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سخن مدیر مسئول 

با عرض سالم و ادب خدمت تمامی همراهان نشریه ی ادبی انارستان

توفیق  این  و  هستیم  کنارتان  در  انارستان  ادب  و  شعر  نشریه  ی  از  شماره  سّومین  با  که  خوشحالم 

نصیبمان شده است تا برای دقایقی نگاه ارزشمند شما بزرگواران را از آن خود کنیم و خرسندم که با 

نظرات زیبای خود، که نشان از دّقت نظر شما عزیزان به این نشریه دارد، ما را در بهبود هرچه بیش تر 

این نشریه یاری می رسانید و از جانب خودم و تک تک اعضای نشریه ی انارستان از شما سپاسگزارم.

در این شماره از نشریه  ی انارستان، با توّجه به همزمانی انتشار نشریه با روز بزرگداشت مقام استاد، بر 

آن شدیم تا در خصوص حال و هوای دانشگاه و تحصیل، کمی با شما عزیزان صحبت کنیم و عالوه بر 

این مهم، به بررسی یکی از موضوعات کلیدی در این دانشگاه، یعنی حال و هوای دانش آموزان ممتاز 

کشور در تنها دانشگاه غیرانتفاعی کشور بپردازیم.

 با وجود این که دانشجویانی از مدارس سمپاد، نمونه دولتی و سایر مدارس خوب کشور در این فضا 

حضور دارند اّما تجربه  ی حضور 4 ساله ی من در این دانشگاه نشان داد که خیل کثیری از دانش آموزان 

دیروز، از ورود به این دانشگاه حّس دلسردی، ناُامیدی و شکست را تجربه کرده اند. به همین دلیل در 

این شماره می خواهیم کمی به این موضوع بیش تر، عمیق تر و بعضًا با زبان طنز نگاه کنیم و در فضایی 

صمیمانه اعالم کنیم که تمامی دانشجویان این دانشگاه، فارغ از رتبه و انتخاب رشته، افرادی باهوش، 

تالش گر، موّفق و خاّلق هستند که آینده ساز سیستم علوم پزشکی خواهند بود. در انتها برای حسن 

ختام این موضوع، مصاحبه ای در این حیطه با سرکار خانم قائینی، رئیس واحد مشاوره ی دانشگاه، 

انجام شده است که خواندن آن خالی از لطف نیست.

به امید موّفقیت تک تک شما عزیزان.

حانیه توتونی

مدیر مسئول نشریه ی شعر و ادب انارستان 

رشته ی علوم تغذیه، ورودی مهر 96

5



سردبیر
ن 

خ
س

سخن سردبیر
کاغذ و خودکارهای روی میز را به کنار می زنم و لیوان چای را در میان کاغذهای سیاه و مچاله می گذارم...

پنجره ی رو به خیابان اتاقم، باز است...

و صدای بوق ماشین ها و گه گاه داد و بیداد آدم ها به داخل اتاق می آید و گوشم را پر می کند...

چشم می بندم...

ذهنم پر می شود از هیاهوی فکرها و کارهای ناتمام،...

 مغزم سوت می کشد...

 چشم باز می کنم...

چشــمم بــه آن یکــی پنجــره ی اتــاق می افتــد، همــان کــه رو بــه حیــاط خانــه اســت، همــان کــه در گوشــه ی ســمت 

ــان را می بنــدم  ــه خیاب ــزرگ دیــده می شــود. پنجــره ی رو ب چپــش باغچــه اســت و از ســمت راســتش دِر اتــاق پدرب

ــح  ــه صب ــی ک ــه و گلدان های ــد؛ باغچ ــد باش ــه بای ــت ک ــور اس ــان ج ــز هم ــه چی ــم... هم ــاز می کن ــی را ب ــن یک و ای

ــه  ــای باغچ ــه انته ــی ک ــز کوچک ــوپ قرم ــی ت ــتون، حّت ــار س ــی کن ــای ترش ــده اند، ظرف ه ــی ش ــت آب پاش اّول وق

افتاده اســت...

همه چیز درست همان جوری است که قباًل بوده و همیشه هم خواهد ماند...

همان جوری که باعث می شود چشمانم بخندد، ذهنم رها شود و دستانم باز...

ایــن یکــی پنجــره را کــه بــاز می کنــم، گویــی بــه دنیــای دیگــری پــا می گــذارم... شــلوغی های ذهنــم، خســتگی های 

روحــم، همــه و همــه پــاک می شــود... و لبخنــد پــت و پهنــی روی لبــم می نشــیند.

ــداد  ــی از همــه ی شــلوغی ها، داد و بی ــه وقت ــاز دارد ک ــی در زندگــی اش نی  اصــاًل هــر آدمــی یــک پنجــره ی اینچنین

آدم هــا و  بــوق و دود ماشــین ها خســته شــد بــه آن پنــاه بیــاورد و همــه چیــز را فرامــوش کنــد و بــه یــاد بیــاورد 

دیــدن تــوِپ قرمــِز کوچکــی در انتهــای یــک باغچــه ی کوچــک، کــه نــور خورشــید از البــه الی بــرگ درختــان ســربرآورده 

ــا  ــدد و ب ــا بخن ــه دنی ــا چشــمانش ب ــه ب ــد ثانی ــرای چن ــد و ب ــد آدم را آرام کن ــد، می توان ــه آن می تاب ــه آســمان ب ب

تمــام وجــود لحظــه را زندگــی کنــد...

اردیبهشت ماه یک هزار و چهارصد

 زهره سادات حسینی

سردبیر نشریه ی ادبی فرهنگی انارستان

رشته ی علوم تغذیه، ورودی بهمن 96
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آمار حیاتی
 

بــازم همونجــا نشســته بــود روی صندلــِی ســبزرنِگ پــارِک 

نزدیــِک دانشــگاه؛ بــار ســّومی بــود کــه تــوی ایــن هفتــه 

می دیدمــش. همــون قــدر خســته و همــون قــدر آروم بــود. 

بــه آرومــی یــه دریــا قبــل از غــروب خورشــید، بــه آرومــی یه 

دریــا درســت همرنــگ چشــماش! 

ــا یــه کاله لبــه دار  لباس هــای چهارخونــه بــه تــن داشــت ب

ســفید. عصــای چوبــی رو کــه بیــن دو تــا دســتاش گرفتــه 

بــود، بــه کنــاری تکیــه داد. 

عینــک گــرد و ذّره بینــی روی چشــماش رو بــا نــوک انگشــت 

از روی بینــی گوشــتیش باالتــر بــرد و مشــغول مطالعه شــد. 

گونه هــای آفتاب ســوخته اش گرمــِی هــوای اردیبهشــت ماه 

ــاب،  ــر آفت ــه رخ می کشــید و پوســتش در براب امســال رو ب

رنــگ مرجانــی بــه خــود گرفتــه بــود...

ــاال آورد.  ــی ب ــردم. ســرش رو کم ــم و ســالمی ک ــر رفت جلوت

هنــوز هــم نگاهــش مثــل قبــل نافــذ و مصّمــم بــود و مــن 

در برابــرش همــون شــاگرد ســر بــه  هــوای دیــروز بــودم ...

ــذ رو  ــای ناف ــن نگاه ه ــدر ای ــه چق ــاد دارم ک ــه ی ــوب ب خ

دوســت داشــتم و اصــاًل بــه خاطــر او و طــرز نگاهــش بــود 

کــه عاشــق آمــار شــدم! 

دستش رو به گرمی فشردم و خودمو معرفی کردم. 

چشم هاش به روم خندیدند و دلم گرم تر از پیش شد. 

آری، او از اســاتید ســال های نــه چنــدان دور جوانــی ام بــود 

ــان  ــتش همچن ــای دس ــانی و پینه ه ــروک پیش ــه از چ ک

ــد...  ــی می باری ــّره ی زندگ ــادالت روزم مع

و حــاال مــن، بــه جــای او در همیــن دانشــکده مشــغول بــه 

تدریــس درس شــیرین آمــار حیاتــی شــده بــودم...

مهدیه ساالری اول
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی بهمن 97
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همین    جاها     ُبَود    جایی   که   الحق

همه           پرُمّدعیان              شـــعورند

بزرگـــش     دکتری     دارد    به    مدرک

بـــه     هر     اندازه      گر    اهل    کتابند

همـــان     قدر     احترام     کوچکان     را

کسی   هم  حق  ندارد  گوید  ای  دوست

اگر     سطحی       ُبَود      برخوردهاشان

َگه    ســـازش   به    نفع    جمع    هرکس

که   تنها    فکر   ســـهم   خود  ز  دنیاست

چو        بگذارند      گهگاهی      ســـمینار

ســـخنرانی      کنند       و      آخر      آن

از    آن    ســـالن    که    می آیند    بیرون

پس   از  آن  دست  و  تشویق   و    براوو

ز   کوچک هایشان    دیگر   چه    خواهی

به   دست   هر   یکی   گوشی   تاچیست

جوانی      را     به    پایش   دور    ریزند

یکی شـــان     را     بپرس     از     زندگانی

به   ســـر   هم    آرمانی    گر   که    دارند

شـــگفتی   شما   زان    قوم    از    چیست

ولیکن   این   که   خود   را   شاخ   دانند

برایم  جالب است این  فیس  و  این  قیف

ز      پانصد       فرســـخی       چاله میدان

بنـــازم     چاله میدان     را     که     اهلش

اگر     دکتر     مهندس     هم     نباشـــند

همین  یک   واژه   در   توصیفشان   بس

ندانم     اهل     آنجا    را    چه    خوانند

شما           وارستگانی ها            بگویید

بـــزرگ    و  کوچکش    از     وهم   مطلق

خدا   داند  چه   بس  از   آن   به   دورند

فروشـــد     فخر    بسیاری     به    کوچک

کـــه     می خوانند    و    چیزی    درنیابند

طلـــب     دارند     همچون      ارث     بابا

معاذاهلل        باال      چشمت      ابروست

به   خود   گیرند  آن   َگه   شـــکل   انسان

به      ناَگه     می شـــود     مانند    کرکس

به   هر  قیمت،   ز  هر  راه  کج  و  راست

روند  آنجا   به   سر   یک   مشت   بی کار

کف   و   سوتی   و    تشویقی   و   پایان!

نگشته     هیچ      دل هاشان     دگرگون

دوبـــاره    روز    از    نو    روزی     از   نو

همه      راحت طلب       در     پادشـــاهی

چنان   کز   دور    چون   نان  لواشیســـت

که    صبح   و   شـــب    به   دنبال ِپریزند

به    غیر    از   اینســـتا   دیگر   چه  دانی

بـــه     میدان     عمل     بس    بی بخارند

که  احوال  شکم سیران   جز  این  نیست

کـــه     ما     را     چاله میدانی     بخوانند

چطـــور   بر   ما   کنند   آنان   َاه  و  پیف

کجا    کـــرده    گذر    یک   تن   از  آنان

همـــه    اهل   دلند   و    بی َغل   و   َغش

به   جایش   کم تر    از  »آدم«    نباشـــند

اگر   کـــم   گفتم    از    آن   قوم   ناکس

ولـــی       از      دید      ما      وارفتگانند

که    آیا   هســـت   بر   آن   قوم   اّمید؟؟

امیررضا آفتاب طلب
رشته ی علوم تغذیه
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هشدار! مراقب باشید یاد خودتان نیفتید.

تا حاال شده وارد دانشگاهی بشی و ببینی همه  ی دانشجوها 

خونه  ی  یک  وارد  انگار  و  میشناسن  رو  طریقی همدیگه  به 

جّو  از  خبری  و  باشه  دانشگاه  دانشگاه؟  تا  شدی  کوچیک 

وارستگان خوش  به  میگم.  تبریک  نباشه؟  دانشگاه  سنگین 

اومدین.

بلکه  داره،  صمیمی    و  کوچیک  جّو  تنها  نه  وارستگان 

دستشویی  هایی به مراتب صمیمی  تر و کوچیک  تری داره! اون 

قدر به شیر آب و دیوار و در دستشویی نزدیکی که ناخودآگاه 

احساس صمیمّیت می  کنی. حّتی نگران باز شدن ناگهانی در 

هم نیستی. چون به اشتباه هم کسی در رو باز کنه، به راحتی با 

کمی چرخش میتونی با سرت جلوی در رو بگیری. 

اگر از یک مدرسه  ی غیرانتفاعی اومده باشی، مطمئنًا تصّورت 

از دانشگاه، فضایی بزرگ و سرسبز، کالس  های بزرگ با ردیف 

هست!  مهّیج  دانشجویی  اردو  های  و  طبقاتی  صندلی  های 

البد استایل  های دانشجویی که تو اینستاگرام میزارن رو هم 

بررسی کردی؟! 

اگر از بچه  های سمپاد باشی، حتمًا روز اول دانشگاه با خودت 

عهد بستی آخر هر هفته درس  ها رو مرور کنی، از استاد رفرنس 

هیستوری  و  باشی  مقاله  نویسی  کالس  های  دنبال  بپرسی، 

سرچ گوگلت هم شرایط پذیرش دانشگاه استنفورده.

قبل  ما  همه  ی  نه؟  شنیدین  واحد  انتخاب  مورد  در  حتمًا 

دانشگاه همیشه یک نگرانی بابت انتخاب واحد و دیر رسیدن 

اّما باز هم به دلیل همون  بهش و تکمیل ظرفیت داشتیم؛ 

صمیمّیت، ما این مشکل رو نداشتیم. چون فقط زحمت وارد 

سیستم کردنش گردن ما بود. کالس  ها رو برامون میچیدن 

میگفتن همین یدونه است بفرمایید انتخاب کنید. 

خالصه که مّنت خدای را عّز و جّل که طاعتش موجب قربت 

است و سر صبح صف نایستادنش مزید نعمت. هر کالس 

چون  و  است  حیات  ممّد  شود،  کنسل  که  صبحی  هشت 

استادی دیر بیاید مفّرح ذات.

خاطره  بازی
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یگانه تحریرچی
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اّول از همه میخوام بگم که من یک عدد سمپادی بودم؛ از نوع 

فرزانگان یکش! و در حال حاضر هم یک عدد وارستگانی هستم 

از نوع ترم آخریش!

با نهایت احترام به هر دو ساحت مقّدس  امروز میخوام  اّما 

فرزانگان! و وارستگان! یه کم با جفتشون شوخی کنم.

بزارین از همون ب بسم اهلل شروع کنم؛ از همون ما فرزانگان 

فرزانگان فرزانگانیم ما مظهر قدرت جهانیم!

از همون زمانی که عجیب غریب فکر می  کردیم آخ آینده  ی این 

کشور در دستان قدرتمند ماهاست! دقیقًا از همون زمان.

اّما خب یه کم که گذشت، دیدیم ای بابا ما رو چه به مظهر 

قدرت جهان. ماها کودکانی بیش نیستیم در زیر سایه  ی بلند پدر 

گرانقدرمون که همون جناب سمپاد باشن!

از حال و هوای اون چند سال به همین اکتفا می  کنم که وقتی راه 

می  رفتی قشنگ حس می  کردی زمین داره زیر پات میلرزه! البته 

که توی قرآن به صراحت بیان کرده که »َيْمُشوَن َعَلى اْلَْرِض 

َهْوًنا« ولی خب جوونیه دیگه!

توی اون ساال هرکی می  دیدت با آنچنان احترامی باهات رفتار 

می  کرد که انگاری االن قراره فردا همه چی دست تو باشه!

خدایی از حق نگذریم کارامونم انگاری برای بقیه یه کم عجیب 

و  نیمکت  به  اعتقادی  ماها هیچ  یادمه  مثاًل  بود.  غریب  و 

صندلی نداشتیم. مثاًل میومدی توی مدرسه می  دیدی همه 

پاکت  های  با  دوستان  همه  ی  و  خالیه  حیاط  دور  صندلیای 

باکتری،  کلونی  های  حیاط همچون  وسط  شده،  باز  چیپس 

کلونی زدن دور هم نشستن!

البته که لقب »بوک ُورم« رومون بود دیگه! حاال بیا ثابت کن که 

عمرًا اگر بوک ورم باشیم!

اّما یه داستانی که حتمًا داشتیم این بود که هر کسی فکر می  کرد 

بیش  تر از اون یکی میدونه! و بیش  تر از اون یکی باید قایم کنه 

که چیکار داره میکنه و از جّو جذاب شاخ پنداری و فشارهایی که 

توی خانواده   هم باید تحمل می  کردیم که نگم براتون.

مهندس  »دکتر  و  »تو می  توانی«  اون جّو  از  کن  حاال حساب 

پنداری« ! یهو بیفتی توی وارستگان!

از آخ آخ آخ حیف شدیایی که می  شنوی که بگذریم! می  رسیم به 

اون قسمت جذابی که همه با یه نگاه افسوس  بار که انگار چه 

چیزی رو از دست دادی و چه چیزی رو به دست آوردی نگات 

میکنن!  اصاًل یه جوریه انگار. قشنگ ُمردی و دارن برات فاتحه 

دانش  آموز دیروز، 
دانشجوی امروز
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تو هم  و  میشه  تموم   1 ترم  و  می  کنی  عادت  کم  کم   خالصه 

جّو  آخ  جون  و  کنی  واحد  انتحاب  میتونی  که  خوشحالی 

دانشگاه  طور شد! و االن 24 واحد درس برمی  دارم! و این حرفا که 

ناخودآگاه می  بینی هیچ حق انتخابی هم نداری! تازه اگر خدایی 

نکرده هم بیش  تر انتخاب واحد کنی، استاد مشاورت با لحنی 

بس محبت  آمیز بهت یادآوری میکنه که درسای خارج از چارتتو 

یا حذف می کنی یا خودم حذفشون می  کنم!

خالصه جونم بگه براتون که این چند سالی که گذشت و االن 

دیگه چیزی به اتمامش نمونده، کنار تمام شوخیایی که کردم، 

جدًا نمیشه از جّو صمیمی و دوستانه  ای که توی این دانشگاه 

بین اساتید و دانشجوهاش هست گذشت. 

و امیدوارم در انتهای این متن، شده در حد چند لحظه، خنده 

اومده باشه روی لبتون و حال دلتون خوب شده باشه.

و اینم از دلنوشته  های یک عدد دانشجوی ترم آخر! 

حانیه توتونی
رشته ی علوم تغذیه 
ورودی مهر 96
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میخونن! حاال با یه همچین جّوی وارد دانشگاه میشی!

توی روزای اّول که یه دودوتا چهارتا می  کنی که االن دبیرستان 

بزرگ  تره یا دانشگاهت! و باید اعتراف کنی که حّتی راهنماییت 

از دانشگاهت بزرگ  تر بوده! بعد از این که به این نتیجه می  رسی 

که آدم نباید درگیر ظواهر باشه! میری تا اّولین کالستو با عشق 

شروع کنی که! یهو می  بینی ای بابا  صد رحمت به مدرسه. االن 

تک  تک  حتییییییی  که  میشی  همچنان حضورغیاب  تنها  نه 

راهروها و کالس  ها هم دوربین داره که نکنه یه موقع کالسی رو 

بپیچونییییی تازه! اینو نگم براتون که اگر تعداد غیبت  هات از یک 

حدی بیش  تر بشه به خانواده  ات پیام میدن که دختر شما فالن 

قدر غیبت داره! حاال بیا و ثابت کن!

هنوز توی درک  حال و هوای دانشجو شدن و آشنایی با محیط 

دانشگاهی که می  بینی تا چشم کار میکنه یا دوستان سمپادی  ان 

یا نمونه  دولتی و از اون جایی که توی هر جمعی استثنا پیدا 

میشه، یه تعدادی هم از این قاعده مستثنی هستن! 

حاال دردت دوتاست! از اون بهشت ترسیم شده  ی سمپاد که جفت  پا 

پرت شدی بیرون که بماند، میای می  بینی اینجا هم که به ظاهر 

میگفتن برزخه بازم همون جّو رقابتی جّذاب سمپاد حاکمه!
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شاید همه چیز از اونجایی شروع شد که برای اّولین بار ازمون 

به  بادی  ما  و  میری؟«  مدرسه  کدوم  حاال  »خب!  پرسیدن: 

غبغب انداختیم و با سری افراشته جواب دادیم: »تیزهوشان 

قبول شدم.« و همونجا بود که برای اّولین بار طعم شیرین 

این جمله و تافته  ی جدا بافته بودن رو چشیدیم. هرچند که 

نرفتم«  قبول شدم ولی  »آره منم  با پاسخ:  90 درصد مواقع 

مواجه می  شدیم؛ اّما این چیزی از حّس غرور و افتخاری که 

یدک می  کشیدیم کم نمی  کرد!

آره... داستان ما با همین جمله شروع شد و با جمله  هایی 

که همشون با کلمه  ی »باید« شروع میشدن، ادامه پیدا کرد: 

من تیزهوشان قبول شدم پس باید دکتر شم!... باید همیشه 

شاگرد اّول باشم... باید رتبه  ی تک  رقمی بشم... باید همیشه 

بهترین باشم... باید، باید، باید و... با همه  ی این  ها، از حّق 

نگذریم، سمپاد اون زندانی نبود که خیلی  ها از بیرون تصّور 

میکردن! ما توی همون مدرسه و پشت همون پنجره  ها از ته 

دل خندیدیم، شیطونی کردیم و مثل همه ی دانش  آموزهای 

دیگه خاطرات نوجوونیمون رو ساختیم. فقط یک جای کار 

می  لنگید! زیاد هم می  لنگید! ما پرتوّقع، مضطرب، کمی مغرور 

و کمال  گراترین انسان  هایی شدیم که جامعه میتونست بار 

بیاره. با اعتماد به نفس  هایی که یا زیادی باال بودند یا زیادی 

پایین!! و داستان ما به اینجا رسیده بود که سر و کّله  ی غول 

بر  و  کنکور چه شد  این که در سال  های  از  پیدا شد.  کنکور 

از میانی  ترین  از ظهر گرم یکی  ما چه گذشت بگذریم. بعد 

روزهای تابستون، خبری بهمون رسید که اّول پاییز شدیم و 

بعد هم زمستون!

برای  کنکور  کارنامه  ی  توی  بدقواره  و  گنده  عدد  یک  قبول 

هیچ  کس آسون نیست. برای ما اّما شاید از بقیه هم سخت  تر 

بالیدیم، مایی که  به خودمون  برای مایی که یک عمر  بود! 

سال  ها موّفقیت رو توی همین یک عدد خالصه کردیم، مایی 

که عادت نداشتیم شکست بخوریم، ما کمال  گراهای افراطی 

هم  خدا  سر  حّتی  بزرگ  شکست  این  از  بعد  که  پردردسر، 

انگشت  زمان و  به زمین و  فریاد کشیدیم! مشت کوبیدیم 

نفرت و اتهاممون رو به سمت عالم و آدم نشونه رفتیم؛ اّما 

که اسمش  و مدرسه  ای  به سمت خودمون  از همه  بیش  تر 

اعالم  فردای  از  که  بودیم  بود! میدونی؛ ما همونایی  سمپاد 

صدا  دکتر  خانوم/آقای  رو  رفیق  هامون  همه  کنکور،  نتایج 

 از فرزانگی تا

وارستگی
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ابرا توی آسمون، صدای پرنده  ها، خشم دریا، تنهایی ماه...

من به بهار ایمان دارم و به دوباره رستن و جوونه زدن...من 

تلخ  روی  آمده  ایم  »ما  که میگه:  وقتی  نظرآهاری  عرفان  به 

روزگار شور بپاشیم« ایمان دارم و به رسالت  ها! به این که هر 

آموزش، شاید  درمانگری، شاید  داره! شاید  رسالتی  انسانی 

سرودن، شاید پرورش، اّما حتما، حتما و حتما عشق ورزیدن 

و عاشقانه زندگی کردن!

اّولش می  خواستم این متن رو با جمله  هایی مثل »موّفقیت 

توی هر مسیری به دست میاد«، »دستت رو مشت کن«، »برو 

جلو و اون قدر موّفق شو که دیگه حسرتی باقی نمونه« تموم 

کنم؛ اّما این یک حقیقته که ما هیچ موّفقیت حیرت  انگیزی 

به هیچ  کس بدهکار نیستیم! ما فقط کمی مهربونی، عشق و 

آرامش بیش  تر به خودمون و زندگی بدهکاریم!

به قول عزیزی که می  گفت: »شد، شد! نشد، بیا برات چایی 

یا  دارچینی  کن!  انتخاب  فقط  و  بشین  هم  حاال  بریزم!« 

زعفرونی؟!

ی
ستگ

ی تا وار
 از فرزانگ

ی
سف

مریم یو

مریم یوسفی
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 98

میزدن! همونایی که اسمشون نرفت روی بیلبرد »ستاره  های 

درخشان« مدرسه با این که صد بار خودشون رو اونجا تصّور 

خاموش  براشون  نورافکن  ها  یهو  که  همونایی  بودن!  کرده 

و  تالش  ها  تمام  برای  تشویقی  و  سوت  هیچ  بدون  و  شد 

بازی  اور«!  »گیم  گفتن:  بهشون  داشتن،  که  استعدادهایی 

تمومه! همونایی که شرم رو با تموم وجود چشیدن و از همه 

بدتر، ناُامیدی رو توی چشم پدرمادرشون دیدن...

بعد از همه  ی این جنگیدن  ها، یک جنگجوی شکست  خورده 

بالخره کالهخود خودش رو درمیاره، زانو میزنه، نفس  نفس 

بار میفهمه  اّولین  برای  نگاه میکنه و شاید  به آسمون  زنان 

زندگی هرگز میدون جنگ نبود! آره رفیق! ما همون گروهی 

بودیم که »دست و پایی زدیم و درنگرفت/پشت پایی زدیم و 

وارستیم«! وارستیم و اینجوری بود که شدیم وارستگان! پایان 

سمپاد و شروع یه داستان دیگه! درسته که این زخم هنوزم 

کوچه  ی  از  شدن  رّد  نمیتونم  دیگه  که  درسته  بازه،  سرش 

مدرسه رو تحّمل کنم چون به جای خاطره  های خوب فقط 

حّس شکستم رو یادم میاره، اّما میدونی؛ من، با همین زخم 

لبخند  معجزه  ی  به  دارم.  ایمان  زندگی  به  هنوزم  سربازم، 

کسی که دوسش دارم، به درمانگری خنده  هایی که وقتی با 

دوستانم نمیتونم جلوشون رو بگیرم، به بوی نم بارون، رقص 
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روز  های پرتالطم اعالم نتایج کنکور سراسری و انتخاب رشته 

بود. انگار قافله  ای حرکت می  کرد و هرکس کاله خودش رو 

سفت گرفته بود تا از قافله جا نمونه. خبرگزاری  های مختلف 

اسامی رتبه  های برتر رو اعالم می  کردند و به رسم هر سال، 

به  ماجرا  این  نمی  خورد.  چشم  به  عادی  مدارس  از  نامی 

قانونی تکراری تبدیل شده بود که تیرگی  اش با گفتن جمله  ی 

افراد  بر استعداد  »مدرسه در قبولی سهم کمی دارد و اصل 

است« پاک نمی  شد.

مدارس  در  که  رو  داوطلبانی  تالش های  نمیشه  که  البته 

تحصیل  برتر  غیرانتفاعی  های  حتی  و  سمپاد  نمونه  دولتی، 

سهم  که  اینجاست  سؤال  اّما  گرفت؛  نادیده  بودند  کرده  

دانش آموزان مدارس دولتی در پذیرش کنکور هر سال چقدر 

بوده؟ آیا نوع مدرسه، برچسبیه که به نودانشجویان می  خوره 

رخ  صورت  در  و  نمیشه  پاک  و 

ندادن یک تغییر در فرآیند ادامه  ی 

به  عادی  مدرسه  ی  از  تحصیل 

دانشگاه عادی تغییر حالت میده؟ 

بحث تفاوت کیفّیت آموزشی در 

مدارس نمونه  دولتی و دولتی قابل اغماض نیست؛ اّما شاید 

جالب باشه به موضوع موفقّیت کم  رنگ دانش  آموزان مدارس 

دولتی و همچنین وجود تبعیض و بی  عدالتی آموزشی توّجه 

کنیم. 

اگر بخوام با یک مثال بیش  تر توضیح بدم، میتونم به عنوان 

یک دانشجو که از سهمیه  ی منطقه  ی سه برای کنکور استفاده 

و  غیرانتفاعی  مدارس  در  رو  زیادی  سال  های  و  بود  کرده 

در  رو  دبیرستان  آخر  به شرایط سال  های  بنا    و  نمونه  دولتی 

یک مدرسه  ی عادی گذرونده بود، این رو عنوان کنم که بعد 

در  قبولی  ام  و  سنجش  سازمان  سایت  صفحه  ی  دیدن  از 

دانشگاه خودمون )یعنی وارستگان(، استرس داشتم که نکنه 

بشنوم آن قدر تالش کرد، آخرش شد دانشگاه غیرانتفاعی! 

دبیرستان  های  ارزش  که  این  عکس  دقیقًا  تفکری  و  جمله 

مدارس  از  پایین  تر  دولتی 

دوگانگی  احساس  غیرانتفاعیه. 

تفّکر  دو  این  بین  کردن  گیر  و 

شد  سخت  تر  ماجرا  و  داشتم  رو 

می  کردم  فکر  این  به  که  زمانی 

وقتی ذهنّیت  ها برتری  های از 

پیش تعیین شده را می    سازند!
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نکنه داشتن سهمیه  ی منطقه  ی سه، باعث قضاوت اساتید و 

سایر بّچه  ها بشه! خدا رو شکر بین بّچه  ها همچین موردی 

می  شنیدم.  رو  جالبی  چیز  های  اساتید  بین  از  اّما  نبود؛  هم 

پرسیدن  رو  ما  مدارس  استادی  که  بود  این  جالب  ترینش 

که  همونطور  خب  )که  بّچه  ها  دبیرستان  نوع  از  آخر  در  و 

به  بودند(  نمونه  دولتی  یا  از سمپاد  بّچه  ها  اکثر  کردم  اشاره 

این نتیجه رسیدند که ماها دانشجو  هایی هستیم که حیف 

شدیم و حّقمون بیش  تر از این  ها بوده و باید رشته  ی بهتری 

وجود  بهتر  رشته  ی  می  کنم  فکر  که  )البته  می شدیم  قبول 

بطن  در  ذهنّیت  همین  ولی  ذهنّیته؛  یک  و  نداره  خارجی 

عرف جامعه یک باور به نظر میرسه! همون که میگن یا فالن 

رشته یا هیچی!(. اینجا بود که فهمیدم بحث خیلی فراتر از 

این چیزهاست. واقعًا هم همینطور بود. دانشگاه وارستگان 

تنها علوم پزشکی غیرانتفاعی کشور بوده و هست و خیلی  ها 

اینطور فکر می  کردند که این دانشگاه از دانشگاه  های دولتی 

سهل  الوصول  تره. اّما حقیقت کجا رفته بود؟!

چیزی این وسط گم شده! مفهوم برابری حداقل  ها...

خیلی برام جالب بود که از بچه  های مهمان به دانشگاه  های 

امکانات  دارند،  ورودی  کلی  که  این  با  که  می  شنیدم  دیگه 

تحصیلی دانشگاه گاهی ضعیفه، سخت  گیری به جای اساتید 

کم  تره و خیلی موارد دیگه که اگر در دانشگاه ما وجود داشت 

نمیدونم چه اّتفاقی می  افتاد! اّما از حق هم نگذریم بعضی 

از حداقل  ها و حّق و حقوق  ها برای ما با دولتی  ها برابر نبوده 

و نیست و نمیدونیم هم روزی میرسه که افعال این جمله 

هست بشن یا قراره نیست باقی بمونند؟

بودیم  درس  خونی  افراد  وارستگان  دانشجوهای  ما  همه  ی 

که با رتبه  های خیلی خوبی داریم در این مجموعه فّعالیت 

می  کنیم. مدارس یه سری  هامون سمپاد و نمونه  دولتی بوده 

و مدارس یه سری دولتی )که البته به تعداد اندک!(. عاملی 

با عنوان نوع مدرسه باعث فاصله بینمون نشده، همینطور 

از فارغ  التحصیل  هامون شنیدم که در مقاطع تحصیلی باالتر، 

دانشگاه  ها؛  سایر  از  بودند  بهتر  بّچه  ها  گاهی  اختالف،  با 

باز هم خود بّچه  ها در نوع دانشگاه به هم فخرفروشی  اّما 

نمی  کردند. اّتفاقی که شاید بین دانشگاه  های دولتی بیفته. 

خالصه  ی مطلبمون این میشه که حقیقت اینه: نظام آموزشی 

ما دچار ضعفه، یه سری  ها امکانات بیش  تری دارند و میتونن 

با حداقل مطالعه نتیجه  ی خوبی بگیرن؛ ولی یه سری دیگه 

امکانات کمی دارند یا ندارند که در نتیجه با حداکثر تالش 

ما  تقصیر  این  نمی  گیرند.  رو  خوبی  نتیجه  ی  هم  مطالعه  و 

تفّکرات  از  که  این  جز  به  نمیاد  بر  ازمون  هم  کاری  نیست 

خودمون و اطرافیانمون این رو دور کنیم که نوع برخورداری 

از آموزش نشون میده سطح یک فرد باالست یا پایینه، کسی 

نبوده ضعیفه،  که  کسی  و  قوی  تره  همه  از  بوده  سمپاد  که 

کسی که نمونه  دولتی بوده باید پزشکی و دندونپزشکی و ... 

قبول بشه و کسی که دولتی بوده حّقش نهایتًا پیراپزشکیه!

این افکار آلوده به سم شدن. ادامشون ندیم...

سازند!
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زمین  روی  مدرسه  حیاط  درخت  های  بود. شکوفه  های  بهار 

مدرسه  حیاط  توی  بّچه  ها  صدای  و  سر  و  بودن  ریخته 

بعضیا  و   میرفتن  راه  شکوفه  ها  روی  بعضی  ها  می  پیچید. 

اقاقیا را میچیدن و اونا رو بو میکردن. شوق و ذوق یه عّده از 

بابت درس خوندن توی مدرسه  ای خاص وصف  نشدنی بود 

و روی ابرا سیر میکردن. اونم چه مدرسه  ای؟ نمونه  دولتی. و 

بهترین  میرن؛  بهترین جا  آینده  توی  که  میکردن  فکر  همه 

دانشگاه.

  شور و شوق جوانی و نوجوانی با هم ادغام شده بود. حّس 

بّچه  ها  روزا، صف  های آبخوری، دویدن  اون  و حال عجیب 

توی حیاط، صدای ناظم که از بلندگو می  پیچید و... 

و  سختی  همه  ی  با  می  بینم  می  کنم،  فکر  بهشون  که  االن 

استرس  هاش چه روزای شیرین و جّذابی بودن و دلم براشون 

تنگ شده.

یادمه روزای سه  شنبه بعد از کالس ادبّیات، من و امیرمحّمد 

و مهدی میومدیم توی حیاط مدرسه و توپ گیر می آوردیم 

فوتبال بازی می کردیم یا این که یک سنگ برمی داشتیم و 

شوت می  کردیم. بعد از این که حسابی خسته می  شدیم، یه 

روزا  از همون  گوشه میشستیم و حرف می  زدیم. توی یکی 

بحث کنکور و دانشگاه شد و هر کی از رؤیاها و آرزوهاش 

گفت ...

شم.  قبول  پزشکی  میخوام  فقط  من  می  گفت:  امیرمحّمد 

هدفم اصاًل همینه. میخوام درس بخونم... میخوام پیشرفت 

کنم... میخوام برم دانشگاه تهران... میخوام آدم بزرگی بشم 

برای  بیارم...  دست  به  کالنی  ثروت  میخوام  خودم...  برای 

آینده برنامه  ریزی کردم و تمام تالشمو می  کنم که قبول بشم. 

بعد برگشت و به من گفت: تو چیکار میخوای بکنی؟ 

منم با حالت مسخرگی گفتم که من فقط میخوام دامپزشکی 

برم. حاال هر شهری شد.

همه خندیدیم و همو دست انداختیم.

رو کردم به مهدی گفتم: تو کجا میخوای بری؟

مهدی گفتش که هر رشته  ای باشه من میرم. اصاًل برام مهم 

نیست. میخواد معّلمی باشه، میخواد هر جا باشه. من فقط 

میخوام زندگی کنم. برام مهم نیست... برام مهم نیست چه 

رشته  ای برم.

به  شروع   و  گرفت  دستش  رو  زیستش  کتاب  امیرمحّمد 

مدرسه  ی وارستگان
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مطالعه کرد و می  گفت این نکته کنکوریه و من و مهدی بهش 

می  خندیدیم و دستش مینداختیم و می  گفتیم درود بر تو ای 

خورشید تابان زیست و ای امیر داروین که زیست بدون تو 

معنی نداره و از این قبیل متلک  های دوران مدرسه...

یک  توی  که  بودیم  این  از  خوشحال  ما  همه  ی  روزا  اون 

و  رشته  ها  بهترین  و  میخونیم  درس  داریم  خوب  مدرسه  ی 

بهترین دانشگاه  ها مال خودمونه...

کنیم...  شرکت  المپیاد  میتونیم  که  بودیم  این  سرمست 

میتونیم مقام بیاریم... دست باال رو داریم... کسی دیگه به 

گرد پامون نمیرسه... و با این افکارمون خوشحال بودیم...

آشپزخونه  توی  برگشتم، سارا  از مدرسه  که  روز  ظهر همون 

می  کرد.  صحبت  مریم  دوستش  مورد  در  مامان  با  داشت 

و  دادند  قرارش  فشار  تحت  خیلی  خانوادش  که  می  گفت 

استرس توأم با افسردگی، جسم و روح مریمو گرفته و اصاًل 

حال درست  درمونی نداره و نگرانش بود.

که  گذاشتنش  فشار  تحت  مریم  خانواده  ی  می  گفت:  سارا 

حتمًا باید پزشکی قبول شه تا بتونن جلوی دوست و آشنا 

سر بلند کنن و از این که آرزوهاشونو دخترشون برآورده کرده، 

سرمست و خرسند باشن!

دست  روی  و  کردنه  نّقاشی  عاشق  مریم  می  گفت  سارا 

نّقاشی  هاش توی مدرسه نیست؛ اّما به اجباری  مجبوری باید 

تمام آرزوها و رنگای زندگیشو رها می  کرد تا خواسته  ی مادر 

و پدرشو عملی کنه...

بدترین قسمت ماجرا همین جاییه که خانواده  ها فرزندانشونو 

تا  میزارن.  منگنه  و الی  میکنن  بمب  بارون  روانی  با حرفای 

اومدیم برای خودمون ساعتی رو بگذرونیم یا گوشی رو چک 

کنیم، عین جاّلد مرغ، باال سرمون سبز میشدن و میگفتن تو 

که باز سرت توی گوشیته یا این که داری برای خودت نّقاشی 

می  کشی یا ُرمان میخونی. حاال جالبیش اینه که این کارو با 

تا عذاب وجدان بگیری و بری  انجام میدادن  چنان غیظی 

سراغ درس و مشّقت. چه بسیار افراد باهوشی بودن که به 

خاطر همین حرفا مستأصل شدن یا به سیم آخر زدن و دیگه 

درس نخوندن.

نبود،  خونه  کسی  که  وقتی  حرفا،  این  تمام  وجود  با  مریم 

و  دّقت  با  و  برمی  داشت  خودشو  زبون  گربه  ای  قلم  موهای 

ظرافت، سیاه قلم  های برجسته  ای رو می  کشید و حّتی یکی از 

کاراش برای جشنواره انتخاب شد و مقام اّول رو آورد.

بعد از این که سارا این حرفا رو زد، با خودم گفتم همش که 

درس باشه آدم زده میشه. چطوری میتونه دووم بیاره؟ من 

یکی که اگه بیرون نرم یا همش سرم توی کتاب باشه دیوونه 

میشم.

برمیگرده.  خانواده  به  درصد   80 میاد،  پیش  که  مشکالتی 

جرّقه  ی  یکی  توی  که  مادرهاست  و  پدر  حرف  و  رفتار  این 

کردن  خاموش  برای  آبی  یکی  در  و  می  کنه  ایجاد  پیشرفتو 

آتش پتانسیلش محسوب میشه. چه بسا اگر والدین فرزند 

بدن،  سوق  داره  عالقه  بهش  که  چیزی  اون  سمت  به  رو 

بیش  تر موانع برطرف بشه. برای چی کسی که استعداد توی 

نّقاشی داره باید رو به پزشکی بیاره؟

مشهور  میتونه  هم  هنرمند  یک  که  شهرته  کسب  برای  اگر 

باشه. اگر به ثروته، یک مکانیک هم میتونه به اون درجه  ای 

برسه که پزشکاش انگشت حسرت بگزن.

هر کس به اون چیزی که عالقه داره رو بیاره، موّفق میشه و 
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آرزوهاشون بر باد فنا رفت. با خودشون پچ  پچ میکردن که 

نیمکت مدرسه فضای بیش  تری داشت تا این جا و بعضیا 

میگفتن کسر شأنه اومدن به این به اصطالح دانشگاه... مایی 

که توی مدارس شاگرد اّول بودیم و توی بهترین دبیرستانا 

درس خوندیم، االن باید بیایم دانشگاه غیرانتفاعی؟ وای بر 

ما که از زیانکاران بودیم. تنها چیزی که میتونیم دلمونو بهش 

نظر  زیر  که  غیرانتفاعیه  دانشگاه  تنها  که  اینه  کنیم،  خوش 

وزارت بهداشته و اسم علوم پزشکی رو یدک میکشه. شاید 

که خدایمان ببخشاید. امید است که آینده  ای پرشکوه را به 

پرواز  آسمان  ها  اوج  به  ذّلت  از حضیض  و  بیاوریم  ارمغان 

کنیم. دانه  ای در دل خاکیم و دفن شده و منتظر باران و نور 

میمونیم تا از حالت بالقّوه به بالفعل برسیم.

پیشرفت میکنه؛ ولی اگر به اکراه و اجبار سراغ اون عمل بره، 

لّذتی نمیبره و همیشه حسرت میخوره و با خودش  میگه اگر 

من سراغ اون می  رفتم االن اوضاعم خیلی بهتر بود.

گذشت و گذشت تا یک ماه مونده به کنکور و تب و تاب 

کنکور  کالس  از  که  حالی  در  مریم  می  کرد.  غوغا  استرس  و 

راستش  پای  و  کرد  تصادف  ماشین  یک  با  برمی  گشت، 

و  پدر  که  اونجاست  ماجرا  غمگین  قسمت  حاال  شکست. 

مادرش به جای دلداری همش میگفتن: سر به هوا! یک ماه 

مونده به آزمون سرنوشت  سازت بعد باید پات بشکنه؟

استرس و کنکور و این اتفاقا باعث شد مریم اون رشته  ای رو 

که والدینش براش مّد نظر داشتن قبول نشه و بیاد دانشگاه 

گوشه  ی  از  اشک  که  بود  اونجا  وارستگان.  پزشکی  علوم 

چشماش جاری شد و عصبانّیت پدر و زخم زبونای مادرش 

ناراحتیشو تشدید می  کرد.

روز ثبت نام، بعضیا شاد و خوشحال بودن که وارد محیط 

جدیدی میشن، دوستای جدید پیدا میکنن، فقط روی یک 

دیدن  با  بقیه  ولی   ... و  میکنن  مطالعه  تخصصی  زمینه  ی 

و  آمال  همه  ی  ساختمون،   2 و  دانشگاه  کوچیک  فضای 
پرهام ابراهیمی

رشته ی علوم تغذیه 
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بگذارید از خاطرات آن روزها برایتان بگویم. راستش را بخواهید، 

من آدمی عجیب مضطرب و عجول هستم؛ تا حّدی که حّتی 

برای امتحانات مجازی دانشگاه هم به شّدت مضطرب می شوم.

اّما روز آزمون سمپاد و نمونه دولتی که برای اکثرّیت افراد از 

آن روزهایی است که همانند قلب که خون را به سراسر بدن 

پمپاژ می کند، اضطراب و نگرانی زیادی را به سراسر بدن تحمیل 

می کند، برای من برعکس بود.

اّما بعد از آزمون، عماًل اسم »فرزانگان« را با یک خودکار قرمز از 

ذهنم خط زدم و آرزویم شد قبولی در آزمون نمونه دولتی!

راستش را بخواهید، از سال اّول ابتدایی دختری درس خوان 

و پرتالش بودم و این، خواسته یا ناخواسته، باعث شده بود 

توّقعات دیگران از من، به قول قدیمی ها، طبق طبق شود و سنگ 

محک بقیه ی بّچه های فامیل! اّما کسی خبر نداشت که این 

حرف ها چه خنجر تیزی بود بر قلب و روح و جان من.

اّما برایتان از روز اعالم نتایج بگویم که بعد از شنیدن نتیجه ی 

قبولی در سمپاد، برای اّولین بار از ذوق و شوق داشتم عین ابر 

بهار گریه می کردم! آن هم از سر ذوق و شوقی که سراسر جسم 

و روحم را در برگرفته بود.

اّما فرزانگان و آغاز یک مسیر جدید

حاال من دانش آموز ممتاز ابتدایی و شاگرد اّول راهنمایی، که 

وارد دنیای جدیدی شده بود به اسم سمپاد، دانش آموزی که 

ذهنش پر از رؤیاهای دور و دراز بود. رؤیاهایی که با خواندن 

زمزمه های »تو یک سر و گردن از همه ی دانش آموزان دبیرستانی 

شهر باالتری« رنگ و بوی خاص تری گرفته بود. حاال من حّس 

درس  سخت  باید  دبیرستان  سال  اّولین  همین  از  می کردم 

بخوانم و درس بخوانم تا به رؤیایی که برای نتیجه ی کنکور در 

ذهنم ترسیم کردم و توّقعات باالی دور و بری ها و صحبت های 

همیشگی شان به این رؤیاپردازی ها دامن می زد، برسم.

راستش را بخواهید، این مسیر در همان ابتدایش خیلی دور از 

انتظار من شروع شد. حاال من دیگر شاگرد اّول کالس نبودم که 

هیچ، جایگاهم به نفر چهارم و پنجم کالس رسیده بود و تحّمل 

این شرایط برای منی که 8 سال بهترین بودم خیلی سخت بود. 

حّس سرخوردگی آن روزها را هنوز هم که هنوز است به خاطر 

دارم. راستش این سرخوردگی برایم شروع زندگی جدیدی بود 

که با گذشت هر روزش ذّره ذّره اعتماد به نفسم مثل گلوله ی 

برفی که در دست می فشاری و کم کم آب می شود، رو به نابودی 

می رفت. مدام درس خواندن بود و تالش و مدام برخورد با 

شکست  جز  معنایی  من  نظر  در  که  نشدن هایی  و  اّتفاقات 

نداشت و باور به این که هر راهی را در پیش بگیری، نمی شود.

آنجا بود که با خودم فکر می کردم واقعًا فرزانگان مسیر رسیدن 

هم  شب ها  و  ندارد  تمامی  که  کابوسی  یا  رؤیاست  یک  به 

اضطرابش رهایم نمی کند. مسیری که همان آغازش تفریح، 

فیلم دیدن و حّتی از ته دل خندیدن با دوستانم را از من گرفت 

حّد  بر  متمرکز  را  روحم  و  و جسم  تمام ذهن  آن  به جای  و 

و مشتق، ساختار لوییس، رونویسی از RNA، حرکت شناسی و 

خیلی چیزهای دیگر کرد که بسیاری 

در  ذّره ای هم  امروز حّتی  را  آن ها  از 

خاطرم ندارم. مسیری که سر در ُگمم 

کرده بود، برنامه ریزی که به ظاهر بود؛ 

سمپاد، مسیر رسیدن 
یک  یا  رؤیا  یک  به 

کابوس!
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ولی در حقیقت نبود و فقط و فقط فشار بود و فشار. از یک 

طرف نرسیدن ها مدام ناُامیدم می کرد و از طرفی شوق رسیدن، 

ترمزدستی را از من گرفته بود و نمی توانستم بی حرکت بمانم.

 فرزانه بودن حداقل برای من خیلی سخت بود؛ همعرض از 

دست رفتن اعتماد به نفس و بسیاری از  استعدادهایم بود و 

در کنار تمام این ها حّس برتری که دیگران در موردم داشتند، 

ذّره ای برایم شیرین بود؛ هرچند خیلی وقت ها هم آزارم می داد.

دوستی های سمپادی هم گاهی به نظرم عجیب می آمد. در 

کنار اندک بّچه هایی که اندیشه های ذهنی و آموخته هایشان 

را با هم سهیم می شدند و برای رسیدن به رؤیاهای شیرینشان 

با هم تالش می کردند، اکثریت آن ها حس رقابت گاهی توأم 

با حسادت را تجربه می کردند که جای رفاقت های شیرین را پر 

می کرد. همیشه حّس می کردم همسفر شدن با دیگری در مسیر 

رسیدن به رؤیاهایشان آزارشان می  دهد و گویا نظرشان این 

بود که نباید به یکدیگر برای رسیدن به رؤیاهای نسبتًا مشابهی 

همکاری کنند. گویا اگر آن ها پزشک می شدند و همکالسی شان 

نمی شد، دیگر رقیبی در بازار کار نداشتند!!

به همان مقصد  برای بعضی ها رسیدن  این مسیر  پایان  اّما 

رؤیایی بود. شاید همان سال اّول به آن می رسیدند یا شاید 

هم سال دوم و سوم؛ اّما بالخره رؤیایشان محّقق می شد و 

مقصد زیبایی که برای اکثر بّچه های تجربی، رسیدن به پزشکی 

ریاضی،  بّچه های  برای  و  بود  داروسازی  و  دندانپزشکی  و 

رشته های مهندسی عالی در تاپ ترین دانشکده ها.

اّمـا بـرای خیلی هـا پایان این مسـیر سـخت نـه تنها مقصد 

رؤیایی شـان نبـود، کـه بعـد از تحّمـل کّلـی بـاال و پاییـن و 

پیچ هـای تنـد جـاّده، تـازه بـه مقصـدی می رسـیدند کـه 

اصـاًل تصـّورش را هـم نمی کردنـد.

حّسی که رسیدن به آن مقصد دارد را فقط و فقط یک دانش آموز 

برای  بخواهید،  را  راستش  کند.  توصیف  می تواند  سمپادی 

شکست  اّولین  این  بّچه ها  از  خیلی 

زندگی شان است. شاید در برابر همه ی 

زندگی  در  بعدًا  که  شکست هایی 

تجربه می کنیم، به چنین شکستی با 

صدای بلند  باید خندید و اصاًل شکست ننامیدش؛ ولی برای 

دانش آموز سمپادی، شکستی سخت است. ویژه که در اّولین 

روزهای جوانی و رؤیاپردازی اش رقم می خورد.

اّما حقیقتًا هیچ وقت واژه ی »سمپاد« برایم معنی نشد. سازمانی 

درخشان«  استعدادهای  پرورش  »سازمان  را  خود  نام  که 

نامیده است؛ حّس می کنم سمپاد همه ی استعدادها را در درس 

در ذهن  را  و مجموعه ای  بود  کرده  کنکور خالصه  و  خواندن 

هر  پرورش  گویا  که  می ساخت  اطرافیانشان  و  دانش آموزان 

استعدادی وابسته و معطوف به کنکور سراسری است. و هر 

استعداد دیگری مورد قبول نیست.

با عالقه،  راه پرفراز و نشیب این بود که من  اّما نهایت این 

رشته ی تغذیه را در برگه ی انتخاب رشته نوشتم و وارستگان، 

اّولین انتخابم برای این رشته بود. با وجود این که دستم برای 

انتخاب هیچ رشته ای به جز سه چهار تا رشته ی اّول بسته نبود.

و  ندارد  فرزانگان  از  کم  هم  وارستگان  پنهان؛  چه  از شما  اّما 

حّس من این است که اگر از فرزانگان وارد وارستگان نشده 

بودم، شاید این همه توان درس خواندن و مقاومت در برابر 

سخت گیری های اساتید را نداشتم. وارستگان هم مثل فرزانگان، 

دانشجویانش آن قدر پرتالش هستند که در کالس های درس 

دانشگاه هم فضای رقابتی حاکم است؛ اّما خوبی اش اینجاست 

که وارستگان، نیم نگاهی هم به سایر استعدادهای ما می اندازد؛ 

گرچه نامش سمپاد نیست.

زهره عبدالهی
رشته ی علوم تغذیه
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بهارنارنج

هوا، هوای دلبر اردیبهشت ماه بود و هوش از سر آدم می برد؛

کیسه هاشو گرفتم و کمکش کردم، لبخند زد و بهم گفت پیر شی ننه…

سعی کردم عصبی نشم ؛ دستمو به کمرم زدم و گفتم: »حاال چرا پیر حاج 

خانوممممم؟!!!« 

لبخند می داد  بوی  بود. صداش  توی چشماش  لبخندش همچنان 

و لبخندش عطر بهارنارنج داشت! انگار لبخند و بهار و نارنج تّکه ای 

محونشدنی از وجودش شده بودند. 

به عصاش تکیه داد و بهم گفت: به خاطرش پیرشدم! 

چشاش شد جام شربت! شربت بهارنارنج! ولی هنوز لبخند داشت.. .

گفت »حاجی« رو میگم و مثل دخترای 14 ساله زد زیر خنده ای نمکین  

:»میدونی ننه ما زنا هم همیشه دنبال دلبری بودیم و این که دلی 

ببریم و جانی بفرساییم!! همیشه آرزو به دل بودم حاجی یه دفه بگه 

»دوست دارم«!، می نشست توی این حیاط، همین درختای بهارنارنجو 

با دستاش می کاشت و من براش شربت می آوردم، منو که می دید 

نگاهش می خندید و می گفت پیر شی برام! 

این قدر گفت و گفت که پیر شدم براش ننه! ولی خودش نموند و این 

بهارنارنجا رو فقط برام گذاشت.«

پیرزن لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت:»ننه کسی که توی این دنیا 

که  باشه  موهاش سفید، قّدش خمیده و دستاش چروکیده نشده 

زندگی نکرده! االن می فهمم توی هر پیر شی گفتنای حاجی چقدر 

دوست دارم بود ننه!« 

نگاهم به درختای بهارنارنجی که قد علم کرده بودن و حیاط رو توی 

سایه ی خودشون جا داده بودن گره خورد، 

از سایه شون عشق می چکید و این عشق چقدر بوی بهارنارنج می داد...! 

مهدیه ساالری اول
رشته ی علوم آزمایشگاهی
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We are all different with various emotions and 

distinct morals. Therefore when we are accepted in 

varied disciplines and universities, we feel different.

In Iran, there are many different universities, including 

governmental, non governmental and Azad. There 

are many non govenmental schools and colleges 

that have good welfare and educational facilities 

.One of them is Varastegan institute for medical 

sciences, the only non governmental university 

of medical sciences in Iran, which accepts many 

students annually. Most of us were admitted to 

non governmental universities like Varastegan. Some 

are happy that they were not accepted in the worse, 

and some are sad that they were not accepted in the 

better. which category were you in?

As a first semester student, I do not know many 

advantages and disadvantages about the university. 

Because now I can only judge Varastegan with its 

high scientific level, but we all know that there are 

problems and shortages everywhere. Some problems 

solve over time and some do not. Sometimes 

student join hands and solve some problems, But 

some shortcomings are solved just by the main 

members of the university.

Some people like to be admitted to a governmental 

universities. They endeavord hard but for some 

reasons are not accepted in the entrance exam for 

the exact university that they want. So they become 

upset and frustrated that instead of being accepted 

to a governmental university, they will study at a 

non governmental university. If you are one of these 

people, I advise you to look at life in a different way, 

not in the way that society has forced you to look. 

You tried very hard, so you should not care about 

other’s perceptions and comments of your university. 

You have to stick to your interests, because you are 

going to live with the major  you choose for years, 

But you only live with your college for a few years.

 Probably the best college is not the place we all think 

is the best. Perhaps the best university is the place that 

“You” are in. You are more important than everything. 

It does not matter that your university or major may 

not be the best, it just matters who you are and what 

your heart and mind want from the world.

Your major is your life but your university is a part 

of your life.

ترجمه ی این متن را در لینک زیر بخوانید:

yun.ir/Anarestan-College

Ordinary College, 

Good Major or 

Good College, 

Ordinary Major

مریم گندمی ثانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی
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آس دل

نبـــود عالـــم  آســـایش  دلـــم  در 

نمـــود زارم  دل  بـــر  نیم نگاهـــی 

بدیـــد آتـــش  شـــعله ی  درونـــم  در 

رســـید پیکـــی  بتخانـــه اش  در  بـــر 

عاشـــقان ســـرزمین  از  نامـــه ای 

زمـــان طـــول  در  دلـــداده  عاشـــقی 

عاشـــقی در کوچـــه ی عشـــق رهگـــذر

نظـــر دام  در  افتـــاده  بنـــده ای 

نهـــان گشـــته  او  جـــان  در  آتشـــی 

عیـــان بـــودش  او  چهـــر  در  او  ســـّر 

پدید آمـــد  دلـــش  در  عشـــقی  نـــور 

برید قلـــب مـــن  بـــر شـــاه  آس دل 

قمارخانه

از ابتدای غـــزل هم تویـــی ترانه ی من

تو شـــاعرانه ترین شعر شـــاعرانه ی من

نوشـــتم، چه وهم شيرينی! تو  از  دوباره 

نگاه كـــن به مـــن و ذوق كودكانه ی من

من آن دمی كه برايـــت فروغ می خوانم

بيایی و ســـر بگذاری به روی شانه ی من

مثال مســـئله ها حل شـــوم در آغوشت

تو باشـــی و من و اين خلوت شبانه ی من

جنون عشـــق تـــو عين پاك بـــازی بود

قسم به ناز دو چشـــمت قمارخانه ی من 

علی ضیغمی باجگیران
رشته ی علوم تغدیه
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مهسا گلدیپور
رشته ی علوم تغذیه
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انتهای کوچه ی محّبت

در کنج گلکده ای روشن

به انتظارت نشسته ام؛ 

گل سرخ زیبایم

منم، آن کاکتوس کوچک

همنشینانم گل هایی چشم نوازند

گویی جلوه ای از روح طبیعت را،

به تصویر می کشند.

اما من، فقط تو را می بینم

تو برایم قبله بودی

و من هر روز

به شکرانه ی با تو بودن،

برای خداوندی 

که تو را برایم آفرید،

نماز عشق می خواندم.

من به قصد تو

در این قلمرو پا نهادم

قدحی در دست گرفته

و جرعه ای از مهر تو را، طلب نمودم.

شمیم آشنای عطوفت

مرا به سوی قلبت

پروازکنان سوق می داد.

اّما ندانستم کّفاره ی کدامین گناهم،

هجران تو را در بر داشت.

آن روز باران،

هوس باریدن کرده بود

دخترکی با گیسوان طالیی،

تبّسمی لطیف

و کفش هایی سرخ رنگ،

پا بر محفل مهرانگیز ما گذاشت.

از میان آن همه مخلوق شکوهمند،

تنها تو را برگزید.

بر قلب کاغذی ام،

ُمهر خزان زده شد.

و دیدار یار آشنا

برایم تمّنا شد.

هرگاه نور آفتاب

بر جان خسته ام می تابید،

شراره های آتش عشق تو،

در من شعله ور می گشت؛

گل سرخ زیبایم

به سان فرهاد کوهکنی شده بودم

که دلش می خواست،

از فرط فراق شیرینش

تیشه ی بیستون بر سر بکوبد.

مگر اینچنین، شاید بتواند 

دوباره تو را ببیند. 

شب هنگام از راه می رسد.

عرش هستی،

با نقوش زیبای ستارگان

فرش شده است.

و روح تالطم زده ی من

همچنان، هوای تو در سر دارد.

به ماه چشم می دوزم.

با آن شمایل دل انگیزش،

جلوه ی تو را در ذهن من

یادآور می سازد؛

گل سرخ زیبایم

شاعرانه ترین و شورانگیز ترین

غزِل من،

ُرخسار روح بخش توست

که مرا از کاستی های ظاهرم،

غافل می سازد.

آن گاه که تو را دیدم،

بت خودپرستی را شکستم.

از تو معبودی آسمانی ساختم

تا توانم، تو را عبادت کنم.

دریغا که نگفتم،

چگونه دوست می دارمت؛

گل سرخ زیبایم

روزگاران آرام آرام

گذر کردند.

تو صراط محّبت را، 

بر قلبم گشودی.

و این احساس ناب،

در سرتاسر وجودم

طنین انداز گشت.

چشم گشودم 

شکوفه ی زیبایی

بر ساقه ام،

نقش بسته بود

آری، این ارمغان عشق بود.

هدی توحیدی
رشته ی علوم آزمایشگاهی
ورودی مهر 97
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وارونگی

ما لبه ی تیز تمامی معانی ایستادیم؛

در حالی که چند سال بعد به خون خشک شده ی کف پاهامون نگاه 

می کنیم

و به یاد نمیاریم که برای چی مقاومت می کردیم.

ما آدم های بعِد زلزله ایم.

همون قدر خراب؛ اّما آروم.

پس بیا وارونه معنی کنیم و یه جور دیگه زندگی کنیم.

االن سِر ظهره و لب های پایین خم شده ی تو دارن میخندن.

اون بیرون همه چیز سر جاشه و روح آدم ها هنوز از تنشون دل نکنده.

نوازش سر انگشت ها، گرمی صورت ها رو میشناسن و خوشبختی داره 

از در و دیواِر خونه میچکه.

من با خودکاِر سفید، دفتر خاطرات شب رنگم رو پر می کنم و موهای 

بلند تو دارن سیاه میشن.

من همون پسر قوی هستم که می خواستی و تو پدری که پشتش رو 

خالی نکرد.

لیال اکبری
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی مهر 98
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نامه ی عاشقانه

داستان من اگر روزی به پایان برسد 

دوست دارم که بخوانی آن را 

کاش من هم بودم!

شاید آن روز که فهمی چه قدر می خواهم که بگویم :

دل اگر رفت دگر روز نیارید آن را 

هنر مادر وهب را خوب می دانیم ما 

تو هم از ته دل گویی:

کاش دلت را زودتر می یافتم 

آن وقت زیر پایش فرش زّرین می بافتم 

کاش آن روز که می خندیدی 

در دلم َرخت ها می ُشستند 

اّما آه از این روزگار که در تقدیر ما گلگون نوشت 

دلت ای دوست در سینه نگهدار 

که در این چرخش مارگون ریسمان ها بافتیم 

دل اگر دل بود عاقبت ویران شود 

چون که »روز اّول رنگ این ویرانه ویران ریختیم«

بیت آخر، تضمین از بیدل دهلوی 

سارا آقاسی زاده شعرباف
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 99
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زمان

چیزی در هیچ کجا شکست 

صدایی مهیب و خاموش 

همچنان بالغ می شویم 

در ذهنمان شکل می گیرد 

در جستجوی نمی دانم ها 

شاید که یادآور چیزی باشد

تداعی خاطرات گذشته 

یا پیش بینی از آینده  

در ذهن ما آدم ها شکل می گیرند

آن ها  می روند یا می میرند 

صداها، اشکال و رنگ ها 

روزی خواهند رفت 

اّما یک خاطره ی خوب 

چیزی است که تا ابد می ماند 

در گنجینه ی مغزی 

احساسات قابل تغییرند 

این را زمان به ما یاد داده

زندگی را سخت نگیریم 

نوار عمر طویل نیست 

لحظه ها بسیار کوتاه

و فرصت ها گذراتر از آنچه فکر کنیم

چرا لّذت زمان را نباید برد

به دور از هیاهو و جنجال 

به دور از آلودگی های فکری

برای شادی درونی 

در لحظه زندگی کردن  

دیوانه وار رقصیدن 

خوشحال و رها

سیاوش خالقی مقدم
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی مهر 99
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کمی چند با بزرگان ادب    
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دوستی نّقاش داشتم که شیفته ی شعر بود. هروقت شروع 

می کردم و از دویدن ها و نرسیدن ها و خستگی هایم برایش 

می گفتم، دو لیوان چای می ریخت، »هشت کتاب« سهراب 

شدی!«  سهراب الزم  باز  که  »می بینم  می گفت:  و  می آورد  را 

حاِل  یک  توصیف  بود  شده  ما  برای  شدن«  »سهراب الزم 

خسته و بیزار از همهمه های زندگی و پناه بردن به طبیعت 

و شعر و سهراب.

چرا  شاعر  همه  این  بین  »حاال  می پرسیدم:  او  از  هروقت 

بقیه  با  سهراب؟« جواب می داد: »میدونی؛ آخه حال دلش 

توفیر داره! یه حال خاّصی داره، یه رهایی از شهر و دود و 

دم، یه شیفتگی عجیبی به طبیعت... یه جوریه انگار هرچی 

لطافت توی دنیا هست رو توی خودش گنجونده! اصن خود 

تو، چنتا شاعرو می شناسی که به شهر بگن »سقف بی کفتر 

صدها اتوبوس«؟! یا »رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ«؟! 

پرنده ی  و  پرکفتر  آسمون  می بینی؟! سهرابم مث خودمونه! 

چون  شاید  شهر.  دمای  و  دود  به  میده  ترجیح  رو  روستا 

بّچه ی کاشانه. کاشان 1307ی که توش به دنیا اومده، قطعًا 

آسمونش کفتر داشته و هواش عطر گل و گالب!« بعدها که 

دوستم  فهمیدم  می خواندم،  را  سپهری  سهراب  زندگینامه ی 

بزرگ  بود،   1307 مهرماه   15 متّولد  سهراب  می گفت.  راست 

با پدری خوشنویس،  ُپردار و درخت،  شده در یک خانه باغ 

مادری با طبع شعر و پدربزرگی که نّقاشی و عرفان را به او 

یاد می داد! و این چنین بود که سهراب از بازی با بّچه های 

و  درختان  و  گل ها  همبازی هایش  و  می کرد  امتناع  کوچه 

طبیعت باغ بودند و جهان درونی سهراب از همان روزها بود 

که ساخته شد. بعدها سهراب در دانشکده ی هنرهای زیبای 

تهران نّقاشی خواند، شاگرد اّول شد و برای ادامه ی تحصیل با 

بورسیه به پاریس رفت؛ اّما پس از مّدتی بورسیه ی 

تأمین  برای  بود  مجبور  و  شد  قطع  تحصیلی اش 

طبقه ای   20 برج های  شیشه های  زندگی،  مخارج 

وقتی  باال،  همان  از  شاید  و  کند!  تمیز  را  پاریس 

شهر را نگاه می کرد، »حمله ی دسته ی سنجاقک ها 

چقدر  که  این  و  دید  را  لوله کشی«  کارگر  صف  به 

حّق  شده  اشغال  خانه شان  که  سنجاقک هایی  به 

»حجم سبز« زمانه

سبز« زمانه
جم 

ح
ب؛ »

سهرا
ی

سف
مریم یو

به مناسبت ۱ اردیبهشت، سالروز درگذشت سهراب سپهری
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می دهد! و همانجا فهمید که باید »پی آواز طبیعت بدود«.

سهراب تحّمل آزار کوچک ترین موجودات را هم نداشت؛ تا 

جایی که وقتی در اداره ی کشاورزی مشغول به کار بود، پس 

جهت  زمینی  سم پاشی  عدم  سر  بر  همکارانش  با  بحث  از 

از آن پس،  از شغلش استعفا داد و  ُکشتن ملخ های آفت، 

بیش از پیش به هنرش پرداخت. سفرهای سهراب به شرق 

آسیا، او را با عرفان بیش از پیش آشنا کرد و به طبع لطیف 

و ذوق هنری اش جهت داد. سهراب معتقد بود نباید طبیعت 

را با دید علمی و صنعتی خراب کرد و کار ما شناسایی راز گل 

سرخ در زیر میکروسکوپ ها و مطالعات علمی نیست؛ بلکه  

زیبایی اش  و  سرخ  گل  افسون  در  که  اینست  شاید  ما  کار 

آلوده نکنیم. در  را به جبر دانش  شناور باشیم و زیبایی آن 

واقع سهراب، »حجم سبز« زمانه اش بود.

بیان  همین نگرش متفاوت، لطافت ها، جهان طبیعت گرا و 

ساخت  »سهراب«  او  از  که  بود  سهراب  سّنت شکن  و  بدیع 

»مرگ  یعنی  آثارش  و  داد،  جای  مردم  دل  در  را  و شعرش 

رنگ«، »زندگی خواب ها«، »آوار آفتاب«، »صدای پای آب«، 

»مسافر«، »حجم سبز« و... از ُپرفروش ترین آثار زمانه شدند. 

به قول دوست نّقاشم: » این همه شاعر از غم و دوری و فراق 

گفتن حاال یه نفرم این وسط پیدا شده که میگه:

 »هیجان ها را پرواز دهیم« 

»ریه را از ابدّیت پر و خالی بکنیم« 

»روی پای تر باران به بلندی محّبت برویم

»در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم« 

بعد تو ِهی بگو چرا سهراب؟ چرا سهراب؟«

او  بود.  کردن  سکوت  سهراب،  اخالقی  خصوصّیات  از  یکی 

خاموش  جمع،  یک  در  ساعت ها  می توانست 

از  که هیچ کس  بود  رو  این  از  کند.  فکر  و  بنشیند 

دوستان وهنرمندان، سخنی را از او به یاد ندارد که 

در رّد و اثبات کسی بر زبان آورده باشد. با این حال 

که مسیر  بود  پویا و جستجوگر  انسانی   سهراب  

تعالی  این  بود.  تعالی  به  رو  پیوسته  زندگی اش 

نّقاشی هایش  در  زمانی  و  شعر  در  روزی  معنوی،  و  روحی 

برای  او  پرواز  بال  دو  نّقاشی  و  شعر  گویی  می شد؛  متجّلی 

رسیدن به افق های دوردست و زیبا بودند.

در سال 1358، ناراحتی جسمی سهراب سپهری آغاز و عالئم 

سرطان خون در او نمایان شد. در دی ماه همین سال جهت 

درمان به انگلستان سفر کرده و اسفندماه به ايران بازمی گردد. 

سرانجام اّول ارديبهشت 1359 ساعت 6 بعد از ظهر، سهراب 

را  فانی  دار  همیشگی،  متانت  و  سکوت  همان  با  سپهری، 

وداع گفت. مردی که روی سنگ قبرش چنین حک شده:

»بهسراغمناگرمیآييد
نرموآهستهبياييد

مباداكهترکبردارد.
چينینازکتنهايیمن...«

مریم یوسفی
رشته ی علوم تغذیه
ورودی مهر 98
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روشنی، من، گل، آب

ابری نیست

بادی نیست

می نشینم لب حوض:

گردش ماهی ها، روشنی، من، گل، آب

پاکی خوشه ی زیست

مادرم ریحان می چیند

نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی هایی تر.

رستگاری نزدیک: الی گل های حیاط.

نور در کاسه ی مس،چه نوازش ها می ریزد!

نردبان از سر دیوار بلند، صبح را روی زمین می آرد.

پشت لبخندی پنهان هرچیز.

روزنی دارد دیوار زمان، که از آن، چهره ی من پیداست.

چیزهایی هست، که نمی دانم.

می دانم، سبزه ای را بَکنم خواهم ُمرد.

می روم باال تا اوج، من ُپر از بال و پرم.

راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم

من پر از نورم و شن.

و پر از دار و درخت.

پرم از راه، از پل، از رود، از موج.

پرم از سایه ی برگی در آب:

چه درونم تنهاست!

مریم یوسفی
رشته ی علوم تغذیه
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کافه انار 
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با این که کم نیستند ُرمان هایی که در فضای درس و مدرسه 

روایت شده باشند؛ اّما دلیلی که این ُرمان را شاخص و متفاوت 

می کند، سّنت شکنی و حذف بسیاری از کلیشه هاست. ُرمانی 

در حال و احوال یک مدرسه که توسط دانش آموزی ممتاز در 

مدرسه ای شبانه روزی روایت می شود. اکثر ُرمان های کالسیک 

در  ماندن  اّما  با فضای کالس هستند؛  موقعّیت هایی  شامل 

و  است  شجاعانه  کاماًل  ُرمان،  یک  برای  مدرسه  محدوده ی 

بیش از شجاعت نویسنده در ایده، نوشتنی متفاوت و مهرآمیز 

درباره ی مدرسه ای شبانه روزی و پسرانه است که آن را به ُرمانی 

منحصر به فرد تبدیل کرده است. 

»وولف« به جای کاریکاتورهای معمول، ُقلدری، گرد و غبار گچ، 

یک  از  ظریف  تصویری  معلمان،  و سخت گیری  جوهرمرّکب 

جامعه ی پیچیده ارائه می دهد که با حقیقت سر و کار دارد و 

با ترکیب شخصیت های خیالی همراه با شخصیت های مشهور 

تاریخی، به دنبال وارسی این حقایق است.

تنها یک دغدغه برای مدرسه و دانش آموزان در سیر داستان 

جاری است و آن هم ادبّیات، شعر و داستان است. دانش آموزان 

مدرسه به همان میزانی که برای مسابقات ورزشی در رقابت با 

یکدیگرند، برای کسب افتخارات ادبی مصّمم هستند. 

در این مدرسه رسم است مسابقه ای ادبی هر سال برگزار شده 

و به نفر اّول، شانس مالقاتی شخصی با نویسنده ی َمدُعو داده 

انتخاب  را  برنده  آمدنش  از  پیش  نویسنده یک هفته  شود. 

می کند و شعر یا داستان فرد خوش اقبال و عکسی از او به همراه 

نویسنده در مجله چاپ می شود. 

راوی گمنام و محورِی داستان، پسری است فقیر که با بورسیه ی 

تحصیلی به مدرسه راه پیدا کرده و در تالش است تا با تقلید 

از رفتار همکالسی هایش که اکثرًا از طبقات باالی جامعه اند، پا 

به دنیای آن ها بگذارد. او که رؤیای نویسنده شدن را همراه 

خود دارد و تجّسم خیالش را به نوعی در این مدرسه می بیند، 

دو سال پیاپی رقابت ادبی را به دیگران می بازد و شانس دیدار 

خصوصی با »رابرت فراست« و »آین رند« را از دست می دهد 

تا این که باخبر می شود برای سال بعد، »ارنست همینگوی«، 

نویسنده ی افسانه ای او،  قرار است داور و مهمان این سّنت 

خلق  برای  دغدغه ای  یافتن  درگیر  او  و  باشد  مدرسه  ثابت 

داستانی می شود که »همینگوی« مجاب شود و او را برگزیند.

راوی داستان اغلب تحت تأثیر نوشتن کسانی است که به آن ها 

احترام می گذارد. تمایل او برای برنده شدن در این رقابت، منجر 

به از بین رفتن روابط با دوستان و نزدیکانش می شود.

برای سومین و آخرین مسابقه ی ادبی، او به نام خودش و فقط 

با حداقل تغییرات، داستانی را نوشت که چند سال قبل توسط 

شخصی از آکادمی دیگری نوشته شده بود. »همینگوی« آن را 

به عنوان برنده انتخاب می کند؛ اّما قبل از آن که راوی بتواند 

جایزه را دریافت کند، حّقه ی دروغین او برمال شده و او از آنجا 

اخراج می شود و این شروعی است تا برای اّولین بار تصمیم 

گیرد که چه کسی باشد.

گفتگوهایی که بین نویسندگان َمدُعو مدرسه و دانش آموزان 

از کیفیت و احوال زندگی  رّد و بدل می شود، حقایقی است 

یک نویسنده: » نویسنده بودن به معنای فرار از مشکل تبار و 

طبقه بود. نویسنده ها جامعه ای از آن خودشان را خارج از نظام 

تصویر کشیدن سیستمی  به  قدرت  طبقاتی شکل می دادند. 

بودم کسی درباره ی  بود. نشنیده  از حیطه ی آن ها  که خارج 

قدرت داشتن نویسنده ها صحبت کند. درباره ی حقیقت، چرا. 

همینطور درباره ی زیرکی، ظرافت طبع، درک و حّتی شجاعتشان، 

اّما قدرت هرگز.«

»مدرسه ی قدیم«
)برشی از کتاب مدرسه ی قدیم(

ی قدیم«
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راوی با »رابرت فراست«، »آین رند« و »همینگوی« در سیر داستان 

همراه می شود و  حّتی گاهی تصّورش نسبت به این نویسندگان 

افسانه ای با بیانی که از دیدگاه هایشان دارند، تغییر می کند. از 

جمله موضعی که »فراست« نسبت به علم می گیرد: »واکنش 

ذهن به صنعتی شدن، هجوم تبلیغاتی دولت ها و شرکت های 

تبلیغاتی، دو جنگ جهانی، اردوگاه های کار اجباری، تضعیف 

نقش سرنوشت به وسیله ی علم و البته تهدید دائمی سالح های 

مرگبار اتمی. مطمئنًا این چیزها روی ما تأثیر گذاشتند. همه ی 

ما غریزه داریم. علم نمیتونه، چی بود؟ تضعیف؟! علم نمیتونه 

اون رو تضعیف کنه.«

 و یا »آین رند« که با بیان دیدگاهش به جنگ و کشته شدگان 

آن، تصّورات دانش آموزان و شخصیت اصلی را نسبت به او بر 

هم می زند.

جای  به  »وولف«  رفتار  همراه چگونگی  به  راوی  بودن  گمنام 

هریک از این شخصیت های مشهور داستان، شاید این تعبیر را 

ایجاد کند که این داستان، بیان احساسات شخصی اش نسبت 

به هر نویسنده است و حّتی از آن به عنوان بیوگرافی او نیز یاد 

شده است.

است،  آگاه  خوبی  به  نویسندگی  احوال  از  خود  که  »وولف« 

نویسنده را نیازمند به تنهایی می داند و آن را به معنای خودخواه 

شدن و جدا افتادن از دیگران نمی بیند و او را به راهبی تشبیه 

می کند که در خلوتگاهش برای دنیا دعا می  کند؛ کاری که به 

تنهایی انجام می دهد اّما برای دیگران.

شخصیِت  برای  را  ادبی  سرقت  از  گونه ای  وولف«  »توبیاس 

محورِی داستان رقم می زند که مخاطب را به شکلی وادار به 

درک و محّق دانستن او در این خالف ادبی بداند. شخصیتی که 

ناتوان در خلق داستان شده است و با خواندن داستان کوتاهی 

زندگی  به موازات حقیقت  را  آن  به قدری  ادبی،  در مجله ای 

خودش می بیند که دست به نوشتن همان داستان می زند و 

زنده  را  آن  و  غرق شده  نکرده،  که خود خلق  اثری  در  چنان 

اثر  این  که  می شود  باورش  ناآگاهانه  که  می بیند  ملموس  و 

شاهکار، نوشته ی خودش است.

در واقع »وولف« یکی از سؤاالت مورد عالقه ی انسان را جستجو 

می کند: ما کی هستیم؟ داستانی که ما در مورد خودمان به دنیا 

می گوییم یا داستانی که جهان درباره ی ما تعریف می کند؟

سرانجام، »مدرسه ی قدیم« اکتشاف مختصری است در مورد 

برای یک  نویسندگی و دغدغه های ذهنی که  پیچیدگی های 

نویسنده یا حّتی انسانی عادی ایجاد می شود. »وولف« دنیای 

زندگی می کند،  راوی، بدون سرنشین  را که در آن  کم نظیری 

معجزه ای  در شمایل  را  آن  و  کرده  احیا  نویسندگی  مسیر  از 

غیرمنتظره تصّور می کند.

»توضیح مشخصی نمی شود داد که چطور و چرا کسی نویسنده 

می شود، همانطور که از زمان مشخصی هم نمی توان صحبت 

کرد: این همون وقتیه که من نویسنده شدم.«

امین رضا اوالدان
رشته ی علوم تغذیه
ورودی بهمن 98

بـا  و  چشـمه«  »نشـر  توسـط  قدیـم«  »مدرسـه ی 

ترجمـه ی »منیـر شاخسـاری« بـه چاپ رسیده اسـت.

م«
دی

 ق
ی

سه 
در

»م
ن

دا
وال

ا ا
ض

ن ر
می

 ا

37



»جهان با من برقص«، روایت جشن توّلد جهان )علی مصّفا( 

است. برادر جهان)کاظم سیاحی(، برای آخرین توّلد او، همه ی 

دوستانش را در خانه ی جنگلی جهان جمع می کند تا یک بار 

دیگر، جهان میان دوستان و خانواده اش طعم زندگی را بچشد. 

رابطه ی  هر  نشیب های  و  فراز  با همه ی  دوستانه،  این جمع 

دوستانه ی دیگر همراه است. دلخوری ها، عشق ها و خیانت ها، 

بگومگوها و خوشی های بی دلیل و بی موقع.

از  است.  مرگ  اصلی  ِتم  دارای  برقص«  من  با  »جهان  فیلم 

سکانس های ابتدایی فکر می کنیم نگاه تلخی به مرگ دارد. فیلم 

با ترسیم جهان ذهنی جهانگیر شروع می شود؛ اتمسفری سورئال 

که در آن، گروه موسیقی در جنگل، سمفونی مرگ می نوازند، 

افتتاحیه ای جّدی با تصاویری سرد که با ورود دوستان جهان، این 

فضا شکسته می شود و وقتی جلوتر می رویم، متوّجه می شویم 

مرگ را تلخ نشان نمی دهد و در عوض با نگاهی واقع بینانه، آن 

را جزئی جدانشدنی از زندگی نشان می دهد. در واقع این فیلم با 

این که با ِتم اصلی مرگ است، درباره ی زندگی است. این فیلم 

با محور قرار دادن مرگ و این که پایان همه ی ما مرگ است، 

درباره ی زندگی و روابط بین انسان ها حرف می زند و این لحن 

پارادوکس گونه تا انتهای فیلم به درستی تکرار می شود و بیانگر 

فضای ُکلی فیلم است. فضای فیلم گاهی طنز و گاهی جّدی، 

گاهی تلخ و گاهی شوخی می شود.

 ما وارد فضایی می شویم که پر از آرامش است. فضای زیبای 

خانه، جاّده های زیبا، دریا و ساحل و جنگل های خوش منظر که 

همه ی این زیبایی ها و نشانه ها، داّل بر زنده بودن زندگی است 

و همه ی این ها، مرگ را به مبارزه می طلبند.

می بینیم.  شخصیت ها  تک تک  در  را  حال  زمان  در  زندگی 

سکانس های اّولیه که رفقای جهان متوّجه می شوند جهان تا 

چند ماه دیگر بیش تر زنده نیست، تمام سعی خود را می کنند 

که در زمان حال زندگی کنند و به این فکر نکنند که روزی جهان 

نیست؛ ولی جهان چون می داند چند وقت دیگر زنده نیست، 

عوض  در  و  باشد  خوشحال  و  شود  جمع  همرنگ  نمی تواند 

تخّیلهای عجیب و غریب می کند و در خیال و در ابرها دنبال 

را رها کرده  امروزی  زندگی  شکل می گردد و مسائل بی ارزش 

و زیبایی های زندگی را در سادگی جویاست و به فکر آینده ای 

با  کاراکتر جهان  اّتفاقی رخ می دهد.  نباشد چه  اگر  است که 

بازی علی مصّفا که در شخصّیت خودش روشنفکری و تلخی 

خاّصی دارد، انتخاب درستی است؛ چرا که این تلخی در برابر 

موقعّیت های طنز تلطیف می شود و ترکیبی صحیح را شکل 

می دهد. سروش صحت عالوه  بر شوخی با مرگ، با موقعّیت 

جهان هم شوخی می کند. فکر کنید کسی که از سایر رفقایش 

زندگی اش سالم تر است و از فضای آلوده ی شهری و اضطراب و 

استرس و چالش های زندگی ُمدرن به دور است، دارد می میرد. 

حّتی این شوخی را در یکی از دیالوگ های فیلم می بینیم. در واقع 

سروش صحت با تأکید بر این موضوع می خواهد این حقیقت 

تلخ را بیان کند که مرگ می تواند سراغ هرکدام از ما بیاید؛ حّتی 

سالم ترین ما و هرکاری هم که بکنیم، نمی شود از تقدیر و مرگ 

فرار کرد.

دارد.  را هم  فیلم همانطور که گفته شد، نشان های سورئال   

مانند سکانس هایی که چند بار یک مینی بوس را در حال حرکت 

می بینیم؛ انگار که این مینی بوس گذر زمان و گذر زندگی را در 

مسیر ُپرپیچ و خمش نشان می دهد یا در سکانس هایی که 

فکری  که جهان  گروه های موسیقی می بینیم  کنار  را  جهانگیر 

شخصّیت اصلی را با موسیقی به ما نشان می دهد.

فیلم شامل داستانک ها و ِپی رنگ هایی جدا از داستان اصلی نیز 

هست. از جمله ماجرای عاشقانه ای که در گذشته بین احسان 

)جواد عّزتی( و نسیم )پاوان افسر( بوده، عشقی که به فرجام 

جهان با من برقص
کارگردان: سروش صحت

نویسندگان: سروش صحت و ایمان صفایی

بازیگران: علی مصّفا، جواد عّزتی، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی و...
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می رسد و در نهایت فّرخ )رامین صدیقی( که رفیق احسان بوده 

با نسیم ازدواج می کند. یا داستان حمید )سیاوش چراغی پور( 

دیگر دوست جهان که با ثروتش پشت دردها و نافرجامی هایش 

پنهان شده و او که در عشق نمی تواند موّفق عمل کند، از دریچه ی 

پول با یک دختر بیست سال از خودش کوچک تر ارتباط برقرار 

می شویم،  نزدیک  فیلم  انتهای  به  هرچه  که  دختری  می کند؛ 

بیش تر می فهمیم که علی رغم سطحی و عامی بودنش از درک و 

فهم باالتری نسبت به سایر افراد جمع برخوردار است. حضور این 

کاراکترها با تضادها و شباهت هایشان در کنار هم، وجه انسانی 

و واقع گرایانه ای به داستان می بخشد و هرکدام معنایی متفاوت 

از مرگ و زندگی ارائه می دهند. دوستان جهان، آدم های متفاوتی 

هستند. هرکدام سرگذشتی دارند و هرکدام با قّصه ی خودشان 

به خانه ی جهان آمده اند. دوستان جهان آدم هایی نیستند که 

او را نصیحت کنند یا برایش از ارزش زندگی بگویند؛ برعکس، 

آدم هایی هستند که در روزمّرگی زندگی غرق شده اند؛ اّما همین 

را وادار  با زندگی است که جهان  تبادل راحت و آسان آن ها 

می کند از پیله ی تنهایی اش بیرون بیاید و دوباره به زندگی زیبایی 

که دارد، نگاهی دقیق تر بیندازد.

برای  از مرگ جهانگیر  متأّثر  برخی خرده قّصه هایی که   شاید 

شخصّیت ها خلق می شوند، به اندازه ی کافی پرداخت نمی شوند 

و به زعم بعضی ها، بود و نبود این داستان ها در فیلم فرقی 

نمی کند و در جهت پیشبرد داستان نیست و اگر جهان به عنوان 

شخصّیت اصلی که قرار است مرگش سر برسد انفعال و کنش 

بیش تری داشت، فیلمنامه ی منسجم تری را شاهد بودیم؛ اّما 

سروش صحت و ایمان صفایی با هوشمندی، این داستانک ها را 

در کنار داستان اصلی قرار داده اند تا کاراکتر جهانگیر تکمیل شود؛ 

چون همین روابط دوستان جهان، کاراکتر جهان را تکمیل می کند 

و در واقع زندگی همین خرده روایت ها و داستان هایی است که 

پر از حادثه ها، حرف ها و لحظاتی است که مهم بودنشان در 

همان زمان مهم نیست؛ بلکه زمان می خواهد تا نقش آن اّتفاق 

معلوم شود.

سروش صحت در اّولین تجربه ی سینمایی اش سراغ ساخت 

فیلم اجتماعی نرفته؛ بلکه یک فیلم کاماًل شخصی ساخته است. 

صحت با »جهان با من برقص« وجهی از تفّکر هنری خود را 

جسارت،  با  او  مانده است.  مغفول  تاکنون  که  می دهد  بروز 

و  می کشد  رخ  به  را  دانشش  می آفریند،  را  خودش  سینمای 

در جهاِن داستانِی آشنایش، داستانی از مرگ و زندگی تعریف 

می کند. »دکتر مجتبی شکوری« که از نزدیک با سروش صحت 

در برنامه ی »کتاب باز« در ارتباط است، درباره ی این فیلم می گوید: 

ساخته ی  فقط  صحت،  سروش  سینمایی  ساخته ی  »اّولین 

سروش صحت نیست؛ بلکه خود سروش صحت است. فیلم، 

داستان درگیری و کشاکش مردی رنجمند با جهانی بزرگ است 

که نسبت به بود و نبود ما به شکل آزاردهنده ای بی تفاوت است. 

این فیلم داستان تحّمل شجاعانه ی چیزهای تحّمل ناپذیر است. 

داستان جنگیدن با تمام توان برای تغییر چیزهایی که می توانیم 

تغییر دهیم و پذیرش شجاعانه ی آنچه نمی توانیم تغییر دهیم و 

توانایی، تشخیص تفاوت میان این دو است. داستان این فیلم، 

داستان خود سروش است وقتی در استودیوی کتاب باز شنید 

دوستش در پرواز »اوکراین« بوده و نشست کف زمین و یک 

ساعت تمام گریست و اشک هایش را پاک کرد و گفت مجتبی 

این برنامه را فقط راجع به امید حرف بزنیم، راجع به کارهای 

درستی که باید انجام بدهیم. این فیلم خود سروش صحت 

است وقتی آس و پاس به تهران آمده بود و پسرش بیمار بود و 

بر هر دری می کوبید، هیچ کسی کمک نمی کرد و اّما باز او جنگید.

این فیلم یک کمدی خنده دار نیست؛ یک نگاه کمیک به زندگی 

است. قهرمان فیلم »جهان با من برقص« در طی فیلم از نگاهی 

تراژیک به عمقی کمیک می رسد؛ آنجا که اندوهگین اّما جنگجو 

با موسیقی جهان که دیگر قادر به تغییرش نیست، می رقصد. 

آنجا که در سکانس آخر با هارمونی حزن آلود جهان رو به پایانش 

هماهنگ می شود و انسان های پیرامونش را به یکدیگر نزدیک تر 

این  در  زیستن  و  زیست  نظر من سروش هرچه  به  می کند. 

سیاره ی رنج آموخته، در این فیلم ریخته است. زندگی در نگاه 

سروش ترکیبی از عمل و پذیرندگی است. این فیلم، خود سروش 

صحت است آن گونه که من او را دریافته ام.«

سروش صحت، اهل پایان باز نیست. او عاشق داستان است 

تمام می کند؛  را  بنابراین داستان  دارد.  پایانی  و هر داستانی، 

اّما داستان از ابتدا به گونه ای هوشمندانه روایت می شود که 

پایان داستان، پایان ماجرا نیست. قطعًا فیلم »جهان با من 

برقص« مانند هر اثر هنری دیگر، خالی از اشکال نیست؛ اما نقاط 

قّوت فیلم آن چنان پررنگ است که پس از تماشای آن، حّس 

خوشایندی به مخاطب می دهد.

محمدرضا نادری
رشته ی علوم آزمایشگاهی
ورودی مهر 98
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شوالیه

زمین  بر  تازیانه ای  مانند  خورشید  که  سال  ماه  پنجمین  در 

می تابید و گیسوان ژولیده ی هزاران درخت تشنه را تشنه تر 

از  من  و  بود  حاکم  شهر  در  دیگری  هوای  و  حال  می کرد، 

استرس دیر رسیدن، ساعتی زودتر به راه افتادم و در طول 

مسیر به چیزی به جز اجرای امروز فکر نمی کردم و آنچنان در 

فکر و خیال خود غرق شده بودم که ناگهان خود را در نزدیک 

سالن اجرا دیدم.

عقربه های ساعت هم برای رسیدن به آن تایم مقرر، گویی 

سریع تر قدم می زدند و من رفته رفته به درب ورودی نزدیک تر 

منتظر  بی صبرانه  خود،  جای  کردن  پیدا  با  که  این  تا  شدم 

شروع مراسم شدم.

دل انگیز  اجراهای  آغاز  رسید.  فرا  بودم  منتظرش  که  آنچه 

نوازندگان  گروه  و  پسرش  همراه  به  ناظری«  »شهرام  استاد 

از اشعار زیبای »حکیم  با مضمون »آواز پارسی« که برگرفته 

ابوالقاسم فردوسی« بود و تمام افراد حاضر در آن سالن را 

مبهوت و متحّیر خود ساخته بود.

آن چنان گوش هایم مست این همه زیبایی شده بودند که 

گویی عقل با پیروی از گوش فقط اجازه ی شنیدن آن صوت 

دل انگیز را داشت.

تنها  برنامه،  انتهای  به  شدن  نزدیک  با  زمان،  آن  در  شاید 

ولی  باشد؛  تیک تاک ساعت  و  ثانیه شمار  توّقف  خواسته ات 

چه باید کرد که برای هر آغازی پایانیست.

انگار حضور حکیم توس در سالن احساس  در پایان برنامه 

می شد و بر خود می بالید که چطور یاد و خاطره اش را پس از 

چندین قرن، به عنوان اسطوره ای از اساطیر ایران زمین زنده 

نگه داشته است.

مردادماه 1396، وقتی که کرونا نبود.

»برزه  محله ی  در   ،1328 بهمن ماه   29 متّولد  ناظری،  شهرام 

دماغ« کرمانشاه دیده به جهان گشود و از دوران خردسالی 

توسط مادرش با شعر و آوازخوانی آشنا شد.
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این گونه به نظر می رسد که فّعالیت حرفه ای شوالیه ی آواز 

ایران در سال 1345 برای آموختن سه تار در محضر استادانی 

»عبدالعلی  برومند«،  »نورعلی خان  دوامی«،  »عبداهلل  چون 

وزیری«، »محمود کریمی« و »محمدرضا شجریان« آغاز شد.

ایشان در طول فّعالیت حرفه ای خود که همچنان هم ادامه 

و حّتی جهان  ایران  برای  بلند پایه ای  بسیار  افتخارات  دارد، 

 2006 سال   فوریه ی  ماه   25 روز  گونه ای  به  کرده اند؛  خلق 

به نام »شهرام ناظری« توسط رئیس شورای شهر و شهردار 

»َسن دیه گو« نام گذاری شده است.

از دیگر افتخارات این استاد که می توان اشاره ی کوتاهی به 

آن کرد، به شرح زیر می باشد:

1.کنسرت شاهنامه خوانی در کشور مراکش

دولت  سوی  از  هنر«  و  ادب  »شوالیه ی  نشان  2.دریافت 

فرانسه در سال 2007

مجمع  طرف  از  آسیا«  برتر  »هنرمند  عنوان  3.دریافت 

»آسیاسوسایتی« 2007

دلیل  به  »هاروارد«  دانشگاه  از سوی  تقدیرنامه  4.دریافت 

و  غرب  دنیای  به  »مولوی«  معرفی  در  ناظری  مؤّثر  نقش 

نوآوری در موسیقی ایرانی و جذب مخاطبان غربی

خدمتتان  ناظری  استاد  دستاورد های  و  زندگی  از  ُگزیده ای 

تقدیم شد. همانطور که می بینید، اسطوره ای از اساطیر آواز 

ایران به جوایز بزرگی در سطح بین المللی دست یافته و حّتی 

که  شده است  نام گذاری  ایشان  نام  به  فوریه  ماه  در  روزی 

این ها همه نشان از فاخر بودن موسیقی سّنتی ایران دارد.

اصیل  با موسیقی  ایرانی،  عنوان یک  به  ما  که  است  حیف 

و غنی کشور خود آشنا نبوده و به آثار این هنرمندان بزرگ 

توّجه کمی داشته باشیم. سعی کنیم زین پس توّجه بیش تری 

ایران داشته و در زمان فراغت خود، به  به موسیقی سّنتی 

موسیقی های سّنتی همچون موسیقی تحسین شده ی »اال یا 

اّیها الّساقی« از استاد ناظری که برگرفته از اّولین اشعار دیوان 

»حافظ« است، گوش بسپاریم.

 محمدمهدی سیفی
رشته ی علوم تغذیه
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انتخاب:
 مصاحبه با سرکار خانم قائینی در خصوص انتخاب رشته

سالم خانم قائینی عزیز

 روزتون به خیر. خوب هستین؟

امروز اومدم که یه کم اذیتتون کنم 

اّما غرض از مزاحمت 

حقیقتًا موضوع این شماره ی نشریه ی ما در خصوص مدارس 

برتر و کنکور و مؤسسه  ی آموزش عالی وارستگانه که میخوایم 

تو ی این مصاحبه از دید روانشناسی به این موضوع نگاه کنیم.

این مورد  به  رو  از نشریه  این شماره  این که موضوع  دلیل 

اختصاص دادیم این بود که من بعد از ورود به دانشگاه و خب 

تو ی این چند سالی که دانشجو بودم و مخصوصًا ترم های 

وجود  با  دیدم.  رو  شکست  حس  بّچه ها  توی  خیلی  اّول، 

این که این دانشگاه جزء دانشگاه های علوم پزشکی هست 

ارائه میشن، رشته های  و رشته هایی که در حال حاضر هم 

خوبی هستن و حّتی نحوه  ی تدریس هم در مقایسه با سایر 

دانشگاه های علوم پزشکی کمبودی نداره؛ ولی احساسی که 

از  و  نارضایتی  عمومًا  میکنن،  ازش صحبت  و  دارن  بّچه ها 

دست دادنه. حّتی با احتساب این که رتبه هایی که وارد این 

دانشگاه میشن، امکان انتخاب رشته های همسطح رو حّتی 

توی دانشگاه های مادر داشتن.

و خب االن ازتون میخوام که اّول از همه خودتون رو معرفی 

کنین و کمکمون کنین که به این مسئله با یک دید بازتر و 

البته منطقی تر نگاه کنیم و از راه هایی که بتونیم با این حس 

کنار بیایم بیش تر برامون بگین.

سالم روز تو هم به خیر 

من آزاده قائینی ام

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و مسئول اداره ی مشاوره

اگر بخواهم جواب این سؤال را خیلی ساده بدهم، دو فاکتور 

نتایج  و  ما  »انتخاب های  کنم:  نظر خودم معرفی  از  می توانم 

آن ها« و »سطح توّقعات و انتظاراتمان«

اّتفاقات مهمی که در زندگی هر کدام از ما انسان ها می افتد، 

همه نتایج تصمیم هایی است که قباًل گرفته ایم. روزی که به 

خودمان روحیه می دادیم تا بیش تر درس بخوانیم یا وقتی که 

خسته شدیم و دو سه روزی درس خواندن را رها کردیم، همه ی 

آن تصمیمات ریز و درشت، امروز روی زندگی ما تأثیرات مهمی 

دارند. 

روزی که در انتخاب رشته دّقت بیش تری نکردیم یا به عنوان 

مثال از پشت کنکور ماندن ترسیدیم، همه ی این ها تصمیماتی 

است که ما گرفته ایم و حال که با اثرات آن ها روبرو شده ایم، از 

پذیرششان سر باز می زنیم و خیلی هم دوست نداریم سرمنشأ 

حال خرابمان را بدانیم. 

فرقی ندارد ما چه تصمیمی بگیریم از تصمیمات کوچک تا بزرگ. 

باید این را بدانیم که هر تصمیم با خودش درصدی احتمال خطر 

و شکست را به همراه دارد. اگر بروم رستوران و همه به من 

پیشنهاد کنند که پیتزا بخورم اّما من تصمیم بگیرم هات داگ 

بخورم و بعد ساندویچ بدمزه ای نصیبم شود، خب تقصیر چه 

کسی است؟ دوستانم که رستوران مزخرفی انتخاب کرده بودند؟ 

یا خودم؟

نکته ی بعدی در مورد تصمیم ها این است که یادمان باشد 

مسئولیت تمام این تصمیمات با ماست.

ماجرای اصلی این است که ما روزانه با ده ها و صدها انتخاب 

ریز و درشت روبه رو هستیم و فشاری که این تصمیم ها بر روی 

ما دارند، گاهی ناچیز و گاهی خیلی عمیق است و باید بدانیم 

آخر سر ما هستیم که باید با این فشار و نتایج هم زندگی بکنیم.

اّما خب راه حل ماجرا چیه؟ تصمیم گیری درست تا احتمال 

نتایج نامطلوب رو کم تر کنیم.

که  است  مهارت هایی  داشتن  درست،  تصمیم گیری  الزمه ی 

خیلی به ما در زندگی کمک می کنند: 

مهارت تفکر خاّلق و انتقادی  •

مهارت حل مسئله  •

مهارت جمع آوری اطالعات  •
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مهارت ارزشیابی اطالعات  •

مهارت ارزیابی پیامدها  •

مهارت تجزیه و تحلیل برای بررسی خطرات احتمالی  •

به  نوبت  بعد  و  مهارت هاست  این  پرورش  نکته،  مهم ترین 

تصمیم گرفتن می رسد که به نظر من یک تصمیم گیری درست از 

مراحل زیر عبور می کند:

بازشناسی  •

جمع آوری  •

ارزیابی  •

انتخاب  •

اجرا  •

مرحله ی اّول شامل درک و بازشناسی نیاز به تصمیم گیری در 

یک موقعّیت خاص است. معمواًل یک موقعّیت یا مشکل ما را 

وادار می نماید که نیاز به تصمیم گیری را درک کنیم. گاهی اوقات 

ما موقعّیت را ندیده می گیریم و در نتیجه ضرورت تصمیم گیری 

را احساس نمی کنیم. بنابراین اّولین مرحله، شناخت موقعّیت و 

یا آن مسئله ی خاص است که نیاز به توّجه ما دارد.

سپس ما باید تمامی اطالعات مربوط به آن موقعّیت خاص را 

تهیه کنیم و بعد از آن، بررسی و ارزیابی مزایا و معایب انتخاب های 

مختلف و ُکّل موقعّیت را مورد ارزیابی قرار می دهیم. طی کردن 

این راه اگرچه ممکن است وقت گیر به نظر بیاید و برای کسی که 

می خواهد انتخاب رشته کند و وقت کمی هم دارد سخت به نظر 

برسد؛ اّما واقعّیت ماجرا این است که یک تصمیم بزرگ، مانند 

این که چه رشته ای و کجا درس بخوانیم، این قدر مهم است که 

ماه ها قبل و سال ها قبل برایش برنامه ریزی کنیم.

دلیل بعدی که برای این موضوع به ذهنم می آید، سطح توّقعات 

نابجاست؛ این که خودمان توّقع داریم به یک رشته ی خاص 

یا یک دانشگاه خاص برویم بدون این که خودمان را خوب 

بشناسیم. البته که من می گویم اکثرًا دیگران و علی الخصوص 

والدین در ایجاد این سطح انتظارات نابجا بسیار دخیل هستند. 

اّتفاق  مهم ترین  شدن  قبول  پزشکی  آن ها  برای  که  والدینی 

دنیاست تا به آرزوهای دست نیافتنی خودشان برسند و حاال بعد 

همه ی این سال ها قرعه ی قسمت به اسم جوانانشان افتاده تا 

این آرزوها را برآورده سازند. 

خالصه ی ماجرا این است که تمام خانواده از شما توّقع دارند که 

یک رتبه ی خوب در کنکور بیاوری و پزشک شوی: »مگر تو کم تر از 

دخترخاله ات هستی« یا »کم تر از پسر عباس آقا این ها؟« 

و بعد تو کم کم باورت می شود که خیلی از دخترخاله ات و پسر 

عباس آقا سرتر هم هستی و قرار است امسال چون مدرسه ی 

خوبی می روی، پوز کنکور را به خاک بمالی؛ اّما فغان و آه ... 

که هیچ کس به ما نگفته مدرسه ی خوب رفتن و نمرات خوب 

داشتن تضمین کننده ی صد درصدی کنکور نخواهند بود. 

سطح انتظاراتتان از خودتان به اندازه ی خودتان باشد. خود 

واقعی تان را بشناسید و بدانید دنبال چه چیزهایی هستید. 

یک کالم: به خودآگاهی بیش تری نیاز دارید. آیا واقعًا پزشک 

بیش تری  خودآگاهی  به  که  این  از  بعد  می شوید؟  خوبی 

رسیدید، باید سطح توّقعات و انتظاراتی که از خودتان دارید را 

با توانمندی هایتان همتراز کنید و دوباره روال تصمیم گیری را از 

سر بگیرید.

در طول سال های مشاوره  دانشجو، مخصوصًا ترم اّولی، زیاد 

عشق  به  –شاید  بدهند  کنکور  دوباره  می خواستند  که  دیدم 

پزشکی  اّما واقعّیت این است که درصد کمی از آن ها رفتند و 

موفق شدند. خیلی از آن ها حاال دارند   اگر خوش بین باشم  این 

مقاله را در وارستگان می خوانند. 

در پایان برای جمع بندی می خواهم بگویم زندگی عادالنه نیست 

و مسلمًا بعضی روزها به اندازه ی تالش هایمان نتیجه نمی گیریم؛ 

اّما خب تحفه ی دیگری هم به ما نمی دهند.

 اگر همه ی کارهایی که گفتم را انجام دادید و باز آخر سر جایی 

بودید که امکان تغییرش را نداشتید، بپذیرید. پذیرش اصل 

مهمی است که به شما برای رسیدن به آرامش کمک زیادی 

می کند.

بپذیرید که زندگی ناعادالنه است اّما به این معنا نیست که شما 

راه بهتری برای دست پیدا کردن به آرزوهایتان پیدا نخواهید 

کرد.

ممنونم از زمانی که به ما دادید و توضیحات کاملتون خانم 

قائینی عزیز. امیدوارم که همه مون بتونیم با یک دید بازتر 

و البته ساختارمندتر و منطقی تر به موضوعات و تصمیمات 

زندگیمون نگاه کنیم.

راستی راه های ارتباطی با خانم قائینی از طریق ارسال پیام به 

شماره ی 09386269129 در واتساپ و تلگرام هم امکان پذیره.

حانیه توتونی
رشته ی علوم تغذیه 
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سالم به همه ی انارستانی های عزیز، امیدواریم حالتون خوب 

خوب باشه...

سراغتون.  اومدیم  دیگه  جّذاب  مسابقه ی  یه  با  هم  بار  این 

از  یکی  کالمی  تسّلط  و  واژگان  دایره ی  افزایش  که  اونجا  از 

و  بوده  دانشجویان  و  سخنرانان  و  نویسندگان  دغدغه های 

هست، ما تصمیم گرفتیم در حل این مشکل گامی برداریم. 

حاال پیشنهاد ما به شما چیه؟

کافیه کتاب، مقاله و یا حّتی پادکست مورد عالقه ی خودتون 

رو اجرا کنید. حین مطالعه ی کلمات، عبارات و جمالتی را که به 

نظرتون تازه و جالب می رسه، توی دفترچه ای بنویسید. سپس 

با فاصله ی کوتاهی در میان گفتگوها و نوشته هاتون به تناوب 

از کلماتی که یادداشت کردید استفاده  کنید.

در این قسمت از مسابقه ما جمالتی از کتاب های »جالل آل 

احمد« را که در پایین می بینید انتخاب کرده ایم. سعی کنید 

نوشته ا ی  خودتون  هنری  ذوق  و  سلیقه  با  عبارت ها  این  با 

داستانی یا غیرداستانی بنویسید و در نهایت اثرتون رو برای ما 

به آیدی  @Nematizadehh ارسال کنید.

گوش فلک را داشت کر می کرد  •

اصاًل انگار نه انگار  •

یک داّلک قلچماق افتاد به جانش  •

سیبیل قابچی باشی مخصوص وزیر جدید  •

می خواست که دیگر ماللتی در کار نیاورد  •

تالفی کسادی   •

هم  در  سه تارش  سیم های  همچون  او،  افکار  تمام   •

پیچیده و لوله شده 

 و البته تا یادم نرفته اینم بگم که برنده ی مسابقه ی شماره ی 

قبلیمون خانم مریم خانی  و آقای سبحان همتی هستند که 

از همین جا بهشون تبریک میگیم و البته امیدواریم از هدیه ی 

ناقابلی که به رسم یادبود تقدیمشون میشه خوششون بیاد.

راستی جواب های  این دو بزرگوار هم توی کانال کانون شعر و 

ادب به آدرس @anar_kade منتشر میشه که میتونید بخونید 

و لّذت ببرید.

سابقه
م

ی زاده
مونا نعمت

مونا نعمتی زاده
رشته ی علوم تغذیه 
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مهدیه ساالری اّول
امیررضا آفتاب طلب

یگانه تحریرچی
مریم یوسفی

حکیمه رحیمی
پرهام ابراهیمی

زهره عبدالهی
مریم گندمی ثانی

علی ضیغمی باجگیران
مهسا گلدیپور
هدی توحیدی

لیال اکبری
سارا آقاسی زاده شعرباف

سیاوش خالقی مقدم
امین رضا اوالدان
محمدرضا نادری

محمدمهدی سیفی
مونا نعمتی زاده 

ویراستاران:

امیر رضا آفتاب طلب

طراح و صفحه آرا: 

امیر احمدی

یر: سردب

زهره سادات حسینی

مدیر مسئول: 
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