
     1395 ماه  اسفند    3 سه شنبه            705 شماره   جدید           دوره  پانزدهم           سال 

توهم کارآفرینی
فضای کسب وکار و تعامالت 
میان افــراد در آن، با فضای 
دانشگاهی بســیار متفاوت 
است. کمتر دانشجویی است 
کــه در دوران دانشــجویی 
به دنبــال کار مــی رود و عماًل اغلب دانشــجویان 
در دوران دانشــجویی فضــای کاری را آن چنان از 
نزدیک درک نمی کنند. تأسیس هر کسب وکاری 
مستلزم شناخت صحیح از صنعت و حوزه ای است 
که می خواهیم در آن فعالیــت کنیم. هر صنعتی 
زنجیــره  ارزش و بازیگرانی دارد. بایــد بدانیم در 
کجای زنجیره  ارزش این صنعــت قرار می گیریم 
و با چه کســانی می خواهیم رقابت کنیم.  به عالوه 
شروع هر کســب وکاری نیازمند داشــتن اعتبار 
و شبکه سازی در آن حوزه اســت. نمی توان بدون 
هیچ پیش زمینه  کاری و تجربی، کســب وکاری نو 
را در حوزه ای خاص تأســیس کرد.  بسیار مشاهده 
می کنیم کــه دانشــجویان تحت تأثیــر برخی 
سخنرانی ها و مشاهده  کسب وکارها، به دنبال این 
می روند که خودشــان نیز تجربه  مشــابهی را رقم 
بزنند. آن ها صرفاً می بینند که این کســب وکارها 
رشد بسیار سریعی را تجربه کرده اند و توانسته اند 
در برخــی از بازارهای ســنتی، با کپی بــرداری از 
نمونه های موفق خارجی، اصطالحاً فرایند تخریب 
خالق را رقم بزنند. اما این دانشجویان درمورد این 
موضوع تحقیق نمی کنند کــه در پس پرده چنین 
موفقیت هایی، چه فعالیت هایی صورت می گیرد و 
صاحبان این کسب وکارها چه پیش زمینه  کاری ای 
دارند و متحمل چه مصائبی شده اند. این گونه است 
که آن ها در نهایت نمی دانند چــه باید بکنند و به 
دنبال چه افرادی باشــند؛ چراکه هیچ شناختی از 
بازار و فضای صنعت ندارند و صرفاً با ایده ای خام به 
دنبال حمایت  و حتی جذب سرمایه گذار می روند 
و لذا اکثراً با در بســته مواجه و دچار سرخوردگی 
می شــوند.  در عین حــال بســیاری از صاحبان 
کسب وکارهای موفق، تجربه سال ها کارمندی را 
از ســر گذرانده اند. به طورمثال متأسفانه در ظاهر 
کســب وکارهای فناوری اطالعــات طوری جلوه 
پیدا کرده اند که تأســیس آن ها بسیار ساده است. 
این گونه اســت که افرادی بدون داشتن دانش در 
این زمینــه، دچار این توهم می شــوند که در کنار 
چند نیروی برنامه نویس می توانند کسب وکاری را 
راه اندازی نمایند؛ امــا این افراد در عمل نمی توانند 
با تیم برنامه نویس ارتباط برقرار کنند، زیرا به دلیل 
نبود دانش، زبان مشــترکی با آن ها ندارند و امکان 
تعامل درون تیمی میسر نمی شــود.  دانشجویان 
باید به دنبال این باشــند که بدیهیات و ملزومات 
کسب وکار را فرا بگیرند. این مهم نیازمند گذراندن 
آموزش های بســیار اســت. نیازمند تجربه است. 
نیازمند گذاشتن وقت و انرژی است.  باید به دنبال 
این باشیم که در دوران دانشــجویی، ولو به میزان 
بســیار محدود، کارهایی را انجام دهیم که ممکن 
است از نظر موقعیت و درآمد جذابیت نداشته باشند. 
ما باید در دوران دانشــجویی ارتباطات و شــبکه 
خود را گسترش دهیم. اگر در جایگاه دانشجو  این 
مسیر را  طی نکنیم، عماًل ایده  تشکیل کسب وکار 
موفــق در زمــان کوتــاه توهمی بیش نیســت. 
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گزارشی از اقدامات مدیریت حراست دانشگاه برای امن ترکردن اطراف دانشگاه و خوابگاه ها 

آسوده بروید، راه در امن و امان است

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید میانگین نمره شما مخاطب گرامی به پرونده چهلم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی 7/53 بوده است. ممنون که ما را خواندید.
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داستان تکراری است. یک مؤسسه آموزشی، قراردادهایی با دانشجویان با بندهای عجیب و غریب می بندد  
و حکایت های تلخی از پایان اجرا به جا می گذارد. چند نفر را هم استخدام می کند که هرگونه مخالفتی را 
شناسایی و سرکوب کنند. آخرین برخورد این مؤسسه با خانواده شریف را در گزارش این شماره بخوانید.
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موفقیتی از جنس استارتاپ 
 تیم هایی که سابقه استقرار در شتاب دهنده شریف را داشتند، در جشنواره وب و 
موبایل ایران درخشیدند و توانستند نظر داوران و شرکت کنندگان را به خود جلب 
کنند. در بخش موسیقی استارتاپ نواک، در بخش مقایسه قیمت ها تیم ترب موتور 
جســت وجوی خرید و در بخش اجتماعی تیم پیامرســان هدهد برنده به انتخاب 

داوران شدند. تیم دیدئو نیز در بخش اشتراک گذاری ویدئو برنده این بخش به انتخاب مردم بود. پیش از این 
برخی از این تیم ها در دیگر جشــنواره ها نیز موفق بوده اند. اگر می خواهید درباره این اســتارتاپ ها بیشتر 

بدانید به سایت setak.sharif.ir سری بزنید. 

دریاچه ارومیه احیا می شود؟
ستاد احیای دریاچه  ارومیه در نظر دارد از رساله های مرتبط با احیای دریاچه  ارومیه 
حمایت کند. به همین دلیل فهرست عناوین تحقیقاتی را که به عنوان رساله دکتری 
یا پروژه  کارشناسی ارشــد قابل حمایت هســتند، اعالم کرده است. دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی متقاضی باید پروپوزال خود را به همراه چکیده  تحقیق و سوابق 

پژوهشی به واحد مطالعات ستاد lakeurmia1392@gmail.com ارسال نمایند. مهلت ارسال پیشنهادها 
تا آخر اسفندماه 95 خواهد بود. سقف حمایت از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب 35 و 150 

میلیون ریال تعیین شده است. 
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استخر دانشــگاه، کالس های شــیرجه به   
مربی گری جناب آقای خبیری نژاد )مربی 
تیم ملــی شــیرجه( برگــزار می کنــد. این 
کالس ها از ساعت 20تا21:30 یکشنبه ها 
و سه شــنبه ها و در یــک دوره 8 جلســه ای 
)ماهیانه( برقرار خواهد بود. جهت ثبت نام 
و کسب اطالعات بیشتر به مسئول پذیرش 

استخر مراجعه نمایید.
کانون یاریگران کــه اخیرًا و بــا حکم معاون   
فرهنگی جدید، بازگشــایی شــده اســت، 
قصد برگزاری انتخابات برای تعیین اعضاء 
شــورای مرکزی خود را دارد. در این راســتا 
از عالقه منــدان دعوت شــده که تا ششــم 
اســفندماه برای نامــزدی ثبت نــام کنند. 
اطالعات بیشتر و ثبت نام نیز از طریق کانال 

این کانون در دسترس است.
»میراث آلبرتا 3«  به همت بسیج دانشجویی   
شریف ســاعت 13 روز سه شــنبه به نمایش 
گذاشته می شــود. این مســتند به موضوع 
دانشجویان محصل در دانشگاه های خارج 

از کشور می پردازد.
دکتــر تقــی توکلــی از اســتادان گران قدر   
دانشکدۀ مکانیک، روز سه شــنبه 3 اسفند 
در زمینــه دو موضــوع »تحــوالت و نــوآوری 
در مهندســی، ســاخت و تولیــد، ابــزار و 
ماشین ابزار« و »ســازمان ها و سیستم های 
تحقیقاتی در آلمان« سخنرانی خواهد کرد. 
این رویداد از ساعت 9 تا12 و در سالن سمینار 

دانشکده مکانیک برقرار خواهد بود.
کانــون قــرآن شــریف، قصــد برگــزاری   
ســی ودومین دوره مســابقات قرآن را دارد. 
مرحله دانشــجویی ایــن مســابقات در دو 
دســته رشــته های شــفاهی و رشــته های 
کتبی برگزار می شود. مهلت ثبت نام در این 

مسابقات تا فردا، چهارم اسفندماه است. 
چهارشــنبه 27 بهمن ماه، خانواده شریف   
میزبــان هیئــت آکادمیــک 5نفــره ای از 
دانشــگاه ابن ســینای افغانســتان بــود. 
این گروه با هــدف افزایــش همکاری های 
آموزشــی و تعریــف برنامه های مشــترک به 

شریف آمده اند.
سه شــنبه هفته گذشــته انتخابات شورای   
صنفــی دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی 
شــریف در 8 واحــد به طور همزمــان برگزار 
شد که در آن دانشــکده مهندسی هوافضا 
بــا 50درصد، بیشــترین درصد مشــارکت 
را در بین ســایر رشته ها داشــت و پس از آن 
دانشکده های صنایع و علم و مواد به ترتیب 
با ۴0 و 38درصــد، دوم و ســوم بودند. قرار 
اســت انتخابــات مجــددی در تاریــخ 9 و 
10 اســفند ماه برای واحدهــای باقیمانده 
)خوابگاه هــا و ســایر دانشــکده ها( برگزار 
شــود. نتایــج دور دوم انتخابات نیــز در  16 

اسفند اعالم خواهد شد. 

عکس خبری

بیایید جهان سومی نباشیم

گــروه دوســتداران محیــط زیســت دانشــگاه 
صنعتی شریف درراستای رسیدن به دانشگاهی 
ســبز و با شــعار »بیایید جهان ســومی نباشیم« 
نمایشــگاهی تحت عنــوان »رویداد پســماند« 
برگزار کرده اســت. در این نمایشــگاه اطالعاتی 
درمورد کاهــش، بازیافت و بازمصرف پســماند 
تولیدشــده، با تأکید بــر ضرورت تغییــر درونی 
که نقطــه آغاز تفکیــک زباله از مبدأ اســت، ارائه 
می شــود. همچنین ابزار و راهکارهای استفاده 
مجدد از مواد دورریز ازقبیل کاغذ، پالســتیک، 
باتــری و زباله هــای الکترونیکــی در اختیــار 

مخاطبان قرار خواهد گرفت.

»بــه محــل خفــت  نزدیک می شــود«، گزارش
این تیتر مربوط به سال های نه چندان دور 
روزنامه است. همان زمانی که محتویات 
همراه دانشجویان به لطف تلفن هوشمند 
و تبلت و لپ تاپ قیمتی شــده بود و روند 
زورگیری اطراف دانشــگاه رشد فراوانی 
کرده بــود. دانشــگاه از همــان زمان از 
تمامی ارتباطاتش استفاده کرد تا بتواند 
این معضل را حل کند. سال 89 پلیس به 
دانشگاه آمد و اولین کانکس در سال 90 
و دومی در سال 91 ایجاد شد. بعدها این 
ارتباط با نیروی انتظامــی تداوم یافت و 
توانست روند چنین ســرقت هایی را کم 
کند. در سال گذشته نیز با حضور سردار 
ساجدی نیا چهار کانکس جانمایی شد 
که تأمین فیزیکــی دو کانکس  بر عهده 
دانشگاه و دو کانکس دیگر برعهده نیروی 
انتظامــی قــرار گرفت. امــا رفته رفته در 
ماه های گذشــته کانکس هــای نیروی 
انتظامی به علت مشکالت فنی کنار رفت 
و نیروهایش هم به واحدهای دیگر منتقل 
شدند. البته بعد از پیگیری های مستمر 
مدیر حراست دانشگاه، چند هفته قبل، 
جلسه ای با حضور مســئوالن انتظامی 
مرتبط با این موضوع شامل رئیس آگاهی 
غرب تهران، رئیــس پلیس امنیت غرب 
تهــران، مســئول کالنتری و ســرکالنتر 
منطقه غرب تهران و مدیران دانشگاه در 

دفتر حراست برگزار شد . 

کانکس های نونوار
به گفته مهندس جهانتیغ، مدیر حراست 

دانشــگاه ایــن جلســه دســتاوردهای 
ملموسی برای دانشــگاه و دانشجویان 
داشت که از جمله آن می توان به تفاهم 
بر سراضافه شــدن مجدد دو کانکس در 
آینده نزدیک اشاره کرد. این کانکس ها 
را قباًل دانشگاه ساخته بود، اما به دلیل 
محدودیت های نیروی انتظامی، تأمین 
نیروی آن انجام نشد. هرچند بناست به 
محض انجام زیرسازی محل استقرار از 
سوی شهرداری، فعالیت این کانکس ها 

عملیاتی شود.

گشت مستمر
پیگیری هــای قبلی مدیریت حراســت 
منجر شــده بود تــا در آغاز زمــان فرجه 
امتحانات پایانی نیم ســال قبل، گشت 
موتــوری 2۴ســاعته در منطقــه برقرار 
شود. به گفته مهندس جهانتیغ از زمان 
شــروع به کار این گشــت، گزارشــی از 

خفت گیری به این مدیریت ارائه نشــده 
اســت. درحالی که در بازه هشــت ماهه 
قبــل از عملیاتی شــدن آن حــدود 20 
گزارش به حراست رسیده بود. در همین 
راستا و بر اساس مصوبات جلسه، گشت 
خودرو و گشت پیاده نیز جهت اطمینان 
بیشــتر در اطراف دانشــگاه و خوابگاه 

برقرار شده است. 

رابط
تا حاال اگر پرونده شما به کالنتری ارجاع 
می شــد، الزم بود که خودتــان بروید؛ اما 
با پیشــنهاد و پیگیری حراســت، یکی از 
مسئوالن کالنتری منطقه به عنوان رابط 
دانشــگاه و کالنتری تعیین شــد. به این 
ترتیب درصورت بــروز حادثه و گزارش به 
حراست، این مدیریت در کنار شما خواهد 
بود و هماهنگ می کند تا رابط تعیین شده، 
برای تشــکیل پرونده به دانشگاه آمده و 

نیازی به مراجعه شما به کالنتری نباشد. 

چشم تو چشم
دوســتی تعریــف می کــرد کــه یک بار 
بــا پیگیری های حراســت دانشــگاه، 
مظنونین احتمالی سرقت از ماشینم را 
گرفتند و من برای شناسایی به کالنتری 
رفتم. بــا دیدن قیافــه مظنونین و برای 
جلوگیری از دردســرهای بعــدی، دزد 
ماشــین را که اتفاقًا در میان آن ها بود، 
معرفی نکردم. بر این مبنا درخواســت 
دانشــگاه از پلیس این بــود که با وجود 
زمینــه  در  قانونــی  محدودیت هــای 
شناســایی متهم توسط شــاکی، تا حد 
ممکن از رودرروکردن دانشــجو با متهم 
پرهیز شــود، از روش های غیرمستقیم 
برای این کار اســتفاده شــود و فقط در 
مراحــل نهایــی و در صورت لــزوم این 

رودررویی انجام شود.

روشن بمان و تحت نظر
با توجه بــه تأکید دانشــگاه و پلیس بر 
اجرای طرح های ارتقاء امنیت از طریق 
پیشــگیری، یکــی دیگــر از مصوبــات 
جلســه، شناســایی مناطــق تاریک و 
گلوگاه هــای تردد در اطراف دانشــگاه 
و خوابگاه ها اســت. ایــن کار به ترتیب 
به منظور ابالغ سرکالنتر منطقه به اداره 
برق جهــت تأمین روشــنایی و پیگیری 
برای نصــب دوربین جهت مانیتورینگ 
معابــر بود که بــه نظر می رســد راه حل 
مناسبی برای ناامن کردن منطقه برای 

مسببین ناامنی منطقه باشد!

گزارشی از اقدامات مدیریت حراست دانشگاه برای امن ترکردن اطراف دانشگاه و خوابگاه ها

آسوده بروید، راه در امن و امان است
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استاد برتر
بیست و پنجمین آیین نکوداشت استادان نمونه کشوری صبح شنبه با حضور وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری، مسئوالن این وزارت و رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی در دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد. در این مراسم سیزده استاد برجسته 
کشوری مورد تقدیر قرار گرفتند که دکتر محمد دورعلی در رشته مهندسی مکانیک 

از دانشگاه صنعتی شریف نیز یکی از سیزده نماینده مورد تقدیر بودند. آیین نکوداشت استادان نمونه کشوری 
2۴ سال است که برگزار می شود و تاکنون371 نفر از استادان نمونه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی معرفی و 

تقدیر شده اند که در این میان 207 نفر از استادان برتر، از دانشگاه های تهران بوده اند.

دومین ماراتون
ماکاتون، یا ماراتون ساخت، رویدادی است که توسط رسانا، برگزار می شود که امسال 
دومین دوره آن است. قدمت این رویداد در سراسر دنیا کمتر از سه سال است و دانشگاه 
اســتنفورد نیز تنها دو دوره از آن را برگزار کرده است. هدف اصلی این رویداد آشنایی 
شرکت کنندگان با فضای کسب وکار است. در این دوره شرکت کنندگان در سه حوزه             

سالمت هوشمند، خانه هوشمند و نرم افزارهای خدمات اجتماعی به ایده پردازی و طراحی محصول پرداختند. 
مراسم اختتامیه این دوره که شامل برنامه هایی ازقبیل اعالم نتایج سه حوزه و تقدیر از تیم های برتر، سخنرانی 
افراد برجسته و کالم آخر تیم برگزار کننده این دوره بود، دیروز 1 اسفند در سالن کهربای دانشکده برق برگزار شد.
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سیاه نمایی شغل ماست 
»نقد سازنده خوب است، اما  مرتضی یاری

تخریب نه«. زیباتر و کلی تر و البته بی خاصیت تر 
از این حرف شنیده اید؟ جمله ای که بارها و بارها 
به زبان مدیران خــرد و کالن، منتقدان، اهالی 
رسانه و ستون نویس های روزنامه ها آمده است و 
خواهد آمد. مراد هم این است که نقد باید باعث 
پیشرفت بشود، به ما بیاموزد و راهکار ارائه دهد. 
ســیاه نمایی هم کار بســیار زشــتی اســت که 
فایده ای نــدارد برای موضوعــی که درموردش 

سیاه نمایی  شده است. 
مرز، شــاخص، فصل ممیز، یا هر چه اســمش 
را می گذارید، میان نقد ســازنده و سیاه نمایی 
چیســت؟ چه چیزی یکی را محبــوب و آرمان 
مدیران کرده و دیگری را دشــمن رشد و تعالی؟ 
راســتش را بخواهید به نظر نویسنده سه دسته 

افراد با این عبارات مأنوس اند. 
اول مدیرانی که با ساختن تصویر آرمانی از نقد 
درســت، به دنبال کم کــردن اثر و حجــم انتقاد 
رســانه ها و مردم اند. این دسته با راحت خیال و 
بی هیچ دشواری، هر نقد موجود و احتمالی را 
نقدی غیرسازنده و تخریب و سیاه نمایی جلوه 
می دهند. آن ها به جای پاسخ به موضوع و سؤال، 
پیامدهای این ســیاه نمایی را برمی شــمارند و 
رســانه و منتقد را به غرض ورزی یا در دام افتادن 
ســاده لوحانه متهم می کنند. می گویند اصواًل 
بعضی آدم ها مثل مگس هســتند و تنها دنبال 
ضعف و نقص اند و این همه خوبی را نمی بینند. 
دسته دیگر اما آن هایی اند که حتی از استفاده 
از الفــاظ رکیک هم، مثاًل در کامنت هایشــان، 
ابــا ندارنــد و دیگــران را بــه نقدناپذیــری و 
ســیاه نمایی جلوه دادن هــر ســخنی متهــم 

می کنند.
دسته سوم انسان های پاک طینتی هستند که 
یا ســخنی ندارند و موضوع آن قدر برایشان آشنا 
نیســت تا درباره جوانب مختلفش نظر بدهند، 
یا برشــمردن هر اشــکالی را توهین می دانند. 
پس در مواجهــه با مدیــران محتــرم، آن ها نیز 
تأکید می کنند که »بله نقد باید سارنده باشد«، 
»نویسنده فقط به مشکالت اشاره کرده و راه حلی 
ارائــه نکرده اســت«، »انگار همــه آدم های این 
جغرافیا چنین هستند«، »این توهینی آشکار به 
فالن گروه و بهمان صنف است« و هزاران سخن 
دیگر که تنها فایده اش کمک به مدیران پاسخ نگو 

برای بستن دهان منتقدان است. 
اما مگر وظیفه رسانه نگارش مقاالت علمی است 
که طرح موضوع نشــان دهنده نقصان باشــد و 
ارائه راهکار وظیفه ذاتی اش؟ کارکرد اول رسانه 
چرخاندن نگاه ها به موضوع است، تاباندن نور 
روی نقطه ای خاص. البته رســانه های تحلیلی 
و تخصصــی متصورند کــه مســئله ها را با نگاه 
علمی بکاونــد و راهکار و راه حــل ارائه بدهند. 
اما خواســتن راه حل از هر نقدی، همان تصویر 
آرمانی از نقد اســت که مدیران بیشتر دوستش 
دارند؛ چراکه راهی اســت بــرای منکوب کردن 

منتقد و صدای بلند دیگران.  

آنچه گذشت دارد در خانــه کار می کنــد. کانال گزارش
را بایــد زنده نگه دارد، آن هم در فضای دانشــگاهی پر 
از مخاطبان هوشــمند. داخل فضای تلگرام است که  
ناگهان گوشی زنگ می زند. مسئول تبلیغات می گوید 
از فتا زنگ زده اند که برای موضوع »شریف« بیاید. او هم 
لپ تاپ را جمع می کند و به تصور اینکه  قرار است صرفًا 
توضیحاتی بــرای کانالش بدهد، راهی فتا می شــود. 
خیابان پلیس، پلیس فتا، او را به ســختی راه می دهد؛ 
چراکه تماســی گرفته نشــده اســت. دایره اجتماعی 
ضابط قضایی درحال تکمیل پرونده اســت و با حدود 
60 کاغــذ پرونده بــا او صحبت می کنــد. می گوید او 
بابت نشر اکاذیب متهم است؛ یا  باید رضایت از شاکی 
خصوصی را بگیرد یا وارد فرایند قضایی می شود. شاکی 
از دو کانال برند شریف و کانال او، به اتهام نشر اکاذیب 
شــکایت کرده و حاال باید پاســخگو باشد. درحالی که 
می گوید همکار او صرفًا مسئول تبلیغات است، او را که 
خانم است می خواهند و البته شانس می آورد با نوشتن 
اقرارنامه مناســب از پرونده کنار مــی رود. بعد از طی 
تشریفات اداری و بازجویی به سراغ دانشگاه می آید و 
در نامه ای کتبی موضوع را به دانشگاه اطالع می دهد. 

اما حمایتی در کار نیست.
خودش دســت بــه کار می شــود. به ســراغ دادســرا 
می رود و قاضی می گوید فقــط یک راه دارد که پرونده 
همین جا مختومه شــود؛ رضایت شاکی را بگیرد. او با 
توجه به ســابقه ای که از شــاکی می شناسد، حاضر به 
رضایت گرفتن نیســت و به لطف وثیقه 50 میلیونی از 

بازداشت بیرون می آید. 
شاکی سه اتهام مبنی بر نشر اکاذیب را وارد کرده است: 
1 . گردش مالی مؤسســه را میلیاردی اعالم کرده؛ 2. 
کیفیت مؤسسه را پایین دانسته؛ 3. گفته است دارای 

مجوز از وزارت علوم نیست.

شاکی آشنا
داستان شاکی قصه ما به این موضوع ختم نمی شود. 
وقتی دانشــگاه در ســال 92 توســط روابط عمومی و 
دفتر حقوقی اعالم کرد تا هرکســی با مؤسسه مذکور 
مشــکلی دارد، به دفتر حقوقی مراجعــه کند، بیش از 
50 نفــر مراجعه می کنند. آن ها عمومــًا رتبه های برتر 
کنکور هســتند که البته با سوءاســتفاده این مؤسسه 
مواجه شده اند. این مؤسســه با تیمی حقوقی و البته 
نه چندان حرفه ای در شبکه های اجتماعی یا حقیقی 
و مراجعه کننــدگان، مدام دنبال ســوژه اســت تا بعد 
از نوشــتن قــراردادی پرپیمان و تعهدآور دســت وبال 
مراجعه کننده را ببندد. این مؤسســه همچنین دست 
به شــکایت خوبی دارد. این را همه کسانی می گویند 

که مورد اتهام آن بوده اند.
مؤسسه مذکور از مدیر روابط عمومی وقت و همچنین 
مدیــر اداره حقوقی نیز شــکایت کرده و ایشــان را به 
دادسرا فراخوانده اســت. همه این پرونده ها با گرفتن 
تعهد پایان یافته و پرونــده اخیر از معدود پرونده هایی 
اســت که به مرحله دادگاهی و بازداشت متشاکی که 

عضو خانواده شریف است ختم شده.
این مؤسسه همواره تالش کرده است تبلیغ خود را در 
کنار دیوارهای دانشگاه یا داخل دانشگاه نصب کند و 
معمواًل در این مسیر با تطمیع دانشجویان مختلف وارد 
می شــود. حتی چند وقت پیش در یکی از کانال های 
صنفی دانشگاه تبلیغ این مؤسسه منتشر شد. نشریه 
شــورای صنفی تا ســال ها تبلیغ این مؤسسه را انجام 
مــی داد که البته بعد از شــکایت ســال 92 این فرایند 

متوقف ماند.
این داستان تا کی ادامه خواهد داشت؟ چرا دانشگاه 
درمورد مؤسسه ای که به این وضوح با ارتباط دادن دو 
کلمه »درس« و »شریف« از اعتبار صنعتی شریف برای 
خود استفاده می کند ساکت مانده است. کارشناسان 
حقوقی دانشــگاه باید انگیزه الزم برای برخورد با این 
مؤسسه را داشــته باشند. این مؤسســه با هزینه برای 
بخش حقوقی خود توانسته است تا حد زیادی مانع از 
هرگونه اقدام علیه خود شود، آن قدر که حتی در همین 

گزارش نیز نامی از آن برده نشده است.
چند پیشنهاد مقطعی مطرح اســت. اولین پیشنهاد 
ما به دانشــجویان اســت که فریب مبلغ نســبتًا خوب 
اول همــکاری بــا مؤسســه یادشــده را نخورنــد؛ زیرا 
باید پای تعهدات بســیار ســنگین و حتی ظالمانه ای 
بایستند. پیشــنهاد دوم هم به دانشگاه است که کاش 
در رســانه های مختلف ذکر کند که مؤسسه مورد نظر، 
هیچ گونــه وابســتگی ای به دانشــگاه شــریف ندارد. 
ضمنًا درصورتی که هر یک از دانشــجویان در رابطه با 
این موضوع دچار نگرانی هســتند، می توانند با دفتر 

حقوقی دانشگاه  تماس بگیرند. 

چشم بسته امضا نکنید لطفًا
قراردادهای سوژه اصلی این گزارش چه ویژگی خاصی 
دارد که نبایــد آن را امضا کرد؟ دانشــجو چه تعهداتی 

می دهد؟
1. عضویت خود را در مؤسســه ... و تأثیر اســتفاده از 
کتب، آزمون ها، کالس ها و به طور کل هر نوع خدمات 
مؤسسه ... را در کسب موفقیت در کنکور تأیید می نماید 
و حق هرگونه تکذیب و انکاری، چه در اماکن خصوصی 

یا عمومی را از خود سلب می نماید.

2.  اختیار کامل استفاده از تمامی مشخصات مرتبط 
با موضوع ایــن قرارداد، اعــم از نام و نــام خانوادگی، 
عکس و فیلم، کارنامه و رتبه و سایر موارد از این دست را 
به صورت انحصاری به مؤسســه آموزش عالی ... اعطا 
می نماید تا از آن ها در تبلیغات خــود به صورت فیلم، 
عکس و بروشــور، کتاب ها، تیزرها و بنر های تبلیغاتی 

و در روزنامه های کثیراالنتشار و ... استفاده نماید.
3.  متعهد می شود به هیچ مؤسسه دیگری حق استفاده 
از نام یا رتبه و سایر مشــخصات مرتبط با این قرارداد را 
اعطا ننموده و ننماید و به طور کل هیچ گونه همکاری 

تبلیغاتی نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
۴. در ده جلسه 90 دقیقه ای در مدت قرارداد یا پس از 
آن جهت توضیح تبیین خدمات مؤسسه در زمان هایی 
که توســط طرف اول از ایشــان درخواست می شود، 
در محل مــورد نظر طــرف اول )تهران یا شهرســتان( 

حاضر شود.
5. بــه هیچ وجه حق فســخ قــرارداد را نــدارد و ملتزم 
می شود که به هیچ وجه اظهارات کتبی و شفاهی خود 
را در تبلیغات انجام شده در هیچ جا علی الخصوص در 

دانشگاه ها و سایر مکان های علمی تکذیب ننماید.
6. مفاد قرارداد حاضر جزء اسرار مؤسسه بوده و افشای 

آن ممنوع می باشد.
7. در صورت همکاری با هر مؤسسه و مرکز دیگری در 
زمینه آزمون ارشد یا دکتری باید 20 برابر + ضرر و زیان 

ادعایی این قرارداد را پرداخت کند.
8. در صورتی که طرف دوم از هر یک از مفاد این قرارداد 
تخطی نماید، ملزم است معادل 20 برابر ارزش مبالغ 
موضوع این قرارداد را که در لیست پیوست اعالم شده، 
به طرف اول بدون هیچ قید و شــرطی پرداخت نماید. 
پرداخت این مبلغ نافی از اجرای تعهد و جبران ضرر و 

زیان های مؤسسه نیست.
9. مدت قرارداد درباره حق تبلیغات نامحدود اســت و 
طرف دوم نمی تواند پس از پایان قرارداد در بحث های 
مشــاوره و هدایت تحصیلی و تبلیغاتی در مؤسســات 

آموزشی و انتشاراتی دیگر فعالیتی داشته باشد.
داور  اختــالف  هرگونــه  بــروز  صــورت  در   .10
مرضی الطرفین یکی از کارمندان مؤسســه بوده و رأی 

ایشان قطعی و الزم االجرا است.

داستان تلخ مؤسسه ای که دست به شکایتش خوب است

وصله ناجور
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ایده همزیستی انسان  علمی
و رایانه، ایده جذابی ابوذر تمسکی

است که زمان زیادی از طرح آن نمی گذرد. 
پنجاه ســال قبل یکی از پیشگامان علوم 
کامپیوتر و روان شناسی به نام »جوزف کارل 
رابنت لیکلیــدر« مقاالت متعــددی را در 
زمینه نظریه »تعامل مشارکتی بین انسان و 
حســابگرهای الکترونیکــی« نوشــت و 
دیدگاه های او بر نسل بعدی دانشمندان و 
مهندســان تأثیــر گذاشــت. درحالی که 
استفاده از ربات ها و سیستم های خودکار 
هوش مصنوعی به طور فزاینده در جامعه 
توسعه می یابد، یکی از راه های پیش روی 
بشــر ادغام فیزیکــی با ماشین هاســت. 
حقیقت این است که انسان ها به زودی در 
سایه هوش مصنوعی قرار می گیرند و برای 
اینکه کنترل اوضاع به طور کامل از دست 
بشــر خارج نشــود، باید قابلیــت ارتباط 
مستقیم با ماشین ها پیدا شود. به گفته االن 
ســرمایه دار  و  کارآفریــن  ماســک، 
کانادایی آمریکایــی، وابســتگی روزانــه 
انسان ها به فناوری های شخصی با گذشت 
زمان تا جایــی افزایش خواهــد یافت که 
هوش انسانی و تفکر ماشینی به یک نقطه 
برســند و یکــی شــوند. بــه اعتقــاد این 
 PayPal، SpaceX بنیان گذار شرکت های
و تسالموتورز، اگر به وسایل دیجیتال مانند 
رایانه ای که از آن ها اســتفاده می کنیم یا 
گوشی همراه فکر کنیم، می بینیم که حتی 

همین االن هم ما تا حدی یک »سایبورگ« 
هســتیم. نرم افزارهایی که دائمًا استفاده 
می کنیــم و نیز ایــن امکان کــه به صورت 
لحظه ای پاسخ پرسش هایمان را از گوگل 
می گیریم، مؤید این  نکته هستند.  ماسک 
که در مراسم افتتاح شعبه امارات تسال برای 
عموم ســخنرانی می کرد، این وابستگی 
موجود به فناوری های شخصی را الیه سوم 
دیجیتال خواند که به نحو مؤثری به بخشی 
از زیست شناســی عصبی ما تبدیل شده 
است و بر نحوه تفکر ما اثر می گذارد. برای 
مثال سیســتم لیمبیک را در نظر بگیرید، 
مغــز و کورتکس در مغز اجــزاء متفکر مغز 
هستند و نســخه دیجیتال شما، الیه سوم 
است. با فرارســیدن مرگ، روح دیجیتال 
شما کماکان دردسترس است؛ چراکه تمام 

ایمیل هــا و شــبکه های اجتماعی شــما 
همچنــان برقــرار می مانند. بــه نظر این 
مهنــدس متولد آفریقــای جنوبی، با گذر 
زمان ادغام بیشتری بین هوش زیستی و 
دیجیتال پدید خواهد آمد. مسئله اصلی 
درباره پهنای باند یا سرعت برقراری ارتباط 
بین مغز انسان و نسخه دیجیتال آن است. 
ماســک معتقد اســت پهنای باند، عامل 
تعیین کننده در آیندۀ تعامل بین مغز انسان 
و ماشــین اســت. او می گوید درحالی که 
رایانه ها با سرعت یک تریلیون بیت در ثانیه 
با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، انسان به 
رقمــی در حدود 10 بیت بــر ثانیه محدود 
است. وی می گوید: »اگر بتوانیم ارتباطی 
با پهنای باند وسیع را با مغز برقرار سازیم، 
همزیســتی بین انسان و هوش مصنوعی 

می تواند بسیاری از مسائل را حل کند. از 
نظر این میلیاردر، مغز انســان باید تکامل 
پیــدا کند تــا بتواند با ســرعت بســیار به 
اطالعات دســت یابد و از هوش مصنوعی 
بهره گیرد؛ هرچند او هیچ ایده راهبردی و 
عملی ای را برای پیاده سازی طرحش ارائه 
نمی کند.  این برای نخستین بار نیست که 
ماســک دربــاره ایــن موضــوع صحبت 
می کنــد، ســال گذشــته نیــز او دربــاره 
کارگذاشــتن ایمپلنت در مغز انســان در 
آینده، برای عقب نماندن از تکامل ســریع 
هوش مصنوعی سخن گفته بود؛ هرچند 
این فنــاوری درصورتی که تحــت کنترل 
جــدی نباشــد، می توانــد بــرای جهان 
خطرناک باشــد. به طور قطع ایده ادغام 
بدن هــای زیســتی مــا بــا افزونه هــای 
سایبرنتیک که قابلیت های جدیدی را به ما 
اضافه کند، جذاب و درخور توجه است؛ اما 
مسائل خاص خود را نیز برای آینده زمین 
دارد. برای مثــال در جهان آینده رانندگی 
خودروها غیرقانونــی خواهد بود؛ چراکه 
وسایل نقلیه خودکار بسیار امن تر خواهند 
بود و همین باعث خواهد شــد مشــاغل 
مرتبط فراوانی از بین بروند. االن ماســک 
بارها درمورد خطرات پیشرفت بی حدومرز 
هوش مصنوعی برای بقای نوع بشر هشدار 
داده اســت و در شــرکت Open AI تالش 
می کند تا کنترل انسان بر سرنوشتش در 

مقابل هوش مصنوعی از دست نرود.

نوادگان سایبورگی انسان

تبارک ا... از این فتنه ها که در سر ماست!

شماره 705  سه شنبه 3 اسفند 1395

 پاسخی به مقاله 
»علم و دین و مواجهه با 

سؤاالتی که جرئت می خواهد« 
دکتر پیشوایی توضیــح روزنامــه: جناب 

آقای دکتر پیشوایی به طور )تصرف شده با اجازه نویسنده(
رقابت ناپذیری همواره در زمــره محبوب ترین 
استادان دانشکده مهندسی شیمی قرار دارد. 
شــاید فقــط یکــی از پارامترهــای ایجــاد این 
محبوبیت، جامع االطراف بودن ایشان است. 
فلسفه، عرفان، فقه، تئوری موسیقی و ادبیات، 
حیطه های تخصصی مطالعات ایشان است که 
تا االن بشر به آن ها دست یافته است! مطلب زیر 
نکات دقیق ایشــان در پاســخ به یادداشت دو 
شماره پیش این ستون اســت با عنوان »علم و 
دیــن و مواجهــه بــا ســؤاالتی کــه جرئــت 
می خواهــد«. در واقع ایشــان معتقد اســت، 
باتوجه به علوم جدید برای تبیین فعل خدا در 

طبیعت، حداقل باید به این نکات توجه کرد:

1. »قول خدا« در کنار »فعل خدا« –که مقاله مذکور 
به آن پرداخته- باید مورد توجه قرار گیرد. 

2. »استدالل« در فلسفه، متناظر با »قول خدا« و 
عهده دار تبیین آن است و »علیت« متناظر با »فعل 

خدا« و عهده دار تبیین آن است. 
3. »قول خدا« را استداللیون علوم انسانی در حوزه 
و دانشگاه بررســی می کنند. اما دست اندرکاران 
حــوزه »فعل خدا« چه کســانی هســتند؟ اگر در 
علوم حسی و تجربی کار می کنند )نظیر پزشکان 
جدیــد( شایســتگی الزم را ندارنــد؛ چراکه علوم 
صرف حســی، کف علوم اســت. شایستگان این 
حوزه بایــد از حداقل تجریدی یا فلســفه مضاف 
نظیر علوم مهندسی برخوردار باشند. به نظر راقم 
این سطور، »مهندسی سیستم ها« بهترین گزینه 

و محل بحث است.
۴. »قول« خدا عین »فعل« خداست )کن فیکون(، 
لــذا دوگانه »ُملک« و »ملکــوت« هم باید به خوبی 
تبیین شود و داللت های آن در این بحث مشخص 

شود. 
5.  برای تبییــن »قول خدا«، جایــگاه متن و نّص 
باید به خوبی روشن شــوند. اناجیل و اسفار تورات 
)اعم از عتیق و جدید(، کاباال، تلموذ، زبور و مزامیر 
نمی توانند از عهــده حمل موضــوع برآیند. فقط 
مصحف شریف یعنی قرآن مجید توانایی این کار را 
دارد. ولی ترمینولوژی متناسب آن باید به طور علمی 
و متین و وثیق تعریف شوند. برای مثال مصطلحاتی 
چون »عرش«، »لوح«، »قلم« و »خلود« که در قرآن 

هست، برای اولین بار در کتب آسمانی آمده اند.
مصادیــق  در  مناســب  تفکیــک  بایــد   .6
»معرفت شــناختی« و »وجودشــناختی« انجــام 
شود، وگرنه در دام اومانیسم و اگزیستانسیالیسم 
)که در نگاه نزدیک بینانه در جای خود برقرارند(، 

گرفتار خواهیم شد.
7.  تناسب »تعقل« و »تفکر«، همچنین »تحلیل« 
و »تعلیل« و باالتر از این ها بحث اصولی و نه فقهی 

»حجت« باید تبیین و تدقیق شود.
8. مطالعه تطبیقی جامعی روی مفهوم »مدلینگ« 

یا »انتزاعات ذهنی« الزم است.
... .9

ادامه دارد، ولی راقم این سطور توان ندارد... .

چند قدم تا دستیابی به واکسن ماالریا
 ماالریــا کماکان هرســاله عامل مــرگ ۴00 هزار نفــر در دنیا و خصوصًا ســاکنان 
آفریقاست. جدیدًا دانشمندان واکسنی پیشنهاد کرده اند که در آزمایش های بالینی 
100درصد موفق بوده است. در این واکسن پیشنهادی، انگل ماالریا با داروی مورد 
نیاز برای درمان آن جفت شده است. این واکسن به 67 انسان سالم تزریق شد و 9 

داوطلبی که بیشــترین مقدار واکســن را دریافت کرده بودند، بعد از حداقل 10 هفته پس از واکسیناسیون، 
100درصد محافظت در برابر انگل را از خود نشان دادند. افرادی که کمترین میزان واکسن به آن ها داده شد 

نیز بازدهی بین 33تا67درصد از خود نشان دادند. یافته های این پژوهش در نشریه نیچر چاپ شده است.

چرا چپ دست یا راست دست هستیم؟
مدت هاست که توجه دانشــمندان به تمایل ذاتی افراد به استفاده بیشتر از یکی از 
دست ها جلب شده است. اگرچه هنوز به درستی نمی دانیم چه عاملی در فرد موجب 
ترجیح یکی از دست ها به دیگری می شود، پژوهشگران مدت ها بر این عقیده بودند که 
ریشه این پدیده را می توان در مغز جست وجو کرد. در پژوهش جدیدی که دانشمندان 

روان زیست شناس در دانشگاه روهر آلمان در نشریه الیف چاپ کرده اند، شواهد جدیدی به دست آمده است که 
عالوه بر مغز، نخاع نیز در مسئله راست دست یا چپ دست بودن دخیل است. یافته های پژوهشگران نشان می دهد 

مکانیسم های مولکولی در نخاع برای تنظیم اپی ژنتیک، نقطه شروع این پدیده را رقم می زند. 

علمــــــــــــــــــــــــــی نسبت طالیی

سایبورگ )Cyborg( ترکیب دو عبارت سایبرنتیک )Cybernetic( و ارگانیسم   
)Organism(، به معنای موجودی است که توأمان دارای اندام ارگانیک و اجزای 
مکانیکی است. این واژه نخستین بار در سال 1960 در علم سایبرنتیک که به 
مناسبات میان انسان ها و ماشین ها می پردازد، به کار گرفته شد. تعامل انسان و 
رایانه به شکل سایبورگ، دستمایه داستان ها و فیلم های علمی تخیلی بسیاری 
بوده است و توجه پژوهشگران و اندیشمندان آینده پژوهی را بسیار جلب کرده 
اســت. برخی ورود به دوران ترابشریت و دستیابی انســان به نیروهای روانی و 
فیزیکی فراتر از ظرفیت خود را از تبعات ساخت سایبورگ و یکی از خطرناک ترین 
ایده های انسانی معرفی کرده اند. این در حالی است که موافقان این ایده آن را 

آرمانی ترین اشتیاق بشری نامیده اند.
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جزء 10 مقاله پر استناد در مجله شیمی
دانشــگاه علم و صنعت: مقاله تیم تحقیقاتی دکتر محمدقربان دکامین )دانشیار 
دانشــکده شــیمی(، جزء 10 مقاله برتــر داغ و دارای بیشــترین ارجاعات مجله 
Tetrahedron  از بین مقاالت مجله از سال 2012 تاکنون معرفی شد.  این مقاله در 
مجله Tetrahedron که یکی از پنج مجله برتر تخصصی رشته شیمی آلی و از سری 

مجالت انتشارات Elsevier  است، در سال 2013 چاپ شده است. به مقاله دکتر دکامین مطابق اطالعات 
ثبت شــده در پایگاه های ISI Web of Knowledge, Scopus & Google Scholar  به ترتیب 77 و 72 و 97 

ارجاع شده است.

طرح تغییر الگوی کشت فضای سبز دانشگاه
دانشگاه سیستان و بلوچستان: این دانشگاه »زیباترین دانشگاه ایران« در رده بندی 
وزارت علوم اســت؛ اما باتوجه به اینکه سطح گسترده ای از فضای سبز دانشگاه را 
سطوح چمنی تشکیل می دهد و بیشترین میزان مصرف آب و هزینه نگهداری برای 
چمن است، جایگزین کردن آن با گونه های گیاهی مقاوم به شرایط کم آبی و خشکی 

و گرمای هوا و ســازگار با منطقه امری ضروری است. در طرح تغییر الگوی کشت در سال 95 سطحی بالغ بر 
7000 مترمربع با گونه های مقاوم خانواده گل یخ، رزماری، فرانکینیا و پتنتلیا جایگزین چمن شد. با توجه به 

محاسبات انجام شده، به این ترتیب مقدار92/8درصد در مصرف آب صرفه جویی شده است.

دلفــت:  هلنــد،  کمی آن سوتر
دورنمای نوشــتن مترجم: حسین رجبی

رزومــه یــا »انگیزه نامه« میــان همه 
دانشــجویان دلهره آور است. نکاتی 
درباره نگارش رزومه در ادامه می آید 
که حاصل گفت وگوی روزنامه دلفت 
بــا دو نفــر از مشــاوران شــغلی این 

دانشگاه است.

مربوط و بازگوپذیر
شما باید توانایی های بالقوه خود را به فرد 
استخدام کننده نشان دهید، هم براساس 
کارهایی که می توانید انجام دهید و هم 

کارهایی که تاکنون انجام داده اید.
1. متن خود را براساس آگهی شغلی 

بازنویسی کنید
متن آگهی شــغلی را با دقت بخوانید و 
کلمات کلیدی آن را بیابید. این کلمات 
نشــان می دهند آن ها دنبال چه چیزی 
هســتند و چه مهارت ها و شــرایطی مد 
نظرشــان اســت. این کار به شما کمک 
می کند درخواســت خــود را باتوجه به 

ویژگی های آگهی هدفمند کنید.
2. مخاطــب نوشــته خــود را در نظر 

داشته باشید
رزومه شــما را افراد مختلفی در شرکت 
می خواننــد، از مدیران منابع انســانی 
تا متخصصــان فنی مربــوط. به همین 
دلیل الزم اســت میان اطالعات فنی با 
اطالعات مربوط به مهارت های مرتبط، 
ماننــد مهارت های ســازمانی و رهبری 

گروه و ارتباطی، تعادل ایجاد کنید.
3. فقط به مقدار کافی توضیح دهید

فقــط بــه ایــن موضــوع کــه »مــن در 
پایان نامــه ام ایــن موضوعــات را انجام 
داده ام« بسنده نکنید. همچنین همه 
جزئیات و شرح کار پایان نامه تان را طرح 
نکنید. تعــادل را حفظ کنیــد و مجددًا 
ســعی کنید کار خود را به گونه ای شرح 

دهید که با آگهی شغلی مرتبط باشد.
4. توانایی های بالقوه خود را نشــان 

دهید
از شما در جایگاه دانشجو انتظار نمی رود 
مجموعه ای از تجربیات گوناگون داشته 
باشــید. اســتخدام کنندگان به دنبال 
یافتــن توانایی هــای بالقوه هســتند. 
هر فعالیتــی که بخشــی از آن بوده اید 
– فــوق برنامــه، رهبــری گروه، شــغل 
پاره وقت– می تواند نشان دهنده بخشی 

از مهارت های بالقوه شما باشد.
5 .تنها بــه نام شــغل های قبلی خود 
اکتفا نکنید، شرح کار خود را بیان کنید
دقیقــًا توضیح دهید که نقش شــما چه 

بوده اســت. آیا به تحلیل، سازمان دهی 
تیم یــا شــبکه نیاز داشــته اســت ؟ چه 
مهارت ها و نوآوری هایی داشته اید؟ از دید 

استخدام کننده به CV خود نگاه کنید.
6. تفاوت هــای فرهنگــی را بــه یــاد 

داشته باشید
نوشــتن و ارزیابــی رزومــه از مــوارد 
پذیرفته شده فرهنگی تأثیرپذیر است. 
برخی فرهنگ ها به تواضع تأکید دارند، 

برخی به دنبال ُرک گویی هستند.

قالب بندی و تنظیم دقیق
در هلند، رزومه و CV یک چیز هستند و 

معمواًل بیش از 2 صفحه نیستند.
1. هدف، کلید اصلی است

هدف شــغلی خود را در همــان ابتدای 
متــن بیان کنیــد. این یک جــا، نه تنها 
محل معرفی فردی خودتان است، بلکه 
فرصتی اســت برای ارائــه چارچوبی به 
استخدام کننده که کار شما را به وسیله 

آن ارزیابی کند.
2. اسکن و جست وجو

قالب رزومه باید به اندازه ای ساده باشد 
که بتوان در 10 ثانیه آن را با چشم اسکن 
کرد و ســاختارش به گونه ای باشــد که 
هرکس بتواند کلمات کلیدی را در همان 
زمان مشاهده کند. اگر شما برای کاری 
درخواست می دهید که نیازمند خالقیت 
اســت، مثاًل معماری یا طراحی، ممکن 
است به طور نامرسومی از رنگ و عکس 
اســتفاده کنید. دانشجویان مهندسی 
دیگر احتمااًل قالــب محافظه کارتری را 

انتخاب کنند.
3. رعایت ترتیب

جدیدترین مــوارد را در ابتدا ذکر کنید. 
برای دانشجویان معمواًل بخش آموزشی 
آن ها جدیدتریــن مورد اســت. اما اگر 
تجربه کاری دارید که مشخصًا مرتبط با 
آگهی شغلی است، شاید بخواهید آن را 

در ابتدا بیاورید.
4. خود را حرفه ای نشان دهید

هیچ قانون مشــخصی نیست که بگوید 
باید رزومه تان عکس داشته باشد. اما اگر 
خواستید عکستان را بگذارید، عکسی 
را انتخاب کنید که شما را حرفه ای نشان 

دهد، نه هنگام قایق سواری!
5. لینکداین

اختالف بزرگ میــان رزومه و لینکداین 
این است که پروفایل آنالین شما امکان 
تنظیم دلخواه ندارد. در نوشتن مطمئن 
شوید که بخش های عنوان ها و خالصه، 
مطالب زیادی را منتقــل کنند. عکس 

حرفه ای داشته باشید.

نکاتی برای نگارش بهتر رزومه

این رزومه دلهره آور

کمیک برگزیده
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بسیاری از هم ورودی های 
ترامپ او را به یاد نمی آورند! 

فیالدلفیا، پنســیلوانیا: دونالد ترامپ در یک 
ســال و نیم گذشــته به ســرعت به معروف ترین 
فارغ التحصیل دانشگاه بدل شد. او در تبلیغات 
انتخاباتــی اش بــه دانشــکده محــل تحصیل 
خود، وارتون، اشــاره کرده و گفته بود: »شــاید 
ســخت ترین کار، ورود بــه آنجا بــود... . برخی 
از بزرگ تریــن نوابــغ کســب وکار در آن درس 

خوانده اند«.
با همه این احــوال بســیاری از هم ورودی های 
1968 ترامپ، می گویند ۴5امین رئیس جمهور 
آمریکا حضور مشــخصی در دانشــگاه نداشته 
و انگار وجود نداشته اســت. کتاب سال 1968 
دانشگاه هم تصویری از ترامپ ندارد و در عوض 
نــام او در انتهای کتاب در بخش »دانشــجویان 
فاقد عکس« آمده است. یکی از فارغ التحصیالن 
1968 وارتــون که در طول تبلیغات ترامپ با 20 
نفر دیگــر از ورودی هایش صحبت کــرده بود، 
می گوید هیچ کدام به خاطر نداشتند که ترامپ را 
دیده یا چیزی از او شنیده باشند. سؤال مشابهی 
نیــز از 50 نفر حاضــر در 25امیــن گردهمایی 
دانشــجویان 1968 وارتون که در ســال 1993 
برگزار شد، پرسیده شــد و هیچ کدام خاطره ای 
از ترامپ ســراغ نداشــتند: »تنها دو ســه نفر از 
دانشجویان وارتون که در معامالت امالک فعال 
بودند، او را به یاد داشتند؛ اما دیگران خیر. شاید 
به این دلیل که ترامپ در دو ســال اول دانشگاه 
در دانشــگاه فوردهام بوده و سپس دو سال آخر 

کارشناسی را به وارتون آمده بود«.
بســیاری از هم ورودی های ترامپ گفته اند که 
مشــارکت خوبی در فعاللیت های فوق برنامه و 
آموزشی دانشگاه داشــته اند و تعجب می کنند 
از اینکه یک بــار هم نام او را نشــنیده اند. یکی 
از ایــن افــراد می گوید: »مــن در وارتون خیلی 
درگیر کارهــای فــوق برنامه بودم. شــک دارم 
که وی آن طور کــه می گوید فعال یــا مهم بوده 
باشــد، چون در این صورت من باید الاقل اسم 
او را شــنیده باشــم«. یکی دیگر از دانشجویان 
آن زمان هم شغل خانوادگی شان در سال های 
دهــه 60 میــالدی در معامالت امــالک بوده 
اســت، می گوید: »مــن اهل بروکلین هســتم 
و نام خانوادگــی ترامپ را حتی پیــش از آمدن 
به دانشــگاه می شــناختم. ولی طی سال های 
تحصیل دانشگاهی، هیچ وقت یک بار هم نام او 
به گوشــم نخورده است. وقتی وی اعالم کرد به 
وارتون می رفته است، واقعًا تعجب کردم؛ چون 
نام خانوادگی ترامپ را که شهرت آن به خاطر پدر 

رئیس جمهور است، می شناختم«.
بســیاری از فارغ التحصیــالن آن زمــان گمان 
می کنند که او در جایگاه دانشــجوی انتقالی، 
تنها در یک ســری کالس ها به صــورت محدود 
شرکت می کرده اســت تا واحدهای درسی اش 
را تکمیل کند و در غیــر از زمان کالس ها خارج 
از دانشــگاه بوده و به نیویــورک می رفته تا برای 

پدرش کار کند.

روی خط خارج



اصول کینگ
لری کینگ در برنامه هایش اصول مشخصی دارد و میهمانش را براساس آن ها سؤال پیچ 
می کند. خودش می گوید: »من برای خودم راه و روش ویژه ای دارم و مثاًل به جای اینکه 
از این هنرپیشه بپرســم پروژه بعدی یا فیلم بعدی شما چیست، می پرسم بعد از این 
چه کار می کنی؟« کینگ یکی از مخالفان سرسخت تاک شوهای نسل جدید است. 

او می گوید: »مجریان جدید در برنامه های جدید مثل میز و صندلی صحنه به حســاب می آیند. می نشینند و به 
سخنرانی میهمانشان گوش می دهند؛ ولی من او را به چالش می کشم و محترمانه از حرف های او انتقاد می کنم«. 

البته کینگ همواره متهم است به برخورد احساسی و یک جانبه نگری یا پاپس کشیدن در بعضی از برنامه هایش.

پیشنهاد مصاحبه
پیشــنهادات این روزها مربوط به دو عزیز ازدست رفته اســت. اولی مرحوم حسن 

جوهرچی که هنوز داغش تازه است. مصاحبه با جوهرچی را اینجا ببینید: 
www.khabaronline.ir/detail/269013/culture/television 
نفر دوم »آلن ریکمن« است که همین روزها سالگرد فوتش است؛ »پروفسور اسنیپ« 

نازنین. البته این تنها نقش به یادماندنی او نیســت. ریکمن نقش منفی اصلی و کلیدی را در فیلم های »جان 
سخت« داشت. لینک زیر یکی حاوی مصاحبه ای با دیلی تلگراف و دیگری آخرین مصاحبه وی است:

 http://www.telegraph.co.uk/film/what-to-watch/alan-rickman-best-movies-tribute/ 
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درباره شیوه نوشتنت بگو. این نویسنده چطور 
شکل گرفت؟

فکر می کنم که نویسنده به دنیا آمده ام. بله، فکر می کنم 
که این طور بود. در 8سالگی شدیدًا بیمار شدم و کمابیش 
نصف سال بستری شده بودم. فکر می کنم یک شب بود که 
نزدیک بود بمیرم، یا احتمااًل مردم. یک احساس عجیب و 
عرفانی داشتم، انگار که داشتم یک نور طالیی را می دیدم. 
اما من از آن شب زنده بیرون آمدم. آن یک نقطه تحول بود 
و من کم کم ازش بیرون آمدم. اما هیچ وقت از نظر فیزیکی 
مثل قبل نشده ام. کل شخصیتم را عوض کرد. تا قبل از آن 
بیماری یک بچه شیطان و تهاجمی بودم. همه بچه های 

محله را کتک می زدم و تیله هایشان را کش می رفتم!
بعــد آن مریضی ســرم آمــد و شــخصیتم عوض شــد. 
خانه نشین شــدم. فکر می کنم مادرم بیشتر از اندازه ای 
که الزم بود، به خانه نشــین بودن تشویقم می کرد. به هر 
جهت، شروع کردم به بازی های تک نفره. خودم را سرگرم 
می کردم. یعنی یک زندگی به شــدت پرتخیل را شــروع 
کردم و همین طوری ادامه دادم. فکر کنم این طور شــد 

که نویسنده شدم. از 12سالگی شروع به نوشتن کردم.
اولین موفقیت؟

همه چیز برایم در شــیکاگو در 19۴۴ شروع شد. خیلی 
از شــادترین اوقات زندگی ام را اینجا گذرانده ام. سه ماه 
و نیم با »باغ وحش شیشــه ای« در شیکاگو روی صحنه 
بودیم. اواخر دسامبر افتتاح کردیم و تا اواسط مارس اجرا 
کردیم و به من خیلی خوش گذشت. تعداد زیادی دانشجو 
می شــناختم. می دانی؟ موفقیت باغ وحــش را مربوط 
به منتقدهای شیکاگو می دانم. واقعًا باعث شدند دیده 
شود. تماشــاگرهای شب افتتاحیه تا به حال از این مدل 
تئاتر ندیده بودند و در واکنش گیج شــدند. فکر می کنم 
اگر قبلش نقدها را نمی خواندند، نمایش همان جا نابود 
می شد. اعتراف می کنم قبل از موفقیت باغ وحش به ته ته 
رسیده بودم. بدون آن پول می مردم. بدون آن پول، جلوتر 
از آن نمی توانستم بروم. تا آن موقع همه کاری را امتحان 
کرده بودم. شــغل های بخور و نمیر، مثاًل پیشــخدمت 
رستوران، آسانسورچی و حتی اپراتور تله تایپ. ولی دیگر 
نمی توانســتم ادامه بدهم. بعد یک دفعه، انگار مشیت 
الهی باشد، باغ وحش شیشه ای وقتی 3۴ساله بودم موفق 
شد. سالمتم را، هر چه که ازش باقی مانده بود، گذاشته 
بودم وسط. آن قدر برای اینکه بتوانم تمام شب بیدار بمانم 
و بنویسم، قهوه نوشیدم که از نظر عصبی و جسمی از پا 
درآمدم. اگر ناگهان این موهبت الهی نصیبم نمی شــد، 

نمی توانستم یک سال بیشتر هم دوام بیاورم.
این نمایش ها از کجا می آیند؟

پروسه ای که از طریقش ایده یک نمایش نامه به ذهن من 
خطور می کند، همیشه چیزی بوده که نمی توانستم به 
طور دقیق توضیح بدهم. نمایش انگار فقط صرفًا متجسم 
می شود؛ مثل یک شبح، واضح تر و واضح تر می شود. اول 
خیلی مبهم است، مثاًل درمورد تراموا که بعد از باغ وحش 
آمد. خیلی ساده، تصویر یک زن در اواخر جوانی اش را در 
ذهنم می دیدم. کاماًل تنها روی یک صندلی کنار پنجره 
نشســته بود و مهتاب روی صورت درمانده اش می تابید 

و مردی که گفته بود عاشقش است قالش گذاشته بود.
به نظرم زندگی خواهرم خیلی روی نوشته های من تأثیر 
گذاشت. خیلی بهش فکر می کردم. او هم دیوانه وار عاشق 
مرد جوانی بود. هر وقت که زنگ می زد پشت تلفن تقریبًا 
غش می کرد. بعد یک روز او دیگر زنگ نزد. آن موقع بود که 

زوال روانی خواهرم شروع شد. بخش زیادی از این تصویر 
بود که باعث شد تراموا تکامل پیدا کند. آن موقع اسمش 
را »صندلی بالنش زیر مهتاب« گذاشتم که عنوان خیلی 
بدی است. اما از آن تصویرها بود، می دانی، زنی که کنار 
پنجره نشسته بود. ایده »باغ وحش شیشه ای« خیلی آرام 
آمد، خیلی آهسته تر. فکر می کنم روی باغ وحش بیشتر 
از هر نمایش دیگری کار کردم. جالب است! اصاًل هم فکر 
نمی کردم هیچ وقت حتی اجرا بشــود! به همین خاطر 
برای اجرا نمی نوشتمش. اول به عنوان یک داستان کوتاه 
به اسم »پرتره یک دختر در شیشه« نوشتمش که به نظرم 
یکی از بهترین داستان هایم است. فکر می کنم باغ وحش 
از احساسات شدیدی سر برآورد که به خاطر دیدن از دست 

رفتن ذهن خواهرم داشتم.
چه کسانی تأثیرات بیشتری را رویت گذاشته اند؟
بگذار خودم برایت کامل بگویم. کدام نویسنده ها به عنوان 
یک مرد جوان روی من اثر گذاشتند؟ چخوف! به عنوان 
یک دراماتیست؟ چخوف! به عنوان یک داستان نویس؟ 
چخوف! البته دی اچ الرنس هم هست، به خاطر روحش 

و به طورکلی به خاطر درکش از زندگی.
 و فکر می کنی تأثیر تو چه بوده؟

گفتن حقیقــت. وقتی می نویســم هدفم شــوکه کردن 

مردم نیســت و وقتــی این اتفــاق می افتــد، اول از همه 
خودم غافلگیر می شــوم. اما فکر نمی کنم هیچ چیزی 
را که در زندگی اتفاق می افتــد، باید از هنر حذف کنیم. 
البته هنرمند باید آن را طوری ارائــه دهد که هنرمندانه 
و نه زشــت باشــد. من کارم را برای این انجام می دهم که 
حقیقت را بگویم و بعضًا حقیقت است که به ذات خودش 

شوکه کننده است.
 شعر نمی گویی؟

چرا من یک شاعر هم هستم و شعرم را توی درام می گذارم، 
توی داســتان کوتاه ها و توی نمایش نامه ها. شعر، شعر 

است. حتمًا نیاز نیست اسمش شعر باشد، می دانی؟
به نویسنده های جوان چه می گویی؟

اگر قرار باشد نویسنده بشوند، می نویسند. هیچ چیزی 
نیست که بتواند متوقفشان کند. ممکن است بکشدشان. 
ممکن است نتوانند بی حرمتی ها، تحقیرها، کمبودها 
و شــوک هایی را که در زندگی یک نویسنده هست، تاب 
بیاورند. ممکن است نتوانند. با این حال ممکن هم هست 

همه اش را به شوخی بگیرند و یک جوری دوام بیاورند.
نوشتن برایت چه حسی دارد؟

وقتی می نویسم همه چیز بصری است، با درخششی که 
انگار روی یک صحنه پرنور است. دیالوگ ها را همان طور 

که می نویســم بلند می خوانم. وقتــی در رم بودم، خانم 
صاحبخانه ام فکر می کرد که دیوانه ام. یک بار به دوستم 
گفته بود: »فکر می کنم آقای ویلیامز عقلش رو از دست 
داده! دور اتــاق راه میــره و با خودش حــرف میزنه!« او 
هم جــواب داده بود: »نه، اون فقط داره می نویســه« که 
البته صاحبخانه منظــورش را نفهمید.  موقع نوشــتن 
یک نمایش نامه، ممکن اســت از زاویه اشــتباه شــروع 
کنم و جایی بروم و بعد مجبور بشوم یک عالمه حذفیات 
بکنم و دوباره شــروع کنم، نه از اول، بلکه تا آنجایی که در 
آن نقطه بخصوص اشــتباه رفتم. ایــن مخصوصًا درباره 
نمایش سورئالیســتی ای صادق است که االن این روزها 
دارم می نویسم. اسمش »بلیط ابدی« است. االن درگیر 
سومین بازنگری اش هستم. معمواًل یک عالمه بازنویسی 
می کنــم. وقتی کــه آخِر کار دســت از ســر نمایش نامه 
برمــی دارم، وقتــی می دانم آن طور که باید کامل شــده 
اســت، آن وقت اســت کــه اجرایــی را ازش می بینم که 
راضی ام می کند. البته، حتی وقتــی که خود من از یک 
اجرا راضی ام، معمواًل منتقدها نیســتند. مخصوصًا در 
نیویورک. چه مســخره. منتقدها حــس می کنند من از 
اساس آنارشیستی ام و به عنوان یک نویسنده خطرناکم. 

عنوان کارهایت معمواًل از کجا می آیند؟
بعضی اوقات در ابتدای کار اســمی انتخاب می کنم که 
به خودی خود خوب بــه نظر نمی آید؛ امــا تنها عنوانی 
است که واقعًا به معنی نمایش می خورد. مثاًل »خانه ای 
که قرار نیست ایستاده بماند« عنوان قشنگی نیست. اما 
خانه ای که دارد به آن اشاره می کند به حال خرابی شدیدی 
افتاده. عماًل باران از همه جایش نشت می کند. این خانه 
و درنتیجه این عنوان، استعاره ای از جامعه زمانه ماست. 
بعضی عنوان ها همان طور که نمایش را می نویســم، از 
دیالوگ ها درمی آینــد، یا از زمینه نمایش نامه. بعضی ها 
هم از شــعرهایی که خوانده ام. وقتی به اســم نیاز دارم، 
معمواًل دوباره شعرهای هارت کِرین را می خوانم. وقتی 
سفر می کنم، یک جلد از کارهای هارت کرین را با خودم 
می بــرم. یک دفعه یک جمله چشــمم را می گیرد و برای 
چیزی که دارم می نویسم، مناسب به نظر می رسد. ولی 
روتین خاصی ندارد. بعضی اوقات یک خط از نمایش کار 
عنوان را می کند. معمواًل چند باری اسم عوض می کنم تا 

آنی را که به نظرم درست می آید، پیدا کنم.
مخاطب برایت چه کسی است؟

معمواًل وقتی می نویســم مخاطبی در نظر ندارم. عمدتًا 
برای خودم می نویســم. بعد از مدت زیــادی که خودم را 
وقف نمایش نامه نویسی کرده ام، گوش درونی خوبی پیدا 
کرده ام. خوب می دانم که یک چیز روی صحنه چطور به 
گوش می آید و چطور اجرا می شــود. می نویســم که این 
گوش درونی و ادراکاتش را راضی کنم. مخاطبی که برایش 

می نویسم در واقع این است.
حست به مرگ؟

همه از مرگ می ترســند و من نه بیشــتر از بقیه. فکر کنم 
شــروع کرده ام به اینکه با آن کنار بیایم. هر چند تا قبل از 
تمام شدن کارم، با مرگ نمی سازم. اراده خیلی محکمی 
دارم. مواقعی در سال های گذشــته بوده که ممکن بود 
رفتنی بشوم. اما اراده ام مجبورم می کند که ادامه بدهم، 

چون هنوز کار ناتمام دارم.
https://www.theparisreview.org/   :منبع
interviews/3209/tennessee-williams-the-
art-of-theater-no-5-tennessee-williams

مروری بر زندگی و آثار تنسی ویلیامز

آن سوی شیشه

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو

اگر وجه ادبیاتتان قوی تر باشد، تنسی ویلیامز را با »باغ وحش شیشه ای« و اگر وجه  گفت وگو
سینمایی تان قوی تر باشد، با »اتوبوسی به نام هوس« و »گربه روی شیروانی داغ« ترجمه: سحر بختیاری

می شناســید. البته اســم واقعی تنســی ویلیامز توماس اســت. اسم مســتعار تنســی را دوستان 
دانشگاهی اش در کلمبیا رویش گذاشتند، چون لهجه غلیظ ایالت تنسی را داشت. ویلیامز معروف 
اســت به اینکه شــخصیت های آثارش را از نظر روان شناسی، کالبدشــکافی می کند. دلیل این همه 
قوی بودن شــخصیت ها و پیرنگ داستان هایش، تا حد زیادی زندگی خانوادگی نه چندان خوشایند 
خودش بوده که او را به درام پردازی فوق العاده تبدیل کرده است. به مناسبت سالگرد فوت ویلیامز )25 
فوریه( بخش هایی از معروف ترین مصاحبه ای را که از وی وجود دارد، انتخاب کرده ایم. گفت وگویی که 
تنها چند ســالی قبل از مرگش بــا »پاریس ریویو« انجام داده و در آن از همه چیز گفته اســت. کودکی 
غمناکش، نظرش درباره دانشــجوهای آن دوره، درباره شــعر و سیاســت، همینگوی و فیتزجرالد و 
مالقاتش با فیدل کاســترو و نیز کندی. این مصاحبه در روزهایی انجام شــده که ویلیامز در شیکاگو 
به سختی مشغول کار روی اجرای نمایش نامه  ای جدید بوده است. کار تأثیرگذار و طنزآمیزی به اسم 
»خانه ای که قرار نیست ایستاده بماند« که نقطه نظر عنوان آن درباره وضعیت تمدن آمریکایی است.
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

در ایــن هفته، عالوه بر پیشــنهاد اصلی که 
کیهــان کلهــر را معرفــی کردیــم، در بخش 
موســیقی نیز آلبوم »هاونیــاز« به نوازندگی 
و آهنگ ســازی کیهان کلهــر و به خوانندگی 
آینور دوغان را معرفــی می کنیم. »هاونیاز« 
برگرفتــه از واژه ای در زبــان ترکــی به معنی 
»باهم بــودن« یــا »بــرای هم بودن« اســت. 
ایــن آلبــوم در دســته موســیقی فولکــور 
کردی قــرار دارد و مانند بیشــتر آثار کیهان 
کلهــر، دارای عمــق و آرامش خاصی اســت 
کــه با نوای اســرارآمیز کمانچــه کلهر تزئین 
می  شــود. در این آلبــوم یک ســاعته، اینور 
دوغــان ترک بــا صدای 
ترانه هایــی  شــیرینش 
کهــن  موســیقی  از  را 
کردســتان می خوانــد. 
آلبــوم  ایــن  در  کلهــر 
بــا جمیــل گوچگیــری، نوازنده کــرد تنبور 
کــه از نــوآوران موســیقی معاصر شــناخته 
قمبــرف،  ســلمان  همچنیــن  و  می شــود 
پیانیست چیره دســت آذربایجانی همکاری 
کــرده اســت. کیهــان کلهر که در ده ســال 
اخیــر زندگــی  اش همیشــه در شناســاندن 
موســیقی های محلی بــه جهانیان گام های 
بزرگی برداشته اســت، با این آلبوم بار دیگر 
توانســت تــا چهره خــود و موســیقی اش را 
جهانی تــر کنــد. این آلبوم در ســال 2016 
چهــره برتر موســیقی ملل شــناخته شــد و 
همچنیــن در اکثر نقاط دنیا )غیر از ایران!( 
انتشــار یافــت تا باز صــدای کمانچــه  کلهر 

جهانیان را مسحور خویش کند.

هاونیاز

کتــاب »معلم«، شــرح زندگانی پنــج دهه اول 
زندگی فخرالمولک رئیس فیروز است. این کتاب 
تعامل نویسنده و همسرش در زندگی و تالششان 
برای پیشــرفت همدیگر را نشــان می دهد. آن 
هم درحالی که هر یــک محدودیت های طرف 
مقابل را که بر پیشــرفت خودشــان نیز اثرگذار 
اســت، می پذیــرد. نکته ای که مربوط به ســال 
1320 اســت و با این حال برای جوانان امروزی 
می تواند کمک کننده باشد.  خط شکنی به جا، 
سکوت به جا، فقدان وابستگی به حزب و دولت و 
حکومت، عدالت محوربودن و نیز تأکید بر کمک 
به دیگران بعد از پیشرفت شخصی، از آموزه های 

خانــواده بــه نویســنده 
است. موضوعی که شدت 
اثرگذاری کانون خانواده را 
در وضعیتی که این کانون 
رعایت شــدن  کنــار  در 

چارچوب ها بسیار گرم و دوست داشتنی است، 
بیان می کند. از رابطه مادر نویسنده با دختران 
شوهرش، این گرما کاماًل مشهود است که البته 
بخشــی از این گرما به دلیل باشــخصیت بودن 
از  خوشــحالی  درنتیجــه  و  اعضــا  تک تــک 
موفقیت های همدیگر اســت. در این کتاب دو 
مفهوم به شــکل مهم بیان می شود؛ یک. یکی 
از عوامل موفقیت، پذیرش سختی هایی است 
کــه روزگار پیش پای ما می گذارد که در نتیجه به 
دنیای رنگی و دوست داشتنی پشت سختی ها 
وارد خواهیــم شــد. دو. وقتی هدفــی در ذهن 
انســان روشن باشــد، ممکن اســت که شکل 
ظاهری آن تغییر کنــد، اما به گوهر مفاهیم آن 

هدف رخنه ای وارد نخواهد شد.

معلم

این هفته به مناسبت اکران فیلم »اسامه« از 
سوی انجمن اسالمی دانشجویان اجمااًل 
ایــن فیلم را معرفــی می کنیم. »اســامه« 
فیلمی اســت ساخته کشور افغانستان که 
بــه موضوع  وضع اجتماعی مردم افغان در 

دوران حکومت طالبان بر افغانســتان می پردازد. این 
فیلــم به کارگردانی صدیق برمک که در ســال 2003 
ساخته شده اســت، روز های آغازین سقوط حکومت 
طالبان را روایت می کند. فیلم »اسامه« روایتگر داستان 
زندگی زنانی اســت که در حکومت شبه دینی طالبان 
می زیند. داستان درمورد نداشتن حق کار بانوان است 
و فقر دست وپاگیرشان. این فیلم، روایتی است از زندگی 

دخترکی به نام اسامه که برای اجازه کار در 
این بلوا مجبور است وانمود کند پسر است. 
صدیق برمک درباره فیلم خود گفته است: 
»اسامه یک تراژدی واقعی در دورانی است 
که هیچ کس حق تصمیم گیری برای خود 
نداشته است«. فیلم »اســامه« همراه صحنه هایی از 
اعتراض زنــان، به وضع آن ها و زندگی  دوگانه  اجباری 
اسامه می پردازد. فیلم در مجموع برنده جایزه بهترین 
فیلــم خارجــی گلدن گلــوب و برنده جایــزه دوربین 
طالیی جشنواره کن شد. این فیلم در دورانی که اوج 
عملیات های نظامی در افغانستان و عراق بود، زاویه ای 

دیگر از مردم رنج دیده افغان را نشان داد. 

 اسامه

»خانــم ایکــس« تئاتــری بــه کارگردانــی جــواد 
عاطفه اســت که این روزها روی صحنــه اجرا دارد. 
مونولــوگ »خانــم ایکس« نوشــته جــواد عاطفه، 
قصه ای اســت خارجی که نام هایش غربی و به نظر 
می رسد عباراتش ترجمه باشند. حتی بیان بازیگر 
نقش خانم ایکس هم انگار دوبله اســت. در نتیجه 
نوعــی فاصله تعمدی میان مخاطب و نمایش پدید 
می آید تا مخاطب بتواند فــارغ از هم ذات پنداری، 

داســتان را بشنود و بی مماشات دیگری 
نمایــش را قضــاوت کند. خانــم ایکس 
بازگویی داســتان زنــی در مصاف با کار، 
همســر، زندگــی و بحــران زن بــودن در 
جامعه ای مردســاالر را با تک گویی های 

ایــن زن روایت می کند. زنی کــه هویت و وجودش 

انــکار شــده اســت و تنهــا بــه نــام خانــم ایکس 
می شناسندش. 

محیط و نور و موسیقی کار به خوبی کمک می کنند 
تا نه برای همدردی با خانم ایکس، بلکه برای دیدن 
و شنیدن و لمس واقعیت زندگی اش در فضایی قرار 
بگیریم که او خود آن را قضاوت کرده است. همچنین 
فراموش نکنیم که ما اینجا فقط حق مقایسه داریم، 
نه قضــاوت. این نمایــش که گفت وگویــی درونی 
اســت، از وجود نویســنده اثر برخاسته 
اســت و برای همین به خوبی با مخاطب 
ارتباط برقــرار می کنــد. نمایش »خانم 
ایکس« به نویسندگی و کارگردانی جواد 
عاطفه و با بازی عاطفه پاکبازنیا، هر شب 

در تماشاخانه دا ساعت 20 روی صحنه می رود.

خانم ایکس 

در هفته گذشــته آخرین آلبوم از گروه جاده راه ابریشم  پیشنهاد
)Silk Road Ensemble( برنده جایزه گرمی شد. گروهی صالح رستمی

که کیهان کلهر، موســیقی دان، آهنگ ســاز و نوازنده کمانچــه ایرانی نیز از 
نوازندگان آن است. این جایزه که معادل اسکار در موسیقی است، با عنوان 
 SING ME( به آلبــوم )World Album( جایزه بهترین موســیقی جهانــی
HOME( ساخته تیم پروژه جاده راه ابریشم تعلق گرفت. پروژه راه ابریشم که 
مدت زمانی طوالنی از تشــکیل آن می گذرد، کار خــود را به رهبری یوماما، 
آهنگ ساز آمریکایی چینی تبار در سال 1998 شروع کرد و کیهان کلهر نیز 
مدتی اســت که در این پروژه در مقام آهنگ ســاز و نوازنده کمانچه فعالیت 
می کند. البته دو ایرانی دیگر، سیامک آقایی )سنتور( و سیامک جهانگیری 

)ِنی( هم در این گروه عضوند.
آثار و اجراهای کلهر 53ساله که پیش از این ۴ بار نامزد جایزه گرمی شده بود، با 
اقبال  جهانی همراه بوده است. کلهر فعالیت موسیقی خود را از دوران کودکی 
آغاز کرد و تاکنون با خوانندگان و آهنگ ســازان برجسته ای چون محمدرضا 
شجریان، شــهرام ناظری، ایرج بسطامی و حســین علیزاده همکاری های 
گسترده ای داشته است. از کیهان کلهر به عنوان جهانی ترین مرد موسیقی 
ایران یاد کرده اند. وی مدت ها عضو گروه دســتان بود و در کنسرت های این 
گروه، به همراه استاد شهرام ناظری نوازندگی و آهنگ سازی می کرد. از میان 
این آثار می توان به »سفر به دیگر سو« اشاره نمود. کلهر پس از آن از گروه دستان 
جدا شد و فعالیت هایی مستقل و نیز با موسیقی دان های خارجی را آغاز کرد. او 
سپس با همکاری استادان موسیقی سنتی ایران، محمدرضا شجریان و حسین 
علیزاده آثاری را پدید آورد که شامل پنج آلبوم »زمستان است«، »بی تو به سر 

نمی شود«، »فریاد«، »ساز خاموش«، و »سرود مهر« می شود. 
کلهر همچنین برای چندین فیلم آهنگ ساخته است و در مقام نوازنده کمانچه 
در موسیقی فیلم »جوانی بدون جوانی« به کارگردانی فرانسیس فورد کاپوال، 

کارگردان سری فیلم های پدرخوانده، حضور داشته است.

 موســیقی کلهر، موسیقی ای با گام هایی اســتوار و نوایی است که ریشه در 
زادگاهش یعنی کرمانشاه و موسیقی کردی دارد. نوای اسرارآمیز کمانچه  او و 
تک نوازی هایش با این ساز در نوع خود بی نظیر و نایاب است و همین نواست 

که جهانیان را مجذوب خود می کند.
کلهر یکــی از طرفداران موســیقی بدون خواننــده یا بی کالم اســت. او در 

مصاحبه ای که درباره آلبوم »شهر خاموش« که خود از شاهکار های موسیقی 
بی کالم کالسیک ایرانی محسوب می شود، به این نکته اشاره می کند که حق 
موسیقی بی کالم و تک نوازی در حوزه موسیقی سنتی و کالسیک ایرانی ادا 
نشده است و باید به این نوع موسیقی جان دوباره داد. کلهر معتقد است اگر 

آثاری از این دست منتشر شود، با اقبال خوبی رو به رو خواهد بود.
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شرحی بر زندگی و آثار کیهان کلهر

شاه  کمان کلهر در گرمی



صفحـــــــه آخـــــــــر

امــروز روز جهانی »زبــان مادری « 
اســت. لغت نامه می گوید:  »زبان 
عضوی گوشتی و متحرک در دهان 
انســان اســت« که ما اصــاًل قصد 
پرداختن به این موضوع را نداریم؛ 
چراکه متخصصان خودش را در علوم زیست شناســی 
دارد. تــازه بعضی ها اصاًل می گویند زبــان اصلی زبان 
کوچک ته حلق است و جلویی را قبول ندارند که ما وارد 

این دعواها نمی شویم. 
در معنــای دوم برای زبــان هم آمده اســت: »طرز تکلم 
هر قوم یا ملت«. خب حاال بدک نیســت این یکی. زبان 
در ُکنه آن وســیله اندیشــه بوده اســت. اما اصــاًل کنه 
یعنی چه؟ اندیشــه چند؟ وســیله؟ در طول تاریخ، هر 
بار انســان در بازی کلمات گرفتار آمــده، کاًل به بطالت 
کشیده شــده اســت. شــما برو این کتاب »چرا ملت ها 
شکست می خورند« را بخوان می فهمی چه می گویم؛ 
چون اینجــا اصاًل مجال اثبات این قضیه نیســت. خب 
ما همه زبان فارسی را که می شناســیم دیگر. از رودکی 

بگیر تا همین زبانم الل، رویم به دیوار، شــاعران پسناله  
این روزها که برای بقیه کالس شــعر هم می گذارند. اما 
غرض اینکه همین زبان مــادری در دانشــگاه ما مورد 
تعرض قرار گرفته است. خدا شاهد است که گفتن این 
جمله برای من هم ســخت و دشــخوار بــود و خودم هم 
جزء گنهکارانم؛ اما خــدای را ســپاس زود متوجه این 
موضوع شدم. یک ســال از درس و مشــقم در دانشگاه 
می گذشــت که برای چند روزی به خانه برگشــته بودم. 
بحث آینده شــد و بعد از دوران کارشناســی. چشمتان 
روز بد نبیند. باب سخن را این گونه گشودم: »می خوام 
اپالی کنم برای تاپ ِتن. البته اینا چون ِرپیوِتیشن شون 
باالست، سخت ادمیشن می دن. ادمیشن هم بدن فاند 
شاید ندن«. سکوتی سنگین در سرسرا پیچید. البته ما 
سرسرا نداشتیم؛ ولی برای واج آرایی در صامت »سین« 
وجودش ضروری بود. باالخره پدرم ســکوت را شکست 
و گفت می دانی، حســین پناهی در یکی از شعرهایش 
می گویــد: »کاش هرگز از درخت انجیــر پایین نیامده 
بودی« و بحث در مورد آینده را با این شــعر نغز و به موقع 

پایان داد. تازه آن موقع بود که بیشــتر بــه این موضوع 
حساس شدم.  یک شــب که تا خرتناق کاهدان را از کاه 
پر کرده بودم، در خواب خودم را وســط دوستان دیدم. 
آرش می گفت: »این ِفیکه«. حســین جواب می داد: 
»نه بابا ُارجیناله! تــو داری بدون ِبیس حرف می زنی«. 
اکبر وارد شــد و با جمله ای قاطع بحــث را خاتمه  داد : 
»بابا جفتتون دارید موضوع رو اگزجره می کنید. اصاًل 
بیاید تاپیک بحــث رو عوض کنیم. راســتی پلن بیرون 
نداریــد این هفتــه؟«. جایتــان خالی! جوجــه و همه 
چیز را آمــاده کردیم برویم درکه. دم متــرو تجریش قرار 
گذاشتیم. همین که پایم را از آخرین پله برقی ایستگاه 

برداشتم تا روی زمین بگذارم، از خواب پریدم. 
بیدار که شــدم، دیــدم بچه ها تــوی اتاق ما مشــغول 
بحث اند. آرش می گفت: »دوســت گران ســنگم، این 
راستین نیســت«. حســین جواب می داد: »راستین 
است ای دوست. تو را چه شده که چنین بی پایه سخن 
می رانــی؟«. اکبر داشــت وارد می شــد کــه ناگهان از 

خواب پریدم. 

450...0919: مي شــه بگین منبع هواشناسي شما 
چیه؟ االن داره برف میاد و شما زدین آفتابي.

   با این وضعی که نمی شــه اعتماد کرد 
بهش، احتماالً منبع امیر سرکرده است.

420...0912: ســالم. چاپ نام جالله خداوند در تیتر 

روزنامه بدون گذاشتن نقطه، حرکتي غیرحرفه اي در 
نگارش مطبوعات و معصیت است.

   و همچنین احتیاط واجب این است که 
کل تحریریه را حد بزنند.

155...0930: ســالم خداییش در »تقدیم مي شود« 

این شماره، حرف همیشــگي و واقعي دلم را گفتین. 
الهي خیر ببینین.

   ولی بــرای بعداً یادت باشــه آدم اگه 
حرف دلش رو نره بگه، یکی دیگه زودتر می گه که 

جای تشکر نداره!

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه
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13

13

 8

زبان مادری

شماره 705  سه شنبه 3 اسفند 1395 وصله پینه

یک وجب روغن

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

محمد جوانمرد

به نظر شما کدام گزینه برای 
تحقق منظور نویسنده متن 

مناسب تر بود؟
1. لطفًا در جای دمپایی ها 

کفش بگذارید.
2. لطفًا در جای کفش ها 

دمپایی نگذارید.
3. فارسی را پاس بدارید و به آن 

عمل کنید.
4. هیچ چیز ننویسد. یک بار 

در کفش ها آب سرد بریزد و 
دمپایی ها پاس بدارند.

عزیزم روزت مبارک 
اصاًل مگر مهندس خودش 
مهم اســت که روزش مهم 
باشــد؟ حتــی روز مرد هم 
بــاز جــوراب و عرق گیری 
نصیــب آقایان می شــود، 
اما روز مهندس چی؟ ِهچ! البته بنده شــخصًا 
بزرگ ترین دلیل این کمبود را ولنتاین می بینم! 
به هرحال ولنتاین را تازه پشت سر گذاشته ایم و 
عزیزان بسته به موقعیت، یا تازه خرس هایشان 
را گرفته اند یا درگیر ســؤال فلسفی بزرگ »چرا 
کســی من رو دوســت نداره؟« هســتند. البته 
این نکته بیشــتر شــامل حال و هوای عمومی 
کشــور و جامعه می شــود، نه صنعتی شریف. 
همگی به خوبی می دانیــم که این توطئه غرب 
در شریف جایی ندارد و دانشجوها ولنتاینشان 
را با استادان عزیز می گذرانند که تازه نمره ها را 
وارد سامانه کرده اند. ولنتاین و حوادث مشابه، 
مخصوص دانشــکده هنر و معماری دانشگاه 
تهران اســت. شــریف روز دانشــجو هم بیدار 

نمی شود.
الزم می بینم نخســتین کســی باشــم کــه روز 
مهنــدس را بــه شــما تبریــک بگویم و با شــما 
همــدردی کنــم. تبریــک می گویم. شــما چه 
دانشــجوی کارشناسی باشــید )حتی شیمی 
و فیزیــک و ریاضــی( که تازه ریاضــی1 را پاس 
کرده اید و چه یکی از کارمندان محترم دانشگاه، 
بالشــک مهنــدس هســتید. پــس »مبارکــه 
مهندس!«. به هرحال مهندس واژه ایســت که 
هرکسی معنای خاص خودش را برای آن درنظر 
می گیرد. یکی دوســت دارد مهندس رانندگی 
باشد، یکی مهندس ریاست جمهوری و یک نفر 
هم دوســت دارد مهنــدس فروشــندگی طال و 
جواهر باشد. ولی ما دل خیلی ُگنده ای)!( داریم 
و البته موجودات بی نهایت وارسته ای هستیم. 
فدای سر همگی، اصاًل همه برویم با هم مهندس 
باشــیم! اما جا دارد این روز را علی الخصوص به 
مهندســان عزیزی تبریک بگویم که سازه های 
نوپایشــان که تازه تاتی تاتــی را آموخته بودند، 
در کنار ســازه های چهارصدپانصدساله و بعضًا 
بیشــتر ایران باســتان، زیر آب رفته و کاًل »کأن 
لم َیُکن« شــده اســت تا بار دیگر ثابت کنند که 
دود از کنده بلند می شــود. البتــه »نه هرکه پل 
بســازد، مهندســی داند« )با عرض پــوزش از 
حضرت حافظ( در این راستا تضمین می کنم که 
مهندسان شریفی نقشی در این حادثه نداشته 
و ندارند. این قشر از مهندســان کاًل سرشان به 
کار خودشان گرم است و موجودات بی خطری 
هستند. یا در همین خط ۴ مترو لوکوموتیوران 
می شــوند )همان دوســت عزیزی که ایستگاه 
حبیب اللــه را رد می کند(، یا اپالی می کنند، یا 
تغییر رشته می دهند، یا اســتاد یکی از همین 
دانشگاه ها می شــوند! دستشان به ساخت پل 
و تونل و این کثیف کاری ها نمــی رود. بنابراین 
بدون نگرانی از حــوادث اتفاقیه و البته حوادث 
آتی درمورد مملکت، بروید و خوشحالی کنید که 
این روزها شادی، مهمان قلوب مسلمین است!

محمد حسین هوائی

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به همه کســانی که هرجا رفتند، گفتند شریفی هســتند. تقدیم می شود به 
همه کســانی که از نام شــریف دفاع کردند، به خاطر آن بازداشت شدند، وثیقه گذاشــتند و هنوز دست از مبارزه 
نکشــیده اند. تقدیم می شــود به وصله ناجور و ســفره آماده که وقتی با هم جور می شــوند، ســفره اهل منزل را 
تنگ می کنند. تقدیم می شود به لوح که ســاده آن بسیار در معرض خطر اســت، هرچند پیچیده ترین معادالت 
و عجیب ترین مســائل را به ســادگی در ذهن تحلیل کند. درنهایت تقدیم می کنیم به حرص و پول که ریشــه همه 

وصله ناجورهاست.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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