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آفتابه لگن هفت دست
»هم اکنون بحث دانشــگاه 
عنــوان  بــه  کارآفریــن 
ســوم  نســل  دانشــگاه 
مورد توجــه قــرار دارد و 
بایــد ملزومــات ایجاد آن 
فراهــم گردد«. ایــن مطلبی اســت که جناب 
معاون وزیر علوم هفته گذشــته در گوشــه ای 
از صحبت هایش بــه آن پرداخت؛ هــر چند از 
ایــن دســت صحبت هــا در بین مســئوالن 
دانشــگاه ها و وزارت علوم کم نیســت و با یک 
 جســت وجوی ســاده کلــی از ایــن جمالت 

می توان یافت.  
نســل اول دانشــگاه ها با اهداف آموزشی شکل 
گرفتند. ایــده اصلی در دانشــگاه های نســل 
اول، آموزش نیــروی متخصص بود. در نســل 
دوم، بــا توجه به نیــاز صنایع بــه پژوهش های 
تخصصــی، دانشــگاه های نســل دوم پــا بــه 
عرصه ظهــور گذاشــتند. بنابراین ایــده اصلی 
دانشگاه های نســل دوم، تربیت پژوهشگر بود. 
در دانشــگاه های نسل ســوم اما تربیت نیروی 
کارآفریــن بــه عنوان هــدف اصلی شــناخته 
می شــود و انتظار مــی رود خروجی دانشــگاه، 
 اســتارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیــان 

باشد. 
در بســیاری از دانشــگاه های ایــران، حتــی 
ادعای »دانشــگاه نســل اول خوب بودن« قابل 
پذیرش نیســت. از این دانشــگاه ها که بگذریم، 
دانشــگاه  های خوب ما که بدون شک روزگاری 
از بهترین دانشــگاه های نســل اول بوده اند، در 
گذار تغییــر بــه دانشــگاه های پژوهش محور 
چندان موفق عمــل نکرده اند. شــاهد نگارنده 
بر این مدعا، معنادار بــودن فاصله پژوهش ها از 
نیازهــای صنعت و به نقلی رونــق پژوهش های 
غیرکاربردی و چه بســا غیرمنطقی اســت. در 
تهران که این همه مشــکل دارد، ساالنه هزاران 
پژوهش در رشــته های مختلف انجام می شــود 
و با تقریب خوبــی هیچ یک از ایــن پژوهش ها 
در راســتای رفع این مشــکالت نبوده اســت و 
 آن هایی هم کــه بودند، خروجــی قابل توجهی 

نداشته اند.  
تزهای دوســتان فرنگ رفته را مقایسه کنید با 
پروژه هایی کــه در دانشــگاه های برتــر ایران 
تعریف می شــود. همین اســت کــه وقتی یک 
سخنران خروجی کار پژوهشــی آن ور آبی اش 
را ارائه می دهــد، دهان همه بــاز می ماند. البته 
منظــور نگارنده کوچک شــمردن فعالیت های 
انجام شــده نیســت؛ بلکه مراد توجــه به این 
موضوع اســت که وقتی ما هنوز یک دانشــگاه 
نســل دومی خوب نشــده ایم، وقتی هنوز اکثر 
اســتادان دانشــگاه ها، پژوهش هــای صنعتی 
را تبدیل شــدن دانشــگاه به بنــگاه اقتصادی 
تلقی می کننــد و کارآفرینی هم بلد نیســتند، 
می تــوان انتظار داشــت دانشــجویان تبدیل 
به کارآفرینان آینده و صاحبان اســتارت آپ ها 
شــوند؟ بهتر نیســت به جای شــوی دانشگاه 
 نسل ســوم، روی دانشگاه های نســل دوم بهتر 

تمرکز کنیم؟

سرمقاله

پسر یازده ســاله خانواده ری 
در یک دعوا با چوب دستی دو 
دندان هم کالسی خود اوییه را 
شکسته اســت. پدر و مادر ری 

برای دلجویی و رسیدن به یک  ...

خدای کشتار

با دکتر دولتی، استاد دانشــکده مهندسی و علم مواد و 
صفحه  2 سرپرست تیم پروژه مرمت ...  

چهارمین دوره مسابقه  حل مسائل مهندسی شیمی به 
صفحه  3 کمک رایانه یا ...  

»مارک زاکربرگ« خالق فیســبوک؛ ایــن تنها چیزی 
صفحه  6 است که درباره اش می دانیم ...  

مرد میلیارد دالریباز هم شریف اول نشدمرمت گنبد موال در دست دانشگاه

رضا کاردر رستمی

صفحه  7 

صفحه  ؟؟ 

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

افتخار یا  حسرت؟

مریم میرزاخانی عضو آکادمی ملی علوم آمریکا شد

شما در شماره قبل به پرونده برند 

شریف نمره 8/9 از ۱۰ دادید. 

ممنون از اینکه ما را خواندید 

و سنجیدید.

 میالد مسعود 
 حضرت علی اکبر ع 
 و روز جوان 
مبارک  باد.
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رونمایی از کتاب »روزگار شریف«
دانشگاه از ده سال قبل، یعنی برای جشن چهل سالگی خود شروع کرد به مکتوب 
کردن خاطــرات افراد تأثیرگذار دانشــگاه و کتاب های مختلفی از تاریخ شــفاهی 
دانشگاه را منتشر کرد. بعد هم دبیرخانه اســناد را راه انداخت تا تاریخ دانشگاه را 
مکتوب  و حفاظت کند. در این بین یک حلقه مفقوده وجود داشــت. آن هم کتابی 

با نثری روان و جذاب که تالش کند تاریخ دانشــگاه را فارغ از موضع گیری های مرســوم روایت کند. حاال در 
آستانه پنجاه سالگی قرار است که از جلد اول این کتاب رونمایی شود. با تعریف هایی که از این کتاب به گوش 

می رسد، ما هم منتظر خواندنش هستیم.

موانع سر راه کسب و کارهای ایرانی 
این روزها راه اندازی کســب و کار جزء مباحث فراگیر شــده اســت که درباره آن زیاد 
صحبت می شود. بسیج دانشــگاه هم میزگردی را با موضوع »بررسی موانع کسب و 
کار در ایران«  امروز برگزار می کند. مهمانان برنامه دکتر علینقی مشایخی بنیانگذار و 
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دکتر نایبی استاد دانشکده برق، دکتر دیدنی رئیس 

انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی و دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
هستند. همچنین در برنامه سؤاالتی مانند مشکالت اصلی سر راه تولید کنندگان، تأثیر واردات بر اشتغال و... 
پاسخ داده می شود. اگر تصمیم دارید در برنامه شرکت کنید، ساعت 13:30 به سالن جابر بن حیان سری بزنید. 

مروری بر نیم قرن تالش و پویایی
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جشن بزرگ نیمه شــعبان امروز را از دست   
ندهید. ساعت 15تا17 آمفی تئاتر مرکزی 
بــا حضــور نجم الدیــن شــریعتی، صابــر 
خراســانی، دکتر غفرانی و محمــد عرب و 

همسر تازه مسلمانش.
امروز برنامه چشــم انداز چهــارم با موضوع   
خوارزمــی  ســالن  در  کارآفرینــی  و  کار 
دانشــکده کامپیوتر برپاست. مهمانان این 
برنامه سبحان فروغی و علی بابایی هستند 
که درباره ایــن موضوع صحبــت خواهند 
کرد. اگر قصد شــرکت در برنامــه را دارید، 
ســاعت 18تا19:30 به طبقــه چهارم این 

دانشکده مراجعه کنید. 
مســابقات حفظ یک جزء قــرآن خواهران   
روز چهارشــنبه 29 اردیبهشــت ســاعت 
دوشــنبه  روز  بــرادران  مســابقات  و   15
3 خرداد ســاعت 14 در محــل دفتر کانون 
قرآن و عترت واقع  در نیم طبقه ســاختمان 
ابن سینا برگزار می شود. اگر از قبل ثبت نام 
نکرده اید، نیز می توانید در مسابقه شرکت 

کنید. 
سردر دانشگاه قرار است تا تاریخ چهارشنبه   
29 اردیبهشــت و هم زمان با جشــن اصلی 
پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه افتتاح 
شود. گفتنی است این ســردر قرار بود اوایل 
مهر آماده شــود که ســاخت آن تا به حال به 

طول انجامیده است.  
روز پنجشــنبه 30 اردیبهشــت ماه اولیــن   
تورنمنت تنیس فارغ التحصیالن دانشگاه 
در مجموعه آیندگان لواسان برگزار خواهد 
شد. مســابقات به صورت آزادOpen  برگزار 

خواهد شد. 
امــروز گــروه علمــی دانشــجویی کیمیا،   
انجمن علمی دانشــکده مهندسی شیمی 
و نفت،  مســابقه مشــاعره برگزار می کند. 
برای دیدن این برنامه می توانید از ســاعت 
16:30 به سالن ســبز دانشکده مهندسی 

شیمی و نفت سری بزنید. 
روز سه شــنبه هفتــه گذشــته از تونــل باد   
مافــوق صوت بــا حضــور دکتر تجریشــی 
معاون پژوهشــی، دکتر کوچک زاده رئیس 
دانشــکده هوافضــا و جمعی از اســتادان 
و دانشــجویان ایــن دانشــکده در کارگاه 
دانشــکده هوافضا رونمایی شــد. جا دارد 
خســته نباشــید بگوییم به کســانی که در 

رسیدن به این دستاورد مشارکت داشتند. 

عکس خبری

روز شنبه، 25 اردیبهشت دکتر یوسف بزرگ نیا، از 
فارغ التحصیالن عمران شریف در این دانشکده 
سخنرانی کرد. موضوع این سخنرانی نیز آخرین 
پیشرفت ها در زمینه توصیف زلزله حرکات زمین 
بود. ایشان استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا است 
و در زمینه مهندسی زلزله جزو نخبگان رشته خود 
به حســاب می آید و عضو انجمــن آمریکایی های 

مهندسی عمران است. 

سفر به دره سه هزار
گروه کوه برنامــه طالقان به تنکابن، پراچــان به درجان، در روزهای چهارشــنبه، 
5خــرداد تا جمعه 7 خرداد در منطقه  زیبا و دل انگیز طالقان و دره ســه هزار  برگزار 
می کند. در صورت تمایل به شرکت در برنامه به آقای پویا نیک نام، سرپرست برنامه 
اطالع دهید و با ایشان از طریق ایمیل pooya.neeknam@gmail .com در ارتباط 

باشید. پیش ثبت نام در سایت hamnavard.sharif.ir  را هم فراموش نکیند.  جلسه توجیهی این برنامه روز 
دوشنبه 3 خرداد ساعت 13 در سالن کنفرانس ساختمان شهید رضایی برپاست. برای شرکت در برنامه حضور 

در جلسه  توجیهی الزامی است.

ایده خود را تجاری کنید
احتمااًل دفتر تجاری سازی دستاورد های دانشجویی را نشناسید. این دفتر در مجتمع 
خدمات فناوری قرار دارد که کار آن ارائه تسهیالتی به دانشجویان دارای ایده است. 
این دفتر به طرح هایی که پذیرفته شوند، 15میلیون تومان اعتبار بالعوض اختصاص 
می دهد. عالوه بر این فضای استقرار برای کسب و کار، شبکه منتورها و مشاورین، 

خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی و پشتیبانی و حمایت معنوی دانشگاه نیز از دیگر امکانات این واحد است. اگر 
 ،hyperidea.ir/apply ایده ای دارید، می توانید به واحد 307 مجتمع خدمات مراجعه کرده یا آن را در سایت
ثبت کنید. البته اگر محصول، نمونه آزمایشگاهی فناوری هم دارید می توانید از راه های گفته شده اقدام کنید.

با دکتر دولتی، اســتاد دانشکده مهندسی و علم مواد و سرپرســت تیم پروژه مرمت بارگاه امام علی علیه السالم در خصوص کم و کیف پروژه به  صحبت نشستیم.گفت وگو

لطفًا دربــاره طرحی کــه برای بازســازی گنبد 
امیرالمؤمنیــن در نجــف اشــرف در دســت 

اجراست، توضیح دهید.
ایــن پــروژه در واقــع مرمــت پوشــش گنبــد حضرت 
امیرالمؤمنیــن اســت کــه در ســال 1155 قمــری به 
دستور نادرشاه ساخته شده اســت. طالکاری به روش 
ملغمه کاری انجام شــده، یعنی با آب کردن ســکه های 
نادری، طال با جیوه مخلوط و روی ســطح خشت های 
مســی زده شــده که این خشــت ها با ضرب دست و با 
چکش درســت می شده است. ســپس آن ها را در کوره 
قرار می دادند تا جیوه تبخیر گــردد و طال باقی بماند و 
در نهایت طال را پرس می کردنــد. این روش تکنولوژی 
بســیار پیشــرفته ای در جهان اســالم بوده اســت. در 
پوششی که امروزه به دست ما رسیده است، به دلیل نفوذ 
 باران، لبه های مسی این خشت ها تخریب شده است، 
در حالی که طالی روی خشت سالم است. این طرح در 
دی ماه 94 آغاز گردید و قرار اســت در عید غدیر امسال 

افتتاح شود.
درباره علت انجام ترمیم به جای تعویض پوشش 

در حرم ها توضیح دهید؟
تعویض طالی گنبد عمل اشــتباهی است که در بیشتر 

حرم های ایران و عتبات تکرار شده است. پیش از این پوشش 
حرم عسکرین و حرم کاظمین تعویض شد. تعویض پوشش 
به مثابه  تعویض یک شی باستانی است. این اولین باری 
است که ما در دهه های اخیر از تعویض جلوگیری کرده ایم. 
البته پیش از این در ایران در سال 86 توسط گروهی تحت 

نظارت بنده گنبد شاه عبدالعظیم هم مرمت شد.
علت مخالفت با مرمت به جای تعویض چه بود؟
بحثی که وجود داشــت این بود که بــا تعویض طالها، 
گنبد بسیار زیبا و براق می شود. ولی فرقی نمی کند، چه 
شما تعویض کنید چه مرمت انجام دهید. اما این پروژه 
بزرگ ترین پروژه جهان اسالم در دوره نادری و تک خال 
معماری دوره خود بوده اســت و با تعویــض آن اصل اثر 

ازبین می رود. 
چگونه این پروژه به شما واگذار شد؟

بیش از یک سال رایزنی صورت گرفت و سندهای علمی 
ارائه شد و نمونه هایی در آلمان و ایتالیا پوشش دهی شد. 
نهایتًا به دستور آیت  الله سیســتانی و با مساعی ایشان 
حکم به این داده شــد که طالی گنبد به جای تعویض، 
مرمت شود. در ابتدای پروژه که من وارد شدم، قرارداد با 
دانشگاه صنعتی شریف مطرح شد ولی بعدها به دلیل 
تمایل تولیت حرم علوی و با رایزنی ستاد بازسازی ایران، 

پروژه توســط ســتاد بازســازی انجام گردید، زیرا ستاد 
برخالف سایر ارگان ها این امکان را دارد که هزینه پروژه 
را تقبل کند. هزینه  اجرا با ستاد بازسازی عتبات و هزینه  
طال با تولیت عتبه علویه است. ابتدا قرار بود برای این کار 
مشاور علمی گرفته شود ولی در نهایت اجرای طالکاری 

گنبد به بنده واگذار شد. 
نقــش نیروهــای ایرانی در اجــرای ایــن پروژه 

چیست؟
از نظر مهندسی و اجرا، در کارگاه مطلقًا نیروهای ایرانی 
هستند و از فارغ التحصیالن شریف هم در گروه ما حضور 
دارند و دانش بومی اســتفاده شده است، ولی سرویس و 
خدمات عمومی با دوســتان عراقی اســت. در این پروژه 
روی خشــت های قدیمی که بین 10 تا 15 میکرون الیه  
طال دارد، به روش الکتروپلیتینگ 10 میکرون طال آبکاری 

می کنیم که متوسط طال 20 میکرون یا بیشتر می شود.

ترمیم گنبد مطالی بارگاه امیرالمؤمنین علیه السالم توسط یک گروه شریفی انجام می شود

مرمت گنبد موال در دست دانشگاه
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شروع بسکتبال 
بازی پایان مسابقات والیبال، نوبت به مسابقات بسکتبال بین دانشکده ای رسید. 
در بــازی اول پردیس توانســت تیم عمران فیزیک را شکســت دهــد. هوافضا نیز 
مکانیک برق را در هم کوبید. پردیس بازی دوم خود را نیز با برد پیش برد و این بار نیز 
بازنده مسابقه تیم مکانیک برق بود. ریاضی کامپیوتر نیز میم شیمی را در هم کوبید 

و عمران فیزیک مغلوب هوافضا شــد. مکانیک برق امروز با عمران فیزیک ساعت 12 بازی دارد. بازی شیمی 
با میم شــیمی نیز ساعت 13:30 است. بازی های روز چهارشنبه نیز ســاعت 12 پردیس با هوافضا و ساعت 

13:30 بازی کامپیوتر ریاضی و شیمی خواهد بود. 

بازگشت فستیوال موسیقی
کانون موسیقی برای مدت سه روز از دوشنبه 3 خرداد تا چهارشنبه 5 خرداد فستیوال 
موسیقی را برگزار می کند. بلیت فروشی نیز از این هفته شروع شده است. فستیوال 
از ساعت 17 در آمفی تئاتر مرکزی و هر روز در یکی از سه سبک کالسیک، سنتی و 
پاپ برپاست. اگر اطالعات بیشــتری می خواهید، می توانید آن را از طریق ایمیل 

festivalmusic95@gmail.com مطرح کنید. نوازندگان فســتیوال هم از دانشجویان توانمند خودمان 
در زمینه موسیقی هستند. خالصه اینکه می توانید تایم خالی تان را همراه این برنامه باشید. الزم به ذکر است 

که کانون موسیقی فراز و نشیب هایی را گذراند تا بتواند فستیوال موسیقی را برگزار کند. 

شماره 696  سه شنبه 28 اردیبهشت 95بــــــــخش  خـــــــبری

فوتبال زندگی است 
»زندگی و دیگر هیچ«. این  محمدصالح سلطانی

تعبیــر عادل فردوســی پور از فوتبــال در کتاب 
مشهورش فوتبال علیه دشــمن است. فوتبال 
چیــزی کم از زندگی نــدارد. با فــراز و فرودها، 
پیروزی و شکست ها، امید و ناامیدی ها و البته 
»رویا«. این آخری شاید مهم ترین چیزی باشد 
که در فوتبال و زندگی مشترک است. در فوتبال، 
مثل خود زندگی می تــوان رویاپردازی کرد و به 
حقیقت پیوستن رویاها را دید. امسال هم یکی 
از آن ســال های رویایی برای فوتبال بود. سالی 
که یــک رویــای بــزرگ، بــه بزرگی لیــگ برتر 
انگلســتان و یــک رویای پرشــور، به حــرارتِ  

بچه های خونگرم اهوازی به حقیقت پیوست.
»لستر ســیتی« تا پیش از امسال صرفًا یک تیم 
معمولی در انگلستان بود. تیمی که گاه  گاهی 
در ســطح اول فوتبال این کشور ظاهر می شد و 
چند ســال بعد، آرام و بی سروصدا از سطح اول 
خارج می شــد. تا فصل قبل هم اوضاع همین 
بود. لستر در بازی پلی آف مجوز بقا در لیگ برتر 
را دریافت کرد. امسال اما »رویا« به لستر اضافه 
شده بود. کلودیو رانیری، ســرمربیِ  ایتالیایی 
ِ معمواًل بازنده به لســتر آمده  بود، پس از نتایج 
مفتضحانه با یونــان در مقدماتی یورو 2016. 
او همین  که می توانست تیم را در لیگ برتر نگه 
دارد، کافی بــود! اما این بازنده  بــزرگ، از یک 
مشــت بازیکن جوان و گمنام ســتاره ساخت و 
از یک تیم کوچک در گوشــه  انگلســتان، یک 
قهرمان! درســت مثــل یک فیلم ســینمایی و 
درست مثل شخصیتی که از ته دل دوست داری 

آخر داستان قهرمان باشد.
اینجا، کیلومترها دورتر از لســتر و انگلســتان، 
جوانان دیگری بودند که همان مسیرِ  پر از رویا 
را پی گرفتنــد. یک مربی جوان و جســور، پس 
از ســه ســال آزمون و خطا و بدون عقب نشینی 
از موتیف هــای مربیگری اش و بــا همان تأکید 
دیوانه وار بر استفاده مطلق از بازیکنان جوان و 
گمنام، توانست در یک سال نفس گیر، قهرمان 
معتبرترین جام فوتبال ایران و یکی از مهم ترین 
لیگ های آســیا شــود! آن ها، بدون خرج های 
سرسام آور تیم های متمول فوتبال ایران و با اتکا 
به استعداد های ناب فوتبال خوزستان توانستند 
کنایه ای سنگین به فوتبالِ  آکنده از پول بزنند 
و جایی باالتــر از همه  تیم های پرادعای فوتبال 
ایران بایستند. »ویسی« و پسرانش در استقالل 
خوزســتان همان کاری را کردند کــه رانیری و 
پسران در لســتر انجام دادند: رویا داشته باش 

و حرکت کن! 
لســتر2016، اســتقالل خوزســتان 1395، 
یونان 2004، پورت2003؛ فوتبال پر است از 
رویاهای بزرگ تیم های کوچک و پیروزی هایی 
که شــبیه معجزه اند. امســال دوبــاره فوتبال 
به مــا نشــان داد همچنان زیبا، پرشــور و البته 
پیش بینی ناپذیــر اســت؛ مثل زندگــی و دیگر 

هیچ!

چهارمین دوره مسابقه  حل مسائل  مهندسی شیمی به کمک رایانه یا گزارش
 SCƷ Sharif) Computer Aidedاختصــار بــه 
Chemical Engineering contest(  توســط گــروه 
علمی کیمیا در دانشکده مهندسی شیمی و نفت برگزار 
شــد. این مســابقات که هر ساله در اســفندماه برگزار 
می شــد، به دلیل تقارن با انتخابات مجلس و همایش 
ملــی HSE آن دانشــکده، به اردیبهشــت 95 موکول 
شد.گفتنی است این مسابقه با حمایت و نظارت دکتر 
بزرگمهری، از اعضای هیئت علمی دانشکده  مهندسی 
شــیمی و نفت و با ایده ســه تــن از دانشــجویان وقت 
دانشــکده زده شــد که دو نفر از آن ها در حال تحصیل 
دکتری در آمریکای شمالی هستند و دیگری دانشجوی 
مدیریت دانشــگاه تهران در مقطع ارشد است. اولین 
دوره  آن به صورت داخلی در دانشــکده برگزار شد که 

گزارش آن در همین روزنامه کار شده بود. 
در این مسابقه دانشــجویان کارشناسی در رشته های 

مهندسی شیمی، مهندسی نفت و مهندسی 
پلیمــر در قالب تیم های ســه نفره شــرکت 
می کنند. ســؤاالت از صبــح زود در اختیار 
دانشــجویان قرار می گیرد و ایشــان باید تا 
ساعت مشــخصی از عصر به سؤاالت پاسخ 
داده و کد مت لب مربوط به آن را بنویســند و 
بارگذاری کنند. به هر تیــم با توجه به فایلی 
که بارگذاری می کند، امتیاز داده می شود. 
تیمی که بیشترین امتیاز را در انتهای مسابقه 

داشته باشد، برنده  است. 
چهارمین دوره  این مسابقه، روز پنجشنبه در 
تاریخ 23 اردیبهشــت در محل سلف کنونی 
پســران در دانشگاه برگزار شــد. 57 تیم سه 
نفره  از 13 دانشگاه کشــور شامل دانشگاه 
صنعتی شــریف، تهــران، امیرکبیــر، علم و 
صنعت، صنعتی اصفهان، اصفهان، شیراز، 
فردوسی مشهد، صنعت نفت اهواز، زنجان، 
صنعتی همدان، سمنان و صنعتی ارومیه  در 
این مسابقه حضور داشتند. شرکت کنندگان 
از ســاعت 7/5 صبح در محل ســلف حاضر 
شده و بعد از انجام کارهای مربوط به پذیرش، 
اتصال بــه پورتال مســابقه و ارائه توضیحات 

توسط مسئوالن، ساعت 8/45 شــروع مسابقه اعالم 
شــد. امتیازدهی ســؤال ها به طــور کامــل در صورت 
سؤال ها مشخص بود. به ازای هر سؤال بادکنک به رنگ 
مشخصی موجود بود که توسط کادر اجرایی به تیم هایی 
که قادر به حل ســؤال مربوط بودند، داده می شــد. از 
طرف دیگر رتبه بندی تیم ها از طریق پورتال مســابقه و 
همچنین دستگاه های نمایشی موجود در سالن قابل 
مشاهده بود. ساعت 12/5 ظهر ناهار شرکت کنندگان 
در محل مســابقه توزیع شــد. با این وجود یک سری از 
شــرکت کنندگان به خاطر ذخیره  همین زمان هرچند 
کم نیز تا پایان مســابقه ناهار خــود را صرف نکردند. از 
دوساعت قبل از مســابقه نتایج پورتال بسته شد و برای 
هیجان بیشتر مسابقه شرکت کنندگان نمی توانستند 
نتایج مربوط به تیم ها را مشاهده کنند. شرکت کنندگان 
تا ساعت چهار و ربع مشغول مســابقه بودند. بعد از آن 
به برگه های نظرسنجی توزیع شــده پاسخ داده و برای 
گرفتن عکس یادگاری به ســمت دانشکده  مهندسی 

شیمی و نفت دانشــگاه رفتند. بعد از کمی استراحت، 
اختتامیه  مسابقه در محل ســالن جابربن حیان، واقع 
در دانشــکده  شــیمی آغاز شــد. پس از تالوت قرآن و 
پخش ســرود ملی و صحبت مجری برنامه، آقایان دکتر 
محمدجعفر عبدخدایی، رئیس دانشــکده  مهندسی 
شــیمی و نفت دانشگاه صنعتی شــریف و دکتر رامین 
بزرگمهری، به عنوان رئیس هیئت مؤسســان مسابقه 
به ایراد ســخن پرداختند. همچنیــن دو کلیپی که در 
حین مســابقه تولید شــده بود، برای حضار به نمایش 
در آمــد. یک کلیپ از شــرکت کنندگان حین مســابقه 
تهیه شــده بود و کلیپ دیگر از کارهای پیش از مسابقه 
و زحمات مربوط به کادر اجرایی تهیه شــد. همچنین 
در این بین تیم های برتر 4 تا 20 برای معرفی و دریافت 
جوایز از اســتادانی که در سالن حضور داشتند به روی 
سن آمدند. بعد از آن در حالی که شوق و هیجان در سالن 
موج می زد و همگی منتظر اعالم نتایج نهایی بودند، دو 
تن از اعضای گروه موسیقی دانشگاه، به اجرای زیبای 
چند تصنیــف پرداختنــد. در انتها تیم های 
برتر به روی ســن آمده و در مقابل حضار قرار 
گرفتند. نتایج نهایــی بدین صورت بود: تیم 
اول از دانشگاه صنعتی اصفهان تحت عنوان 
صنعتی اصفهان، تیم دوم از دانشگاه صنعت 
نفت اهواز با عنوان  Matking  و تیم ســوم از 
دانشگاه صنعتی شریف با نام Trifecta. الزم 
به ذکر اســت که مطابق رسم سال گذشته به 
برترین تیم سال دومی یا همان تیم تقدیر شده 
جایزه ای داده شد که این تیم همان تیم سوم 
مســابقه نیز بود. جوایز معــادل یک ووچر یا 
بن کارت معــادل 4/5میلیــون تومان برای 
تیم اول، معــادل 2/4میلیــون تومان برای 
تیم دوم، 1/2میلیون تومان برای تیم ســوم 
و معادل 600هزار تومان برای تیم برتر ســال 
دومی بــود. همچنیــن گفتنی اســت که به 
تمامی تیم ها عالوه بر جایزه که شامل بسته  
آموزشــی نرم  افزار بود، هدیه ای نیز از سمت 
عوامل مســابقه جهت یادبود اهدا شد. این 
مسابقه توسط مرکز کارآفرینی، شرکت ملی 
 گاز ایران و معاونت فرهنگی دانشگاه حمایت 

مالی شد.

ماراتن برنامه نویسی برای حل مسائل مهندسی شیمی و نفت

باز هم شریف اول نشد

نکتــه جالب این مســابقه این بــود که مت لب فقــط یک زبان   
برنامه نویســی بود و نمی شــد از توابع آن، حتی تابع کمینه و 

بیشینه استفاده کرد.
شریف که میزبان همیشگی این مسابقه است، در هیچ یک از   

این دوره ها اول نشده است.
نتایج مســابقه به دلیل طوالنی و پیچیده شدن فرایند بررسی   

کدهای شرکت کنندگان، تا نیمه اختتامیه قطعی نشده بود.
فایل مربوط به اعالم نتایج در اختتامیه دچار مشــکل شد که   

مجری برنامه را در شرایط سختی قرار داد!
در هنــگام اعالم نتایــج 3 تیــم اول، قــرار بود مجــری کمی   
بازارگرمــی کند که یکی از افــراد اتاق فرمان به طور ســهوی و 
پیش از آنکه نتایج اعالم شــود، جوایز 3 تیم اول را به آن ها داد 

که باز هم برنامه های مجری را بر هم زد.
شور و همدلی گسترده  ای در کادر اجرایی و علمی مسابقه بود   
و دانشــجویان تازه وارد را با ورودی های 87 دانشکده دور هم 

جمع کرده بود و اینستاگرام آن ها را آباد کرد!

حاشیه ها

تکل از پشت
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دو هفته پیش، سایت آکادمی ملی  علوم آمریکا لیست اعضای جدید علمی
این آکادمی را اعالم کرد. مریم میرزاخانی از امسال در 
کنار 2300 عضو دیگر این آکادمی باعث افتخار ایران 
خواهــد بود. پیــش از او دکتر شــاهدی پور از اعضای 
خانواده شریف موفق شده بود عضو این آکادمی باشد. 
مریم میرزاخانی دو سال پیش به عنوان اولین و تنها زن 
و اولین و تنهــا ایرانی برنده جایزه فیلــدز (معتبرترین 
جایزه جهانی ریاضی(  شــد. او ایران را در کنار بیست 
کشور دارنده این جایزه قرارداد. سر و صدای زیادی در 
دنیا و ایران به پا خاست و او چند صباحی در صدر اخبار 
دنیا قرار گرفت. مسئله عجیب، سینه چاکی فوق العاده 
چهره هــای مختلف بــرای او بــود. کســانی که حتی 
نمی دانســتند جایزه فیلدز چیســت. حال سؤال این 
اســت که آیا باید موفقیت میرزاخانــی را موفقیت یک 
ایرانی بدانیم یا یک شــهروند آمریکایی؟ آیا باید برای 
بــودن او به خود ببالیم یا برای ازدســت دادن او خود را 

مورد مالمت قرار دهیم؟
حاال بعد از مدتی که سر و صداها خوابیده بود و همه مان 
به جز بچه های دانشکده ریاضی یادمان رفته بود فردی 
به اسم مریم میرزاخانی وجود دارد، نام او باز هم بر سر 
زبان ها افتاده است. اما این بار او نه به عنوان یک ایرانی 
بلکه به عنوان یک شــهروند آمریکایی بــه دریافت این 
جایزه مفتخر گردیده. مسئله ای که در خیلی از خبرها 

در میان انبوه کلمات تعارف آمیز مخفی مانده است. 
او یک نخبه به تمام معنا بود. در ســال دوم دبیرســتان 
توســط برنامه تابســتانی دانشــگاه صنعتی شــریف 
شناســایی شد. برنامه ای که ســال ها و به رایگان برای  
دانش آمــوزان منتخب مــدارس معتبر کشــور برگزار 
می شــد. مریم میرزاخانی در همان دوره دبیرســتان 
اولین مقاله خود را که حل بخشــی از یک مســئله حل 
نشده بود را در یک مجله معتبر خارجی به چاپ رساند. 
راهنمای او دکتر محمودیان از دانشــکده ریاضی بود. 
همان فردی که اســتعداد این دختر را در یک جلســه 
سخنرانی در برنامه تابستانه شریف کشف کرده بود. او 
به عنوان یک دانشــجوی سال دوم دبیرستان توانست 
اولیــن بار به عنوان یک زن مدال طالی کشــوری را به 
دســت آورد. حداد عــادل مجوز حضــور او در المپیاد 
را صــادر کرده بود و خــود در یک ســرمقاله در روزنامه 
اطالعــات از او تقدیر کــرد. کیفیت مقــاالت او قبل از 
ورود به دانشــگاه در حد مقاالت منتشــر شده توسط 
دانشجویان ارشد دانشگاه شریف بود. او قبل از خروج 
از ایران دو مقاله دیگر در دانشــگاه صنعتی شــریف به 
چاپ رساند. او در شــب تاریک ریاضیات ایران در یک 
سانحه رانندگی آسیب دید. اتوبوس حامل دانشجویان 
دانشــکده ریاضی در راه برگشت از اهواز دچار سانحه 
شد و شــش نفر از هم دانشــگاهیانمان در این حادثه 
جان باختند. ســؤال اینجاســت، آیا ما میزبان خوبی 

برای استعداد او بودیم؟ 
خود او معتقد است که اگر خانم حائری، مدیر مدرسه 
فرزانگان نبود، اگر دانشــجویان سال باالیی دانشکده 
ریاضی نبودند و اگر مشــورت های خوب اســتادانش 

نبود، اصاًل وارد ریاضیات نمی شــد و بیشــتر به سمت 
نویسندگی حرکت می کرد.

مریــم میرزاخانی از ما به نیکی یــاد می کند. او ایران را 
دوست دارد. در حقیقت ما در دوره گذشته به او خدمت 
کرده ایــم. به خوبی او را شــناخته و پــرورش داده ایم. 
طبیعی اســت که توان پــرورش ما هم بــرای او حدی 
داشــت. پس او برای بیشــتر آموختن رفت. اما بعضی 
از مقامات بــه او به عنوان یک دانشــمند پرورش یافته 
در جمهوری اسالمی ایران و دانشگاه صنعتی شریف 
نگاه نکردند. هر چه او رشد کرد، نگاه ما به او کوچک تر 
شد. ترکیبی از حسادت و سوء استفاده. سعی داریم تا 
با مطرح کردن ناممان در کنــار او خود را مطرح کنیم. 
سعی داریم نقش دانشگاه را در پرورش او نادیده بگیریم 
و صرفًا او را یک فرد نابغه و کمیاب بدانیم.  واقعیت این 

است که ما ظرفیت استفاده از ظرفیت او را نداریم.
استعدادهایی مشابه او در همین دانشگاه باز هم وجود 
دارنــد. نباید فکر کنیم او فقط و فقط یک اســتثنا بود. 
او در یک مسیر مناسب برای رشــد قرار گرفت. توسط 

جامعه دانشگاه صنعتی شریف به درستی حمایت شد و 
نتیجه این حمایت افتخارات بزرگی برای کشور بود. باید 
به دانشگاهمان ببالیم که توانسته چنین ظرفیت هایی 
را شــکوفا کند و تالش کنیم تا ظرفیت خــود را در این 
مرحله نیز افزایش دهیم و خــود را آماده کنیم تا روزی 
بتوان پذیرای او در همین دانشگاه بود. به ابتدای متن 
برگردیم و پرسشــمان را این بار این گونه بیان کنیم. آیا 
اگر پس از پایان تحصیالت با پایان نامه ای شــامل سه 
 Annals مقاله منتشر شده در سه مجله ریاضیات یعنی
of Mathematics، Inventiones Mathematicae  و 
مجله انجمن ریاضی آمریکا به یکی از دانشــگاه های 
معتبر درخواســت اســتخدام می داد، چه پاســخی 
می شــنید؟ آیا قرارداد پیمانی اش به عنوان استادیار 
پایه یــک تمدید می شــد و حقوقی ناچیز بــه او اعطا 
می گردید؟ پاسخ این پرسش ها با شما. فقط شکر خدا 
که میرزاخانی نزدیک هفت سال است در استنفورد در 
مرتبه علمی استاد تمام مشــغول  به  کار است و معطل 

ارزشیابی شوخی های جدی ما نیست! 

مریم میرزاخانی عضو آکادمی ملی علوم آمریکا شد

افتخار یا حسرت؟

شماره 696  سه شنبه 28 اردیبهشت 95

دانشمندان در جست وجوی 
پاک کن حافظه 

هر فرد در زندگــی خاطره های ناخوشــایندی 
مانند شکســت عاطفی یا شرمسار شدن در کار 
را تجربــه می کند کــه ترجیح می دهــد آن ها را 
فراموش کنــد. هم اکنــون پژوهش های جدید 
راهی را برای چنین کاری پیشنهاد می دهند. در 
یک مطالعه پژوهشگران دریافتند که تالش برای 
کنار گذاشــتن جنبه هایی از پس زمینه    چنین 
خاطراتــی که وضــوح کمتری دارنــد، کلیدی 
اســت. این جنبه های پس زمینــه ای می تواند 
شامل بوها و صداهای مرتبط با آن وقایع ناگوار 
باشند. به گفته ِجِرمی مانینگ، نویسنده همکار 
این مقاله و اســتادیار علوم روانی و مغز در کالج 
دارتمــوث نیوهمشــایر، »برای مثال اگر شــما 
بخواهیــد جزئیات یک مکالمه تــان را فراموش 
کنید، باید ســعی کنید صدایی که در آن زمان 
در زمینه گفت وگوی شــما به گوش می رسید را 
از ذهن خود دور کنید«. اگرچه پژوهشگران این 
مطالعه جزئیات روش هایی که افراد می توانند 
بــرای دور کــردن افــکار خاصــی از ذهن خود 
انجام دهنــد را ارائــه نکردند، اما پیــش از این 
پژوهشگران دو روش اصلی را در چنین فرایندی 
کمک کننده یافتند. یــک روش مبتنی بر پاک 
کردن ذهن فرد و تالش عمدی برای فکر کردن 
به هیچ و روش دیگر شامل جایگزین کردن فکر 
قبلی با افکاری کاماًل متفاوت با چیزی است که 
قصد بر فراموش شدن آن. به قول مانینگ »اگر 
نمی خواهید به یک آهنگ گوش کنید، ســعی 
کنید حواس خود را با آهنــگ دیگری منحرف 
کنید«. در پژوهش جدید که 16 اردیبهشت در 
 Psychonomic Bulletin & Review نشــریه
به چاپ رســید، محققان 25 فرد 19 تا 34 ساله 
را بررسی کردند. به شرکت کنندگان فهرستی از 
واژگان بــرای مطالعه و به طــور هم زمان تصاویر 
مناظــری مانند جنگل، کوه و دریا نشــان داده 
شد. سپس از آن ها خواسته شد واژه ها را به یاد 
آورند یا فراموش کنند و در این حین پژوهشگران 
بــا fMRI به اســکن فعالیت مغزی افــراد مورد 
مطالعه پرداختند. نتایج نشــان دادند، وقتی از 
افراد خواسته شــد بود واژه ها را فراموش کنند، 
آن ها ســعی داشــتند تصاویر پخش شده حین 
مطالعه واژه ها را از ذهن خود دور کنند. هرچند 
این اتفاق زمانی که افراد می خواستند واژه ای را 
به یاد بیاورند، رخ نداد. همچنین مشخص شد 
وقتی که افراد می خواســتند واژه ها را فراموش 
کنند، هرقدر بیشــتر ذهن خود را از تصاویر دور 
می کردند، واقعًا واژه های کمتری به خاطرشان 
می آمد. هرچند پژوهش های مربوط به حافظه 
اغلب بر اینکه چگونه مردم چیزها را به یاد آورند 
تمرکــز دارنــد، اما فرامــوش کردن نیــز گاهی 
اوقات سودمند و مفید است. برای مثال برخی 
افراد مانند ســربازان مبتال به PTSD یا اختالل 
اضطراب پس از ضایعه روانی می خواهند وقایع 

دردناک خود را از یاد ببرند.

دورکاری مفیدتر است
در مطالعه ای که پژوهشگران دانشگاه هاروارد در ســال 2015 انجام داده بودند، 
مشخص شده بود کارمندانی که به شکل دورکاری خدمت می کنند، عملکرد بهتری 
دارند. پژوهشی که اخیرًا استارت آپ tinypulse با بررسی پاسخ های 509 کارمند 
تمام وقت دورکار در آمریکا و مقایسه پاسخ آنان با 200هزار کارمند عادی انجام داده 

اســت نیز نتایج قبلی را تأیید می کند. بر اساس این پژوهش کسانی که دورکاری می کنند، به رضایت خود از 
کار به طور میانگین نمره 8/1 از 10 داده اند که از میانگین کارمندان عادی با نمره 7/42 بیشتر است. البته 

این در مورد کارمندانی است که با اختیار دورکاری را انتخاب کرده اند.

کشف سیاره های فراخورشیدی مشابه زمین
کشف سیاره های جدید در منظومه خورشیدی اتفاق رایجی نیست. آخرین بار منجمین 
ســیاره پلوتو را در 1930 مشخص کردند که در سال 2006 به یک سیاره کوتوله تنزل 
یافت. در ماه ژانویه اخترشناســان دانشگاه کلتک اعالم کردند که شواهدی مبنی بر 
وجود سیاره جدید نهم یافته اند، اما هنوز کسی آن را ندیده است. سیاره ها در منظومه 

شمسی کم تعداد هستند، اما در سایر نقاط کهکشان بسیار فراوان اند. ناسا اعالم کرد تلسکوپ فضایی کپلر 1284 
اگزوپلنت یا سیاره فراخورشیدی را رؤیت کرده است. سیاره هایی که دور ستاره ای غیر از خورشید می گردند. از بین 

این سیارات، 9 سیاره به عنوان سیاره هایی که امکان حیات در آن ها وجود دارند مشخص شده اند.

علمــــــــــــــــــــــــــی نسبت طالیی

طرح از سحر استاد رحیمی
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تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات راه آهن کره جنوبی
این تفاهم نامه با هدف ایجاد دوره های مشترک آموزشی، تبادل دانشجو و استاد در 
زمینه ریلی، بررسی ایجاد خط تست ریلی مشترک و قطارهای سریع السیر با حضور 
هیئت کره ای متشــکل از نماینده وزارت مسکن و حمل و نقل کره جنوبی، رئیس 
مرکز تحقیقات راه آهن کره جنوبی، مدیر مرکز تحقیقات بازرگانی بین المللی مرکز 

تحقیقات راه آهن کره جنوبی و مدیر طرح و برنامه مدیریت شبکه ریلی کره جنوبی و دانشگاه علم و صنعت 
ایران امضا شد. به گفته رئیس دانشکده مهندسی راه آهن به زودی و با دعوت مسئوالن راه آهن کره جنوبی، 

هیئتی از دانشکده مهندسی راه آهن  دانشگاه برای اجرایی کردن توافقات به کشور مذکور خواهند رفت.

اعزام دانشجویان گیالنی به آلمان و فرانسه
دانشگاه گیالن: مدیر مرکز همکاری های علمی دانشگاه گیالن گفت: براساس 
توافقات به عمل آمده، مقرر شــد ســاالنه شش دانشجوی دانشــگاه گیالن برای 
دوره های مختلف با بورس دانشــگاه فولدا به آلمان اعزام شــوند. دانشــگاه های 
استراسبورگ و ENSAM پاریس از دیگر مراکز آموزشی بودند که مورد بازدید هیئت 

دانشگاه گیالن قرار گرفتند. دانشگاه استراسبورگ آمادگی خود را برای انجام پژوهش های مشترک بخصوص 
در زمینه مطالعات بین فرهنگی و ریاضی اعالم نمود و مقرر شد دانشجویان دوره دکتری با حمایت دانشگاه 
استراسبورگ برای انجام تحقیقات مشترک در دوره فرصت مطالعاتی از امکانات این دانشگاه بهره مند شوند.

نیویــورک، ایثــاکا: از جزئیــات  کمی آن سوتر
شــکل گیری برنامه کالــج جدید مترجم: حسین رجبی

کسب و کار کورنل در همایشی با شرکت دانشجویان 
کارشناســی و ارشــد رونمایی شــد. مدیر دانشکده 
کسب و کار جانســون و مدیر کالج جدید کسب و کار، 
ســومیترا دوتا، برترین هدف کالــج جدید را موفقیت 
دانشجویان می داند: »هدف ما این است که موفقیت 
دانشــجو در هر حالت ممکنی نه تنها محفوظ باشــد 
بلکــه مهم تــر از آن، در جهتــی کــه مــا براســاس 
بازخوردهای ذی نفعانمان می دانیم که باید رخ دهد، 
تقویت و ارتقــا یابد. همان طور که از برنامه عملیاتی و 
نــگاه بــه آینده می تــوان دریافــت، شــما می توانید 
مطمئن باشــید که موفقیت دانشــجو یک هدف برتر 

برای ماست«.
کریس بــرت، معــاون کالــج جدیــد، یکــی دیگر از 
اهداف تأسیس کالج جدید را حفظ برنامه درسی سه 
دانشــکده مجزای علوم اقتصــادی و مدیریت چارلز 
دایسون، دانشــکده مدیریت جانســون و دانشکده 
هتلداری عنوان کرد: بســیار مشــکل اســت که یک 
دانشــکده بزرگ یکدســت داشــته باشــید و در عین 
حال استادانی باشــند که هم زمان پاسخگوی طیف 
متنوعی از دانشــجویان باشند. اگر شما همه آن ها را 
با هم ترکیب کنید و تنها یک دانشــکده داشته باشید 
که هم زمان مســئول همه آن دوره ها باشــد، معمواًل 
یا به ســمت دوره های ام بی ای متمایل می شــوید یا 
به سمت مقطع کارشناســی«. داشتن سه دانشکده 

مجزا کمک می کند تا دانشجویان و استادان متحد با 
اهداف مشــترک باشند که یکی از نشانه های آموزش 
کســب و کار کورنل اســت. وی همچنیــن تأکید کرد 
که رشــته کســب و کار، یکــی از رشــته های محبوب 
دانشگاه است که به صورت رشته اصلی و فرعی اخذ 
می شــود. کالج جدید خواهد توانســت پاســخگوی 
تقاضای مخاطبانش را با قوت و تأثیر بیشــتر باشــد. 
برت توضیح داد که کالج جدید تالش دارد تا مشکالت 
کمبود دروس اختیاری هر سه دانشکده را حل کنند: 
»با ایجاد جامعه ای از نخبگان و اســتادان در هر ســه 
دانشــکده، می توانیــم از منابــع خود بــرای ارتقای 
برنامه های آموزشی دانشــجویان حداکثر استفاده را 
ببریم«. کالج جدید توســط دانشکده ها، حوزه های 
مطالعاتــی و موضوعات بین رشــته ای ســازماندهی 
می شــود و هر دانشــکده مکان هــا و واحدهای اولیه 
دانشــگاهی خــود را حفــظ خواهــد کــرد. کمیتــه 
سیاســتگذاری منتخبی از اســتادان نیز که در پاییز 
شکل خواهد گرفت، سیاست های کلی کالج و اهداف 

آن را ترسیم خواهند کرد.
دو گــروه همــکار دانشــجویی بــرای ترســیم نحــوه 
رویکــرد برنامه درســی و امــور دانشــگاهی، خدمات 
دانشجویی و شغلی و انجمن های دانشجویی در کالج 
جدید، همکاری داشــته اند. در میان درخواست های 
دانشــجویان، تقاضــای تناســب ابعــاد کالس هــا، 
اولویت های دسترســی در دانشــکده ها، گرایش ها و 
فرصت های درســی بیشــتر، بهبــود هماهنگی میان 

واحدهــای بین دانشــکده ای و افزایش دانشــجویان 
ورودی قرار دارد. آن ها همچنین پیشــنهاد گسترش 
فرصت هــای شــغلی بین المللی و خدمات شــغلی را 
در جهت توســعه تأثیــرات بین المللی دانشــگاه ارائه 
داده اند. دانشجویان همچنین تقاضای حفظ ساختار 
انجمن دانشــجویی فعلــی را دادند امــا می خواهند 
به گونــه ای در تعامــل مســتقیم بــا رئیس کالــج نیز 
قــرار گیرنــد. انجمن هــای فارغ التحصیالن هر ســه 
دانشــکده راه هایی را پیشــنهاد کردند که ارتباطات و 

بازخوردهایشان در توسعه کالج تداوم داشته باشد.
گام هــای بعدی کالــج، انتصــاب رئیــس، معاونان و 
حوزه هــای کاری اســت. کالج بــه طور وســیعی در 
ارتبــاط با همــه ذی نفعانــش از طریــق ارائــه اخبار 
جدیــد، نشســت های دوره ای، روش هــای دریافت 
بازخورد و بدنه های مشــاوره ای و اداری خواهد بود. 
هر دانشــکده فرایند پذیرش خود را خواهد داشــت و 
در ســاختمان های جداگانه فعلی اســتقرار خواهند 
داشت. رئیس دانشگاه ضمن تأیید نگرانی های برخی 
اســتادان هر سه دانشکده معتقد اســت که دانشگاه 
تالش دارد تا »دانشــگاه در آینده بزرگ و مهم باشــد، 
نــه اینکه فقط از گذشــته بــزرگ خود تجلیــل کنیم. 
همچنان افرادی هستند که هیچ گاه چنین سخنانی 
را نمی پذیرنــد. کســانی که معتقدند دانشــگاه نباید 
از 30 یا 40 ســال قبلی که ما وارد آن شــده ایم، تغییر 
کند. اما ما به عنوان کارپردازان دانشگاه آنچه را که فکر 

می کنیم نیاز است، انجام خواهیم داد«.

دانشکده جدید کسب و کار کورنل

کمیک برگزیده
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سه تا بخر ده تا ببر
پدیده  جالبی که در بعضی  ماندانا توکلیان

از فروشــگاه های کانادا با آن روبه رو شــدم، 
این اســت کــه اگر بــرای خرید یــک جنس 
مشخص باید برای مثال پانزده دالر پرداخت 
کنید، اگر از همان جنس سه واحد خریداری 
کنید، در عــوض باید ده دالر پرداخت کنید. 
شــاید بــا خــود بگویید کــه این یک شــیوه 
 بازاریابــی اســت و در ایران هــم نمونه آن را 

دیده ایم. 
اما اشتباه نکنید، قیمت هر کاال ده دالر نیست. 
قیمت سه کاال در مجموع ده دالر است! یعنی 
قیمت ســه کاال از قیمت واحــد کاال هم کمتر 

شده است! 
طبعًا به لحاظ اقتصادی برای مدیر فروشــگاه 
ســود بیشــتری در این مســئله وجــود دارد و 
می تــوان از دیــد مدیریتــی، روان شــناختی 
یا اقتصــادی ایــن پدیــده را تحلیل کــرد. اما 
مسئله ای که برای من جالب بود، چیز دیگری  

است. 
بنده بــه عنوان یک ایرانی تازه خــارج رفته تا با 
این مســئله برای اولین بار مواجه شدم، بدون 
لحظه ای تأمل و بررســی میزان نیازم، به جای 
یــک کاال که مورد نیازم بود، ســه عــدد خریدم 
که مبلغ کمتــری پرداخت کنم. امــا در کمال 
تعجــب، تا به امــروز از دو قلم دیگــر هیچ وقت 

استفاده نکرده ام. 
من که بســیار خوشــحال از یافته  هوشمندانه  
خود بودم، روزی دیگر در یکی از فروشگا ه های 
مرکز شــهر با یک خانــم کانادایی بــرای خرید 
کنار هــم قرار گرفته بودیــم. اتفاقًا آن محصول 
مورد نیاز مــا دو نفر شــامل تخفیف های »دو تا 
ببر و کمتر پرداخت کن« شــده بــود. در نهایت 
 تعجب آن خانــم کانادایی یک عدد از آن کاال را 

برداشت. 
مــن کــه فکــر می کــردم حتمــًا ایــن خانــم 
متوجــه تخفیــف نشــده خیلــی خوشــحال 
شــروع بــه توضیــح دادن در مــورد تخفیــف 
 کردم و گفتــم اگر دوتا بخریــد، کمتر پرداخت 

می کنید. 
در این لحظه بود که آن خانم یک نگاهی به من 
انداخت و گفت: »من یکی الزم دارم، نه دوتا«. 
این اتفاق مرا بســیار به فکر فرو بــرد که در من 
به عنوان یک تحصیل کــرده  ایرانی که تا حدی 
هم نماینده  تعداد زیادی از ایرانیان هســتم، تا 
چه اندازه فرهنگ مصرف گرایی شــدت دارد تا 
جایی که تا به امروز که هشت ماه از ورود من به 
کانادا می گذرد، به طرق مختلف این مسئله به 

چشم می خورد. 
به عنــوان یــک مثــال دیگــر، آب در مونترال 
رایگان است، اما طی این مدت که با بومی های 
کانادا مقداری حشــر و نشــر داشــتم، تالش 
زیادشــان بــرای صرفه جویــی در مصــرف آب 
مرا بســیار به فکر فرو برده اســت. بــه امید آن 
 روز که فرهنگ اســتفاده بهینــه از منابع در ما 

نهادینه شود.

روی خط خارج



اصل غافلگیری، اصل غافلگیر نشدن
کسی که مصاحبه می کند، کارش فقط پیاده کردن جزء  به جزء صحبت ها نیست. 
مثاًل ممکن اســت در میانه گفت وگو مصاحبه شــونده چیزی بگوید که باعث شود 
برای مصاحبه گر ســؤال جدیدی پیش بیاید و مصاحبه جهت جدیدی بگیرد. وی 
باید بتواند از پس این تغییر ناگهانی و از پیش برنامه ریزی نشده برآید. برعکس این 

موضوع هم صادق اســت؛ وجود مطلبی که مصاحبه گر از آن باخبر و مصاحبه شــونده بی اطالع است. اگر 
مصاحبه در قالب مطبوعاتی باشد، می توان سؤال موردنظر را پرسید و در صورت بی عالقگی مصاحبه شونده 
آن را کنار گذاشت. اما چنانچه مصاحبه تلویزیونی و زنده باشد بهتر است احتیاط بیشتری به خرج داده شود.

پیشنهاد
22 می، تولد سر آرتور کانن دویل است؛ خالق شرلوک هولمز. به این مناسبت ما چند 
پیشنهاد مصاحبه  برایتان داریم. اولین آن ها تنها مصاحبه تصویری موجود از کانن 
دویل است و در آن از خلق شخصیت محبوبش حرف می زند. این مصاحبه ویدئویی 
را با جست وجو راحت پیدا می کنید. مصاحبه مکتوب دیگری از وی وجود دارد که در 

این لینک می  توانید پیدایش کنید:  believermag.com/issues/200503/?read=interview_doyle اما 
سومین پیشنهادمان هم به دوبلور محبوب نقش شرلوک هولمز مربوط می شود. بهرام زند که کارهای ماندگاری 

forum.hammihan.com/thread111486-5.html :در کارنامه دارد اما دوبله هولمز چیز دیگری است
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»مارک زاکربرگ« خالق فیسبوک؛ این تنها چیزی است که درباره اش می دانیم. این مصاحبه با زاکربرگ از این جهت برای ترجمه انتخاب شد چون  گفت وگو
نکات جالبی خصوصًا در مــورد خانواده او در خودش دارد و البته نظر او در ارتباط با فیلمی که درباره اش ســاختند و او چندان از آن راضی نبود.مترجم: سحر بختیاری

بخش هایی از زندگی تو توسط »دیوید فینچر« 
در شــبکه اجتماعی به نمایــش درآمد اما انگار 
خیلی به فیلمنامه آن انتقاد داشتی و می گفتی 

که داستان آن براساس زندگی ات نبوده.
ترجیح می دادم تا وقتی زنده ام هیچ فیلمی درباره من 
و زندگی خصوصی ام و دل مشغولی هایم ساخته نشود 
اما به هر حال این اتفاق افتــاد. آنچه در این فیلم از من 
و زندگی خصوصی ام ارائه شد، با شخصیت واقعی من 
تفاوت داشــت و من از سازندگان این فیلم که به زندگی 
خصوصی من سرک کشیده اند، دل خوشی ندارم. آن ها 
در این فیلم شکست عاطفی من را بهانه ای برای ایجاد 
شــبکه اجتماعی می دانند، اما واقعیت این اســت که 
پیش از آنکه این ایده به ذهنم برسد، من نامزد داشتم و 
هنوز هم این نامزدی را حفظ کرده ام. آنچه در این فیلم 
نشان داده شد، واقعیت نداشــت، از این خنده دار تر، 
نشــان دادن انگیزه من از ایجاد شــبکه اجتماعی این 
بود که توسط کارگردان در این فیلم مطرح شده بود. در 
این فیلم به مخاطب القا شده بود که من بعد از شکست 
عاطفی این شــبکه را ایجاد کرده ام؛ این واقعًا احمقانه 

است.
پس حــرف و حدیث هایی که درباره انگیزه تو از 
تأسیس این شبکه وجود دارد، درست نیست؟
زمانی کــه هنوز دانشــجوی هاروارد بودم، وب ســایتی 
به نام Facemash داشــتم کــه کاربران این وب ســایت 
می توانستند برای خودشــان محبوب ترین دانشجوی 
دانشــگاه را انتخاب کنند؛ البته این انتخاب بر اســاس 
داده ها و عکسی که از این دانشجویان در پرونده تحصیلی 
آن ها موجــود بود، صــورت می گرفت. این وب ســایت 
چندان مورد توجه دانشــجویان قــرار نگرفت. به خاطر 
همین تصمیم گرفتم ســایت دیگری را طراحی و به روز 
کنم و حاصل این ماجراجویی تأسیس شبکه اجتماعی در 
چهارمین روز ماه فوریه سال 2004 بود. در ماه های اول 
این سایت فقط در اختیار دانشجویان هاروارد بود اما پس 
از مدتی حضور در آن و داشتن صفحه اطالعات شخصی 
برای عموم مردم آزاد شد. اصل ماجرا این بود اما »فینچر« 
ایــن موضوع را جــور دیگــری برای مخاطبــش تصویر 
کرده اســت. البته وقتی چند هفته بعد از اکران »شبکه 
اجتماعــی« به اصرار دوســتان به تماشــای فیلم رفتم، 
احساس کردم این فیلم اگر چه واقعیت های زندگی مرا 
به مخاطب ارائه نمی کند، اما فیلم خوش ساختی است.

تو یکی از جوان ترین مردان ثروتمند در جهان 
هســتی. درست اســت که اهمیت چندانی به 

ثروتت نمی دهی؟
اینکه ترجیح می دهم جین و تی شــرت های ســبک و 
ساده بپوشم، باعث شده فکر کنید پول برایم بی اهمیت 
است؟ البته که این طور نیســت. قدر ثروتی که دارم را 
می دانم و بــا کمک آن می توانم کارهــای زیادی انجام 

دهم و در کنار آن به افرادی نیز کمک کنم.
ثروت تو چه تأثیــری روی زندگــی خانواده ات 

داشته؟

هیچ. ما همچنان در کنار هم هستیم اما آن ها اشخاصی 
نیستند که به خاطر ثروتمند بودن، شغل هایشان را کنار 
بگذارند. هــر روز هفته، پدرم بیماران خود را در مطبش 
مالقات می کند و اصاًل حاضر نیســت بازنشسته شود. 
از حرفــه اش به عنوان »نوزاد« خود یاد می کند؛ شــاید 
حتی از من هم بیشتر دوستش داشته باشد! ما همگی 
با این طرز تفکر بزرگ شده ایم؛ مبلمان جزئی، آشپزخانه 
کوچک و تنها وسیله لوکس خانه مان یک ردیف صندلی 
است که به سبک ســالن نمایش، جلوی یک تلویزیون 

بزرگ چیده شده است.
چرا به پیشنهاد فروش این شبکه که این اواخر 
به چنــد میلیارد دالر رســیده بود، جــواب رد 

دادی؟
این شبکه مثل بچه من است. من آن را به وجود آورده ام 
و مثــل هر پــدر و مــادری دوســت دارم بزرگ شــدن و 
رشــدکردنش را ببینم. تصمیم دارم آن را هدایت کنم و 
ببینم این شــبکه اجتماعی در حال رشــد در آینده چه 
خدماتی را به جامعه جهانی ارائه می کند. تصور فروش 
برایم غیر ممکن است، حتی اگر با رقم های بیش از این 

سراغم بیایند.
هکرها عکس های شــخصی تــو را از فایل های 
خصوصی ات درمی آورند و آن ها را در اینترنت 

پخش می کنند.
واقعیت این است که آن ها به دلیل خطای نرم افزاری که 
در شبکه به وجود آمد، توانستند به این بخش نفوذ کنند 
و تعدادی از اســناد و تصویرهــا را از صفحه من و برخی 
از کاربران ســرقت کننــد. البته ایــن عکس ها چندان 

عکس های خصوصی نبودند.
در ماه گذشــته شــرکت یاهو معترض شده بود 
که مدیران این شــبکه ایده های این شــرکت را 
در حوزه تبلیغات اینترنتی ســرقت کرده اند؟ 

دراین باره چه نظری داری؟

وکیــل این شــرکت در کالیفرنیا این موضــوع را به طور 
رســمی به ما خبر داد. یاهو معتقد اســت شیوه انتشار 
تبلیغات اینترنتی و پیام هایی که در این زمینه از طریق 
شبکه اجتماعی به کاربران ارسال می شود به تبلیغات 
آن ها شبیه اســت اما من به عنوان مســئول ارشد این 
شبکه اجتماعی به شما می گویم این مسئله به هیچ وجه 
صحت ندارد. به نظرم یاهو با طرح این موضوع درست 
زمانی که ما قصد داریم فعالیت های خودمان را در بازار 
بورس تقویت کنیــم، قصد دارد به ما و برنامه های پیش 
رویمان ضربه بزند. البته باید اضافه کنم که مدیران این 
شرکت پس از رد کردن پیشنهاد چند میلیارد دالری برای 

خرید از دست من کالفه اند.
حضور تو در گوگل پــالس و انتخابت به عنوان 
محبوب ترین فرد در این شبکه موجب ناراحتی 
برخی از کاربران شبکه اجتماعی و هوادارانت 

شد.
خب، در این باره باید بگویم مدیران گوگل تالش داشتند 
از حضور من استفاده تبلیغاتی کنند. البته آن ها در این 
زمینه چندان موفق نبودند. صفحه من در گوگل پالس 
هیچ اطالعاتی را در اختیار دیگر کاربران قرار نمی دهد. 
هیچ کامنت و پســتی در آنجا وجود نــدارد و جدیدًا این 
موضوع را فهمیده ام که مدیران گوگل شرایطی را ایجاد 
کرده اند که هیچ یک از افرادی که صفحه خالی مرا دنبال 
می کنند، نتوانند مرا از حلقه افراد دنبال کننده خود خارج 
کننــد. در واقع آن ها به هر طریقی مایل اند من به عنوان 
یکی از پرمخاطب ترین افراد در گوگل پالس باقی بمانم.

آخرین ســؤال من در موردی اســت که معمواًل 
دوســت نــداری راجــع بــه آن صحبــت کنی، 
تخمین ها می گویند که شــما ۱۷میلیارد دالر 

ثروت دارید.
پدرم همیشــه به من می گفت: »ســؤالی که جوابش را 

می  دانی نپرس«.

مرد میلیارد دالری سحر بختیاری دیروز از خانه یک ســیب 

برداشــتیم و با خودمان آوردیم دانشــگاه. 
وســط روز که خواســتیم گازش بزنیم، یک 
صدایی آمد: »به جان خودم، دندانت به من 
بخورد، دنــدان برایت نمی گــذارم«. ما اول 
وحشت کردیم، نکند بچه ها توی قهوه مان 
چیزی ریخته بودند؟ ولی دوباره که حرف زد 

مطمئن شدیم خود جناب سیب است:

زبل خان 
چرا نباید تو را بخوریم؟

بی مروت، تو که نیم ساعت دیگر می خواهی ناهار 
بخــوری. خب از من بگذر دیگــر. من تازه با یک 

سیب فرانسوی خوشگل نامزد کرده ام. 
مبارک باشد. به شرطی که با ما گفت وگو کنی. 

آخر کفگیر سوژه مان خورده به ته دیگ.
من چاکرتم داداش. چه سوژه ای از من بهتر.

چطور تــو این قدر محبوبی؟ مثــل زبل خان 
همه جا هستی.

لطف خدا بوده وگرنه من متعلق به مردمم.
امــا کار خوبی نکردی که گذاشــتی حوا تو را 

بدهد به حضرت آدم.
من داشتم هوار می کشــیدم که مرا نچینند، اما 

افسوس که کسی صدایم را نشنید.
چه شــد که تصمیم گرفتی بخوری توی سر 

نیوتون؟
آمــده بود نشســته بود زیــر درخت و داشــت با 
خودش حــرف می زد که به جهــت حفظ حریم 
خصوصی نمی توانــم حرف هایش را بگویم. اما 
بدانید که بــه جاذبه ربطی نداشــت. به درخت 
گفتم: »این قرار اســت جاذبه را کشــف کند؟« 
گفت: »چه بگویم...« من هم طاقتم تمام شد. 
گفتم: »فایده نــدارد. من رفتم پایین. بدرود.« و 
تاالپی خوردم توی مالجش. اصاًل بشر از همان 
ابتدا نشــان داده که همیشــه باید چوب باالی 

سرش باشد.
اســتیو جابز هم ظاهــرًا به تــو خیلی عالقه 

داشت.
من هم خیلی بهش عالقه داشتم. خدا رحمتش 

کند. کالس اسم ما را عجیب برد باال.
عجیب ترین چیزی که تابه حال دیده ای؟

این »مسعود اوزیل« و »انزو فراری« خیلی شبیه 
هم هســتند. مثل اینکــه من را از وســط نصف 
کرده باشند. البته خدا آن روز را نیاورد که نامزدم 

بیوه شود.
خوشم می آید که پرسپولیسی هم هستی.

پرسپولیس کدام است آقا؟ من طرفدار استقالل 
خوزستانم.

حاال که قهرمان شده؟ چه زرنگ.
نخیر من همیشه قلبم با آبی ها بوده.

ولی پوستت که قرمز است.
چه ربطی دارد؟ آسمان هم آبی است.

سال بعد نشانتان می دهیم آسمان چه رنگی 
است.

دوســت عزیز، من را که می اندازند هــوا، هزارتا 
چرخ می خورم تا برسم پایین . چه فکر کردی... .

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو
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ژان درگان نویســنده میان ســالی اســت کــه 
مدتی اســت به انزوا پناه برده است و می توان 
گفت رگه هایی از پارانویا در او دیده می شــود. 
دوســتانش را بــه مالقات نمی پذیــرد، محل 
زندگــی و کار و خــط تلفنش را عــوض کرده و 
بنابراین ســخنی با کســی رد و بدل نمی کند. 
یک روز تلفنش زنگ می زند، مرد پشت خط با 
نام ژیل اتولینی می گوید دفترچه تلفن درگان 
را که مدتی اســت گم کرده، پیدا کرده است. 
با هم قرار می گذارند، اما به نظر نمی رسد این 
یک قرار عادی باشــد. در این دفترچه اسمی 
آمــده که کنجــکاوی اتولینــی را برانگیخته و 
حاال می خواهد از درگان 
آن  دربــاره   اطالعاتــی 
شــخص به دســت آورد. 
اتولینــی،  کنجــکاوی 
درگان را به گذشته  های 
دور می برد و بهانه ای می شــود برای باز کردن 

کالف های درهم تنیده  روزگار کودکی اش.
تا در محله گم نشــوی نوشته پاتریک مودیانو 
را بــا ترجمه انوشــه برزونی، منتشرشــده در 
نشــر ماهــی و در قطــع جیبی بخوانیــد و با 
تخیل مودیانو همراه شــوید.  پشــت جلد این 
کتاب می خوانیم: »در شــهر بزرگ می توانید 
گــم بشــوید، می توانیــد غیب شــوید، حتی 
می توانید هویت خود را تغییر بدهید و زندگی 
تازه ای را شروع کنید. می توانید به سراغ یکی 
از دفترهای قدیمی راهنمای تلفن شهر بروید 
و تصادفًا زیر یک اســم و آدرس و شماره تلفن 
خط بکشــید و بعد تخیل کنید که زندگی این 

ناشناس چگونه بوده است«.

تا در محله گم نشوی

اگــر بــه اجراهای هفتــه موســیقی تلفیقی 
نرســیدید و در عیــن حــال کارهایــی از این 
دســت را دوست دارید، پیشــنهاد آلبوم گذر 
اردیبهشــت را داریم. گذر اردیبهشــت اولین 
آلبــوم رســمی گروه »دال« اســت کــه هفته 
گذشته منتشر شد. شایان شکرآبی آهنگساز 
و پیانیســت گــروه دال دربــاره ایــن آلبــوم 
می گویــد: آلبوم گذر اردیبهشــت حاصل دو 
سال تالش سخت و ریزبینانه تک تِک اعضای 
گروه برای تولید اثری مستقل و درخوِر سطح 

و سلیقه مخاطبان جامعه امروز است.
گروه دال در اســفندماه 1392 شکل گرفت 

و اولیــن قطعه خــود را 
فروردیــن  ابتــدای  در 
را  »آوازم  نــام  بــا   93
می رقصیدی« در فضای 
مجازی منتشر کرد. این 

گروه اولین فعالیت رسمی خود را با موسیقی 
تیتراژ فیلم ســینمایی طعم شــیرین خیال به 
کارگردانــی کمــال تبریزی آغاز کــرد. گروه 
موســیقی دال اولین کنسرت رسمی خود را 
ســال گذشته در تاالر ایوان شمس برگزار کرد 
و دومین اجرای خود را به جشنواره سی و یکم 

موسیقی فجر اختصاص داد.
گروه موسیقی دال را هنرمندان جوانی چون 
امین هدایتی (خواننده(، شــایان شــکرابی 
(نوازنده پیانو(، یزدان بهمنی و میالد سعدی 
(نوازنــدگان ســازهای کوبــه ای(، آرش آذر 
(نوازنــده باالبــان و دودوک(، مهرداد عالمی 
(نوازنده ویلنســل( و غزل مهدوی (ترانه سرا( 

تشکیل می دهد.

گذر اردیبهشت

شــاید شما کمتر یادتان باشد، اما زمانی 
بــود کــه یانــی ُمد بــود. ســی دی های 
تصویری کنسرت یانی را می خریدیم و به 
تماشــا می نشستیم و از دیدن اینکه یک 
ایرانی رهبری ارکســتری بــه آن بزرگی را 

برعهده دارد، زیرپوستی احساس غرور می کردیم. 
احتمااًل بســیاری از ما شهرداد روحانی را این گونه 

به یاد می آوریم.
شــهرداد یا همان شــهداد روحانــی متولد 1333 
تهران اســت. پدر او، رضا روحانی، موســیقی دانی 
شــناخته شــده بود و شــهرداد و تمام برادرانش پا 
جای پای پدر گذاشــتند. شــهرداد پس از تحصیل 
در هنرســتان موســیقی تهران به اتریش رفت و در 

آکادمی و هنرســتان های موسیقی وین 
حضور یافت. ســپس در اوایل دهه 80، 
بورس تحصیلی برای مطالعه موســیقی 
در دانشگاه یو ســی ال ای را پذیرفت و به 

ایاالت متحده سفر کرد. 
 COTA روحانی، رئیس و رهبر ارکســتر ســمفونی
لس آنجلس بوده اســت و تاکنون رهبری بسیاری 
از ارکســترهای سمفونی معتبر را به طور مهمان بر 

عهده داشته است.
حاال روحانی چند سالی است در ایران نیز اجرا دارد 
و 17 خرداد ارکستر سمفونیک تهران را روی صحنه 
تــاالر وحدت می بــرد. بلیت را می توانید از ســایت 

ایران کنسرت بخرید.

ارکستر سمفونیک تهران

دنیای نقاشی های حسینعلی ذابحی تاریک است 
و بیشــتر از آن آشفته. بیشترین رنگی که در آثارش 
استفاده می کند، سیاه است و آدم ها، شخصیت های 
خیالــی و حتی طبیعــت بی جان نقاشــی هایش 
عمدتًا هراسان یا مسخ شــده اند. نقاشی هایی که 
معمــوال با نگاهی تلخ و البتــه طنزآلود زندگی های 
طبقه پایین جامعه را به تصویر کشیده اند. چه آنکه 
خود ذابحی نیز زاده جنوب شــهر تهران و متعلق به 

همین طبقه است. ذابحی در یادداشتی 
با عنوان »بی  خویشی« برای جدیدترین 
نمایشــگاهش از جدال با خویش و هنر 
خویش می نویســد: »آنچه را که نزدیک 
به نیم قرن در پی آنم، گمشــده ای است 

که آن را نه در بیرون بلکه در درون خود جســت وجو 
می کنم و هیچ گاه به آن نخواهم رسید و این خاصیت 
هنر اســت، اگر نه هنر معنی می شــد و ارزش های 
تاریخی خود را از دســت می داد. هنر سراب است و 
سراب و ما را به هزار توی ذهن مکار هدایت می کند 
که به طور نســبی بتوانیم رازهای نهفته را دریابیم و 
آن را به بیرون بریزیم و به زیبایی های ناشناخته پی 
ببریم. با بی خویشــی خود تا آنجا که ممکن اســت 

کنار می آیم... «.
این نمایشــگاه تا 13 خــرداد در گالری 
هور بــه آدرس خیابان مطهری، خیابان 
میرزای شیرازی شمالی، کوچه نعیمی، 

شماره 12 برپاست.

نقاشی های حسینعلی ذابحی

پسر یازده ســاله خانواده ری در  یــک دعوا بــا چوب دســتی دو پیشنهاد
دندان هم کالسی خود اوییه را شکسته است. پدر و 
مادر ری برای دلجویی و رسیدن به یک تفاهم درمورد 
قضیــه بــه خانه خانــواده اوییــه می آینــد. در آغاز 
صحبت ها و برخوردها بســیار متمدنانه اســت، اما 
کم کم خشونت زیر پوست این رفتارهای متمدنانه رو 
می آید و وحشی گری نامتمدنانه جای آن لبخندها و 
تعارف ها را می گیرد، وضعیتی کمیک و در عین حال 
واقعی و ملموس. نمایش نامه چهار شخصیت دارد و 

کل داستان در خانه خانواده اوییه می گذرد. 
 ایــن خالصــه ای از نمایش نامــه خــدای کشــتار 
(God of Carnage(، نمایش نامه ای به نویسندگی 
یاسمینا رضا، نویسنده فرانسوی-ایرانی است. این 
نمایش تاکنــون اجراهای متعددی در بســیاری از 
شهرهای دنیا داشته اســت. در ایران هم چند سال 
پیش علیرضا کوشک جاللی آن را سه بار روی صحنه 
برد، یک بار در سال  87 در سالن سایه تئاتر شهر، بار 
دیگر در سال 91 در ســالن اصلی تئاتر شهر و برای 
سومین بار سال 92 در فرهنگسرای نیاوران که هر بار 
با استقبال زیادی روبه رو بود و جزء پرمخاطب ترین 
نمایش های آن سال درآمد. اما این فقط کارگردانان 
تئاتر نبودند که به این کار عالقه نشان دادند. رومن 
پوالنسکی کارگردان شهیر سینما نیز در سال 2011 
فیلمی با عنوان کشتار بر اساس همین نمایش نامه 
ســاخت که پیشنهاد می کنیم تماشــای آن را هم از 

دست ندهید.

حاال و بــار دیگر ایــن نمایش نامه بــا خوانش علی 
ســرابی روی صحنه تئاتر مستقل تهران رفته است. 
مارال بنی آدم، ســتاره پســیانی، علی سرابی، نوید 
محمــدزاده چهــار بازیگر ایــن نمایش هســتند و 
قیمــت بلیت هــا 30 و 35هزار تومان اســت. برای 
تماشای این تئاتر باید به آدرس ضلع شرقی چهارراه 
ولیعصر، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل، پالک 

50 بروید.

درباره نویسنده
یاسمینا رضا، زاده 1959 پاریس، نمایشنامه نویس، 
بازیگــر، رمان نویــس و فیلم نامه نویس فرانســوی 
اســت. پدرش ژان رضــا نیمه ایرانــی، نیمه روس و 
مادرش اهل مجارســتان بود. آغاز کار او با بازیگری 
بود و در ســال 1987، نخســتین نمایشنامه خود با 
نام گفت وگوهای پس از خاکســپاری را نوشت که با 
موفقیتی چشمگیر مواجه شد و جایزه مولیر را از آن 
خود کرد. پس از آن مســخ کافکا را بــرای اجرایی از 
رومن پوالنسکی ترجمه کرد و دوباره جایزه مولیر را 
کسب کرد. در سال 1994 با نمایشنامه هنر به اوج 
شهرت رسید. این نمایشنامه در شهرهای پاریس، 
لندن و برادوی اجرا شــد. او همچنین به خاطر این 
نمایشنامه در ســال 1998 برنده جایزه تونی شد. 
او در ســال 2003 نخستین رمان خود با نام حرمان 
را منتشر کرد. مضمون بیشتر آثار رضا درباره روابط 
هستند، روابط با خانواده، با دوستان و... که همواره 

با تنش های دراماتیک همراه است. 

اجرای تازه ای از شاهکار یاسمینارضا

خدای کشتار
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صفحـــــــه آخـــــــــر

حسنی پســر بدی نبود گرچه بال بود 
ولی از قضای روزگار چنــدان تنبل و 
دنبال کار بود به همین خاطر مشاغل 
مختلفی را آزمایش کــرد که در ادامه 

برخی از آن ها را اشاره می کنیم:
حسنی پزشک می شود:

حســنی: خوب می بینم که مریض شــدی. چت شده 
مریض؟

بیمار: والله آقای دکتر...
حســنی: حرف نباشــه. زیاد وقت ندارم. چندتا گزینه 

مطرح می کنم، فقط گزینه درست رو بگو.
الف( رودل کردی.

ب( تومور مغزی گرفتی.
ج( آپاندیسیتت عود کرده.

د( قوزک پات پیچ خورده.
بیمار: نه آقای دکتر. سرما خوردم.

حسنی: نه بابا خیلی زرنگی. سرما خوردی، خودت هم 
می دونی، بعد اومدی اینجا می گی ســرما خوردم. یعنی 
با این دکترام نمی تونم بگم تو ســرما خوردی، بعد خودت 

می تونی بگی سرماخوردی. واقعًا ما رو چی فرض کردی؟
(بیمــار در حالی که هــاج و واج دکتر را نظــاره می کند، 

بلند می شود.(

بیمار: دکتر جان یه دکتری برو لطفًا.
حســنی: نکنه جایزه می خواستی واسه اینکه فهمیده 

بودی سرما خوردی. 
(بیمار از اتاق خارج شده و در را می بندد.(

حسنی آتش نشان می شود:
(در حالی که طبقه دهــم یک برج در آتش می ســوزد، 
حســنی از نردبان آتش نشــانی بــاال رفتــه و در مقابل 
پنجره ای که یک شــهروند پشــت آن اســت، ایستاده 
است. شهروند منتظر است که حسنی او را نجات دهد. 

دوربین »در شهر« هم در حال ضبط این صحنه است.(
دوربین: چرا شهروند محترم رو نجات نمی دی؟

حسنی: آخه فکر کرده خیلی زرنگه!
دوربین: چه ربطی داره االن جزغاله می شه آخه!

حســنی: نگران نبــاش. این صحنــه رو با هــم تمرین 
کردیم. این بنده خدا هنروره. چیزیش نمی شه.

دوربیــن: ای داد بیــداد، پیراهنــش آتیــش گرفــت. 
می میره االن.

حســنی: این هم از زرنگیشــه. فکر کرده خــودش رو 
آتیش بزنه و بیاد این باال ما بهش جایزه می دیم.

(شهروند در حالی که شعله ور شده است از پنجره پایین 
پریده و بخشی از سنگ فرش خیابان می شود.(

حســنی: دیدی گفتم هنــروره. این هم از زرنگیشــه. 

می خواد با این کارش از بیمه پول بگیره.
(دوربین در حالــی کــه low battry می زنــد، خاموش 

می شود.(
حسنی عابر بانک می شود:

(عابر پیاده کارتش را داخل عابر بانک می گذارد.(
حسنی: لطفًا رمز خود را وارد نمایید.

عابر پیاده: ****
حسنی: مبلغ مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

عابر پیاده: 2میلیون ریال.
حســنی: بابا خیلی زرنگی! فکر کردی رمــز کارتت رو 
بلدی، می تونی از ما پول بگیری؟ واقعًا ما رو چی فرض 

کردی؟ لطفًا پول خود را بردارید.
(در همین لحظه مخزن پول باز شده و کیلو کیلو زرشک 

در مقابل عابر پیاده ریخته می شود.(
حسنی: زرشک. فکر کردی واقعًا 200هزار تومن به تو 
می دم؟ زرشــک. حاال کارتت رو بردار و گورت رو گم کن 

از جلوی چشمم.
حسنی مجری می شود:

حســنی با تجاربی که از کارهای قبلی کسب کرده بود، 
باالخره حق خود را از زندگی گرفته و مجری می شــود. 
البته از خیلی ها شنیده شده است که به طور هم زمان به 

فروش عمده سنگ پا هم مشغول است.

3022...0938: توجــه کردیــد ما تو شــریف اصاًل 
روزنامه طنز و کاریکاتور نداریم. شــما بار این فقدان رو 
به دوش بکشید و این قســمت رو بیشتر تحت الشعاع 

قرار بدین.
   فقدان تحمل رو کی به دوش می کشه 
اون وقت؟ می ترســم بیشــتر تحت القطر قرار 

بگیریم!

4629...0930: مأمورین نظافــت خوابگاه از نظافت 
فقط آب پاشي رو یاد دارن. هر روز داره مقدار زیادي آب 
سر نظافت هدر مي ره. اگه امکانش هست پیگیري کنید 

یا اینکه بگید به کجا مي تونیم شکایت آب رو ببریم؟ 
   آب اصاًل جای شــوخی نداره. شما که 

مسئولید و دارید می خونید، لطفاً پاسخ بدهید.
8872...0937: چگونه دانشــگاه ثروتمند شــود؟ 

مگه پولي که از ســنوات تمام هاي بیچاره مي گیرن رو 
مي ریزن تو جوب؟

   این جناســی که بین جــوب و جیب 
وجود داره، خیلی برای نوشــتن وسوسه کننده 
است ولی من سکوت پیشــه می کنم. لذا خوش 
 به حال کفتری که فرو دســت جوب نشســته و 

می خورد آب.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

34

34

32
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حسنی نگو بال بگو
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آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک
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حامد تأّملی

این بیچاره اون باال داشت با 
آب تحت فشار و بین زمین 

و آسمون دانشکده ها رو 
می شست، دو تا شریفی 

داشتند پایین در خصوص 
هدر رفت آب و تأثیر این حرکت 

بر تغییر چرخه زندگی آب و 
توسعه پایدار بحث می کردند.

آب 
 آب مایــه حیــات اســت و 
عامــل زندگی اســت. این 
روزها کم آبی بیشتر و بیشتر 
دامن گیر جهان شده است، 
چنان کــه می گویند جنگ 
جهانــی بعدی بــر ســر آب خواهد بــود. البته 
بــه همه پیشــگویی ها نیــز نمی شــود اعتماد 
کرد، از جمله ترتیب تیم هــا در جدول و باخت 
مقتدرانــه دربی، امــا آب قضیــه اش متفاوت 
 اســت و هــر روز کمبــود آن در جهــان لمــس 

می شود.
اما من یــک ســؤال دارم، آیا اگــر در آفریقا آب 
کم اســت، مــن در تهــران بایــد آب را کمتر باز 
کنــم؟ معلوم اســت کــه نــه. بلکه باید شــکر 
نعمــت گفتــه و هــر روز آب بریز و بپــاش کنم، 
وگرنــه کــه ایــن آب لوله کشــی نمی شــود به 
آنگوال. در این نوشــته مواردی را که می توانید 
برای لذت بــردن از آب بــه کار ببریــد، تمرین 
می کنیم. باشد که نسل های بعد که آب ندارند، 
 حداقل در خاطراتمــان بخوانند که چه کیفی 

کرده ایم.
صدای مالیم روی هــم ریختن آب های روان 
حــس بســیار خوبــی بــه انســان می دهد و 
آدمیــزاد را از فکر درس و کتــاب بیرون آورده 
و می بــرد در حال و هوای یار و مــوی یار و قد 
یار و خال یار و خود یار و جزوه یار. لذا تشــتی 
مهیا کنید و از آشپزخانه شــلنگی روانه کنید 
به میانه هــال و آن را بگذارید داخل تشــت. 
اگــر بالشــتی نیز فراهــم کرده و همــان بغل 
قیلولــه ای هم بزنید که چــه بهتر. به احتمال 
97درصد یار را در خــواب خواهید دید. این 
روش هم در سالیان دراز آرامش بخش اذهان 
بوده است. شاعر فرموده بنشین بر لب جوی 
و...  . همان طــور که می بینیــد، آن زمان ها 
کنار جوی نشســتن و در خواب و خیال رفتن 
از عناصر کالس به شمار می رفته و از آنجایی 
که همه امکان داشــتن یک جوی اکازیون در 
عمارت خویش نداشته اند، مجبور می شدند 
به خودجوی ســازی روی بیاورند و از شــاخه 
 اصلــی رود انشــعاب بگیرنــد. ایــن ســنت 
کنار آب نشســتن مــال ایران اســت و بعدها 
غربی هــا آن را بــرای خــود خواندنــد وگرنه 
کــه مــا پیشــتازیم. پس خــوب اســت که به 
جای محافظــت از هدر رفت آب کــه بس کار 
غربی پسند و بی ادبی است، کمی هم به فکر 
اســاطیر خود بوده و در منزل جوی آبی روان 
ســازیم. تنها مسئله که نیاز اســت بگویم و تا 
حدی به آب مربوط است، این است که تا کی 
ظرف ها را با دست بشــویند شوهرها؟ خوب 

برایشان ماشین ظرف شویی بخرید.

یاسمن رضایی
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تتمه اش هم دوباره تقدیم به رضا صادقی عزیز به خاطر شعری که یک هفته قبل از پروازش سروده بود:
مرگ شیرین اســت  /  در آن هنگام /  که برگ های رقصان  /  درختان را وداع می گویند /  برایم گودالی بکنید /  در 

آن هنگام /  که بستری از برگ /  برای خفتن ابدی ام آماده می شود…

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

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، مریم پورعسکری، امین محمدی، غزل عسکری
یاسمن رضایی، محمد صالح سلطانی، داریوش شاهین راد، مرتضی محمودی، عماد الدین 
کریمیان، ابوذر تمسکی،  سحر بختیاری، محمد جوانمرد، صالح انصاری و با تشکر از 

حسین احتسابی
   مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       سرویس عکس: ســینا حسن زاده، علی سینا اسالمی

   صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: زهرا تجویدی     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: صدیقه مکاری        مشاور طرح: علی سامعی


