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گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد آزادسازی خرمشهر در سالن مرحوم جباری

جشن باشکوه خرمشهر
از شنبه...

شــبکه های  لطــف  بــه 
اجتماعی، دیگــر بر احدی 
پوشیده نیســت که شنبه 
در ادبیــات مــا ایرانی ها به 
نمادی برای دلگیری تبدیل 
شده است و گیف ها و اســتیکرهای فردا شنبه 
اســت با آن نی نی های دوست داشتنی از غروب 
جمعه، پرتکرارترین پست کانال های تلگرامی 
می شود. اما نمی دانم چه سّری است که با تمام 
این حرف هــا و کامنت ها، وقــت عمل کردن به 
تصمیمات که می رسد، دســت به دامن همین 
شــنبه عزیز می شویم. »از شــنبه«، وجه دیگر 
شــنبه در ادبیات ماســت که بعیــد می دانم 
ایرانی ای پیدا شــود که حداقل یک بار آن را به 

کار نبرده باشد. 
شــنبه گذشــته یکی از همین شــنبه ها بود. 
شنبه ای که چهار ســال از عمر کشوری هشتاد 
میلیونی به آن گره خورده بــود و چهل و اندی 
میلیــون ایرانی را بــه پــای صندوق های رأی 
کشاند. شنبه ای که تصمیم مهمی در آن عملی 

و در تاریخ کشور ماندگار شد.
حاال بعد از گذشــت یک هفته، یک شنبه دیگر 
با ویژگی خاص از راه رســیده اســت؛ شنبه ای 
که مصادف اســت با اولیــن روز از رمضان. ماه 
رقم خــوردن تقدیــرات و مــاه بزرگ تریــن 
تصمیمات. ماه توبــه از آنچه کــه تنها خودت 
می دانی و ماه بازگشــت به فطرت پاک انسانی. 
ماه دســتگیری و ماه کم شــدن فاصله فقیر و 
غنی ســر ســفره افطاری. ماه کندن از زمین و 
ماندن جای ســجده بر جبین. مــاه نزول قرآن 
و ماه رســیدن به آســمان. ماه راز و نیاز شبانه 
و ماه بندگی خالصانه. ماه رســیدن تــا خدا با 

زمزمه های ربنا...
کم کم سفره های افطاری گروه ها و دانشکده ها 
و شهرســتان  ها در دانشــگاه پهن می شود و 
دانشــگاه هم رنگ وبوی رمضانی می گیرد. چه 
خوب اســت ما هــم تصمیم بگیریــم و تغییر 

کنیم. 
بیایید بهتر بشویم. بیایید »از این شنبه« دیگر 
دروغ نگوییــم. »از این شــنبه« دیگر غیبت 
نکنیم، تهمت نزنیم، کســی را قضاوت نکنیم. 
بیایید »از این شنبه« بیشــتر به اطرافیانمان، 
محبــت  خانواده هایمــان  علی الخصــوص 
کنیم و به هــم نزدیک تر شــویم. بیشــتر به 
فکــر محرومان ســرزمینمان باشــیم و برای 
پیشرفت کشورمان بیشتر تالش کنیم. بیایید 
»از این شنبه« کســی را نرنجانیم، دل کسی را 
نشــکنیم. بیایید هم زمان با تحمل گرسنگی و 
تشنگی، صبر و سعه صدرمان را بیشتر کنیم و 
انتقادپذیرتر باشــیم. بیایید تصمیمات مهمی 
بگیریم و اجرایی شــان کنیم. امروز همان »از 
شنبه«ای اســت که مدت هاســت منتظرش 

بودیم...

سرمقاله

دوشــنبه 1 خــرداد، حوالی 
ســاعت 12، ســالن اســتاد 
جباری؛ جمعیــت زیادی دور 
میزی که بغل ســالن گذاشته 

شده است جمع شده اند و ...

کشف یک استعداد خارق العاده نفتی

کانون شعر و ادب دانشگاه شریف، به مانند سال گذشته 
صفحات  4و5 دومین جشنواره شعر شریف را ...  

در آخرین هزارقلم سال، به انعکاس رقص قلم ها با آهنگ 
صفحه  6 ذهن چند شاعر برگزیده در جشنواره ...  

در حومه میدان نفتی الُعَمر در شرق سوریه، درحالی که 
صفحه  7 هواپیماهای جنگی بر فراز آن پرواز ...  

نفت چگونه تروریست های  ...برگ هایی از هفته موزون دانشگاهاز دست تو یک شریف شاعر شده است

رضا کاردر رستمی

صفحه  2 

صفحه  3 

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
@sharifdaily

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

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com (

س: علی سینا اسالمی
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تابستان ورزش کنیم
اداره  تربیت بدنی برنامه  خود را برای تابســتان خانواده  شــریف منتشر کرده است. 
این برنامه شامل کالس های ورزشی در 15 رشته مختلف است. رشته هایی که برگزار 
شده، بسیار متفاوت و متنوع است؛ از شنا و فوتسال گرفته تا اسکیت روی آب و دفاع 
شخصی و سوارکاری! مکان برگزای کالس های هر رشته هم بنا به رشته متفاوت است 

و در بین مکان ها می توان سالن جباری تا دریاچه  مجموعه ورزشی آزادی را دید! طبعًا با این همه تنوع، قیمت ها 
هم تفاوت چشمگیری دارد و کالســی 160هزار تومان برای 20 جلسه است و کالسی دیگر 600 هزار تومان 

برای 10 جلسه! پیشنهاد می کنیم برای مشاهده اطالعات کامل تر به سایت sport.sharif.ir مراجعه کنید.

مدیران دانشگاه قهرمان والیبال شدند
دوشنبه 1 خرداد نیمه نهایی مسابقات والیبال اســتقبال از رمضان برگزار شد. در 
بازی اول تیم مهندسی موفق شد تیم مکانیک را 3بر2 شکست دهد. در بازی دیگر 
تیم شریف که دکتر بنازاده رئیس اداره  تربیت بدنی هم عضو آن بود، با نتیجه  قاطع 
3 بر صفر از سد مکانیک گذشت. روز سه شنبه در بازی مکانیک و مهندسی به علت 

اینکه در هر دو تیم تعداد افراد غیردانشــجوی حاضر در تیم کمتر از 2 نفر بود، داور بازی را برگزار نکرد و هر دو 
تیم را چهارم اعالم کرد. در بازی فینال، تیم شــریف موفق شد با نتیجه  3بر صفر کار را تمام کند و قهرمان این 

دوره از مسابقات شود.

از غبارروبی مسجد تا تدبر در قرآن
هر ســاله در روزهای آخر ماه شــعبان جنب وجوش مردم بیشــتر می شود و همه با 
نشاط و با خرید و خانه تکانی مختصر، خود را برای یک ماه عبادت آماده می کنند. 
طبق رسم گذشته، مسجد دانشگاه نیز روز چهارشنبه 3خرداد به وسیله تعدادی از 
نمازگزاران و اعضای هیئت الزهرا غبارروبی شد. از برنامه های کانون قرآن و عترت 

در ماه رمضان برگزاری جلسات تدبر در شب های قدر مخصوص خواهران است. این جلسات در مدرس شهید 
بهشتی ساعت 17 برگزار می شود. در اولین جلسه که امروز برگزار می شود، سوره مبارکه قدر و در جلسه دوم 

سوره مبارکه دخان مورد تدبر قرار می گیرد. 

استارتاپ برای استارتاپ ها
»استارتاپ ویکند« همایش و  رویدادی آموزشی تجربی در سراسر دنیا است. در این 
برنامه شرکت کنندگان پرانگیزه ای گرد هم می آیند تا طی فرایندی چندروزه ایده یا 
پروژه هایی را مطرح و آماده ورود به بازار نمایند. رویداد استارتاپ برای استارتاپ ها، 
رویدادی است درباره موضوع »اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان« و هدف از برگزاری 

آن معرفی کسب وکارهای جدید برای کمک به کسب وکارهای دانش بنیان است. مهلت ثبت نام در این برنامه تا 
12 خرداد است. به سه تیم اول در این استارتاپ به ترتیب 8 و5و3 میلیون تومان جایزه اهدا خواهد شد. برای 

کسب اطالعات بیشتر به کانال تلگرامی @startup4startup مراجعه کنید.

96 خرداد   6 شنبه    723 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره  شریف نیوز

عکس خبری

حذف w فراموش نشه! امروز و فردا آخرین   
مهلت ارســال درخواست حذف تک درس 
است. زمان را از دست ندهید. دو ترم است 
که حذف تک درس به صورت اینترنتی و از 
طریق ســامانه  edu انجام می شــود و تأیید 

استاد راهنما هم از همین طریق است.
دوشــنبه و سه شــنبه انتخابــات انجمــن   
علمــی دانشــکده  کامپیوتــر ssc در البی 
این دانشــکده انجــام و چهارشــنبه نتایج 
این انتخابات مشــخص شــد. محمدامین 
خدایی با 220 رأی بیشــترین رأی را آورد. 
طبق آیین نامــه از بین 13 کاندیــدا 7 نفر 
به عنوان شورای مرکزی انتخاب شدند و 2 
نفر هم علی البدل. با توجــه به اینکه تعداد 
آرای دو نفر یکسان بود و با هم هفتم شدند، 
انتخــاب عضو هفتم بــا صالح دید معاونت 

فرهنگی انتخاب می شود.
امــروز و فــردا انتخابــات شــورای مرکزی   
گروه علمی دانشــجویی کیمیا در همکف 
برگــزار  شــیمی  مهندســی  دانشــکده  
خواهــد شــد. شــرکت در ایــن انتخابات 
بــرای دانشــجویان مقاطــع مختلــف و 
فارغ التحصیــالن دانشــکده  مهندســی 

شیمی مجاز است.
سه شــنبه مســابقه  شــنای امــدادی کــه   
از ســری مســابقات اســتقبال از رمضان 
است، برگزار شــد. تیم های این مسابقه 4 
نفره بود و شــامل یک دانشجو، یک استاد، 
یک کارمنــد و یــک فارغ التحصیــل. تیم 
برنده  مقــام اول مســابقات دکتــر ثقفی، 
پویا خادمــی، آریا معــاون و کاوه اطمینان 

شدند.
دانشــجویان  فارغ التحصیلــی  جشــن   
ورودی ســال 92 مکانیــک و کامپیوتــر 
به صــورت جداگانــه به ترتیــب در روزهای 
چهارشنبه 3 خرداد و پنجشنبه 4 خرداد در 

آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار شد.
مــا امــروز در دانشــگاه بــا دانشــکده ای   
مواجهیم که جمــع زدن و واردکردن نمرات 
دانشــجوبان در اکســل برایش یــک هفته 
طــول می کشــد. ای دانشــکده ریاضی، 
95ای ها فراموش نمی کنند نمره میان ترم 
ترم قبــل را نیز بعــد مهلت حــذف دادید. 

لطفًا به سرعت خود بیفزایید. 

بدون چی می خوای بخونی

گروه کیمیــا 4خــرداد همایش بــزرگ معرفــی گرایش های 
کارشناسی ارشد دانشکده  مهندسی شــیمی و نفت را برگزار 
کرد. پنجشنبه معرفی گرایش های رشــته  مهندسی شیمی و 
مهندسی نفت به ترتیب در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه و سالن 
سبز دانشکده برگزار شــد. تعداد شــرکت کنندگان در بخش 
مهندسی شــیمی و مهندســی نفت به ترتیــب 100 و 40 نفر 
بود و به علت تبلیغات این همایش در دانشــگاه های مختلف، 
بســیاری از شــرکت کنندگان این همایش غیرشریفی بودند. 
همایش انتخاب گرایش در این ســطح در دانشکده  مهندسی 

شیمی بی سابقه و در دانشگاه شریف هم کم سابقه است.

دوشــنبه 1 خرداد،  گزارش
حوالی ساعت 12، هاتف محقق

سالن استاد جباری؛ جمعیت زیادی دور 
میزی که بغل سالن گذاشته شده است 
جمع شــده اند و حضــور خــود را اعالم 
می کنند و آقای خدامرادی اســم آن ها را 
می نویسد و از آقای شریفی یک تیشرت 
ســبز می گیرنــد. لباس هایی بــا طرح 
کافه بازار که خیلی زود سایزهای کوچک 
آن تمام شد و بیشــتر بچه ها لباس هایی 
گشاد گیرشان آمد. همان لباس هایی که 
در مســابقه دوی همگانــی هــم بــه 
شرکت کنندگان داده شد. در بین بچه ها 
این شوخی مطرح می شود که "احتماال 
تعدادی تیشرت گیر تربیت بدنی آمده و 
برای استفاده از این تیشرت ها رویدادهای 
مختلــف تعریــف می کنــد!" البتــه ما 
خوشبین هستیم که تربیت بدنی در آینده 
و در ترم های بعد هــم فعالیت خود را کم 

نکند و چنین برنامه هایی را ادامه دهد. 
حدود 90 نفــر اعالم حضــور کرده اند. 
حوالی ســاعت 12:30 مســابقه شروع 
می شود و در ابتدا یکی از داوران مراحل و 
قوانین و خطاهای بازی را توضیح می دهد 

و یکی از داوران هم سعی اقدام می کند به 
نشان دادن عملی چگونگی انجام دادن 
مراحل که شــروع کــج دار و مریــز دارد و 
زمین خوردنش خنده ی حدود 70 نفر را 
به همراه دارد. در نهایت آقای خدامرادی 
در مورد جوایز نفرات برتر اینطور توضیح 
می دهد: برنده ها بعد از مسابقه مشخص 
می شــوند و پس از بررســی ها، اســامی 
مقام آوران در کانال منتشر می شوند و برای 
جایزه هم از انبار به آن ها جایزه ای خواهیم 
داد. بچه ها بر اســاس لیست یکی یکی 
وارد مسابقه می شــوند و رکوردشان ثبت 
می شود. مسابقه از 6 مرحله تشکیل شده 

اســت؛ 20 مرتبه طناب، 15 مرتبه دراز 
نشست، 10 مرتبه دریبل بسکتبال، پرش 
جفت پــا از روی 4 مانــع، جابه جا کردن 
5 توپ و در نهایت 15 دور دویدن مســیر 
100 متری تعیین شــده. ســخت ترین 
و تعیین کننده تریــن مرحله ی مســابقه 
بدون شــک 1500 متر دوی آن است که 
بســیاری را از پای درمی آورد. تا ســاعت 
14:30 لیست به آخر خود می رسد و 70 
نفر رکوردشــان ثبت شده اســت. پس از 
اینکه تمام شرکت کنندگان رکوردشان را 
به ثبت می رسانند، سعید کریمیان مربی 
آمادگی جسمانی هم رکورد خود را به ثبت 

می رســاند که 6 دقیقه و 49 ثانیه است. 
میانگین رکورد های ثبت شــده تقریبا 9 
دقیقه اســت ولی واریانس بزرگی دارند.  
تقریبا 20 نفر هستند که فقط آمده اند و 
تیشرت را گرفته اند و رفته اند و در مسابقه 
شرکت نکرده ند. پس از مسابقه می توان 
تعدادی را روی سکوهای جباری دید که 

از خستگی غش کرده اند.
فردای مسابقه نتایج مســابقه در سایت 
تربیت بدنــی منتشــر می شــود و اعالم 
می شود نفر اول مسابقه محمد صالحی 
دانشجوی مهندسی نفت است که با طی 
کل مسیر تنها در زمان 5 دقیقه و 47 ثانیه 
رکوردی قاطع به جای می گذارد که با نفر 
دوم حــدود یک دقیقه فاصلــه دارد. این 
در حالی اســت که دکتر سعید کریمیان 
خود از قهرمانان بنام آمادگی جسمانی 
مسابقات دانشجویی کشور بوده است. 
جایزه ای که به نفــر اول تعلق گرفت یک 
شلوار و گرمکن از ته انبار تربیت بدنی بود 
که به نظر می رســد مربوط به ســال های 
نخستین انقالب بوده است! و همچنین 
یک کوله. با تمام این ها مسابقه ی مفرحی 

بود. حداقل به زعم نویسنده!

»محمد صالحی« شگفتی غیرمنتظره مسابقات آمادگی جسمانی

کشف یک استعداد خارق العاده نفتی
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مسابقه ملی مناظره دانشجویی
ششــمین دوره مسابقات مناظره دانشــجویی با هدف رشد و شــکوفایی فرهنگ 
گفت وگو و زمینه ســازی برای شــکل گیری تفکر خالق و نقاد در میان دانشجویان 
برگزار می شــود. در این مسابقه گروه های 4 نفره ثبت نام می کنند که سرپرست هر 
گروه باید عضو هیئت علمی یا از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور باشد. 

هر 4 عضو گروه به کار تحقیق اهتمام دارند؛ اما از هر گروه فقط 2 نفر به عنوان مناظره کننده در مسابقه شرکت 
می کنند. موضوعات مسابقه را شــورای علمی تصویب کرده و به قید قرعه برای هر مسابقه تعیین می کنند. 

اگرمایل به شرکت در این مسابقه هستید، فقط تا 10 خرداد فرصت ثبت نام دارید.

داستان یک کارآفرین
برنامه  »داستان یک کارآفرین از نقطه شروع تا رسیدن به موفقیت« با حضور مجید 
حســینی نژاد، بنیان گذار شــرکت علی بابا، روز دوشــنبه 8 خرداد در سالن دکتر 
مشــایخی دانشــکده مدیریت و اقتصاد برگزار می شود. شــرکت علی بابا عالوه بر 
دارابودن سیستم جست وجوی آنالین بلیت های سیســتمی و چارتر، امکان رزرو 

و خرید آنالین بلیت های هواپیما و قطار را نیز برای مشــتریان خود فراهم آورده اســت. بنیان گذار علی بابا از 
تجربه ها و چالش های خود در ایجاد کســب وکار موفق گردشگری در ایران خواهد گفت. شرکت کنندگان در 

این رویداد باید کارت دانشجویی همراه خود داشته و اولویت با کسانی است که ثبت نام کرده باشند.

96بــــــــخش  خـــــــبری خرداد   6 شنبه    723 شماره 

معمــواًل  چهارشــنبه  عصرهــای  گزارش
دانشــگاه خلوت اســت. امــا این محمد صالح انصاری

چهارشنبه داستان فرق می کند. تعداد درخورتوجهی 
سلبریتی در راه دانشگاه هستند تا روزی ملی را جشن 
بگیرند؛ روزی که نه تنها یادآور واقعه ای بزرگ است، بلکه 
بخشــی از قلب و هویت همه ایرانیان از هر رنگ و نژاد و 
زبان اســت. قرار اســت چهره های ملی عرصه رادیو و 
تلویزیون با همراهی شریفی ها، روز آزادسازی خرمشهر 
را با اجــرای دلنشــین علیرضا قربانی جشــن گرفته و 

گرامی دارند.
از دو هفته گذشــته هماهنگی هــای الزم برای اجرای 
موســیقی زنــده علیرضــا قربانــی، خواننده شــهیر 
کشورمان را کانون موسیقی، نواک و معاونت فرهنگی 
صورت داده است. در طول این دو هفته نیز چهره های 
شــاخص دیگری از صداوســیما به فهرســت مدعوین 
اضافه شــدند تا بر شکوه این جشــن ملی بیفزایند. در 
نهایت محمدرحمان نظام اسالمی، داریوش کاردان، 
فردین خلعتبری، ســعید توکل، محمد امــام جمعه و 

حسن ریاحی بزرگان حاضر در این برنامه بودند.

صف برای ورود به دانشگاه
معمــواًل به جز ایام کنکور، کســی صحنه ای را در ذهن 
نــدارد کــه ورود بــه دانشــگاه از طریق صــف صورت 
بگیرد. ســاعت 17 روز چهارشــنبه در انرژی، پذیرای 
حجم بزرگی مهمان شــریفی و غیرشــریفی بــود که با 
دردست  داشتن بلیت های 25تا50 هزار تومانی برنامه 
وارد دانشگاه می شــدند. وارد دانشگاه که می شدید، 
دانشــجوهایی با شــالی آبی بر گردن برای راهنمایی 
مهمانان برنامه ایســتاده بودند. سالن ورزشی مرحوم 
جباری پــس از میزبانی انواع مســابقات غیرورزشــی 
و نمایشــگاه و کنفرانس، این بار مثاًل به شــکل ســالن 
کنســرت درآمده بود و مهمانان از ســمت تاالرها وارد 
می شــدند. چند دوبین حرفه ای درحال فیلم برداری 
از جمعیت و دو پرده بزرگ چپ و راســت سن، نمایشگر 
تصویــر دوربین ها و پخش کلیپ هــای مختلف بودند. 
درحین پرشدن ســالن کلیپ مربوط به برنامه »شریف 
زیبای من« پخش می شــود. تصاویــری زیبا که ترکیب 
آن با موسیقی الکترونیکی خشن، به قول معروف توی 

ذوق می زد.

سرود قبل از قرآن
مراسم ساعت 18:10 با پخش سرود ملی آغاز می شود. 
حسن ریاحی، سازنده آهنگ سرود ملی در ردیف اول 
نشسته اســت. پس از ســرود، قرآن ضبط شده پخش 
می شــود. پس از پایان قرآن، نور مــی رود و صدای آژیر 
خطــر و هشــدار گوینده رادیــو در ســالن طنین انداز 
می شود. ناگهان صدا انفجار و پرواز هواپیما می آید که 
برقرارنشــدن تاریکی مطلق، از جذبــه و هیبت صداها 
کاسته است. در آخر، جمله مشهور »شنوندگان عزیز، 
توجه فرمایید، خونین شــهر، شــهر خون، آزاد شــد« 
پایان بخش این قسمت از برنامه می شود. سپس مژده 
لواســانی، مجری جوان و پرانرژی تلویزیون روی سن 

می آید و با دکلمه خوانــی و خوش آمدگویی برنامه زنده 
را آغاز می کند. 

خاطره جراحتی سخت
مجری برای دعــوت از اولین مهمان برنامه، حضار را به 
دیدن بخش هایی از مســتندی دعوت می کند. مردی 
الغرانــدام با مو و ریشــی پرپشــت داســتانی را روایت 
می کند. از میان دانشجویان، کســانی که اخبار اوایل 
دهه هشــتاد و چند دوره قبلی مجلــس را دنبال کرده 
بودند، از لحن صدای راوی می توانستند بفهمند که این 
همان بیژن نوباوه، خبرنگار کهنه  کار صداوسیماست. 
او قصــه مجروحیــت محمدرحمان نظام اســالمی را 
روایت کرد که خمپــاره، پای چپ او را تقریبــًا از زانو به 
پایین قطع کرده بــود. با پایان یافتن مســتند و دعوت 
مجری، نظام اســالمی با قدم هایی بی نقص روی سن 
آمد. مجری محترم و بی حاشیه صداوسیما خاطره ای 
از سفری با رئیس جمهور به مالزی تعریف کرد. به گفته 
نظام اسالمی قرار بود رئیس جمهور سخنرانی کند که 
15 دقیقه مانده به سخنرانی، خبر می رسد که چند نفر 
ناسیونالیســت ولی مخالف انقالب در ســالن هستند 
و قصد دارند جــو را برهــم زننــد. وی از رئیس جمهور 

و مســئوالن برنامه اجــازه گرفته و روی صحنــه رفته و 
دکلمه ای غرا بــا مقدمه ملی و اســاطیری و در ادامه با 
چاشنی رشــادت های ســرداران جنگ تحمیلی ایراد 
کرده و جو سالن را آماده سخنرانی رئیس جمهور کرده 
است؛ دکلمه ای که در شریف هم اجرا و چند دقیقه ای 

همه را میخکوب کرد.

وقت کمه استاد
پس از نظام اسالمی، مجری برنامه به دلیل ضیق وقت، 
مهمانان ویژه برنامه را یک یک دعوت کرد و گفت وگویی 
بســیار کوتاه بــا آن هــا انجــام داد. اولین نفــر فردین 
خلعتبری، آهنگ ســاز سریال »شب دهم«، سینمایی 
»چ« و بسیاری آثار دیگر بود. خلعتبری گفت که معمواًل 
در برنامه های کنسرت صحبت نمی کند و وقتی پشت 
صحنه بود، ناگهان اسم خودش را شنید و روی سن آمد. 
او گفت که شــریف ریاضیات قبول شده بود. جمعیت 
تشــویق کردند. سپس گفت که وســط درس ول کرده 
و رفته بــه دنبال موســیقی. جمعیت مجددًا تشــویق 
کردند. خلعتبری گفت که ولی االن اگر به دوران جوانی 
بازگــردد، ریاضی را تا آخر خواهد خواند، چون بســیار 
در موســیقی به او کمک می کند. باز هم حضار تشویق 

کردنــد )!(. او ضمنــًا اشــاره ای هم کرد کــه: »یادش 
به خیر، چقدر تو این سالن ورزش کردیم اون دوران«.

پــس از او داریوش کاردان روی ســن آمــد. او گفت که 
سال 53 به شریف آمده. مردم تشویق کردند که سپس 
اصالح کرد که فقط برای کنکــوردادن اینجا آمده بود. 
سپس گفت که نمی داند برای چه امروز به برنامه دعوت 
شده اســت؛ ولی احتمااًل به دلیل دو سالی است که در 
جبهه حضور داشته. مجری از او پرسید که برای انعکاس 
اخبار؟ کاردان گفت که نه، افسر وظیفه بوده است. او 
همچنین به برنامــه عصرانه رادیو اشــاره کرد و گفت: 
»از ســرتاپای نظام رو به باد انتقاد می کشــیدیم. آقای 
هاشــمی هم می گفت من این چرت وپرتای کاردان رو 

دوست دارم«.
پس از او حسن ریاحی، آهنگ ساز سرود ملی روی سن 
آمد و قصه ســرود ملی فعلی را تعریــف کرد. اوایل دهه 
70 رهبر انقالب درخواست کرد که سرود عوض شود؛ 
زیرا مشکالتی مثل طوالنی بودن داشت. پس فراخوانی 
زده شد و تعداد فراوانی قطعه به دست دبیرخانه رسید. 
ســه قطعه انتخاب شد و درنهایت ســرود فعلی از میان 
آن ها برگزیده شــده و برای اولین بار در مجلس شورای 

اسالمی اجرا شد.
پس از ریاحی، وقتی لواســانی خواســت سعید توکل 
را روی ســن فــرا بخوانــد، جمعیــت حاضر در ســالن 
»کنسرت،کنسرت«گویان شــروع به اعتراض کردند. 
وقتی مجــری کار خودش را کرد، آقــای توکل خودش 
از آمدن روی ســن انصراف داد که بســیار مورد تشویق 

حضار قرار گرفت.

عاشقانه، ملی، نوستالژیک
ســاعت 19:05 نوبت به علیرضا قربانی رســید. او به 
همراه گــروه نوازندگانش به رهبری بهنام ابوالقاســم، 
در میان تشویق پرشــور حضار روی سن آمدند. قربانی 
ابتدا اذعان کرد که وقتی با این مناســبت به این مکان 
)دانشــگاه شریف( دعوت شــد، بســیار از این دعوت 
خرسند بود و اینکه هیچ جمعی شور و حال جمع های 

دانشجویی را ندارد.
یک پیانــو، دو ویولون، یــک ویوال و یک مجموعه ســاز 
پرکاشــن گروه ابتدا قطعه »تو را دوســت دارم« را اجرا 
کرد. ســپس »شــب دهــم« بــه آهنگ ســازی فردین 
خلعتبری همه را به محرم 16 سال پیش برد. در پی آن، 
»پرده نشین« قطعه مشهور سال های اخیر جمعیت را 
مسحور بازه فرکانس صدای قربانی کرد. در ادامه یکی 
از ویولونیست ها، کمانچه را جایگزین کرد و بداهه نوازی 
پیانــو و کمانچه بــه همراه صدای قربانــی به مدت 15 
دقیقه برنامه اجرا کردند. سپس گروه، »ارغوان« را میان 
نورپردازی ارغوانــی و بنفش اجرا کرد. پس از آن قطعه 
مشــهور »لحظه ناب ازل«، تیتراژ سریال »کیمیا« را در 
گرامیداشت دفاع مقدس خواند و در پی آن »ای ایران« 
مشهور بنان که با چاشــنی دست ریتمیک حضار اجرا 
شد. اما چه پایانی بهتر از قطعه زیبای تیتراژ »مدار صفر 
درجه« که به صورت کامل اجرا شد و با تشویق بی امان 

حضار به پایان رسید.

گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد آزادسازی خرمشهر در سالن مرحوم جباری

جشن باشکوه خرمشهر

در حاشیه

هنگام پخش سرود ملی، مســئول کامپیوتر به جای آنکه کلیپ را فول اسکرین )تمام صفحه( کند هول شد و آن   
را بست؛ ولی جمعیت آن را چند بیت ادامه دادند. سپس دوباره آن را از اول پخش کرد؛ ولی تردید و اضطراب را 

می شد در حرکت موس کامپیوتر که روی پرده ها پخش می  شد، مشاهده کرد.
ناتوانی در تأمین تاریکی مطلق یکی از مشکالت برنامه بود و نور از داخل هواکش های بزرگ سمت سکوها وارد   

سالن می شد.
حاج آقا رســتمی، نماینده محترم نهاد نیز در صف اول در کنار مقامات دانشگاه تا نیمه اجرای موسیقی حضور   

داشتند.

    نورپردازی در حد وسع سالن جباری از نکات جالب توجه بود.
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کانون شعر و ادب دانشگاه شریف، به مانند سال گذشته دومین جشنواره شعر شریف را  با پیشرفتی مثال زدنی در مقایسه با دوره قبل، به خصوص در زمینه چینش گروه داوری و پرونده
با کیفیتی ورای حد و اندازه های جشنواره دانشجویی برگزار کرد. این جشنواره با هدف اعتالی سطح شعر 
دانشجویی معاصر و کشف و حفظ استعدادهای جوان، پس از دریافت بیش از 930 اثر از حدود 200 شاعر 
دانشجوی استان های تهران و البرز، در سه بخش شعر کالسیک و شعر آزاد و ترانه به مرحله اختتامیه رسید. 

گفتنی است ازجمله دالیل این استقبال پرشور، حضور ســه چهره شاخص ادبیات کشور در بخش داوری 
بود. در سه بخش کالسیک و آزاد و ترانه، به ترتیب آقایان استاد محمدعلی بهمنی و گروس عبدالملکیان و 
روزبه بمانی، آثار را داوری کردند و در نهایت 11 اثر، 3 اثر در بخش کالســیک، 3 اثر در بخش ترانه و 5 اثر در 
بخش آزاد را به عنوان آثار برگزیده انتخاب کردند. آیین اختتامیه دومین جشنواره شعر شریف، روز سه شنبه، 

دوم خرداد در محل آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه، با استقبال پرشور دانشجویان برگزار شد.

شعر و شور شریفی در نخستین روز از دومین جشنواره ادبیات شریف

از دست تو یک شریف شاعر شده است

روز اول: شعر شریف در بوته آزمایش
محمد حسین هوایی

هرکس جرئت واردشدن پیدا می کرد، میل به خروج نداشت. دست طراح صحنه 
درد نکند! با یک عدد ویژه نامه بامداد، به مراجعین خوش آمد می گویند. فضای 
آمفی تئاتری که با 20 نفر جمعیت شروع کرد و با جمعیتی بیش از 100 نفر به 
اتمام رسید، مسحورکننده بود. میزی که میزبان اولین نسخ کتاب شعر شریف 
است، تابلویی فیروزه ای که سن رویداد را فریاد می زند، سه کتابخانه محتوی 
تعدادی قاب و کتاب، گلدانی در وسط صحنه و صندلی ای با سه تاری که برآن 
تکیه زده، همگی دست به دســت هم، پس زمینــه ای به یادماندنی در خاطر 
شما می سازند. به محض تالش برای نشستن، روی دسته های صندلی های 
آمفی تئاتر، کاغذهایی با پس زمینــه  آبی خودنمایی می کرد که ذوق و قریحه  

شاعران جوان شریفی را به جمعیت حاضر اثبات می کرد.

جالبه که تو شریف هم شاعر داریم
مجری پشت میزی که برای سه نفر آماده شده است، نشسته و نخستین شاعر 
را به پشت تریبون می خواند. همه  مدعوین هنوز وارد سالن نشده اند. شاعر اول 
که از چهره های نام آشــنای فعالیت های دانشجویی هم است، پشت تریبون 
می رود تا اشعار خود را که به زبان محاوره ســروده شده است، قرائت کند. در 
میانه ی شعر، آقای جنتی می رسد و شاعر از ابتدا شروع به خواندن شعر می کند 
تا شعرش را ایشان هم بشنوند. پس از نخستین شعر، آقای طاهریان به دعوت 
مجری و با تشویق حضار روی ســن می رود تا طبق روند ازپیش تعیین شده، 
عالوه بر اظهارنظر درباره اشــعار، چند قطعه شــعر هم تقدیم جمع کند. در 
ابتدای شعر دومین شاعر، آهنگ پس زمینه ای پخش می شود که خیلی زود 
متوجه ابعاد فاجعه می شوند و آن را قطع می کنند؛ طوری که دیگر تا آخر پخش 
نمی شود! چهارپاره  دومین شاعر هم به اتمام می رسد و استاد طاهریان شروع 
به صحبت می کند. دیگر برای ما دانشجویان فنی ترین دانشگاه صنعتی کشور 
امری نخ نماست که هرکه از هر کسوتی به شریف می آید، از اینکه فنی ها هم 
توانایی هایــی در زمینه فعالیت او دارند، ابراز خوشــحالی کند. این مورد هم 
مستثنی نبود و شعرا هم، از شعرگفتن شریفی ها ابراز خرسندی کردند. البته 
عدم اطالع کامل از چندوچون کتاب شعر شریف هم که جدیدًا به چاپ رسیده و 
از آن پرده برداری شده، از نکات جالبی بود که استاد طاهریان به آن اشاره کرد.

طاهریان پس از ارائه انتقادات و نظرات خود درباره اشعار خوانده شده، شروع 
به قرائت سه قطعه از اشعار خود کرد. لحن عجیب و غریب، گاه حماسی، بلند و 
البته ُمقطع شعرا همواره برای مخاطبان، از جمله مسائل الینحل بوده و است. 
شعرخوانی این شــاعر عزیز هم با این قانون نانوشته همراه شد که البته برای 

شخص نویسنده که از حاضران بود، پس از مدتی آزاردهنده بود.

شــعرخوانی نخســتین مدعو این برنامه هم به اتمام می رســد و مجری پس 
از توضیح اینکه آهنگ های همایون شــجریان به مناســبت تولد اوســت که 
پخش می شــوند، آقای طاهری را همراه با دســت های حضار و البته آهنگی 
که پخش می شود، به پایین راهنمایی می کند. جمعیت کم کم رو به افزایش 

است و می توان آرام آرام جمعیت ســالن را قابل قبول دانست. حدود 70 نفر 
بر صندلی هایشان نشسته اند. حامد ابراهیم پور، دومین مدعوی  است که به 
دعوت مجری، همنشین وی روی صحنه می شــود تا پس از شنیدن دو اثر از 
دانشجویان و نقد آثار، شــعرخوانی کند. لحن سریع، صریح و البته طنزآمیز 
او توجه جمعیت را که رو به خســتگی می رفت به خــود جلب می کند. با زبان 
طعنه آمیز، از اتفاقات رخ داده با دیگر شعرای حاضر در سالن می گوید و پس 
از اظهار تعجب کلیشــه ای از شعرگفتن شــریفی ها، دو غزل سرا به روی سن 
می روند تا چشمه ای از هنرشان را در قالب غزل به رخ حامد ابراهیم پور بکشند. 
ابراهیم پور، موضوع نخستین غزل را بهانه می کند تا کالس تاریخ را علم کرده و 
در سخنانی که نزدیک به 10 دقیقه طول کشید، جمعیت را از چشمه  جوشان و 
بی انتهای اطالعات تاریخی خود بهره مند سازد. او پس از ابراز نظرات فنی خود 
درباره اشعار قرائت شده، تصمیم می گیرد به جای چند شعر متفاوت، شعری 
طوالنی، واقعًا طوالنی، بخواند که ازقضا موضوع تاریخی داشت و مشحون از 
تمثیل ها و وقایع تاریخی بود. البته انتقاد ایشان از صحبت های زیرلبی جمعیت 

هنگام شعرخواندن، از نکات پررنگ و قابل توجه این رویداد بود.

شعر بدون ساز؟ 
همان طور که اشاره شد، سه تاری روی یکی از صندلی های پس زمینه  صحنه  
آمفی تئاتــر خودنمایی می کرد که انتظار می رفت از آن اســتفاده هم بشــود. 
وقتی مجری اعالم کرد نوبتی هم باشد، نوبت موسیقی ست، چشم ها خیره به 
آن سه تار بود که در دستان چه کسی می نشیند؛ اما نوازنده ای که روی صحنه 
می رود با خود، سه تار هم به همراه دارد که از همان استفاده می کند. تک نوازی 
سه تار دقایقی گوش های شنوندگان را با نوای موسیقی سنتی نوازش می دهد 
و جمعیت فزونی یافته، از موسیقی راضی به نظر می رسند، گویا تمام چیزی را که 
از رویدادی خوب می خواستند، دریافت کرده اند. موسیقی هم تمام می شود و 

صدای تشویق، سکوت را که چند دقیقه ای مهمان سالن بود، می شکند. مجری 
با برگشتن به صحنه، جمعیت را به شرکت در برنامه های بعدی کانون در این هفته 
دعوت می کند و از سرکار خانم کهرباییان دعوت می کند روی صحنه بیاید. طبق 
روال، دو شاعر می آیند و غزل هایشان را می خوانند؛ ولی خانم کهرباییان به طرز 
عجیبی هیچ انتقادی به هیچ یک از شعرا وارد نمی کند که بعدها کاشف به عمل 
می آید که مسئوالن برنامه از تندبودن انتقادات ایشان ترسیده و توصیه کرده 
بودند خیلی انتقاد نکنند! برنامه با شعرخوانی خانم کهرباییان ادامه می یابد که 
یکی از آن ها را با اشاره به چرچیل _که افسردگی را به سگ سیاه تشبیه می کرد_ 

تقدیم کرد به تمام کسانی که از افسردگی رنج می برند. 
صحنه ســالن، میزبان آخرین مهمان این برنامه، یعنی آقای حسین جنتی 
می شود. لحن صمیمانه او همان ابتدا حواس جمعیت را به خود جلب کرد. وی 
از اشاره به ظاهر »ساده« نوازنده  بخش قبلی و انتقاد از ظاهر عجیب وغریب 
برخی هنرمندان شــروع و برعکس دیگر مهمان ها اذعان کرد که شــعر تنها 
مختص ادبیات خوانده ها نیســت و خیلی عادیست که در دانشگاه صنعتی 
این همه شاعر داشــته باشــیم. جنتی جامعه را به قوطی کنسرو تشبیه کرد 
که گفتن شــعر، همان نقطه ایست که تحت فشار بســیار این قوطی، از آنجا 
می شکند. او خانم کهرباییان را از معدود شعرای زن جدی برشمرد و سخنان 

خود را به قصد شــنیدن اشعار سروده شــده تمام کرد. دو شاعر دیگر، حسن 
ختامی برای شعرخوانی دانشجویی رقم می زنند و با اشعاری خیره کننده همه  
حاضران را از هنر این جماعت شعرای شریفی انگشت به دهان باقی می گذارند. 
سروده های این دو شاعر با تعریف و تجمید حسین جنتی نیز همراه می شود که 
به گفته خود، درمورد شعر بسیار بی رحم است. جنتی با زبان طنز خود از میان 
اشعاری که در دست دارد، چندتایی را به بهانه  »موردداربودن« کنار می گذارد 
و به خواندن اشــعار معتدل تر می پردازد؛ اشــعاری که در عین زبان انتقادی 
جنتی درباره تمام مسائل کلیشه ای، نمودی از عقاید سیاسی اجتماعی وی 
نیز هاست و جمعیت را به هیجان می آورد. وی با سه شعر، پرونده نخستین روز 
برنامه را می بندد تا این روز به یادماندنی، خود دعوتی برای روزهای بعدی باشد. 
جمعیت خسته ولی راضی از برنامه  سه ساعته نیز در خروجی سالن، با پذیرایی 
خفیفی)!( کام خود را شیرین و در فضای دانشگاه و در میان دیگر دانشجوهای 

درحال عبورومرور، کم کم خود را گم می کنند.

روز دوم: شبیه کسی ننویسید
روز دوم از سه روز جشنواره با محوریت نثر، به ادبیات داستانی اختصاص پیدا 
کرد. اســتقبال شــرکت کنندگان از این روز، در مقایسه با روز قبل که مختص 
رونمایی از کتاب شعر شــریف بود، به طور محسوسی افزایش پیدا کرده بود. 
برنامه ای سه ساعته که ابتدا با قرائت بیانیه  جشنواره و مسابقه داستان کوتاه 
شریف توسط دبیر کانون شعر و ادب آغاز شد. فاطمه  رهایی، دبیر کانون شعر 
و ادب، از شرکت بیش از 50 اثر در مسابقه و دو مرحله داوری که برعهده محمد 
قائم خانی، نویسنده معاصر و استادان ادبیات دانشگاه صنعتی شریف، استاد 
مهدی قیدی و سعید رحیمی اســت، خبر داد. وی اضافه کرد: »کیفیت آثار 
رسیده نشان از اســتقبال و عالقه دانشجویان بهترین دانشگاه فنی ایران در 
حوزه ادبیات داستانی دارد و این امیدی است برای فعالیت های گسترده تر و 
بهتر در زمینه داستان«.  بخش تخصصی جشنواره با سخنرانی اولین مهمان 
جشنواره، دکتر منصور هاشمی، نویسنده و فیلسوف معاصر آغاز شد. نویسنده  
کتاب »زنگ هفتم« به اشاره بر اهمیت نوشتار بر فرهنگ و تأثیر خالصه نویسی 
بر درک علمی و ادبی از متون پرداخت. این فارغ التحصیل رشــته فلسفه در 
دانشگاه تهران در مهم ترین بخش سخنان خود از نشانه ها و موضوعات اصلی 
ادبیات داستانی یاد کرد و گفت: »ما باید با تجربه گرایی از موضوعات اجتماعی، 
سعی بر انتقال مفاهیم دقیق از داستان باشیم... اینکه به داستان بسان یک 

اتفاق فردی نگاه نکنیم و تأثیر آن را در جریان سازی های فرهنگی ببینیم«.
همچنین به مناسبت وفات فیروز زنوزی جاللی، نویسنده  معاصر که به گفته  
دبیر جشنواره قرار بر حضور ایشــان به عنوان یکی از مدعوین جشنواره بود، 
کلیپی از ســخنان و یادبود آثار ایشان پخش شــد. نویسنده  کتاب های »برج 
110« و »قاعده بازی« در تاریخ 5 اردیبهشت 96 پس از سال ها مبارزه با سرطان 
دار فانی را وداع گفت. پس از آن داوود ملکی صیدآبادی، مدرس حوزه چاپ 
در دانشگاه علمی کاربردی، نویسنده و منتقد ادبی سخنرانی کرد. محتوای 
غالب بر سخنرانی او تأکید بر نکات تأثیرگذار بر داستان نویسی و اشاره به ارتباط 
مسائل اجتماعی با ادبیات بود و دراین باره گفت: »ترس از سانسورشدن، همان 
ترسی است که باعث این عقب ماندگی ادبیات داستانی در ایران نسبت به غرب 
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بوده است. اینکه جریان و مکاتب ادبی در اروپا به شکل گسترده ای پیشرفت 
می کنند، دگرگون می شوند، جریان سازی می کنند، تصویری است از آزادی 

اندیشه، در دل جامعه بودن و نترسیدن از سانسورشدن«. 
مهمان ویژه   روز نثر جشنواره که به گزارش کانون شعر و ادب، حضور ایشان 
از انگیزه های اصلی این جشنواره به حساب می آمد، استاد هوشنگ مرادی 
کرمانی بودند. استقبال پرشــور و ویژه حاضران از ایشان نشان از حضور آثار 
ایشان در مطالعات دانشجویان دانشگاه شریف است. نویسنده کتاب های 
پرفروش و محبوب »قصه های مجید« و »شــما که غریبه نیســتید« در قالب 
بیان خاطراتی شیرین و طنز از دوران نویسندگی و اتفاقات مربوط به آثارشان، 
راهکارهایی را برای نوشتن مناسب بیان کرد و حاضران را بر هرچه بیشتربودن 
این دســت از کارهای دانشجویی تشــویق کرد. او گفت: ».وقتی اون پایین 
نشستی، حاضری هفتاد تا شالق بخوری که نیای پشت میکروفون؛ ولی تا 

میای این باال، حاضری صدتا گلوله بخوری ولی نری پایین... در نوشتن سعی 
کنید خودتون باشید. شبیه کسی ننویسید. از حرف ها و اتفاقات دور و برتان 
استفاده کنید«. همچنین پرتره ای از چهره استاد هوشنگ مرادی کرمانی 
که یکی از دانشجویان خوش ذوق مهندسی دریا، سرکار خانم فاطمه عرفانی 
آن را به تصویر کشیده بود، به رسم یادبود به ایشان تقدیم شد. در آخرین بخش 
جشنواره، از برگزیدگان اولین دوره  مسابقات داستان کوتاه شریف، قدردانی 
شد. محمدحسین شــجاع الدین برای داســتان »خطوط اصلی« رتبه اول و 
نعمان کریمی برای داستان »آترا« و محمدحسن سیفدار برای داستان »اسید« 
به ترتیب مقام-های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند و لوح تقدیر و جوایز 
خود را از دست استاد مرادی کرمانی دریافت کردند. ایشان در پایان کتاب های 

خود را برای دانشجویان امضا کردند و با آن ها عکس یادگاری گرفتند.

روز سوم: اختتامیه موزون جشنواره
برغم تبلیغات نه چندان گســترده، قبل از شروع رسمی برنامه حدود نیمی 
از صندلی های آمفی تئاتر مرکزی پذیرای دانشــجویان دوستدار شعر بود. 
هنگام ورود، مســئوالن برگــزاری ویژه نامه »بامداد« کانون شــعر و ادب را به 
هر دانشجو می دادند. پس از قرائت دلنشین آیاتی چند از کالم الله مجید و 
همچنین پخش سرود ملی، مجری برنامه کار خود را آغاز کرد. بعد از چند بیت 
و سالم و احوال پرسی نوبت به قرائت بیانیه اختتامیه جشنواره رسید که بهزاد 

خداقلیزاده، دبیر جشنواره آن را خواند.
دبیر دومین جشنواره شعر شریف پس از تبیین اهداف برگزاری جشنواره، 
در سخنانی گزارشی اجمالی از روند برگزاری جشنواره، معرفی داوران، نحوه 
داوری آثار، تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره و تعداد آثار برگزیده در هر 
بخش ارائه کرد. او همچنین در پایان بیانیه ضمن آرزوی موفقیت برای شاعران 
برگزیده، به تداوم راه طی شده در دوره های بعدی جشنواره شریف تأکید کرد.
پس از پایان قرائت بیانیه، نوبت به شعرخوانی سه تن از برگزیدگان جشنواره 
رسید. دست زدن های پیاپی و پرشور دانشجویان حاکی از رضایت از کیفیت 
اشعار قرائت شده بود. پس از شعرخوانی، جناب آقای دکتر حسینی، معاونت 
محترم فرهنگی دانشــگاه ســخنرانی کرد. او در ســخنانی به نقش شعر در 
فرهنگ ایران زمین اشاره کرد. اهمیت شعر در دانشگاه و نقش جشنواره ای 
چون جشنواره شعر شریف هم ازجمله مهم ترین بخش های سخنرانی او بود. 
حسینی پس از اشاره به تعدد برنامه های فرهنگی مختلف دانشگاه، به انتقاد از 
کسانی پرداخت که شریف و  دانشجوی شریفی را از ادبیات مستثنی می دانند. 
نکته جالب و شیرین این سخنرانی، استفاده او از ابیات و اشعار داوران جشنواره 
در میان بیانات خود بود. دکتر حســینی در پایان ضمن تشــکر و قدردانی از 
زحمات دست اندرکاران جشنواره، برای این مسیر پیموده شده آرزوی تداوم 
و اســتمرار کرد. پس از ســخنرانی معاون فرهنگی، هومن اســماعیلیان، از 
برگزیدگان فستیوال موسیقی شریف، به تک نوازی سه تار پرداخت. دست کم 
یک دقیقه تشویق حضار نشان از اجرای فوق العاده این نوازنده ماهر بود. پس 
از اتمام موسیقی، استاد محمدعلی بهمنی غزل سرای بزرگ معاصر با تشویق 

حضار روی سن رفت. این شاعر بزرگ و هم دوره حسین منزوی، پس 
از تشکر از ابراز احساسات حاضران، با اشاره به سطح فوق العاده باالی 
جشنواره شعر شریف، پس از اذعان به دشواربودن کار داوری آثار، به 
این نکته اشاره کرد: »انتخاب نشدن دوستان دیگر هیچ گاه به منزله 
بدبودن غزل ایشان نبوده و نیست«. این غزل سرای خبره با اشاره به 
اســامی گروس عبدالملکیان و روزبه بمانی بار دیگر بر اعتبار باالی 

این جشنواره تأکید کرد. در پایان استاد محمدعلی بهمنی به 
شعرخوانی پرداخت که با تشــویق بی مثال حاضران رو به رو 
شد. پس از این بخش سه تن دیگر از برگزیدگان به شعرخوانی 

آثار برگزیــده خویش پرداختنــد. در این بخش اختتامیه 
نوبت به گروس عبدالملکیان می رسد که پشت تریبون، 

از جشنواره شعر شریف بگوید. گروس عبدالملکیان 
که در خانواده ای ادبی پرورش یافته اســت، به فرایند 
مشکل انتخاب اشعار برگزیده اشاره کرد و با اشاره به 

ویژگی های اشــعار، از دشواربودن انتخاب گفت و 
افزود: »اگرچه اشعار را نزدیک به 10 بار ارزیابی 

کردم؛ اما به نتیجه ای نرسیدم و در پایان 5 اثر 
را به عنوان اثــر برگزیده بدون هیچ تقدمی بر 

یکدیگر انتخاب کردم«. این سپیدســرای 
پرآوازه همچنین به هدف بودن شعر و لزوم 

فراموش نکردن این امر اشــاره کرد. وی پس از 
سخنرانی به شعرخوانی پرداخت و بار دیگر سالن 

را دچار شوری بی نظیر کرد.
در بخش آخر شعرخوانی برگزیدگان 4 نفر باقیمانده از 10 برگزیده 

حاضر در سالن توسط مجری روی سن دعوت شدند و اشعار خود را 
خواندند. این بار و در آخرین بخش از سخنرانی مهمانان، داور بخش 
ترانه، روزبه بمانی، با تشــویق فوق العاده حضار روی ســن رفت و از 
ترانه های برگزیدگان گفت. این ترانه سرای ماهر پس از اشاره به میزان 
اشتیاق خود برای داوری در جشنواره های دانشجویی خاطرنشان 

کرد: »واقعًا انتظار این سطح باال از ترانه ها را نداشتم و گاهی در 
انتخاب ترانه ها درمانده می شدم«. وی پس از پایان سخنان 

خود دو ترانه با موضوعات خرمشــهر و جنگ را خواند که با 
تشویق های چنددقیقه ای حضار همراه بود.

 داغ این رگبار از سرب فشنگ دیگریست
تیر دشمن نیست این تیر تفنگ دیگریست

من تمام جنگ را صد بار از سر خوانده ام
جنگ بعد از فتح خرمشهر جنگ دیگریست

از ته قصه خیال هر دوی ما تخت شد
از همین جا روبه هم شلیک کردن سخت شد

دوستان پایان بازی را عقب انداختند
آن قدر که ناگهان تشخیص دشمن سخت شد

دوستانی جان برای قصر شیرین باختند
دوستانی قصر شیرین هایشان را ساختند

دوستانی با تمام دسته گل های جهان
جنگ را بر گردن امثال ما انداختند

معنی مردن برای نسل ما تعدیل شد
مرگ با رگبار به رؤیای ما تبدیل شد

هیچ کس باور نخواهد کرد چندین نسل بعد
ما نجنگیدیم، جنگیدن به ما تحمیل شد

با یه دریا تاولی که روی دستم باد کرد
جنگ ما را با همان یک جام زهر آباد کرد

آن خدا امروز مارا هم تماشا می کند
آن خداوندی که خرمشهر را آزاد کرد

در پایان این جشــنواره از برگزیدگان زیر در بخش های شــعر 
کالســیک و شــعر آزاد و ترانه با حضور داوران و معاونت 

محترم فرهنگی دانشگاه تقدیر و جوایزی به ایشان 
اهدا شد.

شعر کالسیک
نفر اول: سید حیدر احمدی بلندی/ نفر دوم: 

حسن اسحاقی/ نفر سوم: سارا جلوداریان
شعر آزاد

به طور مشترک: آرمین یوسفی/ امیر بختیاری/ محسن موسوی/ 
اثیم فلک ناز/ علیرضا قسمیان خمسه

ترانه
نفر اول: علی سلیمانی/ نفر دوم: حمیدرضا صحفی/ نفر سوم: 
کانون شعر و ادب ستار مشایخی 
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توضیح روزنامه: در آخرین هزارقلم سال، به انعکاس رقص قلم ها با آهنگ ذهن چند شاعر برگزیده در جشنواره می پردازیم. سه شعر در این قسمت به انتخاب کانون شعر و ادب دانشگاه به دست ما  رسیده است که هر یک به عنوان یکی از شعرهای برگزیده در سه بخش غزل و آزاد و ترانه بوده اند. جا دارد از بر و بچه های دوست داشتنی، پاکار و زحمت کش کانون شعر و ادب و برگزارکنندگان دومین هزار قلم
جشنواره شعر شریف تشکر کنیم. با آرزوی موفقیت و استمرار فعالیت ایشان.

سید حیدر احمدی بلندی
دانشجوی دکتری ادبیات فارسی در دانشگاه تهران 

گور دختر شاه
خونگرانت1 دویده بر جانم٬ بر رگانم عذاب در جریان

قطره قطره دویدم از پی خویش نعشم افتاد گوشه  میدان
هر طرف تا که دست یازیدم٬ تیغ های برهنه را دیدم

هر چه را افتخار خود گفتم٬ بیشتر زد به تیغ و تیر و سنان
نشد از من شکوه موالنا، نه سنایی، ختک و نی رحمان2 پشت این 

مملکت به کی گرم است که مرا طرد می کند آسان؟
دفن کن در کنار بستر خود عقده های هزار و یک شب را

شاید این گرگ های زخم آلود بروند از میان دل هامان
تیغ رستم برید جانش را٬ تا که سهراب بر زمین افتاد
چو پسر قاتل پدر باشد، بی گمان خونشان بود ارزان

چه به روز من و تو آورده، برگ های تکیده تاریخ؟
آی زندانی غم ایران، آی محکوم گوشه  توران!

خون بودا رسیده تا آمو، دایتی اشک بی پناهان است3
چقدر مسخ این و آن باشیم، کفتران لمیده در زندان؟

باید از خویشتن بیاغام، تکیه بر شانه های خود بکنم
دِر این سفره خانه  خالی، باز باشد به روی خلق جهان

باید این شعر را تمام کنم، گرچه برگشتنم میسر نیست
خانه ام »گور دختر شاه« و وطنم ناکجای هیچستان4

گورمان زیر یک لحاف اما دستمان بر گلویی یک دیگر
کی چنان بوده اول آدم، کاین چنین است آخر انسان؟

هی موازی و منحنی رفتیم که به یک نقطه ای مگر برسیم
چون دو سیم برهنه برقی که نباید به همدگر برسیم

»ما شدن« قصه  عجیبی نیست اگر از همدگر عبور کنیم
پس بیا تا برین تراژیدی، بگذاریم نقطه  پایان.

یادداشت: 
1. خونگر، واژه ای فارسی است که در زبان عربی به شکل خنجر استفاده می شود. 
خونگر از آن دست واژه های اصیل فارســی است که از زبان فارسی به عربی رفته 

و دوباره با هویت عربی خنجر، مورد استفاده فارسی زبانان قرار گرفته است.
2. ختک )خوشــحال خان ختک( و رحمان )رحمان بابا( از شاعران نامدار زبان 

پشتو هستند.
3. دایتی: رودی است که از بند امیر بامیان سرچشمه می گیرد و از مسیر بلخاب 
به هژده نهر بلخ و ســرانجام به آمو دریا می ریزد. از این رود در اوســتا به عنوان رود 

مقدس )وه دائیتی( یاد شده است.
4. گور دختر شــاه یا گور دختر پادشاه٬ ناحیه ای مرتفع و مشرف بر بخشی از دره 
بلخاب اســت که خانه  پدری شاعر در آنجا است. به سبب اینکه مرقد دختر میرزا 
شــاه رخ، همسر میر سید علی ولی در آن تپه واقع شــده، نام گور دختر پادشاه را 

به خود گرفته است.

 آرمین یوسفی
دانشگاه : پیام نور تهران شمال

باران
باران

در شهرهای مختلف
نام های مختلفی دارد

در صعده
بمب های سعودیست

باران

در فلسطین
مرزهای گم شده

پنهان شده اند در مشت ها
تا سنگ ببارد

درست
شبیه عام الفیل

باران
در سردشت

جاری شده است
در رگ ها

تا کروموزوم هایی را
غمگین کند

کروموزوم هایی
 که نسل به نسل می چرخند

تا پسرانی
که از پدرانشان

تنها سرفه هایشان را
به ارث برده اند

دخترانی را
در آغوش بگیرند

که در شکم های خود
مجروحین جنگی را حمل می کنند

باران
همیشه هم عمودی نیست

مثل وقتی که می بارد
بر محکومین جوخه تیرباران

برصورت هایی 
که شــبیه پوســتری چســبیده بر 

تیرک
خیس می شوند
خیس می شوند
خیس می شوند

تا دیگر چیزی از آن ها نمی ماند

ستار مشایخی
دانشگاه علوم قضایی تهران، رشته حقوق

منو بکش
دونه دونه رگامو پاره کن و 

رشته کن توی آش پشت سرم
با دوتا کاسه، خون چشماتو 

بعد مرگم بریز رو جگرم

مثل یه جنگجوی بازنده
تو حصار چشات حبسم کن
دست و پامو ببند با موهات

گره این طنابو محکم کن

با یه چاقوی کند حنجره مو
پاره کن تا صدامو نشناسی
با یه شیشه اسید کورم کن
تا غِم تو چشامو نشناسی

با یه شیشه اسید کورم کن
وقتی از دیدن جهان سیرم

وقتی با قرص خواب، بی خوابم
وقتی با خودکشی نمی میرم

چند شبه راضی ام به مرگ خودم
تو همین خونه، این هوای مریض

راحتم کن از این جهنم سرد 
راحتم کن از این خدای مریض

راحتم کن منو بکش خانوم

اشعار برگزیده جشنواره شعر شریف

برگ هایی از هفته موزون دانشگاه

می
عی

ی ن
هد

س: م
عک
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اسکیت بورد الکتریکی
Faraday motion اســتارتاپ یک ســاله آلمانی اســت که گزینه جدیدی را برای 
حمل ونقل شــهری رو کرده اســت؛ اســکیت-بورد الکتریکی HyperBoard که 
ازطریق گوشی هوشمند کنترل شدنی است. مشتری می تواند فایل طراحی قطعات 
این اســکیت بورد را خریداری کند و خودش شخصًا به کمک پرینتر سه بعدی آن را 

چاپ کند. ویژگی جالب تر این است که هم نرم افزار و هم سخت افزار آن باز است و هر کاربری می تواند برحسب 
عالقه شخصی، ویژگی ها یا ساختارهای جدیدی به این وسیله اضافه کند. احتمال می رود که این گجت تحولی 
faradaymotion.com :منبع در آینده حمل ونقل شهری ایجاد کند. 

تنوع زیستی تهران
فکر می کنید چه تعداد پرنده در شهر تهران یا در پارکی شهری بتوانند زندگی کنند؟ 
تاکنون بیش از 200 گونه پرنده در شــهر تهران ثبت شــده اند. در این میان یکی از 
بهترین مکان هایی که می توانید تعــداد باورنکردنی از پرنده هــا را آزادانه بیابید و 
ببینید همانا »پارک شهر« است! پارک شهر، تأسیس شده در سال 1339، یکی از 

قدیمی ترین پارک های تهران است که امروزه در منطقه 12 تهران قرار گرفته است. موقعیت قرارگرفتن پارک 
و دارابودن گیاهان و درختان متنوع باعث شــده است این پارک به طور متوسط میزبان 60 گونه پرنده بومی و 
منبع: کانال آسمان شب مهاجر در طول سال باشد. 

96 خرداد   6 شنبه    723 شماره 

در حومــه میدان  انرژی
الُعَمــر در ترجمه: محمد فالحی نفتــی 

شرق سوریه، درحالی که هواپیماهای 
جنگــی بر فــراز آن پــرواز می کنند، 
خطی بــه طــول شــش کیلومتــر از 
کامیون هایــی وجود دارد کــه آماده 
بارزدن نفت خام هســتند. بعضی از 
راننده ها یک ماه در انتظار هستند تا 
نوبــت آن هــا برســد. در ایــن ناحیه 
دکه های چای و فالفل برای فروش به 
راننــدگان کامیون ها بــه وجود آمده 
اســت. همه این ها به علت تقاضایی 

است که برای نفت وجود دارد.
این توصیفی از ســرزمین گروه داعش 
اســت. ســازمانی کــه باریکه هایــی از 
قلمروی عراق و سوریه را به کنترل خود 
درآورده است. نفت طالی سیاهی است 
که پرچم سیاه داعش را برافراشته نگاه 
می دارد. تجارت نفــت به عنوان یکی از 
هدف های ائتــالف نظامی بین المللی 
تصریح شــده کــه علیــه این گــروه در 
جنگ است؛ اما این تجارت بدون هیچ 
خدشه ای به حیات خود ادامه می دهد. 
نکته درخورتوجه اینکه، یک ســال بعد 
از به راه افتادن ائتالف بین المللی برای 
جنگ علیه داعــش، ادامه تجارت نفت 
در میدان نفتی الُعمر و حداقل هشــت 
میدان نفتی دیگر، به مسئله ای دشوار 
برای این ائتالف تبدیل شــده اســت. 
ســؤال این اســت که چگونــه می توان 
این خالفت را به زیر کشــید، بدون آنکه 
زندگی حدود 10میلیون انســان تحت 
ســلطه آن، بی ثبات شــود؟ تــاب آوری 
داعش و ضعف ائتالف به رهبری آمریکا، 
ایــن بهانه را به دســت روســیه داد تا به 

مداخله نظامی در این منطقه بپردازد.
برغم تمام تالش های بین المللی برای 
نابودی داعش، ده هــا مصاحبه با تجار 
سوری و مهندسان نفت و سرویس های 
اطالعاتــی و متخصصــان نفتی غرب 
نشــان می دهد که تجارت نفت از سوی 
این گروه دارد به چیزی شــبیه شــرکت 
دولتی نفتی تبدیل می شــود؛ گروهی 
کــه در انــدازه و تخصص درحال رشــد 
روزافــزون اســت. بررســی های دقیق 
نشــان می دهد کــه داعــش به صورت 
فعالــی درحــال اســتخدام کارمندان 
ماهر، از مربیان و مهندســان و مدیران 
اســت. تخمین های تجار و مهندســان 
حاکی از رقم تولیــد 34هزار تا 40هزار 
بشــکه نفت در روز است. نفت در قلمرو 
داعش در ســر چاه به قیمت بشــکه ای 

20تا45 دالر فروخته می شــود و درآمد 
متوسطی به میزان 1/5میلیون دالر در 
روز برای این گروه به همراه دارد. به قول 
یکی از فرماندهان شورشــی سوری در 
حلب وضعیتی اســت که تو را به خنده 
و گریه وامی دارد. درحالی که نیروهای 
او در خط مقدم درحال جنگ با داعش 
هســتند، او مجبــور اســت از داعــش 
ســوخت بخرد. این فرمانده می گوید: 
»اما ما چاره دیگری نداریم. کس دیگری 

هست که به ما سوخت بدهد؟«

نفت به عنوان سالحی استراتژیک
اســتراتژی نفتــی داعش مــدت زمان 
مدیــدی درحــال برنامه ریزی بــود. از 
زمانی کــه این گروه در ســال 2013 در 
ســوریه ســر برآورد، یعنی مدت ها قبل 
از دســتیابی بــه موصل عــراق، نفت را 
اهرمی قدرتمند برای »دولت اسالمی« 
آینده می دیــد. داعش اندکــی پس از 
عقب نشــینی از مناطق شــمال و غرب 
سوریه، از همان سال 2013 پایگاه خود 
را در بخش نفت خیز سوریه یعنی شرق 
آن مستقر کرد و بعد از سقوط موصل در 
سال 2014 از این مناطق برای تحکیم 
قدرت خود در کل شــرق ســوریه بهره 
برد. داعش بعد از حمله به شمال عراق و 
تصرف موصل، میدان های نفتی عجیل 
و َاَلص را در شمال شرقی کرکوک عراق، 
به تصاحب خود درآورد. به نقل از مردم 
محلی، از همان روزهای اول مهندسان 

به کار گماشته شدند تا به تولید و صدور 
نفت به بازار بپردازنــد. یکی از محلیان 
شــهر هویجه نزدیک کرکوک می گوید: 
»آن هــا آماده بودنــد و افــرادی را برای 
تولید و ذخیره نفت در اســتخدام خود 
داشتند. آن ها از موصل و کرکوک صدها 
کامیــون آوردند و شــروع به اســتخراج 
نفت و فروش آن کردند«. داعش به طور 
میانگین روزانه 150 کامیون هر یک به 
ارزش مالی حدود 10 هــزار دالر، نفت 
می فروخــت. در آوریــل 2015 داعش 
کنتــرل میدان های نفتــی موصل را در 
مقابل ارتش عراق از دست داد؛ اما از 10 
ماه تصــرف آن میدان ها، چیزی حدود 
450 میلیون دالر درآمد کسب کرده بود. 
درحالی که شــبکه فراگیر تروریســتی 
القاعده، بــه منابع حاصــل از حامیان 
ثروتمند خارجی خود وابســته اســت، 
داعــش تــوان مالــی خــود را از تولید 
انحصــاری نفت در آن قلمرو به دســت 
می آورد. کاالیی ضروری کــه در مقدار 
بسیار فراوان استفاده می شود. داعش 
حتی اگــر نتواند نفــت را صــادر کند، 
می تواند به بقای خــود ادامه دهد؛ زیرا 
یک بازار دربند و اسیر را در اختیار دارد. 
البته نفت و سوخت دیزلی که در نواحی 
تحت سلطه داعش تولید می شود، فقط 
در همان مناطق مصرف نمی شود؛ بلکه 
حتی مورد مصرف نواحی تحت پوشش 
شورشــیان ســوری هم قرار می گیرد. 
این منطقه برای بقای خود به ســوخت 

تولیدی داعش نیاز دارد. بیمارستان ها، 
مغازه ها، تراکتورها و ماشــین هایی که 
قربانیان را از زیر آوار بیرون می کشــند، 

همه از همین سوخت تغذیه می کنند.

شبیه شرکت نفت ملی
اســتراتژی داعش حاکی از تالشــش 
بــرای ســاختن چهــره ای از نوعــی 
حکومــت اســت و تــالش می کنــد با 
الهام گرفتن از سازوکارهای شرکت های 
ملی نفتی، صنعت نفــت خود را به راه 
بیندازد. طبق گفته شهروندان سوریه، 
داعش تالش می کنــد کارمندانی را با 
تخصص الزم در این زمینه اســتخدام 
کنــد و حقوق هــای رقابتــی بــه آن ها 
پیشــنهاد می کند و دیگــران را ترغیب 
می کند تا درخواســت خود به کار را به 
اداره منابع انسانی این گروه بفرستند. 
به روایت برخی از تجار و مهندســان که 
با داعش همکاری داشــته اند، داعش 
دارای کمیته ای از متخصصان است که 
میدان ها و میزان تولید آن ها را بررسی و 
ارزیابی کرده و با افراد مایل به همکاری 
مصاحبــه می کنند. ایــن کمیته حتی 
افــرادی را می گمارد که در عربســتان 
ســعودی یا جاهای دیگر در خاورمیانه 
در شــرکت های نفتی مشــغول به کار 
بوده اند و نام آن ها را »امیر« می گذارد 
و مدیریت مهم ترین بخش ها را به آن ها 

می سپارد.
منبع: فایننشیال تایمز

معامالت نفتی در »دولت اسالمی عراق و شام«

نفت چگونه تروریست های جهادی را به پیش می راند؟
 تبدیل الکتریسیته به گاز 

 P2G یا
فناوری تبدیل الکتریسیته  محمد فالحی

به گاز طبیعی که معادل Power To Gas است، 
روشی اســت که ازطریق آن می توان مازاد برق 
تولیدی شــبکه را به شــکل گاز هیدروژن یا گاز 
متان ذخیره کرد. این یکی از فناوری هایی است 
که در کنار تولید بــرق تجدیدپذیر برای ذخیره 
انرژی به کار می رود. موضوع این است که برق 
در لحظه ای که تولید می شود، باید مصرف شود 
و اگر تقاضایی برای آن نبود، باید ذخیره شود. 
تولیــد بــرق در توربین هــای بــاد و پنل هــای 
فتوولتائیک بــه وضع محیطی، مثل وزش باد و 
تابش خورشید وابسته است؛ بنابراین ظرفیت 
تولید آن ها متغیر است و اگر در ساعاتی بیش از 
نیــاز، برق تولید کنند، الزم اســت ایــن برق به 
شکل بهینه ای ذخیره شود. عالوه بر ذخیره در 
باتری یکی از روش ها تبدیل برق به گاز اســت. 
در ایــن روش ابتدا به کمــک الکترولیز، آب به 

اکسیژن و هیدروژن تجزیه می شود. 
در ادامــه ســه روش وجود دارد کــه می توان از 
هیدروژن تولیدی استفاده کرد. روش اول این 
اســت که هیدروژن به شبکه گاز طبیعی تزریق 
شــود. از این روش در کشــور آلمان اســتفاده 
می شــود و تــا 2درصــد حجمــی می تواننــد 
هیدروژن را به شبکه گاز تزریق کنند. اگر سهم 
هیدروژن بیش از این باشد، چون ارزش حرارتی 
گاز از حــد مشــخصی بیشــتر می شــود، الزم 
است در فناوری های مصرف کننده نهایی گاز 
تغییراتی ایجاد شود. در حالت دیگر هیدروژن 
می توانــد به مصــرف خودروهــای هیدروژنی 
برســد که با فناوری پیل ســوختی هیدروژنی 

کار می کنند. 
در روش دوم می توان هیدروژن و دی اکسیدکربن 
را بــه متان تبدیل کرد. ایــن کار را می توان از دو 
طریق انجام داد. یکی از طریق واکنش ساباتیه 
)Sabatier Reaction( و دیگــری واکنــش 
بیولوژیکــی. در واکنش ســاباتیه هیــدروژن و 
کربن دی اکســید بــا دمــای 300-400درجه 
سانتی گراد در حضور کاتالیست نیکل، به متان 
و بخار آب و انرژی تبدیل می شوند. البته استفاده 
از کاتالیست  روِتنیوم روی آلومینا دارای راندمان 
تبدیل بیشــتری اســت. درضمن این واکنشی 
گرمازاست. اما واکنش بیولوژیکی دارای اتالف 
انرژی 8درصد در تبدیل اســت. حال این متان 
تولیدشده دوباره می تواند به شبکه شهری تزریق 
شود یا توسط توربین گاز یا سیکل ترکیبی به برق 

و حرارت تبدیل شود. 
روش سوم این است که از هیدروژن برای ارتقای 
ارزش حرارتــی بیوگاز یا گاز ســنتز اســتفاده 
شــود. بیوگاز حاصل فرایند هضــم بی هوازی 
اســت و گاز ســنتز حاصل فرایند گازی سازی 
اســت. پــس از زدودن ناخالصی هایــی چون 
آب، مونواکســیدکربن و ســولفید هیدروژن از 
این گازها، با تزریق هیــدروژن به آن ها کیفیت 

و درواقع ارزش حرارتی آن ها افزایش می یابد.

توسعه پایدار انـــرژی و محیط زیـــست



صفحـــــــه آخـــــــــر

135...0912: اســب حیوان نجیبی است اگر بگذارند/ 
چون بشر کیس عجیبی است اگر بگذارند

سم بکوبد به زمین توی چراگاه جمال/ گاهش از عشق 
نصیبی است اگر بگذارند

   تا اول مهر چه جوری دوری اسب هات 
رو تحمل کنیم؟ 

674...0910: بنده حاضرم امتیاز انتشار یک نشریه رو 

بگیرم، بدم آقای جوانمرد اونجا به رقبای سیاســی اش 
متلک بندازه، روزنامه رو آلوده به این چیزا نکنه.

   بله اون هم یه راه حله. می شه چشم ها 
رو بســت و کثیفی ها رو ندید و تصور کرد آلوده 

نشدیم.
253...0937: تا کی از ما تمریــن می گیرند و کویز؟ 

بذارین دو روز دیگه امتحان می دیم.

   تو چون شب شام می خوری، ظهر ناهار 
نمی خوری؟

108...0935: خــرداد پرحادثه فراموش شــده؟ دوم 
خرداد گذشــت و انجمن خواب موند. روزنامه هم که 

هیچ، محافظه کاره به هرحال!
   دیگه اردیبهشت خیلی سنگین بوده، 

همه داشتن استراحت می کردن.

اس ام اس
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یک وجب روغن

عمادالدین کریمیان

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

معده: ای بابا! این چه وضعشــه؟ 
ما فکر کردیم ماه رمضون می شــه 
ما یه کم کارهامون کمتر می شــه و 
می تونیم یه کم بیشــتر استراحت 
کنیــم؛ اما وضعیــت بدتر شــده. 
حاال باید از سحر تا شــب کار کنیم و یه جورایی ساعات 
کارمون کم که نشده هیچ، بلکه افزایش هم پیدا کرده. 
قبل از این روزی حداکثر دو بار غذای گرم رو باید هضم 

می کردم، حاال شده سه بار!
ای خدا بگم این هفته نامه های پزشکی رو چه کار کنه. 
یکی شون توی یکی از مطالبش نوشته بود که توی این 
ماه غذاهایــی رو بخورین که دیرتر هضم می شــه، این 
خانم بدن بنده)!( در حالت عــادی هم غذاهایی رو که 
می پخت، با هزار جور اسید به زحمت بعد هفت هشت 
ساعت می تونســتم ســی درصدش رو هضم کنم و اون 
هفتاددرصدش هم به قسمت های دیگه می فرستادم 
که اگه امکانش باشــه، بازیافتش کنند، وگرنه بفرستن 
یه جای دیگه؛ اما بعد اینکه این بدن ما به خانمش این 
توصیه پزشــکی رو گفته، عالوه بر اســید بایــد از بیل و 
کلنگ هم برای هضم غذا اســتفاده کنــم. آخه کی رو 

دیدین آجرپلو بپزه بده شوهرش؟ 
بعدش هم هرچی به مغــز پیام می دم بــه این بدن من 
بگه پنج دقیقه ســحرها زودتر بیدار بشــه، درخواستم 

توی کاغذبازی هــا و بروکراســی های پیچیده بدن گم 
می شه. البته من فکر می کنم به خاطر کارشکنی های 
دندون هــا باشــه؛ چــون منافعشــون اقتضــا می کنه 
بدن دیرتــر از خواب بیدار بشــه! این بــدن پنج دقیقه 
مونده به اذان یــادش میاد باید بیدار شــه؛ این طوری 
دندون ها کارشون راحت تر می شه و سحری همون طور 
نجویده نجویده وارد من می شــه و من باید از کله صبح، 
اول وظیفه دندون ها رو انجام بدم و غذاها رو خرد کنم و 

بعد برم سروقت هضم غذا!
ریه: ای بابا! معــده جان این قدر ناراحــت نباش! اونی 
که باید حــرص بخوره منم. ببین این بــدن قبل این ماه 
مبارک می گفت اگه هر نیم ساعت یه دونه سیگار نکشه 
می میره؛ اما حاال از اذان ســحر تا وقــت افطار می تونه 
خودش رو کنترل کنه و ســیگار نکشــه. ولی به محض 
اینکه صــدای اذان میــاد، اولین کارش اینه کــه اول از 

همه اون هر نیم ساعت سیگارنکشیدن رو جبران کنه!
غذا: ببخشــید مــن وارد بحثتون می شــم، االن اینجا 

دقیقا کجاست؟
معده: شــما داخل من هســتی، من معده هســتم. تا 
یکی دو ســاعت دیگه هم اگه شــانس بیاری تجزیه ات 
می کنم و هضم می شی و اگه هم شانس نداشته باشی 

می ری یه جای دیگه!
غــذا: آهــا! بعــد االن شــما کــه صحبــت می کنین، 

حرفاتون رو کسی می شنوه؟
ریــه: آره! مغز تــوی تمام اندام ها به وســیله سیســتم 
عصبی شــنود گذاشــته. تو هم اگه می خــوای چیزی 

بگی مالحظات رو رعایت کن!
غذا: من به عنــوان یک ماده غذایی به ایــن روند که در 

ماه رمضان قیمت اجناس باال می ره اعتراض دارم.
معده: چرا نشر اکاذیب میکنی؟ کدوم باالرفتن قیمت؟ 
به نظرم تو غذای فاســدی هســتی که ایــن حرف ها رو 
می زنی و واســه بدن خطر داری. شــاید بدنم رو مسموم 
کنی. تو لیاقت هضم شدن رو نداری، هری… تا سیستم 

دفاعی بدن رو خبر نکردم خودت از اون طرف برو!
غذا: اونجا؟ می شه نرم؟

معده: خــودت خواســتی! سیســتم دفاعی بیــا اینو 
ببــر!... ای بابا! عجــب غذاهایی پیدا می شــن! یکی 
نیســت به شــون بگه خیلی دلت بخواد نرخت باال بره. 
االن همه دنبال این هســتند که قیمتی تر بشــن، بعد 

این آی کیو از اینکه گرون تر بشه ناراحته!
ریه: آره دیگه، اینا غذا هستن، مغز که ندارن!

معده: آخ! گفتی مغز، هوس کله و پاچه و مغز کردم!
خون: اوهوی! پــس بگو چرا قند من پایین اومده. شــما 
به جای اینکه کارتــون رو انجام بدیــن، دارین اینجا باهم 
حرف می زنین؟ برین کارهاتون رو انجــام بدین، وگرنه به 

مغز می گم پدرتون رو دربیاره! 

به مغز می گم پدرتون رو در بیاره

اولی: اینا دارن چی کار 
می کنن؟

دومی: پیشگیری از تصادف.
اولی: با آینه؟

دومی: آره دیگه. اینجا پیچ 
خطرناکه. عکس پایین رو نگاه 

کن خب.
اولی: راهش این نیست. کاًل 
باید ماشین تو دانشگاه نیاد.

 ذکر شیخنا و موالنا 
عباس جدیدی 

آن کشتی گیر همه فن حریف، 
آن دوری کننــده از امالک 
باتخفیف، آن تحصیل کرده 
آن  قضایــی،  حقــوق  در 
صاحب تألیفات استثنایی، 
آن بدنش دارای افق زاویــه، آن صاحب هیئت 
و حســینیه، آن بی اعتنا به دنیا، آن آبادکننده 
»عقبا«، آن به رأی داوران در مقابل کورت انگل 
آمریکایــی بازنــده، آن آموزش دهنــده نماز با 
دوبنده، آن تقارن سبیلش یادآور سبک ایرانی 
اســالمی معماری، آن وصول کننده مطالبات 
شــهرداری، آن مشخص شــده بــا مچ بنــد در 
گیرنده های ســیاه و ســفید، آن »انکر و منکر« 
شــب اول قبــر کــرده از او تمجیــد، آن مزاحم 
خواب شــیبانی، آن در امر خیر همیشه بانی، 
آن مجوز حمل ســالحش نیســت برای کسی 
تهدیدی، شیخنا و موالنا عباس جدیدی، وسع 

ا... امالکه.
نقل اســت که از کودکی با ســندروم افق زاویه 
بدِن روبه دوربین متولد شد و اطبا هرچه تالش 
کردند، درمان نشــد. پس به هر کوی و برزن که 
می شد، دوربین ها به سمت او می چرخیدند و 

آزارش می دادند.
در خبر اســت که بسیاری از حیوانات آن دوران 
از به هم پیچیدگی شاخ هایشــان رنج می بردند 
و چون عباس کمک حال همه در دشــواری ها 
بــود، روزهــا به دشــت و جنــگل می شــد و به 
جداکردن شاخ گوزن ها و بزها و دیگر شاخ داران 
می پرداخــت و این چنیــن از انقــراض نســل 

حیوانات جلوگیری کرد. کثر ا... اجره.
نقل است که نماینده دوره چهارم شورای شهر بود 
و چون موعد ثبت نام دوره پنجم رسید، استنکاف 
ورزید و مریدان به صرافت افتادند که یا شیخ، شهر 
به متخصصانی شاخ و شاخ شناس و شاخ شکن 
چون شــما نیــاز دارد. پس به اصرار قانع شــد و 
ثبت نام بکرد. در ابتدا هیئت اجرایی صالحیت 
وی را احراز ننمود و عباس شکر خدا به جای آورد 
که این بار ســنگین از دوش او برداشــته شد. باز 
مریدان علی رغم خواست وی به تکاپو افتادند و 
از مسیر قانون، صالحیتش را از مراجع ذی صالح 
بازستاندند. چون انتخابات به اتمام رسید و نتایج 
مشخص گردید، وی به شــورا راه نیافت. دگر بار 
شــکر خدای را تمام و کمال به جــای آورد و رو به 
مریدان گفت: »خدا شاهده عین چی خوشحالم 
کــه رأی نیــاوردم. حــاال می تونــم تمام وقت به 

پژوهش و نویسندگی بپردازم.« فصح ا... قلمه.
نقل است، روزی در تشک C شورای شهر پنجه 
در پنجه دبیــر انداخته بود و کلکســیون فنون 
مازندرانی را به اجرا می گذاشت و آوردگاه شورای 
شهر را به غوغاکده ای تبدیل کرده بود که ناگه 
دبیر، بــه ناجوانمردی مشــتی انداخت. پس 
عباس که دوران مردانگی را پایان یافته می دید، 
چهارگوشه تشک شورا را بوسید و برای همیشه 
خداحافظی کرد. خســته نباشــی دالور، خدا 

قوت پهلوان!

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به ماه خدا و مهمانانش. به افطارهای نزدیک به ســحرش و تصمیم سخت 
خوردن و نخوابیدن یا خوابیدن و نخوردن. تقدیم می شــود به نایب خدا در هر خانه؛ همان کســی که در هر اتاق 
یا خانه مســئولیت بیدارکردن بقیــه و تدارک ســحری را دارد. تقدیم می کنیــم به تمام افطاری های دانشــگاه و 
چترهایش که ســخت درحال رصدکردن فعالیت دانشکده ها و سلف هســتند. تقدیم می کنیم به کسانی که ماه 
رمضان نمی توانند یا نمی خواهند روزه بگیرند؛ ولی به احترام روزه داران، خود را با جو حاکم بر جامعه هماهنگ 

می کنند. در پایان تقدیم می کنیم به دعاهای شما که شاید ما هم سهمی کوچک از آن داشته باشیم.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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