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كالم رهبر

گفت وگو

حرف استاد

توگو با «جوان»:
طاهره هميز استاد و مشاور دانشگاه در گف 

اولين قدم انحراف دانشجويان كنارهگيري از خانواده است
متأسفانه دانش�جويان با توجه به
منش و روش همكالسيهايش�ان،
آنه�ا را ب�راي ازدواج انتخ�اب
ميكنند .در صورتي كه همكالسي
آنها همس�ن خودشان اس�ت و در
ب�دو زندگ�ي زوجه�اي همس�ن،
دچار مشكالت هس�تند .حضرت
عل�ي(ع) ميفرماين�د شايس�ته
اس�ت در انتخاب همس�ر ،خانمها
م�ردي را انتخ�اب كنند كه س�ه
ويژگ�ي داش�ته باش�د .1 :دانش و
آگاهي بيشتري نسبت به خودشان
داشته باش�د .2 .قد بلندتر باشند.
 .3س�ن بيش�تري داش�ته باشند

پايه علم بر فلسفه است

يكي از آقايان راجع به مسئله توليد فكر مطلب بسيار
مهمي گفتند؛ كام ً
ال درست است .پاي ه علم هم بر فلسفه
است؛ فلس��فه نباش��د ،علم وجود ندارد .اگر استنتاج
فلسفي نباشد ،اص ً
ال علم ميش��ود بيمعنا .توليد فكر
خيلي مهم است .البته توليد فكر از توليد علم دشوارتر
است .متفكرين و نخبگان فكري در معرض آسيبهايي
هستند كه نخبگان علمي كمتر در معرض آن آسيبها
قرار ميگيرند.
راجع به تاريخ انديش��ه عقلي هم كارهايي دارد انجام
ميگيرد .اينكه گفتند كاري انجام نگرفته ،چرا ،در اين
زمينه كارهايي دارد انجام ميگيرد .خب ،فلسفه مال
ماست؛ مهد فلسفه ،كشور ماست .آنچه كه در كشور ما
به نام فلس��فه وجود دارد ،به عنوان فلسفه و به معناي
فلسفه بس��يار نزديكتر اس��ت تا آنچه كه در اختيار
غربيهاست ،كه امروز فلس��ف ه آنها سر و صدايش دنيا
را پر كرد .خب ،كار كنند .حوزههاي ما مركز فلس��فه
اس��ت؛ پرورشيافتگان حوزهها ،اساتيد بزرگ فلسفه
هستند؛ در دانشگاهها هم خوشبختانه اين معنا رسوخ
پيدا كرده؛ بنابراين در زمين ه توليد فكر  -كه منبعث از
نگاه فلسفي است -بايد كار شود.
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تريبوندانشجويي
دانشگاه جندي شاپور اهواز
تبديل به بنگاه اقتصادي شده است

دمهدي درخشانمهر
محم 
دانش��گاه علوم پزش��كي جنديش��اپور اهواز يكي از
قديميترين دانش��گاههاي جهان و ب��ا قدمت بيش از
 ۱۷۰۰سال ميباشد و در زمان امپراطوري ساسانيان
تأس��يس گرديد اما متأس��فانه چند س��الي است كه
كيفيت دانش��گاه با توجه به اعتبار تخصيص يافته به
آن سير نزولي داشته و كميت بر كيفيت ترجيح داده
شده است.
تعداد دانش��جويان آنقدر باال رفته است كه در برخي
از س��اعات در غذاخوري دانش��گاه جا براي نشس��تن
پيدا نميش��ود ،خوابگاههاي پسران آنقدر شلوغ است
كه در يك اتاق  20متري  6نف��ر زندگي ميكنند .در
بيمارستان بهخاطر تعداد باالي دانشجو ،كنار هر بيمار
بيش از  15دانشجو آموزش ميبينند و دروس تخصصي
در يك كالس براي  250دانش��جو ارائه ميش��ود ،در
حالي كه استاندارد يك كالس آموزشي  30الي  40نفر
است؛ همه اين موارد دست به دست هم داده تا كيفيت
آموزش در دانشگاه بهشدت كاهش پيدا كند.
يكي از اصليتري��ن داليل افزايش تعداد دانش��جو در
دانشگاه جنديشاپور اهواز جذب دانشجويان با عناوين
مختلفي همچ��ون دانش��جويان بينالملل��ي و مازاد
بر ظرفيت اس��ت .اين در حالي اس��ت كه بنا بر قانون
پرديسه��اي بينالملل��ي بايد اي��ن پرديسها خارج
از محيط دانش��گاه دولت��ي واقع ش��وند و براي جذب
دانش��جويان خارجي با توجيه ارزآوري احداث شوند
اما متأس��فانه دانشگاهها چون نتوانس��تند دانشجوي
بينالمللي جذب كنند به س��مت جذب دانش��جويان
داخلي با گرفتن مبالغ هنگفت رفتهاند و در حال حاضر
پرديسهاي بينالمللي را هم با پرديس اصلي دانشگاه
ادغام كردهاند كه صدمه زيادي به كيفيت آموزش��ي
وارد كرده است.
از طرف ديگر حداقل  20درصد از ظرفيت صندليهاي
دانشگاه نيز عم ً
ال فروخته ميش��ود .به اين ترتيب كه
ظرفيتها را كاه��ش دادهاند و از ي��ك رتبهاي به بعد
دانشجوياني كه توانايي پرداخت شهريههاي سنگين
دارند ميتوانند وارد دانش��گاه و رشتههاي برتر شوند
كه اين موضوع هم خود موجب شده تا دانشگاه بدون
حساب و كتاب دانشجو جذب كند تا بتواند يك منبع
درآمد جديد داشته باشد.
مطمئناً به دانشجويان بينالمللي يا دانشجوياني كه از
يك رتبهاي به بعد با دادن شهريه وارد دانشگاه ميشوند
ايرادي وارد نيست و هر آنچه كه مطرح ميشود صرفاً
براي باال رفتن كيفيت دانشگاه اس��ت .متأسفانه اين
رون��د پولي كردن علم و دانش باعث ش��ده اس��ت كه
دانش��گاه از يك محيط علمي كه بايد بابت توليد علم
درآمد داشته باشد به يك بنگاه اقتصادي تبديل شود
كه با فروختن صندلي درآمد كسب ميكند .از طرفي
همين رويه اشتباه باعث ميشود دانشجويان نيز فقط با
ديدگاه اقتصادي به مسئله آموزش و دانشگاه نگاه كنند
و اينگونه حس��اب كتاب كنند كه اگ��ر در حال حاضر
چند ميليون تومان بهعنوان شهريه در هر ترم پرداخت
ميكنند بعد از دانشآموختگي در چند سال ميتوانند
اين مبلغ را جبران كنند و به سوددهي برسند.
از طرف ديگر اگر بخواهيم ايدئولوژيك هم به مس��ئله
نگاه كنيم چنين سيستم دانشگاهي نميتواند به تعبير
حضرت امام (ره) انسانساز باشد چراكه در ديد دانشگاه
و دانشجو اين نگاه اقتصادي اس��ت كه پررنگ شده و
مسائل اين چنين اهميتي ندارند.
*دبير انجمن اسالمي دانشجويان
علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
*

عارفه شاهاني

خانم طاهره هميز ،استاد و مشاور دانشگاه،
فارغالتحصيل رش�ته فقه و حقوق اس�ت و
سالهاست در حوزة خانواده و مسائل تربيتي
مشغول مطالعه و پژوهش است .طاهره هميز
كتابي با نام «قرار» درباره مسائل و مشكالت
دختران دانش�جو نيز نگاش�ته اس�ت .وي
مهمترين عوامل مش�كالت دانشجويان را
دوري از فضاي خان�واده و معنوي�ت و عدم
آشنايي با س�از و كارهاي مش�اوره ميداند.
براي پاس�خ به س�ؤاالتي با محور مشكالت
دانش�جويان دخت�ر در دانش�گا هها ب�ه
گفتوگو با اين اس�تاد دانش�گاه نشستيم.

محور گفتوگويي كه در خدمت ش�ما
هستيم بررسي معضالت دانشجويان
دختر در دانشگاههاست .در تجربيات
مشاورهاي كه داشتيدبيشترين مراجعه
دانش�جويان دختر بابت چه مس�ائلي
است؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد رده سني و سالهاي
تحصيل و م��كان تحصيل دانش��جو را در نظر
بگيريم.
مث ً
ال دانشجوياني كه تازه وارد دانشگاه شدهاند و
در سن  18و  19سالگي هستند و سالهاي اول
ورودشان به دانشگاه اس��ت ،با دانشجوياني كه
فارغالتحصيل ميشوند خيلي فرق دارند.
دانش��جوياني كه فارغالتحصيل ميشوند ،اگر
در شهرهاي گوناگون و شهري متفاوت از مبدأ
سكونتشان باشند و در شهر ديگري بخواهند
ادامه تحصيل بدهند دچار مش��كالت محيط
جديد هس��تند ،اينان تا بخواهن��د اين تغيير
مكان را براي خودش��ان هضم كنند يك سالي
طول ميكش��د .ما ديديم تالطمه��اي روحي
دختران دانشجو در سال اول خيلي بيشتر است.
اولين دغدغه اين دانشجويان دوري از خانواده
اس��ت و دوري از انس محيط خانواده .از سوي
خانواده خدم��ات زيادي به آنها داده ميش��ده
است .پذيراييهاي شخصي و ساماندهي اينها
به گونهاي بوده است كه فراغت بيشتري براي
درس خواندن داشتند .كساني كه به شهرهاي
ديگر براي تحصيل ميروند بخشي از وقت آنها
بايد براي نظافت لوازم ،نظافت اتاق ،تهيه غذا در
روزهاي تعطيلي سلف و ...صرف شود.
اين مسائل مقداري از مشغوليتهاي جسماني و
فكري براي آنها ميآورد .اينكه از فضاي دلنشين
نزد پدر و مادر جدا شدهاند ،براي آنها فشار روحي
بااليي ميآورد .دانش��گاهها س��عي ميكنند با
وروديهاي جديد طرحهايي را داش��ته باشند.
در برخي از دانش��گاهها كه افراد فكوري دارند،
اردوهاي  3 ،2روزه ابتداي ورود دانشجو دارند و
قوانين دانشگاه را براي آنها ميگويند كه جمع
جديد با قوانين جديد آشنا شوند .اين يك مقدار
روحيه آنها را تعديل ميكند .پس انس با خانواده
و دوري از خانواده مسئله مهمي است.
ش�ما براي دانش�جوياني كه از شهر و
خانواده خود دور هستند ،براي اينكه
دچار رنجش روحي نش�وند توصيهاي
داريد؟
ما همواره توصيه ميكنيم با برنامههاي معارفي
دانش��گاه انس بگيرند .مث ً
ال ش��بهاي جمعه
دانشجويان را به دعاي كميل ببرند .فيلمهاي
علمي براي دانش��جويان بگذارند .دانشجويان
انس و الفتي با هم پيدا كنند .در خوابگاه گروهي
كه هماتاقي هستند همه سال اولي و جديدالورود
باشند و دو دانشجوي دانا س��ال بااليي به آنها
اضافه شود و چگونگي رفتار در محيط جديد را
به اين دانشجويان آموزش دهند :چگونه براي
مطالعه برنامهري��زي كنند ،ب��راي آمادگي در
امتحانات ميانترم و پايانترم و...
البته ما شاهد هستيم كه دانشجويان سال بااليي
زمانشان را كمتر صرف اين كار ميكنند و تصور
ميكنند كه وقتشان تلف ميشود و به سختي
اي��ن كار را ميپذيرند ،مگر آنهاي��ي كه از نظر

روحيه و عاطفه با دانشجويان جديدالورود انسي
داشته باشند و دلشان براي آنها بتپد و به ياد سال
اول خودشان باش��ند و بخواهند جبران كنند.
اينها ميتوانند براي دانش��جويان جديدالورود
وقت بگذارند و مناسبات جديد دانشگاه را براي
آنان توضيح دهند.
مسائل دانشجويان جديدالورود كه در
شهر خودش�ان قبول شدند چيست؟
چه امري براي آنها ميتواند مسئلهساز
باشد؟
دانشجويان سال اولي كه در شهر خودشان قبول
شدند كمتر دچار چنين فشاري ميشوند .آنها
بيشتر ،دغدغه درسشان را دارند .اتفاقي براي
آنها نيفتاده به غير از اينكه درسشان به شدت
براي آنها سبك شده است.
ما ميبيني��م كه در س��ال پيشدانش��گاهي،
دانشآموزان روزي  14ساعت درس ميخوانند
كه رتبههاي باالت��ري در كنك��ور بياورند ولي
در دانشگاه اينگونه نيس��ت و كم شدن ساعات
مطالعه وقت آنها را ره��ا ميكند و ما ميبينيم
اين گروه��ي كه وق��ت آزادتري دارن��د ،دچار
آسيبهايي ميشوند.
براي اينها هم توصيهاي داريم .توصيه ميكنيم
اس��اتيد كارهاي تحقيق پيش��نهادي به اينها
بدهند ،كه هم وقت بچهها را پاسخگو باشند و
هم سطح علمي دانشجويان باالتر برود.
مسئله دانشجويان سال بااليي دور از
خانواده چيست؟
دانشجويان س��ال بااليي كه در شهرهاي ديگر
به جز مبدأ سكونتش��ان تحصيل ميكنند و
از خانواده دور هس��تند ،وقتي به ش��هر جديد
وارد شده به ش��هر جديد انس گرفته و به ديدار
خانوادهه��اي خ��ود نميروند .اين ام��ر باعث
اخت�لاالت ش��خصيتي ميش��ود .مخصوصاً
دانشجوياني كه وارد تهران ميشوند ،اين آسيب
برايشان بيشتر است .چون در شهر خودشان
تحت نظارت خانواده ،فاميل و محله ميباشند.
وقتي وارد تهران ميشوند ،دچار جوزدگي در اين
شهر پر رمز و راز ميشوند و متأسفانه هويتشان
را تغيير ميدهند.

م�ا ميبيني�م ك�ه در س�ال
پيشدانش�گاهي ،دانشآم�وزان
روزي  14س�اعت درس ميخوانند
كه رتبهه�اي باالت�ري در كنكور
بياورند ولي در دانش�گاه اينگونه
نيس�ت و ما ميبينيم اين گروهي
كه وق�ت آزادت�ري دارن�د ،دچار
آس�يبهايي ميش�وند  .توصي�ه
ميكنيم اس�اتيد كارهاي تحقيق
پيشنهادي به اينها بدهند ،كه هم
وقت بچهها را پاسخگو باشند و هم
سطح علمي دانشجويان باالتر برود

احساس ميكنند ممكن اس��ت مورد تمسخر
قرار بگيرند .برداشت آنها از رفتار در شهر بزرگ
تهران ،خيلي براي اينها اختالل بهوجود ميآورد.
اولين اختالل اين اس��ت كه از خان��واده فاصله
ميگيرن��د و از ارتباط با خانوادهش��ان خجالت
ميكش��ند؛ زيرا لباس��ي كه براي پوشش خود
انتخ��اب كردهاند ب��ا لباس طبيعي پدرش��ان
سازگار نيست و اين آغاز مسائل است و متأسفانه
خانوادهشان به اين پوش��ش آنها نمره مناسبي
نميدهند.
ش�ما چه پيش�نهادي براي كم كردن
فاصل�ه بي�ن اي�ن دانش�جويان و
خانوادههايشان داريد؟
راه ح��ل ما اي��ن اس��ت كه ب��ه اي��ن عزيزان
آموزشهاي��ي داده ش��ود ك��ه در مالق��ات با
خانوادهشان ،سطح خانواده را با سطح خودشان
همزمان باال بياورند .اين امر در نگاه به آينده و در
ازدواجشان مؤثر است.
اينها به جاي آنكه از خانوادههايش��ان فاصله
بگيرند بايد طوري رفتار كنند كه با خانوادهشان
همس��ان باش��ند .زيرا در آينده وقتي اين فرد
بخواهد ازدواج كند خانواده همسرش با خانواده
خودش مطابقت ندارند و دچار يكسري مشكالت
ميشوند.
در ابت��داي ام��ر ازدواج ه��م نميتوانن��د ب��ه
خانوادهش��ان اجازه دهند كه در ازدواجش��ان
دخالت كنند و متأسفانه ارتباطشان با خواستگار
تبديل ميشود به ارتباط دو نامحرم و يك رابطه
مدت دار كه اين رابطه برايش��ان خيلي ضرر
دارد .بايس��تي اينها آسيبشناسي شود و بايد
براي دانش��جويان طرح و برنامه ريخته ش��ود
كه دچار اين آسيبها نشوند .دانشجوياني كه
داراي توان ذهني باال هس��تند و مغز متفكر ما
و ذخيرههاي مملكت هس��تند نبايد دچار اين
آس��يبها ش��وند .به قول مقام معظم رهبري:
بازوي پرتوان و فكرهاي خالق اينها را ما احتياج
داريم .و متأسفانه با مثل غلط« :خواهي نشوي
رسوا همرنگ جماعت شو» اين عزيزان جماعت
پايين محيط خودشان را انتخاب ميكنند و نه
جماعت واال .بنابراين دچار افت اخالقي و يك
سري آسيبها ميشوند و دليل اين مشكالت
گرفتگي دل پدر و مادر از آنهاست.
وقتي دل پدر و مادر از آنها بگيرد و به اصطالح
عاق والدين شوند ،بسياري از مشكالت براي آنها
پيش ميآيد.
چگونه دانشجوياني كه در شهر ديگر
مش�غول تحصيل هس�تند ميتوانند
ارتباطشان با والدين را حفظ و مديريت
كنند؟
ابتدا دانشگاهها بايد در نشريات داخلي دانشگاه
درباره اين مسئله به دانشجويان آموزشهايي
بدهند.
م��ا مش��اوران هنگام��ي كه ب��ه دانش��جويان
مراجعهكننده درباره جلب نظ��ر والدين تذكر
ميدهيم ،آنها ف��وري توصيههاي م��ا را انجام
ميدهند.
بايد دانشجويان بدانند كه :چگونه تلفن بزنند،
چگونه با آنه��ا صحبت كنند و ب��ه آنها محبت

كنند ،چگونه والدين را در جريان زندگيش��ان
قرار دهند تا دل والدينشان آرام باشد و دعاي
والدين همواره پش��ت سر آنها باش��د .اين يك
گنجينه است كه ما به دانشجويان بگوييم كه ،با
دعاي پدر و مادر روز به روز تعالي پيدا ميكنند.
هم از نظر علمي و هم ازنظ��ر اجتماعي و هم از
نظر موقعيتهاي آينده شخصيتيش��ان ،زيرا
دانشجويان قرار اس��ت در آينده در بخشهاي
سياسي و اجتماعي كالن مديران مملكت بشوند.
ما بايد براي اين دانشجويان خيلي سرمايهگذاري
كنيم .محيط آنها را آسيبشناسي كنيم تا بدانيم
آنها در معرض چه آسيبهايي هستند.
از مشكالت ديگر دانشجويان دختر در
دانشگاهها بگوييد مخصوص ًا افرادي كه
در شهرهايي غير از شهرهاي خودشان
درس ميخوانند؟
يكي ديگر از مشكالت پيچيده دختران دانشجو
اين اس��ت كه وقتي م��ورد خواس��تگاري قرار
ميگيرند ،نميتوانند مديريت كنند.
يك بحث بس��يار دقيق كه در اين رابطه داريم
آموزشه��اي كارب��ردي به پس��ران و دختران
دانشجو اس��ت؛ كه انتخاب اصلح داشته باشند.
متأسفانه دانش��جويان با توجه به منش و روش
همكالسيهايشان ،آنها را براي ازدواج انتخاب
ميكنند .در صورتي كه همكالسي آنها همسن
خودش��ان اس��ت و در ب��دو زندگ��ي زوجهاي
همسن ،دچار مش��كالت هستند .حضرت علي
(ع) ميفرمايند شايسته است در انتخاب همسر،
خانمها مردي را انتخاب كنند كه س��ه ويژگي
داشته باشد .1 :دانش و آگاهي بيشتري نسبت
به خودشان داشته باشد .2 .قد بلندتر باشند.3 .
سن بيشتري داشته باشند.
ما بايد درك كنيم كه حضرت علي چقدر دقيق
اين نكته را فرمودند .چون در اين حالت خانمها
در ورود به زندگيش��ان از مديريت همسرشان
بهره ميگيرند.
يكي ديگر از آسيبهاي دختراني كه نميتوانند
خواستگاري را مديريت كنند اين است ،ايشان
بايد به سرعت خانوادهشان را در ازدواج دخيل
كنند و از نظرات كارشناس��ان اس��تفاده كنند.
اين دختران متأسفانه فكر ميكنند كه دوست
هماتاقيشان ميتواند به اينها كمك كند و بعضاً
هماتاقيش��ان راهكاري كه به آنها ميدهد آنها
را دچار يك سري مشكالت ميكند .متأسفانه
شاهد هس��تيم كه اين دانش��جويان دچار يك
سري مشكالت اخالقي ميشوند و احساس گناه
آنها را رنج ميدهد .عدهاي نااميد از رحمت خدا
ميش��وند ،يك عده حالت انزوا پيدا ميكنند و
فكر ميكنند با منزوي شدن ادامه زندگي خوبي
دارند .اينها همه خطراتي است كه دختران ما را
تهديد ميكند.
آنهايي كه در شهر مبدأشان تحصيل ميكنند،
آنها راحتتر خانوادهش��ان را درگير ميكنند.
خانواده به ط��ور منظم و در ش��بانهروز متعدد
دخترش��ان را ميبينند و متوجه تغيير رفتار او
ميشوند .طبيعتاً اگر دختر با خانوادهاش تعامل
خوبي داشته باشد ،والدين چون راهنمايان امين
وي را كمك ميكنند.
پيش�گيري از اي�ن آس�يبها چگونه
است؟
تمام اين آسيبها را ميتوانيم پيشگيري كنيم.
قبل از ورود به دانشگاه در يك دوره كوتاه مدت،
در چند جلسه اطالعات مكفي به دانشجويان
بدهيم .دانش��جويان ،بچهه��اي فرهيخته ما
هستند بايد به آنها آموزشهاي كوتاه و عميقي
دهيم درباره اينكه چگونه زمانشان را مديريت
كنند و البته چگونه ارتباطهايشان را مديريت
كنند .حتي در يك دانشگاهي ما شش جلسه
آموزش انتخاب همسر كالس گذاشتيم و بعد از
آن ارتباط دوستي بين دختران و پسران بسيار
كاهش يافت و كالسها مؤثر ب��ود .در فضاي
شخصي هم به دانش��جويان توصيه ميكنيم
براي جلوگيري از آسيب اين معضالت ،بخش
عبادي خود را قويتر كنند .مخصوصاً وقتي كه
نمازشان را اول وقت بخوانند ،خود نماز اينها را
مديريت ميكند و مانع بسياري از ناهنجاريها
ميشود.

انتقاد ،باعث بازنشستگي
اجباريام شد

مس��ئوالن دانش��گاه انتقادهايم را
برنتابيدند و چون گرايشهاي خاص
سياسي داشتند حكم بازنشستگي
اجب��اري من از دانش��گاه ش��هيد
بهش��تي را به ص��ورت غيرقانوني
صادر كردند .در حالي كه بر اساس
نظر كارشناس��ان ام��ور حقوقي و
دكتر داوود پرچمي منابع انساني دانشگاه ،صدور حكم
*استاد جامعهشناسي بازنشستگي اجباري بنده غيرقانوني
دانشگاه شهيد بهشتي اس��ت و كتباً هم اين مسئله اعالم
شده و اس��ناد آن نيز موجود است.
البته من در اين خصوص به ديوان عدالت شكايت كردم.
رئيس دانش��گاه داراي گرايش خاصي اس��ت و به همين دليل
اقدامات خاص��ي را هم انج��ام ميدهد ما نيز ب��ه دليل تكليف
شرعياي كه بر عهده داريم تذكراتي را داديم .ولي اين موضوع را
برنتابيدند و حكم بازنشستگي اجباري بنده را صادر كردند.
بهعنوان مثال در يك مورد دانشگاه اقدام به جذب نيروهاي فاقد
صالحيت علمي و سياس��ي كرده و از طرفي هم از نيروهايي كه
صالحيت الزم اخالقي را ندارند حمايت و پش��تيباني ميكند و
ما همواره در اين رابطه تذكر ميدادي��م .يكي از موارد ديگري
هم كه باعث تذكر و اعتراض ما شد در رابطه با جذب يك استاد
دانشگاه بود .اين استاد دانشگاه كه در جريان فتنه  ۸۸مجبور به
استعفا شده بود بعد از تغيير و تحوالت سياسي رخ داده در كشور
و دانشگاه از طريق فراخوان در دانشگاه گزينش و به دليل مسائل
پشت پرده جذب شد و اين در حالي است كه وي در مرحله اول
در كميته تأييد صالحيت عمومي دانشگاه رد شده بود و تخصص
الزم را در گروهي كه پذيرش ش��ده ن��دارد ولي االن درسهاي
زيادي به او داده شده است .در يك مورد ديگر هم متوجه شديم
يكي از اساتيد دانشگاه مشكالتي دارد مانند مشكالت اخالقي.
دانشگاه ميبايست نسبت به جذب وي حساسيت بيشتري نشان
ميداد ولي متأسفانه اينطور نش��د .وقتي ما حمايت مسئوالن
دانش��گاه را از چنين اف��رادي ميديديم تذك��ر ميداديم و اين
تذكرها باعث بازنشستگي اجباريام شد.

ر وايت دانشجويي
دلتنگم عزيزم

مريم كمالينژاد
كم ك��م دارد خوابم ميگي��رد ،بعد از بدو بدوه��اي ديروز ،فكر
ميكردم همين كه سرم به زمين برسد ،بيهوش ميشوم ،اما االن
يك ساعت است پتو را روي سرم كشيدهام و هر چه سعي ميكنم
بخوابم ،فايده ندارد .همه خاموش��ي زدهاند ب��ه جز مغز من كه
تعطيلي توي كارش نيست ،هي فكر و فكر! از صبح تا شب ،شب
تا صبح ،فكر و دغدغه و اما و اگر .پيامك محمد ،بهان ه جديتري
دس��ت مغز پُركارم داده كه ش��ب تا صبح هم با همه خستگي،
اضافهكار بايستد .نگران رابطهمان هستم ،نگران زندگيمان كه
هنوز دانهاش سبز نشده و نهالش جان نگرفته ،رهايش كردهام
به امان خ��دا .محمد نوش��ته« :دلتنگم و تحم��ل خانه خالي و
خاموش ،افسردهام ميكند» .داشتم به ساندويچ يخكرده و بيمزه
ساندويچي جلوي دانشگاه ،گاز ميزدم كه پيامكش رسيد .اشكم
چكيد روي جزوهاي كه از زهرا گرفته بودم و جلويم باز بود .فكر
كردم زندگيام هم دارد مثل اين ساندويچ كوفتي يخ و ماسيده
و بيطعم ميشود .اين اولين بار است كه نارضايتياش را كلمه
ميكند ،حتماً خيلي حالش خراب است كه اينها را نوشته ،آنقدر
خوب است كه وقتي اش��تياق مرا براي ارشد خواندن ديد ،هيچ
اعتراضي نكرد ،جواب كنكور كه آمد گفت« :بهت افتخار ميكنم»
اما من آنقدرها كه فكر ميكردم خوش��حال نشدم ،قبولي توي
دانشگاهي كه هزار كيلومتر با ش��هرم ،زندگيام و محمد فاصله
داشت ،گيريم رشتهاش روانشناسي باشد و دانشگاهش دولتي،
آنقدر ترديد به جانم ميريخت كه اجازه خوشحالي و هيجان را
خانواده محمد

ازم ميگرفت .اعتراضهاي يواشكي و پچپچهاي
دلخورم ميكرد اما فقط آنها نبودند ،خانواده خودم هم چندان
رضايتي نداشتند .محمد دلداريام ميداد كه« :من بايد راضي
باشم ،كه هستم ،تو برو ،نگران نباش ».اما من كه ميفهميدم؛ ته
دل او هم مثل سير و سركه ميجوشد و منتظر است من بگويم
نميروم تا خيالش راحت شود .سميرا ميگفت اولويتهايت را
روي كاغذ بياور ،خوبيها و بديهاي دانشگاه رفتن را رديف كن
و بعد ببين كدام كفه سنگينتر اس��ت ،آن وقت بهتر ميتواني
تصميم بگيري .همين كار را كردم .كفه دانش��گاه رفتن و ارشد
خواندن سبكتر بود ،خودم را كه نميتوانم گول بزنم .ولي چطور
ميتوانس��تم بيخيال روانشناسي دانش��گاه تهران شوم ،همه
همكالسيهايم آرزويش را داش��تند .فكر ميكردم شايد بتوانم
انتقالي بگيرم ،ام��ا از اين خبرها نبود ،يك ترم همه س��عيام را
كردم ،نشد كه نشد .روزهاي اول آنقدر حالم خراب بود كه ليال
ميگفت« :تو چطور با اين حالت ميخواهي درس بخواني و مقاله
بنويسي؟» راست ميگفت ،تمركز نداشتم و گاهي يادگيري و
نوش��تن برايم عذابآورترين كار بود .حال تبعيدياي را داشتم
كه مجبور است مدت تبعيدش را بگذراند .بالشتم ميلرزد ،از جا
ميپرم ،محمد است ،نوشته« :خوبي عزيزم؟» سرم تير ميكشد،
يخرم».
مينويسم« :خستهام ...دلتنگم ،فردا بليت م 
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