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نگاهی به اردوی ورودی ها از گذشته تا به امروز و آنچه در قسمت بعد خواهیم دید...

با »چه« سرگروهی »کجا« برویم؟

استاد شریف زیبای من
نویسنده ای نام آشنا سفری 
به یکی از همین کشورهای 
دوســت و برادر کرده بود و 
بعد سفرنامه اش را به صورت 
کتاب منتشــر کرد. بعد از 
انتشــار کتاب، همســرش که مالزم او در سفر 
هم بوده اســت، از او پرسیده بود که واقعًا فالن 
اتفاق ها به آن شــکل افتاده بــود، و در جواب 
شنیده بود که بله. ولی من نویسنده هم در این 
وســط بیکار نبوده ام. آنچه می خوانی شرحی 
از واقعیت است که از دریچه ذهن من بازتولید 

شده است.
داســتان ســتون های صفحه آخــر روزنامه که 
طنز اســت با همین رویکرد نوشــته می شود. 
دانشــجوی هنری با دانشــجوی شــریفی در 
کره ماه کل کل می کند، بــا آقای ارز مصاحبه 
مفصلی انجام می شــود، معنی کلمه »گشت« 
بررســی می شــود، در ستون »اســتاد شریف 
مــا« هــم جملــه ای از اســتادان عزیــز بدون 
آوردن جمله های قبــل و بعدش و بدون آوردن 
منظــور اصلــی او کار می شــود. اســتفاده از 
همان ســبک »بخشــش الزم نیست اعدامش 
کنید« اســت، در دل خود شــوخی دارد. خبر 
یا گزارش تحقیقی نیســت کــه بخواهیم به آن 
اســتناد کنیم. حاال به یکی از همین »اســتاد 
شــریف ما«ها استناد شــده و مشکالتی برای 
یکی از استادان دانشــگاه که از قضای روزگار 
 بــه نفس ســلیم و حســن رفتار معروف اســت 

پیدا شده. 
خــب پــس از همیــن تریبــون دوبــاره اعالم 
می کنیم اصل حرف ایشــان )با درنظرگرفتن 
مقدمــه و مؤخــره آن( مطلــب دیگــری بوده 
اســت کــه به طورکامــل بــا آنچه از ایــن متن 
برداشت شــده متفاوت بوده اســت. از بابت 
مشــکالتی که برای آن اســتاد محترم و مرکز 
متبوعش پیش آمــده عذرخواهی می کنیم. 
و البتــه بــه خودمــان هــم تذکری باشــد که 
وقتــی در جامعه ای هســتیم که نویســنده و 
کشــف جهــت و اغــراض سیاســی او از آنچه 
نوشــته مهم تر اســت، متن طنز هم با همین 
رویکرد خوانده می شــود، پس باید در نوشتن 
و روایت کردن بیشــتر دقت کــرد تا بیش ازاین 
حق النــاس بر گردنمان نباشــد. به قول یکی 
از اســتادان، روزنامه نگاری در بهترین حالت 
 خود ممکن اســت دنیا داشته باشد؛ اما قطعًا 

آخرت ندارد!
سه شــنبه رویداد بزرگ »شــریف زیبای من« 
را در پیــش داریــم. اولیــن الزام بــرای اینکه 
شــریفی زیبــا داشــته باشــیم این اســت که 
در آن همــه بــه یکدیگــر احتــرام بگذارنــد و 
حرمت همدیگر را نشــکنند. »شــریف زیبای 
مــن« پیــش از آنکه نمایشــی بــا برنامه های 
شــاد باشــد، مانوری برای تمریــن زندگی در 
محیطــی آزاد، همراه با امنیت اســت. جایی 
که هرکســی بتواند با خیالی آســوده زندگی 
 کنــد، صحبــت کنــد و صحبت هایــش نقد و 

بررسی شود.
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لشکرکشی ایدئولوژیک
دوشنبه ساعت 17تا19 مثل هرســال، مدیران مسئول نشریات دانشگاه دورهم 
جمع می شوند تا دو نماینده خود را برای حضور در کمیته نظارت بر نشریات سال 
آینده انتخاب کنند. یکی از ویژگی های این جلســه حضور حداکثری نشریات در 
آن اســت؛ به طوری که تعدادی از مهمانان نماینده نشریاتی هستند که تابه حال 

اسمشان را هم نشنیده اید، چه رسد به اینکه آن ها را خوانده باشید. نتیجه هم در سال های گذشته معمواًل 
انتخاب بین نماینده بســیج و انجمن اســالمی در مقام نمایندگان دو شبه ایدئولوژی بوده است. البته سال 
گذشته، هم رأی دهندگان از نشریات فعال تری بودند و هم یک نماینده غیروابسته به این دو طیف انتخاب شد.

ژانر سالمت
خانم هدایتی، دانش آموخته مدیریت شــریف و معاون توسعه و رفاه مدیریت امور 
اداری درباره طرح پایش سالمت هم دانشگاهیان به روزنامه گفت: »در بخشی از 
دســتورالعمل سختی کار کارمندان آمده که دستگاه موظف است دوسال یک بار 
معاینات پزشکی را برای کارکنانش انجام دهد«. او درخصوص کارکنانی که به صورت 

حجمی یا امریه هســتند گفت که متأســفانه چون به طور مستقیم استخدام دانشــگاه نیستند، شامل این 
طرح نمی شــوند. به گفته وی استقبال از برنامه تا اینجا کمتر از انتظار بوده و امکانات فراهم شده می تواند 

پاسخگوی افراد بیشتری باشد. هدایتی در آخر توصیه کرد همکاران مراجعه را به روزهای آخر نیندازند.

 از شریف تا انقالب
یکی از برنامه های جذاب »شریف زیبای من« که در سال گذشته نیز برگزار شد دوی 
همگانی اســت که دانشجویان و کارمندان و اعضای هیئت علمی می توانند در آن 
شرکت کنند. دوی همگانی امسال 11 اردیبهشت ساعت 12 برگزار می شود و کسانی 
که ثبت نام کرده اند، باید کمی زودتر در محل حاضر شوند و کارت شرکت در مسابقه 

را دریافت کنند و آماده مسابقه شوند. قرار است مسیری دایره ای داخل دانشگاه 4بار پیموده شود که طول آن 
3/3 کیلومتر است؛ یعنی مسیری به فاصله دانشگاه تا میدان انقالب اسالمی. برای ثبت نام در دوی همگانی 

تا ساعت 17 امروز زمان دارید مشخصات خود را به ایمیل sut.sportevents@gmail.com ارسال کنید.

تسهیل در اسکان
کانون کاروزندگی شــریف، حاصل تالش گروهی از دانشــجویان و فارغ التحصیالن 
دانشگاه برای بهبود سطح رفاهی خانواده شریف است. این کانون مجوز فعالیت خود را از 
انجمن »حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی« دریافت کرده و دانشگاه 
و بانک قرض الحسنه رسالت از آن حمایت کرده است. کانون کاروزندگی شریف در سال 

94 برای دانشجویان واجد شرایط، طرح »تسهیالت قرض الحسنه  اسکان« را برای اولین بار اجرا کرد. با توجه به 
استقبال دانشجویان در سال های گذشته، این طرح در سال جاری از 8تا31 اردیبهشت برای دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی اجرا خواهد شد. برای کسب اطالعات درمورد شرایط دریافت تسهیالت به dorm.sharif.ir  مراجعه کنید.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 760  شنبه 8 اردیبهشت 97 شریف نیوز

یکشــنبه هفته پیش رضا امیرخانی در همایش »علوم مهندســی در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران«، مهمان دانشگاه شریف بود. در این  گفت وگو
همایش رمان جدید او به نام »رهش« با موضوع شهرســازی تهران نیز بررســی شــد. او که ورودی سال 70 دانشگاه شریف است شهرت محمدحسین هوائی

فراوانی، به خصوص در میان جوانان دارد؛ اما برعکس بسیاری از افراد معروف دیگر خود را جدای از مردم نمی بیند. بعدازاینکه آقای امیرخانی به سؤاالت 
تک تک دانشــجویان حاضر پاســخ داد، از او دعوت کردیم تا برای مصاحبه ای کوتاه به دفتر روزنامه بیاید.

آیــا بــرای کتــاب بعــدی   کــه می خواهیــد 
بنویسید برنامه ای در ذهن دارید؟ 

بله. دو یا ســه ایــده دارم و در حــال فکرکردن درباره 
آن ها هســتم. با توجه به اینکــه »رهش« رمان تلخی 
محسوب می شــود، دوســت دارم رمان بعدی کمی 
شــیرین تر باشــد. از حوزه اجتماعی بیرون نخواهم 
آمد؛ چون حوزه ای اســت که هم دوســت دارم و هم 
بلد هســتم که در آن کار کنم. باید به سراغ الیه هایی 
بروم که کســی آن ها را نمی بیند. حتی خود شهر هم 
ســوژه خوبی بود؛ چون مشــکل همه مردم بود، اما 

کمتر به آن پرداخته شده است.  
اگر رضا امیرخانی بــا اطالعات امروزش به 
گذشــته برمی گشــت بازهم در کتاب هایی 
مثل »نشــت نشــا« همان حرف ها را تکرار 

می  کرد؟ 
قطعًا تجربه من در این مدت بیشــتر شده است. اگر 
به گذشته برگردم شاید تصحیحاتی را درمورد محتوا 
یا بعضی از راه حل هایی کــه ارائه دادم انجام بدهم؛ 
چون ممکن اســت که حــس کنم که بعضــی از این 
راه حل ها امروز عملی نیستند. اما اصاًل فکر نمی کنم 
که راه اشــتباهی را در کتاب رفته باشم و یا دروغی به 

مخاطبانم گفته باشم. 
بعضــی از مخاطبان معتقدنــد که در کتاب 
»رهش« نســبت به کتاب هــای قبلی مانند 
»مِن  او« ایدئولوژی شــما نقش پررنگ تری 
در متن دارد. این مسئله به چه علت است؟
 من یک ســری اعتقــادات دارم؛ اما ایــن اعتقادات 
سنگ شــده و منجمد نیســت و حتمًا تغییر می کند. 
به عنوان یک نویســنده باید بگویم که راحت ترین کار 
برای کشــف اعتقادات من این اســت که کتاب هایم 
را بخواننــد، نه اینکــه به حرف هایم گــوش بدهند. 
پــس من در کتاب هایــم اعتقاداتم را بیــان می کنم. 
اما در »رهش« این قضیه پررنگ تر نیســت. مســئله 
این  اســت که موضوع »رهش« توسعه شهری است و 
یک موضوع تمدنی اســت. تمدن از انقالب اسالمی 
ســال 57 مهم تر اســت. یعنی اگر مــا نتوانیم تمدن 

بســازیم، انقالب اسالمی ســال 57 نیز عماًل کاری 
انجام نداده است. 

نمایشــگاه کتــاب قــرار اســت در آینده ای 
نزدیک برگزار شــود. نظر شما درمورد این 

نمایشگاه چیست؟
نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران درحقیقــت 
یــک فروشــگاه بــزرگ اســت. عمــده ناشــران از 
اینکــه در نمایشــگاه کتــاب تهــران شــرکت کنند، 
خوشــحال اند؛ اما اتفاقی که نمایشــگاه در صنعت 
نشر ایجاد می کند، اصاًل خوشایند نیست. نمایشگاه 
مویرگ های پخش کتاب را خشــک می کند و موجب 
تضعیــف کتاب فروش هــای محلی می شــود؛ چون 

ما عمــده کتاب هایــی را که در ســال به آن هــا نیاز 
داریــم از نمایشــگاه تهیه می کنیــم. اگر من قدرت 
تصمیم گیــری داشــتم، طرحــی ارائه مــی دادم تا 
در نمایشــگاه کتــاب ، ماننــد همه نمایشــگاه های 
جهــان به این ســمت برویــم که فروش کمتر شــود 
و فرصتی ایجاد شــود تا مردم و ناشــران بــا مؤلفان 
ارتباط برقــرار کنند. از یک جهت دیگر، نمایشــگاه 
کتــاب بزرگ ترین گردهمایی انســانی غیرسیاســی 
در ایران اســت. بــه نظرم این موضــوع را باید حفظ 
کنیــم؛ امــا درعین حال فــروش کتــاب و ضرری را 
 که کتاب فروش هــا متحمل می شــوند را نیز در نظر 

داشته باشیم.   

گفت وگو با رضا امیرخانی در حاشیه همایش علوم مهندسی در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

فروشگاه بزرگ بین المللی کتاب
Ó	 امــروز تولد حضرت علی اکبــر و روز جوان

اســت. عیدتان مبارک! به همین مناسبت 
ساعت 16تا18 هیئت الزهرا در آمفی تئاتر 
مرکزی جشــنی با حضور حجت االســالم 

شهاب مرادی برگزار می کند.
Ó	 ،گردهمایی بزرگ گروه کوه دانشگاه شریف

یکی از قدیمی ترین گروه های دانشگاه، به 
مناسبت پنجاه ســالگی گروه امروز ساعت 

17 در سالن جابربن حیان برپا می شود.
Ó	 فیلم سینمایی »التاری«، پرمخاطب ترین

فیلم جشــنواره فجر،  فردا ساعت 14:45 
در آمفی تئاتر مرکزی اکران می شــود. برای 
تهیه بلیت به قیمت 4هزار تومان به آدرس 

yon.ir/latarysut مراجعه کنید.
Ó	 ســومین کارگاه جوان با موضوع »بایدها و

نبایدهای انتخاب همســر« با حضور خانم 
دکتر سلیمانی، استاد دانشگاه و کارشناس 
رســانه، فــردا ســاعت 15:15 در ســالن 
خواجه نصیرالدین طوســی واقع در طبقه 

سوم سلف برگزار می شود. 
Ó	 خوابگاهیــان عالقه مند بــه اردوی دوروزه

شــمال اعــزام می شــوند. ایــن اردو برای 
پســران به مقصد رامســر و در روزهای 13 و 
14 اردیبهشــت و برای دختــران به مقصد 
بنــدر انزلی و ماســوله در روزهای 20 و 21 
اردیبهشت برگزار می شود. متقاضیان فقط 
تا سه شنبه قبل از اردو برای ثبت نام به دفتر 

سرپرستی خوابگاه ها مراجعه کنند.
Ó	 فیزیــک فلســفه  حلقــه  دوره  دومیــن 

چهارشــنبه ها از ســاعت 10:30 تا 12 در 
کالس فیزیــک 2، دانشــکده فیزیک برپا 

است.
Ó	 حلقــه مطالعاتــی همخــوان، این بــار بــا

محوریــت کتاب »هفــت عــادت مردمان 
مؤثر« سه شــنبه ها از ســاعت 17 تا 19 در 
اتاق جلسات مجتمع خدمات فناوری برگزار 
می شــود. برای کســب اطالعات بیشتر به 
 @hamkhanbookclub کانال تلگرامــی

مراجعه کنید.
Ó	 4 طرح پایش سالمت دانشگاهیان که از روز

اردیبهشت کار خود را آغاز کرده است تا 11 
اردیبهشت ادامه خواهد داشت. این پایش 
در طبقه ســوم رســتوران مرکزی دانشگاه 

انجام می شود.
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 ما با همسرتان قرارداد داریم نه با شما
قوانین سخت گیرانه برای تشکیل شورای صنفی خوابگاه متأهلین باعث شد این 
خوابگاه مهم بدون شورای صنفی بماند. به نقل از یکی از ساکنان خوابگاه که خود 
از فعاالن سابق صنفی نیز بوده است، بر اساس قوانین موجود، افراد می توانند فقط 
نیمی از دوران تحصیل را در آن خوابگاه ساکن باشند. قانونی که با مسامحه معمواًل 

رعایت نمی شــود و دانشگاه با ســاکنان آن خوابگاه راه می آید؛ ولی از طرف دیگر فقط کسانی اجازه دارند 
برای نمایندگی ثبت نام کنند که از قرارداد دوساله شان حداقل یک سال باقی  مانده باشد. اما عجیب تر از آن 
ممانعت از ثبت نام بانوان ساکن در خوابگاه است و به آن ها می گویند: »ما با شوهر شما قرارداد بسته ایم!«.

گیت + آردواینو
تنوع مســابقات را با ssc تجربه کنید. گروه علمی دانشــکده مهندسی کامپیوتر، 
ssc در سال های اخیر بسیار فعال شده و بزرگ ترین زمینه  فعالیتش هم مسابقات 
متنوعی است که برگزار می کند. مسابقه گیتواینو )Gatuino( دومین دوره خود را 
13 اردیبهشت برگزار خواهد کرد. مسابقه ای مرتبط با مسائل سخت افزاری. این 

مســابقه فقط مخصوص دانشجویان ســال اول و دوم است و آن ها می توانند در گروه های حداکثر 3نفره در 
این مسابقه شرکت کنند. امروز آخرین مهلت ثبت نام است و گروه ها می توانند برای کسب اطالعات کامل تر 

به ssc.ce.sharif.edu مراجعه کنند و ثبت نام نیز در همین سایت انجام می شود.

شماره 760  شنبه 8 اردیبهشت 97 بــــــــخش  خـــــــبری

این ذهنیت، درست نیست
در شــماره 757 روزنامه، گزارشــی از اردوی 
تفریحی ستاد شــاهد و ایثارگر کار شد که به 
سایر ابعاد کاری ستاد هم پرداخته شد. یکی از 
مخاطبان روزنامه و درگیر این حوزه، اطالعات 

کامل تری را از ستاد ارائه کرده است.

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر متولی رسیدگی 
به امور دانشــجویانی اســت که با سهمیه های 
ایثارگران وارد دانشــگاه می شــوند. این ســتاد 
برنامه هــای متنوعی را در جهت رشــد علمی و 
فرهنگی دانشجویان شــاهد و ایثارگر دانشگاه 
برگزار می کند. بخشــی از بودجه بنیاد را بنیاد 
شهید و امور ایثارگران و بخشــی را وزارت علوم 

تأمین می کند.
برای تقدیر از دانشــجویان پســر ممتاز علمی و 
دارندگان مقام در مســابقات فرهنگی، ســتاد 
اردوی تفریحی قشم را در اسفندماه سال گذشته 
برگزار کرد. اردوی دانشجویان دختر نیز در سال 
جاری برگزار خواهد شد. به  علت محدودیت های 
مالی، از بین حدود 90 نفر از دانشــجویانی که 
معدل بیشتر از 18 داشتند، 60 نفر برای شرکت 

در اردو انتخاب شدند. 
هزینه سرانه برگزاری این اردوی سه روزه، حدود 
360هزار تومان شده است که با توجه به مسافت 
و زمان برگزاری، در نوع خود جالب توجه است.

یکی از نکاتی که در اذهان خیلی ها وجود دارد، 
ضعف علمی دانشــجویان شــاهد و ایثارگر در 
مقابل سایر دانشجویان است. بررسی میانگین 
معدل ها و وضعیت مشروطی های ورودی های 
مختلف دانشــگاه نشــان می دهد این ذهنیت 
درســت نیســت و مشــکالت آموزشــی در بین 
همه اقشــار دانشجویان دانشــگاه وجود دارد. 
دانشــجویان برتر و حتی استادانی در دانشگاه 
که با ســهمیه ایثارگران در دوران دانشــجویی 
وارد دانشگاه شــده بودند، گواه دیگری بر این 
مدعاســت. نکته حائز اهمیت این است که در 
دانشگاه، روالی برای رسیدگی به دانشجویانی 
که دچار افت تحصیلی می شوند وجود ندارد. در 
چنین اوضاعی، تعداد فراوانی پرونده مربوط به 
دانشجویان در شرف اخراج، در کمیسیون های 
آموزشی و موارد خاص ایجاد می شود که امکان 
پیشگیری از بسیاری از آن ها، با ارائه مشاوره های 

به موقع وجود دارد. 
بــرای نمونــه در بیــن دانشــجویان ورودی 91 
کارشناسی دانشگاه، که علی القاعده می بایست 
تاکنــون فارغ التحصیــل می شــدند، 89 نفــر 
)بیش از 8درصد ورودی ها(، اخراج آموزشــی، 
منتقل به دانشــگاه دیگر، فارغ التحصیل دوره 
کاردانی شــده  یــا از ادامــه تحصیــل انصراف 
داده انــد. تجربه موفق طرح پشــتیبان نشــان 
می دهــد توجه بیشــتر اســتاد راهنماها، مرکز 
مشاوره، ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر و سایر 
مجموعه های ذی ربط در دانشگاه، می تواند از 
ایجاد مشکالت حاد آموزشی برای جمع بزرگی 

از دانشجویان دانشگاه پیشگیری کند.

یادبود دکتر میرعمادی در روزی که باران هوای شهر را تمیزتر از همیشه کرده بود، برگزار شد. سالن جابر پر از استادان و همکاران استاد فقید  بود. هرکســی که پشــت تریبون رفت ســعی کرد گوشــه ای از فضایل او را بازگو کند. صحبت ها مطابق انتظار فصل مشترک داشت و برخی از گزارش
ســخنران ها برای تکراری نشــدن گفته ها، کالمشــان را خالصه کردند. اجرای برنامه برعهده دکتر جهانگیر بود که همانند دکتر میرعمادی، دقت بسیاری در 

تنظیم زمان داشت. برنامه در ساعت مقرر شروع و در ساعت اعالم شده هم پایان یافت. دو ساعت خالص! 

دکتر فتوحی
ما یکی از زحمتکش ترین افراد خانواده 
شــریف را از دســت دادیــم. دوشــنبه 
هیئت رئیســه فراموش نشدنی بود. من 
دکتر را هیچ وقت تا این قدر شــاد ندیده 
بودم. جلســه را زودتر تــرک کردند و به 
جلســه ای در وزارت علــوم رفتند. خبر 
کسالتشــان شوک بســیار بدی برای ما 
بود. کسی که 22 سال خدمت صادقانه 
داشت و خودش را به معنی واقعی کلمه 
وقف دانشــگاه کرده بود. خاطرم است 
یک روز حدود ســاعت 18 به خانه شان 
زنگ زدم و گفتم که تشریف دارند، خانم 
دکتر گفتنــد مگر معجزه ای بشــود که 
در این ســاعت به خانــه بیایند. باوجود 
مسئولیت های اجرایی فراوان، اثرگذاری 
علمی در حوزه کاری خودشان داشتند.
به وضع موجــود راضی نبــود و همین 
  Enbics اواخر راه انــدازی دانشــکده
را پیگیــری کــرد. همــه این هــا بدون 
وابستگی سیاسی و جناحی بود. ایمان 
بــه کار و خدمــت خالصانــه ثمره های 

فراوانی را به همراه داشت.

دکتر رشتچیان
دکتر رشــتچیان با لحنی احساســی و 
متفاوت از همیشــه، شــعری را خواند 
که بیان احساســات او از قول دوســت 
شاعرش بود: سال سختی بر من و یاران 
گذشــت/ هم به اهل منــزل و فرزند او 

ایمان گذشت... 
وی خصوصیات اخالقی و کاری مرحوم 
را بیان کرد و با خاطــره ای جمله اش را 
تمام کرد:  بعد از قبول مسئولیت معاونت 
آموزشی، هرکدام از همکاران که به بنده 
می رسیدند بعد از تعارفات معمول، یک 
جمله را گوشــزد می کردنــد و آن اینکه 

مواظب خودتان باشید. 

دکترسهراب پور
آنچه از یک استاد می ماند نتایج کارها و 
خدماتش است. کارهای پژوهشی اش، 
دانشجویان باسواد، خدمات و کارهایی 
که اثرش در کشــور هم دیده بشود. اما 
یکی از مهم تریــن یادگاری ها فرزندان 
صالح اســت. دکتر میرعمادی در همه 
این ها روسفید است؛ اما فرزندان ایشان، 

بــه تمام معنــا یادگارهای ارزشــمندی 
هستند که البته نقش همسر مرحوم در 

تربیت این ها بسیار جالب توجه است.

دکتر نیلی
برای بنده باعث افتخار است که درمورد 
ایشان صحبت کنم. گفتنی ها را دوستان 
گفته اند؛ اما ایشــان را از همراهی سفر 
حج بیشتر شناختم. برخی ها در ذهن 
آدم جــای می گیرند؛ اما دکتــر در دل 
من جای گرفته و من بدون اســتثنا هر 
روز بعــد از نماز صبح برای ایشــان دعا 
می کنم، به خاطر نقشی که این بزرگوار 

در پیشرفت دانشگاه داشته است.

دکتر صالحی
کســی کــه در زندگــی بنــا به شــهادت 
دوســتانش اهل ایمان بــود و خدمت به 
خلق، پس بنا به اعتقادات ما جایگاهش 
در آن دنیا، رشک برانگیز است. همه این ها 
درســت؛ اما داغ ما از فراق ایشان است. 
چاره ای جــز صبر نداریم کــه اگر صبور 
باشیم مشمول صلوات خداوند می شویم.

دکتر صامتی
مــا در کلیپ 50ســالگی دانشــگاه با 
رؤســای دوره های مختلف دانشــکده 

کامپیوتــر گفت وگو کردیم. در آن کلیپ 
دکتــر میرعمــادی می گوینــد بهترین 
لحظات عمر من آن لحظه ای است که با 
دانشجویانم گفت وگو می کنم. ما این را 
به عینه می دیدیم. اما در کنار این باید از 
خودمان بپرسیم که چرا این اتفاق برای 
دکتر میرعمادی افتاد. ما باید در دادن و 
خواستن مسئولیت یک سقفی بگذاریم. 
این جور نباشد مسئولیت فرد بی نهایت 
باشد. ایشــان می گفت من هرچه وقت 
می گذارم کارها تمام نمی شــود. شاید 
بد نباشد مدیران قبل از شروع مسئولیت 
مقــداری آمــوزش ببینند کــه این قدر 
خودشــان را فانــی در کار نکنند. دقت 
کنیم که سخت کوشی ایشان بار بزرگی 
روی دوش همسر ایشان گذاشت. قطعًا 
در این ســال ها نقش همســر ایشان در 
اجرای درست وظایف قابل چشم پوشی 

نیست و باید از ایشان تشکر ویژه کرد. 

دکتر اسدی
دکتر اســدی با دســت پر پشت تریبون 
آمــد و صحبت هایش را براســاس فایل 
پاورپوینتــی ارائــه داد. او عکســی را از 
دکتر نشــان داد و گفت ترجیح می دهد 
با عکس دیگری شــروع کند. عکســی 
کــه در آن دکتر لبخندبه لــب در مقابل 

دوربین ایستاده بود. بقیه صحبت های 
دکتر اسدی همین لحن را دنبال کرد. از 
رکورد 50 بار ویرایش مقاله و حساسیت 
او به ســابمیت کردن مقــاالت گفت و او 
را پدر معنوی اتکاپذیری سیســتم های 
کامپیوتری دانســت. چاپ بیش از 10 
 Hindex در ســال 2017 بــا Q1 مقاله
26 و تربیــت بیــش از 12 دانشــجوی 
دکتــری نشــان از این تــالش و جدیت 
داشت. تشــویق به تحصیل در داخل و 
دورهمی های دوستانه با دانشجویانش 
را بــه  یــاد آورد و از خنده هــای معروف 
دکتر گفت. در این میان فیلمی از بازی 
فوتســال مرحوم پخــش کــرد و تأکید 
کــرد که فیلم کامل تر بــوده؛ اما مجبور 
شده پشــت پازدن های دکتر تفضلی را 

حذف کند.  

دکتر فاضلی
صحبت هایش را بــا چند حدیث درباره 
اهمیت علم و عالم شــروع کرد و از این 
احساسش گفت که یک پشتیبان بزرگ 
را از دســت داده  اســت. دکتر را عاشق 
تعلیــم و تربیــت با گریز از دنیاپرســتی 
و البته عاشــق ایــران معرفی کــرد و از 
پنجشنبه هایی گفت که ساعت 5 صبح 
در آزمایشــگاه با دکتر دیــدار می کرده 
اســت. از آیــه موردعالقــه دکتر گفت 
که »فــاذا فرغت فانصــب«. عطوفت و 
مهربانی اش را دوباره یادآور شد و گفت 
بعد از فارغ التحصیلی هم ماهی نبود که 
ارتباطی با شاگردانش نگیرد. بعد رکورد 
دکتر اسدی را جابه جا کرد و گفت یکی از 

مقاالتش 82 بار ویرایش شد. 

خانم محمدی 
خانم محمدی از زاویه کارمندی درمورد 
دکتــر صحبت کرد. از اینکه حواســش 
به نیروهایش بوده، برایشــان دورهمی 
خانوادگــی می گذاشــته و هربار پیش 
پایشان بلند می شده، حتی 6 بار در روز. 
از ســحرخیزی هایش گفت و نقل قولی 
از دکتــر بیان کــرد که از خانــه تا اینجا 
ترمــز نمی گیرد، چون اصاًل کســی در 
خیابان ها نیســت. در عیددیدنی رسم 
کرده بــود که خودش به اتــاق کارکنان 

می آمد.

گزارشی از برنامه یادمان استاد فقید دکتر میرعمادی

جاگرفته در دل

نامه وارده

ابر واژگان مورد استفاده سخنران های برنامه
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اوایل دهه هشــتاد بود که عده ای از دانشــجویان  تصمیم گرفتند پیشنهادی را برای دانشگاه آماده پرونده
کنند که طی آن دانشــجویان به جــای آنکه پس از ثبت نام، یک ضرب 
وارد کالس های ترســناک شریف بشــوند، اول در قالب اردویی وارد 
دانشــگاه شــوند و طی آن،  هم با چند ســال باالیی آشــنا شوند و هم 

شناخت بیشتری از دانشگاه پیدا کنند. 
بــدون شــک اردوی ورودی هــای دانشــگاه بزرگ تریــن و یکــی از 
حســاس ترین رویدادهــای فرهنگــی دانشــگاه اســت که هرســال 
حساســیت های فراوانی درباره آن بین اهالی دانشــگاه، از رئیس تا 

فعاالن دانشجویی وجود دارد. 

پیش ازاین روزنامه هرســال حداقل یک گزارش تقریبًا مفصل از اردو 
به مخاطبــان ارائه می کرد؛ ولی امروز در این پرونده قصد داریم نگاه 
کارشناســی بخشــی از دانشــجویان صاحب نظر در این حوزه را در 
کنار نظرســنجی مفصلی که از خود ورودی ها انجام دادیم به اهالی 

دانشگاه ارائه کنیم.

نگاهی به اردوی ورودی ها از گذشته تا به امروز و آنچه در قسمت بعد خواهیم دید...

با »چه« سرگروهی »کجا« برویم؟

پرونــــــــــــــــــــــــده شماره 760  شنبه 8 اردیبهشت 97

اینکه اردوی ورودی های دانشگاه 
با تمــام ابعادش چگونه باید برگزار 
شود ســؤالی اســت که بعد از این 
همــه ســال برگــزاری آن، نه تنها 
جواب واحــدی بــرای آن نداریم، 
بلکه فاصله  نســخه های پیچیده شــده برای آن بسیار 
زیاد اســت؛ آن قدرکه نمی دانیم مانند بیمار العالجی 
اســت که باید دســت به دامن اوتانازی1 شود یا چنان 
سرحال و قبراق اســت که باید برایش اسفند دود کرد 

تا از چشم حسودان و طعن طاعنان در امان بماند. در 
این چند سطر نسخه های پیچیده شده برای این اردو 
را بیان خواهیم کرد. عده ای معتقدند اساســًا اردوی 
ورودی تأثیر و ســود چندانی برای دانشجویان ورودی 
و دانشگاه ندارد و به عکس  هزینه ها و حاشیه های آن، 
چنان زیاد است که باید عطایش را به لقایش بخشید. 
ازآنجایی که نتیجه  این نظــر تنها خواندن فاتحه ای به 
روح تازه گذاشته  است، به همین قدر بسنده می کنیم.
در بیــن نظراتی که اردو را مؤثر و الزم می دانند عده ای 

بیشتر نگران سازوکار اجرای اردو هستند؛ به شکلی که 
اگر اردوی ورودی ها اردوی دانشــگاه شــریف معرفی 
می شود )نه اردوی تشکل یا گروهی خاص(، همه اقشار 

و گروه ها در اجرای آن سهم داشته باشند.
اما در بین راه حل های اجرایــی که برای برگزاری اردو 
در جنبه های مختلف ذکر می شود، در حال حاضر سه 

راه حل کلی مطرح است:
1- اجرای اردو به رویه سال  95 و ماقبل؛

2- اجرای اردو به رویه سال 96؛ 

3- پیشنهاد اجرایی معاونت فرهنگی فعلی دانشگاه.
در جدول زیر سعی شده است مهم ترین تفاوت  نظرات 
این ســه راه حــل در جوانب مختلف اردو آورده شــود. 
عالمــت ســؤال ها در جدول بــه این معنی اســت که 
نگارنده در موضوع مشخص شده، در این راه حل پاسخ 

مشخصی برداشت نکرده است.
1. وضعیتی اســت کــه در آن بیمار بنا به درخواســت خودش 

به صورت  طبیعی و آرام بمیرد.  
* مسئول اردوی ورودی های 96

سرگروه هاتصمیم های مهم اجراییسازوکار کلی

انتخاب مسئول اهداف اصلی
اردو

مشارکت دانشجویان در 
برگزاری

محل 
اردو

زمان 
اردو

تعداد افراد 
سنتعدادنحوه انتخابتعریفمجری

رویه سال 95 
و ماقبل

تأثیرگذاری روی 
دانشجویان ورودی 
و تالش جهت رشد 

دانشجویان در طول 
دوره تحصیل

پیشنهاد از سوی 
بسیج و هیئت 

دانشگاه و انتخاب 
مسئول از سوی 
شورای فرهنگی 

دانشگاه

مشارکت گروهی از 
دانشجویان که مورد وثوق 

مسئول انتخاب شده برای اردو 
هستند

مشهد

قبل از 
شروع 
سال 

تحصیلی

زیاد )حدود 
50 نفر(

سرگروه برای ورودی ها الگو است 
و جایگاه سرگروهی ارزشمند و 
مقدس است و باید در انتخاب 
تک تک افراد کاماًل دقت شود.

با نظر فرد انتخاب شده از 
سوی مسئول اردو برای 

این کار

زیاد )به ازای 
هر 7 ورودی 

1 نفر(

دانشجوی سال 
دوم یا سوم 

کارشناسی با 
اولویت سال 

دوم

رویه سال 96

ایجاد روابط اولیه 
خوب بین دانشجویان 
ورودی و آسان ترکردن 

دوره  ابتدایی ورود 
دانشجویان به 

دانشگاه

تالش برای انتخاب 
مسئول اردو با 

استفاده از نظرات 
همه گروه ها 
و تشکل های 

دانشجویی دانشگاه

مشارکت تمام دانشجویان 
عالقه مند به فعالیت در 

کار های اجرایی اردو
مشهد

قبل از 
شروع 
سال 

تحصیلی

زیاد )حدود 
40 نفر(

سرگروه به عنوان رفیق و همراه در 
اردو کنار ورودی هاست تا بتواند 
بین ورودی ها ارتباط برقرار کند و 

اردو به خوبی اجرا شود و بعد از اردو 
هم درصورتی که ورودی ها با موردی 
مواجه شدند بتوانند به عنوان فردی 

آشنا به او مراجعه کنند.

با نظر جمعی که 
نمایندگی گروه های 
مختلف دانشگاه را 

برعهده دارند )در سال 
96 شورای سه نفره( - با 

مشورت تیم اجرایی 
برگزاری

زیاد )به ازای 
هر 6تا8 
ورودی 1 

نفر(

دانشجویان 
سال دوم 
تا چهارم 

کارشناسی

پیشنهاد 
معاونت 
فرهنگی 

فعلی 
دانشگاه

آشناکردن دانشجویان 
با دانشگاه و روال های 

آن
؟؟؟؟

کم )احتمااًل 
حدود 15 

نفر(

سرگروه باید به عنوان مشاوری قوی 
و باتجربه به سؤاالت دانشجویان 

جواب دهد و دید کلی و جامعی از 
رشته و دانشگاه به ورودی ها دهد.

؟

کم )به ازای 
هر 15تا20 
نفر ورودی 1 

نفر(

دانشجوی 
ارشد یا دکتری 

رشته

هرروز بزرگ تر و پیچیده تر می شود

ایمان جامی*

احتمــااًل برای خیلی از مــا از جالب ترین اتفاقات 
دانشگاه بوده است؛ از مافیا های ۱9نفره در کوپه 
قطار، کش رفتن بی سیم ها و پرتاب کردن بچه های 
کادر تا ارتفاع دوســه متری با پتو، صداهای گرفته 
از شــعاردادن و رفاقت  و آشــنایی  با دانشــجویان 
هم دوره ای و سال باالیی خاطرات مشترک خیلی از شریفی ها از اردوی 
ورودی های دانشگاه است. در دوره های مختلف، برخی برخورد های 
ســلیقه ای و از طرف دیگــر تنگ نظری ها باعث نقش نداشــتن همه  
دانشجویان در آن و زیرسؤال رفتنش شده است؛ اما با همه  کاستی ها، 
اردوی ورودی یکی از بزرگ ترین دستاورد های شریفی هاست. تالشی 
خودجوش از سمت دانشــجویان برای شکستن فضای رخوت ناشی 
از علم زدگــی و اثرگذاری مثبــت فرهنگی اجتماعی در دانشــگاه. با 
نزدیک شــدن دوباره بــه روزهای داغ بحث بر ســر آن، اردوی ورودی  

سرنوشت های متفاوتی را پیش روی خود می بیند.
با تغییر معاونت فرهنگی و حضور اثرگذار دکتر حسینی در این جایگاه، 
عرصه فرهنگ دانشگاه دستخوش تغییرات بسیاری شد. معاون جدید 
و مشاوران او برخالف ادوار گذشته دیگر جایگاهی تشریفاتی نداشتند 
و با حضور مستقیم در بسیاری از برنامه ها، ارائه پیشنهاد و برنامه ریزی 
در زمینه های مختلف تالش برای هدایت دانشگاه در زمینه فرهنگ به 
سمت نقطه ای هم تراز با جایگاه علمی آن را شروع کردند. اردوی  ورودی  
نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین رویداد های فرهنگی دانشــگاه در سال 
گذشته اثرگذاری معاونت فرهنگی را تجربه کرد. با ادامه کشمکش بین 
گروه های دانشــجویی بر سر اردو که به جلسات بحث درمورد برگزاری 
آن به میزبانی معاونت نیز کشیده شد، ناگزیر نقش آفرینی معاونت در 
اردو پررنگ تر شــد و در فرایند برگــزاری اردو و پس ازآن، زمزمه هایی از 

تغییر در اردو از ساختمان شهید رضایی به گوش می رسید.

بر کســی پوشــیده نیســت که بزرگ ترین منشــأ اثر و نقطه قوت اردو 
برگزاری تقریبًا کل آن از ســوی دانشجویان است و شاید تصور اردوی 
ورودی بــدون نقش آفرینی یا بــا نقش آفرینی حداقلی دانشــجویان 
ســخت باشــد؛ اما اجرای اردوی زیباکنار با شــیوه   مذکور و پس ازآن 
نقل قول هایی مانند حذف نقش ســرگروه ها از اردو نشــان داد که در 
صــورت نبــود همدلی و وفاق دانشــجویان دربــاره اردو، امکان ورود 
جدی تــر معاونــت فرهنگی به منظــور بهبود اردو و کمترشــدن نقش 
دانشــجویان در تصمیم گیــری و برگزاری آن وجود دارد. شــاید زمان 
آن باشــد که همه  گروه ها و تشــکل های دانشــجویی با کنارگذاشتن 
اختالفــات گذشــته، برای حضــوری فعاالنه و همدالنــه در برگزاری 
اردوی ورودی تصمیــم بگیرند تا از رؤیــای برگزاری اردوی ورودی ای 
ایدئال با مشارکت همه  دانشجویان تعبیری وارونه با اجرای آن از سوی 

کارمندان و پیمانکاران نشود...

تعبیر وارونه یک رؤیا؟

محمدحسین اعلمی
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بررسی بخشی از نتایج نظرسنجی اردوی ورودی ها

اردوی ورودی ها از نگاه خود ورودی ها

شماره 760  شنبه 8 اردیبهشت 97پرونـــــــــــــــــــــده

شاید برداشت شــود که رضایت نسبی مخاطبان اردوی مشهد به نشــانه تأیید وضعیت فعلی اردوست؛ اما بیشتر 
نشان دهنده آن است که مخالفان سرسخت اردو و نحوه برگزاری آن باید تأمل بیشتری بکنند. اردوی ورودی های مشهد 
و همچنین برنامه فرهنگی تهران که با حضور خانواده ها برگزار شد، در زمره یکی از وجوه تمایز دانشگاه صنعتی شریف 
در کشور است. تدارک برنامه برای هزاران نفر در تهران با همکاری همه خانواده شریف، چاپ ویژه نامه ای متفاوت که 
هم راهنماست و هم همراه و زیارت یکی از مفاخر ایران در بدو امر و در فضایی همراه با دوستی، یکی از ارزش هایی 
است که دانشگاه شریف خلق کرده است. با همه این ها و باوجود حساسیت شدید این برنامه، گفت وگو درخصوص آن 
بسیار کم انجام می  شود. سال گذشته نقطه عطفی در اردوی مشهد بود و فرصتی داده شد تا مسئوالن اردو از فرایندی 

بازتر انتخاب شوند. اما یاد داریم معاونت فرهنگی بارها برای دریافت پیشنهادهای دانشجویان در محتوا و نحوه اجرای 
اردو فراخوان داد و مشارکت چشمگیری را شاهد نبود. حیف شد که در این پرونده فرصت و فضا برای بررسی بخش 
فرهنگی اردو نداشتیم و بیشتر درخصوص فلسفه، اجرا و سرگروه ها بحث کردیم؛ اما نتایج نظرسنجی نشان می دهد 
معاونت فرهنگی نمی تواند کارایی سرگروه ها را به کلی نفی کند، آن ها را کنار بزند و تعداد سرگروه ها را به شدت کم کرده 
و دانشجویانی از مقاطع باالتر را به عنوان »دانشجو راهنما« به اردو معرفی کند. از طرفی یکی از نمرات منفی اردو، 
تصویری غیرواقعی از دانشگاه است که ورودی های جدید از دانشگاه دریافت می کنند. در پایان جا دارد به تعدادی 

از نقاط مبهم اردو بپردازیم که هنوز جای سؤال دارد و هریک می تواند موضوع گفت وگو باشد:

Ó	 چه تصویری از دانشــگاه به ورودی های جدید
ارائه می شــود که فقط بیش از نیمی از آن ها آن 

تصویر را منطبق  بر واقعیت می دانند؟
Ó	 آیا گفتن حقایق دانشــگاه وظیفه ای اســت که

بر گردن اردوســت یا باید به ورودی جدید وقت 
داد تا خود با نامالیمات دانشگاه روبه رو شود؟

Ó	 آیا پیشــنهادهایی که به دانشــجویان از ســوی
ســرگروه ها و مدعویــن ارائــه می شــود کامل و 

منطبق بر ارزش های دانشــگاه شــریف است؟ 
آیا اصاًل هنــوز در خود دانشــگاه می دانیم چه 

چیزهایی ارزش اند و چه چیزهایی ضدارزش؟
Ó	 تکلیــف ارتباط دختر و پســر چیســت؟ آیا باید

اردو را در دو فضای صددرصد جدا برگزار کنیم؟ 
در جواب ســؤاالت مربوط به این ارتباط، باید به 

متولدان دهه 80 چه گفت؟
Ó	 آیا اصــاًل اردوی ورودی ها جای مناســبی برای

هدایت افکار دانشجوهاست یا محلی است برای 
گفت وگو؟ آیا باید به او بگوییم چه کارهایی بکند 
یا باید از او بپرسیم چه کاری دوست دارد بکند؟

Ó	 آیا اردوی ورودی ها محلی برای مانور عضوگیری
بســیجی ها یا هیئتی هــا یا انجمنی هاســت؟ 
آیا ســرگروه ها یا دانشــجویان راهنما قرار است 
 ســلبریتی های دانشــگاه یــا دانشکده شــان 

شوند؟

Ó	 آیا شــعاردادن برای آب کردن یــخ ورودی های
جدید بهترین راه اســت؟ آیا در شــأن دانشگاه 

است؟
Ó	 و صدها سؤال دیگر که باید در دانشگاه به آن ها

جواب دهیم تا هزینه ای که برای اردوی ورودی 
می کنیم، توجیه داشــته باشد. از امروز کمتر از 
5 ماه تا اردوی ورودی های بعدی فرصت داریم. 

شب امتحانی نباشید!

جمع بندی

هنوز باهم دوستیم
یکی از اهداف اردو همیشه این بوده است که ورودی ها با یکدیگر آشنا شوند. 46درصد از 
ورودی ها در مرحله اول گفتند بسیار احتمال می دهند با کسانی که در اردو شناخته اند، 
دوســتی ادامه داری خواهند داشــت. در بهمن ماه هم 45درصد جواب داده اند که 
دوستی شان به مرحله صمیمیت رسیده است. 41درصد گفته بودند احتمال متوسط 
می دهند دوستی ادامه داری داشته باشند و در بهمن باز هم 41درصد گفتند ارتباطی 
در سطح متوسط با دوستان اردوی مشهدشان دارند. نتایج نشان می دهد دوستی های 
مشهد تأثیر درخورتوجهی در ادامه دوره تحصیلی، حداقل تا نیمسال دوم، داشته است.

فکر می کنی با چه 
احتمالی دوست صمیمی 

سال بعدت در بین دوستان 
این اردو باشد؟

   زیاد
   متوسط

   کم

آیا با دوستانی که در 
اردو پیدا کردی هنوز هم 
درارتباط هستی؟ چقدر؟

   زیاد
   تاحدودی

   کم
   ارتباط ندارم

هم اتاقی ام را دوست دارم
یکی دیگر از دغدغه های اردو پیدا کردن هم اتاقی مناســب برای ورودی هاست. 
طبق نظرســنجی 77درصد از خوابگاهی هــا در اردو هم اتاقی پیدا می کنند که 
در نظرســنجی بهمن 83درصــد از آن ها از هم اتاقی های خود راضی هســتند و 

می خواهند سال بعد نیز با آن ها هم اتاق شوند.

 هم اتاقی خوابگاهت را 
در اردو پیدا کردی؟

   خیر   بله

از هم اتاقی ای که در 
اردو پیدا کردی راضی 

هستی؟ سال بعد هم با او 
خواهی بود؟

   بله، حتمًا سال بعد هم اتاقی هستیم
   بله، احتمااًل سال بعد هم اتاقی باشیم

   نه، سال بعد هم اتاقی دیگری پیدا می کنم

فعال با چاشنی مذهب و 
صمیمیت

از ورودی هــای جدید پرســیدیم که 
امروز پس از گذشت 5 ماه از تحصیل 
در شــریف، به نظرشــان ســرگروه ها 
چه ویژگــی بارزی درمقایســه با بقیه 
دانشجویان شریف دارند؟ اکثرشان 
گفتنــد آن هــا را فعال تــر از بقیــه 
بدنــه دانشــگاه دیدنــد. 20درصد 
گفتنــد مذهبی تــر از حــد معمــول 
جامعه هســتند و 18درصــد گفتند 

خوش برخوردتر و صمیمی ترند.

 تفاوت سرگروه ها 
 با دانشجوی معمولی 

چه بود؟

   علمی تر بود
   فعال تر بود

   مذهبی تر بود
   صمیمی تر بود

 دروغ نگفتیم 
ولی همه اش را هم نگفتیم

یکی از نمرات منفی و درخورتأمل اردو 
این بود که ورودی ها وقتی شــناخت 
خودشــان را از ایــن 5 مــاه تحصیل 
بــا تصویــری کــه در اردو به ایشــان 
نمایانده شده بود مقایسه می کنند، 
42درصد از آن ها معتقدند تصویری 
آرمانی از دانشگاه به آن ها ارائه شده 
بود.11درصــد نیــز معتقدند تصویر 
مهر، اصاًل منطبق بر واقعیت دانشگاه 

نبوده است.

چقدر تصویری که در 
اردو از دانشگاه ارائه شد 

واقعی و با آنچه شما دیدید 
منطبق بود؟

   کاماًل واقعی و منطبق بود
   خیلی واقعی نبود و آرمانی بود

   اصاًل منطبق و برمبنای واقعیت دانشگاه نبود

او این همه نبود
سعی می شود سرگروه ها معمواًل از میان 
کسانی انتخاب شوند که بتوانند در طول 
سال پاســخگوی ســؤاالت ورودی های 
جدید باشــند. 95درصد از ورودی های 
جدیــد در ایــام اردو احســاس مثبتی به 
ســرگروه ها به عنوان مشــاور پاســخگو 
داشــتند؛ اما ایــن عــدد در بهمن ماه به 
70درصد رســید. هرچند این عدد هنوز 
درخورتوجه است، افت آن بیشتر مربوط 
به دسترسی سخت به سرگروه بود. بخشی 
هم با ورود به دانشگاه افراد بهتری را برای 

پاسخگویی به سؤاالتشان پیدا کردند.

 آیا سرگروه محل 
مشورت تو در طول سال 

تحصیلی خواهد بود؟

   حتمًا، با توجه به تجربه اش
   خیر، نتوانستم با او ارتباط برقرار کنم

   احتمااًل، اگر امکان دسترسی داشته باشم
   خیر، به فرد خبره تر و توانمندتری نیاز دارم

 هنوز با سرگروهت 
در ارتباط هستی و از او 

مشورت می گیری؟

   بله گاهی از او مشورت می گیرم
   نتوانستم ببینمش و دردسترس نبوده

   مشاور بهتری پیدا کردم
   کسی را به عنوان مشاور ندارم 

   االن فکر می کنم گزینه مناسبی برای 
مشورت نیست

و  برگــزاری  کیفیــت  حــول  بحــث  درحالی کــه 
نتیجه بخش بــودن اردوی ورودی فــراوان اســت، 
طرف هــای بحث دائمًا یکدیگر را براســاس شــواهد 
خود یا نظرات پراکنده ای که شنیده اند نقد می کنند. 

ســال 96 معاونت فرهنگی دانشــگاه تصمیم گرفت 
نظرســنجی قــوی ای از اردو انجام دهــد. ویژگی این 
نظرســنجی دومرحله ای بودن آن بود. یعنی یک بار 
قریب بــه 400 فرم در حین یا مســیر برگشــت اردو 

از ورودی هــا جمع آوری شــد و در مرحله دوم حدود 
300 پرسشــنامه از ورودی های جدیــد در کالس ها 
و خوابگاه هــا جمع آوری شــد. بخشــی از نتایج این 

نظرسنجی را در این پرونده به نظر شما می رسانیم.
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هفته گذشــته دانشگاه مهمان خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، مســئول مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان و دانشپژوهان جوان بود.  گزارش
انجمن علمی نخبگان که در حال تجربه برگزاری برنامه های ســالنی اســت، بعد از موضوع ســند راهبردی دانشــگاه، روی مسئله سمپاد و مجتبی فیاض بخش

المپیادهای دانش آموزی دست گذاشت.

زمســتان ســال گذشــته بــود کــه بطحایــی وزیــر 
آموزش وپــرورش، بــه نــاگاه اعــالم کرد در راســتای 
کاهــش اضطراب دانش آمــوزان دبســتانی، مدارس 
اســتعدادهای درخشــان اجازه برگزاری آزمون های 
ورودی را ندارند. اقدامی که بدون گذاشتن راه دیگری 
در برابر این مدارس، معنایی جز تعطیلی آنها در مقطع 
متوسطه اول نداشت. کمی پیشتر در پاییز سال گذشته 
هم بحث احیای ســمپاد و تغییر اساســنامه ســازمان 
پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان 
جوان بعــد از قریب به 25 ســال مطرح شــده بود. از 
طرف دیگر درصد بزرگی از شــریفی ها فارغ التحصیل 
سمپادند یا المپیادی بوده اند و باشگاه دانش پژوهان 
را تجربه کرده انــد و خالصه صنمی بــا ممپاد )که بعد 
از تبدیل »ســازمان« بــه »مرکز« در نام ســازمان ملی 
پرورش اســتعدادهای درخشــان، ممپاد درســت تر 

می نماید( دارند.
ابتدای برنامه تیزر مســتند »خوش درخشید ولی...« 
پخش شــد که عرفان فرهــادی ورودی 95 کامپیوتر آن 
را ســاخته اســت و سپری شدن ســال های راهنمایی و 
دبیرستان در مدرســه شــهید اژهای اصفهان را روایت 
می کند. تشویق پرشــور حضار در انتهای مستند نشان 

داد اثر عرفان، جالب و درخورتوجه از آب درآمده است.
با رســیدن خانم مهاجرانی، آمفی تئاتر شکل خودش 
را گرفته بــود و جمعیــت قابل قبولی در ســالن وجود 
داشت. ایشان بیشتر از چند دقیقه نشستن پشت میز 
را تاب نیاورد و به عادت معلمی ایســتاده اسالیدهایی 
را کــه همراه داشــت ارائه کــرد. ارائه سروشــکل دار و 
ازپیش آماده ایشــان عمــاًل حضور مجــری را بی نیاز 
می کرد! ایشان با جزئیات به آنچه از بدو تأسیس سمپاد 
بر آن گذشته است پرداخت، تا فرازونشیب های همین 
روزها رسید و اصرار داشت وقایع با عینک کارشناسی و 

نه سیاسی تحلیل شود. 
ارائه ایشان منطقی و متین جلوه می کرد و تا حدی برای 
شــرکتکنندگان غیرمترقبه بود. چه اینکه خود را برای 
مطرح کردن ایرادهایی آماده کرده بودند که می دیدند 

میهمان برنامه پیش دســتانه آنها را مطرح کرده است. 
ایشــان درواقع حامی ســمپاد و موافق سیاست کالن 
»تفکیک حداقلــی« در آموزش وپروش بــود و معتقد 
بود 2درصــد از جمعیت که IQ بــاالی 130 دارند باید 
تفکیک شــوند. اما از طرف دیگر اختیارات محدودی 
داشت و خود را به حرکت در چارچوب تصمیم های کالن 
آموزش وپــروش که وزیر می گرفت ملزم می دانســت و 
گفت نمی تواند اپوزیسیون آموزش وپرورش باشد. نحوه 
تعامل مقام باالدســت و پاییندست در اختالف نظرها 
حقیقتًا مسئله مهمی اســت. غالبًا باالدست به محض 
ســمت گرفتن، با عزل و نصب های اتوبوســی سلیقه 
دیگــری را در زیرمجموعــه خــود باقی نمی گــذارد و 
پایین دســت هم به فرض حذف نشــدن، کارشــکنی 
میکنــد و با اعمال ســلیقه وحــدت رویــه را مخدوش 
می کند. میهمان برنامه با این اعتراض مواجه شــد که 
با این اوصاف حضورش در این ســمت چــه فایده ای 
دارد. ایشان بعدازآنکه مطمئن شد خبرنگاری در سالن 
نیست، با اشــاره به مواردی، خواست نشان بدهد که 

بیکار هم ننشسته و با اختیارات قانونی اش، اقدامات 
مهمی را در این مسند انجام داده است.

مابقــی برنامه به پرســش و پاســخ هایی گذشــت که 
نیم ســاعت بعد از زمان برنامه، در خارج از آمفی تئاتر 
ادامه پیدا کرد. بعضی از پرسشــها کلــی و مبهم بود و 
معلوم نمی شد دقیقًا سؤال چیست. بعضی از سؤاالت 
هــم دقیق و موشــکافانه بــود، به حدی کــه اطالعات 

پرسشکننده تحسین مدعو برنامه را برمی انگیخت.
آخرین سؤال برنامه را نماینده جمعی از بچه های المپیاد 
نجوم پرســید که باهم در سالن حاضر شده بودند. توپ 
پــری داشــت و از فاجعــه ای در کمیته علمــی المپیاد 
نجوم صحبت می کرد. او درعین حال سربســته حرف 
می زد و غیرنجومی هــا را در ابهام باقی می گذاشــت تا 
صحبت هایش برای المپیاد نجوم تف سرباال نبوده باشد. 
در کل برنامه گرم و خوبی شکل گرفت. دکتر مهاجرانی – 
که حدودًا 1 ماه از حکم جدید او می گذرد – در کل معقول 
و امیدوارکننده به نظر آمد؛ هرچند ســؤاالت و ابهامات 

فراوانی درباره آینده سمپاد در ذهن ها باقی ماند.

قصه تلخ سیر سمپاد از زبان دکتر مهاجرانی

ببری زیر یوغ فیلی تنبل
چه بالیی سر »سمپاد« آمده؟
ما استخوان شکسته ها 

محمدصالح سلطانی زنگ خورده بود و از کالس  

بیرون می آمدیم که خبر برکناری آقای اژه ای 
مثل بمب در مدرسه منفجر شد. برای ما سال 
دومی ها که تازه سمپادی شده بودیم، خیلی 
فرقی نداشت چه کسی رئیس باشد. یعنی آن 
روزها خیلی متوجه نمی شدیم برکناری اژه ای 
یعنی چه و چه بالیی قرار است سر مدرسه مان 
بیاید. تا آن روز زمســتانی، فقط می دانستیم 
آقای اژه ای سال هاست ریاســت سمپاد را به 
عهده دارد و عماًل پدر تیزهوشــان محســوب 
می شود. معلم هایمان اما می دانستند جنگ 
قدیمی ســمپاد و آموزش وپــرورش به خاطر 
اوســت که هنوز به نفع آموزش وپرورشــی ها 
تمام نشده. می دانســتند اگر امکاناتی داریم 
و زنگ پژوهشــی داریــم و نمایشــگاه داریم، 
به خاطر اوست که ما را از تسلط بخش نامه های 
خشک اداری نجات داده. آن ها می دانستند 

و ما نمی دانستیم.
چنــد ماهی از تغییــر رئیس نگذشــته بود که 
نمایشــگاه دســتاوردهای دانش آموزی مان 
را در اواخر اردیبهشــت88 برگزار کردیم. روز 
آخر، رئیس جدید ســمپاد بــرای بازدید آمده 
بود. می گفتند قباًل رئیس دانشــگاه شــریف 
بوده و ما هم در عالم نوجوانی خیال می کردیم 
حتمًا حضور او به نفع ســمپاد اســت. ســال 
بعدش که نمایشگاه داشتیم اما کس دیگری 
در مقــام رئیس ســمپاد آمد بــرای بازدید. دو 
سال بعد ه وقتی درگیر ســمینار علوم و فنون 
دبیرستان عالمه حلی1 بودیم فردی دیگر در 
مقام رئیس ســمپاد آمد بــرای بازدید. وقتی 
هم داشــتیم برای کنکور درس می خواندیم، 
خبر رســید این بار از ترکیب »رئیس سمپاد« 
قســمت دومــش را تغییــر داده انــد و  دیگــر 
اساسًا »ســازمان ملی پرورش استعدادهای 
درخشــان« وجود ندارد که بشــود اسمش را 

سمپاد گذاشت. 
ســمپاد در بــازه زمانی 1386 تــا 1396 کم 
بی مهری و قدرنشناسی به خود ندیده است. 
اما به نظرم مهم ترین اتفاقی که برای ســمپاد 
در این دهه سخت افتاد، بی ارج وقرب شدنش 
بود. قدیمی های ســمپاد خاطرات بســیاری 
از اقتدار و عملکــرد موفق آقای اژه ای دارند. 
مردی کــه یک تنــه ســمپاد را در 66 تا 86 از 
میان گردنه های چپ و راســت گذر داد، این 
تن نحیف را به دندان کشــید و با اســتفاده از 
توجهات ویژه مقام معظــم رهبری به پرورش 
نخبگان و ارتباطات خوب خودش با ایشــان، 
مجموعــه ســمپاد را حفــظ کــرد و آرام آرام 
توسعه داد. ســمپاد آن روزها کاریزما داشت. 
ســازمان ملی محکم و اســتخوان داری بود. 
اول اســتخوان هایش را شکســتند و رئیــس 
قدیمی و موفقش را کنار زدند. بعد با مدیریت 
بی ثبات، حرمتــش را گرفتند و با تیر خالص، 
یعنــی تبدیل از ســازمان  بــه مرکــز، توانش 
را مضمحــل کردند. ســمپاِد امــروز، یکی دو 
اتاق اســت ذیل آموزش وپــرورش. مدیرانش 
تابــع قوانیــن باالدســتی اند. در مدیریتــش 
کمتر نشــانی از خالقیــت دوران اژه ای دیده 
می شــود. آرزوی دیرینه آموزش وپرورشی ها 
محقق شــده و ســمپاد، در دام آن ها رام شده 
 اســت. این بدترین اتفاق ممکن برای سمپاد 

عزیز ماست. 
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گفت وگو

قیدار با وضعیت امروز سمپاد حال نمی کند
با رضا امیرخانی از هر دری می توان ســخن گفت. اما یکی از موضوعاتی که امیرخانی در آن بســیار صاحب نظر است و بارها در جاهای مختلف در مقام 
منتقد خوب به آن پرداخته، بحث ســمپاد اســت. در بخشــی از گفت وگویی که در صفحه 2 همین شــماره خواندید، با او گریزی به سمپاد زدیم. البته 

دقیق ترش این اســت که در جواب یکی از سؤاالتمان، هر دو به سمت سمپاد لیز خوردیم.

به نظر شما افراد از چه راه هایی  می توانند 
به نویسندگی روی بیاورند؟

مــن به عنوان نویســنده، نوشــتن را از یک نشــریه 
دانش آموزی شروع کردم. این نشریه برای مدارس 
سازمان استعدادهای درخشان بود. نام این نشریه 
»روایت« بــود. من عمده تجارب جدی نوشــتنم را 
در آ ن نشــریه داشــتم. در ابتدا عــده ای از بچه ها 
جمع شــدیم تا برای دانش آموزان مطلب بنویسیم 
و درنهایــت تیــراژ نشــریه بــه 13هــزار و 14هزار 
رســید و در کل کشــور پخش می شــد. در نشــریه 
زیاد می نوشــتم.  من ســرمقاله و معمواًل یک مقاله 
فلســفی می نوشــتم. یک داســتان هم داشتم که 

به علت اینکه ترغیب بشــوم آ ن را تمــام کنم، آن  را 
به صورت پاورقی می نوشتم. نام این داستان »ارمیا« 
بود که بعدًا به قصه اول من تبدیل شــد. به نظر من 
نشریات دانشجویی نیز همین فایده را دارند، چون 
دانشجویان می توانند با ارتباط واقعی با مخاطب از 

کارشان بازخورد بگیرند. 
نظرتان درمورد سمپاد چیست؟

طبیعتًا من داوری خودم و نســل خودم را از سمپاد 
دارم. ما جزء اولین دوره های ســمپاد بعد از انقالب 
هستیم. من در نوشتن بســیاری از چیزهایی را که 
االن دارم مدیون ســمپاد و فضای ســمپاد هستم. 
اما به طور طبیعی ســمپاد تغییراتــی کرده و بعد از 

گســترش نامتوازن آن افت کیفیت جدی داشته و 
امروز هم رقیب اصلی سمپاد یعنی آموزش وپرورش 
و مدارس غیرانتفاعی زیرآب آن را می زنند.  طبیعتًا 
من مخالف ازبین رفتن ســمپاد هســتم. مهم ترین 
قسمت سمپاد این است که در کشوری که نمی  تواند 
مدارســی را ایجــاد کنــد کــه همــه در آن فرصت 
بهره مندی از آموزش را به صورت یکســان داشــته 
باشند، فرصتی است برای عدالت آموزشی. سمپاد 
در رقابت با مــدارس غیرانتفاعی، بــرای صاحبان 
استعدادی که دغدغه های مالی دارند فرصت خوبی 

ایجاد می کند. 
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از بیرون، شــریف را بیشتر به درس و کالس و اســتاد و نهایتًا استارت آپ هایش می شناسند؛ ولی چند روز  گفت وگو
تنفس در اتمســفر شــریف، آدم هایی را نمایان می ســازد که همــه زندگی را وقف ســواد نکرده اند و دوران محمدجواد شاکر

دانشــجویی را به معنای واقعی زندگی کرده اند. درواقع شــریف از اول این طور بوده است، از همان روزهایی که با نام صنعتی 
آریامهر شناخته می شده و دکتر مجتهدی آرزوهای بسیاری برای فرزندانش داشته است. در همان روزگار جمع چهارنفره ای 
از دانشــجوهای عالقه مند به طبیعت، در کنار هم به درکه و جنگل کارا می روند، طبیعت گردی ســاده ای در زمستان 1346 
ســرآغازی می شــود بر 50 سال فعالیت اولین گروه دانشــجویی دانشگاه که همچنان فعال و پرنشــاط به حیات خود ادامه 
می دهــد. کمتر روزی می شــود از خیابان های شــریف گذر کرد و خبــری از برنامه های گروه کوه ندیــد، از تفتان و دماوند تا 
جنگل ها و آبشــارهای بســیاری که هرسال شــاهد حضور بچه درس خوان های شریفی هســتند. آدم هایی که به کوهستان 
می روند، الجرم اخالقشان هم شبیه کوه می شود، استوار و محکم، سخاوتمند و غم پرور. شاید ازهمین رو باشد که بچه های 
گــروه کوه فقط برای تفریح و جداشــدن از این شــهر آلوده به دامن طبیعت پا نمی گذارند؛ بلکــه خیلی وقت ها دردهایی که 
نتوانسته اند از کنارشان بگذرند، آن ها را به کوهستان کشیده است، از زلزله قیر و کارزین و طبس تا پناهگاه ها و جان پناه هایی 

که در آن ها ردی از گروه کوه شریف دیده می شود.
نکته درخورتوجه درمورد گروه کوه، ارتباط بســیار اعضای جوان کنونی با قدیمی های گروه اســت که به طور مرتب در برنامه ها 
شرکت می کنند. ازجمله قدیمی های محبوب گروه، کورس ضیائی است که در بین بچه ها به عموکورس معروف است. ورودی 
48 مکانیک که در دوران قبل از انقالب ازجمله افراد شاخص گروه بوده است و خاطرات فراوانی از آن دوران دارد. به مناسبت 

پنجاه سالگی گروه گفت وگویی نسبتًا کوتاه با عموکورس داشتیم که در زیر گزیده ای از آن را می خوانید:

برنامه هایــی کــه در آن زمــان از 
طرف گروه کوه برگزار می شد، از 
طرف دانشگاه حمایت می شد یا 
خود بچه ها به صورت خودجوش 
این برنامه ها را تدارک می دیدند؟
سال های اول دانشــگاه ماشین و وسیله و 
بودجه در اختیار گروه نمی گذاشت، فقط 
یک بار برای سفر بندرعباس که با پیشنهاد 
بچه های گروه و با حمایت دکتر نصر برگزار 
شــد، 20 هزارتومان بودجه بــه ما دادند 
که 9 هزارتومان آن خرج شــد و باقی را به 
دانشــگاه برگرداندیم تا امانت داری خود 
را ثابــت کنیم و ارتباط خوبی با دانشــگاه 
شکل بدهیم. بیشتر وســایل کوهنوردی 
را نیز خودمــان برای گــروه می خریدیم و 
هزینه ســفرها را به صورت شخصی تأمین 
می کردیم. بعدًا در برنامه های رســمی که 
معمواًل نوروز هرسال برگزار می شد، هزینه 

حمل ونقل را دانشگاه پرداخت می کرد.
گــروه کــوه قدیمی تریــن گــروه 
دانشــگاه اســت و مســتندات 

تاریخــی خوبــی از فعالیت های 
خــود دارد. آن زمان بــرای ثبت 
و ضبــط اســناد گــروه برنامه ای 

داشتید؟
از نظر مستندســازی ما ضعیــف بودیم و 
جدیتی روی آن نداشتیم. البته در دوران 
انقالب نیز خیلی از اسناد و مدارک از بین 
رفت. حساسیت ســاواک به فعالیت های 
جمعی هم باعث می شد اسامی بچه های 
شــرکت کننده در برنامه  هــا به طور دقیق 
برنامه هــای  بــرای  ولــی  ثبــت نشــود. 
بزرگ گزارشــی نوشــته می شــد و بعدًا با 
ماشین های تایپ قدیمی، ثبت می گردید. 
همچنیــن بــا اســتفاده از دوربین هــای 
عکاسی شخصی بچه ها عکس های زیادی 
در کوهستان گرفته شده که برخی از این 

عکس ها االن موجود است.
در برنامه های ســال های نخست 
گــروه بیشــتر حضور پســرها به 
چشــم می خــورد. علــت آن چه 

بوده است؟

جــو دانشــگاه در ســال های اول خیلــی 
پســرانه بود و حضور دخترها در دانشگاه 
خیلی کم به چشــم می آمد. از ســال 51 
کم کــم دخترهــای دانشــگاه وارد گــروه 
شــدند، ولی باز هم در برنامه های رسمی 
دانشــگاه نمی توانســتند حضور داشــته 
باشند و فقط در برنامه های غیررسمی که 
خود بچه ها برگزار می کردند، آن ها شرکت 
می کردند. از همان ســال ها سنت ازدواج 

بین بچه های گروه شکل گرفت.
و  اینترنــت  کــه  شــرایطی  در 
نقشــه های ماهــواره ای وجــود 
نداشت، برنامه ریزی برای سفرها 

چطور انجام می گرفت؟
قبل از برنامه ها به اداره مهندســی ارتش 
می رفتیم و با نامه دانشگاه نقشه های اداره 
جغرافیایی را می گرفتیم که شامل خطوط 
تراز هم بود. نقشــه ها نســبتًا جامع بودند 
و از روی نقشــه ها قله موردنظر را انتخاب 
می کردیم و ســپس یکی از بچه های گروه 
از روی خطوط تــراز، یال ها و دره ها و... را 
مشخص می کرد و بدین صورت یک نقشه 
بــرای خودمان تهیه می شــد. در آن زمان 
نقشــه قله هــا و مناطــق معــروف موجود 
بــود؛ ولی بچه هــای گروه بــه دلیل حس 
کنجکاوی معمواًل به مناطق ناشــناخته تر 
می رفتنــد که درمــورد آن ها نقشــه های 
مناســبی وجود نداشــت و اطالعات ما از 
جزئیات سفر مثل جاده و امکانات منطقه 

بسیار کم بود.
از بیــرون دانشــگاه هــم کســی 
به عنوان مربی یــا راهنما همراه 

بچه ها حضور داشت؟
آقــای بهمــن شــهوندی یکــی از مربیان 
کوهنوردی بود که آن ســال ها با بچه های 
گروه ارتباط داشــت و در بیشــتر برنامه ها 
به همراه ما می آمد و ازجمله عوامل رشــد 

فعالیت های گروه به شمار می رفت.
چــه چیــزی باعث می شــد بین 
مشــغله های زیادی که داشتید، 

به صورت مرتب به کوه بروید؟
آن زمان به صورت غیررســمی و با هزینه 
شــخصی خیلــی ســفرها را می رفتیــم. 
کنجکاوی که در جوانی داشــتیم، باعث 
می شــد جاهایی برویم که اصاًل شناخت 
قبلــی از آن نداشــتیم و حوادثــی هــم 

برایمــان رخ مــی داد که می توانســت به 
قیمت جانمان تمام شــود. ســختی های 
ســفر با شــوخی و رفاقتی که بین بچه ها 
وجود داشــت، راحــت می شــد. روحیه 
کشــف چیزهــای جدیــد باعث می شــد 
به جاهایــی برویم کــه فقط اسمشــان را 
شــنیده بودیــم و از محل دقیقشــان هم 

اطالعی نداشتیم.
ازجملــه فعالیت هــای شــاخص 
انقــالب،  از  قبــل  کــوه  گــروه 
برنامه های بحر آســمان و بزمان 
اســت. درمــورد ایــن دو برنامه 

توضیح می دهید؟
برنامــه بحر آســمان اســتان کرمــان در 
نوروز 1351 برگزار شــد و در آن 20 نفر از 
بچه های باتجربه حضور داشــتند. با یک 
مینی بوس به کرمان رفتیم و از آنجا راهی 
بافت و روستای رابر شــدیم. ژاندارمری با 
هماهنگی که از طرف دانشگاه انجام شده 
بــود، یک جیپ در اختیار مــا قرار داد. در 
منطقه بحر آسمان به قله سیه چویی صعود 
کردیم. موقع برگشــت به دلیــل بارندگی 
و ســیل ارتباط روســتا با شــهر قطع شده 
بود و مــواد غذایی در روســتا موجود نبود 
و ما کــه روی تأمین مواد غذایی از روســتا 
حساب کرده بودیم، به مشکل برخوردیم. 
خوشــبختانه چند تا از بچه های دانشگاه 
اهــل ده تــزرج در آن حوالی بودنــد و به 
دعوت آن ها، ناهار روز آخر را در منزلشان 

صرف کردیم.
صعود بــه قله بزمان اســتان سیســتان و 
بلوچســتان نیــز در نــوروز 1352 انجام 
گرفــت. محلی ها به بزمــان خواهر تفتان 
می گفتنــد. ابتــدا به بــم رفتیــم و از آنجا 
بــه ســمت ایرانشــهر حرکت کردیــم. در 
ایرانشهر یک ماشــین گاز روسی از طرف 
ژاندارمــری در اختیار ما گذاشــتند که با 
آن راهــی بزمان شــدیم. چــون منطقه را 
نمی شناختیم و نقشــه ای هم از آن وجود 
نداشــت و فقط محلی ها به باالی آن رفته 
بودند، یــک راهنمای محلــی گرفتیم و با 
کمک آن به باالی کوه رسیدیم. در برگشت 
از قله راهنمایمان راه را گم کرد و به سختی 

توانســتیم به پایین کوه برســیم. ازجمله 
خاطرات شیرین این ســفر شعری بود که 
همــه بچه ها باهم ســروده بودنــد و در آن 
شــرح حــوادث اردو را به زبــان طنز بیان 

می کردند.
معاونت فرهنگی دانشگاه اعالم 
کــرده که قصــد برگــزاری برنامه 
صعــود بــه اورســت را دارد. نظر 
شما درمورد این برنامه و توانایی 

برگزاری آن چیست؟ 
درمورد صعود به اورســت بایــد گفت اگر 
به صورت جــدی گفته شــده باشــد، کار 
بســیار خوبی اســت؛ ولی تمهیدات زیاد 
و برنامه ریــزی بلندمدت نیــاز دارد و باید 
افرادی کــه می خواهنــد در ایــن صعود 
شرکت کنند، آموزش کافی ببینند. زمان 
ما با چند تا از بچه های کوهنورد حرفه ای 
آشــنا بودیم کــه خیلی زیــاد بــه دماوند 
می رفتند و در زمینه صعودهای ســرعتی 
رکــورددار بودند، ولی بعدًا شــنیدم که در 

تست اورست مردود شده اند.
پاتــوق بچه هــای گروه کــوه کجا 

بود؟ دفتر مشخصی داشتید؟
دانشــگاه در ســاختمان دکتر مجتهدی 
ســابق )ابن ســینا( یک اتاق در اختیار ما 
گذاشته بود که االن دفتر انجمن اسالمی 
اســت. وســایلمان را آنجا می گذاشتیم و 
جلســات نیز همان جا برقرار بود. در یکی 
از برنامه هــای نوروزی در یــزد، به یکی از 
معابد زرتشــتی رفتیم که چند جنازه آنجا 
خاک شــده بود. از زیر خاک یک جمجمه 
پیدا کردیم که با خودمان به تهران آوردیم 
و بعــدًا به عنوان نماد گروه کــوه، به دیوار 

دفتر نصب کردیم.
فلسفه آرم گروه کوه چیست؟

آرم گــروه کوه را آقــای روحانی از اعضای 
هیئت علمی مرکز گرافیک طراحی کرده و 
طرح آن تصویر چهره هوشنگ پزشک نژاد 
از ورودی های دوره ســوم دانشگاه است. 
هوشــنگ در یخ بندان ســنگین امام زاده 
داوود زیــر بهمن گفتار شــد و جانش را از 
دســت داد و به یادبود او ایــن آرم طراحی 

شد.

مرور خاطرات گروه کوه دانشجوی شریف در گفت وگو با کورس ضیائی

گروهی که صاحب قران شد
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صفحـــــــه آخـــــــــر

158...0939: ســالم، خسته نباشــید. یك ستون 
آقــای فرهــادی در نکوهــش نحــوه امربه معــروف 
در ایــران اختصاص داده بودند. آیا کســی هســت 
دربــاب لــزوم امربه معــروف در جامعه و یــا نحوه آن 
مطلب بنویسد؟ پوشــش جدید بعضی دانشجویان 
دختر که با لباس و شــلوار و یــه عبامانند که روبازه و 
در دانشــگاه به خوشی)!( ظاهر می شــوند مسئله 
مهمی نیست؟ کســی تذکر هم دیده اصاًل؟ دفاعی 
یا تقدیری از پوشــش برتر در اسالم می کنید؟ کسی 

را نداریــد، لطفًا از شــهید مطهــری و کتاب حجاب 
ایشــان برگزیده ای را بــرای تلطیــف روح و جان که 

اثرات بسیار زیبایی دارند مرقوم نمایید.
  پیامک شــما جهت پیگیری بیشــتر به 
مراجع ذی صالح در نشــریه »حیــات« ارجاع داده 

شد.
061...0935: با ســالم و خســته نباشــید خدمت 
دوســتان من خانم ط.ك مادر یکی از دانشــجویان 
شریف هســتم و دوســت دارم مطالبی که از بزرگان 

می فرستم در روزنامه شما چاپ شود. با تشکر.
  بااینکه می دونم از تلگرام ناامید شدید، 

ولی نوشتنش تو روزنامه هم کمکی نمی کنه.
895...0912: ســنوات مجــاز 93ای هــا که هنوز 
4ســاله! حتــی دورشــته ای ها! پــس چــی گفتین 
شورای صنفی 5ساله کرده؟ پیگیری کنید. این چه 

بساطیه... گرفتار شدیم به خدا.
  می خوان یکی دو ســال دیگــه یهو بگن 

غافلگیر شید. االن بگن اسپویل می شه.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

24

20

20
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وصله پینه

شترنامه

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

نیش اشتر نه از ره کین است  /  نوش داروی زخم دیرین است
از قرار معلوم )و شاید هم نامعلوم( شتری که بیشه شریف را سال ها پیش، به قصد دیار خویش ترک گفته بود، با اشارت سردبیر روزنامه شریف نیشش را بازگشوده 
و حاال قرار است آرامش این بیشه امن را دوباره برهم بزند. »نیش شتر« نام نشریه ای طنز بود که 14 بار در فاصله سال های 87 تا 90 چاپ و منتشر می شد. بعد 

از 7 سال، فیل این شتر کهن سال یاد هندوستان شریف کرده، با همین ستونی که پیش روست و امید است که پیوسته باشد:

درباب فیلترشدن پیام رسان
 در لطایــف الظریــف فــی مکایــد 
الشــریف، تألیف شیخ بزول به قرن 
چندم هجری چنین نقل شــده که 
چون توپ ســال نو به در شد، توپ 
و تشر ســران به سر شــد که هر پیر 
و جوان فی الفــور، پیام رســان از خود ســاقط کند که 
موجب مفسده باشــد و اصواًل بحر ارومیه هم به همین 
واســطه بر )خشــک( شــده. و در بوق کردند که چون 
ســی روز از ربیع بگذرد، به هیچ حیل، گشودن تلگرام 
نتوانند اگر بهترین توانگران نیز به خدمت درآیند. پس 
فیلترشــکنان ماهر و قفل گشــایان کافر را چهل شب و 
چهــل روز خواب بر چشــم نیامد تا کیســه ای از این ره 

بدوزند و اثبات آورند که خیلی به روزند!
 القصــه، چنین شــنیدم که نیمه شــبی از شــب های 

شــهر ثانی از ربیع نگذشــته بود که فتیلــه فیلتر چراغ 
این پیام رســان را باال کشــیدند و خروش مــرد و زن به 
»ســروش« خواندند که این را چندان مفاید باشد و در 

پس آن مکاید بود.
جماعت استاد و شــاگرد یک به یک، قفل ها گشودند و 
قفل شکنان به نان و نوایی رســیدند و شنیدم که همان 
ســال آب به بحرهای خشــکیده رســید و ابرها باریدن 
گرفت که ســیل ویران فزونی یافت و زمین های بســیار 
و مزارع پربار گرفت. پس چاره در آن دیدند که ســروش 
نیز فیلتر کنند تا خشم آســمان و ناله این و آن بنشانند. 
طومار جمله پیام رســانان بســته آوردنــد و کبوتران به 
خدمت گماردند. کسان بسیار روی به بزول گذاشتند و 
شیخ رحم الله عنه که زبانی نافذ و عقلی ناقص داشت، 
دست به آســمان برد که جمله تورها و تارها )شبکه ها و 
وب سایت ها( و هرچه در آن است، بالک و هالک گردد 
که دود مفسده جز از این ها برنخیزد. دیگر سال دیدم، 

شــیخ به حجره ای اســت، ردایی نو به دوش و بهر انواع 
تارها و اپ ها، قفل شکن به فروش گذاشته!

شبی یاد دارم که چشمم نخفت  
شنیدم که مجری اخبار گفت

چو فردا شود تلگرامت مباد   
»سروش« است سرعت به تندی باد

بیا حرف ما را کمی گوش کن   
تلگرام را جمله خاموش کن

بیا بیست وسی را ببین چون بهشت  
به جای کانال های پر عکس زشت

نکن وقت خود را تلف ای پسر   
که دست پیشمانی آخر به سر!

همی گفت و سوزان چو هیتر شدم  
به رؤیا بدیدم که فیلتر شدم 

* علیرضا مختار  سردبیر، مدیرمسئول، توزیع، تیتراژ آغاز، 
پایان، تبلیغات و بازاریابی نشریه نیش شتر )87تا90(

با شروع سال و نوسانات ارز، 
صفحات نمایش شریف پالس 

همراه با تابلوهای صرافی ها 
غیرفعال شد. مسئله ارز که 
با درایت مسئوالن حل شد و 

همه مثل نقل ونبات دالر 4200 
تومان خریدوفروش می کنند؛ 

ولی پالس هنوز غیرفعال است. 
شاید چون برخی قیمت  ها 

عوض شده هنوز منوی جدید 
طراحی و بارگذاری نشده  است. 

پالس دقت کن، ملت خیلی 
گیج می زنند!

بدون تیتر تا اطالع ثانوی
ن  مســئوال ن  چ کــرد کو
و  دارد  ادامــه  تلگــرام  از 
بااینکه ما پرنده نیســتیم، 
ممکن اســت مجبور شویم 
مهاجرت کنیم. شــما هم 
پرواز را به خاطر بســپارید، پرنده ها به هرحال 
مردنی هســتند. بعضی ها هم کــه می گویند 
ما منتظر دوروف هســتیم، هیچ جــا نمی ریم 

همین جا هستیم.
در هفتــه گذشــته فرهنــگ لغــت فارســی 
مجموعه ای از لغات خود را از دست داد که این 
فقدان را به همه  فارسی زبانان تسلیت می گوییم 
و امیدواریم جای خالــی آن مرحومان همواره 
سبز باشد. ما ایرانی ها هم متأسفانه مرده پرست 
هستیم و تا وقتی کسی را از دست نداده باشیم 
یــادی از وی نمی کنیم. از این به بعد می بینید 
که چقدر بیشــتر آن لغات جست وجو خواهند 
شــد )نیست کسی هم بلد نبود، همه ش سرچ 

می شد که بفهمن یعنی چی(.
بحث مــردگان پیش آمد، جســد منســوب به 
مومیایی رضاشــاه هم هفته قبل کشف شد که 
نمی دانیم چه واکنشی باید به آن نشان دهیم. 
رضاشــاه از پیشــوایان فرقه »اینــا همش کار 
خودشــونه« است. شما یادتان نمی آید، ما هم 
یادمان نمی آید زمان رضاشاه هم دست مأموران 
کشف حجاب موقع اعمال قانون می شکست یا 
نه. در ضمن هنوز از سرنوشــت این همه نوری 
که قرار بود به قبر رضاشــاه ببــارد اطالعی در 

دست نیست.
در هفتــه ای که گذشــت رئیــس ایران خودرو 
هم به شــریف آمــد و گفت که »همــه چی کار 
خودشــونه« و بــه او ربطی نــدارد. وی اضافه 
کرد که ما صادرات به فرانســه هم داشــته ایم و 
همان طور که چرخه ســعدی کارنــو داریم در 
آینده پدران و مادران فرانســوی اسم بچه های 
 خــود را ســایپا پــژو و ایــران خورنــو خواهند 

گذاشت.
»دختــر خوشــگال« که ما سال هاســت در پی 
آن هــا هســتیم، گــم شــده اند و این مســئله 
بــه مجلس هم کشــیده شــد. باز هــم همان 
مســئله همیشــگی که »تو رفتــه ای و بحران 
نوشــیدن چــای بــی تــو بزرگ تریــن بحران 
خاورمیانــه اســت و ایــن احمق هــا هنــوز بر 
ســر نفت می جنگند«. الزم به ذکر اســت که 
 دفتر روزنامــه در این خصوص مســئولیتی را 

نمی پذیرد.
درنهایــت آخــر هفتــه  قبل هم کنکور ارشــد 
بــرای  از همیــن ســتون  برگــزار شــد کــه 
آرزوی  فارغ شــده  به تازگــی  کنکوری هــای 
امیدواریــم تک تــک  و  موفقیــت می کنیــم 
آن هــا رتبه یک شــوند )خودمــون می دونیم 
شــدنی نیســت، مــا دوســت داریــم دعــا 
کنیــم(. امیــد مــا به شــما ارشدی هاســت، 
 دبســتانی ها کــه فعــاًل قــرار اســت روســی 

یاد بگیرند.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به شــمایی که سه شــنبه خودرو نخواهید آورد و ســختی اســتفاده از 
سیســتم کم بازده حمل ونقل عمومی را بــه جان خواهی خرید. تقدیم می شــود به امنیــت و آزادی که همراه 
هم قشــنگ اســت و هریک بدون دیگری ناقص و بی فضیلت اســت. تقدیم می شــود به هــوا و زمین پاک که 
نه تنها حق ما، که حق آیندگانمان اســت. و درنهایت تقدیم می شــود به دانشــگاه، که همیشه باید یک قدم از 
جامعه جلوتر باشــد و سه شــنبه بار دیگر این کار را باهم تمرین خواهیم کرد. تمرین فضایی سرشار از احترام، 

امنیت، آزادی و مهربانی.

تقدیم می شود به ...

محمدحسین قاسمی
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 دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، امین محمدی، محمد صالح سلطانی، مرتضی 
محمودی، عماد الدین کریمیان، محمدجواد هاشمی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد، 
محقق،  هاتف  علوی،  حسین  سید  شاکر،  محمدجواد  حسینی،  نوید  رستمی،  صالح 

محمد حسین هوائی، آرمان پورزین العابدین، حسین شاهرخی و اسماعیل قاسمی
   مدیر فنی و هنری: ســامان موحدی راد       سرویس عکس:  علی ســینا اسالمی    صفحه آرا: 

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