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سطحینگرِیعمیقنما
طرز برخورد مخاطب با یک 
اثر مانند شعر به اندازه خود 
آن اثر مهم اســت. این طرز 
برخورد در طوالنی مدت در 
کیفیت آثار هــم تأثیرگذار 
خواهد بود. اما بســیاری از مخاطبــان، حتی از 
نوع خاص آن، اســیر تصوراتی هستند که از نظر 
نویسنده اشتباه است و این اشــتباهات برایش 

عادی و حتی کاماًل درست جلوه می کند.
در مدرســه معلم ادبیــات در امتحــان ابیاتی 
می داد و مــا باید آن هــا را معنــا می کردیم تا 
نمره بگیریم. شــاید این تصور غلط از آن موقع 
در ذهن ما شــکل گرفــت که در شــعر معنای 
نهفته ای کدگذاری شــده اســت و ما باید آن را 
کدگشــایی کنیم. یعنی باید تمام زیبایی شعر 
وخیال انگیزی آن را کنار می گذاشــتیم و فقط 
آن را به نثــر برمی گرداندیم. هیچ کس هم نبود 
که بگوید منطق شــعر با منطق نثر تفاوت دارد 
و اســاس آن بر تداعی و اقناع است در حالی که 

منطق نثر استدالل و نتیجه است.
تصور رایج غلط دیگر این اســت کــه من درون 
شعر، خود شــاعر اســت. اما شــاعر در واقع از 
زبان جنس انســان حــرف می زنــد. می توان 
این طور تصور کرد که شــاعر نیز مانند نمایش از 
کاراکترهایی استفاده کرده است. بر پایه همین 
تصور نادرست می آیند شــاعر و شخصیتش را 
قضاوت می کنند. مثاًل گروهی بر اســاس ابیات 
شعر حافظ می گویند، حافظ شراب خوار و بدکار 
بوده است. اما گروه دوم در مقام دفاع از شاعر به 
گروه اول می گویند شما ســطحی نگر هستید. 
آن ها ســعی می کننــد از هر چیزی تفســیری 
عرفانی ارائه دهند و نتیجه بگیرند شــاعر عارفی 
وارسته بوده اســت و به نظر خودشان با این کار 

عمیق هستند.
شاید بتوان گفت اشعار هزل و شاعرانی که هزل 
ســروده اند، جفادیده ترین قربانیــان این گونه 

قضاوت ها هستند. موالنا در مثنوی می گوید:
»هزل ها گویند در افسانه ها
گنج می جو در همه ویرانه ها

هزل تعلیم است آن را ِجد شنو
تو مشو بر ظاهر هزلش گرو

هر ِجدی هزل است پیش هازالن
هزل ها ِجد است پیش عاقالن
عاقلی گر خاك گیرد زر شود

جاهل ار زر برد خاکستر شود«
از این قبیــل قضاوت های نادرســت در طنز نیز 
فراوان اســت و معموالً منجر بــه ارزش گذاری 
نادرســت در متون طنز می شــود. در این نظام 
ارزش گذاری فکاهه، هجو و هــزل را فاقد ارزش 
می پندارند. اما همه ایــن گونه ها در  واقع ابزاری 
برای اســتفاده در طنز هســتند. هر کدام از این 
گونه ها هدف و کاربرد خاصــی دارند و در جای 
خود ارزشمند هستند. چه بســا تأثیر استفاده از 
هزل در جایی بیشتر و بنابراین نیاز به استفاده از 

آن باشد.
بیاییم این بار که شــعر خواندیم، این بار که طنز 

خواندیم، جور دیگری به آن نگاه کنیم.

سرمقاله

شــاید یکــی از کارکردهای 
مهم زبان ایجــاد ارتباط بین 
انسان ها باشد، اما زبان هر قوم 
و ملتی بسیار فراتر از یک ابزار 

ارتباطی صرف است. زبان بستر  ...

زبانعلموبرخوردباآن

ُرد آیلنــد، پراویدنس: در ســال 2006 بــود که اریک 
صفحه  5 اشمیت، مدیر عامل گوگل ...  

سالوادور دالی نقاش سبک سوررئالیسم )فراواقع گرا(، 
صفحه  6 متولد ۱۱ ماه می در سال ۱۹0۴ ...  

امســال برای ســومین ســال پیاپی »هفته موسیقی 
صفحه  7 تلفیقی تهران« با  ... 

موسیقیتلفیقیدرنیاورانتداومحافظهقلبدانشگاهزیرزمین

عمادالدین کریمیان

صفحه  4 

صفحه  3 

صفحه  2 

حوزه دانشجویی شریف؛ محلی برای معرفت جویی جوانان 

وضو برای یک زندگی آباد

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

سیانور در جابر اکران شد

روایتــیآشــنا

شما در شماره قبل به پرونده نمایشگاه 

کتاب نمره 4 / 6 از ۱۰ دادید. 

ممنون از اینکه ما را خواندید 

و سنجیدید.
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دیدارگرماژدهاباشریفیها
یکشنبه گذشته مانی حقیقی، کارگردان فیلم اژدها وارد می شود، به دعوت کانون 
فیلم انجمن اسالمی به شریف آمد. این برنامه که بلیت هایش از روز قبل تمام شده 
بود، قرار بود در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شود که به دلیل لغو برنامه انجمن اسالمی 
مستقل )پخش رسوایی ۲( به سالن جابر منتقل شد. پس از فیلم، مانی حقیقی در 

فضایی بسیار خودمانی به سؤاالت مجری و دانشجویان جواب داد و یک لوح تقدیر نیز به خاطر برخورد متواضعانه 
و بی تکلف و بدون هزینه اش در پذیرفتن دعوت دانشــجویان دریافت کرد. نکته قابل توجه دیگر قدم زدن وی 

در دانشگاه در قالبی بسیار بی ریا و صمیمانه بود که بازتاب آن در اینستاگرام شریفی ها قابل مشاهده است.

دهسالجشنواره
دهمین دوره جشــنواره صنعتی مکانیک هم زمان شده است با ایام پنجاه سالگی 
دانشگاه. نشست ها و کارگاه های گوناگون از جمله برنامه های این جشنواره است 
که به طور رســمی از سه شــنبه  ۲1تا  ۲3 اردیبهشــت ادامه دارد. البته تعدادی از 
کارگاه ها   30 اردیبهشت برگزار می شوند. شاید بتوان یکی از جذاب ترین نشست ها 

را »مهاجرت: بله یا خیر؟« دانست که  ۲1 اردیبهشت از ساعت 16  تا 18  در سالن جابر برپا است. نشست های 
دیگر شامل نشست مسیر آینده من و کارمان می باشد که هر دو روز چهارشنبه برگزار می شوند. اگر می خواهید 

از برنامه ها بیشتر مطلع شوید، به سایت mech.sharif.ir/~mifestival سری بزنید. 
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امــروز ســاعت 10:30، کالس امنیــت   
انرژی دانشکده مهندســی انرژی میزبان 
مهندس محمدحسین داجمر، مدیرعامل 
ســابق کشــتیرانی جمهــوری اســالمی 
 ایران خواهد بود. ایشــان به بررســی نقش 
حمــل و نقــل دریایــی در امنیــت انرژی 

خواهند پرداخت.
روز پنجشنبه  ۲3 اردیبهشت از ساعت 9  تا   
17 مرکز کارآفرینی کارگاه آموزشــی تفکر 
طراحی بــرای نــوآوری را برگــزار می کند. 
مــدرس ایــن کارگاه دکتر کیامهــر، عضو 
هیئت علمی دانشــکده مدیریت دانشگاه 

است.
امــروز انجمن اســالمی کارگاه آموزشــی   
شــروط ضمــن عقــد را بــا حضــور یــک 
حقوق دان برگزار می کند. اگر عالقه دارید 
در این جلسه شرکت کنید، ســاعت  15 تا  
17 به دفتر انجمن واقــع در همکف ابنس 

مراجعه کنید. 
انجمن علمی دوســتداران محیط زیست   
دانشــگاه روز جمعه ۲4 اردیبهشت برنامه 
بازدیــد از مجتمع دفع و پــردازش آزاد کوه 
را برگزار می کنــد. برای ثبت نــام از طریق 
 goo.gl/forms/mzMMLwn9aA لینــک
اقدام کنیــد. همچنین می توانیــد به اتاق 
گروه در ســاختمان شــهید رضایی سری 

بزنید. 
روز چهارشــنبه دفتر مطالعــات فرهنگی   
و کانــون یاریگــران جلســه بررســی رمان 
ظلمت آشکار نوشــته ویلیام استایرن را در 
مکان دفتر مطالعات از  ســاعت 17 برگزار 
می کنند. موضوع این رمان به افســردگی 

مربوط می شود. 
انجمن علمــی، فناوری و اقتصــادی بازار   
ســرمایه روز چهارشــنبه، برنامــه ای را بــا 
موضوع نگاهی به شــرکت های استارتاپی 
ســیلیکان و نقش آن هــا در تجســم آینده  
برگزار می کند. در این برنامه که از ســاعت 
13 در ســالن کنفرانــس شــهید رضایــی 
برپاســت، مهندس راســی، مدیــر عامل 

شرکت توسن شرکت دارد. 
دکتر علی ســتاری پور، از اســتادان سابق   
بنیان گــذاران  از  و  دانشــکده مکانیــک 
سیستم مالی و اداری دانشگاه درگذشت. 
درگذشت ایشــان را به همکاران و دوستان 

ایشان تسلیت می گوییم. 

عکس خبری

روز جمعه 17 اردیبهشــت ماه استادان دانشگاه 
در فضایی متفاوت با برنامه های رســمی گرد هم 
آمدند. در ایــن روز اســتادان در اردوگاه شــهید 
باهنر منظریــه از ســاعت 9 تــا 17 دور هم جمع 
شــدند. از جمله اقدامــات جالب فراهــم آوردن 
ایســتگاه های ورزشــی، از جملــه تیر انــدازی و 
پینگ پنگ و داشــتن برنامه هایی بــرای کودکان 
بــود. ایــن برنامــه را مدیریــت روابــط عمومی و 
مدیریــت تربیت بدنی به مناســبت بزرگداشــت 
مقام اســتاد تدارک دیده بودند. انشــاءالله که به 

استادان خوش گذشته باشد.

چندقدمتافینالوالیبال
مســابقات والیبال بین دانشــکده ها در مرحله یک چهارم نهایی روزهای شــنبه و 
یکشنبه برگزار شــد. در این بازی ها مواد با باخت مقابل عمران فرصت راه یافتن به 
مرحله بعد را از دست داد و صنایع نیز فرصت راه یابی به نیمه نهایی را به مکانیک داد. 
تیم دانشکده مهندسی شیمی و نفت نیز مقابل دانشکده برق به پیروزی دست یافت 

تا شانس خود را برای رسیدن به فینال بیازماید. در بازی دیگر کامپیوتر مقابل دانشکده مدیریت به پیروزی رسید 
و توانست جزو راه یافتگان به مرحله بعد باشد. به این ترتیب تیم های عمران و مکانیک روز دوشنبه و کامپیوتر 

و میم شیمی روز سه شنبه ساعت 13:30 در سالن قهرمانی مقابل هم بازی خواهند کرد. 

فیلبندبهالیمستان
اردیبهشت معروف اســت به زیبایی و موقع مناسبی برای طبیعت گردی. آخر این 
ماه در دو روز  30 و 31  اردیبهشــت گروه کوه برنامه فیلبند به الیمســتان را تدارک 
دیده است. اگر قصد شرکت در برنامه را دارید، الزم است در جلسه توجیهی یکشنبه 
۲6 اردیبهشت، شرکت کنید. زمان این جلســه از ساعت 1۲  در ساختمان شهید 

رضایی خواهد بود. برنامه از جنگل فیلبند شروع و تا امام زاده قاسم الیمستان ادامه می یابد. اگر سؤالی دارید، 
می توانید از طریق ایمیل zoleykha.mirzaie@gmail.com با سرپرست برنامه در تماس باشید. ناگفته نماند 
که گروه کوه تجهیزات الزم برای این برنامه را می تواند در اختیارتان قرار دهد و از این بابت خیالتان راحت باشد.

احتمااًل شنیده اید که در دانشگاه حوزه علمیه ای وجود دارد برای تحصیل علم دین. اگر نشنیده باشید، کافی است کمی در تبلیغات دانشگاه  دقیق بوده باشــید تا بنرهایی با عنوان زندگی آباد ببینید. حوزه دانشــجویی در برنامه ریزی از تجربیات ســه دهه گذشته و تالش هایی که در گزارش
کشــور برای ارتقای سطح معلومات دینی دانشجویان یا نزدیک تر کردن دانشگاه و حوزه صورت گرفته نیز بهره برده است. در این بین موسسه امام خمینی که 
برای آشنایی حوزویان با علوم دانشگاهی ایجاد شد، دانشگاه امام صادق)ع(، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، حوزه شهید شاه آبادی 

و حوزه شهید بهشتی، از اقداماتی بود که باعث شناخت بهتر مسئله شد. در همین راستا سراغ مسئوالن حوزه رفتیم تا سؤاالتی بپرسیم.

حوزه دانشجویی چرا و چگونه شکل گرفت؟
آشــنایی با علوم دینــی و غنای معرفتی دانشــجویان 
دغدغه قدیمی بســیاری از فعاالن فرهنگی کشــور و 
دانشجوها بوده و هست. حوزه شریف ساختاری است 
که در پاسخ به این نیاز شــکل گرفته و اکنون بیش از 4 
سال از تأســیس آن می گذرد. حوزه دانشجویی از ترم 
پاییز 90 به طور رســمی، در اولیــن دوره با حدود 80 
نفر از تمامی مقاطع دانشجویی شــریف شروع به کار 
کرد و اکنون دارای حدود 400 معرفت جو است. البته 
نسخه آزمایشی به صورت غیررسمی و بسیار محدود در 

سال های 88 و 89 هم اجرا شده بود.
در حوزه دانشجویی چه چیزی یاد می دهند؟

افراد در ایــن مجموعه با معارف دیــن و نیز روش های 
برداشت از منابع دینی آشنا می شوند و ذائقه و نگرش 
توحیدی می یابنــد؛ با متون اصلی و دســت اول دین 
آشنا می شــوند و با منبع عظیم وحی از سطحی باالتر 
ارتباط می گیرند. در نهایت حوزه  دانشــجویی شریف 
جایی است که دانشجوی انقالبی، با مبانی اندیشه ای 

معجزه  قرن آشنا شده و تفسیری الهی 
و تمدنی و نه صرفًا سیاسی از آن خواهد 
داشــت. نســبت خود را با این انقالب 
تعریــف نموده و در این بســتر، خود را 
بــرای پی گیــری مقاصد اعــالی این 
نهضت بزرگ اسالمی آماده می نماید.
آیــا پذیــرش حــوزه، مخصوص 

دانشجویان شریف است؟
همه دانشــجویان و فارغ التحصیالن 
دانشــگاه های مختلــف می تواننــد 

برای ثبــت نام در حوزه دانشــجویی شــریف از طریق 
اردیبهشــت   18 تاریــخ  از   hd.sharif.ir ســایت 
دانشــگاه  دانشــجویان  اگر چــه  کننــد.  اقــدام 
 شــریف از امتیــاز باالتــری بــرای پذیــرش برخوردار 

هستند.
برنامه های حوزه در چه روزهایی برگزار می شود 

و چه مقدار در طول هفته وقت می گیرد؟
برنامه های حوزه روز پنجشنبه برگزار می گردد. برنامه ها 

از صبح پنجشــنبه آغاز و تا بعد از ظهر 
ادامه می یابــد و معرفت جــوی حوزه 
موظف است در کالس های پنجشنبه 
شرکت کند. در صورت داشتن مشکل 
و با دادن درخواست، می توان در برخی 
از کالس ها شرکت نکرد ولی حضور در 
کالس های پنجشنبه صبح برای همه 

معرفت جویان الزامی است.
آیــا در انتهــای دوره مــدرک داده 
خواهد شــد و اگــر آری، معادل چه 

مدرکی در حوزه اصلی است؟
حــوزه هیــچ گونــه تعهــدی در دادن مــدرک، بــه 

معرفت جویان نخواهد داشت.
آیا با وجود شــرکت کردن در کالس های حوزه 
دانشجویی، الزم است دروس معارف دانشگاه 

را گذراند؟
بله. اگر چه قوانینی در این زمینه موجود است، اما در 

حوزه شریف معادل سازی صورت نمی گیرد.

وضو برای یک زندگی آباد
حوزه دانشجویی شریف؛ محلی برای معرفت جویی جوانان
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انیمیشنسازیدرایران
همایش ملی »انیمیشــن، بازی، دانش، تولید و تجــارت جهانی« با هدف انتقال 
معنویت دینی، کرامت انســانی و روحیه ایثار و شــهادت از طریق هنر انیمیشن و 
بازی های کامپیوتری با اســتانداردهای جهانی از تاریخ ۲5 تا 30 اردیبشهت در 
دانشگاه برگزار خواهد شد. انیمیشــن و بازی های رایانه ای، اقتصاد دانش بنیان 

وکارآفرینی فرهنگی و انیمیشن و بازی های رایانه ای و صدور فرهنگ ایرانی اسالمی جزو محورهای همایش 
هستند. جزئیات برنامه همایش در سایت  ag95.sharif.ir آمده است. عالوه بر این کارگاه آموزش پویانمایی 

و آموزش تولید بازی نیز جزو برنامه های همایش است. 

ماتشنهلبان
خورشــید بهار در این سال ها مانند خورشید تابستان با بی رحمی  تمام بر سر آدم ها 
می تابد. این هوای گرم همیشه با تشنگی همراه است. کمبود آبسردکن در دانشگاه 
مسئله ای است که همیشه حس می شود. ساختمان ابن سینا که می تواند مهم ترین 
ساختمان دانشگاه محسوب شود، فقط دو آبسرد کن دارد و در بعضی از دانشکده ها 

نیز تعداد آبسرد کن ها همین قدر است. اما مسئله فقط تعداد آبسرد کن ها نیست، خیلی از این آبسرد کن ها، یا 
تنظیم نیستند یا خراب اند. مانند آبسرد کن طبقه دوم دانشکده مهندسی شیمی که مدت زیادی  است، مانند 

یک مجسمه در انتهای راهرو مانده است. مسئولین امر لطفْا تا قبل از ماه رمضان رسیدگی کنند.  

شماره 694  سه شنبه 21 اردیبهشت 95بــــــــخش  خـــــــبری

درددروغشنیدن
مرتضی یاری شــنیدن حــرف از دهان 

کســی که اعتقادی به آن ندارد، چقدر شما را 
آزار می دهد؟ حاال اگر از دهان مدیر یا مسئولی 
کشــوری ســخنی بشــنوید کــه در قلــب  و 
چشمانش هیچ اعتقادی به آن دیده نمی شود، 
چطور؟ بدون شک همه ما با این دست رفتارها 
و ســخنرانی ها آشــناییم. میــزان آزاری کــه 
مخاطــب از ایــن ســخنان تحمــل می کند، 
بیشــینه و کمینــه ای دارد. کمینه اش شــاید 
وقتی است که در خودرو شــخصی یا عمومی 
نشســته اید و پیــچ رادیو بــاز اســت؛ البته به 
شرطی که ترافیک سنگین نباشد. بیشینه اش 
اما زمانی اســت که درخواست یا مطالبه ای از 
دستگاهی دارید و مسئول محترم در حالی که 
در چشــم های شــما خیره شــده و با چاشنی 
لبخند یا شاید جدیت کار و درخواست شما را 
رد و تخطئه می کند. چرا که می گوید با قانون، 
اخالق، آرمان های کشــور و شرعیات در تضاد 
اســت و شــما بــه روشــنی در عمــق نگاهش 
می خوانید که شــرعیات، آرمان هــا، قانون و 
اخالق هیچ کدام آن قدر هــم جایگاه ندارند. 
این در حالی اســت کــه او پرشــور از احترام و 
اهمیتشــان می گوید و خود و هر کس دیگر را 

ملزم به رعایت آن ها می داند. 
چهره رئیس همان شــعبه از بانک ملی را تصور 
کنید کــه بــرای مه آفرید امیرخســروی اعتبار 
ارزی می گشــود. مطمئن و بدون ذره ای تردید 
متقاضی وامی را که اصرار دارد یکی از مدارکش 
توســط بانک پذیرفته شود، ســرزنش می کند 
کــه چطــور از او توقع دارد کــه قانــون را زیر پا 
بگذارد یــا در بیت المال و حق عمومی دســت 
ببرد. سیاســیونی که از رانت خواری رقبایشان 
می گویند. مدیران میانی که به اوضاع فرهنگی 
جامعه و هنرمندان می تازند و درخواست شما 
را بــه دلیل جریحــه دار کردن چیــزی عمومی 

تخطئه می کنند. 
مرادم از این اعتقاد قلبی نداشــتن آن نیســت 
که لزومًا در خلوت ســراغ آن کار دیگر می روند. 
بیشترین نگرانی ایشــان آن است که شاید این 
کار ســبب توبیخ آن ها شــود و پایه مدیریتشان 
متزلــزل. چه به ســبب تخلفــات احتمالی که 
به پای آن ها نوشــته خواهد شــد و چه به سبب 
گزارش ها و سوءتعبیرهای دیگران. این احتمال 
برای ایشــان آن قدر زیاد و آن جایــگاه آن قدر 
عزیز هســت که خطر نکنند و ماجرا را در نطفه 
و با انگشــت اتهام به ســمت شــما خفه کنند. 
به شــما خواهند گفــت که باید بیشــتر مراقب 
عواقب کارها و پیشــنهادهایتان باشــید، تقوا 
پیشه کنید و از خدا بترسید و از این دست نصایح 
خداپسندانه که نشــان دهنده اوج توجه مدیر 

محترم به عقبا و آرمان هاست. 
حــاال فکرکنید اگر نبودند کســانی کــه نه تنها 
در کالمشــان کــه در عمــق چشم هایشــان 
 هــم باور بــه همان حرف هــا نبود، چقــدر آزار 

می دیدید؟

دیــروز، دوشــنبه،  کانون فیلــم نوپای گزارش
پردیس بین الملل دانشــگاه، در اولین 
برنامه خود فیلم ســیانور را برای ورود به 
عرصه فرهنگی دانشــگاه انتخاب کرد. 
فیلمی که در خصوص بخشی از زندگی 
مجید شریف واقفی، شهید بزرگواری که 
دانشــگاه به نام او مزین است، ساخته 
شــده. در این فیلم، بهروز شــعیبی در 
نقش شهید واقفی و بابک حمیدیان در 
نقش همفکر و همراه شهید واقفی ایفای 
نقــش کردند که در پایــان فیلم به جمع 
حضار پیوستند. شهید شریف واقفی و 
همفکرش شهید لباف به دلیل اختالف 
فکری و ایدئولوژیک با تقی شهرام، یکی 
از سرکرده های اصلی مجاهدین، مورد 
غضــب ســازمان قــرار گرفتــه بودند. 
اختالف نظری که ریشــه اش در تقابل 
مذهــب و مارکسیســم در نحــوه و نیت 

مبارزه بوده است.
ســالن از ســاعت 13:30 دقیقه آماده 
برگــزاری نبــود. از 13:45 مهمانــان 
وارد ســالن شــدند. این برنامه ابتدای 
کار مهمانان ویژه ای داشــت. خواهر و 
برادرزاده شهید واقفی مهمانان ویژه ای 
بودند که از ابتدا تا انتها در برنامه حضور 
یافتند. برنامه از ساعت 14 آغاز شد که 
تمام بلیت های آن از قبل به فروش رفته 
بود. پس از خوش آمدگویی مجری برنامه 
و پخش یک تیزر از فیلم به عنوان مقدمه، 
اصل فیلم به نمایش درآمد. حین پخش 
فیلم نیز حاشــیه خاص یا عکس العمل 
خاصــی جــز خنده هــای پراکنــده به 
دیالوگ های نیش دار از سمت مخاطبان 

دیده نشد. 
به محض پایــان فیلم بازیگــران اصلی 
یعنی بهروز شــعیبی و بابک حمیدیان 
و تهیه کننده آن، ســید محمود رضوی 
وارد سالن پرنور جابر شدند که با تشویق 
بی امان حضار روبه رو شدند. شوری که 
تا پایان برنامه نیز ادامه داشــت. پس از 
آن معاون محترم فرهنگی دانشــگاه به 
دعوت مجری پشت تریبون آمد. وی به 
آغاز فعالیت فرهنگی پردیس اشاره کرد 
و اهمیت پررنگ شدن این فعالیت ها را 
از سمت محصلین پردیسی یادآور شد. 
ســپس تاریخچه کوتاهــی در خصوص 
دانشــگاه شــریف به حضار ارائــه داد. 
وی اشــاره کرد که این دانشــگاه در پی 
پیشنهاد دانشگاه ام آی تی به محمدرضا 
شــاه مبنی بر تأســیس یک دانشــگاه 
صنعتی بنا شــد. مدلی که شاید در بعد 

فنــی بر وفق مــراد حاکمیت بــود اما از 
لحاظ هدایت فکری و سیاسی بر طبق 
رضایــت آمریکایی هــا پیــش نرفت. به 
شــهید واقفی به عنوان نمونه ای از این 
طغیان و ناهنجاری )از چشــم آمریکا و 

حکومت( اشاره کردند.
پس از آن مجری برنامه مهمانان ویژه را 
به روی ســن خواند. ابتدا خانم شریف 
واقفی، خواهر شهید بزرگوار میکروفون 
را به دســت گرفتند و خیلی کوتاه برای 
همه حضــار آرزوی ســالمتی و عاقبت 
به خیری کردند. در همین حین مهندس 
خدابنده، دوست و هم رزم شهید واقفی 
وارد ســالن شــد و روی ســن آمد. پس 
از آن بهروز شــعیبی و بابــک حمیدیان 

و محمود رضــوی از حضور در شــریف 
ابراز خرســندی کردنــد و در آخر آقای 
خدابنــده در خصوص کنتــرل مخرب 
ذهن در ســازمان و بحث هــای فرقه ای 
توضیح مختصری بــرای حضار دادند. 
در پایــان حاج آقــای محمدنــژاد برای 
تقدیر از مهمانان برنامه روی سن آمدند 
و به خانم شــریف واقفی یک لوح تقدیر 

اهدا کردند.
پس از پایان مراسم روزنامه مصاحبه ای 
کوتاه با شــعیبی انجــام داد. وی گفت 
که این اولیــن حضورش در دانشــگاه 
صنعتی شــریف اســت و انگیزه اش از 
ایفای نقش در سیانور، به تصویر کشیدن 
شــخصیت شــهید واقفی بــا تأکید بر 

صداقــت و انســانیت وی در ارتباطش 
بــا اطرافیــان بوده اســت. انســانیتی 
کــه در فضــای ملتهب ســال های 53 
و 54 بســیار ســتودنی بــود. شــعیبی 
در پایــان ابــراز داشــت کــه بســیار به 
 حضــور مجــدد در جمــع شــریفی ها 

عالقه دارد.
در مصاحبــه ای دیگــر تهیــه کننــده 
ســیانور با روزنامه به صحبت نشست. 
ســید محمود رضــوی گفــت: یکی از 
اکــران در  برنامه هــای  جذا ب تریــن 
فضای سینما، اکران دانشجویی است 
زیرا شور و شــوق این گونه برنامه ها در 
هیچ ســینمای مردمی دیگــری دیده 
نمی شــود. انتظــار می رفت بــه دلیل 
متناســب بــودن موضوع ایــن فیلم با 
زندگــی شــهید شــریف واقفی بــا نام 
شــریف، حمایــت و حضور مســئوالن 
عالی رتبه دانشــگاه پررنگ تر باشــد. 
وی در پایــان ابــراز امیــدواری کرد که 
برنامه های هنری بیشتری با محوریت 
زندگی این شهید بزرگوار ساخته شود. 
ســپس از دانشــجویان دعــوت کرد تا 
نظرات خود را از طریق کانون سینمایی 
پردیس بین الملل به گوش عوامل فیلم 

برساند.

سیانور در جابر اکران شد

روایتی آشنا

حرف زیادی

حضور تعــدادی از خبرگزاری ها از جمله فارس، ایســنا و جام جم قابل   
توجه بود.

پس از پایان مراســم، عوامل مذکــور فیلم در بیرون ســالن جابر حضور   
یافتنــد و در فضایی بســیار صمیمی با دانشــجویان صحبــت کردند و 

عکس یادگاری گرفتند.

حاشیه ها
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شاید یکی از کارکردهای مهم زبان  علمی
ایجاد ارتباط بین انسان ها باشد، اما ابوذر تمسکی

زبان هر قوم و ملتی بســیار فراتر از یــک ابزار ارتباطی 
صرف است. زبان بستر اندیشه آدمی است و به اعتقاد 
برخی از فالســفه انسان اندیشمند انســانی است که 
دارای زبان است و بدون زبان تفکر ممکن نیست. عالوه 
بر این، هر زبانی معرف جهان بینی و فرهنگ مردمانی 
است که در طی قرون مختلف با آن زبان تکلم کرده اند و 
آن را به عنــوان شــیوه ای بــرای ادراک، طبقه بندی و 
معنا بخشــی به جهان برای بازماندگان خویش برجای 
گذاشــته اند. با این مقدمه منطقی و طبیعی است که 
احســاس مسئولیت نســبت به زبان باید برای هر ملت 
ضرورت داشته باشد تا آن را به شایستگی به نسل های 
بعــدی خویــش منتقل ســازد. این نکته ای اســت که 
می توان گفت همگان بر آن اتفاق نظر دارند، اما در ارائه 
راه حل  بــرای نیل به این مقصود و همچنین در شــیوه 
مواجهه با تهدیدهای موجود اختالف نظرهایی وجود 

دارد. 
هفته پیش یکی از بحث های داغ رسانه ها مسئله زبان 
علم و آموزش زبان های خارجی بود و لزوم توجه به این 
نکته صحیح که زبان، این ابزار ارتبــاط، تبدیل به ابزار 
سلطه نگردد. در اینجا به جنبه های گسترده و گوناگون 
این مســئله مانند فرهنگ خودکم بینی، بی اعتمادی 
موجود در جامعــه، جذابیت های محصوالت فرهنگی 
غربــی و در مقابــل کم کاری هــا و... که همه بــا هم به 
گرایش خانواده ها برای رها گذاشــتن فرزندانشان در 
برابر زبان و فرهنگ غربی می انجامد، کاری نداریم و از 
مسائلی مانند حق آموزش زبان مادری نیز می گذریم و 
تنها به فراخور صفحه علمی، به ارائه مستنداتی درباره 

زبان علمی حاکم بر جامعه علمــی اکتفا می کنیم تا با 
آگاهی از واقعیت بتوانیم به راهکارهایی واقعی و عملی 
نیز بیندیشیم. اگرچه نخستین گفت وگوهای فکری و 
فلسفی ما با غرب با ترجمه آثار اندیشمندان فرانسوی 
ماننــد دکارت در عهد قاجار آغاز گردید، اما از آن زمان 
تاکنون،  جهان اتفاقــات بزرگی مانند جنگ جهانی را 
از سر گذرانده تا به وضعیت فعلی رسیده است. اکنون 
نه  تنهــا مناســبات علمی مــا، بلکه مناســبات علمی 
ســایر کشورها بیشــتر از طریق زبان انگلیسی صورت 
می گیرد. برای مثال مطالعه ای که در سال ٢٠١٢ روی 
٢١هزار مقاله از معتبرتریــن مقاله های علمی از ٢٣٩ 
کشور جهان انجام شد، نشان داد که ٨٠درصد مقاله ها 
به زبان انگلیسی بوده است. همچنین حجم مقاله های 
پژوهشی که به زبان انگلیسی منتشر می شود، چندین 
برابر مقاله هایی است که به زبان ملی خود آنان منتشر 
می شــود. به طور مثال، نســبت مقاله های پژوهشــی 
منتشر شــده به زبان انگلیسی، در خود فرانسه ٨ برابر 
مقاله های فرانســوی است. این نســبت در اسپانیا ٧ 
برابر، در آلمــان ٩ برابر، در روســیه ٢٧ برابر و در هلند 
4٣ برابر اســت. بــه عبارت دیگــر، به عنــوان نمونه، 
حجم مقاالت علمی که به زبان انگلیســی در روســیه 
منتشر می شوند ٢٧ برابر مقاالت به زبان روسی است. 
برای این تسلط دالیلی مانند ســادگی و سهولت زبان 
انگلیســی، نشــر اصطالحات جدید دنیای فناوری از 
آمریکا به عنوان کشور انگلیسی زبان و شیوع گسترده 

آن به عنوان زبان بین المللی نام برده می شود.
شــیوه حفظ یــک زبان تنهــا محــدود به اســتفاده از 
معادل های پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
مطالعه ادبیــات کهن و نثر پارســی و ترغیب کودکان و 

جوانان به این کار و اســتفاده و ترویــج ضرب المثل ها 
نمی شود. اگرچه این ها همه مهم و ارزشمند هستند، 
اما به اعتقاد بســیاری جامعه علمی هم می تواند سهم 
خود را در این مهم ایفا کند. برای مثال می توان در کنار 
توجه به ناشــرین مطرح بین المللی مانند آی اس آی و 
الزویر برای شــروع اقدام به چاپ نشــریاتی ایرانی کرد 
که پژوهشــگران مقاالت خود را در آن به زبان فارسی به 
چاپ برسانند. البته نشریه های ایرانی که جز نشریات 
آی اس آی پذیرفته شــده و مقاله های منــدرج در آن با 
این عنوان نمایه شــود وجود دارد که مطرح ترین آن ها 
برای ما نشریه ســاینتیکا ایرانیکا است. این نشریه که 
از ســال 1370زیر نظر دفتر مطالعات و همکاری های 
بین المللی و معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف 
در زمینــه رشــته های مهندســی و علوم پایــه به چاپ 
می رسد به بهترین مقاله قبول شــده از خارج از ایران، 
جایزه ای به نام جایزه عمر خیام را شــامل لوح تقدیر و 
1500 دالر وجه نقد اعطــا می کند. حال آیا این امکان 
وجود ندارد تا بدون هرگونه اجبار شرایطی را فراهم کنیم 
تا پژوهشگر ایرانی اگر مایل بود مقاله اش را در نشریه ای 
فارسی زبان به چاپ برساند؟ آیا اعطای جایزه ای مشابه 
به بهترین مقاله فارسی منتشر شده در آن نشریه  خرج 

زیادی خواهد بود؟ 
متأســفانه موضــوع زبان علــم و نحوه برخورد بــا آن با 
آلوده شدن به سیاســت بیشــتر منجر به واکنش های 
احساســی شــد تا منطقی فکر کردن و از آنجا که گویا 
بیشتر ما به راهکارهای سلبی و ایجاد ممنوعیت تمایل 
داریم تا پیشنهاد راه های خالقانه، در بین هیاهوهای 
سیاسی گویا مظلوم تر از همه زبان آبا و اجدادی ما بود 

که به فراموشی سپرده شود.

چگونه با هجمه زبان انگلیسی بر ادبیات علمی کشور مقابله کنیم؟

زبان علم و برخورد با آن
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شناسنامهمهمنیست،
سنزیستیمهمتراست

Molecular Cell در پژوهشی که اخیرًا در نشریه 
منتشر گردید، پژوهشــگران پیر شدن سریع در 
بیماران مبتال به اچ آی وی را گزارش کردند. تری 
آیِدِکر، زیست شناس دانشگاه سن دیگو کالیفرنیا 
به همراه گروه تحقیقاتی خویش کشف کردند که 
این بیماران نســبت به همساالن سالم خود پنج 
سال زودتر مستعد بیماری های مربوط به افزایش 
سن مانند پوکی استخوان، بیماری های قلبی و 
زوال عقل می شوند. پژوهشگران مطمئن نیستند 
که خود ویروس چنین اثری داشــته یــا این اثر از 
عوارض درمان با داروهای ضد ویروســی است، 
اما هرچه هست به نظر سبب افزایش سرعت سن 
زیستی بیماران شده است. سن زیستی برخالف 
سن زمانی یا همان شناسنامه ای معطوف به رشد 
و افزایش سن بافت ها، سیستم ها و اندام های بدن 
است. سن زیستی میزان دوری و نزدیکی اندام ها 
به شــرایط پیری آن هــا را تعیین می کند. ســن 
زیستی هر فرد در مقایسه با سن شناسنامه ای به 
مراتب شاخص بهتری از سالمتی اوست و معمواًل 
با نگاه به کد ژنتیکی او تعیین می شــود. ممکن 
است اختالف چشــمگیری بین این دو نوع سن 
دیده شود تا جایی که فردی حتی یک دهه پیرتر 
از سن مرسومش باشد. یک چیز که متخصصان 
 )Telomers( ژنتیک به آن نگاه می کنند، تلومرها
هســتند. تلومرها در انتهــای کروموزوم ها قرار 
دارنــد و آن هــا را از نابودی و همچنیــن پیوند با 
سایر کروموزوم ها محافظت می کنند و به همین 
دلیل در تعیین زمان مرگ ســلول ها و طول عمر 
آن ها تأثیرگذارند. طول یک تلومر در تعیین زمان 
مرگ یک ســلول کمک کننده اســت. هر بار که 
یک تقسیم ســلولی انجام می گیرد، یک مهره از 
انتهای کروموزوم جدا می شود. هرچقدر فردی 
بیشتر عمر کند، طول تلومرها کوتاه تر می شوند. 
جهش یا کوتاه  بودن تلومرها در افراد احتمال مرگ 
زودرس در آن ها را یا از طریق رشــد یک اختالل 
عصبی مانند آلزایمر یا یک بیماری جدی افزایش 

می دهد. 
شــدن  متیــل دار  دیگــر  مهــم  شــاخص 
دی ان ای هاســت که به ســازگاری با محیطی 
که روی ژن های ما نوشــته شده، مربوط است. 
متیل دار شــدن یا متیالســیون عالمتی است 
که به ســلول ها می گوید باید ژن ها در موقعیت 
خاموش یا روشن قرار گیرند و در فرایند تقسیم 
ســلولی در جنین در حال رشد بســیار حیاتی 
اســت و از اینجاست که یک ســلول قلب و مغز 
می توانند به یک شــکل کدگذاری شــوند، اما 
عملکرد مختلفی داشته باشــند. در پژوهشی 
که با بررســی متیالســیون دی ان ای در ســال 
۲013 در یو سی ال  روی 8000 نمونه از 51 نوع 
مختلف سلول و بافت انجام شد، مشخص گردید 
در اغلب موارد سن زیستی و شناسنامه ای با هم 
تفاوت دارند. پژوهشگران حتی امیدوارند راهی 
برای توقف پدیده پیری بیابند، تا شــاید رویای 

اکسیر جوانی روزی رنگ حقیقت بگیرد.

چراباتغییرفصلبیمارمیشویم؟
با تغییر فصل بسیاری افراد دچار سرماخوردگی یا آنفلوانزا می شوند، اما به عقیده 
پژوهشــگران تغییرات قابل توجه دمایی بین فصول دلیل اصلــی این بیماری ها 
نیســت. به گفته دکتر بنجامین کاپالن، پزشــک متخصص داخلــی در فلوریدا، 
تغییرات دمایی شــرایط رشــد گروه متفاوتی از ویروس ها را فراهــم می کند و این 

ویروس ها هستند که افراد را بیمار می کنند. بسیاری از پژوهش ها نشان داده اند که دو ویروس رینو و کورونا 
دو عامل اصلی سرماخوردگی عادی هستند. جالب توجه است که آن ها در محیط های خنک تر مانند آنچه 

در بهار و پاییز شاهدش هستیم، رشد می کنند.

گذرتیربهخورشیدافتاد...
تیر یا عطارد نزدیک ترین سیاره منظومه شمسی به خورشید است و هر 88 روز یک بار دور 
خورشید می گردد، اما مشاهده گذر آن از برابر خورشید به ندرت اتفاق می افتد. به دلیل 
اختالف زاویه 7 درجه ای بین مدار گردش تیر و زمین به دور خورشید، این سیاره از نگاه 
ناظر زمینی، در هر قرن تنها حدود 13بار از مقابل خورشید عبور می کند. اتفاقی که 

دیروز رخ داد و بسیاری از عالقه مندان نجوم به تماشای آن نشستند. اگرچه در حال حاضر، ستاره شناسان اطالعات 
زیادی درباره عطارد دارند، اما این رویداد نجومی برای پژوهشگران مهم است؛ چرا که می تواند در مطالعه جو بسیار 

نازک این سیاره و همچنین کالیبره کردن ابزارهای روی زمین و فضاپیماهای اطراف منظومه شمسی به کار آید.

علمــــــــــــــــــــــــــی نسبت طالیی
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دانشگاهمرجععلمیهمکاریبافرانسهشد
دانشگاه امیرکبیر: از سوی وزارت علوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان مرجعیت 
علمی ایران برای همکاری با فرانسه انتخاب شده است و بر این اساس تمام همکاری های 
علمی ایران با فرانسه از طریق این دانشگاه صورت خواهد گرفت. وی دلیل این امر را 
فعالیت های گسترده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه های علمی و فناوری ذکر کرد 

و ادامه داد: عالوه بر آن هیئت هایی از دانشگاه های فرانسه از این دانشگاه بازدید کردند ضمن آنکه ما نیز از چند 
دانشگاه فرانسه بازدید داشتیم. بازدید اخیر هیئت فرانسوی از دانشگاه های کشور با هماهنگی دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر صورت گرفته است. انتخاب مرجعیت علمی تاکنون به هیچ یک از دانشگاه های کشور اعطا نشده بود.

تستورودیمسابقاتقویترینمرداندانشگاهبرگزارشد
دانشگاه سیســتان و بلوچستان: تســت ورودی مســابقات قوی ترین مردان 
دانشــگاه با حضور ۲0 ورزشــکار انجام و در پایان 8 مرد آهنین بعد از نبرد با کنده 
پوالدی 80 کیلویی و الستیک ۲40 کیلویی توانستند مجوز ورود به مسابقات اصلی 
مردان آهنین را کسب نمایند. گفتنی است چند سال پیش تعدادی از ورزشکاران 

دانشگاه خودمان قصد برگزاری رویدادی مشــابه را داشتند که به دلیل هزینه بر بودن و عدم تسلط به وجوه 
ایمنی و استانداردهای الزم حاکم بر آن، مورد موافقت قرار نگرفت. قطعًا برگزاری چنین برنامه هایی می تواند 

برای عموم دانشگاه جذاب باشد که امید می رود تربیت بدنی دانشگاه به آن ورود نماید.

ُرد آیلنــد، پراویدنــس: در ســال  کمی آن سوتر
۲006 بــود کــه اریک اشــمیت، مترجم: حسین رجبی

مدیر عامل گوگل از ۲001 تا ۲011، تشبیهی را به کار 
برد. وی ادعا کــرد جهان داده ها بــه زودی »در جایی 
درون ابرها« قرار خواهد گرفت. امروز در ذهن همگان 
»در جایی« با »در هر جا« جایگزین شــده، مادامی که 
وای فای یا 3G دانشــگاه وجود دارد. این تشبیه باعث 
می شــود فراموش کنیم که این »ابر« واقعــًا در جایی 
وجود دارد، به لطف سیم ها، ویجت ها، رابط ها و کسانی 
کــه باعث می شــوند ایــن امکانــات فعال باشــند. به 

دیتاسنتر دانشگاه خوش آمدید!
دیتاســنترها به ســتون فقرات مؤسســات پیشــرفته 
آموزشی تبدیل شده اند که محل نگهداری سیستم های 
کامپیوتری و مسئول برقراری ارتباطات و ذخیره سازی 
اطالعات دیجیتالی هســتند. ســرورهای دیتاســنتر 

ساختارهای فیزیکی اینترنت هستند.
تنهــا یک طبقــه زیر زمیــن، جایــی که بــرای عابران 
ناشــناخته اســت، کســانی هســتند که ۲4 ســاعت 
شبانه روز در 6.5  روز هفته به جز شنبه شب ها، وظایف 
مهمی برعهده دارند؛ از پــردازش داده های اداری تا 
میزبانی و اجرای وب ســایت ها. از ما خواســته شد تا 
مکان دقیق دیتاسنتر افشا نشود. دیتاسنتر به دو بخش 
تقسیم شده. قسمت اصلی اتاقی غارمانند و سرد است 
که دو ردیف منظم از کامپیوترها و سیستم های برقی و 
برودتی آن ها دارد. هر ردیف از کابینت هایی تشــکیل 
شده. هر کابینت دارای طبقات سرور و مجموعه ای از 
کابل هاست و هر مجموعه کابل در شبکه بسیار منظم 
در داخل اتاق و به خارج آن کشیده شده است. اما قلب 
این مجموعه اتاق کناری است که گروهی از مانیتورها 
این ردیف ها را مانیتور کرده و مراقب نشانه های ایرادات 
هستند. این مانیتورها نرم افزار InterMapper را نشان 
می دهند که دمــا، توان مصرفی و عملکرد ســرورها را 

ارزیابی می کند.

قابلیت اعتماد و جایگزینی، الین های عبوری، بهبود 
فناوری ها و کابل ها با دقت اســتاندارد نظامی همگی 
چشمگیر است اما این ها ممکن است در هر دیتاسنتر 
دیگری وجود داشته باشد. آنچه که عملیات زیرزمینی 
دانشگاه براون را مستثنا می کند، تعداد اندک افرادی 
است که ساعت ها در آنجا حضور دارند و این کار را ده ها 
ســال اســت انجام می دهند. کارن چپمن، 4۲ سال 
است در دیتاسنتر حضور دارد، متخصص سخت افزار 
انــدرو بورگیــو بــه مدت 36 ســال و جــان اســپادارو 
واردسی ودومین سال حضورش در اینجا شده است. دو 
عضو دیگر هر کدام ۲5 سال سابقه کار دارند. دیتاسنتر 
اولیه در ســال 1975 تحت نظر دانشکده ریاضی بود. 
آن ها با کارت پانچ به کامپیوترهــا برنامه می دادند و از 
سیســتم های IBM System/360 و PDP 11/70 که 
»جعبه های بزرگی شبیه ماشــین لباسشویی بودند و 
80 مگابایت ظرفیت داشتند«استفاده می کردند. اما 
»تقاضا به ســرعت افزایش و هزینه ها کاهش یافت. به 

همین دلیل در سال 1986 ما طی 1۲ ساعت پیوسته 
دیتاسنتر را به مکان جدید منتقل کردیم«.

پس از ســه دهه و گذر این همه ســال از قانون مور – که 
می گوید توان پردازش کامپیوترها هر ۲ ســال دوبرابر 
می شــود، هر ســه نفر آن هــا همچنان در دیتاســنتر 
هستند. چپمن می گوید مادامی که این افراد هم زمان 
با تغییرات فناوری، خودشان نیز تغییر کنند، سیستم 
از وجــود آن ها بهــره می برد. پیش از ســال ۲010 که 
سرورها و اتاق کنترل یک جا بود، اپراتورها و ماشین ها 
یک جا بودند و صدای دستگاه ها اثرات بدی روی آن ها 
می گذاشــت. اما عــادت آن ها به صدای دســتگاه ها 
باعث شده بود هرگاه دستگاهی بد کار می کرد، آن ها 
از تغییر صدای دســتگاه ها پیش از مشــاهده اخطار 
آگاه شــوند. اما آنچه که تغییر نخواهــد کرد، پایداری 
و سازگاری سیستمی اســت که ده ها سال توسط این 
گروه در دیتاسنتر و درون ابر – که کاربران آن را همواره 

در دسترس می دانند – در حال کارکردن است.

نگاهی به دیتاسنتر دانشگاه براون

قلب دانشگاه زیر زمین

کمیک برگزیده
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چگونهدانشگاهثروتمندشود؟
یکی از استادان دانشکده  معین محمدی

ر  د تحصیلــم  محــل 
ایاالت متحده، در سال های 
به واســطه ســوابق  قبــل 
درخشــان علمی، موفق به 
دریافت نشان عالی ملی شده است. شبیه چهره  
ماندگار یا دارنده  نشان ملی کشورمان. اکنون 
در نودسالگی اســت و بازنشست شده اما نکته 
جالب این اســت که همچنان اتاقش محفوظ 
اســت و به اســتاد دیگری واگذار نشده است. 
همچنین، دانشــکده چند ســالی است که به  
افتخار نام این استاد، ســاالنه یک گردهمایی 
برگــزار می کنــد و در کنــار دعــوت از یکــی از 
دانشمندان برجســته  رشــته مان و سخنرانی 
علمی او، یاد و نام این اســتاد هم گرامی داشته 
می شــود. امســال کــه هشــتمین ســال این 
گردهمایی بود، خوِد استاد به دلیل کهولت سن 
حاضر نبــود اما همــه از او یادکردند. به عالوه، 
دانشــکده هم با زنده نگه داشتن یاد این استاد 
برای خــود اعتبــاری کســب کــرد. بی تردید 
ارج نهادن زحمات کسانی که در هر مجموعه ای 
زحمت کشــیده اند و از آن مهم تر یــاد کردن از 
آن هــا زمانی کــه در قیــد حیات هســتند و نه 
بعدازآن، برای هر مجموعه ای بســیار ارزشمند 
است. سخنران مراسم امسال، دانشجوی سابق 
استاد بود که در حال حاضر خودش استاد یکی 
از دانشگاه های هندوستان و همچنین معاون 
علمی و فناوری کشــورش اســت و بــه دعوت 
دانشکده، به آمریکا سفرکرده بود. یکی از اصول 
بــا  ارتبــاط  حفــظ  دانشــگاه ها،  مهــم 
فارغ التحصیالن است. موفقیت آتی این افراد 
موفقیت دانشــگاه محل تحصیلشان هم تلقی 
می شود و دانشــگاه ها به اصطالح برای هم پز 
می دهند. برای دانشکده ها و دانشگاه ها مهم 
است که افراد بعد از تحصیل کجاها مشغول به 
کار می شــوند و هر دانشگاهی سعی می کند با 
ارائه آمار و ارقام و نمونه های موردی نشان دهد 
کــه فارغ التحصیالنــش در مشــاغل مهم تر و 
برجسته تری مشــغول به کارشده اند. ارتباط با 
این افراد به طور پیوســته ای حفظ می شود و از 
تخصص آن هــا در هر حوزه ای که مشــغول به 
کارشده اند، برای آموزش دانشجویان و تضمین 
آینده شغلی آن ها و ارتباطات صنعتی و علمی 
اســتفاده می شــود. دانشــکده در شبکه های 
اجتماعی تخصصی مانند لینکدین گروه دارد و 
از همه دانشجویان در روز اول حضورشان دعوت 
می شــود تا بــه ایــن گروه هــا ملحق شــوند و 
بدین وســیله دانشــکده را از تغییــرات آتــی 
شغلی شــان به طور مســتمر مطلع سازند. این 
رویکرد در اشل کوچک تر و برای گروه علمی هر 
اســتاد هم وجود دارد. قطعًا مــا هم می توانیم 
همچون موارد ذکرشــده و با اســتفاده از تمام 
ظرفیت های انسانی مجموعه در هر رده ای، به 
ارتقای جایگاه دانشکده/دانشگاهمان کمک 

کنیم.

روی خط خارج

دستور جلسه اعضای هیئت علمی



ازتحریمبخوانید
این روزها ذهن اکثر ما درگیر اخبار مربوط به تحریم مجدد دانشگاه است.  پیشنهاد این 
هفته ما به شما این است که گفت وگوهای دکتر روستاآزاد و دکتر فتوحی با خبرگزاری 
مهر را بخوانید. با خواندن این مصاحبه ابعاد بیشــتری از پیامدهای این اتفاق برای 
دانشگاه را خواهید فهمید. برای پیشنهاد دیگرمان هم یک گفت وگوی جالب داریم 

درباره سالوادور دالی. وقتی داشتیم دنبال گفت وگو با او برای ترجمه می گشتیم، چشممان خورد به این مصاحبه 
که نه با خود دالی، بلکه با یکی از شاگردان ایرانی او است. خانم »ایران درودی« که خودش نقاش سبک سوررئال 

www.tajrobehmag.com :است توانسته با دالی مالقات کند. مصاحبه ایشان را در این لینک پیدا می کنید

سؤالوبازهمسؤال
سؤال در مصاحبه خبری اهمیت فراوان دارد، هرچقدر سؤال ها پربارتر باشد، مصاحبه 
غنی تر خواهد بود. وقتی سؤال عالمانه، جهت دار و جدی باشد، یعنی مصاحبه شونده 
مصاحبه گــر را به  صورت جدی قبول دارد و ســعی می کنــد از دادن جواب صحیح به 
سؤال ها کوتاهی نکند؛ چرا که در مقابل خود فرد آگاه و مطلعی را می بیند. سؤالی که هم 

می تواند مصاحبه شونده را به حرف وادارد و هم مخاطب را عالقه مند و مجذوب کند. حساس ترین قسمت مصاحبه 
را اظهارات مصاحبه شونده تشکیل نمی دهد، بلکه طرح سؤال های خوب، کوتاه، جذاب، عمیق و جهت دار است 

که می تواند زوایای باریک و دور از دسترس را به خوبی بگشاید و زمینه تهیه یک خبر خوب را فراهم کند.
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سالوادور دالی نقاش سبک سوررئالیسم )فراواقع گرا(، متولد ۱۱ ماه می در سال ۱۹۰4 در اسپانیاست. احتمال اینکه او را نشناسید خیلی  گفت وگو
کم است، چون از آن دست کسانی است که با شخصیت خاصش گویا همیشه زنده است. هر روز می بینم که جایی یک نقاش یا عکاس، تحت تأثیر سحر بختیاری

ســبک او کار می کند. خود او هم عالوه بر نقاشــی، در عکاسی، مجسمه سازی و فیلم سازی فعالیت داشت. با والت دیســنی معروف در ساخت کارتون کوتاه و 
برنده جایزه اسکار »دستینو« که در سال ۲۰۰۳ و پس از مرگش منتشر شد، همکاری کرد. جالب است بدانید که دالی همواره بر »ریشه عرب« خود تأکید داشت 
و ادعا می کرد که اجدادش به نسل »مور«ها که جنوب اسپانیا را برای تقریبًا ۸۰۰ سال در اختیار داشتند، باز می گردد. همچنین خانواده مادری دالی ریشه ای 

یهودی در بارسلونا داشتند. به مناسبت تولد وی یکی از مصاحبه های خاص و جالبش را برایتان آورده ایم:

هیچ وقت می خواســتی که یک 
هنرمند باشی؟

در ســن ســه ســالگی من می خواستم 
کــه یــک زن آشــپز باشــم و در هفــت 
ســالگی ناپلئون! بعد از رشــد در زمینه 
جاه طلبی هایــم، تنهــا می خواســتم 
سالوادور دالی باشم و نه شخص دیگری 
و هنــوز که هنوز اســت دارم بــه هدفم 

نزدیک می شوم.
خیلی جوان بودی که نقاشــی را 

شروع کردی؟
پیش از مرحلــه جنینی! یعنــی اولین 
تابلویی کــه در مغزم تحقــق پیدا کرد، 

زمانش برمی گردد به دوران جنینی ام.
چــه نظــری در مــورد منتقدان 

همیشگی و فراوانت داری؟
من عاشــق دشــمنان باهوشم هستم؛ 
همان طور کــه از مدافعانم هنگامی که 
احمقانه از من دفــاع می کنند، بیزارم. 
بعضی از منتقدان معتقدند سوررئالیسم 
بســیار ذهنی و بی ربط است. من کاماًل 
به ایــن مطلب آگاهــم که دشــمنانم، 
دوستانم و عموم مردم شکایت می کنند 
که مفهوم نقاشی های مرا نمی فهمند. 
خب آن ها چطور می توانند نقاشی های 
مرا درک کنند وقتی که حتی خود من، 

خالقشان، آن ها را نمی فهمم؟
یعنی منظورت این است که کارت 

هیچ معنایی ندارد؟
واقعیت این اســت که خود من در عمل 
مفهــوم نقاشــی هایم را نمی فهمــم؛ 
ولی ایــن به معنــای بدون معنــا بودن 
نقاشی هایم نیســت. به عکس، معنای 
آن ها بســیار مرموز، پیچیده، منسجم 
و مبهم اســت که در ماورای تحلیل های 

ساده ذهن منطقی بشر قرار دارد.
احساســت دربــاره تأثیرگذاری 

روی هنرمندان دیگر چیست؟
عقایــد و ایده ها برای نســخه برداری به 
وجود آمده انــد. من برای خــودم ایده 
کافی دارم ولی راستش احساس خوبی 
بهم می دهد که فکر کنم خیلی از آن ها 
دزدیده شده اند. پس نیازی به استفاده 

از آن ها ندارم.
عجیب تریــن کاری کــه تاکنون 

انجام داده ای چه بوده است؟
هنرمندان با اســتعداد، توانایی انجام 
وحشــیانه ترین و بی نظم ترین چیزها را 
در قالب کالسیک دارند. من انواع آن ها 
را آزمایش و تجربه کرده ام. حتی با تفنگ 

نقاشی کرده ام.
چــه چیــزی الهام بخــش خلق 

اثرهای دیوانه وارت بود؟
الهامی در کار نبود. یک هنرمند کسی 
نیست که از کسی یا چیزی الهام گرفته 
باشد. بلکه کسی است که خودش فکر را 

به دیگران الهام و تزریق می کند.
جالــب  ســبیل های  راســتی 

توجهی داری!
انتهای سبیل من رادار هوایی است که 
می توانم از طریق آن هــا هر چه که قرار 
است در دنیا رخ دهد و هر آنچه که مردم 
فکر می کنند را در طول روز حدس بزنم.
خیلی دوست داشتی که دنیای 
بیــرون شــبیه دنیــای ذهنی تو 

باشد، این طور نیست؟
من همین االن هم دنیا را به همان شکل 

ذهنی خودم می بینم.
خــب مثل تــو بــودن دیگــر چه 

ویژگی های خاصی دارد؟
هــر روز صبــح وقتــی از خــواب بیدار 
می شــوم، دوباره شــعف و مسرت عالی 
»سالوادور دالی بودن« را تجربه می کنم و 
در حالت شور و خلسه از خودم می پرسم: 
»امروز سالوادور دالی چه خواهد کرد؟«
فکر نمی کنی کمی خودشیفته 

هستی؟
اینکــه آدم خودش را دوســت داشــته 
باشد، اگر برای دیگران آسیبی نداشته 

باشد، اشکالی ندارد.
دقیقًا چه هدفی در کارت داری؟

به نظر من هنر یک اسلحه جنگی است 
که با میل شــدید برتری و پیروزی علیه 
اصــول و قواعــد واقعیــت درگیر جنگ 

شده است.
تا به حال به طور واضح و روشن به 

یک سؤال جواب داده ای؟
مهم این اســت که ســردرگمی را بسط 
بدهیم، نه اینکه از بین ببریم. شما باید 
به طور برنامه ریزی شــده ســردرگمی را 
خلق کنید. این کار باعث می شــود که 

قوه خالقیت شما آزاد شود.
ذهن تــو واقعــًا دنیــای عجیبی 

است!
مطمئنــم روزی همه ایــن را می پذیرند 
که چیزی که ما به عنوان واقعیت قبول 
کردیم، خیالی اســت و ایــن از یک دنیا 

وهم هم بزرگ تر است.
چه توصیه ای بــرای هنرمندان 

تازه کار داری؟
اشتباه تقریبًا همیشه در طبیعت مقدس 
وجود دارد. هرگز بــرای تصحیح کردن 
آن ها تقــال نکنیــد. برعکــس، آن ها را 
بفهمیــد، بعــد از آن برایتــان ممکــن 
خواهد شــد که معقوالنه توجیه کنید و 
ازشان برای تعالی بخشیدن به خودتان 

استفاده کنید.
در کمتر از ده کلمه…

از کمال نهراسید؛ چرا که بشر هیچ وقت 
به آن دست نمی یابد.

درمورد  سوررئالیسم...
درمــورد سوررئالیســم فقــط می توانم 
بگویــم کــه خودم یــک سوررئالیســت 

هستم.
و کالم آخر.

زندگی کوتاه تر از آن است که همه آن را 
در یک گوشه، ناشناس بگذرانی.

نقاشی در دوران جنینی!

تداوم حافظه
دیــروز در دفتر روزنامه خیره شــده بودیم به 
تعدادی مورچه که به رســم هر سال داشتند 
برای خودشان آذوقه جمع می کردند. ما هم 
منتظر بودیم یکی شان بارش بیفتد و دوباره 
و دوباره برش دارد تا با دیدنش متحول شویم. 
که خب این طور نشــد و هر وقت یکی بارش 
می افتاد، یکی دیگر برش می داشت. ما که به 
این ورژن عادت نداشــتیم، مانده بودیم چه 
نتیجه اخالقی بگیریم که دیدیم سردبیر آمده 
باالی ســر ما با نیش باز. پرسیدیم: سهامت 
کشــیده باال؟ گفــت: نه، تولد جــرج کلونی 
اســت. دعوتش کن برای مصاحبه. گفتیم: 

چشم. دعوت کردیم و کلونی هم آمد:

یکعمرانتظار
چطور شد که به بازیگری عالقه پیدا کردید؟

عالقه ای نبود. به خاطر جذابیتم بازیگر شدم. 
چه خودشیفته. 

نخیر حقیقت است. شــما خودت تا حاال چند 
بار وقتی می خواستی از جذابیت یکی تعریف 

کنی، گفتی شبیه جرج کلونی است؟
ما نخیر. ما برد پیت را مثال می زنیم!

مگر من چکارتان کردم؟
کاًل از شما خوشــمان نمی آید. شــما در یک 

فیلمی زدید تهران ما را منفجر کردید.
خب من بازیگرم. داستان فیلم که به من مربوط 

نیست.
»آرگو« چطور؟ آنجا هم تهیه کننده بودید.

آقا گذشته ها گذشته. 
این ها واقعًا حرف های خودتان است؟

نه راستش. ســردبیر دارد اشاره می کند این ها 
را بگویــم کــه دعوا نشــود. می گوید شــما کاًل 

اعصاب نداری.
سردبیر نفرمودند چرا؟

می گوید حقوقتان را نداده اند گویا.
این فضولی ها به شــما نیامده. شما جواب ما 

را بدهید.
بفرمایید.

اگــر...) ســردبیر: آقا غــذای مــورد عالقه تان 
چیست؟ بگویم برای ناهار بیاورند.(

سوشی هلندی.
باز این سردبیر وعده ناهار داد. اصاًل پول داری 
شــما؟ )ســردبیر: آره فکر کنم یک کمی داشته 

باشم. تو چقدر داری؟(
آقای کلونی این چه غذایی است؟ )سردبیر: 

قورمه سبزی دوست دارید؟(
نمی دانم قورمه سبزی چیست.

ســردبیر )در حالی که پول هایش را مرتب کرده 
و دارد می رود غذا بگیرد(: من می ترســم بروم، 
تو این را با بداخالقــی ات بپرانی. آقای کلونی 
می شــود این پیراهن را برای مــن امضا کنید؟ 
)کلونی که از کارهای ســردبیر وحشت کرده از 

دفتر فرار می کند.(
سردبیر: این چرا رفت؟

از ظرفیت باالی شما. خوب شد خدا به شما 
شاخ نداد... .

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

یــک ســرباز چینی با شــرکت در راهپیمایی 
بــزرگ چیــن از منچــوری حرکــت می کند، 
امــا در میانــه راه در درگیــری بــا ســربازان 
دشــمن زخمــی می شــود، از ادامه مســیر 
جــدا  خــود  دوســتان  از  و  بازمی مانــد 
ســیالب  درگیــر  آن  از  پــس  او  می شــود. 
عظیمی می شــود کــه به ســختی می تواند 
جــان خود نجــات دهد،. به امیــد نجات به 
 غاری پنــاه می برد، اما آنجا بــا ببری رو به رو 

می شود... .
افسانه ببر نمایشــی تک اجرایی یا مونولوگ 
اســت که درواقع نوعی نقالی چینی به شمار 
نمایش نامــه  می آیــد. 
بــه نویســندگی داریــو 
معاصــر  نویســنده  فــو 
کــه  اســت  ایتالیایــی 
صدرالدیــن زاهــد ترجمه اش کــرده، هادی 
عامل آن را به صحنه برده و هدایت هاشــمی 

بازیگری آن را برعهده دارد.
امــا بایــد بدانید این نمایش 5 ســال اســت 
کــه توقیــف اســت. افســانه ببــر در ســال 
1390 در بخــش محیطــی مجموعــه تئاتر 
شــهر اجرا شــد که با اســتقبال بسیار خوبی 
همــراه بود، امــا در میانه راه بــا تصمیم مرکز 
 هنرهــای نمایشــی از ادامه اجرا بــاز ماند تا 

به امروز.
افســانه ببــر روی صحنه تئاتر بــاران واقع در 
خیابان فلسطین، پایین تر از خیابان انقالب، 

پالک ۲9۲ است. 

افسانه ببر

این روزها گالری ُا میزبان آثار علی نصیر است. 
آثاری که بیش از آنکه نقاشــی باشند، داستان 
هســتند و با دیدنشــان گویا تئاتری صامت را 
بر دیوارهای گالری به تماشــا نشســته ایم.  در 
متنی که گالری ُا درباه این نمایشــگاه منتشر 
کرده، آمده اســت: »در بســیاری از آثار علی 
نصیر می توان لحنی داستانی را بازشناخت. نه 
به آن معنا که روایتی را نقل کنند یا نشانه های 
آشــکاری از داستانی خاص را بازنمایی کنند. 
بدین معنا که نشــانه ها یــا روابطی دال بر یک 
واقعــه را می توان در تصویر مشــاهده و تصور 
کــرد... تصاویری از روابط انســانی )تنهایی، 

اروتیسم، سقوط، خشم 
کــه در   ) قــدرت و…  و 
زمینه  متغیــر، انبوه و در 
حاِل »شدن« پس زمینه 
پدیدار می شوند«. نصیر 

متولد 1330 تهران اســت. او در۲3ســالگی 
راهی اروپا شد و در دانشگاه هنر برلین نقاشی 
خواند. در همین سال ها بورس تبادل دانشجو 
بین فرانسه و آلمان را دریافت کرد و مدت زمانی 
مقیم بزانســون فرانســه شــد. در سال 1364 
برنده بورس دوســاالنه حمایت از هنرمندان و 
دانشــمندان جوان شد. بین سال های1370 
تا 1384 در مقاطع مختلف در دانشــگاه هنر 
برلین، آکادمی تابســتانی پادربورن و مدرسه 
عالــی فنــی برلیــن تدریــس کــرد. او تجربه  
کوتاه مــدت تدریس در دانشــگاه آزاد و تهران 
 را نیز دارد. نمایش نقاشــی های علی نصیر تا
5 خــرداد در گالری ُا به نشــانی خیابان ویال، 
کوچه خسرو، پالک 46 ادامه خواهد داشت.

تئاتر صامت 

مــادر خانــواده می میــرد، فرزنــدان بــه 
خانه اش می آیند و از طریق پرســتار مادر 
متوجه می شوند که او وصیت کرده که سه 
روز پس از مرگش او را به خاک بسپارند...  
فیلم ســینمایی مرگ ماهــی چهارمین 

ســاخته و آخرین بخش از سه گانه روح الله حجازی 
اســت. اگرچه مرگ ماهــی در ادامه دو فیلم زندگی 
مشــترک آقای محمودی و بانــو و زندگی خصوصی 
آقا و خانم میم ســاخته شده است، اما فضایی کاماًل 
متفاوت نســبت به آن دو دارد و بســیاری آن را بسیار 
پخته تــر از آن دو خوانده انــد.  مرگ ماهی در بخش 
سودای سیمرغ سی و ســومین جشنواره فیلم فجر 
حضور داشت و در پنجمین جشنواره فیلم های ایرانی 

استرالیا، اولین جشنواره فیلم های ایرانی 
تورنتو و جشــنواره مونترال کانــادا نیز به 
نمایش درآمده است.  نیکی کریمی، علی 
مصفا، طناز طباطبایی، بابك حمیدیان، 
ریما رامین  فر، ســحر دولتشــاهی، بابك 
کریمی، بهرنگ علوی، حســام محمــودی و پانته آ 
بهرام از جمله بازیگران این فیلم پربازیگر هســتند.  
روح الله حجازی درباره مرگ ماهی می گوید: »مرگ 
ماهی نســبت به کار های قبلی ام بــه معنای واقعی 
ســینما است نه اینکه آثار قبلی ام سینما نبودند، اما 
مرگ ماهی سینما به معنی اصیل کلمه است و این اثر 
لحظاتــی دارد که با قاب بندی و نور محمد کالری به 

همراه بازیگری خوب آن ماندگار خواهد شد«.

مرگ ماهی

موش هــا و آدم هــا عنــوان رمان کوتاهــی از جان 
اســتاین بک اســت کــه در ســال 1937 به چاپ 
رســیده اســت. نویســنده در ایــن داســتان از 
سرگذشت غم انگیز دو کارگر مزرعه مهاجر، جورج 
میلتون و لنی اســمال می نویسد که در رکود بزرگ 
آن روزگار در کالیفرنیــا بــه دنبــال یافتن کار به هر 
ســمت و سویی روانه می شوند و با این حال دست 
از رؤیای داشــتن زندگی در مزرعه شخصی شــان 

برنداشته اند. جورج باهوش است و لنی 
تنومند است ولی عقل درست و حسابی 
نــدارد و بــرای همیــن هم دردسرســاز 
است. او از بچگی از نوازش چیزهای نرم 
خوشش می آمد، مثل موش ها. اما وقتی 

این موضوع دردسرساز می شود که زن پسرارباب، 
از او می خواهــد تا موهایــش را نوازش کند... . در 
بخشی از داستان می خوانیم: »آدمایی که مث ما 
تو مزرعه کار می کنند، تنهاترین آدمای دنیان. قوم 
و خویش ندارن. مال هیچ دیاری نیســتن. می رن 
تــو مزرعه، یه پولی می ســازن، بعــد هم می رن تو 
شــهر به بــادش می دن. بعدش هــم هنوز هیچی 
نشده، دمشون رو می ذارن رو کولشون و می رن یه 
مزرعه دیگه. هیچ وقت هم هیچ امیدی 
نــدارن«. رمان کوتاه موش هــا و آدم ها 
را در 160 صفحــه در قطــع جیبــی، با 
ترجمه ســروش حبیبی منتشرشده در 

نشر ماهی بخوانید.

موش ها و آدم ها

امســال برای سومین  ســال پیاپــی »هفتــه پیشنهاد
موســیقی تلفیقــی تهــران« بــا حضــور 
گروه های موســیقی تلفیقی سرشــناس 
کشور برگزار می شود. هفته ای جذاب برای 
طرفداران این سبک جدید از موسیقی که 
تالش دارد با تلفیق موسیقی سنتی ایرانی 
و موســیقی جهانی، به زبان صلح ســخن 
 بگویــد و بــار دیگــر آشــتی فرهنگ هــا را 

نمایش دهد.
کامنت، کماکان، ماکان اشــگواری، دال، 
تلنگــر، بهنــا، بمرانــی، داماهــی، اوان، 
کریســتف رضاعی و... از جمله گروه های 
حاضر در ایــن دوره هســتند. بانی اصلی 
ایــن جشــنواره خانــه هنرهــای شــهری 
اســت کــه دو دوره قبلی این جشــنواره را 
هم برگــزار کرده اســت. هفته موســیقی 
تهــران از۲3 تا ۲9 اردیبهشــت هر شــب 
بــا دو اجــرا در ســاعت 18:30 و ۲1 روی 
صحنه اســت. در ادامه نگاهــی به بعضی 
 از گروه هــای حاضــر در ایــن فســتیوال 

می اندازیم.

دوئت صارمی و اشگواری
پنجشــنبه ۲3 اردیبهشــت امیر صارمی و 
ماکان اشگواری کنسرتی را در قالب دوئت 
برگزار می کننــد. این دوئــت از بداهه ها و 

هم نوازی های این دو دوســت شروع شده 
و با گذشــت زمــان شــکل گرفته اســت. 
حاصــل ایــن هم نوازی هــا و هم فکری ها 
چند قطعه اســت که برخی از آن ها در این 
 اجرا و برخی از آن هــا در آلبومی به نام دور 

ارائه می شود.

بهنا
یکــی از اجراهای شــنبه ۲5 اردیبهشــت 
مربوط به گروه بهنا است. گروه بهنا از سال 
1385 با تالش رامین بهنا تشکیل شد و در 
پاییز همان سال اولین کنسرت رسمی خود 
را در فرهنگســرای ارسباران به روی صحنه 
برد. بهنا در ســال 1390 آلبوم اول خود به 
نام نه آن چنان و بهمن 1394 آلبوم ایران 11 
خود را منتشــر کرد. این گروه در فستیوال 
موســیقی تلفیقی امســال اولیــن اجرای 
 آلبوم ایران 11 و چند قطعه از گذشته را اجرا 

خواهد کرد.

دال
یکشــنبه ۲6 اردیبهشــت گــروه دال بــه 
خوانندگــی امیــن هدایتــی روی صحنه 
می رود. دال در اسفند 139۲ شکل گرفت و 
اولین قطعه خود را فروردین 93 با نام »آوازم 

را می رقصیدی« منتشر کرد. 
این گروه آهنگــی را هم بــرای تیتراژ فیلم 

ســینمایی طعم شــیرین خیــال اثر کمال 
تبریزی، تنظیم و ساخته است. 

اوان
دوشــنبه ۲7 اردیبهشــت گروه َاوان برای 
چهارمیــن بار در کمتر از یک ســال به روی 
صحنــه می رود. گــروه موســیقی تلفیقی 
َاوان در ســال ٩٢ تشکیل شد. سال ٩٤ در 
جشنواره هنر برای صلح شرکت کرد سپس 
در مهرماه ٩٤ کنسرتی در برج آزادی برگزار 
کرد. این گروه در بهمن ماه ٩٤ در جشنواره  
فجر شرکت کرد و در اسفند ٩٤ آلبوم خود را 

با نام َاوان روانه  بازار کرد.

کریستف رضاعی 
چهارشنبه ۲9 اردیبهشت نیز گروه کریستف 
رضاعــی ســاخته های او را روی صحنــه 
می برند. رضاعی در یادداشــت کوتاهی با 
عنوان »تصوری فراتــر از تصویر« برای این 
جشنواره نوشته اســت: »موسیقی ای که 
برای صحنه نمایش و یا تصویر نوشته شده، 
از موضوع این دو واســطه الهــام می گیرد. 
امــا زمانی کــه واســطه ها وجــود ندارند و 
موســیقی اجرا می شــود، نه تنها موسیقی 
یادآور تصویــر، بلکه خالــق هرگونه تخیل 
 )imagination( در ذهن شنونده-بیننده

است: تصوری فراتر از تصویر«.

موسیقی تلفیقی در نیاوران
سومین دوره »هفته موسیقی تلفیقی تهران« برگزار می شود
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صفحـــــــه آخـــــــــر

همین دو هفته  قبل بود که قهرمانی 
تیم لســتر در لیگ انگلیس قطعی 
شــد. یعنی به زبان ســاده تیمی که 
ُکَلش از بعضــی بازیکن های لیگ 
انگلیس کمتــر مــی ارزد، قهرمان 
شد. حاال ما هم همان طور انگشت و دســت و پا به دهان 
خواســتیم تحلیل کنیم که واقعًا چرا این طور شد؟ مگر 

تیم های بدبخِت دیگر چه کم از لستر و سنبل دارند؟ 
نکته  اول اینکه مربی این ها از آن دسته مدیرانی است که 
نمی ایستد بیروِن گود. به بیان دیگر مربی به جای اینکه 
به بازیکنانش به چشم مهره نگاه کند، خودش را با آن ها 
مجموعًا یک تیم می بیند. یکی از بازیکن ها توی وبالگش 
نوشته بود یک شب داشــتم می رفتم خانه و دستم خالی 
بود. رانیری را در راه دیدم. گفت مرد دســت خالی می ره 
خونه؟ دو تومن پول داد دســتم گفت چنــد تا تخم مرغ 
بگیر با خودت ببر، زشته. بعدًا فهمید که آن شب رانیری 
خودش نان و پنیر خورده بود. یک همچین آدمی اســت 

این بشر. 
از آنجا که بازیکنان لستر بیشترشان از زمین خاکی های 
شهرک عباس پور همین کنار لستر جمع شده اند، برای 
فوتبــال بازی کــردن ناز ندارنــد. توی چشمشــان نگاه 

می کنی معلوم اســت همه شــان در مرزهای عجب شیر 
فارست خدمت کرده اند. سرشــان در فوتبال خودشان 
اســت. باور کنید هر بــار بازی شــان را می بینــم، این را 
می توانــم در تک تــک سلول هایشــان ببینم کــه برای 
بازی روی چمن واقعی خیلی ذوق دارند. اســتوک های 
کفش هایشــان بــرای بــازی می تپــد. آن روز هــم رفتم 
صفحه  اینســتاگرام بهتریــن گل زنشــان؛ مجموعًا دو 
تا پســت داشــت و چند کیلــو پیگیرنده. دلم ســوخت 
پست هایش را مورد پســند خودم قرار دادم. بعدش پیام 
مســتقیم داد)همان دایرکت( داداش دلم گرفته، ما هم 
که همدیگر را نمی شناســیم بیا خصوصــی کمی برایت 
درددل کنم. چیزهای جالبی هم گفت که خوب به رسم 

امانت نمی توانم بازگو کنم. 
یک بحث دیگر که تا حدودی پیرو نکته  دوم اســت اینکه 
چون بازیکن های لســتر پول اضافه نداشــتند که خرج 
مشروبات الکلی و سیگار و این جور چیزها بکنند، خیلی 
زندگی سالمی دارند. حتی به غیر از دو سه تا از بازیکن ها 
که ریسیوِر قدیمی فامیل هایشان به آن ها رسیده است، 
غیر از تلویزیون آن هم با آنتن معمولی، چیزی ندارند که 
کاًل اگر رو به یک ســمتش کنی، شــبکه یک و دو و پنج را 
خوب می گیرد و اگــر آن وری بچرخانی اش، ســه کاماًل 

صاف می شود، چهار هم خوب است، ولی کسی متوجه 
خوب شدنش نمی شود، اما دیگر شــبکه  دو ندارد. برای 
همین بازیکن ها با هم قرار می گذارند بعد از بردهایشان 
می روند خانه یکی از ریسیوردارها، یک شب تا صبح پیام 

بازرگانی های وسط فیلم ها را می بینند. 
و امــا نکته دیگــر اینکه من از چنــد تا از بازیکنان لســتر 
پرسیدم هیچ کدامشان به روی کاغذ اعتقادی نداشتند. 
می گفتند روز اولی که رانیری آمد، پرســید آقا اصاًل شما 
این کاغــذی را که می گویند رویش شــما اصاًل شــانس 
برد ندارید، تا االن دیده اید؟ همه گفتنــد من نه، ولی یه 
آشــنا دارم، اون می گه دیده. برگشت گفت آقا جان اصاًل 
کاغذی نیست. من خودم وقتی مربی یوونتوس بودم این 
چو را انداختم. بروید توی زمین کاغذ با من.  راستش حاال 
خصوصی به من گفته بود درســت، ولی دلم نیامد نگفته 
تمامش کنم. می گفت از چند تا باشــگاه پولدار پذیرش 
گرفته با فاند ولی می ترســد بــرود دِل هوادارهایشــان 
بشکند. گفتم من اگر جای تو بودم، هیچ وقت نمی رفتم. 
تیمتان خوب، مربی خوب، امســال هم کــه خوب پول 
درآوردید، کجا می خواهی بروی؟ گفــت تو مگر خودت 
لســترت را ترک نمی کنی؟ آهی کشــیدم که طبیعتًا در 

چت معلوم نشد و گفتم کاش تیِم من هم لستری بود.  

5077...0912: گــزارش یک خطی برای مســابقات 
فوتســال دهه فجر کارمندان نه نه نه ... ولی . و حاال توی 

دروازه... به اندازه صفحه اول. خسته نباشی سردبیر.
   جای شکر و تقدیر از مسئوالن دارد که 
کارمندان جز گزارش مسابقات فوتسال دهه فجر 

مشکلی ندارند.
4017...0912: روزنامه عزیز. دقت کنید همیشه الزم 
نیست به پیامک ها جواب دهید. علی الخصوص زمانی 

که جواب ها تا این اندازه بانمک باشند.

   ما دیدیم میوه در سبد غذایی دانشجوها 
مهجوره، نشستیم با مســئوالن صحبت کردیم. 
گفتند بودجه نداریم، گفتیم خب خیار! قبول کردن. 
نمکش رو هم قرار شــد ما متقبل شیم. خیارها که 

توزیع شد، بمال به جوابا بخور. 
7451...0912: خوب اگه عکس مناسب ندارید، عکس 
نذارید. مجبورید مگه؟ شش تا دونه پشه کشتید رو میز 

به عنوان عکس و مکث!
   ارزش کار رو نیار پایین، رو میز نکشتیم. 

من خودم بودم و دیدم یکــی از مدیرانمون با چه 
هنری رو هوا پشه ها رو می گرفت.

5253...0937: آخه ایــن چه وضعیه؟هــر روز امتحان، 
کوییز. میان ترم تموم نشــده تی ای می گه کوییز بعدیتون 
کی باشه.این زندگیه داریم؟ مگه خودتون دانشجو نبودین؟
   تنها راه حلی که تا بــه امروز درباره این 
مشکل به ذهن بشر رسیده، اینه که بشینی بخونی، 
نمره ات خوب شه. بعد، خودت تی ای شی و طوری 
تالفی کنی که همه خاطرات بد رو بشوره ببره پایین.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

25

26

28
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لسترزمانترابشناس
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یک وجب روغن

daily@sharif.ir         66۱66006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

محمد جوانمرد

زندگی خالی نیست

مهربانی هست 

سیب هست

ایمان هست

کتاببخوریم
 ایــن روزها اگر مترو ســوار 
شــده باشــید، شــاید این 
تبلیــغ را روی دیوارهای آن 

دیده باشید:
کتاب بخوریم!

از آنجایی که تأمل در کنه کلمات از ویژگی های 
بارز ما شریفی هاست، من نیز به شکافتن مفهوم 

نهفته در این دو کلمه به پا خاستم:
 اولین برداشت می تواند این باشد که نمایشگاه 
کتاب آغاز شده است و باز آن عطر فست فودهای 
جنب کتاب نیز آمد، لذا دلی از عزا درآورده و هر 
دو بار بازدیــد از غرفه های کتاب فروشــی، یک 
بار هم ســاندویچی می زنیم. تنها مسئوالنی که 
خیلی فهمیده و دانا هستند، همین مسئوالن 
برگزاری نمایشگاه کتاب هستند، چون بهترین 
درک را از شــکم و احساسات مشــتریان دارند. 
اگر لطــف کنند کنار ردیف هــای طویل فروش 
غذا چند عدد تخت خــواب هم بگذارند، خوب 
است. کتاب، خصوصًا اگر کتاب درسی باشد، 
ورق زدنش هم خواب آور است، چیزی در حد... .

همین چند وقت پیش همین مسئوالن باحال 
می خواســتند نام نمایشــگاه کتاب را بگذارند 
کتاب یا قــوت. در هر صورت از همین جایگاه و 
به عنوان کوچک ترین کتابخوان، خواهشمندم 
مســئوالن این یک بــار را رســیدگی نکــرده و 
تعداد غرفه های کتــاب را از تعــداد غرفه های 
رانی فروشی بیشــتر نکنند و بگذارند همچنان 

نبرد غذا و علم ادامه داشته باشند.
نمایشــگاه کتاب رخدادی است که مخاطبان 
متفاوت از جنس ها و قشرهای مختلف جامعه 
دارد. از خلبان گرفته تا بچه ســه ماهه مخاطب 
این نمایشگاه هستند، چون در نمایشگاه انواع 
کتاب ها چاپ می شود، هر چیزی که فکرش را 

بکنید. اقالم بسیار متفاوت اند:
انواع کتاب های با عنوان عجیب غریب:

 گاو و قورباغــه را قورت بده، طاعون و هپاتیت و 
حتی کتاب هایی که عنوانشان جزو فحش ها به 

حساب می آید.
انواع کتاب های زمانی:

چگونه در نیم ساعت همســر مورد عالقه خود 
را پیدا کنید، ده قدم تا بیل گیتس شــدن، یک 

میلیارد بهتر است یا یک دالر.
و باالخره کتاب های درسی دانشگاهی:

یکی از پربازدیدترین غرفه های نمایشگاه همین 
غرفه است. دانشــجویان تشنه  علم همواره در 
جست وجوی دانش هستند و این غرفه ها را درو 
می کنند. فقط هنوز دلیل این قضیه مشــخص 
نشده که چرا فروش کتاب های حل المسائل از 
خود کتاب ها بیشتر است. دانشمندان هنوز در 
زیر زمین ابن سینا در حال تحقیقات گسترده ای 
روی دانشــجویان هســتند. شــاید رابطــه ای 
میان کپ زدن هــای نابهنگام برای تمرین های 
تحویلی و این قضیه وجود داشــته باشد. در هر 
صورت، به نمایشــگاه کتاب کــه رفتید، حتمًا 
از غذاهای خوشــمزه اش بخورید، چون کتاب 

همیشه هست.
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