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سـال نـود و شـش آخریـن نفـس هایـش را مـی کشـد. 
نـود و ششـی کـه شـاید هیـچ کـدام از ماه هایـش خالی 
از اتفاقـات نبـود. چشـممان را روی روزهای خوشـش 
نبندیـم... امـا نـود و ششـی کـه تقریبـا ماهـی یـک بار 
از حادثـه ای تلـخ ابـراز ناراحتـی مـی کردیـم و تـا 
کمـی دلمـان آرام مـی گرفـت باز بـا حادثـه ای دیگر 

داغمـان را تـازه مـی کرد.
   هنـوز چشـمانمان از پالسـکو نمنـاک و قلبمـان زخـم 
خـورده بـود کـه اردیبهشـت بغـض هایمـان را در دل 
زمیـن معـدن یـورت دفـن کـرد. آبـان بـی مهـرش که 
عـزادار  را  ایرانـی  کرمانشـاه،  مـردم  دل  لرزانـدن  بـا 
کـرد. مبهـوت و متحیـر، داغ دیـده و سرگشـته بودیم 
کـه آتـش سـانچی بـه جـان عزیزانمـان افتـاد و چـه 
مظلومانـه دریـا هـم بـه داد آتش نرسـید. و بـاز هم دیر 
زمانـی نگذشـت کـه ایـن بار قلـه دنـا و پرواز بهشـت،      

درشـت تریـن تیتـر اخبارمان شـد.
   گذشـته از آن هایـی کـه تـا عکـس هـا و پیـام هـای 
تسـلیتی کـه فقـط نـام مخاطبشـان تغییـر مـی کـرد را 
منتشـر مـی کردنـد، همـه چیـز فراموششـان مـی شـد، 
بودنـد کسـانی که هـر روز با حضورشـان تسـکین قلب 

داغ دیـدگان بودنـد.
   امـا از همـه ی ایـن هـا دردنـاک تـر ایـن اسـت کـه 
بفهمیـد اکثـر این خسـارت هـا و حوادث دردنـاک فقط 
بـه خاطـر یـک سـهل انـگاری یـا بـی مسـئولیتی بـوده 
باشـد. آن جاسـت کـه فهمیـدن حـال و روز خانـواده 

هـای داغ دیـده جـزو محـاالت مـی شـود. 
هـر  روز  در  شـاید  کـه  جزئـی  هـای  مسـئولیتی  بـی 
کداممـان بـار هـا تجربـه اش کنیم امـا بـدون توجه به 
عواقـب احتمالـی، بـی تفـاوت از کنارشـان رد شـویم.

   دفتـر نـود و شـش رو بـه اتمـام اسـت. بـا اینکـه این 
خاطـرات هرگـز از ذهنمـان پـاک نمی شـوند اما شـاید 
بهتـر باشـد ال به الی همیـن کاغذ ها جا بگذاریمشـان 
وفقـط و فقـط حواسـمان به این باشـد که مبـادا روزی 
بـا سـهل انـگاری هـای کوچـک عامـل چنیـن اتفاقات 

شـویم. ناگواری 
   اینـک، دفتـر جدیـدی بـه رویمـان بـاز مـی شـود و 
هیـچ کداممـان نمـی دانیـم در هـر صفحه چـه اتفاقاتی 
انتظـار مـا را مـی کشـند؛ امـا امیدواریـم سـال آینـده 
در چنیـن روزهایـی، فقـط خاطرات خوب بـرای مرور 

کردن داشـته باشـیم:
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ــت  ــن اس ــاب در ای ــن انق ــداوم ای ت
کــه دیگــر مســئوالن مملکــت در هــر 
ســطحی کــه هســتند، رئیــس جمهــور، 
ــران  ــا، مدی ــر، وزرا، رؤس ــت وزی نخس

ــند. ــی باش ــد مردم ــه بای کل و... هم

ا�ت احب  م�خ

  زیبای من! همانا بی قرارم برای شناخت تو که بی گمان دانستن تو آرامش است. 

   خدایا دلم گرفته است و تو می دانی از چیست؟ از غم و غصه ی روزگار و تنهایی!  

تنهایی نه ازآن جهت که نبود کس مرا رنجیده خاطر کند؛ از آن سو که تو، آری تو ای »بی منت دهنده« 

تنهایم گذاری...  

   اما این حرف اشتباه است! تو که تنهایم نمی گذاری، این  من هستم... بنده ی خطاکارت  که گاهًا تو 

را با گناهانم آزرده خاطر می کنم. اما تو باز هم رحمتت را شامل حالم می سازی. 

خدای من ،تو چه زیبا دعاهایم را مستجاب می کنی و الطافت رابر سرم می باری. 

   خدایا من انسانم به آن گونه ای که تو آفریدی، گاهی فریب می خورم و گاهی ناشکر می شوم و 

گاهی خودخواهی وجودم را فرا می گیرد... 

   اما همیشه پشیمان می شوم .

 پروردگارم... برای ناشکری هایم، برای فراموشکاری ها و بی توجهی هایم مرا ببخش. 

       زیبای من! این دل، بی انتها برایت حرف دارد و می داند که از تک تک آن ها باخبری. 

خدای خوبم! 

 شاد کن دلی را که گرفته و دلتنگ است... 

بی نیاز کن کسی را که به درگاهت نیازمند است... 

و بگیر دستانی را که اکنون به سوی تو بلند است... 

و مستجاب کن دعای کسی را که با اشک هایش تو را صدا می زند... 

»آمین یا رّب العالمین«

تمنا  نوری
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      تصــورش را بکــن یــک صبــح اســفندی بــا نســیم 
خنــک بهــاری بیــدار مــی شــوی، بعــد کلــی کلنجــار 
رفتــن در رختخــواب تصمیــم مــی گیــری بــه دانشــگاه 
بــروی. از خانــه کــه مــی زنــی بیــرون اول صبــح 
چشــمت مــی افتــد بــه انبوهــی از زبالــه هــا کــه هنــوز 
ــه هــای محــل را  ــده و گرب در ســطل مخصوصــش مان
ــه  ــی رســی ســرکوچه ک ــه فیــض رســانده اســت. م ب
ــتمال  ــیگار و دس ــه س ــه ت ــوی ک ــی بش ــوار تاکس س
ــد.  ــب مــی کن ــار جــدول توجــه ات را جل کاغــذی کن
ــا ایــن کــه مــی دانــی بــرای تاکســی هــم دیــر        ب
ــه  ــدای ن ــه ص ــیدن را ب ــر رس ــم دی ــاز ه ــا ب ــده ام ش
چنــدان گــوش نــواز دستفروشــان متــرو ترجیــح   مــی 
ــا  ــده و ب ــت را بری ــک امان ــد ترافی ــی بع ــی. دقایق ده
نــگاه کوچکــی بــه ماشــین هــای اطــراف درمــی یابــی 
اغلــب آنهــا تــک یــا دو سرنشــین هســتند. ســرباالیی 
دربنــد را مــی پیمایــی در حالــی کــه فکــر مــی کنــی 
چــرا مــدارس بــرای آلودگــی هــوا  تعطیــل هســتند و 
دانشــجوی بینــوا تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد ســنگر 

ــی کنــد؟ ــم را خال عل
     وارد آزمایشــگاه )بــدون ذکــر نــام! ( مــی شــوی و 
بایــد خونگیــری انجــام دهــی؛ امــا پنبــه، الــکل، ویــال 
و ســرنگ هرکــدام در گوشــه ای از اضــاع آزمایشــگاه 
ــت  ــد نوب ــرای داشــتن آن هــا بای مســتقر شــده کــه ب
ــه  ــی خســتگی و البت ــا کل ــری و صــف بایســتی! ب بگی
ــه از  ــن ک ــا همی ــوی ام ــی ش ــلف م ــی س ــد راه امی
ــی  ــک دوراه ــوی در ی ــی ش ــر م ــذای آن روز باخب غ

ــا کاب؟ ــت ی ــری؛ امل ــی گی ــرار م ســخت ق
      اگــر بخواهــم از زبــان عزیــزان خوابگاهــی روایــت 
ــن  ــاد اســت؛  همی ــت زی ــی برکــت اهلل صحب ــم عل کن
ــایل  ــد وس ــل ندارن ــا تمای ــی ه ــم خیل ــه بگوی ــس ک ب
ــی  ــای عموم ــل ه ــود را از مح ــر خ ــخصی و جاگی ش
ــه جمــع کننــد و در عیــن  ــه هــا وکتابخان مثــل راه پل
ــون  ــده خ ــا ش ــی جابج ــه کم ــد ک ــر ببینن ــال اگ ح
ــاال  ــرد؛ احتم ــی گی ــان را م ــمان مبارکش ــوی چش جل
ــه حــال  ــا ب ــه ت ــی هســتند ک ــان عزیزان ــا هم ــن ه ای
روی کاغــذ مخصــوص ســطل آشــغال و جــاروی اتــاق 

ــد.  ــم ندارن ــک ه ــک تی ــی ی حت
      ایــن هــا برخــی از ابعــاد زندگــی دانشــجویی بــود 
ولــی همــه مــا قبــل دانشــجو بــودن »فرزنــد« والدیــن 
ــدا کار  ــدی در ابت ــش فرزن ــاید نق ــتیم. ش ــود هس خ
ــا وقتــی وارد بطــن ماجــرا  ــد ام ــه نظــر نیای ســختی ب
مــی شــوید مــی بینیــد کار ســخت اســت؛ مثــا     نمی 
شــود خســتگی کار و متــرو و زمیــن و زمــان را بــه خانه 

بــرد و تقدیــم قلــب هــای مهربانشــان کــرد. 
   تــا بــه حــال بــه بــازار کار و اشــتغال فکــر کــرده اید؟ 
حتمــا هــم گوشــتان از خطاهــای پزشــکی پــر اســت: از 
monitor unit  بــاالی gy ۷۰ گرفتــه تــا گــزارش تســت 

B-HCG مثبــت بــرای یــک آقــا...

   راســتی در ایــن جامعــه بــزرگ، دیگــر چــه       نقــش 
ــم  ــد بگوی ــاب بای ــن ب ــر عهــده ماســت؟ در ای ــی ب های
انصافــا پدیــده ایســت خــط یــک متــرو! خیلــی شــیک 
ــی  ــوی، ول ــی ش ــوار م ــی س ــای ابتدای ــتگاه ه از ایس
ــهر  ــوب ش ــای جن ــتگاه ه ــی از ایس ــت در یک کافیس
پیــاده شــوی، بــا یــک دنیــای جدیــد روبــرو           مــی 
ــان هــای  ــن خیاب ــی ای ــاور کن شــوی. ســخت اســت ب
ــد  ــط چن ــهر فق ــب ش ــره ی عجی ــن چه ــب و ای ملته
ــه دارد...  ــاال فاصل ــا تجریــش و دنیــای آن ب ــر ب کیلومت
ــاوت  ــت تف ــد اس ــک عی ــه نزدی ــا ک ــن روزه       ای
هــا هــم بیشــتر مــی شــود؛ همــه مشــغول خریدهــای 
ســال جدیــد، امــا بــاز هــم هســتند پدرانــی کــه ســهم 

ــی و شرمندگیســت. ــای خال ــا دســت ه آن ه
امــا                شــد  تراژدیــک  قضیــه  کــه  ببخشــید        
ــردن مســئولین  ــه گ ــز را ب ــه همــه چی نمــی شــود ک
بــی مســئولیت و ســهل انــگاری خــود آن افــراد 
گذاشــت؛ شــاید اگــر کمتــر بــه دنبــال کیــف و کفــش 
ــران  ــادی دیگ ــم در ش ــتر بتوانی ــیم بیش ــارک باش م

ــویم.  ــهیم ش س
      در واقــع بایــد بــه ایــن حقیقــت تلــخ اذعــان کنــم 
ــای  ــروه ه ــر از گ ــئولیت پذیرت ــا مس ــه در روزگار م ک
ــئولیت  ــن مس ــه پذیرفت ــه ک ــم؛ گرچ ــری نداری تکفی
برخــی کارهــا در نــوع خــود اوج پرروگریســت امــا مــا 
ســعی مــی کنیــم کــه نیمــه پــر ایــن لیــوان را ببینیــم.

   حقیقتــا از زمیــن کثیــف و هــوای آلــوده گرفتــه 
تــا خســتگی چهــره ی شــهر و بــی دقتــی در 
ــا  ــم و مــی توانیــم ب ــا هــم مقصری کارهــا، خــود م
کمــی تــاش و توجــه بیشــتر رابطــه ی بهتــری بــا 
محیــط اطــراف و انســان هــا  برقــرار کنیــم: فقــط 
ــه هــا را  کمــی همــت مــی خواهــد کــه مثــا زبال
بــه موقــع از خانــه خــارج کنیــم یــا تــک سرنشــین 
روانــه خیابــان هــای پــر از اتومبیــل نشــویم، کمــی 
بیشــتر بــه انســان هــای مقابــل خــود بهــا دهیــم و 

برایشــان وقــت بگذاریــم...   
ــات  ــل احساس ــا در مقاب ــد م ــان باش    پ.ن: یادم
ــی  ــورد درد دل های ــئولیم، در م ــم مس ــران ه دیگ
کــه مــی شــنویم، اشــک هایــی کــه مــی بینیــم و 

ــم... ــی کنی ــغ م ــه گاهــی دری ــی ک لبخندهای

  

ــدف،  ــردم، ه ــیاری از م ــای بس ــاور ه ــاس ب ــر اس  ب
ــث  ــب باع ــرمایه ی مناس ــد و س ــق، امی ــزه، عش انگی
داشــتن زندگــی خــوب و ســعادتمند مــی شــود. 
بــرای هــر فــرد ممکــن اســت تاثیــر هرکــدام کمتــر 
یــا بیشــتر از ســایر گزینــه هــا باشــد. انگیــزه               
ــر بگــذارد.  ــم اث ــوارد ه ــد روی دیگــر م ــی توان م
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه هــر کــدام 
بــه طــور غیــر مســتقیم بــه یکدیگــر ارتبــاط دارنــد. 
ــم  ــی ه ــالش کاف ــم و ت ــاب کنی ــدف را انتخ ــر ه اگ
بــرای آن انجــام دهیــم، انگیــزه ای وجــود نداشــته 
ــی                     ــدف را قربان ــده و ه ــته ش ــالش خس ــد از ت باش

ــم. ــی کنی ــی م ــی انگیزگ ب
   بــرای ایــن کــه بدانیــم کاری کــه انجــام مــی دهیــم 
ــیم  ــی پرس ــوده نیســت از خــود م ــی دارد و بیه هدف

انگیــزه مــان از ایــن کار چیســت؟
عاشــق  از  شــدن،  دار  پــول  از  مــان  انگیــزه     
ــائل               ــی مس ــت؟ حت ــن و... چیس ــوه رفت ــدن، از ک ش
گونــه                          ایــن  شــود.  مــی  شــامل  را  تــر  جزیــی 
ــکل داد.  ــدف و ش ــود ه ــی خ ــه زندگ ــوان ب ــی ت م
عوامــل زیــادی روی انگیــزه داشــتن و نداشــتن اثــر 
دارد. امــا چهــار عامــل الزم بــرای انگیــزه بــه شــرح 

ــد: ــر ان زی
١- اعتماد به نفس و خودباوری

٢- تفکر مثبت
٣- تمرکز و هدف های قوی

٤- یک محیط انگیزه دهنده و اطرافیان
    ســه گزینــه ی اول عــام هســتند و در بیشــتر        
ــر روی  ــط ب ــا محی ــود. ام ــی ش ــتفاده م ــا اس کار ه
بــی انگیزگــی و یــا دادن انگیــزه بــه شــخص                
ــان و  ــواده، اطرافی ــت. خان ــر اس ــاده موث ــوق الع ف
دوســتان بیشــترین نقــش را دارنــد. مــی تــوان 
ــی              ــر جایگاه ــی در ه ــه مقام ــی ک ــر کس ــت ه گف
ــر  ــد روی انگیــزه ی کســانی کــه زی دارد مــی توان
دســتش کار مــی کننــد و یــا اطرافیانــش نقــش داشــته 
ــک بخــش کوچــک  ــر ی ــام دبی ــن مق باشــد. خــواه ای
در دانشــگاه باشــد یــا رئیــس یــک شــرکت یــا دکتــر 

ــر. ــای باالت ــام ه ــا مق ــش و ی بخ
   ریــاکاری، دروغ، تندخویــی و ناعدالتــی نفــی 
ــه  ــانی ک ــی کس ــتند. وقت ــا هس ــزه ه ــده ی انگی کنن
در مقــام هــای باالیــی هســتند، کار خــود را درســت 
را رعایــت  انســانیت  اخــالق و  ندهنــد و  انجــام 
نکننــد؛ بازخــورد ایــن رفتارشــان در طوالنــی مدت 

ــر مــی گــذارد. ــر دیگــران اث ــاه مــدت ب ــا کوت ی
کــه               طوریســت  محیــط  و  جامعــه  کــه  ایــن     
نمــی شــود انگیــزه و شــوق بــرای کارهایمــان پیــدا 
ــه  ــراد جامع ــکاری و افســردگی اف ــم موجــب بی کنی

ــود. ــی ش م
ــی  ــد درون ــزه را بای ــکان انگی ــد ام ــا ح ــس ت    پ
ــرده  ــدف را مشــخص ک ــرد، ه ــی خــود ف ــرد. یعن ک
ــه  ــد ب ــا بتوان ــد ت ــم کن ــزه فراه ــرای خــود انگی و ب

ــد. ــت برس امیرحسین محسنی رادموفقی

بى مسئوليتى ما = بى انگيزگى ديگران شقایق سیفیچه کسی می آید با من فریاد کند؟
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 توییت یا امتحان؟ مسئله این است

حدیثه نبی پور

   دســتانم را مــی گشــایم. نفــس عمیق می کشــم و 
بهــار را در وجــودم جــای مــی دهــم. قطــره های 
ــی  ــک        م ــتانم را قلقل ــاران دس ــوش ب بازیگ
دهنــد. چلچلــه ای از همیــن حوالــی آواز تبریک 
بهــاری ســر مــی دهــد. سرشــار از حــس زندگــی 
و نشــاط مــی شــوم. نگاهــم مــی افتــد بــه جوانــه 
ــگار  ــه ان ــگار ن ــان. ان ــاخه درخت ــای روی ش ه
ــود  ــده ب ــزی نمان ــش چی ــد روز پی ــا چن ــه ت ک
جــز چــوب هــای خشــک و درهــم تنیــده. ولــی 
ــی  ــف و کوچک ــبز لطی ــای س ــکوفه ه ــاال ش ح
ــدی  ــده لبخن ــتان زن ــای زمس ــاخه ه ــن ش برت
هدیــه مــی کننــد بــه جــان دنیــا وجلــوه کنــان                                            

ــه رخ مــی کشــند. زیبایــی هایشــان را ب
   بهــار کــه از راه مــی ســد رنــگ و روی دنیــا 
ــر  ــا و س ــی ه ــود. روییدن ــی ش ــوض م ــم ع ه
ســبزی هــا از ســر شــوق بــه اســتقبالش مــی روند 
و نــو نــوار مــی شــوند. انــگار آن هــا هــم بایــد 
بــرای عیــد متفــاوت و آراســته تــن بزننــد ایــن 
ــرای  ــند ب ــا باش ــد مهی ــل را. بای ــی بدی ــبزی ب س
مهمــان هــای از راه رســیده شــان، شــکوفه هــای 
ــه  ــد. ب موســمی کــه فقــط گــذری درنــگ دارن
مــا          بــر  از  شــتابان  چنیــن  زندگــی  راســتی 
ــان  ــن مهم ــدازه ی ای ــه ان ــاید ب ــذرد. ش ــی گ م

ــار طبیعــت... ــک ب هــای ســالی ی
ــای  ــوی زیب ــن تابل ــت ای ــز اس ــه دل انگی    چ
طبیعــت کــه فریــاد مــی زنــد: مــی شــود دوبــاره 
ــی شــود  ــا و م ــن صفحــه ی دنی ــر ای نقــش زد ب
دل فریــب تــر و شــگفت انگیــز تــر گام زد ســفر 

دنیــا را. مــی تــوان چشــم انــدازی طــرح زد کــه 
ــی  ــای زندگ ــه آدم ه ــان، بلک ــط خودم ــه فق ن
مــان نیــز شــریک ایــن زیبایــی آفرینــی شــوند. 
فقــط اندکــی بــه نگاهــی زیباتریــا انگیــزه 
ــن  ــاز دارد. و ای ــش نی ــر از پی ــد ت ای قدرتمن
ــب                  ــال را طل ــن ح ــال احس ــر س ــت ه ــه اس گون

ــم... ــی کنی م
  چــه زیباســت ایــن ســنت دیرینــه مــان کــه هــم 
ــه حــال  ــد ب ــا آمــدن بهــار ســر مــی زن زمــان ب

وهــوای ایــن مــردم. ســفره شــب عیــد پهــن مــی 
کنــد و عطــر ســبزی پلــو بــا ماهــی را در کوچــه 
ــد...  ــی کن ــش م ــهر پخ ــای ش ــه ه ــس کوچ پ
ــا را  ــازه ه ــی مغ ــر زندگ ــا عط ــی ب ــیرینی های ش
ــد و هفــت ســین رنــگ مــی پاشــد  ــر مــی کن پ
خانــه هایمــان را... نــوروز را جشــن مــی گیریــم 
و بــه یــک دیگــر یــادآوری مــی کنیــم دوســت 
داشــتن هایمــان را... بــه یــاد هــم بودنمــان را... 
ــم  ــی گ ــای روزمرگ ــه ه ــه گاه در همهم ــه گ ک

مــی شــود.

ــق  ــن از عش ــش عطرآگی ــار... نام ــار.... به    به
رحمــت  بارانــش  عطــر  اســت.  احســاس  و 
ــد: آی                     ــی گوی ــد و م ــی کن ــیم م ــی را تقس اله
آدم هــا... هنــوز کســی بــه شــما امیــد دارد. شــما 
ــی پایانــش جــای داده  ــی ب را در آغــوش مهربان
و      مــی خواهــد بهتریــن خــود باشــید ولــذت 
ــه در  ــان را ک ــمی ت ــکوفه موس ــن ش ــد ای ببری
ــش  ــر بهارنارنج ــت. عط ــرار داده اس ــتانتان ق دس
یــادآور                      را  وجودتــان  احساســات  لطافــت 
ــاعرانه  ــس ش ــاید از جن ــی ش ــود. لطافت ــی ش م

ــد: ــی گوی ــا م ــه زیب ــه چ ــهراب ک ــای س ه
زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه ی برگ

زندگی، خاطر یک قطره، در آرامش رود
زندگــی، حــس شــکوفایی یــک مزرعــه، در بــاور 

ر بذ
ــاور دریاســت در اندیشــه ی ماهــی،  زندگــی، ب

در تنــگ
زندگــی ترجمــه ی روشــن خــاک اســت، در 

آیینــه   ی عشــق
زندگی، فهم نفهمیدن هاست

زندگی، پنجره  ای باز به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دریابیم
ــش  ــه آرام ــم ب ــور، در نبندی ــه ن ــم ب در نبندی

ــیم ــر نس پرمه
پرده از ساحت دل برگیریم

روبه این پنجره، با شوق، سالمي بکنیم

 زهرا حسنخانیسال دگر، حال دگر

 ساختمان پیراپزشکان

  هنــوز از دانشــکده خــارج نشــده بــود کــه یــادش افتــاد 
ــه  ــا ب ــی ه ــه ی پیرای ــا هم ــحالیش رو ب ــه خوش میتون

اشــتراک بــذاره...
ــال مجــاز تلگرامشــو  ــا کان    گوشــیش رو درآورد و تنه
ــی  ــم چ ــناس... نگ ــک ناش ــراغ لین ــت س ــرد، رف ــاز ک ب
ــای بچــه  ــو اســتوری ه ــه ت ــی ک نوشــت و چــه جوابای

ــت. ــا نگرف ه
ــای  ــه ه ــه ی بچ ــردا هم ــه ف ــه ک ــن نکت ــه ای    البت
ــی  ــد کل ــتن و بای ــب کاس داش ــا ش ــو ت ــوم و رادی عل
ــن  ــو ای ــا ترجیــح دادن وقتشــونو ت ــدن، ام درس میخون
ــه روز  ــو ی ــه...! ت ــه ی مهمی ــم نکت ــن، ه ــرف کن راه ص
ــزه ی  ــا انگی ــگار تنه ــه ان ــم زدن ک ــی رو رق ــه اتفاق ی
دانشــجوهای پیــرا از ســاعت پنــج صبــح بیــدار شــدن و 
سلســله پلــکان برقــی متــروی تجریــش رو طــی کــردن، 
ــت  ــده و تویی ــوژه ی ارزن ــه س ــردن ی ــدا ک ــط پی فق

ــونه...! ــورد عاقش ــتگ م ــا هش ــتن ب گذاش
   کــم کــم وارد امتحانــا شــدیم و همــه داشــت یادشــون 
ــردن  ــدا ک ــن پی ــش کمپی ــا دو روز پی ــه ت ــت ک میرف

ــودن. ــر تشــکیل داده ب ادمیــن توییت
روز آخرین امتحان...

پارمیــس نشســته بــود و منتظــر بــود ببینــه کــی قــراره 
ــه  ــه روش حســاب کن ــه میتون ــا ببین ــوش بشــینه ت جل

یــا نــه؟
که چشمتون روز بد نبینه...

ــش  ــا رو صندلی ــوز کام ــت، هن ــد نشس ــارش اوم کی
جاگیــر نشــده بــود کــه برگشــت پرســید: خانــم مجــد، 

ــتید؟! ــت نشس ــرجاتون درس ــد س ــما مطمئنی ش
پارمیس: بله...شمارم همینه

کیارش: ولی اون عکس شما نبودا...!!
ــل از  ــال قب ــس م ــب اون عک ــای ادی ــد: آق ــم مج خان
دانشــگاهمه... فقــط مشــکل پلیــپ داشــتم کــه حلــش 

ــرق داره... ــم ف ــط یک ــم فق ــا االن ــردم، ب ک
آقــای ادیــب: رســما کوبیــده از نــو ســاخته... بعــد میگــه 

»یکم«...!
خانم مجد: ببخشید چیزی فرمودید؟

آقای ادیب: نه نه...!
ــت و  ــی گذش ــی و خوش ــه خوب ــم ب ــرم ه ــن ت    ...ای
تمــوم شــد و تــرم جدیــد چنــد هفتــه ای مــی شــد کــه 
شــروع شــده بــود امــا هنــوز ســامانه ی ســما کابــوس و 
وحشــت پیرایــی هــا بــود، هنــوز هــم هــر شــب دانشــجو 
ــا هــر نمــره ای کــه  هــا ســامانه رو چــک میکــردن و ب
میومــد برگــی از شــاخه هــای تنومنــد پیکــر دانشــجو 

بــر زمیــن مــی ریخــت...
بازم چالش بعد از امتحانات پیش اومد...

ــدل اول شــده،  ــی مع ــم ک ــه بگ ــا! اگ ــارش: بچــه ه کی
ــه! ! !  ــون نمیش باورت

پارمیس: حتما یکی از دختراست دیگه!
ــری  ــع خب ــی مناب ــه ول ــون نش ــاید باورت ــارش: ش کی
تقاطــع مطهــری و میــدون ولیعصــر میگــن کــه خیییر... 

ــف شــدن! ــون معــدل ال یکــی از آقای
ــون درســت  ســودابه شایســته: البتــه فکــر نکنــم خبرت
باشــه، چــون ایشــون حداقــل بعــد از چهــار تــا امتحــان 

بــه مــن گفتــن حتــی ممکنــه پــاس هــم نشــن!!!

کیــارش: البتــه خانــم شایســته ایــن مســئله رو هــم یــاد 
آور بشــم کــه شــما بعــد از هــر امتحــان، درس خونــدن 
ــروع  ــه ش ــتگاه قیطری ــدی رو از ایس ــان بع ــه امتح واس
مــی کــردی تــا صبــح روز امتحــان و ایســتگاه قیطریــه 

هــم ادامــه مــی دادی...!
اســتاد کــه وارد کاس شــد ســر و صــدا هــا تبدیــل شــد 

بــه گفتگوهــای دو یــا ســه نفــره اونــم آخــر کاس.
اســتاد یــه نگاهــی بــه میــز و LCD و دانشــجوها کــرد و 

گفــت: پــس وســایل کاس کــو؟
کیارش: استاد نماینده نیومده هنوز!

استاد:شما چی؟شما هم نیومدی هنوز؟؟!
کیارش: آخه اینکه وظیفه و مسئولیت ما نیست!

اســتاد: آقــای ادیــب! از جلســه ی بعــد اگــه طــرز 
ــو  ــه کارهاتون ــه بشــینید و بقی ــود ک ــن ب ــون همی فکرت

ــد!! ــن نیای ــر کاس م ــه س ــدن دیگ ــام ب انج
ــرم  ــن ب ــد م ــازه میدی ــتاااااااد!  اج ــته: اس ــم شایس خان

وســایل کاس رو بیــارم؟!
ــارن  ــایل رو می ــون وس ــا ایش ــه بفرمایید...ت ــتاد: بل اس
ــم،  ــی کن ــون معرف ــد بهت ــس جدی ــه رفرن ــوام ی میخ
ــط  ــه فق ــه هســت ک ــو کتابخون ــدش ت ــد جل ــه چن البت
ــال  ــی س ــا س ــت ی ــه بیس ــاید واس ــه... ش ــم قدیمی یک

ــه... ــش باش پی
ــد، اون  ــش اوم ــی پی ــش پیرای ــک چال ــم ی ــاز ه    و ب
هــم اینکــه هیشــکی از کاس خــارج نشــده بــود امــا در 
یــک حرکــت انتحــاری همــه جلدهــای کتــاب معرفــی 
شــده از کتابخونــه خــارج شــدن... کــه حتمــا بایــد یــک 
پیرایــی باشــی تــا بدونــی چــه جــوری میشــه ایــن کارو 

کــرد^_^
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جدی اما مهربان، سخت گیر اما راه گشا
 بارزترین ویژگی مثبت و منفی شما چیه؟

  در زندگــی فــردی چنــد بعــدی هســتم، بــا عالقــه 
ــا دانشــجو  ــدم، ب ــال می ــه دانشــجو هــا انتق ــم رو ب مطالب
ــم  ــی ه ــاد ورزش ــتانه ای دارم، در ابع ــط دوس ــا رواب ه
موفــق هســتم، و ایــن کــه... هیــچ کــس شــخصیت 
کاملــی نــدارد و مــن هــم ســعی میکنــم خشــم و عصبانیتم 
را هیــچ گاه در تصمیــم گیــری هــای کاری و زندگــی 

ــدم. ــت ن ــخصی دخال ش
 نظر بقیه درباره ی شما چقدر براتون مهمه؟

 هــر فــردی حــق داره نظــر خــودش رو دربــاره افــراد 
مختلــف مطــرح بکنــه، منطقــی باشــه یــا غیرمنطقــی...! 
ولــی بــرای مــن مهمــه کــه نظــرات رو دربــاره ی خــودم 
بدونــم و قســمت هــای منطقــی حــرف هــا رو مــی پذیــرم.

پیراپزشــکی  دانشــجوهای  نظــر  کنیــد  مــی  فکــر   
دربــاره ی شــما چیــه؟ خــوب یــا بــد؟

 در کل مثبــت... چــون بــه مــن میگــن دکتــر فائقــی جــدی 
امــا مهربــان، ســخت گیر امــا راه گشــا...!

 قبول دارید که فرد مغروری هستید؟
ــه نفــس واقعــی کار مــی کنــم؛  ــا اعتمــاد ب ــی ب  مــن خیل

ــه! ــد، ن ــای ب ــای کبــر و معن ــه معن غــرور ب
 شما فکر می کنید بهترین استاد دانشکده هستید؟

ــن تصــور رو داشــته باشــم  ــه هیــچ وجــه... اگــر ای  ب
نــه تنهــا غــروره، بلکــه توهــم هــم هســت! امــا در رشــته 
ی خــودم در داخــل و خــارج کشــور فــردی هســتم کــه 
ــه     ــه ارائ ــی ک ــات علم ــی و خدم ــگاه علم ــل جای ــه دلی ب

مــی دم بــه مــن احتــرام میــذارن!
 زندگــی مشــترک چــه نقشــی در مســیر پیشــرفت شــما 

داشته؟
 زن و مــرد بایــد مکمــل هــم باشــن، مــن زمانــی کــه 
ــا  ــودن، ب ــرا ب ــجوی دکت ــرم دانش ــردم همس ازدواج ک
همراهــی مــن ایشــون تونســتن موفــق بشــن و همیــن 
طــور ایشــون هــم بــا تحمــل ســفرهای کاری مــن بــه مــن 
کمــک کــردن و زندگــی بصــورت موفقیــت آمیــزی بــا 
همراهــی مــا جلــو اومــد و دوران ســختی و دوری رو 

ــتیم! ــر گذاش ــت س پش
 بزرگترین ترس شما تو زندگی چیه؟

ی  آینــده  از  تــرس  چــی  همــه  از  بیشــتر  االن  مــا   
ــک از  ــادر هری ــدر م ــل پ ــم، مث ــون رو داری فرزندانم

شــما!
ــا معضــل اخالقــی   بــه نظــر شــما بزرگتریــن مشــکل ی
در قشــر دانشــجو و خاصــه دانشــجوهای پیراپزشــکی 

چیــه؟
 دانشــجوهای دانشــکده پیراپزشــکی واقعــا یکــی از 
ــا اخــالق تریــن  بهتریــن، زالل تریــن، مــودب تریــن و ب
ــدم! هیــچ  ــه حــال دی ــا ب ــن ت دانشــجوهایی هســتن کــه م
منفــی االن در ذهنــم نیســت... بعضــی وقــت  مــورد 
هــا کــم توجهــی هایــی در مــورد حرمــت کوچکتــر 
اینکــه فــرد  و بزرگتــری دیــدم دورادور...! مثــل 
حتــی وقتــی اســتاد ســر کالس نیســت پاشــو بنــدازه 
ــت  ــه منــو ناراح ــزی ک ــا چی رو صندلــی جلویــی! تنه
ــبی  ــی مناس ــورد اجتماع ــرد برخ ــه ف ــه ک ــه این ــی کن م

نداشــته باشــه!
 واژه ی دانشجو رو چه جوری تعریف می کنید؟

 نیــروی فعــال دانشــگاه، نیــروی محرکــه ی پیشــرفت 
در هــر جامعــه، از تــه دلــم اگــه بپرســید، دانشــجو ایــن 

روز هــا خیلــی کــم کار و تنبــل شــده...
 کجا هست که دلتون می خواد برید؟!

 دوســت دارم دوبــاره بــرای تحصیــالت تکمیلــی در 
دانشــگاه آکســفورد دوره ای رو بگذرونــم.

 بیشتر برای چه چیزی پول خرج می کنید؟
بــرای  مختلــف،  ابعــاد  در  خانــوادم  رفــاه  بــرای   

. ن یحشــو تفر
ــده  ــه ی زن ــک پروان ــد ی ــول حاضری ــدر پ  در ازای چق

ــد؟ ــیم کنی ــمت تقس ــه دوازده قس رو ب
 پروانــه رو هیچوقــت نمــی تونــم، دانشــجو رو شــاید 
بتونــم... پــول رو هــم از طریــق کار کــردن مــی تونــم 
بدســت بیــارم...! نیــازی بــه ایــن حرکــت زشــت نــدارم.

 حاضریــد یــک شــب رو تــو یــه کلبــه جنگلــی کــه گفتــه 
شــده جــن و اشــباح داره بــه تنهایــی بگذرونیــد...؟

 معلومــه کــه نــه! نمیــرم... آدم بایــد عقــل داشــته باشــه 
اگــه بــرم اون جــا جــن زده بشــم دیگــه نمــی تونــم بیــام 

کنــار خونــوادم و ســر کارم باشــم!
 اگــر بعــد از چنــد ســال بخواهیــد بــه یــه آهنــگ گــوش 

بدیــد چــه آهنگــی و از کــدوم خواننــده اســت؟
 بیشتر آهنگ های استاد شجریان و پسرشون.

 از مرگ می ترسید؟
 نــه، مــرگ حقــه، امــا تــا جایــی کــه ممکــن باشــه ســعی 

ــم رو حفــظ کنــم! میکنــم جون
 دوست دارید چقدر عمر کنید؟

 من عمر مفید رو دوست دارم فقط... نود سال!!
 اولیــن دانشــجوهایی کــه همیــن االن اسمشــون یادتــون 

میــاد کیــا هســتن؟
 آقــای نهاردانــی از دانشــجو هــای ارشــد و آقــای 

کارشناســی دانشــجوهای  از  عباســی 
 و استاد؟

 دکتر حمیدپور
 فیلم مورد عالقتون یا آخرین فیلمی که دیدید!؟

 خیلی فیلم نمی بینم اما... شهرزاد...!!
 نظرتــون دربــاره ی اختــالف و برتــری دادن بیــن 

رشــته هــای مختلــف دانشــکده چیــه؟
 بــه هــر حــال ســردمداران دانشــکده هــای پیراپزشــکی 
همیشــه بــه آزمایشــگاه وابســته هســتند، مثــال دکتــرای 
علــوم آزمایشــگاهی...! و ایــن باعــث شــده ایــن فکــر بــه 
وجــود بیــاد ایــن رشــته برتــر از بقیــه رشــته هاســت، 
رتبــه هــای کنکــور کارشناســی هــم ایــن تصــور رو بــه 
ــای  ــکده ه ــر دانش ــر در اکث ــن تفک ــود آورده... ای وج
ــی بــه نظــر مــن همچیــن  پیراپزشــکی وجــود داره، ول
چیــزی نیســت. مهــم توانمنــدی هــای علمــی در هــر 
ــا  ــیار ب ــود بس ــای خ ــته ای در ج ــر رش ــت ه ــته اس رش
اهمیــت و کاربردیــه و نقــش خــودش رو در جامعــه 
ــه  ــا ب ــته ه ــه ی رش ــه و مقایس ــی کن ــا م ــکی ایف ی پزش
ایــن شــکل کار درســتی نیســت؛ مــن بــا اینــکار بــه شــدت 

ــم...! مخالف
ــا  ــجو ه ــا دانش ــما ی ــه ش ــه واس ــوتی ک ــن س ــال تری  باح

ــه؟ ــده، چی ــش اوم ــر کالس پی س
ــده صبحــش شــب نمیشــه،   دانشــجو کــه اگــه ســوتی ن
دربــاره ی خــودم هــم االن چیــزی یــادم نمیاد جــز اینکه 

اســامی دانشــجو هــا یــادم نمیــاد گاهــی اوقــات...!
 قبــول داریــد کــه واســه ســوال هــای دانشــجو هــا بیــش 

از حــد توضیــح میدیــد؟
 آره، ایــن تــو ژن منــه...! قبــول دارم و اگــر بــده، بایــد 
ــه  ــن ک ــه ای ــم... واس ــالح کن ــو اص ــم خودم ــعی کن س
کامــل مطلــب رو بفهمونــم بــه دانشــجو ایــن کار رو 

مــی کنــم.
 چه افرادی رو اصال نمی تونید تحمل کنید؟

 اونایــی کــه خیلــی خنگــن و اونایــی کــه حــد و حــدود 
ــه  ــه بقی ــه ب ــرادی ک ــن و اف ــی شناس ــا رو نم ــت ه حرم

ــذارن! ــرام نمی احت
 بزرگتریــن شکســت یــا غــم تــوی زندگیتــون چــی 

بــوده..؟
 فوت پدرم

احســاس  زندگــی  تــوی  کاری  چــه  انجــام  از  بعــد   
کنیــد؟ مــی  غــرور 

 بعــد از یــک ســخنرانی خــوب خــارج کشــور و یــا بعــد 
از یــک فعالیــت ورزشــی.

ــل و  ــا عق ــا ب ــد ی ــو رفتی ــا احســاس جل ــون ب  در زندگیت
منطــق؟

 با احساس!
ــد  ــا بگی ــردم دنی ــه همــه م ــه ب ــه جمل ــد ی  اگــر بخواهی

چــی مــی گیــد؟
 بیایــد باهــم مهربــون باشــیم و بــرای دنیایــی پــاک 

کنیــم...! تــالش 
 در ناراحتــی و نــا امیــدی چــه چیــزی بــه شــما امیــد و 

انگیــزه میــده..؟
 بــا خــودم فکــر مــی کنــم و مشــکالت رو تجزیــه و 

ــم. ــی کن ــرم ورزش م ــد می ــم و بع ــی کن ــل م تحلی
 جمله ی آخر؟!

و  ســالمتی  آرزوی  هــا  دانشــجو  ی  همــه  بــرای   
دارم...! افــزون  روز  موفقیــت 

دکتر فریبرز فائقی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی با گرایش 
تصویربرداری پزشکی

فلوشیپ روش های پیشرفته ی تصویر برداری مغز و اعصاب 
از ایتالیا

MRI فیزیست بالینی
در حال حاضر معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی

عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی
رتبه ی ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی در سال ۱۳۶۳ 

حدودا ۱۰۰۰
در مقاطع ارشد و دکترا رتبه ی ۱ ورودی

   حدیثه نبی پور

5



محدثه زلفی

   حقیقــت نــه بــه رنــگ اســت ونــه بــو، نــه بــه هــای اســت ونــه هــو، نــه بــه ایــن اســت 
و نــه او، نــه بــه جــام اســت ونــه ســبو...

   همــه ی مــا انســان هــا هــروز وهــر روز در حــال دویــدن و حرکــت هســتیم. گاهــی دوســت 
داریــم خیلــی زود بفهمیــم ویــا اینکــه بــه مقصــدی کــه تاکنــون بــه دنبــال آن بــوده ایــم برســیم 
ــم  ــی دانی ــر از هرکســی م ــان بهت ــه خودم ــزی ک ــردن از چی ویاگاهــی هــم برعکــس؛ دوری ک

روزی بــا آن روبــرو مــی شــویم یــا بهتــر اســت بگویــم رویارویــی بــا حقیقــت.

ــا مســافران یــک قطــار هســتیم کــه از یــک مبــدا     ایــن فلســفه مثــل ایــن اســت کــه م
ــه مقصــد برســیم. شــروع مــی کنیــم ومســیری را طــی مــی کنیــم کــه ب

   درایــن راه منظــره هایــی را مــی بینیــم مثــل کوه،کویــر، دره، درختــان ویــا حتــی جــاده ی 
لــوت. در هــر صــورت از مســیری عبــور مــی کنیــم کــه ممکــن اســت همــه ی ایــن تصاویــر 
درقــاب پنجــره ی قطارمــان بــه چشــم بخــورد، کــه بــا دیــدن بعضــی حــال خوبــی مــی یابیــم 
وبــا بعضــی دیگــر حــس نــا آرامــی داریــم؛ امــا ســوزنبان همچنــان بــه مســیرش ادامــه مــی دهــد 

و مــا بایــد شــاهد ونظــاره گــر همــه ی ایــن پدیدهــا باشــیم.
   اگــر بــرای ندیــدن بعضــی از آن هــا چشــمانمان را ببندیــم ممکــن اســت بــه تصویــری از 
زیبایــی هــای طبیعــت برخــورد کنیــم کــه آن را مــی پســندیدیم وچشــم نــواز بــوده امــا چــون 
چشــم هــای خــود را بســته بــوده ایــم؛ لحظــه هــای خــوش را از خــود دریــغ کردیــم ومســیر 
ســفرمان را بــرای گریــز از نظــاره کــردن آن چــه وجــود دارد ومــا نمــی پذیریــم بــه یــک کابــوس 

تبدیــل کــرده ایــم.
   ایــن نمونــه حــال و هــوای گریــز از حقیقــت را متناســب بــا شــرایط خــودش بــه خوبــی بــه 

تصویــر مــی کشــد.
  حقیقــت گریــزی از مهمتریــن معضــل هایــی اســت کــه امــروزه بســیار ناظــر آن هســتیم. 

ــا               ــم، ام ــی گردی ــش م ــال آرام ــه دنب ــم وب ــان نداری ــه دوستش ــم ک ــی گریزی ــی م ــا از حقایق م
ــغ    ــان دری ــرار آرامــش را هــم از خودم ــردن و ف ــدم دوری ک ــا خواســته باهــر ق ــه ن نمــی دانیــم ک
مــی کنیــم و یــا حتــی اصــول هایــی کــه بــه آن هــا پایبنــد بــوده ایــم را در راه ایــن فــرار بــه 

ــم. ــی کنی ــی  م ناچــار قربان
   اصــول هایــی مثــل مســئولیت پذیــری کــه مــی تواننــد ســر تــا ســر زندگــی مــان را تغییــر 
ــون آن هــا شــانه  ــر پیرام ــرای حــل مســائل و تفک ــاش ب ــا از ت ــن مســیر م ــرا در ای ــد، زی دهن
خالــی مــی کنیــم. گرچــه بــر ایــن بــاور هســتیم کــه بــا ایــن گریــز مــی توانیــم خــود را از دل 

ــر دوش داریــم. مشــغولی رهــا کنیــم، امــا همــواره بــاری ثقــل وســنگین ب
   حقایقــی کــه ســعی در فراموشــی یــا دوری از آن هــا هســتیم روزی خودشــان را بــا مــا رو در رو        
مــی کننــد، بــا کولــه بــاری از واقعیــات تلــخ تــر ومثــل آتــش زیــر خاکســتر عمــل مــی کننــد 
ــدرت رشــد  ــه دشــمن خــود ق ــز ب ــن گری ــا ای ــا ب و در حــال شــعله ور شــدن هســتند و درنتیجــه م
وبــزرگ شــدن را داده ایــم، درحالــی کــه هیــچ وقــت دنبــال چنیــن نتیجــه ای نبــوده ایــم.

   بــر اســاس کتــاب قورباغــه ات را قــورت بــده از برایــان تریســی ایــن حقیقــت ممکــن اســت  
بــرای مــا مثــل قورباغــه زشــت باشــد کــه دائمــا روبــروی مــا اســت ومــا هرچــه خــود را از آن 
دور کنیــم بــاز مــی دانیــم کــه او در همیــن اطــراف اســت. پــس قبــل از آن کــه تمرکــز خــود را از 
دســت بدهیــم واز مســیر تعییــن شــده از زندگــی هدفمندمــان دور شــویم بایــد آن قورباغــه را قــورت 

بدهیــم؛ یعنــی بایــد بــا حقیقــت زننــده مبــارزه کنیــم.
در اولیــن رویارویــی صدمــه هایــی کــه از ایــن مواجهــه مــی بینیــم بســیار ناراحــت کننــده هســتند، 
امــا دیگــر کابــوس مقابلــه بــا کوهــی از نــا آرامــی هــا را نخواهیــم داشــت یــا آن کــه دیگــر مجبــور 
نیســتم صــورت مســئله را پــاک کنیــم، مثــل داســتان درویشــی کــه خــودش مــی دانســت کاســه 

ی روغنــی را ســگی لیســیده امــا  مــی گفــت انشــااهلل کــه گربــه بــوده!
   حــاال دیگــر بــه جــای گریــز از حقیقــت بایــد بــه ســمت آن دویــد؛ چــرا کــه حقیقــت اصــل 

هــر چیــزی اســت چــه تلــخ باشــد وچــه شــیرین.

به سوی حقیقت
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گما�خ ه � كگر �ب ده ى د�ی اكگر ارخ د�ی

د �خ �خ �ی دا را �ب
و�خ كه �خ د �چ امه در�خ ا�خ حب �ی صو�خ

ا�   �خ �ش ود را �ب
ال�ت �خ رو حخ د �ب �خ همه كگو�ی

در�ت او��ت
دم همه ارخ �ت

آ
دا عالم و ا

ه �خ �ب

ر می دهد ارخ سر درو�خ �ب
ساره �خ

�گ ر�خ م، ر�خ
وا�خ

ار�خ

کعبه حال

امیرحسین محسنی راد

6



پس از پایان
ــات افزایــش  ــا امکان ــاال مــی رود کــه ی ــی ب    بهــره وری زمان
پیــدا بکنــد و یــا حداکثــر اســتفاده از امکانــات موجــود بشــود. 
لطفــا یــک نفــر پیــدا بشــود و ایــن را بــه مســئوالنی بفهمانــد کــه 
راه حــل را در تغییــر مدیــران و معاونــان    مــی دانند و مســابقه 
ی »چــه کســی بیشــتر مســئول عــوض مــی کنــد؟« راه انداختــه 
ــد و  ــی بینن ــراد م ــر اف ــا پیشــرفت را در تغیی ــی صرف ــد. گوی ان

بــس. 
ــا فــرد مســئول  ــدارد؛ ی ــت کــه بیشــتر ن تغییــر مســئول دو حال
جــدا          دانشــجویان  از  را  خــودش  داشــته،  کاری  وجــدان 
ــر اینکــه  ــم ت ــی کــرده و مه ــام تالشــش را م نمــی دانســته، تم
مشــکل دانشــجو را حــل مــی کــرده؛ کــه چنیــن مســئولی بایــد 
ارتقــا درجــه بگیــرد و مســئولیت مهــم تــری بگیــرد نــه اینکــه 
در جایــی کوچکتــر مشــغول بــه کار بشــود. مگــر غیــر از ایــن 

ــت؟ ــودن خطاس ــوده را آزم ــه آزم ــت ک اس
   حالــت دوم اینکــه فــرد مســئول نــه تنهــا ویژگــی هــای بــاال 
را نداشــته بلکــه درگیــر سیاســت بــازی هــا و البــی گــری هــا و 
فســادها مــی شــود و دود ایــن آتــش بــی کفایتــی فقــط بــه چشــم 

دانشــجو مــی رود. بگذریــم. 
   بحثمــان ســر ایــن موضــوع بــود کــه بهــره وری را چطــوری 
ــه فــرض مــی خواهیــم ســالمت جســمی دانشــجو  ــم. ب ــاال ببری ب
ــه  ــرود ک ــاال ب ــزه ب ــال آن انگی ــه دنب ــه ب ــم ک ــاال ببری را ب
انگیــزه تــالش را بــه دنبــال مــی آورد و حاصــل همــه ی                             
ایــن هــا مــی شــود موفقیــت. چقــدر قشــنگ اســت ایــن شــعار! 
چــرا مــی گوئیــم شــعار اســت چــون بــه منصــه ی ظهــور   نمــی 
رســد. مثالــش هــم همیــن ســالن ورزشــی دانشــکده مــان. 
دانشــجو کــه تــا ســاعت ســه بعــد از ظهــر ســر کالس در جســت و 
جــوی دانشــی اســت کــه قبــال در ثریــا بــوده و دانشــمردان)!( 
ــر  ــار قش ــه آن، در اختی ــی ب ــت یاب ــس از دس ــی پ ــور پارس غی
دانــش جــوی دانشــجو)!( مــی گذارنــد. حــاال بعــد از فراغــت 
از اکتســاب علــم، فرصــت ارتقــا ســالمت جســمی خــود را پیــدا  
مــی کنــد. ولــی االمــان از ایــن درهای بســته ی ســالن ورزشــی. 
انــگار بــرای ایــن ســاخته شــده انــد کــه درش را ببندنــد. شــاید 
ــه در روز  ــوده ک ــن ب ــا ای ــالن صرف ــن س ــاخت ای ــدف س ــم ه ه
ورود تــرم اولــی هــا تشــکل هــا و دیگــر نهــاد هــا برونــد غرفــه 

ــم. ــد. بگذری ــری کنن ــد و عضوگی بزنن
   یــک فــرض محــال هــم وجــود دارد و آن هــم اینکــه خدایــی 
ــش  ــجو پی ــرای دانش ــی ب ــک کار تحقیق ــم الل، ی ــرده، زبان نک
ــه  ــن ب ــت رفت ــد فرص ــرض ش ــه ع ــی ک ــه دالیل ــا ب ــد. بن بیای
ــد از  ــد. بع ــی کن ــدا نم ــه پی ــاعت س ــل از س ــا قب ــایت« را ت »س
ســاعت ســه هــم کــه شــما بهتــر از مــن مــی دانیــد. پشــت درهــای 
بســته ی ســایت دیگــر حالــی بــه دانشــجو مــی مانــد؟ نــه واال. 

ــم. بگذری
   حــاال یــک مقــدار هــم طبــق عــادت نــژاد پــاک آریایــی مــان، 
ســرمان را در حســاب و کتــاب فــرو ببریــم ببینیــم این دانشــکده 
ی نقلــی مــا ســرجمع چنــد  مــی ارزد و متــری چقــدر؟ شــنیده 
هــا حاکــی از آن اســت کــه همیــن دانشــکده ای کــه بــه ظاهــر 
ــش  ــتری پای ــرد مش ــی خ ــی نم ــم کس ــون ه ــک میلی ــری ی مت
خوابیــده کــه حاضــر اســت متــری ٢۵ میلیــون تومــان بدهــد؛ 
تــازه آن هــم دســت بــه نقــد. حــاال ٢۵ نــه ١۵ میلیــون کــه 
ــان را روی  ــم هایت ــا چش ــه لطف ــک لحظ ــاال ی ــی ارزد. ح م
ــدون  ــن طــور ب ــن همی ــدر زمی ــد چق ــد و ببینی ــم بگذاری ه
اســتفاده مانــده اســت. محاســبه ی قیمــت زمیــن هــای بــدون 
اســتفاده ی دانشــکده را بــه عهــده ی خودتــان مــی گــذارم.
ــاب  ــتعداد ن ــه اس ــن هم ــم از ای ــم بگوی ــی ه ــد خط    چن
هنــری و علمــی و ورزشــی کــه دارنــد در کنــار 
خودمــان درس مــی خواننــد و مــا نهایتــا بدانیــم کــه 
ــر  ــت. اگ ــده اس ــد ش ــوژی اش را چن ــره ی فیزیول نم
دیگــر خیلــی خیلــی رفیــق باشــیم نمــره ی آناتومــی 
ــه ــم ک ــک  نگوی ــره ی فیزی ــم. از نم ــم بدانی اش را ه

شــما جانــش را بگیــر ولــی نمــره ی فیزیکــش را نپــرس. 
ــای  ــاخ ه ــن ش ــه همی ــت ک ــن اس ــت ای ــن صحب ــم از ای غرض
شمشــاد)!( از بینشــان مربــی بیــن المللــی پینــگ پونــگ پیــدا                        
ــر  مــی شــود، دوبلــور و صــدا پیشــه هــم هســت، بازیگــر تئات
ــدا  ــان پی ــدا مــی شــود، اســتاد زب ــدا مــی شــود، خطــاط پی پی
ــی  ــدا م ــوری نانوپی ــابقات کش ــده ی مس ــود، برگزی ــی ش م
ــا  ــکاران ب ــی و ورزش ــای علم ــاد ه ــر المپی ــرات برت ــود، نف ش
رتبــه هــای اســتانی و کشــوری کــه الــی ماشــااهلل زیــاد اســت. 
ــه  ــود دارد ک ــا وج ــدام از م ــتعداد در درون هرک ــا اس صده
یــا نهفتــه اســت و یــا شــکوفایش کردیــم. حــاال مســئول اگــر 
مســئول باشــد بایــد اســتعدادهای نهــان دانشــجویان را شــکوفا 
و از اســتعداد هــای بــروز پیــدا کــرده در جهتــی کــه همــه از 

ــد. ــتفاده کن ــد اس ــود ببرن آن س
ــه هــم  ــف ب ــا ت ــوط و ب ــن بحــث هــای نامرب    حــاال هــدف ای
ــره  ــرای به ــا ب ــه م ــود ک ــن ب ــرض ای ــود؟ غ ــه ب ــبانده چ چس
وری بیشــتر افزایــش امکانــات را نخواســتیم. الاقــل مســئوالنی 
ــود  ــات موج ــدک امکان ــن ان ــه از همی ــد ک ــر کار بیاوری را س

ــد. ــع دانشــجو بکنن ــه نف ــتفاده را ب ــترین اس بیش

ابوالفضل شاکر

                                                                                                    محصول     فرهنگی
ــاال  ــوب ح ــهرزاد و آش ــب ش ــر مخاط ــبتا پ ــای نس ــریال ه ــران س ــد از اک    بع
ــی متفــاوت از ســریال هــای قبــل  ــا فضای ــه ســریال گلشــیفته رســیده ت نوبــت ب
را بــه تصویــر بکشــد. اولیــن موضوعــی کــه دربــاره ی ایــن ســریال جلــب توجــه 
مــی کنــد، عنــوان انتخــاب شــده بــرای ســریال اســت. بــه نظــر مــی رســد ایــن 
ــاق هــای اجتماعــی و  ــا اتف ــرای شــوخی ب ــه بســتر ســازی ب انتخــاب تلنگــری ب

ــه باشــد. ــای کاذب جامع ــر حاشــیه روز و شکســتن خــط قرمزه سیاســی پ
ــش خانگــی اســت.  ــروز شــفیعی در شــبکه نمای ــن کار به ــه اولی ــن مجموع    ای
ــه  ــت ک ــرار اس ــن ق ــتانش از ای ــوده و داس ــی ب ــدی –اجتماع ــریال کم ــر س ژان
دختــری ســاکن شــهر یــزد در کنکــور ریاضــی و فیزیــک رتبــه اول را کســب مــی 
ــا ادامــه تحصیــل دختــرش در شــهر تهــران مخالــف اســت  کنــد؛ امــا پــدرش ب
و چالــش هــا و اتفاقاتــی کــه بــرای ایــن دختــر و ســایر شــخصیت هــا مــی افتــد 

ســریال را بــه پیــش مــی بــرد.
   الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن ســریال بازیگــران برجســته ای نظیــر: مهــدی 
ــعبان  ــا ش ــه، نیم ــدی ژول ــر مه ــاری، امی ــیامک انص ــیدی، س ــن س ــمی، هوم هاش
نــژاد، مهنــاز افشــار، نازنیــن بیاتــی،  ویشــکا آشــایش، شــیالخداداد و بهــاره کیــان 

افشــار در ایــن ســریال نقــش آفرینــی مــی کننــد.
زهرا حسنخانیامیدوارم از دیدن این سریال لذت ببرید. 
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پاسخ مسابقه شماره ۳
تست هوش )گزینه متفاوت، بیرون!(: 

گزینه ۳
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به شکل باال نگاه کنید. هفت عدد شش ضلعی داریم و 

می خواهیم یکی از آن ها را حذف کنیم. به نظر شام 

کدام یک باید حذف شود؟

هر یک از مربع ها و دایره ها منایانگر ارقامی هستند. آیا می 

توانید حاصل رضب مذکور را رمزگشایی کنید؟ 

توجه کنید: هر یک از دایره ها منایانگر یک رقم زوج و هر 

مربع، یک رقم فرد خواهد بود. 

این معام دارای تنها یک جواب می باشد...
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پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در 
میان بگذارید:

    Azin_pmssbmu@تلگرام
   ١٣٤8sbmu@gmail.com   رایانامه
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روز پدر، مظهر سخاوت، سکوت و فداکاری مبارک
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