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درست شــبیه گروگان گیری می ماند! آن هم 

بعد از چند هفته که باالخره استاد محترم نتایج 

آزمون الکترونیکی را تصحیح )!( کرده و خبر آمده 

که نمرات را توی پورتال زده اند. آن وقت وسط این 

همه هیجاِن دیدن نامه ی اعمال، پیام می آید که 

از قبل باید نظرســنجی را پر کنیــد! آدم نمی داند 

توی یک چنین وقتی چطور باید حاصل کار یک 

ترمــه ی اســتادش را بررســی کنــد. آن هــم وقتی 

نمره ای که به او داده را ندیده! پایت به اســتاژری 

گ  که برســد، اوضاع جالب تر هم می شــود. با "ال

بــوک" آشــنا می شــوی کــه در گروگان گیری، 

روی نظرســنجی های علوم پایه را سفید کرده! و 

آن عبــارت اســت از مجموعه ای چند صفحه ای و 

مطّول از سواالت جزئی پیرامون اساتیدی که در 

طول گذراندن بخش گاهًا یک بار از کنارشــان 

عبــور کــرده ای. پر کردنش حداقل یک ســاعت 

زمــان می بــرد و ارزشــی معــادل دو نمــره دارد! آخــر 

ســر هم معلوم نمی شود نتایج این نظرسنجی ها 

که به قول مســئولین، به صــورت محرمانه برای 

مدیران گروه های آموزشی ارسال می شود، دقیقًا 

در کجای این سیســتم با پاورپوینت های کپی 

پیســت شــده ی فالن اســتاد محترم که درس 2 

واحدی اش بدجوری برای خواب می چسبد، تاثیر 
کرده! 

استادها هم یک جور نیستند که بشود همه را از 

یک دم نمره داد و پرونده ی نظرســنجی را بســت. 

گاهی که همین طور دیمی، گزینه ها را "خوب" 

زده ام و رفته ام تا پایین، وقتی خاطرات توی بخش 

یــادم آمده، برگشــته ام و بعضی نمره هــا را عوض 

کرده ام. استاد خوب فقط در کیفیت باال و تعداِد 

کــم پاورپوینت هایــی که درســت کرده یــا اچ – 

ایندکس پژوهشی خالصه نمی شود. آن چیزی 

که یک آدم را متقاعد می کند به فرد رو به رویش 

با احترام بگوید "اســتاد" و عمیقًا دوســت داشــته 

باشد روزی شبیه او بشود، حتمًا عشقی است که 

از نــگاه و کلمــات آن آدم می جوشــد. عاشــق ها 

هم جورواجورند. بعضی هــا در نگاه اّول، ممکن 

ک به نظر برسند. قبل انتخاب واحد  است وحشتنا

ممکن اســت بشــنوی با فالنی برندار که خوب 

نیســت. ایــن جــور وقت ها شــاید منظــور از خوب 

بودن یکی و نبودن دیگری، مدام تعطیل شدن 

کالِس اولی و تعاملی بودن کالِس دومی است! 

گاهی خودت هم باورت نمی شــود چطــور داری 

نمره ی یک استاد را "عالی" می دهی وقتی روز اّول، 

حالت از مدل ســخت گیری اش بهم می خورده. 

االن که داری این را می خوانی احتمااًل ماه رمضان 

تمام شده، توشه هایت را برداشته ای و داری برای 

امتحــان بعــدی ات آماده می شــوی. این شــماره 

رفته ایم سراغ نظرسنجی. یک نوع نظرسنجی که 

بشــود نتایجش را بــه صورت کامــاًل غیرمحرمانه 

منتشــر کــرد! بــا مــا همــراه بــاش و از انتقادهــا و 

پیشنهادهای خوبت دریغ ننما!

گروگان گیری در 
واحد آموزش!

استاد،

مائده سادات رئیس الساداتی

محّمدعلی عمرانی

چنــد روز پیــش وقتــی در تایــپ و 

تکثیر دانشکده بودم و داشتم از 

را  تــرم  ایــن  جزوه هــای  آمــار  دوســتانم 

می گرفتم، یاد ترمک چند ترم پیش افتادم 

که با چه شوق و ذوقی به دنبال رفرنس های 

مختلــف بود. ترمــک نامبرده حتــی آناتومی 

رفرنــس  از روی  را  نیــم واحــدی اش  و  یــک 

مطالعه می کرد! اما به تدریج که امتحانات 

و دانشــگاه بیش تر از قبل آشنا شد، فهمید 

که برای مدال طالیی معدل الفی راهی جز 

حفظ کردن و کپی کردن جزوات اساتید 

و ســخنان  سرکالس آن ها ندارد. یعنی یک 

جــور هایی اگر نمره می خواهــی، باید واو به 

واو جمالت و جزوات را حفظ باشی. یک جور 

هایی زمــان امتحانات دانشــجویان تبدیل 

می شوند به دستگاه کپی و حفظ جزوات. 

بعد از هر امتحان هم تمامی اطالعات ریست 

می شــوند و مغزمــان بــرای تــرم بعــد جــا بــاز 

می کند.

یــک جــور هایــی نــه بــه آن دوران ترمکــی 

جوگیرانه و نه بــه االن که اگر یک ترم قرار 

باشــد خودمان برای جزوه یــک درس تالش 

کنیم و جزوه مد نظرمان پیدا نشود؛ بیچاره 

می شویم. رفرنس هم که حرفش را نزن که 

بــا این کالس های پشــت ســر هم و مــداوم 

اگر دانشجویی بتواند به همان جزوه ها هم 

نگاه بیاندازد هنر کرده است. انگار همان 

طور که مدرسه قدرت تخیل و خیال پردازی 

ما را گرفت، دانشــگاه نیز قصــد دارد قدرت 

نظر دهی مان را بگیرد و در نهایت یک مشت 

غ مینا سخن گو تحویل جامعه  طوطی و مر

بدهــد کــه فقــط بلدنــد جمــالت اســاتید و 

جزوات را تکرارکنند.

اســم مان دانشجو است اما ماهیت اصلی ما 

صرفــا با یــک دســتگاه تایپ و تکثیــر فرقی 

ندارد، دانشجویی که با وجود کالس های 

مداوم چند ســاعت و پشت سر هم، در اصل 

وقتی هم برایش باقی نمی ماند که بخواهد 

قــدرت تحلیل و جســت و جو مطالــب را هم 

داشته باشد. صرفا مطالب را حفظ می کند 

و مــی رود. اما حقیقتش دنیای امــروز دنبال 

همچین دانشجویی نیست و گاهی اوقات 

باید ازخیر معدل الفی بگذریم. باید انتخاب 

کنیــم صرفا جــزوات را کپی کنیم یا آنکه 

کمی دانشــجو واقعی باشــیم و به جست و 

جو بپردازیم دانش جو 
باشیم.

دانش جو یا دستگاه کپی جزوات؟

زشــیابی متفاوت از اساتید علوم پزشکی مشهد ار

 زیر
ذره بین



از وقتــی کــه پا توی مدرســه گذاشــتیم تا 
همیــن امــروز همیشــه در معــرض ارزیابــی 
را  عادالنــه اش  نــا  و  عادالنــه  بوده ایــم. 
نمی دانــم ولــی ایــن را می دانــم کــه اســم دانشــجو و 
دانش آمــوز پیوند بزرگــی با امتحــان و ارزیابی خورده 
 اســت. گه گاهی هم که مدیر مدرســه می خواست 
میــزان انتقادپذیــری و دموکراســی خودش را نشــان 
دهد، لطف می کرد و آخر هر سال نظرسنجی درمورد 
دبیران مان برگزار می کرد که عاقبتی جز امتحان های 
ســخت خرداد نداشــت. در دانشگاه هم که آموزش 
دانشــکده لطــف می کنــد یــک نظر ســنجی اســاتید 
اجباری را در پورتال دانشــجو قرار می دهد و دانشــجو 

هم که استرس افتادن یا نیافتادن درس فیزیولوژی، 
دارد از پا درش می آورد؛ به تمامی اساتید نمره کامل را 
می دهد و می رود سراغ مشاهده نمراتش. حاال از این 
هــم بگذریــم، دانشــجویی کــه در طــول تــرم محض 
رضــای خدا یــک کوئیز هم نداده اســت چه طــور قرار 
اســت بــه ارزیابــی اســاتید محتــرم قبــل امتحــان نمره 

بدهد؟
ایــن بــار تــوت فرنگــی تصمیــم گرفته اســت تــا یــک 
نظرســنجی به ســبک خودش بــرای بعضی از اســاتید 
برگــزار کند و نتیجــه اش را با شــما در میــان بگذارد. 

باشد که رستگار شویم.

انتخاببینخوبوخوبتر!
در ابتدا به ســراغ ســه نفر از اساتید محبوبی رفتیم که اگر 
دانشجو دانشگاه علوم پزشکی مشهد باشید دست کم 
با یکی از آن ها، چشــم در چشم شده اید یا حداقل یک بار 

هم شده اسم آن ها را شنیده اید.

دکتر سید محمد رضا پریزاده 
پدر مهربان گروه بیوشیمی و دارای مدرک Ph.D بیوشیمی 
بالینی، اســتادی که با نشســتن ســر کالس های ایشــان 
محــال اســت جرئــت خمیــازه کشــیدن داشــته  باشــید و 
بیوشیمی را برای همیشه به خاطر خواهید سپرد، از همان 
اساتیدی که دانشجویان سال ها ی قبل و بعد ایشان وجه 
ک حفظ 20 اسید آمینه ضروری و توصیه ی حداقل  اشــترا

۴ساعت خواِب شب را همیشه خواهند داشت.

دکتر محسن کارگزار
نفربعدی اســتادکارگزاِر زبان اســت. استادی که محال 
اســت دانشــجوی علوم پزشــکی باشــید و ندانید صاحب 
امتیاز عبارت »چوزعه نامبر« چه کسی است و قطعا همه 
دانشــجویان این دانشــگاه، یک بار با نمونه سواالت زبان 
ایشان چه به طور مستقیم چه غیر مستقیم رو به رو شده 
اند. درمورد استرس کالس های ایشان گفته شده بعضی 
از دانشجویان حتی شب ها خوابشان هم نمی برد و توانایی 

پلک روی هم گذاشتن را هم از دست می دهند.

دکتر سعید عامل جامه دار 
نفر ســوم نظر ســنجی مان کسی نیســت جز دکتر سعید 
عامــل جامــه دار کــه بیش تر مــا ایشــان را بــا درس ویروس 
شناسی یک یا دو واحدی می شناسیم. البته برای آن هایی 
کــه حافظه شــان کمــی ضعیــف اســت بایــد بگویم که 
ایشان یکی از مهربان ترین و آرام ترین اساتید علوم پزشکی 
مشــهد هســتند. در حــدی کــه میــزان آرامش بچه هــا در 

سرکالس  های ایشان نزدیک به 100 درصد می باشد.
نظر شما!

و امــا ســواالت! این بار ســواالت و گزینه هــای ما کمی تا 
قسمتی متفاوت با سواالتی است که در پورتال تان با آن ها 

رو به رو می شوید. نظر شما چیست؟
1.اگــر اســتاد حضــور و غیاب نمــی کردند بــه کالس می 

رفتید؟
2.بــه نظر شــما اســتاد از لحــاظ تبعیض بین دانشــجو چه 

نمره ای را می گیرند؟
3.میزان استرس شما در کالس استاد چه قدر است؟

۴.از لحاظ سطح خالقیت و جذابیت به کالس استاد چه 
نمره ای می دهید؟

نگار عبادپور، مائده سادات رئیس الساداتی، محمد رضا رواقی

زشیابی متفاوت از اساتید  ار
علوم پزشکی مشهد

استاد، زیر ذره بین!
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توتفرنگیطالییخریداریم!
بر اســاس نتایج نظرسنجی و مقایسه 

این ســه اســتاد عزیز و محترم با یکدیگر، 
توت فرنگی طالیی جذاب ترین کالس ها 

بــا اقتدار به دکتر پریــزاده تعلق می گیرد و 
این نشــان می دهد هنوز درس دادن بدون 
اســالید و پــاور پوینــت می توانــد دانشــجو را 

بیش تر سر ذوق بیاورد.
از لحــاظ تبعیــض بین دانشــجو جایزه این بخــش به دکتر 
عامــل بــا درصــد 97 تعلــق می گیــرد کــه حقــا عــادل هــم 
هستند و بی شک توت فرنگی طالیی عدالت مخصوص 

خودشان است.
اما اگر بخواهیم کشــش کالس هــا و پرباری آن هــا را مورد 
بررســی قــرار دهیم دکتر پریزاده با رای نزدیــک به 50 درصد 
بیش تریــن رای را خواهند آورد و دانشــجویان حتی حاضرند 
بد.ون حضور و غیاب، این تنها عامل کشاننده دانشجو به 
سر کالس ها هم به کالس های ایشان بروند و صاحب توت 
فرنگی طالیی کالس های بدون حضور و غیاب  بی شک 

دکتر پریزاده خواهند بود.
در نهایت صاحب پر اســترس ترین کالس ها کسی نیست 
جز دکتر کارگزار و توت فرنگی طالیی استرس به ایشان 

تقدیم می گردد.

هردانشکده،یکاستاد
امــا بعــد از یــک مقایســه وقــت آن اســت کــه چندتــا از پــر 
خاطره ترین اســاتید هر دانشکده را برایتان معرفی کنیم و 

بقیه را نیز با ایشان آشنا کنیم.

دکتر خواجوی راد از دانشکده پزشکی
دکتــر خواجــوی راد. نامــی پــر آوازه در گــروه فیزیولــوژی 
دانشکده پزشکی.  دانشجو ها سر کالس ایشان دو دسته 
می شوند: 1. یا در دیسکاشن ها شرکت می کنند و مطالب 
در مغزشان رسوب! می کند و یا 2. از ازدیاد مطالب از هوش 

می روند. 
جــدی، در عیــن حــال دلســوز. توانایــی عجیبــی دارنــد که 
مطالب اندک را طوری کش دهند تا برای مدتی طوالنی به 

کالسشان بیایید. 
عنایت کنید که نتایج نظر سنجی پیش روی شما طی یک 
دیسکاشــن از بچه های خود دانشکده ی پزشکی جمع 
آوری شده تا چراغ راهی برای شناخت بیشتر این بزرگمرد، 

استاد بی بدیل فیزیولوژی کلیه باشد.
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استاد خواجوي چه قدر به دانشجو هايش اهميت مي 
دهد؟
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يك مثبت ميذارم براشون 

 … سعي ميكنيم ايشون رو به ايمونولوژي

يك امتحاني ميگرفتيم

چيكار  اگر شما استاد ايمونولوژي دكتر غالمين بشين
ميكنين؟ 

بریدهنظرسنجیهایتوتفرنگیطـــــــالیی:

1  ازنظر سطح خالقیت و جذابیت به کالس استاد چه 
نمره ای می دهید؟ 

الف( نمره فقط یک عدد باباجان
ب( با اقتدار 20

ج( با 12 پاسشان میکنم
د( میندازمشان

2  اگر استاد حضور و غیاب نمی کردند به کالس می 
رفتید؟

الف( با کله میرفتم چون هدف علم آموزی است
ب( اگر 8 صبح باشد نه

ج( خواب را ترجیح میدهم 
د( حضور غیابم بکنه نمی رم

3  از لحاظ تبعیض بین دانشــجو به اســتاد چه نمره ای 
می دهید؟ 

الف( هر ورودی یک سوگلی 

ب( همه دانشجو ها به یک اندازه بدبخت اند
ج( عدالت فقط مخصوص خداست

۴  میزان استرس شما در کالس استاد چه قدر است؟
الف( ایزی الیف لطفا

ب( آمــار خــروج دانشــجویان از کالس جهــت حفــظ 
آرامش عصبی باالست

ج( وقت هایی که میخواهند سوال بپرسند جو کالس 
استرسی میشود

د( ریلکس

هیچکدام
بی نهایت ورودی داره ولی دریغ از 

یکم خروجی
پنجره، پروتئینوری دارد

در حالت مطلوب هومئوستازی قرار دارد

بیسته بیسته

10 تا 19.75 کافیه

زیر 10، پاسش نمی کنم

صفر،چنگی به دل 
نمیزنه

زیاد

اندک

اونقدر

اینقدر

نمره دادنی نیست گرفتنی است
محصول 50 درصد با ناخالصی زیاد

محصول 70 درصد با رنگ بی حال و 
عینک 80 درصد

محصول 100 درصد با نمره عینک 
کامل

یک امتحانی میگرفتیم
سعی میکنیم ایشون رو به 

ایمونولوژی عالقه مند کنیم البته 
ایشون انگیزه ندارند

یک مثبت میذارم براشون

مظلوم دانشجو

صحبت با بغل دستی برای ایجاد 
اختالل در روند اموزشی وی 

ارسال مگس

صدای دزدگیر ماشین

خورشید خانم هستم دیدن نتایج

دفتر آزمایشگاه دکتر وثوقی

رنگ آبی فیروزه ای درباری محلول 
سولفات مس

چهار ساعت تمام آزمایشگاه

دکتر غالمین از دانشکده پیراپزشکی
دکتر مهــران غالمیــن: دارای مــدرک دکتــرای ایمونولوژی 
پزشــکی با پایه ی علوم آزمایشــگاهی. مدیرگروه رشته ی 
علوم آزمایشــگاهی دانشــکده پیراپزشکی. ایشــان فردی 
باتجربه، بسیار مهربان، دلسوز و پیگیر می باشند. استادی 
دغدغه مند و نگران آینده ی دانشجویان. استادی که اگر 
یک جلسه حتی سرکالس هایشان بوده باشید، هیچ وقت 

خنده هایشان را فراموش نخواهید کرد.
و اما در کالس هایشان با سوال هایی مانند: چه خبره اونجا؟ 
چی می گین بهم؟ ســردتونه؟ خســته شــدین؟ اینم سوال 
امتحــان! یادگرفتین؟ و دیگر موارد، همــواره جویای حال 

دانشجویان می باشند. 
همچنیــن در راســتای هــر بحــث طنــزی بــا بیــان جملــه ی 
"می خندیــن هــا؟! می خندین... می بینین حــاال " از کش 
آمــدن بحــث جلوگیــری بــه عمــل آورده و خنــده را بــر لبان 
دانشجو خشــک خواهند نمود. تا این امر درسی باشد برای 

دانشجو که بداند ما با یکدیگر دوستیم اما بیرون مغازه!
در ادامه به بررسی نظرات شما در این باره می پردازیم:

مهندس وثوقی از دانشکده داروسازی
مهندس رامین وثوقی، شیمیست و مسئول و برگزار کننده 
بخش عملی آزمایشگاه های شیمی عمومی و آلی 1 و2. از آن 
دسته افرادی که دانشجویان داروسازی سه ترم متوالی را در 
جوار ایشان می گذرانند. مبتکر در ساختن رنگ ها و عبارات 
جدید. همان فردی که می تواند یک آزمایش نیم ساعته را 
تبدیل به سه ســاعت کار طاقت فرسا ی فراموش ناشدنی 
بکند. از جمله توانایی های ایشــان تشخیص رنگ صورتی 
مایــل بــه نارنجــی مخملــی در رســوب زرد رنــگ محصوالت 
شماست. پایه گذار کلمه اوردی بهشت و راهنمای تمامی 
ترمک هــا در امــر عاشــق شــدن. در طی کالس های ایشــان 
مهارت های دانشــجویان در به دســت آوردن رنگ مورد نظر 
محلول هــا و اســتفاده از نمــک طعام بــرای به دســت آوردن 

رســوب 100 درصد به شــدت تقویت می شــود. توجه داشــته 
باشــید کــه دفتــر گل و بلبــل دار برای آزمایشــگاه ایشــان 
ضروری است. با همه این ها شما می توانید سه ترم را در کنار 
یکی از مهربان ترین و دوست داشتنی ترین افراد  دانشکده 

داروسازی بگذرانید.

بهپایانآمدایندفتر...
 در کنار همه این صحبت ها، ما تمامی دانشــجویان تا آخر 
عمرمــان مدیــون اســاتید و افرادی هســتیم کــه مــا را در راه 
رســیدن بــه اهدافمان همراهــی کردند. افرادی که شــاید 
به عقیده مان کالس هایشــان مالل آور و بیهوده بوده اســت 
و امــا در واقعیــت، در عمــل از ایشــان چیزهــای زیــادی یــاد 
گرفته باشیم. درس هایی که شاید در دفتر و جزوات رنگی 

رنگی نگنجد و مارا تا آخر عمر مدیون ایشان خواهد کرد.
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می گفــت  دوســتم  دارم.  کنکــور  امســال 
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد قبول شده 
اســت. رشته ی علوم آزمایشگاهی. یک ســال از من 
بزرگتر است. در تصورم برایش یک دانشکده ی بزرگ و 
مجزا ساخته بودم، طوری که ۶ رشته ی پیرا پزشکی 
هرکدام کالس ها و آزمایشگاه های بزرگ و مخصوص 
علــت  بــه  نیســتند  مجبــور  و  دارنــد  را  خــود  بــه 
آزمایشگاه های کوچک، گروه بندی شوند و گپ های 
طوالنی داشــته باشــند. آخر او دانشجو بود و وقتش 

طال!
به کالس هایشان غبطه می خوردم، در تصورم آنقدر 
که بیانش هم ســخت میشــد. اما  بــزرگ و زیبــا بــود 
بدیهیــات کالس در ذهنــم مشــخص بــود. تخته ی 
بــزرگ و ماژیک هــای رنگ وارنــگ، دیتاهــای جدیــد 
کامــل  کــه روی تختــه رو  و ســالم و پــرده ی دیتایــی 
نمی پوشاند تا استاد بتواند هم زمان از هردو استفاده 

کند.
کــه نگو. همه شــان خوب و ســالم  صندلی هایــش را 

بودند و صدالبته به تعداد.
که بــودی اینترنت پرســرعت در  هرجــای  دانشــکده 
اختیارت بود و کتاب خانه ای بزرگ و پر از رفرنس های 
که در دنیای  روز و سالن مطالعه ای بزرگ و سراسری 

علم غرقت می کرد.
آخــر می گوینــد آســایش و رفــاه دانشــجویان در ایــن 
دانشــگاه های مــادر اصلی ترین هدف جاری ســت و 

بسیار به دانشجو بها می دهند.
به تریای شان که فکر می کردم قند در دلم آب می شد. 
فکرش را بکن؛ دانشــگاه تیپ یک باشــی و رشــته ی 
علوم آزمایشگاهی و میان کالس هایت در فضای زیبا 
و بــزرگ تریای تــان لم دهی و خســتگی درکنی. واقعا 

می ارزد برایش سخت درس خواند و به آن رسید.
حتی یادم می آید یک بار می گفت: آب خوری هایشان 
نی دار است... باورت می شود؟! وای که چقد عجیب 

و جالب است این دانشکده. 
می دانــم! می دانــم قطعا این دانشــکده از تصــوراِت 
که به  من هم باید زیباتر باشــد، اما دوست دارم فردا 
او زنگ می زنم، ازش بخواهم دانشکده شــان را برایم 

توصیف کند. دانشکده ی سال بعدم را... .

نگار عبادپور

" اگر من یک استاد بودم ..."تصور یک رویا!
یک اســتاد با تعــداد زیادی دانشــجو و 
نســل های مختلف قشر جوان جامعه  
در طــی ســال هــای تدریــس و خدمت 
اش مواجــه مــی شــود ؛جــوان هایــی 
که مســتعد یادگیــری و الگو پذیری 

هستند .
یــک  فقــط  اســتاد  یــک  یعنــی  ایــن  و 
مــدرس نیســت ،او مــی تواند با شــیوه 
هایــش  گفتــه  و  برخــورد   ، تدریــس 
یــک الگــوی رفتــاری و اخالقــی باشــد 
.و حتــی مــی تواند در تربیــت و پرورش 
نســل هــا تاثیر گــذار باشــد بــه طوری 
در  زندگــی  ســبک  نهایــت  در  کــه 

دانشجویانش خلق کند .
اگر کسی که می خواهد استاد شود 
قبل از ایفای نقــش در این جایگاه در 

مورد تمام موارد فوق فکر کند .

شــاید کوچک ترین تغییر در سیستم 
آمــوزش دانشــگاهی ایــن باشــد کــه 
دانشــجو  عمیــق  فهــم  بــرای  اســتاد 
دغدغه داشــته باشــد و رســالت خود را 
تنها در نمایش و گفتن اسالید هایش 

نبیند.
و  حضــور  ی  انگیــزه  بــا  را  دانشــجو  و 
غیاب در کالس نیابد،بلکه با انگیزه 
لــذت یادگیری که بــه معنای واقعی 
بــه او القا کــرده ،دانشــجو را در محضر 

خود ببیند.
اگر من یک استاد بودم ....

دغدغه ام این نبود که در پی افزایش 
مطالبــی در دانشــجو باشــم که شــب 
امتحــان حفظ می کنــد و تا ترم آینده 
از یــادش مــی رود و در بالیــن بیمار هم 

ردی از آموخته ها نیست .

ایجــاد  و  تفکــر  خلــق  پــی  در  بلکــه 
احســاس فهم ماندگاری در دانشجو 
بــودم کــه نه تنهــا در عرصه ی شــغل 
و حرفــه اش که حتی بــرای هر لحظه 

زندگی اش کاربردی باشد 

"عاشقِی سؤتفاهم "
حجت مرتضوی

زهرا عطایی

 

دستت را به دستم بده. 

و قدم بگذار 
به دنیای شعر و خیال.

پرسیَدَمت از زندگی و ای دل غافل

 افسوس که پاسخ نشنیدم مِن سائل

جزوه به کف و زندگی ام را بنمودی

تیره ز غم و یک وجبی گردش باطل

بیهوده شده در نظرم اندک و ناچیز

این جزوه ات امروز برایم شده خازل

زیبایِی لطف و کرمت را بشنیدیم

این ترم ببینیم شده لطف تو کامل

بیچاره من و عاشقِی سو تفاهم

افسوس که این عشق َدَرد پرده عاقل

از عشق چه گویم که ُبود درد نهانم

هرگز نرسد کشتی بی عشق به ساحل

یک عمر دویدیم و به جایی نرسیدیم

یک جزوه بخواندیم و رسیدیم به حاصل
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اغــاز ســال یــک هــزار و ســیصد و نــود هشــت 
خورشید خانمی مبارک باد

سیب، سبزه، سنبل، سنجد، سکه، سمنو، ساعت

که متفاوت ترین سین تاریخ نوروز  و هشــتمین ســین 
بود، سیل.

کــردن تبدیل به   که اندکــی پس از خانه خراب  ســیلی 
کمک و حتی مرام و معرفت شد! مهربانی،  

کردنش ســخت اســت، اماســین هشــتم امسال ،  باور 
نمادی شد برای یاد اوری بزرگی ایرانیان!

کــه قلــب هــا را  کســی  )یــا مقلــب القــول و البصــار: ای 
منقلب میکنی(

گویــا خــدا مثل همیشــه بــاز هم بــه وعده خــود وفادار 
ماند.

مــرام  وقتــی  شــد  منقلــب  قلبمــان  کــه  راســتی  بــه 
کمک به مسافران دیدیم! شیرازی ها را من باب 

کــه عکــس هــای آقــا محمــود، آتــش نشــان  یــا زمانــی 

کمک به  که مشــغول  نجــات یافتــه از پالســکو را دیدم 

مردمــان ســیل زده بــود و وقایع تلخ پالســکو ذره ای از 
جسارتش را نگرفته بود!

که به خاطر  و حتــی خبر عروس خانم هم دانشــگاهی 

کمــک بــه ســیل زدگان، مجلــس عروســی خــود را بــه 
تعویق انداخته بود!

کن ابتدای بهار کالم آنکه سیل خانه خراب  خالصه 

حال تبدیل شده به سیل مهربانی از سرتاسر ایران.

به قول امام صادق )ع( تکان دادن دل، از تکان دادن 
کوه ها هم سخت تر است

کــوه ها را تــکان داد و هم  که هم  و مــا تفاقــی را دیــدم 
دل ها را

کــه هنــوز هم بــا تمام  کــه باعــث شــد بفهمیم  ســینی 

مشکالت و سختی ها انسانیت به شدت زنده است.

که شــاید  ســیل امســال پر از قهرمانان بود، قهرمانانی 
گاه نشناسیم شان.  هیچ 

گردن ما و ایران باقی خواهد  اما بی شــک دینشــان بر 
ماند!

محمدرضا رواقی

روز بدی برایم بود، با خستگی به خانه رسیدم.
با یکی از بچه ها به خاطر رفتار هایش دعوایم شده و بود 
و از همه بدتر اقای قاسمی، معلم ریاضیمان، مرا با لطف 
تمام به وسیله ی ضربات چوب از کالس بیرون کرده 
بــود. آخــر من که کاری نکرده بودم، بقیه بچه ها ادا 

بازی می کردند...
شــب که شــد خســتگی آن روز را به رختخواب بردم. 
هنوز هم به فکر اتفاقات آن رو بودم تا اینکه خوابم برد.

صبح شده بود.
از دیروز تا االن بی حوصله بودم.

بیرون از اتاق آمدم. آبی به ســر و صورتم زدم و راهم را به 
سمت کمدم ادامه دادم تا لباسی  بردارم و بپوشم، اما با 
منظره ی عجیبی  مواجه شدم. لباس هایم نبودند، به 
جایشان انواع کت و شلوار و پیراهن جا گرفته بودند. 
حتما دیروز که مادرم به خرید رفته این ها را برایم آورده 

بود. یکی را سریع پوشیدم و بیرون زدم.
به مدرسه که رسیدم، به رامین برخوردم، همانی که 
دیروز ازشان چک و لگد خورده بودم.با دیدنم ترسیدند 

و هر کدام به گوشه ای متواری شدند.
دیگــر دلــم نیامد تعجــب نکنم، امــا باید ســریع تر به 

کالس می رسیدم.
بــه نزدیکی های درب کالس که رســیدم. ماتم برد. 
معلممان، اقای قاســمی را دیدم، که با کول پشــتی 

بچگانه به داخل کالس می رود. رفتارش هم به معلم 
ریاضــی قبلیمان نمــی خورد، لــی لی کنان بــه داخل 

کالس می رفت!
چشمانم را محکم مالیدم نکند خیاالتی شده باشم، 

اما انگار حواسم سر جایش بود.
با چشمانی گرد بداخل کالس رفتم.

ناگهان یکی از بچه ها گفت: برپا!
همینطور که بچه ها ایستاده بودند، به سمت نیمکتم 

رفتم و آنجا نشستم.
بچه ها  با هم پچ پچ می کردند و همینطور به من خیره 

شده بودند.
بعد از مدتی اکبری، بچه درس خوان کالس سکوت 
را شکســت، ســرم فریاد زد: اســتاد وقتمان را نگیرید، 

سریعتر کالس را شروع کنید.
تــوی فکر رفتم: همه ی اتفاقــات از امروز صبــح را برای 
خودم یاد آوری کردم. نه مثل اینکه واقعا چیزی تغییر 

کرده بود.
از فریــاد اکبری، بلند شــدم و با تــرس و لرز نقش معلم 
کالس را بــازی کــردم. ســعی کــردم خــودم را داخل 

نقش فرو ببرم.
انگار که همه قبول کرده بودند من معلم کالسم، و 

عجیب تر از آن، اینکه خودم هم باورم شده بود.
به آخر های کالس که رسیدیم. دانش آموز قاسمی، 

موشکی را که ساخته بود از روی شیطنت به سمت 
من پرتاب کرد.

حاال که معلم بودم، وقت جبران بود. آتش خشــم در 
من شــعله ور شــد، ســمت قاســمی رفتم، هنوز هم آن 
ســیبیل های پیچ خورده را روی صورت داشت، چوب 
را بلند کردم تا روی دستش فرود آورم، یاد پدرم افتادم 
که همیشه می گوید: گر تو با بد بد کنی پس فرق 
چیست؟ دلم لرزید، تصمیم را عوض کردم و دستی به 
سرش کشیدم، با شوخی به او گفتم: موشک خفنی 
هم بود، دانش آموز خالقی هستی قاسمی. به او لبخند 

زدم.
یکی از بچه ها گفت: آقا معلم خیلی باحالید. کاش 

همه مثل شما بودند.
با همین جمله خستگی ام در شد. با لبخند کالس را 

به پایان رساندم.
رامین را قبل از رفتن از کالس گیر آوردم، پیشانی او را 
ماچ کردم و به نصیحتش پرداختم، از بوفه ی مدرسه 
بســتنی خریــدم و بــه کالس بعدی رفتــم، خوش می 
گذشت، هم به من و هم به دانش آموز هایم، لبخند 
بچه ها، چیزی بود که تابحال در کالس ندیده بودم، 
آن روز بچــه تنبــل ها هم ســعی بــه حل معــادالت می 

کردند.
خســتگی روز پیش را در کرده بودم. عصر بود که به 

خانه رسیدم، لحظه ای کوتاه چشمانم را بستم.
چشمانم را که باز کردم، در تخت خوابم بودم!!!

کمدم را که باز کردم همه چیز سر جایش بود.
شستم خبر دار شد که همه ی اینها رویا بوده و من هم 

استاد خیالی.
ولی مطمئنم این رویا، واقعی بود، اگر من استاد بودم.

سیده آتنا حسن پور

سین هشتم، 
سیل 

» مِن استاد! «
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کتــاب خوانــدن  کمــی اهــل مــدام  گــر  ا

باشــید و نتوانید ماه یا حتــی هفته ای را 

کتاب  کتــاب جدیــد بگذرانیــد، حتما بــه  بــدون 

و  ایــد  زده  ســری  شــهر  ســطح  فروشــی های 

قیمت های جدید، و البته باالی کتاب ها را دیده 

اید. امان از زمانی که قیمت کتابی که مدت ها به 

دنبالش بودی را ببینی و نتوانی بخری اش! 

گر بپرسی که چه کنی، حتما راه های متفاوتی را  ا

گر نمی شود  کتاب را ا پیش پایت می گذارند تا آن 

بخری حداقل بخوانی. خود من به شخصه این 

کتابخانه ای،  جــور وقت ها میروم ســراغ رفیقــی، 

کنــم، امانــت بگیــرم و  کتــاب را پیــدا  کــه  چیــزی 
باالخره بخوانمش! 

که خــوب بود  کتاب هایــی  کمــی قبل تــر اینجــا از 

کوچکی  می گفتیــم و تالش می کردیــم با تخفیف 

کتاب خوب بخریم و بخوانیم. اما  که شــده،  هم 

کرده! اصل همان اســت،  کمــی فرق  حــاال روش 

کتــاب را  امــا بــه جــای اینکــه همگی بــا هــم یک 

کتاب  کنیــم، می خواهیــم همــه با هــم  انتخــاب 

خوب خواندن را تمرین کنیم. این طور که باشد، 

هرکدام مــان کتابی که مدت هاســت به دنبالش 

هستیم را امانت می گیریم و می خوانیم.

ایــن روز ها در همین دانشــگاه خودمــان عده ای 

کتاب می خواننــد و به  دور هــم جمع شــده انــد، 

گر الزم باشــد حتی  کتــاب امانت می دهند. ا هم 

کتاب حرف  دور هم جمع می شــوند و دربــاره آن 

گاهــی نقــدش می کننــد. حقیقتــش  می زننــد و 

کانون  کانونی در دانشگاه دایر شده تحت عنوان 

گــر در  کتابخوانــی پروانــه. در ایــن میــان تــو هــم ا

کتاب امانت بگیری  جمع شــان باشــی می توانی 

و یــا حتــی نظرت را درمــورد کتابی که می خواهی 

بخوانی یا بخری بدانی. حتی میتوانی با صحبت 

کتاب با نگاه های مختلف آشــنا  کرن درمورد یک 

کــس دیگــری به تماشــای  شــوی و از زاویــه دیــد 
داستان کتاب بنشینی! 

گــر می خواهی عضــوی از این جمع  حــاال تو هم ا

 QR کتابخوان باشــی ، می توانی با اســکن عکس

code  زیر، فرم ثبت نام پروانه را پر کنی و به جمع 
ما بپیوندی.

زینب عبداهلل

سیســتیک  بــه  مبتــال  کــه  دختــری 
فیبروز است...

کــه یک ماه  ایــن شــروع داســتان فیلمی بود 
پیش دیدم

.

.

اسمش five feet apart  بود.
کلیپ دو دقیقه ایی تیزر فیلم شروع شد.

کرد....اصل داستان  تمام وجودم را  زیر و رو 
در مــورد افراد مبتال به  CF 1 اســت.  ریه های 
آن هــا دچار عفونت های مزمن می شــود و به 
گفتــه ی دکتر محمــد رضا مدرســی این افراد 
که ظاهری سالم دارند  خیلی مظلوم اند. چرا 

ولی ریه هایشان از داخل دارد می سوزد!
کــه در   داســتان فیلــم درمــورد دختــری بــود 
بیمارســتان بســتری شــده اســت و بــه بیمار 
کــه مثل خودش  دیگری عالقه مند می شــود 

cf  دارد....
اســم فیلــم برداشــتی از ایــن فاصله هاســت. 
ایــن  کــه  اســت  فاصله ایــی   Five feet apart
کنند، تا  دو فــرد مجبور اند همیشــه حفظش 

زنده بمانند!
کوچکی از زندگی ســخت  و تمــام فیلم بخش 
عشــق،  ایســتادگی،  مبــارزه،  آن هاســت. 
  Five feet apart شکســت!   ... کاری  فــدا
که هنــوز روی پرده ی ســینما  فیلمــی اســت 
کیفیــت خوب، باید  اســت و برای دیدنش با 

یکمی صبرکنیم.

ما!
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