،حضرت زینب(س) ،گل یاس،
گل نرگس ،مجتمع ولی عصر(عج) و نوبنیاد در شب پنج شنبه  20مهر
ماه و همچنین  27مهر ماه جهت شرکت در دعای کمیل به مهدیه
تهران اعزام گردیدند

به همت انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی
جشن باشکوه شاخه نبات برای دومین سال متوالی به مناسبت سالروز
ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در تاریخ دوشنبه  24مهر
ماه همزمان با ساعت فرهنگ ،در آمفی تئاتر دانشکده مذکور برگزار
گردید.
در این جشن دکتر گلزاری محقق و پژوهشگر مباحث خانواده و ازدواج
سخنانی با موضوع معیارهای انتخاب همسر ،بازنگری در معیارها،
فرصت کسب آموزش های الزم در زمینه شیوه های ارتباط و تعامل با
همسر بیان نمود..
قرائت عقد سوری توسط حجت االسالم و المسلمین احمدی برای زوج
های دانشگاه ،تجلیل و اهداء جوایز به رسم یاد بود به این زوجها ،اجرای
گروه موسیقی به سوی فردا ،اجرای مسابقه و پخش کلیپ از دیگر برنامه
های این جشن با شکوه بود .همچنین در حاشیه این مراسم نمایشگاه
کتاب با موضوع ازدواج و خانواده ،عکس و کاریکاتور با موضوع ازدواج و
عرضه کاالی حجاب برگزار گردید .الزم به ذکر است این نمایشگاه به
مدت یک هفته دایر بود

گردید.
دکتر علیرضا شیری مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
با بیان مطالبی درخصوص موضوع انتخاب صحیح در ازدواج و راه های
رسیدن به آن ،فلسفه ازدواج وتعریف ازدواج بیان نمود :برای داشتن یک
ازدواج مناسب و خوب اصول چهارگانه فلسفه ازدواج ،فردیت و بلوغ های
شش گانه ،جامعه و خانواده را باید مدنظرداشت .وی خاطرنشان کرد:
ازدواج با رشد و تعالی روح ،بیشترنسبت دارد تا لذت جسم ،اما شروع آن
با لذت جسم است.
الزم به ذکر است موضوع نشست دوم ،امتداد و نشست سوم ،ازدواج می
باشد که در تاریخ های  2و  9آبان ماه سال جاری درتاالر شهید رحیمی
دانشکده بهداشت ازساعت  10الی  12برگزار گردید

توانبخشی ،مهندس ذنوبی سرپرست واحد فناوری اطالعات معاونت و
آزاد سرپرست روابط عمومی معاونت در روز شنبه  29مهر ماه طی
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عوامل پیشرفت و رسیدن به سعادت و کمال
نویسنده :حجت االسالم والمسلمین رضاعلیمحمدی
کارشناس آموزشی دانشگاه

*آرامش مقدمه کامیابی و کمال :
آرامش اسم مصدر از آرمیدن بوده و به حالت روحی ویژه ای که حاکی از طمأنینه و ثبات قلبی
است اطالق می شود.
معمو ًال این واژه در برابر اضطراب به کار برده شده و از همین رو می توان با رجوع به مفهوم
اضطراب که به معنای تشویش ،دلهره ،پریشانی همراه با احساس بیم و نگرانی است به درک
درستی از این واژه نایل آمد ،چرا که یکی از راههای شناخت اشیاء معرفت به ضد آن است.
برای آگاهی از دیدگاه اسالم درباره این واژه و در مراجعه به منابع قرآنی و روایی می توان واژه
های مشابهی همچون «سکن»«،اطمینان»« ،ثبات»«،امنیت» و همچنین«رعب»« ،خوف»،
«حزن» و مشتقات آنها که هم سو با اضطراب و ضد آرامش هستند را بررسی نمود.
به عنوان نمونه صاحب تفسیر ارزشمند المیزان درباره واژه سکینه می گوید « :کلمه سکینه از
ماده سکون است که خالف حرکت است و این کلمه در مورد سکون و آرامش قلب استعمال
می شود و معنایش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطنی در تصمیم و اراده است و خدای
سبحان این حالت را از خواص ایمان کامل قرار داده و آن را از مواهب بزرگ خوانده است».
*کسب آرامش :
همه انسان ها در زندگی اهداف و آرمان هایی دارند و تمام حرکات و تکاپوی آن ها به شوق
رسیدن به آن آرمان ها و آرزوهاست .این مطلب درستی است که هیچ کامیابی بدون حرکت
ممکن نیست اما بدیهی است که هر حرکتی ما را به هدف های مورد نظر نخواهد رساند بلکه
حرکتی که از روی اندیشه ،ارزیابی ،تصمیم صحیح و اقدام به موقع و همراه با هوشیاری باشد
متضمن بهره گیری از تمام توانایی ها و رسیدن به موفقیت خواهد بود.
حال باید دانست که حرکت با این ویژگی ها نیازمند بستری است که به آن «آرامش» گویند ،چرا که با دل ناآرام و ذهن مشوش نمی توان اقدام ها و موضع گیری های حساب شده ای را انجام داد و در زندگی کامیاب بود.
در همین رابطه امام صادق(ع) می فرمایند« :پنج ویژگی است که هرکس یکی از آن ها را نداشته باشد ،عیش او ناقص و عقل او زایل و دل او مشغول است ،اول صحت بدن ،دوم امنیت ،سوم وسعت رزق و روزی ،چهارم دوست موافق ،پنجم که
جامع همه این خصلت هاست آرامش و آسودگی است».
در بعد آموزش نیز وجود آرامش قلبی برای متعلم و دانش پژوه ضروری است لذا یکی از ابزارهای غلبه بر دشمن را داشتن سکینه شمرده و به همین علت یکی از آثار رسیدن به آرامش و کامیابی دل آرامی و سکنیت است که صاحب آن ایجاد عزت
و شخصیت اجتماعی می کند.
*سالمتی جسمانی:
یکی دیگر از آثار آرامش ،سالمتی جسمانی است که تأمین آن برای سیر به سوی کمال مهم می باشد ،چرا که طبق پژوهش های علمی ثابت شده است که اضطراب و عدم آرامش روحی به قلب ،گوارش ،اعصاب و غیره آسیب رسانده و باعث انواع
بیماری های جسمی می شود.
همه مواردی که بیان شد دلیل بر کارآیی مؤثر آرامش در زندگی است ،از این رو قرآن کریم آرامش را یکی از نعمت های پروردگار متعال شمرده و در مواقع مختلف آن را یادآوری می فرماید« :پس خدا آرامش خود را بر فرستاده خویش و بر مومنان
فرو فرستاد»« .سوره فتح آیه »26
بنابراین می توان آرامش را هدفی مقدم و زمینه ساز موفقیت ها و کامیابی ها و وسیله غلبه بر دشواری ها و بحران ها محسوب نمود.
به همین جهت است که همگان در همه جا به دنبال راه ها و عواملی هستند که برای آن ها آرامش به ارمغان آورد ،و بدون تردید یکی از رموز موفقیت بزرگان آرامش در زندگی و به ویژه در لحظات تصمیم گیری ایشان بوده است.
البته در سطحی باالتر و با تحلیل درست کمال انسانی که همانا قرب پروردگار و عبودیت اوست ،می توان اطمینان به خداوند عزوجل را الزمه کمال انسان و غایت خلقت محسوب نمود ،چنانچه با تفکر در آیات به روشنی این مطلب ثابت خواهد
شد.
*آرامش حقیقی و بدلی
نکته بسیار مهمی که همه شیفتگان آرامش باید به آن توجه داشته باشند ،داشتن معیار و تصویر درست از آرامش حقیقی و ابزار دستیابی به آن برای در امان ماندن از گرفتاری در دام آرامشهای بدلی و خیالی که قرآن کریم نیز نسبت دچار شدن به
چنین آرامشی هشدار داده است.
سوره یونس آیه  7و  8آمده است«:کسانیکه امید به دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا دل خوش کرده و بدان اطمینان یافته اند ،و کسانیکه از آیات ما غافلند آنان به کیفر آنچه به دست می آوردند ،جایگاهشان آتش است».
همانطور که گفته شد نیاز به آرامش در انسان ها روز به روز در حال افزایش است و وقتی چیزی مورد اقبال عمومی قرار گیرد ،مورد سوء استفاده شیادان و سودجویان قرار گرفته و آن ها سعی می کنند جنس بدلی را در میان مردم انتشار دهند که
رواج انواع سرگرم کننده ها ،تخدیرکننده ها و کتابهایی که بر مبانی ناصحیح نوشته شده از این قبیل است«تخدیر ،همان از کار انداختن نیروهای فعال یک فرد یا یک ملت و بازداشتن آنها از فعالیت های ثمربخش و به هدر دادن نیروهای اصیل و
امکانات واقعی آن ها و ایجاد حالت عدم تحرک و وادادگی است ،در حالی که آرام بخشی به معنی جلوگیری از اضطرابات روحی و تسلط بر نفس در عین تحرک و جنبش است.
همان آرامشی که به انسان اجازه می دهد نیروهای خالق خود را در مسیر هدف بسیج و جهت گیری کند ،حالتی که به او در برابر شکست های احتمالی امید می بخشد و به ادامه مبارزه تشویق می کنند.

« حدیث واقعه »

السالم علیک یا اباعبدا ...وعلی االرواح التی
حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سالم ا ...ابدا
شاعر :علی قادری حمیدی
ما بقیت و بقی اللیل و النهار والجعله ا ...آخر
دانشجوی رشته علوم تغذیه
العهد منی لزیارتکم السالم علی الحسین وعلى
علی بن الحسین و على اوالد الحسین و على
اصحاب الحسین.
(به مناسبت  9و  10ماه محرم ،تاسوعا و عاشورای حسینی)

آن شب تمام دار و ندار حسین بود
جمعی که عاشقانه کنار حسین بود
او بود و موج های خروشان دشمنان
او بود و ماه عرصه ی مجهول آسمان
در بین یاوران کم و بی قرینه اش
با قاسم و رقیه ،علی و سکینه اش
آنها که از سپیدی مهتاب آمدند
با نامه های مردم کذاب آمدند
نه ،نامه های مردم کوفه بهانه بود
شرح سفر به کرب و بال عاشقانه بود
تفسیر عاشقانه ترین عاشقانه ها
تصویر سرخ عشق به بوم کرانه ها
آنجا که عشق مصلحت عقل می درد
جان را هدیه ای ب ِر جانانه می برد
آنشبحسینقصهیعشاقوشمعکرد
هم خارهای بادیه را کند و جمع کرد
فردا میان سینه ی پرالتهاب دشت
در بزم عاشقانه ی آنها چه ها گذشت؟
من با حدیث واقعه بیگانه نیستم
باری شنیدم و همه عمرم گریستم
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پروفسور توفیق موسیوند
چوپان جوانی که قلب مصنوعی اختراع کرد
نویسنده :صادق فنایی
دانشجوی پزشکی

براي پسربچهای که تا چهاردهسالگی چوپانی میکرده و حتی بعد از مهاجرت نیز شبها را به ظرف شستن میگذرانده چه سرنوشتی را پیشبینی میکنید؟ خیلی بعید است که او را یکی
از برترین مخترعین و جراحان قلب جهان تصور کنید .پروفسور توفیق موسیوند که در خارج از ایران  Tofy Mussivandنامیده میشود ،در روستای ورکانه استان همدان چشم به
جهان گشود .او که در دوران کودکی و نوجوانی مجبور به چوپانی بود شبهای تابستان که روی پشتبام دراز میکشید ،مدتها به آسمان و ستارگانی که به او چشمک میزدند خیره
میشد ،به دالیل آفرینش جهان فکر میکرد و از خود میپرسید« :هدف و منظور از خلقت اين نقاط نوراني و زيبا چيست؟ من چه كسي هستم و در كجاي اين دنياي بزرگ ايستادهام؟ »
همین ذهن پرسش گر به او کمک کرد که از محیط روستا خارج شده و ابتدا به دانشگاه تهران و سپس با بورسیهای که به دست آورد به دانشگاه آلبرتای کانادا برسد .البته او کسی
نیست که گذشته ی خود را انکار یا از آن احساس پشیمانی کند ،به همین دلیل وقتی برای همایش بینالمللی بوعلیسینا بعد از  37سال به ایران سفر میکند ،چنین میگوید« :آمدهام
تا سرى به زادگاهم ،ورکانه ،بزنم و گله ی گوسفندها را ببينم و به آسمان صاف و پرستاره خيره بشوم و يك بار ديگر به سالهاى دوران كودكىام بازگردم .راستش من با ياد كودكى
آرامش پيدا مىكنم .آنجا هم هميشه دنبال خاطراتى بودهام كه در دنياى مدرن و پيچيده به من آرامش بدهد كه آنها را در چوپانى و همان شبهاى مهتابى مىيافتم .چوپانى انسان
را به اصل خود و خدا و طبيعت نزديك مىكند ».
او سالهای ابتدایی در کانادا را به یادگیری زبان ،تحصیل در طول روز و کار طاقتفرسا در شب به عنوان یک ظرفشوی گذراند تا توانست از دانشگاه در رشتههای مدیریت و مهندسی
مکانیک فارغالتحصیل شود .سپس با خانمی کانادایی به نام دیکسی لی ازدواج کرد .در دهه  1970سمتهای متعددی را به عنوان یک مهندس برعهده داشت تا زیربنای یک آلبرتای
جدید را پیریزی کند .بعد از نقل مکان با همسر و دو پسرش به کلیولند در اوهایو بود که دوباره سواالت مربوط به رمز و راز جهان به سراغش آمده و او را به بازگشت به دانشگاه و تحصیل
ل شرقی دانشگاه اوهایو مشتاق کرد .در این زمان بود که تلفیق علوم مهندسی و پزشکی به او کمک کرد تا به دانش نوینی در زمینه
علوم پزشکی در دانشگاه آکرون و کالج پزشکی شما 
اعضای مصنوعی دست یافته و بتواند بعد از مدتی قلب مصنوعی انسان را اختراع کند .بعد از سه سال کار در کلینیک کلیولند ،دکتر ویلبرت کئون از انستیتو قلب اوتاوا از او درخواست کرد
تا سرپرستی تیم قلب مصنوعی انستیتو را برعهده بگیرد .آنجا بود که چوپان سابق توانست فنآوری قلب مصنوعی خود را گسترش داده و آن را به استانداردی برای آینده تبدیل کند.
از آن به بعد بود که شهرت وی عالمگیر شد و وی ریاست بسیاری از هیئتهای علمی و تخصصی و سمت استادی رشتههای جراحی و مهندسی در دانشگاههای اوتاوا و کارلتون را برعهده
گرفت .فعالیتهای تحقیقاتی او باعث به وجود آمدن سالی  1000شغل در کانادا و سرریز شدن بیش از  200میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی در طی ده سال شده است.
دکتر موسیوند اختراعات بسیاری را به ثبت رسانده است که مهمترین آنها عبارتند از :قلب مصنوعی کنترل از راه دور که پس از قرار گرفتن در بدن بيمار ميتوان از طريق ماهواره،
اينترنت و تلفن از وضعيت آن و همچنين وضعيت سالمت بيمار آگاه شد و امکان ارسال برق به آن بدون ايجاد سوراخي در بدن ،از طريق سيستم الکترومغناطيسي فراهم است .ثبت
اطالعات ژنتیکی به وسیله استفاده از اثر انگشت بدون نياز به خون گيري و تنها از طريق انگشت نگاري و ساخت زيرپيراهني که ميتواند فشار خون و کارکرد قلب را در کساني که
قلبشان خوب کار نميکند ،کنترل کند از دیگر اختراعات این دانشمند ایرانی است.
از تمامی این افتخارات و اختراعات که بگذریم داستان زیباترین هدیهای که پرفسور موسیوند دریافت کرده نیز بسیار خواندنی است .او این داستان را چنین نقل میکند« :طبق قوانين
مرسوم كانادا هديه دادن به پزشكان و هديه گرفتن از آنها ممنوع است .يك روز ديدم شخصى از شبكهای كانادایی به دفتر كارم در بيمارستان اتاوا آمد و بستهاى را جلوى من گذاشت
كه از گرفتنش امتناع كردم .آن شخص خيلى اصرار داشت و همين باعث شد كه بسته را باز كنم .هفت حلقه فيلم از همدان و زادگاهم روستاى وركانه بود كه خودشان تهيه كرده بودند.
گريهام گرفت و به اين فكر كردم كه چطور براى يك شبكه كانادايى اين قدر زادگاه من و آن خانه محقر سنگى اهميت داشته كه هزاران كيلومتر را طى كنند و از آن فيلم بسازند .آنها
اين كار را كرده بودند كه بدانند واقعا من يك چوپان در درههاى كوه الوند بودهام و اين به جرأت مهمترين هديه زندگى من بود».
دکتر موسیوند رسالت خود را چنین شرح میدهد و چه خوب بود که تمامی دانشمندان و پزشکان چنین رسالتی را بر دوش خود نیز میدیدند« :براي من آنچه مهم است خدمت به بشر
است نه تنها به مردم كشورم؛ بلكه به مردم تمام دنيا .در واقع جز اين نيز نبايد باشد ،رسالت من به عنوان يك پزشك ،كمك به بيماران ،تعليم و تربيت پزشكان ديگر و اين بار ابداعات
و اكتشافاتي است كه بتواند به نوعي به بشر كمك كند».

آشنایی با رژیم غذایی متعادل و متنوع
نویسنده :مهندس سید حسین دالور پور مقدم
مهندس سپیده فاضلی طاهریان
کارشناسان تغذیه
تغذيه يك عامل مهم و حياتي در اتيولوژي و مديريت اكثر بيماري ها
محسوب مي شود .بر خالف تصور اغلب مردم كه  20سالگي را پايان
دوره ي رشد مي دانند ،رشد در دوران جواني نيز به شكلي ادامه مي
يابد .براي مثال استخوان ها ماكزيمم چگالي خود را در دهه سوم زندگي
بدست مي آورند و تشكيل توده استخواني تا  25سالگي ادامه دارد.
همچنين به جز سيستم عصبي مركزي ديگر سلول هاي بدن همچنان
چرخه ي رشد ،تقسيم ،توليد مثل ،مرگ و جايگزيني خود را ادامه مي
دهند.از طرفي شرايط قشر جوان اجتماع به داليل متعدد از جمله استرس
هاي دوره تحصيل ،دوري از خانواده و به عهده داشتن مسئوليت تغذيه
و زندگي شخصي ،نداشتن وقت كافي به دليل اشتغال به تحصيل و
مسائل و مشكالت اقتصادي اثر قابل توجهي در وضع تغذيه اي روزانه
اين گروه دارد .همچنين سالمت دانشجويان به عنوان يك گروه فعال
جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است و بهبود وضعيت تغذيه اي منجر
به ارتقاء سطح سالمت اين گروه مي شود و مي تواند تا حد قابل توجهي
از مخارج درماني كه در آينده بر جامعه تحميل مي گردد ،بكاهد.
برای تامین نیاز های تغذیه ای می بایست به صورت روزانه از گروه
های غذایی اصلی به میزان توصیه شده استفاده شود .براساس هرم

راهنمای غذایی ایران گروه های غذایی به  6گروه اصلی تقسیم می
شوند-1.گروه نان و غالت-2گروه سبزی ها-3گروه میوه ها-4گروه
گوشت و جایگزین ها-5گروه شیر و لبنیات-6گروه چربی و شیرینی
در هر کدام از این گروهها مقداری از مواد مغذی  -نه همه آنها –
برای شما فراهم می شود .غذای یک گروه نمی تواند بجای غذای
گروه های دیگر مصرف شود وهیچکدام از گروههای غذایی هرم از
گروه دیگر مهمتر نیست .درواقع انسان برای سالمت خود به همه
گروهها نیازمند است.
گروه نان و غالت :شامل غالت کامل (گندم ،جو  ،جودوسر) ،برنج ،و
انواع ماکارانی (الزانیا ،رشته فرنگی ،رشته پلویی و رشته آشی) است.
این گروه کربوهیدرات پیچیده و فیبرهمچنین ویتامینهای خانواده Bو
امالحی چون آهن و پروتئین مورد نیاز بدن ما را تامین می کند.
گروه سبزیجات :شامل بسیاری ازسبزیهای متنوع از جمله سبزیهای
سبزرنگ ( مثل سبزی خوردن)  ،صیفی جات و سبزیهای نشاسته
ای ( مثل باقاال) است  .این گروه تامین کننده امالح و ویتامین مورد
نیازماست از جمله ویتامین A , Cوامالح کلسیم و منیزیم همچنین
تامین کننده فیبرنیز می باشد.
گروه میوه ها :شامل انواع و اقسام میوه هایی است که شما با آن آشنا
هستید  .این گروه تأمین کننده فیبر ،ویتامین A ,Cو پتاسیم است .این
گروه با اهمیت است چرا که فاقد سدیم ،چربی و کلسترول می باشد.
گروه گوشت و جایگزین ها :شامل گوشت قرمز ،گوشت ماکیان ،ماهی،
تخم مرغ و حبوبات است .
این گروه غذایی برای تامین پروتئین ،فسفر ،ویتامین هایB3,B6 ,B12
 B1 ,و بسیاری از امالح چون آهن می باشد .حبوبات زیر گروه سبزیهای
نشاسته ای هستند ولی چون از نظرغذایی ،محتوای پروتئین وامالح
شبیه گوشت هستند دراین گروه قرار دارند.
گروه شیر و لبنیات :شامل شیر ،ماست و پنیر است .بهترین منبع تامین
کننده کلسیم هستند و تامین کننده پروتئین ویتامینA , B2 , B12
می باشند.
گروه چربیها و شیرینی ها :چربی ها ،روغنها و شیرینی ها ،این دسته
از آنجا که کالری رژیم را تأمین می کنند قابل توجه هستند اما چون
دارای مواد مغذی کمی می باشند مصرف به کمترین میزان توصیه می

شود .این گروه شامل :کره ،مارگارین ،سس ساالد ،روغن ها ،مایونز،
خامه ،پنیرخامه ای ،آجیل ،سرشیر ،چیپس ها است و مواد قندی که
شکالتها ،آب نبات ،شیرینی ،کیک ،نوشابه ،شربت ،ژله ،دسر ،مربا ،شکر
و عسل است .
میزان توصیه شده روزانه برای هر گروه در هرم غذایی
11- 6 .............واحددر روز
گروه نان و غالت
 5- 3واحددر روز
.............
گروه سبزیها
 4- 2واحددر روز
.............
گروه میوه ها
 3- 2واحددر روز
.............
گروه شیر
 3- 2واحددر روز
.............
گروه گوشت
واحدهای گروههای غذایی چه اندازه است؟
1واحد از گروه نان =  1برش نان ( تافتون ،سنگگ ،بربری) به اندازه
کف دست  30گرم
 1/2لیوان برنج پخته یا ماکارانی پخته یا  3/4لیوان از غالت آماده
خشک
1واحداز گروه سبزی =  1لیوان سبزی خام خرده شده (  1لیوان ساالد)
یا  1/2لیوان سبزی پخته
1واحد از گروه میوه =  1عدد میوه متوسط مثل یک سیب متوسط
یا 3/4لیوان آب میوه
 1واحد از گروه گوشت =  60گرم گوشت یا یک عدد تخم مرغ
یا1/2لیوان حبوبات پخته
 1واحد از گروه لبنیات =  1لیوان شیر یا یک لیوان ماست یا  2لیوان
دوغ
بیان این واحدها تنها به این منظور است که شما بدانید آیا مصرف روزانه
شما از گروههای غذایی درحد مورد نیاز است یا خیر و آیا خیلی کمتر
ازاین میزانها مصرف می کنید؟ پس مطمئن ًا در آینده ای نزدیک مبتال به
کمبود مواد غذایی خواهید شد و یا اینکه خیلی بیشتر مصرف می کنید؟
پس اضافه وزن و چاقی در انتظار شماست .ولیکن با وجود تعیین میزان
دقیق انرژی مورد نیازو تنظیم یک رژیم صحیح بر اساس تمایالت و
شرایط خاص شما بر عهده یک رژیم شناس است و تنظیم رژیم های
دقیق چاقی والغری باید فردی صورت گیرد.
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نویسنده :مهسا حاجی پور
دانشجوی اتاق عمل
امروز کلی با امید و آرزو می خواهم به خواستگاری دختر مورد عالقه ام که در دانشگاه با او آشنا شدم بروم ،از خوشحالی نمی دانستم چه کار کنم؟!! اما این خوشحالی در میان غم و غصه هایم پنهان
بود ...من یکه و تنها می خواستم او را از خانواده اش خواستگاری کنم ...شقایق از این که من خانواده ای ندارم ،احساس نارضایتی نکرد و پذیرفت با این شرایط به خواستگاریش بروم؛ اما خانواده ی او
چه؟!! آیا من را بدون سرپرست و خانواده می پذیرفتند؟!! مغزم آکنده از فکرهای آشفته بود و قلبم را به درد می آورد ...قلبم مثل یک بادکنک بسیار پر شده بود و فوت دیگری از غم ممکن بود قلبم
را بترکاند و تمامی غصه هایم از آن بیرون بریزد ...اما سعی کردم مثل همیشه به خدایم تکیه کنم ،خدایی که تنهایی را برایم آسان نموده بود ،خدایی که مثل من تنهاست و می داند تنهایی چیست
اما او بزرگ است و من همچون ریگ کوچکی هستم و چشم به عنایت و بخشش او بسته ام...
وقتی به خانه ی شقایق رسیدم ،دست هایم می لرزید و نمی توانست زنگ در را بفشارد و به صدا در بیاورد؛ یعنی آن ها مرا به عنوان عضو جدیدی از خانواده می پذیرفتند؟!! منی که هرگز طعم
خانواده را نچشیده بودم ،حاال در میان خانواده معشوقه ام می خواستم یکه و تنها قد علم کنم و بگویم مرا به غالمی بپذیرید لطف ًا.
صدای آرام و دلنشین شقایق که گفت« :بفرمایید داخل»؛ امیدی شد بر نا امیدی وجودم! پدرش با دیدن من گفت« :سالم ،پس اقوامتون کجان؟!!» و خندید .سرم را از شرم پایین انداختم و گفتم:
«مگه خانم کریمی به شما نگفتن که من خانواده ای ندارم و در بهزیستی بزرگ شدم؟!! سنگینی نگاه پدر شقایق به شدت آزارم می داد ،سرم را باال آوردم و پنهانی به شقایق خیره شدم ،قطره ی
اشک بر روی گونه اش چکیده بود .من طاقت دیدن آن مروارید درخشان که بر صورت گندم گون او می لغزید را نداشتم و گفتم« :ببخشید این حرفای من رو به حساب گستاخی و بی ادبی نذارید؛
بهتره در مورد خودم چیزی بگم؛ اجازه هست؟!!» پدر شقایق با اخم زیاد حرفم را قطع کرد و گفت« :قبل از اینکه تو ـ پسر جون ـ بخوای حرفی بزنی ،باید بگم من یه دونه دخترم رو به هیچ وجه
دست یه آدمی که معلوم نیست اصل و نصبش کیه و خانواده اش کی بودن و اص ً
ال آدمای درستی بودن یا نه؛ بدم! دخترمون رو از سر راه یا پرورشگاه ـ که تو اون جا بودی ـ نیاوردیم
حاضر نیستم ِ
که حاال بخوایم به آدمی که سر راه گذاشتنش و در پرورشگاه بزرگ شده ،بدم! حاال اگه فکر می کنی حرفی باقی مونده ،من می شنوم؟!!»
این حرف ها قلبم را چون یک زلزله  8ریشتری به لرزه درآورد و نابود کرد و حرف های خودم در سینه ام خشکید و بر دهانم جوانه زد که بیرون بریزم و بگویم« :آره ،من یه بچه ی پرورشگاهیم ،شما
چی می فهمید که من چی کشیدم؟!! هنوز چهره ی پدرم که گوشه ی خیابون توی جوی آب به خاطر مصرف بیش از حد هروئین مرد رو از یاد نبردم ،پدری که من خرجی اون رو با این که بچه بودم،
با فروختن گل و فال تأمین می کردم تا بتونه موادشو بخره و زنده بمونه تا من پدر داشته باشم ،شما چی می فهمید که وقتی چشم باز می کنی مادرت به خاطر اعتیاد پدرت تو رو با یه دنیای کثیف
ترک کنه و تنهات بذاره ،هم بازی های بچه های دیگران و بچه ی شما عروسک و اسباب بازی های گران قیمتی بود که شما اونا رو خیلی راحت در اختیارش می ذاشتید ،اما اسباب بازی من ،سرنگ
و ابزار آالت پدرم بود که باهاش جوونی خودش رو دود می کرد ،وقتی بچه ها رو می دیدم که دست پدر و مادرشون رو می گرفتن و از کنارم رد می شدن ـ در حالی که خوشحال و شاد بودن ،لباس
های تمیز و قشنگ به تن داشتن ـ اما من حسرت دست گرم پدر و مادرم رو داشتم ،چه برسه به لباس تمیز و قشنگ! به جای اینکه کتاب در کوله پشتیم باشه و به مدرسه برم ،پدرم در جیب شلوارم
مواد قایم می کرد و من اونارو جا به جا می کردم ،شماها غذاهای جورواجور و رنگارنگ می خوردین ،اما من ته مونده های غذاها رو می خوردم! ...اون شب رو هرگز نمی تونم فراموش کنم من فقط
 10سال داشتم ،نمی دونم چرا پدرم این قدر مهربون شده بود؛ زیر بارون حسابی خیس شده بودم ،کت پوسیده و پاره ی خودش رو از تنش کند و به روم انداخت و توی حلبی تعدادی چوب انداخت تا
گرمای بیشتری تولید کنه و من گرمم بشه ،اما وجود من پر شده بود از سیاهی و تاریکی ،در من خورشیدی وجود نداشت که تن سردم رو گرمی ببخشه ،صدای سگ برام الالیی مادر شده بود و من با
اون آروم می گرفتم؛ ساعتی از شب گذشت؛ حاال بارون قطع شده بود دوست پدرم اومد و اون مواد لعنتی رو به پدرم داد ،اون مواد از من که پاره تنش بودم عزیزتر بود .وقتی اون میومد ،من فراموش
می شدم ،دیگه هیچ جایگاهی نداشتم ،از شدت سرما بلند شدم و زانوهام را بغل کردم و به پدرم که فقط  35سال داشت ـ اما پیرمردی  70ساله به نظر می اومد ـ زل زدم؛ شعله های آتش صورت
الغر و تکیده ی پدرم رو برام روشن نگه داشته بود تا برای آخرین بار چهرش رو تو ذهنم به خاطر بسپرم ،پدرم اون قدر مواد مصرف کرد که برای همیشه از پیشم رفت ،درسته من پدر اون بودم و
تر و خشکش می کردم .اما در اصل ،اون
پدر بود؛ هر چی بود ،پدرم بود! اما اآلن
من پدری ندارم که پیشم باشه و با من

در مجلس خواستگاریم شرکت کنه ،من
هرگز نمی تونم این گذشته تلخ رو از
خودم جدا کنم .هر چه قدر من بیش تر
از اون فرار می کنم ،گذشته از حال سبقت
می گیره و خودش رو زودتر نشون می ده» ...
حاال من مهندس برق هستم؛ اما گذشته ی ناخوشایند از امروزم پیشی گرفته و نمی خواهد که غم و غصه برایم تمام شود ،فکر می کردم با آمدنم به پرورشگاه شاید خانواده ای پیدا کنم و مثل دیگران
یخ وجودم را بشکند و آب کند .اما من بزرگ بودم و هیچ کس چنین کودکی را نمی خواست ،با این حال خوشحالم که باعث شادی دوستانم در مدرسه می شدم؛ آن ها من رو با دست
گرمی خانوادهِ ،
نشان می دادند و می گفتند« :بچه ها ،این همون پسره است که بچه پرورشگاهیه» ...نمی توانستم مثل سایر بچه ها شیطنت کنم .چون آن را به حساب بی پدر و مادر بودنم می گذاشتند .مدیر و
ناظم و همه و همه هر چه دل تنگشان می خواست ،نثار وجود بی ارزش من می کردند .چون می دانستند پدری نیست که از من دفاع کند مادری نیست که بیاید و جیغ و فریاد بکشد .اگر در درسی
ضعیف بودم به حساب آن می گذاشتند که کسی نیست به درس هایم رسیدگی کند .اما نمره های خوب و باالیم را به حساب کار خوب و شایسته ی خودشان می گذاشتند.
روزهای زندگیم را این گونه سپری کردم تا به این جا رسیدم؛ که جلوی آقای کریمی ایستاده ام و دیگر هیچ سخنی ندارم که بگویم ،سرم را باال آوردم و به چشمان غضبناک پدر شقایق زل زدم و
گفتم «:منم جای شما بودم حاضر نمی شدم دخترم رو به چنین کسی که از گذشته و سختی هاش خبر ندارم ،بدم! بله ،من یک مادر رویایی و یک پدر بیمار داشتم ،اما هیچ وقت از وجودشان شرمنده
نیستم .چون اونا بودن که من رو به وجود آوردن؛ اگه اونا نبودن من از نعمت زنده بودن و به این جا رسیدن هرگز بهره نمی گرفتم .شما امروز من رو قربانی گذشته ام می کنید؛ پس خدا ازتون قبول
کنه! من دختر شما رو دوست دارم و حس می کردم می تونم با ایشون تشکیل خانواده بدم؛ خانواده ای کوچک ،اما پر از عشق و محبت! دلم می خواست امروز به آرزوی دیرینه ی خود برسم؛ یعنی
این که عضوی از خانواده بشم! اما انگار من لیاقت این که خانواده ای داشته باشم رو ندارم ،ببخشید که من این جسارت رو کردم و به خواستگاری دخترتون اومدم .اما من تنها نیستم؛ پدرم هنوز
چهرش تو ذهنمه و با هام هست و مادر رویایی منم همیشه تو قلبم با منه؛ پس چطور شما اونارو نمی بینید؟!!»
پدر شقایق به تمسخر من را تشویق کرد و گفت« :آفرین ،فکر کنم تو مدرسه نمره انشات  20بوده مگه نه؟!! جمالت رو خیلی قشنگ آب و تاب دادی تا بتونی دل من رو بلرزونی تا قبول کنم که
دخترم رو به همسری تو در بیارم؛ اما من دلم رو با بتون ساختم و این حرفا نمی تونه اون رو به لرزه در بیاره ،اآلنم دیگه نمی خوام حرفی بشنوم و خواهش می کنم با احترام برو بیرون ...بفرمایید»...
شقایق با اشک و ناله بدرقم کرد و گفت« :حسین ...متأسفم ...من »...از جیبم دستمالی بیرون آوردم و گفتم« :من متأسفم ،من لیاقت تو رو ندارم ».بعد لبخند زدم و گفتم« :شاید سرنوشت من اینه که
همیشه تاریکی گذشته به این روشنی حال و آیندم سایه بندازه و نذاره کسی من رو ببینه ،شاید این خاطره ی تلخ نمی خواد منو تنها بذاره و می خواد که من همیشه به یادش باشم که چی بودم!!!»
شقایق درحالی که همچنان آرام گریه می کرد ،گفت« :اما حسین ،مهم اآلنه؛ که تو مهندسی و موفق ...گذشته از نظر من تموم شده ،من این حسینی که جلوم ایستاده رو دوست دارم .تو نباید امید
خودت رو از دست بدی .مطمئنم که یک روز پدرم می فهمه که اشتباه کرده و اون موقع راضی می شه که من و تو با هم ازدواج کنیم ».گفتم« :ولی شقایق من نمی خوام به خاطر من از موقعیت
های بهتری که برات پیش میاد صرف نظر کنی».
شقایق پوزخندی زد و گفت« :حسین هیچ کس تا به حال به اندازه ی تو صادق نبوده ،تو درد کشیده ای ،به خاطر همین هیچ وقت حاضر نمی شی که من اون دردهایی که خودت کشیدی رو تجربه
کنم و مطمئنم که سعی می کنی من رو خوشبخت کنی .توکل کن به همون خدایی که این همه سال تنهات نذاشت و همیشه به یادت بود که کمک های اون بود که تو اآلن به این جا رسیدی».
از شقایق خداحافظی کردم و خودم را به دست سرنوشت سپردم .تا به حال که تقدیر جز برگی سیاه برایم رقم نزده؛ اما من به طلوع خورشید و برگی سپید و روشن امید بسته ام...
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نویسنده :سینا توکلی
دانشجوی کاردرمانی و
دبیر اسبق انجمن اسالمی دانشجویان

گلوی مرغ سحر را بریده اند و هنوز
درین شط شفق آواز سرخ او جاری است...
دوشنبه  16 ،آذر 1332؛ روزی که زنگ کالس های دانشکده فنی زودتر از
موعد به صدا در آمد!
آذر ماه  59سال قبل نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا قرار بود به ایران سفر کند تا
شاه ملعون را قوت قلب بدهد و تکه استخوانی برای سگان دولت کودتا و کودتاچیان به
رسم تحفه با خود بیاورد.
صبح شانزدهم ماه با روزهای دیگر تفاوت داشت ،باد سوزناک پاییزی برگ های زرد و
سست را از درختان میکند و به هوا پراکنده می کرد ،سکوت بر خیابان هایی که زیر چکمه
نظامیان بود حکم فرما بود ،سکوتی که خیلی زود با فریاد :دست نظامیان از دانشگاه
کوتاه ،شکسته شد.
رئیس دانشگاه تهران از بیم نا آرامىها دانشگاه را تعطیل اعالم كرد و زنگ کالس های
دانشکده فنی به صدا در آمد« ،باید یك دانشجو را شقه كرد و جلوى در بزرگ
دانشگاه آویخت تا عبرت همه شود و هنگام ورود میهمانان خارجى صداها
خفه گردد و جنبندهاى نجنبد ».این جمله ای است که توسط یکی از مزدوران رژیم
که دالر چشم هایش را کور کرده بود تلفنی به افسران گارد مستقر در دانشگاه دستور داده

شد!
نظامیان با خشم به سوى دانشجویان آتش گشودند؛ اما دانشجویان آن همه خشم را به
مسخره گرفته بودند و ایران سربلند را آرزو میکردند؛ سه آذر اهورایی که حاضر نبودند
آرمانشان را فدای مصلحت نمایند به نامهاى مصطفى بزرگنیا ،آذر شریعت رضوى
و احمد قندچى به ضرب گلوله به شهادت رسیدند و خونشان را فدای آزادی ایران
کردند ،صدای شلیک گلوله ها مزدوران خود فروخته که گوش هایشان پر از پنبه بود را
شنوا کرد و  16آذر ،روز تولد حماسه شد.
قشر دانشجو ،عالمان اهل عمل؛ پیش از انقالب همواره با تکیه بر خدا در صحنههای
مختلف سیاسی ـ اجتماعی حاضر میشد ،آنان با فریادهای آتشین و کوبنده و فعالیتهای
مستمر ،مخالفت آشکار خویش را با رژیم پهلوی اعالم و بر همراهی و همدلی با رهبر
انقالب و مردم ایران تأکید میکردند.
جنبش اصیل دانشجویی پس از پیروزی انقالب اسالمی به تعقیب آرمان های بلند خویش
در مبارزه با استکبار و عدالت طلبی پرداخت ،قشر دانشجو در دانشگاه بزرگ دفاع مقدس،
تئورىهاى خود را به آزمونگذاشته و آگاهانه در مسير رشد خود گام برداشتند.
در طول تاريخ ،جنبش دانشجویی به عنوان قشر فرهيخته سعي در حفظ استقالل دانشگاه
ها و به تبع آن استقالل و سربلندي كشور داشتهاند ،و هر گاه مانعي در اين راه ديدهاند،
جلودار حركتهاي مردمي قرار گرفتهاند و سپر بالگشتهاند.
جنبش دانشجویی در کشورمان سه آرمان مهم دارد  :آزادی خواهی ،استکبار ستیزی
و عدالت خواهی؛ هرگاه جنبش دانشجویی به جناحهای سیاسی بپیوندد ،از هویت
واقعی و تاریخی خود که حمایت از مردم بوده است فاصله می گیرد ،چقدر خوب می شود
اگر تمامی دانشجویان در دانشگاه روحیه مطالبه گری و نقد منصفانه داشته باشند و متقابال
متواضعانه نقد پذیر باشند ،آرمانگرا باشند و محافظه کار نشوند  ،درست فکر و تحلیل کنند
و تحلیل درست را به دیگران منتقل کنند.
ای دوست  ،در  16آذر ،هوا را از تمامی سمتها نفس بکش! نگذار دچار خاموشی
وفراموشی شوی ،امروز روز توست ،روز رستاخیز اندیشه ها ،روز انسان های فرهیخته و
بالنده ،روز دانشجو ،روز حقیقتی که دوستدار روشنایی است.
شهید بزرگ نیا  ،شهید قندچی و شهید شریعت رضوی ،ای یاران دبستانی:
شما درس شهامت را در خیابان های اعتراض نوشتید و ثابت کردید معنای مردانگی در
زبان نیست بلکه در عمل است ،شما در عصر نتوانستن و غلبه نیافتن ،با مرگ خویش
بر دشمن پیروز شدید و اگرچه او را نکشتید ،رسوایش کردید  16 ،آذر  32قلمهايتان،
مشتهاى گره كردهاى بود كه آوازهاى خونينش ،مركبى براى نوشتن كلمه رهايى و
آزادى بود.
ياد وخاطره همه شهداي دانشجو گرامي باد...
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یهدونه
منم
و یه
خوابگاه
بیستو
هفت
!!...
به کوشش:آهو ضرغامی
مسعود آقائی
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اشاره :نمی دونم تا حاال شده تو زندگی با کسی روبه رو شی که ماد ّیات
براش مهم نباشه و به تنها چیزی که فکر می کنه خوشحال کردن دوستاش
باشه! وقتی قرار شد یه مصاحبه با مرتضی رحمتی آرایشگر خوابگاه  27بگیریم،
فکر نمی کردیم این همه صداقت و صمیمیت رو تو کالم این دانشجو ببینیم،
نگرانی و دغدغه اش از اینکه دوستاش برای کوتاه کردن موهاشون بیرون از
خوابگاه باید پول زیادی پرداخت کنند و شاید خیلی هاشون بودجهی مالیشون
نرسه ،ستودنی بود .گفتن از خاطراتش در شبهای امتحان که تا  4صبح مو کوتاه
می کنه ،یاد کردن از دوستان صمیمیش از اینکه مشوق او بودن ،و با اینکه
کار فعلیش رو دوست داره اما در آینده صد در صد پرستار می شه ،همه و همه
یادمون می آره هنوز هستند کسانیکه دلسوزانه و بدون هیچ چشم داشت مالی
کار می کنند فقط به خاطر اینکه دل کسی رو به دست بیارن .امیدوارم با خوندن
این مصاحبه نظرتون درباره ی اینکه همه زندگی پوله و پول خوشبختی میاره
تغییر کنه.
 .متولد چه سالی و اهل کجا هستی؟ متولد سال  1365و اهل تهران هستم.
 .در ترم چندم و چه رشته ای تحصیل می کنی؟ ترم  4رشته پرستاری.
 .چی شد که به این فکر افتادی در خوابگاه آرایشگری کنی؟ وقتی می دیدم بچه
ها بیرون خوابگاه آرایشگاه می رن و پول زیادی می دن به این فکر افتادم که خودم موهاشونو
کوتاه کنم چون قب ً
ال در آرایشگاه یکی از دوستام در شهریار  2سال مو کوتاه می کردم.
 .آرایشگاه سیارت اسم هم داره؟ نه اسم نداره چون جای مشخصی نداره و خیلی وقت ها
تو اتاق تلویزیون و قب ً
ال هم تو حموم بود که نور کمش اذیت می کرد.
 .مشوقت برای این که یک هنر و فنی رو در کنار درس خوندن یاد بگیری ،چه کسی بود؟ هم
اتاقی هام ،سید رسول طباطبایی و حسین فصیحی مشوق من بودن(دوستان عزیزم).
 .چه انگیزه ای پشت این تصمیم بود؟ کمک به دوستانم ،چون خیلی هاشون بودجه ی مالیشون
نمی رسه که هر سِ ری برن مو کوتاه کنن و  15هزار تومن بدن.
 .قیمت هات چه طوره ،گرون فروش که نیستی؟ پول برای من اص ً
ال اهمیتی نداره چون از قدیم
االیام روی آرایشگری قیمت نمی ذاشتن به همین خاطر برای پول ،موهاشونو کوتاه نمی کنم و خودشون
به زور بهم پول میدن.
 .نسیه هم می دی؟ حساب دفتری هم داری؟ بله نسیه هم می دم و شده که اص ً
ال پول هم ندن
(با خنده ،یکی هست که اص ً
ال پول نمی ده) البته شوخی می کنم ،چون بودجه ی مالیشون نمی رسه و
حساب دفتری هم ندارم .پول برام مهم نیست.
 .فقط مو کوتاه می کنی یا کارهای دیگه هم می کنی؟ نه فقط مو کوتاه می کنم امکانات برای
کارهای دیگه نیست.
 .مدل های فشنی که این روزها شاید خیلی ها دوست داشته باشن هم می زنی؟ فقط
موهاشونو مرتب و کوتاه می کنم بعد خودشون هر بالیی می خوان سر موهاشون در می
آرن(.با خنده)

 .واسه صرفه جوئی شده وسایلت رو واسه یک نفر استفاده کنی؟
بیشتر بچه ها خودشون ماشین و تیغ دارن و من خودم وسایل کارم قیچی،
شانه و آب پاچ است.
 .تا حاال موی کسی رو خراب کردی؟ تو خوابگاه نه ،اما آن  2سالی
که کار می کردم آره ،پیش آمده .یادمه یه دفعه موی یکی از مشتری ها رو
خراب کردم خیلی شاکی شد و اوستام مجبور شد موهاشو درست کنه ولی
از آن به بعد رفت دیگه هم نیومد.
 .تا حاال موی نگهبان ها یا مسئولین رو کوتاه کردی؟ پول هم گرفتی؟
موی نگهبانمون آقای شعبانی رو همیشه من کوتاه می کنم و پول هم
ازش نمی گیرم.
 .تا حاال شده خودت موهات رو کوتاه کنی؟ موهای خودت رو
کجا کوتاه می کنی؟ قب ً
ال که تو همون آرایشگاه دوستم که در شهریار
است می رفتم و موهامو کوتاه می کرد ولی این بار خودم موهامو کوتاه
کردم.
 .چند ساعت در هفته به طور متوسط کار می کنی؟ موی کدام دانشجو
را بیشتر کوتاه کردی؟ روزهای دوشنبه ،پنچ شنبه و جمعه کار می کنم به
طور تقریبی هفته ای  10نفر و هر کدوم هم نیم ساعت زمان می بره و موی
حسین طاهری(دوست عزیزم) را بیشتر از بقیه بچه ها هر دو هفته یکبار
کوتاه می کنم و اولین کسی هم که موهاشو کوتاه کردم سید رسول بود.
 .در کنار آرایشگری فعالیت های دیگر هم انجام می دهی؟ بله ،قبالً
نقاشی ساختمان می کردم اما اآلن نه حتی یکبار پیشنهاد هم دادم که
خوابگاه رو رنگ کنم که پیمانکار از بیرون آوردن و رنگ کرد ،امسال در
المپیاد ورزشی رشته کاراته شرکت کردم که انشاءا ...مقام هم می آورم4 ،
ترم هم است که نماینده دانشجویی هستم.
 .به درس خوندنت لطمه نزده؟ زیاد برام مشکل ساز نشده.
 .شب های امتحان چی ؟ کار یا درس؟ شب های امتحان که سرم خیلی
شلوغ می شه چون بچه ها می خوان برن به خاطر همین قبلش موهاشونو
کوتاه می کنند حتی یادمه یک شب تا ساعت  4صبح مو کوتاه می کردم.
 .فکر می کنی وقتی فارغ التحصیل بشی آرایشگر می شی یا پرستار؟
 100درصد پرستار و انشاءا ...اولین پرستاری که وزیر بهداشت بشه
خودمم..
.مسئولینازکارشمامطلعهستن؟برخوردمسئولینباشماچهطوره؟
مسئول قبلی خبر داشت و قراربود که اتاق هم برای این کار بهم بده ولی آن
عوض شد و مسئول جدید هم که فکر نمی کنم خبر داشته باشه.
 .برخورد دانشجوها چه طور؟  1دونه منم و یه خوابگاه  ،27تمومه بچه
های خوابگاه و همه رشته ها منو می شناسن.
 .چه درخواستی از مسئولین داری؟ به دانشکده پرستاری بیشتر اهمیت
بدن چون رکن اساسی تیم سالمت کشور را پرستارها تشکیل می دن ،تعداد
کالسها بیشتر بشه چون امسال ظرفیت ها بیشتر شده.
 .صحبت پایانی :ان شاءا ...ارشد قبول بشم و کسانیکه موهاشونو زدم و
پولشونو ندادن بیارن بدن چقدر صبر و تحمل (البته با خنده).

دوست عزیز :لطفاً گزینه مورد نظر خودت را به ترتیب
سئواالت تا  20آذر ماه ،به سامانه  30007469پیامک
کن تا در صورت ارسال پاسخ درست ،در قرعه کشی
گلبانگ شرکت کنی.
-1کدام لقب جزء القاب امام حسین(ع) نمی باشد؟
الف -آل ا...
ب -یدا...
ج -وترالموتور
د -سریع العبره
 -2تنها کتابی که در زمان حیات بیژن نجدی چاپ
شده است کدام گزینه زیر می باشد؟ (با مراجعه به
کتاب ماه ،پاسخ صحیح را خواهید یافت).
الف -داستان های نا تمام
ب -دوباره از همان خیابان ها
ج -یوزپلنگانی که با من دویده اند
د -خواهران این تابستان
 -3حبوبات زیر گروه کدام گزینه است؟(با مراجعه به
مقاله آشنایی با رژیم غذایی متعادل و متنوع ،پاسخ
صحیح را خواهید یافت).
الف -شیر و لبنیات
ب -سبزی های نشاسته ای
ج -سبزیجات
د -نان و غالت
اسامی برگزیدگان مسابقه آبان ماه:
.1فرانک شهسواری  /امور دانشجویی
 /دانشکده پیراپزشکی
.2زهرا رسولی
.3موسی الرضا لطفی  /دانشکده سالمت

آقای مدیر فرهنگی :دست مریزاد...

این شماره :پای صحبت بر و بچه های نشریه
این ماهنامه آخرین شماره پند زندگی است ،یک دوری همه
دانشکده ها گشتیم و پند زندگی محبوب ترین فرد دانشکده
را گرفتیم ...برای این شماره خیلی فکر کردیم که آخرین
پند زندگیمان را کجا و از چه کسی بگیریم ،سخت بود؛ با
خیلی ها هم صحبت کردیم ،دلمان می خواست پند شماره
آخرمان ،ویژه تر باشد...
در همین گیرودار یک اتفاق به خودمان پند داد ...چند شب
پیش بود ،دکتر جوانمرد مدیر امور فرهنگی مثل همیشه تا
دیروقت اداره بود ،خواستم به اتاقش بروم که متوجه شدم دو
نفر از دانشجویان در دفتر مدیریت هستند .در را که باز کردم،
با صحنه ای مواجه شدم که همان لحظه متوجه شدم این
همه تأخیر برای گرفتن پند این شماره بی حکمت نبوده...
بله :اقامه نماز جماعت ،حتی با حداقل نفرات و در اول
وقت ...خواستیم از طرف بروبچه های این شماره بگوئیم:
آقای مدیر فرهنگی :دست مریزاد...

آیامیدانیدمحققبرجستهناسایکایرانیاست؟

دكترابوالقاسمغفاریمحققناسا

دكتر غفاری در  25خرداد ماه سال  1285هجری شمسی در تهران متولد شد و تحصیالت پایۀ خود را در دبیرستان دارالفنون به اتمام رسانید .ریاضیات
و فیزیك را در دانشگاه نانسی فرانسه تحصیل كرد و دیپلم ستارهشناسی و آنالیز عالی ریاضیات را نیز از آنجا دریافت نمود .او دكترای ریاضیاتِ
فیزیك را از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ كرد .دكتر ابوالقاسم غفاری ،از برجستهترین دانشمندان ایرانی در حوزه علوم ریاضی ،فیزیك و صنعت
فضاست .ایشان نخستین ایرانی راه یافته با سازمان فضایی آمریكا ،ناسا میباشد .دكتر غفاری تنها خارجی حاضر در پروژه بزرگ آپولو بوده
است .پیش از آن نیز در زمینه علوم ریاضی و فیزیك ،فعالیت های فراوانی به انجام رسانیده است كه یكی از برجستهترین آنها ،همكاری با
پروفسور اینشتین در زمینه نظریه وحدت میدانها میباشد .نظریهای كه سالها ذهن دانشمندان را به خود مشغول داشته است
و تالشی است در جهت یگانهكردن كل نیروهای جهان هستی .وی در صد سالگی هم از تالش های علمی دست بر نداشته
و به تحقیقات خود مشغول است.
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سئواالت مذهبی و پرسش های شرعی خود را جهت دریافت پاسخ از طریق این نشریه
به نشانی پست الکترونیکی نشریه  Golbang@sbmu.ac.irارسال و یا به سامانه
 30007469پیامک نمائید.

مشاور :حجت االسالم والمسلمین رضاعلیمحمدی
کارشناس آموزشی دانشگاه

 .1محمد.ن ،دانشجو :دانشجو یا سرباز ،که در خوابگاه یا پادگان سکونت دارد ،و از غذای دولت استفاده می کند،
زکات فطره او ،برعهده چه کسی است؟
• اگر مخارج او را پدر و مادر می دهند و نان خور ایشان محسوب می شود ،برعهده آنهاست و اگر دانشجو یا
سرباز مستقل است ،پرداخت فطره بر عهده خودش می باشد.
 .2مژگان.ع ،دانشجو :اگر خورشید گرفتگی در شهر ما قابل رویت نباشد و یا در شهر دیگری زلزله شود ،نماز
آیات بر ما واجب می شود؟
• اموری که نماز آیات برای آنها واجب است ،در هر محلی که اتفاق بیفتد ،فقط مردم همان جا باید نماز آیات
بخوانند و بر مردم شهرهای مجاور آن واجب نیست.
 .3امیرحسین.ش ،دانشجو :پس از تکبیر امام جماعت ،هنوز صف های جلو تکبیر نگفته اند ،ما که در صف های
بعدی قرار گرفته ایم ،می توانیم اقتدا نموده و تکبیر بگوییم؟
• اگر صف های جلو آماده نماز هستند و تکبیر گفتن آنها نزدیک است ،صف های بعدی می توانند ،تکبیر نماز
را گفته و وارد نماز شوند.
 .4ارسالن.ک ،دانشجو :آیا می توانم نماز قضای خود را ،به جماعت اقتدا کنم؟
• بله ،اقتدا به جماعت در نماز قضا ،اشکال ندارد و الزم نیست هر دو یک نماز بخوانند ،بلکه قضای نماز صبح
را می توان به نماز ظهر یا عصر امام جماعت اقتدا کرد.
 .5نسرین.ح ،دانشجو :کسانی که زیاد شک می کنند ،در نماز چه تکلیفی دارند ،و به چه افرادی
کثیرالشک می گویند؟
• کثیرالشک به کسی می گویند که نمی تواند سه نماز پشت سر هم را بدون شک بخواند (در یکی از سه نماز
شک به سراغش می آید) در این صورت نباید به شک خود اعتنا کند ،یعنی هر طرف را که به نفع او است ،انتخاب
کند ،مث ً
ال اگر در نماز صبح شک کند دو رکعت خوانده ام یا سه رکعت ،بگوید دو رکعت خوانده ام یا در به جای
آوردن سجده و رکوع اگر شک کند بگوید انجام داده ام.
شما فکر می کنید این سوژه هایی که هر شماره براتون می نویسم تخیلیه؟! نه عزیز من! نه
جان من! عین واقعیته .سوژه هاش رو هم از همین ایمیل هایی که به گلبانگ می زنید پیدا
می کنم .راستی شماره ی بعد به بهترین مطلبی که واسه ی این ستون ایمیل بشه جایزه
می دیم.
پخش فیلم  15آبان رو که یادتونه؟! آقا نشسته از اول تا آخر فیلم رو با دقت دیده  3تا سئوال به ذهنش
رسیده:
 .1رابطه ی اون دو تا پیرزن با هم چی بود؟
 .2دختره با پسره ازدواج کرد یا نه؟
 .3موضوع فیلم چی بود؟
یعنی من این کاغذ رو بدم دست منتقد بگم یه دانشجو نوشته؟؟؟!!!
آقاجان :راجع به بنر هایی که در سطح دانشگاه به وفور دیده میشه سئوال پرسیدن .من جواب بدم :اشتباه
نکنین :مسئولین محترم  ...رتبه نیاوردن! اون دوستانی که اون پشت هستن رتبه کسب کردن .همین فقط محض
یادآوری( ...راستی آقای جوگیر یواشکی گفت :از این بنرها دانشکده ها هم بفرستین تا خود بچه ها تشویق
بشن!!!)
ما یک کالم به این آقای جوگیر گفتیم تو فیلم ما بیا رد شو همینطوری نقش یه رهگذر ...حاال مگه ول
میکنه؟ رفته با رسانه ها مصاحبه کرده! با مجله فیلم صحبت کرده! گفته من مدیر فیلم هستم!!!! آخه مدیر فیلم
داریم اص ً
ال؟!؟! شنیده شده اخیراً تو جشنواره برلین هم بوده .اگر خبر شنیدید نامزد اسکار شده تعجب نکنید..
جوگیره دیگه!!!
دوستان پس از اتمام جشن عید غدیر و قربان مواردی رو از مسئولین اجرای برنامه پرسیده اند که سعی می
کنیم بهشون جواب بدیم:

•

•
•
•

نمی دونم ،تا حاال شده تو یه مقطعی از زندگیت بایستی و به عقب نگاه کنی؟ شده دقت کنی
به گذشته بدون اینکه همینجوری به جلو بری؟ تا حاال شده توی این توقف ها فکر کنی،
ببینی چقدر زود همه چیز سپری شد و گذشت؟ مث ً
ال همین کنکوری که چند سال پیش خیلی
نگرانش بودی ...اص ً
ال شاید این قضیه خیلی ازش گذشته باشه ،اضطراب امتحانات ترم پیش
چطور؟ همه چیز مثل برق گذشت! درسته؟ تو هم مثل من معتقدی که همه این اتفاق ها زودتر
از اون چیزی که فکرش رو بکنی قدیمی شده؟ حاال همه اینها به کنار ...فکر می کنی همه
این سئوال ها برای چی بود؟ مجبورت کردم به گذشته فکر کنی فقط واسه این که تو هم به
این نکته فکر کنی که زمان می گذره و هیچ وقت متوقف نمی شه .ثانیه ها میان و می رن و
همین لحظه خیلی زود تبدیل به گذشته می شه و آینده ای که در انتظارشی واست مثل حال
تبدیل به گذشته می شه .همه این اتفاق ها خیلی خیلی سریع تر و غیرمنتظره تر از اون چیزی
که تو انتظارش رو داری پیش می ره ...پس سعی کن فقط به یک چیز در همه حال فکر کنی:
این که اگر امروز تو تبدیل به دیروز شد هیچ حسرتی براش نداشته باشی و با اشتیاق از اون یاد
کنی! سعی کن گذشته ات همیشه یادآور خاطرات خوب و خوشی باشه که تداعی اون باعث
خوشحالیت می شه :پر از دوستی ،محبت ها ،فداکاری ها ،گذشت ها و...
نکته ماه :و حرف آخر اینکه همیشه این جمله رو به خاطر داشته باش :هر از
گاهی توقف ،فرصت خوبیست برای دیدن مسیر طی شده ،و نگریستن به راه
در پیش رو « :گاهی برای رسیدن نباید رفت!!»
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 ببخشید این مراسم چی بود؟• دوست عزیز محرم که هنوز نیومده بوده ،حتم ًا مراسم تودیع و معارفه ای!! چیزی بوده شما خودتو اذیت
نکن.
 میشه از اجرای ورزش های رزمی به جای ورزش باستانی استفاده کنید؟• اون رو نتونستیم هماهنگ کنیم به جاش گفتیم از دفعه بعد بچه های فوتسال بیان روی صحنه بازی
کنن.
 دوستای منو ندیدین؟• خانم من شما رو هم تا حاال ندیده بودم....
 برای وسط برنامه سرویس ندارین به خوابگاه؟• چرا داریم فقط آخر برنامه حرکت می کنن.
 پرسپولیس چند چند شد؟• یعنی سازمان سنجش تست هوش نمی گیره؟؟ همینطوری میفرسته شهید بهشتی؟

نوی
سنده :مهناز آزاد
کار
شناس مشاوره

کتاب ماه :یوزپلنگانی که با من دویدهاند

برگزیده جایزه ادبی گردون
نویسنده :سمانه ضرغام
کارشناس فرهنگی
یوزپلنگانی که با من دویدهاند /بیژن نجدی /نشر امروز /چاپ شانزدهم  89 /1391صفحه 3200 /تومان
یوزپلنگانی که با من دویدهاند اثر به یاد ماندنی از مرحوم بیژن نجدی است که برنده جایزه ادبی مجله
گردون شده است و توسط محمدرضا دمابی درسال  ۱۳۸۹به زبان انگلیسی ترجمه شد .این مجموعه داستان
شامل ده داستان کوتاه با عناوین :سپرده به زمین ،استخری پر از کابوس ،روز اسب ریزی ،تاریکی در پوتین،
شب سهراب کشان ،چشمهای دکمه ای من ،مرا بفرستید به تونل ،خاطرات پاره پاره دیروز ،سه شنبه خیس
و گیاهی در قرنطینه می باشد .بیژن نجدی یکی از شاعرانی است که در آثارش شعر و داستان را با هم می
آمیزد .تصویرهای شاعرانه او و جان بخشی او نه تنها به اشیا که حتی به کلمات و گره زدن عاطفه و خیال
از جمله ویژگی هایی اند که نه تنها این مجموعه داستان را شکل داده است بلکه به شکل خاصی این نوع
نگارش را مختص او ساخته است .یوزپلنگانی که با من دویدهاند تنها کتابی است که در زمان حیات بیژن
نجدی از وی منتشر شد و مجموعه داستان های «دوباره از همان خیابان ها»« ،داستان های نا تمام»
و مجموعه اشعار «خواهران این تابستان»« ،پسر عموی سپیدار» پس از مرگش منتشر شدند .نجدی 3
شهریور  1376به دلیل بیماری سرطان در سن  56سالگی با زندگی خداحافظی کرد.
در بخشی از کتاب آمده « :روی ترازو به عقربه ای نگاه کرد که زیر پاهایش تا کنار عدد  49رفته بود و این
یعنی اینکه اگر طاهر به دنیا نیامده بود و یا همان لحظه می مرد و کسی جسدش را می سوزاند ،زمین 49
کیلو سبک تر ،می توانست خورشید را دور بزند».

فیلم ماه :آینههای روبرو
روایتی خاص در سینما
نویسنده :صادق فنائی
دبیر کانون دانشجویی نوا
نویسنده و کارگردان :نگار آذربایجانی /تهیه کننده :فرشته طائرپور /بازیگران :شایسته ایرانی ،غزل
شاکری ،همایون ارشادی ،رابعه اسکویی ،مریم بوبانی» و با حضور کوتاهی از «هنگامه قاضیانی
و صابر ابر»
فیلم «آینه های روبرو» ـ که از لحاظ تازگی و خاص بودن ِموضوع ،جزء پیشگامان محسوب می
شود ـ در مورد مشکالت کسانی است که اختالل جنسیتی دارند .نویسنده در این فیلم سعی داشته
در قالب روایت یک داستان ،معضالت و مشکالتی را که آنها با شخصیت و جنسیت خودشان،
چگونگی برقراری ارتباط با نزدیکانشان و همچنین با جامعهُ ،سنت ،فرهنگ و ....دارند ،به تصویر
بکشد .داستان فیلم هم درباره زنی کمتجربه و دارای ریشههای قوی مذهبی به نام «رعنا» (غزل
شاکری) است که پنهانی مسافرکشی میکند .در حین انجام کار با زنی به نام «آدینه» (شایسته
ایرانی) روبرو می شود که...
اخیراً فیلم «آینه های روبرو» با دریافت دو جایزه از جشنواره «آتالنتا» تعداد جوایز بین المللی خود
را به پانزده رساند؛ در این جشنواره ،جایزه بهترین کارگردان به «نگار آذربایجانی» و جایزه بهترین
بازیگر به «شایسته ایرانی» (مشترک ًا با المپیا دکاکیس ،برنده اسبق جایزه ی اسکار) تعلق گرفت.
این سومین باری است که شایسته ایرانی به خاطر فیلم «آینههای روبرو» در یک فستیوال بین
المللی کاندیدای دریافت بهترین بازیگر زن می شود و دومین باری است که این جایزه را به دست
می آورد .شایسته ایرانی سال گذشته نیز از فستیوال «سیراکیوز نیویورک» جایزه بهترین بازیگر
زن را به خاطر همین فیلم دریافت کرده بود.
«نگار آذربایجانی» کارگردان فیلم «آینه های روبرو» از سال  72وارد سينما و تئاتر شده است و در
همان سال توليد فيلم را نيز آغاز نموده است .اولين حضور حرفه اي وی در سينما به بازي در فيلم
«نسل سوخته» به كارگرداني رسول مالقلي پور برميگردد .فیلم «آینه های روبرو» اولین فیلم
بلند «نگار آذربایجانی» است و هم اکنون در سینماهای تهران بر روی پرده می باشد.

ایرانگردی ماه:تکیه تجریش
یادبودی خشتی در قلب شمیران
نویسنده :مهندس مریم السادات ضیاءزاده
کارشناس ارشد محیط زیست
تكيه تجريش نام تکیهای قدیمی در بازار تجریش است که بعد از راسته ميوهفروشها و درست در ابتداي ضلع
غربي بازار و کنار امامزاده صالح (ع) قرار گرفته است .تکیه تاریخی تجریش دارای پوشش شیروانی و پالن
مستطیل شکل است .اتاق شاهنشین آن در ضلع جنوبی قرار گرفتهاست و مغازهها در اطراف آن احداث شدهاند.
صحن وسط سکویی به شکل مستطیل است که در گذشته به عنوان مکانی برای اجرای آیین شبیهخوانی و
تعزیه مورد استفاده قرار میگرفت .این تکیه نیز همچون اغلب تکایا در دو طبقه ساخته شده و طبقۀ دوم آن
بالکنهایی مشرف بر صحن طبقۀ اول است.
مردم محلي ميگويند كه بناي تكيه بيش از صد سال قدمت دارد و اين بدان معنی است که سالها پيش و در
زمان قاجار كه تجريش مركز شميرانات بوده و قصبه تجريش حومه تهران محسوب ميشده ،اين تكيه بر پايه
اعتقادات مذهبي و عشق و عالقه به خاندان نبوت براي عزاداري حضرت حسين بن علي (ع) در ايام محرم برپا
شده است و از آن دست مكانهايي است كه بهرغم كاربري تجاري و معمول آن؛ در ايام سوگ شيعيان (ماه
محرم  -سوم تا سیزدهم محرم  -و ایام فاطميه) حال و هوايي عجيب و پرشور به خود ميگيرد ،به یکباره از
محل كسب و كار به محل عزاداري و مراسم مذهبي و يا صحنه تعزيه تبديل ميشود .حجرهها بسته ميشوند،
آذينهاي عزاداري به ديوارها آويخته ميشوند و فضاي مياني براي اجتماع عزاداران خالي ميشود.
این تکیه ،یکی از بناهای شاخص خشتی شمیران است که در اثر وقوع سیل تجریش در سال  1366به کلی
تخریب شده بود که بعدها بازسازی شد و در تاریخ  ۲۵مهر  ۱۳۸۳به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت
رسیده است.
تكيه تجريش سالهاست كه با ظرافت تمام در كنار امامزاده صالح و بازار تجريش با ايفاي موفق دو نقش
مختلف با وقار به حياتش ادامه ميدهد.
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