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یک دانشگاه 
خانوادگی  4 و 5

از هیچ طرف بام
شــور و شــوق ورودی های جدید را دیده اید؟ پدرها و مادرها را چطور؟ اگر 

مرتضی یاری

گرد سالیان بیشــتر زندگی فریب تان ندهد، در عمق نگاه میهمانان امروز 
دانشگاه یعنی پدرها و مادرهای نودانشجوها شور و شوقی آمیخته با رضایت 
و موفقیت می بینید که به مراتب بزرگ تر و عمیق تر از ذوق زدگی ورودی های 
جدید اســت. برای آدمی مثل من که ســال ها پیش آن برق نگاه را دیده، 
فهمیدن اینکه در مهر ســال ورودی ام، من شادتر بودم یا آنها که به من می بالیدند، امروز راحت 
اســت. پدرها و مادرها مهرماه امسال حسابی از خودشان و حمایت ها و برنامه ریزی ها و نتیجه 
تالش های فرزندشــان راضی اند. ما امروز به شور و شــوق روزهای ورودی بودن مان چطور نگاه 
می کنیم؟ آمیزه ای از ذوق بیش از حد، هیجان، ناپختگی و کمی جوزدگی. ممکن نیست رضایت 

پدرومادرها نیز  رنگ وبوی ذوق ورودی  بودن ما را داشته باشد؟
والدیــن از امروز با فرزندی مواجهند که نه تنها دیگر کودک نیســت، که جوان موفقی هم تلقی 
می شود. چالش حمایت و مراقبت از این پدیده تازه چالش بزرگی است. دو راهی حمایت - کنترل 
و استقالل - اعتماد جهت گیری اصلی خانواده را می سازد. پدر و مادر ها می توانند بر لزوم حمایت 
بیشتر، تالش برای موفقیت های بیشتر و مراقبت همه جانبه پافشاری کنند. می توانند بگویند 
کارشان را کرده اند و از این پس دیگر این جوان شان است که باید در میدان زندگی تجربه کسب 
کند. دانشگاه پر است از دانشجویانی که خانواده هاشان چنان بال حمایت بر سرشان گسترده اند 
که هیچ تجربه  واقعی و مســتقیمی از زندگی ندارند. یا اینکه به قدری بر ســلیقه و سبک زندگی 
مطلوب شــان پافشــاری کرده اند و آن قدر فرزند را در تنگنا گذاشته اند که حاال خانواده به جای 
محل امن اولین مشــکل دانشجو شده است. از آن طرف کم نیستند خانواده هایی که حداقل 

نظارت های پدرانه و مادرانه را هم ندارند و فرزندشان را تنها رها کرده اند.
از امروز که فردای ثبت نام در دانشــگاه اســت، دانش آموز خانواده دانشجو شده است. پدرها و 
مادرها از امروز با یک دانشــجو مواجهند. از امروز فرزندشــان برای یک زندگی واقعی و مستقل 
آماده می شــود. یعنی هم باید استقالل فرزندشــان را به رسمیت بشناسند و هم او را رها نکنند 
زیرا هنوز فرزندشــان است. نودانشجوها هم نباید فراموش کنند که با قبول شدن در یک کنکور 
بی نیاز از خانواده نمی شــوند. نه بناســت خانواده همچنان با آنها مانند یک کودک رفتار کند و 
نه مانند فرزند همســایه. موقعیت های ما روی روابط مان اثرگذارند اما نه به ســرعت اعالم نتایج 

سازمان سنجش. پس از هیچ طرف بام نیفتیم و راه تعامل درست با خانواده مان را پیدا کنیم.
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قدم قدم با یه علم
اربعین حســینی در پیش اســت و عاشــقان حســینی از هرکجا 
خــود را آمــاده حضــور در گردهمایــی عظیــم کربــال می کنند. 
هیأت الزهراء)س( دانشــگاه شــریف هم یــک کاروان پیاده روی  
مخصوص دانشــجویان شــریف به راه انداخته است تا شریفی ها 
راحت تــر بتوانند خودشــان را به این گردهمایی برســانند. برای 
ثبت نام تا ۱۰ مهر به azzahraa.ir و برای کسب اطالعات بیشتر به 
کانال AzzahraaArbaeen@  مراجعه کنید. امکان خدمت رسانی 
در موکب الزهــراء)س( در مرز مهــران از ۱۶ تا ۲۴ مهر در قالب دو 

بازه هم وجود دارد.

به روز روزه و شب در نماز بودم من
بــه همت مدیریــت امور اداری و بــا همکاری کانون شــعر و ادب 
دانشگاه در آخرین عصر تابستانی سال آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه 
میزبان عالقه مندان شعر بود. مهندس شاهرخی، مجری و یکی 
از شــعرخوانان برنامــه در ابتدا گفت: »جای شــعر در دانشــگاه 
بسیار خالی است و چنین رویدادهایی می تواند به طراوت محیط 
دانشــگاه کمک کند«. در ادامــه دکتر فخــارزاده، دکتر انواری، 
مهندس جهان تیغ، مهندس شــاهرخی، آقــای احمدی، آقای 
سعادتی و دانشجویان: مهسا ابراهیمی، رعنا نوری، کیان گلباغی، 

سجاد فقفور مغربی و پوریا محمدزاده به شعرخوانی پرداختند.

معضالت خوابگاه در آغاز ترم جدید

آغاز سال با طعم کف خوابی
ایده ها و احساســات دانشــجویان 
مومن نســبت به این مــکان تبدیل 
کــرده که در حســرت گذشــته  آن 
هســتند. نظرســنجی حیــات درباره 
مســجد هم آن چیزی اســت کــه قرار 
بوده این نشــریه را از حالت یک دست 
دربیــاورد امــا با توجه به وجود دو ســه 
سوال تشریحی در نظرسنجی، حیات 
در ایــن صفحه هــم به پوشــش کامل 
نظرات به صورت پشت سر هم پرداخته 
اســت. اگر بچه های حیات این شماره 
را با گزارشــی از مسجد یا یک مصاحبه 
تقویــت می کردنــد، کاری جذاب تــر 
می بود، البته پوشــش دادن خاطراتی 
از خادم سابق مســجد دانشگاه که در 
 نیمه های این ماه از دنیا رفت، کار خوب 

»حیات«ی ها بود.
هیئــت در ماه محــرم، یــک ویژه نامه 
با عنــوان منبر نیز منتشــر می کرد که 
گزیده هایــی از منبرهــای شــب های 
محرم هیئت در مسجد دانشگاه و البته 
سخنرانی های شهید مطهری، مرحوم 
مجتبی تهرانی و حاج آقا پناهیان بود. 
ابتکار منبر در امسال، ویژه نامه محتشم 
بود که ضمیمه  ادبی هنری آن محسوب 
می شد. کاری که از لحاظ گرافیکی زیبا 

بود و چشم نواز.
حرکــت نیــز بــه مناســبت مهاجرت 
سردبیرش، در آخرین روزهای شهریور 
منتشر شد تا ورزشی نویسان دانشگاه، 
در حرکت ســوم، عکســی از تیم ملی 
والیبال، بر جلد ببرند و در مورد این تیم 
پرونده ای کار کنند. در کنار این مطلب، 
مصاحبــه با آرین زارعی )مایکل فلپس 
شــریف( و مطالبی درباره لیگ فوتبال 
ایــران، کوپا آمریــکا و... از موضوعات 
دیگــر ایــن شــماره اســت. حرکت را 
می تــوان نمونــه خوبــی از نشــریاتی 
دانســت کــه در دهه هفتاد و هشــتاد 
آکنده از خبر و عکس چاپ می شدند. 
اگر آن نشریات در آن سال ها در سطح 
کشور با کاغذهای کاهی زردرنگ چاپ 
می شدند، این بار در شریف فرصتی به 
دست آمده است تا با کاغذ 8۰ گرمی، 

همان گونه محتواها منتشر شوند.

همفکری برای زیباکنار
دوشــنبه اول مهرماه جلسه بررســی کارگروه های پیشنهادی برای 
اردوی فعاالن فرهنگی یا همان زیباکنار ۳ در سالن کنفرانس کتابخانه 
مرکزی برگزار شــد. تا پایان زمان مقرر ۲8 کارگروه برای این نشست 
پیشنهاد داده شده بود؛ بیست کارگروه از سوی دانشجوها و هشت 
کارگروه از ســوی مهندس درویش. در ابتدای جلسه افراد حاضری 
که کارگروهی برای نشست فعاالن فرهنگی پیشنهاد داده بودند، بر 
اهمیت این کارگروه تاکید کردند و در مورد لزوم برپایی آن در زیباکنار 
۳ توضیح دادند. همچنین در ادامه درباره فلسفه وجود اردوی زیباکنار 
در دوره جدید معاونت فرهنگی صحبت شد و از این موضوع سخن به 

میان آمد که عالوه بر دیده شدن فعالیت های فرهنگی در دانشگاه، 
باید به سمت همسوشــدن آنها نیز حرکت کرد و کوشید پیش زمینه 
فعالیت های فرهنگی، انجام کار مطالعاتی قوی در این زمینه باشد. 
اواســط جلســه بحث به ســمت کارآمد بودن اردو و اثربخشی آن نیز 
کشــیده و توصیه هایــی در این زمینه مطرح شــد: قبــل از اردو کار 
تحقیقاتی قوی و درست انجام و نتایج آن منتشر شود، سپس در جلسه 
مرتبط با هر کارگروه پیرامون تدوین سند راهبردی صحبت و همفکری 
شده و در نهایت مجلسی دانشجویی در راستای پیاده سازی و عملی 

کردن این سند راهبردی پس از اردو تشکیل گردد.

خوابگاه های دانشــگاه این هفته اوضاع عجیب 
و غریبی دارنــد؛ جابه جایی بچه هــا از اتاق های 
تابستان به اتاق های جدید، تحویل گرفتن وسایل 
از انبــار، ورود دانشــجوهای جدید شهرســتانی 
و همــان همیشــگی های هر خوابگاه بــرای بازار 
شــام بودن آن کافی است ولی امســال عالوه بر همه اینها یک 
مســأله اساســی دیگر هم گریبان گیر ســاکنان خوابگاه شده 
است: بیشتر بودن دانشجوهای خوابگاهی نسبت به ظرفیت 

خوابگاه ها.

بی تخت و بی کمد
چند اتفاق مســتقل از هم، دســت در دســت هــم نهاده اند و 
سبب شــده اند ظرفیت اســکان خوابگاه ها از تعداد بچه های 
خوابگاهــی به طــور قابــل مالحظــه ای کمتر شــود؛ تعداد 
دانشــجوهای کارشناسی ارشد پذیرفته شــده و اعالم شده از 
سوی ســازمان ســنجش به دانشگاه بیشــتر از تعدادی بوده 
که دانشــگاه درخواســت داده اســت، تعداد دانشــجوهای 
شهرستانی در مقطع کارشناســی و ارشد نسبت به سال های 
قبل افزایش پیدا کرده و همچنین تعداد دانشجوهای سنواتی 
)دانشــجوهای ترم 9 کارشناســی و ترم 5 ارشد( افزایش قابل 
توجهی داشــته اســت. در نتیجه معاونت دانشجویی تصمیم 
گرفته در اتاق های خوابگاه بیش از ظرفیت، دانشــجو اسکان 
بدهــد. به این ترتیب که در خوابگاه های طرشــت ۳ و شــهید 
احمدی روشن اتاق های چهار نفره پذیرای پنج نفر و اتاق های 
شــش نفره میزبــان هفت دانشــجو خواهد بــود. البته تعداد 
تخت خواب و کمدهای اتاق همان چهار و شش عادی است و 
یکی از ساکنان اتاق از نعمت برخورداری از تخت و کمد محروم 
می شود. در خوابگاه طرشت ۲ هم اوضاع چندان بهتر نیست و 
با وجود فعال کردن یک بلوک جدید وضعیت اتاق هایش دست 

کمی از خوابگاه های دیگر ندارد.
این افزایش ظرفیت اسکان اتاق ها سهم دانشجوهای سنواتی 
کارشناسی، دانشجوهای ارشد و ورودی های جدید کارشناسی 
اســت و بقیه دانشــجوهای کارشناســی که زودتر لیست اتاق 
خودشان را تکمیل کرده و در ترم های عادی تحصیل می کنند، 

فعال با خیال راحت در اتاق هایشان اسکان پیدا کرده اند.
البته معاونت دانشجویی در چندسال اخیر تعدادی از اتاق های 
خدماتی خوابگاه مثل خیاطی، آرایشــگاه، ســلف توزیع غذا 
و... را نیز تغییر کاربری داده و به اتاقی برای اسکان دانشجوها 

تبدیل کرده ولی مشکل همچنان به قوت خود باقی است.

به دنبال یک جای خالی
شــورای صنفــی وضعیــت اســکان خوابگاه هــا را از معاونت 
دانشــجویی پیگیری می کند و دانشــگاه هم به دنبال راه حلی 
هرچند مقطعی برای این معضل اســت. اجــاره یک خوابگاه 
جدید دم دســتی ترین راه اســت که البته تأمیــن هزینه اجاره 
خوابــگاه را برای دانشــگاه به دنبــال دارد. همچنین خوابگاه 
شــهید رجایی که در کنار مترو شــریف واقع شــده و در اختیار 
دانشــگاه تربیت دبیر شهید رجایی است، از جمله گزینه های 
دانشگاه برای رفع این مشــکل به شمار می رود. از سوی دیگر 
فارغ التحصیل شــدن دانشجوهای ارشــد در ماه های آینده تا 

حدی از شدت این مسأله کم می کند.

دردسرهای همیشگی شروع ترم
عالوه بر مشــکل اســکان و کمبود ظرفیت خوابگاه ها هر سال 
شروع ترم پاییز مسائل دیگری را هم برای ساکنان خوابگاه های 
دانشــجویی بــه همراه دارد؛ معضل ســاس که بــا وجود چند 
دوره سم پاشی در برخی اتاق ها حســابی دردسرساز می شود 
و همچنین وضعیت نامناســب وسایلی که دانشجوها در پایان 
ترم بهار به انبار خوابگاه تحویل داده و االن حال و روز مطلوبی 
در انبار خوابگاه ندارد. مشــکالتی که همیشــه هستند و گویا 

همیشه خواهند بود.

میز 
نشریات

خبر

 رضا 
احمدزاده

گزارش

تابســتان فصل تعطیلی دانشــگاه 
اســت و حتی در آیین نامه نشریات 
هم ایــن دوره تعطیل در نظر گرفته 

شده اما در ترم تابستانی شریف، برای 
بعضی نشریات دانشگاه تعطیلی معنا 
نــدارد و مناســبت ها دلیلی می شــود 
که نشــریات در این تابستان هم چاپ 

شوند.
اول تابســتان، انجمــن بــه مناســبت 
کــه  تیرمــاه  هجدهــم  ۲۰ســالگی 
ســالروز حمله به کوی دانشگاه است، 
ویژه نامــه ای تــدارک دیــد بــا عنوان 
»کبــودی خــون«. کار گرافیکــی این 
نشــریه در چنــد صفحــه نخســت آن 
مناسب انتشار الکترونیکی این نشریه 
بود اما ضعف های فاحش صفحه آرایی 
آزاردهنده اســت. حضور نقطه در تیتر 
و روتیتــر، از اتفاقاتی اســت که حتی 
در نشــریات دانش آمــوزی هــم دیده 
نمی شود اما در خبرنامه، به وفور یافت 
می شــد. مصاحبه با مصطفی معین، 
وزیر وقت و معاونان و مدیران کل وقت 
وزارت خانــه از مصاحبه های مهم این 
ویژه نامه اســت. میزگرد این شماره هم 
با حضور دو طیف از دانشجویان برگزار 
شــده ولی بــاز هم به خاطــر تخت کار 
شدن حیف شده است. در این میزگرد 
حتی از یک سوتیتر هم استفاده نشده 
تا شما با متنی پنج صفحه ای بدون هیچ 

استراحتی مواجه شوید.
هیئت نیــز در آخر مرداد به مناســبت 
روز جهانی مســاجد، ویژه نامه ای برای 
مســجد تــدارک دیــد. حیــات ۳۴ در 
۱۲ صفحــه با عنوان »خانه ی دوســت 
کجاســت؟« با عکســی چشــم نواز از 
مسجد دانشگاه منتشــر شد تا با تمی 
آبی فیروزه ای که در مســجد دانشگاه 
هــم می بینیم و به نوعی رنگ مســجد 
ایرانی اســت، فضای گرافیکی نســبتا 
مساعدی داشته باشــد اما ایرادهایی 
صفحه آرایــی در این شــماره از حیات 
دیده می شــود کــه قبال ندیــده بودیم 
و این یک بازگشــت به عقب محســوب 
می شــود. حجم زیاد یادداشــت ها در 
حیــات آن را بــه تریبونــی بــرای بیان 

میز 
نشریات
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نگاهی انتقادی به پویش سه شنبه های بدون خودرو 

 هزار راه نرفته که باید رفت، بی خودرو

روز سه شــنبه ۲۶ شــهریور در دانشــگاه نشستی برپا 
شــد با عنوان »نگاهی انتقادی به پویش سه شنبه های 
بــدون خــودرو«. ایــن جلســه نهمیــن نشســت از 
سلسله نشســت های مدرســه پایدار شــریف و از طرف 
پژوهشــکده سیاســت گذاری دانشــگاه شــریف بود و 
بــه لطف خدا و مأموران حراســت بســیار دیرتر از زمان 
اعالم شــده در ســالن خواجه نصیر طوسی و با حضور 
دو حامی و چهار منتقد و حدود ۴۰ نفر شــرکت کننده 
برگزار شد. برنامه شامل سه قسمت سخنرانی حامیان، 

سخنرانی منتقدان پویش و میزگرد بود.

پیامبر پویش
کــوروش بختیــاری بعــد از دعــوت خویشــان خود به 
دوچرخه ســواری، بــه دعــوت مــردم پرداخــت و این 
کمپیــن را راه اندازی کرد. از بخت خوب، در ســال اول 
تمام مناسبت های محیط زیســتی افتاده بودند به روز 
سه شنبه؛ روز هوای پاک، روز زمین و روز »سه شنبه های 
بدون خــودرو« و این دلیلی مهم برای موفقیت اســت. 
ارتبــاط با ســازمان ها و شــهرهای مختلــف و پیگیری 
دغدغه اش و پافشــاری هم دالیل دیگری اســت برای 
زنده ماندن دانه ای که کاشته و اکنون می تواند به کمک 

منتقدانش بهتر آبیاری اش کند.

مرد محیط زیست ایران
محمد درویش روزهایی که در پردیســان هم پشت میز 
ننشست، ابتدا با تبلیغ روز جهانی بدون خودرو در ۳۱ 

شهریور ۱۳9۳ خواست همکارانش را در سازمان محیط 
زیست با خود همراه کند اما نشد. درویش گفت: مسأله 
ساده است اما مثل هر مسأله ساده دیگر پیچیدگی های 
زیادی دارد. این پویش اتهام سیاسی بودن گرفت و نگاه 
بعضی افراد کار را سخت تر کرد. این پویش بیشتر از مردِم 
بی ادعا حمایت دید تا از فعاالن محیط زیست و مدعیان 

صف اول که خودروهایشان را دوست دارند.
در جاهای دیگر دنیا هم کار ســختی بوده است. سال 
۲۰۱7 اعالم شد که در پایتخت دانمارک )پنجمین شهر 
توسعه یافته در جهان( تعداد دوچرخه سواران بیشتر از 
خودروســواران شــده که حاصل ۴7 سال تالش بوده؛ 
تالشــی که در نتیجه آن مردم داوطلبانــه خودروهای 
شخصی خود را کنار گذاشته و سوار دوچرخه شدند. این 
کار را از مهدکودک ها و به کمک رسانه ها شروع کردند.

محمد درویــش این کمپین را دوســت دارد و می گوید 
خوب اســت که آسمان آبی تر شــود، آلودگی هوا کمتر 
شود، ترافیک روان تر شود، بی تحرکی کاهش پیدا کند، 
آلودگی صوتی کاهش پیدا کند، همبســتگی افزایش 
پیدا کند، نرخ تصادفات منجر به مرگ ومیر کاهش پیدا 

کند و نشاط اجتماعی افزایش.

پدر دوچرخه سوار ایران
احســان منصوریان بــا خانواده اش شــهرهای زیادی 
را در دنیــا رکاب زده اند و بعد از آشــنایی با این کمپین 
رکاب زدنــش نفس آموزش گرفته اســت. او برای ترویج 
مطالبه گــری و روش صحیــح پویــش کارگاه هایــی را 

به صورت رایگان برگزار کرده اســت. دلش از مسئوالن 
کشوری و لشــکری به خصوص در شهر خودش پر بود 

که به جای همراهی، انحصارطلبی کرده اند.

منتقد داوطلب
مهــرداد ربیعی کنجکاو اســت که چشــم انداز کمپین 
چیســت؟ از خودروســازان شــاکی اســت و تبلیغات 
ســازمان ها و بانک ها را برای جایــزه دادن خودرو آفت 

این مسأله می داند.

نماینده راهور ناراضی
ســرهنگ عباس آقایــی این پویــش را مناســب زمان 
حــال تهران نمی دانــد و فعــاالن آن را از زمانه جلوتر و 
رســیدن به آرمان های آن را شبیه یک معجزه. از نظر او 
شــعار کمپین نیز مناسب اهدافش نیست. شاید شعار 
سه شــنبه های بدون دود بهتر بود. می گوید: متأسفانه 
این ســال ها مکانیزم مدیریت شــهری بــا موضوعاتی 
مثل طرح ترافیک مردم را به سمت موتورسیکلت سوق 
داده است. موتورســیکلت آلودگی زیادی دارد و نصف 
تصادفات منجر بــه جرح را در تهران به خود اختصاص 
داده و انــرژی زیادی را از پلیس راهور هدر می دهد، به 
خصــوص در خطوط ویژه. اما در این پویش مردمی، باز 
هم این موضوع دیده نشد. آقایی افزایش ساعات کاری 
مترو و وجود خطوط متروی خارجی که اطراف شــهر را 
به هم وصل می کنند، در کم کردن ترافیک بســیار موثر 
می داند: نیمی از خودروسواران بازاری هایی هستند که 
ساعت یازده شب می خواهند برگردند و مترو وجود ندارد 
و مجبورند ماشین ببرند. او از سران کمپین این را مطالبه 
می کند که به جای تنها رکاب زدن موضوعات مختلف را 

مطالبه کنند: آیا بهتر نیســت حمایت مان را با افزایش 
ساعت کار سرویس دهی وســایلی مثل مترو، سهولت 
اســتفاده و ارتقای کیفیت وسایل حمل ونقل عمومی و 
نزدیک کردن مسیرهای مردم با ایجاد خطوط خارج شهر 
مترو نشان دهیم؟ حرف  هایش از سر درد است و تجربه 

مدیریت در بخش راهوری شهر شلوغ تهران.

کله ای با بوی توسعه 
هامون طهماســبی این پویش را به نسبت هزینه هایی 
که برای آن شــده موفق نمی داند، بــه خصوص هزینه 
انرژی بهترین فعاالن محیط زیست. نقد می کند که در 
کمپین، دوچرخه فقط دیده شــده و مترو و حمل ونقل 
شــهری و پیاده روی و خودروی اشــتراکی دیده نشده 
اســت. انتظــار تغییر رفتــار مردم برای کنار گذاشــتن 
خودروها را سنگ بزرگی می داند و می گوید: شاید بهتر 
است مشکالت دیگر محیط زیست را هم بیشتر ببینیم 
و مســئولیت اجتماعی مردم را برای همراه شدن زنده 
کنیم. طهماسبی می خواهد که اهداف و مطالبات این 

پویش کامل مشخص شود.

فقط دوچرخه روز جهانی دارد
میزگرد هم مثل برنامه اصلی دیر شــروع شــد و فقط به 
نظرات پایانی حامیان و منتقدان گذشت. محمد درویش 
به منتقدان جواب داد که: چرا دوچرخه مطرح شــد؟ 
چون فکر کردیم که این پویش با دوچرخه بهتر می تواند 
خودش را نشــان بدهد. ما روز جهانی دوچرخه داریم. 
هیچ وسیله نقلیه ای روز جهانی ندارد. در پایان هم آقای 
آزاده دل، مدیر دوچرخه ســوار شهرداری، آمارهایی از 

سفر با دوچرخه ارائه کرد.

بعد از وقت اضافه
تابســتان چندسال پیش دانشگاه تصمیم گرفت سالن 
غذاخوری اصلی ســاختمان سلف یا همان سالن البرز 
را تعمیــر و نونــوار کند. جمعه آخریــن هفته تعطیالت 
تابســتان که فردایش قرار بود ترم پاییز شروع شود، اگر 
گذرتان به دانشــگاه می خورد، جلوی ساختمان سلف 
کارگرانی را می دیدید که به شــدت مشغول کار بودند تا 
سالن جدید به آغاز ترم برسد. سال گذشته هم که سالن 
توزیع غذای خوابگاه طرشت ۳ به مکان جدیدی منتقل 
شد، روز اول سال به ضرب و زور توانست به دانشجوهای 
خوابگاهی سرویس بدهد، چراکه ساخت وسازش هنوز 
تکمیل نشده بود.  ســاختمان جدید آموزش هم چند 

ترمی هســت که قرار است افتتاح شــود و کالس های 
درس به جای ابن ســینا در آنجا تشــکیل شود ولی ترم 
پاییز امســال هم میزبانی از کالس های درس به همان 

ابن سینای باوفای خودمان رسید.
دانشــگاه تــا دل تــان بخواهــد پروژه هــای عمرانــی 
نصفه ونیمــه دارد؛ پروژه هایی که شــروع می شــوند و 
قول هایی هم برای اتمام شــان شــنیده می شــود ولی 
معمــوال دل همــه را آب می کننــد تــا باالخــره روبــان 
افتتاح شــان رنــگ قیچی را بــه خود ببینــد. به خاطر 
همین اســت که گوش کســی به این وعده و وعیدهای 
افتتاحی بدهکار نیست و همه می دانند حاال حاالها باید 

منتظر باشــند. البته تأخیر در پایان یک پروژه همیشه 
به این راحتی پذیرفته نمی شــود و برخی پروژه ها مثل 
همین ســالن غذاخوری یا ســالن توزیع غذا باید ســر 
موقع آماده شــوند وگرنه چرخ دانشــگاه حسابی لنگ 
می زند ولی در مورد همین پروژه ها هم دیده می شــود 
که شــدت کار در روزهای آخر خیلی بیشــتر از روزهای 
اول اســت و آخر ســر هم پروژه به صــورت نصفه ونیمه 
 بــه اتمام می رســد تــا فازهــای بعــدی تکمیــل بعدا 

انجام شود.
ساختمان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه نیز تابستان 
امســال ساخت وســاز عمرانی را تجربه کرد که با وجود 

شروع ترم هنوز به پایان نرسیده. چند روز پیش یکی از 
دانشجوها به درمانگاه مراجعه کرده و دیده که هم زمان 
با معاینه و معالجه بیماران، کارگران ســاختمانی هم در 
یک گوشــه به کار خودشــان مشغول هســتند و با سر و 

صدا و گرد و خاک زیاد سنگ می برند و تیشه می زنند.
اولین سوال و شاید آخرین سوالی که در مواجهه با این 
مســائل به ذهن می آید این است که چرا همیشه بعد از 
وقت اضافه هم مشغول کاریم؟ مگر خدا تابستان را از ما 
گرفته بود که کارمان به مهر افتاد؟ یا مگر نمی دانستیم 
که از مهر قرار اســت دانشگاه دوباره به روال عادی اش 

برگردد؟

مائده 
خسروی زاده

گزارش

برای تهران نشینانی که خودرو ندارند، ایستادن های طوالنی  به انتظار و تمسک به اسباب، به یک عادت تبدیل شده. همیشه در تمسک به میله های BRT و با 
دیدن خودروهای کم سرنشــین یاد فیلم تایتانیک می افتم که افراد فقیر با دیدن کشــتی درحال غرق شدن، بیش از ظرفیت سوار قایق شدند و سرنشینان سه 
قایق در دو قایق نشستند و یک قایق را برای نجات بقیه فرستادند اما مسافران بخش درجه یک کشتی، حاضر نشدند جای خود را با هم شریک شوند. سال ها 
پیش پویشــی از دل جوانان بی خودرو، خودجوش پدید آمد به نام »سه شــنبه های بدون خودرو«. این پویش با حمایت فعاالن محیط زیســت و البته تبلیغ های 

فراوان برای معرفی به مردم همراه شد؛ از همراهی مدیران تا معرفی در بیلبوردها تا نوشته هایی زیر خودپردازها. 
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ذره بین



یک ابتکار شریفی
شــریف از دو ســال پیش تصمیم گرفت بــه رابطه اش با 
خانواده دانشجوهایش سر و سامانی بدهد. شروع این 
سر و سامان دادن هم شد برنامه استقبال از ورودی های 
جدید 9۶. در واقع قرار شد در کنار برنامه هایی که برای 
ورودی های جدید تدارک دیده می شود و قدمتی حدود 
بیست ســال دارد، برای اولین بار خانــواده ورودی های 
جدید هم به دانشــگاه دعوت شــوند و از نزدیک جایی 
را ببینند که حداقل چهارســال زندگی فرزندشان در آن 
می گذرد و به احتمال زیاد تأثیر زیادی روی آینده او دارد. 
خانواده ها ســال 9۶ به دانشگاه آمدند و از دانشکده ها 
و مراکز مختلــف آن بازدید کردند و ناهارشــان را هم در 
سلف کنار بچه هایشــان میل کردند. البته بعد از آن هم 
همراه با تازه دانشجویشــان رفتند به سالن جباری و در 
برنامه شریفی سالم، قبولی در شریف را جشن گرفتند.

سال گذشته هم برنامه تقریبا همین بود و سه شنبه هفته 
دوم سال تحصیلی وقتی در دانشگاه راه می رفتی، کلی 
پدر و مــادر و خواهر و برادر را می دیدی که در گروه های 
مختلف از این ســمت دانشــگاه راهی ســمت دیگرش 

هستند و دانشگاه را حسابی خانوادگی کرده اند.

باشگاهی برای والدین
ماجرای حضور خانواده ها در دانشگاه گذشت و گذشت 
تا رسید به وسط گرم ترین فصل سال. معاونت فرهنگی 
دانشگاه تصمیم گرفته بود برای راه اندازی باشگاه والدین 
شریف تعدادی از خانواده های ساکن تهران ورودی های 
9۶ و 97 شــریف را در یک عصر تابستانی دعوت کند تا 
بیایند به خانه دوم فرزندشان و هم صحبت های مسئوالن 
دانشــگاه و نگرانی ها و دغدغه های آنها را بشنوند و هم 

خودشان از دلشوره ها و دلواپسی هایشان بگویند.
حــدود ۱5۰ نفر در عصــر روز ۱5 مــرداد در آمفی تئاتر 
مرکزی دانشگاه جمع شده بودند. دکتر حسینی، معاون 
فرهنگی دانشــگاه در ابتدای برنامه گفت: »چندسالی 
هست که با اهتمام رئیس دانشگاه توجه به خانواده ها در 
دانشگاه افزایش پیدا کرده و بحث خانواده ها و ارتباط با 
آنها در اولویت برنامه ها قرار گرفته تا برخی مأموریت ها و 
مسئولیت های دانشگاه با کمک خانواده ها انجام شود. 
عنوان این برنامه فعال باشــگاه والدین دانشجویان قرار 
داده شده ولی با کمک خانواده ها نام مناسبی برای آن 

انتخاب خواهد شد«.
دکتر حســینی در ادامه به معرفی مختصری از شــریف 
در زمینه های مختلف آموزشــی، پژوهشی، کارآفرینی 
و ارتباط بــا صنعت، فرهنگ و جامعــه پرداخت و حتی 
بــه برخــی آمارهای مربــوط به آســیب های اجتماعی 
در دانشــجویان اشــاره کرد و در پایــان صحبت هایش 
قول برگــزاری یک اردوی ویژه برای دختران شــریفی و 

مادران شان را در زیباکنار به خانواده ها داد.
بعد از معاون فرهنگی نوبت به رئیس دانشــگاه رســید. 
دکتر فتوحی هم بعد از کمی تعریف و تمجید از وضعیت 
دانشــگاه به مشــکالت بودجه ای پرداخت و پای برنامه 
راهبری دانشــگاه را نیز به میان کشید. طبق این برنامه 
شــریف باید یک دانشگاه پیشرو و ســرآمد در آموزش، 
پژوهش، فناوری و اثربخشی اجتماعی باشد و همچنین 
از نظر مالی به اســتقالل نســبی دســت یابــد، چراکه 
نمی توان به بودجه دولتی تکیه کرد. دانشگاه، انجمن 
فارغ التحصیالن، بنیاد شریف و باشگاه والدین به اعتقاد 
فتوحی بــه کمک هم می توانند بــه ارتقای فعالیت ها و 
کاهش آســیب ها کمک کنند تا دانشــجوهای شــریف 

عالوه بر زمینه های علمی و پژوهشی در زمینه اخالقی 
و فرهنگی نیز بهترین باشــند. همچنین الگوی شریف 
در ارتبــاط با خانواده هــا می تواند الگویی برای ســایر 

دانشگاه ها باشد.

نوبتی برای خانواده ها
قسمت پایانی اولین نشســت باشگاه والدین شریف به 
صحبت های پدر و مادرها اختصاص داشت. خانواده ها 
از مســائل مختلفی حرف به میــان می آوردند: اپالی و 
رفتن شــریفی ها به خارج از کشــور، شیوع آسیب های 
اجتماعی مثل مصرف مواد مخدر در دانشگاه، معضل 
اشــتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی، اختالف سطح 
بچه هــای المپیادی بــا کنکوری، کمبــود محیط های 
ورزشــی و تفریحی در دانشگاه، اســتفاده از ظرفیت و 
توانایــی خانواده هــا برای کمک به وضعیت اشــتغال و 
ورود به بازار کار دانشجوها و توسعه کارآفرینی. خالصه 
که خانواده ها در فرصتی که به دست آورده بودند، سعی 
کردند پدرانه و مادرانه های خودشان را به گوش مسئوالن 

دانشگاه برسانند.

این آغاز یک راه است
حسن ختام جلسه اول باشگاه والدین صحبت های دکتر 
حسینی درباره ادامه روند کار بود. حسینی گفت برای 
جلسه اول باشگاه سراغ والدین ساکن تهران ورودی های 
9۶ و 97 رفتیم. قدم بعدی باشگاه تشکیل هیأت موسس 
اســت که اعضای آن متشــکل از مســئوالن دانشگاه و 
والدیــن داوطلب خواهد بود. ســپس اعضــای هیأت 
موسس تشکیل جلسه می دهند و اساس نامه باشگاه را 
می نویسند و این اساس نامه بین همه خانواده ها پخش 

شده و با نظرات و پیشنهادهای آنها تصحیح می شود تا 
در مرحله بعد هیأت مدیره تشکیل شود.

همچنین دکتر حسینی از برگزاری دو رویداد در آبان ماه 
و ماه رمضان در دانشگاه با حضور خانواده ها خبر داد. به 
گفته او اداره باشگاه با خانواده ها خواهد بود و قرار نیست 

به بروکراسی دانشگاه چیزی اضافه شود.

چرا خانواده ها؟
دانشــگاه یک فضای تربیتی و تخصصی است. مفاهیم 
و مهارت هایــی که در این محیــط از راه های مختلف به 
دانشجو منتقل می شــود، ساختار کلی زندگی آینده او 
را تحــت تأثیر قــرار می دهد و این آینــده قطعا به همان 
اندازه که برای دانشــجو مهم است، برای خانواده او هم 

اهمیت دارد. 
ارتباط موثر بین دانشــگاه، دانشجو و خانواده در وهله 
اول به دانشجوها کمک می کند. به این صورت که ارتباط 
دانشگاه با والدین، در درک بهتر مسائل دانشجوها تأثیر 
مهمی دارد و به تحلیل مشــکالت مختلف دانشــجو از 
جمله مشکالت آموزشــی، فرهنگی و اقتصادی و ارائه 

راه حل مناسب کمک می کند.

اولین نیستیم
در بین دانشــگاه های برتــر دنیا، هاروارد، اســتنفورد، 
پرینســتون و MIT دارای ارتباط وســیعی بــا والدین و 
خانواده های دانشجویان هستند و اکثر امکانات، منابع، 
برنامه ها و رویدادهای دانشگاهی مرتبط با دانشجوها و 
خانواده ها را از طریق ابزارهای ارتباطی نظیر اینترنت به 
اطالع والدین و خانواده ها رسانده و از کمک ها، ایده ها 

و نظرات آنها استفاده می کنند.

دانشگاه برای ارتباط با پدر و مادرها چه برنامه ای دارد؟

یک دانشگاه خانوادگی

باشــگاه والدین با اهداف متنوعی تشــکیل شــده و کارش را ادامه می دهد. اگر در چند کلمه بخواهیم هدف این باشــگاه را توصیف کنیم، کمک به زندگی بهتر دانشــجوها بهترین عبارت خواهد بود. برخی از اهداف 
باشگاه والدین از این قرار است:

z	برقراری ارتباط دوجانبه بین ارکان دانشگاه با خانواده ها؛
z	 ارتقــای ســطح مشــارکت پذیری دانشــگاه از طریــق تعامــل موثر با

خانواده ها؛
z	آشناکردن خانواده ها با ضوابط، شرایط و مقررات دانشگاه؛
z	ارتقای توانایی های مهارتی خانواده ها؛
z	 بررســی و رســیدگی به دیدگاه ها و نقطه نظــرات فرهنگی و اجتماعی

خانواده ها؛

z	 کمک به نهادینه ســازی ارزش ها، باورها و آداب و رسوم و سبک زندگی
ایرانی- اسالمی؛

z	تبیین اهمیت نهاد خانواده؛
z	 ارتقای ســطح هم گرایــی فرهنگــی و اجتماعی میــان خانواده های

دانشجویان؛
z	همکاری مشترک و فعال در جهت مدیریت اوقات فراغت دانشجویان؛
z	پیشگیری از آسیب های روحی- اجتماعی دانشجوها؛

z	 آینده نگری پیرامون امکانات شغلی دانشجوها و بهره گیری از زمینه های
جذب دانشجو در کار )کارآفرینی(؛

z	 افزایــش حمایت اجتماعی دانشــجوها از طریق بهبود کیفیت ارتباط
خانواده با آنان؛

z	کمک به سازگاری بهتر دانشجو با محیط از طریق ارتباط با خانواده ها؛
z	 شــناخت ظرفیت های بالقــوه دانشــجویان و به فعــل درآوردن آنها با

هماهنگی و همکاری بین خانواده و دانشگاه.

با هم بهتر می توانیم
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برای اطالع از اخبار دانشگاه چند راه وجود دارد. سایت 
دانشــگاه که اداره اش با روابط عمومی دانشگاه است، 
اخبار رسمی دانشگاه را منتشر می کند. اما شاید یکی 
از مناسب ترین راه ها استفاده از روزنامه دانشگاه باشد. 
روزنامه یک نشریه دانشجویی است که اخبار و اتفاقات 
دانشگاه را منعکس می کند و خودش هم سایت و کانال 
دارد و بهترین راه برای اطالع از اخبار و اتفاقات و فضای 

کلی و دانشجویی دانشگاه است. 

در تصمیم گیری ها فقط کمک کنید
نظرسنجی های روزنامه نشــان داده »مستقل تصمیم 
گرفتن« بیشــترین فراوانی را بین دخترها و پســرهای 
شــریفی دارد، اما تأثیرگذاری نظر خانواده هنوز جدی 
و درخور توجه است. تا امروز اصلی ترین تصمیم فرزند 
شــما انتخاب رشته بوده؛ تصمیم مهمی که آینده شان 
را تحت تأثیر قرار می دهد، اما از این به بعد تصمیم های 
جدی تــری هم وجود خواهد داشــت: ادامه تحصیل، 
تغییــر رشــته، کار و ازدواج یا ادامــه تحصیل در خارج 

از کشور. 
این نکته را فراموش نکنید که حتی مستقل ترین آدم ها 
در تعامــل با دیگران و نظرات مختلفی که می شــنوند، 
به جمع بندی و تصمیم می رســند. اگر شما پدر و مادر 
عزیز قصد دارید به فرزندتان مشــورت بدهید، باید این 
مشورت به گونه ای باشد که بتواند با مشورت گروه های 
دیگر مثل دوستان، فضای دانشگاهی و... رقابت کند. 

امان از ترم دو
خیلی از شما عزیزان دانشجو بوده اید و با فضای درسی 
دانشــگاه آشــنایید. هر چنــد فضای درســی در طول 
ســال ها تغییر کرده و فضای شــریف هم کمی متفاوت 
است. سخت گیری آموزشی اینجا حسابی جدی است 
و با کمی غفلت دانشــجو خیلی راحت از برنامه درسی 
جا می ماند. حتی تربیت بدنی هم ممکن اســت به یک 

معضل آموزشی تبدیل شود.
حضور در کالس بــرای موفقیت در درس تقریبا الزامی 
است. بیشتر دانشجوها ترم اول را با روند دبیرستان پیش 
می روند و مشکل خاصی نیست. اما مشکالت از ترم دو 
کم کم خودش را نشــان می دهد. حاال دیگر دانشجو با 
محیط دانشــگاه آشنا شده و یواش یواش راه های دررو 
را یاد گرفته است. ترم دو به دالیل مختلفی بحرانی ترین 
ترم درسی دانشجوهاست و بیشترین تعداد مشروطی 

در همین ترم اتفاق می افتد. 

آرزوهای تازه
خیلی از دانشــجوها و خیلی از شریفی ها بعد از مدتی 
به فکر تغییر رشته می افتند. یا به خاطر اینکه احساس 
می کنند این رشــته آن چیزی نیست که فکر می کردند 
یا اینکه به حوزه دیگری عالقه مند می شوند. بیشترین 
گرایش در تغییر رشــته هم به سمت مدیریت و اقتصاد 
است که با هدف بچه ها در مدیر و کارآفرین شدن تناسب 
دارد. چیزی که ما می توانیم از شما بخواهیم این است 
کــه در این موضوع، مشــورتی برخــورد کنید. واقعیت 
این اســت که بچه های ما بیشتر بر اثر فشار اجتماعی و 

جّو حاکم به سمت رشته ها کشیده شده اند و بر اساس 
رتبه انتخاب رشته کرده اند، نه عالقه و شناخت دقیق و 
کامل. هر چند ممکن است در ادامه هم همین مشکل 
وجود داشــته باشــد ولی این بار متفاوت است. مثال در 
شریف تغییر رشته به سمت علوم انسانی و حوزه علمیه 
هم وجود دارد. این انتخاب ها بر اساس شناخت است. 
حتی در اصــل ادامه تحصیل هم بایــد کار را به بچه ها 
واگــذار کرد. گذرانــدن دوره دکتری به اجبــار و بدون 
عالقــه واقعا دردنــاک و عذاب آور اســت و البته اتالف 

جدی منابع.

همه اش درس نیست
فعالیت های دانشجویی چه فرهنگی، چه سیاسی و چه 
ورزشی شــاید اصلی ترین خاطره و تجربه افراد از دوره 
دانشــجویی است. بی تعارف باید بگوییم دانشجوهای 
امروز در سه چهار سال دبیرستان همه وقت و انرژی شان 
را روی کنکور گذاشــته اند. تجربه زندگی، کار گروهی، 

ورود بــه بــازار کار، تعامل واقعی با آدم هــا در جریانات 
واقعــی و تصمیم گیری هــای جمعــی و فــردی؛ فرزند 
شــما کی قرار اســت اینها را تجربه کند و بیاموزد؟ بعد 
از ۲۶ سالگی و تمام شــدن تحصیالتش؟ باور بفرمایید 
خیلی دیر اســت و نمی شــود این چیزها را یک باره یاد 
گرفت. دوره دانشــجویی فرصت یادگیری اســت. پس 
نگران این نباشــید که فرزندتان با شرکت در این کارها 
از درس بیفتــد یا لطمه ببیند. شــغل آینــده خیلی از 
دانشــجوها از تجربــه و روابط انســانی در فعالیت های 

دانشجویی بیرون می آید. 

آن سوی آب ها
پدیــده دیگری که باید آمادگی مواجهه با آن را داشــته 
باشــید ادامه تحصیل در خارج از کشور است؛ یکی از 
گزینه هایی که فرزند شما در سه چهار سال آینده به آن  
فکر می کند. ما هیچ توصیه ای به شــما برای موافقت، 
مخالفت یا تشویق نداریم. صرفا بدانید که ممکن است 

با این موضوع مواجه شــوید، پس بد نیست که آمادگی 
قبلی پیــدا کنید. فقط چند نکته را که در این ســال ها 

دیده ایم برایتان می گوییم:
تعــداد »مریم میرزاخانی« ها خیلی کم اســت، آن   •
هم در طول دهه ها. بچه هــای ما وقتی آنجا درس 
می خوانند، بیشتر جذب بازار کار می شوند. استاد 
دانشگاه های برتر شــدن هم کار ساده ای نیست، 

چه برسد به یک چهره علمی تراز اول بدل شدن.
وقت رفتن خیلی دوست دارند به کشور برگردند اما   •
یک سیب تا به زمین برســد، هزار چرخ می خورد. 
شرایط ذهنی بچه ها عوض می شود، عادت هاشان 
تغییر می کند، زمینه کاری شــان و هزار دلیل دیگر 
ممکن است برگشت شان را منتفی کند. پس بدانید 
بچه هایی کــه اپالی می کنند، بــه احتمال خیلی 
زیاد دانشــمند نمی شــوند، یک مهنــدس خوب 
خواهند بود که باز هم به احتمال زیاد به ســادگی 
به ایران برنمی گردند. ما تعداد زیادی هیأت علمی 
در کشــور داریم که دانشــجوهای ایرانی خارج از 
کشور بوده اند. شاید اســتادی بهترین حرفه برای 
دانشجویی است که phd را در دانشگاه های خوب 
خارج از کشــور گذرانده امــا این فرصت برای همه 

فراهم نیست. 

 عشق چون آید...
مسأله بعدی درگیری های عاطفی احتمالی بچه هاست. 
بــه قول ســعدی در عنفــوان جوانی چنان کــه افتد و 
دانی... اقتضای سن و سال دانشجو و محیط دانشگاه 
احتمــال درگیری های عاطفی را باال می برد. این روزها 
هم که ســن ازدواج باال رفته و بدون شــک شما به پسر 
دانشجوی کارشناسی اجازه ازدواج نمی دهید. اما دل 
جوان که به این حرف ها گوش بدهکار ندارد. مســائل 
عاطفی می تواند بر درس و زندگی فرزند شما تأثیر جدی 
بگذارد. باز هم مــا نمی گوییم چه کار کنید اما مواظب 

باشید غافلگیر نشوید. 

به آنها سر بزنید
احتماال همه شــما نگران ســالمت و تغذیــه بچه ها در 
خوابگاه هســتید. از صبحانه نخــوردن بچه ها تا تغذیه 
ناســالم و... اما شــاید از این مهم تر باید نگران نشــاط 
و تنهایی بچه ها باشــید. دوری مســیر و فشــار درسی 
بچه ها را وادار می کند که دیرتر به شما سر بزنند. دوری 
از خانواده ممکن است هر ترم بیشتر هم بشود. ضعف 
جــدی ما هــم در برنامه ریــزی برای تفریح، ســرگرمی 
و با نشــاط بودن بــه این موضوع دامــن می زند و خطر 
افسردگی و دل مردگی را بیشتر می کند. این خطر برای 
دانشجوهای دختر جدی تر هم هست. محدودیت ها و 
مالحظات بیشتر برای دخترها و عاطفی تر بودن شان، 
آنها را بیشتر در معرض افسردگی و از دست دادن نشاط 
قرار می دهد. شاید بد نباشد شما هم به فرزندتان کمک 
کنید. بعضی وقت ها به خوابگاه شــان سر بزنید، برنامه 
مســافرت کوتاه که به درس و برنامه هایشان هم لطمه 
نزند، برایشــان بگذاریــد و حضور در میــان خانواده را 

برایشان دلچسب تر کنید.

خیلی از پدر و مادرها فکر می کنند پســر یا دخترشــان که در دانشــگاه قبول شــد، دیگر نباید کاری به کارش داشته باشند. بچه بابایی و مامانی شان 
حاال دیگر برای خودش مردی یا زنی شده و بعد از کلی درس خواندن و تست زدن و شب بیداری که کشیده، دیگر می تواند روی پای خودش بایستد. 
اگر رتبه اش در کنکور خوب شده باشد و وارد جایی مثل شریف هم شود که دیگر هیچ؛ اصال برای فرزندشان افت دارد که تحت نظارت خانواده قرار 
بگیرد و این نخبه جوان خیلی خیلی بهتر از پدر و مادر پا  به  ســن گذاشــته اش می فهمد. البته خود بچه ها نیز وقتی پایشان را از مدرسه به دانشگاه می گذارند، 
دیگر زیاد دوست ندارند چهارتا چشم نگران حواس شان به زندگی آنها باشد. برای خودشان کسی شده اند و می خواهند طعم استقالل را زیر زبان شان بچشند. 
همین اســت که دانشــگاه ناخواسته می شود مبدأ این جدایی و هزار و یک مسأله ای که به دنبال آن پیش می آید. این وسط دانشگاه هم معموال کاری به کار پدر و 
مادرها ندارد و نه کمکی به رابطه دانشــجو با والدینش می کند و نه از توان آنها برای بهبود وضعیت خودش و دانشــجوهایش بهره ای می برد؛ موسی به دین خود 

و عیسی به دین خود.

ما اصال قصد نداریم بگوییم شما باید به بچه های دلبندتان چه بگویید یا نگویید. به نظر ما که 
چند ســالی هست در این دانشگاه هستیم، مهم این است که شما آمادگی مواجهه با برخی 
موقعیت ها را داشته باشید و غافلگیر نشوید. البته داشتن اطالعات از دانشگاه کمک زیادی 
به شما می کند، البته نه به این معنی که به قول لطیفه های مرسوم فالوئر اینستا و توئیتر فرزندتان باشید.

چند کالمی با شما پدر و مادرها 

از یک سال باالییی بشنوید

پرونده

مرتضی یاری
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کالف سردرگم اردوی ورودی ها

خبرها و حواشــی اردوی ورودی ها امســال هم خودش به تنهایی برای 
یک تابستان شــریف کافی بود. از همان بعد از پایان اردوی ورودی های 
97 صحبت هایی پیرامون تغییر روند و تغییر محل اردو شــنیده می شد 
و حتی در نشســت فعــاالن فرهنگی در زیباکنار نیز طرحی موســوم به 
طرح اصفهان از ســوی گروهی از دانشجوها ارائه شد. بعد از آن شورای 
فرهنگی دانشگاه فراخوان ارائه طرح برای اردوی ورودی ها را اعالم کرد 
و در نهایت 5 طرح به شــورای فرهنگی ارسال شد. شورای فرهنگی نیز 
با بررســی این طرح ها، طرحی را که از سوی سمیه رسولی تدوین شده 
بود، به عنوان طرح اجرایی اردو انتخاب کرد. جلســه شــورای فرهنگی 
مصوبــات دیگری نیز بــرای اردو داشــت: محل برگزاری اردو مشــهد و 
نســبت ســرگروه ها به ورودی ها ۱ به ۲۰ خواهد بود، ســهم دانشــگاه 
در تأمیــن هزینــه اردو کاهش قابــل توجهی پیدا کرده و بیشــتر هزینه 
اردو از ســوی شــرکت کنندگان یا خیرین و اسپانســرها تأمین می شود، 
نقش اســتادان راهنما در اردو پررنگ شــده و کمیته سه نفره متشکل از 
نماینده رئیس دانشگاه، معاون فرهنگی و مسئول نهاد رهبری عالوه بر 
 انتخاب مسئول اجرای طرح، بر فرایند اجرای اردو و انتخاب سرگروه ها 

نظارت می کنند.
در ادامه کار اواخر خرداد بود که ســینا طاهری از ســوی دکتر حسینی 
به عنوان مســئول اردو انتخاب شــد و آرش امامی هم مسئولیت اجرای 
برنامه هــای تهران را بــر عهده گرفــت. البته انتخاب طاهــری با وجود 
روایت های مختلفی که شــنیده شد، حســابی حاشیه به همراه داشت. 
طاهری کارش را با انتخاب تیم و برگزاری جلسات آغاز کرد ولی حاشیه ها 
آنقــدر در فضای مجازی باال گرفت که روزنامه خودش را انداخت وســط 
میــدان و اوایل مرداد یک مناظره با حضور همه طرف های دعوا در هتل 
پارســیان انقالب برگزار کرد. بعد از مناظره اوضاع به نسبت خوب پیش 
می رفت که طاهری اواســط مرداد از مسئولیت اردو استعفا داد و شدت 

بحث ها را حول اردو دوباره به اوج رساند.
در نهایت ستاد جدید اردو زیر نظر معاونت فرهنگی تشکیل شد و هرطور 
بــود کار را جلو برد؛ فراخوان ثبت نام ســرگروه ها، تدوین طرح و برنامه، 
انتخــاب ســرگروه ها و در نهایت ثبت نام اردو که تا دیروز ادامه داشــت و 
امشب قرار است ورودی های جدید شریف عازم مشهد شوند تا دوره جدید 

تحصیل و زندگی شان در کنار امام رئوف )ع( آغاز شود.

شلخته درو کردن بلد نیستیم
اواسط شــهریور نتایج المپیاد دانشــجویی هم اعالم شد و طبق انتظار 
شریف عملکرد فوق العاده ای داشت. شش مدال طال، شش مدال نقره 
و چهار برنز حاصل کار شریفی ها در این دوره از المپیاد بود؛ نتیجه ای که 
بهترین عملکرد شریف در المپیادهای دانشجویی محسوب می شد ولی 
با توجه به حضور نداشــتن در رشته های علوم انسانی در مجموع شریف 

بعد از دانشگاه تهران دوم شد.

خوابگاه ها و مسائل همیشگی

تابستان برای خوابگاه های دانشــگاه هم زیاد آرام پیش نرفت. بچه های 
خوابگاه متأهلی واقع در شــهرک دانشــگاه که صدای اعتراض شــان را 
به رســانه های مختلف داخل و بیرون دانشگاه رســانده بودند، سرانجام 
توانســتند پای دکتر فتوحی را به خوابگاه شــان باز کننــد و قول هایی را 
برای رفع مشکالتی مانند سرویس رفت وبرگشت، آب آشامیدنی ناسالم، 
وضعیت نامناســب خیابان جلــوی خوابگاه و... از زبــان رئیس بگیرند. 
خیابان جلوی خوابگاه هم بعد از مدت ها آســفالت شد. خوابگاه شهید 
احمدی روشن ولی ماجراهای جالب تری داشت و ریزش قسمت هایی از 
سقف آن زندگی دانشجوها را چند روزی مختل کرد. طرشت ۳ هم تابستان 
امسال بی نصیب نماند و قطعی آب یک روزی گریبان گیر ساکنانش بود.

اهدای مدال در کنار والیبالی ها

۱۶ مرداد برخی از مدال آوران المپیادهای دانشــجویی و دانش آموزی 
همراه با اعضای تیم ملی والیبال جوانان که قهرمانی جهان را به ارمغان 
آورده بودند، به دیدار رهبر انقالب رفتند و مدال هایشان را به ایشان اهدا 
کردند. در این دیدار، علیرضا درویشی و علیرضا کریمی به نمایندگی از 

شریفی ها سخنرانی داشتند.

بسکتبال و رویدادهای تمام نشدنی
بسکتبالیســت های دانشــگاه هم تابستان حســابی گل کاشتند. تیم 
بسکتبال صنعتی شریف که در جام برتر تهران شرکت کرده بود، دور اول 

را با رتبه چهارمی در بین هشت تیم به پایان رساند و در دور پلی آف در دو 
بازی از سد تیم رافی گذشت و راهی نیمه نهایی شد. البته در نیمه نهایی 
مقابل تیم قدرتمند اکسون با وجود بازی بسیار خوب در مجموع دو بازی 
شکست خورد و نتوانست از سد تیم قهرمان بگذرد و به رده بندی رسید. 
در بازی رده بندی هم با یک بازی برتر توانست تیم سوپرپایپ را از پیش رو 
بردارد و با کسب رتبه سوم بهترین عملکرد خود در سه دوره حضور در جام 
برتر تهران را به یادگار بگذارد. حضور در جام برتر تهران و کسب مدال برنز 

تنها کار یاران توپ و حلقه شریف نبود. آنها دو رویداد بسکتبال سه نفره پر 
شور و هیجان هم در تیر و مرداد در سالن جباری برگزار کردند. هفتمین 
دوره بســکتبال سه به ســه عصر روز ۲۴ تیر و با حضور ۱۲ تیم برگزار شد 
که 7 تیم آن غیر شــریفی بودند و رتبه های اول تا چهارم هم به شریفی ها 
رسید. ولی در دوره هشتم این رویداد ۲۴ تیم و حدود صد بازیکن در روز 
۱9 مرداد به شریف آمدند که بین آنها چند بسکتبالیست حرفه ای و لیگ 
برتری و ملی پوش هم دیده می شــد. تیم اصلی شــریف در این رویداد تا 
فینال را خوب پیش آمد ولی در بازی پایانی کم آورد و در نهایت دوم شد.

فوق برنامه تا اوج دماوند
گروه کوه دانشــجوی شــریف طبق روال هر ســاله اش این تابستان هم 
یک صعود دســته جمعی را به بلندترین قله ایران تجربه کرد؛ یک صعود 
با حضور 5۴ شــریفی و از چهار جبهه مختلف و با حمایت اســنپ. البته 
این صعود بی حاشــیه به پایان نرســید و انتشــار برخی تصاویر از آن در 
فضای مجازی کافی بود که بحث داغ توییتری بین شــریفی ها تا برخی 
خبرگزاری ها و نامه سرگشــاده دکتر حسینی هم برسد و جو دانشگاه را 

کمی متشنج کند.

مروری بر اتفاقات تابستان شریف

تابستان خود را چگونه گذارنده اید؟
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مسجد دانشگاه؛ از تعمیرات تا روزهای شلوغ

حاج آقا طباطبایی، مســئول نهاد رهبری تابستان آستین باال زد تا سر و 
سامانی به اوضاع مسجد بدهد. تعمیر و نوسازی سرویس های بهداشتی، 
بازسازی قســمتی از دیوار شمالی که دو ســال پیش ریخته بود، تعمیر 
حوض باصفای حیاط، بازسازی و تغییر کاربری رواق های شرقی و غربی 
و نقل مکان انتشارات مسجد به حیاط مسجد از جمله اقدامات عمرانی 
حاج آقا بود. بچه های هیأت هم در تابســتان بیــکار نبودند و بعد از یک 
ماه رمضان پرتراکم دوباره با دعای عرفه به میادین بازگشــتند و بعد از آن 
هم جشــن عید غدیر و مراسم عزاداری دهه اول محرم را با نظم و ترتیب 
خیلــی خوبی برگزار کردند و حــال و هوای معنوی و تازه ای به مســجد 

دانشگاه بخشیدند.

ورود به آمریکا ممنوع!
تعدادی از دانشجوهای ایرانی که امسال از دانشگاه های آمریکا پذیرش 
گرفته و ویزای آمریکا را هم دریافت کرده  بودند، اواســط شهریور متوجه 
شــدند که ویزایشــان رد شــده و امکان رفتن به آمریــکا را ندارند. ویزای 
تعدادی دیگر از آنان نیز در وضعیت به روزرسانی قرار گرفته که به احتمال 
زیاد معنایی جز رد شدن ندارد. این در حالی بود که ترم جدید تحصیلی 
در دانشــگاه های آمریکا آغاز شــده و حتی تعدادی از این دانشجوها در 
حالی که از ایران خارج شده بودند، متوجه این موضوع شدند و به ایران 

بازگشتند.

EDU با ِتم جدید
انتخاب واحد ترم جدید یک ســورپرایز برای دانشجوها داشت؛ انتخاب 
واحد در ســامانه ای جدید و به روزشده و با امکانات بهتر که حسابی قند 
در دل شریفی ها آب کرد. البته ساعت هایی هم در طول روزهای انتخاب 
واحد وجود داشت که سامانه جدید اصال به درخواست ها محل نمی داد و 
بچه ها همان EDU قدیمی را آرزو می کردند. در کل تغییر سامانه آموزش 
دانشگاه و زیباتر شدن آن را باید به فال نیک گرفت و به آینده امید داشت.

دوباره پردیس
دانشگاه امسال تصمیم گرفته دوباره در پردیس بین الملل تهران دانشجو 
جذب کند؛ دانشــجوهایی که از شنبه تا دوشــنبه همین هفته همراه با 
دانشــجوهای عادی در تاالرها ثبت نام کردند و امسال امکان حضور در 
اردوی ورودی ها را نیز دارند. در هر حال انتشــار خبر جذب دانشــجوی 
پولی و اعالم ظرفیت آن در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کافی 
بود تا دوباره بحث هایی درباره عدالت آموزشــی نقل محافل دانشجویی 
شود. شورای صنفی هم در این زمینه بیکار ننشسته و جلسات متعددی 
با مسئوالن دانشگاه درباره این مسأله برگزار کرده و نگرانی دانشجویان 
درباره افت ارزش و اعتبار دانشگاه و کاهش کیفیت آموزشی و فرهنگی 

در شریف را یادآور شده است.

سربلند مثل بچه های هوافضا

ساکنان تنها دانشکده سفیدرنگ دانشگاه تابستان امسال ترکاندند و رتبه های 
مسابقات بین المللی انجمن هوانوردی و فضانوردی آمریکا )AIAA( را درو 
کردند؛ تیم های ShadX و FARAS در دو بخش از این مسابقات رتبه اول و تیم 
ShadX-New Horizon نیز در یک بخش رتبه دوم را کسب کرد. مینا فتحی 
نیز در یک بخش انفرادی توانست مقام اول را به دست آورد. خبر این موفقیت 
از رسانه های دانشگاه نیز فراتر رفت و در خبرگزاری های مختلف و اخبار صدا 

و سیما نیز بازتاب داشت و حال همه را حسابی خوب کرد.

هجرت های دوست داشتنی

تابســتان یا عید که می شــود، دل آدم لک می زند برای سفر؛ چند روزی 
دور شــدن از غبار این بیابان و رساندن ســالم به شکوفه ها و باران. البته 
عده ای هم پیدا می شوند که سفرشان کمی متفاوت است، درست است 
که از شــهری به شهری دیگر رفته اند و هوایی عوض کرده اند ولی قبل از 
آن ســفری به درون خود داشته اند و رفته اند که بسازند تا ساخته شوند. 
امســال تابستان شریفی ها ســه اردوی جهادی را تجربه کردند؛ پسران 
ورودی 97 از طریق بسیج دانشجویی حدود ده روزی را رفتند به حوالی 
آشخانه خراسان شمالی، پسران و دختران بسیجی هم در مناطق محروم 
خراســان جنوبی حضور داشــتند و فردای ســبزی ها هم عازم خراسان 
شــمالی بودنــد. در مجموع که حســاب کردیم، نزدیک بــه ۳۰۰ نفر از 
شریفی ها تابستان شان را با اردوی جهادی و حضور در مناطق محروم و 

خدمت به مردم ایران عزیز شروع کردند.

روزهای رنگی و رویدادهای دانشجویی

دانشجو درس هم که دارد، سر و گوشش می جنبد برای فعالیت های جانبی 
و فوق برنامه؛ حاال اگر پای برگزاری یک رویداد و یک مسابقه دانشجویی هم 
در میان باشد و فصل هم تابستان که دیگر نمی شود جلوی شور جوانی این 
دانشجو را گرفت. بسیج دانشجویی دومین دوره مسابقات IEC را با حضور 
نزدیک به دویست نفر در اواخر تیرماه و در ساختمان باکس برگزار کرد؛ یک 
مسابقه با محوریت تحلیل داده. بچه های محور هم سراغ مسابقه مکانیک 
برتر رفتند و تیم هایی از دانشگاه های مختلف را برای ساخت دستگاه های 
تولید آب از رطوبت هوا به دانشــکده مکانیک شــریف کشــاندند. مسابقه 
GameIn بچه های انجمن علمی صنایع نیز یک روز تمام بنفش را به سالن 
مرحوم جباری هدیه داد و ۲5۰ دانشــجو از شــریف و بیرون شریف را در دو 
روز سرگرم تأسیس کارخانه و خرید و فروش و کسب سود کرد. انجمن علمی 
هوافضا هم مدرسه احتراق را با چند استاد خارجی و شرکت کننده هایی از 
دانشگاه ها و صنایع مرتبط با موضوع احتراق برگزار کرد و SSC کامپیوتر هم 
در مدرسه تابستانه علوم کامپیوتر پای بچه های دبیرستانی را به شریف باز کرد 
و از مفاهیم ریاضی و علوم کامپیوتر در قالب حل مسأله و بازی برایشان گفت.

و هزاران نگفته
در تابستان امسال هم مثل بقیه تابستان ها تغییر و تحوالتی در مسئوالن 
گروه ها و تشکل های دانشجویی رخ داد، چند کانکس پلیس برای امنیت 
بیشــتر محله طرشت قرار گرفت، شــینگانگ چن از هاروارد به دانشکده 
فیزیک آمد و حین ســخنرانی اش برق و آبروی ما با هم رفت، دوباره برای 
رتبه های برتر کنکور همایش معرفی رشته برگزار کردیم و ده ها خبر و رویداد 

و اتفاق بزرگ و کوچک دیگر که حاال به تاریخ این دانشگاه پیوسته اند.

تابســتان فصل عجیب و غریبی اســت؛ از یک طرف هوا آنقدر گرم می شود که حال و حوصله هر کاری را از بنی بشر می گیرد و از طرف دیگر ترس 
از تمام شــدنش، هر روز رد شــدنش را برای خیلی ها تلخ می کند. 240 ساعت کارآموزی و نوشــتن پایان نامه و خواندن تافل و جی آرای و... هم که 
برای بعضی ها می شــود تمام زندگی در روزهای گرم و شــب های کوتاه این فصل. برای عده ای هم که تابستان به جای پاییز می شود فصل جدایی و 
رفتن و دلتنگی و بچه ها می روند که زندگی شان را در جایی جز اینجا جست وجو کنند. تابستان امسال هم مثل هر تابستان دیگری بود؛ گرما طاقت فرسایی 
خاص خودش را داشــت، قطعی برقش چند روزی کالف حوصله ما را گره های اساســی زد، با بازی های لیگ ملت های والیبال حسابی سر کیف آمدیم، پهپاد 
آمریکایی زدیم، نفتکش مان را گرفتند و ما هم نفتکش شــان را گرفتیم، ماجراهای هفت تپه اعصاب مان را به هم ریخت و کلی خبر ریز و درشــت دیگر دســت 
در دســت هم، شــدند یک تابســتان برای ما. البته اینها فقط خبرهای بیرونی شریف بود و شریف ما هم برای خودش برو و بیایی داشت و از هر گوشه اش یک 

خبری می زد بیرون.

گزارش
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 آلیس 
در سرزمین عجایب

صله پینــه  و متــن  لیــن  و ا
بــرای  را می خواهــم  خــود 
جــای  وصله پینه دارتریــن 
دانشگاه می نویســم؛ جایی 
بــه نــام خوابــگاه. وقتی در 

دانشگاه قبول شدید، پس از ثبت نام و 
شاید هم اردو، راهی خوابگاه می شوید.
همه شما تصورات اولیه ای از خوابگاه 
داریــد، تصورات اولیه تــان را در جایی 
یادداشت کنید و بعدها به آن بخندید. 
در واقعیــت شــما به ماننــد آلیس وارد 
سرزمین عجایب شــده اید. شاید شما 
در منزل تــان نهایتا با یک نفر هم اتاقی 
بوده باشــید ولی در اینجا با سه یا پنج 
نفر دیگر هم اتاقی خواهید شد. در این 
سرزمین عجایب شما متوجه می شوید 
کــه هند دموکرات ترین کشــور در دنیا 
اســت که بــا 7۲ ملــت و بیــش از یک 
میلیارد نفر این چنین سرپاست، چرا؟! 
چون تناقض یک عــده با یکدیگر را در 
یک چهاردیواری با گوشت و استخوان 
خود درک خواهید کرد. این تناقضات 
البتــه در ســال های آینده بــا انتخاب 
هم اتاقی های دیگر برطرف می شود. به 
قول بزرگی شما یک ترم آشنا می شوید، 
یک  ترم همدیگر را تحمل می کنید و در 

ترم دیگر از هم جدا می شوید.
معضل بعدی در خوابگاه های دانشگاه 
شــریف موجودی با نام ساده و سلیس 
ســاس است. ســاس را از هر طرف که 
بخوانی ســاس اســت. ایــن معضل را 
تقریبــا غیرقابل حل بدانید. شــما در 
آینده متوجه می شوید که ساس قابلیت 
جهش ژنتیکی داشــته، در بدترین آب 
و هوا باقی مانــده و مدت زیادی بدون 
خون زنــده می ماند. گاهی هم شــاید 
با خودتان بیاندیشــید که نکند اشرف 
مخلوقات این ساس باشــد نه انسان. 
هر ترم هم می آیند و سم پاشی می کنند 
ولی شما باور نکنید. ساس باوفاتر از آن 

است که تنهایتان بگذارد.
این مشکالت البته در حالتی است که 
شــما به خوابگاه برســید و در راه اسیر 
راهزنان و خفت گیران محترم نشــوید. 
مســیرهای خوابگاه هر چنــد در حد 
جاده های کابل- هــرات هیجان انگیز 
نیســتند ولــی بــه انــدازه وسع شــان 
تگــزاس را برایتــان تداعــی می کنند. 
البته ناگفته نماند که در اساطیر باستان 
بــه قهرمانانی بــه نام شــورای صنفی 
خوابگاه اشاره شده که تالش می کنند 

این مشکالت را برطرف نمایند.
البته از حق نگذریم با همه این اوصاف 
خوابگاه جایی ا ســت که شــما با عده 
زیادی آشنا و دوست می شوید، زندگی 
مســتقل از خانــواده را می  آموزید، از 
هم رشــته ای هایتان راحت تــر کمــک 
می گیریــد و بــا ثبت نام در مســابقات 
لبــاس ورزشــی دریافــت  خوابــگاه 

می کنید.
خالصه به خوابگاه خوش آمدید.

گر وحی، ز آسمان گسسته نشدی /  در شأن دل من آمدی آیت عشق! تا دید زمانه در دلم غایِت عشق /  در پیِش دلم همی کشد رایت عشق 
)امیر معزی، قرن پنجم، رباعیات( 

اولین شماره ســال تحصیلی تقدیم می شود به کسانی که این روزها دانشجو شدند: هم 
کســانی که به دانشــگاه آمده اند تا کار خاصی بکنند، هم کســانی که فقط به دانشــگاه 
آمده اند چون بقیه هم می آیند. تقدیم به آرزوهایی که قرار است در دانشگاه برآورده شود 
و ذوق هایی که قرار اســت در دانشگاه کور شــود. تقدیم به دلتنگی مادرها و پدرهایی که 

فرزندشان را ثبت نام کردند و به شهرشان برگشتند.
عالوه بر اینها، این شــماره را تقدیم می کنیم به کســانی که بعد از ســال ها دانش آموزی 
 و دانشــجویی، مهــر امســال دیگــر دانشــجو نیســتند و بایــد بــا یــک دنیــای جدید 

روبه رو شوند.

911****0913: از کل شــریف دلمــون به یــه آرم ابن اس 
خوش بود که اون رو هم ازمون گرفتن، خدا هدایتشون کنه

  آخه ابن اس؟! مگه ابن اسینا بوده که می گی 
ابن اسینا؟!

 924****0919: ســالم، ســه ماه نبودیــد دلمون تنگ 

شده بود.
  سالم. تو هم سه ماه نبودی. دل کی برات تنگ 

شد؟ هیچکس! خّرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.
367****0937: به مســئوالن بی کفایت دانشــکده میم 
شــیمی حتما بگویید یا اینکه کال به اســتادی واحد ندید و 

اخراجش کنید و یا شجاع باشید و استاد رو مجبورش کنید 
که حتما درسو ارائه بده

  مســئوالن دانشــکده گفتند به دانشــجویان 
بی کفایت دانشــکده م. شــیمی حتما بگوییــد یا واحدی 

برندارید یا شجاع باشید و حتما برید سر کالس!

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

وقتی دانشگاه 
را داخل شهر 

می سازید، همین 
می شود دیگر!

به هر ضرب و زوری 
شده واژه شهر را به 

واژه دانشگاه وارد 
می کنند.

وصله پینه
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عکس و 
مکث

شریف آماده میزبانی از صدها ورودی 98ی می شود!
نمایشی در 4 پرده!

پرده اول- روز اول:
الهی قربون بچه ام برم. کامی اینقدر 
خوند که شــریف قبول شد. صنعتی 
شــریف! وای که چقدر دهــن پرکنه. 
همیــن امــروز واســه اش یه جشــن 
می گیــرم. کامــی از کوچیکی که توی قنــداق بود، عین 
نابغه ها بود. اصال یک طوری نگاه دور و برش می کرد. مثل 
دانشمندا حرف می زد. شنیدم هرکی شریف قبول می شه، 
فوری واسه اش از آمریکا دعوت نامه میاد. وای الهی فداش 
بشم. چقدر ما رو تو فامیل سربلند کرد. شک ندارم می ری 
توی ناسا مثل اون آقاهه ایرانیه هست خیلی موفقه! چی 

بود اسمش؟... 

پرده دوم- آخر سال دوم:
کامی مادر، کالســت دیر نشــه. دیروز هم کــه کال نرفتی 
دانشــگاه. خب همه جای دنیا همین طــوره. حاال خوبه 

دختر نیســتی به مانتوت گیر بدن. یه چیزی گفتن حاال. 
خودت رو ناراحت نکن. اگه لیسانســت رو بگیری، هر جا 
بگی شــریف بودی روی ســر می برنت. مگــه الکیه قبول 
شــدن توی صنعتی شــریف؟! این دو ســال هم مثل برق 
می گذره. سختیش همین یکی دوساله... راستی شنیدم 
یه شــعبه هایی هم داره شــریف که پول می گیرن، مدرک 

می دن توی این جزیره مزیره ها!

پرده سوم- وسطای سال سوم:
اگه اینطوریه که می گی همون نری دانشگاه بهتره! یعنی 
چی ستاره بهت دادن؟! تو اصال اهل این برنامه ها نبودی. 
کاش همون دو ســال پیش اپالی کرده بودی رفته بودی 
پیش عموت، آلمان! دیروز شنیدم نصف فارغ التحصیالی 
شریف بیکار موندن یا راننده اسنپ شدن! راست می گن؟ 
در ضمــن نمی خواد دیگه غذای دانشــگاه رو بخوری. یه 

چیزایی خوندم درباره اش توی روزنامه شریف!

پرده آخر-  آخرای سال پنجم!:
کامی ی ی... امروز یک پاکت کمتر بکش! می دونم سخته 
امتحانا! ولی شنیدم اگر نمونه سوال پیدا کنی راحت پاس 
می کنی، چون بعضی از اســتادا 9۰ ســاله هر ترم همون 
ســواال رو می دن توی امتحان. راســتی شنیدم توی یکی 
از دانشکده هاتون، ۳ تا استاد با یک اسم فامیلی هست! 
راسته؟ قوم و خویشن یعنی؟ پناه بر خدا. کامی! مادر اگر 
بتونی امسال لیســانس بگیری و معدلت باالی ۱۰ بمونه 
شاید بتونیم بفرستیمت مزارشریف برای فوق. نزدیک هم 
هســت می تونیم بهت سر بزنیم. شــنیدم خیلی امن تره! 
حداقل کار هست واسه ات. امسال دیگه قول بده بخونی 
تمومش کنی. شــاید بتونی ما رو هم ببری پیش خودت. 
می گن پسر اقدس جون که شــریف بوده، پذیرش گرفته 
از بنــگالدش چقدر راضیه! تو نمی تونی اپالی کنی برای 
بنگالدش؟ بورس هم ندادن مهم نیست. شنیدم خیلی ها 
* علیرضا مختار توی خیابون می خوابن! 

شیخ بزول *
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