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مناظره دانشجویی با موضوع رفتن یا نرفتن در سالن جابر برگزار شد

ماندن یا رفتن؟ 
وسوسه این است...

 زنگ ها برای پژوهش 
به صدا درمی آیند

یکی دو سالی است که عنوان 
»زنگ پژوهش« بیشــتر به 
گوش می خورد. دانشکده ها 
نیز هــر از چند گاهی رغبت 
و اقبالی نســبت به آن نشان 
می دهند و برای برپایــی آن تالش می کنند. این 
امر مبارکی اســت. چراکه پژوهش بدون ارائه و 
تحلیل بازخوردها به هدف نهایی خود نمی رسد. 
در دانشگاه با وجود پژوهش های مستمر، کمتر 
شــاهد عرضه آن به خانواده دانشــگاه بوده ایم. 
ارائه نتایج حاصل پژوهش ها در قالب یک جلسه 
دفاع پایان نامه یا مقالــه در مجالت به نظر کافی 
نمی رســد و ارائه شــفاهی آن برای مخاطب و 
جامعه هدف خاص، موجــب صیقل خوردن آن 
در یک ســنجش منصفانه و شاید بی پروا خواهد 
شــد. فواید چنین رویدادهایی تقریباً مشخص 
اســت؛ از تصحیح مســیر پژوهش و جرقه های 
خالقیت گرفتــه تا تولــد راهکارهایــی برای 
اثربخشی و کاربردی شدن پژوهش ها در راستای 
حل مشــکالت صنعتی و ملی. به نظر می رســد 
که برقراری زنگ پژوهــش  مانند برپایی کالس 
درس از ملزومات سیســتم آموزشی و پژوهشی 
مخصوصاً در دانشــگاه مادری مثل شریف است 
که از وظایف آن تربیت پژوهشگر و تأمین اعضای 

هیئت علمی کشور است. 
لذا به زعم نگارنده، ویژگی اســتمرار و تداوم برای 
زنگ پژوهش ها بایــد در برنامه ریــزی اولیه آن 
لحاظ گردد. در این امر می توان دانشکده فیزیک 
را، همان طور که در ظاهر زنــگ پژوهش الگوی 
سایر دانشــکده ها قرار گرفته، در روش و برنامه 
نیز سرمشــق قرار داد. هر چنــد زنگ پژوهش 
فیزیک بی وقفه از 10 سال پیش برگزار می شود 
اما سابقه سمینارهای تخصصی حتی به دهه 60 
بر می گردد. دانشکده فیزیک در ارائه پژوهش ها 
توســط/  بــرای اســتادان و دانشــجویان خود 

ویژگی های خاص و متمایزی دارد. 
اولین شاخصه، تقسیم بندی ارائه های علمی به دو 
بخش عمومی در قالب زنگ پژوهش، و تخصصی 
در قالب سمینار اســت. میزبانی زنگ پژوهش را 
یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده بر عهده دارد 
که ضمن معرفی ارائه دهنده و خوش آمدگویی به 
حاضران، در برنامه حضور دارد و پرســش و پاسخ 
انتهــای  برنامه را مدیریت می کند. یکشــنبه ها 
ســاعت 13:30 تا 15:00 سال هاســت که برای 
این امر، ثابت در نظر گرفته شــده اســت. زنگ 
پژوهش برای دانشــجویان دکتــری در دوران 
تحصیل اجباری است و از این رو در این زمان هیچ 
کالسی  برای دانشجویان دکتری برگزار نمی شود. 
سخنرانان زنگ پژوهش به جامعه خاصی محدود 
نیستند و از پژوهشگران شاخص داخلی/ خارجی 
برای ارائه دعوت می شــود. همین الگو توســط 
پژوهشــگاه  دانش های بنیادی هم دنبال شــده 
است. با تعمیم این حرکت و حتی اعمال ایده های 
جدید می توان زنگ پژوهش را بــه عنوان نماد و 
حرکت متمایز دانشگاه شــریف در نظام آموزش 

عالی جاودان ساخت.

سرمقاله

دوبــاره همیــن زمان هــا از 
ترم فرارســیده اســت. همان 
زمان هایی که اکثر دانشجویان 

از اعتبار و آینده  ...

 کلنجاررفتن با این فکر که
من معمولی ام

درد یک موهبت الهی و یک عالمــت آگاه کننده از خطر 
صفحه  4 است که اگر آن را احساس...  

کتاب ها، فیلم ها و آهنگ هایی هستند که غرق شدن در 
صفحه  6 آن ها مانند غرق شدن در دنیایی است...  

این روزها دو سینمای فلسطین و سپیده میزبان نهمین 
صفحه  7 دوره جشنواره ...  

سینمای مستند، چشم بینای جامعهبه یاد داشته باشدرمان درد بی  دردی

مهدی جعفری

صفحه  5 

صفحه  ؟؟ 

صفحه  2 

رئیس دانشگاه به رئیس جمهور چه گفت؟ 

از رئیس به رئیس

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
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کا مثل کارآفرینی، کا مثل کارگاه
مرکــز کارآفرینی کارگاه های مختلفــی را برگزار می کند. یکــی از آن ها هم آموزش 
InDesign با ارائه خانم یاسمن رضایی است. اگر می خواهید در این برنامه شرکت 
کنید، باید در سایت karafarini.sharif.ir ثبت نام کرده و روز چهارشنبه، 25 آذر از 
ساعت 15 الی 17 به سالن اجتماعات مجتمع خدمات فناوری مراجعه کنید. کارگاه 

مطالعات بازار نیز روز 26 آذر از ســاعت 9 تا 18 توسط آقای علیرضا حاتمی فر برپا است. یادتان باشد ظرفیت 
ثبت نام محدود است و اولویت با کسانی است که زودتر در سایت inis.ir ثبت نام کنند. کارگاه آموزشی کارآفرینی 

ناب در روز های 30 آذر و 2 دی سالن جلسات مجتمع خدمات با تدریس آقای ناصر غانم زاده برگزار می شود. 

نگاه تشکل جامعه اسالمی به تاریخ تمدن غرب
جامعه اسالمی تشکلی است نوپا در دانشگاه که در این مدت فعالیتش چند برنامه 
برگزار کرده است. برنامه نظری بر تاریخ تمدن غرب نیز از جمله برنامه های جامعه 
اســالمی اســت دکتر عطا بیگدلی نیز در برنامه حضور خواهد داشــت. برنامه در 
طی دو جلســه و ظرف دو هفته برپا خواهد بود. زمان برگزاری پنج شــنبه 26 آذر و 

3 دی از ســاعت 8 تا 12 خواهد بود. شرکت برای همه دانشجویان آزاد و رایگان خواهد بود. فقط یادتان نرود 
 اگر می خواهید در این برنامه شــرکت کنیــد، حتمًا نام و نام خانوادگی خود  را به شــماره 09363391451 

اس ام اس کنید. 
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امــروز ســاعت 17 در ســالن خوارزمــی   
 دانشــکده کامپیوتــر، یکــی از فیلم های 
TED با عنوان ربات ها با هم، برای بشریت 
برگزار خواهد شد. فیلم های TED معمواًل 
موضوعات جذابی هســتند که به صورتی 

جذاب و متفاوت ارائه می شوند.

فروش بلیت جشــن شــب یلدا بــا اجرای   
گروه کر آرمان مقابل آیدا از یکشــنبه آغاز 
شده اســت. اجرای این گروه روز 29 و 30 
آذر در آمفی تئاتــر مرکزی اســت. ناگفته 
نماند که بخشی از ســود برنامه صرف امور 
خیریه می شــود و به کانون یاریگران تعلق 

می گیرد. 

دکتــر فتوحی طــی حکمی دکتــر فیاض   
رحیــم زاده را به عنوان معاون پژوهشــی و 
تحصیــالت تکمیلــی دانشــکده عمران 
منصــوب نمــود. بــرای دکتر رحیــم زاده 
آرزوی موفقیــت و توفیــق در این پســت را 

داریم.

مســابقات فوتســال المپیــاد ورزشــی از   
این هفته شــروع شــده اند. این مسابقات 
آخرین مسابقاتی اســت که در اولین دوره 
المپیــاد ورزشــی برگزار می شــود. کم کم 
المپیاد ورزشــی هم به روزهــای آخر خود 

نزدیک می شود.  

دانشــکده  ســاخت  مناقصــه  جلســه   
مهندســی عمــران دانشــگاه هــم برگزار 
شد. شــرکت مهندسی مشــاوره دانشگاه 
تا 2 هفته فرصــت دارد تا در مورد شــرکت 
منتخــب و پیشــنهاد قیمت آن بر اســاس 
نمودار و آنالیز بخش هــای مختلف اظهار 
نظر نهایــی داشــته باشــند و شــرکتی را 

معرفی کند.

از یکشــنبه این هفته، هفتــه پژوهش آغاز   
شده است و ســتاد برگزاری هفته پژوهش 
و فنــاوری، برنامه هــای متعــددی را بــا 
همکاری سازمان ها، نهادها، دانشگاه ها 
و مؤسســات مرتبط بــا پژوهــش و فناوری 
برگــزار می کند. در این هفتــه هر روز نامی 
دارد. اســم امروز نیــز پژوهــش، فناوری، 

دانشگاه کارآفرین است. 

عکس خبری

از اول هفتــه تــا چهارشــنبه همکف ســاختمان 
شــهید رضایــی میزبــان فعالیت مشــترکی بین 
کانون هنرهــای تجســمی تحت عنــوان برنامه 
جام عقیق، عکاســی، موســیقی و جمعیت امام 
علی است. در این نمایشــگاه آثار خوشنویسی، 
نقاشی، ســفالگری و ... دیده بینندگان را روشن 
می کند. اگر اهــل نواختن پیانو هم باشــید، این 
امکان برایتان فراهم اســت که دســتی بــر پیانو 
بزنید و آهنگی بنوازید. به امیــد اینکه کانون ها و 
گروه های مختلف دانشــگاه برنامه های مشترک 
بیشــتری با هم داشته باشــند. تجربه ثابت کرده 

است فعالیت مشترک اقدام مثبتی است.

پایانی بر جشواره کسب و کار شریف
هفتمین دوره جشــواره وی ســی کاپ امروز در ســالن جابر بن حیان به کار خود 
خاتمه می دهد. مراسم اختتامیه از ساعت 13 تا 18 با حضور مخترعین، صاحبان 
ایده و استارتاپ ها از یک سو و سرمایه گذاران، شرکت های سرمایه گذاری، مربیان 
و اســاتید حوزه کسب و کار برگزار خواهد شــد. صاحبان 8 طرح برتر از 212 طرح 

ارسال شده با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. از جمله اهداف این جشواره، زمینه سازی برای مذاکره و عقد 
تفاهم نامه سه جانبه به منظور سرمایه گذاری مشترک بین سرمایه گذاران، دانشگاه و کسب و کارهای کوچک 
و متوسط، حمایت مادی و معنوی است. اگر اطالعات بیشتری می خواهید به سایت vccup7.ir سری بزنید.

تفاوت سرمایه گذار دولتی و خصوصی
دفتر گلرنگ در دانشــگاه روز سه شــنبه با همکاری دانشــکده مدیریت  اقتصاد، 
سمیناری با عنوان »تفاوت ســرمایه گذار خصوصی و دولتی« برگزار می کند. این 
کارگاه ساعت 15 تا 17 در سالن دکتر مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد برگزار 
خواهد شد و حضور برای عموم آزاد است. با توجه به حضور دو ساله شرکت گلرنگ 

در دانشگاه با نیت همکاری با نوآوران دانشگاهی، با توجه به عنوان و مخاطبان دقیق این برنامه به نظر می رسد 
مطالبی شــنیدنی بین حضار رد و بدل شــود. گفتنی است ارائه دهنده ســمینار آقای مهندس فاضلیان، از 

فارغ التحصیالن باتجربه دانشگاه و از اعضای هیئت مدیره شرکت گلرنگ است. 

یکی از قسمت های  اصلی مراسم 16 آذر گزارش
امســال، خوش آمدگویی رئیس محترم 
دانشــگاه به مهمان ویژه بــود که نکات 
 تأمل برانگیزی داشــت امــا در هیاهوی
16 آذر کمتر دیده شــد. فرازهای اصلی 

سخنان دکتر فتوحی به شرح زیر است:
16 آذر همیشــه یادآور دانشجوســت، 
یادآور انقالب و حرکت و هدف. دانشجو 
در عین نگاه فرهیخته و جســت وجوگر 
همــواره در جســت وجوی حقیقت ها و 
عدالت هاســت. او همواره توان برابری 
بــا ظلــم را دارد و در برابــر آن خشــمش 
فروخورده نیست. 16 آذر نماد این انسان 
اســت. نماد انسانی که در بســتر علم و 
دانایی پرو بــال گرفته و ذهن بیدارش به 
فریاد آمده اســت. فریادی کــه بر طلب 
عدالــت و آزادی ســر داده شــد، فریاد 

برای خدا.
این ریشــه در بنیاد و نسل سه هزار ساله 
ایرانیان نیز دارد. موضع گیری کم نظیر 
ایرانیــان در برابر فاجعه کربــال در زمان 
خود کم نظیر بود که نشان از این دارد که 
همیشه بوده اند در این مرز و بوم، مردهای 

بیــدار... و دورتــر نرویم، قــرن اخیر نیز 
خاک وطن درگیر نبرد بود. نبردی برای 
استقالل یافتن و در نهایت فرزندان وطن 
پیروز میدان گشتند. دکتر فتوحی در متن 
نامه خود به ریاست جمهوری که در فوق 
برداشتی از آن آورده شده است، سؤالی را 
مطرح می کنند: آیا دانشگاه و دانشجوی 
امروز توانسته است نگاهبان امینی برای 
میراث چند هزار ساله ایران زمین باشد؟

ما دانشــگاهیان صنعتی شــریف که در 
جایگاه یکی از معتبرترین و افتخارآورترین 
دانشــگاه های ایــران در ســطح ملی و 
بین المللــی هســتیم، حاضریم بر ســر 
این مهــم قســم بخوریم که دانشــگاه و 
دانشــجوی ایرانی این کفایــت را به حد 
کمال داراست. راه کسب دانش و فناوری 
بستر رشــدی اســت که چون درختانی 
تنومند در آن می بالیم. در خالل تمامی 
توانمندی هــا و آینده نگری های مثبت 

حقایقی نیز الزم به ذکر است.
اســتقالل علمــی و عملی دانشــگاه ها 
الزمه شــکوفایی علمی آن هاست و لذا 
استقالل در تعیین برنامه های آموزشی 
و پژوهشی و رفع موانع حقوقی و قانونی 

ضــروری اســت. جــا دارد در اینجــا از 
اعطای اختیارات بــه هیئت های امنای 

دانشگاه ها قدردانی شود.
کمتر از نیم درصد از درآمد ناخالص ملی 
به دانشــگاه ها اختصاص می یابد که در 
مقایسه با کشــور های پیشــرفته مقدار 
تخصیص یافته به دانشگاه پنج برابر کشور 
ماســت، در حالی که تعداد دانشــجو به 
کل جمعیت کشور در این کشورها نصف 

ایران است.
این تنگنای مالــی عواقبی گریزناپذیر و 
ناراحت کننده دارد که می توان به شرایط 
سخت زندگی دانشجویی، کاهش امید 
و نشاط نســبت به آینده ایران عزیز و در 
کنار آن چشــم طمع قدرت های جهانی 
به اســتعدادهای نابی که در کشور خود 

داریم اشاره کرد. دانشگاه الحق باید در 
کنار نگاه تام به مسائل علمی و فناوری در 
کشور همواره برای مسائل عینی راه حل 
ارائه دهد، که نیازمند  تعامل دانشــگاه و 
نهادهای اقتصادی ، صنعتی، خدماتی، 
اجرایی است. در نهایت پیشرفت در زمینه 
فنــاوری نیازمند ایجاد اکوسیســتمی 
است که در برگیرنده واحدهای تولیدی 
و خدماتــی و پژوهشــی، شــرکت های 

دانش بنیان و... است.
همه ما امیدواریم به پشتوانه تالش های 
خســتگی ناپذیر ریاســت جمهــوری و 
معاونین و وزرای ایشان زمینه تحقق موارد 
فوق در دولت تدبیر و امید فراهم آید. باشد 
که این اتفاق یادگاری بر تنه آموزشــی و 

پژوهشی کشور عزیزمان باشد.

رئیس دانشگاه به رئیس جمهور چه گفت؟

از رئیس به رئیس
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زنگ بهداشت با طعم گربه
مرکز بهداشت و درمان دانشــگاه در چند هفته گذشته کارگاه های جالبی را مانند 
راه های مبارزه با ساس در قالب زنگ بهداشت برگزار کرد. این بار نوبت گربه هاست 
که مورد هدف این مرکز قرار گرفته اند. در ایــن کارگاه انواع بیماری های مربوط به 
گربه، راه های انتقال آن، عالئم مربوط به این بیماری ها و نکات بهداشــتی مربوط 

به نگهداری گربه به اطالع مخاطبین خواهد رسید. این برنامه امروز، ساعت 15 در سالن خواجه نصیر الدین 
طوسی واقع در طبقه 4 ساختمان سلف برگزار می شود. باید دید دفعه بعد کدام جانور مورد آنالیز مرکز بهداشت 

قرار خواهد گرفت.

خرید عالی
قابــل توجــه کارکنان دانشــگاه، واحــد رفاه با شــرکت پیشــگامان نــو آور آفتاب 
هماهنگی هایی را انجام داده اســت. طی این هماهنگی ها امکان خرید قسطی 
کلیه لوازم خانگی صوتی و تصویری، لپ تاپ، موبایل، تبلت و... فراهم شده است. 
اگر وسایل را به صورت شش ماهه خریداری نمایید، نیاز به پرداخت پیش پرداخت 

نیست اما برای خرید 10 ماهه پرداخت 20 درصد پیش پرداخت الزم است. اطالعات بیشتر را هم می توانید 
روزهای یکشنبه و سه شنبه از طریق تماس با شماره 66164469 کسب کنید و با کارشناس فروش مستقر در 

واحد رفاه صحبت کنید. ناگفته نماند که کاال ها در برند های مختلف موجود هستند. 

نامه واردهشماره 675  سه شنبه 24 آذر 1394بــــــــخش  خـــــــبری

پیدا کنید میزبان مراسم را 
به مدد گســتردگی فضای  مرتضی محمودی

مجازی و البته خبرهای مکّرر تلویزیون مّلی، چه 
آن ها که دانشجوی شریف اند چه آن ها که قباًل 
بوده   اند و چه آن هایی که در صف این دانشگاه 
از حضــور  تســت می زننــد، همــه و همــه 
دانشــگاه  در  16آذر  روز  در  رئیس جمهــور 
باخبرند. روایت های مختلفی از این مراسم در 
خبرگزاری هــا بیان شــد، امــا خبــر میزبانی 
دانشــجویان شــریف از رئیس جمهور در میان 

همه خبرگزاری ها نقطه  مشترک بود.
 اینکه آیا دانشــجویان شــریف )یعنی ما و شما( 
میزبان این مراسم بودیم از نظر بنده محل بحث 
اســت. چرا که در این مراســم تنها برای عده ای 
محدود از دانشجویان شریف )ما( کارت دعوت 
صادر شد و چون میزبانی که برایش کارت دعوت 
صادر شود که دیگر اسمش میزبان نیست، پس 
حتمًا میزبان این مراسم کِس دیگری بوده است. 
به طریق مشابه دانشجویان سایر دانشگاه ها نظیر 
تهران و امیرکبیر و امثالهم نیز منطقًا نمی توانند 
میزبان این مراســم باشــند چون اوال آن ها نیز با 
کارت دعــوت آمده اند، ثانیًا محــل برگزاری نیز 
خارج از دانشگاهشان بوده است. از  طرفی هیچ 
تشــکل دانشــجویی نیز در دانشگاه مسئولیت 
میزبانــی این مراســم را برعهده نگرفته اســت و 
حتی انتقــاد از چگونگــِی برگزارِی مراســم در 
خالل  بیانا تشــان در حضور رئیس جمهور دیده  
می شود. آیا اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف 
میزبان مراسم بودند؟ خیر، اعضای هیئت علمی 
شریف نیز میزبان این مراسم نبودند چراکه طبق 
شنیده  ها حدودًا 30 نفر از اساتید شریف آن   هم 
با کارت دعوت در مراســم حضور داشتند، پس 
اعضای هیئت علمی نیز نمی توانستند میزبان 
مراســم باشــند. پر واضح اســت که کارمندان، 
پیمانکاران و سربازان امریه دانشگاه نیز میزبان 
ایــن مراســم نبودند چــون اصاًل حضــوری در 
این مراسم نداشــتند! خوب، این سؤال مطرح 
می شود که مگر دانشگاه غیر از دانشجو، اعضای 
هیئت علمی و کارمندان چه عضو دیگری دارد 
که میزبانی این مراســم را برعهده گرفته است. 
آیا رئیس جمهور خود میزبان مراسم بود؟ خیر، 
علی رغم اینکه برخی معتقدنــد رئیس جمهور 
خود میزبان بوده اســت ولی واقعیت این است 
که از لحاظ منطقی نمی شود شما میزبان باشید 

و مراسمتان را در خانه  میهمانتان برگزار کنید!
آیا کســی خارج از دانشــگاه میزبان این مراسم 
بوده اســت؟ به طور مثال آیا وزیــر علوم میزبان 
مراســم بود؟خیر! چون همان طور که شــما در 
خانه  دیگران میهمانی برگزار نمی کنید، پس در 
صورتیکه وزیر علوم میزبان می بود، مراســم در 
وزارت علوم برگزار می شد. نتیجه آنکه حتی اگر 
باالخره سر این موضوع به توافق برسیم، اگر آقای 
عباسی و آقای شریفی نباشند، هیچ احدی اعم از 
رئیس جمهور و استاد و دانشجو و جنبنده و نباتی 
نمی تواند پا به آن ســالن بگذارد. پرویز زنده باد، 

عباسی پاینده باد.

احتمااًل در سرتاسر  دانــــــــــــــشگاه گزارش
پوســترهایی بــا جمله »بــرم یا نــرم« را 
دیده اید. این پوســتر بــرای برنامه کافه 
میم شــکالت بــود کــه توســط مرکــز 
کارآفرینی برای بررسی مسئله اپالی در 
روز دوشــنبه 23 آذر، در ســالن جابر به 
صورت مناظــره دانشــجویی با حضور 
محمدباقــر تبریــزی و ســهند مظفری  
برگزار شــد.  طبق نظام آموزشــی ایران 
همه ما 12 سال تحصیل را بدون چون و 
چرا طی کردیم و با این دید به دانشــگاه 
آمدیم که تغییری در این روند ایجاد شود. 
اما با ورود به دانشــگاه همان روند درس 
خوانــدن ادامه پیدا کــرد. بر هیچ کس 
پوشــیده نیســت که این رویه باید تغییر 
کند. دو دانشــجویی که در این مناظره 
شرکت کردند، هر کدام تصمیم متفاوتی 
را برای تغییر روند درس خواندن و مسیر 
زندگی خــود انتخاب کردنــد. خروج از 
کشــور یا مانــدن در وطــن. محمد باقر 
تبریزی ورودی 93 کارشناســی ارشــد 
رشــته مهندســی کامپیوتــر و ســهند 
کارشناســی   90 ورودی  مظفــری 
مهندســی کامپیوتــر با شــرایط تقریبًا 

مشابه، تصمیم های متفاوتی گرفتند. 
آقــای مظفــری دلیــل رفتــن را نبــود 
خدمات دانشــجویی به دانشــجویان، 
عدم فضــای تعاملی آکادمیــک مانند 
برگزاری کنفرانس هــای بین المللی در 
ایــران و حتی نپرداختن هزینه شــرکت 
در کنفرانس هــای علمی خارج کشــور 

می دانســت. اما آقای تبریــزی دغدغه 
دانشــجویان برای رفتن از کشور را تنها 
ادامه تحصیل نمی دانســت. به نظر وی 
برخی دانشجویان برای داشتن زندگی 

بهتر، از کشور خارج می شوند. 
 )zero to one( کتــاب از صفر تــا یــک
توســط آقای تبریزی معرفی شد و در آن 
به این نکته اشاره شده بود که فضای کار 
انحصاری نســبت به فضای کار رقابتی 
ســود ده تر اســت و با توجه به اینکه کار 
در ایران در حوزه های محدودی رقابتی 
شده است، در نتیجه فرصت های کسب 
و کارهای انحصاری بیشتری در دسترس 
هســتند. عالوه بر این گفته شــد یافتن 

کار در خارج کشور نیز به سادگی انجام 
نمی گیرد. 

در جواب این حرف هــا، آقای مظفری 
گفــت، بــرای کار آکادمیــک و حتــی 
صنعتی رفتن به خارج کشور و بازگشتن 
به ایران با علم بیشتر اقدام بهتری است. 
برای یافتن کار نیز ســختی هایی وجود 
دارد ولــی کار بهتری پیدا می شــود. او 
ســختی دوری از خانواده را دشــواری 
جــدی تلقــی نکرد و بــه آماری اشــاره 
کرد کــه مربوط به نظرســنجی ســایت 
دانشگاه درباره دالیل دانشجویان برای 
خروج از کشــور بود. طبق این آمار 23 
درصد رأی دهندگان مشــکل بیکاری و 

41درصد عوامل سیاســی و اجتماعی 
را دلیل این انتخاب عنوان کرده بودند. 
رفع ایــن مشــکالت از عهده یــک فرد 
خارج است اما مشکل دوری از خانواده 
و حتــی مشــکالت فرهنگی، مســائل 
فردی هستند که هر کسی می تواند آن 

را حل کند. 
تبریــزی نیز امکانات بیشــتر کشــوری 
ماننــد آمریــکا را منکر نشــد ولی گفت 
ممکن اســت فــردی در کشــور آمریکا 
بتواند از 90درصد توانایی اش استفاده 
کند و در ایــران از 50درصد توانایی. اما 
با این مقدار بازده فرد کارهای مهم تری 
می تواند انجام دهد. ضمن اینکه خدمت 
به کشــور ایران و هم وطن را ارزشمند تر 
می دانست. در جواب این حرف مظفری 
گفــت، به نظر من خدمت به بشــریت با 

خدمت به هم وطن تفاوتی ندارد. 
تبریزی از جمله مشکالت ادامه تحصیل 
 در خارج کشــور و بازگشــتن به ایران را 
از دســت دادن فرصت های ارتباطی با 
افراد مختلف در ایران بعد از گذشت چند 

سال عنوان کرد. 
در ادامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد 
که به دلیل اســتقبال زیاد از آن، تریبون 
آزاد حذف شــد. اجــرای دانشــجویی 
موسیقی نیز بخشی از برنامه و قرعه کشی 
هــم پایان بخش برنامه بــود. در ابتدای 
برنامه به حضار شــماره هایی داده شده 
بود و قرعه کشــی بر اساس آن شماره ها 
انجام گرفت و به ســه نفر جوایزی نقدی 

اعطا شد. 

مناظره دانشجویی با موضوع رفتن یا نرفتن در سالن جابر برگزار شد

برم یا نرم؟

بخش پرســش و پاسخ حاشیه هایی داشت از جمله : 
در زمــان ایجــاد بحــث پیرامــون کار مرتبــط بــا رشــته یکــی از   )1
شــرکت کنندگان اعــالم کــرد که در شــرکت صنعتــی کار می کرد و 
ماهانه حقــوق 1میلیون و200هزار تومان دریافت می کرده اســت. 
ولی به دلیل باال بودن مخارج زندگی متأهلی از این کار اســتعفا داد 
و چون شــرایط دیگر کارخانه ها نیز مشــابه بود، به کار کردن در یک 
مانتوفروشی پرداخت. مظفری به کرات در سخنان خود از این مثال 

استفاده کرد. 
در آخر این بخش فردی از میان حضار که موافق رفتن از ایران بود در   )2
ادامه سؤال فنی خود، با لحنی تهاجمی آقای تبریزی را متهم کرد که 
دلیل نرفتن افراد به کشوری مانند آمریکا ترس از فضای رقابتی است. 
همچنین عنوان کرد ایران نمی تواند به کشــوری مانند برزیل برســد. 
آقای تبریزی در پاســخ گفت، کشــورهایی که پیشــرفت داشته اند، با 

تالش و پشتکار مردم آن کشور بوده است نه چیز دیگر.  
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درد یک موهبت الهی  مــت علمی عال یــک  و 
آگاه کننده از خطر اســت که اگــر آن را 
احساس نمی کردیم، شاید در کوتاه ترین 
زمان از بین می رفتیم. از این رو وجود آن 
برای ســالمتی ما اهمیــت باالیی دارد. 
حتی در عرفان و تصوف نیز به همین دلیل 
به دردمندی توصیه بسیاری شده است. 
آنجــا کــه در ذکــر ابوالحســن خرقانی 
گفته اند: ِشفاء این درد چیست؟ گفت: 
همین درد، ِشفاِء این درد است. مطلب 
اصلی صفحه علمی ایــن هفته به دلیل 
کشف اخیر پژوهشگران به درد اختصاص 
پیدا کرده اســت.  پژوهشگران با بررسی 
انتقــال یون هــای ســدیم از نورونی به 
نورونی دیگر در کانال های یونی دارویی 
را شناســایی کردند که در درمان افرادی 
که مــادرزادی درد را متوجه نمی شــوند 
)وضعیت CIP( مفید اســت. این کشف 
نه تنها باعث شــد که زن 39 ساله ای که 
مبتال به این بیماری بود درد را برای اولین 
بار حس کند، بلکه پژوهشگران می گویند 
نالوکسن )که معمواًل برای درمان مصارف 
بیش از حد مورفین و هرویین اســتفاده 
می شــود( می تواند حتی برای مقابله با 

درد ورم مفاصل نیز استفاده گردد.
 Nav1.7 کانال های سدیمی مورد بحث
نامیده می شوند و در بیشتر افراد نورون ها 
به دو صــورت در نخاع واقع گشــته اند. 
ژن های بدن ایــن کانال هــا را که باعث 
انتقــال و مخابــره درد می شــوند تولید 
می کننــد، اما بعضی از افــراد بدون این 
کانال ها زاده می شوند که باعث می شود 
بدنشان نتواند درد را به مغز مخابره کند. 
اگرچــه در نــگاه اول ممکن اســت این 
قضیه جذاب باشــد، اما واقعــًا این گونه 
نیست. زمانی که این افراد سالم هستند 
و نشــانی از تغییر شــکل در اندامشــان 

دیده نمی شــود، به طور مرتــب در حال 
آسیب زدن به خودشــان هستند؛ بدون 
آنکه حتی خودشان متوجه شوند بعضًا 
ممکن است باعث آسیبی جدی بشوند.

مواردی نظیر اینکه کودکان انگشــتان 
دست یا پای خودشان را آن قدر جویده  اند 
که دچار خونریزی شــده  اند یا کســانی 
که زبــان خــود را گاز می گرفتنــد بدون 
اینکه متوجه باشند که این کارشان برای 
سالمتی شــان ضرر دارد گزارش  شــده 
است. در عفونت و شکستگی استخوان 
نیز به دلیل عدم احســاس درد، درمانی 
صورت نمی گیرد و این سبب پیشروی و 

خطرناک شدن بیماری و سخت تر شدن 
 ، CIP درمان آن می شود. مبتال بودن به
وضعیتی بسیار بد است، اما سازوکارهای 
دخیل در ایــن بیماری باعث می شــود 
برای درمان بهتر درد در آینده امیدواری 
باشــد. بــرای ســال ها، پژوهشــگران 
ترکیباتی را شناســایی کــرده بودند که 
باعــث متوقف شــدن کانال هــای یونی 
می شــدند، تا از این طریق باعث شــوند 
کســانی که دارای درد های همیشــگی 
هســتند برای لحظه ای احســاس افراد
CIP  را داشته باشند. اگرچه شرکت های 
بــزرگ داروســازی درباره ایــن موضوع 

بســیار هزینه کرده اند، امــا هنوز به یک 
داروی مؤثــر واقعــی دســت نیافته اند. 
جــان وود از دانشــگاه کالــج لنــدن که 
سرپرســت این گروه از پژوهشگران بود، 
تالش شرکت های داروسازی را بی نتیجه 
دانست. در این پژوهش آن ها با استفاده 
از مهندسی ژنتیک روی موش ها، جلوی 
تولید شــدن این کانال های ســدیمی را 
  CIP گرفتند و باعث به وجود آمدن شرایط
در آن ها شــدند. برای انجام این آزمایش 
کــه موش ها درد را حــس می کنند یا نه، 
دم آن ها را در کنار یک منبع داغ و ســرد 
گذاشــتند.  در مطالعه ایــن موش ها که 
مبتال به CIP بودند، متوجه شدند که این 
موش ها میزان بیشــتری از مسکن های 
طبیعی، که به آن هــا پپتید های اوپیوید 
می گوینــد را تولید می کنند. انســان ها 
نیز ایــن پپتید ها را تولیــد می کنند، در 
نتیجه پژوهشگران به اینکه انسان های 
مبتال به این بیماری میزان بیشــتری از 
این مســکن های طبیعی را تولید کنند، 
مشکوک شدند. چون داروی ناکسولین 
به منظــور اشــغال کــردن گیرنده های 
اپیویید درست شده است، پژوهشگران 
متوجه شــدند که اگر ایــن دارو به افراد 
مبتال بــه CIP تجویــز شــود، می تواند 
باعث متوقف شــدن عملکرد بسیاری از 
این مســکن های طبیعی و سبب ایجاد 
درد شــود. این دارو بــه موش های بیمار 
توانایی احساس درد را برای اولین بار داد. 
همچنین به خانمی 39 ســاله که مبتال 
بــه CIP  بود و وضعیتی مشــابه موش ها 
داشت. وقتی پوســت او با لیزر سوزانده 

شد، او برای اولین بار درد را حس کرد.
اگرچــه این دارو به عنــوان یک نماینده 
برای درمان این وضعیت شــناخته شده 
اســت، اما باید تحقیقات بیشتری  روی 

اثرات دراز مدت این دارو انجام شود.

درمان درد بی  دردی
علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 675  سه شنبه 24 آذر 1394؟؟؟

 دنیای کوانتومی 
و مسائل تصمیم ناپذیر 

در دنیــای ذرات زیراتمــی و فیزیــک کوانتومی 
پیــش روی  زیــادی  ســؤال های بی جــواب 
پژوهشگران قرار دارد. جدیدًا دانشمندان ثابت 
کرده اند که یکی از این ســؤاالت با اســتفاده از 
روش های ریاضی حل ناپذیر است. این مسئله 
درباره فاصله  طیفی است که در واقع انرژی مورد 
نیاز برای انتقال الکتــرون از حالت کم انرژی به 
حالت پر انرژی است. آنچه اهمیت دارد این است 
که حتی اگر هم قادر باشیم با ریاضیات این پدیده 
را کامل و دقیــق توضیح دهیم، امــا هیچ وقت 
نمی توانیم رفتار این الکترون را در سطح خرد یا 

میکروسکوپی پیش بینی کنیم.
اما چرا این فاصلــه اهمیت دارد؟ این فاصله ها 
در مهم تریــن اجــزای مدار هــای الکتریکــی 
یعنــی نیمه رســانا ها نقشــی اساســی دارند. 
فیزیک دان ها قصد داشــتند با شــناخت این 
فرایند ها، ابررســانا هایی بســازند که در دمای 
اتــاق کار می کننــد، اما بــا انتشــار نتایج این 
پژوهــش در مجله نیچر، دانشــمندان نشــان 
دادند که شناســایی کردن ایــن فاصله ها برای 
یک ماده ســؤالی تصمیم ناپذیر است. به گفته 
توبی کابیت یکی از پژوهشگران دانشگاه کالج 
لندن: »آلن تورینگ برای نقشش در شکستن 
کد انیگما مشهور است، اما میان ریاضی دانان 
و دانشــمندان علوم کامپیوتر، او بیشــتر برای 
نشــان دادن اینکــه بعضــی از مســائل خاص 
پرســش هایی تصمیم ناپذیرند)یعنــی آن ها نه 
درســت اند و نه غلط بلکــه ماورای دســتیابی 

ریاضیات هستند( مطرح است.«
چیزی که دانشمندان نشان داده اند این است 
که مســئله فاصله های طیفــی، یکی از همین 
مســئله های تصمیم ناپذیر است. به این معنی 
که یک روش عمومی برای آنکه بگوییم ماده ای 
که بــا مکانیــک کوانتومی توصیف می شــود، 
دارای این فاصله های طیفی هست یا نه وجود 
ندارد. همین امر باعث محدود شدن پیش بینی 
ما درباره رفتار مواد کوانتومی و به تبع آن ذرات 

بنیادی می شود.
از ســال 1930 که فیزیک دانان از احتمال این 
مسائل تصمیم ناپذیر آگاهی یافتند، نخستین 
بار است که این محدودیت ها در مسائل بنیادی 
مطرح شده اســت. اما این خبر خیلی بدی هم 
نیســت، چرا که مسائل ناآشــناتری را برای حل 

پیش روی فیزیک دانان قرار می دهد. 
به طور کلــی دلیل این حل ناپذیری این اســت 
که مدل ها در این ســطح، رفتاری بسیار عجیب 
و غریب دارند که باعث می شــود نتــوان آن ها را 
تجزیــه و تحلیل کرد، اما همیــن رفتار عجیب و 
غریــب  فیزیک جدیدی که تا به حال مشــاهده 
نشده  است را پیش بینی می کند. به عنوان مثال، 
اضافه کردن حتــی یک ذره به تــوده ای از ماده 
باعث تغییر زیادی در خاصیت آن ماده می شود. 
پیش بینی می شود که این فیزیک جدید سال ها 

بعد در فناوری های روز کاربرد زیادی بیابد.

آدرس را از مردان بپرسید
  بسیاری بر این باورند که جهت یابی زن ها از مردان ضعیف تر است. آزمایشی که در 
گروه علوم اعصاب دانشگاه نورویگان انجام شد، بر این باور قدیمی صحه گذاشت. 
در این آزمایش با استفاده از عینک ها و کنترل های مخصوص، 18 پسر و 18 دختر 
عملیات خاصی را انجام دادند و در نهایت تمامی پســران از دختران در جهت یابی 

بسیار بهتر عمل کردند. این تفاوت ناشی از به کارگیری قسمت های مختلفی از مغز در جهت یابی در پسران 
و دختران است. این موضوع زمانی جالب تر شد که زنان با دریافت هورمون تستستورون )هورمونی مردانه(، 

در آزمایش های مربوط به جهت یابی بهتر از سایر زنان عمل کردند.

رشد روزافزون یادگیری ماشینی
یادگیری ماشینی )Machine learning( به تنظیم و اکتشاف شیوه ها و الگوریتم هایی 
می پردازد که بر اساس آن ها رایانه  قادر به یادگیری باشد. اکنون پژوهشگران با توسعه یک 
الگوریتم باعث شده اند که رایانه زمان بسیار کمتری صرف یادگیری کند. به گفته جاشوا 
تنبام پژوهشگر علوم شناختی در MIT اگرچه هنوز با ساخت ماشینی که به اندازه کودک 

انسان باهوش باشد بسیار فاصله داریم، اما این نخستین بار است که ماشینی طراحی می شود که قادر به آموختن 
و استفاده از گستره وسیعی از مفاهیم واقعی دنیا، حتی مفاهیم بسیار ساده ای مانند ویژگی های یک دست نوشته 
باشد. یافته های این پژوهش که در نشریه ساینس منتشر گردید، جهش بزرگی را در هوش مصنوعی نوید می دهد.

تعریف درد بسیار سخت است، چون پدیده ای است که در افراد مختلف تفاوت 
می کند. طبق تعریف انجمن بین المللی دردشناسی، درد احساس ناخوشایند 
جسمی یا عاطفی است که در اثر آسیب بافتی یا آسیبی به نوعی دیگر در بدن 
رخ می دهد. درد این گونه کار می کند که در اثر محرک یا علت درد، در اعصاب 
گیرنده درد که درسراسر بدن پخش هستند، اختالف پتانسیل کوچکی ایجاد 
می شود. این اختالف پتانسیل که با جابه جایی یون های سدیم و پتاسیم در 
کانال های یونی پدید می آید، موجب ایجاد اسپایک یا پیام الکتریکی و ارسال 
آن به نخاع می شود. با دریافت پیام، نخاع آن را به مغز ارسال می کند و در آنجا 
درد ادراک گردیده و اعمال الزم برای واکنش و دفاع بدن به ماهیچه فرستاده 

می شود)مانند کشیدن سریع دست پس از تماس با یک منبع داغ(.

درد چیست و چگونه کار می کند؟
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برنامه  هیئت رئیسه  دانشگاه در روز دانشجو  
دانشگاه شیراز: به مناسبت 16 آذر، هیئت رئیسه  دانشگاه برنامه  روز دانشجوی امسال 
را به بازدید از آشپزخانه ها و غذاخوری ها و صرف ناهار در کنار دانشجویان اختصاص 
دادند. در این روز هر کدام از اعضای هیئت رئیسه در یکی از آشپزخانه ها و غذا خوری ها 
حضور یافته و فرایندهای طبخ و توزیع غذای دانشجویی را از نزدیك مشاهده و بررسی 

نمودند. دانشگاه شیراز روزانه حدود 7000 پرس غذا در وعده  ناهار و حدود 4000 پرس نیز در وعده  شام پخت و 
توزیع می کند. همچنین در سال تحصیلی جدید، 8 نوع غذا به منوی غذای دانشجویی این دانشگاه اضافه شده 

و عالوه بر آن، تعداد وعده  ارائه  میوه به همراه غذا و ساعت توزیع نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

غزال ایرانی۳ در میان برترین خودروهای جهان
دانشگاه تهران: تیم خودروی خورشیدی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران که 
بیش ازده سال است در زمینه طراحی و ساخت خودروهای خورشیدی فعالیت دارد، پاییز 
امسال برای اولین بار با خودرویی دو سرنشینه که نسل سوم خودروی خورشیدی غزال 
ایرانی به شمار می رود، در جدیدترین آوردگاه خودروهای خورشیدی جهان حضور یافت و 

توانست رتبه هفتم را از آن خود کند. پروژه خودروی خورشیدی غزال ایرانی 3 از اواخر سال 1390 آغاز شد. این پروژه 
متشکل از 25 نفر از دانشجویان مهندسی مکانیک، مهندسی برق و طراحی صنعتی دانشگاه تهران به سرپرستی 

دکتر کارن ابری نیا و دکتر بهروز آسایی در نهایت، در شهریور سال 1394 با ساخت غزال  ایرانی3 به پایان رسید. 

روی خط خارج

فیالدلفیــا، پنســیلوانیا: دوباره  کمی آن سوتر
همیــن زمان هــا از ترم فرارســیده حسین رجبی

است. همان زمان هایی که اکثر دانشجویان از اعتبار و 
آینده خود پرسش می کنند. این احساس کافی نبودن، 
مهیــا نبودن، یــا هرچــه کــه اســمش را می گذارید، 
مخصوصًا هنگامی که خود را با هم رده های دانشجوی 
خود مقایسه می کنیم، البته حس تازه ای نیست. برای 
بسیاری از ما پیش آمده که دوستان و خانواده مان تذکر 
داده اند که در میان دانشــگاهی کــه مملو از نخبگان، 
نوآوران، پژوهشگران و غیره است، به راحتی موفقیت ها 
و اهداف خود را فراموش می کنیم. قطعًا تصور بودن در 
میــان جمعی این چنینــی که محکوم بــه موفقیت اند 
هیجان انگیز و ایجادکننده انگیزه است. اما بسیاری از 
دانشــجویانی که در اینجا در حال تحقیــق، اختراع و 
نوآوری، توســعه نرم افزار، تأســیس شــرکت یــا کار در 
شرکتشان هستند یا به دســتاورد بزرگی در رشته خود 
رسیده اند، باعث شده اند حتی دانشجویان خوبی که 
زمانی به خاطر نمرات دبیرستانشان تحسین می شدند، 

احساس معمولی بودن کنند.
معمواًل ذهنیت قدیمی وجــود دارد که هر فرد دیگری 
درحال انجام کاری بزرگ است و آن وقت من در کنار قرار 
دارم. به راحتی می توان احساس کرد که شاهکارهای ما 
در سایه دستاوردهای دیگر دانشجویان بسیار کوچک 
هستند. فهرست های ساالنه ای که سرشارند از اسامی 
»دانشجویان کارشناسی پن استیت که باید درباره شان 
بدانید«، شامل مؤسسان شرکت ها، دانشجویان در حال 
کار در شــرکت های بزرگ، مخترعان و... یادآور همین 
احساس هستند. نکته جالب این گونه فهرست ها این 
است که موفقیت را در مسیر باریکی تعریف می کنند که 

ممکن است هیچ گاه ارتباطی به کاِر ما نداشته باشد.
نمی توان موفقیت های یک مهندس، یک مدیر کسب و 
کار، یک دانشمند و یک سیاستمدار را با یکدیگر مقایسه 
کرد فقط به این دلیل که همه آن ها باعث پیشرفت جهان 

مــا از زوایای متفاوتی هســتند. عالوه بر این بســیاری 
از دانشــجویان اینجا در مسیری هســتند که به سمت 
مشاغلی منتهی می شــود که عنوان در آن ها اهمیتی 
ندارد. این باعث نمی شــود که موفقیت آن ها در زمینه 

کاری شان کم اعتبارتر از دیگر زمینه  ها مقایسه شود.
در میان این واقعیات قابل بحث این سؤال پیش می آید 
که ما با کــدام اســتانداردها و معیارها، اعتبــار خود را 
می سنجیم. درســت اســت که معیارها مبتنی بر افراد 
است. برخی ممکن اســت بگویند که از موفقیت های 
خود، آگاه انــد و نیازی به تعریــف موفقیت خود تحت 
درک و پذیرش دیگران ندارنــد. اما برخی دیگر ممکن 
است با نگاه کردن به رزومه شان از دریچه »موفقیت های 
پن اســتیت«، برچســب معمولی بودن به خود بزنند. 
هیچ کدام از ما به خاطر اینکه دانشــجوی پن هستیم، 

معمولی نیستیم.
دسته بندی هایی که خودمان درباره موفقیت های خاص 
و گزینشی خود انجام می دهیم و شاید آن ها را معمولی 

بپنداریم، کارکرد دوگانــه دارند چرا که در جایی ممکن 
است بسیار جالب توجه جلوه کند و رقابت با خودمان را 
تا حدی تشدید کند که به مرز ناسالم برسد. واقعیت این 
اســت که آنچه ما را قباًل فوق العاده نشان داده در اینجا 
عادی تلقی می شــود. بودن در رتبــه اول ورودی های 
خود با رزومه ای قوی، کارنامه و نمراتی رشــک برانگیز، 
فهرستی از جوایز و توانمندی های مختلف در بیرون از 
دانشگاه چیزی نیســت که ما به عنوان دانشجویان پن 
تبریک آن را بگوییم. آن تحســین ها هنگام پذیرش در 
دانشگاه به اتمام رسیده است. تا ورود به دانشگاه، این 
تصور معمولی بودن به ذهنمان خطــور نمی کرد اما با 
تغییر محیط، ما به راه های دیگری برای شناساندن خود 
به دیگران متوسل خواهیم شد. ولی این تازه آغاز مسیر 
است. وقتی خود را در رقابت با دیگران می پنداریم، باید 
از خودمان بپرســیم چه چیزی برای اهداف ما کفایت 
می کند و کدام ســقف انتظاری اســت که می خواهیم 

شخصًا به آن دست یابیم.

کلنجاررفتن با این فکر که من معمولی ام

کمیک برگزیده
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همه کار می کنند
یــک جــادوی نهفتــه  در 
بعضــی افــراد هســت که 
هرچند وقت یک بــار که به  
یادشان می افتم، ایمانم به 
خوبی هــای از دســت رفته 
زنــده می شــود، علی الخصوص اگــر بدانی آن 
افراد را در نامحتمل تریــن نقطه  این کره  خاکی 

پیدا خواهی کرد.
واشــنگتن هم جلوه های خودش را دارد. مرکز 
اتفاقــات سیاســی ایــن کشــور از خلوت ترین 
جاهایی است که تا به حال با آن برخورد داشتم. 
از ساختمان های مســکونی بسیار کوچکی که 
در فیلم ها دیده می شــود تا شــاه راه هایی که به 
کاخ سفید و مجلسشان می رسد و حتی پنتاگون 

همه در یک منطقه  نه چندان بزرگ قرار دارند. 
آدم نداند فکر  می کند پایش به آتن رسیده  است. 
بیشتر ســاختمان های دولتی با معماری یونان 
قدیم ساخته  شــده اند. وقتی ساختمان یادبود 
آبراهام لینکلن را دیدم این مسئله برایم پررنگ تر 
شد. یک ساختمان آکروپولیس مانند که مقابلش 
یک زمین سبز بسیار بزرگ و داخلش یک مجسمه  

نشسته  ده متری آبراهام لینکلن قرار دارد.
داخل بنا، همین که به معماری و جزئیاتش دقت 
می کردم متوجه یک راهنمای سالخورده  شدم که 
درباره  زندگی لینکن توضیح می داد. ایشان سعی  
می کرد به جزئیات و مسائل ریز وارد شود و خودش 
راغب بود که هر مطلب جالبــی را بگوید.  بعد از 
تمام شدن حرف هایش، با او مکالمه ای در مورد 
کار و زندگی اش داشتم. در بین  حرف هایش گفت 
که در حال حاضر با یک معلمی که در چین است 
به صورت تبادلی چینی یاد می گیرد چون تعداد 
زیادی از بازدیدکنندگان چینی هایی هستند که 
انگلیســی ضعیفی دارند و نمی خواهد خودش 

را از ارتباط  برقرار کردن با این افراد محروم کند.
بعدًا متوجه شــدم کــه تقریبًا در تمــام موزه ها و 
اماکن تاریخی افراد ســالخورده قســمت های 
روابط عمومی و راهنمایی ها را برعهده داشتند. 
در قسمتی دیگر در موزه  هوا و فضای واشنگتن 
با یک راهنمای مســن دیگر برخورد کردم که در 
آخر تور کوچکی که در اطراف موزه گذاشته بود، 
چند جمله گفت که ســعی کــردم  در همان جا 
و همان لحظه بنویســم. آ  ن ها را اینجا نقل قول 
می کنم: در آخر باید بگویم که متشکرم. از شما 
متشکرم که قسمتی از این بحث ها را با من همراه 
بودید. در حال حاضر یکی از لذت های زندگی من 
جمع کردن اطالعات در مورد ساختار موشک ها 
و هواپیما ها و تاریخچه شان و ارائه دادن آن  ها در 
عصر سه شنبه ها در اینجا است و سعی کرده ام که 
بیشتر و بیشتر در مورد آن ها یادبگیرم. بابت این 

مسئله از شماها متشکرم.
اگر این حرف را در مقابل هزاران هزار نفر می زد 
احتمــااًل حتی حاضر نبودم خــودکارم را بردارم 
ولی گفتــن این حرف در مقابل حداکثر شــش 

نفر مطلبی است که کماکان برایم جالب است.

شروین حکیمی



سامسونگ؛ برنده یا بازنده؟
 بعــد از مدت ها کشــمکش قضایی بین سامســونگ و اپــل، باالخره اپــل پیروز و 
سامسونگ محکوم به پرداخت غرامت شــد. سال 2011 بود که اپل از سامسونگ 
به دلیل نقض قوانین حق ثبت اختراع شــکایت کرد و مدعی شــد که این شرکت از 
فناوری هایی نظیر کنترل مولتی تاچ که برای اولین بار توسط اپل ثبت شده استفاده 

کرده است. دادگاه رسیدگی به این پرونده بعد از مدت ها نهایتًا سامسونگ را مقصر دانسته و به پرداخت حدودًا 
500 میلیون دالر غرامت محکوم کرد. جالب اینکه مبلغ غرامت ابتدا نزدیک به یک میلیارد دالر تعیین شده بود 
که سامسونگ توانست آن را تا نصف پایین بیاورد که از این دید چندان هم در این میدان بازنده به نظر نمی رسد.

دوربینی که پشت دیوارها را می بیند
دانشمندان در دانشگاه ادینبورگ موفق به طراحی دوربینی شده اند که می تواند 
با استفاده از راهکارهای پردازشی، از دیوارها و کف زمین به عنوان یک آینه  مجازی 
استفاده کرده و تصویری از اشیاء در گوشه ها را که پشت دیوار پنهان شده، نمایش 
دهد. این محققان توانســته اند روشی را با استفاده از نورهای تابیده شده از سطح 

اشیاء غیرشفاف بیابند که از طریق آن می توان تصویری از اشیایی که پشت دیوار پنهان شده اند، مشاهده کرد. 
در این دوربین از فناوری مسافت یاب لیزری استفاده شده است. در مسافت سنج های لیزری زمان برخورد اشعه  

لیزر به مانع و برگشت آن به ردیاب اندازه گیری شده و از این طریق فاصله محاسبه می شود.
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کتاب هــا، فیلم هــا و آهنگ هایی  اف یک
هستند که غرق شدن در آن ها مانند سحر بختیاری

غرق شدن در دنیایی است که هیچ شباهتی به واقعیت 
کسل کننده مان ندارد و بعد از تمام شدنشان خأل بزرگی 
احساس می کنیم. وقتی در یک اثر همه  هنرها گرد هم 
می آیند و عنصر تعامل هم به  آن ها اضافه می شود، دیگر 
ما یک خواننده، ببیننده یا شنونده  صرف نیستیم. ما 
به عنوان گیمر، جزئی از بازی می شویم و آن را از پشت 

نمایشگرهایمان لمس می کنیم. 
اکثر بازی های رایانه ای درســت ماننــد اکثر کارهایی 
کــه در دیگــر مدیوم ها انجام می شــود، هدفشــان را 
ســرگرم کردن مخاطــب و بــه تبــع آن، پــول درآوردن 
تعیین کرده اند. اما همیشــه کســانی هستند که هنر 
را به خاطر هنر می خواهند و آثارشــان هم چون عمومًا 
شــخصی اســت و از دل برآمده، به دل می نشیند. اگر 
کمی خوش بین باشــیم، مموراندا یکــی از همین آثار 

دلنشین است.

مموراندا چیست؟
برای اینکه Memoranda را بشناسیم،  اول باید با خیلی 
چیزها آشنا شــویم. بهتر است اول از خود بازی شروع 
کنیم. مموراندا یک بازی دوبعدی ماجراجویی   معمایی 
در سبک »اشاره و کلیک« مانند Machinarium  است 
که سه سالی می شود توسط یک تیم خالق متشکل از 
چهار جوان ایرانی در دست ساخت است و حاال به اواخر 

مراحل توسعه اش رسیده است. 
ممورانــدا آن قدر از خــودش ظرفیت نشــان داده که 
برای توصیف آن، الزم نیســت حتی به ایرانی بودن تیم 
سازنده اش اشاره کنیم و این مسئله را ویژگی خاصی از 
بازی بدانیم. بازی برای عرضه روی سیستم عامل های 

وینــدوز، مــک و لینوکس برنامه ریزی شــده اســت. 
مموراندا در لغت به معنای یادداشــت هایی اســت که 
شخصی برای خود می نویسد تا چیزی یادش بماند یا 
کاری را در آینده انجام دهد. شخصیت های بازی دچار 
نوعی فراموشی شدند که بسیار پیچیده تر از مشکالت 
حافظه  کوتاه مدت  لئونارد شلبی در فیلم ممنتو است. 
آن ها نیاز ندارند چیزی را که می شــنوند همان لحظه 
روی کاغذ بنویسند تا یادشان نرود، آن ها چیز بزرگ تری 
را گــم کرده انــد. در مموراندا شــخصیت اصلی قصه 
دختری است که کم کم متوجه می شود نامش را از یاد 

برده و هویتش را گم کرده است. 
او در از دســت دادن مفاهیم بنیادیــن زندگی اش تنها 
نیست و شخصیت های دیگری نیز هستند که هرکدام 
چیزی از دســت داده اند: ســربازی که بعــد از جنگ 
عقلش ســر جایش نیســت، دونده ای که توان دویدن 
از او گرفته شــده و جالب تر از همه، پرنده ای که خوی 

حیوانی اش را گم کرده است. 
داســتان بازی در روســتای کوچکی اتفــاق می افتد 
که با توجــه به معماری ســاختمان ها و فضای حاکم، 
می توانیــم حدس بزنیم با روســتایی اروپایی احتمااًل 
حوالی فرانسه طرف هستیم؛ اما در دنیای مموراندا، 
حتی نمی توانیــم از محــل روایت داســتان مطمئن 
باشیم. نشــانه های خاصی برای تشخیص زمان بازی 
هم وجود ندارد؛ در این روســتا هم لپ تاپ وجود دارد 
هم ساعت های آبی که با ساقه های بامبو در زمان های 

دور ساخته می شدند. 
کار ما در بازی، راهنمایی کردن دختری است که نامش 
را فراموش کرده و با کمک به دیگــران، باید خودش را 
دوباره پیدا کند. در بازی با مواردی برخورد خواهید کرد 
که با عقل جور در نمی آیند ولی آن قدر غرق در اتمسفر 

بازی شده اند که چندان عجیب به نظر نمی رسند. در 
ادبیات، این نوع روایت را رئالیسم جادویی می گویند. 
با اینکه همه چیز در بستر واقعیت رخ می دهد اما گهگاه 
اشاره های کوچکی از جادو هم در داستان می بینیم، 
جادویی که در تار و پود داســتان نهفته است و خودش 

را آنچنان نشان نمی دهد. 
اینجاســت که به منحصر به  فردتریــن ویژگی مموراندا 
می رســیم؛ تأثیرپذیــری آن از ادبیــات معاصر. دلیل 
اینکه مموراندا امروز وجود دارد، نویسنده  معاصر ژاپنی 
هاروکی موراکامی  اســت. این نویســنده ی 66 ساله 
که بیش از سی ســال اســت با رمان ها و داستان های 
کوتاهش دنیاهای خیالی را بــا واقعیت پیوند می زند، 
نه تنها منبع الهام سازندگان برای ساخت این بازی بلکه 

به نوعی خالق معنوی آن بوده است. 
اتمســفر مبهــم و ســورئال آثــار موراکامــی ظرفیت 
گسترده ای برای تبدیل شدن به شاخه ای از هنرهای 
تجسمی دارند و یک بازی رایانه ای شاید بهترین مدیوم 
برای نشان دادن حال و هوای خاص آثار این رمان نویس 
باشد. تأثیرات او روی طراحی شخصیت های بازی هم 
کاماًل مشهود اســت و گویی این کاراکترها از دل خود 

کتاب ها بیرون آمده اند. 
مموراندا از آن بازی هایی اســت که شــاید به مذاق هر 
کســی خوش نیاید، ولی آن قدر خوش ســاخت و تر و 
تمیز است که بتواند در زمره  بهترین بازی های مستقل 
قرار گیرد و کاماًل ظرفیت این را هم دارد که در خارج از 
ایران خوش بدرخشــد. از آنجایی که متأسفانه اخبار 
آن در کشور بازتاب زیادی نداشته همه این ها را گفتیم 
تــا بگوییم خودتــان را آمــاده کنید که تــا دو ماه دیگر 

می توانید اوج خالقیت بازی سازان ایرانی را ببینید.
منبع: زومجی

»مموراندا« یک بازی ایرانی پر از خالقیت

به یاد داشته باش
 sharif id اتصال آسان به 
در دستگاه های اندروید 

 |  محمدمهدی صدیقی 
همان طــور کــه می دانید 
وجود سد vpn برای اتصال 
بــه اینترنت از دانشــگاه، 
دسترســی بــه اینترنت را 

خصوصًا برای دستگاه های موبایل سخت کرده 
است. نرم افزار vpn root که برای سیستم عامل 
اندروید ســاخته شــده اســت می تواند عالوه 
بر ساده ســازی اتصال به شــریف آی دی، این 
پروســه را به صورت اتوماتیــک در بیاورد. یعنی 
 vpn در دستگاه موبایلتان Wifi با روشن کردن
شریف و اینترنت بعد از مدت کوتاهی خودبه خود 
وصل می شود و در صورت قطع ارتباط vpn، این 
نرم افزار مجددًا اتصال را برقــرار می کند. برای 
نصب و فعال سازی نرم افزار دو فایل زیر را دانلود 

کنید و به ترتیب نصب کنید.
1. vpnroot-1.8.6
2. vpnroot - Pro Plugin 1.0

برای اســتفاده از این نرم افزار کافی است ابتدا 
تنظیماتی که در شــکل های زیــر نمایش داده 
 show more option شده است را در قســمت
انجام دهیــد و username و password آیدی 
 setting شریف خودتان را وارد کنید. در قسمت
هم می توانید اســم مــودم wifi   کــه معمواًل به 
آن وصل می شــوید را بنویســید تا بعد از اتصال 

دستگاه به آن مودم، نرم افزار وارد عمل شود.
 
 

پیش به سوی وار
کــه  بشــتابند  همــگان 
انتظارها به ســر رســید و 
باالخــره آپدیــت جدیــد 
»clash of clans« بعــد از 
مدت ها منتشــر شد. این 

به روزرسانی ویژگی های جدیدی را به این بازی 
اضافه می کند کــه مهم ترین آن اضافه شــدن 
تاون هال 11 است. در نســخه جدید اگر تاون 
هال شما را نابود کنند شیلد دریافت نمی کنید. 
همچنین زمانی که شیلد دارید می توانید اتک 
بزنید، فقط هر اتک از زمان شــیلد شــما کسر 
می کند.Village Guard  یا محافظ دهکده یک 
قابلیت جدید است که به بازی اضافه شده است 
و هنگامی که شــیلد شما تمام می شود به مدت 
15 دقیقه تا 3 ساعت از شما در برابر اتک  خوردن 
محافظت می کند. فضای زمین بازی نسبت به 
قبل افزایــش یافته و همچنیــن زمان حمالت 
30 ثانیــه افزایــش می یابد. بــرای کلن منوی 
جدیدی آورده شده اســت، مقدار و چیزی که 
دونیت می کنید یا دریافت می کنید نمایش داده 
می شود و همچنین از این پس می توانید اسپل 

دارک دونیت کرده یا درخواست کنید. 
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جــان کندی تــول نابغه بود. در 22ســالگی 
به مقام اســتادی رســید تا جوان ترین کسی 
باشــد که در کالج کال هانتر نیویورک ادبیات 
انگلیســی تدریس کرده بود. زمانی که برای 
خدمت ســربازی بــه پورتوریکو رفتــه بود، با 
قرض کردن ماشــین تحریر دوستش نوشتن 
اتحادیه ابلهان را شــروع کرد. بعد از بازگشت 
به آمریــکا، او رمانــش را بارها برای ناشــران 
بســیار فرســتاد، اما هیچ یک حاضر به چاپ 
آن نشــدند. همین ناکامی باعث افســردگی 
او شــد، تا اینکه در 32 سالگی بعد از دعوایی 
مختصر با مادرش، با وصل کردن شــلنگ به 
اگــزوز ماشــین و تنفس 
از گاز ســمی خــودرو به 
زندگی خود خاتمه داد.

مــادر بعد از دو ســال از 
مــرگ جــان، تصمیم به 
انتشار رمان پسر گرفت. او هم 9 سال جواب 
رد شــنید، تا اینکه یکی از استادان دانشگاه 
لوییزیانا که از سماجت او به ستوه آمده بود، 
حاضر شــد برای رفع تکلیف نگاهی به کتاب 
بیندازد. بعد از کشــف این اســتاد دانشگاه 
بــود کــه اتحادیه ابلهان را چاپ کرد و ســال 
بعــد جایــزه پولیتزر را بــرای آن بــه ارمغان 
آورد. ایــن گونــه بود کــه جان کنــدی تول 
تنها نویســنده ای شــد که بعد از مرگ جایزه 

پولیتزر گرفت.
احتمااًل دانســتن همین سرگذشــت عجیب 
کافی اســت تــا در اولین تعطیــالت پیش رو 
اتحادیه ابلهان را بخوانید. این کتاب با ترجمه 

پیمان خاکسار در دسترس است.

اتحادیه ابلهان

»ســاده و کوتــاه بگویــم، خواســتم تجربــه 
زندگی ام در خانه های ســازم را با شما قسمت 
کنم، با نواختن ملودی هایــی خاطره انگیز، 
بــا احســاس و در عین ســادگی پر از شــوق 
و حرکــت، بــا صدایی در نوســان بیــن غم و 
شــادی، بین سخت و آسان، صدایی از درون 
ســازدهنی که زمانی ســازم بود و حاال شــده 
انگیــزه ای بزرگ بــرای بودنــم و جایی برای 
ماندنم. امیدوارم شــانزه لیزه برای شــما هم 

دوست داشتنی باشد«.
این را آزاده مهدوی آزاد در توضیح آلبوم خود 
شــانزه لیزه نوشــته اســت. آلبومی از اجرای 

مشــهور  آهنگ هــای 
فرانسوی از موزیسین ها 
و خوانندگانــی مثل جو 
داســین، یان تیرســن، 
الرا فابیــان، پــل موریه، 

توتــو کوتوگنــو، دالیدا و گری مــور. مهدوی 
آزاد هشــت قطعه خاطره انگیز را با سازدهنی 
نواختــه و تنظیــم کــرده اســت تا بــه جمع 
بســیاری از موزیســین هایی بپیوندد که این 
آثار را بازخوانی کرده اند. او کوشــیده اســت 
ســازبندی هر یک از قطعات را با توجه به فضا 

و حال و هوای آن قطعه انتخاب کند. 
ایــن ســبک موســیقی  بــه  خالصــه اگــر 
عالقــه داریــد یــا به دنبــال کادویــی با حال 
و هــوای رمانتیــک فرانســوی بــرای فوریه و 
ســپندرمذگان امســالتان می گردید، شاید 
شــانزه لیزه انتخاب خوبی باشــد. می توانید 
قبل از خرید، قســمت هایی از هر قطعه را در 

بیپ تونز بشنوید.

شانزه لیزه

شــهرام مکری را با فیلــم عجیب ماهی و 
گربه اش که ســال پیش اکران شد، به یاد 
داریم. او امســال فیلمی در ژانر و فضایی 
کاماًل متفــاوت روی پرده ســینمای هنر 
و تجربه دارد: اشــکان، انگشتر متبرک و 

چند داســتان دیگر. فیلمی طنــز که همان طور که 
از عنوانش پیداســت چند داســتان مختلف را حول 
شــخصیت هایی متفــاوت روایت می کنــد، اما این 
داســتان ها در یک داســتان کلی در هم آمیخته اند.  
فیلم درواقع روایتی غیرکالســیک از قصه کالسیک 
سرقت از یک جواهرفروشی است. دو نابینا تصمیم 
دارند از یک جواهرفروشــی ســرقت کنند، آدم های 
مختلفی درگیر این سرقت می شوند و هرکدام بخشی 

از داســتان را پیــش می برنــد. پلیس ها، 
مال خر، شریک دزدها و... همه در یک روز 
سرنوشــتان به هم گره می خورد. گفتنی 
است این فیلم محصول 1386است و در 
ســال های اخیر هیچ گاه امکان نمایش 
نداشــته است. ســعید ابراهیمی فر، ســینا رازانی، 
سیامک صفری، علی سرابی و رضا بهبودی ازجمله 
بازیگران این فیلم هستند.  اشکان، انگشتر متبرک 
و چند داســتان دیگــر برنده دیپلــم افتخار بهترین 
کارگردانی از جشنواره فیلم فجر و جایزه بهترین فیلم 
اول از جشن منتقدان سینمای ایران است و تاکنون 
در جشــنواره های پوســان، ســانتا باربارا، تفلیس، 
سائوپائولو، گرانادا و بمبئی نمایش داده شده است.

اشکان، انگشتر متبرک و...

پنجشــنبه این هفته ســعید فــرج پــوری و پژمان 
حدادی کنسرتی مشترک در فرهنگسرای ارسباران 
دارند. کنسرت دو نوازی کمانچه و تنبک. همکاری 
این دو هنرمند را سال هاســت که در گروه دستان و 
آلبوم هایی مثل قیژک کولی می بینیم. اما حاال آن ها 
بــرای اولین بار در کنار هم با تکیه بر مرکب نوازی و 
بداهه نوازی در موسیقی دستگاهی ایران، دونوازی 
می کننــد. اگرچه ســعید فرج پوری بــرای بارهای 

متعدد همراه با تنبک، نواخته اســت که 
از جملــه آن می تــوان بــه همنوازی اش 
همراه با هامین هنری اشاره کرد. پژمان 
حــدادی نیز با نوازندگان متعدد کمانچه 

از جمله کیهان کلهر اجرا داشته است.

سعید فرج پوری آهنگساز و نوازنده کمانچه است و 
نوازندگی در گروه های شیدا، عارف، آوا و دستان را  
درکارنامه خود دارد. تکنوازی کمانچه 1 در دستگاه 
ســه گاه، تکنوازی کمانچه 2 در دستگاه همایون و 
کمانچه نوازی بر اســاس نغمه های کردی ازجمله 

آثار او هستد. 
پژمان حدادی  هم فراگیری ســاز تنبک را از ســن 
10ســالگی آغاز کرد. او ســال ها پیش بــه آمریکا 
مهاجــرت کرد و همکاری بــا گروه هایی 
مثل عشــاق و نــوا که در خــارج از ایران 
فعالیت داشــتند و آشنایی و همکاری با 
حسین علیزاده او را به نوازنده ای صاحب 

سبک تبدیل کرد.

بداهه نوازی

این روزها دو سینمای  ســپیده پیشنهاد و  فلســطین 
میزبــان نهمیــن دوره جشــنواره ســینما 
حقیقت هستند. جشنواره ای برای نمایش 
فیلم های مستند ایرانی، غیرایرانی، کوتاه 
و بلنــدی کــه اگــر در روزهای جشــنواره 
تماشایشان نکنید، شــاید هیچ وقت دیگر 
هم نتوانید. خالصه اگر به مســتند عالقه 
دارید بشتابید که جشنواره حقیقت تا شنبه 
برپاســت. در اینجا چند فیلم از 237 فیلم 
این جشنواره را معرفی می کنیم، ولی حتمًا 
جدول فیلم ها را از سایت جشنواره بگیرید. 
ضمنًا شرکت برای همه آزاد و رایگان است.

من ناصر حجازی هستم
این مســتند احتمــااًل معروف تریــن فیلم 
امسال باشد که از مدت ها پیش تبلیغاتش 
در این سایت و آن سایت به چشم می خورد. 
فیلــم همــان طور کــه از نامش پیداســت 
مستندی است درباره اسطوره فوتبال ایران 
ناصر حجازی که حاال هم زمان با 66 سالگی 
او به نمایش درمی آیــد. من ناصر حجازی 
هســتم در پنج بخش با نام های من رویایی 
دارم، آخریــن مرد مقاوم، سهراب کشــی، 
استقالل تا اســتقالل و پرواز عقاب، ضمن 
پخــش تصاویــر فوتبالی و شــخصی دیده 
نشده از سرمربی ســابق استقالل، دالیل 

محبوبیت او را بررسی می کند.
کارگردان فیلم نیما طباطبایی، نویســنده 
گفتــار متــن خســرو نقیبــی و گویندگان 
متن شهاب حســینی، بهرام رادان، پرویز 
پرستویی، مسعود رایگان، مهران مدیری و 

رویا تیموریان هستند.

رویاهای دم صبح
این مستند احتمااًل از بهترین آثار جشنواره 
امسال باشد. کار دیگری از مهرداد اسکویی 
که در واقع ســومین قسمت از مستندهای 
سه گانه اسکویی است.  نام دو مستند قبلی 

روزهای بی تقویم و آخرین روزهای زمستان 
بود. این ســه گانه درباره کــودکان زیر 18 
ســالی اســت که در کانون اصالح و تربیت 
شــهر زیبای تهران تحت نظارت هســتند. 
گفتنی است صدور مجوز ساخت رویاهای 
صبح دم 7 ســال بــه طول انجامیــد که در 
نهایت مهرداد اســکویی در تابستان سال 
1393 بــا حمایت کانون اصــالح و تربیت 

موفق به دریافت پروانه ساخت فیلم شد. 
مهرداد اســکویی تاکنون 25 فیلم مستند 
و کوتــاه داســتانی را کارگردانی کــرده و با 
بیــش از 400 حضور ملــی و بین المللی و 

کسب بیش از 80 جایزه معتبر سینمایی و 
فرهنگی، یکی از شخصیت های برجسته 
مستندســازی ایران محســوب می شود. 
اســکویی در ســال ٢٠١٠ موفق به کسب 
عنوان چهره فرهنگی سال جهان از سوی 

نهاد فرهنگی پرنس کالونس هلند شد.

چشم جنگ
سعید صادقی از عکاسانی است که برخی 
از عکس های معروف مربوط به دوره جنگ 
از آن اوست. او حاال و بعد از 25 سال تصمیم 
می گیــرد به دنبال آدم هــای عکس هایش 

برود. تهیــه کننده این فیلم در ژانر جنگ را 
ابراهیم حاتمی کیا برعهده دارد و پســرش 
یوســف حاتمی کیا و مهــدی برجیان کار 
پژوهش و کارگردانی فیلم را انجام داده اند. 
کارن همایون فر هم موسیقی فیلم را ساخته 
است. گفتنی اســت ساخت این مستند 2 

سال به طول انجامیده است. 

برندگان
همه ساله تعداد زیادی از ایرانیان با رویای 
مهاجرت به آمریکا، در قرعه کشــی گرین 
کارت شــرکت می کنند. این فیلم داستان 
تکاپوی دو شــخصیت از دو نســل متفاوت 
در ایران امروز اســت که در التــاری برنده 
شــده اند و حاال می خواهند بــرای تحقق 
آرزوهــای خــود و یافتن یک زندگــی بهتر 
به ســرزمین فرصت هــا مهاجــرت کنند. 
کارگردانــی برنــدگان را امیــد عبدالهی بر 

عهده دارد.

چله درختان کاج
8 سال پیش فیلمساز کسی را به بیمارستان 
روانپزشکی راز )امین آباد( آورده بود. حاال 
دوباره به این مــکان بازمی گردد و دوربین 
خود را به دســت بیمــاران می دهد تا خود 
از زندگی شــان فیلم بگیرند. کارگردان این 

فیلم عطیه عطارزاده است.

جشنواره فیلم حقیقت

سینمای مستند، چشم بینای جامعه
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صفحـــــــه آخـــــــــر

در ببخشــید شــمای ایــن هفته به 
ســراغ آقای عباســی رفتیم. مردی 
کــه از ســال های دور تا به امــروز به 
همــراه آقای شــریفی امور ســالن 
اســتاد جباری)یــا همــان تربیت 
داخِل خودمــان( را رفع و رجوع می کنند و چراغ ســالن 
را روشــن نگه می دارند. ایشان از  ســال 67 در دانشگاه 
مشــغول به فعالیت شــدند. درمورد شــروع به کارشان 
از ایشــان پرســیدیم، گفتند: من قبــل از اینکــه اینجا 
کار کنم فروشــنده بودم اما با خودم فکر کــردم که تا کی 
می خواهم فروشنده باشــم. باالخره پیر می شوم و دیگر 
حال فروشندگی ندارم. یک آشنایی داشتیم که آن موقع 
رئیس حراست بود، از من دعوت به کار کرد من هم قبول 
کــردم. آن اوایل در ســمِت تلفن چی خوابگاه طرشــت 
مشغول به کار شدم. پس از آن یک سال نگهبان خوابگاه 
متأهلین در بلوار کشــاورز بودم.  بعد از آنکه آشنایمان از 
دانشگاه رفت، من هم مشغول همین کار فعلی شدم. از 
ایشان درمورد کارشان پرسیدیم گفتند: من خاطره های 
بســیار خوبی از این بچه ها دارم. این هــا مثل بچه های 
خودم هستند. من به خاطر این بچه ها اینجا می آیم. یک 

سال هم با آقای نوربخش و بچه ها به المپیاد کرمان رفتیم 
و آنجا هم دوم شــدیم و حقیقتًا خیلی خوش گذشت هم 
به من هم به بچه ها. هر چند ســالن را باید همیشــه تمیز 
نگه داریــم، بعضی وقت هــا اذیت می شــویم. ما طوری 
رفتار می کنیم که دانشــجوها بیایند به سمت ورزش. به 
زور می آوریمشان ورزش کنند. هر چند وقت هایی که از 
سالن نمی شود برای ورزش استفاده کرد، بچه ها دلشان 
می گیرد. بعضی هایشان به شــوخی می آیند می گویند 
که حاال که نمی توانیم ورزش کنیم مــا کجا برویم ورزش 
کنیم؟ برویم شیشــه ای شــویم؟ معتاد شــویم؟  من هم 
بهشــان می گویم این حرف ها را نزنید، ما همیشه اینجا 
در خدمت شما هســتیم. من بعضی از دانشجوها را هم 
یادم می آید که ســال های زیادی می آیند اینجا و ورزش 
می کنند، مثل شــهاب،  ثانوی یا صالح که سال هاســت 
می آیند بســکتبال بازی می کنند. من خودم زیر ســایه 
بچه ها زنده ام. با آن ها می گویــم و می خندم. ما آمده ایم 
اینجا خدمت کنیم، نیامده ایم اینجا که مردم آزاری کنیم.

ما هم از طــرف روزنامه شــریف به آقای عباســی عزیز، 
زحمتکش و دوست داشــتنی یک خسته نباشید جانانه 

می گویم و برای ایشان آرزوی سالمتی و شادابی دارم. 

2581...0903: سالم. چرا جایگاه روبه روی ابن سینا 
را برای چهارشنبه صبح شارژ نکردین؟ ما که سه شنبه 

نیستیم آخه.
  روزنامه ها تموم شد. دیر رسیدی شوما.

 4918...0930: می گــم بــرف که اومد بــاز هم اون 

سه راهی جلو سلف، آب جمع شده بود ها!
  این سه راهی، مسئوالن تأسیسات را 

پیر کرد و آخرش هم درست نشد.
8872...0937: ما هی می گیم داره ظلم می شــه به 
دانشجو، متأسفانه خود دانشــجو حتی حاضر نیست 

واسه احقاق حقش کاری کنه !آیا راهی هست که بنده 
یه مطلبی رو تــو روزنامه شــریف )روزنامه خودمون( 

چاپ کنم؟
  پاشو بیا روزنامه. فقط یه جوری احقاق 

حق نکن که ما اعمال قانون بشیم.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

7

8

7

 8

بی تو ورزش هرگز
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ببخشید شما

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

سحر زمانی

اولی: کف کرده؟
دومی: بذار ببینم)دستش را 
فرو می کند در حوض( آره آره 

شبیه کفه!
اولی: حتمًا یکی شامپو ریخته 

خواسته شوخی کنه.
دومی: نه! آبش سرده! فکر کنم 

تأثیرات آلودگی هوا روی آب 
سرد توی فضای بازه!

اولی: ایول بذار یه لیوان ازش 
برداریم ببریم آزمایشگاه. از 

توش مقاله در میاد.

)و این داستان ادامه دارد...(

شصت در برابر هفتاد 
 در نظام آفرینش ســه نوع 
موجــود داریم کــه از ازل 
بوده اند: دهه شصتی ها، 
دهــه هفتادی هــا و بقیــه 

آدمیان و نباتات.
 ده هفتادی هــا و دهه شــصتی ها دو لبه یک 
شمشــیرند. از تفکرات بنیــادی که یک دهه 

شصتی را تشکیل می دهد این است:
 »ما کاماًل باحال و متواضع و یک رنگ و متعهد 
و مظلوم و خوش سخن و مبادی آداب و در یک 
کالم نامبر وان هســتیم و دهه هفتادی ها هم 
یک ســری موجود رفــاه زده  مدعی و خوش 
و بی خیال اند. کاًل دهه شــصتی ها سرورند، 
به هفتادی ها هــم زیاد توجــه نکنید، هرچه 
گفتند هم سرتان را الکی تکان دهید که مثاًل 

آره تو هم می فهمی.«
در این راســتا دهــه هفتادی ها به دو دســته 
تقســیم می شــوند: دهه هفتادی های دسته 

اول و دهه هفتادی های دسته دوم.
امــا دهــه هفتادی ها چــه می گوینــد؟  این 
بنــدگان خدا اصــاًل چیــزی می گویند مگر؟ 
این هــا آرام و موقــر یــک تریــپ بگی ســاده 
می زننــد، یک کم هم موهایشــان باد خورده 
اســت که آن هم کاماًل مادرزادی است. اصاًل 
هم بــه کســی کاری ندارند، خودشــان اند و 

هندزفری شان. 
اما حال به دســته ســوم می پردازیــم یعنی: 
بقیــه آدمیــان و نباتات. نباتات شــامل انواع 
ســبزیجات و گیاهــان خــودرو و غیرخودرو 
می شــود . بقیــه آدمیــان هــم همان هایــی 
هســتند کــه وقتی مــی روی توی متــرو یک 
جوری نگاهــت می کنند که از دهه شــصتی 
بــودن و هفتادی بودن عرق شــرم از جبینت 
جاری می شــود. طوری که مثاًل آری، ما سن 
تو بودیم هنوز چرخ هم اختراع نشده بود ولی 
داشــتیم روی دلیــل تأثیر پذیری ارتعاشــات 
هسته ای اورانیوم هنگامی که ناخواسته قرمه 
سبزی ای شده است تحقیق می کردیم. تو برو 

همان ساسی ات را گوش بده.
القصــه... بنده در تحلیل این ســه دســته از 
اســتادی از دانشــگاه برکلــی کــه در زمینه 
کارهای بیخودی کار می کنــد کمک گرفتم، 
به این نتیجه رســیدم که این وســط نباتات از 
همه بیشــتر حق دارند. راســتی این اســتاد 
دانشــگاه هم گفت بــرای تحقیقــات بعدی 
 دانشــجو می پذیــرد، موضــوع هم به شــرح 

زیر است: 
آیا تحصیالت عالیه و پیشــرفت جامعه بشری 
می تواند موجب شود که میزان تبحر در تهیه 
باقالی پلــو با گوشــت از المان های همســر 

ایدئال نباشد؟
متقاضیــان بــرای همــکاری در ایــن  مقاله 
علمی هم مبلــغ ده هزار دالر به این شــماره 
حســاب واریز کنند، اصاًل هم شماره حساب 

من نیست.
66166006

یاسمن رضایی

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه رفتن و نرفتن ها. دقیق تر گفته باشــیم، تقدیم می کنیــم به همه بروم و 
نروم ها که قصه اش به سالیان دور و فیلم فاخر سلطان قلب ها بر می گردد. تقدیم می کنیم به همه آن هایی که هنوزپا را به 
شریف نگذاشــته، پی رفتن و راه های مختلفش می گردند، انگاری در شریف، رفتن یک چیز اجباری توی مایه های ترم 
9 است. تقدیم می کنیم به همه آن هایی که نمی دانند چرا روی صندلی هواپیما نشسته اند و آن ها که همین حس را روی 
صندلی های متروی شریف دارند. تتمه اش را هم برای اینکه قشنگ و ادبی و تأثیرگذار باشد، تقدیم می کنیم به آن ها که 

با خودشان فکر کرده اند کاش وطن جایی برای ماندن بود و آن ها که ماندند تا وطن را تبدیل به جایی برای ماندن کنند.

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