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همه زیر یک پرچم

هزارهای  یک
و چون او محکم دل و آرام 

خاطر باشد
امسال  هفتادوهشتی ها هم  فاطمه نجفی

نمی دانم  شــدند.  دانشجو 
از  هفتادی هــا  دهــه 
پیرمردهــای نازنیــن دهه 
شــصت تصوری دارند یا نه. 
همان هایی کــه رادیــو ترانزیســتوری گوش 
می دادند، عصرها سه نفر روی نیمکت های پارک 
گعده ســکوت می گذاشــتند و همه شان اهل 
تاریخ خواندن بودند. بعضی هایشــان خاطرات 
فردوســت، بعضــی مشــروطه کســروی و... . 
خاصیت ســن اســت، باال که مــی رود عالقه به 

گذشته در آدم ها زیاد می شود.
این روزها مثل پیرمردهای بازنشســته که برگه 
آزمایششان می گوید قســطی زنده اند، آن قدر 
از »حــال« خودم خســته ام که رفته ام ســراغ 
قدیمی ترین کتاب هــا. تاریخ بیهقــی و روایت 
کشتن حســنک وزیر و ســعایت های بوسهل 
زوزنی. تاریخ مسعودی و ترجمه تاریخ طبری آب 
سرد است. آدم انگار می کند سنت ثابت همیشه 
»خوب ُکشــان« و »مظلوم کشــان« بوده است. 
هرچند تاریخ هــم مخلوق راوی اســت و راوی 
الجرم مواجب بگیر شــاهی، وزیــری یا امیری. 
کاتب خامه که بر بیاض صفحــه می چرخانده، 
میل امیری را قلمی می کرده یــا امید وزیری را، 
یا به جرینــگ و جرینگ کیســه تاجری لرزش 

می کرده و به گوشه چشم شاهدی تب. 
در این میانه اما سند و مســتند تاریخ را هم زرگر 
مورخان محک می زنند. من نمی گویم اما علی بن 
حسین مســعودی با آن کبکه و دبدبه و واژه های 
مطنطن عربــی اش می گوید: »تاریــخ ابو جعفر 
محمد بن جریــر از همه تاریخ ها برتــر و بر همه 

کتاب های نوشته شده در تاریخ فزونی دارد«.
داشــتم از حال بد این روزهایم می نوشتم. ماه ها 
می شود که زمان برایم غروب جمعه شده  است؛ 
به همان کالفگی و دلگیــری و نیازی برای گریه 
که بغض آدم را بشوید و ببرد. اما امان که این گریه 
لعنتی عصر های جمعــه می رود پی دل خودش. 
در هیچ جا پیدایش نمی کنــم زیر تختم، در اتاق 
بچه ها، بین ســکانس های الاللند و مون الیت و 

حتی در کتابخانه ام. 
محــرم را می خواهم برای گریه هــای بی ربطم 
به حســین)ع( که بهانه باشــد و وقتی دیگران 
می گرینــد، اشــک از هــر ناکجاآبــادی کــه 
فــرار کــرده، بازگــردد و بغضــم را بشــکند. 
می نشــینم مثــل پیرمردهایــی کــه غروب 
کالفه جمعه شــان طوالنی شــده است، طبری 
می خوانم؛ همــان »تاریــخ ابو جعفــر محمد 
بن جریــر«، آنجا کــه از حجاج بــن عبداهلل بن 
عمار از ســپاهیان ابن زیاد نقــل می کند: »به 
خدا هرگــز شکســته دلی را ندیده بــودم که 
فرزند و کســان و یارانش کشته شــده باشند و 
چــون او محکــم دل و آرام خاطر باشــد و دلیر 
بر پیشــروی« و بغضم از ناکجاآبــادی ناتوانی 
 خودم بــه ســند مســتندترین تاریخ نگاره ها 

می شکند.    

سرمقاله

یکــی از رویدادهایی که شــهریور امســال در خلوتی 
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محک جدی ایده کسب و کار
نهمین جشنواره  سراسری کارآفرینی و توسعه  کسب وکار شریف )VC CUP( که استارت 
آن از 15 مرداد خورده، همچنان مهلت ثبت نام دارد و این فرصت برای عالقه مندان تا 
15 مهر تمدید شده است. این جشــنواره که هرساله از طرف مرکز کارآفرینی شریف 
برگزار می شــود، این بار نیز با جوایــز ارزنده به میدان آمده اســت؛ جوایزی میلیونی 

برای طرح های برگزیده و اســتارت آپ های برگزیده. عالوه بر این ها جشــنواره  VC CUP امکانات دیگری هم 
برای شــرکت کنندگان دارد؛ ازجمله کارگاه های آموزشی و جلســات منتورشیپ و امکانات حمایتی و معرفی به 

سرمایه گذاران. برای ثبت نام و آگاهی از جزئیات و زمان بندی این برنامه به سایت sharifvccup.ir سری بزنید.

 از کربال تا کربال
به مناسبت هفته دفاع مقدس، کنگره شهدا، »نیستان« همایشی با عنوان »از کربال 
تا کربال« را برگزار می کند. این همایش با حضور سردار حاج حسین کاجی راوی دفاع 
مقدس، سید هاشم موسوی مستندساز حوزه مدافعان حرم، خانواده  های شهید 
نبی زاده و شهید نمازی فرد از شهدای دانشگاه، خانواده شهید احمدی روشن شهید 

هسته ای و همچنین خانواده شهیدان نوروزی و خلیلی از شهدای مدافع حرم، امروز از ساعت 14:30تا17 
در سالن جابربن حیان برگزار می شــود. از دیگر برنامه های این همایش، تقدیر از خانواده های این شهدای 

بزرگوار است.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 726  سه شنبه 4 مهر 1396 شریف نیوز

خیمه تدبر در قرآن که از روز شنبه یکم مهرماه   
رو به روی ساختمان شــهید رضایی برپا شده 
است، امروز به پایان می رســد. در این خیمه 
از ســاعت 11تا15 نمایشــگاه ســوره ها و از 
ســاعت 16تا18 کارگاه تدبر در سوره مبارکه 

فجر برگزار می شود.
جلســه »ابراهیــم در عاشــورا«ی انجمــن   
اســالمی با ســخنرانی دکتر ناصــر مهدوی 
به دلیل تداخل برنامه های وی و ایجاد تأخیر 
حداقل یک ساعته در برنامه انجمن، به زمانی 

دیگر موکول شد.
دانشــکده مدیریت و اقتصــاد، درس مبانی   
سیاســت گذاری عمومی را  در نیم سال اول 
96-97 ارائــه می کنــد. همه دانشــجویان 
می توانند در بازه ترمیم خود این درس را با کد 
44028 انتخاب کنند. کالس این درس در 
روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 15تا16:30 

به تدریس دکتر علی ملکی برگزار می شود.
ششمین دوره ختم دسته جمعی قرآن کریم،   
مصباح نور، از 9 مهرماه مصادف با عاشورای 
حســینی آغاز می شــود. مهلت نام نویسی 
در این طــرح، دهــه اول محرم اســت. برای 
 کســب اطالعات بیشــتر و ثبت نام با آدرس
  kanoonquran. sharif@gmail.com  یا آیدی

kq_sh@ تماس بگیرید.
گروه کوه دانشگاه این بار برنامه صعود به کوه   
جنگلی اوریم را برای دانشــجویان دختر در 
روز جمعه 14مهر تدارک دیده اســت. در این 
برنامه اولویت با دانشجویان ورودی 95 و 96 
اســت. گروه طبق معمول کوله کوه و کیسه 
خواب برای امانت در اختیار شرکت کنندگان 
می گذارد. جلســه توجیهی، روز دوشــنبه 
10مهر در کالس 1 ساختمان شهید رضایی 
برگزار می شــود. حضور در جلسه توجیهی 

برای شرکت در کوهنوردی الزامی است.
جلســه دیدار ورودی های 96 رشته فیزیک   
با اســتادان دانشکده شــان، امروز از ساعت 
16:30تا18 در طبقه اول دانشکده فیزیک، 

کنار آونگ فوکو برگزار می شود.
مدرسه اشتغال شــریف از 2تا9 مهر ثبت نام   
می کند. مدرسه اشتغال شریف دوره ای است 
که شــما را برای حضور در دنیای کسب وکار 
آماده می کند. برای کســب اطالعات بیشتر 

به careerschool.sharif.ir  مراجعه کنید.

مرکز معارف آتش به اختیار
مرکز معارف اعالم کرده است که اگر کسی بیشتر از یک درس در یک ترم از این مرکز 
انتخاب کند، مرکز اختیــار دارد که یکی از دروس را به انتخاب خود حذف کند؛ اما 
این خبر دو نکته جالب دارد. نکته اول اینکه اعالم نکرده است که این درس را قبل 
از ترمیم حذف می کند، یا بعد از ترمیم. در حالت اول که خب اصاًل چرا از اول اجازه 

داده اند این درس اخذ شــود و در حالت دوم که آن وقت یک صندلی خالی می ماند. نکته دوم هم این اســت 
که این مطلب ازطریق اعالمیه ای پشــت در مرکز، اطالع رسانی شده است. پس اگر بی خبر هستید، تقصیر 

خودتان است!

 موالنا زیر ذره بین
کانون شــعر و ادب دانشگاه شــریف قصد دارد برنامه »بررســی دفتر پنجم مثنوی 
مولــوی« را در ترم جاری برگزار کند. این برنامه 10تا12 جلســه خواهد بود و در آن 
درون مایه  عرفانی و تحلیل مثنوی بررســی می شود. مدرس این برنامه دکتر قیدی 
است که از اســتادان مرکز زبان شناسی دانشگاه است. جلسات پیوسته است و در 

ترم های پیش نیز این برنامه برگزار شده که در این کالس ها تابه حال تا دفتر چهارم مثنوی بررسی شده است. 
هزینه  ثبت نام این کالس ها 30هزار تومان اســت و ثبت نام برای غیرشریفی ها هم بالمانع است. برای کسب 

اطالعات بیشتر و ثبت نام به کانال تلگرام ksasharif@ مراجعه کنید.

یکــی از رویدادهایی که شــهریور  امســال در خلوتی دانشگاه بسیار گزارش
خبرساز بود و هیجان خود را داشت، مسابقات کارکنان 
دولت بود که دانشــگاه در دو قسمت آقایان و بانوان در 
چند رشته آن شــرکت کرد. گزارشی از عملکرد دو تیم 
والیبال و آمادگی جسمانی دانشگاه را در بخش بانوان 

می خوانید.

برنز ارزشمند والیبال
تیم والیبال بانوان شــریف امسال با حضوری قدرتمند 
در مجموع با 6 برد و یک باخت به مقاوم سوم این دوره 

از مسابقات دست یافت.
این مسابقات هم زمان با هفته دولت و با حضور 12 تیم 
از ســازمان ها و ارگان های دولتی به میزبانی دانشگاه 
صنعتی شــریف برگزار شــد. پس از یــک هفته رقابت 
درنهایت تیــم وزارت ورزش و جوانــان، اول و تیم های 
صداوسیما و دانشــگاه صنعتی شریف به ترتیب دوم و 

سوم شدند. 
تیم والیبال بانوان شــریف متشــکل از خانم ها مهتاب 
روغنی، نفیسه زین الدینی، مریم صادقیان، معصومه 
دزفولــی، ملیحه علیــزاده، صفــورا قنبــری، عاطفه 

رضایی، سکینه اصغری، فاطمه نظافت دوست، زهره 
آقایی، فیروزه دردشــتی، مهری توکلــی با مربی گری 
خانم فاطمه رشــیدی و به سرپرســتی خانم شیما آل 
اسدا... در این دوره از مسابقات شرکت کرد و با تالش 
و عملکرد تحســین برانگیز توانســت این مقام را از آن 

خود کند.
این دوره از مســابقات از روز 8 شــهریورماه در ســالن 
قهرمانی ســاختمان تربیت بدنی آغاز شد. تیم شریف 

در روز اول به مصاف ســازمان میراث فرهنگی رفت و با 
نتیجه 2برصفر پیروز شــد. در روز دوم توانست مدافع 
عنوان قهرمانی، تیــم بانک رفاه را بــا نتیجه 2برصفر 
شکست دهد و در روز سوم با نتیجه 2برصفر از سد تیم 
وزارت کشور گذشت. در روز چهارم با نتیجه 2برصفر بر 
تیم بانک مســکن غلبه کرد و در پنجمین بازی خود در 
مقابل تیم وزارت صنعت و معدن 2برصفر  پیروز شــد. 
بانوان ورزشکار شریف در آخرین بازی از دور مقدماتی 
به مصاف تیم صداوســیما رفتند، اما با اختالف بسیار 

کم مغلوب این تیم شدند.
در هفتمین روز رقابت، تیم شــریف به عنوان ســرگروه 
»گروه ب« با مجموع 18 امتیــاز و تنها با یک باخت به 
مرحله نیمه نهایی رسید و مجددًا با تیم وزارت صنعت و 
معدن روبه رو شد که در این بازی هم با پیروزی مقتدرانه 

مقام سوم را کسب کرد.

یک نایب قهرمان در آمادگی جسمانی
مســابقات آمادگــی جســمانی کارکنــان دولــت در 
روز دوشــنبه 1396/6/12 بــا حضــور 99 نفر در 6 
گروه ســنی و در قالب 22 تیم انجام شــد. تیم شریف 
در این مســابقات با مربی گری ســرکار خانــم جلیله 
ترحمــی و سرپرســتی ســرکار خانم مهتــاب روغنی 
حضــور یافــت. ســرکار خانــم معصومه دزفولــی، از 
همــکاران معاونت پژوهشــی، در رده ســنی ششــم، 
مقــام دوم انفــرادی را کســب کــرد. همچنیــن در 
 رده بنــدی تیمــی، تیــم شــریف در رده شــانزدهم 

قرار گرفت. 

درخشش کارکنان خانم دانشگاه در مسابقات کارکنان دولت

از پشت میز تا سکوی مدال

تیم والیبال کارکنان دانشگاه صنعتی شریف در بخش بانوان، مسابقات کارکنان دولت 1396

تیم آمادگی جسمانی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف بخش بانوان، مسابقات کارکنان دولت 1396
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حال همه پیاده ها خوب است
یکی از اتفاقات بزرگی که شهریور امسال داخل دانشگاه افتاد، سروسامان دادن به 
وضعیت اسفناک حرکت خودرو در دانشگاه بود. پیش از این تقریبًا هرجای دانشگاه 
که فکرش را بکنید، کسانی که اجازه تردد داخل دانشگاه را داشتند، خودروی خود 
را در نزدیک ترین جای ممکن به مقصد پارک می کردند. استاد و کارمند هم نداشت؛ 

اما امروز به لطف تصمیم جدی کمیته ترافیک به ریاست دکتر نجمی و کمک اجرایی پررنگ حراست دانشگاه 
و همکاری خودروسواران داخل دانشــگاه، می توانید بدون ترس و تنش از مسجد تا کامپیوتر، جلوی سالن 

جباری و خیلی جاهای دیگر با آرامش و احترام تردد کنید.

از من بپرس
جلسه معرفی طرح پشتیبان و پشتیبان اتاق ها در یکشنبه شب با حضور دکتر وثوقی، 
معاون دانشجویی دانشگاه و اسالمی بیدگلی، مسئول طرح پشتیبان دانشگاه در 
خوابگاه ها برگزار شد. این طرح با هدف رفع مشکالت مختلف زندگی خوابگاهی 
دانشجویان ورودی، از سال 85 راه اندازی شده است. در این طرح هرساله تعدادی 

از دانشجویان سال باالیی خوابگاه به عنوان پشــتیبان انتخاب می شوند و مسئولیت پاسخگویی به سؤاالت 
دانشجویان ورودی جدید را برعهده می گیرند. اکثر این پشتیبان ها خود از میان دانشجویانی انتخاب شده اند 

که از لحاظ آموزشی در سطحی قابل قبول هستند.

شماره 726  سه شنبه 4 مهر 1396بــــــــخش  خـــــــبری

این هشت سال 
از فیلم های پر از »حاجی« و  مرتضی یاری

»ســید« خسته شــده ایم. آن ســر و ریش های 
مرتب و آن چفیه های تمیز و اتوخورده که انگار 
با ده تا سنجاق روی لباس های تمیزتر مرتبشان 
کرده انــد، با عکس هــای مســتند خیلی فرق 
دارند. از خاطرات مشعشــع، کالس های پربار 
تاریخ و مــال خودکردن های همــه افتخارات، 
خســته شــده ایم. خیلی از حرف هــا برایمان 
پذیرفتنی نیستند و با هیچ ماله ای به خورد تاریخ 
و ما نمی رونــد. با این همه ممکن اســت هنوز 
حرف هایی برای شــنیدن مانده باشــد؟ بدون 
شــک عبــارت »این هشــت ســال درس های 
بسیاری برای آموختن دارد« هم یکی از همان 
کلیشه هاســت که بسیار شــنیده ایم و بسیارتر 
خسته مان کرده است. اما اگر واقعًا حرفی مانده 
باشــد چه؟ اصــاًل از میــان این همــه تصاویر 
کلیشه ای چه آموخته ایم که نگران باقی نماندن 

آموزه های تاریخی باشیم؟
فکر می کنم باید لیست چیزهایی را که می شود 
از این هشــت ســال آموخت، بــرای خودمان 
دوباره بنویسیم. آن وقت است که شاید بفهمیم 
چه چیزهایــی را آموخته ایم، چــه چیزهایی را 
فراموش کرده ایم و چه چیزهایی برای آموختن 
باقی مانده است. ایستادن زیر یک پرچم با همه 
اختالف سلیقه ها، آموختن از شکست ها، درس 
توازن میان شــعارهای آرمانــی و واقعیت های 
میدانــی، درس اطالع رســانی شکســت ها و 
بزرگ نکــردن پیروزی ها، درس ارائــه داده ها و 
تحلیل واقعی به فرمانده، درس ایســتادن پای 
اشتباه و نایستادن روی اشــتباه، درس آوردن 
همه پای کار، تجربه دیدن هم شهری آن سوی 
مرز و کنار دشمن، تجربه کنارگذاشتن انتقاد به 
روش ها به بهانه وضع خطیر و حضور دشــمن، 
تجربــه تصمیم هــای ســخت و قاطــع، تجربه 
ازخودگذشــتگی، تجربه ترجیح منافع بزرگ، 
تجربه دل کندن از همسر و فرزند و مادر و شاید 

چیزهایی دیگر. 
این ها البته میوه های آب دار و رســیده و آماده 
چیدن نیستند که از باغ خاطرات و با درازکردن 
دست بچینیم. زحمت استخراج و فرآوری دارند. 
حتمًا نگــران صدمــه دیدن بــاغ خاطرات هم 
هستیم؛ اما دوام این باغ با زحمت این فرآوری 
بی شــک بیشــتر می شــود، هرقدر هم که کار 
سخت و پرزحمتی باشــد. استفاده از این همه 
تجربه، سختی و ترسی دارد از همان جنسی که 
خود این تجربه داشت. باقی ماندن در دعوای 
نعمت بودن جنگ و نه گفتن به جنگ هم دردی 
را از ما دوا نمی کند. تجربه ای داشــته ایم که در 
همه جوانب زندگی ما و پدرانمان اثر گذاشته و 
نکاویدن این تجربه به هر بهانه ای، ازدست دادن 

بخش بزرگ و مهمی از خود ماست. 
پــی نوشــت: بــه جــای »آن هشــت ســال« 
نوشــته شــد »ایــن هشــت ســال«، به دلیــل 
فراموش نشــدنی بودنش و به دلیل حضور زنده 

و تازه اش.

گفت وگو یــک روز پــس از هشــتگ »اگر
دکتــر نوید حسینی داشــتم«،  میلیــون   9

فیض بخش، مسئول برگزاری دوره فرعی کارآفرینی، 
با ما تماس گرفت و درخواست کرد مصاحبه ای با وی 
درخصوص ایــن برنامــه انجام دهیم. چهارشــنبه 
گذشــته به دفترش رفتیم که او هم با رویی خوش و 
کالسی در شأن اولین مدرس کارآفرینی کشور، پای 

سؤاالت خبرنگار روزنامه نشست.

چه شــد که تصمیــم گرفتید ایــن دوره را 
برگزار کنید؟

برنامــه بلنــد مدت دانشــگاه اســت کــه بتوانیم جزء 
پیشگامان دانشــگاه های ایران در راستای رسیدن به 
دانشگاه نســل ســوم، یعنی تربیت فارغ التحصیالن 
کارآفرین باشــیم. این دوره فرعی هــم قدمی دیگر در 
تحقق این هدف دانشگاه است. کمااینکه چشم انداز 
دانشگاه شریف، تربیت رهبران اجتماعی و اقتصادی 

آینده این کشور است. 
آیا این دوره از لحاظ قوانین آموزشی فرقی 

با ماینورهای دیگر می کند؟
با ماینورهــای دیگر کمــی متفاوت اســت. مثل بقیه 
ماینورها در کارنامه مقطع تحصیل لحاظ نمی شــود و 
گواهی نامه و کارنامه ای مجزا دارد. هرچند مدرک این 
دوره در برابر محتوا و کیفیتی که ارائه می شود، اهمیت 
کمتری دارد و اصل، مهارت هایی است که افراد در آن 
یاد می گیرند. در مقابل قرار اســت کسانی که توانایی 

کارآفرین شدن را دارند، شناسایی و تربیت شوند.
قوانین پذیرش دانشــجو چه فرقی با دوره 

فرعی های دیگر دارد؟
برای کسانی که می خواهند وارد دوره شوند، فرایندی 
3مرحله ای پیش بینی شده اســت. 20درصد نمره از 
مرحله اول اســت که فقط اطالعات کلــی خود را وارد 
می کنند. مرحله بعدی آزمونی اســت که بیشــتر وجه 
روان شــناختی دارد  و 20درصد فرایند اســت. مرحله 
بعدی هم مربوط می شــود به یک فیلــم یک دقیقه ای 
که افراد باید در این فیلم خود را معرفی و دانشــکده را 
متقاعد کنند که آن ها را برای دوره بپذیرد. این مرحله 
هم 60درصد نمره را به خود اختصاص می دهد. اگر در 
این مرحله شناخت کافی به دست نیامد، مصاحبه ای 

هم با افراد لب مرز پذیرش انجام می شود.
مطالعات نشــان داده اســت که از هر 11 نفر، یک نفر 
قابلیت کارآفرین شــدن دارد. ازآنجایی که ما ســرمایه 
محدودی برای برگزاری ایــن دوره داریم، طبیعتًا باید 

گزینشی دقیق داشته باشیم.
برای ورود به این دوره، معدل تقریبًا مهم نیســت. اینکه 
معدل های باالی 17 شهریه ندهند، لزومًا اتفاق نخواهد 
افتاد. از طرفی ممکن است افرادی با معدل های پایین تر 
توانایی بیشــتری برای کارآفرین شــدن داشته باشند. 

هرچند از پذیرش معدل های خیلی پایین معذوریم.
مــا در دانشــگاه دوره های پولــی زیادی نداشــته ایم 
و جاانداختــن این موضوع کمی ســخت اســت. این 
درحالی اســت که دانشگاه های ما شدیدًا با مشکالت 

مالی دست وپنجه نرم می کنند. شاید وقت آن باشد که 
یک بار دیگر مرور کنیم چه بخشــی از خدمات آموزش 

عالی باید رایگان ارائه شود.
9 میلیون تومان زیاد نیست؟

اگــر زاویــه دوربین را عــوض کنیم، می بینیــم که این 
9میلیــون تومــان در ازای 450 ســاعت درس ارائــه 
خواهد شــد و این شــاید ارزان ترین دوره آموزش آزاد 
دانشکده باشــد. االن مینی MBA برگزار می شود که 
15 میلیون هم شــهریه آن اســت و یک لیست انتظار 
خیلی طوالنی دارد. برنامه ماینور اگر قرار بود به همان 
نحو حساب کتاب شود، حدود 31تا32 میلیون تومان 
برآورد می شد؛ درحالی که االن با 9میلیون تومان ارائه 

خواهد شد.
حقیقت این اســت که ایــن دوره و دروس جزء وظایف 
دانشگاه نیست؛ لذا باید هزینه های خود را تأمین کند. 
البته یادآوری کنم امســال این دوره برای دانشجویان 
برخــی دانشــگاه های منتخــب و فارغ التحصیــالن 
شریف 12میلیون تومان است. به هرحال اگر دانشکده 
تشخیص بدهد کســی واقعًا مســتعد کارآفرین شدن 
در آینده اســت، ولی درحال حاضــر نمی تواند ترمی 
2میلیــون تومان بــرای این دوره پرداخــت کند، تمام 
سعی و تالشــمان را می کنیم که این فرد بیرون نماند. 
دو روش را برای این کار در نظر گرفته ایم. روش اول این 
است که با کمک بنیاد شریف، صندوقی تشکیل شده 
است که به بچه ها وام می دهد و بعد از فارغ التحصیلی 
بدون بهره بازپرداخت می کنند و روش دوم بورس شدن 
تعداد معدودی از داوطلبین است. من خودم پذیرفتم 
دو نفر را بورس کنم و البته این بورس درقبال یک تعهد 
شفاهی و اخالقی است که داوطلب سعی کند در آینده 

کارآفرین بزرگی برای این مرزوبوم باشد. 
پیش بینی می کنیم که 10تا15 استارت آپ بزرگ از این 
دوره کلید بخورند. مثل مامان پز و اسنپ و بازار که از دل 

همین درس های کارآفرینی بیرون آمدند.
با این دوره به دروس اختیاری کارآفرینی که 
در گذشته ارائه می شد، آسیبی نمی رسد؟
تمام تالش بر این اســت که درس های اختیاری فعلی 

با قوت قبلی ارائه شــوند. ممکن است برخی از دروس 
ماینور، به صــورت محدود، قابل اخــذ به عنوان درس 

اختیاری برای دانشجویان غیرماینور ارائه شوند.
این دوره چه فرقی بــا دوره ها و کارگاه های 

مرکز کارآفرینی دارد؟ 
کیفیــت برنامه هــای مرکــز کارآفرینی بســیار خوب و 
عناوین آن متنوع اســت؛ اما مــن پیش بینی می کنم 
ماینــور کارآفرینی با توجه به انســجام آن و اســتادان 
دانشکده مدیریت، کیفیتی مشابه یا حتی باالتر داشته 
باشــد. ضمنًا تاجایی که من می دانم، مرکز کارآفرینی 
هیچ برنامه  آموزشی 2ســاله و درعین حال قدم به قدم 

برای افراد ارائه نکرده است.
سخن آخر؟

من فکر می کنم این حساســیت فقط به خاطر شهریه 
9میلیونی آن نیســت. منظــورم به آن هشــتگ بامزه 
نیست؛ بلکه بیشتر آن پوســتر در نظرم است که باالی 
آن نوشته شده بود »بانک مدیریت و اقتصاد« که به نظرم 
این عبارت و ســایر مطالب توهین آمیز آن بیشتر زاده 
مخالفان جدی دانشــکده مدیریت و اقتصاد است. ما 
می دانیم دانشــکده در زمان تأسیس و به خصوص در 
دوره ریاست محترم جمهور پیشین، بسیار مورد هجمه 
و اتهام بوده و حتی تا مرز تعطیلی کامل هم پیش رفته 
است. امیدوارم بچه هایی که احیانًا به قیمت این دوره 
)و نه کیفیت آن که هنوز ارائه نشــده( انتقادی دارند، 
این انتقاد را از مخالفت مخالفانی که با دانشکده تضاد 
بنیادی یا حســد و کینه ای دارند، جدا کنند. اهانت به 
دانشکده مناسب نیست و شایسته نیست که خدمات 
بزرگ این دانشکده و افراد الهام بخش و شاخصی چون 

دکتر مشایخی را در این دانشکده نادیده بگیریم.
شــما اگر 9 میلیــون تومان داشــتید چه 

می کردید؟
اگر 9 میلیون داشــتم و دانشــجو بودم، کسی را که در 
حوزه کارآفرینــی برای من می تواند الگو باشــد، مثل 
یــک کارآفرین موفــق، پیدا می کــردم و ماهی 2تومن 
به او مــی دادم تا یک ترم به من اجــازه بدهد، به عنوان 

»کیف کش« همیشه همراهش باشم.

شفاف سازی ابعاد مختلف دوره فرعی کارآفرینی

9 میلیون، ساعتی 20هزار تومن

حرف زیادی

دکتر فیض بخش، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت اقتصاد و مسئول برگزاری دوره فرعی کارآفرینی
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دکتر محمد باقر غفرانی استادتمام مهندسی هسته ای و رئیس دانشکده انرژی دانشگاه، یکی از استادانی است که عالوه بر رشته خود، در امور مذهبی  و دینی نیز اهل پژوهش اســت. خصوصیت دیگر او تجربه نشستن پای منبر بزرگانی چون شریعتی و بازرگان و طالقانی است که نظراتش را در مقایسه گفت وگو
محرم امروز و آن روزها می تواند شــنیدنی کند. به بهانه ایام عــزاداری محرم، نزد دکتر غفرانی رفتیم و از تجربه عزاداری و پژوهش هایش در رابطه با محرم ســؤال کردیم.

شــما در جوانی پــای درس اندیشــمندان 
انقالبی مانند شریعتی و طالقانی و بازرگان 
بوده اید. اگــر ممکن اســت در ابتدا مرور 

مختصری بر آن دوران داشته باشیم. 
من ایــن توفیق را داشــته ام که از نوجوانــی و به لطف 
مرحوم پدرم، به کانون نشر حقایق اسالمی که توسط 
مرحوم اســتاد محمدتقی شــریعتی، پدر شــادروان 
دکتر علی شــریعتی اداره می شــد، راه پیــدا کنم و در 
دوران دبیرســتان با شــرکت مستمر در تفســیر قرآن 
و ســخنرانی های ایشــان، از ناب تریــن و عمیق ترین 

آموزش های اســالمی برخوردار شــوم. این توفیق در 
دوران تحصیالت دانشگاهی در تهران نیز ادامه یافت 
که با اوج فعالیت های حســینیه ارشــاد مصادف بود و 
در آن مرحوم اســتاد محمدتقی شــریعتی، دکتر علی 
شریعتی، شهید مرتضی مطهری، علی غفوری، صدر 
بالغی و بزرگان دیگری فعالیت داشــتند. ما همچنین 
توفیق شرکت در جلسات تفسیر قرآن مرحوم موسوی 
زنجانــی و مرحوم طالقانی در مســجد هدایت تهران و 
سخنرانی های انجمن اســالمی مهندسین را که پس 
از آزادی مرحــوم مهندس بازرگان در مســجد نارمک 

فعال شــده بــود، داشــتیم. فعالیت ایــن کانون های 
مذهبی درآن زمان، در احیای نهضت اسالمی و به ویژه 
تشــیع علوی نقش تعیین کننده داشت و بدون تردید 
زمینه ســاز انقالب در دهه بعد بود. آن دوران با شکوه 

اندیشه اسالمی دیگر تکرار نشد. 
با این ســابقه و تجربیاتی که در طول زمان 
داشته اید، درحال حاضر جای چه چیزی 
را در مراســم مذهبی به خصوص در محرم 

خالی می دانید؟ 
من در دو دهه گذشته شــاهد برگزاری مراسم عزاداری 

عاشورا از منظر زیارت وارث، تحلیلی از دکتر محمدباقر غفرانی

جای بحث های تحلیلی در دانشگاه خالی است
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داستانی مینی مال 
سال قبل در همین ایام عزا  حامد تأملی

در جایی نوشتم:
ی  بــرا لیســم  مینی ما «
شــیعیان چنــدان تازگــی 
نــدارد. قرن هاســت که به 
این طریــق داســتان ها می ســرایند و گرد هم 

می گریند.
عمو، آب، َحرم، عطش

همین هم برای شیعه چندین جلد رمان است«.
شیعگی عجین شده است با این مینی مالیسم. 
برای شــیعه، واژه ها به تنهایی بار تمام غم های 
عالم را بــه ُگرده می کشــند و حاجــت به هیچ  
ترکیب بندی و جمله ای  نیســت. اگر شــاعران 
سال های ســال اســت که قصیده ها منظوم و 
ورق ها سیاه کرده اند، نیتشان کاستن درد و رنج 
واژه هاست. واژه ها اگر در لفافه اوزان و صناعات 
ادبی نپیچند، می پیچند دور گلوی مســتمع، 
بغض می شــوند و راه گلو را می گیرند و نفس را 

تنگ می کنند. 
اگر بغض ها نشکنند، عاقبت االمر هر شیعه ای 

دق مرگی است. 
اشک راه فرار شیعه است از حصار واژه ها.

در فرهنگ واژگان نانوشــته شیعه، کنار برخی 
واژه هــا قطــره اشــکی کشــیده اند و خیلی از 

صفحاتش سرخ است.
برای شیعه همه واژگان زمان و مکان دارند. 

»تراب« می رود مکه، رکن یمانی، دیوار شکافته 
خانه خدا.

»طناب« می رود مدینه، کوچه های بنی هاشم، 
پشت دیوار بقیع، غروب آفتاب.

»محراب« می رود مسجد کوفه، اذان صبح.
»آب« می رود علقمه، ظهر عاشورا.

»خضاب« مــی رود کربال، قتــل گاه، آنگاه که 
آسمان خون می گرید.

چه ســری اســت در این »آب« کــه ترجیع بند 
واژگان شیعه شده است؟

»شش ماهه، تیر سه شعبه، دل ُرباب«
کافی اســت ذهنت را آزاد بگذاری و بزنی به دل 
واژه ها و گوشــه ای آرام آرام برای خودت اشک 

بریزی، ضجه بزنی و شاید هم بمیری.
واژه ها خود، تــو را خواهند برد هــر جا که الزم 

باشد؛
میان خیمه ها

کنار شط فرات
در صفوف نماز ظهر

روی تل زینبیه
درون گودال قتل گاه

...
حال انتخاب با توست که کدام واژه ها را برگزینی 

و کدام داستان مینی مال را بسرایی.
اگر به من باشد، می گویم:

»اسب، بی سوار، تنها، خیمه ها«.

پــــــــــــــــــــــــروندهیادداشت

امروزه یکی از گرفتاری های جدی امت اسالمی، افراطی گری در کشت  و کشتار است که نمونه بارز آن را در داعش و طالبان می توان دید. موضوعی که 
آن قدر رسانه های غربی روی آن مانور می دهند که به اسم اسالم و تمام مسلمانان، فارغ از گرایش و مذهب تمام شده است؛ اما وقتی در این رفتار دقیق 
می شویم، می بینیم که شــیعه نه تنها با وجود گرایش های جدی حق طلبی و مبارزه با ظلم هرگز در ارتکاب و اشاعه این اعمال نقش نداشته است، بلکه 

خود بارها قربانی این افراطی گری ها بوده است. دلیل این تفاوت را از دو صاحب نظر این حوزه جویا شدیم.

از امامش جلو نمی افتد
دکتر رجبی دوانی پیروی از اهل بیت ادعای خیلی بزرگی اســت که اگر این گونه 

بود، جهان نجات پیدا می کرد؛ اما با وجود این اگر شیعه بتواند 
حتی از ده درصد تعالیم هم بهره مند شــود، باز هم در رهایی و 
فالح پیشگام است. بهره مندشــدن از تعالیم ایشان حتی اگر 
محدود و مختصر باشــد، نمی گذارد کار شــیعه به جایی برسد 
که برخالف اصول اساسی اســالم عمل کند و مرتکب جنایاتی بشود که دیگران به 
نام اسالم مرتکب شده اند. چون در ســیره پاک ائمه این چنین روش های سخت و 

تند و خشن وجود ندارد. 
تکلیف شیعیان را امام ســجاد علیه السالم در صلوات شــعبانیه مشخص کرده اند؛ 
آنجا که اهل بیت را کشتی نجات در دریای متالطم معرفی کرده اند که هر کس بر این 
کشتی بنشیند، راه سالمت می پیماید و هر کس از آن دوری گزیند، هالک می شود، 
هر کس از آن ها جلو بیفتد، از دین به در شــده و هر که عقب بماند، نابود شده است. 
حاال ما در طول تاریخ ندیده ایم که شــیعه از امــام خود جلو بیفتد. البته این شــیعه 
منظور جمع شــیعه اســت و ما به هرحال تندروی های فردی در شیعیان داشته ایم؛ 
مثاًل ســلیمان بن صرد خزاعی جایی از امام حســن علیه الســالم جلو می افتد و به 
پذیرش صلح امام)ع( اعتراض و توهین می کند، یا برخی رفتارهای محدود که االن 

هم در برخی جاها شاهد هستیم. اما این امر به هیچ وجه شیوع ندارد. 
در شــیعه برای ما مشــخص کرده اند حتی اگر فردی که یقینًا اعدام خواهد شــد، 

بدون اذن حاکم شــرع حق ندارید اقدامی علیه آن فرد انجــام دهید. درحالی که 
رهبران جریان های تند وهابی تکفیری و ســلفی به پیــروان بی مغز خود این اجازه 
را داده اند که به راحتی آدم بکشــند. البته ما هم جریان هایی داشته ایم که در شأن 
ائمه غلو می کرده اند؛ اما این ها را خارج شــیعه می دانیم، چــون جنبه الوهیت به 
ائمه می دهند. به همین دلیل اســت که در زیارت نامه برخی از ائمه وارد شــده که 
قبل از خواندن زیارت، تســبیح خداوند را بگوییم تا تأکید شــود کــه ائمه هم عبد 
همان خداوند بوده اند. درمورد همین غالیان هم من تا جایی که مطالعه می کردم 

آن ها هیچ وقت دست به کشتار مردم نزده اند، بلکه با حاکمان درگیر بوده اند.

شیعه امام دارد
حجت االسالم محمدنژاد شــیعه شــــاید به دالیلی برای افراطی گــــری از اهل ســنت 

مســتعدتر بود؛ بــــه دلیل اینکــه مظلــوم بــــود و جماعــت 
مظلوم احساسی می شــــوند. در روایات ما عمومًا هم هســت 
که اگر شــخصی مظلوم شد و دادخواهی کرد و حتــی بعضی 
جاها آداب را رعایت نکــرد، خیلی به او ســــخت نگیرید چون 
مظلوم اســــت و شــــاید نتواند آداب الزم را رعایــــت کند؛ ولی در اهل ســنت که 
همیشــــه حاکم بودند، فرقه هایی پیدا شــدند که بســــیار تند و افراطــی بودند و 

غیر خودشــان را تکفیر می کردند. 
به نظر من وجه مهمــی که می توانــــد این ها را از هم تفکیک کند، امامت اســت. 

شیعه، دور از افراط
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سیدالشــهدا در دانشــگاه بوده ام و توفیق شــرکت در 
بســیاری از آن ها را نیز داشــته ام. این مراســم بســیار 
باشکوه، ارزشمند و مأجور اســت و به تدریج اثربخشی 
داخلی و اجتماعی زیادی پیدا کرده و نتیجتًا شــهرت 
نیز یافته است. با این وجود، به نظر من وجه تمایزی که 
فعالیت های دانشجویی و دانشگاهی باید در مقایسه با 
هیئت های مذهبی بیرونی داشته باشد، این است که 
دانشگاه نیز مانند حوزه، محل تحلیل و بحث علمی در 
موضوعاتی اســت که در بیرون، تنها به ابعاد عاطفی و 
احساســی آن اکتفا    می شــود. در زیارت ائمه بقیع در 
روزهای سه شنبه، پس از درود و یادآوری صفات ممتاز 
ائمه )السالم علیکم یا ُخّزاِن ِعلم الله....( گفته می شود: 
ُکم، ُمســَتبِصرَا ِبَشئِنُکم...«؛ یعنی من  »انا عارُف ِبَحِقّ
]شــیعه پیرو اهل بیت[ نســبت به حق این خاندان از 
معرفت و نســبت به شأن آنان از بصیرت برخوردارم و در 
تالشم تا مســتمرًا بر بصیرت خود بیفزایم. ُمسَتبِصرَا، 
فاعل اســتبصار، این معنی را می رســاند. تالش برای 
ارتقــای معرفت و بصیرت نســبت به شــأن اهل بیت، 
مستلزم کسب معرفت نسبت به جایگاه و نقش تاریخی 
آنان و اهداف و راهبردهایی است که متناسب با شرایط 
و مقتضیات زمان اتخاذ می کرده اند. دانشگاه می تواند 
بهترین محل و فضــای معرفت افزایی و بصیرت افزایی 
برای این امر باشد؛ اما من تالش جدی در این زمینه را 

در دانشگاه شاهد نبوده ام. 
شما در ســال های گذشته، پژوهشی روی 
زیارت وارث انجــام داده اید. اصاًل چرا این 
زیــارت را انتخــاب کردید و برداشــتتان از 

آن چه بود؟
به نظر من زیارت وارث، چهارچــوب نظری جامعی را 
نه تنها برای تحلیل نهضت حسینی، بلکه برای تحلیل 
سیره اهل بیت در دوران 250ســاله امامت در اختیار 

قرار می دهد. 
آیات متعددی از قرآن به وجود نوعی زنجیره توارث در ذریه 
َه اْصَطَفی َءاَدَم  انبیا اشــاره دارد؛ به عنوان نمونه: ِإنَّ اللَّ
َة   یَّ َو ُنوًحــا َو َءاَل ِإْبَراِهیَم َو َءاَل ِعْمَراَن َعلــَی اْلَعاَلِمیَن؛ ُذرِّ
ْرَســْلَنا 

َ
َبْعُضَها ِمن َبْعٍض ... )آل عمران 34-33(؛ َو َلَقْد أ

َة َو اْلِکَتاَب...  ُبوَّ ِتِهَمــا النُّ یَّ ُنوًحــا َو ِإْبَراِهیَم َو َجَعْلَنا فِی ُذرِّ
)حدید 26(. پیام آیات یادشــده، پراکنده ندیدن ظهور 
انبیا به صورت رویدادهای تاریخی مجزا و توجه دادن به 
نهضت مستمر انبیای الهی در طول تاریخ، از آدم تا خاتم 
است. این دیدگاه به روشن ترین بیان در زیارت وارث نیز 
تشریح شده و به ذریه پیامبر خاتم، به ویژه امام حسین )ع( 
اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث آَدَم َصْفَوِة  تعمیم داده شده است. )َالسَّ
اَلُم َعَلْیَك  هِ ، السَّ هِ ، الّســاَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ُنوٍح َنِبیِّ اللَّ اللَّ
اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ُموَسی  هِ ، السَّ َیا َواِرَث ِإْبَراِهیَم َخِلیِل اللَّ
اَلُم  هِ ، السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ِعیَسی ُروِح اللَّ ِه، السَّ َکِلیِم اللَّ
ِه... (. امام حسین)ع( نیز  ٍد َحِبیِب اللَّ َعَلْیَك َیا َواِرَث ُمَحمَّ
در دعای مشــهور عرفه، خود را وارث ایــن زنجیره ادیان 
ابراهیمی معرفی می کند )... َیا ِإَلِهی َو ِإَلَه آَباِئی ِإْبَراِهیَم 
َو ِإْسَماِعیَل َو ِإْسَحاَق َو َیْعُقوَب... ( و نه صرفًا فرزند پیامبر 
خاتم! در زیارت جامعه نیز از اهل بیت پیامبر به ُســالَلُه 

الَنبیین و َوِرثُه االنبیآء نام برده شده است. 
خاتمیت از نقطه عطف های مهم در این زنجیره ادیان 
الهی اســت که در باور شــیعی پس از انقطاع وحی در 
ذریه پیامبر خاتم اســتمرار یافته اســت. در این نگاه، 
امامت و خاتمیت الزم و ملزوم یکدیگرند و دوران امامت 
یک دوران گذار، از خاتمیت تا پایان عصر غیبت است 
و امامان شــیعه در عصر خــود تالش کرده اند نشــان 
دهند چگونه می توان پــس از انقطاع وحی، با تحلیل 

شرایط مختلف محیطی حاکم بر 
جامعه و با حفظ اصول اسالمی، 
بهترین خط مشی و به اصطالح 
امــروزی مناســب ترین راهبرد 
را در دنیــای واقعــی اتخاذ کرد. 
به عبارت دیگر، رســالت امامت 
در ایــن دوران ادامه پرچمداری 
نهضت ادیان توحیدی و مبارزه 
با نظام های شــرك و کفر و نفاق 
در صورت هــای مختلف )ادیان 
کفر( در طول تاریخ است. با این 
دیدگاه، سیره اهل بیت)ع( پس 
از وفات پیامبر، جهاد آن ها در راه 

خدا و فلسفه صبر آن ها را در سختی ها و مصیبت هایی 
که تحمــل کرده انــد، تنهــا می تــوان در چهارچوب 
نقش هایــی که در گــذار از خاتمیت بــه دوران امامت 
برای خــود قائل بوده و ایفــا کرده انــد، درک و تحلیل 
کرد. مرحوم دکتر شــریعتی در کتاب »حســین وارث 
آدم« ادبیاتی اســتثنایی در این مورد از خود به یادگار 

گذاشته است. 
این بحث اجمالی نشــان می دهد که معرفت و بصیرت 
پیداکردن نســبت به نقش و جایگاه معصومان، به ویژه 
امام حسین)ع(، چه ابعاد نظری و تاریخی دارد و چقدر 
جای این نــوع بحث ها و تحلیل ها در دانشــگاه خالی 

است.  
توصیه تان برای دانشجویان در ایام محرم 

چیست؟
دانشــجویان عزیز ما که گرمای عشق امام حسین را در 
قلــب دارند، خود می توانند از خــالل بحث های باال به 
توصیه های الزم برســند. من به معرفی دو کتاب در این 
زمینه بسنده می کنم. یکی کتاب جامع، مستند، همراه 
با شــرح واژگان و تاریخچه »ســخنان حســین بن علی 
از مدینــه تا کربال«، اثــر گران قدر آقــای محمد صادق 
نجمی، انتشــارات بوســتان اســت که به چاپ بیستم 
نزدیک می شــود و بهترین مرجع برای تأمل در سخنان 
امــام و کســب معرفــت درمورد فلســفه قیــام، اصول 
و خط مشــی امام حســین)ع( 
اســت. دوم کتاب جدید استاد 
محمدحســن زورق بــا عنــوان 
»نخستین رویارویی های اسالم 
و سکوالریســم«، چــاپ هرمس 
اســت که یکــی از جامع ترین، 
دقیق تریــن  و  مســتندترین 
تحلیل های تاریخ اســالم پس از 
پیامبر تا پایان حکومت معاویه و 
سیره حضرت زهرا)س(، حضرت 
امیر)ع( و امام حسن)ع( را در این 
دوران در اختیــار عالقه منــدان 

قرار می دهد.  
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فقط یک نام می تواند همه تفکرات متفاوت را 
کنار هم مجمتع کند

هزارهای یک 
جــای  مســجد  حیــاط  محمد صالح سلطانی

ســوزن انداختن نــدارد. یکــی روی پیشــانی 
دوستش ســربند می بندد، دیگری اسفند دود 
می کند، یکی از رفقا وســط دســته ایســتاده و 
میان داری می کند، چنــد نفری هم پرچم های 
بلند »یاحســین« و »یازهرا« را باال برده اند و روی 
سر عزادارها می چرخانند. سر می گردانم توی 
دســته، اکثر بچه ها را می شناســم. صــادق، از 
بسیجی های ثابت قدم دانشگاه است، از آن هایی 
که هیئت تراز انقالبی، ایدئالش است و پای ثابت 
منبر حاج آقای پناهیان. کنار دستش مهدی را 
می بینم. مهدی از آن هایی اســت کــه حاال در 
مختصات فکری امروز کشور نام »بهاری« دارند. 
همان قدر بی پروا و البته منتقــد صادق و امثال 
صادق. انتهای دســته اول مصطفی ایســتاده، 
سه چهار باری در گروه های تلگرامی با هم بحث 
کرده ایم و چهره اش را از پروفایلش به خاطر دارم. 
از آن هایی است که فلسفه را از بیخ قبول ندارد و 
تا آنجا که بتواند به عرفایی مثل مولوی و ابن عربی 
لعن می فرستد. سر که برمی گردانم علیرضا را هم 
می بینــم، از آن اصالح طلب هــای تیر اســت و 
عالقه منــد به ســخنرانی های ناصــر مهدوی  و   
مجالســی شبیه حسینیه ارشــاد. کنار دستش 
محمد ایســتاده و ســینه می زند. او پــای ثابت 
هیئت هایی از جنس رضــا هاللی و جواد مقدم  
است. قمه زنی را مســتحب می داند و معمواًل با 

صورت زخمی از هیئت خارج می شود... .
فهرســت آدم های جورواجور دســته دانشگاه، 
می تواند تا  هزار کلمه دیگر جلو برود. چون هزار 
آدم، با هزار دنیا و هزار تفکر، اینجا و در این لحظه 
کنار هم جمع شــده اند و فقط بــه یک چیز فکر 
می کنند. اینجا و در این لحظه یک دل شده اند، 
دست هایشــان را باهم باال می برند و باهم پایین 
می آورند. هزار دهان، بــا هم و یک صدا نامش را 
فریاد می زنند. بســیجی، انجمنی، مستقلی، 
چپ، راست، تفکیکی، فلسفی و... همه هستند. 

در این دسته، همه هزارها، یک شده اند.
بچه ها جلوی حسینیه امام خمینی، روبه روی 
مداح حلقه  زده اند و با شــور، ســینه می زنند. 
علیرضــا، صادق، مصطفی، مهــدی و محمد، 
همه هســتند. یک لحظه یادم به پوستر محرم 
امسال هیئت دانشگاه می افتد. قطرات اشکی 
که دور نام »حسین« جمع شده اند و انگار یک 
گل سرخ ساخته اند. با خودم فکر می کنم این 
حلقه  شور بچه ها چقدر شــبیه آن طرح است . 
هر کدام از این رفقا را انگار کن یک قطره اشک 
که عصاره  دنیایی و نگاهی و طرز تفکری است 
که با هر مختصاتی که دارد، مقابل حسین زانو 
زده و زالل شــده است. این حلقه، خالصه تام و 
تمام شعار امسال هیئت دانشگاه های شریف و 
امیرکبیر و علم وصنعت است. مهر حسین، همه 
را جمع می کند، تفکرها را یکی می کند و زیر یک 
پرچم واحد مجتمع می کند. شاید دهه محرم که 
تمام شود، باز اختالفات صادق و مهدی پابرجا 
باشــد، شــاید علیرضا هرگز مشــتاق شنیدن 
صدای مداحان هیئت موردعالقه  محمد نشود؛ 
اما شک ندارم دهه که تمام شود، همه این ها با 
هم مهربان تر خواهند بــود . به حرمت آن چند 
روز کنار هم ســینه زدن و گلبرگ اشک ساختن 
هم که شده اســت، همدیگر را دوست خواهند 
داشت. معشوقی مثل حسین، خوب می داند 
چطــور از گلبرگ هــای جداجدا، گلی بســازد 
برای خوشبوکردن این دنیای متعفن. مطمئنم، 

خوب می داند.

یادداشت

شیعه امام داشت و اهل ســــنت امام نداشت. امامت با نحوه برخوردی که داشت 
الگو بود. از بین ائمه اطهــــار امــام حســــین)ع( را می بینیم که بــه اوج برخورد 
با حکومت می رســــد. نه قبلش مــا چنین چیزی داریــــم نه بعــدش. ائمه کاماًل 
جامعه شــیعه را و این احســاس را مدیریت می کنند. امام باقــر)ع( می فرماید اگر 
لطــــف خداوند نبود، شــیعه ای پس از عاشــــورا باقی نمی ماند، ولــی تقوا آن ها 
را نگه داشــت. تقوا همان چیزی اســــت که باعث می شد از امامت پیروی کنند؛ 
ترس از خدایی که باعث می شــد حــرف امام را بشــــنوند و از قیامت بترســند که 
نکند ما بدون اذن امــام قیام کنیــــم و روز آخرت هالک شده محسوب شویم. لذا 
شخصیت بســیار  بزرگی مثل زیدبن علی قیام می کند. او بــــه لحاظ تقوا و ایمان 

واقعا برجســته اســــت، ولی چون امام ســجاد و امــــام باقر تأییدش نمی کنند، 
شــیعیان همه پشت ســر او نمی ایســتند. 

امامت موضوع بســیار مهمی است که وجــــه افتراق شیعه با اهل ســنت اســت. 
در اهل سنت کســــی الگو نیســــت. هرکســی مثل تاریخ بقیه ســــالطین زور و 
شمشیر داشته، کشــــته و حاکم شــــده اســت. همه هم از او پیــــروی کرده اند.  
فقهشــــان هم ایــــن را تأیید می کند. می گوید هرکســــی که حاکم شــد، همان 
ولی الله اســــت. این فقه می گوید هرکســی و به هر طریقی که حاکم شــد، معلوم 
اســت که خداوند انتخابش کرده اســت و در این موضــــوع بحث جبرگرایــــی را 

مطرح می کند.

زیارت وارث، چهارچوب 
نظری جامعــی را نه تنها 
بــرای تحلیــل نهضت 
حســینی، بلکــه برای 
تحلیل سیره اهل بیت در 
دوران 250ساله امامت در 

اختیار قرار می دهد
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فرایند اســتقبال از ورودی های جدید دانشگاه امسال  نیز مثل هــر ســال از درگاهی غیــر از دروازه خشــک گزارش
آموزشی و پژوهشــی، طراحی و اجرا شد. این فرایند را می توان به دو دسته 
بخش تهران و بخش اردوی مشــهد تقسیم کرد که امسال سعی شده بود با 
تفاوت هایی معنادار در ســاختار و محتوا اجرا شــود. ســتاد اســتقبال از 

ورودی های جدید، اوج، مسئول برگزاری این برنامه بزرگ بود.

گزارش برنامه های تهران
برنامه های تهران مخصوص ورودی های 96 هم زمان با اعالم نتایج نهایی 
کنکور سراســری آغاز شــد و در 28شهریورماه، ســاعت 21 رسمًا به پایان 
رســید؛ اما اجرای این برنامه تقریبًا 10ســاعته، حاصل تالش 3ماهه تیم 
برگزاری بود. برنامه های تهران دو هدف اصلی داشت. اول بسترسازی برای 
مشارکت و همکاری تمامی بدنه دانشجویی دانشگاه و دوم جذب حداکثری 

خانواده های دانشجویان ورودی.

سالم، شما شریف قبول شدید
هم زمان با اعالم نتایج پذیرفته شــدگان کنکور سراســری 96، طی دو روز 
کاری با تمامی پذیرفته شــدگان شریفی تماس گرفته شــد که از این میان 
60درصد آن ها پاسخگو بودند و به برنامه های تهران و مشهد دعوت شدند. 
پیش از اعالم نتایج، پیش بینی خوش بین ترین افراد از مشارکت خانواده ها، 
حدود 600 نفر بود؛ اما پس از آنکه با ورودی ها و خانواده هایشــان تماس 
گرفته شد، همه چیز به هم ریخت و شوک بزرگی به تیم برگزاری وارد شد. دو 
گروه با خانواده ها گرفتند که گروه اول پیش بینی کردند نســبت مشارکت 
خانواده ها به ورودی ها 1/1 و گروه دوم این نسبت را 1/2 پیش بینی کردند. 
این تماس ها کمک کرد که آمار تقریبًا دقیق تری از میزان شرکت کنندگان 

به دست بیاید.

اولین سالم را شورای صنفی داد
مطابق با تقویم آموزشــی، ثبت نام دانشــجویان ورودی کارشناسی از روز 
یکشنبه 26شهریورماه، ساعت 10صبح شروع شد و سه شنبه 28شهریور 
ماه ســاعت 16:30 خاتمه یافت. هم زمان با شروع ثبت نام، جنب درهای 
اصلــی دانشــگاه یعنــی در آزادی و در انــرژی، دو غرفه ویژه اســتقبال از 
ورودی های دانشــگاه آغاز به کار کرد. تمامی موارد مربوط به غرفه ها اعم 

از محتوا، محل استقرار و غرفه داران برعهده »شورای صنفی دانشجویان« 
بــود. این غرفه ها جهــت راهنمایی ورودی ها و همچنیــن دعوت مجدد از 
ایشــان و خانواده هایشان برای شــرکت در برنامه های تهران و مشهد بود. 
همچنین حضور این غرفه ها، یکی از مهم ترین علت مشــارکت گســترده 
ورودی ها و خانواده هایشــان در برنامه های تهران بود. این اولین بار بود در 
ســال های گذشته که شــورای صنفی حضوری فعال در فرایند استقبال از 

ورودی ها داشت.

تور دانشگاه گردی
مهم ترین روز در برنامه های تهران روز سه شــنبه بود که رسمًا ساعت 11 با 
برنامه دانشگاه گردی خانواده ها آغاز شد. این برنامه بدین صورت بود که 
خانواده ها در دسته های 40نفری به همراه تورلیدری از مسیری مشخص 
شــروع به حرکــت می کردند و در ایســتگاه های مختلف دانشــگاه توقف 
می کردند. سپس مسئول هر ایستگاه که اکثرًا از سرگروه های اردوی مشهد 
بودند، توضیحی مختصر به ایشــان ارائه می کردند. ایستگاه اول مسجد 
دانشگاه بود که در آن کاله فومی و گل و نامه خوش آمدگویی توزیع می شد. 
یک ایستگاه ویژه هم در ساختمان شهید رضایی تدارک دیده شده بود. در 
این ایستگاه عالوه بر پذیرایی خوراکی، کانون موسیقی با اجرای زنده چند 
قطعه ســنتی و همچنین کانون هنرهای تجســمی با بخشی از آثار هنری 
فوق العاده زیبا، مثل نقاشی و خطاطی و ... از خانواده ها پذیرایی کردند. 
مســئولیت این برنامه با روزنامه شــریف بود که بدون همراهی فوق العاده 
گروه هــای دانشــجویی فعال در ســتاد اوج، ایــن امر امــکان پذیر نبود. 
ایســتگاه متفاوت دیگر هم ابن ســینا بود که در آن تشکل ها ُبردهای خود 
را پر کرده بودند تا خانواده ها کمی با فعالیت های سیاســی کف دانشگاه 

هم آشنا شوند.

باقالی پلو با مرغ
برنامه ناهار و نماز ورودی ها و خانواده هایشــان نیز به عهــده تیم برگزاری 
برنامه های تهران بود. با زحمات فراوان تمامی کارکنان سلف، حدود 2100 
غذا در این روز توزیع شد! درخور ذکر است که ناهار تقریبًا گلوگاه برنامه ها 
محسوب می شد؛ زیرا هیچ  جایی در دانشگاه برای پذیرایی هم زمان از این 
جمعیت وجود ندارد. به همین علت بود که ورودی های پســر را به مســجد 

فرستادند تا ناهار را آنجا میل کنند.

محتوای قوی، زیر آفتاب
بعد از صرف نهــار، برنامه هــای متفاوتی بــرای خانواده ها و دانشــجوها 
به صورت موازی برگزار شــد. دانشــجوها به تفکیک دانشــکده به ســمت 
دانشکده هایشان رفتند و به این ترتیب برای اولین بار بعد از سال ها، جشن 
دانشــکده ها قبل از اردوی مشهد برپا شــد. تقریبًا در تمامی دانشکده ها 
متصدی جشــن، انجمن علمی آن دانشــکده بود. اما نکته شــایان تقدیر 
برنامه  دانشــکده ها این بود که همگی به ســاختار اعالم شده توسط ستاد 
اوج احترام گذاشته بودند؛ هرچند خیلی از خانواده ها در مقابل جباری در 
فضای باز مشغول شنیدن سخنرانی های استادان بودند. حدود 1000 نفر 
از اعضای خانواده ها در این فضا مستقر شدند و به سخنرانی های دکتر نایبی 
و مشــایخی گوش دادند. این برنامه نیز بر عهده روزنامه شریف بود که نیت 
اصلی آن شکستن تصاویر اغراق آمیز از دانشگاه و حساسیت های مربوط به 
آن ها بود. نقطه عطف برنامه، صحبت های سینا حسن زاده دانش آموخته 
دانشــگاه بود که با شکســتن فرم رســمی ســخنرانی ها، خیلی راحت با 
خانواده ها صحبت کرد. ضعف بزرگ این برنامه سخنرانی های پشت سرهم 

زیر آفتاب بود که در آخرین سخنرانی دیگر خستگی به اوج رسیده بود.

برنامه ای فاخر در سالنی بی ربط
در ادامه، برنامه رســمی دانشگاه یعنی »شــریف سالم« رأس ساعت 17 
آغاز شــد. سالن ورزشی مرحوم اســتاد جباری که متأســفانه تنها جایی 
در دانشــگاه اســت که می تواند جمعیتی بیش از 350 نفر را پذیرا باشد، 
یک بار دیگــر در اختیار برنامه ورودی ها قرار گرفت. به ســفارش معاونت 
فرهنگی ســالن با نورپردازی و سیســتم های صوتــی و تصویری ویژه ای 
مجهز شــده بود. ابتدا دکتر حســینی، معــاون فرهنگی دانشــگاه یک 
ســخنرانی یا بهتر بگوییم اجرایی مزین بــه فیلم و کلیپ و صوت اجرا کرد 
که در اجرای زنده پیانو محو شــد. بعد از پیانو، رضا رفیع، شاعر طنزپرداز 
شهیر صداوسیما به عنوان مجری اصلی برنامه روی سن آمد و دیگر تا آخر 
برنامه ســخنران های مختلف را پشــت تریبون دعوت کرد. سخنران های 
برنامه عبــارت بودند از دکتر فتوحی رئیس دانشــگاه، حاج آقا رســتمی 
نماینده نهاد، دکتر رشــتچیان معاون آموزشــی و دکتــر احمدی، معاون 
پژوهش و فناوری وزارت علوم. این برنامه ساعت 19 به پایان رسید و پس 
از اتمام برنامــه خانواده ها با دانشــجوها خداحافظی و فرزاندانشــان را 

راهی مشهد کردند.

گزارش برنامه استقبال از ورودی های جدید

از باب فرهنگ بیایید لطفًا

گــــــــــــــــــــــــزارش
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ساعت 21 همه جلوی سردر، داخل دانشگاه جمع شده اند. 
هنوز برخی از خانواده ها دل نکنده اند از فرزندانشان. 

دختران شریفی، ساعت 11:20 به سمت مشهد اعزام 
می شوند. تقاضا بیش از ظرفیت بلیت است. 

ساعت 10 به مشهد می رسند؛ آن قدر خوب و به موقع که تا 
از توی قطار حرم امام دیده نمی شود، باور توی مشهدبودن 

برایشان سخت است. به نظر می رسد حتی راننده  هم 
غافلگیر شده باشد. جاگیرشدن دوساعتی طول می کشد. 

بعد از ناهاری که پر بد نبود، برنامه های افتتاحیه آغاز می شود؛ 
با شعارهای هیجانی که هر گروهی به حمایت از دانشکده اش 

فریاد می زند. آن چنان رگ گردن ها در طرفداری بیرون زده، 
که کم تعدادبودن برخی از دانشکده ها چیزی از ارزش های 
آنان کم نمی کند. برنامه با کلیپی از حرم امام رضا)ع( شروع 

و از پسش کلیپ هایی درباره  دانشگاه با معرفی مختصر 
دانشکده ها پخش می شود. شعارها همچنان ادامه دارد. 

سادات موسوی می آید شعر می خواند و با طنازی های 
شاعرانه اش بچه ها را خوب می خنداند. ابوالحسنی می آید 
و می گوید شماها هرکدامتان بشکه های نفتید، پس درست 

درس بخوانید. قیدی اما خالفش درمی آید که شماها 
بشکه های نفت نیستید، انسان بمانید. نصیری هم توصیه 

می کند باهم دوست باشید. در خالل این آمد و رفت ها و 
تصمیم گیری بر سر اینکه باالخره بشکه های نفت هستند 

یا نه، مصاحبه هایی پخش می شود از دانشجویان کاردرست 
شریفی در زمینه های علمی و فرهنگی ورزشی و کسب وکار.

ساعت 18تا20 بعد از برنامه  افتتاحیه، می دوند سمت حرم. 
دست بر سینه، با گوشه  چشمی که نم دارد و دلی که شوق. 

اذن دخول می خوانند و به زیارت، سالم می گویند.

ساعت 9 صبحانه خورده نخورده، راهی زمین آسفالتی 
می شوند که آفتاب تا نیمه هایش آمده. رقابت های 

بین دانشکده ای سخت در جریان است. حماسه ها در 
فوت کردن توپ روی تشت پر از آب و نشانه گیری تیله ها رقم 
زده می شود. شعارها همچنان حق حیات هر دانشکده ای را 

تضمین می کند.

ساعت 14  ناهار دست پخت خود خود بچه هاست. الویه 
درست می کنند، حدودًا چهل پنجاه دست در تهیه آن 

دخالت دارند، البته که با دستکش.

ساعت 17  بعد از چرتی که بشود با آن خستگی بازی ها 
و هیجان های صبح و ناهارپختن را به در کرد، استادهای 
مدعو هر دانشکده و رشته ای می رسند و می نشینند به 
گپ وگفتی که برای هر تازه  دانشجویی سخت دلنشین و 

دلهره برطرف کن است. معاون فرهنگی هم آمده از اردوگاه و 
کادر اجرایی سان می بیند که نکند کم وکسری باشد در این 

میان. دسته جمعی عکس یادگاری هم می گیرند.

ساعت 18تا20 می روند حرم. نماز می خوانند و به 
تعقیباتش کمیل، میان صحن انقالبی که سیاه پوش عزای 

حسین)ع( است.

ساعت 9تا13  ناشتا حرکت می کنند سمت پارک. مسئوالن 
می گویند صبحانه باشد همانجا. می روند و می فهمند که 

پارک بانوان جمعه ها مختلط است. صبحانه از طرف آستان 
قدس آمد. بعد از سخنرانی و سؤال و جواب، با مانتوروسری 

و چادر، وسطی و والیبال بازی می کنند؛ چون پارک بانوان 
جمعه ها مختلط است.

بعد از ناهار هر وسیله  دم دستی را که به چشم آشنا می آید، 
می چپانند توی کوله و کیف هایشان. این یعنی که دارند 

برمی گردند. زیارت وداع خواندن خیلی سخت است.

ساعت 20 برمی گردند به دانشگاه با قطار لوکسی که مانند 
قطار رفت زود نمی رسد. زودودیرشدن قطارها با دلتنگی 

نسبتی دارد؟

بعد از برگزاری مراسم در تهران و آشنایی با دانشگاه، 
بچه های ورودی ساعت 9 شب از جلوی سردر جدید 
دانشگاه با اتوبوس و  به صورت دانشکده ای به سمت راه آهن 
حرکت کردند. البته بچه های دانشکده مهندسی شیمی و 
نفت زودتر از سایر دانشکده ها حرکت کردند. قطار بچه های 
مهندسی شیمی و نفت ساعت 9 شب و قطار بقیه رشته ها 
ساعت 12 شب عازم مشهد شد.

حدود ساعت 10صبح بچه ها به اردوگاه امام رضا)ع( 
متعلق به سپاه پاسداران رسیدند. اردوگاهی با فاصله حدود 
40دقیقه ای  با حرم و امکانات کافی و شمایل مذهبی که 
دارای اتاق هایی با 12 و  بعضًا 20 تخت بود. مدعوین در 
اتاق های مخصوص به خود استقرار یافتند.

ساعت 15 بعدازظهر پس از  استراحت  و صرف ناهار، افتتاحیه 
در آمفی تئاتر اردوگاه و در فضایی کاماًل صمیمی با حضور دکتر 
حسینی برگزار شد. نکته جالب، شعارهای دانشکده ای بود که 
علیه رشته های دیگر، به خصوص برق سر داده می شد. البته 
پخش کلیپ طنز معرفی دانشکده ها هم به این هیجان دامن 
می زد.  کلیپ بچه های برق به عنوان کلیپ برتر سرگروه ها با 
دوبله ضعیف اما خالقانه پخش شد. امیرسادات موسوی، 
شاعر شریفی، با اشعار طنزی که در مراسم خواند، نشان داد که 
شریف  فقط مهندس تربیت نکرده است. حاج آقا شیر محمدی 
به عنوان شریفی دیگری که از مهندسی عمران به طلبگی 
رسید، به عنوان سخنران دوم پشت تریبون قرار گرفت.

 ساعت 17 پس از مراسم افتتاحیه، بچه ها برای زیارت 
راهی حرم مطهر شدند تا زیارت سالم به جا آورند. اشتیاق 
در چشمان بچه ها به وضوح  موج می زد و دل ها برای 
دیدن بارگاه امام رضا)ع( لحظه شماری می کرد. در میان 
ورودی های جدید، »مشهد اولی« هم داشتیم.

ساعت 21 جلسه ای با حضور استادان مدعو برگزار شد. در 
این جلسه دکتر آیت اللهی، دکتر قیدی و دکتر ابوالحسنی 
دیدگاه های خود را بیان کردند؛ دیدگاه هایی با زاویه های 
مختلف و بعضًا مقابل یکدیگر.

مهیج ترین بخش اردو، برنامه پارک وکیل آباد بود. بچه ها 
حدود ساعت 9 صبح  به سمت پارک حرکت کردند و هر 
دانشکده در قسمتی از پارک  مستقر شد و جلساتی با 
حضور استادان مدعو هر دانشکده برگزار شد. جلساتی 
که در آن ها صمیمت و رابطه دوستانه بین استادان و 
دانشجویان، بیش از هر چیز جلب توجه می کرد. 

با فرارسیدن زمان ناهار، بچه ها جوجه ها را سیخ زدند و آتش 
روشن کردند تا مانند همه ایرانیان در پارک جوجه بخورند. 

بعد از ناهار، ساعت 15 به سمت اردوگاه حرکت کردند.

ساعت 18 پس از بازگشت از پارک، بچه ها برای بار دوم برای 
زیارت به سمت حرم مطهر حرکت کردندکه برای خیلی ها 
زیارت وداع بود. 

بچه های دانشکده فیزیک، برق، عمران و کامپیوتر، ساعت 
10 از اردوگاه به سمت ایستگاه راه آهن حرکت کردند و با قطار 
ساعت 11:20  صبح بازگشتند. گروهی دیگر در این ساعت 
در آمفی تئاتر اردوگاه فیلم »ایستاده در غبار« را تماشا کردند و 
برخی هم در اتاق ها غرق در تلفن های همراه خود شدند.

بقیه بچه ها با قطار ساعت 15 بازگشتند. کیفیت قطارهای 
برگشت بهتر از رفت بود. شاید باورتان نشود؛ ولی قطار 
برگشت فدک بود، گران و پرامکانات.

 مافیا و شهروند، زائر 
امام رضا 

به عنوان کسی که سه  هاتف محقق

اردوی ورودی را تجربه 
فکــر  اســت،  کــرده 
نــم  می توا می کنــم 
مقایســه خوبــی بین 
اردوهای پسران ســال های گذشته انجام 
دهم. یکی از مهم ترین تفاوت های این اردو 
ایــن بود کــه با همــکاری جمــع بزرگی از 
گروه ها و دانشــجوها برگزار شد. همچنین 
برنامه  دانشکده گردی که قبل از حرکت به 
ســمت مشــهد برای ورودی ها برگزار شد، 
امکان خوبی را برای ورودی ها فراهم کرد که 
آشــنایی کلی با دانشــکده و گــروه علمی 
دانشکده  خود به دســت آورند و بتوانند در 
ایــن زمینــه در اردو طــرح ســؤال کنند و 
اطالعات خوبی از ســرگروه ها بگیرند.  در 
مقایســه  مکان اســکان امســال و پارسال 
می توان به نقــاط ضعف و قــوت هر دو جا 
اشــاره کرد. فاصله  حسینیه  سال گذشته و 
اردوگاه امسال یعنی اردوگاه امام رضا تا حرم 
تقریبًا یکسان بود، با این تفاوت که امسال 
عالوه بر پیاده رفتن، راه هــای دیگری هم 
وجــود داشــت؛ ازجمله اتوبــوس و مترو و 
اسنپ. غذای امسال که غذای اردوگاه بود، 
نسبت به غذای پارسال کیفیت ضعیف تری 
داشــت و حتــی در بعضــی مــوارد خیلی 

ضعیف تر!
فکر می کنــم در اردوی امســال ورودی ها 
بیشتر با هم صمیمی شدند و ارتباط بهتری 
برقــرار کردنــد، همچنین با ســرگروه ها. 
ازآنجایی کــه امســال برنامــه  تفریحــی یا 
ورزشــی خاصی برگزار نشد، بخش زیادی 
از سرگرمی ها، بازی های جمعی مثل مافیا 
و »رد کن بــره« و پانتومیم بود که ورودی ها 
وســرگروه ها انجام می دادند. ازآنجایی که 
این بازی ها تعداد بسیاری از افراد را درگیر 
خود می کنند، ارتباط خوبــی بین بچه ها 
برقرار می شــود و در اردو هم ایــن بازی ها 
محبوبیت فراوانی پیــدا کردند، تاجایی که 
حتی ساعت 5 صبح در آالچیق های داخل 
حیاط می توانستید گروهی را پیدا کنید که 

مافیا یا پانتومیم بازی می کنند.
در ایــن اردو همــراه با هر دانشــکده، یک 
دانشجوی تحصیالت تکمیلی هم حضور 
داشت که گاهی در جوی صمیمی با بچه ها 
درمورد رشته شــان حرف می زدند و بعضًا 

همراه با آن ها بازی می کردند.
به نظــرم آمد که در این اردو برعکس ســال 
پیــش، بچه هــا دغدغه هــای غیردرســی 
بیشــتری داشــتند و در این مورد سؤاالت 
بیشــتری می کردند. شــاید علت این امر 

برنامه های تهران در روز سه شنبه باشد.
یکی دیگــر از نقــاط تمایز اردوی امســال 
پسران در مقایسه با پارســال، آزادی عمل 
بیشــتر بچه هــا بــود؛ یعنــی کســانی که 
نمی خواســتند در برنامه ای شرکت کنند، 
فشــاری رویشــان نبــود و اگر کســی هم 
می خواست برای کاری از اردو خارج شود، 
با هماهنگی با سرگروه ها می توانست خارج 
شــود. برنامه های جمعی، مثــل ناهار روز 
پنجشنبه که خود ورودی ها و سرگروه ها در 
آماده کردن آن نقش داشتند، تأثیر خوبی در 
ایجاد صمیمیت بین بچه ها گذاشت و این 
چیزی بود که  در اردوی پارســال به راحتی 

دیده نمی شد. 

 از همین اولش 
تا تِه تِه آخرش 

بعــــــد از جشـــــــن    ریحانه اهرابی

شــریفی ســالم، گرد 
سرگروه هایشان جمع 
شدند. ورودی های 96 
صنعتــی  نشــگاه  دا
شریف برای شرکت در اردوی مشهد آماده 
بودند تا هم رشته ای ها و سال باالیی هایشان 
را بهتر بشناســند. نمی دانــم وقتی ما هم 
ورودی بودیم، فضایمان این جور بود یا نه؛ 
ولی فضای بچه های جدیدًا  به دانشگاه آمده 
خیلــی زود صمیمــی و دوســتانه شــد، 
طوری که در قطار، بچه ها بعضی اوقات به 
کوپه های یکدیگر می رفتنــد و با هم گپ 
می زدند و می خندیدنــد و طبق انتظاری 
که می رفت، ســؤاالت متداولــی را که هر 
سال ورودی های جدید می پرسند، مطرح 
می کردند. نکتــه جالب اینجا بود که اکثر 
بچه هــا از صحت وجود کالســی بــه نام 
 »الف صفــر« ســٶال می کردنــد و این که 
این الف صفــر معروف، کجای دانشــگاه 

است!
شاید برای یک سری از ما جالب باشد وقتی 
سؤاالت ورودی ها را می شــنویم؛ چون به 
این فکر می افتیم که آیا وقتی ما هم ورودی 
جدیــد بودیم، این دغدغه ها را داشــتیم؟ 
جوابش مثبت اســت، ولی شــاید یادمان 

نمی آید. 
موضوعــی که ورودی های امســال خیلی 
درمــورد آن کنجــکاو بودند، نحــوه تغییر 
رشــته بودو موضوعی که عجیــب و کمی 
ناراحت کننــده بــود، شــناخت ناکافی از 
رشته شان بود و حس بدی که شاید به رشته 
خود عالقه پیدا نکنند. ناگفته نماند، بودند 
دوســتانی که انتخاب اولشان همان رشته 
خودشــان بود و کاماًل راضی و خوشــحال 
بودند. خالصه از همه طیف در بین بچه ها 
موجود بود. ســؤال های متداول دیگر هم 
نحوه اســتفاده از اینترنت فوق پرســرعت 
دانشگاه بود و موقعیت مکانی جکوز و رزرو 
غذای بســیار لذیذ ســلف و از همه مهم تر 
نحوه رفتار و پوشــش ظاهــری، طوری که 

ورودی نما نباشد!
البته هرچه بگویم، شــما خود می دانید و 
بیشــتر از همه درک می کنید؛ چون روزی 
من و شــما هم ورودی بودیــم؛ هفته های 
اول گیج و ســردرگم در بیــن کالس های 
ابنس و تاالرها در گردش بودیم، حرف های 
اســتادان را هضــم می کردیم و به چشــم 
می دیدیــم دانشــگاه، زمین تا آســمان با 
زندگی دانش آمــوزی فــرق دارد و کم کم 
بــا آن کنار می آمدیــم. بعضی هایمان هم 
مجبور شــدیم بــرای تحصیل، تــرک دیار 
کنیم و فراق خانواده را بر دوش بکشیم؛ اما 
هرچه بود و اســت، روز شنبه، اول مهرماه 
سال 1396، ورودی های جدید دانشگاه 
صنعتی شریف از ســفر مشهد بازگشتند، 
روبه روی این ســردر جدیدًاتأسیس شده 
ایســتادند و آمــاده حضــور در مرحله ای 
تازه از زندگی شان شــدند. سخن آخرم با 

ورودی های 96 این است:
با هــم اردو رفتیــم، رفیق شــدیم و با کلی 
خاطره  بازگشــتیم کــه امیــدوارم برایتان 
خوب باشــد. دقیقًا همان طور که در اردو 
 هم سفر بودیم، هنوز هم هســتیم، تا تِه تِه 

آخرش!

راه   تقــــریبًا   روشـــن
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صفحـــــــه آخـــــــــر

این هفته میزبان آقای حجت اشــهدی، یکی از کارمندان دانشگاه هســتیم. آقای اشهدی ســال ها در جنگ بود و جانباز دوران دفاع مقدس  صالح رستمی
هست و با طبع شوخ خود مصاحبه با ما را پذیرا شد. ما این مصاحبه را در ساختمان ابن سینا  انجام داده ایم.

آقای اشهدی از خودتان بگویید و برایمان 
تعریف کنید که در دانشگاه چه می کنید؟

کار بــدی نمی کنیم! بــا بچه های دانشــگاه همکاری 
می کنم. کارمند دانشگاه هســتم و حدود بیست سال 
است که در بســیج دانشــگاه کار می کنم. همه کار هم 
می کنم، به قول قدیمی ها از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. 
فقــط بــا بســیج همــکاری می کنیــد؟ با 

تشکل های دیگر همکاری ندارید؟
چرا همــکاری می کنــم؛ اما چــون از قدیم در بســیج 
بودم، بیشــتر با بســیج همکاری می کنم. هر کس که 
بخواهد و مشکلی داشته باشد، با او همکاری می کنم. 
با بچه های هیئت کار کرده ام، با بچه های یاریگران هم 
همکاری کرده ام و همچنین با بچه های فردای ســبز و 

پسفردای قرمز!
شــنیدیم مــدت زیــادی در جنــگ بودید. 
می خواستیم از جنگ برای ما بگویید. کی به 
جنگ رفتید و تحت چه نیرویی عازم شدید؟

من آن زمان توفیق داشــتم که منطقه باشم. من یک بار 
18ســالگی، قبــل از دوران خدمتــم داوطلبانه رفتم 
جنگ. ســال 63 دوران خدمتم شــروع شــد و 25ماه 
خدمت کــردم. در خدمت نیروی هوایی بودم و پشــت 
توپ پدافنــد در جزیره خــارک بودم. بعــد در عملیات 
والفجر 8 به عنوان نیروی توپ پدافند در فاو بودم. سال 
65 بعد از اتمام خدمت هم به عنوان نیروی بسیجی در 

سپاه 100هزار نفری محمد رسول الله حضور داشتم.

در جبهه غرب هم حضور داشتید؟
بله، یک مدتی در سقز و بانه و شــیله بودم و بعد از آن در 

عملیات مرصاد هم حضور داشتم.
اگر دوســت دارید ماجرای جانبازشدنتان 

را برای ما تعریف کنید.
در کربــالی 5 بودیم. ســوار موتــور بودیم و داشــتیم 
برمی گشــتیم عقب تا بــه دفتــر فرماندهی برســیم. 
یک دفعه یک گلوله کاتیوشــا خورد به موتــور ما و چند 
متر ما را عقب تر پرت کرد. یک ســاعت بیهوش شــدم و 
بعد از آنکه به هوش آمدم، فهمیدم موجی شده ام. ما را 
در بیمارستان شهید چمران بستری کردند و من از آنجا 
فرار کردم و برگشــتم خط. بعد در حین عملیات سمت 

دریاچه ماهی، شیمیایی شدم. 

اگر خاطــره شــیرینی از دانشــگاه دارید، 
تعریف کنید.

من دانشگاه را خیلی دوســت دارم. سرتاپای دانشگاه 
خاطره بوده اســت. با اینکه چندین جا به من پیشنهاد 
کاری شــده اســت، من اینجا مانده ام؛ چون کارکردن 
بــا بچه هــای اینجا خیلــی انرژی بخش اســت و حس 
می کنــم در دانشــگاه جوان تــر می مانــم. البته االن 
مریضی ام عود کرده و کمتر فعالم و بیشــتر بیمارستانم 
تا خانــه. بهترین خاطــره ام، یعنی زلزله بــم کمی تلخ 
است. در آن دوران فضا خیلی هماهنگ بود و بچه های 
بسیج و انجمن اســالمی کنار هم یکپارچه شده بودند 
و با آن هــا می رفتیم خریــد و کمــک می کردیم. خیلی 

فضای یک دست و زیبایی داشتیم. 

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه
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آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

اواخر جنگ در ایام بمباران 
تهران، به دانشکده شیمی 
دانشگاه حمله هوایی شد. 
مقایسه این دو تصویر شاید 

جایگاه واقعی امنیت امروز را 
بیش ازپیش مشخص کند.
البته پس از آن برای حفظ 
امنیت دانشجویان، همه 

کالس های آموزشی دانشگاه 
به مدت یک و نیم سال در هتل 
استقالل برگزار شد که خب به 

ما چه.

پرستوهای عاشق 
را پشت ســر  پــرکاری  روز 
گذاشــته ام. چشمانم روی 
کلمــات به ســختی پیــش 
می رود. می خواهم گوشی 
موبایل را ســایلنت کنم که 
پیامی می رســد. باید مطلبی برای هفته دفاع 
مقدس بنویسم. بلند می شوم، وضو می گیرم، 
لپ تاپ را روشن می کنم و با خودم فکر می کنم 

چه بنویسم؟ 
با طهارت باید برای مردان خدا نوشت. شهید، 
شاهد است و ناظر. من، انسان اکنون زده مبتال 
به روزمرگی، راجــع به انســان هایی که با خدا 

معامله کردند چه بنویسم؟ 
دستانم می لرزد. به دنیا نیامده بودم که جنگ 
شروع شد و پنج ساله بودم که جنگ تمام شد. 
خیلی شــب ها با صــدای آژیر خطــر از خواب 
بیدار شــدم. در دو دهه گذشــته بیش از هزار 
صفحــه تاریخ و خاطــره از جنــگ خوانده ام. 
امــروز وقتی به کشــورهایی کــه درگیر جنگ 
هســتند نگاه می کنم، در دلم درود می فرستم 
به شــرف غیور مردانــی که رفتند تــا امروز من 
آرامش داشته باشم. متأســفانه عده ای بعد از 
اتمام جنگ، از آرمان ها فاصله گرفتند و عده ای 
دین را وســیله دنیا کردند؛ اما این نباید باعث 
شــود تا ما قدرناشناسی کنیم. جنگ برای من 
دفاع مقدس است. مردمی بی پناه مورد تجاوز 
دشــمنی قرار گرفتند که همه دنیای شــرق و 

غرب را پشت سر خود داشت. 
وقتی زندگی نامه شهدا را می خوانم، شرمگین 
می شوم. جوان و نوجوان، از پشت میز مدرسه به 
شوق دیدار حق به سوی جبهه رفتند. احساس 
عجز می کنم. الحق که ره صدســاله را یک شبه 
طی کردنــد. بیخود نبــود که فرمــود: »جهاد 
دری از درهای بهشــت است که خدا بر خواص 

درگاهش می گشاید«. 
آن ها رفتند و به مقصود رســیدند. سخت تر اما 
کاری بود کارستان که جانبازان کردند. تحمل 
رنج و درد بیماری. نفس های به شــماره افتاده. 
چشــم های گریان. بدتر از همه زخم زبان های 
خودی هــا. دریــغ کــه در بســیاری از مــوارد 
ندیدیــم درد بازمانــدگان جنــگ را. امســال 
هفتــه دفــاع مقــدس مصادف شــد با شــروع 
محــرم. عجب تقارن جالبی. هر کســی در این 
 عالــم زیر علــم آزادگی رفت، پیرو حســین)ع( 

است. 
جریــان کربال جریــان آزادی و آزادگی اســت. 
جریان تداوم ظلم است و نوید صبح و به راستی 
که الیــس الصبح بقریب؟ اینکــه امروز احدی 
از قدرت هــای منطقــه ای و جهانــی بــه خود 
جرئت تعــرض به مرزوبوم مــا را نمی دهد، یک 
دلیــل بیشــتر نــدارد و آن هم خون شــهیدان 
اســت. کســانی کــه اثبــات کردنــد، شــیعه 
مرتضی علی)ع( ظلم را نمی پذیــرد. ما وارثان 
خــون شــهیدانیم. خدایــا کــرم نمــای و ما را 
 وارثانــی امانت دار برای این گوهر گران ســنگ 

قرار بده. 

حسین شاهرخی

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به تازگی، به نوشــدن، به تنفس هوای خنک دم صبح. به شنبه ای که اول 
مهر هم باشد. به تازه نفس هایی که تازه وارد دانشگاه شده اند. به تازه نفس هایی که خیلی دور نیست زمانی که به 

دانشگاه های دیگر رفتند و تقدیم می شود به جای خالی شان... .
این شماره از روزنامه تقدیم می شود به دفاع؛ دفاع از پروژه هایی که یک ســال برایشان وقت گذاشته  شد؛ به دفاع از 
خاک، ناموس و مفاهیمی که هزاران تن برایشــان قربانی شدند. درنهایت تقدیم می شــود به دفاع از دینی که پسر 
فاطمه و یارانش، برای اصالح امت رسول الله و حفظ زندگی باسعادت، برایش ندای هل من ناصر ینصرنی سر دادند.  

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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   مدیر فنی و هنری: ســامان موحدی       ســرویس عکس:  علی ســینا اســالمی    صفحه آرا: 

سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: مریم پورعسکری     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی


