
     1396 ماه  مهر     25 سه شنبه            731 شماره   جدید           دوره  شانزدهم           سال 

کارآفرینایرانیمقیمآلمان،میهمانگروهدوستدارانمحیطزیست

از بی ام و تا  اسمارت
در ستایش عرف و ضابطه

احتماالً همــه آن هایی که 
ظاهر یکــی دو ســال قبِل 
شــریف را به یاد می آورند، با 
این گزاره موافق اند: »ظاهر 
دانشگاه تغییر کرده است.« 
گذشته از ساخت وساز های جدید، جنبه دیگری 
از ظاهر دانشــگاه هم هست که ســهمی ویژه در 
تغییر چهره آن دارد. پوشش دانشجویان، از ترمی 
به ترم دیگر، اساساً دگرگون می شود و حاال دیگر 
دیدن لباس هایی که تا همین دوســه سال پیش 
با هر نگاهی »نامتعارف« شــناخته می شدند، بر 
تن دانشجویان شــریف عجیب نیست. گذشته 
از جنبه های شــرعی و عرفــی و اخالقی برخی 
پوشش های تازه و غریب هم دانشگاهی هایمان، 
بــد نیســت نگاهی بــه قوانیــن پوشــش در 
دانشگاه های متعبر دنیا بیندازیم. آیا ضابطه های 
دقیقی برای نوع پوشــش در دانشگاه های بزرگ 
دنیا وجــود دارد یــا همه چیز زاییــده ذهن ما 

ایرانی هاست؟
شاید جالب باشد که بدانید دانشجویان دانشگاه 
هاروارد اجازه پوشــیدن لباس تنگ و چسبان را 
در هیچ شرایطی ندارند. هارواردی ها برای تردد 
در رســتوران و خوابگاه دانشگاهشان هم باید از 
ضوابط خاص پوشــش پیروی کنند. در قوانین 
پوشش این دانشگاه تأکید شده است که پوشش 
خانم ها باید »متعارف و شایسته« باشد. وضعیت 
در دانشگاه مشهور آکســفورد اما جالب تر است. 
آکســفوردی ها برای تردد در دانشگاهشان باید 
»لباس فرم« داشته باشند که ضوابط دقیقی برای 
آن وجود دارد. ضوابطی مثل اینکه لباس خانم ها 
نباید تنگ باشــد و به طور کلی باید بلند و گشاد 

باشد. 
در دانشــگاه ایالتــی فلوریــدا اما »اســتفاده از 
کفش های راحتی و پاشــنه بلنــد« هم ممنوع 
اعالم شــده اســت. آن هایی هم که در دانشگاه 
ایالتی تگزاس تحصیــل می کننــد، باید حتماً 
از »جوراب« در پوشــش خود اســتفاده کنند و 
همچنین ناخن هایی با طول کمتــر از نیم اینچ 

داشته باشند... .
مســتقل از هر نوع ارزش گــذاری روی قوانین 
محکــم و بعضــاً عجیــب پوشــش در برخــی 
دانشــگاه های متعبر دنیا که بســیار بیش از این 
مختصری اســت که در باال اشــاره شــد، به نظر 
می رســد توجه جــدی و حتی ســختگیرانه به 
نحوه پوشش دانشــجویان در فضای علمی، یکی 
از عناصر مهم مدیریتی در برخی دانشــگاه های 

معتبر دنیاست. 
البته بسیاری از دانشگاه های دیگر در دنیا هستند 
که ضابطه مشــخصی برای این موضوع ندارند و 
حتی در بسیاری از دانشگاه ها تردد با شلوارک در 
دانشگاه موضوعی پذیرفته شده است اما به طور 
کل برگزاری کرسی های آزاداندیشی و جلسات 
گفت وگو درباره این موضوعات و درنهایت تدوین 
آیین نامه  یا به عبارتی توصیه نامه ای جامع برای 
نوع پوشــش در دانشگاه شــریف، حداقل کاری 
اســت که می توان برای اصالح وضــع موجود و 

هدایت آن به سمت وضع مطلوب انجام داد. 

سرمقاله

اگر ورودی 96 هستید، احتماالً سیر نزولی اعدادی را که 
صفحه  2 هر روز روی تخته تاالرها نوشته می شد ...  

متولد 1307 در شهر رشت است و چند وقت دیگر 90 
صفحه  3 سال را پر می کند. بسیار خوشرو ...  

تاریخ زنده دانشگاه است. اســتاد استادان شریف. در 
صفحه  4 نگاهش بزرگی و استقامت را می بینی و...  

شیمی ما هم جور شدبهای آزادیسرنوشت شما چه خواهد شد؟

محمدصالح سلطانی

صفحه  6 
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آموزش زندگی بخش
اولین جلســه کارگاه آموزش کمک های اولیه هالل احمر با هدف تربیت  امدادگر 
و آموزش کمک های اولیه به دانشجویان، پنجشنبه گذشته، 20 مهرماه از 8:30 
تا 19:30 در دانشگاه برگزار شد. تعداد نفرات  شرکت کننده در این دوره 40 نفر، 
هزینه ثبت نام 20هزار و 500 تومان و مدرس این کارگاه خانم رضازاده از امدادگران 

هــالل احمر بود. در پایان نیز مدرک ســطح یــک امداد از طرف هــالل احمر ارائه شــد؛ ازجمله مهم ترین 
آموزش هایی که در این کارگاه داده شد، عبارت بود از: کلیات کمک های اولیه، احیای قلبی و ریوی،  آسیب 

به سر و قفسه سینه، آتل بندی، حمل مصدوم، مسمومیت و... .

 دور نزدیک
چیزی تا راهپیمایی اربعین نمانده است و دانشگاه شریف بنا به رسمی چندساله، 
تیمی از شــریفی ها را راهی می کند. این برنامه هم به صورت زمینی و هم به صورت 
هوایی برگزار می شــود که کاروان زمینی مخصوص دانشــجویان و کاروان هوایی 
مخصوص اســتادها و فارغ التحصیالن و کارمندان است. بسته به جزئیات دیگر، 

در مجموع این ســفر می تواند برای شریفی ها 600هزاتومان تا حدود 2 میلیون تومان هزینه داشته باشد. با 
توجه به فرصت کم تا اربعین، زمان ثبت نام برای دانشجویان به پایان رسیده است. البته لیست رزرو همچنان 

باز است. برای اطالع از ثبت نام می توانید به کانال Arbaeen_sharif96@ مراجعه کنید. 

بـــــــــخشخــــــــبریشماره 731  سه شنبه 25 مهر 96 شریف نیوز

دکتــر محمدرضا اجتهــادی، عضو هیئت   
علمی دانشــکده فیزیک، به عنوان رئیس 
انجمــن فیزیک ایــران انتخاب شــد. این 
انتصاب به جــا را به خانواده بزرگ شــریف 

تبریک می گوییم.
کارگاه رایــگان آشــنایی با برنامه نویســی   
IOS فــردا از ســاعت 17تــا20 در ضلــع 
شمالی دانشــگاه ،خیابان قاسمی، کوچه 
گلســتان، پالک 3 با ارائه علی آزاده برگزار 
می شــود. برای ثبت نــام در ایــن کارگاه به 

آدرس laitec.sharif.edu  مراجعه کنید. 
جلســه ســخنرانی گــروه فلســفه علــم   
دانشگاه، فردا ســاعت 13:30تا15:30 
در ســالن اجتماعــات گــروه فلســفه علم 
بــا موضــوع »چــرا ارزش هــا در محیط ما 
تبخیر شــده؟« با ســخنرانی دکتر مهدی 
گلشــنی، ریاســت گــروه فلســفه علــم 
دانشــگاه برگزار می شــود. زمان برگزاری 
این سلسله جلسات به صورت یک هفته در 

میان در روزهای چهارشنبه است.
فیلم ســینمایی »یتیم خانه ایــران« امروز   
ساعت 16:30تا18 اکران می شود. برای 
 @EEResana اطالعات بیشــتر به کانــال

مراجعه کنید.
شــورای صنفی دانشــگاه بیانیــه ای داده   
و در آن بــه افزایــش قیمت غــذا اعتراض 
کرده اســت. در بخشــی از این بیانیه آمده 
ثابت مانــدن  وعــده   »برخــالف  اســت: 
قیمت غذا در ســال جدید، از ایــن هفته، 
افزایش 10درصدی قیمــت غذاها اعمال 
شــد«. برای مشــاهده  متن کامل بیانیه به 

sharif_senfi@ مراجعه کنید.
ورزشکاران خوابگاه، ثبت نام کاندیداهای   
انتخابات انجمن های ورزشــی خوابگاه ها 
در جریان اســت و تا 6 آبان فرصــت دارید 
تا برای ثبت نام به ســاختمان تربیت بدنی 
مراجعــه کنید. بــرای اطالعات بیشــتر به 

کانال sharifsports@ رجوع کنید.
جشــنواره هنــر شــریف در بخش هــای   
مختلف در جریان است. در بخش مسابقه  
عکاســی که در دو ســبک آزاد و ویژه برگزار 
می شــود، تا آخــر مهرماه فرصت ارســال 
آثار وجــود دارد. برای اطالعات بیشــتر به 

SharifArtFestival@ مراجعه کنید.

معمای جنایی در شریف 
از شنبه  هفته  دیگر آمفی تئاتر دانشگاه میزبان بچه های کانون تئاتر و نمایش جدیدشان 
است؛ »ده سیاهپوســت کوچولو«. این برنامه از 29 مهر شــروع می شود و تا 5 آبان 
ادامه دارد. کارگردان این نمایش سید احسان عرفانی از  بچه های شریف است. به جز 
کارگردان اکثر دست اندرکاران دیگر این نمایش نیز از دانشجویان یا فارغ التحصیالن 

شریفی هستند. نمایشنامه  این تئاتر بر اساس رمان »سپس هیچ کدام باقی نماندند« اثر آگاتا کریستی نوشته 
شده است که خود کتاب نیز براساس آوازی کودکانه به نام »ده هندی کوچک« است. آگاتا کریستی عقیده دارد 

این رمان جنایی، بهترین اثری است که خلق کرده. پیشنهاد روزنامه این است: »بریم تئاتر!«.

از گرگ تا مجمع عمومی
در شــماره های گذشــته هم خبرهایی در رابطه با گروه کوه دانشــگاه داشــتیم. 
کاًل گروه کوه را دوســت داریم! این شــماره درباره مجمع عمومی آن می نویسیم 
که امروز ســاعت 17:30 در سالن جابر برگزار می شــود و قرار است در آن شورای 
ســال آینده از میان کاندیداهــا تعیین شــوند. در رابطه با برنامه هــای آتی گروه 

هم می توانیــد به کانال sutmcg@ ســر بزنید که اخیــرًا کل تقویم پاییــزی گروه و برنامه هــای پاییز در آن 
 منتشــر شــده اســت. اولین برنامه  آتی گروه، راهپیمایی در جنگل گرگ اســت که 3 تا 5 آبان و مخصوص 

دختران است.

اگر ورودی 96 هستید، احتمااًل ســیر نزولی اعدادی را که هر روز روی تخته تاالرها نوشته می شد، به چشمتان خورده است. 7، 6، 5، ... و 1  روز مانده به »مسیر آینده من«، نخستین برخورد ورودی ها با مرکز کارآفرینی دانشگاه بود. کارآفرینی امسال میزبان مهمان هایی بود که شاید گزارش
رنگ و لعاب و تنوع میهمانان سال های گذشته را برای ورودی ها نداشتند. استقبال از این برنامه هم به اندازه چند دوره قبل نبود که صندلی ها و راهروهای جابر 

پر از دانشجو شده باشد؛ با این حال این برنامه حدود 300 نفر را در عصر روز یکشنبه، 23 مهرماه به سالن جابربن حیان کشیدند.

اولین »مسیر آینده من« سال تحصیلی 
96-97 ســاعت 16 یکشــنبه گذشته 
آغاز شد. پس از خوشامدگویی مجری و 
بیان توضیحاتی کلی درباره روند برنامه، 
نماهنگ معرفــی مرکز کارآفرینی پخش 
شد و پس ازآن نوبت به سخنرانی میزبانان 
برنامه رســید. میزبــان اصلــی برنامه، 
جناب دکتر بهنام طالبی مدیر مرکز رشد 
و کارآفرینی دانشــگاه صنعتی شــریف 
توضیحات مختصر و مفیــدی را درمورد 
فعالیت های مرکــز کارآفرینی بیان کرد. 
وی ابتدا درمورد برنامه های اصلی مرکز 
ازجمله فرهنگ ســازی و ترویج، ارتقای 
توانمندی ها، پایدارسازی و رشد،  اظهار 
کرد که هــدف، فرهنگ ســازی و ترویج 
آشنایی دانشجویان با مسیرهای پیش رو 
و ارتباط نزدیــک میان فارغ التحصیالن 
و افراد موفق اســت. دکتر طالبی با بیان 
اینکــه رویدادهای بســیاری مخصوص 
دانشجویان ورودی جدید دانشگاه نظیر 
همین برنامــه و برنامه های تخصصی در 
دانشــکده ها برگزار شده اســت، دیگر 
برنامه های مرکز را نشست با کارآفرینان 
موفق شریفی، برگزاری مناظره ها، نشریه 
رشــد و کارآفرینی و سفیر کارآفرینی )در 
استان ها و شهرستان های دیگر( خواند. 
به گفته او مرکز کارآفرینــی برای ارتقای 
توانمندی ها، دوره های آموزشی بسیاری 
برگزار کرده است و از دیگر برنامه های آن 
در این رابطه بازدیدهــای علمی، پکیج 
توانا، هم آموزی، مدرسه  اشتغال شریف 

و مشاوره های کاری و... است.

تجربیات بیرنگ
مهمــان بعــدی برنامــه دکتــر مرتضی 
بیرنگ، معاون امــور بین الملل و تبادل 

فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری بود. دکتر بیرنگ در سخنانش 
درمــورد تجاربی که در دوران دانشــگاه 
و پــس ازآن کســب کرده بــود، صحبت 
کــرد. وی در دو ســال حــدودًا در 10 
گروه از گروه های دانشــجویی عضو بود 
و اولیــن توصیــه ای که به دانشــجویان 
کرد، انجــام کارهای دانشــجویی بود؛ 
زیرا به این ترتیب بــرای تجارب مختلف 
فرصت دارند. دکتــر بیرنگ ابتدا معاون 
مجله صنایع بود و سپس مرکز مطالعات 
تکنولوژی دانشگاه شریف را راه اندازی 
کرد. او اولیــن دوره  مدیریت تکنولوژی 
را طراحی کرد و از اولین دانشــجوهای 
زمــان موضــوع  آن  بــود. در   MBA
پارک های فناوری در ایران مطرح شــده 
بــود و بیرنگ تصمیم گرفــت پارک های 
فنــاوری را راه انــدازی کند و پــس از آن 
به هند رفــت. او در تمام طــول برنامه از 
تجارب خود در این زمینه ها صحبت کرد. 

دکتر بیرنگ در آخر سخنانش هم درمورد 
اهدافی که داشت سخن گفت که یکی 
از آن ها گسترش زیرساخت های کشور 

برای تعامل با خارج از ایران بود.

آقای مدیریت و اقتصاد
مهمان بعــدی برنامه، دکتــر علی نقی 
مشایخی، بنیان گذار دانشکده مدیریت 
و اقتصاد دانشــگاه شــریف بود. دکتر 
مشــایخی درمورد پتانسیل هایی که در 
وجود دانشــجویان است، صحبت کرد 
که به فعلیت رســاندن این پتانســیل ها 
بستگی به رفتار خود دانشجو دارد. وی 
برای حرکت در مســیر، به دانشجویان 
توصیه هایــی کرد. اول اینکــه به دنبال 
عالیق خود بروند و آینده نگر باشــند که 
برای این کار باید خــوب و عمیق درس 
بخوانند؛ ولی این به تنهایی کافی نیست 
و آن ها باید رشــد همه جانبــه کنند. به 
گفته دکتر مشــایخی دانشجویان برای 

رشــد همه جانبه، باید ُبعــد اجتماعی 
خود را پــرورش دهند که تشــکل های 
دانشــجویی و فعالیت های فوق برنامه 

می توانند برای آن مفید باشد.
مهمان ســوم برنامه جنــاب آقای دکتر 
محمدرضا فرحی، مدیر مالی شــرکت 
ســرمایه گذاری رهنمــا بــود. او نیز از 
رســالتی کــه بــر عهــده  دانشــجویان 
قرارگرفته و شامل هنجارهای اجتماعی 
می شود، صحبت کرد و در ادامه همانند 
مهمانــان دیگر درمــورد تجاربی که در 
طول زندگی کســب کرده بود، ســخن 

گفت.
در آخر نیز همچون دوره های گذشــته 
یکــی از دانشــجویان همــکار مرکــز 
کارآفرینی، علیرضا قره داغی دانشجوی 
سال چهارم مهندســی صنایع درمورد 
تجربه خود در مرکــز صحبت کرد و پس 
از قرعه کشــی، به سه نفر از حاضران در 

برنامه هدایایی اهدا شد.

گزارشی از »مسیر آینده من« ویژه ورودی های جدید

سرنوشت شما چه خواهد شد؟
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داداش فقط یک طرف قضیه را نبین
هفته گذشته در نشــریه  »میدان انقالب« به شورای صنفی انتقاد شد که چرا هیچ 
کاری نمی کند و مبنای استدالل خود را نیز مشکالت دانشگاه و خوابگاه قرار داده 
بود. در این رابطه شورای صنفی جوابیه ای داد. اگر بخواهیم چکیده  این جوابیه را 
بگوییم، در آن آمده اســت که مسائل صنفی دو طرف دارد؛ یک طرف دانشجویان 

و یک طرف مســئوالن. در خیلی از مواردی که مشــکالت حل نشــده، دلیلش تقاضانکردن صنفی نیست و 
بی توجهی مسئوالن اســت. همچنین اینکه همه  کارهای شورای صنفی به گوش دانشجویان نمی رسد هم 
علتش این است که از رسانه  ای قوی برخوردار نیست. برای دیدن متن کامل این جوابیه به کانال شورا سر بزنید.

سایتمان سوم شد
وبومتریک )webometrics( شاخصی است که با استفاده از آن می توان وب سایت 
دانشگاه ها و دیگر مؤسسات آموزشی و پژوهشی را مقایسه کرد. معیار وبومتریک 
براساس داده های اینترنتی دانشــگاه است. مثاًل دو معیار از این شاخص، مقدار 
اطالعات موجود روی وب و امکان دسترسی به آن هاست. براساس آخرین نسخه  

این رتبه بندی، دانشگاه شریف با صعود 38رتبه ای در رتبه  567 جهان قرار گرفته است. در ایران نیز شریف 
پس از دانشــگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران در رتبه  ســوم قرار گرفته است. دانشگاه علوم پزشکی 

تهران که بهترین  رتبه بندی را در میان دانشگاه های ایران دارد، در رتبه  511 جهان قرار دارد. 

شماره 731  سه شنبه 25 مهر 96بــــــــخشخـــــــبری

به این سادگی ها نیست 
مرتضی یاری بیا این هم روسیه، رفته به 

عربســتان S400  فروختــه. در روز چقــدر با 
چنین جمالتی در تاکسی، کامنت ها، اخبار، 
صحبت های اســتاد در حاشیه کالس و حتی 
ستون های روزنامه خودمان مواجه می شوید؟ 
جمالتی که سعی دارند روابط بین کشورها را 
ساده ســازی کنند. اگر کسی ادعای دوستی 
با ما دارد، باید تنها با ما دوســتی کند و رابطه 
خوبش با رقبای ما نشان خیانت است. همین 
مــورد را در نظــر بگیریــد. همــه دالیلــی که 
مجازبودن فروش سامانه پدافند هوایی را که 
کارکرد دفاعی دارد به ایــران توجیه می کند، 
درمورد عربستان هم صادق است. بنا نیست 
روسیه تنها با ما باشد و همه تخم مرغ هایش را 

در سبد ما بگذارد و البته ما نیز. 
جای ســؤال اســت که چرا در ســرزمینی که 
ســابقه تمدنــی و شهرنشــینی طوالنی دارد 
و همیشــه آمیــزه ای از اقوام مختلــف بوده، 
این حد از ساده ســازی روابــط میان دولت ها 
رایج اســت. متأســفانه تقســیم جهــان به دو 
دســته دوستان صدیق و دشــمنان جانی، در 
همه اقشــار اجتماعی و گروه های سیاســی 
طرفــداران پروپاقرصــی دارد. انــگار درون 
همه ما یک جورج دبلیــو بوش فریاد می زند؛ 
یــا با مــن یا بر مــن. بــوش درون امــا تنها در 
سیاســت داخلی یا خارجی دخالت نمی کند 
و بــر بخش بزرگی از روابط میــان فردی ما هم 
ســایه انداخته اســت. هر کدام از ما کسانی 
را می شناســیم کــه راه ارتبــاط اطرافیــان و 
نزدیکانشــان را با کســی که میانشان شکرآب 

است، سد می کنند. 
این غرزدن های سیاسی و سیاه وسفیددیدن 
آنچه امروز دیپلماسی می خوانندش، تا وقتی 
در تاکسی است شــاید ضرر چندانی نداشته 
باشــد؛ اما اگــر بافــت سیاســی و اجتماعی 
بر همین اســاس شــکل گرفــت و حاصل آن 
سیاســت مدارانی شــد کــه از همیــن دریچه 
جهان را می بینند، چه بر ســر کشــور خواهد 

آمد؟
دنیــای دیپلماســی به مراتــب از پیچیدگــی 
و چندوجهی بــودن خــود آدم هــا و روابــط 
انســانی پیچیده تــر اســت. تعــداد فــراوان 
بازیگــران، تزاحــم منافع، مســائل داخلی و 
ده ها مؤلفه دیگر، تصمیم گیری ها را دشــوار 
نتایــج پیش بینی نشــده می کنــد.  و دارای 
در ایــن دنیــای پیچیــده، بدون شــک نگاه 
ســاده با من یا بر من، پای در گل است و تنها 
مشــکالت را افزون می کند. بایــد بپذیریم که 
دیگرانــی جــز ما هســتند، با خواســته هایی 
غیر از ما. تالش کســانی که آن ها را دیپلمات 
می نامیــم، بــر حداکثرکــردن منافــع در این 
دنیــای پــر از بازیگر اســت. البتــه قواعدی 
دارد کــه تاریــخ وضعشــان کــرده اســت و 
 شــاید از دیــد ساده دوســت مــا پســندیده 

نباشد. 

متولد 1307 در شهر رشت است و چند وقت دیگر 90 سال را پر می کند. بسیار خوشرو  و متواضع است. وقتی با او صحبت می کنید، از بسیاری از ما آرمان خواه تر و پرانرژی تر گفت وگو
و ذهنش فعال تر اســت. موسیقی ناموس اوست. جوری درمورد موســیقی اش صحبت می کند که انگار 
امید بشــریت بعد از خدا، موسیقی اوست. حاال اتفاقاتی افتاده که باعث شد تا یادی کنیم از استاد پرویز 

خمسه پور، معلم موسیقی و پیانوی دانشگاه در چندین سال گذشته.

کی موسیقی را شروع کردید؟
من در 14 ســالگی موســیقی را شــروع کردم، وقتی 
ویولن دســت گرفتم و عاشــقش شــدم. بعد از آنکه به 
روسیه رفتم، پیانو را فراگرفتم و بعد از آنکه سال 32 مرا 
به شوروی فرســتادند، پیانو را نزد استادان بزرگ روس 

آموختم و به آهنگ سازی رسیدم.
گفتیــد فرســتادند. چــه کســی شــما را 

فرستاد؟ چرا؟
رژیم ما را از کشور بیرون کرد. باالخره من توده ای بودم 
و رژیم تحمل ما را نداشت. البته من سیاسی نبودم. بعد 

از آن هم از حزب توده اخراج شدم.
وضعیــت در شــوروی چطور بــود؟ تا کی 

شوروی بودید و کی به ایران برگشتید؟
تا سال 1976 شــوروی بودم. خیلی در شوروی اذیت 
شدم. البته مردم شوروی خیلی مردم نجیبی هستند؛ 
ولی دولت آن هاست که فاشیست است و جامعه پر بود 
از جاســوس. من هم شرایط سختی داشتم و درنهایت 
به هر ترتیبی بود، ســال 1976 خود را به برلین غربی 
رســاندم. آنجا وضعم خوب شــد. یکی دو جا کار اجرا 
کردم و وقتی پیانوزدن مرا دیدنــد، دعوتم کردند تا در 
مدرســه موســیقی آلمان تدریس کنم. تا سال 1979 
همین وضعیت بود، تا اینکه رفتم سفارت و فهمیدم که 
بله... ایران وضعیت عوض شده است. تصمیم گرفتم 
برگردم. همه چیز را رها کردم در آلمان و 60 روز پس از 

انقالب به ایران بازگشتم.
وقتی آمدید چه کردید و کجا رفتید؟

وقتی رســیدم ایران، صدا و ســیما مرا دعوت کرد و در 
آنجا قطعــه »دوری و جدایی« را اجرا کردم که در تمام 
کشور شنیده شد و من که غریب به ایران آمدم، شناخته 
شــدم. بعد از آن به من پیشنهاداتی شد که چون بوی 
فساد می داد، من نپذیرفتم. من فسادناپذیرم. در یکی 
از خوابگاه های صداوسیما زندگی می کردم. یک روز 
داشــتم ویولون اجرا می کردم که یکی از همســایگان 
آمد بــاال و گــوش داد. بعد بــه صحبت نشســتیم که 
گفت من مســئول دفتر محمد هاشــمی )رئیس وقت 
صداوسیما( هســتم و قرار است چند روز دیگر حکمم 
بخورد برای مدیریت صداوسیمای بندرعباس. گفت 
جهاد را دوســت داری؟ گفتم بله. گفــت خب بیا آنجا 
پیش خودمان. این شــد که بــه بندرعباس رفتم و یک 
سال آنجا کار کردم. پس از آن یک سال به کرمان رفتم 

و این دو سال عالی بود. 
ِکی به شریف آمدید؟ 

در کرمان جوانی به نام احمد نوبهاری بود که موسیقی 
مرا شنید و شــناخت. او از دانشجویان شریف بود. بعد 
از پایان انقالب فرهنگی، دانشــگاه باز شد و مهندس 
نوبهاری به دانشگاه برگشــت. یک روز به من زنگ زد و 

گفت که من کلید اتاق موسیقی دانشگاه را گرفتم. این 
شد که سال 62 به شریف آمدم.

یعنی از 62 فقط در شریف بودید؟
نه. دانشگاه می آمدم کالس می گذاشتم و گروه را راه 
انداختیم؛ اما در عین حال بیرون هم کار می کردیم. 
از بیــرون هم گاهی اوقات برخی شــاعرها می آمدند 
و از من درخواســت می کردند که برای شعرهایشــان 
موسیقی بسازم. من هم چون آن ها را قبول نداشتم، 
ولــی از طرفی نمی خواســتم تــوی ذوقشــان بزنم، 
می گفتم شــعرتان موســیقیایی نیســت؛ امــا واقعًا 
شعرشان مزخرف بود! شعر یعنی شعر موالنا، سعدی، 
حافظ، باباطاهر و... . من حتی شعر یک قرن پیش را 
هم قبول ندارم. همه شــان تقلید شعرهای آن بزرگان 

است.
بیاییم جلوتر، دهه 70 چطور بود؟

دهه 70 دیگر مهندس میرزایی نازنین شــد مدیر امور 
فــوق برنامه دانشــگاه. خیلی هــا می گفتنــد چرا در 
دانشگاه این مطرب ها فعالیت می کنند؛ اما مهندس 

میرزایی تمام قد از ما دفاع می کرد. 
اسم گروه چه بود؟ 

در ســال های 70 تا 90 گروه ما که کودکی چندســاله 
بــود، دیگر جوانی 27-28 ســاله شــده بــود و نیاز به 
اســم داشــت. اســمش را گذاشــتیم آرمان موزیک. 
چون موسیقی ما آرمانی اســت. ما برای مردم موزیک 
می سازیم. به خاطر همین من هیچ وقت کار سفارشی 

انجام ندادم. من همیشه آزاد بودم.
االن وضعیت شما چگونه است؟

تا سال 91 یا 92، یادم نیست دقیقًا، من در یک سوئیت 
در دانشــگاه بودم. خیلی وضعم خوب بود؛ اما وقتی 
مهندس میرزایی رفت، دیگر نشــد کــه بمانیم. معاون 

فرهنگی جدید از من خواست تا آنجا را ترک کنم. ولی 
همراه با مرتضی حوائجی که همیشــه در این سال ها 
هوای مرا داشــت، کمــک کردند به من تــا خانه ای در 
جمهوری اجــاره کنم. خیلــی خوب نبــود؛ ولی من 
هیچ وقت چیزی نخواســتم. چند سال پیش به سوئد 
رفتــم پیش بــرادرم و در آنجا در اســتکهلم در کلیســا 
موســیقی زدم که عالی بود. ولی اداره مهاجرت آنجا با 
من همکاری نکرد و برگشتم. از وقتی برگشتم جایی را 
ندارم. البته چند روز محرم خوب بود. قاطی دانشجوها 
بودم و مسئول مسجد هم تا عاشورا به من اجازه داد آنجا 
بمانم. االن هم یک هفته دانشگاه می مانم و بعد از آن 
می روم دانشــگاه تهران. آنجا دارند کارهایم را درست 
می کننــد که بمانم. باید کارهایم را بنویســم. خیلی از 

آن ها اجرا و ضبط نشده است.

گفت وگو با استاد پرویز خمسه پور، استاد موسیقی دانشگاه

بهای آزادی

حرف زیادی

اداره صحیــح امــور مختلف با توســل بــه قانون 
اجتناب ناپذیر است؛ اما گاهی این قانون در برابر 
انسانیت قرار می گیرد. دانشگاه ما عالوه بر اینکه 
یکــی از مهم ترین پایگاه های علمــی ایران بزرگ 
محســوب می شــود، در تاریخ ایران بارها نشــان 
داده کــه به عنوان الگویی اجتماعــی مورد توجه 
بوده اســت. کمااینکــه اثربخشــی اجتماعی در 
سخنان رئیس دانشگاه نیز از تریبون های مختلف 
تکرار شــده است. اگر بخواهیم جایگاه اجتماعی 
خــود را حفظ کنیم یــا ارتقا دهیم، بایــد در تمام 
ابعاد رفتاری نمونه داشــته باشــیم. درست است 

که اســتاد خمســه پور هرگز رابطه ای استخدامی 
با دانشــگاه نداشــته اســت؛ اما بدون شک باالتر 
از همــه ایــن قوانین، رابطه ای انســانی میان این 
پیشکسوت فرهنگی دانشــگاه با خانواده شریف 
اســت؛ کسی که در این ســال ها به گفته خودش 
بیش از 200 شاگرد در شریف داشته است. چیزی 
کــه در این چند روز از پیگیری هــای خود متوجه 
شــدیم، عدم تصمیم گیری دانشگاه در قبال یکی 
از اعضای خود اســت؛ درحالی که دانشــجویان و 
دانش آموختــگان و گروه هایی مثل فردای ســبز 

خیلی بیشتر پیگیر وضعیت هستند. 

قانون و انسان
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تاریخ زنده دانشگاه است. استاد استادان شریف. در نگاهش بزرگی و استقامت را می بینی  گفت وگو
و شکوه معلمی را. از ابتدای تأسیس دانشگاه به عنوان استاد حضور داشته است و حقی حسین شاهرخی

بزرگ به گردن دانشگاه دارد. نسل های متمادی از او علم و اخالق را آموخته اند. مثل همیشه پرانرژی است 
و باصالبــت و لبخند از لبانش جدا نمی شــود. هنوز هم دغدغه نســل جوان را دارد و ایــن روزها مهم ترین 
نگرانی اش اشــتغال فارغ التحصیالن است. برای عرض ارادت و کسب فیض به محضر استاد بزرگوار، دکتر 

فریدون معطر رسیدیم.

خودتــان را بــرای مخاطبــان مــا معرفــی 
بفرمایید.

فریدون معطر، متولد تهران هستم و تحصیالت ابتدایی 
و دبیرستان را در تهران گذراندم. آن زمان دو دبیرستان 
شــاخص در تهران وجود داشت. یکی دبیرستان البرز و 
دیگری دبیرســتان فیروز بهرام. هنوز دبیرستان هدف 
راه نیفتاده بود. من در دبیرســتان فیروز بهرام تحصیل 
کــردم.  پــس از آن در ســال 1334 عازم آلمان شــدم و 
تحصیالت عالیه را تا اتمام مقطع دکتری در دانشــگاه 
فنی کارلسروهه گذراندم. بعد از اتمام تحصیل در همان 
دانشگاه استخدام شدم و  تحت نظارت استادم مشغول 
فرصــت مطالعاتی شــدم. اصاًل قصدی برای برگشــت 

نداشتم.
چه شد که برگشتید؟

آن زمان صحبت تأســیس دانشگاه شریف مطرح شده 
بود که دکتر مجتهدی مســئول این طرح بود. ایشــان 
برای تکمیل کادر، سفری به اروپا داشتند. بنده و آقایان 
دکتر پرتوی و دکتر پیمان در شهر مونیخ با ایشان دیداری 
داشتیم. مسئله تأسیس دانشگاه را مطرح کردند. البته 
من چون شاغل بودم، پس از آن دیدار به دانشگاه خودم 
برگشــتم. فروردین 1345 از انجمن دانشجویان خارج 
از کشور به من پیغام دادند که شــما استخدام شده اید 
با حقوق ماهــی 5000  تومان. این رقــم واقعًا خارج از 
عرف بود. برای اینکه تخمینی داشته باشید باید عرض 
کنم که همان زمان اســتاد پایه 20 در دانشــگاه تهران 

حقوقــش 2500 تومــان بــود. 
تیمســار ارتش هم همین حدود 
حقــوق می گرفت. مــارک در آن 
زمان 18ریال بود. یعنی حقوقی 
که برای ما در نظر گرفته بودند، از 
حقوقی که اســتاد من در آلمان 
هم می گرفت، بیشتر بود. مسئله 
بعدی ایــن بود که خــب همه ما 
مشــمول خدمت سربازی بودیم 
و در این زمینه هم قول مساعدت 
داده شــده بود. درنتیجه پس از 
یک ســال کار در آلمان در تاریخ 
20مرداد 1345 به ایران بازگشتم 
و از همــان تاریــخ به اســتخدام 

دانشگاه شریف درآمدم.
از روزهای اول شریف 

برایمان بگویید.
روز اولی که وارد دانشگاه شدم، 
مرحوم دکتر مجتهدی مشغول 
قــدم زدن بودند و بــا دیدن من 

گفتند: »خب شــیمی ما هــم جور شــد«. من خیال 
می کردم سیســتمی وجود دارد و من هم قرار است در 
همین سیســتم کمک کنم. پرســیدم خب چه کسان 

دیگری هستند؟ ایشــان گفتند خودتان و آقای سیف 
کــردی و مرحوم شــاه کامرانی. آن دو بزرگــوار تازه از 
دانشــگاه پلی تکنیک لیســانس گرفته بودند. گفتم 
آزمایشگاه کجاست؟ به یک سری جعبه چوبی اشاره 
کردنــد که از خارج آورده بودند. وســایل آزمایشــگاه 
در آن ها بــود. گفتم درس چــه باید بدهیــم؟ گفتند 
خودتان باید تدوین کنید. خالصه ما با دســت خالی، 
اما با اعتقــاد به اینکه می توانیم 

شروع کردیم.
اســتاد، در میان رؤسای پیش 
از انقالب کدام شخص در نظر 

شما شاخص است؟
بدون شــک مرحوم دکتر امین. 
مردی استثنائی بود. ایشان هم 
عالم بود هم خوش فکر. خدمتی 
که ایشان به دانشــگاه کرد، این 
بود که ساختار دانشگاه را شکل 
داد. تمــام آیین نامه هــا در زمان 
ایشــان تدوین شد. بســیار مرد 
دموکراتی بود. ایمان راسخی به 
کار گروهی داشت و بسیار به نظر 
جمع احترام می گذاشــت. گاه 
پیش می آمد که تا نیمه شــب در 
دانشگاه می نشستیم برای تدوین 
دستورالعمل ها. آیین نامه جذب، 
ارتقا و همه و همه در زمان ایشان 

تدوین شد. 

کمــی جلوتــر بیاییــم، انقالب می شــود و 
متعاقب آن انقــالب فرهنگی و دانشــگاه 
تعطیل می شــود. آقای دکتر معطــر در آن 

زمان مشغول چه کاری بودند؟
من به همراه چند نفر از دوســتان مشغول ترجمه کتب 
علمی شدیم. البته من اعتقادی به ترجمه ندارم. دانشجو 
باید زبان بداند و بدون واسطه با متن ارتباط برقرار کند؛ 
ولی خب چون کالس ها تعطیل بــود، باید کار دیگری 
انجام می دادیم، من هیچ گاه اهل یک جانشستن نبودم. 

از زمان جنگ بگویید.

نمی دانم شــما عکس دانشکده شیمی پس از اصابت 
موشک را دیده اید یا نه ]به شماره 726 صفحه 8 رجوع 
کنید[. وضع بحرانی بود. خیلی از دانشجویان من در 
جنگ شــهید شــدند. برای یک معلم چیزی سخت تر 
از ایــن وجود نــدارد. یکی از این دانشــجویان، مجید 
حدادعادل بود. نیکو مردی بود. این طور بگویم برایتان 
که دوران بســیار سختی را پشت ســر گذاشتیم. حتی 

مرور آن من را به شدت متأثر می کند.
چه سالی بازنشست شدید؟

من ابتدای 85 بعد از 40 سال تدریس بازنشست شدم.
استاد اهل ورزش هستید؟

بله، هر روز. نیم ســاعت اول صبح نرمش می کنم. فکر 
می کنم برای هر انسانی الزم است که در روز وقتی را برای 

این امر مهم تخصیص دهند.
دغدغه امروز شما چیست؟

فقــط مســئله اشــتغال فارغ التحصیل هــا. بهترین 
اســتعدادها ســال های متمادی در بهترین دانشگاه 
کشــور تحصیل می کنند و بعد متأســفانه به علت نبود 
فضــای مناســب کار، ســرخورده می شــوند. هــم ما 
به عنوان دانشگاه مســئولیم تا آن ها را توانمند کنیم، 
هم خودشان باید تالش بیشتری کنند. ما روزی بر این 
باور بودیم که با تالش می شود همه کار کرد و امروز هم 

بر همان باوریم.
و کالم آخر؟

به دور از هر شــعاری آینده ایران متعلق به شماســت و 
من مطمئنم نسل شــما از پس حل مشکالت به خوبی 
برخواهد آمد. برای همه شما آرزوی موفقیت می کنم.

گفت وگو با استاد معطر، یکی از قدیمی ترین استادان فعال دانشگاه

شیمی ما هم جور شد
خــب بــه ســالمتی وارد ســال تحصیلــی 
جدیــد شــدیم و ورودی های عزیــز هم به 
ما پیوســتند تا بــاز با زل زدن بــه در و دیوار 
دانشگاه و سندرم ذوق زدگی شان، وسیله 
تفریح ما را فراهم کنند. دیدیم بد نیســت 
 به نحوی از باعث وبانی هرساله این موضوع 

تشکر کنیم:

موارد امنیتی
خودتان را معرفی کنید.

طراح سؤاالت کنکور هستم.
اسم ندارید؟

به دلیل موارد امنیتی نمی توانم بگویم.
چطور سؤاالت را طرح می کنید؟

ما یک تیم هســتیم که هر ســال دور هم جمع 
می شویم و سؤاالت کنکور را  طراحی می کنیم. 
ایــن را کــه خودمــان می دانیــم. 

چطوری طرح می کنید؟
می نشینیم کمی فکر می کنیم و یکهو یک المپ 
روشن می آید باالی سرمان و سؤال به دست آمده 

را می نویسیم.
ما شــبانه روز کلــی روی یک تمرین 
فکــر می کنیــم؛ ولــی یــک فندک 
روشــن هم باالی ســرمان نمی آید. 

مگر شما چطور فکر می کنید؟
جــوری که به حل نکــردن و اســترس گرفتن و 
کنکور را خراب کردن و افسرده شدن و... برسد.

به قــول ابوریحان بدانیــم و بمیریم 
بهتر است یا ندانیم و بمیریم؟

ندانیم و نمیریم از همه اش بهتر است.
ای بابا. از کارتان خاطره ای دارید؟

یــک بــار نشســته بودیــم دور هم و ســؤاالت 
طرح شــده خودمــان را حــل می کردیم. یک 
ســؤالی را نمی توانســتم حل کنم. یادم است 
که از بغل دستی ام پرسیدم این سؤال جوابش 

چه می شود.
جوابش چه می شد؟

نمی دانم.  
سرنوشــت آن همــه دانش آمــوزی 
کــه رویــش وقــت گذاشــته اند چه 

می شود؟
نمی دانم. البد موارد امنیتی.

فکــر می کنید اگر خودتــان دوباره 
کنکور بدهید، قبول می شوید؟

احتمااًل نه. چون می دانم ســؤال اساســًا برای 
حل شــدن طراحــی نمی شــود. راحــت تکیه 

می دهم آب میوه می خورم.
پس برای چه طراحی می شود؟

این را نمی توانم بگویم. موارد امنیتی.
ما دیگر خســته شــدیم. شــما اگر 

سؤالی دارید بپرسید.
چــرا وقتی می خواســتی مثــال بزنــی گفتی 

فندک؟
موارد امنیتی. خیلی هم امنیتی.

تکنیک های مصاحبه )2(
فرد مصاحبه گر بایــد از توانایی بحــث و گفت وگوی دوطرفه برخوردار باشــد و از 
خالل همیــن گفت وگو، اطالعات و نقل قول ها را شــکار کند. برای دســتیابی به 
این منظور باید:  1. گوش داد و فرد را ترغیب کرد؛ 2. به خوبی از سکوت استفاده 
کرد؛ 3. از جمالتی استفاده کرد که نیازمند تصدیق یا رد هستند؛ 4. صحبت های 

ردوبدل شده را بار دیگر مرور و خالصه کرد و ادامه داد. گوش دادن و در عین حال ترغیب افراد به صحبت کردن، 
آن قدر هم آسان نیست. مجریان رادیوتلویزیونی ممکن است به جای آن ها از روش پینگ پنگی سؤال و جواب 

استفاده کنند که برای رسانه های مکتوب استفاده از این روش به کلی اشتباه است.

دفاع بد
»90درصد ایرانی ها از فضای مجازی اســتفاده صحیح می کنند«. این جمله ای 
بود که رئیس فتا در برنامه یکشــنبه تیتر شــب شــبکه خبر به کار بــرد. این برنامه 
به آسیب شناســی فضــای مجازی پرداختــه بود کــه در آن یکی از کارشناســان 
جرم شناســی با ارائه آمــاری دقیق به همراه مصادیق مختلف، ســعی داشــت به 

وضعیت اســف بار رفتار مردم ایران در فضای مجازی اشاره کند که با دفاع رئیس فتا و یکی از معاونان وزارت 
ارتباطات روبه رو شد. دفاعی که برعکس آن کارشناس، مبتنی بر کلی گویی و صرفًا تکذیب آمارهای وی بود. 

پیشنهاد می کنیم تا این گفت وگو را بخوانید تا ببینید دفاع بد چگونه به منظور گوینده آسیب می رساند.

گــــــــــــفتوگـــــــــــو شماره 731  سه شنبه 25 مهر 96بگو مگو

دانشــجویان  انجمن  از 
خارج از کشور به من پیغام 
دادند که شــما استخدام 
شــده اید با حقوق ماهی 
5000 هزار تومان. این رقم 
واقعاً خــارج از عرف بود. 
تیمسار ارتش هم همین 
می گرفت.  حقوق  حدود 
یعنی حقوقی که برای ما در 
نظر گرفته بودند، از حقوقی 
که استاد من در آلمان هم 

می گرفت، بیشتر بود



 5

هایکو، شعری 17 هجایی است که در سه سطر نوشته می شود. سطور اول و سوم 5 هجا  پرونده
و ســطر وسط از 7 هجا ساخته می شــود. در هایکوها، واژگان مرتبط با فصول و طبیعت شایان مرشدی

نقش مهمی دارند. هایکو که به  شــعر کوتاه ژاپنی هم معروف اســت، در گذشــته دور به عنوان شعر کوتاه 
طنزآمیز رواج داشت؛ اما امروزه بیشتر به تصویرکردن طبیعت و احساس شهره است.

در نمایشگاه دستاوردهای دانشجویی، رادیوشریف مسابقه ای با عنوان هایکو برگزار کرد. اما گفتن هایکو 
با قواعد اصیل آن، کار هر کسی نیست. به همین  علت، به کوتاه شعرهای شریفی، بسنده کردیم. آنچه رخ 

داد، فراتر از انتظارات برگزارکنندگان بود. اشــعار در نگاه اول، بی معنی و بعضًا ســطحی می نمودند؛ لکن 
کافی بود کمی عمیق تر آن ها را بخوانید تا ببینید اشــعار گفته شــده، ظریف، پخته، معنادار و قابل تحلیل 

و تفسیر هستند. ما هم تصمیم گرفتیم تفسیرها و تحلیل های برخی از آن اشعار را برایتان بازگو کنیم. 
در این مســابقه 24 نفر شــرکت کردند که پس از داوری اولیه، 12 نفر به مرحله دوم و در برابر آرای عمومی 
قرار گرفتند تا مخاطبان در این مرحله، نفرات اول تا ســوم را مشــخص کنند. همچنین هیئت داوران نیز 

جایزه ویژه ای را به شعر منتخب خود دادند.

گزارش مسابقه هایکوی رادیو شریف

دستاوردی از نمایشگاه دستاوردهای شریف

شماره 731  سه شنبه 25 مهر 96پــــــــــــــــــــــرونده

ای ابر بهاری کجایی
آب پاش چمن های جکوز خراب است!

اینو چی میگی؟
* صابر

به جرئــت می توان گفت قاعده مند ترین هایکوی مســابقات، این 
شعر بود. با رعایت سه سطری بودن، استفاده از طبیعت و نمادهای 
فصلی، با انتقادیی ملموس و البته طنز. طنز زیبای شاعر آنجایی 
است که از ابر بهاری در پاییز می خواهد که به جای آب پاش خراب 
جکوز ببارد. توانمندی شــاعر آنجایی اوج می گیرد که با تلمیح به 
مناظرات، مخاطب انتقاد خــود را نمایان می کند. با آرای مردمی، 

این شعر مقام دوم مسابقات را از آن خود کرد.

سرخوشم و کس نمی داند دست های پشت 
پرده چیست...

شاید آن جنس خوب، نفست است که مست و 
دلگشا می کندم...

* ایلیا

عاشــقانه ای کالســیک، مغروق در آرایه های ســنتی. این شــعر 
به راحتی می تواند در پیام های عاشقانه، کافه های مید-انتلکتوال 
و در اقدام های اولیه احساسی، اســتفاده شود. در وصف زیبایی 
و گیرایی این شــعر همین بس که بــا اختالف، توانســت رأی اول 
مردمی را مال خود کند. اگر بخواهیم خیلی کوتاه ســرنخ هایی از 
زیبایی شناسی این شعر بدهیم، باید به استفاده دوپهلو از جنس 

و تصویرسازی عاشقانه لطیف در بطن شعر، اشاره  کنیم. 

منم و قرمه سبزی سلف در دست،
خورشید تابان نظاره گر است،

چمن های کتابخانه مرکزی چه کوتاه شده، 
و مِن طارمی، این بار چه گلی زده ام...

* محمدحسین

تصویرسازی هنرمندانه ای که با طنزی اجتماعی عجین شده است. 
مخاطب می تواند در نقش شاعر ظاهر شود و تمامی شعر را در ذهنش 
مصور کند. هارمونی موجود میان قرمه سبزِی سلف، خورشید، چمن 
و گل، گوش نواز است؛ اما شاهکار این شعر در سطر آخر است. طنزی 
اجتماعی، با ایراد شبهه گل زدن طارمی؛ اشاره ای به مکان فوتبال زدن 
بازیکنان دانشگاهی و در آخر، گنگی شاعر. درباب این شعر، کتاب ها 

می توان نوشت. این شعر مقام سوم در آرای مردمی را کسب کرد.

کالغ پرواز نکرد،
گنجشک جیک نزد،

مادری فرزندش را در آتش رها کرد.
ناتانائیل جنس خوب را دور انداخت.

جریان ترافیک دانشگاه متوقف شد.
* ایرج

اتفاقــی که نیفتــاد. این شــعر را بایــد بارها و بارهــا خواند. ســال ها زمان 
می خواهد تا چنین شــاعری را بیابید. این شــعری عامه پســند نیســت؛ 
امــا می توانــد از بهترین هــا باشــد. شــاید این شــعر اگــر در ژاپــن گفته 
می شــد، در تاریــخ ادبیــات آن می مانــد؛ تصویرســازی خارق العــاده ای 
 از یــک حادثــه. بــه نظر می رســد شــاعر، ایــن شــعر را در فضــای مکث 

سروده باشد. 

دلگشا شد قله عشق من و تو در جهان،
چون که ساختار فیزیکی آن محکم است

* امیرمحمد

عاشقانه ای پندانه، بهترین عبارت برای این شعر است. بی انصافی است اگر 
بیش از این، شعر را باز کنیم. 

ای خورشید تابان،
ای آمفی تئاتر عیون در این بیابان!

ای فرد مورد نظر، هوی!
ساختار فیزیکی ات، مبتالیم کرده است!

چه کنم؟
* جواد

شاعر در این شعر به شکل نامحسوس و زیرکانه ای، بیتی از حافظ را تشریح 
و به زبان امروزی درآورده است:

غیرتم کشــت که محبوب جهانی لیکن/ روز و شــب عربده با خلق جهان 
نتوان کرد

اگر این شعر را از نظرگاه اشعار پست مدرن واکاوی کنیم، به جرئت می توان 
گفت نمره ای بیشــتر از معمول کســب می کند. وی با اصطالحاتی آشنا، 
معشــوق خود را صدا می زند. این شعر از آن اشعار چندالیه است. شاعر با 
لحنی شاکی، زیبارو بودن و خوش سیما بودن معشوق را فریاد می زند و با 
لحنی گزنده به او می گوید دســت از خودنمایی بردار که تبدیل به صحنه 
آمفی تئاتر شده ای. در آخر باید اشاره به تلمیح زیبای شاعر کنم که در سطر 

آخر به آهنگ »چه کنم« سینا سرلک می پردازد.

به گشت و گذار در تو
بی ربطم، باغ دلگشای من

بی ربطم و بی معنا
مثل باب اسفنجی،
در عربستان نوین

* محمد

بی گمان این شاعر از دستاوردهای این مسابقه بود. تصویرسازی های بدیع این 
شعر، آدمی را به حال و هوای عجیبی می کشاند. 

داســتان غریبی بیان شده است. داســتانی عارفانه، با الهام از باغ دلگشای 
دانشــگاه و اتفاقات روزمره جهان. شاعر که متحمل شکست عشقی شده 
اســت، خود را از معشــوق دور می بیند و خط ارتباطی بین خود و معشوق را 
نمی یابد. در این میان تمثیل باغ دلگشا بسیار دل نشین است. کافی است در 
دلگشا قدم زده و یار را با اغیار دیده باشید تا این بی ربطی و بی معنایِی خود را 
دریابید. اما شاعر بسیار باهوش است. می داند که ممکن است خواننده شعر، 
شریفی نباشد؛ پس با مثالی دیگر در دو سطرآخر، شعر خود را تمام می کند. 
این شــاعر دل ســوخته، قلب را به آتش می کشــد. وی حال غریب خود را به 
باب اسفنجی در عربستان تشبیه می کند )بی ربطی و بی معنایی( و در ادامه با 

افزودن نوین و اشاره به اتفاقات اخیر عربستان )آزادی های زنان(  دل شکستگی 
خود را از این اتفاقات به رخ می کشد. گویی یادی کنایه وار می کند از این شعر: 

یک جمع نکوشــیده رســیدند بــه مقصد/ یک قــوم دویدنــد و به مقصد 
نرسیدند.

صحبت عشِق ترِم اول، زیر پله سلف اساتید،
استهزاء خیاِل کیک آمریکایی ، ترم آخر در جکوز،

خدا قوت پهلوان
* پوریا

اشاره زیبای شاعر به گذر زمان و نوستالژی ها در این شعر تحسین برانگیز است. 
یک جریاِن داینامیِک دراماتیک که زندگی عاشقانه دانشجویی را بیان می کند. 
در این شعر مفاهیم انتزاعی عشق استهزا می شود و با ظرافتی مثال زدنی، 
عشق ترم اولی را هم سطح با غذا )سلف(، فیلم های تینیجری )کیک آمریکایی( 
و مخدرات )جکوز( می داند. همچنین با عبارت پایانی خود، هم زمان با اینکه 
به صورت کنایی این روند را مورد عنایت قرار می دهد، با زبانی کنایی و با استفاده 

از ناخودآگاه، دانشجویان ورودی جدید را به ورزش فرا می خواند.

در فصل دلگشای سکوت عالم
پرواز عربستان نوین را دیدم

ترنم عاشقانه ام کلثوم را
از درخت بیابان چیدیم

* پژواک

شــعری انتقــادی و درعین حــال ناسیونالیســتی و زیبا در وصــف اخبار 
داغ زمان. افسوســی در کالم شــاعر موج می زند؛ پرواز عربســتان نوین 
و گلستان شــدِن بیابان نظرِی شــبه جزیره. این شــعر با ظاهری ســاده، 
افسوسی چندین ساله را به زنجیر فکر می کشد. هیئت داوران با قاطعیت 

آرا، جایزه مخصوص خود را به این شعر تعلق دادند. 
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امیر روغنی در روز 18 مهر بازدیدی از مجتمع خدمات فناوری داشــت و در این حین با یکی از تیم هایی که پیش تر در شتاب دهنده 
شریف مشغول به فعالیت بود، گفت وگو کرد. در این روز ما هم گپ وگفتی با او داشتیم که در اینجا برایتان می آوریم.

آقای روغنی درمورد نیروگاه خورشــیدی که در شهر 
تاتن هاین آلمان دارید بیشتر توضیح می دهید؟

این نیروگاه خورشــیدی در ایالت تورینگن آلمان قرار دارد و ظرفیت آن 
11 مگاوات است. قبل از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 این محل 
یک پایگاه نظامی متعلق به اتحاد جماهیر شــوروی بــود. اطالعاتی هم 
دردسترس اســت که موشک هایی در این پایگاه مســتقر بوده اند که در 
جنگ ایران و عراق به عراق فروخته  شــده اند. جالب اینجاست که بعد از 

25 ســال یک ایرانی این زمین را خریداری کرده و در مساحتی برابر 18 
هکتار نیروگاهی خورشیدی تأسیس کرده اســت که برق 11هزار نفر را 

تأمین می کند.
ارزش در نگاه شما چیست؟

به نظر من هویت انســان با داشــتن ماشین یا ســاعت و کاًل خریدهای 
گران قیمت تعریف نمی شــود. خود من زمانی بی ام و های بزرگ داشتم؛ 
اما به این فکر افتادم که آن را کنار بگذارم و ماشــین کوچک تری بخرم. 

همه به من می گفتند تو مدیر هســتی و باید ماشین بزرگ داشته باشی. 
مدتی پذیرفتم؛ اما درنهایت یک ماشــین اســمارت الکتریکی خریدم و 
درحال حاضر از آن اســتفاده می کنم. الزم است که ما به فکر یک زندگی 
پایدار برای نســل های آینده باشــیم؛ اما وقتی مردمی درگیر نیازهای 
اولیه شان هستند، سخت است که به این موضوعات فکر کنند، در عوض 
آن ها دغدغه تأمین نیازهای روزانه شان را دارند؛ اما نقش تصمیم گیران 
و مدیران این اســت که این حساســیت ها را در عموم مردم ایجاد کنند. 
به نظر من لذت بخش تر آن اســت که به جای مشغول شــدن به مادیات، 
زمانمان را صرف تفکر و یافتن راه حل برای زندگی پرارزش تر، عادالنه تر 

و پایدارتر بر کره زمین کنیم.

گپ و گفتی با امیر روغنی

در روز 17 مهر گروه دوستداران محیط زیست میزبان مهمانان ویژه ای، هم از داخل و هم خارج از کشور بود. پدر و مادر امیر روغنی، محمد درویش مدیر دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت  گزارش
محیط زیســت، حمید چیت چیان وزیر ســابق نیرو و آقای ادیب فر مدیر بخش انرژی های تجدیدپذیر گروه مپنا از مهمانان ویژه داخلی این رویداد بودنــد. امیر روغنی به همراه دخترش و گروهی از محمد فالحی

شرکت ویسپیرون و هیئتی از مدرسه کسب وکار زوریخ )Zurich Elite Business School( هم مهمانان ویژه خارجی بودند.

امیر روغنی  کیست؟
امیــر روغنی در ســال 1354 در اصفهان متولد شــد. 
11ســاله بــود کــه در بحبوحه جنــگ ایــران و عراق، 
والدینــش او را بــه آلمــان فرســتادند. امیــر به همراه 
برادرش در مدرســه ای شــبانه روزی در برلین زندگی و 
تحصیل کرد. او با مدرک تکنسین شیمی از دبیرستان 
فارغ التحصیــل شــد، در ســال 2002 نیــز مــدرک 
کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه 
دریافت کرد و سپس به مونیخ نقل مکان کرد. روغنی از 
آن زمان همکاری خود را با چند شــرکت آلمانی شروع 
کرد و همان طور که خود می گوید این همکاری تجربه 
بسیار مفیدی برای او بود. درنهایت او در سن 27سالگی 
شــرکت خود را به نام Vispiron در شــهر مونیخ آلمان 
تأسیس کرد. شــرکت ویســپیرون هم اکنون در زمینه 
توسعه سخت افزار و نرم افزار خودرو و همچنین توسعه 
نیروگاه های فوتوولتائیک خورشــیدی برای تولید برق 
Pumped-( و ســاخت نیروگاه های تلمبه ذخیــره ای
storage plant( فعالیت می کند. مشــتریان شــرکت 
در زمینه مهندســی خودرو شــرکت های بزرگی چون 
فورد، دایملر و بی  ام و هستند. شرکت روغنی در سراسر 
آلمان 380 کارمند دارد و گردش مالی آن به حدود 50 
میلیون یورو در سال می رسد که امیر روغنی آن را مدیون 

بخش های دیجیتال و انرژی شرکت می داند.

مستند قدرت تغییر، انقالب انرژی
اواخر سال 1395 بود که گروه دوستداران محیط زیست 
 Power to Change - The energy rebellion با مستند
»قدرت تغییر، انقالب انرژی« آشــنا شد. آنچه در این 
مســتند جلب توجه می کرد، موضــوع داغ و جذاب آن 
و همچنین حضــور کارآفرینی ایرانی به نام امیر روغنی 
بــود. از اینجا بود که گروه دوســتداران محیط زیســت 
تصمیــم گرفت این مســتند را در دانشــگاه شــریف با 
حضور امیر روغنی به نمایــش بگذارد و در اولین اقدام 
 Fechner Media حق پخش این مستند را از شــرکت
خریداری کرد. این مســتند ســاخت 2016 آلمان به 
کارگردانی کارل فشــنر اســت و در آن داستان گذار از 
زیرساخت های انرژی فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر 
در کشور آلمان، از دیدگاه های مختلف بیان می شود. در 
مستند »قدرت تغییر، انقالب انرژی« افراد مختلفی از 
میان دانشمندان، سیاستمداران، کارآفرینان و فعاالن 
حوزه انرژی های نو و محیط زیســت حضور دارند و هر 
یک از زاویه دید خود به این موضوع می پردازند. می توان 
گفت داستان این فیلم حول دو محور حرکت می کند؛ 

یکی تالش کارآفرین دوســتدار محیط زیســتی به نام 
ادی کراس و دیگری مناقشه روسیه و اوکراین و دخالت 

نظامی روسیه در کریمه. 
سکانس های اولیه فیلم با گفت وگویی بین امیر روغنی 
و ادی کراس آغاز می شــود که در ماشین بی ام و بزرگی 
نشسته اند و از میان دشت هایی پوشیده از توربین های 
بادی و پنل های خورشــیدی در آلمان عبور می کنند. 
ادی کــراس بــرای جذب ســرمایه برای ســاخت یک 
دستگاه ِپِلت ساز ســیار که کاه و علوفه مزرعه را به پلت 
تبدیل کند و بعد بتوان از طریق یک بویلر آن را به حرارت 
تبدیل کرد، به سراغ امیر روغنی رفته است. درحالی که 
ادی کراس دغدغه محیط زیســت دارد و از نظر او رفتن 
به سمت انرژی های تجدیدپذیر ضروری است، در ابتدا 

امیر روغنی نــگاه چندان مثبتــی به تأثیر 
انرژی هــای تجدیدپذیر در سیســتم 

انرژی آلمــان ندارد و به دیده تردید 
به آن می نگرد. 

در خالل فیلم دیدگاه های برخی 
از سیاســتمداران، مثــل مایکل 
ناَمــن وزیر اســبق امــور خارجه 

آلمان، مبنی بر اشتباه بودن گذار 
از انرژی های فسیلی به انرژی های 

نو بیان می شــود و به سودهای 
و  نفتــی  کالن شــرکت های 
گازی در برقراری انرژی های 
فســیلی اشــاره می شود؛ در 
عین حــال فیلــم تماشــاگر 
را بــه همــراه امیــر روغنی به 

اوکراین و شهر کِیف می برد 
کــه در آنجا امیر بــا دو فعال 
محیط زیستی به نام های آنیا 

و رومن مالقات می کند. امیر 
روغنی درحالی که در ماشین 
نشسته است در واگویه ای با 
خــود از عالقه اش بــه مقوله 

جنگ و صلح می گوید و به 
زمانی اشــاره می کند که 

در نوجوانــی به دلیل 
در  جنــگ  ع  وقــو
کشــورش، مجبور 
به ترک وطن شده 

است. در گفت وگو 
با آنیا و رومــن، مفهومی 

با عنوان گــذار از دیکتاتــوری انرژی به دموکراســی 
انرژی بیان می شــود و یکــی از دالیل وقوع مناقشــه 
در کریمه و بخشــی از شــهر دونباس را تالش روســیه 
بر حفظ دیکتاتوری انرژی در کشــور همســایه خود، 
اوکراین عنوان می شود. درنهایت فیلم گرچه از هر دو 
دیدگاه موافق و مخالف گذار انرژی ســخن می گوید، 
این پیام به طــور طبیعی به مخاطب منتقل می شــود 
که حداقــل بــرای آلمان گــذار صددرصد به ســمت 
انرژی های نو ضروری اســت. در سکانس های پایانی 
فیلــم نیز امیر روغنی را به جای بی ام و بزرگ، ســوار بر 
ماشــین کوچک اســمارت الکتریکی می بینیم و این 
نشــان از تغییر دیدگاه او در مقایســه بــا ابتدای فیلم 
در گفت وگــو با ادی کــراس دارد. البته ایــن فیلم 94 
دقیقه و بســیار جذاب اســت و نقل همــه آن در این 
مجال نمی گنجد. اگر کنجکاو شده اید که آن 
را ببینیــد، می توانید برای خرید قانونی اش 
بــه دفتر گروه دوســتداران محیط زیســت 

دانشگاه مراجعه کنید.

پنل گفت وگوی تخصصی
بعد از پخش مستند و پذیرایی کوچکی، 
پنــل گفت وگــوی  بــه  نوبــت 
تخصصی رســید کــه قرار 
بود بین محمد درویش 
و امیر روغنی انجام 
شــود. البتــه امیر 
روغنــی بــا بیــان 
اینکه مدت زیادی 
زبــان  از  اســت 
فارسی دور بوده 
و بعضی مفاهیم 
فنــی را ترجیــح 
می دهــد به زبان 
ن  بیــا نــی  لما آ
کنــد، از همراهی 
یــک مترجــم بســیار 
مســلط بهره گرفــت. پنل با 
مقدماتــی  صحبت هــای 
مهنــدس درویــش آغــاز 
شــد. وی بــا تبریــک به 
امیــر روغنــی به عنوان 
کارآفرینی موفق که مایه 
افتخار ایرانیان اســت، 

صحبت هــای خــود را آغاز کــرد. درویــش در ادامه به 
پتانســیل شــدید ایران در دریافت انرژی خورشیدی 
)day.kWh/m2 7-5( و دارا بــودن بیش از 300 روز 
آفتابی در ســال اشــاره کرد. به گفتــه او درصورتی که 
بتوانیم نگاه خود را عوض کنیم و از پتانســیل دریافت 
تابش خورشــید در بیابان های ایران اســتفاده کنیم، 
آن ها دیگر نه نقمت، بلکه نعمت خواهند بود. درویش 
با اشــاره به گزارش UNDP به مناســبت سال جهانی 
بیابــان و مقابله با بیابان زایی در ســال 2006 گفت که 
اگر در زمینی به ابعاد 800 در 800 کیلومتر انرژی های 
خورشیدی استحصال شود، کل انرژی موردنیاز جهان 
قابل تأمین اســت؛ این در حالی است که این مساحت 
صرفًا چیزی حدود یک سوم مساحت خاک ایران است. 
پس از آن آقای روغنی صحبت های خود را با پرسشی 
درباره حدس مخاطبــان از جمعیت جهــان در زمان 
عیسی مســیح آغاز کرد و اشــاره کرد که 1800 سال 
طول کشــید تا جمعیــت کره زمیــن به یــک میلیارد 
نفر برســد؛ درحالی که پس ازآن فقــط در مدت 200 
ســال جمعیت به بیش از 7میلیارد نفر رســید. روغنی 
با بیــان اینکه مــا در حال حاضر ســاالنه حــدود 40 
میلیارد تن دی اکســیدکربن منتشــر می کنیم و به جو 
می فرســتیم، تأکید کرد که این روند صرفــًا با گذار به 
اســتحصال انرژی های نو، امکان دارد  توقف شــود و 
ضمنًا استحصال این انرژی ها به صلح و ثبات کشورها 
نیز کمک شــایانی می کند. آقای روغنی در پاســخ به 
ســؤالی مبنی بر اینکه آیا انرژی هــای تجدیدپذیر در 
آلمان با یارانه های دولتی ســر پا هستند یا خیر، بیان 
کرد که در آلمان هیچ گاه خرید برق تجدیدپذیر همراه با 
یارانه دولتی نبوده است؛ اما در عوض آلمان در توسعه 
فناوری هــای تجدیدپذیر حمایت های مالی شــایانی 
کرده است و امروزه قیمت برق فوتوولتائیک به میزانی 
کاهش یافته است که دیگر نیازی به یارانه های دولتی 
نیســت. به گفته او اگر قیمت بــرق فوتوولتائیک به 8 
سنت بر کیلووات ساعت برسد، دیگر تولید برق توسط 
نیروگاه های زغال ســنگ و هســته ای نیــز اقتصادی 
نخواهد بود. درنهایت روغنی بــه پیام اصلی این فیلم 
اشاره کرد که آنچه مهم است، تأثیر مجموع پروژه هایی 
است که در زمینه گذار به انرژی های نو انجام می شود 
و نباید گمان کرد با یک پروژه تغییری ایجاد می شود. 
او به ضرب المثلی آلمانی اشــاره کرد که می گوید اگر 
5درصد مردم خواستار تغییری باشند، انقالب و تغییر 
اتفاق می افتد و از خود و مخاطبان خواست تا به کمک 

هم در مسیر رقم زدن »انقالب انرژی« حرکت کنند.

کارآفرین ایرانی مقیم آلمان، میهمان گروه دوستداران محیط زیست

از بی ام و تا اسمارت
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نام محمدرضا شــجریان روی هــر آلبوم و هر اثری 
نشان از فاخربودن آن اثر دارد. آلبوم »طریق عشق« 
جدیدترین اثر منتشرشــده از محمدرضا شجریان 
است. استاد بی همتای موسیقی سنتی ایران، این 
روزها نمی تواند بخواند و این آلبوم درواقع ویرایشی 
جدید از اجرای محمدرضا شــجریان و گروه عارف 
در ســال 67 اســت. ایــن اثر مانــدگار کــه بعد از 
ســال ها منتشر شده اســت، در آواز افشاری بوده 
و پرویــز مشــکاتیان قطعات 
زیبای آن را ســاخته اســت. 
برخــی از قطعــات »طریــق 
عشــق« پیش تر در آلبوم های 
»دل  و  مرکــب«  »افشــاری 
مجنون« و »نوا مرکب خوانی« منتشــر شده است؛ 
اما ســازبندی و ترتیب متفاوت قطعات و همراهی 
شــجریان و مشکاتیان آن ها را شنیدنی تر می کند. 
همچنیــن حضور برادران کامکار در اجرای این اثر 
به عنــوان نوازنــده، ترکیبی از همــکاری در عرصه 
موسیقی را ایجاد کرده است که آدمی را به شنیدن 

این آلبوم ترغیب می کند.

طریق عشق

این روزها بازی اندرویدی »آفتاب گردون« بر ســر 
زبان هــا افتاده اســت. این بازی آنالیــن ایرانی، 
چیزی شبیه جدول حل کردن است. شما با نصب 
آن روی گوشــی خود می توانید به طور آنالین این 
بازی را انجام دهید. بازی به این شــکل اســت که 
در هــر 4 دقیقــه، یک جــدول 4در4 که درون هر 
خانــه اش یــک  حرف وجــود دارد، به شــما داده 
می شــود. شــما باید با حرکت دســت، یک کلمه 

پیــدا  را  حداقــل 3حرفــی 
کنیــد. هــر چقــدر تعــداد 
حروف کلمه تان بیشتر و هر 
چقــدر کلمه تــان پیچیدگی 
بیشتری داشته باشد، امتیاز 

بیشتری کسب می کنید. در هر دور بازی 2 دقیقه 
وقت دارید و اگر کلمات بیشتری پیدا کنید، طبعًا 
امتیاز بیشــتری کســب می کنید و رتبه تان میان 
ســایر شرکت کنندگان بیشــتر می شود. این بازی 
پیشنهاد خوبی برای کسانی است که می خواهند 

وقت های مرده شان را زنده کنند.

بازی آفتاب گردون

یک سرســرای بزرگ دایره ای با سقفی بلند، 
چند اتاق شیشه ای اطرافش، پر از کامپیوتر، 
تلفن، فکس و آدم هــای حرفه ای که همه در 
خدمت یک هدف هســتند؛ اطالع رســانی 

حقیقت. 
خبــر«  »اتــاق  یــا   Newsroom ســریال 
مجموعه ای تلویزیونی است که اصل موضوع 
حــول  داســتان های  به تصویرکشــیدن  آن 

فعالیت هــای شــبکه ای خبــری و 
به طور خاص ویژه برنامه هر شب آن 
است. برنامه ای که ویل مک ُاووی، 
شــخصیت اول فیلم، مجری بسیار 

باهوش و توانمند آن است. 
مک اووی در عین اینکه در زندگی شــخصی 
و تعامــل بــا اطرافیانش، فردی گوشــت تلخ 
محسوب می شود، به علت توانایی های ویژه و 
تعهدی که به درست کارکردن، یعنی انعکاس 
حقیقــت به جامعه دارد، محبوب همکارانش 

است. 

عالوه بــر چالش های ویژه خبری که تیم خبر 
درگیــر آن اســت و موضوعــات آن به تنهایی 
انگیــز اســت،  و هیجــان  بســیار جــذاب 
حواشــی ارتباط کاری و دوســتی بین افراد 
تیم چاشــنی خوشمزه ســریال است و تا حد 
 زیادی شــما را با ســبک زندگــی خبرنگاری 

آشنا می کند. 
ضمــن آنکه کار تیمی و رفتــار حرفه ای تمام 
اعضای تیــم و ریزه کاری های کار 
رســانه در این فیلم به دقت رعایت 
شــده اســت و مخاطب را با فرایند 
هیجان انگیز ســوژه تا برنامه، آشنا 
می کند. آرون سورکین »اتاق خبر« 
را در 3 فصــل و 25 قســمت 55 دقیقه ای در 
سال های 2012 تا 2014 ساخته است. این 
مجموعه در IMDB نمره 8/6 را کســب کرده 
اســت. البته آن را حتمًا بــا زیرنویس ببینید؛ 
چون بسیار مبتنی بر دیالوگ است و اعضای 

تیم خیلی تند حرف می زنند!

تشنه انعکاس حقیقت

»افتخارعظیمی است؛ چون به این معناست که من در  مسیر نویســندگان بزرگ جهان گام برمی دارم و به این پیشنهاد
خاطر تشویق بزرگی به شمار می رود«. این اولین واکنش کازئو ایشی گورو 
به خبر نوبلش بود. جایزه ای که سال گذشته یعنی سال 2016، با انتقادات 
شدیدی مواجه شد، امسال کمی به سنت های تحسین برانگیز گذشته اش 
بازگشت. شاید انتخاب ایشی گورو نشانی باشد از بازگشت به انتخاب های 
عاقالنه نوبل ادبیات در گذشــته. بی شک نویســندگان خوب، در دنیا کم 
نیستند؛ اما در طول تاریخ این جایزه، بزرگان زیادی چون پروست، فوئنتس، 
جویس و لئو تولســتوی و همچنین نویســنده بــزرگ آژانتینی، بورخس از 
گرفتن آن بازماندند. در حال حاضر هم نویسندگان زنده بسیاری وجود دارد 
که استحقاق این جایزه را دارند؛ اما فعاًل این جایزه به آنان داده نشده است، 
نویســندگانی مانند مارگارت آتوود، فیلیپ راث، میــالن کوندرا و هاروکی 

موراکامی.
کازئو ایشی گورو بیش از همه نویســندگان بزرگ جهانی که به آن ها اشاره 
شد، به دکتروف شباهت دارد؛ از این نظر که او به سبک یا ژانر خاصی تعلق 
ندارد. ایشی گورو از لحاظ تم داستانی روی ژانرهای مختلفی در حوزه روایت 
داستانی کار کرده است؛ از جمله ژانر علمی تخیلی در کتاب »هرگز رهایم 
مکن« یا ژانر روان شــناختی در رمان »تســلی ناپذیر« یا ژانرهای دیگر مثل 

آخرالزمانی. ایشی گورو در »غول مدفون« که آخرین کتاب منتشرشده از او 
تاکنون به شمار می رود، هم سبک جدیدی را تجربه کرده است.

ایشــی گورو را در دنیا بیش از هر چیز با کتاب »بازمانده روز« می شناسند؛ 
کتابی که برای ایشــی گورو جایزه معتبــر من بوکر را به ارمغــان آورد. فیلم 
اقتباســی »بازمانده روز« از روی این کتاب هم موفقیت های چشمگیری 
داشت. این فیلم با بازی اما تامســون و آنتونی هاپکینز موفقیت فراوانی به 
دست آورد و توانست نامزد 8 جایزه اسکار شود. »بازمانده روز« که داستان 
تقابل عشــق و کار و روزمرگی  اســت، مانند تمام آثار ایشی  گورو به ادبیات 
بریتانیا نزدیک اند. خاســتگاه ایشی گورو ژاپن اســت و در رمان کوتاهی با 
نام »منظر کمرنگ تپه ها« هم به ژاپن ســفر می کند؛ اما او بیشــتر از اینکه 
بخواهد نوستالژی یا غم غربت داشته باشد، به همان ادبیات داستان گوی 
بریتانیایی وابسته اســت و بیشتر به این نوع فرم داستان گویی مقید است. 
کمااینکه حتــی در همین رمان کوتاه »منظر کمرنگ تپه ها«  ایشــی گورو 
چندان ژاپنی به نظر نمی رسد و برعکس، خیلی خوب در فرهنگ نوشتاری 

بریتانیایی جا افتاده است.
ایشی گورو خود معتقد اســت، اگر نام مســتعاری برای خود بر می گزید و 
روی کتاب هایش چاپ می کرد، کسی نمی توانست حدس بزند که کتب او 
حاصل فکر یک ژاپنی اســت. البته او می گوید آثارش، در یک ژاپن خیالی 

می گذرند؛ چیزی که نه ژاپن است و نه بریتانیا. اما داستان های ایشی گورو از 
فرهنگ ژاپنی بی بهره نمانده و اغلب بدون نتیجه گیری مشخصی هستند. 
مشکالت پیش روی شخصیت های داستان های او در گذشته مدفون اند و 
حل ناشده باقی می مانند؛ مانند استیونز در کتاب »بازمانده روز«. به همین 
دلیل ایشــی گورو خیلی از داســتان هایش را با نوعی تســلیم و کنار آمدن 
غم انگیز به پایان می برد. شخصیت هایش گذشته خود را می پذیرند و سعی 
می کنند با آن کنار بیایند. آن ها اغلب درمی یابند که این پذیرش برایشان 
آرامش به ارمغان می آورد و به آشفتگی های ذهنی شان پایان می دهد. این 
را می توان نوعی بازتاب ادبی از فرهنگ ژاپنی دانست؛ فرهنگی که به نوعی 

گذشته را مقدس می پندارد. 
نکته دیگر درباره  آثار ایشــی گورو این اســت کــه آثار او را همــه می توانند 
بخوانند. آثار او به خاصی برخی نویسندگان نیست. اکثر مردم با »بازمانده 
روز« ارتبــاط می گیرند و »هرگز رهایــم نکن« را با آن ســوزناکی اش حس 
می کننــد. آثار او نه عامه پســند که همه پســندند و این نشــان می دهد که 
جایزه نوبل کم کم دارد از نخبه گرایی گذشــته اش فاصلــه می گیرد. البته 
این بدین معنا نیست که ایشی گورو سطحی نویس است و آن کندوکاوهای 
روان شناختی در آثارش و آن طرح های منسجم و زیبایش برای هر انسانی، 

از فردی عامی گرفته تا نخبه، زیبا است.

نگاهی به ایشی گورو و آثارش

ایشی گورو از نوبل بازنماند



صفحـــــــهآخـــــــــر

آشــناترین صداهای بدون تصویر در دانشــگاه؛ کافی اســت شــماره »یــک« را بگیرید و 
ناآشناترین شماره دانشــگاه را بخواهید و بالفاصله آن را دریافت کنید. مهمان این شماره 
»ببخشید شما« کسانی نیستند جز صاحب این صداها. آقایان بهمن روحی و محمد باقری 
نسائی در حدود بیست سال است که در مرکز تلفن دانشگاه مشغول به کارند. ازآنجایی که 

جواب های آقای نسائی، تلگرافی بود، در ادامه تنها پاسخ های آقای روحی را می بینید.

از اول در همین مرکز بودید؟
بله.

چند تا شماره حفظ هستید؟
بیش از هزارتا.

کاًل چند شماره در دانشگاه هست؟
دو هزار وخرده ای.

پــس تقریبــًا نصــف شــماره ها را حفــظ 
هستید؟

بله. البته ســرمان بعضی وقت ها آن قدر شلوغ می شود 
که شماره ها را قاطی می کنیم.

روزانه چند تا شماره به ملت می گویید؟
داخلی ها را که اصاًل نمی شــود حســاب کــرد. یک روز 
200تاســت؛ ولی یــک روزهایــی 500تــا700، یک 
موقع هایــی 1000تا . برای داخلی خیلــی با ما تماس 

می گیرند.
شماره شبای بانکی تان را حفظید؟

خیر حفظ نیســتم؛ ولی کد پســتی دانشــگاه را حفظ 

هستم.
عصبانی ترین کســی که به شــما زنگ زد، 

مشکلش چه بود؟
زیاد پیــش نمی آیــد؛ ولــی بعضــی وقت هــا عزیزان 
بازنشســته ای تماس می گیرند و مثــاًل می خواهند از 
حقوقشــان باخبر شــوند. بعد تماس را با مالی یا جای 
دیگر ارتباط می دهیم و جواب نمی دهند و این عزیزان 
شــاکی می شــوند؛ ولی توهینی به ما نمی کنند، فقط 
عصبانی می شــوند. مثاًل اخیرًا که بیمه به بازنشسته ها 
پول نداده اســت، بسیار شــاکی شــدند. ولی ما باز هم 

آن ها را به آرامش دعوت می کنیم.
تا حاال مزاحم داشته اید؟

نــه نداشــتیم. برایشــان نمی صرفــد مزاحم شــوند. 
می خواهد مثاًل چه بگوید؟

مثاًل فوت کند.
چرا اوایل زیاد داشــتیم؛ ولی االن خیر. در خوابگاه ها 

هم که بودیم مزاحم داشتیم.

آخرین باری کــه عصبانی شــدید کی بود؟ 
چرا؟

دوســتانمان اینجــا خیلی خــوب هســتند. عصبانی 
نمی شــویم. فقط یک چیزی که مــا را ناراحت می کند 
این است که همکارها داخلی شان را جواب نمی دهند. 
فــردی می گویــد می دانم در اتاق اســت، ولــی جواب 
نمی دهــد. مــا از ناراحتی آن هــا ناراحت می شــویم. 
این طوری فقط بار ترافیکی ما را می برند باال؛ چون فرد 

مجددًا با اینجا تماس می گیرد.
دوســت دارید به کدام مســئول دانشگاه 

زنگ بزنید؟
تنها کســی که ما را می شناســد آقای گنبــدی یا آقای 
مهندس بیاتی هستند که فکر کنم مشکالت را بدانند. 

رئیس خودمان بهترین است. جواب همه را می دهد.

چــرا  رو  پیشــنهادت  صفحــه   :0911...193
برداشتی ره؟

#شمالین_فن_عصبانی
   مــا دیدیم ایــن پیامــک داره میــاد، فورًا 
صفحه پیشــنهاد رو اضافه کردیم. برخی مسئوالن 

عزیز هم پاسخگویی رو یاد بگیرن!
577...0937: مــن فقــط عاشــق اون عزیزی ام 

که بــه »میدان انقــالب« پیام داده چــرا در انرژی 
مختلطــه! امیــدوارم ایــن دوســتمون بیشــتر 
از ایــن پیاما بــده کــه بیشــتر اســتفاده ببریم از 

دغدغه هاشون.
   آره االن مــا هــم مجبــور شــدیم یــه 
محارمی چیزی دســت وپا کنیم واسه خودمون که 
موقع ورود گیر ندن! واســه ورود سالم از در انرژی 

کسی هست؟
845...0935: بــرای مقابلــه با ژن خــوب باید از 
بچگی شــروع کرد! با تقدیرنکردن از دانشجوی 
با معدل باال، فقــط بی ارزش بودن ایشــان ترویج 

می شود.
   احسنت! در همین راستا رأی من رو )به 

شورای صنفی( پس بدید!

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

20

21

22
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سلطان »یک«

شماره 731  سه شنبه 25 مهر 96 نوشته های کرانه ای

ببخشید شما

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

صابر حشمتیان

در تصویر زیر چه می بینید؟
1. تعدادی دوچرخه برای رفاه 

اهالی دانشگاه که آماده تحویل 
است.

2. تعدادی دوچرخه که منتظر 
سیاست گذاری مسئوالن 

و تدوین آیین نامه اجرایی 
کارشناسان دانشگاه هستند.
3. چند ُتن آهن با چند ده کیلو 

الستیک و پالستیک آویزان 
به آن.

 پند دوم:
نقطه  اوج درست را بشناس 

ردیفــی؟  پســرم.  ســالم 
جوانی اســت دیگــر. آدم 
پله هــای  دارد  دوســت 
موفقیــت را دوتایکی طی 
کنــد و ســریع برســد آن 
باالها. هرکســی اوج را جــوری تجربه می کند 
و این بســتگی به تــو دارد کــه بخواهی اوج را 
چگونــه تجربــه کنــی. می خواهــم بگویم که 
»نقطــه ی اوج« در ریاضــی و هنــر فرق های 
بسیاری باهم دارد. االن شاید با خودت بگویی 
که فرمول نقطه  اوج را در فیزیک دوم دبیرستان 
خوانــده ای؛ امــا راســتش مــن از چیزهای 
عمیق تری با تو ســخن می گویم. آن نقطه  اوج 
برای تست  های سینماتیک کنکورت بود و در 
هیچ جای دیگری از زندگــی به  کارت نخواهد 
آمد. اصاًل ولش کن. بگــذار از در دیگری وارد 

بحث امروزم بشوم.
سیگار چیز بدی است. این را هر پدر و مادری 
و حتی هر سیگارکشی به دوستانش می گوید. 
می دانم که با ورود به دانشــگاه یک مرحله به 
سیگاری شدن نزدیک می شوی؛ اما این را هم  
بهتر می دانم که هرگونــه توصیه یا نصیحت با 
مفهوم اینکه »ســیگار نکش« جواب معکوس 
می دهــد. اســکار وایلد را شــاید بشناســی. 
صاحب جملــه  »هر قدیس، گذشــته ای و هر 
بــدکار، آینــده ای دارد« اســت؛ جمله ای که 
احتمااًل در تلگرام به اسم حسین پناهی قالبت 

کرده اند. 
او از ســیگارکش های معــروف بــود و اعتقاد 
داشــت ســیگار لذت کامل اســت. یا مولیر،  
نمایشنامه نویس معروف قرن هفدهم زندگی 
بــدون تنباکو را رد کــرده بود. حتــی مو یان، 
برنده  نوبــل ادبیــات 2012 هم وقتــی نوبل 
برد، اعتراف کرد که جعبه های زیادی ســیگار 
کشــیده تا چنین اثــری را خلق کنــد! این ها 
 را گفتــم تا کمــی بیشــتر با فضاهــای هنری 

آشنا شوی. 
اگر در شــریف به  بهانه  نه شنیدن از دختری یا 
افتادن درســی چهارواحدی به سیگار نزدیک 
می  شــوی، به جایــش در هنــر هــر روز تقریبًا 
در معرض ســیگار و ســیگاری! گفتم که. هر 
کس یک جور در زندگــی اوج گرفتن را تعریف 
می کند. تعاریف در هنر و ریاضی باهم متفاوت 

است. 
بــرادران رایت ســال ها پیش با تأســی به پرواز 
پرنده هــا، هواپیمــا را اختــراع کردنــد؛ امــا 
بعضــی از دانشــجویان هنر اعتقــاد دارند که 
بــا فرمول هــای ســاده تری می تــوان همان 
ارتفــاع یا حتی بیشــترش را تجربــه کرد! این 
به تــو و عالیقت بســتگی دارد. یکی اوج را در 
دکتری گرفتن در رشــته ای می بیند و دیگری 
در تســت کردن انواع و اقســام مخدرها. فکر 
می کنم منظــورم را به تو رســاندم. تو از همان 

کودکی ات بچه  تیزی بودی. مگر نه؟

امین محمدی

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به بازنشستگی.  به کســی که روزگاری دغدغه اش در یکی از اتاق های اینجا، 
راه انداختن کار من و تو بود و حاال نشسته است گوشه ای در انتظار فراموش نشدن. به کسی که پایه های دانشگاه 
با ازپای درآمدن امثال او شــکل گرفت و حاال نشسته  اســت بی همپای دانشــگاهی اش. به کسی که آشنای یک 
روز تمام این کشور کوچک دانشــگاهی بوده و حاال شده  اســت غریب دور از وطن. به راستی که بازنشستگی چه 
واژه  بی عاطفه ایســت برای این بزرگواران که اگر حاال گوشه ای غریب نشســته اند، به خاطر از یادبردن های من و 

شماست. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به حفظ حرمت یاد و خاطره. 

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

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، امین محمدی، محمد صالح سلطانی، مرتضی 
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هوایی، آرمان پورزین العابدین، حسین شاهرخی و اسماعیل قاسمی
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سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: مریم پورعسکری     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی


