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تبریک بهاری
دانشجویان عزیز، 
کارکنان محترم و 

همکاران هیئت علمی
فرا رســیدن نــوروز و بهار 
پرطراوت را به شــما تبریک 
می گویم و برای خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی 
شــریف موفقیت بیشتر، ســامتی و شادکامی 

آرزو می کنم.
حضور رئیس جمهــور محتــرم و هیئت همراه 
ایشان در دانشگاه در مراســم ملی روز دانشجو 
)16 آذر( یکی از خاطره های خوب ســال 1394 
بــود. همچنین در این ســال با همکاری شــما 
عزیزان، دانشگاه شاهد موفقیت های چشمگیر 
در عرصه هــای مختلــف آمــوزش و پژوهش و 

فناوری بود که به برخی از آن ها اشاره می کنم.
کســب جوایــز مختلــف توســط اســاتید و 
فارغ التحصیان برجســته دانشــگاه در مجامع 
داخلی و بین المللی، برگزاری سی و دوکنفرانس 
و همایش های داخلــی و بین المللــی حاکی از 
وجود نشاط علمی دانشــگاه بود. کسب رتبه اول 
مســابقات ریاضی کشــور برای سی و هشتمین 
بار متوالی توســط دانشــجویان دانشکده علوم 
ریاضی و کســب سه مدال طا و ســه مدال نقره 
در مســابقات ریاضی دانشــجویی سال 2015 
نمونــه ای از افتخارات کســب شــده توســط 
دانشــجویان دانشگاه است. کســب بیش از 17 
رتبه علمی در مسابقات المپیاد علمی که توسط 
سازمان سنجش آموزش کشــور برگزار می شود 
و همچنین کســب چهــار رتبه اول مســابقات 
برنامه نویســی   ACM توســط دانشجویان این 
دانشگاه که به همت دانشکده مهندسی کامپیوتر 
برای شانزدهمین سال برگزار شد، مثال دیگری 
از برجستگی دانشــجویان این دانشــگاه است. 
برگزاری مســابقات مختلف دانشــجویی نظیر 
مسابقات ملی طراحی ماشــین، موتور سیکلت 
الکتریکی، شناورهای هوشــمند که با مشارکت 
دانشــجویان، فارغ التحصیان و اعضای هیئت 
علمی برگزار می شــود و موجب جلب مشارکت 
سایر دانشگاه های کشــور نیز می باشد، از دیگر 

فعالیت های ارزنده سال 1394 بود.
حضــور مقامــات علمــی، اســاتید و رؤســای 
دانشــگاه های مختلف جهان نظیر ژاپن، آلمان، 
ایتالیا، فنانــد، آمریکا و ... مبادلــه تعداد زیادی 
موافقت نامه همکاری و قرارداد بین المللی حاکی 
از شــناخت مجامع بین المللی از این دانشــگاه و 
عاقه آنان به توســعه همکاری است.  ارتقاء رتبه 
علمی دانشــگاه در طبقه بندی های بین المللی 
دانشــگاه در بین 200 دانشــگاه برتــر جهان و 
همچنیــن جذب اســاتید جوان و برجســته در 
دانشکده ها و مراکز حاکی از توجه به بهبود مستمر 
آموزش و پژوهش می باشــد. در کنــار این امر، 
تقویت انضباط آموزشی نیز از دستاوردهای مهم 
ســال 1394 بود. در زمینه پژوهش، صدور مجوز 
پارک علم فناوری دانشــگاه و همچنین توســعه 
مرکز خدمات آزمایشــگاهی و آزمایشــگاه های 
مرجع و مجتمع خدمات فناوری از دستاوردهای 

مهم سال 1394 بود. 

سرمقاله

همه می دانیم دروغ گفتن کار 
بدی است، اما یک روز در سال 
وجــود دارد که طبق رســمی 
دیرین عده ای در آن با فراغ بال 

دروغ می گویند و از سر کار گذاشتن  ...

از پرواز پنگوئن ها تا کشف ذره بنیادی

طبیعی است که یک نفر بخواهد بداند از کجا آمده است. 
صفحه  5 برای همه ما جالب است که  ...  

برای یک مصاحبه اصولی، چــه چیزهایی باید بدانیم؟ 
صفحه  6 جواب این سؤال خیلی ...  

این روزها در موزه هنرهای معاصر نمایشــگاهی از آثار 
صفحه  7 ویم دلووی  ... 

قلم کاری های بلژیکیکارگردانی با زبان برندهنگرانی هایی درباره دی ان ای

دکتر محمود فتوحی

صفحه  4 
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دیدار نوروزی رئیس دانشگاه با کارکنان 

سربازان پشت صحنه
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سالنوباایرانگردی
اصواًل تا آخر فروردین جزء ســال نو محسوب می شود و مراسمی مانند دید و بازدید 
عید در این بازه ادامه دارد. در دانشگاه اما جشن عید نیز به نیمه دوم فروردین موکول 
می شــود. از جمله جشن هایی که در دانشگاه برگزار می شــود، جشن بهار کانون 
ایران شناسی و ایران گردی است. بلیت فروشی برای این برنامه از اوایل هفته شروع 

شــد و می توانید با پرداخت 8000 تومان در این برنامه، در روز شــنبه 21 فروردین از ساعت 16تا19 شرکت 
کنید. از جمله برنامه ها اجرای موسیقی محلی ترکی، کردی و لری است. نمایش های آئینی و برنامه های دیگر 

نیز در برنامه انتظارتان را می کشد. 

رویصحنهبازیکنید
کالس های هنری مختلفی در دانشگاه برگزار شده است. حال به گفته کانون تئاتر 
برای اولین بار در دانشگاه کالس بازیگری برگزار می شود. مدرس آن هوتن شکیبا 
است که احتمااًل صدای ایشــان را در برنامه کاله قرمزی و برای نقش دیبی شنیده 
باشید.  دیگر نقش های او در فیلم  حق سکوت   و نمایش های مترسک، جن گیر و... 

بوده است. خود کالس ها را کانون تئاتر در روز چهارشنبه  از ساعت 16تا19 در آمفی تئاتر مرکزی برگزار می کند. 
اگر می خواهید در کالس شرکت کنید، نام و نام خانوادگی خودتان را به شماره 09112554745 اس ام اس 

کنید. هر چند ظاهرًا ظرفیت کالس تقریبًا تمام شده است.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 684  سه شنبه 17 فروردین 1395 شریف نیوز

ســالن بدن ســازی دانشــگاه این هفته به   
دلیل راه اندازی یک دستگاه جدید تعطیل 
اســت. البته تمرینــات تیم های ورزشــی 
تقریبًا از سر گرفته شــده اند و بقیه سالن ها 

دایر هستند.
زمــان  تکمیلــی  تحصیــالت  مدیریــت   
مصاحبــه حضــوری آزمون نیمــه متمرکز 
دانشــگاه را اعــالم کــرد. تاریــخ آن برای 
پژوهشــکده نانو چهارشــنبه 12 خرداد و 
برای تمــام دانشــکده ها و گروه ها روزهای 

16 و 17 خرداد است. 
جلســات دفتــر مطالعــات فرهنگــی از   
سه شنبه این هفته شــروع می شوند. امروز 
ساعت 12:15 جلســه نمایش نامه خوانی 
نمایش البیرنت اثــر فرناندو آرابــال برگزار 

می شود. 
جلسات شعرخوانی و نقد شعر کانون شعر   
و ادب در ســال 95 هم ادامه دارد و روزهای 
سه شنبه از ســاعت 16 تا 18 می توانید در 
آن شــرکت کنید. در این جلسات هر فردی 
می تواند شــعر خود را بخوانــد و نظر دیگر 

حاضران را بشنود. 
مجمع انتخابات شــورای کانون یاریگران   
روز پنجشــنبه، 19 فروردین در آمفی تئاتر 
انجمن فارغ التحصیالن برپا می شود. اگر 
شــما هم عضو این کانون خیریه هســتید، 
می توانیــد از ســاعت 14:30 در مجمــع 
شــرکت کرده و در انتخاب شــورای ســال 

آینده نقش داشته باشید.
تمرینات جودو از شــنبه ســاعت 6 شروع   
شــدند. جا دارد خدا قوت بگوییم به مربی 
ارجمند ایــن کالس که چــراغ کالس را در 

اولین روزهای سال روشن نگه می دارد.
شادی برای ســال جدید هنوز ادامه دارد و   
دانشکده مهندسی کامپیوتر امروز جشن 
بهاره خود را از ساعت 18 در سالن جابر بن 
حیان برگزار می کند. از مزایای بهار همین 
بــس کــه ســاعت 6 بعد از ظهر هــوا هنوز 

روشن است. 
امروز بعــد از نمــاز ظهر و عصر در مســجد   
دانشــگاه محفل انــس با قرآن برپاســت. 
این محفل همــراه بــا ختم تــالوت روزانه 
یک صفحه از قرآن با حضور اســتاد ســعید 

طوسی است.

عکس خبری

موادجدید
بازســازی و تعمیــرات فیزیکــی دانشــگاه همیشــه 
ســوژه های جذابــی هســتند و عالمــت ســؤال هایی 
در اذهــان عمومی ایجــاد می کنند. قد کشــیدن یک 
طبقه ای دانشــکده برق جدیدترین پروژه ای است که 
در حال اتمام اســت و ســوله ای که روبه روی دانشکده 
کامپیوتر اســت، جدیدتریــن کلنگی که زده شــده. به 
نقل از اداره تأسیسات دانشــگاه، قرار است ساختمان 
جدید دانشــکده مواد به جای این ســوله ساخته شود. 
لذا این خبر جذابی برای آیندگان مواد اســت و احتمااًل 
به دانشــجویان کنونــی هیچ ربطــی نــدارد! جزئیات 

دانشکده آینده را بعدًا بخوانید.

آخرخطتحصیل
خواهی نخواهی، این اتفاق بــرای همه مان می افتد. فارغ التحصیلی را می گویم. 
هر ســال به این مناسبت دانشگاه مراســمی را برای دانشــجویان برگزار می کند. 
امســال هم زمان برگزاری آن روز جمعه 24 اردیبهشت اســت؛ در زمانی که خیال 
دانشــجویان از بابت کنکور ارشد راحت شده باشد. مراسم از ساعت 8:30 صبح با 

حضور فارغ التحصیالن در دانشــگاه شروع و از ساعت 10:30 در  سالن استاد جباری ادامه می یابد. مهلت 
ثبت نام هم تا 10 اردیبهشت و از طریق ســایت sutgc.sharif.ir است. البته این را هم بگوییم که در دو سال 

اخیر این مراسم در برج میالد برپا بود ولی امسال این روند ادامه پیدا نکرد. 

فرصتیبرایروایتداستانهایخودمان
شاید ضرورت توجه به اطرافمان موجب شده تا تصمیمی برای تأسیس گروه تولید فیلم 
و مستند شکل گیرد. در قدم اول نیز با همکاری مدرسه آیینه دوره تخصصی آموزش 
فیلم ســازی در روزهای 25 تا 27 فروردین از ساعت 10 تا 13 و 14 تا 18 برپا می شود 
که تمرکز آن روی ساخت مستند، 3 بخش فیلمنامه، فیلم برداری و تدوین است. بعد از 

گذراندن این دوره مقدماتی دوره های پیشرفته تری هم پیش بینی شده است. هدف از تشکیل این گروه و این گارگاه 
جمع کردن گروه های دانشجویی و دانشجویان برای ساخت فیلم و مستند با موضوع دانشگاه است. می توان روز 

برگزاری کارگاه را روز شکل گرفتن این گروه دانست. برای ثبت نام با شماره 09196071835 تماس بگیرید.

برنامه دیدار رئیس  بــا گزارش ه  نشــگا ا د
کارمنــدان با یــک روز تأخیر بــه دلیل 
جلسه اضطراری پیش آمده در روز 16 
فروردین بــه روز هفدهم منتقل شــد. 
جلســه با حضور اعضای هیئت رئیسه 
دانشــگاه و نماینده دفتر نهاد رهبری، 
حجت االسالم محمد نزاد، برگزار شد. 
در ابتدا رئیس دانشــگاه ضمن تبریک 
ســال نــو بــه کارمنــدان و دیــدار و 
خوش آمدگویی با تک تک حاضران در 
جلســه برای آنان آرزوی بهروزی نمود. 
دکتر فتوحی کارمندان را سربازان پشت 
صحنه دانشگاه نامید که بی شک بدون 
حضور آنان دانشگاه در پیشبرد اهداف 
خــود موفــق نبــود. رئیس دانشــگاه 
درمــورد  نیــز  خالصــه ای  گــزارش 
پیشرفت های دانشگاه در زمینه آموزش 
و پژوهش در ســال 94 ارائه نمود و بیان 
کرد که حضــور رئیس جمهور در برنامه 
16 آذر و جلســه شورای دانشگاه، نوید 
خوبی بــرای برنامه های آتی دانشــگاه 
است. وی همچنین وعده داد که طرح 
های توســعه دانشگاه امســال عملی 

خواهد شــد. در ادامه رئیس دانشگاه 
بیان کردند که اســاتید برنامه ای تحت 
نام آش خوران دارند که پیشــنهادات، 
بیــان  را  و نظــرات خــود  انتقــادات 
می نمایند که در سال جدید این برنامه 
در ســطح کارمنــدی بــا بیان مســائل 
کارمندی برگزار می شود. بعد از ایشان، 
حاج آقــا محمد نژاد نیــز ضمن تبریک 
سال نو، آرزوی سالی پربرکت و پرخیر را 
در همــه ابعــاد زندگی نمودنــد. دکتر 

نجمی، معاون اداری مالی دانشگاه نیز 
ضمن تبریک سال نو و خوش آمد گویی، 
بیان کرد که با توجه به هماهنگی رشته 
تحصیلی ایشــان با مدیریت تحت نظر 
خود، نقــش ارزنده همــکاران را حس 
می کند و اگر امروز دانشــگاه شــریف، 
دانشگاه شریف اســت به خاطر همین 
نیروهاست. ایشــان در سخنان خود به 
دو نوع آموزش مســتقیم و غیرمستقیم 
در ســازمان ها اشــاره کردند که بخش 

غیر مســتقیم کــه بحث رفتاری اســت 
بسیار مهم است. وقتی با رفتار و منش 
مســائلی را ثابت کنیم، قطعًا از کالس 
مهم تر است. وی در پایان آرزو کرد که در 
سال 95 با لبخند و گشاده رویی بتوانیم 
در خدمــت شــریف باشــیم. در پایان 
همــکاران با پذیرایــی و بدرقــه رئیس 
محترم دانشــگاه به حوزه هــای کاری 

خود رفتند.  

 حواشی
برنامــه دیدار بــا کارمندان بــه دلیل   -
جلســه اضطراری پیش آمــده برای 
رئیس دانشــگاه، از روز یکشــنبه 16 
فروردین به روز دوشــنبه 17 فروردین 

منتقل شد. 
برنامه با نیم ساعت تأخیر آغاز شد.  -

رئیس دانشــگاه برای کارمندان خود   -
آرزوی بهــروزی نمود اما به مســائل و 
مصائب کارکنــان به دلیل محدودیت 

وقت ورود نکرد.
رئیس دانشــگاه به برگــزاری برنامه   -
آش خوران بــرای کارمندان اشــاره 

کرد.

دیدار نوروزی رئیس دانشگاه با کارکنان

سربازان پشت صحنه
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منشورحقوقدانشجوییشریفی
اصواًل چون دانشگاه هیئت امنایی است، امکان تغییر مصوبه های وزارت علوم در 
دانشــگاه وجود دارد. از جمله آن بندی است که در منشور حقوق دانشجویی نیز 
آمده است مبنی بر امکان معرفی به استاد برای دو درس. اما در شریف این امکان 
برای یک درس و در شرایط خاصی امکان پذیر است. اما نکته مهم تر در این رابطه 

عدم حذف نمره مردودی از کارنامه پس از کســب نمره قبولی حداقل 14 است. از سویی این امکان وجود 
دارد که باوجود ابالغ وزارت علوم برای حذف دو رشته ای شدن بتوان آن را در شریف حفظ کرد. آیین نامه های 

آموزش در www.sharif.ir/web/doe/8 موجود است.  

بنهایتخفیفدرانتظار
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 15 تا 25 اردیبهشت برگزار می شود. اتفاقی 
که برای بســیاری از دانشــجویان فرصتی اســت تا بتوانند با قیمت مناسب تری 
کتاب های آینده خود را تهیه کنند. برای دانشجویان امکانی وجود دارد که بتوانند 
با دریافت بن های 100هزار تومانی خرید ارزان تری داشــته باشند. ثبت نام برای 

دریافت بن دانشجویی از 20 فروردین شروع می شود. برای ثبت نام از طریق سایت bon.tibf.ir اقدام کنید. 
امسال برای این کار کانال تلگرامی نیز درست شده است که می توانید برای اطالع از خبرها در آن عضو شوید. 

لینک عضویت در کانال در سایت نمایشگاه موجود است.

حرف زیادیشماره 684  سه شنبه 17 فروردین 1395بــــــــخش  خـــــــبری

فرهنگدوهزاروپانصدساله
تیتر باال بدون شک عنوانی 
احســاس  و  فخــر  بــرای 
غــرور طیف هــای مختلف 
اجتماعــی ایــران اســت. 
از سیاســتمدار آن وری تــا 
روزنامه نگار این وری، از استاد و دکتر متخصص 
تا کاسب و بازاری همه با داشتن سابقه طوالنی 
تمدن و فرهنگ ایرانی فخرفروشــی می کنیم. 
حتی کشــورهای توســعه یافته را هم با جمله 
این هــا کــه تاریخــی و تمدنــی نداشــته اند، 
می نوازیم. این میان تکلیف کشورهای هم تراز، 
همسایه، یا کمتر از ما توسعه یافته روشن است. 
ربط ما اما با این سابقه تمدنی چیست؟ کدام 
المان و شــاخصه فرهنگی در بین ما نشــان از 
زمان طوالنی و دراز مدنیت دارد؟ البد آداب و 
رســوم، اما این ها به جز شکل رفتار که ماهیت 
و پشــتوانه های فرهنگی شــان دســتخوش 

دگرگونی شده چیست؟ 
کاخ هــای  مجموعــه  بکنیــد  را  فکــرش 
پارســه را تخــت جمشــید می گوییــم و اگــر 
مستشــرقین نبودنــد، شــاید هنوز هــم ربط 
 آن هــا را بــه سلســله های تاریخــی خودمان 

نمی فهمیدیم. 
طبیعی اســت زمانی که سلســله های ایرانی 
قبل و بعد از میالد مسیح تالش فراوان در نابود 
کردن و پــاک کردن آثار شــاهان پیش از خود 
داشــته اند، تاریخی گسسته باقی می ماند که 
تنها نامی از گذشــتگان برای فخرفروشــی به 
حاضران دارد، همراه بــا  تالش های فراوان و 
باورنکردنی برای ثابت کــردن اینکه همه چیز 
برای اولین بار در این سرزمین اختراع یا کشف 

شده است. 
از ادعاهــای عجیــب و غریــب کــه بگذریم، 
ادعای مدنیت 2500ســاله یعنــی مردمی به 
اندازه تمام ایــن زمان تجربــه زندگی مدنی و 
شهرنشــینی دارنــد. این طبیعی اســت که از 
چنین مردمی انتظار زیادی داشته باشید. اما 
رفتارهایی که ما در جامعه مشــاهده می کنیم 
یا انجــام می دهیم بــا این همه ادعــا چه قدر 
همخوانــی دارد؟ چرا کســی که به پشــتوانه 
2500 ســال فرهنگ و تمدن خــود می بالد، 
حتی با فشار و تنبیه پلیس هم حاضر به رعایت 
قوانیــن راهنمایی و رانندگی بــرای یک تردد 

ایمن نیست. 
انگار این ســابقه تمدنی تنها وســیله ای است 
برای فخرفروشــی به دیگران یــا جبران حس 
کمبــود در مواجهه بــا موفقیت هایــی که راه 
درازی تــا رســیدن بــه آن داریم. بــه قول یک 
لطیفــه آشــنا بعضی وقت هــا رفتاری شــبیه 
قبایل بدوی آفریقــا داریم اما آزادی آمریکایی 
 و خدمــات دولتــی اســکاندیناوی را یــک جا 

طلب می کنیم. 

صنــدوق حمایت از پژوهشــگران  کشور هزینه به کارگیری پژوهشگر گزارش
پسادکتری را تقبل خواهد نمود. بر اساس تفاهم نامه ای 
که در سال 93 فی مابین صندوق حمایت از پژوهشگران 
کشــور و دانشگاه صنعتی شــریف به امضا رسید، این 
صندوق حمایت از تعدادی از طرح های پسادکتری را 
به شــرط آنکه در راســتای اولویت های تعریف شــده 
صندوق که در ســایت آن مشخص شــده است، باشد 
برعهــده گرفتــه اســت. همچنیــن بــرای طرح های 
پســادکتری که از سوی دانشگاه معرفی گردد، مرحله 
داوری تخصصــی بــه عهده دانشــگاه خواهــد بود و 
طرح های ارســالی از دانشــگاه فقط در کارگروه های 
تخصصی صندوق مورد بررسی و تأیید قرار می گیرند. 
بر این اساس معاونت پژوهشی فراخوان سوم طرح های 
پســادکتری را با در نظر گرفتــن اولویت های زیر اعالم 

کرده است:
1- طرح هایــی کــه توســط پژوهشــکده ها، مراکز و 

گروه های پژوهشــی، قطب های علمی و هســته های 
پژوهشی چند نفره در چارچوب برنامه تحقیقاتی آن ها 

تعریف شوند.
2- طرح هایــی که در راســتای برنامه های پژوهشــی 
مصوب هســته های برنامه محور )برنامه گرنت( تعریف 

شوند.
3- طرح هایی که دســتاوردهای پژوهشــی شاخصی 
در راســتای نیازهای پژوهشــی کشــور در حوزه های 

اولویت دار )نظیر انرژی، محیط زیســت، مهندســی 
سالمت و...( داشته باشند.

در این میان، تأمین یك سوم مابقی هزینه طرح به عهده 
استاد میزبان می باشد ولی این معاونت پرداخت سهم 
حق بیمه کارفرما را تقبل می نماید. اضافه بر آن تعداد 2 
بورس کمك هزینه پسادکتری برای تأمین مابه التفاوت 
فوق از سوی معاونت برای طرح هایی که به دلیل ماهیت 
آن امکان تأمین یك ســوم هزینه از سوی استاد میزبان 
وجود ندارد در نظر گرفته شــده است که در چارچوب 
اولویت هــای مذکــور در فوق توســط کمیته بررســی 
طرح ها در معاونت تخصیص خواهد یافت. تجربه قبلی 
نیز نشان داده که صندوق عمدتٌا طرح هایی را تصویب 
می کند که هزینه های انجام طرح بســیار زیاد نبوده یا 

خود استاد میزبان آن ها را تقبل نماید. 
مهلت فراخوان سوم این برنامه تا 8 اردیبهشت ماه سال 
جاری می باشد. اطالعات بیشتر را می توانید از داخلی 

4033 دریافت نمایید.

خبر خوش پژوهشی

فراخوان سوم طرح های پسادکتری

باقیماندهازسالگذشته
چنانچه خوانندگان محترم روزنامه به خاطر داشته باشند، 
چند شماره قبل )شــماره 679( مطلبی تحت عنوان »به 
کجا چنین شــتابان«  با موضوع طرح بخشی از مشکات 
گروه های فرهنگی با هماهنگی برخی از دبیران آن گروه ها 
منتشر شد. گروه های نام برده در آن مطلب، بر اساس حق 
قانونی خود، متونی را در تکمیل مطلب روزنامه ارســال 
نمودند که بخشی از آن در همان اسفند 94 به چاپ رسید و 
بخشی از آن به دلیل ترافیک اخبار داغ پایان سال دانشگاه 

و ماحظات قالب بندی روزنامه، به امروز موکول گشت.

گروه کوه
گروه کوه ضمن تصدیق صدور اباغیه  تخلیه  اتاق اموال 
اعام می دارد که هنوز این اتاق از گروه کوه گرفته نشده 

و همچنان سرنوشــت نامعلومی دارد که بــا توجه به 
صحبت ها و رایزنی های انجام گرفته، امید است با کمک 
و تدبیر معاونت محترم فرهنگی و دفتر ریاست دانشگاه 
مسئله  گروه کوه و سایر کانون های فرهنگی حل وفصل 
گردد. ضمن اعام عدم هماهنگی روزنامه با مسئوالن 
گروه کوه در نشــر این خبر، پیگیــری و دغدغه مندی 
روزنامه در بازتاب مســائل گروه هــای فرهنگی را ارج 
می نهیم و امیدواریم در آینده با همکاری مناسب اخبار 

دقیق تری منتشر گردد.

کانون موسیقی
کانون موســیقی با تشــکر از دغدغه منــدی روزنامه 
درمورد مســائل فرهنگی دانشــگاه، ضروری می داند 
درمورد تیتــر فرعی مقاله  مذکور تأکیــد کند که هیچ 
برنامه ای تحت عنوان کنســرت یا با محتوای کنسرت 

در دانشگاه برگزار نمی کند و استفاده از کلمه  کنسرت 
در این تیتر فرعی مورد تأیید کانون موسیقی نیست.

البتــه تصدیق می شــود چنان کــه در اعامیه  کانون 
موسیقی به اطاع رسید، فســتیوال موسیقی شریف 
به دلیل پاره ای از مسائل به تعویق افتاد و تضمین برای 
لغو نشــدن دوباره  آن با همکاری معاونت فرهنگی و از 
مســیر تصویب در شورای فرهنگی دانشــگاه در حال 

پیگیری  است.

کانون مطالعات فرهنگی
بر خاف آنچــه در متن قبلی روزنامه چاپ شــده بود، 
دیوار دفتر مطالعات فرهنگی فرو نریخته و صرفاً آسیب 
دیده بود. همچنیــن ادعای مربوط به آســیب دیدن 
کتاب های کتابخانه  دفتر مطالعات صحیح نبوده و تمام 

کتب این کتابخانه سالم می باشند.

جوابیه

تبریکبهاری
ادامه از صفحه اول - ضمن اینکه کیفیت پژوهش در دانشگاه به طور مستمر ارتقاء 
پیدا کرده است. حضور 14 عضو هیئت علمی این دانشگاه در میان یک درصد برتر 

دانشمندان پر استناد جهان، شاهدی بر این مدعا است.
در زمینه فرهنگی تشــکیل شــورای هم اندیشی اســاتید، حضور دانشجویان در 
گروه های مختلف فوق برنامه دانشجویی، جمعیت های خیریه، جلسات نقد سیاسی 
و جلسات فرهنگی موجب توسعه و تقویت جنبه های همکاری و نشاط در دانشگاه 
بوده است. برگزاری مراســم باشــکوه مذهبی در ماه محرم و ماه مبارک رمضان و 

مناسبت های مختلف حاکی از عاقه و وابستگی دانشجویان به شعائر اسامی است.
بهبود وضع خوابگاه ها با انجام بازسازی و تعمیرات گســترده، تعمیرات و بازسازی 

سلف سرویس و سالن همایش از دیگر فعالیت های مؤثر سال 1394 بوده است. 

اینجانب از همه دانشجویان و کارکنان و اعضای هیئت علمی که موجبات کسب 
افتخارات و ارتقای سطح علمی دانشــگاه را فراهم نموده اند، مجدداً سپاسگزاری 
می نمایم.  در سال 1395 دانشگاه پنجاهمین سال فعالیت خود را جشن می گیرد و 
با توجه به کمبود فضای فیزیکی طرح های توسعه خود را در شمال دانشگاه، پردیس 
دانشگاه در منطقه 22 و شــهر قدس جهت اســتقرار مراکز آموزشی و پژوهشی و 

فناوری پیگیری می کند.
همچنین برنامه راهبردی دانشگاه برای افق 1399 با توجه به واقعیت های موجود 
تدوین شده اســت که پس از تصویب در شورای دانشــگاه  به مرحله اجرا گذاشته 
خواهد شد. برای طی این مسیر دانشــگاه به همکاری و همفکری همه شما عزیزان 
نیاز دارد. در پایان مجدداً فرارسیدن سال نو را تبریک گفته و برای همه شما سامتی 

و موفقیت آرزومندم.
*محمود فتوحی،  رئیس دانشگاه

مرتضی یاری
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همه می دانیم دروغ گفتن کار بدی  علمی
است، اما یک روز در سال وجود دارد ابوذر تمسکی

که طبق رســمی دیرین عده ای در آن با فــراغ بال دروغ 
می گویند و از ســر کار گذاشــتن دیگران لذت می برند. 
مثال های فراوانی بــرای دروغ 1 آوریل خارجی ها مانند 
کاشت درخت ماکارونی در سوئیس یا نسخه وطنی آن، 
دروغ 13، مثل خبر کج شدن برج میالد وجود دارد، اما 
گاهی بعضی ها با علم هم سر شوخی دارند. ما هم عمده 
مطالب صفحه علمی این هفته مان را به همین مناسبت 
به دروغ 13 اختصــاص دادیم، منتها آن هایی که رنگ و 
بوی علمی دارند. توصیه ما هم به شما این است اگر زمانی 
با خبری باورنکردنی روبه رو شدید، قبل از اینکه آن را باور 

کنید، حتمًا تاریخ را چک کرده و مراقب این روز باشید!

پرواز پنگوئن ها
در یک آوریل ســال 2008، شبکه بی بی سی فیلمی از 
پرواز دســته ای از پنگوئن ها را نشان داد و اعالم کرد این 
پنگوئن ها به تازگی در جزیره شاه جورج در نزدیکی قطب 
جنوب کشف شــده اند. به گزارش خبرنگار بی بی سی 
»ما برای چند روز پنگوئن ها را زیر نظر داشتیم و از آن ها 
فیلم برداری کردیم، بدون آنکه بدانیم چه اتفاقی در شرف 
وقوع است، اما ناگهان اوضاع جوی رو به وخامت گذاشت 
و ما با صحنه شــگفت انگیزی روبه رو شدیم. پنگوئن ها 
برای محافظت از ســرما به جای جمع شدن دور هم در 
یک اجتماع، کاری بســیار غیر منتظره انجام دادند که 
هیچ پنگوئنی قادر به انجام آن نیست.« اگرچه پنگوئن ها 
برخالف این دروغ 13 شبکه بی بی سی قادر به پرواز در 
هوا نیستند، اما نحوه شنا کردن آن ها در آب بسیار شبیه 

ساز و کار پرواز پرندگان است.

احساس بی وزنی
صبح نخســتین روز آوریل 1976 ستاره شناسی به نام 
پاتریک مور در رادیو بی بی سی از وقوع یک رخداد نادر 
نجومی خبر داد. مور در ساعت9:47 اعالم کرد سیاره 
پلوتو مستقیمًا از پشت سیاره مشتری عبور خواهد کرد 
و در آن لحظه اثر گرانشی آن ها در برابر هم قرار خواهد 
گرفت؛ در نتیجه از نیروی گرانشی زمین کاسته خواهد 
شد. مور خطاب به شنوندگان گفت اگر آن ها دقیقًا در 
این لحظه به هوا بپرند، احســاس عجیــب و غریبی از 
شناور بودن خواهند داشــت. در ساعت 9:48 دقیقه 
خط های تلفن بی بی ســی مملو از تماس افرادی بود 

که ماجرای شناور بودن کوتاه خود را تعریف می کردند!

توئیت کردن از طریق تله پاتی
در شماره آوریل 1999 مجله Red Herring که نشریه ای 
موفق در زمینه فناوری و کســب و کار در آمریکاســت، 
مقاله ای درباره یک فناوری متحول کننده چاپ شــده 
بود که اعالم می کرد با کمک این فناوری جدید، کاربران 
قادر خواهند بود تا نامه های الکترونیکی خود را تا سقف 
240 حرف از طریق تله پاتی یا دورآگاهی منتقل کنند. 
مقاله منتسب به نابغه رایانه، یوری مالدینی بود که ظاهرًا 
آن را در جریــان جنگ خلیج فارس بــرای ارتش آمریکا 
طراحی کرده بود. مقاله حتی جواب دادن مالدینی به 
پرسش های خبرنگار از طریق نامه نگاری الکترونیکی 
با تله پاتــی را نیز توصیف کرده بود. این موجب ارســال 
نامه های متعدد از خوانندگان فریب خورده به دفتر نشریه 
شد! هرچند شاید دیگر امروزه نامه نگاری الکترونیکی 
با تله پاتــی ماننــد آن زمان مضحــک نباشــد، چرا که 
فناوری های جدید مانند راندن خودروها صرفًا با استفاده 
از ذهن در سال های اخیر و به مدد پژوهش های انقالبی 

در علوم اعصاب در حال افزایش روزافزون هستند.

اژدها در طبیعت
در سال 1998 نسخه الکترونیکی نشریه نیچر  سرکاری 

علمی جالبی را طرح کرد. در یک مقاله که به بحث منشأ 
پرندگان می پرداخت، نویسنده به کشف اسکلت تقریبًا 
کامل یک دایناسور تروپود )شبیه دایناسور تی رکس( 
در داکوتای شمالی اشاره داشــت. طبق این گزارش 
دیرینه شناسان اعتقاد داشتند که این دایناسور قادر به 
انجام پرواز بوده  است و آن را اسماگیا نام نهاده بودند. 
اســکلت این دایناســور را ظاهرًا دانشــمندی از موزه 
دانشگاه جنوب داکوتای شمالی کشف کرده بود، اما 
حقیقت این است که اساسًا دانشگاه جنوب داکوتای 
شمالی وجود ندارد! اگرچه همین نشانه به اندازه کافی  
گویاســت، اما نکته جالب دیگری وجود دارد و آن هم 
اینکه اســماگیا نام اژدهایی در داستان هابیت نوشته 

تالکین نویسنده معروف ارباب حلقه هاست.

کشف یک ذره بنیادی جدید
در آوریــل 1996، مجلــه دیســکاور گــزارش کــرد که 
فیزیکدان ها اخیرًا یــک ذره بنیادی جدید از ماده ای به 
نام بیگون را کشف کرده اند. مانند دیگر ذرات بنیادی که 
به تازگی کشف شده بودند، بیگون نیز در کسری از ثانیه به 
وجود می آید و معدوم می گردد، اما برخالف آن ها بیگون 
به اندازه یک توپ بولینگ است. آلبرت مانِک فیزیکدان، 
 یک فــرد غیرواقعی، بــه همــراه همکارانــش در مرکز
 de l'Étude des Choses Assez Minuscules پاریس، 
یک مؤسسه غیرواقعی، ظاهرًا به شکلی تصادفی این ذره 
را زمانی که رایانه متصل به یکی از آزمایش های لوله  خأل 
منفجر گشته، کشف کرده اند. به گزارش مجله دیسکاور 
فیزیکدان ها با تعبیه یک دوربین فیلم برداری آزمایش را 
تکرار کردند و نتایج انفجاری یکسانی را مشاهده کردند. 
در یکی از فریم های فیلم یک شــی ســیاه به اندازه توپ 
بولینگ ظاهر و در فریم بعد ناپدید می شــود. علی رغم 
ادعاهای نامعقول دیسکاور درمورد اینکه بیگون می تواند 
علت پدیده های غیرقابل توضیحی باشد و با وجود اینکه 
تاریخ انتشار نشــریه در 1 آوریل بود، این داستان جعلی 

موج عظیمی از پاسخ خوانندگان را در بر داشت.

گزارشی از سرکاری های علمی 1 آوریل یا همان دروغ سیزده های خودمان اما این بار در زمینه علمی

از پرواز پنگوئن ها تا کشف ذره بنیادی به اندازه توپ بولینگ

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 684  سه شنبه 17 فروردین 1395نسبت طالیی

دروغ13،منشأوریشهها
اگر شما از افرادی باشید که اهل سرکار گذاشتن 
دوســتانتان هستید و یا دوســتان شوخ زیادی 
دارید، حتما 13 فروردیــن برایتان روز خاصی 
اســت، روزی کــه با ابهام پشت ســر گذاشــته 
می شود و نمی دانید دقیقًا کدام خبر را می توان 

باور کرد. اما منشأ این کار به کجا برمی گردد؟ 
ظاهرًا ریشــه های این عمــل را باید در فرهنگ 
غرب دنبال کرد که روز اول آوریل را برای ساختن 
دروغ هایی برای شــوخی اختصاص داده اند. 
هرچند در فرهنگ غربی نیــز گمانه زنی هایی 
در مورد اینکــه دروغ 1 آوریل دقیقًا از کی و کجا 
ناشی می شود، وجود دارد و تا کنون حدس های 

زیادی درمورد تاریخچه  آن زده شده است. 
برخــی ایــن روز را در اســاطیر روم ردیابــی 
می کنند، به خصوص در داســتان ســرز، الهه 
برداشت محصول و دخترش پراسرپینا. پلوتو، 
خدای مردگان، پراسرپینا را ربوده و او را مجبور 
به زندگی با خود در عالم مردگان می کند. دختر 
مادرش را صدا می کند، اما ســرز تنها می تواند 
طنین صدای او را بشــنود و در جست وجوی او 
بیهوده تالش می کند. اینچنین کارهای بیهوده 
و احمقانه ای در قرون بعد به یک شوخی عملی 
محبوب در اروپا تبدیل شد. اما این روایت عجیب 
و غریب تنها دلیل ذکر شده برای رواج رسم روز 

1 آوریل نیست. 
یکــی از فرضیه هایی که بیشــتر از همه مطرح 
می شــود، به راه افتــادن رســم دروغ آوریل در 
زمــان حکمرانی کارل نهم، پادشــاه فرانســه 
است و برخی وی را کســی می دانند که به طور 
ناخواســته عامل اصلی بــه وجود آمــدن این 

رسم شد. 
کارل نهــم در ســال 1564، به هنــگام تغییر و 
اصالح تقویم گرگوری جشن های سال نو را که تا 
آن زمان، هر ساله در روز اول آوریل برپا می شد، 
به اشتباه به روز اول ژانویه منتقل کرد. مخالفان 
این اقدام، در سال بعد همچنان روز اول آوریل 
را به عنوان روز اول ســال دانســتند و به دیدن 
دوســتان و نزدیکان رفتند و بــرای آن ها هدیه 
بردند. اما با این همه در سال های بعد دوستان 
و آشنایان این افراد را که همچنان بر سر برپایی 
جشن سال نو در روز اول آوریل اصرار داشتند و 
تقویم جدید را به رسمیت نمی شناختند، دست 
می انداختند و با آن ها شــوخی می کردند و به 
اصطالح آن ها را احمق های آوریل می نامیدند. 
در فرانسه این رسم به این شکل درآمد که افراد 
شوخ در پشت کسانی که رسم قدیمی را جشن 
می گرفتنــد، ماهــی می چســباندند و آن ها را 
ماهی آوریــل می نامیدند. هرچنــد این نظریه 
نمی تواند توضیح دهد چرا این ســنت به سایر 
کشــورهای اروپایی کــه تا مدت ها بعــد تقویم 

گرگوری را نپذیرفتند سرایت کرد. 

گامیبزرگدردرمانآلزایمر
گیرنده هایی در مغز مسئول حافظه هستند و مغز از طریق مولکول های شیمیایی 
معینی برای به خاطرســپاری رخدادها به این گیرنده ها پیام می فرســتد. کاهش 
تعداد این گیرنده ها معادل اســت با آغاز فرایند فراموشــی. پس فراموشی معادل 
نقص یا کاهش یادآوری نیست، بلکه نوعی فرایند پاک سازی خاطره در مغز است. 

هرچه خاطره ای را کمتر به یاد آوریم، گیرنده های ذیربط بیشتر کاهش می یابند و به این ترتیب فراموشی آغاز 
می شود. مطالعات در دانشگاه ادینبورگ نشان می دهد که با دارو می توان روند کاهش گیرنده های مسئول 

حافظه را متوقف کرد و در نتیجه مانع از فراموشی شد که برای درمان آلزایمر گام بزرگی محسوب می شود.

ژندرتعیینجنسیتهمدخیلاست
در شماره اخیر مجله نیچر پژوهشی به چاپ رسیده که نشان می دهد مولکول های 
دی ان ای تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند و ســپس آن تأثیر را به نسل بعد 
منتقل می کنند. به این گونه مولکول های دی ان ای، مولکول های ویروسی یا وایرال 
می گویند. مولکول های ویروسی در تعیین جنسیت در موش ها دخیل اند، به نحوی 

که اگر این مولکول ها فعال باشند، کروموزوم های X نیز فعال می مانند و جمعیت موش های ماده و نر یکسان 
می ماند، اما اگر دی ان ای های وایرال خاموش شوند، کروموزوم های X غیرفعال خواهند شد و جمعیت نرها 

دو برابر ماده ها می شود. 
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توسعهخوابگاههایمتأهلیامیرکبیربه300واحد
دانشگاه امیرکبیر: رئیس دانشگاه دکتر سید احمد معتمدی گفت: درحال حاضر 
ظرفیت و وضعیت خوابگاه های این دانشگاه در شأن دانشجویان نیست. بنابراین درحال 
برنامه ریزی برای رفع این مشکالت هستیم. این دانشگاه در موقعیتی شهری قرار دارد 
که ایجاد خوابگاه پرهزینه و مشکل است اما با تمام این موضوعات هرساله سعی کردیم 

ظرفیت های خوابگاهی خود را افزایش دهیم. درحال حاضر تعداد 4هزار و 500 دانشجوی خوابگاهی در دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر وجود دارد. در راستای ایجاد فضای با نشاط در دانشگاه بخشی از قوانین آموزشی را که موجب 

استرس دانشجویان می شد، تغییر و بازنگری کرده ایم و در این راستا با انعطاف با دانشجویان برخورد کرده ایم.

معرفیشبکهفناوریاقلیمسازمانمللدردانشگاهتبریز
دانشگاه تبریز: سمینار مرکز و شــبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد با هدف 
اســتفاده از فرصت ها و توانمندی هــای فناورانه موجود در عرصــه بین المللی و 
نحوه بهره برداری از آن ها در دانشگاه تبریز برگزار شد. مرکز فناوری اقلیم و شبکه 
)CTCN( بــازوی اجرایی مکانیزم فناوری کنوانســیون تغییرات آب و هوای ملل 

متحد )UNFCCC( اســت که به میزبانی و مدیریت مرکز فناوری اقلیم و شــبکه، برنامه محیط زیست ملل 
متحد )UNEP( با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )UNIDO( و با حمایت 11 مرکز پیشرفته در 
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه و توسط هیئت مشاوران هدایت می شود و مقر آن در دانمارک است.

روی خط خارج

کالیفرنیــا، اســتنفورد: طبیعی  کمی آن سوتر
اســت که یک نفر بخواهد بداند از مترجم: حسین رجبی

کجا آمده است. برای همه ما جالب است که اجداد خود 
را بشناســیم، بدانیم اهــل کجا بوده اند و چه شــکلی 
و  23andMe ماننــد  شــرکت هایی   داشــته اند. 
 ancestry.com در پاسخ به این اشتیاق به وجود آمدند 
که با انجام آزمایش هــای دی ان ای به مراجعه کنندگان 
درباره اجدادشــان اطالعاتی ارائــه می دهند. هرچند 
عملکرد این شرکت ها موفقیت آمیز بوده، اما نگرانی هایی 

درباره حفظ حریم شخصی به وجود آمده است.
23andMe اخیرًا اعالم کرده که چهار درخواســت از 
مقامات فــدرال برای ارائه اطالعــات دی ان ای طی 9 
 23andMe سال گذشته داشته است. هرچند به گفته
این درخواست ها رد شده، اما نشان از عالقه پلیس به 
داشتن اطالعات این چنینی است. مشکل اینجاست 
که متهم کــردن افراد براســاس اطالعــات دی ان ای 
جمع آوری شده از این وب ســایت ها می تواند به نتایج 
اشتباه منجر شــود. مثاًل در دسامبر 2014 کارگردان 
36ســاله، مایکل اورسی، اشــتباهی در پرونده قتلی 
مربوط به ســال 1996 متهم شــد. این اتهــام از روی 
تحلیل دی ان ای با بررسی کروموزوم Y زده شد. نمونه 
دی ان ای صحنــه قتل با نمونه پدر اورســی که پیش از 
ancestry. این دی ان ای خود را به یکی از شرکت های
com ارائه داده بود، مطابقت می کرد، بدین صورت که 
نشان داد مظنون نمی تواند پدر اورسی باشد بلکه یکی 
از بستگان اوست. کاراگاهان با حکم دادگاه توانستند 
نام اورسی را از ancestry.com به دست آورند. براساس 
نتایج منطقی و جســت وجوی فیس بــوک، نام مایکل 
اورسی به عنوان متهم مطرح شد. هرچند آزمایش های 
دیگر نشــان از بی گناهی وی داشــت، اما همین مورد 
خطر دسترســی مقامات فــدرال به بانک هــای داده 

دی ان ای را آشکارتر ساخت.
اما این نوع دسترســی ها تنها مســئله شــرکت هایی 
ماننــد 23andMe و ancestry.com نیســت. ایــن 

شــرکت ها می تواننــد نشــان دهند یک فــرد گرایش 
به بــروز بیماری هــای خطرناک دارد یا خیر. مشــابه 
گوگل که بیش از 10میلیارد دالر درآمد از طریق ارائه 
گهی های هدف دار به جست وجوکنندگانش کسب  آ
کرده، خطر بالقوه ای مطرح اســت که این شرکت ها 
از طریق فــروش اطالعات مشتریانشــان که درخت 
خانوادگی شــان را تکمیل می کنند، به شــرکت های 
بیمه، کســب درآمد کنند. در حالی که اطالعاتی که 
گوگل ارائه می کند، بی خطر است، فروش اطالعات 
مربوط به ســالمت افراد بــه شــرکت های بیمه نتایج 
فاجعه باری به دنبال خواهد داشــت. این شــرکت ها 
می توانند با سوء اســتفاده از اطالعــات خانوادگی، 
از بیمه کردن افراد ُپرخطر در آینده ســرباززنند. این 
مورد برای خانم جنیفر ماری رخ داد که درخواســت 
بیمــه عمر وی به خاطــر نتایج آزمایــش ژنتیکش که 
احتمال سرطان سینه را در وی باال نشان می داد، رد 
شد. همچنین شــرکت های بیمه می توانند اختالف 

فاحشی در نرخ های خود برای افراد مختلف براساس 
آزمایش های دی ان ای آن ها اعالم کنند.

مدیر 23andMe شــکایات وارده درباره سوء استفاده 
شــرکت های مرتبط با ســالمت افراد از اطالعات را با 
اســتناد به قانون عــدم تبعیض اطالعــات ژنتیکی رد 
می کند. این قانون از افراد در برابر تبعیض های ژنتیکی 
در بیمه های ســالمت و کارمندان محافظت می کند. 
ایراد این قانون در بیمه های عمر اســت که اشاره ای به 
آن ها نشده و شرکت های بیمه می توانند افرادی مانند 
خانم مــاری را تنها به خاطر آزمایش های ژنتیکشــان 

نپذیرند.
در نهایت اینکه کسی بخواهد عطش خود را برای یافتن 
گذشته اش با ارائه اطالعات دی ان ای به شرکت هایی 
ancestry.com فرونشــاند،  و   23andMe نظیــر 
تصمیمی شــخصی اســت. اما مهم اســت که درباره 
انگیزه هــا و نتایج عملکرد این شــرکت ها برای ذخیره 

اطالعات دی ان ای، بیشتر بدانیم.

نگرانی هایی درباره پایگاه های داده دی ان ای

کمیک برگزیده
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کپیغربی...
زمانی که ایــران معلم حل 
بــودم، همیشــه  تمریــن 
ایــن مســئله برایــم جالب 
بود کــه فقط تعــداد کمی 
از دانشــجوها تمرین هــا را 
خودشان حل می کنند. همیشه هنگام تصحیح 
هر سری تمرین می شد به وضوح 3-4 تا منبع 
)به اصطالح ســورس( تشــخیص داد که بقیه 
تمرین ها کم و بیش مشابه آن ها بودند. بعضی 
که حال و حوصله نداشتند عینًا کپی می کردند 
و گرد کردن اعداد آخر را هم کپ هوشــمند)!( 
می زدند. هرچند بنده هم در دوره کارشناسی 
کم و بیش از تکنیک کپ هوشــمند اســتفاده 
کرده ام اما کمتر کســی اســت که این کار را از 
لحاظ آموزشــی )بعد اخالقی اش بماند( تأیید 
کند. قبل از آمدن به دانشگاه مک گیل در کانادا 
فکر می کردم یکی از علل عقب ماندگی )نسبی( 
علمی ما نسبت به اجنبیون همین کم توجهی 
دانشــجویان ایرانی بــه علم و دانش اســت. تا 
اینکه 7 ماه پیش در دانشگاه مک گیل ثبت نام 
کردم. تــرم دوم معلم حل تمرین درس »کاربرد 
ریاضیات در مهندســی شیمی« شــدم. بعد از 
چند هفته از شروع کالس ها دانشجوها 3 سری 
تمرین تحویل داده بودند. با کمال تعجب دوباره 
الگوی 3 یا 4 منبــع اصلی در میان تمرین ها به 
چشم می خورد. اما این همه ماجرا نبود. بعد از 
گذشت 3 هفته دیگر موعد تمرین سری ششم 
رســید. تمرین ششم 9 سؤال داشــت. به طور 
عجیبی بیش از 60-70 درصد دانشــجوهای 
کالس فقط به سوال 1 تا 6 پاسخ داده بودند. از 
یکی از دانشجوهای خوب کالس که کم و بیش 
به دفتر من برای رفع اشکال سر می زد، علت را 
جویا شدم. کاشــف به عمل آمد که گروه علمی 
دانشکده مهندسی شیمی مک گیل به صورت 
رسمی در سایت خود حل المسائل تمرین های 
این درس را سال هاست که به قیمت 10 دالر به 
فروش گذاشته است. از آنجا که استاد این درس 
تمرین ها را سال ها بود که به روز نکرده بود، این 
بسته آموزشی )!( منبع تمرین های دانشجویان 
شــده بود. اما از قضا امسال 3 سؤال به انتهای 
تمرین سری ششم اضافه شــده بود که قاعدتًا 
در منبع نبود! فلذا فقط آن دسته از دانشجوها 
که خودشــان تمرین ها را حل می کردند و البته 
پیروان ارجمندشان  نایل به حل 3 سؤال الحاقی 
شــده بودند! جالب تر آنکه بعد از 2-3 روز نمره 
تمریــن دانشــجوها را طبق روال گذشــته وارد 
ســایت مربوطه کردم. در کمال ناباوری ســیل 
عظیمــی از ایمیل ها روانه شــد که خواســتار 
شفاف ســازی نســبت به نمره 67درصدی )6 
تقسیم بر 9( خود بودند، گویی به خود زحمت 
نداده بودند که صورت تمرین را فقط 1 بار هم که 

شده برای رضای خدا مطالعه کنند!

امین صادقی



می گوینــد فیلم های اورســن ولز را نمی پســندید. 
درست است؟

او فقط یک شــوخی اســت. ولز برای من قالبی است. 
ستایش های نثارشده به او بیش از حد اغراق آمیز است. 
او آدمی توخالــی بود و کارهایش جذابیتی هم ندارد. او 

مرده است.
حتی همشهری کین؟

بله، می دانم این فیلم، که من یک نسخه 
از آن را هــم دارم، محبوب همه  منتقدان 
ســینما اســت و همیشــه هــم در رأس 
بهترین های انتخابی قرار دارد؛ اما واقعًا 
دلیل این همه ستایش را نمی فهمم. این 
فیلم تمامًا خسته کننده است. به عالوه، 
به بازی های »همشــهری کیــن« نگاه 
کنید، همه شــان افتضاح هســتند. ولز 
با نقابی کــه به چهره اش چســبیده راه 
می رود. قرار است ویلیام راندلف هرست، 
میلیاردر معروف باشــد، امــا می توانید 
در همه  صحنه هــا فاصله  بین نقاب روی 
صورت و پوســتش را تشــخیص دهید. 
افتضاح است! خیر، همشهری کین فیلم 

بدی است که مرا از فرط مالل به جان کندن می اندازد.
خانواده  مفخم آمبرسن را هم دوست ندارید؟

این فیلم هم همان قدر آزاردهنده اســت که همشهری 
کین!

نظرتــان در مورد اورســن ولز به عنــوان بازیگر 
چیست؟

او را هیچــگاه به عنوان بازیگر هم دوســت ندارم. چون 
او ذاتًا بازیگر نیســت. ببینید در هالیوود دو قشر در این 
زمینه وجود دارند: آن هایی که بازیگر هستند و نقش های 
مختلف را بازی می کنند و آن هایی کــه تیپ خود را پی  
می گیرند. این تقســیم بندی بسیار کارســاز است و ولز 
هیچ یک از این دو ویژگی را نداشت. هرچند، او شخصیت 
برجسته ای داشت! به بازی او در ُاتللو نگاه کنید... نه، 
نمی خواهــم با ابراز اینکــه در مورد او چــه فکر می کنم 
اذیتتان کنم؛ ضمن آنکه حرفم قابل چاپ هم نیســت. 
از دید مــن، او فیلم سازیســت که بیــش از حد بزرگش 
کرده اند! )برگمان گفته بود: بازی ولز در ُاتللو بسیار نازل 

است انگار که ولز قارقار می کند!(
ظاهــرًا همین دیدگاه را در مــورد آثار آنتونیونی 

دارید.
حقیقت این اســت کــه هرگــز کارهــای آنتونیونی را 
چندان دوســت نداشــته ام؛ او دو شــاهکار دارد که به 
کلی با کارهای دیگرش فرق دارند و شــما الزم نیست 
که خــود را بیخود درگیر ســایر فیلم هایش کنید. اولی 
آگراندیســمانکه شــخصًا آن را چندین بــار دیده ام و 
دیگری شــب. اما فریاد را روی نوار ویدئو دارم. خدای 
من چه فیلم مالل آوری اســت! آن قدر خســته کننده 

است که مات می شوید.
نظرتان در مورد فرم آثار آنتونیونی چیست؟

فلینی، کوروســاوا و لوئیس بونوئل مثل تارکوفســکی 
در یک مســیر هســتند، امــا آنتونیونــی راه خودش را 
رفــت،  برای همین تاریــخ انقضای او زود تمام شــد و با 
طبع خســته کننده اش خود را خفه کــرد. فیلم های او 

عمدتًا مرا خسته می کند. فکر می کنم آنتونیونی هرگز 
به درستی بر جنبه های فنی آثارش اشراف نیافت. اهل 
زیبایی شناسی بود؛ اما برای مثال وقتی به نوع خاصی 
از یک جاده در صحرای ســرخ نیاز داشــت، خانه ها و 
آن جــاده  لعنتی اش را رنــگ می زد. یعنــی تلقی اش 
زیبایی شناســانه بــود. او به نماهای بلنــدش اهمیت 
بسیاری می داد؛ ولی درک نکرد فیلم جریان ریتمیک 
تصاویر اســت و همه چیز در این روند شکل می پذیرد و 
جان می گیرد. اما او یک شــات می گرفت، سپس یک 
شات دیگر و سپس این شات های منفک از هم را پشت 

سر هم قرار می داد.
یعنی در آثار آنتونیونی نکته  جالبی نیست؟

تکه های کوچــک جذابــی در فیلم هایــش جلب نظر 
می کننــد. ایــن تکه هــا در آگراندیســمان بــه صورت 
درخشــانی در کنار هم قرار گرفته اند. همین ویژگی در 
شب هم وجود دارد. اثری که نسخه ای از آن را در اختیار 
دارم و گاهی آن را با تحسین و لذت تماشا می کنم. شب 
فیلم فوق العاده ای اســت که »ژان مورو«ی جوان در آن 

حرف هایی برای زدن داشته.
ماجرا چطور؟

خیر متشکرم، این فیلم بیش از حد بزرگ شده را دوست 
ندارم. هیچ چیز از این فیلم نمی فهمم به جز سهل انگاری 
و بی تفاوتی کارگردان. و اجــازه بدهید به بازی »مونیکا 
ویتی« در ماجرا هم اشاره کنم که درنمی یابم چرا همه آن 

را شاهکار می دانند. او افتضاح بازی می کرد.
یعنی اعتقاد داریــد مونیکا ویتی بازیگر خوبی 

نبود؟

همیشه فکر می کردم بازیگر آشغالی است!
اما آنتونیونی از جمله فیلم ســازهایی است که 

همه جا با تحسین روبه رو بوده.
دلیل این تحسین ها را هیچ گاه نفهمیدم.

نظرتان درمورد فدریکو فلینی چیست؟
احساســم در مورد فلینی و فیلم هایش به کلی متفاوت 
 »)Fratello Mio( است. او مرا »برادر من
می خواند. روزگاری قرار بود با هم فیلمی 
بسازیم و دیگر فیلم ســاز مورد عالقه ام، 

آکیرا کوروساوا هم کنارمان باشد.
چه فیلمی؟

قرار بــود هر کــدام یک قصه  عاشــقانه 
بســازیم و ایــن ســه قصــه در فیلمی با 
دولورنتیــس  دینــو  تهیه کنندگــی 

مجموعه ای را شکل دهد.
آیا کار جلو هم رفت؟

قصه ام را نوشتم و به رم پرواز کردم، جایی 
که فلینی آخرین صحنه های ساتیریکن 
را فیلم برداری می کرد. ســه هفته با هم 
روزگار خوشی را ســپری کردیم و منتظر 
کوروســاوا ماندیم که ذات الریه  شدیدی 
گرفته بود. سرانجام دولورنتیس خسته شد و گفت فیلمی 

در کار نخواهد بود.
آیا فلینی قصه اش را برگزیده بود؟

او در گرفتن این تصمیم که چه قصه ای را برگزیند مشکل 
داشت. من با یک فیلم نامه  مفصل و کامل رفته بودم، در 
حالی که فلینی با یک طرح سه صفحه ای که می خواست 
آن را با یکی از همکارانش به فیلم نامه ای بدل کند، آمده 
بود. شاید چیز مفصل تری هم نوشــته بودند؛ اما به هر 
حال همه چیز به دلیل آنکه کوروســاوا نتوانســت سفر 
کند، منتفی شــد. بسیار متأســفم که آن طرح سه نفره 
هرگز تحقق نیافت. اما مدت زیادی را در استودیو، وقتی 
فلینی  ســاتیریکن را می ساخت ســپری کردم و او را در 
حین کار دیدم. فلینی را، هم به عنوان یک انســان و هم 
یک کارگردان، بسیار دوست داشتم و طبعًا کارهای او را 

دنبال می کردم. هنوز هم فیلم هایش را می بینم.
کدام یک از فیلم های فلینی را دوست دارید؟

جاده  و البته بیش از همه آن فیلمی که در مورد یادآوری 
دوران کودکی اش بود. اسمش چه بود؟

)در اینجا مصاحبه کننده هم می گوید که چندین بار این 
فیلم را دیده اما او هم اســمش را فراموش کرده! در این 
حین برگمان به شدت خنده اش می گیرد. بعد خطاب 
به مصاحبه کننده می گوید: خوب است، پس شما هم 

انگار کمی پیر شده اید. این من را خوشحال می کند!(
مصاحبه کننده می گوید چند ســاعت بعد از مصاحبه 
تلفن زنــگ زد. او برگمان بود درحالی کــه فریاد می زد: 

»یادم آمد! آمارکورد!«
* نشریه  Sydsvenska Dagbladet در 12 می 2002

برای یک مصاحبه اصولی، چه چیزهایی باید بدانیم؟ جواب  این سؤال خیلی طوالنی است. تفاوت هست بین مصاحبه با گفت وگو
یک رئیس جمهور و یک بازیگر. گاهی بعضی مصاحبه ها تبعات اجتماعی یا سیاسی 
برای کشور داشته است و گاهی سرنوشت فرد مصاحبه شونده و مصاحبه گر را تغییر 
داده است. مثاًل اوپرا وینفری در جریان یکی از گفت وگوها در برنامه معروفش که به 
آزار و اذیت کودکان مربوط می شــد، تحت تأثیر شدید قرار گرفت و تصمیم گرفت 
موضوع را جدی تر دنبال کند. پیگیری های او نهایتًا منجر به تصویب قانون جدیدی 
در ایاالت متحده شد. برنامه های زیادی در دنیا و در کشورهای مختلف وجود دارند 
که همه تحت عنوان »تاک شو« شناخته می شوند. اوپرا وینفری، لری کینگ، اوریانا 
فاالچی و بســیاری افراد دیگر در دنیا به طور حرفه ای کارشان »مصاحبه کردن« 
است)در حالی که در کشور ما مصاحبه تا حد زیادی زیرشاخه خبرنگاری محسوب 
می شود و آن را یک فیلد جداگانه در نظر نمی گیرند(. تصمیم داریم در این باکس 
اصول و فنون مصاحبه و مذاکره و نــکات جالبش را بگوییم. از اتفاق ها و تغییرات 

مهمی که یک مصاحبه باعث آن بوده است، از افرادی که به واسطه مصاحبه هایشان 
معروف و محبوب شده اند یا برعکس، یک مصاحبه باعث شده محبوبیتشان را از 
دست بدهند. از مصاحبه هایی که خیلی وقت پیش انجام شده اند و این قدر معروف 
و به یاد ماندنی بوده اند که هنوز از آن ها نقل قول می شود. همین مصاحبه ای که 
در باکس پایین می خوانید، حرف های »برگمن« کارگردان معروف سوئدی است 
که تقریبًا تمام کارگردان های بســیار معروف هم عصر خودش را کوبیده اســت! 
مصاحبــه او تــا مدت ها جنجال آفریــن بود. خالصــه اینکه می خواهیــم از هنر 
»حرف زدن« بگوییم. مشــتاقیم که نظراتتان را در مــوردش بدانیم. ضمنًا اگر به 
همکاری عالقه مندیــد و فکر می کنید می توانید از پس یــک مصاحبه بربیایید، 
خوشحال  می شویم به ما بپیوندید. فراموش نکنیم که در دل خانواده شریف، اسرار 
و داستان های شنیدنی زیادی هست که ارزش چاپ شدن و ماندگار شدن را دارد. 
برای همکاری می توانید به صورت مستقیم با سردبیر روزنامه به نشانی الکترونیکی 

sharifdailymanager@gmail.com در ارتباط باشید.
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گــــــــــــفت وگـــــــــــو شماره 684  سه شنبه 17 فروردین 1395بگو مگو

مصاحبه با اینگمار برگمان در آستانه  84سالگی

کارگردانی با زبان برنده

اینجا قرار اســت هر بار با یک کاراکتر خاص، 
مصاحبه ای خودمانی داشــته باشیم. هیچ 
محدودیتی هم ندارد و هر جای دنیا که باشند 
ما یقه اش را می گیریم و می کشانیم پای میز 
مصاحبه. حتی اگر در این دنیا نباشــند و به 
دیار باقی شتافته باشند! چطوری اش دیگر 
برمی گردد به حرفه ای بودن ما. شما هم از این 
به بعد آن مطالــب باالی صفحه را بخوانید تا 
کم کم اصول کار دستتان بیاید. از آنجایی که 
اخیرًا در جامعه علمی همه جا حرف از امواج 
گرانشی اســت و همه یاد انیشتین بزرگ را 
گرامی می دارند، ما هم فکر کردیم بد نیست 
اگر به همین مناسبت ایشان را به گفت وگو 

دعوت کنیم.

فیزیکدرِهِون
خیلی ممنــون که دعــوت مــا را پذیرفتید 

استاد.
خواهــش می کنم. گفتند ناهــار هم می دهند 

البته.
بله خیالتــان راحت. آقا به ســامتی امواج 

گرانشی هم تأیید شدند. خوشحالید؟
خوشحالی ندارد. چیزی که من 100 سال پیش 

فهمیدم، شما االن بهش رسیدید.
خب می شــود درباره شــان کمــی توضیح 

بدهید؟
نخیر. 
چرا؟

ایــن اواخر در بهشــت چند بار پرســیدند و من 
تا یک کــم توضیــح دادم، گفتند بس اســت، 

حوصله مان سر رفت. منم خورد توی ذوقم.
خب بهشان حق بدهید، واقعًا از حرف های 

شما چیزی نمی شود فهمید.
موقعی که زنده بودم، یک بــار چاپلین هم این 
را بهم گفت. در یک مراســمی بودیم. خواستم 
پیش بقیه ازش تعریف کنم که کیف کند، گفتم: 
»درود بر تو ای چارلی! در فیلم هایت یک کلمه 
هم حرف نمی زنی اما همــه دنیا می فهمند که 
چه حرفی برایشان داری.« او هم برگشت گفت: 
»اما شما برعکس، یک عالم حرف می زنید و آخر 
هم هیچ کس نمی فهمد چــی گفتید.« جلوی 

جمع ضایعمان کرد رفت. بی  شخصیت.
بگذریم. شــما ویولن هم می زدید، درســت 

است؟ 
هنوز هــم می زنم. عضو ارکســتر ســمفونیک 

بهشت هستم.
خب در این دنیا چرا ادامه ندادید؟ 

دیدم اگر ادامه بدهم از گرســنگی می میرم. از 
من به شما نصیحت، از موسیقی نان در نمی آید.

مگر از فیزیک درمی آید؟
بگذریم.

چه حرفی برای نسل های آینده دارید؟
به آیندگان دو نکته مهم را گوشــزد می کنم. اواًل 
بگردند برای فیزیک و فیزیکدان و معلم فیزیک 
یک نماد دیگر پیدا کنند. خســته شدم از بس 
قیافه زار و نزار مرا کشیدند با موهای وزوزی. آبرو 
برایم نمانده بین بقیه دانشمندها. دومًا این قدر 
متن هــای داغــان خودشــان را به من نســبت 
ندهند. آخر من کجا گفتم عشق مثل سیاهچاله 
است؟ نکنید این کارها را. حیف که دستمان از 
دنیا کوتاه است، وگرنه می خواستیم با کوروش 
کبیر و دکتر شریعتی و گاندی و چند نفر دیگر، 

کمپین »ما این را نگفتیم« بزنیم.
لطفًا لبخند بزنید تا ما یک عکس بگیریم. 

لبخند چه شــکلی بود؟ یادم نمی آیــد... این 
بود؟ )نتیجه مثل همان عکس معروفی شد که 

همه دیده ایم.(
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

در نظام هــای دیکتاتــوری بعــد از فعــاالن 
سیاســی همواره ایــن نویســنده ها بوده اند 
که هدف تیغ تیز دیکتاتــور قرار گرفته اند. از 
حــذف فیزیکی و زندان، تــا تبعید و اخراج از 
کشور. باغ همســایه، نوشته خوزه دونوسو  و 
ترجمــه عبدالله کوثری روایت نویســنده ای 
اســت که دیکتاتوری نظامی شیلی در زمان 
ژنرال پینوشــه را تجربه کرده است. او با آمدن 
پینوشــه، بعد از حکومت آلنده شش روزی را 
در زندان ســپری کــرده و حاال گمان می کند 
آن شــش روز و روایتــش می توانــد موقعیت 
حرفه ای تازه ای برایش بســازد. نویســنده و 
از  یکــی  را  همســرش 
دوستانشــان به خانه ای 
دعــوت  مادریــد  در 
می کنــد که ســاکنانش 
حداقــل بــرای یکی دو 
ماهی خارج از شــهر حضور دارند و نویسنده 
می توانــد با خیال راحت در فضای مرفه و آرام 
به خلق داستانش بپردازد. شروع ماجرای باغ 
همســایه خواننده را به یاد داســتان معروف 
درخشش، نوشــته استفن کینگ می اندازد. 
بــا این تفاوت که اینجا به جای هتل، صحبت 
از خانــه ای اشــرافی در همســایگی یک باغ 
باشکوه در مادرید است، آن هم نه در زمستان 

که اتفاقًا در فصل آفتاب گرفتن و تفریح. 
باغ همســایه روایت نخبگان و روشــنفکرانی 
اســت کــه بعــد از حکومــت آلنــده و در پی 
کودتای نظامی ژنرال پینوشه برخی به اجبار 
و برخی به خاطر نامساعد بودن شرایط برای 

کار و زندگی از شیلی مهاجرت کردند. 

باغ همسایه

حریــق خــزان با صــدای علیرضــا قربانی در 
سال 1391 منتشر شــد و مخاطبان بسیاری 
را بــه خــود جلب کــرد. حــاال و بعــد از چهار 
ســال، آلبوم تصویــری این اثر بــه یادماندنی 
برای عالقه مندان آن روانه بازار شــده اســت. 
آهنگســازی حریق خــزان را مهیــار علیزاده 
انجام داده و اشــعار آن از سروده های فریدون 
مشیری، هوشــنگ ابتهاج و سهراب سپهری 
هســتند. در آلبوم حریق خــزان، هنرمندانی 
چون ســحر ابراهیم، بهتاش ابوالقاسم، کریم 
قربانی، بهنام ابوالقاســم و... سازهایی مانند 
ُابوا، کالرینت، پیانو، فاگوت، ویولن، ویولنسل 

و کنترباس نواخته اند تا 
ترکیــب ســازهای غربی 
بــا آواز ایرانــی علیرضــا 
شــعرهایی  و  قربانــی 
معاصر، حریــق خزان را 

به آلبومی شنیدنی تبدیل کند. مهیار علیزاده 
در کاور آلبوم نوشــته است: »مجموعه حاضر 
تفکری اســت آزاد از جنس موســیقی امروز. 
قطعاتی ارکسترال و باکالم که شعر و ملودی در 
آن نقشــی پررنگ تر از همیشه بازی می کنند. 
تنظیمات گســترده ارکســتری جــای خود را 
به نقش آفرینی افزون تر کالم ســپرده است تا 
جایی که صراحت ملودی، خود گویای معنای 
پربار اشعار باشــد، حتی بدون وجود ارکستر. 
بدین ســان که نواهای خوانده شده به تنهایی 
دارای مفهوم باشند. مفاهیمی که با فرم، ریتم 
و حرکت منظم شــکل گرفته و ملودی هایی که 
بی گمان با صــدای گرم و نافذ علیرضا قربانی 

جان گرفته اند«.

حریق خزان

اگر اخبار جشــنواره فجر امسال را دنبال 
می کردید، نام ابــد و یک روز باید برایتان 
آشنا باشد. فیلمی از کارگردانی جوان که 

جایزه های امسال جشنواره را درو کرد.
6 ســیمرغ در بخش اصلی به اضافه دو 

ســیمرغ، بهتریــن فیلم و بهتریــن کارگردانی  در 
بخــش نگاه نو و یک ســیمرغ بهترین فیلم از نگاه 
تماشــاگران.  ابــد و یــک روز درام تلــخ اجتماعی 
اســت. داســتان در خانــواده ای فقیــر بــا انبوه 
مشکالت می گذرد. پدر خانواده مرده است؛ مادر 
پیر و مریض اســت چهار دختر و سه پسر خانواده 
هم هر یک با مشــکلی دست و پنجه نرم می کنند. 
از دخترها یکی بیماری وســواس و افسردگی دارد 

و دیگری همســرش را از دست داده و از 
پســرها یکی معتاد است و دیگری چند 
ســالی اســت ترک کرده است. خالصه 
کــه اگــر می خواهیــد فیلــم را ببینید، 
خودتــان را آماده کنید برای دو ســاعت 
تمــام اعصاب خردی بدون اینکــه لحظه ای نفس 
بکشید یا احساس خوب و امیدوارکننده ای از فیلم 
بگیرید؛ چراکه این خانواده کلکسیون بدبختی ها 
هســتند. بدبختی هایی که تا ابد و بلکه تا یک روز 
بعــد از ابد ادامــه دارند. و در آخر اینکــه البته ابد 
و یک روز فیلم نســبتًا خــوب و باالتر از انتظارها از 
یک فیلم اولی اســت، اما نه آن طور که سیمرغ ها 

را درو کرد!

ابد و یک روز

فروردین و اردیبهشــت قطعًا بهتریــن زمان برای 
تهران گــردی اســت. نــه از آلودگــی و ســرمای 
زمســتان خبری اســت و نه هوا آن قدر گرم شده 
کــه نتوان پیــاده گز کرد. پس فرصــت را غنیمت 
شــمارید و تــا قبل از شــروع امتحان هــا تهران را 
بگردیــد. در این بیــن مجموعه کاخ گلســتان به 
قطــع یکــی از دیدنی تریــن جاهایــی اســت که 
می توانیــد بروید. مجموعه ای بــا قدمتی بیش از 

400 ســال که چندین پادشــاه و چند 
سلســله پادشــاهی را بــه خــود دیده 
اســت و لــذا نه تنها به لحــاظ معماری 
و هنری ارزشــمند اســت بلکه ســندی 
زنــده از مهم ترین بخش های تاریخ این 

ســرزمین  است. بنیان کاخ گلستان به دوران شاه 
عباس صفوی برمی گردد، با این حال داشته های 
موجود در کاخ گلستان از لحاظ دیرینگی محدود 
به بخشی از آثار و ابنیه از دوران زندیه بوده و فراتر 

از آن نمی رود. 
گفتنی اســت به جز تاالرها و عمارت ها، اشــیای 
دیدنــی نیز در این مجموعه هســت، از تخت نادر 
شــاه افشــار تا تخت ناصرالدین شاه و از هدایایی 
که ملکه انگلیس یا پادشاهان فرانسه به 
پادشاهان ایران داده اند. کاخ گلستان 
در منطقــه بازار اســت و بهترین راهش 
هم مترو اســت که باید در ایستگاه 15 

خرداد پیاده شوید.

کاخ گلستان

ایــن روزهــا در مــوزه  صــر پیشنهاد معا ی  هــا هنر
نمایشــگاهی از آثار ویم دلــووی، هنرمند 
بلژیکی برپاســت. آثارحجمی، تابلوهای 
نقاشی رنگ و روغن، آثار برنزی، آثار فوالدی 
با حکاکی لیزری و... که چه به لحاظ سبک 
و چه فرم ساختشان منحصر به فرد هستند 

و به ویژه برای مخاطب ایرانی دیدنی اند. 
ویم دلووی متولد ســال 1965 میالدی در 
شــهری کوچک در منطقه فالندر غربی در 
بلژیک است و لذا تحت تأثیر جامعه کاتولیکی 
که در آن زندگی می کــرد و به ویژه نمادهای 
دینی رشد یافته اســت. دلووی هنرمندی 
اســت که ورودش به صحنه  هنــر معاصر در 
اوایل دهه  1980 از نظرها پنهان نماند. وی 
نشــان های سلحشــوری اروپایی را بر تیغه  
اتو مبیل و نقــوش آبی رنِگ ســفالینه های 
ســنتِی دلفت را بر کپسول های گاز نقش زد 
و شیشه های نقش بند رنگی را درون دروازه 
فوتبال کار گذاشــت. به ایــن ترتیب، آثاری 
دورگه عرضــه کرد که به بیانی تقابل بین امر 
واال و پست و هنر معاصر و فرهنگ عامه را از 
میان برمی داشت. از سوی دیگر در میان آثار 
دلووی سبک هنری قرون وسطایی گوتیک 
را می بینیم که او با بازتفسیر آن با درونمایه ها 
و فناوری معاصر درصدد خلق فرم نوینی از 

معماری معاصر برآمده است.

مجید مالنــوروزی، مدیرکل مرکز هنرهای 
تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر 
تهــران، در مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه 
گفت: »آثار دلووی نشان دهنده این است 
که هنرمند می تواند از ســاختارهای کهن 

اســتفاده و هنر خود را با زبان نو بیان کند. 
آثــار او از منظرهای گوناگــون قابل بحث 
و بررســی اســت، به ویژه برای ایرانیان که 
صنایع ظریفــه و مینیاتور دارند، قابل تأمل 
اســت. به عنوان مثــال، دلــووی از مکتب 

باروک و صنایع قلم زنی اصفهان اســتفاده 
کرده اســت و این رویکرد به دانشــجویان 
این امیــد را می دهد کــه می توانند از همه 
گنجینــه فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین 

استفاده کنند«.

دلووی خــود در ســخنرانی کوتاهی که در 
آیین افتتاح نمایشگاهش داشت، درمورد 
ارائه این آثار در موزه هنرهای معاصر گفت: 
»من خوش شــانس بودم که این نمایشگاه 
از آثــارم در مــوزه هنرهای معاصــر تهران 
با تاریــخ قدیمی، تیم و گروهــی قدرتمند 
برگزار می شود. ایران جای شگفت انگیزی 
اســت؛ به خاطر تعداد گالری های خوبی 
که دارد و صحبت و گفت وگوهای فرهنگی 
که می شود، شــگفت انگیز است و من کار 

زیادی با این کشور دارم«.
گفتنی است در این نمایشگاه که پوستر آن 
از سوی مهدی رحیمی طراحی شده، بیش 
از ١٠٧ اثر از این هنرمند بلژیکی به همراه 
١٦ اثر از آثار هنرمنــدان ایرانی و خارجی 
گنجینــه مــوزه هنرهای معاصــر تهران به 

نمایش گذاشته شده است. 
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشــگاه 
می توانند، روزهای یکشــنبه تا پنجشــنبه 
هرهفتــه از ســاعت ١٠ صبح تــا 7 عصر و 
جمعه ها از ساعت 3 تا 7 عصر به جز شنبه ها 
و تعطیالت رسمی به موزه هنرهای معاصر 
تهران مراجعه کنند. این نمایشــگاه تا ٢٤ 
اردیبهشــت ماه ادامه دارد. موزه هنرهای 
معاصر واقع در خیابان کارگر شمالی است 
و از میــدان انقالب می توانیــد پیاده به آن 

برسید.

قلم کاری های بلژیکی
نمایش آثار ویم دلووی در موزه هنرهای معاصر
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صفحـــــــه آخـــــــــر

بعــد از تعطیــالت آدمــی دچــار 
برخــی از بیماری ها می شــود که 
ترک کــردن آن ها بســیار بســیار 
سخت است. در ادامه به برخی از 

این بیماری ها اشاره می کنیم:
خاک شــدگی: در ایــن بیمــاری وقتی طــرف صبح 
می خواهد بلند شــود، احســاس می کنــد که جاذبه 
زمیــن از 9/8 به 1000 متــر بر مجذور ثانیه رســیده 
اســت و به هیچ وجــه نمی توان بدن را از روی تشــک 
َکند. این حالت به گونه ای اســت که گویی تایمازوف 
وی را خاک کرده اســت و افتاده است رویش و منتظر 
است تا داور سوت ســرپا را بزند که گویی سوت او هم 
از کار افتاده اســت. در این حالت محبتی که بین فرد 
بیمار و تشــک زیرش وجود دارد، از عشق بین لیلی و 

مجنون هم استوارتر و گواراتر است.
سندروم پول شق: این دســته از بیماران حتی وقتی 
عابر بانــک هم به ایشــان پول صاف و صــوف بدهد، 
عابر بانک را در آغوش کشــیده و رویش را می بوسند. 

وقتی پــول خودشــان را از تــوی یک جیبشــان توی 
جیــب دیگرشــان بگذارند، تشــکر کرده و عیــد را به 
خودشــان تبریــک می گوینــد. از عالیم دیگــر این 
بیماری ســر زدن بــه قرآن در نیمه های شــب اســت 
نه بــرای قرائــت و ثــواب و تهجد شــبانه یــا هدیه به 
روح درگذشــتگان بلکه برای اینکه ببیند هنوز عیدی 

تویش مانده یا نه.
ماچ َپریشی: بیمار عزیز از این دســت در ایام عید در 
دیدار با اقوامش همه شــان را دو مرتبه می بوســیده 
ولی حال که به جامعه برگشــته است و با فرهنگ های 
دیگر روبه رور می شــود، نمی داند دقیقًا باید رویشان 
را چندبــار ببوســد. یا آن کس که همیشــه از ســمت 
راســت ماچ و بوس را شــروع می کرده، وقتی با کسی 
روبه رو می شــود که ســمت چــپ را اول می بوســد، 
دچار سرگشــتگی و ترس می شــود که گاهی همین 
ســردرگمی ممکــن اســت در ادامه روبوســی باعث 

موارد منشوری هم بشود.
پســته یابــی حــاد:  بیمارانــی از این دســت گاهی 

دیده شــده اند که داخل ســوزن دانی روی میزشان 
در محل کار هم دنبال پســته می گشــته اند که البته 
دچار آسیب های سرانگشــتی هم شده اند و حتی در 
مواردی بر اثر مداومت در این کار پسته هم یافته اند! 
مواجه شــدن مکرر این نوع از بیماران با پســته های 
سربســته در ایام عید با ایشــان کاری کرده است که 
در 350 روز باقی ســال هم در جیبشان فندوق شکن 

حمل می کنند.
خــود کم حضــور بینــی: گزارش رســیده اســت که 
برخــی از این بیماران پس از گذشــت دو مــاه از عید 
کماکان در منــزل نبوده اند و ظاهرًا به ســفر رفته اند. 
این گونــه بیمــاران به صورت کاماًل اســتتار شــده از 
منزل خارج و یا به آن داخل می شــوند تا کسی آن ها 
را ندیــده و نکند کــه بــرای مهمانی و عیــد دیدنی به 
منزلشــان بیاید. به کرات پیش می آیــد که در جواب 
زنــگ در منزلشــان، گوشــی آیفــون را برداشــته و 
می گویند: »ما رفتیم مســافرت. برید خونه داداشــم 

این ها. اون ها هستند.«

0936...0935: دوســتان شــریفگرام! خب وقتی 
نمی تونین، مســابقه برگزار نکنین. اون از نتایج سری 
اول کــه جایــزه اش رو ندادین، اینم ســری دوم که 
می گین به دلیل بی کیفیت بودن کســی برنده نشد. 

مشکل کیفیت نیست، مشکل کفایته!
   لطفــًا عکس هــای بی کفایتتون رو 
نفرستید خب. البته باید عامل جرم، یعنی عکاس 

بی کفایت رو خشکاند! 
6051...0912: از علــی مهدوی نایب دبیر شــورای 
صنفی صمیمانه تشــکر می کنم. تا بهــش گفتیم ما 
کنکوری ها نیاز داریم کتابخونه باز باشــه تو ایام عید، 
ســریع پیگیری کرد و موفق شــد! ایول به شــورای 

صنفی!
   ان شــاءاهلل علــی مهــدوی فردا 

رئیس جمهور می شه و شما تا بهش بگی می خوام 
تو کابینه باشم، پیگیری کنه و موفق شه.

4919...0937: روزنامه تــون عالیــه! مخصوصــاً 
صفحات علمی و هنری! ممنون از زحماتتون!

   خیلی حرفتــون معناگــرا و نخبه 
 بود. تشــکر می کنم. از این متفاوت تر نمی شد 

حقیقتًا.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه
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سالنو
 ســال نو و بهــار زیبای 95 
مبارکتان باشد. تالش های 
طاقت فرســایتان هــم بــه 
در باشــد. اول ســاعت ها 
حرف زدن با استادان بر سر 
شنبه و دوشــنبه آخر سال که به صورت توافقی 
پیچانــده شــود. بعد هم بازگشــت بــه آغوش 
خانواده ای که همــه اعضای آن از صمیم قلب 
منتظرتــان بودند بیاییــد فرش بزرگه را شــما 
بشــویید. این هم یکی از عالئم دلتنگی است. 
قبل ســال نو و لحظه ســال تحویل نشستیم و 
برنامه ریزی های حســابی کردیــم. همه چیز 
کاماًل آماده شد، ســفره هفت سین، لباس نو، 
عطر نــو، بوی گل و سوســن و یاســمن هم که 
می آمــد، فقط به محــض لحظه تحویل ســال 
ناگهان اهداف دســت در دامن باد روان شدند 
و ما خوابیدیم، از چهار شب تا سحرگاهانی که 
اصواًل ســاعت یک ظهر بود. ناهــار خوردیم و 
خوابیدیم، پســته شکســتیم و خوابیدیم و کاًل 
خوابیدیم. می دانم خیلی سخت است. بعد از 
یک ماه خوابیدن و لم دادن و پســته شکستن، 
آدم خســته می شــود. اصواًل بعد از هر ده روز 
تعطیالت حداقل باید چهار روز بعدالتعطیلین 
اعالم شود که خستگی در شود، چون خستگی 
در کردن هم خودش خستگی دارد.  انسان در 
سختی آفریده شــده. فقط نمی دانم از  دوران 
غارنشــینان آغازین تاکنون دقیقــًا کی دچار 

معضل تنبلی شدیم. 
امــا اصــاًل بــد بــه دل خــود راه ندهیــد. تــا 
میان ترم ها خیلی مانده است. استادها هم که 
هوایتان را دارند و فقط از مطالب اندکی سؤال 
خواهند داد که وقتی شــما سر کالس نبودید 
درس داده شــده اســت. همه این ها دلیلش 
گرده افشانی گل هاست. وگرنه ما کجا تنبلی 
کجا. می گویند این طرف جهان پشــه ای بال 
بزند آن طرف دریا طوفان می شــود. آدمیزاد 
که ســهل اســت، یک نفر خمیازه بکشد همه 

مبتال می شوند. 
ایام عیــد دوران خوبــی هم برای تپل شــدن 
بود. آیــا مشــکل الغــری دارید؟ آیــا هرچه 
می خورید از ترس امتحان هــا آب می کنید؟ 
آیــا از چنگال ســتمکار غذای ســلف ترجیح 
می دهید شــکمتان را ســنگ ببندید؟ خوب 
عید زمان مناسبی برای شما برای تلپ شدن 
و تپل شــدن در منزل اقوام و سیر نمودن این 

خندق بالست. 
خالصه بعد از تعطیالت طوالنی آمدیم تهران و 
هوا سبز و معطر شده است. انگار اینجا تهران 
نیســت، شــبیه هوای شمال اســت، لطیف و 
خنک. این قدر تمیز شــده کــه نمی توانیم در 
آن نفس بکشــیم. دســتگاه های تشــخیص 
میزان آلودگــی هوا هم قفــل کرده اند که چه 
خبر شــده. چنــد روز بگذرد این هم درســت 
می شــود و دوبــاره هوای خوشــمزه خواهیم 
خورد و شــب های امتحان دو دســت دریغ بر 

سر خواهیم کوفت. 

یاسمن رضایی

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به بهار،
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