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یک تصمیم سخت
گفتــم هنوز همــان آدم 
یک دنــده و گنده دمــاغ 
ســابقی. تایــپ کــرد”:( 
“. هنــوز هم بلد بــود در 
ایــن مواقع جــای اینکه 
چیزی بگوید، با این اســمایلی احمقانه لجم 
را دربیاورد؛ مثل ســابق. سابق یعنی سه سال 
قبل، شاید هم سه سال و نیم... یا نه. فکر کنم 
چهار سال. چقدر پیر شــدیم در این دانشگاه. 

هم من، هم او. 
آن رتبه تک رقمی سال نود، آن نخبه دانشکده 
برق که فقــط درس خوانــد و درس خواند و در 
عوض آن رتبه ســه هزاری دانشــکده ریاضی 
که فقــط درس نخواند! برای جفتمان ســخت 
گذشت در این دانشگاه و احتماالً برای او بیشتر 
از من. بــا اینکه از اســمایلی اش لجم می گیرد، 
ولی ته دلم بهش حــق می دهم که بــرود. که 
پشت کند به همه چیز. برود در جایی آن ور دنیا 
و بشــود خانم مهندس.  در جایی که هم شــأن 
کلمه »خانم« بیشــتر حفظ می شود و هم شأن 

»مهندس«. 
آن  هســت.  یــادم  را  صحنه هــا  آن 
زجرکشــیدن ها را. آن روز عجیب، وقتی که 
رفیقــش نمــره ۱۵ آناگولش را بــه او گفت، 
مدتی بهت زده فقط به روبــه رو نگاه می کرد. 
ســرد شــد. لرزش گرفت و شــروع کــرد به 
دندان قروچــه. باورش نمی شــد که همه آن 
تالش هایش برای آن چهــار واحدی کوفتی 
ســرجمع بشــود ۱۵. هــه. از هیــچ چهــار 
واحدی ای در شــریف ۱۵ نگرفتم. بهش حق 

می دهم اما...
گفتم هنــوز همان یک دنــده و گنده... حرفم 
را قطع کــرد و تایپ کــرد بی خیــال. گفتم 
آن موقــع  هــم همین بــودی. گفت شــاید. 
گفتم قطعاً. ســکوت کــرد. قبــل از اینکه با 
اســمایلی دیگری حرصم را دربیــاورد گفتم 
فقط فکر کردی. اهل فرصــت دادن نبودی. 
حتی به خــودت، مثــل االن. گفــت ربطی 
نــدارد. مســیرهایمان به هــم نمی خورد. تو 

می خواستی بمانی و من نه. 
گفتــم عقــل را جــوری حایل کــردی میان 
احساســت که آن دوزار عالقه ای هــم که بود، 
ســرکوب کردی رفت پی کارش. آخر لعنتی! از 
کجا می دانســتنی که من به خاطر تو خر نشوم 
و بیایم خارج؟ گفــت بی خیال، حــاال که تو از 
من خوش بخت تری! دروغ چرا، خوش حال هم 
شدم از این حرفش. گفتم حاال واقعاً رفتنی ای؟ 
گفت آره. گفتم یعنی اصاًل راه ندارد که بمانی؟ 
گفت نه. گفتم اصاًل؟ گفت گیر نده، اصاًل. حالم 

بد شد. 
دیالوگ هــای روز آخــر هم همین شــکلی 
بود. خاطره اســت دیگر. آفریده می شود که 
نابودت کنــد. گفتم می دونی مشــکل چیه؟ 
راســتش موندن خیلی تصمیم دلی ایه و برای 
آدمی کــه همه عمــرش رو فقط بــا عقلش 
زندگی کرده ایــن تصمیم هــای دلی خیلی 

سخته. گفت”:( “

سرمقاله

مناظره دانشــجویی با عنوان 
»لــوزان بــدون روتــوش«، 
دوشــنبه ۱۷ فروردیــن ۹۴ 
توســط بســیج دانشــجویی 

شریف در سالن اجتماعات ...

لوزان در بوته نقد

همه ما تابه حال شــایعات علمی زیادی شنیده ایم که با 
صفحه  4 وجود اینکه بسیاری از آن ها ...  

هشت ســال پیش بود. روزی که اســتیو جابز یک شیء 
صفحه  6 باریک ساخته شده از فلز و پالستیک را ...  

اکثرمان همین جوری هستیم، به راحتی برای پیتزایی 
صفحه  7 که در یک چشم به هم زدن ... 

به خودتان  عیدی بدهیدسیاره تلفن ها!افسانه های علمی

امین محمدی

صفحه  3 

صفحه  ؟؟ 

اختتامیه جشنواره شاعران شریف اسفند سال گذشته برگزار شد 

اختتامیه  عاشقانه

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

بهار امسال پس از یک زمستان کم بارش شروع بارانِی خوبی داشت. امیدها 
هم برای حل پرونده هسته ای بیشتر از هر زمان دیگری شده است. 
خالصه اینکه اگر استادهای محترم هم در فصل میان ترم ها رعایت 

خواب آلودگی دانشجویی را در بهار و اردیبهشتش بکنند، 
می شود گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست!

سالی که نکوست...

نسخه الکترونیکی روزنامه را 
در daily.sharif.ir  ببینید:
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فوتسال
همان طور که در آخرین شماره ســال قبل گفتیم، آخرین بازی نیم فصل در سال 
گذشته بین مواد-هوافضا و برق برگزار شد که در یک بازی پایاپای دو تیم به نتیجه 
یک بر یک رضایت دادند. با این نتیجه م.شــیمی با 22 امتیاز از ۹ بازی قهرمان نیم 
فصل شد، مواد-هوافضا با 20 امتیاز دوم شد. مکانیک ۱۹ امتیازه مقام سوم را از آن 

خود کرد و عمران، برق، پردیس بین الملل، کامپیوتر، شــیمی-فیزیک و ریاضی-صنایع در جایگاه چهارم تا 
نهم جدول رده بندی ایستادند. انرژی صفر امتیازی هم دهم شد. برگزاری دور برگشت لیگ هم آن طور که در 

سایت مدیریت تربیت بدنی آمده است، از هفته آخر فروردین پی گرفته می شود.

کارت دانشجویی
خدا به روز هیچ کس نیاورد که کارت دانشجویی اش را گم کند. مکافاتی باید بکشد 
تا آن شش امضای کذایی را بگیرد؛ هرچند این شش امضا از آن روند ده امضا خیلی 
بهتر اســت. ما که کاًل با این روند امضا بگیر و امضا بده موافــق نبودیم؛ اما به خاطر 
اینکه جو این روزهای کشــور خیلی مذاکرات هســته ای زده بود، به عنوان یکی از 

قدرت های دانشگاه تصمیم گرفتیم که یکی از امضاها را هم ما بزنیم تا شــش امضا به ۱+۵ امضا تبدیل شود. 
لذا از این به بعد برای گرفتن امضا به جای نشریه شــریف به روزنامه شریف واقع در طبقه منفی یک ساختمان 

ریاست دانشگاه مراجعه نمایید. به امید روزی که این روند به طور کامل الکترونیکی شود. 
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جشنواره  اختتامیه  شــاعران شــریف گزارش
اســفند ماه با اهدای جوایز به آثار برتر 
برگزار شــد. بسیج دانشــجویی که این 
جشــنواره را برگــزار کرده اســت، در 
زمینه های عاشقانه، آیینی، طنز و آزاد، 
در دانشگاه های شــریف، تهران، شاهد، 
امیرکبیر و آزاد، اعالم فراخوان کرد و 60 
شاعر در این جشــنواره شرکت کردند و 
بیش از 300 شعر جمع آوری شد. در این 
جشنواره سه جلســه شعرخوانی در ترم 
اول با حضــور آقایان بهمنــی، فیض و 
بیابانی در ســه موضوع مختلف برگزار 
شد و بعد از این سه جلســه داوری آثار 

صورت گرفت. 
در مراســم اختتامیه که سه شــنبه ۱۹ 
اسفند ساعت ۱۴ در سالن جابربن حیان 
برگزار شد، شاعران برتر شعرهای خود 
را قرائت کردند و پس از معرفی شاعران 
برگزیــده با اهــدای جوایــز و تندیس 
جشــنواره از آنان تقدیر شد. در موضوع 
شــعر عاشــقانه با داوری آقای بهمنی، 
آقای ملک نیا و خانم ها بختیاری، اقبالی، 

شجاعی زاده، نوری، یزدان پناه، حکیم 
و نظری به عنــوان شــاعران برگزیده 
انتخاب شــدند و دو اثر آقای ابوالفضل 
ملک نیا از دانشگاه شــاهد و خانم هانیه 
بختیاری از دانشــگاه تهــران به عنوان 

بهترین انتخاب شدند. 
در موضوع شــعر آیینی با داوری خانم 
نانــی زاد، آقایــان خلیلی، ملــک نیا، 
تمســکی، زارعــی و خانــم ابوالوفایی 
به عنوان شــاعران برتر برگزیده شدند 
و شــعر بهنــاز ابوالوفایی از دانشــگاه 
 شــاهد شایســته دریافــت جایــزه

 شناخته شد. 
در موضوع شــعر طنز نیز با داوری آقای 
فیض، آقایان کاردر رســتمی، تمسکی، 
نیکزاد، عظیم منــش، بیدختی و خانم 
نوری به عنوان شاعران برگزیده انتخاب 
شدند که رضا کاردررستمی از دانشگاه 
شــریف جایــزه بهترین شــعر طنز را 
دریافــت کرد. در مراســم اختتامیه که 
در روز ســه شنبه ســاعت ۱۴ در سالن 
جابربــن حیان برگزار شــد، شــاعران 
برتر شــعرهای خود را قرائــت کردند و 

از شــاعران برگزیده با اهــدای جوایز و 
تندیس جشنواره تقدیر شد.

دو شعر برگزیده در بخش عاشقانه

شبیه لق زدن چای روی یک سینی
 و بغض و واهمه ای که تو خوب می بینی

 سفید و سرخ ، دوباره سفید و سرخ شدن 
درست در وسط اتفاقی آیینی

نشسته ساکت و آرام گوشه یک مبل
 و خیره مانده به گل های فرش ماشینی 

کسی درون سرت مثل پتک می کوبد
 و با تمام وجودت به مرد، بدبینی

 و بغض توی گلویت دوباره می پیچد
 و جو خانه پر از غم، سکوت، سنگینی...
 تمام خاطره ها پیش چشم های تو اند

 و هیچ کس به جز »عین میم« را نمی بینی
 اگرچه گفته »نمی خواهمت تو را دیگر«
 به اشک های دم رفتنش تو خوش بینی
 و بغض خاطره هایت دوباره می شکند
 و اشک می رسد آرام به پلک پایینی 
صدای هلهله و سوت می رسد از دور 

مچاله می شوی آن گوشه بس که غمگینی

گره زدند به تو سرنوشت مردی را 
و باورت نشده آنچه را که می بینی

هانیه بختیاری 
***

 اگر می شد نگاهم از نگاهت دست بردارد
ببین! این کوچ از آغاز اما و اگر دارد

 نه بعد از تو که من از کودکی اهل خطر بودم
اگر چه روز اول گفت حافظ دردسر دارد
 منم فرمانده پیروز و غمگین نبردی که 
شنیده در میان لشکر دشمن پسر دارد

 و بیچاره ولیعهدی که از میراث اجدادش 
فقط قلیان و قوری یادگاری از قجر دارد

ببین دیگر مجال بت شکستن نیست ابراهیم
 ببین این مرتبه نمرود در دستش تبر دارد 

 اگر حرف رقابت بر سر اعجاز هم باشد
 دو چشمت اندکی از چوب موسی بیشتر دارد 
تو رفتی، درد آمد من فقط با خویش می گفتم
 از این آشفتگی های دلم حتماً خبر دارد

 کنارت تازه دنیا داشت بوی زندگی می داد
ولی انگار خوشبختی برای من ضرر دارد

 دلم می خواست می شد از سر تو دست بردارم 
اگر می شد نگاهم از نگاهت دست بردارد

ابوالفضل ملک نیا
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اختتامیه  عاشقانه
با اینکه دیگر از زمان تبریک سال نو گذشته   
است، به رسم ادب آغاز ســال ۹۴ را به همه 
شــما تبریک می گوییم. پر از برکت باشــد 

برایتان به فضل خدا.
تشــکر می کنیم از مســئوالن محترم اداره   
تغذیه که برنامه دوغ و دلستر را راه انداخته اند 
و نمونه اش همیــن دیروز که دانشــجویان 
بهت زده به شیشه های دلستر نگاه می کردند 
و باورشان نمی شــد که در روزی به غیر از روز 
دانشجو، در سلف دانشــگاه جوجه کباب با 

دلستر قرار است بخورند. دست و جیغ و هورا!
جا دارد انتقاد کنیم از اداره اســتعدادهای   
درخشــان که با وجود اینکه چنــد ماهی از 
زمان اطالعیه شان راجع به بورسیه تحصیلی 
رتبه های تک رقمی کنکــور و برگزیدگان 
المپیادهای دانشجویی می گذرد، هنوز کار 
این طفل معصوم ها را راه نینداخته اند. گناه 

دارند خب!
گــروه توان بخشــی دانشــگاه به تازگــی   
نرم افزاری را برای بهبود توانمندی های مغز 
طراحــی کرده اند که برخــی عملکردهای 
مغز را تقویــت می کند. ایــن موفقیت را به 

دست اندرکاران آن تبریک می گوییم.
دانشجویان دکتری عالقه مند دوره دکتری   
مشترک با دانشگاه HKUST  هنگ کنگ، 
حداکثر تا تاریخ 22 فروردیــن ۹۴ به دفتر 

روابط بین الملل مراجعه کنند.
انجمــن مســتقل در بحبوحــه مذاکرات،   
در اقدامی درخور ســتایش جلسه ای حول 
موضوع حجاب برگزار نموده است. برنامه از 
ســاعت ۱۴ تا ۱۷ امروز در سالن جابر برگزار 
می شــود و خانم دکتر روح افزا، عضو سابق 
هیئت علمی دانشگاه منچســتر انگلیس و 
معاون فرهنگی و اجتماعی زنان در شــورای 

عالی انقالب فرهنگی مهمان آن خواهد بود. 
سلســله جلســات هفتگی هیئت الزهرا که   
اولین جلسه اش یکشنبه گذشته برگزار شد، 
هر هفته یکشنبه ها از ساعت ۱8:30 در دفتر 
هیئت برگزار می شود و در هفته های آینده، به 
ترتیب حاج آقا جاودان، استاد فیاض بخش، 
حجت االسالم مشــکوری و حجت االسالم 

حسینی قمی سخنرانی خواهند کرد. 
مرکز مشاوره دانشگاه باز هم به عنوان مرکز   
نمونه انتخاب شــد که این موفقیــت را به 
مسئوالن آن تبریک می گوییم. به امید روزی 

که همه مراکز دانشگاه نمونه واقعی شوند. 

جشن فارغ التحصیلی
مراسم جشن فارغ التحصیلی امسال هم مانند ســال های گذشته در اردیبهشت ماه 
برگزار می شود. برنامه امسال از ســاعت ۱0 صبح روز جمعه ۱۱ اردیبهشت با تجمع 
دانشکده ای فارغ التحصیالن شروع می شود و مراسم فارغ التحصیلی از ساعت ۱۵ در 
سالن همایش های بین المللی برج میالد آغاز خواهد شد. در این دوره جمعاً 2۵۷۴ نفر 

از دانشگاه فارغ التحصیل می شــوند که به این عزیزان تبریک می گوییم. قدردانی از استادان و دانش آموختگان 
برتر دانشکده ها نیز بخش دیگری از مراسم است. عالقه مندان به شرکت در این مراسم حداکثر تا دوم اردیبهشت 

وقت دارند تا برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به وب سایت www. sutgc.sharif.ir مراجعه کنند. 

روز مادر
قابل توجه همه دانشجویان، استادان و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی متأهل و 
غیرمتأهل! بله، منظورمان خود شمایید! اگر نمی دانستید یا یادتان رفته بود، بدانید 
که جمعه پیش رو، بیســتم جمادی الثانی و مصادف بــا والدت حضرت زهرا )س( و 
روز زن و روز مادر و آغاز هفته گرامی داشــت مقام زن است. ضمن تبریک این روز به 

همه خانم های دانشگاه، از دانشجو گرفته تا استاد و کارمند، توصیه اکیدمان به همه آقایان این است که چون 
جمعه تعطیل است و تهیه کادو هم ســخت است، از همین امروز به فکر باشــید. البته مادران عزیز که به یک 

تبریک خشک و خالی فرزندشان رضایت می دهند، این توصیه بیشتر برای جماعت متأهل بود!

عکس خبری

دیدار نوروزی
هیئت رئیســه دانشگاه امسال به ســنت هر ساله 
برنامه دیدار نوروزی با اســتادان و اعضای هیئت 
علمی داشت. دیروز دوشنبه از ســاعت ۱0 تا ۱2 
استادان دانشــگاه در طبقه چهار ساختمان سلف 
گرد هم آمدند تا دیداری با هــم و با اعضای هیئت 
رئیسه تازه کنند و سال نو را به هم تبریک بگویند. 
دکتر فتوحی امسال در یک اقدام ستایش برانگیز 
با وجود اعالم قبلی مســئوالِن برنامــه، مبنی بر 
سخنرانی رئیس دانشــگاه، برای سخنرانی پشت 
تریبون نرفت و ترجیح داد جلسه به جای سخنرانی 

رسمی با احوال پرسی و گپ دوستانه ادامه یابد. 
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مدرسه پیشرفت
ششم تا هشتم اردیبهشت ماه امسال دومین مدرسه پیشرفت گروه پژوهشی فیزیک 
مواد پیشــرفته تحت عنوان پدیده های کوانتومی تکوینی در گرافین در دانشــکده 
فیزیک برگزار می شود. در این برنامه چهار سخنران خارجی تدریس می کنند که در 
بین آن ها نام دکتر نووسلوف روسی که در ســال 20۱0 و در 36سالگی نوبل گرفت و 

به عنوان جوان ترین برنده جایزه نوبل شناخته شد نیز دیده می شود. مهلت ثبت نام در این مدرسه تا 2۱ فروردین 
اعالم شده است. در کنار مدرسه، دکتر نووسلوف یک سخنرانی عمومی از ساعت ۱3 روز ششم اردیبهشت دارد 

http://physics.sharif.edu/~pam :که شرکت عموم در این سخنرانی آزاد است. اطالعات بیشتر و ثبت نام

صعود به کهکشان
برنامه فروردین گروه کوه برای پسران، صعود به قله چهارهزار و اندی متری کهکشان 
شاهرود است. این برنامه برای هفته آخر فروردین برنامه ریزی شده است و بچه های 
گروه 2۷ و 28 فروردین برنامه را برگزار می کنند. عالقه مندان برای شــرکت در این 
برنامه بایستی در سایت گروه کوه به نشانی hamnavard.sharif.ir پیش ثبت نام 

کنند و در جلســه توجیهی که از ســاعت ۱3 یکشــنبه هفته آینده در نیم طبقه ســاختمان شهید رضایی 
 برگزار می شود، شرکت نمایند. برای کســب اطالعات بیشتر می توانید با ایمیل سرپرســت برنامه به آدرس

 ehsan_nemati95@yahoo.com  مکاتبه نمایید. 

بدون گزارش مناظره دانشــجویی با  »لــوزان  عنوان 
روتوش«، دوشنبه ۱۷ فروردین ۹۴ توسط 
بسیج دانشجویی شریف در سالن اجتماعات 
دانشــکده فیزیــک برگــزار شــد. رضــا 
خوش سیما، عضو شــورای مرکزی انجمن 
اسالمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، داوود 
دشــتبانی، دبیر اســبق انجمن اســالمی 
دانشگاه تهران، یاســر جاللی، فعال سابق 
بسیج دانشجویی و مسئول ســفیر فیلم و 
مجتبی عرب مازار، مســئول اسبق بسیج 
دانشــجویی شــریف، مهمانان این برنامه 
بودنــد که به مناظــره در مــورد مذاکرات 

هسته ای لوزان سوییس پرداختند.
 عالوه بر تغییر محل برگزاری برنامه از سالن 
جابر به سالن دانشکده فیزیک و آغاز برنامه 
از ساعت ۱۵:30 با نیم ساعت تأخیر به دلیل 
دیر آمدن آقایان دشــتبانی و خوش سیما، 
یکی دیگر از حاشــیه های برنامه مشخص 
 نبودن طرف شــروع کننده مناظــره بود و 
کش و قوس ها برای اینکه چه کســی شروع 
کننده مناظره باشد. درنهایت، دشتبانی به 
عنوان اولین نفر از تیم دو نفره موافقان بیانیه 

لوزان صحبت های خود را آغاز کرد. 

معیار برای سیاست خارجی
دشتبانی گفت: ابتدا باید معیارهای خود در 
سیاست خارجی را مشخص کنیم. حراست 
از امنیــت کشــور و تأمین منافع کشــور، 
وظیفه ذاتی و حیاتی یک دولت اســت و در 
خطر قرار دادن کشــور، اولین اولویت برای 
دفاع از کشور اســت. در زمان دولت آقای 
هاشــمی به خاطر مانع تراشی های قطعی 
کشورهای غربی، فعالیت های هسته ای را 
از روی اجبار به صورت مخفیانه آغاز کردیم 
و در دولت اصالحات هم، زیرســاخت های 

هسته ای را کامل کردیم. در مرحله دوم باید 
این اقدام را به مرحله تثبیت می رســاندیم 
تــا دنیا حــق غنی ســازی را بــرای ایران 
به رســمیت بشناســد که روند خود را در 
آژانس طی می کرد. خروج پرونده از آژانس 
بزرگ ترین باخت ما بود؛ چون آژانس زمین 
ما بود و می توانســتیم در آژانس تأثیرگذار 
باشــیم. آنچه در دولت آقای احمدی نژاد 
رخ داد، به جــز ضرر و جز بــه خطر افتادن 
امنیت کشور، دســتاورد دیگری نداشت و 
من بیانیه لوزان را بازگشت به ریل توسعه و 

پیشرفت کشور می دانم.
با اتمام زمــان ده دقیقه ای تیــم موافقان، 
جاللــی از تیــم منتقــداِن بیانیــه لوزان 

صحبت های خود را انجام داد. 

بیانیه متوازن نیست
جاللی گفت: قرائت آقای دشتبانی از تاریخ 
کاماًل غلط اســت. به عنوان مثال فقط اگر 
بیانیه های شورای حکام آژانس را بخوانید، 
خواهید دید که بعد از هر توافقی که با طرف 
غربی کردیم، به فاصله یک هفته و بعضاً دو 
روز، شــورای حکام یک پله جلوتر می آید 
و مــا را دوباره محکوم می کنــد و چیزهای 
اضافه تری از ایــران می خواهد. در 2۴ آبان  
83 در قرارداد پاریس، فعالیت های مربوط 
به غنی ســازی، بازفرآوری مانند ساخت، 
تولید، نصــب، آزمایش، ســرهم بندی و 
راه اندازی ســانتریفیوژ و تزریــق گاز، کاًل 

متوقف شد. 
بیانیه لــوزان متوازن نیســت. اصلی ترین 
نکته ای که دولت جدیــد به دنبال آن بوده، 
بحث تحریم هاســت و خیلی صریح اعالم 
می کنم که با این توافق، اتفاق خاصی برای 
تحریم ها نخواهد افتاد و آینده خطرناکی را 
برای دولت پیش بینــی می کنم و باید جور 

جور بحث همدلی و هم زبانی را ما بکشــیم؛ 
چراکه شعار اصلی دولت زیر سؤال می رود. 
طبق صحبت های مطرح شــده از ســوی 
مذاکره کنندگان ایرانــی، تنها تحریم های 

هسته ای لغو خواهند شد. 

تنها راه
خــوش ســیما، موافــق بیانیه لــوزان در 
صحبت خود گفت: اینکه چه باید به دست 
می آوردیم، یــک بحث اســت و اینکه چه 
می توانســتیم به دســت بیاریم، یک بحث 
دیگر اســت. الزمه این بحث این است که 
بدانیــم در چه نقطه ای بــرای مذاکره قرار 
داشــتیم. یک نگاه به گذشــته کنیم، روند 
تصویب تحریم ها علیه ایران، روند تصویب 
تحریم هایــی بود کــه برای صــدام اتفاق 
افتاد و داشــت می رفت که ایران را درگیر 
یک جنگ جــدی کند. حاال باید پرســید 
ما می خواســتیم بجنگیم یا نمی خواستیم 
بجنگیم؟ صحبت های رئیس جمهور فعلی 
آمریکا کاماًل مشــخص بود، یــا باید جنگ 
می کردند، یا میز مذاکره را ترک می کردند 
و به تحریم های شــدیدتر روی می آوردند. 
ممکن اســت خیلی ها این سؤال را بپرسند 
که چرا اقتصاد ما باید به اینجا می رسید، در 
حال حاضر وقتش نیســت. با این شرایطی 
که سایه جنگ بر ســر کشور بسیار سنگین 
بود و تحریم ها نفس کشور را گرفته بودند و 
عماًل شرایط جنگ بود، حاال در این شرایط 
باید پای میــز مذاکره بنشــینید. باید دید 
چه چیزی دادیــم و چه چیــزی گرفتیم. 
برای اولیــن بار حق غنی ســازی در بیانیه 
مطبوعاتی به رسمیت شناخته شده است. 
دســتاورد دوم، از بین رفتن ســایه جنگ 
از روی ایران اســت. دستاورد ســوم، لغو 

قطعنامه های شورای امنیت است. 

شفاف نیستند
عرب مــازار دیگر منتقد بیانیــه لوزان هم 
در بخشــی از صحبت هــای خــود گفت: 
مهم تریــن نکته این اســت کــه برخالف 
اظهــارات و شــعارهای دولــت کنونــی، 
شــاهد یک عدم شفافیت بســیار جدی با 
مردم کشــور هســتیم. بیش از یک سال از 
توافق ژنــو می گذرد و حتــی یک گزارش 
از طــرف دولت درمــورد میــزان اجرای 
 تعهدات طرف مقابل، نمی بینید. در همین 
توافق نامــه کنونی گفته می شــود که پنج 
هزار سانتریفیوژ در نطنز یا هزار سانتریفیوژ 
در فردو را حفظ خواهیم کرد. ادعا می شود 
که اگر طرف آمریکایی عهد شکنی کند، ما 
به راحتی به نقطه قبلی برخواهیم گشــت؛ 
اما ایــن را نمی گویند کــه می خواهند ده 
هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شــده را تبدیل 
به 300 کیلوگــرم بکنند. بعــد از اقدامات 
ایران با فرض آقای دکتــر ظریف اگر همه 
تحریم ها لغو شــود، اگر لغو شــود آن هم با 
قید مرتبط با هسته ای، اگر آمریکا بخواهد 
به بهانه دیگری تحریم ها را برگرداند، شما 
به این ســادگی ها به آن ده هــزار کیلوگرم 

دســت نخواهید یافت و اتفاقی نیست که 
یک شبه بتواند برگردد. 

دوستان تصریح کردند که یک خطر امنیتی 
بزرگ از سر کشور برداشــته شد، به تصریح 
خود بیانیــه ای که آقای ظریــف خواندند، 
اگر تمامی قطعنامه های شــورای امنیت در 
مورد بحث هســته ای برداشته شوند، باز هم 
در نقطه قبلی خودمان بــا یک فاصله کوتاه 
هستیم. شــما قانونی شــدن لغو تحریم ها 
را به کدام بند منشــور ملل می ســپارید؟ 
بند هفتم. در واقع با امضــای قانونی دولت 
رســمی خود، امضا می کنیم که اگر از نظر 
آمریکایی ها که رفتارشــان قبل از خشــک 
شــدن جوهر بیانیه لوزان مشــخص شده 
اســت، خالف معاهده عمل کرده باشــیم، 
مجــوز رســمی و قانونی حملــه نظامی به 
کشــور خود را امضــا کردیــم. در حالی که 
االن حداقــل این کار را نکرده ایم. مقایســه 
 کنید و خواهید دیــد که ادعای دکتر ظریف 
مبنی بر لغو تمامی تحریم هــا با وجود قید 
وابسته به هسته ای که در بیانیه آمده است، 
با متن قطعنامه های شورای امنیت که باعث 

این تحریم ها شده است، هم خوانی ندارد. 

یک مناظره سریع درباره بیانیه لوزان

لوزان در بوته نقد

شماره 645  سه شنبه 18 فروردین 1394بــــــــخش  خـــــــبری

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
امین رجبی۹۱302633
سید نصیر حسینی کریمی۹۱۱0۷2۴۵
هانیه احمدی۹۱202388
مجید قنبری۹32022۴2
محمد اصغری۹0۱06288
کیانوش نظری۹3206866
مرتضی توکلی طبا۹2۱0۱۷۵۵
بهنام حدادی۹3۱022۴8
احمد سپاهی۹۱20230۹

نام و نام خانوادگیشماره دانشجویی
سید احمد خادم۹۱2063۷۹
عادل حیدرآبادی پور۹22066۹۴
محمدرضا نجفیان۹۱۱0۹0۴۹
علیرضا احمدیان یزدی۹۱20۹032
محمدرضا امامی۹2۱06۷2۹
سیده هاجر حسینی۹30۱۱۱۹8
زهرا خدابخشی۹۱۱03۱۱۹
محمد محمدی۹3203۷۷۴
علیرضا محمدی سپهوند۹0۱00263

کارت های دانشجویی مفقود شده



 ۴

سفر به اعماق زمین
تصور کنید حفره ای از یک طرف تا طرف دیگر کره زمیــن به صورت قطری ایجاد 
شده اســت. اگر قرار باشــد فردی با پریدن داخل این حفره تا ســوی دیگر زمین 
سفر کند، به نظر شــما چه مدت در راه خواهد بود؟ این ســؤالی مشهور در فیزیک 
است و سال هاست که پاســخ »۴2 دقیقه« برای آن پذیرفته شــده است. اما یکی 

از دانشجویان فیزیک دانشــگاه مک گیل کانادا با درنظر گرفتن چگالی های متفاوت الیه های مختلف زمین 
و انجام محاسبات نشــان داده اســت که حتی اگر گرانش در تمام طول این حفره یکسان درنظر گرفته شود، 

چنین سفری 38 دقیقه طول خواهد کشید! 

روش پیشنهادی برای درمان آلزایمز
دانشمندان استرالیایی در جســت وجوی درمانی برای آلزایمز هستند و به روشی 
جهت کاهش اثرات مخرب آلزایمز روی مغز دست یافته اند. برخالف انتظار، در این 
روش از دارو استفاده نمی شود و همچنین غیرتخریبی است. در این روش با کمک 
امواج فراصوت عواملی که موجب از بین رفتن سیناپس های مغز و حافظه می شوند، 

نابود خواهند شد. این روش، بســیار کم هزینه تر از درمان با کمک دارو اســت. با انجام آزمایش و تحقیقات، 
۷۵درصد از حافظه از دســت رفته موش های آزمایشگاهی از این طریق بازیابی شــده و تحقیقات در سطوح 

باالتری برای به دست آوردن درمان آلزایمر ادامه دارد.

متن یا تصویر؟
مغز انسان، پس از آموختن کلمات جدید آن ها را به 
صورت تصاویر درنظر می گیرد. هنگامی که به یک 
کلمه آشنا نگاه می کنیم، مغز ما آن را نه به صورت 
گروهی از حروف که نیاز به پردازش داشته باشند، 
بلکه به شکل یک عکس می بیند. یافته های مرکز 
پزشکی دانشــگاه جورج تاون )GUMC( نشان 
می دهد که مغز، کلمات را  از طریق اختصاص دادن 
نورون هایی برای پاســخ به کل کلمه و نه بخشی 
از آن، به  سرعت می آموزد. پاسخ متفاوت نورون ها 
به کلمات بامعنی و کلماتــی بی معنی که تنها از 
قرار گرفتن چند حرف در کنار هم ساخته شده اند، 
نشان می دهد که منطقه کوچکی از مغز مسئول 
کلی نگری و به رسمیت شناختن واژگان با مفهوم 
اســت. به عقیده برخی از محققــان، ما کلمات 
را با هجی کردن سریع یا شناســایی بخشی از آن 
نمی شناسیم؛ بلکه نورون ها در منطقه کوچکی از 
مغز شکل کلی کلمه را با استفاده از چیزی شبیه 
به یــک واژه نامه تصویــری به خاطــر می آورند. 
این منطقــه کوچک به نام منطقه شــکل گیری 
تصویری کلمات، در سمت چپ قشر بینایی و در 
مقابل قسمتی از مغز که مسئول به خاطر سپردن 
چهره هاست قرار دارد. پس می توان گفت فرایند 
خواندن کلمات تا حدودی شــبیه به تشــخیص 

چهره و با بهره گیری از حافظه تصویری است.
در تحقیقــات GUMC از 2۵ شــرکت کننده 
بزرگسال خواسته شد که مجموعه ای از ۱۵0 کلمه 
بی معنی را یاد بگیرند. شکل پذیری مغز در ارتباط 
با یادگیری، قبل و بعد از آموزش، با تصویربرداری 
تشدید مغناطیسی کارکردی )fMRI ( بررسی 
شد. با اســتفاده از تکنیک خاصی از fMRI به نام 
fMRI سازگاری سریع، محققان دریافتند که با 
یادگیری کلمه بی معنی، منطقه شــکل گیری 
تصویری کلمه تغییر کرده است. پیش از آموزش، 
پاســخ نورون ها به گونه ای بود کــه گویی کلمه 
موردنظــر بی معنی اســت؛ اما پــس از آموزش، 
نورون ها به کلمه آموخته شده مانند کلمات واقعی 
و بامعنی پاســخ می دادند. پژوهشــگران بر این 
باورند که این آزمایش اولین بررســی انجام شده 
روی همگام ســازی نورون ها با یادگیری کلمات 
است که انعطاف مغز را نشان می دهد. این یافته ها 
نه تنها به مشخص شدن چگونگی پردازش واژه ها 
توســط مغز کمک می کند، بلکه راهکارهایی را 
برای افرادی که در خواندن مشکل دارند، پیشنهاد 
می دهد؛ به این صورت کــه افرادی که نمی توانند 
کلمات را با هجی کردن و به صورت مجموعه ای از 
حروف یاد بگیرند، بهتر است کل کلمه را به صورت 
یک شکل به خاطر بسپارند. منطقه شکل گیری 
تصویری کلمه به صدای کلمه و تلفظ آن توجهی 
نمی کند، تنها این مهم است که حروف سازنده آن 
در کنار یکدیگر به عنوان یک واژه چه شکلی دارند 
و نتیجه گیری محققان از این تحقیق نشان داد که  
این واقعیت که این نوع از یادگیــری تنها در یک 
بخش بســیار کوچک از مغز اتفاق می افتد، مثال 

خوبی از شکل پذیری انتخابی در مغز است.

افسانه های علمی

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 645  سه شنبه 18 فروردین 1394دریچه

همــه مــا تابه حــال شــایعات  علمی
ــا سعیده بهادری یکتا ــادی شــنیده ایم کــه ب علمــی زی

وجــود اینکــه بســیاری از آن هــا چندیــن ســال پیــش 
تکذیــب شــده اند، از بیــن نرفتــه و همچنــان 
به عنــوان واقعیت هــای جــذاب علمــی در جمــع 
ــی  ــا برخ ــوند. در اینج ــل می ش ــانه ها نق ــا رس ــراد ی اف

از این افسانه ها را بررسی خواهیم کرد: 

ما تنها از 10درصد از مغزمان بهره می گیریم 
ــکن های  ــی از اس ــیار دقیق ــات بس ــر اطالع ــی اگ حت
ــا عقــل  ــوق ب ــه ف ــود هــم جمل مغــزی دردســترس نب
ــاد و  ــیار زی ــق بس ــد. حقای ــور در نمی آم ــق ج و منط
ــود  ــز وج ــرد مغ ــی عملک ــورد چگونگ ــودی درم رازآل
دارد؛ امــا چیــزی کــه کامــاًل واضــح اســت ایــن اســت 
ــم.  ــتفاده می نمایی ــود اس ــز خ ــی مغ ــا از تمام ــه م ک
وزن و انــدازه مغــز، بــه نســبت وزن و انــدازه بــدن 
ــن  ــه همی ــال آن ک ــت؛ ح ــک اس ــیار کوچ ــان بس انس
عضــو کوچــک در حــدود 20درصــد از تمامــی 
اکســیژن و گلوکــزی را کــه روزانــه بــه بــدن وارد 
می شــود، بــه تنهایــی مصــرف می کنــد. ایــن 
مصــرف بــاال بیانگــر فعالیــت بســیار زیــاد مغــز اســت. 
ــود،  ــال ب ــز فع ــد از مغ ــا ۱0درص ــر تنه ــن اگ همچنی
ــه  ــه ب ــت گلول ــس از اصاب ــردی پ ــه ف ــال اینک احتم
ــاال  ــیار ب ــود، بس ــدی نش ــات ج ــار صدم ــرش دچ س

می رفــت. همچنیــن تاکنــون مــوردی گــزارش 
نشــده کــه پزشــکان پــس از مشــاهده تومــور در مغــز 
بیمــار، خوش حــال شــوند کــه ایــن تومــور در بخــش 
بالاســتفاده و غیرفعــال مغــز قــرار دارد، پــس مشــکلی 
ایجــاد نخواهــد کــرد! شــاید بتــوان گفــت مــا به طــور 
ــم؛  ــتفاده نمی کنی ــود اس ــز خ ــی مغ ــان از تمام هم زم
ــت  ــز فعالی ــد مغ ــا ۱0درص ــه تنه ــزاره ک ــن گ ــا ای ام

ــت. ــط اس ــاًل غل دارد، کام

نیمه تاریک ماه
درصــدی از مــاه کــه از کــره زمیــن و بــا چشــم، 
مشــاهده پذیر اســت تــا ۵۹درصــد آن می رســد؛ 
امــا آیــا ۴۱درصــد دیگــر کــه هیچ وقــت دیــده 
نمی شــود، همــواره در تاریکــی مطلــق قــرار دارد؟ 
ــاه حرکــت تقدیمــی  ــر. از نظــر ستاره شناســان، م خی
ــردش  ــک دور گ ــدازه ی ــه ان ــه ب ــی دارد ک ــیار آرام بس
ــه  ــید. ب ــد کش ــول خواه ــن ط ــه دور زمی ــل آن ب کام
ــطح مــاه  ــی از س ــواره نیم ــتثنای خســوف، هم اس
ــور  ــرد؛ همان ط ــد ک ــت خواه ــید را دریاف ــور خورش ن
ــید را  ــور خورش ــن ن ــره زمی ــی از ک ــه نیم ــه همیش ک
ــه  ــت و در نیم ــمت روز اس ــد و آن قس ــت می کن دریاف
ــاه  ــی از م ــه بخش ــی ک ــت زمان ــب. در حقیق ــر ش دیگ
ــرض  ــش در مع ــت، آن بخ ــر نیس ــا رؤیت پذی ــرای م ب
نــور خورشــید قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن می تــوان 

ــر  ــود، دورت ــده نمی ش ــه دی ــاه ک ــه ای از م ــت نیم گف
اســت نــه تاریک تــر.

تأثیر ماه کامل روی رفتار
 بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه مــاِه کامــل روی 
ــاور  ــن ب ــذارد. ای ــر می گ ــراد تأثی ــی اف ــالمت عقل س
بیشــتر درمیــان کســانی اســت کــه هــرروزه بــا 
ــکالت  ــراد دارای مش ــا اف ــن ی ــراد مس ــدادی از اف تع
روحــی روانــی ســر و کار دارنــد. دالیــل علمــی زیــادی 
ــه از  ــاور پیشــنهاد شــده اســت ک ــن ب ــات ای ــرای اثب ب
ــات  ــاه روی مایع ــر م ــا، تأثی ــده ترین آن ه شناخته ش
مغــز و تولیــد حــرکات جــزر و مــدی در مقیــاس 
ــی از  ــن برخ ــت. همچنی ــک اس ــیار کوچ ــیار بس بس
ــده  ــام ش ــات انج ــرم و جنای ــی ج ــا بررس ــات ب مطالع
ــا  ــن گــزاره داشــتند؛ ت ــر اثبــات ای طــی مــاه، ســعی ب
ــی  ــای امنیت ــتان، نیروه ــس انگلس ــه پلی ــی ک آنجای
خــود را در زمانــی کــه مــاه کامــل بــود، به طــور 
ویــژه ای مجهزتــر می کــرد. امــا بــا بررســی های 
دقیق تــر مشــخص شــد کــه تنهــا زمانــی جنایــات در 
مــاه کامــل افزایــش می یابــد کــه ایــن زمــان، مقــارن 
بــا تعطیــالت آخــر هفتــه اســت. پــس مــاِه کامــل بــر 
ــری نمی گــذارد، مگــر آنکــه  ــردی تأثی ــچ ف ــار هی رفت

ــد! ــه باش ــرد گرگین آن ف

شکر و شیرینی، کودکان را بیش فعال می کند
ــدی،  ــیدنی های قن ــتنی و نوش ــیرینی، بس ــک و ش کی
خوراکی هــای موجــود در هــر مهمانــی تولــدی 
هســتند. امــا آیــا فعالیــت بیــش از انــدازه کــودکان در 
تولدهــا، می توانــد تنهــا بــه دلیــل قنــد زیــادی باشــد 
ــدن آن هــا وارد می شــود؟ تحقیقــات نشــان  ــه ب کــه ب
داده کــه بیش فعالــی کــودکان بــه مصــرف زیــاد 
ــر  ــدارد و تحــت تأثی خوراکی هــای قنــدی ارتباطــی ن
عوامــل دیگــری اســت. در مثــال مهمانــی تولــد، 
ــار  ــودن در کن ــا ب ــه ی ــت هدی ــوان هیجــان دریاف می ت
ــرد.  ــام ب ــل ن ــن عوام ــوان ای ــر را به عن ــودکان دیگ ک
ــه نســبت  ــن، ب ــل کافئی ــواد دیگــری مث ــن م همچنی
ــد  ــراد خواهن ــرد اف ــتری روی عملک ــر بیش ــد تأثی قن
ــه شــکر و شــیرینی نقشــی  داشــت. درســت اســت ک
در بیش فعالــی کــودکان ندارنــد؛ امــا ایــن بدیــن 
ــه  ــدار روزان ــرل مق ــه کنت ــازی ب ــه نی ــا نیســت ک معن
مصــرف محصــوالت قنــدی نباشــد. مصــرف بی رویــه 
ــش  ــادی از افزای ــن محصــوالت خطــرات بســیار زی ای
ــیاری از  ــالی بس ــک ابت ــا ریس ــون ت ــار خ وزن و فش

ســرطان ها را ایجــاد می کنــد.
ــه  ــچ گون ــه هی ــی را ک ــرا علم ــالت ظاه ــی از جم برخ
پشــتوانه علمــی و منطقــی نداشــتند،  بررســی 
کردیــم. شــاید شــما ایــن جمــالت را از افــراد 
ــا کمــی دقــت  ــا ب تحصیــل کــرده شــنیده باشــید، ام
ــد شــد کــه ممکــن  ــه بیشــتر متوجــه خواهی و مطالع
ــنویم  ــی ش ــه م ــه روزان ــاری ک ــیاری از اخب ــت بس اس
ــان  ــن نش ــند و ای ــته باش ــی نداش ــاس علم ــه و اس پای
می دهــد کــه بــرای پذیــرش شــنیده هــا، حساســیت 

ــت. ــاز اس ــورد نی ــتری م ــت بیش و دق
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افتخارات امیرکبیر در سال گذشته
دانشگاه امیرکبیر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان رتبه اول دانشگاه های صنعتی 
کشور بر اساس رتبه بندی پایگاه اســتنادی علوم جهان اســالم )ISC( انتخاب شد. 
مرکز مشاوره دانشگاه که طی ســال های 8۹، ۹0 و ۹۱ به عنوان مرکز مشاوره برتر در 
دانشگاه های کشور انتخاب شده بود، در سال ۹3 مجدداً به دلیل ارائه خدمات مناسب 

و تخصصی به دانشجویان این عنوان را کسب کرد. مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه های مشاوره و 
درمان، رفع مشکالت آموزشی دانشجویان، پیشگیری و مددکاری مشغول به فعالیت است. در تمامی خوابگاه های 

دخترانه و پسرانه این دانشگاه خدمات مشاوره ای طی 2 تا 3 روز در طول هفته به دانشجویان ارائه می شود.

بازدید معاون دانشگاه توکیو 
دانشگاه فردوســی مشهد: پروفســور هاشــي هارو فوجي معاون بین الملل 
دانشــگاه توکیو به دعوت گروه علوم باغباني و فضاي ســبز دانشکده کشاورزي از 
تاریخ ۱8 تا 20 اسفند ماه ۹3 از دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد. دیدار با معاون 
پژوهشــي، مدیر همکاري هاي علمي بین المللي، مسئوالن و اعضاي هیئت علمي 

گروه علوم باغباني و فضاي ســبز دانشکده کشــاورزي و تبادل نظر با آن ها از برنامه هاي پروفسور فوجي بود. 
چگونگي عقد تفاهم نامه همکاري بین دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه توکیو از مباحث مطرح شده در این 

جلسه بود. همچنین ایشان بازدیدي از پژوهشکده فناوري زیستي دانشگاه داشتند. 

 صحبت از شور و اشتیاق
TEDxBU در همایش اول

ماساچوست، بوستون: حدود صد دانشجوی 
دانشگاه بوستون روز شــنبه در سالن اجتماعات 
جرج شــرمن جمع شدند تا نخســتین سری از 
سخنرانی های ساالنه TEDxBU را آغاز کنند. 
یازده دانشــجو و فارغ التحصیل و برخی صاحبان 
مشــاغل از تجربیات خــود در موضوعاتی مانند 
هویت فردی، جامعه، توانمندســازی و آموزش 
صحبت کردند. فیلم هــای ویدئویی و زمان های 
اســتراحت این فرصت را به شرکت کنندگان داد 
تا حول موضوعات مورد بحث با یکدیگر صحبت 
کنند. َسلما یحیی و بن الوسن دو تن از دانشجویان 
برگزارکننده این همایش، شنوندگان همایش را 
طی فرایندی که شامل سؤاالتی از اشتیاق و عالقه 
دانشجویان بود، انتخاب کردند. یحیی در این باره 
گفت: »ما بیــش از 300 پاســخ دریافت کردیم. 
بِن و من تک تک پاســخ ها را خواندیم و براساس 
ســه معیار قضاوت کردیم، نمره دادیم و میانگین 
نمراتمان را محاسبه کردیم. سپس صد نمره اول 
را انتخاب کردیم. ماجراهایی که هرکس نقل کرده 
بود، واقعاً شــگفت انگیز بود. دیدن اینکه چگونه 
مردم از یکدیگر الهام می گیرند بسیار زیباست«. 
دانشجویانی که نتوانســتند به صورت حضوری 
در همایش شــرکت کنند، می توانستند پخش 
زنده آن را از طریق اینترنت مشــاهده کنند. یکی 
از ســخنرانان به نام مارجی دیلنبــرگ به عنوان 
یکی از مأموران عملیاتی بنیــاد کودکان نامرئی 
 و یکــی از کمک کنندگان به ســاخت مســتند

»Invisible Children: Rough Cut« در 
سال 2006، از تجربیات خود درباره کودکان سرباز 
در آفریقای مرکزی گفت. وی از اهمیت همدلی در 
مؤسسات غیرانتفاعی گفت و توضیح داد که چگونه 
عواطف می تواند به جذب حمایت کنندگان کمک 
کند. متیو دیکس، نویســنده و معلم سابق، گفت 
که معلمان پرشور آن هایی هستند که »زندگی ها 
را تغییر می دهند«، نه برنامه های درسی را. »من 
شــخصی را می یابم که درباره همه چیز این قدر 
پرشور باشــد. من مطمئن خواهم شــد که وی 
بی باک و پرشــهامت، متفاوت و شاید هم اندکی 
مجنون باشد. این ها کسانی هستند که دوست دارم 
به فرزند من تعلیم دهند و این شــخصیتی است 
که سعی می کنم هنگامی که در حال تدریس به 
دانش آموزانم هســتم، به آن دست یابم«. یحیی 
خوش حال است از اینکه این همایش موفق بوده 
و در نظر دارد سال های آینده آن را گسترش دهد: 
»ما این همایش را به گونه ای سازماندهی کردیم 
که تنها برای امسال نباشــد. در واقع سعی داریم 
که سال آینده گروهی دانشجویی تشکیل دهیم 
و رویدادهایی از این دســت را به صــورت ماهانه، 
اما در مقیاس کوچک تــر و با اثــرات متفاوت تر 
برگزار کنیم. موضوع اصلی همان توانمندسازی 
دانشــجویی و یافتن خود در میان اجتماع است و 
این همان چیزی است که ما به دنبالش هستیم؛ 

ساختن اجتماع«.

روی خط خارج

کلرادو، بولدر: من  کمی آن سوتر
معتقــدم چگونگی حسین رجبی

مراقبت از بدنتان نشــان دهنده ارزش و 
احترامی اســت که برای خــود قائلید. 
آدم ها می آیند و می رونــد و زمانه تغییر 
می کند. اما در پایان شما تنها چیزی که 
همراه خواهید داشت بدنتان است. بدن 
شما تنها چیزی است که از لحظه تولد تا 
هنــگام مرگ بــا شماســت و هیچ گاه 
نخواهید توانســت از خودتان جدایش 
کنید. من ترجیح می دهم این گونه بیان 
کنم که بدن شما سپری است برای روح 
شما و سالمت روانی با جسمانی کاماًل به 
یکدیگر وابسته اند. اگر شما واقعاً خود را 
دوســت دارید و بــه خودتــان احترام 
می گذارید، باید بــه آنچه در آن زندگی 
می کنید نیز احترام بگذارید و دوستش 

بدارید.
ســالم غذاخوردن تنها یــک موضوع 
تجملی نیســت تا زیبا به نظــر بیایید. 
این غذاســت که ســوخت بدنتان را 
تأمین می کنــد، ماننــد بنزین برای 
خودرو. خوردن غذای ســالم به تدریج 
به ســبک زندگی تبدیل می شود و از 
کســی که روزگاری طرفدار غذاهای 
ناسالم بوده بشنوید که اتفاقاً آسان به 
دســت می آید. غذاهای ناسالم در این 
مقطــع از زندگی من دیگر اشــتهاآور 
هــم نیســتند. موضوعی کــه برخی 
مردم نمی دانند این اســت که مراقبت 
از بــدن باید از ســنین جوانــی آغاز 
شود. انســداد شــریان ها طی سال ها 
به وجــود می آیــد و بعدها به شــکل 
حمله قلبی نمــود می یابد. دیابت هم 

از بیماری هایی اســت که ممکن است 
بعدها بروز کند.

اگر شما بدن خود را با غذاهای ناسالم با 
ارزش غذایی پایین یا در حد صفر تغذیه 
کنید، نســبت به کســی که از میوه ها، 
ســبزی ها، پروتئین های بدون چربی و 
غالت کامل تغذیه می کند، افســرده تر 
و ِکســل تر خواهید بود. من به شمارش 
کالری ها باور ندارم؛ امــا فکر می کنم از 
این زاویه نگاه کنیــم که هر یک کالری، 
به حســاب می آید. رژیم من که دوست 

دارم آن را ســبک زندگی بنامم، باعث 
می شــود که هر موقع به هر میزانی که 
نیاز داشــتم بخورم، اما درعین حال هر 
آنچه می خورم نوعــی از ارزش غذایی را 
به همراه داشته باشد. البته بعضی اوقات 
هم نمی توانم از دسری که مادرم درست 
می کند بگذرم؛ اما اگر بیشــتر اوقات از 
غذای ســالم تغذیه می کنم، زیاد نگران 
نخواهم بــود! اگر در طــول روز تغذیه 
اندکی دارید سوخت و ساز شما سریع تر 
اتفــاق می افتد و هر غذای ناســالمی را 

که مصرف کنید برای مــدت زیادی در 
بدنتان باقی نخواهد ماند.

من شخصاً اگر بیش از ســه روز متوالی 
ورزش نکنــم، دیوانه می شــوم. ورزش 
به من انــرژی می دهد، ســالمتی ام را 
تأمین می کند، سطح سروتونین )مواد 
شــیمیایی عصبــی کــه روی حاالت 
انســان اثر می گذارند و با افســردگی 
مبارزه می کنــد( من را بــاال می برد و 
باعث می شــود وقتی خــودم را در آینه 
نگاه می کنم احســاس خوبی داشــته 
باشــم! ما به عنوان دانشجویان دانشگاه 
زمان هــای زیادی را در حالت نشســته 
در کالس و کتابخانــه صــرف می کنیم 
و ســپس به خانــه می رویــم و جلوی 
تلویزیون یا پشت کامپیوتر می نشینیم. 
باشگاه های ورزشــی هم که برای همه 
نیســت؛ اما همچنان راه هــای زیادی 
برای ورزش کــردن وجود دارند! دویدن 
یا دوچرخه سواری، پیاده روی، اسکی، 

شنا، یوگا... و این فهرست ادامه دارد.
اگر تاکنون درباره »حّد دونده« چیزی 
شــنیده باشــید، می دانید که حالتی 
است که مواد شــیمیایی انتقال دهنده 
عصبی در هنگام ورزش رها می شــوند 
که احســاس سرخوشــی به ورزشکار 
دســت می دهد. انجــام مــداوم آن در 
سالمت روانی شــما در بلندمدت کمک 
خواهد کــرد. ورزش همچنین می تواند 
فشــارهای روانــی را کاهــش دهد. با 
جایگزین کــردن تنها یک ســاعت در 
روز فعالیــت بدنــی به جای تماشــای 
تلویزیــون، معنای دیگــری به زندگی 

خود ببخشید.

با مراقبت از بدن خود، به خودتان محبت کنید

کمیک برگزیده
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سرطانی به نام نشستن
اگر شما هم از جمله افرادی هستید که ســاعت های طوالنی را در منزل و محیط کار 
تنها روی یک صندلی می نشــینید، از دید بسیاری از پزشــکان به سرطان جدیدی 
مبتال هستید. در بیشــتر کشــورها مردم به طور متوسط ۵ ســاعت در روز را جلوی 
تلویزیون نشســته و برنامه های مختلف را تماشــا می کنند و ســاعات زیادی را نیز 

پشــت صندلی های خود در برابر رایانه می گذرانند و این امر به ســالمت آنان به طور جدی آسیب می زند و عامل 
بیماری های مهم قلبی و عروقی، چاقی و ناتوانی های جســمی محسوب می شــود. به همین دلیل است که اخیراً 

گجت هایی طراحی شده اند که هر از گاهی در این مورد به فرد هشدار دهند و او را به فعالیت وادار کنند. 

مچ بندی برای دفع پشه ها
مثل اینکه دیگر باید پشــه کش های قدیمی را کنار بگذاریم و به روش های جدید 
رو بیاوریم. Invisiband  نام مچ بند جدیدی اســت که گفته می شــود می تواند 
پشه ها را از شما دور کند. این دســت بند به تازگی طراحی شده و امید است بتواند 
با جذب ســرمایه های مردمی، به تولید انبوه برســد. طرز کار آن به ماده ای به نام 

گرانیول برمی گردد که در ساختار آن استفاده شــده و طبق گفته ها این ماده، از محصوالت شیمیایی بسیار 
سالم تر است و در اثر آن دست بند می تواند پشه ها را از شــما دور نگه دارد. هریک  از مچ بندها تا ۱20 ساعت 

اثر بخشی دارد.

اف یـــــــــــــــــــــــــک

تلفن های هوشمند پدیده تکنولوژی قرن 21

سیاره تلفن ها!
هشــت ســال پیش بود. روزی که  استیو جابز یک شیء باریک ساخته اف یک
شده از فلز و پالســتیک را که تقریباً اندازه یک شکالت 
کیت کت بود، جلوی چشم حاضران به اهتزاز درآورد و 
گفت: »این ابزاری اســت که دنیا را تغییر خواهد داد«، 
شــاید در آن لحظه کســی چندان حــرف او را جدی 
نگرفت؛ اما حاال گوشــی های آیفون اپل، در کنار دیگر 

گوشی های هوشمند چهره دنیا را تغییر داده اند.
تلفن هــای همراه به دلیــل این که تقریبــاً درهمه جا 
حضور دارنــد، اهمیت ویژه ای دارند. آن ها توانســتند 
ســریع ترین فروش تاریخ در بین گجت هــا را به خود 
اختصاص دهند و از رشد فروش تلفن های همراه نسل 
اول پیشی بگیرند. استقبال از گوشی های هوشمند به 
حدی بود که فروش آن ها چهار برابر رایانه های شخصی 
شد. پیش بینی می شود تا ســال 2020 میالدی، این 
رقم به 80 درصد افزایش یابد. گوشــی های هوشمند، 
همچنین به تمامــی ابعــاد زندگی روزمــره ما نفوذ 
کرده اند. به طور میانگین، آمریکایی هــا، روزانه از یک 
تا بیش از دو ســاعت غرق در تلفن های هوشمند خود 
هستند. نفوذ گوشــی های هوشــمند به حدی  است 
که نوجوانان انگلیســی بین گوشــی های هوشــمند، 
کنســول های بازی و تلویزیــون، گوشــی را انتخاب 
می کنند. حــدود 80 درصد از دارندگان گوشــی های 
هوشمند، بالفاصله و پس از بیدار شدن از خواب شروع 
به کنترل پیام هایشــان می کنند، خبر می خوانند یا از 

سایر خدمات این وسیله استفاده می کنند.
دو ویژگی مهم در گوشــی های هوشــمند، آن ها را به 
مهم ترین ابزار زندگــی ما بدل کرده اســت. اول ابعاد 
کوچک که این وســیله را به نخســتین رایانه شخصی 
واقعی انســان بدل کرده اســت و دوم قابلیت اتصال. 
گوشــی های هوشــمند، امــروز قــدرت پــردازش 
ابررایانه های پیشین را دارا هستند. حتی مبتدی ترین 
و پیش پا افتاده ترین گوشی های هوشــمند نیز از این 

توانایی بی بهره نیســتند. قدرت محاسباتی آن ها حتی 
از رایانه های ناســا، در زمانی که توانســت نخســتین 
انســان را در ســال ۱۹6۹ میالدی روی کره ماه فرود 
آورد، بیشتر است. از ســوی دیگر گوشی های هوشمند 
به وســیله عادی روابط انسان ها تبدیل شــده اند؛ زیرا 
نقل و انتقال داده ها توســط آن ها آســان و در حرکت 
امکان پذیر است.  رایانه های شخصی قدیمی و رومیزی 
تقریباً چیزی راجع به شــما نمی دانند؛ اما گوشی های 
هوشــمند، امروزه همه جا با شــما ســفر می کنند و 
می دانند شــما دقیقاً کجا هســتید، به چه سایت هایی 
سرک می کشید، با چه کسی صحبت می کنید و حتی از 

نظر سالمتی در چه وضعیتی قرار دارید.
مانند ســایر فناوری ها این پیشرفت های شگفت انگیز 
آینده، منشأ بســیاری از نگرانی ها خواهند شد. برخی 
از این نگرانی ها، مانند »گردن اس ام اسی« )قوِز گردن، 
ناشــی از خواندن پیامک با زاویه نامناســب گوشی و 
چشم(، جسمی و موقتی هســتند؛ اما برخی مشکالت 
نظیر وابســتگی افراد به تلفن های همــراه، اعتیادآور 
و دائمی اند. آن هــا وقتی می بینند تلفنشــان را همراه 
ندارند و دست هایشــان خالی است، دچار »نوموفوبیا« 

)ترِس از دســت دادن گوشــی موبایل( می شوند. این 
احساس درســت مانند حسی اســت که افراد معموالً 

درهنگام فراموشی بستن ساعت مچی پیدا می کنند.
فارغ از مشــکالت فوق، نگرانــی اصلــی از ظهور این 
فناوری ها، مسئله امنیت شــخصی است. گوشی های 
هوشــمند افراد دیگر را به حریم خصوصی شما نزدیک 
می کنند و آن هــا ممکن اســت هر آن بــه اطالعات 
محرمانه و شــخصی شما دسترســی پیدا کنند. البته 
مزایایی هم وجود دارنــد که بر نگرانی های ناشــی از 

مسئله حریم خصوصی غلبه می کنند.
گوشی های هوشمند، ابزار آمارگیری دیجیتال هستند 
و جزئیاتی به مراتــب تحلیلی تر و به روزتــر از جوامع، 
گردآوری می کنند که درصــورت مدیریت قانونمند و 
حفظ هویت افراد، می توان از ایــن اطالعات در جهت 
مثبت اســتفاده کــرد. تمامی فناوری  هــای بنیادی، 
بنا به طبیعت خود، ســؤاالت ســختی را می پرســند 
که گوشــی های هوشــمند نیز از این قاعده مستثنی 
نیستند. اما باید قبول کرد که اسمارت فون ها در مدت 
زمان کوتاه هشــت ســاله دنیا را تغییر داده اند و شروع 

قدرتمندانه ای داشته اند.

Bad Piggies
به احتمال زیــاد این بازی 
فوق العــاده را دیده ایــد؛ 
اما از آنجا که نســخه های 
جدیدترش در راه هستند، 
اینجــا  نیامــد  دلمــان 

 درباره اش صحبــت نکنیم. این بــازی هم مانند
 Angry Birds محصول شرکت Rovio است 
و از شــخصیت های منفی همان بازی اســتفاده 
می کند: خوک ها! هرچند هر دو بازی براســاس 
 Angry اصــول فیزیکی هســتند، برخــالف
Birds که از اصول ســاده تری در گیم پلی خود 
بهره می برد، در Bad Piggies همه چیز بسیار 
پیچیده تر است.  هدف بازی رساندن خوک سبز 
موردنظر به همه ستاره های موجود در هر مرحله 
است. اینجاست که کار سخت شــروع می شود. 
شما باید با استفاده از قطعاتی که در اختیارتان قرار 
می گیرد، ماشینی طراحی کنید که بتواند خوک ها 
را به ستاره ها برســاند. مسیرهای خیلی متنوعی 
هم بر ســر راهتان وجود دارد که کاربری ماشین 
را تغییر می دهد. در یک مرحله وســیله شما باید 
بتواند یک شــیب تند را باال برود و در مرحله دیگر 
باید بتواند پرواز کند! در کل شــما یک مهندسی 
تمام عیار را تجربه می کنید. Bad Piggies  بازی 
بسیار سختی محســوب می شود. احتماالً بیشتر 
مراحــل را باید بیش از 20 مرتبــه انجام بدهید و 
شاهد سقوط خوک ها باشــید تا متوجه شوید که 
طراحی یک ماشــین که به خوبــی حرکت کند، 
چقدر مشکل است. پیشنهاد می کنیم این بازی 

جذاب و چالش برانگیز را از دست ندهید.

سوپرفیش را از لنوُوی خود 
حذف کنید

سوپر فیش یک برنامه   برای 
تبلیغات است که به صورت 
از پیش نصب شــده روی 
کامپیوترهای لنــوو قرار 
می گیرد. اخیــراً حفره ای  

امنیتی در این برنامه پیدا شده است که رمز عبور 
کاربران از طریق آن هک می شود. شرکت لنوو در 
اظهار نظری ابتدا این موضوع را کتمان کرد؛ اما در 
صحبت های بعدی اعالم کرد که مشغول بررسی 
و حل مشــکالت امنیتی گزارش شده است. لنوو 
بعد از آن با ارائه لیســتی از لپ تاپ ها که ممکن 
است این بدافزار رویشان نصب باشد، اعالم کرد 
که هیچ یــک از لپ تاپ های صنعتــی خانواده 
ThinkPad حاوی این برنامه نیستند. اهمیت 
این موضوع به حدی بوده که لنوو لینک آموزش 
حذف این برنامه را در باالی وب ســایت رسمی 
خود قرار داده اســت. اگر لپ تاپ لنــوو دارید به 
این لینک سری بزنید و سالمت آن را چک کنید: 

https://filippo.io/Badfish

نرم افزار

ترفند
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دوستی برای بنیان گذاری یک گوگل
سال ۱۹۹۵ اســت. لری پیج و ســرگی برین در دانشگاه اســتنفورد با یکدیگر 
مالقات می کنند. لری 22 ســاله، فارغ التحصیل از دانشــگاه میشیگان، در حال 
بازدید از دانشگاه است. سرگی 2۱ ســاله وظیفه دارد اطراف را به وی نشان دهد. 
طبق گفته خودشان، آن ها در اولین مالقات خود، تقریباً درباره همه چیز اختالف  
نظر داشتند و بسیاری از ایده هایی که بعداً در گوگل استفاده کردند، از دل همین 
بحث ها به وجود آمد. این دو در دانشــگاه رقیب جدی همدیگر بودند و هر کدام 
سعی داشت به نحوی از دیگری پیشــی بگیرد. اما گویا بعد از مدتی به این نتیجه 
رســیدند که اگر با هم کار کنند، برای هر دوی آن ها سود بیشــتری دارد. اولین 
 BackRub همکاری آن ها در اصل کار روی یک موتور جست وجوی دیگر به نام
بود که در سرورهای دانشگاه اســتنفورد به مدت بیش از یک سال اجرا می شد و 
برای رفع نیاز کل دانشگاه از پهنای باند بســیاری استفاده می کرد. لری و سرگی 

تصمیــم گرفتند هم زمان با اصالح این موتور جســت وجو 
نام جدیدی برای آن انتخاب کننــد. بعد از تبادالت فکری، 
goo� رســیدند که برگرفته از کلمه Google  آن ها به نام

gol، یک اصطــالح ریاضی به معنی یک عدد »یک« و صــد تا »صفر« جلوی آن 
است. استفاده از این اصطالح، نمایانگر مأموریت آن ها برای سازماندهی مقادیر 
به ظاهر انبوهی از اطالعات موجود در وب بود. کمی بعد اندی بشــتولزهایم یکی 
از بنیان گذاران شرکت Sun یک چک به مبلغ ۱00,000 دالر برای آن ها نوشت 
که به وســیله آن توانســتند کار بزرگ خود را شــروع کنند. او این چک را به نام 
مؤسسه ای که هنوز وجود نداشت نوشت: شرکتی به نام  Google. Inc. شرکتی 
که بنیان گذارانش فقط دو دانشــجو بودند که یک ویژگی مشــترک بسیار مهم 

داشتند: بلند پروازی. 

آی تی نگار
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

همایون شجریان در ادامه تجربه های متفاوت 
اخیرش، این بار آوازش را با موسیقی کالسیک 
غربی همراه کرده  و اثری بدیع با رنگی متفاوت 
ارائه داده است. موسیقی آلبوم جدید همایون 
را که نامش مستور و مست است، ژانو باغومیان 
آهنگ ســاز دوررگه ایرانی آمریکایی ساخته 
اســت و به گفته او نزدیک به چهارصد نوازنده 
از ملیت های مختلف در نواختن آن مشارکت 

داشته اند. 
اما این اثر به جز تفاوت در ســبک موسیقی، در 
روند تولیدش هم کمی بــا کارهای معمول در 
موسیقی ســنتی ایران متفاوت است. درواقع 
این  قطعــات  باغومیان 
آلبوم را از قبل ســاخته 
اســت، بــا ایــن امید 
کــه بعــداً نوعــی آوای 
شــرقی و نه لزومــاً آواز 
ســنتی ایرانی روی آن قرار دهد. همایون در 
این باره می گوید: »وقتي موســیقي را شنیدم 
فکــري در ذهنم ایجاد شــد که چقــدر ژانو 
توانســته عظمت و شکوه شــعر حافظ، موالنا 
 و عطــار را با یک موســیقي حماســي و قلدر 

نمایش دهد«.
تفاوت دیگر این اثر در شــیوه ارتباط موسیقی 
و آواز اســت. آن گونه که باغومیــان می گوید: 
»کارهایي که در ایران تولید مي شــود، بخش 
موســیقي و وکال آن با هم حرکــت مي کند؛ 
ولي در این آلبوم ســعي کــردم موزیک آن با 
دل و جرئت تر کار شــود. موزیک در راســتاي 
 خودش حرکــت مي کنــد و موازي بــا آواز 

نیست«.

مستور و مست

تنها نمایشگاهی که امسال در روزهای تعطیل 
نوروز در تهران برپا بود، نمایشــگاه »ســیزده 
هنرمند برای یک روز جدید« بود. نمایشگاهی 
که در آن آثار متنوعی از سیزده هنرمند داخلی 
و خارجی به انتخاب فریــدون آو،  در مجموعه 
الجوردی به نمایش گذاشــته شد. فریدون آو 
مجموعه دار، نقاش و مجسمه ساز ایرانی است 
که همواره چه بــه لحاظ هنری و چــه از نظر 
 فرهنگی از هنرمندان جوان حمایت می کرده 

است.
در انتخاب آثــار این نمایشــگاه هم آن طور 
که آو می گوید، بیشــتر قصد داشــته تا کار 

کســانی را برای نمایش 
انتخاب کنــد که کمتر 
به آن ها پرداخته شــده 
یا در طــول یکــی دو 
سال گذشــته کمتر از 

آن هــا کاری در فضــای هنری دیده شــده 
اســت. در میاِن ایــن هنرمنــدان نام هایی 
همچون رابرت روشــنبرگ، منیر شاهرودی 
فرمانفرمائیــان و بهجــت صدر به چشــم 

می خورد.
نمایشــگاه تــا 3۱ فروردیــن ادامــه دارد 
و ســاعات بازدید ۱۱ تا ۱8 اســت. نشــانی 
هم خیابــان نجات الهــی، خیابان ســپند، 
شــماره  20، مجموعه  الجوردی است. برای 
رفتن بــه ایــن آدرس می توانید با تاکســی 
یا بی آرتی از طریــق خیابان انقــالب بروید 
ســر پل کالج. نجــات الهی همان جاســت. 
 بقیــه اش را می توانید پیــاده یا با تاکســی 

گز کنید. 

نمایشگاه 13 هنرمند

فیلــم ســینمایی پریــدن از ارتفاع کم 
محصول مشــترک ایــران و فرانســه و 
ساخته حامد رجبی است. تهیه کنندگی 
این فیلم را مجید برزگر، فیلم ساز ایرانی 
برعهــده دارد و نگار جواهریــان و رامبد 

جوان نیز بازیگران اصلی آن هســتند. این فیلم اما 
ســومین همکاری مشــترک حامد رجبی و مجید 

برزگر است. 
حامد رجبی در دو فیلم فصل باران های موســمی 
و پرویز کــه حضوری موفــق در جشــنواره های 
ســینمایی داشــتند، در نگارش فیلم نامه با مجید 
برزگر، کارگردان ایــن دو فیلم، همکاری کرده بود. 
فیلم پریــدن از ارتفاع کم دربــاره زن باردار جوانی 

به نام نهــال با بازیگری نــگار جواهریان 
اســت که می فهمد جنین چهارماهه در 
شکمش مرده اســت. او مایل نیست که 
این خبر را به همسرش بابک با بازیگری 
رامبد جــوان و دیگر اعضــای خانواده و 
دوســتانش اطالع دهد. نهال پس از آن با توجه به 
پیشینه بیماری افسردگی اش بار دیگر در الک خود 
فرو می رود و رفتارهای عجیبی از او سر می زند. این 
فیلم که در گروه ســینمایی هنر و تجربه به نمایش 
درآمده است، در شــصت و پنجمین دوره جشنواره 
فیلم برلین نامزد دریافت جایــزه بهترین فیلم اول 
شد و همچنین جایزه فیپرشــی از بخش پانورامای 

این جشنواره را دریافت کرد.

پریدن از ارتفاع کم

رابینســون کروزوئه برداشــتی از رمانی به همین 
نام نوشــته دنیل دفو اســت که حمیدرضا نعیمی 
نویســندگی و میالد نیک آبادی کارگردانی آن را به 
عهده دارند. داســتان کلی همانی است که احتماالً 
خیلی هایمان می دانیم. مردی با کشتی تجاری راهی 
دریا می شــود. کشــتی در راه گرفتار طوفان شده و 
غرق می شــود و سرنشــینان آن می میرند. او نیز از 
جزیره ای سردرمی آورد و... .  رابینسون کروزوئه در 

سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر تندیس 
بهترین بازیگر مرد برای بهرام افشــاری 
و تقدیر بهترین نویسندگی، کارگردانی 
و موســیقی را کســب کرد. این نمایش 
در فرم اجرایی خود زبــان جدیدی دارد 

و ســعی شــده در آن از ویژگی های بدنی بازیگران 
استفاده های ویژه شود و ریتم هایی با بدن بازیگران 
اجرا شود. بازیگران این نمایش بهرام افشاری، مجید 
نوروزی، علی حســین زاده، احمد محمد جواهری و 
مسعود انتظاری هســتند. دوره اجرای آن هم از ۹ 
فروردین تا ۹ اردیبهشت اســت و در ساعت ۷ عصر 
روی صحنه می رود.  اما بهترین قسمت تخفیف های 
آن اســت. قیمت بلیت 2۵هزار تومان اســت ولی 
برای دانشجوها از یکشنبه تا چهارشنبه 
۴0درصد تخفیف دارد کــه باید به طور 

حضوری آن را بخرید. 
نشــانی: خیابان فلســطین، پایین تر از 

خیابان انقالب، پالک 2۹2

رابینسون کروزوئه

اکثرمان همین جوری هستیم، به راحتی برای پیتزایی 
که در یک چشــم به هم زدن نیســت و نابود می شــود، 
پانزده بیست  هزار تومان پیاده می شــویم؛ ولی حاضر 
نیستیم همین مقدار پول را باالی کتاب بدهیم. کتابی 
که تا آخر عمر برایمــان می ماند و نه فقــط یک بار که 
چندبار می توانیــم از خواندنش لــذت ببریم. این گونه 
است که شــاید برای کافه و پیتزا و بستنی و چیپسمان 
ماهی پنجاه هــزار تومان خرج کنیــم، ولی در کل یک 
ســال هم پنجاه هزار تومان بابت کتــاب خرج نکنیم. 
این گونه است که ســرانه کتاب خوانی مان سه دقیقه در 
روز اســت و بازار کتابمان این قدر کساد. این گونه است 
که بســیاری از وجنات الیف اســتایل یا همان سبک 
زندگی مــدرن و پســت مدرن و پست پســت مدرن را 
داریم، ولی جــای کتابخانه هایی بــا کتاب های رنگ و 

وارنگ در خانه هایمان شدیداً خالی است.
خالصه بعد از این همه روضه ای که خواندم، بیایید حاال 

که بهار شده، طبیعت نو شده و توافق هم شده است )!(، 
به همه تصمیم های بزرگ و کوچک دیگری که اول سال  
می گیریم و برای ســال جدید برنامه های نو می ریزیم، 
تصمیِم کتاب خریــدن و کتاب خوانــدن را هم اضافه 
کنیم. پیشنهاد ما به شما برای برداشتن یک گام خوب 
در جهت عملی کردن این تصمیم خریدن بســته های 

نوروزی نشر چشمه است. 
نشر چشمه به مناسبت ســال جدید چند بسته نوروزی 
با تخفیــف 30درصدی برای فروش گذاشــته اســت. 
این بســته ها عبارت اند از: مجموعه کتاب های »برنده 
جایــزه ادبی نوبــل«، مجموعه »رمان هــای پرفروش 
ســال«، مجموعــه  »مجموعه داســتان های پرفروش 
سال«، مجموعه ترجمه های پیمان خاکسار، مجموعه 
کتاب هــای »ســینمایی و نمایش نامــه«، مجموعه 
رمان های اقتباس شــده، مجموعه کتاب های »جهان 
تازه شعر«، مجموعه کتاب های »شعر جهان«، مجموعه 

کتاب های »درباره موســیقی«، مجموعــه کتاب های 
علی اشــرف درویشــیان، مجموعه کتاب های حسین 
سناپور، مجموعه کتاب های پاتریک مودیانو و هاروکی 
موراکامی، مجموعه کتاب های محمــود دولت آبادی، 
مجموعــه کتاب های نوجــوان، مجموعــه کتاب های 

کودک و مجموعه دفتریادداشت های ونوشه.
ارزان ترین بســته ها مجموعۀ »مجموعه داستان های 
پرفروش سال« است شامل ۱۱ کتاب با قیمت ۴3۴00 
تومان. اگر اهل داســتان کوتاه هســتید یا می خواهید 
کمتر خرج کنید، همین مجموعه را بخرید. گران ترین 
مجموعــه هــم مجموعه کتاب هــای »ســینمایی و 
نمایش نامه« است شامل 2۱ کتاب با قیمت ۱۵6۷30 
تومان. هفــت فیلم نامه اصغر فرهادی که همین ســال 
گذشته منتشر شد از جمله این کتاب هاست. اما بیشتر 
کتاب های این مجموعه یا جنبه تئوری دارد یا نقد فیلم 
و فیلم ساز و... است و فرصت خوبی اســت برای فیلم و 

تئاتردوستان تا کتاب های موردعالقه شان را با قیمتی 
کمتر بخرند. اگر به سلیقه کتاب خوان هایمان در رمان 
اعتماد دارید ، مجموعه رمان های پرفــروش را بخرید 
و اگر می خواهید بدانید کتاب هایی کــه نوبل می برند 

چگونه اند، مجموعه نوبلی ها را.
احیانــاً اگر هیچ کــدام از این بســته ها را نخواســتید 
می توانید کتاب هــای دیگری را به انتخــاب خودتان 
بخرید که در این صورت ســفارش های ۷0تا۱00هزار 
تومانی 2۵درصد و بیــش از ۱00 هزار تومان 30درصد 

تخفیف خواهند داشت. 
فروش این بســته ها از ۱3 فروردین شــروع شده است 
و تا 3۱ فروردین ادامه دارد. برای خرید به ســایت نشر 
چشمه بروید و آنالین ســفارش دهید. سفارش شما با 
پست پیشــتاز ۴8ســاعته و با پیک موتوری همان روز 
به دســتتان خواهد رسید. بشــتابید، تصمیم بگیرید، 

بخرید، بخوانید و لذت ببرید.

 به خودتان 
عیدی بدهید

 بسته های نوروزی نشر چشمه 
با تخفیف 30 درصد
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 شریف 
دانشگاهی برای همه

در میان انبوهی از تبلیغات 
»لپتاپ دست دو« و »هم خانه 

پسر لزومًا با نظم و ترتیب« 
و »کار دانشجویی با درآمد 

میلیونی« این بار نظرمان به 
زبان ژاپنی و عالقه مندانش 

جلب شد که الحق زبان 
ساده ای هم نیست. در ادامه 
هم متنی را به این زبان قرار 

دادیم که شما می توانید با 
ارسال ترجمه صحیح، از سوی 

روزنامه برنده جایزه شوید.

تعطیالت بی تمدید

قبل از هر چیز باید بگویم 
کــه امیــدوارم  از ســفر 
بازگشته باشید که بتوانید 
روزنامــه را بخوانید. چون 
تعطیــالت نــوروز برای 
بعضی ها همچنــان ادامه دارد. بعضی هایمان 
جمله »هر روزتان نوروز« را به معنای واقعی 

سرلوحه خویش قرار داده ایم.
مســیحیان هم ســال نوی خود را که همان 
زادروز عیسی مســیح اســت، از یکم ژانویه 
جشــن می گیرند. البته صرفاً پنــج روز. در 
فرهنگ غربــی یک چیز معمول اســت و آن 
این اســت که این بندگان خدا از اعداد درکی 
بســیار مبتدی دارند . یعنی برای آن ها عدد 
پنج صرفاً معنای پنــج را می دهد. البته حق 
دارند، از یک مشــت آدم که خــود را جهان 
پیشــرفته می دانند، ولی هنوز برای عبارت 
»بین التعطیلیــن« واژه معــادل ندارند چه 

انتظاری دارید؟
و اما در فرهنگ غنی ایرانی...

وقتــی می گوییــم ۱3 روز تعطیــالت عید 
داریــم، منظورمــان اصــاًل این نیســت که 
می رویم ۱3 روز تعطیــالت و بخور و بخواب. 
البته بخش دوم که به بخور و بخواب اشــاره 
دارد، کاماًل اجرا می شــود. اما منظور حقیقی 
قسمت اول این است که ما ۱3 روز قبل از این 
۱3 روز را می رویم به اســتقبال این ۱3 روز و 
استراحت می کنیم تا ۱3 روز پرانرژی را رقم 
بزنیم. بعد که ۱3 روز اصلی شــروع می شود 
هر چه تالش می کنیــم می بینیــم... نه، ما 
مال حرکات پرانرژی نیستیم و هرچه بیشتر 
بخوابیم، مفیدتریم. در پایان  ســیزدهمین 
روز هم ســبزه گره می زنیــم. اولین آرزوی 
هر یــک از ما نیز قطعــاً تحولی شــگرف در 
نظام آموزشــی خواهد بود. چیــز زیادی هم 
نمی خواهیم؛ مثاًل به ۱۵ روز تحصیل ۱۵ روز 

استراحت هم راضی هستیم.
خالصه در طلوع روز چهاردهــم به یک نکته 
پــی می بریــم و آن این اســت کــه ۱3 روز 
اســتراحت کردن هم واقعاً طاقت فرساست و 
خودش مجــدداً  به ۱3 روز نیــاز دارد جهت 

تجدید قوا... .
گاهی باید از طبیعت درس گرفت، خرس هم به 
یکباره بعد از یک ماه خوابیدن نمی تواند از شنبه 

۷/۵ صبح برود سر کالس درس پس بدهد.
راســتی اســتادانی کــه صبــح شــنبه 
کالس هایشان برقرار بوده اســت، ۱3 به در 
را در کجا برگزار کرده اند؟ چه کسی می داند؟ 
شــاید در محوطــه روبه روی ابنس بســاط 

جوجه برپا داشته اند! ;(
]آیا دقت کرده اید کــه در کل متن ۱3 بار از 
عدد ۱3 استفاده شده؟ ببینید استعدادهای 
شــریفی ها کجــا دارد صرف می شــود. یک 

دقیقه سکوت![

این شــماره از روزنامه را تقدیــم می کنیم به بهــار و تقدیم می کنیم بــه روزهای نو . تقدیــم می کنیم به ۹3 که 
نفهمیدیم کی گذشــت و تقدیم می کنیم به ۹۴ که شاید هوایش بهتر باشــد. تقدیم می کنیم به همه کسانی که 
در ۹3 کنارمان بودند و دیگر نیســتند و تقدیم می کنیم به همه کسانی که ۹3 در کنارمان نبوده اند و قرار است ۹۴ 

کنارمان باشند. 
تقدیم می کنیم به کوتاهی ترم بهار و تقدیم می کنیم به فصل میان ترم ها و خواب های شیرین و تقدیم می کنیم به 

همه شمایی که قرار است در سال ۹۴ کنارمان باشید و بخوانیدمان.

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــه آخـــــــــر

   چیزی که برایــش می خواهید 
جنبش راه بیندازید، ارزشــش را 
داشته باشــد. مثاًل برای موارد زیر 
احتیاج به جنبش نیست: ثبت نام، 
رفتن به کالس، ایســتادن در صف 
اتوبوس جلوی دانشــگاه، ازدواج، کنکور، نشستن سر 
جلسۀ  امتحان، فارغ التحصیلی و درخواست مقوله   هایی 

مثل آزادی، عدالت، حقوق زنان و... .   
   البته چیز های با ارزشــی هم وجود دارند که برایشان 
باید جنبیــد. مانند به عقــب انداختن وقــت امتحان، 
گرفتن جزوه از یک خانم وجیهه برای پســران، گرفتن 
جزوه از یک پسر پخمۀ به اصطالح با حیا برای دختران، 
در آوردن اسم کوچک هم کالسی  ها، خرید ژتون سلف، 
گرفتن واحد در اول ترم و اعــادۀ  مفاهیمی مانند روابط 

دختر و پسر.   
   حتماً همۀ  جنبنده  ها باید شــعر یار دبســتانی من را 
حفظ باشند. اگر نشد از هر ده نفرتان یکی حفظ باشد و 

بقیه لب بزنند.   
   ترجیحــٌاً دختران و پســران در صفوف جــدا از هم 

بجنبند تا خــدای ناکرده اتفاقی نیفتد که انگشــت نما 
شوید.)توی شلوغی هر اتفاقی ممکن است بیفتد.(   

   اگر به شما حمله ور شــدند، بجنبید و فرار کنید و به 
خود بقبوالنید که این یک تاکتیک است نه ضعف.   

   هیچ گاه هدفتان را برای جنبش فراموش نکنید. پس 
دست دوست دختر یا دوست پســرتان را ول کنید و به 

آرمان   هایتان فکر کنید.   
   هر جنبشی شــعاری دارد. یادتان باشد که شعر نو به 

درد شعار نمی خورد.   
   ســعی کنیــد در روزی جنبش داشــته باشــید که 
تاریخش به یادماندنی تر باشــد و حادثۀ  عظیم تری رخ 
نداده باشد. شما هر سال باید ســالگرد این روز را گرامی 
بدارید. مثــاًل 22بهمن نجنبید یا جنبش خود را شــب 

عید نوروز قرار ندهید.   
   هنگام جنبش یا تظاهرات دقت کنید که بیش از یک 
الین خیابان را نگیرید. در غیر این صــورت، راننده  های 
غیر جنبنده ، دیگر شما را خطاب قرار نمی دهند بلکه از 

خانواده  هایتان یاد خواهند کرد.   
   اگر درگیری پیش آمد و شما را دستگیر کردند، خودتان 

مثل بچــۀ  آدم به صدا و ســیما رفته و در برابر چشــمان 
میلیون  ها بیننده وابســته بودنتان به اجانــب را اعتراف 

کنید. الکی اعصاب خودتان و بازجو ها را خرد نکنید.   
   حواستان باشــد که برانداز وســیله ای مثل رو انداز 
یا زیر انداز نیســت. بلکه به کســی گفته می شــود که 
جنبندگی اش به حدی رسیده که تنها بستر آرامشش، 

خاک سرد گورستان است.   
   اگــر احیانــاً از رســانه  های مختلــف تعــداد 
شــرکت کننده  های در جنبــش را بیــن ده نفــر تــا 
یک میلیون نفر شــنیدید زیاد تعجب نکنید. شما همان 

۵83 نفر بوده اید.   
   اگر فکر می کنید که جنبش شــما باعث جنبندگی 
مردم جامعه خواهد شــد، لطفاً قیمت گوشــت، مرغ، 
تخم مرغ، روغن، ماهــی و انواع حبوبــات را از مغازه   ها 

بپرسید.   
   اگــر در هنگام جنبندگی کســی با باتــوم یا چماق 
شــما را مورد نــوازش قــرار داد به ضارب یک شــاخه 
 گل هدیه کنید و اگر جــواب نداد به چنــد مورد قبلی

رجوع کنید.

التحصیــل  فــارغ  گفتــه  کــی   :0939.3459
پنجشنبه ها نیاد دانشگاه؟ خاک...

   همین که شما بعد از فارغ التحصیلی 
کارتتون رو تحویل دادین جای تقدیر داره.

0910.8746: تعطیالت تموم شد بازم درس!  :-)

   واسه شــریفی تعطیل و غیر تعطیل 
نداره! مورد داریم به جای جمعه از واژه شش شنبه 

استفاده می کنه!
0912.8212: آقــا رضــا کاردر، خیلــی مبــارکا 
 باشــه، ایشــاال به پای هم، دلتــون جــوون بمونه

 همیشه. 
   قسمت همه جوونا بشه.

برداشــتیم  تحریمــارو  دیدیــن   :0937.4392
باالخره؟ زنده باد ایرانی!

   ایشاال تا باشه خبر خوشی باشه.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

26

27

28
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چگونه بجنبید تا در تاریخ بمانید؟

شماره 645  سه شنبه 18 فروردین 1394 بی شیله پیله

یک وجب روغن

 دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمسئول: محسن رستمی

زیر نظر شورای سردبیری

     تحریریــه: رضا کاردررســتمی، ابوالفضل فخری، وحید خاتمی، حســین رجبی، مریم 
پورعسکری، امین محمدی و مرتضی یاری

      مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       ســرویس عکــس: سینا حسن زاده، علی سینا اسالمی
   صفحه آرا: سیدعلی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: زهرا تجویدی     

   مدیر اجرایی: حسین احتسابی       مدیر داخلی: صدیقه مکاری        مشاور طرح: علی سامعی

daily@sharif.ir         66۱66006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

حامد تأّملی

یاسمن رضایی


