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پیش گفتار
 اول از هر سخن و کالم سالمی خدمت  همه 

دوستان ، هم دانشگاهی ها و همکاران آینده خودم 
در نظام درمان و سالمت کشور سرافراز ایران 

اسالمی عرض کنم .
باالخــره اولیــن نشــریه مــا هــم بــه اســم رمزنــگار 
چــاپ شــد و تقدیــم نــگاه زیباتــون خواهــد شــد ، 
نگاهــی کــه مطمئنیــم قبــل از هــر قضاوتــی ، ابتــدا 
ــدا  ــد . در ابت ــی کن ــاوت م ــپس قض ــرد و س ــی نگ م
ــرض  ــون ع ــریه خدمتت ــد نش ــام و برن ــورد ن در م
خواهــم کــرد : رمــز نــگار از دو جــزء تشــکیل 
شــده اســت، اول اینکــه در بطــن نوشــته و جــان 
کالم ایــن نشــریه رمــوزی مــی باشــد کــه بــر اســاس 
تفکــر هــر فــرد شــکافته و هویــدا می شــود و ســپس 
ــا ،  هــم  بحــث کلمــه نــگار، کــه در ادبیــات کهــن م
معنــی نگاشــتن را مــی دهــد و هــم مجــازاً معشــوق و 
ــگار  ــز ن ــود . ) رم ــی ش ــود م ــده خ ــوب خوانن محب

)QR code:
در انتها این نشریه از دل همین دانشجویان و 
برای این دانشجویان نگاشته می شود لذا هر 

انتقادی را از جان و دل پذیرا خواهیم بود.
 و تو فیق از خداست.
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در اینجا می خواهیم به معرفی تشکل انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی 
زاهدان بپردازیم و توضیح مختصر و کوتاهی درباره ی آن ارائه بدهیم :

 این تشکیالت در سال 1387 در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تاسیس شد و تشکلی است 
به وسعت تمام دانشگاه ، که گستره فعالیتش نه محدود به یک حوزه خاص و نه محصور به یک 
دانشکده مشخص می باشد. همچنین این دفتر عضوی از اتحادیه کشوری و بزرگ  » مستقل » 
می باشد ، اتحادیه ای که در حال حاضر بزرگترین اتحادیه دانشجویی کشور با عضویت 62 دفتر 

فعال می باشد.
هدف اصلی ایجاد و برپایی این تشکل در دانشگاه ما مبحث مطالبه گری بود و چیزی که 

تشکیالت ما رو با بقیه متفاوت میکنه همون مستقل بودنش هست که نشون دهنده استقالل 
ما از هر حزب و جناح و ارگانی هست و در خیلی موقعیت ها فقط و فقط هدفمون 
مطالبه گری دانشجویی و بحث عدالت خواهی در تمامی حوزه ها به خصوص فرهنگی و 

رفاهی دانشجویان بوده که الحق و النصاف تالشمون رو تا جایی که شده کردیم و همیشه دِر 
تشکیالتمون به روی همه باز بوده از هر تفکری تا هر قشری از دانشجو...

در ادامه امیدواریم از مطالب نویسنده ها لذت کافی و وافی را ببرید.
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�ق
الِع�ش

 َ  ِم�ن
َ َم�ن ما�ت

آزرده و از عشق بریدمی از ایر دل �
رودمی که گم گشسته، به درای نر�سیدمی

در خاطره و حرست اایم چه غرقمی
از مقصد رواییی مان َوه چه بعیدمی!

در فکر و خیال، �آچنه که بودمی، نبودمی
َوز منظر عقل �آچنه که دیدمی، ندیدمی

در اتب و تب و تنگِی دل چون رشاینمی
از فرط ِفرسدن ز مغش مهچو وریدمی

پا در ره یب مقصد و انامن هنادمی
از حافظ و فاِل خوِش او کذب شنیدمی

اب ترس هناد او قدمی در ره این عشق
یب وقفه به �ویش مهه ی راه دویدمی!

من ماَت ِمَن العشق، فََقد ماَت شهیدا
گر از مغ این عشق مبریمی، شهیدمی
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دانشجوی پزشکی 



مردی با مو های بور
اتــاق دور رسم می چرخــد. دســتانم بــه شــدت می لرزنــد و منی توانــم جلویشــان را بگیــرم. منشــی مطبــم آنجــا ایســتاده تــا 

بــر علیــه مــن شــهادت بدهــد. او رشوع می کنــد و می گویــد: »آقــای قاضــی، دکــر از اتاقشــان بیــرون آمدنــد و بــدون ایــن 

کــه بــه مــن چیــزی بگوینــد، بالفاصلــه بــه طــرف در رفتنــد و از مطــب خــارج شــدند. مــن هــامن جــا پشــت میــزم و چندتــا 

بیــامر هــم تــوی ســالن بــه نوبــت نشســته بودنــد کــه ناگهــان رس و صدایــی بلنــد شــد. صــدای دکــر بــود کــه داشــتند بــا 

عصبانیــت و بلنــد بلنــد بــا کســی درون راه پلــه صحبــت می کردنــد...« 

ــه اســم کســی کــه پــرش را  مــن کســی را نکشــتم! مگــر می شــود مــن خــودم، پــرم را کشــته باشــم. نبایســتی مــن را ب

کشــت، متهــم می کردنــد. نبایــد مــن را ناعادالنــه محاکمــه کننــد. کســی کــه پــرم را کشــت آن جــا، درســت روبــروی مــن 

و روی آخریــن ردیــف صندلی هــا بــدون هیــچ عکــس العملــی نشســته و بــه چشــامنم زل زده اســت. می خواهــم از همیــن 

جــا کــه ایســتاده ام، داد بزنــم کــه مــن او را نکشــتم، کســی کــه آنجــا نشســته، پــرم را هــل داد. ولــی منی توانــم، نفســم بنــد 

آمــده و چگونــه بــه زبــان آوردن کلــامت را هــم از یــاد بــرده ام. 

*****

آن روز مثــل هــرروز دیگــر آســامن ابــری بــود. مــن از خانــه بیــرون زدم. زیــر آب گــرم دوش گرفتــه و ســعی کــرده بــودم 

همــه ی اتفاقــات روز قبلــش را فرامــوش کنــم. دیگــر جــرأت منی کــردم بــا ماشــین جایــی بــروم و راه خانــه تــا مطــب را پیــاده 

بــه راه افتــادم. منی دانــم، شــاید فکــر می کــردم ایــن جــور دیگــر کســی متوجــه نخواهــد شــد. 

از کوچــه کــه خــارج شــدم، تــازه فهمیــدم عینکــم را بــه چشــم نــزده ام؛ بــاز تــرس برمــن غلبــه کــرده 

و باعــث شــده بــود، مهمریــن کار هــرروزم را فرامــوش کنــم. دیگــر حوصلــه ی برگشــن را نداشــتم، 

از خیــر عینــک گذشــتم و راهــم را بــا گام هایــی بلندتــر ادامــه دادم. 

خیابان هــا را تنــد تنــد پشــت رس گذاشــته بــودم کــه ناگهــان دوبــاره همــه جــا را ماننــد روز قبلــش 

خــون فــرا گرفــت، حتــی آســامن هــم برایــم بــه نقاشــی رنــگ آمیــزی شــده بــا مــداد صورتــی تبدیــل 

ــری را کــه از  ــن آن مــرد و تصوی ــم را آهســته تر کــرد. چهــره خونی شــد. رسدردم برگشــت و قدم های

داخــل ماشــین متاشــا کــرده بــودم، بی وقفــه از روبرویــم می گذشــتند. در همیــن احــوال بــودم کــه 

ــد.  ــد می ش ــا بلن ــا و بوق ه ــدای ترمزه ــدم و ص ــور را منی دی ــال عب ــین های درح ماش

ــی  ــودم، خــوب من ــن متوجــه کســی شــده ب ــود. م ــده ب ــی مان ــا مطــب باق ــر ت ــارراه دیگ ــک چه ی

دیــدم ولــی می دانســتم کــه مــن را دنبــال می کنــد. زمانــی کــه از خانــه بیــرون آمــده بــودم، کــت 

و شــلواری یــک دســت مشــکی بــا موهایــی بــور توجهــم را جلــب کــرده بــود. او هنــوز هــم پشــت 

رسم می آمــد. هرموقــع می ایســتادم، او هــم می ایســتاد و خــود را رسگــرم کاری نشــان مــی داد. اگــر 

ــم،  ــدام می گفت ــا خــودم م ــم. ب ــره اش را ببین ــودم، می توانســتم چه ــراه خــود آورده ب عینکــم را هم

حتــامً اتفاقــی راه آن مــرد بــا مــن یکــی شــده اســت. 

هرچــه بــه مطبــم نزدیک تــر مــی شــدم، احساســی درون مــن شــعله ورتــر مــی شــد. احساســی کــه 

ــه ای وحشــتناک تر از روز گذشــته. ــه ای وحشــتناک آگاه می کــرد؛ حادث ــه وقــوع حادث مــن را ب

تــرس برگشــته بــود و آرام آرام دســت و پایــم را بــه اختیــار خــود درمــی آورد، جــوری کــه درون مطــب 

هــم بــه زور می توانســتم بــرای بیامرهایــم نســخه بنویســم. اتــاق هــر لحظــه برایــم تنگ تــر می شــد 

ــه و  ــرون رفت ــاری بی ــد ب ــه ی بیامرهــا، چن ــن معاین ــه شــامرش می انداخــت. در حی ــم را ب و نفس های

دســت و صورتــم را شســته بــودم ولــی از شــدت رسدردم چیــزی کاســته نشــده بــود. 

نزدیــک ظهــر بــود. پــرم بــه مــن زنــگ زد و گفــت کــه بیــرون مطــب ایســتاده اســت. مطــب مــن 

امیررضا انتظاری        دانشــجوی بینایی ســنجی
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ــه ســختی نداشــن  ــاد ک ــی زی ــا پله های ــه ســوم اســت، ب طبق

ــم  ــد. از اتاق ــر می کن ــن براب ــامران چندی ــرای بی آسانســور را ب

خــارج شــدم. ســه بیــامر درون ســالن روی صندلی هــای 

ــا بچــه ای  ــراه ب ــی هم ــد، زن ــز منشــی نشســته بودن ــار می کن

شــیرخوار، مــردی میانســال و پیرمــردی کــه در حــال مطالعه ی 

ــود.  ــه ای ب روزنام

ــر  ــه منتظ ــرم را درون راه پل ــم، پ ــرون رفت ــه بی ــب ک از مط

ــه خاطــر  ــود، شــاید ب ــم چــرا داخــل نیامــده ب ــدم. منی دان دی

مشــکلی کــه همیشــه باهــم داشــتیم. مثــالً همیشــه روی پــای 

ــی هرموقــع پول هایــش متــام می شــد،  خــودش می ایســتاد ول

ــه خاطــر  ــول ب ــق معم ــاد. آن روز طب ــدرش می افت ــاد پ ــه ی ب

همیــن آمــده بــود ولــی مــن واقعــاً دیگــر منی توانســتم ایــن 

رشایطــش را تحمــل کنــم. رشوع کــردم بــه داد زدن کــه دیگــر 

ــه او پــول منی دهــم و از ایــن جــور چیزهــا.  ب

ای کاش هرگــز قبــول منی کــردم بــه آنجــا بیایــد یــا حداقــل بــا 

او دعــوا منی کــردم. منی دانــم چــه اتفاقــی برایــش افتــاده بــود 

ــال  ــع بی خی ــه غــرورش برخــورد، رسی ــار ب ــن ب ــرای اولی کــه ب

ــرم،  ــن پ ــن رف ــگام پایی ــت. هن ــن رف ــا پایی ــد و از پله ه ش

ناگهــان متوجــه آن مــرد شــدم. او کــت و شــلواری مشــکی کــه 

ــن  ــر ت ــود و لباســی ســفید ب ــوی جیــب کتــش ب گلــی رسخ ت

ــا  ــود. منی دانــم چــرا ت داشــت و در پاگــرد پایینــی ایســتاده ب

ــوز هــم منی توانســتم  ــودم. هن ــع متوجــه او نشــده ب آن موق

چهــره اش را خــوب ببینــم. 

ــن  ــه هــا پایی ــار آن مــرد گذشــت و داشــت از پل پــرم از کن

مــی رفــت کــه ناگهــان آن مــرد پــرم را هــل داد. آری، او پــر 

جــوان و خــوش قــد و قامــت مــن را هــل داد. نفهمیــدم پــر 

ــورت  ــا رس و ص ــید، ب ــا رس ــن پله ه ــه پایی ــه ب ــم چگون نازنین

ــم را  ــش تن ــدای فریادهای ــورد و ص ــا می خ ــه ی پله ه ــه لب ب

ــا پاییــن  ــا چندت ــه پله هــا را چندت ــاره می کــرد. بالفاصل ــاره پ پ

رفتــم. مــرد هــامن جــا، درون پــا گــرد ایســتاده بــود و هیــچ 

ــگار کــه اصــالً برایــش مهــم  عکس العملــی نشــان منــی داد، ان

نبــود. بــاورم منــی شــد یــک آدم بتوانــد اینقــدر بی رحــم 

باشــد. رسیــع از کنــارش رد شــدم. حواســم نبــود بــه صورتــش 

نــگاه کنــم. روی هرپلــه ای کــه پــا می گذاشــتم، اثــر خــون را 

ــه پاییــن پله هــا نزدیکــر می شــدم خــون  می دیــدم. هرچــه ب

هــا هــم بیشــر می شــد. منی دانســتم چــرا هــر چــه مــی روم، 

پله هــا متــام منی شــود و حتــی بــاورم منی شــد کــه ایــن همــه 

خــون از پــرم رفتــه اســت. 

اشــک درون چشــامنم جمــع شــده بــود و هرلحظــه آماده تــر 

می شــد تــا رسازیــر شــود. پــرم درازکــش پاییــن پله هــا 

افتــاده بــود. باألخــره بــه کنــارش رســیدم. نتوانســتم صورتــش 

را ببینــم، پــر از خــون شــده بــود. دیگــر زنــده نبــود، نبضــش 

منــی زد. آن مــرد پــرم را جلــوی چشــامنم کشــته بــود. 

ــا تــرس  بیــامران و منشــی ام صداهــای وحشــتناک را شــنیده و ب

از مطــب درآمــده بودنــد. آنهــا بــا رس و صــدا بــه طــرف پاییــن 

آمدنــد. منشــی و زنــی کــه بچــه اش را رهــا کــرده بــود، بــا دیــدن 

ــه  ــی ک ــغ هــای بی هوای ــد؛ جی ــغ زدن کردن ــه جی ــرم رشوع ب پ

ــع  ــرد، رسی ــال و پیرم ــرد میانس ــودم. م ــنیده ب ــع نش ــا آن موق ت

ــاد زد: »او را  ــال فری ــرد میانس ــیدند. م ــرم رس ــاالی رس پ ــه ب ب

کُشــتی؟« 

منظــورش را نفهمیــدم و رسیــع بــا صدایــی کــه بــه زور از گلویــم 

ــل داد، او را  ــرم را ه ــی پ ــم: »اون... اون عوض ــد، گفت درمی آم

می کُشــم!« 

هــردو بــه طــرف بــاالی پله هــا، جایــی کــه بــه آن اشــاره 

ــر داد  ــار بلندت ــن ب ــال ای ــرد میانس ــد. م ــگاه کردن ــردم، ن می ک

زد: »دیوانــه شــدی؟ چــی داری می گویــی؟ کســی کــه آنجــا 

ــی!« ــوان را بکش ــن ج ــد ای ــت آم ــور دل ــه ط ــت... چ نیس

ــک  ــامنم را باری ــار زدم و چش ــک ها را کن ــم اش ــتین لباس ــا آس ب

کــردم. اشــتباه نکــرده بــودم، مــرد هنــوز هــم آن بــاال ایســتاده 

ــر گفتــم: »نــگاه کــن!... اونجاســت.«  ــار بلندت بــود. ایــن ب

ــه،  ــرزان گفــت: »دیوان ــی ل ــا صدای ــه مــن کــرد و ب پیرمــرد رو ب

ــه کُشــن دادی!«  ــر را ب ــن پ ای

ــتادن  ــوان ایس ــتم. ت ــدم برداش ــاال ق ــرف ب ــه ط ــدم و ب ــد ش بلن

روی پاهایــم را نداشــتم و دیگــر صدایــی را هــم منی شــنیدم. 

ــت.  ــل داده اس ــرم را ه ــرد پ ــه آن م ــی دادم ک ــان م ــد نش بای

بــه روبــروی مــرد کــه رســیدم، ناگهــان جهــان برایــم متــام شــد، 

ــم  ــد لحظــه قلب ــرای چن ــد و ب ــه ســوزش کردن چشــامنم رشوع ب

دیگــر منــی زد. خــودش بــود، بــا هــامن صــورت رنــگ پریــده اش 

ــه روز  ــامن ک ــد. ه ــر می ش ــامنم ظاه ــروی چش ــدام روب ــه م ک

قبــل بــا ماشــین بــه او زده و فــرار کــرده بــودم... او مــرده بــود! 

ــدارم  ــودم، شــک ن ــه ب ــاده شــده و نبضــش را گرفت از ماشــین پی

کــه مــرده بــود! 

*****

صــدای مــردی را می شــنوم کــه دارد می گویــد: »متهــم بــا 

ــه  ــن ب ــه و همچنی شــواهد موجــود و بررســی های صــورت گرفت

ــرای رفــع اتهــام،  ــاع نکــردن از خــود ب ــزدن و دف ــل حــرف ن دلی

ــود...« ــناخته می ش ــرش ش ــل پ قات

می خواهــم داد بزنــم و بگویــم کــه مــن پــرم را نکشــته ام، مــن 

فقــط او را کشــته ام، او را... صدایــم درمنی آیــد، انــگار کــه کســی 

دارد محکــم گلویــم را فشــار می دهــد. او بــا هــامن کــت و 

شــلوار مشــکی و موهــای بــور بــدون هیــچ عکــس العملــی آنجــا 

نشســته و بــا نــگاه رسدش بــه چشــامنم زل زده اســت. 

7



ronaldo
پایان بازی

هیــچ کــس دوســت نــدارد جهانــی را بــدون جنگجوهــا تصــور کنــد جهانــی کــه در آن همــه بــه دنبــال راه حــل هــای ســاده هســتند چــون 

ــرای  ــی داســتان هــای شــگفت انگیزکمــری ب ــام بخــش باشــند و از طرف ــا جــذاب و اله ــرای م ــه ب ــادی نیســتند ک آن وقــت چیزهــای زی

تعریــف کــردن وجــود دارنــد. 

مســی و رونالــدو دو اســطوره ، دو فــرد ازخاســتگاه هــا و مکتــب هــای متفــاوت ، دو فــرد بــا اســتعداد هــا و اهــداف مختلــف، داســتان 

یــک نــرد کــه حتــی در زرق و بــرق لبــاس هــای رســمی هــم منــی گنجــد ،دو فــرد کــه نشــان دادنــد  هیــچ چیــزی تــوان مقابلــه بــا بــاور 

را نــدارد . لیونــل پــر بچــه ای کوچــک در نقطــه ای فرامــوش شــده از دنیــا توانســت خــودش را بــه قلــه فوتبــال برســاند و و یــک انســان 

را بــه تجلــی یــک معجــزه تبدیــل کنــد . در مــورد رونالــدو هــم داســتان چنــدان متفــاوت نبــود او در خیابــان هایــی زندگــی میکــرد کــه 

بــرآورده شــدن آرزو هــا غیــر ممکــن بــود او کــه در ابتــدا بــرای خانــواده اش کار مــی کــرد امــا یــک ویژگــی ذاتــی یعنــی میــل بینهایــت 

بــه برنــده شــدن باعــث شــد چشــم انــداز شــهرت و ثــروت بــرای او چنــدان دور بــه نظــر نرســد. 

ایــن دو نفــر در دوران بازیگــری خــود رکــورد هــای بســیاری را در دنیــای فوتبــال جابــه جــا کردنــد . رکــورد هایــی مثــل 91 گل در یــک ســال  

، هفــت تــوپ طــال و شــش کفــش طــال توســط لیونــل مســی و یــا رکــورد هــای رونالــدو ماننــد آقــای گلــی تاریــخ فوتبــال جهــان ،رکــورد 

تنهــا بازیکنــی کــه توانســته در ســه فینــال لیــگ قهرمــان گلزنــی کنــد و ..... کــه بعیــد اســت حــاال حــاال هــا کســی بــه جــز ایــن دو اســطوره 

messi

تــوان رســیدن بــه رکــورد آنهــا و ارتقــا آن را داشــته باشــند

ــز  ــک چی ــر ، ی ــن دو نف ــط ای ــده توس ــب ش ــارات کس ــام افتخ ــم مت ــی رغ  عل

میتوانســت ایــن مقایســه را بــرای همیشــه متــام کنــد . بلــه جــام جهانــی 

ــرای کســب  ــدو ب ــال کــه مســی و رونال ــای فوتب ــخ دنی ــن تورمننــت تاری مهمری

عنــوان GOAT بــه آن نیــاز مــرم داشــتند . مســی خــالف رونالــدو تیــم بــا ثبــات 

تــری داشــت تیمــی کــه موفــق شــده بــود در یکســال گذشــته بــه 2 جــام ملــی از 

جملــه کوپــا آمریــکا و فینالیســام ) ســوپر جــام بیــن قهرمــان آمریــکای جنوبــی 

و اروپــا( دســت پیــدا کنــد و در ســمت مقابــل تیــم ملــی پرتغــال بعــد از لیــگ 

ملــت هــای اروپــا 2019 نتوانســته بــود رونــد درخشــان خــود را ادامــه دهــد و 

دچــار یــک بحــران داخلــی شــده بــود . طــوری کــه بســیاری از مــردم پرتغــال 

نــه متایلــی بــه هدایــت تیــم توســط ســانتوس داشــتند و نــه اینکــه رونالــدو را 

ــن بحــران  ــار داشــته باشــند . ای ــن ســتاره تیمشــان در اختی ــوان مهمری ــه عن ب

بعــد از حــذف پرتغــال در مرحلــه گروهــی لیــگ ملــت هــای اروپــا بــه باالتریــن 

حــد خــود رســید و هــر چنــد ســانتوس و بازیکنــان دیگــر ســعی در عــادی بــودن 

اوضــاع داشــتند ولــی تصاویــر و ویدئــو هایــی کــه منتــرش میشــد خــالف گفتــه 

هــای آنهــا را اثبــات مــی کــرد . جــام جهانــی بــرای  رونالــدو و پرتغــال خیلــی 

ــازی ابتدایــی صعودشــان بــه  خــوب رشوع شــد آنهــا توانســتند در هــامن دو ب

مرحلــه بعــدی را قطعــی کننــد و گلزنــی رونالــدو مقابــل غنــا نویــد روز هــای 

ــود . پرتغــال امــا در مراحــل  ــی ب ــرای طرفــداران ایــن ابرســتاره پرتغال خوبــی ب

حذفــی  بــا ترکیــب متفاوتــی وارد زمیــن شــد و گونچالــو رامــوس جــوان بــه جــای 

رونالــدو در ترکیــب تیــم قــرار گرفــت بــازی ای کــه تبدیــل بــه یکــی از بهریــن 

بــازی هــای عمــر او همــراه شــد و توانســت بــا زدن 3 گل نســخه تیم ســوئیس را 

در هــم بپیچــد همیــن درخشــش بــرای ســانتوس و منتقــدان رونالــدو کافــی بــود 

ــا در بــازی هــای بعــدی رونالــدو را نیمکــت نشــین کننــد بــازی بعــدی آنهــا  ت

مقابــل مراکــش بــه راحتــی ســوئیس نبــود مراکشــی کــه بهریــن خــط دفاعــی 

جــام را داشــت و بــه جــز یــک گل بــه خــودی گل دیگــری دریافــت نکــرده بــود 
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مراکــش بــازی را منطقــی رشوع کــرد و چشــم بــه ضــد حملــه هــا داشــت ضــد حملــه 

ای کــه در نهایــت دقیقــه 45 جــواب داد و یوســف النســیری ســتاره تیــم والنســیا بــا 

ــدو مــی انداخــت مراکــش  ــاد روزهــای اوج رونال پرشــی کــه هــواداران پرتغــال را ی

را جلــو انداخــت در ادامــه بــازی هــم تعویــض هــای هجومــی ســانتوس و حضــور 

رونالــدو نتوانســت گــره بــازی را بــاز کنــد و پرتغالــی هــا بــه هرچــه زدنــد بــه در 

بســته خــورد تــا در نهایــت رونالــدو بــا چشــامنی اشــکبار ورزشــگاه الثاممــه قطــر را 

تــرک کنــد در ســمت مقابــل امــا داســتان کامــال متفــاوت بــود . جــام جهانــی بــرای 

ــا در کــامل  ــت ممکــن رشوع شــد جاییکــه آنه ــن حال ــه بدتری ــن ب مســی و آرژانتی

ــد و  ــه عربســتان واگــذار کردن ــا نتیجــه 2 بریــک ب ــازی خــود را ب ــن ب شــگفتی اولی

همیــن باعــث شــد ســیلی از انتقــاد هــا و متســخر روانــه ایــن تیــم بشــود . امــا همین 

ثبــات باعــث شــد مســی و رفقــا از جهنــم حــذف در مراحــل گروهــی تــا بهشــت قهرمانــی پیــش برونــد و هیــچ عاملــی نتوانــد آنهــا را از 

پــا در بیــاورد . البتــه بــی انصافــی اســت اگــر در ایــن مســیر بــه لیونــل اســکالونی رسمربــی ایــن تیــم وکادر بــی نظیــرش اشــاره نکنیــم. 

کادر فنــی کــه بــه قــول مســی متــام احتــامالت را در نظــر میگرفــت تــا ایــن تیــم آمادگــی پذیــرش هــر اتفاقــی را داشــته باشــد . رسمربــی 

کــه بــه قــول مارادونــا توانایــی هدایــت تیــم ملــی در جــام جهانــی را نــدارد و بایــد رسمربــی گــری در مســابقات جهانــی موتــور ســواری 

را بــر عهــده بگیــرد نشــان داد کــه همیشــه نبایــد بــه حــرف پیشکســوت هــا گــوش داد حتــی اگــر شــخص مقابــل شــام مارادونــا باشــد !!

در ایــن راه ، رویــای آرژانتیــن بارهــا و بارهــا از چنگشــان گرفتــه میشــد امــا آنهــا بــه گونــه ای کــه یــک نیــروی آســامنی پشتیبانشــان باشــد 

دوبــاره آن را بــه دســت مــی آوردنــد در ایــن مســیر آنهــا بایــد از ســد امباپــه ای میگذشــتند کــه اصــال دوســت نداشــت بــت دوران کودکــی 

اش یعنــی رونالــدو مقابــل مســی شکســت بخــورد و هــر کاری کــرد تــا مســی دســتش از جــام کوتــاه مبانــد . اغــراق نیســت اگــر بگوییــم 

امباپــه آن شــب هــم بــرای خــودش و هــم بــرای رونالــدو بــازی میکــرد امــا در لحظــات آخــر ســیو هــای نجــات بخــش مارتینــز در دقیقــه 

123 و ضزبــات پنالتــی مانــع از پنجمیــن شکســت ملــی لئــو و دومیــن قهرمانــی جــام جهانــی امباپــه شــد مســی در ایــن جــام جهانــی 

توانســت رکــورد هــای زیــادی از جملــه گرفــن دو تــوپ طــال جــام جهانــی ، گل زدن در متــام مراحــل جــام جهانــی و .... را بــه نــام خــودش 

ثبــت کنــد امــا مهــم تریــن بخــش ایــن جــام بــرای لئــو خــارج شــدن از ســایه دیگــو مارادونــا بــود ، بازیکنــی کــه هــر چنــد مســی ، همیشــه 

از لحــاظ کمــی بهــر از او بــوده امــا همیشــه بــه خاطــر نــردن جــام جهانــی زیــر ســایه او قــرار داشــت امــا امــروز بــا بــردن جــام جهانــی 

وکوپــا آمریــکا ) افتخــاری کــه مارادونــا هرگــز بــه آن نرســید ( او بــرای خیلــی از مــردم آرژانتیــن مــردم آرژانتیــن حداقــل شــانه بــه شــانه 

مارادونــا قــرار مــی گیــرد. داســتان مســی هــامن طــور کــه بــرای طرفدارانــش شــیرین متــام شــد بــرای طرفــداران رونالــدو بــا تلخــی هــر چــه 

متــام تــر بــه پایــان رســید بازیکنــی کــه نــه در جامــی جهانــی توانســت بــه موفقیــت برســد و نــه بعــد جــام جهانــی توانســت تیــم خوبــی 

در اروپــا را قانــع بــه خریــدش کنــد و در نهایــت بــه النــر عربســتان پیوســت. بــا متــام ایــن صحبــت هــا رقابــت و مقایســه تاریخــی بیــن 

ایــن دو نابغــه هرگــز متــام نخواهــد شــد. و طرفــداران هــر دو اســطوره تحلیــل هــا و نظــر خــود را خواهنــد داشــت . رقابتــی کــه ممکــن 

9اســت تــا بعــد از دوران فوتبالشــان هــم ادامــه داشــته باشــد .



انجمن معرفی کتاب

ــاره ی هــدر رفــن  ــه ای عجیــب در ب ــا جمل چنــدی پیــش ب

ــن  ــو در ای ــه ای ن ــاز اندیش ــه رسآغ ــدم ک ــه ش ــن  مواج ذه

بخــش شــد .

پــس از کلــی کــش مکــش  در نهایــت  تصمیــم بــر آن شــد 

ــار  ــه بررســی جامعــی از آث ــه ب ــن بخــش از نرشی ــه در ای ک

ــب  ــه کت ــا ارائ ــه شــود .ت ــا مرجــم پرداخت ــک نویســنده ی ی

ــون . گوناگ

ــنده ؟. از  ــا نویس ــم ی ــدام مرج ــه ک ــود ک ــوال آن ب ــال س ح

مرجــم هــا و نویســنده هــای زیــادی ســخن بــه میــان آمــد از 

صــادق هدایــت هــا تــا بــزرگ علــوی هــا اینبــار  امــا  قرعــه 

بــه نــام ذبیــح اللــه منصــوری افتــاد .یکــی از  پــر کار تریــن 

مرجــم هــای تاریــخ معــارص ایــران . جــدا از ترجمــه هــای 

روان و ســلیس آنچــه کــه مــا را بــر آن داشــت کــه به بررســی 

آثــار اســتاد منصــوری بپردازیــم تنــوع در کتــب منتــرش شــده 

از ایشــان بــود کــه مناســب بــرای متامــی خواننــدگان خــوش 

فکــر نرشیــه ســت لــذا زیــن پــس در هــر شــامره بــه معرفــی 

یکــی از کتــب اســتاد میپــردازد .

کتــاب جــراح دیوانــه نوشــته یورگــن توروالــد  و ترجمــه ذبیح 

اللــه منصــوری ؛انتشــارات تــاو کــه اخیــرا از انتشــارات نــگاه 

بــه چــاپ میرســد .کتابــی ســت کوتــاه از ســال هــای پایانــی 

زندگانــی جــراح زبــر دســت آملانــی دکــر فردینانــد زائربــروخ 

. شــاید شــام هــم مثــل مــن  گــامن کنیــد کــه بــا رشح حالــی 

تهــی مغــز و بیــان رصف اتفاقــات طــرف هســتید  ولــی بایــد 

بگویــم کــه  ســخت در اشــتباهید . کتــاب بــه دور از تخیــل 

بــا شــیوه ای ســاده و روان خواننــده رو بــا خــود بــه آملــان 

پــی از جنــگ جهانــی دوم  میــرد. بــا اندکــی مطالعــه در بــاره 

اوضــاع و احــوال کشــور آملــان بعــد از جنــگ جهانــی دوم در 

خواهیــد یافــت کــه  دیــوار برلیــن تنهــا جــدا کننــده مکانیکــی 

دو رسزمیــن نیســت بلکــه حایلیســت مابیــن دو اندیشــه دو 

فرهنــگ کــه بــه خوبــی در مــن کتــاب تجلــی یافتــه ســت . در 

هــر حــال ایــن کتــاب را نــه بــه دیــد یــک زندگــی نامــه بلکــه 

ــه همــه  ــک رمــان تاریخــی  دوســت داشــتنی ب ــوان ی ــه عن ب

عالقــه منــدان بــه علــوم زیســتی توصیــه میکنــم .
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کثیــٌر بِالجمعیــت : ایــن قســم از اســاتید محــرم کــه بیشــرین جمعیــت را دارنــد ، رصفــا بــه انجــام 2 کار مــی پردازند؛حضــور 
و غیــاب بــه همــراه تدریســی معمولــی!در کالس آنــان نــه آثــاری از بحــث مشــاهده مــی شــود ، نــه اثــری از طنــز و تبســم . در ابتــدای 

درس خــود آمــاری از کالس خــود ، غالبــا بــرای ارائــه بــه آمــوزش مــی گیرنــد و ســپس مشــغول تدریــس مــی شــوند . ســعی کنیــد از ایــن 

اســاتید و کالس درس ، نهایــت لــذت را بریــد.) لــذت : کنایــه از خــواب!!(  

مشــهوٌر بِالســختیات : آوازه ســختگیری آنــان در بیــن متــام دانشــجویان پیــرگل و نــوگل دانشــگاه پیچیــده اســت. تنهــا کالســی 
اســت کــه از دانشــجویان تــرم یــک تــا همکالســی مرحــوم ابــن ســینا را مــی تــوان در آن یافــت. اساســا بیــش از 53 درصــد کالس شــامل 

بیچارگانــی هســتند کــه در ترمهــای قبلــی ، اســتاد آنــان را انداختــه اســت .) نــوگالن توجــه داشــته باشــند کــه دانشــجو منــی افتــد! بلکــه 

اســتاد او را مــی انــدازد!!!!! (

اوج محبــت دانشــجویان بــه ایــن اســاتید در امتحانــات اســت.آنجایی کــه بــه طــرز شــگفت آوری صفهایــی طویــل بــرای احتــامال عــرض 

ادب و ارادت در مقابــل دفــر آنــان شــکل مــی گیــرد. اگرچــه غالبــا ایــن حــرکات بــدون اثــر خواهــد بــود.

قــدر ایــن اســاتید عزیــز را بدانیــد ، چــرا کــه آنــان فقــط بــرای یادگیــری شــام چنیــن مــی کننــد!) نگارنــده معتقــد اســت قطعــا پــس از فــارغ 

التحصیلــی بنــد فــوق را تغییــر خواهــد داد...(

مشــغوُل بِاالعصــاب: عمــده فعالیــت ایــن قســم ، کار بــا اعصــاب دانشــجویان اســت . آنــان کــه وظیفــه ســنجش عصبانیــت 
بــرای افزایــش صــر دانشــجویان را دارنــد ، بــا انجــام تســت هایــی مثــل تاخیــر 40 دقیقــه ای ، عــدم اجــازه بــه دانشــجویان بــرای ورود بــه 

کالس پــس از خــود بــه هــر دلیلــی حــذف بــا یــک غیبــت ، منــره دادن بــه صــورت رنــدوم, عــدم تدریــس و ... الطافــی از موهبــات و دعــای 

دانشــجویان را همــواره کســب مــی کننــد.

محبــوُب فــی القلــوب: امــا عزیــز تریــن اســاتید بــرای دانشــجویان آن دســته ای هســتند کــه نــه در پــی حضــور و غیابــی 
جــدی انــد و نــه تدریســی خشــک دارنــد. نــه امتحــان ســختی مــی گیرنــد و نــه شــامری از دانشــجویان را مــی اندازنــد. بــا خنــده ای زیبــا 

کالس خــود را رشوع مــی کننــد و بــا خاطراتــی خــوش درس خــود را بــه امتــام مــی رســانند. آنانــی کــه شامرشــان اگرچــه انــدک اســت،اما 

همیشــه در قلــب هــای مــا مانــدگار اســت.

اقسام اساتید در اولیــن طنــز از رسی طنــز هــای دانشــگاهی ، بــر آن شــدیم تــا بــا گــذر از جــان شــیرین 

خــود ، بــه رسزمیــن پهنــاور اســاتید ورودی داشــته و رشحــی کلــی بــر آن عزیــزان داشــته 

باشــیم . باشــد کــه ایــن نوشــتار ، پنــدی مفیــد بــر آینــدگان قــرار گیــرد.

در متــون قدیمــی ، اســاتید دانشــگاه را بــه چنــد قســمت تقســیم مــی کردنــد کــه ایــن 

اقســام شــامل مقســوم هــای زیــر مــی شــدند:

لحظاتی برای خندیدن
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