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جالل


اسوص «صادق» بَد ٍلی ّوِ اٍ را بِ ًام ضاپَر هیضٌاختٌد؛ بدٍى ّیچ پسًَد ٍ پیطًَدی .ها
ّن اس ّواى سال دٍم داًطکدُ کِ با اٍ درس داضتین اٍ را ضاپَر صدا هیکزدین تا ّویي اهزٍس
کِ در آستاًِ ّطتاد سالگی بَد .حدٍد پٌجاُ سال پیص با اٍ آضٌا ضدم؛ در کالس درس
باستاىضٌاسی پیص اس تاریخ ایزاى ٍ بیيالٌْزیي در داًطکدُ ادبیات داًطگاُ تْزاى .ضاید یکی اس
استاداًی بَد کِ ّز کسی با اٍ درسی را هیگذارًد چٌاى تحت تأثیز رفتار ٍ کزدارش قزار
هیگزفت کِ ّزگش فزاهَضص ًویکزد .رفاقت ٍ صویویت اٍ با داًطجَیاًص ،هاًٌد اسوص
چٌاى صادقاًِ ٍ بیتکلف بَد کِ ّوِ را هبَْت هیکزدّ .وِ اٍ را بِ چطن یک بزادر یا یک
پدر هیدیدًد؛ سیزا رفتارش ّن ،بزادراًِ ٍ پدراًِ بَد .ضاپَر اس جولِ استاداًی بَد کِ تا
ًویآهَختی رّایت ًویکزد .درس اٍ درس اًساًیت ،هزداًگی ،پایبٌدی بِ ارسشّاٍ ... ،
باالخزُ اًساى ضٌاسی بَد .ضاپَر را ٍقتی بِ درستی ضٌاختن کِ بِ عٌَاى داًطجَ ٍ کارآهَس
هطغَل حفاری باستاىضٌاختی در ّفت تپِ بَدین .دٍ هاُ را یکسزُ در کوپی کِ ساسهاى ًیطکز
ّفت تپِ بِ درخَاست دکتز عشتاهلل ًگْباى ،رئیس ّیات در اختیارهاى گذاضتِ بَد بِ سز
هیبزدین ٍ در ٍاقع با ّن سًدگی هیکزدین .دٍ سال پی در پی ایي دٍرُ را بِ عٌَاى یک درس
اختیاری با تعدادی اس داًطجَیاى طی کزدم کِ بِ یکی اس بْتزیي دٍراى سًدگیام تبدیل ضد .سال
بعد ّن کِ بزای تکویل دٍرُ کارآهَسی بِ دضت قشٍیي رفتینً ،شدیک سِ هاُ آًجا با ّن سًدگی
کزدین؛ البتِ بِ اتفاق سایز داًطجَیاى ّندٍرُ کِ حدٍد ً 03فز هیضدین ٍ ّوچٌیي بِ ّوزاُ 5
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استاد ،بِ صَرت ضباًِرٍسی ٍ توامٍقت در کارٍاًسزایی قدیوی ٍلی باسساسی ضدُ ٍ با
اهکاًات هحدٍد.
ضاپَر اس داًطگاُ بِ دلیل هدیزیت ضعیفی کِ در رأس گزٍُ باستاىضٌاسی گواضتِ ضدُ بَد،
چٌاى اًشجاری داضت کِ حاضز ًطد حتی یک رٍس بیطتز اس  03سال بواًد ٍ ّوکاری کٌد .اٍ
بالفاصلِ پس اس سی سال خدهت ،خَد را باسًطستِ ٍ خاًًِطیي کزد تا باالخزُ داًطگاُ هجبَر
ضد حکن باسًطستگیاش را صادر کٌد .در ٍاقع ایي داًطگاُ ًبَد کِ اٍ را باسًطستِ کزد ،بلکِ اٍ
بَد کِ با کٌارُگیزی ،گزٍُ باستاىضٌاسی داًطگاُ را عوالً باسًطستِ کزد .با ّوِ هطکالت ٍ
هَاًع ،اٍ بِ کار ٍ حزفِ خَد چٌاى ٍابستِ بَد کِ بیطتزیي تألیفاتص هزبَط بِ دٍراى بعد اس
باسًطستگی اٍست .اًتطار دُّا هقالِ ،کتاب ،گشارشّای پژٍّطی ارسضوٌد ٍ  ...حاصل دٍرُ
خاًًِطیٌیاش ّستٌد .اٍ تا ّویي اٍاخز کِ چطنّایص کنسَ ضدًد ٍ دیگز قادر بِ خَاًدى ٍ
ًَضتي ًبَد ،یکسزُ هیخَاًد ٍ هیًَضت .در ٍاقع یکی اس پدیدآٍرًدگاى بیهثال ًَضتِّای
علوی بِ هعٌی ٍاقعی کلوِ بَد ٍ در داًطگاّی کِ ّوِ بِ دًبال ارتقا ٍ تزفیع سالیاًِ ّستٌد ٍ بِ
ّز قیوتی هیخَاٌّد پلکاى «تزقی» را بِ سزعت طی کٌٌد ٍ داًطیار ٍ استاد ضًَد ،ضاپَر عاری
اس ایي تعلقات بَد ٍ طی سالّای خدهتص ّزگش خَد را آلَدُ ایي هسائل فزیبکاراًِ ًکزد .بِ
خاطز ّویي رٍحیِ علوی کِ داضت تحول هحیط کار بزایص هطکل ضدُ بَد ٍ بِ ضدت آسار
هیدید ٍ در ًْایت با حالت اًشجار داًطگاُ را تزک کزد .کارّای علوی کِ تواهاً دستزًج ٍ
حاصل سحوات خَدش بَدّ ،وچٌاى دستوایِ داًطجَیاى ٍ استاداى ایي رضتِ ّستٌد.
صادق هلک ضْویزسادی عالٍُ بز پژٍّصّای علوی پزضوار ،داًطجَیاًی را تزبیت کزد کِ راُ
اٍ را در پیص گزفتٌد؛ اس جولِ دکتز حسي طالیی کِ اٍ ًیش بِ طَر ًاگْاًی ها را تٌْا گذاضت ٍ
بِ دیار باقی ضتافت.
روحشانشاد 


333

