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راه اينجاست!

 گزارش

علي محمدزاده

*

تيترخبر

كتابهاي گران و بنهايي كه كفاف نميدهند

روايتي از ساي ه گراني قيمت كتاب بر سر نمايشگاه امسال

استقالل اقتصادي
در گرو ارتباط صنعت و دانشگاه

دانشگاه چه خبر
قو ه قضائيه با عوامل
دعوتكننده ديپلماتهاي
مسئلهدار برخورد كند

شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي با صدور نامهاي
به رئيس قوه قضائيه نسبت به سفر فليپ داليه به كشور
اعتراض كرد .بخشهايي از اين نامه بدين ش��رح اس��ت:
«...شاهد آنيم كه پس از سفرهاي ناخوشايند قبلي ،هيئتي
از سياستمداران فرانسوي به كشورمان سفر كردهاند كه
در بين آنان ن��ام فليپ داليه ،از حامي��ان جريان نفاق به
چشم ميخورد . . .با توجه به موضعگيري جنابعالي پس
از ديدار يكي از اين ميهمان��ان خارجي با عناصر فتنه در
كشور مبني بر برخورد قوه قضائيه با هرگونه اقدام خارج از
عرف ديپلماتيك ميهمانان خارجي ،حال به نظر ميرسد
بايد به صورت جديتر حتي با عوامل دعوتكننده اينگونه
اشخاص مسئلهدار نيز برخورد شود تا كسي به خود اجازه
ندهد كه افراد همپيمان با دشمنان قسم خورده ملت را به
هر بهانهاي به كشور دعوت كند»...
-----------------------------------------

اعتراض مديران مسئول
نشريات دانشجويي

اعتراض مديران مسئول  80نشريه دانشجويي به وزارت
علوم مبني بر دعوت ازهادي خانيكي يكي از فعاالن فتنه
در مراسم افتتاحيه همايش نشريات دانشجويي منجر به
تعويض اين سخنران در اين مراسم شد.
-----------------------------------------

ديدار رئيس پيامنور
با آيتاهلل مكارم

رئيس دانشگاه پيامنور در ديدار با آيتاهلل مكارم شيرازي
با بيان اينكهدانشگاه پيام نور مولود انقالب اسالمي است،
اظهار كرد :اين دانشگاه در سال  1367با  5هزار دانشجو
فعاليت خود را آغاز كرد و در حال حاضر داراي  850هزار
دانش��جوي در حال تحصيل و  700هزار فارغالتحصيل
است. وي افزود :پيام نور در سه مقطع كارشناسي تا دكترا
به پذيرش دانش��جو ميپردازد و در حال حاضر 14هزار
نفر نيروي انساني كه  3800نفر از آنها عضو هيئت علمي
هستند در دانشگاه مشغول به كارندضمن اينكه 10درصد
اعضاي هيئت علمي هم از ميان روحانيون هس��تند و با
توجه به تنوع رشتهها ،اينآمار بينظير است.
ابوالفضل فراهاني با بيان اينكه ارائه خدمات آموزش��ي
به اقشار كم درآمد در  500ش��عبه ايندانشگاه يكي از
مزاياي آن به ش��مار ميرود ،عنوان داش��ت :اين شعب
بيش��تر در مناطق محروم احداثش��دهاند. وي ادامه
داد :سياست بوميگزيني دانشگاه پيام نور به ويژه براي
دختران سبب سالمت بيشتر درميان دانشجويان شده
و تحصيل آنها در كنار خانواده باعث شده است مشكالت
اخالقي و دانشجوييدر دانشگاه پيام نور در حداقل باشد؛
در حال حاضر  65درصد دانشجويان پيام نور را دختران
تشكيلميدهند كه سياست بوميگزيني در مورد آنها
تأثير خوبي داشته است.
-----------------------------------------

توليد سوخت موشك
با روش ابداعي

رضا طاهرزاده موس��ويان ،مجري طرح توليد س��وخت
موش��ك ترميتها را آغازگر واكنشهاي شيميايي در
سوخت جامد موشكها دانست و گفت :سوخت موشك
در ابتدا خيلي زود فعال نميشود و نياز است تا با استفاده
از كاتاليزورهاي احتراقي فعالسازي سوخت انجام شود
كه به اي��ن واكنشها ترميت آغازگره��اي واكنشهاي
شيميايي گفته ميشود .وي با بيان اينكه شدت و كيفيت
آغازگرها بر «برد» و سرعت موشك تاثيرگذار است ،ادامه
داد :با اجراي تحقيقاتي موفق به توليد نانو پودر آلومينيوم
و منيزيم آلياژي از آلومينيوم و منيزيم شديم كه از آن
براي توليد ترميت استفاده كرديم.

 جوان

ارتباط صنعت و دانشگاه ،يكي از شرايطي است كه اگر
محقق شود ،ما به اس��تقالل اقتصادي ميرسيم .چرا ما
بايد بنشينيم كه ديگري در اروپا ،يا در يك گوشه ديگر
دنيا تحقيقي بكند و ما از او ي��اد بگيريم؟! مگر ما كمتر
از آنها هس��تيم؟! مگر ما كمتر ميفهمي��م؟! پس بايد
تحقيقات كنند ،ابتكار كنند ،توليد را جلو ببرند ،صنعت
را جلو ببرند ،توليد را از لحاظ كيفيت و كميت باال ببرند.
اين هم به يك شرط؛ ابتكار داشتن و نوآوري.
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بيس�ت و هفتمي�ن نمايش�گاه بينالملل�ي
كت�اب ته�ران در ش�رايطي كار خ�ود را
آغ�از ميكند كه مش�كالت ناش�ي از قيمت
سرسامآور كتاب همچنان گريبانگير ناشران
و همينط�ور مصرفكنندگان كتاب اس�ت.

پي خواهيم برد.
اما قيمت باالي كتاب تنها ناشي از افزايش قيمت
كاغذ نيست .بسياري از قيمتهاي تعيينشده
براي كتاب ،ناشي از عدمنظارت بر قيمتگذاري
كتاب اس��ت .براي مثال ،كتابي  800صفحهاي
كه قيمت روي جلد آن 28هزار تومان اس��ت را
در نظر بگيريد .اگر هزين ه چاپ هر صفحه كتاب
با كاغذ تحرير – كه دست باال  8تومان است -را
به حقالتحرير نويسنده ،يعني 10درصد قيمت
پشت جلد كتاب20 ،درصد قيمت پشت جلد به
عنوان سود فروشنده و بهطور متوسط 20درصد
سود ناش��ر اضافه كنيم و هزينههاي حملونقل
و ...را هم لحاظ كنيم ،با يك محاسب ه سر انگشتي
قيمت كتاب حداكثر 14هزار تومان خواهد شد؛
14هزار تومان كجا و 28هزار تومان كجا!
در كنار اين ،ناشران كمك آموزشي و دانشگاهي
هم هس��تند كه از فروش رفتن كتابهايش��ان
مطمئنند و ترسي از قيمتگذاريهاي عجيب
و غريب بر كتابهايشان ندارند! دانشآموزان و
دانش��جويان مجبورند كتب دانشگاهي و كمك
آموزش��ي را خريداري كنند و در غياب هر گونه
نظارتي بر اين ناشران ،فش��ارهاي مالي ناشي از
خانواده آنان وارد ميشود.

خريد كتاب به خود و
در كن��ار گران��ي عجي��ب و غري��ب كت��اب،
عدمتخصيص ،توزيع و مديريت درست يارانه نيز
گرهكور كتاب را پيچيدهتر كرده است .از سويي
ميزان يارانه تخصيصي ب��ه مصرفكننده براي
خريد كتاب نسبت به نرخ افزايش قيمت كتاب،

اولين مس��ئلهاي كه به عنوان علت اين افزايش
قيمت ميتوان بر آن انگشت گذاشت ،حذف ياران ه
كاغذ و عدممديريت درست آن در سالهاي اخير
بوده است؛ طرحي كه از سال  86به مرحل ه اجرا
يارانه كاغذ به
درآمد و طبق آن تصميم گرفته شد 
جاي آنكه در اختيار ناشر قرار گيرد ،مستقيماً و
در قالب بنهاي كتاب به مصرفكننده داده شود
تا سهم كتاب در سبد مصرف خانوار كاهش نيابد؛
يعني بهجاي آنكه ناشر براي كاغذ يارانه بگيرد و
كتاب ارزان قيمت توليد كند ،يارانه به صورت بن
كتاب در اختيار مصرفكننده قرار گيرد.
اكنون و پس از گذشت هفت سال از اجراي اين
طرح ،ياران ه كاغذ اگرچه قطع شده است و قيمت
كتاب سر به آسمان كشيده است ،اعطاي يارانه
كتاب به مصرفكننده در وضعيت نامعلومي به
سر ميبرد.
حذف ياران ه كاغذ ،منجر به افزايش قيمت كاغذ
از بندي  5تا 7هزار تومان در بازار به بندي  25تا
30هزار تومان شد و اين خود به چند برابر شدن
قيمت كتاب انجاميد .اگر به اين افزايش قيمت،
تورمهاي پيدرپي چند سال اخير – كه قيمت
هر بند كاغذ را به 84هزار تومان رس��اند– را هم
اضافه كنيم ،به نرخ نجومي گرانش��دن كتاب
نقد

اميرحسين حسيني

ح�ذف ياران� ه كاغ�ذ ،منجر به
افزاي�ش قيمت كاغ�ذ از بندي
 5تا 7ه�زار تومان در ب�ازار به
بندي  25تا 30هزار تومان ش�د
و اين خود به چند برابر ش�دن
قيمت كت�اب انجامي�د .اگر به
اين افزايش قيم�ت ،تورمهاي
پيدرپي چند س�ال اخير را هم
اضاف�ه كني�م ،به ن�رخ نجومي
گرانشدن كتاب پي خواهيم برد
رقم ناچيزي است و از سوي ديگر ،همان يارانه نيز
به شكل درستي توزيع نميشود.
يك دانش��جو اگر در هر ترم بهطور متوسط 18
واحد درس داش��ته باش��د و براي هر سه واحد
نياز به خريد يك كتاب داش��ته باش��د ،در يك
س��ال تحصيلي نياز به  12كتاب خواهد داشت؛
كتابهايي كه قيمت هر كدام به سختي كمتر از
 15هزار تومان ميشود؛ يعني دست پايين و بدون
درنظر گرفتن ساير مخارج ،يك دانشجو در طول
يك سال تحصيلي  180هزار تومان هزينه بابت
كتاب ميپردازد .اگر رشتههاي فني و مهندسي
و پزشكي را در نظر بگيريم ،اين نياز بسيار بيشتر
از اين مبالغ است ،در رش��ته مهندسي متوسط

قيمت كتب 20هزار تومان و در رش��ته پزشكي
بيش از 30هزار تومان اس��ت و متأس��فانه اين
تخمين فقط براي مقطع كارشناس��ي اس��ت و
در مقاطع باالتر وضع بدتر هم ميش��ود .اين در
حالياست كه ميزان بن كتاب دانشجويي از سال
 86تاكنون ،از 20ه��زار تومان به 30هزار تومان
رس��يده اس��ت؛ يعني در حاليكه قيمت كتاب
طي هفت س��ال گذش��ته تقريباً  10برابر شده
اس��ت ،ميزان بن كتاب دانشجويي تنها 10هزار
تومان افزايش يافته كه دردي از كسي دوا نخواهد
كرد! تازه بگذريم از آنكه بنكتاب دانشجويي در
اولين روزهاي ثبتنام تمام ميشود و به بسياري
از دانشجويان نميرسد ،مانند همين امسال!
عالوه بر مبلغ قلي��ل بن كتاب ،بس��ياري از بن
كتابهاي تخصيص داده ش��ده نيز اساس��اً به
دانش��گاهيان و كتابخوانان نميرسد و از طرق
مختلف ،مانند ادارات دولتي و ،...توزيع ميگردد
كه اساس��اً نيازي به بن كتاب ندارن��د و ترجيح
ميدهن��د بنكتاب را ب��ه دالالن ميدان انقالب
بفروشند تا آن را هزين ه خريد كتاب كنند!
نتيجه خيلي ساده اس��ت :مردم و كتابخوانان،
ديگر نميتوانند در حد ني��از خود كتاب بخرند!
طرفه آنكه قشر مس��تضعف اولين گروهي است
كه دستش از كتاب كوتاه ميشود و عطاي خريد
كتاب را به لقايش ميبخش��د؛ در نتيجه قش��ر
مستضعف به لحاظ فرهنگي از قشري كه دستش
به دهانش ميرسد عقبتر خواهد ماند و اين عقب
ماندن ،در طول زمان خود را بازتوليد خواهد كرد
و اين امر منجر به شكاف فرهنگي عظيمي ميان
قشر مس��تضعف و طبق ه برخوردار در درازمدت
خواهد شد .اتفاقي كه براي انقالب اسالمي ايران
– انقالب مستضعفين -چندان خوشايند نيست!
به جز پيامدهاي گراني كتاب براي مصرفكننده،
اين موض��وع تبعاتي هم براي ناش��ر دارد .وقتي
مصرفكننده قدرت خريد كتاب نداشته باشد،
به تبع ناشري كه بقايش وابسته به ميزان چاپ و
فروشش است ،امكاني براي بقا نخواهد داشت و
تنها آن دست از ناشراني قادر به اظهار وجود در
بازار كتاب خواهند بود كه يا دولتياند يا به منابع
مالي مناسبي دسترسي دارند .معني اين موضوع
حذف ناشران مردمي از گردون ه نشر و باقي ماندن
ناشران گردن كلفت دولتي يا سرمايهدار است؛
ناش��راني كه براي تأمين بودج ه خود نيازمند به
پول حاصل از فروش كتابشان نيستند.
مش��كالت و مس��ائلي كه ذكر ش��د ،بخشي از
موضوعات مختلفي است كه ناشي از شيب تند
افزايش قيمت كتاب است و هدف از اين نوشتار
تنها اشارهاي به اين مسائل و مشكالت در آغاز به
كار نمايشگاه كتاب بود.
*كارشناسي ارشد جامعهشناسي جوانان

چهارمين دوره اعتكاف استادان دانش��گاههاي تهران برگزار
ميشود.
هرگونه تبليغات با استفاده از تصاوير كنكوريها ممنوع شد.
اعضاي هيئتعلمي دانش��گاهها ميتوانند مشاور نمايندگان
مجلس شوند.
راهاندازي بورس ايده با  10اختراع در آيندهاي نزديك
برگزاري مراس��م «روز زن» در دانشگاه آزاد با حضور ميرزاده
و فائزه هاشمي
آغاز تدريس متون تحوليافته رشتههاي روانشناسي و علوم
سياسي از مهرماه
راهاندازي شبكه آزمايشگاهي دانشگاههاي كشور
افزايش  10برابري بودجه فرهنگي دانشگاه آزاد
رئيس دانش��گاه يزد :تمايلي به تحصيل دانشجوي غيربومي
در دانشگاه نداريم.
آغاز جلسات انتخاب رئيس دانشگاه تهران از هفته آينده
بيانيه  8انجمن اسالمي دانشجويان :برگزاري جشن اشرافي
همسران وزرا توهين به مردم است.
الزام دانشجويان بورسيه براي فارغ التحصيلي از دانشگاههاي ممتاز
بسيج دانشجويي پيام نور آباده :كوتاه آمدن در مسئله ابوطالبي
يعني ما از انقالب دوم خود پشيمانيم!
برگزاري بيست و نهمين دوره مسابقات قرآن كريم دانشجويان
در كازرون.

زندگي دانشجويي

كتاباستادمطهري

بايد افتخار كني كه در فض��اي غيرديني طاغوت ،حجابت را
رعايت ميكني!
ميگفت« :باي��د افتخار كني كه
در فض��اي غيردين��ي طاغ��وت،
حجاب��ت را رعاي��ت ميكن��ي!»
يك كارتن كتاب «مسئله حجاب»
استاد مطهري را خريد و گذاشت
خان��ه .گف��ت« :حاال باي��د روي
دوستانت هم كار كني».
كتابها را يواش��كي به بعضي از
دوس��تانم دادم تا بخوانند .هشت
نف��ر از همكالس��يهايم تصميم
گرفتند كه حجابش��ان را درست
شهيد موسي كالنتري
كنند! يكيش��ان دخت��ر رئيس
كالنتري بود .مدير فهميد ،صدايم
زد و گفت« :اگر دختر درسخواني نبودي ،همين االن از مدرسه
بيرونت ميكردم».
شمسي كالنتري ،خواهر شهيد موسي كالنتري

دخترانه
گوشههاي دانشگاه

جذب هيئت علمي؛ ضابطه يا رابطه؟

يكي از معضالت جدي در نظام آموزش عالي
كشور ،مس��ئله جذب و بهكارگيري استادان
جديد در گروههاي علمي اس��ت .احتماالً در
نظر عم��وم مردم فرايند رس��يدن ب��ه مدارج
علمي و س��پس عضوي��ت در هيئ��ت علمي
دانشگاهها يكي از عادالنهترين و شفافترين
روندهاي جاري كشور است كه در آن افراد بر
اساس شايس��تگيهاي خود ميتوانند مراتب
ترقي را پشت سر گذاشته و به جايگاه درخور
خويش دست يابند؛ يكي از وجوه احترام ويژه
به دانشگاهيان نيز برخاس��ته از اين نوع نگاه
است .در كمال تأسف بايد گفت آنچه در عمل
مشاهده ميش��ود در نقطه مقابل اين تصوير
قرار دارد .تفاوت بين آنچه بايد باش��د و آنچه
هست از اين واقعيت ناشي ميشود كه خالف
تصور عمومي ،دست يافتن به مدارج علمي با
باالرفتن در مدارج اخالقي همراه نيست .اين
مسئله در زمانهاي كه گرايش به كسب علم و
دانش نه از س��ر عالقه به خود آن كه بيشتر به
واسطه مزايايي است كه عنوانهاي علمي به
همراه دارند ،مس��ئلهاي غريب نيست .عالوه
بر اين در نظام آموزش��ي مدرن ،فرصتي براي
اصالح اخالقي دست نميدهد ،چراكه اخالق
امري شخصي پنداشته ميشود كه در باروري
علمي تأثيري اندك دارد.
درگيريهاي متعدد در گروههاي علمي و ميان
اعضاي هيئت علمي در دانشگاههايي كه چشم
و چراغ دانش در كشور هستند عمق فاجعه را
()1
نمايان ميسازد.
چنين است كه پذيرش دانشجويان در مقطع
دكتري به عرص��ه قومگراي��ي ،قبيلهگرايي،
حزبگرايي ،فاميلبازي و ...تبديل ميش��ود
تا آنجا كه در چارهانديش��ي براي اين معضل،
آزم��ون سراس��ري دكتري ش��كل ميگيرد.
مقاومت استادان محترمي كه براي حفظ شأن
دانشگاه! به طرق مختلف از جمله دادن نمره
صفر به دانشجو در مصاحبه از به نتيجه رسيدن
طرح جلوگيري ميكنند ،سبب افزايش تأثير
نمره آزمون در پذيرش دانش��جو شد؛ اما اين
روند با تغيير دولت و كاه��ش تأثير آزمون (و

احتماال حذف آن) معكوس ش��د و ميرود تا
شرايط به روال سابق بازگردد.
به همين ترتيب در جذب هيئت علمي جديد
در گروههاي آموزشي نيز معضلي مشابه وجود
دارد .اس��تادان محترم گاه��ي جذب اعضاي
جديد را تهدي��دي براي خود و جايگاهش��ان
ميدانن��د و اينجاس��ت ك��ه ب��از قومگرايي،
قبيلهگراي��ي ،فاميلب��ازي و حزبگرايي رخ
مينمايد.
كامران دانشجو وزير علوم دولت دهم در زمان
مسئوليت خود بارها به اين مسئله اشاره كرد
و از گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف
به عن��وان يكي از گروههايي كه سالهاس��ت

فريدون ،پسر عموي رئيس محترمجمهور به
عنوان مس��ئول هيئت جذب وزارت علوم اگر
با نيات خاصي صورت نگرفته باشد ،دستكم
نشاني از بدسليقگي و بيتدبيري است.
اما آيا اين معضل راهحلي دارد؟ راهحل نهايي
مس��ئله چيس��ت؟ با توجه به تجارب س��اير
كشورها و نيز اقداماتي كه دو نمونه از آنها ذكر
شد ،راههايي براي بهبود وضعيت موجود وجود
دارد .البته در سيستمهاي انسانمحور صحبت
از پاس��خ نهايي يا بهترين راهحل كمي دشوار
اس��ت ،چراكه ماهيت پوياي مسائل ميتواند
افقهاي تازه و چالشهاي جديدي را به وجود
آورد .به نظر ميآيد طراحي ساختارهايي كه

تنها با دو عضو هيئ��ت علمي فعاليت ميكند
و فرد جديدي را به مجموعه دو نفري خود راه
نميدهند ،ياد كرده است.
وزارت علوم در دولت ده��م با تغيير آئيننامه
جذب اعض��اي هيئت علم��ي و مخير كردن
دانش��گاهها در انتخاب اعض��اي هيئت علمي
جديد از ميان گزينههاي واجد شرايط معرفي
ش��ده از طرف هيئت مركزي جذب ،س��عي
كرد تأثي��رات مخرب اين معض��ل را بر آينده
دانشگاهها كاهش دهد؛ اما ظاهرا ً تنها مسئله
زمان در مي��ان خواهد بود تا رون��د جديد در
دولت جديد به شرايط سابق بازگردانده شود.
در حال حاض��ر ،انتصاب دكتر عبدالحس��ين

افراد را به سمت انتخابهاي شايسته هدايت
كند و متكي به حضور افراد نباش��د (چراكه با
تغيير افراد كاركرد سيس��تم تغيير ميكند)
راهحل مطلوب مسئله است.
مهمترين مس��ئلهاي كه باي��د در نظر گرفته
شود چرايي بروز اين رفتارهاست .نيك روشن
اس��ت كه گرفتن دانش��جوي دكترياي كه
از نظر قومي ،خانوادگي ،سياس��ي و ...به يك
استاد نزديكتر است از دانش��جويي كه فاقد
اين ويژگيهاس��ت ،براي آن استاد مطلوبتر
است .به همينسان در پذيرش هيئت علمي،
با توجه به اينكه افزوده شدن يك عضو جديد
با كاه��ش منافع ديگ��ر اعضا همراه اس��ت،

مقاومتهايي پديد ميآي��د و در صورتي كه
گريزي از جذب عضو جديد نباشد ،عضوي كه
همگوني بيشتري با گروه دارد ،حتي در صورت
عدمصالحيت و شايستگي در مقايسه با ساير
داوطلبان از شانس بيشتري براي پذيرش در
گروه برخوردار است.
با توجه به آنچه بيان شد ،دو گونه راهحل كلي
رخ مينمايد؛ گونه اول از راهحلها ،راهحلهايي
هستند كه با توجه به منافع اعضاي گروههاي
علمي در پذيرش دانشجو و عضو هيئت علمي
جديد ،به دنبال كاهش اين اثرگذاري بوده و به
سمت حذف اختيارات آنها ميروند؛ چنان كه
در راهكارهاي در پيش گرفته شده در دولت
دهم نمود مييابد .گون��ه ديگري از راهحلها،
راهحلهايي هس��تند كه به تغيير در ساختار
منافع بازيگران در مس��ئله (در اينجا اعضاي
هيئت علمي گروههاي آموزشي) ميپردازند
به گونهاي كه منافع بازيگران با منافع سيستم
(در اينجا نظام آموزش عالي) كه همانا پذيرش
و جذب شايس��تهترينها به عنوان دانشجو و
هيئت علمي است همسو شود.
تجرب��ه دانش��گاههاي امري��كا ب��ه عن��وان
دانشگاههاي س��رآمد در توليد علم (متناسب
با نياز خودشان) نشان ميدهد ،رفتن به سمت
دانشگاههاي خصوصي و غيردولتي كه براي بقا
نيازمند رقابت براي جذب بهترينها هستند
ميتواند راهگشا باشد.
پينوشت:
 -1تنه��ا به عنوان ي��ك نمونه؛ دكت��ر زائري
عضو هيئت علمي دانش��كده علوم اجتماعي
دانشگاه تهران ميگويد :خوب است بدانيد در
دانشكده علوم اجتماعي براي مباحث خيلي
كماهميتتر از اس��تخدام يك عضو جديد آن
هم در گ��روه جامعهشناس��ي اصطالحاً خون
به پا ميش��ود ...خوب است به ش��رح ماوقع
مناقشات سالهاي اخير گروه جامعهشناسي
و آنچه بر مدير گروه معظ��م و باكفايت قبلي
آن اس��تاد ارجمند جناب آقاي دكتر حسين
كچوئيان رفت و به خانهنشينياش منجر شد،
توجه كنيد.

مرضيه رافع
ترم دو دانش��گاه بوديم و هنوز خوب همديگر را نميشناختيم.
دختري هميشه رديف اول مينشست و درسها را ضبط ميكرد.
جزوه نمينوشت اما حواسش شش دانگ سر كالس بود .يك روز
با جعبه بزرگ شيريني ناپلئوني و نيشباز وارد كالس شد .با يكي
از بچههاي سال بااليي ازدواج كرده بود .ديده بود پسر خوبي است
و ظاهر خوبي دارد ،به دلش نشسته بود .از شوخيهاي آن روز ،يخ
بينمان شكست .ميآمد رديف سوم كنار من مينشست.
بعد از عقدش��ان س��ر كالسها به خواب ميرفت .اما هنوز همه
را ضبط ميكرد .ميگفت ميروم خانه گ��وش ميكنم .اما مگر
ميرفت خانه؟ معدل  18و نيمترم دو تبديل شد به  .15فهميده
بود همس��رش بددل و عصبي اس��ت اما كس��ي حرفش را باور
نميكرد .ما هم باورمان نميشد.
بهار رسيد و ترم چهار بوديم .مريم الغر و نحيف و شكننده شده
بود .نميشد با او شوخي كرد .طاقت حرف را نداشت .ديگر تعريف
نميكرد .از بديها حتي نميگفت .سكوت مطلق .بهار بود اما از
زمستان ،سردتر .خانوادهاش به دنبال خريد جهيزيه بودند و مريم
خودش را سپرده بود به باد ،پر شده بود ،استقامت نداشت.
همسرش اجازه نميداد سر خيلي از كالسها بيايد .شماره مادر
مريم را پيدا كرديم .يواشكي و دور از چش��م مريم به خانهشان
رفتيم .از تغييرات مريم گفتيم .گفتيم ك��ه نگرانيم .گفتيم كه
دارد آب ميش��ود ،ميبينيد؟ مادرش گفت :از بس همسرش را
دوست دارد به اين روز افتاده؛ عروس��ي كنند حال هر دويشان
خوب ميشود .ما باورمان نميش��د چيزي كه ميشنيديم .مگر
ميشود؟ هر چه گفتيم داريد اشتباه ميكنيد و مريم از چيزهاي
ديگر ناراحت اس��ت ،به خرج مادر نرفت .باور نكرد .گفت :ايشاال
شماها هم هرچي زودتر عروس شيد!
ما ساكت شديم .ظرف چند س��اعت به همان سكوتي كه مريم
رسيده بود ،رسيديم .حرف و استدالل فايده نداشت .گاهي انگار
تا چشمها نبينند فايده ندارد .گوش از كار ميافتد!
ترم هفت بوديم كه مريم تصميم گرفت جدا شود .زمستان بود.
خيابانها لباس سفيد برف پوشيده بودند .لباس مريم سفيد نبود.
بار پنجمي بود كه چش��مهايش از ضربه مشت همسرش كبود
ميشد .ديگر گريه نميكرد .كالس درس تشكيل شده بود و ما
نرفته بوديم .كالس درس آن روزمان ،دادگاه خانواده بود .درسي
سنگين و سخت...
مشكل اين بود كه مريم فقط ظاهر خوب پسر را ديده بود و اسير
پرستيژ شده بود.

