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سرمایه اجتماعی
این روزها به مــدد نزدیکی 
ریاســت  انتخابــات  بــه 
جمهــوری در برنامه هــای 
مناظره های  و  تلویزیونــی 
نامزدها، مفهوم »ســرمایه 
اجتماعی« بر ســر زبان ها افتاده است. اهمیت 
سرمایه اجتماعی برای کشور در بزنگاه هایی مثل 
جنگ تحمیلی مشخص می شود. تجاوز ناگهانی 
و همه جانبه عراق، حداقل در ماه های ابتدایی، با 
آن وضعیت آشفتگی نیروهای سیاسی و نظامی 

کشور، به کمک حضور مردم متوقف شد.
طــی ســال های بعــد از جنــگ، بحث بر ســر 
اولویت های توسعه ای کشور همواره مطرح بوده 
است. دولت سازندگی تأکید بر توسعه اقتصادی 
داشــت و دولت اصالحات تالش برای توســعه 
سیاسی. شاید با روی کارآمدن دولت نهم به وسیله 
شعارها و سیاست های پوپولیســتی، توجه ها به 

ضرورت توسعه فرهنگی هم معطوف شد. 
اما حلقه مفقود و زیربنایی در تمام این ســال ها، 
توسعه اعتماد بین مردم و نظام بوده است. کمتر 
از 30 ســال پس از پایان جنگ، 97درصد مردم 
پیشــنهاد دولتی کــه با رأی حــدود 40درصد 
همان مردم بر سر کار آمده بود، مبنی بر انصراف 
از دریافت یارانه را رد کردنــد. جالب اینکه »نه« 
97درصدی مردم به یکی از غیرکارشناسی ترین 
طرح های پس از انقالب اســت. از ســوی دیگر 
در فضای معموالً بــاز قبل از انتخابات بخشــی 
از شــعارهای میتینگ های سیاســی نشــان از 
اقناع نشــدن بخــش درخورتوجهــی از جامعه 
درمورد حوادث ســال 88 دارد. فــرار مالیاتی، 
عدم شــفافیت در قراردادهای دولتی و تشدید 
گاه و بی گاه فضای امنیتی نشــانه های دیگر این 
بی اعتمادی متقابل و گسترده است. به این موارد 
اضافه کنید فســادهای مقطعی ولی گســترده 
در دولت و نهادهای حکومتی از یک ســو و عدم 
شــفافیت قضایی و امنیتی از ســوی دیگر. در 
چنین وضعی مطرح کردن شــعارهایی از جنس 
طبقه بندی کــردن مــردم نه تنهــا کمکی به 
بهبود این شــکاف ها نمی کند، بلکه شکاف های 
جدیــدی را هم به وجــود می آورد، راه توســعه 
اقتصــادی و سیاســی را ناهموارتــر می کند و 
اهمیت ســالمت عملکرد نهادهــای نظارتی را 

بیشتر نشان می دهد.
با همه این تفاسیر »شریف زیبای من« از جنس 
برنامه هایی اســت کــه می تواند تعلــق خاطر 
دانشجویان به دانشگاه و پیرو آن تقویت سرمایه 
اجتماعی دانشگاه را افزایش دهد. اعتماد متقابل 
دانشجویان و مســئوالن دانشــگاه سرمایه ای 
است که با هیچ چیز دیگر مقایسه شدنی نیست. 
کمک های مادی و معنــوی فارغ التحصیالن در 
بســیاری از دانشــگاه های دنیا از اثرات توجه به 

همین تعلق خاطر و سرمایه اجتماعی است.
گسترش تعلق خاطر افراد هر جامعه به سرنوشت 
آن و اعتماد آن ها به مســئوالن امر از مهم ترین 
مصادیــق باقیات صالحات اســت کــه برکات 
بســیاری، به خصوص در برهه های حساس دارد 

و تضعیف آن از هرطرف پذیرفتنی نیست.
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آموزش دقت کن
روی هم افتــادن امتحانات میان ترم یا نزدیک هم افتــادن آن ها، به خصوص در ترم 
زوج در شریف امری عادی است؛ اما معمواًل درمورد دروس ترم اول و دوم که بیشتر 
درس ها به گونه ای هستند که دانشجویانی از دانشکده های متفاوت این درس ها را 
برمی دارند، سعی می شود که این ناهماهنگی ها به وجود نیاید. با این حال در این 

ترم شــاهد ناهماهنگی هایی در دروس ترم دوم ورودی های 95 بودیم! بعضی از دانشجویان رشته مهندسی 
شــیمی در این هفته 4 امتحان دارند که یکی از آن ها هم ریاضی2 است و درمجموع 13 واحد می شود! این 
بندگان خدا که دیگر از دست رفتند! امید است در ترم های آینده شاهد این ناهماهنگی های آموزشی نباشیم.

پیشواز رمضان با ورزش
مدیریت تربیت بدنی، استادان و کارکنان و دانشجویان شریف را به شرکت در »جشنواره  
ورزشی اســتقبال از ماه رمضان« دعوت می کند! این جشنواره که از 12 اردیبهشت 
با دوی همگانی شروع می شــود و تا 27 همین ماه ادامه خواهد داشت، هفت رشته 
را دربرمی گیرد: دارت، دوی همگانی، شــطرنج آقایان و بانوان )!(، والیبال، شــوت 

 @sharifsports بسکتبال و شنای امدادی. برای ثبت نام در هر رشته می بایست فرم ثبت  نام را که در کانال تلگرام
و همچنین در پایگاه اینترنتی sport.sharif.ir موجود اســت، پر کرده و تا یک روز پیش از جلســه توجیهی آن 

رشته به ایمیلی که در کانال گفته شده است، ارسال کنید. اطالعات کامل تر نیز در همین کانال موجود است.
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اردیبهشــت  پانزدهــم  و  چهاردهــم   
اردوی شــمال، شــهر رامســر، مخصوص 
خوابگاهیان برگزار می شــود؛ درحالی که 
نودوپنجی هــا روز چهاردهم اردیبهشــت 
امتحــان میان تــرم ریاضــی دو دارنــد و 
نمی تواننــد در ایــن اردو شــرکت کننــد. 
عالقه منــدان بــرای ثبت نــام می توانند تا 
پایان امــروز به مســئول شــب خوابگاه ها 

مراجعه کنند.
گروه کوه این بار صعود به قله میشینه مرگ   
را در روزهــای 21 و22 اردیبهشــت بــرای 
پسران تدارک دیده است. جلسه توجیهی 
روز شــنبه 16 ادیبهشــت ســاعت 13 در 
کالس یک ساختمان شهید رضایی برگزار 

می شود.
در روز سه شــنبه اســتادان و دانشجویان و   
کارکنان دانشــگاه می توانند با کد تخفیف 
sharif گروه همپا، ســفرهای درون شهری 

خود را ارزان تر انجام دهند. 
مســابقات بســکتبال بین دانشــکده ای   
دیروز آغاز شــد. پردیــس با تیمی بســیار 
قدرتمند با نتیجه نســبتًا نزدیک 56به48 
کامپیوتر را مغلوب کرد و شــیمی توانســت 
در یک بازی ســطح پایین، ولــی دورهمی 
ســطح باال )!( صنایع را 24بر18 از پیش رو 
بردارد. امروز ســاعت 12 هوافضا در سالن 

جباری به مصاف عمران می رود.
گروه میثاق مســابقه ای تلگرامی را در ماه   
شــعبان راه اندازی کرده اســت که اهدای 
جوایز آن در جشن بزرگ نیمه شعبان انجام 
mis� @می شود. برای اطالعات بیشتر به 

aaqnet در تلگرام مراجعه کنید.
پویش ملی افســردگی از شــنبه گذشته تا   
امروز در دانشگاه، روبه روی سلف، غرفه ای 
برپا کرده است. از دانشجویان و استادان و 
کارکنان برای شــرکت در این پویش دعوت 

می شود.
نمایشــگاه عکس گروه کــوه از دیــروز در   
محوطه بیرونی ســاختمان ابن ســینا برپا 

شد و امروز به کار خود خاتمه می دهد.
با توجه به نزدیک شدن به امتحان میان ترم   
ریاضی دو برای همــه دارندگان این درس، 
آرزوی پیروزی در این نبرد تن به تن و گذر از 

این گذرگه جان فرسا داریم.

اولین گام را محکم برداشتیم
تیم بسکتبال باشگاهی شریف روز یکشنبه در اولین دیدار خود در مسابقات جام برتر 
تهران موفق شد از سد تیم جنگنده سایرس با نتیجه 84بر77 بگذرد. تیم ما از ابتدا با 
سایرس که مدافع عنوان قهرمانی است، سایه به سایه مبارزه کرد تا در کوارتر سوم با 
انسجام بیشتر در فاز دفاعی، توانست تیم برتر زمین شود. حمیدرضا احمدیان ستاره 

مهارنشدنی تیم بود که بالغ بر 30 امتیاز کسب کرد. در کنار او نباید از عملکرد خوب یاور قاسمی 208 سانتی متری 
و بازی امیدبخش نیمکت جوان تیم و تشویق تماشــاچیان شریفی غافل شد. بازی بعد، جمعه برابر تیم پارسه 

ساعت 15:30 خواهد بود. تقابل شریفی ها با تیم مربی سابق دانشگاه، احمد نوروزی، دیدنی خواهد بود.

روزنامه نگار درون مان را زنده کنیم
امروز شکر خدا دانشگاه از نشریات دانشجویی خالی نیست؛ ولی گرایش مخاطب به 
مطالب فضای مجازی و استفاده نشریات از سوژه های بعضًا دست چندم و ضعف در 
ارائه مطلب، اثربخشی آن ها را بر افکار عمومی در مقایسه با چند سال قبل کاهش داده 
است. مطالبه مکرر نمایندگان نشریات دانشگاه، پیگیری روزنامه شریف و حسن نیت 

معاونت فرهنگی دانشگاه باعث شد تا بتوانیم فردا از ساعت 10تا14 طی کارگاه نیم روزه  روزنامه نگاری در خدمت 
ژورنالیستی حرفه ای و از قضا شریفی باشیم: مهندس آرش خوشخو، سردبیر روزنامه هفت صبح و دانش آموخته برق 
شریف. برای شرکت در این برنامه تا آخر ساعت اداری امروز به دفتر روزنامه، جنب ریاست، منفی یک، مراجعه کنید.

روزنامه شریف در دو  هفتــه گذشــته دو گزارش
نظرسنجی درخصوص انتخابات برگزار 
کرد. ایــن نظرســنجی ها در گروه های 
تلگرامــی شــریفی ها و کانــال روزنامه 
شــریف انجام شــد که جامعه آماری آن 
بخشی از شــریفی های فعال در فضای 

تلگرام است. 
نظرســنجی اول با این ســؤال آغاز شد 
که آیا از همیــن االن، دو هفته مانده به 
انتخابــات، گزینه موردنظر خــود را در 
انتخابــات ریاســت جمهوری انتخاب 
کرده اید؟ 69درصد شــریفی ها پاســخ 
مثبــت و 19درصد پاســخ منفی دادند 
و 13درصــد اعــالم کردنــد کــه هنوز 
تصمیمی برای رای دادن ندارند. میزان 
باالی پاســخ مثبت نشــان می دهد که 
این بخــش جامعه آمــاری شــریفی با 
پیش زمینه سیاســی به انتخابات نگاه 
می کننــد و درواقــع نه تنهــا بی اطالع 
از وضعیت سیاســی نیســتند، بلکه در 
تصمیم سیاسی شــان مصمم هستند؛ 
امــا حــدود 30درصد جامعــه آماری یا 

تصمیم به رأی دادن ندارند یا کاندیدای 
مورد نظر را انتخاب نکرده اند. این بخش 
همان درصــدی از جامعه هســتند که 
به عنوان رأی های خاموش یا خاکستری 

شناخته می شوند.
درخصــوص  دوم،  نظرســنجی  در 
میزان و شــدت مشــارکت شــریفی ها 
در فعالیت هــای انتخاباتی پرســیده 
شــد. 39درصد از افراد فقــط تصمیم 
گرفته اند نامزد موردنظرشان را در بین 
اطرافیانشــان تبلیغ کنند، 26درصد 
هیچ گونه فعالیتی در انتخابات ندارند 
و فقــط رأی می دهنــد، 17درصد در 
ستادی فعال نیســتند، ولی حاضرند 
در میــان مــردم تبلیــغ نامــزد مــورد 
نظرشــان را انجام دهنــد، 12درصد 
دادن  رأی  درخصــوص  تصمیمــی 
نگرفته انــد )نزدیــک به نظرســنجی 
اول( و 5درصد نیز در ستادها فعالیت 

خواهند داشت.
از نتایــج نظرســنجی دوم این طــور به 
نظر می آید کــه تقریبًا همــان درصد از 
رأی دهنده هــای خامــوش تصمیمی 

برای تبلیغات در انتخابات ندارند؛ اما از 
حدود 60درصد باقی مانده که تصمیم 
قطعی برای انتخابات گرفته اند، بخش 
عمده تمایل به تبلیغ در میان اطرافیان 
دارند و بخش کمتری تمایل به فعالیت 

ستادی در انتخابات.
درمجموع این طــور به نظر می رســد، 
جامعــه شــریفی رفتــار نخبه گرایی در 
فضای انتخابات دارند و فضای تبلیغات 
انتخاباتــی بیشــتر فضــای گفت وگو با 
دیگران اســت تا فضــای تصمیم گیری 
بــرای انتخاب نامزد مــورد نظر. درواقع 
نقدی که شــاید بــه سیســتم تبلیغات 
انتخاباتی در ایران وارد باشــد، محدود 
و کوتاه بودن زمان انتخابات اســت که 
در این فاصلــه زمانی کم با مناظره های 
محدود کــه آن هم در چنــد دوره اخیر 
اضافه شده است، نمی توان تصمیمی 
منطقی برای انتخــاب نامزد انتخاباتی 
گرفت؛درحالی کــه این طــور بــه نظر 
می رســد که جامعه نخبه گرا، عالقه به 
انتخاب نامزد در طول زمان فعالیت های 

سیاسی دارند.

نکتــه دیگری کــه در این نظرســنجی 
درخورتوجه است، عزم 87درصد افراد 
برای شرکت قطعی در انتخابات است که 
باتوجه به تبلیــغ اهمیت ویژه انتخابات 
توسط مســئوالن و توصیه اکید رهبری 
به شــرکت در انتخابات، شاید انتظار از 
شــریفی ها کمی بیشتر باشد؛ ولی این 
عدد هــم قابل قبــول به نظر می رســد. 
موضوع دیگری که از نظرســنجی دوم 
می توان برداشــت کــرد، عدم فعالیت 
شدید شریفی ها در تبلیغات انتخاباتی 
است و شــاید بتوان این برداشت را کرد 
که یا سرشــان خیلی بــرای این کار درد 
نمی کند یا توانایی انجــام این کار را در 

خود نمی بینند.
به هر حال ما هر هفته با دو نظرســنجی 
انتخاباتی با همین رویکرد رفتارشناسی 
ســراغ شــریفی ها در فضــای مجازی 
خواهیم رفــت. قطعًا تعداد بیشــتر آرا 
می توانــد نتایج قابل اتکاتــری را درپی 
داشــته باشــد و هنوز خیلی زود اســت 
که بخواهیم تحلیلــی جامع درباره این 

موضوع داشته باشیم.

تحلیلی بر نظرسنجی انتخاباتی روزنامه

خودم می دانم به چه کسی رأی دهم

در چه سطحی، در فعالیت های مربوط به انتخابات شرکت می کنید؟ آیا از همین االن )چند هفته مانده تا انتخابات( گزینه 
مورد نظر خود را در انتخابات مشخص کرده اید؟
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از داژبال تا هفت سنگ
سومین جشــنواره  خوابگاهی و دومین جشــنواره  بازی های بومی و محلی از 12 
اردیبهشــت آغاز می شود. این جشنواره شــامل برنامه های متنوعی مثل سینما و 
اردوی شمال می شــود و در بخش بازی های بومی و محلی هم رشته های متنوعی 
دیده می شود؛ ازجمله طناب کشی، هفت سنگ، داژبال )همان وسطی خودمان!(. 

در مسابقات داژبال و هفت سنگ هر تیم مجاز است یک دانشجوی شریفی غیرخوابگاهی داشته باشد؛ ولی 
در دیگر رشته ها دانشجویان غیرخوابگاهی مجاز نیستند ثبت نام کنند! ثبت نام این مسابقات از 9اردیبهشت 

آغاز شده. اطالعات بیشتر و همچنین قوانین بازی ها در کانال dormfestival@ موجود است. 

 در جست وجوی مهندسی زیر زمین
سلسله جلسات حلقه های راه مهندسی از ابتدای سال تحصیلی و به ََََََََََََصورت برنامه های 
مختلف دانشگاهی و دانشکده ای برگزار می شوند. در پوستر بیشتر این برنامه ها لوگوی 
هیچ گروهی نخورده اســت؛ اما در بعضی پوسترها لوگوی بسیج وجود دارد. فارغ از 
این موضوع، بسیاری از برنامه های این سلسله جلسات برنامه های مفیدی هستند؛ 

مثل برنامه ای که قرار است آخر این هفته یعنی 14 اردیبهشت برگزار شود؛ جلسه  دوم حلقه های راه مهندسی 
دانشکده  عمران که بازدید از خطوط درحال ساخت متروی تهران و ویژه  ورودی های 93 و 94 کارشناسی است. 

جهت ثبت نام، نام و شماره دانشجویی خود را به yahyarafati.sut@gmail.com ارسال کنید.

شماره 716  سه شنبه 12 اردیبهشت 96بــــــــخشخـــــــبری

  وقتی نمی دانیم 
کجایمان درد می کند 

مرتضی یاری جمهوری چه می خواهند؟ 

هم زمانی روز کارگر امسال و فضای انتخاباتی باید 
خواســته ها و مطالبات کارگری را در رقابت های 
انتخاباتی پررنگ می کرد. اینکه این اتفاق افتاده 
است یا نه، سؤالی است که پاسخ به آن کمی دقت 
می طلبــد. در نگاه اول دغدغه هــای اقتصادی 
کاندیداها، فعاالن سیاسی و مردم نشان از توجه 
به مشــکالت کارگرها هم دارد؛ اما این مطالبات 
کارگری نیســت. مطالبات کارگری رسیدگی به 
قوانیــن کار، تنظیــم روابــط کارگــر و کارفرما، 
تشــکل های کارگری، حداقل دستمزد و خیلی 
چیزهای دیگر اســت. مطالبات کلی اقتصادی 
مثل وضع معیشــت شــاید مطالبه کارگرها هم 

باشد؛ اما مطالبه کارگری نیست. 
مطالبات اقتصادی و سیاسی جامعه رأی دهندگان 
ایرانــی از همیــن کلیــت و شــفاف نبودن رنج 
می برد. عباراتی مانند رسیدگی به مردم، به فکر 
مردم بودن، خوب شــدن وضع اقتصادی و... در 
زمان انتخابــات از مصاحبه های یخ تلویزیونی با 
مردم تا صحبت های کاندیداها را پر کرده است. 
انگار همه ما خواســته هایی نامشــخص داریم و 
شــعارهایی نامشــخص تر به ما عرضه می شود. 
نداشــتن برنامه عملیاتی کاندیداهــا و اکتفا به 
بایدبایدگفتن ها روی دیگر سکه نداشتن مطالبات 

مشخص مردمی است. 
نگاهی گذرا به اظهــارات کاندیداهای انتخابات 
امسال نشان می دهد به جز یک دو عدد و رقم در 
موضوع یارانه ها که شــاید در قالب برنامه کاری 
بگنجند، وعده های دیگر مانند همین مطالبات 
مردمی اســت که در بخش های مختلف خبری 
می شــنویم. بگذریــم که متأســفانه همین یک 
برنامه مشــخص هم به افزایش عــدد و رقم یارانه 
نقدی پرداخته و باز هم چشم کارگر بینوا را به پول 
تو جیبی دولتی دوخته اســت. تا کارگر بار دیگر 
فراموش کند که وظیفه دولت تنظیم روابط کار، 
تعیین تکلیــف قراردادهای فصلی، حل معضل 
قراردادهای ســفیدامضا و هزار درد دیگر جامعه 
کارگری است. شــکل نگرفتن نهادهای مدنی و 
پذیرفته نشدن آن ها میان هم مردم و هم مسئوالن، 
باعــث کلی مانــدن همــه مطالبات سیاســی و 
اقتصادی شــده اســت؛ چراکه جزئی شــدن، 
برنامه مندشدن، عمومی شدن و پیگیری مستمر 
خواسته های مردمی کار همین نهادهای مدنی 

است که در نبودشان روی زمین مانده است.
شــاید یک دلیل این کلی گویی ها این اســت که 
نمی دانیم چه می خواهیم. فقط برایمان روشن 
و قطعی شده اســت که وضع موجود مطلوبمان 
نیســت. پــس می خواهیم طور دیگری باشــد. 
سقف فلک بشکافد و طرح نویی دیده مان را روشن 
کند. اینکه طرح جدید چیســت، چندان به آن 
فکر نکرده ایم یا به کلی حوصله فکرکردن به آن را 
نداریم. تا وقتی ندانیم چه می خواهیم و جزئیاتش 
را مشخص نکنیم، پاسخ و وعده ای که می شنویم 
همین حرف های کلی است که امروز می شنویم. 

مجموعه فروشگاه های غذایی؛ نامی که از سال 93 در دانشگاه به گوش می رسد، اما نشانی از آن نیست. حاال بعد از چند سال این طرح درحال اجرایی شدن  است و اداره امور تغذیه دانشگاه مســئولیت اجرای آن را برعهده دارد. برای روشن شدن بیشتر موضوع سراغ سید شهاب حسینی رئیس اداره امور گفت وگو
تغذیه دانشگاه رفته ایم تا از چندوچون این پروژه مطلع شویم.

اســم  »مجموعــه فروشــگاه های غذایــی« 
پرطمطراقی است. مفهومش چیست؟

مجموعــه فروشــگاه های غذایی عبارت اســت از یک 
مجموعه رستورانی مدرن و به روز که تنوع غذایی باالیی 
داشته باشد و بتواند همه ذائقه ها و سلیقه های غذایی 
را با ســرعت ســرویس دهی باال و در یک فضای رقابتی 
داخلی پوشش دهد. در اینجا فروشندگان محصوالت 
غذایی اعم از محصوالت ســنتی، فست فود، رژیمی، 
آمــاده و بســته بندی و کافی شــاپ و... در یک فضای 
به هم پیوسته ارائه خواهند کرد و در یک فضای مشترک 

محصوالت غذایی صرف خواهد شد.
تحلیل شما از وضعیت موجود چگونه بوده که 

به چنین طرحی رسیدید؟
آنچه که در بوفه ها ارائه می شود، یک چیز مدرنی نیست. 
این مدرن بودن در الیه های مختلف است؛ مثاًل می تواند 
در الیه آماده سازی و طبخ باشد، می تواند در الیه نحوه 
ارائه سرویس باشد. این ها در حال حاضر وجود ندارد. 
موضوع مدیریت یکپارچه هم از حلقه های مفقود فعلی 
است. حاال ما با درنظرگرفتن این ضعف ها می خواهیم 
سیســتمی را ایجاد کنیــم که نتیجــه اش بهبود وضع 

موجود است.
بــا توجه بــه وضعیت مالــی دانشــگاه، چنین 
پتانسیلی برای هزینه کردن در این حوزه وجود 

دارد؟ اصاًل چقدر اولویت دارد؟
 BOT )Build Operation جنس قــرارداد بــه شــکل
Transfer( اســت. یعنی مناقصه یا مزایده نداریم. یک 
فراخوان ســرمایه گذاری اســت که فرد مطابق طرح و 
نقشه ای که به تأیید دانشگاه می رسد، می آید، می سازد، 
تجهیز می کند، برای یک مدت مشــخص بهره برداری 

می کند و بعد هم به دانشگاه انتقال می دهد.
جزئیات این سرمایه گذاری قطعی شده است؟
در آخریــن قدم برای عقد قرارداد با دانشــگاه اســت. 
ســرمایه گذار به مدت 5 ســال از مجموعه بهره برداری 

می کند و بعد در اختیار دانشگاه قرار می دهد.
نقشه ها چطور؟

فضای این مجموعه، در محل همین فضای سوله های 
فعلی است. ولی یک نیم طبقه ای برایش ایجاد می شود، 
هم در بخش خواهــران و هم در بخش برادران هر کدام 
یک نیم طبقه اضافه می شــود. یک بخش VIP دارد که 
مثاًل برای جلســات و مواردی از این دســت پیش بینی 
شده است که همه گروه ها و دانشکده ها و... می توانند 
استفاده کنند. یک بخش ویژه خواهران و یک بخش ویژه 
برادران هست، یک بخش ویژه غذاهای سنتی داریم، 
یک بخش فست فود گرم و یک بخش فست فود سرد را 

داریم و یک بخش هم کافی شاپ را داریم.
سرمایه گذار دقیقًا می خواهد چه کار کند؟

در 4 بخش شــروع می کنــد به ســرمایه گذاری کردن. 
یک ســری فعالیت های عمرانــی و تأسیســاتی انجام 
می دهد. ازجمله کارهای تأسیســاتی شامل سیستم 
آب و فاضالب، تهویه، سیســتم توزیع برق و روشــنایی 
اســتاندارد، کاشــی و ســرامیک آشــپزخانه و خــود 

سالن ها، تعمیر ســقف، سیستم اطفای حریق و ایجاد 
یک آسانســور از همان جا به طبقه ســوم یا همان مرکز 
خدمات رفاهی می شــود. بخش دوم که ســرمایه گذار 
می بایســت انجام دهــد، فعالیت های دکوراســیون و 
مبلمان است. بخش سوم فعالیت هایی که می بایستی 
انجام بدهد، تأمین تجهیزات و لــوازم پخت  و فراوری و 
بسته بندی و نگهداری مواد غذایی است. یک بخشی 
هم که موضوعات غیره در آن قرار می گیرد. مثاًل شامل 
نحوه ارائه سرویس، مثاًل دلیوری هایی که می تواند در 
بخش های مختلف دانشگاه ایجاد کند، به خوابگاه ها 
ایجاد کنــد و مثــاًل بیاید اپ ســرویس را ایجــاد کند و 
موضوعاتی از این دســت می شــود. بخش چهارم هم 

هزینه های سرمایه گذاری را شامل می شود. 
زمان بندی پروژه چگونه است؟

به امید خــدا عملیات عمرانــی از ابتدای مــاه مبارک 
رمضان انجام می شود و در مهرماه 96 آماده بهره برداری 

می شود.
تکلیــف ایــن واحدهایی کــه اکنون در ســوله 

مستقرند چه می شود؟ 
این ها به طبقه سوم ساختمان تغذیه منتقل می شوند و 
در کنار هم و با یک سری تغییرات، مرکز خدمات رفاهی 

دانشگاه را تشکیل می دهند.
درمورد بحث کیفیت، به هرحال اگر قرار باشد 
کیفیت باال بــرود، قیمت ها هــم باالتر می رود 
و شــاید همه دانشــجوها نتوانند از این امکان 

استفاده کنند.
مثالی برای شما بزنم. سلف آزاد اساتیدمان بهترین مواد 
را دارد استفاده می کند؛ ولی قیمت تمام شده آن خیلی 
از بیرون کمتر است. در این پروژه محصوالت غذایی با 
ارائه آنالیز و پس از تأیید دانشگاه قیمت گذاری و عرضه 
می شــود. بعد درمجموع ما تنــوع و دامنه محصوالت 
داریم و بحث رقابــت پیش می آید و ایــن رقابت به نفع 

مشتری است. 

آغاز ساخت مجموعه فروشگاه های غذایی شریف در خرداد ماه

دلساز

حرف زیادی



 4

دوربین هــای ســریع بــا توانایــی  علمی
تصویربرداری صدهــزار تصویر در نعمت اهلل فرهادی

ثانیه را فراموش کنید. گروهی از محققان دانشگاه لوند 
در ســوئد موفق شــدند دوربینی بســازند بــا توانایی 
تصویربــرداری معادل ٥ تریلیون فریــم در ثانیه که هر 

فریم معادل است با زمان ٢ تریلیونم ثانیه.
این دوربین فوق سریع قادر به ثبت تندترین و کوتاه ترین 
واکنش هــای شــیمیایی و بیولوژیکــی و فرایندهــای 

فیزیکی است که تابه حال قابل مشاهده نبوده است.
محققان برای به تصویر کشــیدن این فناوری، باریکه 
نوری را روی برگه کاغذی تاباندند و از آن تصویربرداری 
کردند. گذر باریکه از ضخامت کاغذ یك پیکووثانیه زمان 
می برد که این دوربین موفق شد یك تریلیون فریم از این 

رخداد ضبط کند.
دوربین های سریع نسل قبل، با تصویربرداری پی در پی 
از هــر رخداد و نمایــش زنجیره وار آن هــا، فیلم ضبط 
می کردند؛ اما در تکنولوژی جدید دوربین با استفاده 
از الگوریتمی هوشــمندانه بــا گرفتن چندین عکس و 
جای دادن آن در یك تصویر به صورت کدگذاری شــده 

و درنهایت مرتب کردن آن ها، فیلم برداری می کند.
در ایــن روش بــرای تصویربــرداری از رخــداد، برای 
مثال واکنشــی شــیمیایی، ســیگنال های لیزر را که 
هر کــدام به صورت مشــخص کدگذاری شــده اند، به 
هدف می تابانند. هدف، ســیگنال های تابانده شــده 
را بازتاب می کند و این ســیگنال های بازگشــتی باهم 
آمیخته شده و تصویر را می سازند. درنهایت این تصاویر 
به صورت جداگانه رمزگشایی می شوند و با قرارگرفتن 

پشت سر هم فیلم را ایجاد می کنند.
این فیلم ها را دانشمندانی که قصد واکاوی پدیده های 

فوق ســریع را در طبیعــت دارند، اســتفاده می کنند. 
بســیاری از این پدیده ها در زمانی در مرتبه پیکوثانیه 
و فمتوثانیــه رخ می دهنــد. توجــه کنیــد کــه تعداد 
فمتوثانیه های موجود در هر ثانیه بسیار بیشتر از تعداد 

ثانیه های موجود در عمر انسان است.
به گفتــه الیــاس کریستنســون، از پژوهشــگران این 
فناوری، همه پدیده ها و اتفاقات را نمی توان با این روش 
ضبط کرد، بلکه این دوربین ها مخصوص تصویربرداری 
از تعــداد کمــی از پدیده های فوق ســریع در طبیعت 
هستند؛ مانند انفجار، تابش پالسما، احتراق آشفته، 
پاسخ های مغزی در حیوانات و واکنش های شیمیایی.
کریستنســون هم چنین می افزاید: »ما درحال حاضر 
فقط در این آزمایش ها قادر به استفاده از این تکنولوژی 
هســتیم؛ اما در آینده ای نه چندان دور این دوربین را 

می توان در صنعت و سایر جاها استفاده کرد.
ایــن فناوری عالوه بر اینکه رکورد جدیدی در ســرعت 
تصویربرداری محســوب می شــود، به ایــن جهت که 
دانشــمندان را در مســیر شــناخت زوایای تاریکی از 
طبیعت و مشــاهده تغییرات بســیار ســریع رهنمون 

ساخته است، موفقیتی بزرگ نیز به حساب می آید.
امــروزه تنهــا راه مشــاهده هــر واکنش شــیمیایی، 
سریع گرفتن تعداد فراوانی عکس از آن و سپس تالش 
برای مرتب کردن عکس ها برحسب زمان است. مشکل 
این روش این اســت که با احتمال زیاد نتیجه آزمایش 

درصورت تکرار یکسان نخواهد بود.
الیاس کریستنسون و اندرس اهن روی احتراق تحقیق 
می کنند. احتــراق یکی از شــاخه های پیچیده و مهم 
مکانیك اســت. هــدف از این تحقیق بهبــود عملکرد 
موتورهای احتراقی، کاهش مصرف سوخت و طراحی 

نسل جدید موتورهای احتراقی است. در این تحقیق، 
احتــراق توســط تعــداد مولکول های هوا و ســوخت 
ورودی طی پروســه ای فوق ســریع کنترل می شود که 
با اســتفاده از تکنولوژی جدید می توان از این پروسه 

تصویربرداری کرد.
 بسیاری از شاخه های علمی دیگر هست که با استفاده 
از این فناوری قابل واکاوی و بهبود عملکرد است. تخلیه 
الکتریکی پالسما و نیمه عمر حالت های کوانتومی در 
محیط احتراق و در بافت های زیستی از واکنش هایی 
هستند که با استفاده از دوربین فوق سریع قابل بررسی 

بیشتر و استفاده بهینه در فناوری اند.
دانشمندان این فناوری را »الگوریتم شناخت فرکانس_
فریم جهت نمایــش چندگانه« نام گــذاری کرده اند. 
دوربین های معمولــی فلش دار از نــور معمولی برای 
تصویربرداری اســتفاده می کنند؛ اما در نســل جدید 
از سیگنال های نوری کدگذاری شــده و کلیدی برای 
رمزگشــایی آن اســتفاده می کنند. هر بار که سیگنال 
نوری بــه هدف تابانده شــود، برای مثال به واکنشــی 
شیمیایی در محیط احتراق، هدف، سیگنالی تصویری 
با کدی مشخص و یکسان را بازمی تاباند. نور بازتابیده 
تمام کد ها را در خود دارد و این کدها تشکیل سیگنالی 
تصویری را می دهند که به صورت عکس تصویربرداری 
می شــود و این عکس که مجموعه ای از کدهاست، با 
استفاده از کلید رمزگشایی  می شود و زنجیره عکس و 

درنهایت فیلم را تشکیل می دهد. 
شــرکتی آلمانی ســاخت نمونــه اولیه ایــن دوربین را 
به عهــده گرفته اســت. این بــدان معناســت که این 
تکنولوژی تا دو سال آینده به دست محققان بیشتری 

در دنیا می رسد.

ساخت دوربین های فوق سریع

گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد
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ماشین زمان مدل شد 
 UBC پس از تالش های بسیار، یکی از محققان
به مدلی ریاضی برای ماشین زمان دست یافت.

بن تیپــت )Ben Tippett( مــدرس ریاضیات و 
فیزیک در دانشگاه British Columbia  اخیرًا 
مطلبی دربــاره امکان پذیربودن ســفر در زمان 
منتشر کرده اســت. تیپت که  حوزه تخصصش 
نظریه نســبیت عام اینشــتین اســت، فرمولی 
ســاخته اســت که چگونگی ســفر در زمــان را 

توصیف می کند.
تیپت می گوید: »مردم به ســفر در زمان به مثابه 
چیزی تخیلی می نگرند و ما مایل هســتیم فکر 
کنیم که این موضوع به واقع ناممکن است؛ زیرا 
درحقیقت در زمان سفر نمی کنیم. اما به صورت 

ریاضی این امر ممکن است«. 
او می گوید از زمانی که اچ جی ولز کتاب ماشین 
زمان را در 1885 منتشر کرد، مردم درباره سفر 
در زمان کنجکاو بودند و دانشــمندان در تالش 
بودند که این مسئله را حل یا رد کنند. در 1915 
آلبــرت اینشــتین نظریه نســبیت عــام خود را 
معرفی کرد که بیان می کرد میدان های گرانشی 
به واســطه اعوجــاج تاروپود فضا و زمــان ایجاد 
می شوند. تیپت می گوید تقسیم فضا به سه بعد، 
به همراه زمان به عنوان بعدی مجزا، نادرســت 
اســت. باید هر چهار بعد باهم به تصور درآیند؛ 
به طوری که جهــات مختلف به مثابه پیوســتار 
فضا_زمان بــا یکدیگر مرتبط باشــند. تیپت با 
استفاده از نظریه اینشتین می گوید که انحنای 
فضا_زمان مســئول مدارهای خمیده سیارات 
اســت. در فضا_زمان تخــت )یا بــدون انحنا( 
ســیاره ها و ســتاره ها در خط مســتقیم حرکت 
می کنند. در مجاورت ستاره ای پرجرم هندسه  
فضا_زمان دارای انحنا می شــود و مســیر های 
مستقیم سیاره ها این انحنا را دنبال می کنند و 

به دور ستاره خم می شوند.
او می گویــد: »جهــت زمــان هــم در صفحــه 
فضا_زمان دارای انحنا است. شواهدی وجود 
دارند که نشــان می دهند هرچه به ســیاه چاله 
نزدیک تر شــویم، زمان کند تــر می گذرد. مدل 
من برای ماشــین زمــان از فضا _زمان خمیده 
استفاده می کند تا زمان را برای مسافران زمان 
به شــکل دایره خم کند. دایره مــا را در زمان به 

عقب می برد«.
هرچند توصیف این نوع سفر در زمان با معادالت 
ریاضی ممکن اســت، تیپت شک دارد که هرگز 
ماشینی ساخته شود که این ایده را عملی کند.

تیپت می گوید: »هرچند که این ایده به صورت 
ریاضی ممکن اســت، هنوز به صــورت عملی 
ساخت ماشــین فضا_زمان ممکن نیست؛ زیرا 
به مــاده ای نیازمندیــم )آن را مــاده نامتعارف 
می نامیــم( کــه فضا_زمــان را بــه ایــن روش 
ناممکن خم کند، اما این گونه مواد هنوز کشف 

نشده اند«.
 IOPscience Journal پژوهش تیپت اخیرًا در
Classical and Quantum Gravity  منتشــر 

شده است.

تحرکاتی که به کمک خفاش می آید
خفاش هــا قادرند با اســتفاده از امواج فراصوتی در تاریکــی مطلق حرکت کنند و 
موجوداتی به کوچکی پشــه را به دقت تشخیص داده و شــکارش کنند. این کار از 
طریق ارســال تماس های موجی، برخورد آن موج به اجسام و بازگشت آن به گوش 
خفاش انجام می شود. محققان با اســتفاده از شبیه سازی های مختلف مجازی، 

تعداد جهت هایی را که بدون حرکت و تغییر شکل بینی و گوش قابل تشخیص است، با تعداد جهت هایی که 
با کمک حرکت آن ها قابل تشخیص است، مقایســه کرده اند. آن ها به این نتیجه رسیده اند که با تغییر شکل 

بینی و گوش 100تا1000 برابر جهت تفکیک پذیر قابل تشخیص هستند. 

 مشاهده یک سوپرنووا
منجمان دانشــگاه استکهلم ســوئد برای نخســتین بار موفق شــدند تصاویری از 
سوپرنووای نوع Ia را آشکارسازی کنند که به صورت گرانشی خمیده است. سوپرنووای 
نوع Ia در کیهان شناســی به عنوان شــمع اســتاندارد برای تعیین فواصل کیهانی 
شناخته می شود. منجمان شواهدی از انفجار ستاره ای که به این کالس سوپرنووا 

متعلق است، دریافت کرده اند. نور این ستاره به علت وجود کهکشان های فراوان در مسیر رسیدن به زمین دچار 
خمیدگی می شود و درنتیجه تصویر ستاره به صورت بزرگ نمایی شده و چندبرابر به ما می رسد. این مشاهدات 
جدید، داده های مناسبی برای پیش بینی و اندازه گیری مقدار ماده تاریک موجود در عالم به دست داده است.

علمــــــــــــــــــــــــــی از کوارک تا کیهان
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تشویق مقاالت استخراجی از پایان نامه ها
دانشــگاه خواجه نصیر: معاون آموزشــی دانشــگاه گفت: »با هــدف باالبردن 
فعالیت های پژوهشــی دانشــجویان، از دانشــجویانی که موفق به چاپ مقاله در 
نشریات معتبر شوند، مطابق آیین نامه تصویب شده در هیئت رئیسه دانشگاه تقدیر 
به عمل می آید. مبلغ تشویقی در سال 96 از 2میلیون ریال تا 16میلیون ریال معین 

شده است که باتوجه به کیفیت مجله و ضریب تأثیر متغیر خواهد بود و ارزش گذاری مقاالت توسط اساتید همان 
دانشکده مشخص خواهد شد«. وی همچنین اضافه کرد: »دانشجویان کارشناسی ارشد به ازای هر مقاله و 

دانشجویان دکتری به ازای مقاالت افزون بر 2 مقاله تکلیفی مورد تشویق قرار خواهند گرفت«.

عرضه محصوالت پارک علم و فناوری دانشگاه
دانشگاه سمنان: سه  شرکت فناور مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان در پنجمین 
نمایشــگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ســاخت ایران، محصوالت خود را عرضه 
کردند. محصوالتی نظیر سیستم آموزشی آزمایشگاه انرژی خورشیدی، شبیه ساز 
و مجموعه آموزشی رله و حفاظت، سیســتم تمرکز خورشیدی و سیستم متصل به 

شبکه انرژی خورشیدی با قابلیت ردیابی خورشید، از محصوالت ارائه شده در این نمایشگاه بود. یکی دیگر 
از شرکت ها انواع نانوپودرها، نانو سیاالت، دســتگاه هموژنایزر التراسونیک، ژنراتور 2000وات فرکانس باال 

و دستگاه چندسیکلی اندازه گیری انتقال حرارت جابه جایی نانوسیاالت را در این نمایشگاه عرضه کرد. 

کالیفرنیا، برکلی: جولیا سزینای،  کمی آن سوتر
دانشجوی ارشد دانشــگاه یوسی مترجم: حسین رجبی

برکلی، هم زمان در گروه انرژی و منابع و نیز دانشــکده 
سیاســت عمومی تحصیل می کند. مدل کار سزینای 
پروژه ای اســت؛ بدین معنی که بــه گروه های پروژه ای 
ملحق شــده و پــس از اتمــام کاری، به پــروژه ای دیگر 
می پیوندد. بدین ترتیب نمی توان گفت سزینای امنیت 
شغلی دارد؛ چراکه هربار باید به دنبال سرمایه گذار برای 
پروژه هایش باشد: »من تا حدی توانسته ام از عهده اش 
بربیایم؛ اما این کار همیشه راحت نبوده. هیچ اطمینانی 
برای ادامه کار وجود ندارد که عماًل این کار را پراسترس 
می کند«. سرمایه گذاری روی چنین پروژه هایی نه تنها 
هزینه پژوهش را می پردازد، بلکه بخشــی از هزینه های 
تحصیلی و زندگی دانشجو را نیز پوشش می دهد. بدین 
جهت است که ترک تحصیل برای دانشجوی ارشد خوب، 

به دلیل مسائل مالی صرف، به ندرت رخ می دهد.
امــا اعالم بودجــه جدید ازجانــب ترامپ، بســیاری از 
پژوهشــگران در برکلی را از آینده این سرمایه گذاری ها 
نگران کرده اســت. تاکنون بودجه های دولتی نیمی از 
4/4میلیارد دالر هزینه پژوهشی برکلی را تأمین می کرد. 
برنامه جدیــد ترامپ باعــث کاهش بودجه بخشــی از 
بزرگ ترین تأمین کنندگان مالی دانشگاه می شود؛ مانند 
وزارت بهداشت و خدمات انسانی، ناسا و وزارت انرژی. 
فقط بودجه وزارت دفاع افزایش پیدا می کند که سهمی 

9درصدی در بودجه های پژوهشی دانشگاه داشت.
بسیاری از استادان دانشــگاه معتقدند کاهش بودجه 
باعث صدمه دیدن پژوهش های فعلی و آینده می شــود 
و نیــز به معنــی موقعیت هــای پژوهشــی کمتــر برای 

فارغ التحصیالن خواهد بود.
رئیس دانشــکده سیاســت عمومی با اشــاره به اینکه 
سرمایه گذاری پژوهشی بخش جدایی ناپذیر آینده علمی 
و اقتصادی کالیفرنیا است، می گوید: »ما در کالیفرنیا و 
دیگر نقاط دنیا دانشگاه هایی داریم که نیازمند افرادی 

برای تدریس هســتند و دانشــجویان فارغ التحصیلی 
که استادان آینده می شوند. ســرمایه گذاری روی این 
دانشــجویان _ هم هزینه تحصیل و هم هزینه پژوهش 
آن ها _ فواید بلندمدت دارد و کار علمی آن ها به نوآوری 
در سطح جهان منجر می شود. کاهش بودجه نیز به معنی 
ورود کمتــر دانشــجویان بین المللی به آمریکا اســت و 
افراد کمتری نیز اینجا خواهند ماند«. طی ســی سال 
گذشــته بودجه آموزش عمومی در آمریکا کاهش یافته 
که موقعیت راهبری فعلی دانشگاه در آموزش عالی را به 
مخاطره انداخته است. نتیجه این سیاست ها این بوده 
که تعداد متقاضیان تحصیل در آمریکا طی سال 2016�
2017 برای اولین بار طی یک دهه گذشته کاهش یافت.
کاهش بودجه همچنین پیشــرفت اقتصاد کشــور را با 
کندی مواجه می کند. تحلیل یکی از مؤسسات مشاوره 
اقتصادی در سال 2014 نشــان داد که از میان 3744 
مؤسس کســب وکارهایی که در یوسی برکلی شناسایی 

شدند، تقریبًا 70درصد آن ها دانشجویان فارغ التحصیل 
بودنــد. این گــزارش می افزایــد همه مؤسســان مورد 
مطالعه، 317میلیارد دالر درآمد ساالنه به دست آورده اند 
و بــرای بیش از 540هــزار نفــر در زمینه های مختلف، 
از تولید تا خدمــات حقوقی، ایجاد اشــتغال کرده اند. 
معاون پژوهشــی دانشــگاه در این رابطه معتقد است: 
»ســرمایه گذاری پایدار دولتی در حوزه هــای علوم در 
دانشگاه ها و آزمایشــگاه های ملی بارها ثابت کرده که 
مطمئن ترین راه برای ایجاد مشــاغل جدید، صنایع نو 
و محرک رشــد اقتصادی است که همه آمریکاییان از آن 
منتفع می شوند. ایجاد اختالل در روند کاری مؤسسات 
علمی ما به گونه ای که در پیشنهاد بودجه آمده، راهبردی 
شکســت خورده برای آینده کشــور ماست«. مسئوالن 
دانشگاه تصمیم گرفته اند تا از طریق آگاه سازی کنگره 
درمورد اهمیــت بودجه هــای پژوهشــی، در برابر این 

تصمیم بایستند.

چگونه بودجه دولتی می تواند روی منابع مالی دانشگاه اثرگذار باشد؟

پژوهشی در عصر ترامپ

کمیک برگزیده
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 بازنگری روی قوانین 
امتحان در خانه 

 نیوجرسی، پرینستون: کمیته اخالق دانشگاه 
در کتابچــه »حقــوق، مقررات، مســئولیت ها« 
درباره اقدامــات انضباطی پیــرو نقض قوانین 
امتحانــات کتبی، تســت ها و کوییزهایی که در 
کالس گرفته می شود، توضیح داده است. کمیته 
انضباطی دانشگاه درباره موارد خالف مقررات و 
قوانینی نیز که مرتبط با هر فعالیت دانشگاهی 
خارج از کالس است، شــامل نگارش مقاالت، 
برگه های امتحانی، مجموعه سؤاالت، تکالیف، 
گزارش های آزمایشگاه و کارهای مستقل دیگر 
نظاره گر اســت. در طول امتحانــات میان  ترم و 
پایان تــرم، کنترل امتحانات کالســی با کمیته 
اخالق است و مراقبت از امتحانات بیرون کالس 
یا take�home با کمیته انضباطی. در بسیاری 
از کالس ها استادان امتحان پایان ترم را به صورت 
take�home و جزوه بسته – ممنوعیت دسترسی 
به جزوات کالســی، کتاب درسی، اینترنت و هر 
منبع خارجی – برگزار می کنند. با این حال کمیته 
take� انضباطی از استادان خواسته که امتحان
home جزوه بسته، با یا بدون محدودیت زمانی، 
برگزار نکنند؛ چراکه این کمیته مکانیزمی برای 
برقراری استاندارد امتحانی در این حالت ندارد.

در ایام امتحانات فشار بسیاری روی دانشجویان 
اســت؛ لذا اســتادان ممکــن اســت امتحان 
پایان ترم را به صــورت take�home برگزار کنند 
تا به دانشــجویانی که برنامه امتحانی فشــرده 
دارند، کمک شــود. مســئله مهم اینجاست که 
در ایــن نوع امتحانات امکان تقلب بســیار زیاد 
است. با اینکه اســتاد به دانشجویان در رعایت 
مقــررات امتحــان take�home جــزوه بســته 
اعتماد می کند، تحــت نظرگرفتن همه و یافتن 
مــوارد احتمالی تقلــب عماًل ناممکن اســت. 
دانشــجویان هــم که تصــور می کننــد ممکن 
است همکالسی هایشان از اینترنت و جزوات و 
کتاب ها استفاده کنند، وسوسه می شوند خود 
نیز از این منابع کمک گیرند. کمیته انضباطی 
پیشنهاد می کند برای پیشگیری از این اتفاق، 
اســتادان امتحانــات take�home را به صورت 
جزوه باز بــدون محدودیــت زمانی یــا در زمان 
مشــخص برگزار کنند. کمیته معتقد است این 
مدل امتحان مزایای آموزشی فراوانی در مقایسه 
با مدل جزوه بسته دارد. استفاده از جزوه امکان 
تحلیل کامــل موارد درس داده شــده و کاهش 
محفوظات از روی عادت را می دهد و دانشجویان 
مجبور می شــوند مواد درسی را بهتر فراگرفته و 
مهارت های تفکر و منطق و تحلیل خود را تقویت 
کنند. نتیجه اینکه امتحان تحویل داده شــده، 
ماحصل تمام تالش دانشجو خواهد بود. البته 
این مدل، از ارزش امتحان جزوه بســته داخل 
کالس کم نمی کند؛ بلکه ارزیابی دانشجویان در 

مدل جزوه باز به واقعیت نزدیک تر است.

روی خط خارج



شیوه های تنظیم مصاحبه، قسمت دوم: پایان طالیی
همان طور که شــروع مصاحبه باید جذاب و گاهی نیز غافلگیرکننده باشــد، پایان 
مصاحبه هم باید به  یادماندنی باشد. عده ای از روزنامه   نگاران بر این عقیده هستند 
که خبرنگار نباید در جریان تنظیم مصاحبه، در تقدم و تأخر سؤال ها دست ببرد. اما 
به  نظر می رسد که گاهی این امر ضروری است و از اهرم های تنظیم خوب مصاحبه 

به حســاب می آید. تنها در چنین صورتی باید مراقب بود که این تقدم و تأخرها به حقیقت مطلب لطمه نزند و 
شــرط امانت در آن رعایت شده باشد. الزم است مصاحبه کننده قبل از شروع مصاحبه برای همه بخش های 

مصاحبه برنامه ریزی دقیق داشته باشد.

پیشنهاد
اردیبهشت انگار خاصیتش است که ماه عاشقی باشــد، ماه شعر و ترانه و موسیقی. 
پرویز مشکاتیان هم مثل قیصر امین پور متولد اردیبهشت است. اهل نیشابور و یکی 
از برترین نوازندگان موسیقی سنتی ایران؛ کسی که وقتی رفت، موسیقی ایران ضربه 
بزرگی خورد. پرویز مشکاتیان گروه عارف را تشکیل داد و پس از استعفا از رادیو، مؤسسه 

چاووش را با همراهی گروه عارف و شیدا تشکیل داد. آثار او در همکاری با شجریان، ناظری، ابتهاج و... گنجینه ای 
ارزشمند برای موسیقی ایرانی به شمار می روند. مشکاتیان ازجمله هنرمندانی بود که همیشه با این عقیده که عوام 

هنر را نمی فهمند، به شدت مخالف بود. یکی از آخرین مصاحبه های مشکاتیان را در  beytoote.com بخوانید.
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ما قبل از آنکه از بچگی دربیاییم و درک کنیم که قیصر امین پور که بود، او را از دســت دادیم. به همین علت خواندن تجربیات دیگرانی که او را دیدند و  گفت وگو
شانس ارتباط با او را داشتند، رشــک برانگیز اســت. جالب اینکه انگار کیفیت درونی او طوری بود که ناخودآگاه اطرافیانش را هم شاعر می کرد. قطعه سحر بختیاری

مصاحبه های انتخاب شده در زیر را بخوانید تا خودتان ببینید:

یک. مراسم یازدهمین کنگره شعر جوان 
است، خانه هنرمندان. مردی با موهای 
جــو گندمی وارد می شــود، مــردی که 
دیگر این روزها تعداد مو های سفیدش 
را نمی داند. آرام بدون آنکه کسی متوجه 
حضورش شود، در ردیف اول می نشیند؛ 
قیصر امین پور، مثل همیشــه ســاده و 
خســته و بی پیرایه! البته خستگی را از 
چشــم هایش می شــود فهمید. او را که 
می بینم، یاد ســلمان هراتــی می افتم، 
یاد سیدحسن حسینی که از ازل، ایل و 
تبارش همه عاشق بودند، یاد آن عکسی 
که هر سه نفرشــان در قایق نشسته اند 
و با خنده به دوربیــن نگاه می کنند. یاد 
اینکه ســلمان چه ناگهانی رفت و سید 
هــم کــه تنهایــش گذاشــت و او هم که 
داشت مثل ســلمان ناگهانی می رفت؛ 
اما خدا حفظش کرد. حــاال از آدم های 
دوست داشــتنی آن عکــس تنها قیصر 
مانده. بین دو بخش برنامه به ســراغش 
مــی روم. می دانم مصاحبــه نمی کند. 
بچه ها که از دوروبرش پراکنده می شوند، 
می روم تا شاید چند دقیقه هم که شده، 
بــا او گپی بزنم. »دســتور زبان عشــق« 
را در دســتم می گیــرم و بعد از ســالم و 
احوال پرســی، می دهــم تــا برایم امضا 
کند. صفحه اول که تصویر خودش است 
را ورق می زند تــا در صفحه بعدی امضا 
کند؛ می گویــم پایین عکــس خودتان 
لطفًا! شــروع می کند به نوشــتن. کنار 

صندلی اش زانو می زنم و می نشینم.
قیصــر امین پور چــرا این قدر کم 

مصاحبه می کند؟
من اصاًل مصاحبه نمی کنم!

می دانم. گفتم شاید یك بار بوده 
و من نخوانده ام. حاال چرا؟

)با خنــده( چــون قیصر حرفــی برای 
گفتن ندارد!

ولــی در شــعرهایش حرف های 
زیاد برای گفتن دارد.

)باز هم خنده( خــب حرف هایش را در 
شعرهایش می زند.

یك ســؤال درمورد شــعرهایتان 
بپرسم؟ 

)مهربان است، خیلی. فکر کردم که اگر 
بروم و با او درمورد شعرهایش حرف بزنم 
و بداند که خبرنگارم، چیزی نمی گوید. 

اما گفت:( بپرسید.

شــاید به ضعف هوش شعری من 
برمی گــردد و شــاید تعبیــری که 
می کنم درســت نباشــد؛ اما »نه 
گندم و نه سیب/ آدم، فریب نام تو را 
خورد... «، »آدم« در این شعر فریب 
چه چیــزی را خــورد؟ منظورتان 

جلوه جمال خداوندی است؟
اتفاقًا دست روی چیز خوبی گذاشتی! 
چیزی که گفتی جزئی از آن کلی است 

که من منظورم بود.
و منظور شما؟

من به اسم های  حسنای خداوند اشاره 
کردم.

آقــای علــی معلــم گفتنــد کــه 
بچه های این نســل ازلحاظ فرم و 
وزن و ردیف و قافیه، خوب شعر 
می گوینــد و قوی هســتند؛ اما 
شعر این نســل محتوا ندارد. این 
نسل معنایی برای شعر سرودن 
نیافته است! اگر به همین منوال 
پیش برویــم به جایــی نخواهیم 

رسید. نظر شما چیست؟ 
نــه، من این جــور فکر نمی کنــم. البته 
ایشــان نظرشــان خوب اســت، صائب 
اســت، محترم اســت. خودشــان هم 
همین طور؛ اما قرار نیست ما از جوان ها 
انتظار داشــته باشــیم همه علی معلم 
باشــند. آن ها بایســتی شــروع کنند و 
تمرین کنند. بایــد قواعد را یاد بگیرند. 
چاره ای نیســت. محتوا خودش در اثر 
تفکر و رشــد پیــش می آید. مــا فرصت 
نمی کنیــم به جوان بگوییم تو برو ســیر 
و سلوکی را آغاز کن، بعد برنامه تربیتی 
برایش داشــته باشــیم. شایسته است 
هرکس خودش یك راه و روشی، مرادی 

و اســتادی برای خودش انتخاب کند و 
روی محتوای شعرش کار کند.

دو. احتمــااًل این تنهــا مصاحبه خانم 
اشراقی، همســر قیصر امین پور باشد. 
هنوز زمان زیادی از درگذشــت اســتاد 
نگذشته و رفت وآمد به خانه زیاد است. با 
این وجود ایشان به گرمی از ما استقبال 
پاســخگوی ســؤال هایمان  و  کــرده 

هستند:
این ســؤال، کلیشه ای محسوب 
می شــود؛ امــا دوســت داریــم 
آشــنایی  چگونگــی  درمــورد 
مرحــوم قیصــر امین پور و شــما 

بدانیم.
ســال 68 دانشــجوی ســال آخر دوره 
لیسانس ادبیات فارسی دانشگاه تهران 
بــودم و مثل همیشــه دنبــال اتفاقات 
تــازه ادبــی و همایش هــا و برنامه های 
شــعرخوانی. تــا اینکه خبردار شــدم 
قیصر که او نیز  دانشجوی ترم آخر فوق 
لیســانس بوده، قرار اســت در مراســم 
شب شــعری که در دانشــکده الهیات 
برگزار می شــود، حضور پیدا کند. برای 
اطمینان از صحت خبر به همراه دوستم 
به گروه رفتــه و از آبدارچی خواســتیم 
تأیید خبر را از آقای امین پور بگیرد! گویا 
همین پرســش غیرمســتقیم ما ایشان 
را کنجــکاو کرده بود؛ بــه همین خاطر 
اقدام به شناســایی ما کردند )خنده(. 
بعدها هم گفتنــد: »از این تعجب کردم 
که هرکــس به بهانه ای ســعی داشــت 
خودش را نشــان بدهد، تــو این چنین 
عمل کردی«. همین اتفاق توجه او را که 
متفاوت بود، متفاوت می اندیشــید و از 

نوآوری استقبال می کرد، جلب کرد. در 
ادامه ماجرا، آشــنایی و صحبت های ما 
بیشــتر طرح انتظارات او بود و البته من 
کمتر. هرچند قیصر به گفته خودش در 
همان دیدار اول، انتخابش را کرده بود؛ 
اما دقت و وسواس اجازه نمی داد بدون 
شناخت عمیق، تصمیمی چنین بزرگ 
بگیرد. ازدواج به نظر او همان قدر که در 
نظر بزرگان و علما و اندیشمندان ارزش 
دارد، امــری بزرگ، خطیــر و پراهمیت 
بــود. بــرای قیصــر ازدواج کاری خرد و 
بوالهوســانه، آن گونــه که به شــاعران 

نسبت می دهند، نبود.
 پــس شــما از قبــل، قیصــر و 
را می شــناختید؟  شــعرهایش 

تصورتان درباره او چگونه بود؟  
بله. ایشان آن سال ها نیز شناخته شده 
بودنــد، ضمن آنکــه دو کتــاب از قیصر 
چاپ شده بود و شعرش هم در کتاب های 
درســی بود. آن موقع تصورم این بود که 
قیصر امین پور باید یک شــاعر حداقل 
میان ســال باشــد و بعید می دانستم که 
در دانشــگاه ببینمــش. بنابراین وقتی 
او را دیدم، خیلــی تعجب کردم که فقط 

هفت هشت سالی از من بزرگ تر است.
ی  ســیت ها حسا گفتیــد   
قیصــر بــرای ازدواج، به خاطــر 
خصوصیت هــای فــردی اش از 
شما بیشتر بود. چرا شما کمتر؟

نمی دانم این ویژگی همه خانم هاست یا 
نه؛ اما من وقتی قیصر را از نزدیک دیدم، 
دیگر تردید نداشــتم! او هم تصمیمش 
را گرفتــه بود؛ امــا زمان بیشــتری را به 
شــناخت اختصــاص داده بــود. یادم 
است همیشه می گفت: »من که آن قدر 
حرف می زنم و ســؤال می پرسم، تو چرا 
حرف نمی زنی؟ تو مگر ســؤال نداری؟ 
نگرانی نداری؟«. اما من خیلی سریع تر 
تصمیمــم را گرفته بــودم. چــون واقعًا 
شخصیت قیصر به گونه ای بود که هیچ 

نگرانی نداشتم.
پس از آشنایی تان ایشان شعری 

هم برایتان سرودند؟   
بله، در اولیــن مجموعه ای که پس از آن 
چاپ شــد، وجود دارد. غزل »دوســت 
دارم« یادگار آن روزهاست: »من از عهد 
آدم تو را دوســت دارم / از آغاز عالم تو را 

دوست دارم«.

قیصر امین پور از زاویه ای دیگر

انجمن شاعران مرده
خبردار شــدیم مدیر شــبکه معلوم الحال 
ترکیه ای ترور شده است. قاتل را پیدا کردیم 

و از انگیزه اش پرسیدیم.

حریم قاتل 
این آدم را چقدر می شناختید؟

خیلی کم. مــن اصاًل به خودش کار نداشــتم. 
شبکه اش ما را بیچاره کرد.

دقیقــًا بــا شــما موافقیــم؛ امــا بــرای 
خوانندگان دالیلتان را توضیح دهید.

آقا ما هروقــت آمدیم فوتبال ببینیم، یکی دیگر 
می خواســت ســریال ببینــد. ما هم گذشــت 
می کردیم؛ ولی مگر یک شــب و دو شــب بود؟ 

االن 600 قسمت شده.
راستی به نظر شما در سریال خیانت )2( 
شخصیت اول چرا نمی رفت حرف دلش 

رو به دختر بگه؟
نمی دانم. من هم می خواســتم ایــن را قبل از 
اینکه این یارو را بکشم ازش بپرسم؛ ولی عمرش 
به دنیا نبود و من موندم و هزار ســؤال اساســی 

بی جواب.
انگیزه شما چه بود؟ اینکه اینجا نوشته 

را بگویید.
اینجا نوشته: »این شــبکه بنیان خانواده ها را 
به هم می ریزد... «. نه آقــا کجا همچین کاری 

می کند؟
نمی کنــد؟ پــس این همــه آمــار طالق 

چیست؟
خانــم از صبح تا شــب نشســته ســریال نگاه 
می کنــد. بعد کــه آقا می آیــد، هم باهــم نگاه 
می کنند. به جای اینکه بنشینند درباره زندگی 
خودشــان حرف بزنند، وقایــع دربار یک جای 

دیگر را دنبال می کنند. 
تازه این ســریال ها خیانت را هم نشــان 
می دهد و باعث می شــود زوج ها به هم 

بدبین شوند.
چه ربطی دارد؟ مگر آدم هرچه را دید، باید یاد 

بگیرد یا رویش تأثیر بگذارد؟
ای بابا. آقای عزیز، مــا می خواهیم این 

شبکه را تخریب کنیم. راه بیا لطفًا.
سعی می کنم.

به نظر شــما مفاهیم نشــان داده شده 
در ایــن برنامه ها چه تأثیــری روی افکار 

بیننده دارد؟
تأثیر خاصی ندارد؛ چون بیننده اساسًا افکاری 

ندارد.
انگیزه شخصی هم از این قتل داشتید؟

گفتم دیگر. خدا نکند یکی از اعضای خانواده 
بخواهــد ســریالی را دنبــال کند. تا دو ســال 
باید با فوتبــال و همه چیــز خداحافظی کنی. 
تازه بدتر این اســت کــه همه خانــواده دنبال 
کنند. با هم می نشــینند می بینند و یکهو یک 
چیزی هم نشــان  می دهد که ما از خجالت آب 
 می شویم. این اصاًل غیرت نداشت. همان بهتر 

که مرد.

گــــــــــــفتوگـــــــــــو بگو مگو
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در کنــار نام هــای پر آوازه موســیقی ســنتی 
ایرانــی، نــام شــهرام ناظــری همیشــه بــر 
سرزبان هاست. شهرام ناظری در کنار آثاری 
که در ســبک موسیقی سنتی ایرانی، همواره 
آثــاری نــو را نیز تولید و منتشــر کرده اســت 
کــه می توان به آلبوم »ناگفته« که با پســرش 
همکاری داشــته، اشــاره کرد. آلبوم »درفش 
کاویانــی« منتشرشــده در ســال 1393 را 
می توان یکی از حرکات نو ناظری درراســتای 
آفرینش آثار موسیقی جدید دانست. ناظری 
که نقــش مهمی در معرفی موالنا به جهانیان 
داشــته، این بار به ســراغ حکیم طوسی رفته 
و آلبومــی را آفریــده که 
در آن اشــعار شــاهنامه 
خوانــده  را  فردوســی 
اســت. این آلبوم از نظر 
موسیقی و محتوا بسیار 
شــبیه به آلبوم »آواز اســاطیر« ناظری است 
که در آن شــاهنامه کردی و آوازهای ساسانی 
را خوانــده بود؛ امــا این »درفــش کاویانی« 
رنگ وبــوی نوتــر دارد و همچنیــن ســبک 
خواندن و دســتگاه موســیقی ناظری در این 
آلبوم با گذشــته تفاوت کرده است. این آلبوم 
را که به شــکل صوتی تصویری منتشر شده، 
فریدون الهامی آهنگ سازی و گروه فردوسی 
اجرا کرده اســت. در درفش کاویانی، »ســارا 
عباس پــور« به عنوان نقال اثر، کاری متفاوت 
اجــرا کــرده و کارگــردان تصویــری آلبوم نیز 
برعهده »اهورا ذوالنور« بوده اســت. شنیدن 
ایــن آلبوم ژرف و پرمغز را به شــما پیشــنهاد 

می کنیم.

درفش کاویانی

معمواًل قبرســتان ها و آرامگاه هایی که مردم 
عــادی جامعــه در آن دفن انــد، مکان های 
مناســبی بــرای گشــتن و تفریح نیســتند؛ 
اما غیر از آنکــه این مکان ها فانی بودن این 
جهــان را بــه ما گوشــزد می کننــد، بعضی 
از آن هــا محل دفــن مفاخری هســتند که 
سرزدن به آرامگاهشــان می تواند جذابیت 
داشــته باشــد و یــاد آنــان را زنــده نگــه 
دارد. قبرســتان ظهیرالدولــه یکــی از این 
مکان هاســت. وقتی علی خان ظهیرالدوله 
در اثر ســکته قلبی در باغ خود در جعفرآباد 
شــمیران تهران درگذشــت، در قبرســتان 

عمومــی در جــوار باغ 
خود، دفن شــد. سابقًا 
در این محل گورســتان 
داشــت  قرار  کهنــه ای 
خانــدان  بعد هــا  و 

ظهیرالدولــه نیــز بــه ایــن مــکان منتقــل 
شــده بودند؛ اما پس از دفــن ظهیرالدوله، 
مریدانــش این گورســتان قدیمی و خانقاه 
را »آرامــگاه ظهیرالدولــه« خواندنــد. این 
منطقــه ای  در  و  شــمیران  در  گورســتان 
بســیار خوش آب وهــوا و بــا محیطــی زیبا 
قــرار دارد و عالوه بــر ظهیرالدوله مشــاهیر 
بســیاری در آن دفن اند و هــر کدام آرامگاه 
قبرســتان  داخــل  مخصوصــی  کوچــک 
بــرای خود دارنــد. ازجمله کســانی که در 
ایــن آرامــگاه عمومی دفن انــد می توان به 
فــروغ فرخــزاد، ملک الشــعرای بهار، رهی 
 معیــری، ابوالحســن صبــا  و ایــرج میــرزا 

اشاره کرد.

قبرستان ظهیرالدوله

زیــاد  »منچستربای ِدســی«  فیلــم  از 
شــنیده اید؛ فیلمــی کــه به اشــتباه با 
ترجمــه »منچســتر کنــار دریــا« میان 
ایرانیان معروف شده است، درحالی که 
»منچستربای ِدســی« اسم خاص است 

و نباید ترجمه شــود. این فیلم در ژانر درام اســت 
که فیلم نامه درخشــان و بازی منعطف و تأثیرگذار 
بازیگــران فیلم، مانند کیســی افلک، آن را تبدیل 
بــه اثری فاخر کرده اســت. فیلــم ماجرای مردی 
را بیــان می کند که به علــت مرگ برادرش، مجبور 
می شــود به شهری برگردد که قبل تر در آن زندگی 
می کرده و منچستربای ِد ســی نام دارد. در هنگام 
برگشــت او به این شــهر، تلخی مــرگ برادرش با 
تلخی گذشــته اش در این شــهر ترکیب می شــود 

و مــا داســتان زندگی گذشــته مــرد را 
فیلــم می بینیــم؛  از  در صحنه هایــی 
صحنه هایــی که به شــکل فلش بک به 
مــا نشــان داده می شــود.  فیلم در یک 
کالم روایتــی اســت از ســوگواری ای 
تنهــا و مردانه؛ مردی که گذشــته  تلخش به علت 
بازگشــتش به شــهری که تمــام اتفاقــات ناگوار 
گذشته در آن روی داده است، در پیش چشمانش 
به نمایش گذاشــته می شــود. نکته بســیار قابل 
توجــه درمــورد فیلــم منچستربای ِدســی اوج و 
فرودهــای بهنگامی اســت که موجب می شــود 
در زمــان دیدن فیلم، هیچ گاه خســته نشــوید؛ 
موضوعی که در زبان فیلم نامه نویسی می گویند: 

»قصه به خوبی پرورانده شده است«.

منچستربای  ِد سی

نمایــش »خــدای کشــتار« داســتان دو خانواده 
از دو طبقــه مختلــف اجتماعی اســت و داســتان 
اصلــی نمایش مربوط به دعوای شــکل گرفته بین 

پسربچه های این دو خانواده است.
در واقــع در ایــن نمایش  که نوشــته یاســمینا رضا 
اســت، با پیوند عناصری مواجه هستیم که در باال 
به آن اشــاره کرده ایم: 1. دو زوج از طبقه متوســط 

که بر ســر مســئله دعوای بچه هایشــان 
کنــار هم نشســته اند تــا آن را مبتنی بر 
تفکرات ایدئالیستی و صلح طلبانه غربی 
حــل کنند؛ 2. آن ها نه تنهــا نمی توانند 
بچه هایشــان را به رفتاری انســانی با هم 

وادار کنند، بلکه خود همانند بچه هایشــان و حتی 
بدتــر از آن ها به جــان هم می افتنــد؛ 3. از طرفی 
ایــن دو زوج آن چنان غــرق در واقعیت زندگی خود 
هســتند که تفکرات ایدئالیســتی آن ها به چیزی 
پوچ بدل می شــود که در تسلسلی دیوانه وار در بین 
حرف هــای آن ها زنده می شــود و دوبــاره در خود 
می پوسد و باال آورده می شود. دیالوگ های موجود 
در نمایش نامــه و ایــده اجرایــی آن ها از 
جانب کارگردان برگ برنده این نمایش در 
کنار بازی خوب بازیگرانی همچون نوید 
محمد زاده، علی سرابی،ستاره پسیانی و 

مارال بنی آدم است.

خدای کشتار 

پیونــد میــان مترجم و  خالق اثــر ادبی، پیوند پیشنهاد
بســیار پراهمیتی اســت. جــدای از آنکه 
ترجمــه ای ســلیس و روان از متنــی ادبی 
موجب می شود که آن اثر در ذهن مخاطبان 
زبان مقصد به خوبی بنشیند، مترجم نقش 
شناســاندن اثــر ادبی بــه مخاطــب را ایفا 
می کند. بی شک اگر ترجمه شاعرانه سعید 
نفیسی از »ایلیاد و ادیسه« هومر نبود، قادر 
نبودیم امروز این دو منظومه حماسی غنی 
را بشناسیم، یا اگر زنده یاد مهدی سحابی، 
»در جست وجوی زمان ازدست رفته« نوشته 
مارســل پروســت را نمی کاوید و به فارسی 
برنمی گردانــد، امــروز شــناختی از ایــن 
نویسنده مهم فرانسوی زبان نداشتیم. این 
وظیفه پررنگ موجب می شود تا ما به اهمیت 
مترجــم، ورای کیفیــت ترجمه هایش پی 
ببریم و درمی یابیم که این مترجمان هستند 

که ما را با آثار ادبی مختلف آشنا می سازند.
ترجمه کتاب »دروزیان بلگراد« نوشته ربیع 
جابر، نویسنده جوان لبنانی، یکی از آثاری 
است که به خوبی نقش شناساندن این اثر 
غیرفارســی را به مخاطب ایفا کرده است. 
»دروزیــان بلگراد« رمانی اســت بــه زبان 
عربی که فاطمه جعفری آن را از زبان اصلی 

ترجمه و نشر افراز منتشرش کرده است.
ربیــع جابــر در ایــن رمــان بــا روایتــی 

مــدرن و نفس گیــر ماجرای کشته شــدن 
دروزیــان بلگــراد در ســال 1860 را در 
ســایه داســتان های تاریخی دیگر روایت 
می کند. جابر در این رمان که با بخش های 
کوتــاه فصل بندی  شــده اســت، ماجرای 
تخم مرغ فروشــی به نام حنا یعقوب را بیان 
می کند که مسیحی است و همراه دروزیان 
مســلمان به اشــتباه دســتگیر می شود و 
ســال ها در زندان ها و سرداب های مخوف 
زندانی می شــود، بــدون آنکه همســرش 
هیالنه و دختــر کوچکش باربارا از ماجرای 
اسارت او باخبر شــوند. ما در طول رمان با 
تمام مصائــب حنا و دیگــر دروزیان بلگراد 
آشنا می شــویم، با دست هایی که زیر فشار 
زندان قطع و با گلوهایی که بریده می شوند.
رمــان را می تــوان در ژانــر ادبیــات زندان 
دانســت؛ اما زبان رمان با سایر آثار این ژانر 
متفاوت جلوه می کند. شــیوه روایت رمان 
ترکیبی است از رمان مدرن و حکایت های 
کوتاه ادبیــات کهن عرب و فارســی. ربیع 
جابر  که پیش از نوشــتن رمــان »آمریکا« 
مورد توجه جهانیان قــرار گرفته بود، برای 
نگارش رمــان »دروزیــان بلگــراد« برنده 
جایزه معتبــر بوکر عربی در ســال 2016 
میالدی شــد. ترجمــه رمان بســیار روان 
اســت و  فاطمه جعفــری به خوبی از عهده 
آن برآمــده اســت. بی شــک نزدیکی های 

زبان فارسی به عربی هم در خوب بودن این 
ترجمه، تأثیرگذار بوده است. زبان ترجمه 
اثر بسیار ظریف اســت و ترجمه به گونه ای 
صورت گرفته که لحن رمان به خوبی رعایت 
شود. در بخش هایی هم که نیاز به استفاده 
از زبان عامیانه بوده، مترجم به خوبی زبان 
عامیانه فارسی را برای ترجمه برگزیده و در 
بخش های دیگر از زبان و لحنی نوشــتاری 

استفاده کرده است. 
نکتــه دیگری که در کنــاِر معرفی این رمان 
ژرف می توان اضافه کرد، وضعیت ادبیات 
امروز عرب است. عرب ها که امروز به واسطه 
نفت، جنگ و اســالم از هر نژادی بیشــتر 
بر ســر زبان هــا افتاده اند، ادبیاتشــان هم 
کم کم در مســیری متعالی قدم برمی دارد. 
از شاعران عربی چون نزار قبانی و آدونیس 
گرفته تا نویســندگانی مثل نجیب محفوظ 
و جبران خلیل جبــران همگــی ادبیــات 
عــرب را به گونه ای جهانــی کرده اند. البته 
در میــان جامعه ادبــی ایران و مــردم ایران 
متأســفانه هنوز هم نوعی »عرب ستیزی« 
وجود دارد که این عرب ســتیزی به ادبیات 
هم ســرایت کرده و بعضی می اندیشند که 
ادبیات عرب، ادبیاتی ســطحی است. این 
در حالی اســت که جوامع عربی به واسطه 
آزادی های نسبی ای که دارند، توانسته اند 
در زمینه های فرهنگی رشــد کنند و دنیای 

ادبیــات عــرب در مســیری ژرف درحــال 
پیشرفت و تکاپو اســت و هرچه به جلو قدم 
برمی داریم، اشــعار و داستان های عربی با 

اقبال جهانی بیشتری مواجه می شوند.

»دروزیان بلگراد« را می توان رمانی دانست 
در ژانر ادبیات زندان که به رمان تاریخی تنه 
می زند و می تواند مخاطب را چند روزی در 

دنیای نفس گیر قصه اش غرق کند.

رمانی تاریخی درباره کشتار سال ۱۸۶۰ دروزیان

در سرداب هایی بلگراد
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صفحـــــــهآخـــــــــر

بنده اگر آن کسی که اولین بار واژه  
»باید« را بــه زبــان آورد می دیدم، 
اشــک در چشــم می آوردم، بغض 
در گلو می گیراندم و بــا ناله و زاری 
دامنش را می گرفتم کــه تو با خلق 
خدا چه دشــمنی ای داشــتی که این طور مــا را خوار و 
زبون کردی؟ آبــت نبود؟ نانت نبود؟ اصاًل چه شــد که 
این کلمه  نحس را به زبــان آوردی که االن از هر کس راه 
چاره  بدبختی هایمان را می پرســیم، دو جین »باید« و 
»مردم« و »بیکاری« با هم قاطــی می کند و تحویلمان 
می دهد؟ و او هم احتمااًل می گفت: »جونم برات بگه، 
یه روز تو قبیله همه  مردم جمع شده بودن دور آتیش که 
برای بدبختی هامون یه راهــی پیدا کنیم. همون موقع 
که داشــتم با ناخن های اون یکی دست زیر ناخن های 
این یکی دســتم رو پاک می کــردم، نوبت حــرف زدِن 
من رســید. منم که صد کیلومتر از بــاغ اون ورتر بودم، 
این جوری شــروع کردم: »ما باید خوشــبخت باشیم. 
ما خیلی خوبیم، پس باید خیلــی راحت زندگی کنیم. 

ما باید شــکاِر خوب گیرمون بیــاد... «. خالصه اینکه 
باور کن اخوی، منــم منظوری نداشــتم، ناچار بودم. 

می فهمی؟ ناچار بودم!«. 
از اینکه بگذریم، در حکایت دیگری نقل شــده اســت 
کــه روزی جمعیتــی ســرگردان در بیابانــی ســوزان،  
درحالی  که روی سرشــان ســراب تشکیل شــده بود و 
پایشــان بر ریگ های بیابان مثل نان سنگگ شده بود، 
راه را گم کــرده بودند و به دور خودشــان می گشــتند. 
ازقضا در راه به لقماِن جوان رسیدند و از او خواستند تا 
راه چاره ای به آن ها نشــان دهد و به آن ها بگوید چطور 
می توانند راه مقصدشــان را بیابند. لقمان هم بی آنکه 
دانه ای گلوکــز در مغز مبارک بســوزاند، فوری پاســخ 
داد: »چاره این اســت که باید راه  مقصدتان را بیابید«. 
گفته انــد که چون ایــن جمعیــت به لحــاظ روحی در 
وضعیت مناسبی نبودند و خونشان از بی آبی ماسیده 
بود و از حرارت داغ بیابان بــه جوش آمده بود، با لقمان 
برخورد ناپسندی داشتند؛ اما از آن پس بود که لقمان، 
لقمان حکیم شد و راویان گفته اند که این واژه به کلی از 

دایره واژگان ذهن او حذف شــد و دیگر هرگز کسی این 
کلمه را تا پایان عمرش از زبان او نشنید.  

اما کســی نمی دانــد که در کــدام برهــه تاریخی، چه 
اتفاقی باعث شد که »بایدیسم«، برخالف برخورد آن 
عزیزان عصبانِی خون ماســیده با لقمان، این قدر بین 
جوامع محبوب شــد؛ طوری که اگر آن لقمان جوان با 
آن راه حل نابش االن می بود، بی شک نامزد انتخابات 
ریاســت جمهوری هم شــده بود. در همیــن مناظره 
جمعه، »باید« طوری پیشــتاز تمامــی واژگان بود که 
پس از آن دچار توهم شــده ام و تا همیــن االن که این 
متن را می نویســم، فردی پچ پچ کنان مدام در گوشــم 
می گوید: »بایــد... باید... « و هــر کاری هم می کنم، 
دســت از ســرم برنمی دارد. البته شــاید دلیــل اینکه 
»باید« این قدر همه گیر شده است، همین باشد. یک 
چیزیست که به جان آدم می افتد و هیچ کاری اش هم 
نمی شود کرد. فقط باید یک طوری از این وضع بیرون 
آمد. این وضعیت باید درســت شــود. باید راه چاره ای 

بیابم.

577...0937: تبریــک مي گیم به دکتــر قطبي از 
دانشکده مهندسي شــیمي که دوتا تي اي دوقلوشون 

توي مسابقات پینگ پنگ خوابگاه ها مقام آوردن :((
  پیــدا کنیــد correlation بیــن 

ترمودینامیک و پینگ پنگ و دوقلوبودن را.
135...0912: وقتي اســب ها را بســته باشــند، هر 

»خري« از خط پایان مي گذرد!
  به نظر میاد شما هر دفعه اینجا تمرین 

جمله سازی با کلمه اسب می کنی!
090...0919: عشقم، شریف من با تو زیبا می شود!

  امیدواریم این نگاه دوطرفه باشه وگرنه 
شکست عشقی بدی در عالم نخبگی در انتظارته.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

26

26

28

 8

»باید« چاره نیست
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اولی: حاجی این عکس مال 
ِکیه؟

دومی: مال 4۰ سال پیش باید 
باشه. اون موقع کتابخونه 

مرکزی بود. می بینی چقدر 
باحاله... اون زمانا همه ش 

پویش بود.
اولی: آره، ولی اون گوشه عکس 

معلومه اون زمان هم یکی 
بوده که ماشین رو آورده تا دم 

کتابخونه و به پویش خیانت 
کرده.

 فالگیران کسب و کار 
ایــن فالگیرهــا را دیده اید 
چقدر خوب انــد. از 100 
متــری شــما را می بینند و 
می فهمنــد که قرار اســت 
امســال یک مشکلی برای 
شما پیش بیاید، یا اینکه قرار است در چند ماه 
آینده یک خبر خوب بشــنوید. بعد می گویند 
اگر بخواهید بیشتر بدانید، باید کف دستتان 
را هم بخوانند که شامل یک سری هزینه های 
اضافی می شــود؛ اما یکی از کارهای دیگری 
که بســیار شــبیه به همین فالگیری اســت، 

مشاوره کسب وکار است.
تفاوت این نوع فالگیری با حالت ســنتی آن، 
این است که مشاور محترم با کت و شلوار جلوی 
شما می نشــیند و با مخلوطی از اصطالحات 
بــه روز فارســی و انگلیســی با شــما صحبت 
می کند. اول شــما درخصوص کسب وکارتان 
توضیح می دهید و بعد می گویید که مشکلتان 
چیست. سپس آن بزرگوار شــروع می کند به 
اشکال تراشی درخصوص مجموعه شما. اول 
از بیزینس پلن شروع می کند. اگر قانع شدید 
که او کار خودش را کرده است. اگر نه، می رود 
ســراغ ســرمایه گذاری شــما که »کم سرمایه 
گذاشتی«. شروع می کند تجهیزات و تبلیغات 
و تعداد نیروی انسانی شما را می برد زیر سؤال 
تا دیگر چیزی یادش نیاید. وقتی جواب همه 
آن ها را دادید، می رود ســراغ نیروی انسانی: 
»نیروی انسانی شما انگیزه کافی ندارد«. اگر 
نیروی انسانی آمدند و تک تک شان گفتند که 
»من هم آموزش دیدم هــم از حقوق و محیط 
کارم راضی هستم و مشکلی  ندارم«، آن وقت 
عامــل بیرونی را که نه دســت شماســت و نه 
دست آقا یا خانم مشــاور می آورد وسط که آن 

هم وضع خراب بازار است.
حال چه کنیم که پول هنگفتــی که به فالگیر 
محترم کسب وکار می دهیم برای ما نتیجه ای 
هم داشــته باشــد؟ پاسخ این اســت که قبل 
از هــر چیز بایــد خودتان ســوار بــر موضوع 
باشــید. یعنی آن چند کلمه انگلیســی را که 
در این زمینــه در آخرین کتاب ها و ســایت ها 
نوشته شده است، بلد باشــید. البته دانستن 
اصل اصطالحات کافی نیســت؛ بلکه شــما 
بایــد مخفف های انگلیســی و آخرین ترجمه 
فرهنگســتان زبــان فارســی را نیز بــرای این 

اصطالحات بدانید.
موضوع دیگر که باید رعایت کنید، این اســت 
که ســؤالتان را دقیق بپرســید. اگر بپرســید 
راه های موفقیت در این کســب وکار چیســت 
یا خصوصیــات مدیر خوب چیســت، حقتان 
است که به شــما بگویند: »امسال یک اتفاق 
بد برای شــما می افتد و تــا چندماه دیگر خبر 

خوبی خواهید شنید«.

محمد صالح انصاری
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خودروی شخصی گذشتند و نقش خود را در زیباشدن روز معلم 96 ایفا کردند.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، امین محمدی، غزل عسکری، محمد صالح سلطانی
 مرتضی محمودی، عماد الدین کریمیان، ابوذر تمسکی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد
صالح رستمی، نوید حسینی، محمد فالحی، ابوالفضل فخری، سید حسین علوی، هاتف 

محقق، محمد حسین هوایی، آرمان پورزین العابدین  و حسین احتسابی
   مدیر فنی و هنری: ســامان موحدی       ســرویس عکس:  علی ســینا اســالمی    صفحه آرا: 

سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: مریم پورعسکری     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی


