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 ببری آبروی مسلمانی 
و سایر چیزها

چند شب پیش منزل دوستی 
مهمان بــودم. طبق معمول 
همیشه که پای غذا در میان 
اســت، صحبت به آشــپزی 
کشیده شد و دوســتم از این 
نالید که خیلی روزها به دلیل خســتگی نمی تواند 
برای خودش غذا درست کند و وقتی به او پیشنهاد 
دادم از چند دســتور ســریع برای تهیه غذاهای 
زودآماده شو اســتفاده کند، با خنده ای گفت: من 

به جای دستور  غذا همسر آینده ام رو پیدا می کنم!
یکی از چیزهایی که همیشــه موجب تعجب من 
می شود این اســت که چطور ممکن است در یک 
جامعه رو به توســعه، در جامعه ای که حداقل من 
و شــما االن جوان اول و ســازنده ســاختارهای 
آینده اش هستیم، مسائل مهمی چون نژادپرستی 
یا جنسیت زدگی حل نشــده باشد و بخواهیم روی 
اصل وجودی و پذیرش یا نپذیرفتن آن حرف بزنیم. 
اینکه در ذهن دوســت تحصیل کــرده مهندس و 
روشنفکر من وظیفه سازمانی زن، تدارک غذا برای 
اوست، همان چیزی است که پنجاه سال پیش هم 
پدران ما به آن باور داشــتند و سال های سال زنانی 
بااستعداد و مهارت را از اجتماع محروم کردند. اینکه 
پنجاه سال پیش آدم هایی زیسته باشند که چنین 
فکر و عمل کرده باشــند، چنــدان تعجب برانگیز 
نیســت، اما اینکه ببینیم در این روزگار و بعد از این 
همه ســال مطالعه و پژوهش و آگاهی بخشــی در 
جامعه تحصیل کرده و رو به رشــد ایرانی همچنان 
شــاهد این باشــیم که افرادی برای جنس یا نژاد 
خاصی یک کلیشه کلی بسازند و از روی این کلیشه 
کلی درباره آن جنس یا نژاد قضاوت کنند، چندان 
پذیرفتنی نیست. به عنوان یک شاهد بیرونی و کسی 
که دانشجوی دانشگاه شریف نیست اما سال هاست 
با دانشجویان این دانشگاه و جامعه دانشگاهی اش در 
ارتباط است، باید بگویم که تعجبم از این موضوع در 
یکی از مترقی ترین دانشگاه های ایران صدچندان 
می شود. اینکه بعضی وقت ها با دوستان شریفی ام 
در خصوص »هستی« این موضوع بحث کنم وحتی 
بحث به مرحله »چیستی« این موضوع هم نکشد، 
بارها و بارها موجب افســردگی ام شــده. برای من 
باورپذیر نیست که هنوز هم آدم های تحصیل کرده 
با دانش و فّر و هوشی پیدا می شوند که درباره یک نژاد 
یا یک جنس خاص چنین فراتعمیمی سخن بگویند.  
 »دخترا این طورنــد... «.  »عرب هــا آن طورند... «.

 آخر چه گزاره کلی را می تــوان به یک جنس یا نژاد 
خاص نســبت داد؟ موضوع ترســناک این ماجرا 
وقتی است که در بحث هایی از این دست، احساس 
می کنید نژادپرستی ها یا جنســیت زدگی ها نه از 
جنس ته نشین شــده فرهنگ جامعه یا  ناخودآگاه 
جمعی و فردی، بلکه برعکس، کاماًل آگاهانه است 
و از دهان افرادی خارج می شــود که خود را قائل به 
کرامت انسانی،  برابری و دیگر اصول واالی اخالقی 
می دانند. من فکر می کنم از نســلی چنین، انتظار 
می رود کــه تاریخ بحث های ســاده و  اولیه اما مهم 
و اساسی از این دست را پشت ســر گذاشته باشند 
و تفاوت های فاحشــی با نســل قبل از خودشان 

ایجاد کنند. 
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نمایشگاه آفتاب 
از جمله رویداد هایی که هر ساله دانشجویان منتظرش هستند، نمایشگاه بین المللی 
کتاب است. امسال نمایشگاه از چهارشنبه ۱۵تا۲۵  اردیبهشت ماه در مکان شهر آفتاب 
برپا است. برای همین عالوه بر خط یک مترو، 9 خط اتوبوس از میدان رسالت، پایانه 
خاوران، میدان راه آهن، پایانه آزادی، پایانه نعمت آباد، پایانه بیهقی، پایانه جنوب، پایانه 

شاهد و میدان صنعت برای بازدید کنندگان از نمایشگاه کتاب به مجموعه شهر آفتاب و بازگشت اختصاص یافته 
است و ساعت کار آن ها با ساعت فعالیت نمایشگاه کتاب تنظیم شده است. اگر بن خریداری نکرده اید نگران نباشید 
چرا که تا ۲3 اردیبهشت می توانید در سایتbon.tibf.ir ثبت نام کرده و بن کارت مجازی برای شما صادر خواهد شد. 

و باز هم پنجاهمین سالگرد
جشن های پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه همچنان در دانشکده ها پی گرفته 
می شوند. تا به حال دانشکده مهندسی انرژی، مهندسی و علم مواد و شیمی مراسم 
خود را برگزار کرده اند. حال نوبت به دانشــکده مهندسی شیمی و نفت رسیده که 
مراسم را روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشــت برگزار می کند. قرار است در ابتدای کار از 

دانشکده و آزمایشگاه ها بازدید شود و در ادامه برنامه با گردهمایی فارغ التحصیالن از ساعت ۱7تا۱9:30 در 
سالن جابربن حیان پی گرفته می شود. از موضوعات جالبی که در این بخش مطرح می شود و به نظر می آید 

نظرات پیرامون آن زیاد باشد، میزگرد ویژه نحوه تعامل فارغ التحصیالن با دانشکده خواهد بود.
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چهارشــنبه ها در مدرس شــهید مطهری   
از ســاعت ۱۵ در مسجد دانشــگاه برنامه 
انسان نزد فلسفه برپا اســت. در این برنامه 
نگرش مکاتــب مختلف به ماهیت انســان 

بررسی می  شود. 
مناظره بــا موضــوع اقتصاد دانــان دولت   
چگونه می اندیشــند؟ »بررســی و تحلیل 
برنامه ششم توسعه« چند هفته پیش عقب 
افتاد و در نهایت بســیج امروز از ساعت ۱4 
در آمفی تئاتر مرکــزی آن را برگزار می کند. 
مهمانان برنامه دکتر ســعید لیــالز و دکتر 

احسان خاندوزی هستند.
  از امروز یک دوره مســابقات وســطی برای 
دختــران برگزار می شــود. این مســابقات 
در دو ســالن بدمینتــون و چنــد منظــوره 
به طور هم زمــان از ســاعت 30/۱۲ برگزار 
می شود. تیم های شــرکت کننده در قالب 
6 نفر اصلی و 4 ذخیره بــه رقابت خواهند 

پرداخت.
انجمن علمی دانشــکده مهندســی برق   
»رســانا« روز پنجشــنبه، ۱6اردیبهشــت 
بازدید علمــی از کارخانه ســیمان فــراز را 
تدارک دیده اســت. ناهار هــم در طبیعت 
فیروزکوه خورده می شــود. ثبت نام نیز در 

همکف دانشکده انجام می گیرد. 
روز پنجشــنبه، ۱6اردیبهشــت و جمعــه   
۱7اردیبهشت آزمون کارشناسی ارشد در 
دانشــگاه برگزار می شــود. به همین دلیل 
دانشــجویان اجازه ورود به دانشگاه ندارند 
و ورود و خروج کارکنان در صورت داشــتن 
ماشــین از در صنایع و در غیر این صورت از 

در انرژی خواهد بود. 
شورای صنفی دانشــکده ریاضی مسابقه   
گروهی اتللو را امروز از ســاعت ۱6:30 در 
همکف این دانشــکده برگزار می کند. اگر 
نمی دانید اتللو چیســت و خواستید سرچ 
کنید، حواســتان باشــد که تایــپ کنید، 

»بازی اتللو« تا نتیجه مطلوبی بگیرید. 
امروز دفتــر مطالعات فرهنگــی، دو برنامه   
را در تقویــم خــود دارد. اولین آن سلســله 
جلسات داستان خوانی است که از ساعت 
۱۲:۱۵ در دفتر گروه برگزار می شــود. در 
سلسله جلســات بررسی ســینما هم فیلم 
ناگهان بالتازار در روز سه شــنبه از ســاعت 
۱7 ، در کالس دو ساختمان شهید رضایی 

بررسی می شود.

عکس خبری

در پرونده شــماره 689 روزنامــه )HSE( از جمله 
خطراتی کــه دانشــجویان را تهدیــد می کرد، دو 
تیر چراغ برق پیاده رو بین ســاختمان ابن ســینا 
و تاالرها بودنــد. چند روز بیشــتر از انتشــار این 
شــماره روزنامه نگذشــته بود که دیدیم این تیرها 
از ریشه درآورده شــده اند و حتی اطراف حفره به 
وجود آمده، با عالئم هشداردهنده مناسب ایمن 
شده اند. جا دارد از مســئوالن محترم تأسیسات 
به خاطر این ســرعت عمل تشکر شــود. شما هم 
اگر مشــکلی در دانشــگاه دیدیــد، حتمــًا به ما 
بگویید چون گویا مســئوالن دانشــگاه روزنامه را 

می خوانند. 

شروع طوفانی کامپیوتر
هم زمان با برگزاری مســابقات فینال و رده بندی فوتســال، مســابقات والیبال در 
حال برگزاری بودند. در این بازی ها کامپیوتر با پیروزی ۲ ســت مواد را پشــت سر 
گذاشــت. اما این تنها پیروزی کامپیوتر نبود و این تیم توانست از سد شیمی نیز با 
همین نتیجه عبور کند. هوافضا نیز با واگذاری ۲ ست مغلوب عمران شد و بازی را 

واگذار کرد. در بازی میم شیمی نفت با صنایع این میم شیمی بود که دو بر صفر برنده مسابقه شد. مسابقات 
در ساعت های ۱۲ و۱3  در سالن جباری برگزار می شوند و بدون شک تشویق هم دانشکده ای هایتان روحیه 

آن ها را در بازی های دیگر افزایش می دهد. 

هیئت رئیسه در جایگاه نقد
روز چهارشنبه 8 اردیبشهت در دانشکده شیمی جلسه مشترک هیئت رئیسه این 
دانشکده با دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی برای مدت دو ساعت از 
ساعت ۱0 برگزار شد. در این جلسه دانشــجویان انتقاد های خود را بیان کردند. 
می توان گفت پراکندگی مطالب زیاد بود و درمورد مسائلی مانند خراب بودن هود 

یکی از آزمایشگاه ها، به روز کردن سیستم کامپیوتر های سایت دانشکده، نظر سنجی استادان و حتی اهمیت 
دادن و توجه بیشتر استادان به دانشجویان المپیادی نظراتی رد و بدل شد. وب سایت دانشکده نیز قرار است 

به روز شود و اخبار انجمن علمی روی آن قرار گیرد. 

ما نسبت به برخی میکروب ها مقاوم  گزارش
ب حجت االسالم طهماسبی میکــرو ن  چــو  ، یم ه ا شــد

ضعیف شــده  آن را از طریــق واکســن به بدن مــا وارد 
کرده اند. ما نسبت به برخی داروها هم مقاوم شده ایم، 
چون آن ها را مطابق با دستورالعمل الزم و در دوره  کامل 
مصرف نکرده ایم. ما نسبت به برخی مفاهیم هم مقاوم 
شــده ایم! چون از دوران کودکی، بارها عناوین آن ها را 
شنیده ایم و به صورت ســطحی از کنار آن گذشته ایم تا 
اینکه یک احساِس دانستِن مبهم اما به گمانمان کافی 
نسبت به آن ها پیدا کرده ایم؛ ما یک گارد روانی غیرارادی 
در مقابل آن عناوین در خودمان ایجاد کرده ایم که اجازه  
ورود و اثرگذاری هیــچ مطلب جدیدی در آن موضوع را 

نمی دهد! آیا »بعثت« از این عناوین نیست؟

بعثت در کجا و برای چه؟
ویژگی ممتاز انسان، قوه  عقل و ِخَرد اوست که درصورت 
بارور شــدن، تمــام وجــود او را تحت کنتــرل خود در 
می آورد، اما در غیاب فرمانروایی عقل، این شــهوت و 
غضب هســتند که به صورت مهارگســیخته بر وجود او 
و جامعه  بشری حاکم می شــوند.  »دوران جاهلّیت«، 
دورانــی بود که افراد به شــکل مهارگســیخته ای غرق 
در شــهوات بودند و تا نهایت حّدومرزی که قابل تصّور 
اســت در قســاوت و ویرانگری و خون ریزی پیش رفته 
بودند. بعثت برای دگرگون کردن این وضعیت و مقابله 

با این جاهلّیت بود در شــرایطی که ظاهرًا هیچ امیدی 
به اصالح نمی رفت. برای بازگرداندن انسان به حقیقت 
انســانی و کرامت انســانی و نجات دادن او از چنگال 
شهوت و غضب بود. برای بازگرداندن انسان به تعقل و 
خردورزی بود. همچنان که امیرالمؤمنین علیه الّسالم 
روُهم َمنِسیَّ  می فرماید: ِلَیسَتأُدوُهم ِمیثاَق ِفطَرِتِه َو ُیَذکِّ
ِنْعَمِتــِه ... َو ُیثیــروا َلُهم َدفاِئَن الُعقــول۱؛ یعنی پیامبر 
می آید تا انسان ها را به فطرت الهی و سرشت انسانّیت 
برگرداَنــد؛ نعمت های فراموش شــده او را به یاد آن ها 

بیاورد و ِخَردها و عقل های دفن شده را مبعوث کند.

دوران ما، دروان جاهلّیت است یا عقالنّیت؟
ما کسی که علم ندارد را جاهل می شماریم، درحالی که 
جاهل در مقابل عاقل مطرح می شود؛ کسی که عقل بر 
وجود او سیطره ندارد و اسیر خواسته های نفس است 
جاهل است، حتی اگر عالم باشد. جامعه ای که تحت 
فرمان شهوت و غضب است، جامعه ای است جاهلی، 
حتی اگر مهد علم باشــد. در دنیای امروز توجیه همه 
چیز، از روابط گسترده  جنسی و هم جنس بازی گرفته 
تا لگدمال کردن فضائل انســانی را »تمایل بشر« قرار 
داده اند! پیــروی از »میل« و »لذت جویی« بیشــتر را 
ترویج می کننــد و تبــّرج و خودنمایی زنانــه را یکی از 
عمده ترین مظاهر تمّدن خود قرار داده اند، در حالی که 
در قرآن کریم از نشانه های جاهلّیت ُاولی شمرده شده 

ِة ااُلوَلی«۲. َج الَجاِهِلیَّ جَن َتَبرُّ است: »َو الَتَبرَّ
ُبعــد دیگــر جاهلّیــت در دنیــای امروز هم خشــونت 
مهارگسیخته برای رسیدن به منافع است. خشونتی که 
مرگ میلیون ها انسان برایش آسان است. به قول عالمه 
طباطبایی اگر می خواهیم میزان قســاوت و خشونت 
غرب را بررسی کنیم، نباید رفتار افراد آن را مالک قرار 
دهیم، بلکه باید رفتار مجموعه  آن ها به عنوان یک تمدن 
را در مقابل سایر مّلت ها بررسی کنیم، آن وقت می بینیم 
که چه قدر قســاوت و خشــونت دارند. آری این همان 
جاهلّیت است که باز تولید شده است، منتها جاهلّیتی 
مدرن. جاهلّیتی که توانسته است خود را با علم توانمند 

کند و با سالح تبلیغات، حق نمایی کند.

بعثِت دوران ما
اگــر عاَلــم را این گونــه بشناســیم، دیگــر در آن هضم 
نمی شویم، مبهوت آن هم نمی شویم، بلکه »مقابله با غلبه  
شهوت و غضب بر زندگی انسان ها و تالش برای حاکمّیت 
عقالنّیت و فضائل انســانی« را تکلیــف خود می دانیم؛ 
همان که پیامبر برای آن مبعوث گردید. ما رسالت داریم.*

منابع:
۱- نهج البالغه، خطبه  ۱

2- سوره  احزاب، بخشی از آیه  ۳۳
* در این نوشتار از اندیشه های مقام معظم رهبری استفاده 

شده است.

بررسی دوران بعثت پیامبر اکرم اسالم )ص( و حال امروز جهان

واکسینه نشویم
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طرح های بسیج در تابستان
بسیج دانشجویی برای تابستان 9۵ دو برنامه تدارک دیده است. اولی، »طرح والیت« 
است. در طی  این دوره  4۵روزه، شش کتاب فلسفی با محوریت بررسی عقالنی  اصول 
عقاید اسالمی به صورت متمرکز  تدریس می شود. این طرح  در دانشگاه امام حسین و 
از اواخر تیرماه تا اوایل شهریور برگزار می شود.  طرح »اسالم ناب« توسط بسیج دانشگاه 

برنامه ریزی شده و در آن قرار است بر مبنای کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« مباحثات و گفت وگوهایی 
درباره شرایط انقالب اسالمی و وظایف یک دانشجوی انقالبی برگزار شود. این طرح ۱۵ روزه است و در نیمه  اول 
مرداد ماه برگزار خواهد شد.  برای کسب اطالعات بیشتر و  ثبت نام به دفتر بسیج ساختمان ابن سینا مراجعه کنید.

مهمانان فرامرزی
در روزهای دوشــنبه ۱3اردیبهشت تا چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت دانشگاه  میزبان 
تعدادی از دانشــجویان تحصیالت تکمیلی دانشــگاه امپریال کالج لندن، تحت 
عنوان شاخه دانشجویی انجمن بین المللی مهندسین نفت )SPE(، خواهد بود 
که برای اولین بار بازدید میدانــی خود را در ایران انجام خواهد داد. این انجمن از 

معتبرترین انجمن های علمی در بخش صنایع باالدستی نفت در دنیا است و وسیع ترین شبکه از مهندسین 
نفت دنیا را در اختیار دارد. سال جاری شاخه دانشجویی این انجمن در دانشگاه امپریال کالج لندن بازدید 

از مناطق و ارگان های فعال در صنعت نفت در کشور ایران را در برنامه خود قرار داده است. 

شماره 692  سه شنبه 14 اردیبهشت 95بــــــــخش  خـــــــبری

درست اتهام بزنیم 
متهم کــردن کار هــر روزه 
سیاســت مداران و مســئوالن اســت. البته نه 
اینکه این یک وظیفه ذاتی باشــد، اما آنچنان 
به روال ثابت و همیشــگی بدل شــده است که 
نمی توان مسئول یا سیاســت مداری را فرض 
کرد کــه در حال کشــف توطئه و فســاد رقبا و 
افشــای مافیاها و پرونده ها نباشــد. بعضی از 
ایــن اتهامات اما چندان دل چســب نیســت. 
دقیق ترش را بگویم، با سریش هم چسبیدنی 
نیســت. به این دلیل که اصــاًل محل خالف و 
معضل اصلی نیســت. برای نمونه مســئوالن 
توزیع جهاد کشاورزی به دنبال کشف و افشای 
مافیای نوبرانه فروشی شواهد و مدارکی را دال 
بر وجود دســت های پنهان در اختیار رسانه ها 
قرار دادنــد. مســئول محتــرم در مصاحبه با 
خبرنــگار تلویزیون یکســان بــودن قیمت در 
بیــن وانت هــای چغاله فروش را نشــان وجود 
شــبکه توزیع منســجم می دانست و می گفت 
ما موردی را پیدا کرده ایم که فردی ســی وانت 
چغاله فروشی داشــته و در حال فعالیت بوده. 
به عبارت ســاده و فارســی روان یعنی توسعه 
کسب و کار و تجارت و ایجاد شعبه های جدید 
یک جرم محرز و قابل پیگیری اســت. مسئول 
محترم فراموش کرده اســت که اگر اتهامی به 
این شیوه وارد اســت، یکسان بودن قیمت در 
مافیایی متشــکل از سی وانت ســوار نیست. 
مشــکل حقیقی آنجاســت که کل این چرخه 
هیچ تصویری در نظام مالیاتی کشــور ندارد. 
حتــی اگر قصد مــا خروج بــازار از انحصار آن 
هم با تنها ســی وانت پیکان ســفید باشد، بنا 
نیست توسعه کسب و کار یا داشتن سی وانت 
را محکوم و نشان فســاد و تضییع حقوق مردم 
جلوه بدهیم. این کار یعنی اساس کسب و کار 
که توسعه و گرفتن ســهم بیشتر از بازار است، 
از دید مســئوالن کشور جرم اســت، آن چنان 
که شایسته افشــای رسانه ای و همراهی افکار 
عمومــی در برانداختن اســاس آن اســت. به 
خاطر داریــم روزی اتهام یک حزب سیاســی 
منحل شــده تالش بــرای تســخیر مجلس در 
انتخابات آتی عنوان شده بود. البد بقیه احزاب 
تمام تالش خود را برای بیرون آمدن نامزدهای 
رقیــب از صندوق به کار می گیرنــد. این اتهام 
فرعی در حالی بود که آن حــزب متهم به چیز 

دیگری بود.
تالش شبانه روزی مسئوالن و سیاست مداران در 
افشــای مافیاها البته بی دلیل هم نیست. شما 
چه راهی را بهتر و ارزان تر و کاراتر از مافیاسازی 
برای اقنــاع افکار عمومی ای می شناســید که 
تشنه کشف مافیاست. مثاًل همین ستون حرف 
زیادی؛ هر کســی بگوید این که اسم نویسنده 
این ستون همیشــه ثابت اســت یا ستون طنز 
روزنامه مدت ها با عکس آن آقای ریش دار چاپ 
می شود، نشــان از مافیا نیســت، حتمًا حرف 

زیادی زده است. 

ســاعت یــک ظهــر روز شــنبه،  ۱۱اردیبهشــت94، همه چیز در گزارش
ســالن قهرمانی اداره تربیت بدنی، آماده بود تا فینال 
مسابقات فوتســال 9۵ بین تیم های دانشکده مواد و 
هوافضا برگزار شود. بازی با کمی تأخیر، به خاطر بازی 
رده بندی شروع شد. تماشاچیان با  صدای شیپورها و 
سوت و کف فضای مســابقه را گرم می کردند و صدای 
گوشخراش وو      وو زال قبل از شروع مسابقه نوید بخش یک 
بازی گــرم و هیجان انگیز بود. اما ضربــات امتحانات 
میان ترم باعث شده بود که بیشتر استادان توی سالن 
حضور داشته باشند تا دانشجویان، با این حال مسابقه 
با استقبال گرمی مواجه شده بود. تیم های دانشکده 
هوافضا با پیرهن مشکی سبز و دانشکده مواد با لباس 
طوسی مشــکی مقابل هم صف آرایــی کردند و لباس 
نارنجــی داوران بــازی، در زمین مســابقه خود نمایی 

می کرد.

بیست دقیقه اول: موادی که دو گل خورد و 
شماره دهی که زرد شد و گل زد

در بیســت دقیقه اول، بازی شــروعی پــر از درگیری 
داشــت و در ابتــدای بــازی، بازیکن شــماره ۱0 تیم 
هوافضا، مهیــار فضلی، به خاطر خطــای خطرناک، 
کارت زرد گرفت. کارت زردی که منجر به یک کاشــته 
بی ثمر برای بازیکنان تیم مواد بود. در دقیقه ۱0 بازی، 
بازیکــن کارت زرد گرفته تیم هوافضا، اولین گل بازی 
را به ثمر رســاند تا عدد ۱0 برای هوافضایی ها فراتر از 
یک عدد ُرند شــود. حمالت هوافضایی ها با شــلیک 
توپ هایشان، مانند موشک هایی که می سازند، ادامه 
داشت تا پنج دقیقه بعد بازیکن شماره 3 برایشان گل 
دیگری را به ثمر رساند تا هوافضایی ها با دو گل پیشتاز 
باشند. موادی ها که دو گل خورده بودند، جز حمالت 
بی ثمر کــه معمواًل با شــوت هایی بی هدف از پشــت 
محوطه جریمه هوافضایی ها بود، کار دیگری نکردند 

تا اینکه بیست دقیقه اول بازی به پایان رسید.

بیست دقیقه دوم: موادی که دو گل دیگر خورد
چند دقیقه از تایم دوم نگذشته بود که هوافضا یک بار 
دیگر با شوت فضلی به ســمت کنج دروازه موادی ها، 
صدای وو وو زال ی هوافضایی ها مانند موشــک به هوا 
رفت. غلغله ای در ســالن قهرمانی به پا بود. موادی ها 
که خسته شده بودند، با حمالت بی هدف روی دروازه 
هوافضا ، کاری از پیش نبردند. حمالتی که معمواًل قبل 
از محوطه جریمه هوافضایی ها یا دفع یا به شوت هایی 
غیردقیق منتهی می شــد. بازی در بیست دقیقه دوم 
آرام بود و هیچ برخوردی صورت نگرفت. هوافضایی ها 
کمی در این نیمه عقب کشــیده بودند و مشغول دفاع 
بودند و تماشاگران هم از دیدن چند توپ که از راه دور 
به تیر دروازه ها خورد، به وجد آمدند. موادی ها تا اواخر 
این تایم نیز، کاری از پیش نبردند تا اینکه شــماره ۱0 
طالیــی در دقایقی پایانی تایــم دوم با هت تریک خود 
چهارمین گل تیمش را به ثمر رســاند. هوافضایی ها با 
دادن شعارهای»یاال یکی دیگه« و »هوافضای قهرمان« 

تیمشان را تشویق کردند.

بیست دقیقه آخر: یک گل موادی و قهرمانی که 
با موشک به کاخ سفید رفت

بیست دقیقه ســوم، با حمالت هوافضایی ها به دروازه 
موادی ها شروع شــد تا تعداد گل های خود را افزایش 
دهنــد. بازیکن شــماره ۱0، تیم هوافضا بــا چند فرار 
درست، نزدیک بود تا هم دانشکده ای هایش را پنج گله 
کند، اما دفــاع موادی ها مانــع از این اتفاق شــد. در 
اواســط این تایم هوافضایی ها که خسته شده بودند، 
روی به ضدحملــه آوردند و دفاع کردند. ســر و صدای 
تماشاگران زیاد بود و تقریبًا مشخص بود که چه کسی 
قهرمان این دور از مسابقات است. استادان هوافضا، 
دانشــجویان هوافضا را تهییج می کردنــد تا بازیکنان 

هم دانشکده ای شــان را تشــویق کننــد. در حالی که 
فقط 6 دقیقه از بازی مانده بود در اثر یک غافل گیری، 
امیرحســین احمدی توانست یک گل بســیار زیبا به 
ثمر برســاند و یک گل را برای موادی هــا جبران کند. 
در 6 دقیقه پایانی، طوسی ســبزی ها مواد تالش های 
زیادی کردند تا گل هــای خورده را جبــران کنند، اما 
موفق نشــدند و ســوت پایان داور بازی، قهرمانی را به 
کاخ سفید دانشگاه صنعتی شــریف یعنی ساختمان 
هوافضای شــریف داد. بعد از سوت پایان دانشجویان 
هوافضایی و همچنین بازیکنان سیاه پوش دانشکده 
هوافضا، داخل زمین حلقه شادی زدند و موادی ها را در 

حال و هوای دوم شدن خود تنها گذاشتند..

اعطای جوایز
بعد از پایان بازی، مانند شــروع آن، مسئوالن برگزاری 
عجله داشتند و می خواستند سریع جوایز داده بشود. 
برای همین مدال ها سریع در سینی هایی آورده شد و 
به بازیکنان مدال ها را دادند. ابتدا به تیم ســوم، یعنی 
دانشکده مهندسی شیمی و نفت، مدال برنز سپس به 
تیم دوم، دانشکده مواد مدال نقره و در آخر به تیم اول 
یعنی دانشــکده هوافضا، مدال طالیی دادند که رنگ 
زردی مصنوعی داشــت. به هر بازیکن یک مدال داده 
شد و مســئولیت مدال دادن به هر یک از تیم ها را یکی 
از اســتادان به عهــده گرفت. بازیکنان بعــد از گرفتن 
مدال هایشــان زمین را به مقصد دانشــگاه یا خوابگاه 
ترک کردند تا دوباره درگیر زندگی روزمره دانشــجویی 
شوند، کاری که تماشاچیان و استادان نیز انجام دادند.
جا دارد در پایان این گزارش ضمن عرض خسته نباشید 
به اداره تربیت بدنی دانشــگاه که باالخره مســابقات 
بین دانشــکده ای را هرچند فشــرده برگزار کردند، از 
دانشجویان دعوت کنیم تا با حضورشان در مسابقات 
والیبال و بسکتبال، فضای مســابقات را گرم کنند و از 

تماشای مسابقات لذت ببرند.

گزارشی از مسابقه فینال مسابقات فوتسال دانشجویی، دانشگاه شریف

و حاال توی دروازه...

حرف زیادی

مرتضی یاری
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در بین روزهای تقویم روزهایی وجود  علمی
دارند که به مناسبتی به یک کشف یا ابوذر تمسکی

رخداد علمی مربوط هستند. برای مثال روز ۱4 مارس از 
آنجا که در زبان انگلیسی به شکل 3/۱4 نوشته می شود 
و سه رقم نخست عدد پی را دارد، به روز عدد پی نام گذاری 
شده است. شیمی دان ها نیز ساعت 6:0۲ صبح یا عصر 
۲3 اکتبر هر سال را به افتخار عدد مول جشن می گیرند. 
نام گــذاری ۲3 اکتبر )مــاه دهم میــالدی( از روی عدد 
آووگادرو که ۱0 به توان ۲3 دارد اقتباس شــده است و با 
هدف ترویج علم شــیمی در بین عالقه مندان به شیمی 
نام گــذاری شــده اســت. ۲۲ و ۲۵ آوریــل یــا 3 و 6 
اردیبهشت ماه نیز در زمره این روزها هستند که به ترتیب 
روز جهانی زمیــن و روز دی ان ای نام گذاری شــده اند. 

مطلب اصلی صفحه علمی این شماره به این مناسبت 
به معرفی این دو روز اختصاص دادیم.

روز زمین
روز زمین، رویدادی ساالنه برای جلب توجه 
عمومی نســبت به محیط زندگی انســان  و 
آلودگی هــا و خطرهای متوجه آن اســت. 
ایده اولیه این روز را ِگیلورد نلسون، سناتور 
دموکرات آمریکایی، بعد از مشــاهده اثرات 

مخرب آلودگــی نفتی عظیــم در ۱969 در 
سانتا باربارا ارائه داد و نخســتین روز زمین در 

۱970 جشن گرفته شد. طی سال ها روز زمین 
گســترش یافت و در ســال ۱990 جهانی شــد و 

۲00میلیون نفر در ۱4۱ کشور در آن مشارکت کردند. 
در روز زمین ســال ۲000، ۵هزار گروه محیط زیســتی 
در ۱84 کشــور کمپینی با تمرکز روی موضوع گرمایش 
جهانی و انرژی های پاک برگزار کردند. در ســال ۲0۱0 
به مناسبت چهلمین ســالگرد این روز، سایت اینترنتی 
روز زمیــن بــه آدرس earthday.org کمپیــن کاشــت 
۱میلیارد درخــت را آغاز کرد که تا ســال ۲0۱۲ محقق 
گردید. درمورد تأثیراتی که روز زمین داشــته است باید 
گفت اگرچه روز زمین به جریانی اصلی تبدیل شده، اما 
پژوهش ها نشان می دهد محافظان محیط زیست جایگاه 
متزلزلی دارند. برای مثال طبق نظرسنجی اخیر مؤسسه 
گالوپ، 4۲درصد آمریکایی ها معتقدند خطرهای ناشی 
از تغییرات آب و هوایی اغراق آمیز است و کمتر از ۵0درصد 
به حفاظت از محیط زیست در برابر تولید انرژی اولویت 

می دهند. هرچند روز زمین همچنان اهمیت دارد، چراکه 
ارزش های انسانی، تهدیدهای متوجه زمین و راه های 
محافظت از محیط زیســت را به مردم یادآوری می کند. 
هرساله فعاالن محیط زیست ایده ها و فعالیت های جدید 
و متنوعی را برای محافظت و احیای زمین به کار می برند. 
برای مثال طبق پژوهشی، 30درصد مشارکت کنندگان 
به مناســبت روز زمین درخت می کارنــد، ۲3درصد به 
تمیز کردن یک پارک محلی کمک می کنند و 47درصد 
با بازیافت در این روز مشــارکت می کننــد. از ایده هایی 

روز زمیــن قابــل اجرا که به مناســبت 

بر هرچیزی ارتقای هستند، مقدم 
دانــش عمومی درباره مســائل زیســت محیطی مهم و 
آگاه ســازی افراد بیشــتر برای اقداماتی که الزم اســت 
صورت گیرد، است. مرحله بعد تعهد هر فرد به مشارکت در 
این روز با کارهایی نظیر کاشت درخت، پاک کردن محیط 
از زباله ها و صرفه جویی در مصرف انرژی با خاموش کردن 

چراغ ها در اوقات غیرضروری است. 

روز دی ان ای
روز ملی دی ان ای که در تاریــخ ۲۵ آوریل قرار دارد، روز 
گرامیداشت انتشــار مقاله ای اســت که در آن ساختار 

مارپیچ دوگانه دی ان ای توضیح داده شــد. این مقاله را 
جیمز واتسون، فرانســیس کریک و موریس ویلکینس 
در روز ۲۵آوریل۱9۵3 در نشــریه نیچر منتشر کردند. 
این کشــف نتیجه  کار پژوهشــی آنان بــه تنهایی نبود، 
بلکه حاصل هم  اندیشــی و کنار هم چیــدن یافته های 
پژوهشگران دیگری بود که به باور برخی از دانشمندان، 
نقش آنان در روشن شدن ساختمان سه بعدی دی ان ای، 
از نویسندگان مقاله پررنگ تر بود. فردریك مایشر، پزشك 
سوئیسی اسید نوکلئیك را کشف کرد و نشان داد که این 
ماده در هســته  همه  ســلول ها وجود دارد. فوبوس لون 
پزشك و شیمیدان روسی ساختمان شیمیایی اسیدهای 
نوکلئیــك را معرفی کــرد. اروین چارگاف، شــیمیدان 
استرالیایی مقدار بازهای آلی را در دی ان ای جانداران 
گوناگون ســنجید. لینوس پاولینگ، شــیمیدان 
بزرگ آمریکایی روی ســاختمان پروتئین ها کار 
می کرد. روزالیند فرانکلین، شیمی فیزیکدان 
انگلیسی از بلور دی ان ای عکس پراش پرتوی 
ایکس تهیه کرد. با این حــال اگرچه در آن 
زمــان اجزای تشــکیل دهنده دی ان ای تا 
حد زیادی روشن بود، اما سؤال این بود که 
این اجزا چگونه در کنار هم قرار گرفته اند که 
می توانند چنین حجم عظیمی از اطالعات 
را ذخیره کننــد. اجزای تشــکیل دهنده به 
قدری ســاده بودنــد که محققــان را متعجب 
می کرد و از خود می پرسیدند که از این سادگی، 
چطور این همه پیچیدگی حاصل می شود؟ سؤالی 

که ۲۵آوریل۱9۵3 به آن پاسخ داده شد.
ضمن آنکه ســال ها بعد، در ۲۵آوریل۲003، مصادف 
با سالروز کشــف دی ان ای اعالم گردید که پروژه ژنوم 
انسان با تقریب خوبی تکمیل شده است. این روز برای 
اولیــن بار در آمریکا در ســال ۲003 با اعالم مشــترک 
مجلس سنا و نمایندگان جشن گرفته شد. هرچند این 
روز برای همان ســال و نه به عنوان مناســبتی سالیانه 
اعالم شــده بود، اما از سال ۲003 به بعد مؤسسه ملی 
پژوهشــی ژنوم انســان هرساله به بزرگداشــت این روز 
پرداخــت تا اینکه چندیــن گــروه آن را روزی جهانی و 
بین المللی اعالم کنند. سایت رسمی مؤسسه پژوهشی 
ژنوم انسانی به آدرس genome.gov اطالعات زیادی 
را دربــاره ژنتیک و ژنومیک برای مخاطبین با ســطوح 

مختلف تدارک دیده است.     

نام گذاری برگه های تقویم به افتخار دانشمندان

مناسبت های علمی

شماره 692  سه شنبه 14 اردیبهشت 95

 چرا پرندگان 
آوازهای تکراری می خوانند؟ 

شــما می توانید یک روز کامل بهار یا تابستانی 
خود را با موسیقی پرندگان پر کنید، تنها کافی 
اســت پنجره  را باز کنید و بــه چهچهه پرنده ها 
گــوش دهیــد. اما اگــر یــک  ســاعت بروید و 
بازگردید، باز همــان آهنگ بارها و بارها برایتان 
تکرار خواهد شد. به گفته ِگیل بال، مدیر بخش 
آموزش مرکز رپتور در دانشــگاه مینه سوتا، این 
خوانندگان پرنده که اکثرًا از جنس نر هستند، 
با آواز خود از قلمرو خــود محافظت می کنند و 
سعی در جذب جفت دارند. در قسمت مربوط 
به محافظت می گویند: »این منطقه من است 
و این را به هرکس دیگــر و خصوصًا مردان دیگر 
اعالم مــی دارم که در فضای تحت حفاظت من 
قــرار دارید«. حیوانــات دیگر قلمرو خــود را با 
ادرار کردن یا با پراکندن عطر و بوی خود در محل 
مشخص می کنند و حتی انسان ها نیز مناطق 
را با حصار و نــرده عالمت گذاری می کنند، اما 
پرندگان روش دیگــری را اتخاذ کرده اند، آن ها 
آواز می خواننــد و این کار را بارهــا و بارها تکرار 
می کنند. اگر هم آواز پرنده ها جفتی را به سوی 
آن ها جذب کند، مرد قدرت بیشتری می یابد. 
به گفته بال تقریبا ۱0هزار گونه پرنده در جهان 
وجود دارد و هر گونه ای متفاوت است. اما باید 
اذعان کرد این جنس مؤنث است که جفت خود 
را انتخــاب می کند و نه برعکــس. آواز پرندگان 
مذکر خطاب به جنس مؤنث بیان می کند: »اگر 
در حال رد شدن هستید به من گوش دهید، زیرا 
آواز زیبایی دارم. من یک مرد سالم هستم، باید 

بایستید و به من توجه کنید«.
این مراســم جفت گیــری برای هــر دو جنس 
پرهزینه اســت، چرا که با صــرف انرژی همراه 
است. از آنجایی که جنس مذکر آواز می خواند، 
نمی تواند دنبال غذا برود و همچنین صدایش 
او را بیشتر در معرض شکارچیان قرار می دهد. 
پرنده جنس مؤنث نیز باید انرژی زیادی صرف 
تخم گــذاری و محافظــت از جوجه هــا بکند، 
برای همین می خواهد مطمئن باشــد تا جفت 
مناسبی را برای خود انتخاب کند، پیش از آنکه 
به اصطالح همه تخم مرغ هایــش را درون یک 

سبد بگذارد.
وقتی جوجه ها سر از تخم درمی آورند، صدای 
تکرارشــونده دیگری شنیده می شــود. وقتی 
جوجه ها گرسنه باشــند، اغلب والدین خود را 
برای غذا صــدا می کنند. به گفتــه بال اگر این 
صداها آزاردهنده هستند، به خاطر معنای پیام 
آن هاست، همانند زنگ هشداردهنده کمربند 
که برای جلب توجه طراحی شــده اســت. این 

صدا نیز برای جلب توجه سریع است.
جالب توجه اســت درســت همان طور که افراد 
هم زبان در هر شهر لهجه های مختلفی دارند، 
گونه های یکســان پرندگان نیز کــه در نواحی 
مختلف زندگی می کنند در آوازهایشان تفاوت 

دارند.

انرژی خورشید در پهنه اقیانوس 
بیش از 70درصد سطح سیاره ما را آب ها پوشانده اند و دانشمندان درصدد کشف 
راهی برای اســتفاده از این فضای وسیع برای تولید انرژی تجدیدپذیر هستند. تا 
االن صفحه های خورشــیدی روی ســطح دریاچه ها و مخازن آب دیده شده اند و 
اکنون پژوهشــگران در اتریش نمونه ای از یک قایق حامل سلول های خورشیدی 

یا سوالرسل ها را تولید کرده اند که قادر است امواج متالطم اقیانوس ها را تحمل کند. در نمونه پژوهشگران 
دانشگاه وین پلت فرم ۱00 متری روی یک سیستم شناور جدید به نام هلیوفلوت قرار می گیرد که سلول های 

خورشیدی را قادر می سازد تا با تالطم امواج غلت بخورند و به تولید برق ادامه دهند.

رزومه شکست ها
همه ما در شغل و تحصیل شکست می خوریم، اما معمواًل آن ها را مسکوت می گذاریم. 
اخیرًا یوهانس هاشوفر، استاد روان شناسی دانشــگاه پرینستون، اقدام به انتشار 
رزومه ای از شکســت های خود در توییتر کرده اســت که شــامل مدارج تحصیلی 
راه نیافته، بودجه های پژوهشی به دســت نیاورده و رد مقاالت در نشریه های علمی 

اســت. او در توضیح این اقدام آورده اســت: »اغلب کارهایی که برای آن ها ســعی می کنم با شکست مواجه 
می شوند، اما این شکســت ها برخالف موفقیت ها که مورد توجه قرار می گیرند، دیده نمی شوند. من متوجه 
شده ام گاهی برای دیگران این تصور ایجاد می شود که بسیاری از کارها به آسانی برای من به سرانجام می رسند«. 

علمــــــــــــــــــــــــــی نسبت طالیی
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رونمایی از ترجمه شاهنامه به زبان فنالندی
دانشگاه تهران: این شاهنامه که با همکاری سفارت فنالند در ایران به چاپ رسیده، 
با حضور پروفســور »ژاکوهامین آنتیال«، استاد دانشگاه هلسینکی فنالند و مترجم 
شاهنامه رونمایی شد. پروفسور »آنتیال«، در این مراسم گفت: » شاهنامه فقط برای ایران 
نیست، بلکه برای ادبیات همه دنیاست. داستان های فردوسی قدیمی و از قبل وجود 

داشته اند و باید بگویم که شاهنامه هنوز هم اثر مهمی محسوب می شود. ترجمه شاهنامه پیچیده بود. در ترجمه این 
اثر تالش کردم تا از زبان خودم برای انتقال مفاهیم استفاده کنم و این ترجمه به نثر صورت گرفته است. من در این 
کار، باید فرهنگ هزار سال پیش ایران را به فرهنگ امروز فنالندی منتقل می کردم و این کار فوق العاده سختی بود«.

حضور هیئت دانشگاهی فرانسه
دانشــگاه شیراز: نشست مشــترك مسئوالن پنج دانشگاه شــهر تولوز فرانسه با 
جمعی از استادان برگزار شد. قائم مقام رئیس دانشگاه گفت: »ما در دو دهه گذشته 
با دانشگاه های فرانسوی روابط بسیار خوبی داشته ایم و از اینکه دوباره این فرصت 
ایجاد شده است، خوشحالیم. وی به بیان گوشه ای از توانمندی ها و ظرفیت های 

این دانشگاه بین المللی پرداخت و اظهار امیدواری کرد که این نشست زمینه انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاه 
شیراز با دانشگاه های تولوز برای تبادل استاد و دانشجو، گذراندن دوره های کوتاه مدت و... را  فراهم نماید. 

جذب دانشجویان خارجی و تدریس همه دروس به زبان انگلیسی در دستور کار دانشگاه شیراز قرار دارد.

ماساچوست، کمبریج: دانشگاه  کمی آن سوتر
ام آی تــی در این ترم چهار رشــته مترجم: حسین رجبی

اصلــی و هفــت رشــته فرعــی جدیــد به رشــته های 
دانشــگاهی اش افــزود. بــا شــروع تــرم پاییــز آینده 

دانشجویان خواهند توانســت از میان رشته های 
مدیریــت، تحلیــل کســب و کار، مالی یــا اقتصاد 
ریاضی یکی را انتخاب کنند. همچنین دانشجویان 
می توانند رشــته های علوم کامپیوتــر، طراحی، 
کارآفرینی و نوآوری، آمار و علم داده ها، مدیریت، 
تحلیل کســب و کار و مالی را به عنوان رشته فرعی 

برگزینند.
دنیس فریمن، مدیر آموزش کارشناسی این اتفاق 
را تاریخی می داند چرا که تاکنون این مقدار رشته 
در یک سال به این صورت معرفی نشده بودند. وی 
ایجاد هر یک از این رشته ها را در پاسخ به نیازهایی 
دانســت که اعضای هیئت علمی شناسایی کرده 
بودند. به عنوان مثال بســیاری از دانشــجویان به 
کارآفرینی عالقه مندند و استادان معتقد بودند که 
دانشجویان باید مطالب واقعی و عینی را بیاموزند. 
اگر رشــته فرعی وجود نداشته باشد، دانشجویان 
معمــواًل دروس نمونــه ای را در حــوزه کاری مورد 
عالقــه خــود می گذراننــد. ایــن دروس نمونه به 
عقیده  فریمن کاماًل قابل قبول اســت اما به گفته 
وی »ارزش یک رشــته فرعی به مدرک آن است«. 
فریمــن از جی ای ال)برنامــه رهبری مهندســی 
ام آی تی( به عنوان برنامه ای اختیاری یاد می کند 
که دانشــجویان می توانند با گذراندن آن، آموزش 
کارآفرینی ببینند. اما فریمن آن را کافی نمی داند.
رشته فرعی علوم کامپیوتر در پاسخ به تعداد بسیار 

زیاد دانشــجویانی ایجاد شــد که در کالس های رشته 
مهندســی برق و علوم کامپیوتر شــرکت می کنند. به 
نظر فریمن، »وقتی یک ســوم دانشجویان کارشناسی 
در این رشته هســتند، اتفاق جالبی در حال رخ دادن 
اســت«. به عقیده فریمن، فرق اســت میان یادگیری 
علوم کامپیوتر چــون می خواهید آن را بــه کار ببرید و 

یادگیری آن چون می خواهید علــوم کامپیوتر را ارتقا 
دهید. اگر شما از آن دسته افرادی باشید که عالقه مند 
به پیشرفت کامپیوترها یا توسعه شبکه ها هستید، رشته 
علوم کامپیوتر گزینه مناسب شماست. اما برای کسانی 

که عالقه مند به افزایش مهارت های برنامه نویســی یا 
توسعه تفکر الگوریتمی هستند که اهمیت روزافزون در 
همه جا پیدا می کند و می خواهند آن را در جاهای دیگر 

به کار گیرند، رشته فرعی برای شما مناسب تر است.
عواملــی مانند منابع و مقررات بیرون دانشــگاه، مانع 
از ایجاد رشــته های اصلی و فرعی بیشــتر می شــود. 

دانشکده ها نیازمند رئیس، کادر اداری، دفاتر آموزش 
کارشناسی و ارشد هستند. حداقل تعداد دانشجویان 
هــم باید متقاضی باشــند که راه اندازی رشــته جدید 
منطقی باشــد. ما نمی خواهیم دانشجویان را محدود 
کنیــم امــا از طرفــی نمی خواهیم دانشــگاهی 
بوروکراتیک داشــته باشــیم که در آن هر اســتاد، 
رئیس یک دانشــکده اســت. در آن صــورت هزار 
دانشکده خواهیم داشــت! به همین دلیل بود که 
ادغام مهندســی اقیانوس در مهندسی مکانیک، 
از تداوم آن به عنوان رشــته جداگانــه، منطقی تر 
بــود. همچنین ایجــاد رشــته هایی کــه اعضای 
هیئت علمــی آن در دانشــکده های مختلف قرار 
دارند، مشکل است. مثاًل اکثر دانشکده ها دارای 
عضــو هیئت علمــی در زمینه روباتیک هســتند. 
این دانشــکده ها لزومًا خوشــحال نخواهند شــد 
که دانشــکده جداگانه ای به نام روباتیک تأسیس 
شــود چرا که بخشــی از منابــع و اســتادان آن ها 
گرفته خواهد شد. مشکل دیگر، تطابق رشته ها با 
استانداردهای سازمان های دولتی است. برخی 
دانشــجویان عالقه مندند رشته تحصیلی شان در 
این ســازمان ها هم معتبر باشــد و ایــن کار »تهیه 
اعتبار الزم برای راضی کردن همه دانشــجویان را 

مشکل می کند«.
فریمــن بر اهمیت کشــف و گذرانــدن واحدهای 
مختلف تأکید می کنــد. اما ضمنًا بــه این مطلب 
اشاره دارد که اســتادان مهارت هایی را شناسایی 
کرده اند که برای نشان دادن قابلیت های مورد نیاز 
در یک رشته خاص باید کسب کرد: »خوشبختانه 
طراحــان این رشــته ها با تفکــر ایــن کار را انجام 
داده اند و برای قراردادن دروسی که شاید شما به آن ها 
عالقه مند نباشــید، دلیل قانع کننده ای داشته اند«. 
فریمن می گوید در حال بررسی رشته های کوچک برای 
بهبود و ارتقای آن ها هستند: »کاری که معمواًل انجام 
می دهیم این اســت که با خود می گوییم، آیا آینده ای 

برای این رشته هست؟«

معرفی هفت رشته فرعی جدید در یک ترم

کمیک برگزیده
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 آن قدر در می زنم 
تا در به رویم وا کنی 

بــه هر صــورت هــر تجربه 
جدید بنا بــه مقتضیات آن 
خوبی هــا و بدی هایــی به 
همراه دارد، تجربه شخصی 
من از کارآموزی در دانشگاه 

دلفت هلند نیز از این قضیه مستثنی نبود.
بی شك آنچه بیشتر از باقی امور ذهنم را مشغول 
فهم ســاز و کار و پیشــبرد اهداف در دانشگاه 
مذکــور کرده بــود، همــان چیزی بــود که در 
دانشگاه خود جایش را بسیار خالی می دیدم. 
توجــه اســتادان به دانشــجویان نه بــه عنوان 
رئیس، بلکه دوستی قابل اعتماد برای رجوع، 
پرسش و حتی اســترس زدایی، نقطه مرجعی 
برای مقایســه کیفیت ارتباط استاد-دانشــجو 

برایم قرار گرفت.
به طور مثال، مالقات های از پیش تعیین شده 
اعضای علمی گروه و دانشــجویان، عیب یابی 
و ارائــه پیشــرفت پروژه هــا و در نهایــت صرف 
صبحانه در کنار یکدیگر، نه تنها به صورتی کاماًل 
هوشــمندانه، زیبا و عاری از هــر گونه توهین و 
غرض ورزی، امکان رشــد را برای دانشــجویان 
فراهم آورده بود، بلکه جوی شــاد و صمیمانه را 

نیز رقم زده بود.
نقطه مقابل این داســتان در دانشگاه خودمان 
به وفور قابل مشــاهده اســت. اینکه استادان، 
 عطش دانش را فقط در دانشــجویان دکتری و 
بعضًا ارشد متصور بوده و مالقات با دانشجویان 
کارشناســی را نه به وضــوح اما تلویحــًا اتالف 
وقت می دانند، نشان بر رویه غلطی است که به 
اصطالح »دنبال بازی« استاد و دانشجو نامیده 
شده است. تمامیت این امر که شخص بنده برای 
چند ثانیه مالقات با اســتاد بایســتی به تکرار- 
بســیاری از اســتادان در ُبرد خود هیچ زمانی را 
برای مالقات با دانشجویان در نظر نگرفته اند- به 
دفتر ایشان رجوع کنم و اگر خوش شانس باشم، 
در راهروی دانشکده دوان دوان به دنبال استاد 
ســؤاالت و ابهامات خود را بیان کنم و در نهایت 
شاید جوابی درست یا مبهم دریافت کنم، نشان 
از تعامل ضعیف اســتاد و دانشجو است. شاید 
اگر به جای معطل شــدن های ساعتی در پشت 
در اتاق استادان با لبخندی گشاده و وقتی معین 
برای رفع و رجوع کاستی ها روبه رو می گشتیم، 
مسیر روشــن تر و قدمی راسخ تر در تهذیب علم 
می داشــتیم. هر چند خالی از لطف نیست که 
در همین جا تشــکری کرده باشیم از استادانی 
که به درك کاملی از ذات جست وجوگر دانشجو 
رسیده اند و در سیراب کردن آن هیچ گاه اهمال 

نکرده اند.
بی شك تصحیح الگوی رفتاری و تعامل استادان 
و دانشــجویان نه تنها توســعه علمی و آموزشی 
را در بر خواهد داشــت، بلکــه اطمینان جامعه 
دانشجویی به سندیت و مقام استاد را نیز تحکم 

خواهد بخشید.

روی خط خارج

علیرضا خلج زاده



در مصاحبه چه چیزهایی بپرسیم؟
در هنگام مصاحبه نکاتی کلی که باید در ســؤاالت رعایت شــود شــامل این موارد 
هستند: ۱- مصاحبه را با پرسش آسان شروع کنید؛ ۲- به مصاحبه شونده فرصت 
دهید که آرامش یافته و به خود مسلط شود؛ 3- پرسش های نخستین می تواند کلی 
و پاسخ های آن طوالنی باشد؛ 4- استفاده از فرصت برای گردآوری اطالعات اساسی 

که نتوانستید در جای دیگری به دست آورید؛ ۵- سعی کنید مصاحبه را با یک پرسش مثبت و آینده نگرانه تمام 
کنید؛ 6- پرسش های شما باید همیشه روشن و مربوط به موضوع باشد؛ 7- در طرح پرسش ها از زبان مناسب 
استفاده کنید و سن، میزان تحصیالت و سابقه و شهرت مصاحبه شونده را هنگام تنظیم پرسش ها لحاظ کنید.

مصاحبه با تاریخ
اوریانا فاالچی   متولد ۲9ژوئن۱9۲9 در فلورانس ایتالیا بود. او روزنامه نگار، نویسنده و 
مصاحبه گر سیاسی برجسته ای بود که در دوران جنگ جهانی دوم به عنوان یک چریک 
ضدفاشیســم فعالیت می کرد. آنچه بیش ار هر چیز به شــهرتش کمک کرده است، 
مجموعه مصاحبه های مفصل و مشهور او با رهبران سرشناسی همچون محمدرضا 

پهلوی، یاسر عرفات، ذوالفقار علی بوتو، امام خمینی، ایندیرا گاندی، گلدا مایر، ملک حسین، معمر قذافی، جرج 
حبش و هنری کیسینجر است. این مصاحبه ها در کتاب وی به نام »مصاحبه با تاریخ« موجود است که پیشنهاد 
این هفته ما به شماست. همچنین کتاب »نامه به کودکی که هرگز زاده نشد« هم از آثار معروف و خواندنی اوست. 
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چند روز دیگر یعنی ۶ می، تولد زیگموند فروید روانشناس معروف است. فروید از آن دست افرادی است که به اندازه طرفدارانش و حتی بیشتر  گفت وگو
مخالف دارد. این مخالفت برای ما از این جهت که با جهانبینی مان در تناقض است وجهی جدی تر به خود گرفته است و البته علمای ما پاسخ ها مترجم: سحر بختیاری

مستدلی برای دیدگاه فروید دارند که در جای خود ذکر خواهد شد اما بهر حال این مصاحبه ای است که جرج سیلوستر ویرک، نویسنده آلمانی با فروید در خانه 
او در اتریش انجام داده است. خود ویرک درباره فروید گفته است: »اهمیت او برای روان شناسی مانند گالیله است برای ستاره شناسی«.

تصور مرگ بهتان چه حسی می دهد؟
من در برابر نظم جهانی طغیان نمی کنم. در هر حال، 
بیش از هفتاد ســال زندگی کرده ام. به قدر کافی برای 
خوردن داشته ام. از چیزهای زیادی، رفاقت همسرم، 
فرزندانــم، غروب ها لــذت برده ام. رشــد گیاهان را در 
بهار تماشــا کرده ام. اینجا و آنجا در زمان های مختلف 
فشار دستی دوســتانه متعلق به من بوده. یک بار یا دو 
بار انســانی را مالقات کرده ام که تقریبًا مرا درک کرده 
است. چه چیز بیشتری می توانم بخواهم؟ به نظرم این 
لطف خداست که انسان هرچه پیرتر می شود، زندگی 
برایش بیشتر خسته کننده  و غیرقابل تحمل می شود. 

این مرگ را راحت تر می کند.
درباره پس از مرگ چه نظری دارید؟

شهرت بعد از مرگ اســت که بیشتر سراغ افراد می آید 
و رک بگویم، آن چه پــس از مرگ می آید، به من مربوط 
نیست. هیچ آرزویی برای درخشش پس از مرگ ندارم. 

این فروتنی من هم یک ارزش اخالقی نیست.
این کــه نام شــما زنده خواهــد مانــد، برایتان 

معنایی ندارد؟
از هیــچ نظری خیر، حتی اگر زنــده بماند، که به هیچ 
عنــوان قطعی نیســت. خیلی بیشــتر به سرنوشــت 
فرزندانم عالقه مندم و امیدوارم که زندگی آن ها خیلی 
ســخت نباشــد. من نمی توانم زندگی آن ها را چندان 
ساده تر کنم. جنگ عماًل ثروت نسبی من را از بین برد، 
پس اندازهای یک عمر را. با این حال خوشبختانه سن 
و سال بار بیش از حد سنگینی نیست. می توانم ادامه 

بدهم و پیش بروم! کارم هنوز به من لذت می دهد.
)مــا در راه کوچکی در باغ شــیبدار خانه بــاال و پایین 
می رفتیم. فروید به مالیمت بوته  شــکوفه داده ای را با 

دست های حساسش نوازش کرد و گفت:( 
من بسیار بیشتر به این شکوفه عالقه مندم تا هر چیزی 

که ممکن است پس از مرگم برایم اتفاق بیفتد.
بنابراین، شما عمیقًا فرد بدبینی هستید.

نیســتم. فقط بــه هیچ اندیشــه  فیلســوفانه ای اجازه 
نمی دهم لذت من از چیزهای ساده  زندگی را تبدیل به 

چیزی مسخره بکند.
آیا شما مخالف تالش های همکارتان اشتیناخ 
بــرای طوالنی کــردن چرخــه  وجــود انســان 

هستید؟
اشــتیناخ تالشــی برای طوالنی کردن زندگــی انجام 
نمی دهد. او تنها با سن زیاد می جنگد. با ناخنک زدن 
در ذخیره  نیرو در بدن های خودمان، او به بافت ها کمک 
می کند تا در برابــر بیماری مقاومت کننــد. او زندگی 
را قابل زندگی تر می کند. بــه آن ارزش زندگی کردن را 
نمی دهد. هیچ دلیلی وجود ندارد برای آنکه ما آرزوی 
زندگی طوالنی تر را داشته باشیم. اما همه جور دلیلی 
وجــود دارد برای آنکه چرا ما بایســتی آرزوی زندگی با 

کمترین میزان ممکن عدم راحتی را داشــته باشــیم. 
من به شــکل قابل قبولی شــادم، چون برای نبود درد 
ممنونــم، و بــرای لذت های کوچــک زندگــی، برای 

فرزندانم و برای گل هایم.
برنارد شــاو ادعا می کند که سال های ما بسیار 
کم عــدد هســتند. او فکر می کند که انســان 
توانایی این را دارد که چرخه  زندگی نوع انسان 
را بــا وارد کردن قــدرت اراده اش بــرای بازی با 
نیروهای تکامل طوالنــی کند. او فکر می کند، 
نوع انســان می تواند طول عمر ریش سفیدان 

را دو مرتبه به دست بیاورد.
این امکان پذیر اســت که خود مرگ ممکن اســت یک 
ضرورت بیولوژیک نباشــد. شــاید ما می میریم چون 
می خواهیــم که بمیریم. همان طور که نفرت و عشــق 
برای یک فرد در سینه  ما به صورت هم زمان وجود دارد، 
همان طور هم تمامی زندگی بــا آرزوی ابقای خودش 
آمیخته ا ســت، آرزویی دو رویه بــرای نابودی خودش. 
درســت مثل یک کش پالســتیکی کشیده شــده که 
تمایل به بازگشت به حالت اصلی خودش را دارد، همان 
طور همه  زندگان، آگاهانه یــا ناخودآگاهانه، در طلب 
به دســت آوردن دوباره  اینرســی مطلق و کامل وجود 
غیرارگانیک هســتند. آرزوی مــرگ و آرزوی زندگی در 
درون مــا، در کنار هم وجود دارند. مرگ همراه عشــق 
اســت. با هم این دو بــه دنیا حکم می راننــد. در آغاز، 

روانکاوی تصور می نمود عشــق واجد اهمیتی بســیار 
است. امروز ما می دانیم که مرگ به همان اندازه اهمیت 
دارد. از منظــر بیولوژیک، هر موجود زنده، بی توجه به 
آنکه زندگی با چه شــدتی درون او مشــتعل است، در 
اشتیاق توقف تبی است که زندگی نام دارد، در اشتیاق 
آغوش ابــدی. این آرزو ممکن اســت بــه صورت های 
ضمنی مختلفی مخفی بشــود. با ایــن وجود، هدف 

نهایی زندگی نابودی خودش است.
این فلســفه  خود نابودگری اســت! این کاماًل 
خودکشــی را توجیه می کند. اصاًل به صورتی 
منطقی بایســتی نهایتًا به خودکشــی جهانی 
ختم شــود. نوع انسان خودکشــی را انتخاب 
نمی کند. در هر وجود نرمالــی، آرزوی زندگی 
به قدر کافی قدرتمند اســت تــا در برابر آرزوی 
مرگ موازنه گــر عمل کند. ولــو اینکه در انتها 
آرزوی مرگ خودش را قدرتمندتر ثابت می کند. 
ما می توانیم ایــن نظریه را در خیال بپروریم که 
مرگ با خواســت خود ما به ســمت ما می آید. 
این امکان پذیر اســت که مــا می توانیم مرگ را 
مغلــوب کنیم، مگر بــه خاطر هم پیمــان او در 

سینه هامان.
فرویــد با لبخندی اضافه کــرد: »از این نظر، ما ممکن 
اســت بــه دالیلــی توجیه پذیــر بگوییم که مــرگ تنها 

خودکشی در جامه ای مبدل است«.

جاودانگی چند روز پیش به ســمت دفتــر روزنامه روان 
بودیم که دیدیم چندتا از صندلی های تاالرها 
جلــوی در چیــده شــده. نزدیک که شــدیم 
یک دفعه یکی از صندلی ها گفــت: »اومد!« 
و همه شــان هجــوم آوردنــد به این ســمت. 
ما وحشــت کردیم و پا گذاشــتیم بــه فرار که 
صندلی ها از پشت سر صدایمان کردند و گفتند 
فقط برای گفت وگــو آمده انــد و می خواهند 
صدایشــان را به گوش مســئوالن برســانند. 
این طور شــد که ما نماینــده آن هــا را به دفتر 
راهنمایی کرده و با هم به گفت وگو نشستیم:

چه اتفاقــی افتاده کــه همه جمع شــده اید 
اینجا؟

همه کجا بوده؟ فقط ما صندلی ها هستیم. میزها 
هم می خواستند بیایند ولی خب همه شان را میخ 
کرده اید به زمین. این شد که وقتی ما از جلویشان 
رد شدیم پرسیدند: »به کجا چنین شتابان؟« ما 
هم گفتیم داریم می رویم روزنامه برای اعتراض. 
می خواهید شــما هــم بیایید. گفتنــد: »همه 
آرزوییم اما چه کنیم که بسته پایمان...« و خالصه 
قرار شــد ما اعتراضات آن ها را هم به گوش شما 

برسانیم.
خب به چه چیزی اعتراض دارید؟

بــه آن پرونده ارگونومی شــما. آقا این رســمش 
اســت؟ بعد از عمــری که برایتان یــار و غمخوار 
بودیم، جای تقلب بودیم، بالش بودیم، یا تبلت را 
پشت ما قایم می کردید یواشکی سر کالس بازی 
می کردید، این طوری باید جواب خوبی هایمان 

را بدهید؟
ما که به شما کاری نداشــتیم. برایتان خوب 
می شــود کــه. بهتــان می رســند، نونــوار 

می شوید.
بله، ولی خوب بود اگر از رفتارهای خود دانشجوها 
هم می گفتید. مثاًل یک مسعودنامی بود، آقا از سال 
اول گزارش روزهایش را روی تن ما می نوشت. مثاًل 
روی این دوســتمان در تاالر نوشته: »همین االن 
کالس معادالت، چرا من هیچی نمی فهمم؟« یا 
روی یک دوست دیگر در ابن سینا نوشته: »جزوه 
از آرمیتا« یک قلب هم کنارش. نفهمیدیم باالخره 

به این آرمیتا رسید یا نه؟
ما حتمًا حرف های شما را منعکس می کنیم.

صبر کنید این دوستمان هم از الف صفر آمده... 
آقا بیا داخل.

الف صفر؟ )یــک دستشــویی از در آمد تو!( 
مگر با دستشویی هم می شود مصاحبه کرد؟

می بینید که ما اینجا در خدمتتان هستیم.
بله فقط کاش عطــری، ادکلنــی چیزی هم 

می زدید به خودتان.
اتفاقــًا این کار را نکردیم تــا از نزدیک با حقیقت 
قضیه روبه رو شــوید که اگر به مــا توجه نکنید، 

دودش توی چشم خودتان می رود.
شما به چی اعتراض دارید؟

بدرفتاری ها. در را با لگد باز می کنند.
خب درک کنید. اضطرار است دیگر.

نــه، حتــی در مواقــع غیراضطــراری هــم این 
خشونت ها دیده شده. ما روحیه لطیفی داریم.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو
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کم آبی احتمــااًل بزرگ ترین بحــران چند دهه 
آینــده ایــران باشــد. معضلــی که هر ســال 
نزدیک تابســتان در تبلیغات عنوان می شــود 
و درمــوردش هشــتگ زده می شــود، امــا باز 
هم فراموش می شــود. حــاال بیش از یک صد 
هنرمند ایرانی در نمایشــگاه گروهی »طالی 
آبــی« روایت خود را از این عنصر حیات بخش 

ولی رو به زوال به تماشا گذاشتند.
در مقدمه معرفی این نمایشــگاه آمده است: 
»امــروز در آغــاز دورانی تازه، مردمــان ایران، 
این کشــور کهن ســال بــا بهارانــی زودرس و 
زمستان های کم برف، درمی یابند که سرنوشت 
آن هــا بیــش از آنکــه در 
ســیاه«  »طــالی  گــرو 
باشــد با »طــالی آبی« 
گــره خورده اســت. ما با 
و  هنرمندان  فراخواندن 
با کمک دست های  هنرآفرینشان می خواهیم 
ســهمی در به  تصویرکشیدن این تراژدی بزرگ 
ملی داشــته باشــیم«. در این نمایشــگاه آثار 
ایــن هنرمندان در قالب نقاشــی، مجســمه، 
ویدئــو  آرت، چیدمــان و پرفورمنس به تماشــا 
گذاشته شده است. ویژگی مهم این نمایشگاه 
حضور پر تعداد نقاشــان جوان اســت، ضمن 
آنکه هنرمندان پیش کسوتی همچون محسن 
وزیری مقدم، آیدین آغداشلو، مارتین ورتمان و 

علی فرامرزی نیز در آن حضور دارند.
نمایشگاه گروهی طالی آبی در گالری اعتماد 
به نشــانی نیاوران، میدان یاسر، خیابان یاسر، 
خیابان خیابــان صادقی قمی، خیابان بوکان، 

دوراهی سمت راست، پالک 4  برپاست.

طالی آبی

در میان گروه های موســیقی جدید سال های 
اخیر با ســبک های جز و بلوز و تلفیقی، گروه 
بمرانی یکی از موفق ترین هاست و حاال در روز 
۱9 اردیبهشــت کنســرت برگزار می کند. اگر 
دلتــان یک کنســرت متفــاوت و از طرفی یک 
اجــرای خوشــحال و خســتگی درکن پیش از 
شــروع امتحانات می خواهد، به تماشای این 

کنسرت بروید.
بمرانــی ابتدا با خوانندگــی و نوازندگی بهزاد 
عمرانــی کار خــود را در ســال 87 آغــاز کرد. 
بهــزاد عمرانی )خواننده و گیتار( که بمرانی را 
به عنوان نام مســتعار خود انتخاب کرده بود، 

پس از اجرای چند برنامه 
فــردی در ســال 89 بــا 
مانی مزکی )ساز دهنی 
و ترومبــون( و جهانیــار 
قربانی )گیتار الکتریک( 

آشــنا شــد. گروه 3 نفــره بمرانی از ســال 89 
اجراهای پژوهشــی و کافه ای خود را آغاز کرد 
و در ادامــه آرش عمرانی )کیبــورد(، کیارش 
عمرانی )گیتار باس( و آبتین یغماییان )درامز( 

اضافه شدند و گروه بمرانی را تشکیل دادند.
بمرانی پس از آن موسیقی تئاترهای بسیاری را 
اجــرا کرد و برای تعدادی از کارهای تلویزیونی 
نیز آهنگ ســاخت. این گروه آلبوم غیررسمی 
جوراب های لخت خود را در ســال 90 منتشر 
کــرد و در ســال 93 اولین آلبوم رســمی اش، 
مخرج مشترک را روانه بازار کرد. موسیقی اول 
رادیو بومرنگ نیز بخشــی از آهنگ خورشید را 
دزدیدم این گروه اســت. بلیت این کنسرت را 

می توانید از ایران کنسرت بخرید.

بمرانی

اگر دوست دارید یک مستند اجتماعی 
جذاب ببینید دردینگومارو از ســینمای 
هنر و تجربه را از دســت ندهید. فیلمی 
ســاخته کامــران حیــدری کارگــردان 
40ســاله که این روزها فیلم من نگهدار 

جمالی وسترن می سازم از او نیز روی پرده است. 
دردینگومــارو داســتان حمید ســعید، نوازنده ای 
ساکن بندر عباس را روایت می کند. رویای او، اجرای 
یک کنسرت موسیقی به سبک آفریقایی در فضای 
بــاز، همراه با نوازنده هــای آفریقایی تبار هرمزگان 
اســت. کامران حیدری درباره دردینگومارو با بیان 
اینکه یکی از مهم ترین ژانرهای مورد عالقه اش در 
سینما فیلم های جاده ای هستند، فیلم هایی که پر 

از موسیقی، اتفاق، هیجان و ریتم سریع 
باشند، می گوید: »من هم دردینگومارو 
سعی کردم از کلیشه های همیشگی این 
نوع سینما تبعیت کنم اما نه در سینمای 
داســتانی بلکه در ســینمای مستند آن 
هــم از نوع جــاده ای«. او توضیح می دهد که یکی 
از دالیلی که می خواســته اســت در فیلم مســتند 
ایــن تجربه را انجام بدهد، به خاطر این بوده که به 
این ســؤال جواب داده باشــد که آیا می توان فیلم 
مستندی ســاخت که به مانند سینمای داستانی، 
قصه گو باشد و بتواند مخاطب را به سینما بکشاند 
یــا نه. جوابی کــه با تعــداد مخاطب های فیلمش 

جواب آن را خواهد گرفت.

دینگومارو

انتظار یک ســاله به پایان رســید و باالخــره از هفته 
گذشته یکشــنبه های هیجان انگیز طرفداران گات 
در دنیا شــروع شد. البته برای ما ایرانی ها تا دوستان 
آن طرف آبی ویدئوی آن قسمت را روی سرورها آپلود 
کنند و دوستان این طرف آبی برایش زیرنویس بزنند، 
می شــود دوشــنبه های هیجان انگیز.  فصل چهارم 
گیم آو ترونز که مخففش می شــود گات و فارسی اش 
می شود بازی تاج و تخت، سال گذشته با کشته شدن 

جــان اســنو، یکــی از ده ها شــخصیت 
اصلی داســتان تمام شــد. بــا اینکه جان 
اسنو نزدیک بیســت ضربه خنجر خورد و 
علی القاعــده نباید به عنوان یک انســان 
زنــده مانــده باشــد، خیلی ها مــرگ او را 

باور نکردند و یک ســال تمام را بــا گمانه  زنی درمورد 
چطور زنده شــدن جان اســنو گذراندند. خالصه که 
امیدواریم آقای جی آر آر  مارتین دوشنبه های خفن و 
پرکشته ای را برایتان تدارک دیده باشد. برای آن دسته 
از خوانندگانی هم که سر از این پیشنهاد در نیاوردند، 
بایــد بگوییم بازی تاج و تخت ســریالی اســت که در 
سال های گذشته چهار فصل از آن پخش شده و حاال 
فصل پنجم آن شروع شده است. داستان همان طور 
کــه از نامش برمی آیــد درباره بازی قدرت 
بر سر گرفتن تاج و تخت پادشاهی است. 
بــازی قدرتــی به غایت واقعــی در دنیایی 
خیالی با آدم های خیالی و البته موجودات 

غیرآدم خیالی.

بازی تاج و تخت

ماجرای نمایش نامه صالحان برمی گردد  به دوره پیش از انقالب روســیه در سال پیشنهاد
۱90۵. گروهی از حزب سوسیالیست انقالبی روسیه قصد 
دارنــد پســرعموی تــزار را که به نظرشــان یکــی از عوامل 
اســتبداد اســت، هنگامی که با کالســکه اش دارد به تئاتر 
می رود، ترور کنند. اما فردی که مأمور به این کار است، چند 
لحظــه پیش از انداختــن بمب به درون کالســکه منصرف 
می شــود چون متوجه می شود به جز پســرعموی تزار،  دو 
کودک نیز در کالسکه هستند. همین موضوع شروع سلسله 
بحث هــای اخالقی میان اعضای گروه اســت. اینکه آن ها 
برای رسیدن به هدفشــان که برقرای عدالت است و معلوم 
هم نیست چقدر امکان رسیدن به آن باشد، آیا مجاز هستند 
بی گناهــان، آن هــم کــودکان بی گنــاه را بکشــند یــا نه. 
نمایش نامه تشکیل شده است از دیالوگ های این مبارزان 
کــه در آنجایی که قرار اســت از شــعارهای انقالبی فاصله 
بگیرند و وارد عمل شوند و دست به کشتن یک انسان دیگر 
بزنند، دچار شک در شــیوه مبارزه خود می شوند، هرچند 

هیچ هراسی از مرگ خود ندارند. 
صالحان نوشــته آلبر کامو، نویســنده فرانســوی اســت و 
خشــایار دیهیمــی آن را به فارســی برگردانده اســت. این 
نمایش نامه بــا نام اصلــی Les justes پیش تر بــا عناوین 
راســتان و عادل ها منتشر شده بود. اما دیهیمی در توضیح 
انتخــاب عنوان صالحــان می گوید که کامــو تصریح کرده 
است که عنوان نمایش نامه اش را از یک روایت عبری گرفته 
اســت. طبق این روایت در هر نسل 36 نفر متولد می شوند 
که بار رنج جهان را به دوش می کشند تا جهان را از پلیدی ها 

مصــون و محفوظ بدارنــد و جان خود را هــم در این راه فدا 
می کنند. در ایران کلیمیان اینان را »صلحا« یا »صالحان« 

می خوانند.

بخش هایی از کتاب
استپان: بچه ها! همه حرفتون همه اش همینه. یعنی هیچ 
نمی فهمید به خاطــر اینکه یانک اون دو تا بچه رو نکشــت، 
میلیون ها بچــه روس باید تــوی همین چند ســال آینده از 
گرســنگی بمیرن. هیچ وقــت بچه هایی رو که از گرســنگی 
می میرن دیدیــن؟ من دیده ام و مردن با بمب در مقایســه با 

مرگ تدریجی از گرسنگی، عین خوشبختیه]...[.
دورا: یانک حاضره کنیاز رو بکشــه، چون مرگ اون می تونه 
ما رو به روزی برســونه که دیگه هیچ بچه ای از گرسنگی توی 
روسیه نمی میره ]...[ ولی مرگ اون دو تا بچه هیچ جوری جلو 
مردن بقیه بچه ها رو نمی گیره. حتی خراب کردن هم حساب 

و کتابی داره، حد و حدودی داره که باید مراعاتش کرد. 
استپان: ]...[ اگه مرگ دو تا بچه می تونه جلو شما رو بگیره، 
دلیلش اینه که شما مطمئن نیستید که حق با شماست. شما 

به انقالب ایمان ندارید.
کالیایف: ]...[ از حرف هات بوی یه اســتبداد تازه به دماغم 
می خوره کــه اگه بر فــرض روزی روزگاری بر پا بشــه، از من 
یه آدمکش می ســازه. از منی که می خواســتم صالح باشم و 

عدالت رو برپا کنم.
اســتپان: چه اهمیتی داره که تو صالح نباشی، برپا کننده 
عدالــت نباشــی، ولــی عدالت اجرا بشــه، حتی به دســت 

آدمکش ها؟ من و تو کسی نیستیم. 

نگاهی به نمایش نامه صالحان

دعوای همیشگی هدف و وسیله
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صفحـــــــه آخـــــــــر

توضیــح روزنامــه: مطلــب زیر 
یکی از بازخوردهای مطلب بخش یک وجب روغن 
چند شــماره قبل با عنوان »در 24ساعت آنجلینا 
جولی شــوید« اســت که به دســت ما رســیده و به 
رسم امانت تقدیم می شــود. اما به طور کل، الزم به 
توضیح است که در طنز بعضًا از بزرگنمایی و افعال 
معکوس استفاده می شــود. لذا نمی توان لزومًا آن 

را حکمی کلی و قطعی دانست.
 در جهت تکمیل مطالب گذشته، و اینکه به هرحال هر 
آنجال جولی ای نیاز به یک برد پیت دارد و نه دِر پیت، در 
این شماره به ترنسفورمیشن دوســتان به جناب آقای 
پیت می پردازیم. در ابتدا، الزم است که تا سر حد مرگ، 
کار کنید. چون اگر پول نداشته باشید، هیچ کس شما 
را آدم حســاب نمی کند و خوب نیســت که آدم حساب 
نشــوید. چون برای برد پیت شــدن ابتدا باید آدم بود. 
همچنین آنچه که در ادامــه می خواهیم به آن بپردازیم 
به هرحــال خرج دارد. پــس از اینکه توانســتید مقدار 
قابل توجهی پول درآورید، باید به باشــگاه بروید. هی 
دمبل بزنید، تا یک چیزی شــبیه آرنولد شــوید. چون 
به هرحال می گوینــد هر که مغزش کوچک تر اســت، 
جثه اش باید بزرگ تر باشــد. پس تا آنجــا که می توانید 
هیکلتــان را بــزرگ کنیــد تا ســایر کاســتی هایتان به 

چشم نیایند. ســپس از یک خانم باسلیقه، عکس یک 
هنرپیشــه را گرفته و متناســب با همان برویــد و لباس 
بخرید. خواهش می کنیم در این بخش دقت فرمایید و 
سلیقه شخصی تان را دخالت ندهید. فراموش نکنید، 
شما بدســلیقه هســتید. پس خواهش می کنم عکس 
یک هنرپیشــه کره ای یا هندی را نبریــد. مرحله بعد، 
زندگی اجتماعی شما را تغییر خواهد داد. در جمع ها، 
حتمًا با همــه از قبل هماهنــگ کنید که هــر ُدّری که 
افشاندید را مورد تأیید قراردهند. حال مهم نیست این 
ُدر اصل باشد یا تقلبی، فقط مورد تأیید واقع شدن مهم  
است. به هرحال شــما یک مرد هستید و اگر در جمعی 
حرفتان مــورد تأیید قرار نگیــرد، دیگر مــرد نخواهید 
 بود. ایــن نکتــه خیلــی اهمیــت دارد، مــرد بودنتان 

در خطر است.
خودتان را به هــر دری بزنید و یک ماشــین بخرید. زیر 
۲06 که اصاًل. مرِد بدون ماشــین مثل زنبوِر بی عســل 
می ماند، یا کارآیی ندارد، یا اگر هم داشته باشد، خیلی 
کم اســت. پس اگر می خواهید کارایی داشته باشید، 
خودتان که اهمیت ندارید، ماشــینتان اهمیت دارد. 
پس به خوبی از پس همان نکته اول که در ابتدای متن 
به آن پرداختیــم، یعنی تمکن مالی، برآییــد تا بتوانید 

خودتان را در جامعه  انسانی معرفی کنید.

نتیجه گیری
مطالب نوشــته شــده در این بخــش و بخــش قبلی، 
هر دو نگاه های ســنتی و ابزارگونه به هر دو جنســیت 
اســت. نگاه هایــی که اولیــن مــالک هر فــرد، فرای 
جنسیت، یعنی انســان بودن او را به کلی نادیده گرفته 
و تمام موجودیت وی را به داشــته های او پیوند می زند. 
داشته هایی که ممکن اســت آن هارا مورد تمسخر قرار 
دهیم. اما متأســفانه می توانیم به راحتی درمورد آن ها 
)هرچند به شــوخی( نوشــته و در ضمیــر ناخودآگاه 
خود آن هــا را مالک واقعــی بدانیم. حیف اســت که با 
وجود تمام تالش هایی که دانشــجوهای این دانشگاه 
در جهــت ارتقای شــخصیت علمــی و اجتماعی خود 
انجام می دهنــد، باز هــم در انتها تمام ایــن تالش ها 
نادیده گرفته شــود و صرفــًا نگاه مادی و جنســیتی به 
آن ها شود، نگاهی که تالش های سالیانه فرد در ایجاد 
آن ها بیهــوده خواهد بــود و هیچ تغییــری در آن روی 
نخواهد داد و در انتها، زندگی چندین ساله  ما در »آنچه 
که هســتیم« و »آنچه که می خواهیم باشــیم« تأثیری 
نخواهد داشت و هنگامی که در آخر سال های تحصیل 
خود این دانشــگاه را تــرک می کنیم، فقــط کوله باری 
باشیم از فرمول ها و محاســبات، بدون هیچ گونه درک 

اجتماعی نسبت به اطراف خود!

8129...936: لطفاً شما رســانه باشید و به اینایی که 
توی سالن مطالعه با هم صحبت می کنن بگید که اگه 
حضور افراد ساکت اذیتشون می کنه، تذکر بدن تا برن 

بیرون اذیت نشن طفلکیا.
   اگــر در نظــر بگیریم کــه آدما با 
سکوتشــون هم حرف می زنن پس در واقع همه 

در حال حرف زدن هستن و کسی نباید اذیت بشه.

4134...912: ما بخواییــم از 10بهتون 11 بدیم چی 
می شه؟

   11 رو بفرســتی اشــتراک یک ترمه 
پیامک عاشــقانه رو می گیری و در پایان ترم هم 
در قرعه کشــی تندر وانت که عکسشو گذاشتیم 

شرکت داده می شی.
4071...938: سالم. تشکر.

   اصغر فرهادیسم دامن همه رو گرفته. 
تشکر پایان باز دیگه ندیده بودیم واال.

7209...936: آقا آخرشــم ما نفهمیدیم جان اســنو 
زنده می شه یا نه؟ بی زحمت یه پیگیری بکنین.

   جان اســنو نمرده اما به شدت زخمی 
شده و در یک قسمت از فصل ششم سریال خواهد 

مرد.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

29

30

27
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چگونه در ۲۴ ساعت برد پیت شویم؟
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آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

ریحانه ابوطالبی

کار از محکم کاری عیب 
نمی کند. همان طور که 

می بینید، این تابلو درست 
شد. بدجوری هم درست شد. 

به یک پیچ بسنده نکرده اند 
و کاری عمری کرده اند. به 

گمانم خال جوش های اضافی 
برای مقاومت در برابر زلزله 
و بسته شدن دهان سردبیر 

روزنامه زده شده است.

سربازی ته بازی 
ســربازی بــه طــور کلــی 
عنصــری مهــم و غیرقابل 
حذف در زندگی آقایان به 
شمار می رود. همه جا هم 
از آن هــا پرســیده خواهد 
شــد که ســربازی رفته اند یــا خیــر، از محل 
اســتخدام گرفته تا خواســتگاری و خروج از 

کشور و حتی شب اول قبر. 
اصــواًل هر چیــزی که اجبــاری باشــد، آدم و 
به خصوص جنس پســر، می خواهد به نحوی 
از زیــرش در برود. حــاال اگر آزاد بــود، همه 
به صــورت خودجــوش کچــل کــرده و برای 
ثبت نــام ســربازی صــف می بســتند. در این 
سیاهه به بررسی معایب سربازی می پردازیم:

اتــالف وقــت: معافیــت از ســربازی بــرای 
بســیاری از جوانــان موهبتی بزرگ به شــمار 
می رود، چنان که گویا در آن بیست سال قبلی 
زندگی شان چه گلی به سر خود زده اند که در 

این دو سال نمی توانند بزنند. 
کچالــت: یکی از بزرگ ترین معایب ســربازی 
کچلی اســت. پســری که تا دیروز برای خرید 
پفــک نمکــی از ســر کوچــه، تافت نــزده از 
خانــه بیــرون نمی رفــت، حاال مجبور اســت 
که دم اســبی ملیحش را از ته بتراشــد و کاله 

سربازی بر سر بگذارد.
را  نفــس  آدم  از  انصافــًا  موبایــل ممنــوع: 
بگیرنــد ولــی موبایــل را نــه، بــدون موبایل 
انســان موجودی اســت بی یار و دیــار. البته 
انســان همواره موجــودی یار و دیار دوســت 
بــوده اســت بــه همیــن ســبب معمــواًل در 
خوابگاه ســربازی در دیواری، سوراخ موشی 
موبایل هایشــان را جاســازی می کننــد. بــه 
 هــر حــال صحبت یــار و دیــار شــوخی بردار 

نیست.
مــن و هم صحبتی اهل ریا دورم باد: گذشــته 
از همــه ســختی ها، کنــار آمــدن بــا بقیــه 
سربازهاســت که از نخاله گرفتــه تا بروبچ پایه 

وجود دارند.
بــرای معافیــت از ســربازی راه هــای زیادی 
 هست، زیاده خوری، کم خوری، کفالت و... .

خودمعاف ســازی آن قــدر رایج شــده که آن 
بنــدگان خدایی که واقعــًا باید معاف شــوند 
نیز مشــکوک بــه نظــر می آیند. دیگــر از کور 
مادرزاد هم باید تســت بینایی سنجی گرفت. 
از آدم های ناقالی امروز بعید نیست که بیست 
سال خود را به کوری زده باشند که آن دو سال 

را بپیچانند. 
اما ســربازی هم سراســر عیب نیست، فواید 
زیــادی نیز دارد. مثــاًل بدن در برابر ســاس و 
انــگل و کپک مقاوم می شــود، یک جورهایی 
در حکــم واکســن اســت. از طرفــی بدن هم 
سفت می شود، تا کی لم دادن بر مبل و تلگرام 
بازی، کمی هم ســحرخیزی و نظم برای بدن 

ضرر ندارد. 
خالصه هر چه که هست برای پسرهاست، ما 

که دختریم : دی.

یاسمن رضایی

این شــماره از روزنامه را تقدیــم می کنیم به فوتبــال جوانمردانــه و بدون حاشــیه. تقدیم می کنیم به فوتســال 
جوانمردانه و بدون حاشــیه. تقدیم می کنیم به هوا و فضــا و مواد. تقدیم می کنیم به گل اول و دوم و ســوم. تقدیم 
می کنیم به هت تریک و مهیار فضلــی. تقدیم می کنیم به بالتکلیفی. تقدیم می کنیم به همه لیســت های جهان 
و تقدیم می کنیم به مجلس دهم. تقدیم می کنیم به استیضاح و استفســار. تقدیم می کنیم به اکاذیب و نشرش. 
تتمه این شــماره هم  تقدیم می کنیم به  گرمی و گرما و به تابســتان زودرس و کولــر گازی اش.  تتمه تتمه اش هم 

تقدیم به مردی که پریروز خودش را از پل میرداماد حلق آویز کرد، چرا و چگونه و کم و کیفش؟ الله اعلم.

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