
  نفرات  بعضینام 
  1رزق روحم شده است.

ي به هنگام ریاست آقاي دکتر محسن حبیبی بر دانشکده 1385ي عکاسی است که در سال کارشناسی ارشد رشته شي تالش جمعی دانشجویان براي گشایاین متن درباره
اي ام تا در توصیف زمان و زمانهرا تکرار کرده 2هایی از طاعونشود گزارهگیري بیماري نوشته میي همههنرهاي زیباي دانشگاه تهران اتفاق اوفتاد و چون به هنگامه

که در قالب کلمات و روي کاغذ باشد، بهتر است که از سرشتِ اخالقِ به جاي آن ،ي محترم دقت دارد که یادبود آقاي دکترخواننده توان نباشم.کنیم، کمه میه تجربک
  کنم ن جزئیات رویدادها پافشاري میي بیااست که در این متن درباره امیدتکرار شود. به این  ،اقدام در مسیرِ اصالحدر زمینِ واقعیت و از جنسِ  خود ایشان،

  ي هنرهاي زیباي دانشگاه تهران است را پیوست خواهم کرد.ي عکاسی دانشکدهرشته هاي یک نسل از دانشجویان پرشورِشماري از اسناد آن را که تجربهو تک

  

  میرند. ورزند، و چگونه میکنند، چگونه عشق میبراي آشنایی با یک شهر این است که انسان بداند مردم آن چگونه کار می راه ساده
هاي جوانترها شدید و گیرد ... هوسهواست که این هر سه با هم و به صورتی داغ و با گیجی انجام میودر شهر کوچک ما، گویا بر اثر آب

هاي دوستی و از محافلی که در آن سرنوشت هاي انجمنبازان، از ضیافتهاي گويهاي بزرگترها از گروهو حال آن که آلودگی زودگذر است

   3رود.سپارند، فراتر نمیدف ورق میمبالغ هنگفت را به دست تصا

  خود  فارغ ازها، ستون مهره تِروزهایی بود که دوباره یحیی دهقانپور، پس از عمل سخ شاید هوس کردیم؛ هوس کردن هم داشت.

ها سختی پله از راه برسد و همراه او که به دونشستیم تا کمی بعد از ساعت به دانشکده بازگشته بود. در حیاط میهاي بزرگترها، آلودگی و

چند نفر هم، همیشه بر روي زمین جایی براي نشستن داشته باشیم.  تاهاي گرد را بیاوریم رفت برویم تا کالس و از آتلیه صندلیرا باال می

به نظاره و گاه  همراه بودند ،هاي دیگرهاي دیگر و دانشگاهو از دانشکده 4هادانشجویان از تمام ورودي .دادندنشستند و تکیه به دیوار میمی

کرد تا حیاط و بعد هم چند طور کالس ادامه پیدا میآمد پشت در که باید درها را ببندد و همینتا نگهبان می .کردیمبحث و جدل هم می

  گذاشت که زود تکیده شد.شب استمرار داشت. از جان میي آن تا حدود نیمهاش و ادامهرفتیم تا خانهنفري با او می

چرا دانشگاه تهران کارشناسی ارشد عکاسی ندارد؟  :هاي دیگر کاشتند. گفتندانشکدههاي دهوس کردیم؛ تخم هوس را چند نفر از بچهبلی؛ 

تر از سراغ شده بود) ساده هاي هنرهاي زیباپردیس دانشکدهها، بیش همان زمانوکمي هنرهاي زیبا، رفتن به دفتر رئیس پردیس (دانشکده

   5اي به امضاي مرتضی ممیز به ما نشان دادآقاي دکتر داد. نامه خرآپاسخ را دستتر بود، این شد که هاي نزدیککردن مسئولیت

  کارشناسی ارشد عکاسی اقدام کرده بودند و دفتر گسترش وزارت علوم با آن مخالفت کرده بود.  گشایشکه پیرو آن براي 

مان بیهاي قلیادمان داد تا دلبستگی بار بشود. کنم تا شاید اینما خواستیم و نشد. اگر شما بخواهید و پایداري کنید؛ من هم همراهی می :گفت

  را پیگیري کنیم و تنها سرسري و آنی نباشیم.

نژاد رئیس دانشگاه تهران بود و به مقتضاي ریاست جمهوري محمود احمدي يزمانهاهللا عمید زنجانی که به اي نوشتیم خطاب به آیتنامه

بخش بزرگی از باقی بازي گفتن  6.نفر آن را امضا کردیم 50از خدا توفیق خواستیم و ه در انتهاي نام 1385فروردین  27روزگار به تاریخ 

   که سفید شد. و سازمان سنجش آموزش عالی و وزارت علوم تهران به دفتر ریاست دانشگاه هاي؛ حدیث کفش آهنی بود و راهندارد

گشتیم، مستقیم در کرده و ناکرده بازمی ر ساعت از روز که از هر فتحِآقاي دکتر پاي ما ایستاد. بدجور ایستاد. یادمان داد که بایستیم. ه

رفتن و بازگشتن را  هايداد و ما باز همان مسیرپرسید. راهنمایی میداد که چه کردیم. جزئیات را مینشستیم. گوش میدفتر او بسط می

  کردیم.می تکرار

آمد و در این مسیر تکراري همراه ما بود؛ با آقاي دکتر یاران نامی، که ي فنی میدانشکدهها که از بار یکی از بچهنشان که یکآنبهنشان

به جبر از دفترش  ،هاي سمج راي عکاسی در شوراي تخصصی دفتر گسترش وزارت علوم بود درگیر شد. حضرت ایشان ما بچهمسئول رشته

فتر آقاي دکتر. مستقیم. منشی گفت منتظر شماست. در را که باز کردیم، رفتیم د ،اخراج کرد و در را پشت گوش ما بست. از راه نرسیده

خواهش کرد که آرام باشیم و به خاطر او  ،ي یاران را بگیرد. میان اعتراض ماآقاي دکتر تلفن را برداشت و به منشی گفت که شماره

دست چرخاندیم و خودزنی کردیم. آقاي دکتر بهدست که اکنون دیگر پشت خط بود. چنین کردیم. تلفن را ،از حضرت او ؛عذرخواهی کنیم

وپ را بزند و هم پاي شما را بزند، دروازه را خالی آید به سمت دروازه که هم تت و میتر اسمحبت تشکر کرد و گفت: تیم که قويبه لبخندِ 

  شوند.دانند که چه بکنند. سردرگم میي خالی نمیکنید. با دروازه

اهللا برسانیم و از ریاست دانشگاه تهران که در شوراي عالی دفتر گسترش وزارت علوم به عنوان دانشگاه ن را به آیتپیشنهاد داد که خودما

آیم. خیلی رفتیم و مادر، صندلی ثابت دارد، درخواست کنیم تا از موضع قدرت به بحث ورود کند. گفت شما وقت بگیرید. من هم با شما می

آقاي دکتر هم با ما آمد. تمام حدود نیم ساعت را که ما حکایت  7ي شرفیابی داد.اهللا اجازههش کردیم تا آیتبرگشتیم و نامه نوشتیم و خوا

ه گاه ببهها روي زانو نشست و گاهدست ،کردیمکردیم و اسناد مکتوب آن را روي میز ایشان قطار میمان را روایت میهايها و بازگشتنرفتن

هایی وجود دارد احتمال انگیزه کنید که بهتصدیق می ،آقا گویند. بله حاجها راست میبچه ،بله حاج آقا :گفت اي گفت.تایید حرف ما جمله

  که کارشناسی ارشد عکاسی به صورت اختصاصی در اختیار دانشگاه هنر باقی بماند ... حاج آقا قبول کرد که اسناد ما را بدهد 

  ند.نورود ک ،تا بررسی کنند و اگر الزم بود



تغییر کرده بود.  روزگار به ما شانس دوباره داد. معاونت آموزش دانشگاه تهران کمی پیش شطرنجِ بازيِصبر کردیم ولی چیزي نشد ... تا 

ي ما را امضا کرده بودند و ذینفع این داستان آمدند و پاي نامهي فنی میدوستانی بود که از دانشکده ايدانشکدههماي آقاي دکتر کمره

بیه ش ،گفتندطور که میي فنی شدند. مهندس علیرضا مهنا هم اینالتحصیل دانشکدهدامان دبیر کانون مهندسین فارغبهها دستآن بودند.

   دقیقه پنجاي صحبت کرد. با دکتر کمرهان ایران نبود ندس که در آن زممهآقاي وقت داشت.  هاجوانآقاي دکتر، همیشه براي به 

سبب همراهی مهندس مهنا پیامد آن بود. رفتیم. در آن چند دقیقه، حدود صد ایشان به نِظاي و حسنِ آقاي دکتر کمره وقت مالقات با

  8خواهد و این خبر خوبی بود.صفحه سند، از چهار ماه پایداري خودمان را براي آقاي دکتر فهرست کردیم. گفت که اسناد را می

ي شوراي عالی گسترش اي به او تلفن زده تا همراه با هم در جلسهباقی بازي را بعدتر آقاي دکتر براي ما تعریف کرد. گفت که دکتر کمره

اي اسناد را روي میز گذاشته اهللا، حاضر شوند. در جلسه آقاي دکتر کمرهبه معاونت از آیتوزارت علوم که شنبه روزي برگزار شده بود، 

  وتاه و صریح گفته بود اگر در همان جلسه، درخواست دانشگاه تهران تائید نشود، دیگر در جلسات حاضر نخواهند شد. بود و ک

  10و9و این شد که شد.

  

ها کم سازد تا دفاع از ضد آن هزینه داشته باشد. اینجاي کار آدمهاي ممنوعی میمرزکند، که وعظ می رفتاريبراي  زدهشهر طاعون

کنند که بر ضد طاعون شان گمان میي صمیمیتروزگاري که بزرگترها با همه به ،هاي جوانان شدید و زودگذر استهوسآورند؛ می

هاي تقابل بکاهند. تا از هزینه ،کنندسانسور می نوازِ خیرخواهیمانند و خود را و جوانان را، به نامِ دلمیساکت  ،جنگند، ولی به اختیارمی

ردایان این است که بهترین راه حق دادن به سرخسازد. کوچک می زدگانِو اخالق دالیل بسیار براي همراهی با طاعونصراحت هزینه دارد 

کنند. اخالق عملی دارند. شوند. تنها وعظ رهایی نمیبعضی نفرات تسلیم نمی 11ي محکوم ساختن را منحصرا در اختیار آنها بگذاریم.اجازه

توانست برود. نرفت. ماند. به همین آسمان ابري و به استعفا کرد. بعد از آن هم می ،تازي طاعونروزهاي ترك آقاي دکتر در یکی از همین

تپید دل باخته بود. این حدودِ ده سالِ آخرِ بازنشستگی، هم مشاور وزیر بود و هم هنوز فرصت داشت ها میکه در دل ي جوانهاهمین هوس

ها را بنماید جویان را بشنود و همچنان و همچنان و همچنان امید بدهد و راههاي دانشلیا باز بود تا حرفاش در خیابان ایتاو درهاي اتاق

  دوار به کنترل بیماري، نیست.ـهاي امیروایتد به تکثیر خردهـهم، گریز و گزیري جز امی ان یک دیار را بپوشاندـاگر آسم دوه طاعونـکه ان

/  کند.اش احداث میاش به جاي خالی/ مرگ ام/ در دل داشت یقینهی که، اندُ  / دیوارِ  کن کنددر جهد بود دائم، تا پایه / یادش به خیر مادرم! / از پیش

  ه، در نهایتِ نفرت / ، زلّ / که مرگ هاستجور وقت ایندانی؟ / می / گفت:چنان که تو گفتی من نیستم مخاطبِ او / / آنخندید و 

  21!کند/ احساس می / مالل آورشمي شروظیفه يِاز پوچیِ 

  

  

  

  
  

  پانوشت

  436، ص 1371نیما یوشیج، تدوین سیروس طاهباز، انتشارات نگاه، چاپ دوم،  ي کامل اشعارمجموعهنیما یوشیج،  .1
  1388ي رضا سیدحسینی، انتشارات نیلوفر، چاپ یازدهم، . آلبر کامو، طاعون، ترجمه2
  38. آلبر کامو، ص 3
 تمام دانشجویانآمدند. هاي آقاي دهقانپور میدر کالس 84و  83و  81و  79و  77و  75هاي گرفت. وروديمیان دانشجو میدرسالي عکاسی، یک، رشته1383. تا سال 4

  شنونده داشت. تعداد،تا بیش از نیمی از این ها هاي او هم در بعضی از جلسهنفر بودند و کارگاه 50 تر ازکمی بیشي عکاسی رشته رسمی
  که تصویر آن پیوست شده است. 5/10/83/گ به تاریخ 804ي ي شماره. نامه5
  در دفتر ریاست دانشگاه ثبت شد که تصویر آن پیوست شده است. 4/2/1385مورخ  3667ي . این نامه به شماره6
  پیوست شده است.به رئیس دفتر ایشان تحویل شد که تصویر آن  7/5/1385. این نامه مورخ 7
د اي تحویل شالتحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، به آقاي دکتر کمرهي غیررسمی پیش از شوراي عالی کانون مهندسین فارغآن، در جلسه همراه. این نامه و اسناد 8

  که تصویر آن پیوست شده است.
ي ي سازمان سنجش آموزش کشور دربارهاطالعیهضاي وزیر علوم وقت رسیده است همراه با که به ام 85آذر  11ي ي عکاسی در جلسهي گشایش رشتهنامهموافقت. 9

گروه عکاسی و ارتباط تصویري همراهی نکرد و داستان  ،پیوست شده است. متاسفانه و به هر دلیل 1385سري دوم تکمیل ظرفیت آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی سال 
ها را به اشتباه درك کرده باشم چون ممکن است بخشی از اتفاقهاي مکرر بیماري، و روایتِ دیگري است، ضمیمه بر تلخاي تجربهاین، خود . در آن سال به نتیجه نرسید

  شدند. پذیرفته 1386 مهرماهنخستین ورودي کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران،  آخر،ساسان افشارزاده براي رفع انسداد مداخله کرد و دستِ گذرم.از نقل آن می
  خواستیم وقتی به نتیجه رسیدیم و می ها بود.ها و شنفتنها و گفتنها و آمدنمیان آورد. او به تقریب پاي ثابت تمام رفتن جا دارد و باید نام محمد نیکدل را به. 10

  مان کند تا بتوانیم و بشود.لذتِ خود، با ما آمده است تا همراهیي تحصیل ندارد و تمام این مسیر را براي اي براي ادامهبراي کنکور مهیا بشویم؛ او گفت که انگیزه
  284آلبر کامو، ص . 11
 774، ص 1380ي آثار، دفتر یکم: شعرها، انتشارات زمانه ـ موسسه انتشارات نگاه، چاپ دوم، احمد شاملو، مجموعه .12
























