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ستاره های شریفی
مدت ها بــود مطلبی برای 
روزنامــه ننوشــته بــودم. 
مطالب زیادی در ذهنم بود 
یا از دیگران می شنیدم  که 
همه بخشــی از مشــکالت 
دانشگاه ما هستند. مشکالتی که باعث می شوند 
کارهایمان سخت شوند و در یک کالم  از رسیدن 
به پیشــرفت باز بمانیم. در همین افکار بودم که 
گرمای اردیبهشــت مرا به  حیاط مسجد کشاند. 
حسین شفیعی در ســومار شهید شده بود. جواد 
رستم زاده در شلمچه و امیر مهرداد در پنجوین. 
غالمحسین ســعادتی که مکانیکی بود در فکه. 
و چه جالب! این آخری، پســرش هــم ورودی 
من بود. او حاال در یک شــرکت معتبر مهندسی 
مشــغول به کار اســت. حاال که هم سن پدرش 
شده، دارم فکر می کنم به راستی کدام یک برای 
کشــور مفید تر بوده اند. دوســت ندارم شعاری 
فکر کنم. قطعــاً اگر پدرش می مانــد اثرگذاری 
بیشتری داشت. کشــور توســعه پیدا می کرد. 
ســاختمان هایمان بلندتر و اینترنتمان سریع تر 
می شــد. اما این خطر بود که جای هدف و ابزار را 

اشتباه بگیریم. 
رضایت از زندگی و راحتی و آزادی را با احساس 
رضایت از زندگی، احســاس راحتی و احساس 
آزادی اشتباه بگیریم. آنچه آفت دویدن های این 
روزهای ما شــده همین اســت که گاهی رشد 
و بهتر شــدن را، تســلط بر طبیعت را و کســب 
وســایل و ابزار برتــری را به عنــوان یک هدف 
مقدس و بی چون و چرا می پذیریم. به طوری که 
 دیــن را ابــزاری بــرای بهتــر زندگــی کردن

 می خوانیم. 
برای زندگی کردن هایمان هیــچ هدف از پیش 
تعیین شــده ای نداریم. به فلسفه زندگی کردن 
و به موضوع حق و باطل به چشــم یک مســئله 
انحرافی حاشیه ای نگاه می کنیم. عبادت برایمان 
در حد یک فعالیت انفرادی و یک روش استراحت 
روحی و آرامش خیال پایین می آید. چشمانمان 
را می بندیم و آن قدر از خودمان کار می کشــیم 
تا تمام شــویم. بیهوده می شــویم. در دانشگاه 
که با فناوری بیش از ســایر بخش هــا آمیخته 
است خطر آلوده شــدن به این تفکر بیشتر است.  
آن قدر که بعضی هــا در نقطه مقابــل، علم را به 
غلط یک امر غیردینــی می دانند و انگار می توان 
فیزیک اسالمی تولید کرد، به دنبال اصالح قیافه 
علم و فناوری هســتند. اما واقعیت این است که 
نوح هم با همان فناوری کشــتی ســاخت که در 
قومش رایج بود و برای رهایی از طوفان به قوانین 

فیزیک پناه آورد و کشتی ساخت.
خیلی ها دوســت دارند شــریفی ها را به افرادی 
دارای این تفکر متهــم کنند. امــا واقعیت این 
است که شــریف بیشتر از هر دانشــگاه دیگری 
برای پاک کردن نگاه جامعه دانشــگاهی تالش 
کرده اســت. نقطه اوج تفاوت این دو نگاه  جایی 
اســت که الزم می شود شــما جان خود را برای 
اندیشــه خود از دســت بدهید.  ما سال هاست 
میزبان ستاره هایی هستیم که ما را یاد خودمان 

می اندازند.
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صعود به خشچال
برنامه این مــاه گروه کوه برای پســران صعود به قله خشــچال در روزهای 16و17 
 hamnavard.sharif.ir اردیبهشت ماه است. برای شرکت در برنامه اول باید در سایت 
پیش ثبت نام کنید و روز شــنبه 11 اردیبهشت هم در جلسه توجیهی که در کالس 
یک ساختمان شهید رضایی برپا است شرکت داشته باشید. قله خشچال در منطقه 

الموت و در اســتان قزوین قرار دارد و صعود از دریاچه اوان شروع می شود. اگر تجهیزات الزم را ندارید، نگران 
نباشید چرا که گروه این امکانات را در اختیارتان قرار می دهد. اگر سؤالی هم دارید، می توانید از طریق ایمیل 

syt1994@gmail.com با سرپرست برنامه، خانم یاسین تقوایی، در ارتباط باشید. 

کانون شعر، فرامرز دانشگاه 
کانون شعر و ادب دانشگاه جشنواره شعر شریف را برای دانشجویان دانشگاه های 
اســتان تهران و البرز برگزار می کند. قالب آثار در شــعر کالســیک، شــعر نو و ترانه 
 قرار می گیرد. اگر شــما هم طبع شــعر و آثــاری در این زمینه داریــد، می توانید تا
20 اردیبهشت آن ها را به آدرس ایمیل farakhansharif@gmail.com به همراه 

نام، نام خانوادگی، رشته، دانشگاه و شماره تماس ارسال کنید. مراسم اختتامیه این رویداد هفته اول خرداد 
خواهد بود و در آن سه نفر در هر بخش به عنوان نفرات برگزیده انتخاب خواهند شد. ناگفته نماند که هر شاعر 

می تواند حداقل دو و حداکثر چهار اثر  برای جشنواره ارسال کند. 

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 690  سه شنبه 7 اردیبهشت 95 شریف نیوز

مهندســی  دانشــکده  علمــی  انجمــن   
کامپیوتر اولین کارســوق از کارسوق های 
امنیت را بــا موضوع مهندســی معکوس و 
کرک در روز پنجشــنبه 9 اردیبهشت برگزار 
می کند. اگر قصد شــرکت در این کارسوق 
 را داریــد، می توانیــد از طریــق ســایت

 ssc.ce.sharif.edu  ثبت نام کنید. 
از شــنبه در ســلف پســران و از یکشنبه در   
سلف دختران طرح تفکیک زباله ها از مبدأ 
شــروع شــد. طی این طرح پســماند های 
ظروف پالستیکی و شیشه ای، نان خشک 
و پســماند غذایی تفکیک می شوند. برای 
پیشبرد این طرح هر کدام از ما دانشجوها 

می تواند نقش داشته باشد. 
نام نویســی برای انتخابات شورای مرکزی   
گروه علمی کیمیا از روز شــنبه شروع شد. 
اگر شما هم تمایل دارید عضوی از شورای 
ســال جاری باشــید، می توانید با مراجعه 
به دفتر گروه )طبقه ۳ ســاختمان شمالی 

دانشکده( نام نویسی کنید. 
تا 1۳ اردیبهشت ماه در همکف ساختمان   
شــهید رضایی نمایشــگاه نــرم افــزار برپا 
اســت. نرم افزارها و برخی از لوازم جانبی 
کامپیوتر با تخفیف حداکثر 70درصدی به 

فروش می رسند.  
روز چهارشــنبه 8 اردیبهشــت از ســاعت   
12 جلســه هماهنگی مســابقات والیبال 
قهرمانی دانشکده ها در ســالن کنفرانس 
مدیریــت تربیت بدنی برگزار می شــود. در 
این جلســه زمان آغاز مســابقات مشخص 

خواهد شد. 
قابــل توجــه دانشــجویانی کــه در آزمون   
دکتــری شــرکت کرده اند، روز پنجشــنبه 
نتیجــه انتخاب رشــته دکتری مشــخص 
تمامــی  اســت  مقــرر شــده  می شــود. 
پذیرفته شدگان نهایتًا تا یکشنبه هفته بعد 
شیرینی به دســت، خود را به دفتر روزنامه 

معرفی نمایند.
کانــون  اردیبهشــت   10 جمعــه  روز   
یاریگــران برنامــه دیــدار بــا ســالمندان 
آسایشــگاه کهریــزک را برگــزار می کنــد. 
برای ثبــت نام فقط تــا امروز مهلــت دارید 
که نام و نــام خانوادگــی خود را به شــماره 

02166165812 اس ام اس کنید. 

عکس خبری

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
مراســم اعتکاف سال هاســت که در مسجد دانشــگاه برگزار 
می شــود و حــاال مشــتریان پروپاقرصــی دارد طوری کــه 
ظرفیتــش در روزهای اول ثبــت نام پر می شــود. در اعتکاف 
امســال ســخنران های معروفــی ماننــد آیت الله جــاودان، 
آیت الله صدیقی و حجت االســالم پناهیان حضور داشــتند. 
برنامه های امســال به گونه ای بود که زمان کافی برای خلوت 
و راز و نیاز فراهم بود و شرکت کنندگان از کیفیت برنامه راضی 
بودند. ســه روز روزه داری و تنفس در فضای معنوی می تواند 
ذخیــره ای از حال خوش باشــد برای روزهــای پیش رو. پس 

خوشا به حال معتکفین عزیز.

باز هم پنجاه سالگی
دانشکده شیمی نیز مانند بســیاری دیگر از دانشکده ها  به استقبال پنجاه سالگی 
دانشگاه رفته است و روز سه شنبه 7 اردیبهشت از ساعت 9:۳0 کنفرانس تخصصی 
شیمی را در سالن جابر بن حیان برگزار می کند. در این کنفرانس استادان این دانشکده 
درزمینه های تخصصی سخنرانی خواهند کرد.  عالوه بر این، دکتر سعید بالالیی دبیر 

کمیته تخصصی شیمی سخنرانی خود را در رابطه با فارغ التحصیالن شیمی ارائه خواهد داد. میزگرد »تحکیم 
ارتباط فارغ التحصیالن با دانشکده« پایان بخش برنامه است. نشست هیئت رئیسه با دانشجویان کارشناسی و 

تحصیالت تکمیلی در روز چهارشنبه 8 اردیبهشت از ساعت 10تا12 هم بخشی از برنامه ها است. 

زنبور بی عسل 
یکی از جذاب ترین تریبون های آزاد دانشگاه، پشت در دستشویی های ساختمان 
ابن سینا)موســوم به  الف صفر( برگزار می شود. تریبون هایی مکتوب که به صورت 
نوشتارهایی پشت در سرویس های بهداشتی انجام می پذیرد. نوشتار های، سیاسی 
اجتماعی کــه گاه به بحث هایــی داغ و ماندگار تبدیل می شــود. چند وقت پیش 

مسئوالن دانشگاه، با رنگ آمیزی در سرویس های بهداشتی، فضای مناسبی را برای بحث های داغ تر ایجاد 
کردند. اما مثل اینکه کارکرد اصلی این ســرویس ها فراموش شده اســت. چرا که خیلی از این سرویس های 

بهداشتی فاقد قفل در هستند و در واقع دستشویی بدون قفل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل. 

در اختتامیه رویداد همنت روســتا  کــه از  سه شــنبه تــا جمعــه هفته گزارش
گذشته در اســتان اصفهان برگزار شد، دو تعبیر جالب 
درباره این رویداد به کار رفت. دکتر حق جو، رئیس بنیاد 
ملی نخبگان اصفهان، آن را »المپیاد حل مشــکالت 
اساســی کشــور« دانســت و مهندس زرگر، استاندار 
اصفهان که خودش از جهادی هــای قدیم بوده، آن را 
»اردوی جهادی نخبگان« نامید. در زیر گزارشی از این 
رویداد را مالحظــه می فرمایید. واژه »همنت« مخفف 
و  »نــوآوری«  »مشکل گشــایی«،  »همــکاری«، 
»توانمندسازی« است و همنت روستا سومین همنتی 

بود که در اصفهان برگزار می شد. 

همنت یعنی چه؟
اگــر بخواهیــم در کوتاه تریــن زمان ممکــن و به زبان 
خودمانی شریفی صحبت کنیم، می توان گفت همنت 
استارت آپ ویکندی  است که در روستا برگزار می شود! 
البته این جمله بین خودمان بماند، چراکه آن کسانی 
که این رویداد را همنت نام گذاری کرده اند، اگر بفهمند 
ما همنت را به این ترتیب صدا می کنیم احتمااًل خیلی 
ناراحت خواهند شــد، چرا که همنت مدل بومی شده 
استارت آپ است و سعی شده نامش هم فارسی باشد.

خانــم دکتر حق جو، وظیفــه بنیاد نخبــگان را به طور 
خالصه »به کارگیری ظرفیت نیروهای نخبه کشور برای 

رفع مسائل اساسی کشور« می داند و در فرایندی که وی  
به عنوان رئیس بنیاد ملی نخبگان مهیا نموده اســت، 
همنت ابزاری است تا وظیفه بنیاد نخبگان محقق شود. 
وی و همکارانش در اولین رویداد کارآفرینی همنت سعی 
کرده بودند مشــکالت صنعت اصفهان را با همفکری 
نخبگان و دانشــگاهیان حل کنند. شاید گزاف نباشد 
اگر بگوییم مشــکل مهاجرت از روستا به شهر نسبت به 
مشکالت صنعت به مراتب مهم تر و اساسی تر است. در 
همنت روستا سعی شــده بود تا با کمک نخبگان راهی 
برای حــل این معضل اجرایی شــود. انتخاب نخبگان 
نیز برای این رویداد متفاوت از ذهنیت ما شــریفی ها و 
متناســب با فضای روســتا بود و از میان ۳00 نفری که 
ثبت نام کرده بودند، با توجه به رزومه و مصاحبه تلفنی 
فقط 1۴0 نفر که مهارت اجتماعی )و نه صرفًا کســانی 
که مقام المپیاد یا کنکور داشته باشند( پذیرفته شدند.

بازگرداندن نشاط  و آبادانی به روستاها؛ چگونه؟
شــاید اگر رویداد چهار روزه همنت را یک قســمت از 
پازل حل مشکل روســتا با کمک نخبگان بدانیم، ده 
قسمت دیگر این پازل همفکری ها و برنامه ریزی هایی 
اســت که برای رسیدن به این هدف شــده بود. 1-از 
چندیــن ماه قبل با گروه های مختلفی که در توســعه 
روستایی فعالیت داشــته اند جلساتی گذاشته شد تا 
تجربیــات مثبت و منفی شــان در برنامه ریزی همنت 
روستا لحاظ شود؛ 2-از دو ماه قبل از برگزاری رویداد، 
دو کارگــروه بــه روســتاهای منطقه کفران در شــرق 
اصفهان و منطقه ســمیرم در غرب اصفهان فرستاده 
شــد تا مردم محلــی درگیر شــوند؛ ۳-محــور اصلی 
رویداد با توجه بــه معضل آب که در کفــران به معضل 
اصلی تبدیل شده است و می رود که برای سمیرم نیز 
معضل شود، در نظر گرفته شد؛ ۴- در روز اول رویداد 
همنت روســتا ابتدا به نخبگان شــهری توضیح داده 
شــد که در ورود به روســتا فکر نکنید که »ما آمده ایم 
تا روســتا را احیا کنیم« بلکه با تواضع سراغ فرهنگ و 
دانش بومی روســتاییان  بروید و سعی کنید از ایشان 
یــاد بگیرید تا اینکه بخواهید »از باال به پایین ایشــان 
را مدیریــت کنید«. در این رویداد تعداد قابل توجهی 
شریفی به صورت مســتقل و همچنین از پژوهشکده 
سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت شریف شرکت 

داشتند.

همنت روستا، المپیاِد حل مسائل کشور یا اردوی جهادی نخبگان

المپیاد جدیدی در راه است
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تفاهم نامه های دانشگا ه های تهران
تفاهم نامه ای بــرای همکاری همه جانبه بین دانشــگاه های صنعتــی امیرکبیر، 
صنعتی شریف، تهران، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران با هدف از بین بردن 
مرزبندی هــای خاص و گســترش تبادالت علمــی داخلی و بین المللــی به امضا 
رســید. این تفاهم نامه در صبحانه کاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

۳1 فروردین 95 امضا شــد. دکتر فتوحی در این جلسه به این نکته اشاره کرد که دانشگاه شریف سه اولویت 
سالمت، انرژی و آب و محیط زیست را در دستور کار خود قرار داده و در حوزه بین الملل نیز تفاهم نامه هایی را 
امضا کرده است که اجرایی شدن آن نیاز به هم افزایی بیشتر دارد. به امید سازنده بودن چنین تفاهم نامه هایی. 

فوتسال به نیمه نهایی رسید
مســابقات فوتســال بین دانشــکده ها همچنان پرگل دنبال می شــوند. صنایع 
با 9 گل انرژی را شکســت داد. برق نیــز با زدن یک گل با عمران مســاوی کرد. 
صنایع در بازی دیگــر مقابل عمران با نتیجه ۳ بر هیچ بــازی را واگذار کرد. میم 
شــیمی- نفت 5 بر 1 برق را در هم کوبید. به این ترتیب تیم ها وارد مرحله حذفی 

شدند. مکانیک با ۳ گل عمران 2 گله را شکست داد و میم شیمی نیز با زدن ۳ گل از سد کامپیوتر گذشت. 
هوافضا نیز با صنایع 2بر2 مســاوی کرد و در پنالتی هوافضا برنده شد. مواد و شیمی نیز مساوی کردند و 

در پنالتی، مواد پیروز میدان بود. 

شماره 690  سه شنبه 7 اردیبهشت 95بــــــــخش  خـــــــبری

با غیرت فحش می دهیم 
مرتضی یاری چند هفته پیش گذرم در 

وبگــردی بــه یکــی از ســایت های داخلی 
بررسی خودرو افتاد. سایت مشخصات فنی 
خودروهای تولید داخل را در کنار نظرات و 
تجربیــات کاربــران ارائــه مــی داد. شــاید 
باورش برایتان ســخت باشــد، اما تعصب به 
مدل هــای مختلــف خودروهــای ایرانی یا 
موتورهای متفاوتی که در سال های مختلف 
روی آن ها سوار شــده ، کمتر از دل بستگی 
 بــه تیم های آبــی و قرمــز فوتبــال پایتخت 

 . نیست
مگر نشانه های یک هوادار متعصب و باغیرت 
چیست؟ آن طور که همه ما دیده و شنیده ، از 
سکوهای ورزشگاه می دانیم طرفدار واقعی رگ 
گردنش برای تیم محبوبش بیرون زده اســت، 
تیمــش را بهتریــن تیم جهــان می داند، برای 
هواداران، مربــی، بازیکنان و همســایه های 
تیم حریــف خط و نشــان می کشــد، کمتر از 
یک دقیقه از شــروع بحث با هوادار حریف کار 
را به نشــان دادن مشــت و دندان و ابراز تعلق 
خاطر بــه نزدیــکان او می کشــاند، و اگر الزم 
باشــد در فرایندی شبیه به آنچه در رینگ های 
زیرزمینی مشت زنی تایلند می گذرد، به حریف 
و دیگــران می فهمانــد کــه حق با چه کســی 
 اســت. مثل آنچه در ورزشــگاه تختــی اهواز 

رخ داد. 
اگر فکــر می کنید که ویژگی هــای رفتاری باال 
تنها به هواداران تیم های فوتبال و فوتسال و... 
ختم می شود در اشتباهید. نظرات کاربران در 
همان ســایت بررســی خودروهای داخلی هم 
دقیقًا همین الگوی رفتــاری را دنبال می کند. 
هواداران موتور EF7 ســمند یا موتور جدید پژو 
پارس چنان بر هم می تازند و ناسزا می گویند که 
مهندســان تویوتا و جی.ام. نه در بازار آمریکای 
شــمالی کــه در رویایشــان هم چنیــن نزاعی 

نکرده اند. 
دوســت بداریــم یــا نــه بخــش بزرگــی از ما 
رفتارهایــی همین قــدر متعصبانه، هیجانی و 
خشم آلود در بحث با کســانی داریم که نظری 
متفاوت بــا مــا دارنــد. نام گذاری هایی مثل 
تماشــگرنما یا تعبیرهایی ماننــد عده معدود 
هــم دردی را دوا نخواهند کــرد. رفتارهای از 
این دســت در کمال عدالت و مساوات توزیعی 
یکسان در همه قشرهای اجتماعی و سیاسی 
دارد. این در حالی اســت که سیاست مداران 
کشــور هــر روز در گفت وگــو و نقــد و جامعــه 
چندصدایی داد ســخن می دهنــد. از مزایا و 
لزوم و ناگزیری گفت وگــو می گویند و پیش از 
آنکه تریبون را واگذار کنند، رفتار همان هوادار 
سکونشــین را در کسوت یک کت وشلوارپوش 
و تنهــا با حــذف الفاظ رکیک تکــرار می کنند 
کــه همچــون  تأســف می خورنــد  و شــاید 
خلوت هــای سیاســی بــا الفــاظ مناســب تر 
 موفــق بــه انتقــال کامــل معنــا بــه مخاطب 

نشده اند.  

زنگ پژوهــش فیزیک از سلســله  برنامه هایــی اســت که بــه همت گزارش
اســتادان دانشــکده فیزیــک برای آشــنایی بیشــتر 
دانشجویان با فضای پژوهشی رشته فیزیک به صورت 
هفتگی برگزار می شــود. دکتر گلشنی استاد باسابقه 
فیزیک و رئیس گروه فلسفه علم، مهمان این هفته زنگ 
پژوهش با عنوان »چرا فیزیک بنیادی مهم است و چرا 
در محیط ما نادیده گرفته می شود؟« بودند که یکشنبه 
این هفتــه ســاعت 1۳:۳0 در آمفی تئاتر دانشــکده 
فیزیک برگزار شد. در ابتدای برنامه دکتر کریمی پور به 
شــرح ســابقه سی ســاله شــاگردی خود نســبت به 
استادشان و معرفی شخصیت علمی ایشان پرداختند.
 دکتر گلشــنی بحث خود را  با تعریــف فیزیک بنیادی 
شــروع کردند و به تعبیر ایشــان فیزیک بنیادی به آن 
بخشی از فیزیک مربوط است که چه در حیطه نظر و چه 
در عرصه عمل با ساختار بنیادی طبیعت کار دارد. دکتر 
گلشــنی دلیل پرداختن به فیزیک بنیادی را این گونه 
بیان کردند کــه اگرچه نظریه ها در بعــد تجربی موفق 
هســتند، اما همچنان پرســش های بنیادی بی پاسخ 
وجــود دارد. یافتن نظریه وحدت بخــش بین ۴ نیروی 
بنیــادی طبیعت یعنــی گرانــش، الکترومغناطیس، 
نیروی هسته ای ضعیف و نیروی هسته ای قوی تاکنون 
موفق نبوده است، در نتیجه باید از مرزهای موجود عبور 
کرد و این امر در حوزه کار فیزیک بنیادی قرار می گیرد. 
گلشنی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، به نقل قولی 
از استون واینبرگ، برنده نوبل فیزیک 1979 پرداخت 
که نیاز به نظریــه جدیدی داریم کــه نظریه کوانتومی 
حد آن باشد. اگرچه با شرایط فعلی این امر خطرپذیر 
است، اما الزم اســت و نباید به محاسبه اکتفا کرد. یک 
دلیل برای وضعیت موجود، حاکمیت نگاه ابزارگرایانه 
بر دید فیزیک دان هاســت. این نگاه کــه در نقل قول 
معروف دیوید مرمین، اســتاد فیزیک دانشگاه کرنل، 
یعنی »خفه شــو و محاسبه کن« مشــاهده می شود به 
شعاری برای نگاه پازیتیویستی )اثبات گرایی( تبدیل 
شد. از نظر پوپر این اتفاق نتیجه دو امر است: 1. اینکه 
مکانیــک کوانتومی قابــل فهم نبــود و 2. توفیق زیاد 
نظریــه کوانتومــی در عرصه های زیــادی از فیزیک به 
همین خالصه شــد. در این نگاه چیزی بیش از توجیه 
پدیده هــای فیزیکــی نمی خواهیم. بــه اعتقاد دکتر 

گلشنی، رئیس پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی، 
علی رغــم اینکــه هایزنبرگ، از 
مبدعــان نظریــه کوانتومــی و 
معتقدان به مکتــب کپنهاگی 
)رواج دهنده نگاه ابزارگرایانه(، 
در اواخر عمر و در دهه 70 به این 
دید انتقاد داشت، اما متأسفانه 
تفکــر  ابزارگرایانه هنــوز حاکم 
اســت. برای مثال هاوکینگ با 
ارائه رئالیســم وابســته به مدل 
ادعا می کند از آنجــا که امکان 
شــناخت واقعیت وجود ندارد، 

ما واقعیت را مدلی در نظــر می گیریم که نظریه ما باید 
درباره آن صحیح باشد. 

گلشنی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، در ادامه 
به انتقاد به اعتقاد برخــی پرداخت که تصور می کنند 
مباحــث بنیــادی یعنــی فلســفه ورزی. درحالی که 
لزومًا این طور نیســت. وی برای اثبات ادعای خویش 
نمونه هایــی از ورود فیزیک دانان بــه مباحث بنیادی 
را مثــال زد. برای مثــال با اســتناد به لی اســمولین، 
فیزیک دان آمریکایی مؤسســه پریمیتر کانادا 5 دسته 
از مســائل باز در فیزیک امروز بیان شدند: 1. گرانش 
کوانتومی 2. معضالت بنیادی مکانیک کوانتومی )یا 
آن را کاماًل بفهمیم یا با نظریه دیگری جایگزین کنیم.( 
۳. وحدت بخشــی نیروهــا ۴. تنظیــم ثابت های مدل 
اســتاندارد 5. معضل های ناشناخته کیهان شناختی 
مثــل مــاده تاریــک و انــرژی تاریــک. جمع بنــدی 
لی اســمولین این است که برای پاســخ به این مسائل 
باید رو به نگاه بنیادی آورد. البته گلشنی اشاره داشت 
که الزم نیســت همه جامعه فیزیک به مســائل بنیادی 
بپردازند. بــرای مثال فریمن دایســون فیزیک دان ها 
را به ســه دســته پرنده گون، پروانه گون و قورباغه گون 
تشــبیه می کرد که طیفی از افرادی کــه کاماًل در یک 
زمینه  احاطه دارند تا افرادی که تنها محدود به اطراف 
خود هســتند را شامل می شــود و نیاز به هر سه طیف 
وجود دارد. بــه اعتقاد دکتــر گلشــنی جامعه علمی 
باید آن قدر فشــار بیاورد که افراد 
نابغه بــه کارهای اصیل و نوآورانه 
بپردازند. باید به جای ارزش دادن 
به نظام مقاله ســاالر به نوآوری ها 
بها دهیم. همان طــور که جهان 
غرب در دهــه اخیر به طور جدی 
بــه مباحث بنیــادی می پردازد و 
احداث مراکز مشترک مطالعات 
بنیادی در دانشــگاه های مطرح 
ماننــد اکســفورد و کمبریــج و 
همایش های متعددی که در این 
زمینه انجام می شوند، مؤید این 
امر هســتند. برای مثال در سال 

2010 دانشگاه آکسفورد همایشی از دغدغه های روز 
فیزیک را جمع و بین سه دسته از فیزیک دانان نظری، 
تجربی و فیلســوفان پخــش کرد: 1. مســائلی درباره 
زمان، برگشــت ناپذیری زمان، آنتروپی و اطالعات 2. 
رابطه بین فیزیک کالسیک و کوانتوم ۳. آزمایش های 
مربوط به فیزیک کوانتومی ۴. رویکردهای موجود در 
فیزیک کوانتومی و 5. تعامل با پرســش های فلسفی. 
به طور خالصه دو ابهام بزرگ وجود دارند: 1. مســئله 
اندازه گیــری در مکانیــک کوانتومی )ظهــور جهان 
کالسیک را از جهان کوانتومی نمی توان توضیح داد( 
و 2. نظریــه کوانتومی گرانــش )نظریــه کوانتومی را 
نمی توان با نظریه گرانش متحد کرد(. همایش آوریل 
2015 دانشــگاه مریلند با عنوان  »رویکردهای نوین 
در فیزیــک بنیــادی« و همایش ســال  201۳ انجمن 
سلطنتی انگلیس موارد دیگری بودند که گلشنی مثال 
زد. در نهایت نتیجه گیری این اســتاد با سابقه فیزیک 
این بود که اساس در فیزیک باید استدالل و فهم باشد 

و نباید به کارهای طوطی وار راضی شد. 
پرســش و پاســخ بخش انتهایــی زنگ پژوهــش بود. 
به عنوان مثال سؤالی که یکی از حضار مطرح کرد این 
بود که بعد از قرن بیستم فیزیک به فلسفه کمک کرده، 
اما چرا عکس این قضیه محقق نشده است؟ پاسخ دکتر 
گلشــنی به این نحو بود که 1. خود فیزیک دان ها روی 
خوشــی به فلسفه نشــان نداده اند و 2. فیلسوفان نیز 
بعضًا به فیزیک مسلط نبوده اند و با زبان فیزیکی قابل 

فهم برای دانشمندان حرف نزده اند.
استناد مستقیم به نقل قول هایی از فیزیک دانان بزرگ 
و برجســته مثل اینشــتین، واینبرگ، ویتن و پائولی و 
فیلســوفان علم مطرح مانند پوپــر و پاتنم و همچنین 
اشاره به تجربه های شخصی و برخورد نزدیک با برخی 
از فیزیک دانــان در همایش هــای بین المللی از نکات 
قابل توجه صحبت های دکتر گلشــنی بود. استقبال 
خــوب دانشــجویان از این ســخنرانی و حضــور قابل 
توجه استادان دانشــکده فیزیک مانند دکتر انواری، 
دکتر مقیمی، دکتر لنگری، دکتر ســیدریحانی، دکتر 
کریمی پور، دکتــر معمارزاده و دکتــر اجتهادی نیز از 

نکات مثبت این برنامه بود.

چرا فیزیک بنیادی مهم است؟
دکتر گلشنی در جمع دانشجویان از زمینه کاری خود دفاع کردند

حرف زیادی

جامعه علمی باید آن قدر 
افراد  بیاورد که  فشــار 
نابغه بــه کارهای اصیل و 
نوآورانه بپردازند. باید به 
جای ارزش دادن به نظام 
نوآوری ها  به  مقاله ساالر 

بها دهیم
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در دنیــای پرشــتاب رســانه های  علمی
اجتماعی، بررسی صحت اخباری ابوذر تمسکی

که مرتب در خبرخوان ها داغ می شوند و قدرت تمییز 
بین آنچه واقعًا علم است با شبه علم، کاری خسته کننده 
اســت. چگونه می توان بدون داشتن تخصص در یک 
رشــته علمی فهمید چیزی واقعی است یا نه؟ ریچارد 
فاینمن، فیزیک دان برجســته و برنده جایزه نوبل، در 
و  1966 روش ســاده  در ســال  یــک ســخنرانی 
شــگفت انگیزی را معرفی می کند که شاید امروز بیش 

از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.
 فاینمن تفاوت بین دانســتن نام یــک چیز با فهمیدن 
واقعی آن را در قالب داســتانی بیان می کند: پســری 
از من پرســید نام پرنده ای که روی آن درخت نشســته 
چیســت؟ و من گفتم هیچ ایده ای ندارم! پســر پاسخ 
داد: آن پرنــده یک طرقه دهان قهوه ای اســت. پدرت 
چیز زیــادی درباره علم بــه تو نیاموخته اســت. من با 
خــودم لبخند زدم، چرا که پدرم به مــن آموخته بود که 
نام یک پرنده چیــزی درباره پرنده به مــن نمی گوید. 

آن پســر به من گفت نام آن پرنده طرقه 
دهان قهوه ای است، اما در آلمانی آن را 
 chung و در چینی آن را halsenflugel
ling می نامند و اگر شما تمام نام های آن 
پرنده را هم بدانید، هنوز چیزی درباره 
آن نمی دانید. تنها ایــن را می دانید که 
مردم آن را چه صــدا می کنند. آن طرقه 
آواز می خوانــد، بــه جوجه هــای خود 
پرواز کردن یــاد می دهد و در تابســتان 
مســافتی طوالنی را می پیماید و کسی 
نمی داند کــه چگونه مســیرش را پیدا 
می کند. بین دانستن نام یک چیز و آنچه 
اتفاق می افتد، تفاوت بزرگی وجود دارد. 

فاینمــن در ادامه مثالــی از کتاب علــوم اول ابتدایی 
می زنــد کــه زیــر تصاویــری ماننــد یک ســگ بادی 
اســباب بازی، یک ســگ واقعی و یک موتورســیکلت 
از دانش آموزان پرســیده شــده بود: چه چیــزی آن را 
به حرکت در می آورد؟ در نســخه معلــم کتاب برای هر 
تصویر پاسخ به سادگی این بود که انرژی آن را به حرکت 
درمی آورد. به گفته فاینمن »انرژی امروزه یک مفهوم 
بسیار ظریف است و درک آن بسیار بسیار مشکل است. 
منظورم این است که فهم مفهوم انرژی به این آسانی ها 
نیســت که بتــوان از آن برای توضیح ایــن پدیده ها در 
پایــه اول اســتفاده کرد. ایــن عبارت می توانســت به 
همان اندازه صحیح باشد که بگوییم خدا آن را حرکت 
می دهد، یا روح آن را حرکت می دهد یا قوه حرکت آن را 
حرکت می دهد«. فاینمن پیشنهاد می کند که این معلم 
بهتر است به جای استفاده از عبارت های پیچیده این 
سؤال را مانند یک انسان معمولی و بدون دانش علمی 

پاسخ دهد. 
»من در نهایــت راهی را پیدا کردم کــه بتوانم تفاوت 

بین دانستن تعریف چیزی با فهمیدن آن را پیدا کنم. 
به ایــن ترتیب عمل کنید: بدون اســتفاده از واژگان 
جدیدی که بــه تازگی آموخته اید، ســعی کنید آنچه 
فهمیده اید را با زبان خود بازگو کنید. اگر نتوانستید 
پس چیزی درباره علم نیاموخته اید، شما تنها تعریف 
آن پدیــده را حفظ کرده اید. به اعتقاد من اســتفاده 
از یک فرمول عرفی برای پاســخ به پرســش ها بسیار 

بد است«.
روش فاینمن درباره معنای علم، راهی ارزشمند برای 
آزمودن این اســت که آیا واقعًا چیزی را یاد گرفته ایم یا 
اینکه تنها تصور می کنیم که چیزی را بلد شده ایم. اما 
این روش به همین اندازه برای آزمایش ادعای دیگران 
نیز سودمند است. اگر کســی قادر نیست تا مطلبی را 
با زبان ســاده توضیح دهد، آنگاه باید بپرسیم آیا واقعًا 
درباره چیزی کــه ادعا می کند فهمیده اســت. طبق 
دســتورالعمل فاینمن اگر فرد مورد پرسش در ارتباط 
با مخاطبــان غیرمتخصــص از عبارت های تخصصی 
اســتفاده کرد، باید از او پرســید چرا. بــه قول فاینمن 
»ممکن اســت که کســی  فرم و ظاهر را 
حفظ کند و آن را علــم بنامد، در حالی 
که این چیزها شبه علم هستند«. جالب 
توجه است که فاینمن خود نیز به شدت 
به دســتورالعمل خــود مقید بــود و در 
مصاحبه ای که حدود بیســت سال بعد 
از آن ســخنرانی انجــام داد، از توضیح 
چگونگی کار مغناطیس برای خبرنگار 
بی بی ســی ســر باز  زد، چرا کــه برای او 
توضیح با بیانی که برای خبرنگار آشــنا 
باشد غیرممکن بود. نمونه ای از تعهد به 
زندگی بدون شعار که این روزها به ندرت 

دیده می شود.

روش ساده ریچارد فاینمن برای تشخیص علم از شبه علم

پنجاه سال بعد، اما ضروری تر از همیشه
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 راهی برای فرار از 
عدم قطعیت هایزنبرگ 

ورنر هایزنبرگ، فیزیــک دان آلمانی، در 19۳0 
آزمایشــی ذهنی طراحی کرد تا نشان دهد چرا 
تعیین موقعیت دقیق یک اتم غیرممکن است. 
در ایــن آزمایــش که امــروزه به میکروســکوپ 
هایزنبرگ معروف اســت، فرض می شــود قرار 
است مکان یک اتم را با شــلیک نور به سمت آن 
مشخص کنیم. می دانیم که نور مانند یک موج 
در فضا حرکت می کند و طول موج های کوتاه تر 
اندازه گیری دقیق تری را به نسبت طول موج های 
بلندتر انجــام می دهند، اما در اینجا مشــکلی 
وجود دارد. نور دارای تکانه اســت و هرچه نوری 
طول موج کوتاه تر داشــته باشــد، دارای تکانه 
بیشتری اســت. این بدین معناســت که اگر از 
نوری بــا طول موج کوتاه بــرای تعیین موقعیت 
یک اتم استفاده کنیم، تکانه نور به آن اتم ضربه 
می زند و در فرایند اندازه گیری، موقعیت و سایر 
ویژگی های اتــم تغییر می کند. به این ترتیب هر 
اندازه گیری بر آنچه اندازه می گیریم اثر می گذارد 
و اندازه گیری بهتر به تغییرات بزرگ تر می انجامد. 
راه دیگری که وجود دارد، تهیه ســازی اتم ها در 
حالتی اســت که حالت درهم تنیده نام دارد، به 
این معنــا که بدون توجه به فاصلــه اتم ها، آن ها 
به شــکلی هماهنگ و مانند یک اتم منفرد رفتار 
می کنند. اگر بــه یک اتم نیــرو وارد کنید، باقی 
اتم ها به گونه ای حرکت می کنند که گویا نیرو به 
تک تک آن ها وارد شــده است. در گذشته از این 
اثر برای اندازه گیری میزان درهم تنیدگی اتم ها 
استفاده می شــد که برای مقصود خاصی مانند 
تهیه رایانه های کوانتومی در حالت درهم تنیده 
قــرار گرفتــه بودند. امــا اکنــون، فیزیک دانان 
دانشــگاه آکســفورد، راهی برای اندازه گیری 
ویژگی هــای درشــت نمود گروهــی از اتم های 
درهم تنیده پیشنهاد داده اند که درهم تنیدگی 
را به هــم نمی ریزد. معمواًل وقتــی فیزیک دانان 
اتم ها را درهم تنیده می سازند باید مراقب باشند 
که در شروع تمام اتم ها یکسان باشند و اگر انواع 
مختلف اتم ها وجود داشته باشد، درهم تنیدگی 
دشــوار صورت می گیرد و شکننده می  شود. اما 
هنوز هم می توان گروه های پایداری از اتم های 
درهم تنیده درست کرد که در بین آن ها اتم هایی 
از جنــس دیگری غیــر از اتم های گــروه اصلی 
وجود داشته باشند. نویسندگان این مطالعه که 
نتیجه آن در نشریه Physical Review A به چاپ 
رسیده است، نشــان داده اند که می توان از این 
اتم های ناخالص برای اندازه گیری ویژگی های 
اتم هــای گــروه اصلــی بــدون از دســت دادن 
درهم تنیدگی آن ها اســتفاده کرد. ویژگی های 
قابل اندازه گیری شامل اطالعات پایه ای مانند 
چگالی اتم هــا در حالت درهم تنیده می شــود 
کــه پیش از ایــن در آزمایش هــای منفرد خارج 
از دســترس فیزیک دانــان بود. مســلمًا، هنوز 
اصل عــدم قطعیت هایزنبرگ برقرار اســت، اما 
اندازه گیری ها موجب خراب کردن کل سیستم 

نمی شوند.

مسئول انقراض دایناسورها کیست؟
 Current پژوهش جدیدی که فسیل شناسان دانشگاه ردینگ انگلستان در نشریه
Biology به چاپ رســاندند نشــان می دهد گونه هــای خاصی از دایناســورها، 
میلیون ها سال پیش از اصابت شهاب سنگ ها که دلیل اصلی انقراض دایناسورها 
به شمار می رود، رو به زوال بوده اند. این ایده می تواند پایانی بر یکی از طوالنی ترین 

بحث ها در فسیل شناســی باشــد و یک بار برای همیشه بر ما روشن ســازد برای دایناسورهای غیرپرنده در 
ســال های پایانی حیاتشــان روی زمین چه اتفاقی افتاد. آن ها دریافتند در حدود 220میلیون سال پیش 

گونه ای از دایناسورها سریع تر از زمانی که فرصت جایگزینی داشتند، از بین رفته اند.

QWERTY  تنها چیدمان صفحه کلید نیست!
کیوورتی )QWERTY( رایج ترین نوع چیدمان صفحه کلیدهای امروزی است. این 
نــوع صفحه کلید با ایجاد فاصله بین حروفی که به طور معمول در جمله ها نزدیک 
به هم به کار می روند در اصل برای جلوگیری از گیر کردن میله های ماشین تحریر 
قدیمی ابداع شد. پژوهشــگران می گویند امروزه که نوشتن به نوعی معادل تایپ 

کردن است، این نوع صفحه کلید بر احســاس ما از واژه ها تأثیرگذار است. گفته می شود در این پدیده که به 
 y، h اثر کیوورتی معروف شده است، کاربران به واژه هایی که در آن ها از حروف سمت راست صفحه کلید )از

و  nبه بعد( بیشتر استفاده شده است، احساس بهتری دارند. 

علمــــــــــــــــــــــــــی نسبت طالیی

ریچارد فاینمــن، از تأثیرگذارترین فیزیک دان های آمریکایی قرن بیســتم 
بود و در ســال 1965 بــه دلیل پژوهش هایــش در زمینــه الکترودینامیک 
کوانتومی جایزه نوبل فیزیک را به همراه دو فیزیک دان دیگر دریافت کرد. 
وی از بســیاری جهات فردی خــاص و نامتعارف بود. از افــرادی بود که در 
پروژه ســاخت بمب اتم مشارکت داشــت، نوازنده آماتور ســاز بونگو درام و 
معلمی فوق العاده بود. شخصیت جذاب فاینمن در دو کتاب حتمًا شوخی 
می کنید آقــای فاینمن و چه اهمیتی دارد دیگران چــه فکری می کنند که 

شرح ماجراجویی های اوست،کاماًل آشکار است.
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جذب بیش از 200 عضو هیئت علمی جدید
دانشــگاه آزاد علوم و تحقیقــات: دکتر بابایــی، معاون آموزشــی، از مهم ترین 
برنامه های سال 1۳95 به جذب بیش از 200 عضو هیئت علمی جدید اشاره کرد: 
فراخوانی در نیمه دوم سال گذشته توسط ســازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 
منتشر شده که طبق همان فراخوان فرایند برای جذب اعضای هیئت علمی جدید 

از ابتدای سال 1۳95 آغاز شده است. در حال حاضر 996 عضو هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت و بیش از 
۴0هزار دانشجو در واحد علوم و تحقیقات فعال هستند. براساس استاندارد وزارت علوم در نظر است به ازای هر 
۳0تا۳5 دانشجو یک عضو هیئت علمی در دانشگاه فعالیت داشته باشد که این عدد در حال حاضر ۴0 است.

دومین مرز ورود و خروج کشور بعد از تهران
دانشگاه ایالم: اولین جلسه ستاد بازآفرینی محدوده ها و محالت هدف استان در سال 
95  با حضور مدیران و مسئولین ادارات استان در دانشگاه برگزار شد. رئیس دانشگاه 
با اشاره به عبور 2میلیون نفری زائران از مرز مهران در اربعین اظهار داشت: »استان 
ایالم امروزه دروازه بزرگ کشــور و دومین مرز ورود و خروج کشور بعد از تهران به دلیل 

فرودگاه های بین المللی است« . تبادل نظر پیرامون تعیین نیازهای پژوهشی و کاربردی و اولویت بندی آن ها، درج 
موضوعات پژوهشی شرکت عمران و بهسازی در فهرست برنامه های دانشگاه، همکاری برای انجام امور ترویجی 
به منظور بسترسازی امر بهسازی بافت های قدیمی شهری و... از جمله موضوعات این نشست و تفاهم نامه آن بود.

اختصــاص  دلفــت:  هلنــد،  کمی آن سوتر
مکان هایی بــرای عبادت که به نام مترجم: حسین رجبی

اتاق های ســکوت خوانده می شــود، در سراسر کشور 
هلند موضوع ُپربحثی اســت. دانشگاه دلفت با حدود 
20هزار دانشجو و استاد و کارمند از کشورهای مختلف 
دچــار ابهاماتــی در زمینــه سیاســت های مذهبی و 

امکانات اختصاص داده شده است.
تنها یک اتاق در سایت دانشگاه به عنوان اتاق سکوت 
قرار داده شــده اســت. هرچند دو اتاق دیگر یکی در 
دانشــکده مهندســی برق، ریاضی و علــوم کامپیوتر 
)EWI( و دیگری در دانشکده مهندسی هوافضا برای 

عبادات اختصاص یافته است، اما این دو 
اتاق در بیشتر اوقات بسیار شلوغ است و 
به همین دلیل دانشجویان از اماکن دیگر، 
مثــاًل در راهروهــای کتابخانه اســتفاده 
می کننــد. توجه مــا وقتی بیشــتر جلب 
شد که نوشــته هایی روی دیوار کتابخانه 
مشــاهده کردیم با این عنــوان: لطفًا از 
این مکان برای عبادت اســتفاده نکنید. 
بررسی های بیشــتر ما نشان داد که میان 
اطالعــات موجــود از اتاق های ســکوت 
تناقض وجود دارد و البته سیاست روشنی 
درباره عبــادات مذهبی در دانشــگاه به 
چشم نمی خورد. دانشکده ها هرکدام به 
صورت مجزا اقداماتــی انجام می دهند. 

اخیرًا نیز گروهی به ریاســت یکی از استادان تشکیل 
شده اســت تا مذاهب مختلف دانشــگاه را شناسایی 
کرده، نیازمندی آن ها را برای اتاق های سکوت بیشتر 
بررسی کند و سیاســت واحدی را در این زمینه تدوین 

کند.
پیش از این عقیده بر این بود که تسهیل انجام عبادات 
از جمله وظایف اولیه دانشگاه ها، به خصوص دانشگاه 
فنی، نیست. اما برخی دانشــجویان عقیده متفاوتی 
دارند: »مذهب، مانع کار علمی در دانشــگاه نیست. 

اگر به مردم اجازه ندهید متفاوت باشند و متفاوت فکر 
کنند، شــما نوآوری و فناوری نیز نخواهید داشــت«. 
امروزه بیشتر فرودگاه ها حتی فرودگاه های کوچک و 
بسیاری اماکن تجاری نیز امکاناتی برای انجام عبادات 
دارند و برای دانشگاه ها داشتن چنین مکان هایی نباید 

غیرمعمول باشد.
یکــی از اســتادان در گفت و گو با ما اظهار داشــت که 
مشکل اصولی با داشتن چنین فضاهایی ندارد منوط 
به اینکــه این فضاهــا آزادانه در اختیــار همه مذاهب 
قرار گیرد و اینکه از هر نمادی نیز خالی باشــد. برخی 
افراد اشــاره کردند که دانشــگاه پیش از این نیز برای 

مقاصد غیردانشــگاهی امکاناتی قرار داده بود. یکی 
از کشیش های دانشــجوی دلفت می گوید: »اگر شما 
حمایت های روان شناســی، سالمت و ورزشی نیز ارائه 
می دهید، منطقی اســت کــه برای امــور روحانی نیز 
فضایــی را اختصاص دهیــد. این کار بخشــی از نگاه 
کل گرایانــه خواهد بــود. وقتی من عبــادت می کنم، 
احســاس راحتی بیشــتری دارم و آرامش خــود را در 
آن لحظات جســت وجو می کنم. اگر این اقدام باعث 
شود کارم را بهتر انجام دهم، یا بهتر درس بخوانم، چرا 

انجام ندهم؟« نبود سیاست روشن در دانشگاه برآمده 
از جامعه نســبتًا سکوالر هلند اســت. اما دانشگاه که 
در حال جذب روزافزون دانشجویان بین المللی است، 
باید خود را ارتقا دهد. اتاق دانشکده EWI در دهه 90 
میالدی برای دانشجویان ایرانی ایجاد شد. از آن زمان 
تاکنون دانشــگاه دلفت پذیرای دانشجویان بسیاری 
شــده اســت که نیاز به ارتقای امکانات برای پاســخ به 

نیازهای مذاهب مختلف دارد.
البته عده ای عقیده دارند وجود اتاق های سکوت تنها 
مسئله مســلمانان اســت، چرا که عبادت مسلمانان 
بیشتر به چشم می آید. اما در حقیقت این طور نیست. 
این اتاق ها به روی افراد دیگر نیز باز است 
و مختص مســلمانان نیســت و می توان 
یــک بودایــی را در حــال انجــام اعمال 
عبــادی اش هم زمان با یک مســلمانان 
دید. دانشگاه آمستردام به علت تقاضای 
دانشــجویانش، پنج اتاق ســکوت دیگر 
ایجاد کرده که تنها برای عبادت استفاده 
نمی شود، بلکه عده ای برای درازکشیدن 
و اســتراحت کــردن نیز به آنجــا مراجعه 

می کنند.
اما در دلفــت این اتاق ها ناکافی اســت. 
اتــاق دانشــکده EWI عمومًا ُپر اســت، 
عبــادت  زمان هــای  در  به خصــوص 
مســلمانان که دیگران مجبور می شــوند 
بیرون اتــاق منتظر بماننــد و تهویه اتاق هم مناســب 
نیســت. حامد عبدالهادی، یکــی از اعضای انجمن 
دانشجویان ایرانی دلفت، معتقد است افزایش فضای 

اتاق، آن را از حالت اتاق سکوت خارج خواهد کرد.
با همه این احوال باید منتظر نتایج بررسی های کارگروه 
ماند. در این مدت دانشــجویان بــرای انجام عبادات 
می توانند از اتاق های سکوت شــلوغ و گوشه راهروها 
اســتفاده کنند یا صبــر کنند تا در خانه عبادتشــان را 

انجام دهند.

اختصاص فضا برای عبادت

کمیک برگزیده
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 هر پایان نامه، 
پایان یک درخت 

 پایان نامه عبارت اســت از 
آخرین نگارش یک دانشجو 
در یــک مقطــع تحصیلی 
برای فراغت از آن در صورت 
از  دریافــت نمــره کافــی 
استادان مربوط. برای انجام این کار در ابتدا نیاز 
است که نگارنده به دنبال موضوعی مناسب رود 
و در ادامه نیازمند مطالعــه، تحقیق، پژوهش، 
دریافــت راهنمایی و غیره اســت. در این بین، 
وی نیازمند یک ســری امکانات سخت افزاری 
اســت که وجود چنین امکاناتی کافی اســت، 
اما الزم نه. بر آن نویســنده  الزم اســت تا بدان 
امکانات دسترسی پیدا کند. میان فرد موردنظر 
تا ابزارهای موردنیاز گاه اندکی، گاه مقداری، 
گاه تعــدادی و گاه کثیــری از روندهای اداری 

وجود دارد که به آن کاغذبازی گفته می شود. 
کاش در ایــن اصطــالح نــام بــازی اســتفاده 
نمی شــد، زیــرا خواننــده را بــه این اشــتباه 
می اندازد که این روند، مسیری لذت بخش و پر 

از هیجان است. 
شــاید بهتــر بــود در ایــن دنیایی کــه نابودی 
جنگل ها یکی از دغدغه های اصلی شده است، 
از این روند با نام کاغذسوزی یاد می شد. هرچه 
این مسیر بیشــتر تکرار شود، نه تنها دمای کره 
زمین میزانی بیشتر می شود، بلکه روند مطالعه 
موضوع انتخاب شده نگارنده نیز با سرعتی کم 
روبه رو می شــود. به طور کلی می توان گفت که 
حجم کاغذسوزی با ســرعت به اتمام رساندن 

آن نامه آخر نسبتی معکوس دارد. 
حال چه بهتــر که برای جلوگیــری از ترم مازاد 
تحصیلی آن شــخص محصل در دانشگاه، نه 
تنها آن روند سوزاندن جنگل ها و مراتع کاهش 
یابد، بلکه دسترســی دانشجوی قلم در دست 
به آن امکانات بیشــتر شــود. در دانشگاه لوند 
ســوئد، اینجانب در هنگام نــگارش پایان نامه 
خود هفــت روز هفته به صورت 2۴ ســاعت به 
آن امکانات دسترسی داشتم، تنها با در دست 
داشتن کارت دانشجویی هوشمند که درهای 
ورودی را خارج از ساعات اداری برایم باز کند. 
هرچند شــاید این اتفــاق را در جاهــای دیگر 
نتوان دید، اما این دسترســی آسان و هر زمان 
از روز باعث باالرفتن سرعت انجام آن نامه آخر 

برای اینجانب گردید. 
در آخــر نیز، تنها ارســال نســخه رایانــه ای از 
نگارش اینجانب به استادان راهنما و کتابخانه 
الزم و کافــی بــود،  نــه کادوپیچ کــردن آن در 
چندیــن نســخه و ارســال آن به افــراد و مراکز 
مختلــف که نه تنها هزینه بر اســت، بلکه باعث 
به هدر رفتن مقداری زیادی از درختان سرسبز 

می گردد. 
کاش روند کاغذســوزی به حداقل خود رســد 
تا نه تنها آینــدگان تالش مــارا ارج نهند، بلکه 
نگارنده پایان نامه نیز فرصت و توان بیشــتری 

برای کاغذپروری داشته باشد.

روی خط خارج

حسین معاذاللهی



هرم وارونه
امروزه کارآمدترین و رایج ترین سبک ارائه و تنظیم خبر، سبک هرم وارونه نام گرفته که 
مورد توجه و استفاده اکثر رسانه های خبری در ارائه اخبار است. در سبک هرم وارونه، 
چکیده »مهم ترین مطلب« رویداد، در ابتدای خبر و کم ارزش ترین مطلب در انتها قرار 
می گیرد و هر قسمت با توجه به میزان اهمیت آن  از باال به پایین تنظیم می شود. سبک 

هرم وارونه یکی از کاراترین روش های انتقال اطالعات اســت که در گفت وگو هم مورد استفاده قرار  می گیرد. 
باید دانست که اکثر خوانندگان )مخاطبان( روزنامه خواندن خبر را با تیتر شروع می کند، اگر آن خبر را مرتبط 
به کار و زندگی خود دانست، به خواندن بقیه خبر ادامه می دهد و دلیل موفق بودن این شیوه هم همین است.

سایتی پر از گفت وگو
برایتــان داریــم. ســایت یــک ســایت  ایــن هفتــه  پیشــنهاد   بــه عنــوان 
 edge.org/conversations حاوی تعدادی مصاحبه خوب است که اگر عالقه مند 
باشید می توانید بروید و بعضی هایشان را بخوانید. در میان مصاحبه شوندگان افراد 
متنوعی وجود دارند، از نویسنده تا مبلغ دینی و حتی افراد معروف دنیای تکنولوژی. 

مصاحبه شونده ها از ملیت های مختلف هم هستند. پیشنهاد دیگرمان یک مصاحبه است با معمار برج آزادی که 
داستان طراحی و ساخت آن را شرح می دهد و خواندنش جالب و لذت بخش خواهد بود. برای دیدن این مصاحبه 
bbc.com/persian/arts/2011/06/110623_amanat_tamasha.shtml :می توانید به این لینک بروید
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مایکل مور  معرفی الزم ندارد. یک فرد همیشــه معترض در آمریکا که همه زیاد درباره اش می شــنویم. هرچند یک مدت اســت خبری ازش  گفت وگو
نیست. از همان ابتدا و در دوران تحصیل کارش را با فیلمسازی شروع کرد. در دانشگاه میشیگان در رشته خبرنگاری تحصیل کرد و سپس مترجم: سحر بختیاری

به فیلم سازی مستند و برنامه سازی برای تلویزیون روی آورد. تولد مایکل مور 23 آوریل بود و به این مناسبت قسمت هایی از مصاحبه هایش با مجالت مختلف 
را برایتان دستچین کرده ایم.

وقتــی داری فیلم می ســازی، چــه تصوری از 
خــودت داری؟آدمی که می خواهــد جامعه را 
درست کند، یا یک فیلمساز ساده و بی دغدغه 
کــه دلــش بــه جایزه هــا خوش اســت یــا یک 
ژورنالیست شوخ که به شدت دوست دارد پته 

سیاستمدارها را روی آب بریزد؟
بیشــتر از هــر چیــز بــه خودم 
به عنــوان یــک آدم چــاق نگاه 
اگــر  مــن  می کنم.)خنــده( 
بــودم  بلــد  و  می توانســتم 
چیزی را درســت کنــم، وزنم را 
برمی گرداندم به حالت سابق، به 
آن زمانی که هنوز کارم را از دست 
نداده بودم. شاید باورتان نشود، 
ولی من هم زمانــی خیلی الغر 
بودم! اما وقتی کارت را از دست 
می دهــی این قــدر بی حوصله 
می شــوی کــه بــه خــودت هم 
اهمیــت نمی دهی. امــا جدا از 
شــوخی فکر کنم ترکیبی از آن 
مواردی که گفتید باشم. در واقع 
نمی خواهم از هم جداشان کنم. 
همه شان به نوعی در فیلم هایم 
مستترند، همه در هم تنیده اند. 
زندگی روزمــره با هنــر آمیخته 

شده و هنر با سیاست.
بعضــًا  تــو  ی  فیلم هــا
تأثیرهــای خیلــی مهمی 

گذاشــته اند. مثــاًل یکــی از آن هــا باعث شــد 
کارخانه نایک)Nike( درمورد اخراج کارکنانش 
تجدیدنظــر کند یا به جای تأمیــن نیروی کار از 
کشورهایی مثل چین و اندونزی، برگردد سراغ 
خود مردم آمریــکا. یعنی فیلم هایــت از صرفًا 
آگاهی دادن به جامعه فراتر رفته و مســتقیمًا 

روی شرایط اجتماعی یا سیاسی تأثیرگذارند.
نایک و مدیریتی که دارد به نظرم از باهوش ترین هاست. 
ابتدا که برای ســاخت فیلم با من تماس گرفته شد، فکر 
کردم که قرار است فیلمی بسازم که توجه همگان را هرچه 
بیشتر به ســمت این کمپانی معطوف کند)احتمااًل در 
واقعیت هم همین طور بوده است(. اما من شک داشتم که 
دارم کار درستی انجام می دهم یا نه. چون کار من ساخت 
فیلم تبلیغی نبوده و نیست. نتیجه همه این ها شد فیلمی 
که در آن نایک را به باد انتقاد گرفته ام که چرا از کارگرهای 
ارزان قیمت کشورهای دیگر استفاده می کند، در حالی 
که در کشور کلی آدم بیکار هستند. نایک هم از فیلم تقدیر 

کرد؛ کار دیگری نمی توانست بکند.)خنده(
حتمًا خیلی خوشحال شــدی از تغییراتی که 

ایجاد می کنی.

بله واقعًا خوشــحال کننده اســت، البته اگــر تغییری 
در کار باشــد. اما من در کل فرد خوش بینی هســتم. 
تازه اگر تا قبــل از اکران فیلم اتفاقــی نیفتد و مدیران 
نایــک کاری نکنند، احتمــااًل بعد از اکــران فیلم این 
کار را خواهنــد کرد. چــون ما کمپینــی راه انداختیم 
و داریــم از مــردم بــرای ایــن موضــوع امضــا جمــع 

 می کنیــم. این امضاهــا موقع اکران فیلم بیشــتر هم 
می شود.

در فیلم های تو یک خشم پنهان حس می شود. 
همان قدر که بیننده را می خنداند و به فکر فرو 

می برد، او را عصبانی هم می کند.
خوشــحالم که این طور فکر می کنید. من عقیده دارم 
در عمق وجــود هر کمدینی این خشــم وجــود دارد. 
بهترین طنزپردازهایی که می شناسیم عصبانی ترین 
آدم ها هم بوده اند. در فیلم های افرادی مانند چاپلین 
یا بــرادران مارکس کاماًل این موضوع حس  می شــود. 
به خصوص در فیلم های صامت، طنز کمک می کند که 
بیننده تأثیر بیشــتری از فیلم بگیرد و آن اثر تا مدت ها 
در ناخودآگاهــش حضور دارد. چاپلین فردی بســیار 
سیاســی بود و به شــدت معترض به اوضاع جامعه و از 
طنزش مثل یک راه ارتباطی استفاده کرد تا این خشم را 
به بیننده هم نشان بدهد. این روزها دیگر چنین چیزی 
را زیاد پیــدا نمی کنید. من خودم به شــخصه ترجیح 
می دهم مردم بعد از دیدن فیلم احساس خشم داشته 
باشــند نه غم. غم و افســردگی تنها کاری که می کند 
این است که حرکت را از شــما می گیرد. اصاًل عالقه و 

انگیزه ای ندارید برای اینکه بروید بیرون و کاری انجام 
بدهید یا چیزی را تغییر بدهید. اگر طنز باعث شود آن 
عصبانیت نهفته در افراد بیدار شود، هدف من برآورده 

شده است.
چرا عالقه ای به استفاده از جلوه های ویژه در 

فیلم هایت نداری؟
بــه نظــرم تأثیــر فیلــم را از بین 
می بــرد. بهتر اســت جلوه های 
ویــژه بمانــد بــرای فیلم هــای 

داستانی و هالیوودی.
می توانــی هدفــت را خیلــی 

ساده و در یک جمله بگویی؟
می خواهــم وقتی تماشــاچی 
ســینما را ترک می کند، در فکر 
ایجــاد یــک تغییر باشــد، حاال 
آن تغییر هر چه کــه می خواهد 

باشد.
این انتقاد را خیلی ها به تو وارد 
می دانند که در مستندهایت 
ســاده  خیلــی  را  مســائل 

می گیری.
بله، این را زیاد شــنیده ام. چه از 
منتقدان و چه از سیاستمداران. 
می گوینــد مشــکالت را طوری 
نمایش می دهم کــه گویا موارد 
ســاده ای هســتند و به راحتی 
می شود آن ها را حل کرد. به نظر 
من افرادی که چنین نظری دارند 
بیش از حد وقتشان را برای تحصیالت آکادمیک صرف 
کرده اند. تحصیل چیز بســیار خوبی است، اما وقتی 
خیلی درگیرش بشــوی و از جامعــه دور بمانی، یادت 
می رود که مسائل انسانی مثل انتگرال چندگانه نیستند 
و بعضًا خیلی ساده اند. بگذارید یک مثال ساده بزنم. 
قتل: بد، غذا دادن به کودکان گرسنه: خوب. واقعیتی 
که در همه کشورها وجود دارد )و در ذات خودش واقعًا 
بی رحمانه و خودخواهانه اســت( این اســت که افراد 
مسائل را پیچیده بیان می کنند، چون دوست دارند که 
این کار را بکنند. آن ها کیف می کنند که ببینند در حال 
بررسی و حل یک مشکل بسیار پیچیده هستند. لذت 
می برند از اینکه از نظراتشان چقدر استقبال می شود 
و عاشق این هستند که صدای خودشان را در حال یک 
سخنرانی کوبنده بشــنوند. من اما این طوری نیستم. 
اگر بخواهید می توانیم از نظر فلسفی درباره اش بحث 
کنیم، اما من به تناسخ و زندگی دوباره در این دنیا معتقد 
نیســتم. ما فقط یک بار در این دنیــا زندگی می کنیم و 
فقط همین فرصــت را داریم. زمانی که ما داریم خیلی 
کم اســت و من می خواهم ببینم که در طول زندگی ام 

توانستم مفید باشم.

مثل اینکه کریســتوفر نــوالن مصاحبه های  وقتی آزادی می سوزد 
قبلی ما را خوانده و حسابی ذوق کرده. خودش 
تماس گرفت و درخواست مصاحبه کرد )دروغ 
نگوییم دستیارش تماس گرفت که کالسش 
پایین نیاید(. باور نمی کنید؟ کاش مکالمه مان 

را ضبط کرده بودیم تا بهتان ثابت کنیم.

بی اعصاب ها 
جنــاب نــوالن، خیلــی ممنــون از اینکــه 

مصاحبه با ما را پذیرفتید.
 خواهش می کنم.)نگاهی به اطراف و در و دیوار 
تحریریه می اندازد( حــاال این روزنامه تان معتبر 

هست؟
 نفرماییــد. معلوم اســت که معتبر اســت. 
ساختمان دفتر را که می بینید چقدر شیک و 
نوساز است. بعدش هم این روزنامه را بهترین 
دانشجوهای کشــور و نخبه ها می خوانند. 
کسانی که قرار اســت بعدًا برای این مملکت 

تصمیم گیری کنند.
 چــه خــوب. پس در کشــور شــما دانشــجوها 

می توانند به چنین جاهایی برسند؟
 خب ... اینجا ما سؤال می کنیم نه شما.

 حاال یک مصاحبه داری می گیری ها. جوگیر.
 آقا شما چطور کارگردان شدید؟

 یــادم اســت بچه کــه بودم پــدرم یــک دوربین 
بهم هدیــه داد. من هم از هر چیزی که دســتم 
می رسید فیلم می گرفتم و برای خودم فیلم کوتاه 
می ساختم. 8 ساله بودم که یک انیمیشن استاپ 

موشن ساختم.
 دم شــما گــرم... ما 8 ســالمان که بــود تازه 
فهمیدیم بادمجان و کدو یکی نیســتند و با 

هم فرق دارند... می فرمودید.
 عموی من در ناسا کار می کرد. یک بار یک سری 
فیلم از پرتاب موشــک ها برای من فرستاد. من 
کلــی روی آن هــا کار کردم و یک فیلــم جدید از 
تویشــان درآوردم. آن قدر تجربــه خوبی بود که 

مطمئن شدم می خواهم کارگردان شوم.
 در دانشگاه هم همین رشته را خواندید؟

 بله. همان جا بود که با »اما« آشــنا شــدم و با هم 
شروع کردیم به فیلم ساختن.

 بعــد هــم کــه ازدواج کردید. ایشــان پولدار 
بودند؟ چون تهیه کننــده همه فیلم هایتان 
ایشان بودند. خواستیم بپرسیم ازدواجتان 
مصلحتی بوده؟ غریبه نیست اینجا، راستش 

را بگویید.
 از مســائل خانوادگی نپرسید آقا. ای بابا. سؤال 

بعدی.
 چرا فیلم های شما این قدر مبهم است؟

 کجا مبهم است؟
 مثاًلInception  آخرش چی شد؟

 جاناتان گفته این ســؤال ها را جواب ندهم. یک 
بار یک خبرنگار از من همین را پرســید و من هم 
برایش کمی درمورد فیلم توضیح دادم. شــبش 
جاناتان برای شــام ســر مــا خراب شــد و گفت 
کریس، جزئیات فیلم ها را نگو برای ملت. بگذار 

توی خماری بمانند. این طوری باحال تر است!

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو



 7

پیشنــــــــــــــــــــهاد

پزشــکی  زبــان  از  کنستانســیا  داســتان 
شصت و چند ســاله روایــت می شــود. او بــه 
همراه همسرش کنستانسیا زندگی می کند. 
مهاجری روســی همســایه آن هاست و دکتر و 
مرد بازیگر روس گاهی همدیگر را در گورستان 
آن منطقه مالقــات می کنند. روزی مرد روس 
به خانــه دکتر می آیــد و از او خداحافظی می 
کنــد چــون قرار اســت فــردای آن روز بمیرد. 
اما هم زمان کنستانســیا مریض می شــود و تا 

نزدیکی مرگ می رود.
این ابتدای داستان کنستانسیا است. شیوه 
روایــت داســتان جذابیت خــاص خودش را 
اینکــه  به ویــژه  دارد، 
مثــل  هــم  اینجــا  در 
دیگر آثــار فوئنتس مرز 
واقعیــت و خیــال از هم 
قابل تشــخیص نیست. 
کنستانســیا در اصــل یکی از داســتان های 
مجموعه داســتانی اســت کــه فوئنتــس در 
ســال 1990 منتشــر کرد و در آن به شــیوه  
گذشــته اش در داستان نویســی بازگشــت. 
داســتان در آمریکا می گــذرد و در البه الیش 
انتقادهای گزنده ای از آمریکا و مصرف گرایی 
قرن بیســتمی را می بینید، به عالوه تأمالتی 

در باب مهاجرت و پناهندگی. 
کنستانسیا داستانی کوتاه است و کتابش هم 
در قطع جیبی چاپ شده است. می توانید در 
کیفتان بگذارید و در مســیر خانه تا دانشگاه 

آن را بخوانید. 
ایــن کتــاب را می توانیــد با ترجمــه عبدالله 
کوثری از نشر ماهی به قیمت ۴500 بخرید.

کنستانسیا

و  خیــام  گلفــام  اردیبهشــت   16 و   15
مونــا مطبوع ریاحــی به مناســبت انتشــار 
آلبومشــان نقش بار دیگــر روی صحنه تاالر 
رودکــی می روند. دوئت نقــش )دوئت گیتار 
کالســیک و کالرینــت( بــا بهره گیــری از 
گنجینه موســیقی اقــوام ایران و ادغام آن با 
عناصر موسیقی معاصر، موسیقی خود را در 
فضایی مرکب از آهنگ سازی و بداهه نوازی 
بیــان می کند. اولین آلبوم ایــن دو هنرمند 
که در تابســتان سال 9۴ مشترکًا توسط نشر 
موسیقی هرمس و شــرکت معتبر ای سی ام 
ضبط شــد و به زودی منتشر خواهد شد، در 

 کنســرت پیــش رو اجرا 
خواهد شد.

ماجرای ضبط این آلبوم 
کمپانــی  همــکاری  و 
ای ســی ام  پرافتخــار 

بــا یک نشــر ایرانی که برای اولیــن بار اتفاق 
می افتــد هــم از این قرار اســت کــه دی ماه 
ســال 9۳ گلفام خیام و مونا مطبوع ریاحی، 
اجرایــی را در تــاالر رودکی با عنــوان دوئت 
»نقش« روی صحنه بردند و به مدت دو شــب 
قطعاتــی را نواختند که ســاخته خودشــان 
بــود. همان زمان مدیر نشــر هرمس به دلیل 
مراودات و دوســتی که با شــرکت ای ســی ام 
و مدیــر آن داشــت، آلبــوم را به او پیشــنهاد 
می دهد که منجر به همکاری این دو شــرکت  

با یکدیگر می شود.
مدت اجرا 1 ســاعت و 5 دقیقه است و قیمت 
بلیت ها هم 60 و 70هزار تومان اســت. برای 

تهیه بلیت به تیوال بروید.

دوئت نقش

خواننــدگان  و  نوازنــدگان  از  آزاد  داود 
موســیقی ســنتی ایــران اســت، اما در 
سال های اخیر او را با کارهای تلفیقی اش 
از موسیقی سنتی با سبک های کالسیک 
و جــاز و بلوز به یاد می آوریم. حاال آخرین 

آلبوم او با عنوان لیلی نامه منتشــر شده است. داود 
آزاد دربــاره لیلی نامه می گویــد: »قطعات از لحاظ 
ریتمیــک تنوع زیادی دارند و چنــد ریتم نو وارد اثر 
کرده ایــم که فکر می کنم در موســیقی ما اولین بار 
اســت استفاده می شــود. یکی از این ریتم ها را هم 
من در تصنیف »یار لیلی« از ســاخته های خودم به 
کار بــرده ام که 9 ضربی و 5 ضربی ســت. 9 ضربی 

از تازه های ریتم، در تصنیف های ایرانی 
اســت«. این آلبوم12 قطعــه به نام های 
»بی نشــان«، »کاندر غلطم«، »هواالول 
هواالخر«، »فــن دیوانگی«، »یارلیلی«، 
»چون تــو هســتی همه هســت«، »آِن 
خرابات«، »که هنوز من نبودم«، »عشــق اســت«، 
»اثری نیســت مــرا«، »من نــه منم« و »مشــق نام 
لیلــی« دارد. هنرمندانی چــون جاوید ابراهیم پور 
)نی(، نبیل یوُسف شریداوی )دف(، شایان ریاحی 
)پرکاشــن(، محمد جعفر قاضی عســگر )تنبک( و 
کارن کبیــری )کنترباس( در ایــن آلبوم نوازندگی 
می کنند. اشعار هم به جز چند قطعه، از موالناست. 

لیلی نامه

این هفته نگارخانه ای جدید به جمع گالری های 
تهــران اضافه شــد. نگارخانه ایــوان که هدفش 
را حمایــت از جوانــان عنوان کــرده و کار خود را 
بــا نمایــش آثــاری از هنرمندان و پیشکســوتان 
بنــام معاصر آغاز کــرد. در اولین نمایشــگاه این 
گالری آثاری از بزرگانی چون فریدون آو، شــیرین 
اتحادیه، محمــد احصایی، پروانه اعتمادی، رضا 
بانگیز، فرامرز پیالرام، پرویز تناولی، بهرام دبیری، 
جعفــر روحبخش، کــوروش شیشــه گران، پری 

یوش گنجی، فریده الشــایی، اردشــیر 
محصص، ســیراک ملکنیان و محســن 
وزیری مقدم به نمایش گذاشــته شــده 
اســت. آوا شــیر جعفری، مدیر داخلی 
ایــن گالری می گوید که تالش کرده اند 

در افتتاحیــه گالــری اولین نمایشــگاه مجموعه 
آثاری از هنرمندانی باشــد که به رشــد هنر ایران 
کمک کرده اند و کارهایشان در موزه های بنام دنیا 
به نمایش گذاشته شده و وجود دارند. او همچنین 
می گوید: ســعی کردیم تا کارهایــی را به نمایش 
بگذاریم که کمتر دیده شــده اند، مثل کارهایی از 
پری یوش گنجی و مجسمه ای از بانگیز که جدید 
هستند.  گفتنی اســت نمایشگاه آثار هنرمندان 
معاصر تا 17 اردیبهشــت در این گالری به نشانی 
الهیه، خیابان مهدیــه، خیابان جبهه، 
کوچه لســانی، بن بست حمید، شماره 
1 برقرار است. بهترین راه هم این است 
که با مترو تا ایستگاه صدر بروید. از آنجا 

ده دقیقه ای پیاده روی دارد.

نمایشگاه پیشکسوتان هنر معاصر

چهارشنبه اولین فیلم سینمایی  بلند سروش محمدزاده ۳7ساله پیشنهاد
است. فیلمی خوش ساخت با ســاختاری منسجم، 
شخصیت پردازی هایی بی عیب و بازی هایی به نسبت 
خوب کــه فراتــر از حد یــک فیلم اولی اســت. فیلم 
داستان تلخی از سه روز بحرانی یک خانواده را روایت 
می کند، اما در عین حال اغراق شده نیست و داستان 
برایمان ملموس اســت. عــالوه بر این هــا برخالف 
بیشتر فیلم هایی که می بینیم، پایان بندی مناسب و 
در عین حال غیرمنتظره ای دارد که ضمنًا »باز« هم 

نیست!
دو ســال قبل در مراســم نامزدی اکرم پدر او در یک 
درگیری، به دســت یکی از اقوام نزدیک داماد کشته 
می شــود و مدتی بعد از آن هم قاتل به اعدام محکوم 
می شود. امروز، روزی است که پس از مدت ها انتظار 
حکم اعدام او تأیید شــده و اکرم بــه همراه خانواده  
یعنی خواهر و دو برادرش باید برای تأیید درخواست 
قصاص به دادسرا بروند؛ اما گویا مشکلی پیش آمده 
اســت که اکرم و خواهرش طیبه را مردد کرده است. 
آن ها موضوع را به ســلیم هم می گوینــد، اما ترجیح 
می دهند بــرادر کوچک تر، طاهر، چیــزی از قضیه 
نداند. ســلیم بــه او می گوید که بهتر اســت رضایت 
بدهند و به جای اعدام تقاضای دیه کنند، ولی طاهر 
برآشــفته می شــود و می گوید به هیچ وجــه رضایت 
نمی دهد... . شــهاب حسینی، نســیم ادبی، آرمان 
درویش، هستی مهدوی، امیرحسین شام بیاتی و... 

در این فیلم بازی می کنند.

خســرو دهقان منتقــد ســینما درباره چهارشــنبه 
می نویسد: »چهارشنبه اســتثنایی ترین فیلمی بود 
که در جشنواره ســی وچهارم فجر دیدم. کمی حتی 
می توانم پیش تر بــروم و بگویم از زاویه ای که خواهم 
گفــت، یگانه فیلمی بوده اســت که در این ســال ها 
دیــده ام. و حتی باز هم کمــی می توانم پیش تر بروم 
و بگویم که در ســینمای ایــران از منظری که خواهم 
گفت، پدیــده ای نادر اســت. آن زاویــه و منظر این 
اســت: فیلم روی موضوعش فوکــوس کامل بود. از 
شــات اول نمای اول و نمای اول و صحنه اول و بازی 
اول اولیــن بازیگر تــا دقیقه آخــر روی موضوع فیلم 
متمرکــز بود، به حاشــیه نرفــت و هر بچــه  قصه ای 
در خدمت قصــه مرکزی بــود. سرســوزنی از تمرکز 
روی موضــوع و درد فیلــم جدا نشــد و خطــا نکرد و 
 به حاشــیه نرفت. و این ســتودنی اســت. خیلی هم 

ستودنی است«.
محمدزاده خود در یادداشتی بر فیلمش می نویسد: 
»چهارشنبه، اولین تجربه پروانگی من بود و خودش 
در ابتدای مســیر جاودانگی اش. باشد که الیق این 
جاودانگی باشــد. ســعی ما این بود هرچه داریم از 
هنر و از تجربه، خرج این چهارشنبه کنیم تا شرمنده 
صنعت ســینما نشــویم. آگاهیم که چهارشنبه مکرر 
شده است در صنعت سینما، اما ریش گرو می گذاریم 
که این چهارشــنبه متفاوت اســت و اگــر راهی بود، 
شناســنامه اش را المثنــی می گرفتیــم با یک اســم 
دیگر، از مــا بپذیرید همین تحفــه ناقابل را با همین 

نام مکرر«.

چهارشنبه ای متفاوت
نگاهی به اولین ساخته سروش محمدزاده
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صفحـــــــه آخـــــــــر

و  جنجالــی  بســی  خبــری 
البتــه مفــرح چنــدی پیــش در 

خبرگزاری ها مطرح شد:
»پارلمــان بحریــن علیــه ایــران و 

حزب الله اعالن جنگ کرد«.
چندین سؤال پیش آمد که امیدوارم قبل از حمله به ایران 
مسئوالن این کشــور پهناور در نظر داشته باشند. البته 

در اینجا برای هر بخش پیشنهادی هم ارائه می دهیم:
سؤال یک: بر اســاس مســاحت و جمعیتی که این 
کشــور دارد، تصمیم دارند دقیقًا با کدام قســمت از 

کشور ایران درگیر شوند؟ 
پیشنهاد: برای اینکه زیاد بهشان فشار نیاید و قدم رنجه 
نکنند و تا تهران تشریف نیاورند، ترجیحًا صرفًا با استان 
بوشــهر جنگ را شــروع کنند که اگر احیانــًا آنجا را فتح 

کردند، بعد در استان های دیگر درخدمتشان هستیم.
ســؤال دو: با کــدام یــک از نیروهای مســلح ایران 

می خواهند بجنگند؟
پیشــنهاد: به نظــر می رســد نهایتــًا ده، پانــزده تا از 
کالنتری هــا هم وارد عمل شــوند، کفایــت کار را بکند. 

البته همین جا باید از مزاحمتی که برای زحمت کشــان 
نیروی انتظامــی به بار می آید، عذرخواهــی کنیم. تازه 
باید به حکومت بحرین یادآوری کنیم که فقط از مأموران 
محســوس خود اســتفاده می کنیــم وگرنــه به صورت 

نامحسوسی به حسابشان می رسیدیم.
ســؤال ســه: دقیقًا چه زمانی می خواهنــد به ایران 

حمله کنند؟
پیشنهاد: بهتر است در یک پنجشنبه قال قضیه کنده 
شــود که مردم روز جمعه ای با خانواده شــان باشند و اگر 
احیانًا کار پیچید، جمعه کار یکسره شود که وقتی ادارات 

روز شنبه باز می شوند، مردم از کار و زندگی شان نمانند.
سؤال چهار: چطور می خواهند خودشان را به ایران 

برسانند؟
پیشــنهاد: بــه نظــر می  رســد تــا بــا لنج هــا و قایــق 
موتوری هایشــان بخواهنــد از خلیــج فارس رد شــوند 
و بیایند ایــن ور، چند ماهی طول بکشــد، تــازه اگر آن 
وسط مســط ها طعمه کوسه ها نشــوند و دزدان دریایی 
آن ها را به اســارت خودشــان در نیاورند. راســتی چون 
این بندگان خدا اسم خلیج فارس را خوب بلد نیستند، 

اصاًل می تواننــد راه را پیدا کنند؟ نکنــد راه را گم کنند و 
ما شرمنده شان شویم. پیشنهاد می کنیم نیروی دریایی 
ما این زحمــت را به عهــده گرفته و آن ها را تا رســیدن به 

سواحل ایران راهنمایی و اسکورت نمایند.
ســؤال پنج: هیــچ راه مســالمت آمیز دیگــری بلد 

نیستند؟
پیشــنهاد نهایی: برای اینکه نــه خودشــان را و نه ما را 
این قدر بــه زحمت نیندازند، پیشــنهاد می شــود مثل 
آقاها یک گــروه 20 نفره از بهترین نیروهای خودشــان 
را انتخاب کرده، ســوار هواپیما شــوند و بیایند تهران تا 
با هم یک دســت پینت بــال بزنیم تا هــوس جنگیدن از 
سرشان بیفتد. اگر پینت بال باز ندارند، طناب کشی ای، 
هفت ســنگی، چیزی بــازی می کنیم. اگر به دلشــان 
ننشست، می رویم گیم نت و با هم کانتر می زنیم. بعدش 
هم هر جایی که رفتنــد بگویند ما را در جنــگ برده اند، 

شما هم بگویید برده اند. آره والله.
سؤال پایانی بدون پیشنهاد: آیا عدم مشارکت مردم 
بحرین در انتخابات باعث شــده که چنین پارلمانی 

شکل بگیرد؟

8872...937: مــن از بچگــي عاشــق ذره بیــن 
بودم. همیشــه جلوي آفتاب آتیش روشــن مي کردم 
با ذره بیــن. تیرکمون کوچیک هم درســت مي کردم 
با چوب دوشــاخه و دستکش ظرفشــویي. حتي چند 
سري هم لیزر بستم روي تیرکمون. یه بارم تو همایش 
»تیرکمون مگسي، چالش ها و راهکارها« که در سطح 
محله برگزار مي شد، شــرکت کردم. به نظرتون اپالي 

کنم یا ریسکیه؟ طاقت مرگ تدریجي رو ندارم.
   به نظرم این فرصت رو از جامعه آمریکا 
دریغ نکن. بذار اونا هم شانس داشتنت رو داشته 

باشن. گاهی الزمه فداکاری کرد.
8375...914: روزنامــه هم به جنبــش عدالتخواه 

پیوست؟ یا تم بهاره؟ :(((
   اون مال 7 سال پیش بود. االن رنگش 

راه راه سبز و فیروزه ای با خال های بنفشه.
8812...937: ایــن اینترنــت خوابــگاه متأهلــي 
چي شــد؟ واقعاً خجالــت آوره. خوابگاهــي که اکثر 

دانشجوهاش دکتري هستند، اینترنت نداره!
   نصف طالق ها االن به خاطر اینترنت و 
شبکه های اجتماعیه. بَده می خوان این اول بیشتر 

با هم باشین تا پایه های زندگی تون قوی بشه؟

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

31

30

28
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بیایید دور هم بازی کنیم
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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  

حامد تأّملی

به نظر شما این دو نفر چه 
می کنند؟

۱. کمک می کنند ماشین را 
ببرند باال.

2. کمک می کنند ماشین آرام 
بیاید پایین.

3. اتاق تست تعلیق 
ایران خودرو به لوپ مکانیک 

منتقل شده است.

)عکس از فربد نصیری(

چای درمانی 
 ایامی را پیــش رو داریم که 
شــب ها بیــداری اســت و 
روزها چــرت و بی خوابی. 
عالئمی از قبیل ســرگیجه 
و ســردرد، گرسنگی مفرط 
و احساس قحطی زدگی و اعتیاد در این دوران 
عــادی اســت. هرچقدر بــه ســاعت امتحان 
نزدیک تر می شویم، احســاس سرگیجه و مرگ 

بیشتری به فرد دست می دهد. 
در دوران قدیــم، مثاًل زمان فالســفه و علمای 
بزرگ، مردم جور دیگــری درس می خواندند. 
آن هــا ابتدا منتظر می ماندند که شــب شــود، 
ســپس اگر بچه پولدار بودند زیر چراغ پیه سوز 
خودشــان و اگــر هــم جیب هایشــان خالی و 
پزشان عالی بود، می رفتند زیر چراغ سر کوچه، 
بغل پاســبانان علم و تحصیــل را به خود تزریق 

می کردند.
آن دوران کاًل دوران باحالــی بــود. کافــی بود 
کســی مهندس شــود، دیگر عمل قلب باز هم 
می توانســت انجام دهــد. مثل حــاال نبود که 
به دانشــجوی ترم نه برق می گویــی برق تلفنم 
مشــکل پیدا کرده، با نگاهی ســفیه اندر علیم 
می گوید مــن بــرق الکترونیکم نــه مخابرات. 
تازه آن هم کار ســیم کش اســت، بلد نیســتم! 
البته دیده شده که امروزه دانشجویان مطالب 
مرتبط با رشــته و گرایش خود کــه هیچ، همان 
 منبع مؤثق درســی در تــرم جاری شــان را نیز 

لنگ می زنند. 
در کل مغز صحبتم این اســت که دانشــجویان 
قدیم تنهــا یک تفــاوت با مــا داشــتند، آن ها 
شــب امتحانی نبودنــد. برای آن ها هر شــب، 
شــب امتحان بود. آخرش هم بــا  10/5 پاس 

می شدند. 
امــروزه بــه دالیلــی از قبیــل پیشــرفت علم و 
تغییــرات آب و هوایــی زمیــن و گرمایش آن و 
همچنیــن به عقیــده بعضــی از افراطیون، به 
دلیل دســتکاری های موجــودات فرازمینی، 
انســان از یک موجود بسیار درس خوان به یک 
موجود مفید تبدیل گشته اســت. این موجود 
ابتدا به صورت اکتسابی مراتب کالس پیچانی 
و کپ زنــی و اصــول مطالعه در شــب امتحان 
را فــرا گرفــت. گاهی هــم باگ هایی داشــت، 
مثاًل یــک روز قبل از امتحــان می فهمید هنوز 
نمی داند کتاب امتحان  چیســت و دوستانش 
هم همچنین. اما به تدریج انســان ذاتًا تبدیل 
به موجودی شــد که قادر بود یک ساعت مانده 
به امتحان چنــان اوضاع را هندل کند که ســر 
امتحــان اســتاد هم شــک کند کــه نکند بچه 
 بیچاره سر کالس بوده که آن قدر خوب درس را 

از بر است. 
خالصه اگر شــما هم ســنت پســندیده شــب 
امتحان را در پیش دارید، چای بنوشــید. چای 
اثرات بسیار خوبی در کم خوابی دارد، مخصوصًا 
اگر ده لیوان خورده باشــید و در دستشویی نیز 

قفل باشد.

یاسمن رضایی

یک سوم نخســت این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به ارســطو، تقدیم می کنیم به فرانســیس بیکن و جان 
اســتوارت میل . تقدیم می کنیم به پوزیتیویست هاِی منطقی و پوزیتیویســت هاِی حلقه وین . تقدیم می کنیم به 
ابطال گرایی و نســبی گرایی و واقع گرایی و تقدیم می کنیم به مرکز فلســفه علم شــریف و دکتر گلشنی. یک سوم 
دومش را هم تقدیم می کنیم به همه مستندسازانی که مستند غیرسفارشی می سازند.  تقدیم می کنیم به مایکل 
فرانســیس مور و جرج بوش. تتمه اش را هم تقدیم می کنیم به زیرساخت های نامناسب و بیکاری های فصلی و به 

کشاورزان سیگار فروش و دامداران مسافرکش و به همه روستاییانی که گرفتار شهر می شوند.

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