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چگونه در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب گم، کالفه و خسته نشویم

شهر آفتاب سوزان
سرمقاله

شــیوه مواجهه با واقعیت، در 
آرمان های هر تمدن و کشورها 
و اقــوام متعهد بــه آن مندرج 
اســت. یونانیــان قدیــم این 

مواجهه را با شناخت طبیعت  ...

نقشه جامع علمی، دانشگاه و ...

در عصر بهاری روز دوشنبه دفتر هیئت الزهرا میزبان خانم مریم کاتبی 
صفحه  3 و جمعی از دختران دانشگاه برای شنیدن خاطرات  ...  

بعضی وقت ها هم آدم خودش را وسط یک چاه هزار متری پیدا 
صفحه  7 می کند که دست ها می سایی ...  

بیاییم رنج هایمان را در آغوش بگیریمروایت زنانه جنگ

صفحه  6 

صفحات 4 و5

صفحه  2 

معاون اداری و مالی دانشگاه از اقدامات HSE دانشگاه می گوید 

خطر بی خطر

 نظر دادن شما درباره روزنامه هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
دانشگاه، حق مسلم شما و فرصت 
استثنایی ما برای بهتر شدن است. 

به پرونده »شهر آفتاب سوزان« در این 
شماره، مثل شماره قبل امتیاز دهید.

چند توصیه برای جوانان 
اهل مطالعه

یک. یکــی از مؤلفه های مهم 
»مهارت های مطالعه« این است 
که »هر کتابی را نباید خواند!«؛ 
مشــابه اینکه هر غذایی را نباید 
خورد. برخی از نویســنده ها با 
هدف هایی ماننــد تولید ثروت، 
ارتقای شــغلی، کســب شــهرت و... ، بدون محتوای 
شایسته، کتاب ســازی می کنند، برخی از نویسنده ها 
سلیس و رسا نمی نویسند، برخی دارای دانش الزم برای 
نوشتن نیستند، برخی با تعصب کور کتاب می نویسند 
و... . بنابراین قبل از اینکه کتابی را برای مطالعه دســت 
بگیریم، نویسنده آن را بشناسیم، با کسانی که پیش تر 
آن را مطالعــه کرده اند مشــورت کنیــم، خالصه ها و 

نقدهایی که بر کتاب نوشته شده است را ببینیم.
دو. بین دو دســته کتاب تفکیک قائل شــویم: الف( 
کتاب هایی که برای ارتقا در رشــته تخصصی ما مورد 
نیاز اســت و ب( کتاب هایی که بــرای ارتقای زندگی 
فردی و اجتماعی ما مــورد نیاز اســت. نیازهایی که 
توسط کتاب های دسته ب رفع می شود، لزوماً توسط 
کتاب های دسته الف رفع نمی شود. در مطالعه، حتماً 
بین این دو دســته کتاب تعادل ایجاد کنیم و فقط به 
کتاب های الف توجه نکنیم. ما انســان ها برای زندگی 
ســالم، موفق و بانشــاط، باید دانش زیادی در حیطه 
تغذیه، ورزش، اقتصــاد، مهارت هــای زندگی، امور 

سیاسی و... داشته باشیم.
سه. بین داده و اطالعــات از یک سو و دانش و بصیرت 
از ســوی دیگر تفاوت قائل باشــیم. داده و اطالعات، 
بی تردید ســودمند هســتند، ولی دانش و بصیرت 
درجه ای از تحول وجودی را در انســان ایجاد می کند 
که معموالً داده و اطالعات نمی تواند. در انتخاب کتاب، 
باید نویســندگانی را کــه در داده و اطالعات متوقف 
نمی شوند و خواننده را به سوی دانش و بصیرت هدایت 
می کنند، شــناخت و قدر کتاب های آنان را دانست؛ 
به خصوص در روزگاری که کتاب ســازی امری است 
رایج و تشــخیص کتاب  خوب از بد برای افراد عجول، 

پرمشغله و کم تمرکز کاری است دشوار.
چهار. در اخذ نظر از کتاب ها، همواره در جست وجوی 
نظر مخالف و منتقد آن نظر باشیم؛ زیرا عمق مطلب را 
بهتر دریافت می کنیم و درخصوص محتوای ذهنی مان 

خودآگاه تر می شویم.
پنج. به تفــاوت بین متن های مقدماتی، دســت اول 
)Original( و دانش نامه ای آگاه باشــیم و هر کدام 
را در جای خود اســتفاده کنیــم. متن های مقدماتی 
به زبان ســاده، چارچوب و ارکان بحــث را در اختیار 
خواننده می گذارد. اما نویسنده در تألیف متون دست 
اول، با به کارگیری زبان فّنــی، معموالً بدون مالحظه 
خواننده تازه کار، اصل حرف خود را که معموالً نوآورانه 
و مرزشکن است ارائه می کند. خواننده تازه کار نمی تواند 
به راحتی با متن دست اول دست وپنجه نرم کند و باید 
از متون مقدماتی شــروع کند. متون دانش نامه ای هم 
معموالً در موضوعی معین، دیــد کالن و مراجع مهم 
را در اختیار خواننده قــرار می دهد. یک مطالعه کننده 
باهــوش، در ابتــدای کار، مصادیق ســه نــوع متن 
پیش گفتــه را در حیطه مورد عالقه خود، شناســایی 

می کند و بعد اقدام به مطالعه.
شش. مطالعه رمان را جدی بگیریم؛ دست کم دو رمان 
خوب در ســال مطالعه کنیم. رمان خوب می تواند به 
اندازه »سفر« و شاید بیشتر از آن، حال آدمی را دگرگون 
کند. زیرا رمان می تواند بــا در اختیار نهادن یک تجربه 
انسانی متفاوت، ذهن ما را از درگیری های جاری جدا 
کند. مطالعه یک رمان خوب، شبیه تجربه یک زندگی 
متفاوت است و می تواند بصیرت هایی را برای خواننده 

آن به بار آورد.
هفت. اگر در کنــار برنامه مطالعــه، از برنامه ورزش و 
جنبش فیزیکی غفلت کنیم، زندگِی کم تحرِک مدرِن 
امروزی که گریبان همه ما را گرفته، بیشتر مالل انگیز 
عضو هیات علمی گروه فلسفه علم خواهد شد.  

دکتر مصطفی تقوی
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ثبت نام در حوزه دانشگاه
دانشگاه فرصت تحصیل در رشته های مختلف را به شکل دو رشته ای یا دوره فرعی در 
اختیار دانشجویانش قرار داده است. اما این موارد تنها انتخاب دانشجویان شریفی 
نیستند. راه های دیگری نیز وجود دارد که مسیر زندگی مان را در آن ها قرار دهیم. 
از جمله آن ها تحصیل در حوزه دانشــگاه اســت که برای دوره ششم از متقاضیان 

خواسته است برای ثبت نام از امروز تا جمعه 24 اردیهشت، اقدام کنند. دوره اصلی حوزه دانشگاه سه ساله 
است و کالس های آن از صبح پنجشنبه شروع و تا پیش از غروب همین روز ادامه دارند. برای ثبت نام می توانید 

به سایت hd.sharif.ir مراجعه کنید. 

هفته پر فیلم در سینما شریف
انجمن اسالمی مستقل روز یکشنبه 19 اردیبهشت فیلم رسوایی دو، جدیدترین ساخته 
مسعود ده نمکی، را در سالن جابر بن حیان نمایش می دهد. بلیت این فیلم  5000تومان 
است که در همکف ساختمان ابن سینا به فروش می رسد. عالوه بر آن، انجمن اسالمی 
نیز فیلم اژدها وارد می شود را در همین روز از ساعت 16:30  با حضور کارگردان فیلم، 

مانی حقیقی، در آمفی تئاتر مرکز نمایش می دهد. همچنین به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه، 
پردیس بین الملل فیلم ســیانور را نمایش می دهد. فیلم روز دوشنبه از ســاعت  13:30 در سالن جابربن حیان 
اکران می شود. در این برنامه بهروز شعیبی کارگردان فیلم، بابک حمیدیان و بهنوش طباطبایی نیز حضور دارند. 

فستیوال موسیقی جان می گیرد
پارسال بود که فستیوال موسیقی شریف چند روز قبل از برگزاری لغو شد، اما با تشکیل 
جلساتی تصمیم به برگزاری آن و قرارگیری فستیوال در تقویم ساالنه دانشگاه گرفته 
شد. االن هم کانون موســیقی از تمام دانشجویان و گروه هایی که دستی بر نواختن 
ساز دارند خواسته برای شرکت در این فستیوال نمونه اجرای خود را حداکثر تا تاریخ 

چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت برای کانون موسیقی ارسال کنند. تاریخ برگزاری فستیوال هفته اول خرداد است که 
در سه روز و در سبک های سنتی، کالسیک و پاپ برگزار می شود. برای اطالعات بیشتر به دفتر کانون در همکف 
ساختمان شهید رضایی سری بزنید یا از طریق ایمیل festivalmusic95@gmail.com با کانون در ارتباط باشید. 

ورود ممنوع؟ 
هفته گذشته مسئله ای برخی دانشجویان خوابگاهی را نگران کرد. کارت خوابگاه 
دانشــجویانی که پول خوابگاه خود را نپرداخته بودند ضبط شد و تصمیم بر آن بود 
که تا زمانی که بدهی خود را نپرداخته اند، اجازه ورود به آن ها داده نشود. البته روز 
بعد از این اقدام کارت دانشــجویان به آن ها برگردانده شد. ماجرا از این قرار بود که 

دانشجویان باید حداکثر دو ماه پس از شروع ترم هزینه خود را می پرداختند. جدای از تمام این بحث ها و مسائل 
به این نکته نیز باید توجه داشــت که این بازه زمانی اوج درس و میان ترم هاســت و حتی برخی دانشــجویان 

متقاضی شرکت در کنکور ارشد هستند و بهتر است شرایط دانشجویان بیشتر درک شود. 
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عکس خبری

روز یکشــنبه از ســاعت 17:30 تــا 20 در   
فارغ التحصیــالن  انجمــن  آمفی تئاتــر 
ســخنرانی با موضــوع مدیریت ســاخت، 
نیروی انســانی، لجســتیک و ریســک در 
ســاخت بلند ترین ســیلوی جهان در شهر 
زوریخ توســط دکتر ساســان محاسب ایراد 
می شود. ایشان مدیر محاسبات و نظارت بر 
ساخت بزرگ ترین ســیلوی جهان در زوریخ 

سوییس هستند. 
روزهای شــنبه از ســاعت 17 برنامه مروری   
بر برنــدگان جایــزه نوبــل و تحقیقاتشــان 
در دانشــکده فیزیک برپا اســت. اگر شــما 
بــه این جور مســائل عالقه مندیــد، به اتاق 

انجمن علمی این دانشکده سری بزنید. 
گروه کــوه دوره دوم کارآمــوزی کوهنوردی   
را بــا حضــور مربــی فدراســیون از 22 تــا 
24 اردیبهشــت در دربنــد، چیــن کالغ 
برگــزار می کند. ایــن کارآمــوزی، پیش نیاز 
کارآموزی های یخ و ســنگ است. در صورت 
 تمایل بــه شــرکت در دوره از طریــق تلگرام،
nasiri.aram@hot� ،یا ایمیل @aramnasiri 

mail.com با مسئول دوره در ارتباط باشید. 
مراســم  اردیبهشــت ماه   20 و   19 روز   
دانشــکده  در  ســالگرد  پنجاهمیــن 
فیزیــک برگــزار می شــود. ایــن مراســم 
شــامل ســخنرانی، خاطره گویی، بررسی 
از  بازدیــد  رونــد پژوهشــی دانشــکده و 

آزمایشگاه های تحقیقاتی است. 
انتخابی تیم بســکتبال پســران دانشکده   
مهندســی شــیمی و نفــت امــروز انجــام 
می گیرد. اگر شما دستی به توپ بسکتبال 
دارید و دانشــجوی این دانشکده هستید، 
ساعت 17 می توانید به سالن جباری سری 

بزنید. 
تربیــت  اردیبهشــت   24 جمعــه  روز   
بدنی برنامه صعــود به ارفــع کــوه را برگزار 
 می کنــد. زمان جلســه توجیهی دوشــنبه
20 اردیبهشت است که در سالن کنفرانس 

مدیریت تربیت بدنی برگزار می شود. 
یکشــنبه 19 اردیبهشــت از ســاعت 14   
برای مــدت یک ســاعت دکتــر محمدرضا 
صلواتی پور در ســالن خوارزمی دانشــکده 
کامپیوتر ســخنرانی خواهد کــرد. موضوع 
ایــن ســخنرانی »الگوریتــم نهایــی برای 

دسته کردن k�means« است. 

12 اردیبهشــت روز معلم یا به قــول خودمان روز 
اســتاد بــود. در ایــن روز عــالوه بــر برنامه های 
دانشــگاه، برخی دانشــکده ها به این مناســبت 
مراســمی را بــرای قدردانــی از اســتادان برگزار 
کردند. در دانشکده هایی مثل، مهندسی شیمی 
و نفت، برق و کامپیوتر شــاهد این مراسم بودیم. 
دانشکده برق اما دســت به اقدام جالبی زده بود 
و از صبــح روز برگزاری، نظر ســنجی بــا موضوع 
بهترین لبخند را نیز برپــا کرد. البته بخش جذاب 
جشن صندلی داغ با حضور دکتر فتوحی، رئیس 
دانشگاه بود که با حضور یکی از شاگردان دیروز و 

همکاران امروز برگزار شد. 
عکس از: کانال شورای صنفی دانشکده برق

پیرو پرونده HSE در روزنامه شریف،  مصاحبه کوتاهی بــا دکتر نجمی، گزارش
 HSE معاون اداری و مالی دانشگاه و رئیس شورای عالی
دانشــگاه و استاد دانشــکده مدیریت و اقتصاد ترتیب 
دادیم که در ادامه ایشان به تشریح اهمیت و وظایف این 

شورا پرداختند.
درباره شــورای HSE دانشگاه توضیح دهید و 

اینکه چگونه این شورا به وجود آمد؟
بنده هم بــه دلیل اهمیتی که برای ایــن موضوع قائل 
هستم، از ابتدای مسئولیتم به عنوان معاون اداری مالی 
دانشگاه، اقدام به ســامان دهی کمیته ها و شوراها در 
سطح دانشگاه نموده ام. بسیاری از این ها باید با هم در 
ارتباط باشند و بخشی نیز با هم تداخل کاری دارند. در 
حال حاضر تمامی این شوراها شناسنامه دار شده اند. 
در طول انجام این فرایند برخی کمیته هایی که موجود 
نیستند را نیز پیشنهاد دادیم که از جمله این ها کمیته 
HSE اســت که به سیاســت گذاری در حوزه HSE در 
ســطح دانشــگاه می پردازد. الزم اســت که به صورت 
اولویت بندی شــده به مســائل HSE توجه کنیم. مثاًل 
ممکن است یک شکستگی کوچک در یک پله هم جزو 
موارد خطر ایمنــی جای گیرد، ولی در حال حاضر این 
خطر در سطح تهدید جدی تلقی نمی شود. در دانشگاه 
باید یک مفهوم HSE Audition )ممیزی HSE( ایجاد 
شود و این ســاختار به ساختارهای موجود در دانشگاه 

متصل گردد تا برای بهبود HSE یک صاحب ایجاد شود. 
 HSE Officer بسیاری از ســازمان ها فردی به عنوان
دارند که با نگاه تیزبین مشــکالت را به صورت مستمر 
رصد می کند، در حال حاضر ما چنین فردی در دانشگاه 
نداریم. یکی از خروجی های شورای عالی HSE تعیین 

فردی به عنوان ناظر HSE در دانشگاه است.
به لحاظ آموزش HSE در این شورا چه تصمیمی 

صورت گرفته  است؟
موضوع HSE بیشــتر یک بحث فرهنگی اســت. برای 
مثال شــما مشــاهده می کنید که در جامعــه عده ای 
زباله می ریزنــد و عده ای جمع می کننــد که این اصاًل 
قابل قبول نیســت. یا خوب اســت اشاره شــود که در 
همین دانشگاه خودمان مســئول فضای سبز چمنی 
را نشان داد و گفت من با چشم خود دیدم که جمعی از 
دانشجویان روی چمن نشسته بودند و در حین صحبت 
چمن ها را می کندند. باید بــرای این افراد این ذهنیت 
ایجاد شود که این چمن مال خود شماست. این آموزش 
فقط به دانشــگاه محدود نیست و از دوران کودکی باید 

صورت گیرد.
این شــورا دارای جایگاه قانونی اســت یا صرفًا 
پیشنهادی از طرف خود دانشگاه بوده است؟ 

تاکنون دستوری در زمینه تشکیل این شورا صادر نشده 
و در این زمینه در میان دانشــگاه های کشــور پیشــرو 
 هستیم. البته مســتحضرید که در بعضی از سازمان ها 

از جمله صنایع نفتی مقوله HSE اجباری است و باید به 
باالترین مقام سازمان متصل شود.

آنچه گفته شد، بیشتر به بحث فرهنگ عمومی 
مربوط بود. درباره فرهنگ سازمانی HSE، چه 

رویکردی وجود دارد؟
همیشــه فرهنگ ســازمانی متأثــر از فرهنگ عمومی 
اســت. در کل می توانــم بگویم که HSE با اســتقبال 
مدیران دانشگاه روبه رو شــد. اولین جلسه شورا بیش 
از ســه ســاعت به طول انجامید و مدیــران در آن فعال 
 بودند و با عالقه مسائلی را مطرح می کردند. ما بایستی 
ساز و کار اجرایی مباحث را قوی تر کنیم و ما فعاًل برای 
ارتقای ســاختار موجود به اندازه کافــی کار داریم. به 
عنوان مثال، بنــده خودم یک بــار در فرورفتگی های 
چاه هــا افتادم. بــه همین دلیــل خواهش کــردم که 
همسطح ســازی کف پیاده روها انجام شــود. از جمله 
دیگر مواردی که به درخواســت بنــده صورت گرفت، 
الزامی شدن اســتفاده از آدمک هشدار برای عملیات 

ساختمانی بود.
آیا مصوبات این شورا الزم االجراست یا صرفًا به 

صورت پیشنهاد مطرح می شوند؟
به دلیل اینکه در این شورا افراد از تمام بخش های مرتبط 
وجود دارنــد و از لحاظ بودجه نیز مصوبات در جلســه 
تأیید می شــود، مصوبات این شــورا اجرایی است و به 

بخش های مرتبط ابالغ می شود. 

معاون اداری و مالی دانشگاه از اقدامات HSE دانشگاه می گوید

خطر بی خطر
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تو جیب ما رو نزن
اســپم و مزاحمان ایمیلی که در قالب بد افزار یا باج  افزار ســعی می کنند تا محیط 
اینترنت را به عنوان محلی برای خراب کاری یا درآمد های ناشی از آن قرار دهند یک 
موضوع جدید نیست. قوی ترین سرویس های ایمیل مانند گوگل هم نمی تواند مانع 
از ورود این گونه موارد به ایمیل شما شوند چه رسد به ایمیل دانشگاه خودمان. اما 

اخیرًا تعداد این ایمیل های مزاحم به قدری زیاد شــده که داد همه را در آورده است. در تماسی که با چند نفر 
از استادان دانشگاه درباره این موضوع داشتیم، متوجه شدیم که تعدادی از استادان به علت ورود ویروس به 
جعبه دریافت خود یا اطالعات خود را از دست داده اند یا اطالعاتشان به صورت کدگذاری شده در آمده است. 

والیبال در مرز یک چهارم نهایی
در بازی های هفته گذشــته عمران توانست با برد 2 ست به پیروزی مقابل مدیریت 
دست یابد. میم شیمی نفت نیز با همین نتیجه انرژی را برد. صنایع نیز با گذشتن از 
سد انرژی به مرحله بعد راه یافت. مواد نیز با برد مقابل شیمی توانست وارد مرحله 
یک چهارم نهایی شــود. از تیم های دیگر راه یافته به مرحله بعد مدیریت بود که در 

بازی آخر خود هوافضا را شکســت داد. برق باوجود باخت مقابل مکانیک، همراه با این تیم به مرحله بعد راه 
یافت. روز شنبه مکانیک و صنایع ساعت 12 و عمران و مواد ساعت 13 بازی دارند. کامپیوتر و مدیریت هم روز 

یکشنبه ساعت 12 و میم شیمی نفت نیز با برق در ساعت 13 بازی خواهد داشت. 

شماره 693  شنبه 18  اردیبهشت 95بــــــــخش  خـــــــبری

 چرا هر روز 
بهتر از دیروز می شویم؟

شــاید کمتــر کشــوری در 
تعداد مناســبت های تقویمی به پای ما برسد. 
روز مــادر، روز پــدر، روز پرســتار، هفته کتاب، 
روز طبیعت و ده ها عنوان دیگر که اگر بخواهم 
نام ببــرم، کل مقاله ام تبدیل به اســامی روزها 

خواهد شد! 
یکــی از مناســبت هایی کــه شــاید در فصــل 
بهار بیشــتر به چشــم می خورد، هفته کتاب و 
کتاب خوانی است، همراه با برگزاری نمایشگاه. 

کتاب چیست؟ 
با مراجعه به فرهنگ عامــه در میابیم که کتاب 
وسیله ای اســت تزئینی که برای موارد خاصی 
استفاده می شود؛ هدیه به مناسبت روز معلم، 
قرار دادن در زیر مانیتور برای هم ســطح شدن 
 بــا گــردن کاربــر، کتاب های نــازک بــرای زیر 

پایه میز. 
یادداشــت  بــرای  دانشــگاهی  کتاب هــای 
صفحاتی که در امتحان می آید، پر کردن دکور 
خانه و پــز دادن که یعنی ما خیلی باســوادیم، 
به خصوص کتاب هــای چند جلدی مثل رمان 
کلیدر. سال ها پیش در آمار رسمی آمد که سرانه 
مطالعه ایرانیان دوازده دقیقه در ســال است! 
در جزئیات آمار عناوین مورد مطالعه، نشریات 
ورزشی و روزنامه های زرد هم قرار داشت. آماری 
 اسفناک برای مردمانی که هنر را تنها نزد خود 

می دانیم! 
گاهی با خــودم فکر می کنم چرا در صد ســال 
گذشته ما جز صادق هدایت هیچ نویسنده ای 
نداشتیم که آثارش بازتاب جهانی داشته باشد؟ 
چرا وقتی به شعر مراجعه می کنیم، از هفت قرن 
پیش به این طرف شــاعری کــه آثارش جهانی 
شده باشــد نداریم؟ تنها پاســخی که به ذهنم 
می رسد، شعر خواجه شــیراز است که فرمود: 
هنر نمی خرد ایام و غیر از اینم نیست،  کجا روم 

به  تجارت بدین کساد متاع؟ 
وقتــی مخاطبی وجــود ندارد برای چه کســی 
بنویسند؟ این نوشته هم به رسم دیگر مرقومات 
حقیر طنز و جدی اش به هم آمیخت. بگذریم. 
هفته کتاب بهانه ای شــد تا دردی کهنه را شرح 
دهم. کتــاب مهجــور و مغفول اســت در میان 
ما. تاریخ به ما نشــان می دهد کــه مردمانی که 
نمی خوانند حافظه تاریخی شان کوتاه می شود 

و یک اشتباه را هزار بار تکرار می کنند. 
سخت بر این باورم که عادت به مطالعه در سنین 
کودکی شکل می گیرد و راهی جز فرهنگ سازی 
برای آشــتی با کتاب وجود ندارد. به بهانه هفته 
کتاب، نمایشــگاه کتاب، فصل زیبای بهار و هر 
بهانه ای که به ذهنتان می رســد با کتاب آشتی 
کنید و همین امروز شروع به مطالعه کنید. لذتی 
اســت که مانند آن را سراغ ندارم وگرنه پیشنهاد 

می کردم. 
پ. ن. با پوزش از دوســتانی کــه اهل مطالعه 

هستند و روی سخن با آن ها نبود!

در عصر بهــاری روز  گزارش
دوشنبه دفتر هیئت ریحانه حیدری

الزهرا میزبان خانم مریم کاتبی و جمعی 
از دختــران دانشــگاه بــرای شــنیدن 
ایشــان در  خاطــرات دوران حضــور 
جبهه های جنگ بود. خانم مریم کاتبی 
با نیم ساعت تأخیر به خاطر پیدا نکردن 
جای پارک حوالی دانشگاه به موعد قرار 
رســیدند اما گفت وشــنود و بیان شیوا و 
دارای طنز ایشــان همه آن انتظــار را از 

خاطر برد.
وی خاطرات خــود را با خاطرات انقالب 
شروع کرد و گفت: مســیر راهپیمایی را 
از منزل ما کــه در نیاوران بــود تا میدان 
آزادی پیاده حرکت می کردیم. این مسیر 
طوالنی تا رسیدن به آزادی منجر به پاره 

شدن کفش ها  می شد. 
در همان زمان مردم با جعبه اسلحه ها را 
برای دفاع در شــهر به خانه ها می بردند. 
ســپس قرار بود اســلحه ها به مســاجد 
تحویل شــود امــا خیلی ها هــم تحویل 
ندادنــد و ایــن منجــر بــه درگیری های 
مسلحانه شهری و سربرآوردن گروه های 
ضد انقالب و اســتقالل طلبی های بعد 
از انقالب شــد. از طرفی هــم بنی صدر 
رئیس جمهوری بود که به اوضاع آشفته 
دامن مــی زد. جنگ گنبد، مشــکالت 

کردستان همه از اینجا سربرآورد.
آن دوران با توجه به مشکالت 17 شهریور 
که منجر به کشــته شــدن تعداد زیادی 
از مردم شــد، وزیر بهزیستی وقت درس 
گرفته بود که حداقل کمک های اولیه را 
مردم یادبگیرند زیرا در 17 شــهریور قرار 
بر این بــود که مردم در خانه ها را باز کنند 
تا تظاهرات کننــدگان به خانه های مردم 
پناه برند. این اتفاق افتاد اما نصف بیشتر 
شــهدای آن روز به خاطر عدم آشــنایی 
مردم با کمک هــای اولیه بود که منجر به 
خونریزی افراد و شهید شدنشان شد. ما 
جزو آموزش دیدگان بودیم. یک روز دکتر 
فیاض بخش مــن را دیدند و گفتند خانم 
کاتبی شــما بروید کردستان. شما برای 
این مأموریت مناســب هستید و قد شما 
بلند اســت و قدرت دارید اگر مبارزه ای 
رخ دهد، دفاع کنید. من در ابتدا موافق 
نبودم حتی به دکتر گفتم من پدر ندارم، 
چون در آن زمان کســی که پدر نداشت، 
حرمتــی داشــت. وقتی برگشــتم خانه 
مادرم گفت دکتر تمــاس گرفتند، گفتم 
که مریم می رود کردســتان. حتی من از 
این تصمیم مادرم ناراحت شــدم. مادرم 
برای عروســی یکی از اقوام در آرایشگاه 

بود وقتی به آرایشــگاه زنــگ زدم، مادرم 
گفت برو از گوشه اتاق 800 تومان پول از 
1200 تومان بردار، بیشتر برنداری و برو. 
آن موقع کومله ها در کردستان بودند که 

همه ضد انقالب بودند.
ما در موعد دیــدار رفتیم. من بودم  و یک 
خانــم دیگر به نام صدیقــه صادقیان که 
ایشــان دختر ریز و کوچکی بــود وقتی 
دیدمــش گفتم خانــم صادقیــان دکتر 
فیاض بخش شــما را دیدنــد؟ گفت بله 
دکتر گفتند شما ریزه ای به درد کردستان 
می خوری. اگر درگیری بشود می توانید 

زود فرار کنیــد و تیر نخورید. آن هایی که 
قدشان بلند اســت نمی توانند جابه جا 
بشوند و تیر می خورند. من آنجا فهمیدم 
که دکتر می خواستند دو نفر را بفرستند 

که فرستادند.
بعد ما با ماشــین به ســمت  کرمانشــاه 
حرکــت کردیم. توی مســیر مــن مرتب 
با تــرس و واهمه نســبت به افــراد نگاه 
می کردم. وقتــی به پــادگان 22 بهمن 
کرمانشاه رسیدیم، مسئول پادگان جلو 
آمد و به مســئول مردی که همراه ما بود 
فریاد زد کــه چرا این هــا را آوردی اینجا. 
پادگان جای زن نیست، شــهر خالی از 
زن اســت من همه را فرســتاده ام بیرون 
شــهر. در این گیر و دار، مرتب مسئول ما 
می گفت نه من این ها را بر نمی گردانم، 

برادر احمد و برادر محمد گفتند که این ها 
باید باشــند. حاال من مرتب می ترسیدم 
و فکر می کــردم که این احمــد و محمد 
کی هســتند، چرا نمی گذارند ما برویم. 
که فهمیدیم منظــور فرمانده های بزرگ 
جنگ، حاج احمــد متوســلیان و برادر 

محمد بروجردی بود. 
در پادگان برایمان سخت بود. یک پادگان 
همه سرباز مرد و من و خانم صدیقه. صبح 
برای نماز به ســختی و با ســرعت باید از 
سرویس بهداشتی استفاده می کردیم و 
بعد نوبت آقایان بود. این سختی ها بود. 

بعد انتقال ما به سنندج صورت گرفت و در 
مسیر یک نارنجک به ما دادند که اگر به ما 
حمله شد، نارنجک را در صورتمان منفجر 
کنیم تا به دست ضد انقالب نیفتیم. این 
نارنجک هــر 5 دقیقه یک بــار بین من و 
صدیقه جابه جا می شد. وقتی نارنجک را 
به صدیقه می دادم، خیالم راحت می شد 
و شروع می کردم بیرون را تماشا می کردم. 
انــگار اگــر صدیقــه نارنجــک را منفجر 
می کرد، برای من اتفاقــی نمی افتاد. تا 
این حد نسبت به ادوات جنگ بی اطالع 
بودیم. بعد که به ســنندج رســیدیم، در 
پادگان ســنندج قرار بر انتخاب بین پاوه 

یا مریوان شد. 
خانــم کاتبــی اینجا با همان شــیطنت 
دخترانه گفت: فرمانده از ما ســؤال کرد 

خواهرهــا به مریوان می روند یــا پاوه. ما 
که چند دقیقه قبل توسط فرمانده مورد 
تمجید قرار گرفته بودیم و شــیرزنان این 
سرزمین نامیده شــده بودیم و فرمانده 
مــا را توی ســر ســایر ســربازها کوبیده 
بود، می خواســتیم کــم نیاوریم. هر چه 
سربازها گفتند خواهرها نروید مریوان، 
خطرناک است، پایمان را کردیم توی یک 
کفش که نه ما می رویم مریوان. فرمانده 
هم گفت هر جــا خواهرها بروند، ما بقیه 
ســربازها را می فرســتیم. دکتر چمران 
پــاوه را به تازگی پاکســازی کــرده بود و 
همه فراریان پاوه بــه مریوان رفته بودند. 
این چیزی بود که مــا زمان انتخاب بین 
پــاوه و مریوان نمی دانســتیم و به حرف 
ســرباز های پادگان هم گــوش نکردیم  
و مریــوان را انتخــاب کردیــم. آنجا بود 
که مــن بــرادر احمــد را هم شــناختم. 
ایشان به اســتقبال ما آمدند و خوش آمد 
گفتند و ما را ســوار ماشین کردند. وقتی 
رســیدیم، فرمانده مقابل مــا آمد گفت 
خواهرها برای چــه آمدید. من و صدیقه 
هم گفتیم برای بیمارســتان. برادر گفت 
ما نیروی بیمارســتانی نمی خواهیم. ما 
بــرای تأمین جاده، پاس دادن،  گشــت 
نیروهــای زن کومله نیــرو می خواهیم. 
ما ســه روز طول کشــیده  بود بــه اینجا 
رسیده بودیم، حاال بعد از سه روز دیدیم 
نیروی بیمارستانی نمی خواهند. ما هم 
که حســابی ترســیده بودیم، همان جا 
گفتیم باشد، ما برمی گردیم. برادر احمد 
گفت خواهرها نیــرو می خواهند. جاده 
دست کومله هاست. شما که نمی توانید 
برگردید. شما که کار با کلت و کالش و... 
هم که بلدید. من گفتم نه بلد نیســتیم. 
فرمانده گفــت ولی به ســربازها گفتید 
بلدید. ما هم شــرمنده شــدیم و گفتیم 
برای اینکه کم نیاوریم دروغ گفتیم. ولی 
نگذاشتند برگردیم. ما هم فکر می کردیم 
چــرا نمی گذارند ما برگردیــم اگر نیروی 
بیمارســتانی نمی خواهنــد. بعدها 18 
ســال بعد از جنگ، ما فهمیدیــم که در 
کردستان به خاطر آمدن ما چقدر تبلیغات 
کردند که این ها هم رزم های خانم دباغ در 
لبنان بودند و نیروهای پارتیزانی هستند 
و برای کنتــرل منطقه آمدنــد. حاال آن 

نیروهای پارتیزانی من و صدیقه بودیم.
در پایان دختران دانشــجو که بســیار با 
خانم کاتبی انس گرفته بودند، به ایشان 
اصرار کردند که جلســات ادامه دار باشد 
که بانوی رزمنده دیروز و راوی امروز، فعاًل 

موافقت خودشان را اعالم کرده اند.

دفاع مقدس از  نگاه شیرزنان سرزمین من

روایت زنانه جنگ

خانم کاتبی با زبان طنز ســخت ترین لحظات زندگی را بــرای فرزندان   
امروز انقالب بیان کردند.

جمع ســاده و صمیمانه دختران دانشگاه و نگاه تشــنه آن ها حقیقتی   
دیگر از جنس شناخت فرزندان انقالب بود.

حاشیه ها

حرف زیادی

محمود مشتاق
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بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امسال یک تغییر بزرگ دارد.  تغییری که ما را بر آن داشت تا این دو صفحه را به نمایشگاه کتاب و اطالعات مفیدی پرونده
که می تواند به شما برای بهتر گشتن در نمایشگاه و نهایتا رستگاری در این ماراتن فرهنگی کمک کند، 
اختصاص دادیم . امسال و با یک تصمیم انقالبی نمایشگاه از تپه های عباس آباد در یکی از مراکز کلیدی 

تهران به شهر آفتاب در حاشیه شهر تغییر مکان داده و اگر این را بگذاریم کنار این موضوع که در همه 
این سال ها که نمایشگاه در مصلی علیرغم جا افتاده بودن همچنان با مشکالت مختلف رفت و آمدی 
و شلوغی و هزاران مشکل دیگر همراه بود،  می فهمیم که برای یک گشت فرهنگی در شهر آفتاب آن 

هم در روزهای غیرطبیعی داغ اردیبهشت تهران نیاز داریم اطالعات الزم را داشته باشیم. 

یک سلوک ِ جوانمردانه
قیدار/رضاامیرخانی/نشر افق

محمد صالح سلطانی

قیــدار یک کتاب نیســت. نام یک شــخصیت هم 
نیســت. قیدار، یک سفر است. سفری دور و دراز، 
در جهانی که این روزها گم شــده اســت. قیدار، 
ســلوکی اســت فرامــوش شــده؛ از خوش نامی 
 بــه بدنامــی و از بدنامــی بــه گمنامی که خوشــا 

گمنامان! 
رضــا امیرخانی، بــا آن قلم جادویــی در آخرین 
اثــرش روایتگــرِ  دنیای مــردی از آخرین نســل 
»جوانمردان« شده است. مهم ترین ویژگی کتاب 
این اســت که »جهان« خودش را دارد و از همان 
ابتدا، مخاطب را به کشفی عمیق و سفری غریب 
فرا می خواند. شــخصیت محور بــودن و قهرمان 
داشــتنِ  قیداردر ایــن دوره و زمانــه  بی قهرمان 
هم  بــه تنهایی می تواند دلیلــی قانع کننده برای 
خواندنش باشــد. قیدار پا در مســیری ســخت و 
جدالی نفســگیر  با »خود« می گذارد و این ستیز  
سخت با خویشتن، در دلِ جهان داستانِی خاِص 
قیدار؛ باعث می شــود بــا اثری به انــدازه  کافی 

جذاب و بدیع مواجه باشیم.

رابطه میان مسخ و عکاسی
کافکا و عکاسی/ کارولین دانتلینگر/نشر شورآفرین

فرشاد اسماعیلی

کافکا و عکاسی؛ کتابی تحقیقی پژوهشی از کارولین 
دانتلینگر اســت که نشر شــورآفرین اواخر سال 94 با 
ترجمــه کریم متقی به بازار داده اســت. عنوان کتاب 
قطعًا برای خوانندگان رســمی کافکا ســؤال برانگیز 
خواهد بود. کافکا چه ارتباطی با عکاسی داشته است 
یا می تواند داشته باشد؟ اما کارنامه نویسنده کتاب را  که 
می خوانیم، کمی ته دلمان قرص می شود که کارولین 
دانتلینگر قابل اعتماد اســت و نمی تواند بین کافکا 
و عکاسی  ارتباط ســازی  کرده باشد. نویسنده کتاب 
تحصیالتش را از فرایبورگ آلمان آغاز کرده  و از کمبریج 
دکتری خود را گرفته است.  تمرکز اصلی او ارتباط بین 
ادبیات و فرهنگ تصویری و ادراک این دو است. اگر از 
این تعجب نکنید که در دانشگاه کمبریج بنیادی وجود 
دارد به نام کافکاپژوهی، پس  باید به اطالعتان برسانم 
که خانم انتلینگر از اعضای اصلی و فعال این بنیاد در 
این دانشگاه است و کتاب کافکا و عکاسی پایان نامه 
دکتری ایشان است. حال اگر آن قدر کنجکاو هستید 
که بفهمیــد چه ارتباطی بین کافکای مســخ و قصر و 
محاکمه با عکاسی وجود دارد، پس خواندن این کتاب 

که دستاوردی پژوهشی است را از دست ندهید.

راهت را پیدا کن
خلق مدل کسب و کار/ الکساندر استروالدر - ایو 

پیگنیور/نشر آریانا قلم

حسین احتسابی

طراحی درست مدل کسب و کار دقیقًا همان چیزی 
است که اســطوره های امروز دنیای تجارت حداقل 
یک بار در زندگی به طور صحیح انجام داده اند. مدل 
کســب و کار همان چیزی است که تلگرام را در ایران 
پرمخاطب ترین کرد. اندروید را رایــج کرد و اپل را از 

ورشکستگی نجات داد. 
به نظر من خواندن این کتاب ذهنیتی به دانشجویان 
شــریفی می دهد که ذاتًا دارای آن نیستند. هرچند 
این حرف خیلی دقیق نیست اما با خواندن این کتاب 
یک ام بی ای کوچک گرفته ایــد. این کاربردی ترین 
کتابی اســت که در شــرایط حاضر به دانشــجویان 
شــریفی که فکر می کنند هر فکری آن ها را به ثروت 
می رساند پیشنهاد می کنم. این کتاب از محصوالت 
وایلی اســت که به قلــم الکســاندر اســتروالد و ایو 
پیگنیور بوده و گروهی از مترجمان آن را به فارســی 

درآورده اند.
این کتاب پیش از این توســط طرح ده روز ده کتاب 

مرکز رشد نیز معرفی شده است.

روایت ناهنجاری های رفتاری ایرانی
فرهنگ سیاسی ایران/محمود سریع القلم/

نشر فرزان
 

محمدصالح انصاری

اگر حوصله رمان ندارید یا به کتاب های مقاله طور، 
به خصــوص در حــوزه جامعه شناســی عالقه مند 
هســتید، کتاب های دکتــر محمود ســریع القلم را 
پیشــنهاد می کنم. دکتر سریع القلم کتب مختلفی 
از لحــاظ حجــم و موضــوع دارد، اما برای شــروع 
کتاب فرهنگ سیاســی ایران را به شــما پیشــنهاد 
می کنم. این کتاب شــاید یک هوا از اثر ارزشــمند 
جامعه شناسی خودمانی به قلم مرحوم حسن نراقی 
عمیق تر باشــد. یعنی اول با آن شــروع کنید و بعد 
سراغ سریع القلم بیایید. وی در این کتاب بسیاری 
از رفتارهــای ناهنجار سیاســی مردم و مســئولین 
کشور را با توجه به ســوابق تاریخی موجود، بررسی 
و ریشه یابی می کند. تنها خطر خواندن کتاب های 
این چنین، احســاس خود خفن پنــداری بعد از آن 
اســت که افراد معمــواًل همان چیزهــا را در محافل 
دیگر به عنوان یک فضل مطرح می کنند. اگر بعد از 
خواندن هر کتاب نمی توانید جلوی خود را بگیرید، 

نخوانید!

پیشنهادات کتاب

چگونه در بیست و نهمین دوره نمایشگاه کتاب گم، کالفه و خسته نشویم

شهر آفتاب سوزان
    چگونه به نمایشگاه کتاب بیاییم؟

اتوبان شهید کاظمی، نرسیده به عوارضی تهران- قم، سمت راست، شهر آفتاب

    خودروی شخصی: برای رسیدن به نمایشــگاه کتــاب در شهر آفتاب 
باید وارد آزادراه خلیج فارس بشوید. اتوبان های امام علی، چمران و آیت اهلل 
سعیدی درنهایت به آزادراه خلیج فارس می رســند. شهر آفتاب درست در 

ضلع روبه روی حرم مطهر قرارگرفته است.
    مترو: برای رسیدن به شــهر آفتاب باید وارد خط یک )خط قرمزرنگ( 
بشوید. اینجا همان خط مترویی است که ایســتگاه کهریزک را به ایستگاه 
تجریش وصل می کند. ایستگاه شــهر آفتاب هم یکی از ایستگاه های جدید 
متروی تهران اســت که هم زمان با راه افتادن نمایشگاه کتاب مسافرگیری 

می کند.
قطارهای مترو از اولین روز نمایشــگاه کتاب یعنی ۱۵ اردیبهشــت ماه، از 

ســاعت ۸ و 3۰ دقیقه صبح کارش را آغاز می کنــد. فاصله ی زمانی حرکت 
هر قطار هم فعاًل ۱۵ دقیقه اســت. آخرین قطار شهر آفتاب را ساعت ۸ و 3۰ 

دقیقه شب ترک می کند.
    اتوبوس: اگر می خواهید با اتوبوس به نمایشــگاه کتاب و شــهر آفتاب 
بروید،  باید از میدان تجریش، میدان صنعــت،  میدان نوبنیاد، پایانه بیهقی، 
میدان رســالت، پایانه تهران پارس، میدان آزادی، میدان راه آهن، ترمینال 
جنوب، پایانه خاوران، پایانه نعمت آباد و پایانه شــاهد اتوبوس های شــهر 

آفتاب / نمایشگاه کتاب را سوار شوید.
    تاکسی: برای رسیدن به نمایشــگاه کتاب / شــهر آفتاب می توانید از 
تاکسی ها یا ون هایی که در میدان تجریش، میدان نوبنیاد، میدان صنعت، 

پایانه بیهقی، میدان رســالت، پایانه تهران پارس، ترمینال آزادی، ترمینال 
جنوب، میدان راه آهن، پایانه خــاوران، پایانه نعمت آباد و پایانه شــاهد به 

نمایشگاه کتاب / شهر آفتاب می روند، استفاده کنید. 
    چگونه نام یک کتاب یا نام یک ناشر و شــماره سالن و شماره 

غرفه وی را در نمایشگاه بیابیم؟ 
-    راه اول: سایت نمایشگاه با 3۵۱ هزار عنوان کتاب و بیش از ۱۸۰۰ غرفه 

http://tibf.ir
-    راه دوم: از طریق اپلیکشن های موبایل

که می توانید لینک ان را از سایت نمایشگاه دانلود کنید
-    راه سوم: باجه های اطالع رسانی در محوطه نمایشگاه
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به ما نمره دهید!
خواننده محترم روزنامه شریف، با ارسال یکی از اعداد 1 تا 10 به سرویس پیامکی روزنامه به شماره 
100066166006، به پرونده این شماره )شهر آفتاب سوزان( نمره دهید. 10 بیشترین میزان 

رضایتمندی شما از خواندن این پرونده است.
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عــالوه بــر ایــن بــد ندیدیــم تــا بــه ســیاق صفحــه پیشــنهاد روزنامــه کــه هــر هفتــه بســته 
فرهنگــی را بــه شــما پیشــنهاد می دهــد در ایــن دو صفحــه کتاب هایــی را کــه فکــر می کنیــم 
 ممکــن اســت خواندنــش جــذاب باشــد را بــه شــما پیشــنهاد بدهیم. پــس این شــما و این شــهر 

آفتاب سوزان!

چند روایت کوتاه آلمانی
چهــره غمگیــن من/ترجــه تورج رهنما/نشــر 

چشمه

غزل عسگری

آلمان  ســال ها جنگ جهانــی دوم، پیامد های آن 
و حکومت کمونیســتی را تجربه کرد. شــاید بتوان 
اثرات آن را در نوشته های نویســندگان این کشور 
دید. حال اگر کتابی مجموعه آثار چند نویســنده 
باشــد، می توان جنبه های گوناگــون و پیامدهای 
مختلــف این وقایــع را دنبــال کرد. کتــاب چهره 
غمگین من چنیــن فضایی را ایجاد کرده اســت. 
در بعضی از داســتان ها می توان بــه حال و هوای 
زمان های مختلف آلمان پی بــرد. در کتاب آثاری 
از هاینریــش بــل، زیگفرید لنتــس، هانس بندر، 
پتر بیسکل و... ، داســتان هایی آمده است که در 
مجموع 35 داســتان مجموعه را تشکیل داده اند. 
عنوان کتاب از داســتان کوتاهــی از هاینریش بل 
گرفته شــده که سرامد نویســندگان آلمانی جنگ 
جهانی دوم اســت و اثــرات وحشــتناک جنگ در 
آثارش به خوبی دیده می شــود. داستان های این 
مجموعه را تورج رهنما ترجمه کرده و نشر چشمه 

آن ها را منتشر ساخته است. 

رئالیسم جادویی در بغداد
 یادداشت های عراق/ ماریو بارگاس یوسا/ 

نشر مروارید
صالح رستمی

شــهرت ماریو بارگاس یوســای پرویی بــر هیچ کس 
پوشــیده نیســت. یوســا که یکی از پیوند دهندگان 
سیاست و ادبیات داســتانی است، از جهانگردترین 
نویسندگان تاریخ ادبیات نیز به شمار می رود. یوسا که 
در سال 2010 جایزه نوبل را به دست آورد، در کتاب 
یادداشت های عراق، به بررسی مداخله نظامی آمریکا 
در عراق می پردازد. یوسا همراه دخترش، مورگانا، به 
عراق سفر می کند تا با مردم مصاحبه کند و وضعیت 
آن ها را بعد از حمله آمریکا به عراق، بررسی کند. یوسا 
در این سفر با آیت الله حکیم مصاحبه می کند و به نقد 
دیدگاه های او می پردازد. یوســا که یکی از مخالفان 
حمله آمریکا به عراق بود، بعد از ســفر به عراق، کمی  
نظر های خود را تغییر می دهد. او می نویسد: »کسی 
که به خود زحمت خواندن همه این مطالب را بدهد، 
خواهد فهمید کــه مخالفت من بــا مداخله نظامی 
آمریــکا و بریتانیای کبیر در عراق پس از ســفرم، اگر 
نگویم اصالح، دست کم بسیار تعدیل شد...«. کتاب 
یادداشت های عراق توسط فریبا گورگین ترجمه و در 

نشر مروارید به چاپ رسیده است.

و کوهستان طنین انداخت...
ندای کوهستان/خالد حسینی/ نشر ثالث

مهدی جعفری

ندای کوهســتان آخرین رمان خالد حسینی است 
کــه داســتان دراماتیکی را بــا جزئیــات ملموس به 
تصویر می کشد. این رمان در 9 فصل، داستان های 
کوتــاه و تــو در تــو را از زبــان راویان مختلفــی در بر 
می گیــرد که در عین حــال به هم مرتبط هســتند. 
داســتان در شــروع احســاس خواننــده را به خود 
گــره می زند و تــا انتهــا با خــود همراه می ســازد. 
عبداللــِه ده ســاله و خواهِر ســه ســاله اش، پری، 
نخ تســبیح این رمان هســتند که داســتان ها را به 
هم گــره می زنند و خواننــده را از والیت شــادباغ تا 
 پاریس و کالیفرنیــا با خود به این طــرف و آن طرف 

می کشانند.
ایــن رمــان طرفــداران و خواننــدگان زیــادی را به 
خود جلب کــرده و بــرای خواننــدگان بادبادک باز 
ایــن رمــان هــم در همــان انــدازه و حتی بیشــتر 
جذاب بوده اســت. هرچنــد این کتاب را ناشــران 
مختلفی بــا اســامی متفاوت روانــه بــازار کرده اند 
 ولی نــدای کوهســتان را بــه عالقه منــدان توصیه 

می کنم.

هول و وال در مرداب
الله زار مرداب/حسن اصغری/نشر بوتیمار

فرشاد اسماعیلی

الله زار مرداب داستان بلندی از حسن اصغری است. 
داستان الله زار مرداب قصه سه دوست و یک قایقران 
است که دل به مرداب زده اند و در  سفری کوتاه و یک 
روزه  دچار فضاهای هول و وال آوری می شوند و  دست 
آخر هم کتاب خواننــده را در  موقعیتــی گوتیک آن 
هم  در دل مرداب رها می کند. اگر قرار باشد داستان 
هم ســرگرم کننده باشــد و هم اطالعاتی به خواننده 
بدهد، حســن اصغری با به تصویر کشیدن فضاهای 
بکر و تازه ای از مرداب، نی زار و گرداب  توانسته است 
به خوبــی از عهده این ویژگی یعنــی  اطالعات دهی 
ادبیاِت مرداب  به خواننده برآید. داستان حول محور 
ســه شــخصیت و یک قایقران می چرخد.  هرکدام از 
این ســه نفر به عالوه یک، با تفکیکی روشــن - البته 
غیر دراماتیک  و با پیرنگی ضعیف- مواجه با  فضایی 
گره دار و پرسؤال می شــوند.  داستان کاماًل با رعایت 
ســه پرده فراز، عطف و فرود توانســته است خواننده 
را با ایجاد تعلیق و هــول و والی طبیعی به دل مرداب 
بکشاند. داستانی 52 صفحه ای که خواندنش نصف 
روز هم وقت نمی برد و اگر ماجراجو باشید، می توانید 
نصف روز وقت بگذارید و با  قایقرانی مرموز  به الله زاری  
رازآلود در دل مردابی زیبا و در عین حال مخوف بروید.

یادداشت /  مصائب نمایشگاه گردی وسواسی

 علی کیاکاظمی نمایشــگاه گردی به خودی خود کار طاقت فرســایی 

است، همین رسیدن به نمایشگاه که سابقًا رد شــدن از ترافیکی به پهنای 
نیمی از تهــران را می طلبید و جدیدًا ســفر به خــارج از شــهر را الزم دارد 
خودش خوان اول است. بعد هم که از دم در ورودی کلی راه باید بروی تا به 
کتاب برســی. البته مســئولین فکر این بخش راه را کرده انــد و برای اینکه 
مردم از این وقت اســتفاده کننــد، انواع رســتوران ها با غذاهای ســالم و 
بســتنی و محصوالت الکترونیکی و ســیم کارت و... در این مســیر عرضه 

می شود.
حاال فــرض کنید در بیــن این همه مشــقت، شــخص نمایشــگاه رونده، 
کمال طلبی هم داشــته باشــد. اتفاقی که می افتد به این صورت است که 
فرد مذکور چندرغاز ُبن که وزارت فرهنگ به دانشــجوها می دهد را باید به 
بهینه ترین شــکل ممکن خرج کند. لذا سالن ناشــران عمومی را از حرف 
»آ« تا حرف »ی« گز می کند تا با »فضای نمایشــگاه« آشــنا شود. با توجه 
به اینکه فرد بن گرفته دانشــجو هم هست، سالن کتب دانشگاهی هم باید 
تحت بررســی اولیه قرار گیرد. ســالن کتب خارجی را هم اگر شــریفی ها 
نرونــد ببینند، پس چه کســی می خواهــد ببیند. اگر دانشــجوی مذکور 

متأهل و بچه دار هم باشــد که واویالست، ســالن کودک و نوجوان هم باید 
بررسی شود. 

پــس از اینکه فرد مذکــور تک تک غرفه هــا و تک تک کتب نمایشــگاه را از 
نظر گذرانــد و گزینه های مورد نظر را ثبت نمود، نوبت به تحلیل می رســد. 
مشــاهده شــده گزینه هــای بالقــوه خریــد از فیلتر هــای تصمیم گیری 
چند متغیــره و AHP فــازی و امثالهم عبور داده شــده تا خریــد اپتیمم از 

نمایشگاه کتاب حاصل شود. 
البته گاهــی رفتارهــای غیرخطی خریــد خارج از لیســت یــا تغییر نظر 
در آخریــن لحظــه هــم در ایــن گونه مشــاهده شــده اســت. یــادآوری 
کتاب های مشــابه خریداری شــده و خوانده نشــده از ســال قبل و شکل 
 و شــمایل غرفه داران در برخــی از غرفه هــا، از مهم ترین دالیــل این رفتار 

هستند. 
به عنوان یکی از حادترین نمونه های این گونه، ســابقه چهار بار نمایشگاه 
در یک دوره را هم داشــته ام. تجربه این چند دوره البته کمک کرده اســت 
که غرفه های اسپم –غرفه هایی کاماًل یک شکل که چند عنوان کتاب ثابت 
مثل دیوان حافــظ، در محضر الهوتیان، احــکام برای پســران نوجوان و 

احتمااًل به تناســب فضای این روزها »اســرار گردنبند مرغ آمین«  و »هزار 
نکته ناگفته از پشت پرده مذاکرات« را عرضه می کنند- را به سرعت رد کنم 

و کم کم اسم نشرهای خوب را از لیست ابتدای هر راهرو تشخیص دهم. 
پیشــنهاد کتاب من بدون شــک از نوشــته های مصطفی مســتور خواهد 
بود. معروف ترین و پرفروش ترین کتاب مســتور روی ماه خداوند را ببوس 
نام دارد، اما بهتریــن کتاب وی از نظر من اســتخوان خوک، دســت های 
جذامی از نشــر چشــمه اســت. اســم کتاب از حدیثی از حضرت علی با 
همین مضمون گرفته شــده اســت: »دنیــا در نزد من از اســتخوان خوک 
در دست های انســان جذامی پســت تر اســت«. روایت خاص کتاب چند 
داســتان کوتاه موازی و حتی مســتقل از ســاکنین یک مجتمع مسکونی 
اســت که به طــور هم زمــان بازگو می شــوند. اگر مثــل مــن از طرفداران 
مســتور هســتید و قباًل این کتاب هــا را خوانده ایــد، می توانیــد آخرین 
کتاب وی، رســاله درباره نــادر فارابــی را تهیه کنیــد. نکته مهــم درمورد 
کتاب های مستور این اســت که شــخصیت های فرعی در کتاب های وی 
 در کتــاب دیگر به شــخصیت اصلی بدل شــده و زندگی آن هــا به تفصیل 

بررسی می شود. 



بدون فیلتر هرگز
مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت هــوای تهــران از اجرای مصوبه هیئــت وزیران 
درخصوص نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی نو از مهر ماه ســال جاری خبر 
داد. دکتر حسینی با اشاره به طرح پایلوت این فیلترها روی تعدادی از اتوبوس های 
خطوط پر ســرعت اتوبوسرانی تهران، اشاره کرده است که پروژه پایلوت نشان داده 

است که این فناوری قابلیت حذف دود سیاه، ذرات معلق بسیار ریز، اکسیدهای فلزی خطرناک ناشی از سایش 
موتور و هیدوکربن های معطر را از اگزوز دیزلی دارد و با شرایط کارکرد و عملکردی در ایران سازگار است. قانون 

نصب اجباری فیلتر دوده، برای خودروهای دیزلی نو است که از مهرماه امسال اجرایی خواهد شد.

روش جدید شیرین سازی آب 
گروهی از محققان دانشــگاه »نانجینگ« تکنیکی طراحــی کرده اند که با انرژی 
خورشیدی آب شــور را در مقیاس کوچک نمک زدایی می کند. این سیستم هزینه  
زیادی ندارد، طوری که حتی خانه های عادی هم می توانند از آن اســتفاده کنند. 
مشکل روش های پیشین آب شیرین کن های خورشیدی  ظرفیت کم تولیدی شان 

بوده است، از آنجایی که خورشــید آب را با سرعت بسیار کمی تبخیر می کند، در نتیجه میزان بسیار کمی از 
آب شیرین تولید می شود. این گروه محققان چینی با اعمال تغییراتی  روی فلز آلومینیوم و استفاده آن برای 

افزایش تبخیر آب، توانستند آب شور را با سه برابر سرعت بیشتری خالص کنند. 
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محیط زیست شــیوه مواجهــه با 
ر دکتر مهدی فاتح راد* د  ، قعیــت ا و

آرمان هــای هر تمدن و کشــورها و اقوام 
متعهد به آن مندرج است. یونانیان قدیم 
این مواجهه را با شناخت طبیعت به عنوان 
مخلوق خداوند و هماهنگــی خود با آن 
تعبیر می نمودند. از رنسانس به بعد، نوع 
مواجهه تغییــری جدی کــرد و بدیل به 
تســخیر طبیعت به عنــوان تصرف ماده 
بی جان شد. شاید بتوان مواجهه یونانی را 
انفعال در برابر طبیعت و مواجهه رنسانسی 
را  بیش فعالی در این خصوص نامید. این 
نگاه عــالوه بر تأثیرات زیســت محیطی 
منفی و مثبت گوناگون در ابعاد انسانی و 
اخالقی، تحــوالت شــگرفی را به دنبال 

داشته است. 
انقالب اسالمی ایران و تجلی حاکمیتی 
آن، جمهوری اســالمی ایران با واقعیت 
خــود ســعی در معرفی شــیوه مواجهه 
جدیدی به جهان داشــته است که از آن 
می توان به هم افزایی با خلقت نام برد. این 
شیوه مواجهه، عمدتًا در آرمان ها و اسناد 

ملی، خود را متجلی کرده است. 
از مهم ترین اسناد کالن مصوب و ابالغی 
کشور، نقشه جامع علمی کشور است که 
سیاست ها و برنامه های کالن حرکت علم، 
فناوری و نوآوری کشور را ترسیم می کند. 
در تحقق این نقشه راه کالن، دانشگاه ها 
به ویژه دانشگاه های برجسته کشور نقش 
برجســته و بنیادینی دارند. البته از نظر 
نباید دور داشت که سند یادشده توسط 
حدود 2000 نفر از دانشگاهیان خبره و 
نخبه کشور و پس از افت وخیزهای فراوان 
تهیه و در اســفند 1389 توســط شورای 
عالی انقالب فرهنگی ابالغ شده است. 
یکی از ابعاد حائز اولویت این سند، تمرکز 

بر موضوع فناوری های آب و محیط زیست 
اســت. این امر در نقشــه جامــع علمی 
کشــور و تحــت عنــوان ســند توســعه 
فناوری  های راهبردی آب کشــور مطرح 
شده است. با مراجعه انستیتو آب و انرژی 
دانشــگاه به ستاد توســعه فناوری های 
آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط 
زیســت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، ســند یاد شــده با میزبانی و 
محوریت انســتیتو بــه عنــوان کارگروه 
آب آن معاونت و  همــکاری مداوم و مؤثر  
دســتگاه های اجرایی مربوط و خبرگان 
دانشــگاهی مرتبط تهیه و سال گذشته 
برای ســتاد یاد شــده  ارسال شده است. 
ســند اخیر حاوی ارزش ها، چشم انداز، 
سیاســت ها، راهبردهــا و فناوری هــای 
راهبردی حائــز اولویت کشــور در حوزه 
آب است. این سند با تغییرات و اضافاتی 
در آســتانه طرح در شورای عالی انقالب 
فرهنگی به عنوان متولی تصویب و ابالغ 
این گونه اسناد سیاستی مدیریتی کالن 
کشور اســت. مراجعه به این سند ما را با 
جهت گیری های آب کشور و فناوری های 
مرتبط و چشــم انداز بیست ســاله کشور 
آشنا می کند و محمل بسیار خوبی برای 
ارائه نظرات و پیشــنهادها برای تمرکز بر 
حیاتی ترین امر ملی و بین المللی یعنی 
»آب« است. اگر در این سند اندکی کاوش 

کنیم، آرمان های زیر را می یابیم:
1. برخــورداری از امنیت آبــی و امنیت 

پایدار غذایی؛
2. بهره مندی از علم و فناوری های روزآمد 
و متناسب با شرایط کشور در زمینه های 

مختلف مدیریت آب؛
3.  توانمنــدی در جایگزینــی رویکــرد 
مدیریت خطرپذیری در زمینه های آب، 

انرژی، محیط زیســت و مخاطرات آب و 
هوایی به جای رویکرد مدیریت بحران؛ 

4. توانمندی در تعادل بخشی بین منابع 
و مصارف و برخــورداری از فناوری های 
جدید و نو شــونده در مدیریــت مدبرانه 
بخش آب با توجه به تعامــالت جهانی و 
منطقه ای. بر اساس آرمان های یادشده، 
مهم ترین سیاست های مرتبط که عمدتًا 
شأن ایجاد، ارتقا و توسعه مدیریتی دارد، 

عبارت اند از:
1. حکمروایی مدبرانه آب و ظرفیت سازی 
به ویژه اهمیت جایگاه تنظیم کنندگی آب 

در عرصه انرژی و محیط زیست؛ 
2. مدیریــت یکپارچه تصمیم ســازی و 
تصمیم گیــری در حــوزه آب بــا توجه به 
مخاطرات آب، مصارف کشاورزی، شرب، 
صنعــت، محیط زیســت، انرژی، رشــد 

اقتصادی و توسعه کالبدی؛

3. مدیریــت هوشــمندانه الگوی جامع 
تغذیه، الگوی جامع مصرف آب و امنیت 
غذایی با توجه به فرصت ها و تهدیدهای 
موجــود و آتــی داخلــی، منطقــه ای و 

بین المللی.
اما بر مبنای سیاســت های نافذ و حاکم 
یادشــده، راهبردهای اصلی و اقداماتی 

بیان شده که در متن سند آمده است. 
به عنــوان مطلــب نهایــی در خصوص 
ســند به مصادیق فناوری های راهبردی 
مورد اجماع خبــرگان حقیقی و حقوقی 
مرتبط، به فناوری های بومی، آموزشــی 
و ظرفیت ســازی، مدیریــت اطالعات، 
شبکه و ارتباطات، مدیریت، شبیه ساز و 
تصمیم ساز، ابزار دقیق، مدیریت ارزش، 
افزایش بهره وری، استحصال، حفاظت، 
بازیافت و انرژی های نوین و پاک  اشــاره 
می کنیم. برای تعمیق موضوعات و توجه 
بــه دیگر ارکان ســند می توان بــه پایگاه 
werc@( الکترونیکی انستیتو آب و انرژی
sharif.ir( مراجعه نمود. اما نکته اساسی 
این است که تمرکز و توسعه فناوری های 
یادشــده نیاز به تشکیل و فعالیت عمیق 
و گســترده گروه های میان رشته ای دارد 
که این امر تنها از عهده دانشــگاه به ویژه 
دانشــگاهی با ویژگی های دانشــگاه ما 
برمی آید. به عنوان حسن ختام و پوزش 
ســخن، توجه مخاطبان گرامی را به امر 
خطیر و عمیــق الگوی اســالمی ایرانی 
پیشــرفت جلب می کنــم که از امســال 
فزون تر از قبــل، از آن خواهیم شــنید و 
شأن و نقش دانشــگاه در آن بیش از قبل 

برجسته خواهد بود.
*عضو هیئت علمی انستیتو آب و 
انرژی شریف و همکار مرکز الگوی 
ایرانی اسالمی پیشرفت

نقشه جامع علمی، دانشگاه و آینده آب کشور تو خود حجاب خودی »مدیر«، 
از میان برخیز

عمومًا در شاخه هایی از علوم  مرتضی محمودی

که به زندگی روزمــره  عموم مــردم برمی گردد، 
همیشــه خطــر عوام گرایی، سیاســت زدگی و 
ســطحی نگری وجــود دارد. به عبارت دیگر، به 
دلیل اینکــه خروجی این بخــش  از علوم نهایتًا 
منجر به یک سیاســِت اجرایی در سطح جامعه 
می شود، بحث یا انتقاد از این سیاست ها از صف 
نانوایــی و تحلیل راننــدگان در ترافیک شــروع 
می شود تا همایش های پی درپی مدیران. اینکه 
هــر فــرد در جامعــه نســبت به سیاســت های 
سیاست گذاران بازخورد نشان بدهد، نه تنها حق 
اوست که شاید بتوان وظیفه اش دانست، چراکه 
بازخورد )فیدبک( اجتماع به اصالح و بهبود این 
سیاســت ها کمک خواهــد کرد. اما مشــکل از 
آنجایی شروع می شود که سطحی نگری عوام )به 
دلیل تخصص نداشتن در این حیطه( به مدیران 
دولتی و سیاســت گذاری سرایت کند که انتظار 
می رود برخوردشان با مسائل به طور علمی باشد 

نه سطحی!
یکــی از ایــن حیطه هــای پربحث و چالشــی، 
بحــث انــرژی و محیط زیســت اســت. یــک 
جســت وجوی اینترنتی کافی اســت تا ببینید 
به تعداد فراوان ســازمان، اداره، کارگروه، ستاد 
و... موازی همدیگر برای حل مشــکالت انرژی 
و محیط زیســت کار می کننــد، درحالی کــه در 
»عمل« پیشرفت محسوســی اتفاق نمی افتد. 
مثاًل پژوهشــگاه صنعت نفت، پژوهشگاه نیرو، 
سانا )ســازمان انرژی های نو(، ســابا )سازمان 
بهــره وری انرژی(، ســتاد بهینه ســازی انرژی 
و محیط زیســت، شرکت بهینه ســازی مصرف 
ســوخت و مرکز مطالعات انرژی، تنها چند نهاد 
اصلی دولتی در بحث انرژی هستند که هرکدام 
به قدر کفایت زیرمجموعه های عریض و طویلی 
دارند. نتیجه اینکه در یک موضوع واحد معین به 
نام »افزایش قیمــت حامل های انرژی،« نه تنها 
تمامی این سازمان ها که دوجین سازمان دولتی 
در حیطه اقتصاد و نهادهای زیرمجموعه  مجلس 
و وزارتخانه ها که همگی هم داعیه کارشناســی 
دارند، دخیل می شــوند، بلکه هرکدام شمشیر 
انتقاد اگر به دیگری نکشند، به مسئوالن قبلی 
حتمًا خواهند کشید. موضوع وقتی تأسف بارتر 
می شــود که عمده  این نهادها کارشناسی شان 
تنها به سطحی نگری، گفتار، تجربه و حرف های 
شــنیده و نهایتًا آمارها و گراف هــای کلی ختم 
می شــود. بی آنکه هیچ روِش  علمــی و صحیح 
برای »سیاســت گذاری« داشته باشند. اگر فکر 
می کنید خالف این است، کافی است بپرسید که 
سهم افزایش قیمت بنزین در تورم و افزایش هزینه   
زیر بخش های مختلف اقتصادی چقدر است؟  
میزان دقیق یارانه  انرژی های نو چقدر باید باشد؟ 

و سؤاالتی دقیق و علمی ازین دست.
علت شاید ساختاِر بی ساختار نهادهای دولتی 
و در یک پله  باالتر، شکل سیاسی-قدرتی کشور 

باشد. 

انـــرژی و محیط زیـــستبهره وری
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عکاسی در طبیعت
با توجه به زیبایی هــای فصلی که در آن هســتیم، گفتیم این شــماره از عکاس باشــی را 
اختصاص دهیم به موارد عکاسی در طبیعت زیبا و پر زرق و برق. از عکاسی خیابانی فاصله 
می گیریم و کمی توجهمان را به رنگ ها و زیبایی شناســی موجود در آن بیشــتر می کنیم. 
به طور کلی رنگ ها به دسته ســرد و گرم تقسیم می شوند که شــما باید در ثبت خود به این 
موضوع توجه کنید. معمواًل هر ثبت طبیعت یا در تأکید رنگ های سرد مثل آبی و ارغوانی 
و سبز اســت یا در تأکید رنگ های گرم مانند قرمز و نارنجی و زرد. اینکه کدام سمت را برای 
ادیت پیش بگیرید، کاماًل بر عهده خودتان اســت ولی توصیه ما اینجاست که ترجیحًا آن 
دسته رنگی را تشدید کنید که حضورش در ثبتتان بیشتر است. به طور مثال، در ثبت مقابل 
حضور فراوان رنگ آبی فضای سردی را تداعی می کند که اتفاقًا به کوه های برفی میانه قاب 
هم همسو است. از دیگر نکات مثبت آن می توان به توجه به قانون یک سوم و قرار دادن خط 

افقی در حدود فاصله یک سوم از پایین قاب اشاره کرد.
mm 16:فاصله کانونی Nikon d610 :دوربین

عکاس باشی

شماره 693  شنبه 18  اردیبهشت 95

بعضی وقت ها هــم آدم خودش را  هزار قلم
وســط یک چــاه هزار متــری پیدا اندیشه یزدان پناه

می کند که دســت ها می ســایی تا دری بگشایی، اما 
انگار همه اش به عبث می پایی. در و دیوار به هم ریخته  
دنیا بر سرت می شکند. به مسافری می مانی که وسط 
بیابان گیــر کرده و کوله بارش هم جلوی چشــمانش 
توی آتش می ســوزد. وســط این زمین و هــوا که آدم 
تکلیف ندارد ولی، یک لحظه  شــگفت انگیز هســت. 
همان لحظه که بی حس شــده ای و انگار همه چیز از 
دست رفته، انگار یکی توی سرت داد می زند »پس تو 
کی هستی؟« واقعًا اگر همه  تعلقاتمان را از ما بگیرند، 

ما کی هستیم؟ 
ما بیشــتر اوقات، خودمان را با بدنمــان، عنوانمان، 
شــغلمان، جایی که زندگی می کنیم و حتی لباســی 
که می پوشــیم، می شناســیم. کم پیش می آید فارغ 
از همه  این ها به این فکر کنیم که واقعًا کی هســتیم؛ 
به خصوص وقتی زندگی روی یکنواختش را نشانمان 
گاهانه هم  می دهد. حقیقت این اســت که حتی اگر آ
تالش کنیم، خودمان هم به سختی پاسخی برای این 
ســؤال داریم. اما هســتند لحظاتی که به این کشــف 
می رســیم و آن، لحظاِت رنج است. بله، در تعارضات، 
مشــکالت، غم و غصه و درد و رنج اســت که ما عمیقًا 
به این ســؤال می اندیشــیم. از »برخوردها«ســت که 
ما رشــد می کنیم. نیلوفر در لجنزار شــکوفا می شود 
و این اســتعاره  زیبا در دنیای درونــی آدم ها می تواند 

صورت واقعی به خودش بگیرد. در برابر رنج می شــود 
دو برخــورد داشــت. قربانــی بــود و همــواره افراد و 
شــرایط را نشــانه رفــت و از زیر بار مســئولیت شــانه 
خالی کــرد. یا می تــوان تمام قــد پای احساســات و 
شرایط ایســتاد و مســئولیت را پذیرفت. البته راه اول 
به غایت ســاده تر اســت و راه دوم نیازمند کوشــش. 
امــا اگر در باال و پایین های زندگی، دســت به انتخاب 
راه دوم بزنیــم، کم کم در مســیری گام برمی داریم که 
به آن بزرگ شــدن می گویند. آدم بایــد یک جایی که 
حس می کند به خرخره اش رســیده، بنشــیند برای 
خــودش دودوتا چهارتــا کند که تعریف مــن از قضایا 
چیســت؟ ارزش های من کدام اند؟ من واقعًا حاضرم 
برای چه چیزی بجنگــم؟ از چه چیزی باید دل ببرم؟ 
اشتیاق هایم کجاست؟ آدم باید همه  این ها را در سفر 
زندگی مــدام برای خودش مشــخص کند. مدام خط 
قرمزهــای خودش را تعیین کند. گســترده تر شــود. 
محدودتر شود. کوتاه بیاید. پای خواسته اش بایستد 
و در تمام این هــا حداقل برای خــودش تعریف هایی 
داشته باشد. آدمی که برای خودش از هر چیز تعریفی 
دارد، می تواند بــه رنج هایش معنا ببخشــد. آن وقت 
است که نقاب از چهره  نازیبای رنج برداشته می شود. 
رنِج معنا دار تاب آوردنی اســت. مثل عبادت اســت. 
چون راهی ا ســت که در آن خامی ها بــه پختگی بدل 
می شــوند. حتی اگر به ظاهر همه چیز از دست رفته 
باشد، تو خودی ساخته ای که قادر است از هیچ، همه 

چیز بیافرینــد! آموخته ای که اگر دوباره از بهشــتت 
رانده شدی، چگونه خودت را از جهنم بیرون بکشی.  
به گمانم این مســیری ا ســت که همه  آدم هــا تا وقتی 

نفس می کشند، در آن گام برمی دارند.
پس بیاییــم رنج هایمــان را در آغــوش بگیریم. بدون 

رنج هایمان »آدم« نمی شویم!

بیاییم رنج هایمان را در آغوش بگیریم

هــــــــــزار قلــــــــــم

p_arefi Reza Sarvari

ژتون ســلف غذاخوری دانشــگاه ) از شــاخص های 
جهانی تورم( دهه هفتاد

Oveis Sheibani

یک مدل خاصی از روشنفکری جدیداً اینه که یه عده ای 
روشنفکرا رو مسخره می کنن. یه مدل خاص ترشم اینه 
که یه عده ای همونا که روشــنفکرا رو مسخره می کنن 

مسخره می کنن. و الی آخر... .  
یه مدل از روشنفکری اینه که مثل من این مطلبو می گن 
و فکر می کنن خیلی خاصن.  همین که اعتراف می کنن 
که روشنفکرن، خودش یه مدل خاصی از روشنفکریه که 
البته اعتراف به اینکه روشنفکرن هم یه جور جدیدی از 
روشنفکریه و توالی این سلسله عجیب هم خودش خیلی 

روشنفکریه.  این چرخه تا بی نهایت ادامه پیدا می کنه.

erfan__ardeshiri

Amirhossein AminiFahim

رد شــد از ما و ز ما هیچ به جز آه دگر / جــان ما راه بکن 
کج برو از راه دگر

حال ما خوب و شــما خــوب چه حاجت به ســؤال؟ / 
روزگار است و به ما می گذرد گاه دگر  

بنا بر نتایج ارزیابــی حقوق و دســتمزد متخصصان و 
مدیران در 22 گروه شغلی در ســال 1394، دریافتی 
زنان در سمت های مشــابه برای مدیران زن 36درصد 
و برای کارشناسان زن 28درصد کمتر از مردان است. 

#جداسازی / #تفکیك 
گزینه های روی میز برای سطل سمت چپ:

١ . ایــن عزیزان از پالســتیك به عنوان نان اســتفاده 
می کنــن؛ ٢.  پالســتیك همان نــان اســت؛ 3.  نان 
همان پالســتیك اســت؛ ٤.  دســت دوســتان عزیز 
اشتباه رفته و اشتباه شــده؛ ٦.  ملت خسته هستن و 
حال ندارن بــه کاغذ تفکیك نگاه کنن؛ ٧.  دیرشــون 

بوده و سریع انداختن و اشتباه شده.
گزینه مورد نظر خود را با ذکر دلیل انتخاب نمایید.

لوکیشن: سلف

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

# یکــی به من بگــه تفاوت ایــن دو تا چیــه؟ مردانه/ 
آقایــان. دقیقًا این دو تــا کنار هم هســتن. نمی دونم 
هدف چی بوده با این کار. چــرا اصاًل این دو تا wc رو با 
هم ادغــام نمی کنن؟ یه وضعیه. #دانشــگاه تهران، 

فنی، طبقه اول.



صفحـــــــه آخـــــــــر

1653...0935: سرمقاله این شماره تون، ببری آبروی 
مسلمانی، کاماًل نظر شــخصی یه نفر بود و منصفانه به 
موضوع نگاه نکرده بود. قطعاً اون حرف ها کلی مخالفم 

داره که تحصیل کرده اند و عقب افتاده هم نیستن!
   بعضی چیزا یه دونه اش هم زیاده. برای 
مثال تابع دلتای دیراک از منفی تا مثبت بی نهایت 
فقط تو یه نقطه مقدارش صفر نیســت که باعث 

می شه انتگرالش یک بشه.
9158...0919:  تــوی روزنامه  7 اردیبهشــتتون تو 
قسمت صعود به خشچال نوشتید خانم یاسین تقوایی! 

بنده خدا پسره.
   بنده خدا؟! مگه دختر چشــه؟ تا کی 
نگاه جنسیتی؟ اون دوســتمون که می گه نظر یه 

نفر بوده ببینه دیگه.
6085...0912:  روزنامه هم شده جای بچه بازی. لطفاً 
به آنجلینیا جولی و برت پیت بگیــد مثل بچه ها باهم 

یکی به دو نکنن!
   واال مــا هم دوســت نداریــم. ولی 
به نظــر میاد بعد اینکــه جنیفر آنیســتون تو 
چهل و هفت سالگی دوباره اول شد، برد آقا یه ذره 

فیلش یاد هندستون کرده و بینشون شکرآبه!
7884...0919:  واقعاً دوست دارم به اون اسطوره که 
درمورد گیم آو ترونز مطلب نوشته بگم که وقتی سریالو 
نمی بینی، مجبور نیســتی چیزی درباره اش بنویسی! 

فصل ۵ شروع شده آخه ؟ :/
   بابا خیلی جدی گرفتیا! طرف انگلیسی 
رو از راست به چپ می خونه می شه وزیر مملکت 
و راجع به همه چی نظر می ده. اون وقت من راجع 
به ســریال نمی تونم دورهمی یه چیزی بگم شما 

برین سر کار؟

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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داعش به دنبــال جذب نیــرو از 
جزایر کارائیب است.

داعش کــه دیگــر از نیروهای خود 
ناامید شــده اســت، بــا توجــه به 
استقبال بسیاری که دزدان دریایی 
کارائیب داشــته اســت، تصمیــم گرفته از آن هــا برای 
عملیات  خود دعوت نماید. این خبر نشــان می دهد که 
البغدادی سرکرده این گروه از فن های سری فیلم های 
دزدان کارائیب اســت که از بازی »جانی دپ« هم بسیار 
خوشش می آید. البته تا کنون جانی دپ حضور خود در 

سوریه را نه تکذیب کرده و نه تأیید.
ایرانی ها چهار برابر بقیه نوشابه مصرف می کنند.

مــن نمی دانم چرا این قدر به نوشــابه خــوردن ایرانی ها 
گیر می دهند؟ خوب عزیز من آن کشورها که یک چهارم 
ما نوشــابه می خورند، ســه چهارم دیگــرش را زهرماری 
می خورند. ایرانی ها هم زبانم الل بروند کار خاک برسری 

کنند یا همان نوشابه شان را بخورند؟ کدام بهتر است؟
رئیــس اداره مبــارزه بــا اعتیــاد وزارت بهداشــت: 

»140مرکــز درمان ســرپایی تــرک الکل در کشــور 
راه اندازی می شود«.

در ادامه خبر قبلی گویا در این کشور هم زهرماری زیاد 
می خورند، ولی چطوری ســرپایی ترک می کنند برایم 
ســؤال اســت. مثاًل می روند توی مرکز درمانــی و دکتر 
در حالی که ســرپا ایستاده اســت، می گوید: »چه کار 
زشتی کردی. دیگه تکرار نشــه« و مصرف کننده الکل 
هم در حالی که سر پا ایستاده است، می گوید: »چشم 
دیگه تکــرار نمی شــه«. و مــی رود ترک می کنــد. اگر 
همین فرایند روی صندلی اتفاق بیفتد می شود درمان 

نشستنکی!
جریمه 19میلیــون ریالی قبــض آب بــرای یکی از 

شهروندان تهرانی!
به نظر شــما این شــهروند چه کســی می تواند باشد که 

این قدر آب مصرف کرده است؟
به نظــر بنده حقیر هر کســی هســت احتمــال خیلی 
خیلی زیاد مســئولیت یکی از نهادهای عریض و طویل 
مملکتی را به عهده دارد که از قضای روزگار هم صدا دارد 

و هم ســیما. و چون خیلی هم سریال می ســازد، مدام 
باید شلنگ آب را بگیرد تویش که سریال های تر و تمیز و 

پاکیزه ای تحویل مخاطبان بدهد.
معاون امنیتی وزیر کشور: »گشت های نامحسوس 

پلیس امنیت اخالقی، محسوس می   شوند«.
ِاوا این ها که یهویی از نامحسوســی به حالت محسوس 
در می آیند، حاال باید چی بپوشند؟ نکند سر و وضعشان 
خوب نباشد یا پیژامه پایشان باشد! یهویی که نمی آیند 
نامحسوس را محسوس کنند. یا اللهی، چیزی بگویند 

حداقل که جلو در و همسایه شرمنده شان نشوند.
قائــم مقام وزیــر بهداشــت: »۳۲درصــد جمعیت 

تهران اختالالت روان پزشکی دارند«.
یعنی آن 68درصد دیگر هیچ اختالل روانی ای ندارند؟ 
حتمًا آن 68درصد دیگر هســتند که مدام روی اعصاب 
آن 32درصــد می رونــد کــه آن هــا را دچــار اختالالت 
کرده اند؟ با این اوصــاف نتیجه می گیریم که همه دچار 
اختالالت روان پزشکی هســتند و بهتر اســت توی آب 

تهران آرام بخش بریزند تا همه به آرامش برسیم.

همین طوری سرپایی!

یکی از جلوه های خشن 
روزنامه نگاری در دانشگاه 

شریف. روزنامه را در خط مقدم 
مبارزه با پشه های شب گرد 

دانشگاه تهیه می کنیم. 

 سوله را متالورژی نکنید،
اولویت نیست 

 یــک مــاه پیــش از کنــار 
دانشــکده کامپیوتر قدم زنان از بــاال به پایین 
دانشــگاه می رفتم. متوجه شدم ساختمانی را 
خراب می کنند. اصاًل در آن لحظه نمی دانستم 
که این ســاختمان برای چه بــود. دیروز هم که 
طبق معمول قدم زنان از باال به پایین دانشگاه 
راه رفتم، مراحل تخریب به خوبی انجام شــده 
بود.  حال یک فضای خالی مناسب در دانشگاه 
داریم! داشــتم فکر می کردم قرار اســت با این 
فضای خالــی چــه کاری بکنند. به نظرشــما 
بهترین گزینه برای پر کــردن این فضای خالی 

چیست؟
می توانیم برای تخلیه انرژی دانشــجویان  یک 
زمین چمن فوتبال داشــته باشیم و دور تا دور، 
صندلی گذاشته تا هواداران دو تیم به تشویق و 
تمجید بازیکنان بپردازند. بدیهی است که ورود 
بانوان گرامی ممنوع اســت. اگر هم استقبال 
نشــود، تغییر کاربری داده و بــه پارک مجردها 
تبدیل می کنیــم. به هر حــال مجرد ها هم دل 
دارند. به قول حکیمی اکثر دانشــجویان برای 
ازدواج به دانشــگاه می آیند. حتــی می توانیم 
ســاختمان کانون همسریابی تشــکیل داده و 
نیاز جامعه را پاسخ گو باشیم. اگر هم مفید نبود، 
برای مزدوج ها کافه زده تا در فضای امن و آرام به 

صورت رایگان خدمت رسانی کنیم.
طبیعتًا دانشجو باید انرژی داشته باشد که تخلیه 
کند. چند راه برای انتشــار انرژی در دانشگاه  
وجــود دارد. مهم ترین آن خواب اســت. لذا تا 
نعوذ باا... مسجد به خوابگاه تبدیل نشده است، 
می توانیم برای دانشــجو استراحتگاه بسازیم. 
گزینه بعدی تبلیغ ماســاژ هندی در دانشــگاه 
اســت.  به هر حــال دانشــجویان و کارمندان 
بــرای تقویت قوای جســم بــه ماســاژ درمانی 
نیــاز دارنــد. البتــه پژوهشــگران گزینه های 
فــراوان دیگری هــم توصیه می کننــد، ولی با 
 توجه ضیق متن، از نوشــتن آن هــا صرف نظر 

می کنیم.
چنــدی اســت کــه بــاب میلیاردی شــریف 
تأللو خاصــی را به دانشــگاه اضافــه نموده 
اســت. می توانیم در دیگــری در این فضای 
خالــی بســازیم تا  دانشــجو در طــول روز به 
کرات از درهای علم عبور کند. چه اشــکالی 
دارد؟ حتــی می توانیــم شــعبه دیگــری از 
ســالن مطالعــه بــه نــام مرکــزی 2 داشــته 
باشــیم که دانشــجویانی که از شلوغی سالن 
مطالعه هــا رنــج می برند یا از ســالن هایی که 
بــرای دانشــکده خودشــان نیســت، بیرون 
می شــوند، بــه آنجا پنــاه بــرده و در روزهای 
امتحانــی با آرامش درس خوانــده تا بهترین 
نمره هــا را کســب کنند. اگرچــه هزینه های 
هر کــدام از مــوارد فوق کمرشــکن اســت، 
ولی نگرانی نــدارد، چون که اسپانســرهای 
متقبــل را  ج  مخــار شــریف  لملــل   بین ا

 خواهند شد.

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به سرشناسه، مشخصات ظاهری و نشر، شابک و تیراژ و نوبت چاپ. تقدیم 
می کنیم به یار مهربان دیروز و دکور امروز. تقدیم می کنیم به کتابی که با شــوق و رنج و علم و ذوق نوشــته شد و در 
دوران دانشجویی به یک دوســت معمولی به عنوان کادوی لحظه آخری یا به یک دوست معمولی دیگر به عنوان 
کادوی منظوردار اهدا شــد. این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به عوارضی بزرگراه قم کــه ترافیک مصلی و 
نمایشگاه را به جایی بسیار دورتر برد و تقدیم می کنیم به سالن های تازه تأسیس آفتاب که برخی شان هنوز تهویه 

ندارند و پارکینگی که در همین نزدیکی نیست. با مترو بروید حتمًا.

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