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 امیدوار بود ادمی 
به خیر کسان

از میان تمــام جذابیت های 
اپالی برای جامعه شریفی، 
خانــواده  از  اســتقالل 
علی الخصــوص اســتقالل 
مالــی یکــی از مهم ترین 
دالیل اســت. اصاًل خیلی ها فقط به خاطر اینکه 
در بیست و چند ســالگی از خانــواده پــول توی 
جیبی نگیرند، می روند. این اســتقالل طلبی در 
خیلی از شــریفی ها وجود دارد. پــای درد دل 
دانشــجویان دکتری که بنشــینید، با احتمال 
خوبی این جمله را می شنوید که اگر مثل فالنی 
اپالی کرده بــودم، هم دغدغه مالی نداشــتم و 
هم بعــد از پایان تحصیــل با پس انــداز پنجاه، 
شــصت میلیون تومانی به ایران برمی گشــتم. 
بی  راه هم نمی گوینــد. واقعــاً آدم خاصی باید 
باشــی که عطای اپالی و فانــدش را به لقایش 
بخشــیده باشــی تا به خاطر مملکتــت بمانی. 
مــا از مســئوالن وزارت علــوم انتظــار نداریم 
درکمــان کننــد. امــا از خودی  هــا )بخوانید 
 مســئوالن و اســتادان دانشــگاه( به شــدت

 انتظار داریم.
از مســئوالن دانشــگاه انتظار داریــم گام های 
بیشــتر و محکم تری بــرای ارتبــاط همه جانبه 
دانشــگاه با صنعت بردارند. از اســتادان عاجزانه 
 می خواهیــم در تعریــف پروژه هــا نیازمحــور

 عمل کنند. 
نمی گوییم و انتظار هم نداریم مثــل آن ور آبی ها 
پول بدهید که تحقیق کنیم. الاقل فکر کنید برای 
ساز و کاری که در آن دانشــگاه و استاد و دانشجو 
رابطه سیســتماتیک و شــفاف با صنعت داشته 
باشند. دانشــگاهی که می تواند این همه قانون بر 
دانشجوی ســنوات تمام تحمیل کند، نمی تواند 
 درمورد پروژه هــا و دوره های کارآمــوزی قانون

 وضع کند؟ 
چــه تــالش مؤثــری بــرای ارضــای حــس 
انجــام شــده   اســتقالل طلبی دانشــجویان 

است؟
جالب است وقتی دنبال جواب این سؤال می گردید 
بیشتر دلســرد می شــوید. چرا که اوالً به قوانین 
سخت گیرانه ای بر می خورید که کار کردن را برای 
شما حرام می دانند. ثانیاً قوانین سخت گیرانه تری 
می بینید که شــما را به انجام پروژه های انتزاعی 

سوق می دهد. 
پروژه ات را که واقعی و متناســب بــا نیاز صنعت 
تعریف کنی با شــماتت بقیه روبه رو می شوی که 
مگر دیوانه شــده ای؟ مگــر نمی دانی هماهنگی 
در پروژه های واقعی چقدر ســخت اســت؟ مگر 
نمی دانی حل مشــکل واقعی زمان بر است؟ مگر 
نمی دانی اگر سنوات تمام شــوی عالوه بر اینکه از 
 حقوق اولیه یک دانشــجو محروم می شوی، باید 

پول هم بدهی؟
آنجاســت که می گویــد: امیــدوار بــود آدمی 
 به خیر کســان/ مــرا به خیــر تو امید نیســت 

شر مرسان.

سرمقاله

کم کم پای اســتادان شــریف 
بــه مراکز خــارج دانشــگاه و 
باز  وزارت خانه هــای مختلف 
می شــود.  دکتر علی مقداری 

به عنوان مدیر کل دفتر آموزش ...

انتصابات فرادانشگاهی شریفی

ماساچوست، بوستون:  برای من مشخص شده که بسیاری 
صفحه  5 از اطرافیانم را »بهترین...  

از CES قبال مفصل برایتان گفته ایم. هر سال کمپانی های 
صفحه  6 بزرگ حوزه فناوری آخرین دستاوردها ...  

خیــام نیشــابوری، اگر چــه فیلســوف، ریاضی دان، 
صفحه  7 ستاره شناس...  

اسرار ازل را نه تو دانی و نه منتازه ها از راه می رسنددوست خوب کیست؟

رضا کاردر رستمی

صفحه  2 

صفحه  3 

صفحه  2 

هر آنچه درباره سفر پیاده به کربال می خواهید بدانید 

راه رفتن روی ابرها

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

نسخه الکترونیکی روزنامه را 
در daily.sharif.ir  ببینید:

تعداد اعضا تاکنون:

1020

به ما بپیوندید 

شاعران و دانشجویان، از آمفی تئاتر مرکزی با کاروان اربعین همراه شدند

اربعین  به  نظم
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اگر مدیریت دوست دارید
بخش علمی پژوهشی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ 2 و 3  دی در 
شریف برگزار می شود. محور اصلی این همایش افزایش توانمندی های سازمان های 
ایرانــی برای رویارویــی با تحوالت محیطی پیش رو اســت. بخش علمــی کاربردی 
همایش هم 12تا14دی در سالن همایش های برج میالد برپاست. در این بزرگ ترین 

گردهمایی استادان و دانشجویان رشته مدیریت استادان ایرانی از سراسر دنیا حضور خواهند داشت. برای شرکت 
در همایش باید به دفتر انجمن علمی دانشکده صنایع مراجعه کنید. اگر به در بسته خوردید یا کسی پاسخگو نبود 

با شماره های 09303411301، قاضی میرسعید و  09124840902 محمدرضا میرزا زاده، تماس بگیرید.

انتصابات فرادانشگاهی شریفی
کم کم پای استادان شــریف به مراکز خارج دانشگاه و وزارت خانه های مختلف باز 
می شــود.  دکتر علی مقداری به عنوان مدیر کل دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری 
وزارت نیرو منصوب شــد. در انتصاب دیگری دکتر حســن حداد پور از اســتادان 
دانشکده مهندســی هوافضا به سمت سرپرست پژوهشــگاه فضایی ایران دست 

یافت. دکتر علی کرمانشاه نیز به عنوان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی منصوب شد. دکتر کرمانشاه از 
استادان دانشکده مدیریت و اقتصاد است. برای تمامی این استادان گرانقدر آرزوی توفیق در این سمت ها را 

داریم.  به امید موفقیت دیگر شریفی ها در عرصه های مختلف. 

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 672  سه شنبه 10 آذر 1394 شریف نیوز

امروز زنگ دوم بهداشت با موضوع سوسک   
و راه هــای مبارزه با آن برگزار می شــود. این 
برنامه ساعت 15 در ســالن خواجه نصیر، 
طبقه چهارم ســلف برپاست. خانم طوالبی 
کارشــناس مرکــز بهداشــت و درمــان بــه 

سواالت شما جواب می دهند. 
کارگروه توســعه پایــدار کمیتــه مدیریت و   
اقتصاد جلســات حلقــه مطالعاتی اخالق 
مهندسی را در روزهای چهارشنبه از ساعت 
15 تا 17 برگزار می کنــد. اگر می خواهید 
در این برنامه شــرکت کنید از طریق لینک 
 http://goo.gl/forms/sJXzyv5C8N
ثبت نام کنید تا هماهنگی های الزم با شما 

صورت گیرد. 
MBA، مدیریــت و  آمــوزی  امــروز هــم   
کارآفرینــی با ارائــه جناب آقــای مهندس 
وحیــد عطــاری، فــارغ التحصیل رشــته 
مهندســی صنایع و ام بی ای شریف، برگزار  
می شود. مکان برگزاری هم سالن جلسات 
مجتمع خدمات فناوری است.ثبت نام در: 

karafarini.sharif.ir
هیئتی چهار نفره از اعضای دانشــگاه مک   
کواری استرالیا، از دانشگاه صنعتی شریف 
بازدیــد کردند . اســتادان دانشــکده های 
مهندسی شــیمی، کامپیوتر و مکانیک به 
همراه دکتــر موقر، مدیر روابــط بین الملل 
دانشــگاه، میزبانی این هیئــت را بر عهده 

داشتند.
دیروز سمیناری با موضوع فیزیک و فناوری   
و تمــدن ایــران و اســالم توســط انجمــن 
فناوری های بومی ایران برگزار شد. از جمله 
برنامه های این انجمن برگزاری موزه ســیار 
علم و فناوری است که از اول هفته تا امروز و 
از ساعت 8 تا 16 در نیم طبقه اول دانشکده 

میم شیمی و نفت برپاست. 
مراســم اربعین امروز از ساعت 7:40 صبح   
در مسجد دانشگاه برپا بود. شب نیز مراسم 
عزاداری از ســاعت 19:30 در مســجد به 
مدت 3 شــب تا پنج شــنبه برگزار می شود. 
شروع مراسم روز اربعین هم ساعت 11 روز 

چهارشنبه است. 
جامعــه اســالمی از تشــکل های نوپــا در   
دانشــگاه اســت و امــروز برنامه ارائــه آزاد 
تحت عنوان ایمان، تکنولوژی و توســعه را 
برگزار می کند. عالقه مندان ســاعت 13 به 

آمفی تئاتر مرکزی سری بزنند.

عکس خبری

از شنبه این هفته به مناسبت 10 آذر، روز جهانی 
ایدز غرفــه آگاهی بخشــی درباره ایــن بیماری 
مقابل آیدا برپــا بــود. در این غرفه دانشــجویان 
دانشــگاه خودمــان توضیحاتی دربــاره بیماری 
ایدز و شــیوه انتقال ویروس اچ آی وی می دادند. 
البته تنها بــه توضیحات اکتفا نکرده و ســی دی 
و بروشــورهایی نیــز در اختیــار بازدیدکنندگان 
قرار داده می شــد. این غرفه را مرکز مشــاوره و با 
همکاری انجمــن احیا برگزار کــرد. ناگفته نماند 
فقط امــروز فرصــت دارید تــا از ایــن توضیحات 

استفاده کنید. 

گردهمایی ساالنه کدنویسان برتر کشور
15 دوره از 16 دوره مســابقات ای سی ام در شــریف برگزار شده است. امسال هم 
هفدهمین دوره این مســابقات در دانشگاه برگزار می شــود. دانشکده مهندسی 
کامپیوتر میزبانی این مســابقات را در روزهای ســوم و چهارم آبان برعهده دارد. در 
این مســابقه حدود ١٠٠ تیم ســه نفره از ٥٠ دانشگاه داخل کشــور و چند تیم از 

کشورهاي آسیایي شرکت خواهند کرد و یك تا دو تیم برتر این مسابقه به چهلمین مسابقه  جهاني برنامه نویسي 
اي سي ام که در اردیبهشت ماه ١٣٩٥ در کشور تایلند برگزار مي شود، راه خواهند یافت. اگر اطالعات بیشتری 

می خواهید به به سایت http://icpc.sharif.edu  مراجعه کنید.

کتابخانه خوب دانشگاه برگزار می کند
کتابخانه مرکزی دانشگاه در هفته پژوهش تعدادی کارگاه آموزشی برگزار می کند. به 
اطالع می رســاند کمیته آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش 
کارگاه های آموزشی مقاله نویسی، کارگاه آموزشی ورد پیشرفته با تاکید بر پایان نامه  نویسی 
و مقاله نویسی، کارگاه آموزشی نرم افزار سیتاوی و اندنوت، کارگاه آموزشی پایگاه های 

استنادی اسکوپوس و ای اس ای و کارگاه آموزشی منابع علمی و نحوه دسترسی به آن را برگزار می کند. دانشجویان 
شریف و خارج از دانشگاه می توانند در این کارگاه ها شرکت کنند. در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه اعطا خواهد 

شد.  برای اطالعات بیشتر به سایت کتابخانه مرکزی ) library.sharif.ir/home( مراجعه فرمایید. 

پیاده روی به خودی خود قشــنگ  گزارش
اســت و آرامش بخش. امــا بعضی سحر بختیاری

وقت هــا آدم حوصله پیاده  رفتن یک مســیر کوتاه را هم 
ندارد و ماشین می گیرد. بعضی مسیرها اما فرق دارند. 
طوالنی انــد، خیلــی طوالنی؛ امــا حال و هوایشــان، 
هدفشان و مقصدشان باعث می شــود همان آدمی که 
برای 200 متر راه ماشــین می گرفت، یک دفعه چندین 
کیلومتر را پیاده طی کند و آخ نگوید. این روزها کلی آدم 
از سراســر ایران و کشــورهای دیگر همه یک پیاده روی 
دسته جمعی را شــروع کرده اند تا شب اربعین کنار مزار 
امامشان باشند. ممکن است خود شما هم جزء همین 
افراد باشید یا بعضی از دوستان یا اقوامتان راهی این سفر 
شده باشند. به هر حال شــاید موارد زیادی در مورد این 

سفر چندروزه باشد که می خواهید بدانید.

طولمسیرچقدراستوازکجاشروعمیشود؟
مســلمًا از همان ابتدای مســیر شــروع به پیــاده روی 
نمی کنید. دقیقش را بخواهیم بگوییم، مسیرهایی که 
پیاده طی می شــوند، فاصله بین دو شهر نجف و بغداد 
تا کربال هستند. از نجف تا کربال حدود 80 کیلومتر و از 
بغداد تا کربال 90 کیلومتر است که طی کردن این مسیر 
دو تا سه روز طول می کشد. زائران ایرانی معمواًل از نجف تا 
کربال را پیاده می روند، اما برخی از هیئت ها مسیر بغداد 
تا کربال را انتخاب می کنند. البته برای افراد ســالمند و 

هر کسی که به هر دلیل قادر به طی کردن راه به صورت 
پیاده نباشد، خودروهایی در بین راه توسط ارتش در نظر 
گرفته شــده تا بقیه مسیر را با ماشین بروند. نکته جالب 
این است که در تمام طول مسیر پیاده روی، از خروجی 
نجف تا ورودی کربال تیرهای چراغ برقی وجود دارند که 
از 1 تا 1460شماره گذاری شده اند. هر کدام از این تیرها 
با هم دقیقًا 50 متر فاصله دارند و به نوعی خط و نشــان 
هستند که چقدر از مسیر طی شده و چقدر باقی است. 

چهامکاناتیبرایزائرانفراهمشدهاست؟
خوشــبختانه از ایــن نظر زائــران کمبودی احســاس 
نخواهند کرد. تقریبًا تمام طول مسیر به وسیله چادرها یا 
سازه هایی تقسیم بندی شده است که عراقی ها به آن ها 
موکب می گویند و هیئت های مختلف و حتی بعضًا یک 
خانواده عراقی یا ایرانی مسئولیت آن ها را برعهده دارند. 
برای صبحانه، ناهار و شام هر کدام انتخاب های مختلفی 
در اختیار افراد می گذارند. میوه، شیرینی جات و انواع 
نوشیدنی هم به وفور یافت می شــود. برای استراحت و 
خواب هم امکانات و فضای کافی فراهم شــده و زائران 
مشــکلی از این بابت نخواهند داشــت. ایستگاه های 
امدادی بــرای توزیع دارو و ملزومات پزشــکی هم تمام 
مسیر را پوشش داده است. حتی در طول مسیر اینترنت 
وای فای هم وجود دارد و همین طور ایستگاه هایی برای 

شارژ تلفن همراه.

امنیتمسیرچطوراست؟
گفته می شود داعش قصد حمله به زائران را داشته، اما 
با هوشــیاری نیروهای امنیتی مجال این حمله را پیدا 
نکرده اســت و انباری که اســلحه ها، بمب ها و... در آن 
بوده هم توسط ارتش کشف و منحل شده است. در کل 
می توان گفت مسیر نجف تا کربال و خصوصًا منطقه ای که 
اطراف حرمین است، جزء امن ترین مسیرهای منتهی 
به کربالست و از این بابت خیالتان کاماًل راحت باشد. به 
قول یکی از دوستان، امنیت این سفر با شخص حضرت 

عباس )ع( است.

هرآنچهدربارهسفرپیادهبهکربالمیخواهیدبدانید

راهرفتنرویابرها
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در جست وجوی فردایی سبز
گروه خیریه فردای ســبز از گروه های قدیمی دانشگاه است که کمک های نقدی 
و غیر نقدی را به دســت خانواده های نیازمند می رساند. فردای سبز برنامه هایی را 
به صورت ماهانه و گاهی هفتگی برگزار می کند. از جمله این فعالیت ها پخش ارزاق 
بین خانواده های محروم اســت. عالوه بر این برنامه، ساالنه اردوی جهادی نیز از 

برنامه های این گروه خیریه است که در روستاهای محروم برپاست. اگر می خواهید با فعالیت های این گروه 
بیشتر آشنا شوید، می توانید به وب سایت fardayesabz.sharif.ir مراجعه کنید. به تازگی گزارش تصویری 

فعالیت های گروه هم منتشر شده که در وب سایت موجود است. 

نیمه دوم داغ آذر همراه با گفت وگوهای داغ مهاجر
»در جست وجوی دانشگاه« عنوان برنامه ای است که مدرسه فکری مهاجر در فصل 
پاییز برگزار می کند. گفت وگو ها شامل موضوعات جدال اندیشه هایی که از ساختار 
علم و دین می پرسند، جدال اندیشه هایی که از بحران فلسفی دانشگاه می پرسند، 
جدال اندیشه هایی که از دانشگاه کارآفرین می پرسند و... می شود. مکان برگزاری 

 mohajerschool.ir هم دانشگاه و موسسه حکمت و فلسفه است. اگر اطالعات بیشتری می خواهید به سایت 
مراجعه کنید. اکثر این کارگاه ها در نیمه دوم آذر برگزار می شوند و شاید تا قبل از امتحانات پایان ترم برحسب 

عالقه مندی خود بتوانید در آن  ها شرکت کنید. 

نامه واردهشماره 672  سه شنبه 10 آذر 1394بــــــــخش  خـــــــبری

قیمه، قمه، قیام 
ایام اربعین شــهادت امام حسین )ع( در چند 
سال اخیر حال و هوای متفاوتی دارد. محبان 
آن حضرت، از زن و مرد و پیر و جوان، خطرات 
و سختی های فراوانی را به جان خریده و با شور 
و شــوق عجیبی با پــای پیاده به زیــارت کربال 
می شــتابند. گفتن از ارزش سفر زیارتی با پای 
پیاده - که حتی در ادیان دیگر هم نمونه هایی 
برای آن وجود دارد - بحث مجزایی می طلبد. 
اما به طور خالصه می توان گفت تحمل سختی 
مســیر و انتظار رســیدن به مقصــود، دل های 
زائــران را بــرای بهره منــدی بیشــتر از مکان 
مقدسی که به سمتش رهسپارند آماده می کند. 
گذشته از این، در بعضی سفرها تنها »رسیدن« 
به مقصد، هدف نیست و خود »مسیر« چیزهای 
زیادی به سالک می آموزد. پر واضح است که از 
بعد سیاســی هم این راهپیمایی نشان دهنده 
وحدت و قدرت امت شــیعه است. اما این همه 

ماجرا نیست.
گفتــه می شــود در روز اربعین، کربــال میزبان 
حــدود »بیســت میلیــون« زائر از کشــورهای 
مختلف خواهد بود. شنیده ها همچنین حاکی 
از آن اســت که مراســم امســال از بیم عملیات 
تروریســتی داعش تحت تدابیر شدید امنیتی 
برگزار می شود. داعشی که با »چند ده هزار نفر« 
نیرو، در حال حاضر حدود یک سوم خاک عراق 
و نیمی از خاک ســوریه را تحت اشغال دارد و به 
قتل و غارت مشغول است. حاال خیل عظیمی 
از زائرین قرار است با پای پیاده از مجاورت این 
دشمنی که به خونشان تشــنه است، به سمت 
حرم امامی بروند که خود به دست چنین افرادی 

کشته شد! 
شــما را نمی دانــم، امــا پیــاده روی اربعیــن و 
حواشــی آن در ذهن من پرسش هایی به وجود 
می آورد: به راســتی ما شــیعیان »هدف« قیام 
حضرت اباعبدالله )ع( را درک کرده ایم یا صرفًا 
به ســوگواری بر مصیبت ایشــان و برپاداشتن 
»مراسم« دلخوشیم؟ آیا ســتیز با ظلم و نجات 
دین از خطر انحراف جزء اهداف ایشان نبود؟ 
مدعیان فدایی امام حسین )ع( که با قمه زدن 
و جاری کردن »خون خود«، پیام آمادگی برای 
شــهادت در راه آن حضرت مي دهنــد، چرا راه 
خود را چنــد کیلومتر کــج نمی کنند و بر ســر 
»دشــمنان« تیغ نمی کشــند؟ آیا از میان این 
بیســت میلیون زائری که خطر کرده و پا در این 
مســیر گذاشــته اند، یک میلیون نفر داوطلب 
شجاع پیدا نمی شــوند تا شر وحشیان داعشی 

را برای همیشه از جامعه اسالمی دور کنند؟ 
این روزها ســخنان عتاب آلــود امیرالمؤمنین 
خطاب به کوفیان در سرم می چرخد: »لشکریان 
شــام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتی 
یک نفر آنان زخمی بردارد و یا قطره خونی از او 
ریخته شود. اگر برای این حادثه تلخ، مسلمانی 
از روی تأسف بمیرد، مالمت نخواهد شد و از نظر 

من سزاوار است!«

»بــا کاروان نیــزه،  شــعر گزارش ره  ا ســوگو
عاشــورایی« عنــوان برنامــه ای بود که 
توســط کانون شــعر و ادب دانشجویان 
دانشگاه صنعتی شریف یکشنبه 8 آذر 
94 از ساعت 16 به مناسبت فرارسیدن 
ایام اربعین حســینی، در ســالن آمفی 
تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد. استاد 
علی موسوی گرمارودی و حسین جنتی 
مهمانان این برنامه بودند. بعد از تالوت 
قران و پخش سرود ملی، کلیپی درمورد 
راهپیمایی اربعین و زیارت کربال پخش 
شــد. در ادامه هرمزی، مسئول کانون 
درمــورد  توضیحاتــی  ادب  و  شــعر 
فعالیت های این کانون ارائه کرد. انتشار 
نشریه های کانون به صورت دوهفته نامه 
و نشریه ادبی بامداد، برگزاری جلسات 
شعرخوانی دوشنبه ها در کنار برگزاری 
جلسات حلقه رندان با محوریت مثنوی 
معنوی، جلســات چهارشــنبه ها برای 
بررســی شــعر نو و برگزاری برنامه های 
دانشگاهی که شروعش با برنامه کاروان 
نیزه اســت، مــواردی بود کــه هرمزی 
درمــورد آن هــا توضیحاتی ارائــه کرد. 
سپس از استاد گرمارودی دعوت شد تا 

به سخنرانی بپردازد. 
گرمــارودی، از مشــهورترین شــاعران 
نوگرا و ســنت گرای دهه 50 است که به 
دلیل وجوه آیینی آثارش، توانست پس 
از انقالب به یکی از بنیان گذاران شــعر 
انقالب بدل شــود. ایشان صحبت های 
خود را با اشــاره به شــعری که توســط 
مجری خوانده شده بود، این گونه آغاز 
کرد: در مورد شــعری که خوانده شــد، 
الزم می بینــم که بــاز هم تذکــر بدهم. 
من نامه ای بــه وزارت آموزش و پرورش 
نوشــتم بعد از اینکه شــعر من در کتب 
درســی چاپ شــده بود. گفتم که این 
شــعر مــن محرف چاپ شــده اســت. 
بنده به عنوان یک شــاعر موحد، هرگز 
نمی گویم که »پیــش از تو هیچ خدایی 
را نمی شــناختم«. شــعر این است که 
»پیش از تو هیچ امیری را نمی شناختم« 
و مصرع های بعدی هم در تأیید همین 

مضمون است.
ایشــان تاکیــد کرد: من شــعر حضرت 
زینب را که خیلی مشهور شده، در مبارزه 
با همین غلوی که شــعرای مــا درمورد 
ائمه انجام می دهند، نوشــتم و ســه بار 
می گویــم، به هیچ وجه، بــه هیچ وجه، 
به هیچ وجه اشــعار غلوآمیز مورد تأیید 
ائمه نیســت و آن ها آمدند که ما توحید 

را قبول و عمل کنیم و این غلوها به هیچ 
وجه درست نیست. البته در تجدید چاپ 
تصحیح کردند، اما ای کاش با خود من 
مشورت می کردند و بعد می گذاشتند؛ 
چراکه اصاًل آن شــعر طوالنی مناســب 
دانش آمــوزان نبــود و بخش هایی اش 
کافی بود. من از همگان تقاضا می کنم 
که هرکس آن شــعر را بدان گونه گفت، 
بگویند که مورد رضایت شاعرش نیست و 
من یک عمر با این دست مطالب غلو آمیز 

مبارزه کرده ام.

بعــد از این مقدمه گرمــارودی، مجری 
برنامه از حســین جنتی، شــاعر جوان 
آیینی کشــور هم دعوت کرد و او به روی 
ســن آمد. گرمارودی که از دانشجویان 
درخواست کرد تا به جلوی سالن بیایند 
گفت: در کتاب اسرارالتوحید آمده است 
که یک روز ابوسعید ابولخیر بر منبر رفت 
و جمعیــت زیــادی می آمــد و چون جا 
نبود، معرف قبل از سخنرانی ابوالخیر 
گفت خــدای رحمت کند کســی را که 
یک قدم به جلو آید. ابوســعید ابوالخیر 
بر باالی منبــر رفت و گفت امــروز آنچه 
من می خواستم تمام بگویم، این معرف 
گفت، خدای رحمت کند هرکسی را که 
یک قدم در زندگــی اش به پیش رود و از 

منبر پایین آمد و رفت. 
در ادامــه، تعــدادی از دانشــجویان به 

شعرخوانی پرداختند. 
یکــی  شــعر  مــورد  در  گرمــارودی 
از دانشــجویان گفــت: بعضی هــا در 
شعرهایشان بین دلبر و دلداده، تفاوت 
قائل می شوند، اما در فارسی عماًل یکی 
هستند و دلداده و دلبر صفات معشوق 

هستند.
گرمارودی درمورد اهمیت ذهن خالق 
در شعرسراییدن گفت: در روستاها این 
حســن وجود دارد که کودکان از بچگی 

به خاطــر کار و زحمت، مرد بار می آیند. 
داســتانی اســت که بهمنیــار نامی از 
کودکان یک روســتا، بــرای گون چینی 
رفته بود و غروب شد و بهمنیار برنگشت. 
تمام ده بسیج شــدند که پیدایش کنند 
و باالخــره در حالی پیدایــش کردند که 
یک گون خیلی بزرگ را از ریشه اش روی 
دوش انداختــه و به زحمت می کشــید 
می آورد. بــه او گفتند چــرا این قدر دیر 
آمدی، گفت می بینید که داشــتم این 
گون را می کندم. گفتند که چرا این قدر 

دیر کردی، گفت بــرای اینکه تمام کره 
زمین چســبیده بود به ایــن گون و من 
باید با تمام کــره زمین مقابله می کردم. 
این ذهن باز، بسیار جالب است و شاعر 
باید از باز بودن ذهن در نوشــتن اشعار 

خود بهره بجوید.
حسین جنتی نیز نکاتی در مورد اشعار 
خوانده شده توســط دانشجویان بیان 
کرد و گفت: باید دقت کرد که ساخت و 
بافت جمله در شعر فارسی اگر هم به هم 
خورده اســت، با قصــد و دقت خاصی 
به هم خورده باشــد. باید تمرینی شود 
که موقع ســرایش، بخش هایی از معنا 
نگه داشــته نشــود و بعد فکر نکنیم که 
همه را منتقل کنیم. مــن انتقال معنا را 
با بولوتوث مقایســه می کنــم. از طریق 
امواج، محتوا ارسال می شود. شعر هم 
همین کار را می کند، حــرف می زنیم، 
صــدا به گوش شــما می رســد و تصویر 
ایجاد می شــود و باید دقــت کنیم این 
انتقال معنا دقیق و کامل صورت گیرد. 
کلمــات را باید شــناخت. کلمــات بار 
معنایی دارند و برای اســتفاده کردن از 

آن ها باید دلیل داشته باشیم.
در بخــش بعــدی، مجــری از اســتاد 
گرمــارودی درخواســت کــرد کــه به 
خواندن برخی از شعرهای خود بپردازد 

و گرمــارودی بــه خوانــدن قطعــه ای 
درمــورد مهربانــی پرداخت. ســپس 
گرمــارودی بــه خواندن شــعر ســپید 
عاشــورایی پرداخــت. وی تاکید کرد: 
یکــی از زیباتریــن شــعرهای تــا ابد، 
ترکیب بند محتشــم کاشــانی اســت 
و این ایــراد بــر آن وارد اســت که وجه 
حماســی کربــال در آن کمتــر اســت.  
آن هایی که تعبیرات زننده ای در مورد 
ائمه به خصوص حضــرت زینب به کار 
می برنــد، ظلمــی کمتــر از ظلم کربال 
نمی کنند. چرا کســانی که حماســه و 
اقتــدار و ظلم ســتیزی در رفتار و کالم 
آن ها مــوج می زنــد، باید توســط یک 
شــاعر با تعابیر زشــتی در مورد تحمل 

ستم معرفی شوند؟ 
در ادامــه برنامــه، حســین جنتی هم 
به خواندن چنــد قطعه از اشــعار خود 
پرداخــت. دکــور طراحی شــده برای 
سالن، پخش ویژه نامه، نظم و مدیریت 
مناســب برنامــه در کنــار اســتقبال 
مناســب دانشــجویان، از جمله نکات 
قابل اشــاره ای اســت که این سوگواره 
عاشــورایی را به برنامــه ای وزین و قابل 

احترام تبدیل کرده بود. 

شعرگرمارودیدرمدح
حضرتزینب)س(

روشنی صبح بدون شبی 
حیدر کّراری اگر زینبی
وام گذار لب تو راستی 

گفتی و چون شعله به پا خاستی 
بانگ رسای تو ستم سوز شد 

کشته مظلوم تو، پیروز شد 
خواست که غم دست تو بندد ولی

 غـم کــه بُــود در بــر ُدخـت علی؟ 
قــامــت تــو قـامت غم را شکست 
ُدخـت علــی را نتوان دست بست

 ای دل دریا، دل دریای تو 
عرش خدا منزل و مأوای تو 

جسم تو از عشق مگر ساختند 
کاین همه جان در ره تو باختند 

آنچه تو کردی به صف کربال 
کرده  مخلوق بود یا خدا؟ 

آن همه غم، آن همه استادگی 
آن همه ُستواری و آزادگی 

آن همه خون دیدن و چون گل شدن 
دشت خزان دیدن و بلبل شدن

دیدن خورشید، ذبیح از قفا 
باز ستادن چو فلک روی پا 

جان تو گلخانه عشق خداست 
جای چنان چون تو زنی کربالست

شاعرانودانشجویان،ازآمفیتئاترمرکزیباکارواناربعینهمراهشدند

اربعینبهنظم
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النینوچیســتوچهنقشــیدردنیایمادارد؟اصاًلالنینوچرابهوجودمیآید؟آیاالنینورخدادیتازهدرآبوهوایکرهزمیناست؟ علمی
چرادانشــمندانقادربهپیشبینیدقیقاثراتآننیستند؟دانشــمندانعلومجویبرایپیشبینیالنینوامسالبادشواریجدیدیامیر ناظم

روبهروشــدندوآنتفاوتالنینویجاریبارخدادهایمشابهدهههایگذشتهاست.

النینوچیست؟
ال نینیو یکی از پیچیده ترین و رازآمیزترین 
پدیده های جهان اســت. تشــدید آن هر 
بار میلیون هــا نفــر را در سراســر جهان 
بی خانمــان می کند، با ایــن وجود هنوز 
حتی پیش بینی رفتار شش ماه آینده آن 
هم دشوار است. این پدیده با افزایش غیر 
معمول درجه حرارت ســطحی آب های 
اقیانوس آرام در منطقه استوا در پاسخ به 
کاهش وزش بادهای اقیانوسی )بادهایی 
که ناخدایان قرن ها برای عبــور از دریا بر 
آن ها تکیــه می کردند( شــکل می گیرد 
و از ســازوکارهای طبیعت بــرای متعادل 
کردن دما روی کره زمین اســت. همانند 
هنگامی که برف های انباشته روی دامنه  
کوه به صــورت بهمــن به ســمت پایین 
ســرازیر می شــوند، ال نینو نیــز گرمای 
انباشــته در ناحیه اســتوایی را از طریق 
طوفان های زمستانی به سمت قطب ها 

منتقل می کند.

ازچهزماناینپدیدهدرزمین
مشاهدهشد؟

نشــانه ای از وقوع این پدیده در پنج هزار 
ســال پیش وجود نــدارد. ایــن پدیده به 
تدریج از پنج هزار تا چهار هزار سال پیش 
آغاز شــده و تا چهل ســال پیــش، یعنی 
قبل از دهه هفتاد میالدی بســامد وقوع 
آن تقریبًا هر یازده سال یک بار بود. از آن 
زمان به بعد ال نینو سال به سال خودش 

را بیشــتر به اقلیم جهان تحمیل کرده و بسامد آن از هر 
یازده سال به هر هفت سال و بعد به هر چهار سال و تقریبًا 
حاال به هر دو سال یک بار رســیده است. گفته می شود 

 ماهیگیرانی که در ســواحل پرو مشغول 
به صید ماهی بودند، از نخستین افرادی 
بودند کــه متوجه تغییرات شــرایط آب و 
هوایی اقیانوس آرام می شــدند. ال نینو 
لغتی اسپانیولی و به مفهوم پسر بچه و با 
تعمیم معنا، کودک مســیح است. علت 
این نام گذاری به دلیل اعتقادات قلبی و 
مذهبی سکنه ساحل نشین کشور های 
اکوادور و پرو است. چون این پدیده، یعنی 
گرم شدن آب های اقیانوس آرام جنوبی، 
 اغلــب هم زمــان با میــالد مســیح )ع(

 و در ابتدای سال میالدی اتفاق می افتد، 
ماهیگیران منطقه آن را ال نینو نامیدند. 
شرح حال مهاجران اسپانیایی ساکن پرو 
در قرن 16 میــالدی و تأثیرات طوفان ها 

و ســیل های غیرمعمــول و مخرب بــر زندگــی آن ها از 
قدیمی ترین اسناد دست نوشته بشــری درباره ال نینو 
است. به عالوه اکتشافات زمین شناسی و قطر حلقه های 

تنــه درختــان همگی نشــان می دهند 
کــه ال نینــو سال هاســت که در کــره ما 

قدرت نمایی می کند. 

اثراتالنینوچیست؟
پدیده ال نینو منجر به گسترش خشکی 
و کاهش طوفان در اســترالیا، اندونزی، 
برزیل، هند و آفریقا می شود. بر خالف آن 
آرژانتین، جنوب چین و ژاپن طوفان های 
گســترده را تجربه می کنند که منجر به 
ســیل و بارش های شــدید باران در این 
مناطــق می شــود. همچنیــن کاهش 
طوفان های استوایی در خلیج مکزیک 
و غــرب اقیانــوس اطلس و گســترش 
طوفان هــای اســتوایی در مناطقــی از 
اقیانوس آرام از اثرات این پدیده اســت. 
برای مثال، در مرداد و شــهریور امسال 
تنها یک طوفان در منطقه خلیج مکزیک 
به ثبت رســید، درحالی کــه در ژاپن در 
همین مدت ســیل و طوفان هزاران نفر 
را آواره کرد. همچنین برای پاییز امسال 
وقوع طوفان های گسترده در مناطقی 
از خاورمیانه و آسیای مرکزی پیش بینی 

شده بود.

بیشنینویپیشبینیناپذیر
گرچه ال نینو رخداد جدیدی در طبیعت 
نیســت، اما تغییری اساسی در رفتار این 
پدیده از اوایل دهه 70 میالدی مشاهده 
شده اســت که نگرانی های بســیاری را 
ایجاد کرده اســت. ایــن تغییرات شــامل به وجود آمدن 
ال نینو های بسیار قدرتمند و افزایش تعداد رخدادهای 
ال نینو در مقایســه با نمونه های 50 سال گذشته است. 
تا جایــی که کیم اســتنلی رابینســون، 
نویســنده اقلیم شناس پیشــنهاد کرده 
 که به جــای ال نینو عبــارت »بیش نینو« 
)Hyper-Niño( به کار گرفته شود که معادل 
دقیق تری بــرای بیش فعالــی ال نینو در 
چهار دهه اخیر است. ال نینوی قدرتمند 
امســال و وجود حجم عظیمی از آب های 
گرم اقیانوسی در منطقه آمریکای شمالی،  
پیش بینی این پدیده را دشوار کرده است. 
چرا که تعامل غیر خطی این پدیده ها دیگر 
اجازه پیش بینی رخدادهای آینده با توجه 
به داده های گذشته را امکان پذیر نمی کند. 
با این وجــود، تمامی مدل های موجود بر 
تداوم ال نینوی قدرتمند در نیم کره شمالی 

در زمستان امسال حکایت دارند.

El Niñoیاپسربچهزادهکیست؟

علمـــــــــــــــــــــــــی شماره 672  سه شنبه 10 آذر 1394دریچه

ساعت زیستی بدن کوک است 
 در بیشتر ارگانیســم های زنده، مکانیسم های 
بیو شیمیایی، ســوخت و ســاز بدن و الگو های 
خواب را با شــب و روز هماهنــگ می کند. این 
ساعت های شبانه روزی باید بسیار قوی و سالم 
باشند تا بتوانند 24 ساعته تحت نوسانات دمایی 
و نوری کار کنند. این ســاعت ها همچنین باید 
برای انطباق با شــرایط مختلف در فصول سال 
مثل تغییر شــرایط نور، تغییرپذیر نیز باشــند. 
اما چگونــه  این دو ویژگی که در ظاهر با یکدیگر 
تضاد دارند، هم زمان در یک سیســتم گنجانده 
شده است؟ پژوهشگران دانشگاه توکیوی ژاپن 
پیشــنهاد کرده اند کــه همان مکانیســم هایی 
که باعث می شوند این ســاعت ها قوی بمانند، 
هم زمان موجــب ویژگی تغییرپذیــری آنان نیز 

می شوند.
پژوهشــگران ایــن دانشــگاه دو مــدل را که با 
یکدیگر تعــداد زیادی ســاعت های بیولوژیک 
اینچنینی تشــکیل می دهند، تحلیل کردند. 
در این مدل ها، تغییرهای چرخه ای در عوامل 
خارجی مانند دما و میزان نور می توانســت در 
عملکرد این ســاعت ها تغییر ایجــاد کند. این 
پژوهشــگران با در نظــر گرفتن دما بــه عنوان 
عاملی کلیدی در فعالیت های بیوشــیمیایی، 
پس از حل معادله های غیرخطی به این نتیجه 
رسیدند که قوی ترین ساعت های بیولوژیکی، 
منعطف ترین آن ها نیز هســتند که با تغییر دما 

سریعًا دوره های خود را مطابقت می دهند.

گمانه زنی بر منشأ تغییر انسان
برای اولین بار، محققان دی ان ای های قدیمی به 
دست آمده از انسان  ها در سه دوره زمانی انقالب 
کشاورزی، بعد و قبل آن را تجزیه و تحلیل کردند و 
بدین ترتیب موفق شدند تغییرات ژنتیکی آن ها 
را بر اســاس تغییرات اجتماعی در یک نقشــه 
نمایش دهند. این آزمایش پژوهشگران را قادر 
ساخت تا بتوانند اثر انتخاب طبیعی و همچنین 
عواملی را که مستقیمًا باعث تغییراتی خاص در 
محیط زندگی انسان ها می شود، با تابعیت زمان 

مشاهده کنند. 
آن ها با اســتفاده کردن از فناوری های جدید، 
توانســتند دی ان ای را از انســان های قدیمی 
اســتخراج کرده و یــک پایــگاه داده از ژنتیک 
230 انسان که بین 2300 تا 8500 سال پیش 
زندگی می کردند، تشــکیل دهند. با بررســی 
محتویات ژن، پژوهشگران توانستند در تبدیل 
انســان های شکارچی به انســان های کشاورز 

12 نقطه را در ژنوم آن  انسان ها، تعیین کنند. 
این نقاط بیشتر نزدیک نقاطی واقع شده  بودند 
که مربوط به ژن های رنگ پوســت، چشم، قد و 
توانایی انسان در هضم کردن الکتوز )قند شیر( 
بود. بر این اساس دانشــمندان نتیجه گرفتند 
که منشــأ تغییــرات ژنتیکی در رنگ پوســت و 
رنگ چشم در تغییر انسان  شکارچی به انسان 

کشاورز  ریشه دارد.

ساعت خواب خود را به هم نزنید
تغییردادن ســاعت  خواب مثاًل بیدارشــدن در صبح  خیلی زود در طــول هفته برای 
انجام کار ها، می تواند باعث بیماری های قلبی و دیابت شود. حتی تغییر کوچکی در 
ساعات خواب می تواند باعث مشکل شــود. مطالعات قبلی روی کارگرانی که در دو 
شیفت کار می کردند، نشان می داد که تغییر ساعت خواب برای سالمتی مضر است؛ 

اما تحقیقات جدید نشــان می دهد که حتی تغییر کوچکی در میزان خواب می تواند باعث بیماری شود. در این 
تحقیق، 447 مرد و زن با پر کردن نظر سنجی و استفاده از ابزاری که خواب آن ها را بررسی می کرد، مورد مطالعه 
قرار گرفتند و مشخص شد تغییر بسیار کم در ساعت خواب نیز باعث بدخلقی و به وجود آمدن مشکالتی می شود.

لوسی، فسیل دوست داشتنی
سه شــنبه گذشــته چهل ویکمین ســالگرد کشف »لوســی« اســت، همان فسیلی 
که بیشــترین دانســته های فعلی ما از تکامل انســان  مرهون یافتن اوست. به همین 
مناســبت 24 نوامبر گوگل لوگوی خود را به این واقعه اختصاص داد. در سال 1974، 
دانشمندان بقایای این گونه را در کشور اتیوپی پیدا کردند. با بررسی ساختار استخوان 

لوسی، پژوهشــگران به نحوه تکامل راه رفتن انســان روی دو پای خودش پی بردند. همچنین با بررسی ساختار 
استخوان جمجه او به این نتیجه رسیدند که مغز او بزرگ تر از گونه های قبلی بوده است. علت نام گذاری لوسی هم 
به این خاطر بوده که حین شادی برای کشف او، ترانه »لوســی همراه الماس در آسمان« مکررًا در حال پخش بود.

وزیر نیرو اخیرًا در نامه ای به زیرمجموعه ها و معاونینش درباره وقوع ال نینو 
هشدار داد و عنوان کرد: طبق گزارش های واصله، در فصول پاییز و زمستان 
پیش  رو به  دلیل بروز ال نینوی قوی، احتمال وقوع زمســتان بســیار ســرد 
و بارش های زیــاد در ایران وجود دارد. در این صــورت، احتمال روی آوری 
به گرمایش توســط برق، افزایش خواهد یافت. لذا ضروری  است تدابیری 
فوق العاده مدنظر قرار گیرد. طرح این هشدار از سوی چیت چیان مباحث و 
حواشی فراوانی را در رسانه ها ایجاد کرد. برخی دستگاه ها مانند هواشناسی 
نظــر وزیر نیــرو را رد کردند و برخی نیز هشــدارهای وی را جــدی گرفتند. 
همچنین در مواردی به ویژه در بارش های هفته های اخیر در مناطق مختلف 
کشور که با وقوع سیل و طغیان رودخانه ها همراه بود، عنوان شد ال نینو به 

وقوع پیوسته است.
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اسکوپوس: امیرکبیر از پرکارترین دانشگاه ها
دانشگاهامیرکبیر: پایگاه اسکوپوس که دربردارنده داده های استنادی بیش از 22 
هزار نشریه علمی از سراسر دنیا است، پرکارترین و برترین های تولید علم کشور در آبان 
ماه سال جاری را استخراج و گزارش کرده است. براساس اطالعات پایگاه اسکوپوس، 
در آبان ماه سال جاری دانشگاه تهران با انتشار 150عنوان مقاله، علوم پزشکی تهران 

با 102عنوان مقاله و صنعتی امیرکبیر با 81 مقاله پرکارترین دانشگاه های ایران بودند. کل مدارک علمی منتشر 
شــده ایرانیان در این ماه 1 هزار و 455 عنوان بوده است و تعداد استنادات دریافتی مدارک علمی ایران 117 

استناد بوده است که متوسط استناد به هر سند این مقاالت حدود 8 صدم )0/08( است.

امضای تفاهم همکاری با دو دانشگاه کشور ایتالیا
دانشگاهتبریز: دانشگاه تبریز و دانشگاه های باسیلیکاتا و آلدو موروی کشور ایتالیا در 
راستای گسترش همکاری های بین المللی تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی 
مشترک امضا کردند. این تفاهم نامه ها درراستای همکاری های آموزشی، تحقیقاتی 
و فناوری در 14 ماده به امضای طرفین رسید. می توان تبادل اعضای هیئت علمی، 

محققان و متخصصان برای تحقیق، تدریس و تبادل نظر علمی، ارائه تسهیالت برای شرکت استادان و محققان 
طرفین در گردهمایی ها، همایش ها و هم اندیشــی های علمی، گذراندن دوره های فرصت مطالعاتی، برگزاری 
نمایشگاه های علمی، تحقیقاتی و فناوری و پروژه های تحقیقاتی را از جمله مفاد این تفاهم نامه همکاری عنوان کرد. 

روی خط خارج

ماساچوست،بوستون:  برای من  کمی آن سوتر
مشــخص شــده کــه بســیاری از حسین رجبی

اطرافیانم را »بهترین دوســت خودم« خطاب کرده ام. 
به مادر و خواهرم بهترین دوستم گفته ام. به هفت نفر از 
دوستان مدرسه ام که با هم سفر رفتیم، گفته ام بهترین 
دوستانم و موضوع اصلی این است که وقتی هرکدام از 
این افراد را بهترین دوســت خودم خوانــده ام، از روی 

دورویی نبوده است.
البته افرادی هســتند که از دیگران بیشتر به من آگاه 
هستند. ســه نفر از بهترین دوستانم هستند که وقتی 
اتفاقی برایم بیفتد، اول به آن ها رجوع می کنم و به یکی 
دیگر از بهترین دوستانم که درکی فراتر از سنش دارد، 
برای مشاوره دوســتانه مراجعه می کنم. دو نفر دیگر از 
بهترین دوســتانم هستند که وقتی از شــرایط جامعه 
حالم به هم می خورد، با آن ها درد دل می کنم و بهترین 
دوســت دیگرم که وقتی دچار فشــار روحی می شوم، 
به حرف هایم گــوش می دهد و مــرا درک می کند. دو 
نفر دیگر هم از بهترین دوســتانم کــه در ناراحتی ها و 

مشکل ها، با من گریه می کنند و همراه من هستند.
همچنــان بر این عقیده هســتم که یک نفــر می تواند 
بیش از یک بهترین دوســت داشــته باشد. من خیلی 
از این هــا را دارم. آن قدر زیاد کــه برخی با من وارد این 
بحث می شــوند که کلمــه »بهترین« یعنــی فقط یک 
نفر. شــما به دارنده مدال نقره المپیــک، نمی گویید 
بهترین ورزشکار، بهترین ورزشکار مدال طال را بر گردن 
می آویزد. من هم اینجا به شــما می گویم که دوستی، 
نمایش دوساالنه بهترین ورزشکاران جهان نیست که 
ورزش می کنند. دوستی بســیار دقیق تر و ظریف تر از 

این چیزهاست.
من خوش شانس هســتم که با بهترین افراد زندگی ام 
احاطه شــده ام. اما همواره این طور نبوده اســت. در 
راهنمایی فقط یک بهترین دوســت داشــتم که هنوز 
هم یکی از بهترین دوستانم است و من آن طور ترجیح 
می دادم. چرا باید دوســتان دیگری می داشتم وقتی 

یک بهترین دوست داشتم؟
دلیــل اول این اســت که مــن در دســته بدترین ها در 
راهنمایی قرار می گرفتم. یکی از آن بچه های پرمدعایی 
بودم که فکر می کرد اولین نفری بوده که موسیقی پاپ 
پانک را قبل از همه دوست داشته و با هر بار اسم آوردن 
از جاســتین بیبر، خود را بی تفاوت نشان می داد. فکر 
می کردم از بقیه باهوش ترم و دوســت داشــتم هرچه 
زودتر به کالج کلمبیا بروم تا به همه ثابت کنم که چقدر 

از آن ها بهترم.
واضح اســت که این روش جواب نداد. وقتی 20 ساله 
بودم، بــه چهارمین کالج بوســتون راه یافتم. خودم را 
کمــی باختم، تا جایی که مدرســه راهنمایی ام اگر مرا 
در آن شرایط می دید، شاید مسخره ام می کرد. اما این 
برای من درست تر بود. جایی در مسیر زندگی ام فهمیدم 
که هیچ کســی قادر نیست به شما همه آن چیزی را که 

احتیاج دارید بدهد.
البته دوران مشــکلی را گذراندم تا به این درک برسم و 
اتفاقاتی را که برایم افتاد و به سالمت تمام شد، مدیون 
دوستانم در دانشگاه هســتم. طی آن سال ها بهترین 
دوستانم بودند که بهترین شــنوندگان حرف های من 
بودند. بهترین دوســتانم بودند که در بدترین شــرایط 
بیماری ام، در کنار من بودند. بهترین دوســتانم بودند 
که با من از مشکالت مشابهی که هر دو درگیرش بودیم 
صحبت می کردند. هیچ فردی نمی توانست همه این 
چیزها را با هم به من بدهد. با این حال من از این عبارت 
به این راحتی ها استفاده نمی کنم. چیزی فراتر از یک 
مکالمه عادی نیاز است تا من کسی را بهترین دوستم 
خطاب کنم. اما وقتی به شما می گویم بهترین دوستم، 
واقعًا منظورم همین است، در کنار 13 نفری که بهترین 

دوستان من هستند! 

دوستخوبکیست؟

کمیک برگزیده
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 سیستم انتخاب دانشجو 
در آمریکا 

 می دانی بعد از اینکه جناب 
گاگارین و دوســتان روسش 
زودتــر از آمریکایی ها از جو 
خارج شدند و قصد کردند به 
ماه برســند، آمریکایی ها در 
مقابلش چه کردند؟ آن ها سیستم آموزشی شان 
را تغییر دادنــد. صحت این مســئله را نمی دانم 
ولی به قطع فهمیدم که به شدت به این موضوع 
اهمیــت می دهند. شــما فــرض کنیــد جوان 
هجده ســاله  آمریکایی هستید و بین این مسئله 
مانده اید که دانشــگاه بروید یا نروید. یکسری از 
افراد یک سال تحصیلشان را به تعویق می اندازند 
و شــروع می کنند به ســفرکردن دور اروپا و دیگر 
کشور هایی که برایشــان جالب است، بعضی ها 
کار می کنند و تجربه کســب می کنند و دیگران 
هم قاعدتًا وارد دانشــگاه می شــوند. آن ها اول 
 SAT به جای عربی خواندن،  امتحان هایی مثل
می دهند و ســعی می کنند نمره  خوبی کســب 
کنند. در این سیستم، بیشترین نمره مهم است 
و مهم نیســت که اولین دفعه یا دهمین دفعه فرد 
باشد. عالوه بر این هر دانشگاه هم یکسری معیار 
مخصوص برای پذیرش دانشجو دارد.  مثل اینکه 
فرد چند توصیه نامه از مدیر یا اســتادان دارد، یا 
چه افتخاراتی را در دبیرستان کسب کرده  است 
یا مثال در اســتنفورد از دانشــجوهای متقاضی 
می خواهند که به سواالتی مثل »چه روزنامه ای 
می خوانی؟« یا »دوســت داشتی با چه شخص 
معروفی همنشــین بشــوی؟« جــواب بدهند. 
دانشگاه های آمریکا مجانی نیستند، ولی خیلی 
از دانشــجویان در آمریکا کامال مجانی تحصیل 
می کنند. حالت خشک روزانه یا غیر روزانه ما آنجا 
وجود نــدارد. تعداد زیادی از دانشــگاه ها درآمد 
خانواده  دانشــجو را در نظر می گیرند و نسبت به 
آن قیمت تحصیل فرد را مشخص می کنند. یک 
حالِت »اگر شما پولش را دارید باید بدهید، ولی 
نه آن قدر که کمر شما بشکند«.  هاروارد و ام آی تی 
هر دو ادعا می کنند که اگر دانشــجویی پذیرفته 
شود و درآمد ساالنه خانواده اش از مقداری کمتر 
باشد، می تواند کاماًل مجانی تحصیل کند و تمام 

هزینه های الزم را دانشگاه برعهده می گیرد. 
 از طرفی تمام دانشگاه هایی که رفتم می گفتند 
که مــا تقریبــًا 20درصــد متقاضی هــا را قبول 
می کنیــم. هــاروارد کــه سخت ترینشــان بود، 
می گفت فقط پنج درصد. ولی از چندهزار نفر؟ 
از چهل هزار نفر. برای ملموس شدن این مسئله 
شما یک حساب سرانگشتی کنید که چند درصد 
متقاضی هــای کنکور وارد شــریف می شــوند. 
خیلی خیلــی کمتر. دلیل کم بــودن این تعداد 
متقاضی به خاطر کثرت تعداد دانشــگاه های 
خیلی خوب است. شــخص ایکس اگر هاروارد 
قبول نشود، می تواند برود ییل، اگر آنجا نتوانست 
می تواند برود پرینســتون و همین طــور تا آخر.
حداقل مطمئن اســت که می تواند جایی برود 

و کماکان با کیفیتی بسیار خوب تحصیل کند. 

شروین حکیمی



حذف جک هدفون از آیفون 7
معلوم نیست چرا اپل این قدر اصرار دارد که ضخامت گوشی هایش را کمتر و کمتر کند. در 
 جدیدترین تصمیم این شرکت به منظور کاهش ضخامت آیفون بعدی یا همان آیفون 7،
 جک 3/5 میلی متری هدفون حذف خواهد شــد. اپل با این کار ضخامت پرچمدار 
بعدی خود را به میزان یک میلی متر کاهش خواهد داد. امسال اپل مجبور شد به دلیل 

جایگذاری سنسورهای مربوط به فناوری لمس سه بعدی در نمایشگر آیفون 6، ضخامت بدنه گوشی را نسبت به 
نسل پیشین افزایش دهد. بنابراین با توجه به این موضوع، سوکت جک 3/5 میلی متری صدا تنها عامل عدم کاهش 

ضخامت بدنه این گوشی نیست. با این اوصاف اپل احتمااًل مجبور می شود از ظرفیت باتری گوشی نیز کم کند.

طراحی در هوا
اگر تا االن به کمک تخیلتان با انگشــتانتان در هوا شکلی را می کشیدید، دیگر به 
تخیل نیاز ندارید. قلم سه بعدی لیکس )Lix(  گجتی است که با کمک آن می توان 
بدون نیاز به کاغذ خطوط جامد را مســتقیمًا در فضا ترسیم کرد. فناوری ساده ای 
در نحوه کار این قلم استفاده می شود. یک میله نازک پالستیکی را به دستگاه وارد 

می کنید. این پالستیک ظریف با گرم شدن دســتگاه به حالت ذوب شده در می آید، ولی به محض خروج از 
قلم و در مجاورت هوا بالفاصله خشک می شود. بدین صورت می توان با استفاده از آن خطوط متنوعی را در 

فضا ترسیم کرد که البته الزم است از یک پایه اولیه روی سطح شروع شده باشند. 
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معرفی سایت
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از CES قبال مفصل برایتان گفته ایم.  اف یک
هر ســال کمپانی های بزرگ حوزه سحر بختیاری

فناوری آخرین دســتاوردها و محصوالت خود را در این 
نمایشگاه به جهانیان معرفی می کنند و از این نمایشگاه 
بین المللی به عنوان ویتریــن خود بهره می برند. اولین 
رویداد مهم نمایشگاه CES ســال 2016 در تاریخ 14 
دی مــاه رخ می دهــد که مربــوط به کنفرانس شــرکت 
NVIDIA می شود. فردای آن روز شرکت ال جی برنامه  
خبری خودش را برگزار خواهد کرد. در همان روز شرکت 
هــوآوی هم برنامه  خودش را خواهد داشــت. پس از آن 
شــرکت های پاناســونیک، TCL، کوالــکام، تویوتــا، 
 ،ZTE، Dish and Sling TV، Kia ،ایسوس، سامسونگ
سونی و اینتل کنفرانس های خودشان را برگزار می کنند. 
روز 16ام هم دو شرکت Netflix و GM  کنفرانس خبری 
دارند و 17 دی مــاه هم آخریــن کنفرانس های خبری 
توسط مدیرعامل شرکت سامسونگ و مدیرعامل شرکت 

یوتوب برگزار می شوند.

)NVIDIA(انویدیا
شرکت NVIDIA اعالم کرد که در CES  امسال درباره  
خودروهای بدون راننده صحبت خواهد کرد و به همین 
دلیــل احتمــال دارد محصوالتی در این حــوزه معرفی 
کند. شاید از نســل جدید تراشه های تگرا )Tegra( هم 
در این نمایشــگاه رونمایی شــود که قطعا مــورد توجه 

بازدید کننده ها قرار می گیرد.

)Huawei(هوآوی
شرکت هوآوی گفته که قصد دارد از محصوالت جدیدی 
در این نمایشگاه رونمایی کند. به احتمال زیاد این شرکت 
چینی قصد دارد وسایل پوشیدنی جدیدی معرفی کند. 
این شــرکت که مدتی پیش از تکنولوژی شــارژ ســریع 
خودش رونمایی کرده، شاید اطالعات بیشتری از این 

روش را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

)Sony(سونی
سونی یک کنفرانس خبری بزرگ برگزار خواهد کرد. به 
احتمال زیاد نسل جدید تلویزیون ها، تبلت ها، دوربین ها 
و گجت های پوشیدنی سونی در این نمایشگاه معرفی 
می شوند. شاید شاهد معرفی چند تلفن همراه جدید از 

سوی این شرکت هم باشیم.

Netflixویوتوب
رســانه هایی مانند یوتوب و Netflix توانســته اند نقش 
پررنگــی را در دنیای ســرگرمی ایفا کننــد. به احتمال 
زیاد در کنفرانس خبری این شــرکت درباره  شیوه های 
دسترسی راحت به این شــبکه ها صحبت خواهد شد. 
به نظر می رسد که Netflix هم از برنامه های خودش برای 

سال  آینده رونمایی خواهد کرد.

تلفنهایهمراههوشمند
 در CES ســال 2015 بود که شــرکت ال جی گوشــی
G Flex 2 را معرفــی کرد که یکــی از بزرگ ترین اتفاقات 
آن نمایشگاه بود. ال جی از جمله شرکت هایی است که 
همیشه محصوالت پرچم دار خودش را در این نمایشگاه 

معرفی می کند. البته هنوز اطالعاتی از گوشــی جدید 
ال جی منتشر نشده است و نمی دانیم که G Flex 3 در 
CES  سال 2016 معرفی می شود یا خیر. این احتمال 
هم وجود دارد که شــرکت های ســازنده  موبایل در این 

نمایشگاه محصوالت جدیدی را معرفی کنند.

تبلتها
در CES سال 2015 هم چند تبلت مختلف معرفی شد 
که از بین آن ها می توان به Venue 8 7000 شــرکت دل و 
Yoga Tablet 2 شرکت لنوو اشــاره کرد.انتظار می رود 
که در CES امســال تبلت های بیشــتری معرفی شوند 
که بتوانند کاربران را هیجان زده کنند. البته اگر تبلتی 
هم در این نمایشــگاه معرفی شود، در کنار محصوالتی 
مانند iPad Pro و ســرفیس پرو 4 قرار می گیرند  و شاید 
چندان مورد توجه کاربران قرار نگیرند. شــاید شــرکت 
سامســونگ چند تبلت جدید معرفی کند تا با لیســت 
کاملی از محصوالت مختلف به این نمایشگاه آمده باشد. 
احتمال معرفی تبلت های جدید با سیستم عامل ویندوز 

10 هم وجود دارد.
منبعمطلباصلی:گجتنیوز

درنمایشگاهCES2016قراراستچهمحصوالتیراببینیم؟

تازههاازراهمیرسند
ویدئوسلفی 

ایــن روزها نرم افــزاری که 
توجــه همه را بــه خودش 
جلب کــرده، دابســمش 

)Dubsmash( اســت. کاری کــه دابســمش 
می کند این اســت که یک سری صدای مختلف 
جمــع آوری می کند و بعد شــما با اســتفاده از 
دوربین گوشــی از خودتان فیلــم می گیرید و به 
جای این صداها صحبت می کنید یا در اصل لب 
می زنید و این طوری تصویر شما با آن صدا سینک 
می شود. صداهای بسیار متنوعی را می توانید 
برای ویدئوی خود انتخاب کنید، ازجمله صدای 
فیلم های قدیمی، شخصیت های کاله قرمزی، 
دیالوگ های ماندگار، مصاحبه های پخش نشده 
»در اســتان«، مســابقه ثانیه هــا، گزارش های 
تاریخی فوتبال، تیتــراژ جیمبو )!( و خالصه هر 
چیزی که فکــرش را بکنید. کل صداهایی را که 
در دابسمش استفاده می شــوند، می توانید در 
خود اپلیکیشــن با یک جســت وجوی ساده بر 
حسب »تگ« پیدا کنید. خودتان هم می توانید 
صــدا اضافه کنید. کلیپ های دابســمش همه 
10 ثانیــه ای هســتند. با اینکــه ایــن نرم افزار 
تازه از راه رســیده، اگر جســت وجو کنید، کلی 
ویدئوی ساخته شــده توسط هم وطنان خالق و 

طنزپردازمان را می توانید پیدا کنید و ببینید. 

امتیاز شما، غذای آن ها
ســایتی کــه می خواهیم 
معرفی کنیم یــک ویژگی 
خاص دارد: در آن شما یک 
بازی لغت انجام می دهید 
کــه بــا همــکاری برنامــه 

جهانی غذا و ســازمان ملل متحد به گرســنگان 
کمک می کند. این ســایت عالوه بر بازی لغت، 
شامل آموزش و بازی هایی در زمینه های مختلف 
علمی و ســرگرمی ماننــد جغرافیا )شناســایی 
کشــورها روی نقشه، پرچم کشــورها، پایتخت 
کشورها و مکان های مشهور( ریاضیات، شیمی 
و... نیز هســت. گفته می شود تست هایی که در 
این بازی استفاده می شود، از مجموعه تست های 
واژه های زبان آزمون های بین المللی مثل تافل 
برداشــته شده است. ســایت در ارائه تست های 
خود از مکانیســم جالبی تبعیت می کند. عالوه 
بر سطح بندی تســت ها و ارائه پاسخ صحیح بعد 
از هر سؤال، این امکان برای کاربران فراهم شده 
اســت که ســطح مورد نظر خود را در هر زمان که 
مایل باشند، انتخاب نمایند. در غیر این صورت، 
تست ها از پایین ترین ســطح آغاز و با پاسخ های 
صحیح کاربر، سطوح به صورت اتوماتیک افزایش 
می یابد و در صورت انتخاب گزینه غلط، یک سطح 
کاهش خواهد یافت و همین روند برای هر موضوع 

www.freerice.com  :برقرار است

آی تی نگار

 قصــد داریم از این به بعــد در آی تی نگار گاهــی به جای معرفی یک 
شــخصیت یا یک رویداد تاریخــی، در مورد اتفاقات خبرســازی که 
در حال حاضر رخ می دهند، صحبت کنیــم. رویدادهای مهمی که 
تکنولــوژی و به خصوص کامپیوترهــا نقش بســیار پررنگی در آن ها 
دارند. تازه ترین آن ها هم حادثه غم انگیز پاریس است. گفته می شود 

داعش برای هماهنگی این حمله و ارتباط بین اعضا از پلی استیشن 4 استفاده 
کرده است. کمی پس از آنکه حادثه تروریستی پاریس به وقوع پیوست، وزیر امور 
داخلی بلژیک نسبت به افزایش محبوبیت پلی استیشن 4 در میان تروریست ها 
هشدار داد و اعالم کرد که این وسیله تبدیل به ابزاری برای ارتباط تروریست ها و 
هماهنگ کردن حمله هایشان شده است. وی با بیان اینکه برخی از کاربران در 
تاالرهای گفت وگوی این بازی به دنبال یافتن اعضای داعش و دریافت پیام های 
آن ها هســتند، گفته اســت که دلیل اصلی این انتخاب، این اســت که ردیابی 
این گونه ارتباط ها در پلی استیشن بســیار دشوار است. مکانیزم ارتباطی مورد 
استفاده داعش که می تواند توسط ســایر گروه های تروریستی نیز به کار گرفته 

شود، به این صورت است که اعضای این گروه ها با استفاده از شبکه 
آنالین بــه وجود آمده در این بــازی برای یکدیگر پیام می فرســتند، 
ارتباط صوتی برقرار می کنند و از طریق برخی از بازی های ویژه این 
کنسول با هم مرتبط می شوند. فارغ از بحث گروه های تروریستی، این 
مسئله نمونه ای است که نشان می دهد مهم ترین دغدغه این روزهای 
دنیای تکنولوژی، »امنیت« اســت. سال هاست که برنامه نویسان و متخصصان 
بسیاری به مردم توصیه می کنند که از نرم افزارهای بسیار معروف ارتباط جمعی 
و حتی ویندوز، اندروید و آی اواس اســتفاده نکننــد، چراکه اطالعات خود را به 
سادگی در معرض خطر قرار می دهند. حاال این خطر می تواند از طرف هکرها 
یا گروهک های تروریستی باشد، یا حتی از طرف دولت هایی که گفته می شود 
به اطالعات مردم نفوذ و آن ها را کنترل می کنند. این چندان دور از انتظار نیست 
که اگر زمانی دولت ها بخواهند به عنوان مثال به اطالعات گروه های تروریستی 
دست یابند، چنان که در فیلم The Dark Knight گفته می شود، تصمیم بگیرند 

جنگل را به کل به آتش بکشند.
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پانصدمین شماره ماهنامه »فیلم« هم منتشر 
شــد، آن هم به ســردبیری اصغــر فرهادی. 
فرهــادی در این شــماره از مجلــه از بیش از 
چهل فیلم ســاز خواسته اســت به این سؤال 
پاســخ دهند: »دوست داشتید سازنده  کدام 
فیلم تاریخ ســینمای ایــران بودید؟« و آن ها 
پاسخ هایشان را در قالب یادداشت هایی برای 

خوانندگان نوشته اند.
ماهنامه فیلم حاال در ســی و ســومین ســال 
انتشــارش اســت. این مجله از سال 1361 و 
ابتدا با نام »ســینما در ویدئو« آغاز به کار کرد 
و در ســه دهه اخیر با گروه هــای مختلفی از 
نویســندگان، اما با یک 
کادر سردبیری واحد به 

انتشار خود ادامه داد. 
طرح جلد این ویژه نامه، 
جلــِد  بازسازی شــده 
نســخه بهمن مــاِه ســال 62 اســت، تصویر 
مشــهوری از فیلــم خانه عنکبــوت )1362، 
عزت اللــه  آن  در  کــه  داودنــژاد(  علیرضــا 
انتظامی، جمشــید مشایخی و داود رشیدی 
هم بازی بوده انــد، تصویری که به خوبی 33 

سال حیات این مجله را می نماید.
عبــاس یــاری یکی از ســه گرداننــده اصلی 
این مجلــه می گوید ایده عکس جلد از اصغر 
فرهــادی بوده، ولی همه بعید می دانســتند 
که این کار با توجه به بیماری و ســالخوردگی 
این ســه بازیگر شــدنی باشــد. ایــده ای که 
در نهایــت عملی شــد تا جلد این شــماره از 
 ماهنامــه فیلم هــم مثل محتــوای درونش، 

جذاب باشد.

پانصدمین شماره »فیلم«

شــهر  دیوارهــای  بــر  همیشــه  هرچنــد 
نقاشــی هایی دیده می شده است، گرافیتی 
آن گونه که در بقیه کشورهای دنیا هست 20 
سالی است که به ایران آمده. نقاشی هایی که 
نه بر بوم نقش می بندند تا جاودانه شــوند، نه 
حاضرند محصور به دیوارهای گالری ها شوند 
و نــه در قید اصول خاصی هســتند و در ذات 

خیابانی خود نوعی اعتراض و رهایی دارند.
حــاال برای اولین بار در ایران، نمایشــگاهی 
شــامل آثــار 14 هنرمنــد گرافیتی مشــهور 
ایــران و جهــان در گالــری دنــا برپــا شــده 
اســت. »ضربــات متفــاوت تهــران« عنوان 

ایــن نمایشــگاه اســت 
و از ایــران دو هنرمنــد 
معروف »نفیر« و »آیسی 
اند سوت« در آن شرکت 
کرده اند. به جز آثار این 

دو، بقیه آثار به شــیوه چاپ دستی و سیلک 
اسکرین ارائه می شود. 

»ضربات متفاوت« رویدادی جهانی است که 
تــا امروز در نیویورک، مالزی و کابل نیز برگزار 
شــده و این بار به تهران آمده اســت. موضوع 
جالب هم این اســت که پوستر این نمایشگاه 
را »نفیر« به شــکل دستی کار کرده است و در 
افتتاحیه نمایشگاه 50 بازدیدکننده نخست 
می  توانســتند آن را رایگان در اختیار داشــته 

باشند.
این نمایشــگاه تا 16 آذر هر روز 16 تا 20 در 
گالری دنا به نشانی میدان فردوسی، خیابان 
سپهبد قرنی، بعد از چهارراه طالقانی، کوچه 

سوسن، پالک 4 برقرار است.

ضربات متفاوت تهران

ریــگان  رونالــد   1981 مــارچ   30
رئیس جمهوری آمریکا ترور شد، هرچند 
جان ســالم بــه در بــرد. جــان هینکلی 
جونیــور گفت تحــت تاثیر فیلــم راننده 
تاکســی دســت به ایــن کار زده اســت. 

راننده تاکســی، محصول 1976، از معروف ترین و 
جنجالی ترین فیلم های مارتین اسکورسیزی و به باور 
بسیاری در رده بهترین فیلم های تاریخ سینماست. 
راننده تاکســی به معضل تن فروشــی در آمریکا در 
دهــه هفتاد و پــس از جنگ ویتنام می پــردازد و آن 
را با سیاســت گره می زند. داســتان درمورد تراویس 
بیکل 26 ساله با بازی رابرت دنیرو است که پیش تر 

در جنگ ویتنام شــرکت کرده بوده و حاال 
مشکل بی خوابی، او را به کار روی تاکسی 
در طول شــب کشــانده اســت. تراویس 
بــا دیدن ایریــس با بازی جودی فاســتر 
که دختر تن فروش 12ســاله  ای اســت، 
تصمیم می گیرد با دســت زدن به خشونت، با فساد 
مبارزه کند. از معروف ترین صحنه های فیلم موقعی 
اســت که تراویس در مقابــل آیینه به خود می گوید: 
»داری بــا من حرف می زنی؟ تــو داری با من حرف 
می زنــی؟ حاال ما با هم حرف می زنیم!« خالصه که 
 راننده تاکســی را ببنید، مخصوصًا اینکه یکشــنبه 

15 آذر در سینما کوروش اکران می شود.

راننده تاکسی

همایون شجریان در این سال هایی که کار حرفه ای 
خــود را از پدر جدا کرده، دســت به تجربه های نو 
و متفاوتــی زده اســت. تجربه هایــی کــه هرچند 
مخالفــان زیــادی به ویــژه از بین ســنت گراهای 
موســیقی ســنتی داشــته، این مخالفت ها او را از 
ادامه کارش بازنداشته است. اما تجربه هایی مثل 
آرایــش غلیظ و چرا رفتی؟ بــا پورناظری  ها هرچه 
نداشته، الاقل در آشتی نسل نو با موسیقی سنتی 

تاثیر بسیاری داشته است.
حــاال بــاز هم همایــون آلبومــی جدید 
منتشــر کرده اســت و باز هم بــا یکی از 
بــرادران پورناظــری. آلبــوم خداوندان 
اســرار قرار اســت اولین آلبــوم از پروژه  
»آیینه  هــا« بــا آواز همایون شــجریان و 

آهنگســازی سهراب پورناظری باشــد. این پروژه 
شــامل پنج اثر است که در قالب آلبوم  های صوتی 
و تصویری خداوندان اســرار و آیینه  ها و مستندی 
با نام آن ســوی آیینه  ها به کارگردانی رخشان بنی 

 اعتماد منتشر می شود.
در خداوندان اسرار قطعه  ای از کیخسرو پورناظری، 
پدر تنبور نواز این دو برادر، نیز هست که این قطعه 
پیش از این در آلبوم حیرانی منتشر شده بود. این 
آلبوم شامل دو بخش است که در بخش اول »ساز 
و آواز« بــا اشــعاری از مولوی و در بخش 
دوم روایتی با نام »رهایی« در ســه پرده 
»مهتاب«، »خداوندان اسرار« و »جانی 
و صد آه« روی اشــعاری از خیام، مولوی 

و حافظ آمده است.

خداوندان اسرار

خیام نیشابوری، اگر  پیشنهاد
 ، ف فیلســو چــه 
 ، س ره شــنا ستا  ، ن ا ضــی د یا ر
منطق دان و موســیقی دان هم بوده 
است، ما او را در روزگار معاصر با شعرها 
و به طــور مشــخص بــا رباعیاتــش 
می شناسیم. آن وقت هایی که آن قدر 
درگیر مناسبات زندگی می شویم که 
خوش گذرانی یادمان می رود، خیام 

به ما می گوید:
»برخیز و مخور غم جهان گذران

بنشین و دمی به شادمانی گذران
در طبع جهان اگر وفایی بودی

نوبت به تو خود نیامدی از دگران«
و آنجایــی که بــا حیرت به کشــت و کشــتار 
داعش به نام دین می نگریــم، خیام هم با ما 

همراه می شود:
»قومی متفکرند اندر ره دین

قومی به گمان فتاده در راه یقین
می ترسم از آنکه بانگ آید روزی

کای بی خبران راه نه آنست و نه این«
تأثیــر و شــهرت خیام بــه علت همیــن نوع 
نگاه خاصش بــه زندگی، بوده اســت. حاال 
گروهــی از شناخته شــده ترین هنرمندان 
حوزه های مختلــف هنرهای تجســمی در 

قالب نمایشگاهی، آثار خود با موضوع خیام 
و اندیشــه های او را به نمایش گذاشــته اند. 
این نمایشــگاه گروهی با عنوان »اسرار ازل، 
خیام و هنر معاصر« این روزهــا در گالری راه 
ابریشم برپاست. در این نمایشگاه شاید برای 
اولین بار هم نشینی سه نســل از هنرمندان 
ایــران اتفــاق می افتــد، موضوعی کــه این 
گردهمایی را کــه در دو نوبت بــا فاصله  یک 
ماهه برقرار خواهد بــود، به یکی از مهم ترین 

نمایشگاه های امسال بدل کرده است.
گالری راه ابریشم در یادداشتی برای معرفی 
این نمایشگاه آورده است: »پروژه  اسرار ازل، 
خیام و هنر امروز نتیجه هم فکری و هم یاری 
نزدیک هنرمندان شــاخص معاصر ایران با 
گالری راه ابریشم اســت. در دهه های اخیر، 
پرداختن به هنر شــرقی در جامعــه غرب به 
ســنتی رایج تبدیل شــده و نمایشگاه های 
متعددی پیرامون هنر ایــران برگزار گردیده 
اســت. اما در ایــران، پرداختن بــه پروژه ای 
که محصــول هم اندیشــی و همراهی میان 
هنرمندان و برگزارکنندگان و با فاصله گرفتن 
از فضــای رویدادهــای معاصــر و مبتنی بر 
رجوع به مبانی کهن تمدنی باشد، نگاهی نو 

به مفهوم برگزاری نمایشگاه است«.
درواقــع هنرمندانــی کــه به پیشــنهاد این 
گالری بــرای خلق اثری با موضــوع خیام در 
مدیوم مورد نظر خود پاسخ داده اند، شکلی 

جدید از فرایند ارائه اثر هنــری را رقم زده اند. 
به این صورت کــه هر کدام با شــرکت در این 
نمایشگاه، اثری منحصر به فرد اما در امتداد 
سبک و مکتب خود خلق کرده و به این ترتیب 
راهی جدید بــرای ایجاد پیونــد هنر معاصر 
ایران و فرهنگ و ادبیــات کهن ایرانی با عبور 

از فاصله زمانی چند هزار ساله یافته است.
این نمایشــگاه با آثاری از محمد احصایی، 
پریــوش گنجی، هــادی هــزاوه ای، نیکزاد 
نجومی، فــرح اصولی، حســین محجوبی، 
و  لواســانی  رضــا  کیارســتمی،  عبــاس 
هنرمنــدان متعــدد دیگر، مروری اســت بر 
تالش های سه نسل از هنرمندان ایرانی برای 
درک، بازتولید و چالش با ســؤاالت و مفاهیم 
فلســفِی همواره نو و فراگیر رباعیات خیام. 
برای تماشای آثار پروژه »اســرار ازل، خیام و 
هنر معاصر« می توانید تا 4 دی هر روز ساعت 
16 تا 20 به گالری راه ابریشــم پــارک الله به 
آدرس بلــوار کشــاورز، بین قــدس و وصال 
شیرازی، ساختمان تکنو آجر، شماره  210 

بروید.
این دو بیتی خیام هم تقدیم شما تا هم رویش 

تفکر کنید و هم این چند خط پر شود: 
»هان کوزه گرا بپای اگر هشیاری

تا چند کنی بر گل مردم خواری
انگشت فریدون و کف کیخسرو

بر چرخ نهاده ای، چه می پنداری«

خیامدرهنرمعاصر

اسرارازلرانهتودانیونهمن
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صفحـــــــه آخـــــــــر

روز  مناســبت  بــه 
جهانــی ایــدز، 10 
آذر، ببخشید شمای 
این هفتــه را با  آقای 
امیرحسین بااوسی 
که از فعاالن غرفه اچ آی وی برپا شــده در 
کنار ساختمان ســلف خانم ها هستند، 

صحبت کردیم.
بااوســی دانشــجوی کارشناســی 91 
دانشــکده هــوا فضاســت. او می گوید 
4سالی هست که غرفه ایدز در دانشگاه 
دایر می شــود. 20 نفر از دانشــجوهای 
دانشــکده های مختلف به صورت کاماًل 
داوطلبانــه و دوســتانه بــرای برگــزاری 
این غرفه دور هم جمع شــده اند. در سه 
سال گذشته این غرفه همراه با یاریگران 
برگزار می شــد و امســال مرکز مشــاوره  
با این جمع دانشــجویی همراه شــده و 

هزینه  های برگزاری غرفه را متقبل شده 
اســت. هدف از تشــکیل غرفــه، پرزنت 
افراد درباره دوره هــای بیماری و راه های 
انتقال است  و همینطور راجع به اینکه با 
مبتالیان چطور برخورد کنیم و بیاموزیم 
که به آن ها برچسب نزنیم و از افراد مبتال 
نترســیم و بتوانیم کنارشان سالم زندگی 
کنیم. در واقع هدف اصلی اطالع رسانی 
و آگاه سازی افراد جامعه درباره  بیماری 
اســت. در ایــن راســتا ســی دی های 
آموزشی نیز تدارک دیده شده است که به 

مراجعه کنندگان تحویل داده می شود.
بــه گفتــه بااوســی ســازمان حمایت و 
یاری آســیب دیدگان بیمــاری در خارج 
از دانشــگاه دوره هایی برای مشــاوره و 
همچنین تست اچ آی وی برگزار می کند 
و این گروه دانشجویی نیز در حال حاضر 

با احیا همکاری می کند.

ایــن غرفــه از روز شــنبه 7 آذر تــا روز 
سه شــنبه )امــروز(، روز جهانــی ایدز، 
برقرار است و افراد بعد از گرفتن مشاوره 
تکه هایی از پازلی را که به مناســبت این 
روز ســاخته شــده، کامــل می کنند تا 
در نهایت در روز سه شــنبه پــازل کاماًل 

ساخته شــود. از نحوه اســتقبال از این 
طرح پرســیدیم  که افزود: دانشجویان 
اســتقبال خیلی خوبــی  داشــتند که 
مــا انتظــارش را نداشــتیم و عــالوه بر 
دانشــجوها، تعــدادی از اســتادان و 

کارمندان هم از غرفه بازدید کردند.

0939.4720: اگــه مي شــه دوبــاره بســاط چاي 
 لوپ صنایع رو برپــا کنید، جاي خالیش احســاس 

مي شه.
   یــاد اون عمــوی مهربــون به خیر 
که ســرمای هوا رو بــا چایی هــای گرمش و 
 گرمای هوا رو با شربت های ســردش پر می داد 

می رفت.

0936.055۸: عهههههه! توي شــماره جدید آقاي 
تأملي مطلــب دارن. فکــر کردم سانســورچي ها از 

صفحه روزگار سانسورشون کردن... .
   حامد؟ تأملی؟ سانسورچی؟ بی خیال، 
راجع به نویسنده ســطح اول مملکتی صحبت 

می کنیم.
0919.9۸15: مهیار گوشــیت رو کــه برنمی داری، 

اس ام اسم که جواب نمی دی، تلگرام هم که با وقاحت 
بالکم کردی، اگر اینجا صدای منو می شــنوی وجداناً 
نپیچون و بیــا پروژه رو انجام بده، پنج شــنبه تحویل 

پیمان بدیم.
   اگر خون آریایــی در رگ هات جاریه 
این پیام رو به هر مهیاری که می شناســی نشون 

بده تا بهش برسه! 

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

13

14

۸
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روبان سرخ
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ببخشید شما

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره  روزنامه   02166166006  

سحر زمانی

عرضشبه۳نفرآدمنمیرسید
وقطعًااز۲نفربیشتربود.

یهبارهقطعشکردن.
بهجایاینکهازسایهاش

استفادهکنیمیاهوایتمیزو
سرسبزیش،بهچشمنیمکت

میبینیمش!
چرا؟گروهمحیطزیست،چرا؟

پیاده تا اربعین 
مدت هاســت که پیاده ام، 
از اینجــا همــه جاده ها به 
تو می رســند. قــدم به قدم 
بــا تــو می آیم... به ســمت 
کربال. تو مقصدم نیســتی، 

تو مسیر منی. 
در میــان لحظه هــای تنهایــی ام ، آن روزهای 
بی پروبال شــدنم، تو نور جانم شدی. تشنه ات 
گذاشــتند، ولــی مــدام ســیرابم می کنــی. 
می خواهم به ســمتت پر بکشــم. گرچه اسیر 
بیابان هایــم، امــا می آیــم کــه غرقــه در فرات 

رحمتت شوم. 
ای شــاه مردان عالم، ای حسین... ! جان چه 
ارزشی دارد در برابر اقیانوس مرحمتت. موالی 
من! در این بیابان ها تشــنه و تنها به ســمت تو 
می آیم. به سمت شناختنت، به سمت والیتت. 
کاش جهان بداند که برای دوســت داشــتنت 
دلیل الزم نیســت. والیت، عشــق است و همه 
عشــق را می شناســند. در راه عشــق از جــان 

دست کشیدن اوج لذت است.
 40 روز گذشت. 40 روز از نداشتنت و این روزها 
تاب نبودنت امانم را گرفت... به راستی... زینب 
چه کشید. آن دریای عشق و صبر که بر همگان 
بارید. بی تو جــز خدا چه پناهی داشــت. من 
حتی ندیدمت و می دانم که هیچ گاه نمی توانم 
بشناســمت و امان از این درد کــه از تو محروم 

شده ام.
 بــه خــدای زینــب پنــاه می بــرم. بــه خدای 
آرامش دهنده قلب ها. در برابر غم زینب، غمی 
نیســت که بتوان بی خجالت نام بــرد. در برابر 
عظمت غمش همــه دردهایــم را از یاد می برم 
و هم نــوای او اشــک می ریــزم. در دنیــا غرق 
 شده ام آری، اما به امید دستان نجات بخش تو 

مانده ام. 
به تلفات زندگی ام ننگر، به فراموش کردن های 
هــرروزه ام، بــه درد جان ســوزه ام، بــه شــام 

بی روزه ام. 
به هر جنســی که باشــیم ، به هــر رنگی و هر 
دینــی، می دانم کــه پناهمــان می دهی. ای 
امــان قلب هــا... امانــت ندادنــد، امانمــان 
 بــده. آن هــا در رخ امام زمانشــان شمشــیر 

کشیدند. 
حسین جان، پشــتمان را بگیر که توان گیریم 
پشت حجت خدا بایستیم. بزرگ ترین ترسمان 
غفلت از حقیقت است. از طی کردن بیراهه ها 
به خیال حقیقت. تو اما نور هر سال مایی. هر 
سال سیاه می پوشیم، اما درونمان از تو روشن 
می شــود. آری، من باور دارم. به نــوری که از 

دانش توست باور دارم. 
ای پاک ترین مقصد عالم... مــن پیاده ام. این 
پیاده ترین موجود به ســمت تو می آید. بیابان 
باشــد یا دریــا، از آن گذر خواهم کرد. ســکون 
دیگر بــس اســت. متالطم شــده به ســمتت 
 می آیم. به ســمت مقصد عشــق... به ســمت 

کربال.

یاسمن رضایی

این شــماره تقدیم می شود به طریق که مثل ســال های اخیر بوســه بر پای خیل عظیم عاشــقان می زند. تقدیم 
می شــود به همه هم کیشــان عرب زبانمان که رســم مهمان نوازی آل محمد را زنده می کنند. این شــماره تقدیم 
می شــود به همه کلماتی که استاد گرمارودی ها برای تصویر حماسی ترین عشــق بازی تاریخ به خدمت گرفتند. 
به همه کلماتی که ســال ها پیش از زبــان اول پرده خــوان جمیل ترین تابلوی تاریخ بیان شــدند و امــروز بر زبان 
 بشریت جاری هستند. این شماره تقدیم می شــود به آب که گاه از آســمان می بارد، گاه از زمین می جوشد، گاه 

از چشم شیعه.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری
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