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فارغ التحصیالن دانشگاه 
سرمایه اجتماعی و قدرت 

نرم دانشگاه  هستند؟
پرده اول: عاقبت روزی فرا 
می رســد که هر یک از ما از 
این دانشگاه فارغ التحصیل 
می شویم و در تنهایی خود 
دلمان لــک می زنــد برای 
لحظه لحظه های  خوب و بد دانشــگاه و شــاید 
هر یک به فکر این باشــیم که چگونه می توانیم 
دین خودمان را به این خانــواده بزرگ ادا کنیم؟ 
چگونه می توانیم از جایــگاه اجتماعی که داریم 
برای  موفقیت و اعتالی دانشــگاهمان ســهمی 
هر چند کوچک داشته باشــیم. اما آیا به راستی 
دانشــگاهمان هم دلــش برای دیــدن و تعامل 
دوباره با ما لک زده اســت؟ آیــا برنامه ای برای 
بهره مندی از اعضای دیرین خانواده خود دارد؟ 
آیا باز هم شاهد دورهم نشینی های این خانواده 
و گفتن از مشــکالت و امید به آینــده و رفع این 

مشکالت خواهیم بود؟
پرده دوم: نقش آفرینی دانشــگاهیان شریف 
که هر کدام به واســطه شایستگی  های حرفه ای 
و تعهد به کشــور در فضاهــای مختلف جامعه  
فعالیت می کنند بر کســی پوشــیده نیســت. 
حضــور دانشــگاهیان شــریف در عرصه های 
تأثیر گذار مختلف جامعه حاکی از آن اســت که 
دیگر نمی توان دانشگاه شــریف را در جغرافیای 
فیزیکــی آن محدود دیــد و ایــن موضوع یک 
قدرت چانه زنــی کالن و در واقع قــدرت نرم و 
ســرمایه اجتماعی بــرای دانشــگاه و مدیریت 
کالن این خانواده بزرگ محســوب می شود. اما 
به راســتی چقدر بخش های مختلف دانشــگاه 
در راستای ســاماندهی این ســرمایه اجتماعی 
برنامــه عملیاتی دارنــد؟ چقدر ایــن قدرت را 
به خوبــی می شناســند؟  چقــدر در راســتای 
اســتفاده از تجــارب فارغ التحصیــالن موفق 
شــریف در بخش های مختلف تأثیر گذار جامعه 
و ســر ریز کردن این تجــارب به عنــوان نیروی 
پیشران به دانشگاه شریف اندیشیده ایم؟ چقدر 
مدل های ذهنی الزم بــرای پذیرش این موضوع  

را در خود پرورش داده ایم؟ و سؤاالت دیگر.
و در آخر، شاید اولین گام در زمینه استفاده از این 
سرمایه های اجتماعی تهیه بانک های اطالعاتی 
به روز از توانمندی هــای فارغ التحصیالن حاضر 
در بخش هــای تأثیر گذار جامعــه و با همکاری  
مراکــزی همچــون انجمــن فارغ التحصیالن 
دانشــگاه  باشــد که می تواند زیر بنای ســایر 
فعالیت هــا باشــد و در ادامه نیز پــس از پایش 
وضــع موجود می تــوان به تدویــن برنامه های 
واقع بینانــه و مبتنی بــر یک تعامل دو ســویه 
فی مابین ســاختارهای اجرایی دانشــگاه و این 

فارغ التحصیالن اقدام نمود.
روزی خواهد آمد که مثل دوران دانشــجویی ات 
به فضای فیزیکی دانشگاه نزدیک نیستی و وقتی 
اسم و نام دانشگاه شــریف به گوشت می خورد، 
دوســت داری به احترامش بایســتی و بر اینکه 

عضوی از آن خانواده بزرگ هستی به خود ببالی!

سرمقاله

طبق رســم نانوشــته تمامی 
جشــنواره ها و همایش هــا و 
به طور کلی هر مراسمی که در 
دانشگاه برگزار می شود، برنامه 

اختتامیه هفتمین مسابقه توسعه  ...

اختتامیه VC-Cup هفتم

دکتر فتوحی از دانشجویان بابت اجرای مناسب مراسم 
صفحه  2 ۱۶ آذر تشکر کرد. بخشی از گفته های  ...  
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گردشگری فارغ التحصیالن
کمیته گردشــگری انجمن فارغ التحصیالن برنامه تورهای زمستانی خود را اعالم 
کرد. اولین برنامه سفر به کویر مصر است که از 8 تا 11 دی برگزار می شود. برنامه دو 
روز ابیانه و متین آباد نیز از 17 دی شــروع می شود. شاید بتوان برنامه برف بازی را 
برنامه ای متفاوت تلقی کرد. برنامه یک روزه در 24 دی است و در روستای نوا و جاده 

هراز فرصت برف بازی برایتان فراهم شده است. برنامه های بهمن و اسفند هم در شهر هایی مانند یزد، میبد، 
کاشان، قشم، مشهد و... برپاست. برنامه های تفریحی انجمن فارغ التحصیالن در نوع خودش شادی بخش 

و البته متنوع است.

صنایع و ریاضی قهرمان
مسابقات بسکتبال المپیاد ورزشی بانوان و آقایان هفته گذشته به پایان رسید. در 
بسکتبال سه نفره بانوان صنایع با نتیجه 10 بر 6 فیزیک را پشت سر گذاشت و اول 
شد. در رده بندی نیز مکانیک مغلوب کامپیوتر شد و به مقام چهارمی دست یافت. 
در بخش آقایان هم ریاضی با 10 امتیاز، عمران را برد و به مقام قهرمانی دست یافت. 

رتبه ســوم نیز به کامپیوتر رسید که مقابل هوافضا پیروز میدان شــد. بدین ترتیب در جدول کلی امتیاز دهی 
مسابقات، کامپیوتر با 23 امتیاز صدر نشین است و  عمران و ریاضی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. 

البته نتیجه مسابقات فوتسال، تنیس روی میز و واترپلو برنده نهایی المپیاد را مشخص خواهند کرد. 

هواپیما رادیو کنترل 
گروه سیمرغ، انجمن علمی دانشکده هوافضا، این ترم کارگاه های آموزشی مختلفی 
 )RC( را برگزار کرد. یکی از آن ها دوره آموزشی طراحی و ساخت هواپیما رادیو کنترل
است. برای ثبت نام در این دوره ورودی های 93 هوافضا تا دوشنبه 30 آذر وقت دارند 
و  سایر ورودی ها و رشته ها هم سه شنبه 1 تا  8 دی. اگر اطالعات بیشتر می خواهید یا 

قصد ثبت نام دارید، به سایت simorgh-sharif.ir   مراجعه کنید. الزم به ذکر است یکی از پرکاربردترین وسایل در 
انجام انواع پروژه های هوافضا رادیو کنترل می باشد. امروزه در اطرافمان لوازم بسیاری وجود دارند که به صورت 

رادیویی کنترل می شوند و دنیای کنترل از راه دور )remote control(  را به وجود آورده اند.

تشکری با رنگ و بوی روز دانشجو
دکتر فتوحی از دانشجویان بابت اجرای مناســب مراسم 16 آذر تشکر کرد. بخشی از 
گفته های ایشــان شــامل موارد زیر بود: اینجانب نهایت قدردانی و تشکر خویش را از 
مساعدت و همکاری شما عزیزان در برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم که با حضور 
ریاست محترم جمهوری اســالمی و مقامات عالی رتبه همراه ایشان علیرغم برخی از 

کاستی ها ابراز می دارم. مشارکت شما در اجرای این برنامه نشان داد که می توان با وجود تمامی سالیق سیاسی و 
اجتماعی، فضای گفتمان و تبادل اندیشه ها را گسترش داد و با نقدی دلسوزانه، مسیر پیشرفت آینده کشور را هموار 

نمود. امیدوارم با همکاری شما بزرگواران، مسیر بهتری را نیز برای آینده دانشگاه بزرگ صنعتی شریف، رقم بزنیم. 
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عکس خبری

 3 طرشــت  خوابــگاه  صنفــی  شــورای   
زمان بندی سالن والیبال و فوتسال را اعالم 
کرد. از شــنبه تا چهارشنبه ســالن والیبال 
در ســاعات 15تا19 و ســالن فوتســال از 
ســاعت 19تا00:30 خدمات خود را ارائه 
می دهــد. روز پنجشــنبه و جمعــه ســالن 
والیبال از صبح تا ســاعت 15 و فوتســال از 

15 تا 30 بامداد باز است. 
امروز از ساعت 15 انیمیشن شاهزاده روم   
اکران می شــود. بلیت 3000 تومان است 
که مقابل دفتر انجمن اســالمی مســتقل 
به فروش می رســد. این برنامه پخش فیلم 
حاصل همکاری مشترک انجمن اسالمی 

مستقل و بسیج دانشگاه است. 
تعداد 27 دانشــمند ایرانــی دیگر به جمع   
دانشــمندان یک درصد برتر دنیا پیوستند 
و اکنون 200 دانشــمند از ایــران در جمع 
برترین هــا قــرار دارنــد کــه در ایــن بیــن 
دانشــگاه صنعتی شــریف با 16 دانشمند 
برتــر در جایــگاه نخســت از لحــاظ تعداد 

دانشمندان برتر قرار دارد. 
یکشــنبه 29 آذر، تشــکل تــازه تأســیس   
جامعه اســالمی برنامه ای با عنوان »قسم 
بــه اســم آزادی« با حضــور دکتــر فیاض، 
دکتر آزادارمکی و ســعید شــریعتی برگزار 

می کند. ساعت 15، سالن جابر.
آقای ملکشاه که ســال گذشته دبیر تغذیه   
شــورا بودند با رأی اکثریت شورای صنفی 
به عنوان دبیر شــورای صنفی دانشــگاه 
انتخاب شــدند. برای ایشان آرزوی توفیق 
و ارائه دســتاورد مؤثر برای دانشجویان را 

داریم. 
دوشــنبه این هفته برای کارکنان دانشــگاه   
شــعبه  کهریــزک  آسایشــگاه  از  بازدیــد 
محمد شــهر کــرج تــدارک دیــده شــده 
اســت. ســاعت بازدید، 8 صبح اســت. اگر 
می خواهید در برنامه شــرکت کنید، یا قصد 
کمک نقدی و غیرنقــدی دارید، با شــماره 
داخلی های 4930 یا 5234 تماس بگیرید. 

در نمایشــگاه الکامپ که تــا روز جمعه برپا   
بــود، پایــگاه خبــری تحلیلی فرارســانه 
یــا " OTTNews " کــه بــا تالش دانشــگاه 
و به منظــور تولید و توزیع اخبــار، مقاالت، 
محتــوا و دانــش دربــاره صنعــت فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات راه اندازی شــده، 

رونمایی شد.

دوشنبه هفته گذشته ســاختمان شهید رضایی 
شاهد رویدادی متفاوت بود. برنامه اهدای خون 
که گــروه خیریه فــردای ســبز آن را برگــزار کرد. 
کالس های ساختمان شــهید رضایی به این کار 
اختصــاص یافتند. جــدای خدا پســندانه بودن 
این کار، با توجــه به آلودگی هــای محیط و حتی 
آلودگی هایی که خــون دارد، این ســؤال مطرح 
می شــود که آیا فضایی مانند ســاختمان شهید 

رضایی مناسب انجام چنین اقدامی است یا نه؟ 

تمامــی  نانوشــته  رســم  طبــق  جشــنواره ها و همایش ها و به طور گزارش
کلی هر مراسمی که در دانشگاه برگزار می شود، برنامه 
اختتامیه هفتمین مســابقه توسعه کسب و کار شریف 
نیز با تأخیر تقریبًا یک ســاعته آغاز شد. این برنامه هر 
سال توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار می شد، اما 
امســال به شرکت تکفا برون سپاری شــد و مرکز بیشتر 

نقش نظارتی بر رویداد داشت.
در ابتدای این برنامه مهندس تاج میر ریاحی از ســوی 
شرکت تکفا به توضیح اهداف و زیر و بم ساختار و روند 
برنامه فوق پرداخت. به گفته ایشان این جشنواره بومی 
با هدف اصلی توســعه کســب و کار و ایجاد انگیزه در 

فضای دانشجویی اجرا شده است.
ریاســت مرکــز  به عنــوان  مهنــدس دهبیدی پــور 
کار آفرینی به شــرح خالصه ای از روند انجام شده در 
رویداد که گذشــت پرداختند. به گفته ایشــان بعد از 
بررسی های اولیه ٥٢ طرح برای مرحله دوم مسابقات 
انتخاب شــدند که پس از ارائه طرح ها توسط اعضای 
تیم هــای پذیرفتــه شــده در ٤ روز کاری در نهایــت 
١٢ طــرح به مرحله نهایــی راه یافته کــه ٨ تیم برتر با 
دریافت جایزه و ٤ تیــم باقی مانده با لــوح افتخار به 
کار خود پایان دادند. دهبیدی پــور همچنین اضافه 
کرد که در این مســابقه ١٠ کارگاه آموزشــی و بیش از 
٦٠ ســاعت آموزش صورت پذیرفته اســت که تعداد 

شــرکت کنندگان در این کالس ها بالــغ بر ١١٠٠ نفر 
بود است.

پس از آن، آمــاری از عملکرد مرکز کار آفرینی به حضار 
ارائه شد. بر مبنای این آمار از ابتدای تأسیس تا کنون 
بــا پذیــرش 20درصــدی   از ٩٠٠ طرح ارائه شــده به 
پشتیابی از ١٦٠ شــرکت پرداخته است. در این میان 
10درصد از شــرکت های پذیرفته شــده به رشد قابل 
توجــه و بازده باال پس از ســرمایه گذاری رســیده اند. 
اگرچه 25درصد از این 160 شرکت تأیید شده با وجود 
فیلتراسیون و بررسی های انجام شده، پس از وارد شدن 

به عرصه پیاده سازی با شکست مواجه شده اند.
دهبیدی پور افزود از ابتدای تأســیس این مجموعه با 
برگــزاری بیش از ٥٠ رویداد گوناگــون بالغ بر 10هزار 
نفر ســاعت آمــوزش کار آفرینــی ارائه داده اســت که 
اگرچه این مقدار ) ١ نفر در سال( با معیار های جهانی 
فاصلــه بســیاری دارد امــا بــرای افزایش ایــن مقدار 
هدف گذاری های متعددی صورت پذیرفته است. در 
پایان، مهندســی دهبیدی پور اعالم کرد که وضعیت 
حــال حاضــر و تبدیــل نشــدن مهارت های ســخت 
دانشجویان به منبع رشد و توسعه ریشه در عدم مهارت 
این قشــر در مهارت های نرم و برقراری ارتباط دارد که 
وظیفه ترفیــع این موضوع بــه دوش بنیاد هایی مانند 

مرکز کارآفرینی خواهد بود.
بعــد از پایان ســخنرانی ها، آنچــه برنامــه را بر خالف 

ســال های گذشــته بی نظم جلوه می داد حرف های 
و  معیــوب  تجهیــزات  برنامــه،  مجــری  بی ربــط 
ناهماهنگی ها در پیگیری قسمت های مختلف برنامه 
بــود. به گونه ای کــه برگزار کنندگان برنامــه هیچ گونه 
تمهیدی برای کسانی که قصد ارائه طرح های خود روی 

سن داشتند، نیندیشیده بودند. 
صدای نویــز دار بلندگوهــای اختصاص داده شــده، 
تمام شــدن باتری ریمــوت  کنترل کننده اســالیدها و 
فضای محدودی که بــه داوران اختصاص داده بودند، 
تنها جزئــی از کاســتی های برنامه بود کــه توی ذوق 
می زد. اما گذشــته از حاشــیه های اختتامیه، مسائل 
بحث برانگیزی پیش از آن در مرحله داوری اتفاق افتاد 
که از آن جمله می توان به یکسان نبودن اعضای کمیته 
داوران در طــول فرایند داوری و عدم رعایت ســهمیه 

جوایز اشاره نمود.
یکی از مســائل بســیار عجیب در رویداد امســال این 
بود که تعداد قابل توجهی از برندگان جشــنواره اصاًل 
استارت آپ نبودند و خودشــان شرکت هایی بودند که 
مدت هاســت در حال فعالیت هســتند. به طوری که 
یکی از آن ها وقتی پشــت تریبون آمد، اشاره کرد که  ما 
اصاًل نیازی به حمایت نداریم! نکته آخر نیز عدم حضور 
دکتر ســتاری، معاون علمی رئیس جمهور در مراســم 
بود که پیش از آن تبلیغات زیادی روی حضور ایشــان 

انجام شده بود.

هفتمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف با حواشی زیاد برگزار شد

اختتامیه VC-Cup هفتم
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کسب و کار هوافضا
سلســله همایش های »قوانین و مقررات کســب وکار در حــوزه هوافضا« با حضور 
مهندس همتی مدیرعامل شرکت سروو الکتریک پویا و آقای ضیایی از شرکت ستکا 
برگزار شد. هدف این برنامه آشنایی با مهارت های فنی و مدیریتی، کارتیمی، ایجاد و 
گسترش کسب وکار، برنامه ریزی، مدیریت پروژه ... است. از جمله حامیان این برنامه 

معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، مرکز کار آُفرینی دانشگاه ، پژوهشکده شهید تهرانی مقدم و گروه 
علمی و فرهنگی سیمرغ می باشند.چکیده مباحث مطرح شده روی سایت   www. aero-startup .ir   بارگذاری 
خواهد شد. جلسه بعد این همایش  امروز  ساعت 13تا15 در سالن اجتماعات طبقه چهارم سلف برگزار می شود.

قطار بازدید ها
سفیر ژاپن با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه، دکتر ملکی، دیداری دوستانه 
داشت. از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه، تعریف پروژه ای برای سیاست گذاری 
در زمینه انرژی های تجدیدپذیر با مشارکت دانشمندان ایرانی و ژاپنی و حتی تسهیل 
تبادل استاد و محقق مابین دانشــگاه های ژاپن و ایران بوده است. در دیداری دیگر، 

چند نفر از رؤسای دانشگاه های عراق به همراه معاون مدیر کل پژوهش و توسعه وزارت آموزش عالی این کشور، از 
دانشگاه بازدید کردند. در طی این دیدار موضوعاتی مانند فعالیت های دفتر دانشجویان خارجی و نحوه  پذیرش، 

جزئیات همکاری با دانشجویان عراقی، برگزاری کارگاه های آموزشی و تعریف پروژه های مشترک مطرح شدند.

سیاحت در سیاست آذر 1394بــــــــخشخـــــــبری شنبه 28  شماره 676  

کشتار وحشیانه، شهادت مظلومانه 
یکشنبه  هفته گذشته یک روز  محمدصالح سلطانی

تلخ برای انسانیت بود. ارتش نیجریه طی حمله به 
حسینیه  بقیه ا...)مرکز اصلی شیعیان این کشور( 
تعداد زیادی از شیعیان را به خاک و خون کشید. 
دســت کم ســیصد نفــر در این حمالت کشــته 
 شده اند. این اولین بار نیست که ارتش نیجریه به 
شیعیان این کشور حمله می کند. سال گذشته نیز 
ارتش این کشور با حمله به راهپیمایی روز قدس، 
شمار زیادی از شــیعیان را به گلوله بست.  بهانه  
ارتش نیجریه بــرای  هجوم هفتــه   قبل »توطئه  
شــیعیان به منظور قتل فرمانده ســتاد مشترک 
ارتش« بوده است. ارتش مدعی است که گروهی 
از شیعیان با مسدود کردن مسیر عبور رئیس  ستاد 
مشترک، قصد حمله به وی را داشته اند. البته همه  
این ادعاها توســط رهبر شیعیان نیجریه»شیخ 
ابراهیــم الزکزاکــی« رد شده اســت.  رهبری که 
فرزندانش هم در میان شهدای »یکشنبه  سیاه« 
هستند. حسن روحانی در گفت وگوی تلفنی با 
»محمد بوهاری«رئیس جمهور نیجریه ضمن ابراز 
نگرانی از وقایع اخیر، وضعیت شیعیان نیجریه و 
شــیخ الزکزاکی را جویا شده است. خبر جنایات 
رخ داده در نیجریه، برخالف وقایع تروریســتی 
پاریس، در  بسیاری از رســانه های پرادعا جایی 
ندارد. با این وجود اما تعدادی از شعرای ایرانی، 
اشــعاری در وصف حــال و روز شــیعیان نیجریه 
ســروده اند که در شــبکه های مجازی دست به 
دست می شود.  درباره  علل اتفاقات تلخ نیجریه 
تحلیل های گوناگونی مطرح شده است. نیجریه 
با جمعیت 170میلیون نفری، پرجمعیت ترین 
کشــور آفریقاســت و بــا اکثریــت 60درصدی 
مسلمان، یک کشور اسالمی محسوب می شود. 
روابط نزدیک دولت این کشور با عربستان سعودی 
باعث شده تا رشد حیرت انگیز جمعیت شیعیان 
نیجریه در کنار فعالیت های گسترده  آنان باعث 
نگرانی مقامات این کشــور شود. برای آگاهی از 
وضعیت شــیعیان در نیجریه کافی است بدانیم 
جمعیت آنان در ســال های ابتدایی دهه هفتاد 
میالدی، حداکثر صدهزار نفر بوده و امروز بین ده 
تا دوازده میلیون نفر است! همین موضوع باعث 
شده است تا نگاه حاکمیت نیجریه، به خصوص 
در الیه های میانی، نسبت به شــیعیان همراه با 
نگرانی باشد. البته اقلیت شیعه در نیجریه در طول 
36 ســال گذشته همواره با مشــی صلح طلبانه 
نسبت به دولت این کشور رفتار کرده است و این 
نگرانی عمدتًا ناشــی از قدرت فکری و فرهنگی 
شیعیان این کشور است. نکته جالب آنجاست که 
رهبر شیعیان نیجریه، در ایران تحصیل کرده است 
و تأثیرپذیری او و پیروانش از امام خمینی به حدی 
است که گاهی آن ها را »خمینیون« می نامند. در 
واقع می تــوان گفت نگرانی اصلــی ِ افراطیون و 
سعودی ها از نفوذ و گسترش انقالب اسالمی در 
پرجمعیت ترین کشــور آفریقاســت که موجب 
می شــود آن ها به کانون های شیعیان در نیجریه 
حمله کرده و در سایه  سکوت مجامع بین المللی، 

وقایعی مثل کشتار هفته  گذشته را رقم بزنند.

توضیح روزنامه: اواسط آذرماه بود که مقاله ای جنجالی در روزنامه کیهان به چاپ رسید و در آن تحت عنوان نگاهی به استارت آپ ها مطالبی  علیه نهادهایی برخاسته از دانشگاه شــریف یا فعال در آن نکاتی مطرح شد که بخش قابل توجهی از آن، تهمت ها و برچسب هایی بود که به گزارش
این افراد و نهادها نسبت داده شده بود. تهمت هایی چون خیانت و وادادگی، شناسایی، تربیت و اعزام گروهی نخبگان ایرانی به مراکز ضد ایرانی توطئه ساز 
در آمریکا، طراحی بخش داخلی پروژه های وزارت خارجه آمریکا و داووس، وابســتگی مرکز کارآفرینی شریف به بیگانگان و پیش قدمی شریف در اجرای پروژه 
تمام آمریکایی استارت آپ ها فقط گوشه ای از این تهمت هاست. روزنامه شریف در ابتدا قصد داشت تا در جواب اتهامات این مطلب، تریبونی باشد برای افرادی 
که در نتیجه این مطلب مظلوم واقع شــده بودند اما به دلیل صالحدید رئیس محترم مرکز کارآفرینی موضع ســکوت اختیار شد. اما چند روز پیش استاد دکتر 
مشایخی که یکی از هدف های اصلی تخریب کیهان در آن مقاله بودند، جوابیه ای دادند که بخش های مربوط به دانشگاه شریف را به منظور تنویر اذهان عمومی 

در این شماره منعکس می کنیم.

در تاریخ 14 آذر 94 در یکی از روزنامه های تهران مطلبی 
تحت عنوان »ردپای استارت آپ های آمریکایی به کجا 
می رســد؟« بدون ذکر نــام نویســنده محترمش درج 
شــده بود که در آن مطالبی علیه برخی از مؤسســات 

و نهادهــا مطرح شــده اســت. مطالب 
مزبــور احتمااًل ناشــی از عــدم آگاهی 
نویسنده یا سوء برداشت وی می باشد. 
از آنجا که برخی نهادهای مورد اشــاره 
در نوشــته مزبور را اینجانب می شناسم 
کــه در جهت پیشــرفت کشــور، بهبود 
وضع مردم و تقویت نظــام مؤثرند، الزم 
است توضیحات مختصری درمورد هر 

یک ارائه دهم .

۱. دانشکده مدیریت و اقتصاد 
دانشگاه صنعتی شریف

دانشــکده مدیریت و اقتصاد شــریف 
در ســال 1378 تأسیس شــد. بیش از 
30درصد پذیرفته شدگان به دوره های 
کارشناســی ارشــد جوانانی هســتند 
کــه رتبــه آن هــا در آزمون سراســری 
کارشناســی دو رقمی و زیر 100 بوده 

است. اگر این دانشــجویان به دانشــکده مدیریت و 
اقتصاد جذب نمی شــدند، حــدود 95درصد آن ها، 
نظیر هم کالســان دوره کارشناسی شان، برای ادامه 
تحصیــل و اشــتغال بــه خــارج از کشــور مهاجرت 
می کردنــد. ولــی نه تنهــا بــرای ادامــه تحصیل در 
دانشــکده در ایــران ماندنــد بلکه بر اســاس آماری 
که دانشــکده از فارغ التحصیالن خــود گرفت بیش 
از 67درصــد آن هــا بعــد از تکمیــل تحصیالتشــان 
در دانشــکده در کشــور مانده انــد و در مؤسســات و 
ســازمان های مختلف مشــغول کار شــده اند یا خود 

به عنوان کارآفرین کاری را راه اندازی کرده اند.

2. انجمن بین المللی مدیران ایرانی
این انجمن توسط عده ای از فارغ التحصیالن زبده و موفق 
دانشگاه صنعتی شــریف که در خارج از کشور مشغول 
تحصیل یا کار بودند و دغدغه کمک به کشــور را دارند در 
سال 1384 ایجاد شده و در وب سایت این انجمن هدفش 

بیان شده است )که هدفی متعالی است(.

3. آریانا یا گروه پژوهشی صنعتی آریانا
گروه پژوهشــی صنعتی آریانا در ســال 1376 توسط 

عــده ای از فارغ التحصیــالن جــوان، بااســتعداد و 
کارآفرین دانشــکده صنایع دانشــگاه صنعتی شریف 
تأســیس شــد. این جوانان نیــز که دغدغــه کمک به 
پیشــرفت کشــور را دارند، به جای عزیمت به خارج از 

کشور یک مؤسســه مشاوره تشــکیل دادند. مؤسسه 
آن ها با فعالیت خودشان رشــد کرد و اکنون مجموعه 
بزرگــی از فعالیت های مفید شــامل ترجمه و انتشــار 
کتاب های مفیــد در زمینه مدیریت، ارائــه دوره های 
آموزشی در زمینه مدیریت و مهندسی صنایع، مشاوره 
مدیریت و برگزاری کنفرانس هــای تخصصی را انجام 

می دهند.

4. بریج
آقای دکتر تابش زمانی که در ایران بود عالقه و اهتمام 
زیادی به تشویق دانشجویان با استعدادش به تأسیس 
شرکت های دانش بنیان در کشور و رشد و توسعه آن ها 
از خود نشان می داد. وقتی ایشان به آمریکا مهاجرت 
کــرد، به اتفــاق عــده ای از ایرانیان موفــق در منطقه 
ســیلیکون ولی که عالقه مند بودند دانش و تجربیات 
خــود را در اختیــار جوانان مســتعد داخل کشــور که 
شــرکت های دانش بینان تشکیل می دهند قرار دهند 
حرکت بریج را شــکل دادند. هدف بریج کمک به رشد 
شــرکت های دانش بنیانی اســت که در داخل کشــور 

تشکیل می شود.
ایرانیان موفقی که خود ایجاد و توســعه شرکت های 

دانش بنیــان بــزرگ را تجربــه کرده اند و احســاس 
تعهــد می کنند که دانش و تجربه خــود را در اختیار 
جوانــان مقیم کشــور قــرار دهنــد، ســرمایه های 
بســیار با ارزشــی هســتند. کمک آن ها بــه جوانان 
کارآفریــن مقیــم کشــور در تشــکیل 
و رشــد شــرکت های دانش بنیــان و 
همچنین کمــک آن ها بــه ایجاد یک 
نظام مناســب یا Eco-System برای 
ایجــاد و رشــد شــرکت های مزبور که 
به شــدت مورد تأکید نظــام جمهوری 
اســالمی و رهبر معظم انقالب اســت 

بسیار مفید و مؤثر است.

5. کانون کارآفرینی شریف
احتمــااًل منظور نویســنده آن نوشــته 
»مرکز کارآفرینی شــریف« بوده است. 
»مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه صنعتی 
شــریف در ســال 1379 بــا همکاری 
دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد و بــا 
مدیریت آقای دکتر سید علیرضا فیض 
بخش به عنــوان اولین مرکز کارآفرینی 
در کشــور فعالیت خــود را آغاز نمود.« 
بعد از آقــای دکتر فیــض بخش، آقــای دکتر مهدی 
فاتح راد و بعــد از او هم اکنون بــرادر مؤمن، متعهد و 
خدمتگزار آقای مهندس دهبیدی پور مسئولیت مرکز 

را عهده دار هستند.
هم اینک مأموریت های این مرکز عبارت اند از:

1. توســعه کارآفرینی در سطح دانشــجویان، اعضای 
هیئت علمی، کارمندان و فارغ التحصیالن دانشــگاه 
صنعتی شریف در ابعاد آموزشی، پژوهشی و ترویجی؛

2.ارتقای روحیه کارآفرینی، آموزش مهارت ها، توسعه 
و ترویج کارآفرینی در کشور؛

3.ایجاد تحول در فضای دانشــگاه های سنتی جهت 
تحقق دانشگاه کارآفرین.

انســان متحیــر می ماند کــه چگونه مرکــز کارآفرینی 
شــریف و ســایر نهادهایی کــه در باال معرفی شــدند، 
در شــبکه وابســته به بیگانه و فعال علیــه منافع نظام 
جمهوری اســالمی ایران قرار داده می شــوند! انسان 
متحیر می ماند که چگونه نویسنده ای ناشناس بدون 
هیچ پروایی از قانون یا شرع به معلمی که نزدیک به 40 
سال در آموزش عالی خدمت کرده است و دانشجویان 
زیادی را تعلیم داده است، اتهامات بی اساس و به دور 

از عقل و انصاف می زند. 

دکتر علی نقی مشایخی در پاسخ به روزنامه کیهان جوابیه صادر کرد

جوابیه استاد مشایخی به روزنامه »ک«
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امروز همه به کنار رود آمده اند.
عده ای پالکارد در دســت به ملتی دیگر مرگ 

حواله می کنند.
رادیو خبر از کاهش قیمت نفت اوپک می دهد
 و نوجوانــی در آمریــکا کــه هفــت تــن از  

همکالسی هایش را کشت!
شلوغی جمعیت در نواِر صفر مرزی.

صدای بلندگو در دستاِن دشمِن خودی؛
 مثــل خمپاره ای  اســت که بی جــواب مانده 

باشد.
مردی از صدای خمپاره هــا روی زمین افتاده 

و می لرزد.
می لرزد و مدام با خود تکرار می کند:

 بسه دیگه نزنید! نزنید نامردا! 
ناگهان رود جاری می شود.

جمعیت، ازدحــام و انفجار هــزاران میِن کار 
گذاشته شده در دل های ما! 

 پلیس ســالم نظامی می دهد و اشک می ریزد 
مثل پوکه های تفنگ روی قلب دشمن!

مادری چند قدم آن طرف تر ایستاده 
کــه چنــد روزی اســت آغوشــش بــوی دریا 

می دهد، بوی آسمان،
چند روزی است آغوشش بوی خدا می دهد! 

کودکی دست در دست مادرش،
 با ملغمه ای از بغض و خشم، 

نگاهی به چشمان خیس مادرش می اندازد.
سپس درست به دوربین نگاه می کند.

انگار چیزی جلوی گریه اش را گرفته است.
دستان مادرش را رها می کند،

به دوربین نزدیک می شود،
بدون آنکه بترسد؛

 از قدم برداشتن در ســرزمینی که هیچ وقت، 
پاکسازی نشد!

هر قدم را محکم تر از قدم قبلی بر می دارد.
هنوز هم صدای خمپاره ها به گوش می رسد.
رادیو خبر از دستگیری آن نوجوان می دهد، 

قیمت نفت اوپک هم به کمترین میزاِن خود در 
یک ماه اخیر رسید.

تیک تاِک آخر  مین ها به صدا در آمده است. 

مرد هنوز هم روی زمین می لرزد و مدام با خود 
تکرار می کند: 

بسه دیگه نامردا! بسه!
کودک آخرین قدم را بر می دارد. 

و درست لب رود می ایستد.
به تابلویی که در کنار رود نصب شــده نگاهی 

می اندازد.
روی آن نوشته است:

شنا ممنوع
خطر غرق شدن

عمق 174 
رویش را به سمت جمعیت بر می گرداند.

در حالی که هیچ کس حواسش به او نیست،
بــرای آخرین بار بــه مادرش که سراســیمه به 

دنبال او می گردد نگاهی می اندازد
و می پرد در رودی که تا سی سال بعد، 

هیچ کس، سراغی از آن نخواهد گرفت.
به یاد ۱75 شهید غواص /  دیوار 

شعر و ادبیات به قلم مهندسین
شــعر و ادب چیزی اســت که حتی در جایی که همه لوگوهای مربوط به آن یک چرخدنده شــریف دارند و همه چیز محاسبه می شــود و خیلی چیزها به انگلیسی گفته می شوند و حتی g در آن 9.8  حساب می شود و عدد پی برابر 3.۱4۱59 می باشد، راه خودش را پیدا می کند. از اطاله کالم پرهیز می کنیم و شما را به خواندن متون ادبی دانشجویان شریفی دعوت می کنیم.پرونده

رد
انم

جو
ره 

سا
ح: 

طر

شعر گاه آخرین بهانه می شود برای زیستن. در تعریف  محمود مشتاق

شعر قدما بر این عقیده بودند که کالمی است موزون و مقفا که با آن بیان 
احساس می شود یا به تعبیر دکتر شــفیعی در کتاب صور خیال شعر دو 
ســاحت دارد. نخســت وزن و قافیه و دیگر ایماژ یا تصویرسازی. اما اگر 
تصویرسازی و بیان احساس از شعر گرفته شود به آن کالم منظوم گویند 
و دیگر شعر نیســت. انسان بنا بر شــواهد تاریخی از آن روزی که بر کره 
خاکی پای نهــاد یک نوع غم و یا به تعبیری غربتی ناشــی از هبوط را به 

همراه داشت. به قول خواجه شیراز:
طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

که در این دامگه حادثه چون افتادم
برای انسان شعر حکم تســکین دردها را داشت و دارد، در لحظه های غم 
والبته شادی و بیان احســاس در هر حال و موقعیت. درمورد تاریخ شعر و 
نقش آن در پیدایش و گسترش تمدن های مختلف می توان به کتب تاریخی 
رجوع نمود و اطالعات دقیق را به دست آورد. اما در این مقال بر آنیم تا نقش 

شعر در زندگی انســان امروز را به قدر وســع واکاوی نماییم. مردمان این 
سرزمین روح و روانشان با شعر آمیخته است. از ضریب نفوذ شعر در میان 
ما همین بس که شاید به قطع بتوان گفت خانه ای در این حدود جغرافیایی 
نیست که کتاب خواجه شیراز در آن نباشد. دیوان حافظ. اما چرا؟ یکی از 
دالیل اصلی رجوع به شــعر در میان ما، نهان روشی حاصل از فشارهای 
داخلی و خارجی در طول تاریخ بوده است. ایرانیان به گواه تاریخشان در 
طول اعصار مورد تاخت و تاز اقوام مختلف قرار گرفته اند. ظهور شعر و نفوذ 
آن در میان عموم مردم شاید به نوعی فرار از واقعیت پیش روی بوده است. 
مغول حمله می کند. قومی که بویی از آدمیت نبرده است. شعرا حرفشان 
را در لفافه می زنند. از ایهام و استعاره و کنایه استفاده می کنند. امروز هم 
در زبان ما همین مسئله مشهود است. خیلی چیزها را که از بیان صریح آن 
عاجزیم به زبان شعر می گوییم. این نظر منافاتی با دیگر ساحات شعر ندارد. 
چه شعر عاشقانه در تمامی ادوار بیان احساس بوده است، شعر عارفانه یا 
صوفیانه بیان حال وقال عارف بوده اســت با خدای خویش، طنز و هجو و 

هزل گاه در خدمت نقد اجتماعی و گاه برای صرف تفریح بوده است ولی 
یکی از ساحات همیشه شعر فرار از روبه رو شدن با حقیقت ملموس بوده 
اســت، با تفاوت در بیان. حافظ قائل به گونه ای جبر است اما این جبر را 

مؤدبانه و حکیمانه بیان می کند:
گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ

تو در طریق ادب کوش گو گناه من است
همین مفهوم را خیام بی پروا بیان می کند:

می خوردن من حق ز ازل می دانست
گر می نخورم علم خدا جهل بود
حقیر ســخت بر این باورم که شــناخت مردمان ایران به صورت دقیق و 
موشکافانه تنها و تنها از طریق شناخت ادبیات میسر است. چه، آیینه ای 
است تمام قد از خصوصیات اخالقی، فردی و اجتماعی ما. این نوشتار 
شروعی است بر دفتری که انتهایی ندارد. به امید رجوع عالمانه و نقادانه 

به ادب ایران زمین.

شعر گاه آخرین...
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مست با یاد توام پیمانه می خندد به من
لیلی و شیرین و صد افسانه می خندد به من
صبح ها در کوچه بودی صبح ها در کوچه ام

کوچه حیران مانده و دیوانه می خندد به من
با در و دیوار هر روز از تو صحبت می کنم

خسته از تکرار حرفم خانه می خندد به من
با خیال شانه و دست تو مو  می خورد تاب

بعد تو کوتاه مویم شانه می خندد به من
گاه لبخندی به لب دارم به لطف خاطرات

دوست در اندیشه و بیگانه می خندد به من
دور تو می گشتم و از سوختن باکم نبود

شعله ات خاموش شد پروانه می خندد به من
در کمینم بوده ای با دام و دانه؟ من که خود
روی دوش تو نشستم دانه می خندد به من

مردم عادی مرا هر روز پندم می دهند
دیگر اما عاقل فرزانه می خندد به من

هر که می خواهد، بخندد دارم اما یک سؤال
قاب عکس تو چرا خصمانه می خندد به من؟

مهتاب شرفیه

سروِد سورۀ چشمت نزول می خواهد
هزار آیه َفعولن َفعول می خواهد

شراب کهنه بیاور که عید نزدیک است
هالل سرخ لبانت حلول می خواهد

فقیه شهر چه داند حدیث چشمت را؟
قبول چشم تو علم اصول می خواهد

حریم بندگی تو نه جای هر مستی ا ست
گدایی َدَرت اذن ُدخول می خواهد

بیا خلیل امشب ستاره  ها خفتند
دلم گرفته؛ َمهی بی افول می خواهد

بریز خون دلم را کنار واژه عشق
که عمِر طی شده ُمهر قبول می خواهد

آرش ربانی، مهندسی نفت

غزل غمناک باشد یا سراسر شور و شیدایی
چه فرقی می کند وقتی ندارد هیچ کارایی

شدم یک منزوی اما نه از سوز غزل هایم
که در جمع رفیقان می کنم احساس تنهایی

شبیه کشوری هستم که چندی بعد از استقالل
به آسانی فرو پاشیده ام پیش از شکوفایی

امیدی نیست! در ذهنم فقط تکرار این حرف است
نمی آیی نمی آیی نمی آیی نمی آیی

گذشت از حد تسلیمم تِنش؛ یعنی که دیگر من
نخواهم شد شبیه قبل اگر بر فرض بازآیی

ترک داری قلم می فهممت ؛ سخت است بنویسی
ولیکن سعی کن با یک غزل ظاهر بیارایی 

کیان گلباغی، مکانیک

دلتنگ می بارم برایت شعرهایم را
جا می گذارم روی ذهنت رد پایم را

سیبی که می افتد ولی نادیده می ماند
از جاذبه انداخت این غم سیب هایم را

کشتی چرا پهلو نمی گیرد به ساحل، وای
شاید که من گم کرده باشم ناخدایم را

هرشب کنار پرتگاهی یاد تو هستم
خواهد رقم زد اشتباهی انتهایم را

شاعر جماعت را نمی فهمند آدم ها
می آورد پایین، بازاری بهایم را

عقده ا ست الی کاغذ و دفتر ولی امروز
آزاد می سازم پرستوی صدایم را

اّمید دارم تا نبارد ابر بارانت
تا فرصتی باشد ببینی رد پایم را

بهزاد قلی زاده، مکانیک

دیگر از طی شدن فاصله ها دلسردم
کاش می شد که کمی سمت خودم برگردم

کاش می گفت کسی، من غلطم یا تقویم؟
وسط فصل بهار است، ولی من زردم

دیشب آن قدر تب گریه به چشمانم زد
که به یک ابر، خودم گریه تعارف کردم

مثل یک مصرع کوتاه و یک شعر بلند
آه آیینه ببین! این من و این هم دردم

خسته ام دیگر از این دست سفر کردن ها
کاش می شد که کمی سمت خودم برگردم

ابوطالب صفدری، فلسفه علم

باِد پاییز
ال به الی شاخه ها

موسیقِی رفتن بود
اناری بر زمین افتاد

من و تو
دست های باد را گرفته بودیم و

آخرین قدم ها را می شمردیم
سوز سرما

 در مشت هایمان 
چیزی پنهان کرده بود

مشتم را باز کردم و
دست های سرخم را نشانت دادم 

تو خندیدی
من خندیدم 

و صدای ما
 در تاریکی فرو رفت

می رفت تا زمستان را 
در گوشه ای بیدار کند

حسام مالکی، مهندسی شیمی

آخرین شعر را نوشتم و
افتادم
سبک

شبیه جنازه ای که دریا پس آورده
برگشتی خانه
لمسم کردی

بدنم هنوز گرم بود
نفهمیدی مرده ام

نفس کشیدم
نفس کشیدم
نفس کشیدم

که نفهمی مرده ام...
ایستادم پای گاز

که نفهمی مرده ام
نشستم سر میز شام

که نفهمی مرده ام
خوابیدم روی تخت

که نفهمی
نفس می کشم

می ایستم پای گاز
می نشینم سر میز شام

می خوابم روی تخت
می ایستم پای گاز

می نشینم سر میز شام
می خوابم روی تخت...

نفس می کشم
بهاره سلمانی، مهندسی کامپیوتر

بی شــک همه  ما زمانی که »بز بز قندی« را برای نخســتین بار شنیدیم، 
»حبه انگور« را در هوشمندی و نحوه  برخورد با غریبه ها تحسین کرده ایم 
و این ســرآغاز فهم کوچکی بوده که رد پــای آن را می توانیم همچنان در 

زندگی امروزمان ببینیم.
رســالت »ادبیات کودک«، بیان حرف ها و حقایق به زبانی است که در 
فهم کودک بگنجد و به عالوه برای او سرگرم کننده و پرکشش باشد. زیرا 
آنچه در خالل ســرگرمی آموخته می شــود اثری ماناتر و عمیق تر برای 
کودک دارد. زمانی که زبان از عهده  بیان حقایق باز می ماند یا شــکل 
مالل آور  نصیحت گونه های تکراری می گیرد، داســتان با بیان ساده و 
جنبه  استعاری اش وارد می شود تا  نویســنده ضمن هدایت کودک به 
ســمتی که می خواهد و با ایجاد معنای ضمنــی فرصتی برای آموزش 

او ایجاد کند.
به طور مثــال در کتاب چه می بینیم، چه هســت نوشــته  ماریــا انریکا 
اگوستینلی با تصاویری ســاده به کودک نشان داده می شود که اشتباه 
کردن چقدر آسان است و آنچه می بینم شاید تنها گوشه ای از آن چیزی 
باشــد که واقعًا هســت. یا در کتاب ماهی رنگین کمان از ارکوس فیستر 
می بینیــم که چطور ماهی تمــام پولک های رنگی خود را در ســفری به 
ماهی های دیگر می بخشد و در پایان داستان خوشبختی را نه در زیبایی 
ظاهر بلکه در مهربانی و تقسیم شادی با دیگران می بیند. بیراه نیست اگر 
بگوییم این تجلیات عارفانه در داستان ها نه تنها این فرصت را برای کودک 
فراهم می کند تا سرگرم شــده و در عالم خیال تفکری خالق را به دست 
آورد، بلکه خود همچون دژی مستحکم کودک را برای رویارویی با دروغ، 
ریا، تظاهر و حتی ناامنی های اجتماعی آماده می کند. و این طور است 

که داستان ها زمینه ساز تربیتی اصولی و عرفانی می شوند.

بخشی از یک داستان کودک به قلم خانم معصومه قریشی
یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود، زیر آســمون خدا یه آبادی 
بود، اون ور کوه، اون ور رود، پشــت جنگل. زمینش ســبز و دیوارا رنگی 
رنگی، آسمون هم آبی. کنار خونه ها همیشه سبزه زار بود و دل ها همیشه 
مهربون. ممکنه فکر کنین چه جای عجیبی! خوب منم با شــما موافقم 
اما نه چون دیوارا رنگی بود و زمین سبز و دامن ها چین چین، چون آدما 

چیز خیلی عجیبی می خوردن؛ شادی.
از باال که نگاه می کردی شهر از چهار طرف پر بود از زمین هایی که توش 
شادی کاشــته بودن. برداشت شــادی هر ســال از اوایل ماه سوم پاییز 
شروع می شد و تا اولین شب زمســتون، همه  شادی ها حتمًا باید جمع 
می شــد. آخه مردم آبادی معتقد بودن اگر دیو ســرما بیاد و شادی روی 
زمین ببینه، راز کاشت شادی لو میره و دیگه هیچ وقت توی هیچ زمینی 

شادی به عمل نمیاد.
اون ســال هم مثل هر ســال از اول ماه سوم برداشت شــادی ها شروع 
شد، مرد ها دسته دســته شادی ها رو می چیدن، زن ها شادی ها رو سوا 
می کردن، شــادی های رنگی خوراکی بود، شــادی های ســفید برای 
بافتن. رنگیا رو می شستن، نمک سود می کردن و همه رو انبار می کردن  
تا خرج روزهای ســخت یک سال پیش رو باشه. شــادی های سفید رو  
می فرســتادن برای تنها بافنده  شــهر. یه عده ای از مردم هم اون دسته 
از شــادی هایی  رو که باید به خارج  آبادی می فرســتادن، بســته بندی 
می کردن و برچســب می زدن. خالصه هر کســی کاری می کرد، هیچ 

کس بیکار نبود.
 صبــح  روز هفتــم بــود کــه جوونــی خــوش قــد و بــاال، امــا بــا 
رنگ و روی زرد و نزار وارد شــهر شــد. مریض بود انگاری. دنبال طبیب 

می گشــت. هرجا می رفت می گفتن چاره  دردت تو فالن آبادی، اون ور 
کوه، اون ور رود، پشت جنگله.

...
صبح روز بعد جوون رفت کنار رود تا ســر و رویــی تازه کنه. آب رو که 
زد روی صورت فکر کرد صدایی می شــنوه. چه صدای قشــنگی... 
هر چی گشت صاحب صدا رو پیدا نکرد. رفت و رفت و رفت، گشت و 
گشت و گشت تا رسید به سر چشمه. دید ای دل غافل، چه دختری! 
دختر بود یا که پری؟ صورت عین قرص ماه، مو ها عین شــب سیاه، 
ابرو کمون، نشســته کنار چشــمه و یک عالمه پارچه  سفید می شوره 

و می خونه :

تو که ُاومای آو ُگِشس ِده چشه چشمه
خِنسی دار ُپر ِده گل، َپرپیچ بیه ِده َرنگ و َرشمهت

و کلیِل زاِلنه ُاوریانه داری
تو تونی داغ ِده دل ِزمی درآری

اون دختر کسی نبود جز »آرزو«، همون دختر بافنده ای که از شادی های 
سفید، پارچه و لباس های گرم می بافت تا با فروختنشون به آبادی های 
اطراف، خرج زندگیش رو دربیاره و مردم هم شــب های ســرد و ســخت 

زمستون رو گرم بمونن... .

ترجمه فارسی :  تو که آمدی آب را به چشم چشمه ها ُگشودی / خندیدی 
و جنگل پر از گل شد و طبعیت را از گل های رنگارنگ پر کردی / تو کلید 
ُغل و زنجیر ابرها را در دست داری / تو می توانی عطش تشنگی را از دل 

زمین بیرون کنی.

عرفان در ادبیات کودک 



توافق در کنفرانس پاریس
 COP21 پس از دو هفته مذاکره فشرده تمام 195 کشور شرکت کننده در کنفرانس
برای جلوگیری از افزایش گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی به یک توافق دست 
یافتند. برای این منظور  در این توافق 195 کشــور متعهد شدند جهت جلوگیری 
از افزایش 1/5 درجه سلســیوس دمــای زمین، از میزان تولید و انتشــار گازهای 

گلخانه ای خود بکاهند؛ هر چند فعاالن بخش محیط زیست معتقدند این سطح از تعهد کافی نیست و توافق 
سفت و سخت تری می بایست شکل می گرفت. این کنفرانس از این جهت حائز اهمیت است که برای اولین 

بار حدود 200 کشور جهان روی یک موضوع محیط زیستی توافق کردند.

ائتالف بین المللی انرژی خورشیدی
یکی از مهم ترین اتفاق های حاشــیه کنفرانس آب و هوای سازمان ملل در پاریس 
تشکیل ائتالف بین المللی انرژی خورشــیدی به پیشنهاد نخست وزیر هند بود. 
121 کشــور نیز در بیانیه حمایــت از این رویکرد هند بر عزم خــود برای اقدامات 
منســجم و نو آورانه به منظور کاهش هزینه های مالی و فناوری اســتفاده از انرژی 

خورشــیدی تأکید کردند. هدف از تشــکیل این ائتالف بین المللی تضمین انتقال فنــاوری و فراهم کردن 
هزینه تولید برق در کشــورهای برخوردار از تابش خورشید است. میزبانی مقر دبیرخانه ائتالف نیز به مدت 

5 سال تا 2021 در کشور هند خواهد بود.
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آیــا می دانید که حجم انتشــار گاز  محیط زیست
دی اکسید کربن از بخش انرژی در حسام قدکساز

27 سال اخیر، با حجم کل انتشار در مجموع سال های 
پیــش از آن برابری می کنــد؟ آیا می دانید کــه بیش از 
90درصد انتشارات بخش انرژی که دوسوم کل انتشارات 
ناشی از فعالیت های بشر را تشکیل می دهد، مربوط به 
انتشار گاز دی اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت های 
فسیلی اســت و هنوز بیش از 80درصد انرژی اولیه در 
جهان، از منبع ســوخت های فسیلی تأمین می گردد؟ 
تأمل در پرســش های فوق، ابعاد گسترده چالش های 
محیط زیســتی بخــش انــرژی را نشــان می دهــد و 
ازاین روست که آینده تغییرات اقلیم به روند توسعه پایدار 

بخش انرژی گره خورده است.
متــان و اکســید نیتــروژن از دیگر گازهــای گلخانه ای 
هستند که از بخش انرژی منتشــر می گردند و باوجود 
حجــم انتشــارکمتر، اثــر گرمایش به مراتب بیشــتری 
نسبت به گاز کربن دی اکســید دارند )28 و 265 برابر، 
به ترتیب(. درواقع، کم تر از 10درصد انتشــارات بخش 
انرژی مربوط به گاز متان اســت و این گاز به طور عمده، 
به واسطه استخراج، انتقال و توزیع نفت و گاز و مشتقات 

آن ها انتشار می یابد.
در ســال های اخیر، حجم انتشــارات گاز دی اکســید 
کربن، بــا عنایت به تحوالت اقتصادی، رشــد هنگفتی 
داشــته اســت. درحالی که در دهه پایانی قرن بیستم، 
رشد حجم انتشــارات ســاالنه معادل 1/2درصد بود، 
میزان کل انتشــار از ســال 2000 تــا 2014 میالدی، 
ساالنه 2/3درصد، به طور متوسط، افزایش یافته است. 
بررسی های بیشــتر نشــان می دهد که از ابتدای قرن 
بیست ویکم، انتشارات ناشــی از تولید برق و حرارت در 
کشورهای درحال توســعه بیش از دو برابر شده است و 
کشور چین، سهم دو ســومی از کل مقدار افزایش یافته 
داشته است. انتشارات گاز دی اکسید کربن صنایع نیز 
در کشــورهای درحال توسعه از ابتدای قرن بیستم تا به 
امروز دو برابر شده است و دراین بین، تولید مواد انرژی بر 

همچون ســیمان نقش قابل توجهی داشته است. این 
در حالی اســت که در کشــورهای توســعه یافته، حجم 
انتشارات صنایع کاهش 25درصد داشته، اما همچنان 
این کشــورها در انتشار گاز دی اکســید کربن از بخش 
حمل ونقل پیشتاز هستند. این امر ناشی از سرانه تملک 
باالی خودرو در کشــورهای توسعه یافته است، هرچند 
افزایش سرانه تملک خودرو در کشورهای درحال توسعه 
از یک ســو و رونق مســافرت های هوایی از سوی دیگر، 
منجر بــه افزایــش 100درصد حجم انتشــارات بخش 
حمل ونقل این کشورها در 15 ســال اخیر شده است. 
شایان ذکر است که سهم بیشتر کشورهای توسعه یافته از 
انتشارات بخش ساختمان، ناشی از نیاز کم تر کشورهای 
درحال توســعه به مصرف انرژی در بخش ساختمان با 

توجه به شرایط جغرافیایی این کشورها است.
البته با تحوالت اقتصاد جهانی، توزیع جهانی انتشارات 
گازهای گلخانه ای نیز تغییر پیداکرده است و درحالی که 
در ابتدای قرن بیســتم، کل گازهای گلخانه ای مربوط 
به بخش انرژی، از اروپا و ایاالت متحده آمریکا منتشــر 
می شد، امروزه سهم اروپا و ایاالت متحده آمریکا از حجم 
این انتشــارات به کمتر 30درصد رســیده و دراین بین، 
حجم انتشارات ســاالنه کشــور چین حدود 50درصد 

حجم کل انتشارات اروپا و ایاالت متحده آمریکا است.
در حقیقــت، حجــم چشــمگیری از انتشــارات گاز 
دی اکسید کربن بخش انرژی متعلق به تعداد اندکی از 
کشورها است. چنان که، نزدیک به نصف انتشارات گاز 
دی اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، 
از کشــورهای چیــن، ایاالت متحــده آمریــکا و برزیل، 
به ترتیب بزرگ ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای، 
منتشــر می گردد. مطالعه دقیق حجم انتشــارات گاز 
دی اکســید کربن در کشورهای مختلف نشان می دهد 
که اگرچه حجم انتشــارات این گاز طی یک قرن اخیر، 
در کشــورهای چین و هند به ترتیب 3 و 2/5 برابر شده 
است، اما سرانه انتشار دی اکسید کربن در این کشورها 
کمتر از میانگین کشورهای توسعه یافته است. به عنوان 
مثال، سرانه انتشار کشــور هند یک دهم سرانه انتشار 
ایاالت متحده آمریکا است. عالوه بر سرانه انتشار، شدت 
انتشــار کربن نیز بین کشورهای مختلف متفاوت است 
)شدت انتشار نسبت حجم انتشارات به حجم تولیدات 
اقتصادی را نشان می دهد(. درحالی که در کشورهای 
اروپایی، به طور متوسط، به ازای تولید هر هزار دالر، تنها 
180 کیلوگرم دی اکســید کربن انتشار می یابد، میزان 
انتشار گاز دی اکســید کربن در کشور چین برای تولید 
همان مقدار کاال و خدمات معادل 820 کیلوگرم است. 
این مقدار تفاوت قابل توجه، اگرچــه نگران کننده، اما 
نویددهنده امکان کاهش حجم انتشــارات در صورت 
اعمــال سیاســت های موفقیت آمیز کاهش انتشــار، 
به خصــوص در بخــش انرژی اســت. درواقــع، حجم 
انتشــارات در سال 2014 نسبت به ســال 2013 ثابت 
مانده بود، درحالی که اقتصاد جهانی در ســال 2014 
رشد متوســط 3درصد را تجربه کرد. این مشاهده بدین 
معناســت که روند رشــد تولیدات اقتصادی بدون رشد 
مداوم حجم انتشــارات گازهای گلخانه ای امکان پذیر 
است، چنان که در کشــورهای عضو سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه، باوجود رشد 1/8درصدی اقتصاد، 
حجم انتشارات گاز دی اکسید کربن کاهش 0/8درصد 
داشته اســت. به عبارت دیگر، توســعه اقتصادی دیگر 
مالزم رشد حجم انتشــارات گازهای گلخانه ای نیست 
و توســعه پایــدار بخــش انرژی شــامل افزایش ســهم 
انرژی های تجدیدپذیر در ســبد مصــرف انرژی اولیه، 

راهگشای توسعه پایدار جوامع بشری خواهد بود.

رشد اقتصاد با طعم هوای پاک
آیا رشد اقتصادی و توسعه بخش انرژی منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای می شود؟

ای آب همه بهانه از توست! * 
همان طــور کــه می دانیــد و می دانیم کشــور 
عزیزمان ایران از باال با دریــای خزر و از پایین با 
خلیج فارس محصور شــده است اما با این حال 
مشکل کم آبی کمر برخی از مناطق را شکسته و 
همچنان  به بشکن بشکن خود ادامه می دهد. 
نشست ها و سمینارهای فراوانی هم برگزار شده 
که به بررســی موضوع پرداخته اند. بد نیســت 
به یک ســری راه حل های خودمونی هم اشاره 

کنیم.
ش  و ر یــن  صلی تر ا
بازگشــت آب به چرخه 
اســتفاده  طبیعــت، 
از قانــون »هــر جا آب 
دیدی، بکش« اســت. 
البتــه ایــن کشــیدن 
با کشــیدن نقاشــی و 
ســیگار و امثالهم فرق 
فوکولــه! و صــد البتــه که ایــن قانــون، قانون 
نانوشــته ای اســت که در مجلس بــه تصویب 
رســیده و دولت هــا هــم موظف به اجــرای آن 
هستند. به طور کلی می توان گفت وقتی چیزی 
نداری هــر وقت هر جــا هر چیــز از چیز مردم 
دیدی بکش! یعنی اگر بی نان شدی نان مردم 
را بکش. اگر بی آب شــدی آب مردم را بکش. از 
این بابت به خاطر اشتغال زایی از مجلس و دولت 
بسیار سپاس گزار هستیم که شغل جدیدی در 
شــاخه های مختلف به نام چیزکشــی به وجود 
آورده اند. حــاال چون بحث مــا پیرامون مایع و 
مایه حیات اســت بــه آب کشــی می پردازیم و 
در قالب مثال های مختلف به انواع آب کشــی 

اشاره می کنیم.
مثاًل یکــی از عادت های ایرانی هــا گریه کردن 
ســر قبری اســت که مرده در آن نیست! خوب 
این اشــک ها را می شود کشــید و ذخیره کرد و 
به آب مملکــت تزریق کرد. همچنــان می توان 
گریه کنندگان گرامی را منتقــل کرد به دریاچه 
ارومیه تــا در آن خطه پر آب گریــه کنند! یا مثاًل 
شــیخ اجل می فرماید چنان بگریــم از این پس 
که مرد بتواند/ در آب دیده ســعدی شــناگری 
آموخت. ایشان که آن قدر خوب گریه می کنند 
که می شــود در آب گریه شان شــنا کرد، چرا به 
جای شنا و عشق و حال به فکر ذخیره سازی اش 
نباشیم. چرا از پتانســیل های موجود استفاده 

نمی کنیم؟ واقعًا چرا؟
خالصه این ها راهکارهایی بود که در سیســتم 
مهندســی خالقانه و ابتکاری ایرانی پیشنهاد 
شد و امید است که با به کار بستن آن آب مملکت 
برگردد! البته با به  کارگیری ضریب توکل بسیار 

بزرگ !
پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد!

* برگرفته از صحبت های طنزپرداز معاصر، 
آقــای پوریا عالمی به مناســبت نخســتین 
رویــداد ملــی آب )بــه درخواســت گــروه 

سمت راست: سرانه تولید ناخالص داخلی )دالر آمریکا بر نفر(.دوستداران محیط زیست دانشگاه(. سمت چپ: سرانه انتشار دی اکسید کربن )تن بر نفر( 
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وودی آلن در تاالر حافظ
به گزارش خبرآنالین، نمایش این آب آشامیدنی نیست نوشته وودی آلن با ترجمه نگار 
شاطریان  از 14 دی ماه هر شب در تاالر حافظ به روی صحنه می رود. این آب آشامیدنی 
نیست، نخستین تجربه  نمایشنامه نویســی وودی آلن در برادوی است، تجربه ای که 
براساس شوخی های فراوان کالمی، دیالوگ های کوتاه، متنوع و خنده آور بنا شده است. 

خود آلن این نمایش را کمدی سرشار از شوخی می داند و می گوید، این چنین شوخی نویسی هایی نمی گذارد 
مخاطب حواســش به شخصیت و جهان پیرامونش باشد، از این روست که در این اثر ما با سیرکی عجیب و غریب 
به نام سفارت آمریکا به عنوان نماد جهان معاصر مواجهیم. داوود بنی اردالن کارگردانی این نمایش را برعهده دارد.

آغاز پیش فروش دور جدید اجرای تئاتر متاستاز
متاستاز که تاکنون 20 اجرا را در سالن های نمایشی شهر تهران پشت سر گذاشته 
اســت، از تاریخ 7تا19 دی ماه از ساعت 18 در تماشــاخانه ارغنون به روی صحنه 
مــی رود. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، تاکنون بیش از دو هزار نفر به تماشــای 
متاستاز نشسته اند که از میان آن ها یک صد نفر از همپایان بیماران مبتال به سرطان 

میهمان این گروه نمایشی بوده اند. این در حالی است که در آخرین اجرای متاستاز در تاالر رودکی تهران، از 
علیرضا نادری، نویسنده و کارگردان تئاتر، به عنوان همپا تقدیر شد. علیرضا نادری دو سال پیش فرزندش را 

به دلیل ابتال به سرطان کبد از دست داد و در این تئاتر در نقش همپا روی صحنه رفت.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

دیوار برلین، آلمان غربی
در ادامه معرفی عکاسی خیابانی امروز یکی از اســطوره های عکاسی را معرفی می کنیم که در 
طول عمر ۹5 ســاله اش از موسیقی گرفته تا نقاشــی، هنر آموخت و همه هنر او را در عکاسی، 
به خصوص عکاسی خیابانی می شناسند. هنری کارتیر برسون اولین بار در سن 2۱سالگی به 
کار عکاسی و ظهور و چاپ پرداخت. او به قدری جذب عکاسی شد که در سال های بعد علی رغم 
امکانات محدود، تمام وقتش را به طور حرفه ای روی این شــاخه از هنر گذاشــت و در ســن 
27سالگی با دعوت نامه ای به یک گالری  در نیویورک دعوت شد که در آنجا برخی از کارهای وی 
نیز به معرض نمایش گذاشته شده بود. پس از آن، او به عنوان یک فوتوژورنالیست، کار عکاسی 
را پیش گرفت و برای مجله های تخصصی، عکاسی نمود. عکسی که شاهد آن هستیم، به غرب 
دیوار برلین در جنگ جهانی دوم بر می گردد. این عکس که در سال ۱۹۶2 توسط همین شخص 
ثبت شده، یکی از شاهکار های تاریخ عکاسی ا ست و همان زمان در »مگنوم فتوز« منتشر شد. 
بحث درمورد مفاهیم این عکس، علم عکاسی بسیار باالیی نیاز دارد اما شما را دعوت می کنیم تا 

قدری در بازی و تفریح کودکان در فضایی سرد و مملو از خشونت تأمل کنید.

1394 آذر   28 شنبه    676 شماره 

بورخس در صفحات آغازین داستان  هنری
»تلون، اوکبر، اوربیس ترتیوس« از داریوش شاهین راد

رمانی ســخن به میان می آورد که از نگاه اول شــخص 
 نوشته شــده اســت، اما صحنه ها و روابط آن ها چنان 
در هم ریخته و پیچیده اســت که تنها تعداد معدودی از 
خوانندگان در نهایت خواهند توانست روایتی که به آن 
شکل می دهد را متوجه شــوند. در شماره پیشین این 
سلسله مقاالت، از سومین رمان رب گریه صحبت شد و 
اکنــون توجه خــود را به دومیــن رمان او به نام شــاهد 

)1955( می گردانیم.
»ماتیاس« ساعت فروشــی اســت با حافظــه تصویری 
ضعیف. پس از مدت ها، بیســت یا شــاید سی سال، به 
جزیره زادگاه خود که سال های کودکی را در آن گذرانده 
است، باز می گردد تا تعدادی ساعت مچی بفروشد. جز 
خاطره ای که بارها تأکید می شــود بعدًا برای او تعریف 
کرده اند، چیز زیادی به یاد ندارد. به هر صورت، تمام آن 
مکان تغییرات زیادی کرده اســت. طی یک روز اقامت 
خود به تدریج با جنایتی که در آن مکان انجام شده، قتل 
دختری سیزده ســاله، یا در همان روز انجام می شود، 
برخورد می کند. او شاهد جنایت است یا شاید بیش از 
شاهد. از کشتی جا می ماند و مجبور می شود چند روز 
بیشــتر در جزیره بماند. در نهایت بدون آنکه از فروش 

خود راضی باشد، از جزیره بازمی گردد. 
بار دیگر از توصیفات جزئیات اشــیا و وقایع شگفت زده 
می شــویم. کوچک تریــن خم ها و زوایای ســنگ های 
ســاحلی و ابژه های گوناگون و خانه هــا و حتی افرادی 
که با آن ها برخورد می کند، با دقتی هندســی توصیف 
شــده اند. با این حال، ماجرا به اینجا ختم نمی شــود؛ 
با وجود آنکه ایــن توصیفات تکرار می شــوند، عناصر 
مشــخصی میان آن ها ظاهر می شــود که بــه یکدیگر 
پیوندشان می دهد و هزارتویی از روابط که از میان زمان 
به سوی یکدیگر پل می زنند، یا در زمان تکرار می شوند، 
یا اصــاًل تغییــر نمی کننــد. هنــوز مهم تریــن نکته را 
نگفته ایم: این ها نماد هیچ چیز نیستند. اشیا خودشان 

هســتند و نه داللت گرهایی که از همگنه ای معنایی در 
فراسوی خود سخن به میان می آورند.

تفاوت ایــن رمان با آنچــه بورخس توصیــف می کند، 
همین جاست: نسخه حقیقی یا پنهانی از واقعیت وجود 
ندارد که تمام رمان تالشی برای کشف آن باشد. در واقع 
از همان ابتدا گویی همه چیز معلوم است: یک فروشنده 
برای فروش تعدادی ســاعت مچی به جزیره می آید و با 
وجود برنامه دقیقی که برای خود تعیین کرده، اتفاقات 
ساده و بی ارتباطی )خراب شدن زنجیر دوچرخه، عدم 
حضور تنباکوفروش در گاراژ( او را از عمل کردن به آن باز 
می دارد، اقامتش در جزیره طوالنی تر می شود و در این 

میان شاهد قتل دختری است. اما خیر! 
این تصویر ســاده از همان ابتدا شــروع به فروپاشیدن 
می کند: خریداران ســاعت برخــوردی کاماًل متفاوت 
دارند. وقایــع ترتیبی اتخاذ می کنند که هرگاه ســعی 
می کنــد تعبیری بــرای آن بیابد، بالفاصلــه تعبیر فرو 
می شــکند. اکنون او دیگر یک ســاعت فروش ســاده 
نیســت؛ گو اینکــه از ابتــدا نیز وضعیت به این شــکل 
نبوده. اما این روایت الیــه اول به نفع روایت دیگری فرو 
نمی شــکند. او ساعت فروش نیســت، به همان اندازه 
که قاتل نیســت، به همان اندازه که مردی که خاطرات 
فراموش شــده دوران کودکی خود را در اســتعاره سفر 
بازکشــف می کند نیســت، به همان اندازه که... . روند 

داستان همین فروشکستن تعبیرات است تا چیزی باقی 
نماند جز سطح اشیا.

»... زن همچنــان بــه او نــگاه می کرد و هیــچ حرفی 
نمی زد... خط های صورتش به همان حالتی که از همان 
ابتدا ظاهر شــده بود، منجمد شده بود، انگار که غفلتًا 
روی شیشه عکاسی ثابت شــده باشد. این بی حرکتی 
به کشــف رمزی که پشــت آن بود کمکی نمی کرد و جز 
آنکه هر تعبیر و تفسیری را مشکوک تر کند، اثر دیگری 
نداشــت. با آنکه آن طرز قیافه گرفتن به حســب ظاهر 
معنایی داشت، معنایی بسیار پیش پاافتاده که هر کس 
ابتدا خیال می کــرد می تواند به راحتــی آن را بفهمد، 
اما بی وقفــه از مقصودهایی که ماتیاس می خواســت 
آن را در آن هــا زندانی کند، فرار می کرد. حتی دشــوار 
بود تصور اینکــه دارد به ماتیاس نگاه می کند... یا نه به 
چیزی آن طرف تر نگاه می کند، مثاًل به جاده، به مزرعه 
ســیب زمینی لب جاده، به پرچین سیم خاردار و زمین 
بایر پشــت آن، به چیزی که از ســمت دریا می آمد...«.  
تمام این ســؤاالت را، با شــک ها و تردیدهای مشــابه، 
می توان در سطحی دیگر مطرح کرد: در سطح داستان 
و در ســطح همین ســؤال که چه چیزی از ســمت دریا 

می آمد؟
شاهد رمانی اســت درباره ماتیاس و درباره انسان، اما 
تا جایی که درباره آن ها نیست، تا جایی که درباره اشیا 
و تصاویر اســت و بیش از هر چیز ســطح اشیا. ماتیاس 
کیست؟ سوژه ای انســانی؟ اما از همان ابتدا حضور او 
و حتی ســوژه های دیگر نه امری واضح است و نه اصاًل 
بدیهی است. خاطرات ماتیاس مبهم اند و چیزی درباره 
گذشته خود نمی داند. به نظر می رسد تمام وسواسش 
برای فروش ســاعت ها چیزی ســاختگی باشد، چون 
نحوه رفتارش چیز دیگری را نشان می دهد. خود این نیز 
مشکوک است. رفتارهایش از نیات مشخصی سرچشمه 
نمی گیرنــد؛ در واقع اراده به همان اندازه که مســتلزم 
فرض وجود سوژه ای انسانی است، اکنون فرو می ریزد. 

اما در یک کلمه مسئله شاهد، مسئله زمان  است.

آلن رب گریه )2(

شاهد: چشمان خاکستری بی روح
به سوی رمان نو )2( 

پــس از مقدماتی که در نوشــتار پیشــین آمد، 
اکنون با ســؤال جدی تری مواجه می شــویم: 
لــزوم رمان نــو. رب گریه ادعا می کنــد رمان نو 
آزادی بخش اســت؛ آزادی ای که نمی توان در 
قالب های پیشین یافت. اما این ادعا چه معنایی 
دارد؟ نخست به مشاهده ای دعوت می شویم؛ 
این واقعیت ساده که طرفداران پر و پا قرص هنر 
کالســیک، هنر مدرن را با چه کلماتی توصیف 
می کنند؟ مثاًل در یکــی از دایره المعارف های 
معتبر موســیقی آثار شــوئنبرگ »بــدون فرم« 
یا »بدون ســاختار« نام گرفته انــد؛ بی قاعده. 
در صورتی که در واقع این قطعات از قاعده هایی 

جز قواعد سنتی استفاده می کنند. 
اکنــون می بینیــم که چه انــدازه ایــن قواعد 
قالبی، چه در ادبیــات و چه در هنرهای دیگر، 
شــفاف شــده اند؛ یعنی انگار خــود واقعیت 
هســتند و هر تالشــی برای گذشــتن از آن ها 
بازی کودکانه ای بــرای نادیده گرفتن واقعیت 
است. توصیفات روان شــناختی، فضاسازی، 
شخصیت پردازی و ارائه روابط مستحکم علت 
و معلولی که روایت را می ســازند، واقعیتی که 
جهان را می سازد نیست، بلکه روشی است که 
ما بــا آن جهان را می بینیم یــا تعبیر می کنیم و 
هنگامی که متقاعد می شــویم واقعیت همین 
است، یک چشــم بند تعبیرات روانی و انسانی 
تمام اشــیا را در بر می گیرند بــه نحوی که همه 
چیز را با معنا و قابل توضیح می گردانند. فالن 
درخت خشکیده و الغر با شاخه هایی شکننده 
و بی برگ است، چرا که فالن شخصیت احساس 
افســردگی می کند. نور خورشید انرژی بخش 
و شــاد اســت چرا که فالن صحنه ما را به وجد 

می آورد.
اما نه درخت چنان است و خورشید چنان. اشیا 
نه با معنا هســتند نه بی معنا. اشــیا به سادگی 
فقط هســتند. اما ما دیگر اشــیا را نمی بینیم؛ 
تعابیــر خود از آن هــا را می بینیــم. آنچه گویی 
در ورای آن ها قــرار دارد، حقیقت یا معنایی که 
اشیا پرده ای هســتند بر آن. اکنون رب گریه به 
مفری اشــاره می کند که با ظهور هنر ســینما 
بر ما گشوده شده: در ســینما، با وجود سلطه 
روایــت و نــگاه روان شــناختی و تعبیرگرایانه، 
در عین حــال گویی همین که اشــیا به صورت 
 مســتقیم حضور دارنــد، این تعابیــر پس زده

 می شود. 
همین تأمالت اســت کــه ما را وا مــی دارد تا بار 
دیگر به ســطح اشــیا توجــه کنیم.  اســطوره 
عمق، معنای پنهــان یا حقیقتی کــه ورای آن 
قرار دارد، همان چشم بند، را کنار نهیم. همان 
لحظه ای که به مثابه نماد چیــز دیگری به یک 
شــی می نگریم، دیگر آن را نمی بینیم. رمان نو 
تالشــی اســت برای دیدن. برای درمان کوری 
انسان.  دقیقًا به همین دلیل در پشت توصیفات 
و وقایــع نباید بــه دنبال چیز دیگــری، معنای 

دیگری، باشیم. 



صفحـــــــهآخـــــــــر

0537...0936: ســالم. باشــگاه کوچک بدن سازي 
طرشت 3 بسیار خراب و از بین رفته است. اگر امکانش 
است به گوش مســئوالن براي تعمیر و تجدید وسایل 

برسانید.
   مســئول محترم امروز حــرف رو به 
گوشت می رســونیم، فردا بچه ها خود وسیله را 

می رسونن محکم به گوشتون!
7292...0913: با ســالم. لطفاً مطالب علمی را اگر از 
یافته های هیئت تحریریه نیســت، حتماً با ذکر منبع 

بیاورید تا امکان پیگیری خبر وجود  داشته باشد.
   یعنی چی! پیگیــری نداره که... مطلب 
علمیه دیگه... روزگاری داریم با شما خوانندگان... .

8482...0933: آقا ما آخر نفهمیدیــم این روزنامه 
پولیه یا مجانیه؟حالله ببریم خونه بعد از خوندن شیشه 

پاک کنیم باهاش یا حرومه؟
   شما که با طرز کار روزنامه آشنا نیستی، 
می تونی به عنوان شلوار هم استفاده کنی. فقط بپا 

باد نیاد اون روز.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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معاون علمی فناوری رئیس جمهور 
گفــت: »ایــران بــا تولیــد ســاالنه 
250هزار مهندس، معادل کشــور 
آمریــکا مهنــدس تولیــد می کنــد 
 و در ایــن زمینــه پنجمیــن رتبــه را 
در دنیا دارد«. از آنجایی که معاون علمی برای تولیداتشان 
بروشــور و کاتالوگی ارائــه نداده اند و حتی ســایتی را هم 
معرفی نکرده اند که برای مشــاهده تولیداتشــان به آنجا 
رجوع کنیم، لذا بر آن شــدیم تا به عنــوان ترویج فرهنگ 
اســتفاده از کاالی ایرانی خود به معرفی انواع مهندسان 
تولیدی بپردازیــم. البته معــاون علمی صرفــًا به حجم 
تولیدات اشــاره کرده و درمورد کیفیت آن ها ســخنی به 
میان نیاورده است. از ســویی بهتر بود برای روشن شدن 
مقــدار واقعی تولید به جای اســتفاده از گــزاره ای مانند 
250هزار مهنــدس از 20میلیــون کیلو یا 20هــزار ُتن 
از قــرار میانگین نفری 80 کیلوگرم اســتفاده می شــد.

مهندس سنتی
این نوع از مهندسان به صورت خودجوش تولید می شوند 
و نیازی به تحصیــالت آکادمیک ندارند. با ســفت کردن 
 پیچ یک ماشــین یا تعویض المپ راهرو آپارتمان یا نصب 
یاهو مســنجر روی کامپیوتر یا نظــر دادن درمورد کجی 
و راستی یک دیوار، مدرک مهندســی گرفته و همه باید او 

را مهندس صدا کنند. به طور مثال غالب بسازبفروش ها 
همدیگر را مهندس صدا می کنند، مخصوصًا وقتی از این 

کاله های ایمنی سر ساختمان سرشان بگذارند.
مهندس کم چرب

طرف کنکور کارشناســی ریاضی فیزیک را داده و از سر 
جلســه بیرون آمده اســت و از قضا دیگر دوســتش را که 
کمی قبل تر بیرون آمــده، می بیند. فکر می کنید چطور 
او را صدا خواهد کرد؟ »ســالم مهندس، چطور دادی؟« 
و او هم جــواب می دهد: »مهنــدس از خدا کــه پنهون 
نیســت، از تو چه پنهون برگه رو ضدعفونی کردم.« البته 
دیده شــده خیلی از بچه هایی که قبول شــده اند و برای 
ثبت نام دانشگاه آمده اند هم همدیگر را مهندس خطاب 

کرده اند.
مهندس ُپرچرب

مهندس ٌپرچرب از صد تا دکترا هم ُپر و پیمان تر اســت. 
یک جوری حتی گاهی از دکتری هم با کالس تر اســت 
و جای بســی پیشــرفت دارد. ایــن نوع از مهندســین، 
دکترهایــی بوده اند کــه از بــد حادثه و پــس از ماجرای 
وزیری کــه دکتر بود! )روحش شــاد( یادشــان افتاد که 
هنوز دکتر نشده اند و مهندس هستند. به همین دلیل از 
فردای آن روز به زیردستان دستور دادند باالی نامه های 
اداری شان بنویسند »جناب مهندس«. البته تا مدت ها 

برخی می نوشــتند »جنــاب مهندس... همــان دکتر 
سابق« برای تنویر افکار عمومی. حاال طوری شده است 
که وقتی می نویسند مهندس آدم بیشتر اعتماد می کند 

تا وقتی که بنویسند دکتر.
مهندس ِسون

ایــن نــوع از مهندســین در بهتریــن کارخانه هــای 
مهندس ســازی تولیــد می شــوند. ســعی می شــود 
استادان مجرب رویشــان  وقت گذاشــته و حسابی کار 
کنند. در نهایــت در بهترین بســته بندی ها بــا بهترین 
کیفیت به بهترین نقاط جهان صادر شــوند. چون مذاق 
ایرانی جماعت به این طور مهندســین خوش نمی آید، 
بهتر اســت همان فرنگی هــا از این تولیــدات بهره مند 
شــوند. تازه به گفته معــاون علمی ریاســت جمهوری، 
ایران معادل آمریکا مهندس تولید می کند. اگر اختالف 
جمعیتی بین ایران و آمریکا را حســاب کنیــد، به نوعی 
این حرکت کمک بشردوستانه ایران به آن هاست البته با 

رعایت »مرگ بر آمریکا«.
مهندس خیار

پس از ســال ها تحصیل و تحمل مرارت های بسیار، این 
نوع از مهندسین تولید می شــوند که یا مثل خیار بروند 
و بیکار بنشــینند گوشــه خانه و خیابان و پــارک یا بروند 

به عنوان یک مهندس تحصیل کرده، مسافرکشی کنند.

تولیدات ُارگانیک مهندسی

 وقتی از دانشجوی ارشد و 
دکتری انتظار داریم تمام وقتش 
را در دانشگاه بگذارد، خودمان 

چند شغله هستیم؟ 
کارت زرد به اعضای 

 هیئت علمی کم پیدا 
 در دانشگاه. 

شیرینی سنگینی دیوان 
ساعت هشت ونیم شب بود.  
دو ساعتی می شد که برف 
شروع به باریدن کرده بود. 
مــادرم کنار بخــارِی پایین 
خانه، زیر پنجره نشســته و 
انارها را دانه می کرد.  باالتر از بخاری جایی که 
همیشه یک پتوی دوتا شده پهن بود؛ به انضمام 
دو بالشت گرد،  پدرم روی جای همیشگی اش 
تکیه زده بود و دیوان حافظی در دست داشت. 
من هم جلوی تلویزیون دراز کشیده بودم و حرف 
مجــری اخبار را گوش می کــردم که می گفت: 
رئیــس ســازمان میوه و تــره بار اعــالم کرد که 
امســال... کانال را عوض کردم. در این شبکه 

مجری داشت شعری می خواند: 
ساقی به نور باده بر... مادرم یکهو گفت:  آخ!

-چی شد؟
-هیچی، آب انار پرید تو چشــمم، راستی پاشو 
یه زنگ به داداشــت بزن ببین کجا مونده شب 

یلدایی!

خواهرم در اتاقش مشــغول نقاشــی و برادرم، 
فرزنــد بزرگ خانواده، هنوز برنگشــته اســت. 
مادرم همان طور که دارد انارها را دانه می کند، 
با صدای بلند خواهرم را صدا می زند و می گوید: 
»بسه دیگه بیا شب یلدا دور هم باشیم. سر راهت 
اون آجیل هارو هم با خودت بیار«. پدرم دیوان را 
باز می کند و می گوید: »به به عجب شعری اومد. 
می گه: ســاقی به نور باده برافــروز جام ما...« 
ناگهان برادرم در حالی که کمی برف روی سرش 
نشسته و کل صورتش از ســرما قرمز شده بود، 
با عینکی بخار گرفته وارد می شود و یک راست 
می رود می چســبد به بخاری. برادرم می گوید 
فکر کنم تا فردا یک متر برف روی زمین بشینه! 
خواهــرم با ظرفی پر از آجیل داخل می شــود. 
مجری می گوید شــاید این بهتریــن... مادرم 

تلویزیون را خاموش می کند. 
به خانه  برادرم آمده ام، خواهرم هم در راه است. 
پس از ســال ها دوباره دور هم جمع شــده ایم.  
سال هاست که چنین برف ســنگینی نباریده 
اســت. احتمــااًل تا فــردا یــک متر بــرف روی 
زمیــن می نشــیند! داخل خانه اش که شــدم 
فوری ســرم را تکاندم. عمر برف هایی که روی 
ســرامیک می افتادند به ثانیه نمی کشید. روی 
صندلی می نشینم. به عکس های روی طاقچه 
نگاهــی می اندازم و دیوان حافــظ را از روی آن 
برمی دارم. برادرزاده  کوچک ترم می گوید عمو 
جان با گوشی فال نمی گیرید؟ رندمایزتر است! 
می گویم نه، دوســت دارم سنگینی کتاب را در 
دستم احساس کنم. چشــم هایم را می بندم و 
تصور می کنم که ساعت یازده شب، در حافظیه 
دارم قدم زنان با صدای استاد شجریان به پرواز 

درمی آیم. دیوان را باز می کنم و می خوانم: 
ساقی به نور باده بر افروز جام ما

مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

ای بی خبر ز لذت شراب مدام ما.

این شــماره از روزنامه را تقدیــم می کنیم به همه مدیــران و اقتصاددانان و کاًل همه دانشــمندان الکــی. تقدیم می کنیم 
به سرمقاله های بی نام و نشــان. تقدیم می کنیم بهشان که جرئتشان بیشــتر و بیشتر شــود که بازهم افتخارات و بزرگان 
شــریف و کل ایران را دکتر ع.ن.م بنامنــد. تقدیم می کنیم بــه آن ها که از این چیزهــای خارجکی و مضــر را وارد اقتصاد 
مملکت کردند و اســمش را اســتارت آپ گذاشــتند. تقدیم کــه کردیم، اما خدا ازشــان نگــذرد که نگذاشــتند اقتصاد 
مملکتمان روی کشــت و زرع و کندن کوه و این چیزها بچرخد. تقدیم می کنیم به نخبگان شــکار شــده، تقدیم می کنیم 
به گوگل و مایکروســافت که در کمین این نخبگان نشســته اند. تتمه اش هم تقدیم به این روزنامه هایی که صبح تا شــب 
به فکر ما هســتند و با »گزارش های مستند«شــان نمی گذارنــد خدایی ناکرده بالیی ســر این نخبــگان مملکت بیاید.

تقدیم می شود به ...

حامد تأّملی

محمد جوانمرد


