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الُغصــــه!حاال كه شب شده تاریك،

تو ماه را داری و ما خودمان را توی چاه هل دادیم...

و مارا همین پایین بس است كه در این سیاه شبانگاه، كورسوی نوری 

از ماه تاِب حق كه در پشِت دود و غباِر پلیِد دروغ و ریا و فریب و 

فساد به ما میرسد و چاه را روشن و راه را آشكار می سازد.

و چــاه جایــی بــرای غــربت مــاه ست...

چاه جایی برای نقل حرِف دل و تعارف جرعه ای درِد دل است.

الِقصه!در این روزگار، طناب های منفعت طلب زیادی است كه به 

سمت ما دراز می شوند كه چه بسا پوسیده اند و راِه چاه را نشان 

می دهند و ما را كلّه پا می كند در چاه،

چه دیدی كه گهگاه عاقبتی نداریم جز قهقراء.

عقل سلیم حكم میكند كه با طناب پوسیده كسی به چاه 

نرویم!ولی این تنها چاهی است كه راه صاف و هموار و 

هم چاله چوله های راه را به شام نشان می دهد.

اگر طناب ما را جز به حق خواهی و دادخواهی دیدید 

به چاه ما نیایید، اگر طناب ما را جز به راستگویی و 

راستجویی دیدید به چاه ما نیایید، اگر طناب ما را 

جز به آزادگی و سادگی دیدید به چاه ما نیایید.

طنابی كه ما سمت شام دراز كردیم متقن است 

به سان خورشید  است  ، درخشان  به سان حق 

فروزان، زخم خورده است به سان تنه درخت و 

ساده است به سان دانشجو...

ناكسین و فاسدین  طنابی است كه گهگاه مچِ 

بودنشان  به سبب مشّوق  را  همچنین ساكتین 

میگیرد و این موجب میشود كه این ریگ به كفش 

داران محرتم دل خوشی از ما نداشته كه هیچ، بل 

متنفر هم باشند.

آنقدر غریبیم تا جایی كه رییس دانشگاه علوم پزشكی 

جندی شاپور بزرگ كه اسمش را حرضت فیل هم منیكشد، 

خواستار تقدیر نشدن از نرشیه كوچك دانشجویی »چـــاه« 

در جشنواره نرشیات كشوری تیرت 10 میشود!

آزاِد  های  قلم  از  جمعی  كمك  با  كه  ای  نرشیه 

دانشجویی كه ِگرد این چاه جمع شده،موفق شد 

مقام سوم این جشنواره را به خود مزیّن كند.

چــاه جایـی بـرای غـربت مـاه ست...

ایـن جنـدی شاپـور است ...

خـــوش  آمـــدیـــد.

سپهـر  
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•   سالم خدمت همه دوستای گلم که تازه از دوران شیرین دبیرستان فارغ و 

به دوران شیرین تِر دانشگاه عازم شدید. بعد از این همه تالشی که کردید و 

سختی ای که کشیدید جا داره یه خسته نباشید جانانه بهتون بگم. توی این 

مطلب نه میخوام مثل خیلی از نوشته ها ، دانشگاهو به شیوه طنز براتون تصویر 

کنم و نه میخوام مثل بعضی از مطلبای دیگه ، روش زندگی دانشجویی رو براتون 

بگم. اینجا میخوایم دو کالم حرف حساب بزنیم.

•   منی دونم تا حاال از دانشگاه چی بهت گفنت یا این که خودت چه تصوری نسبت به 

دانشگاه داری ؛ ولی بیا در حد چند دقیقه ای یه جور دیگه به دانشگاه نگاه کنیم. تا حاال 

ممکنه از خیلیا شنیده باشی که دانشگاه با دبیرستان فرق می کنه و هر کسی هم با یه دلیلی اینو 

بهت اثبات کرده باشه. اینجا میخوایم در مورد این کمی صحبت کنیم که واقعا تفاوت اصلی دانشگاه 

و دبیرستان چیه ؟؟

•   ببین همه ما توِی دبیرستان یه رسی آدِم رس به راه و رس به زیر بودیم که همیشه در چهارچوبهای 

خاصی حرکت می کردیم و فقط به فکِر درس و تست و اینا بودیم. درسته که یه زمانهایی شیطونیهایی 

هم می کردیم ، شاید این شیطونیهامون هم زیاد بوده باشه ولی به اندازه ای نبوده که از چهارچوب 

مدرسه و ... پامونو فراتر بذاریم و به چیزای دیگه ای فکر کنیم.  در واقع بهرته بگیم تو چهارچوبهایی 

که برامون مشخص کرده بودن ، حق داشتیم کمی درجا بزنیم و دملونو به این درجا زدن هامون خوش 

کنیم و بگیم که مثال آره ما داریم جوونی می کنیم.

•   اما االن زمانیه که باید انتخاب کنی بین این که میخوای هنوز دبیرستانی مبونی یا این که میخوای 

بزرگرت بشی. بزرگرت شدن به سن نیست ؛ بزرگرت شدن به عملیه که انجام میدی. شاید خیلی از کسایی که 

توی دانشگاه به عنوان دانشجو می بینی یا حتی خیلی از کسایی که به عنوان استاد رس کالست میان ، در 

واقع همون دبیرستانی هایی باشن که فقط سنشون زیاد شده و هنوز از درجاهایی که میزنن ، دلخوشن.

•   امروز زمان انتخاب توئه. باید انتخاب کنی ؛ بین دبیرستانی موندن یا دانشجو شدن!!!!

•   دانشجو شدن یعنی باید نسبت به اطرافت حساس باشی. باید تالش کنی اما نه فقط برای درس و 

حاج حيدر

دانشگاه و درجا زدن های معمولی که خیلیا رو به خودشون مشغول میکنه. باید بجنگی اما نه برای 

هدفهای پوشالی ای که برامون تصویر کردند تا ما رو به خودمان مشغول کنند. باید بتازی اما نه برای 

این که دیگرانو جا بذاری و پِز بهرت شدنتو به بقیه بدی.

•   دانشجو شدن یعنی مشکالت جامعه ات رو ببینی و بی تفاوت از کنارش نگذری. باید تالش کنی برای 

زمین زدِن مشکالِت نخراشیده ای که جامعه مون داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه. باید بجنگی برای 

به زانو در آوردِن هر کس و هر چیزی که منی خواد تو و جامعه ات پیرشفت کنین. باید بتازی برای به جلو 

بردن خودت و دوستات و کشورت تا بتونیم از مشکالت سبقت بگیریم و به آرامش برسیم.

•   بی تفاوت بودن و فقط درس خوندن و کاری به بقیه نداشنت دردی از من و تو دوا منی کنه. شاید آدرسی 

رو که به ما دادن اشتباهی بوده باشه. موفقیتی که برای من و تو تعریف کردن ، وجود خارجی نداره. 

موفقیت رو با پول و درس و تحصیالت منیشه سنجید. موفقیت رو باید با درس و تحصیالتی سنجید که میتونه 

گره از کار بقیه باز کنه و جلوی کسایی که دارن گره به کار بقیه میزنن رو بگیره وگرنه این راه موفقیتی که ما 

داریم دنبالش می ریم به ترکستان است ...

•   حاال بایــــــد انتخاب کنـــــــی. انتخابی که به وسعت زندگیت ادامــــــــــــه پیدا میکنه.
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آشغال بشن؛ هرچی باشه کلی خاطره باهاشون داشتم. دمل می خواست یه بعد از رسیدن خرب قبولی کنکور جزوه های قلم چی رو نگه داشتم، منی خواستم 
بودم با در حال رشوع دنیایی جدید؛ دنیای حرفه ای پزشکی. دنیایی که داشت هدفی فکر می کردم که االن من رو در بر گرفته بود، من یه دانشجوی پزشکی دانشجو شدم، دانشجوی رشته پزشکی! سه سال آخر دانش آموزیم فقط به چیزایی برای سی سالگیم نگه دارم، برای نشون دادنشون به بچه هام.

هستید راه غلطی رو اومدید، در خارج از دانشگاه با همین رضیب هوشی دانشجوییم جمله ای شنیدم در منتهای اهمیت که »شام اگر به دنبال ثروت دانشگاه عالی بود، همون چیزی که در موردش فکر می کردم. توی اولین روز هر روز، من رو به هدف پزشک شدنم نزدیک تر می شدم.
درگیرم. همون دانشگاهی که برای گرفنت یه اتاق، برای تنظیم یه واحد آموزشی که مسئولینمون در سخرنانی هاشون می گفنت؟ یا اونی که من هر روز باهاش بتونم تشخیص بدم دانشگاه اونی هست که من انتظارش رو داشتم؟ یا اونی که هر سال باید براش همون حرفای تکراری رو تکرار کرد. کمی طول کشید که نه یه آدِم در آستانه ساخنت یه دنیای جدید، بلکه یه دانشجوی تکراری بودم مسئولی بود که هر سال این جمله رو تکرار می کنه و من برای همین مسئول اما چند  ماهی از دانشجویی من گذشت تا متوجه بشم این فقط یه جمله از می تونید زندگی بسیار بهرتی داشته باشید«. 

نکردی به درک! ولی این حرفا یادت مبونه که بعدا با خودت مرورش کنی«ناجی خلق ا... بشی؟ فکر کردی پزشکی همش همینه؟ اگر دندون رو انتخاب رسم داد می زد که حالیم کنه » االن می خوای بری و جون مردم رو نجات بدی بهم مشاوره انتخاب رشته بده. وقتی فهمید می خوام پزشکی رو انتخاب کنم کمی طول کشید تا به یاد بیارم جمله ی یه دانشجوی عصبانی رو که قرار بود یا برای صحبت منطقی با یه استاد باید متام انرژی روزم رو مرصف کنم.

اما بهرته که دیگه از امروزم براتون بگم و اون چیزی که باعث شد این منت رو براتون 
بنویسم .

نقش سفره ای رو دارن که میتونم آشغال تخمه هام رو روش بریزم، و تا قبل میخواستم به بچه هام نشون بدم برام اهمیتی نداره. االن این جزوه ها فقط بذارید اول از رسنوشت جزوه های قلم چی بهتون بگم، دیگه اون چیزی که آیـا به کشف و مکاشفـه اعتقادی دارید؟
از این که مشغول به نوشنت برای شام بشم در حال همین کار بودم. اما 
االن این تخمه ها و اون جزوه رو انداختم توی یه پالستیک. وسط این 
پالستیک یه جونورهایی اسیر شدن که به هوای تخمه ها اومده بودن، 
االن هم با تخمه ها هسنت اما فقط هستند که باشن تا زمانی که مبیرن.
من به اون چیزی که براش تالش کرده بودم رسیدم، اما امروز به هر 
دلیلی که میخواد سیستم آموزشی باشه یا هر چیز دیگه هدف بعدی 
زندگیم رو منی دونم. فقط دمل میخواد از این دوره دانشجویی و این 

دانشگاه فرار کنم، از این پالستیکی که من رو اسیر این هدف کرده.
این منت برای امروز شام نوشته نشده. فقط دمل خواست رسنوشت 

هزاران دانشجو رو قبل از وقوعش برای خودتون رو بخونید. که بگم به 
دنبال هدف بعدیتون باشید و منتظر دانشگاه منونید. اجازه ندید دانشگاه 

شام رو جونوری کنه که داره دور خودش و هدفش می لوله.
شام باید در هر رشته ای که هستید یه کار مهم کنید.

                                                                                                     نـاطـقصداقت است.                                                                                 بدانید که با کامی تلخ، از آنچه بر او گذشته سخن می گوید... این تلخی حاصل اضافه شده توسط نگارنده: اگر این منت تلخ بود، ایراد را از صداقت دانشجویی خودتون کاشف خودتون باشید.

ميخواي    جون   مردم    رو   نجات   بدي!!؟
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جلویی سکنا می گزینید که خیلی تابلـو است!!

پاتوق دانشجویان در زمانهای بیکاری منازخانه است فقط لطفا اگر قصد داشتید در 

مناز خانه با هم قطارانتان به گفت و گو بپردازید، کمی ولوم صدای مبارک را پایین 

بیاورید چون قطعا چند نفر کمی، آنطرف تر در حال اسرتاحت اند.خالصه چه وقت 

اذان باشد چه نباشد این مناز خانه بساطش به راه است و همیشه پر رونق است 

به لطف دوستاِن خسته...

به گامنم وقت ناهار شده، تا از  فرط گرسنگی قالب تهی نکرده اید همین داالن 

سبز را مستقیم بروید تا به سلف مرکزی برسید... زیاد به شکمتان صابون نزنید که 

غذایش رنگ و لعابی دارد، غذاهایش برای از گرسنگی منردن کفایت میکند و نه 

بیشرت، هم از نظر کمی و از نظر کیفی...

احتامال آنقدر عجله داشتیدکه مجتمع کانونهارا ندیدید، یک ساختامن نقلی با کلی 

دفرت برای کانونهایی که فعالیت فرهنگی انجام میدهند، که البته بیشرت به زیرزمین 

شاپویر جنید  ابزار  جعبه  

قبل از ورود پرشکوه شام به کالس درس البته اگر کالس را درست پیدا کرده باشید 

و مثل خیلی از ترم اولیهای دیگر اشتباه نزده باشید)!!( الزم است جعبه ابزار 

دانشجویی را خدمتتان ارائه دهیم... این جعبه ابزار شامل اطالعات مفیدی 

ست که تا پایان ترم اول به آن نیازمندید لطفا در حفظ و نگهداری آن کوشا 

باشید.

 

راستای افق را که نگاه کنید یک داالن سبز میبینید، در لغت نامه ی 

دانشجویی ما اسمش گرین الین است....اتفاقا یک نرشیه مجازی هم به 

اسم گرین الین داریم، فرصت کردید نگاه دقیقی به مطالبش بیندازید.بیش 

از نیمی از لحظاتتان در این داالِن سبز منور سپری می شود...راستی یک وقت به 

رستان نزند سقف گرین الین را کنکاش کنید، چون راه صعود به سقف گرین الین 

را فقط خواصِّ این دانشگاه میدانند!

 اگر کسی از کنارتان رد شد و بوق زد، تعجب نکنید.... متاسفانه ترم اول به شام 

ترم بوقی میگویند.ما همه طعم تلخ ترم بوقی بودن را چشیده ایم البته چندان 

هم تلخ نیست، فقط لحظاتی که دیگران با لبخنِد مونولیزا میگویند  »اِ؟ پس 

ترم بوقی هستی؟« کمی احساس میکنید از درون فروریخته و متاما نابود شده 

اید!!!! ولی جای نگرانی نیست میتوانید عینا همین حرفها را از حافظه ی کوتاه 

مدت به بلند مدت منتقل کنید و یک سال بعد به ترم بوقیهای بعدی بگویید،، 

احساس رسمستِی عجیبی دارد!!ترم اول که گذشت خوشحال نباشید از اینکه ترم 

بوقی نیستید چون هنوز  یک سال بوقی هستید و برچسب بوق تا یک سال 

همراه شامست...

در ادامه حضورتان در این دانشگاه با تفریحاتی کیفور میشوید! که غم هجران را 

بکل از مخیله شام پاک میکند، مثِل جشنهای مناسبتی)وبی مناسبتی رصفا جهت 

شادِی شام!(، اردوهای آموزشی،سمینارهای علمی،  کارگاه و کالسهای مختلف ، 

استخر و...بین خودمان مباند،اینجا یک آپشن دیگر هم دارد که از بقیه جنجالی 

تر است و احتامال باب میل شام،  تعطیلی وقت و بی وقت کالسها به علت 

هجوم ریزگرد!!

 در دانشکده های مختلف اسرتاحت گاه هایی تعبیه شده که گاها محلی برای 

فراگیری علم هم میباشد. نیمکت های جلو کامال  هوشیار، نیمکتهای میانی نیمه 

هوشیار، نیمکتهای انتهایی محل تجمع اوباش )به زعم  خودشان منکدانهاِی( 

دانشجویی ست!! منظورم هامن افرادیست که در کالس هنگام تدریس استاد از 

هر دری سخن میرانند و شور و شعف را به کالس هدیه میدهند )هامن پارازیت 

اندازهای حرفه ای!(، نه جزوه مینویسند نه از کسی جزوه میگیرند، همیشه 

هم خفته اند...پس اگر قصد دارید در کالس درس دمی بیاسایید در ردیف های 

تنگ و منور خانه مادربزرگها شباهت دارد بس که کوچک است!

تقریبا جلوی مجتمع کانونها دو دفرت آبی و سبز میبینید که روبه روی هم سنگر 

گرفته اند! اولی، دفرت انجمن اسالمی دانشجویان، معتقد به حفظ استقالل فکری 

و سیاسی دانشجو، و دومی دفرت انجمن اسالمی دانشجویان پیرو خط امام)ره( 

یک تشکل اصالح طلب است.

باز هم کمی جلوتر کنار دانشکده پزشکی، تاالر شهدا را میبینید، محل برگزاری 

 ، مناسبتی  جشنهای  هامن  گفتیم!  شام  به  ابتدا  که  آپشنهایی  اکرث 

سمینارهای علمی و... خاطراتی در اینجا رقم میخورد که تا دنیا هست 

و شام هستید از یادتان منیرود، حاالحاالها با این تاالر شهدا کار داریم!

 روبه روی همین تاالر شهدا ساختامن نسبتا بزرگی هست موسوم به 

سازمان مرکزی، گذرتان به سازمان مرکزی زیاد می افتد، زمانی اگر کار اداری 

داشتید بی فوت وقت به اینجا بیایید. اگر چه قول منیدهم کارتان بی فوت 

وقت انجام شود! یک تفرجگاه لوکس )!( هم بر بام این ساختامن تعبیه شده. 

مخصوص میتینگهای ادارِی دانشگاهی و فرادانشگاهی.یک منطقه ممنوعه که تا 

این لحظه دانشجویی را رخصت ورود نداده اند!

دفرت نهاد منایندگی رهربی با مسئولیت حاج اقا عادلی نژاد در همین سازمان 

مرکزی قرار دارد. دفرت مرکزی بسیج هم هامنجاست. راستی یک وقت فکر نکنید 

بسیج دانشگاه محل تجمع ریشوهای حزب اللهی ست!! 

خودتان بعدا میفهمید چه انسانهای دغدغه مند و محرتمی هستند.

رو به روی سازمان مرکزی به یک باره فضا تغییر میکند،یک فضای روحانی 

که یادگار چند شهید گمنام است، به یادمان شهدای گمنام خوش آمدید.

می  را  منازهای جامعت،  برگزاری  ،محل  دانشگاه  البته مسجد  کنارش هم 

بینید.

این را هم در کنج ذهنتان نگه دارید که؛ سعی نکنید در دانشگاه سیب 

زمینی وار زندگی کنید)!( و رستان توی الک خودتان باشد چون خواه ناخواه 

اعتنا  بی  پیرامون  اتفاقات  به  نسبت  شامست!!  الک  در  هم  دیگران  رس 

نباشید. 

ابزار چونان جان  این جعبه  از  ابزار ما هم تکمیل شد، لطفا  خب، جعبه 

محافظت کنید چون در صورت مفقودی نسخه ی املثنی برای شام ارسال 

نخواهد شد!!

شـفـق
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فرزند عزیزم اکنون که این نامه را میخوانی مدتهاست که از این دنیا رخت بر بسته ام اما بدان و اگاه باش همیشه با تو هستم و هیچگاه تو را تنها نمیگذارم
پسرکم بسیار خرسندم که توانسته ای دانشگاهی راه یابی که مرکز علم و دانش زمان خود است اکنون گوش جان به پند های من فرا بده :

دل در سینه نگهدار و جان از کف مده چرا که حوریان در آنجا بسیار و دام ها فراوان ،پسرم، بودند افرادی که از راه علم خارج شدند و رسالت خویش را در 
گرو دل دادن یافتند و هر روز با دلبرکی دیده شدند اما خواهشم از تو این است که دل از کف مدهی چرا که عاقبتی جز 

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت * آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت 
فرزند جگر گوشه ام نصیحت دیگرم من باب جستجوی علم است چرا که خیر تو در آن است و در انتها از حق دفاع کن و همیشه زبانت به نقد درست بگردد 

هر چند اگر سخت باشد چرا که هستند افرادی که هدفشان دفاع از ظلم و خوب جلوه دادن آن است باشد که موفق باشی و رستگار .
 عجب نامه خوبی بود اما همانجور که گفتم زمان ما دیگر این شرایط حکم فرما نیست دانشگاه ما دیگر مرکز علم نیست بلکه مُبدا آن شده و ما در زمینه تولید علم 

به خودکفایی رسیدیم. 
 حوریان و دلبرکان و دل دادن که با لطف خدا دیگر در دانشگاه ما دیده نمیشود و مختص به همان زمانهاست روز اول دانشگاه عاشق میشدند و هر ۱۲ ساعت 

یکبار شکست عشقی میخوردند 
االن با وجود تلگرام و اینستا و گروه های کالس و میبخشید میتونم جزوتونو داشته باشم و دلیل خاصی داشت از گروه کالس لفت دادید و ....راه بر عاشقی 

بسته شده و عشق در دل جوانهای ما کشته شده. 
از جویای علم بودن دانشجویان ما همین بس که کتابخانه مرکزی اهواز واقع در کیانپارس و اطراف آنرا قروق کرده و جفت جفت مشغول درس خواندن 

هستند و تمام سناریو های "خدایا این ترم پاس بشم" ، "استاد پاسم کن" و ... برگی از تاریخ هستند و در دانشگاه ما جا ندارند 
و اما حق و حق طلبی که دانشگاه ما زبانزد نمود حق است دیگر نیازی نیست که برای حق و نقد قد علم کرد و کسی هم نیست که رو در رویت بایستد 

و بخواهد از ظلم دفاع کند .
در نهایت باید بگویم که شما در بهشت برین تحصیل میکنید و تمامی کلیشه ها و مشکالت دانشجویی مربوط به زمان گذشته بوده و در جندی شاپور عزیز جایی ندارد .

دوم  نامه  کشف  درباره  خبری  پیش  وقت  چن 
داشتم  که  روابطی  با  و  شنیدم  پسرش  به  لقمان 

باالخره توانستم نامه را ببینم در کمال ناباوری 
به  رفتن  درباره  پسرش  به  لقمان  های  پند 

دانشگاه  کجا  هم  آن  بود  دانشگاه 
خدا  )البته  سابق  شاپور  جندی 

را شکر که بسیاری از این 
حال  شامل  ها  پند 

ما نمیشود (

لقمان نامه
عيـــــن
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اقـدام دور از شـان رییس 

در  شاپـور  جنـدی  دانشگـاه 

جشنـواره سراسری  نشریـا ت 

ی در 
رسوا یـ

دقیقــه 90

س دانشـگاه 
ش رئـی

تال

تقدیـر 
ی عـدم 

بـرا

از دانشجویان 

جندی شاپور!

•   امروز مراسم اختتامیه جشنواره رسارسی نرشیات دانشجویی کشور با حضور مسئولین ارشد 

وزارت بهداشت و وزارت علوم  در دانشگاه شهیدبهشتی تهران برگزار شد. دانشجویان جندی 

شاپوری که مرسور از افتخارات و موفقیت های اخیر در مراسم اختتامیه رشکت کرده بودند به 

ناگاه با موضوعی مواجه شدند که کام آنها را تلخ کرد. هنگامی که دکرت فراهانی معاون محرتم 

اثبات اصل بی  برای  تریبون قرار گرفت  ایراد سخرنانی پشت  فرهنگی وزارت بهداشت جهت 

طرفی در داوری آثار ارسال شده به جشنواره حرف از متاس رییس یک دانشگاه با وی برای 

مهندسی داوری و عدم تقدیر از دانشجوی دانشگاه خود و مخالفت وزارت بهداشت با این 

درخواست غیراخالقی به میان آورد.

•   دکرت فراهانی گفت : » در زمان انجام داوری آثار، یکی از روسای دانشگاه های کشور با 

بنده متاس گرفت و گفت از نرشیه دانشجویی این دانشگاه تقدیر نشود. که من به ایشان 

گفتم حق این نرشیه تقدیر است و نگاه ما به آثار دانشجویی حرفه ایست و به این خاطر 

این  از شنیدن  از دانشجویان جندی شاپور که بعد  ایشان را رد کردم« برخی  درخواست 

سخنان و باتوجه به برخی از شواهد انتساب این ماجرای تاسف بار به رییس دانشگاه 

خود را احتامل میدادند با پیگیری و مراجعه به دکرت فراهانی از ایشان ذکر نام آن رییس 

دانشگاه را خواستار شدند که متاسفانه نام دکرت ایدنی رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

از فسادها در  انتقاداتی را به وجود برخی  و نرشیه دانشجویی »چاه« که در گذشته 

دانشگاه مطرح کرده بود ذکر شد.

 

•   دکرت فراهانی که خود قلبا به آزادی بیان در فضای دانشگاه اعتقاد راسخ دارد و 

تا به حال نیز گام های موثر زیادی برای تحقق این هدف برداشته است وقتی که 

گالیه و ناراحتی دانشجویان از رفتار دور از شان رییس دانشگاه را مشاهده کرد با 

احقاق  همواره  دولت  مجموعه  و  بهداشت  وزارت  »تالش   : گفت  آنها  از  دلجویی 

حقوق دانشجویان بوده ولی در همه ادوار تاریخ افرادی وجود داشتند که بعد از 

رسیدن به قدرت مستبد شده اند«

محرتم  رییس  به  خطاب  نکته  چند  اخیر  اتفاق  به  نسبت 

دانشگاه را قابل ذکر میدانیم: 

1- تقدیر از دانشجوی دانشگاه قبل از آنکه تقدیر از یک 

شخص باشد افتخار برای یک دانشگاه است. در کسوت 

ریاست دانشگاه به جای آنکه در تالش برای کسب افتخار 

مصلحت  به  خود  شخصی  خواست  ترجیح  با  چرا  باشید 

دانشگاه برای ناکامی جندی شاپور تالش می کنید؟

٢- کاش در مراسم اختتامیه جشنواره رشکت میکردید و انبوه جوایزی که دانشجویان دانشگاه های اصفهان، تربیز 

، شیراز ، مشهد و ... با حامیت قاطع مسئولین خود بدست آوردند را میدیدید. این درحالیست که شام نه تنها تالشی 

برای موفقیت دانشجویان خود نکرده اید که حتی متام تالش خود را برای عدم موفقیت آنها نیز به کار بسته اید تا جایی 

که چنین عمل دور از شان و محقری را هم به فعلیت رساندید .

3- جناب آقای دکرت ایدنی، دانشجویان این دانشگاه از شام انتظار دارند در جایگاه رییس دانشگاه به آنها درس اخالق و بزرگی 

دهید اما با نهایت تاسف برخی از رفتارهای شام ابدا در شان رییس شورای عالی نظام پزشکی، رییس دانشگاه ، یک پزشک و یک استاد 

دانشگاه نیست. شام که خود را یک اصالحطلب میدانید بگویید در کجای مرام نامه اصالحطلبان اصیل این چنین افعال ناپسندی 

وجود دارد؟ لطفا بیش از این ذهنیت ما را نسبت به گفتامن و شعارهای جریان اصالحات و مجموعه دولت مخدوش نکنید و تا 

زمان دارید به خود بیایید ... )این منت پیش از تعویض »استعفاء منایانه)!(« نگاشته شد، و البتـه ایشان بخود نیامدند و تا آخرین 

دقایق عمر مدیریتی خود چوب الی چرخ گذاشتنــــد(

خوش بُود گر محک تجربه آید به میان     تا سیه روی شود هر که در او َغش باشد

جنبـش
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همه جا تاریك بود و چیزی دیده منی شد،هوا بعد از بند آمدن باران منناك و خنك تر شده 

بود،نفس كشیدن در این هوا چقدر می توانست برای پرسك كه عاشق زمستان بود لذت 

بخش باشد اما ترسی كه بر پرسك چیره شده بود به او اجازه لذت بردن از این هوای مطبوع 

را منیداد.

پرسك در آن تاریكِی چشامن بسته اش نیمه راه را پیموده بود اما هر چه جلوتر میرفت 

ترسش مضاعف میشد و لرزش بدنش بیش از پیش مشاهده میشد. پایش را هامنطور كه 

می لرزید از لبه ی رسد آهنی پل برای بار دهم بلند كرد، ناخود آگاه یاد چشامن آرام مادر 

افتاد.

چشامن آرام و پر محبتش..

-كاش اینجا بودی مادر...

عالوه بر ترس احساس گیجی و ضعف نیز بر احساساتش اضافه می شدند. پرسك  حالت 

تعادلش را از دست داده بود و به سختی خود را درنیمه ی پل نگه داشته بود، باورش منیشد 

نتواند اینكار را انجام دهد.او بارها با چشامن باز روی این لبه مسابقه هم داده بود! حاال 

چرا منیتوانست؟!

پایش را به آرامی پایین آورد. لبه ی رسد را كه دوباره حس كرد نفس راحت تری كشید اما 

فكر برداشنت قدم بعد نفسش را نصف و نیمه برید.قدم بعد را چكار باید میكرد؟ غرورش 

اجازه ی اعالم ناتوانی منیداد،او رشط بسته بود .رشط!

 آن هم با چشامن بسته! 

نتوانسنت در قاموس ذهنش جایی نداشت او به توانسنت عادت داشت و حاال هم منیشد 

نتواند!

با این فكرها عمیق تر نفس كشید و ریه هایش را از آن هوای خنك كه رو به رسدی می 

گذاشت، پر كرد. رسدی هوا به تنش سوز انداخته بود و لرزش بدنش را دو چندان كرده بود.

برای برداشنت قدم بعد پای دیگرش را با تأمل بیشرتی بلند كرد اما هنوز  پایش از لبه فاصله 

نگرفته بود كه... .

.

..

این بخش كوتاه داستانی شام را یاد چه چیز هایی انداخت؟؟

چه خاطراتی را برای شام زنده كرد؟؟

اگر شام نویسنده این داستان می بودید داستان را چگونه پایان می دادید؟؟

فكر میكنید علت رفتار جسورانه این پرسك چه بود؟؟

و در پایان به نظرتان چه ارتباطی میان این داستان و جدیدالورود بودن شام وجود دارد؟؟

نويسنده:آبگينه بانوداســتانک!

سوال  دو  یا  یك  خودتان  اختیار  به 

از  چند سوال پرسیده شده را پاسخ 

الین بفرستید.دهید و برایامن به آدرس كانال گرین 

بهرتین پاسخ ها در كانال كار خواهند 

نظر خواهند داد.شد و دیگر دانشجویان در موردشان 

روی این موضوع خوب فكر كنید و 

پاسخ دهید،شاید پاسختان چاره ای 

باشد در ناچاری دیگران،این فرصت 
منتظر نظراتتان هستیم.را از آنها دریغ نكنید.

@greenline_ajums

گـریـن الیـن

@greenline_ajums
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این موضوع:
تجربیات دانشجویی

شامره  این  كوتاه  پرسش 

نرشیه با موضوع »تجربیات دانشجویی« مطرح شده 

و ما بر آن شدیم تا بار دیگر نزد جمعی از فعالین دانشجویی 

دانشگاه برویم و پاسخ سوال را از ایشان جویا شویم.

در صورت متایل به حضور در مصاحبه های نرشیه چاه لطفا نام 

و نام خانوادگی و حوزه فعالیت خود را برای پل های ارتباطی ما 

ارسال بفرمایید.

عنوان  به  اول   وهله  در  بخواهیم  شما  از  اگر  سـوال: 
به عنوان یك فعال  بعد  باالیی و در وهله  یك سال 
با  را  خود  #تجربیات_دانشگاه  از  یكی  دانشجویی 
دوستان جدیدالورود در میان بگذارید، به آنها چه توصیه 

ای دارین؟

اسامی افراد حارض در مصاحبه )اسامی به صورت رندم نوشته 

شده اند(:

)داروسازی(|  مردانی  عرفان   | عسكری)توانبخشی(  مهدی 

شایان ارشف پور)داروسازی(| محمد دهقان)داروسازی(|امین 

ناظری)پیراپزشكی(| امین زكی زاده)پزشكی(| سید محمد 

اسكندری)پزشكی(|مرضیه  احمد  موسوی)پزشكی(| 

جانكی)توانبخشی(|  نیلوفر  زاده)پیراپزشكی(|  الهیجان 

محمدصادق اكربی)پزشكی(| كوثر شوهانی)بهداشت(|احمد 

فرهادی)پزشكی(|زینب  بهروز  پور)پزشكی(|  ولی 

پاكیزه)پرستاری( | مرتضی كبگانی)پزشكی(|محمدرضاجاوی

د)توانبخشی(|محمدصابر قربانی)پزشكی(|رامین نورافروز

)پزشكی(|سید محمدامین ابطحی)داروسازی(|

علیرضا داهیم)پیراپزشكی( | آذین كریمی)پزشكی(|میالد 

اصغر كاملی)پزشكی(| حبیب   | طهامسبی)پیراپزشكی( 

امیر  صادقی)پزشكی(|  |محمد  رمضانی)پرستاری( 

كارگر)پرستاری(|علی علی یاری)پیراپزشكی(|حسین عی

سادات  زهرا  سوند)پزشكی(|جمشیدوند)توانبخشی(| 

 | پورهادی)بهداشت(  كالنرتزاده)بهداشت(|نازنین 

|سعید  بیرونی)پرستاری(|نورعلیزاده)پزشكی(  لیال 

سلیامنی)داروسازی(| كوثر ثامری)پرستاری(

دانشگاه هستند.این رسمایه ها را برای همه ی شام ارزومندم.

•   از آن جایی که محیط دانشگاه چه از نظر فرهنگی، سیاسی،پژوهشی،آموزشی و ...، محیطی 

کامال متامیز از مدارس می باشد، برای دانشجویان جدیدالورود این توصیه را دارم که اهداف اول 

و آخر خود را رصفا درس خواندن ندانسته بلکه در کنار هدف اصلی خود که درس خواندن و 

کسب هر چه بهرت علم در حرفه ای که است، به فعالیت های جانبی همچون کانون ها، تشکل 

های دانشگاهی و فعالیت های تحقیقاتی که هر کدام مکملی موثر چه در دانشگاه و چه در 

آینده ی پسا دانشگاهی است، روی آورده و از امکاناتی که دانشگاه در این زمینه ها ندارک 

دیده اند، بهره ی کافی را بربند.

•   تنها وجه متایز دانشگاه با دبیرستان فعالیت های فرهنگیشه، قطعا فعال بودن تو هر قسمت 

فرهنگی دانشگاه )بسته به سلیقه خودتون( میتونه هم دانشگاه رو براتون خاص تر کنه و هم بعد از 

فارغ التحصیلی، کنار مدرکتون، تو یه زمینه تجربه و دانش کافی برای ادامه اون مسیر رو داشته باشید.

•   هر دانشجوی تازه واردی  اختیار دارد که  دو راه عمده را  در دانشگاه  انتخاب کند. اول اینکه  از 

هامن ابتدا قاطعانه به درس و تحصیل خود بپردازد  و در مسائل حاشیه ای و مسایلی که به هیچ 

وجه اولویتش نبوده است وارد نشود  و بتواند در  رشته ی خود  بهرتین باشد  طوری که رشمنده 

ی وجدان خود نباشد. دوم اینکه در کنار  درس  وارد  مسایل فرهنگی و سیاسی و...به فراخور 

استعداد و عالقه اش  شود و بخشی از وقت خود را رصف این مسایل کند  و رصفا در یک بعد 

پیرشفت نکند.هر کدام از این دو راه  مفید و قابل احرتام هستند.  راه اول یک چهره ی علمی و راه 

دوم  یک چهره ی مدیریتی  را   از او  به منایش میگذارد. باید فکر کند که  کدام راه را دوست دارد.

•   به نظر بنده نکاتی که باید دانشجویان عزیز جدیدالورود مدنظـر داشته باشنـد مسئله درس 

و تحصیلشوِن ، این دوستان باید  توجه ی ویژه ای به کسب اطالعات و مهارت های الزم برای 

رشته ای که در اون تحصیل می کنن داشته باشن که بتونن به مردم خودشون به نحو احسنت 

خدمت بکنن و در وهله ی بعد هم پیشنهاد می کنم که فعالیت سیاسی ، اجتامعی ، فرهنگی 

و صنفی بکنن و برای این نوع فعالیت ها میتونن از تشکل ها و کانون هایی که دانشگاه 

هست کمک بگیرن اما به رشطی که با آگاهی و چشامنی باز وارد این مجموعه ها بشن که 

خدایی نکرده وقتشون تلف نشه ، هم اینکه مسیر اشتباهی رو نرن و در آخر آرزوی موفقیت 

و پیرشفت در متام عرصه های زندگی رو از خدای متعال برای این دوستان عزیز خواهانم .

•   اگر قصد دارید وارد فعالیت های فرهنگی یا هر فعالیتی غیر از درسی و علمی بشید حتام 

هدف مشخص داشته باشید و برای رسیدن به همون هدف تالش کنید،بی راهه نرید و خسته 

نشید. سعی کنید کارایی رو انجام بدید که سود اخروی براتون داشته باشن و به اصطالح بشن 

باقیات الصالحات. خودتون رو درگیر دعواهای حزبی و سیاسی نکنید. به این دلیل که تو 

کانون یا تشکل خاصی فعالیت میکنید نگید فقط همین حقه، همیشه حرفای بقیه رو هم 

گوش بدید و دنبال حق باشید. فعالیت فوق برنامه رو فدای درستون نکنید.شام در وهله اول 

•   فقط می تونم بگم از تک تک لحظات دانشجویی تون لذت بربید و در متام دوران دانشجویی 

از امکانات فرهنگی هرنی دانشگاه در جهت پیشربد عالیق فوق برنامه خودتون بهره بربید.

•  دانشگاه ها میتونن محیط مناسبی باشند برای رشد کردن و تجربه کسب کردن بهرتین 

موقعیت ومحل کسب تجربه و رشد هم حضور در تشکلها و مجموعه های فرهنگی بنده به 

شخصه بهرتین تجربه ها رو درمجموعه های دانشجویی داشته ام توصیه بنده به دوستانم اینه 

که نسبت به اطراف خود بی تفاوت نباشند و تا جایی که ممکن هست برای رشد خودشون 

تالش کنند تا بهرتین دوره دانشجویی را داشته باشند  .

•   نظر یا پیشنهادات دوستانه بنده اینه که از همون ابتدای ورود به دانشگاه باید هدفمون 

مشخص باشه واال ممکنه این زمان غیر قابل جربان رو از دست بدیم. و اینکه از ابتدای سال 

تحصیلی مطالعه دروس رو رشوع کنیم و برای اخر ترم تلمبارشون نکنیم. همچنین به عنوان یک 

فعال دانشجویی به دوستان خودم میگم که نسبت به اتفاقاتی که تو دانشگاه و کشورتون می 

افته بی تفاوت نباشید. ان شاالله که دوره دانشجویی موفقی رو سپری کنید.

•   جدیدالورودی های عزیز: زمان دانشجویی را طالیی ترین دوران زندگی خود بدانید.قلم خود 

را قوی کنید و اجازه ندهید نرشیات از رونق بیفتند.با حضور در فعالیت های سیاسی، فرهنگی 

و ورزشی دانشگاه ارتباط خود را با دیگران محکم و خود را بسازید. آنگاه که خود را ساختید 

به دیگران هم تجربیات خود را منتقل و راه درست را نشان دهید .جریان ساز باشید یعنی اگر 

به راه ، هدف و ارمان خود ایامن دارید دیگران را هم با خود همسو کرده و اجازه ندهید شور 

و اشتیاق دانشجویی و موج مثبت ان از رونق بیفتد. من در طول دوره دانشجویی خود در 

بسیاری از زمینه ها فعالیت داشته ام از جمله: نرشیات،کانون ها،انجمن های سیاسی،انجمن 

های علمی،شورای صنفی،خربنگاری و ... و تجربه های بسیاری بدست اوردم ولی بزرگرتین 

دستاورد این فعالیت ها برای من یافنت دوستانی بود که با هم و در کنار هم توانستیم کارهای 

بسیار بزرگی انجام دهیم ، این افراد رسمایه ها و دستاوردهای من از چند سال فعالیتم در 

زکـریـا
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دانشجویید و بعد یک فعال فرهنگی.حرف آخر هم این که در همه ی امور خدا رو 

ناظر بر خودتون ببینید و برای احقاق حقی که به واقع بر حقه از هیچ کس نرتسید.

•   زياد نخوابني، بريون برين ، زياد خوابگاه منونني ، نسبت به اتفاق هاي دورو ورتون 

بيخيال نباشني.

•   عزیزان جدیدالورود بایدتوجه داشته باشند که تاجای ممکن در مسائل مختلف 

تحت تاثیر جو کالس قرار نگیرند چرا که معموال ترم اول یک روحیه شتاب زدگی و 

کنجکاوی با چاشنی بی تجربگی یا شاید بچگی باعث انتخاب مسیرهای اشتباه در ترم 

های اول میشه که شاید کل دوره تحصیلیشون رو تحت تاثیر قرار بده.

با  روابطشون  برای  محکم  چهارچوب  یه  عقایدشون  و  وخو  خلق  با  توجه  با 

همکالسیهاشون داشته باشند. بچه های خوابگاهی دقت کنند که هیچ لزومی وجود 

نداره که با جو خوابگاه یا اتاقشون همراه بشند،میتونند خیلی رسیع اتاقشون رو 

عوض کنند تا توی امتسفری که دوست دارند زندگی کنند. از تجربه کردن محیط ها 

و فضاهای مختلف دانشگاه نرتسند و تاجای ممکن سعی کنند گوشه گیر و منفعل 

نباشند. جدا شدن از درس خوندن در ترم اول شاید یکی از خطرناک ترین کارهایی 

که میتونند بکنند که باید مواظبت کنند در مورد این مسئله.امیدوارم زود با خانواده 

جدیدشون انس بگیرند و موفق باشند.

•   الحمدلله رب العاملني العاقبته للمتقني. در وهله اول در همه امور تقوا پيشه كنند 

كه عاقبت به خريي در گرو تقواست در وهله ي دوم درس هاي خود را به خويب 

بخوانند و كارهاي تشكياليت را در كنار آن فراموش نكنند زيراكه در بهرت حارض شدن 

آنها در جامعه بسيار موثر است.

•   سالم . واال این چهار سال ک گذشت همش تجربه جدید بود,ولی  اگه بخوام یه 

حرف کلی بگم,اگه میخوان از دوران دانشجویی لذت بربن به هیچ وجه دانشجوی 

تک بعدی نباشن و در کنار درس توی زمینه های تحقیقاتی,فرهنگی, ورزشی و... 

فعالیت کنن.چون معموال سختی درسا باعث میشه کمرت به این چیزا فکر کنیم.

•   سالم. در بدو ورود به دانشگاه با دعوت تشکل های دانشجویی و کانون ها و... مواجه 

شدیم. اتفاقی که طبیعتا برای دانشجویان جدیدالورودهم خواهدافتاد که به نظرم برای 

انتخاب عجله ای نداشته باشند و اجازه بدن کمی زمان بگذره تا به خوبی با فعالیت این 

تشکل ها و کانونها آشنا شده تا باآگاهی کافی انتخاب درستی داشته باشند.یاعلــــی

•   تنها چیزی که االن به ذهنم رسید اینه، چون حرف آخر خودم و متام دوستانی که 

باهاشون در ارتباط بودم همین جمله است:  واقعیت آینده تان، را بر پایه ی حقایق 

پیِش روِی دانشگاه، بنا نکنید.. زندگی بر مسیر واقعیت حرکت میکند، نه حقایق و 

خواست ما تجربه ما ها این بود. ترم یک خیلی خوشبینانه و با این فکر که آینده 

ای تضمین شده در پیش روی ماست همه در تکاپوی منره باال و معدل باالی  18 و 

هفت ترمه متام کردنیم و غرق در تصویر رویایی و آرمانی  که اساتید از رشته هایامن 

به ما میدن در صورتی در سال آخر و فارغ و تحصیلی میبینیم رشته و محیط کار و 

احرتام به رشته و کار یابی،  کامال متفاوت با اون مدینه فاضله ای بود که اساتید برای ما 

ترسیم کرده بودن واقعیت چیزیه که وجود داره اما حقیقت اون چیزی که ما میخوایم 

ببینیم، یعنی حقیقت قسمتی از واقعیته که ما دوس داریم ببینیم چون بنفع ماست 

اساتید و دانشگاه حقایق رو مبا آموزش میدن.، نه واقعیات رو  و در آخر با مواجه 

شدن با واقعیت رشته تحصیلی سه راه رو دارن  یانا امیدانه و از اجبار رشته رو ادامه 

میدن، و در تاسف گذشته و انتخاب رشته یا تصمیم به کنکور مجدد میگیرن یا وارد 

بازار آزاد میشن، مثل مـن.

•   برای من »دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور« نسخه ای تقلبی از »رسزمین 

عجایب« بود؛ به یکباره دنیایی بزرگرت را در مقابل خود می بینی و تالش می کنی تا 

هر چه زودتر از همه ی امکانات آن استفاده کنید... متام تجربه من در همین جمله 

است که »تــرم اول هیــچ کــاری نکنیــد« فقط نگاه کنید تا بقیه امتحان هایشان را 

پس دهند، چه تشکل های سیاسی، چه کانون های غیرفرهنگی، چه دانشجو هایی که 

تازه همدیگر را یافته اند... خواهید دید که کلی از جذابیت های دانشگاه در دیدگان 

شام از بین خواهند رفت و خوشحال خواهید بود که شام به پای آن ها هزینه نشده 

اید...از طرفی برای عضویت در تیم های ورزشی، درس خواندن و کار های پژوهشی 

هیچ فرصتی را از دست ندهید.

•   دانشگاه عرصه ی تازه ای برای شکوفایی شور و انرژی جوانی و استعدادهای 

دانشجو در زمینه های مختلف هست و به نظر من مهمرتین نکته این هست که 

یادمون باشه که فرصت ها و زمان خیلی زودمیگذرند.

باید هدف هامون رو به درستی بشناسیم و حواسمون باشه که به دور از غرق شدگی 

در حواشی با رشد و شکوفایی در مسیر علم و سایر زمینه ها از این دوره به خوبی 

استفاده کنیم و شادابی و موفقیت رو برای خودمون رقم بزنیم...

•   درس خوندن رو اولويت خودتون قرار بدين و هيچ وقت فعاليت هاي دانشجويي 

رو بر درستون ترجيح ندين،چرا كه اولني انتظاري كه از شام مريه درس خوندنه پس اگه 

ميدونيد دانشجوي درس خوين هستني وارد فعاليت هاي دانشجويي بشني اگر كه منيتونني 

به درستون خوب برسني از من ميشنوين دور فعاليت هاي ديگه رو خط بزنيد و سفت 

بچسبيد به درستون. يه نكته ديگه هم اينكه اگه يه وقت وارد فعاليت شدين و ديدين 

داره به درستون لطمه ميخوره حتام همون موقع قيدشو بزنني و اين پا و اون پا نكنني.

•   توصیه من به عنوان دانشجوی سال آخر پزشکی این است که دانشجویان عزیز 

اولویت برنامه شان درس خواندن و تالش در جهت باسواد شدن باشد و برای این مهم 

برنامه ریزی داشته باشند. البته به تقویت و رشد سایر ابعاد زندگی شان و فعالیت 

های اجتامعی و فرهنگی و... نیز توجه کنند چون به هر حال هر یک از ایشان قرار 

است عالوه بر اینکه شغل و حرفه خاصی داشته باشند به عنوان یک فرد در جامعه 

زندگی کنند پس الزم است تجارب الزم را عالوه بر تحصیل علم کسب کنند.اما یادشان 

نرود که هدف اصلی هامن تحصیل علم است و آن را در اولویت قرار دهند و این 

حاصل منیشود مگر با تالش و برنامه ریزی دقیق و استفاده از تک تک دقیقه های 

عمرشان ، و برنامه ریزی دقیق برای درس خواندن ، تفریح ، خواب و فعالیت های 

اجتامعی و فرهنگی و علمی و.... در یک جمله بدانند که ارزشمند ترین داشته شان 

وقت و عمری است که در حال حارض در حال گذر است از آن نهایت استفاده  را 

بکنند و خدایی نکرده دچار روزمرگی و یاس و ناامیدی نشوند و با انگیزه و امید و 

تالش دوران دانشجویی خود را رشوع کنند و این حس و انگیزه را تا ترم آخر همراه 

خود داشته باشند. آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان جدیدالورود

•   سالم.خودم و همه ی شام و همه ی آن ها را به درس خواندن سفارش میکنم :(

•   سازمان دهی زمان و ملزم کردن خود به فرآیند مطالعه یک فرآیند چالش انگیز 

برای اکرث دانشجویان است. زیرا وقتی ما مدرسه را به پایان می رسانیم و وارد محیط 

دانشگاه می شویم، قید و بندهای موجود در محیط آموزشی، کاهش چشم گیری می 

یابد ولی از طرف دیگر با اینکه وقت آزاد بیشرتی در اختیار دارید، اما حجم درسها 

افزایش چند برابری یافته و نیاز است که دانشجویان استقالل عمل بیشرتی در فرایند 

مطالعه اتخاذ کنند. چون دیگر کنرتلها، درس پرسیدنها، امتحانات مکرر، حساسیتهای 

خانواده و .. وجود ندارد و اگر دانشجویی بخواهد بعد از ورود به دانشگاه به صورت 

خودکار فعالیت نکرده و توجهی به این تغییرات نداشته باشد مسلام با شکست 

تحصیلی مواجه می گرد.ضمنا تکالیف دانشگاه را در این برهه زمانی در اولویت 

قراردهید و تکالیف مختلف را نیز اولویت بندی کنید.

•   یه نکته در مورد دانشگاه میخوام بگم که کمرت بهش دقت میشه و اون اینکه 

دانشگاه و باالخص خوابگاه دانشجویی محل تغییر هست و شامی دانشجوی 

جدیدالورود بدون که ممکنه چند سال دیگه اونقدر عوض بشی که خودت هم خودتو 

نشناسی، پس این رو مطامن باش که همه تو دانشگاه و خصوصا خوابگاه عوض 

خواهند شد حاال اینکه در چه مسیری باشه دست خودته پس به فکر خودت باش

•   دانشگاه عمال اولین محل برخورد و تالقی اندیشه ها در نظام آموزشی کشور است. 

برای رسدرگم نشدن و پیدا کردن راه درست، بهرت آن است که مدت زمانی را رصف 

تحلیل و بررسی اندیشه های مختلف کرد و سپس وارد حوزه عمل شد.
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•   در دانشگاه سعی نکنید مثل همه ، آروم و بی رس و صدا فقط درس بخونید 

و مدارج علمی رو طی کنید. عالوه بر اون ، تالش کنید چیزای دیگه رو هم تجربه 

کنید ، چیزایی که تنها فرصت تجربه کردنش دوران دانشجوییه و اگر از دستتون بره 

و تجربشون نکنید ، حرستشو میخورید.کمی از اون ، منطقه امن و آرامشتون بیرون 

بیاید و به دنباِل تجربه چیزای جدید باشید.

•   سالم. توصيه هاي من  به  دانشجو هاي جديدالورود. 1- ييك از مهرتين ها   كه 

متاسفانه  بنده  دير بهش رسيدم؛ برخالف اطالعات  غلطي كه از سال بااليي ها  بهم 

رسيد،  علوم پايه  خييل مهمه!  خييل خييل مهمه!!  حتام جدي بگريين.  در كل اينكه از 

همون اول درستونو درست بخونني. عالوه بر جزوه)براي منره( حتام از روي يك كتاب 

تايپ شده  هم همون درس رو بخونيد.  ٢-يب خاصيت نباشني!!  دانشگاه جاي  رِصفا 

درس خوندن نيست. حتام يه كار ديگه هم انجام بدين.  كاري كه بعدا بتونني  

براي بچه هاتون به عنوان تجربه  تعريف كنيد.  يكسال اول رو به آزمون 

و خطا  بگذرونني   ببينني به چه كاري عالقه دارين؛ صنفي،سيايس،كانون 

هرن،ورزيش  يا هرچيزي ديگه اي. بعدش محكم  دنبالش كنيد.  مطمنئ 

باشني  ميتونني بني درس خوندن و اون فعاليت  يه  موازنه اي  برقرار 

كنيد. البته اگر وارد كار سيايس شدين  رشافتتون رو نفروشني  مثل كاناِل .... 

...... ! 3- اگر از نظر مايل  امكانشو دارين  سعي كنيد زودتر ازدواج كنيد. 

البته منظورم ترم اول  دوم نيست ها.مثل درخشامنهر  هول نباشني  بذارين  

حداقل سه سال بگذره.  وقتي سنتون بره باال  با توجه به  حقايق تلخي كه 

باهاش  مواجه ميشني    سخت ميتونني به  جنس مخالفتون اعتامد كنيد. فكر 

ميكنم همينا  براي عاقبت به خريي كايف باشه! چيزايي كه خودم بهشون دير 

رسيدم،يا اينكه هنوز نرسيدم! موفق باشني.

•   ۱. از نظر سال باالیی: درس بخونید، پژوهش کنید، و رتبه دانشگاه رو باال بربید. 

)کارهایی که ما نکردیم!( ۲. از نظر فعال دانشجویی: عضو یکی از نهادهای فرهنگی، 

هرنی، سیاسی و... دانشگاه شوید، نسبت به وضعیت دانشگاه و دانشجو بی تفاوت 

نباشید، و به قول خیلی معروف #سیب_زمینی_نباشید!

•   به عنوان سال باالیی: هیچگاه به نصایح سال باالیی جامعت اعتامد نکنید )اگر 

جمله ی باال را نیز نصیحت گونه میبینید ، اعتامد نکرده و نپذیرید(

•   هدف اصلی شام برای حضور در اینجا ، دانش جوییست ، اما مبادا خوِد واقعیتان 

را با بهانه تراشی و بطالت رسکوب کنید. دانشگاه تقریبا بهرتین جاییست که میتواند 

به طور همه جانبه ، استعدادهاتان را از علمی و پژوهشی و هرنی و ورزشی و... ، به 

سمت شکوفایی بربد.

•   به عنوان یک دانشجوی سال باالیی به دوستان جدیدالورود پیشنهاد میکنم که حتام 

با یکی از دانشجویان هم رشته خودشون در ترم های باالتر در ارتباط باشند و در طول 

ترم از انها کمک بگیرند. و اینکه رفرنسی که اساتید در جلسه اول معرفی می کنند در 

کتابخانه های دانشگاه موجود هست؛نیاز نیست دانشجو همه رفرنس های معرفی 

شده رو خریداری کند. و در وهله بعد به دانشجوها پیشنهاد میکنم که در کنار درس 

حتام به فعالیت های دانشجویی هم توجه داشته باشن و فرصت و تجربه ی بودن 

در این فضا رو از خودشون دریغ نکنند. فعالیت های دانشجویی فرصت مناسبی برای 

کسب مهارت و آمادگی پذیرش مسئولیت های مهم تر در آینده را برای ما فراهم میکند.

•  اینکه؛ دانشگاه رصفا جایی برای گرفنت مدرک نیست، باید نسبت به خیلی مسائل 

حساس بشیم و درصدد حل مشکالتی که اطرافمون میبینیم بربیایم حتی یک اقدام 

کوچیک ما میتونه تاثیر گذار باشه. چون غر زدن و در عین حال نشسنت و هیچ کاری 

نکردن فایده نداره.

•   سالم. در دانشگاه ما هر كارى قابل انجام است، فقط الزمه پيگريى كنني، مسؤلني 

دانشگاه ما به دانشجوهاى پيگري روى خوش نشون ميدن. از پيگريى خسته نشني.

•   به عنوان یه فعال  میگم دانشگاه یه دوره از زندگی هست که هیچ وقت تکرار 

منیشه یه جوری ازین دوره ۴ یا ۶ ساله بهره بربن که روزی حرست استفاده نکردن 

رو نخورن  به عنوان یه سال باالیی هم میگم خیلی حرست درس و منره رو نخورن 

چون یه روزی خیلی ازینا بی اهمیت میشه به دنبال دانش باشند نه منره.یا علی.

موفق باشید.

•   با سالم . اگه بخوام توصیه ای به شام دوستان داشته باشم این موضوعات رو مهمرت 

میدونم:  1( ایام دوران دانشجویی معدود هست و زودگذر؛ سعی کنید از این برهه 

در زندگی تون که دیگه هم تکرار منیشه نهایت استفاده رو برای توامنندسازی خودتون 

در زمینه های علمی، اجتامعی، فرهنگی و... جهت حضور فعالرت در اجتامع به کار 

بربید. ٢( اگر قصد فعالیت غیردرسی دارید برای عضویت و فعالیت در مجموعه ها و 

گروه های دانشجویی به هیچ عنوان عجله نکنید. متناسب با عالئق خودتون و کسب 

شناخت کافی از افکار، اهداف و حوزه فعالیت گروه های مختلف اقدام کنید. اینکه 

دوست نزدیک شام یک جا فعالیت میکنه دلیلی منیشه که شام هم الزاما همونجا 

فعال باشید. 3( در انتخاب دوست دقت کنید. مخصوصا اولین دوستانی که در محیط 

دانشگاه انتخاب میکنید. تجربه اثبات کرده تاثیرگذارترین افراد بر رفتار ما در دانشگاه 

دوستانی هسنت که ابتدای مسیر با اونها بساط رفاقت پهن میکنیم.  4( برای احقاق 

حق و حقوق خودتون تالش کنید ولی از خودگذشتگی هم داشته باشید. مخصوصا 

در خوابگاه سعی کنید با هم اتاقی های خودتون نهایت تعامل رو داشته باشید. حق 

کسی رو ضایع نکنید. غیبت نکنید. کالس های دانشگاه با کالس های درس دبیرستان 

فرق زیادی منیکنند پس احرتام استاد رو همچون معلم نگه دارید.

یکی از تجربیاتی که شاید جدیدالورودهای عزیز هم با آن مواجه شوند، دودلی و 

شک برای فعالیت در تشکل های سیاسِی دانشجویی است. با رشوع تحصیل در 

دانشگاه من هم همینطور بودم،اما به مرور زمان متوجه شدم که دالیلی که باعث 

شک من میشد چندان موجه و قابل قبول نبودند. و در ادامه به فعالیت در تشکل 

سیاسی مورد عالقه خود به طور فعاالنه پرداختم.

•   ضمن عرض سالم و خوش آمد گویی خدمت دانشجویان جدیدالورود ، قبولی 

شام را در دانشگاه علوم پزشکی اهواز تربیک عرض میکنم. در دانشگاه باید همراه 

با کسب علم و دانش به معرفت خود هم بیفزاییم. در شیوه های مدرن آموزش 

دانشجویان در دانشگاههای علوم پزشکی تراز اول کشور ، مقوله آموزش همراه با 

پژوهش در نظر گرفته می شود. حضور دانشجویان در کارگاههای علمی و 

پژوهشی ) پروپوزال نویسی، رسچ در منایه های علمی ، مقاله نویسی ( در پیشربد این 

امر بسیار موثر است. رشکت در برنامه های  فرهنگی و رشته های ورزشی این دوران 

را بسیار با نشاط تر خواهد کرد. برای همه دانشجویان در طول این دوره تحصیل 

آرزوی موفقیت و رسبلندی را دارم.

•   ب دوستان جدید الورود تربیک میگم حضورشون در قدیمی ترین دانشگاه دنیا و 

ب نظرم اکه بخوان واقعا مزه دانشجو بودن را حس کنن فقط به کالس رفنت و برگشنت 

ب خوابگاه کفایت نکنن ، دانشجو باید در همه زمینه ها فعالیت داشته باشه.پویایی 

دانشجو یعنی پویایی دانشگاه و جامعه .

•   پیشنهادی که به دوستان خودم دارم  این هست که ؛ ۱_زمانی که وارد فضای 

جدیدی اعم از دوستان,محیط خوابگاه,دانشگاه میشن  سعی نکنن هرچه زودتر 

دوست پیدا کنن و روابط دوستانه و عاطفی برقرار کنند بلکه  با صرب و #دقت_نظر 

باال و کم حرفی  برای مدتی همه محیط و افرادی که باهاشون در ارتباط هستند 

رو بررسی کنند و بعد با افراد  راستگو,مثبت اندیش,شاد,با اصالت, #مومن, دوستی 

#محکم برقرار کنند و با بقیه افراد معارشت داشته باشند  ۲_بعد از انتخاب  اصلح، 

مشاور و هم رازی دانا و دلسوز داشته باشند و ترجیحا گروه همسال رو مورد مشورت 

های مهم زندگی خود قرار ندن بلکه با خانواده وفردی بزرگرت وبا تجربه مشورت کنند.

۳_و در آخر مطمنئ باشن اگر هدف شون توی این مسیر داشنت زندگی پاک)حیات 

طیبه(باشه وجود دوستی همراه و مهربان یعنی امام زمان)عج( رو حتام حس میکنن 

که  اونها رو برای ادامه مسیر امیدوار و قدرمتند تر میکنه.
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بسیاری از افراد با شنیدن نام دانشگاه در ذهن فضایی 

را متصور میشوند که جای جای آن نام و نشان علم 

است و تالش و پژوهش..

پر است از سواالت علمی...

مباحثه ها و جنب و جوش های علمی..

پویای  و  فعالیت های خودجوش  اینها  کنار همه  در 

فرهنگی و سیاسی که دانشجویان در آنها خودی نشان 

میدهند و خود را آماده قبول مسوولیت های بزرگ در 

جامعه نشان میدهند.. 

اما در این میان باید دانست که دانشگاه را دانشجویان 

آن میسازند و اساتید آن..

مسووالن هم در این میان وظیفه هموار کردن هر چه 

بیشرت این مسیر پر شکوه شکوفایی را بر عهده دارند..

هر کدام از ما دانشجویان و پویندگان مسیر علم باید 

بدانیم که

اینجا ایران است و این مکان جندی شاپور..

اینجا مهد شکوفایی است..

اینجا محل تولد بوعلی سیناهاست و این مکان قدیمی 

ترین دانشگاه جهان.. اینجا مهد رازی ها و خیام ها 

ابن  این مکان دارنده ی علی  وشیخ بهایی هاست و 

عباس اهوازی ها..

باید که خود را بشناسیم..

روزگاری که کمیته تفتیش عقاید در اروپا دانشمندان را 

به دلیل عقاید علمی آتش میزد اینجا و این مکان محل 

مباحثه های علمی بود و اکتشافات و اخرتاعات..

خود را از یاد نربیم..

و  مفاخر  و  بزرگان  میراث  دارنده  ایرانی  دانشجوی 

دانشمندان ایرانی و اسالمی بزرگ جهان است.

گاه: از خودسازی ات تمدن دانش

                          زبرگ اریانی اسالمی...
ققنوس

او نه تنها توقف منیکند، 

که راه قله افتخار را می یابد و به آن میرسد..

دانشجوی مسلامنی که راه خود را از امامی میشناسد 

برپاست و  ایامن و اسالمش علم علمش  کنار  که در 

جابرابن حیان ها را تربیت میکند

علم و ادب و ایامن و اخالق را می آموزد و قله های 

افتخار را فتح میکند.. به خود بیاییم..

برخیزیم..

ورود به دانشگاهامن غرق شدن در تنبلی و سیاست 

زدگی نشود که اگر در جای اشتباه به دنبال شکوفایی 

خود رفتیم جز سوخنت و وابستگی نصیبامن منیشود..

دانشگاه را ما میسازیم..

با خواستنامن..

با تالشامن، که این طلب، این خواسنت و تالش است که 

استاد و مسوول را نیز به تالش وامیدارد و به خواب زده 

ها را بیدار میکند.

این تالش و همت است که به شکوفایی میرساندمان..

به هامن شکوه جندی شاپور به هامن مهد علم بودن..

به ترقی..

از خواسنت و توانسنت تا موفق شدن... 

میتوانم  و  میخواهم  را رسآغاز من  دانشگاه  به  ورود 

کنیم و رسمنشاء تالش بیشرت..

اینگونه است که میتوان پیروز شد..

با همه سختی ها میتوان به قله رسید و متدن بزرگ 

خود را ساخت..

تا ساخنت  از خودسازی  باید که دانشگاه آغازی باشد 

متدن بزرگ ایران اسالمی...

ویژه نامـه نـو ُورودان|  13  |چـاه ؛ جایی برای غربت ماه



مدینـه فاضلـه!
T.N.T گروه 
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»خداوند سلطان می گوید: حسنک را آزاد و وی را هب دهستانی رد آن سوی کوه اه تبعید نمایید!(
 خواست که شوری زبرگ هب اپی شود. و سواران خواستند که سوی عامه بتازند و آن شور بنشانند که 
آواز آمد که »متوقف شوید!« سواران هب شگفت ماندند 

و بپرسیدند که علت چیست؟!
)نشرهی(  جریده  سرای  از  بگفت:  دار  جامه  احمد  و 
گندی شاپور بیاننامه اه هب دست حضرت خلیفه ربسیده که 
کاهید و یا  یا از سر جرایم حسنک ردگذرید و از عقاب او ب
با جریده اهی خود بیش از پیش رب بیداری مردم افزاییم! 

و ما نیز رد زند جراید ایشان ردمانده ایم!
اه  جامه  و  ربیختند  اه  اکش  گفتار  این  استماع  با  عوام 

بدریدن و هب سوی سرای جراید گندی شاپور بدویدند...
گام بود که قدرت نفوذ و تواانیی جراید دانشجویان  و آن هن

گان واضح بگردید ... گندی شاپور رب هم

از اتریخ هب علت  قسمت  این  معتقد است  پ.ن:نویسنده 
نشان دادن قدرت دانشجویان و هب جهت جلوگیری از جرات 

انتشار حقایق، تحریف شده است!

از  که  بودند  راایستادانیده  کان  پی و  الّسوء.  دار آوردند. من قضاء  را هب اپی  حسنک  » .....و 
بغداد آمده اند. 

فرمودند  را  حسنک    . نمودند  می  کتابت  همی  کاتبان 
و  کرد،  زری  اندر  دست  وی  کش«  بیرون  »جامه  که 
جّبه  و  ببست،  را  ازار  اهی  واپیچه  کرد،  استوار  ازاربند 
و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار، و ربهنه باازار 
رویی  و  سفید  سیم  چون  تنی  زده،  هم  رد  دستها  و  بایستاد، 

گار وهمه خلق هب ردد می گریستند.  چون صدهزار ن

چنان  تنگ،  عمدًا  آوردند،  آهنی  پوش  روی  خودی، 

و  سر  که  دادند  آواز  و  رانپوشیدی.  سرش  و  روی  که 
راهب  سرش  که  نشود،  تباه  سنگ  از  ات  بپوشید  را  رویش 
همچنان  و حسنک را  فرستاد زندیک خلیفه  بغداد خواهیم 
ات  و چیزی می خواند  او لب می جنبانید  و  می داشتند . 

دار  احمد جامه  این میان  و رد  فراخ رت آوردند.  خودی 

گفت:که  پیغامی  و  کرد  ماموران  هب  روی  و  سوار،  بیامد 

سرای جراید گندی شاپور 
   کاتب:رهگذر
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 پونه بودن ارزوني خودتون
يـونـا

»گوِشت با منه؟تو دیگه بزرگ شدی،خانم شدی،ماشالله هزار ماشالله دانشجو شدی!باید حواست به َدرِست باشه، 

آّسه بری آّسه بیای...زبونم الل زبونم الل، نه كه با یه ِچش و ابروی این بچه سوسوال خام بشی!؟ به همین وقِت 

عزیز رستو میذارم رو سینه ات...اصن تو غلطای اضافه میكنی با اون شیاطیِن رجیم دو كَلوم حرف بزنی و...«

دو سال پیش درست یک روز قبل از »دانشجو« خطاب شدن، مادرم بنای نصیحت كردن گذاشته بود كه مبادا مِن 

چشم و گوش بسته گرفتار اشاراِت نظِر بچه سوسول ها!بشوم. خب، درست است كه مسئله ی هیجان انگیزی بود 

و برای جمعی از نودانشجوها جذاب و روَمنس! اما در هامن یكی دو هفته ی اول پَلویز و پونه های اکرثا چندشناك 

و بعضا گریان و گاها دعواكنان را دیدم و این باعث شد كه دست خود را باال برده وبه رشافتم قسم بخورم كه هرگز 

پونه نشوم و اگر شدم الهی كه وزغ شوم!در عوض با چهار رفیق آشنا شدم.

آیا رفیق رصفا یك كلمه یا لقب است؟

خیـــــــــر!

در نظرشناسِی بنده، رفیق یک مقام واالی بهشتی است. رفیِق خوب و چهارپایه دنیایی از تجربه و خاطره و 

عربت میباشد. اصوال از آن آدم هایی بودم كه اعتقاد داشتم باید وجب به وجِب لحظات »نودانشجویی« را 

بدون هیچ تصور ذهنی تجربه كرد و چشید. به این عقیده ی دلچسب چهار رفیق رس خوش و خجسته 

دل نیز اضافه كنید!!

لذت بخش ترین تفریحامن دانشگاه گردی با اتوبوس بود! اینكه یک پالستیک پُر از خوردنی 

های وحشتناک الكالری و چاق كَُنک بخریم و ردیِف آخر اتوبوس بشینیم و ساعت ها چرخ 

بخوریم و در جواب هر نگاه َچپَكی و پُر غیِض راننده در آخرین ایستگاه، لبخند دندانی 

تحویل بدهیم. دیوانه بودیم؟

گامن كنم.

غیبت كردن ها و كالس دوَدر كردن ها، خوابیدن های رس كالس با چشامن باز، 

خرید های كتابی كه همیشه ختِم به آب طالبی و یخمک میشد، ساعت ها 

كنار هم نشسنت و دردو دل كردن هایی كه به قهقهه های عجیب و غریب 

ختم میشد، كنار هم غذا خوردن و در آخر فرِد شكموی اكیپ را رسزنش كردن، 

جزوه های آخر ترم كه با كالفگی جمع میكردیم و صلوات نثار روح شكنجه گران 

ناله كنان یكی بر رسِخودمان و یكی بر رِس  امتحانی كه  می فرستادیم، شب های 

كتاب ها میزدیم و عجز و البه كنان میگفتیم الهی الغوث و.....

حقیقتا این لذات روحانی را رهــا كرده و از هامن ترم اول به دنبـال پَلـویِز خود 

چشـم چشـم میكردیــم؟!

پونــه شــدن مفت چنــگ خــودشــان...!
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