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ــوع؛ تا کی؟ ورود ممن
همرنگ جماعت نشو

دو ســه هفته ای بیشتر به 
کنکــور دکتــری نمانده 
اســت. کنکوری که حتی 
به رتبه یکش هم اعتباری 
نیســت و ممکــن اســت 
رتبه یک باشــید، اما هیچ جــا قبولتان نکنند! 
هرچند نحــوه پذیرش دانشــجویان دکتری 
بحث بسیار مهمی است، موضوع صحبت این 
یادداشت نیست. موضوع صحبت من گرایش 
بیش از حدی اســت کــه به دکتــری گرفتن 
داریم. جالب اســت که همه هم می دانیم نیاز 
کشورمان مدرک دکتری نیســت، یا حداقل 
در این حجم مــدرک دکتری نیســت. اما باز 
هم در هزارتــوی دکتری گرفتــن چهارپنج 
سال یا حتی بیشــتر وقت می گذرانیم. شاید 
مقصر جامعه اســت که به جــای ترغیب ما به 
یــاد گرفتن یک مهــارت، بــه گرفتن مدرک 
تشویقمان کرده است. شــاید هم مسئوالنی 
باشــند که کورکورانه و بدون اینکــه به فکر 
آینده دانشــجویان امــروز و فارغ التحصیالن 
فــردای مملکــت باشــند، مــا را به ســمت 
مدرک گرایی ســوق داده اند و سیاســت های 
غلطی که درپیــش گرفته اند، مــا را به اینجا 

رسانده است. 
چنــد وقت پیش مطلبــی به نقــل از روزنامه 
دانشگاه پرینســتون در صفحه کمی آن سوتر 
روزنامه چاپ شــد که نویسنده آن، رمز بزرگ 
موفقیت نظام آموزشــی آلمان را تأکید روی 
دوره های کارآموزی دانسته بود. دانشجویان 
در آلمــان مســتقیماً می توانند بــرای دوره 
کارآموزی بــه کارفرما درخواســت بدهند و 
این خود باعث می شــود تقاضا برای رشته ها 
براســاس نیازهای صنعت تنظیم شود. این را 
مقایســه کنید با نظام آموزشــی خودمان که 
کار کردن در آن برای دانشجویان حرام است 
و اگر دانشجوی دکتری باشــید، قانون است 
که نمی توانید کار کنید! این می شــود که یک 
نظــام درس خواندن برای درس دادن شــکل 
می گیرد و بیــن نیازهای صنعــت و تقاضای 

رشته ها فاصله می افتد.
لطفاً کمــی فکر کنیــد. ســربازی، بیکاری، 
فشــارهای خانواده و جامعه، سیاســت های 
غلط تصمیم گیران کشــور، هیچ کدام توجیه 
متقنــی برای صــرف چهــار یا پنج ســال از 
بهترین ســال های عمرتان نیســت. اگر واقعاً 
دلیل جدی بــرای دکتری خوانــدن ندارید، 
بد نیســت بعد از هجده نوزده یا بیســت سال 
درس خواندِن پشــت ســر هم، کمــی هم به 
خودتان اســتراحت بدهید و بروید وارد گود 
شوید. کاری را شروع کنید، ایده هایتان را که 
نیم متر خاک رویش نشســته است، بتکانید و 

سعی کنید آن ها را عملی کنید. 
آیا وقت آن نرســیده اســت که خودمان برای 
خودمان تصمیم بگیریم؟ وقت آن نشده است 
که فارغ از جریانی که به ما تحمیل شده است، 
بایســتیم و تصمیم بگیریم؟ همرنگ جماعت 

نشویم!

سرمقاله

برای تهیه گزارش از نشست عصر شعر شریف که دوشنبه 
صفحه  3 توسط کانون شعر و ادب شریف برگزار شد.  

  Xperia™ E4 سونی به تازگی از تلفن هوشمند جدید
صفحه  6 پرده برداری کرد. این تلفن هوشمند...  

قرار اســت این هفته تئاتری در دانشگاه اجرا شود با نام 
صفحه  7 خرده جنایت های زن وشوهری ... 

زندگی یا مرگ یک ازدواجسرگرمی بی پایانعصر شعر شریفی

رضا کاردررستمی

صفحه  2 

تحلیل دانشجویان ام آی تی درمورد یک حادثه

تیراندازی در شارلی اِبدو و اسالم هراسی

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
نسخه الکترونیکی روزنامه را 

در daily.sharif.ir  ببینید

تعداد اعضا تاکنون:

821

به ما بپیوندید  واقعیت افزوده
برای استفاده از اپلیکیشن چیتار،   

از صفحه روزنامه عکس بگیرید 
و از محتواهای افزوده 

آن استفاده کنید.  البته 
صفحه ای که عالمِت داشتن 

واقعیت افزوده را داراست.

صفحه  5 

از پارکینگ طبقاتی دانشگاه چه خبر؟
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کانون هنرهای تجسمی
کانون هنرهای تجسمی این ترم با دست پر آمده است و تا حدی برخی عالقه مندی های 
دانشــجویان در زمینه هنری را پوشــش می دهد. کالس خوش نویسی شنبه ساعت 
15تا16، یکشنبه ســاعت 9 تا 10 و دوشــنبه ســاعت 15:30 تا 17 برگزار می شود. 
اگر عالقه به نقاشی و طراحی دارید، می  توانید شنبه ها ســاعت 16 تا 18 یا یکشنبه و 

دوشنبه از ساعت 12:30 تا 14 در این کالس شــرکت کنید. زمان برگزاری کالس عکاسی هم سه شنبه از ساعت 
18 تا 20 است. زمان کالس های تذهیب و منبت هم با توافق مدرس و هنرجو تعیین می شود. اگر اطالعات بیشتری 

می خواهید، یا قصد شرکت در این کالس ها را دارید، به دفتر کانون در ساختمان شهید رضایی سری بزنید.

بازدید از برج میالد
کانون ایران گردی و جهان گردی برای گشــت وگذار جایــی را در تهران انتخاب کرده 
اســت تا دانشــجویان خدایی نکرده این آخر هفته را خارج از این شهر سپری نکنند. 
برنامه بازدید از برج میالد در روز چهارشنبه مخصوص دختران از ساعت 16 تا 20 و روز 
پنجشنبه مخصوص پسران در همین ساعت برگزار می شود. هزینه 6500 تومان است. 

بازدید هم شامل دیدن سکوی آزاد برج میالد است و برای دیدن طبقات باالتر باید جداگانه پول پرداخت کنید، البته 
با تخفیف. در صورت تمایل برای شرکت در این بازدید از ساعت 12 تا 13 به ساختمان شهید رضایی، دفتر کانون شعر 

مراجعه کنید. در ضمن ظرفیت محدود است، ولی محدودیتی برای زمان ثبت نام وجود ندارد!
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که از تعطیلی پارکینگ دانشــگاه و  گزارش تا یک ماه دیگر دقیقاً یک سال است 
شروع پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی می گذرد. اما این 

پروژه تا امروز چه قدر پیشرفت داشته است؟
فروردین امسال که فضای بین دانشکده مدیریت و اقتصاد 
و دانشکده درحال ساخت مکانیک بسته شد، روزنامه با 
مدیر وقت ســاختمان و تأسیسات دانشگاه گفت وگویی 
داشت. نقی نسب در آن مصاحبه از مشارکت شهرداری 
در ساخت پارکینگ گفت. مشارکتی که بنا بود در مدت 
18 ماه به ثمر بنشیند و دانشــگاه صاحب یک پارکینگ 
طبقاتی شــود. امروز که نزدیک به یک ســال از شروع 
پروژه و تعطیلی تنها پارکینگ خارج از محوطه دانشگاه 
می گذرد، حتی گودبرداری این پروژه دانشگاه هم به حد 
مطلوبی نرسیده و به عبارتی پروژه هنوز آغاز نشده است. با 
این اوصاف حتی از میزان تأخیر احتمالی در بهره برداری 

هم نمی توان چیزی گفت. 
دانشجوها با تعطیلی پارکینگ دانشگاه و شروع ساخت 
پارکینگ طبقاتی، کوچه گردی و جای پارک پیداکردن 
را به امید داشتن یک پارکینگ طبقاتی ولو برای آیندگان 
تحمل کردند؛ اما امروز مطمئن نیســتند در کدام زمان 
محتمل دانشگاه صاحب پارکینگ خواهد شد. عالوه بر 
دانشجوها استادهای دانشــکده مدیریت و اقتصاد هم از 
این تعطیلی حسابی متضرر شدند و یک جای پارک خوب 

و اختصاصی در پشت دانشکده را از دست دادند. 

ابهام در قرارداد
برون سپاری ســاخت پارکینگ و مشارکت با شهرداری 
با دالیلی مانند نداشــتن بودجه عمرانی کافی و آوردن 
سرمایه از بیرون دانشــگاه انجام شد. دالیلی که منطقی 
می نمود و دانشگاه و مسئوالنش از اجرای چنین طرحی 
به نظر ناگزیر می رسیدند. با این وجود باید دید مسئوالن 
دانشگاه در قرارداد با شــهرداری برای مسئله تأخیر در 
بهره بــرداری چه پیش بینــی کرده انــد. در ابتدای کار 
مطرح شــد که بهره بردار پارکینگ شــهرداری تهران 
است و با در نظر گرفتن زمان الزم برای بازگشت سرمایه 
مالکیــت و حقوق کامل ســاختمان پارکینــگ هم به 
دانشگاه بازمی گردد. نکته ای که ابهاماتی را درخصوص 
چگونگی استفاده دانشجویان ایجاد کرد. قیمت و ظرفیت 
اختصاصی برای دانشجویان بدون شک مهم ترین نکاتی 
بود که به نظر می رسید باید جایی در تعامل با شهرداری 
برای آن هــا در نظر گرفت. اما اظهارات مســئوالن وقت 
دانشــگاه آن قدر شــفاف نبود که ابهام ها را برطرف کند 
و به نظر می رسید اگر قرارداد مشــخصی بین دانشگاه و 
شهرداری هست، این نکات در آن چندان نهایی و شفاف 
نیســتند.  طرح پارکینگ طبقاتی فرصتی طالیی برای 
اســتفاده از توان مالی و اجرایی ســازمان های دیگر در 

دانشگاه ایجاد کرد. باید منتظر ماند و دید مدیران دانشگاه 
چگونه از این فرصت استفاده می کنند. 

به سوی دانشگاه زیباتر
اواخر تــرم پیش بــا قرارگرفتن چند گلدان در پشــت 
ســاختمان معاونت فرهنگی، یکی از مسیرهای تنگ و 
دوطرفه دانشگاه از خودرو خالی شــد. همین چند متر، 
لذت راه رفتن در دانشــگاه خالی از خــودرو را به عابران 
نشان داد. ســاعات پرازدحام دانشــگاه، حرکت از میان 
ماشــین های پارک شــده و آن هایی که با بوق زدن های 
بیجا درحال راه باز کردن از میان پیاده ها هستند، به جد 
آزاردهنده اســت. هرچند تالش نگهبانی دانشــگاه در 
ماه های اخیر برای واردنشــدن خودروهای بی مجوز به 
دانشگاه بیشتر شده است، حل این مشکل و سامان دهی 
به ظاهر دانشگاه بدون تأمین فضای جایگزین برای پارک 

خوردوها چندان ممکن و منطقی به نظر نمی رسد.
امیدها برای رسیدن به نقطه مطلوب و داشتن پارکینگ 
طبقاتی که با شــروع این پروژه جان دوبــاره گرفته بود، 
باز هم درحال رنگ باختن اســت. این درحالی است که 
به نظر می رسد حتی داشــتن یک پارکینگ متوسط با 
استفاده غیراختصاصی برای خانواده شریف هم تمام نیاز 
دانشگاه را برآورده نخواهد کرد.  نگاهی به بودجه دانشگاه، 
به خصوص بخش عمرانی آن امیدهــا را برای بهبود این 
وضع کم رنگ تر هــم کرده اســت. دانکشــده هوافضا 
و مکانیک که نیازهای فوری تــر و مهم تری از پارکینگ 
هستند نیز در هزارتوی تأمین اعتبار گیر افتاده اند و همه 
خوب می دانیــم بزرگ ترین دلیل و حجت مســئوالن و 

مدیران کشور نبوِد اعتبارات الزم و کمِی بودجه است. 

از پارکینگ طبقاتی دانشگاه چه خبر؟

ورود ممنوع؛ تا کی؟
آخرین مهلــت ثبت نام مســابقات قرآن و   
عترت دانشــجویان سراســر کشــور 30 
بهمن است. تا دیر نشده به طبقه نیم طبقه 
ابن سینا، کانون قرآن و عترت سری بزنید. 
این مسابقات در رشته های کتبی، شفاهی، 
پژوهشــی، هنری، فناوری و ادبی در هفته 

اول اسفند برگزار می شود. 
جلسات فلســفه دفتر مطالعات فرهنگی   
سه شــنبه ها ســاعت 16:30 بــا هــدف 
بررســی مقاالتی از فیلســوفان تحلیلی با 
عنوان »معنای زندگی« برگزار می شــود. 
عالقه منــدان بــه دفتــر کانــون واقع در 
نیم طبقه ساختمان شهید رضایی مراجعه 

کنند.

کانون هنرهای تجســمی امــروز کارگاه   
آموزش بافت دســتبند با نخ دمسه را برپا 
کرده اســت. برای شــرکت در این برنامه 
کافی است ساعت 13 تا 14 به دفتر کانون 
که در ساختمان شــهید رضایی قرار دارد، 
ســری بزنید و از آموزش رایگان بهره مند 

شوید. 

امــروز روز دوم از رقابت هــای نفوذ و دفاع   
در فضای مجازی اســت. مسئول برگزاری 
این برنامه که فردا هم ادامه دارد، دانشکده 
مهندســی کامپیوتر اســت. یک خســته 
نباشــید جانانه به بچه هــای کامپیوتر که 
به مرزهای خارج دانشــگاه هم نیم نگاهی 

دارند. 

سه شنبه هر هفته از ســاعت 16:30 تا 18   
جلسات هفتگی بررســی اخالق در آیات و 
روایات برگزار می شود. این برنامه را بسیج 
دانشجویی دانشگاه در صحن مسجد برگزار 

می کند. 

دکتــر محمود فتوحی طــی حکمی دکتر   
نقدآبادی دانشــکده مکانیک را برای مدت 
دو ســال به عنــوان مدیر دفتــر ارزیابی و 
نظارت دانشگاه منصوب نمود. برای ایشان 

آرزوی موفقیت می کنیم.   

مرکز کارآفرینی کارگاه آموزشــی تدوین   
طرح کســب و کار را روزهای چهارشنبه 6 
اسفند 14 تا 18 و پنجشنبه 7 و 21 اسفند 
8 تا 14 برگزار می کند. اطالعات بیشتر در  

karafarini.sharif.ir

مشت اول هزار
شنیده شده اســت که در یکی از دانشــکده ها، یک درس خاص را استاد مدعوی که 
اتفاقاً مدرس دانشگاه آزاد نیز هســت، تدریس می کند. استاد سابق این درس نیز در 
یکی از جلسات سر این کالس حاضر می شود. وقتی استاد جدید از استاد سابق درس 
می خواهد که کالس را ترک کند، با جواب »اتفاقاً می خواهم دســتیار شــما بشوم« 

استاد سابق مواجه می شــود. یک عده می گویند این همه درس خواندیم که ســر کالس مدرس دانشگاه آزاد 
بنشینیم؟ یک عده هم به کار استاد سابق ایراد می گیرند. خالصه اینکه اوضاع خیلی قاراشمیش است و یکی باید 
این وضع را سر و سامان بدهد. خیلی بد است اعتماد دانشجو نسبت به استاد از بین برود! به هر دو سخت می گذرد.

فوتسال
در ادامه بازی های لیگ فوتسال، دوشنبه هفته قبل سه بازی برگزار شد که در بازی اول 
برق سه بر یک مکانیک را پشت سر گذاشــت، کامپیوتر سه بر دو از سد انرژی گذشت 
و م.شیمی، شیمی فیزیک را با نتیجه پرگل دوازده بر صفر در هم کوبید. یکشنبه این 
هفته نیز طبق معمول ریاضی-صنایع با اختالف یک گل و با نتیجه پنج بر چهار مغلوب 

کامپیوتر شــد. دیروز هم مواد-هوافضا چهار بر چهار در مقابل پردیس متوقف شــد و با توجه به باخت دو بر یک 
عمران مقابل برق، از عمران پیشــی گرفت و به جایگاه اول صعود کرد. اثرات باخت سنگین شیمی-فیزیک در 

هفته گذشته به این هفته هم رسید و این تیم در بازی مقابل مکانیک حاضر نشد تا نتیجه پنج بر صفر اعالم شود. 

عکس خبری

مسابقات والیبال کارکنان 
باز هم شریفی ها افتخار آفریدند. اما این بار نه دانشجویان 
شریف، بلکه کارکنان در کسب این افتخار نقش داشتند. 
در مســابقات گروه بانوان والیبال کارکنان دولت استان 
تهران، تیم دانشــگاه موفق شد به مقام ســوم برسد. این 
مســابقات با حضور 7 تیم  وزارت ارشــاد، علوم پزشکي 
تهران، علوم پزشــکي ایران، شــهرداري، هما، بهزیستي 
و شــریف از 6 تا 15 بهمن برگزار شــد. تیم شریف پس از 
پشت سر گذاشــتن تیم هما به این مقام دست پیدا کرد. 
جا دارد که به تمامی بازیکنان، مربی و سرپرســت خسته 
نباشــید ویژه عرض کنیم. امیدواریم این عزیزان الگویی 

برای دانشجویان باشند.



 3

آینده شریف در دست نیکوکاران
از این به بعد در کنار خیرین مدرسه ســاز باید جایی هم برای خیرین دانشگاه باز کرد. با 
تالش دکتر برقعی، استاد دانشکده میم.شیمی و نفت و هیئت رئیسه دانشگاه و جمعی 
از استادان، گروه خیریه »نیکوکاران آینده ساز شریف« بنا شده است. استاد برقعی در 
گفت وگو با روابط عمومی دانشگاه تأکید کرد که امکانات و تجهیزات دانشگاه شایسته 

دانشجوی شریفی نیست و پروژه ها به بهترین نحو ممکن انجام نمی گیرند. هدف این گروه جذب کمک خیرین برای 
پیشبرد اهداف دانشگاه است. ناگفته نماند که این روند در دانشگاه های تراز اول مثل هاروارد هم بسیار مرسوم است. 

اگر می خواهید درباره این مرکز بیشتر بدانید، راهش رفتن به سایت sharif.ir/nikoukaran است. 

خوانده می شوید
بنابر درخواست مرکز خدمات ماشینی و فناوری اطالعات دانشگاه )بخوانید مسئوالن 
مستقیم اینترنت!( از این به بعد اس ام اس های شما که با موضوعات مرتبط با این مرکز 
باشد، به مسئوالن مربوط ارسال خواهد شــد. اینترنت در حال حاضر یکی از نیازهای 
اساسی دانشجویان را تشکیل می دهد و در کنار تغذیه و اسکان مهم ترین خواسته های 

صنفی دانشجویان اســت؛ بنابراین ضمن تشــکر از مســئولیت پذیری مرکز مذکور، امیدواریم این حرکت به 
پاسخگویی هرچه بیشتر مسئوالن مرکز و بهبود وضع اینترنت منجر شود. همچنین از سایر بخش های دانشگاه 

نیز انتظار می رود به ندای دانشجویان لبیک بگویند. بی شوخی یک مقدار مسئولیت پذیرتر باشید. 

بوفه ها را دریابید
یک دانشجوی خسته نودی 

این ستون محلی است برای یادداشت های 
شــما. اگر فکــر می کنید گالیه تــان از 
دانشــگاه یا حرف هاتان بیشــتر از یک 
اس ام اس اســت، می توانید یادداشــتتان 
 را بــرای چــاپ در اینجــا، بفرســتید.

daily@sharif.ir 

نوشــتن از مشــکل غذا و کیفیتــش آن قدر 
تکراری شــده که شــاید حوصلــه خواندن و 
شــنیدنش را هم نداریــم. اما گالیــه من از 
کیفیت غذا این بار با همیشــه فــرق دارد. از 
وقتی که یادمان می آید همه از غذای ســلف 
شکایت داشتند و خسته بودند. خستگی شان 
را هم با ســرزدن به بوفه دانشــگاه و تنوع به 
محل خوردن غــذا و بعضی وقت هــا کیفیت 
و تنوع غــذا درمی کردند. غرزدن ها به ســلف 
دانشــگاه تأثیری، هرچند اندک، داشته است 
و اگر منصفانــه نگاه کنیم وضع غذای ســلف 
بهتر از قبل شــده. اما بوفه ها روز به روز دارند 
بدتر می شــوند. پیمانکارها می روند و می آیند 
و اوضاع یا تغییــر نمی کند با بدتر می شــود. 
کیفیت بدتر از دیروز می شــود و خبری از یک 
تنوع درست و حسابی نیست. چند وقت پیش 
حرف از راه انداختن یک فودکرد در دانشــگاه 
بود که خدمــات مطلوب به دانشــجو بدهند 
و رقابت هم به بهتر شــدن قیمــت و کیفیت 
بینجامد. اما دریغ از بهترشدن قرارداد همان 
یک بوفه. پیمانکار که عوض می شــود، نه در 
خدمات تغییری هست نه درکیفیت، البته اگر 

کیفیت بدتر از قبل نشود. 
همین شــده که تهیه غذاهای اطراف دانشگاه 
حســابی رونق گرفته اند و هر روز به تعدادشان 
افزوده می شــود. پیک های موتوری شان هم در 
 دانشــگاه جوالن می دهند و هر روز از ســاعت

12 تــا 3 و 4 بعد از ظهر تعــداد زیادی موتوری 
از تهیــه غذاهــای اطــراف دانشــگاه درحال 
الیی کشیدن بین دانشــجوهای عابر هستند و 
کارمند و دانشجو هر کدام در چندتاشان شماره 

اشتراک دارند. 
از مسئوالن دانشگاه بپرســید اگر یک مهمان 
خیلی معمولی و نه رســمی داشــته باشــند، 
حاضرند از داخل دانشــگاه غذا تهیــه کنند یا 
اینکه خودشان هم سراغ شماره اشتراک هاشان 
می رونــد و از بیرون دانشــگاه غذا ســفارش 
می دهند. بوفه دانشــگاه که دیگر سلف و اقالم 
تعزیراتی اش نیســت که از بســته بودن دست 
دانشــگاه و ســختی ها و پیچیدگی هــای کار 
بگویند و ما بشــنویم. با همیــن قیمت بوفه در 
اطراف دانشگاه هم چیزهای بهتر پیدا می شود 
و با کمی و تنها کمــی افزایــش آن می توانید 
کیفیت بســیار باالتری را تجربه کنید. همین 
شاید دلیل اســتقبال از بیرون دانشگاه به جای 

بوفه ها باشد.  

برای تهیــه گزارش از نشســت  عصر شــعر شــریف که دوشنبه گزارش
توسط کانون شعر و ادب شریف برگزار شد، به سالن 
جابر دانشکده شــیمی رفتیم. وارد سالن که شدیم، 
بعد از جمعیت خوبی که برای این مراسم حضور پیدا 
کرده بودنــد، بیشــتر از هر چیز موســیقی بی کالم 
در حال پخش در ســالن جلــب توجــه می کرد که 
فضای ســالن را همانند رســتوران های سنتی کرده 

بود. 
برنامه با بیســت دقیقــه تأخیر، از ســاعت 16:20 
با تالوت قــرآن و پخش ســرود ملی آغاز شــد. بعد 
از صحبت های آغازیــن مجری مراســم، کلیپی که 
توسط اعضای کانون شعر و ادب شــریف تهیه شده 
بود، پخش شــد. در ادامه، دبیر کانون شــعر به بیان 
توضیحاتی درمورد فعالیت های این کانون پرداخت. 
بعد از گذشــت نیم ســاعت از زمان شــروع برنامه، 
مجــری برنامه از رشــید کاکاوند از شــعرای مطرح 
کشور دعوت کرد تا به روی ســن بیاید که در همین 
حین، عبدالجبار کاکایی، دیگر مهمان شــاعر برنامه 
نیز وارد ســالن شــد و هر دو مهمان برای شنیدن و 

داوری شعرهای دانشجویان، به روی سن رفتند. 

کاکاوند ضمن ابراز خرسندی از دعوت صورت گرفته 
و برگزاری چنین مراســم هایی در دانشگاه های فنی 
گفت: حضور در جلسه شــعر و ادبیات در دانشگاهی 
که دانشــجویانش باهــوش و در حــال تحصیل در 
رشته های فنی هســتند، برای من از حضور در جمع 
دانشــجویان رشــته های ادبی لذت بخش تر است.  
کاکایــی نیز در صحبــت ابتدایی خود بــه جذابیت 
حضور در دانشــگاهی فنی برای نشستی ادبی اشاره 

کرد. 
دانشــجویانی که از قبــل برای شــعرخوانی در این 
جلســه ثبت نام کــرده بودنــد، شــعرهای خود را 
خواندند و کاکایی و کاکاوند نکاتی درمورد شــعرها 
بیان کردند. یکی از نکاتی که کاکایی درمورد شــعر 
یکی از دانشــجویان تأکید داشت، این بود که ادبیات 
کالم حکم می کند که شــاعر شــکل انتقال پیامش 
متفاوت باشد و شــعر نباید به صراحت نزدیک باشد. 
کاکاوند نیز در بخشــی از صحبت هــای خود گفت: 
یکی از ویژگی های شعر این اســت که اقتصاد کلمه 
را رعایت کنیم. یکی از دانشجویان شعر غزلی خواند 
که کاکاوند گفت: یکــی از ویژگی های غزل، نجوای 
غزل اســت و باید غــزل را زیبا خوانــد. کاکایی نیز 

درمورد غزل چنیــن گفت: اتفاقــات زبانی، درحال 
تبدیل شدن به مهم ترین دســتاوردهای غزل امروز 
اســت، یعنی غافلگیرکردن مخاطب با کلمات جدید 
که این ها نمی توانند غــزل را از دوره ای به دوره بعد 
منتقل کننــد و نمی تــوان گفت که بدیــن طریق، 
سرنوشــت غزل دگرگــون خواهد شــد. تحول در 
قالب ها و سبک های ادبی، نیازمند تحول در جامعه و 
زندگی و نگاه مردم و بخشــی هم در خالقیت و هوش 

و ذکاوت نسل ها است.
بعــد از شــعرخوانی چنــد شــاعر دیگــر دو نفر از 
دانشــجویان به اجرای موسیقی ســنتی به مدت ده 
دقیقه پرداختند. در ادامه برنامه نیز چند شاعر دیگر 
شــعرهای خود را خواندند، اما به خاطر کمبود وقت، 
داوری درمورد شــعرها صــورت نمی گرفت. یکی از 
بخش های جــذاب برنامه، شــعرخوانی کاکایی بود 
که با آفریــن گفتن های اســتادمآبانه مجری جوان 
برنامه همراه می شــد. بخش پایانــی برنامه، انتخاب 
سه شــعر برتر برنامه توســط کاکایی و کاکاوند بود. 
حسام مالکی، بهاره ســلمانی و رعنا نوری سه شاعر 
 برگزیده بودند که با اهدای هدایایــی از آن ها تقدیر 

صورت گرفت.  

جابر میزبان شاعران جوان

عصر شعر شریفی

نامه واردهشماره 638  سه شنبه 28 بهمن 1393بــــــــخش  خـــــــبری
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ترفندهای علمی برنده شدن در »سنگ، کاغذ، قیچی«
در بازی »سنگ، کاغذ، قیچی« افراد انتخابشــان را به صورت رندوم انجام نمی دهند، 
بلکه با الگوهای ناخودآگاه حرکات رقیب را پیش بینی می کنند. گروهی از دانشمندان 
در دانشگاه ژجیانگ چین بازی 360 دانش آموز در یک تورنومنت بزرگ سنگ، کاغذ، 
قیچی را بررسی کردند که برای ایجاد انگیزه برای بازی بهتر، به نسبت تعداد برد به افراد 

جایزه اعطا می شد. محققان دریافتند که بازیکنانی که در یک دور برنده بازی هستند، در بازی بعد انتخاب های خود 
را عیناً تکرار می نمایند؛ اما بازندگان انتخابشان را تغییر می دهند. قانون احتمال یک سوم دیگر حکم فرما نیست. 

اگر بازیکنی با انتخاب سنگ باخته باشد، احتمالی بیش از یک سوم وجود دارد که در دور بعدی کاغذ را انتخاب کند.

تبعیض از دبستان
نتیجه پژوهش های جدید نشان می دهد که دبیران دوره ابتدایی در درس ریاضی 
و علوم، بین دختران و پسران تبعیض قائل می شوند. آزمایشی در این مورد صورت 
گرفت که در آن جمعی از دانش آموزان پایه ششم در آزمون علوم و ریاضی شرکت 
کردند. نتایج آزمون را دو دسته دبیر که دســته اول آگاه از نام دانش آموزان و دسته 

دوم ناآگاه از نام دانش آموزان بودند، تصحیح کردند. در دسته اول پسران نمره بیشتر و در دسته دوم دختران 
نمره باالتری کســب کردند. به عقیده پژوهشــگران این تبعیض دلیل اصلی گرایش بیشــتر پسران به ادامه 

تحصیل در این رشته ها در مقاطع باالتر و بی عالقگی دختران به این رشته هاست. 

علمی زندگی روی کــره زمین چگونه و 
در چه زیستگاهی  شــکل گرفته سعیده بهادری یکتا

است؟  پیش شــرطی اساســی برای آغاز حیات این 
اســت که مولکول های زیســتی نسبتاً ســاده باید 
شانس تشکیل ســاختارهای پیچیده ای را که قادر به 
بازتولید خودشــان هستند، داشته باشــند تا بتوانند 
اطالعات ژنتیکی را در فرم شــیمیایی پایداری حفظ 
کنند. اما در این نظریــه غلظت باالیی از مولکول های 
پیش ساز در فاز محلول مورد نیاز است که در ابتدای 
شــکل گیری زمین، غلظــت چنیــن ترکیباتی در 
اقیانوس بســیار کم بــود. گروهی از پژوهشــگران 
آلمانی محیطی با شــرایط مورد نیاز فراهم کرده اند تا 

در آزمایشــی نشــان دهند، منافذی در بستر 
دریا که بــا فعالیت هــای آتش فشــانی گرم 
می شوند، می توانند به عنوان محفظه واکنش 
برای تولید مولکول های RNA )که حامالن 

اطالعات وراثنی هستند( عمل کنند.
شــرط اساســی تحقق این امر این است که 
منبع حرارتی در یک سمت منافذ قرار گرفته 
باشد، تا دمای آب در آن ســمت منفذ بسیار 
بیشــتر از ســمت دیگر باشــد. مولکول های 
زیســتی در اطراف منفــذ گیــر می افتند و 
پلیمرهــای طویلــی را تولیــد می کنند که 
به  علــت اختالف دمــای دو ســوی منفذ به 
ســمت ســردتر حرکت می کنند و رفته رفته 
غلظتشــان در آن ناحیه بیشــتر می شــود. 
هرچــه مولکــول طویل تر باشــد، قــادر به 
ذخیره ســازی میزان بیشــتری از اطالعات 
ژنتیکی اســت.  این عامل بســیار مهمی در 
 RNA تکامل اســیدهای نوکلئیک از جمله

و DNA است.

شبیه سازی منافذ سنگی در آزمایشگاه
پژوهشگران نشان داده اند که می توان این ساز و کار را در 
آزمایشگاه با استفاده از لوله های مویین شیشه ای به جای 
منافذ طبیعی موجود در سنگ ها، شبیه سازی کرد. این 
منافذ از یک ســمت حــرارت داده شــدند و آبی حاوی 
قطعات خطی DNA با طول هــای متفاوت از اطراف آن 
عبور داده شد. تحت چنین شــرایطی رشته های طویل 
در حفره ها گیر افتادند و پیش بینی ها به وقوع پیوست. 
نکته جالب این اســت که حفره های موجود در بســتر 
اقیانوس سرمنشأ آتش فشانی دارند و نقش دما درمورد 
سنگ هایی که حاوی فلزات هســتند، به علت رسانایی 

دمایی صدبرابر آب بسیار پررنگ تر می شود. 

گرادیان دما و فرایند تکثیر
همچنان کــه نوکلئیک اســیدها در منافذ محبوس 
می شــوند، قادر به تکثیرشــدن تحت این شــرایط 
نیــز هســتند. در مناطق گرم تــر، در چنــد دقیقه 
مولکول های دو رشــته ای جدا و به تک رشــته های 
سازنده شــان تبدیل می شوند. رشــته های جداشده 
می تواننــد بــا همرفــت از منطقــه گــرم اطراف 
حفــره به مناطق ســردتر منتقــل شــوند و در آنجا 
با پیش سازهای شــیمیایی که هر رشــته DNA از 
آن ها ســاخته می شود، تشکیل رشــته ای می دهند 
که به  عنــوان قالبــی برای پلیمریزاســیون رشــته 
مکمل عمل می کند. این چرخــه، تکثیر و همچنین 
طویل شدن DNAها از طریق اتصال قطعات 
کوچک تــر به یکدیگــر را ممکن می ســازد. 
هنگامی که میزان تجمع نوکلئیک اســیدها 
در حفره ها باال باشد، مولکول های تازه تکثیر 
شــده از حفره خارج می شــوند و حفره های 

نزدیک را اشغال می کنند.
بنابرایــن، پژوهشــگران موفق به ســاخت 
سیستمی شــده اند که اجازه تکامل داروینی 
مســتقل و مســتمر مولکول های زیســتی 
پیچیده تر را می دهد و این گونه  شرایط واقعی 

تکامل حیات مشخص می شود.
زندگی اساســاً پدیــده ای ترمودینامیکی و 
غیرتعادلــی اســت و به همین دلیــل ظهور 
شــکل اولیــه حیــات نیازمنــد عدم تعادل 
به دســت آمده از یک منبع انــرژی خارجی، 
برای مثــال اختــالف دمایی تحمیل شــده 
از بیرون سیســتم اســت. تحقق ســاده این 
امر حتــی بــرای پژوهشــگران آلمانی نیز 

باورنکردنی بود.

زندگی در زمین در کدام زیستگاه شکل گرفته است؟

در جست وجوی خاستگاه حیات

گــــــــــــــــــــــــزارش شماره 638  سه شنبه 28 بهمن 1393

مردان مریخی، زنان ونوسی؟
جنســیت بخش بزرگی از هویت انسان هاست 
که معموالً  با تفاوت هــای فیزیولوژیکی به عنوان 
زن و مرد تعریف می شــود، تفاوت هایی ازجمله 
باور عموم مردم که مردان به ندرت احساساتشان 
را بــروز می دهنــد، درحالی کــه زنان بســیار 
احساساتی تر هستند. اما محققان می گویند زنان 
و مردان در واقعیت بیش از آنچه ما فکر می کنیم، 
شبیه هستند.گروهی از پژوهشگران آمریکایی، 
مطالعاتی روی بیش از 12 میلیون نفر انجام دادند 
و نتیجه گرفتنــد که  از نظر روان شناســی برای 
بیش از 75 درصد از ویژگی های شــخصیتی زن 
و مرد، ازجمله ریسک پذیری و مسئولیت پذیری 
و تنش های روانی حدود 80 درصد هم پوشــانی 
وجود دارد. به بیان ســاده تر، تفاوت زنان و مردان 
چندان عمیق نیست. این تشابه ها همچنین بدون 
توجه به ســن و در طول زمان ثابت بوده اســت. 
با این حال، پژوهشگران وجود تفاوت هایی میان 
مردان و زنان را نفــی نمی کنند. آن ها 10 ویژگی 
را که در آن ها اختــالف درخورتوجهی میان دو 
جنس وجود دارد، مشخص کرده اند. برخی از این 
ویژگی ها با تصور عموم از هر جنســیت مطابقت 
داشت. به عنوان مثال، مردان تهاجمی تر هستند، 
درحالی که زنان توجه بیشتری نسبت به هم نوعان 
خود و حساسیت بیشــتری به درد داشتند. اگر 
زنان و مردان بســیار شبیه هســتند، چرا تفاوت 

میان آن ها بیشتر به نظر می آید؟
هدف از این تحقیق مشــخص کردن دلیل تفاوت 
زنان و مردان نبــود، بلکه تعیین میــزان آن بود. 
نتایج به چند دلیل با چیزی کــه اغلب مردم فکر 
می کردند، در تضاد بود. محققان، گستره معمولی 
از شخصیت ها را بررســی می کنند؛ درحالی که 
در دو سر گســتره، تفاوت ها معموالً بزرگنمایی 
می شــود. افراد عــادی تفاوت ها را برجســته تر 
می بینند، زیرا اکسترم ها را در نظر می گیرند. برای 
مثال در مقایسه میزان پرخاشگری زنان و مردان، 
اگر درصد زندانیان را مقایسه کنیم، این واقعیت که 
مردان اکثریت جمعیت زندان را تشکیل می دهند، 
از این فرض که مردان بسیار تهاجمی تر هستند، 
حمایت می کند. با این وجود، این نتیجه درستی 
از میزان تفاوت در پرخاشــگری مــردان و زنان 
معمولی نیســت. همچنین افراد به چند تفاوت 
به طور هم زمان نگاه می کنند که موجب می شود 
تفاوت عمیق تری احساس شــود. پژوهشگران 
به جای اینکه ترکیبی از تفاوت ها را مطالعه کنند، 
هر صفت را به طور جداگانه بررســی کرده اند. اما 
تحقیقات درمورد تأثیر اجتمــاع بر این تفاوت ها 
ادامه دارد. برای مثال آیــا تحمل درد برای مردان 
به این دلیل که باور دارند به عنــوان یک مرد باید 
این گونه باشند، راحت تر است؟ پس ممکن است 
برخی رفتارها به واسطه نقش اجتماعی به  وجود 
آمده باشند. در نهایت، اگرچه همواره شنیده ایم 
که مردان از مریخ و زنان از ونوس اند، پس از مطالعه 
نتایج این تحقیقــات می توانیم نتیجه بگیریم که 

زنان و مردان همگی زمینی هستند!

گدازه داغ سرخ که در 
جزیره بزرگ هاوایی به 

اقیانوس آرام جریان 
دارد. منافذ ریزساختار 

پر از آب در سنگ داغ 
می توانند به عنوان عوامل 
پیدایش حیات روی زمین 

به شمار روند. یک گروه 
تحقیقاتی در دانشگاه 

لودویگ ماکسیمیلیان 
)LMU( مونیخ اخیراً 

نشان  داده اند که گرادیان 
دمایی در این منافذ سبب 

انجام دوره ای فرایند 
تکثیر یا همانندسازی و 
ظهور نوکلئیک اسیدها 

می شود.

به نظریــه ای که درباره چگونگــی ایجاد حیــات در زمین از 
مواد بی جان صحبت می کند، پیدایــش حیات یا حیات زایی 
)abiogenesis( می گویند. بیشتر اســیدهای آمینه که گاه 
آن ها را آجرهای ســازنده حیات می نامنــد، می توانند در اثر 
فرایندهای شــیمیایی طبیعی نامربوط با حیــات نیز ایجاد 
شــوند. این مطلب را میلــر و یوری و دیگر دانشــمندان طی 
آزمایش هایــی در آزمایشــگاه، بــا ایجاد شــرایط مشــابه 
با زمــان به وجود آمــدن حیــات در زمین نشــان دادند. در 
تمامی موجودات زنده این اسیدهای آمینه به شکل پروتئین 
سازمان دهی شده اند و ساخت چنین پروتئین هایی به واسطه 
نوکلئیک اسیدها ممکن می شــود. نظریه پیدایش حیات به 
این نکته که کدام یک از این مولکول های زیســتی ابتدا پیدا 
شده اند و چگونه نخستین اشــکال حیات را تشکیل داده اند، 
می پردازد. همچنان پژوهش دانشــمندان در این حوزه کاماًل 

فعال درحال پیگیری است.

حیات زایی
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افتتاح بزرگ ترین نماد دانشگاهی کشور
دانشگاه صنعتی اصفهان: بزرگ ترین ســردر دانشگاه های کشور به عنوان یک 
نماد دانشگاهي و با هدف تسهیل در دسترسی به دانشگاه، هم زمان با گرامی داشت 
دهه فجر به بهره برداری رســید. طراحی پروژه سردر و جاده شمالِی آن از سال های 
گذشته آغاز و در چند سال گذشته ســرعت گرفته بود. مدیر دفتر فنی دانشگاه در 

این مراسم با بیان اینکه این سردر با الهام از آرم این دانشــگاه در طول مدت 25 ماه ساخته شده است، گفت: 
این سازه 27 متری پس از سردرب مسجد جامع یزد، بزرگ ترین سردر ورودي در کشور محسوب می شود که 

با استفاده از 100 تن میلگرد و 1100 متر مکعب بتن ریزی به بهره برداری رسیده است.

اختصاص بیش از 26 میلیارد ریال وام دانشجویی
دانشگاه تبریز: معاون دانشجویی دانشگاه، از اختصاص بیش از 26 میلیارد ریال انواع 
وام دانشجویی به بیش از 18 هزار دانشجو در نیم سال اول 93 خبر داد. بیشترین وام ها 
به وام شهریه برای 790 نفر دانشــجوی نوبت دوم با مبلغ 8 میلیارد ریال، وام ضروری 
برای 319 نفر با مبلغ 878 میلیون ریال و وام ازدواج بــرای 112 نفر با مبلغ 1 میلیارد 

و680 میلیون ریال، اعطا شــده است. همچنین وام ودیعه مســکن متأهلی برای 84 نفر به مبلغ 4 میلیارد و340 
میلیون ریال، وام تحصیلی دانش هسته ای برای 52 نفر به مبلغ 297 میلیون ریال، وام ضروری کتب تخصصی برای 

31 نفر به مبلغ 141 میلیون ریال و وام مسکن مجردی برای 23 نفر به مبلغ 74 میلیون ریال پرداخت شده است.

 راهپیمایی دانشجویان ارشد 
در اعتراض به کیفیت زندگی

ُرد آیلند، پراویدنس: حدود 30 دانشــجوی 
ارشــد و کارشناسی در هوای ســرد پنجشنبه 
در اعتراض به شــرایط کاری و معیشــتی خود 
راهپیمایی کردنــد. از مهم تریــن موضوعات 
این راهپیمایی اعتراض آمیز مســکن، وضعیت 
ســالمت، مراقبت از کــودک و تأمیــن مالی 
دانشــجویان پژوهشی بعد از ســال پنجم بود. 
نماینــده هماهنگ کننده ایــن راهپیمایی در 
مقاله ای که پیــش از این در روزنامه دانشــگاه 
منتشر شــده بود، نوشــت: »اداره تحصیالت 
تکمیلــی وقتی نیاز به کار ما داشــته باشــد با 
ما مانند کارگــران رفتار می کنــد. اما هنگامی 
که ما تقاضای بهبود شــرایط محــل کار خود 
و شنیده شــدن صدایمــان را می کنیم، تأکید 

می کنند که ما دانشجو هستیم.«
هرچند دانشجویان ارشــد توسط یک شرکت 
بیمه، بیمه هستند، هیچ امکانی برای خدمات 
دندان پزشکی ارائه نمی شــود و تنها درمانگاه 
مخصــوص کــودکان اعضــای دانشــگاه نیز 
در ســال 2012 تعطیل شــد. با اینکه در ترم 
گذشته و در انجمن دانشجویان ارشد، اهمیت 
گنجاندن خدمــات دندان پزشــکی در بیمه 
دانشجویان طرح شــد، دانشگاه براون برخالف 
یِیل و دانشــگاه ماساچوســت در اَم ِهرست، و 
برغم داشــتن بودجه برای این کار، از آن سرباز 

می زند.
یکی دیگر از دانشــجویان در ایــن راهپیمایی 
از ناامیــدی خود برای یافتن مســکن گفت که 
مسکن به شــدت کم اســت و نرخ هایی باالتر 
از نرخ معمول بــازار دارند و نیز به درســتی در 
وب سایت دانشگاه معرفی نشده اند. قیمت های 
این خانه ها آن قــدر گمراه کننده هســتند که 
به گفته او »مــن در منهتن از اینجــا راحت تر 

می توانم خانه پیدا کنم«.
دانشــگاه تنها مرکز نگهداری از کودکان را در 
ســال 2012 تعطیل کرد و به جایش یارانه در 
نظر گرفت که به هیچ وجه هزینه های نگهداری 
از کــودکان را تأمین نمی کند. دانشــگاه در آن 
زمان علت تعطیلی این مرکز را عدم توانایی آن 
در تطابق با مقررات جدید بهداشــتی و ایمنی 

محیط های نگهداری کودکان اعالم کرد.
دانشــجویان دیگــر گروه هــای دانشــجویی 
که بــه ایــن راهپیمایــی پیوســتند، معتقد 
بودند که دانشــگاه بیش از گذشــته مانند یک 
شــرکت چندملیتــی عمل می کند که ســود 
خود را مقدم بر نیازهای انســانی قرار می دهد. 
شــرکت کنندگان ضمن تأکید بــر اینکه این 
راهپیمایی اولین رویــداد در اعتراض به اوضاع 
خود در ترم جاری اســت، اعــالم کردند که به 
فشــارهای خود بر دانشــگاه برای بازبینی در 

قوانین ادامه می دهند.

کمی آنسوتر ماساچوست، کمبریج: از زمان 
حملــه به مجله فرانســوی حسین رجبی

شارلی اِبدو، مردم از هر سن و اعتقادی در کنار هم 
ایســتادند تا اعمــال تروریســتی را در آنچه 
بی سابقه ترین پاســخ تاریخی به آن خوانده شد، 
محکوم کنند. هشــتگ #JeSuisCharlie به 
سرعت در توییتر منتشر شــد و با نرخ اوج 6500 
توییت در دقیقه در روز بعد از این کشتار در صدر 
توییت ها قرار گرفت. در اولین شنبه پس از آن نیز 
رؤسای جمهور، نخســت وزیران و در حدود یک 
میلیون نفــر در راهپیمایی همبســتگی که در 
حمایت از شارلی اِبدو در تمام خیابان های پاریس 

برپا شده بود، شرکت کردند.

اما آیا شارلی اِبدو استحقاق این حمایت چشمگیر 
را کــه از جانب جامعــه جهانی طــی هفته های 
گذشــته دریافت کرد، داشت؟ جســت وجو برای 
شــفافیت اخالقی در پــی این واقعــه آن طور که 

برخی تصور می کنند، راحت نیست.
جامعه جهانی به درســتی اقدام به محکوم کردن 
تروریســت هایی کردنــد که مرتکــب تیراندازی 
در شــارلی اِبدو شــدند. هیچ دلیلــی نمی تواند 
توجیه کننده کشتن 12 نفر باشــد، بدون توجه به 
اینکه احساسات یک گروه تا چقدر جریحه دار شده 

باشد. اما منظور ما از فریاد »من شارلی هستم« چیست؟ 
ما با چه کسانی در صف همبستگی ایستاده ایم؟

یک بررســی کوتاه در نمونه آثار شــارلی تردیدهایی 
را درباره تصویــر آن به عنوان یــک جنگجوی صلیبی 
صالح و مدافع آزادی بیان ایجاد می کند. از ترســیمات 
کلیشه ای و خشن از اعراب و آفریقاییان تا نقاشی های 
توهین آمیــز به حضــرت محمــد. برنــد هجوآمیز 
شارلی اِبدو مملو اســت از بستر نژادپرســتی و بسیار 
حساسیت برانگیز. باید مرزی کشــید میان طنزی که 

به دنبال نشان دادن ظاهرفریبی و اطالع رسانی است، با 
آن نوعی از استهزاء احمقانه که با اهداف تحریک آمیز و 

توهین کردن منتشر می شود.
ابعاد وســیع تر محیطــی آن را نیز فرامــوش نکنیم. 
این نشــریه در فرانســه ای منتشر می شــود که شاهد 
افزایش تنــش میان اکثریــت جامعه آن بــا اقلیِت به 
حاشیه رانده شده مســلمانان است. به دنبال ممنوعیِت 
گذاشتن عمامه که در ســال 2004 تصویب شد، قانون 
مشابهی توسط سنای فرانســه در سال 2010 تصویب 

شد که هرگونه پوششــی که صورت را بپوشاند، 
مانند برقع، ممنوع اعالم شــد. این قانون تاکنون 
توســط دادگاه حقوق بشــر اروپایی تأیید شده، 
هرچند به برخی شــهروندان مسلمان فرانسوی 
اجازه به جاآوردن اعمال مذهبی شــان داده شده 

است.
با این حال ممنوعیت برقع در ســال 2012 تنها 
ظاهر ماجرا اســت، وقتی که بــه موضوعی به نام 
افزایش اسالم هراسی در فرانسه برخورد می کنیم. 
مساجد بی شــماری در فرانســه دچار خشونت و 
دیوارنوشته شده اند. در ســال 2008، تعداد 148 
قبِر بزرگ ترین قبرستان فرانسه در جنگ جهانی 
اول را با شعارهای سرشار از نفرت تخریب کردند. 
شارلی اِبدو همواره این نوع از نژادپرستی را که در 
پشت پرده جامعه فرانسه قرار دارد، انعکاس داده 
و تشــدید کرده اســت. تنش ها پس از تیراندازی 
افزایش نیز داشته اســت. روز بعد از تیراندازی سه 
نارنجک دست ساز به مســجد Sablone پرتاب 
 شــد و انفجاری نیز یک کبابی در شــهر کوچک

 Villefranche-sur-Saône را تخریب کرد. این 
اعمال را با پاسخ های مشــابه حادثه تیراندازی در 
استرالیا مقایسه کنید. بنابراین سؤالی که مطرح 
می شود این است: شارلی اِبدو بودن یا نبودن؟ اقدام 
تروریست ها در گرفتن جان انسان ها قطعاً محکوم 
است؛ اما نباید خود را در برابر این نوع از نفرت کورکورانه و 
تعصبی که این اقدامات را به خاطر آن محکوم می کنیم، 
ببازیم. همبســتگی با حق آزادی بیان شارلی اِبدو نباید 
به همبســتگی با بی رحمی و عدم تحملی که بسیاری از 
کاریکاتورهای آن را تشکیل می دهد، بینجامد. سرزنش 
اقدامات تروریست ها نباید به ســرزنش پیروان بی گناه 
مذهب صلح بینجامــد. این همان اســتاندارد تحمل و 
تفاهمی است که ما و همه جامعه جهانی باید آن را برای 

خود و دیگران حفظ کنیم.

تحلیل پاسخ فرانسه به این واقعه

تیراندازی در شارلی اِبدو و اسالم هراسی

کمیک برگزیده

شماره 638  سه شنبه 28 بهمن 1393کـــــــمی آن ســـــــــوتر
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آیپد نجات بخش
شاید تا حاال به ذهنتان نرسیده باشد که غیر از استفاده های روزمره مثل فیلم دیدن 
و بازی و کتاب خواندن و اینترنت، چه کارهای دیگری از آیپدتان برمی آید. اخیراً یک 
زوج در آمریکا که با هواپیمای تک موتوره در حال پــرواز بودند، از آیپد خود که تنها 
وسلیه دم دست در هواپیمایشان بود، برای فرود آوردن آن استفاده کرده و توانستند 

بدون آسیب از این سانحه جان ســالم به در ببرند. هواپیما در 80 کیلومتری مقصد دچار نقص الکترونیکی شد 
و یکی از موتورها و سیستم باز شــدن چرخ ها به مشکل برخورد، ولی خلبان و همســر وی توانستند به کمک 

رهیابی آیپدشان نزدیک به 130 کیلومتر را در تاریکی مطلق پرواز کنند و به سالمت به زمین بنشینند.

Walkman جدید می آید

خیلی سال پیش، وقتی که نه فلشی وجود داشت و نه اسمارت فون و نه حتی سی دی، 
فقط نوار کاست بود و همچنین واکمن و کلی خاطره شیرین از نوجوانی ما با این دستگاه 
دوست داشتنی. حاال سونی تصمیم گرفته خاطرات هوادارانش را زنده کند و واکمن را، 
این بار با سر و شکلی جدید دوباره به بازار بفرستد. این محصول جدید قرار است شباهت 

بسیاری به آخرین مدل واکمن سابق، یعنی ZX1-Video Walkman داشته باشد. می توان انتظار جزئیاتی چون 
نمایشگر 4 اینچی با رزولوشن 480*854 پیکســلی یا باالتر در کنار ظرفیت 128 گیگابایتی و پخش 32 ساعتی 

موسیقی را داشت. گویا سونی از واکمن جدید در نمایشگاه CES امسال پرده برداری خواهد کرد.

اف یـــــــــــــــــــــــــک

در Xperia جدید سونی قرار است چه چیزهایی ببینیم؟

سرگرمی بی پایان

راحتی استفاده
با پردازنده چهار هســته ای1/3 گیگاهرتــز با گرافیک 
 Xperia یــک گیگابایــت،  Adreno 330  و رم 
E4  برای این ســاخته شــده تا با دسترســی سریع به 
برنامه هــای دلخواهتان و تجربه کاربرپســند، از تلفن 
هوشــمندی با قابلیت اســتفاده  آســان لذت ببرید. با 
Xperia E4   با مانــدگاری دوروزه  باتــری می توانید 
برای روزهای طوالنی تان  برنامه ریزی کنید. در قسمت 
دوربین، بــا یک دوربین 5 مگاپیکســل با تشــخیص 
صحنه  خوکار، قابلیت  های بهبــود عکس و برنامه های 
دوربین که همه از پیش در دســتگاه قرار داده شده اند، 
عکس هایی عالی با کمترین زحمت خواهید داشــت. 
 برای کمک به بیشــترین بهره گیری از تلفن هوشمند،

 Xperia E4 به گونــه ای طراحــی شــده تــا تغییر 
تنظیمات تلفنتان را با اســتفاده از نوار وضعیت و زبانه  
»تنظیمات ســریع« سریع تر از همیشــه انجام دهید. 
به روزرسانی های کاربرپسند سیستم، موجب اطمینان 
از این می شــود که همیشــه به تازه ترین و عالی ترین 

نرم افزارهای موجود دسترسی داشته باشید.

طراحی تحسین شده
 هنگامــی کــه نوبــت شــکل ظاهــری می شــود،

 Xperia E4 با حــس ممتاز و شــخصیت متمایزش 
و جزئیات باکیفیت و بی اشــتباه Sony، بســیار باالتر 
از حد انتظار ظاهر می شــود. ســطح بافت دار و نازک 
 ،OmniBalance با طراحی قــوس دار Xperia E4
نگه داشــتن آن را در دســت خوشــایند می ســازد و 
درعین حال نمایشــگر ضدخش به دوام آن می افزاید. 
ضمنــاً  Xperia E4 از مؤلفه هــای طراحی تلفن های 
هوشــمند رده باال ماننــد دکمه ی روشــن و خاموش 
آلومینیومی با تراش الماس بــرای ظریف کاری الیزال 
و حلقه  دوربین متمایز از جنس فــوالد ضد زنگ، بهره 

می گیرد.

عمر باالی باتری
تازه ترین تلفن های هوشــمند Sony به 
ماندگاری باتری تراز اولشــان مشــهور 
شــده اند.  Xperia E4  هــم بــا همان 
تخصــص، بــا یکپارچه ســازی باتری 
طراحــی  میلی آمپرســاعتی   2300
شــده که برای شــما دوروز ماندگاری 
باتــری ارائه می کنــد. بنابرایــن دیگر 
الزم نیست نگران شــارژکردن هر شب 
تلفنتان باشید. اگر این میزان ماندگاری 
 هــم برایتــان کافــی نیســت، حالت

 Battery STAMINA را فعــال کنید 

 تا چگونگــی مصرف باتری تــان بهینه شــود و از حالت
Ultra STAMINA برای فعال نگه داشتن عملکردهای 
اصلی تلفنتان به مدت یک هفته، اســتفاده کنید. در کنار 
ماندگاری، سرعت نیز خواهید داشت. پردازشگر با عملکرد 
باال و سریع، به معنای اجرای چند برنامه به صورت هم زمان 
و وب گردی و پخش ویدئو در آن واحد است. این پردازشگر 
به همراه رم، عملکرد با سرعت باال بدون خالی کردن باتری 
را ارائه می کند. Xperia E4  شــما با 8 گیگابایت فضای 
ذخیره سازی، فضای کافی برای ذخیره  همه  محتوای مورد 

عالقه تان را در اختیارتان قرار می دهد.

PartyShare
سرگرمی به طور کامل در قلب Xperia E4 قرار دارد. با 
نمایشگر 5 اینچی qHD و IPS برای بهترین زاویه دید، 
می توانید در هر کجا که هستید، از سرگرمی باکیفیت 
 Sony باال لذت ببرید و هم زمان بلندگوهای قدرتمند

تجربه ی صوتی واضح و عمیقی را به شما ارائه خواهند 
کرد. برنامه جدید Sony به نــام PartyShare به هر 
کسی اجازه می دهد تا موســیقی اش را از طریق تلفن و 
Wi-Fi Direct با بقیه ی حاضرین به اشتراک بگذارد. 
همچنین می توانید از PartyShare برای گردآوری و 
 PartyShare .اشتراک گذاری عکس ها استفاده کنید
در Xperia E4 از پیش نصب شــده اســت؛ اما برای 
دانلود از طریــق Google Play روی همه  محصوالت 
Xperia کــه از سیســتم عامل Kitkat یــا جدیدتر 

استفاده می کنند، هم در دسترس است.

کیفیت باالی دوربین
 HDR دوربین پشــتی 5 مگاپیکســلی که مجهــز به
و برنامه هــای کامل ســرگرم کننده ی دوربین اســت، 
شــما را در گرفتن عکس هایی یاری می کنــد که با آن ها 
ساعت ها سرگرم خواهید شــد. برنامه هایی مانند جلوه  
واقعیت افــزوده، Social live ، جلــوه  
خــالق و Sweep panorama. دوربین 
جلویی 2 مگاپیکســلی به شــما اجازه 
می دهد تا سلفی های عالی با کیفیت باال 
گرفته و با برنامه  اختصاصی سلفی گرفتن، 
عکس هایتان را به ســطح باالتری ارتقاء 
دهید.  در کل ســونی ســعی کرده تمام 
طیف مخاطبانش را راضی کند. اما اینکه 
آیا موفق بوده یا خیر، باید منتظر مطالبی 
که در آینده توســط وب سایت های نقد و 
بررسی منتشر می شوند، باشیم تا ببینیم 
سونی و اسمارت فون جدیدش چطور از 

پس آزمایش ها برمی آیند.
منبع مطلب اصلی: زومیت

Game Killer
چــه کســی هســت که 
نخواهــد تمــام امکانات 
بازی هایــش را بی نهایت 

کند؟ از همان ابتدا و هم زمــان با آمدن بازی های 
کنســول های مختلــف، از آن طــرف کدهای 
تقلبشان بود که بازی کننده ها دربه در دنبالشان 
بودند تــا پول و جان بی نهایت داشــته باشــند. 
Game Killer اپلیکیشنی اســت که قرار است 
برای بازی های موجود در گوشــی اندرویدی تان 
ایــن کار را انجام بدهــد. البته این اپلیکیشــن 
به خاطر کاری که انجام می دهــد، در گوگل پلی 
 وجود ندارد. ابتــدا اپ را از این آدرس دانلود کنید:

 zurl.ir/khoE  و ســپس آن را اجــرا کنیــد و 
دسترسی روت را به آن بدهید. بعد از اجرای برنامه، 
دکمه برگشت گوشــی را لمس کنید تا از برنامه 
خارج شــوید. می بینید که پنجره  برنامه بســته 
می شــود؛ اما یک آیکون کوچک در باالی صفحه 
ظاهر می شود که با کلیک روی آن، پنجره برنامه 
به صورت شــناور باز می شــود. برای توضیحات 
کامل نحوه کار اپلیکیشن به این آدرس سر بزنید: 
-17647/http://www.zoomit.ir/software

gamekiller-adnroid-app ضمناً برنامه فقط 
برای بازی های آفالین کار می کند و متأسفانه به 

درد Clash of Clans نمی خورد!

iWork
اپل به این نتیجه رســیده 
که بد نیست اگر کمی رویه 
همیشگی خودش را تغییر 

بدهد و از محدودیت هایش برای کاربران کم کند. 
برای اســتفاده از نرم افزارهای اپل، کاربران باید از 
iCloud  استفاده کنند و این هم درصورتی ممکن 
است که Apple ID داشته باشند. تا چندی پیش 
امکاِن داشتن آن برای کاربران غیراپلی فراهم نبود 
و فقط صاحبان دســتگاه های اپل از امکان ایجاد 
آی دی برخوردار بودنــد. اما از حاال بــه بعد با هر 
دیوایسی که داشته باشید، می توانید با مراجعه به 
آدرس beta.icloud.com، خیلــی راحت برای 
خودتان آی دی بســازید و از iCloud اســتفاده 
کنید. همین طور از اپلیکیشن های موجود مانند 
 Number و Keynote،Pages که شامل iWork
می شود و هم ارز مایکروســافت آفیس است و قرار 
است کارکردی مشابه را ارائه کند. البته اپل تمامی 
امکانات آیکالود را برای کاربران پلتفرم های دیگر 
فراهم نکرده اســت و فقط برنامه هــای iWork و 
فضای محدودی برای ذخیره فایل ها را در اختیار 
آن ها قرار داده اســت. ایــن کار را قبــاًل اپل برای 
iTunes انجام داده بود و جالب است که آن زمان، 
اســتیوجابز آن را مانند دادن یک لیوان آب یخ به 
فردی در جهنم تشبیه کرده بود. روحش شاد، ولی 

عجیب خودشیفته بود!

نرم افزار

نرم افزار
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آی تی سونی به تازگی از تلفن هوشمند جدید Xperia™ E4  پرده برداری کرد. این تلفن هوشمند، 
راحتی استفاده و سرگرمی روی نمایشــگر بزرگ و عملکرد باتری قدرتمند را در طراحی 

باکیفیت و درعین حال مقرون به صرفه، ارائه می کند. نگاهی بیندازیم به Xperia جدید و مشخصاتش:
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

بزرگمهــر حســین پور را کــه حتمــاً همگی 
می شناســید. همــان کارتونیســت عینکی 
کچلــی )!( کــه سال هاســت کارتون هــا و 
کمیک استریپ هایش را در چلچراغ و مجله ها و 
روزنامه های دیگــر می بینیم و با آن می خندیم. 
کارهای معروفی از او مثل »زنان ناصرالدین شاه« 
و »من گوساله ام« و »جاهل ها« را هم اینجا و آنجا 
دیده ایم. البته حســین پور نه فقط کارتونیست 
که نقــاش و کارگردان انیمیشــن هم هســت 
و اصاًل لیسانس نقاشی از دانشــگاه تهران دارد. 
خالصه که حسین پور قرار است نمایشگاهی از 
نقاشــی هایش درمورد تهران باعنوان »تهران 
کنــد.  برپــا   »1393
نمایشــگاهی همــراه با 
موسیقی و آواز. وقتی هم 
که صحبت از آواز درمورد 
تهران می شود، خواننده 
کسی نخواهد بود جز رضا یزدانی. خواننده راکی 
که دلبستگی اش به تهران قدیم و الله زار و پیکان 
و... را در کارهایش می بینیم.فعاًل حســین پور و 
یزدانی اطالعات بیشتری را درمورد این ترکیب 
نقاشی و موسیقی درمورد تهران اعالم نکرده اند؛ 
ولی حتماً باید کار خفنی باشــد! نمایشگاه در 
آرت ســنتر واقع در باغ انجمن خوش نویسان 
برگزار می شــود. جمعه یکم اســفند از ساعت 
16تا22 هم افتتاحیه آن اســت. اگر نتوانستید 
افتتاحیه را بروید، نمایشــگاه 3تا10 اســفند 
برقرار خواهد بــود و هر روز ســاعت 12تا21 
می توانیــد از آن دیــدن کنید. نشــانی: بلوار 
اندرزگو، خیابان سلیمی شــمالی، باغ انجمن 

خوشنویسان، آرت سنتر.

تهران 1393

جاشــوا فریــس از نویســنده های معــروف 
آمریکایی اســت که بســیار هم جوان است و 
چهل سال بیشــتر ندارد. کتاب آنگاه به پایان 
رســیدیم نخستین رمان او اســت که ترجمه  
آن سه ســال پیش در ایران منتشر شد. بی نام 
دومین رمان اوســت و جدیداً بــا ترجمه لیال 
نصیری ها به بازار آمده اســت. داستان بی نام 
درباره مردی اســت که بیماری نامشــخص و 
بی نامی دارد. گاهی وقت هــا اختیار پاهایش 
از دستش خارج می شــود و به راه می افتد و از 
شهری به شــهر دیگر می رود. به همین دلیل 
خیلی وقت هــا زندگــی اش در راه می گذرد. 

بی نــام روایــت دردی 
بی نام اســت و مردی که 
به جنگ خــود می رود. 
لیال نصیری هــا مترجم 
بی نام می گوید: »فریس 

داســتانی را تعریــف می کنــد که بــا وجود 
فانتزی بــودن بیماری قهرمان داســتان )که 
البته بیماری های ناشــناخته هم کم نیستند( 
جگر خواننــده اش را خون می کنــد. ظرافت 
درآوردن چنیــن دردی در دل خواننــده به 
اندازه دردی که شــخصیت می کشد، حریف 
قدر می طلبد... آنچــه خواننــده ایرانی را به 
هم ذات پنداری با آثار جاشوا فریس آمریکایی 
وامی دارد، دردها، رنج ها و ســؤال هایی است 
که مدام در طول زندگی با آن مواجه  اســت؛ 
وقتی دنیا با آدم نامهربان شــود، دیگر ایرانی 
و غیرایرانی ندارد«.  بی نام از سوی نشر ماهی 
منتشر شده اســت و قیمتش 16 هزارتومان 

است.

بی نام

اگر داســتان می نویســید، آن هم از نوع 
کوتاه، در این مسابقه شرکت کنید. خدا 
را چه دیدید شــاید بدون اینکه بدانید، 
خوب داستان می نویسد، بعد یکهو با این 

مسابقه کشف و معروف شوید!
این مسابقه که ســومین دوره اش است، با حمایت 
مکتب تهران و در زمســتان 93 و بهــار 94 برگزار 
می شــود. موضوع داستان و شــرکت در مسابقه و 
حتی داوری مسابقه برای همه آزاد است. مسابقه در 
قالب داستان کوتاه حداکثر سه هزار کلمه ای یعنی 
2تا2/5برابر تعــداد کلمات این صفحــه )!( برگزار 
می شــود و می توانید حداکثر دو داستان برایشان 
بفرســتید. نهایت زمان ارائه هم تا 31 فروردین 94 

اســت. و اما بخش هیجان انگیز مسابقه: 
جایزه این مسابقه شامل 80درصِد پولی 
اســت که از شــرکت کننده ها دریافت 
می شود. هر شرکت کننده 25هزار تومان 
برای ثبت نام پرداخت می کند. پس برای 
افزایش مقدار جایزه تان پیشنهاد شرکت در مسابقه 
را به دوستانتان هم بدهید. البته کسانی که مطمئن 
هستید بهتر از آن ها داســتان می نویسید! ضمناً در 
بروشور این مسابقه ذکر شده اســت که شما ملزم 
هســتید 30درصد از مبلغ جایزه تان را به حساب 
روزنامه واریز کنید. از این شوخی ها که بگذریم، باید 
بگوییم مکتب تهران تعدادی از آثار را در جلســات 

داستان خوانی اجرا خواهد کرد. پس بشتابید!

مسابقه داستان نویسی

اگر یادتان باشــد آقای نوســتراداموس، 
پیشــگوی اعظــم، گفتــه بودند ســال 
2012 دنیا به پایان خواهد رســید و ما هم 
همگی نشســته بودیم ببینیم این بلبشــوی بزرگ 
چطور می خواهد به ســرانجام برسد! دنیا تمام نشد و 
نوستراداموس ضایع شد؛ ولی این قضیه به جز اینکه 
منشــأ جوک های بسیاری شد، دســتمایۀ ساخت 
فیلمی از تــورج اصالنی، کارگردان ایرانی هم شــد.  

جینگو فیلمی اســت به کارگردانی تورج 
اصالنی و محصول ســال 1392. این فیلم 
کالژی اســت درباره تعلیــق در زندگی 
جوانــان امروز تهــران در میــان هیاهو، 
خســتگی، تنهائــی... و تن ســپردن به 

فراموشــی و هم زمانی آن با احتمال وقوع پایان دنیا 
در سال 2012 طبق نظریه نوستراداموس. چند جوان 
چند روز پیش از پایان دنیا گردهم آمده اند. آن ها برای 
رهایی از هر آنچه آزارشــان می دهد، در انتظار پایان 
دنیا هستند؛ اما زندگی همچنان ادامه دارد. اصالنی 
می گوید که بسیاری از جوان های تهران برای زندگی 
انگیزه دارند ولی هدف مشخصی ندارند. او می خواسته 
با این فیلم از جوان هایی که انگشت اتهام به سوی آن ها 
است دفاع کند، جوان هایی که جامعه بدون 
اینکه راهکاری پیش پایشان بگذارد، فقط از 
آن ها توقع دارد. سعید ابراهیمی فر، پانته آ 
پناهی ها، الهه خادمی و نیلوفر خوش خلق 

در این فیلم بازی می کنند.

جینگو

قرار است این هفته تئاتری  در دانشــگاه اجرا شود با نام پیشنهاد
خرده جنایت هــای زن وشــوهری، تئاتری به 
کارگردانی شــهاب آگاهی و بازیگری پریســا 
احمدی و کوهیار حاجی ســلیمی، هرســه از 
فارغ التحصیالن شریف. نمایش نامه آن از اریک 
امانوئل اشمیت نویسنده معروف فرانسوی است 

و شهال حائری آن را ترجمه کرده است. 
خرده جنایت های زن وشوهری از معروف ترین 
نمایش نامه های اشمیت است. شاید بسیاری از 
شــما آن را خوانده اید یا تله تئاتــر آن را که چند 
سال پیش فرهاد آئیش ساخت و نیکی کریمی و 
محمدرضا فروتن در آن بازی می کردند، در زمان 
پخش تلویزیونی اش دیده ایــد. در هر صورت از 

دستش ندهید!

درباره نمایش نامه
در این توضیح به قول معروف خطر لوث شــدن 

وجود دارد. مواظب باشید!
خرده جنایت های زن وشوهری برای اولین بار در 
سال 1383 به فارسی ترجمه شد. استقبال از این 
نمایش نامه طوری بود که تاکنون هر سال تجدید 
چاپ شده است. دلیل استقبال، هم موضوع کتاب 
بود و هم نثر روان اشمیت. ژیل، مرد داستان که 
نویسنده کتاب های جنایی است  و کتابی هم به 
نام خرده جنایت هــای زن وشــوهری دارد، در 

حادثه ای حافظۀ خود را از دســت داده است. او 
هیچ کس حتی همسر خود، لیزا را نمی شناسد 
و هیچ چیز از گذشته و شخصیت و هویتش به یاد 
نمی آورد. لیزا سعی می کند شخصیت ژیل را به 
او بشناساند. در ادامه معلوم می شود ژیل وانمود 

می کرده که حافظه اش را از دست داده است.
سرتاســر نمایش کاراکترها با یکدیگر گفت وگو 
می کنند، از هم سؤال می پرسند و همدیگر را به 
چالش و محاکمه مي کشند. این کیفرخواست ها 
و دفاعیه ها اما در دادگاه نظر تماشاگر، گناهکار 
و بی گناهی ندارد. تماشــاگر، شاهدی است که 
می تواند در هریک از اســتدالل ها به نفع هردو 
طرف شــهادت دهد؛ چراکه گویی آن صحنه ها 
را در زندگی شخصی خود بارها نظاره گر یا بازیگر 

بوده است. 
لیزا، ژیل و تماشاگر هر سه به دنبال یک چیزند: 
زندگی یا مرگ یک ازدواج. آیــا رابطه باید ادامه 
یابد؟ رابطه می تواند ادامه یابــد؟ باید رابطه را از 
مرگ نجات داد؟ ما هستیم که رابطه را می ُکشیم 
یا تقدیِر رابطــه درنهایت مرگ اســت و رابطه 
درهرحال خواهد مرد؟ و اگــر تصمیم بر نجات 
رابطه شــد، چگونه باید امکان آن فراهم شود؟ 
عشق است که رابطه را زنده نگه می دارد؟ عشِق 
جاودانی وجود دارد؟ اساســاً عشق وجود دارد یا 

ساخته می شود؟
بخشــی از نمایش نامه: »سرنوشت عشق زواله. 

خودت تو کتاب خرده جنایت هاي زناشــوهري 
نوشتي. وحشتناکه! زوال عشــق، موریانه... این 
زندگي من بود. تنبلي جاي عشقو مي گیره، عشق 

جاشو به عادت مي ده...«

درباره کارگردان
شهاب آگاهی، فارغ التحصیل کارشناسی ریاضی 
محض از شریف، دانشــجوی کارشناسی ارشد 

رشته کارگردانی. 
اجرای آثاری مانند مــده آ )دومین اثر پرفروش 

ساِل اجرا( و مبکث در جشنواره  فجر؛
جایزه  بهترین کارگردانی و تقدیــر بازیگری از 
سیزدهمین جشــنواره تئاتر دانشجویی برای 

نمایش البیرنت؛
دبیر کانون تئاتر شریف طی سال های 82 تا 84 
و بازیگــری در 14 اجرا و کارگردانــی 5 اجرا در 

شریف؛
اجرای اپرای لیلی و مجنون در شریف؛

کارگردانی مونولــوگ خانواده  شــلوغ و برنده  
تندیس بهتریــن متن در تمامــی بخش های 

جشنواره   مونولوگ دانشگاه هنر؛
مدیریت صحنه  نمایش یرما؛

داوری بخش مسابقه  دانشجویی در هفدهمین 
جشنواره  تئاتر دانشجویی؛

بازی در نمایش غرب غم زده؛
مدیریت اجرای نمایش جهش بزرگ.
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خرده جنایت های زن وشوهری

زندگی یا مرگ یک ازدواج



ما نفهمیدیم که چه چیزی یا چه کسی را 
روی این صندلی یا نیمکت نشانده یا پرت 

کرده اند که سنگی چنین سخت و بدبدن به 
سه قسمت کاماًل مساوی تقسیم شده. خیلی 

جای نشستن داریم توی دانشگاه، با همین 
4 تخته پاره هم این جوری برخورد می شود. 

البته از زاویه ای دیگر این می تواند هشداری 
برای بوفه ها و سایر نهادهای آزاردهنده 

دانشجویان هم باشد، اینکه ما دانشجویان 
زورمندی در همین شریف داریم که سنگ را 
هم خرد می کنند، چه برسد به میز و غذا و در 

و تخته! 

کارآفرینی در ازای سبیل

مرکــز  کــه  آنجایــی  از 
کارآفرینی را می توان یکی 
از نقــاط عطف دانشــگاه 
دانســت، می خواهم امروز 
بــه مســئله کارآفرینــی 
و ایده پردازی به صورت کامــاًل علمی بپردازم. 
درضمن باید بگویم کــه کارآفرینی اصاًل قضیه 
جدیدی نیســت و مورخان نخستین رگه های 
کارآفرینی را در انســان های اولیــه ایرانی پیدا 
کرده اند. علت بروز این پدیــده هم کاماًل واضح 
اســت. آن زمان هنوز »خارج« اختراع نشــده 
بود، تا اینکه مارکوپولو قاره جدیدی کشف کرد 
و فرار مغزهــا هم هم زمان ابداع شــد. از این رو 
دانشجویان تا قبل از کشف این رفتار پسندیده 
که امروز اپالی کردن نــام گرفته، مجبور بودند 
همان جایی که هســتند بمانند و  از خودشان 

خالقیت ساطع کنند.
امروزه بــه هر کس که می رســی یــک عالم 
ایــده دارد؛ امــا بــرای شــروع منتظر یک 
مولتی میلیاردر اســت که بیاید و بگوید: »بیا 
جانم، این ســه میلیارد را امــروز ببر هر وقت 
کاِرت گرفت، خردخرد پس بــده. ضامن هم 
نمی خواهد. فقط ریش گرو بگــذار«. البته از 
آنجایی کــه مقوله ریش گذاشــتن این روزها 
مد نیســت و اصوالً آقایان دیگر زیاد عقیده ای 
به ســبیل هم ندارنــد، امــروزه بانک ها برای 
وام دادن مجبــور به جایگزین کــردن ضامن 
کارمند با سبیل شده اند. لذا هرکس با آوردن 
دو عــدد ضامــن با فیــش حقوقــی و غیره و 
ذلک مشکلی دارد، برود دنبال نهادینه کردن 
مجدد فرهنگ ســبیل پروری یا همان سبیل 

دوستی.
عده ای دیگــر هم هســتند که اعتقــاد دارند 
کارآفرینی، خاِص افرادی است که یک ویژگی 
منحصربه فــرد دارند. می پرســید چی؟ کاماًل 
مشخص است داشــتن یک پدر پولدار یا عمو یا 
دایی یا عمه. جز این هم باشد، حتماً رانت است 

و رابطه و ماسوی ا...!
عده ای هم هســتند که کاًل حال عملی کردن 
تئوری های خالقانه شــان را ندارنــد و دنبال 
کسی هســتند که ایده خود را به او بفروشند 
تا آن ها عملــی اش کنند و او بــرود و  از هوای 
بهاری لذت ببــرد و پول ایــده اش را بخورد. 
ناگفته نماند این دســته آخــری احتماالً  یک 
مقدار اضافه وزن دارند. این دســته کاًل از ازل 
حضور داشــته اند و هیچ گاه منقرض نشده اند، 
شــاهدش هم این بیت معروف قدیمی است 
که می گویــد: »برو کار می کن، مگو چیســت 

کار«.
مرکز کارآفرینــی دانشــگاهمان می تواند به 
آدم هایی که این چنین فکر می کنند هم آن قدر 
جرئت بدهد که دســت بــر زانو گذاشــته و با 
یک یاعلی کسب وکار خودشان را راه بیندازند. 

خبرهای خوبی در راه است... 

این شماره از روزنامه را برای اولین بار تقدیم می کنیم به مرکز محاسبات شــریف. اول از همه به خاطر پایداری نسبی 
شریف آیدی در روزهای اخیر و کمی و فقط کمی بهتر شدن اوضاع اینترنت. بعد از آن هم به خاطر ممارستشان در انجام 
و پیگیری مشکالت دانشجویان. آن ها که نمی دانند، بدانند که هفته گذشــته این مرکز در نامه ای از روزنامه خواسته 
است که تمام تماس ها و پیامک هایی را که به شکایت از وضعیت اینترنت یا شناسه مربوط می شود، در اختیارشان قرار 
دهد تا به صورت موردی به آن ها رسیدگی شود. کم پیش می آید مرکزی این طور پیگیر باشد. خالصه این شماره تقدیم 

به شان به خاطر همتی که در پاک کردن گذشته تاریک مرکز محاسبات دارند!

تقدیم می شود به 

صفحـــــــه آخـــــــــر

روز/ داخلی/ کتابخانه 
دانشکده

حاشــیه  در  مددپــور  نازیــال 
 I Love :جــزوه اش می نویســد
U, Masood . در همــان لحظه 
مســعود فردمنش وارد کتابخانه می شــود و از کنار میز 

نازیال رد می شود.
نازیال: اِاِ... ببخشید آقای فردمنش... سالم.

مسعود: علیک سالم!... من می شناسم شما رو؟
نازیال: ما هم دوره ای هستیم. نازیال مددپور. به جا آوردید؟

مسعود: نه متأسفانه. ُخب امرتون؟
نازیال: چیز خاصی نبــود. نه اینکه امتحان هــا نزدیکه، 
داشــتم درس می خوندم. یه ســؤالی پیش اومد واسم. 
می شه از شــما بپرســم؟ من اینجا رو درســت متوجه 

نمی شم.
مســعود: اینجا منظورش اینه که باید اول گشــتاور رو 
حســاب کنیم، بعدش با در نظر گرفتن عالمت اون بیایم 

قضاوت کنیم که...
نازیال: ببخشید شــما بلدید انگلیســی بخونید؟ می شه 

بگید اینجا چی نوشته؟
مسعود: نوشــته، مسعود عاشــقتم... چه جالب! اسم من 
هم مسعوده. اسم شوهرتون مســعوده؟... سالم بنده رو 

بهشون برسونید... چه حسن تصادفی!
نازیال: من مجردم... هنوز ازدواج نکردم.

مســعود: بعد ایشــاال یه مورد خوب پیدا می شــه. اسم 
نامزدتون مسعوده...؟ 

نازیال: نخیر... من از یه پســری خوشــم میاد که اسمش 
مسعوده.

مســعود: من می شناســمش؟ البته ببخشــید فضولی 
می کنم ها. شاید کمکی از دستم بربیاد.

نازیال: لطف کنید یه کم آب هویج بخورید که من رو بهتر 
ببینید، یه کم هم گردو که از ایــن خنگ بازی ها خالص 

شید... ببخشید مزاحم شدم... خداحافظ.
روز/ خارجی/ پارک )پنج سال بعد(

مسعود و نازیال کنار هم نشســته اند و به بازی یک دختر 
نگاه می کنند.

مســعود: امروز داشــتم کتاب ها و جزوه های دانشــگاه 
رو تو انبــاری مرتب می کردم، جــزوه فیزیکت رو دیدم. 

 .I Love U, Masood :گوشه اش نوشته بودی
نازیال: آره... اون روز تو کتابخونه. عجب خری بودم من!

مسعود: این مسعود که عاشقش بودی، حاال کی بود؟ اون 
موقع که نفهمیدم. نُکنه... ؟

نازیال: بیا بابــا. بگیر این ها رو. یه کم گردو بخور، واســت 
خوبه.

شب/ داخلی/ رستوران  )35 سال بعد(
فارغ التحصیالن هم دوره نازیال و مســعود دور هم در یک 

رستوران جمع شده اند.
مرتضی: از دوره 45 نفره ما، االن فقط 32 نفر زنده موندن 

که از اون ها هم 27 نفرشون االن اینجا هستن. برای یادبود 
من یه تقدیرنامه هایی رو آماده کردم که می خوام بهتون 

بدم. اولین نفر تقدیرنامه مسعود تابنده است.
مسعود بلند می شود که تقدیرنامه را بگیرد.

مرتضی: مســعود فردمنش نه، مســعود تابنده یا همون 
ساسان خودمون.

 I Love U, مســعود: باالخره پیداش کردم. پــس اون
Masood همین آقا ساســان خودمونه. نازیال خاک تو 

اون سرت. تو عاشق این پیرمرد خرفت بودی.
نازیال: زشته، خجالت بکش. شــصت سالته... بابا خره من 

عاشق تو بودم. اون مسعود تو بودی.
مسعود لبخند بزرگی بر لبانش ظاهر می شود. دندان های 

مصنوعی اش را جابه جا می کند و باوقار می نشیند.
مسعود: عزیزم، می شه یه کم گردو بهم بدی؟

روز/ خارجی/ قبرستان  )هفت ماه بعد(
نازیال را به خاک سپرده اند و مســعود کنار قبر او زیر یک 
درخت تنومند و بزرگ ایســتاده و اشــک می ریزد. روی 
سنگ قبر نازیال نوشته اند: »هم رشــته ای، هم دوره ای، 
 .I Love U, Nazila .هم کالسی و همسر عزیزم، نازیال
به یاد تو. مســعود فردمنش نه مســعود تابنده یا همون 

ساسان خودمون.«
یک عدد گردو از درخت جدا شــده و می خورد فرق ســر 
مســعود. گردو می افتد روی قبر نازیال و کنار اسمش آرام 

می گیرد.

0935.5672: البتــه خود اســتاد چمران رو 
جزوه هاشون مي نویســن مهندس محمد هادي 
چمران. ایشــون مفتخر به دریافــت دکتري 

افتخاري از روزنامه شریف شدند.  :/
   دیگه از جزوه هات چی یاد گرفتی؟

0919.7730: ســالم، زده بودین پنجشــنبه 

آفتابیه. االن باروني ترین روز چند سال اخیره!
   وسطای ظهر نیم ساعت آفتابی بودا، 

منظورمون اونجاش بود.
0912.9336: یــه خــورده هــم درمــورد 
دندان پزشکي دانشگاه بنویســین که به ظاهر 
مشکل امروز مراجعه کننده ها رو حل مي کنه؛ ولي 

کمِر فرداي اونا رو با هنري که زده، مي شــکنه. 
خداییش هزینه اي که دندون پزشکي دانشگاه به 
جامعه فارغ التحصیالن مي زنه کم از تحریم هاي 

آمریکا براي اونا نیست.
   هعی! از خودی انتظار نداره آدم... ! بله 

جا داره روشن سازی بشه.

اس ام اس

عکس و مکث
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