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ایرانیان در بوفالو چطور رأی دادند

بی اعتنا نبودیم
شما سلبریتی نیستید

غبــار و هیجــان فضــای 
فــرو  آرام آرام  انتخابــات 
می نشیند و جامعه دانشگاه 
شــریف با دقت بیشــتری 
می توانــد نظاره گر عملكرد 
خویش در فضای این انتخابات باشد؛ پاسخ به این 
سؤال كه شریف چه ارزش افزوده ای برای انتخاب 
بهتر مردم در انتخابات داشته است. نامه حمایت 
جمعی از استادان از رئیس جمهور در انتخابات و 
نامه جمعی از دانشجویان به آن ها درباره مدرك 
دكتری ایشان، دو اتفاق انتخاباتی مهم و با بسامد 
رسانه ای در ارتباط با شــریف بود؛ اما هیچ یك از 
این اقدامات با انتظار عمومی و شــأن دانشــگاه 
شریف به عنوان نهادی دانشگاهی همخوان نبود. 

واقعیت آن اســت كه ایام انتخابــات زمانی برای 
توسل اصحاب قدرت به هر محبوبیت اجتماعی 
یا همان سلبریتی برای افزایش ســبد آرا است. 
دیدار با امیر مقصودلو )تتلــو( به عنوان خواننده 
زیرزمینی یا سخنرانی و عقده گشایی خانم باران 
كوثــری در همایش انتخاباتــی و چندین نمونه 
دیگر، بعضی موارد متمسك شــدن به محبوبیت 
اجتماعی هنرمندان برای افزایش شمار آراست. 
متأســفانه اتفاقی كه درعمل برای شریفی ها در 
این انتخابات و انتخابات پیشین رخ داده، استفاده 
كاندیداها از همین شیوه بوده است؛ یعنی بیشتر 
از آنكه دانشگاه شــریف یا زیرمجموعه ها و اتاق 
فكرهای رسمی وابســته به آن با اظهارنظرهای 
تحلیلی و كارشناسی و نقد همه جانبه كاندیداها، 
به صورت مشــاور امین مردم به میــدان بیایند، 
به عنوان ســلبریتی مثل خانم بازیگــر یا آقای 
خواننده از چهره یا صدایشــان سوءاستفاده شده 
است. شاید مثاًل اگر جمعی از استادان دانشكده 
اقتصاد شــریف برای حمایت از آقــای روحانی 
بیانیه تحلیلی اقتصادی منتشــر می كرد، یا مثاًل 
اندیشكده مهاجر در حمایت از آقای رئیسی بیانیه 
فرهنگی و اجتماعی صادر می كرد،  برای شــأن 
و جایگاه دانشگاه مناســب تر بود؛ كمااینكه هیچ 
دانشگاهی در تهران و اگر اشــتباه نكنم در عالم، 
ورودی به مثابه ســلبریتی به ماجرای انتخابات 

نداشته است. 
شــاید اگر برادران و خواهران دانشجو و استادان 
شــریفی  و دانشگاهی با روشــنگری و احساس 
وظیفه بیشــتری قبل و بعد و در حین انتخابات 
به آن ورود كنند، هم برای راهنمایی مردم و هم 
برای سپردن قدرت بیشــتر به نخبگان در كشور 
مفیدتر باشــد. موارد زیر نمونه هایی از عوارض 
همین واردنشــدن نخبگان با ســالح تحلیل و 
تعقل است: اینكه مثاًل در انتخابات مجلس دهم 
مواردی از افراد ناشایســت، مثــل دختر یكی از 
مدیران صنــدوق ذخیره ارزی به لیســت پیروز 
راه یافتند و اكنون در مجلس هســتند و كســی 
نپرســید چرا، یا در جناح مقابــل وعده افزایش 
یارانه داده شــد كه همــه می دانند چه بر ســر 
اقتصاد می آورد، یا در انتخابات شوراها خبرنگار 
مســتقلی كه نقش مهمی در افشاگری وضعیت 
عملكرد شورای قبلی داشــت به لیست امید راه 

نیافت. 
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آژانسگردشگریفارغالتحصیالن
4 خرداد یعنی پنجشنبه  آخر این هفته کمیته  گردشگری انجمن فارغ التحصیالن، 
تور یک روزه ای برگزار می کند برای بازدید از شهر تاریخی قزوین. قرار است در این تور از 
جاذبه های تاریخی قزوین نظیر حمام قجر، موزه  خوش نویسی، آب انبار سردار، کلیسای 
کانتور و بازار قزوین بازدید شود. برای شرکت در این برنامه باید یا فارغ التحصیل دانشگاه 

شریف یا عضو هیئت علمی دانشگاه شریف باشید یا به عنوان همراه یک فارغ التحصیل یا عضو هیئت علمی شرکت 
کنید. هزینه  ثبت نام برای هر نفر 100هزار تومان است و اولویت ثبت نام با فارغ التحصیالن است. برای اطالعات بیشتر 
در رابطه با این برنامه و دیگر برنامه های انجمن فارغ التحصیالن به سایت این انجمن، alumsharif.org مراجعه کنید.

پیشبازباوالیبال
مسابقات والیبال جشنواره  ورزشی اســتقبال از رمضان آقایان، از 18 اردیبهشت 
آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این مسابقات با مرحله  مقدماتی آغاز شد که در آن 
9 تیم در 3 گروه شروع به رقابت کردند و از هر گروه دو تیم صعود کرد. در مرحله  دوم 
تیم های صعودکننده دوباره در 2 گروه 3 تیمی گروه بندی شــدند و در آخر مرحله  

دوم تیم های مهندسی، شریف، شریف مزگان و مکانیک به نیمه نهایی صعود کردند و دوشنبه در نیمه نهایی، 
مهندســی و شریف مزگان به مصاف هم رفتند و مکانیک و شــریف هم با هم دیدار کردند. مسابقه  رده بندی و 

فینال امروز در سالن استاد جباری برگزار خواهد شد.
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هیئــت هفتگی دانشــگاه طبق رســم هر   
هفتــه، امــروز ســاعت 19 بــا ســخنرانی 
حجت االســالم عالــی و بــا محوریــت روز 
مقاومــت، یعنی آزادســازی خرمشــهر در 

مسجد دانشگاه برگزار می شود.
جلســات ســریالی آشــنایی با برگزیدگان   
جایــزه نوبــل و تحقیقاتشــان بــا موضوع 
نظریه بی سی اس که نظریه ای برای توجیه 
ابررســانایی اســت و معرفی جان باردین، 
رابرت شریفر و لئون کوپر که پدیدآورندگان 
آن هســتند، امروز ســاعت 17 در همکف 
دانشــکده فیزیک در اتــاق انجمن علمی 

پیگیری می شود.
طبق رســم هر هفته امروز ساعت 17:30   
اردوی قم _جمکــران مخصــوص برادران 

روانه شهر قم می شود.
صنایــع  دانشــکده  علمــی  انجمــن   
نظرســنجی ای تحــت عنــوان برگــزاری 
کارگاه های آموزشی در ماه مبارک رمضان 
را طراحی کــرده اســت. امــا ازآنجایی که 
توضیحی درمــورد ایــن کارگاه هــا نداده 
و صرفــًا نظر افــراد را مبنی بر برگزارشــدن 
یا نشــدن، زمان مناســب بــرای برگزاری 
و... جویا شــده اســت، افرادی که این نظر 
ســنجی را پر می کنند هــدف از کار خود را 

نمی فهمند!
گرامیداشت آزادسازی خرمشهر با اجرای   
علیرضا قربانــی، خواننده معــروف، فردا 
ســاعت 17:30 در ســالن جبــاری برگزار 
می شــود. مهمانــان ایــن برنامــه فردین 
خلعتبــری، آهنگســاز، مژده لواســانی و 
محمدرحمــان نظــام اســالمی، مجریان 
معــروف تلویزیــون و داریــوش کاردان، 

هنرمند طنز کشور هستند.
ســومین روز و اختتامیه دومین جشــنواره   
شعر شــریف با حضور اســتاد محمدعلی 
بهمنــی و گــروس عبدالملکیــان و روزبه 
بمانی به همــراه معرفــی و تقدیــر از افراد 
برگزیده، امــروز ســاعت 16 در آمفی تئاتر 

مرکزی برگزار می شود.
خوابگاهیان عزیز، امکان رزرو ارزاق افطار   
و سحری برای ماه مبارک رمضان در سامانه 
تغذیه فعال شــد. اگــر نمی خواهید بدون 
افطار و ســحری روزه بگیرید تا چهارشنبه 

فرصت رزرو دارید. 

عکس خبری

خدا قوت پهلوان
و  زحمت کــش  دبیــر  زیــاری،  امیرحســین 
خوش برخورد و محبوب هیئت الزهرا پس از 1/5 
سال مســئولیت را به دبیر جدید، محمد شریفی 
سپرد. مراســم تودیع و معارفه، روز دوشنبه پس از 
نماز ظهر و عصر، طی برنامه ای رسمی در مسجد 
و با حضور آیــت ا... صدیقی، امــام جمعه موقت 
تهــران و رئیــس هیئت امنــا، حاج آقا رســتمی، 
مســئول نهاد رهبری و جمعی دیگر از مســئوالن 
دانشــگاه برگزار شــد. هیئــت تحریریــه روزنامه 
ضمن آرزوی قبولی خدمــت اهل بیت برای آقای 
زیاری، برای محمد شــریفی جوان آرزوی توفیق 

در ادامه راه هیئت دارد.

درگیریدرامیرکبیر
31 اردیبهشت، حوالی ســاعت 2 در دانشگاه امیرکبیر، جلوی پله های دانشکده  
مکانیک و درواقع جلوی بردهای انجمن های اسالمی، تجمع بزرگی شکل گرفته 
و عده ای هم از باالی پله ها و از دانشــکده  مکانیک نظاره گر هســتند. دانشجویان 
زیر آفتاب سوزان ایستاده اند و بلندبلند شــعار می دهند. وسط جمعیت زدوخورد 

می شود. قضیه از آنجا شروع شد که جمعی از دانشجویان طرفدار دولت، پس از پیروزی دوباره  حسن روحانی 
در انتخابات، پوســترهایی با تصویر میرحسین موسوی را روی بردها چسبانده بودند. در پی این کار، جمعی 

از دانشجویان بسیجی و ریاست دانشگاه این پوسترها را کندند که همین جرقه  جدل و تجمع و شعارها بود. 

پیمانکارجریمهشد
هفته پیش ســلف دانشگاه خبرساز شــد. نخ برنج و سیم ظرف شویی، محتواهای 
مازادی بودند که همراه استانبولی و شویدپلو به دانشجوها عرضه شدند. عکس های 
این محتواها دست به دست شد و البته شــانس با پیمانکار بود که این خبر در میان 
فضای انتخابات راهی به بیرون پیدا نکرد. اداره امور تغذیه در این باره می گوید که 

به پیمانکار تذکر جدی داده و پیمانکار به ازای هر کدام از این محتویات 700 هزار تومان جریمه شــده است. 
شــنیده های غیررسمی حاکی از این اســت که گویا چند روزی حقوق کارگرانی که مسئول تمیزکردن برنج و 

ظروف بوده اند، دیر شده بوده و این ها حال الزم برای درست کارکردن را نداشته اند. خسته نباشی دالور.

اسکیپ روم یا همان  گزارش
اتاق فــرار در جهان امین محمدی

هم پدیده  تقریبًا جدیدی اســت. بازی 
مهیج و سرگرم کننده ای که اگر تابه حال 
یک بار تجربه  اش کرده باشــید، دوست 
داریــد دوباره ایــن تجربه  نــاب را َتکرار 
کنید. دیروز برای اولین بار، این مسابقه 
در دانشگاه برگزار شد و اسامی 6 نفر از 
ورودی هــای 91 دانشــکده  کامپیوتر  
به عنوان اولین گروه شــرکت کننده در 

جدول مسابقه ثبت شد.

نسل بازی های محیطی
همین چند وقت پیــش بود که بازی ای 
موســوم به »پوکمون گو« همه  جهان را 
درگیر خــودش کرد. در هــر نقطه ای از 
دنیا کاربران این بازی گوشــی به دست 
خیابان  هــا را بــاال و پاییــن می کردند، 
بــه این امید کــه در کــف آن »پیکاچو« 
)پوکمون باارزش و کم یاب( پیدا کنند. 
به نظر می رسد جهان درحال تجربه  نسل 
جدیدی از این بازی هاست. بازی هایی 
که کاربرانشان را در دنیایی واقعی محک 
می زننــد و مرز بیــن فضای مجــازی و 

واقعیت را جابه جا کنند. اسکیپ روم هم 
وام دار همین اصل اســت. با این تفاوت 
کــه چیــزی را از فضای مجــازی قرض 
نمی گیــرد و مثــل شــهربازی، هیجان 
خالص را بــه شــرکت کنندگانش هدیه 
می دهد. اتــاق فرار درواقع شــهربازی 
مــدرن و معمایی و مســقفی اســت که 
هــوش شــرکت کنندگانش را محــک 
می زند و آن ها را در بوته  آزمونی ســخت 

قرار می دهد. 

 راز کشف اسرار 
دکتر شریف

»بازسازی اتاق کار دکتر شریف و کشف 
رمز هــای زندگی او«. ایــن قصه   خطی 
اســکیپ روم شریف اســت که از صفر تا 
صد آن در محل روزنامه و توسط اعضای 
تحریریه  روزنامه ســاخته شــده است. 
شما یک ساعت وقت دارید که با هوش 
و سرنخ هایی که در اتاق کار دکتر شریف 
پیدا می شــود، رمز و رمــوز زندگی او را 

کشــف کنید. منتهــا کار این قدر که در 
بادی امر به نظر می رسد، ساده نیست. 
اتاق کار او پر است از اعداد مختلفی که 
هر کدام از آن ها قرار است در مرحله ای 
باشــد.  بــازی کمک رســان شــما  از 
ویژگی خاص اســکیپ روم شریف تنوع 
معماهایی اســت که در آن وجود دارد؛ 
از اطالعات سینمایی شرکت کنندگان 
بگیریــد تــا بهره گیــری از المان هــای 
شــریفی. اولین تیم شــرکت کننده در 
اتاق فرار دانشــگاه درحالی این بازی را 
به پایان رســاند که 4 بار از فرصت کمک 

در بازی استفاده کرد. 
کمک هایی که باعث شــد در آخر رکورد 
آن ها بــا 8 دقیقه اضافه وقت محاســبه 
شــود. بنا بر وعــده  قبلــی روزنامه قرار 
بــود ایــن بــازی در 3  روز و 18 ســانس 
انجــام بگیــرد؛ امــا به علت اســتقبال 
شــرکت کننده ها و پرشــدن اکثــر این 
ســانس ها امکان تمدید بازی در هفته  
آتی وجود دارد. اگر خواهان انجام این 
بازی هســتید، گــروه 4تــا6 نفره تان را 
تکمیل کرده و به محل روزنامه شــریف 

مراجعه کنید. 

اولین اسکیپ روم دانشجویی در شریف آغاز شد

شهر بازی فکری
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اصالحنظامبانکیکشور
اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری وابسته به پژوهشکده سیاست گذاری 
علم، فناوری و صنعت دانشگاه، چهارشنبه ســاعت 15تا17 سی ویکمین سمینار 
از سلسله ســمینارهای »حکمرانی در عمل« را برگزار می کند. موضوع این سمینار 
»اقتصاد سیاسی، ابر پروژه اصالح نظام بانکی کشور« است که با حضور دکتر حسین 

عیوضلو، عضو سابق هیئت مدیره  بانک صادرات ایران برگزار می شود. مکان این سمینار جنب دانشکده  انرژی، 
بن بست گوهر، پالک2 است و اولویت حضور در سمینار با کسانی است که قباًل ثبت نام کرده اند. سایت اندیشکده  

gptt.ir است که برای ثبت نام در این سمینار و آگاهی از دیگر برنامه ها می توانید به آن مراجعه کنید.

زنگفوالدیمواد
سومین جلسه از سخنرانی های علمی زنگ مواد امروز ساعت 16 در سالن گلستانه برگزار 
می شود. این سخنرانی ها از طرف کمیته  فارغ التحصیالن دانشکده  مواد و با همکاری 
انجمن علمی و شورای صنفی دانشکده  مواد برگزار می شوند. البته با وجود اینکه از طرف 
دانشکده  مواد برگزار می شوند، چون موضوعی کلی دارند، به دیگر رشته های مهندسی 

نیز مربوط می شوند. موضوع سخنرانی امروز »اهمیت کارآموزی در اشتغال و نقش متقابل صنعت و کارآموزی« است. 
در این مراسم مهندس گلستانی، مدیرعامل گروه صنعتی استیل غرب و جمعی از همکاران ایشان سخنرانی خواهند 
کرد. گفتنی است که شرکت استیل غرب، یکی از بزرگ ترین تأمین کنندگان شرکت های ایران خودرو و سایپا است.

شماره 722  سه شنبه 2 خرداد 96بــــــــخش  خـــــــبری

آیارأیدادنایرانیخارجاز
کشوراخالقیاست؟

مرتضی یاری شــاید این تیتر و ســؤال را 

دوست نداشته باشــید یا آن را ناشی از گرایش 
سیاسی تنگ  نظرانه ای بدانید؛ اما فکرکردن به 
اینکــه کاری امر اخالقی اســت یا نه، ســؤالی 

نیست که به راحتی بتوانید از آن گذر کنید. 
طبــق قانون انتخابــات ایران البتــه رأی دادن 
حق این افراد اســت و عرف جامعــه ایرانی هم 
این حــق را به رســمیت می شناســد. از طرف 
دیگــر میــزان مشــارکت در ایرانیان خــارج از 
کشور آن قدر نیست که تأثیری در نتایج داشته 
 باشد تا سؤال پرســیدن از آن نشان تنگ نظری 

باشد. 
اما شــرکت در انتخابــات طبق همیــن قانون 
موجــود دارای محدودیت هایــی اســت. افراد 
غیرساکن در شهرهای کمتر از 100هزار نفری 
نمی توانند در انتخابات شورای شهر یا مجلس 
در آن حــوزه شــرکت کننــد. ایــن محدودیت 
دلیلی منطقــی و اخالقــی دارد. جمعیت این 
شــهرها و تعداد رأی دهندگان آن ها کم اســت 
و بــا افزوده شــدن رأی دهنــدگان از بیــرون، 
نتایج انتخابات تغییر می کنــد. رأی دهندگان 
غیربومی شــهرهای کوچک برای سرنوشــت و 
حق مردمی تصمیــم می گیرند که خودشــان 
از عواقــب آن به دورنــد. آن هــا نمایندگانی را 
برای مردمــی انتخاب می کنند کــه خود جزء 
 آن هــا نیســتند و در میــان آن هــا هــم زندگی 

نمی کنند. 
حکایت رأی دادن ایرانی های خارج از کشــور 
خیلی متفاوت با مورد باال نیســت. شاید بتوان 
از دانشجوهای ایرانی خارج از کشور، کارکنان 
ســفارت، ایرانیــان مســافر و مــوارد دیگــری 
صرف نظــر کــرد؛ امــا بایــد بدانید کــه از نظر 
قوانین ایران متولدان خــارج از مرزهای ایران 
که پدر ایرانی دارنــد، هم ایرانی اند و می توانند 
شناســنامه داشته باشند. ســؤال این است که 
آیا ایرانی ای که قصد بازگشت و زندگی در ایران 
را ندارد، باید بــرای آن هایی که در ایران زندگی 
می کنند، تصمیم بگیرد؟ نویسنده به هیچ وجه 
قصد پاســخ دادن به این ســؤال را ندارد و حتی 
نمی داند که آیا این کار اخالقی اســت یا خیر. 
پاســخ به این ســؤال اما دو وجــه متمایز دارد. 
یکی درباره اینکه آیا برای ایرانی ای که در ایران 
زندگی نمی کند، باید حق رأی قائل شد؟ ایرانی 
خارج از کشور نمی تواند در انتخابات مجلس یا 
شوراها شــرکت کند و احتمااًل این حق را عرف 
جامعــه ایرانی نیز به رســمیت نمی شناســد. 
دیگری درباره تعریف ما از شهروند ایران است. 
آیا تولد پدر در ســرزمینی، تنها مالک اهل آن 

سرزمین بودن است؟ 
درنهایت آیــا برگــزاری انتخابــات در خارج از 
مرزهای ایران با هدف رساندن حق ایرانی های 
دور از وطن به ایشان است یا نمایشی سیاسی 

از دموکراسی ایرانی؟

عصر شــنبه 30 اردیبهشت، بعد از  گزارش
شب بیداری و استرس های جمعه، ركسانا معمر

درحالی که همه جا بحث انتخابات و چه شد و چه نشدش 
بود، در آمفی تئاتر مرکزی اوضاع به شکل دیگری درحال 
رقم خوردن بود. از تمام وقایع تأثیرگذار و تصمیم گیری های 
قبل از ورود به دانشگاه و انتخاب رشته که بگذریم، با ورود 
به دانشــگاه تازه ماجــرا آغاز می شــود. آینــده مبهم و 
نگرانی هایش، هرچه به سال های پایانی تحصیل نزدیک 
می شویم، بیشتر شده و مدام ما را در تصمیمی که سال ها 
پیش گرفته بودیم به تردید می انــدازد.  همه ما به دنبال 
آینده ای ایمن هستیم و برای رسیدن به آمال خود تالش 
می کنیــم. نکته مهمی که به احتمال بســیار همه به آن 
واقفیم، این است که برای موفق شدن باید از ابتدا در مسیر 
موفقیت قــرار گرفــت. نتیجه های خــوب و بد، حاصل 
مسیری هســتند که درنهایت موفقیت یا شکست را رقم 
می زنند. نشستن پای صحبت انسان هایی که مسیر آینده 
خود را طی کرده و به نتیجه رسیده اند و شنیدن سختی ها 
و باالوپایین های راهشان مسلمًا می تواند چراغ راهی باشد 
برای من و شمایی که تازه اول راه ایستاده ایم. این دغدغه، 
همانی است که بچه های مرکز کارآفرینی دانشگاه را بر آن 
داشته است که هر چندماه یک بار برای »مسیر آینده من« 
چراغی روشن کنند. حال، مسیری که باید برای رسیدن 
به این آینــده طی کرد یا آینده مســیری کــه در آن قرار 

گرفته ایم چیست؟

از تهران به لندن، از لندن به تهران
مهمــان اول برنامه دکتر فــرزام فرهمنــد بودند. دکتر 
فرهمند تحصیال تش را در رشته مهندسی مکانیک در 
مقاطع کارشناسی و ارشــد در دانشگاه تهران به اتمام 
رســاند و برای ادامه تحصیالت در مقطع دکتری عازم 
لندن شد و فارغ التحصیل از امپریال کالج لندن است. او 
بعد از اتمام تحصیالتش به کشور برگشت و در حال حاضر 
در هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه 

صنعتی شریف فعالیت می کند.

خسته کننده است، ولی برای من دوست داشتنی
دکتــر فرهمنــد در ابتدا بــه برنامه روزانــه زندگی خود 

پرداخت. روزی نزدیک به 11 ســاعت کار شــاید برای 
خیلی از ما خسته کننده به نظر بیاید؛ ولی دکتر فرهمند 
به این زندگی عالقه مند است و با عشق درباره کار خود 
صحبت کرد. تدریس در دانشــگاه در کنار همکاری با 
حدود 6 شــرکت دانش بنیان از دکتــر فرهمند، نه تنها 
شخصیتی اکادمیک بلکه بیزنس من نیز ساخته است. 
البته او تأکید داشت بیشــتر فردی دانشگاهی است و 

خیلی به ورود در امر کسب وکار عالقه مند نیست.

کار دانشجویی خوبه، اما... 
پاسخ دکتر فرهمند به این سؤال که آیا با کار دانشجویی 
و فعالیــت فوق برنامــه موافق اســت یا نه، ایــن بود که 
فعالیت هــای فوق برنامــه و کار در کنــار تحصیل، اگر 

به منظور رشد شــخصیتی و افزایش مهارت های فردی 
باشد، بســیار هم خوب اســت؛ اما کارکردن تنها برای 
پول بیشــتر درآوردن، دغدغه ای نیســت که در دوران 

دانشجویی نیاز باشد به آن بپردازید.

از شاگردی دکتر رشتچیان تا رفاقت 
مهمان دوم برنامه که برای حضار سخنرانی کرد، دکتر 
فرشــاد نورایی بود؛ دانش آموخته مهندسی شیمی در 

مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه شریف و شاگرد دکتر 
رشتچیان در سال های تحصیل. رابطه ای که این سال ها 
از استادوشــاگردی به رابطه رفاقت تبدیل شده است و 

نورایی از این اتفاق به نیکی یاد کرد.

NEXO از کار در کتابخانه دانشگاه تا مدیرعاملی
دکتر نورایی صحبت هایش را این طور آغاز کرد که از بدو 
ورود به دانشــگاه کار کرده و هیــچ گاه تحصیل مانع از 
کارکردنش نشده بود. حتی مواقعی هم زمان با تحصیل 
در دو یا چند جا مشغول به کار بود و داشتن شغل و درآمد 

از همان ابتدا برایش حائز اهمیت بوده است.
دکتــر نورایــی شــخصیت کارآفرینــی دارد و به مرور با 
شناســایی معضالت و خألهای موجــود در صنعت و با 

اتکا به توانایی های خــودش و بهره مندی از تجربیات 
استادان توانست نیازها را شناسایی کند و با طرحی نو 
آن ها را حل کند که نتیجــه آن بنیان گذاری و مدیریت 

چندین شرکت بوده است.

کارآفرینی یعنی...
به عقیده دکتر نورایی، کارآفرینی فقط ایجاد بســتری 
بــرای اســتخدام تعــدادی کارمنــد نیســت؛ بلکه در 
کارآفرینی شــما باید ایده و طرحی نو داشــته باشید. 
داشــتن رویکردی متفاوت و نو به حل مشــکل، مبنای 
کارآفرینی اســت و در این حالت اســت که می تواند با 
اقبال روبه رو شود. نکته مهم بعدی از نظر دکتر نورایی، 
به خصوص برای دانشــجویان دانشگاه های برتر مانند 
شــریف این اســت که این دانشــجویان نباید به دنبال 
استخدام شــدن در شــرکت های مختلف باشند و این 
کار ظلم در حق اســتعدادهای این افراد اســت؛ بلکه 
آن هــا باید با اتکا به توانمندی های خــود به دنبال ارائه 
راهکارهایی نو برای بهبود اوضاع در کشور باشند. البته 
آقای علی قنواتی هم برای حضور در این جلسه دعوت 
شــده بود که به دلیل پیک کاری ســنگین در روز اعالم 
نتایــج انتخابات، نتوانســت خود را به برنامه برســاند. 
علی قنواتی فعال رســانه ای و مؤســس گروه مجالت 

همشهری، روزنامه شریف و نقطه سر خط است.

پانزدهمین جلسه »مسیر آینده من« شنبه برگزار شد

آینده مسیر یا مسیر آینده؟

حرف زیادی

دکتر فرشاد نورایی، شاگرد دیروز و رفیق امروز دکتر رشتچیان

دکتر فرزام فرهمند، رئیس اسبق دانشکده مکانیک که روزی 11 ساعت کار می کند
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در علــوم کام   پیوتــر  کالســیک،  علمی
اطالعــات روی بیت هــا و در علوم ابوذر تمسكی

کامپیوتــری کوانتومــی، اطالعــات روی بیت  هــای 
کوانتومی یا کیوبیت  ها ذخیره می شوند. پژوهش های 
اخیــر نشــان می دهند کــه ترکیبــات شــیمیایی نیز 
می توانند مکان مناسبی برای ذخیره اطالعات باشند. 
حافظه های شــیمیایی یا به اختصــار چیت ها، آرایش 
ســاده ای از ســه قطره  در تماس با هم هســتند که در 

واکنش های نوسانی هستند.
رایانه ها و گوشــی های همــراه و دوربین های دیجیتال 
بــدون تراشــه های حافظه قــادر بــه کار نیســتند. در 
حافظه هــای الکترونیکی معمــول، صفرویک ها ثبت 
و ذخیره شــده و با اســتفاده از پدیده ای فیزیکی مانند 
شــارش جریان الکتریکی یا تغییر میــدان الکتریکی و 
مغناطیسی خوانده می شوند. در پژوهشی جدید، نوعی 
حافظه های شــیمیایی مبتنی بر پدیده های شیمیایی 
ارائه شده است. در این روش، یک بیت در سه قطره )ذره( 
که واکنش های شــیمیایی بین آن ها، به طور پیوسته و 

چرخشی در حال انجام است، ذخیره می شود.
اســاس شــیمیایی این دســته از حافظه ها بر واکنش 
 BZ بلوسوف _ژابوتینســکی یــا به اختصــار، واکنش
استوار است. ماهیت این واکنش، نوسانی است. وقتی 
چرخه ای به پایان می رســد، مواد اولیه  مورد نیاز برای 
شــروع چرخه  بعد، درون محلول بازسازی می شوند. 
پیش از اتمام واکنش، ممکن است بین ده ها تا صدها 
مرتبه واکنش نوسانی رخ دهد. این واکنش ها معمواًل 
همراه با تغییر رنگ ناشی از فریون )کاتالیزور واکنش( 
رخ می دهند. در این پژوهش، پژوهشــگران به کمک 
نــوع دیگــری از کاتالیزورها، واکنش را انجــام دادند. 
با اســتفاده از فلــز روتنیوم )Rh( به عنــوان کاتالیزور، 
ماهیت واکنش BZ به صورت واکنشــی حساس به نور 
تغییر می یابد؛ به گونه ای که با تابش نور آبی به محلول، 
واکنشی نوسانی رخ می دهد. این ویژگی باعث می شود 
تا بتوان دوره انجــام واکنش را کنترل کرد. پروفســور 
جــوزف گروســکی در این خصوص می گویــد: »ایده  
ما برای ذخیره شیمیایی داده ها، ســاده بود. با توجه 
به آزمایش های قبلی، مشــخص شــده بود زمانی که 
قطره هــای BZ در تمــاس با یکدیگر قــرار می گیرند، 
مواد شــیمیایی می توانند از قطره ای بــه قطره  دیگر 
انتشار یابند؛ بنابراین ما تصمیم گرفتیم کوچک ترین 
سیســتم های قطره ای را بررســی کنیم کــه در آن ها، 
برانگیختگی بــه روش های مختلــف امکان پذیر بود، 
درحالی که حداقــل دو قطره باقی پایــدار بمانند. در 
نتیجه ما می توانســتیم ترتیــب برانگیختگی هــا را با 
استفاده از مقادیر منطقی صفرویک تعیین کنیم. برای 
تغییر بین حالت هــا و تغییر حالت حافظه می توانیم از 

نور استفاده کنیم«.
آزمایش ها در محفظه ای پرشــده با استفاده از الیه ای 
نــازک لیپیدی در نوعــی روغــن )ِدکان( انجام گرفت. 
مقادیر اندکی از محلول نوسان کننده به سیستم تزریق 
شد. این محفظه روی سیستم فیبر نوری تعبیه شده در 
انتهای ظرف قرار داده شد. آزمایش با بررسی دو قطره  
جفت شده، آغاز شد که چهار نوع حالت نوسانی، ممکن 

بود: قطره اول باعث برانگیختگی قطره دوم می شود، 
قطره دوم باعث برانگیختگی قطره ســوم می شود، هر 
دو قطره هم زمان با یکدیگر برانگیختگه می شوند و هر 
دو قطره به تناوب باعث برانگیختگی یکدیگر می شوند. 
گیژنسکی نویســنده دیگر این مقاله می گوید: »اغلب 
در سیســتم های با یــک جفت قطره، قطــره ای باعث 
برانگیختگی قطره  دیگر می شــود. متأسفانه تنها یک 
حالــت از این حالت ها، پایدار اســت؛ درحالی که ما به 
دو حالــت برای مطالعاتمان نیاز داریــم. هر دو قطره از 
یک محلول مشابه ساخته شــده اند؛ اما هیچ گاه ابعاد 
مشابهی ندارند. درنتیجه واکنش نوسانی در هر قطره، 
با سرعت متفاوتی انجام می شــود. در این گونه موارد، 
قطره  با سرعت نوســانی کمتر با قطره  با سرعت بیشتر 
همگام می شود. حتی اگر با استفاده از نور بتوان قطره  
با ســرعت نوســانی کمتر را به قطره با سرعت نوسانی 
بیشتر برانگیخته کرد، سیستم به حالتی باز می گردد که 

قطره  با سرعت بیشتر، با سرعت کمتری نوسان کند«.
درنهایت، پژوهشــگران به بررســی سیستم های با سه 
قطره نوسانگر روی آوردند که به شکل مثلث بودند. در 
این حالت، ذرات شــیمیایی می توانند در جهت های 
مختلف انتشــار یابنــد: ممکن اســت قطره ها به طور 
هم زمان در فازهای متضاد نیز در نوســان باشــند، دو 
قطره با یکدیگر نوســان کنند، یا قطره سوم را وادار به 

نوسان نمایند. پژوهشگران بیشتر به حرکات چرخشی 
عالقه منــد هســتند؛ به صورتی کــه ذرات شــیمیایی 
جبهه ای از قطره هــای با ترتیــب 3-2-1 یا در جهت 
مخالف یا ترتیــب 1-2-3 عبور می کنند. حافظه های 
شــیمیایی ما قابلیت ذخیره اطالعات را اندکی بیشتر 
نســبت به بیت های معمولی دارند. اگر بتوان سیستم 
را با سرعت کمتری وادار به نوسان کرد، امکان ذخیره 
اطالعات در حالت های دیگر نیز به وجود خواهد آمد که 
از این حالت سوم می توان برای بررسی صحت اطالعات 

به دست آمده استفاده کرد.
پژوهش روی حافظه های بر پایه سیستم های قطره ای 
در حال نوســان، پدیده ای طبیعی است. این آزمایش 
ثابت کرد کــه می توان حافظه های پایــداری طراحی 
کرد کــه در آن ها فراینــد ذخیره اطالعات، بر اســاس 
واکنش های شــیمیایی صورت بگیــرد. حافظه  های 
شیمیایی جدید تنها قادر به ذخیره اطالعات هستند و 
برای خواندن اطالعات موجود در آن ها، نیازمند ابزاری 
فیزیکی هستیم. احتمااًل سال های زیادی طول خواهد 
کشــید تا حافظه های شــیمیایی را بتوانیــم به عنوان 

بخشی از کامپیوتری شیمیایی استفاده کنیم.
منبع: 

phys.org/news/2017-05-one-bit-chemical-
memory-unitthe-chit.html
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فلسفهزمان2:
گذرزمانازنگاهفیلسوفانمدرن
مناظرات و اختالف نظرها  نعمت ا... فرهادی

درباره ماهیت زمان در قرن بیســتم با شــدتی 
بیشــتر از قبل ادامه یافت، مخصوصــًا با مقاله  
»زمــان غیرواقعی« کــه مك تاگارت در ســال 
١٩٨٨ منتشر کرد و بحث های جدیدی در این 

زمینه به راه انداخت.
مــك تــاگارت مدعی شــد کــه زمــان، چیزی 
غیرواقعــی اســت و تعریف های موجــود از آن 
عمومــًا متناقــض و دارای دور غیرمنطقــی و 
فهم ناپذیر اســت. مك تاگارت اظهــار کرد که 
زمان حــال دقیقًا همان لحظه ای اســت که در 
آن هســتیم و زمان گذشته و آینده هم لحظاتی 
هستند که یا قباًل زمان حال بودند، یا بعدًا زمان 
حال می شــوند. درنتیجه نارســایی بزرگی در 
تعریف و تبیین زمان گذشته و حال و آینده وجود 
دارد. کارهــا و تحلیل های دقیــق مك تاگارت 
دیدگاه جدیدی را در فلســفه مدرن به نام زمان 

چگال و غیرچگال به وجود آورد.
پس از تــاگارت مکاتــب و دیدگاه های متفاوت 
دیگــری نیز پــا به عرصــه گذاشــتند. از جمله 
پرزنتیســم و ایترنالیســم. به مکتبی که معتقد 
اســت فقط زمان حال وجود دارد، پرزنتیسم و 
مکتبی که قائل به واقعی بودن تمام نقاط زمانی 

است، ایترنالیسم می گویند.
در نگاه پرزنتیســم، فقط زمان حــال، واقعی و 
تجربه پذیر است و می توان گفت که وجود دارد؛ 
از این رو بقیه زمان ها یکی پــس از دیگری وارد 
زمان حال شده و وجود پیدا می کنند و مجددًا 
موقعی که از زمان حال می گذرند، غیرواقعی و 

تجربه ناپذیر می شوند.
در طرف دیگر، ایترنالیســم بیــان می کند که 
تمــام زمان هــا اعم از گذشــته و آینــده وجود 
حقیقی دارند؛ اما برای تجربه کردن دردسترس 
نیستند. طبق ایترنالیســم »جریان زمان« که 
ما تجربه می کنیــم، فقط درك ناقصی اســت 
که به آگاهی محدود انســان مربوط می شود. 
درحقیقت زمان همیشه و همه جا وجود دارد و 

تجربه پذیر است.
ایترنالیســت ها بــا الهــام از تعریــف نســبیت 
خاصی از زمــان و اینکه زمان بعــد چهارم فضا 
اســت، نتیجه گرفته انــد که زمان  آینــده واقعًا 
وجــود دارد؛ ولی هنوز با آن روبه رو نشــده ایم. 
همچنیــن گذشــته واقعــًا وجــود دارد؛ ولــی 
همان طور که از شــهری عبور می کنیم و دیگر 
در دسترسمان نیســت، از آن گذشته ایم. این 
دیدگاه خالف گذشــتگان که فضا را متشــکل 
از سه بعد می دانســتند که در تونل زمان پیش 
می رود، فضازمان را ساخته شــده از بلوک های 
چهاربعدی تغییرناپذیر می داند و به آن دیدگاه 
»جهان بلوکی« گفته می شود؛ از این نقطه نظر، 
ماهیت گذشــته که با اســتفاده از ثبت و ضبط 
وقایع می توان ذخیره اش کرد، با ماهیت آینده 
که هنوز مشــخص نیســت و به وجــود نیامده ، 

متفاوت است.

یکگامجلوتر:تخریبفضاتوسطانسان
فعالیت های انسانی، نظیر آزمایش های هســته ای و نقل وانتقاالت رادیویی، جو 
و فضای نزدیک زمین را دچار دگرگونی می کنــد. نتیجه این دگرگونی ها کمربند 
رادیویی مصنوعی اســت که حرکــت ماهواره هــا را تحت تأثیر قــرار داده و تعداد 
شفق های قطبی را کم کرده  اســت.امروزه با قوت گرفتن آزمایش ها و انفجارهای 

هسته ای، تأثیرات تحرکات مغناطیسی خورشید روی میدان مغناطیسی اطراف زمین، به حاشیه رانده شده 
 اســت؛ به طوری که ناســا در پروژه ای به صورت جدی به دنبال رابطه این اثرات روی اختالالت مغناطیسی 

مشاهده شده در ماهواره های ارسالی خود است.

فناوریجدیدسهبعدیوعملیشدنتخیالت
محققان موفق به ســاخت هولوگرام نانویی با ضخامتــی 1000 برابر نازک تر از تار 
موی انسان شدند. این موفقیت افق های جدیدی را در رسیدن به ایجاد هولوگرافی 
سه بعدی در گوشی های هوشمند، رایانه و تلویزیون برای دانشمندان آشکار ساخته  
است. گروهی تحقیقاتی متشکل از پژوهشــگران استرالیایی و چینی از دانشگاه 

RMIT در پروژه ای، با استفاده از تابش مستقیم لیزر، هولوگرامی در ابعاد نانو ایجاد کردند که بدون استفاده 
از عینک ســه بعدی قابل دیدن است. ویژگی برجســته این موفقیت در روش ایجاد آن است؛ به این علت که 

ساخت به وسیله لیزر را می توان در ابعاد بزرگ تر به کار برد. 

علمــــــــــــــــــــــــــی از کوارک تا کیهان



 5

دیداروزیردفاعازدانشگاهعلموصنعت
دکتر دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن حضور در دانشگاه از نزدیک 
از نحوه اجرای برخی پروژه های مرتبط با صنایع دفاعی در دانشــگاه اطالع یافت. 
دکتر داوودی مدیر دفتر تعامالت با وزارت دفاع گفت: »تاکنون 286 قرارداد دفاعی 
به ارزش 425 میلیارد ریال در دانشگاه علم و صنعت ایران منعقد شده است«. دکتر 

دهقان نیز اظهار کرد: »مقوله موتور هواپیما، بحث پیشران در کشور است. نیازها بسیار گسترده است و همه 
باید برای رفع آن همت کنیم«. وی در پایان پیشنهاد کرد دفتر طراحی مشترک با همکاری دانشگاه علم وصنعت 

و صنایع دفاعی جهت هم افزایی و افزایش اثرگذاری فعالیت های تحقیقاتی و توسعه فناوری تأسیس شود.

نخستینرویدادکارآفرینیتخصصیخرمادرکشور
نخستین رویداد کارآفرینی تخصصی خرما در کشور به میزبانی مرکز رشد واحدهای 
فناور دانشگاه سیستان و بلوچستان طی سه روز برگزار شد.  48 ایده پرداز ایده های 
خــود را در یک دقیقــه ارائه کردند تــا بتوانند با جذب  آرای دیگر شــرکت کنندگان 
فعالیت روی ایده های خود را شــروع کنند. 12 ایده برتــر که در این رویداد معرفی 

شدند، عبارت اند از: افشاننده  خوراکی خرما، پهپاد برداشت خرما، قهوه  هسته  خرما، بسته بندی ارگانیک، 
خمیردندان خرما، خرما اســتور، قند خرما، شــکالت صبحانه  خرما، ریمل تقویتی، شکالت تزریقی خرما، 

محیط کشت خرما و گرده افشانی خرما.

یکــی از تفاوت هــای اساســی  کمی آن سوتر
افزایــش معین محمدی اخیــر،  انتخابــات 

چشمگیر صندوق های رأی خارج از کشور و تشویق 
و تبلیــغ رأی دادن بــود. معین محمــدی، یکی از 
دانش آموختگان ارشد شریف، از یادداشت نویسان 
روزنامه و دانشــجوی دکتری مهندسی شیمی در 
شــهر بوفالوی آمریکا، از تجربه خــود در برگزاری 

انتخابات در خارج از کشور برای ما می گوید.

هم زمان با شور و حال انتخاباتی که در ایران بین مردم 
و علی الخصوص جوان ها بــه راه افتاده بود، ایرانیان و 
به ویژه دانشــجویان ایرانی خارج از کشور هم خواهان 
مشــارکت گســترده در انتخابات بودنــد. وزارت امور 
خارجــه و شــخص آقای ظریف هــم به همــه ایرانیان 
قول مســاعد داده بود کــه امکان برگــزاری انتخابات 
در سطح گسترده تر درمقایســه با دوره های پیشین را 
فراهم کند. ازجمله تقاضاهای فــراوان برای برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری، در آمریکای شمالی، یعنی 
ایاالت  متحده و کانادا بود. ســازوکار ارسال صندوق به 
شــهرهای مختلف باتوجه به قوانیــن داخلی امریکا و 
همچنین وجــود دفتر حفاظت منافــع ایران در خاک 
این کشــور آســان تر بود. در کانادا امــا باوجود حضور 
حــدود نیم میلیــون ایرانی، به علت قطع بــودن روابط 
دیپلماتیک دو کشور امکان برگزاری انتخابات و ارسال 
صندوق رأی به شــهرهای مختلف فراهم نشد. با توجه 
به مقدمه باال، انتخابات در شهری که من در آن ساکن 

هستم، بسیار داغ شد.

لب مرز کانادا
شهر بوفالو یا بافلو که شهری مرزی محسوب می شود و 
حدود 2 ساعت تا تورنتوی کانادا فاصله دارد، به عنوان 
یکی از مکان های رأی گیری از سوی وزارت امور خارجه 
ایران اعالم شد. به ســرعت این حوزه رأی گیری سوژه 
رسانه ها شــد و حتی وزارت خارجه هم در پیامی اعالم 
کرد ایرانیان مقیــم کانادا می توانند بــه صندوق های 
رأی در شهرهای مرزی آمریکا، ازجمله بوفالو مراجعه 
کنند. ما، چند دانشــجوی ایرانی که از دفتر حفاظت 
منافع درخواست صندوق داده بودیم، تجربه برگزاری 
هیچ انتخاباتی را نداشــتیم. از طــرف دفتر، صندوق 
رأی به همراه همه ملزومات دیگر برایمان ارسال شد. از 
سویی مشغول خواندن آیین نامه های اجرایی برگزاری 
انتخابات شــدیم و از ســوی دیگر رایزنی با دانشــگاه 
بوفالو را برای برگزاری انتخابات آغاز کردیم. مسئوالن 
دانشــگاه به گرمی از پیشــنهاد ما اســتقبال کردند و 
اتاقی را بدین منظور به ما اختصاص دادند. همچنین 
بــا پلیس دانشــگاه برای برقــراری امنیــت انتخابات 
صحبت کردیم. پلیــس هم برغم اینکــه در همین روز 
جشــن فارغ التحصیلی در دانشــگاه برگزار می شد، 
بــرای برقراری امنیــت انتخابــات به ما قول مســاعد 
داد. همچنین طی چند جلســه با دیگر دانشــجویان 
عالقه مند به همکاری در برگزاری انتخابات، هماهنگی 

و تقسیم وظایف الزم را انجام دادیم.

رأی اولی 85ساله
روز انتخابات فرارسید. قرار همه ما این بود که ساعت 
7:30 صبــح در محــل رأی گیری جمع شــویم و اتاق 
را آماده کنیــم. پیش بینــی خود ما مشــارکت حدود 
500نفــری در انتخابات در این حــوزه بود. همین که 
ســاعت 7:30 به دانشــگاه رســیدیم، با خیل عظیم 
جمعیت بیرون اتاق مواجه شدیم. تعدادی از ایرانیان 
مقیم کانــادا به دلیــل اینکــه بتوانند زودتــر به محل 
کارشان برسند و همچنین با ترافیک اول صبح در مرز 
کانادا_آمریکا مواجه نشوند، صبح خیلی زود به محل 
رأی گیری آمده بودند. ما به ســرعت مشــغول چینش 
اتاق و مســتقرکردن صندوق و نصب اعالنات مختلف 
ازجمله اســامی و کد نامزدها، شرایط رأی دهندگان، 
پرچــم ایران و اطالعیه های دیگر شــدیم. ســاعت 8 
صبح در حوزه را باز کردیم و ایرانیان به صف شــده وارد 
اتاق شــدند. در تمام مدت برگــزاری انتخابات، اتاق 
رأی گیــری مرتب پر و خالی شــد. قشــرهای مختلف 
ایرانیان برای رأی گیری آمدند؛ از ایرانیان متولد کانادا 
که فارســی بلد نبودند و اســم نامزد موردنظرشــان را 
همان طور که روی تخته نوشته بودیم سعی می کردند 
بنویسند، تا پیرمردی که متولد 1311 و رأی اولی بود. 
یک سری از رأی دهندگان جوان با اصرار پدرومادرشان 
که می خواســتند روحیه ملی ایرانی را در فرزندانشان 
تقویت کنند، آمــده بودند و یک ســری از پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها با اصرار نوه هایشــان برای مشارکت در 

انتخابات آمده بودند. 
ایرانیــان اغلب به صــورت گروهی و بــا اتوبوس آمده 
بودند. به همین جهت بار رأی گیری در بعضی ساعات 
خیلی سنگین می شد. از طرف دیگر با توجه به شرایط 
رأی دهندگان در خارج از کشــور، آن ها می توانستند 
بــا گذرنامه ایرانــی معتبر هم رأی بدهنــد. دراین بین 

حدود 20 نفر به دلیل اینکه گذرنامه شان منقضی شده 
بود و مدارک شناســایی دیگری هم همراه نداشتند، 
نتوانســتند رأی دهند. دیدن ناراحتی این دســته از 
عزیزان برای ما خیلی ســخت بــود. می گفتند الاقل 
بگذاریــد انگشــتمان را جوهــری کنیم و عکســی به 
یادگار با انگشت جوهری بگیریم. یک نفر از ایرانیانی 
کــه از تورنتو آمده بــود، وقتی با پاســخ منفی ما برای 
رأی دادن مواجه شــد، ناامیدانه ســالن را ترک کرد تا 
اینکه بعدازظهر مجددًا به ما مراجعه کرد و همه راه را تا 
تورنتو رفته و برگشــته بود و شناسنامه اش را همراهش 
آورده بود. جالب اینجاســت که ایرانیــان مقیم کانادا 
می گفتند وقتی از مرز رد می شدیم همه افسران مرز از 
ما می پرسیدند آیا شــما هم می خواهید در بوفالو رأی 
بدهید؟ رئیس پلیس دانشــگاه که برای سرکشی امور 
امنیتی به ما مراجعه کرد، از اســتقبال ایرانیان بسیار 
شگفت زده شد. می گفت باور کنید اگر وضع مشابهی 
برای ما بــود و آمریکایی هــا قرار بود بــرای رأی دادن 
4 ســاعت رانندگی کننــد، هرگــز رأی نمی دادند. از 
رسانه های مختلف هم برای پوشش این صندوق آمده 
بودند و پشت اتاق رأی گیری گزارش تهیه می کردند. 
درنهایــت پس از یک بــار تمدید رأی گیری از ســاعت 
18 تا ســاعت 20، با حضور نماینده یکی از نامزدها و 
همچنین ناظر شورای نگهبان، صندوق را فک پلمب 
کردیــم و آرا را شــمارش کردیم. آخر شــب زمانی که 
1114 رأی این صندوق را صورت جلســه می کردیم، 
نتایج اولیه از شبکه خبر را هم تماشا کردیم و خوشحال 
از اینکه توانستیم قدمی برای کشورمان در دیار غربت 

برداریم.
حاشــیه: 4 رأی از ایــن 1114 رأی باطله بود که به 
نرگس محمدی، حسن ســادات رئیسی روحانی، 

فرحناز دالوری و سفید رأی داده بودند.

ایرانیان در بوفالو چطور رأی دادند

بی اعتنا نبودیم
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فناوریمگامرگ
هلنــد، دلفت: یکــی از دفترهــای پنتاگون را 
تصــور کنید که حــدود 60 ســال مخفیانه کار 
می کــرده و محصوالت آن بیشــتر جهانی را که 
امــروزه در آن زندگــی می کنیم، شــکل داده 
است. من شروع به درســت کردن فهرست این 
محصوالت کــردم: پهپــاد )از ســال 1968(، 
روبات ها، اینترنت )1969(، ماوس کامپیوتر، 
وســایل نقلیه خــودکار، ایمیــل، اخبار جعلی 
)1960(، علــف هرزکــش، عوامل شــیمیایی 
برگریزش، فناوری پنهان کاری، نمایشگرهای 
کریســتال مایع، داده کاوی و... . این فهرست 
درحال زیادشــدن بود و باورش ســخت بود که 
دفتــر زیرمجموعه همه این کارهــا را آغاز کرده 
و بســیاری پروژه دیگــر با موفقیــت کمتر کنار 

گذاشته شده است.
اگر چنین ســازمانی وجود داشت، البد انتظار 
داشــتید درباره اش اطالعات داشته باشید، یا 
حداقل در کتابی به آن اشاره می شد؛ اما باز هم 

باید گفت آن دفتر، سری بود.
شارون وینبرگر، گزارشگر امنیت ملی هنگامی 
کــه فایل هــای ARPA پــس از 50 ســال از 
حالــت محرمانــه خارج شــد، به آرشــیو ملی 
آمریــکا راه یافــت. وی در آنجــا از »داســتان 
ناگفتــه DARPA« پرده برداشــت که همراه 
بــا مصاحبه هایی بــا افرادی بود که توانســت 
ردشــان را دنبال کنــد. DARPA نــام جدید 
ARPA پس از ســازماندهی مجدد در ســال 
1972 بــود. آژانــس پروژه هــای پژوهشــی 
پیشــرفته با مأموریــت دو صفحه ای در ســال 
1958 به سرعت راه اندازی شد. ARPA باید 
آژانسی مســتقل می بود که مســتقیمًا به وزیر 
دفاع گــزارش مــی داد. به هیــچ زمینه کاری 
خاصی اشــاره نشــده بود کــه به معنای چک 
ســفید برای تولید تســلیحاتی غیرقابل تصور 

برای آینده بود.
یادمان باشــد که این ســال در ابتــدای جنگ 
سرد بود. اســپوتنیک به عنوان اولین ماهواره، 
آمریکاییان را ترســاند. اگر روسیه می توانست 
ابزاری بیپ دهنده، و ســپس موجــودی زنده 
را به مدار بفرســتد، در آن صــورت حمل بمب 
اتمــی دور از دســترس نخواهد بــود. وینبرگر 
می نویسد: »دیوانه ها و فرصت طلبان باألخره 
جایی برای به ثمرنشــاندن ایده هایشــان یافته 

.»ARPA :بودند
کتاب وینبرگر از میان اسناد آرشیوی متولد شد. 
وی خواننده را بــا خود به اطراف زمین می برد، 
نقاط حساس زمین و پشــت صحنه ها را نشان 
او می دهد و داســتانش را در افغانســتان تمام 

می کند، با پرنده های بدون سرنشین.
بگذارید خالصــه کنم: هر مهنــدس باید این 

کتاب را بخواند.

روی خط خارج



بخشپنجم:تنظیمگفتوگو)3( شیوههایتنظیممصاحبهـ
اگر مطالب مصاحبه های فردی و گروهی به صورت سؤال جواب نوشته شود، توصیف 
محیط مصاحبه و تصویرپردازی که معمواًل در این گونه مصاحبه ها ضروری اســت، 
ظرافت ویژه ای می طلبد. بدیهی است خصوصیات لید با لید مصاحبه های خبری، 
هم از جنبه کمیــت و هم از نظر کیفیت متفاوت اســت و بیشــتر حالت توصیفی و 

تشریحی دارد. به طورکلی پرسش ها و پاسخ ها و مصاحبه ها را می توان به طور غیرمستقیم یا مستقیم یا تلفیقی از 
آن دو آورد. مصاحبه اصواًل از تعدادی سؤال و جواب تشکیل شده است؛ اما برای تنظیم آن می توان از شیوه های 

مختلف اسـتفاده کرد. شیوه های روتین تنظیم مصاحبه عبارت اند از: سوال و جواب، تلفیقی و گزارشی.

خفاشانشب
قاتالن سریالی جزء کاراکترهای همیشه جذاب برای همه هستند؛ از دنیای سینما و 
تلویزیون گرفته تا کتاب و زندگی نامه و مصاحبه. دانستن اینکه در ذهن این آدم های 
عجیب چه می گذرد، زندگی شان چه اوضاعی داشته و چطور به این نقطه رسیده اند 
که به سادگی بارها و بارها مرتکب جنایت شوند، برای خیلی ها جذاب است. سایت 

Ranker در یکی از موضوع های خودش این سوژه را انتخاب کرده و تعدادی مصاحبه انجام شده با معروف ترین 
قاتالن سریالی را یک جا جمع آوری کرده است. عالوه بر آن برای جذابیت بیشتر، مقاالتی را هم با همین محوریت 

به این بخش اضافه کرده است؛ مانند مقاله ای درباره قاتالنی که پلیس هرگز موفق نشد دستگیرشان کند. 
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الشن مرادی یکی از افراد مشهور و سلبریتی های غیرعلمی شریف که در اوایل دهه 80 همیشه در اخبار ورزشی اسم او را می شنیدیم؛ ولی  گفت وگو
چند سالی است از او بی خبریم. الشن استاد بزرگ شطرنج و فارغ التحصیل مهندسی شیمی است و سال هاست که به آمریکا رفته است. ولی مرتضی محمودی

آیا می توان او را سلبریتی برخاسته از شریف دانست؟

شما دقیقًا تا چه سالی دانشگاه 
بودی؟

86 یــا 87. مــن البتــه همین جــوری 
فارغ التحصیــل نمی شــدم. 1 واحدم 
مانــده بــود فقــط. فارغ التحصیلی ام 
برای بهمن 88 است؛ ولی کارهایم 87 
تمام شده بود. فقط پروژه ام مانده بود؛ 
ولی آن قدر که اذیت می کردند، داشتم 
ول می کردم. البته من هم حسابی همه 
را اذیت کــردم! از همان تــرم اول گفتم 
من شطرنج باز هســتم. من این چیزها 
حالی ام نیست. درس چیست! خالصه 
هیچی. همین که مــن فارغ التحصیل 

شده ام کلی داستان است.
ِالِشن یعنی چه؟

ِالِشن اسم ترکی هســت. یعنی شادی 
ایل، افتخار قبیله.

شطرنج دقیقًا از کی شروع شد؟ 
زمینه خانوادگی داشتی؟

8 ســالگی. بابا بازی می کــرد با یکی از 
دوستانمان، با دوست خانوادگی مان و 
من نگاه می کردم و گفتم می شود به من 
یاد بدهید؟ به من یاد داد. دیگر این گونه 

بود که درگیر شدیم.
قبــل از اینکــه بیایی دانشــگاه 

حرفه ای دنبال می کردی؟
آره. من 16سالگی قهرمان ایران بودم.

آن داستان مســابقه گروهی در 
شریف چه بود؟

آن موقع خیلی کار هیجان انگیزی بود. 
االن دیگر َخز شــده. آن موقع ســالگرد 
40ســالگی دانشــگاه بود، مــا گفتیم 
که یک کار باحال انجــام دهیم، گفتند 
نمی شود آقا خسته می شوی. آن موقع 
ایده اینکه تو بنشینی و با 120 نفر بازی 
کنــی، خیلــی دور از ذهن بــود. گفتم 
آقا من حرفه ای ام، من »گرند مســترم« 
اصــاًل 500 تا هم باشــد، فقط موضوع 
راه رفتــن اســت، وگرنه بازی کــردن که 
خنده دار اســت. هیچی ما بازی کردیم 
و هیچــی دیگر همــه مانــده بودند که 
چطوری می شــود. مهم نیست با چند 
نفر داری بازی می کنی، همه بازی شان 
ضعیف است دیگر.  دو نفر البته مطمئنم 
ناخواســته، تقلــب کردنــد، وقتی من 
حرکــت می کــردم، مهره هــا را جا به جا 
می کردند و بعد مهره ها را برمی گرداندند 

و بعد حرکتشــان را می کردنــد که مثاًل 
آنالیز کرده باشند؛ ولی من متوجهشان 
شــدم. وقتی تمرکــز  خیلی باالســت، 

حافظه به شدت عالی کار می کند.
بــرای چیــزی از دانشــگاه دلت 

تنگ می شود؟
بیشتر دوست و رفیق هایم.

خاطره ای از اســتادها هست که 
بخواهی بگویی؟

آره، از اســتاد جلیــل رضوی. شــدیدًا 
مریض بودم یــک هفته و افتاده بودم در 
خانه. امتحان اولش را خوب شده بودم. 

17/5شده بودم. 
 چه درسی؟

 heat transfer 1 رفتم ســر جلسه، بعد 
از این هم بــود که پدرم قلبــش را عمل 
کرده بود، خواهرم تازه از ایران رفته بود، 
اصاًل همه چیز  خرتوخر شده بود. رفتم 
سر جلسه نشســتم، خیلی هم خوانده 
بودم برایش، چون اســتادش را دوست 
داشتم. من اینجوری ام اصاًل، »کانتنت« 
درس برایم مهم نیست، با استادش حال 
کنم، می  نشینم و آن درس را می خوانم. 
خالصه رفتم گفتم استاد من نمی توانم، 
من را بندازی هم عیب نداره، من اصاًل 
مغــزم کار  نمی کند. گفت برو بنشــین 
بچه، بنشین و کارت را بکن، فکر کن یک 
ذره! من 5 تا پنسلین زده بودم، رفتم سر 
جلسه، خیلی وضع خراب بود. گفت برو 
بنشین. آرامم کرد، گفت برو یک آبی بزن 
به سر و صورتت و بیا. البته دیگر داشتم 
خوب می شــدم؛ ولی دیگر بدنم خالی 
کرده بود. بعد نشســتم و شروع کردم به 
نوشتن. دیدم کار کرد مغزم و آخر شدم 
17/5. واقعــًا ازشــان ممنونم. هرکس 

دیگری بود شاید برگه را می گرفت.

حــاال جــدا از اســتادها، از کادر 
دانشگاه چیزی یادت است؟

آن هــا که خیلــی در simultano کمک 
کردند، بــدون چشمداشــت. دم آن ها 

گرم. یادم نیست خیلی هایشان را.
در چی؟

یک چشم بسته بازی کردم با 8 نفر، یکی 
.simultano هم آن

کاًل با واحد تربیــت بدنی ارتباط 
داشتی؟

تــا حــدی. راســتش از نظــر حرفه ای 
هیچ وقت نمی شــد مــا به هــم نزدیک 

شویم.
متوجــه  را  کار  ســطح  یعنــی 

نمی شدند؟
می شــود گفت. انتظاری هم نداشــتم 

البته.
حــاال چه شــد کــه رســیدی به  

اپالی؟
دیگر دیدم فایده ندارد شطرنج و این ها، 
درآمد و یک سری دالیل خصوصی و... . 

دیگر ما اپالی کردیم.
یعنی مهندســی شــیمی اپالی 

کردی یا نه؟
اول مهندســی اپــالی  کــردم. بعــد 
داستان های شخصی داشتم، اتفاقاتی 
افتاد. در بیزنس اسکول ثبت نام کردم؛ 
ولی اول پذیرشم محیط زیست بود. بعد 
گفتند کاًل باید از اینجا بروی و بعد خیلی 
اتفاقات عجیب و غریــب افتاد که دیگر 

MBA گرفتم.
همسرت هم شطرنج باز است؟

آره، اتفاقًا دو هفته پیــش قهرمان زنان 
آمریکا شد.

یک ســؤال، چند وقتی است که 
خبر آمده الشــن مرادی تابعیت 

آمریکایی گرفته است. جریانش 
را می گویی؟

مــن االن آمریــکا دارم زندگی می کنم، 
خب باالخــره باید بــرای آمریــکا بازی 
کنم دیگر. ضمن اینکه با عنوان آمریکا 
بازی کــردن محدودیت هــای کمتری 
دارد. من جزء تیم ملی آمریکا نیســتم، 
جــزء بازیکن های برتر آمریکا هســتم؛ 
ولی تیم ملی آمریکا یک تیم 5نفره است 
که فقط 3 تا از 5 تا بازیکن هایش جزء 10 
تای اول دنیا هســتند؛ اصال خیلی ِلِول 

اینجا با ایران فرق می کند.
یعنی جزء برنامه هایت این است 

که برسی به تیم ملی آمریکا؟
نــه، مــن االن مربی گــری می کنــم. 
می خواهم کار بگیــرم، می خواهم کار 
کنم. هم مربی گری ام را داشــته باشم، 

هم کار کنم، درآمدم هم خوب باشد.
واکنش ها از اینکه گفتند الشن 
مرادی برای آمریکا بازی می کند، 

چه بود؟
یک سری افراد در ایران یک سری چیزها 
نوشــتند؛ ولی خیلی مهم نبــود برایم. 
آدم های مهمــی نبودند. در کل فشــار 

خاصی نبود.
از زندگی جدید بگو؟

االن دیگر 3 سال شده! فقط خانواده ها 
هــا نتوانســته اند همدیگــر را ببینند. 
متأســفانه مادر خانــم من فــوت کرد. 
ایشان هم شطرنج باز بود. در اخبار ایران 
بود. من خانمم ایران آمد و در قهرمانی 
جهان بازی کرد. راســتی من هنوز هم 
در ایران شاگرد دارم. شــاگردهایم هم 

نتیجه گرفتند. 
حرف آخر؟

ما کــه تهــران بودیــم، خیلی شــانس 
آوردیم برای شــطرنج. اگــر من هم بچه 
تهران نبــودم، احتمااًل درس را جدی تر 
می گرفتم. احتمــااًل االن یک مهندس 
شــیمی بــودم و اپــالی و پــی اچ دی  و 
مثل همــه دیگر. بــرای بچه هــا آرزوی 
موفقیت می کنم. بعد هم اگر نظر من را 
می خواهی کسی اپالی کند یا نه، اپالی 
به مانــدن و نماندن ربطی نــدارد. آدم 
دلش باشد، برمی گردد، ولی همه باید 
اپالی کنند؛ چون بایــد بیایند و ببینند 

چه خبر است.
تنظیم: سحر بختیاری

گفت وگوی اختصاصی روزنامه با الشن مرادی

افتخار قبیله
 شما که غریبه نیســتید، مدتی است حس 
می کنیم وزنمان رفته باال. گفتیم بد نیست 
اگر با این مراکز مشــاوره الغــری صحبتی 
بکنیم. هــم مصاحبه مان جور بشــود، هم 
دوباره احساس جذابیت کنیم، هم ببینیم 

برای ما در آستین چه دارند:

کمپنیقلیان
واقعًا این »کمپ نی قلیان« اسم مرکزتان 

است؟
بله. کمپ نی قلیان به خالقیت بی حدوحصرش 

می بالد.
می شــود کمــی از فعالیت هــای کمپ 

برایمان بگویید؟
ما در این کمپ به افرادی که کمی توپر هستند 
کمک می کنیم تا به وزن دلخواهشــان برسند. 
شــعار ما این است: وزن کمتر =رضایت درونی 

بیشتر.
این فرمولتان جواب هم می دهد؟

کاماًل. مــا حتی چندتــا از بچه های شــریف را 
استخدام کردیم و روی این فرمول، انتگرال ها و 

مشتقات گرفته اند تا مطمئن باشیم.
روش های الغری شــما چــه چیزهایی 

است؟
متد روز دنیا. بســتگی دارد شــما چه متدی را 

انتخاب کنید.
شــما اول بگویید روش های الغری تان 

چه چیزهایی هستند؟
ما همــه چیــز داریم. براســاس غذاخــوردن، 
براســاس غذا نخوردن، براســاس آب خوردن، 
آب خنک خــوردن، حرص خــوردن، اضطراب 
امتحان، اضطراب هنگام ازپشت زدن به ماشین 
جلویی سر چهارراه ولی عصر، اضطراب هنگام 
بازدید مادرشــوهر از پاکیزگی خانه، اضطراب 

وقت ریختن حقوق و... .
صبر کنید ما گیج شــدیم. آن اضطراب 

امتحان چطوری است؟
ما از اول ترم هر روز به شما زنگ می زنیم و زمان 
امتحانات شــما را یــادآوری می کنیم و هی هم 
تأکید می کنیم که استاد فالنی نمره نمی دهد 
و روی نمــودار هم نمی بــرد و این ها. هم باعث 
الغری ناشــی از اضطراب شــما می شود، هم 

باعث بهترشدن درستان.
پس معلوم اســت ما را نمی شناسید. ما 
بیدی نیستیم که با این اضطراب ها الغر 

بشویم. این روش اثر ندارد.
پس برای شما باید روش دیگری انتخاب کنیم. 

نمی توانید غذایتان را کم کنید؟
اصاًل راه ندارد.

پس دیگر ورزش!
به جان شما اگر حالش را داشته باشیم.

ما اطالعات شما را به سیستم دادیم.
چه گفت؟

می گوید الغری موردنظر وجود ندارد. توقفتان 
مانع کسب است. خوش آمدید.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو
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آثــاری کــه به نــام ادبیات پلیســی شــناخته 
از  دارد؛  گســترده ای  طیــف  می شــوند، 
گرفتــه  آلن پــو  ادگار  ماننــد  نویســندگانی 
تــا نویســندگان عامه پســندی ماننــد آگاتــا 
کریســتی. ادو گاو رانپــو در میــان این طیف 
قــرار دارد. رانپــو کــه نامــش را از ادگار آلن پو 
وام گرفته، نویســنده ای ژاپنــی و پدر ادبیات 

پلیسی ژاپن است.
رمان کوتاه »شــکار و تاریکی« نوشته اوست. 
این رمان، ماجرای نویسنده ای را بیان می کند 
کــه مانند خود رانپو نویســنده داســتان های 
پلیسی اســت و درگیر کشف ماجرای جنایی 
عجیبی می شــود. رمان 
بیش از هر رمان دیگری 
از رمــان دکتــر جکیــل 
نوشــته  آقــای هایــد  و 
لویی استیونســون  تأثیر 
پذیرفته اســت. الیه های روان شناختی رمان 
نیز  درون مایه مازوخیستی شخصیت  انسانی 
را به تصویر می کشــد. شــاید بتوان رمان را در 
این ســه کلمه خالصه کرد: گناه و خشونت و 

شهوت.
رمــان را نشــر چترنــگ در صفحه بنــدی و 
جلدبندی شکیلی منتشر کرده است. گفتنی 
است ترجمه رمان از ژاپنی صورت گرفته و آن 

را جذاب و روان کرده است.

پلیسی ژاپنی

پروژه باغ گیاه شناسی ایران در سال 1347 در 
نزدیکی های کرج شروع شد. باغ گیاه شناسی 
ملی ایران شــامل 3هزار گونه از انواع گیاهان 
درختچه ای و بوته ای و درختی است. این موزه 
زنــده از رویش گاه های گوناگــون ایران نظیر 
مناطق کوهســتانی البــرز و زاگرس، جنگلی 
خزری و بیابان هــا و همچنین رویش گاه های 
مهم جهان نظیر اروپا، آمریکا، آسیا )هیمالیا، 
چین و ژاپن( تشــکیل شده است. عالوه بر آن 
در ایــن باغ قطعاتــی تخصصی نظیر گیاهان 
دارویــی و صنعتی، آربراتــوم، گیاهان پیازدار 
ایران و بــاغ میوه ایرانــی و همچنین قطعات 

یشــی  شی نما ز مو آ
شــامل باغ های سنگی 
و صخــره ای، باغ هــای 
و  آبشــارها  نمایشــی، 
دارد.  وجــود  دریاچه ها 

چیدمــان گیاهــان و نوع فضاســازی این باغ 
به گونه ای اســت که برای عکاسی و گذراندن 
وقت بسیار مکان دل نشینی است و می تواند 
ساعاتی ما را خارج از دنیای پر از دود و شلوغی 
ببرد. برای رفتن به باغ ملی گیاه شناسی، باید 
به غربی ترین نقطه تهران بروید، وارد بزرگ راه 
تهران_کــرج شــوید و بعد از عبــور از دریاچه 
چیتگر و پیکان شــهر و آزادشــهر بــه خیابان 

گودرزی برسید.

مجمع گیاهان جهان

هواپیمایــی از زمیــن بلنــد می شــود. 
در کمتــر از 5 دقیقــه به علــت برخورد 
پرندگان به موتورهایش، هر دو موتورش 
را از دســت می دهد و برای فرود مجبور 
می شــود روی رودخانه ای فــرود بیاید. 

عملیات نجات در کمتر از 25 دقیقه انجام می شود 
و همه نجات می یابند.  این ماجرای فیلم »سالی« 
به کارگردانی کلینت ایســتوود اســت؛ فیلمی در 
ژانر ســینمای حادثه ای. فیلم براســاس ماجرایی 
واقعی ســاخته و پرداخته شــده اســت، براساس 
ماجرای حادثه ای که در کمتر از نیم ســاعت ختم 

به خیر شد.
اما چــه چیزی این حادثــه را به فیلمی 
نفس گیر به مدت فیلم های اســتاندارد 
آمریکایــی تبدیل کرده اســت؟ جواب، 
نــوع روایت فیلم اســت؛ روایتــی که ما 
را درون ده هــا فلش بــک غرق می کنــد و ماجرای 
رشادت مردانی را روایت می کند که در کمتر از 30 
دقیقه موفق به نجات مسافران هواپیما می شوند. 
مــا در طــول فیلم شــاهد خرده داســتان هایی از 
مســافران فیلم هستیم که باعث می شود تماشای 

فیلم برای ما جالب تر به نظر برسد.

سالی

در میان بازیگران ایران و جهان هستند بازیگرانی که 
به شــکل حرفه ای به کار خوانندگی می پردازند. در 
ایران می توان به دو نام محمدرضا هدایتی و مهران 

مدیری اشاره کرد.
حامد بهداد از دیگر بازیگرانی اســت که می خواند 

و تک آهنگ های بسیاری را منتشر کرده 
اســت. بهداد بسیار خوب می خواند و از 
جنس خاص صدایش در زمینه به خوبی 

استفاده کرده است.
ســنتی  موســیقی  ســبک  در  بهــداد 

کار می کند و بیشــتر در دســتگاه های موســیقی 
خراســانی، یعنی محل تولــدش می خواند. نکته 
درخورتوجهی که بســیاری از مــردم درمورد بهداد 
نمی دانند، این اســت که حامد بهداد پیش از آنکه 
به عنوان بازیگر مطرح شــود، در زمینه موســیقی 

فعالیتی گسترده داشته است.
او بیش از 15 تک آهنگ منتشــر کرده و 
از تک آهنگ هایــش می توان به قطعات 
»مجنون و مرا چشمیســت خون« اشاره 

کرد.

بهداد خواننده

از »پــس بــاد همه چیــز را بــا خود  نخواهد برد« به عنوان آخرین رمان پیشنهاد
براتیگان، 2 سال قبل از مرگش یاد می کنند. براتیگان در 
این کتاب می کوشد جهان پس از جنگ جهانی دوم را به 
تصویر بکشد. این روایت بسیار شبیه روایات سینمایی 
ا ست که  در آن دنیای پس از جنگ  جهانی دوم، از دریچه 
نگاه مردی 42ساله مرور می شود؛ مردی که می کوشد 
خاطراتش را از 7سالگی تا 12سالگی بازگو کند و با واقعه 
خشونت آمیزی که در 1سالگی اش رخ داده است، آن را 
به اوج برســاند. هرچند روایت رمان فقط از دریچه نگاه 
یک شخص اســت، زبان داستان متفاوت است. گاهی 
لحن افسرده و سرخورده مردی چهل ساله است و گاهی 

لحن بازیگوش بچه ای 7ساله. 
نکته بارز نثــر براتیگان و به خصوص نثر او در این کتاب، 
استفاده از تمامی عناصر برای انتقال احساسی خاص 
به مخاطب است. اوج داستان، مرگ کودکی پسر بچه ای 
1ساله ا ست. همچنین در تمام کتاب، از تمامی عناصر، 
برای انتقال این حس مرگ، کمک گرفته  شــده  است. 
پس می توان گفت جو حاکم بر کتاب، جو مرگ اســت. 
این مرگ، به مرگ جسم محدود نمی شود و به مرگ روح 
و مرگ زودرس کودکی آدم ها می رسد. براتیگان کودکانی 
را تصویــر می کنــد که جان خــود را در جنگ از دســت 
نمی دهند؛ اما آثار جنگ، کودکی شــان را آرام آرام خفه 
می کنــد. براتیگان از آدم هایی می گوید که ناخواســته 
بزرگ  شده اند، ناخواسته در سنین کم، پیر شدند و هرگز 

در جهان جزء تلفات هیچ جنگی محسوب نشده اند. 
فضــای هســته داســتان، 1ســالگی راوی را توصیف 
می کنــد؛ جایی که راوی، داســتان گذشــته و آینده را 
تعریف می کند، در کنار برکه ای که زن و مردی، با کاناپه 
خود به آنجا می آیند و ماهی گیری می کنند. فضاسازی 
داستان آن قدر قوی اســت که مطمئن هستم هر کس 

این کتاب را خوانده، تصویر ذهنی شــدیدًا قوی ای از 
این برکه دارد. جدای از فضاســازی و روند داســتان و 
فصل بندی ها و نقاط اوج، بسیار حرفه ای نوشته شده 
 اســت. زمانی که راوی به خاطره اصلی خود می رسد، 
روند داستان بسیار سریع می شود و هیجان شدیدی به 

خواننده وارد می شود. 
همچنین نام کتاب بسیار زیرکانه انتخاب شده  است. به 
نظر من نام کتاب، می تواند هم جنبه مثبت داشته  باشد 
و هم جنبه منفی که هر دوی این ها در جنگ ها به شدت 
ملموس اند. مثــاًل عنصر باد را هم می توان ویران  کننده 

تشــبیه کرد و هم پاک کننده از آلودگی و با این تفاســیر 
می توان به معانی نام کتاب پرداخت.

نهایتًا، انتهای داستان به شــدت قوی و حتی می توانم 
بگویم، بدون عیب اســت. قســمتی از صفحات پایانی 
کتاب را نقل قول کرده ام که به زعم من، نه فقط قوی ترین 
قسمت کتاب است، بلکه یکی از قوی ترین پایان هایی  

است که خوانده ام. 

قسمتی از کتاب در صفحات آخر: 
من روی علفزار کنــار برکه این قدر کوچک شــده  بودم 

که به ســختی می شد تشــخیصم داد. گمونم فراموش 
کرده  بودند که من اونجا هســتم. نشسته  بودم و به اتاق 
نشیمنشون نگاه می کردم که توی تاریکی، کنار برکه از 
روشنی می درخشید. نشیمن شبیه افسانه هایی بود که 
به خوبی و خوشی تموم می شن. نشیمن، افسانه ای بود 
توی رمان ترســناک آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم.  
افسانه ای بود در روزگاری که هنوز تلویزیون تخیل آمریکا 
رو نابود نکرده  بود و مردم هنوز خونه نشین نشده  بودند 
و می تونستند رؤیاها و آرزوهاشون رو با عزت و احترامی 

که برازنده انسان هاست، عملی کنند.

پس باد همه چیز را با خود نخواهد برد

زندگی پس از مرگ در 12 سالگی
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صفحـــــــه آخـــــــــر

پس از هر رویداد بایــد نتایج آن را 
بررســی کنیم تا از آن چند تا درس 
زندگی بیاموزیم. در همین راســتا 
بنــده پــس از انتخابات نشســتم 
ســاعت ها بــه چرایــی شکســت 
اصولگرایان فکــر کردم و راهکارهــا و نکاتی ناب برای 
پیــروزی در انتخابات بعدی به ذهنم رســید که حیفم 

آمد بی استفاده بمانند.
یک. هر تحلیل گر با انصاف به این نکته توجه می کند 
که جمنا تشکلی نوپاســت و به قول آقای حدادعادل 
جمنا هنوز درحال کســب تجربه است. شما تیم های 
ورزشــی ما را ببینید؛ مثــاًل همین تیم فوتبــال امید. 
قرنی  است که درحال کســب تجربه اند و هنوز هیچی 
به هیچی! حــاال چطور انتظــار دارید جبهه ای ســر 

شش ماهگی میوه بدهد؟ 
دو. اولین اشــتباه ایــن جبهه از نظر مــن حجم بزرگ 
برنامه هایش بود. حتی دانشــجوها هم با کتاب های 
کت وکلفت میانه  خوبی ندارند و بیشتر می روند دنبال 
آن صفحه هایــی کــه مجبورنــد بخوانند و حــاال اگر 
درس هم اختیاری باشــد که تکلیفش معلوم اســت. 
پیشنهاد من این اســت که برای دور بعد از همین االن 

بنشــینند جزوه ای پنجاه صفحه ای و یک رو و ترجیحًا 
با خودکارهای آبی و قرمز بنویســند و زیــر نکات مهم 
را هم خط بکشــند تا مردِم شــب امتحانی ما بیشــتر 

برنامه هایشان را بخوانند.
ســه. بعضــًا نامزدهــا بــرای آنکــه ارزش معنــوی 
کارهایشان از بین نرود و ریا نشود، از آن ور بام افتادند 
و حتی ســابقه  کارهای درخشانشــان را تــا وقتی که 
مجبور نبودنــد،  گفتنــد؛ مثــاًل یک جا از دهنشــان 
پرید که امــالک نجومــی را به رفتگرهای شــهرداری 
داده اند. تــازه این فقط یــک قلم از هــزار موردی بود 
که هیچ وقت گفته نشــد. خدا می دانــد چقدر زمین و 
پارک و ویال بوده اســت که در راه خدا بــه نیازمندان و 
دست فروشــان  داده اند؛ ولی هیچ وقــت صدایش را 

درنیاورده اند.
چهار. دیدار با هنرمند پرطرفدار در رده  ســنی »ب« 
البته ایده  بســیار خوبی بود و دســت کم نیمی از کل 
آرا را باید مرهــون ایده پرداز این دیدار دانســت؛ ولی 
برای نشان دادن حســن نیت هم که شده است باید از 
ترانه  پرمغز »جیگیلی« در مســتند تبلیغاتی استفاده 
می کردند که البته بسیار هم ترانه  امیدبخشی است؛ 
چراکه »جیگیلی« را که می تــوان نماد فردفرد جامعه 

دانســت، به دوری از اخم و اندوه فرا می خواند و نگاه 
ژرف تر او را به مسائل می طلبد.

پنج. ســه برابر یارانه که ایــن دوره پول کفــن آدم هم 
 نمی  شــود، آن وقــت دوســتان توقــع دارنــد »مردم 
بدبخــت« ما توی ســر رأی خــود بزننــد و  آن را به این 
قیمت نازل بفروشــند؟ از قدیم گفته اند وعده هرچه 
بزرگ تــر باشــد، باورپذیرتر هم می شــود؛ مثــاًل اگر 
بگویی یارانه ها را ســه برابر می کنیم، همه می پرسند 
از کجا می آورید؛ ولی اگر می گفتنــد یارانه را ده برابر 
می کنیم، یاخانه و ماشین به تان می دهیم یا خودمان 
تضمینی برایتان عروســی برگــزار می کنیم، آن وقت 
دیگر حتی اگر کســی می خواســت چیزی بپرســد، 
از شــدت بهــت و حیــرت کالم در گلویش و انگشــت 
در دهانــش گیر می کرد. تــازه مردم هم با خودشــان 
می گفتند ســه برابر را شــاید الکی بگوینــد؛ ولی ده 
برابر را کــه دیگــر از خودشــان درنمی آورنــد. البد تا 
االن هم بایــد آن قدر »تومــان« می گرفتیم، نه آن قدر 
ریال. به عــالوه در ایــن انتخابــات مردم روســتاها و 
شــهرهای کوچک نشــان دادند که رگ خوابشان را با 
یارانه نمی شــود به این راحتی ها پیدا کــرد، حاال باید 

شهرهای بزرگ تر را امتحان کنند.

067...0911: روزنامه محترم! مــا رأی دادیم، آزادی 
بیان حاكم بشه. شــما حرف هامون تو تریبون آزاد رو 

سانسور كردین!
   متأســفانه، هر کی حاکم می شــه 
 اخالقش عــوض می شــه، حتی خــود آزادی 

بیان.

454...0939: سالم. جا داره گزارشی از دو انتخابات 
اخیری كه در دانشــكده برق برگزار شده تهیه كنید. 
برقی هــا موفق شــدن دو انتخابات انجمــن علمی و 

شورای صنفی رو ابطال كنن. دموكراسی می جوشه.
   دموکراســی چیــه؟ مــا خودمون 

مردم ساالری دینی مذگان داریم.

090...0919: یعنــی واقعــاً یه متن طنــز می خواد 
 چاپ بشــه، كلی توضیح و ببخشــید و با شما نبودم 

می خواد؟
   دوستان، خود وزیر اطالعاتش رو هم 
 like a« تهدید می کنن، اون وقت انتظار داری ما

boss« مطلب چاپ کنیم؟

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه
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عصر یکشنبه باد شدیدی در 
دانشگاه وزید و کمی دانشگاه 

را به هم ریخت. موردی که توجه 
ما را به خود جبل کرد، تعداد 

درخورتوجهی تپه های مصالح 
ساختمانی بود که باد روی آن ها 

را بلند و در فضای دانشگاه 
پخش می کرد . فرض کنید باران 

هم ببارد و سیمان پخش شده، 
ببندد! شاید بهتر باشد اداره 

تأسیسات آن ها را بپوشاند. 

گزارشفینالمناظرات
مجــری: ســؤال شــما این  محمود مشتاق

اســت: برنامــه دولت شــما بــرای کاهش نرخ 
بیکاری چیست؟ 

پاســخ: بنده از شما می خوام بپرســم، شما 4 
ســال چی کار کردین؟ شــما بــا خیل جمعیت 
فارغ التحصیل چــی کار می خوایــن بکنین؟ 

ممنون می شم توضیح بدین!
مجری: ممنون از پاســخ روشــنگر شما. نامزد 
بعدی لطفًا. سؤال شما این است: برنامه دولت 

شما برای کاهش پدیده فساد اداری چیست؟ 
پاســخ : اینکه بنده می گــم 4درصدی ها پررو 
هســتن، به همین دلیل اســت! چــرا باید عده 
محدودی به سرمایه نامحدود دسترسی داشته 
باشــن؟ چرا؟ شما باید پاســخگو باشین. ما در 
دولت مردم خیلی خوب هستیم، کاًل هم فساد 

نداریم. در ضمن فساد خیلی هم بد است.
مجری: برنامه دولت شــما برای کاهش فاصله 

طبقاتی چیست؟
پاســخ: برنامه ما افزایش یارانه اقشــار ضعیف 
اســت. ردیــف بوجه هــم تنظیم شــده و محل 
اختصاص هــم کاماًل معلوم اســت؛ ولی چون 
نمی خواهیم دیگران از روی دست ما کپ بزنن، 
نمی گم از کجا. البته 2هــزار صفحه برنامه هم 
تدوین و در ســایت قرار گرفته اســت؛ ولی خب 
چون ســرعت اینترنت به علت مدیریت بســیار 
ضعیف دولت فعلی بســیار کم اســت، احتمااًل 
فقط مقدمه این جزوه کامل امکان دانلود دارد.

مجری: برنامه دولت شــما برای روابط خارجی 
چیست؟

پاسخ: وقتی می گوییم برجام خوبه، همین مد 
نظرمونه. اصاًل برجام بزرگ ترین سند افتخار کل 
تاریخ است. برجام تونست هوای تهران را خوب 
کنه، ریزگردها رو هــم از بین بــرد. کاًل به نظرم 

می رسه بگم برجام.
مجری: برنامه دولت شما برای اصالح کشاورزی 

چیست؟
پاسخ: دوســتان، اواًل ما فرزندان ایرانیم! شاید 
بهتر باشه در ابتدا عرض کنم لطفًا نامزدها برنامه 
خودشون رو اعالم کنن و شفاف بگن از کجا آخه؟ 
خب همون طور که در روزنامه ها هم خونده ایم، 
آب هســت ولی خب کمــه! ما باید بــا مدیریت 
مصرف آب در استخرها و شستن مرتب دست و 
صورت به جای حمام روزانه بتوانیم اقلیم خود را 

حفظ کنیم. در انتها بگویم فقط شعار ندهیم.
مجری: برنامه دولت شما برای کاهش مصرف 

سوخت چیست؟
پاسخ: من قبل از هر چیز بگم مدیریت شهرداری 
براســاس متد ما قبل تاریخ اســت. کجای دنیا 
زبالــه رو این جــوری جمع می کنــن؟ درضمن 
فعالیت هــای آواربــرداری چهــار ســال طول 
می کشه، اگر نمی دونستین بدونین! درضمن 
فکر نمی کنم برای کســی که 30 سال در کشور 

مدیر ارشد بوده، داشتن یك خانه زیاد باشه!
مجری: تشکر می کنم. متأسفانه وقت ما تموم 
شــد! انتخاب با مردم فهیم و بزرگ ایران است. 

ممنون.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به خورشــید که بعد از انتخابات خیلی جدی وارد عرصه شــده است و ظاهرًا 
بنا دارد با ماه مبارک رمضان دســت به یکی کرده و مؤمنــان را امتحانی جان کاه کند. تقدیــم می کنیم به خرداد و 
امتحاناتش که ظاهرًا هیچ وابســتگی به ماه مبارک و خورشــید ندارند؛ ولــی بر موج دشــواری های ماه پرحادثه 
می افزاید. تقدیم می کنیم به اردیبهشتی که نفهمیدیم کی آمد، کی رفت، کی بارید و کی وزید. تقدیم می کنیم به 
همه بازماندگان قشنگی های اردیبهشت و درکف ماندگان نقش ونگارهای اردیبهشت. درنهایت تقدیم می کنیم به 

قربانیان اردیبهشت که قطعًا دلگشا و چمن های اطرافش در صدر جان باختگان قرار خواهند داشت.

تقدیممیشودبه...  دانشگاه صنعتی شریف
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