
هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

چند شــماره پیش یادداشــتی در ســتون »کوارک تا 
صفحه  4 کیهان« )نسبت طالیی  سابق( ... 

بیــش از 111 عضو هاروارد از کشــورهایی آمده اند که 
صفحه  5 مشمول قانون مهاجرت  ...  

دومین اسکار اصغرفرهادی برای سینمای ایران جدای از 
صفحه  7 آنکه مانند مدال های ورزشکاران المپیکی ...  

هنربرای هنراینجا جای شما نیستحدود علم

     1395 ماه  اسفند     17 709          سه شنبه  شماره   دوره جدید           پانزدهم           سال 

اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات در معاونت جدید

جوهرها تمام نمی شوند، خشک می شوند

تخصص بدون مشتری
مشــترک  فصل  تخصص 
نیاز همه ماســت. تخصص 
باعث می شود حقوق شما 
باشــد. خاص تر  بیشــتر 
باشــید و برای بازار نیاز ناز 
کنید. خریدار تخصص، مردم هســتند و البته 
ممکن اســت گاهی تخصصــی را بیاموزید که 
مشتری ندارد. مثل همین تخصص اژدهاکشی 
کــه به وفــور فروخته می شــود. اما به چشــم 
خداوندگاری، بــر عکس بازار دنیــا، تخصص 
موضوعی کاماًل بی معنی اســت. مثل آنکه شما 
خالق معادله ای باشید و کســی بخواهد بگوید 
که شــما به او در پیش بینی رفتــار آن معادله 
نیاز داریــد. پس برای خدا هــم این تخصص ما 
به خودی خود خنده دار اســت. نتیجه استفاده 
از این تخصص شاید ارزشــمند باشد؛ اما باز هم 
شــبیه معامله ای قابل ســنجش است که یک 
پله جلوتر به مرگ می رســد. در بهترین حالت 
تخصصی داریم که برای خدمــت بهتر به مردم 
از آن اســتفاده می کنیم؛ اما چندان جذابیتی 

ندارد که انسان را به وجد بیاورد.
 در ایــن میان خداوند به نوعــی تخصص عالقه 
ویژه ای دارد. به گونه ای که وقتی از آن ســخن 
می گویــد، می شــکفد و بهترین هایــش را با 
آن می ســنجد. تخصصــی که به راحتــی پیدا 
نمی شــود. حتی گاهی مردم عادی بیشــتر از 
مدعیان از این تخصــص بهره مندند. تخصصی 
کــه درس دادنی نیســت  و آن را که خبر شــد 
خبری باز نیامد. هنری کــه از نظر خدا درخور 
ستایش است، ایثار اســت. اینکه شما به خاطر 
خداونــد حاضر باشــید از بزرگ ترین داشــته 
خود بگذرید. این هنر اســت. چراکه آموختنی 
نیســت، تکرارپذیر نیســت. هر انســانی فقط 
یک بار می توانــد این هنر را ترســیم کند و بعد 
فرصتی نــدارد تا بعد از مرگش روشــی را که او 
را به جواب رسانده اســت، به دیگران بیاموزاند. 
این هنر درس دادنی  نیست؛ اما ستایش شدنی 
اســت و این هنر تنها خریدارش خداوند است. 
نمی دانم چه حکمتی دارد که ماه اســفند وقتی 
از میان شاخه های مرده، شــکوفه ها زندگی را 
فریاد می زنند، یاد شــهادت هم در دل ها زنده 

می شود.
اســفند، ماه عجیبی اســت؛ ماهی که بوی بهار 
می دهد، امــا فرصت نداریــم آن را حس کنیم. 
وقت نمی کنیم. ما عادت کرده ایــم از یک متر 
فاصله و بدون آنکه خم شــویم، گل های بهاری 
را تحســین کنیم؛ اما به نظــرم آن هایی که از 
میان شاخه های مرده به دنبال زندگی هستند، 
بهار واقعی تــری را در اســفند تجربه می کنند. 
 در بدر، در خیبــر، در کربــالی ۵، والفجر 1۰ 

و حلب.
یاد هم دانشــگاهی هایی که تخصــص را با هنر 

شهادت درآمیختند به خیر.

سرمقاله

حسین احتسابی

صفحه  3 

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com (

نتیجه نظرســنجی شــما مخاطب گرامی روزنامه در 
خصوص پرونده بازگشــایی انجمن فارغ التحصیالن 
دانشگاه 7.4 از 1۰ بوده است. ممنون که ما را خواندید و 

ارزیابی کردید.
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اعتکاف رجب
هیئت الزهرای دانشــگاه، مانند ســال های گذشــته مراســم اعتکاف ماه رجب 
را برگزار می کنــد. تاریخ برگزاری این مراســم 22تــا24 فروردیــن 96 مصادف با 
13تا15 رجب اســت و مکان آن مسجد دانشگاه است. با توجه به اینکه بازه  زمانی 
بسیاری از امتحان های میان ترم در همان حوالی است، پیشنهاد می شود چنانچه 

قصد شــرکت در این مراســم را داریــد، از همین حاال برای تداخل نداشــتن امتحانات و مراســم اعتکاف، با 
 استادهایتان هماهنگی های الزم را انجام دهید. ثبت نام این رویداد از 14 تا 20 اسفند و از طریق کانال تلگرام

 Azzahraasharif@ یا وب سایت azzahraa.sharif.ir انجام خواهد شد.

دومین کنفرانس سیستم های نوین مخابرات بی سیم
دانشکده ی مهندسی برق و با همکاری کانون علمی – فرهنگی رسانا دومین کنفرانس 
سیستم های نوین مخابرات بی سیم را در 16تا19 اسفندماه سال جاری برگزار می کند. 
این کنفرانس با تمرکز بر نسل پنجم ارتباطات همراه )5G( می کوشد با دعوت از محققان 
دانشگاهی و متخصصان صنعت که در این زمینه فعال اند، زمینه  آشنایی جامعه  صنعتی 

و دانشگاهی کشور را با این فناوری فراهم کند. خاطرنشان می کنیم »برنامه  ریزی پذیری انتهابه انتها در شبکه های 
نسل پنجم«، »نقش نسل پنجم در صنایع سنتی انقالبی«، »شبکه های ذخیره ای؛ فرصت ها و چالش ها« و »کنترل 

سیستم ها و شبکه های پیچیده در نسل پنجم« از محورهای اصلی این کنفرانس است. 

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 709  سه شنبه 17 اسفند 95 شریف نیوز

و  داروخانــه  دارد  قصــد  دانشــگاه   
دندان پزشــکی مرکز بهداشــت و درمان را 
از طریق مناقصــه واگذارکنــد. متقاضیان 
می توانند جهت دریافت اســناد شرکت در 
مناقصه های مذکور و بازدیــد از محل های 
مربوط، 14تا16 اسفندماه، ساعت 9تا15 

به دفتر حقوقی دانشگاه مراجعه کنند.
دکتر میرعمادی معاون آموزشــی دانشگاه   
در نامه ای به رؤســای دانشــکده ها توصیه 
کرده اند که در تاریخ اردوی جنوب، امتحان 
میان تــرم برگــزار نشــود. لذا دانشــجویان 
می بایســت با مراجعه به اســتادان درمورد 
شــرکت در اردوی »راه ناتمام« صحبت های 
الزم را داشته باشند و با کسب رضایت ایشان 
پیگیری هــای الزم را در ایــن راســتا انجام 

دهند.
انجمن علمی دانشکده  فیزیک در نظر دارد   
برگزیــدگان جایــزه  نوبل در ســال 1968 و 
تحقیقاتشان را مرور کند. لذا از عالقه مندان 
درخواســت می شود جهت شــرکت، امروز 
ســاعت 17 در دفتــر انجمــن علمــی این 
دانشــکده، واقــع در همکــف دانشــکده  

فیزیک حضور یابند.
با توجه به اهمیت موضوع ریزگردها و بحران   
آلودگی هوا در خوزســتان، مؤسسه فن آورد 
قصــد دارد مســابقه ای را در همین راســتا 
ترتیب دهــد. شــما می توانید تا پایــان روز 
جمعه 20 اســفند با ارسال راهکارهایتان به 
آی دی تلگرام dabirkhanehfanavard@ در 
این مسابقه شرکت کنید. درپایان 5 ایده برتر 
انتخاب شده و برنده نهایی با مقایسه بازدید 
ایده ها در کانــال، 10میلیون ریــال جایزه 

خواهدگرفت.
مراســم کلنگ زنی و آغاز احداث ساختمان   
جدید دانشکده  مهندســی و علم مواد نهم 
اســفند ماه با حضور معاونت اداری و مالی 
و مدیریــت منابــع وزارت علــوم و معاونــت 
فنی و عمرانی شــهرداری برگزارشــد. این 
ســاختمان درضلع شمالی دانشــگاه و در 
مجاورت دانشکده مهندسی انرژی احداث 
خواهد شــد. پیش بینی شده اســت، این 
ســاختمان در 1972 متر فضــای اداری و 
4869 متر فضای آموزشی، تا 2 سال آینده 

به شرط تأمین اعتبار بهره برداری شود.

برندگان مسابقه اینترنت اشیا
اولین مسابقه نمایشــگاه اینترنت اشــیا از مرکز فناوری اینترنت اشیا، IOTic، در 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روزهای 30 بهمن تا 3 اسفند برگزار شد. در این مسابقه 
تیم های نینیکس و سیناآرتارای تهران که تحت حمایت برنامه تجاری سازی شریف 
بودند، توانستند به ترتیب مقام های اول و دوم این مسابقات را کسب کنند. نینیکس، 

پرستار هوشمند بچه است که می تواند به شما کمک کند هرجا که هستید از فرزند خود مراقبت کنید. محصول 
تیم ســیناآرتارای تهران هم دستگاه نوار سنج قلبی است که با اتصال ســاده به تلفن همراه هوشمند، بیمار 

می تواند در هر زمان نوار قلب خود را دریافت کرده و روی موبایل خود مشاهده کند. 

مالقات فرانسوی
سفیر فرانسه ضمن حضور در دانشگاه با رئیس دانشگاه دیداری دوستانه داشت. این 
دیدار با حضور فرانسوا سنمو سفیر فرانسه در ایران، دکتر فتوحی ریاست دانشگاه، دکتر 
موقر مدیر امور بین الملل و دکتر معصومیان مشاور امور بین الملل تشکیل شد. در این 
جلسه راه های گسترش همکاری های علمی  میان دانشگاه صنعتی شریف و مراکز علمی 

و دانشگاه های کشور فرانسه بررسی شد. همچنین گزارشی از آمار همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه های 
فرانسوی ارائه شد و مانند همیشه روی گسترش همکاری های علمی شریف با دانشگاه های فرانسه در قالب دوره های 

مشترک، فرصت های مطالعاتی دانشجویان و استادان و جابه جایی استادان و دانشجویان تأکید شد.

حادثه سقوط آسانسور در مهرماه  گزارش
باعث شد تا مسئوالن فعالیت اکثر 
آسانســورهای دانشــگاه را متوقف کنند و حتی مهر 
پلمب بر در آن ها بزنند. پس تعــداد فراوانی از واحدها 
فاقد آسانسور شده و مراجعان به آن ساختمان ها برای 
انجام امور خــود به زحمتــی اضافه افتاده انــد. البته 

آسانسورهای مذکور جهت جلوگیری از حوادث مشابه 
بسته شــده بودند؛ اما برای اهالی دانشــگاه این سؤال 

پیش آمد که چرا این قدر طوالنی؟
همین ســؤاالت بود کــه روزنامه را به مقوله آسانســور 
حساس کرد و در گزارشــی انتقادی در شــماره 7۰2، 
وضعیت آسانســورها را منعکس کرد که ظاهراً ایراداتی 

داشت. لذا معاونت اداری و  مالی در راستای شفاف سازی 
و اصالح آن گزارش، در پاسخی دقیق کارهایی را که برای 
اصالح وضعیت آسانسورها انجام شده، در جدول زیر شرح 
داده است. گفتنی اســت یکی از علت های طوالنی شدن 
مدت قراردادها، حجم عظیم عملیات ســاختمانی برای 

استانداردشدن ازجمله اخذ گواهی استاندارد است.

آخرین وضعیت آسانسورهای دانشگاه از زبان معاونت اداری و مالی

آسانسورها در صف آمادگی

گزارش فعالیت های صورت گرفته درمورد آسانسورهای دانشگاه تا تاریخ  )95/12/15(

ف
زمان شرح عملیاتتعدادمحل نصب آسانسورردی

تاریخ احتمالی  کارهای باقیماندهکارهای انجام شده اولیه
اتمام

خرید آسانسور مسافری 1دانشکده فیزیک1
)بازسازی کامل(

21 روز
21 روز
4۵ روز

دمونتاژ و تخریب
شروع عملیات آهن کشی

تکمیل آهن کشی و شروع عملیات مونتاژ 
2 ماه دیگرآسانسور

خرید دو دستگاه آسانسور 2کتابخانه مرکزی2
6۰ روزگیرلس

تخریب و انجام بخشی از عملیات 
ساختمانی / نصب درها و ریل ها، 

جمع آوری آسانسور

تکمیل عملیات ساختمانی، تکمیل 
عملیات مکانیکی مونتاژ آسانسور و 

راه اندازی
آخر اسفند ماه

خرید دو دستگاه آسانسور 2سلف سرویس )باربر(3
4۰ روزگیرلس

انجام بخشی از عملیات 
ساختمانی و بخشی از تخریب و 

دمونتاژ، نصب درب و ریل 

تکمیل عملیات ساختمانی، تکمیل 
عملیات دمونتاژ، تکمیل عملیات نصب 

و راه اندازی 
فروردین 96

خرید، تعویض و بازسازی 1دانشکده فیزیک4
عملیات ساختمانی از ۵ اسفند آغاز  شده، 3۰ روزکامل آسانسور باری

4۵ روزسپس عملیات مکانیکی و اخذ استاندارد

اخذ استاندارد 1۵ روز  اصالحات فنی و رفع عیوب2دانشکده مهندسی انرژی۵

دانشکده علوم ریاضی و مرکز 6
اصالحات فنی ورفع عیوب 3بیو  و ساختمان  ابن سینا

تعمیر و اخذ استاندارد 1۵ روز )جنرال سرویس (

خرید، تعویض و بازسازی 2خوابگاه شهید وزوایی7
بخشی از عملیات تخریب و 4۵ روزکامل

دمونتاژ، نصب درب 
نصب کابین، عملیات تکمیلی مونتاژ و 
آخر اسفند راه اندازی و تکمیل عملیات ساختمانی 

خرید دو دستگاه مسافری 2دانشکده شیمی8
تخریب، بخشی از عملیات 6۰ روزو باری

آهن کشی و دمونتاژ 
مونتاژ و نصب آسانسورها و تکمیل 

فروردین 96عملیات ساختمانی 

دانشکده مهندسی عمران 9
دمونتاژ صورت گرفته و بخشی از 6۰ روزخرید و نصب1)باری(

عملیات ساختمانی آغاز شده

تکمیل عملیات ساختمانی، نصب 
داربست، آغاز عملیات مکانیکی و نصب 

و راه اندازی
آخر اسفند

دمونتاژ صورت گرفته و بخشی از 6۰ روزخرید و نصب1مهندسی شیمی )باری(1۰
عملیات ساختمانی آغاز شده

تکمیل عملیات ساختمانی، نصب 
داربست، آغاز عملیات مکانیکی و نصب 

و راه اندازی
آخر اسفند

اخذ استانداردتعمیرات2دانشکده مدیریت و اقتصاد11

سرویس و تأمین و تکمیل عملیات بخشی از عملیات ساختمانی 2۵ روزتعمیرات اساسی1ساختمان اداری و مالی12
اواخر اسفندساختمانی 

در حال بررسی1خوابگاه شادمان13
مجوز فک پلمب اخذ شده استدر مرحله انتخاب پیمانکار2مسافری سلف سرویس14

همه موارد شامل اخذ گواهی استاندارد است.23جمع
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همایش نخبگان
پنجشنبه 19 اسفند نخستین همایش »نخبگان شریف« با موضوع »نقش نخبگان 
داخل و خارج در توسعه علمی کشور« در آمفی تئاتر انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه 
شریف برگزار خواهد شد. موضوعاتی که در این همایش به آن ها پرداخته می شود، 
نحوه  تعامل با نخبگان خارج از کشور و جایگاه آن ها در توسعه  علمی کشور و دسترسی 

به بازارهای جهانی، نقش نخبگان در ایجاد و توســعه شــرکت های دانش بنیان و... اســت. دکترروســتا آزاد، 
حجت االسالم سیدابومحمد مرتضوی و مهندس علی مرتضی بیرنگ، از جمله  اعضای کمیته  علمی این همایش 
هستند. برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به کانال تلگرام همایش، nokhbegansharif1@ مراجعه کنید.

فوتسال به نهایی رسید 
 در اولین دیدار از دور حذفی مســابقات فوتســال استاد-دانشــجو، تیم هوافضا، 
مهندسی و علم مواد را شکســت داد. در بازی دیگر برق با نتیجه 4 بر 1 مکانیک را 
در هم کوبید. میم شیمی و نفت نیز از ســد عمران عبور کرد. صنایع نیز در ضربات 
پنالتی مغلوب کامپیوتر شد. به این ترتیب تیم های هوافضا، برق، میم شیمی و نفت و 

کامپیوتر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در نیمه نهایی هوافضا و کامپیوتر به مصاف هم رفتند و برق و میم شیمی 
و نفت نیز باهم مسابقه دادند. درنهایت تیم های میم شیمی و نفت و هوافضا به مرحله نهایی راه یافتند و دو تیم 

دیگر باید در مسابقه رده بندی شرکت کنند. 

شماره 709  سه شنبه 17 اسفند 95بــــــــخش  خـــــــبری

ریش سفیدی را دوست داریم 
را  مــا  از مســائل  چقــدر  مرتضی یاری

ریش سفیدی حل می کند؟ اصاًل ریش سفیدی 
چیســت و به چه کارمان می آید؟ شاید اسمش 
قدیمــی باشــد؛ امــا مدرن ترین ســاختارها و 
نهادهــای امروزمــان پــر اســت از ســازوکار 
ریش سفیدی. چه تعداد از قوانین و آیین نامه ها 
را می شناســید که بنا بر مصلحت ســنجی کنار 
گذاشــته شده یا دســتخوش تغییر شــده اند؟ 
آن هایی که با رخدادهای دانشگاه آشنایی دارند 
یا چند سالی را بیشتر از صرفًا واحدپاس کردن در 
دانشگاه سپری کرده اند، بی شک موارد فراوانی 
از این دست را دیده اند. اما چرا تا این حد فرایند 
ریش سفیدی و مصلحت سنجی را می پسندیم و 
به آن خو گرفته ایم؟ دو دلیلش را نویسنده ستون 

بیشتر دوست دارد. 
اولی عشق تاریخی اســت. دسته ای از ما آدم ها 
به صــورت تاریخــی دوســتدار ریش ســفیدی 
هســتیم. خودتان قضاوت کنید. این که نوه ها 
دعوا کنند و پدربــزرگ حکم کند تا ماجرا را ختم 

به خیر کند، دراماتیک تر نیست؟ 
دومــی هــم دیگران نادان پنداری اســت. این 
یکی به حق در شــریف موج می زند. راســتش را 
بخواهید ما چیزی کم از راننده تاکسی ها نداریم. 
مدرن ترش می شویم راننده اسنپ. در همه چیز 
صاحب نظریم و می دانیم که از بقیه باهوش تریم. 
پس می توانیم قوانینی را که دیگران کم هوش تر 
نوشته اند، با مصلحت ســنجی و ریش سفیدی 

دور بزنیم.
راه چاره درد اول، تسلیم شــدن بــه فرایندهای 
دموکراتیک است. جالب آنکه مدیرانی که بر حفظ 
بوروکراسی دست وپاگیر اداری کشور پافشاری 
بیشتری دارند، بیش از دیگران ریش سفیدی را 
دوست دارند. سیاست مداران هم هنوز دلداده 
لویی جرگه اند و ایجاد ســاختارهایی که ســراپا 

ریش سفیدی و مصلحت سنجی است. 
برای درد دوم اما چاره ای ریشه ای نمی شناسم. 
بعید اســت بتوانیم دیگران را از خود باهوش تر و 
داناتر و باتجربه تر بدانیم. اما برای کم کردن اثراتش 
راه هایی هست. تمرکززدایی در تصمیم گیری ها 
شــاید راه خوبی باشد. دانشــگاه ها و مدرسه ها 
و بیمارســتان ها سال هاســت که عنوان هیئت 
امنایی را یدک می کشند. سال هاست که شورای 
شــهر و شورای روســتا داریم. اما سال هاست که 
همه نهادهای امنایی باید مجری آیین نامه های 
اجرایی جزئی یکسان باشند. سال هاست که اداره 
شــهرها همچنان در اختیار کامل شهرداری ها 
نیســت و فرمانــدار و هــزار چیــز دیگــر داریم و 
سال هاســت که دعوای جایگاه وزارت کشــور و 
شوراها به اتمام نرسیده است.  همه ما در مواجهه 
مصلحت سنجی های سیاســی غر زده ایم و سر 
به افســوس تکان داده ایم و حرف های دیگران را 
تأیید کرده ایم. تجربه اما ثابت کرده است که خود 
ما در مواجهه با آیین نامه های ساده دانشگاه هم 
همیشه دنبال کشــف مصلحت ها و استفاده از 

ریش سفیدها بوده ایم. 

غروب شنبه، اولین نشست معاون  فرهنگــی جدید دانشــگاه، دکتر گزارش
حسینی و تعدادی از اعضای کمیته ناظر بر نشریات با 
مدیرمسئوالن و سردبیران نشریات دانشگاه برگزار شد. 
این نشست با 17 دقیقه تأخیر، ساعت 19:02 با قرائت 
ســوره قدر از قرآن کریم توســط حاج آقا طهماسبی، 
معاون نهاد رهبری آغاز شــد. سپس مهندس درویش 
گزارشــی کوتــاه درخصــوص وضعیت دیــروز و امروز 
نشریات دانشگاه ارائه داد. وی اشاره ای به جریان ساز 
بودن نشریات در کشور، در سال های تقریبًا دور داشت 
و برای نمونه از نشریات کیهان فرهنگی، کیان، نیستان 
و ســوره نام برد و نقــش نشــریات را در ارتقای فضای 
اندیشه و نقد و رسانه یادآوری کرد. پس از آن وارد شریف 
شد و از بزرگان دســت به قلم شریف مثل علی قنواتی، 
رضــا امیرخانی و کــورش علیانی و نشــریه مشــهور 
»نقطه سرخط« و جایگاه مهم آن در سطح دانشگاه های 

کشور یاد کرد. 
پس از این موضوعات، ســرفصل وضعیت فعلی با آمار 
نشریات فعال شروع شــد. طبق آمار معاونت فرهنگی 
45 نشــریه در دانشــگاه مجــوز دارند که 32 نشــریه 
فرهنگی و 14 نشــریه علمی هســتند )که البته جمع 
این هــا می شــود 46!(. از این تعداد فقط 22 نشــریه 
در ســال 95 حداقل یک شماره چاپ شده اند و به زعم 
درویش، فقط 8 نشــریه با ارفاق، فرم و قالب نشــریه یا 
مجله را داشتند. وی مشکالت و نواقص کیفی نشریات 
را کاهش شدید محتوای تولیدی، تنوع بسیار کم فرمی 
مطالب )شــعر، داســتان، کاریکاتور، مصاحبه و... (، 
یک طرفه بودن و فقــدان تضــارب آرا، توزیع ضعیف و 
نامنظم بودن نشر آن ها خواند. مشاور معاون فرهنگی 
دالیل این افــت عملکرد را غلبه رســانه های دیجیتال 
و کم حوصله و کم دغدغه شدن نســل فعلی از سویی و 
سوق دادن دانشــجویان به فضای کسب وکار درعوض 
اندیشه از ســوی دیگر دانســت. او همچنین معاونت 
فرهنگی را در امر سیاســت گذاری در این حوزه مقصر 
خواند. درویش در پایــان ارائه خود به آمادگی معاونت 
فرهنگی فعلی دانشــگاه در حمایت  جدی از نشریات 

اشاره کرد.
پس از آمارهای کلی مهندس درویش، خانم خروارریز، 
کارشــناس امور فرهنگی آمار دقیق نشــریات را ارائه 
کرد. نکته جالب در این آمار تعداد کم نشریات »واقعًا« 

مستقل بود که بسیاری از آن ها هم غیرفعال هستند.

ساماندهی فضای مجازی
ســپس مهندس طوسی، مشــاور دیگر دکتر حسینی 
صحبت هایی درخصــوص تصمیمــات معاونت برای 
ســامان دهی کانال های تلگرامی ارائه کرد. وی گفت 
رویکرد معاونت حمایت از کانال هایی است که با حضور 
در معاونت، مثل ســایر نشــریات خود را ثبــت کنند. 
مهم ترین شــکل های حمایت هم عبارت بود از تبلیغ 
کانال های ثبت شــده ازطریق مجاری رسمی و قانونی 
دانشگاه و حمایت مالی از فعالیت آن ها که البته روش 
و مقدار حمایت مالی از این فعالیت خیلی شفاف نشد.

1 سال و 3 ماه در صف مجوز
پــس از صحبت هــای مســئوالن معاونــت فرهنگی، 
نوبت به نمایندگان نشریات دانشــجویی رسید. ابتدا 
مجتبی شــهرآیینی از نشــریه »عطش« صحبت کرد 
و با ذکــر مصادیق مختلف، شــکایت هایی از وضعیت 
رســیدگی به نشریات کرد که بســیاری از آن ها به دوره 
معاونت قبلی بازمی گشــت. از جمله شکایت هایی که 
وی بــه معاونت فعلی مطرح کــرد، تبعیض معاونت در 
اعطای مجوز به نشــریات بود که به طــور صریح منوط 
بــر گذراندن دوره اســت؛ ولی برای یکی از نشــریه ها 
این مجوز بدون گذراندن دوره صادر شــد. شهرآیینی 
همچنین به معطلی 1 سال و 3 ماهه یکی از نشریات و 
نیز مجوز موقت سه شماره ای نشریه »بغض« به عنوان 

بدعت های عجیب اشاره کرد.
ســپس محســن نداف از نشــریه »میدان انقالب« از 
کم توجهی اهالی دانشــگاه به نشــریات در مقایسه با 
رویدادهای ســالنی انتقاد کرد. ســپس پیشنهاد میز 
گفت وگوی نشــریات را بــا حمایت معاونــت فرهنگی 
مطــرح کرد که با پاســخ مســاعد معــاون فرهنگی در 
مجــوزدادن به آن روبه رو شــد. وی همچنین از ترکیب 
اعضای هیئت علمی حاضر در کمیته نشــریات انتقاد 
و اعالم کرد که افراد مستحق تر و دغدغه مندتری برای 

حضور در کمیته می توان انتخاب کرد.
پس از آن صحبت های نداف، عباس ندایی از نشــریه 
»صــدف« به سیاســت دانشــگاه در جداکــردن امور 
آموزشی از امور سیاسی و فرهنگی انتقاد کرد و سازوکار 
اداری را نیز مانعی برای سرعت نشریات در کار دانست. 
او در ادامه به طاقت فرســابودن فراینــد صفحه بندی 
اشــاره کرد و از معاونت خواســت در این امر مساعدت 
کنند که با مخالفت جمعی از نشــریات و خود معاونت 

روبه رو شد. 
تعــدادی از نماینــدگان نشــریات نیز از رنگی شــدن 

نشــریات تشــکر کردند و آن را در ترغیب دانشجویان 
برای خواندن نشریات بسیار مؤثر دانستند. همچنین 
یکی از انتقادهای مشــترک دانشجویان، جایگاه های 
نامناسب توزیع بود. ضمن آنکه نمایندگان خانم نیز از 

ساعت جلسه بسیار گله کردند.
ســپس نوبت به حاج آقا طهماسبی رسید. معاون نهاد 
گفت اکثر نشــریات دانشــجویی دانشــگاه را مطالعه 
و اســتفاده می کنــد. ولــی اظهــار کرد که نشــریات 
دانشجویی شریف باید نه تنها در دانشگاه، که در جامعه 

جریان ساز باشند.
پس از آن انصاری، ســردبیر »روزنامــه« صحبت کرد. 
وی گفت معاونت فرهنگی می تواند عالوه بر تســهیل 
زیرســاختی توزیع، با برگزاری کارگاه هــای مربوط به 
امور مختلف نشریات، به رونق این بخش کمک فراوانی 
کند. ضمن آنکه انتقادی هم به نشــریات درخصوص 
قلم فرســایی و یادداشت نویســی صرف کــرد و گفت 
جای قلم کارشناســان و همچنیــن قالب های متنوع 
در نشــریات خالی اســت که این اظهارات با مخالفت 

تعدادی از نشریات روبه رو شد.
ســپس امیرهرمــزی از نشــریه »بامداد«، از انتشــار 
بدون اجازه نشــریه تحت مدیریت خود از ســوی یکی 
از کانال های پرمخاطب دانشــگاه انتقاد و به اشــکال 

قانونی و شرعی آن اشاره کرد.
در پایان جلسه دکتر حسینی ضمن تشکر از حاضران 
و فعــاالن، تأکید کــرد که نشــریات را در اولویت کاری 
معاونت فرهنگی می داند و برای ســاماندهی این کار 
مسئولی مشــخص خواهد شــد و حمایت  از نشریات 
در دســتور کار قرار خواهد گرفت؛ حمایت هایی مثل 
برگــزاری کارگاه، اصالح توزیع و حمایت در چاپ. این 

جلسه ساعت 21 به پایان رسید. 
از نکات جالب این جلســه می توان بــه حضورنیافتن 

حتی یک نماینده از نشریات اصالح طلب اشاره کرد.

اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات در معاونت جدید

جوهرها تمام نمی شوند، خشک می شوند

حرف زیادی
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چند شماره پیش یادداشــتی در ستون »کوارک تا کیهان« )نســبت طالیی سابق(، به قلم مهندس  جواد درویش، دانشــجوی دکتری گروه فلســفه علم دانشــگاه چاپ شــد. در آن یادداشت مقوله علمی
پرداختن به بحث های درمورد علم و دین مطرح شــد. عنوان »علم و دین« از آن جهت حساســیت برانگیز اســت که 
بحث های آن بیشــتر حول تقابل یا تأیید الهیات و حضور خالقی اســت با تمام یا بخشی از صفاتی که ما به خدا نسبت 
می دهیم. در همین راستا در شماره 705 آقای دکتر پیشوایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، 
به بحث وارد شــدند. در این شــماره هم مطلب اصلی را به ایــن موضوع اختصاص و تریبون را در اختیار دکتر افشــین 

شفیعی، استاد دانشکده شیمی قرار دادیم. 

به مقوله علم و دیــن و ارتباط میان آن ها 
از دو منظر می توان نگریســت. نخست 
اینکــه علــم یا مشــخص تر، هــر نظریه 
علمی ناگزیر مبتنی بر پیش فرض هایی 
متافیزیکــی اســت کــه امــکان فهــم 
پدیده ها را عالوه بــر توصیف عملیاتی 
آن ممکــن می ســازد. مفاهیمی نظیر 
علیت، واقع گرایی، ماده باوری، وحدت 
و کل گرایی از این دسته هستند. از طرفی 
این مفاهیم در جــای خود در باور دینی 
هم اهمیت شــایانی دارند. اینجاســت 
که هم پوشانی میان علم و دین در بنیان 

متافیزیکی آن ها پدید می آید.
از منظــر دیگــر، همــواره این پرســش 
مطرح بوده که آیــا علم در صورت بندی 
تجربی خود )و نه در پذیره های فلسفی 
مناقشه برانگیزش(  می تواند ما را به سوی 
بــاور دینــی )یــا خــالف آن( رهنمون 

ســازد. گرچه حــوزه دانــش تجربی در 
روش شناســی اش چنیــن ادعایــی را 
مطــرح نمی کنــد، تعــداد بســیاری از 
دانشــمندان منکر خدا درعمــل برای 
اثبات گفته های خود به یافته های علمی 
اســتناد می کنند. در این میان مباحث 
زیست شناختی از ســویی و پدیده های 
کوانتومی از سوی دیگر جایگاه ویژه ای 
دارند. در اولی نگرش مبتنی بر تکامل و 
اصل انتخاب طبیعی در کنار علم ژنتیک 
در تشــریح این ایده که جهــان از وجود 
خالق بی نیاز است، نقش محوری دارد. 
در دومی نیز تصادفی بودن رخدادها که 
در مکاتبی ذاتی شمرده می شود، برای 
تبیین چگونگی پدیدارآمدن ســاختار 

غیرعلی عالم به کار می رود.
بــا وجــود ایــن، هیچ یــک از دو رویکرد 
یادشده )تکامل و تصادف( برای شناخت 

و درک دو چیستی بزرگ در قلمرو دانش 
امروز، مــا را یاری نمی رســاند: آگاهی 
)شعور( و یکپارچگی کوانتومی. هر نوع 
تفکر انــکاری برای وجــود خالق یکتا، 
به ضرورت به فیزیکالیسم و ماده انگاری 
وابســته اســت؛ زیرا در غیاب آفریدگار 
با سرشــتی غیرمادی، نظــام عالم باید 
براســاس ســازوکاری تمامًا مــادی که 
پشتوانه علمی نیز دارد، توضیح دادنی 
باشــد. اما همین دانش تجربی که ماده 
را رکن اولیه همــه رخدادها می پندارد، 
برای ذرات یا برخی سیستم های مادی 
نمی تواند توضیحی بنیادی ارائه دهد. 

در مســئله آگاهی، موضوع این اســت 
که اگر ما دو سیستم فیزیکی شیمیایی 
را بــا کارکــردی کامــاًل مشــابه بــا مغز 
درنظــر بگیریــم کــه ادراک حســی و 
عصب شــناختی هماننــدی دارنــد، از 

تجربــه آگاهــی کــه برخاســته از درک 
ذهــن   )phenomenal ( پدیــداری 
اخیــر  درک  بازمی مانیــم.  اســت، 
همــان احســاس متفاوتــی اســت که 
وقتی دو فرد رنگ مشــابهی مثل سرخ 
را می بیننــد، بــدان دچــار می شــوند. 
عملکرد فیزیکی شیمیایی مغز دراین باره 
نمی تواند بروز بخش پدیداری ادراک را 
توضیح دهد. پس بسیاری بر این باورند 
که واقعیتی از جنــس آگاهی هم وجود 
دارد کــه سرشــت آن غیرمادی اســت. 
اینجا رخنه ای در بینش مادی گرا پدید 
می آید کــه حیات و عــوارض آن صرفًا با 
تلقی مادی توضیح دادنی نیست. حتی 
امید به وجود چنیــن تبیینی نیز به دور 

باطل می انجامد.
در موضــوع یکپارچگــی کوانتومــی، 
مشــاهدات بــه مــا می گوینــد دو ذره 
درهم تنیده، در برخی خواص فیزیکی 
خــود همبســتگی اثبات پذیــری )در 
تجربه( نشــان می دهند کــه در فیزیک 
کالسیک مابه ازا ندارد. نظریه کوانتومی، 
این همبستگی ها را پیش بینی می کند؛ 
ولــی چگونگــی بــروز آن  را توضیــح 
نمی دهــد. به عبارتــی در اینجا با نوعی 
ناموضعیــت )nonlocality( مواجهیم 
که فراتر از تعریف دو ذره و حالت فیزیکی 
آن ها نمایان می شود. مجددًا از آمیزه ای 
مادی سرشــتی نــه لزومــًا مــادی بروز 
می کند که تعبیری مادی از آن به نقض 
بخشــی از قوانین خود فیزیــک )اینجا 
نســبیت خــاص( منتهی می شــود. به 
همین ســبب جمعی از فیزیک دان ها و 
فیلسوف های فیزیک ترجیح می دهند 
این ناموضعیت عیان را جلوه ای ابتدایی 
از آگاهی در ســطح ذرات ریز بدانند که 
شــاخه اخیر متافیزیک روابــط را پدید 
مــی آورد. یکپارچگــی نمایان شــده از 
این ناموضعیت در حــوزه تعریف مادی 
نمی گنجد و به آن تقلیل نمی یابد. پس 
اگر آگاهی در سطوح مختلف، از ذرات 
کوچک گرفته تا سیســتم های پیچیده 
حیاتــی، واقعیتی آشــکار اســت، چرا 
نــوع متعالی تــری از آن فراتــر از حیات 

 تصورپذیر موجود وجود نداشته باشد؟
بنابراین، برخالف تصور عموم، یافته های 
نویــن علمــی فــارغ از پیش فرض های 
متافیزیکــی خــود می توانند عــالوه بر 
ایجاد رخنــه در اندیشــه ماده انگارانه، 
پنجره هایی جدید برای درک نظام عالم 
بگشــایند که با باورهای دینی در توافق 

کامل است.

علم پاسخ چه سواالتی را نمی تواند بدهد

حدود علم
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مکان های بالقوه در بهرام 
برای فرود انسان 

"it’s different. It’s always a great surprise" 
Michael Meyer

پیش از مطالعه این مبحث  قاسم حیدری

نیاز است درمورد پاسخ های این دو سؤال بدانیم: 
سؤال اول اینکه »چرا انسان می خواهد به بهرام 
ســفر کند؟« و سؤال دوم  اینکه »شرایطی که در 

سطح بهرام وجود دارد چگونه است؟«.
و    Mars Express و   MGS ماهواره هــای 
MAVEN  برای مطالعه بهرام ارســال شده اند. 
نوری که از خورشید به مریخ می رسد، نصف نوری 
است که زمین دریافت می کند. جو بهرام بسیار 
رقیق است و در آن 95درصد دی اکسید کربن و 
فقط مقدار ناچیز اکسیژن و آب وجود دارد. فشار 
هم معادل یک صدم فشــار جو زمین در ســطح 
دریاســت. عالوه بر این جو بهرام محافظ خوبی 
در برابر تابش های مرگ بار فضایی نیست. به علت 
رقیق بودن »هوای« بهرام، دمای هوا به ســرعت 
تغییر می کند. در هر لحظه دمــای اطراف پای 
شــما با دمای اطراف ســر شــما ممکن است تا 
20درجه اختالف داشته باشد. در بهرام بادهایی 
با سرعت زیاد )متجاوز از 200 کیلومتربرساعت( 
می وزد که سبب می شــود غبارها در ارتفاع 40 
کیلومتری معلق بماننــد. علت ایجاد این بادها 

غالبًا اختالف دما توأم با اختالف فشار است.
در برنامه های آینده ناســا و پــروژه مارس وان و 
اســپیس ایکس که هدفش ارســال انســان به 
سیاره سرخ است، انتخاب محل فرود کاوشگرها 
و فرود انســان و ایجــاد کلونی در این ســیاره از 
اهمیت زیادی برخوردار است. این موقعیت در 
بهرام باید از لحاظ مکانی بــه جایی در زمین از 
لحاظ دما و فشار اتمسفر نزدیک باشد؛ هرچند 
ســطحش مناســب زیســتگاه نیســت. اولین 
موقعیت کلونی ها برای توسعه اجتماع ها بسیار 
مهم اســت. اگر خیلی آینده نگرانه نگاه کنیم، 
کلونی هــا بر زیســتگاه ها مقــدم خواهند بود؛ 
چراکه سیستم پشــتیبانی زندگی، کارخانه ها، 
مــواد خــام و حتــی معماری ها براســاس این 

کلونی ها تکرار خواهند شد.
• دسترسی به منابع آب و دیگر مواد 

• دسترسی برای ایجاد ارتباط
• نزدیک بودن به شرایط زمین 

 در کنفرانس هایی که ناســا از ســال 2014 به 
بعد برگزار کرد، 8 نقطه بالقوه برای فرود انسان 
به دست آمد. این مکان ها به واسطه ویژگی های 
ایجاد کلونی، از میان مکان های فراوانی انتخاب 
شــد که شــرکت کنندگان در ایــن کنفرانس ها 
پیشــنهاد داده بودند. این موقعیت ها به لحاظ 

علمی و مهندسی بررسی شده بودند.
8 نقطه بالقوه برای فرود انسان در بهرام در شکل 
نشــان داده شده اســت. اما چرا 8 نقطه؟  نکته 
درخورتوجه این اســت که Nill carbonate هم 
در رده 9 قرار گرفته بود؛ ولی به لحاظ مهندسی 
نتوانســته بود نیازها را برطرف کند و از لیســت 

حذف شده بود. 

کشف نشانه های حیات فرازمینی
 محققان ناسا موفق شدند منظومه خورشیدی هفت سیاره ای جدیدی در فاصله 40 سال 
نوری از زمین را کشف کنند. کشف اخیر تلسکوپ اسپیتزر از این جهت حائز اهمیت است 
که این هفت سیاره محیطی صخره ای، اندازه ای نزدیک به زمین و اتمسفری مناسب برای 
تشکیل آب مایع دارند و آب مایع مهم ترین نشانه وجود حیات است. نکته درخور توجه 

دیگر آن است که سه عدد از این ســیاره ها در منطقه ای سکونت پذیر واقع شده اند. وجودداشتن یا وجودنداشتن 
حیات فرازمینی، همیشه یکی از سؤال های اسرارآمیز بشر بوده است. کشف این تعداد سیاره در این فاصله نزدیک 

از زمین )البته در مقیاس نجومی!( و با این وضعیت جوی و محیطی، گامی بلند در جهت پاسخ به این سؤال است.

DNA ساخت رایانه های فوق سریع از طریق
دانشمندان مؤسسه بیوتکنولوژی منچستر در تالش اند تا نسل جدیدی از رایانه ها را با 
کنارگذاشتن تراشه های سیلیکونی و جایگزینی آن با پردازنده هایی از جنس مولکول های 
DNA تولید کنند. این پردازنده ها در مقایسه با رایانه های الکترونیکی و حتی کوانتومی 
ســرعت پردازش باالتری خواهند داشــت. پیش بینی می شــود این فناوری به عکس 

رایانه های معمولی که از طریق بیت های صفر و یک کار می کنند، قادر است تمام الگوریتم های ممکن را اجرا و همه 
راه های موجود برای حل مســئله را هم زمان طی کند. این کار با اســتفاده از توانایی باالی »خود جایگزین سازی« 

مولکول DNA انجام می شود؛ روشی که در پردازنده های کوانتومی با شرایطی محدودتر انجام می شود. 

علمــــــــــــــــــــــــــی از کوارک تا کیهان



 ۵

خوابگاه نوساز
دانشگاه تهران: دکتر فرهادی، وزیر علوم، 15 اسفند در مراسم افتتاح چندین پروژه 
در مجتمع خوابگاهی دانشگاه تهران، این دانشگاه را در مجموعه خدمات دانشجویی 
پیشتاز خواند و گفت: »دانشگاه تهران بیشترین دانشجو را با سطح علمی باال دارد و 
باید چنین امکاناتی هم برای آن ها فراهم کند. در حال حاضر قرار است 27 خوابگاه 

توسط بنیاد 15 خرداد در دانشگاه ها ساخته شود که عملیات ساخت حدود 15 خوابگاه شروع شده و مابقی تا 
سال آینده ساخته می شود. 75هزار ظرفیت خوابگاهی مجردی و حدود 25هزار ظرفیت خوابگاهی متأهلی، 

توسط دولت و مشارکت بخش غیردولتی، خیرین و صندوق رفاه در یک زمان مشخص ساخته می شوند«.

اکران فیلم های سینمایی به صورت مستمر در دانشگاه ارومیه
دانشــگاه ارومیه: بنا بر اعالم مدیریت فعالیت های فوق برنامه معاونت فرهنگی 
و اجتماعی دانشــگاه، ایــن معاونت در نظر دارد فیلم های ســینمایی آموزشــی 
و اجتماعی روز را ماهانه و به صورت مســتمر برای دانشــجویان اکــران کند. این 
برنامه ها که اغلب با اســتقبال اکثریت دانشــجویان همراه اســت، با اکران فیلم 

ســینمایی »ســیانور« کلید خورد؛ فیلمــی به کارگردانی بهروز شــعیبی که 8 اســفند ماه بــا حضور بیش 
 از 400 نفر روی پرده ســالن چمران دانشــگاه ارومیه پخش شــد. این برنامه ها در ســال جدیــد نیز ادامه 

خواهد داشت.

بوستون، دانشگاه هاروارد: از زمان  کمی آن سوتر
تصویب قانون مهاجرت ترامپ در 27 ترجمه: حسین رجبی

ژانویه، اعتراضات مردمی و دولتی، پرونده های حقوقی 
و وضعیت ناامن گسترده ای برای مهاجرانی به وجود آمده 
است که به آمریکا آمده اند؛ به خصوص مهاجران 7 کشور 
اسالمی ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و 
یمن که در فهرست ترامپ وجود دارند. دانشگاه هاروارد 
درحال حاضر میزبان 111 دانشــجو و پژوهشگر از این 
کشورها است و در زمان تصویب قانون ترامپ، مدارک 21 
نفر دیگر برای ورود به دانشگاه درحال بررسی بود. هاروارد 
به سهم خود قدم هایی را برای مقابله با این قانون برداشت، 
شــامل البی کردن با نمایندگان مجلس، اظهار دعاوی 
حقوقی و میزبانی از چند همایش. بااین حال افراد متأثر 
از این قانون در تالش هستند هزینه های این قانون برای 
زندگی و آینده خود، خانواده شــان و کار و تحصیلشان را 
برآورد کنند. محســن گودرزی و نرگس افشــردی، زوج 
ایرانی که 8 سال قبل برای ادامه تحصیل در کارشناسی 
ارشد به استنفورد و ســپس هاروارد آمده اند، می گویند 
حکم ترامپ شرایط بد را بدتر کرد. افشردی معتقد است 
شــرایط مهاجران ایرانی کــه به آمریکا آمده اند، بســیار 
متفــاوت از دیگــر کشــورها اســت. وی که در هــاروارد 
روان شناسی می خواند، به یاد می آورد که چگونه خود و 
همسرش پس از فارغ التحصیلی در ایران ماه ها منتظر 
دریافت ویزا بودند. آن ها پس از ورود به آمریکا تا سه سال 
نتوانستند از این کشور خارج شوند، چون می ترسیدند 
نتوانند ویزای مجدد دریافت کنند. گودرزی که در رشته 
ادیان تحصیل می کند، می گوید هر بار که از آمریکا خارج 
شده اند، برای دریافت ویزای برگشت ساعت ها مجبور به 
پاسخ به سؤاالت مأموران بوده اند. خانواده این دو نفر بارها 
برای ویزا از آمریکا درخواست کرده اند؛ اما درخواستشان 
هر بار رد شده اســت. هنگام به دنیا آمدن دخترشان هم 

وضع برای آن ها به مراتب سخت تر شد، چون خانواده شان 
نتوانستند در آن وضعیت کنارشــان باشند.  آزمایشگاه 
دکتر علی خادم حســینی در دانشکده پزشکی هاروارد 
مملــو از جمعیت اســت. برخی بــه کار بــا کامپیوترها 
مشغول اند و برخی با پیپت ها و لوله های آزمایش. افراد در 
این آزمایشــگاه به زبان های مختلف با یکدیگر صحبت 
می کنند. علی تمایل که یکی از دســتیاران آزمایشگاه 
است، می گوید این آزمایشگاه شــاید دارای بیشترین 
ُپربارتریــن  از  فرهنگ هــا باشــد و به نوعــی یکــی 
آزمایشگاه های پزشکی در بوســتون است. آزمایشگاه 
دکتر خادم حسینی بیش از 10 نفر عضو ارشدی دارد که 
همگی از کشــورهای فهرست ترامپ آمده اند. برخی از 
این افراد در نظر دارند با تمدید این قانون، کشور دیگری 
را برای ادامه تحقیقاتشــان برگزینند. المیرا جلیلیان، 
پژوهشــگر ایرانی که روی اســتفاده از فنــاوری پرینتر 
سه بعدی برای تولید ماهیچه های مصنوعی کار می کند، 

می گوید قانون ترامپ تمام برنامه های زندگی او را تغییر 
داده اســت. وی که 7 ماه قبل با هدف کســب کرســی 
دانشگاهی به هاروارد آمده است، می گوید نمی تواند در 
کشــوری کار کند که قادر به دیدن خانواده اش نباشد. 
جلیلیان می گوید: »در حال حاضر عماًل به ما می گویند 
اینجا جای شما نیست«. الهه زارع که روی داروهای ضد 
سرطان کار می کند، می گوید ترجیح می دهد در جایی 
کار کند که به دیگر ملیت ها احترام می گذارند. مصطفی 
لو روی دستگاه های هوشمند پوشیدنی تحقیق می کند 
که می توانند در درمان بیماری ها کمک کننده باشند. 
وی دلیل آمدنش به آمریکا را فقط کسب دانش می خواند 
و نمی داند چرا قانون ترامپ، پژوهشــگران مشــابه او را 
هدف قرار داده اســت. تمایل معتقد اســت این قانون 
ارزش کار آن هــا در حوزه هــای علمــی و پژوهشــی و 
توسعه ای را زیر سؤال نمی برد، بلکه ارزش آن ها را در مقام 

انسان زیر سؤال می برد.

اینجا جای شما نیست
 بیش از 111 عضو هاروارد از کشورهایی آمده اند که مشمول قانون مهاجرت رئیس جمهور آمریکا می شوند. 

داستان زندگی برخی از این افراد را در این مقاله می خوانیم.

کمیک برگزیده
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چالش ها، رؤیا تا واقعیت 
تجربه شخصی من در رابطه  علیرضا خلج زاده

با تحصیل در خارج از کشــور از اواســط دوران 
تحصیل و تب دانشجویان برای گرفتن پذیرش 
از دانشــگاه های فرامرزی اتفاق افتاد. ســیل 
عظیمی که براساس منطق یا احساس، کشور 
دیگری را مقصد خود قــرار می دادند و با همان 
منطق یا احســاس، جورچین زندگــی بهتر یا 
بــر  توجیهــی  را  بیشــتر  موفقیت هــای 
سرمایه گذاری در این راه می پنداشتند. عده ای 
همراه این موج موفق می شــدند کشور را ترک 
کنند و عــده ای نیز از رؤیایشــان وامی ماندند. 
بی شك آنان که ارزش گذاری کیفیت زندگی را 
در ایــران مقــدور نمی دیدند، فــرای مرزهای 
جغرافیایی به دنبال راهی برای دستیابی به آن 

بودند. 
در ایــن میــان مفاهیمی هســت که افــراد بنا 
به هر دلیلــی به آن هــا کمتر توجــه می کنند. 
مفاهیمی که بعضًا دیرهنــگام به وزن آن ها پی 
برده می شــود و باعث ســردرگمی می شــوند. 
به طــور مثال فردی کــه در کشــوری غریب در 
ابتــدای زندگی ای کاماًل مســتقل و بــه دور از 
پشتیبانی های همیشــگی قرار دارد، بایستی 
از قبــل الفبای اســتقالل و مدیریــت زندگی را 
تا حدودی آموخته باشــد. چه بســا افرادی که 
بــا بــرآورد اشــتباه از توانایی هایشــان، درگیر 
 مســائلی فرعی شــده و از تعقیب اهداف خود 

باز مانده اند.
در مثالی دیگر خود تعریف ما از موفقیت امری 
نسبی است و هر قدمی که به جلو برمی داریم، 
منجر به تغییر تعریف ما از آن می شود. فردی که 
تا لختی پیش دریافت پذیرش از فالن دانشگاه 
را ترجمه موفقیت می دانســت، اکنون دریافت 
ویزا و پس از آن پیداکردن شــغل در کشور مورد 
نظر را ترجمــان اهداف خود میابد و این ســیر 
تکاملی با هر قدم شکلی نو پیدا می کند. نکته 
آنجاست که تعریف ما از لذت زندگی در کجا و چه 
نقطه ای به بار می نشیند. دور از ذهن نیست که 
فرد در میانه های راه با این چالش روبه رو شــود 
که آیا آنچه در قمار ترك کشــور به دست آورده، 
ارزشمندتر بوده اســت یا آنچه پشت مرزها جا 

مانده؟
ناگفتــه نمانــد اکثر مســائلی که چالش ســاز 
خواهند بود، خارج از گود بســیار متفاوت تر از 
آنچه جلوه خواهند کرد کــه به صورت میدانی 
احساس می شــوند. هر دانشــجو می داند که 
پشــت گیت هــای فــرودگاه، اســتقالل کامل 
به یك باره غالب می شود؛ اما تصورات ما بسیار 
متفاوت است با آنچه درحقیقت روی می دهند. 
خالصه آنکه جواب تمامــی معادله هایی را که 
مهاجرت و ادامــه تحصیل در خارج از کشــور 
تشــکیل می دهنــد، جواب هایــی حــدودی 
خواهند بود. لذا بایســتی همواره قســمتی از 
فضــای احتماالت را به بخشــی از جواب هایی 
اختصاص داد که شــاید با ظهورشــان تمامی 

معادالت را برهم بریزند.

روی خط خارج



جرمی کالرکسون
در یک کلمه: جســور. البته بیشــتر اوقات زیادی جســور. شــوخی های صریح و 
طعنه های تند و بی پروا بخش جدایی ناپذیر اجرای کالرکسون است. کالرکسون از نظر 
سیاسی از منتقدان تندروی دولت های تونی بلر و گوردن براون بود. سال گذشته در 
یکی از برنامه هایش از واژه تحقیرآمیز کاکاسیاه استفاده کرد که مدیران بی بی سی به 

او اخطار دادند. کالرکسون عذرخواهی ساده ای کرد و برگشت. او اما وقتی اخراج شد که در لوکیشن فیلم برداری 
برنامه اش با تهیه کننده شبکه دست به یقه شد! با این حال فارغ از اخالق تندش، همه کالرکسون را نابغه ای در 

تلویزیون می دانند. او معمواًل در مصاحبه هایش هم همین است و به مهمان رحم نمی کند.

پیشنهاد
ظاهرًا هالیوود فیلمی درام ساخته است که روزهای ابتدایی آشنایی باراک و میشل 
اوباما را به تصویر می کشد. روزهایی که هر دو به شدت پیگیر مسائل مدنی، حقوقی 
و اجتماعی هستند و همراه شدنشان با هم این انگیزه را قوی تر می کند. فیلم از نظر 
انتخاب بازیگر و فضاسازی، خوب و شسته رفته از کار درآمده که تریلر این فیلم را با 

نام  Southside with you  می توانید در این لینک ببینید: selfireport.com/news/view/85256  و این 
یکی هم لینک مصاحبه ای است با زوج سابق کاخ سفید درباره روزهای بعد از خروج از مقر ریاست جمهوری  

www.refinery29.com/2017/01/136344 :و برگشتن زندگی شان به رویه قبلی
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این شــماره می شود آخرین شــماره قبل از عید و ما تصمیم گرفتیم این بار چند مهمان داشته باشــیم. در این شماره از میان مصاحبه های  گفت وگو
مختلف افراد مشــهور، از هر نفر یک ســؤال و پاســخ جذاب را برایتان انتخاب کردیم. موضوع صحبت ها هم تنــوع فراوانی دارد؛ از معنا و ترجمه: سحر بختیاری

مفهوم مرگ تا زندگی شخصی افراد.
 

استنلی کوبریک
به لطف جلوه های ویژه، در »اودیســه فضایی« 
زیباترین تصاویر خلق شــده از آسمان و فضا را 
می بینیم. چطــور کارگردانی کــه چنین فیلم 
حیرت انگیزی ساخته است، خودش هنوز از 

پرواز وحشت دارد؟ 
وحشت من از پرواز برمی گردد به وحشتم 
از مرگ. همه انسان ها درون خودشان این 
وحشــت را حس می کنند. بعضی بیشتر 
و بعضی کمتــر. بعضی ســعی می کنند 
فراموش کننــد و به آن فکر نکنند. بعضی 
سعی می کنند به نحوی خودشان و نامشان 
را جاودانــه کننــد. اینجاســت که خیلی 

از شاهکارهای ادبیات، موســیقی و سینما خلق شده 
است. درمورد من، من آن سوی مرگ را نمی بینم و این مرا 
می ترساند. هدف از این زندگی را نمی توانم بفهمم. اینکه 
این همه تالش کنی و بعد بگذاری بروی بی معنی است.
اگر زندگی این قدر بی هدف است، اصاًل ارزش 

زندگی کردن را دارد؟
بله، برای اشــخاصی که به هر نحــوی بتوانند با مرگ و 
فناپذیری کنار بیایند، یا معنایی برای زندگی پیدا کنند. 

اما همین بی معنایی و بدون هدف بودن 
زندگی انسان هاســت که آن هــا را وادار 
به آفریــدن معنــا و مفهوم بــرای زندگی 

شخصی می کند.

محمد علی کلی
آیا محافظ شخصی دارید؟

بگذارید ببینم چندتا هستند؛ یک، دو، سه، چهار... )تا 
9 می شمارد و بعد لبخند می زند(. نه! فقط یک محافظ 
شــخصی دارم. کسی که بدون چشــم می بیند و بدون 
گوش می شنود. همه چیز را به خاطر دارد، بدون داشتن 
مغز یا حافظه. اگر بخواهد کاری را انجام دهد، می گوید 
بشو و می شــود، کن فیکون. بزرگوارتر از آن است که به 
زبان آورده شود یا شنیده شود. آنچه درون دل ها و ذهن ها 
می گذرد می داند، ولی خودش در ذهن ها نمی گنجد. او 
خداست... الله. او محافظ من است و همچنین محافظ 

تو. او از همه بزرگ تر است.

اسکات فیتزجرالد
معمواًل چه برنامه ای برای نوشتن 

دارید؟
)آه بلندی کشید و شانه های پهنش را باال 
انداخت( لعنت به من اگر برنامه ای داشته 

باشــم. تا امروز هیچ وقت برنامه ای نداشته ام. ببینید، 
معتقدم اگر با دانش یا نوشــتن یا هــر چیزی خیلی ور 
بروی، خراب می شود. دانش باید به شکل طبیعی اش 
جلو برود، این جوری جالب تر می شود. وقتی بگذاری 
هرچیزی مســیر طبیعی اش را طی کنــد، ناخودآگاه 
هر آنچه به دســت می آید، مطلوب می شود و به دل هم 

می نشیند. این جوری بهتر است. من اصاًل به این روش 
که شــروع کنی به خواندن و کارکــردن و پژوهش روی 
موضوعی و بعد هم با تمرکز بروی ســراغش، اعتقادی 
ندارم. باید بگذاری هر چیزی خــودش بروز کند. من 
شــیوه دیگری دارم. می گذارم ناخودآگاه از ماجرایی 
اشباع بشــوم و آن قدر غوطه ور باشم و در آن ماجرا شنا 

کنم که دســت آخر چیزی از 
آن دربیاورم و بعد خودبه خود، 
جایی نتیجه اش بزند بیرون. 
آرمان من این است که بتوانم 
به پای نسل خودم برسم. فکر 
می کنــم نویســنده خردمند 
همان کســی اســت که برای 

جوانان نسل خودش می نویسد، جوان های نسلش او 
را می فهمند و البته نویسنده کسی است که همه  آنچه 
از طریق ســبک تقلید می کند، در تجارب خودش که 
از دوروبرش به دست آورده است، تفسیر کند و با نبوغ 

درجه  اولش آن را تجربه کند.

مریل استریپ
مریل اســتریپ در آغــاز راه خــودش را چطور 

می دید؟
مــن فکــر می کــردم بــرای 
ی  د یــا ز  ، ن یگرشــد ز با
زشــت هســتم! آن زمان هــا 
عینکی بــودن، چیــز زیبایی 
نبود. من همیشه در تنهایی 
خودم درحال بازی بودم؛ اما 
فکر می کردم بازیگری کاری بیهوده است.

در خانه آشپزی می کنید؟
بعضی وقت ها بله و بعضی اوقات هم نه. شده که درحال 
درست کردن غذا هســتم و وسطش به خودم می گویم 

این دیگر چه مزخرفی شد و همه اش را می ریزم دور!
تا به حال از این ترســیده اید که از پس نقشــی 

برنیایید؟
اگر بترســی نمی توانی کارت را درســت انجام بدهی. 
موقع مصاحبــه یا جلوی خبرنگارها یــا هر جای دیگر 

ترس اشکال ندارد؛ اما وقتی 
می رسی به جایی که موظفی 
کارت را درست انجام بدهی، 
دیگر مجاز نیســتی بترسی. 
چــون این طــوری فایده ای 

ندارد. به هیچ جا نمی رسی.

کیومرث صابری فومنی )گل آقا(
نام گل آقا را چطوری انتخاب کردید؟ 

مــن در توفیق که می نوشــتم، به امضاهــای مختلف 
می نوشــتم. یکی از امضاهای من میــرزاگل بود. دلم 
می خواست در نوشــته های بعد از انقالب، یکی از آن 
امضاها را زنده کنم. خــب، معروف ترین امضای من، 

گردن شکسته بود که امضای بسیار مزخرفی هم بود! 
االن به همــه همکارانم می گویم کــه در انتخاب امضا 
خیلی دقــت کنید. چون اگــر امضا انتخــاب بکنید، 
دیگر همان است و تمام شد. ضمن اینکه می خواستم 
یکی از همان امضاها را داشــته باشــم، می خواســتم 
یك چیزی باشــد که خیلی ســریع جنبه سمبولیك و 
نمادین پیدا کند، وجود نداشته باشد یا 
کمتر باشــد و یك باری از طنز را خودش 
حامل باشــد. شما حســابش را بکنید، 
مجلــه ای بنام »درنــگ« در این مملکت 
منتشــر شــده که یکی از دوستان ما سه 
شــماره آن را منتشــر کرد و خیلی مجله 
خوبی هم بود؛ ولی خب شــما اصاًل چه 
بار طنزی در اسم درنگ می بینید؟ »توفیق« اصاًل نام 
خانوادگی آن ها )حسن توفیق، حسین توفیق، عباس 
توفیق، محمد توفیق فرزند مرحوم حسین توفیق( بود. 
باباشمل، همان شخصیت داش مشتی عیاری است که 

می توانست حامل طنز باشد. 
من با همه توقعاتی که از یك اسم داشتم، باالخره اسم 
گل آقا را انتخاب کــردم. البته خیلی هــم فکر کردیم، 
مدتی گذشــت تا فکر کردیم. بعدها که می خواســتیم 
مجله را به نام گل آقا منتشر کنیم، خانواده 
من مخالف بودند. به خاطر اینکه گل آقا 
به یــك مرزی از شــهرت رســیده بود که 
نمی دانستیم مجله به آن شهرت خواهد 
رسید یا نه. فکر می کردیم شاید آن شهرت 
خراب شــود؛ ولی به اصطالح فرنگی ها 
گفتیم که حاال دیگر ریسك می کنیم و این 
کار را کردیم که خوشبختانه این مجله گل آقا چیزی از آن 

گل آقا کم نکرد، بلکه چیزی هم به آن افزود.

مریلین مونرو
بازیگری چه سختی هایی دارد؟

کسی درک نمی کند که بازیگر ماشین نیست. اهمیتی 
ندارد چقدر می خواهند بگویند که آدم مهمی هستید. 
خالقیت باید با انسانیت آغاز شــود و زمانی که انسان 
هســتید، احســاس می کنید، رنج می کشــید، بیمار 
هستید، دلواپس هســتید یا هر چیزی. 
فکر می کنــم وقتی مشــهور هســتید، 
هــر نقطه ضعفی بزرگ نمایی می شــود. 
این صنعت مانند مــادری رفتار می کند 
که بچه اش جلوی ماشــین دویــده. اما 
به جای درآغوش گرفتن کودک، شــروع 
به مجازاتــش می کند. مثــاًل اینکه حق 
نداری سرما بخوری. چطور جرئت کردی سرما بخوری! 
منظورم این اســت که مدیران می توانند سرما بخورند 
و تا ابد خانه بمانند و کارشــان را سرســری بگیرند، اما 
بازیگر، ابــدًا. گاهی واقعًا آرزو می کنم مجبور باشــند 
با تب و بیماری، کمــدی بازی کنند تا ببینند چه حس 

بدی دارد!

از هر دری سخنی بیا فالت ببیُنم 
در آستانه سال جدید، گفتیم بد نیست اگر 
ســعیمان را بکنیم و بفهمیم این ســال 96 
قرار است برایمان چه داشته باشد. این شد 
که به یکی از بچه ها گفتیم فالگیری برایمان 

پیدا کند:

از سال جدید بگویید.
چندتــا دزدی و اختــالس رو می شــود. ایران 
تحریم می شود. اصغر فرهادی اسکار می گیرد. 
رنک شــریف پایین می آید.  آن دوستت امسال 

هم فارغ التحصیل نمی شود...
این ها که هر سال تکرار می شود. جدید 
بگوییــد. ما نیمــه گمشــده مان را پیدا 

می کنیم؟
نیمه گمشــده فعاًل موجود نیست. آنی هم که 
می خواســتی بهش پی ام بدهی، نیست. این 
از آن آدم هایی اســت که سین می کند و جواب 

نمی دهد.
خبر خوب هم دارید؟

در تولید علم رتبه مان 10 تا ارتقا پیدا می کند؛ 
ولی همچنان تأثیر خاصی هیچ جا نمی گذارد. 
در زمینه واردات از چین بــه خودکفایی کامل 
می رســیم و قشــنگ همه بازارمان اصل چین 

می شود. ضمنًا تو هم ماشین می خری.
واقعًا؟چی هست؟

پراید مدل 84.
خسته نباشید. چیز داغان تری نبود؟

از بی عرضگــی خودت اســت. با پــول روزنامه 
همین هم جای شکر دارد.

از دانشگاه برایمان بگویید.
غذای ســلف بهتر نمی شــود. دلتان را خوش 

نکنید. 
استادها چطور می شوند؟

 کماکان معتقدند نمره مال دشــمن است، نه 
دانشجو.

ســال جدید کاًل قــرار اســت چطوری 
باشد؟

کم و بیش همین اســت. سال عوض می شود؛ 
ولی آدم ها که عوض نمی شوند. یک عده ازدواج 
می کنند، یــک عده طالق می گیرنــد. آزادراه 
تهران شمال هم تمام نمی شود. من توی ذهنم 
دارم موزه ای را می بینم. فکر کنم قرار است به 
لیست آثار باســتانی کشــور اضافه شود. ولی 
اعضای شــورای شــهر فعال تر می شوند. سال 
دیگر اســم ده دوازده خیابان عوض می شود. 
واقعــًا این حقوقی کــه می گیرند، حاللشــان 

باشد.
حرف آخر؟

می شود 200 هزار تومان.
چه خبر است؟ سر گردنه است؟

یــا رد کن بیاید، یا چندتا پیشــگویی ســنگین 
برایت می روم که تا آخر سال بدوی.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو

استنلی کوبریک

محمد علی کلی

اسکات فیتزجرالد

مریل استریپ

کیومرث صابری فومنی

مریلین مونرو
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

اگــر خیابــان ولی عصر را به ســمت ورودی 
زعفرانیــه بروید، درســت آن طــرف خیابان 
فضایی شــهری اســت کــه در انتهــای این 
فرورفتگــی باغ فردوس قرار دارد. از ســمت 
پــل تجریــش هــم اگر بــه ســمت ولی عصر 
برویــد و پمپ بنزین و ســرای محله فردوس 
را رد کنیــد، فضای شــهری باغ فــردوس را 
می بینیــد. از زمانی که وارد فضای شــهری 
جلــوی مــوزه ســینما یا   همان بــاغ فردوس 
می شــوید، تا رســیدن به ورودی اصلی باید 
کمی پیاده روی کنید. بســیاری از معمار ان 
معتقدند خیلی بهتر از این ها می شود از این 
استفاده  شهری  فضای 
فضایــی  بــه  تــا  کــرد 
مبلمان  بــا  اســتاندارد 
شهری مناســب تبدیل 
فضاهای  همانند  شود. 
شهری در بســیاری از کشورهای دنیا. برای 
بازدید از موزه ســینما باید از نگهبان ورودی 
بلیــت تهیــه کنید. البتــه اگر نیت شــما از 
حضــور در باغ فردوس فقــط بازدید از موزه 
ســینما اســت، حتمًا قبل از مراجعه به باغ، 
از بازبودن موزه مطمئن شــوید. موزه سینما 
ســالن های مختلفی دارد. عمده فضای آن 
به نمایــش تجهیــزات قدیمی فیلم ســازی 
و فیلم بــرداری، جوایــز مختلــف ســینمای 
ایــران، عکس هــا و خاطره هایــی قدیمــی 
قدیمــی  فیلم هــای  از  عروســک هایی  و 
اختصاص دارد. المان هایی دوست داشتنی 
که نسل دهه شصتی ها کلی با آن ها خاطره 

دارند.

موزه سینما و باغ فردوس

»روزی کــه بچه پرنــده ای یــاد می گیرد که 
خــود بایــد به شــکار صدف های دریــا برود 
تا بتواند شــکمش را ســیر کند« ایده ســاده 
انیمیشن piper  است که برنده جایزه اسکار 
بهترین انیمیشــن کوتاه اسکار 2017 شد. 
انیمیشــن piper را به راحتــی می توانیــد در 
ســایت های اشــتراک گذاری ویدئو ببینید. 
شــاهکاری از پیکســار که شــما را 6 دقیقه 
در شــگفتی فرو می برد. پیکســار این بار هم 
به مانند ده ها انیمیشــن کوتاهی که در سال 
تولید می کند، با انیمیشــن بی کالم خود در 
6 دقیقه رشــد انســانی پرنده ای را به خوبی 

  Piper نمایش می دهد. 
روایتگر روند اســتقالل 
و  آبچلیــک  جوجــه 
بــا  رو به روشــدنش 
محیط  نا شــناخته های 

زندگی اســت. این جوجه به مانند بســیاری 
دیگــر از پرنــدگان از مــادرش تقاضای غذا 
می کنــد کــه مــادر از بر آورده کــردن ایــن 
خواســته ســر بــاز زده و او را بــه تأمین غذا 
توسط خودش تشــویق می کند. کنجکاوی 
جوجــه آبچلیــک بــه شکســتش در اولیــن 
تالش برای استقالل منجر می شود و ترسی 
را در وجــود او نهادینــه می کنــد کــه رونــد 
مستقل شــدن را بــا اکــراه و با الجبار از ســر 
می گیرد. درنهایت شــناخت ناشــناخته ها و 
حرکت خالف هم نو عان باعث می شود که او 
چنــان متفاوت عمل کند که نه تنها نیاز های 
 خود را رفــع کند، بلکه به یــاری دیگران نیز 

بشتابد.

piper

وقتی ســینما به ســراغ تئاتــر و نمایش 
می رود، گاه با شکست مواجه می شود و 
گاه سرافراز می شود؛ رخدادی که سینما 
آن را در مواجــه با رمان و زندگی نگاره نیز 
تجربه می کند. فیلم سینمایی »آگوست 

در بخش اوسیچ« به کارگردانی جان ولز، تجربه ای 
نیمه موفق از رویارویی تئاتر با سینماست. این فیلم 
اقتباسی است از نمایشنامه ای با همین عنوان که 
موفق شد در دو رشته بهترین بازیگر نقش مکمل زن 
برای جولیا رابرتز و بهترین بازیگر نقش اول زن برای 
مریل استریپ، نامزد جایزه اسکار شود؛ دو بازیگری 
که به این فیلم روح بخشــیدند. این فیلم تجربه ای 
نمایشی از سینماســت و به طور اعجاب انگیزی در 

جلوی لنــز دوربین همــان راهی را طی 
می کنــد که بازیگــران در صحنه نمایش 
معمواًل با آن مواجه می شــوند. در فیلم، 
به طــور عجیبی همه افراد همیشــه دور 
یکدیگر جمع می شوند و همواره بی آنکه 
دلیل مشــخصی داشــته باشــند، درمورد یکدیگر 
صحبــت می کننــد و بــه زندگی یکدیگــر اهمیت 
می دهند. فیلم داستان خانواده ای را بیان می کند 
کــه به دلیل مرگ پدرشــان پــس از مدتی طوالنی 
دورهم جمع می شوند؛ مرگی که به احتمال بسیار 
خودکشــی بوده اســت. ایــن جمع شــدن دوباره 
موجب رخ دادن ماجراهایی می شــود که ریشــه در 

گذشته افراد دارد.

آگوست در بخش اوسیچ

»وقتی نفس هوا می شود« پرفروش ترین کتاب سال 
نیویورک تایمز در سال 2016 اثر پال کالنثی است. 
کالنثی دانشــجوی کارشناســی زیست شناسی و 
انگلیســی ای اســت که به ادبیات عالقــه فراوانی 
داشــت و به همین دلیل کارشناســی ارشدش را در 
رشــته ادبیات انگلیســی ادامه داد؛ اما بعد فهمید 
که این ادبیات با آنچه او انتظار داشته متفاوت بوده 
است. پس دوباره به پزشکی برگشت؛ ولی در آخرین 

ســال دوره آموزشــی اش بــرای گرفتــن 
تخصــص در مغــز و اعصاب متوجه شــد 
ســرطان پیشــرفته ریه دارد. او از آن پس 
مواجهــه اش با مرگ را به زبــان می آورد. 
ابتــدا خاطراتش را در قالب ســتونی در 

روزنامــه تایمز باعنــوان »چقدر از زمان باقیســت« 
می نویسد که با استقبال فراوانی روبه رو می شود. بعد 
تصمیم می گیرد خاطرات روزانه اش را بنویسد. تغییر 
جایگاهش از پزشک به بیمار، تغییر توانایی هایش، 
تغییر مدل زندگی اش و ارتباط با همسر و فرزندانش 
در کنار ادبیات آهنگین و روانش خواننده را به راحتی 
با خود همراه می کند. اما شاید پررنگ ترین بخش، 
داســتان مبــارزه دو حریــف سرســخت اســت که 
هیچ کدام حاضر نیستند قافیه را ببازند و 
بعد مبارزه آن قدر باشکوه برگزار می شود 
کــه برایت مهم نیســت کدام یــک برنده 
می شــوند. اجازه دهید بیش از این بین 

شما و پال قرار نگیرم.

وقتی نفس هوا می شود

دومین اسکار اصغرفرهادی برای سینمای ایران جدای  از آنکه مانند مدال های ورزشــکاران المپیکی شــور و پیشنهاد
نشــاطی در رگ هایمان جاری کرد و قلبمان تپیدن گرفت و بر طبل شادانه 
کوبیدیم، با برداشــت ها و تعبیرهای سیاســی بســیاری همراه بود. اقدام 
فرهادی در حضورنیافتن برای دریافت جایزه اســکار، در واکنش به فرمان 
مهاجرتی ترامــپ، بازخوردهای مثبــت و منفی فراوانی را بــا خود همراه 
داشت. در اینجا نیز مانند هر رویداد سیاسی دیگری، افراد با گرایش های 
سیاســی مختلف در ایران و خارج از ایران سعی کردند این رخداد را به نفع 

خود تمام کنند. 
فرهادی، اسکار امسال را که بسیار سیاسی بود، سیاسی تر کرد. باید دانست 
مراسم اســکار، جدای از جوایزش، نمایشی مستقل اســت؛ نمایشی که 
یکی از پربیننده ترین مراســم های این چنینی تلقی می شود و مردم جهان 
آن را به شــکل زنده در سراسر دنیا می بینند. برای اجرای این مراسم عالوه 
بر هزینه مالی فراوان، زمان بسیاری صرف می شود تا مراسم و آیتم های آن 
تنظیم شود. درواقع مراسم اسکار به درســتی از قبل کارگردانی می شود و 
تمام عوامل که کارگردانان و بازیگران فیلم های خودشــان هستند، در این 
مراســم تبدیل به بازیگرانی می شــوند که باید در فیلم بزرگی به نام اسکار 
بازی کنند. اما فرهادی در مراســم اســکار 2017 بازیگر این مراسم نشد و 
این مراسم را کارگردانی کرد. انتخاب هوشمندانه  فرهادی در انتخاب انوشه 
انصاری و فیروز نادری برای دریافت جایزه اسکارش و سخنانی که این دو از 
زبان فرهادی یا خودشان به خبرنگاران و شرکت کنندگان در مراسم اسکار 
گفتند، فیلم کوتاهی را به نمایش گذاشــت که به نوعی برنده جایزه اسکار 

صلح و هوشمندی شد.
اما مطلبی که در رخداد کسب جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان برای 
»فروشنده« اصغر فرهادی نادیده گرفته شد، آن است که فیلم »فروشنده« 
پیــش از هر چیز دیگری، فیلمی ســینمایی و اثری هنری اســت؛ پیش از 
آنکــه پیام آور صلح باشــد، پیش از آنکه جواب دندان شــکنی باشــد برای 

فرمان مهاجرتی ترامپ، پیش از آنکه وسیله ای باشد برای سیاست مدارن 
و سیاست زدگانی که قصد داشتند از آن به سود خود استفاده کنند و پیش 
از تمام حواشــی ای که قبل از گرفتن جایزه اســکار و بعــد از آن برایش رخ 
داد. »فروشنده« اثری است که از جان مایه بشریت نشئت گرفته و به خوبی 
ساخته شده است. مطلبی که باید پیش از همه مسائل بدان نگریست، آن 
است که »فروشنده« در ابتدا فیلمی است که توانسته با نگاهی انتقادی به 
جامعه اش بنگرد و پیام هایی را در خود داشته باشد. فرهادی در این فیلم نیز 
مانند دو فیلم دیگرش یعنی »جدایی نادر از سیمین« و »چهارشنبه سوری« 
نگاهی عمیق به ژرفای مشــکالت طبقه متوســط در جامعه داشته است. 

سینمای فرهادی سینمای داستان و فیلم نامه است؛ فیلم نامه هایی به غایت 
اصولی و مستحکم که در پیرنگشان رخنه ای نمی توان یافت. دیدی که باید 
پیش از همه به سینمای فرهادی داشت، دیدی انسانی و هنری است. باید 
هنر فرهادی را برای جامعه و هنر فرهادی خواســت، نه برای استفاده های 
سیاسی. باید ارزش بازی اصولی بازیگران »فروشنده«، از شهاب حسینی تا 
بابک کریمی را دانست. بی شک سینمای فرهادی و دید او به جامعه و زندگی 
فردی ادامه خواهد داشت و فیلم های او تا سالیان سال، این جهان بینی را 
گسترش خواهند داد. »فروشــنده« امروز در قالب لوح فشرده )سی دی( 

در بقالی ها دردسترس است.

نگاهی به هنر فرهادی در کارگردانی اسکار و کارگردانی فیلم

هنربرای هنر
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صفحـــــــه آخـــــــــر

درســت یک هفتــه پــس از اینکه 
کاروبارمان در شــرکت رونق گرفت 
و صدای افتــادن نانمان در روغن، 
گوش همــه  بخیــالن را کــر کرد، 
خانــواده  همســرم مــا و باجناقم 
را برای شــام دعوت کردند. مــن در راه مــدام با خودم 
می گفتــم: »بر طبــل شــادانه بکوب که امشــب وقت 
آن اســت که انتقام همــه  آن ســرکوفت ها را بگیری«. 
چند دقیقه بود نشســته بودیم که مادر همســرم صاف 
رفت ســر اصل مطلب و گفت: »خب آقــای مهندس! 
شنیده ام که کارتان حسابی گرفته اســت«.  من که در 
این لحظه قند توی دلم آب شــده بــود، ظاهری کاماًل 
مســلط به خودم گرفتم، طوری که انــگار این حرف ها 
برای مــن به چــرک کف دســت می ماند و بــا لبخندی 
ملیح گفتــم: »خــب دیگر آدم تــالش کنــد، باالخره 
نتیجه اش را هم می گیرد. ما متأســفانه همیشه عادت 
داریم بیایند همــه چیز را حاضر و آماده کف دســتمان 

بگذارند«. 
تازه روی پلــه  اول منبر بودم که مادرجان وســط حرفم 

پریــد و گفت: »ایــن ممکلت به شــما نخبه هــا خیلی 
نیــاز دارد. این چیزها هــم پاداش ایــن فداکاری های 
شماســت که ماندید برای مملکت خودتان کار کنید«. 
من کــه دیگر ســر از پا نمی شــناختم و ســختم بود آن 
ذوق خرکی درونم را که می خواســت بر پک وپوزم نقش 
ببندد کنترل کنم، این لحظــه را بهترین فرصت یافتم 
برای اینکه عالوه بر موفقیت هــای کاری خصایق پاک 
درونی خــودم را هم به بقیه نشــان بدهــم. پس حالت 
نیمه مخالفــی با ابروهایــی درهم تنیــده  روی صورتم 
ایجاد کــردم و گفتم: »نــه خب مادرجــان این طور هم 
نیســت. نه من این طــور که شــما می گوییــد نخبه ام 
و نــه این طور بــوده که آن هایی کــه نمانده انــد به فکر 
مملکــت خودشــان نباشــند«. البته مــن در طول ده 
سال تحصیل شــرافتمندانه در شــریف هفده بار برای 
تحصیــل در خــارج از کشــور اقدام کــرده بــودم؛ اما 
آدم جایزالخطاســت، علی الخصــوص در جوانــی و 
برای همین خم به ابــرو نیاوردم و ادامــه دادم: »اینجا 
به ما مهندس ها خیلــی ظلم می شــود و ماندن »دل« 
می خواهد. کار هر کسی نیست. شما همین پزشک ها 

را ببین که چطور... «.
وســط خطبه  دوم بودم کــه باجناقم با زنــش و آن بچه  
سرتقشــان وارد شــدند. این از آن بچه هایی بود که اگر 
جایی باهــم تنها می شــدیم، آن قدر برایش داســتان 
ترســناک تعریف می کردم کــه هر روز مالفــه اش روی 
طناب آویزان باشــد. بعد از اینکه بار دیگر شرایط مهیا 
شــد، برای تکمیل عرایضم این طور ادامه دادم: »بله. 
کار باید بــه درد جامعه بخــورد. یک زخمــی را درمان 
کند«. همان بچــه  فوق الذکر وســط پرید و بــا نگاهی 
که سرشــار از فقدان معصومیت کودکانه بود، پرسید: 
»شــما چه کار می کنید عمو حمید؟«. گفتم: »ما یک 
نانوذراتی تولیــد می کنیم که تولید روغــن موتورهای 
صنعتی را دو برابر به صرفه تر می کنــد«. باجناقم که از 
وجناتش معلوم بود امروز باز هم به علت کمبود پرستار 
دو شیفت کار کرده اســت، با نگاهی خیره به نقطه ای 
از دیوار روبه رو، گویی که اصاًل به مــا و بحثمان التفاتی 
نداشته باشــد و برای خودش حرف می زند، با صدایی 
که بــه ده ثانیــه  پایانــی آهنگ ها می مانســت، گفت:  

»آره. روغن موتور مهمه. خیلی مهمه!«

922...0910: آیا توهین بــه رئیس جمهور در روزنامه 
رسمی کار درستی است؟

   چون فکر کردیم مالک حال افراد است 
و ایشان هم حال مساعدی نداشتند، مجبور شدیم. 

392...0919: ســالم، اگــه می تونین یه گــزارش از 
وضعیت بهداشــت در بوفه ها تهیه کنید. بچه ها که به 

فکر سالمت خودشون نیستند!
   بهداشت؟ سالمت؟ از وقتی پردیسیا 

اومدن این سوسول بازیا مد شده ها!
640...0912: ســالم. چــرا سه شــنبه صفحه علمی 

نداشتید؟ جاش بسی خالی بود...
   الکی مثاًل صفحه علمی طرفدار داره!

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه
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در راستای صرفه جویی در 
مصرف آب، این آب سردکن 

طراحی و ساخته شد و به 
بهره برداری رسید.

آدم یاد پروژه هایی می افتد که 
طرح و بودجه شان تصویب 

می شود، ولی در انتظار تأمین 
مالی به این روز افتاده اند.

اسفند کوچیکه 
 دوست داشــتن، چیــزی 
کامــاًل ســلیقه ای و دلــی 
اســت. به زبــان ســاده تر 
بخواهم بگویم، یعنی اینکه 
شما در دوست داشتن الزم 
نیســت فکــت و فیگــور رو کنیــد که مــن این 
را دوســت دارم. صرفــًا همین کــه بــا چیــزی 
اصطالحــًا حال کنید، کافیســت کــه برایتان 
دوست داشتنی باشــد و اگر خیلی سعی کنید 
اســتدالل بــرای دوست داشــتن پیــدا کنید، 
احتمااًل نتیجــه خوبی نخواهد داشــت. برای 
مثــال بعضی ها که مــاه محبوب دارنــد و به آن 
قســم حضرت عبــاس می خورند کــه بهترین 
ماه ســال است و ســنگ مخصوصش را، هم به 
ســینه می زنند و هم به گردن آویزان می کنند، 
برای دوست داشتنششان سعی می کنند کلی 
آســمان ریســمان ببافند؛ مثاًل تویش سحابه 
آسمان را به میزان گلبول های قرمز خون وصل 
می کننــد و نتیجــه می گیرند کــه هیچ چیزی 
 یک »اردیبهشتی چپ دســت« نمی شه یا مثاًل 

»مردادی مغرور«!  
حال که بحث ماه محبوب شد، بگذارید بگویم 
که  بین ماه های سال این اسفند کوچیکه برای 
نویســنده حقیر همــواره حالی دیگر داشــته 
اســت. چرا؟ نــه به دلیــل اینکه صرفــًا متولد 
اسفندم نه، که ما ازون خونواده هاش نیستیم. 
اســفند این طور که نیســت که همه اش حس 
خوب باشد و گل باشد و نایس و بادکنک سفید 
و مثاًل بقیه ماه های ســال ســیاه و کریه. نخیر 
بنده هم همان دیدگاه »همه چیز خاکستری 
اســت« را دارم. مضافًا اینکه »آســمان هرکجا 
همین رنگ اســت« را هم  با گوشــت و پوست 
و اســتخوان قبول دارم. زیبایی اسفند تنها به 
شــنیدن بوی بهار از نیمه های ماهش نیست، 
به نســیم مالیم روزهــای آخرش نیســت. به 
نزدیک شدن به اعتدال بهاری اش هم نیست. 
اسفند حسی متفاوت دارد که در بقیه ماه های 
سال نیســت و آن اینکه با شــروع اسفند همه 
جامعــه یک هدف و یــک آرمان واحــد دارند. 
همه دنبال یــک چیزند: عید!  همه منتظر روز 
تحویل سال هستند. همه دنبال سبزه و سمنو 
و پنج سین دیگر سفره عید زندگی اند. طبیعت 
آدمی این است که وقتی همه یک هدف دارند، 
یکهو همه چیز گل و بلبل می شود. همه به هم 
کمک می کنند. دیگر آدم ها خودشــان دیده 
نمی شــوند و تنها آن هدف دیده می شود. این 
حس زیبای امت واحده طوری است که اسفند 
را از بقیه ماه های شمســی جدا می کند. این 
همه خیریه که اواخر اســفند دست به دســت 
هــم می دهند که شــب عیــد خوبــی را برای 
بقیه رقم بزنند، اگر هدف واحدی نبود شــکل 
نمی گرفت. ولی اسفند درعین حال دلهره ای 
هم در کنار خودش به همراه دارد. دلهره اینکه 
برای دیدن چنین صحنه هایی یک سال دیگر 
باید صبر کنیم  و تا سال بعد خبری از این هدف 

مشترک نیست....

مرتضی محمودی

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به همه بالتکلیف ها. به هوای نیمه دوم اســفند که یک روز سرد است و یک 
روز گرم و نتیجه اش بالتکلیفی پتو و کولر و بخاری اســت. تقدیم می شود به رفقای خوابگاهی که هنوز نمی دانند 
کدام کالسشان هفته آخر اسفند تشکیل می شــود تا برای برگشــت به منزل برنامه ریزی کنند. همچنین تقدیم 
می شــود به اســتادانی که هنوز نمی دانند کدام کالسشان هفته آخر اســفند... . این شــماره تقدیم می شود به 
مادرهای بالتکلیف که هنوز نمی دانند چطور برنامه ریزی کنند که پسر یا دختر شریفی شان را در خانه تکانی عید 
به کار بگیرند. درنهایت تقدیم می شــود به پشــه؛ او که در کشــاکش و بالتکلیفی آب و هوا تردید نکرده و از امشب 

دست به کار می شود.
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