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فاطمه ولیزاده پاشا

مهدی سلیمان زاده

سینا ملکیان

از رتبه های برتر کنکور در سال های گذشته چه خبر؟

چه میخواستیم ،چه شد؟
سهیال نوری

گزارشنویس

از رتبههــای اول کنکــور ســالهای گذشــته
چه خبــر؟ کدامشــان ماندهاند ،کدامشــان
رفتهانــد؟ کدام فکر کار اســت و کــدام یکی
همچنــان دارد ادامــه تحصیــل میدهــد؟
آنهــا آن همه تالش کردنــد و به صدر اخبار
رسیدند ،آیا وضعیتی که حاال دارند ،همانی
بوده که میخواستند؟
فاطمــه ولیزاده پاشــا ســال  91رتبه اول
زبان انگلیسی و رتبه هشتم علوم تجربی را
به دســت آورد و حاال هم سال آخر پزشکی
عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
از اینکه موقع کنکور روزی  10ســاعت درس
میخوانده پشــیمان نیست« :اگر باز هم به

آن ســالها برگــردم همیــن کار را میکنــم،
حتی شاید بیشــتر ولی یک چیزهایی برایم
خوشــایند نیســت؛ مثــاً اینکــه تعــدادی از
دانشــجوهای هم رده من با پول ،سهمیه یا
پارتی کنار من هســتند برایم آنقدرها مهم
نیست ،اما اینکه از همین االن آینده شغلی
و فضای فیزیکی کارشــان مشــخص اســت
چیــز خوبی نیســت .بــا این حال بــه خودم
امیــد میدهم کــه اگر تــاش کافی داشــته
باشم جایگاه و موقعیت متناسب با تالشم
را پیــدا میکنــم کمــا اینکــه در ســال  91هم
فقط بواسطه تالشم موفق شدم».
یک سالی میشــود فاطمه ازدواج کرده

و جنس دغدغههایش نسبت به سالهایی
کــه مجرد و دانشآموز بود کامالً فرق کرده:
«دنیای دانشآموزی با دنیای دانشــجویی
زمین تا آســمان فــرق دارد .انــگار وارد یک
وادی دیگــری شــده ام .یــادم رفتــه یک روز
رتبــه برتر کنکور بودم چون االن هم به کار و
تــاش زیادی احتیاج دارم تا خودم را ثابت
کنم».
قطعی نیست اما به احتمال زیاد فاطمه
بــرای تخصص اطفال آماده میشــود؛ زیرا
آرامــش برایــش یــک اصــل مهــم اســت و
فضای کار اطفال را به نسبت سایر بخشها
آرامتر میداند .اینکه ماندن در ایران را هم

بــه خــارج از کشــور ترجیــح داده بــه همین
طــرز فکرش ارتبــاط دارد .او با بودن در کنار
خانــواده و مفیــد واقع شــدن بــرای جامعه
احساس آرامش میکند.
فاطمه بــه آن دســته از جوانهایی که گمان
میکننــد در فضــای فعلــی جای پیشــرفت
ندارنــد حــق میدهــد و میگویــد« :بخشــی
از ناامیــدی جوانهــای امــروز بــه موانعــی
برمیگردد که نمیشود انکارشان کرد اما من
هیــچ وقت به خــودم این حــق را نمیدهم
کــه موانــع دلیلی بشــوند برای رفتنــم چون
احســاس میکنم هموطن هایم به این نیاز
دارند که امثال من کمکشان کنیم».

در نقطــه مقابــل فاطمــه ،اشــکان
اسماعیلی رتبه نخست ریاضی سال 1389
یکــی از همان جوانهایی اســت کــه ایران را
ترک کرده و خانوادهاش میگویند عالقهای
هم بــه مصاحبه ندارد .ســینا ملکیــان رتبه
دوم ریاضــی کنکــور  91هــم مثــل او از ایران
رفتــه و درحــال حاضر ســاکن امریکاســت،
اگرچــه وضعیــت ســینا بــا اشــکان اندکــی
متفاوت است .سینا درحال حاضر مشغول
ادامــه تحصیــل در یکــی از دانشــگاههای
امریکاســت .بــه جــای او بــرادر کوچکترش
ســروش با ما صحبت میکند« :ســینا ســال
 91دو رشته برق و ریاضی را به طور همزمان
توی دانشــگاه صنعتی شریف شــروع کرد و
دو ســال پیش لیســانس هر دو رشــتهاش را
گرفت .تا اواسط دوره کارشناسی قصد رفتن
نداشت و میگفت همین جا کنار خانوادهام
میمانــم و به کشــورم خدمــت میکنم .اما
از یــک جایی به بعد دید مانــدن توی ایران
برایش سخت است چون حتی برای حداقل
نیازهایش هم مشکل داشت».
ســینا از دانشــگاههای ســن دیگــو و
میشــیگان امریــکا و آلبرتــا و یکــی دیگــر از
دانشگاههای مطرح کانادا پذیرش گرفت و
در حال حاضر در امریکا مشــغول گذراندن
دوره دکتری اســت .سروش میگوید« :االن
که یک سال بیشتر است از رفتنش میگذرد
هــم خــودش هم پــدر و مــادرم خوشــحال
هســتند چون مانــدن به ضررش بــود .مثالً
یکــی از هــم اتاقیهــای ســینا در خوابــگاه
دانشــگاه شــریف که او هم دو رشته را باهم
میخواند ،االن توی یک شــرکت مهندسی
ســاعتی  8هزار تومــان میگیرد؛ ولی ســینا
زندگی آرامی دارد».
ســروش میگویــد :امریــکا یا کشــورهای
غربــی عاشــق امثــال ســینا نیســتند بلکــه
نخبهها را جذب میکنند تا خودشــان ســود
ببرنــد .ســروش خــودش هــم دانشــجوی
پزشــکی دانشگاه علوم پزشــکی بابل است
و مثل خیلی از جوانهایی که برای رســیدن
بــه موفقیــت تــاش کردهاند بــه بعضی از
مســائل موجــود انتقــاد دارد« :مــی دانــم
حتــی دانشــجوهایی کــه بــا انــواع ســهمیه
وارد دانشــگاه میشــوند جای امثال سینا را
تنــگ نمیکننــد ،اما هر جوری هم حســاب
کنیم موقع اســتخدام در مشــاغل مختلف
حتــی اگــر یــک چهــارم ســهمیهها بــه این

جوانهای نخبهای که شبیه مهدی
فکر میکنند معتقدند باید دغدغه
ساختن داشته باشند نه مصرف تا در
این شرایط سخت ،کشور را از حالت
وابستگی خارج کنند

گروه اختصــاص پیدا کند ،باید ســه چهارم
فضای باقیمانده متناســب با سطح علمی
هر فــرد به امثال ســیناها برســد درصورتی
کــه اصــاً ایــن اتفــاق نمیافتــد .ســینا االن
رشتهای را دنبال میکند که به قول خودش
25سال دیگر در دانشگاههای ایران تدریس
میشــود .رشــتهای تخصصــی در زمینــه
مهندسی ژنتیک؛ درآمد و آرامش هم جای
خود».
بــا همــه این احــوال ســینا عاشــق ایران
است و پیوســته در درون او کشمکش وجود
دارد .شــاید هــم او روزی بهخاطــر همیــن
عشــق بیپایــان ب ه وطــن و هــم میهنانش
برگشــت .همــان چیــزی کــه دلیــل اصلــی
ســید مهدی ســلیمانزاده رتبه سوم کنکور
علوم تجربی و دانشجوی سال آخر پزشکی
امسال برای ماندن در ایران است« :درست
اســت شــرایط اقتصادی سخت شــده و روز
به روز مشــکالت بیشتر میشود ،اما رسالت
مــن و امثــال من این اســت که بــه حل این
مشــکالت کمــک کنیــم .بایــد شــرایطی
فراهــم بشــود تــا اســتعدادهای امثــال من
بــ ه کار بیایــد و این جو برای خروج از کشــور
از بیــن برود .کســانی هســتند که ســالهای
طوالنــی در مقامهــای مختلــف بودهانــد و
کار خاصــی انجــام ندادهانــد شــاید بــه این
خاطر که سیاست دولت در استفاده از افراد
باسابقه است درصورتی که این افراد روحیه
جنگنــده ندارنــد و بــه گفته رهبــری باید به
جوانها تکیه شود».
مهدی به سیســتم آموزشی کشور انتقاد
دارد چراکه انتخــاب دانشآموز را به کنکور
محدود میکند ،امــا از آن همه تالش برای
موفقیت در آزمون کنکور پشــیمان نیســت

و معتقد اســت تالش او در آن مقطع با آن
شیوه مفهوم پیدا میکرد و حاال باید در حل
و شناسایی مشکالت کشور معنا پیدا کند.
او میگویــد« :االن شــرایطی بــه وجــود
آمــده که رتبههای خوب پزشــکی به ســراغ
رشــتههای کــم دردســرتر و پــول ســازتر
میرونــد کــه بــا دغدغهها و مســائل کشــور
چندان ارتبــاط ندارد ،درصورتــی که باید از
ایــن پتانســیل در جهات مختلف اســتفاده
شود .نخبهها توانمندیهای مختلفی دارند
کــه میتــوان ایــن تواناییها را با رشــتههای
دیگــر تلفیق کرد تا در مباحــث اقتصادی و
اجتماعی هم مؤثر واقع شــود .شخص من
که دانشــجوی پزشکی هســتم صرفاً در این
زمینــه توانمنــد نیســتم؛ درســت اســت که
تخصصم را در پزشکی ادامه میدهم ولی
بدون شک در کنارش فعالیتهای دیگری
هــم خواهم داشــت ،اما به هیــچ عنوان به
رفتن فکر نمیکنم».
جوانهای نخبهای که شــبیه مهدی فکر
میکننــد معتقدنــد بایــد دغدغه ســاختن
داشــته باشــند نه مصرف تا در این شــرایط
ســخت ،کشــور را از حالــت وابســتگی خارج
کنند .موضوع بعدی اینکه ما در این سالها
موفقیت را در پزشــکی و مهندســی تعریف
کردهایــم درحالــی که برای ســاختن کشــور
و تصمیمگیــری در حوزههــای مختلــف
بــه تقویــت علــوم انســانی نیــاز داریــم.
یادمــان باشــد برنامــه توســعه هرکشــوری
را دانشآموخت ههــای انســانی مینویســند
نــه پزشــکان و مهندســان امــا آیــا چنیــن
چشــماندازی بــرای موفقیــت یــک جــوان
عالقهمنــد بــه سیاســت ،جامعه شناســی،
تاریخ یا فلسفه وجود دارد؟

