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تابــان  گوهــری  درخشــان  الــوان  مرکبــی  گویــی  تــو 

آســان را  گُنــگ  جهانــی  دم  در  آوَرد  گفتــار  بــه 

اذهــان از  خــارج  جاللــش  طوفــان،  غــّرش  ِعقابــش 

رسیــرش در دژی محکــم، جهــان را مــی دهــد فرمــان

ــان ــد ج ــن نخواه ــپارم ت ــرش رس س ــه غی ــر ب ــم گ ــو دان چ

شــایان حاکمــی  نــدارد  زنــدان،  او  یــاد  بــی  جهــان 

دان عدلــش  ز  ایــن  ارتزاقــش،  نــدارد  رجحــان  کســی 

گــدا هــم ســفره باشــد بــا شهنشــاهان رس ایــن خــوان

ســنایی گفتــه پیــش از مــا »ز یــزدان دان نــه از ارکان«

ــزان ــد اح ــی ده ــامان م ــّر و س ــود در ب ــگان ش ــکان ده ی

از آن لحظــه ای غیــر از »حمیــٍم ءان«  رهایــی نیســت 

بــه جنــت، شــاه او را مــی دهــد اســکان ز غــم پنهــان

بنیــان از  ســت  زیبایــی  کــه  آنجــا  عاقبــت  رســانَد 

جانــان آن  پیــش  نشــیند  او  چــون  ســتان  دل  رسایــی 

کیهــان بدیــن  او  تنهــا  اســت  ســزاوار  را  شــاهی  کــه 

دمــی بــا مــرغ حــق او را صدایــش کــن دمــی شــب خــوان

الحــان بدیــن  ســلطان  آن  نــاِم  بــا  زبــان  آرَد  کالم 

بخواهــد مــی کنــد خاُمــش زبانــم در دهــان یــک آن

بــاران را  دشــت  نگاهــش  پایــان،  بــی  فــّر  حریمــش 

َملِــک، رحــامن ســالم املؤمــن اســت او خالقــی قــادر، 

جاویــدان اورنــگ  آن  بــر  درگاهــش،  بــه  رس  نهانــم 

لــرزان بــس  و  رسگــردان  و  حیــران  او  نــام  بــی  دمل 

نــاالن نشــو  قســمت،  در  کــرده  رعایــت  را  رعایــا 

تفــاوت چیســت در روزی؟ تفــاوت را ز حکمــت خــوان

انســان یــک  رزق  توانــش  در  خلقــی  هیــچ  نــدارد 

تــاوان ز رش  جــان،  ســتانَد  تــن  از  کنــد  تــن  در  تــوان 

هــر آن کــس کــو کنــد عصیــان ســزایش آتشــی ســوزان

پیــامن هــامن  اجــرا  کنــد  او  ایــامن  روی  از  گــر  و 

آن بــا  ازل  از  شــد،  آشــنا  انســان  کــه  پیــامن  هــامن 

درختســتان، بــه دل درمــان، پــر از »یاقــوُت و املرجــان«

بخــوان آرش بــه نامــش شــاه شــاهان برتریــن ســلطان

ســبحان  آن  نــام  بــا  روان  کــن  زرافشــان  ســحرگاهان 

خارج از اذهان

محمدامین علیزاده)آرش(
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 به نام خدا

ــه همــه دانشــجویان  ــاره ب ــر مقــدم دوب ــا ســام و عــرض خی ب

جدیدالــورود عزیــز و همیــن طــور ســام بــه دانشــجوهای 

ــا  ــا همــه کســانی کــه ب ــل و ی ــا فــارغ التحصی ــورود ی ــم ال قدی

اینکــه دانشــجوی ایــن دانشــگاه نیســتند و نبودنــد امــا بــه هــر 

ــد... ــه رو مــی خوانن ــن نرشی ــی ای دلیل

ــتید  ــش هس ــال خواندن ــام در ح ــه ش ــه ک ــاپ از نرشی ــن چ ای

ــورود هســت! حــاال  ــرای دانشــجویان جدیدال ــزه نامــه ای ب وی

ــر و  ــای دیگ ــد ج ــزان برون ــه عزی ــه بقی ــی ک ــن معن ــه ای ــه ب ن

ــت  ــه هیئ ــی ک ــت های ــرم صحب ــه نظ ــد :( ب ــه را نخوانن نرشی

ــم  ــه ه ــن )هم ــالی مخاطبی ــای ارس ــام ه ــه پی ــه و بقی تحریری

ــا االن  ــد و ی ــی دانشــجو بودن ــا زمان دانشــجو هســتند حــاال ی

ــزه جدیدالورودهــا  ــط وی ــط و فق ــل شــدند( فق ــارغ التحصی ف

ــد. ــتفاده کنن ــد اس ــی توانن ــم م ــه ه ــت و بقی نیس

امــا چــرا مــا انقــدر تاکیــد مــی کنیــم کــه بــرای دانشــجو مطلب 

بنویســیم مگــر دانشــجو چــه اهمیتــی دارد در جامعه؟؟

ــراً در  ــم... اخی ــی ده ــوال را م ــن س ــواب ای ــال ج ــک مث ــا ی ب

دانشــگاه مــا )احتــامالً شــام هــم خــر داریــد( یــک درگیــری ای 

ــش آمــده  ــان هــا پی ــن یکــی از دانشــجوها و یکــی از نگهب بی

کــه نتیجــهء ایــن درگیــری بیــرون پــرت شــدن دانشــجو بــود...

اینکــه حــاال یــک مشــکلی پیــش آمــد خــب بالطبــع هــر کســی 

یــک نظــری داشــت...

از اشــتباه فــردی و اشــتباه سیســتمی در نظــر بگیریــد تــا 

اشــتباه در قوانیــن و آییــن نامــه هــا...

ــد  ــد قانونــش درســت اســت اجرایــش ب بعضــی هــا هــم گفتن

ــل هــای مختلــف... ــی حــرف هــا و تحلی اســت و کل

البتــه حتــی بعضــی هــم در حالــی کــه انگشــت ســبابه شــان رو 

بــه بــاال بــود گفتنــد »کار خودشــونه!«

اینها به کنار!

مهــم تریــن اتفــاق در ایــن فضا،حضــور جریــان دانشــجویی بــه 

مثابــهء یــک معــرض صبــور و دلســوز بــود کــه فضــا را خیلــی 

ــد،  ــوت کردن ــط دع ــرد. دانشــجوها از مســئول مرتب قشــنگ ک

ــی و  ــای صمیم ــت ه ــای صحب ــد، پ ــان را گفتن ــه هایش دغدغ

ــد  ــوال کردن ــتند و س ــه داش ــئولین را نگ ــان، مس ــاده خودش س

ــانیت  ــدن و انس ــن اوج مت ــرم ای ــه نظ ــتند... ب ــواب خواس و ج

هســت کــه ایــن طــور منطقــی بــه وقایــع واکنــش دهیــم بجــای 

تصمیــم گیــری هــا و قضــاوت هایــی زود هنــگام و عجوالنــه!

ــی  ــه جمع ــک مطالب ــه ی ــع ب ــامن جم ــم در ه ــت ه در نهای

رســیدند و از فــردای آن روز پیگیــر اجرایــات و قــول هــا شــدند.

البتــه در خــود تریبــون آزاد هــم افــرادی بودنــد کــه در بیــان 

ــدون  ــه ب ــد )البت ــت نکردن ــاف را رعای ــل انص ــراض و تحلی اع

فحــش و تخریــب امــوال عمومــی( ولــی خــدا رو شــکر اصــل 

مطالبــه بــه حاشــیه نرفــت و ایــن هــم بــه لطــف دانشــجوهایی 

ــه  ــد )ن ــی کردن ــری خودشــان ارصار م ــه گ ــه مطالب ــه ب ــود ک ب

رصفــاً عقــده گشــایی و چهــار تــا مــزه پــرت کــردن!(

ــکات  ــهء مش ــرای هم ــه ب ــد ک ــی ش ــوب م ــدر خ ــاً چق واقع

ــه ، جمعــی از  ــوی جامع سیاســی، اجتامعــی، اقتصــادی و ... ت

مــردم بــه عنــوان حلقــهء میانــه)در ایــن مثالــی کــه اتفــاق افتاد 

ــجویی( ــیج دانش ، بس

مســئولین را پــای صحبــت مــردم بیاورنــد و از طرفــی جــّوی را 

ــاق  ــی و درســت اتف ــهء اصل ــه مطالب ــد ک ــردم ایجــاد کنن در م

ــدی  ــکات ج ــائل و مش ــاط مس ــی زود بس ــا خیل ــد! واقع افت

جمــع مــی شــد...

اگــر امــروزه بعضــی مشــکات همچنــان وجــود دارد شــاید بــه 

خاطــر درســت عمــل نکــردن یکــی از همیــن حلقــه هــا باشــد... 

)حلقــه مــردم ، حلقــه مســئولین و حلقــهء میانــی بیــن مــردم 

ــه نظــرم نقــش حلقــه هــای میانــی کــه از  و مســئولین( کــه ب

مــردم باشــند و بــرای مــردم کار مــی کننــد از همــه مهــم تــر و 

راه گشــا تــر اســت...

خــب دانشــجوها بــه عنــوان افــراد تاثیرگــذار در اجتــامع )بــه 

ــه  ــد ب ــی توانن ــه( م ــای جامع ــوذن ه ــتی م ــهید بهش ــول ش ق

صــورت مؤثــری در ایــن حلقــه هــا حضــور داشــته باشــند و در 

جهــت حــل مشــکات کشورشــان اثرگــذار باشــند.

به امید رسبلندی ایران عزیز...

  محمدامین علیزاده

سخن سردبیر

ویـژ

ویـژ
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از محــل آزمــون بیــرون آمــد اولیــن حســی کــه تجربــه کــرد »هیچــی فــرق 

نکــرده بــود« ...

ــال  ــک س ــه ی ــه ک ــام آنچ ــردن مت ــه ک ــرای تجرب ــزی ب ــه ری ــس از برنام پ

نقشــه ی آن را میکشــید ، قبــل از اینکــه اولیــن پلــن)۶( رو اجرایــی کنــد 

ــا  ــا بــه خــود بیایــد انتخــاب رشــته کــرد و ت نتایــج کنکــور اعــام شــد، ت

ــی او در   ــد ، نتیجــه ی قبول ــی را چــک کن ــه ی قبل ــه برنام ــد ک ــت کن نی

ــه دســتش رســید... یــک رشــته در یــک دانشــگاه ب

ــد  ــدا مــی کن ــه آنچــه دســت پی ــد اســت کــه ب چــون از زاده ی ادم بعی

راضــی باشــد ، او هــم بــه نیــاکان خــود پشــت نکــرد و همچــون متــام هــم 

قطــاران خــود واژه ی »کاش« را تــا فرصــت آن پیــش مــی آمــد، در دیــدار 

هــای فامیلــی و دورهمــی هــای دوســتان، اســتفاده مــی کــرد...

ولی کار از کار گذشته بود و او دانشجو شده بود....

ــوزد ،  ــش را بیام ــود او دان ــرار نب ــر ق ــتانی دیگ ــف باس ــک تعری ــق ی طب

ــک روشــنفکر معــارص :  ــف ی ــق تعری ــی طب ــد ؛ ول ــش را بجوی ــد دان بای

دانشــجو یعنــی جــواِن طالــب علمــی کــه آینــده در دســت اوســت ، یعنی 

کســی کــه ناظــر بــه آینــده و متعلـّـق بــه آینده اســت؛ آینــده هــم متعلّق 

بــه اوســت.)۷( بنابرایــن اگــر خصوصیاتــش هــامن »فکــر نــو«، »نــگاه و 

توقعــات آرمانــی« و »زبان ویژه ی برخاســته ی از آن نــگاه« محفوظ بدارد 

، آن وقــت جــواِن دانشــجو نقــش موتــور را در یک قطار ایفــا خواهد کرد؛ 

ــود)۸(... ــد ب ــده خواه ــده و جهت دهن ــده، پیش برن ــت درآورن ــه حرک ب

ــدا  ــر مب ــه بس ــه ب ــام مدرس ــه ن ــرح ب ــاد و مف ــی ش ــی از فضای از طرف

ــای محــل  ــه معن ــه ب ــه دانشــگاه ن تحــوالت ، دانشــگاه ، وارد شــد... البت

رشــد و منــو جاندارانــی مــوذی کــه انــگل وار پــول خانــواده را مــی 

ــاس  ــرای پ ــا ب ــدن دروس رصف ــه خوان ــی ب ــن اعتقــاد عمل ــد و در عی مکن

ــر  ــول، محی ــای ممکن،ناممکن،نامعق ــام روش ه ــتفاده از مت ــردن و اس ک

جواد ایزدی
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تیک تاک...

تیک تاک...

ثانیه ها در حال سپری شدن بودند...

ــن  ــر داش ــان بــا در نظ ــرد همزم ــی ک ــعی م ــه س ــی ک او در حال

تکنیــک زمــان هــای نقصانــی)۱( از وقــت ســواالت ریاضــی و فیزیک 

ــال  ــان در ح ــد همزم ــرداری کن ــه ب ــیمی بودج ــت و ش ــرای زیس ب

ــود... ــی ب ــواالت ریاض ــر روی س ــدر منها)۲(ب ــک رضب ــرای تکنی اج

پیــچ ســواالت امــار رو رد کرد ولی رس احتامالت دوبــاره زمین خورد...

یــادش اومــد تــوی همیــن ازمــون جامــع اخــری هــم اینجــا شــده بود 

پاشــنه ی اشــیل... یک قولوپ اب خورد و زیر چشــمی ســاعت مچی 

رو نــگاه کــرد و بــا یــک نــه ی ســنگین)۳( از ایــن ســوال هــم رد شــد.

ــک  ــال فیزی ــو کان ــد ت ــذاری شــده معــادالت پری ــن گ ــدون می از می

ــان  ــی ام ــد ول ــی بکش ــس راحت ــی نف ــواالت ریاض ــش س ــه از آت ک

از مسلســل دینامیــک کــه بــی وقفــه رگبــارش رو رشوع کــرد...

ــا)۴( کمیــن  ــا از ده ت یــادش اومــد قــرار بــود پشــت ســنگر چنــد ت

 )۵(headshot کنــد و فقــط رسکــرده هــای بــی حــواس را بــا چنــد تــا

زمیــن گیــر کنــد پــس نفســش رو حبــس کــرد شــلیک کــرد...

ــه اول کاری  ــرد ک ــورش ب ــت ی ــواالت زیس ــمت س ــه س ــه ب بافاصل

ــت... ــش رو گرف ــی وقت ــرد و کل ــر ک ــک گی ــه ی ســواالت ژنتی در تل

از جنــگل مهــره داران و بــی مهــره هــا بــه زحمــت گذشــت 

کــرد  گــذر  بازدانــگان  و  نهاندانــگان  مــرداب  از  ســختی  بــه  و 

ی  پدیــده  همزمــان  رســید  کــه  شــیمی  صحــرای  بــه  ولــی 

مــوج  دقیقــه  چنــد  شــد  باعــث  هســته  شــکافت  و  جوشــش 

کنــد... نــگاه  دیــوار  و  در  بــه  منــگ  و  گیــج  و  بــردارد  را  او 

ــدر کــه  ــد پ ــواز لبخن ــان مــادر و گرمــای دلن سوســوی صــدای مهرب

ــا در ایــن  ــه او کمــک کــرد ت ــود ب ــره کــرده ب در ســیناپس هــا ذخی

صحــرا کوانتیــده نشــود و در ابــر الکرونــی فــرو نــرود... در نهایــت 

پــس از یــک مبــازره ی ذهنــی نفــس گیــر حــدود ۴ ســاعته ، وقتــی 
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ــا  ــرا بق ــی ب ــره حداقل ــذ من ــرای اخ ــذات ب ــدوم بال ــول و مع الق

ــد و  ــک منتق ــوژی ی ــده ، دارای تیپیول ــه ش ــته ی پذیرفت در رش

مصلــح جامعــه بــا خامــه ی روشــن فکــری بــه قطــر ۳۲ ســانتی 

مــر بــر روی درون خــرد و شــکننده و منــزوی خــود هســتند...

ــا ی ... »نقطــه ای اساســی در هــر جامعــه و  ــه معن دانشــگاه ب

کشــوری کــه بــا دو ویژگــی ممتــاز اســت، کــه ایــن دو ویژگــی 

در کمــر جایــی هســت.اول، روشــنفکر بــودن و بــا دیــدگاه 

ــودن )۹(... ــوان ب ــن؛ دوم، ج ــزش و رسوکار داش ــو آمی ــای ن ه

بــه عبارتــی دانشــگاه، هــم جــوان اســت، هــم نوگراســت، هــم 

ــرش  ــه تازه هــا و پدیدارهــای بی ســابقه و پذی ــگاه و گرایــش ب ن

چیزهایــی کــه در یــک قــرش متحجــر و شــکل گرفتــه، آســان قابل 

پذیــرش نیســت، دارد، و هــم شــور جوانــی دارد کــه آن گرایــش 

ــد و  ــش راه بیفت ــدازد و دنبال ــو بین ــه جل ــد متعرضان را می توان

ــد«)۱۰( ــده کن ــار عقی ــد و اظه ــرف بزن ــد و ح ــاد کن ــت ایج حرک

از طرفــی نیــز »بــه دانشــگاه با دو چشــم و از دو دیــدگاه باید نگاه 

کــرد و می شــود نــگاه کــرد: یکــی از بعــد علــم و آینــده ی علمــی، و 

یکــی از دیــدگاه نــگاه بــه یــک کانــون پیــرشو اجتامعــی. نــگاه دوم 

بــه دانشــگاه، نــگاه بــه عنــوان یــک مرکــز و یــک کانــون پیــرشو 

ــا هــم همین طــور اســت. در جامعــه اســت، کــه همــه جــای دنی

دانشــگاه، یکــی از مراکــزی اســت کــه نشــان دهنــده و منعکــس 

کننــده ی کیفیــت فکــری و حرکــت موجــود در جامعه اســت« )۱۱(

ــاح  ــه اص ــده ی آنجامع ــود، آین ــاح بش ــگاه اص ــر دانش ــس »اگ پ

خواهــد شــد. و اگــر دانشــگاه فاســد بشــود، رسنوشــت آن جامعــه 

فســاد اســت.«)۱۲(

حــال او مخیــر اســت بــه انتخــاب رسنوشــت خــود... یــا بــا وضــع 

ــواده ،  ــر خان ــود ب ــاری ش ــد و ب ــی کن ــع را ط ــن مقط ــفناک ای اس

ــن مقطــع  ــی ای ــال زدن ــا وضــع مث ــا ب ــه و کشــور خــود... ی جامع

ــواده ،  ــردن خان ــا ک ــن و ره ــن رسزمی ــرک ای ــا ت ــد و ب ــی کن را ط

جامعــه و کشــور خــود تیشــه بــه هویــت خــود بزنــد و رشوعــی بــر 

افســوس هــای ســی چهــل ســال بعــد خــود باشــد...

و یــا بــا متــام تــاش مشــکات و مســائل جامعــه و کشــورش 

کســب  بــا  و  کنــد  پیــدا  و  بررســی  دانشــجویی  طــول  در  را 

آمادگــی علمــی و عملــی الزم ، بــه محــض فــارغ التحصیلــی 

یــا  و  جامعــه   ، خانــواده  دوش  از  بــاری  کنــد  ســعی 

نشــود... الخدمــت  فــارغ  دارد  تــوان  تــا  و  بــردارد  کشــورش 

هســتیم... هســتم...ما  هســتی...من  تــو  هــامن  »او«  ایــن  و 

۱. تکنیکی کنکوری به منظور ذخیره کردن وقت جهت استفاده ی بهینه برای سواالت دیگر

۲. تکنیکی کنکوری برای مشخص کردن سواالت سخت و شک دار

۳. نه گفن به یک سوال سخت همچون نه گفن به یک رفیق ناباب است)از جمات ناب پشتیبان مون(

۴. تکنیکــی کنکــوری کــه از پیــش از رشوع ازمــون ، داوطلــب مشــخص مــی کنــد از هــر ده ســوال قصــد دارد چــه تعــدادی را درســت 

ــل کند. ح

۵. رضبه مستقیم به رس توسط تک تیرانداز

۶. همون plan به معنای برنامه

۷. بيانات رهر معظم انقاب در ديدار با اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران، 1376/11/11

۸. بیانات در دیدار دانشجویان منونه و منایندگان تشکل های مختلف دانشجویی، 1385/07/25 

۹ و ۱۰ و ۱۱. سخرنانی در دانشگاه، تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی 65-66، 1365/7/7

۱۲. بیانات در دیدار با خانواده های شهدای دانشگاه تربیت مدرس 6/14/ 1370
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هشدار! 
جاده لغزنده است!

بهــره  یــا  و  میــاد  دانشــگاه  بــه  آمــوزی  دانــش  وقتــی 

دچــار  ناخــودآگاه  اوقــات  گاهــی  میشــه  دانشــجو  بگــم 

ولــی  نکنــه  احســاس  خــودش  شــاید  کــه  میشــه  تغییراتــی 

اطرافیانــش بــه طــور محســوس متوجــه اون تغییــر میشــن. 

منفــی... یــا  باشــه  مثبــت  میتونــه  تغییــرات  ایــن 

اوایــل شــاید زیــر بــار ایــن تغییــرات نره و خــودش هم حــس نکنه 

ولــی هرچــی زمــان میگذره چنــان اون تغییر در وجود اون شــخص 

نهادینــه میشــه کــه اگــر کســی خــاف اون رفتــار کنــه فکــر میکنــه 

اونــا قدیمــی انــد و خــودش چون دانشــگاه اومــده متجدد شــده...

ــره! ــی گی ــورت م ــری داره ص ــور تغیی ــه چط ــه ک ــمون باش حواس

اینجــا مــی خوایم بررســی کنیــم چی میشــه که بعضــی از تغییرات 

منفــی بــه وجــود میــاد کــه یهــو ایــن بچــه هــای خــوب و امامزاده 

ــی  ــن آدم ــگاه میش ــه دانش ــون ب ــد از ورودش ــال بع ــی دو س یک

کــه خودشــون ســال کنکورشــون از چنیــن آدمــی بــه هیــچ وجــه 

خوششــون منــی اومــد و چنیــن آدمــی رو آدم خوبی منی دونســن! 

۱. رفیق

ــه!  ــرات دخیل ــن تغیی ــوی ای ــه ت ــه ک ــت آدم ــه دوس اول از هم

دخــر یــا پرسایــی رساغ دارم کــه ســال اول دانشــگاه خیلــی 

ــم  ــا ک ــاب و... ام ــل حج ــاز، اه ــل من ــودن؛ اه ــی ب ــای خوب آدم

منیگــم  و  شــدن  دور  خودشــون  هــوای  و  حــال  اون  از  کــم 

آدمــای بــدی شــدن )چــون مــن اصــاً در جایگاهــی نیســتم 

ــال  ــا اون س ــه ب ــدن ک ــی ش ــا آدمای ــم( ام ــزی بگ ــن چی ــه چنی ک

ــد  ــث ش ــی باع ــون چ ــن. بنظرت ــرق داش ــی ف ــه خیل ــون دیگ اولش

تــا اینــا تغییــر کنــن؟ یکــی از اون مــوارد اثرگــذار دوستاشــون 

ــرس و  ــن! اون پ ــون میش ــبیه دوستاش ــا ش ــون آدم ــرا؟ چ ــود... چ ب

دخــرای خــوب وقتــی اومــدن دانشــگاه دوســتانی رو انتخــاب 

کــردن کــه رفتارهــا و عقائدشــون بــا معیارهــای فرهنگــی خودشــون 

ــاز روشــنفکری  ــا ف ــا ب ــواده هاشــون جــور درمنــی اومــد. ام و خون

ــل  ــا مث ــم ام ــت میش ــی دوس ــا فان ــن ب ــن م ــون گف ــش خودش پی

اون منیشــم. اگــه اون منــاز منیخونــه مــن میخونــم! اگــه اون ســیگار 

میکشــه مــن منیکشــم! اگــه اون پیــش نامحــرم حــد و حــدود 

رعایــت منیکنــه مــن رعایــت میکنــم! ولــی بــا هــم دیگــه دوســتیم!

در نهایــت بــه جایی رســیدن کــه اون حرفای اولشــون رو انگار دیگه 

یادشــون رفتــه بــود و شــدن فــردی که با اون دوســِت اشــتباه تفاوتی 

نداشــت. یعنــی از لحــاظ عقیده، رفتار، ســبک زندگی دیگــه اونا هم 

شــده بــودن مثــل دوستاشــون! واقعا چنیــن اتفاقایی رو مــا دیدیم...

ــن  ــه میخوای ــی اگ ــی؟ یعن ــی چ ــه! یعن ــن دوستش ــه دی ــان ب انس

دوســتای  ببینیــن  بریــد  چیــه،  عقائــدم  نوعــی  مــن  ببینیــن 

اون  ببینیــن،  رو  دوســتام  کــه  بعــدش  هســن؟  کیــا  مــن 

یــا  هســتم  آدمــی  چجــور  االن  مــن  میشــین  متوجــه  وقــت 

میشــم...  آدمــی  چجــور  دور  چنــدان  نــه  ای  آینــده  تــوی 

۲. موبایل

ــا قبــل کنکــور شــاید خیلــی فرصــت  اون پــرس و دخــرای خــوب ت

ــن...  ــازی بچرخ ــای مج ــوی فض ــان و ت ــی بی ــه رس گوش ــن ک نداش

محمدامین علیزاده
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ــن  ــزان رسشــون گــرم ای ــن عزی ــی کــه ای ــه اون زمان امــا وای ب

گوشــیای کوفتــی شــه! درســته موبایــل )یــا اصــاً رســانه( 

میتونــه چیــز خوبــی باشــه اگــه ازش درســت اســتفاده بشــه! 

امــا بیایــن بــا خودمــون رو راســت باشــیم... چنــد درصــد 

ــته؟ ــتفاده درس ــه اس ــل میش ــه از موبای ــی ک ــتفاده های از اس

فضایــی بــاز کــه هرچیــزی کــه قبــا ندیــدن رو میتونــن اونجــا 

ببینــن. اگــه اعتقــاد بــه ایــن کــه خدایــی اون بــاالرس حواســش 

ــا رو  ــامل م ــه دارن اع ــا و امئ ــه و انبی ــا هســت و مائک ــه م ب

میبینــن نباشــه آیــا خیلــی راحــت دســت بــه هــر کاری منیزنــن؟ 

ــب  ــا... خ ــه مذهبی ــود؟ بچ ــا ب ــه کی ــع ب ــا راج ــث م ــا بح ام

متاســفانه بایــد بگــم بچــه مذهبیــا هــم وقتــی دستشــون بازتــر 

میشــه و نظــارت بهشــون کمــر میشــه بــا ایــن توجیهــات کــه 

یــه ذره رسگرمــی )!( اشــکالی نــداره و از ایــن قبیــل حرفــا وارد 

فضاهــای آلــوده مجــازی میشــن... درحالــی کــه مــی تونســن از 

ایــن بســر فضــای مجــازی بــه شــکلی خیلــی بهــر برای پیشــرد 

اهدافشــون اســتفاده کنــن امــا رسگــرم چیزهایــی بیخــود 

میشــن کــه نــه تنهــا حالشــون رو خــوب منــی کنــه بلکــه مثــل 

ــوی خــودش مــی کشــه...  ــا رو فقــط بیشــر ت ــه مــرداب اون ی

۳. دوری از خونواده

ــرق  ــوز ف ــش آم ــجو و دان ــه دانش ــن ی ــه بی ــومی ک ــورد س م

ــهرهایی  ــه ش ــی ک ــه های ــوی بچ ــاً ت ــه )مخصوص ــاد میکن ایج

ــی  ــب خیل ــت. خ ــواده هس ــن( دوری از خون ــول میش دور قب

از بچــه هــای خــوب درواقــع از تــرس خونــواده هاشــون خیلــی 

ــه  ــده ک ــاد ش ــا ایج ــن فض ــاال ای ــودن و ح ــرده ب ــا رو نک کاره

ــدادن  ــام ن ــدن و انج ــام ب ــن انج ــت داش ــه دوس ــی ک کارهای

ــه  ــون بگ ــه بهش ــت ک ــی نیس ــه کس ــدن! دیگ ــش ب رو انجام

فــان کار رو نکــن فــان کار رو بکــن. بــه خیــال خودشــون 

ــرای خودشــون  ــن خودشــون ب ــه میتون ــاال دیگ ــزرگ شــدن و ح ب

ــرز  ــن ط ــا ای ــه ب ــتباهی ک ــامت اش ــه تصمی ــرن. چ ــم بگی تصمی

بــرای خودشــون منیگیــرن! دوســتی هــای بــی  فکــر اشــتباه 

هــدف، تجربــه هــای رضر محــض! یــا هــر اتفاقــی از ایــن دســت. 

۴. دور شدن از فضاهای مذهبی

مــورد چهارمــی کــه میتونــه تــوی ایــن تغییــرات دخیــل باشــه تــرک 

منــاز جامعــت و هیئــت و مســجد و خاصــه اجتامعــات مذهبیــه. 

ــی  ــی اصــوالً یکــرسی هنجارهــا و باورهای ــوی اجتامعــات مذهب ت

وجــود داره و اون فــردی کــه تــوی اون فضــا هســت بــراش عــادی 

ــائل  ــرسی مس ــه و یک ــت کن ــائل رو رعای ــرسی مس ــه یک ــه ک میش

ــراش مطــرح  ــی شــبهه ای ب ــره. اگــه جای ــه بگی رو هــم ازش فاصل

ــه  ــش بپرس ــی از اهل ــای مذهب ــون فضاه ــوی هم ــه ت ــد میتون ش

ــری دور  ــای فک ــزش ه ــا از لغ ــه ت ــوالش باش ــواب س ــال ج و دنب

بشــه. همیــن اجتامعــات جایــی هســت بــرای پیــدا کــردن دوســتای 

خــوب کــه افــراد مــی تونــن اونجــا باهــم دیگــه رشــد کنــن و تــوی 

ــی  ــی یجورای ــرن. یعن ــده دســت همدیگــه رو بگی مســیرهای لغزن

فــرد میتونــه اون خائــی کــه دوری از خونــواده ایجــاد مــی کنــه 

ــه. امــا وقتــی آدم  ــر کن ــاه پ ــرای دوری از گن ــا ایــن فضاهــا ب رو ب

ــاده  ــع خــودش رو آم ــن فضاهــا دور میشــه در واق ــی از ای مذهب

ــش  ــا معیارهــای قبلی ــه ب ــزی ک ــن هــر چی ــرای پذیرف ــه ب ــی کن م

ــال خــودش  ــه هــر نتیجــه ناگــواری رو دنب ــاد و ممکن جــور درمنی

داشــته باشــه. امــا بایــد چیــکار کــرد کــه ایــن اتفــاق هــا نیفتــه؟ 

همه چی رو که نباید من بگم :(
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شاید ذهن شما هم 
درگیرش باشد

بسم الله الرحمن الرحیم

زندگــی  قبــل  ســال   5 گریــان  و چشــامنی  خنــدان  لبــی  بــا 

ــاز  ــرگان آغ ــکی گ ــوم پزش ــگاه عل ــودم را در دانش ــجویی خ دانش

ــل  ــان از حداق ــکی و گری ــته پزش ــه رش ــدان از ورود ب ــردم. خن ک

گیــان. زیبایــم  اســتان  و  خانــواده  از  دوری  ســال  هفــت 

ــودن  ــدان ب ــرای خن ــتم و ب ــاد داش ــودن زی ــان ب ــرای گری ــل ب دلی

کــم! ذهــن خســته از ماراتــن کنکــور حــاال لیســت طویلــی 

ــه  ــی آورد البت ــم م ــم های ــش چش ــده را پی ــای آین ــش ه از چال

خاقیــت هــم بــه خــرج میــداد و مشــکات نیامــده را  میســاخت!

در آن ایــام کســانی نوشــتند و مــا بــا اشــتیاق خواندیــم تــا 

ــجویی  ــگاهی و دانش ــتم دانش ــری از سیس ــات بیش ــه اطاع بلک

ــیم  ــا بنویس ــم م ــی ه ــت کم ــاز اس ــاید االن نی ــم ش ــب کنی کس

شــوید.  آشــنا  مــا  هــای  ســال  ایــن  تجربیــات  بــا  شــام  و 

مسیر طوالنی است اما به رسعت میگذرد...

ــر از  ــگ ت ــر رن ــرای دانشــجویان پزشــکی پ ــه ب ــن دغدغ شــاید ای

مابقــی رشــته هــا باشــد. چهــارده تــرم تحصیــل تــا کســب مــدرک 

عمومــی! امــا خــر خــوب اینکــه مســیر بــه رسعــت طــی خواهــد 

شــد ) قبلــی هــا بــه مــا میگفتنــد و مــا باورمــان منیشــد!( و 

چــه بســا هــر چــه بــه ســمت تــرم هــای انتهایــی برویــد شــتاب 

بیشــری هــم بگیــرد بــه ایــن صــورت کــه  چهــار الــی پنــج تــرم 

ــود ســپس در آزمــون  ــد ب ــه خواهی ــوم پای ــه عل ــی در مرحل ابتدای

علــوم پایــه رشکــت میکنیــد و در صــورت قبولــی وارد دوره یــک 

تــا یــک و نیــم ســاله ی فیزیوپــات خواهیــد شــد. دوره فیزیوپــات 

ــه فضــای حقیقــی پزشــکی  ــه کمــی ب ــوم پای ــه دوره عل نســبت ب

ــاره  ــه درب ــوم پای ــال اگــر در دوره عل ــرای مث ــر اســت ب نزدیــک ت

ــا  ــوارش و ی ــر در گ ــای موث ــلول ه ــواع س ــای روده و ان ــت ه باف

ــوارش  ــتم گ ــه سیس ــان ب ــیب رس ــای آس ــگل ه ــا و ان ــری ه باک

اطاعاتــی کســب کنیــد در دوره فیزیوپــات و در طــی تقریبــا یــک 

ــی  ــای گوارش ــامری ه ــل بی ــکات و عل ــن مش ــایع تری ــا ش ــاه ب م

ــی آشــنا میشــوید . همینطــور  و نحــوه درمــان  آن هــا بطــور کل

ــه و... ــه بیــامری هــای قلــب ، غــدد ، ری ــی ب ــگاه کل یــک مــاه ن

بعــد از دوره فیزیوپــات) تقریبــا هفــت تــرم( دوره ی اســتاجری یــا 

اکســرنی شــام در بیامرســتان هــا آغــاز خواهــد شــد. از اینجــا بــه 

بعــد شــام وارد دوره بالینــی پزشــکی شــده ایــد و از فضای خشــک 

دروس تئــوری رصف فاصلــه بیشــری گرفتــه ایــد اکنــون آرام آرام 

شــامه پزشــکی شــام رشوع بــه تقویــت خواهــد کــرد. بعــد از دو 

ســال دوره اســتاجری وارد دوره اینرنــی خواهیــد شــد کــه توضیــح 

تفــاوت ایــن یــک و نیــم ســال پایانــی بــا دوره اســتاجری مفصــل 

اســت امــا بــه طــور خاصــه هــامن درس هــای اســتاجری اســت 

ــن  ــا ای ــا ب ــان و... ام ــال ، جراحــی ، زن ــی ، اطف ــل بخــش داخل مث

تفــاوت کــه انتظــارات اســاتید از شــام و وظایــف محولــه بیشــر 

ــام  ــه ش ــتانی ب ــای بیامرس ــیک ه ــن کش ــد و همچنی ــد ش خواه

ــون. ــک میلی ــا ی ــوق تقریب ــه حق ــت و ماهان ــد گرف ــق خواه تعل

خوابگاه، سختی ها و شیرینی ها 

دانشــجویان پــرس تــرم هــای ابتدایــی خــود را از خوابــگاه شــهید 

علــم الهــدی )شــصت کا( رشوع خواهند کرد . )خانــم ها خوابگاه 

ــک  ــا کلینی ــا ی ــه بیامرســتان ه ــان ورود ب ــر زم ــا ب ــج آذر( و بن پن

دنــدان پزشــکی میتواننــد بــه خوابــگاه هــای داخــل شــهر ماننــد 

ــوال  ــکی معم ــجویان پزش ــد. )دانش ــکان کنن ــل م ــر و... نق ایرامنه

ــتاجری(  ــه دوره اس ــم و ورود ب ــال و نی ــه س ــت س ــد از گذش بع

ــاوت  ــگاه متف ــر خواب ــا در ه ــاق ه ــش ات ــوه چین ــامری و نح مع

ــی  ــای زندگ ــه ه ــن نکت ــی از مهمری ــاید یک ــت. ش ــری اس از دیگ

ــد  ــا باش ــی ه ــم اتاق ــا ه ــل ب ــوه تعام ــری نح ــی ، یادگی خوابگاه

کــه بــه دالیــل مختلفــی بــا گذشــت تــرم هــا ایــن تعامــل 

امیرحسین احمدی نیا
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راحــت تــر خواهــد شــد. بــرای منونــه هــر دانشــجو بــه مــرور 

ــب  ــه اغل ــران خــود را ک ــروه هــای دوســتان و همفک ــان گ زم

ــای  ــاق ه ــرد و در ات ــد ک ــدا خواه ــتند پی ــته ای هس ــم رش ه

ــود  ــاق خ ــر از ات ــن اگ ــد. بنابرای ــد ش ــع خواهن ــرک جم مش

رضایــت نداریــد حتــام بــه اتــاق هــای دیگــر هــم بــرای پیــدا 

ــه از  ــتانی ک ــا دوس ــا ب ــد ی ــر رس بزنی ــب ت ــی مناس ــردن اتاق ک

حیــث اخاقــی نزدیــک بــه هــم هســتید در یــک اتــاق جمــع 

ــور باشــید !!!( ــه هــم نداشــته باشــید صب ــه عجل شــوید.) البت

دلیــل دیگــر اینکــه بــه مــرور زمــان بــرای تعامــل بــا دوســتان 

ــرد عصــاره ای  ــد ک ــراوان کســب خواهی ــه هــای ف خــود تجرب

ــت  ــه دس ــیرین ب ــخ و ش ــای تل ــه ه ــب تجرب ــام در قال ــه ش ک

ــر خوابگاهــی هــا نخواهــد شــد! ــد شــامل حــال غی مــی آوری

تجربــه هایــی در خــال زندگــی مشــرک بــا دوســتان هــم ســن 

وســال خــود ، درک تفــاوت هــای فکــری و رشایــط خانوادگــی 

کــه هــر دانشــجو در آن رشــد کــرده اســت ، آشــنایی بــا فرهنگ 

هــای مختلــف از هــر گوشــه  و کنــار کشــور از آذربایجان غربی 

گرفتــه تــا خراســان رضــوی ، از مازنــدران تــا خوزســتان ) چــه 

بســا همســایه اتــاق بغلــی شــام عراقــی ، ســوری یــا ... باشــد!( 

گویــش هــای متنــوع شــهر هــا و غذاهــای محلــی و... ، شــب 

هــای درااااز امتحــان در کنــار دوســتان ) و تجمیــع مجموعــه 

هــای تهــی!( دورهمــی هــای تولــد یــا هــر بهانــه دیگــری بــرای 

جشــن گرفــن و شــاد بــودن و البتــه کنــدن از دوســتان عزیــز 

ــجویان  ــط دانش ــپزی توس ــه آش ــی در عرص ــای هرنمنای ، روز ه

پــرس کــه ممکــن اســت منتهــی بــه انفجــار کنــرسو هــای لوبیــا 

و بادمجــان فرامــوش شــده در آشــپزخانه شــود )بــدون اغراق!( 

ســحری خــوردن هــای دورهمــی در منازخانــه خوابــگاه شــصت 

کا و منــاز هــای جامعــت صبــح مــاه مبــارک رمضــان کــه 

قطعــا خاطــرات زیبایــی خلــق خواهــد کــرد ) فرصــت منازهــای 

ــای  ــت ه ــمرید و در فعالی ــت بش ــگاه را غنیم ــت خواب جامع

گروهــی آنهــا رشکــت کنیــد و از شــیرینی و رشبــت هــای روز 

هــای والدت و اعیــاد هــم نهایــت حســن اســتفاده را بریــد!(

ــام  ــک ش ــه کم ــا ب ــرم ه ــت ت ــا گذش ــه ب ــر ک ــل دیگ از دالی

خواهــد آمــد سیســتم leveling هســت کــه توضیحــش مبانــد!

البتــه تهدیدهایــی هــم ماننــد روی آوری بــه تفریحــات ناســامل 

مثــل ســیگار و قلیــان یــا ورود بــه اکیــپ هــای نامناســب 

هــم وجــود دارد کــه بایــد فاصلــه ایمــن را از ایــن مــوارد 

حفــظ کرد.)مخصوصــا از دومــی کــه اغلــب علــت اولیســت!(

ــاد  ــرد اعتی ــد محســوب ک ــوان تهدی ــه میت ــواردی ک از دیگــر م

شــدید بــه گوشــی و فضــای مجازیســت کــه میشــود بــه جــای 

ــب  ــه کت ــه مطالع ــازی ، ب ــی ب ــا گوش ــی ب ــت خال ــردن وق پرک

غیــر درســی ، ورزش و... پرداخت.)دانشــگاه فضایــی بازتــر 

از مدرســه در زمینــه افــکار گوناگــون و شــبهات اعتقــادی 

دارد خــوب اســت از اوقــات فراقــت خــود بــرای تحکیــم 

ــل از اینکــه  ــد قب ــادی اســتفاده کنی ــه هــای فکــری و اعتق پای

ــاد  ــرای گفــن زی ــب ب ــد!( مطل ــا را آرام آرام شــل کنن ــچ آنه پی

اســت امــا  صحبــت را بــا ایــن بخــش بــه پایــان میــرم. 

ــور  ــر پروفس ــکار اث ــوکاران ناب ــاب نیک ــی از کت ــر برش ــن زی م

ــت: ــاد( اس ــتاد اقتص ــگ )اس ــون چن هاج

ــه  ــه ب ــابق ام ک ــاگردان س ــی از ش ــا، یک ــه اینه ــوای هم »»س

ــا را  ــش در آفریق ــور متبوع ــک کش ــات دیپلامتی ــی خدم تازگ

تــرک گفتــه اســت میگفــت کــه کشــورش بــرای حضــور در متــام 

اجــالس هــای ســازمان تجــارت جهانــی در ژنــو فقــط ســه نفــر 

ــرو  ــود نی ــن کمب ــت. ای ــار داش ــود او را در اختی ــه خ از جمل

بــه ایــن معنــی بــود کــه آنهــا بــرای هــر جلســه بایــد حداکــر 

ــه،  ــام مقایس ــد ..... در مق ــت بگذارن ــاعت وق ــه س ــا س دو ی

در انتهــای آن ســوی طیــف ، ایــاالت متحــد فقــط بــرای 

ــار داشــت  حقــوق مالکیــت معنــوی ، ده هــا نفــر را در اختی

و بــا همــه اینهــا شــاگرد ســابقم میگفــت کــه کشــورش خــوش 

ــرا بیــش از بیســت کشــور در حــال  ــوده اســت ، زی شــانس ب

ــد. و  ــار ندارن ــو در اختی ــم در ژن ــر ه ــک نف ــی ی ــعه حت توس

ــد  ــاره ای ندارن ــعه چ ــال توس ــای در ح ــور ه ــیاری از کش بس

جــز آنکــه بــا یکــی دو نفــر رس کننــد. از ایــن قبیــل ماجــرا هــا 

بســیار اســت. امــا همــه ناظــر بــر ایــن اســت کــه مذاکــرات 

تجــاری بیــن املللــی تــا حــد زیــادی یکجانبــه اســت. اینگونــه 

مذاکــرات جنگــی اســت کــه در آن برخــی بــا تپانچــه میگرفتند 

ــد.«« ــی دســت میزنن ــاران هوای ــه مبب ، حــال آنکــه دیگــران ب

ــان  ــکار بی ــاب نیکــوکاران ناب ــن بخــش از کت ــت انتخــاب ای عل

ایــن مطلــب بــود کــه هامنطــور کــه در میــدان جنــگ نظامــی 

ــاز هــای کارآزمــوده موجــب شکســت بــرای کشــور  نبــود رسب

ــف )در  ــوم مختل ــن عل ــود متخصصی ــت ، نب ــر اس ــف ت ضعی

مثــال بــاال متخصصیــن اقتصــاد( موجــب عقــب ماندگــی هــر 

ــا از  ــی م ــع تحصیل ــود. مقط ــه میش ــوزه مربوط ــور در ح کش

مدرســه عبــور کــرده بنابرایــن افــق دیــد مــا هــم بایــد متناســب 

بــا ایــن عبــور تغییــر کنــد. جنــگ اســت دوســت عزیــز، و در 

ایــن جنــگ نامحســوس علمــی شــاید هــر چنــد ماننــد جنــگ 

ــه  ــن اینک ــرق بی ــه ف ــا چ ــم ام ــار نبینی ــون و انفج ــی خ نظام
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ــر آن  ــنگی! اگ ــر و گرس ــا از فق ــید ی ــیر بکش ــا شمش ــردی را ب ف

دانشــجوی مهندســی علــم پــل ســازی را در کشــور بومــی ســازی 

ــغ  ــدان خــود دری ــم لقمــه غــذا را از دهــان فرزن ــد مجبوری نکن

کنیــم و بــه شــکم فــان رشکــت خارجــی ســد ســازی بدهیــم تــا 

برایــامن پــل بســازد. اگــر محققیــن حیطــه هــای مختلــف علــوم 

ــاروری را بومــی ســازی منیکردنــد شــاید مــا  پزشــکی درمــان ناب

کــامکان ماننــد قبــل از انقــاب بــا هزینــه هــای گــزاف مجبــور 

بودیــم تــا هــم میهنامنــان را بــه خــارج بفرســتیم) حتــام همیــن 

اول کاری کتــاب داســتان رویانــا و نحــوه شــکل گیــری موسســه 

ــه  ــادی رو مطالع ــای بنی ــلول ه ــوم س ــاز عل ــی س ــان و بوم روی

ــه طــور  ــر ب ــاید اگ ــا!!!( ش ــام التامس ــا خواهشــا حت ــد. لطف کنی

ــتیم  ــه ای را داش ــامران پروان ــامن بی ــاخت پانس ــم س ــل عل کام

ــد و... ــس میش ــا خی ــادران م ــری از م ــداد کم ــای تع ــه ه گون

گاهــی زمیــن مناســب داریــم امــا درختــان کافــی کاشــته نشــده 

کــه محصــوالت فــراوان برداشــت کنیــم و گاهــی زمیــن کــم یــا 

ــران  ــدارد ای ــت ن ــت درخ ــکان کاش ــن ام ــت بنابرای ــی اس بیابان

ــیاری از  ــوع اول و بس ــه دارد از ن ــی ک ــیل های ــا پتانس ــز ب عزی

کشــور هــا ماننــد قطــر و لبنــان و امــارات و... از نــوع دوم 

ــوان نظــام  ــا عن ــی ب ــل سلســله مباحث اســت) از ســه شــامره قب

بیــن امللــل در حــال انتشــار اســت کــه میتوانیــد از طریــق 

ــد(. ــه کنی ــات بیشــر مطالع ــرای کســب اطاع ــه ب ــال نرشی کان

هــای  ظرفیــت  بــا  ایــران  ماننــد  کشــوری  دانشــجویان 

ــاره  ــه ق ــی س ــل تاق ــوری در مح ــود ،کش ــوص خ ــم مخص عظی

مهــم جهــان و محلــی بــرای دســت انــدازی قــدرت هــای 

بــزرگ جهانــی منیتوانــد ســطح فکــر و افــق دیــدش ماننــد 

ــش  ــوی ارباب ــان گ ــه قرب ــک بل ــور کوچ ــان کش ــجویان ف دانش

ــد  ــی دارد و بای ــردی و جهان ــدی راه ــه دی ــاز ب ــه نی ــد بلک باش

ــه  ــرای ب ــود ب ــته خ ــای رش ــت ه ــام ظرفی ــدور از مت ــی املق حت

روزرســانی سیســتم علمــی کشــور و غنــای بیــش از پیــش آن ...

پنــج ســال از ورود بــه دانشــگاه بــا لبانــی خنــدان و چشــامنی 

ام  خالــی  دســتان  خــدا  شــکر  حــاال  امــا  میگــذرد  گریــان 

برخــاف پنــج ســال قبــل بســیار توامنندتــر شــده.. پرتــوان بــرای 

خدمــت بیشــر بــه دیــن مبیــن و میهــن و بنــدگان خــدا...

و من الله توفیق
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روزی روزگاری در دانشگاه
علوم پزشکی گلستان

راستشــو بخوایــن هــم خوشــحال و هــم ناراحت بودم.خوشــحال 

بــه خاطــر اینکــه باالخــره کنکــور لعنتــی متــوم شــد و ناراحــت  

بــه خاطــر اینکــه نتونســتم ساری)شــهر خــودم( قبــول شــم. بــرام 

ــوش تصــور  ــدم رو ت ــود دانشــگاهی کــه خــودم و آین ســخت ب

میکــردم قبــول نشــم و بــه  130 کیلومــر آنطــرف تــر بــه شــهری 

ــال از  ــام و 7 س ــتم بی ــاش نداش ــنایی باه ــچ آش ــا هی ــه تقریب ک

زندگیــم رو اونجــا بگذرونــم. قبــل ازینکــه بــرای ثبــت نــام بیــام 

ــر  ــر از هــم شــهری هــام و ۱ نف ــد نف ــدم چن ــو دی ــار گرفتم آم

هــم مدرســه ایــم گــرگان قبــول شــده.این یکــم بــار غربتــو بــرام 

کــم میکــرد. اولیــن بــار وقتــی بــا خانــواده از در ۲ دانشــگاه وارد 

شــدیم  اول دانشــکده پرســتاریو دیــدم بــا خــودم گفتــم ایــول... 

ــی  ــد خیل ــکیش بای ــه پزش ــتاریه دیگ ــکده پرس ــن دانش ــه ای اگ

خــوش ســاخت تــر و تــر و متیــز تــر باشــه)زهی خیــال باطــل(و 

در عیــن نابــاوری بــا مخروبــه ای بــه نــام ســاختامن دانشــکده 

پزشــکی روبــرو شــدم .جــو تنهایــی و دوری از خانــواره یــه 

طــرف و ســاختامن بــی روح دانشــکده از  طــرف دیگــه باعــث 

شــد دپــرس تــر شــم . روز اول یادمــه بــرای ثبــت نــام و گرفــن 

کارت دانشــجویی و خوابــگاه کلــی دویدیــم  ودر آخرهــم بعــد 

از خداحافظــی بــا پــدر و ناراحتــی هــای مــادر و بیخیالــی 

بــرادر) چــون خــودش ۵ ســال دانشــجو بــود و دوری از خانــواده 

کامــا بــراش عــادی بــود( وارد خوابــگاه شــدم حــاال دیگــه فقــط 

ناراحتــی نبــود تــه دمل خــوش حــال بــودم کــه یــه چالــش جدیــد 

و یــه زندگــی مجــردی رشوع میشــه .خاصــه عملکــردم تــو چنــد 

ــه   ــدن و ب ــح و درس نخون ــط دور دور و تفری ــی فق ــرم ابتدای ت

ــا انتخــاب هــای   ــا درس ی ــد ت ــادن چن ــال اون متاســفانه افت دنب

احساســی تــو مواقــع حســاس زندگــی بــه دلیــل بــی تجربگیــم 

بــود و بعــدش هــم خوشــبختانه و بــه اعتقــاد خــودم لطــف و نظــر 

ــا اشــتباهاتم رو  ــد ت ــه کمــک کردن ــرادی ک ــا اف خــدا و آشــنایی ب

جــران کنــم و کمــی هدفمنــد تــر بــه زندگــی نــگاه کنــم. میدونــی 

ــاده،  ــرات نیفت ــه... میخوام بگــم فکــر نکــن اتفاقــی ب منظــورم چی

اینکــه وارد دانشــگاه شــدی بزرگریــن اتفــاق زندگیتــه چــون اینجــا 

ــه معنــای واقعــی کلمــه مســتقل میشــی مخصوصــا اگــه  دیگــه ب

بومــی نباشــی.من بــا اینکــه چنــد ســال اول آخــر هفتــه هــا رفــت 

ــمت  ــان قس ــواده همچن ــه خان ــود اینک ــا وج ــردم و ب ــد میک و آم

ــم بگــم  ــت میتون ــه جرئ ــی ب ــود ول ــم ب ــذار زندگی ــی و تاثیرگ اصل

محیــط خوابــگاه و دوســتایی کــه داشــتم مســیر زندگیمــو عــوض 

کردنــد. طــرز فکــر و عقایــد، نــوع شــادی و دورهمــی هــا، نــوع 

ــی  ــه مســائل زندگی،مســائل سیاســی،اجتامعی، فرهنگ نگاهــت ب

ــه  ــزای دیگ ــی چی ــتی و خیل ــا داش ــه قب ــی ک ــادت های ــی ع حت

ــه در  ــا میتون ــه اینه ــم نکردی،هم ــر ه ــون فک ــاال بهش ــا ح ــه ت ک

ــر  ــتخوش تغیی ــگاه دس ــط خواب ــا محی ــگاه مخصوص ــط دانش محی

بشــه.گفتم مخصوصــا خوابــگاه چــون بجــه هایــی کــه خوابگاهــی 

هســتند بــه دلیــل جــو رفاقــت گونــه و اینکــه کل روز رو بــا 

هــم میگذرونــن از هــم تاثیــر بســیار زیــادی میگیرنــد بــه خاطــر 

همیــن بــه نظــرم انتخــاب دوســت و مخصوصــا هــم اتاقــی خــوب 

ــت  ــا دق ــد ب ــه بای ــه ک ــی از کارهایی ــت یک ــه تفکرات ــک ب و نزدی

ــرم  ــد ت ــداد و چن ــرای خــود مــن رخ ن ــه ب ــی ک انجــام بشــه اتفاق

اول گیــج و رسدرگــم و بــی هــدف بــودم. خاصــه اینکــه ازونجایــی 

ــو  ــو ام ت ــا اتفاقــی نیســت حضــور ت ــن دنی ــو ای ــز ت ــچ چی کــه هی

ایــن دانشــگاه اتفاقــی نیســت حتــام یــه حکمتــی توشــه کــه اینجــا 

قبــول شــدی پــس ســعی کــن از دوران دانشــجوییت لــذت بــری  

و امیــدوارم مثــل مــن آخــرش کــه رســید از ایــن چنــد ســالی کــه 

ــدا رو  ــی و خ ــاد کن ــی ی ــی و خوش ــه خوب ــت  ب ــرت گذش از عم

شــکر کنــی کــه تــورو بــا افــرادی آشــنا کــرد کــه مســیر زندگیــت 

ــاد دادنــد. ــو بهــت ی رو عــوض کــردن و راه درســت زندگــی کردن

اللهم عجل لولیک الفرج

فرنام سلیمانی
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سیکل معیوب خوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از همــون اول کــه وارد خوابــگاه شــدم مســئله خــواب یکــی 

از دغدغــه هــای اساســیم بــود. اینکــه بتونــم زود بخوابــم 

زندگــی  ســبک  یــه  داشــن  کل  بــه طــور  و  بیدارشــم  زود   ،

ــه  ــی داره ک ــامل بعدهای ــی س ــبک زندگ ــن س ــود ای ــه خ ــامل )ک س

االن زیــاد در مــوردش صحبــت منیکنــم. ( بــرام  مهــم بــود.

دوســت داشــتم ســاعتای ۱۱_ ۱۲ شــب بخوابــم و صبــح زودتــر 

بــرای منــاز و ســحر بیدارشــم . و یــه گام در کارهایــم جلــو باشــم 

)کا جملــه ســحر خیــز بــاش تــا کام روا شــوی مد نظرم بــود( البته 

قبــل دانشــگاه هــم آدمــی نبــودم کــه شــب بیــدار مبونــم و درس 

بخونــم  و معمــوال زود مــی خوابیــدم. امــا از اونجایــی کــه محیط 

دانشــگاه یــه محیــط بزرگــری بــود  و دیگــه پــدر و مــادر کنــارم 

نبودنــد تــا بــرام بهریــن هــا رو فراهــم کننــد )خــواب بــه موقــع 

، غــدای مــورد عاقــه و......( و قــرار بــود بــا یکــرسی دانشــجویان 

از شــهرهای متفــاوت و بــا اخــاق متفــاوت تــوی خوابــگاه همــراه 

باشــم، ســخت بــود کــه رشایطــی بــرای زود خوابیــدن و زود بیــدار 

شــدن پیــدا کنــم. رشایطــی مثــل اتــاق ۶ نفــره بــا ابعــاد ۳۰ مــر 

بگیــر ) اتاقــی کــه ۶ نفــر آدم اونجــا رفــت و آمــد و گفتگــو 

میکردنــد ( تــا شــوخی هــا و شــب چراغانــی هــای دوســتان کــه 

ســاعت ده شــب بــه بعــد رشوع میشــد و تــازه گل مــی کــرد و ...

خاصــه بــا همــه ایــن مســایل روی تصمیمــم مصمــم بــودم کــه 

بایــد زود بخوابــم و زود بیــدار بشــم. و موفــق شــدم کــه بــه طور 

معمــول ایــن ســیکل رو حفــط کنــم.)و ایــن تصمیــم رو تــا االن که 

تــرم ۱۱ هســتم ادامــه دادم چــون خوبــی هــای فراوانــی داره .(

یادمــه کــه شــب هایــی بــود کــه تــا میخواســتم بخوابــم یهــو 

ــدند و   ــی ش ــاق م ــده وارد ات ــون ناخون ــا مهم ــدی چهارت میدی

رشوع بــه صحبــت و خاطــره گویــی میکردنــد یــا حتــی نصــف 

ــد و ... شــبی کشــتی میگرفتن

یــا بچــه هــای اتــاق بغلــی نصــف شــبی فــاز میگرفتنــد و رس و 

صــدا میکردنــد و خــواب از رسم میپریــد و بــه نشــانه اعــراض 

مشــت بــه دیوارشــون میــزدم کــه آقــا ســاکت باشــید،خوابیم...

ولــی خداروشــکر همــه چــی  مزاحــم زود خوابیــدن نبــود.

از اونطــرف هــم اتاقــی هــای فهیــم و بــا شــعور  نصیبــم 

شــده بــود کــه رس موضوعــات مختلفــی تفاهــم داشــتیم.

 یکــی از موضوعــات بحــث همیــن خــواب بــود تعهــد کردیــم 

کــه رس خــواب همدیگــه حســاس باشــیم و از ســاعت ۱۲ تــا ۱ 

بــا اینکــه المــپ هــا روشــنه ولــی ســاکت باشــیم تــا هرکســی 

خواســت بخوابــه و هرکــی خواســت درس بخونــه و از ســاعت 

ــم. ــی کردی ــوش م ــا رو خام ــراغ ه ــم کل چ ــد ه ــه بع ــک ب ی

مــن تــوی ایــن فاصلــه ۱۲ تــا ۱ بــرای اینکــه نــور المــپ 

اذیتــم نکنــه چشــم بنــد یــا هرچیــزی بــه دســتم میومــد 
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بخوابــم.و  راحــت  بتونــم  تــا  میذاشــتم  چشــمهام  روی 

میخوابیــدم. ســیکل  ایــن  بــا  مــن  معمــول  طــور  بــه 

امــا شــب هایــی بــود کــه بعد ظهــرش زیــاد خوابیــده بودم یا شــب 

امتحــان بــود یــا اتــاق پاتــوق مهمــون ناخونــده میشــد اونوقــت تــا 

پاســی از شــب منیشــد خوابیــد و تا ســاعت  ۲ ،۳ یا ۴ بیــدار بودیم.

 و ایــن بــی خوابــی روز بعــد خودشــو نشــون میــداد .صبــح 

بــه ســختی بــرای رفــن بــه دانشــکده یــا بیامرســتان بیــدار 

علــت  بــه  بیامرســتان  بخــش  یــا  کاس  رس  و  شــدیم   مــی 

بودیــم. منــگ  و  گیــج  و  خســته  و  کســل   ، خــواب  کمبــود 

البتــه چــون روال معمــول مــن زود خوابیــدن بــود و رس ایــن 

ــی  ــی نداشــتم ول ــاد مشــکل کــم خواب موضــوع ارصار داشــتم  زی

ــت مــی شــدم  ــدم حقیقــت اذی ــر میخوابی ــه دی ــی ک اون روز های

و پشــت دســتمو داغ میکــردم کــه شــب بعــدی زود بخوابــم. 

ــاس  ــوع حس ــن موض ــه رس ای ــد ک ــا بودن ــه ه ــی از بچ ــا بعض ام

نبــودن  و یــا اگــر هــم حســاس بودنــد هــم اتاقــی هایــی 

داشــتند کــه منیشــد زود بخوابنــد بــه همیــن خاطــر ایــن دوســتان 

ــدار باشــند و بعــد صبــح  ــا نصــف شــب بی ــود ت ــن ب روالشــون ای

بــه علــت کمبــود خــواب بازدهــی کافــی رو نداشــته باشــند.

ــر ایــن بــود کــه ایــن ســبک از زندگــی روال عــادی بچــه هــا  بدت

شــده بــود و روی ســیکل معیوبــی افتــاده بودنــد کــه شــب دیــر 

میخوابیــدن و صبــح رس کاس یــا بیامرســتان گیــج و خســته بودنــد 

و گاهــی هــم رس کاس میخوابیدنــد و بعــداز ظهــر بــرای جــران 

کمبــود خــواب دیشــب زیــاد میخوابیدنــد و شــبش تــا دیــر وقــت 

منــی تونســتند بخوابنــد و ایــن ســیکل معیــوب همینجــور ادامــه 

داشــت. خاصــه ایــن خــواب  بــرای بچــه هــا معضلــی بــود و بنــا 

دیــدم چــون خــواب خــوب اثــر بســیار خوبــی در دیگر بخــش های 

زندگــی )خلــق و درس و.....( و بــی خوابــی مشــکات فراوانــی دارد 

ــه  ــز ب ــتان عزی ــام دوس ــا ش ــجویی رو ب ــل دوران دانش ــن معض ای

اشــراک بــذارم خصوصــا اگــه خوابگاهــی باشــین . تا بتونیــم خواب 

خودمــون و مهمــر از آن ســبک زندگیمونــو درســت کنیــم و زندگی 

ــد  ــوام چن ــر میخ ــیم. در آخ ــته باش ــی داش ــد و پیرشفت ــه رش رو ب

ــه خدمــت شــام عــارض بشــم امیــدوارم بدردتــون بخــوره ــا نکت ت

اول اینکــه اگــه مــا خودمــون تصمیــم و اراده ی جــدی بــرای 

نداشــته  موقــع  بــه  خــواب  و  ســامل  زندگــی  ســبک  داشــن 

ــه. ــون باش ــوع دغدغم ــن موض ــد ای ــداره. بای ــده ای ن ــیم فای باش

نکته دوم  که فوق العاده مهمه.

 انتخاب هم اتاقی با ادب و فهیم  خصوصا توی زندگی خوابگاهی 

اســت چــون مســئله خــواب فقــط یــک موضوع اســت، بحــث های 

دیگــری از جملــه نظافــت اتــاق، احــرام بــه همدیگــه ، تفریحــات 

ــذاره. ــر گ ــی بشــدت تاثی ــه هــم اتاق خــوب و ســامل و ...اســت ک

نکته دیگه

ــت  ــرای نظاف ــون  ب ــا ت ــی ه ــم اتاق ــا ه ــی ب ــی خوابگاه در زندگ

پایبنــد باشــید. بــه آنهــا  ، خــواب و... تعهداتــی بگذاریــد و 

و نکته آخر

نبایــد  نیفتیــم بعدظهــر  تــوی ســیکل معیــوب  اینکــه  بــرای 

رفــع  ســاعت جهــت  یــک  انــدازه  و  حــد  در  خوابیــد  زیــاد 

ــم. ــه کارهامــون بپردازی ــدار شــیم و ب ــه بعــدش بی خســتگی کافی

امیدوارم بدردتون خورده باشه
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باالخــره یــک اظهــار فضلــی هــم بکنــم راجــع بــه 

امــر مهــم و پــر اهمیــت پژوهــش و تحقیقــات، البتــه 

اون کــه مهمــه واقعــا و واقعــا نیــاز کشــورمون باشــه، 

همیــن بیــامری هــای عفونــی، TB ، تصادفــات جــاده 

ای، مســائل قلبــی و عروقــی، کــه عــاوه بــا رسطــان هــا 

ــر  ــرگ و می ــی م ــل اصل ــه عوام ــی میش ــون بزن جمعش

ایرانــی هــا تــوی همیــن چنــد ســال اخیــر.

ــن  ــی همی ــات پژوهش ــن مج ــرو ببی ــا ب ــاال انصاف و ح

ــاز  ــا نی ــت؟ واقع ــه چیاس ــع ب ــون راج ــگاه خودم دانش

ــی  ــائل اصل ــت و مس ــن؟ اولوی ــال میکن ــور رو دنب کش

ــت؟ ــور کدوماس کش

بازیچــه ی چنــد تــا اســتاد و فــان وزرات خونــه نشــید، 

امــر تحقیقــات مهمــه، بســنجید و از باالتــر نــگاه کنیــد، 

همین

دیگــه ۲۰ ســالی هســت کــه از خــدا عمــر گرفتــم، اولــش 

ــم  ــد، گفت ــاورم نش ــی ب ــن، ول ــم گف ــه من ــرا ب ــرم باالت ت

ــه ــرام بیفت ــن اتفاقــی ب ــه چنی محال

ــک  ــرم ی ــت ت ــچ وق ــاد، هی ــاق افت ــدم اتف ــد، ب ــی ش ول

ــید ــق نش عاش

ببین با تو ام، آره، نگی بعدا نگفتم

ــته  ــن نوش ــدا ای ــت، بع ــوی روح ــه ت ــی مون ــش م زخم

ــس  ــده، پ ــر ش ــه دی ــی ک ــی بین ــه، م ــی افت ــادت م ام ی

ــن ــع ک ــتو جم حواس

به   قلـــــــــــــــــــــــم  فانوس یاران

ــوالت  ــا تح ــه، ام ــدا تحوالت ــگاه مب ــا دانش ــام واقع س

ــی، ــم منف ــت ان و ه ــم مثب ه

خودتــو بعــد ده ســال تصــور کــن، چجــور آدمــی 

ــی. ــبیهش کن ــو ش ــن، خودت ــاش ک ــتی. از االن ت هس

حــاال نکتــه اش اینجاســت کــه ده ســال بعــد تــو 

ســیگار مــی کشــه؟ مــاری جوانــا چطــور؟ 

احتــامال نــه، پــس دقــت کــن، خودتــو درگیــر حواشــی 

نکن.حتــی اگــه دوســتات بهــت پیشــنهاد دادن، یــادت 

ــیدن  ــک رس ــودت ی ــد خ ــال بع ــه ده س ــو ب ــه ت باش

بدهــکاری!
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ــم  ــام به ــدم، باب ــول ش ــگاه قب ــی دانش ــن وقت ــام م س

گفــت، ببیــن پــرس میــری دانشــگاه رفتــی، ســمت دوتــا 

ــرو، یکــی دخــر، یکــی بســیج ــورد ن م

و چــه کنــم کــه دســت رسنوشــت و ایــن حرفــا و خاصــه 

ــی  ــه جای ــی ب ــد از اول ــم، هــر چن ــا رفت ســمت هــر دوت

ــن شــد کــه نشــد کــه بشــه،  نرســیدیم و خاصــه اش ای

امــا دومــی رو خــدا رو شــکر، هــم رفیقــای خوبــی پیــدا 

کــردم، هــم نگاهــم بــه زندگــی خــودم ایــن قــدری تغییــر 

ــور  ــودم متص ــرای خ ــه رو ب ــده دیگ ــک آین ــه ی ــرد ک ک

بشــم، دانشــگاه شــد مبــدا تحــومل و جــوری کــه براتــون 

وصیــت کنــم، اگــه تــوی دانشــگاه ســمت یــه جــا بگــم 

بریــد فقــط بســیج دانشــجویی باشــه.
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ــه دردشــون  ــه بشــه و هــم ب ــم کــه هــم انتقــال تجرب ــورود حرفــی بزن ــه بچــه هــای جدیدال اینکــه بخــوام ب

ــال  ــد س ــن چن ــول ای ــا در ط ــه م ــی ک ــگاه های ــا ن ــت و گاه ــاوت هس ــیار متف ــرد بس ــه ف ــته ب ــوره ، بس بخ

دانشــجویی داشــتیم ممکــن هســت مــورد پذیــرش و مقبولیــت عــده ای قــرار نگیــره، البتــه همــون طــور کــه 

ممکنــه عــده ای هــم اســتفاده کننــد. ولــی اگــر بخــوام بــه صــورت عمومــی حرفــی بزنــم بــه نظــرم چیــزی کــه 

از همــه مهــم تــر هســت و واقعــا نیــاز جــدی آن حــس میشــود ، مخصوصــا در ابتــدای کار ، هــدف گــذاری 

درســت و منطقــی هســت. چــون در غیــر ایــن صــورت متــام تــاش هــای یــک انســان و دســت و پــا زدن هــا 

و ســختی کشــیدن هــا و هــر انچــه کــه بــه نوعــی بــرای ان زنــده ســت و زندگــی مــی کنــد کــه بــه وســیله ی 

هــدف معنــا میپذیــرد ، مفهومــی نــدارد و البتــه از طــرف دیگــر یــک هــدف بایــد بــر ایــن اســاس باشــد کــه 

ارزش عمــر ادمــی و متــام مشــکاتی کــه اون بــا ان هــا مواجــه مــی کنــد را داشــته باشــد و انســان از وقتــش 

کــه بــرای ان هــدف خــرج مــی کنــد »هیچــی« عایــدش نشــود...

همچنیــن ایــن هــدف بایــد بــا هــامن معیــار هــا و هنجــار هایــی کــه خــود او قبــول دارد تطابــق داشــته باشــد 

وگرنــه رشوع نکــرده راه را بــه بیراهــه میــرود و ایــن هــدف قابــل بســط مــی باشــد ، یعنــی فــردی مــی توانــد 

هدفــی انســانی و واال را انتخــاب کنــد و فــردی دیگــر همیــن کــه تصمیــم بگیــرد وقــت خــود را تلــف نکنــد 

خــود نیــز یــک هــدف گــذاری انجــام داده ســت. و بــی شــک هــر چــه هــدف خدایــی تــر و الهــی تــر مطمئنــا 

ارزشــمند تــر اســت. چــون ایــن هــدف اســت کــه راه را مشــخص مــی کنــد و حتــی بــر شــدت حرکــت موثــر 

اســت...
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ســام. همــه مــا تــا قبــل از ورود بــه دانشــگاه، يــک هــدف مشــخص داشــتیم کــه برایــش واقعــا مــی جنگیدیــم و دقیقــا میدونســتیم 

ــی بســتیم  ــه راحت ــت ب ــه چیزهــا اکــرا کــم ارزشــن و چشــم مــون رو روی بســیاری چیزهــای کــم اهمی ــر از اون هــدف، بقی غی

و نهایتــا بــه هــدف زیبامــون رســیدیم. امــا االن بــا ورود بــه دانشــگاه، بــه محیــط جدیــدی بــا رشایــط جدیــد وارد شــدید، ایــن 

چیزهایــی کــه االن مــی گویــم، ۲ ســال طــول کشــید تــا دریابــم، امــا آن اندکــی را کــه ممکــن اســت در ایــن چنــد ســطر بــه شــام 

مــی گویــم.

هــر دانشــجو بــه محــض ورود بــه دانشــگاه بــا هــزار جــور کانــون و انجمــن علمــی و کمیتــه و مرکــز تحقیقــات و املپیادهــا در 

دانشــگاه مواجــه مــی شــود و ســوال اینجاســت کــه در دانشــگاه بایــد بــرای چــه چیــزی بجنگــم؟

مــن ســال ۳ پزشــکی هســتم امــا کــم کــم مــی توانــم بگویــم بــه تازگــی احســاس مــی کنــم پاســخ خــودم بــه ایــن ســوال را کــه 

کامــا شــخصی اســت، یافتــه ام:

ــن ورودی هــای  ــرم در بی ــدل هــای هــر ت ــن مع ــا جــزو برتری ــود ببخشــم ت ــد بهب ــرات بای ــزی ام را در کســب من ــه ری اول. برنام

ــام داده باشــم. ــته ام هســت رو انج ــی در رش ــزاری از قبول ــا شــکر گ ــه واقع ــا اونچ ــان بشــوم ت خودم

دوم. خوشــم مــی آیــد در حیطــه پژوهــش و مقــاالت کار کنــم و در آینــده نــه چنــدان دور بــا یکــی ازمراکــز تحقیقــات دانشــگاه 

از طريــق مراجعــه حضــوری، ارتبــاط موثــر بگیــرم.

ســوم. بــرای امتیــازات اســتعداد هــای درخشــان و... کــه در رزومــه مؤثــر اســت-آیین نامــه اش در ســایت دانشــگاه بــه طــور کامــل 

و مفصــل هســت- و بــرای خــودم، فعــا در يکــي از کانــون هــای فرهنگــی دانشــگاه عضــو شــدم و فعالیــت دارم.

چهــارم. کا از مســابقه خوشــم مــی آیــد و در مســابقه هــای فرهنگــی- هــرنی- ورزشــی وزارت بهداشــت رشکــت مــی کنــم و مقــام 

هایــی هــم توانســتم کســب کنــم.

پنجم. احساس می کنم به حیطه مدیریت در نظام سامت عاقه دارم و متایل دارم در املپیاد علمی مربوطه رشکت کنم.

نویسنده: » م . ر«
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بــه نظــر مــن مهــم تریــن چیــزی کــه یــک جدیــد الــورود کــه حتــام حداقــل یــک ســال اخیــرش رو بــدون دغدغــه 

فقــط بــرای کنکــور گذاشــته و ارتباطــی بــا جهــان بیــرون بــه صــورت واقعــی نداشــته ایــن اســت کــه خــودش رو 

بــرای یــک روبرویــی ناگهانــی بــا حجــم زیــادی از افــکار و ایــده هــای جدیــد روبــرو کنــه...

یــادم میــاد روز اول دانشــگاه ، مــن و یکــی از بچــه هــا در همــون اول کار ، در اردوی توجیهــی جدیــد الــورود هــا 

، در همــه ی کانــون هــا و انجمــن هــا و تشــکل هــا اســم نوشــتیم و در همــه هــم تقریبــا کار کردیــم و مشــغول 

بودیــم و تــا اومدیــم بفهمیــم دانشــجویی چیــه ، دو تــرم مــا از بیــن رفــت.

از طرفــی یــک مســئله اینــه حتــی وقتــی هدفمــون رو مشــخص کردیــم و بســیج دانشــجویی رو انتخــاب کــردم و 

اومدیــم برنامــه ریــزی کردیــم کــه یــک رسی برنامــه هــا اجــرا کنیــم بــاز هــم از یــک عــدم هامهنگــی و یــک مــدل 

گمشــدگی در دغدغــه هــای مختلــف و ایــده هــا و برنامــه هــا روبــرو شــدم.

مثــا گاهــی پیــش میومــد کــه همزمــان بــرای برنامــه ی ســالگرد شــهید برنامــه ریــزی مــی کردیــم و در عیــن حــال 

بایــد درس مــی خوندیــم چــون امتحــان داشــتیم ولــی موقــع درس خونــدن ایــده بــرا برنامــه بــه ذهــن ام میومــد 

و موقــع کار کــردن اســرس درس نخونــدن و در نهایــت نــه میتونســتم درس رو درســت بخونــم نــه اون برنامــه رو 

کامــل و درســت انجــام بــدم.

و بــه نظــرم چیــزی کــه الزمــه اینــه هــر فــرد بایــد مشــخص کنــه هدفــش در یــک مقطــع چیــه و متــام صفــر تــا صــد 

مترکــزش رو اون بــذاره... و همیــن کل کار رو حــل مــی کنــه...

ــه  ــچ کاری هــم ب ــاف لحظــات میشــه و در اخــر هی ــه فقــط باعــث ات ــدون نتیجــه و برنام مشــغولیت فکــری ب

نتیجــه ای کــه بایــد میرســید ، منیرســه. و بــه نظــرم هــر کســی کــه بتونــه در لحظــه اگــر کاری رو انجــام میــده فکــر 

و ذکــرش همــون کار باشــه ، بــدون شــک موفــق تــره و بهریــن اســتفاده رو از لحظاتــش خواهــد داشــت.

و البته به دست اوردن این مهارت سخته ولی خب الزمه...

نویسنده: فارغ التحصیل رشته پزشکی ورودی سال 91

بــا ســام خدمــت شــام ورودی عزیــز ۱۴۰۰، از طــرف یــک ورودی ۹۲ خدمتتــون خــدا قــوت عــرض 

میکنــم و ورودتــون رو تریــک میگــم.

ــا وصیــت دارم خدمتتــون، اینــی کــه میگــن وصیــت یعنــی واقعــا ایــن ۸ ســال تجربــه اســت  دو ت

دارم میگــم خدمــت شــام، 

اولــی اینکــه حتــام بدونیــد و آگاه باشــید کــه دوســتان شــام روی شــام تاثیــر قطعــی دارن، پــس یکــم 

فکــر کنیــن، مــن بــا بهریــن دوســتانم تــوی ســال ۹۲ آشــنا شــدم،

دومــی اینکــه کــه بــا محیــط دانشــگاه کــه آشــنا بشــید، دو تــا شــهید گمنــام داخــل محوطــه هســن 

کــه قلــب دانشــگاه اونجاســت، انصافــا شــهدا بــه گردمنــون حــق دارن، منیگــم درس بخونیــن، چــون 

باالخــره مجبــور میشــین میخونیــن، ولــی خواهشــا حواســتون بــه دو تــا شــهید گمنــام دانشــگاهمون 

باشــه، آخــه خانــواده اشــون همیــن مــن و شــام ، بچــه هــای دانشــگاهیم.

مصطفی زارع دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
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پنـــــــــــــــــج خاطره
محمد رضا یازرلو 

فارغ التحصیل رشته پرستاری 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

روزی بــا بچــه هــا در حــال گشــت و گــذار تــو شــهر بودیــم کــه یکــی 

از بچــه هــا گفــت بریــم امبیــوه ای بــر بــدن بزنیــم و مــا هــم رفتیــم 

یــه امبیــوه  فروشــی کنــار میــدون...

همه هم با هم هامهنگ کرده بودند اب هویج سفارش بدن...

ولی خب من گفتم من شیرموز می خورم.

ســفارش هــا اومــد و بچــه هــا رسیــع اب هویــج هاشــون رو خــوردن 

و یکــی بــه بهانــه گوشــی و یکــی بــه بهانــه ی اینکــه اخ دمل و اینــا و 

یکــی دیگــه...

ــچ  ــدم هی ــز دی ــتم رو می ــردم و گذاش ــوم ک ــوز رو مت ــیر م ــن ش ــا م ت

ــن... ــدوم نیس ک

منم تو جیبم نه کارت نه پولی بود...

خالی خالی...

البتــه یکــی از بچــه هــا مــا رو دعــوت کــرده بــود و خــب منــم خالــی 

بــودم کا...

هیچــی دیگــه مــن نشســته بــودم و کاســه ی چــه کنــم چــه کنــم بــه 

دســت صاحــب امبیــوه فروشــی هــم زیــر چشــمی منــو میپاییــد...

البتــه اینکــه شــب هــم بــود و دیــر وقــت بــه نفــوذ نگاهــش بیشــر 

اضافــه مــی کــرد...

رفتم جلو با یه حالت مترضعانه گفتم

اقا ببخشید من تو جیبم هیچی نیست...

گفــت خــب تــو جیبــت هیچــی نیســت بــرا چــی اومــدی چــار نفــر 

دیگــه هــم اوردی؟

گفتم واال داستان یه چیز دیگه بود

محکــم گفــت یــه چیــز دیگــه بــود بــه مــن ربطــی نــداره یــا همیــن 

االن پولشــو میــدی یــا اینقــدر میزمنــت کــه حســامبون صــاف شــه...

دیــدم قضیــه جــدی شــد منــم بــا یــه لحــن بغــض الــودی اومــدم یــه 

چیــزی بگــم...

یک هو لبخند گرمی زد و گفت

اشکال نداره فهمیدم دوستات حرکت زدند...

امشب مهمون منی...

ــردای اون روز  ــردم و ف ــذت ب ــده ل ــن بن ــورد ای ــی از برخ ــم خیل من

ــوه  ــه امبی ــا اخــر دانشــجویی ب ــع بدهــی ام رو صــاف کــردم و ت رسی

ــردم... ــا می ــا رو اونج ــه ه ــزدم و بچ ــروش رس می ف

از اصــول حرفــه ای اعــراف گرفــن در خوابــگاه ایــن بــود کــه 

ــا و فراگیــری  معمــوال اخــر هفتــه هــا قبــل ایــن داســتان کرون

عمیــق فضــای مجــازی رفــت و امــد هــا بین اتــاق ها زیــاد بود ، 

خیلــی از بچــه هــا جمــع میشــدند و مثــا از یه بنــده خدایی که 

از یکــی از هــم کاســی هــاش جــزوه گرفتــه بــود کــه احیانــا هم 

کاســی خانــم بــود اعــراف مــی گرفن کــه داســتان چیــه و اینا...

معمــوال ایــن حــرکات اخــر هفتــه هــا عملیاتــی میشــد چــون 

ــود و بیشــر هــم پنجشــنبه شــب  ــر ب ــگاه خلــوت ت هــم خواب

هــا بــود...

یــک هفتــه ای تــو خوابــگاه کــه بچــه هــا قصــد اعــراف گرفــن 

از یــک نفــر داشــن اول یــه غــذای مشــتی درســت کردنــد ایــن 

بنــده خــدا رو هــم دعــوت کردنــد و بــه زور دو ســه پرســی تــو 

حلقومــش خالــی کردنــد ، خــوب کــه غــذا رو فــرو داد دو تــا از 

بچــه هــای قــوی هیــکل اومدنــد و ایــن بنــده خــدا رو از طبقــه 

ــه  ــی دیگ ــد و هیچ ــش کردن ــس اویزون ــورت برعک ــه ص ــه ب س

ــک  ــه از کوچی ــر انچ ــم نذاشــت و ه ــا هــم ک ــن دوســت م ای

تریــن نــگاه هــم کــه نکــرده بــود رو اعــراف کــرد... 

و ایــن مدلــی بــود آتــو گرفــن هــا رشوع میشــد و مــن بعــدش 

هــم حــق الســکوت گرفــن هــا و تعــدادی معــده یــه رسی ادم 

گشــنه پــر شــدن هــا...
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ــدادی  ــب تع ــه خ ــود ک ــگاه ب ــان در خواب ــارک رمض ــاه مب م

از بچــه هــا اول منــاز میخوننــد و بعــد افطــار مــی کردنــد...

یــک روزی حــول و حــوش ۱۶ ام ماه مبارک تــو مناز خونه یکی 

از بچــه هــا بــه امــام جامعــت گفــت : حــاج اقا من یک ســوال 

دارم.)البتــه تــا االن هــم تــو مناز خونــه عین بنــده نیومده بود(

امــام جامعــت هــم از همــه جــا بــی خــر : گفــت بفرماییــد 

خواهــش مــی کنــم.

ایــن دوســت گرامــی پرســید حــاج اقــا قلیــون روزه رو باطــل 

مــی کنــه؟

ــو  ــره ت ــه می ــون دودش غلیظ ــه چ ــت بل ــم گف ــا ه ــاج اق ح

ــه ... ــل میش ــق و باط حل

ــش  ــدی رو لب ــک لبخن ــه ی ــان ی ــی همزم ــت گرام ــن دوس ای

ظاهــر شــد گفــت واال مــا تــو ایــن چنــد روز قلیــون کشــیدیم 

ولــی روزه مــون باطــل نشــد...

اون جــا بــود کــه بچــه هــای جمــع جامــه هــا دریدنــد و ایــن 

مطلــب عرفانــی رو کشــف کردنــد...

ــم و دوســتان  ــورود بودی ــع بچــه هــای جدیدال ــو جم ــه روز ت ی

چــون کیفشــون کــوک بــود ، یــه تشــت اوردن و رشوع کــردن بــه 

نواخــن و یــک ســور و بســاطی فراهــم بــود از تخمــه و اجیــل و 

نوشــابه و دلســر و اینجــور چیــزا...

بعــد دوســتان اکتفــا بــه همیــن نکــردن و کــم کــم بــدن 

رشوع  وســط  اومــدن  تعــدادی  و  کــرد  حرکــت  بــه  رشوع 

ــدن... یکــی از خــاق هــای جمــع هــم المــپ  ــه رقصی ــردن ب ک

اتــاق رو هــی خامــوش و روشــن میکــرد کــه دیگــه تنهــا 

خــا ایــن فضــا کــه نورپــردازی ش بــود رو تکمیــل کنــه...

تو همین بین بود که صدای کوبیدن مشت به در اومد... 

و خب مشخصا نگهبان خوابگاه بود...

یکــی از تــرم باالیــی هــا کــه خــب وجهــه مقبولــی هــم داشــت 

بیــن مــا بــود و بــرای اینکــه ضایــع بــازی نشــه اومــد پشــت در 

قایــم شــد... بعــد اینکــه بچــه ها قفــل در رو بــاز کــردن و نگهبان 

بــدون اینکــه داخــل بیــاد ، بــه بچــه هــا گفــت بابــا چخرتونــه ، 

شــام دانشــجویید مثا...درســته تــازه اومدیــد ولــی خــب زشــته 

اینــکار ها...اینجــا قانــون داره بایــد ســکوت خوابــگاه رو رعایــت 

کنیــد و بقیــه بچــه هــا در حــال مطالعــه هســتند یــا اســراحت 

مــی کننــد یــک مقــدار از تــرم باالیــی هاتــون یــاد بگیریــد مثــا 

مثــل اقــای فانی)اقــای فانــی در حالــی کــه پشــت در خودشــو 

قایــم کــرده بــود جلــو دهنــش رو گرفــت تا صــدا خندش نیــاد(...

تــا اســم صــدای اقــای فانــی اومــد همــه بلنــد زدنــد زیــر 

خنــده...

نگهبــان یــه اخمــی کــرد و پرســید چیــه؟ بچه هــا گفن نــه هیچی 

کامــا درســت مــی فرمایید...مــا هــم ایشــون رو میشناســیم 

خیلــی بچــه ی خوبیــه... واقعــا مــا متاســفیم مثــل ایشــون 

ــون  ــل ایش ــم مث ــی کنی ــعی م ــد س ــه بع ــن ب ــی ازی ــدیم ول نش

بشــیم... نگهبــان هــم گفــت اگــه یــک بــار دیگــه رس و صداتــون 

بیــاد ناچــارم اســمتون رو رد کنــم بــرا امــور خوابــگاه هــا...

مــا هــم گفتیــم باشــه چشــم دیگــه تکــرار منیشــه... همیــن کــه 

نگهبــان رفــت و در رو بســت یــه چنــد نفــری اون بیــن ترکیدند و 

بقیــه هــم تــا نیــم ســاعت داشــن حــق مطلــب رو ادا میکــردن...

روز هــای تــرم چهارمــی بــا یکــی از دوســتانی که تــازه با هم 

اشــنا شــده بودیــم بعــد یه بیــرون گــردی اومدیم خوابــگاه...

ــدم  ــام ش ــوردن ش ــغول خ ــن مش ــیدیم م ــه رس ــگاه ک خواب

و یــک هــو وســط خــوردن همیــن دوســت مــا زنــگ 

ــا... ــاق م ــا ات ــع بی ــت رسی ــت زاری گف ــک حال ــا ی زد و ب

ــارت  ــن دو دقیقــه پیــش کن ــا مــن همی ــم اخــه اق مــن گفت

ــب... ــورم خ ــام میخ ــودم ، االن دارم ش ب

دوباره با همون حالت گفت نه رسیع بیا اتاق ما...

منــم رسیــع خودمــو رســوندم دم در اتاقشــون ، در اتــاق رو 

کــه بــاز کــردم دیــدم چهــار نفرشــون روی تخــت ایســتادند 

همیــن کــه مــن رو دیدنــد یــه گوشــه اتــاق نزدیــک کمــد رو 

نشــون دادنــد و یــک صــدا بلند گفن موش ، مــوش ، موش ...

گفتم خب چی شده موش؟؟؟

هســت... مــوش  یــه  اونجــا  قابلمــه  اون  زیــر  گفــن 

بهشــون  ســفیه  انــدر  عاقــل  نــگاه  یــه  دیگــه  هیچــی 

انداختــم و بــا یــه دمپایــی حســاب مــوش رو رســیدم...

اونجــا بــودم کــه به اینکه بچه روســتا هســتم افتخــار کردم...
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