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مناظره ای در باب توهم توطئه یا هجوم همه جانبه

دست های پشت پرده
 ای خوشا نفسی 

که شد در جستجو
قانون نانوشته ای در روزنامه 
برقرار اســت که در هر ترم 
دبیران صفحه ها موظف اند 
حداقل یک ســرمقاله برای 
روزنامــه بنویســند و برایم 
باعث خوشــحالی اســت که قرعه فال اکنون به 
نام من افتاده اســت.  29 بهمن 92 در شــماره 
585 روزنامه شریف نخســتین بار صفحه علمی 
روزنامه شریف راه اندازی شــد و تاکنون با انتشار 
100 شماره در شماره686 هســتیم و تقریباً دو 
ســال از آن موقع گذشته اســت. برای کسی که 
دانشجوی علم است و به مباحث فلسفه علم عالقه 
دارد، قطعاً سبب خوشحالی است که به این بهانه 
موظف باشــد اخبار علمی روز را دنبــال کند و 
رسانه ای داشته باشد که بتواند مهیج ترین آن ها را 
با دیگران در میان بگذارد. اما این فقط یک سمت 
ماجراســت. قســمت اعظم ماجرا خوانندگانی 
هســتند که دلیل اصلی انتشــار روزنامه اند. از 
شــما چه پنهان که بعد از طی شدن ذوق و شوق 
شــروع اول کار، گاهی که مطالب را به ســردبیر 
تحویل می دادم، حال آن آدمی را داشــتم که در 
جزیره ای متروکه نشسته و نامه ای را در بطری به 
آب می اندازد، شاید کســی در جایی دور پیدا شد 
که آن را بخواند. از آن زمان تاکنون، مســئولیت 
صفحه به 5 فــرد با رشــته ها، مقاطع تحصیلی و 
حتی جنسیت های مختلف سپرده شده است تا 
سلیقه های مختلف امکان بروز بیابند و نگاه های 
نو، خونی تازه در رگ های صفحه وارد کنند. البته 
این کار برای بنده نیز آموزنده بوده اســت. برای 
مثال خبرهایی که در ابتــدا انتخاب می کردم، به 
دلیل حوزه کاری شخصی بیشتر در حوزه فیزیک 
بنیادی و مکانیک کوانتومی قــرار می گرفت که 
شــاید برای همگان جذاب نبود، ولی حاال اخبار 
انتخابی طیف وســیعی از حوزه هــا نظیر علوم 
اعصاب، پزشکی، زیست شناسی، کیهان شناسی 
و... را در بر می گیرد و گستره اخبار جذاب علمی 
برایم وسیع تر شــده اســت. قصد ندارم از اصول 
یک ســرمقاله تخطی کنم و در اینجا به درد دل 
بپردازم، اما می خواهم بگویــم روزنامه و به طور 
خاص صفحه علمــی روزنامــه از بازخوردهای 
مخاطبان خویش به شــدت اســتقبال کرده و تا 
حد توان در رویکرد خویش ذائقــه مخاطبان را 
لحاظ کرده است. پس شاید به من حق بدهید که 
درخواستم برای توجه بیشتر شما انتظار زیادی 
نیســت. درخواســت برای توجه به علم و در کل 
همه چرایی هــا و چگونگی هایی که جوابش را در 

علم می جوییم.
 وقتی به این نکته دقت کنید کســی که آگاهی 
بیشــتری از چرایی هــا و چگونگی هایی جهان 
طبیعــت دارد، قطعــاً جهان بینی وســیع تر و 
زیباتری دارد. اگر بــه خالقی ایمــان دارد، او را 
بهتر خواهد پرستید و جایگاه خود را بهتر خواهد 
شــناخت. اگر این توجه پیدا شــد، شاید صفحه 
علمی روزنامه شریف هم در این راستا قرار گرفت 
و توانســت چند دقیقه چشــم و ذهن شــما را 

متوجه خویش کند.

سرمقاله

صبح روز جمعه آغاز مراسمی 
در پن اســتیت بود بــا عنوان 
»یک روز با حجاب«. مراسمی 
با هدف ارائه حس و تجربه  زنان 

مسلمانی که با حجاب در دانشگاه  ...

یک روز با حجاب

حیات روی زمین، بیش از ۳میلیارد سال پیش آغاز شد 
صفحه  4 و به تدریج در طول زمان از ...  

اومبرتو اکو از آن دست شخصیت هایی است که ممکن 
صفحه  6 است همه اسمش را ...  

قبل از اینکه شــروع به دیدن فیلم کنید، بدانید هشت 
صفحه  7 نفرت انگیز 168 دقیقه ... 

وسترن به سبک تارانتینوکتاب، جنگ، قرون وسطیاز کجا آمده ایم؟

ابوذر تمسکی

صفحه  5 

صفحه  3 

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

نسخه الکترونیکی روزنامه را 
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سفریبهاستانآبشارها
گروه کوه به عنوان اولین برنامه سال جدید گشت و گذار در طبیعت استان چهار محال 
و بختیاری را برای دختران برگزار  می کند. در این برنامه از آبشــار زردلیمه و دژپارت 
بازدید خواهد شد و پایان بخش برنامه رسیدن به روستای گزستان خواهد بود. برنامه 
از عصر سه شنبه 31 فروردین ماه شروع خواهد شد و تا 3 اردیبهشت نیز ادامه دارد. 

جلسه توجیهی هم روز یکشنبه 29 فروردین در کالس یک ساختمان شهید رضایی از ساعت 12 آغاز خواهد 
شد. اگر قصد شرکت در برنامه را دارید، پیش از هر چیز در سایت hamnavard.sharif.ir پیش ثبت نام کنید. 
اگر باز هم سؤالی دارید، از طریق ایمیل  rouholahnejad@gmail.com  با سرپرست برنامه در تماس باشید. 

اتشونی
در ایران ســنت ها و فرهنگ های زیادی وجود دارند که به طور قطع آشنایی با آن ها 
خالی از لطف نیست. برای آشنایی با ســنت ها و فرهنگ خراسان جنوبی، کانون 
ایران شناســی و ایرانگردی با همکاری انجمن ســفیران دانش، گروه دانشجویان 
بیرجندی دانشــگاه های تهران، برنامه جشــن یا به بیرجندی اتشــونی را روز 25 

فروردین از ســاعت 16 در آمفی تئاتر مرکزی تدارک دیده است. یکی از مشاهیر استان به نام آقای قندهاری 
نیز در این مراســم سخنرانی خواهند کرد و مسابقه هم در انتظارتان خواهد بود. عالوه بر این صنایع دستی و 

سوغات استان در قالب نمایشگاهی مقابل آمفی تئاتر برپا خواهد بود. 

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 686  سه شنبه 24  فروردین 1395 شریف نیوز

انجمن فارغ التحصیــالن امروز عصر برنامه   
تور استان خراسان شمالی دارد. این سفر تا 
27 فروردین ادامه دارد و هزینه شرکت در آن 
530هزار تومان بود. ناگفته نماند که اقامت 
در هتــل خواهــد بــود و از مکان هایی چون 
عمارت مفخم، روستای رویین و مکان های 

دیدنی دیگر بازدید خواهد شد. 
امــروز بــه مناســبت ســالروز تولــد قیصر   
امین پور، جامعه اســالمی مســتندی را به 
نام حرف آخر عشــق نمایــش  می دهد. این 
مســتند از ســاعت 15تــا16 در آمفی تئاتر 

مرکزی اکران  می شود.
سلســله جلســات داســتان خوانی دفتــر   
مطالعات فرهنگی امروز کتاب چند داستان 
کوتاه از ایتالو کالوینــو را در برنامه خود دارد. 
برای شرکت در این برنامه ساعت 12:15 به 

ساختمان شهید رضایی سری بزنید. 
بــرای مســابقات والیبــال خوابگاه هــا که   
ظرفیت تعــداد تیم ها 16 تیم بــود، 22 تیم 
ثبت نــام کرده اند کــه در پی این اســتقبال 
تربیت بدنی ظرفیت تعداد تیم هــا را اضافه 
کرده است. جا دارد از مدیریت تربیت بدنی 

بابت این عکس العمل تشکر کنیم. 
هر سه شــنبه جلســات هفتگــی مطالعات   
زنان از ساعت 16:30تا19 ویژه خواهران در 
دفتر انجمن اســالمی دانشجویان مستقل 
برگزار  می شود. در این جلسات خانم منافی، 
کارشناسی ارشد مطالعات زنان حضور دارند. 

انتخابــات نماینــدگان مدیــران مســئول   
کمیتــه ناظر بر نشــریات دانشــگاه امروز از 
ساعت 12تا13 در سالن کنفرانس معاونت 
فرهنگی اجتماعی برپا است. مهلت ثبت نام 
برای این انتخابات تا شــنبه 21 فروردین ماه 

بود. 
پنج شــنبه ایــن هفتــه 26 فروردین شــب   
لیله الرغایب است. امســال مراسم این شب 
در مسجد بعد از نماز عشا برپاست. ضیافت 
افطار نیز انتظارتان را  می کشد. اگر در برنامه 
شــرکت کردید، ما را هم در شــب آرزو ها دعا 

کنید. 
امروز از ساعت 17:15 مراســم جشن آغاز   
سال نو دانشــکده هوافضا و بزرگداشت روز 
مادر در سالن جابر بن حیان برگزار  می شود. 
در این مراسم برترین های دانشکده از جمله 
اســاتید برتر و هوافضایی ترین پسر و دختر 

معرفی خواهند شد. 

عکس خبری

تا دوشــنبه  30فروردین ماه نمایشــگاهی از آثار 
احمــد بهــروزی در همکف ســاختمان شــهید 
رضایی برپاســت. این نمایشــگاه به آثار نقاشــی 
رنگ روغن اختصاص دارد. نکته مهم این اســت 
کــه بــرای دانشــجویان تخفیــف 40 درصدی و 
برای دانشــگاهیان تخفیف 20 درصدی در نظر 
گرفته شده است. دانشگاهیان را کشف کنید که 
منظور چه کســانی اســت. گویا منظور هر کسی 
جز دانشــجو اســت. خالصــه اینکــه می توانید 
تابلو های200 هزار تومانی را بــا تخفیف بخرید. 
اگر هم قصد خرید ندارید، تماشــای آثار مجانی 
است. ببینید و لذت ببرید. خود آقای بهروزی نیز 

در نمایشگاه حضور دارد. 

پسرانپابهتوپمیشوند
مسابقات فوتسال بار دیگر در دانشگاه پا گرفت. این مسابفات ویژه پسران بوده و از 
28 فروردین بین دانشکده ها برگزار  می شود. جلسه هماهنگی روز چهارشنبه 25 
فروردین ساعت 12 در سالن کنفرانس مدیریت تربیت بدنی برپا خواهد شد. تا قبل 
از جلسه باید فرم های مورد نیاز از طریق سیستم اتوماسیون برای این مدیریت ارسال 

شود. احتمااًل مسابقات در دهه اول اردیبهشــت پایان یابند و بعد از آن نوبت به مسابقات والیبال و بسکتبال 
بین دانشکده ای  می رسد. هرچند برگزاری این مسابقات مطالبه اکثر دانشجویان است، اما جای سؤال است 
که چرا به خاطر مسابقات استاد دانشجو، باید این مسابقات به این فشردگی در بهار پر از میان ترم برگزار شود.

باردیگرفستیوالموسیقی
جلسه هفته گذشته شورای فرهنگی دانشــگاه، به فستیوال موسیقی اختصاص 
داشت. در این جلسه نماینده ای از کانون موسیقی نیز حضور داشت. فستیوالی که 
گفته شد به دلیل فشار های خارج از دانشگاه مجوز برگزاری آن لغو شد. طبق نظر 
شورای فرهنگی قرار شد فستیوال موسیقی جزو برنامه ساالنه و در تقویم دانشگاه 

قرار گیرد تا مشکلی برای برگزاری آن پیش نیاید. به این ترتیب به احتمال قوی برنامه فستیوال موسیقی را در 
سال جاری خواهیم داشت. امیدواریم که مشکالت گروه های دانشجویی با مطرح شدن در جلسات شورای 

فرهنگی پیگیری و رفع شوند. عالوه براین نظری درباره تشکیل کمیته موسیقی داده شد. 

برنامه اســتقبال از  گزارش
بهار که توسط گروه ریحانه حیدری

ایرانگردی در تاریخ 20 فروردین در سالن 
جابر برگزار شــد، لحظات بســیار شاد و 
مفرحی را برای حضــار فراهم آورد. قرار 
آغــاز برنامــه چهــار عصر بــود که طبق 
معمول بــا تأخیر بیســت دقیقه ای آغاز 
گردید. در ابتدا برنامه با صوت سوره کوثر 
توســط یکی از دانشــجویان آغاز شد و 
سپس مجری برنامه با شعری زیبا حضار 
را به خوش به حال دختر میخک، خوش 
به حال جام لبریز از شــراب، نرم نرمک 

می رسد اینک بهار، دعوت نمود.
بعد از شعر بهاری گروه موسیقی   سنتی 
هــوره، به سرپرســتی علــی بابا جوزی 
پور به اجرای موســیقی زیبــای کردی 
پرداختند. قابل ذکر است که خواننده 
گــروه از هم وطنان لر بودنــد اما با تمام 
زیبایی موسیقی کردی را عرضه نموده 
و خواننده طناز گــروه به زیبایی گفت: 
مــن 26 ســال درس خوانــدم اما فقط 
توانســتم مدرک ســیکل بگیــرم و ابراز 
عالقه به دانشــجو بودن نمــود و گفت 
من هم دوســت دارم دانشجو باشم. در 

ادامه گروه هوره با اجرای دوقطعه دیگر 
بــا اجرای آهنگ بــاران بــاران حضار را 
به موســیقی زیبای لری میهمان نمود 
که دانشــجوها نیز با همراهی لذتی دو 

چندان بردند.
برنامه اجــرای حرکات آیینــی آذری که 
توســط چهار نفر اجرا شــد بــا همراهی 
موســیقی آذری پیــش درآمــدی بود بر 
اجرای موســیقی گروه ساواالن یا همان 
عاشــیق آذربایجانی که آقــای بابایی به 
همراه گروه خود به اجرای موسیقی زیبای 
آذری پرداختند.شایان ذکر است که گروه 
ساواالن بیش از 50 اثر ملی داشتند که در 
سیمای جمهوری اســالمی ایران نیز به 
اجرای برنامه پرداختند. در پایان اجرای 
موســیقی آذری میهمانــان همان قــدر 
که لــذت بردند به تشــویق پرداختند که 

مشخص شد بسیار حظ برده اند.
برنامه بعــدی اجرای مســابقه لباهنگ 
بــرای دانشــجویان حاضــر بــود که به 
دلیل عــدم هماهنگی موســیقی اجرا 
نشــد و برنامه به صــورت اجرای صدای 
شرکت کنندگان با موسیقی پخش شده 
برگزار شد. ســه دانشــجو برای اجرای 

موسیقی دوست دارم خسروی، پاشایی، 
محسن یگانه حاضر شــدند که با وجود 
شهرت بسیار زیاد آهنگ های انتخابی، 
موفق به اجرا نشدند و فقط با تکان دادن 
ســر با صدای حضار در سالن همراهی 
کردند و این نشــان داد که دانشجوهای 
شــریف بهتــر اســت درس بخواننــد و 
خوانندگان هم بهتر اســت نخواهند در 

شریف  درس بخوانند.
در انتهای برنامه، مجری برنامه و حضار 
یکی از آهنگ های قدیمی را همخوانی 
کردنــد. برنامه بعدی اجرای موســیقی 
آذربایجانی بــی کالم بود کــه با حضور 
گروه حرکات آیینی روی سن همراه شد و 
تمامی حضار را به وجد آورد و حضور یکی 
از برگزارکنندگان در گروه حرکات آیینی 
بر زیبایی هنری اجرای برنامه افزوده بود. 
حاضران در برنامه یک عصر زیبا و خنک 
بهاری با موســیقی های بســیار زیبای 
سنتی ایرانی را گذراندند و خاطره بهاری 

پر از موسیقی را با خود به یادگار بردند.
در انتها مجری برنامه از معاونت فرهنگی 
خصوصــا دکتر ملکــی دکتر مــرادی و 
خانم خروارریز تشــکر نمود و اعالم کرد 

در صورت تمایــل به ادامــه برنامه های 
اینچنینی مراتب به مســئوالن دانشگاه 

منتقل شود. 

حواشی
-کاًل همــه برنامه هــا بــا تأخیر شــروع 

می شود.
-برای ورود به ســالن بایــد از قبل بلیت 

ورودی تهیه می شد!
-در حین اجرای برنامه میکروفون قطع 
شد و مجری از صدای خودش استفاده 
کرد که البته رســاتر و غراتر بــود و اصاًل 

نیازی به میکروفون نداشت.
-در مســابقه خوانندگی حضار، یکی از 
دانشــجوها موفق به اجرای خوانندگی 
روی موســیقی پخش شــده نشد، ولی 
خودش شــروع به خواندن چند آهنگ 

ترکی نمود که خیلی زیباتر اجرا شد.
-همان دانشــجو با برخورد مجری برای 
اجــرا نکردن مواجه شــد، امــا از تالش 
دست برنداشت و 5 بار با میکروفون های 
مختلف، بــه خواندن ادامــه داد تا همه 
بلندگو ها جمع شد و مجبور شد به قضا 

و قدر تن دهد.

کانون ایرانگردی، ایران را در جابر گرد هم آورد

جشن بهاره موسیقیایی



 ۳

تافلدر1۰جلسه
از آنجایی که خیلی از شــریفی ها به دنبال اپالی کردن هســتند، موفقیت در آزمون 
تافل برایشان امری حیاتی به حساب  می آید.  انجمن علمی دانشکده هوافضا کارگاه 
اسپیکینگ تافل و فری دیسکاشن را در قالب کالس های یک و نیم ساعته در روزهای 
یکشنبه و سه شنبه از ساعت 12  تا13:30برگزار  می کند. کالس از روز 29 فروردین شروع 

خواهد شد و برای مدت ده جلسه ادامه خواهد داشت. مکان برگزاری سمعی بصری سه دانشکده هوافضا خواهد 
بود و امکان ثبت نام برای دانشجویان دیگر دانشــکده ها وجود دارد. هزینه دوره 60 هزار تومان بوده و مدرس آن 
آقای کیانوش قاضی است. برای ثبت نام از ساعت 12 تا15 می توانید به دفتر انجمن علمی هوافضا مراجعه کنید. 

درگذشتاستادمهربانوسختگیر
باخبر شــدیم دکتر علی اکبر گل افشانی، استاد گرانقدر دانشــکده عمران بعد از 
مدتی تحمل بیماری، به دیار باقی شتافت. مراسم تشییع آن بزرگوار امروز ساعت 
9:30 صبح از مقابل دانشــکده عمران برگزار می شــود.  برای کســانی که دکتر را 
نمی شناسند، بگوییم که ایشــان در زمان تحصیل در دانشگاه برکلی چند سال به 

عنوان دانشجوی برتر انتخاب شدند و در دانشکده عمران هم از جهت تدریس، فن بیان و تفهیم مطالب معروف 
بودند. استادی بسیار سختگیر که آدم بعضی وقت ها شک می کرد که آیا ایشان همان انسان خندان و خوش 
برخورد بیرون کالس هستند! روزنامه برای خانواده محترم ایشان و خانواده شریف آرزوی صبر و شکیبایی دارد.

حرف زیادیشماره 686  سه شنبه 24  فروردین 1395بــــــــخش  خـــــــبری

بزرگتریناشتباهیکرئیس
اوباما این روزهــا بزرگ ترین  مرتضی یاری

اشتباه دوران هشت ساله ریاست جمهوری اش را 
نداشتن برنامه درست برای لیبی بعد از سرهنگ 
قذافی برشمرد. کشــوری که پس از چند سال از 
رفتن دیکتاتور هنوز در هرج و مرج است، دولت 
مستقر ندارد و سایه داعش بر شهر سرت و ساحل 
مدیترانه سنگینی می کند.  این ستون با صداقت 
اوباما در پرونده لیبی یا اینکه به راستی بزرگ ترین 
اشتباه اولین رئیس جمهور آفریقایی تبار آمریکا 
چه بــوده، کاری نــدارد. نکته قابــل توجه برای 
نگارنــده اصل ارائــه گــزارش کاری منتقدانه از 
عملکرد یک رئیس در پایان دوره اش و توسط خود 
اوست. گزارشی که در ذهن طرفداران و منتقدان 
هر مدیر یا سیاست مداری به خوبی باقی می ماند 
و ممکن اســت به جهت دهی کار جانشینان هم 
بینجامد. نمونه بارزش در ایران استناد به جمله ای 
از محمد خاتمــی در دولت محمود احمدی نژاد 
اســت که حاکی بود از تأســف رئیس دولت های 
هفتم و هشتم در تحول سیاســت های یارانه ای 
کشــور.  بدون شــک انتظار گزارش صادقانه از 
موفقیت ها و کاســتی های مردان سیاســت در 
فضای سیاســی امروز ما که گریزی پرشــتاب و 
حریصانــه از اخــالق دارد چنــدان عاقالنــه و 
واقع گرایانه نیست. بسیاری از چنین گزارش هایی 
در صورت وقوع به ظاهر انتقادهایی خواهند بود 
که شاهدی بر کریم بودن مدیران و رئیسان و البته 
ددمنشی منتقدان آن ها است. ما اشتباه کردیم و 
به اندازه کافی با مخالفان و منتقدانمان برخورد 
جدی نداشــتیم؛ ما نباید چنین فضای بازی را 
ایجاد می کردیم؛ همکاری ما با فالن گروه سیاسی 
یک اشــتباه بزرگ بود؛ این ها جمالتی است که 
احتمااًل در چنین گزارش هایی خواهیم شنید. به 
اشــتباه اوباما برگردیم. نمی توانم بگویم آن قدر 
صادقانه است که با رفتاری که در پاراگراف پیش 
توصیفش کردیم، تفاوتی تمام و کمال دارد. بیایید 
فرض کنیم چندان صادقانه نیســت و جمله ای 
است از سر سیاست مداری و حساب گری. اوباما 
تالش زیادی کرد تا به آمریکایی ها ثابت کند روش 
جمهوری خواهــان و بوش در حــل پرونده ها از 
طریق مداخله نظامی پرهزینه و کم فایده است. 
نگارنده بر این اعتقاد اســت که هرچند اوباما در 
محاســبه این هزینه و فایده تنهــا دولت ایاالت 
متحده را مهم می داند و نه مردم و دولت هایی چون 
عراق و سوریه را، اما در روش خودش که دوری از 
مداخله گسترده نظامی اســت، جدی و صادق 
است. پس اگر بناســت اذعان به اشتباهات هم 
جزئی از میراثش برای کاخ سفید باشد، بهتر است 
ثابت کنــد که حق بــا او بوده و آخرین شــاهد بر 
اشتباه بودن مداخله نظامی بدون شناخت و توان 
کافی برای دوران پس از مداخله را دوباره به همه 
یادآور شود و کدام نمونه بهتر از لیبی تا از بزرگ ترین 
اشتباه پرزیدنت درستی راهش را ثابت کند.  کاش 
رئیســان ما هم بدانند زبان، راه هایی آســان تر و 
ماندگارتــر از تنــدی و پرخاش هم بــرای اثبات 

بر حق بودن در اختیار ما گذاشته است. 

مناظره بــا موضوع توهــم توطئه  در گزارش 13:30تــا15:30  ســاعت 
آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه بین دکتر صادق زیباکالم، 
اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران و مهندس 

معــاون  میــن،  را محمدعلــی 
مطبوعاتی دولت دهم، برگزار شد. 
نام زیباکالم، عنوان رامین، ساعت 
و محل مناسب برنامه )بعد از نماز، 
نزدیک مســجد( عواملی بودند که 
در کنــار یکدیگــر اســتقبال زیاد 
دانشجویان از همان ساعت اولیه را 
نتیجه داد. بــه طوری که بعد از 15 
دقیقــه اول صحبت هــای دکتــر 
زیباکالم، مجــری برنامه خواهش 
افــراد روی ســکو )ســن(  کــرد 

بنشینند. 
پس از ســخنان کوتاه دبیر جامعه 
اســالمی شــریف در معرفــی این 
تشــکل نوپا، مجری برنامه عنوان 
مورد مناظــره را این گونــه معرفی 
کرد که عبارت توهم توطئه که این 

روزها در ادبیات سیاسی کشور بسیار رایج شده است، 
طرفــداران و مخالفانــی دارد. یعنی برخــی افراد فکر 
می کنند واقعًا پشــت اتفاقات ناهنجاری که در کشور 
می افتد، توطئه ای نهفته است و برخی افراد می گویند 
که این ادعا صرفًا ابزاری اســت بــرای توجیه عملکرد 

ضعیف داخلی.
پس از تبیین موضوع توسط مجری، زیباکالم آغازگر 
بحث بود. وی که از طرفداران توهم دانســتن توطئه 
بود، با ریشــه یابی این رفتار در مواضع و استدالالت 
محمدرضــا شــاه، قبل از انقــالب و حیــن انقالب، 
قسمت اول ســخنانش را شروع کرد. اولین مثال وی 
مربوط می شد به پاسخ شــاه به معترضان اصالحات 
عرضــی در ســال 42. شــاه می گفــت کــه بندهای 
اصالحات عرضی مثل حق رأی بانوان، گرفتن زمین 
از خان ها، ســپاه دانش و... همگی بــه نفع مملکت 
است. پس اگر کســی با انقالب سفید مخالف است، 
بــا مصالح مردم مخالف اســت و مزدور اســت و دارد 
امیال خارجی ها را پیش می برد. مثال دوم وی مربوط 
می شد به مصاحبه شــاه با خانم فاالچی که در پاسخ 
به چرایی خیل عظیم زندانیان سیاســی و شــکنجه 
و... ، شــاه می گوید که این ها دشمنان ملت هستند 

و مزدوران خارجی ها. 
سپس رامین ابتدا صحبتش را با تسلیت شهادت امام 
هادی علیه الســالم و ابــراز خوشــحالی از تعداد زیاد 
نمازگزاران مســجد دانشــگاه آغاز کرد. سپس اشاره 
مختصــری به زنــدان کشــیدن های خــود در غرب و 
تحصیل علم در آنجا گفت و ابراز داشــت که مثال های 
زیباکالم را در خصوص جهل محمدرضا شاه می پذیرد، 
امــا باید دید کــه وی می خواهد در ادامــه چه نتایجی 
بگیرد. ضمن آنکه این سؤال را مطرح کرد که خود آقای 
زیباکالم در این همه ســال اســتادی دانشــگاه، چند 

دانشجو پرورش دادند که مدافع انقالب باشد در برابر 
دشمنان آن؟ ســپس در پایان بخش اول سخنان خود 
به برشمردن مثال های توطئه های دشمنان ایران بعد 

از انقالب پرداخت.

در نوبت دوم، زیبــاکالم بدون توجه به ســخنان آقای 
رامیــن، ادامه بحث خــود را این گونه پیــش گرفت که 
شــاه فردی احمــق و مالیخولیا نبــود. وی برای توهم 
توطئه خــود اســتدالل داشــت. وی باور داشــت که 
آمریکا و انگلیس و... پس از جریان افزایش قیمتی که 
کشــورهای نفتی اوپک در نفت ایجاد کردند، حمایت 
خود را از ایران برداشــتند. استدالل دیگر شاه این بود 
که کشــورهای خارجی می دانند که ایران قرار اســت 
تبدیل به یک کشور صنعتی شود و برای منع این رویه، 
حمایت خــود را از او برداشــتند. رامین نیــز در نوبت 
دوم ســخنان خود مجددًا ابراز داشــت کــه نمی داند 
زیبــاکالم می خواهــد بحث را به کدام ســو بکشــاند. 
ســپس حرف های خود را با برشــمردن عملکردهای 
ضعیــف داخلی در برابر اســتکبار غربــی دنبال کرد و 
نقدی بر برجام انجام داد و گفت که غرب با جوســازی 
که ایران می خواهد بمب اتم بســازد، افکار عمومی را 
آماده کرد تــا در مذاکرات با تحمیل برجام به واســطه 
این ادعای واهی، فعالیت های هسته ای دانشمندان 
مــا را بــه بن بســت بکشــاند. حال بــه زودی شــاهد 
پرونده سازی های مکرر آن ها در موضوعات دیگر برای 

ایران خواهیم بود.

غرب با جوسازی که ایران می خواهد بمب اتم 
بسازد، افکار عمومی را آماده کرد تا در مذاکرات 

با تحمیل برجام به واسطه این ادعای واهی، 
فعالیت های هسته ای دانشمندان ما را به بن بست 

بکشاند.

در نوبت پایانــی، زیباکالم به بعد از انقالب رســید. او 
گفت که امــروز نیز هر چیزی که مخالف فکر حاکمیت 
جمهوری اســالمی باشــد، تحرک خارجــی و توطئه 

بیگانگان اســت و مردم در آن هیچ نقشی ندارند و اگر 
مطابق میل جمهوری اســالمی باشــد، می شود یک 
جنبــش و خروش خودجوش مــردم فهمیده ایران که 
تشویق حضار را به دنبال داشت. اما پس از آن گفت که 
کف و ســوت نزنیم. متأسفانه فقط 
حاکمیت نیســت کــه توهم توطئه 
دارد. بلکه برخالف تصور ما، تعداد 
زیادی از افــراد تحصیلکرده تر نیز 
چنین توهماتی دارند و این موضوع 
یک فرهنگ عمومی است. در ادامه 
مثالــی از اعتصــاب دانشــجویان 
حقوق و علوم سیاســی دانشــگاه 
تهران در ســال 72 یا 73 بیان کرد 
که در آن دانشــجویان در اعتراض 
به اخراج چند اســتاد دانشــکده، 
چند روز ســر کالس ها نرفتند. وی 
گفت که سال ها پس از آن موضوع 
با یکی از بزرگان دانشکده صحبت 
آن اتفاق شــد که آن بــزرگ گفت: 
»باالخره ما نفهمیدیم آن قضیه زیر 

سر کی بود...؟!«

متأسفانه فقط حاکمیت نیست که توهم توطئه 
دارد. بلکه برخالف تصور ما، تعداد زیادی از افراد 
تحصیلکرده تر نیز چنین توهماتی دارند و این 

موضوع یک فرهنگ عمومی است.

سپس آقای مهندس رامین در نوبت پایانی خود گفت 
که نباید در مناظره مغلطه و سفسطه کرد و جلسه امروز 
را بــه خاطر انحراف از موضوع اصلی، جلســه مفیدی 

تلقی نکرد.
در پایان نوبت به پرســش و پاسخ دانشــجویان رسید و 
حاشــیه اصلی آن ذکــر موضوع حصر توســط یکی از 
ســؤال کنندگان بود که باعث تشنج در ســالن شد و با 

دخالت دبیر جامعه اسالمی، موضوع متوقف شد.

حاشیه
پس از آنکه مجری اولین بار از حضار خواهش کرد   
که راهرو را باز کنند که بقیه افراد بتوانند روی سن 
بنشــینند، زیباکالم گفت: »من دومین بار است 
که به این سالن می آیم در چند ماه گذشته و هر بار 
مجری برنامه از حضــار همین خواهش را می کند 
ولی مــن این بی نظمــی را توطئه نهــاد رهبری یا 
ریاســت دانشــگاه نمی دانم«. این شوخی بسیار 

مورد استقبال حضار قرار گرفت.
حاشیه دیگر بحث اشاره صادق زیباکالم به ظرفیت   
محدود آمفی تئاتر دانشــگاه بود که نداشتن یک 
ســالن مناســب را در شــأن نام دانشــگاه شریف 

نمی دانست.
در پایان مهندس رامین به مدت تقریبًا نیم ســاعت   
بیرون سالن پاسخگوی حضار بود و دکتر زیباکالم پس 
از گرفتن چند عکس با دانشجویان، جمع را ترک کرد.

مناظره ای در باب توهم توطئه

دست های پشت پرده
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حیات روی زمین، بیش از 3میلیارد  علمی
سال پیش آغاز شــد و به تدریج در ابوذر تمسکی

طول زمان از میکروب های ســاده اولیه تکامل یافت و 
به مجموعه ای خیره کننده از پیچیدگی تبدیل شد. اما 
زندگــی  مــکان  تنهــا  نخســتین موجــودات روی 
شناخته شــده در جهــان چگونه شــکل گرفتند؟ در 
مطلب اصلی این شــماره هفت نظریه موجود درباره 
منشــأ حیات را به روایــت ســایت livescience مرور 

می کنیم.

 
جرقه الکتریکی

ممکن است رعد و برق، جرقه الزم را برای شروع زندگی 
زده باشد. همان  طور که در آزمایش معروف میلر-یوری 
در سال 1953 نشــان داده شد، جرقه های الکتریکی 
می توانند سبب تولید اسیدهای آمینه و قندها از جوی 
مملــو از آب، متان، آمونیاک و هیدروژن بشــوند و یک 
فرضیه این اســت که احتمال دارد در روزهای آغازین 
تشــکیل حیات نیز رعد و برق موجب تشــکیل عناصر 

اصلی سازنده حیات بوده باشد.

 
خاک رس

بر اســاس ایده الکســاندر گراهام کایرن-اســمیت، 
شیمی آلی دان دانشگاه گالسکو اسکاتلند، نخستین 
مولکول هــای حیــات احتمااًل روی خاک رس شــکل 
گرفته اند. ســطح خــاک رس نه تنها احتمــااًل موجب 
تغلیظ این ترکیبات شــیمیایی در یکدیگر شده، بلکه 
کمک کرده تــا آن ها در الگوهایی که ژن های ما اکنون 
انجــام می دهند، ســازمان دهی شــوند. نقش اصلی 
دی ان ای ذخیره اطالعاتی است که مولکول ها چگونه 
تنظیم گردند. کایرن-اســمیت پیشــنهاد داد شــاید 
کریستال های معدنی در خاک رس سبب سازمان دهی 
مولکول های آلی در الگوهای مرتب شــده اند و بعد از 
مدتی، مولکول هــای آلی این کار را بــر عهده گرفته و 

خودشان را تنظیم کرده اند.

 
مجاری اعماق دریا

در این نظریه حیات در مجــاری گرمایی زیردریاها که 
مولکول های غنی از هیدروژن از آن ها آزاد می شــود، 
آغاز شده است. ممکن است برآمدگی های سنگی این 
مجاری سپس سبب تغلیظ این مولکول ها در یکدیگر و 
فراهم آوردن کاتالیست های معدنی برای واکنش های 
حیاتی شــده باشــند. حتی در حال حاضــر نیز، این 
مجاری سرشار از انرژی گرمایی و شیمیایی، به حفظ 

اکوسیستم کمک می کنند.

 
شروع سرد

به اعتقاد برخی دانشــمندان 3میلیارد سال پیش که 
خورشید تقریبًا یک سوم حالت فعلی اش درخشان بود، 
الیه ای یخی سطح اقیانوس ها را فرا گرفته بود. احتمااًل 
این الیــه یخی، با ضخامت تخمینی ســی متر موجب 
حفاظت ترکیبات آلی شــکننده در آب از نور فرابنفش 
شده است و از تخریب ناشی از اثرات کیهانی جلوگیری 
کرده است. همچنین سرمای این الیه یخی زمان بقای 
مولکول ها را افزایش داده و باعث شــده فرصت کافی 

برای انجام واکنش های کلیدی به وجود آید.

 
دنیای آر. ان. ای

امــروزه دی ان ای برای شــکل گرفتن نیاز بــه پروتئین و 
پروتئین نیز برای تشکیل نیاز به دی ان ای دارد، بنابراین 
چگونه هریــک می توانند بدون دیگری بــه وجود آمده 

باشند؟ پاســخ ممکن اســت در آر ان ای باشد که مانند 
دی ان ای می توانــد اطالعــات را ذخیــره کنــد. بعدها 
دی ان ای و پروتئین ها دنیای آر ان ای را به دلیل کارآمدی 
آن ادامــه دادند. آر ان ای هنوز وجــود دارد و کارکردهای 
مختلفــی در موجــودات دارد. برای مثــال مانند کلید 
روشن-خاموش برای برخی از ژن ها به کار می رود. این 
پرسش کماکان باقی است که آر ان ای چگونه در سرحلقه 
قرار گرفت. برخالف پژوهشگرانی که معتقدند مولکول ها 
به شــکلی خود به خودی روی زمین به وجــود آمده اند، 

اکثرًا فکر می کنند این نظر بسیار بعید است و اسیدهای 
نوکلئیک دیگری به جز آر ان ای مانند پی ان ای و تی ان ای 

نیز پیشنهاد شده اند.
 

شروع ساده
به جــای شــکل گیری از مولکول های پیچیــده مانند 
آر ان ای شــاید حیــات از برهم کنــش مولکول هــای 
کوچک تر در چرخه های واکنش ایجاد شده باشد. این 
مولکول ها احتمااًل در غشاء سلولی قرار داشته اند و به 
مرور زمان به مولکول های پیچیده تری که وظایف آن ها 

را بهتر انجام می دادند، تکامل یافته اند. این نظریه که 
ملقب به مدل »ابتدا متابولیســم« اســت در برابر مدل 

»ابتدا ژن« و فرضیه دنیای آر ان ای قرار می گیرد.
 

حیات آن سوی مرزهای زمین
شاید حیات اصاًل  روی زمین شکل نگرفته باشد، بلکه 
از جای دیگری از فضا به اینجا آورده شــده است. این 
نظریه که پان اســپرمیا )Panspermia( نام دارد، می 
گوید احتمااًل بذر حیات از طریق تکه هایی از صخره ها 
و دنباله دارها و برخورد اجســام ســیاره ای در منظومه 
شمسی و اطراف آن پخش شــده است. به هرحال، از 
آنجایی که هیچ نشانه ای از حیات در خارج کره خاکی 
پیدا نکرده ایم، پان اسپرمیا در حیطه نظریه و تحقیقات 
نظری باقی می ماند. پان اســپرمیا به عنوان ساز و کار 

احتمالی پراکندگی حیات به قوت خود باقی است.

دانشمندان در جست وجوی خاستگاه حیات

از کجا آمده ایم؟

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 686  سه شنبه 24  فروردین 1395نسبت طالیی

کشفماهیهایحائز
خودهشیاری

ســفره ماهی مانتــا )Manta Rays( بزرگ ترین 
ســفره ماهی دنیاســت و بــه خاطر جثــه بزرگ 
و ظاهــر خاصش به ســفره ماهی شــیطان نیز 
معروف اســت. در آزمایشــی که اخیرًا روی این 
سفره ماهی که بزرگ ترین مغز را در گونه ماهی ها 
داراست انجام شد، مشاهده شد این نوع ماهی  
دارای خودهشــیاری هســتند. سیســال آری 
پژوهشگری در دانشــگاه فلوریدای جنوبی در 
تامپا از آزمــون آینه برای تعیین خودهشــیاری 
این سفره ماهی ها استفاده کرد. وقتی حیوانات 
را در برابر آینه قرار دهیم، بیشــتر آن ها یا تصویر 
موجود در آینه را نادیده می گیرند یا به آن حمله 
می کنند و اصاًل درک نمی کنند که تصویر متعلق 
به خودشــان اســت. غیر از انســان موجودات 
محدودی همچون میمون ها، فیل ها، دلفین ها، 
زاغ ها و حتی یــک نوع ربات قادر به تشــخیص 
خود در آینه هستند. آری دو سفره ماهی مانتای 
غول پیکــر را در دو محیط جداگانــه که در یکی 
آینه ای تعبیه شــده بود و دیگــری فاقد آینه بود 
قرار داد و از آن هــا فیلم گرفت. با وارد شــدن به 
محیط دارای آینه ســفره ماهی ها رفتــار خود را 
تغییــر دادند، طوری که به نظر می رســید آن ها 
تصویر خود را در آینه تشــخیص داده اند و رفتار 
متفاوتی نسبت به تصویر خویش با سفره ماهی 
دیگر دارند. انتظار می رفت اگر ســفره ماهی ها 
از تصویر آینه تعبیر ســفره ماهی دیگری داشته 
باشــند، نشــانه ای از برهم کنش اجتماعی را با 
تصویر خویش نشــان دهند، در حالی که چنین 
نشد. در عوض سفره ماهی ها مرتبًا باله های خود 
را حرکت می دادنــد و در مقابل آینه دور می زدند 
که می توانــد بیانگر این مطلب باشــد که آن ها 
می توانند ببینند با حرکت هایشان تصویر آن ها 
نیز حرکت می کند. بسامد تکرار این حرکت زمانی 
که آینه در برابر سفره ماهی ها قرار داشت، بسیار 
بیشتر از زمانی بود که آینه ای در کار نبود. به گفته 
مارک بکوف، پژوهشگر دانشگاه کلورادو در بولدر 
»این کشــف جدید فوق العاده با اهمیت است. 
این به ما نشان می دهد که ما نیاز داریم تا گستره 
حیواناتی که مطالعه می کنیم را گسترش دهیم.« 
هرچند همگان قانع نشده اند که این پژوهش تازه 
قطعًا ثابت می کند که ســفره ماهی مانتا دارای 
خودهشــیاری اســت. برخی حتی آزمون آینه 
را معیار مناســبی برای تشخیص خودهشیاری 
نمی دانند. بــه اعتقاد بکوف »آزمون آینه مالک 
قطعی تشخیص خودهشیاری در همه حیوانات 
نیست، چرا که سنجه ای مبتنی بر حس بینایی 
است و نمی تواند برای گونه هایی که با حواسی 
غیر از بینایی جهان اطــراف را درک می کنند به 
کار رود. خیلی خوب می شد اگر کسی در حین 
واکنش این گونه ها به تصویرشــان می توانست 
تصویربرداری عصبی نیز روی آن ها انجام دهد.«

سفره ماهی ها همچنین در برابر آینه حباب آزاد 
می کردند، رفتاری که سیسال آری پیش از این در 

سفره ماهی ها ندیده بود. 

کوتولهسفیداکسیژندار
کوتوله سفید جرمی آسمانی است که جزء آخرین مرحله تکامل بسیاری از ستاره ها 
به شمار می رود و با آنکه تقریبًا اندازه زمین است، اما معادل خورشید جرم دارد و به 
همین دلیل بسیار چگال است. اخیرًا ستاره شناسانی از آلمان و برزیل موفق شدند، 
نخستین ستاره کوتوله سفید با جو اکسیژن را مشخص کنند. این کشف دانشمندان 

را بسیار شگفت زده کرد، چرا که هیچ یک از مدل های نظری فعلی تکامل ستاره ای، جو اکسیژن را پیش بینی 
نکرده بودند. پژوهشگران بر این باورند احتمااًل کشــش گرانشی ستاره دیگری، جو اصلی ستاره متشکل از 

هیدروژن و هلیوم را از آن جدا کرده است. عکس مربوط به آشکارساز اکسیژن است.

درراهساخترایانههایکوانتومی
در کامپیوترهــای کوانتومــی اطالعات به صــورت کیوبیت در ذراتــی مثل یون ها 
ذخیره و از طریق نور منتقل می شــود. مشکل اینجاست که یون ها به دلیل قابلیت 
میان کنش باالیی که با محیط دارند اطالعات را به ســرعت از دست می دهند و آن 
را حفظ نمی کنند. حاال دو گروه مســتقل در آکسفورد و NIST در کلورادو چاره ای 

اندیشیده اند. گروه آکسفورد از درهم تنیدگی یک جفت یون کلســیم 40 و کلسیم 43 استفاده کرده اند که 
در حد میکرون از هم جداشده اند و نشــان داده اند همبستگی کوانتومی بین آن ها برقرار است. کلسیم 43 

می تواند حدود یک دقیقه اطالعات کیوبیت گونه را حفظ کند.
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انتصابعضوهیئتعلمیبهسمتمجریطرحراهآهن
دانشگاه علم وصنعت: دکتر ذاکری با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشــور، به عنوان مجری طرح راه آهن 
سریع السیر تهران قم اصفهان منصوب شــد. در بخشی از این حکم آمده است: با 
توجه به اینکه قرارداد ساخت راه آهن سریع السیر تهران قم اصفهان اولین تجربه در 

کشور بوده و هماهنگی الزم بین ارکان طرح و سازمان های مرتبط از اهمیت بسزایی برخوردار است، تمامی 
اختیارات، مسئولیت ها، تصمیم گیری کارفرمایی اعم از فنی، اجرایی، مالی، حقوقی، خسارت و قراردادی 

و مسئولیت های نظارتی مشاور به عهده جنابعالی می باشد.

امضایتفاهمنامههمکاریبادانشگاهETHسوئیس
دانشــگاه صنعتی اصفهان: رئیس دانشــگاه ETH زوریخ، پروفسور گوت زال، با 
اشاره به مشکالت کشور ایران در رابطه با کمبود منابع آبی و خشکسالی در سال های 
اخیر، ابراز امیدواری کرد تا این دو دانشگاه ضمن افزایش همکاری ها در این زمینه، 
ارتباطات در بخش دانشجویی و اساتید را نیز گسترش دهند. وی با ابراز عالقه  مبنی 

بر همکاری دوجانبه در زمینه های علمی مرتبط با آب و نفت، افزود: با توجه به اینکه ایرانیان عالقه زیادی به 
مسائل زیست محیطی از خود نشــان می دهند و در این زمینه نیز شاهد مشکالتی هستیم، می توان در این 

زمینه نیز همکاری مناسبی داشت.

روی خط خارج

پنسیلوانیا، استیت کالج: صبح  کمی آن سوتر
در مترجم: حسین رجبی مراســمی  آغــاز  جمعــه  روز 

پن استیت بود با عنوان »یک روز با حجاب«. مراسمی 
با هدف ارائه حس و تجربه  زنان مسلمانی که با حجاب 
در دانشگاه رفت و آمد می کنند به زنانی با هر پیش زمینه 
مذهبی و نژادی. امیلی برک، دانشــجوی ســال سوم 
مهندســی مکانیــک و ادبیــات تطبیقــی، هنــگام 
درست کردن روسری اش، در حال آماده کردن پاسخش 
به کســانی بــود کــه علــت کار او را جویا می شــدند: 
»می خواهم مخالفت خود را با رویکردهای منفی نسبت 
به مسلمانان، مخصوصًا در وضعیت انتخاباتی کنونی 
کشور، اعالم کنم. این برنامه همدردی نسبت به جامعه 
مســلمانان، بــه خصــوص زنــان مســلمان را تقویت 
می کند.« نگرانی های او در این باره دغدغه مشــترک 

دیگر شرکت کنندگان در مراسم نیز هست.
وی در طول مسیر به سمت کتابخانه متوجه نگاه خاص 
و پرسشی بابت ظاهر جدیدش نشد. اما در راِه رفتن به 
محل برگزاری مراسم، به تعدادی از دوستانش برخورد 
کرد که ســال گذشــته با هم جایزه ماراتن هک را برده 
بودند. »با خودم خیلی کلنجار رفتم که روسری خود را 
هنگام ناهار نیز سر کنم، چرا که نگران بی احترامی ها 
بودم، اما بعد با خودم فکر کردم که »یک روز با حجاب« 
تنها مخصوص امروز نیســت، بلکه صحبت از حجاب 
داشتن در تمام طول عمر است.« برخالف نگرانی او، 
هیچ کدام از هم تیمی هایش حرفی در این باره نزدند تا 
اینکه او خود موضوع را پیش کشــید و هم تیمی هایش 
گفتند که تصور کردند مسلمان شده است و این موضوع 
برایشــان اهمیت خاصی نداشــت. برخالف امیلی، 
بسیاری از افراد عالقه ای به مسائل فرهنگی در سطح 

جهان نشان نمی دهند.
به عقیده برک، تجربه گذاشتن حجاب در یک روز مانند 
دیگر روزها بود، با کمی زحمت بیشتر. اما این امر برای 
زنان مســلمانی که هر روز با حجــاب در جامعه حاضر 
می شوند، یکسان نیست. حمســه فائض، دانشجوی 

روابــط بین الملل، کــه هماهنگ کننــده برنامه برای 
انجمن دانشجویان مسلمان پن استیت بود، می گوید 
که برداشت کهنه ای وجود دارد مبنی بر اینکه کسانی 
که حجاب را برمی گزینند، مورد ظلــم قرار گرفته اند. 
»از نظــر من حجاب نشــانه عفت من و نمــاد دین من 
است. یادآور و بازشناسی آن چیزی در زندگی ام است 
که برایش بسیار ارزش قائلم: ایمانم. باید به آن احترام 
بگذارم. گاهی اوقات فکر می کنم مردان مســلمان از 
این نماد قدرت اســالمی بی بهره اند. اما من می توانم 

به سرعت به حجابم متصل باشم.«
فائض امیدوار اســت این رویداد دیگران را متوجه کند 
زنان مســلمان تفاوتی با دیگر زنان ندارند. »یک روز با 
حجاب شــرایط را برای غیرمسلمانان عادی می کند. 
آن هــا پی می برنــد که تنها تفــاوت میان مســلمانان 

با خودشــان، نوع پوشــش آن هاســت. نه اینکه ما از 
دنیای دیگری آمده ایم یــا چیزی را پنهان می کنیم.« 
رویداد یک روز بــا حجاب با همکاری جامعه مطالعات 
آکادمیک زنان و در ادامه برنامه روز جهانی حجاب در 
اول فوریه بود که در آن غرفه ای بیرون کتابخانه گذاشته 
شد تا دانشجویان عالقه مند، حجاب را امتحان کنند و 
درباره اسالم بیشتر بدانند. »این سومین سال متوالی 
اســت که ما در روز جهانی حجاب این کار را می کنیم 
اما اینکه دانشجویان بیایند و حجاب بگذارند و خود را 
برای چند دقیقه یا چند لحظه در آینه ببینند و ســپس 
روسری شــان را بردارند، کافی نیست. به همین دلیل 
برنامــه ای را ترتیب دادیــم که این تجربــه را برای یک 
روز کامل داشــته باشند و حس مشــترکمان را منتقل 

کرده باشیم.«

فرصت آشنایی با فرهنگ مسلمانان در

یک روز با حجاب

کمیک برگزیده
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زیستکره2:
چالشیفنییاروانشناختی؟

)بخشاول(
ســفر به ســیاره ای دیگر و  محمد دانش

زندگی در آنجا، برای بشر هدفی دراز مدت بوده 
اســت که با طرِح درحاِل توســعه  سازمان ملی 
هوانوردی و فضایی آمریکا )ناسا(، برای سفر به 
مریخ در ســال 2030 میالدی، دیگــر آرزویی 
دست نیافتنی به نظر نمی رسد. آنچه خواهید 
خوانــد، خالصــه  بازدیــد از یکــی از اولیــن و 
مجهزترین مجموعه های تحقیقاتی است که در 
اواخر دهه  1980 میالدی با هدِف شبیه سازِی 
کنِش فرایند های مرتبط با آب، انرژی و محیط 
زیســت و نیز مطالعه  امکان اقامــت دراز مدِت 
انســان در یک محیط بسته روی ســطح ماه یا 
مریخ طراحی گردید. زیست کره  2 با هزینه ای 
بالغ بر 150میلیون دالر در نزدیکی شهر توسان 
از ایالت آریزونای آمریکا تأسیس شد تا از طریق 
آن، فرایند های طبیعِی محیط زیسِت زمین )به 
عنوان زیســت کره 1( شبیه ســازی گردد. این 
ســازه  فضایی، دارای مســاحتی برابر با 1/27 
هکتار به همراِه سرپوِش شیشه ای کاماًل بسته 
بوده که متشکل از پنج بوم سازگاِن )اکوسیستم( 
اصلی شامل یک اقیانوس به همراه صخره های 
مرجانی، یک جنگِل بارانی شــامل بیش از 90 
گونه درخت گرمسیری، یک صحرا، یک مرتع، 
یــک مــرداب، زمین هــای کشــاورزی و یــک 

زیستگاه برای انسان است.
از ســال 1991 تا 1993 میــالدی، یک گروه 
متشــکل از 8 دانشمند )شــامِل 4 مرد و 4 زن( 
از 7 کشــور مختلف به زیســت کره   2 فرستاده 
شــدند تا شــرایِط زندگی در یک سیستِم بسته 
و بدوِن ارتباط بــا محیِط پیرامونی مورد مطالعه 
قرار گیرد. سپس در سال 1994، گروِه دیگری 
)شــامِل 5 مرد و 2 زن(  به مــدت 7 ماه به ادامِه 
آزمایش پرداختند که متأسفانه با بروِز تدریجِی 
برخی مشــکالِت فنی بــرای تجهیــزات و نیز 
مشکالت روانی برای دانشمنداِن هر دو گروه، 
به این آزمایش پایان داده شد؛ پایانی که دیگر 
شروِع مجددی برای آزمایشی مشابه تا به امروز 
در بر نداشــت و نتوانســت به عنــواِن یک مدِل 
شبیه ساِز پایدار عمل کند. در شماره  بعدِی روی 
خط خارج، به جنبه های مختلف بخشی از این 

مشکالت اشاره خواهد شد.



قصهیکبغض
هفته نامه »همشــهری جــوان« این هفته یــک گفت وگوی مفصــل و خواندنی با 
پرویز پرســتویی انجام داده است که پیشنهاد می کنیم حتمًا آن را مطالعه کنید. از 
حرف های نگفته پرستویی درباره دنیای بازیگری و شخصیت هایی که خلق کرده، 
تا فضای فعلی سینمای کشور و انتقاد پرستویی از بعضی شخصیت های سینمایی 

مثل مسعود فراستی و صحبت های جالب درمورد بادیگارد و ابراهیم حاتمی کیا را در این مصاحبه می توانید 
پیدا کنید. فیلم های برجســته پرستویی و ویژگی های خاص کاراکتر او در هر کدام از این آثار هم مفصل مورد 

بررسی قرار گرفته و نکات زیادی درباره شان گفته شده است که خواندن آن ها خالی از لطف نیست.

انواعمصاحبه
مجموعــه مصاحبه ها را می توان در ســه طیف مصاحبه خبــری، مصاحبه فردی و 
گروهی جمع بندی کرد. »مصاحبه شفاهی« مصاحبه ای است که توسط مصاحبه گر 
به صورت طرح سؤال مستقیم از مصاحبه شونده و گرفتن پاسخ های مستقیم از او و 
به صورت شفاهی انجام می گیرد. مصاحبه شفاهی معمواًل زنده تر، داغ تر و به روزتر از 

مصاحبه کتبی است و بیشتر مصاحبه های خبرساز به شکل مصاحبه زنده صورت می گیرد. در مصاحبه کتبی 
مصاحبه شونده ناگریز است به پرسش نامه ای که به او داده می شود پاسخ دهد که در اکثر موارد این پاسخ ها ناقص 
و نارسا هستند؛ اما در مصاحبه های شفاهی هم امکان طرح سؤاالت جدید وجود دارد و هم پاسخ ها کامل ترند.
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اومبرتو اکو از آن دســت شخصیت هایی اســت که ممکن است همه اسمش را شنیده باشــیم اما زیاد او را نمی شناسیم و بیشتر به خاطر اسم  گفت وگو
خاصش در ذهنمان مانده. برای یک معرفی کوتاه باید بگوییم که اکو اول یک فیلسوف و بعد یک رمان نویس معروف ایتالیایی است. مخاطب مترجم: سحر بختیاری

فارسی زبان او را بیشتر با »نام گل سرخ« و »بائودولینو« می شناسد. اکو به تازگی در 19 فوریه 2016 درگذشت و مرگش باعث شد یادبودهای زیادی در سراسر 
دنیا برایش برگزار شود. ما هم به همین مناسبت بخش هایی از مصاحبه اش را با مجله Paris Review )که در حوزه ادبیات و هنر فعال است( برایتان می آوریم:

کجا  به دنیا آمدید؟
در شهر آلساندریا. )داستان »بائودولینو« هم در همین 

شهر اتفاق می افتد.(
از خانواده تان بگویید.

پدرم حســابدار و پدرش حروفچین بود. پدرم بزرگ ترین 
فرزنــد یک خانواده 15 نفره بود. من پســر اولم. پســرم 
اولین فرزندم اســت و اولین فرزندش هم پســر اســت. 
بنابراین اگر روزی کشف کنند که فامیل اکو از ورثه های 
امپراطور بیزانس اســت،  آن وقت نوه ام شاهزاده است! 
پدربزرگم تأثیر بســیاری بــر زندگی ام گذاشــت ولی در 
شش ســالگی ام فوت کرد. بســیار کنجکاو بود و خیلی 
می خواند. شــگفت انگیز آنکه وقتی بازنشسته شد، به 
صحافی رو کرد. گوشه و کنار آپارتمانش پر از کتاب های 
صحافی نشــده بود؛ نســخه های  قدیمی و تزیین شده 
رمان های محبوب قــرن نوزدهم از نویســندگانی مثل 

گوتیه و دوما. این ها اولین کتاب هایی بود 
که دیدم. در 1938، وقتی پدربزرگم فوت 
کرد، بسیاری از مشتریانش دنبال کتاب ها 
نیامدند و خانواده آن ها را در جعبه ای بزرگ 
حفظ کرد. برحسب تصادف این جعبه از 
زیرزمین خانه والدینم  سر درآورد. یک روز 
تصادفًا آن جعبه را باز کردم  و گنجینه ای 
از کتاب ها یافتم. از آن به بعد، بیشتر سر 

به زیرزمین می زدم.
تا پیش از دیدن پدربزرگتان کتاب 
ندیده بودید،  یعنی پدر و مادرتان 

هیچ کتابی نداشتند؟
خیلی غریــب اســت. در جوانی،  پدرم 
کتابخــوان قهــاری بــود. از آنجایی که 

پدرش دوازده فرزند دیگر غیر از او داشت، از نظر مالی 
خانــواده در موقعیت خوبی نبــود و خریدن کتاب هم 
مطــرح نبود. بنابرایــن کتب و مجــالت را در دکه های 
کتابفروشی می خواند. نصف کتاب را در یک کیوسک 
می خواند و نصف دیگرش را در کیوسک دیگری. این 
تصویر ذهنی برایم بی اندازه عزیز است، سرسختانه به 
دنبال کتاب بودن. در بزرگسالی پدرم فقط شب ها وقت 
خواندن روزنامه و مجله داشت. بعضی مواقع هم کتابی 

به عاریه می گرفت و می خواند.
نظرش دربــاره اینکــه بســیار زود وارد دنیای 

دانشگاهی شدید چه بود؟
پدرم بسیار زود درگذشت، سال 1962. با این حال بعد 
از آن بود که چند کتاب چاپ کرده بودم. موضوع برایش 
گنگ بود ولی فهمیدم که بعضی شب ها دیروقت سعی 
می کرد کتاب هایم را  بخواند. نوشــته هایم مورد توجه 
شــعرای بزرگی ماننــد اوژن مونتال قــرار گرفت و این 
باعث نهایت خوشحالی پدرم بود. فکر می کنم باالخره 
به نوعی دینــم را به او ادا کردم و تمام خواســته هایش 
را بــرآورده ام.  مطمئنــًا رمان هایم را با لذت بیشــتری 
می خواند. مادرم ده ســال بعد از او فوت کرد و بنابراین 

موفقیت های بیشتری از من دیده بود. با وجود  بیماری 
وخیمش  خوشــحال می زیســت. طبیعتًا مادر به پسر 
خود افتخــار می کند، حتی اگر پســر یک احمق تمام 

عیار باشد.
در زمان جنگ و تسلط فاشیسم به ایتالیا، شما 
پسری کوچک بودید. در آن دوره چگونه با آن 

برخورد می کردید؟
دوران غریبی بود. موســولینی شــخصیتی بسیار گیرا 
داشت. من هم مانند تمام جوانان آن زمان در »جنبش 
جوانان فاشیست« بودم. همه مجبور به پوشیدن لباس 
ارتشی بودیم و شنبه ها باید به تظاهرات می رفتیم. خیلی 
خوشحال بودیم. مثل این است که االن لباس تفنگدار 
دریایی به تن یک پســربچه کوچک بکنید و او هم خیال 
می کند سرگرم کننده است. جنبش برای ما مثل سرمای 
زمستان و گرمای تابســتان طبیعی بود. نمی دانستیم 

روش دیگــر زندگــی هــم هســت. آن دوران را با همان 
لطافتی به یاد می آورم که هر کسی کودکی اش را به خاطر 
می آورد. حتی بمباران ها و گذراندن شب ها در سرپناه را 
با احساس خوبی به یاد می آورم. در 1943،  با اولین آثار 
فروپاشی فاشیسم، روزنامه های آزادی خواه چشمم را به 

سایر احزاب و تمایالت سیاسی دیگر باز کردند.
شاهد زد و خورد هم بودید؟

یادم است چند تیراندازی بین فاشیست ها و پارتیزان ها 
را  دیدم و تقریبًا دلم می خواســت جزوشان بودم. یادم 
است یک دفعه هم از گلوله ای جاخالی دادم و از بالکن 
پریدم پایین. به یاد دارم که از روســتا، هر هفته بمباران 
آلســاندیرا را می دیدم یعنی جایی که پدرم کار می کرد. 
آســمان مانند یک پرتقــال می ترکید.  خــط  تلفن کار 
نمی کرد و  برای اطــالع  از زنده بودنش باید منتظر آخر 
هفته می ماندیم تا به خانه برگردد. زندگی در آن دوره و در 
مناطق غیرشهری، راز بقا را به یک مرد جوان می آموزد.
آیا جنــگ هیچ تأثیــری در تصمیم شــما برای 

نوشتن داشت؟
نه، ارتباط مســتقیمی وجود ندارد. مــن قبل از جنگ 
و مســتقل از آن می نوشــتم. در دورانــی چــون خودم 

داستان مصور و تخیلی می خواندم، داستان های مصور 
می نوشتم. از حروف بزرگ استفاده می کردم، فهرست 
مطالب تهیه می کردم، خالصه نویسی می کردم و خالصه 
کمال گرا بودم. شــده بودم نویسنده بزرگ شاهکارهای 
ناتمام. اما باید این را اضافه کنم که وقتی شروع به نوشتن 
کردم، خاطرات جنگ نقــش مهمی ایفا می کردند. هر 

کس زندانی خاطرات دوران جوانی خود است.
داســتان های شــما تا چه حدی شــرح زندگی 

است؟
فکر می کنم هر داســتانی بــه نوعی این گونه اســت. 
وقتی شــما شــخصیتی را در تخیل خودتــان پرورش 
می دهید، بخشی از خاطرات شخصی خود را به او وام 
می دهید. بخشی را به شخصیت شماره یک و بخشی را 
به شخصیت شماره دو. به این شکل من زندگینامه خود 
را ننوشته ام اما تمام رمان های من زندگینامه ام هستند.
در مؤخره نام گل ســرخ  نوشته اید: 
»از ورای آن دوران،  دغدغــه زندگی 
روزمره را در اطرافم  همه جا می بینم، 
البته با وجود قرون وســطایی بودن، 
ظاهر قرون وسطایی ندارد.«  چگونه 
دغدغه های زندگی روزمره تان قرون 

وسطایی است؟
در سراســر عمــرم دفعــات بیشــماری 
احســاس کردم عمیقًا در قرون وسطی 
قــرار گرفته ام.  مثــاًل در دوران نوشــتن 
پایان نامــه ام، دو بار به مــدت یک ماه به 
منظور پژوهش به کتابخانه ملی پاریس 
رفتم و تصمیم گرفتــم آن دو ماه فقط در 
قرون وســطی زندگــی کنم. اگر نقشــه 
پاریــس را کوچک کنیــد و فقط در برخــی از خیابان ها 
رفت و آمد کنید، واقعًا می توانید در قرون وسطی زندگی 
کنیــد و آنــگاه دیدی به ماننــد دید یک شــخص قرون 
وسطایی خواهید داشت. مثاًل یادم می آید همسرم که 
اهل باغبانی است و نام انواع گل و گیاه را می داند، قبل 
از کتاب نام گل سرخ مرا متهم به  بی توجهی به طبیعت 
می کرد. یک بار که در طبیعت آتش روشن کرده بودیم، 
گفت این خیلی خطرناک است. ببین آتشپاره ها چطور 
میان درختان به پــرواز در می آیند. به این نکته توجهی 
نکــردم، ولی بعدًا وقتی نام گل ســرخ را خواند و دید که 
چطور چنین آتشــی را توصیف می کنم، گفت: باالخره 
به آتشپاره ها نگاه کردی! گفتم: نه، ولی می دانم چگونه 

یک راهب قرون وسطایی به آن نگاه می کند.
کد داوینچی را خوانده اید؟

بله،  به این گناه اعتراف می کنم. شخصیت نویسنده، 
دن براون، انــگار یکی از شــخصیت های کتاب آونگ 
فوکو است که من خلقش کردم. بسیاری از ویژگی های 
شخصیت مرا دارد: فراماســونری، نقش شوالیه های 
معبد، علم اعداد، اصل مرتبط بودن پدیده ها. شــاید 

اصاًل دن براون وجود خارجی ندارد!

کتاب، جنگ، قرون وسطی چهلتکه
آن توپ کذایی کــه در بازی ایــران و آرژانتین 
در جام جهانی 2014 با پای مســی گل شد، 
یادتان هست؟ چه داغی به دل همه  گذاشت. 
البته خود توپ موردنظر هم از این عمل شنیع 
خودش این قــدر ناراحت بود که تا مدت ها در 
انظار عمومی ظاهر نمی شــد. تــا اینکه چند 
روز پیش ســرزده به دفتر روزنامه آمد و گفت 
حرف هایی دارد. ما اول چند دقیقه چپ چپ 
نگاهش کردیم و بعد راضی به گفت وگو شدیم:

چــه می خواهی بگویــی االن دیگر؟ از جام 
حذفمان کردی رفت پی کارش.      

بگذارید از خودم دفاع کنــم. کلی آدم توی آن 
زمین 90 دقیقه چپ و راســت دارند به من لگد 
می زنند. آدم هم باشد این قدر لگد بخورد گیج 

می شود، چه برسد به توپ.    
حاال نمی شــد هیکلــت را یــک ذره تکانی 

بدهی و از کنار دروازه بگذری؟     
خیلی ســعی کردم. پس آن همه موقعیتی که 
آرژانتینی ها از دســت دادند، فکــر می کنی به 
خاطــر چه بود؟ اگــر بدانید چــه ژانگولرهایی 

درآوردم، چه کات هایی گرفتم که گل نشوم.   
چه فایده؟ آخرش وا دادی.  

این یکی دیگر مســی بــود. نمی دانم المصب 
پایش با من چه زاویه ای گرفت که تا آمدم بفهمم 
چه شده، توی دروازه بودم. من و دروازه بانتان با 
دهان باز به هم نگاه می کردیم. اسمش چه بود؟   
حقیقــی. اصاًل رویت می شــود اســمش را 

بیاوری؟  
به خــدا از رویش خجالــت می کشــم. از روی 
مردم هم همین طــور. همین کــه نرفتند توی 
پیج فیس بوکم کامنت بگذارند، نشان می دهد 

چقدر بزرگوار و بافرهنگ اند.   
حاال این مدت کجا بودی که خبری ازت نبود؟    
یک مدت رفتــه بودم خیلی جــدی به زندگی و 
آینــده ام فکر کنم. نمی خواســتم عاقبتم مثل 

توپ برزیل شود.
کدام توپ؟   

همانی که در بازی بــا آلمان هفت بار رفت توی 
دروازه برزیــل. بعــد از بازی این قــدر از جانش 
ترســیده بود که قاچاقی از استادیوم فرار کرد. 
می گوینــد رفتــه آلمــان پناهنده شــده. مثل 
اینکه در برزیل برای سرش جایزه گذاشته اند. 
همه جا می گویند به کشــورش خیانت کرد و از 

این حرف ها.   
کسی هم سراغت را گرفت؟   

مســی چند بار میــس کال انداخــت ولی من 
حوصله نداشتم جواب بدهم.  

چه ســرد شــده هوا. داداش آن پنجره ها را 
ببند. خب حرف آخر...    

ممنــون که بــه مــن فرصــت دوبــاره ای برای 
جبران... درهــا را برای چه می بندید؟ آن چاقو 
است دستتان؟ آقا به جوانی ام رحم کنید. من 
فکر کردم دیگر بخشیدید و قضیه تمام شده... 

نه...کمک... .

بگو مگو
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

نشر چشــمه این روزها دو برنامه خوب برای 
تشــویق به کتاب خوانی دارد. اولی »چشمه 
بازار« اســت، رویدادی که از ایــن هفته هر 
دوشــنبه برگزار می شــود. به این صورت که 
ســایت نشــر چشــمه تعدادی از کتاب های 
این نشــر را به ویژه آن هایی که ممکن است 
به دلیل گذشــت زمــان کمتر دیده شــوند، 
تعییــن می کند و هر دوشــنبه در چارچوب 
برنامــه »چشــمه بازار« ایــن کتاب هــا را بــا 
قیمتی مناســب در ســایت عرضه می کند. 
برای این هفته 9 کتاب از جمله طناب کشی 
مجیــد قیصری و کودکی به نام »این« دیوید 
ویــژه  فــروش  پولــزر 

داشتند.
برنامــه دوم این نشــر به 
مناسبت روز پدر و معلم 
است که شــامل فروش 
بســته های هدیــه با تخفیف ویژه اســت. اگر 
می خواهید برای پدر یا اســتادان خود هدیه 
بگیرید، دســت به کار شــوید که تا یکشــنبه 
12 اردیبهشــت وقت دارید این بســته ها را از 
سایت رســمی این نشر تهیه کنید. زودتر هم 
بشتابید چون که اگر می خواهید این بسته ها 
را بــرای روز پــدر و روز معلــم به روش پســت 
پیشــتاز دریافت کنید، باید حداقل ســه روز 
زودتر و به روش پســت سفارشی حداقل پنج 
روز زودتر سفارش خود را ثبت کنید. هرچند 
اگر سفارشــتان را با پیک موتوری ثبت کنید، 
همان  روز و طبق ســاعت ذکر شده در بخش 
توضیحــات فاکتــور، برایتان ارســال خواهد 

شد. 

ویژه های نشر چشمه

آوریــل در ســال 2011 میــالدی  روز 30 
بــه همت ســازمان یونســکو به عنــوان روز 
بین المللــی َجــز با شــعار گفتمــان صلح از 
طریــق موســیقی نامگذاری شــده اســت. 
این روز هر ســال بــه دبیری موســیقی دان 
شــهیر جز، هربی هنکوک سفیر حسن نیت 
ســازمان ملل، با برگزاری کنســرت در 150 
کشــور دنیا جشــن گرفته می شــود. در این 
لیســت، نــام ایــران نیز هســت و بــه همین 
مناســبت »کوارتــت کاســته« در روزهــای 
جمعه و شــنبه 10 و 11 اردیبهشــت ماه در 

فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود.
متشکل  کاسته  کوارتت 
از چهار هنرمند شــامل 
احســان صدیق با ســاز 
گیتار، پیتر سلیمانی پور 
با ســازهای ساکسیفون 

و کالرینــت بــاس، روزبه فدوی با ســاز درامز 
و مازیار یونســی با آوا و ســاز پیانو اســت. این 
گروه در ســال 91 تشکیل شد و موسیقی اش 
از ریتم محلی تا ساخته های آزاد و از موسیقی 
آوانگارد سده بیستم تا موسیقی َجز معاصر را 
شــامل می شود. کاسته کنسرت های موفقی 
در شــهرهای مختلــف جهــان ازجمله وین، 

براتیسالوا و بوداپست داشته است.
صدیقی درباره رپرتوآر اجرای پیش رویشــان 
می گویــد: »در کنســرت پیش رو قرار اســت 
گروه آلبوم جدیدشان با نام ایستگاه 2 و چند 
قطعــه از قطعــات محبوب آلبــوم قبل یعنی 
ایســتگاه ١ را روی صحنه ببرند«. برای خرید 

بلیت به سایت تیوال بروید. 

کوارتت کاسته

اســفند 94 آخریــن آلبــوم آرش کامور 
آهنگســاز و نوازنــده کمانچه بــا عنوان 
اســب و آتش راهی بازار شد. اثری شامل 
هشت قطعه بی کالم و یک قطعه با کالم. 
در قطعه ها هم فضاهای ارکســترال و هم 

تکنوازی  شــنیده می شــود. در واقــع کامور بر این 
عقیده اســت که موســیقی در ذات خــود، قدرتی 
انتزاعی دارد و لذا باید بتواند مخاطب را سوار بر بال 
خیال کرده و تجربه های جدیدی را بنا بر احساس و 
قدرت تصویرگری ذهنی شنونده، به تصویر بکشد. 
به همین دلیل هم است که بیشتر قطعات این آلبوم 
نیز به صورت بی کالم ســاخته شده، تا اجازه خلق 
این تجربیات جدید و بدون محدودیت را به مخاطب 

اثر بدهد. این آلبوم شــامل هشت قطعه 
بــی کالم بــه نام هــای »اســب و آتش«، 
»بســته بال«، »رهایی«، »ســاز آتش«، 
»چراغی در افق«، »بینالود تنهاســت«، 
»عشق و مرگ- رقص امواج« و یک قطعه 
با کالم به نام »شهر خاموش« است. قطعه آخر روی 
شــعری از محمدرضا شفیعی کدکنی با همین نام 
با صدای وحید تاج اجرا شــده است.  گفتنی است 
بخشــی از این آلبوم ســال گذشــته در نمایشــگاه 
»اتوپینــه« در مــوزه هنرهای معاصر اجرا شــد و از 
طــرف گالری برکنر، یکــی از طرح های این نقاش 
بــا عنوان »آتش« به »آرش کامور« اهدا شــد که در 
طرح جلد این آلبوم نیز از آن بهره گرفته شده است.

اسب و آتش

لوون هفتــوان را با بازی خیره کننــده اش در فیلم 
پرویز می شناســیم. فیلمی که بعد از گذشــت 17 
ماه همچنان در گروه هنروتجربه روی پرده اســت 
و فــروش آن از کــف فروش این گروه باالتر اســت. 
لــوون هفتــوان همچنین با فیلم مردی که اســب 
شــد، ساخته امیرحسین ثقفی نیز در اکران هنر و 
تجربه حضور داشت. اما این بازیگر و کارگردان که 
ســاکن کاناداست و فعالیت های تئاتری زیادی در 

ســال های دور در ایران و روسیه و کانادا 
داشته است، تئاتری را روی صحنه سالن 
کنش معاصر می برد. بازی یالتا نوشــته 
برایان فریل نویســنده شــناخته شــده 
ایرلندی که بر اساس داستان کوتاه بانو 

و ســگ ملوس آنتوان چخوف است.  گفتنی است 
پوســتر این نمایش را آیدین آغداشلو نقاش ایرانی 
طراحی کرده است. این هنرمند که سابقه طراحی 
پوســتر فیلم و تئاترهای مختلفی را داشــته است، 
پــس از ســال ها نداشــتن فعالیت در ایــن زمینه، 
پوستر نمایش بازی یالتا اثر لوون هفتوان را طراحی 
کرده اســت. وحید رهبانی، شــادی کــرم رودی و 
مانی منادی زاده بازیگران این نمایش اند. نمایش 
بــازی یالتــا از 25 فروردین ماه ســاعت 
20 در ســالن کنش معاصر روی صحنه 
است. آدرس: میدان فلسطین، خیابان 
طالقانی به ســمت وصال، بین خیابان 

سرپرست و فریمان، پالک 542. 

بازی یالتا

قبل از اینکه شــروع به  دیــدن فیلــم کنیــد، پیشنهاد
بدانید هشت نفرت انگیز 168 دقیقه یعنی 
2 ســاعت و 48 دقیقــه اســت. پس نفس 
عمیقی بکشــید و خودتان را آماده کنید تا 
هشتمین فیلم تارانتینو را ببینید. این بار اما 
با تجربه جدیدی از او روبه رو خواهید بود: 

فیلم وسترن معمایی.
داستان فیلم در دوران پس از جنگ داخلی 
آمریــکا می گــذرد و زمانی کــه جدل های 
نژادی کماکان وجود داشــته اند. هشــت 
نفرت انگیز داســتان هشــت فرد را تعریف 
می کند که طی اتفاقاتی مجبور می شــوند 
بــرای مدتی در یک مهمانســرا در کنار هم 
بمانند. فیلم شــش فصل دارد و با دیدار دو 
نفر از هشــت کاراکتر فیلم در جاده شروع 

می شود. 
ســرگرد مارکیز وارن از »جایــزه بگیر«های 
معروف اســت. او از میان دو گزینه »زنده یا 
مرده« اعالمیه های »wanted« گزینه دوم 
را ترجیح می دهــد و شــکارهایش را درجا 
می کشــد. وارن حــاال در جــاده برفی و در 
حالــی که کوالک بــدی در راه اســت، گیر 
افتاده است. او جلوی کالسکه ای را می گیرد 
که توســط جان هنگمن روث، جایزه بگیر 
معروف دیگری کرایه شده است. روث تنها 
نیست و یکی از شکارهایش همراهش است. 

او برخالف وارن، ترجیــح می دهد آن ها را 
زنده تحویل دهــد تا اعدامشــان را ببیند. 
کاراکتر بعدی داستان مسافری است که در 
جاده مانده است و سوار کالسکه می شود. 

او ازقضا کالنتر جدید شهری است که قرار 
است شکار روث در آنجا اعدام شود. 

آن هــا شــب را در مهمانســرای مینــی 
می گذراننــد تــا کــوالک تمــام شــود. در 

مینی تازه واردها با چهار عضو دیگر هشت 
نفرت انگیز آشنا می شــوند و بخش عمده 
فیلم تعامل بین آن ها در این مهمانسراست 
برای بازگشــایی یک معما. ایــن تعامل اما 

بــرای مخاطبــی که انتظــار »کشــتار« از 
فیلم هــای تارانتینــو دارد، درواقــع نوعی 
تعلیق به حســاب می آید. تعلیقی طوالنی 

که تا نیم ساعت آخر فیلم طول می کشد. 
گفتنی اســت ساخت هشــت نفرت انگیز 
با حاشــیه هایی همراه بود. بعد از نگارش 
فیلمنامه هشــت نفرت انگیز، نسخه اولیه 
آن به سرقت رفت و روی اینترنت منتشر شد. 
این اتفاق باعث شــد تارانتینو برای مدتی 
تصمیم به نساختن فیلم بگیرد که درنهایت 
با میانجیگری چنــد کمپانی از تصمیمش 
صرف نظر کرد. اما این پایان کار نبود چراکه 
این فیلم بعد از ساخته شدن و چند روز پیش 
از اکران اولیه بار دیگر به سرقت رفت و روی 

اینترنت قرار داده شد.
در هشــت نفرت انگیز بازیگرانی همچون 
ساموئل ال. جکسون، کرت راسل، جنیفر 
جیســن لــی، والتــون گوگینــس، دمیان 
بیچیــر، تیــم راث و مایــکل مدســن بازی 
می کنند. انیو موریکونه، آهنگســاز شهیر 
ایتالیایی نیز برای نخستین بار برای فیلمی 

از تارانتینو موسیقی ساخته است.
این فیلم در سه رشــته بهترین بازیگر نقش 
اول زن، بهترین موســیقی متــن و بهترین 
تصویربرداری نامزد دریافت جایزه اسکار شد 
که از این میان انیو موریکونه توانست اسکار 

بهترین موسیقی متن را از آن خود کند.

مروری بر هشت نفرت انگیز

وسترن به سبک تارانتینو
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صفحـــــــه آخـــــــــر

»زیبایی یک چیز نســبی اســت.« 
این اولین نکته ای اســت که باید در 
این کارگاه به خاطر بســپارید. این 
جمله به این معناســت که زیباترین 
موجود روی زمین برای یک کرگدن 
آفریقایی پا گنده تک شــاِخ مادر، همانا دخترش اســت 
یعنی همان کرگدن آفریقایی پا گنده تک شاِخ دختر. به 
همین سادگی می توان نسبی بودن زیبایی را اثبات کرد. 
پس وقتی در مقابل آینه قرار گرفتید و در آینه یکی از همان 
موجودات را دیدید، اصاًل نترسید و نگران نباشید، حتمًا 

کسی هست که شما را زیباترین دختر روی زمین بداند.

ملزومات مهم برای زیبا شدن:
1- یک دختر با اعتماد به نفس کامل )هر چند که همه 

بگویند او چهره غیر قابل تحملی دارد(؛
2- انــواع و اقســام لــوازم آرایشــی )مدلــش رابطــه 

مستقیمی با جیب جناب عالی دارد(؛
3- یک پســر با دید مثبت که همیشــه نیمه پر لیوان را 

می بیند؛
4- کمی تا قسمتی پول.

فاز اول)فاز تلقینی(:
در این فاز مــا به شــما آمــوزش می دهیم کــه چگونه 
خودتــان را بــاور کنید تــا دیگران شــما را باور داشــته 
باشــند. 50درصــد زیبایــی به اعتمــاد به نفــس آدم 

بستگی دارد. پس شروع می کنیم:
1- شــما زیباترین دختر روی زمین هستید، فقط باید 
دنبال کسی باشید که این را تأیید کند. حتی شده یک 
نفر هم باشــد خوب اســت، مثاًل مادرتان، شوهرتان یا 

حتی شده همان پسری که نیمه پر لیوان را می بیند.
2- این حرف هایی را که می گویند مهم سیرت است نه 
صورت را کاًل بیرون بریزید. به دختر همســایه تان نگاه 

کنید که دیگر با ترشی لیته نمی توان تمایزش داد.
3- اگر فکر می کنید تحصیالت می تواند شما را در زیبا 
شدن کمک کند، درست فکر کرده اید. ولی رشته هایی 
را کــه انتخــاب می کنید، از این قســم باشــند: جراح 
پالســتیک، متخصص پوســت، مربی ایروبیک، معلم 
حرکات مــوزون از هر فرهنگــی لری، کــردی، ترکی، 
عربــی، فارســی و... . دیگر رشــته ها هیــچ کمکی به 
زیبایی شما نخواهند کرد، الکی وقتتان را تلف نکنید. 

دختر همسایه یادتان باشد.

4- زیبا شدن یک مســابقه اســت. هر جایی که وارد این 
مسابقه شوید، ضرر نخواهید کرد. فقط سریع تر بجنبید.

5- اگر فکر می کنید مادرتان زیباتر از شماســت، کمی 
به پدرتان ُقــر بزنید. همه تقصیرها به گردن اوســت که 
ژن خود را بیخود و بی جهت قاطی شــما کرده اســت. 
البته مادرتان هم بی تقصیر نیست که از ترس به همان 

خواستگار اول بله گفته است.
6- میزان زیبایی شما در ازدواج شــما قطعًا نقش دارد. 
درست است که عشق آدم را کور می کند، ولی قطعًا هیچ 

پسری را دیوانه نمی کند که بخواهد شما را بگیرد.
7- همیشه دنبال شوهری باشــید که چشم و گوشش 
بسته باشــد و شــما را زیباترین دختر روی زمین بداند. 
بعــد از ازدواج او را در خانه حبس کنیــد. نگذارید فیلم 
ببیند، مخصوصــًا ایــن دی وی دی هــای قاچاقی را. 
ماهــواره را کاًل جمــع کرده و بــه نیــروی انتظامی هم 
کمک کنید. از دسترسی شــوهرتان به اینترنت شدیدًا 
جلوگیری کنید. اگر نشــد فقط بگویید به ســایت های 

خبری مجاز می تواند سری بزند.
این مطلــب تــا فــاز 3 ادامــه دارد! در شــماره بعدی 

بخوانید.

6095...0919: ســالم. در خوابــگاه طرشــت۳ با 
جمعیت700 نفر فقط 4 لباسشــویی هســت، تکرار 

می کنم، فقط4 ماشین لباسشویی.
   یعنــی هــر 175 نفر یک ماشــین 
لباسشویی و هر هفته 168 ساعت است. پس هر 
دانشجو در هفته می تواند 0/96 ساعت تنهایی از 

آن استفاده کند. بسه دیگه. واال!
0812-0919: واســه عید ویژه نامه چاپ نمی کنید؟ 

ما دو هفته بی روزنامه چیکار کنیم؟
   بــرای تمیز کــردن شیشــه ها از 

روزنامه های کثیر االنتشار استفاده کنید.
5077-0912: روزنامه ای کــه جهت جلب رضایت 

... چاپ می شه، چاپ دو خط در رابطه با فوتسال دهه 
فجر کارکنان خیلی اهمیتی نداره.

   به نظر شــما جای خالی چیســت؟ 
دانشــجوها،  ریاســت،  فرهنگی،  معاونــت 
 اســتادان، بســیج، انجمن، گربه هــای جکوز 

و... .

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

22

23

20

 8
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یک وجب روغن

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

کاماًل مشخص است تی ای یا 
استاد کالس را ترک کرده اند 
و دانشجویان باقی مانده در 

کالس، برداشت خود را از 
مطالبی که درس داده شده بود، 

روی همان مطالب منعکس 
کرده اند.

)منبع: مسابقه عکاسی باشگاه 
خانواده شریف(

عهدعتیق
 در فرودست انگار کفتری 
می خــورد کاپوچینــو بــا 
کارامــل فرانســوی، این 
هــم از وضــع کفترها. در 
روزگاران قدیــم همه چیز 
تازه بود، زنده و قابل لمس. این روزها زندگی 
یــک هــوا اینترنتی شــده اســت. کمی هم 
تلگرامــی البته. تــه دعوا با یک نفــر نه تیزی 
اســت، نه کف گرگی و کلــه، بالکش می کنی 
می رود پــی کارش. گذشــته ها تا فــرد مورد 
غضب واقــع شــده را از هجده ناحیــه دچار 
کبودی نمی کردند، بی خیالش نمی شــدند. 
البته این خشونت امروزه نیز وجود دارد و شاخ 
شمشــادهایی کــه قدیم ها ســبیل چنگیزی 
می نهادند، همان هایی هستند که االن کرم و 
 ویروس می نویسند  یا به اسم لیلیوم با فریدون 

چت می کنند.
زندگــی امــروز بســیار متفاوت شــده اســت. 
ازدواج هــا عمدتــًا حاصــل یک پــروژه علمی 
اســت. اما قدیم هــا زن هــا جرئت نداشــتند 
حتی بگوینــد درس و مکتب چه برســد که در 
مکتب با زوجشــان آشنا شــوند. یک بار هم که 
در عهد عتیق لیلی را فرســتادند مکتب، لیلی 
و مجنون شــدند و آبروریزی شد. از همانجا بود 
 که طرح جداسازی دختر و پســرها در مکاتب 

مطرح شد. 
گذشته ها زن و شوهر کاًل دو گونه بودند:

مرد سوار بر اسب سپید و مردی که اسب ندارد 
ولی حداقل خر دارد.

زن هم دو نوع داشتیم: دختر یک پنجه آفتاب و 
کدبانو یا دختر کدبانو.

امــا امروزه بــه دالیــل اینترنتــی و فیض بوکی 
 و فیــس و افــاده، از هــر کــدام انــواع مختلف 

داریم:
مرد بــا زانتیا، مــرد با پــرادو، مرد با ســانتافه، 
پورشــه با مرد) و گاهی کاًل فقط پورشــه باشد، 
مرد هر چه هم باشــد، باشــد(... و مرد با پراید 
 که این آخری اعتماد به نفســش از همه بیشتر 

است.
و امــا گونه های بانوان: دختر با بینی ســرباال، 
دختر پاشــنه ده ســانتی، دختری که دست به 

سیاه و سفید نمی زند و...
خالصه اوضــاع زندگی تغییر کــرده. همه هم 
کمی ملوس تر شده اند. طوری که نمی دانید آن 
جیگری که از دور می آید، آرش است یا کیارش. 
اما هنــوز بوی خانه های قدیمــی مادربزرگ ها 
هســت، عطــر جانمــاز و تسبیحشــان. هنوز 
زندگی پشــتمان جریان دارد. تنها کافی است 
عطر این بهار را هم نفس بکشــید. دنیا همیشه 
در حــال تغییــر اســت. کســی چــه می داند، 
 شــاید ســادگی زندگی مــا آرزوی فرزندانمان 

باشد.

یاسمن رضایی

ایــن شــماره را تقدیــم می کنیم بــه یــک معلم مســافر. تقدیــم می شــود به معلمــی که بــا فن بیــان خاصش 
متولد کننــده شــوق در دانشــجو بــود. تقدیم می شــود بــه اســتادی که بــا وجــود ســختگیری های معروف 
آموزشــی ، بــه واســطه اخــالق پســندیده اش محبتــی در دل دانشــجویانش انداخــت کــه یــک روز از 
ســفرش نگذشــته، همــه شــاگردانش از حســن خلــق وی و ارتباطــات حســنه خــارج از کالســش ســخن 
 می گوینــد. ایــن شــماره را تقدیــم می کنیــم بــه همــه اســتادان گل افشــانی کــه امــروز زنده انــد و بایــد 

قدر بودنشان را بدانیم.

تقدیممیشودبه...  دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری
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