
سرمقاله

»به نام ایزد منان«

و ایــن تنهــا عنایــت پــروردگار اســت کــه بــاز هــم 
»خــط خطــی« بــا تیــم جــوان و پویــای خــود در 
ــه دانشــگاه  ــه جانب ــت هم ــای کیفی ــتای ارتق راس

دســت بــه کار شــده اســت.
ــه  ــر شــوند کــه چــرا ب ــا دلگی شــاید عــده ای از م
موضوعــات تکــراری مــی پردازیــد و امــا در جــواب 
بایــد گفــت: می پردازیــم تــا مشــکالت حــل شــوند 

و دانشــجو بــه آنچــه کــه الیــق آن اســت برســد!
در ایــن شــماره از خــط خطــی بــه نقــد از کــم و 
ــا  ــرض ی کاســتی هــای موجــود در قســمت »معت
دلشکســته؟ مســئله ایــن اســت!« پرداختــه ایــم و 
همچنیــن بــه بررســی کتــاب و فیلــم هــای مطــرح 
ــندگان  ــان نویس ــم و در پای ــه ای ــا پرداخت در دنی
ــمت  ــود قس ــبز خ ــم س ــا قل ــا ب ــوش ذوق م خ
ــاده  ــان« را آم ــته هایم ــب نوش ــرای قل ــی ب »جای
کــرده انــد تــا کمــی از تلخــی  نقــد هــا بــر شــما 

ــد. بکاهن
امیــد اســت کــه خــط خطــی ارزش نــگاه شــما را 

داشــته باشــد.
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امام علی )ع(:
عدالت، شالوده اى است كه جهان بر آن استوار است.
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»اَه خســته شــدیم از بــس در مــورد ســلف نوشــتید 
و مشــکل حــل نشــد.«

این حرف دانشجو هاست نه ما!
ــل  ــاًل ح ــلف کام ــکالت س ــه مش ــت ک ــت اس درس
ــر کســی را  ــی داغ دل ه ــای طوالن نشــده و صف ه
تــازه می کنــد امــا قلــم مــا خیلــی هــم بــی تاثیــر 
ــه عنــوان مثال:کیفیــت غــذا بهتــر شــده  نبــوده، ب
هرچنــد کــه کمیــت را فــدای کیفیــت کــرده ایــد!

ــا  ــه آنه ــد و دغدغ ــراض دارن ــا اعت ــی خانم ه حت
قاروقــور کــردن شــکم شــان ســر کالس هــای دو بــه 
بعــد اســت و بــه گفتــه خــود دانشــجوهای پســر)!( 
کــه ادعــای معــده گاوی  دارنــد ایــن انــدک مقــدار 
معــده اول آنهــا را هــم پاســخگو نیســت بلکــه 
ــد و فحــش  ــگ می زن ــارم زن ــده چه ــه مع ــی ب حت

مــی دهــد!
ــجوهای  ــرای دانش ــه را ب ــق فاجع ــما عم ــس ش پ

ــاب. ــز دری ــکموی روم ش
اما گفتم صف های طوالنی... بله... سه نقطه....

آقاجــان ایــن قانــون کجاســت کــه دانشــجوی 
بیچــاره ی خســته ی کوفتــه... اصــال هرچــی شــما 
ــذا باشــه. خــدا  ــوی صــف غ ــه ت ــن ؛ ۴۵ دقیق بگی
ــاد  ــوش بی ــم خ ــدا رو ه ــال خ ــوش میاد؟اص رو خ
ــتر از  ــون بیش ــفارش غذات ــه س ــون اگ ــما خودت ش
۱۵ دقیقــه طــول بکشــه دیگــه همــون خدایــی کــه 
خــوش میــاد رو قبــول نداریــن و جــوش میایــن و 
ــا  ــار ب ــرای صــرف ناه ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ای
خانــواده دور میــز از قبــل رزرو شــده ، در رســتوران 
ــه ســلف مرکــزی تــوی صــف در  گلهــا نشســتید ن

ــد! ــد از خســتگی مــی میری ــی کــه داری حال
ــی راهــکار  ــا ایــن دیگــه تدبیــر شماســت ول وجدان

مــا را هــم بشــنوید...
ــا  ــدار اســت ت ــان پای ــه همچن ــدان ک دانشــکده دن
پــای دار )مظلــوم پرســتاری مامایــی ام( را ســاعت 

۱2/30 بــه بعــد بــرای کلیــه ورودی هــای ۹۶ بــاز 
کنیــد  و همینطــور ورودی هــای ۹۷ کــه کارامــوزی 
ــی  ــه جوی ــم صرف ــم در تای ــل یک ــا حداق دارند،ت
ــه  ــت بقی ــزی در خدم ــلف مرک ــاًل س ــم و عم کنی
ــفته بازار  ــن آش ــه ای ــد و ب ی ورودی ۹۷ و ۹۸ باش

ــه؟؟؟ ــن. راهــکار ســاده ایســت... ن ــان بدی پای
ــرا؟؟؟  ــه. چ ــن میش ــداره ۱0 توم ــما رو ن ــل ش قاب
خــب ۵ تومــان پــول تاکســی تــا ســایته دیگــه و ۵ 

تومــن باقــی مانــده حــق بنــده!
ــلِف  ــن س ــویم و در راه ای ــتگار ش ــه رس ــد ک باش

ــویم! ــف نش ــر تل ــاااا دورت کیلومتره
و اما مسئله ای حیاتی!

ــرای  ــا قبــل هــا )!( ســلف بیمارســتان فقــط ب گوی
ــل  ــتن قاب ــیفت داش ــه ش دانشــجوهای پزشــکی ک
بدلیــل  مدتــی  از  بعــد  امــا  بــوده؛  دسترســی 
ــا  ــن جابج ــجوها و همچنی ــه دانش ــت بقی درخواس
ــل  ــل و نق ــکالت حم ــزی و مش ــلف مرک ــدن س ش
ــوزی دارن  ــه کارام ــی ک ــته های ــه رش ــرای بقی ، ب

ــد. ــلف داده ش ــن س ــازه رزرو در ای اج
ــی باشــن و  ــه شــرط اینکــه بچــه هــای خوب ــا ب ام
اگــر دیــدن ســلف شــلوغ شــده غذاشــون رو تــوی 
ــا هرجــای دیگــه  ــگاه ی ظــرف بگیــرن و بــرن خواب

ــن! میــل کنن..افری
امــا از اوایــل تــرم جدیــد طــی حرکتــی غافلگیرانــه 
ــودن ســلف  ــق شــده ب ــی کــه موف ــر بچــه های اکث
ــاز رو از دســت  ــن امتی ــن ، ای ــتان رزرو کن بیمارس
ــی از  ــه بعض ــود ک ــن ب ــل اون ای ــا دلی دادن . گوی
تــرم باالیــی هــای پزشــکی )عــده قلیــل( اعتــراض 
کــردن کــه »اه چقــدر شــلوغه« و بعــد بقیــه 
دانشــجوها )عــده کثیــر( بایــد ســختی راه و اتــالف 
ــل  ــا رو متحم ــه ه ــم خــوردن برنام ــه ه ــت و ب وق

ــا! ــترک م ــه درد مش ــن...بله این بش

ســالمی دوبــاره بــه شــما دانشــجویان مظلــوم 
گرم تــر  ســالمی  و  رفســنجان  پزشــکی  علــوم 
بــه مظلوم تریــن مظلومــان یعنــی دانشــجویان 
شــاید  کــه  مامایــی  و  پرســتاری  پیراپزشــکی، 
عمــده دلیــل نارضایتــی از دوره تحصیلی شــان، 
ســاختمان دانشــکده ای باشــد کــه صبــح علــم خــود 
را در آنجــا بــه شــب می رســانند. شــاید منشــا ایــن 
ــی  ــاختمانی قابل توجه ــاوت س ــود تف ــی نب ناراحت
بیــن دانشــکده ای کــه بــرای تحصیــل در آن روزهــا 
و شــب ها کوشــیده اند و دبیرســتانی کــه دیپلــم 
ــا  ــد. از کج ــد، باش ــت کرده ان ــود را در آن دریاف خ
برایتــان بگویــم، بگذاریــد از ســردر ورودی دانشــکده 
ــدو ورود، چیــن و زخم هــای  شــروع کنــم کــه در ب
زنــگ زده اش، ضربــه ی محکمــی بــه نــگاه پرانتظارت 
می زنــد. از صندلی هــای پیــر کالس هــا برایتــان 
ــجویان در  ــه گاه دانش ــت تکی ــرار اس ــه ق ــم ک بگوی
ــا  ــود صندلی ه ــا خ ــند ام ــتاد باش ــن اس کالس وزی
ــاری  ــن فش ــا کوچک تری ــته ترند و ب ــگان خس از هم
ــفت  ــر و س ــدری پی ــه ق ــان ب ــکنند، دستانش می ش
شــده کــه عمــاًل امــکان تــکان دادن و بــاز کردنشــان 
ــن  ــا ای ــدارد. گوی ــرای نشســتن دانشــجو وجــود ن ب
صندلی هــا سال هاســت منتظــر بازنشستگی شــان 
هســتند امــا افســوس کــه صندلــی نــرم مســئولین، 
صندلی هــای  دلســوزی  و  غم خــواری  مجــال 
ــوری  ــه ط ــد. ب ــان نمی ده ــه ایش ــجویان را ب دانش
کــه آن خــدا بیامــرز می فرمایــد: »مثــل تمــوم 
ــه  ــه خراب ــم، حــال سیســتم های کالس هــا خراب عال
خرابــه!« چنــان خــراب کــه بعــد از روشــن و بیــدار 
ــه  ــد دقیق ــس از چن ــد و پ ــی نمی آورن ــدن تاب ش
ــا هــزار  ــاره بــه خــواب می رونــد )حــاال شــاید ب دوب
ــر  ــتاد دی ــه، درس اس ــدو دیگ ــاس و »ب زور و التم
ــت  ــن هف ــی ای ــس از ط ــوند( پ ــدار ش ــد!« بی ش
خــوان، حــال وقــت آن رســیده کــه بــه جــان مــوس 

کیبردشــان  و 
و  بیفتــی 
بــه  آنقــدر 

گونه هایشــان بوســه بزنــی تــا فلــش اســتاد را 
ــن دانشــکده  ــه سیســتم های ای ــدری ک ــد. ق بخوانن
ــد فکــر  ــدن فلــش اســتاد کرشــمه دارن ــرای خوان ب
نکنــم هیــچ دختــری در دنیــا ایــن حجــم از عشــوه 

ــد! ــته باش را داش
آدمــی در ایــن طنــز تلــخ دودل می مانــد کــه 
بخنــدد یــا بگریــد از ایــن واقعیــت تلــخ کــه بــرای 
ــی  ــتاری و مامای ــکی، پرس ــجویان پیراپزش کل دانش
نظــر  بهداشــتی در  فقــط ۴ ســرویس  و  فقــط 
ــتانی  ــی دبیرس ــم حت ــد می دان ــده! بعی ــه ش گرفت
وجــود داشــته باشــد کــه ایــن تعــداد انــدک 
ــم درود  ــاز ه ــد. ب ــته باش ــتی داش ــرویس بهداش س
ــی  ــتاری و مامای ــکی، پرس ــجویان پیراپزش ــر دانش ب
ــتکاری  ــا پش ــا ب ــن محدودیت ه ــام ای ــا تم ــه ب ک
و  می رونــد  پیــش  بــه  قــدرت  بــا  و  کم نظیــر 
افتخاراتــی بــرای کل دانشــگاه کســب کرده انــد 
کــه ارزشــش وصف نشدنیســت؛ از جملــه رتبــه اول 
کشــوری آزمــون کارشناســی ارشــد اتــاق عمــل کــه 
ــیراز و  ــران و ش ــکی ته ــجویان پیراپزش ــی دانش حت
ــد  ــاز مانده ان ــبش ب ــزرگ از کس ــهرهای ب ــر ش دیگ

ــتیم! ــا توانس ــا م ام
امــا چــه آهــی بایــد بکشــد ایــن عزیــز افتخارآفریــن 
وقتــی هم کالســی های ارشــدش بــه او بگوینــد: 
ــد  ــا بای ــم حتم ــده ببینی ــکده ت رو ب ــس دانش »عک
جــای خیلــی توپــی باشــه!« داغ دلتــان را هــم بیش 
از ایــن تــازه نمی کنــم. در نهایــت ایــن قصــه، تنهــا 
ــرای ســاخت دانشــکده ای  ــا می مانیــم و انتظــار ب م
شــاید بهتــر و بزرگتــر در ســایت پزشــکی کــه 
و  نوه هــا  احتمــاال  باشــیم  خوش شــانس  اگــر 

نتیجه هایمــان بتواننــد در آن درس بخواننــد...

تفــاوت هــای بخــش هــای بیمارســتان علــی ابــن ابــی 
ــان  ــه ده ــت ب ــان را انگش ــات انس ــی اوق ــب گاه طال

ــد! میگذارن
و شاید هم ده انگشتی محکم بر روی سر!

قانونــا هــر بخشــی نیــاز بــه دو مــدل ســطل دارد،زرد و 
آبــی امــا در ایــن بخــش تــا چشــم کار میکنــد امــواج 
نیلگــون ســطل هــای آبــی بــه چشــم میخــورد و هــر 
زبالــه عفونــی یــه مســیر دربســت تــا اتــاق کار را حتمــا 
خواهــد داشــت کــه ایــن در نــوع خــود بینظیــر اســت.

ــه روســت و  ــا قحطــی رو ب ــن بخــش ب ــگار ای اصــال ان
بیشــتر بــه ذخیــره ســازی تجهیــزات میپــردازد و 
دلیلــش احتمــاال پخــش مکــرر ســریال یوســف پیامبــر 

باشــد و البتــه امیدواریــم کــه همیــن باشــد.
ــه  ــا ک ــک ه ــه اش ــاق کار چ ــی ات ــای خال ــه ه قفس
ــن  ــش تعیی ــز از پی ــه چی ــگار هم ــرازیر نمیکند.ان س

ــدد  ــت، ۵ ع ــده اس ش
ســی  پنــج  ســرنگ 

ســی، ۱0 عــدد ســت ســرم،آنژیوکت هایــی کــه ندارنــد 
و تمــام شــده و..... انــگار اگــر بیشــتر قفســه هــا را پــر 

ــره. ــس کبی ــت ب ــد، گناهیس کنن
ــاد هســتند و  ــا کجــا آب اتیکــت ســرم هایــی کــه در ن
ــرای دانشــجو  ــگار ب ماســک و دســتکش هایــی کــه ان

ســم هســتند!
ســیفتی باکســی کــه اصــوال هیچکــس نمیدانــد 
ــدل  ــر نی ــر بخاط ــن نف ــد چندی ــت!خدا میدان کجاس
هــای رهــا شــده در دیســک هــا نیــدل اســتیک شــدند 

ــید!!! ــوان آه کش ــط میت و فق
خالصــه جاذبــه هــای ایــن بخــش کــم نیســت و بــرای 
راحتــی کار مســئولین فعــال انــدک مــواردی را عنــوان 

کردیــم تــا بهتــر و ســریع تــر رســیدگی شــود!

ــی کــه  ــر درخــت خوش برخــورد بیــد مجنون زی
ــته ام. روی  ــده، نشس ــت ب ــم دس ــعی داره به س
ــده ای از  ــی ع ــه گاه ــی  ک ــون نیمکــت چوب هم
ــا سازشــون میــان و بــرای شــاخه های  بچه هــا ب
رقصــان بیدهــای مجنــون ســاز می زنــن و 
دمخــور مجنون هــا می شــن. منــم هــر از چنــد 
ــا،  ــینم اینج ــه و می ش ــم می زن ــاز دل ــی س گاه
ــم.  ــره می ش ــه روم خی ــی رو ب ــن خاک ــه زمی ب
یعنــی نمی شــد یــه ســایه بون بــرای ایــن 
ــم  ــن حج ــر ای ــه زی ــتن ک ــین ها می ذاش ماش

ــه نشــن؟ ــاب ل ســنگین آفت
مهــم نیســت اصــن...راه مجنون هــا رو می گیــرم 
تــا بــه اتــاق برســم. یــادم میــاد کــه ســر ظهــره، 
ــم  ــرعت یک ــا س ــم ب ــه و می تون ــگاه خلوت خواب
ــم.  ــود کن ــل دانل ــا فای ــد ت ــد، چن بیشــتر از کن
ــازی  ــای مج ــنه ی فض ــای تش ــه بچه ه ــه اگ آخ
برســن کــه یــه فایــل ۱ کیلــو بایتــی هــم 
نمی شــه دانلــود کــرد. شــما فــرض کــن ۶ 
نفــر نشســتن تــو یــه اتــاق ۱0 متــری، َســرهای 
ــن همــه  ــو گوشــی! وســط ای ــم ت همه شــون ه
هیاهــوی امــواج وای  فــای تــو اتــاق، نــاگاه نــگاه 
ــه  ــدازم ک ــی می ن ــه  رنگ ــگ ب ــه ی رن ــه پروان ب
ــا  ــون م ــره مهم ــوری پنج ــودن ت ــف نب ــه لط ب
ــه ۶  ــم ن ــا در اصــل ۷ نفــر بودی ــه م شــده. البت
ــود.  ــم ب ــری« ه ــابق مون »ف ــی س ــر. هم اتاق نف
ــرد  ــگ نمی ک ــا رو تن ــای م ــی ج ــته خیل درس
ــود.  ــی خــب، خــواب هــم برامــون نذاشــته ب ول
فــری! منظــورم همــون مــوش بازی دوســت 
پرســر و صداییــه کــه کلــی مــا رو واســه بیــرون 

ــود. ــه ب ــه دردســر انداخت ــش ب انداختن
ــی  ــد طوالی ــا ی ــور م ــه کال کش ــی ک از اونجای
ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــره داره، ب ــوی مذاک ت
کــه اولیــن راه منطقــی مذاکره ســت ولــی خــب 
ــای  ــدوم از اون گزینه ه ــا هیچک ــه م ــون ک چ
روی میــز رو نداشــتیم، مجبــور شــدیم از ســالح 
اســتفاده  ســلف  غــذای  یعنــی  نیم پِزمــون 
ــش  ــا خوردن ــا ب ــتیم ی ــون می دونس ــم. چ کنی
ــا خــودش اونقــدر شــرمنده می شــه  می میــره ی
کــه دمــش رو مــی ذاره رو کولــش و دیگــه 
ــالح  ــد: س ــم ش ــور ه ــرده همینط ــم برنمی گ ه
ــه  ــاال دیگ ــت و احتم ــری رف ــواب داد، ف ــا ج م
اصــال  برنمی گرده....شــایدم  هــم  هیچ وقــت 

ــرده. م
داشــتم در مــورد خوابــگاه دانشــجویی امــام 
ــه  ــت ک ــی نیس ــون طناب ــا چ ــم. اینج می گفت

بچه هــا رخت هاشــون رو روش پهــن کنــن، 
ــاظ  ــه ی حف ــا روی میل ــای اون، لباس ه ــه ج ب
پنجــره ی بی تــوری اتــاق گذاشــته می شــن. 
ــاد و  ــه ب ــوای همیش ــف آب و ه ــه لط ــه ب البت
ــا رو  ــه ی لباس ه ــاد هم ــی رفســنجااان، ب طوفان
ــن  ــن و ای ــی می ش ــن و خاک ــدازه رو زمی می ن
ــا  ــون لباس ه ــاره ی هم ــا شســتن دوب ــه ب چرخ
ادامــه پیــدا می کنــه. البتــه هــر جایــی یــه آب 
و هوایــی داره و ایــن هــم یکــی از جذابیت هــای 
ــه  ــا ک ــی بعضــی وقت ــن شــهره! )حت ــراوان ای ف
زمیــن  روی  از  رو  لباس هــا  ایــن  می خوایــم 
برداریــم، اول بایــد قشــنگ بتکونیمشــون تــا یــه 
ــا خــدای نکــرده  ــزه ت پاکــت فیلتــر ســیگار بری

ــه مــا شــک نکنــه!( ــواده ب ــه وقــت خان ی
روی  میــان  عــده  یــه  گفتــم  یادتونــه 
مجنــون  بیدهــای  کنــار  نیمکت هــای 
ــا،  ــر اون ه ــالوه ب ــن؟ ع ــاز میزن ــینن و س می ش
ــوردی  ــته ی فضان ــجویان رش ــده از دانش ــه ع ی
هــم هســتند کــه بــوی سازشــون اینقــدر تنــده 
کــه کل خوابــگاه رو بــه رقــص و خــارش دعــوت 

. می کنــه
بی یخچــال  اتاق هــای  طرف تــر،  اون   کمــی 
خوابــگاه بــه عنــوان بخشــی از نمازخونــه کنونی 
)کــه ســالن مطالعــه ســابق بــوده( هســتن، کــه 
ســاکنین ایــن بخــش ایــن آپشــن رو دارن کــه 
ــای  ــه فیلم ه ــوِن نمازخون ــا تلویزی ــر شــب ب آخ

جکــی چــان نــگاه کننــد.
راســتی! داشــت یــادم می رفــت کــه بگــم. ایــن 
ــه  ــاه دارن ب ــم گن ــا ه ــون م ــای مهرب نگهبا ن ه
ــان  ــد بشــن بی ــد بلن ــه هــی بای ــر دفع خــدا! ه
ــن.  ــاز کن ــجوها ب ــرای دانش ــگاه رو ب درب خواب
بــه نظــرم اگــه درب خوابــگاه برقــی بــود، 
ــه  ــا ی ــتن اون رو ب ــت می تونس ــا راح نگهبان ه
ــاز کنــن، حتــی بعــد از ســاعت ده و  ریمــوت ب
نیــم شــب! یعنــی واقعــا نمی دونیــن ســاعت ده 
بــه بعــد تــازه تایــم بیــرون رفتــن بچه هاســت؟ 
ــن و  ــون می ذاری ــن قان ــه میای ــر دفع ــاال ه ح
ــه!  ــی بش ــه چ ــونید ک ــا رو می ترس اندک ترم ه
ــه یــه تفریــح  خــب دیگــه، شــب شــد و نیــاز ب
ــو  ــرم ت ــه جــاش ب ــورم ب ــی مجب ســالم دارم ول
حیــاط بــا دســته ی شکســته فوتبــال دســتی ای 
ــازی کنــم کــه نصــف بازیکنانــش مصدومــن! ب

ــت  ــرم پش ــی دم ب ــح م ــن. ترجی ــش ک ــه! ول ه
خوابــگاه. هــر چنــد تاریکــه ولــی گیــاه مــا تــو 

همیــن تاریکی هــا رشــد می کنــه...
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علیرضا اسدی - هوشبری ۹۶

معترض یا دلشکسته؟مسئله این است!

»تبعیدگاه امام«

دانشکده ای که ساختمانش 
دبیرستان است!

سعید بهرام نژاد - اتاق عمل ۹۶

جراحی زنان بخشی عاری از 
در و پنجره)!(

زهرا ایزدی پور - مامایی ۹۶

محمد کدخدازاده - اتاق عمل ۹۷

خــب خب...درســته از اومدنمــون بــه خوابــگاه امیــن 
خیلــی نگذشــته ولــی تــوی همیــن مــدت کوتــاه هم، 
ــده  ــوس و آزاردهن ــال ملم ــکالتش کام ــی از مش کل
اومدیــم؛ سوســکای  کــه  اول  روز  همــون  بــوده. 
آشــپزخونه و گربــه هــای ملــوس خوابــگاه رو دیدیــم 
و بــا جیــغ بنفــش ازشــون خــوش آمدگویــی کردیم و 
بســیار هشــدار دادیــم بهشــون ولــی بــازم سوســکهای 
محتــرم و گربــه هــای پــررو همچنــان اونجــا تشــریف 
ــا مزاحمشــون شــدیم  ــگار م ــه ان داشــتن! جــوری ک
ولــی خــب دیگــه متاســفانه ایــن حضــور پرباِرشــون 
کــم کــم برامــون عــادی شد.متاســفانه متوجــه شــدیم 
ــرای  ــگاه ب ــل خواب ــان داخ ــون بی ــذارن پدرهام نمی
حمــل وســایلمون؛ ولــی همــون شــب اول هــم، افــراد 

ــگاه دیــده شــدن! غریبــه تــوی خواب
ــا ســالمتی مثــال  ــان داخــل ام خــب اصــال اوکــی بی
ــه  ــداره غریب ــع ن ــس توق ــه و هیچک ــا خوابگاه اینج

ــه!!! ــگاه باش ــوی خواب ت
یــا از تمیــز کردنامــون نگیــم براتــون کــه روز اول بــا 
ــاق و همهــش  ــه جــون ات مادرامــون افتــاده بودیــم ب

گردگیــری وجــارو میکردیــم و... 
ــه  ــز نمیش ــه چی ــم از ی ــزی بگذری ــر چی ــه از ه البت
گذشــت: ســرعت اینترنــت افتضــاح و آنتــن نداشــتن 
ــوزم  ــوده و هن ــی ب ــی بزرگ ــی خیل ــل خیل ــه معض ک
هســت، جــوری کــه انــگار خوابگاههــا رو وســط 

ــاختن!  ــودا س ــث برم مثل
ــاق  ــا ات ــاق داره، ب ــر ات ــه ه ــی ک ــن امکانات همچنی

ــه!  ــال متفاوت ــاری کام کن
ــوذر، ماشــین لباسشــویی  ــگاه اب اینجــا برعکــس خواب
ــه  ــخته.اونم واس ــا س ــتن واقع ــاس شس ــداره و لب ن
ــغول درس  ــه کال مش ــی ک ــال باالی ــجوهای س دانش

ــتند!  ــش هس ــم و دان ــب عل ــدن و کس خون
به امید اینکه کاستیها برای ورودی بعدی رفع بشه.

خوابگاه امین نگو...بال بگو!!!
زهرا سعیدی - مامایی ۹۷

فاطمه آزاد - رادیولوژی ۹۷
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گفت و گو

»رههچ میخواهد دل تنگت بگو«

ــد  ــاه ۹۸ ،همانن ــر م ــورخ ۸ مه در روز دوشــنبه م
ــورود،  ــجویان جدیدال ــن دانش ــته جش ــال گذش س

ــزار شــد.  در محــل مــس سرچشــمه برگ
ــاز  ــای نی ــر ورودی ــرای ه ــا ب ــه گوی ــمی ک مراس
نبــوده اســت. )کــدام یــک جشــن جدیدالورودهــای 
ــدا  ــی را پی ــر کس ــاد دارد؟ اگ ــه ی ــال ۹۶ را ب س
کردیــد کــه در آن جشــن حضــور داشــته، ســالم 
ــه ایشــان  گرمــی از هیئــت نشــریهی خطخطــی ب

ــانید!(  برس
ــخنرانیهایی  ــدا س ــی ابت ــهی توجیه ــن جلس در ای
ــت اسپانسرشــِیپ)!(  ــا محوری ــرا ب ــراد شــد )اکث ای
ــد  ــمه و درص ــس سرچش ــان م ــرکت عظیمالش ش
خلــوص ســنگ معــدن مــس، ســودآوری کمنظیــر 
شــرکت نامبــرده، اقتصــاد »مــا میتوانیــم!« ( کــه 
گویــا دانشــجویان مقاومتــی و اثبــات شــعار بجــای 
چنــدان از فرمایشــهای مقامــات ســر در نمیآوردند. 
شــاید بهتــر میبــود توضیحــات داده شــده کمــی 
بیشــتر مرتبــط بــا دانشــجو و مســائل دانشــجویی 
باشــد تــا مــوارد نامبــرده )بــه عبــارات »دســت مــا 
ــا اسپانســر اســت!«  نیســت!« و »حــق همیشــه ب

نیــز آشــناییم و عــادت هــم کردهایــم!( 
در ایــن مراســم بــه عنــوان یادبــود هدایایــی نیــز 
ــده،  ــی ارزن ــا محتوای ــورهایی ب ــد؛ کالس ــه ش ارائ
ــود  ــه مشــخص ب ــه البت ــاب ک ــا 3 کت ــامل 2 ی ش
عناویــن کتابهــا چنــدان بــاب طبــع و تفکــر 
ــهروند  ــی »ش ــت. کتابهای ــجو نیس ــت دانش جماع
قانونمــدار و خــوب« بــودن را میآموزنــد آن هــم از 

کــه نحــوه ی طریــق آموختــن چگونگــی ســالم و 
احوالپرســی کــردن، نحوهــی رد شــدن از خیابانــو 
گذشــتن از خطــوط عابــر پیــاده، شــیوهی برخــورد 
ــکات  ــن ن ــال ای ــادر و امث ــدر و م ــه پ ــرام ب و احت
آن هــم بــه دانشــجویی کــه زادروزش حداقــل بــه 
دهــه هشــتاد برمیگــردد. هدیهــای کــه بیشــتر بــه 
ــه!  ــا هدی ــد ت ــه شــعور دانشــجو میمان طعنهــای ب
کانونهــا و انجمنهای علمی و تشــکلهای دانشــجویی 
در محــل اســتقرار غرفــه هــا بــه خــوش آمدگویــی 
بــه دانشــجویان جدیدالــورود پرداختنــد و با حضور 
فعــال دانشــجویان ورودیهــای گذشــته، میهمانــان 
چنــد ســال آیندهــی رومــز بــه خوبــی بــا احــوال 
و شــرایط تحصیــل و زندگــی در ایــن شــهر آشــنا 
شــدند. البتــه تبعیــض و تفــاوت فاحــش در ابعــاد 
ــی از  ــف حت ــای مختل ــه ه ــتقرار غرف ــل اس و مح
چشــم دانشــجویان جدیدالــورود هــم پنهــان نماند؛ 
غرفــه هایــی بعضــا بــا ابعــادی دو برابــر غرفــه های 
دیگــر و نیــز غرفــه هایــی کــه گویــا طبــق برخــی 

منابــع بیشــتر از تعــداد مقــرر، اعضــا داشــتند...)یا 
شــاید هــم نکنــد رذیلــت »پ«بــازی بــه دانشــگاه 

مــا هــم ســرایت کــرده اســت؟!؟( 
ــن جشــن  ــار ای ــم، از ناه ــه از هــر چــه بگذری البت
نمیتــوان گذشــت. یــک ترکیــب غذایــی مشــخص 
و محــدود کــه هــر ســال و هــر بــار بــرای 
ــای  ــود )ج ــرو میش ــورود س ــجویان جدیدال دانش
سپاســگزاری از مســئولین ایــن امــر باقیســت کــه 
ــاید  ــد، ش ــوش میرس ــه گ ــمه ب ــم سرچش ــا اس ت
پیــش از هــر چیــز دیگــر نــام و نوســتالژی ناهــار 

ــود!(  ــی میش آن روز تداع
ــازی  ــا نی ــیر، گوی ــات و تفاس ــن جزئی ــر ای ــا ذک ب
بــه پیشــرفت و بهبــود ایــن مراســم احســاس 
ــم  ــد! مراس ــر کنی ــر! صب ــا که...خی ــود... ی نمیش
ــی  ــرفت محسوس ــا پیش ــته و انصاف ــرفت داش پیش
ــم ســینمایی پخــش شــده  ــر فیل هــم داشــته: ژان
ــود  در جشــن جدیدالورودهــای امســال، کمــدی ب

ــه...! ن

جشن جدیدالورود

زهرا ایزدی پور - مامایی ۹۶
امیرعلی نبوی - دندان پزشکی ۹۷

ردد و دل با دانشجو
ده بیســت ســال اینــده کــه مراحــل پایانــی ســاخت پردیــس 

ــا  ــجو ه ــه دانش ــام ب ــت ، می ــرا هس ــال اج ــکی در ح ــوم پزش عل
ســر میزنــم و میگــم مــا بخاطــر یــه وعــده ناهــار از اون خرابــه ی 
تــوی خیابــون پرســتار )دانشــکده پیراپزشــکی فعلــی( میومدیــم تــا 

اینجــا )ســایت(!!
 #نایتروس_اکساید   

اشــتباه  مامایــی رو  مســئولین کال دانشــکده پرســتاری 
گرفتن،هرجــا میــری صــدای چکــش و متــه ســت و بــا خــروار هــا 
خــاک مواجــه میشی،دانشــکده ســت یــا عملیــات بــرح ســازی؟آیا 

ــد؟! ــه بودن ــما گرفت ــتان را از ش تابس
 #خسته_تر_از_خسته

ــل  ــاق عم ــوی ات ــف روز رو ت ــه نص ــتیم ک ــلی هس ــا نس م
ــا  ــوی ســرویس بشــینیم ج ــم ت وایســتادیم نصــف بقیشــم اومدی

ــتادیم. ــازم وایس ــود ب نب
 #نایتروس_اکساید   

چقــدر هوشــمندانه دختــر و پســر رو تــوی ســلف 
ــوار کشــی  ــا، اصنــم هیشــکی نفهمیــد دی جــدا کردین

اســالمی کردین.پســرا زامبــی ان یــا دختــرا؟!؟!
 #معترض

ــد  ــا راه بای ــنگ ه ــرای برهوت!فرس ــده صح ــم ش ــایت ه س
بــری غــذا بخوری،فرســنگ هــا راه بایــد برگــردی خــب هضممــم 

ــش!!! میشــه تمام
سرویس چرا کمه آخه!

 #اسمشو_نبر!

عاقــا مــن بــه چــه زبونــی بگــم رنــگ آبــِی 
ایــن پــرده هــاااا خــواب آوره...خــواب آور!

ولــی هرچــی حســاب میکنــم غذای ســلف  #ایزپ
پرســتاری هرچــی کــه بــود خوشــمزه تــر بــود.

 #شیکمو

لطفا خودتون رو معرفی كنید.
در   .۱3۷2 متولــد  هســتم  خرمــی  فهیمــه 
ســال ۱3۹۱ بــه عنــوان دانشــجوی رشــته 
ــوم  ــگاه عل ــل وارد دانش ــاق عم ــی ات کارشناس
پزشــکی رفســنجان شــدم در ســال ۱3۹۵ نیــز 
فارغ التحصیــل شــدم و بعــد از فــارغ التحصیلــی 
ــود  ــرح خ ــال ۹۵ ط ــاه س ــهریور م ــی در ش یعن
ــی  ــوان مرب ــه عن ــکی ب ــکده پیراپزش را در دانش
اتــاق عمــل شــروع کــردم و بعــد از اتمــام طــرح 
همــکاری خــود را بــا دانشــکده پیراپزشــکی تــا 

ــه داده ام.  ــروز ادام ــه ام ب

دانشــکده  دربــاره  شــما  1-نظــر 
چیســت؟ پیراپزشــکی 

یــک  رفســنجان  پیراپزشــکی  دانشــکده 
ــن  ــا در نظــر گرفت ــه ب ــا اســت ک دانشــکده نوپ
ــالش دانشــگاه  ــت ت ــوان گف ــن موضــوع می ت ای
ــجویان  ــی دانش ــی و عمل ــوزش علم ــت آم جه

جــای تحســین دارد.

2-حستون به مربی گرى؟
درخواســت  بــه  التحصیلــی  فــارغ  از  بعــد 
دانشــکده طــرح خــود را بــه عنــوان مربــی 
شــروع کــرده، در ابتــدا عالقــه بــه مربــی بــودن 
ــه مســئولیت ســنگینی کــه داشــت  ــا توجــه ب ب
نداشــتم امــا بعــد از گذشــت زمــان فهمیــدم بــا 
ایــن حرفــه میتــوان وارد دنیــای افــراد مختلــف، 
شــد.در  مختلــف  نظــرات  و  روحیــات  بــا 
خصــوص بــه دلیــل تفــاوت ســنی کمــی کــه بــا 
دانشــجویان داشــتم همیشــه مــورد لطــف آنهــا 

ــدم. ــد ش ــه من ــودن عالق ــی ب ــه مرب ــوده و ب ب

محیطــی  چگونــه  رو  عمــل  3-اتــاق 
؟ میبینیــد

اتــاق عمــل یعنــی تحمــل تمــام شــرایط ســخت 
بــرای نجــات جــان یــک آدم و خوشــحالی 
خانــواده. جایــی  کــه خــودت هســتی و وجــدان 

ــد. ــی کــه مــی بین خــودت و خدای

ــره  ــک خاط ــوب و ی ــره خ ــک خاط 4-ی
ــرى  ــی گ ــجویی و مرب ــد در دوران دانش ب

ــد. ــون بگی برام
بهتریــن روزهــای زندگیــم روزهــای دانشــجویی 

ــره  ــن خاط ــای آن بهتری ــام لحظه ه ــوده و تم ب
ــوب  ــرات خ ــت. از خاط ــن اس ــی م ــای زندگ ه
مربــی گــری میتوانــم بــه لحظــات اشــاره  کنــم 
کــه دانشــجویان مــن را محــرم اســرار خودشــان 
بــه  مــن  تــا  می دهنــد  اجــازه  و  می داننــد 
عنــوان یــک دوســت در کنــار آنهــا باشــم و ایــن 
دو دوره زندگــی مــن بــه حــدی لحظــات خــوب 
ــوی ذهنــم  ــدی ت داشــتند کــه هیــچ خاطــره ب

ــد. ــی نگذاشــته ان باق

اســاتید  بــا  رابطــه  در  5-نظرتــون 
چیســت؟ دانشــکده 

ــکده  ــن دانش ــجوی ای ــه دانش ــل اینک ــه دلی ب
بــودم و مدیــون تک تــک اســاتید هســتم و 
ــه  ــدم از تجرب ــه کار ش ــغول ب ــه مش ــی ک زمان
آنهــا بســیار اســتفاده کــردم بــه خصــوص 
جنــاب آقــای هاشــمی کــه پدرانــه مــرا حمایــت 

ــد. کردن

۶-كــم و كاســتی هــاى دانشــکده و نقــاط 
قــوت آن از نظــر شــما چیســت؟

هــر سیســتم دولــت دارای کــم و کاســتی 
هاییســت امــا مهــم ایــن اســت کــه رفــع 
از دغدغــه هــای  ایــن کــم و کاســتی هــا 
مســئولین باشــد کــه خــدا را شــکر در دانشــکده 
ــه در مســئولین وجــود  ــن دغدغ پیراپزشــکی ای
ــکده  ــوت دانش ــاط ق ــورد از نق ــن م دارد و همی

ــت. اس

۷-پیشــنهادى بــراى ارتقــا ســطح علمــی 
دانشــجویان داریــد؟

هدایــت دانشــجویان از جــزوه خوانــی بــه کتــاب 
جهــت  در  موثــری  گام  می توانــد  خوانــدن 

ــد. ــجویان باش ــی دانش ــطح علم ــاء س ارتق

8- و در آخــر توصیــه اى بــه دانشــجویان 
لطفــا.

ــای  ــتن گام ه ــه برداش ــاز ب ــت نی ــرای موفقی ب
بلنــد نیســت تنهــا کافیســت بــا گام هــای 
کوتــاه پیوســته بــه ســمت هــدف حرکــت 
ــان باشــد خوشــبختی در زندگــی  کنیــم و یادم

ــی دارد.  ــف متفاوت ــرد تعری ــر ف ه
تیم خط خطی

ــن بخــش میخــوام درد کســایی  ــوی ای ت
رو بگــم کــه کارشــون بیــدردی بقیــه هســتش...

بلــه، دربــاره بچــه های بیهوشــی و مشکالتشــون 
میخــوام بگــم. 

ــن  ــه مهمتری ــد ب ــه بای ــرم اول از هم ــه نظ ب
ابزارشــون، یعنــی دارو اشــاره کنــم. 

ــای  ــه ج ــتر ب ــون بیش ــه بعضیاش ــی ک داروهای
ــارن!  ــیاری می ــی هوش بیهوش

یــا داروهایــی کــه اًصــال پیــدا نمیشــن و جــای 
خالیشــون خیلــی احســاس میشــه مثــل عزیــز 
دل هوشــبرها )ســوفلوران( کــه بودنــش خیلــی 
ــرد و نبودنــش داغ  ــل میک از مشــکالت رو ح

ســنگینیه!
ــزات  ــه تجهی ــوام ب ــدی میخ ــورد بع ــرای م ب

ــم.  ــاره کن اش
ــود داره  ــکالتی وج ــم مش ــورد ه ــن م ــوی ای ت
ــاز  ــا ب ــا ۷ ت ــه ۷ ت ــی ک ــه تراشــه های ــل لول مث
ــه!  ــاد نمیش ــون ب ــه ش ــی کاف ــی و میبین میکن
ــود داره،  ــه وج ــای ک ــکالت دیگه ــی از مش یک
ــن  ــوی ای ــه تحصیــل ت ــه ادام ــوط میشــه ب مرب
رشــته، کــه خــدا رو شــکر کــه مســئولین یکــم 
راه رو بــاز کــردن ولــی هنــوز خیلــی بیشــتر از 

ــد بهــش پرداخــت. اینهــا بای
چونکــه بیهوشــی یکــی از مهمتریــن ارکان اتــاق 
ــی  ــای بیهوش ــه ه ــش بچ ــه دان ــه و هرچ عمل
باالتــر بــره بــه منزلــه بــاال رفتــن شــانس زنــده 

مونــدن بیمــاران و موفقیــت عمــل جراحیــه. 
هــای  بچــه  از  خیلــی  کــه  ای  دیگــه  درد 
رو  بیهوشــی  خصــوص  بــه  پیراپزشــکی، 
ــل  ــه در مقاب ــی هســت ک ــه حقوق ــت میکن اذی

میشــه  پرداخــت  زحماتشــون 
کــه واقًعــا قابــل مقایســه بــا متخصصیــن 
همیــن رشــته نیســت. شــاید بگیــد کــه اونهــا 
ــن  ــدگاه م ــی دی ــدن و... ول ــتر درس خون بیش

زحمــت و تــالش در 
محــل کاره، کــه میشــه گفــت اگــه تــالش بچــه 
هــای پیراپزشــکی بیشــتر از متخصصین نباشــه، 
ــم  ــر ه ــه کمت ــت ک ــه گف ــت میش ــا قاطعی ب
نیســت و ایــن موضــوع برمیگــرده بــه تبعیضهای 
ــکی و  ــای پیراپزش ــته ه ــن رش ــگی بی همیش

ــه تالشهاشــون.  ــه ب ــدون توج پزشــکی ب
مشــکالت خیلــی زیــاده و ایــن زبــان و نشــریه 

قاصــره بــرای بیــان همشــون. 
ــدون  ــض و ب ــدون تبعی ــای ب ــد روزه ــه امی ب

ــض. مری

علی اکبر ریاحی - هوشبری ۹۷
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جایی ربای قلب نوشته اهیمان

شاید زندگی و هویت بیماران ما در دست ما باشد 
اما مرگ همیشه برنده است. حتی اگر کامل باشیم؛ 

دنیا کامل نیست. راز زندگی این است که بدانی 
ورق ها طوری جور می شوند که تو بازنده باشی که 
دست تو یا نظر تو نادیده گرفته می شود در حالی 
که هنوز برای برنده شدن بیمارانت میجنگی. هرگز 

نمی توانی به کمال برسی، اما می توانی نزدیک شدن 
به چیزی را که پیوسته برایش تالش می کنی باور 

داشته باشی.
»وقتی نفس هوا می شود« زندگینامه پال کالنثی 

رزیدنت جراحی مغز و اعصاب هندی-آمریکایی است 
که در آخرین سال دوره آموزشی اش متوجه می 

شود دچار سرطان ریه است.
این کتاب شرح روزهای سخت بیماری و رویارویی 
وی با این بیماری دشوار به عنوان یک پزشک است.
بیان احساسات تکان دهنده وی در این کتاب توجه 
بسیاری را در جهان به این اثر و زندگی جلب کرده 
است؛ لوکیشن روایت در دو فصل کتاب یکی است 

.بیمارستان، اما این نقش پال است که در فصل اول و 
دوم تغییر میکند در فصل اول به جایگاه یک پزشک 
را دارد و برای ما از حال و هوای رزیدنتی جراحی 
مغز و اعصاب می گوید، از بیم ها ،امید ها ،داستان 
زندگی بیمارانی که گاه سالمت خود را بازیافتند 
و گاه تسلیم درد ها و رنج های ناگزیر شده اند 

در همین فصل پال روی روانشناسی نحوه برخورد 
پزشک با بیمار بحث می کند و جمالتی طالیی را 

به زبان می آورد؛ اما در فصل دوم کتاب پال متوجه 
وجود بیماری اش می شود و از تالش هایش برای 

غلبه بر آن می نویسد به عنوان یک پزشک تمام زیر 
و بم های بیماری اش را می داند و اینجاست که 
می توان گفت گاه آگاهی آزار دهنده خواهد بود.

حاال پال تصمیم گرفته به کارش برگردد شغل بسیار 
حساس جراحی عشق به جراحی و حضور نوزادی در 
آینده برای پایان امیدبخش است اما دیری نمی پاید 

که بیماری بر او چیره می شود تا او حتی فرصت 
تکمیل بخش پایانی کتاب را هم نداشته باشد بخش 
پایانی کتاب پس از مرگ او توسط همسرش نوشته 

شد.
این کتاب همچنین عنوان پرفروش ترین کتاب سال 

20۱۶ نیویورک تایمز را به دست آورده است

برشی از کتاب

Capharnaüm کفرناحوم

سعید بهرام نژاد - اتاق عمل ۹۶

امیرعلی نبوی - دندان پزشکی ۹۷
”-می دونی برای چی اینجایی؟

-آره
-خب چرا؟ )اینجایی(

-می خوام از والدینم شکایت کنم!
-چرا می خوای از والدینت شــکایت می کنی؟

-چــون که من رو به دنیا آوردن!“

سال عرضه: 20۱۸
مدت زمان: 2 ســاعت و 30 دقیقه

Nadine Labaki کارگردان: نادین لبکی
بازیگــران: زین الرفیعا، نادین لبکی و...
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دیالوگ هــای  از  تلخیســت.  فیلــم  کفرناحــوم 
ــذارش  ــق و تاثیرگ ــن حــال عمی ــه و درعی کودکان
تــا بــازی مانــدگار و متاثرکننــده ی زیــن الرفیعــا. 
فیلــم داســتان زندگــی غمیــن و مصیبت بــار 
روایــت  را  زیــن  نــام  بــه  فقیــر  پســربچه ای 
می کنــد کــه پــس از فــرار کــردن از خانــه و 
پــی  در  بی مســئولیتش  و  ســهل انگار  والدیــن 
ارتــکاب بــه خشــونت خیابانــی بــه ۵ ســال زنــدان 
محکــوم می شــود و حــال در اعتــراض بــه زندگــی 
ســیاهش می خواهــد از پــدر و مــادرش بــه خاطــر 
ــن  ــه در ای ــد ک ــکایت کن ــا آوردن وی ش ــه دنی ب
راه یــک وکیــل بــه نــام نادیــن )بــا بــازی نادیــن 
لبکــی( بــه کمــک او می آیــد. فیلــم بیــش از 
بــازی  را مدیــون  تاثیــرش  و  قــدرت  هرچیــز 
خارق العــاده ی نابازیگــر و کــودک ۱3 ســاله ی 
ســوری، زیــن الرفیعــا، اســت. کودکــی کــه تاکنون 
ــم  ــی اش ه ــی حقیق ــه و زندگ ــه نرفت ــه مدرس ب
ــدارد، توســط  ــم ن ــا داســتان فیل ــی ب ــرق چندان ف
ــود  ــف می ش ــروت کش ــای بی ــی در خیابان ه لبک
و بــا قــدرت بــازی گرفتــن تحســین برانگیز لبکــی 
ــا، در  ــگفت انگیز الرفیع ــازی ش ــرش و ب از نابازیگ
فیلــم،  پیاپــی  بین المللــی  موفقیت هــای  پــی 
توانســت بــه همــراه خانــواده اش پناهندگــی نــروژ 
را دریافــت کنــد. لبکــی ایــن فیلــم را محصــول ۴ 
ســال تحقیــق و پژوهــش و گفت وگــو بــا کــودکان 
متعــددی نظیــر زیــن بیــان کــرده، کودکانــی کــه 
حقیقــت زندگی شــان حتــی از تــراژدی مصــور در 

ــت.  ــر اس ــر و رنج آورت ــم تلخ ت ــم ه فیل
ــوای  ــا محت ــش ب ــم و ارتباط ــام فیل ــی ن در بررس
ــوم«  ــه واژه ی »کفرناح ــرد ک ــر ک ــد ذک ــم بای فیل
اشــاره بــه روســتایی در فلســطین دارد. روســتایی 
ــل  ــوان مح ــه عن ــد ب ــد جدی ــش در عه ــه نام ک
زندگــی مســیح و حواریــون آمــده، محــل زندگــی 

ــی تیــره روز کــه ســرانجام پــس از تحمــل  مردمان
ســال ها زندگــی  ســخت و طاقت فرســا بــه تکامــل 
می رســند. ایــن واژه امــروزه چنــدان بــه کار 
ــی  ــم« معن ــه صــورت »جهن ــی رود و بیشــتر ب نم
ــن صــورت  ــم بدی ــام فیل ــه ن ــن ک ــا ای می شــود. ب
انتخــاب شــده، لبکــی هیــچ اشــاره ی مســتقیمی 
بــه معنــای حقیقــی کفرناحــوم و روســتای اصلــی 
ــذاری  ــن نام گ ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد و ب نمی کن
بیشــتر از بعــد اســتعاری و نمادیــن خــود رخ داده 
ــه همــان فقــر و ســیاهی امــا  اســت. ســرزمینی ب

ــار در قــرن 2۱. ایــن ب
کارگــردان بــا بــه کار بــردن بجــای دوربیــن روی 
دســت، تــا حــدودی نمــای مســتندگونه و ســیال 
ــم  ــول فیل ــام ط ــن در تم ــم داده و دوربی ــه فیل ب
جثــه ی کوچــک و جســت وجوگر زیــن را تعقیــب 
می کنــد و رنــج او را بــه مثابــه ی یــک ناظــر کــه 
ــدگاه  ــه دی ــت، ب ــراه اوس ــا هم ــه و هرج همیش
مخاطــب ارائــه می کنــد. همچنیــن منتقــدان 
نقدهایــی را بــه شــیوه ی روایــی و زمانبنــدی 
کرده انــد،  وارد  لبکــی  نابجــای  و  نامتناســب 
ــن،  ــتودنی زی ــازی س ــل ب ــه در مقاب ــی ک نقدهای
نابجــا و ســختگیرانه می نمایاننــد. گویــا لبکــی 
چنــان در روایــت کــردن رنــج ایــن قشــر و القــای 
مفهــوم و پیــام محتوایــی اش غــرق شــده کــه تــا 
حــدودی از فــرم و قالــب داســتانی جزئی تــر 
ــود  ــا وج ــوم ب ــت. کفرناح ــده اس ــل ش ــم غاف فیل
بــه  بــا  امــا  نیســت  بی نقصــی  فیلــم  اینکــه 
کارگیــری یــک اســتعداد خردســال محتمــل 
ــته  ــده توانس ــش در آین ــری و درخش ــرای بازیگ ب
بــه خوبــی در جشــنواره های بین المللــی و در 
ســطح جهانــی بدرخشــد و جوایــز و نامزدی هــای 
میــان  ایــن  در  کــه  کنــد  کســب  ارزنــده ای 
ــنواره ی  ــت داوران جش ــزه ی هیئ ــوان از جای می ت
جشــنواره ی  داوران  هئیــت  جایــزه ی  کــن، 
ــت داوران  ــزه ی هیئ ــا، جای Golden Orange آنتالی

جشــنواره ی Golden Orange آنتالیــا  در بخــش 
بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد بــرای زیــن 
ــزدی  ــن، نام ــالی ک ــل ط ــزدی نخ ــا، نام الرفیع
ــز  ــا و نی ــن الرفیع ــرای زی ــرد ب ــر م ــن بازیگ بهتری
ــم  ــنواره ی فیل ــر زن جش ــن بازیگ ــزدی بهتری نام
کــن بــرای نادیــن لبکــی، نامــزدی بهتریــن فیلــم 
خارجــی زبــان جشــنواره های اســکار و بفتــا، 
ــم  ــنواره ی فیل ــردان جش ــن کارگ ــزدی بهتری نام

ــرد. ــام ب ــن و...ن ک

کسی چه میداند
سیالب از کدامین قطره شروع کرد،غرق کردن را

اتش از چندمین درخت به دامان جنگل افتاد

طوفان با گالویز شدن با کدام دانه شن صبر کویر 
را باد داد
و من....

هرگز ندانستم
در چندمین لبخندت،تمامم را....

پرچم که بیافتد،فرقی ندارد
از دست های کدامین سرباز....

سجاد حیدری
 دندان پزشکی ۹۸

وقتی میگی پائیز 
یکی صدای نم نم بارون رو سقف ماشین میاد 

جلوی چشماش...

یکی با خودش میخونه 
»وقتی چشمت پائیز میشه باغ دلت گلریز میشه«...
یکی یاد صدای خش خش برگ های زیر کفش 

هاش می افته... 
این صدا رو یکی تعبیر می کنه به خرد شدن برگ 

ها... 
یکی دیگه اسمشو میذاره رها شدن اونا که تاب 

موندن روی درخت رو نداشتن؛ پس محکوم شدن 
به حبس زیر خاک!

پاییز؛همونقدر که می تونه زخم دل بعضی ها رو باز 
کنه...

واسه بعضیا مرهم دردشون میشه!
پائیز خزان نیست. 

آری....
پائیز پادشاه فصل هاست.

امین بلیدهء/رادیولوژی۹۶

غزل پاییز

قصه از آنجایی شروع شد که برگی خشک و 
نارنجی بر زمین بوسه زد،قلبی به تپش افتاد 

و چشم هایی که به چشمانت خیره ماند...
چشمانت!!...وای از چشماااانت!!!میشود از چشمانت 
ساعت ها نوشت، میشود سال ها به آن ها فکر کرد 
و حتی می شود جان را در راه چشمانت فدا کرد... 

مگر چقدر تفاووت بین پاییز آن روزها و این 
روزهاست؟!! 

آن روزها پرسه زدن بی دلیل در کوچه و 
خیابان،دویدن زیر  باران و حتی آه و ناله ی زرد و 

نارنجی ها زیر پاهای تو لذت 
بخش بود...آن روزها با حضور تو، نبود مهتاب در 

شب های ابری آبان ماه حس نمیشد... 
اما اکنون... 

دلم تنگ است و هوای چشم هایم بارانی، نمیدانم 
چرا پاییز  در قلب من طوالنی تر از فصل های دیگر 

است؛ راست می 
گویند که پاییز،وفادارترین فصل خداست. 

میان آدم هایی که می آیند و می روند، یک نفر اما 
یادش تا  همیشه در خاطر خواهد ماند و تا آخر عمر 
هرگاه اسمش از  فراسوی ذهن عبور کند، دل،ساز 

بی قراری خواهد نواخت. 
الاقل به خوابم بیا، دل که نمی داند رفته ای!!! 

با دلتنگی ام اندکی مدارا کن... 
این روزها من که هیچ، باران پاییزی هم بهانه ات 

را میگیرد...

خورشید السادات میرفتاحی
رادیولوژی۹۶

»عشق بی مزر«
امشب باران چشمانم ، شادی را شسته... 

خیابان ها پر از چلچراغ های رنگارنگ  شده.  
به چی دل خوش باشم ، نمی دانم!

با همه چیز دلم تنگ است ..
امشب شب توست  زیبا!

مرا ببخش که برای تو هدیه ای جز قلبم ندارم...!
که   

کدامیک را بیشتر دوست داری؟
روحم را... یا گلی پر از خنده؟

ای کاش یک گردنبند از شعر های مولوی برایت 
بفرستم... 

و بی اندازی دور گردنت و دلخوشم کنی...
دوست دارم برای این شب ِشادی، همه عمرم را 

پیش کشت کنم.  
اما می ترسم بگویی از یک دیوانه ی عاشق چیزی را 

قبول نمیکنی...
حتی قلبش را!

میترسم... 
 

مهدی بزرگمنش  
اتاق عمل ۹۷

»اندک ترم«

چو خوش گفت اوشاغی پاکزاد 
که رحمت بر این تربت پاک باد
چو ترمک بُدی زود عاشق نشو
ز درس و ز مشقت تو غافل نشو

پسر حرف گویم تو حرفم شنو
پی داف های کالست مدو

اگر اهل درسی که خوب آمدی
اگر اهل عشقی که زود آمدی
که در آخرین ترم غوغا شود
منیژه و صغرا ، ازیتا شود
یکی آمده از پی ازدواج

فالنی ره عشق دارد رواج
دگر کس به فکر کتاب و قلم
که در راه دانش بکرده ورم

بپرسی که آیی به مکتب چرا
همه گوسفندان علم و بسوی چرا
که از قیف کنکور پسر رد شدی

که از نمره ی بیست تو صد شدی
بگویم به آن دختران کالس

که اخمو شوی نیستی با کالس

تو که از همه ما به ببردی حواس
که لعنت به تو باد خدا ناشناس
بسی حرف گفتم زبان بسته شد
کمی بعد آیم قلم خسته شد...

امیرمحمد شیخ اوشاغی
هوشبری ۹۸

»نامه سرگشوده«
دستم بگیر که گم شده ام در امواج زیبایی ات.
پیشم بشین که زبانم عاجز است از دلتنگی ات.
چشمم ببین که محو تماشای چشمانت است...

مستغرقم در گرداب چشمان رنگی ات.
حالی ، مرا این چنین پریشان میبینی ام

اما... به دلت ننشیند این پریشانی ام!
گویا حریفان در پی دستانت اند...
تو بگو که منتظر گل نی باشند

آن دلی در دست داری را کمی شاد بنما. مرحبا...
یک کمی هم در دلت این بینوا را جای بنما.

علیرضا اسدی
هوشبری ۹۶
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بچه ها مشکالت خودتون رو با ما 
درمیون بزارین)روابط عمومی( 

تا ما توى قسمت »هرچه می خواهد دل 
تنگت بگو«با همگان شیر كنیم
 تا كه شاید راه حالی پیدا شود!

@yahedar :آیدى روابط عمومی

مرادى ، رینیت ، كاتاراكت و دیگر هیچ...

وقتی دانشجویی عاشق كلکسیون 
هم هستی!

دیگه یه عمل سخت و این صحبت ها!

سالمتی همه جسدا كه با همه سلفی
 میگیرن!

از خوباى پرستارى! 

خسته تر از خسته ام!

@khatkhati10 @khatkhati_journal 

دورهمی علوم زپشکی

By: @MOBACH75


