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رشد جوان در شبکه های اجتماعی



آدم هایی كه دور و برمان زندگی  می كنند، چطور مسیر انتخاب رشته را طی 
كردند؟ چه می خواستند و چه شد؟ آیا به آرزوهایشان رسیدند یا نه؟!

فكر  اصاًل  كرد،  آماده  را  روایت ها  پروندة  صنعتگران  خانم  وقتی  راستش 
را  ویژه نامه  داشتیم  كه  روزی  باشند.  خواندنی  و  مفید  اینقدر  نمی كردم 
نهایی می كردیم، نشست و با دقت آنها را خواندم. نمی دانم، شاید من زیادی 
احساساتی هستم. ولی راستش با اغلب این روایت ها اشک ریختم. اینها قصة 
زندگی آدم های معمولی است، اما پر از تراژدی و حماسه است. پر از بیم و 

امید. پر از پایین و باال. پر از زمین  خوردن و دوباره برخاستن:
داستان مردی كه همیشه دوست داشت به اسپانیا برود و عاقبت در رشتة 
مترجمی اسپانیایی تحصیل كرد و در سفارت اسپانیا در تهران شاغل شد. 
راهی  ترس،  و  امید  هزار  با  و  كرد  انتخاب  را  رشته ای  كه  دختری  داستان 
به  با گریه  بودند كه  شهرستان شد، در حالی كه خانواده اش هر روز منتظر 
ادامه بدهد. داستان زنی كه دوست  خانه برگردد و بگوید دیگر نمی خواهد 
داشت دكترا بگیرد، سالهای سال، زندگی اش درگیر مسیرهای پرپیچ و خمی 

شد تا اینكه عاقبت با فرزندش با هم دورة دكتری را شروع كردند.
اجبار  به  اما  كند،  كار  مزون  یک  در  می خواست  دلش  كه  دختری  داستان 
اطرافیانش یک شغل كارمندی را پذیرفت. دانشجویی كه با پارتی بازِی پدرش 
برای استخدام در بانک پذیرفته شد، ولی حاضر نشد زیر بار پارتی بازی برود. 
گرفت  تصمیم  آخر  دست  و  شد  آرایشگر  شد،  ایروبیک  مربی  كه  معماری 

كنكور بدهد و رشته اش را ادامه بدهد...
توصیه می كنم تک تک این روایت ها را بخوانید. تک تک آنها می تواند آموزنده 

و خواندنی باشد.



تب پزشکي
از ده سال پيش تا امروز، سال به سال درصد بچه های 
رشته ی تجربی بيشتر شده است. سال هاست كه اكثر 
شركت كننده های كنکور، دانش آموزان تجربی هستند: 
صدهاهزار دختر و پسر پرانرژی، كه اغلب دوست دارند 

يا پزشکی قبول شوند يا دندان پزشکی.
هر كسی دليل خودش را دارد: حقوق باال، كالس باال، 
اصرار خانواده و  ... فعاًل كاری به اين ندارم كه چرا همه 
دوست دارند پزشک بشوند. می خواهم مثل پيشگوها 
برايتان  را  داستان  آيندة  و  دربياورم  را  بلورينم  گوی 
تعريف كنم. واقعيت اين است كه اگر تمام ظرفيت های 
تمام  را در  ساالنة پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی 
دانشگاه های روزانه، آزاد و پرديس جمع بزنيم، می شود 
دانش آموز  صدهاهزار  آن  اكثريت  يعنی  هزارتا.   9
بازی  يک  بشوند.  رويايی شان  رشتة  وارد  نمی توانند 
عجيب و غريب راه افتاده. همة شبکه های تلويزيون دارند 
با شور و حرارت شما را هل می دهند داخل بازی. پدر و 
مادرها هم از روی خيرخواهی و دلسوزی، بچه هايشان 
را خانم دكتر و آقای دكتر صدا می زنند. اما متأسفانه اكثر 
شوند.  بازنده  است  قرار  بازی،  اين  شركت كننده های 
يادمان رفته است كه جامعه به همة مشاغل و مهارت ها 
احتياج دارد و عالقه مندی های واقعی ما چقدر متنوع 

است.

آيندۀ شغلی
ده سال پيش سال آخر دبيرستان بودم. آن روزها متقاضی 
فيزيک  رياضی  بچه ها  اكثريت  بود.  كم  تجربی  رشتة 
می خواندند و مهم ترين هدفشان رشته های مهندسی بود. 
پدر و مادرها بچه ها را به سمت رشته های برق و مکانيک 
و عمران و نفت و... ُهل می دادند و جو جامعه طوری بود 
كه انگار ورود به اين رشته ها مساوی است با سعادت ابدی.

نتيجة آن شور و اشتياق همگانی اين است كه امروز ايران 
ركورددار تعداد مهندس در دنياست. غافل از اينکه اصاًل 
جامعه به اين همه مهندس احتياج ندارد. بنابراين كسانی 
موقعيت  به  نمی توانند  دارند،  مهندسی  مدرک  اآلن  كه 

شغلی ايده آلشان برسند.
از ده سال پيش تاكنون، سال به سال تعداد دانش آموزان 
تجربی  رشتة  به  و  شده  كم  فيزيک  رياضی  رشته های 
اضافه شده است. چرا؟ دليلش واضح است. سال به سال، 
از افراد نسل قبل به برادران و خواهرانشان خبر  بعضی 
داده اند كه وضعيت شغلی رشته های مهندسی آن طور كه 
فکر می كردند، نيست. در نتيجه تمايل عمومی جامعه به 
است. هم اكنون كنکوری های  رفته  تجربی  سمت رشتة 
شركت كننده ها  كل  درصد   60 از  بيش  تجربی  رشتة 
هستند )مقايسه كنيد با ده سال پيش كه 30 درصد بود(. 
غافل از اينکه ممکن است همان اتفاق برای رشتة تجربی 
هم تکرار شود. يعنی بازار چنان اشباع شود كه نتوان به 
راحتی موقعيت شغلی خوبی پيدا كرد. بد نيست اين را 
هم بدانيد كه در حال حاضر از هر چهار دانش آموز رشتة 

تجربی فقط يک نفر می تواند وارد دانشگاه شود.
می دانم كه حرف هايم تلخ است. اما به هر حال واقعيت 
است. حاال بايد چه كار كنيم؟ چطور می توانيم راهی را 
راه قطعی و دقيقی  باشد؟  آينده دارتر  انتخاب كنيم كه 

وجود ندارد، اما اين نکات می تواند به شما كمک كند:
1- دنبال عالقه تان باشيد. رشته ای را انتخاب كنيد كه آن 
را از صميم قلب دوست داريد. تجربه نشان داده است كه 
در هر كاری، دوست داران واقعی آن كار، بيشتر پيشرفت 

می كنند.
2- سعی كنيد مهارت هايتان را زياد كنيد. دنيای امروز 
رايانه ای،  نرم افزارهای  بر  تسلط  مهارت هاست.  دنيای 
برنامه نويسی، هنرهای دستی، يادگيری يک زبان خارجی 
و... مثال های از مهارت های مختلفی هستند كه می توانند 

شما را با موقعيت های شغلی موفق تری روبه رو كنند.

سيدامير  موسوی
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آرزوي اسپانيا
  امیر حاجیان

در نوجوانی، آن قدر اسپانيا را دوست داشتم كه هميشه با خودم فکر می كردم كه 
يک روز می روم آنجا. بعد همان جا توی فرودگاه با اولين دختری كه آشنا شدم ازدواج 

می كنم و... .
برادر بزرگ ترم دانشگاه آزاد، مهندسی صنايع قبول شده بود. پدرم كه بازنشستة 
ارتش بود، پول زيادی در بساط نداشت كه بتواند از پس شهرية دانشگاه برادرم 
بربيايد كه زد و خواهر بزرگ ترم هم دانشگاه قبول شد؛ رشتة معماری. پدر از آن هايی 
بود كه می گفت: »درس بخون تا در آينده واسه خودت كسی بشی.« ولی من اصاًل 
دوست نداشتم با زجر پدرم كسی شوم. اين شد كه يک روز قبل از اينکه ديپلمم را 
بگيرم، به بابا و مامانم گفتم كه می خواهم بروم سربازی تا با داشتن كارت پايان خدمت 
بتوانم بروم اسپانيا. مادرم به قدری ناراحت شد كه درجا غش كرد. در طول دو سال 
خدمت سربازی، ديپلم گرفتم و در ضمن كتاب خودآموز اسپانيايی هم می خواندم. 
بعد از خدمت فهميدم كه مهاجرت، پول هم می خواهد. رفتم بازار و شغلم شد 
پادويی در بازار. سخت و خسته كننده بود. بدتر از همه صاحب كارم بود كه خيلی 
خشک بود؛ نمونة كامل اوستاهای قديم. حتی نمی گذاشت لباس درست حسابی 
تنم كنم. می گفت: »از اين سوسول بازيا خوشم نمياد.« شدم ماية ننگ خانواده و 
خاک برسرترين فرد فاميل. چون آن موقع ها همه رشته های مهندسی يا پزشکی 
قبول می شدند و می رفتند دانشگاه. تو مهمانی ها هميشه از خوش گذرانی در دانشگاه 
صحبت می كردند و من را به خاطر اينکه دانشگاه نمی رفتم، به نوعی تحقير می كردند. 
من هم جلوی آن ها كم نمی آوردم و می گفتم: »كار تو بازار رو دوست دارم.« ولی 
در تنهايی بعضی وقت ها از شدت حقارت تا مرز گريه پيش می رفتم. از مهمانی بدم 
می آمد. نمی توانستم خودم را مهندس يا كارشناس آزمايشگاه يا چيزهای ديگر فرض 

كنم.
شرايط مهاجرت روزبه روز سخت تر می شد و پول بيشتری می خواست. به 25سالگی 
كه رسيدم، يک مرتبه احساس كردم كه چقدر دلم دانشگاه می خواهد؛ يعنی شايد 
از روی احتياج دلم چنين چيزی می خواست. كنکور زبان های خارجی شركت كردم 
و مترجمی زبان اسپانيايی قبول شدم. در دانشگاه فهميدم كه كاربرد زبان اسپانيايی 
خيلی بيشتر از چيزی هست كه فکر می كردم. چون عالوه بر اسپانيا، تقريباً تمام 
كشورهای آمريکای جنوبی اسپانيايی صحبت می كنند. رشتة من شده بود سوژة 
جديد فاميل و مدام به خاطر اينکه نتوانسته بودم رشتة درست حسابی قبول شوم، 
مسخره می شدم. ازطرفی، چون از قبل اسپانيايی خوانده بودم، در دانشگاه همه فکر 

می كردند كه من اسپانيا درس خواندم يا بزرگ شدة آنجا هستم.
چند ماه بعد از اينکه ليسانسم را گرفتم، به واسطة يکی از اساتيد دانشگاه، در يک 
از  شركت خارجی به عنوان راننده استخدام شدم. چند ماه بعدش هم در يکی 
مراسم ها، با سفير كشور اسپانيا آشنا شدم و به استخدام سفارت درآمدم و تا االن در 

آنجا مشغول كار هستم.
برادر بزرگم االن در نشريه ای فرهنگی كار می كند و خواهرم در آزمايشگاهی حسابدار 
است و هر دو خواهان مهاجرت. در مهمانی ها همه با من دربارة گرفتن ويزا و مهاجرت 
صحبت می كنند. ولی من كه يک روز آرزويم اين بود كه از ايران بروم، نمی دانم چرا 
ديگر نمی خواهم بروم! نمی دانم چرا ديگر نمی خواهم با دختر اسپانيايی ازدواج كنم!

بزرگ ترين مشکلم االن اين است كه در محل كارم، اگر لباس هايم نامرتب باشد يا گره 
كراواتم را درست نبندم، هشتاد يورو جريمه می شوم!

انشای فردا
موضوع  اين  روزگاری  بخير  يادش  شويد؟«  چه كاره  آينده  در  »می خواهيد 
انشايمان بود و در پاسخ آن تا می توانستيم روياپردازی می كرديم. اما حاال ديگر 
موضوع جدی تر شده است: انتخاب رشتة متوسطه دوم، كنکور، دانشگاه، شغل! 
اين مراحل به سرعت سپری می شوند و خيلی زودتر از آنچه فکرش را بکنيد، 

بايد شغل مناسبی انتخاب كنيد.
يکی از تصورات غلط كه هنوز هم بين بعضی از افراد جامعه وجود دارد، پيدا 
كردن يک شغل دولتی است. شغلی كه از همان روز اول تو را برای 30 سال 
آينده استخدام می كند و تو قرار است فقط روزی چند ساعت پشت يک ميز 
بنشينی، برگه هايی را جابه جا كنی، چند تا تلفن بزنی و آخر هر ماه حقوق 
بگيری. راستش را بخواهيد، روزگارِ اين مشاغل راحت و بی دردسر ديگر تمام 
شده است. تمام كشورهای پيشرفتة دنيا تالش می كنند كه تا حد ممکن 
مشاغل دولتی كم شوند و كارها به صورت خصوصی انجام شوند. كشور ما هم 
سال هاست در حال حركت به همين سمت است. برای همين بسياری از مراكز 
دولتی به مرور به بخش های خصوصی واگذار شده اند و در بخش های باقی مانده 
هم تالش می شود، كارها را به صورت پروژه های مشخص شده، واگذار كنند و 
ديگر كسی را بی دليل برای 30 سال استخدام نکنند. ممکن است بعضی ها از 
شنيدن اين حرف ها ناراحت بشوند، اما راستش را بخواهيد اين تصميم به نفع 

خودمان است و جلوی اسراف سرمايه های كشور را می گيرد.
يکی ديگر از مشاغلی كه روزگارش در ايران تمام شده، استادی دانشگاه است. 
تا همين 10 سال پيش، خيلی از فارغ التحصيالن دانشگاه می توانستند استاد 
دانشگاه آزاد يا دانشگاه های دولتی شوند. چون جمعيت ورودی های دانشگاه ها 
زياد بود و به استادان زيادی احتياج داشتيم. اما ديگر آن وضعيت تغيير كرده 
است. در حال حاضر تعداد استادان دانشگاهی ما بيش از نياز عادی است. برای 
همين دانشگاه ها ديگر تمايل چندانی به استخدام استاد جديد ندارند. اگر هم 
استاد جديدی بخواهند، آنقدر تعداد متقاضيان زياد است. كه اصاًل نمی شود 

به آن اميدوار بود.
با اين حساب ممکن است بگوييد: پس ما قرار است چه كاره شويم؟ پاسخ اين 
است: هر كاری كه خودتان بتوانيد در آن دانشتان را به پول و سرمايه تبديل 
كنيد. به اين شغل ها می گويند شغل واقعی! مثاًل دانش آموزانی كه به مدارس 
كار و دانش و فنی حرفه ای می روند، بايد آنقدر ماهر شوند كه پس از پايان 
دورة متوسطه، در يک كارگاه،كارخانه يا ... مشغول كار شوند. دانش آموزانی كه 
به دانشگاه می روند و در رشته های مهندسی درس می خوانند، بايد مهارت های 
عملی و كاربردی را ياد بگيرند و با آن مهارت ها خودشان شركت بزنند يا در 
شركت ها و كارخانه ها مشغول كار شوند. اتفاقاً اين شغل ها خيلی هيجان انگيزتر 
از شغل های دولتی هستند. چون مدام بايد خالق باشی و هر روز ممکن است 
يک اتفاق بزرگ را رقم بزنی. شركت های بزرگی مثل مايکروسافت، گوگل، 
سامسونگ و ... به همين صورت شکل گرفته اند و امروزه درامدشان حتی از 

درامد اكثر كشورهای دنيا بيشتر است.
با يک  و می خواهم  انشا شروع كردم  از موضوعات  يکی  با  را  اين سرمقاله 
موضوع ديگر به پايان برسانم: »علم بهتر است يا ثروت؟« شايد يک پاسخ اين 

باشد:»علمی كه بتوان آن را به ثروت تبديل كرد!«



 طاهره حسینی
اولش فکر می كردم بروم برق شريف. نه چون برق 
دوست داشتم. چون شنيده بودم هركس می رود 
شريف آن قدر درس می خواند كه منزوی می شود 
و مغزش عيب پيدا می كند! راستش از ديد من، 
محسوب  شريف  نبود؛ حسن  عيب  منزوی شدن 

می شد.
بعدتر تصميم گرفتم مهندسی كشتی بخوانم. هم 
راحت تر می شد رتبه آورد، هم می توانستی شش 
ماه روی آب باشی، كسی را نبينی. در دبيرستان به 
اين فکر نمی كنی كه ممکن است كار نباشد، حتم 
داری كار هست. فقط فکر می كنی شرايط ايدئالی 
را كه از كار برايت تعريف كردند، دوست داری يا 
نه. دوست داشتن من اهميت چندانی نداشت. بابا 

نمی گذاشت دخترش شش ماه روی دريا برود.
يکهو درسم سال سوم دبيرستان افت كرد؛ واقعاً 
پيش  اال  بود  هرجايی  حواسم  همه اش  بی دليل. 
تا سال  انگارنه انگار  انتگرال و فيزيک.  و  حسابان 
معلم ها  همان  يکهو  بود؛  خوب  معدلم  قبلش 
تحقيرم كردند. شايد به خاطر تحقير آن ها بود كه 
دنبال چيزی گشتم كه بقيه نداشته باشند. اولين 
بار سوم دبيرستان كه بودم يک شعر طنزمانندی 

نوشتم خطاب به معلم شيمی. كسی نمی توانست 
مثل خودم شعر بگويد. شيمی من ضعيف بود، ولی 
شعر به من قدرت داد و البته جوگيرم كرد! تا عيد 
سال بعدش قد يک كتاب شعر نوشتم، بردم پيش 
ناشر و مجوز گرفتم. شعرهايم رفت برای جشنوارة 

خوارزمی؛ صفحه آرايی، طراحی جلد و... .
شوم،  هجده ساله  اينکه  از  قبل  می كردم  بدوبدو 
كتابم چاپ شود و بتوانم به همه بگويم كتاب من 
چاپ شده است. يک بار داور خوارزمی  بيت به بيت 
شعرهايم را نقد كرد. گفت خوب می نويسی، ولی 
فالن بيت يعنی چی؟ اين اداست، آن يکی كليشه 
است. كتابم چاپ شد. 150 نسخة اولش، بدون 
هفته  همان  كه  آمد  بدم  ازش  طوری  ويرايش. 
همه شان را گذاشتم تو كيسه دم در تا ببرند غرفة 
بازيافت؛ ولی مامانم آن ها را برداشته بود. چندين 
سال بعد، تو انباری بقايايش را ديدم. راستش االن 
كه فکر می كنم واقعاً داور خوارزمی راست می گفت، 
ولی جدا از قضية شعرها، همين فرآيند چاپ كتاب، 
سروكله زدن با ناشر و طراح و ويراستار، اين ها واقعاً 
در آن سن الزم بود؟ به خودم می گويم بد هم نشد. 
را در 18سالگی كردم و در 25سالگی  دعواهايم 
سوتی كمتری در مقايسه با آن روزها می دهم. اگر 
در 25سالگی آن شلوغ بازی ها را درمی آوردم بدتر 

بود؛ اما آن موقع واقعاً خام بودم.
خوب شد كه كتاب ويرايش نشد و با ناشر  دعوايم 
نرسيد. خوب شد  نمايشگاه كتاب  به  و كار  شد 
ارديبهشت  از  و  نشدم  جوگير  آن  از  بيشتر  كه 
نشستم درس خواندم. پيش دانشگاهی بودم، وقت 
زيادی به كنکور نمانده بود. ديگر دلم نمی خواست 
رياضی بخوانم. گفتم ااّلوباّل فلسفه. آن هم دانشگاه 
دانشگاهش  از  چيزی  چون  نه  امام صادق)ع(. 
فقط  می آمد؛  خوشم  فلسفه  از  يا  می دانستم 
يک چيزهايی  و  ارشد  بروم  يک سره  می خواستم 
هم در سايتش ديده بودم كه بچه هايش بورسيه 
می شوند ژاپن و كانادا. چی از اين بهتر؟ به عنوان 

مبلغ دينی بروی خارج! آخرتت را هم خريدی.
آن  می خندم،  و  می زنم  االن  كه  اين حرف هايی 
روزها به نظرم خيلی حساب شده و منطقی می آمد. 
به هر حال فلسفه هم قبول نشدم و روزی كه جواب 
كنکور آمد، خواهرم پرسيد: »رتبه ت به ريال بود يا 

تومن؟«
بخوان.  و  بمان  ديگر  سال  يک  می گفت  بابايم 
می گفت تو كه دو هفته خواندی 12000 شدی، 
راستش حوصله  بهتر می شوی.  بخوانی  ماه  يک 
هم  خودم  حتی  كردم،  انتخاب رشته  نداشتم. 
انتخاب نکردم. خواهر بزرگ تر عاقلم انتخاب كرد. 

گفت: »چی بزنم اول؟« گفتم: »برام مهم نيست. 
تو هرچی برم اگه حس كنم ياد می گيرمش ازش 
خوشم مياد.« چه فرقی داشت مهندسی برق؟ يا 

مکانيک؟
باباي من نمی گذاشت شهرهای ديگر بزنم. شهری 
را زدم كه بابابزرگم در آن بود. چون ما منطقة 1 
بوديم آن ها منطقة 3، امکان قبولی ام پايين تر آمد. 
هر شهری سهمية خودش را دارد. مهندسی اطراف 
تهران می آوردم، ولی در آن شهر علوم پايه آوردم؛ 

انتخاب هشتادم، رياضی كاربردی.
تصورم از رياضی كاربردی كاربردش بود نه جبر و 
احتمال و انتگرال سه گانه. حاال حسابان و ديفرانسيل 
عيب نداشت، اما من از جبر و احتمال بيزار بودم، 
از جبر و احتمال بيزار بودم، از جبر و احتمال بيزار 
و  نمرة جبر  معدل 17  با  كه  بيزار  آن قدر  بودم. 
احتمالم در كارنامة سوم دبيرستان، 5 بود. 5 خالی، 
5 واقعی. ولی چرا بايد وسط ترم دوم و توی يک 
شهر غريب می فهميدم آن قدر از اين رشته بيزارم؟ 
راه برگشت بود؟ به مهندسی های ديگر فکر كردم. 
به دانشگاه آزاد. حاال داشتم به كنکوردادن دوباره 
هم فکر می كردم. با پاس كردن ترمی شانزده واحد 
رياضی، االن به راحتی می توانستم رياضی دبيرستان 
را بهتر بزنم؛ اما انصراف دادن اصالً راحت نيست. 
اصالً نمی فهميد بايد چه كار كنيد. تا مدت ها مبهم 
و سردرگم می رويد می آييد، فقط غر می زنيد. االن 
اگر به من بگويند چطور شد كه انصراف دادی، يادم 

نيست عامل اصلی اش كدام يک از اين ها بود!
شايد چون اولين بار نشسته بودم توی بانک و چون 
شهرستان بود، همه می آمدند آشنايی می دادند و 
كارشان راه می افتاد. آن دستگاه نوبت دهی عماًل 
كاربرد نداشت. زل زده بودم به متصدی های پشت 
می شود  حالتش  بهترين  گفتم  خودم  به  باجه. 

همين، اين را می خواهی؟
توی خوابگاه.  بوديم  يک شب ديگر هم نشسته 
ناهيد با نامزدش رفته بود برف بازی. بقية بچه ها 
اكيپی رفته بودند آش بخورند. روژين و دوستانش 
هم درس داشتند و نشسته بودند درس می خواندند. 
نه حوصلة درس خواندن داشتم و نه روحيه ام شبيه 
پيتزا  بروم.  بيرون  آن ها  با  می شد  و  بود  بچه ها 
سفارش دادم و فردايش ديگر تقريباً تصميمم را 
گرفته بودم. نشسته بودم در اتاق. سرد بود. آن قدر 
اينکه در يخچال  به جای  را  بود كه ميوه ها  سرد 
بگذاريم، می گذاشتيم داخل بالکن. شوفاژها خراب 
بودند. آب قطع بود. آن شب را رفتم خانة خاله ام. 

خسته شده بودم.
فردايش پيش استاد جمعيت شناسی ام بودم. به او 
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گفتم تنها درسی كه دوست دارم درس شماست. 
تنها درسی بود كه جزوه هايش را تميز می نوشتم و 
تمرين هايش را انجام می دادم. وقتی حرف می زد با 
دقت گوش می كردم. از جامعه حرف می زد. تا قبلش 
فقط از آمار بدم می آمد، اما جايگزين ديگری نبود 
تا حس كنم دوستش دارم. برای درست كشيدن 
پنج شش  از  بيشتر  جمعيت شناسی   نمودارهای 
ساعت وقت می گذاشتم. جمعيت شناسی داشت 
خيالم را راحت می كرد كه بی لياقت نيستم. كه 
خنگ نيستم. جمعيت شناسی يک جايگزين بود 
كه  افرادی  اوضاع  كه  كرد  گرم  را  دلم  استادم  و 
از رياضی در اين رشته می آيند بد نيست. بهتر از 

رشته های ديگر است.
پيـش  رفتـم  جمعيت شناسـی   اسـتاد  از  بعـد 
مديرگروهمـان. نمی دانـم از دسـتش خوش حـال 
باشـم يـا ناراحـت؛ ولـی دقيقـاً بهـم گفـت تـو 
نمی كشـی اينجـا بمونی. پل های پشـت سـرت را 

خـراب كـن و بـرو...
شبش دراز كشيدم روی تخت دخترخاله ام. گفت: 
بعد  و  بده  رو  امتحانت  می ترسی.  نخوندنت  »از 
كه  بودم  آدمی  من  می دانيد؟  بده.«  انصراف  برو 
هميشة هميشه برايم مهم بود كه تحقير نشوم 
و احساس خنگ بودن نکنم. من از رقابت بيزارم. 
در حالت عادی آدم ها فکر نمی كنند اين چيزها 
برای انتخاب رشته مهم است؛ ولی بايد اعتراف كنم 
نبودن پدرم و اينکه نبود تا به من بگويد »می رسی 
بخونی، می تونی بخونی، خنگ نيستی و...« همة 
اين ها مهم بود. حتی مهم بود كه پدرم اين حرف ها 
را بزند نه كس ديگر. من آن قدر كه پدرم را قبول 
هيچ وقت  نداشتم.  قبول  را  دخترخاله ام  داشتم، 
نياورده بودم و هيچ كس فکر نمی كرد  به رويش 
دل تنگ خانواده و حمايت آن ها شدم؛ اما من دلم 
می خواست برگردم تهران و احساس نکنم خنگ 

و ناتوانم.
روز امتحان، استادم از جلويم رد شد. رفت توی 
كالس، همه نشستند پشت ميزهايشان و من از پله ها 
آمدم پايين، رفتم آموزش. فرم انصراف را پر كردم 
و تمام. هيچ كس باورش نمی شد آن قدر يکهويی 
انصراف دادم. بعضی ها می خنديدند می گفتند يک 
روز كه هوا سرد شد، فالنی رفت انصراف داد. يک 
عده می گفتند امتحان معادالت سخت بود، گفت 
من می روم و رفت. واقعاً هم نمی شود گفت اين ها 
مهم نبودند. شايد دليل انصراف من همين چيزهای 

ساده ای بود كه همديگر را تشديد كردند.
زيرورو كردم.  را  انتخاب رشته  دوسه روز دفترچة 
چارت واحدهای گرايش های مختلف پژوهشگری 

و نمونه سؤاالت هر درس از آن چارت را در اينترنت 
ديدم. می خواستم تکليفم روشن بشودكه در چهار 
ميخوانم؟  را  چه درس هايی  ليساني حدوداً  سال 
حتی مشخص كردم برای كنکور بر اساس ضرايب 
دفترچه درس بخوانم و دروس ديگری را كه ضريب 
نداشت كالً كنار گذاشتم. نه كالس، نه مشاور و 
يا  كند  ايجاد  رقابت  بخواهد  كه  فضايی  نه هيچ 
بهم استرس بدهد. می خواستم خودم برای خودم 
تصميم بگيرم و تنها كسی كه از اين موضوع خبر 

داشت دخترخاله ام بود.
»مرخصی«  گفتم  خانواده  به  تهران.  برگشتم 
گرفته ام و می خواهم كنکور انسانی بدهم. نگفتم 
تمام  همه چيز  و  داده ام  تحويل  را  خوابگاه  حتی 
بخوانم  درس  چراغ خاموش  مثالً  كه  آمدم  است! 
و به فاميل هم نگويم تهرانم؛ ولی همين كه پايم 
به تهران رسيد، پسرعمة جوان 23ساله ام تصادف 
كرد و مرد. خواهرش دوست و هم سن خودم بود. 
نمی توانستم در آن وضع تنهايش بگذارم. به خودم 

آمدم، يک ماه گذشت و هيچ چيز نخوانده بودم.
اتفاقات اين مدلی زياد افتاد. دوسه شب مانده به 
كنکور درصدهايم 20درصد افت كرد. يادم هست از 
ته قلبم ترسيدم و نشستم سر نماز زار زدم كه خدايا 
من انصراف دادم. آبرويم می رود اگر قبول نشوم. به 
هر حال تنهايی تصميم گرفته بودم و وقتی قضيه 
يک راز باشد، نمی توانی انتظار حمايت يا همدردی 
از كسی داشته باشی. همان استرس كلی گند زد 
به رتبه ام. بر اساس آزمون های سنجش قرار بود زير 
1000 بشوم، ولی رتبه ام به آن خوبی نشد. هرچند 
همان انتخاب اولم قبول شدم و ماندم تهران. بی 

كالس كنکور، بی بوق وكرنا، بی حمايت ديگران.
آوردم.  يادداشتم  آخر  قصد،  از  را  بوق وكرنا  اين 
رتبه ها كه آمد همه گفتند حقوق بزن، روان شناسی 
بزن، مديريت بزن. همه از كار و پول و درآمد و 
پرستيژ گفتند. فکر می كنيد وسوسه نشدم؟ من كه 
با 12000 رفته بودم رياضی سراسری روزانه، حاال 
رتبه ام 1000 بود. می شد به جبران همة تحقيرهای 
دو سال گذشته يک رشتة خوب بروم؛ اما زنگ زدم 
استاد جمعيت شناسی ام و گفت يادت هست چرا 

برگشتی؟
يادآوری اش مهم بود. خيلی مهم بود. حاال بعد شش 
سال هنوز هر سال روز معلم بهش پيغام می دهم و 
تشکر می كنم. بايد يادم می افتاد تنفر خالی از يک 
رشته كافی نيست و مهم تر آنکه بتوانم ساعت ها 
زمان بگذارم پای يک رشتة ديگر و نااميد نشوم. از 
جمعيت شناسی نااميد نمی شدم. از كار طوالنی اش 
خسته می شدم، اما مسخره كردن ديگران را ديگر 

نمی شنيدم. استادم كه تلفن را قطع كرد، اين بار 
برعکس روزی كه به خواهر عاقل بزرگ ترم گفتم 
هر رشته ای به نظرت خوب بود بزن، رفتم، فرم 
انتخاب رشته را برداشتم و خودم كد پژوهشگری 
دانشگاه تهران را زدم در اولين خانة جدول، اولين 

انتخاب.
هم  هنوز  می خوانم.  جمعيت شناسی  ارشد  حاال 
بيهوده،  كتاب های  دانشگاه،  محيط  از  روز  هر 
كاغذبازی های الکی و از استادها خسته می شوم. 
هنوز هم رشتة ما كار و درآمد آن چنانی ندارد؛ اما 
ازطرفی از خودم می پرسم مگر بقية رشته ها دارند؟ 
به خودم يادآوری می كنم كه حتی اگر بقية رشته ها 
كار داشته باشند هم، من اخالقش را ندارم تا مثل 
آن متصدی بانک هر روز به اميد حقوق آخر ماه، 

ساعت ها كار روتين انجام بدهم.
برگشتم تهران پيش خانواده ام. برايم مهم بود در 
لحظه های سخت زندگی ام كنارم باشند و خدا را 
باشم.  كنارشان  و  بشوم  قبول  توانستم  كه  شکر 
هجده سالگی، سن مناسبی برای انتخاب رشته نبود. 
من در آن سن، »ه« را از »ب« تشخيص نمی دادم. 
حتی واقعاً تا دو سال بعدش، هنوز نفهميده بودم 
آن قدر به خانواده ام وابسته ام. ما نه خيلی درددل 
كجا  از  محبت.  ابراز  خيلی  حتی  نه  می كرديم 
می فهميدم آن قدر به حضور پدرم، حتی وقتی نمرة 

كم می گيرم، وابسته ام؟
شما هم نمی توانيد خيلی سنجيده و دقيق همة 
اتفاقات آينده را پيش بينی كنيد. الزمة تصميم و 
شناخت اين است كه كمی پيش برويم و دستمان 
بيايد از چی خوش حال می شويم و از چی ناراحت؟ 
پيشنهاد من برای انتخاب رشته فقط اين است كه 
وارد  بهتان  كه  استرسی  و  كنکور  كالس های  از 
می شود، دوری كنيد. اين حجم تنش فقط شما 
را از شناخت خودتان و عاليقتان دورتر می كند. 
ازطرفی از اين جو تازه مدشدة خيلی ضددانشگاه 
برای  درستی  سن  هجده سالگی  باشيد.  دور  هم 
واردشدن به جامعه نيست. بدون تخصص، بدون 
بلوغ و بدون هنر ارتباط گرفتن، اگر وسط جامعه 
قرار بگيريد، فقط سرخورده تر خواهيد شد. دانشگاه 
با همه بدی هايش به شما زمان می دهد تا بفهميد 
چرا ازش بدتان می آيد و از آن مهم تر چه توانايی و 

جايگزين ديگری برايش داريد؟
خالصه كه وقتی داريد دليل و منطق می چينيد تا 
مهندس دريا بشويد يا برويد دانشگاه امام صادق)ع( 
برای بورسية كانادا، در همان لحظه به اين فکر كنيد 
كه ممکن است همة اين ها خيالی دور و خنده دار 

باشد. آدم ها با يک فرمول به رضايت نمی رسند...
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مزون عزيز من
 پرند پری

اين طوری شروع شد كه به من گفتند: يه رشته ای بخون كه كار داشته باشه. 
گفتم: خب چه رشته ای كار داره؟ 

گفتند: حسابداری، مديريت، آی تی، اقتصاد و...
گفتم: آخه دوست ندارم!

گفتند: چی دوست داری؟ 
گفتم: نقاشی، ادبيات، طراحی لباس 

خنديدند و گفتند: اينا رشته نيست، اينا خاله بازيه 
من هم اقتصاد خواندم! 

هيچکس به من نگفت اقتصاد می خوانی بخوان، كار دارد اما شرط معدل هم دارد. 
هيچ كس نگفت االن كار دارد، نه چهار سال بعد كه درست تمام شده باشد. چهار 
سال گذشت، من با معدل شانزده فارغ التحصيل شدم؛ ولی بانک ها افراد را با معدل 

هجده به باال استخدام می كردند! 
كلی آبروريزی شد كه آخر معدل شانزده هم شد معدل؟

و من استخدام نشدم...
تصميــم گرفتم خودم براي خودم كاری كنم. پس يک هفته پشــتِ هم روزنامه 
خريدم. صبح ها زنگ زدم، عصرها رفتم مصاحبه. برای امنيت تنها كسی را كه پاية 
من بود می بردم. مادربزرگم. او خياطی را يادم داده بود و موافق كار در مزون هم بود. 
من بعد از يک هفته استخدام شدم؛ تو يک مزون معروف مانتو. خيلی خوش حال 
بودم تا وقتی كه بعد از شش ماه همه فهميدند كجا كار می كنم. همه گفتند: »وای 

چهار سال درس خوندی كه حاال خياط شی؟«
هی گفتند و گفتند و گفتند تا آخر شوهرعمه ام گفت: »با دوستم صحبت كردم بری 
شركتشون برای مصاحبه كه قشنگ مثل خانوما كارمند باشی! بيمه باشی. پرستيژ 

داشته باشی. خياطی چيه؟«
خالصه من با پارتی استخدام شدم... 

نه از من مدرک خواستند، نه معدل ، نه ورد و نه اكسل. من هم هر روز سر ساعت 
مشخصی رفتم سر كار، پشت يک ميز نشستم، سر يک ساعت مشخص برگشتم، 
مثل جنازه خوابيدم. باز فردايش تکرار همان ها تا اينکه... دو ســال بعدش تعديل 

نيرو شدم!
چون وضع اقتصاد خراب شد، پروژه نبود و هزار تا چون ديگر. تعديل نيرو يا به قول 
دوســتانم اخراج مؤدبانه. به يک تعديلی چه می دهند؟ عيدی و سنوات و پاداش، 
همه را دادند. من هم گرفتم. ولی يک جا همه را دادم برای قســط تا قرعه كشــی 
خانوادگی ای كه اسمم را نوشته بودم تسويه كنم. چرا؟ چون نمی دانستم كی دوباره 

كار پيدا می كنم و نمی خواستم قسط هايم عقب بيفتند.
حاال دوباره بيکار و بی پول و حسرت زده، پشيمان بودم كه چرا كار توی مزون را ول 
كردم؟ مزونی كه آنجا برای خودم پادشاهی می كردم. همانی بودم كه می خواستم. 
تکراری نبود. شــاد بودم. هنرمند بودم. هر روز چيزهای جديد ياد گرفته بودم و 

همانی بودم كه خودم دوست داشتم.
زندگی يعنی كه خودت باشی. شبيه آرزوهايت باشی. نقاشی خواندن از دلم بيرون 
نمی رفت. آرزوهايت از دلت بيرون نمی روند اگر واقعاً آرزو باشند. پس شروع كردم 
به درس خواندن تا نقاشی بخوانم در دانشگاه تهران و آن كسی باشم كه خودم دلم 
می خواهد، نه آن كسی كه بقيه تجويز می كنند. حاال آينده خيلی مشخص نيست 

و من هم در اين راه تنها هستم؛ ولی برنده ام. چون دنبال آرزوهای خودم هستم....

چگونه مترجم شدم!
 رویا پورآذر

مثل همة هم كالسی های نسل خودم و حتی نسل قبل و بعد، 
موفقيت تحصيلی برايم فقط يک معنا داشت: قبولی در رشتة 
پزشکی، دندان پزشــکی يا داروسازی. برای من و خانواده ام 
مدرســه مهم بود و چون مدرســه ای كه از بچگی انتخاب 
كرده بوديم، در دبيرســتان فقط گرايش تجربی داشــت، با 
وجود عالقة بسيارم به ادبيات و علوم انسانی، ديپلم تجربی 
گرفتم. پدرم با اين باور بزرگم كرده بودند كه دخترها حتماً 
بايد درس بخوانند و اســتقالل مالی داشته باشند، بعد وارد 
زندگی مشترک شــوند؛ وگرنه استقالل فکری هم نخواهند 
داشت. دانشــگاه ها به خاطر انقالب فرهنگی تعطيل بودند؛ 
ولی از مهرماه سال آخر دبيرستان زمزمه هايی بود كه سال 
آينده كنکور برگزار می شــود و ما می بايســت با اين فرض 
خودمان را آماده نگه می داشــتيم. زمــان ما فقط يک نفر 
توی كالس شاگرداول بود و معدلش نوزده به باال. من هميشه 
معدلــم حدود هفــده بود. يک بار هم به هجده رســيد كه 
خيلــی هم ماية افتخار خودم و هم خانواده ام بودم. منظورم 
اين اســت كه فشار درســی مثل االن نبود. باالخره كنکور 
فقط در رشــته های پزشکی و پيراپزشکی برگزار شد. حتی 
علوم پايه هم در كار نبود. فيزيوتراپی دانشــگاه تهران قبول 
شــدم و با خوش حالی، سال 61 درس را شروع كردم. سال 
بعدش كه دانشــکده های ديگر هم باز شدند، خيلی وسوسه 
شدم تغيير رشــته بدهم به ادبيات فارسی يا ادبيات عرب. 
پدرم مخالف بودند. بغل بغل برايم ديوان شعر می خريدند و 
می گفتند حاال كه فيزيوتراپی را هم دوســت داری، ادبيات 
را خــودت در خانه بخوان. بعد از ســه ترم به دليل ازدواج و 
همراهی همسرم در رفتن به آمريکا برای ادامه تحصيلشان، 
درســم در ايران نيمــه كاره ماند. تو آمريکا، با فکر شــروع 
رشتة دندان پزشکی وارد رشــتة بيوشيمی شدم. چون بايد 
حدود شصت واحد پيش نياز می گذراندم تا بتوانم در كنکور 
دندان پزشــکی شــركت كنم. و آن شــصت واحد در رشتة 
بيوشيمی ارائه می شدند. بعد از سه ترم، كنکور دادم. نمر ه ام 
هــم بد نبود و احتمال گرفتــن پذيرش با توجه به معدل و 
نمرة تافلم بســيار بود. اما چون فرزند اولم به دنيا آمده بود 
و همســرم هم درسشان تمام شده بود، دوباره درس را رها 
كردم و برگشــتيم ايران. اينجا يک ترم ديگر فيزيوتراپی را 
ادامه دادم؛ چون همســرم از بورس دولتی اســتفاده كرده 
بودند، اجازه دادند دوباره برگردم سر كالس. خيلی سرخورده 
شــده بودم كه بعد از پنج سال هيچ مدركی دستم نيست. 
فرزند دومم كه به دنيا آمــد، تصميم گرفتم ترک تحصيل 
كنم. چون اصاًل ذوق وشوقی برای ادامه تحصيل خصوصاً در 
فضای بيمارستانی نداشــتم. روحيه ام را برای سروكله زدن 
با بچه های بيمار و مجروح های جنگی كاماًل از دســت داده 
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هميشه دوست داشتم معمار شوم، ولی به دليل موضوعاتی، برخالف ميلم وارد رشتة 
مهندسی برق شــدم. درست است كه خيلی عالقه ای به رشته ام نداشتم، ولی قرار 
نيست زندگی هميشه به كام آدم باشد. عالقه به برق را خودم در خودم ايجاد كردم. 

بعد هم گشتم تا بازار كار رشته ام را پيدا كنم.
خيلی زود متوجه شدم دانشگاه جايی نيست كه كاركردن در اين رشته را يادم بدهد. 
بعدها متوجه شدم ارتباط دانشگاه با صنعت حداقل در رشته های مهندسی آن قدر 
ضعيف اســت كه عمالً وقتی از دانشگاه خارج بشوی، هيچ جايی در بازار كار نداری. 
دانشــگاه را كه تمام كردم تازه افتادم دنبال يادگيری؛ از نرم افزار گرفته تا خواندن 

نقشه های برقی و آشنايی با لوازم الکتريکی.
اگر برمی گشــتم به دوران دانشــگاه، به جای زمان های زيادی كه صرف يادگرفتن 
درس ها و حساســيت روی نمره های باال داشتم، سعی می كردم درس ها را بيشتر 
به صورت عملی ياد بگيرم، در بازارهای مربوط به رشته ام بچرخم و بيشتر توی اينترنت 

دنبال مدارهای عملی و اشکاالت كارشان بگردم. 
يادم است بعضی سؤال هايی كه در مغازه های الکترونيکی از فروشنده ها می پرسيدم، 
باعث لبخند تمسخرآميز روی لب آن ها می شد. حتی يک بار يکی از فروشنده ها گفت: 
»بهتر نيســت با يه آقا بياييد خريد كه موضوعات پايه ای الکترونيک رو بدونه؟ چه 

اصراری داريد توی رشته هايی تحصيل كنيد كه برای آقايونه؟ بريد نقاشی بخونيد.«
برای ارشد تغيير رشته دادم و مهندسی معماری، رشته ای را كه به آن عالقه داشتم، 

خواندم. بعد از آن، وارد كار ساخت وساز شدم.
وقتی وارد محيط كار می شدم هيچ خانمی آنجا نبود. گاهی اوقات كه در ساختمان 
در حال صحبت كردن با كارگر ها يا پيمانکارهای متفاوت بودم، متوجه می شدم كه 
مردم در خيابان می ايستند و برای مدتی با تعجب به من نگاه می كنند؛ ولی با خودم 

می گفتم باالخره مردم هم عادت می كنند و بايد صبر كرد. 
نگاه جنسيتی برای شغل هايی كه انتخاب می كردم هميشه وجود داشت؛ البته من از 
پشتيبانی خانواده ام برخوردار بودم و آن ها به خوبی درک می كردند كه محيط كار من 
مردانه است. مهم است كه بدانند تماس های تو بيشتر با آقايان است يا همکارهايت 
مرد هستند يا پيش می آيد دير به خانه برگردی. مهم است كه هم با اين مسائل كنار 
بيايند و هم در مواقعی كه به هر دليلی، فشار آن محيط روی آدم زياد است، راهنمايی 

و حمايتت كنند.
در قدم بعدی كارگاهم را در رشــتة هنرهای چوبی و رزينی راه انداختم، معماری 

داخلی را آموختم و به آن عالقه مند شدم. االن در حال تجهيز كارگاه برق هستم. 
درست است كه عالقه در انتخاب رشته مهم هست، ولی مهم ترين نيست. مهم ترين 
موضوع پشتکار هســت. اين رشته نيست كه به آدمهای بزرگ شخصيت می دهد. 
آدم های بزرگ هر جا و در هر موقعيتی كه باشند كارهای بزرگ می كنند. كارهای 
بزرگ هميشــه در اندازه ها معنا نمی شــوند. گاهی نوشتن مقاله، ساخت يک آجر 
بی نقص، ســاخت يک مجســمه و گاهی ياددادن مدل زندگی ســالم به بچه های 

دبستانی می شود بزرگ ترين كار آدم.

بودم. با وجود مخالفت جدی خانواده ام درس را رها كردم و 
با همان روحية داغون نشستم توی خانه و سرگرم بچه داری 
شدم. بعد از دوسه سال همسرم پافشاری كردند كه برگردم 
دانشــگاه؛ ولی اصاًل حوصلة فيزيوتراپی را نداشتم. تصميم 
گرفتم ادبيات فارســی بخوانم كه فهميدم طبق ضوابط آن 
ســال ها بايد دوباره ديپلم ادبی بگيرم و كنکور بدهم. برای 
رشتة ادبيات انگليسی می شد با هر ديپلمی اقدام كرد. برای 
همين هم ســال 68 دوباره از صفر ادبيات انگليســی را در 
دانشگاه شهيد بهشــتی شروع كردم. كارشناسی ارشد را در 
دانشگاه تهران خواندم و بعد، تالشی هم كردم كه دكتری را 
در آمريکا شروع كنم، ولی به داليل مختلف تصميمم عوض 
شد. هرقدر صبر كردم در دانشگاه های دولتی ايران دكترای 
ادبيات انگليسی برگزار شود، خبری نمی شد. از ترس اينکه 
هرچه خواندم يادم نرود، فکر كردم يک كتاب ترجمه كنم. 
بيشــتر بچه های ادبيات انگليسی فکر می كردند بايد استاد 
دانشــگاه بشــوند كه در تهران با مدرک كارشناسی ارشــد 
امکان نداشت. حق التدريسی هم به خاطر حقوق كمش واقعاً 

مسخره بود و هست.
 هميشــه رفتن به مدرسه و دانشگاه برايم لذت داشت. مثل 
همــه از امتحان بدم می آمد، ســر خيلی از كالس ها كالفه 
می شــدم يا حوصلة بعضی درس ها را نداشــتم. ولی نفس 
درس خوانــدن،  بودن با بچه ها و معلم ها، آشــنايی با آدم ها 
و حرف ها و كتاب های جديد برايم خيلی جذاب بود. آدمی 
نبودم و نيستم كه منظم برای خودم برنامة مطالعاتی بريزم. 
فضای تحصيل مجبورم می كرد به خواندن. ســراغ موضوع 
دلخواهم رفتم و ســه چهار سال برای ترجمة كتاب باختين 
وقت گذاشــتم. به فکر تغيير رشته افتادم و ادبيات نمايشی 
را انتخاب كردم كه به رشــتة اصلــی و عالقه ام نزديک بود. 
دانشگاه هنر تهران قبول شدم و سه سال خيلی لذت بخش 
را با هم كالســی هايی كه هم ســن بچه های خــودم بودند، 
گذراندم. سالی كه كنکور دكترای پژوهش هنر می خواستم 
بدهم، دانشــگاه های دولتی هم دكترای ادبيات انگليســی 
گذاشــتند و هر دو كنکور را با هم دادم. برای پژوهش هنر 
همــراه هفده نفر ديگر به مصاحبة دانشــگاه تربيت مدرس 
دعوت شــدم كه قبول نشدم؛ ولی دكترای ادبيات انگليسی 
شــهيد بهشــتی قبول شــدم و دورة دكتری را هم زمان با 
دكتری فرزند اولم شروع كردم. باالخره سال 94 دفاع كردم. 
در اين مــدت به ترجمه خيلی عالقه مند شــدم و تصميم 

گرفتم آن را ادامه بدهم. 
اگر به هجده ســالگی ام برمی گشــتم احتماالً بازهم همين 
كارهــا را می كردم. امــا به بچه های خودم هميشــه گفتم 
وقتی می خواهيد رشتة تحصيلی انتخاب كنيد بايد به شغل 
آينده تــان فکر كنيد و به نظرم بچه هــای ما هنوز كمتر اين 

مسئله را جدی می گيرند.     

روايت
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 ترمه كیانی

1. طعم استقالل از دور!
شايد باورش برايتان سخت باشد؛ ولی من از بچگی 
دوست داشتم دانشگاهم شهرستان باشد! حاال برايتان 
می گويم چرا باورش سخت است؛ چون من تک فرزندم 

و اين عالقه چالشی بزرگ محسوب می شود.
تــا قبل از دبيرســتان مطمئن بودم يــا كامپيوتر 
می خوانم يــا برق الکترونيک. حاال مانده بودم بروم 
رشتة رياضی يا هنرستان. رياضی و فيزيکم بد نبود؛ 
ازطرفی اطرافيانم مدام می گفتند: »نههه، هنرستان 
چراااا؟« و امثال اين هــا. ادامه اش را خودتان حتماً 
حــدس می زنيد، بله رفتم رشــتة رياضی. اما بعد 
كم كم عالقه ام به رشته هايی كه گفتم كم رنگ شد. 
از ته دلم دوستشان داشتم، ولی آن قدر حرف زدند 
و گفتند: »فکر كردی بری دانشگاه تو همون رشته 
كار پيدا می كنی، اصاًل كار نيســت، اگه می خوای 
به جايی برســی بايد پارتی داشته باشی، بيرون رو 
نگاه پر از ليسانسای بيکاره، هركی هم به هر جايی 
رسيده پارتی داشته.« اين شد كه ديگر رشته اصاًل 
برايم مهم نبود؛ چون طبق گفته های افراد بســيار 
باتجربة اطرافم دانشگاه كشک، ولی داشتن مدرک 

ليسانس يکی از واجبات بود.
خب حاال ديگر من دو گزينه بيشتر نداشتم، تالش 
برای دانشــگاه های تهران و در مقابل دانشگاه های 
شهرستان؛ البته شهرستان های دور نه، فقط نزديک. 

آن قدر نااميد رفتم كنکور دادم كه خدا می داند.
بله همان طور كه باز حدس می زنيد من شهرستان 

قبول شدم، آن هم رشتة آمار و كاربردها.
رشته اي كه فقط از روی اسمش حدس هايی می زدم 
كه چه باشــد؛ ولی خيلی درباره اش نمی دانســتم. 
كسی در اقوام علوم پايه نرفته بود. در دبيرستان هم 
كه همه از آمار و احتمال بدشــان می آمد؛ ولی من 
برعکس دوستش داشتم، جسته گريخته می شنيدم 

كه رشتة سختی هست. 
ولی در كل خوش حال بودم به خاطر شهرستان رفتن 
كه البته يک روز بيشتر دوام نداشت؛ دوباره سروكلة 
باتجربه ها بيرون زد. زنــگ می زدند برای تبريک، 
ولی به جای شادباش دادن، ناراحت باش می دادن و 
هركــدام به نوبت كوله باری از ترس و تجربه را پرت 
می كردند روی من. جوری شده بود كه از شهريور 
تا مهر كاســة چه كنم چه كنم دستم گرفته بودم 
كه فالنی می گفت »حواســت نباشه، مرغ رو از تو 
قابلمــه ت دزديدن، بپا يه وقــت چيزميز نريزن تو 
غذات، آمــار؟ همونا كه ميرن در خونة مردم؟ افت 
تحصيلی اولين چيزيــه كه تو خوابگاه دامن گيرت 
می شه، از اين به بعد حواسمون باشه آمارمون رو در 

نياری )ها ها ها! نمی دانم منشأ اين همه نمک كجا 
بود(، وای رفيق ناباب تو شهر غريب، می دونی چقدر 
ســخته تو خوابگاه موندن؟ تو عمراً تحمل كنی به 

هفته نکشيده با گريه برمی گردی.« 
ناگفتــه نماند كه پدرم يکــی از طرف دارهای اين 
جملة آخری بود و مشــتاق بود صحنة با گريه به 
خانه برگشتن را هرچه زودتر ببيند. حق هم داشت. 
برايش سخت بود شهرستان بروم. می گفت: »ااّلوباّل 
آزاد نــه، ولی دولتــی هرچی بود مــی ذارم حتی 
شهرســتان.« خب مرده و حرفــش؛ پس چاره ای 
نداشت جز همراهی. اما مادرم هم خيلی خوش حال 
بود از قبول شــدنم، چون واقعاً احســاس می كرد 
از دبيرســتان به آينده نااميدم و شــايد اصاًل قيد 
دانشگاه را بزنم، و هم بيش از حد نگران و ناراحت 
از شهرســتان رفتنم؛ چون اطرافيان برای او هم كم 
نگذاشته بودند و به هر روشی كه می توانستند توی 

دلش را حسابی خالی كرده بودند. 
خالصه روز ثبت نام رسيد و قرار بود از آنچه كاشته 

بودم ديدن كنم. از استرسم برايتان نگويم! 
ديدن دانشگاه اصاًل چنگی به دلم نزد و بدتر از آن 
ديدن خوابگاه بود. چشــمتان روز بد نبيند. طوری 
شد كه آن كاســة چه كنم چه كنم را می كوبيدم 
تو ســرم و توی دلم می گفتــم: »آخه آبت كم بود 
يا نونت؟ خوشــی زده بود زير دلت؟ آرزوی زندگی 

مستقلت و جدايی از خانواده ت چی بود آخه؟«
يک اتاق حدوداً پانزده متری با شش تخت. يکی از 
توصيه هايی كه بهم شده بود اين بود كه تخت باال را 
بگيرم. پريدم اسمم را نوشتم روی تخت و بعد سريع 
رفتم بيرون تو ماشــين و بيــن راه تصميم قطعی 

گرفتم كه به ماه نکشيده حتماً انصراف می دهم. 
يک هفته وقت داشتم كه خودم را جمع وجور كنم. 
جمع وجور كه نشدم هيچ، جوری مريض شده بودم 
و تب داشتم كه اصاًل به فکرم نمی رسيد برای آنجا 
به چه چيزهايي نيــاز دارم. طوری بود كه روز اول 
فقط يک كيسة پر از دارو توی كيفم بود و چمدانم 

را هم با چهار تا وسيلة غيرضروری پر كردم.
 خيلی از بچه ها از شــب قبل رفته بودند، بعد من 
كه آن همه دوست داشتم مدتی در خوابگاه زندگی 
كنم، تا دقيقة آخر داشــتم در تهران وقت كشــی 
می كــردم. حتی يادم می آيد تــا بند كفش هايم را 
بســتم، كلی طول دادم؛ حتی شل بستم كه وسط 

راه باز شود و مجبور شوم دوباره ببندم.

2. زندگی جديد خوابگاهی از نزديک...
باالخره رسيديم. روز اول برای جديدالورودها جشن 
می گيرند كه اصاًل اســمش هم همين بود: جشن 
جديدالورودها. جشن حوصله سربری بود. شايد هم 
چون مريض بودم، اين طوری احســاس می كردم. 

عصر همان روز اولين كالســمان شــروع می شد و 
من هنوز خيلی با بچه ها دوست نشده بودم. كالس 
تمام شــد و آمديم خوابگاه. خيلی خســته بودم، 
می خواستم بروم روی تختم كه متوجه شدم يکی 
از تخت هــای باال حفاظ ندارد! بله آن، همان تخت 
من بود كه حفاظ نداشــت و وحشتناک بود؛ چون 
من معموالً در خواب زياد تکان می خوردم، چيزی 
تو مايه های آفتاب باالنس و نداشتن محافظ مساوی 
بود با ســقوط بنده از آن باال و حتمی بودن مرگم. 
خيلی طلبکارانه رفتم در اتاق مســئول خوابگاه را 
زدم و گفتم تخت من حفاظ ندارد؛ البته اتاق پر بود 
از بچه ها و شکايت های بدتر. در كمال آرامش گفت: 
»تا آخر هفته می گيم بيان درســت كنن.« گفتم: 
»چی؟ پس من چطوری بخوابم؟« گفت: »زمين.« 
و ديگر به هيچ كدام از حرف های من توجهی نکرد. 
انتظار هم نداشــتم گوش كنند. خوبی تجربه هايی 
كه بهم داده بودند اين بود كه »خيلی حرص نخور، 
اگر مشــکلت رو گفتی و كسی گوش نکرد، بعدش 
به طور منظم روزی سه يا چهار بار اصرار كن، يه ماه 
ديگه شايد كارت درست بشه، ولی بايد صبر كنی.« 
چسب، آن هم از هر مدلش، يکی از عمده چيزهايی 
هست كه هيچ وقت از خودم جدا نمی كنم. چسب 
نواری بزرگم را برداشتم كه جای حفاظ چسب كاری 
كنم كه الاقل قبل از سقوط گير كنم به آن و بيدار 
شوم. وقتی داشــتم از نردبان باال می رفتم در دلم 
می گفتم: »ترمه خانوم، وضعت رو ببين لذت ببر.« 
و بعد آن قدر خسته بودم كه بيهوش شدم. اصاًل آن 
شب وقت نشد با بچه ها آشنا بشوم. البته آن هفته 
اصاًل حوصله نداشتم حرف بزنم، درست حسابی هم 
غذا نمی خوردم. فقط كالس می رفتم و بعد به عنوان 
تماشــاچی می نشستم روی تختم و نگاه می كردم. 
آخرسر، خودكار و كاغذ برداشتم و هرچه الزم بود 
برای يک ماه نوشتم. بعد هم برگشتم تهران. آن يک 
ماه هم برای انصراف بود تا كارنامه های سبز بيايد. 

برگشــتم خانه و الکی خودم را خوش حال نشــان 
دادم. ولــی موقع تعريف از آن يک هفته كلی گريه 
كردم كه »دستشويی بو می ده، غذاهای سلف خوب 
نيســت، صدا هست، تخت باال خيلی گرمه، حفاظ 
ندارم، رشــته م به هيچ دردی نمی خوره، بچه ها رو 
نمی شناسم، حتی يه قفســه نداره ظرفا رو بذارم، 
آشپزخونه چاهش همش می گيره، يه آشپزخونه و 
صد نفر آخه؟« آن قدر ننه من غريبم بازی درآوردم كه 
آخر ســر مادربزرگم من را كنار كشيد و گفت اين 
هفته كه می روی مرد باش و زندگی كن. راســت 
می گفــت. من خودم می خواســتم اين ها را تجربه 
كنــم. فقط اين ها كمی واقعی تــر از آن چيزهايی 
بودند كه در فيلم ها ديده بودم. ديگر حرف نزدم و 
فقــط رفتم چيزهايی را كه الزم بود خريدم. مادرم 

اين بار نگران تر از هفتة اول راهی ام كرد؛ ولی پدرم 
خوش حال تر، فکر می كرد هفتة ديگر با خبر انصراف 

برمی گردم. 
دوباره رفتم خوابگاه. ســعی كــردم با بقيه ارتباط 
برقــرار كنــم و در كارها با آن ها همــکاری كنم. 
بچه هــای اتاق تعجب كرده بودند كه چطور شــد 
يکهو آن قدر عوض شــدی. الکی گفتم هفتة پيش 
كه ديديد خيلی مريض بودم؛ ولی راستش فقط و 
فقط حرف مادربزرگم ساكتم كرده بود و باعث شد 

تغييرات را قبول كنم. 
كمی بيشتر حواســم را جمع كردم و ديدم تا آخر 
ماه حرفی از دزدی نشــد توی خوابگاه، كسی هم 
چيزی توی غذايم نريخت، بچه های اتاقمان هم كه 
اتفاقاً هم رشــته ای بوديم، ناباب نبودند، معتاد هم 
نبودند؛ فقط اخالق ها خيلی فرق داشت. ولی با هم 
خوب بوديم. جوری كه مســئول خوابگاه از صدای 

خنده هايمان شاكی بود. 
چشم به هم زديم، نزديک امتحان ها شد. با بچه های 
اتاق دعوايم شد. البته فقط اتاق ما اين طوری نشد، 
همة اتاق هــای خوابگاه اين اتفاق برايشــان افتاد. 
جالــب بود و آنجا بود كه فهميدم اســترس آدم را 
كم طاقت تر می كنــد. در كل همه ترم اولی بوديم و 
زندگی خوابگاهی برايمان تازه بود. پس دعوا و بحث 
و اختالف نظر طبيعی بود بايد با آن می ســاختيم؛ 

البته چاره ای هم نبود. 
از اتفاق هايــی كه من را از آن ها ترســانده بودند، 
متأســفانه فقط افت تحصيلی  پيــش آمد. آن هم 
چون ترم اول سختی های زندگی خوابگاهی، شهر و 
محيط جديد دانشگاه و دوری خانواده خيلی بيشتر 
بود و جايی برای درس ها نمی گذاشــت. خالصه با 

يک معدل داغون، آن ترم را از سر گذراندم.
ترم های بعد قلق كار دستمان آمده بود. كلی ازنظر 
اخالقی و رفتاری فرق كــرده بوديم. در طول ترم 
كمی درس می خوانديم، شهر را بيشتر می شناختيم، 
بازار و مركز خريد پيدا كرده بوديم، با ترم بااليی های 
رشته مان بيشتر دوست شده بوديم و كلی آن ها به 
ما كمک كردند و خالصه خيلی بهتر شد. طوری كه 

معدلم از ترم دوم به بعد واقعاً خوب شده بود.
ياد گرفته بوديم؛ نه اينکه صرفاً عادت كرده باشيم. 
ياد گرفتيم برای مشــکالت راه پيدا كنيم. بعضی 
وقت هــا هم تحمل كنيم. ســختی های خوابگاه و 
وضعيتش حاال خيلی مهم نبــود. چون ياد گرفته 
بوديــم برای رفاهمــان، خودمان تــالش كنيم و 
نگذاريم سخت بگذرد. يادم می آيد يک هفته مجبور 
شــديم سه بار اسباب كشی كنيم تا يک جای بهتر 
گيرمان بيايد. يعنی می گويم ســختی هايش را به 

جان می خريديم.
مهم تر از اين ها ياد گرفتيم همديگر را مسخره نکنيم 

و بيشــتر از قدرت دركمان اســتفاده كنيم؛ درک 
حال ديگران و آزارندادنشــان. زندگی با آدم هايی 
با فرهنگ های مختلف و بــا عادت های مختلف تر 
چيز های خيلی جديدی به آدم ياد می دهد و بعد از 
مدتی جالب می شود. هنوز هم می گويم سخت بود، 
يکی كثيف بود يکی تميز. حتی بعضی ها وسواس 
هم داشتند. يکی شلخته يکی مرتب، يکی ولخرج 
يکی خسيس، يکی هم اقتصادی، يکی بداخالق بود 
يکی خيلی مهربان و... . خالصه فضا برای يادگيری 
كامــاًل حاصل خيز بود، فقــط كافی بــود بکارم. 
مخصوصــاً برای من كه كمتر شــده بود از نزديک 
با آدم های مختلف زندگی كنم. يک جورهايی برايم 

سرمايه شده بود، سرماية اجتماعی.
همة اين هايی كه گفتم باعث شــد به توانايی هايم 
و درس اميدوارتر بشــوم. ولی فقط درس، نه آيندة 
شغلی . حتی در دانشگاهمان هم هيچ حرفی دربارة 
آيندة شــغلی نمی شــد و همه بابت آيندة كاری 
نااميدترم می كردند و كاًل به نظر همه رشــتة آمار 

مزخرف بود.

3. مهمان شدن در دانشگاه تهران
ديگر پدرم كاماًل از انصراف من نااميد شــده بود و 
اصرار كرد كه نامة مهمانی به دانشــگاه های تهران 
بدهم. همه می گفتند هيچ فايده ای ندارد؛ ولی پدرم 
اصرار داشت كه من تو را می آورم تهران. من هم از 

همه جا بی خبر گفتم باشد نامه می دهم. 
تابســتان سرگرم كالس های فتوشــاپ و گرافيک 
بودم. واقعاً از آيندة رشــته ام خبر نداشــتم و طبق 
گفته های همة عزيزان يک چيزی توی گوشم رفته 
بود كه رشته و كار و... هيچ ربطی به هم ندارند. پس 
بايد می رفتم دنبال پيداكردن مهارت های مختلف. 
هرچــه از آن نــان دربيايد. بد پيــش نرفتم. ولی 
فاصله ای كه با دانشگاه رفتن بينش می افتاد نگرانم 

كرده بود. آدم از يک دقيقة بعدش خبر ندارد. 
 15 شهريور شد و پدرم گفت بفرما دانشگاه تهران 
درســت شد. من با دهن كاماًل باز كه كم مانده بود 
سکته كنم، گفتم:  » هان؟«؛ كل تابستان پيگير كار 

من بود و اصاًل خبر نداشتم. 
تازه قلق آن دانشــگاه دستم آمده بود كه دانشگاه 

تهران را گذاشتند در كاسه ام.
با سالم و صلوات وارد دانشگاه شدم ولی اصاًل متوجه 
نبودم وارد كجا شــدم. دانشــگاه تهران قوی ترين 
دانشــکدة علوم پايه را داشت؛ ترم سوم درس های 
تخصصی شــروع می شد، ولی من اصاًل آمادگی اش 
را نداشتم. شايد بيشتر به خاطر محيط جديدی بود 
كه واردش شــده بودم. آن قدر گيج بودم كه انگار 
ترم اولم بود. پيدا كردن دوســت توی يک دانشگاه 
غريب، آن هم از ترم های وسط، مثل پيداكردن آب  اه 
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راستش را بخواهيد من نمی توانستم زير بار پارتی 
بروم. آن هم اين مدلــی اش كه فقط تاريخ تولدم را 
پرسيدند. كلی كامپيوتر و نرم افزار و آمار و تحليل 
پــروژه ياد گرفته بودم كه برای كار اســتفاده كنم 
تا خودم باشم نه اين! مغرور نبودم، ولی شخصيتم 
برايم مهم بود و البد وقتی اين طوری راحت گفتند 
بيا حتماً همين طوری راحت هم می گفتند الزمت 

نداريم و برو.
انگار روزهای خوشم با دانشگاه تمام شد. پدرم مطلقاً 
راضی نبود جايی به جز بانک و شركت دولتی برای 
كار بروم. آزمون استخدامی تقريباً سالی يک بار يا 
دو بار برگزار می شود. همة دوستانم سر كار رفتند، 
البته نه دولتی. بعضی هايشان مربوط به رشته مان 
يعنی آمار، بعضی ها هم كه عالقه نداشــتند دنبال 
كار ديگری رفته بودند. اين وســط فقط من بيکار 
بودم، تازه من از همه بيشتر هيجان كار و استقالل 

داشتم، اما ...  
باز بيکار ننشســتم. كالس زبان رفتم و فن ترجمه 
و بعــد از آن رفتــم دنبال يکی ديگــر از عاليقم 
يعنی الکترونيک. پرسان پرســان رســيدم به يکی 
از فنی حرفه ای هــا كه آموزش تعميــرات موبايل 
)باكالسش می شــود تکنسين موبايل( برای بانوان 
داشــت. تنها كسی كه رشــته اش هيچ ربطی به 
الکترونيک نداشــت، مــن بودم و اكثــر دخترها 
رشته شــان برق بــود. ولی كار من هــم بد نبود و 
اولين گروهی كــه موبايل تعمير كرد گروه ما بود. 
گروه هايمان دونفــری بود. آگهی مــی دادم برای 
تعمير و چند تا گوشــی هم تعمير كردم. ولی كار 
راحتی نبود. مخصوصاً كه هم پنهانی كار می كردم، 
هم اينکه من دختر بودم و مغازه و محل مشخصی 
برای كار نداشتم. نمايندگی های برند های مختلف 
تعميركار خانم می گرفتند، ولی مشکل اينجا بود كه 

پدر من راضی نبود.
حاال می خواهم ادامه تحصيل بدهم. البد می گوييد 
چرا از اول ادامه تحصيل ندادم؟ راستش در برنامه ام 
اولويت كار بود، بعد ادامه تحصيل، آن هم در رشتة 
خودم نه رشتة صنايع. ولی با توجه به شرايط فعلي 
بايد بــه اولويت دومم بپردازم. حــاال چرا صنايع؟ 
چون يکی از بخش های اصلی مهندســی صنايع، 
آمار اســت. درس های ديگرش را هم دوست دارم 
و چندان فاصله اي از آمــار ندارند. همان طور كه 
گفتم  در ايران هنوز به رشــتة آمار آن طور كه بايد 
اهميت داده نمی شــود. با وجود اين صنايع جايگاه 
خودش را پيدا كرده و خالصه می روم جلو تا ببينيم 

چه مي شود.

7. حرف آخر
خيلی از ماها درگير حوادث می شويم و مسيرمان 

تغيير می كند و چاره ای نيســت جز ايســتادگی و 
تحمل و پيداكردن مســير جديد. يکی از اســاتيد 
می گفتند »بايد مثل آب باشيد و انعطاف پذير، هر 
چقدر جلــوی آب را بگيريد، بازهم يک راهی پيدا 

می كند. همه بايد مثل آب باشيم.«
خيلی هــا را ديدم كه مسيرشــان را عوض كردند، 
انصراف دادند، ريســک كردنــد، مهاجرت كردند، 
پشيمان شدند، دوباره جلو رفتند، برگشتند و ... و 
پيشــرفت كردند؛ در مقابل آدم هايی كه ترسيدند 
و كنار كشــيدند و جرئت امتحان مسيرهای ديگر 
را نداشتند، هيچ چيز نشــدند. خيلی راه جلويمان 
هست و تا وقت هست بايد استفاده كنيم و تا وقتی 

زنده هستيم؛ حتی اگر صد سالمان باشد.
 اين تفکــرات كه اينجا هيچ چيز نمی شــود، آنجا 
هيچ چيــز نمی شــوی، ايــن كار را بکنی بدبخت 
می شــوی و ... را بهتر اســت گوش نکنيم؛ چون 
چيزی جز پوچــی ندارد. راه خودمان را برويم. كاًل 
بايد از همة حرف هايی كه می شنويد، حد وسطش 
را بيشتر برداشــت كنيد. ديديد كه گوش دادن به 

همين هيچ چيز ها چقدر تأثيرگذار بود.
بابــت رشــته و مهارت هايی كه يــاد گرفتم اصاًل 
پشيمان نيستم، هركدام در موقعيت های مختلف 
به كارم می آيند و از آن ها استفاده می كنم. راستش 
به نظرم اين سؤال كه اگر برگردی به گذشته چه كار 
می كنی، خيلی بی معنی اســت؛ حتــی اگر برای 
به اشتراک گذاشتن تجربه ها بخواهيم از آن استفاده 
كنيم. من فقط می توانم تجربه هايی را كه گذراندم 
در اختيارتان بگذارم. شايد اگر در گذشته فالن كار 
را می كردم، مســيرم به طور كامل تغيير می كرد و 
كســی از آخرش خبر نداشــت كه بهتر می شد يا 

پشيمانی به بار می آورد.
در آخر می توانــم بگويم كه تا می توانيد تک بُعدی 
نباشــيد؛ يعنی همه چيز را فقط درس و يک رشته 
ندانيــد. ما به خيلــی از مهارت هــای ديگر مثل 
مهارت های اجتماعی، مهارت های مديريتی و ... و 
حتــی بعضی مهارت های فنی در طول زندگی نياز 
داريم، آن هم نياز شــديد. پس در كنار درس و كار 
به اين موضوع هم دقت داشــته باشيد. خودتان را 
به خاطر حرف مردم آزار ندهيد. هركس از مســير 
خودش به موفقيت می رسد و مطمئن باشيد شانس 
هر روز و هر ساعت در خانه تان را می زند. پس اگر 
يک بار از دستش داديد ناراحت نباشيد، فقط كافی 
است بعد از آن يک بار، هوشيارتر با زندگی برخورد 

كنيد. 
ممنون بابت وقتی كه برای خودتان گذاشتيد.

وســط بيابان بود! وقتی چند نفر با هم بلد نباشند 
كجا بروند و چه كار كنند خيلی راحت تر راهشــان 
را پيدا می كنند تا وقتی يک نفر باشی و ندانی اصاًل 
كجايی. حتی يک بار چون استادها را نمی شناختم 
و شمارة كالس را اشتباه بهم داده بودند، يک جلسة 
كالس روش آماری را سر يک كالس ديگر نشستم 
كه آخر كالس استاد با تيکه گفت: »بعضی ها فکر 

می كنن هنوز ترم اولی هستن.« 
اوليــن چيزی كه نظرم را جلب كــرد اين بود كه 
برخالف چيزی كه در دانشــگاه خودم ديده بودم، 
آنجا اساتيد و دانشجو ها به آيندة شغلی آمار خيلی 
خوش بين بودند و در حرف هايشــان خيلی چيزها 
متوجه شــدم. حتی يکی از بهترين اســتادها كه 
خارج از ايران تحصيل كرده بود، آن قدر شيرين از 
رشــتة آمار و كاربردش حرف می زد كه به رشته ام 
عالقه مند شــدم. بچه های دانشگاه تهران در همه 
چيــز واقعاً حرفه ای بودنــد؛ از رياضی و زبان بگير 
تا موسيقی و آشــپزی و ... . گيج بودم گيج تر هم 
شدم. ولی دانشگاه تهران برای من مثل مواجه شدن 
با واقعيت بــود. هر روز كه می گذشــت چيزهای 
بيشتری نظرم را جلب می كرد. مثاًل شاگرداولشان 
بعضــی وقت ها ســر كالس كتاب هــای ديگری 
می خواند، چيزی كه ما اصاًل سراغش نمی رفتيم يا 
يک بار اتفاقی داشــتم حرف های چند تا از بچه ها 
را گــوش می دادم كه عالوه بر درس از مهارت های 
ديگر حرف می زدند و درسشان را هم خيلی خوب 
پيش می بردند. البته من هــم دنبال مهارت رفته 
بودم، ولی خب آن قدر دوروبری ها برايشان عجيب 
بــود و طبق معمول توی دلــم را خالی كردند كه 
فکــر می كردم كارم كاماًل اشــتباه اســت. دركل 
برنامه داشــتند و تک بُعدی عمل نمی كردند. از آن 
حرف های نااميدكنندة بيرون هم زياد خبری نبود؛ 
البته باز كسانی بودند كه از نااميدی حرف می زدند، 
ولی حتي همان ها هم تالششان خيلی زياد بود و 
اگر بعضی هايشان قصد رفتن داشتند بازهم دست 
روی دســت نگذاشته بودند. مدام حرف از تالش و 
يادگيری نرم افزار و ... بود. انگيزه پيدا شد. انگار يک 
خط بهت داده باشند يا يک مسير، نمی دانم. ديگر 
كارم فقط شد آمار و احتمال و نرم افزارهای آماری و 
در كنار آن ها كتاب های ديگر و مهارت های مختلف. 
ولی بازهم ناگفتــه نماند كه همه چيز خوب پيش 
نرفت و بين اســاتيد به آن خوبی، يک استاد پيدا 
شد كه تا فهميد من مهمانم، كمر همت را بست كه 
من را بفرستد دانشگاه قبلی )چون اصاًل به مهمان 
اعتقادی نداشت( و آن قدر پيله كرد كه موفق شد، 

البته شکستن پايم مزيد بر علت شد.
خالصه برگشتم دانشگاه قبلی، ولی آدم قبلی نبودم 

و ديگر از رشته ام ناراضی نبودم. 

4. درآمدهای دانشجويی و پروژۀ آخر
در هر ترم دوسه تا از بچه ها نرم افزار و تحليلشان از 
بقيه بهتر است و اين باعث می شود بقيه سراغشان 
بيايند كه پروژه های درس های مختلف را برايشان 
انجام بدهند. من هــم از آنجايی كه كاًل كامپيوتر 
و كارهای نرم افزاری را دوســت داشتم، يکی از آن 
دوسه نفر بودم و مجانی پروژه های بقيه را هم قبول 
می كردم و انجام می دادم. بعــداً فهميديم يکی از 
ترم پايينی ها از بچه ها بابــت پروژه هايی كه انجام 
می داده پول می گرفته است. انگار از آب كره گرفته 
بود! البته دور از چشم استاد. البته كسی كه نخواهد 
پــروژه انجام بدهد، بازهم كلی پول می دهد بيرون 
برايش انجام بدهند. پس به نظر من دوستم خيلی 
هم هوشــمندانه عمل كرده بود. تازه آنجا فهميدم 
چقدر ساده از كنار درآمدی كه می توانستم داشته 
باشــم گذشــتم. من عالوه بر كارهای نرم افزاری 
مرتبط بــا آمار، كارهای كامپيوتــری ام هم خوب 
بــود و در خوابگاه بعضی كارهای مربوط به لپ تاپ 
بچه ها را )بازهم مجانی( انجام می دادم؛ اتفاقاً چند 
وقت پيش يکــی از بچه های خوابگاه بهم پيام داد 
و گفت: »قدر تو رو ندونســتيم. تو مجانی برامون 
كار انجــام می دادی ما پيــش خودمون می گفتيم 
كاری نمی كنه كه. امروز بابت همون كارات كه فکر 
می كرديم هيچ چی نيست، 120 تومن دادم!« اين ها 
را گفتم كه بدانيد اگر چيزی بلديد و مهارتی داريد 
فکر نکنيد چون شــما بلديد و برايتان آسان است، 
پس همه بلدنــد و كار مهمی نمی كنيد. می توانيد 
از همان كار درآمد داشــته باشيد، هرچند كم ولی 

ارزش كارتان را اين طوری حفظ می كنيد.
باالخره وقت پروژة آخر يا همان پايان نامه رســيد. 
با اينکه می شد ترجمه بردارم و دردسر نکشم، ولی 
پروژة ميدانی برداشــتم و عالوه بر دردســرهاش، 

نکته های مهمی ياد گرفتم.

5. آمار چه بود؟ چه کرد؟
اگر بخواهم از رشته ام برايتان بگويم، بايد اين طوری 
شروع كنم كه آمار علم داده هاست، تحليل و بررسی 
دارد و كلی نمودار. اين علم را اصاًل نبايد دست كم 
گرفت. به صورت جهانی هم امســال، يعنی 2019، 
برترين شغل دنيا شناخته شده است. شايد هنوز در 
ايران خيلی پيگير نباشند، ولی به زودی اتفاق های 
خوبی در راه هســت. كلی پيش بينی و پيشــرفت 
پشت هر ســری از داده می تواند باشد و در جهان 
روی ايــن موضوع تأكيد دارند و بخش های مربوط 
به داده ها را با وســواس بررسی می كنند. همچنين 

يکی از مهم ترين پايه ها برای رشته های مهندسی، 
مديريت و پزشکی و خيلی از رشته های ديگر است. 
متأسفانه در كشور ما اهميتی به آمار داده نمی شود. 
كاًل به خيلی از رشته ها اهميت داده نمی شود. ما هر 
رشته را مستقل از بقية رشته ها می دانيم؛ در حالی 
كه برای راه اندازی هر پروژه، مجموعه ای از رشته ها 
بايد درگير باشــند تا بشــود نتيجة خوبی گرفت. 
مثال كليشه اش هم اعضای بدن هست كه هركدام 
جدا بی معنی می شوند و وقتی معنی می گيرند كه 
كنار هم باشــند و همکاری درست داشته باشند. 
االن اگر به ما بگويند كدام عضو می خواهی باشــی 
همــه نعره زنان می گوييم مغز يا قلــب. بله، منکر 
مهم بودنشان نمی شــوم. ولی اين اهميت تا وقتی 
معنــا دارد كه بقية اعضا هم كنارش باشــند. پس 
مطمئناً مغزمان به كليه هايمان فخر نمی فروشد و 
نمی گويد شما اصاًل به درد نمی خوريد و من خودم 
همه كاره ام. االن هركس در هر رشــته ای باشد در 
مقابل بقية رشــته ها گارد دارد و اصاًل همکاری با 
رشــته های ديگر برايش معنی ندارد و اين يکی از 
اشتباه های بزرگ اين دوره است. ما تخصص داريم، 
ولی همه چيزدان كه نيســتيم. بايــد اين روحية 
همکاری حتماً تقويت شــود كه همة رشــته ها و 
تخصص ها محترم هستند و در زمينه های مختلف 
به آن ها احتياج داريم و بايد از همه شــان استفاده 
شود. يک شــركت، يک بيمارستان، يک كارخانه، 
يک ساختمان و حتی يک كارگاه هم زمان به چند 
تا متخصص در زمينه های مختلف در كنار هم نياز 
دارد. پس بهتر اســت وقتی می گويند ساختمان، 
فقط ياد مهندس عمران يا معمارش نيفتيم يا وقتی 
گفتند بيمارستان فقط از دكتر و پرستار ياد نکنيم.

6. کار و ادامه تحصيل
فردای فارغ التحصيلی هم رفتم دنبال كار. در عين 
ناباوری هفتة بعدش كار پيدا شد، در حوزة رشته ای 
كه خوانده بودم. بله كار بود و مربوط به رشتة خودم 
هم بود. آن قدر خوش حال بودم كه حد نداشــت؛ 
ولــی باز از همه جا بی خبر پــدر يکهو گفتند: »نه، 
كار فقط بانک.« يک ماه تا آزمون استخدامی يکی 
از بانک ها وقت داشتم. هيچ چيز نخوانده بودم. پدر 
گفتند: »اشکال نداره، پارتی هست. برو فقط امتحان 
بده.« خداخدا می كردم پارتی بازی نشود؛ ولی شد و 
گفتند بيا مصاحبه. گفتم خب شايد بررسی بشوم، 
كشک كه نيست. ولی كشک تر از آن چيزی بود كه 
فکرش را می كردم. فقط تاريخ تولدم را پرســيدند. 
بعد هم گفتند آفرين استخدامی. من با كلی اصرار 
كه يعنی نمی خواهيد بدانيد مــن چه كار كردم و 
چی بلدم؟ گفتند نه الزم نيست، ياد می گيری. ولی 
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ما نمانيم و عکس ما ماند
 امین شیرپور

عکاســی از آن رشته هايی است كه تصور درستی درباره اش وجود ندارد؛ اگر به كسی بگويی عکاسی می خوانم، می گويد »مگر 
عکاسی خواندنی است؟ يک دكمه را فشار می دهيد و عکس می گيرد ديگر.« اما راستش اين شکلی نيست، كمی كه می گذرد 

آدم پيش خودش می گويد كاش همين قدر راحت بود.
سازمان سنجش هر سال برای رشتة  عکاسی در دانشگاه تهران، 12 نفر پذيرش دارد. در سال های گذشته اين 12 نفر به 6 دختر 
و 6 پسر تقسيم می شدند كه اين تعداد بين 3 منطقة كشور تقسيم می شد. سال گذشته اين تقسيم بندی برداشته شد و بهتربودن 
رتبه، بدون توجه به جنسيت يا منطقة زندگی، مالک انتخاب قرار گرفت. اما هدف رشتة عکاسی چيست؟ چه مزايايی دارد؟ چه 

آينده ای دارد؟ اين ها سؤال هايی است كه دربارة همة رشته های هنری مطرح می شود و عکاسی هم مستثنا نيست.
قبل از هر چيز بايد بدانيد كه بيشتر واحدهای عکاسی عملی و كارگاهی است و به جز درس های عمومی و چند واحد تخصصی، 
درس كتبی خاصی وجود ندارد. در نتيجه بيشتر امتحان ها هم به صورت عملی و ژوژمان برگزار می شود و امتحان كتبی وجود 
ندارد. امتحان ميان ترم و جزوه و كتاب خيلی به شکل ضروری در اين رشته جايی ندارد. در واقع سيستم آموزشی عکاسی كاماًل 
با رشته های نظری متفاوت است. در هر كالسی، پروژه  يا پروژه هايی تعريف می شوند و دانشجو به صورت هفتگی بايد عکس هايی 
بگيرد و در كالس ارائه كند. برای هر كالسی هم از بين همين عکس ها، آن هايی كه بهتر هستند بايد در انتهای ترم چاپ شوند 

و روی ديوار بروند كه به اين كار ژوژمان می گوييم.
بحثی كه بايد بدانيد اين است كه در صورت مقبول بودن رتبة كنکور در رشتة هنر )بين 1 تا 300( شانس قبولی در عکاسی را 
داريد،  حاال يا دانشگاه تهران يا دانشگاه هنر. فرق اين دو چيست؟ دانشگاه تهران كه تصوير سردر آن را روی پول رايج مملکت 
ديده ايد، پرديسی دارد به اسم هنرهای زيبا كه می توانيد تاريخچة آن را در اينترنت بخوانيد. دانشگاه هنر تهران هم كامالً از دانشگاه 
تهران جداست و در چهارراه وليعصر قرار دارد. هركدام از اين دانشگاه ها هم اساتيد جداگانه  ای دارند. در انتخاب رشته بايد به اين 
موضوع خيلی دقت كنيد كه اولويتتان كدام است. بعد از كنکور، كسانی كه رتبه های مقبولی داشته اند بايد در آزمون عملی يا 
همان مصاحبة دانشگاه شركت كنند. در مصاحبه هر دانشجو بايد به سؤال هايی جواب بدهد و نمونه ای از كارهای گذشتة خود را 
در زمينة عکاسی به داوران )كه اساتيد دو دانشگاه مذكور هستند( ارائه بدهد. تأكيد می كنم كه اگر برای عکاسی دانشگاه تهران 
كنکور داده ايد و رتبه تان بيشتر از 250 يا نهايتاً 300 شد، به هيچ عنوان پولتان را خرج نکنيد و برای مصاحبه كارت نخريد. اولين 
چيزی كه در مصاحبه مطرح می شود ميزان عالقة شما به عکاسی است. داوران تأكيد می كنند كه عکاسی رشتة پرهزينه ای است 
و قبول شدن در آن مستلزم هزينه كردن است. اين هزينه به سه بخش تقسيم می شود: بخش ديجيتال كه شامل خريد دوربين و 
چاپ عکس می شود؛ بخش آنالوگ كه شامل خريد دوربين آنالوگ به همراه كاغذ و فيلم عکاسی و تانک ظهور و دارو و ... می شود؛ 
بخش سوم هم مبلغی است كه آخر هر ترم برای ژوژمان بايد هزينه كنيد. برای مثال خدمتتان عرض كنم كه چاپ تعدادی 
عکس برای يک ژوژمان در سال 95 هزينه ای حدود 80هزار تومان داشته، همان تعداد در سال 96 حدود 150هزار تومان هزينه 
داشته و در سال 98 هزينه ای حدود 250هزار تومان دارد. دقت داشته باشيد كه هر درس عملی، ژوژمان خاص خودش را دارد و 
در نتيجه شما در پايان ترم بايد مبلغ زيادی را هزينه كنيد. دوستانه بگويم اگر شرايط مالی سختی داريد، به سراغ رشتة عکاسی 

نرويد؛ چون وضع هزينه  های اين رشته بهتر نمی شود و مدام سنگين تر می شود.
از مزايای اين رشته می توان به اساتيد بسيار خوب و امکان برقراری ارتباط با هنرمندان و عکاسان مطرح ايران اشاره كرد. بعضی 
از دانشجوها به سمت هنر و گالری ها كشيده می شوند و بعضی ها به سمت بازار كار. طبيعتاً هركس با توجه به عالقه و استعدادش 
درآمد مالی متفاوتی را هم كسب خواهد كرد. اما می توان صريحاً اين را گفت كه عکاسی همان طور كه رشتة پرخرجی است، 
رشتة پردرآمدی هم هست. اما راستش وقتی درگير تحصيل در اين رشته هستيد، دنيای متفاوتی را نسبت به رشته هايی مثل 
رياضی يا تجربی يا انسانی تجربه می كنيد و از آن بسيار لذت می بريد. رشتة عکاسی پر از تجربه است، تجربة كشف كردن آدم ها 
و مکان های مختلف، تجربة حرف زدن با غريبه ها و عکس گرفتن از آن ها، تجربة ثبت هميشگی لحظات، تجربة بهترديدن اطراف، 
تجربة باالبردن اعتمادبه نفس، تجربة نترس بودن و تجربة دوســتی های خوب. روزهايی كه بعد از چند ساعت عکاسی به خانه 
برمی گردی و می بينی عکس های خوبی گرفته ای، بهترين حس دنيا را داری. روزهايی كه در البراتوار و تاريک خانه عکس ها را 
به صورت آنالوگ چاپ می كنی، انگار كه شعبده بازی كرده ای، از كارت لذت می بری و گذشت زمان را فراموش می كنی. كافی است 
عکس ها را ببری سر كالس و درباره شان حرف بزنی و پروژه ها را ببندی. بعد هم در حياط دانشکده پينگ پنگ بازی كنی و با 
رفقايت گل بگويی و گل بشنوی. كدام رشته  ای به اندازة عکاسی جذاب است؟ برای من كه هيچ رشته ای به پای عکاسی نمی رسد.

من و دنياي هنر
 فرزانه ناظران پور

سی سال پيش بود كه به آرزوی بزرگم رسيدم و دانشگاه رفتم...
دورة دبيرســتان به توصية پدرم راه خواهرهايم را رفتم و تجربی خواندم. اصاًل اين رشته را دوست نداشتم، تمام عشقم 

سينما بود. تفريحم خواندن مجلة  فيلم و كار اصلی ام خواندن رمان.
يادم است وسط كتاب جبر و هندسه، رمان گارد جوان و آنا كارنينا می گذاشتم و می خواندم.

پدرم می ديد كه دور مطالب درســی را از نقاشی پر می كنم و بيشــتر وقت مطالعة اجباری ام برای كشيدن موجودات 
عجيب الخلقه صرف می شود، اما هنوز روی حرفش بود.

به اجبار كنکور تجربی دادم و قبول نشدم و خوش حال به همه گفتم كه ديگر كنکور هنر می دهم.
كنکور دادم و رشتة نمايش دانشگاه تهران قبول شدم؛ اما پدرم اجازه نداد برای ثبت نام بروم. می گفت با آن معدل خوب 

ديپلم می خواهی بازيگر شوی؟ دوست نداشت دخترش از مشهد به تهران برود و نمايش بخواند.
دوباره تالش كردم و سال بعد توليد صداوسيما قبول شدم. آزمون عقيدتی داشت كه قبول نشدم. اما بعد نتايج كنکور 

آمد و عکاسی دانشگاه تهران، هنرهای زيبا قبول شدم.
باورم نمی شد. به آرزويم رسيده بودم، بعد از سه بار كنکور!

ياد روزهايی افتادم كه عکس روی پنجاه تومانی زيباترين عکس خيالم بود. 
حاال بايد آماده می شدم تا از خانواده جدا شوم و برای شروع زندگی خوابگاهی به تهران بروم. ترس كم كم سراغم می آمد.

آخر شهريور شد و بارم را بستم به طرف تهران. ثبت نام و كارهای اداری را با پدرم انجام داديم و رفتم خوابگاه.
اتاق خوبی در ساختمان نوساز فاطمية 5 اميرآباد به من دادند. خب از اين بهتر نمی شد. هم اتاقی هايم الهيات می خواندند 

و اهل شيراز و ساوه و شوشتر بودند. بعدها فهميدم زندگی در خوابگاه چقدر روی جهان بينی آدم اثر می گذارد.
ترم شروع شد. خيلی زود دوستان خوبی پيدا كردم. كالسمان پانزده نفره بود؛ خلوت و عالی. 

اما دانشــگاه اصاًل آن جايی نبود كه فکر می كردم. آموزش جدی نبود و ما بيشــتر از همديگر كار ياد می گرفتيم. بايد 
تا می توانســتيم عکاســی می كرديم و تجربه می كرديم. نمرة خوب راحت به دست نمی آمد. اساتيد درس های عمومی 

سخت گير بودند و اساتيد درس های تخصصی غالباً تازه كار و كم تجربه. انتظارم از دانشگاه تهران خيلی بيشتر بود.
ترم سه تصميم گرفتم بيرون از دانشگاه هم كار كنم. رفتم دفتر يک مجله و خواستم داوطلبانه عکاسشان شوم. عکاسی 

از مسعود كيميايی، حسين عليزاده، داريوش مهرجويی و بسياری از كسانی كه ديدنشان آرزويم بود.
آنجا فهميدم كه كارِ بيرون، مهم تر از درِس دانشگاه است. هر بار عکاسی كردن از يک ترم دانشگاه، براي من آموزنده تر 

بود. 
اما ترم پنج ازدواج كردم و شــکل زندگی ام عوض شــد. با به دنياآمدن پســرم، بعد از دانشگاه بايد شغل كم دردسرتری 
انتخاب می كردم. ديگر عکاسی خبری و سينما كه عالقه ام بود با وظايف مادری جور در نمي آمد. همان موقع فهميدم 

آموزش وپرورش به هنرآموز عکاسی نياز دارد و با شركت و پذيرفته شدن در آزمون ورودی، هنرآموز شدم.
برخالف تصورم آموزش عکاسی به دختران نوجوان جذاب ترين شغلی شد كه در آن كار كردم.

از مهر 74 تا امروز، هر روز عاشق تر از قبل سر كالس حاضر می شوم و درس می دهم. از اينکه می توانم مدرس هنر باشم 
لذت می برم.

آرزوی قبولی در تئاتر را كه با سخت گيری پدرم ناتمام ماند، تمام كردم و برای كارشناسی ارشد ادبيات نمايشی خواندم: 
تركيب نوشتن و عکاسی، ايدئال ترين چيزی بود كه می خواستم.

امروز من مدرس عکاسی هستم، در هنرستان و دانشگاه تدريس می كنم. مدتی كارشناس دفتر تأليف كتاب های درسی 
بودم و از پژوهش در اين عرصه هم لذت بردم. حاال شروع كردم به فيلم سازی و در پله های اول هستم.
از گذشته ام پشيمان نيستم، با اينکه می شد بهتر باشد. هنوز می خواهم سعی كنم و بيشتر ياد بگيرم. 

امروز با اطمينان می گويم كه در هنر داشــتن مدرک دانشــگاهی مالک نيست. عکاسی يا نويسندگی، هر دو را بدون 
مدرک، می شود ياد گرفت و در آن ها پيشرفت كرد؛ اما من به خاطر مدركم تدريس می كنم.

ليسانس را در دانشگاه دولتی و فوق ليسانس را در دانشگاه آزاد خواندم و بايد بگويم شاگردی محمود دولت آبادی و دكتر فارس 
باقری و دكتر سعيد اسدی و دكتر بهروز بختياری در دانشگاه آزاد نصيبم شد.

مهم ترين عامل در رشد فردی، عاشق بودن است. اگر عاشق رشتة تحصيلی يا شغلمان نباشيم، امکان ندارد رشد كنيم.
با انتخاب درست می شود زندگی خوب داشت.
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خشت به خشت با رشتة عمران
 شادی هراتی

در طول چهار سال دبيرستان از درس فيزيک خيلی خوشم می آمد. برای همين رشته هايی مثل مکانيک، عمران و الکترونيک 
خيلی برايم جذاب بودند؛ اما به واسطة شغل پدرم كه در زمينة ساخت وساز فعاليت داشتند، انتخابم رشتة عمران شد.

االن هم كه درســم تمام شده و دانشگاه را پشت سر گذاشــته ام، اگر به عقب برگردم بازهم انتخابم عمران خواهد بود. برای 
همين هميشه به همه پيشنهاد می كنم رشته ای را انتخاب كنيد كه واقعاً دوست داريد. تا اگر سخت هم بود، از اين سختی و 

مشکالت راحت تر عبور كنيد.
ســه ترم اول دانشــگاه، بيشتر واحد هايی مثل رياضی و فيزيک و مفاهيم علوم پايه را خوانديم؛ ولی از ترم سوم به بعد، قضيه 
خيلی جدی تر و درس ها تخصصی تر شد و طبيعتاً جذابيتش بيشتر شد؛ البته به همان ميزان وقت بيشتری هم می خواست 

برای درس خواندن.
شــما در رشــتة عمران هيچ فرمولی را حفظ نمی كنيد و تمام امتحاناتتان به صورت جزوه باز برگزار می شود و تقريباً در همة 

درس ها از مفاهيم فيزيک استفاده می كنيد.
بعد از پاس كردن يک سری دروس تخصصی می توانيد تير، ستون، فونداسيون و ساير بخش های يک ساختمان را طراحی كنيد. 
در ترم های آخر يک سری پروژه بايد تحويل بدهيد كه شامل طراحی يک ساختمان فوالدی، يک ساختمان بتنی و يک مسير 

راه هست.
خيلی راحت می شــود در طول هشــت يا حتی هفت ترم، تمام درس هايتان را پاس كنيد؛ ولی اگر درگير جريان هايی مثل 
پيچاندن كالس ، حذف كردن درس و اين جور چيزها بشويد، امکان دارد كه خيلی بيشتر طول بکشد كه مسلماً كالفه كننده 

است. 
دربارة ادامه تحصيل بعد از كارشناسی، تجربة من اين طور بود: به نظر من اگر می خواهيد وارد كارهای پژوهشی شويد، به درد 

می خورد؛ ولی اگر می خواهيد به عنوان مهندس ساختمان فعاليت داشته باشيد، همين كارشناسی كفايت می كند.
بعد از تمام شدن درس، تازه وارد اصل قضيه كه كاركردن است می شويد. در اين مرحله متوجه می شويد كه چيزهايی كه در 
دانشگاه خوانده ايد با چيزهايی كه در كار بايد انجام بدهيد، زمين تا آسمان فرق می كند؛ در اين حد كه اگر با بهترين معدل 
هم از دانشگاه فارغ التحصيل شده باشيد، در عمل از كاركردن هيچ چيز نمی دانيد. برای همين بايد حتماً حتماً حتماً مهارت 
كسب كنيد كه بتوانيد كار كنيد. پس اگر موقعيتش را داريد، از زمان دانشجويی برای كارآموزی در پروژه های مختلف حضور 
داشته باشيد. اين مهارت كاری را می توانيد به دو صورت به دست بياوريد: يا به عنوان مهندس در كارگاه كار كنيد، يعنی صفر 
تا صد يک پروژة ساختمانی را از اول تا آخر انجام بدهيد كه شامل گودبرداری، بتن ريزی، قالب بندی و اين جور چيزها می شود 
يا به عنوان مهندسی كه در دفترهای مهندسی اجزای يک ساختمان را طراحی می كند؛ يعنی يک ساختمان با تعداد طبقات 
مشخص، تير و ستون هاش به چه اندازه باشند يا مثاًل ضخامت بتن ريزی سقفش چقدر باشد كه وزن ساختمان و نيروهايی را 

كه به آن وارد می شود تحمل كند.
دقت داشته باشيد در اين مرحله از كارآموزی امکانش هست كه درآمدتان صفر باشد، ولی برای كسب تجربه الزم است اين 

مرحله را بگذرانيد.
فرصت شغلی ديگری هم كه برای مهندسان عمران وجود دارد، گرفتن پروانة اشتغال به كار است كه سه سال بعد از كارشناسی، 
در آزمونی شركت می كنيد كه در سه صالحيت نظارت، اجرا و محاسبات برگزار می شود. بعد از قبولی، پروانة اشتغال به كاِر 

صالحيتی كه آزمونش را داده ايد، دريافت می كنيد؛ پروانة نظام مهندسی خيلی به پيشرفت كاری تان كمک مي كند.
برای مثال، مهندسی كه پروانة نظام مهندسی در صالحيت نظارت دارد، ازطرف نظام مهندسی به او كار ارجاع داده می شود و 
بايد در مراحل مختلف اجرای پروژه به محل پروژه سر بزند و بر آن نظارت داشته باشد كه همة كارهای آن مراحل اجرا دارند 
و مطابق آيين نامه های مقررات ملی ساختمان و قوانين مهندسی انجام می شوند. مهندس ناظر بايد گزارش نظارت هر مرحله را 
به نظام مهندسی ارائه بدهد و مسئوليت گزارش ها تماماً با اوست و اگر خدای ناكرده اتفاقی در پروژه بيفتد، اول به گزارش های 

مهندس ناظر رجوع می كنند.
اين خالصه ای از رشتة عمران بود كه من سعی كردم ديدگاهی كلی از اين رشته برايتان ترسيم كنم.

ممکن اســت خيلی ها به شــما بگويند دانشگاه به درد نمی خورد و كار نيست و خيلی چيزهای ديگر. درست است، همة اين 
مشکالت وجود دارد، ولی نبايد به خاطر سخت بودِن مسير از رفتن در آن صرفِ نظر كرد. پس خوب فکر كنيد و در آخر چيزی 

را كه دوست داريد انتخاب كنيد.

نقشه برداري در گرما و سرما
 محمد طاهری

يادم می آيد اول دبيرســتان، يک روز مشاور مدرسه سر كالس آمد و گفت هركسی بگويد چه رشته ای را 
مي خواهد؟ و دليلش را هم بگويد. بعد از اينکه همه مان گفتيم، يکی از بچه ها گفت: »رياضی فيزيک انتخاب 
می كنم. چون االن مد شــده.« همه خنديديم. مشاور گفت: »اتفاقاً دليل خيلی جالبی آورد. خيلی هامون 

اين جوری انتخاب می كنيم.«
خود من هم يکی از داليلم همين مد بود، ولی خب عالقه هم داشــتم. به نظرم عالقه به رشــته و اينکه 
بعدش می خواهی چه كاره شــوی، مهم ترين اســت. اما آن زمان مثل االن ا ينقدر دسترسی به اينترنت و 
اطالعات راحت نبود يا حداقل ما دنبالش نمی رفتيم. نهايتاً تجربة دوست و آشنا را كه نظرات شخصی بودند، 

می شنيديم و جلو می رفتيم.
در مدرســه چيزی كه در آيندة من تأثير داشت، اين بود كه مدرسة نمونه دولتی بودم و در آن فضا پيش 
می رفتم. نه اينکه بگويم باهوش يا مثالً خيلی درس خوان بودم؛ نه اصالً اين طوری نبود. ولی چون در آن 

محيط بودم با آن ها و با آن موج تا دانشگاه آمدم.
دانشگاه آن طور كه زمان مدرسه فکر می كرديم، اصالً به تصوراتمان شبيه نبود. اينکه فکر می كرديم هم زمان 
با درس خواندن كار هم ياد می گيری يا به اصطالح، علم در دانشگاه با بازار و صنعت و... مرتبط است و تو هم 

هم زمان اين ها را ياد می گيری و پيش می روی، اصالً اين شکلی نبود.
اشتباهی كه در دوران دانشجويی كردم اين بود كه يکی زبان و دوم نرم افزارهای تخصصی رشته ام را آن طور 
كه بايد كار نکردم و بعد دانشگاه مجبور شدم يادگيری نرم افزارها را جبران كنم؛ اما زبان را ديگر اصالً سراغش 
نرفتم. چون زمان آن را ديگر نداشتم و بايد كار پيدا می كردم و هنوز هم حسرتش را می خورم. البته اين 
مسائل مختص زمان ما بود و االن كمتر دانش آموزی است كه كالس زبان نرفته باشد يا لپ  تاپ و كامپيوتر 
نداشته باشد يا اصالً با آن آشنا نباشد. زبان و نرم افزار، آن زمان آپشن محسوب می شد. اما االن همان آپشن 

ها را نداشته باشی خيلی از بقيه عقب افتادی؛ چون يکی از نيازهای ضروری اين رشته محسوب می شود.
كاری كه خودم انجامش دادم و به شــدت توصيه می كنم شــما هم انجام بدهيد اين اســت كه در زمان 
دانشجويی، اگر می ديدم ساختمانی، جاده ای يا هر چيزی در حال ساخت است، حتماً می رفتم آنجا و نگاه 
می كردم، سؤال می پرسيدم و يک سری اصطالحات را آنجا از نزديک می شنيدم و سعی می كردم ياد بگيرم. 
چون فرقی كه اين رشته با بقية رشته ها دارد اين است كه يک سری افراد در اين كار مشغول هستند كه 
تحصيالت دانشگاهی ندارند و فقط به صورت تجربی دارند كار می كنند و به اصطالح پيمانکارهايی هستند كه 
فقط دستگاه و تجهيزات دارند و عمدة كارشان تجربی است و كمی در برابر قشر تحصيل كرده گارد دارند. 
امان از آن روزی كه شــما به عنوان مهندس تازه كار ســر كار بروی و چيزی را بلد نباشی يا اشتباه بگويی؛ 

آن وقت ديگر كارت تمام است!
خالصه می رفتم ســر كارهای مختلف و ســعی می كردم چند تا اصطالحات كاری ياد بگيرم و از كارهای 
تجربی شان سر دربياورم و واقعاً هم خيلی به كارم آمد. باالخره دانشگاه تمام شد و دغدغة كار پيداكردن 
شروع شد. اين را هم بگويم، زمانی كه دانشجو بوديم پروژه های مسکن مهر و امثال اين ها شروع شد و بازار 
كار رشتة ما آن دوره خيلی خوب بود. ولی خب سال به سال كمتر و كمتر شد، طوری كه دانشگاه ما كه تمام 
شد، مسکن مهر هم به كل تعطيل شد و اوضاع ديگر اصالً خوب نبود. به هر حال من دوست داشتم شغلی 

داشته باشم كه برای خودم كار كنم و زيردست كسی نباشم.
تا اينکه با مهندسی آشنا شدم كه كار نقشه برداری انجام می داد. زمان دانشگاه عالقة زيادی به نقشه برداری 
داشتم، برای همين برای يادگيری اين كار پيش او رفتم. يادم می آيد آن سال برای اين كار روزی 25هزار 
تومان به من پول می داد و شايد در ماه، ده روزش را می رفتم. اصالً پولش برايم مهم نبود، فقط می خواستم 
ياد بگيرم. مهندس، واقعاً آدم خوبی بود و واقعاً هم خوب ياد می داد و درعوِض كمکی كه بهش می دادم، پول 

هم به من می داد، هرچند ناچيز بود.
تو فصل گرما و سرما و به هر سختی ای كه بود، هر طوری كه شد، نقشه برداری ياد گرفتم و االن از اين كار 
راضی هستم. به نظرم هيچ چيزی به اندازة دوست داشتن و عالقه به كار نمی تواند سختی كار را از يادت ببرد.

روايت
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من و گفتاردرماني
 سارا مرادی

 بر اساس نظر مشاور وارد رشتة گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
شدم؛ البته خيلی اتفاقی شد. دربارة رشته ام هيچ اطالعی نداشتم. 

در دانشگاه قصد تغيير رشته به كاردرمانی را داشتم كه مشاوران و اساتيد 
رشتة خودم منصرفم كردند. هرچند بعد از فارغ التحصيلی احساس كردم 

اشتباه كرده بودم و بايد رشته ام را عوض می كردم.
تمام دوســتانم وارد بازار كار شدند و بيشتر دوستانی كه در شهرستان ها 

ساكن بودند، وارد طرح غيرمرتبط در بيمارستان ها شدند. 
اين رشته با اينکه جزء رشته های پردرآمد محسوب می شود، در شهرستان ها 
كه توان مالی افراد كم است تقريباً بازار كار بدي دارد. البته اگر اخالقی به 
قضيه نگاه كنيد و بحث پول در اولويت نباشد، شهرستان های محروم اتفاقاً 

نياز بيشتری به اين رشته دارند.
در اين رشــته برای ورود به كار، به رابطه نياز اســت. قوانين مندرج برای 
ويزيت ها هيچ وقت اجرا نمی شود و اگر اجرا شود، اين صنف قوانينی برای 
كارفرما )صاحب كلينيک( و درمانگر ندارد؛ به همين دليل وضعيت مالی 
برای كســانی كه كارفرما هستند بسيار عالی، ولی برای درمانگر اينگونه 

نيست.
 در حال حاضر قصدم از ادامةتحصيل در اين رشته شعار »ز گهواره تا گور 

دانش بجوی« است. 
رشتة ما اصالً مناسب درخواست دادن )اپالی( برای كشورهای ديگر نيست 
و به نظرم با توجه به كمبود قوانين و همچنين عمل نکردن به ديگر قوانين 

در اين رشته، انتخاب اشتباهی كردم.
حقوق طرح رشــته، بين يک ميليون و پانصدهزار تومان تا دوميليون و 
دويست هزار تومان متغير است؛ هرچند اكثر جاها همان يک ميليون و 

پانصدهزار تومان است.
ولی بهترين درآمد برای كلينيک هاست كه حداقل حقوق به سه ميليون 

تبديل می شود. آنجا ويزيت درآمد خوبی دارد، ولی ثابت نيست.
 در كل، زيبايی هايي كه باعث شــده به اين رشــته ادامه بدهم، بهبودی 

مراجعان، بعد از چند جلسة درمانی است.
خيلی خوب اســت وقتی مادری نگران، بچه اش را می آورد و بعد از چند 
جلسه كه تغيير را در بچه اش می بيند، احساس می كند معجزه رخ داده 

است.
 يا بزرگ ساالنی كه بعد از سکتة مغزی به ما مراجعه می كنند و ناتوان از 
گفتن يک جمله هستند، با آبريزش دهان و ضعف در بلع، هميشه در اولين 
جلسة ارزيابی از نااميدی گريه می كنند؛ ولی وقتی به جلسة دهم می رسند، 
سطح توقعشــان آنقدر زياد می شود كه آدم فضايی ها هم به اين سرعت 

نمی توانند انجامش دهند.

تجربة تحصيل در
دانشگاه هنر اسالمی تبريز

 مهناز مهاجر
من سال 87 و بدون هيچ شناخت و عالقه ای به اين رشته وارد دانشگاه شدم و تنها دليل انتخاب اين رشته امکان تحصيل در شهر خودم 
و اجتناب از زندگی خوابگاهی بود. اما حاال چهار ســال تحصيل در دانشگاه، جزء بهترين خاطرات زندگی من بوده و مهم ترين دليلش 
خود دانشگاه است؛ ساختمانی قديمی كه قباًل كارخانة چرم سازی بود و بعدها بازسازی شد، با فضای سبز وسيع و دل نشين كه در بهار 
لبريز از عطر گل هاست و در زمستان پر از بيدمجنون های به خواب رفته زير برف. تمام امکانات الزم از قبيل كالس های مجهز، كتابخانة 
وسيع، كارگاه های مجهز، سالن ورزشی، آمفی تئاتر و نگارخانه، اساتيد تحصيل كرده در كنار استادكارهای باتجربه و كاربلد برای آموزش 
دانشجويان مهياست. تنها مسئله ای كه اغلب دانشجويان تازه وارد را آزار می دهد، ندادن خوابگاه رايگان از جانب دانشگاه است كه البته 
اين مسئله در دفترچة انتخاب رشته قيد شده؛ اما اغلب داوطلبان با اين خيال خام كه حاال شايد دانشگاه خوابگاه داد، خود را به دردسر 

هزينة اضافی خوابگاه يا اجاره خانه گرفتار می كنند.
رشتة هنر اسالمی، زيرشاخة صنايع دستی است و شامل گرايش های فلز، چوب، شيشه، سفال و نگارگری است كه دانشجويان هر شاخه 
به طور تخصصی تنها با رشــته های مربوط به آن شاخه به صورت تئوری و عملی در كارگاه های تخصصی آشنا می شوند. در گرايش فلز 
قلم زنی، ميناكاری، جواهرسازی، مليله كاری، ريخته گری، حکاكی و... آموزش داده می شود؛ اما مثل اغلب رشته ها آموزش دانشگاه صرفاً 
پايه ای است و دانشجو با اصول هركدام از اين حرفه ها آشنا می شود و بعد از ورود به بازار كار و كسب مهارت های تکميلی و تجربه اندوزی، 
می تواند رتبة كاری اش را ارتقا دهد. دانشجويان برحسب عالقه می توانند در هركدام از اين رشته ها مشغول به كار شوند. اغلب برای شروع 
گوشة اتاقشان را به كارگاه تبديل می كنند و با ساخت زيورآالت دست ساز فلزی درآمدزايی می كنند. شايد به اين شيوه ماهی چند صد 
هزار تومان دستشان را بگيرد، اما در آينده با تأسيس كارگاه و توليد گسترده و توزيع در سراسر كشور و حضور در نمايشگاه های مختلف 

و حتی صادرات به كشورهای ديگر می توانند به درآمد های چندميليونی هم برسند.
برای مثال از ساخت زيورآالت مسی و برنجی شروع كنند و در آينده كارگاه طالسازی داير كنند. اگر امکان فعاليت های كارگاهی برای 
كســی به هر دليلی وجود ندارد، می تواند در زمينة طراحی طال و جواهر با نرم افزار های سه بعدی سازی مثل راينو و ماتريکس، در بازار 

طال و جواهر مشغول به كار شود.
شما با تحصيل در اين رشته مهارت به دست می آوريد. شايد بدون رفتن به دانشگاه و كار در يک كارگاه، به صورت تجربی هم به اين 

مهارت دست پيدا كنيد. مهم اين است كه فرد دارای مهارت هرگز بيکار نمی ماند.
من بدون عالقه وارد اين رشــته شــدم، اما تجربة ســاخت و خلق يک اثر، به قدری شيرين و لذت بخش است كه تمام ده سال گذشته 
لحظه ای دور از اين لذت خلق نبودم و مهم تر از همه با اين مهارت هميشه درآمد كم يا زياد داشته ام و خدا را شکر گله ای از بيکاری به 
زبان نياوردم. در وضعيت موجود كه كشور متکی به توليد است، قطعاً زمينه های فراوانی برای كار تو اين زمينه فراهم است. تنها چيزی 
كه مهم است، داشتن خالقيت و نوآوری است؛ وگرنه چيزی كه زياد است هنرمند و كار دست ساز. خوشبختانه مردم در سال های اخير 
توجه چشــمگيری به صنايع دستی نشــان داده اند و با حمايت و خريد آن ها كارگاه ها رونق گرفتند. اما فراموش نکنيد مردم به خوبی 

كيفيت، اصالت و زيبايی را تشخيص می دهند.
اگر با عشق كار كنيد قطعاً موفقيت در انتظار شماست.

روايت



مهندس معدن
کوله به دوش

 محمدامین فرشادمهر
حرف هــای دبير رياضی دبيرســتانم يادم نمــی رود. چقدر حرص 
می خورد كه من بچســبم به درس و به قول خــودش رتبة خوبی 
در دانشــگاه های معروف تهران بياورم. اما خــب بعضی چيزها را 
فقط زمان به آدم حالی می كند. همان طور كه پيش بينی می شــد 
بازيگوشی و انواع و اقسام ناله ها باعث شد كه درست درس نخوانم 
و موقع انتخاب رشته از كلی از دانشگاه ها و رشته های مورد ِعالقه ام 
بگذرم. ولــی چيزی كه اصل بود اين بود كه به هر قيمتی شــده 
بايد رشتة مهندسی قبول شوم و بهترين انتخاب من شد مهندسی 
معدن دانشگاه علم و صنعت ايران، البته واحد اراک. رفتم دانشگاه و 
آن روال بازيگوشی و ناله ها بازهم ادامه داشت. به اينکه فقط درس ها 
پاس شــود دل خوش شده بودم. يک ترم كامل درس نمی خواندم، 
ولی فرجه ها و شــب های امتحانی خواب را به چشــم خودم حرام 
می كردم تا ببينم اساتيد بزرگوارم در طول ترم چه چيزهايي گفته 
بودند. نهايت ماندگاری مطالب به اين شــيوه هــم فقط تا بعد از 

بلندشدن از سر جلسة امتحان بود.
ترم های اول، دكتر حســين نژادی داشتيم كه می گفت: »بچه های 
معدن همه شــون موفق می شــن، حتــی اگه بعداً بــرن تو صنف 
دالرفروشای كنار خيابون!« تا به خودمان آمديم، ليسانس تمام شده 
بود و مملکت پر شده بود از انواع و اقسام مهندس. دل خوش بوديم 
به اينکه اســتاد فالن كارگاهمان مدرک فوق ليســانس دارد؛ پس 
ما هم اگر بتوانيم همين طوری ناپلئونی ارشــد قبول شويم، حتماً 
تدريس دانشگاهی روي شاخش است؛ غافل از اينکه اين جمعيت 
عظيم دهه شــصتی شانه به شانة هم دارند وارد دورة ارشد می شوند. 
و وقتی فارغ التحصيل شــديم مملکت پر شده بود از فوق ليسانس! 
البتــه درس خواندن يک جورهايی از بالتکليفی هــم بود. از اينکه 
نمی دانستيم چی به چيه. به چی عالقه داريم، استعدادمان كجاست 
و درس می خوانيــم كه دقيقاً به چه چيزي برســيم. ناگفته نماند 
عقب انداختن خدمت هم برای ما پسرها بهانة خوبی بود كه انگيزه 

بگيريم در حد پروفسور هاوكينگ ادامه تحصيل بدهيم. 
ارشــد را برخالف دورة ليســانس به بهترين شــکل گذراندم. بهم 
برخورده بود از اينکه شده بودم شاگردتنبل دورة ليسانس. تصميم 
گرفته بودم خودم را جمع وجور كنم. اتفاقاً با تالش )و ايمان و تقوا 
و عمل صالح!( موفق شــدم شاگرداول شــوم و كلی مقالة خوب از 
پايان نامه ام نوشتم. در حدی كه تا چند سال مثال دانشجوی خوب 

و موفق برای ورودی های بعدی شده بودم. 
ارشــد كه تمام شــد، گفتم ديگر بس است! دكتری خيلی ريسک 
دارد. اگر چهار ســال بروم و بازهم هم سن وسال های دهه شصتی ام 
همــه هجوم ببرند دكتــری و بازهم به لحاظ جذب و اشــتغال به 

مشــکل بخوريم چــه؟ اينجا بود كه تصميم گرفتم از اين ســطح 
شــيب دار تباه خارج شــوم. با اينکه آزمون كتبی دكتری، روزانه 
قبول شــده بودم، برای مصاحبه نرفتم و دفترچه را ارســال كردم 
بــرای خدمت؛ با اين ديد كه به هر حــال به عنوان يک مهندس با 
تحصيالت كارشناسی ارشد، بايد كارت پايان خدمتم در جيبم باشد 

كه شركت ها و ادارات استخدامم كنند! 
خالصه رفتم خدمت و برگشتم و شروع كردم به جست وجوی كار. 
يک ســال برای هر جايی كه به ذهنم می رسيد رزومه فرستادم. اما 
دريغ از يک زنگ خشــک وخالی! چــرا، دروغ نگويم يک بار زنگ 
زدند گفتند بيا برای مصاحبه. هرچند وقتی رفتم معلوم بود نيروی 

موردنظر را از قبل گرفته اند!
هم رشته ای ها و بقية هم دانشگاهی هايم كه فنی بودند، اوضاع مناسبی 
نداشتند. بچه های برق و مکانيک ساخت وتوليد و مکانيک سياالت و 
عمران نقشه برداری را می ديدم كه در حالت ايدئال در شركت های 
خصوصی بيگاری می دادند به رئيس شــركت و مابقی همکارهای 
قديمی ترشان. تک وتوک بودند آدم هايی كه وضعيت مالی و شغلی 
مناسبی داشتند. اگر به طور خاص از رشتة خودم بگويم، آدم هايی 
را كه می شناسم، اغلبشان به آن چيزی كه می خواستند نرسيدند. 
البته بعضی هايشــان هم موفق بودند. مثاًل يکی شان در شركتی در 
تهران مشغول به كار است و درآمد خوبی هم دارد. يا يکی ديگرشان 
كه ارشــد، گرايشــش را عوض كرد و رفت فرآوری، االن در معدن 

گل گهر سيرجان موقعيت و منصب خيلی خوبی دارد. 
همة اين تجربه ها چند چيز به من ياد داد: اول اينکه برای موفقيت 
تحصيلی حتماً بايد به رشته ای كه انتخاب می كنی، عالقه مند باشی؛ 
دوم اينکه با توجه به عالقه، استعداد و با احتساب دارابودن پشتکار، 
می توانی آيندة خوبی برای خودت در آن رشــته تصور كنی، البته 
به طور واقع بينانه، بايد كمک كنيم كليشــه هايی را كه القا شده از 
بين ببريم؛ همة آدم های موفق دكتر و مهندس نيستند، يا هر رشتة 

ديگری كه به صورت دوره ای مد می شود.
شــايد برايتان سؤال شده باشــد كه خودم باالخره چه كار كردم؟ 
من هم رفتم پی عشــق و عالقه ام. هزينه هايش را هم دادم و هنوز 
هم می دهم. عشــق و عالقة من فيلم و فيلم نامه نويسی است. هنوز 
بعد از چند ســال وضعيت باثباتی ندارم، هنوز بعد از چند سال با 
كوله ام از شهرســتان به تهران می روم، كارهايم را انجام می دهم و 
برمی گردم. هنوز آوارگی و بی پولی و وزنه های ســنگين نااميدی را 
تحمل می كنم. همه اش به خاطر اينکه راهی را كه می روم باور دارم. 
اتفاقاً آن سريالی كه مدت ها دنبال سروسامان گرفتن نوشتنش بودم، 
تقريباً سروسامان گرفته است و قرار است ثمرة كارم چند وقت ديگر 
به صــورت پخش نمايش خانگی منتشــر و در مراكز فروش عرضه 
شود. احتماالً شما هم در سوپرماركت ها دی وی دی های سريالم را 
می بينيد. اميدوارم از ديدنش لذت ببريد. اسمش را نمی گويم. ولی 

راهنمايی می كنم؛ يک سريال جنايی متفاوت.
حرف آخر: فکر می كنم دكتر حسين نژاد درست می گفت: »بچه های 
معدن اگه بخوان همه شون موفق می شن. حتی اگه دالرفروش توی 

خيابون بشن« يا حتی نويسندة كوله به دوش.

از معماري تا آرايشگري
 ماندانا ماهرویی

برای انتخاب رشتة معماری در درجة اول گرايش های هنری ام را در نظر گرفتم. يعنی سه سال رشتة رياضی خواندم 
كه بعدش بروم سمت هنر. شايد بپرسيد چرا نرفتم هنرستان؟ چون حوصله نداشتم دو بار دو بار كنکور بدهم؛ بعد 
هم اصرار خانواده به اينکه يا عمران يا معماری. كاًل چيزی در حيطة ساختمان سازی. نمی دانم چرا و واقعاً اين تفکر از 
كجا آب می خورد. انگار فقط می خواستند پک خانواده كامل شود. چون يک خواهرم پزشکی ورزشی خوانده بود، يک 

خواهرم كامپيوتر و برادرم هم حسابداری. مامان بابام می گفتند تو بايد بروی سمت ساختمان.
ســالی كه ديپلم گرفتم واقعاً قصد ورود به دانشــگاه نداشتم. چون مدرسه مان با آموزشگاه ها مسئله داشت و برنامة 
خاصی برای كنکور ما در نظر نگرفته بودند. بقية بچه ها هم هم زمان هم مدرســه می آمدند، هم برای كالس كنکور 
آموزشگاه می رفتند. گفتم چه كاری هست هم كالس هم مدرسه، از اين ور به آن ور؟ امسال ديپلم می گيرم، سال بعد 
باآرامش برای كنکور می خوانم. يکی از داليلی كه عجله نداشتم اين بود كه می دانستم در دانشگاه هيچ خبری نيست.
بهمن وارد دانشگاه دكتر شريعتی شدم. خب تا حدی با رشته ام آشنا بودم و تا حدودی هم نه. خيلی سخت تر از آن 
چيزی بود كه فکر می كردم. واقعاً تا قبلش فکر می كردم معماری رشته ای است كه خيلی در آن خوش می گذرد، فقط 
ماكت درست می كنی، شيت تحويل می دهی و ... . ولی ديدم درست كردن همان ماكت يک هفته طول می كشد. يا 
زمان تحويل پروژه ها، فقط سه هفته طول می كشد روی شيت كار كنی! مهارت های نرم افزاری هم می خواست كه من 
خيلی با نرم افزار راحت نيستم و بيشتر كارهای دستی دوست دارم؛ اما با دست خيلی كند پيش می رود و جايی مثل 
طراحی فنی و ساختمان2، شما بايد خيلی CAD بلد باشيد. مهارت بچه ها در نرم افزار و بی عالقگی من به آن باعث 

شد كمی سرد شوم؛ ولی اين دليل اصلی دل سردی ام نبود.
دليل اصلی هم كالســی هايم بودند كه نمی خواستند بپذيرند وارد دانشگاه شده اند و محيط مدرسه نيست. البته اين 
اتفاق ها در دانشــگاه های دخترانه معمول و رايج است؛ به هر حال تفاوت محيط وجود دارد. با وجود اين از آن بدتر، 
فاجعة اين رشــته اين بود كه 90درصد كارها به صورت گروهی انجام می شد و با اين بچه ها واقعاً كار سخت می شد. 

حداقل كار به روحية تيمی نياز داشت و من اخالق خاص خودم را داشتم.
كادر اداری دانشگاهمان خيلی خوب نيست، ولی كادر آموزشی اش حداقل برای رشتة معماری واقعاً عالی بود. 

دانشــگاه طوری كه انتظار داشــتم، پيش نرفت. فکر می كردم خيلی بيشتر خوش بگذرد. شايد هم در دانشگاه های 
سراسری چون خيلی سخت  می گيرند اين طوری باشد. البته فقط شايد!

از مدركم تا حاال استفاده نکردم، چون تا حاال دنبال كار نبودم و مطمئنم مدركم برای كار به دردم نمی خورد. چون 
فقط مهارت نرم افزاری از من می خواهند. فکر كنيد شما چهار سال درس می خوانيد، 90درصد نقشه كش می شوند، 
10درصد شــايد طراح و معمار. آن 10درصد هم بايد در دفتر معمارهای بزرگ كلی كار كنند و تجربة كاری كسب 

كنند و دانششان را بروز دهند. اين چند سال هم معموالً درآمدی ندارند يا درآمدشان خيلی كم است.
ســراغ كارهای ديگر هم رفتم. يک دوره مربی ايروبيک شدم، يک دوره آرايشگری كردم؛ ولی يک روز موقع كاشت 
ناخن برای يک مشتری با خودم فکر كردم، ديدم من يک سال پشت كنکور ماندم و با آن همه سختی معماری خواندم 
كه حاال كاری انجام دهم كه اصاًل ربطی به تالش های گذشته ام ندارد؟ ميز كنار من آرايشگری بود كه درس نخوانده 

بود و االن همکار من محسوب می شد!
تصميم گرفتم ادامه تحصيل بدهم. اين تصميم دقيقاً بعد از نوشتن پايان نامة دانشگاهم بود. چون كارهای پژوهشی 

انجام دادم و از بحث آموزشی خارج شدم، عالقه ام بيشتر شد.
 من به رشته های ديگر هم عالقه نداشتم و ديدم رشتة معماری آن چيزهايی را كه من می خواهم دارد. شايد هم دليلم 
برای ادامه تحصيل در رشته ای كه می دانستم شغلی نخواهد داشت، اين بود كه خيلی ريسک پذير نيستم و دانشگاهی 
كه می خواهم در آن درس بخوانم برايم مهم است. امکان داشت با تغيير رشته آن دانشگاه قبول نشوم. محيط دانشگاه، 

ارتباطاتی كه در آن شکل می گيرد و... برای من اهميت داشت.
در دوران كارشناســی فقط يک دوست خوب داشــتم كه محيط دانشگاه را برايم تحمل پذير كرد. صددرصد خيلی 
از چيزهايی كه به من اضافه شــد به خاطر اســتادهای خوبم بود. االن كه سر كالس كنکورهای ارشد می روم متوجه 

می شوم خيلی بيشتر از كسانی كه دانشگاه را سرسری گرفته بودند متوجه درس ها می شوم.

روايت
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چرا بايد برای موسيقی دانشگاه رفت؟
 مهدی حاجی مزدارانی 

شايد در زندگی تان با اين صحنه روبه رو شده باشيد كه طرف می گويد: »فالنی رفته دانشگاه و ليسانس 
سنتور گرفته« و بعد قاه قاه خنديده باشد.

يا مثاًل با تعجب می پرسد: »برم دانشگاه كه ليسانس گيتار بگيرم؟«
نمی دانم، من كه از اين چيزها زياد می شنوم...

ولی در كل آيا واقعا ً برای موسيقی هم دانشگاه الزم می شود؟
همه مان می دانيم كه در دنيا سبک های موسيقی بی شماری وجود دارد؛ ولی شباهتی كه در همة آن ها 
وجود دارد و دانشگاه های مختلف دنيا آموزش می دهند، يک استاندارد سه گانه است: تئوری، اجرا و ُسلفژ.

استاندارد موسيقی مثل مثلثی می ماند كه اگر هركدام از اضالع را حذف كنيم، مثلث را نابود كرده ايم. 
خيلی ها موسيقی را فقط اجرا می دانند و به دو ضلع ديگر اين مثلث اصاًل توجهی ندارند.

در دانشگاه قرار است روی اين استانداردها كار شود، روی هر سه ضلع. يعنی موزيسين هايی بيرون بيايند 
كه هم تئوری ها را بلدند، مثل هارمونی، كنترپوان، فرم، اركستراســيون، تاريخ هنر و موسيقی، ارتباط 
موسيقی و علم صوت، آكوستيک و... و هم خوب اجرا می كنند و هم بتوانند بين تئوری و عمل ارتباط 
برقرار كنند كه اين باعث می شود درک بااليی از موسيقی پيدا كنند؛ يعنی همان سلفژ )ريتم، پارالتی، 

كانتاتی، تربيت شنوايی و ديکته(.
می بينيد، همه چيز به نظر عالی می آيد؛ ولی اين ظاهر قضيه است و متأسفانه بايد گفت كه همه چيز به 

اين خوبی ها هم نيست.
چيزی كه در دانشگاه انتظار شما را می كشد، در واقع كالس هايی است پر از دانشجوهايی با سطح سواد 

و عالقه و بعضاً سليقه های مختلف و همچنين اساتيدی كه در تدريس گاهی كاماًل با هم تضاد دارند.
پس نتيجه چيست؟

دانشگاه نرويم؟
واقعيت اين اســت كه بازدهی شما در كالس های موسيقی بيرون از دانشگاه، به مراتب می تواند بيشتر 
باشد. ولی اين فقط يک وجه قضيه است. دانشگاه خوبی هايی هم دارد كه اصاًل نمی توانيد آن ها را بيرون 

به دست بياوريد:
اول اينکه دانشــگاه فرصت و محيطی اســت برای آشــنايی با موزيســين های متفاوت و اساتيدی كه 
بعضی هايشان اصاًل كالسی خارج از دانشگاه ندارند. بايد بتوانيد از اين محيط استفاده كنيد، دوست های 

خوبی داشته باشيد و ارتباطاتتان را تقويت كنيد؛
دومين امکانی كه دانشگاه به شما می دهد كار گروهی است. از آنجايی كه كالس های موسيقی معموالً 
خصوصی هستند و در ايران كارهای گروهی خيلی كم اتفاق می افتد، همچين محيطی می تواند فرصتی 

ايدئال برای موزيسين ها باشد؛
نکتة بعدی بحث هزينه است. شهرية كالس های موسيقی معموالً گران است و اگر بخواهيد برای همة آن 
چيزهايی كه در دانشگاه ياد می دهند، كالس برويد و شهريه پرداخت كنيد، حسابی توی خرج می افتيد؛

در آخر بايد بگويم، هيچ كس نمی تواند جای شما تصميم بگيرد و برايتان تعيين تکليف كند كه دانشگاه 
برويد يا نه. ولی هميشــه در نظر داشته باشيد كه دانشــگاه بيشتر از آنکه محلی برای يادگيری باشد، 

محيطی است برای ساخت ارتباطات و همکاری و ورود به دنيای حرفه ای موسيقی. 
هيچ وقت قرار نيست كسی بيايد و بگويد: »آقا يا خانمی كه رفتی درس خوندی و مدرک گرفتی، درود 

بر تو، حاال پاشو بيا كار كن و برامون ساز بزن يا آهنگ بساز يا تدريس كن و پول دربيار...«
رک وروراست بايد گفت كه در دنيای موسيقی فقط پارتی بازی جواب می دهد و بيشتر كارها رفاقتی پيش 
می آيد. پس هرچقدر ارتباطات قوی تری داشــته باشيد، پيشنهاد های بهتر و بيشتری خواهيد داشت. 

همين يعنی يادتان باشد بايد از فرصت ها بيشترين استفاده را برد.

هنر در زاهدان
 ملیحه ملكي

زمانی كه من رشــتة نقاشــی رفتم، چون شهرستانی بودم، سه سال پشت كنکور ماندم؛ البته 
بيشتر برای رشتة تئاتر. اما سال 88 آن قدر ظرفيت برای رشتة تئاتر كم بود كه يادم می آيد مثاًل 
برای تهران، روزانه و شبانه و غيرانتفاعی كاًل بيست نفر می گرفتند كه غيرانتفاعی هفت هشت 
نفر می خواســت؛ طبيعتاً رقابت تنگاتنگ تر می شد و جا برای ما شهرستانی ها كم بود يا اصاًل 
نبود. خالصه سال چهارم كنکورم گفتم بی خيال تئاتر. به غير از تئاتر رشته های ديگر را هم زدم 
مثل نقاشــی و ... كه با رتبة 400، زاهدان، نقاشی قبول شدم. ترم اول كه رفتم كاًل افسردگی 
گرفتم. چون من پيش زمينة  نقاشی نداشتم. فقط گاهی مينياتور كار كرده بودم. اما خب كم كم 

كار و تمرين اوضاع بهتر شد.
از آنجايی كه دانشگاه هنر زاهدان اساتيد خيلی خوبی داشت و اكثراً پروازی بودند، مثاًل استاد 
محسن كيايی از لندن می آمد، باعث شد من خيلی زود جای خودم را در نقاشی پيدا كنم و با 
سبک خودم كار كنم. اما در كنارش چون دانشگاه ما سينماتئاتر داشت، من هر ترم يک تئاتر 
روی صحنه می رفتم و در كنار نقاشی تئاترم را هم ادامه دادم. آن دانشگاه در شهر زاهدان، در 
رشــتة نقاشی خيلی دانشجوهای قوی ای داشت؛ چون هر روز و  هر ساعت بچه ها را در كارگاه 
طراحی آزاد می گذاشــتند تا تمرين كنند؛ ما هم طراحی می كرديم، می رفتيم بيرون و رنگ 
كار می كرديم يا بعضی وقت ها نقاشی ديواری می كرديم. كاًل بچه ها از حاشيه دور بودند. همه 
شهرستانی بوديم و سخت كوش و كنار اساتيد پروازی، دانشگاه خيلی جو دوستانة خوبی داشت؛ 
نه استاد برای دانشجو كالس می گذاشت و نه دانشجو برای دانشجو. البته من از االِن آن دانشگاه 

خبر ندارم، اما آن زمان بچه ها غير از هنر كار ديگری نمی كردند. 
تا اينکه من ازدواج  كردم و مجبور شــدم با  كلی دردســر و برووبيا، ترم آخر انتقالی بگيرم و به 
دانشگاه هنر تهران بيايم. من دو درس نقاشی و طراحی كه هركدام هشت واحد داشت برداشتم، 
اما آن ترم برای من بدترين بود. چون كاًل حال وهوای دانشگاه هنر تهران با زاهدان فرق داشت. 
يکهو از جوی كه همة بچه ها ســخت كوش و صبح تا شــب توی كارگاه بودند، در جمعی وارد 
شدم كه فقط برای هم كالس می گذاشتند و به غير از دوسه نفر بقيه وسط ترم هشت، حتی يک 
طراحی ساده هم بلد نبودند. توی ذوقم خورد و آن ترم برايم بدترين ترم بود. اين را می گويم كه 
بدانيد مهمان شدن يا انتقالی گرفتن هميشه هم جواب نمی دهد. اكثراً بچه ها زمانی كه مهمان 

بشوند، به آن ها خوش نمی گذرد و در دانشگاه مقصد خيلی پذيرفته نمی شوند.
االن بچه های زاهدان همه ادامه تحصيل دادند. اما بهترينشــان توانســت استاد دانشگاه شود. 
بقيه به ســختی كار پيدا كردند يا اصاًل كار ندارند. وقتی هنر و به خصوص نقاشی بخوانی، فقط 
بحث طراحی يا نقاشــی خوب تو نيســت. سخت برای اين رشــته ها كار پيدا می شود. بحث 
دالل های هنری و گالری دارها هم هست. البته من منکر اين نيستم كه رفتن به دانشگاه خوب 
و تحصيالت آكادميک در ورود به بازار كار مؤثر اســت؛ به هر حال ديد خالق هر آدم و ســواد 
حقيقی اش خيلی خيلی می تواند مؤثر باشد و من و هم دوره ای هايم اگر فقط با همين نگاه هم 
به تحصيالت هنر نگاه كنيم، احتماالً دوباره همين راه  را خواهيم رفت. اساتيد خوب هم نقش 

دارند و تو را در مسير خودت و زمينة رشته های هنری هدايت می كنند.
زمانی كه من رفتم دانشکدة هنر دانشگاه تهران، همه بعد از اينکه فهميدند از زاهدان می آيم و 
در آن دانشکده بودم، حساب ديگری روی من باز كردند. می دانستند سطح دانشگاه هنر زاهدان 
و بچه هايش باالست و اين برای من دل گرمی بود، مخصوصاً در فضايی كه چون از شهرستان 

آمده بودم، كمی به من فشار می آمد و نسبتاً متفاوت بود.
كاًل در رشــته های هنری، به خصوص نقاشی، اگر بخواهيد با اين فکر كه يک زمانی پول دارتان 

می كند، دانشگاه برويد، فکر خيلی اشتباهی كرديد؛ چون بازار كار ندارد.
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چه شد که معماری خواندم؟
 یاسمن علی اكبرزاده

 وقتی به روزهای انتخاب رشــته فکر می كنم و اينکه چه شد به معماری عالقه پيدا كردم، تنها چيزی 
كه يادم می آيد دخترعمويم بود كه چند سال قبل از من معماری را شروع كرده بود و من عاشق ابزار 

كارش، ماكت هايش، تخته شاسی بزرگش و همة دنيای رنگی رنگی معماری شدم.
بدون اينکه بدانم برای هركدام از آن طرح ها و ماكت ها چقدر زحمت كشيده است؛ البته توقع زيادی 
اســت كه از همان اول سختی های راه را بشناسی در حالی كه ساده ترين اطالعات را دربارة رشته ات 
نداری و حتی نمی دانی تفاوت معماری با عمران چيســت! می شناســم كسانی را كه اشتباهی رشتة 

عمران را انتخاب كردند و بعداً فهميدند كه رشتة مورِدعالقه شان معماری بوده است. 
فقط حواســتان باشد اگر احياناً برای فرار از درس های سختی مثل رياضی، می خواهيد رشته ای مثل 
معماری را انتخاب كنيد، راهتان را كاماًل اشــتباه رفته ايد. بايد خودتان را برای بيداری های شب های 
تحويل طرح و اســترس هايش آماده كرده باشــيد و ظرفيت اين را داشته باشيد كه خيلی جاها توی 

ذوقتان بخورد و حتی طرح هايتان پاره شود! 
خالصه اينکه برای معماری خواندن بايد حسابی پوستتان كلفت باشد! 

اگر مطمئن شــديد رشتة دل خواهتان معماری است، خيلی فرقی نمی كند كه دانشگاهتان سراسری 
باشــد، آزاد باشد يا غيرانتفاعی. مسئلة مهم در اين رشته خط فکری ای است كه دانشگاه و اساتيد به 
شما می دهند و مهم تر از آن عالقه و انگيزة خود دانشجو به رشته اش است؛ وگرنه اسم دانشگاه به جز 
تأثير آنی كه روی ذهن مخاطب می گذارد، هيچ تضمينی برای موفقيت نيست. چون شما در نهايت با 

ارائة كارهايتان معرفی می شويد.
ولی بايد به يک نکته توجه كنيد كه معماری رشتة پرهزينه ای است و شايد مجبور شويد برای بعضی 
ترم ها نزديک به شــهرية يک ترم دانشگاه غيردولتی هزينه كنيد و عالوه بر آن اگر می خواهيد زودتر 
وارد محيط كار شويد، بهتر است كه به حداقل دو نرم افزار معماری مسلط شويد كه همة اين ها هم زمان 
هزينة دانشگاهتان را بيشتر می كند، پس موقع انتخاب نوع دانشگاه حتماً به اين نکته ها توجه داشته 

باشيد.
بعد از فارغ التحصيلی با چالش انتخاب شغل متناسب با رشته مواجه می شويم كه اگر دوران دانشجويی 
به نرم افزارهای تخصصی رشته مسلط شده باشيد، كمکتان می كند كه راحت تر كار پيدا كنيد. هرچند 
كه بايد آمادگی اين را داشــته باشــيد، يک دوره كارآموزی بدون حقوق يــا با حقوق كم )در حدود 
يک ميليون تومان( را بگذرانيد كه معموالً دو تا سه ماه زمان می برد؛ ولی اگر شركت دورة كارآموزی تان 
معتبر باشد، احتمال اينکه با حقوق وزارت كار، يعنی نزديک به دوميليون استخدامتان كنند زياد است؛ 
البته ناگفته نماند كه پيداكردن همين كارآموزی بدون حقوق هم اگر معرف نداشته باشيد، كار راحتی 
نيست. چون سخت به فارغ التحصيل های بدون سابقة كار اطمينان می كنند و معموالً شركت ها توقع 
دارند شما به اندازة كسی كه چندين سال سابقة كار دارد، توانايی داشته باشيد و در عين حال با حداقل 

حقوق كار كنيد!
متأســفانه اين وضعيت برای شهرهای به غير از تهران، به مراتب ســخت تر است، من با حدود ده نفر 
از هم كالســی های دورة كاردانی دانشــگاه كرمانشــاه كه در آن درس خواندم، درارتباطم ولی هنوز 
نتوانستند كار مرتبط با رشته شان را پيدا كنند و به كل مسير زندگی شان عوض شده است. با توجه به 

كالن شهربودن كرمانشاه می توانيم حدس بزنيم كه اوضاع شهرهای كوچک تر چگونه ميشود.
و در آخر اينکه، االن كه نزديک به چهار ســال از فارغ التحصيلی ام می گذرد، خيلی وقت ها خســته 
می شوم و با خودم می گويم كاش رشتة ديگری خوانده بودم و به عاليقم می رسيدم؛ ولی می بينم كه 
اگر االن نقاشی كشيدن را دوست دارم يا اينکه مطالعه و پژوهش برايم جذاب است، فقط و فقط به خاطر 

خود معماری است و اگر رشتة ديگری می خواندم حتی عاليق خودم را هم نمی شناختم .
معماری فراتر از يک رشتة دانشگاهی است و می تواند نگاهتان را به دنيای اطراف تغيير بدهد.

دختری که عاشق نانوتيوب ها شد
 سعیده حسنی

داستان زندگی تحصيلی من از آنجايی شروع شد كه در يک روز گرم تابستانی، البد سيزدهم تير، به برادر بزرگ ترم 
گفتم كه چقدر از شــيمی متنفرم. در آن زمان به بيان امروزی در فاز گذار از مقطع هشتم به نهم بودم يا به عبارتی 
می خواستم وارد دبيرستان شوم. از آنجايی كه ما در خانواده مان، دوست ندارم و نمی خواهم و متنفرم نداريم، برادرم 
مرا مجبور كرد كل آن تابستان را شيمی بخوانم. نتيجه اش اين شد كه شيمی به نقطه قوت من بدل گشت و آدم ها 
معموالً نقاط قوتشــان را دوست دارند. آنجا بود كه حس كردم عاشــق نانوتيوب های كربنی و خواص اعجاب انگيز 
پليمرها هستم. وضعيت تحصيلی من در نهايت به گونه ای شد كه می گويم شايد همين نحسی سيزده افتاد به جان 

من؛ وگرنه دليل منطقی ديگری نداشت كه قضيه اين گونه پيش برود.
عشق من از آن عشق هايی بود كه با تقريب خوبی به وصال رسيد و همان طور كه حدس می زنيد خيلی زود فهميديم 
كه به درد هم نمی خوريم. مهندسی شيمی، گرايش پتروشيمی دقيقاً همان جايی بود كه از پليمرها می گفت و از 
نانوتيوب ها و از خيلی چيزهای ديگر. ولی من عاشق به وصال رسيده ای بودم كه تازه می ديدم اين همه مدت اشتباه 
می زدم. حاال درستش چه بود؟ راستش هنوز هم نمی دانم. اما مسيری كه از آن عبور كردم چراغ های بسياری را در 

ذهنم روشن كرد.
آيا از انتخابم پشيمانم؟ نمی توانم با قطعيت بگويم. گاهی می گويم شايد بايد می رفتم شيمی می خواندم نه مهندسی 
شيمی، اگر شيمی خوانده بودم حاال دانشمندی بودم برای خودم و داشتم به انسان ها خدمت می كردم نه مثل االن 
كه عماًل دارم به جامعة بشــری پشت پا می زنم. منتها در زمان ما خيلی زشت بود كه كسی مهندس نباشد. فرقی 
نمی كرد می خواستی فيلم ساز شوی يا نقاش يا موسيقی دان يا وكيل يا بالگر اينستاگرام، اول مهندسی ات را می گيری 
بعد هر كاری دلت خواست می كنی. اين را البته كمی با فارسی سخت به ما می گفتند. جالب اينجاست كه ما همگی 
عاشق مهندس شدن بوديم. امان از اين مغز آدمی زاد كه به راحتی آدم را گول می زند. حتی ممکن است عاليق فيک 

در ما ايجاد كند، عاليقی كه شديداً تحت تأثير جامعه و محيط است. به هر حال نمی توانم بگويم اشتباه كرده ام.
 آيا دانشــگاه به من چيزهای زيادی آموخت؟ اين گزارة دقيقی نيســت. دانشگاه اين فرصت را به من داد و اين فضا 
را دراختيار من گذاشــت كه بياموزم. هرچند به عنوان يک مهندس شيمی بلد نيستم پروفايل دما را حساب كنم و 
نمی توانــم پمپ و مبدل حرارتی طراحی كنم و فرق عدد رينولدز با برت رينولدز )بازيگر آمريکايی( را نمی دانم؛ اما 

می دانم دانشگاه در اينجايی كه ايستاده ام نقش مهمی داشته است. 
دانشــگاه هيچ چيز به دردبخوری برای فضای كســب وكار به من نداد؛ اما من را بســيار تغيير داد. تغييراتی كه از 
مشاهده شان در خودم خوش حالم. خوش حالم كه آن هجده سالة سادة زودرنج با افکار بسته و پر از پيش فرض های 
غلط نيستم. آيا می ارزيد و آيا اگر به دانشگاه نمی رفتم نمی توانستم رشد كنم؟ به نظر خودم كه نه. چون اين تنوع 

فرهنگی و عقيدتی را در كمتر جايی می توان مشاهده كرد.  
من هشت سال تمام در كنار مهندسی شيمی زجر كشيدم و البته بايد اعتراف كنم در دانشگاه واقعاً خوش می گذرد 
و كدام لذتی اســت كه همراه با رنج نباشد؟ فقط حواستان باشد هيچ كدام از درس هايی كه پاس می كنيم، مهارت 
نيســت. حداقل در رشتة من كه اين گونه بود. مهارت چيزی است كه می تواند منجر به درآمدزايی شود. اگر دوباره 
برگردم حتماً سعی می كنم يک مهارت ياد بگيرم. نه فقط مهارت مرتبط با رشته، هر مهارتی. اصاًل شما بگو آشپزی، 
يا كدنويسی يا نجاری... . فرقی ندارد، در نهايت اين مهارت هايمان هستند كه ما را نجات می دهند نه رشتة تحصيلی 
و دانشگاهمان. مثاًل من بعد از آن هشت سالی كه در دو تا از بهترين دانشگاه های ايران صرف يادگيری طراحی پمپ 
و مبدل و رآكتور كردم در نهايت دارم از مهارت زبان انگليسی ام استفاده می كنم تا يک لقمه نان دربياورم. شايد يک 
مقدار غم انگيز باشــد، ولی اصاًل مهم نيست. خودتان را محدود نکنيد كه لزوماً بايد در رشتة دانشگاهی تان مشغول 

به كار شويد. 
با اين حساب پس چرا به دانشگاه برويم و وقت خودمان را تلف كنيم؟ آيا مرض داريم؟ اگر نظام آموزش وپرورشمان 
كارآمد بود، شايد هرگز اين را نمی گفتم؛ اما اگر از آن  دسته دانش آموزان خوبی هستيد كه سال ها تنها مسير خانه 
تا مدرســه را طی كرده اند، حتماً به دانشگاه برويد و اين بار فقط مسير خانه تا دانشگاه را طی نکنيد. روی بردهای 
دانشگاه را بخوانيد، در جمع ها و برنامه های مختلف شركت كنيد، حتی جمع ها و برنامه های خودتان را راه بيندازيد 

و از آموختن و دوستی های دانشگاهی لذت ببريد و البته در كنارش درس هم بخوانيد.

روايت
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 رضا شاه نظر
يکی از بزرگ ترين چالش های ناخواســتة زندگی 
ما، انتخاب رشتة دانشــگاه است؛ يکی از معدود 
انتخاب هايی كه تــا آخر عمر بر مدل زندگی مان 
تأثير می گــذارد. من هم ده ســال پيش در اين 
چالش قرار گرفتم، اما شــايد به شکلی عجيب. از 
آنجا كه مدال طالی المپياد داشــتم، می توانستم 
هر رشــته را در هر دانشــگاهی كه می خواستم، 
انتخاب كنم. گســتردگی گزينه های پيش رو در 
ظاهر جذاب بود، اما به همــان ميزان انتخاب را 
ســخت تر می كرد. به هر ترتيب، بعد از پرس وجو 
و فرازونشــيب های فراوان وارد رشتة پزشکی در 

دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم. 
در سال های دانشجويی تا فارغ التحصيلی، روزبه روز 
با جنبه هايی از اين رشــته آشــنا شدم كه باعث 
می شــد با خودم بگويم »بهتر بود قبل از انتخاب 
رشته می دانستم كه...«. رشتة پزشکی جنبه های 
بسيار دل چسب و در مقابل، نکات منفی بسياری 
دارد كه قبل از انتخــاب آن بايد در نظر بگيريم. 
متأســفانه حجم اطالعات غيرواقعی و احساسی 
دربارة اين رشته آن قدر زياد است كه مجالی برای 
درنظرگرفتن حقايق آن به دانش آموزان نمی دهد. 
حرف دل بسيار است؛ اما در ادامه، خالصة نکات 
مهم تری از پزشــکی را با شما در ميان می گذارم 
كه آن ها را نمی دانســتم، ولی به نظرم دانستنش 

برايتان ضروری است.

1. پزشک خوب، تحليلگری قوی است، نه 
حافظه ای حجيم

در طول تحصيل در رشــتة پزشــکی، مطالب و 
منابع علمی بســياری بايد مطالعه شود. اما اين 
تازه اول ماجراست! كار اصلی هر پزشک، تحليل 
اين حجم عظيم اطالعات و تصميم گيری سريع و 
درست دربارة اقدام مناسب درمانی است. يکی از 
دافعه های رشتة پزشکی در ذهنم برای انتخاب، آن 
بود كه فکر می كردم در رشــتة پزشکی فقط بايد 
مطالب را حفظ كنيم و بعداً آن ها را به ياد بياوريم. 
اما بعداً متوجه شدم كه اتفاقاً بخش اصلی و جذاب 
پزشکی، چالش های تحليلی و تصميم گيری هايی 

است كه می تواند زندگی انسان ها را نجات دهد. 
۲. پزشكی سرشار از فرصت برای تحقیقات 

علمی است، حتی در زمینة علوم پایه
قبل از ورود به دانشــگاه، شــنيده بــودم كه در 
پزشــکی فرصت تحقيقات محدود است. اما بعداً 
متوجه شــدم كه فرصت هــای تحقيقاتی در اين 
رشته، حتی بعضاً بيشتر از رشته های ديگر است. 

هرساله مقاالت تحقيقاتی بسياری از دانشجويان 
پزشکی كشور، در معتبرترين مجالت بين الملی 
منتشــر می شــود كه خيلی از آن هــا حتی در 
زمينه های علوم پايه و غيربالينی است. در عمل، 
تنها محدوديت پزشک و دانشجوی پزشکی برای 
كارهای تحقيقاتی، محدودبودن فرصت آزاد او با 
توجه به حجم انبوه دروس دانشگاهی است.

 
3. پزشکی درآمد چندانی برای شما 

ندارد، اما برای فرزندانتان چرا!
سال های اولی كه دانشجوی پزشکی شديم، دنيا 
جذاب بود! وقتی با دوســتانمان كه در رشته های 
ديگر مشــغول به تحصيل بودند جمع می شديم، 
ســعی می كرديم حــس غــرور و خوش بينی به 
آينده مان را متواضعانه بپوشــانيم و تظاهر كنيم 
كه از شنيدن پيشــوند »دكتر« در كنار اسممان 
هيچ حســی نداريم! در ايــن لحظه كه اين متن 
را می نويســم، فارغ التحصيل 27سالة متأهل، در 
رشتة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم 
كه هيچ درآمدی از پزشکی ندارم و همان دوستاِن 
من، دوسه ســال است كه شغل و درآمدی دارند 
كه با آن مسير زندگی مستقلشان را شکل داده اند. 
البته خدا را شــکر، به واســطة درآمــد حاصل از 
تدريس المپياد با مشکل اقتصادی مواجه نيستم. 
اما دوســتان هم ورودی بسياری را می شناسم كه 
نه مانند من فرصت های شغلِی جانبی دارند و نه 

خانواده ای توانگر! 
به نظر می رســد كسب درآمد مفيد ما از پزشکی 
حداقل از سی سالگی، بعد از اتمام دورة تخصص، 
با مهاجرت و طبابت در شــهرهای كوچک شروع 
خواهد شد و ثبات آن احتماالً تا حدود 35سالگی 
طول خواهد كشيد. تا آن زمان برنامه ريزی برای 
زندگی، به اندازة همين متن برايمان مبهم خواهد 
بود؛ امــا احتماالً فرزندان خوشــبختی خواهيم 

داشت!

4. پزشک بايد تحمل برخورد با مردم در 
اعتقادی را داشته  و  تمام سطوح فرهنگی 

باشد
هر پزشک به نزديک ترين حالت ممکن با بيمارانی 
با هر سطح فرهنگی و اعتقادی روبه رو می شود. با 
افرادی كه ممکن اســت طرز فکر، لحن صحبت، 
منطق، ميزان ســواد و نحوة برخوردشــان بسيار 
مسرت بخش يا شــديداً ناراحت كننده باشد. مثاًل 
فرض كنيد در پنجاه سالگی، سکتة قلبِی بيماری 
را كه با عالئم اوليه به شما مراجعه می كند، به موقع 

تشخيص دادهايد و با وجود وخيم ترشدن حالش در 
بيمارستان، او را از مرگ حتمی نجات داده ايد. بعد 
از بيرون آمدن از اتاق بيمارستان، با همراهان بيمار 
برخورد می كنيد كه با عصبانيت بر سر شما فرياد 
می زنند و می گويند: »بيمار ما تا قبل از اينکه پيش 
شما بيايد مشکلی نداشــت! چرا می خواستی او را 

بکشی؟«

5. تا آخر عمر، بايد حرف مقام باالتر را 
بی چون وچرا بپذيريد

در سيستم آموزش پزشکی، دقيقاً مانند سيستم های 
نظامــی، مقام ها درجه بندی دارد كه به اين ترتيب 
است: دانشجو، استاژر، اينترن، رزيدنت و... و نهايتاً 
اســتاد كه خودش دوباره درجه های مختلفی دارد: 
استاد جديد، اســتاد قديمی، رئيس بخش و...! هر 
پزشــک هميشه در يکی از اين جايگاه ها قرار دارد 
كــه بايد همة دســتورهای مقام باالتــر از خود را 
اجرا كند. مثاًل فــرض كنيد بعد از فارغ التحصيلی 
از پزشــکی عمومی و گذراندن چند ســال دوران 
»طرح« در شــهری دور و پس از قبولی در آزمون 
تخصص، در 29سالگی رزيدنت )دستيار( دانشجوی 
پزشکی سال دوم می شويد. او كه سه سال از شما 
كوچک تر است، در انتهای كشيک سی ساعتة شما 
در بيمارســتان، به شما دستور می دهد كه تا پنج 
ساعت ديگر بايد در بيمارستان بمانی و برای جلسة 
فردا اساليد درست كنی! در اين حال، راهی به جز 
انجــام دادن اين كار نداريد؛ زيرا در غير اين صورت 
برای تنبيه، شما را به سی ساعت كشيِک اضافه تر 

از برنامه مجبور خواهد كرد! 

6. انتخاب رشتة پزشکی، هزينة جسمی و 
روحی کمرشکنی خواهد داشت

بيشــتر وقت پزشکان و دانشــجويان پزشکی در 
زندگی، در ايســتادن، راه رفتن، نوشتن و تعامل با 
افراد ديگر در بيمارســتان سپری خواهد شد. مثاًل 
دانشجوی سال آخر پزشکی عمومی، عالوه بر اينکه 
از شنبه تا پنجشــنبة تمام هفته های سال، حتی 
تابستان، از صبح زود تا ظهر در بيمارستان مشغول 
به كار اســت، دو يا ســه روز در هفته هم كشيک 
است و كاًل از بيمارستان بيرون نمی رود. يعنی سه 
بار در هفته، از صبــح يک روز تا ظهر روز بعدش، 
در بيمارستان خواهد بود. در اين سی ساعت، شايد 
دو بازة چهارســاعته، مثاًل از ساعت 16 تا 20 و از 
3 تا 7 صبح فردا، برای استراحت بتواند در پاويون 
بيمارســتان بخوابد. بديهی است كه تحمل چنين 
وضعيتی، هم از نظر جســمی و هم از نظر روحی 

بسيار سخت است. 

7. سهميه های مختلف تا آخر عمر بر رقابت 
تحصيلی و شغلی شما اثر جدی خواهد 

گذاشت
اگر شــما صرفاً بر اســاس نتيجة علمکردتان در 
آزمونهــا، كنکور يــا المپياد و... وارد دانشــگاه 
شــويد، خواهيد ديد كه درصد چشــمگيری از 
ســهميه هايی،  از  شما  هم ورودی  دانشــجويان 
درســت يا غلط، برخــوردار بوده اند كه به كمک 
آن توانستهاند با نمره ای كمتر، به جايگاه مشابه 
شما دست پيدا كنند. اگر در درسی نمرة قبولی 
نگيريد در كارنامة شــما ثبت می شــود، اما در 
كارنامة آن دوســتانتان نه! اگر به مشکلی اداری 
برخورد كنيد، اولويت بيشــتری در رسيدگی به 
مشکالت آن ها وجود خواهد داشت. برای قبولی 
در آزمون تخصص، نزديک به يک سوِم ظرفيت ها 
متعلق به آن هاست و با نمرة كمتر می توانند در 
رشــته ای كه شما قبول شــديد تحصيل كنند. 
بعد از فارغ التحصيلی هم، بــرای گرفتن پروانة 
طبابــت، اولويت بــا آن هاســت و... . البته اين 
موضوع مختص رشــتة پزشــکی نيســت؛ اما با 
توجه به ســبِک خاص زندگی پزشکان، احتماالً 
توجه به آن در انتخاب اين رشــته تأثيرگذارتر 

خواهد بود.

۸. دوران تحصيل پزشکی، طوالنی تر از آن 
است که عاليق و اولويت هايتان ثابت بماند

آخرين نکته ای كه بايد در نظر بگيريد آن اســت 
كه در گذر زمان، همه چيز در حال تغيير اســت. 
از عوامل بيرونی مانند هزينة تحصيل و اســکان 
گرفته، تــا عوامل درونی ماننــد عاليق علمی و 
وضعيت تأهل. شــايد در طول سه چهار سال اين 
عوامل تغيير زيادی نکند، اما مسير پزشکی آن قدر 
طوالنی اســت كه بی شک قبل از فارغ التحصيلی، 
موقعيت هــا و اولويت های جديدی در زندگی تان 
تعريف می شــود كه در حال حاضر حتی فکرش 
را هم نمی كنيد! اگر می خواهيد وارد اين مســير 
شويد، سعی كنيد تا بيشترين حد ممکن جوانب 
مختلف زندگی تان را بررسی كنيد. حتی خودتان 
را در موقعيتی تصــور كنيد كه وقوعش در حال 
حاضر ناممکن است. آثار مثبت و منفی احتمالی 
انتخاب رشته های مختلف بر زندگی تان را در نظر 
بگيريــد. آنگاه هر رشــته ای را كه انتخاب كنيد، 
هميشــه به خودتان خواهيد گفت: »اين بهترين 
انتخابی بود كه در آن زمان می توانســتم بکنم.« 
و اين قوی ترين عامل پيشرفت و خوشحالی شما 

در زندگی آينده خواهد بود.
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سال ها آزمون و خطا كرديم. می خواستيم رشته های دانشگاهی را به بچه های 
از  ويکی پديايی  معرفی  يک  می كرديم،  كاری  هر  كنيم.  معرفی  كنکوری 
البته  كه  كاری  گزارش-گفتگوها.  اين  به  رسيديم  اينکه  تا  می آمد.  در  آب 
به سرانجام رسيد،  نمونه اش  اولين  وقتی  اما  نبود،  زياد ساده  آماده سازی اش 

گفتم: »احسنت! همينه«
ما نمی خواهيم در مورد رشته ها حرف های كليشه ای بزنيم. حرف های كليشه ای 
همه جا پيدا می شود. می خواهيم حرف های زنده و دقيق و بدون رتوش بزنيم. 
برای همين جمله های منفی را هم سانسور نمی كنيم. قرار نيست هر دانشجويی 
توی رودربايستی قرار بگيرد و از رشتة خودش تعريف كند. اتفاقاً ممکن است 
انتقال صادقانة تجربياتش باعث شود كه چند دانش آموز ديگر مثل او اشتباه 
نکنند. حاال می توانم اين گزارش ها را به كنکوری ها معرفی كنم و ادعا كنم كه 
به كارتان می آيند. البته طبيعی است كه به همة رشته ها نپرداخته ايم،  حتماً 
اما اغلب سوژه هايمان رشته های پرطرفدار هستند. خانم ها! آقايان! اين شما و 

گزارش های ما.
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بخش دوم: بازار کار
به صورت كلی بعد از این چهار سال، چند انتخاب پیش روی شماست:

1. یكـی از گرایش هـا )همـان دروس 8واحـدی عملـی( را انتخـاب كنید و 
به صـورت تخصصی تر و تجربی مهارتتـان را در آن گرایـش افزایش بدهید.
ایـن موضوع موجـب آگاهی از عالیقتان مي شـود. چون خیلی بعید اسـت 

كه صرف گرفتن یک مدرک كارشناسـی، از كسـی عكاس بسـازد.
2. بـا توجـه بـه تخصـص و بودجـه ای كـه داریـد، می توانیـد مانند هر 
عكاس مسـتقل نمایشـگاه بزنید و آثارتان را بفروشید. هزینة چاپ هر 
عكـس در سـال 98 حداقـل ۲00 هزارتومان و حداكثـر 5 تا 7میلیون 
تومان اسـت؛ بله، هـر عكس! اگر در محل زندگی شـما اسـتقبال از 
آثـار هنـری بی نظیر باشـد و امكان اجـارة گالری و فـروش عكس 
را هم داشـته باشـید، برای هر نمایشـگاه »حداقل« بـه 10میلیون 
تومـان نیـاز داریـد تا حـدود ۲0 تا 30میلیـون تومان )بـا فروش 

همة آثـار( به دسـت بیاورید. 
3. عكاسـی بـازاری، مدلینـگ، تبلیغاتـی، آتلیه؛ بـرای ورود 
بـه ایـن عرصـه بـه دانشـگاه نیـازی نداریـد و با شـركت در 
كالس های آزاد، داشـتن دوربین و تجهیزات نسـبتاً پیشرفته، 
می توانیـد در ایـن حرفه ها مشـغول بـه كار شـوید. احتماالً 
به مـرور از پس تأمیـن مخارج آتلیـه و تكمیـل تجهیزاتتان 
برمی آیید و كسـب وكار مسـتقل خـود را تأسـیس می كنید.
عكاسـی  فـرم  سـاده ترین  كـه  3در4  عكس هـای  چـاپ 
مسـتقل به حسـاب می آید، حـدود 80درصـد سـود دارد و 
به طـور متوسـط، اگـر در كارتان خالقیـت و ارتباطـات الزم 
را داشـته باشـید، می توانید از هـر چهار میلیـون تومانی كه 
دریافـت می كنیـد، ۲ تا ۲/5میلیونش را سـود خالـص در نظر 

بگیرید.
در حـال حاضر همـه خودشـان را عـكاس مي دانند. بـازار كار 
عكاسـی هنوز اشباع نشده، اما حواسـتان باشد خرید دوربینی 
سـاده، تجهیـزات نور، شـركت در یكی دو كالس بـرای یادگیری 
كار بـا دوربیـن و نرم افزارهای ویرایش حداقل بـه 10 تا 15میلیون 
تومان نیاز دارد. به مسـیرهای بازگشـت سـرمایه و شكسـت های 

احتمالـی ایـن كار فكر كنیـد. بی گدار بـه آب نزنید!
4. راه حـل دانشـجویی بـرای كار پاره وقت، عضویت در سـایت هایی 
اسـت كه به صورت سـاعتی عكاس »اجـاره« می كنند. شـیوة كار این 
سـایت ها این گونه اسـت كه ابتدا چند نمونـه از كارهای سـابق خودتان 
را در سـایت بارگـذاری می كننـد و پـس از اینكـه سـفارش دهنده )برای 
سـمینار، مراسـم و...( نمونه كارهـای شـما را پسـندید، مثـاًل در ازای یک 
سـاعت كار و تحویـل شـانزده قطعه عكس بدون چـاپ، از نودهـزار تومان 

بـه باال بسـته به نـوع كار، به شـما دسـتمزد بدهد. 
** نكته: حواسـتان باشـد گاهی هم شـما به نیت هنرمندشـدن و عكاسی 
حرفـه ای وارد ایـن رشـته شـده اید، امـا »ممكـن اسـت« كارهای بـازاری 

به مـرور برایتـان تكراری و خسـته كننده بشـود. 
5. راه حـل آخـر و تقریباً اشباع شـده در بازار كار، استخدام شـدن به عنوان 

عكاس مطبوعاتـی در خبرگزاری ها و اداره های دولتی اسـت.

نویسنده: زهرا صنعتگران
چنـد وقـت بـود هـر دهه هشـتادی ای كـه می دیـدم از 
درنظرگرفتـن  بـا  مـی زد.  حـرف  دانشـگاه  بی فایدگـی 
اینكـه ما هـم چندان دل خوشـی از دانشـگاه نداشـتیم، 
دیـدم بهتـر اسـت بـرای این شـماره سـراغ رشـته های 
احتمالـی ای بـروم كـه در آینـده محبوب تر خواهند شـد؛ 

عكاسـی! مثاًل 
تب عكاسـی شـاید به واسـطة اینسـتاگرام همه گیر شـده 
اسـت. اما درس خواندن در رشـتة عكاسی شـبیه تصورات 
مـا از اینسـتاگرام اسـت؟ بـرای اینكـه جـزء دوازده نفر 
دانشـگاه تهران باشـیم چه رتبه ای الزم اسـت؟ می شـود 
بـا تجدیـدی یـا معـدل یـازده دوازده وارد دانشـگاه های 
برتر ایران شـد؟ امیرمحمـد، فاطمه، امیـن و امیرهادی در 
دانشـكدة هنرهای زیبا دانشـگاه تهـران درس خوانده اند. 
هركـدام از ایـن چهـار نفـر بـا پیشـینه ای متفـاوت بـه 
سـراغ عكاسـی آمده اند و حاال احسـاس متفاوتـی دربارة 
رشته شـان دارند. احتمـاالً پـس از خواندن ایـن مصاحبه 
تصـور واضح تـری از رشـتة عكاسـی پیـدا می كنید؛ پس 

سرسـری از صفحـات انتخاب رشـته نگذرید.

عکاسی
بدون فيلتر

پرونده ای دربارة 
 سايه روشن های

رشتۀ عكاسی

بخش اول: در رشتة عکاسی چه خبر است؟
 # پیـش از هرچیز برای قبولی در رشـتة عكاسـی حواسـتان به 
درس هـای درک عمومی هنـر و خالقیت تصویری باشـد. این دو 

درس در كنكور ضریـب 4 دارند.
 سـازمان سـنجش هر سـال برای رشـتة  عكاسـی، فرضـاً در 
دانشـگاه تهران، 1۲ نفر پذیرش دارد. در سـال های گذشـته این 
1۲ نفـر بـه 6 دختر و 6 پسـر تقسـیم می شـدند كه ایـن تعداد 
بین 3 منطقة كشـور تقسـیم می شـد. یعنـی اگر رتبه تـان 400 
شـده بود، امـا این بهتریـن رتبة عكاسـی در منطقة شـما بود، 
در سـهمیه قـرار می گرفتیـد و وارد دانشـگاه می شـدید. امـا 
سـال گذشته این تقسـیم بندی برداشته شـد و بهتربودن رتبه، 
بـدون توجه به جنسـیت یـا منطقة زندگـی، اهمیت پیـدا كرد. 
پس همیشـه اول دفترچة سـازمان سـنجش را بـا دقت بخوانید 
و بر اسـاس رتبه، سـهمیه، منطقـه و تعداد پذیرش دانشـگاه ها 
هزینـة مصاحبـة عملـی را بـرای خریـد كارت انتخاب رشـته 

بپردازید.
 بعـد از كنكـور، كسـانی كـه رتبه های مقبولـی دارنـد باید در 
آزمـون عملی یـا همان مصاحبة دانشـگاه شـركت كنند. قبولی 
در مصاحبـه به كمی تجربة عكاسـی، ارائـة نمونه كارهای قبلی و 
بیشـتر از آن، بـه درک هنر نیاز دارد. مثالً بـا دیدن فیلم احتماالً 
شـناخت نسـبتاً خوبی دربارة رسـاندن محتوا در كمترین زمان، 

تأثیـر لنزهای مختلـف و تفـاوت زاویه ها پیـدا خواهید كرد.
 پردیـس هنرهـای زیبـا، دانشـگاه هنر تهـران )خـود من هم 
نمی دانسـتم ایـن دو دانشـگاه اساسـاً بـا هـم فـرق می كنند! 
بـرای اطالعـات بیشـتر بـه گـوگل مراجعـه كنیـد(، دانشـگاه 
هنـر اصفهـان، دانشـگاه سـمنان و دانشـگاه سـوره به ترتیب 
دانشـگاه هایی هسـتند كه عملكرد بهتری در رشـتة عكاسـی 

داشـته اند.
 باالخـره شـما پـس از چنـد مـاه درس خواندن، سـخت درس 
خواندن، وارد دانشـگاه خواهید شـد. هشـدار! درجة انتظاراتتان 
را تنظیـم كنیـد. ترم هـای اول »تقریبـاً« حوصله سـربر و پـر از 
درس هـای عمومـی و پایه اسـت. در ترم 1 و ۲ فیزیک و شـیمی 
داریـد؛ فیزیک برای آشـنایی بـا نـور و كار با دوربین و شـیمی 
بـرای چـاپ عكـس در دوربین های آنالـوگ. درس هـای تئوری 
دیگـری هم مثـل تاریخ هنـر و تاریخ عكاسـی در یكـی دو ترم 

اول و پیـش از شـروع كارگاه هـای عملی ارائه می شـود. 
 از تـرم سـوم تـا آخریـن تـرم، برنامـة كالس هـا بـر اسـاس 
كارگاه هـای هشـت واحدی عملـی خواهـد بـود؛ نورپـردازی، 
عكاسـی پرتره، عكاسـی مسـتند، منظـره، آزاد، معاصر عناوین 
برخـی از ایـن كارگاه هـای هشـت واحدی هسـتند و برخـالف 
سـاعت  چهـار  آمادگـی  بایـد  یک سـاعت ونیمی  كالس هـای 

نشسـتن سـر هـر كـدام از ایـن كالس ها را داشـته باشـید.
# درس هایـی مثـل جامعه شناسـی هنـر یـا نقـد عكـس نیـز 
به صـورت پراكنـده در ترم های سـوم تا هشـتم ارائه می شـوند.

امتحان هـای  در رشـتة عكاسـی   
كتبـی چنـدان رایـج نیسـت؛ امـا هر 

هفتـه، بـرای همـة كالس هـا كار عملـی 
تحویـل می دهیـد. به دوسـه روز وقـت آزاد 

بـرای عكاسـی در محیط نیـاز داریـد و در واقع 
آنچـه در پایـان ترم بـرای ژوژمـان روی دیوارهای 

دانشـكده نصب می شـود، صرفـاً انتخـاب چند كار 
از میـان كارهایـی اسـت كه در طـول ترم انجـام داده 

بودید.
 یادگیـری نرم افزارهایی مانند فتوشـاپ، الیت روم، كمرا 

راو بـرای ادیـت عكس هـا، ایندیزایـن بـرای صفحه آرایِی 
تدویـن  نرم افزارهـای  و  پریمیـر  و  عكـس  كتابچه هـای 

ویدئـو تحویـل  به صـورت  پروژه هایـی كـه  بـرای تحویـل 
داده می شـوند، الزم اسـت؛ امـا متأسـفانه قـرار نیسـت كار با 

ایـن نرم افزارهـا را سـر كالس هـای دانشـگاه به شـما آموزش 
بدهنـد. پـس اگـر هدفتان عكاسـی اسـت از همین حـاال كار با 
ایـن چنـد نرم افـزار را تمریـن كنیـد. ویدئوهـای آموزشـی اش 

مرحله به مرحلـه در گـوگل قـرار دارد.
 عكاسـی رشـتة كم خرجی نیسـت. جدا از هزینه های رفت وآمد، 
خوابـگاه و هزینه های معمول زندگی دانشـجویی، شـما همان اول 
كار بـه دوربینی حرفـه ای نیاز داریـد. در طول ترم و بـرای تحویل 
پروژه های كالسـی، به طور متوسـط سـیصدچهارصد تومان هزینة 
چـاپ عكـس باید بدهید. بـرای مثال، چـاپ تعـدادی عكس برای 
هـر ژوژمـان، یعنی »فقـط« عكس هایی كـه در پایان تـرم و برای 
امتحـان نهایی بیسـت دقیقه روی دیوار دانشـگاه قـرار می گیرد، 
در سـال 95 هزینه ای حدود 80هـزار تومان و در سـال 96 حدود 
150هـزار تومـان داشـته اسـت و در سـال 98 هزینـه ای حدود 

۲50هـزار تومان دارد.
البتـه راه هایـی هم بـرای جبـران ایـن هزینه ها هسـت؛ مثاًل 
شـاغل بودن به صـورت هم زمان. در بخـش بعدی به بـازار كار 

رشـتة عكاسـی، مزایا و معایب هـر انتخـاب می پردازیم.

گزارش



3334

اميرهادی شيرزادی
متولد 1375 تبريز

ديپلم انسانی، معدل ديپلم: 11، رتبة 57
بله! معدل دیپلم 11، رتبة 57. امیرهادی از آن دسته دانش آموزانی 
است كه احتماالً معلم ها پیش بینی مي كردند هیچ چیز نمي شود. 
در رشتة انسانی درس خوانده، چرا كه معدلش به تجربی، ریاضی 
و رشته های دیگر نرسیده بود و خانواده هم كه اصالً امیدی به 
دیپلم گرفتنش نداشتند، كامالً از درس خواندن او در رشته ای 

هنری، آن هم در دانشگاه تهران، راضی بودند.
امیرهادی به آفریدن عالقه مند بود و به دلیل اینكه احساس كرد 
عكاسی واقع گراترین هنر و در عین حال هنری خالق است، از 
همان اول عكاسی را انتخاب كرد. به نظر امیرهادی در وضعیت 
از  صریح تر  واسطه ای  به  »هنر«  روزها،  این  سیاسی اجتماعی 
موسیقی نیاز دارد و عكاسی امكان مرور گذشته، ارتباط میان 
افراد متفاوت و ... را فراهم می كند. پیشنهاد امیرهادی به افرادی 
كه می خواهند برای آزمون عملی رشته های خاص كارت مصاحبه 
از مصاحبه،  بار قبل  این است كه حتماً یک  خریداری كنند، 
و  بشوند  آشنا  آنجا  حال وهوای  با  و  بزنند  دانشگاه  به  سری 

چشم وگوش بسته وارد دانشگاه نشوند.

فاطمه احمدی
متولد 1377 قائم شهر مازندران

 تحصيل کردۀ مدارس سمپاد در رشتة رياضی
معدل ديپلم: 1۸، رتبة 35

به صورت  سال  هفت  حدود  انتخاب رشته  از  پیش  تا  فاطمه 
نسبتاً حرفه ای نقاشی كار كرده بود و بدش نمی آمد در همان 
رشته ادامه تحصیل بدهد. اما رشتة نقاشی در قائم شهر فقط در 
هنرستان های كار و دانش ارائه می شد و مادرش، با وجود اینكه 
معلم هنرستان بود، با تغییر رشتة فاطمه به شدت مخالفت كرد. 
فاطمه موفق شد سال آخر وارد رشتة گرافیک شود و  نهایتاً 
به واسطة چند واحد عكاسی عالقة اصلی اش را پیدا كند. البته 
اعتراف می كند تصورش از عكاسی چیزی بود كه در اینستاگرام 
دیده بود و كاش می دانست كسی كه واقعاً عكاسی خوانده دربارة 

این رشته چطور فكر می كند!
برای  اما  است،  راضی  عكاسی  رشتة  در  تحصیل  از  فاطمه 
ادامه تحصیل به ارشِد جامعه شناسی فكر می كند و به نظرش همه 
باید با توجه به عالقةشان تصمیم بگیرند و نه شرایط تحمیلي 

كنكور و جامعه.

امين شيرپور
متولد 1372 خرم آباد

ديپلم فنی نرم افزار، معدل ديپلم: 12، رتبة 16۸
سن وسال امین بیشتر از بچه هایی است كه در این شماره 
دیدید. امین دو سال كاردانی نرم افزار خوانده، اما كم كم 
كالس های  در  و  مي رود  سر  نرم افزار  از  حوصله اش 
سراغ  سال  دو  از  بعد  می كند.  شركت  داستان نویسی 
كالس های عكاسی هم می رود و همان جا می فهمد هوش 
خالقانه اش دوهیچ از هوش ریاضی اش جلوتر است. امین 
نیز هست.  از نشرهای معتبر  این روزها ویراستار یكی 
است  مجبور  ترم  هر  می كند.  كار  بیست وچهارساعته 
روزهای كاری اش را با توجه به روزهای دانشگاهش تغییر 
بدهد، زمان كم آورده و می گوید فعالً بیشتر از هر چیز به 
خواب نیاز دارد. با وجود همة این ها »به شدت« از انتخابش 

راضی است.

با  و  از ترم سه  اما  نبود.  اوایل دانشگاه خیلی جذاب   
شروع كارگاه های عملی به مرور همه چیز بهتر شد و ترم هشت 
همه چیز ورای انتظارم بود. از اینكه این همه چیز یاد می گرفتم 
خوشم می اومد. برای پول درآوردن نباید بیاید دانشگاه. اینجا 
چیزی به صورت تكنیكال یاد نمی دن؛ اما فرصت تجربه كردن رو 
دارید. تجربة همه چیز! به عالوه اساتید اینجا، بیرون از دانشگاه 
پیدا نمی شن. به لحاظ سواد، فرهنگ و طرز برخورد می تونید از 
همه چیزشون یاد بگیرید و فكر نكنم هیچ وقت تو كالسای آزاد 
این امكان فراهم باشه كه همة بچه های عكاسی، مجسمه سازی، 
تئاتر، نقاشی، كارگردانی و... یک جا جمع باشند و امكان تعامل 
بینشون به وجود بیاد. بچه های تئاتر به عكاس برای نمایشاشون 
نیاز دارند و ما به بچه های گرافیک برای طراحی پوسترامون، 

بچه های كارگردانی تو تهیة تیزر به بقیه كمک می كنن و ...

 به نظر من دانشگاه حتماً یک چیزهایی به آدم اضافه 
رو  چیزها  این  داری  دوست  كه  رشته ای  تو  بهتره  و  می كنه 
تجربه كنی. دانشگاه شبیه انتظارات من نبود، اما راستش بد 
هم نبود. بیشتر تقلید بچه ها اذیتم كرد. بچه ها ناخودآگاه، برای 
به دست آوردن رضایت استاد، شیوه های خود استاد رو تقلید 
می كردن و بعد از یه مدت می دیدی همة كارها شبیه هم شده. 

تحمل این همه شباهت برای من راحت نیست.
گاهی  داشتم.  دوست  هم  رو  خوابگاه  زندگی  تجربة   
مجبور به تغییر می شی و یه نوع نگاه خاص به سیستم آموزشی، 
بهت  بفهمی  اینكه  بدون  حتی  عقایدت  یا  خانواده  فرهنگ، 
تحمیل می شه. با اینكه این تغییر به من تحمیل شد، اما ناراضی 

نیستم و احساس می كنم باید اتفاق می افتاد.

به  داشتم.  وقت  روز  چهار  سربازی  مرخصی  وسط    
دانشكدة هنرهای زیبا سر زدم. فضاش كامالً بر وفق مرادم بود. 
فروردین حتی از كارم استعفا دادم و سه ماه جدی برای كنكور 
وقت گذاشتم. زمینة خانوادگی ما حقوق بود و همه میگفتن 
كه قبول بشو نیستم. به جز انتخاب اولم  ادبیات نمایشی، برای 
انتخاب دوم بین گرافیک و عكاسی گیر كرده بودم. سری اول 
كه كنكور دادم حتی فرق دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنرهای 
زیبا رو نمی دونستم. اما سری دوم كامالً حساب شده پیش رفتم 
و هرچند رتبة ادبیات نمایشی رو نیاوردم، اما به خاطر ده دوازده تا 
نقد عكس كه داشتم و چند باری كه در نمایشگاه های عكاسی 

شركت كرده بودم، نمرة آزمون عكاسی رو آوردم.
درس خوندن  فقط  هنری  رشته های  برای  من  به نظر   
گالری گردیا،  هم،  با  دانشجوها  مناسبات  نیست.  كافی  خالی 
دیالوگ داشتن و آشناشدن با افراد مختلف به اندازة سر كالس 

نشستن و گوش دادن به استاد اهمیت داره.

اميرمحمد رستگار
متولد 1377 ابهر زنجان

ديپلم تجربی، معدل ديپلم: نگفت! رتبة 296
امیرمحمد با وجود اینكه هیچ رقمه راضی به گفتن 

اعتراف كرد سال سوم  بای بسم اهلل  از  معدلش نشد، 
تجدید شده و دو سال آخرش را در مدرسة بزرگ ساالن 

گذرانده. چندان عالقه ای به دانشگاه نداشت و خانواده هم 
اصراری به ادامه تحصیلش نداشتند؛اما خیلی اتفاقی از عكاسی 

خوشش می آید و بعد خیلی جدی شروع می كند به درس خواندن. 
تصمیمش را گرفته بود. فقط عكاسی دانشگاه تهران را می خواست 

و از آنجایی كه تصورش از »دانشگاه تهران رفته ها« آدم های مؤدب، 
موجه و فرهیخته ای بود، تصمیم گرفت حتماً دانشجوی مؤدب، موجه 

و فرهیخته ای بشود. در اینترنت هم دنبال اطالعات مرتبط با این رشته 
بود كه متأسفانه، چون ما چهار سال پیش هنوز سایتمان را راه نینداخته 

بودیم، گویا اطالعات به روزی دربارة رشته ها پیدا نكرد.

 از استادها بدم نمی اومد، اما بچه ها شبیه اون دانشجویای پرتالش  
فرهیخته ای كه قبالً فكر می كردم نبودن. این همه زحمت كشیده بودن بیان 
دانشگاه تهران اما تفریحی می اومدن دانشگاه. بدون اینكه كسی تالشی 
بكنه! این خیلی افسرده م كرد. اصالً اوایل همه چیز افسرده كننده بود. حتی 
گرمای هوا. شهر ما خنک و خلوت و آروم بود، اینجا گرم و شلوغ؛ با فضای 
شلختة پسرونه. ازطرفی تو شهر خودمون فكر می كردم خیلی عكاس 
كاركشته و خوبی ام، اما اینجا یكهو دیدم هیچ چی نیستم و اعتمادبه نفسم 

دربارة خودم از بین رفت.

دیالوگ باكس۲: »عكاسی بهم هنر دیدن رو 
داد. به مرور به مسائلی كه به نظر دیگران 

عادی بود حساس شدم. حاال دیگه 
می تونم چندین عكس ا

گزارش



محمدمهدیجهانآرا
صادرهازشهریزد

داراییکعددمدالنقره
درالمپیادکامپیوتر

معدلدبیرستان:17
معدلدانشگاه:15

خانوادة محمدمهدی همة تالششان را كردند 
تا او سراغ رشتة تجربی برود؛ اما خودش اهل 
ریاضی بود و حاال بعد از شش ترم می گوید 
كامپیوتر،  مهندسی  به جای  نمی آمد  بدش 
رشــتة علوم كامپیوتر را انتخاب می كرد. 
درس های تئوری را بیشــتر می پسندد و تا 
قبل از دانشگاه، از این اولویت خودش باخبر 
نبوده و بیشتر بر اساس اینكه عالقه ای نسبی  
به كامپیوتر داشــته و آن زمان این رشته 
»روی بورس« بوده، انتخابش كرده اســت. 
در پاســخ به سؤال »حاال اصالً رشته تون به 
درد می خوره«، محمدمهدی جواب كوتاهی 
می دهد: »شــما االن چقــدر از موبایلتون 

استفاده می كنید؟«

»اوايــل، توقعم از دانشــگاه 
زياد بــود. فکر می كــردم بايد خيلی 

درس خوند و خفن بود. اما اينجا اين طوری 
نيست كه هرچی بيشتر بخونی، نمرة بيشتری 
بگيری. مثل دبيرســتان نيســت. مهم اينه 

محصول بسازی، صدهزار نفر دانلود كنن. 
االن همه چی رو كامپيوتر سواره!«

امیرحسینپویا
صادرهازشهرتهران

داراییکعددمدالطال
درالمپیادریاضي

معدلدبیرستان:17.5
معدلدانشگاه:16

انجمن  نشریة  امیرحسین، مدیرمســئول 
علمی دانشكده اســت. به دلیل اینكه مادر 
و پدرش هر دو پرســتار بودنــد، از فضای 
تجربی زده  می شود و به سمت ریاضی فرار 
می كند. در رشــتة نرم افزار نیز، اوایل مثل 
بچة آدم ســرش به درس ومشقش بوده، اما 
پس از انتخابات، درگیر فضای سیاســی و 
انجمنی دانشگاه می شود و سر از فعالیت های 
فوق برنامه ای درمــی آورد. االن هم در این 
به  جامعه شناسی  ســودای  آخر،  ترم های 
سرش زده و در فكر تغییر رشته برای آزمون 

ارشد است.

مریمالهی
صادرهازشهراصفهان/رتبۀ42

معدلدبیرستان:19
معدلدانشگاه:17

نرم افزار رشتة  اینكه  از  مریم و خانواده اش 
سنگینی نیست، دردسر اضافی ندارد و بازار 

كار نسبتاً مناسبی دارد، راضی اند.

احمدحاجیمحمدخانی/رتبۀ87
صادرهازشهراسفراین
معدلدبیرستان:19
معدلدانشگاه:15

احمد در زمان دبیرستان به  تمامی رشته ها 
عالقه داشت و در هر مسابقه ای كه فكرش 
را بكنید، اعم از زیســت، شیمی، مسابقات 
حوزة انســانی و... شركت می كرد. خیلی از 
دانش آموزان در زمان دبیرستان این حالت را 
دارند. اگر شما هم مثل احمد هستید، نگران 

نباشید. طبیعی است. بدتر هم می شوید!

رشتۀنرمافزار
بدونفتوشاپ
آنچهدربارۀچهارسال
کارشناسینمیدانید.
 زهرا صنعتگران  عكاس: غالمرضا بهرامي
دانشجوی ریاضی كه بودم، به شوخی به هم دانشكده ای هایم 
 می گفتــم: »بچه ها فقــط الگوهای موفــق نمی خوان.
من برای هركی اشتباهی اومد ریاضی، می شم آینة عبرت.«
در این شــماره، در كنار قلة آمــال و آرزوهای بچه های 
ریاضی، در جمع دانشــجویان نرم افزار دانشگاه شریف 
می نشینم و دربارة تجربه ها، دیده ها، شنیده ها، پرستیژ 
و آیندة كاری شان گپ می زنیم. مسئولیت این صفحه را 
به عهده گرفتم تا زمان واردكردن كدها در سایت انتخاب 
رشته،  از »تجربة« دانشجویانی كه رشته های ایدئال ما را 
»زندگی« كرده اند، تصویر درســت تری داشته باشید. با 
همة این اوصاف، حرف آخرم را اول بزنم: قرار نیست همه 
فرار كنید. یكی دو نفــر هم ریاضی بخوانند عیبی ندارد! 
مهندسی جای كار زیادی دارد تا تبدیل بشود به  رشته ای 
ایدئال. بیشتر از این ها باید اصالحش كرد. اگر دوستش 
دارید، پای  كارش بمانید. مواظبش باشید. دو دقیقه آمده 
بودیم خودتان را ببینیم، همه تغییر رشته دادید رفتید؟!

درِست خوبه؟ یا چی؟
حواستان باشــد. خيلی ها صرفاً  به واسطة معدل يا رتبة خوب وارد دانشگاه می شوند؛ اما با 
توجه به اينکه هميشــه شاگرداول بوده اند، ممکن اســت در رقابت با بچه هايی كه انگيزه 
و اســتعداد برای كامپيوتر دارند، عقب بيفتند. اوايل، دانشــگاه برای اين تيپ افراد سخت 

می گذرد و با توجه  به پيش نيازداشتن دروس، جبران ضعف اوليه به مرور سخت  می شود.

اصاًل می دونی قراره چی بخونی؟
دربارة رشــتة نرم افزار، بيشتر دبيرســتانی ها تصور می كنند با ورود به دانشگاه می توانند 
آخرين فناوری های هک كردن، برنامه نويســی، ربات ســازی و... را يــاد بگيرند؛ اما اين ها 
مهارت های فنی اند و نه چارت درسی رشتة نرم افزار. در دانشگاه بيشتر، »مفاهيم كليدی« 
برنامه نويســی به دانشجو آموزش داده می شــود؛ مفاهيمی پايه ای كه در طول زمان فهم 
متون را برای دانشــجو راحت تر خواهد كرد. بيشــتر دانش آموزان نمی دانند كه حتی در 
درس هايی مثل »برنامه نويســی پيشرفته«، بنا نيســت زبان برنامه نويسی خاصی آموزش 
داده بشــود. با اين  حال، اگر يادگرفتن  زبان برنامه نويسی به طور معمول در هر مركز فنی 
چند ماه زمان ببرد، برای دانشــجويی كه مســلط به درک مفاهيم برنامه نويسی باشد، آن 
دورة چندماهه به دوسه روز تقليل پيدا خواهد كرد. در مراكز فنی، »مفاهيم« آموزش داده 
نمی شود و يادگيری زبان دوم، سوم و... به اندازة زبان اول زمان بر است و رسيدن به توانايی 
تطبيق دادن زبان های مختلف برنامه نويســی، مهارتی است كه شخصاً تصور می كنم فقط 

در دانشگاه های خوب و نه حتی دانشگاه های متوسط يا ضعيف، امکان پذير خواهد بود.

حاال كار چی؟ پول تو این رشته هست؟
طبــق آخرين آماری كه از دوســتان شــنيده بــودم، رقمی بين پنجاه تــا چهارصدهزار 
فارغ التحصيل در رشتة كامپيوتر داريم. با اين  حال، هنوز هم بزرگ ترين مشکل شركت های 
كامپيوتری، در وهلة اول »كمبود نيرو« اســت. دانشــجوهايی كه »كاركن« باشند، از ترم 
دوم يا ســوم و با توجه به تسلطی كه بر مفاهيم  پيدا می كنند، می توانند در عرض يکی دو 
ماه خودشان را با شرايط شركت های درخواست كننده وفق داده و كارشان را شروع كنند؛ 
اما »اهل كار بودن« شــرايط خاص خودش را دارد. بازار كار به دنبال دانشــجويانی است 
كه در زمينة آموزشــی و درک تطبيقی مفاهيم غنی تر باشــند. به همين دليل بعيد است 
شــركت ها به صورت متفرقه نيرو جذب كنند؛ چراكه در آن صورت بايد به ازای هر تغيير، 

هزينة هنگفتی صرف آموزش نيروی كار قديمی  كنند.

# از_ من_ به_شما_ نصیحت
پيشــنهاد می كنم دانشجويان بيشتر به سمت اســتفاده از فرصت های استارت آپی 
بروند )در مقايســه با معلمی در كالس های كنکور، كاری كه اصوالً بچه ها انتخاب 
می كننــد(. در پروژه های اســتارت آپی، كار حرفه ای را تجربــه می كنيد و با تمام 
چالش ها، باگ ها و شکســت هايش روبه رو می شــويد؛ هزينه را هم كه ســرمايه گذار 
می دهــد و نهايتاً با ريســک خيلی كمتر طــرح به نام خودتان می شــود. معلم كنکور 
شــدن، يعنی ازدســت دادن فرصت های آموزشــی و فرصت های كاری حرفه ای و پايدار؛ 
حتی اگر حقوقش زودبازده باشــد! هرچند به پروژه های اســتارت آپی هم نقد وارد است؛ 
مثاًل اينکه دانشــجو تا حدی از فضای آموزشــی دور شــده و دانشــگاه را تبديل به بازار 
می كند و در بلندمدت با زيادشــدن اســتارت آپ ها، برنامة آموزشــی و استقالل دانشگاه 
تحت تأثير قرار می گيرد. با اين  حال، به نظر من خروجی اســتارت آپ ها در چند سال اخير، 
خروجی بدی نبوده اســت و با توجه به طوالنی بودن دوران مدرســه، دانشجويانی كه در 
زمينة اســتارت آپ ها فعاليت  كرده اند، به لحاظ مهارت هــای كاربردی و اجتماعی، به افراد 

ورزيده تری تبديل شده اند و نتايج كارهايشان مشهود است.

دکترمحمدامینفضلی
ورودی86نرمافزارشریف

استاددانشگاه

 »شــايد هر ماه پشــيمون بشم 
از اينکه دارم مهندســی می خونم. باورش برای 

ديگران سخته، اما تو همين مسير كه قراره انصراف بدم 
و برم جامعه شناسی، ترجيح می دادم رياضی محض بخونم. به 

بعضی رشته ها ظلم شده كه افتادند ته جدول انتخاب رشته! با اين 
 حال از درس خوندن داخل دانشکده راضی بودم؛ به صنعت نزديک 
بود و امکانات نســبتاً خوبی در اختيار دانشجو می گذاشت. بستر 
فعاليت های جانبی هم اون قدر فراهم بود تا نمود كوچکی از جامعه 

باشه و بهمون فرصت شناخت بيشتر خودمون و عاليقمون رو 
بده. هرچند، طبيعتاً اين شناخت در كشورهای ديگه، 

تو جايی شــبيه كالج صورت می گيره و نه 
دانشگاه!«

»كار تو زمينة آكادميک ديربازده س؛ اما 
تنها راهِ پيشروبودن تو علمه و برای رسيدن به اين هدف، 

بايد ورای شــناخت سطحی در مقطع كارشناسی قدم برداشت. با 
اين  حال زمينة كسب درآمد در مقطع كارشناسی هم فراهمه. كافه بازار، 

ديجی كاال، اســتارت آپ های نوين، همة اينا  بســتر الزم برای به كارگيری 
داده های دوران كارشناسی رو درون خودشون دارن؛ هرچند، به طور متوسط 

هر شــركت 120 ســاعت كار مفيد از ما می خواد و ممکنه براومدن 
از پس اين ســاعت كاری، برای دانشجو راحت نباشه. اما برای 

فارغ التحصيالن نرم افزار، بازار كار فراهمه.«

»كالً درس خوندن رو دوست داشتم. به كنکور فکر 
نمی كردم. اصالً كسی تو دبيرستان، هدف رئيس جمهورشدن 

نداره! همه به مسيرهای هموارتر فکر می كنيم. به اينکه حاال فعالً بريم 
يه رشتة درست درمون، بعداً به بعدش فکر می كنيم. دانشگاه هم خوبه. 

فرصت مناســبی داريم و در زمينه های مختلف ياد می گيريم 
و تجربه می كنيم، اشتباه می كنيم و جلو می ريم.«
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درطولششسالرشتۀداروسازی،اینمسیرراطیخواهیدکرد
دو سال اول، ترم 1 تا 4: در اين دوره دروس پايه، يعنی دروس مشترک 
با رشتة پزشکی، ارائه می شود: فيزيولوژی، انگل شناسی، تشريح و... آزمايشگاه؟ 
بله! شما در اين چهار ترم جدا از دروس تئوری، مقداری محلول و مولکول را 
در هم ريخته و به صورت پايه ای تمام تالشتان را می كنيد تا باالخره اكسير 

جوانی كشف بشود كه نمی شود!
سال سوم، ترم 5 و 6 : اگر كسی در فاميل، دنبال داروی نفخ شکم 
بچه، زانودرد مادربزرگ و ريزش موی خودش باشد، در اين مرحله اگر خوب 
جزوه هايتان را خوانده باشيد، مي توانيد از دانشتان استفاده كنيد و ادعا كنيد 
كه پزشک هستيد. اين يک سال، سال آغاز ورود شما به مرحلة تخصصی تر 
داروسازی )بالينی( است و كم كم با گرايش های ديگر اين رشته آشنا می شويد.
سال چهارم، ترم 7 و 8: در زمان كارآموزی به شما بروشورخوانی ياد 
می دهند. تمرين می كنيد زمان تشخيص دست خط پزشکان، انحراف قرنيه پيدا 
و  داروها  قرارگيری  محل  با  ندهيد.  مريض  دست  اشتباهی  داروی  و  نکنيد 
قفسه ها آشنا می شويد و... . در برخی دانشگاه ها، ماكت داروخانه را شبيه سازی 
كرده اند كه بد نيست، قشنگ است. فقط يادتان نرود، قرار است كار ياد بگيريد؛ 

»داروخانه بازی« نکنيد!
سال پنجم، ترم 9 و 10: كارورزی؛ باالخره می توانيد آدرس داروخانه ای را كه 
دوران كارورزی تان را در آن می گذرانيد به فک وفاميل بدهيد و ادعا كنيد تمام شد، 
دكتر شديد. هرچند، هم من و هم شما و هم پرسنل داروخانه می دانيم در ترم 9 و 
دانشجويانی  قائم مقام ها  و  هستيد  »قائم مقام«  فقط  شما  حالت،  بهترين  در   10
كارتی  داروسازان  انجمن  از  و  گذرانده اند  را  واحد   180 جامع  آزمون  كه  هستند 
گرفته اند كه با آن كارت می توانند به صورت پاره وقت، مسئول فنی داروخانه باشند و 

حقوق مختصري بگيرند!
به جز داروخانه، برخی دانشجويان داروسازی نيز می توانند گرايش صنعت را انتخاب 
كنند و وارد شركت ها و كارخانه های داروسازی بشوند. تفاوت اين مرحله با مراحل 
قبل در مسئوليتی است كه بر دوش دانشجويان خواهد افتاد؛ پيچيدن نسخه های 
اشتباه، تركيبات غلط، نظارت نداشتن بر مسائل فنی و... كه مسائل شوخی برداری 

نيست. در اين مرحله شما »پول« می گيريد تا مراقب مردم باشيد.
سال ششم، ترم 11 و 1۲: فکر كرديد تمام شد؟! اگر آزمون 180واحدی را 
معادل آزمون كارشناسی ارشد ساير رشته ها در نظر بگيريم، در اين سال آخر، تازه قرار 
است پايان نامه بنويسيد! به نظر من يکی از ويژگی های مثبت رشتة داروسازی، حق 
انتخابی است كه دانشجويان برای گزينش گرايش دل خواهشان خواهند داشت و 
ديگر  از  متفاوت،  گرايش های  جالب  نسبتاً  هم پوشانی  و  بين رشته ای بودن  البته، 
اينکه مدرک رشتة داروسازی »دكتری  اين رشته است. موضوع ديگر  ويژگی های 
حرفه ای« است و ساير دانشجويان ارشد هم می توانند در كنکور پی.اچ.دی شركت 
كنند و گرايش دل خواهشان را انتخاب كنند. در حالت دوم، كسی به شما خانم يا 
آقای دكتر به معنی »پزشک« نمی گويد؛ اما دكتری گرفته ايد و می توانيد در بخش های 

صنعتی مشغول به كار بشويد.
 وضعیت ادامه تحصیل دانشجویان داروسازی: شما در اين رشته در مقايسه 
با دانشجويان پزشکی زودتر درآمد كسب خواهيد كرد. برای همين در اين رشته، 
متقاضی تخصص كمتر است و مثاًل نيازی نيست حتماً دو سال طرح بگذرانيد تا مجوز 

شركت در آزمون تخصص را بگيريد. 
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گرایشفارماکولوژی:مکانیسموفرایندساختدارو
گرایشبالینی:تستهایحیوانیوانسانیومطالعۀ

اثرات
گرایشصنعتی:تولیدومصرفیکردنداروهاو

بررسیاشکالمختلفآن
سایرگرایشهایاینرشتهمثلسمشناسی،گیاهان
دارویی،داروسازیهستهای،اقتصادومدیریت،غذا
وداروو...،هریکحوزههایجداگانهایهستندکه

پژوهشگرمیتواندبستهبهعالقهاشبهآنهابپردازد.

آیندۀکاری
همة افراد بدون داشتن مدرک داروسازی هم می توانند با گذراندن 
چنين  در  شوند.  داروخانه  تکنسين  داروشناسی،  آزاد  دوره های 

وضعيتی، حقوقتان حدوداً ساعتی 10هزار تومان خواهد بود.
دانشجويان و قائم مقام ها باتوجه به منطقة فعاليتشان، به طور متوسط 

25 تا 30هزار تومان در ساعت درآمد خواهند داشت.
حقوق  ساعت  در  تومان  40هزار  تا   35 داروخانه  فنی  مسئوالن 
تحقيقات،  امر  در  موظف اند  صنعت  فنی  مسئوالن  و  می گيرند 

كنترل كيفيت، عوارض داروها پس از توليد و... پاسخ گو باشند.
بگذرانند،  محروم  مناطق  در  را  طرحشان  كه  دانشجويانی  حقوق 

بيش از مبلغی است كه دانشجويان مراكز استان ها می گيرند.
برای تأسيس داروخانه در تهران، بدون تورم و در همين موقعيت 
اوليه الزم است.  تا 10ميليارد! سرماية  فعلی، حدوداً 500ميليون 
جدا از سرماية مالی، فارغ التحصيالن با كسب حداقل امتيازی كه 
مناطق خاص،  در  گذراندن طرح  همايش ها،  در  از طريق شركت 
بازآموزی و... به دست می آورند، به طور تجربی پس از بيست سال، 

توانايی »كسب مجوز« داروخانه را خواهند داشت.

»بابام می گفت مهندســی فقط سواده، تازه بعدش بايد دنبال كار بگردی. 

از پزشکی خوشم مي اومد. قبول هم مي شدم. اصفهان! ولی استاد فيزيکمون 

گفت: تغذيه بزنی تو شــهر خودت بهتر از اينه كه پزشکی بزنی و بری جای 

ديگه. اين شد كه من بدون هيچ شناختی داروی تهران رو جلوتر از پزشکی 

اصفهان زدم؛ ولی االن راضی ام: نه شــيفت دارم، نه دوندگی های پزشــکی و 

نه پير می شــم واسه يه مدرک. ســاعت كارت دست خودته، برای ازدواج به 

مشکل نمی خوری، درگيری های كســی رو كه مطب داره نداری و خالصه، 

برای من اين طوری راحت تر بود. همه چيز هم كه درس نيست... .«

»زمان دبيرستان فقط درس می خوندم تا رتبه م خوب باشه و حق انتخاب داشته 

باشم؛ اما زمان دانشگاه درس ها سخت شد، افت معدل داشتيم و اينکه شش سال 

در دانشگاه بوديم و خبری از كلينيک و بيمارستان نبود، خسته مون می كرد. توی 

اين حال من اگر دوباره  با  نااميدی های زيادی وجود داره.  دانشگاه و رشتة ما 

برگردم، با شرايط موجود، باز همين رشته رو انتخاب می كنم. فقط االن نمی دونم 

بايد ادامه تحصيل بدم يا نه؟ منظورم تغيير رشته نيست. نمی دونم بيشتر از اين، 

تو دانشگاه موندن چه فايده ای داره وقتی بازار كار يکيه؟« 

یقپشتپردۀ
حقا

شتۀداروسازی
ر

هاییرادربارۀ
چهچیز

شتهنمیدانید؟
اینر

 زهرا صنعتگران

این  منتخب  دانشجوی  سه  شادناز  و  سمانه  مهتا، 

داروسازی.  ترم 8 رشتة  دانشجویان  شماره هستند. 

داروخانه  داشتن  چیست؟  رشته  این  از  شما  تصور 

دكتری  جدید؟  مولكول های  كشف  دارو؟  فروش  و 

پیوسته؟ رشته ای مثل همة رشته ها؟

صحبت های این سه دانشجوی دانشگاه تهرانی، ممكن 

است تصور ما را از رشتة داروسازی زیرورو كند. بحِث 

زندگی  سال«  »خیلی  و  تحصیل  سال  شش  حداقل 

است. خیلی از ما امكانات و گرایش های مختلف رشتة 

این رشته  نمی دانیم. شما می توانید در  را  داروسازی 

ستاره باشید و از طرفی، ممكن است این رشته  رشتة 

شما نباشد؛ پس بااحتیاط وارد شوید.

مهتاعلیمددی
رتبۀ176منطقۀ1ازشهرتهران

معدلدبیرستان:19.80
معدلدانشگاه:16.60

مهتا عالقة اولش ریاضی بود؛ اما به واســطة داشتن مادر پزشک و نصیحت های 
پدرش، دور ریاضی را خط می كشد و بین انسانی و تجربی، تجربی را انتخاب می كند. 
چراكه نگران بوده از پس فضای پرتنش دادگاه های حقوقی و... برنیاید. او از معدود 
تجربی خوان های دنیاست كه نمرة زیستش در دبیرستان 16 می شد! به نظر مهتا هیچ 

رشته ای بهشت نیست و اگر انتظارات معقول داشته باشیم راحت تر زنده می مانیم.

سمانهفتاحیاندهکردي
رتبۀ347منطقه2ازشهرکرد
معدلدبیرستان:19.90

معدلدانشگاه:16
وارد  داروسازش  خواهر  به واســطة  سمانه 
این رشته شــد. او گاهی به دندان پزشكی 
فكر می كرد؛ اما دندان پزشــكی را به خاطر 
بی اعتمادی جامعه به دندان پزشــک زن و 
پزشكی را »كالً« به خاطر سختی زیادش كنار 

گذاشت و نهایتاً به داروسازی روی آورد. 

شادنازعطارد
رتبۀ255منطقۀ2ازشهرکاشان

معدلدبیرستان:19.90
معدلدانشگاه:16

پدر و مادر شــادناز پزشک بودند و او از بچگی با 
فضای این رشته آشنا بود. شادناز چند روزی هم 
با پدر یكی از دوستانش در مطب دندان پزشكی 
به كشف و شــهود می پردازد؛ اما نهایتاً به پیشنهاد پدرش 
داروسازی را انتخاب می كند؛ چراكه معتقد است ادامه تحصیل در رشتة پزشكی 
به صبر و عالقة بسیاری نیاز دارد. هرچند، شاید اگر داروسازی دكتری پیوسته 

نداشت، رشتة روان شناسی را برای ادامه تحصیل انتخاب می كرد.
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نيست، وقتی شركت های داروسازی به جای داروساز، ليسانس شيمی استخدام می كنن، هم هستند كه همون سال اول مقاله می دن. بااين حال، فضای كلی چندان اميدواركننده روكشا رو تغيير می ديم. خبری از كشف و پژوهش و بهره برداری نيست. البته استثناهايی وقت ها شركت های داروسازی مولکول ها رو می خرند و ما يا فقط تركيبشون می كنيم يا اســتادها اصالً تحويلت نمی گيرند و حق هم دارند، چون واقعاً باســواد نيستيم! خيلی »تصورم اين بود از ترم 3 مقاله می دم و تو آزمايشــگاه دارو می ســازيم؛ اما تا ترم 10 
تا حقوق كمتری بهش بدن!«

گزارش



بخش دوم
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پس  از هفت سال عمومی

در 25سالگي چند مسير پيش روی شماست:

1. احتمـاالً ادامه تحصيـل می دهيـد. فشـار 

اجتماعـی و البتـه عقـل حکـم می كنـد كه 

بعـد از اين هفت سـاِل سـخت جا نزنيـد و از 

آنجايـی كه پزشـک عمومی در خـوِد جامعة 

پزشـکی چيزی است شـبيه فوق ديپلم نظام 

جديـد، يعنـی مثـاًل كمتر از ليسـانس!، پس 

در آزمـون تخصـص شـركت خواهيـد كـرد. 

لحـاظ  از  مشـغول به تحصيل،  دانشـجويان 

قانونـی اجـازة كار در جـای ديگـری به جـز 

بيمارسـتان ندارنـد و فرضـاً »اگـر« اجـازه 

و امـکان كار در جايـی ديگـر را هـم داشـته 

باشـند، بعيـد اسـت فرصت كنند هـم درس 

بخوانند و هم از عهدة كشـيک و شـيفت و... 
بربيايند.

چرخـة  هنـوز  سی سـالگی  تـا   .2

جابه جاشـدن ها بـه شـهرهای مختلـف و... 

ادامـه دارد. بدون حضور واسـطه  بعيد اسـت 

بتوانيـد زودتـر از چهل پنجاه سـالگی مجـوز 

تأسـيس مطب را به دسـت بياوريـد. واقعيت 

اين اسـت كـه برعکس باقـی رشـته ها، مواد 

حرفـة پزشـکی، انسـان، درمـان، بهداشـت، 

پيشـگيری و بيمـاری از بيـن نخواهـد رفت 

نفـت  روزی  كـه  نيسـت  اين طـور  مثـاًل  و 

الزم داشـته باشـيم، روز ديگـر سـاختمان، 

روزی سـد و... . درسـت اسـت كـه به دليـل 

وجـود ايـن متريال خـاص، پزشـکی از رونق 

نمی افتـد؛ امـا ايـن را يادتان باشـد، بـا توجه 

بـه تـب تجربـی در موقعيـت فعلـی، هيـچ 

برچسـب تضمينی ای برای موفقيت پزشکان 
در چهل سـالگی وجـود نـدارد.

3. اگـر در ابرهـای بـاالی سـرتان، فانتـزی 

ادامه تحصيـل در خـارج از كشـور را داريـد، 

بـد نيسـت از هميـن اول بدانيد كشـورهای 

اروپايـی بـه ايـن سـادگی بـه دانشـجويان 

پزشـکی پذيـرش نمی دهنـد؛ بـه دو دليـل 

منطقـی: دليـل اول اينکـه بـرای ورود بـه 

سـاير كشـورها عـالوه بـر زبان های رسـمی، 

تسـلط بـر زبـان بومـی و محلی هـر منطقه 

ضـروری اسـت و دليـل دوم، مسـئلة درمان 

در هر كشـور، متناسـب با سيسـتم آموزشی 

و فرهنگ همان كشـور اسـت و دانشـجويان 

كشـور مبدأ ملزم اند هفت هشـت يا ده سـال 

ديگـر، چـارت آموزشـی كشـور مقصـد را با 

توجـه به بافت همان كشـور بگذرانند؛ از اول!

پژوهـش  پزشـکی،  دانشـجويان  برخـی   .4

و تحقيـق را انتخـاب می كننـد. در زمينـة 

پژوهـش باليـن اوضاع بد نيسـت؛ امـا همان 

اتفاقـی كـه در همـة رشـته ها می افتـد، در 

بخش پژوهـش بالين نيـز رواج دارد: مافيای 

مقالـه! در بخـش علوم پايه، متأسـفانه اوضاع 

از بخـش باليـن هم بدتـر اسـت! پژوهش در 

ايـن زمينـه، بـه بودجه هـای عجيب وغريـب 

نيـاز دارد و بياييـد قبـول كنيـم كـه شـما 

دانشـجويی معمولـی و تـازه وارد هسـتيد و 

بعضـاً هزينـة كيـف و كتـاب خودتـان هـم 

تأميـن نمی شـود. تدويـن مقالـه و اجـرای 

پژوهـش بد نيسـت، امـا اين جزئيـات را نيز 
در نظـر بگيريد.

5. شـايد هـم قصـد ازدواج داشـته باشـيد. 

حواستان باشـد، ممکن است هركسی نپذيرد 

همسـرش، چـه زن و چـه مـرد، ده روز در ماه 

كشـيک بيست وچهارسـاعته در بيمارسـتان 

بـردارد و باقـی روزهـا نيـز از هفـت صبـح تـا 

عصر سـرش گرم بيمار و نسـخه و دارو بشـود. 

پزشکان گاهی از ترس اينکه ديگران دركشان 

نکننـد و البتـه گاهی هم به دليل پرسـتيژ، به 

ازدواج درون گروهی با پزشـکان روی می آورند. 

در زمـان انتخاب، بايد به بافت »فعلی« جامعة 

خودمان، سـال هايی كـه قرار اسـت تمام وقت 

برای اين رشـته انـرژی بگذاريد و اعتمادی كه 

بـه فضای پزشـکی وجـود »نـدارد!« نيز توجه 
كنيد. 

بـه  تخصـص،  دورة  در   1397 سـال  در 

پزشـکی  متأهـل  دانشـجوی  »نسـترن« 

دانشـگاه تهران، 1ميليون و 600هـزار تومان 

اختصـاص پيـدا كـرد. »مهـران« 741هـزار 

تومـان در دورة عمومـی دريافـت می كنـد.  

مجردنـد.  »فاطمه معصومـه«  و  »عاطفـه« 

درآمدشـان 553هـزار تومـان اسـت و اگر در 

دورة تخصصشـان هـم مجـرد بمانند، ممکن 

اسـت ايـن درآمـد بـه 1 ميليـون و 400هزار 

تومـان برسـد. البتـه كـه داسـتان زندگـی 

پزشـکی تا حـدی بـه ضرب المثل »يـک ماه 

بخـور نـون و تره، يک عمر بخور نـون و كره« 

شـباهت دارد؛ امـا يـک دور ديگر پيشـگويی 

شـمارة 1 و 2 را مـرور كنيد. تا چهل سـالگی 

از  خيلـی  و  مانـده  باقـی  مديـدی  زمـان 

پزشـک ها در طول همين چند سـال خسته 

پزشـکان،  خسـتگی  خروجـِی  می شـوند. 

بی تفاوتـی به »رنج« بيماران معمولی اسـت. 

مـرِد تحمـل ايـن راه طوالنـی هسـتيد؟ 

بخش اول

هفت سال اول زندگی
يك دانشجوی پزشكی

با  صرفاً  شما  دوره،  این  در   :5 تا   1 ترم   
فیزیولوژی »نرمال« بدن آشنا می شوید و هیچ 
بیماری ای را نخواهید شناخت. پنج ترم، یعنی 
بیشتر از دو سال و در این دو سال بهتر است 
در پاسخ به تمام اعضای فامیل كه مشكالت 
خودشان و خانواده هایشان را برایتان تشریح 
می كنند و منتظر نسخه پیچیدنتان هستند، 
می پرسند:  وگرنه  اولید!  ترم  هنوز  بگویید 
یاد  شما  به  چی  دانشگاه  اون  تو  »پس 
بگویید:  می شوید  مجبور  شما  و  می دن؟« 

»هیچی... .«

دورة  ایـن یـک سـال،  تـا 7:  تـرم 5   
فیزیوپاتولـوژی اسـت كـه تـازه، آن هـم 
آشـنا  بیماری هـا  بـا  تئـوری،  به صـورت 
خواهید شـد. سه چهار سـال از دانشجویی 
شما گذشته اسـت. در این سـه چهار سال 
تنهـا بدن واقعـی ای كه دیده اید در سـالن 

است. تشـریح 

وارد  بالیـن  دورة  در   :1۲ تـا   7 تـرم   
بیمارسـتان می شوید و سـبک زندگی تان 
تغییـر می كنـد؛ زیـرا مجبوریـد شـش 
صبح در بیمارسـتان باشید. حضورغیاب 
می شـوید، امـا عمـاًل تـا ظهـر بیـكار 
خواهیـد بود. شـما حتـی در این مرحله 
هم نه سـر پیـاز هسـتید و نه تـه پیاز! 
قرار اسـت فقط مشـاهده كنیـد و حتی 
سـال باالیی  اینترن هـای  را  گزارش هـا 
می نویسـند. شـش سـال از روزی كه با 
ذوق رتبه تـان را روی سـایت سـنجش 
هنـوز  امـا  اسـت؛  دیده ایـد گذشـته 
وارد بـازی نشـدید. جـان ادامه دادنش 

را داریـد؟

 تـرم 1۲ تـا 15: كارورزی. حـاال اجازه 
داریـد مریـض ببینیـد! ایـن سـه ترم 
كارورزی، مرحلـه ای اسـت كـه بایـد 
كار یـاد بگیریـد؛ نحـوة تعامـل و... . 
در ایـن دوره به جـای 10درصـد كاری 
به انـدازة 90درصـد  اسـت،  الزم  كـه 
تـالش می كنیـد و كار یـاد می گیرید 
یـا اینكـه دائمـاً از اینكـه مشـغول 
انجام دادن كارهای بیخودی هسـتید، 
اذیـت شـده و بیخـودی به نوشـتن 
بالیـن  دورة  در  كـه  گزارش هایـی 
گاهـی  می پردازیـد.  نمی نوشـتید 
برای نوشـتن یكی از همیـن برگه ها، 
زمسـتان،  سـرمای  در  مجبوریـد 
سـاعت سـه صبـح از ایـن سـر تـا 
آن سـر حیـاط برویـد؛ برگـه ای كه 
پـس  از  هـم  منشـی ها  می دانیـد 
نوشـتنش برمی آینـد. اگر تـا اینجا 
90درصدی هـا  از  الاقـل  آمدیـد، 

از 10درصدی هـا! نـه  باشـید 

 زهرا صنعتگران
در این گزارش، به سراغ یكی از 
رشته هایی رفته ایم كه احتماالً 
دانش آموزان تجربی برای 
به دست آوردنش به هر مؤمنی التماس 
دعا خواهند گفت: پزشكی! 
در شماره های گذشته، با كمک 
دانشجویان رشته های برق و نرم افزار 
دانشگاه شریف و در این شماره، با 
همكاری فارغ التحصیالن پزشكی 
دانشگاه تهران، تالش كرده ایم تا توصیف 
واضح تری از جو رشتة پزشكی و فضای 
دانشگاه به تصویر بكشیم. اگر از اهالی 
زیست و ژنتیک و بیولوژی هستید، برای 
آشنایی بیشتر  با واقعیت های این رشته، 
حدود ده پانزده دقیقه وقت بگذارید. 
این چند صفحه نه نصیحت است و نه 
به رخ كشیدن پرستیژ رشتة دانشگاهی 
دختر فالن همسایه! قرار است خوِد 
آرمانی آینده تان از تجربیاتش بگوید. تا 
با چشم باز انتخاب كنید... .

هفت سال
» پزشکی« 
روی ميز
 تشريح
 جزئیاتی که دربارۀ 
رشتۀ پزشکی نمی دانید!

شماره 3.آذر ماه 1397

گزارش



فاطمهمعصومهمنوچهر
رتبۀ7دانشگاهتهرانازشهرگرگان

معدلدانشگاه:17/60
فاطمه عاشق رشتة رياضی بود؛ اما به واسطة اين تصور كه در رشتة رياضی كار 
چندان مناسبی برای خانم ها وجود ندارد، سراغ تجربی آمد. در همين رشتة 
تجربی هم، به دليل عالقه اش به شيمی، اوايل دوست داشت داروساز بشود؛ اما 
چند نفر از دوستان با حقيقِت »فکر كردی می ری دارو می سازی؟ بايد فقط 
بشينی پشت دخل!« آشنايش كردند و او كه روحية ماجراجوتری داشت، 
به جای داروساز و دندان پزشک تصميم گرفت پزشک بشود. حاال پس از آزمون 
تخصص، وقتی بين خودشان بحث است، فاطمه می گويد: »آخه برم پوست، 

بشينم به مردم كرم بدم؟ حاال گيريم هم كه بی دردسر و ساده است!«

مهرانمقیمیان
رتبۀ44دانشگاهتهران،ازشهربروجن

معدلدانشگاه:17/39
عالقة مهران به پزشـکی از مسـموميت های بی شـمارش در دوران كودكی شـروع 
شـد. پزشـکی كه حالـش را خوب می كرد، حکم پيامبـر دوران كودكی مهـران را 
داشـت. تا اينکه نهايتاً و البته تا حدی بنا بر خواسـتة پدرش، تصميم گرفت تنها 
پزشـک فاميلشـان بشـود. او دو ماه بعد از ورود به دانشـگاه، از تئوری بودن دروس 
خسـته شـده بود؛ دربارة  آن روزها می گويد: »سـر كالس ها هيچی نمی فهميدم. 

بـا شـروع هر تـرم از خودم می پرسـيدم پـس اون زانـودرده رو كی می گن؟«
انتظارات مهران از دانشـگاه، شـبيه واقعيت آنچه تجربه اش می كرد نبود. او متأهل 
اسـت؛ امـا پزشـکی را مثـل سـاير شـغل ها می دانـد و گاليـه ای از بی خوابـی، در 
دسـترس بودن و شـش صبح بيدارشـدن نـدارد. سـختی كارش را كه با مهندس 
معدن، نانوا، تکنسـين پسـت های شـبانة برق و... مقايسـه می كند، به اين نتيجه 
می رسـد كـه اوضاعـش بهتـر اسـت و واهمة چندانـی به آينـده نـدارد. می گويد: 
»شـايد اگر دايناسورها هم می توانستند انتظارات خود را با وضع موجود هماهنگ 

كنند و سـازگار شـوند، منقرض نمی شدند.«

نسترنمقبولی
رتبۀ13دانشگاهتهرانازشهرتبریز

مدالنقرۀالمپیادزیست
معدلدانشگاه:17/90

نسـترن از دسـته دانش آموزانـی بـود كه به واسـطة شـركت در 
المپيادها، با فضای دانشـگاه تهران آشـنا بود و مشـخصاً دلش 
می خواسـت در هميـن دانشـگاه قبـول بشـود؛ امـا درمجموع 
از درس خوانـدن لـذت می بـرده و زيسـت، رياضـی، فيزيـک يا 
شـيمی چنـدان تفاوتـی برايـش نداشـته اند. به نظـر نسـترن، 
بيشـتر اهـداف نوجوانان در سـنين دبيرسـتان عالقـه به فالن 
درس، خدمـت بـه مـردم و ايدئال هايـی اسـت كـه چنـدان 
واقع بينانـه نيسـت. او به دليـل شـركت در المپيـاد، يک سـال 
پيش دانشـگاهی از سـاير هم كالسـی هايش عقـب می مانَـد و 
مقـام اول را هـم نمـی آورد. بـا ايـن حـال می توانـد، در واقع با 
تکيه بر اعتمادبه نفسـش، در چند ماه آخر با روزی ده دوازده 
سـاعت سـخت درس خواندن و بدون كالس كنکـور دوباره 
بـه رقبايش برسـد و رتبة تک رقمی سـهمية منطقه شـان 
را بگيـرد. نسـترن بـرای ادامه تحصيـل، تخصص چشـم را 
انتخـاب كرد. اما بد نيسـت بدانيـد يکی از عـوارض دوران 
عمومـی اش در كالس هـای تشـريح ايـن بـوده كـه: »ديگر 
نمی توانـد گوشـت اسـتخوان دار بخـورد! بـه نظـرش شـبيه 

گوشـت انسان اسـت... .«

عاطفهجنتعلیپور
رتبۀ51دانشگاهتهرانازشهررامسر

معدلدانشگاه:17
عاطفه در يکی از مدارس معمولی رامسر درس می خوانده و 
صرفاً رقابتی كه بين خودش و دو نفر از دوستانش به وجود 
آمده او را تا دانشگاه تهران رسانده است. نبود پزشک در 
خانواده و نداشتن امکانات در شهرشان، اين انگيزه را در 
اين  با  بيايد.  پزشکی  به سمت وسوی  تا  آورد  به وجود  او 
در  اوايل  رشته،  اين  با  اندكش  آشنايی  به  توجه  با  حال 
انتخابش ترديد داشت و می گويد: »تازه بعد از ترم سوم به 
خودتنظيمی رسيدم و ياد گرفتم چطور بايد درس بخوانم 
و با اوضاع خوابگاه و... كنار بيايم.« او تصميم گرفت برای 
خودش سطحی از رضايت را معين كند و برای خوشبختی، 
صرفاً به دنبال توقعات ساير پزشکان نباشد. عاطفه می خواهد 
دوباره به رامسر بازگردد و تصور می كند اگر به اين ايمان 
رسيده كه انتخابش »غلط« نيست، پس دليلی ندارد به ازای 

سختی های سر راهش نيز غرغر كند. 

بخش سوم
گزارشی از اهالی »اهل« كار

سهمیة  با  اینكه  به خاطر  »اوایل 
شاهد وارد شده بودم، دو برابر تالش می كردم 

تا كسی به خاطر سهمیه سرزنشم نكنه. خوش بودم. حتی با اینكه از 
بی خوابی می ترسوندنمون، به من همون ترم های بالین هم خوش گذشت. اون قدر 

طول كشیده بود تا به بیمارستان برسیم كه دیگه هر چیز كوچیک بیمارستان 
جذابیت داشت. از دیدن آدم های بزرگ دانشگاه هم ذوق می كردم. از رشتة خودم 
راضی ام. حتی گاهی فكر می كنم پس اونایی كه پزشكی نمی خونن چی كار می كنند؟ 
اما راستش، بعد ۲5 سال شک كردم. انگار به اندازة كافی برای پزشک بودن توانا 

دنیای  به  واردشدن  واسه  و  شدیم  درس خونی  بچه های  فقط  انگار  نیستم. 
پزشكی هیچی تو دستمون نیست. پس هفت سال درس خوندیم برای 

چی؟ عجیبه كه بعد از اون همه ذوق و تالش و انگیزه، یهو برسی به 
اینكه همه چیز داره واقعی می شه و هنوز ناواردی... .«

»تصـور نكنیـد بالفاصلـه بعـد 
بـه پـول می رسـید. سیسـتم،  از پزشک شـدن 

دانشـجویان را معطـل نگـه مـي دارد. روزهای اول كـه وارد 
بیمارسـتان امام خمینـی شـده بودیـم، فكـر می كردم قرار اسـت 

مثل سـریال های خارجی، هلی كوپتر روی باند فرود وسـط بیمارسـتان 
بنشـیند. هفت سـال گذشـت و به جـز پركـردن برگه های گـزارش هیچ 
كاری نكردیـم! بـرای پزشک شـدن، اگر تصورتـان از این رشـته وضعیت 
پزشـكی پنجاه سـاله اسـت، بیشـتر فكـر كنیـد. بایـد بپذیریـد قرار 

نیسـت دل كسـی برایتان بسـوزد و باید تصمیم گرفته باشـید مثل 
همـة آدم ها بـرای بهترشـدن اوضاع تـالش كنید. اگـر واقعًا 

عاشـق ایـن رشـته باشـید، شـرایط قابل تحمل تر 
». می شـود... 
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»اوايـل اعتمادبه نفـس بااليـی 
داشـتم. خيالم از اوضاع درسی ام راحت بود 

و بـه همين خاطـر در بخش های مختلف دانشـگاه 
بيشـتری  دسترسـی  می خواسـتم  می كشـيدم.  سـرک 

بـه افـراد و موقعيت هـای خـاص داشـته باشـم. در خانـواده 
پزشـک داشـتيم و می ديـدم دايی هايـم در چهل سـالگی هنـوز 

خانه به دوش انـد و وضعيـت ثابتـی ندارنـد. اما اينکه دندان پزشـکی 
نخوانـدم و سـراغ ايـن رشـته آمـدم، بـه انتخـاب خـودم بـود. بـرای 
پزشک شـدن روحية خاصی الزم اسـت. اگر صرفاً درس خوان هسـتيد، 
اما عادت به شـرايط غيراستيبل نداريد، رشـته های ساده تری را انتخاب 
كنيد. پزشـکی شـخصيت متکی به خـود می خواهد. بايـد بتوانيد از پس 
فضـای پراسـترس، تحمـل دوره هـای طوالنـی كارورزی، ارتباط گرفتن 
بـا افـراد مختلـف، بيمار، پرسـتار و... بربياييد. درسـت اسـت كـه اكثر 
دانش آمـوزان در انتخـاب اول، دانشـگاه تهران را انتخـاب می كنند، اما 
حتـی در دانشـگاه تهران هم اگـر متکی به خودتان نباشـيد و خودتان 
از تجربـه و علـم اسـاتيد اسـتفاده نکنيـد و بـه فضای بيمارسـتان و 
شـرايط موجـود و... خـو نگيريـد، بعيـد اسـت به تنهايـی و صرفـاً 
به واسـطة سيسـتم آكادميـک دانشـگاه بتوانيـد تبديـل به يک 
پزشـک اسـتاندارد بشـويد. در شـرايط كنونی، همين طوری 

هم مردم به پزشـکان اعتماد ندارند و جواب آزمايششـان 
را بـه ده پزشـک نشـان می دهنـد. بايـد ببينيـد آيـا 

در هميـن بسـتر می توانيـد پزشـک معتمد و 
كارآمدی باشـيد يـا نه؟«

با  چراغ قوه  یک  با  اول  »روز 
نور قرمز، وارد یه ساختمون نیمه كاره به اسم 

خوابگاه شدیم. ترم های اول، وسط یه عالمه درس تئوری 
سخت و یه عده نابغه احساس ضعف می كردم. بعضی از دانشجوها 

با این فضا آشنا بودن، ما نبودیم و كسی هم بهمون نگفته بود كه نباید 
به خاطر علوم پایه وحشت كنیم. گذشت زمان اوضاع رو بهتر كرد. تازه 

اون موقع فهمیدیم نیاز نیست همه چیز رو با همون جزئیات زمان دبیرستان 
بخونیم و مهم اینه كه كلیت هر درس رو بفهمیم. به مرور، جزئیاتی كه مهم تر 
بودن، اون قدر تكرار شدن كه خودبه خود یادمون موند. هم جزئیات درسی و 
هم اینكه یاد بگیریم قرار نیست همه چیز گل وبلبل باشه و باید سازگار بشیم. 
یه چیز دیگه هم كه یاد گرفتم اخالق بود. االن خیلی پزشک داریم، خیلی؛ 
ولی اینكه كار یه پزشک بگیره یا نه، بیشتر از دانشگاهی كه درس خونده، 

احتماالً به اخالقش وابستگی داره. افرادی كه صرفاً به واسطة 
اگر  كردند،  انتخاب  رو  رشته  این  درآمد،  و  پرستیژ 

یا  و  غرور  كالفگی،  به  منجر  موجود  شرایط 
بشه،  بیماران  به  نسبت  بی تفاوتی شون 
شانس خودشون رو برای بقا در این 
دست  از  اشباع شده  كاِر  بازار 

خواهند داد.«
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روان شناسي
شـــناسي
از واقعيت هاي رشتۀ روان شناسی چه می دانيد؟

در چهار سال روان شناسی
چه دروسی را خواهيد خواند؟

 مجموع دروس مرتبط با زیست: غدد، اعصاب، فيزيولوژی و... .
 مجموع دروس مرتبط با آمار: آمار استنباطی،توصيفی، روش 

تحقيق، روان سنجی.
 مجموع دروس مرتبط با فلسفه: فلسفة دين، فلسفة علم، 

معرفت شناسی، فلسفة اسالمی.
 دروس روان شناسی:  روان شناسی عمومی/ تربيتی/ شناختی/ 
يادگيری/ رشد/ شخصيت/ تجربی آزمايشگاهی/ تبليغات و رسانه/ 

اجتماعی سازمانی/ كودک و ناتوانی يادگيری، نظريه های روان شناسی، 
آسيب شناسی روانی بيماری و بالينی، مشاوره و خانواده.

وضعيت شغل و درآمد روان شناس
بـرای تأسـيس مطـب سـه مرجع به شـما پروانـه می دهند: بهزيسـتی، 

نظام پزشـکی و وزارت بهداشـت.
اينکـه شـما از كدام يـک از مراجـع پروانـة مطـب گرفتـه باشـيد، در 
درآمـد و كارتـان تأثيـری نخواهـد داشـت؛ امـا درمجموع، خوب اسـت 
بدانيـد هيچ يـک از ايـن مراجـع بـرای مدرک كارشناسـی پروانـه صادر 

نمی كننـد!
در حـال حاضـر 2000 نفـر در صـف دريافت مجـوز از وزارت بهداشـت 
هسـتند و قبولی كنکور وزارت بهداشـت فقط 9 نفر در هر سـال اسـت!
كاركـردن بـه ُعرضـه و فعاليت هـای جانبـی دانشـجويان بسـتگی دارد. 
افـرادی كـه كارگاه هـای عملـی خـارج از دانشـگاه را گذرانده باشـند، از 
سـال دوم )تـرم 4( می تواننـد زيـر نظـر روان شـناس، به صـورت قانونی 

كنند. كار 
هزينة اين كارگاه ها ممکن اسـت از سـيصدهزار تومان شـروع شـود و تا 
هفت هشـت ميليون تومان برسـد. ممکن اسـت شـما به اندازة يک دورة 
كارشناسـی در خـارج از دانشـگاه وقـت صـرف كـرده و واحـد گذرانـده 
باشـيد و به انـدازة خريـد خانه و ماشـين هزينـه كنيد تا به روان شـناس 

واقعی تبديل شـويد.
روان شناسـان معتقدنـد روان شـناس خـوب، خـودش نيـز بايـد تحـت 
روان درمانـی باشـد. بـا توجـه به اينکـه در چارت درسـی موجود رشـتة 
روان شناسـی در دانشـگاه های ما، جلسـات روان درماني گنجانده نشـده، 
هزينـة هـر سـاعت روان كاوی نيـز مزيد بر سـاير هزينه هايی اسـت كه 
روان شـناس احتمـاالً به دليـل فرسـودگی شـغلی بـه آن نيـاز خواهـد 

داشت. 
درآمـد روان شناسـان درمانگـر در شهرسـتان ها ممکـن اسـت سـاعتی 
30هـزار تومـان بـا تعـداد بيمـار محـدود باشـد. در تهـران هـم اوضـاع 
چنـدان متفـاوت نيسـت. سـلبريتی ها بـا سـاعتی 800هزار تومـان نيز 
به واسـطة تبليغـات كالن يـا ارتباطات مويرگی، توانسـته اند به شـهرت 
برسـند. مثاًل اسـتاد شـاگردانش را و هر بيمار، بيماران ديگر را به مطب 
معرفـی مي كنـد و ازآنجاكه طـول دوره های درمان طوالنی اسـت، بيمار 
حفـظ می شـود. در غيـر اين صورت هنـوز هم، حتی در تهـران، مراجعه 

بـه تراپيسـت چندان رايج نيسـت.

 زهرا صنعتگران
گزارش این صفحه شاید از معدود گزارش هایی باشد كه همه 
می توانید بخوانید. ریاضی، تجربی و انسانی ندارد. الهام، یاور، 
سجاد و محمدامین، هركدام از یک رشته سر از روان شناسی 
درآورده و بااینكه حاال هر چهار نفرشان در دانشگاه عالمه 
درس می خوانند، تجربیات متفاوتی از این رشته پشت سر 
گذاشته اند. در صفحات بعدی، می خواهیم تصور مبهم شما 
را اصالح كرده و مشخص كنیم كه دقیقاً به چه رشته ای 
روان شناسی می گویند. خیلی ها پس از ورود به دانشگاه 
سرخورده می شوند. پذیرش اینكه بال نداریم و نیروی 
ماوراءالطبیعه ای نیز وجود ندارد تا از زمین بلندمان كند، ایدة 
هواپیما را به وجود آورد. برای جلوگیری از خطرات احتمالی، 
ایده های بزرگ داشته باشید، اما روی زمین راه بروید.

 چه افرادی می توانند
در حوزۀ »روان« درمانگر باشند؟

1. متخصصـان مغز و اعصاب: مشـخصاً در زمينة 
ضايعـات مغـزی فعاليـت می كننـد و می كوشـند 

ناتوانی هـای فيزيکـی را رفـع كنند.
۲. روان پزشـک: از رشـتة پزشکی منشعب شده و 
بـا هورمون ها و سـاختار مغزی بيمار سـروكار دارد. 

روان شناسـان بالینـی: همـان دانشـجويان   .3
روان شناسـی اند بـا مشـخصاتی كه ذكر شـد و پس 
از گذراندن دورة آموزشـی خاصی نيز می توانند دارو 

بدهند.
4. مشاور: درمان در اين بخش با دارو نيست.

5. مـددكار اجتماعـی: حمايـت از بيمـار در اين 
زمينـه بعد اجتماعـی دارد و مددكار بيمـار را دنبال 
می كنـد. درواقـع، درمانگـر اسـت كـه وابسـته بـه 
بيمـار وارد اجتماع می شـود و درمـان بيمار محدود 

به كلينيک نيسـت.
6. روان شناسـان زرد: اينکـه شـما بـا شـخصی 
حتـی  يـا  مؤثـر  اسـت  ممکـن  كنيـد  درددل 
مجاب كننـده و درمانگـِر وضـع بـِد آن زمـان شـما 
حالـت  ايـن  به شـوخی  روان شناسـان  امـا  باشـد؛ 
را خاله تراپـی می نامنـد. ايـن حالـت بـا وضعيـت 
آكادميـک ايـن رشـته تناسـبی نـدارد. كلينيـک 
خـوب، تركيبـی اسـت از تيمـی پنج نفـره كـه همة 

افـراد بـاال در آن فعاليـت داشـته باشـند.

 وضعيت ادامه تحصيل و
گرايش های موجود رشتة روان شناسی

 روان شناسـی محض یـا عمومـی: دانش آموختگان ايـن گرايش 
محدوديتـی بـرای ورود بـه حوزه های مختلـف ندارند.

 روان شناسـی بالینـی: تصور عمـوم مردم از رشـتة روان شناسـی، 
درواقع روان شناسـی بالينی اسـت كه خود به سـه زيرمجموعة كودک، 
خانـواده و بالينـی طبقه بنـدی می شـود. ايـن گـروه از روان شناسـان 
به صـورت نسـبتاً مداوم تـری بـا بيمـار ارتبـاط نزديک دارنـد و ممکن 

اسـت فرسـودگی شـغلی نيز برايشـان به وجـود بيايد.
 روان شناسـی صنعتی سازمانی: روان شناسـان اين گرايش بيشتر 
درزمينـة افزايش بهره وری، چگونگی گزينش، اسـتخدام و دادن انگيزه 

به كاركنـان فعاليت می كنند.
 كـودكان اسـتثنایی: ايـن بخـش از روان شناسـی با روان شناسـی 
بالينـی هم پوشـانی داشـته و درزمينة رفع اختالل های كـودكان، فعال 
اسـت؛ امـا روان شناسـی بالينـی بـه حـوزة ناتوانی های ذهنی جسـمی 
وارد نشـده و تنها در زيرشـاخة كودكان اسـتثنايی اسـت كه درمانگر 
تـالش می كنـد كـودک، حتی اگـر ناتوانی ذهنی و جسـمی نيـز دارد، 

بتوانـد از سـاير توانايی هـای خود بهـره ببرد.
فارغ التحصيـالن  و  دانشـجويان  كلـی،  به صـورت  روان سـنجی:    
روان سـنجی بايـد بتواننـد بـرای روان شناسـان بالينـی آزمـون توليـد 
كننـد؛ امـا عمـاًل چنيـن چيـزی رخ نـداده و آن هـا نيـز بـه همـان 

آورده انـد. روی  بالينی هـا  فعاليت هـای 
 روان شناسـی خانـواده:  در ايـن گرايـش متخصصـان به صـورت 
بين رشـته ای )جامعه شناسـیـ  روان شناسی( سيسـتم خانواده را رصد 

و مشـکالت آن را بررسـی می كننـد.
 روان شناسـی تربیتـی: حـوزة كـودكان، مـدارس و پيشـگيری از 

اختـالالت، تـا قبـل از ورود بـه كلينيـک.
از   روان شناسـی مثبت نگـر بـا گرایـش اسـالمی: اسـتفاده 

روان شناسـی. در  دينـی  مکاتـب  و  ديدگاه هـا 
 مشـاوره: به لحاظ شـغلی، در عمل مشـابه همان روان شناسی است، 
بـا اين تفاوت كه پرسـتيژ روان شناسـی را ندارد و چندان بـه آن اقبال 
نمی شـود. گذشـته از شـوخي، مشـاوره در مقايسـه با روان شناسي، به 

مشـکالت خفيف تر تحصيلـي، شـغلي، ازدواج و ... مي پردازد.
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سجادمزدآبادی
رتبۀ4000تجربیاز

شهرستانقائنات
خراسانجنوبی

معدلدبیرستان:18
معدلدانشگاه:16/5

سجاد در مدرسه ای شبانه روزی 
 70 كه  می خواند  درس 
كيلومتر با شهر فاصله داشت. 

فيزيک و شيمی 20 می گرفت. عربی اش افتضاح 
انسانی  رشتة  يک  از  سر  نمی كرد  فکر  كسی  طبيعتاً  بود. 
دربياورد. دلش می خواست طراحی لباس بخواند اما ممکن 
بود اين رشته در منطقة آن ها جای پيشرفت نداشته باشد و 
به همين دليل، يک سال پشت كنکور ماند و تا انتخاب 90 
هم، قبل از روان شناسی، حتی دانشگاه های پولی و بين الملل 
را زد تا به خاطر دل پدرش، پزشکی قبول شود؛ اما نشد و 
شبيه برادرش به رشتة روان شناسی روی آورد. البته همين 
آشنايی نزديک سجاد با روان شناسی بود كه او را عالقه مند 

كرد تا به تهران بيايد و به قول خودش پدر علم را دربياورد!

الهاماحمدی
رتبۀ30انسانیازتهران

معدلدیپلم:19/8
معدلدانشگاه:19/2

به گفتة خودش چندان  كه  است  دانشجويانی  دسته  آن  از  الهام 
آگاهانه روان شناسی را انتخاب نکرده است. از حقوق بدش می آمده 
ندارد،  سازگاری  روحياتش  با  حقوق  رشتة  بوده  اين  تصورش  و 
نباشد.  واقع گرايانه  نيز  از حقوق  آگاهی اش  است  ممکن  هرچند 
پس چرا دانشجوی روان شناسی شده است؟ به خاطر رتبة خوبش؟ 

احتماالً!
او رشتة تاريخ را برای ادامه تحصيل انتخاب كرده بود. خانواده نيز 
حامی اش بودند؛ اما به توصية دوستان كه می گفتند »حيف نيست با 
30 بری تاريخ؟«، در انتخاب اول روان شناسی دانشگاه تهران را زده 
و زمانی كه با رتبة 30 دانشگاه تهران و شهيد بهشتی را نياورد، در 
انتخاب سوم دانشگاه عالمه سر راهش سبز شده است. الهام با رتبة 
24 در زيرگروه حقوق، می توانست همه جا قبول بشود. احتماالً باور 
نمی كنيد اگر بدانيد هم كالسی های او با رتبة 5000 روان شناسی 
آورده و يک سری واحد مشابه را پاس می كنند. تفاوت الهام و ساير 

دانشجوهای عالمه در چيست؟

یاورهادی
رتبۀ240انسانیاز
شهرستانرزنهمدان

رتبه16000
مدیریتدانشگاه

پیامنور
معدلدانشگاه:18/5

و  است  متولد 1369  ياور 
ليسانس مديريت از دانشگاه 

پيام نور همدان دارد. در اولين كنکورش بی هدف آزمون داده و 
صرفاً به خاطر بازار كار و موقعيت شغلی رشتة مديريت را انتخاب 
نتيجه رسيد دانشگاه  اين  به  از چهار سال  اما پس  بود؛  كرده 
وقت تلف كردن است و پس از گذراندن سربازی، اين بار با عالقه 
و عاقالنه، دانشگاه عالمه را انتخاب كرد؛ چراكه حدس می زد 
رقبای انسانی اش سفت وسخت تر از او باشند و با توجه به وقفه ای 
كه از زمان دبيرستان تا دانشگاهش افتاده، نتواند رتبة دانشگاه 
تهران را بياورد. همة اين ها نشان از استقالل ياور در تصميم گيری 
و سنجيده عمل كردنش دارد. او اين روزها از دانشجويان فعال 
دانشگاه عالمه است و هم مستقل زندگی می كند، هم سر كار 
می رود، هم در فعاليت های جانبی دانشگاه، تأسيس انجمن و... 
فعال است. اگر مثل ياور در شهرستانی كوچک زندگی می كنيد 
و رشتة انسانی ضايع ترين رشتة دبيرستانتان به حساب می آيد، 
از خوب ترين  از خوب های يکی  ياور حاال يکی  نباشيد!  نااميد 
تصميم گيری هايتان  دارد  بستگی  است.  پايتخت  دانشگاه های 
چقدر عاقالنه باشد. اگر عالقه داشته باشيد و منطقی عمل كنيد، 

»احتماالً« موفق می شويد.

محمدامینموفق
رتبۀ925ریاضی؛

محصولمشترکتبریز،دزفولوتهران
معدلدبیرستان:17
معدلدانشگاه:17

محمدامين از دانشجويان نايابی است كه در انتخاب دومش 
انتخاب  و  كرده  انتخاب  را  روان شناسی  رياضی(  رشتة  )در 
سومش نيز مديريت بوده و نه مهندسی! می گويد حتی اگر 
كامپيوتر قبول می شد كه انتخاب اولش بود، بازهم در كنارش 
مطالعة  به  توجه  با  او  ادامه می داد.  روان شناسی  مطالعة  به 
اطالع  دبيرستان،  سوم  سال  همان  از  سانتراک،  كتاب های 
داشته كه ديد عموم جامعه به اين رشته، با ديد آكادميک 
به  بدو ورود  بااين حال، حتی محمدامين در  متفاوت است؛ 
دانشگاه سرخورده شده و ازآنجاكه چند سالی اجرای برنامة 
آشنايی ترم اولی ها برعهدة اوست، می گويد انرژی بچه ها در 
بدو ورود 90، بعد از دو ترم به 50 و بعد از چهار ترم به 10 
می رسد! ازنظر محمدامين، تمام برنامة رشتة روان شناسی تا 
روان شناسی« است و حتی  با علم  »آشنايی  دكتری، صرفاً 
خود اساتيد دانشگاه كارگاه های مهارتی را در خارج از دانشگاه 

می گذرانند و روان شناس می شوند.

برند  رشتة  روان شناسی  رشتة 
انسانی، اما از رشته های سطح پایین تر تجربی 

به حساب می آید. كسی به ما توضیح نداده بود نهایتًا 
قرار است با بچه های تجربی و ریاضی سر یک كالس باشیم. 

با  این رشته می آید، شاید  به  انتخاب شصت وهشتم  با  كه  كسی 
فردی كه انتخاب اولش روان شناسی بوده و از ابتدا برای همین رشته 

تالش و مطالعه كرده، شباهت چندانی نداشته باشد.
به مرور  من  خود  اما  بود؛  فعال  و  سرزنده  محیطی  دانشگاه،  از  ما  تصور 
سرخورده شدم. كتاب سال سوم دبیرستان به قدری خشک و جدی است كه 
اصاًل نمی تواند نمایندة خوبی برای روان شناسی باشد. من فقط از زمانی كه 
كتاب های واقعی روان شناسی )یالوم و...( را خواندم، از رشته ام خوشم آمد. 
تازه، بعد از رهاكردن جزوات بود كه فهمیدم خودم باید آستین باال بزنم 

تا روان شناس بشوم. حاال بعد از این چند سال، حس می كنم رشتة 
به دردبخوری داریم. حداقل زمانی كه یک كودک اختاللی دارد، 

دنبال درمانش می رویم و به كودكی كه می تواند با رفع آن 
اختالل موفق باشد، انگ »خنگ بودن« نمی زنیم.

دروغ هایی  دانشگاه،  زمان  تازه 
كه شنیده بودیم لو رفت. مادر و پدر من هر دو 

پزشک بودند. از ابتدایی تا پیش دانشگاهی در مدارس 
غیردولتي خوب درس خواندم و مدرسه همیشه گفته بود باید 

كنار  در  وقتی  اما  نشد؛  كه خوب  رتبة خودم  بخوانیم.  فقط درس 
رتبه های دورقمی یک كالس نشستم، فهمیدم بچه های درس خوانی هم 

وجود دارند كه زندگی خیلی ساده تری دارند و به تفریح و مهارت آموزی و 
همه چیزشان هم رسیده اند: موسیقی، ورزش، كار. جدای از آن، دیدم لزومًا 
بچه های خفن مدرسه های ما كه فقط درس می خواندند و در دانشگاه های 
تاپ تهران قبول شده بودند هم، اوضاعشان از همین دانشجوهای معمولی 
اینجا كه شاید معدلشان پانزده شانزده می شود، بهتر نیست. ما از ترم 
پنجم به بعد، وقتی دروس عمومی تمام شد، درس خوان تر شدیم. مهم 

این است كه با چند رشتة مختلف آشنا بشویم، عالقه مان را با توجه 
به شناخت و نه لزوماً به خاطر مد انتخاب كنیم و سر درس هایی 

كه دوست نداریم، وقتمان تلف نشود. همین.

نمی فهمیدم چرا ۲ ضربدر ۲ همیشه 
باید 4 بشود. از قوانین مطلق خوشم نمی آمد. كمترین 

فایدة انسانی این بود كه حداقل در ذهن خودم آزاد باشم. خیلی 
از دانش آموزان با ورود به رشتة انسانی گیج می شوند. فكر می كنند یک 

نظریه یا باید درست باشد یا غلط. حتی خیلی ها از اینكه چند واقعیت و چند 
حقیقت وجود داشته باشد دل زده می شوند. رشتة انسانی در اینجا درست جا 

نیفتاده. در شهرستان رزن همدان كه درس می خواندیم، خشن ترین مدیر را برای 
انسانی ها می گذاشتند. شیفت ما را از بچه های ریاضی و تجربی جدا كرده بودند. بعد 
از معدل 18 من، باالترین معدل كالس 14 بود. بعضاً بچه ها با چهارپنج تا تجدیدی 
سر كالس می نشستند. هیچ كس با عالقه وارد نمی شد. اگر به تازگی رشتة انسانی 
برجسته شده، احتماالً به خاطر افت صنعت است، وگرنه هنوز هم كسی كاری به 
خود علم روان شناسی ندارد. فعالً با توجه به بولدشدن بُعد درمانی و كلینیكی 
قسمت  صد  روان شناسی  اگر  اما  نیست؛  بد  درمانگرها  اوضاع  روان شناسی، 
داشته باشد، درمانگرشدن فقط ده بخش از علم روان شناسی است. دانشگاه 

از شما درمانگر نمی سازد. برای روان شناس شدن، قبل از هر چیز دانستن 
فلسفه و فلسفة علم مهم است. ما حتی یک واحد عملی در دوران 

این  به  مایل  به سلیقة خودش  استاد  اگر  و  نداریم  كارشناسی 
كار نباشد، پای دانشجو از دانشگاه بیرون گذاشته نخواهد 

شد. پس با تصور بازدید از بیمارستان روانی و... 
وارد دانشگاه نشوید!

درس  دبیرستان  شیب  با  اول  ترم 
خواندم و معدلم از بقیه باالتر بود؛ اما كم كم دانشگاه 

روی غیركاربردی و خشک خودش را نشان داد. به نظر من، 
به روز و جدید  منابع  و  نمی كنند  استادهاست كه شكایتی  تقصیر 

و  عرفانی  شخصیت های  و  كف بین  و  رمال  ما،  از  همه  تصور  نمی آورند. 
درویش است. همه فكر می كنند كسی كه روان شناسی خوانده االن می فهمد 

از ترم دوم حالشان را خوب  انتظار دارند  توی مغز طرف مقابل چه می گذرد. 
كنیم. روان شناسی هزار مدل گرایش دارد؛ اما ازطرفی حتی افرادی كه درمانگر 
شده اند »افتضاح«اند! یک جور »روانشناسی زرد« در جامعه مد شده كه همه تصور 
می كنند »خودت رو بشناس« و »قورباغه ات را قورت بده« و »آنتونی رابینز« یعنی 
بفهمیم  تا  نمی گیرد  غربالگری صورت  رشته،  این  به  ورود  از  قبل  روان شناسی. 
دانش آموز اصالً به درد این رشته می خورد یا نه. آسیب آن فرد روان شناس كه 
بلد  انتخاب نشده باشد به خود جامعه برمی گردد؛ چراكه روان شناس  درست 
است چطور حرف بزند تا مردم خوششان بیاید و ممكن است كم كم از این 
آگاهی سوءاستفاده كند و كاسب  شود. در روان شناسی، اگر درمانگر هم 

باشیم، صرفاً به مراجعه كننده كمک می كنیم راه را »خودش« پیدا كرده 
و انتخاب كند. حتی هیچ قطعیتی وجود ندارد تا انتخاب ها به نتیجة 

مثبت برسد و راه ما درست باشد. این موضوع در همة علوم 
انسانی صادق است؛ اما مشخصاً در این رشته، روان شناِس 

كاسب قطعاً خودش بیماری زاست!
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ليسانس حقوق در سه پله

پلـة اول: در قدم های آغازين قرار نيسـت پروندة قتل جلوی كسـی 

باز شـود. شـما را به پزشـکی قانونی نخواهند برد. قرار نيست، حتی 

از نزديـک، دفتـرداری ببينيـد؛ بـا ايـن حـال، در اين پله بـا كليات 

حقـوق و نظـام حقوقی ايران آشـنا می شـويد. پـس از اينکه كم كم 

فـرق حقـوق جزا، حقوق خصوصی، عمومـی و... را فهميديد، مرحلة 

دوم آغاز می شـود؛

پلـة دوم: حـاال وقت آن اسـت بدانيد چـرا؟ چرا ما بـرای قضاوت به 

ايـن شـيوه عمل می كنيـم؟ مبانی اين حقـوق از كجا آمده اسـت؟ 

در مرحلة دوم، بيشـتر با مبانی فقهی قوانين آشـنا خواهيد شـد؛

پلـة سـوم: ديگـر كشـورها چه می كننـد؟ در مقايسـه بـا آن ها چرا 

ايـن كار را می كنيـم و چـه بايـد كـرد؟ حقـوق بين الملـل، آخرين 

ت و بـا رويکـرد تطبيقـی، نظام هـای 
خـوان دوران كارشناسـی اسـ

حقوقـی دنيـا را بررسـی می كنـد.

گرايش های حقوقی در دورۀ کارشناسی

1. حقـوق عمومـی: در واقـع حقوق عمومـی زيرمجموعـة حقوق 

اساسـی اسـت و بيشـتر بـه بررسـی قانون گـذاری می پـردازد. 

اينکه سـاختار سياسـی كشور، قانون اساسـی، حقوق اداری و...، 

چطـور تنظيم شـده اند؛

2. حقـوق خصوصی: در رشـتة حقوق به آنچه حق هر انسـان 

اسـت، از تولـد تا مـرگ او، خواهيد پرداخت: از شناسـنامه تا 

وصيت نامـه، دعواهـای مدنـی، مباحـث اقتصـادی، تجاری 
و...؛

3. حقوق جزا: فلسـفة مجازات چيسـت؟ انـواع مجازات و 

اينکـه تشـخيص بدهيم چـه مجازاتی الزم اسـت؟ آيين 

دادرسـی و همچنين بررسـی اثرگذاری و نتيجه بخشی 

مجـازات، در گرايش جزا مشـخص خواهند شـد؛

4. حقـوق بين الملل: تأثيـر نظام هـای حقوقی جهان 

ی ما و تأثيـر نظام حقوقـی خودمان 
بـر نظـام حقوقـ

بـر تصويـر مـا در جهـان، حقـوق بيـن دولت هـا و 

پرونده هايـی كه درگير چند نظام حقوقی باشـند، 

در حقـوق بين الملل بررسـی خواهد شـد.

از کجا بفهميد به
 

رشتة حقوق عالقه داريد؟

بين رشـته ای  و  كاربـردی  علمـی  حقـوق، 

اسـت. بـرای موفقيـت در ايـن رشـته، الزم 

بين رشـته ای  عاليـق  و  اطالعـات  اسـت 

داشـته باشـيد. تقريبـاً از تـرم چهـارم بـه 

بعـد، مشـخص می شـود كه هر دانشـجو 

بيشـتر بـه چه گرايشـی عالقـه دارد؛ اما 

ايـن جهت گيـری، تـا انـدازه ای هم بـه مهارت های شـما تا قبـل از ورود 

بـه دانشـگاه و رسـيدن بـه تـرم چهـار وابسـته اسـت؛ مثـاًل:

 اگر در دبيرسـتان به فلسـفه و منطق عالقه داشـتيد و فلسفة اسالمی 

ب بـود، با توجـه به اينکه نظـام حقوقی ما بر اسـاس قواعد 
برايتـان جـذا

عرفـی اسـت، احتمـاالً به حقـوق خصوصی و جـزا گرايش پيـدا خواهيد 
كرد؛

 اگر فلسـفة غرب خوانده باشـيد، شـايد بيشتر فلسـفة حکومت، اينکه 

چـرا بايـد بـر انسـان حکومـت شـود، چـرا انسـان صاحـب حق اسـت و 

مسـائل مرتبـط بـا حقوق بشـر و حقـوق عمومـی برايتان جذاب بشـود؛

 حقـوق بين الملـل يکسـره بـه تاريـخ بازمی گـردد و مـدام در حـال 

مطالعـة تاريـخ و سياسـت های مختلـف در تاريـخ كشورهاسـت. اگـر از 

خوانـدن تاريـخ بيـزار باشـيد، بعيد اسـت در ايـن گرايـش دوام بياوريد؛

 اگـر در اقتصـاد نابغه ايـد، حقـوق تجـارت را برای شـما و شـما را برای 

حقـوق تجارت سـاخته اند؛

 اگـر بـه تاريـخ و جامعه شناسـی عالقه منديـد، ايـن دو مباحث مهمی 

هسـتند كـه در حقـوق اساسـی، عمومـی و حتـی حقـوق جـزا بـه كار 
می آينـد.

با مدرک کارشناسی حقوق چه می توان کرد؟

اگـر واقع بين باشـيم، با توجـه به افزايش تعداد دانشـگاه ها، از سراسـری 

م نـور و...، رشـتة حقوق نيز مثل همة رشـته هايی كه زمانی 
ا آزاد و پيـا

تـ

دسـت نيافتنی بودنـد، اشـباع شـده اسـت. بـا اين حـال، اگـر در يکی از 

چهـار آزمـون وكالـت، قضـاوت، سـردفتری و مشـاورة حقوقـی شـركت 

كنيد و از معدود كسـانی باشـيد كه در آزمون پذيرفته شـده اند، پس از 

ورة كارآموزی دوسـاله، ممکن اسـت بتوانيد به درآمدی حدود 
گذراندن د

چهارپنج ميليون در ماه دسـت پيدا كنيد. مشـاور حقوقی شـدن، شـغلی 

كارمندی اسـت كه در شـركت يا سـازمانی استخدام می شـويد و حقوق 

مـا در وكالـت و قضاوت، تبحر شماسـت كـه تعيين می كند 
می گيريـد؛ ا

چقـدر درآمـد داشـته باشـيد. ارتباطـی كه با ديگـران می گيريـد، باعث 

می شـود پرونده های بيشـتری به شـما پيشـنهاد شـود و هرچـه پرونده 

ر بـازار رقابتی جلـو می افتيد 
پيچيده تـر باشـد، اگـر از پسـش بربياييد، د

و ديگـران بيشـتر، به شـما اعتمـاد خواهند كـرد. برخالف داروسـازی يا 

پزشـکی، بـه مطـب يـا داروخانه نيـازی نداريد؛ ممکن اسـت دفتر شـما 

در بندرعبـاس باشـد، اما به دليل اينکه وكيل كاركشـته تری هسـتيد، از 

شـما بيشـتر درخواسـت وكالت كنند. در دانشـگاه، هيچ واحد عملی ای 

ارائه نخواهد شـد؛ بسـته به ذوق اسـتاد، ممکن اسـت چند نمونه از آرای 

دادگاه ها را سـر كالس شـنيده باشـيد. يا شـايد انجمن علمی دانشـگاه، 

 دادگاه يـا پزشـکی قانونی بگـذارد و طبيعتاً 
يـک بـار در سـال بازديـد از

بـا توجـه بـه ظرفيت محـدود بازديـد، امـکان حضور بـرای همـه وجود 

نـدارد. پـس كتاب بخوانيد، ارتبـاط بگيريد، پرونده های مختلـف را مرور 

خـود را در چالـش يادگيری های جديـد بيندازيد؛ ايـن تنها راه 
كنيـد و 

جلوافتادن در رقابت هاسـت.

  زهرا صنعتگران
  عكس: غالمرضا بهرامي

شما در دبیرستان درس جامعه شناسی، روان شناسی، 

اقتصاد، ادبیات و... دارید؛ اما هیچ كتابی به نام 

حقوق ندارید. از كجا می فهمید حقوق چه رشته ای 

است؟ چرا كالس دارد؟ آینده كاری اش چطور است؟ 

آیا ارزشش را دارد به خاطر این رشته وارد رشتة 

انسانی بشویم؟ محمد، محسن، سیمین و نگار، چهار 

دانشجوی ترم هفت حقوق دانشگاه تهران هستند 

و قرار است از حال وروز انسانی های »حقوق خوانده« 

دفاع كنند. آن ها چهار سال دربارة قضاوت درس 

خوانده اند؛ اما این بار قضاوت با شماست: آیا به درد 

این رشته می خورید؟ دوستش دارید؟ آشنايي با رشته حقوق: از پرستیژ تا هيئت  منصفه روی مـيزحقوق

واقعیت، در دانشگاه چه می گذرد؟ 
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نگارهاشمی
متولدتهران،بارتبۀ352کشوری

معدلدیپلم:18
معدلدانشگاه:17

مادرش  است.  شده  بزرگ  درس خوانده  خانواده ای  در  نگار 
رياضی  پدرش  تحصيالت  دارد،  اجتماعی  علوم  ليسانس 
است، خواهرش پزشک است و برادرش مترجم زبان. خودش 
كلکسيون  اين  تا  كند  انتخاب  را  هنرستان  داشت  تصميم 
تکميل شود؛ اما با مخالفت پدرش مواجه شد. می گويد: »از 
جايی كه درس خواندن جدی تر شد، هميشه عالقه ام به تاريخ 
و جغرافی بيشتر از علوم و رياضی بود.« حتی جغرافی را بهتر 
از حقوق زد، اما به همان دليل هميشگی نبودن شغل، يکی دو 
ساعت قبل از بسته شدن سايت، همه توجيهش كردند حقوق 
را در انتخاب های اولش بياورد. نگار بعد از هنرستان، ترجيح 
می داد روان شناسی بخواند. با وجود اينکه يک خواهر بزرگ تر 
دارد، مادرش هميشه، با او درِددل می كند و دوستانش برای 
تصميم گيری هايشان سراغ نگار می آيند. او می دانست مشاور 
خوبی می شود، اما با پيشنهاد مشاورش كه توصيه كرد در 
وكالت و مشاورة حقوقی، هم می توانی با مردم صحبت كنی و 

هم به دردبخور باشی، نهايتاً از رشتة حقوق سر درآورد.

محمدصابرینژاد
متولدایالم،بارتبۀکشوری88

معدلدیپلم:19
معدلدانشگاه:18

محمد، تنها فرزند پدر و مادری بود كه تاريخ و هنر خوانده بودند. 
با اصرار خانواده اش، از همان اول مجبور شد به دليل كمبود شغل، 
دور تاريخ را خط بکشد. تصميم گرفت بين خواندن كارگردانی در 
هنرستان صداوسيما و حقوق يکی را انتخاب كند كه با توجه به 
نبود رشتة كارگردانی در هنرستان، سر از رشتة انسانی درآورد. البته 
در فاميل، در كت هيچ كس نمی رفت كه چرا كسی كه در المپياد 
رياضی رتبه آورده، بايد سر كالس های انسانی بنشيند؛ اما محمد 
حوصلة كتاب های رياضی را نداشت و ترجيح می داد در اين چند 

سال دبيرستان، سرش به تاريخ و ادبيات و... گرم باشد. 

محسنتدین
متولدهشتگرد،با
رتبۀکشوری1000
معدلدیپلم:19

معدلدانشگاه:18
پدرش  كه  زمانی  پدربزرگش،  فوت  از  سرنوشت محسن، پس 
درگير مسائل انحصاروراثت شده بود، ناخودآگاه به رشتة حقوق 
گره خورد. با برادرش برای پيگيری كارها به اداره های مختلف 
می رفتند. اصطالحات و اطالعات حقوقی به گوشش می خورد 
مدرسه  از  بی فاصله  همه  وقتی  اول،  ترم های  در  كه  زمانی  و 
وارد دانشگاه شده اند و با حقوق غريبه اند، از اطالعاتش استفاده 
می كرد و به تنها دانشجوی اهل صحبت كالس تبديل شد و 

همين موضوع اعتمادبه نفسش را تقويت كرد!
كار  می خواهد  دلش  دارد.  كالس  وكيل بودن  محسن،  به نظر 
مستقل داشته باشد و برنامه اش دست خودش باشد. از اينکه 
حاال دوست و فاميل، سؤاالت حقوقی شان را از او می پرسند و 
به ديگران مشورت می دهد، راضی است؛ با اين حال، محسن در 

ترم های اول ورود به دانشگاه سرخورده شد.

سیمینمیرابراهیمی
متولدتهران،بارتبۀکشوری180

معدلدیپلم:19
معدلدانشگاه:17

عالقة اصلی سيمين، تحصيل در حيطة تئاتر بود؛ اما فکر 
می كند گاهی بايد قيد چيزهايی را كه دوست دارد بزند تا 
موفق شود؛ وگرنه با تئاتر نمی شد در جايگاه زنی مستقل 
زندگی را چرخاند. او از اولين روزی كه وارد رشتة انسانی 

شد، می دانست دلش می خواهد حقوق بخواند. البته شناختی 
از اين رشته نداشت، اما همين كه هيچ شناختی نداشت، 

باعث می شد از حقوق بدش هم نيايد. سيمين نمی فهمد چرا 
می گويند حقوق خواندن به درد دخترها نمی خورد. تنها برندة 

جايزة جهانی حقوق، خانمی ايرانی است و به نظر سيمين 
همه چيز به شخصيت خود دانش آموزان بستگی دارد. چه 

بخواهند حقوق بخوانند، چه پزشکی، چه نجاری!

ترم های اول، همین كه فضا عوض شده 
بود و مجبور نبودیم فقط یک كتاب بخوانیم، بس بود! 

همین كه می شد با استاد مخالفت كرد و هر ترم استادها عوض 
می شدند و تا آخر سال با یک نفر، یک ایده و یک منبع آموزشی سر 

از خودم پیدا كردم و بحث های  اینكه دوست های بزرگ تر  از  نمی كردیم. 
سیاسی برایمان جدی شد، از اینكه پرونده ها و رمان ها، هم درسم بودند هم 

تفریحم و هم كارم، لذت می بردم. دیدگاه من نسبت به جمالت عوض نشد، 
آن قدری حساس نشدم و آن قدری باسواد نیستم؛ اما نوع ارتباطاتم 

تغییر كرده و از دقت كردن به جزئیاتی كه در صحبت های 
مردم می شنوم لذت می برم.

ماه های اول حسابی پشیمون بودم. زمان كنكور 
تو دانشكدة هنر دانشگاه تهران درس می خوندم و تصورم از 

دانشگاه اون بود. ولی یكهو وارد یه فضای خشک شدم. آن قدر غر زدم 
كه من رو به زور آوردید كه كوتاه اومدن و گفتن برو تغییر رشته بده. واقعیت 

اینه، مسیر زندگی اون قدرا هم كه ما فكر می كنیم پیش بینی شده نیست. 
درس ها كه به حقوق جزا رسید، كم كم از حقوق خوشم اومد. از وقتی خوندن 
رو یاد گرفته بودم، همیشه صفحة حوادث روزنامه ها رو می خوندم و اصالً به 

این مشكل كه حقوق به درد دخترها نمی خوره برنخوردم. كالً دختربودن 
راحت نیست، ولی آمادگی پذیرش چالش هاش رو داشتم. حاال حواسم 

بیشتر به آدم های اطرافم و مشكالتشون هست. اما واقعیت اینه 
كه هنوزم سردرگمم و نمی دونم برای آینده چه برنامه ای 

دارم؟
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تحت تأثیر معلم اجتماعی مدرسه به انسانی 
عالقه مند شده بودم. اما درس های ترم اول توی ذوقم زد. 

دعواهای حقوقی وسط دادگاه را دیده بودم و حاال باید خیلی مؤدب 
مدرسه  دانشگاه شبیه  اول  ترم های  واقع،  در  می نشستم.  سر كالس ها 

است. هنوز جزوه می نویسی، كتاب می خری، فقط مطالب درسی می خوانی 
یا مطالبی كه باید جدی بگیری را جدی نمی گیری و بعداً گیر می كنی. طول 
كشید تا با شرایط كنار بیاییم؛ اما حاال مسائل كاربردی تر شده اند و آینده 
قابل پیش بینی تر از ترم های اول است. من برای كنكور ارشد هم شركت 

در  پیداكردن  بیشتر  تخصص  باعث  ارشدخواندن  به نظرم  می كنم. 
البته در  گرایشی است كه دوستش داریم. تخصص بیشتر هم، 

كنار تجربة عملی، برای یک وكیل موقعیت آفرین است. 
هم به لحاظ افزایش مهارت و هم بیشترشدن سرمایة 

اجتماعی.

انتخابم  مخالف  ریاضی ام  معلم 
دفاع  مجرم  از  باید  بشی،  وكیل  می گفت  بود. 

كنی! تأثیر مدرسه، پدرم و دوستانم بود كه باعث شد در 
انتخابم مصمم بشوم. اكثر بچه ها، در ترم های اول از دانشگاه زده 

می شوند؛ اما من پیش از ورود به دانشگاه، فلسفه و تاریخ خوانده 
بیشتر درس های  كه  اول  ترم های  به سیاست هم عالقه داشتم.  بودم، 
حقوق اساسی و جامعه شناسی ارائه می شد، به جز دانشگاه خودمان، سر 
كالس های دانشگاه شهید بهشتی هم می رفتم. با تغییر مباحث و ورود به 
اینكه  از  حاال  اما  رفت.  سر  كالس ها  از  حقوق خصوصی، حوصله ام  حوزة 
معنی  به  شدم.  منظم تری  آدم  حقوق،  از  بعد  راضی ام.  خوانده ام  حقوق 
جمالتی كه به ظاهر ساده اند بیشتر توجه می كنم و بااستدالل صحبت 

می كنم؛ اتفاقی كه تا قبل از این چهار سال نمی افتاد و ممكن بود 
حین یک بحث سیاسی یا اجتماعی هیجان زده بشوم و بدون 

شواهد و مدارک نظرم را ارائه بدهم.

گزارش
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رشتة 
محبت

آشنايي با  رشتۀ پرستاری

 زهرا صنعتگران 
 عكاس: غالمرضا بهرامي 

اگر دانش آموز رشتة تجربی باشید، 
تا پیش از انتخاب رشته، حتمًا یک 
بار به رشتة پرستاری فكر خواهید 
كرد. فرامرز و فاطمه و محمد، سه 

دانشجوی ترم آخر پرستاری دانشگاه 
تهران هستند و قرار است در این 
شماره ما را با چم وخم رشته شان 

آشنا كنند. حتی اگر »فقط« به 
پزشكی و دندان و دارو فكر  می كنید، 

بد نیست باز هم این چند صفحه را 
بخوانید! هیچ كدام از این سه نفر تا 
پیش از آمدن نتایج كنكور، دلشان 

نمی خواست یک روز دانشجوی ترم 
آخر پرستاری باشند. شاید برای شما 

هم اتفاق بیفتد...

 

 ترم اول و دوم رشـتة پرسـتاری به دروس علوم پايه اختصاص دارد. 
دروس علوم پايه، با دروس رشـتة پزشـکی مشترک اند.

 برخـالف رشـته های پزشـکی كـه در آن هـا دانشـجويان تعـداد 
واحد هـای بيشـتری را در دروس علـوم پايـه می گذراننـد، در رشـتة 
را  مشـترک  سـرفصل های  همـان  از  كمتـری  جزئيـات  پرسـتاری، 
می خوانيـد و از تـرم دوم وارد بخـش فيزيکال بيمارسـتانی  می شـويد.

  در اوليـن ترم هـای عملـی، ابتـدا دروس عمومی عملـی را می گذرانيد. 
پس از آن دروس تخصصی آغاز  می شـود كه بسـته به آن، هر ترم به مدت 
ده روز وارد بخش های خاص جراحی، ارتوپدی، گوارش، نفرو و...  می شـويد.

  شـما در رشـتة پرستاری، هر ترم همان بيسـت واحدی را خواهيد 
گذرانـد كه دوسـتان مهندسـی تان  می گذراننـد؛ اما با توجـه به اينکه 
درس يک واحـدی و حتـی نيم واحـدی در برنامه تـان گنجانـده شـده 
اسـت، مجبوريـد هـر روز هفتـه در دانشـگاه باشـيد و خبـری از آن 

يکـی دو روز خالی كه سـاير دوسـتان دارند نيسـت.
  در ايـن رشـته، شـما فقط تا ترم شـش درس می خوانيـد و دو ترم 

آخر را در بيمارسـتان  می گذرانيد.
  از آنجايـی كـه از ترم سـوم وارد بيمارسـتان  می شـويد، بد نيسـت 
بدانيـد بـرای تخصيص شـيفت ها هيچ نظـم خاصی وجود نـدارد و در 
واقع هر شـيفتی را كه سـاير پرسـتاران برندارند )شيفت های فاجعه!(، 

به شـما اختصـاص خواهند داد.

گرايش ها
1. گرايـش ويـژه: در ايـن گرايـش قـرار اسـت پرسـتار بخش هـای 
ويـژه، همچون آی سـی يو، سـی سـی يـو يـا اورژانس بشـويد. به نظر 
 می رسـد »فعـاًل« اوضـاع اين گرايـش به لحاظ موقعيت شـغلی از باقی 

گرايش هـا بهتر باشـد.
2. داخلـی جراحـی: اگـر قصـد هيئت علمـی شـدن را داريـد، در اين 
گرايـش  می توانيـد به صـورت تخصصی تـر، تجربـة تحصيـل و كار در 
بخش هـای ارتوپـدی، گـوارش، اعصـاب، پوسـت، تنفـس، نفرولـوژی 
و... را داشـته باشـيد؛ امـا بنـا به گفتـة شـاهدان عينـی، آواز دهِل اين 

گرايـش را فقـط بايـد از »دور« شـنيد! 
ــتان های  ــتاران در بيمارس ــش، پرس ــن گراي ــتاری: در اي 3. روان پرس

ــه كار خواهنــد شــد. تخصصــی اعصــاب و روان مشــغول ب
درمــان،  از  پيــش  پروســة  جامعــه:  و  محيــط  بهداشــت   .4
ــه  ــی از مجموع ــی و نظارت ــای تحقيقات ــت گذاری ها، فعاليت ه سياس
»پيش فرض هــای« در نظــر گرفته شــده بــرای تولــد گرايــش 
ــن  ــی وارد اي ــط در صورت ــتند. فق ــه هس ــط و جامع ــت محي بهداش
رشــته بشــويد كــه حوصلــه و پشــتکار تغييــر »فضــای غيرعملــی« 

ــيد. ــته باش ــگاه را داش دانش
5. مراقبـت ويـژة كـودكان: اين رشـته در واقع همان گرايش شـمارة 
يـک اسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه بيمارانتـان تعـدادی بچـة مظلـوم و 

مهربان انـد.
6. گرايش كودكان
7. گرايش مديريت

پس از چهار سال تحصيل در رشتة پرستاری چه کنيم؟

1. اگـر قصـد ادامه تحصيل داشـته باشـيد، در گرايش ويـژه و مديريت، الزم 
اسـت حتمـاً پيش از شـركت در كنکور، دو سـال طـرح  بگذرانيد.

2. در سـاير گرايش هـا ايـن امـکان گذاشـته شـده اسـت تا دانشـجو »فقط 
يـک بـار« پيـش از گذرانـدن طـرح، در كنکور شـركت كند و اگر در رشـتة 
دل خـواه پذيرفتـه شـد، در پايان دورة كارشناسی ارشـد بـرای گذراندن طرح 

اقـدام كند.
3. اگر شـما با مقداری ريش وسـبيل مشـغول خواندن اين گزارش هسـتيد، 
الزم اسـت بدانيد برای آقاپسـرهای رشـتة پرسـتاری، دورة سـربازی و طرح 

يکی شـده است.
4. اگـر قصـد ادامه تحصيـل نداريـد، به جـز نشسـتن در خانـه و قاب كـردن 

مدركتـان بـه ديـوار، چهـار انتخاب ديگـر پيـش رو داريد:
1.4. دریافت مجوز مهد كودک؛

2.4. دریافت مجوز خانة سالمندان؛
3.4. تأسیس مراكز مراقبت از بیمار در منزل؛

4.4. كار در بیمارستان.

5. اگـر كار در بيمارسـتان را انتخـاب كرديـد،  می توانيـد دوره هـای آزاد 
تخصصـی شـش ماهه )خون رسـانی، هوم ويزيـت و...( را نيـز بگذرانيـد و با 
توجـه بـه تخصصی ترشـدن مهارتتـان، درآمـد و حتی پرسـتيژ بيشـتری 

داشـته باشيد.
6. آخرين مرحله ای كه متأسـفانه خوارترين مرحله در كشـور ماسـت، ادامة 
ايـن تخصـص در فيلد پژوهشـی اسـت كه علی رغم خواسـت خودمـان الزم 
اسـت بگوييـم اگـر كفـش آهنين به پـا نکرده باشـيد، به نظر نمی رسـد اين 
بخـش، بـا توجـه بـه وضعيت فعلـی، آينـدة مطلوبی برای رشـتة پرسـتاری 

داشـته باشد.

مظنة پرستاربودن!
بـه ازای هر شـيفت، 8 سـاعت و 192 سـاعت موظفی در مـاه، وضعيت مالی 

پرسـتاران مختلف اين گونه اسـت:
  پسران سرباز: ماهيانه 80 هزار تومان

  دانشـجويانی كـه طـرح خـود را  می گذرانند: بيـن 1ميليـون و 600هزار 
تومـان تا 1ميليـون و 800هـزار تومان

  پرسـتاران واقعـی: بين 2 تـا 3 ميليون دريافت خواهنـد كرد كه مجموع 
حـق شـيفت، اضافه كاری، كارانـه، هزينة رفت وآمد، غذا و... اسـت.

نکتة 1: علی رغم اينکه جذب دانشـجوی پرسـتاری در دانشـگاه ها دو تا سـه 
برابـر افزايش داشـته اسـت، بد نيسـت بدانيد در حال حاضـر به دليل كمبود 
بودجه هـای بيمارسـتانی و...، وضعيـت جذب همان دانشـجويان در بازار كار، 
چنـدان هـم خوب نيسـت و بيمارسـتان ها ترجيح  می دهند در شـيفت های 

اضافـه و بـا حقوق كمتر، همان پرسـتاران سابقشـان را نگه دارند!
نکتـة 2: تأسـيس خانـة سـالمندان، مهـد، مركـز مراقبـت و... نيـز مانند هر 
حرفـة ديگـری بـه مهارت هـای مديريتـی، بودجـه و پذيرش ريسـک ضرر و 

زيـان اوليه نيـاز دارد.

احتمااًل نمی دانيد

گزارش



فرامرزخاناحمدی
معدلدبیرستان:18

رتبۀ1000
معدلدانشگاه:15

فرامـرز از آن دسـت افـرادی اسـت كـه چـون مدرسه شـان 
رشـتة تجربـی نداشـت، مجبـور شـد رياضـی بخوانـد. از 
راهنمايـی هـم تصميمـش را گرفتـه بـود، بايـد پزشـک 
 می شـد.  می گويـد زحمـت بی انـدازه ای بـرای پزشک شـدن 
كشـيد و رتبـة پزشـکی دانشـگاه ارتـش را هـم آورد. با اين 
حـال، تصـور سـی سـال تعهـد خدمـت، كمـی بـه نظرش 
غيـر معمول آمـده و نهايتاً به پرسـتاری رضايت داده اسـت. 
به نظـر فرامـرز اصرار بر اسـتمرار درس خوانـدن، باعث دوری 
از زندگی و كسـب درآمد  می شـود. ترجيح فرامرز اين اسـت 
كـه پس از پايان ترم آخر، به سـرعت سـراغ گذرانـدن طرح، 

سـربازی و اسـتخدام بـرود تـا به زندگـی عادی اش برسـد.

فاطمهبهارستانی
رتبۀ1909،سهمیۀشاهد
معدلدبیرستان:19/90

معدلدانشگاه:15
فاطمه بهارستانی اصاًل به رشتة پزشکی عالقه نداشت. او پس از شركت 
در المپيادی دربارة سلول های بنيادی، تصميم گرفته بود ژنتيک بخواند 
و تمام تالشش را كرد تا رتبه اش بهتر از ژنتيک نباشد و مجبور نشود در 
رودربايستی خانواده، رشتة پزشکی را انتخاب كند. با اين حال شايد تصورات 
شما شبيه واقعيتی كه با آن روبه رو خواهيد شد نباشد. فاطمه نتوانست 
ناراحتی پدر و مادرش را تحمل كند و نهايتاً فقط كد رشتة دندان پزشکی، 
داروسازی و پزشکی را در فرم سازمان سنجش وارد كرد و البته، همان را 
هم درست وارد نکرد و بر اثر اشتباه تايپی سر از پرستاری دانشگاه تهران 
درآورد! از آنجا كه اگر در رشتة روزانه قبول شويد، حق انصراف نداريد و در 
صورت انصراف يک سال محروميت از كنکور برايتان ثبت  می شود، فاطمه 

مجبور شد در دانشگاه ثبت نام كند.

ترم آخری ها

محمدآبیارقمصری
رتبۀ2900

معدلدبیرستان:19/70
معدلدانشگاه:15/5

محمد برای پزشک شدن سه بار در كنکور شركت كرد و از همان 
سال اول، رتبة پرستاری را آورده بود؛ اما اميدوار بود سال بعد پزشکی 
قبول بشود و به همين دليل چندان با رغبت سراغ اين رشته نيامد. 
او هر روز به انصراف فکر  می كند و يک جملة شايستة تأمل دارد. 
اينکه »حتی كسانی كه با عالقه وارد رشتة پرستاری  می شوند، ممکن 
است در برابر فضای دل سردكنندة دانشگاه و بيمارستان كم بياورند. 
پس اگر صرفاً به اميد اينکه عالقه بعدها در شما ايجاد خواهد شد و 
عادت  می كنيد، كد رشتة پرستاری را وارد ليست انتخاب رشته تان 
فکر كنيد.  به عواقب تصميمتان  بار ديگر  نيست يک  بد  كرده ايد، 

تصميم ساده ای نيست.«

پرستیژ كاری برام مهم بود. پزشكی رو بیشتر به خاطر 
به  نسبت  دیدم  حال  این  با  پرستیژش  می خواستم. 
نداریم!  رو  پرستیژ  اون  دیگه  االن  نبود.  بد  پرستاری 
رو  مسنی  آقای  یه  كه  بودم  سرطان  بخش  سه،  ترم 
آوردند و خیلی حالش بد بود. اتفاقی تنها شدم با اون 
آقا. همه رفته بودن. عرق  می كرد و با همون حال بدش 

بهم گفت: پسرم من نمیرم ها، فقط نمیرم ها!
اونجـا مـن كار خاصـی نكـردم، یه كمی 
دكمه هـاش رو بـاز كـردم و كارایـی 
حالـت  تـو  كسـی  شـاید  كـه 
امـا  نگیـره.  حوصلـه ش  عـادی 
و  بیمـار  اون  از  بازخوردگرفتـن 
به ظاهـر  كار  همـون  بـا  اینكـه 
بهتـر  حالـش  واقعـاً  سـطحی، 
شـد، حال خـودم رو خـوب كرد. 
اكثـر فامیل هـای ما كه مهندسـی 
خونـده بـودن، االن شـغل آزاد دارن. 
خوب كـردن  مـا  كار  حداقـل 

اسـت. بقیه  حـال 

خیلی تالش كردم تا با هزار جور قسم و آیه به سنجش ثابت كنم 
تأخیر  یک  با  و  دانشگاه  برم  بودم  مجبور  اشتباه شده.  كه 
وارد فضای دانشگاه شدم.  به دیگران  چندهفته ای نسبت 
اولین كالسی كه رفتم درس اصول پرستاری بود. محتوای 

رو  بیمار  پوزیشن  چطور  كنیم!  عوض  ملحفه  چطور  درس؟ 
روحیه م  اول  روز  همون  بشوریم؟  دست  چطور  بدیم.  تغییر 

نابود شد. هر روز  می رسیدم خونه و وسط هال  می نشستم و غر 
 می زدم؛ اما یه مدت كه گذشت، دیدم تغییر كرد. قبل دبیرستان 
برای  و  هستن  غرغرو  و  طلبكار  بیمارا  فكر  می كردم  همیشه 

بیمار  نبود.  این طور  داشت.  فوالدی  اعصاب  باید  پرستارشدن 
تو شرایط بیمارستانی آن قدر تحت فشاره و مستأصل  می شه 

كه گاهی فقط یه لبخند هم حالش رو بهتر  می كنه. یه جا 
فهمیدم تو این رشته راه برای خوب كردن حال دیگران 
اومده.  خوشم  رشته م  از  گفتم  و  خونه  اومدم  هست. 
اعتراضم  به  سنجش  جواب  فرداش،  دقیقًا  فرداش، 

اومد كه  می تونم انصراف بدم و برای كنكور سال بعد 
مجاز باشم. ندادم!

تو این رشـته، هر ترم بسته به بخشـی كه واردش 
 می شـی، تصمیمـت نسـبت بـه آینـده تغییـر 

 می كنـه. دیـدت وسـیع تر  می شـه. خیلی هـا 
فكـر  می كنن پرسـتاری كلفتی كـردن برای 

بیمارستان هاسـت؛ اما نیسـت. حاال دیگه 
رشته م رو دوسـت دارم...

ورودی های ما 5۲ نفر بودند و سال بعد از ما، دانشگاه 130 نفر 
برای رشتة پرستاری جذب كرد. این در حالی بود كه بیمارستان ها 
با  نفر.  برای هر شیفت  می گرفتند و االن دو  قباًل چهار پرستار 
اضافه كارِی ساعتی پنج هزار تومن و به ازای هر پرستار، چهارده 
بیمار توی شیفت! خارج از ایران این رقم یک الی دو بیمار برای 

هر پرستاره.
من اگر درسم تموم بشه یا دوباره كنكور  می دم برای پزشكی، 
یا  می رم سراغ كار آزاد و نمایشگاه فرش و ماشین. علت اینكه 
كه  همین چیزیه  ازدست دادن  و  دیگران  نمی دم حرف  انصراف 
دارم.  می ترسم بگن این همه درس خوند و آخرشم هیچی. وقتی 
با یه رتبة مرزی، پزشک نشده باشی و پرستیژ و درآمدت كمتر 
اما  میاد،  كاملی  من رشتة  به نظر  پرستاری  در میاد.  لجت  باشه، 
آینده نداره. ما توی پرستاری، دائم خودمون رو با پزشكا مقایسه 
از  پایه،  علوم  آزمون  دادن  با  اوایل  می گفتن  می شه   می كنیم. 
پرستاری كارشناسی به پزشكی قبول شد؛ اما كسی نگفته بود 
چقدر شرایطش سخته و محدودیت سنی و مصاحبه داره و نمرة 
زبان باال  می خواد و فقط هم یک بار حق شركت در آزمون علوم 
پایه رو داریم. برادر من از خودم كوچک تره، خیلی درس نخوند و 
با ارشد آزاد حسابداری رفت سر زندگی ش و درآمد هم داره. من 
اگر االن دوباره كنكور پزشكی بدم، دیگه كی طرح بگذرونم؟ كی 
پزشک شم؟ كی به درآمد برسم؟ همة این ها خیلی وقت  می خواد. 

با این وجود هر روز فكر  می كنم بهش!
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زبان
رشته ای در 
سايه روشن

 زهرا صنعتگران   عكاس: غالمرضا   بهرامي
خیلـی از مـا زمـان ثبت نـام كنكـور، یكـی از 
كارت هـای رشـتة هنـر یـا زبـان را نیـز تهیه 
 می كنیـم. به قـول هومـان، حدیث و ترنج، سـه 
دانشـجوی ادبیات انگلیسـی دانشـگاه عالمه، 
كنكـور زبان بـرای خیلی هـا تیـری در تاریكی 
اسـت. مـا در این شـماره سـراغ دانشـجویانی 
و  دكتـر  از  بیـش  انتخاب هایـی  كـه  رفتیـم 
مهندس شـدن را برای آیندة خود در نظر گرفته 
بودنـد و حاال از تجربة چهار سـال دانشـجویی 
در رشـتة  ادبیات انگلیسـی  می گویند. انسانی، 
تجربی یـا ریاضـی، دانش آموز هر رشـته ای كه 
باشـید، ممكن اسـت خواندن ایـن چند صفحه 
بـه فكـر وادارتـان كنـد: »زبـان« هم یكـی از 

انتخاب هـای شماسـت!

برای قبولی در کنکور زبان، Aچقدر تسلط کافی است؟
بـا توجـه بـه اينکه بيشـتر افـرادی كـه در كنکـور هنر 
و زبـان شـركت  می كنند، سياهی لشـکر هسـتند، شـما 
مسـير چنـدان دشـواری را بـرای »ورود« بـه دانشـگاه 
طـی نمی كنيـد و احتمـاالً  می توانيـد بـا يکـی دو مـاه 
تالش سـخت در زبان انگليسـی، وارد دانشـگاه بشـويد؛ 
امـا حواسـتان باشـد، در كالس هـای دانشـگاه بيشـتر 
هم كالسـی هايتان، به خصـوص در دانشـگاه های برتـر، 
زبـان  مسـتمر  به صـورت  كـه  هسـتند  دانشـجويانی 
خوانده انـد و پيـش از كنکور، به زبان انگليسـی مسـلط 
بوده انـد. ممکـن اسـت زمانـی كـه درس هـای ادبيـات، 
نقـد، ترجمـه و به طـور كلـی درس هـای تخصصی تـر 
ايـن رشـته شـروع  می شـود، هنـوز درگيـر پيداكـردن 
زمـان افعـال و معنـی لغـات باشـيد! آمادگـی رويارويي 
بـا روزهـای سـخت و تـالش طاقت فرسـای رسـيدن بـه 

هم كالسـی های ورزيده تـان را داريـد؟

در چهار سال رشتة زبان انگليسی Bچه دروسی می خوانيد؟
تـرم يـک و دو، زمانـی اسـت كـه دروس مقدماتی برای 
تقويـت نوشـتن، گـوش دادن و خوانـدن ارائه  می شـود. 
همـان مطالبـی كـه احتمـاالً در كالس هـای زبـان هم 
از ب  نـه  و  به صـورت فشـرده  البتـه  يـاد  می گيريـد؛ 
بسـم اهلل و الـف آلفابـت! ايـن دو تـرم بـرای افـرادی كه 
بـا پيشـينة قـوی وارد دانشـگاه شـده اند، مأيوس كننده 
و طاقت فرساسـت! پـس اگـر تصـور  می كنيـد در همان 
روز اول شکسـپير را جلويتـان  می گذارنـد، ترمزدسـتی 

تخيلتـان را بکشـيد و كمـی تحمل داشـته باشـيد.
تـرم سـه و چهـار، بـه دروس تئـوری، زبان شناسـی، 
مقاله نويسـی و روش تحقيق اختصاص دارد و به مرور از 
ترم پنج داسـتان كوتـاه و تاريخ ادبيات و شـعر خواهيد 
خوانـد. دقـت كرديـد؟ از تـرم پنج. يعنی دو سـال پس 

از ورودتـان به دانشـگاه.
امـا بـه ترم هـای هفت و هشـت كـه برسـيد، تـازه اول 
مکافـات اسـت! همـان روزهايـی كـه فکـر  می كرديـد 
به دردبخـوری  هيچ چيـز  و  اسـت  سـركاری  دانشـگاه 
نـدارد، اگـر به صـورت پايـه ای تئوری هـای نقـد را يـاد 
گرفتـه بوديـد، حـاال در عـرض دو تـرم، الزم نبـود هم 
تئـوری نقـد را يـاد بگيريـد و هـم به صـورت عملـی 
ارائـه اش بدهيـد. بـه هرحال اسـمش ادبيات اسـت؛ اما 
رشـته ای تفننـی نيسـت و حداقـل در ايـن چنـد تـرم 

آخـر، حسـابی عـرق خواهيـد ريخـت...

آيندۀ شغلی افرادی که در اين  Cرشته تحصيل  می کنند چگونه است؟
بياييـد بـا هم صـادق باشـيم. دانشـگاه تصويـر ايدئالی 
دارد، امـا بيشـتر مـا به دانشـگاه  می رويم تـا در بهترين 
حالـت، همـان چيزهايـی را كـه خوانده بوديم به نسـل 
بعـد كـه  می خواهنـد در همين رشـته تحصيـل كنند، 
يـاد بدهيـم. پـس مثـل همـة رشـته ها، اوليـن و البته 
بدتريـن تصور برای آيندة رشـتة زبان، اسـتاد دانشـگاه 

است! شـدن 
بـا ايـن حال بـا توجه بـه اينکه دانشـگاه ها قرار نيسـت 
بـه تعداد دانشـجوهايی كه در ورودی هر سـال پذيرش 
 می كننـد اسـتاد داشـته باشـند، فارغ التحصيـالن ايـن 
رشـته در شـاخه های گوناگـون، مثاًل كـودكان، آموزش 
تافل، فـن ترجمـه و...، دوره های تخصصـی می گذرانند 

و از آموزشـگاه های خصوصـی سـر در  می آورنـد.
انتخـاب ديگـر شـما ورود بـه مجله هـا، انتشـارات ها، 
سـايت ها و سـاير رسـانه هايی اسـت كـه بـه ترجمـه و 
نقـد ادبيـات  می پردازنـد. ايـن گزينه شـايد در وضعيت 
فعلـی درآمـد درسـت و حسـابي نداشـته باشـد، امـا 
تخصصی تريـن شـغل مرتبـط بـا رشـتة زبـان و ادبيات 
انگليسـی اسـت و اگـر در چهار سـال دورة كارشناسـی 
بـه تقويـت مهارت هـای خـود پرداخته باشـيد، بهترين 
افـرادی هسـتيد كـه بايـد وارد ايـن حـوزه بشـويد و 
»حرفـه ای« بـا مسـئلة نقـد و ترجمـه برخـورد كنيـد. 
سـخت اسـت؛ امـا بـه هـر حـال، عـده ای بايـد وظيفة 
اصـالح رسـانه هايی را كـه منتقـد و مترجـم درسـت و 

حسـابی ندارنـد بـر عهـده بگيرند.
اگـر بـا توجـه بـه مدشـدن داسـتان مهاجرت، بـه فکر 
ادامه تحصيل در سـاير كشـورهای دوسـت و دشـمن و 
همسـايه و... هسـتيد هـم، بد نيسـت بدانيـد آدميزاد با 
خواندن ادبيات انگليسـی نمی تواند مهاجـرت كند! اين 
رشـته در دورة كارشناسـی سـرفصل هايی متفـاوت از 
سـرفصل های رشـته های مشـابه در دانشـگاه های ديگر 

دارد. كشورها 

شاخه های ديگر زبان انگليسی  D در دورۀ کارشناسی و مقاطع 
باالتر چه گرايش هايی هستند؟

به علـت محدوديت كلمات و صفحات مجله، اين قسـمت 
را به صـورت فشـرده  می نويسـيم. خودتـان باقـی جزئيات 
هـر بخش را گـوگل كنيد! ادبيات، ترجمـه و آموزش زبان 
انگليسی سـه گرايش موجود در دورة كارشناسی هستند.

در كارشناسی ارشـد نيـز  می توانيـد بـا انتخـاب رشـتة 
شـناور زبان شناسـی، يکـی از گرايش های زبان شناسـی 
همگانـی، زبان شناسـی رايانشـی، آمـوزش زبـان فارسـی 
و  واژه گزينـی  رشـتة  يـا  فارسـی زبانان  غيـر  بـه 
اصطالح شناسـی را انتخاب كنيد. منظور از شـناوربودن 
رشـتة زبان شناسـی ايـن اسـت كـه شـما حتـی اگـر 
زبـان روسـی، ژاپنـی، تركـی يـا چينـی را هـم در دورة 
زمـان  در  باشـيد،  می توانيـد  گذرانـده  كارشناسـی 
كارشناسی ارشـد وارد يکـی از ايـن گرايش هـا بشـويد. 
در ضمـن، بلـه! معلوم اسـت كه رشـتة تركـی و چينی 
و روسـی هـم وجـود دارد. به جـای اينسـتاگرام، يک بار 
دفترچـة انتخاب رشـتة سـال های قبـل را بخوانيد. همه 

قـرار نيسـت مهنـدس و وكيـل و پزشـک باشـيم...

برای يادگرفتن زبان انگليسی  Eحتمًا بايد وارد دانشگاه شد؟
همـان طـور كـه قبـاًل هـم اشـاره كـردم، شـما بـدون 
تسـلط نسـبی بر اين زبان، حتـی اگر وارد دانشـگاه هم 
بشـويد احتمـاالً روزهـای سـختی را پيـش رو خواهيد 
داشـت. ايـن رشـته بـرای ايـن نيسـت كـه صرفـاً زبان 
انگليسـی شـما قـوی شـود. بـرای ايـن كار بهتر اسـت 
كتـاب خودآمـوز بگيريـد يـا در نزديک ترين آموزشـگاه 

بـه خانه تـان ثبت نـام كنيـد! 
حتـی بـرای معلم شـدن نيز بـه گذراندن حداقـل چهار 
سـال كارشناسـی و دو سـال ارشـد و ده سـال دكتری 
نيـازی نداريـد. در رشـته های زبـان قرار اسـت »قواعد« 
زبان شـناختی، ترجمـه و »قواعـد« ادبـی را بياموزيـد؛ 
امـا ايـن موضـوع را هـم فرامـوش نکنيد كـه  می توانيد 
چهـار سـال به جـای فرمول هـای رياضـی يـا ژنتيـک، 
شـعر و ادبيات بخوانيد. به هر حال ممکن اسـت فشـار 
خانـواده يـا جامعه نگـذارد ما بـه اين راحتـی بی خيال 

مدرک بشـويم.
خودمانيـم، مسـئلة ديگـری هم هسـت: آدميـزاِد بيکار 
هميشـه هـزاران برنامـه بـرای تابسـتانش  می ريـزد و 
بـه هيچ كـدام نمی رسـد. اگـر قـرار اسـت خانـه بمانيد 
و هيـچ كاری نکنيـد، اگـر قـرار اسـت دو تـرم كالس 
زبـان برويـد و چهـار تـرم پشـتتان بـاد بخـورد، اگـر 
تجربـة اسـکرول كردن توييتـر از شـب تـا صبـح و بعد 
خوابيـدن تـا لنـگ ظهـر را داريد، دانشـگاه جـای بدی 
نيسـت! حداقـل در ايـن چهـار سـال مجبور  می شـويد 
بـرای مـدرک هم شـده هشـت تـرم رمـان و ادبيـات و 
داسـتان بخوانيـد و كمـی قواعـد و اصـول ادبـی نقـد و 

ترجمـه را هـم يـاد بگيريد.
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حدیثاسالمی
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رتبه:500زبان
معدلدانشگاه:15

او در كنکور تجربی شركت نکرد!
بشـود.  دكتـر  خانـم  بـود  قـرار  مدت هـا  تـا  حديـث 
رياضی فيزيکـش خـوب نبـود، امـا برای زيسـت وارد رشـتة 
تجربـی شـد و چند بـار كه سـروكارش به بيمارسـتان افتاد، 
فهميد نمی تواند از صبح تا شـب روي يک صندلي بنشـيند 
و بـا درد انسـان ها مواجه شـود. پدر حديث بـا اينکه خودش 
ادبيـات تطبيقـی خوانده بود، چنـدان موافـق ادبيات خواندن 
دختـرش نبـود. مشـاورش گفـت بهتر اسـت اگر تصميمش 
جـدی اسـت، اصـاًل در كنکور تجربی شـركت نکند و همين 
شـد كه حديث تمام تمركزش را روی زبان گذاشـت و قبول 
شـد. هرچنـد، حتـی پـس از قبول شـدنش پـدرش بـاز هم 
مخالـف بـود و فکر  می كـرد اين بچـه از ترس نيـاوردن رتبة 

پزشـکی در كنکـور زبان شـركت كرده اسـت!

هومانعبادی
معدلدبیرستان:19

رتبه:600زبان
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هومان در يکی از مدارس سـمپاد بندرعباس درس خوانده 
اسـت. از چهارده سـالگی، زمانی كه برای تعيين سـطح به 
آموزشـگاهی  می رود، متوجه  می شـوند زبانش خوب است 
و پس از گذراندن دورة معلمی، از همان سـنين شـروع به 
تدريـس  می كنـد. او  از رشـتة طراحی صنعتـی هم بدش 
نمی آمـده و كالس هـای مرتبط با رشـته اش را نيز ثبت نام 
 می كنـد. امـا با اينکـه  می توانسـت االن در دانشـگاه علم و 
صنعـت طراحی صنعتـی بخواند،  می گويـد حوصلة صبح 
تا شـب اتود  زدن را نداشـت و چون خودش را  می شـناخت 

سـراغ زبان عالمه آمده اسـت.

»مـن از اول هـم  می دونسـتم كسـی بـا دانشـگاه رفتن كار 
گیـرش نمیـاد. اومدم این رشـته چون از باقی رشـته ها خوشـم 
نمی اومـد. اینجا نـه واحد زبان فرانسـه خونـدم و دانش عمومی 
زبانـم بـاال رفت. یه پزشـک یا مهنـدس، فقـط دروس مرتبط با 
رشـتة خـودش رو  می خونـه؛ اما تـوی دنیای ادبیات انگلیسـی، 
ما گسـترة بیشـتری برای مطالعه داشـتیم. تصمیمـم رو گرفته 
بـودم. هرچند وقتـی وارد دانشـگاه شـدم، توی ذوقـم خورد و 
بـا خـودم گفتم: اگه عالمـه كه بهترین دانشـگاهه اینـه، وای به 

حـال بقیة دانشـگاه ها... 
خالصه كـردن  و  كالس  وسـط  فیلم دیـدن  و  اول  ترم هـای 
روزنامه هـای انگلیسـی حوصله سـربر بـود. از همـون تـرم اول 
رفتـم تو مؤسسـة نزدیـک خونة خودمـون درس دادم. مسـئلة 
مالـی اش اهمیتی نداشـت. تجربه كسـب كـردم. آدِم توی خونه 
نشسـتن و ترجمـه نبـودم. دلم  می خواسـت بیـرون باشـم و با 
دیگـران ارتبـاط برقـرار كنم. بـا گروه های سـنی  مختلـف كار 
كـرده ام و برای ارشـد هم زبان شناسـی  می خونم. سـاختارهای 
زبان برام جذاب اند. شـاید در آینده هم اسـتاد دانشـگاه بشـم.«

»مـن برخـالف دیگـران، حتی با اینكـه ترمـای اول مباحث 
خیلـی ابتدایـی بـود، از اینكـه میایم سـر كالس كنـار هم 
فیلم  می بینیـم و از مباحـث مختلف حرف  می زنیم خوشـم 
 می اومـد. دانشـگاه بود، ولـی برای اولیـن بار آدمای شـبیه 
خـودم رو پیـدا كـرده بـودم و  می تونسـتیم دغدغة تسـت 
رو نداشـته باشـیم به جـاش ادبیـات بخونیـم. سـاززدنم رو 
هـم ادامـه دادم. گیتـار  می زنـم.  می تونیم ترجمـه كنیم. یه 
درآمـد خیلـی كـم دارم، ولـی در عـوض با جاهـای مختلف 
كار كـردم. ترجمـه و اینـا گرفتـم و تدریـس خصوصـی هم 
برداشـتم و خالصه خـرج خـودم دراومد. فقط از ترم شـش 
یكهو سـخت شـد. نمی تونسـتم هم سـر كار بـرم، هم توی 
یـه هفته دوسـه تـا شـعر و یه رمـان و مثـاًل دو تا داسـتان 
كوتـاه بخونـم و نقد كنـم. اصالً اینكـه یكهو بیای یه شـهر 
دیگه سـخته. تـازه من زود عـادت كردم؛ اما فكـر كن یكهو 
همـة كارای خونـه میفته گردن خـودت. یا مثـاًل مجبوری با 

یـه عدة دیگـه زندگـی كنی.
به نظـر مـن اونایـی كـه میـان زبـان، خیلی هـم نبایـد رو 
تدریس حسـاب بـاز كنند. باحالـه؛ ولی من خـودم نمی تونم 
بـا بچه ها ارتباط بگیرم. ازشـون خوشـم نمـی آد. هركی باید 
دسـتش باشـه اخـالق خـودش چطوریـه؟ بـرا مـن ترجمه 

راحتـه. شـاید یكی هم مثـل من نباشـه...«

ترنجنصیری
رتبه:700زبان

معدلدبیرستان:17
معدلدانشگاه:17/40

او در كنکور رياضی شركت نکرد!
ترنـج از زمـان راهنمايـی و به واسـطة عمـه اش با رشـتة 
ادبيـات انگليسـی و دانشـگاه عالمه آشـنا شـده بـود و از 
همـان زمان  می دانسـت انتخابـش برای دانشـگاه همين 
اسـت و صرفـاً به دليـل اينکـه مجبـور بـود چهـار سـال 
دبيرسـتان را در يک رشـتة نظری بگذراند، سر از رياضی 
درآورده بـود. ترنـج پـس از ورود بـه دانشـگاه، فضـا را 
دورتـر از آنچـه تصور  می كـرد ديد. او اين روزها عکاسـی 
 می كند. قبولی در رشـتة ادبيات انگليسـی برای او راحت 
بـود؛ چـون از كودكی كالس زبـان  می رفت.  ترنج می گويد 
حوصلـة خوانـدن تاريخ هنر را نداشـت كـه در كنکور هنر 
شـركت نکـرد وگرنـه شـايد امـروز در صفحة سـينما با او 

مصاحبـه  می كرديـم و نه صفحـة زبان! 

»اشـتباهم این بود كـه فقط تعریف هـای عمه م از یـه دنیای 
ایدئال به اسـم دانشـگاه رو شـنیده بـودم. تصوراتـم واقعی 
نبـود. زمانـی كـه وارد دانشـگاه شـدم، به قدری تـوی ذوقم 
خـورد كـه كم كـم از در و دیوار و فضا و سـلف دانشـگاه هم 
زده شـدم. همـش بـه خـودم می گفتم من كـه زبـان ژاپنی 
دانشـگاه تهـران رو آوردم، چـرا اومـدم اینجا و تـا ترم پنج 
دارم چیزایـی رو كـه بلدم می خونـم؟ حداقل زبـان ژاپنی یه 

زبـان جدید بـود. یه دنیـای جدید.
اوایـل دلـم  می خواسـت اسـتاد بشـم، امـا به مـرور وقتـی 
كارآمدنبـودن فضـای دانشـگاه رو دیدم، فهمیـدم تدریس 
رو دوسـت نـدارم. یه سـری از افـرادی كه میان این رشـته، 
كسـانی اند كـه فرضاً پزشـكی یا مهندسـی قبول نشـدند و 
اومدنـد زبان. اولویتشـون نبـوده. بـه ادبیات عالقـه ندارند. 
حالشـون از شـعر بـه هـم  می خـوره و نشسـتند كنـار ما با 
هم ریشـة لغات و زبان شناسـی و نقـد  می خونیـم. واقعاً این 
رشـته رو به عنـوان تیـر تـو تاریكی انتخـاب نكنیـد! حتی 
مـا كـه بـا ذوق اومـده بودیم تـو ذوقمـون خـورد. چطوری 
می خوایـد تـو اولویت هـزارم بیایـد اینجـا و دووم بیارید؟«

Hadis EslamiToranj NasiriHooman Ebadi

گزارش
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بخواهید سـه مـاه درس هـای مرتبط بـا هنـر را بخوانید، شـاید هـوس تغییر رشـته به سـرتان زده باشـد، شـاید و ایـن هم آخریـن شـمارة امسـال! دم تابسـتانی گفتیم  زهرا صنعتگران  عكاس: غالمرضا بهرامي
نمانـد. سـارا و مبینا در دانشـگاه الزهـرا درس خوانده اند كردیـم تـا كلكسـیون معرفـی رشـته هایمان بـدون هنر كـه شـده دو خواهـر و یـک غریبـة نقاشـی خوانده پیدا گیـرودار امتحانـات گشـتیم و باالخـره از زیر سـنگ هم شـاید بخواهید جوگیر و پشـیمان بشـوید و خالصه وسط 

ایـن شـماره صرفًا مربـوط بـه دانش آمـوزان عالقه مند به و فاطمـه، در دانشـكدة هنر دانشـگاه تهران. اما راسـتش 
ایـن چند صفحـه گنجانده ایـم. خودتـان، خانواده هایتان، جـدای از آن، آگهـی اسـتخدامی نیـز در البه الی سـطور كـه سـر راهتـان اسـت، تابسـتانتان را رنگی تـر كنیـم. مصاحبـه اضافـه كردیم تـا با فكركـردن بـه انتخاب هایی دربـارة انتخاب رشـته. كمـی فـوت كوزه گـری بـه ایـن هنر نیسـت؛ سـه مـاه زمـان داریـد بـرای تصمیم گیری 

تابسـتانی نمی گردیـد؟خواهـر، بـرادر، دوسـت، آشـنا... دنبـال كار نیمه وقـت 

 درس اول: 

جدًا فکر می کنيد براي آمدن به دانشگاه هنر بايد تيپ زد؟

فاطمه يوسـف زاده، صادره از هنر دانشـگاه تهران، اولين درخواسـتی 

كـه از خوانندگان اين صفحه دارد اين اسـت كه خودشـان را »تابلو« 

نکننـد. چراكـه بچه هـای تـرم يـک تـا سـه، دقيقـاً به واسـطة نـوع 

لباس پوشيدنشـان متمايز هسـتند!

 درس دوم: 

 در هشت ترم دوران کارشناسی هنر،
درس هم می خوانند؟

در چـارت درسـی تـرم اول مبانـی طراحـی پايـه را گنجانده انـد تـا 

بچه هايـی كـه از سـاير رشـته ها آمده انـد، سختشـان نباشـد؛ امـا 

اگـر شـما از هنرسـتان سـر از دانشـگاه درآورده باشـيد، ايـن دوره را 

به سـختی خواهيد گذراند. چراكه مثالً نقاشـی شـما در حد گوسـتاو 

اسـت و بايـد اصـول كشـيدن چشـم چشـم دو ابـرو را يـاد بگيريد.

 تـرم دوم، در واقـع بايـد طراحـی تخصصی تـر بشـود، امـا مبينـا و 

سـارا معتقدنـد نمی شـود و تنهـا تفاوتـش بـا تـرم اول اضافه شـدن 

واحد هـای عکاسـی و حجـم و چـاپ و... اسـت.

در تـرم سـوم باالخـره دروس مرتبـط بـا نقاشـی آغاز می شـود و در 

كنـار آن واحدهـای چـاپ و حجم و عکاسـی را نيز كمی تخصصی تر 
دنبـال می كنيد.

بقيـة ترم هـا: در »بقيـة ترم هـا« يک سـری اصـول تاريـخ نقاشـی و 

دروس عمومـی تاريـخ هنر و... خواهيد داشـت؛ البتـه دروس عمومی 

محبوب همة دانشجوهاسـت، دانشـجوهای همة دانشـگاه های ايران 
هـم كـه به جـای خود!

ترم هـای آخـر نيـز بـه تجزيه تحليـل و نقـد آثار هنـری، نقاشـی در 

دنيـای كـودكان، آمـوزش نقاشـی بـه كـودكان و... اختصـاص دارد. 

فرامـوش نکنيـد شـما در ايـن رشـته، از هميـن دوران كارشناسـی 
واحـد »پايان نامـه« داريـد.

 درس سوم : 

تفاوت دوران کارشناسی و ارشد رشته نقاشی چيست؟

به صـورت كلی در همة رشـته های هنری، دوران كارشناسـی، دوران 

»عملی تـری« محسـوب می شـود. چراكـه هشـت ترم فرصـت داريد 

تـا عـالوه بر رشـتة تخصصی تـان با مبانـی رشـته های مختلف، مثل 

عکاسـی، هنرهـای تجسـمی، چـاپ و... آشـنا بشـويد؛ امـا به صورت 

مشـخص دربـارة رشـتة نقاشـی، می توانيد در سـه گرايـش پژوهش 

هنـر، نقاشـی و تصويرسـازی ادامه تحصيـل بدهيـد كـه به دليـل 

محدوديـت كلمـه، اجـازة توضيح بيشـتر دربـارة اين سـه گرايش را 

نـدارم و پيشـنهاد می كنيـم ده دقيقـه دربـارة رشـته ای كه دوسـت 

داريـد، در گـوگل جسـت وجو كنيد تـا متوجه تفاوت چارت درسـی 

و بـازار كار گرايش هـای مختلف آن بشـويد.

پ.ن/ فـوت كوزه گری: زمانی كه می خواهيد دربارة رشـته ای تحقيق 

كنيـد، سـراغ شـبکه هايی برويد كه كامنـت بيشـتری از »مخاطبان 

تحصيل كـرده در همـان رشـته« می گيرنـد. بـه نظرات يکـی دو نفر 

كـه اصـوالً بچه هـای درس خوان دانشـگاه ها يـا همان هايـی كه روی 

جلد گاج و قلم چی هسـتند، بسـنده نکنيد؛ عاليق، اسـتعدادها، 

كامنت هـای ايـن دانشـجويان، فارغ التحصيل هـا و... واقعاً كار سـختی نزديـک اسـت. حداقل سـه مـاه فرصت داريـد. گشـتن در صفحات و و ببينيـد واقعيـِت آن رشـتة به ظاهـر رؤيايـی چقـدر به عاليق شـما آن 136 واحـد كارشناسـی را از كتابخانـه امانـت بگيريـد، ورق بزنيـد و الاقـل يـک بـار قبـل از ورود بـه دانشـگاه 6 يـا 7 تـا از كتاب هـای خـود دانشـگاه ها نيـز چارت درسـی رشـته های مختلـف را پيدا كنيد داده انـد( ديـد بهتـری به شـما می دهد. به عـالوه می توانيد در سـايت نقاشـی و... )كه سـاير دانشجويان سـاير دانشـگاه ها هم درباره اش نظر يـا وبـالگ يکـی از دانشـجويان يـا فارغ التحصيـالن پزشـکی، وكالت، بنويسـند، كافی نيسـت. گاهی پسـتی در صفحة اينسـتاگرام، توئيتر در سـايت فـالن آموزشـگاه كنکـور دربـارة فالن رشـته و بـازار كارش متفـاوت اسـت. دانشـگاه تركيبـی از همـة اين هاسـت و صرفـاً اينکه ظرفيـت كار عملـی، شـيوة ارتباطـات اجتماعـی و... در هركـدام از ما 
! نيست

 درس چهارم: 
سواالت اقتصادی-فلسفی برای همه رشته های هنری و 

شايد....همه رشته ها!
نقاشـی می كنـد، نيـازی به تحويـل همة ايـن پروژه هـا در زمان بندی هزينه های تحصيل در اين رشـته اسـت. كسـی كه بـرای دل خودش و...(، چـاپ عکـس بـرای ژوژمان هـا و هـزاران خرج ومـرج ديگـر از تحويـل پروژه هـای هـر تـرم )اعم از بـوم، رنـگ، متريال حجم سـازی عاليـق ما را بکشـند. تهيه يا اجـارة دوربين، آماده كـردن متريال برای خودتـان باشـيد. پدر و مادرها موظف نيسـتند تا ابد جـور فانتزی ها و تحصيـل در ايـن رشـته هسـتيد، حتمـاً بـه فکـر منبـع درآمـد برای »كم خـرج« نيسـت. ايـن را نگفتـم تـا نااميدتان كنـم؛ اما اگـر به فکر بـد نيسـت بدانيـد تحصيـل دانشـگاهی در رشـته های هنـری اصـاًل قبل از هر چيز... هزينه! 

روحـی تـوان افسـردگی های فصلـی به ته ديـگ خـوردن كف گيرتان اورجينـال دارد؟ درآمدتـان ثابـت خواهـد بـود يـا فصلـی؟ به لحـاظ می رسـد؟ جامعـة مـا به انـدازة كافـی عالقـه ای بـه تهيـة تابلوهـای كافـی بـرای كاركـردن در كنـار دانشـگاه داريـد؟ آثارتـان بـه فـروش بـه درآمد مطلوب در رشـتة هنر به هـزاران عامل بسـتگی دارد. زمان جـدای از هزينه هـا، تـا حـدی نيـز بايد بـه درآمد فکر كنيد. رسـيدن مشـخص يک ترم نـدارد.
داريد؟ ممکن اسـت در ادامه بپرسـيد: مگر اوضاع باقی رشـته ها بهتر اسـت؟ را 

تـا يـادم نرفتـه اجازه بدهيـد آگهی اسـتخدام ايـن شـماره را رو كنمبيفتـد كـه ای بابا... كاش تحقيق كـرده بوديم؟ وسـط همين نق زدن، و يـک دانشـگاه اشـتباه درس بخوانيـد و بعـد از انصراف، تـازه يادتان خيلی هـای ديگـر حداقـل دو سـال اشـتباهی در يـک رشـتة اشـتباه شـما زحمـت خواندنـش را هـم نمی كشـيد؟ حتمـاً بايـد مثـل من و لغـو شـد تـا بـه ايـن آرشـيِو، تأكيـد می كنـم رايـگان، برسـيم بعـد كنـم. حداقـل با شـصت هفتاد نفر تمـاس گرفتيم و هزار بار جلسـات پـدر مـن؟! پـدرم در آمـد تـا نفرنفر ايـن سـی فارغ التحصيـل را پيدا سـايت »رشـدمگ. آی آر« را رايـگان بارگـذاری كرده انـد بـرای خواهِر آمـاده كـردم كـه شـماره آخری ايـن سـؤال را بکنيـد؟ آرشـيو داخل در پاسـخ بـه سـؤال اول: نـه شـماره مصاحبـه دربـارة نـه رشـتة غول و اصـاًل  »كو كار«؟

آگهی استخدام

قطعـاً تعـداد كـد رشـته های داخـل دفترچة سـنجش 

بيش از نه رشـته و ده دانشـگاه اسـت و حتماً دوسـتان، 

فک وفاميل و همسـايه های شـما تجربيـات متفاوت تری 

از سـال های تحصيـل در هـر رشـته ای دارند. پيشـنهاد 

كاری مجلـة رشـد اين اسـت: مـا در ازای جمـع آوری و 

تحويـل ايـن تجربيـات، بـه شـما حق التحريـر پرداخت 

می كنيـم و شـما می توانيـد بـا انجـام دادن ايـن پـروژه 

بـرای خودتـان، بـرای دوسـتانتان و بـرای مـا تبديل به 

دانش آمـوزان مفيـد بشـويد. راه های ارتباطـی مجله در 

صفحـة اول و ُگله به ُگلـه در باقـی صفحـات و اينترنت و 

سـايت رشـد و همه جا نوشـته شـده اسـت. و اما برويم 

سـراغ پاسـخ سـؤال دوم: »كو كار؟«

از ايـن فيلم هـای ماجراجويی طـور كـه هواپيمايـی در 

شـهری متـروک و خالـی از سـکنه سـقوط می كنـد 

ديده ايـد؟ يـا مثالً سـريال خانـواده ای كـه در جزيره ای 

فراموش شـده گيـر افتـاده باشـند؟ بـرای مـن داسـتان 

دانشگاه، داستان سـرپناهی، اگرچه مخروبه، در جزيره ای 

متـروک اسـت؛ چـه در زمينـة رشـته های هنـری و چه 

سـاير رشـته ها. خيالتـان راحـت: هيـچ بهشـتی در كار 

نيسـت! و مـن در پاسـخ بـه سـؤال »كـو كار؟« فقـط 

می توانـم خيلـی واقع گرايانـه، امـا فلسـفی، بگويم هيچ 

در  شـما  فارغ التحصيلـی  مـدرک  بـه  وابسـته  كاری 

دانشـگاه پيـدا نمی شـود. حتـی بهتريـن دانشـگاه های 

مـا در ايـران ايدئـاِل مطلـق نيسـتند؛ امـا گاهـی مثـل 

همـان سـرپناه های مخـروب و همـان كاروانسـراهای 

قديمـی، سـقف سـاده ای می شـوند تـا زمـان بيشـتری 

بـرای فکركـردن بـه راه نجات داشـته باشـيم. زمانی كه 

بپذيريـم در ايـن جزيـره تنهـا دارايـی ما همين اسـت، 

كمتـر تـوی ذوقمـان می خـورد و احتمـاالً می توانيـم 

بـا جان بيشـتری بـرای كمـی سروسـامان دادن به وضع 

فاجعه بارش و بهترين اسـتفاده از هميـن حداقل ها تالش 
كنيم.

  از رؤياهای
 رنگی تا واقعيت
رشته های هنری

» نقاشی«

گزارش



مبیناحیدري
رتبۀ315دانشگاهالزهرا

معدلدیپلم17/5

دليـل آمـدن مبينا به رشـتة هنـر اين بود كـه حوصلة تجربی 
يـا رياضی خوانـدن نداشـت! می گويـد خانـواده اش به صـورت 
چهـل، شـصت بيـن رياضـی و تجربـی تقسـيم شـده بودند و 
حتـی يـک نفر هـم اهل فيلم و كتاب بينشـان پيدا نمی شـد. 
او به دليل محدوديت رشـته ها، مجبور می شـود در هنرسـتان 
نزديـک بـه منزلشـان گرافيـک بخوانـد و برايش عجيـب بود 
كـه چطـور همـان بچه هايـی كـه در تمـام دوران تحصيـل 
»بچه هـای شـر و تنبـل« خطاب می شـدند، آن قدر بـا تمركز 
سـر اجـرای پروژه هايشـان وقـت می گذارنـد؟ اتفـاق بامـزة 
داسـتان مبينـا اين اسـت كـه تغييـر مسـيرش، در چارچوب 
خانـواده اش نيـز اثـر می گـذارد و حـاال پـدرش اسـتعدادهای 
نهفتـة خـود را كشـف كـرده و چـه در عکاسـی، چه نقاشـی، 

پا به پـای مبينـا حركـت می كنـد.

سارایوسفزاده
رتبه326دانشگاهالزهرا

معدلدیپلم18

برعکـس مبينـا و فاطمـه، انتخاب سـارا بايد بيـن تجربی يا 
هنـر شـکل می گرفـت. انتخاب سـارا در رشـتة هنر، شـايد 
در هموارترشـدن مسـير خواهـرش بی تأثيـر نبـود. ممکـن 
اسـت انتخاب هـای شـما هم مسـير زندگـی نسـلی را تغيير 

بدهد!
سـارا اصـراری بـه اينکـه شـغل مرتبط با هنر داشـته باشـد 
نـدارد و قـرار هـم نيسـت در كنکور ارشـد شـركت كند. از 
فضـای رقابتی و تک جنسـيتی دانشـگاه زده شـده و ترجيح 
می دهـد بيشـتر وسـط واقعيت جامعه دسـت وپا بزنـد نه در 

محيطـی ايزولـه و ازپيش تعريف شـده. 

فاطمهیوسفزاده
رتبۀ84هنردانشگاهتهران

معدلدیپلم18/5

فاطمه از بچگی تکليفش با نقاشـی مشـخص بـود و در همان 
دورانـی كـه پـدر و مـادرش، مثـل همة پـدر و مادرهـا، نگران 
نان وآب داربـودن رشـتة تحصيلـی فرزندشـان بودنـد، او هـم، 
مثـل همـة فرزندهـا، بـا پافشـاری سـر از هنرسـتان گرافيک 
درمـی آورد. بـا ايـن حـال، در همـان چنـد سـال هنرسـتان 
متوجـه می شـود بـه درد ايـن رشـته نمی خـورد و نظـم و 
قالب منـدی گرافيـک راسـت كارش نيسـت! ازنظـر فاطمـه 
گرافيـک به منطبق شـدن با سـليقة سـفارش دهنده، اجراهای 
تميـز و عادت كردن به ايرادهای بنی اسـرائيلی نيـاز دارد. برای 
هميـن تصميـم می گيرد تـا كارگاهی شـخصی راه بينـدازد و 
به جـز نقاشـی، ويدئوآرت، چيدمـان، كار برای جشـنواره ها و... 

را نيـز بـه برنامه اش اضافـه كند.

6162

»مـن كالً هیچ وقـت خیلی بـه خودم سـخت نمی گرفتـم. زمان 
هنرسـتان درسـای تصویرسـازی و عكاسـی رو بیشـتر دوست 
داشـتم، فقـط بـه همیـن خاطـر كـه آزادتـر بـودن. امـا ایـن 
سـخت نگرفتن سـر كنكـور سـخت شـد! مـا تا سـال سـوم، 
نهایتـاً دوسـه تـا درس تئوری داشـتیم. بعد سـال آخـر، بدون 
اینكـه مثـل بقیـة رشـته های نظـری بـه درس خونـدن عادت 
كرده باشـیم، مجبور شـدیم روزی ده سـاعت از بیـن منابعی كه 
حتی مشـخص نبودن، درس بخونیم. دانشـگاه هـم كه تو همان 
ترم هـای اول ما رو سـرخورده كـرد. بچه هـای خوابگاهی فضای 
كافـی برای تمرین های كارگاهی شـون نداشـتند. یكی صبح كار 
می كـرد، یكـی شـب و نظـم خوابشـون به هـم ریخته بـود. ما 
هـم كه مشـكل خوابگاه نداشـتیم، سـرخورده شـدیم چون دو 
تـرم همـة درس های هنرسـتان برامون تكرار شـد. امـا با اینكه 
رشـتة مـا یه طوری بـود كه می شـد از زیـر كاراش در رفـت، باز 
هـم كسـی تو ایـن رشـته موفـق می شـد كـه از خـودش كار 
می كشـید. احتمـاالً به خاطـر همین بچه هـای رشـته های دیگه 
تـو كنكـور هنـر راحت قبـول می شـن. اونا یـاد گرفتـن درس 
بخونـن و چیزایـی كه واسـه مـا عادی شـده )مثالً اینكـه درس 
عملی داشـته باشـیم به جای مسـئله( باعث می شـه سـر ذوق 

بیان و بیشـتر تمریـن كنن.«

نیــازی  مــن  به نظــر   «
كاركــردن  بــرای  نیســت 
ــاً وارد  ــی حتم ــوزة نقاش ــو ح ت

ــید. كالس رفتن مهمه.  ــگاه بش دانش
حتــی مــا هــم كــه نقاشــی رو آكادمیک 

ــرون  ــای آزاد بی ــو كالس ه ــم، ت می خونی
ــه  ــه ك ــی مهم ــن خیل ــم و كاًل ای ــام كردی ثبت ن

مطمئــن باشــید بــا دانشــگاِه خالــی امــكان نــداره بــه 
جایــی برســید. همــون ترمــای اول كــه درســا تكــراری ان، 

پایه تــون رو تــوی كارهــای دیگــه قــوی كنیــد. مــن شــاید وارد كار 
انیمیشن ســازی بشــم. شــاید هــم یــه كار اداری بگیــرم تــا حداقــل درآمــد 

داشــته باشــه و در كنــارش نقاشــی رو ادامــه بــدم. امــا از اینكــه رشــتة تحصیلــی م هنــر 
بــود راضــی ام. بهــم خــوش گذشــت. تنــوع داشــت. بــا چنــد تــا حرفــة مختلــف در حــد مبانی 

آشــنا شــدم و حــاال یــه كمــی، مولتــی مدیــام و دیگــه دســتم اومــده كــه از بیــن ایــن رشــته های 
ــذارم.« ــتری ب ــرژی بیش ــت و ان ــم وق ــته می تون ــدوم رش ــو ك ــف، ت ــری مختل هن

»ایـراد رشـتة مـا هزینه هاش 

بـود. من از زمان هنرسـتان دوربین و رنگ و 

خیلـی از متریاال رو داشـتم؛ اما راحت، هـر ترم بین 

چهارصدهـزار تومـن تـا یک میلیـون هزینـة رنـگ و بوم 

و... می شـد. برای نمایشـگاه زدن، هـر فرد حداقل سـه میلیون 

بـرای ورودی، به اضافـة درصـدی از فـروش رو بـه صاحـب گالری 

مـی ده؛ تـازه اگـر به فـروش برسـه! شـغل مرتبط با رشـتة مـا، در 

واقع بینانه تریـن حالتش آموزشـه. مـی ری آموزش می بینـی، آموزش 

میـدی، شـاگردات كه آمـوزش دیده بودن، مـی رن معلم می شـن و... 

مثـل یـه لوپ تكـرار می شـه. به نظـرم باید از ایـن دور باطـل كه تو 

فضای دانشـگاهی و تقریباً برای بیشـتر رشـته ها بـه وجود میاد 

خارج شـد. مـن اگر شـغل مرتبـط با رشـته م رو پیـدا كنم، 

خیلی خوشـحال می شـم؛ اما اگر پیدا نشـه هـم، لزوماً 

درگیـر ایـن نمی مونـم كه فقـط معلم یا اسـتاد 

دانشـگاه بشم.«

 درس پنجم: معاشرت با بر و بچه های نقاشی
گزارش
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زهرا صنعتگرانگــــــپ

مصطفی خوش باش
رتبۀ 97 کنکور ریاضی فیزیک

فارغ التحصیل برق شریف
ساکن گرمسار

مصطفی تصور می کند، شــاگرد اول ها در رشتۀ ریاضی فیزیکـ  به خاطر 
شــاگرد اول بودنشــانـ  انتخابی به جز برق و شــریف ندارند و چندان با 
شــناخت و گزینش وارد دانشگاه نمی شوند. به نظر او، تنها عامل ورود به 
»دانشکدۀ برق شریف« این تصور است که حتمًا بعد از چهار سال، از این 
رشــته مهندســی موفق و پردرآمد بیرون خواهد آمد. مصطفی می گوید: 
»پیش از انتخاب رشــته یک نفر باید این مســائل را برای دانش آموزان 

تشریح کند.
هر ســال حدود 250 ـ 200 دانش آموز فقط در گرایش های متفاوت رشتۀ 
برق جذب دانشــگاه های تهران، شــریف، امیرکبیــر، خواجه نصیر و آزاد 
می شوند. خروجی های همین چند دانشگاه به تنهایی برای پاسخ گویی کل 
نیاز جامعه به مهندس کافی نیست؟ ما با وجود صدها دانشگاه فنی دیگر 

توی ایران، قرار است با این همه مهندس چه کار کنیم؟!«

در این گزارش شــاگرد زرنگ های مدرســه و دانشــگاه حرف های تازه ای برایتان آماده 
کرده انــد؛ حرف هایی متفاوت با آنچه تا کنون در کالس های کنکور شــنیده اید. آنچه در 
این گزارش می خوانید ممکن اســت کاخ آرزوهایتان را به یک هم کف 40 متری تبدیل 
کند. اما به نظر من بهتر است برای اندیشیدن جسور باشید و آینده را همانطور که هست 

ببینید؛ نه آن طور که بازاریاب ها تبلیغ می کنند.
 با مصاحبه با بچه زرنگ های برق شریف قصد داریم در برابر ایدۂ خط تولید دانشجوهای 
یک شکل، کمی تأمل کنیم. اعتبار فرش های دست بافت به گره های غلطی است که در 
میان فرش بافته شده اند. الزم نیست همه گره ها یک شکل و یک اندازه باشند. منتهای 
آرزوهای بچه های ریاضی در این دو صفحه آمده اســت. گزارش این شماره را بخوانید و 

سعی کنید ماشینی نباشید!

برق شریف؛ بدون فتوشاپ
پای صحبت دانشجویان رشتۀ برق

رضا فارسی
رتبۀ 60 کنکور ریاضی فیزیک

دانشجوی برق شریف
معدل دانشگاه 17/30

رضا هنوز وارد بازار کار نشــده اســت، اما با توجه به تجربیات دوستانش 
می گوید: »نهایتًا 10 درصد از برق شــریفی ها شــریفی بودن به کارشــان 
می آید و نیازی نیســت همه این قدر برای رســیدن به مدرک دانشگاهی 

دست وپا بزنند«.
او از قــول یکی از اســتادانش به این نکته اشــاره می کنــد كه: »مدرک 
کارشناسی برای ورود به بازار کار ایران مدرک کاملی است و دانش آموزان 
اگر در هر دانشگاه سراســری دیگری هم درس خوانده باشند، می توانند 
با اتکا به توانایی های عملی شــان و با شــانس برابر برای ورود به بازار کار 

اقدام کنند«.

من فکر می کنم، چون بازار کار وجود ندارد، همه ادامۀ تحصیل می دهیم 
تا یك اســتاد دانشگاه تک بعدیـ  و نه پژوهشگر و یا حتی کارآفرین 
شویم. یعنی در مجموع فعالیت هیچ کدام از دانشجوها کامالً  با صنعت 
و یا تحصیالتشان هماهنگ نیست. بعضی از ما در کارخانه همان کاری 
را انجام می دهیم که تکنســین انجــام می دهد. بعضی هاـ  بچه های 
درس خوان تر کالس ـ به استاد دانشگاه هایی تبدیل می شویم که قرار 

است یك سلسله دانشجوی بی کار مثل خودمان را باز تولید کنیم!

من احتمااًل با همین معلم شدن)کاری که االن دارم( می توانم به 
اندازۀ کافی تأثیرگذار باشم. درست است حقوقم کم است، اما به 
نظرم کسانی که بعد از دورۀ کارشناسی سراغ رشته های انسانی 
و مدیریتی رفته اند، و کســب وکاری متناســب با تحصیالت 
خودشــان را راه اندازی کرده اند، اوضاعشان بد نیست. ما قرار 
است به کمک شــاگردها و هم کالســی های دانشگاه یك 

شرکت دانش بنیان تأسیس کنیم. امیدوارم موفق بشویم.
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علی محمد مهر
رتبۀ 17 کنکور ریاضی فیزیک

استعداد درخشان رشتۀ برق و کامپیوتر شریف
 ساکن زنجان

علی از آن دســته دانشجویانی اســت که می گوید: »ما درس می خوانیم، 
چون همیشــه درس خوانده بودیم، و دانشــگاه رفتیــم تا درس بخوانیم 
و باالخــره این درس خواندن تمام شــود. اما بــا ورود به خوابگاه متوجه 
شــدیم، مهارت های اجتماعی ـ ارتباطی و حتی آشــپزی بیشتر از درس 

خواندن به کارمان می آید!
من تا قبل از ورود به دانشگاه نصف روز را توی مدرسه می گذراندم با غذای 
آماده و شرایط آرام خانواده. اما بعد از ورود به خوابگاه تمام روز در دانشگاه 

بودم، بدون وجود آن شرایط آرام سابق!«

درس خوانــدن در دانشــگاه هایی مثل»علــم و صنعت« و یا 
»امیرکبیر« و حتی درس خواندن در رشــته های فنی دیگر که 
لزومًا برق نیســتند، کاربردی تر هستند. چرا که الاقل در چنین 
رشته ها یا دانشگاه هایی، وقت آزاد بیشتری داریم تا توانایی ها 
و مهارت هــای کاربردی خودمان را افزایش دهیم و دیگر نیازی 
نیســت برای یك درس چهار واحدی اختیاری 15 - 10 ساعت 

توی هفته وقت بذاریم.

علی پیرمرادی
دانشجوی ترم 8 برق شریف

مدال طالی المپیادی
دانش آموختۀ دبیرستان عالمه حّلی

علی معتقد است، بین دانشگاه های سراسری تفاوت خاصی وجود ندارد. 
اســتادهای شــریف رابطۀ نزدیکی با دانشــجو برقرار می کنند و مثل هر 
دانشگاه دیگری، فضای دانشگاهی به دانش آموزان سابق این استقالل و 
آزادی عمل را می دهد که اگر خواســتند، در حد 20 گرفتن یا »پاس شدن 
خالی« درس بخوانند. او به عنوان کسی که در یکی از بهترین مدرسه های 
تهران درس خوانده اســت، فکر می کند تنها تفاوت مدرســه و دانشــگاه 
»تفاوت مواد درســی« آن هاســت، وگرنه گذراندن درس ها با نمرۀ باال یا 
پایین، داشــتن شغل یا نداشتنش، اجتماعی بودن یا نبودن دانشجو و... 

همه به انتخاب خود او بستگی دارد.

»بــه نظر من همین که توی دانشــگاه با چیزی 
به عنوان فشــار معلــم، نظارت مدرســه، کنترل 
خانواده و مانند این ها مواجه نمی شویم، باحال 

و کافی است!«



به چت روم کنکوريا 
خوش آمديد!

 نویسنده: نازنین بوذری
امروز سـری زدیم به چت روم كنكوریا. شـاید براتون سـؤال بشـه كـه كنكوریا 
كـه وقت ندارن چت روم داشـته باشـن كـه حرف بزنن. اشـتباه نكنیـد؛ تو این 
چـت روم فقـط بعضیا شـركت می كنـن و حرف می زنن و از خودشـونم بپرسـی 
شـاید ندونـن كـه وارد چـت روم شـدن. بله درسـت حـدس زدیـد. مكالمات 
روی میـز كتابخونه هـا. هـر حرفی بخواین هسـت؛ یعنـی از دعـوا و قلدربازی 
بگیریـن تـا آرزو و دعـا و مناجـات با خـدا. یكیم اون وسـط خیلـی درس داره 
هـر از گاهـی اینـا رو سـاكت می كنـه. البتـه تهیـة این گـزارش به ایـن معنی 
نیسـت كـه مـا می خوایـم از ضربه زدن بـه بیت المـال حمایـت كنیم، نـه؛ ولی 
وقتـی مـا بـه این میزا رسـیده بودیـم این نوشـته ها حک شـده بـود و از همه 
مهم تـر می خـوام از همیـن تریبون، نـه واقعًا جـدی از دوسـتان خواهش كنم، 

لطفـًا دیگـه مرتكـب این خطا نشـین و بـرای بیت المـال ارزش قائل باشـین. 

مـن بایـد دانشـگاه پزشـكی.... از تهـران... 
و  نـداری  تعطیلـی هـا: وقتـی حوصلـة درس 
بـرای تعطیـالت بعـد كنكـور یـه نفـر دیگـه 

نخونـی. درس  كـه  می ریـزی  برنامـه 

 من بایـد كنكور هنر زیر 100بشـم: رایشـون 
از دسـته افرادی هسـتن كه هر حرفـی می زنن 
تـو گروه، پین می شـه سـردر گـروه. ماشـاال با 
فونـت بزرگ نوشـته. پیـش خـودش گفته خدا 

شـاید زودتر اسـتجابت كرد.

 منم بـا زیر ۲0: همیشـه و همه جـا جاه طلبی 
هست به هر حال.

 كاش: یعنـی كل نوشـته های این میـزا به اندازة 
این »كاش« سـوز و اندوه نهفته نداشـت.

نتـورک    …  sy دانشـگاه  در  می خـوام  مـن   
ماركتینـگ بخونم: من همیشـه فكـر می كردم 
فقـط دوسـتای قدیمـی م بعـد ده سـال پیـام 
می دن و نتـورک ماركتینـگ رو تبلیغ می كنن. 

ولـی اینجا هـم مثل اینكـه حضـور داره.

احتمـاالً  می شـم:  وكیـل  امسـال...  مـن   
وقتـی داشـتن ایـن یادداشـت رو می نوشـتن 
در مرحلـة انتخـاب رشـته بـودن. هـی عـوض 

خـب. عالیقشـون  می شـده 

 دوسـتان لطف كنیـن... ازدواج كنیم: دوسـت 
فقـط  اینجـا  اومدیـن.  اشـتباه  به نظـرم  عزیـز 
می تونی رشـته و دانشـگاه آرزو كنی بـرا قبولی. 
دم بختا میز مشـاور خانـواده و ازدواج لطفاً. نظام 

مهندسـی چـون نزدیكه، قبولـه ولی.
الهـه مطمئنـم پشـیمون می شـی: :((((( خیلی 

آقـای دامـاد رو الیـق ندیـدن مثـل اینكه. 
 

 ان شـاءاهلل... من عـروس می شـم: ای بابا من 
دو سـاعته دارم می گـم اینجـا بـرای دم بختـا 
نیسـت. بعـد حاال شـما كـه ان قدر بـه ویرگول 
و نـگارش جملـه ت اهمیـت مـی دی اسـتعداد 

نویسـندگی رو هـم تجربـه بكـن بد نیسـت.

 خفـه شـین: دوسـتان چـرا ان قـدر شـلوغ 
می كنیـن نمی ذاریـن ایـن بچـه تمركـز كنـه 

! خب

 من می خـوام بمیـرم: خب الهی بگردم وسـط 
ایـن همـه امید به آینـده و آرزوهـای مختلف كه 
همـه داشـتن، تـو آرزوی مرگ داشـتی. آقا اصن 
فـدای سـرت یه چیـزی می شـه آخـرش دیگه. 
می گـم  دنیاسـت.  اون  همه مـون  آخـر  خونـة 

به خاطـر درس شـما عجله نداشـته بـاش حاال.

 من نگاه خدا: كوتاه و پرعمق و دلی.

 مجتبـی گل محمـدی... فـدا سـرش... عاشـق 
نشـی: یعنی به خـدا اگه جناب گل محمـدی راضی 

باشـه شـما وسـط درسـتون با هم دعـوا كنین.

 شـمارة 68...46: به نظرم عجیب ترین اسـتفاده 
رو ایشـون بـردن از این چـت روم. شـماره كارت 
دادن طلبشـون وصـول شـه كه البتـه فكر نكنم 
وصـول شـده باشـه! چـون مـن هرچی گشـتم 

شـمارة پیگیـرِی پرداخت پیدا نشـد.
 

... شـم: فكـر كنـم ایشـون   مـن سـال94 
ترسـیدن چشـم بخورن رشـتة دل خواهشـون 

رو ننوشـتن. خودسانسـوری تـا كجـا.

نمی دونـم  بـودم:  امسـال...  شـهویور  مـن   
ایشـون می خـوان بـه بقیـه روحیه بـدن یا پز 

كه نفـر اول شـدن.

رو  گـروه  كـه  موقعیت هاسـت  اون  از  ایـن   
بـاز می كنـی می بینـی 368 تـا پیـام اومـده 
حـرف  چـی  دربـارة  دارن  اصـن  نمی دونـی 

دیگـه. حـال  هـر  بـه  چت رومـه  می زنـن. 

نكـن:  فكـر  بهـش  نمی كنـه  فكـر  بهـت   
حـدس می زنم ایشـون همون دوسـت دل سـوز 
فقـط  و  نـدارن  ازدواجـم  قصـد  باشـه،  الهـه 

مه تحصیـل. دا ا
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»روميزی ها«
نمايی نزديک از کسانی که آرزوهايشان 

را روی میز کتابخانه می نويسند.

بـا مامانـم و مشـاورم مشـورت كـردم و  مهتـا: 
بـه ايـن نتيجـه رسـيدم كـه اگـه بخـوام سـر كار 
درست وحسـابی بـرم بايد حتمـاً مدرک رو داشـته 
باشـم، بعـد بـرم مهـارت يـاد بگيـرم، كالس بـرم. 
فقـط به خاطـر مـدرک می خـوام بـرم دانشـگاه.

 مهـارت خوبـه. مهارت ياد بگيريد. قبل دانشـگاه. 
هم زمـان بـا دانشـگاه. بعد دانشـگاه. مهـارت خوبه. 

خيلـی خوبه...
املـی: منـم همين طـور. مـن اولش می خواسـتم 
بـرم حسـابداری. امـا بهـم گفتـن كـه تو دانشـگاه 
خيلـی چيـز خاصـی بهـت يـاد نمـی دن. امـا اگـه 
بـری كالِس بيـرون، تـو وقت كم می تونـی چيزای 

بيشـتری يـاد بگيری. 

آره واقعـاً تو كالسـای تک درس اطالعات سـريع تر 
منتقـل می شـه؛ امـا تا وقتـی درسـای مختلف رو 
نشناسـی، از كجـا می خـوای انتخـاب كنـی كدوم 
تـک درس بـه دردت می خـوره؟ يـه فايـدة دورة 
كارشناسـی، داشـتن دروس مختلـف از حوزه های 
مختلـِف مرتبـط بـا يـه رشـته اسـت. اين طـوری 
هـی از ايـن شـاخه بـه اون شـاخه نمی شـی. فکر 
كـن، مثـاًل بـری شـاخة اول كلـی پـول تک درس 
بـدی، بعـد ببينـی شـبيه روحياتت نيسـت، بری 
سـرخورده  اين طـوری   . و...  سـوم  دوم،  شـاخة 
نمی شـی از اينکـه اين همـه پـول دادی و هنـوز 

نشـدی؟ هيچی 

  اگه سـر كارت به مدرک احتياج نداشـته باشـه، 
بـازم حاضری بری دانشـگاه؟

مهتا: اگـه اين اتفاق بيفتـه نمی رم دانشـگاه. قبل 
از اينکـه بيام دبيرسـتان خيلـی كارای كامپيوتری 
كـردم. مثـل اينکـه بـرای يـه بـازی خيلـی سـاده 
برنامـه نويسـی كـردم يـا عکس فوتوشـاپ كـردم. 
يعنـی اگـه االن می رفتـم كار می كـردم وينـدوز 
می ريختـم، حداقـل يـه پولـی درمـی آوردم؛ ولـی 
مـدرک  اگـه واقعـاً  االن دارم يـه پوليـم مـی دم. 
جايـی نمی خواسـتن مـن ايـن كار رو می كـردم. 
ولـی تضمين نـداره. مثاًل اگه بگن رزومـه ت رو بيار 
ريسـکش باال نيست؟ كار باشـه، ولی رزومه نداشته 
باشـی؟ مـن فقـط منتظـرم كنکـور بـدم برم سـر 

كالس. ديگـه خسـته شـدم.
 خانواده ها دربارة دانشگاه چی می گن؟

مهتـا: مامانم می گه اون مـدرک رو نبايد ول كنی. 
يه جور پشـتيبان حسـاب می شـه. می گـه جايگاه 
اجتماعـی ت رو تـو جامعـه مشـخص می كنـه. اون 
آدمايـی كـه باهاشـون در ارتباطـی رو مشـخص 

می كنـه.
  مامانت يه سـتون مشـاوره نمی نويسـه برای ما؟ 
»آدمايـی كـه باهاشـون در ارتباطـی رو مشـخص 
می كنـه« ايـن حـرف مهمـی بـود. انتخاب رشـته 
فقـط شـغل نيسـت. دوسـتی ها و ارتباطـات آيندة 

مـا مهم تـرن و تحت تأثيـر انتخـاب رشـته!
اِملـی: مامـان مـن حسـابداری خونـده تـا ديپلم. 
االنـم 25 سـال هسـت كار می كنـه. االن كـه 45 
سالشـه، از رئيسـش بزرگ تـره، امـا چون رئيسـش 
درس خونـده، شـده رئيـس مامـان مـن. مامانـم 
می گـه ول نکنـم و حتمـاً مـدرک بگيرم كـه به يه 
جايگاهـی برسـم و فقـط كار خالی نباشـه. خودمم 
دلـم می خـواد مـدرک داشـته باشـم؛ اگه نداشـته 

باشـم انگار يـه چيـزی كمه.
 يـه اصطالحـی وجـود داره كـه كنکور يـه اتفاق 

سرنوشت سـازه، بـه نظرتـون ايـن از كجـا اومده؟
نوش آفریـن: وقتـی مـا هنـوز كنکـور نداديـم، 
فکـر می كنيـم خيلـی چيـز مهميـه و نمی دونيـم 
بعـدش چـی می شـه. بعدشـم كـه يـه مدتـی قرار 
بـود كنکـور برداشـته بشـه، اما ايـن اتفـاق نيفتاد. 
بعـدش فهميديـم كـه به خاطـر هميـن مؤسسـاته 
كه برداشـته نمی شـه. راسـتش االن واقعاً نمی دونم 

چقـدر سرنوشت سـازه. 

جواب قشـنگی بود. كنکور سرنوشت سـاز هسـت، اما 
برای كی؟ برای معلمای كنکور و مؤسسـات كنکوری 
كـه ازش درآمـد دارنـد؟ بـرای مشـاورايی كـه منبع 
درآمدشـون سـردرگمی شماسـت؟ تا حـاال دفترچة 
انتخـاب رشـته رو خونديـد؟ يـه دور كامـل؟ دقيقـاً 
نوشـته شـده برای هر رشـته ای بايد چه دروسـی رو 
اولويت بنـدی كنيـد. ضريـب همة رشـته ها، مناطق، 
زيرگروه هـا، حتـی دانشـگاه هايی كـه خوابـگاه دارند 
و ندارنـد و... . همـة اين هـا داخـل خـود دفترچه های 
سنجش مشخص شـده. شـايد خوندنش اول سخت 
بـه نظر بياد؛ ولـی واقعاً خوندن سـی صفحه دفترچه 
)در مقايسـه بـا اينکه گير كاسـبای كنکـور بيفتيد( 
راه حـل بهتری برای شـناخت خودتون و رشـته هايی 

كه دوسـت داريد نيسـت؟

 چه رشته هايی می خواين؟
نوش  آفریـن: من تجربی م. پزشـکی دوسـت دارم. 

ولـی فکر نکنـم قبول شـم. نااميدم. 

 بچه هـا نوشـتة روی ميـز ا دربـارة قبول شـدن تو 
دانشـگاه و... رو خوندين؟

مهتـا: آره. مـن چـون هميشـه يـه جا می شـينم، 
هميشـه توجهـم جلب می شـه. بعد هـر دفعه ميام 
يـه دور اونـا رو نـگاه می كنـم كـه يه وقـت چيزی 
اضافـه شـده يـا نشـده باشـه. يـه دونه ش ايـن بود 
كـه ايشـاال عـروس شـم و دانشـگاه نـرم. همه شـم 

حواسـم پرتشـون می شـه، ولـی بامزه ن. 
خودتون چيزی نوشتين؟

مهتا: من نوشتم مهندسی پزشکی كنکور 98
املی: من نه.

مهتـا: باحال ترينـش همونيه كه می خـوام عروس 
شـم. وسـط اون همـه التمـاس دعا واسـه ارشـد و 
كنکـور و می خوام اين رشـته قبول شـم، اين گفته 
ايشـاال عروس شـم. يکی هم پايينش نوشته ايشاال 

عـروس شـی. يکی پرسـيده حـاال عروس شـدی؟ 
من شـنيدم كـه اين كار تـو دفتر يادداشـت خيلی 
خوبـه؛ مثـل قانـون جذب و اينـا. ولی بـرام عجيب 
بـود طرف با اون سـنش قبل كنکـور دكتری ديگه 

چـرا انقدر اسـترس داره كه بنويسـه رو ميز؟
مهتـا: مـن خـودم شـخصاً دوسـت نداشـتم كـه 
درس  نـه  داره.  مهـارت  نـه  بشـم.  دانشـگاه  وارد 
اين طـوری كـه مـن  نـه  درست حسـابی مـی دن. 
شـنيدم خيلی اسـتادای خوبی هسـت. مـن خودم 
می خـوام كامپيوتـر بخونـم و تو دانشـگاه چيزی به 
تـو ياد نمی دن كه بتونی پيشـرفت كنـی تو كارت. 
آخرشـم بايد بـری كالس. جايی كـه می خوای كار 

كنـی مـدرک خالـی قبـول نـدارن كه. 
 خـب يـه دفعـه بـرو كالس ديگـه چـرا مـی ری 

دانشـگاه؟

 نویسنده: نازنین بوذری
به بهانـة میزنوشـته های كتابخانه خواسـتم به دیـدن كنكوری های امسـال بروم. بیشـتر كنجكاو بودم 
بدانـم ایـن آرزوها متعلـق به چه جنس افـرادی اسـت. اصالً شـما واقعاً انـدازة نوشـته هایتان انگیزه 
داریـد كه پزشـكی دانشـگاه تهران قبول شـوید؟ یا فقـط لحظاتی كـه درس خواندن برایتان سـخت 

شـده این هـا را می نویسـید تا حـال بهتری پیـدا كنید؟
موضوعـی كـه بیشـتر از هر چیـز فكر مـن را به خود مشـغول كـرد، این بود كـه حس كـردم در این 
سـن كـم، بـرای تصمیم گیـری دربـارة آینده تـان فقط از شـنیده ها خـط می گیریـد و تصویرتـان از 
واقعیـت به سـمت رؤیـا مـی رود. البته قطعـاً همـه این گونه نیسـتند؛ به خصوص شـما دوسـت عزیز!
مسـئله ای كـه در زمـان كنكور خودمان بـا آن درگیـر بودیم و تنها فایـده اش این بود كـه آینة عبرت 
بازمانـدگان بشـویم، مبهم بـودن و تعریف نشـدن مفهـوم واقعـی واژه هایـی مثـل دانشـگاه، قبولی، 

آینـده، مهاجـرت، تفریح، درآمـد و... بود.
روی میزهـا و دیوارنوشـته های كتابخانه آثار این فانتزی های مبهم ثبت شـده اسـت؛ پشـت میزهایی 
كـه كنكوری هـا سـاعت ها در آن وقت می گذرانند. بـه كتابخانة ارسـباران تهران سـری زدم و با اِملی، 
مهتـا، هالـه و نوش آفریـن دربـارة كنكور گـپ زدیم. حیف كه بـرای گرفتن عكـس از اِملـی و مهتا به 

مشـكل فنـی برخوردیـم و جای خالی عكـس آن ها در پایین این گزارش احسـاس می شـود.
قبـل از مواجهـه بـا ایـن بچه ها فكر می كـردم اینكـه به یک سـری كنكـورِی استرسـی بفهمانم بعد 
از كنكـور قـرار نیسـت اتفاق خاصی بیفتد خیلی كار سـختی اسـت؛ امـا وقتی كمی بـا آن ها صحبت 
كـردم، تفاوتشـان را بـا هم كالسـی های زمان خـودم به وضـوح دیـدم و راحت تر شـدم. مصاحبه مان 

جالب شـده است. 

گزارش
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 يعنـی نسـل شـما كمتر جرئـت پيـدا می كنن 
كار  دنبـال  بـرن  و  نکنـن  تجربـه  رو  دانشـگاه 

خودشـون؟
هالـه: آره. االن همـه می خـوان بـرن دانشـگاه. 
ولـی  نـره.  خيلـی كـم پيـش ميـاد كسـی كاًل 
عـده ای كـه براشـون فـرق نـداره كدوم دانشـگاه 
بـرن خيلـی زيـاد شـده. مـن احسـاس می كنـم 
كـه بيشـتر خانواده هـا باعث می شـن كـه مدرک 
كنـه.  مهـم جلـوه  اين جـور چيـزا  و  و دكتـری 
يعنـی مـا از همـون كودكـی بهمـون گفتـن كـه 
بـزرگ بشـی مهنـدس بشـی يـا دكتـر بشـی. يا 
بـری فالن دانشـگاه شـركت بزنی يا مطـب بزنی 
و بيشـتر اون چيـزی بـوده كـه از كودكی بهمون 
هيچ كـس  بوديـم  بچـه  وقتـی  يعنـی  گفتـن. 
بشـی.  بـری موزيسـين  نمی گفـت كـه  بهمـون 
من خـودم می خواسـتم موزيسـين بشـم. اما هم 
آموزش وپـرورش مخالفـت كـرد، يعنـی دوره ای 
بوديـم كـه تـو تعييـن رشـته مون خيلـی دخالت 
نداشـتيم و هـم خانـواده مخالفـت كـردن و بـا 
هركسـی هم كه صحبـت می كرديـم می گفت تو 
اگـه بـری دانشـگاه و رشـته ت رياضی يـا تجربی 
باشـه خيلـی بهتـره تا اينکـه از هنر بخـوای وارد 
دانشـگاه بشـی. خيليـا مخالفـت كـردن. من فکر 
می كنـم كـه خـود خانواده هـا هسـتن كـه باعث 
می شـن ايـن اتفـاق بيفتـه. ماهـا مجبـور شـديم 

كـه بيايـم رشـتة رياضی.
نوش آفریـن: دقيقـاً منـم هميـن نظـر رو دارم. 
چـون مـن خودمـم موسـيقی كار كـردم. اگـه به 
نظـر خـودم بـود می رفتـم هنرسـتان موسـيقی. 

ولـی خب نذاشـتن.
بعـد  فعاليتـی هسـتين  يـه  فکـر  بـه  االن  از   

گفتـی؟ كـه  موسـيقی  مثـاًل  قبولـی؟ 
هاله: دقيقـاً )باخنده( من خودم از چهارسـالگی 
سـاز مـی زدم. خيلـی دوسـت داشـتم موسـيقی 
كار كنـم. يعنـی يـه سـاز رو تمـوم كـردم. اون 
بعضـی  كـه  االن  كـردم.  شـروع  رو  سـاز  يکـی 
وقتـا بـا بچه هـا فکـر می كنيـم پيـش خودمـون، 
می گيـم كـه بريـم يـاد بديـم از ايـن راه پـول 
می كنيـم.  فکـر  بهـش  اين طـوری  دربياريـم. 
اكثـراً خانواده مـون موسـيقی كار می كنـن. مـن 
ايـن  در  و  اينـا می رفتـم  و  بچگـی كنسـرت  از 
اسـم  وقتـی  ولـی  می كـردم.  شـركت  برنامه هـا 
كنکـور و دبيرسـتان ميـاد تمـام افـراد خانـواده 
می گـن فقـط درس. يعنـی حتی عمـوی خودمم 
هميـن طوری بـود؛ يعنـی وقتی سـال كنکورش 
بـود، هيچ كـس حتـی اجـازه نـداد كـه دسـت به 
سـازش بزنـه. بايد درسـش رو می خوند، مدركش 

رو می گرفـت. بعـداً اون رو ادامـه مـی داد.

از هميـن االن خيلـی سـاده  چقـدر خـوب كـه 
می خوان از مهارتاشـون واسه كسب درآمد استفاده 
كنـن و بـراش برنامـه ريختن. امـا اين بينـش بازم 
جـای كار داره، مخصوصـاً تو زمينة هنر. داری خلق 
می كنـی، لذتـم می بری، احسـاس مفيدبـودن هم 
داری، امـا گاهـی بی پوليـم داره. پـول درآوردن در 
كنـار درس خونـدن هـم وقـت می خواد هـم صبر و 

هـم برنامه ريـزی. 

 فکـر كرديـن كـه در پنـج يا ده سـال آينـده چه 
سـبک زندگی رو برای خودتون می پسـندين؟ مثاًل 
نويسـنده ها خيلـی برنامة منظمی تو زندگی شـون 
سـر  كارمنـدا  امـا  به هم ريختـه ن،  يه كـم  نـدارن، 
يـه سـاعتی مـی رن سـر كار، سـر يـه سـاعتی هم 
برمی گـردن خونه شـون و خيلـی مرتـب سـال ها 

هميـن منـوال رو داره، هـر شـخصيتی ممکنـه 
فـارغ از عالقـه ش به حرفـه و كار، سـبک زندگی 
اون شـغل رو دوسـت نداشـته باشـه. می خـوام 
بدونـم شـما از ايـن زاويـه بـه حرفـه و تخصـص 

دل خواهتـون فکـر كرديـن؟
نوش آفریـن: نظـم بايد باشـه. من هر رشـته ای 
هـم بـرم واقعـاً نمـی ذارم اين طـوری بشـه كـه 
نـذاره مـن از زندگـی م لـذت ببـرم. برنامه ريـزی 
كـردم بـرای ايـن قضيـه. برنامه ريـزی كـردم كه 
بعـد كنکـورم چـه كارايـی بکنـم و چـه كارايـی 
شـش هفت  االن  مثـاًل  انجـام دادن.  واسـه  دارم 
ماهـه به سـازم دسـت نـزدم. واقعاً دلـم می خواد 
برگـردم كار كنـم و ادامه بدم و ورزش كنم. شـنا 

می رفتـم و االنـم از همه چـی عقـب افتـادم.
هاله: من خيلی باقاعده و بانظمم.

كـه  باشـه  طـوری  موقعيـت  واقعـاً  اگـر   
مدرک گرايـی نـه ازطـرف خانواده هـا باشـه و نـه 
ازطـرف جامعـه و بقيـة اعضـا، چـه تغييـری تـو 

می ديـن؟ انجـام  تصميم گيری تـون 
ايـن رشـته  دنبـال عاليقمـون می ريـم.  هالـه: 
كه توشـيم، شـايد جـزء عاليقمـون نباشـه. مثاًل 
پيـدا  رو  از رشـته ها  يـه سـری  بـه زور  گشـتيم 

كرديـم كـه يه كـم بهـش عالقه منـد باشـيم.
هـم  رشـته مون  انتخـاب  ولـی  نوش آفریـن: 
خيلـی يکهويی شـد. يه دفعـه از آموزش وپرورش 
يـه برگـه ای اومد كـه فقط اين رشـته رو مجازين 
انتخـاب كنيـن. اوليـن چيـزی كـه می تونسـتم 
انتخـاب كنـم، تجربی بـود، بعدش رشـتة رياضی 
بـود، بعـدش انسـانی و بعـدش هنـر. روی اون 
اون  رو  مـن  عاليـق  بـودن  گرفتـه  كـه  تسـتی 

نشـون داده، ولـی خـب.
هاله: نشد كه بشه...

»گشـتيم بـه زور يـه سـری از رشـته ها رو پيـدا 
باشـيم«.  عالقه منـد  بهـش  يه كـم  كـه  كرديـم 
كاش  نيسـت.  رشـته  انتخـاب  راه  ايـن  واقعـاً 
مـدارس از اول سـال، هفتـه ای يـه روز، از روی 
سـايت هر دانشـگاه، چارت درسـی هر رشـته رو 
درمـی آوردن و بـه بچه هـا معرفـی می كـردن. يـا 
مثـاًل كاش از ايـن وبالگايـی كـه نمونه سـؤاالت 
شـب امتحـان برای دانشـجوها مـی ذارن، يکی دو 
بچه هـای  بـرای  درس  هـر  از  نمونه سـؤال  تـا 
هـم  مـدارس  حـاال  می شـد.  مـرور  دبيرسـتانی 
كاری نکـردن، خودتـون يه سـری بيـن صفحات 
مختلـف گـوگل بزنيـد. بـا هفتـه ای چند سـاعت 
وب گـردی در طـول سـال بـا كلی رشـته و درس 

می شـيد. آشـنا 

 می گـن كنکـور به زبان سـوئدی به معنی سـد 
هسـت، شـما بـه ايـن فکـر كردين كـه واقعـاً يه 
سـدی جلـوی راهتون هسـت تا برسـين بـه اون 
چيـزی كـه می خوايـن؟ آدم واقعـاً كنکـور بـده 

وارد يـه دنيـای ديگه می شـه؟
هميـن  كـه  می كنـم  فکـر  مـن  نوش آفریـن: 
طـوره. چـون خيلی شـنيدم از خانـواده و فاميل. 
مثـاًل می گفتـن كـه وقتی كنکور مـی دی و ميای 
ايـن  می شـه.  ديگـه  رنـگ  يـه  دنيـات  بيـرون، 

كه شـنيدم.  چيزيـه 
كـه  معلـوم می شـه  آدم  تکليـف  اينکـه  هالـه: 

مهمـه. خيلـی 
می شـه.  مشـخص  آدم  زندگـی  نوش آفریـن: 
نمی دونيـم  بالتکليفـه.  همه مـون  زندگـی  االن 
قبـول می شـيم نمی شـيم. می مونيم واسـه سـال 
بالتکليفـی  هميـن  از  می خوايـم  بيشـتر  بعـد. 

دربيايـم.

شـايد باورتـون نشـه امـا مدت هـا بعـد از كنکـور 
بايـد  اول  نمی شـه.  مشـخص  تکليفتـون  هـم 
دانشـگاه تمـوم بشـه و منتظـر كار باشـيد، بعـد 
ازدواج، سـربازی و... . به جـای منتظربـودن، فقط 
تـا جـای ممکـن بـا چشـم بـاز انتخـاب كنيـد و 
بی خيـال نتيجـه باشـيد. بعضـی وقت هـا نتيجـه 
)هرچقـدرم بی ربـط( حتـی بهتـر از تصـورات ما 

از كار درميـاد.

هاله: من مهندسی پزشکی دوست دارم.
 به نظرتون دانشگاه تجربه خيلی خاصيه؟

هالـه: نه تجربه نيسـت، باالخره می گـن بايد رفت 
ديگه. نری خيلی مشـکل بـه وجود مياد.

نوش آفریـن: حتـی بقيه هـم هميـن رو می گن؛ 
مـادر، پـدر و خانـواده می گـن. حـرف مـردم هـم 

. همينه

پـدرِ انگيـزة جهـان در هميـن لحظه رگـش رو زد! 
بچه هـا... بچه هـا... بـه هـر حـال چهـار سـال تـو 
همـون جهنـم بی روحـی كـه اسـمش دانشـگاهه 
قـراره زندگـی كنيـد. ينی نمی خوايد يه كم بيشـتر 
بـه جزئيات چهار سـاااال از زندگی تـون فکر كنيد؟ 

فکـر كنيد بـه نظرم!

احسـاس می كنـم مشـخص  نوش آفریـن: مـن 
طـرف  بيفتـه.  قـراره  اتفاقـی  چـه  بعـداً  نيسـت 
می خـواد موقعيـت اجتماعـی ش در جامعـه بـاال 
باشـه ديگـه. من خودم بيشـتر به بحـث مالی كارم 

كـردم. فکر 
 شـماها االن دربارة رشـته و دانشگاهی كه ايدئال 

شماسـت اصالً تحقيق كردين؟
هالـه: مـن راجع بـه اين رشـته كـه می خواسـتم 
اون  حتـی  يعنـی  كـردم.  تحقيـق  خيلـی  بـرم 
رشـته  ايـن  از  می دونسـتم  كـه  بيمارسـتانايی 
اسـتفاده می كنـن و خيلـی معروفـن هـم رفتـم و 
ديـدم و فکر می كنـم اون چيزی كـه ديدم همونی 

باشـه كـه االن دربـاره ش فکـر می كنـم.
پزشـکی  مهندسـی  خـودم  مـن  نوش آفریـن: 
هـم دوسـت داشـتم. ولی در حـد هميـن اينترنت 
سـرچ كـردم. امـا مـن چـون تجربـی م اين طـوری 
نيسـت كـه بدونم دقيقـاً چی می شـه بخونـم. من 
منتظـرم انتخاب رشـته كه بشـه اون موقع تصميم 
بگيـرم. اين طـوری اگـه بخـوام بگـم، می گـم فقط 
دندون پزشـکی يـا پزشـکی؛ ولی بايـد منتظر رتبه 

و منتظـر انتخاب رشـته باشـم.
 فکر می كنين نسـل شـما بيشـتر كنکـور می دن 
يـا يکـی دو نسـل قبـل؟ شـايد اين طـوری بـه نظر 
بيـاد كه نسـل شـماها راحت تـر دانشـگاه نرفتن رو 

قبـول می كنـن. اين طوريـه ازنظـر شـما؟
نوش آفرین: نـه اصاًل اين طوری نيسـت. كسـايی 
آره،  نديـدم.  خيلـی  نمـی رن،  دانشـگاه  كـه  رو 
سياه لشـکر هسـتن؛ ولـی اونـا كـه می خـوان بـرن 

دانشـگاه واقعـاً می خونـن.

سياهی لشـکر؟ پـدر واقع بينـی جهـان هـم رگـش 
رو زد.

گزارش
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درس  نقل و قول های مجازی هنرستان  شده.  فارغ التحصيل  كه  چندسالی ست  االن  محبوبه   
البته  شد.  قبول  فيلمنامه نويسی  گرايش  سينما  دانشگاه  در  اما  گرافيک.  خوانده، 
پيش دانشگاهی اش را خواند و كنکور هنر داد. چون خانواده اش با خروجش از شهرشان 
موافق نبودند، نگذاشتند دانشگاه های خارج از شهر را بزند. درست است كه سينما 
را دوست داشته اما اگر رتبه اش كمی بهتر بود و می توانست از شهر خارج شود، آن 
زمان ترجيحش قبولی در رشتة انيميشن دانشگاه صداوسيما بوده اما ديگر همين را 
خوانده و راضيست. می گويد: »وقتی دانشجو شدم، تصوراتم از دانشگاه برآورده شد 
بااليی  علمی  از سطح  می خوانم  درس  آن  در  كه  فضايی  می كردم  فکر  اينکه  به جز 
برخوردار است و اين طور نبود. البته بستگی به خود دانشجو هم داشت كه از استاد چه 
بخواهد و جو كالس چطور باشد. من با ترم بااليی ها رابطة بهتری داشتم اما به صورت 
عمومی آن چيزی نبود كه از لحاظ علمی توقع داشتم.« از او پرسيدم كه اگر برگردد 
با ضربه ای رونالدينيويی،  انتخاب می كرده؟  را  انتخاب رشته اش، چه چيزی  به سال 
گفت: »عکاسی!« البته توضيح داد كه همان موقع هم خيلی عکاسی می كرده و البته 
كاری اش هم  بازار  دربارة  مربوط هستند.  يکديگر  به  اين رشته ها  تمام  می دانيم كه 
گفت كه: »كار در محيط سينما خيلی بستگی به خانوادة دانشجو دارد. اگر محدوديت 
نداشته باشند، از زمان دانشجويی می شود كار انجام داد. در زمينه هايی مثل نقد فيلم 
در مطبوعات می توان به صورت غيرحضوری هم فعاليت كرد. عنوان شغلش بستگی 
كار  است  ممکن  كارگردانی،  رشتة  خود  در  دارد.  می كنی  انتخاب  كه  گرايشی  به 
كارگردانی را در ادامه انجام ندهند، يکی از چيزهايی كه در اين دوره ياد گرفتند مثل 

صدابرداری، تدوين يا فيلمبرداری را به عنوان شغل ادامه می دهند.«
محبوبه اين طور حرف هايش را تمام كرد: »سينما رشته ايست كه الزم است از همان 
با  ارتباط  بيشتر  چون  می شوند  كم  پيشنهادات  بعدش  شوی،  كار  وارد  دانشجويی 
كارگردانان و دست اندركارانی كه استاد دانشگاه هستند در همان دوران دانشجوييست.«

 با »پويزنا« در فضای مجازی آشنا شديم. دخترک شمالی كه در شهر ديگری از 
شمال، دانشگاه قبول شده و هرروز در رفت و آمد ميان اين دو شهر است. از حسرت هايش 

جاسوئيچی  و  دوربين  پيکسالی  از  پر  »كيفم  نوشته بود:  گرفتيم.  را  مچش  ما  و  می نوشت 
دوربين. كتابخونه م پر از كتابای ديزاين و نقشه های معماری و... يه اشتباه توی انتخاب رشته. 
نه معماری قبول شدم و نه عکاسی« ته دلش حسرت می خورد كه عمران را نهايتا انتخاب كرده. 
ظاهراً اتفاقی كه افتاده اين بوده: »اول اولويت هايم را مشخص كردم. بعد سراغ مشاور رفتم و 
يک انتخاب آن وسط ها اضافه كرد كه چون رتبه ام نمی خورد، تيری در تاريکی باشد. اما موقع 
وارد كردنش در سايت حواس پرتی كردم به جای رشته های مورد عالقه ام، عمران قبول شدم.«
به پويزنا گفتم كه: »معماری و عمران كه به نظر از خيلی ابعاد نزديک هم می آيند، خيلی فرق 
دارند؟« گفت: »بله به نظر اين طور می آيد. واحدهای مشترک داريم اما خيلی تفاوت دارند. 
مقطع  در  آينده ات  شغل  برای  كه  دادند  پيشنهاد  من  به  مهندسی  نظام  در  دوستانی  البته 
كارشناسی، عمران بهتر است و ارشد می توانی معماری بخوانی چون پاية محاسباتی قوی تری 
پيدا می كنی.« از او پرسيدم: »موفقيت آينده ات را ترجيح می دهی يا اينکه االن به عالقه ات 
می چسبيدی؟« پاسخ داد: »اينکه برای ارشد معماری بخوانم. االن عمران را ديگر كاری اش 
نمی شود كرد. توفيق اجباری شده و فکر می كنم اگر به سال انتخاب رشته ام برگردم، بازهم 
همين كار را می كنم. فقط سعی می كنم دانشگاه ديگری را انتخاب كنم و اشتباه انتخاب رشته 

در ورود كد دانشگاه را تکرار نکنم.«
اما درنهايت چيزی نوشت كه به نظرم مهم ترين دردی ست كه در اين سن، شما خوانندگان به 
آن مبتال هستيد. از من پرسيد: »حاال واقعا اين هايی كه گفتم تأثير دارد؟ كنکوری ها انگار اصال 
به هيچ حرفی گوش نمی دهد. من خودم هم سال كنکور به هيچ توصيه ای گوش نمی كردم.« 

واقعاً گوش می كنيد حاال يا اين ها را ما الکی نوشتيم؟

می شود،  پزشک  اينکه  از  می رفته،  هم  مدرسه  كه  اول  احمد   
مطمئن بوده. وقتی وارد دبيرستان شد، به قول خودش، اصال درس خوان 

نبود اما بااطمينان می دانست پزشک می شود. درس خوان نبودن به اين معنی 
كه دوستانتان شب امتحان می گويند: »هيچيييی نخوندم!« و 19.75 می شوند 
نه، اوايل معدلش 14 بود اما ديپلمش را با معدل 19.60 گرفت. پزشکی قبول 
شد و دانشگاه را تمام كرد. االن شيفت می گيرد. به نظرش از مسيری كه آمده 
راضيست، اما جايی ته ته دلش می خواسته هواوفضا بخواند. از او پرسيدم كه 
چرا االن سراغ عالقه اش نمی رود؟ گفت: »موفقيت را در همين مسير يافتم و 
قصد تغييرش را ندارم. هميشه می دانستم كه پزشک می شوم. نمی دانم چرا اما 

می دانستم، با اين حال عالقه ام به هواوفضا از بين نرفت«

 حسين از اولش گفت كه شغل آينده اش به احتمال 90 درصد مشخص 
و  رياضی می خوانده  او در دبيرستان  بگيرد.  رفته كه مدرک  دانشگاه  و  بوده 

دستش برای انتخاب رشته بازتر بوده. اينطور می گويد: »اولويتم برای انتخاب رشته 
اين ها بودند:

1-شهر خودم 2-دولتی 3-روزانه 4-سنگين نبودن درس ها 5- موقعيت اجتماعی.
از مهندسی ها هم اين ها را می خواستم: معماری، صنايع، عمران، هوافضا 

از علوم انسانی هم: 
خاطرم  نامش  كه  ديگری  مديرت   -3 دولتی  2-مديريت  بازرگانی  1-مديريت 
از كنکورش  بعد  نداشته  نيست! 4-اقتصاد 5-سياست 6- حسابداری«  حوصله 
با سهمية منطقه 1 شهر مشهد،  برود كنکور هنر يا زبان هم بدهد، پس نهايتاً 
نياورد چون  را  باال  از رشته های  البته هيچ كدام  در دانشگاه فردوسی قبول شد. 
اولش چيز ديگری را زد كه همان را قبول شد و فرصت به بقيه نرسيد. درحال 
گشت وگذار در دفترچه بوده كه ديده يک رشته ای هم وجود دارد به نام اقصاد 
از  آورده. می گويد: »خيلی  را  وارد كرده و همين  را هم در فرم  اين  كشاورزی، 
اما  اصاًل!  دارد  رشته ای وجود  نمی دانند كه همچين  ما  استادان دروس عمومی 
من خيلی از انتخابم راضی ام. دروس و استادانم را دوست دارم. مباحث خوب و 
كاربردی هستند و محيط دانشگاه برايم جذاب است. حتی آن كار قطعی ای را 
كه قبل از كنکور فکر می كردم دارم، هم ممکن است نداشته باشم اما از رشته ام 

و دانشگاه راضی ام.« @




