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شما فقط منتظر باش 
خودش درست می شه

به ما گفته بودند باید منتظر 
باشیم تا مردی بیاید و کاری 
کارستان کند و ظالمان را از 
ســر راه بردارد تا ما عادالنه 
زندگــی کنیم. بــه ما گفته 
بودند او می آید و تمام جهان را گلستان می کند 
و ما منتظر نشسته ایم تا بیاید و جهان را گلستان 

کند.
هزار و دویست ســال اســت که او نیامده است. 
شاید چون ما کســی را دوست می داریم که اصاًل 
نمی دانیم قرار اســت چه کند. و حتی اگر نیاید، 
چه اتفاقی می افتد؟ و حتی چرا او باید باشد؟ چرا 
او باید بیاید و جهان را گلستان کند؟ و چرا انتظار 

فرج را افضل اعمال خوانده اند؟ 
اصاًل بــرای همیــن چیزهاســت کــه انتظار 
برای مــا کاری بــه شــمار نمی آیــد. گفته اند 
انتظار افضل اعمال اســت؛ یعنــی انتظار عمل 
 اســت و ما دقیقاً انتظار را بی عملی و نشســتن 

فهمیده ایم. 
اصاًل برای همین چیزهاست که امام زمان بیش 
از آنکه برای ما رهبر، اســوه، الگو و مقتدا باشــد 
کــه از او درس زندگی امــروز را بیاموزیم، نهایتاً 
معشــوقی معنوی اســت که در بیابان انزوا تنها 
افتاده و باید به حال غربتش گریست و شاید فردا 

بیاید تا فردای ما را آباد کند! 
تلخ تر آنکه گوش خود را برای پاسخ این سؤاالت 
بســته ایم. به دو گروه تبدیل شده ایم که یکی به 
اســم پرهیز از خرافه، در راه انکار افتاده اســت و 
دیگری به رابطه عاطفی خود بــا مهدی موعود 
دلخوش اســت و هر کدام دیگری را با شمشــیر 
زبان می زنــد و در این میان آن کــه مظلوم واقع 

می شود، حقیقت است. 
حتی مســئله از اینکه امام زمان را قبول کنیم یا 
نه، تلخ تر اســت. ما مهدی را نفهمیده ایم، تصویر 
مبهمــی را از آنچــه از این و آن شــنیده ایم، در 
جــای او نشــانده ایم و با همان تصویــر، ارتباط 
می گیریم، مهر می ورزیــم، تردید می کنیم، او را 

آرزو می کنیم و...
تلخ تر آنکه هرگــز در این تصویــر درهم ریخته 
تردید نمی کنیم و هرگز از خود نمی پرســیم که 
شــاید واقعیت، چیز دیگری باشد! آری این گونه 
اســت که امــام زمــان)ع(، درخشــان ترین و 

مظلوم ترین حقیقت زمانه ماست.
به نظر می رسد الزم است یک بار دیگر در نگرش 
خود نسبت به مهدویت بازنگری کنیم و همانطور 
که در راه کســب علم مجدانه پیگیر هستیم، تا 
رسیدن به جواب ســؤاالت مرتبط با امام عصر، 
ایســتادگی کنیم. خصوصاً این امر بــر خانواده 
شریف که در جامعه به عنوان یک قشر فرهیخته 
و صاحب فکر شناخته شده است امری ضروری 

به نظر می رسد.
شاید بهترین تعبیر در این زمانه برای پاسداشت 

او این جمله باشد: 
»مهــدی)ع(  راهبــری اســت کــه از نــو باید 

شناخت«.
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سیاستهایارشدمستقیموزارتخانهبازهمقربانیمیگیرد
بحث استعداد درخشان یا پذیرش بدون کنکور یا به قول شریفی ها »کردیت«، همیشه از 
بحث های جنجالی و پرچالش بوده است؛ امکانی که یکی از ابزارهای مقابله با مهاجرت 
نخبگان به خارج از کشور به حساب می آید. امروز وضعیت طوری شده است که معدل 
17/7 برق شریف، حتی اجازه درخواست دادن برای پذیرش بدون کنکور را ندارد. این 

درحالی است که حتی جای کسی را نخواهد گرفت. سؤال اینجاست که آیا چنین معدلی نمی تواند به راحتی از 
بهترین دانشگاه های دنیا پذیرش بگیرد و به دور از دردسرهای معمول تحصیالت تکمیلی در ایران، به تحصیل علم 

و پیشرفت شخصی خودش برسد؟ این موضوع را در شماره های بعد با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

اولینحرکتسیاسیجمعیاستادان
هفته  گذشــته نامه ای با امضای 104 اســتاد دانشگاه شــریف در فضای مجازی 
منتشر شد که در آن با مردم سخن گفته شده بود و به طورکلی از رویکرد دولت مستقر 
حمایت شده بود. هنوز فرایند امضاکردن این نامه تمام نشده و ممکن است استادان 
دیگری هم به این لیست اضافه شوند. از این نامه نمی توان درباره  جهت گیری کلی 

استادان شریف نتیجه گیری کرد. ضمن اینکه مقایسه  نسبی تعداد استادان دانشکده ها در این لیست جالب 
است. بیشترین تعداد استادان مربوط به دانشــکده های برق و مکانیک است، کمترین تعداد هم مربوط به 

دانشکده های مهندسی شیمی و ریاضی است و از دانشکده  انرژی و مواد اسمی در لیست دیده نمی شود.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 718  سه شنبه 19 اردیبهشت 96 شریف نیوز

امروز ساعت 13:30سمینار آشنایی با لیزر   
چاپ سه بعدی مواد پلیمری با حضور سرکار 
خانم دکتر امامــی، فارغ التحصیل رشــته 
مهندسی شیمی دانشــگاه McMaster در 
سالن سبز دانشکده مهندسی شیمی و نفت 

برگزار می شود.
عجله کنید. برای شــرکت در مســابقه بزرگ   

انتظار فقط تا جمعه مهلت دارید.
دکتــر فتوحــی، ریاســت دانشــگاه، طی   
حکمــی دکتــر موحــدی را از تاریــخ 14 
اردیبهشت به مدت دو سال به عنوان معاون 
پژوهش و فناوری دانشــگاه صنعتی شریف 

منصوب کرد.
اولیــن نشســت از ســری نشســت های   
کارآفرینــی و توســعه بنگاه هــای کوچک و 
David Small�متوســط همراه با پروفســور 
bone، از برجســته ترین محققان و مشاوران 
در حــوزه کارآفرینــی و بنگاه هــای کوچک 
و متوســط، فردا ســاعت 15:30تــا17 در 
دانشــکده مدیریت و اقتصاد انجام خواهد 

شد. حضور برای عموم آزاد است.
گروه فردای ســبز برای جشــن بــزرگ نیمه   
شــعبان، اجــرای برنامه هــای تفریحــی، 
فرهنگی و درمانی در روستای کلین را تدارک 
دیده اســت. عالقه مندان برای هماهنگی 
بیشتر به لینک FSabzStudents@ در تلگرام 
مراجعه کرده یا با شماره 09109803784 

تماس بگیرند.
میم شــیمی ها و نفتی ها بشتابید. همایش   
معرفی گرایش مهندسی شیمی و مهندسی 
نفت بــا ارائــه اســتادان و فارغ التحصیالن 
شــریف فعال در صنعــت و به طــور هم زمان 
در دو ســالن در روز 4 خرداد برگزار می شود. 
آخرین مهلت ثبت نام سی ام اردیبهشت ماه 
است. ثبت نام اینترنتی هم دارد و ملت خارج 

از دانشگاه نیز می توانند حضور یابند.
بازدید از جاذبه های گردشگری شهرستان   
ورامین و شهرری پنجشنبه برگزار می شود. 
در ایــن برنامــه از مســجد جامــع ورامین، 
کاروان ســرای دیر گچین )چرمشهر(، برج 
طغرل شــهرری و مجموعه تاریخی چشمه 

ملی بازدید می شود.
در شــماره قبل، اســم کوچک آقای نوازنده   
)کارکنان نمونه(، »محمد« ذکر شــد که نام 
صحیح ایشان محسن نوازنده است. آرزوی 

موفقیت برای این نیروی زحمتکش داریم.

مناظرهغیرانتخاباتیبهدردبخور
مسائل حل نشده  فراوانی در ذهن تک تک شریفی ها وجود دارد که بسیاری از آن ها 
حتی بعد از دانشــگاه حل نمی شــود و با آن ها باقی می ماند. در این روزها که همه  
توجه ها به سمت انتخابات اســت، مرکز کارآفرینی سمت وسویی متفاوت را دنبال 
کرده و به سراغ یکی از این مسائل رفته است. مناظره ای با این موضوع که »آیا پس 

از فارغ التحصیلی در تهران می مانید یا به شــهر خود بازمی گردید؟«. این مناظره جزء سلســله مناظره های 
م شکالت اســت که از طرف مرکز کارآفرینی و با هدف بررسی مشکالت شــغلی دانشجویان برگزار می شود. 

زمان این برنامه 20اردیبهشت ساعت 16 و محل برگزاری آن آمفی تئاتر مرکزی است. 

هفتههیجانانگیزخوابگاهها
برنامه های سومین جشنواره  خوابگاهی شریف همچنان ادامه دارد. اول این هفته 
بعضی از برنامه های ورزشــی ازجمله فوتبال دستی و داژبال برگزار و برنده های هر 
رشته مشخص شــدند. در آخر هفته  قبل پسران به اردوی رامسر رفتند و دخترها به 
پارک جنگلی گل یاس. در آخر این هفته هم برنامه های مفرحی در راه است؛ لیگ 

پانتومیم، دهکده آبی پارس، بازدید از باغ ملی گیاه شناســی، اردوی یک روزه  هریجان ویژه  پســران و اردوی 
دوروزه  شمال ویژه  دختران و جشن نیمه  شعبان و برگزاری جشن ویژه  خوابگاه در خوابگاه های احمدی روشن 

و طرشت3 و مصلی نژاد. پیشنهاد می کنیم برنامه های این هفته را از دست ندهید.

شــته  گذ جمعــه  گزارش
دانشــگاه شــریف مرتضی محمودی

میزبان دانش آموختــگان و همراهان و 
جشــن   . د بــو ن  یشــا ه ها د ا نو خا
دانش آموختگی امســال نیــز به همان 
سنت قدیمی داخل دانشــگاه و سالن 
ابتــدا  در  شــد.  برگــزار  جبــاری 
دانش آموختگان در دانشکده هایشان 
دور یکدیگر جمع شــدند و عکس های 
تکی شــان )بخوانید دســته جمعی( را 
گرفتند و سپس مراسم در سالن جباری 
با حضور استادان، دانشجویان سابق و 

همراهانشان شروع شد. 
مراســم فارغ التحصیلــی امســال بــا 
ســال های گذشــته دو تفاوت اساسی 
داشت و آن حضور کمرنگ دانشجویان 
کارشناسی بود. یکی دو سالی است که 
دانشجویان کارشناســی به دلیل اینکه 

مجبــور بــه خداحافظی زودهنــگام با 
دوســتان اپالی کرده هســتند، جشن 
فارغ التحصیلی را در پایان ترم 8 برگزار 
می کنند و دیگر جشن اردیبهشت سال 
پنجم برایشــان رنگ وبویی نــدارد. اما 
تفاوت دیگر، غم نبودن دکتر میرعمادی 
بود که هرسال به عنوان معاون آموزشی 
دانشــگاه ســخنرانی می کرد. امسال 
دکتر رشــتچیان کــه اخیــرًا جایگزین 
مرحوم میرعمادی شد، سخنران آغازین 
مراسم بود. دکتر رشــتچیان ضمن یاد 
خاطــره مرحــوم میرعمــادی، خبر از 
دانش آموختگــی 2242 نفر در ســال 
تحصیلی اخیــر داد که با این حســاب 
مجموع فارغ التحصیالن شریف به عدد 
49780 نفر رســید. دکتر رشتچیان بر 
نقش دانشــگاه شریف در تربیت نیروی 
انســانی باکیفیــت تأکید کــرد و با ذکر 

مثال های متعدد از اهمیت برند شریف 
ســخن گفت. معاون آموزشی دانشگاه 
در پایان اشاره کرد که دانش آموختگی 
به معنی خداحافظی با جامعه شــریف 
نیســت، بلکــه به معنــی ورود شــما به 
خانواده 50هزار نفری دانش آموختگان 
شریف است. دکتر فریدون قاسم زاده، 
کارآفرین شــریف و مدیرعامــل افرانت 
پس از دکتر رشــتچیان ضمــن تبریک 
دانش آموختگی، از نقش دانشــجویان 
شــریف در پایه گذاری نهال کسب وکار 
مدرن در ایران ســخن گفت. مثال های 
متعدد از استارت آپ های موفق شریفی 
در حیطه ICT ازجملــه مواردی بود که 

دکتر قاسم زاده به آن اشاره کرد.
دکتــر علینقــی مشــایخی ســخنران 
بعدی مراســم بــود. او ســخنانش را با 
چند تلنگر به شــریفی ها شــروع کرد. 

نداشــتن کبر و غــرور ناشــی از حس  
خودنخبه پنداری، جان مایه سخنرانی 
دکتر مشــایخی بود. دکتر مشایخی به 
دانش آموختگان شریفی توصیه کرد: 
»همــواره بــرای خود هدف داشــته و 
هیچ گاه از کسب علم و دانش خصوصًا 
در محیــط کار بــاز نمانیــد؛ چراکه در 
دنیایی زندگــی می کنیم کــه همواره 
درحال تغییر اســت و اگر می خواهیم 
اثرگذار باشیم، باید متواضعانه درحال 

یادگیری باشیم«.
در بخش پایانی این مراســم از 5 استاد 
ممتاز و 16 اســتاد برتر آموزشــی که در 
یک ســال اخیر فعالیت های آموزشــی 
و پژوهشی برجسته داشــته اند، تقدیر 
و تشــکر شــد. همچنین از نفــرات برتر 
مقاطع دکتری، ارشــد و کارشناسی هر 

دانشکده قدردانی شد.

حضور تعداد فراوانی شریفی در ردای آبی فارغ التحصیلی

جمعه آبی طرشت

حاشیه ها

حضور دانش آموختگان شریفی با نوزادشان از نکات جالب این جشن بود.  
بخش عمده شرکت کنندگان، دانشجویان تحصیالت تکمیلی بودند و نبود   

نشاط دانشجویان کارشناسی کاماًل محسوس بود.
دکتر فتوحی به دلیل سفر کاری در جشن حضور نداشتند.  

امســال خبری از  موسیقی های نوســتالژیک و تکراری جشــن ورودی ها و   
جشن فارغ التحصیلی نبود.

مهندس نژادســلیم، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در مراســم امســال   
به عنوان خانواده دانش آموخته شریفی حضور داشتند.

برگزاری جشن فارغ التحصیلی در سالن ورزش مرحوم استاد جباری

2242 نفر در سال گذشته به جمع دانش آموختگان اضافه شدند
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بسکتبالیستهاتختهگازمیروند
یکشنبه گذشــته، بسکتبالیست های شــریف توانســتند در یک بازی منطقی و 
کم اشتباه از سد فینالیست سال گذشــته، تیم قدرتمند کنکو عبور کنند. در این 
بازی که با حمایت خوب تماشــاچیان نیز همراه بود، شریفی ها توانستند در یک 
بازی پایاپای با نتیجه 69 بر 62 تیم مجید صالحی را شکست دهد. کمتر کسی فکر 

می کرد که کنکو، با وجود بهره بردن از علی دورقی، سنتر سال های نه چندان دور تیم ملی و حاضر در المپیک 
2008، اســیر دفاع مستحکم و حمالت جانکاه »بچه درسخون ها« شود. از نکات بارز این بازی باید به دفاع 

جانانه محمد حسین محمدزاده و عملکرد قابل تحسین محمد بزرگ زاده، اشاره کرد.

حضوربسیارکمرنگنشریاتدرکارگاهروزنامهنگاری
چهارشــنبه هفته گذشته آرش خوشــخو کارگاه روزنامه نگاری برگزار کرد. به طور 
خالصه، وی ابتدا به وضع کاری ژورنالیسم حرفه ای در ایران و حواشی مالی و سبک 
زندگی متناســب با آن پرداخت و در قسمت دوم سراغ ســاختار متن، مشخصات 
گزارش خوب و قالب های مختلف متن رفت. نکته مثبت در این برنامه اســتقبال 

خوب دانشــجویان بود؛ ولی در میان آن ها جای فعاالن نشــریات خالی بود. این درحالی است که نشریات 
فعال دانشگاه واقعًا نیاز به آموزش و مشورت دارند و گروهی از دانشجویان متقاضی برای راه اندازی نشریه، 

از برگزارنشدن کالس می نالند. شرح مطالب کارگاه را در شماره های بعدی بخوانید.

سیاحت در سیاستشماره 718  سه شنبه 19 اردیبهشت 96بــــــــخش  خـــــــبری

وعدههاییکه
کنتورنمیاندازند

»بنــده به یاری شــما ملت  معین محمودی

بزرگ ایران و وبه فضل الهی، مســاحت کشور را 
200 هزار کیلومتر مربع افزایش خواهم داد«.

اگــر جمله بــاال از دهــان یکی از گزارشــگران 
تلویزیونی خارج بشود، قاعدتًا مایه مزاح و طنز 
و جوک پردازی هــای فراوانی در فضای مجازی 
و حقیقی خواهد بود؛ اما کافی اســت از دهان 
مبارک کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
_کثر اللــه امثالهــم_ بیــرون بیاید تــا برخی 
طرفداران ســینه چاک با محاســبه مســاحت 
بالاستفاده خلیج فارس ، دریای عمان و دریای 
خزر و همچنین میزان خاک اضافی باقی مانده 
از کویر لوت و سواحل جنوبی ایران، واقعی بودن 
این پیشــنهاد را به تفصیل تبییــن کنند و نرخ 
بیــکاری ای را که بــا اجرای این طــرح کاهش 

می یابد محاسبه کنند.
پدیده وعده های نجومی انتخاباتی نه مختص 
ایران اســت و نه اولین بار اســت که با آن روبه رو 
می شــویم. حافظه تاریخی نه چنــدان قوی ما 
نشــان می دهــد در همیــن ادوار گذشــته هم 
افــرادی بودند کــه با شــعار و ادعای ســتیز با 
ظلم و فســاد و تبعیض به پا خاستند و درنهایت 
کارنامه ای داشتند که کلمه فســاد را شرمنده 

خود ساخت.
امــا در فضــای انتخاباتــی این روزهــای ایران 
وعده هایی مطرح شــده اســت که بــا هر متر و 
میزانی ســنجیده شــوند، از فضای عقالنیت 
و علــم دور هســتند. چه مطرح کننــدگان این 
وعده هــا به پیــروزی برســند و چــه در تالش 
خود برای تصاحب کرســی ریاســت جمهوری 
شکســت بخورند، حجــم بزرگــی از انتظارات 
مدیریت نشــده و غیرواقعی، شکاف اجتماعی 
و تخاصــم طبقاتــی را روانه فضای سیاســی و 
انتظارات معیشتی ایرانیان کرده اند که نه تنها 
خود توانایی مقابله با آن را ندارند، بلکه حتی از 
پیش بینی ابعاد حجم تخریبی آن نیز عاجزند. 
وعده هایی ازقبیــل 2/5 برابرکردن درآمد ملی 
کشــور در عرض 4ســال، ایجاد شــغل ساالنه 
بیــش از 1/5میلیون نفر، ســاختن میلیون ها 
خانه برای افراد بدون مسکن از بودجه دولتی و 
بسیاری وعده های دیگر که در فضای غبارآلود 
پیش از انتخابــات، بدون بازپرســی مثل نقل 
و نبــات در ســطح جامعــه پخش می شــوند، 

نمونه هایی از این شعارها هستند.
به نظــر می رســد نداشــتن رســانه های آزاد و 
مستقل ملی جهت نقد و بررسی این آرا و نظرات، 
وجودنداشتن احزاب ریشه دار و پاسخگو در برابر 
بدنه اجتماعی که رویکردشان هر فصل پیش از 
انتخابات عوض نشــود و متعهد به جواب دادن 
دربرابر ادعاهای خود باشــند، از دالیل اصلی 
این مسئله باشد. مسئله ای که آن قدر می تواند 
بــرای جوامــع درحــال تمرین مردم ســاالری 
خطرناک باشد که نتوان از پیامدهای بلندمدت 

آن به راحتی خالصی یافت.

دولت دروغ می گوید
بخش پرسش و پاسخ، با سؤاالتی درباره دو شعار انتخاباتی 
میرسلیم آغاز می شــود. او درباره شعار »دولت راستی و 
درستی« می گوید قصد دارد دولتی صادق تشکیل دهد. 
میرســلیم نمونه هایی از بی صداقتــی در دولت فعلی را 
مطرح می کند و مثال می زنــد: »دولتی می خواهیم که 
با مردم روراســت باشــد، نه اینکه به مردم بگوید بیش از 
7درصد رشد اقتصادی داشته ایم؛ درحالی که 6درصد آن 
ناشی از فروش  نفت خام است«. در ادامه میرسلیم شعار 
دومش »حق گرفتنی است« را تشریح می کند و از اشتغال 
و مســکن به عنوان مهم ترین حقوق مــردم یاد می کند. 
صحبت های او البته در میان دانشجویان حاضر، مخالفان 
و موافقان فروانی دارد. معجون شعار و تشویق و فریاد دو 

طرف، حاال غلیظ تر از اوایل جلسه است.
بحث به برجام که می رســد، میرسلیم صراحتًا می گوید 
قدردان اقدامات تیــم مذاکره کننده اســت؛ اما تاکید 
می کند: »از طرفی تحریم ها بیشتر شده و از سوی دیگر 
دولت مردان برای واردات هواپیما جشن می گیرند«. او 
دستاوردهای برجام را برای کشــور ملموس نمی داند و 
می گوید: »رفتند با پژو قرارداد بستند و افتخار می کنند 
که ما را بــه »بازار مصرف« تبدیل کردند«. این ســخنان 
میرســلیم، با اعتراض شدید دانشــجویان حامی دولت 
مواجه می شود. آن ها میان سخنان میرسلیم اظهارنظر 

می کنند و خواهان پاسخگویی به سؤاالتشان هستند. 

درمورد من زود قضاوت نکنید
میرسلیم نشــان می دهد که در نقد، تعارف ندارد. وقتی 
مجری مراسم از او درباره ائتالف پنهانش با دو نامزد دیگر 
برای نقد دولت می گویــد، کنایه آمیز جواب می دهد که 
صبر کنند، مناظره ســوم هم هست! وقتی دانشجویان 
از شــهرداری تهران  انتقــاد می کنند، تأییــد می کند و 
تأکید دارد که به شــهرداری هم نقدهای زیادی دارد. اما 
درباره عملکــرد وزرای دولت می گویــد: »وزیری به درد 
کشــور می خورد که حق مردم و نظــام را بگیرد، نه اینکه 
حقوق سوءاســتفاده کنندگان را  دنبال کنــد«. او درباره 
مبارزه نکردن دولت با فســاد هم از ضرب المثل قدیمی 
ایرانی بهره می برد: »چاقو هرگز دسته خودش را نمی برد«. 

میرسلیم 88 کجا بود؟
بخش طوفانی ماجرا تازه آغاز می شــود. از هر دو سوی 

سالن، چپ و راست، می خواهند باال بیایند و رخ به رخ با 
نامزد انتخابات، سؤاالتشان را مطرح کنند. نفر اول، صریح 
و خشن، سه چهار سؤال دارد که عمومًا به مواضع میرسلیم 
مربوط است. از او می پرسد که چرا در دوران تصدی وزارت 
ارشاد، جایی گفته که »مطبوعات شعور استفاده از آزادی 
را ندارند«. میرسلیم، پاسخ مفصلی دارد و این نقل قول 
را شیطنت رسانه ای می داند. سپس داستان سال های 
اول حضــورش در وزارت ارشــاد و رفع ممیــزی از چاپ 
کتاب و مشــکالت شــدید حاصل از آن را بازگو می کند. 
همان دانشجو از میرسلیم درباره آشوب های 18تیر در 
دانشــگاه تهران هم می پرسد که پاســخ میرسلیم، یک 
جمله است: »هیچ کســی به خاطر دانشجوبودن در آن 

وقایع مجازات نشد«.
تب سالن باالتر و باالتر می رود. از یک سو فریاد »آزادی 
اندیشه گازانبری نمی شــه« و »دکتر ظریف زنده باد/ 
روحانی پاینده باد« بلند است و از سوی دیگر شعارهای 
بامــزه ای در حمایــت از میرســلیم مطرح می شــود: 
»گاندی ایران زمین/ روحانی رو زد زمین« و »میرسلیم، 

میرسلیم/ تا آخرش با همیم«.
تنوع سؤاالتی که طرح شده اند، فراوان است. یک نفر از 
سستی دولت در پرتاب ماهواره »شریف ست« می گوید و 
میرسلیم خبر از کاهش بودجه های مرتبط با رشد علمی 

در دولت یازدهم می دهد. یکی دیگر، نظر میرسلیم درباره 
ناآرامی های 88 را می پرسد و او خاطره ای از مالقاتش با 
میرحسین موسوی در انتخابات دارد. میرسلیم می گوید 
آقای موسوی آن سال به او و دوستش اطمینان داده که 
قصد تقابل با نظام را ندارد؛ امــا اندکی بعد و تحت تأثیر 
اطرافیانش کار دیگری می کند. یکی از دانشجویان پس 
از نقل این خاطره، میرسلیم را دروغگو خطاب می کند که 
هر دو طیف سالن، به این توهین واکنش نشان می دهند. 
ساعت به 16 رسیده و آمپر آمفی تئاتر مرکزی به محدوده 
قرمز نزدیک اســت. آقای مهندس دیگــر فرصت ندارد 
و رأس ســاعت، برنامــه به پایــان می رســد. متخصص 
موتورهای درون سوز، نامزد آرام و کم سروصدای انتخابات 
ریاست جمهوری، جدی ترین مهمان انتخاباتی شریف تا 
امروز بوده اســت؛ مردی که از مناظره دوم دیده شدن را 
تجربه کرد، دیده شدنی که خودش آن را حاصل طوفان 
حقیقتی می داند کــه در مناظره به راه انداخته اســت. 
صبوری و اعتمادبه نفس شدید آقای کاندیدا، خیلی از 
شریفی ها را سر ذوق آورده. چه بخواهیم به او رأی بدهیم 
و  چه نه، نمی توانیم اصالت و انباشت تجربه و بالغتی را 
که در کالم و رفتارش عیان است، کتمان کنیم. آیا 5 نفر 
دیگر هم مانند »گاندی ایرانی« پاســخگوی سؤاالت ما 

خواهند بود؟

و اینک آغاز جنب وجوش انتخاباتی شریفی ها

گاندی ایرانی مهمان شریف
چه کسی تصور می کرد تنور انتخابات را در بهترین دانشگاه کشور، نامزد کم حاشیه و کم اقبال رقابت ها روشن کند؟ سیدمصطفی میرسلیم، کاندیدای  حزب مؤتلفه در دوازدهمین انتخابات ریاســت جمهوری، به عنوان اولین و تا اینجا تنها کاندیدای انتخابات، یک روز پس از حضور در دانشگاه امیرکبیر گزارش
دعوت بسیج شریف را هم می پذیرد و یکی از گرم ترین روزهای آمفی تئاتر مرکزی را رقم می زند. ساعت اندکی از 2 بعداز ظهر گذشته که با سمندی سفید، از در نقلیه وارد 
دانشگاه می شود. ابتدا به مسجد رفته و به شهدای گمنام دانشــگاه ادای احترام می کند. چند دقیقه پس از لبریزشدن آمفی تئاتر مرکزی، میرسلیم با آن کت عجیب و آن 
چهره متفاوت، پشت تریبون قرار می گیرد. آمده تا به قول خودش، آن چیزهایی را که نمی شــود در مجامع عمومی مطرح کرد، با شریفی ها در میان بگذارد. استاد مکانیک 
دانشگاه امیرکبیر، در بخش اول صحبت هایش سراغ یکی از تجربیات علمی موفقی می رود که طی سال های 76تا96 آن را سروسامان داده است. خاطرات استاد، شنیدنی 
اســت. از متخصص ایرانی مقیم آمریکایی می گوید که در تیمش همراه او بوده، از تحقق عملی اقتصاد مقاومتی و خودباوری می گویــد و تصریح می کند که عمیقًا به توان 
متخصصان ایرانی و فارغ التحصیالن دانشــگاه های برتر کشــور، ایمان دارد. فارغ التحصیل دانشگاه پواتیه  فرانســه، پس از پانزده دقیقه نطق، حاال پشت میز دیگری 
می نشیند تا پاسخگوی سؤاالت شریفی ها باشد. آمفی تئاتر رو به انفجار است. دانشجویان عالقه مند به دو طیف سیاسی هم، دو گوشه سالن را تصاحب کرده اند و شعارها و 
پالکاردها و دست نوشته هایشان را باال گرفته اند. کار عکاس ها، حسابی گرفته. هر گوشه سالن، سوژه ای برای عکاســی دارد؛ چه دست نوشته  انتقادی دانشجویی درباره 

نسبت میرسلیم و آزادی بیان باشد، چه شعارهایی که از پایان دولت پیر سخن می گویند. 

میرسلیم بیش از دو برابر ظرفیت سالن، دانشجو به آمفی تئاتر کشاند.
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دکتــر نیما خســروی، پژوهشــگر  علمی
پژوهشکده فیزیک مرکز دانش های نعمت ا... فرهادی

بنیادی )IPM(، استاد و فارغ التحصیل رشته فیزیک از 
دانشگاه شهید بهشتی است. دوره پسادکتری خود را 
در مؤسسه علوم ریاضی آفریقای جنوبی گذراند ه است  
و اخیــرًا موفق شــد جایــزه اول بوکالتر را بــرای مقاله 
»میانگین انسامبلی گرانش« دریافت کند. این جایزه 
همه ساله به ایده های خالقانه ای که دریچه ای نو برای 
حل سؤاالت بی جواب کیهان شناسی باز می کند، داده 
می شود. دانشکده فیزیک روز یکشنبه در زنگ پژوهش 
با موضوع »چگونه طبیعت مدل های گرانش را انتخاب 

می کند؟«، میزبان دکتر خسروی بود. 
ایشان در ابتدا به طور خالصه مسئله ثابت کیهان شاسی 
را توضیح داد. در ســال 1917 انیشــتین برای توجیه 
کیهان اســتاتیک، عدد ثابتی را به معادله نسبیت عام 
خــود اضافه کرد. پس از مشــاهدات رصدی که خبر از 
انبساط شــتابدار عالم می داد، معلوم شد این ثابت در 
معادله نســبیت عام جایی ندارد و اشــتباهی بود که از 
سوی انیشتین رخ داد. اشتباهی که خود انیشتین از آن 
به عنوان »بزرگ ترین اشتباه علمی« یاد می کند، غافل 

از اینکه این عدد ثابت سِر دراز دارد. 
در فیزیک ذرات به خأل، انرژي نسبت می دهند. طبق 
نظریه نسبیت عام، گرانش به این انرژي حساس است 
و این انــرژی خاًل می تواند در انحنــای فضازمان نقش 
بازی کند؛ بنابراین در معادله نســبیت عام انیشــتین 
عدد ثابتی به نــام »ثابت کیهان شناســی« باید حضور 
داشته باشــد. لذا دانشــمندان مجددًا بــه این نتیجه 
رسیدند که ثابت کیهان شناســی را به معادله انیشتین 
اضافه و روح انیشتین را شاد کنند. انرژي خأل کل عالم 
قابل مشــاهده، از لحاظ تئوری قابل محاسبه است. از 

طرف دیگر عددی از روی مشاهدات رصدی نیز به دست 
می آید. مشکل اصلی اینجاست که عدد به دست آمده از 
تئــوری و رصد، از مرتبه 10 به توان 120 با هم اختالف 
دارند. این اختالف که به اعتقاد فیزیک دان ها بدترین 
پیش بینی فیزیک تئوری است، منشأ سؤاالتی اساسی 

در گرانش و کیهان شناسی است. 
محققان برای حل این مشکل راه های گوناگونی را طی 
کرده اند. یکی از این راه ها رجوع به محاسبات فیزیک 
ذرات و اصالح آن اســت. راه دیگــر، کوانتومی کردن 
گرانش و بررســی نتایج  حاصل است. راه حل دیگری 
نیز وجــود دارد و آن اصالح گرانش در نظریه نســبیت 
عام انیشتین اســت. این کار ازطریق تغییر فرض های 
نسبیت عام انجام می شود؛ برای مثال می توان فرض 
کرد که گرانش در مقیاس های بزرگ، طور دیگری رفتار 
می کند و بــا تئوریزه کردن این رفتار بــه معادله جدید 
گرانش رســید و مشــکل ثابت کیهان شناســی را حل 
کرد. به این مدل های اصالح شــده کــه درواقع همان 
اضافه کردن درجات آزادی  مختلف به معادله انیشتین 
 Modified( »اســت، اصطالحًا »گرانش اصالح شده
Gravity( می گوینــد؛ بــرای نمونه در برخــی از این 
 مدل ها یک اســکالر، بردار یا تانســور به معادله اضافه 
می کنند و در برخی دیگر بــه فضازمان یک بعد اضافه 
می دهند. ســپس بــا درجات آزادی جدیــد که اضافه 
شد، معادالت جدید را به دست آورده و در مرحله بعدی 
نتیجه معــادالت را با نتایج رصدی مقایســه می کنند. 
اگر نتایج رصد با تئوری هم خوانی بیشــتری نسبت به 
مدل انیشتین داشــت، آن مدل، مدلی درخوراعتماد 
اســت. در مرحله بعد سؤالی که پیش می آید این است 
که چرا نسبیت انیشــتین و مدل های اصالح شده اش 
باید عالم را توضیح دهند. آیا مدل دیگری وجود ندارد 

که با طبیعت سازگاری داشته  باشد؟ بین مد ل هایی که 
سازگاری یکسانی با طبیعت دارند، کدام مدل اولویت 
بیشــتری برای حاکم شــدن بر دنیا را دارد؟ اگر غیر از 
نسبیت عام مدل دیگری برای توضیح طبیعت نیست، 
چرا نیســت؟ اگر مدل دیگری وجود دارد، چگونه کار 
می کند؟ چگونه با نسبیت عام کنار می آید؟ فرض کنید 
فضازمــان را بخش بخش کنیم و در هر بخش، مدلی بر 
گرانش حاکم شــود، تکلیف نوری که از درون این فضا 

به سمت ما می آید، چیست؟ 
ایده ای که دکتر خســروی مطرح کرده، این اســت که 
تمام مدل های موجود را درنظر می گیریم و به هر کدام 
وزنی نسبت می دهیم. درواقع هر مدل را با تعریف یک 
الگرانژی مشــخص می کنیــم. این الگرانژی هــا را با 
استفاده از تعریف توابع خوش رفتاری از انحنا می سازیم 
و با محاسبه میانگین انســامبلی از این الگرانژی ها به 
مدلی جدید برای توضیح گرانش می رسیم. نتایج تئوری 
این مدل جدید در مقیاس های منظومه شمسی دقیقًا 
با نتایج نسبیت عام تطابق دارد و در مقیاس های بزرگ 
کیهانی، انبساط تندشــونده عالم را توضیح می دهد. 
با اســتفاده از این نتیجه، مشــاهده می شــود که مهم 
نیســت انرژی خاًل را چند در نظر می گیریم، در حالت 
حدی همیشــه واکنش گرانش به آن یکســان خواهد 
بود. این ایده خالقانه که به اعتقاد خود دکتر خسروی 
هنــوز در ابتدای راه خویش قرار دارد، مســیر جدیدی 
در حل مشــکالت تئوری گرانش ایجــاد کرده که مورد 
توجه اهداکنندگان جایزه بوکالتر قرار گرفته اســت. با 
همه این احواالت در آخر کار دکتر خســروی با نمایش 
یک بیت شــعر روی اســالید انتهایی ادعا کرد که حل 
مشکل »گیسوی تو« بسیار سخت تر از حل مشکل ثابت 

کیهان شناسی است!

دکتر خسروی درخصوص مدل های گرانشی توضیح می دهد

گرانش اصالح خواهد شد

شماره 718  سه شنبه 19 اردیبهشت 96

ساختارکریستالی
وخواصجدیددردوبعد

محققان موفق شدند ساختار جدیدی از مواد در 
حالت دوبعدی کشــف کنند که دارای خواصی 

مجزا از حالت سه بعدی است.
خواص بسیاري از مواد در حالت دوبعدي با حالت 
ســه بعدي متفاوت اســت. برخي خواص ماده، 
مانند مقاومت مغناطیســي و پیزوالکتریسیتي 
فقط در حالت دوبعدي است که مي تواند ظهور 
پیدا کند؛ بنابراین باید به دنبال خواص جدیدي 
از مــاده در دنیــاي دوبعدي گشــت. گروهي از 
محققان با استفاده از الگوریتم »بقاي برترین«، 
خواص ساختار اکسیدهاي عناصر گروه٤، شامل 
سیلیکون، ژرمانیوم، قلع و سرب را بررسي کردند و 
طي آن فازهاي پایداري از این مواد را کشف کردند 
و موفق شــدند برخی خواص الکتریکي آن ها رو 
توضیح دهنــد. معروف ترین ماده دوبعدي حال 

حاضر طبیعت، گرافین است. 
گرافین از الیه نازکي از کربن تشکیل شده  است 
که مشابه ســاختار کریستالي ســه بعدي ای آن 
یعنــی گرافیت اســت. درصورتي که ســایر مواد 
در حالــت دوبعدي فازهــاي پایــدار دارند، طرز 
چینش مولکول ها در حالــت دوبعدی با حالت 
ســه بعدي همان ماده تفــاوت دارد. براي مثال 
سیلیسیم دی اکسید که پژوهشــگران اخیرًا در 
حالت دوبعدي ایجاد کرده اند، داراي ســاختار 
کریســتالي چهارضلعي اســت؛ اما در ســه  بعد 
ســاختار کریســتالي ســه ضلعي از خود نشان 
مي دهد. براي کســب اطالعات بیشــتر درباره 
خــواص اکســیدهاي عناصر گــروه٤ مي توان 
بــه پژوهش هاي ریچارد هنیــن و همکارانش در 
دانشــگاه فلوریدا رجوع کرد. این دانشمندان با 
استفاده از الگوریتمي که در باال نام برده شد و از 
روی الگوریتم ژنتیکی تکامل الهام گرفته  شــده 
است، تعدادي ماده با ساختار تصادفي را در نظر 
گرفتنــد و اجازه دادند این مواد با گذشــت زمان 
تغییر کنند و به ساختاري با انرژي مطلوب برسند. 
کــه ســاختار  اســت  آن  از  نتایــج حاکــي 
دوبعــدي ژرمانیوم دی اکســید پایــدار بایــد 
راســت گرد و منوکلینیك باشــد، درصورتي که 
سیلیسیم دی اکســید و اکسیدســرب ساختار 
T1 دارند. بنابراین پیش بیني مي شود فازهاي 
دوبعدي این مواد کاماًل از حالت سه بعدي مجزا 
باشند. محاسبات انجام شده نشانگر این است 
که مي تــوان ســاختارهاي دوبعدي یادشــده 
را روي غشــا و الیه هاي نازك تولیــد کرد و روی 
خواص جدیدی که احتمااًل آز آن ها مشــاهده 
می شــود، مطالعه و درنهایت از این خواص در 
مهندسی و صنعت اســتفاده کرد؛ برای نمونه 
در فیزیــك کاربــردي، ژرمانیوم دی اکســید و 
اکسید قلع دوبعدی از نامزد های مناسب جهت 
اســتفاده در ترانزیســتورها به عنــوان  »دروازه 
اکسید« هســتند. کاربرد دیگر اکسید قلع در 
ساخت پوشش های حفاظتی در دستگاه هاي 
نانوالکتریك است که به طور گسترده در صنعت 

می تواند استفاده شود.

دستیبینا،امیدتازهایبرایمعلوالن
مهندســان زیستی موفق شده اند دستی بســازند که می بیند. این دستگاه توانایی 
رسیدن و گرفتن اشیا را به صورت اتوماتیک و با سرعتی ده برابر سرعت پروتزهای فعلی 
داراست و به معلوالن این امکان را می دهد که از دست مصنوعی بدون فکرکردن، درست 
مانند دستی طبیعی اســتفاده کنند. این عضو مصنوعی که در دانشگاه نیوکاسل 

ساخته شده  است، ازطریق تصویربرداری های دوربینی از محیط اطراف، اندازه و شکل هدف را تشخیص می دهد 
و با تولید یک سری حرکت های کوتاه به هدف می رسد. چیزی که حرکت این دست مصنوعی را طبیعی تر می کند، 

ماهیچه های دست و بازو است که با استفاده از پروتز شبیه سازی شده اند و درون دستگاه استفاده می شوند.

6500ژنمتفاوتدرزنانومردان
ژن ها نقش اساسی در جنسیت و سالمت و زندگی انسان دارند. مردان و زنان تفاوت های 
بسیاری ازنظر ظاهری و غیرظاهری باهم دارند؛ برای مثال، در شیوع بیماری یا واکنش 
بدن به دارویی خاص. این تفاوت ها به طور مشــخص به جنســیت مربوط می شوند. 
محققان اخیرًا موفق شدند هزاران ژن در انسان کشف کنند که در مرد و زن با هم تفاوت 

دارد. نتایج پژوهش ها نشان می دهد مردان و زنان در طول تاریخ دچار تحوالتی جداگانه، ولی متأثر از هم شده اند. 
در این تحقیق تمرکز روی ژن هایی بود که در باروری نقشی ندارند. پژوهشگران با آزمایش روی 550 انسان بالغ و 
بررسی اعضا و بافت های مختلف بدن آن ها، برای اولین بار موفق شدند نقشه ژن ها بر اساس جنسیت را ترسیم کنند.

علمــــــــــــــــــــــــــی از کوارک تا کیهان
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معاهداتسرمایهگذاریایرانرویکردیمحتاطانهدارد
دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات: سمینار تخصصی حقوق سرمایه گذاری خارجی 
با حضور معاون دانشکده حقوق سوربن فرانسه، دبیر دوم سفارت چین، رئیس مرکز امور 
حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و جمعی از دانشگاهیان برگزار شد. استاد حقوق 
دانشگاه سوربن گفت: شبکه معاهدات سرمایه گذاری ایران رویکردی محتاطانه دارد 

که برخی از آن ها پیچیدگی هایی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. نکته دیگری که باید در معاهدات 
به آن توجه شود، مشخص کردن سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم است. در تعریف سرمایه گذاری معادالت 

دوجانبه ایران معمواًل ارتباط بین سرمایه گذار و سرمایه گذاری بسیار ساده و بدون جزئیات است.

مرکزملیپرورشحیواناتآزمایشگاهیافتتاحشد
دانشگاه شهید باهنر کرمان: فاز اول مرکز ملی تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات 
آزمایشگاهی ایران که اولین مرکز از این نوع در خاورمیانه است، با اعتباری معادل 
210 میلیارد ریال افتتاح شد. تفاهم نامه تأسیس فاز اول این پروژه، در سال 1394 
با حضور پروفسور مجید سمیعی، جراح شهیر مغز و اعصاب ایرانی و حمایت معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهور، میان دانشــگاه های شــهیدباهنر و علوم پزشکی کرمان امضا شد. حاال دکتر 
ستاری از فاز اول این مرکز را که شامل بخش هایی چون مراکز جوندگان، خزندگان، پرورش آبزیان، پریمادها 

)میمون(، زالو، حلزون، برخی از حشرات مانند زنبور عسل و همچنین پرورش شتر است، بهره برداری کرد.

ایثاکا، ُکرنل: من به  کمی آن سوتر
اندازه کافی درباره مترجم: حسین رجبی

خودم می دانم و درباره آنچه می خواهم 
بنویســم؛ اینکــه امتحانــات پایان ترم 
امســال آخرین بخش از سال تحصیلی 
جاری اســت. من دیگر آن دانشــجوی 
ســال اولی نیســتم کــه با احساســات 
و  خوابگاهــی  زندگــی  از  متناقــض 
دانشــجویی روبه رو باشد که ببیند همه 
درحال تکاپو هستند، اما نمی خواهند 
دانشــگاه را تــرک کننــد. همچنیــن 
دانشجوی سال آخر نیستم که به گذشته 
تحصیالت دانشــگاهی اش نگاه کند و 
نکته روشــنگرانه ای دربــاره تجربه اش 
بگوید؛ هرچند که می گویند این چهار 
سال لزومًا نباید بهترین سال های زندگی 
شما باشد. من به عنوان دانشجوی پایان 
سال دوم می نویسم که در نیمه راه  یافتن 
خود در مسیر تجربه زندگی دانشگاهی 
است. توجیهی برای اینکه نمی دانم چه 
کاری انجام می دهم ندارم؛ اما از فشار 
مضاعف تبدیل شدن به فردی واقعی در 
دنیای واقعی نیز آزاد هســتم. اکنون در 
موقعیت عجیب یافتن خود هســتم. به 
پیش رو نگاه می کنم، یک ترم را در ایثاکا، 
یک ترم را در خــارج و دو ترم را به عنوان 
دانشــجوی ســال آخر خواهم داشت. 
انتهــای مســیر از حــاال به مــن خیلی 

نزدیک تر شده است.
هنــوز بــه یــاد دارم که اســتاد مــا روز 
اول کالس چــه گفــت: »ســال اول، 
شــما نمی دانید، ولی تصــور می کنید 
می دانید. ســال دوم، شــما نمی دانید 

و می دانید که نمی دانید. ســال ســوم، 
شــما می دانیــد، ولــی نمی دانیــد که 
می دانید. ســال آخر، شــما می دانید و 
می دانید که می دانید«. به همان اندازه 
که این جمــالت پیچیده هســتند، در 
آن هــا حقیقتــی حتمی نهفته اســت. 
اما منظور از این »دانســتن« چیست؟ 
آیا دانشی اســت که از کالس ها کسب 
می کنید، با تمرکز بــر موضوعی خاص 
و متخصص شــدن در آن حــوزه؟ فکــر 
می کنم باید چیزی فراتر از دانش مادی 
باشد. »دانستن« شامل تمام تجربیاتی 
است که ما به عنوان دانشجوی دانشگاه 
به دســت می آوریــم. هرچنــد برخــی 
معتقدند ما هنوز جوانیم و هنوز تجربیات 
بزرگ ساالن در دنیای واقعی را باید درک 
کنیم تا »بدانیم«، می گویم آن ها درست 

می گویند؛ اما اضافه می کنم ما در این 
چهار سال دانشگاهی بیشتر از هر چهار 
ســال دیگر پیش رویمان یــاد خواهیم 

گرفت.
یــاد می گیریــم چگونــه همــه چیــز را 
متعــادل کنیــم، منظورم »همــه چیز« 
اســت. از زمــان خــوردن، تــا انتخاب 
دروس، تــا تفریح کــردن، تصمیمات را 
خودمــان می گیریم، عوامــل بیرونی و 
درونــی را در نظــر گرفتــه، اولویت ها را 
مشــخص می کنیــم. روابط را بررســی 
کرده و می فهمیم برای خــود و دیگران 
چــه می خواهیم. آنگاه بــه واقعی ترین 
بخش وجود خــود پی خواهیم برد. فکر 
می کنم »دانستن« تنها از بودن در اینجا 
طی چهار سال حاصل می شود، داشتن 
همه تجربیات با هم. داشتن آن لحظاتی 

که فکر نمی کنیــد بتوانید کارهایتان را 
انجام دهید؛ اما در هر صورت تالشتان 
را می کنیــد. داشــتن احســاس ناب و 
خالص شــادی که تمــام وجودتــان را 
سرشــار می کند. آنگاه که می خواهید 
گریه کنید؛ چون اوضاع خیلی ســخت 
شــده و به نظــر نمی آید پایانی داشــته 
باشد. داشتن احساس رضایت از خود 
و وضع فعلی به حــدی که نمی خواهید 
هیچ چیز را عوض کنید. دانشگاه محیط 
محدودی است که اتفاقات مختلفی هر 
روز در آن رخ می دهد. شاید به این دلیل 
که ســرعت رشــد در این چهار سال باال 
است، این وضع می تواند سخت باشد؛ 
اما چیزی اســت که من از بــودن در آن 
خوشــحالم. اینکه چه مســیری را طی 
کردیم تا اینجا رسیدیم، مسیر مشخص 
اکثر ما بود، از دبســتان تا دبیرســتان، 
امتحان ورودی دانشگاه و انتخاب رشته. 
هدف نهایی چیســت؟ داشتن شغلی 
خوب. اما بعد؟ از اینجا به بعد سال های 
بی پایــان و پیش بینی ناپذیری پیش رو 
داریم. انگار زمان کشــیده می شــود. 
هیچ چیزی آن قدر واضح نیست. دیگر 
مســیر محدودکننده ای که ما را به یک 
جهت هدایــت کند، وجود نــدارد. این 
چهار ســال فرصت فوق العاده ای برای 
شــناخت خــود اســت، برای داشــتن 
حس ایمن از »ندانستن ها«. این چهار 
سال شاید آخرین سال های مشخص و 
واضحی باشد که پیش روی ماست و من 
می خواهم قدر تک تــک این لحظات و 

تجربیات را بدانم.

خودآگاهی در دوران کنونی چگونه است؟

عصر ندانستن ها

کمیک برگزیده

شماره 718  سه شنبه 19 اردیبهشت 96کـــــــمی آن ســـــــــوتر

5میلیوندالر
هزینهاضطراریپژوهشی

دانشگاه براون: دانشگاه مبلغ 5میلیون دالر را 
برای حمایت از پروژه های پژوهشی کنار گذاشته 
است تا اگر دولت تصمیم گرفت بودجه پژوهشی 
را حذف کنــد یا کاهــش دهد، بتوانــد از طریق 
آن جبــران کند. در این حالت پژوهشــگران باید 
درخواست دریافت بودجه کنند که در این حالت 
فرایند نظارت بر پژوهش ها تسهیل خواهد شد. 
دانشگاه این بودجه را در واکنش به نگرانی هایی 
درمورد بودجه های متزلزل پژوهشی، به خصوص 
در دوران حساس سیاسی کنونی برقرار کرده است. 
البته پیشــنهادهایی برای افزایش درخورتوجه 
بودجه هــای دفاعی و امنیت داخلی ارائه شــده 
اســت که در این صورت از طریــق پژوهش های 
دانشگاهی مرتبط با سازمان های مربوط، می توان 
کسری بودجه های پژوهشی را جبران کرد؛ هرچند 
پروژه های دیگر ممکن اســت متوقف شــوند. با 
اینکه این بودجه برای حمایت از همه پژوهش ها 
است، برخی حوزه های پژوهشی بیشتر در خطر 
دریافت نکردن بودجه هســتند؛ مثاًل پژوهش در 
زمینه های تغییرات آب وهوایی و انرژی پاک و علوم 
اجتماعی و رفتاری درخطر ازدست دادن بودجه 
هستند؛ چراکه مؤسســات دولتی، مانند آژانس 
حفاظت از محیط زیست و اداره ملی اقیانوسی و 
جوی که تأمین کننده عمده بودجه های پژوهشی 
در این حوزه هــا بودند، احتمــااًل از طرف دولت 

ترامپ با کاهش بودجه مواجه خواهند شد.
حجم سرمایه اختصاص یافته به بودجه اضطراری 
براســاس حجم پژوهش ها در همین حوزه های 
آســیب پذیر اســت. این پــول کــه در صندوق 
ذخیره دانشــگاه قــرار دارد، به منظور پوشــش 
همــه پژوهش هــای کنونی درصــورت کاهش 
بودجه دولتی در نظر گرفته شــده است. معیار 
اختصــاص بودجه اضطــراری، نزدیک بودن به 
زمان اتمام پروژه خواهد بود؛ هرچند این بودجه 
به برخی پروژه ها به این دلیل اختصاص می یابد 
کــه به صورت نظام منــد آن را متوقــف کنند، نه 
اینکه به اتمام رسانند – به گونه ای که اگر بودجه 
برگشــت، بتوانند کار را ادامه دهند. دانشــگاه 
پیش از این در سال 2013 نیز تجربه مشابهی را 
به علت کسری بودجه دولتی داشت و برنامه فعلی 
برمبنای همان تجربه برقرار می شود. هرچند آن 
زمان موقتی بود و نگرانی از تداوم شرایط فعلی 
بسیار بیشتر است. بودجه اضطراری فعلی برای 
تداوم وضعیت قطع بودجه دولتی کافی نیست. 
به همین دلیل دانشــگاه به دنبال متنوع سازی 
سرمایه گذاری هایش است و دنبال سازمان ها و 
مؤسسات خصوصی برای تأمین بودجه می گردد. 
فاکس  کمپر اســتاد علوم زمین و محیط زیست 
و ســیاره ای می گوید: »نگران زمانی هستم که 
غیردانشمندان سعی می کنند تصمیم بگیرند 

کدام علم مهم تر از دیگری است«.

روی خط خارج



شیوههایتنظیممصاحبهـبخشسوم:تنظیمگفتوگو
در تنظیم مصاحبه  باید سبک های خبرنویسی و نوع مصاحبه را در نظر داشت. در 
مصاحبه های خبری که معمواًل برای تکمیل موضوع های خبری صورت می گیرد، 
اگر مطالب جمع آوری شده در اطراف موضوعی متمرکز باشد، مناسب ترین سبک 
نگارش سبک »هرم وارونه« است. مصاحبه خبری بدین صورت تنظیم می شود که در 

لید، چکیده مهم ترین مطلب ارائه و در ادامه توضیحات بیشتر درباره همان موضوع بیان می شود. زمانی که در 
مصاحبه موضوع های گوناگون مطرح شده باشد، ابتدا در لید چکیده مهم ترین مطالب ارائه می شود و سپس 

می توان در پارگراف های بعدی )سوم و چهارم( فهرست سایر مطالب مصاحبه را شروع کرد.

ازکازابالنکا
تولد همفری بوگارت همین روزهاست و پیشــنهادمان مصاحبه ای است که با او و 
همسرش لورن باکال انجام شده است. این دو یکی از معروف ترین زوج های هالیوود 
کالسیک هستند.  بوگارت که قرار بوده پزشک شود؛ اما پس از مدتی تحصیل در این 
رشته از آکادمی اخراج می شود! بوگارت در اکثر فیلم هایش نقش مردی خوش پوش 

و جذاب را بازی کرده که خودش جمله معروفی در این باره دارد: »من با کت وشــلوار در هالیوود بودم و کسی 
چندان تحویلم نگرفت. اما براندو با لباس ولگردها آمد و جایزه ها را درو کرد!«.لینک مصاحبه: 

cbsnews.com/news/archive�lauren�bacall�and�humphrey�bogart�speak�to�edward�r�murrow
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چرا وسترن؟
چرا نــه؟ فیلم وقتــی در اوج اســت که 
بیشــتر بــه کنــش بپــردازد و کمتــر به 
دیالــوگ. وقتی فیلمی داســتانش را با 
مجموعه ای از تصاویر ساده، زیبا و پویا 
و تا حد امــکان با گفت وگوهــای کمتر 
بیان می کند، رسانه ســینما به بهترین 
شکل ممکن مورد اســتفاده قرار گرفته 
اســت و به نظر من هیچ موضوعی روی 
زمین به اندازه وسترن مناسب این نوع 

داستانگویی نیست.
از جماعت منتقد زیاد خوشــتان 

نمی آید نه؟
آن ها کسانی هستند که اصطالح چرند 
»اپرای اسب ها« را اختراع کرده اند، یك 
مشــت آدم افاده ای. البته من از تمامی 
منتقدهــا متنفر نیســتم. منتقد خوب 
هم زیاد اســت و من هم نوشته هایشان 
از  برخــی  بــه  و حتــی  را میخوانــم 
پیشنهادهایشان هم عمل کردهام. ولی 
بیشــتر نقدها مخرب اند، پر از اشــتباه 
و کلیبافی. خدای من، فکــر نکنم این 
منتقدهای درجه یــك روزنامهها حتی 
به دیدن بیشتر وسترنها بروند، دستیار 
درجه دومشان را می فرستند. مثل اینکه 
قرار است در نقدهایشان هرزه گو و بامزه 
هم باشند. خیلی شــرم آور است، چون 
باعث شــده که دوست داشتن وسترن، 
یك جــور گناه محســوب شــود. خب، 
فیلم های عشقی و جنگی بد و دروغگو 
هم ساخته شده است؛ ولی این دلیلی 
نمی شــود که به تمام فیلم های عشقی 
و جنگی حملــه کنند. هر فیلمی را باید 
براســاس ارزش های خودش سنجید. 
به طور کلی، ســینمای وســترن هم به 
اندازه تمام ژانر های دیگر ارتقای کیفیت 

داشته است.
فکــر می کنــی مشکلشــان بــا 

وسترن چیست؟
منتقدها مدام می گویند که ما وســترن 
می سازیم؛ چون این یك راه آسان برای 
پول درآوردن است. چه حرف مزخرفی. 
ساختن فیلم وسترن نه ارزان است و نه 
آسان. فیلم وســترن را باید در لوکیشن 
فیلم برداری کرد؛ یعنی کاری ســخت و 
نکبت، یعنی گران ترین و دشــوارترین 

شکل فیلم سازی. البته این درست است 
که وســترن ها معمواًل سودآور هستند؛ 

ولی مگر چه عیبی دارد؟
اگر هالیوود بیشــتر به خواســته مردم 
توجه می کرد و کمتر به خواسته منتقدها 
اهمیت می داد، وضعش به این خرابی 
نبــود. این یك جور کســب وکار اســت. 
اگر بتوانیــم به مردم چیزی را بدهیم که 
می خواهند، کســب وکار خوبی اســت 
و ســود هم دارد. تماشــاگر خوشــحال 
است و ما هم خوشحالیم. خب مگر چه 

اشکالی دارد؟
خودت وقتی سر کار هستی چه 

حسی داری؟
در  وســترن  فیلم بــرداری  از  وقتــی 
لوکیشــن بر می گردم، احســاس غرور 
می کنم. گمان نکنم کســی با خواندن 
ایــن چرندوپرندهای امــروزی، چنین 
احساســی را تجربه کرده باشــد. یادم 
نمی آید که هیچ وســترنی برای کمتر از 

18 سال ممنوع شده باشد.
وقتی خودت فیلمی را می بینی 

چطور؟
ایــن روزها وقتــی به ســینما می روی، 
احساس گناه می کنی. مثل دور باطلی 
می مانــد. یکــی فیلمــی راجع به یک 
پسربچه و سگش می سازد و فیلم فروش 

می کند، آن وقت همه شروع می کنند و 
فیلم پسربچه و سگ می سازند.

فیلم هــای  ویژگــی  مهم تریــن 
وســترن یــا حداقــل فیلم های 

خودت چیست؟
مــن واقعًا حس می کنم که این ســینما 
پایــه و اساســی اخالقــی دارد، این را 
تحســین می کنــم و فکر می کنــم باید 
همین طــور باشــد. کلیشــه های ژانــر 
وسترن بیشــتر از ســایر ژانرها نیست و 
این به دیدگاه اخالقی ما هم برمی گردد. 
گمــان نمی کنــم من همیشــه بــه تن 
قهرمان لباس ســفید کرده باشــم و به 
تن ضدقهرمانــم لباس ســیاه. خوبی 
همیشه بر بدی پیروز نمی شود؛ نه توی 
زندگی و نه در تمام وسترن ها. البته توی 
وســترن ها معمواًل این طور است؛ ولی 
فکر می کنم باید هم همین طور باشــد. 
من هم چــون دیگران در وســترن هایم 
چیزهای غم انگیز و تراژدیك و ناعادالنه 
را به تصویر کشــیده ام و شخصیت های 
باورپذیــر و واقعــی؛ مردانــی که طبع 
طنزی گرم و زمخت و طبیعی داشتند، 
مردانی قوی که همیشــه این توانایی را 
داشــتند که به مشکالتشــان بخندند. 
همــان کاری کــه ســربازها در روزهای 
جنــگ می کننــد. این هــا آدم هایــی 

طبیعی اند، خودشان اند.
و این هاست که وسترن را جذاب 

می کند.
به نظرم یکــی از بزرگ ترین جاذبه های 
ســینمای وســترن این اســت که مردم 
دوســت دارنــد بــا ایــن گاوچران هــا 
هم ذات پنــداری کنند. مــا همه عقده 
فرار داریم. همه می خواهیم دردسرهای 
دنیای متمدنمــان را فراموش کنیم. به 
آن هایی که می تواننــد به طبیعی ترین 
شکل، در دل طبیعت و شجاعانه و ساده 
زندگی کنند، غبطه می خوریم. شــاید 
قهرمان های وسترن غیرواقعی باشند؛ 
ولی خیلی از قهرمان های تاریخی مان 
هم همین طورند. اما به نظرم چیزی که 
در سینمای وســترن دقیق تر از عناصر 
دیگر کشــیده شــده، زمین اســت. به 
نظرم می شــود گفت که ســتاره واقعی 
تمام فیلم های وســترن من زمین بوده 
اســت. همیشــه به فیلم بــرداری آثارم 
افتخار کرده ام و به طور کلی فیلم برداری 
فیلم های وسترن اغلب عالی بوده اند؛ 
ولی به ندرت مــورد توجه قــرار گرفته؛ 
انگار جلوه بصــری فیلم اهمیتی ندارد 

که خیلی فکر مزخرفی است.
در حین ساختن یکی از فیلم هایم سعی 
کردم دوربین تصویــری را ثبت کند که 
شبیه به طرح ها و نقاشی های رمینگتون 
باشد. به نظرم خیلی قشنگ بود و از این 
نظر خیلی موفق بود. وقتی جویندگان 
را می ساختم، از یکی از مایه های بصری 
چارلز راسل استفاده کردم. این دو نفر، 
از بزرگ ترین نقاشان غرب هستند. اصاًل 
چیزی زیباتر از نمای دور مردی سوار بر 
اسب، یا اسبی که در دشتی باز می تازد، 
سراغ دارید؟ دوست داشتن این زیبایی 
اشــکالی دارد؟ حــاال چــه تجربــه ای 
شخصی باشد، چه ازطریق رسانه سینما 
به دســت آید. ایــن روزها دیگــر تعداد 
کســانی که به مزرعه برونــد و حیوانات 
و طبیعــت را لمس کنند، زیاد نیســت. 
پس ما طبیعــت را پیششــان می بریم. 
آن ها هــم به کمك مــا بــه دل طبیعت 
می زنند. مــن همه جای دنیــا رفته ام، 
ولــی به نظــرم کامل تریــن و زیباترین و 
آرامش بخش ترین مکان خاك خداست.

یادی از حرف های جان فورد و مروری بر سینمای کمی تا قسمتی فراموش شده وسترن

مرد آرام
جان فورد معروف ترین و تقریبًا بزرگ ترین کارگردان وسترن ساز بوده است. سبک فیلم ســازی او آن چنان تأثیر عمیقی بر سینمای جهان داشته  که  گفت وگو

بزرگانی چون اینگمار برگمن و اورسن ولز، وی را یکی از بزرگ ترین کارگردان های تمام اعصار دانسته اند. زمانی از اورسن ولز پرسیده بودند که در کجا مترجم: سحر بختیاری
هنر فیلم سازی را فرا گرفته  است و او این پاسخ مشــهور را داده که »فیلم سازی را از استادان پیش کســوت این هنر آموخته ام و منظورم از استادان پیش کسوت سینما 
اشخاصی هستند چون جان فورد، جان فورد و جان فورد«. کارگردانان دیگری چون آکیرا کوروســاوا، مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ، سرجیو لئونه و ژان لوک 

گدار  نیز تحت تأثیر فیلم سازی جان فورد بوده اند. مصاحبه زیر منتخبی از حرف های وی است:

نیمهشببالسانالغیب
دیشب جناب حافظ افتخار داده و به خوابمان 
آمدند. ســعی کردم بفهمم چه منظوری در 

حرف هایش است؛ اما حافظ است دیگر، 

آقا سالم بر شما.
سالمی چو بوی خوش آشنایی...

اوضاع چطور است؟
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم...

واقعًا؟ ما که فقط بوی ســوختگی حس 
می کنیم. شاید آن ور شما بهبود دارید.

ســاقیا برخیــز و درده جام را                   خاک بر ســر 
کن غم ایام را

چه حرفا! غــم ایام این قدری اســت که 
چندتــا کانتینر را پر می کند. بعد شــما 

می گویی بریز سرت؟ 
ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست                  
حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست

االن خواســتید بگید شــما هم مشکل 
داریــد؟ ایــن تحریم چــه دانــی که چه 

مشکل حالیست... گرانی... معدن...
صبا اگر گذری افتدت به کشــور دوست         بیار 

نفحه ای از گیسوی معنبر دوست
فعــاًل کــه خیلــی از کشــورها مــا را راه 
نمی دهند. چندتایی کشــور دوســت و 
همســایه مانده کــه آن ها هم، یــا درگیر 
جنگ اند یا بعضًا توزرد از آب درمی آیند. 
بعد هم یــک ذره غیرت خــوب چیزی 

است. کجا هست این دوست شما؟
دل ســراپرده محبت اوســت       دیــده آیینه دار 

طلعت اوست
بلــه خــب درک می کنیــم. خــوش بــه 

حالتان. از بهشت چه خبر؟
کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت         من 

و شراب فرح بخش و یار حورسرشت
کاًل هیچ کــس از حــال ما آگاه نیســت. 
قدیم ترها اوضاع بهتر نبود؟ زمان شما؟

یاد باد آن روزگاران یاد باد
بــه نظرتان مــا چــه کار کنیــم؟ امیدوار 

باشیم؟
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد          که روز محنت 

و غم رو به کوتهی آورد
شــاید. ولی ما این قــدر زندگی مان پر از 
پســتی و بلندی بوده کــه فکر می کنیم 
زندگی نامــه خیلــی جالبــی می توانیم 

بنویسیم.
حســب حالــی ننوشــتی و شــد ایامــی چند       

محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند
پیغامــی چیــزی اگــر داریــد بیاییــد 
پــی وی. زمان هم بــراش می گذاریم که 
خودبه خود نابود شــود. شما سؤالی از 

ما ندارید؟
سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟

راســتش ما هنوز از احواالت سرو چمان 
خودمان هم سردرنمی آوریم. شما دوتا هم 
ما را درگیر دعواهای خانوادگی تان نکنید.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

سؤالی که اغلب از فرد موفق یا مشهوری پرسیده 
می شود، این است: »چه شد که موفق شدی؟« 
پاسخ به این سؤال به شکل های مختلفی صورت 
می گیرد. اما پاســخ به این سوال که نویسنده یا 
کارگردانی مشــهور یا دانشمندی برجسته روز 
خــود را چگونه می گذراند و چــه عاداتی دارد، 
شاید موجب شود تا پاسخ سؤال باال با جزئیات 
بیشتری مشخص شــود. کتاب »آداب روزانه: 
چگونــه روزگار بــزرگان شــب می شــود«  را  که 
میســن کاری گــردآوری و مریم مؤمنی ترجمه 
کرده است، می توان پاسخ جامعی به این سؤال 
دانست که مشاهیر جهان روزگار خود را چگونه 
می گذراننــد. این کتاب 
کاری  عــادات  درمــورد 
162 انســان مشــهوری 
کــه طی چهارصد ســال 
گذشــته فرهنــگ غرب 
را شــکل داده انــد. از فیلســوف و مختــرع و 
فیزیک دان بگیرید تا نقاش و موزیسین و معمار 
و روان شناس و کارگردان و البته داستان نویس. 
هفتاد و سه نفر از این مشاهیر رمان نویس اند و 
بیشتر فضای این کتاب حول عادات نویسندگان 
می گذرد. نمونه ای از این عادات را می خوانیم:  
هاروکی موراکامی: »بی هیچ تغییری به برنامه  
روزانه ام )بیدارشــدن در ســاعت چهار صبح/ 
پنج شــش ســاعت نوشــتن بی وقفه/ ورزش/ 
مطالعه/ گوش کردن موسیقی/ به بستر رفتن 
در ســاعت 9 شب( پایبندم. آنچه اهمیت دارد، 
تکرار این کار اســت، یک جور هیپنوتیزم. خود 
را هیپنوتیــزم می کنــم تــا بر ژرفــای ذهنی ام 

بیفزایم«.

آداب روزانه

قبل از شــروع ســال 1395 قرار بر این بود تا 
گنجینه ای از آثار موزه هنرهای معاصر تهران 
کــه در نوع خود در جهان بی نظیر اســت، در 
شــهر های رم ایتالیا و برلین آلمان به نمایش 
درآیــد که ایــن اقدام به تأخیر افتــاد؛ اما این 
آثار که آماده شــده بودند، برای بازدید موقت 
در این موزه به نمایش گذاشــته شــدند. این 
نمایشــگاه که »مســافران برلیــن، رم« لقب 
گرفتــه اســت، فرصــت بی نظیری اســت تا 
مــردم از این آثار زیبــا و گران بها دیدن کنند. 
آثــاری که بــا تنوع خــود در نــوع و در ملیت 
درخورتوجه اند. درمورد موزه هنرهای معاصر 

باید دانست که این موزه 
به واســطه ارتباط خوب 
بین المللی که از گذشته 
 داشــته، دارای اعتبــار 
فراوانی در جهان اســت 

و گنجینه  آثار آن به قدری ارزشــمند است که 
به گفته کارشناســان می تواند پشــتوانه پول 
ملی ایران تلقی شــود؛ آثاری ازجمله نقاشی 
ارزشــمند »نقاش و مدلش« اثر پابلو پیکاسو 
که بسیار گران بهاست.  موزه هنرهای معاصر 
در ابتدای خیابان کارگر شــمالی بعد از پارک 
الله قرار دارد. برای رفتن می توانید به میدان 
انقــالب بروید و از آنجا پیاده یا با تاکســی به 
موزه بروید. فقط بدانید و آگاه باشــید که این 
مــوزه به جز روزهــای تعطیل رســمی، صبح 
جمعه ها هم بســته اســت و اگر می خواهید 
جمعــه برویــد باید در ســاعات 4تــا7 به آن 
مراجعه کنید. این نمایشــگاه تا یک ماه دیگر 

برپاست.

مسافران برلین، رم

شهر تهران، به  علت ویژگی های خاصش، 
به علــت آلودگی هایش و به علــت اینکه 
زادگاه خیلــی از اولیــن چیزهــا در ایران 
بــوده، ماده خــام اولیــه خوبــی بــرای 
هنرمندان اســت تا درباره  آن بنویسند و 

بســازند. مستند موزیکال »تهران انار ندارد« بازتاب 
مستند و طنزی است از تهران و تاریخش.

تهران انار ندارد، ســاخته مســعود بخشی در سال 
1388 فیلم مســتندی اســت که با نگاهی طنز به 
تهــران می پردازد؛ شــهری بــزرگ که از روســتایی 
کوچــک به پایتخت ایران بزرگ تبدیل شــد. در این 
مســتند تاریخ تهــران و آداب و رســوم تهرانی ها به 

نمایش گذاشته می شــود. موسیقی ای 
که در این مســتند به کار رفته، موسیقی 
طنز اســت و ریشه در فولکورهای تهرانی 
دارد. مانند موســیقی »ماشــین مشتی 
ممدلی« و آثــار زنده یاد مرتضی احمدی 
که این مســتند را رنگین تر کرده است. این مستند 
درواقع تصویری پیش چشم بیننده می نهد که گویی 
ســاختارهای مادی و اخالقی جامعه ای روســتایی 
در مقیاســی بزرگ تر تکرار می شود و این همه، نه با 
بیان خشــک و جدی معمول سینمای مستند بلکه 
با طنزی که بتوان مشــکالت بزرگ ســاکنان شهر را 

بیان کرد، پیش روی مخاطب قرار می گیرد.

تهران انار ندارد

 ســایت ها و کانال هــای تلگرامی که موســیقی و 
مشــاهیر آن را معرفی می کنند، انگشت شمارند. 
پــروژه تک نفــره »دهلچــی« یکی از ســایت ها و 
کانال هایی اســت که در حوزه معرفی موســیقی 
فعالیت می کند. حق کپی  نشــر موســیقی هایی 
که در این ســایت عرضه می شــود، توسط سایت 
رعایت می شــود. دهلچی رســانه مناسبی است 
برای شــناخت موسیقی ایران و موسیقی ملل که 
عالوه بر اشتراک گذاری موسیقی، به نقد و معرفی 

موسیقی هم می پردازد. دهلچی انواع 
سازها و انواع سبک ها را با زبانی ساده 
معرفــی می کنــد. در ســایت دهلچی 
بخشــی با عنوان جمعه هــا با دهلچی 
وجــود دارد که حــاوی مطالب جذاب 

و نوســتالژیکی درمورد موسیقی است؛ مطالبی 
که پا را از موســیقی فراتر می گــذارد و وارد دایره 
فرهنگ و ارتباط فرهنگ با موسیقی می شود. در 
این بخش ویدئوهایی در باب موســیقی و ارتباط 
آن با فرهنگ اســت. معمواًل کاری که سایت های 
دیگر در حوزه معرفی موســیقی انجام می دهند، 
کپی کردن مطالبشان از ویکی پدیا یا منابع دیگر 
است؛ اما کاری که پروژه دهلچی انجام می دهد، 
تولید محتوای دســت اول و کپی نشــده اســت و 
برای همین این ســایت توانسته است 
که رتبه مناسبی را در گوگل کسب کند. 
ســایت دهلچی را می توانیــد از طریق 
آدرس www.doholchi.com پیگیــری 

نمایید.

دهلچی

بــه   ملقــب  بی. کینــگ   رایلــی  بی بی کینگ، خواننده ســبک بلوز، پیشنهاد
شــاعر، ترانه سرا و از مشــهورترین گیتاریست های بزرگ 
آمریکا بود. فردی که موســیقی فولکلور ســیاهان غرب 
آفریقا را در دل آمریکا زنده کرد. مجله رولینگ استونز که 
یکــی از مجالت بــزرگ در حوزه موســیقی، به خصوص 
موسیقی راک اســت، از بی بی کینگ به عنوان ششمین 
گیتاریست برتر جهان در تاریخ موسیقی یاد کرده است. 
بی بی کینگ در ســبک موســیقی بلوز )blues( فعالیت 
می کرد. موســیقی بلــوز ریشــه در آواز ســیاهان دارد؛ 
سیاهانی که سال ها قبل به عنوان برده در مزارع مختلف 
ازجمله مزارع پنبه به کار مشغول بودند و زیر آفتاب سوزان 
آوازهایی می خواندند که ریشه در غم )blue( داشت. این 

آوازها بعد ها مقدمه ای شد بر موسیقی بلوز.
بی بی کینگ در ســال 1924 در مزرعــه پنبه، جایی که 
زادگاه موسیقی بلوز اســت، در نزدیکی می سی سی پی 
بــه دنیا آمــد. در چهارســالگی مــادرش او را رهــا کرد و 
کودکی اش را همراه مادربزرگش به پنبه چیدن در مزارع 
گذراند. در اوایل نوجوانی، خوانــدن آوازهای انجیل در 
گروه کر کلیســا را آغاز کرد و از آنجا بود که آواز درونی اش 
برای خلق آثار هنری شروع شد. 12سالش که بود، با پولی 
که درپی کار در مزارع پنبه به دســت آورده بود، گیتاری 
خرید و این گیتار نقطه عطفی بود تا عالقه اش به موسیقی 
را جهت دهد. شــروع کار موسیقی بی بی کینگ با تقلید 
از روی موســیقی هایی بود که رادیوی می سی ســی پی 
پخش می کرد. کینگ در اوقات استراحت، یعنی زمانی 

که دستانش از گل خشن پنبه در امان بودند، انگشتانش 
را به تارهای گیتار می ســپرد و از روی موسیقی هایی که 
در رادیو می شــنید، تمرین می  کــرد. بی بی کینگ که به 
نوازندگی در رادیو عالقه مند شــده بود، توانست در سال 
1948 برای اولین بار در رادیو اجرا کند. بعد از گذشــت 
اندک زمانی، اجراهای او در رادیو شهرت یافت و توانست 
برنامه ای جداگانه برای خود در رادیو داشــته باشد. این 
شروعی بود بر فعالیت های حرفه ای پسری که زیر آفتاب 

مزارع پنبه، به چیدن گل پنبه مشغول بود.
بی بی کینــگ به ســرعت مشــهور شــد. تک آهنگ ها و 
آلبوم های متعددی از وی انتشار یافت و او به سراسر آمریکا 
و دیگر کشورها سفر کرد تا موسیقی غمگین آفریقایی را 
برای جهانیان بخواند. کینگ در طول فعالیت هنری اش 
ده ها جایزه دریافت کرد؛ ازجمله هفده جایزه گرمی که 
در نوع خود بی سابقه است. از بی بی کینگ به عنوان یکی 
از بهترین موســیقی دان های سبک بلوز یاد می شود و به 
او لقب شــاه بلوز را داده اند؛ کسی که موسیقی بلوز را به 
درجه اعالیی رساند.  صدای رســا و جدی بی بی کینگ 
همواره الهام بخش هنرمندان بی شــماری بوده اســت 
که موســیقی بلوز را ادامــه می دادند و درواقــع دنباله رو 
بی بی کینگ بودند. کینگ در سال 2015 بعد از تحمل 
دوره بیمــاری ســختی در گذشــت. موســیقی کینگ، 
موسیقی شایســته و زیبایی اســت برای گوش سپردن؛ 
هرچند مثل اکثر خوانندگان، قطعات عاشقانه هم دارد 
که برخی شــان خالی از محتواســت. خودتــان را درگیر 

آن ها نکنید.

نگاهی به احواالت اسطوره موسیقی بلوز، بی بی کینگ

پادشاه بلوز
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صفحـــــــه آخـــــــــر

مجــری: خب بــار دیگر در رســانه  
بی طرف ملی با برنامه  گفت وگوی 
ویژه بــا نامزدهــای انتخابــات در 
خدمــت شــما بیننــدگان عزیــز 
هســتیم. با توجه به اینکه کشــور 
االن در نتیجه  ســوءمدیریت های دولت کنونی تا سینه 
در باتالق مکنده  مشــکالت فرو رفته و لجن این باتالق 
کم کم دارد به دهنمان هم می رســد، چــه چیزی باعث 

شد که شما پا به صحنه بگذارید؟ 
نامزد محترم:  به خاطر همین مســئله  باتالق و لجن و 
دهن و این ها که فرمودید. مردم ما دیگر به اینجایشــان 
رســیده. من راســتش یک شــب قبل از ثبت نام خواب 
عجیبی دیدم. در خواب دیــدم که خودم رئیس جمهور 
مملکت هســتم و دارم یکی یکی، دوتا دوتــا و فوج فوج 
مردم را از این باتالقی که شما فرمودید، نجات می دهم. 
صبح کــه از جایم بلند شــدم، با خودم حــس کردم این 
خواب باید تعبیری داشته باشد و دست به دامان تعبیر 
خواب شــدم. لحظــه ای که شــروع به خوانــدن تعبیر 
کردم، گویی برای لحظه ای برق هزارولت مرا گرفته بود 
و ول هم نمی کــرد. در تعبیر خواب نوشــته بود: انصافا 
این خواب هم به تعبیر نیاز داشــت؟ آب دســتت است 
رها کن، سجل را زیر بغلت بزن و برو به ساختمان وزارت 

کشور.  
مجری: شما رابطه تان با اختالس چطور است؟ 

بنده به هر چیــزی در حد کفایتش معتقــدم. خب آدم 
باالخره این همه زحمت می کشد به آنجا می رسد. این 
همه سفر استانی می رود، این همه ستاد راه می اندازد، 
این همــه کانال می خرد. اگر قرار باشــد بــه بیت المال 
دســت نزند که کالهش پس معرکه اســت. فقــط باید 
حواسمان باشد که اســراف نکنیم. زیاده روی همیشه 
مذموم اســت. اصل دیگری هــم که من شــخصًا به آن 
معتقدم، روش آهسته و پیوســته است که دیگر اسمش 

اختالس نمی شود، اختالف حسابی ساده است. 
مجری: با توجه بــه برخوردهای کوبنده و خشــنی که 
دولت با مطبوعات منتقد می کنند، رویکرد شما در این 

زمینه چیست؟ 
نامزد محترم: دســت روی جای بدی گذاشتید، چون 
این دل پرخون است. در این دوره به جای آنکه با منتقد 
واقعی برخورد شــود، مدام صحبت از تخریبگرهاست. 
این دوســتان ما که واقعًا منتقد نیســتند، بیشتر قصد 
تخریب دارنــد کــه آن هم چون نیتشــان خیر اســت، 
مشــکلی نــدارد. البته مــن خــودم موافقم کــه دهان 
انتقادکننده های اصلــی را باید مثل دهانــه  غار کهف 
دیوار کشــید که این قدر چوب الی چــرخ دولت نکنند 

و هر روز تز تازه ندهند؛ ولــی تخریب کننده که کاری به 
این کارها ندارد، یک گوشه می نشیند تخریب خودش 
را می کنــد. حــاال چرخ دولــت هرطور کــه می خواهد 

بچرخد. 
مجری: شــما اگر رئیس جمهور شــوید، آیا نســبت به 

فامیل و اقوام خودتان اولویتی قائل می شوید؟ 
نامــزد محتــرم: باالخــره زشــت اســت، می رونــد 
می نشــینند توی فامیــل می گوینــد تا بــه یک جایی 
رسید، دیگر خدا را هم بنده نیســت و با شاه هم فالوده 
نمی خورد. انــگار یــادش رفته تا دیــروز دم بــه دقیقه 
می آمد پول دستی قرض می گرفت. آدم نباید دوستان 

زمان سختی را در وقت عافیت فراموش کند. 
مجری: خب گفت وگوی ما اینجا به پایان می رسد.
نامزد محترم: یک سؤال یادتان رفت فکر می کنم. 

مجری: آهان، بله بلــه. در ارتباط با همان ســؤال اول، 
شــما وضعیت اقتصادی کشــور را چطور می بینید و آیا 
فکر می کنید کلید راه گشــای این مشــکل، در دستان 
پرتوان خودتان اســت یــا به سیاســت های غلط دولت 

کنونی امید دارید؟ 
نامزد محترم:  با تشــکر از شــما بابت این ســؤال بجا. 
نه، بنده بــا توجه بــه آن خوابی که دیــده ام هیچ راهی 

پیش روی ملت به غیر از خودم نمی بینم.

533...0935: احســنت بر روان پاك اون دانشجویي 
که نهضت »اسب« رو به همین زودي ریشه دار کرد و یه 

ستون تو روزنامه گرفت! اسب سواري تون آروم :((
   بله، دیگه از این به بعــد در این باکس 

پخش اسب های ارسالی رو خواهیم داشت.
178...0903: عاشقتم اسب من...

   ما خیلی خوشحالیم که روزنامه اگه هیچ 

فایده ای نداشته، حداقل دو نیمه گمشده رو به هم 
رسونده.

812...0919: سالم. لطفاً یه گزارش تهیه کنید از قانون 
احمقانه شرکت در جشن فارغ التحصیلي. قانونش اینه 
که شما براي اینکه بتونید توي جشن اردیبهشت مثاًل 96 
شرکت کنید، باید حتماً نهایتاً تا بهمن 95 فارغ التحصیل 
شده باشــید. این به این معني است که دانشجویاني که 

 االن ترم آخرند و دو ماه دیگر درسشان تمام مي شه، باید
1 سال صبر کنند تا بتونن دراین جشن شرکت کنند.

   بابا نمی گی یه وقتــی یکی ترم آخری 
درس رو ول کنه، بره رئیــس یه گروهی، گروهکی 
بشــه و بعدش هم اســمش بخوره تــو ویژه نامه 
فارغ التحصیالن. این دفعه دیگه مجبور می شــن 

ساختمون انجمن رو تخریب کنن تا بشوره ببره.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

30

33

31
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اولی: تو شریف نشریه رو این طوری 
پخش می کنن؟

دومی: آره دیگه، داری می بینی. 
اولی: این شریفی ها خیلی خفنن.

دومی: چطور؟ 
اولی: از کمترین امکانات بهترین 

استفاده رو می کنن.
دومی: آره مخ مهندسی دارن.

اولی: اصاًل کاًل محدودیت باعث 
شکوفایی می شه. باید همه رو محدود 
کنیم. امکانات اضافی فقط تنبلشون 

می کنه.

اشتغالزاییبهزبانساده
پس از اظهار نظر سنجیده 
یکی از نامزدهای انتخاباتی 
در مناظــره دوم و اشــاره 
دقیق ایشان به حل مشکل 
بیکاری فرزند یکی از وزرای 
عزیز با محموله  200میلیونی و وارداتی لباس 
کــودک، وارد مرحلــه جدیدی از تاریــخ ایجاد 
اشتغال در تاریخ کشــور شدیم. از همین رو، ما 
نیز برای حل مشکل بیکاری فرزندان سایر وزرا 
شــغل هایی مدنظر داریم که تقدیم می کنیم. 
باشــد که مورداستفاده  بیســت وچند خانواده  

چشم انتظاِر وزیران زحمتکش، قرار گیرد.
شــاکی: هم سبک اســت، هم کم خرج. فرزند 
دلبند، می نشــیند پای دســتگاه  و رسانه ها را 
رصد می کند. هرجا کوچک ترین نقد، نوازش، 
بررســی، تحلیل و حتی آمار دیــد که می تواند 
در کوتاه مــدت و درازمدت بــرای دولت متبوع 
مشکل ساز شود، ســریعًا آن را در سربرگ های 
ازپیش آماده شــده ثبت می کند. تجربه نشان 
داده است شــاغالن در این مسئولیت خطیر، 
لحظه ای بیکار نخواهند بــود و لحظه به لحظه 

درحال شکایت هستند.
ادمین کانال: این از قبلی هم راحت تر اســت. 
به نوگل نوشکفته، دستگاه گوشی هوشمندی 
 new channel می دهیــم و از او می خواهیــم
را بزند و ســپس با اســتفاده از کلمــات »امید، 
اعتدال، بنفش، کلید« عبارت ســاخته و آن را 
هم به عنوان اسم کانالش انتخاب کند. از صبح 
 تا شــب هم باید حداقل صد پســت با هشتگ

#با_فرد_مورد_نظر_ تــا  1500 بگذارد توی 
کانالش. تعداد اعضای کانال هم که به دوســه 
هزار رســید، می دهیــم یکی دوتا پســت تند و 
آتشی بگذارد و بعد هم فریاد می کنیم که آمدند و 
گرفتندش! با این ترفند، فرزند دلبند با دوسه روز 
اشتغال به شــغل شریف ادمینی، حداقل چند 
ماه بعدش را هم سرکار است و ما هم می توانیم 

با نبودنش مظلوم نمایی کنیم.
ثبت نام در  همــه انتخابات ها: شناســنامه و 
کارت ملــی و اندکی پــول می خواهد. همین. 
آقازاده یا خانم زاده محترم با این ها راه می افتد 
سمت فرمانداری و برای انتخابات شورای شهر، 
مجلــس، ریاســت جمهوری و حتــی خبرگان 
ثبت نــام می کند. وضعیــت او از دو حال خارج 
نیست. یا تأیید صالحیت می شود یا نمی شود. 
درصورت اول، تا بخواهد بــرای بودن یا نبودن 
در »لیســت« چانه بزنــد و منتظر باشــد، چند 
ماه دیگر هم ســر کار اســت و درصــورت دوم، 
می توانــد وقتش را صرف مصاحبــه و اعتراض 
به ردصالحیتش بکند. البته مشــکل مهم این 
شغل، فصلی بودنش است و اگر فرزند دلبند با 
این مورد مشــکلی نداشته باشد، بقیه اش حل 
اســت.  با این ترفند، جویــای کار عزیز حداقل 
چندماهــی را ســرکار اســت و بعــدش هم اگر 
دیدیم همچنــان بیکار مانده اســت، محموله 
200میلیونی ناقابل لباسی می دهیم دستش 

برای واردات و داّللی. 

محمد صالح سلطانی

معدنچی که فشار قبر نداره... این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به آن کودک و آن زنی که روز کارگر، وقتی مرد 
زندگی اش بعد از روزی سخت به خانه آمد، روزش را به او تبریک گفت و دو روز بعد سیاه پوش شد. تقدیم می کنیم 
به مردانی که شــرف حقوق ناچیز پرزحمت و پرخطر اول هــر ماه را به درآمد به مراتب بیشــتر داللی و تکدی گری 
و خریدوفروش ســکه و ارز ترجیح دادند. تقدیم می کنیم به فریاد غمگین و خشــن مرد مزین به سیاهی زغال که 
بر سر رئیس جمهور آوار شد. این شماره تقدیم می شــود به کارگران شریف اســیر در اعماق معادن آزادشهر که با 

خواب ابدی آزاد شدند.

تقدیممیشودبه...

محمد جوانمرد
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