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طراح نشریه: مسعود محمدی

1. ایــن روز را بــه خاطــر داشــته باشــید. نقــاط ضعــف و 
قــوت خــود را بشناســید)آزمون هــای شــخصیت شناســی برای 
رســیدن بــه ایــن شــناخت ابــزار خوبــی هســتند(. در روز فــارغ 
التحصیلــی شــما بایــد نقــاط ضعفتــان را رشــد دهیــد و نقــاط 

قــوت خــود را شــکوفا کنیــد.

ــدی  ــت بن ــداف اولوی ــگاه اه ــی و دانش ــرای زندگ 2. ب
ــوع زمــان بنــدی  ــه دلیــل ن شــده داشــته باشــید: دانشــگاه ب
کاس هــا و ســاختار فیزیکــی آن)فاصلــه ی دانشــکده، ســلف، 
ــه از در ورودی(  ــن مجموع ــه ی ای ــگاه و فاصل ــجد و خواب مس
موجــب اتــاف وقــت بســیار و ابتــا بــه روزمرگــی مــی شــود 
و نداشــتن اهــداف مشــخص و اولویــت بنــدی شــده موجــب 
ــی  ــن مســیرها م ــت در ای ــردرگمی و صــرف وق گیجــی و س

ــی مثــل خوارزمــی! شــود، خصوصــا در دانشــگاه زیبای
ــا  ــای ب ــجو ه ــوان از دانش ــی ت ــذاری م ــدف گ ــرای ه ب
تجربــه تــر و هــم رشــته ای)از ایــن جهــت کــه روش مواجهــه 
ــجو  ــاتید و دانش ــت( و اس ــاوت اس ــته متف ــر رش ــا دروس ه ب

ــت. ــان کمــک گرف ــل اطمین هــای قاب

3. ســال اول، ســال احتیــاط: ســال اول ورود بــه دانشــگاه به 
دلیــل عــدم وجــود دیــد کلــی نســبت بــه دانشــگاه و مجموعــه 
ــباتی  ــتگاه محاس ــری دس ــکل گی ــدم ش ــف و ع ــای مختل ه
مســتقل و کل نگــر، احتمــال اشــتباه در اقدامــات و تصمیمــات 

فــردی و اجتماعــی بســیار اســت.

ــا  ــم: ب ــرام بگذاری ــران احت ــگ دیگ ــد و فرهن ــه عقای 4. ب
وجــود قطــب بنــدی مناطــق هنــوز دانشــجوها از شــرق و غرب 
ــا  ــوب و شــمال کشــور)وبعضا از کشــورهای همســایه( ب و جن
فرهنــگ هــا و عقایــد گوناگــون در دانشــگاه در کنــار هــم قــرار 
مــی گیرنــد، ایــن مســئله فــارق از اینکــه فرصتــی اســت بــرای 
دوســتی و رفاقــت، امــکان آشــنایی بــا ایــن تفــاوت هــا و تفکــر 
و کنــکاش در عقایــد و فرهنــگ هــای خــود و مقایســه ی آن را 
فراهــم مــی کنــد و مــی توانــد روحیــه ی حــق طلبــی انســان 
را بیــدار کنــد و ایــن تنهــا در صــورت بــه کار بســتن صبــر و 

تفکــر محقــق مــی شــود.

ــت!  ــتان نیس ــم دبیرس ــگاه کاس پنج ــال اول دانش 5. س
ــی در  ــاظ زمان ــه لح ــه ب ــود اینک ــا وج ــجویی ب ــت دانش زیس
ــوزی  ــش آم ــت دان ــا زیس ــا ب ــت ام ــتان اس ــداد دبیرس امت
ــات  ــا چشــیدن تجربی ــد ب ــاوت است.دانشــجو بای ــا متف کام
ــه  ــی در دانشــگاه)به مثاب ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــی، اجتماع علم
اشــل کوچــک تــر جامعــه( جایــگاه خــود را در اجتمــاع یافتــه 
و بــا هــدف گــذاری بــرای آینــده مشــخص کند)حداقــل بــه 
ــد  ــه را خواه ــی از جامع ــه گره ــی( چ ــی و کل ــورت اجمال ص
گشــود. )تشــکیات مهمــل بســیار مناســبی اســت بــرای تحقق 
ایــن مهــم. ضمــن اینکــه هزینــه ی اشــتباه کــردن در دانشــگاه 

ــر از جامعــه بیــرون اســت(. بســیار کــم ت

6. بــرای رشــد معنوی در دانشــگاه کافیســت خیلــی کارها 
ــا مســئولیت  ــن مســئله تعارضــی ب ــه ای را انجــام ندهــی! البت
پذیــری اجتماعــی و انجــام واجبــات فــردی و اجتماعــی نــدارد 

بلکــه خــود بخشــی از آن اســت.

7. دانشــجوهایی کــه تیــپ شــخصیتی شــما نــوع 5 اســت! 
شــمایی کــه دیوانــه وار بــه دنبــال تجربــه کــردن و کشــف افق 
ــو هســتید، هیجــان انگیزتریــن و لــذت بخــش تریــن  هــای ن
ســفرهای اکتشــافی، تفکــر اســت. مطمئــن باشــید اون بیــرون 

خبــری نیســت.

8. »دانشــگاه دار ممــر و ال دار مقــر!« شــما دوبــار فرصــت 
زندگــی کــردن داریــد، یکبــار در جامعــه بــا تولــد از مــادر و 
بــار دیگــر در جزیــره ای بــه نــام دانشــگاه؛که از تــرم 1 متولــد 
مــی شــوید و حیــات دانشــجویی شــما)غالبا( تــرم 8 بــه پایــان 
ــاد مــرگ در دانشــگاه  ــده نگــه داشــتن ی ــذا زن مــی رســد. ل
ــی  ــش را م ــان دقیق ــه زم ــرا ک ــت چ ــر اس ــت ت ــی راح خیل
دانیــد، پــس همــواره گــوش چشــمی بــه آن لحظــه داشــته و 
ــه توشــه  ــه جامع ــی و ورود ب ــارق التحصیل ــرای لحظــه ی ف ب
جمــع کنیــد کــه همانــا آن لحظــه از آنچــه بــه نظــر می رســد 
بــه شــما نزدیــک تــر اســت و »الفــرص تمــر مــر الســحاب« 
. دانشــجوهایی بودنــد کــه از همیــن فرصــت بــه بهتریــن نحــو 
اســتفاده کردنــد و بــه باالتریــن مقامــی که انســان غیــر معصوم 
ــد رســیدند. چمــران، کاظمــی،  ــه آن دســت یاب ــد ب ــی توان م
آشــتیانی، شــهریاری و احمــدی روشــن از پشــت همیــن میزهــا 

و از همیــن کاســها پــرواز کردنــد.
عباس کاشی/ دانشجوی رشته فقه و حقوق

در مثلث برمودای »خوابگاه، سلف، کالس« غرق نشوید

       خاطرات یک دانشجو

وارد دانشــگاه کــه شــدم یکــی از ســواالت اصلــی ای کــه 
داشــتم ایــن بــود: »حــاال مــن میخواهــم اینجا چــه کار کنــم؟«. 
ــی  ــب را م ــن مطل ــه ای ــانی ک ــی از کس ــر خیل ــه نظ ــاید ب ش
خواننــد ایــن ســوال کامــا ســوال احمقانــه ای بــه نظــر برســد. 
یعنــی چــه کــه مــی خواهــم چــه کار بکنــم؟ دانشــگاه اســت 
دیگــر! بایــد درس بخوانــی و مــدرک بگیــری و بعــدش بــروی! 
واقعــا همیــن: »درس بخوانــم و مــدرک بگیــرم و بــروم«؟ 
کجــا بــروم؟ و اصــا اگــر جایــی رفتــم بــا ایــن مدرکــی کــه 
گرفتــه ام چقــدر بــه درد خواهــم خــورد؟ بعــد دیــدم از همــان 
ســوالی کــه »احمقانــه« بــه نظــر مــی رســید به ســوالی رســیدم 
کــه نــه تنهــا احمقانــه بــه نظــر نمــی رســید بلکــه خیلــی مهــم 

بــود: بــه چــه دردی خواهــم خــورد؟
و شــاید زندگــی دانشــجویی مــن و آینــده ای کــه امــروز 
ــن  ــه ای ــی شــروع شــد ک ــم زده ام از وقت بخشــی از آن را رق
ــد  ــال کنی ــد و خی ــد اشــتباه کنی ــم. نکن ســوال را جــدی گرفت
اینهــا را یــک آدم موفــق یــا یکــی از چهــره هــای سرشــناس 
کشــور دارد مــی نویســد. نــه. نویســنده ایــن عبــارات نــه ادم 
ــرای  ــد ب ــال کن ــه خی ــی ک ــه کس ــت ن ــاخصی اس ــم و ش مه
ــه اش را در  ــد تجرب ــه بخواه ــت ک ــده اس ــی ش ــودش کس خ
اختیــار دیگــران قــرار بدهــد. مــن یــک آدم معمولــی هســتم 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــی دیگ ــای معمول ــا آدمه ــم ب ــا فرق و تنه
دنبــال پاســخ ســوالی کــه برایــم مهــم بــود)و مــی توانــد بــرای 
هرکســی مهــم باشــد( راه افتــادم و پیــش آمــدم. آنقــدر کــه 
تــازه تــازه دارم مــی فهمــم بــه درد چــه کارهایــی نمــی خــورم. 
مــی بینیــد. بعــد از ایــن همــه تجربــه از ســالهای دانشــجویی و 
بعــد وارد شــدن در محیــط خانــواده و فضــای کاری تــازه دارم 
درمــی یابــم بــه درد چــه کاری نمــی خــورم. هنــوز بخــش مهم 
پاســخ بــه ســوال را نیافتــم و در تــاش بــرای یافتــن جــواب 
ــاش!  ــا رو ب ــد: آق ــی گویی ــان م ــش خودت ــتم. االن پی آن هس
مــا گفتیــم ایــن همــه بــا اعتمــاد بــه نفــس حــرف مــی زنــد 
االن بــرای خــودش دکتــری، مهندســی چیــزی شــده اســت که 
دارد اینطــور قلمفرســایی مــی کنــد. نگــو تــازه فهمیــده بــه درد 

چــه کاری نمــی خــورد!
ولــی دوســت خــوب مــن کــه احتمــاال تــازه وارد دانشــگاه 
ــن ســوال، ســوال مهمــی  ــاش کــه ای ــدان و آگاه ب شــده ای. ب
اســت. بــه جوابــش کاری نــدارم. ممکــن اســت شــما زرنــگ 
ــتید( و  ــاال هس ــه احتم ــید )ک ــن باش ــر از م ــوش ت ــر و باه ت
پاســخش را ســریعتر پیــدا کنیــد. امــا پاســخش اصــا مهــم 
نیســت. ســوال از پاســخ مهــم تــر اســت. ایــن کــه ایــن ســوال 
ــان  ــاز زندگــی دانشــجویی ت ــدی آغ ــوان نقطــه کلی ــه عن را ب
ــان  ــه از خودت ــه همیش ــد، اینک ــرور کنی ــن م ــواره در ذه هم
بپرســید»واقعا بــه چــه دردی مــی خوریــد« و اینکــه به واســطه 
ایــن ســوال همیشــه دنبــال کارهــای محیرالعقــول و کنجکاوانه و 
تجربــه هــای جدیــد باشــید، خــود اینهــا شــما را از یــک مثلث 
برمــودای خطرنــاک کــه متاســفانه در ایــن ســالها دانشــجویان 
فراوانــی را درون خــود غــرق کــرده اســت، نجــات مــی دهــد. 

مثلــث خوابگاه)خانــه(، کاس، ســلف! 
نکنــد گــول بچــه هــای ســربه زیــر دانشــگاه را بخوریــد. 

آنهــا کــه در ایــن مثلــث عمر ســپری کــرده انــد و حــاال دم دم 
هــای فــارغ التحصیلــی هســتند. گــول اینهــا را بخوریــد بیچــاره 
ــی  ــرف را م ــن ح ــا ای ــید از کج ــی پرس ــد م ــوید. الب ــی ش م
زنــم. پــس خاطــره ای را گــوش کنیــد. رفیقــی داشــتم کــه از 
همیــن بچــه هــای ســربه زیــر مثلــث خوابــگاه، کاس، ســلف 
ــود کــه  ــود. یعنــی حداقلــش ایــن ب ــود. درس خــوان هــم ب ب
ــا کــه درس خــوان  ــود. آنه ــادار ب ــث وف ــن مثل ــه قواعــد ای ب
نبودنــد و ایــن مثلــث را مــی پیمودنــد کــه اساســا انتظــاری هم 
نداشــتند بتواننــد بــا مدرکشــان کاری دســت و پــا کننــد. رفیق 
ــت  ــه گرف ــود و مدرکــش را ک ــم ب ــا درس خــوان ه ــا اتفاق م
هیــچ، ارشــد هــم قبــول شــد و بعــد از ارشــد بــه ســرعت در 
دکتــرای رشــته ای معتبــر پذیرفتــه شــد. مــن امــا با لیســانس 
ــودم ســرکار و  ــه ب ــر رفت ــودم. زودت ــه زندگــی ادامــه داده ب ب
زندگــی. همیــن پارســال وقتــی ســال اول دکتــرا بــود، از مــن 
پرســید: »کار ســراغ داری؟«. از خــدا پنهــان نیســت از شــما 
چــه پنهــان آدم زبــان داری نبــود. روابــط اجتماعــی اش هــم 
در حــد همــان ادمهــای محــدودی کــه در اتــاق خوابــگاه و در 
کاس دور و بــرش بودنــد خاصــه مــی شــد. در ســلف هــم 
کــه فقــط بــه ظــرف غــذا نــگاه مــی کــرد. روده درازی نکنــم. 
ــا دوســتان دیگــرم چندجایــی معرفــی اش کردیــم  خاصــه ب
امــا پذیرفتــه نمــی شــد. اتفاقــا ایــن بــار »پارتــی« که متاســفانه 
بــه اصــل الزمــی در تهیــه شــغل تبدیــل شــده را هــم داشــت 

ولــی خــب...
ایــن رفیــق دانشــجوی دکتــرای مــا، نمونــه موفقــی از غرق 
ــود.  ــگاه، ســلف، کاس« ب شــدگان در مثلــث برمــودای »خواب
گفتــم ناراحــت مــی شــود و اگرنــه بــه یــادش مــی انداختــم 
روزهایــی را کــه منتــش را مــی کشــیدیم کــه بیــا و در فــان 
کار اجتماعــی مشــارکت کــن، بیــا و از فــان اردویــی کــه فان 
ــوق  ــه ف ــا و در دوره ای ک ــن، بی ــتفاده ک ــته اس ــکل گذاش تش
برنامــه تــدارک دیــده بهــره ای ببــر... امــا گــوش نمــی کــرد. 
حــاال هــم فوقــع مــا وقــع. کاری هــم از دســت مــا برنمــی آمد. 
جــوان پرانگیــزه آن روز کــه مثلــث برمــودا را بــه فعالیــت های 
تشــکیاتی و... ترجیــح مــی داد هــم شــده بــود، آدم ســی ســاله 
ای کــه مــدام بــه همــه بــدو بیــراه مــی گویــد. در حالــی کــه 
مقصــر اصلــی خــودش اســت. بخواهــم مثــال بزنم کم نیســتند 
از ایــن رفقــا. البتــه یــک چیــز ایــن وســط نبایــد اشــتباه شــود و 
آن اینکــه مــن منکــر شــرایط ســخت و بــد بیــکاری و اقتصــاد 
ــرم  ــا در دوروب ــه نیســتم، ام ــن مملکــت را گرفت ــه دام و ... ک
آنقــدر آدمهایــی کــه قــدر خــود را ندانســته انــد و عمــر بــه 
بــاد داده انــد دیــده ام کــه ذهــن علــوم اجتماعــی خوانم بیشــتر 

بــه ســمت »عاملیــت« مــی رود تــا »ســاختار«!
ــی از  ــک وقت ــود ی ــه نش ــن ک ــن ای ــرف م ــه ی ح خاص
دانشــگاه بیــرون برویــد در حالــی کــه جــز ایــن چنــد کلمــه 
ســواد مدرکــی بــه درد نخــور در ایــن روزگار کار و مهــارت و 
حرفــه دیگــری بلــد نباشــید!؟ در برمــودای »خوابــگاه، ســلف، 

کاس« غــرق نشــوید. 
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ــان  ــل مولت ــع مقت ــان در واق ــودم رســول مولت ــده ب ــی خوان جای

اســت. اینکــه در اوج گمنامــی در گوشــه ای از جهــان ســفیر اســام 

باشــی و در اوج مظلومیــت مضاعــف تــر قــدم در میــدان کار فرهنگی 

بــرداری و قلمــت صاحــت بشــود.

رســولی کــه در روز هــای غربــت زیــر تیــغ وهابیــت حتــی یــک 

لحظــه هــم آرام و قــرار نداشــت تــا زمــان شــهادت.

ــهید  ــه ی ش ــی نام ــی از زندگ ــان روایت ــول مولت ــاب رس کت

بزرگــوار ســید محمدعلــی رحیمــی اســت بــه روایــت همســر شــهید 

،مریــم قاســمی زهــد کــه از ســیر آشــنایی و ازدواج و کارفرهنگــی در 

ایران،هندوستان،افغانســتان و مولتــان پاکســتان تا شــهادت ایشــان در 

۷ فصــل ســخن گفتــه شــده اســت.درواقع ایــن کتــاب ســبک زندگی 

اســامی را مطــرح میکنــد کــه الزمــه ی زندگــی تمــام دختــران و 

پســران ایرانــی اســت.

گزیده ای از کتاب رسول مولتان:

ســر درس بودیــم کــه علــی بــا عصبانیــت آمــد خانــه: بچــه هــا 

از دفتــر مــن چیــزی برداشــتن؟

بچــه هــا سرشــان را از روی دفتــر کتابشــان بلنــد کردنــد. مــن 

هــم خونســردانه و بــی خبــر از همــه جــا جــواب دادم:  »پــاک کــن.« 

بــا اینکــه هیــچ وقــت اهــل برخــورد تنــد بــا بچــه هــا نبــود، صدایش 

رفــت بــاال:  »مگــه مــن نگفتــم از دفتــر چیــزی بــر نداریــد؟ اصــا 

ــی  ــی م ــن.« هرچ ــداد بمون ــدون م ــن. ب ــن بمون ــاک ک ــدون پ ب

ــته  ــم نداش ــی ه ــی داد: »هیچ ــازه نم ــدم، اج ــح ب ــتم توضی خواس

باشــین،حق نداریــن بــه وســایل دفتــر دســت بزنیــن.«

ــن کار عــادت مــی  ــه ای ــود کــه بچــه هــا ب ــن ب اســتداللش ای

کننــد. ممکــن اســت مــا یکبــار حواســمان نباشــد. اینطــور مدیــون 

ــار اول و آخرمــان. ــار شــد ب مــی شــویم. همــان یکب

معـرفی کتـاب

روز اول کــه بــرای ثبــت نــام بــا خانــواده وارد دانشــگاه خوارزمی 

شــدم ،بابــام بعــد از ثبــت نــام خوابــگاه و درســها بــا کمــی نگرانــی 

گفــت تــو دانشــگاهتون هــر چیــزی دیــدم بــه جــز پســت خانــه...

و من با چشمان گرد شده :پست برای چی؟!؟!؟

ــری اردو، رضایــت نامــه رو چطــوری  ــه موقــع خواســتی ب _ اگــه ی

مــن بــرات امضــا کنــم بایــد بــرام بفرســتی دیگــه..

_ و برادرم قاه قاه کنان گفت استاداشون امضا میکنن
مائده مداحی/علوم تربیتی



اینجا البرزاست.

وشــیفتگان  دوســتان  قــول  بــه  یــا  خوارزمــی!  دانشــگاه 

! اســت...  خوارزمشــاهیان  ســرای  اینجــا  خوارزمــی، 

 هــم اکنــون متــن یکــی از دانشــجویاِن ایــن دانشــگاه را میخوانیــد؛

الخصــوص ورودی هــای عزیــز خواننــدگان عزیــز!!! وعلــی 

ــد ــوش آمدی ــی خ ــون خوارزم ــاهیان یاهم ــرای خوارزمش ــه س ب

 Welcome

خوش گلمیشیز

Bienvenue                                                             به فرانســوی

Benvenuto                                                              بــه ایتالیایــی

انقــدر کــه از ورودتــون بــه خوارزمــی خوشــحالیم کــه بــه 

چندزبــان زنــده دنیــا خــوش آمدگفتیــم.  خــوش آمدگویــی 

مــارو پذیراباشــید... هموطــن ورودی !فرقــی نــداره چــه رشــته 

ــو..! ــه ت ــک ب ــون تبری ــن تریب ــت همی ــدی. ازپش ــه ش ای پذیرفت

ــو..! ودرنهایــت  ــه دوســتان ت ــو..! تبریــک ب ــواده ت ــه خان تبریــک ب

تبریــک بــه خوارزمــی، بخاطــر پذیرفتــه شــدن شــما درایــن ســرای 

خوارزمشــاهیان! احســاس االن شــماورودی عزیــز رو همــه یــک روزی، 

یــک لحظــه ای تجربه کردن و طبیعتا خوشــحالی فوق العــاده ای دارید 

کــه تونســتید روزای پرفشــارو طاقــت فرســای کنکــور رو باموفقیــت 

ــی ترشــاخ کنکــورو بشــکنید.«! ــد و بقــول خودمون پشــت ســر بذاری

حواست باشه !!

موقعیت اجتماعیت ســطحش یک درجه اومده باال وشــدی دانشــجو 

ودیگ اون بچه شــیطون دبیرســتانی نیســتی.. دانشــجویی...  دانشــجو... 

ــط دانشجونیســت؛  ــادت باشــه! دانشــجو فق دوســت ورودی!! اینوی

ــگاه  ــت. دانش ــط کاس ودرس نیس ــگاه فق ــه دانش ــوری ک همونج

کــه قبــول میشــی، بایــد بــرا کل ترمــت برنامــه اینوراونــور 

رفتــن داشــته باشــی. تــرم اول، ســخت نگیــر، حســاس نشــو 

بــرادرس خونــدن، براکاســها وبــرا هــم اتاقــی و مخصوصــا 

شــرایط خوابــگاه. تــو ایــن مرحلــه ازعرفــان دانشــجویی بایــد 

میگــذرد. نخــوای  بخــوای  کــه  بگــذرد«  نیــز  »ایــن  بگــی 

خاصــه ســرتو درد نیــارم خوارزمــی چهارفصــل انصافــا زیباســت 

نمیگــم و از قشــنگیاش نمیگــم چجوریــاس تاخودتون کشفشــون کنید.

ــدن!!! ــِد دی ــَود مانن ــی بُ ــنیدن ِک ــم ش ــده میگ ــه بن ــت ک اینجاس

مهری بابالو دانشجوی رشته تربیت بدنی

نامــش ورودی اســت، گاهــی بــه او انــدک تــرم گفتــه مــی 
شــود؛ عــده ای بــه وی ترمولــک مــی گوینــد. وی دارای القــاب 
متعــدد و متفاوتــی اســت، امــا همــه ی ایــن القــاب بــه یــک 

چیــز اشــاره دارنــد؛ او دانشــجوی ورودی اســت.
هدفــش تحصیــل و رســالتش کســب علــم اســت. گاه گیج 
ــی اورد و گاه در  ــر در م ــر س ــکده ای دیگ ــوت از دانش و مبه
دانشــکده ی خــود گــم میشــود! کارت دانشــجویی بــرای وی به 
منزلــه ی نشــان حاکــم بــزرگ اســت و بــا افتخــار آن را بــه 
تمامــی افــراد غریبــه و آشــنا نشــان مــی دهــد و در مــواردی 
از آن بــه عنــوان عکــس پروفایــل و یــا حتــی تصویــر زمینــه ی 

موبایــل هــم اســتفاده مــی کنــد
او دانشجوی ورودی است

بــا مســیر ســلف بیگانــه اســت، گاه از ســلف اســاتید ســر 
در مــی آورد و گاه  در تشــخیص غــذای نــوع یــک و نــوع دو 
دچــار مشــکل مــی شــود. کتابخانــه را نمــی شناســد. بــا مســیر 
هــای اصلــی و فرعــی ورود بــه دانشــگاه آشــنایی نــدارد. تــرم 
اولــی بــودن از تمــام حــرکات و وجنــات و حتــی نــگاه هــای وی 

معلــوم اســت
او دانشجوی ورودی است

ــرای او  ــری ب ــاب ناپذی ــی اجتن ــودن ویژگ ــی ب ــرم اول ت
اســت. گاه بــرای خــروج از کاس از اســتاد اجــازه مــی گیــرد 
ــازه از کاس  ــدون اج ــی ب ــجوی واقع ــک دانش ــد ی و گاه مانن
خــارج مــی مــی شــود. از ویژگــی هــای برجســته ی وی حمــل 
ــان دوســت مــی دارد  ــدادی اش را چن ــدادی اســت؛ جام جام
ــت  ــدادی اش هف ــودش اســت. در جام ــه ای از وج ــی تک گوی
صــد مــدل خــودکار رنگــی داشــته و هــر خــط از جــزوه را بــا 
یــک رنــگ مــی نویســد. البتــه ورودی هــای مذکــر گاه حتــی 
بــدون خــودکار بــه دانشــگاه مــی اینــد چــون مطمئــن هســتند 
کــه همکاســی هــای دخترشــان بــه قــدر کفایــت خــودکار بــه 

همــراه دارنــد.
او دانشجوی ورودی است

کتــاب هایــش را جلــد میکنــد و اکثــر آن هــا را نــو میخرد. 
البتــه بــرای حفــظ کاس اجتماعــی بــه عنــوان یــک دانشــجو 
ســری هــم بــه خیابــان انقــاب میزنــد ولــی نــه بــرای خریــد 
ــلف  ــل س ــوردن فاف ــن و خ ــینما رفت ــرای س ــه ب ــاب بلک کت
ســرویس دور میــدان انقــاب. در بــدو ورود بــه دانشــگاه کیف 
ــا خــود حمــل کــرده و اصــرار دارد کــه از  هــای مهندســی ب
همــان ابتــدا در تمــام فــرم هــای مشــخصات اخریــن مــدرک 
تحصیلــی اش را لیســانس درج کنــد. جنــس مذکــر ایــن افــراد 
ــرده و  ــردد ک ــلوار در ســطح دانشــگاه ت ــا کــت و ش ــب ب اغل
حــس میکننــد اگــر کــت و شــلوار نپوشــند بــه عنوان دانشــجو 

شــناخته نمیشــوند
او دانشجوی ورودی است

ــت  ــوده و وضعی ــوش ب ــگ و باه ــا زرن ــده ای از آن ه ع
اســاتید ونمــره دهــی آن هــا را از تــرم باالیــی هــا جویــا مــی 
شــوند و عــده ای دیگــر ســعی دارنــد تــا هــر یــک از اســاتید را 
خــود آزمایــش کننــد و تجربــه کســب نماینــد. عــده ای از آن 
هــا ســاکن خابــگاه بــوده و بــرای رفتــن بــه کاس هــای 8صبح 
و حتــی کاس هایــی کــه در بیــن التعطیلــی برگــزار میشــود 

شــور و شــوقی عجیــب و غیــر قابــل وصــف دارنــد
او دانشجوی ورودی است

ــگاه  ــطح دانش ــی در س ــته جمع ــورت دس ــه ص ــب ب اغل
ــرا  ممکــن اســت در صــورت تنهــا شــدن  ــردد میکننــد زی ت
از ســوی دانشــجویان تــرم باالیــی مــورد آزار روحــی و روانــی 

قــرار بگیرنــد
او دانشجوی ورودی است

از ابتــدای تــرم درس مــی خوانــد و فرجــه هــا را بــه منزله 
ی اســتراحتی بیــن دو تــرم تلقــی مــی کنــد و نــه زمانــی بــرای 
درس خوانــدن. از ابتــدای ســال بــه دنبــال نحــوه ی برگــزاری 
ــه  ــد ک ــی ده ــه اســاتید پیشــنهاد م ــات اســت و گاه ب امتحان
نمونــه ســوال بدهنــد و گاه بــا مظلــوم نمایــی ســعی در آســان 

ســازی امتحــان داشــته و اغلــب موفــق هــم مــی شــود
او دانشجوی ورودی است

باالخــره امتحــان هایــش را داده و از اندک ترمــی خارج می 
شــود و بــه تــرم باالتــر مــی رود؛ امــا هنــوز هــم او دانشــجوی 
ورودی اســت. دانشــجوی ورودی عزیــز بــه خوارزمــی خــوش 

آمدید.
نسترن خلیل زاده / دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

اندر احواالت ترم اولی ها

مصاحبه با یکی از فعاالن دانشجویی فارغ التحصیل از دانشگاه
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شــاید اینطــور تصــور کنیــد که مــی خواهــم بگویــم مــن در اولین 

روز دانشگاه،ســر کاس درس،کنــار کســی نشســته بــودم و اســتاد این 

چنیــن مــی گفــت و کســی آنچنــان جــواب مــی داد... ولی نــه...

من در اولین کاِس روز اول دانشگاهم حضور نداشتم.

آخــه چنــد نفــر بهــم اینطــوری گفتــه بــودن کــه: وقتــی رفتــی 

ثبــت نــام و بهــت گفتــن از اواخر شــهریور ،یــا حتی مهرماه،کاســهات 

شــروع میشــه; نــری مثــل بچــه دبســتانی هــا از روز اول بشــینی ســر 

ــحال  ــی خوش ــه خیل ــه،منم ک ــروع میش ــها از آذر ش کاس... کاس

ــاورم  ــه ب ــودم ک ــاده ب ــه س ــی چ ــر! ول ــن بهت ــی از ای ــدم،گفتم چ ش

شــد،یعنی تــو دومــاه یــک تــرم رو تمــوم میکنــن!!!  خاصــه اینکــه 

مــِن ســاده هــم بــاورم شــده بــود رفتم ثبــت نــام کــردم. و صبــح روِز 

بعــدش بــا خیــاِل راحــت خوابیــده بــودم. ســاعت 10 بابــام بیــدارم 

کرد،گفــت مگــه تــو دانشــگاه نداری؟!پاشــو بــرو 

گفتم:نه باباجان،میگن از آذرماه شروع میشه

بابام گفت:پاشو برو شاید اشتباه میگن،برو حداقل یه خبر بگیر 

منــم چــون دانشــگاه نزدیــک خونمــون بود،رفتــم و دیــدم بلــه... خبــر 

هســت؛چه خبری،کاســها شــروع شــده.

ــا 10 برگــزار شــده و مــن  کاس ریاضــی عمومــی 1 از ســاعت 8 ت

هــم نرفتــم  گفتــم:ای داِد بــی داد،حتمــا برخــورد ســختی باهــام میکنن

ــتر  ــر بیش ــدم دو نف ــا فهمی ــدم، بعده ــون بمانندش ــِن خودم ــاال بی ح

ــودن  ــه ب نرفت

ــه ی  ــوز برنام ــردن و هن ــام میک ــت ن ــتن ثب ــا داش ــی ه ــون خیل چ

کاسیشــون رو نمیدونســتن.

ــرارو  ــروه و ماج ــش مدیِرگ ــم پی ــودم و رفت ــیده ب ــی ترس ــم خیل من

ــی  ــه اتفاق ــاال چ ــم ح ــرکاس نرفت ــم س ــح دادم و گفت ــراش توضی ب

ــوده و.... ــد نب ــدا از قص ــه بخ میافت

حــاال مدیرگــروه یــا از ســادگی مــن اســتفاده کــرد یااینکــه حرفــم رو 

بــاور نکــرد

گفت:اشکالی نداره،ولی دیگه تکرار نشه

ــه  ــی ک ــه ای ــه از 16 جلس ــل میش ــدم ای دل غافِ ــا فهمی بعده

ــودم  ــه خ ــی ب ــی. کل ــت کن ــه غیب ــه 3 جلس ــزار میش ــها برگ کاس

خندیــدم و از مدیــِر گروهــم شــاکی شــدم،که چــرا بهــم نگفــت حــق 

ــت داری! غیب

ــارغ التحصیــل  چندســال بعــدش چندنفــر از دوســتام داشــتن ف

میشــدن؛برای خداحافظــی پیــش همــون مدیرگــروه رفتن،منــم 

باهاشــون رفتــم و بــه اســتاد گفتــم یادتونــه همچیــن اتفاقــی افتــاد؟!

خندید و گفت: نه! یادم نیست 

و گفــت: اگــر اونطــور گفتــم بــرای ایــن بــود کــه غیبــت نکنــی و 

جــدی بگیــری اگــر میگفتــم نــه، حــق غیبــت داری نمیشــد

میشد؟؟؟
پریان خضرلو/رشته ی ریاضیات و کاربردها

خاطره ایی از اولین روز دانشگاه

ورودی های عزیز سام 

ــِت  ــه بهش ــان ب ــی وروِدت ــهیِدتان در خوارزم ــتاِن ش ــرِف دوس از ط

ــم... ــک میگوی ــی را تبری خوارزم

ــا  ــرم ب ــان شــما هســتند و در طــوِل ت ــان میزب ــی نِش در اینجــا دو ب

تمــام دلتنگــی هــا و ســختی هــا دلخــوش بــه حضوِرشــان در دانشــگاه 

هستید

 دلتنگ که میشوید بهترین مأوا مقبره ی شهدای گمنام است...

گمنامی شان غم هایتان را محو میکند...

گمنامــی شــان ســختی هــای زندگــی را چــه برســد زندگی دانشــجویی 

را برایتــان حقیــر مــی کند...

در کنــِج مزاِرشــان بــا آنهــا چــه خلــوت هــا کــه نمیکنیــد و کســی 

ــان... ــد در ایــن خلــوت شــما چــه عالمــی دارید؟جــز خوِدت نمیدان

ــه دوســتی و دلتنگــی  ــا میســازید ک ــار ســال خاطــره ه ــن چه در ای

ــان اســت ــیرین ترینِش ــهیدان از ش ــرای ش ب

ــای روزگار  ــختی ه ــی در س ــارغ التحصیل ــد از ف ــان بع ــی یاِدش حت

ــت ــان اس ــش دلهایِت آراِم

در پایــان ُرفقــای شــهیِدتان شــمارا بــه آرزوهایتــان میرســانند 

ــد ــاد کنی ــا اعتم ــه آنه ــت ب کافیس
سیده زینب موسوی/روانشناسی

محبوبــه مرادی دانشــجوی فــارغ التحصیل رشــته ی روانشناســی 

ــامی  ــن اس ــته ی انجم ــران در دوره گذش ــد خواه ــئول واح و مس

دانشــگاه خوارزمــی

ــی توانســت در  ــی از دانشــگاه خوارزم ــارغ التحصیل ــد ازف   او بع

ــت  ــد و در جه ــکیل ده ــی تش ــود گروه ــِی خ ــل زندگ ــتان مح اس

ســامت و روان گام بــردارد، کــه بــه بهانــه ی ســال جدیــد تحصیلــی 

ــت  ــپ و گف ــه گ ــم ب ــگاه باه ــه دانش ــد ب ــجویان جدی و ورود دانش

ــم. ــه ای پرداختی صمیمان

1_ سالم اول خودتون رو معرفی کنید؟

 سام محبوبه مرادی هستم 

فــارغ التحصیــل رشــته ی روانشناســی از دانشــگاه خوارزمی،و مســئول 

واِحــد خواهــران در دوره ی گذشــته ی انجمــن اســامی.

ــه  ــما از ورود ب ــزه ی ش ــدید؟ و انگی ــن ش ــی وارد انجم 2_ از ِک

ــود؟ ــن چــه ب انجم

از تــرم اول در نشــریه ی انجمــن فعالیتــم را شــروع کــردم، و در تــرم 

ســوم دبیــر تبلیغــات انجمــن بــودم و در حــوزه هــای مختلــف انجمــن 

فعالیــت میکــردم و درنهایــت در تــرم آخــر بــه عنــوان مســئول واحد 

خواهــران انتخــاب شــدم/خب بــه امیــد ایــن وارد دانشــگاه میشــی که 

رشــد همــه جانبــه داشــته باشــی،هم از نظــر درســی و هــم اجتماعــی 

و هــم اینکــه فنــون مختلفــی رو یــاد بگیــری و خــب انجمــن اســامی 

همــه ی ایــن هــارو بــرای مــن داشــت و انگیــزه ی مــن بــرای ورود 

بــه انجمــن اســامی بــود

ــی وارد  ــه ای ــه درِس شــما لطم ــت در انجمــن اســالمی ب 3_ فعالی

نکــرد؟

در ابتــدا اســترس زیــادی بــرام داشــت و اذییــت میشــدم ولــی بعد از 

مدتــی کــه تونســتم مدیریــت زمــان رو خیلــی بهتــر بــه عهــده بگیرم 

دیگــه آزار و اذییتــی بــرام نداشــت و اتفاقــا بــه مــن کمــک کــرد کــه 

در کنــار درس خونــدن کارهــای دیگــه ای رو هــم انجــام بــدم

4_ چرا فعالیت در انجمن اسالمی را انتخاب کردید؟

چــون بــه ســلیقه ی مــن خیلــی نزدیــک بــود و همــه جانبــه بــود و 

اگــر مــن جــاِی دیگــه ایــی میخواســتم فعالیــت کنــم شــاید در یــک 

بعــد خــاص بایــد فعالیــت میکــردم ولــی خــب انجمــن اســامی واحد 

فرهنگــی و رســانه داشــت و حــوزه هــای مختلفــی داشــت کــه باعــث 

جــذب مــن شــد،اما یکــی از دالیــِل مهمــی کــه باعــِث جــذِب مــن به 

انجمــن اســامی شــد رفتــار خــوِب و دوســتانه ی بچــه هــای انجمــن 

بــود و تاثیــر زیــادی روی مــن داشــت

5_ با حضور تو انجمن چه دستاوردهایی به دست آوردی؟

ــته  ــه داش ــن میتون ــو انجم ــور ت ــه آدم از حض ــی ک ــت آوردهای دس

باشــه،آموزِش مهــارت هــای مختلــِف مــن یادگرفتــم کتــاب بخونــم 

یعنــی کتابخــون تــر شدم،دوســتاِن خوبــی پیــدا کــردم و نشســت های 

مختلفــی کــه بــا مســئوالن بــزرِگ کشــوری داشــتیم باعــث شــد کــه 

اعتمــاد بنفــس بیشــتری بدســت بیــارم

ــر درســی و فرهنگــی  ــای غی ــت ه ــن درس و فعالی ــه بی 6_ چگون

ــرار کــردی؟ ــادل برق تع

شــما فقــط بایــد برنامــه ریــزی درســتی بــرای درس خونــدن داشــته 

باشــی وبــاورت بایــد ایــن باشــه کــه آدِم موفــق آدمــی هســت کــه 

رشــد همــه جانبــه داشــته باشــه نــه فقــط آدمــی کــه درس میخونــه.

7_ صحبت پایانی با کسانی که این مصاحبه را میخوانند؟

ــوش  ــی خ ــد خیل ــگاه اومدی ــه دانش ــازه ب ــتید و ت ــر ورودی هس اگ

آمدیــد،و میدونــم کــه ممکنــه روزهایــی رو داشــته باشــید کــه خیلــی 

بــاِب میلتــون نباشــه،که چــرا ایــن دانشــگاه رو انتخــاب کــردم و چــرا 

از خانــواده دورم؟!ازتــون میخــوام بــه جــای اینکــه حــرف هــای منفــی 

بزنیــد و خودتــون رو اذییــت کنیــد بــا تمــام وجودتــون تــاش کنیــد 

کــه خیلــی متفــاوت تــر ازاون چیــزی کــه کــه وارِد دانشــگاه شــدید 

ــاد  ــتید رو ی ــد نیس ــه بل ــی ک ــه ی چیزهای ــید و هم ــارج بش ازش خ

بگیریــد، اگــر بلــد نیســتید در شــرایط اســترس آور تصمیــم بگیریــد 

اینجــا جــاش هســت که یــاد بگیریــد و تمــام تاِشــتونو بکنید کــه یاد 

بگیرید،ســعی کنیــد از دانشــگاه جــوری اســتفاده کنیــد کــه تــا ســال 

هــای ســال فوایــدی کــه در زندگــی بــه شــما میرســه از چیزهایــی 

باشــه کــه در دانشــگاه یــاد گرفتید،یــاد بگیریــد کــه بــا گــروه هــای 

مختلــف بســازید،عقاید رو ارزیابــی کنیــد و تعامــل هــای مختلــف و 

رشــد همــه جانبــه داشــته باشــید.و اگــر از بچــه هــای ورودی نیســتید 

بخشــی از فرصــت رو از دســت دادیــد و ازتــون میخــوام کــه از امــروز 

شــروع کنیــد و تمــام تاشــتون رو بکنیــد تــا یــک فــرِد کامــل باشــید 

و حداقــل نیمــی از ضعــف هــای خودتــون رو برطــرف کنیــد 

ــدا  ــاه خ ــدوارم در پن ــم و امی ــت میکن ــون آرزوی موفقی ــرای همت ب

باشــید
سیده زینب موسوی/روانشناسی

ســـــــــــــالااام!


