
 شاید برای شما هم اتفاق بیفتد...
ها( هطتیى؟اضتاز که از غًیسو ایى ضىال ذًسه اظ گرفته بىز گفت : یى هىرز زاغتین اذرای کالش تارید ، یه پطره با قیافه ی زرهن و فیلطىف هآبايه بلًس غس و گفت : ببرػیس غما اضتاز...)يام اضتاز هحفىظه ب٭

رظ يؿف کالش رفتى بیروو... همػىو اغتتتبتاهتی اوهتسه ت ضيه!    همکالضی هحترم هن کىله پػتیػى برزاغت و گفت : ببرػیس هى اغتباهی اوهسه بىزم! کالش ازبیات زاغتن...  اوو بًسه ذسا که رفت پػ
 بىزو!!!

زقیقه بىز و هثل جلطه قبل تاذیر زاغتن . ضریغ زر کالضى باز کرزم و پتریتسم تتى  01:01پله های زايػکسه رو هی زویسم تا بالذره به زر کالش رضیسم . یه يفص بلًسی کػیسم و به ضاػتن يگاه کرزم ضاػت ٭

ام غسه. ذجالت ززه ضرم رو پاییى ايساذتن که اضتاز بهن يگته رترا پیسکالش تا قبل از اػتراـ اضتاز به زیر اوهسين روی اولیى ؾًسلی جا گرفتن.اضتاز با بهت و حیرت يگاهن هی کرز . هىيسه بىز که هى از کجا 
ًا يبىز ضر ررذىيسم زیسم هیچ کسوهػىيى يمی غًاضن . اضتاز يگاهتی اغ زیر اوهسی؟! اها اضتاز همىيطىر زل ززه بىز بهن و قؿس يساغت زرضػى ازاهه بسه . ضرم رو اورزم باال و به بغل زضتین يگاه کرزم رهره اظ

يتىيطتن ضر کالش بػیًن و با همىو ضرػتی که پریسه بىزم تى گه به ضاػتع کرز و همىيطىر که به هى يگاه هی کرز گفت بچه ها یه برع زیگه رو هن بگن و بؼسظ بریس.به يىغته های روی ترته يگاه کرزم و زی
زقیقه به زه!!! اغتباهی رفته بىزم ضر کالش قبلی اضتاز!!!تمام ضاػت بؼس روم يمیػس تى ؾىرت اضتاز يگاه کًن. اضتاز هن هتر  01کالش از کالش ززم بیروو... .بیروو کالش به یه يفر گفتن ضاػت رًسه؟ گفت 

 وقت يگاهع به هى هیفتاز ضرخ هیػس از ذًسه...

ػیسم و زر حالیکه به ضاػت هچین يگاه هتی کترزم ن کپػت زر کالش راه هی رفتن و به زر بطته ی کالش با حرؼ يگاه هی کرزم ، یکی از همکالضی هام اوهس و گفت : کالش تمىم يػس؟ اذمهاهى زر ه٭

رو غسه زر حالیکه رهره اظ بیى تؼجب زیاز و ذتًتسه  به ! ررا اضتازغىو کالش رو ذالی يمی کًه االو زکتر ذاکیاو هیاز و کالش ها غروع هیػه!!! همکالضین زر حالیکه ايگار با پسیسه ی يىیًی رو5:67گفتن 
ؾبح تا االو هیچ کالضی يتساغتتتن و  01زقیقه اضت و آذرای کالش زکتر ذاکیاو ! احطاش کرزم پارچ اب ید رو ، روم ذالی کرزو ! از  6:51گیر کرزه بىز ضاػتع رو با زقت يگاه کرز و گفت االو ضاػت 

غیع رو از جیبع زر اورز و ضمت هى گرفت . حق با ایػتىو !گى هىيسه بىزم زايػگاه که ضر همیى کالش برم. هطمئى از ایًکه همکالضی هحترم ! اغتباه هی کًى گفتن ضاػتتىو رو اول ههر يکػیسیى ػقب حتما
 بىز. تػکر هىل هىلکی کرزم و فرار رو بر قرار ترجیح زازم پیع از ایًکه اضتاز از کالش ذارج غه و زايػجىی گیجػى تى اوو حالت ببیًه!!! 6:54بىز ضاػت 

س گفت ياهًبرزه !!! بالذره ها همن آبرو زارین زیگه! ( زر حیى تتحتىیتل بایهىرز زاغتین روز ثبت يام زايػگاه ، يػطته بىزو و بؼس از ايتظار اضمػى هی ذىيى برای تحىیل هسارک. ياهبرزه) که البته بًا به زالیلی ٭

ؾبح اولیى کتالتضتػته از هطتئتىل  7هتىجه هیػه فرزا ضاػت  رتیهسارک  برگه ای زریافت هی کًه که برياهه ی زرضی ترم اول تىظ يىغته غسه )برگه ای که اؾىال ازظ ضر زر يمیاره هیچکی!( زر حالیکه به ض
 جلىی  ذًسه اظ رو بگیره...و  آهىزظ هی پرضه: ببرػیس برای فرزا ره کتابی بایس بیارم؟گىیًس که هطئىل آهىزظ برای زقایقی ؾحًه رو ترک کرز تا بتىيه به ذىزظ هطلط غه

ضتاز يػطته بىزيس کته بتا وروز هترزی ا ؾبح تىی ذیام کالش ػمىهی زاغتى و همه ی ترم اولیها با لباضهای يى و رهره های هػرؽ! زر ايتظار اولیى جلطه ی زرش " ايطاو زر اضالم"  8هىرز زاغتین ضاػت ٭

ته و پارچ آب رو از روی هیس اضتاز برزاغتًس و پیع از ترک کتالش رف رارغىيه ، یکهى همگاو رىو فًر برذىاضتى به احترام اضتاز. اقای هحترم يگاه تىام با لبرًسی به زوضتاو وروزی جسیس کرزيس و به ضمت ضکى
 هؼرفی بًمىز!!!  را گفتى ایى اتفاقا هر ضال برای رى يفری هیفته.زوضتاو وروزی جسیس پص از آو جلىی پای اضتاز هن بلًس يػسو تا اضتاز به ضرى زر آهس و ذىز

 "مهم تویی" 

 انگار ارزش ها جابه جا شدند. موفقیت در دانشگاه جاشو با موفقیت در ورود به دانشگاه عوض کرده.

دارم فکر میکنم چرا ماها وقتی وارد دبیرستان میشیم سقف آرزو هامون رو قبولی در کنکور قرار میدیم. یاا تاتای ا اه 

 خیلی بی خیال باشیم تداقل سال پیش دانشگاهیمون رو اینطوری میگذرونیم.

میشه ازش به عنوان یه جور برده داری نوین تعبیر کرد. بارده داری کاه تاوی اون بارده و ارباان یاه نا.ار هساتان. 

 خودمون.

تتما تجربه کردید بعد صتبت های یه مشاور کنکور چه تسی بهمون دست میده. انگار به دنیا اومدیم که کنکاور بادیام  

وارد دانشگاه بشیم بعد از دنیابریم. آن اصطالح قیف برعکس رو اینقدر به کار بردند که توی خاوان هام خاودماون رو 

 توی قسمت تنگ قیف  رفتار می بینیم و چشم داریم به روزی که باالخره وارد قسمت باز قیف بشیم.

 .تن دانشگاه متلی هست که وارد اون میشی تا استعداد هاتو بروز بدی و  پلی هست که میتونی باا  بهتر نبود بهمون می

 کمکش به اهدافتان جامه ی عمل بپوشونی. نه اینکه بگن دانشگاه خون غایت همه چیز هست.

یادتون وقتی تست میزدیم و یه درصد خون می اوردیم چقدر خوشتال میشدیم انگار اتم رو شکافتیم. البته نمی خوام بگم 

رتبه ی خون توی کنکور آوردن کال ارزشی نداره. ارزش داره چون بیانگر تالش و پشاتاکاار فارد هسات. اماا ایاناکاه 

 بیانگر هوش  خالقیت یا از این جو ترف ها هست یا نیست کلی جای بتث داره.

 ا ه هوش و خالقیتی هم داریم اون رو باید توی دانشگاه که ابتکار عمل بیشتری داریم در معرض نمایش بذاریم.

وقتی وارد دانشگاه میشیم به نظرم باید خیلی مراقن خودمون باشیم که همه چیز رو تموم شده نبینیم و بدونیم که این تازه 

 پله ی اول ما بوده برای اینکه برسیم به چیزی که توی کودکی هامون آرورشو داشتیم.

البته نمیگم فقط درس بخونیم و ته بعدی رشد کنیم. میتونیم از همه ظرفیت های دانشگاه برای رشد خاودماون اساتا.ااده 

 کنیم.

یه هشدار جدی:شاید با بعضی سال باالیی هایی مواجه بشید که کارشون فقط سیاه نمایی کردن در مورد اساتید  کالس ها 

و دانشکده هاست. این جور افراد فقط نقاط ضعف و من.ی رو بیان میکنن و هیچ توجهی به تاثیری که ترفاشون میتوناه 

 روی  شما بذاره نمیکنن. بهترین راه اینه که فقط به قوه ی شناخت خودمون تکیه کنیم. 

 ان شاهللا که دانشگاه براتون جایگاه رشدو تعالی علمی و معنوی باشه دوستای خوبم
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