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نزمانهاییکهوسعتدانشگاههامحدودبهصفحاتمجازی،گوشیهاولپتاپهانبود،درروزهایی
شماازسلفدانشگاهتانوغذاهایشخاطرهایندارید؟برایمنهنوزهمآ 
دههایبینکالسهایدانشجویانبودوغذایروزسوژهشوخیها،جزوبهترینخاطراتدوراندانشجوییاست.
فدانشگاهمیزبانخن 
کهصندلیهایسفیدپالستیکیسل 
پرونده
شرویتاننبوده
ف سرویسهایدانشجوییپی 
س وحالیدوستداشتنیبهخصوصاگرطعمدوریازسفرهخانوادهراهمچشیدهباشیدوبرایصرفغذا،انتخابیجزسل 
ح 
ف و دور هم غذا خوردن ،یادآوری طعم خاطرات سلف و آن زمانها شیرینتر میشود و
باشد .این روزها که دیگر کرونا مجال حضور در دانشگاه را هم نمیدهد چه برسد به سل 
ی سالم به سراغ دانشجویان چند دانشگاه مختلف کشور رفتیم تا از این محیط دوستداشتنی و خاطره بازی با
ن مانده است .در پرونده امروز زندگ 
طعم ماندگار غذاهایش که همچنان زیر زبا 
عکسهاتزیینیاست
یمانروایتکنند.یادداشتهاییراکهآنهابرایمانوشتنددرادامهخواهیدخواند.
سلفدانشگاهشانبرا 

سالمهای انرژیبخش به همراه
تهدیگ اضافه!

غذای سلفی که تو را نکشد
قوی ترت میکند!

کجا؟دانشگاهگرمسار

غذای پادگان حجم بهتری نسبت به سلف
دانشگاه داشت اما سلف خاطرهانگیزتر شد

سبا رنجبر -بهمن  96بود که وارد دانشگاه شدم.
خوشحال که دیگر به جای انتخاب های محدود
ف عالی در اختیار ماست اما
بوفه مدرسه یک سل 
زهی خیال خام! سلف ما یک کانکس با همان
امکانات بوفه به اضافه غذای روزانه بود که هر روز
رزرو میکردیم .گذشت و ما عادت کردیم؛ مهر  98ترم
جدیدباخبرتعویضپیمانکارسلفشروعشد.شروعدوستیمنوخانمزیبا
(نامی که ما صدایش میکردیم) برمیگردد به روزهای اول ترم که کالس
هاتشکیلنمیشدودانشگاهعمالخالیبودولیمابهبهانهدوریازخانه،
سهماهتابستان،عالفوسرگردانهرروزبهدانشگاهمیرفتیم.روزاولیکه
وارد سلف شدم شگفت زده شدم از تغییر چیدمان سلف که بهتر شده بود،
بایونیفرمشیککادرکهنشانازتغییراتمیداد.منخوشحالازاینهمه
تغییراتبودم،پرانرژیبهسمتمسئولسلفرفتموبابلندترینوگرمترین
سالم با آن مسئول احوالپرسی کردم .آن روز نمیدانستم که قرار است تا
آخرترموضعیتاحوالپرسیهایمنوخانمزیباهمینطورپر
انرژیبماندولیبهمرورزماناینگونهشد.تقریباهرروز
به امید گپ کوتاه با خانم زیبا برای ناهار وارد سلف
میشدموایشانهمبرایماغذاراسفارشیسرو
میکرد،مثالناناضافه،گوشتاضافهوتهدیگ.
جالب است بدانید که صمیمیت ما به جایی
رسیدکهاگرچندروزغیبتداشتمننگرانو
جویای احوال شان میشدم و برعکس اگر من
نبودماوعلتغیبتمنراازدوستانممیپرسید.
روزآخرترمطبقمعمولرفتمسلفباخانمزیبا(که
هیچوقتهمنمیدانمچرافامیلشرانپرسیدم)گپ
زدم و گفتم امیدوارم تعطیالت خوبی داشته باشید؛ اما او
خبری هم خوشحالکننده و هم ناراحتکننده به من داد .خبری
مبنی بر استعفا در ترم جدید .گویا دیگر قرار نبود در سلف کار کند .این به
معنیپایاندیدارمابود؛امادرادامهبهمنگفتتمامروزهایاینترموازبین
آنهمهچهرههایخسته،عصبیوبیحوصلهمنتظرسالممنبودهاستتا
دوبارهانرژیبگیرد.خباینبرایمنخیلیارزشمندبود.درآخرهرچند
خیلیدلتنگهمشدهایمامامنبهایننتیجهرسیدمکهقرارنیستهمیشه
کار مهم و خاصی انجام بدهیم تا آدمهای اطراف مان خوشحال شوند،
گاهییکسالممتفاوتبینآنهمهدانشجومیتواندروزیکیرازیباکند.

تنبل خان در سلف!
کجا؟دانشگاهقم

محمد حسن فروزانفر -یک نفر در دانشگاه قم بود
که معموال غذا رزرو نمیکرد .رابینهــودی بود
برای خودش .نه ب ه خاطر پول یا چیزی دیگر بلکه
فقط بهخاطر تنبلی .یعنی حاضر بود سری به
ساندویچهایآقای«میالنی»ساندویچیدانشگاه
بزندکهباعرقجبینقاطیبودولیداخلسایتنرود
ورزرونکند.حاالچهکارمیکرد؟
حالت اول| با یک حالت خیلی نزار و مظلوممانند ،سینی و قاشق ب ه دست
کلسلفرادورمیزدوازهرآشنایییکیدوقاشقدشتمیکرد؛وسرآخر
غذایشازهمهبیشترهممیشد.
حالت دوم| گاهی تو صف التماس آشپز را برای مقداری برنج میکرد
و بعد فقط خورشت از بقیه میگرفت .البته روزهایی که غذا جوجه بود
سرشبیکالهمیماند.
حالت سوم| چون آشپز تا یک جایی با کارهای او مدارا میکرد ،گاهی
پیش میآمد که بدون سینی و برنج ،با یک قاشق از غذای هرکسی که
آشنابود،میخورد.
حالت چهارم| گاهی پول داشت (البته فقط گاهی) و ساندویچ آزاد
میخرید؛اینمخصوصزمانهاییبودکهغرورشلطمهخوردهبود.
راهکارما؟
یا خیلی سریع و یواشکی به سلف میرفتیم .یا به ناچار دور هم
مینشستیمتاسهمشازغذایهرکدامازماخیلینشود.

سورنا ساداتی

برایماکهتمامذهنیتمانازسلفوغذایشمحدودبهفیل 
م
های هالیوودی بود که در آن آدمها سینی استیل شیکی
را در دست میگیرند و از بین غذاهای موجود یکی دو تا را
انتخاب میکنند و در انتها از کیفیت دسر پودینگ دوشنبه
ها گله دارند؛ سلف دانشگاه آزاد خیلی توی ذوق میزد.
صندلیهای پالستیکی رنگ و رو رفتهای که شکستگی
داشت ،صفی که طوالنی بود و گاهی به دلیل قطع سایت
طوالنیتر میشد و کارکنانی که حوصله نداشتند .سال
 ، 85وقتی ساندویچ «خــوراک سه نون»  250تومان بود
غذای سلف ما  200تومان بود ،با این تفاوت که چلوکباب
کوبیدهاش یک سیخ بیشتر نداشت؛ قرمه سبزیاش
رکورد روغن گینس را هر هفته به نام خودش
به روز رسانی مـیکــرد ،قیمههایش با
گوشت یخی بود و البته اگر بهجای
ساعت  ،12ساعت  2میآمدی ته
دیگی چرب و سفت هم داشت.
ساعت 3هماینشانسراداشتی
که اگر غذا بهدلیل غیبت چند
نفر اضافه آمده بود بتوانی ژتون
بگیری بــرای غــذا .هرچند هیچ
وقــت نفهمیدم وقتی یکی غایب
شده و پول غذایش هم پریده ،چرا از
بقیه هم پول میگرفتند و چرا وقتی از بقیه
پولمیگرفتند،پولآنیکیزندهنمیشد؟اماسلف
خوبیهایی هم داشت ،گاهی اگر با حوصله و برنامهریزی
و کمک از نان کافی ،خورشتت را تمام میکردی و کارمند
مهربانسلفشیفتشبود،شانسداشتیکمیبرنجاضافه
همبگیری؛همانبرنجاضافهحکمانتقامازتمامشهریههای
دانشگاه را داشت .بهخصوص شهریه کالسهای عملی
مثل رسم فنی ،که فقط نوع میزهایش با بقیه کالسها فرق
داشت .هر چند پشت سر غذای پادگان حرف زیاد است اما
بدونشکغذایپادگانالاقلحجمشبیشتربودوبهنظرم
چون آشپزش هم خود سربازها بودند و با هم چشم تو چشم
میشدیمکیفیتشهمدربیشتراوقاتازسلفدانشگاهبهتر
بود .اما با این همه غذای سلف ،کم طرفدار نداشت .محمد
رفیقم کارشناسی ارشد فیزیک میخواند و با همسرش در
دانشگاهآشناشدهبودوازدواجکردهبودند.بااینکهیکیدوروز
در هفته بیشتر کالس نداشتند اما ب ه خاطر تدریس خصوصی
و پایاننامه و ...سر هر دو شلوغ بود؛ برای همین هر روز سوار
موتور قراض ه شان میشدند و برای ناهار به سلف دانشگاه که
نزدیکخانهشانبودمیآمدندتاازدردسروهزینهتهیهغذادر
ک خاطره
منزل راحت شوند .غذای سلف هرچه که بود حاال ی 
جالباست،چونمیگویندچیزیکهتورانکشد،قویترت
میکند!

ش جهان
سلف با معماری سنتی در نق 
کجا؟دانشگاههنراصفهان

نجمه عباسی -دانشگاه هنر اصفهان از گردهمایی
مجموعهایازبناهایقدیمیبهوجودآمدهاستبه
نحویکهاینمجموعهرامیتواندرزمرهزیباترین
دانشگاههای ایران از لحاظ معماری دانست.
مسیردسترسیبهسلفدراینمکانازیکداالن
کوتاه چند متری آغــاز میشود ،در انتهای داالن
پلههای سمت راست ،شما را به طبقه زیرین هدایت میکند که عنوان
سلفخواهران،میزباناینقسمتاست.درسمتچپ،داالنبدونگذر
ازپلهبهسلفبرادرانمیرسد.درقسمتخواهرانباگذرازپلهورسیدن
بهطبقهپایینیبهمکانیباهندسهمربعمیرسیمکهمیزهاییشبیهآنچه
نراهیمیبینید،وجوددارد.امااینمیزهادرتعریف
دررستورانهایبی 
جوفضانقشچندانینداشتچراکهجوتوحیدخانه(اسمدانشکده)را
عناصرثابتمعمارینظیرطاقها،آجرهاو...وهمچنینروابطصمیمی
بچهها تشکیل میداد که هر دو در سلف به خوبی دیده میشد .سلف
که در سرداب توحیدخانه قرار داشت شبیه همه سردابها ،پذیرای نور
چندانی از بیرون نبود اما به خوبی پذیرای دانشجویانی بود که چشم
انتظار وعده غذایی بودند .در روزهای پر رونق سلف ،صف تحویل غذا تا
بترینغذاچلوگوشتبود،
پایینپلههاکشیدهمیشد.بهگمانممحبو 
گر چه روزهای زیادی از سال را به خود اختصاص نمیداد .این روزهای
پررونقبهنوعبرنامهکالسیونوعغذایروزبستگیداشت.اینفضای
مربعگون به همراه ستونهایی در میانه اگر محیط مناسبی از نظر
بهداشتی نبود اما روزهــای عجیب دلچسبی بود حتی اگر حداقل
استانداردهای یک فضای مطلوب غذاخوری را زیر پا گذاشته بود .با
اینحال،نمیتوانسلفرابهترینقسمتتوحیدخانهدانستاماقطعا
خاطراتیدرذهنهریکازدانشجویانشتاسالهابهجاخواهدگذاشت.

از آفتاب روی اعصاب تا مسیر طوالنی
کجا؟غیرانتفاعیحافظشیرازودانشگاهشهیدبهشتی

سوسنزارع-دورانکاردانیوکارشناسیبرایمن
که چیزی به اسم سلف وجود نداشت ،یا میتوانم
ای ـن طــور بگویم به معنای واقعی کلمه سلف
دانشگاه نبود .چون دانشگاههای من ،یا بهتر
بگویمموسس ههایغیرانتفاعی،اداراتیبودندکه
باتغییرکاربریبهدانشگاهتبدیلشدهبودند.تاهمین
جا میتوانید حدس بزنید منظور از معنای سلف چه بوده است؟ بوفه یا
همانسلفدانشگاهدورانکاردانیمن،آخببخشیدموسسه،یکاتاقک
س بهداشتی داخل حیاط بود که به زور به  ۳۰متر مربع
روبهروی سروی 
میرسیدکهیکیازدیوارهایشکامالشیشهبودوهمیشهدرشلوغترین
حالت ممکن قرار داشت ،یا باید زودتر میرفتید و برای بقیه صندلی
میگرفتید،یااینکهمیرفتیدفستفودکثیفسرکوچه،کهخباغلب
مواردجایماهمانفستفودچرکبود.اماروزیکهبختواقبالبهشما
یاریمیکردومیتوانستیددربوفهغذابخورید،یکآفتابجذابصاف
رویچشمانتانبودکهحاضربودیدکوفتبخوریدامااینآفتابراتحمل
نکنید!کیفیتغذاهمکهباهمبرگردوهزارتومانیسال ۹۵قابلحدس
زدناست!بوفهوسلفمرکزیدانشگاهشهیدبهشتیاماطوریاست
کهازهرنقطهکهبدونخودروبهآنبرسیدودوبارههمانمسیررا
کهبرگردیدکامالکالریسوزیکردیدوظرفیتخوردنغذای
دوم را هم دارید .در مسیری که روزها برای گرفتن غذا طی
میکنیم ،حرفهای زیادی زده میشود ،آدمهای زیادی را
میبینیم،مثالیکسریهاهمانوسطراهمینشینندوتنها
غذامیخورند،همیشههمباخودمفکرمیکردمچرایکعده
اینجاغذامیخورندوچندقدمتادانشکدهخودشانراطی
نمیکنند؟تااینکهیکروزهمینبالسرخودمانآمد،بااین
تفاوتکهمافرصتنشستنهمنداشتیم،درواقعازآنافراد
هم عجیب و غریبتر به نظر میرسیدیم .یادم است که راه
میرفتیم و ساندویچ شنیسل مرغ را گاز میزدیم و از دور
شبیه کسانی بودیم که عذاب وجدان غذا خوردن دارند
ومیخواهندباپیادهرویکالریسوزیکنند.یادماست
کهآنروزدیررسیدیموغیبتهمخوردیم.

عواملمطرحشدهتوسط 2خرابکارخبرسازکهیکی
بلوکهایسیمانیازرویپلبهپایینپرتابمیکردودیگری

بنزهاراآتشمیزد،ازمنظرروانشناسیقابلبررسیاست
دکتر مهدی سودآوری | روان شناس و مدرس دانشگاه

دستگیری دو متهم که یکی خــودروی بنز پایتختنشینان را به آتش
میکشید و در اعترافاتش گفته بود« :بنزهای  350Sرا آتش میزدم چون
خودم موتور هم نــدارم» و دیگری که بلوکهای سیمانی از روی پل عابر
پیاده روی خودروها پرتاب کرده و منجر به قتل دو نفر شده بود و گفته:
«میخواستم دل خودم را خالی کنم و به پولدارها بفهمانم که شما ماشین
دارید،منهیچیندارموزجرمیکشم،حاالبااینکارمن،شماهممجبورید
زجربکشید!»،بهانهایشدتانگاهیروانشناسانهبهاینعواملمطرحشده
داشتهباشیم.

معجون خطرناک ناکامی و ناامیدی
وقتی انسان از برآورده کردن نیازهای خود ناامید شود و ناکام بماند ،حس
خشم در او ایجاد و این حس خشم ناشی از ناکامی به راحتی تبدیل به خشونت
میشود .معموال این خشونت شامل حال افراد بیگناه میشود .مشکالت
اقتصادی که در چند سال گذشته به شدت تشدید و تثبیت شده ،دو تاثیر مهم
داشته است؛ اول خشم نسبت به تفاوت مالی فعلی و دوم ناامیدی از آینده.
به عبارت دیگر چون برونرفتی از فقر برای خیلیها دیگر قابل تصور نیست،
ترکیب ناکامی با ناامیدی معجون بسیار خطرناکی را فراهم آورده است.
با آتش حسادت چه کنیم؟
اما در سطح فردی ،کینه مانند زهری است که خود میخوریم و انتظار مرگ
دیگری را داریم .اولین پیشنهاد برای مدیریت این مشکل تفکر خالقانه است
یعنی را ههایی بــرای رفع نیازها یتان پیدا کنید که تــازه باشند .یادگیری
مهارتهای شغلی حتی به صورت شاگردی کردن بسیار مهم است ،قاعدتا
نمیتوان یک شبه به یک نتیجه مهم رسید .مرحلهبندی کردن نیازها هم مهم
است ،قرار نیست همه چیز همین امروز وجود داشته باشد .برای رسیدن به
خواستهها زمان و صبر نیاز است .فکر نکنید که دنیا و زندگی باید عادل باشند و
عادالنهنیستکهفالنیپولداراستومننیستم.چهکسیگفتهزندگیعادالنه
است؟ متاسفانه عدالتی در زندگی وجود ندارد و حوادث خارج از کنترل انسان
رخ میدهند چون همه قرار نیست پولدار باشند.همچنین تمرکز روی «آن چه
هست» باید باشد و نه «آن چه باید باشد» .تمرکز بر آن چه واقعا در کنترل ماست
بهترین راه است چون بسیاری از متغیرهای اقتصادی اجتماعی در کنترل افراد
جامعه نیستند .ارزیابی رفتار و هدف هم مهم است .آیا رفتاری که میکنم من
را به هدفی که دارم نزدیکتر میکند یا دورتر .آتش زدن خودروهای دیگران
آیا باعث بهبود وضعیت اقتصادی من میشود؟ همین وقت و انرژی را در مسیر
سازنده باید صرف کرد .گرچه زمانی که تمام راهها را بسته میبینید ،تالش
بسیارسختخواهدشداماگاهیرفتاریکوچکبرایلحظهایحسبهترمیتواند
عــواقــب جــبــران ناپذیری
داشته باشد مانند پرتاب
سنگبهاتوبانکهمتاسفانه
باعث مرگ حداقل دو نفر
شــده اســت و ناگهان یک
لحظهخشمانسانراتبدیل
بهقاتلمیکند.
توصیه آخر
اگر چنین افکاری دارید،
به مشاور مراجعه کنید.
صحبت کـــردن و بیان
احــســاســات و عــواطــف
بسیارکمککنندهاست.
همچنین این دو حادثه
زنگهشداریاستبرای
متصدیان امــور که باید
چار های اندیشید.

