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اولنوشت
کار از دخترانهای دورهمی شروع شد ،دورهمی دخترانۀ پسادانشجویی!
یکییکی از تجربههای دوران دانشجویی گفتیم ،نوشتیم و برای هم خواندیم؛
خندیدیم ،حس ــرت خوردیم ،بغض کردیم و ...تا ش ــما فقط بخندید؛ بیبغض،
بیحسرت و بیشکست. ...
این هم از بداقبالی ما دهۀ شصتیهاست .زمان ما که از این تجربههای هلو و
ساندویچی خبری نبود .با این حال ،برای شما «امیدوارانه» نوشتیم تا به جانتان
بنشیند و به کارتان بیاید.
و اما دربارۀ کتاب باید بگوییم:
نویسندهها از خودتان هستند؛ یعنی مثل شما ،همین دوران را با چادر یا مقعنه،
پش ــت صندلیهای دانش ــگاه طی کردهاند و کتاب ،محصول همافزایی فکری و
ک نگاه و یک سلیقه نباشد.
قلمی همۀ آنهاست تا ی 
سعی کردیم همۀ منابع موجود را بخوانیم و با همه گپوگفت کنیم .از مسئوالن
مختلف دانش ــگاه تا مش ــاور ،استاد ،مسئول آموزش و حراست و از همه مهمتر ،از
دانشجویان دانشگاهها و شهرهای مختلف مصاحبه گرفتیم تا تجربه و مهارتی از
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قلممان نیفتد؛ البته کار بینقص فقط از آن خداست ،ولی دلمان خوش است که
در حد توان کوشیدهایم.
بعد جمع و جور کردن تجربهݣݣها ،دربارۀ چگونهنوشتن خیلی چانه زدیم .دوست
داشتیم جنبۀ واقعی داستانها محفوظ بماند .برای همین دست آخر رسیدیم به
به ــای روای ــی کوچک تا هم ذهن مبارکتان خس ــته نش ــود و هم مقبول طبع
قال 
لطیفتان واقع شود.
در پایانهرموضوع،نمایهݣݣهاییتهیه کردیمتاافزونبرجنبۀباکالسی کتاب  ،در
هر موضوعی همۀ نکتههای داستانهای واقعی را شستهرفته و دستهبندیشده،
یکجا خدمتان ارائه دهیم.
تعداد زیاد نویسندگان بهدلیل تجربهمحوربودن ،ضروری مینمود؛ ولی آسیب
چندقلمی در نگارش را در پی داش ــت؛ بنابراین تالش کردیم تا با انتخاب س ــبک
واحد نگارشی و ویراستاری هماهنگ ،آن را برطرف سازیم.
و اما اسامی نویسندگان داستانکها به ترتیب حروف الفبا:
مرضی ــه احمدی ،زهرا امیری ،فهیمه حسـ ـنپور ،زینب جلوانی ،آمنه صادقی،
عاطفه صادقی ،ملیحه طینهزاده ،زهرا عسگری و مریم نصر.
خالصه آنکه این کتاب ،ا گر برای ش ــما مجموعهای از داس ــتانک اس ــت ،برای
م ــا خاطره و نتیجۀ عمر دانش ــجوییمان اس ــت .به قول مع ــروف کتاب را یهویی
نخوانید ،آن را مزهمزه کنید و با خاطرات و حرفهای درگوشی و یواشکیاش زمان
بخرید و جان بگیرید.
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ای ــن کت ــاب حاصل حرفها و خاطراتی اس ــت که از جانمان کاس ــته تا بر ذهن
و قلممان جاری ش ــود .با این «دخترانههای درگوشی» مهربان باشید که حاصل
«آه»های زندگی دانشجویی ماست.
زندگی دانشجویی و غیردانشجوییتان بیآه!
فصلهای کتاب از این قرار است:
فصل مهارتهای تحصیلی (دود چراغ)
یش ــود ک ــه بهنوعی ب ــه درس و دانش ــگاه
ای ــن فص ــل ش ــامل مهارتهای ــی م 
مربوطاند؛ مهارتهای ناظر به مدیریت زمان ،تجربههایی که به قوانین آموزشی
دانش ــگاه ،نحوۀ برخورد با اس ــاتید و کارمندان و فعالیتهای جانبی در دانشگاه
مربوط میشود  ،جزوهبرداری و امکانات جانبی دانشگاه و. ...
ت خام و آینه)
فصل مهارتهای ارتباطی (خش 
یپ ــردازد؛ مهارتها
ته ــای ارتباطی در دانش ــگاه م 
ای ــن فصل بیش ــتر به مهار 
شت ــر با خان ــواده در دوران
و تجرب ــه ݣه ــای زندگ ــی خوابگاهی ،تعام ــل بهتر و کمتن 
دانشجویی ،برخورد با جنس مخالف و مهارتهای ارتباطی با رفقا و. ...
فصل مهارتهای فردیاجتماعی (موی سفید و آسیاب)
ته ــای ف ــردی و اجتماع ــی گرفت ــه ت ــا مدیری ــت اقتص ــادی در دوران
از مهار 
دانش ــجویی و خالصه هر تجربهای که احس ــاس كردیم در زندگی دانشجویی به
دردتان میخورد.
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فصل مهارتهای اخالقی (به رنگ خدا)
در ای ــن فصل س ــعی كردیم از مه ــارت پایبندی ب ــه اعتقادات در همۀ ش ــرایط
بگوییم؛ صداقت علمی ،حقالناس و  ...تا اینکه حواس ــمان باش ــد و دانش ــگاه
نردبانمان شود نه پرتگاهمان.
فصل ازدواج! (دخترتون رو بردیم)
در فص ــل آخر ه ــم از تجربههای مرتبط با ازدواج در زندگی دانش ــجویی گفتیم،
تجربههایی كه به كار زندگی آیندهتان بیاید.
و آخرنوشت كه حرف اصلی كتاب است.
ط ــی نگارش كت ــاب اتفاقهایی برای نويس ــندگان افت ــاد ،اتفاقهايی از جنس
زندگی؛ مثل بهدنياآمدن نینی يا اسبابكش ــی از ش ــهری به شهر ديگر يا قبولی در
قه ــا ولی حال و جنس يك ــی با بقيه فرق
یت ــر تحصيل .ميان اين اتفا 
مقاط ــع عال 
داشت ،ا گرچه خود اتفاق ،خيلی خوب ،بلكه عالی بود؛ ولی...
طی نگارش كتاب ،خانم مليحه طينهزاده پيام داد:
شـــوهــرمشــݠهــيـدشــد.
پيامی كه سه كلمه بود؛ ولی دنيا را روی سر ما خراب كرد و تازه فهميديم «شهيد
مدافع حرم» يعنی چه؟!
زندگی خيلی جدی اس ــت ،آنقدر جدی كه نش ــانت میدهد چطور دوس ــت
جوان و هميشه خندانت ،يك آن پير میشود.
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نمكنشناسی است ا گر نگوييم آرامش و امنيتی كه باعث میشود ما از دانشگاه
و تجربههايمان بنويسيم و اصال به آنها فكر كنيم ،مديون صبر مليحههاست.
با اين همه ،به لطف خدا با هم بوديم و كتاب تمام شد.
تمامشدن اين كتاب برای بانوان جوان گروه شمسه ،اتفاق خوبی است؛ هم به
دليل باهمبودنمان و هم به دليل باشمابودن.
اميدواريم كتاب را فقط نخوانيد ،بلكه آن را «تجربه» كنيد تا خاطرات شيرينش،
«فرش قرمز»ی شود برای اتفاقهای خوب زندگیتان و تجربههای تلخش «خط
قرمز»ی كه هرگز برای شما اتفاق نيفتد.
سرپرست نویسندگان :عاطفه صادقی
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