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تکرار اشتباهات
تقویــم مــا پر اســت از 
مختلف.  مناســبت های 
از روز »صنایــع کوچک« 
بگیــر تــا روز »تکریــم 
ســـالمــــندان« و روز 
»مبــارزه با تروریســم« و ده ها عنــوان دیگر. 
راســتش را بخواهیــد آن قــدر ایــن عناوین 
کلیشه ای شده اند که دست کم برای من معنی 
خاصی ندارند. یکی از همین بی شمار عناوین، 
روز »کتــاب و کتاب خوانی« اســت؛ 24 آبان. 
ایــن روز بهانه ای شــد تا چند کلمــه درمورد 
کتاب بنویســم. از نظر بنده نــگارش و کتابت 
به مثابه نماد مکتوب ســازی دانش، بزرگ ترین 
دستاورد بشــر اســت. معجزه خاتم پیامبران 
کــه درود خدا بــر او بــاد، کتاب اســت. حال 
به ســؤال اصلی می رسیم: نســبت ما با کتاب 
چیســت؟ بهتر بگویم، کتاب در زندگی ما چه 
نقشــی دارد؟ در مراســم های مختلف به هم 
کتب نفیسی مانند دیوان حافظ و سعدی هدیه 
می دهیم که اغلب آن قدر ســنگین و بدســایز 
اســت که مطلقاً به کار خواندن نمی آید. کتب 
درســی خود را شــب امتحان مرور می کنیم و 
بعد از گذراندن امتحان، آن ها را در سطل زباله 
می اندازیم. در مســجد از کتــب قطور به جای 
بالش برای خوابیدن اســتفاده می کنیم. برای 
هم سطح شــدن مانیتور با گردنمــان، کتاب را 
زیر صفحه نمایــش می گذاریــم، اغلب کتب 

حقوقی. 
نظری به آمــار مطالعه در ایران نشــان می دهد 
که در بین کشــور های جهان، رتبه بسیار بدی 
داریم. حقیقت تلخ آن اســت که مــا در خواندن 
به شدت تنبل هســتیم. آمار نشر کتاب )نشر هر 
عنوان، نه عدد نشر کل(  از ابتدای انقالب تاکنون 
به شدت افت داشته اســت. خیلی از کتاب ها در 
آن سال های نه چندان دور در تیراژ 20هزار و گاه 
بیشتر نشر می شــد، امروز اما به زحمت به 3هزار 
نسخه در هر چاپ می رســد. من ریشه بسیاری 
از مشــکالت را در همین نخواندن و متعاقب آن 
ندانســتن و در نتیجه تکرار اشتباهات می بینم. 
ملتی که تاریخ خــود را نخوانــد، حافظه قومی 

نخواهد داشت. 
نگاهی به تاریخ معاصر و بررســی روند تحوالت 
به ما نشــان می دهــد از انقالب مشــروطه تا به 
امروز اشتباهات تکراری بسیاری داشته ایم. یکی 
از بزرگ ترین اشــتباهات ما تصمیم گیری های 
شــتاب زده و غیرعقالنی اســت. فقــدان تفکر 
جمعــی، ریشــه در ندانســتن ها دارد. فرهنگ 
کتاب خوانی که در بســیاری از ممالک پیشرفته 
جهــان وجــود دارد، بین مــا بســیار کمرنگ 
اســت. مثل بســیاری از تحوالت، بر این باورم 
که دانشــگاه محل بسیار مناســبی است برای 
ایجاد فرهنگ خواندن و دانســتن. برای شروع با 
کتابخانه دانشگاه آشــتی کنیم و شروع کنیم به 

امانت گرفتن کتاب. 

سرمقاله

محققان با استفاده از آشکارسازهای ذره بنیادی میون، 
صفحه  4 فضای خالی اسرارآمیزی را  ...  

اواسط آبان، ایام امتحانات میان ترم است که به لطف و 
صفحه  5 توصیه هیئت رئیسه دانشگاه ...  

از دهه آخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم، بسیاری 
صفحه  7 از رمان های نوشته شده در غرب ...  

ذره ذره بمیراز ری تا کربالسؤاالت بی پایان اهرام ثالثه

حسین شاهرخی

صفحه  2 

صفحه  3 

احیای معاونت پژوهشی دانشکده ها با شرح وظایف جدید 

امتحان سخت معاونان جدید دانشکده ها

فصل سوم رادیو شریفهر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
هر هفته جمعه شب

کانال تلگــرام رادیــو  را 
دنبال کنید:

@radiosharif

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

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

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com (

زلزله 7/2 ریشتری غرب کشور بسیاری را 
در کرمانشاه آواره و داغدار کرد 
و میلیون ها ایرانی را غمگین

این شبیخون بال ...
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رمزنگاری
دوره مقدماتی رمزنگاری با سرفصل های مفاهیم و تعاریف اولیه، اهداف رمزنگاری، 
امنیت، انواع سیستم رمزنگاری و امضای الکترونیکی، مروری بر ریاضیات رمزنگاری، 
الگوریتم رمــز و امضای RSA، رمزنگاری کلید متقارن و عمومی و رمزنگاری شــبکه 
مبنا برگزار می شود. آغاز این دوره با سخنرانی دکتر اقلیدس، استاد پیشکسوت رمز 

دانشگاه شــریف، 5 آذر بوده و مدرس دوره آقای امیررضا سانچه است. این دوره در 6جلسه 3ساعته در روزهای 
19،14،12،7،5 و 21 آذر ماه از ســاعت 16:30تا19:30 برگزار می شود. مهلت ثبت نام تا 28آبان و هزینه آن 
100هزار تومان است و برای دانشجویان شریف و اعضای انجمن رمز،  25درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

منتورینگ
انجام فعالیت های کارآفرینی به صورت کارآمد و پیشبرد آن ها درجهت درست، به بهره گیری 
از تجربیات ارزشمند منتورها وابسته  است. ازاین  رو جشنواره کارآفرینی و کسب وکار شریف 
ایجاد رابطه پایدار میان منتور و کارآفرینان نوپا را از وظایف خود می داند. عالقه مندان به 
بهره گیری از جلسات منتورشیپ جشنواره VC Cup می توانند تا 26آبان درخواست خود 

را در سایت    sharifvccup.ir ثبت کنند. درخور ذکر است ظرفیت این جلسات محدود بوده و اولویت با راه یافتگان مرحله 
اول این جشنواره و کسانی است که سریع تر ثبت نام کرده باشند. هزینه هر جلسه نیم ساعته برای تیم ها 50هزار تومان 

و برای متقاضیان آزاد 70هزار تومان است. زمان جلسات با هماهنگی نهایی با تیم و دریافت هزینه تنظیم می شود.
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پنج نشــریه »مجال«، »ترنــج«، »قانون«،   
»فروغ« و »خبرنامه« در این هفته منتشــر 
شــدند تــا انجمــن اســالمی یکه تــاز میز 
نشریات تشــکلی دانشگاه شــود. انتشار 
یک باره ایــن حجم مطلب تولیــدی و قابل 
اعتنــا، نشــان دهنده فقــدان سیاســت 
رســانه ای مشــخص در انجمن اسالمی و 
احتمااًل سایر تشکل هاست. دپوی مطالب  
و انتشــار آن ها در فواصل زمانی مناســب، 
موضوعی است که نشریات حرفه ای به آن 
توجهی ویــژه دارند و می کوشــند با تنظیم 
زمان بندی مناسب انتشــار، به دیده شدن 
تولیداتشــان کمــک کننــد. امــری که با 
انتشار هم زمان چهار نشریه و وقت محدود 
دانشــجویان شــریف، احتمــااًل دربــاره 
نشــریات این هفته انجمن محقق نخواهد 
شــد. از میان مطالب این چهار نشــریه، به 
نظر می رســد مطالب زیر ارزش بیشــتری 

برای خواندن داشته باشند:
گزارش میدانــی از نمایشــگاه مطبوعات   
تهــران در نشــریه »ترنــج« کــه بــا وجود 
ســوگیری های آشکار سیاســی اش، تنها 
واکنش نشــریات دانشــگاه بــه مهم ترین 

رویداد مطبوعاتی سال بود.
پرونده ویژه نشــریه »مجال« درباره بحران   
آب و مســئله دریاچــه ارومیه کــه از حیث 
ورود تشکلی سیاسی به مسائل تخصصی 

ارزشمند است.
یادداشــت محمدرضا نفیســی در نشــریه   
»قانــون«، دربــاب روحانــی پیــش و پس 
از انتخابات کــه جدای قلم خــوب و بلیغ، 
جوانــان  ذهنــی  و  تحلیلــی  وضعیــت 

اصالح طلب را به خوبی ترسیم می کند. 
»رایانش«، نشریه انجمن علمی کامپیوتر،   
این هفته منتشر شــد تا کامپیوتری ها هم 
صاحب نشریه اختصاصی شــوند. شماره 
اول این نشــریه، صرف نظر از صفحه آرایی 
شــلوغ و درهم، غافلگیری ای برای فضای 
نشــریات دانشگاه اســت. یادداشت های 
محمدحسین اعلمی و سینا ریسمانچیان 
در شماره اول »رایانش «، نوید ظهور قلم ها 
و اســتعدادهای جدید در فضای نشریات 
دانشگاه را می دهد. خواندنش را  از دست 

ندهید. 

جوابیه

دکتــر نایبــی، اســتاد دانشــکده مهندســی برق 
در جواب مطلب طنــز صفحه آخر شــماره 738 با 
عنــوان »دکتــری یــا مهندســی؟« مطلبــی برای 
روزنامه نوشــته اند کــه خدمت مخاطبــان روزنامه 

ارائه می شود.
با توجه بــه اینکه در شــماره 20 آبان روزنامه شــریف، 
مطلبی تحت عنــوان »دکتری یا مهندســی« به چاپ 
رسیده اســت، خواهشــمندم جوابیه حقیر را به شرح 

ذیل منتشر فرمایید: سالم
1- نویســنده عزیــز مقالــه »دکتــری یا مهندســی« 
اشــاره ای نکرده اند به اینکه متن ارســالی، نوشته ای 
اســت از شــخصی به نام دکتر هاتف خالدی که ظاهرًا 

خودش در خارج دکتری گرفته است.

2-وقتی شــما مطلبی را برای دیگران فوروارد می کنید، 
به این معنی اســت کــه آن را جالب یافته ایــد و با فحوای 
کلی حرف موافقید، نــه با تک تک کلمــات آن. فحوای 
کلی حرف ایشــان که من بــا آن موافقــم کم فایده بودن 
دکتری و جو عجیب دکتری خواهی در جامعه ما اســت. 
3-4ســال پیش نیز مــن متنــی از دکتر حســین عبده 
تبریزی، اقتصاددان معروف کشورمان را در همین زمینه 
برای همه دانشــجویان فوروارد کرده بودم. ذکر قسمت 
مربوط به بانوان از مقاله دکتر خالدی ذکر قسمتی از کالم 

است که هم حاشیه ای است و هم من با آن موافق نیستم.
3-اگر به ســطر آخر مقالــه دکتر خالدی رجــوع کنید، 
می بینیــد کــه قضیــه، صرفــًا مربــوط بــه دکتــری در 
خارج خواندن نیســت، بلکه دکتری داخل نیز مشمول 

همین امر می باشــد و من هم معتقــدم دکتری خواندن 
چه در داخل و چه در خارج کاری است کم ثمر که اگر جو 
جامعه و فشار خانواده ها نبود، شاید بسیاری از ما تصمیم 
بهتــر و مفیدتری بــرای زندگی مــان می گرفتیم. گمان 
می کنم اگر کسی به سخنرانی های زیر که در سایت من 
موجود است مراجعه نماید، تصدیق کند که علیرغم اینکه 
سخنان من فرضیات تثبیت شده ذهنی شما را به چالش 
می کشد، ولی شاید آن قدرها هم که در ابتدای امر تصور 

می کنید بیراه و پرت وپال نباشد. به امتحانش می ارزد.
ادامه تحصیــل آری یا نــه، ادامه تحصیل ضــرورت یا 
رودربایســتی، مدرک دکتری ویژگی هــای کارآفرینان 
)آخریــن ســخنرانی حقیــر کــه در 96/8/16 در 

دانشکده برق ایراد شده است(

بانوی علم
به منظور بزرگداشــت بانوی بزرگ اندیشــه و علم، مریم میرزاخانی، مراسمی در روز 
30آبان ماه ساعت 16:30 در سالن جباری دانشگاه برگزار خواهد شد. عالقه مندان 
Mirzakhani.sharif.ir به حضور در این برنامه می توانند تا روز 27آبان در ســایت 
 ثبت نام کنند. ســتاد برگزاری مراســم در نظــر دارد هم زمان با برگزاری مراســم در 

دانشــگاه، یادنامه ای حاوی یادداشت های ارزشمند دوستان، آشنایان، اســتادان، همکاران، دانشجویان و 
دوستداران میرزاخانی که تا 20آبان برای دبیرخانه اجرایی ارسال شده، تهیه و تقدیم خانواده وی نماید. برای 

ارتباط با مراسم می توانید با شماره 66166230 یا آیدی تلگرامی mhrnzmofakhami@ تماس بگیرید. 

دغدغه کمتر از 40 نفر ممنوع
بعدازظهر دیروز، دوشنبه، سالن سبز دانشکده مهندسی شیمی و نفت، میزبان نشست 
صمیمانه هیئت رئیسه دانشکده با دانشجویان بود. در مدت زمان این جلسه تعدادی 
از دانشــجویان به صورت کتبی و تعدادی به صورت شفاهی، دغدغه های خود را طرح 
کردند. نکته درخورتوجه در این جلسه، تعداد اندک دانشجویان این دانشکده بود که 

برغم جمعیت حدود هزار نفری آن، به حداکثر 40 نفر در طول برنامه رسید. البته حواله دادن جواب برخی سؤاالت 
به تصمیمات شورایی هیئت رئیسه باعث شد که بسیاری از دغدغه ها راه به جایی نبرند. درخور ذکر است ریاست 

دانشکده قباًل اعالم کرده بود که حضور کم تعداد دانشجویان در این جلسه به معنای نداشتن انتقاد است!

یکشنبه شــب، حوالی ساعت 10  شب، لرزش لوسترهای خانه های گزارش
پایتخــت بار دیگر رعب و وحشــت را در جان تهرانی ها 
دواند؛ درحالی کــه چند صد کیلومتــر آن طرف تر در 
کرمانشاه، ایالم و کردســتان، صدها نفر حتی فرصت 
ترســیدن نیافتنــد. زلزله ای به قدرت 7/2ریشــتر که 
کانونش در شهر ازگله استان کرمانشاه در نزدیکی مرز 
ایران و عراق بود، منطقه را لرزاند و در شــهرهای مرزی 
مثل سرپل ذهاب، قصرشیرین، اسالم آباد و کرمانشاه 
بیشــترین تلفات جانی را گرفت. در این زلزله تا کنون 
بیش از 400 نفر جان خود را از دست داده اند و بیش از 
6700 نفر مصدوم شــده اند که این آمــار روبه افزایش 

است.
وقتی چنین اتفاقــی می افتد، در سراســر ایران تمام 
مردم داغدار به هر نحوی به مردم آســیب دیده کمک 
می کننــد. بهتریــن کمک ها اهــدای خون و ارســال 
اقــالم ضــروری اســت. نزدیک تریــن مراکــز اهدای 
خــون به دانشــگاه در شــکل مشــخص شــده اند که 
باتوجه بــه ازدحام مراکز انتقال خون توصیه می شــود 
 افرادی مراجعــه کنند که گروه خونــی آن ها O منفی 

است.
درخصوص ارسال کمک هم گروه دانشجویی »فردای 
سبز« در دانشــگاه پیش قدم شده اســت و می توانید 

بــا خیــال راحت کمک هــای نقدی خــود را بــه آن ها 
بســپارید. البته هنوز جایی در دانشگاه برای دریافت 
کمک هــای غیرنقدی اعــالم آمادگی نکرده اســت و 
جمعیت امام علی)ع( فقط در کرمانشاه پذیرای اقالم 
مختلف اســت. به هرحال برای کمک بــه زلزله زدگان 

می توانید کمک هــای نقدی خود را به شــماره کارت 
6037997156841620 به نام حســین قلعه، ویژه 
امور گروه »فردای سبز« یا 6104337905324602 
به نام جمعیت امداد دانشــجویی امــام علی)ع( واریز 

کنید.

برای زلزله زدگان کرمانشاه چه کنیم؟

O منفی

میز نشریات
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x زنگ
مدت کمی نیست که سمینارهایی با عنوان »زنگ x« در دانشگاه مد شده است. یعنی 
به جای x اگر کلمات مختلفی مثل »پژوهش« و »مواد« بگذارید، به اسامی برنامه های 
بسیاری در دانشگاه می رسید. البته از حق که نگذریم بسیاری از این برنامه ها محتوای 
خوبی دارند. یکی از این ها »زنگ مکانیک« اســت که امروز ســاعت 16:30 یکی از 

جلساتش برگزار می شود. مکان این رویداد سالن سمینار دانشــکده  مهندسی مکانیک است و موضوع آن نیز 
»فوالدهای آلیاژی« است. این سمینار قرار است در رابطه با مسائل پژوهشی دانشحویان، در انتخاب ماده مناسب 

به دانشجویان کمک کند و از طرفی می تواند گویای اهمیت و چگونگی ارتباط مهندسی مواد و مکانیک باشد.

حرفه ای روزنامه نگاری کنید
این چندمین بار در دو ســال گذشــته اســت کــه روزنامه بــرای عالقه منــدان کارگاه 
روزنامه نگاری برگزار می کند، روز چهارشــنبه ســاعت 10تا14. مدرســان این جلسه 
ســیدعلی میرفتاح سردبیر اعتماد و ســردبیر هفته نامه کرگدن و علی ثابت گرافیست 
مطبوعاتی هستند. نکته دیگری که اهمیت این کارگاه را دوچندان می کند این است که به 

گفته  دبیرخانه  نشریات معاونت فرهنگی، متقاضیان صدور مجوز نشریه و یا تغییر مسئوالن نشریات موظف به حضور 
در این کارگاه هستند. ظرفیت ثبت نام این کارگاه حتی پس از یک بار افزایش باز هم پر شد. باتوجه به این استقبال در 
پی این هستیم که یا مکان جلسه را تغییر دهیم که ظرفیت افزایش یابد، یا در فاصله  کوتاهی کارگاه دومی برگزار کنیم.

شماره 739  سه شنبه 23 آبان 96بــــــــخش  خـــــــبری

هیس! مصلحت نیست 
بــا فســاد آن هــم از نــوع  مرتضی یاری

اخالقی اش چه باید کرد؟ مبارزه و ســرکوب و 
ریشــه کنی و از این هایی که همــه می گویند، 
مراد نیست. ســؤال این است که باید در رسانه 
از آن گفت؟ چه باید گفت و چطور؟ دلسوزانی 
هســتند که می گویند خبری شدن این چیزها 
فایده ای که ندارد هیچ، پر است از ضرر. زمینه 
فراهــم  را  بی اعتبارشــدن  و  سوءاســتفاده 
می کند، اعتماد عمومی را خدشه دار می کند، 
اخــالق عمومی را تنزل می دهــد و اصاًل خود 
نشر فســاد، فساد اســت. درمقابل نظری هم 
و  ع  موضــو روی  پوشــاندن  کــه  هســت 
خارج کردنش از فضای رســمی نه تنها کمکی 
به حلش نمی کند، بلکه حریم امنی است برای 
آن کســی که پــا را از محــدوده اخــالق فراتر 

گذاشته است. 
کدام راست می گویند؟ امنیت اخالقی جامعه 
بــا عمل به کــدام نظر تأمین می شــود؟ چطور 
جامعه ای که به انتشــار اتفاقی غیراخالقی در 
جامعه حســاس اســت و نگران به خطر افتادن 
امنیت خاطر، تعرض به فالن بازیگر ســینمای 
جهان را در همه بخش های خبری می گنجاند؟ 
اتهام بــه بوش پدر در دیدار با هنرپیشــه ای، یا 
رفتــار بالتر بــا دروازه بان آمریکایی هــا از هیچ 
کدام از اخبار دور نمی ماند و اینجا کسی نگران 
اینکه پدر و دختری در خانه و در کنار هم مشغول 
شــنیدن اخبارند نیست. گویا پخش این اخبار 
امنیت اخالقی ما را به خطر نمی اندازد. شــاید 
نگرانی اصلی ما آن اســت که جامعه ما به فساد 
متهم نشود، قشری، قومیتی، صنفی یا گروهی 

از ما متهم نشوند. 
سؤال دیگر این است که این سکوت و الپوشانی 
فراگیــر چه فایــده ای بــرای حــل پرونده ها و 
برخورد با فســادها داشته اســت؟ چه تعداد از 
پرونده هایی که به بهانه پیگیری بهتر، مناسب تر 
و کاراتــر از رســانه ها حــذف شــده اند و همــه 
درموردشان سکوت کرده اند، به نتیجه رسیده 
است؟ روزهایی که نتفلیکس درحال محو کوین 
اسپیسی از تقریبًا همه جاست، »خانه پوشالی« 
دوباره از شبکه تماشا پخش می شود و چهره اش 
برای تبلیــغ تلویزیون هــای اینترنتی میهمان 

بیلبوردهای شهر ما است. 
الپوشانی و مصلحت اندیشــی تمام زندگی ما 
را فراگرفته اســت، راســتش را بخواهید حتی 
همین نوشته را. شــاید اگر مصلحت اندیشی 
و سکوت نبود، این ستون باید از اتفاقی میان 
یک اســتاد و دانشــجو می نوشــت کــه بنیان 
اعتماد و آرامــش خاطر خیلی از دانشــجوها 
و اســتادها را لرزانده اســت و همه در جلسات 
مدیریتی، جمع های دوســتانه و نت گردی ها 
درمــوردش حــرف می زنیــم. مــا ســاکتیم و 
این طور که معلوم اســت در بر همان پاشنه ای 
می چرخد که پیش از ســکوت ما می چرخید. 
انگار کســی بــه همه مــا می گویــد: »هیس! 

مصلحت نیست«. 

یکی از تغییرات مهمی که در ســال های اخیر در ســاختار سازمانی دانشــکده ها اتفاق افتاد، حذف معاونت مســتقل پژوهشی و ادغام آن با  تحصیالت تکمیلی بود. مرداد امســال هیئت رئیسه دانشــگاه تصویب کرد که این معاونت به صورت مستقل و با مسئولیت های به روزشده و گفت وگو
عنوان جدید »معاونت پژوهش و امور بین الملل« به چارت ســازمانی دانشــکده بازگردد. همراه با روابط عمومی دانشگاه ســراغ دکتر موحدی، معاون محترم 

پژوهشی دانشگاه رفتیم تا از چندوچون وظایف این معاونت سؤال کنیم.

چرا معاونــت پژوهشــی احیا شــد و امور 
بین الملل نیز به آن اضافه شد؟

ساختار سازمانی دانشکده ها طبق آیین نامه باید سه 
معاونت داشته باشد که در گذشته سه معاونت آموزشی، 
آمــوزش تکمیلی و پژوهشــی به عنــوان معاونت های 
اصلی و معاونت دانشــجویی به صورت داخلی تعیین 
می شدند. مدیریت قبلی دانشگاه به این نتیجه رسید 
که حجم کاری معاونت پژوهشــی دانشکده درحدی 
اســت که قابل ادغام در معاونــت تحصیالت تکمیلی 
دانشکده است . دلیل آن هم بیشتر این بود که وظایف 
آن ها شفاف نبود و بیشتر به ابتکار فرد واگذار می شد. 
پس معاونت پژوهشی در آن دوره با معاونت دانشجویی 
و فرهنگی جایگزین شــد و امور پژوهشــی به معاونت 
تحصیالت تکمیلی محول شد. برای جبران این موضوع 
در برخی دانشــکده ها، با همکاری معاونت پژوهشی 
دانشــگاه مدیریت ارتباط با صنعت دانشــکده تعریف 
شــد. در این دوره باتوجه به  نارضایتی دانشــکده ها از 
حذف این معاونت و اینکه امور پژوهشی در دانشکده ها 
بدون متولی شــده بود، مرداد امسال در هیئت رئیسه 
تصمیم بر این شــد که برای تقویت ایــن حوزه مجددًا 
معاونــت پژوهشــی احیا شــود. همچنیــن باتوجه به 
گسترش فعالیت های بین المللی دانشگاه الزم بود این 
امور در دانشکده ها نیز متولی پیدا کنند و موضوعات 

را پیگیری نمایند.
وظایف این معاونت چیست؟

وظایف این معاونت در سه دســته تعریف شده است: 
پژوهش و فناوری، ارتبــاط با صنعت و امور بین الملل. 
در حوزه پژوهش و فناوری یکــی از مهم ترین کارهای 
ایــن معاونــت، تدویــن نقشــه راه توســعه پژوهش و 
فنــاوری دانشــکده اســت. عالوه بــر ایــن، پیگیری 
طرح های حمایتی در حوزه پژوهش، مســائل مربوط 
بــه پژوهشــگران پســادکتری، نظــارت بــر عملکرد 
آزمایشگاه های تحقیقاتی، تالش برای کاربردی شدن 
پایان نامه های تحصیالت تکمیلی،  به کارگیری ظرفیت 
فارغ التحصیالن دانشــکده در امور پژوهشی، مسائل 
مربوط به ترویج کارآفرینی، ثبت اختراعات، امور مربوط 
به همایش هــای علمی و فرصــت مطالعاتی، ازجمله 
وظایف معاونت جدید در امور پژوهش و فناوری است.

در حوزه ارتبــاط با صنعت اولین کاری کــه باید انجام 
شود، احصاء و ارائه مناسب توانمندی های دانشکده 
بــرای ارائــه خدمت بــه صنعت اســت. مرحلــه بعد، 
پیداکــردن مشــتری برای ایــن خدمــات )بازاریابی( 
است. بستن تفاهم نامه و قراردادهای کالن با صنعت، 
به طوری که مجموعه ای از دانشکده را درگیر کند و حتی 
یافتن شرکای استراتژیک صنعتی نیز از مسئولیت های 
پیش بینی شــده بــرای ایــن معاونــت اســت. جذب 
گرنت های صنعتی و کمک کردن به معاونت دانشجویی 

در امــور مربوط به کارآمــوزی و کارورزی نیــز ازجمله 
وظایف معاونت ذیل ارتباط با صنعت است.

درخصــوص امــور بین الملــل اکثــر تفاهم نامه های 
دانشگاه با دانشگاه های خارجی، در زمینه های علمی 
و پژوهشی بسته می شــود که نیاز است دانشکده ها را 
نیز درگیر کند. همچنین دعوت از اســتادان خارجی، 
کنفرانس های بین المللی مربوط به رشــته و ارتباط با 
امور بین الملل دانشــگاه پیش از این در دانشــکده ها 
مســئول خاصی نداشــته اســت که از این پس توسط 

معاونت جدید انجام خواهد شد. 
آیا یــک نفــر قابلیت انجــام ایــن حجم از 
فعالیــت و به عهده گرفتــن مســئولیتش 

را دارد ؟
پیش از این نیز این مسائل در دانشکده ها وجود داشته، 
ولی متولی نداشــته اســت. یعنی معاونت پژوهشــی 
دانشگاه در امور مربوط به پژوهش و ارتباط با صنعت و 
همچنین مدیریت امور بین الملل دانشگاه در مسائل 
حوزه خود فعال بوده، ولــی معمواًل با تک تک اعضای 
هیئــت علمی دانشــگاه در ارتبــاط بوده اســت، نه با 
دانشکده. لذا حضور معاونت برای مدیریت و پیگیری 
همه این امور در دانشــکده ها اجتناب ناپذیر اســت. 
ضمن آنکه قرار نیســت همه این کارها را یک نفر انجام 
دهد. معاون پژوهشی دانشکده باید شورای پژوهشی 
دانشکده، متشکل از اعضای هیئت علمی را احیا و نیز 
از  ظرفیت اعضای هیئت علمی و کارشناسان استفاده 
نماید. ضمن آنکه این ها مجموعه کارهایی اســت که 
احساس می شود باید منسجم تر در دانشکده ها دنبال 
شود و ما فقط آن ها را خیلی شفاف و دقیق تر از گذشته 

احیا کرده ایم.

خیلــی از ایــن عناوینــی کــه فرمودیــد، 
از یــک جنــس نیســتند. مثــاًل ارتبــاط با 
فارغ التحصیالن بیشــتر به نظر می رسد 
از جنس روابط عمومی باشــد؛ درحالی که 
ارتباط با صنعت از جنس بازاریابی است و 
امور بین الملل نیاز به آشنایی با انگلیسی 
و... دارد. آیا آموزش های الزم برای معاونان 

جدید پیش بینی شده است؟
ســعی شــده اســت افرادی که انتخاب شــدند، افراد 
توانمندی در این حوزه ها باشند و فکر می کنم آموزش 
خاصی الزم نداشــته باشــند. ضمنًا جلسات شورای 
پژوهشی دانشگاه و شورای روابط بین الملل دانشگاه 
هم برای ارائه اطالعات و تبادل تجربیات، به طور منظم 

برگزار می شود. 
ارزیابی عملکرد معاونــت پژوهش و امور 
بین الملل دانشــکده ها چگونــه خواهد 

بود؟
دســتورالعمل های دقیقــی بــرای ارزیابــی عملکرد 
اعضای هیئت علمی  در حوزه پژوهشــی وجود دارد. 
سال هاست که ما عملکرد پژوهشــی فردفرد اعضای 
هیئت علمــی را که شــامل همین مواردی اســت که 
صحبــت کردیــم، به آن هــا ارائــه می دهیــم و بر این 
اساس امتیازاتی را برای ایشــان درنظر می گیریم. دو 
سال اســت که برایند این عملکردها در قالب عملکرد 
دانشــکده ها جمع بنــدی و ارائــه می شــود. معاون 
پژوهشی دانشــکده هم براســاس همین کارنامه ها و 
مقایسه با گذشته دانشکده ارزیابی خواهد شد. ضمن 
آنکه باید در این حوزه صبور باشیم، زیرا این فعالیت ها 

معمواًل چندساله به نتیجه می رسند.

احیای معاونت پژوهشی دانشکده ها با شرح وظایف جدید

امتحان سخت معاونان جدید دانشکده ها

حرف زیادی
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محققان با استفاده از آشکارسازهای  علمی
ذره بنیــادی میون، فضــای خالی سینا هوشنگی

اسرارآمیزی را به طول 30متر در اهرام مصر کشف کردند 
که می تواند ســرنخی بــرای معمای ســاخت این بنای 

4500ساله باشد.
فیزیک دانان با استفاده از پرتو  های کیهانی موفق شدند 
فضایی را داخل هرم بزرگ جیزه در مصر پیدا کنند که قباًل 
شناسایی نشده بود. این اولین اکتشاف از قرن 19 برای 
پیداکردن فضاهای داخل هرم بوده است. مصرشناسان 
هرگونه ایده پیداشدن گنجینه های گمشده در این فضا را 
به سرعت رد کردند. آیدان دادسن، مصرشناس دانشگاه 
بریستول انگلستان بیان می کند که احتمال پیداشدن 
مقبره در این فضا صفر است. ولی متخصصان امیدوارند 
با این اکتشاف بتوانند به ســرنخ هایی درباره چگونگی 

ساخت این بنای عظیم پی ببرند.
هــرم بــزرگ بــه دســتور خوفو، 
فرعونــی کــه بیــن ســال های 
2509تــا2483 قبــل از میالد 
حکومت می کرد، ســاخته شد. 
ایــن هــرم کــه از ســنگ آهک و 
گرانیت بنا شده،  139 متر ارتفاع 
دارد و قدیمی تریــن و بزرگ ترین 
هرم  جیزه محســوب می شــود و 
یکی از شگفت انگیزترین بناهایی 
است که از عصر باستان تابه حال 

به جای مانده است.
درحالی که هرم هــای دیگر روی 
مقبره هــای پادشــاهان دیگــر 
بنا شــده اند، هرم خوفو شــامل 
تاالرهایی داخل خود اســت که 
عبارت اند از تاالر پادشاه که در آن 
تابوت سنگی نگهداری می شود 
و تاالر کوچک تر ملکــه و گذرگاه 

شیب داری که به آن گالری بزرگ می گویند.
این تاالرهای بزرگ در قرن 19 میالدی کشــف شــدند 
باستان شناسان غربی به دقت آن ها را بررسی کردند. ولی 
عالقه مندان به این حوزه از آن زمان در جست وجوی این 
هســتند که آیا تاالرها و فضاهای خالی بیشتری ممکن 
است وجود داشــته باشــد یا حتی مقبره واقعی فرعون 

پیدا شود.
مهدی طیوبی رئیس مرکز حفظ میراث در پاریس شرح 
می دهد که نظریه های بسیاری دراین مورد وجود دارد. 
به همین علت همکاری بین المللی ای با نظارت وزارت 
باســتانی مصر برای اســکن اهرام شــکل گرفــت که از 
تکنولوژی هایی اســتفاده می کنند که به اهرام آسیبی 
نمی رساند. برای دیدن داخل هرم بزرگ از روشی استفاده 
شــد که در فیزیک ذرات کاربــرد دارد. پرتوهای کیهانی 
که متشکل از پروتون های با انرژی باال هستند، به دلیل 
برخــورد بــا اتم های الیــه باالیی 
اتمســفر به ذرات بنیــادی میون 
واپاشــی می کنند. در هر دقیقه 
حدود 10هزار میــون در هر متر 
مربع به زمین می رسد که آن ها را به 
وسیله آشکارساز شکار می کنیم. 
آشکارســازهای حســاس میون 
برای اســتفاده در شــتابگرهای 
ذرات تولیــد شــدند، ولــی در 
دهه اخیر برای بررســی ساختار 
داخلی آتش فشان ها و همچنین 
قسمت های آســیب دیده رآکتور 
فوکوشــیمای ژاپن بــه کار گرفته 
 2015 دســامبر  در  شــدند. 
کونیهیرو موریشیما، فیزیک دان 
به همــراه  ناگویــا  دانشــگاه 
همکارانــش مجموعــه ای از این 
آشکارســازها را در تاالر ملکه قرار 

دادند که بتوانند میون هایی را که از باال وارد هرم می شوند 
آشــکار کنند. ذرات جذب سنگ می شدند، بنابراین هر 
فضای خالی داخل هرم منجر به کشــف تعداد بسیاری 
میون توسط آشکارسازها می شــد. بعد از ماه ها، نتیجه  
غیر منتظره ای به دســت آمــد. برای بررســی این نتایج 
دو تیــم فیزیک دان از ژاپن و فرانســه از انــواع دیگری از 
آشکارســازها که در مکان های مختلف ازجمله داخل و 
خارج هرم کار گذاشــته شده بود، استفاده کردند. همه 
این گروه ها فضایی خالــی و بزرگ به طول حدود 30متر 
را که قباًل شناسایی نشده  بود، کشــف کردند.  دادسن 
توضیح می دهد که بعید است در این فضا اشیائی مربوط 
به مقبره فرعون پیدا شود، چراکه قباًل تابوت سنگی فرعون 
در جایی دیگر کشف شده  است. در عوض او این نظریه 
را مطرح می کنــد که وجود این فضا ممکن اســت برای 
کاهش وزنی باشد که از بلوک های باالتر به گالری بزرگ 
وارد می شــود. از این فضاها با ایــن کاربری در هرم های 
دیگر دیده شــده بــود. ولی کالین ریدر، زمین شــناس 
دانشــگاه لیورپول که اهرام مصر را مطالعه کرده   است، 
بیان می کند که به علت فاصلــه این فضا با گالری بزرگ، 
کاربری فضا ممکن است چیز دیگری باشد. او این نظریه 
را مطرح می کند که همان طور که گالری بزرگ گذرگاهی 
برای رسیدن به تاالر پادشاه است، ممکن است این فضا 

نیز گذرگاهی به تاالر دیگری باشد. 
کار بعدی این گروه بین المللی اسکن هرم خفرن، دومین 
هرم بزرگ خواهد بود. در سال  1960 این اسکن را گروهی 
به سرپرستی لوییس آلوارز، فیزیک دان برنده جایزه نوبل 
به همین روش آشکارســازی میون ها انجــام داد؛ اما در 
این هرم تاالر و فضایی خالی در مناطقی که آن ها بررسی 
کردند، یافت نشد. ولی با پیشرفت تکنولوژی از آن زمان 
تابه حال محققــان می توانند بررســی های دقیق تری 
را انجام دهند و شــاید بــه معمای ســاخت این بناهای 

شگفت انگیز پی ببرند.
nature.com : منبع

کشف فضای خالی در اهرام مصر به وسیله پرتو های کیهانی

سؤاالت بی پایان اهرام ثالثه
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 محل برخورد سیارک 
تاریخچه حیات زمین را عوض کرد 
سیارکی که به عنوان برخوردکننده چیکشلوب 
شــناخته می شــود، حدود 66 میلیون ســال 
پیــش به زمیــن برخــورد و دهانــه ای به عرض 
180 کیلومتر ایجــاد کرد. این برخــورد باعث 
سوختن مواد ارگانیک و انتشــار آن در اتمسفر 
و به وجودآمدن دوده ای در استراتوســفر شــد. 
پخش این دوده در جو که جذب کننده قوی نور 
نیز هســت، باعث تغییرات آب وهوایی شــد که 
به انقراض بزرگ دایناســورها و تکامل گسترده 
پستانداران و درنهایت پیدایش انسان منجر شد.

براســاس مطالعات جدید محققــان، احتمال 
انقراض بزرگ، حدود 13درصد بوده است. این 
به آن علت اســت که فرایندهایی که به انقراض 
منجر شده، تنها درصورتی رخ داده که سیارک 
به مناطقــی کــه از هیدروکربن ها غنــی بوده 
برخورد کند، مناطقی که حــدود 13درصد از 

سطح کره زمین را می پوشانده اند.
محققان دانشگاه توهوکوی ژاپن به سرپرستی 
پروفســور کایهــو با محاســبه مقــدار دوده در 
استراتوســفر و محاســبه تغییرات آب وهوایی 
ناشی از وجود دوده به این فرضیه دست یافتند. 
این گــروه مدلی ارائــه کردند که به وســیله آن 
مقــدار دوده از روی مــاده رســوبی موجود در 
زمین حســاب می شــد و از روی مقــدار دوده 
درنهایــت تغییــرات و افت وخیزهــای دمایــی 
به دست می آمد. آن ها به این نتیجه رسیدند که 
انقراض بزرگ تنها درصورتی رخ داده که سیارک 
بــه منطقه ای غنــی از هیدروکربن هــا برخورد 
می کرده اســت که این منطقه حدود 13درصد 

از سطح زمین را اشغال می کند.
اگر ســیارک به محیطــی برخــورد می کرد که 
میــزان هیدروکربن های موجــود در آن منطقه 
پایین بــود )حدود 87درصد از ســطح زمین(، 
انقــراض دایناســورها رخ نمــی داد و و دوران 
مزوزوییک همچنان ادامــه می یافت. بنابراین 
محــل برخورد، تاریــخ حیات روی زمیــن را به 
کل تغییر داد. مطابق این مطالعه دوده ناشــی 
از هیدروکربن هــا باعــث کاهــش دمــا بین 8 
تا11درجه در جــو و 13تا17درجه روی زمین 
شد. همچنین میزان بارش بین 70تا85درصد 
افت کرد و دمای دریاها در عمق 50 متری بین 
5تا7درجه کاهش یافت که همه این عوامل به 

انقراض دایناسورها منجر شد.
در آن زمــان مناطــق غنــی از هیدروکربن هــا 
حاشــیه های کناری دریاها بودنــد. جایی که 
جلبک هــای دریایی بــه مقدار فــراوان تولید و 
سنگ های رســوبی به ضخامت بزرگ تشکیل 
می شدند. گروه کایهو هم اکنون روی تغییرات 
آب وهوایــی ناشــی از فــوران آتش فشــان ها و 
انقراض های دیگری که بــر اثر آن اتفاق افتاده 
است، مطالعه می کنند و امیدوارند نتایجشان 
بــه فهــم بهتــری از فرایندهای دخیــل در آن 

انقراض ها منجر شود.
sciencedaily.com : منبع

الگوریتم مغز مگس
روزانه، بســیاری از سایت ها برای پیداکردن عالقمندی های کاربرها، از حجم بزرگی از 
دیتاها برای بررسی خرید و موسیقی و بازی هایی که کاربر در گذشته بیشترین استفاده را 
از آن ها کرده است، بهره می برند. به این کار، جست وجوی شباهت ها می گویند که انجام 
سریع و بهینه  آن، چالش پیش روی متخصصان آی تی است. محققان دانشگاه کالیفرنیا 

دریافته اند که مغز مگس برای این کار از الگویی بدیع پیروی می کند که برای تشخیص بوهای مشابه استفاده می شود. 
تحلیل های محاسباتی روی مغز این نوع مگس ها نشان می دهد که این الگو با بسط دادن اطالعات ذخیره شده در 

تعداد فراوانی از نورون ها، تشخیص اطالعات مشابه را آسان تر می کند که این کار در الگوهای فعلی رخ نمی دهد.

تأثیر نگاه کردن محیط بر الگوی ذهنی کودکان
تحقیقی که دانشگاه ایندیانا روی حرکات چشم کودکان انجام داد، به این نتیجه 
رسید که ژنتیک نقش اصلی را در نحوه ارتباط انسان با محیط ایفا می کند. در این 
تحقیق با اســتفاده از دنبال کردن حرکات چشــم تعداد بسیاری کودک مختلف و 
ارزیابی آن از طریق الگوهای اطالعات ژنتیکی، رابطه بین تعداد بسیاری نمونه که 

مورد تمرکز افراد قرار گرفت و تأثیر آن بر صفات مختلف ژنتیکی کودکان بررسی شد. درواقع، این آزمایش به 
این نتیجه رســید که الگوی ذهنی افراد که در کودکی و از روی ژنتیک شکل می گیرد، از محیط زندگی تأثیر 

بسیاری می پذیرد و راه اصلی ورود این تأثیر، نگاه کردن به محیط است. 

علمــــــــــــــــــــــــــی از کوارک تا کیهان

   مدل سه بعدی هرم بزرگ و تاالر پیداشده )نقاط سفید( که در کنار آن تاالر پادشاه و در زیر آن گالری بزرگ )گذرگاه شیبدار( قرار دارد. 

استفاده  با  فیزیک دانان 
از پرتو  هــای کیهانــی 
موفق شــدند فضایی را 
داخل هــرم بزرگ جیزه 
در مصر پیــدا کنند که 
قبالً شناسایی نشده بود. 
امیدوارند  متخصصــان 
با این اکتشــاف بتوانند 
درباره  ســرنخ هایی  به 
چگونگی ساخت این بنای 

عظیم پی ببرند
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اواسط آبان، ایام امتحانات میان ترم است که به لطف و توصیه هیئت رئیسه دانشگاه، حجم امتحانات در هفته منتهی به اربعین به شدت کاهش  یافــت. اما پایســتگی میان ترم، قانونی نقض نشــدنی اســت و این امتحانــات صرفًا جابه جا شــدند. بااین حــال هیچ چیز جلــودار بروبچه های گزارش
هیئت الزهرا)س( نیست و آن ها امسال نیز اربعین را باشکوه همراهی کردند. با مسئوالن هیئت مصاحبه ای مکاتبه ای انجام دادیم تا بخشی از فضای اربعین شریفی 

امسال را برای جاماندگان یا نرفتگان ترسیم کنیم.

هیئــت در ایــام اربعیــن چــه برنامه هایی 
داشت؟ 

برنامه های هیئت متنوع بود. از موکب تا کاروان زیارتی 
و برنامه همیشگی مسجد دانشگاه. موکب هیئت برای 
خدمت رسانی به زائران در مرز مهران مستقر بود.  10روز 
هم فعال بود، از چهارشــنبه 11آبان تا روز اربعین. برای 
برنامه پیــاده روی اربعین، هم کاروان زمینی داشــتیم، 

هم هوایی. 
موکب  هیئت کجا بود و چــه خدماتی ارائه 

می کرد؟
دقیقًا در پایانه مرزی مهران و در مسیر رفت وآمد زوار. البته 
اول قرار بود در مرز خسروی باشیم؛ ولی در روزهای آخر 
به علت بسته بودن مرز، ما هم به مهران رفتیم. برای برنامه 
پیاده روی مردم تهران به سمت حرم عبدالعظیم حسنی 
هم یک ایستگاه صلواتی داشتیم. خدمات در مرز مهران 
پخش صبحانه و شام و ناهار و میوه و چای و دمنوش بود؛ 
تقریبًا 4هــزار غذا در هر وعده که خیلــی از آن ها ر ا هم 

خودمان می پختیم، مثاًل عدسی. 
چند نفر درگیر کار بودند؟ خود خادمان هم 

برای زیارت می روند کربال؟
در طول این 10 روز 60تا70 نفر در موکب کار می کردند.  
اما 10نفر اعضای اصلی موکب بودند که کارهای قبل از 
حرکت مثل هماهنگی ها و مدیریت کار را انجام دادند. 
تعداد 95ی ها هم در موکب خیلی زیاد بود. دو تیم اصلی 
خادم در موکب بود که در دو بازه زمانی 5روزه مشغول به 
کار بودند. تعدادی از بچه های دور اول زیارت رفتند، اما 
بقیه نه؛ چون زمان زیارت را در موکب مشغول خدمت به 
زوار بودند. برای اردوها هم 30نفری درگیر هماهنگی ها 
و اجرا بودند. مراســم مسجد دانشــگاه هم 30نفری را 

مشغول به کار کرد. 
هزینه هــای کار از کجــا تأمیــن می شــد و 

حدودًا چقدر شد؟
تأمیــن هزینــه از طــرف بانیــان اســت، مثل مــردم و 

فارغ التحصیالن. 
در کاروان های دانشگاه چند نفر در مراسم 

اربعین شرکت کردند؟ 
190 نفر در اردوی زمینی شرکت کردند که 10 نفرشان 

کارمند بودند و بقیه دانشجوی شریف. 
اردوی هوایی هم مخصوص فارغ التحصیالن و استادان 
بود. 120نفر از استادها و خانواده شان و 400نفر هم از 
فارغ التحصیالن و خانواده شان. از اعضای هیئت رئیسه 

و شورای دانشگاه هم در کاروان حاضر بودند. 
از خدمــات هیئــت چطــور  اســتقبال 
بــود؟ مطابق انتظــار بود، یا کمتــر یا طبق 

پیش بینی؟
استقبال از موکب از طرف زوار خوب بود. خیلی هایشان 
هم تعجب می کردند که دانشگاه شریف و دانشجوهایش 
از این کارها می کنند. استقبال از اردوی زمینی هم هر 
سال درحال زیادترشدن اســت. پارسال 140 و امسال 

190 نفر. 
دانشگاه های دیگر نیز کاری کرده اند؟

دانشگاه امیرکبیر امسال کاروان داشت. امام صادق هم 
در مسیر نجف کربال موکب داشت و هم مراسم عزاداری و 
کاروان زمینی. تقریبًا بیشتر دانشگاه ها کاروان پیاده روی 
دارند و فقط امام صادق موکب داشت. درمجموع مراسم 

اربعین شریف از بقیه دانشگاه ها کامل تر است. 
موکب دانشــگاه با بقیه موکب هــا تفاوتی 

دارد؟
نگاه ما به موکب مثل اردوی جهادی است. در موکب هم 
می خواهیم شیرینی خادمی بدون شرط را بچشیم. قصد 
هم داشتیم با یکی از دانشــگاه های عراق کار مشترک 
برگزار کنیم. امســال دکتر فتوحــی در مذاکره با رئیس 
دانشگاه بغداد این موضوع را مطرح کرده بود و آن ها هم 
استقبال کرده بودند. انشالله از سال بعد وارد این فاز هم 
می شــویم. دیگر تفاوت های موکب ما با بقیه موکب ها، 
یکی میانگین سنی خدام بود که خیلی پایین تر از بقیه 
موکب ها بود و یکی تعداد خدام که نسبت به موکب های 

دیگر زیادتر بود. 
دانشگاه هم با شما همکاری کرد؟

مســئولین خدا را شــکر خیلــی کمــک می کنند. در 
موکب پشتیبانی دانشگاه، نقلیه و ریاست واقعًا کمک 
کردند. معاون دانشگاه حتی نیمه شب هم زنگ می زد 
و پیگیر بود. رئیس دانشگاه هم در روز تعطیل به بدرقه 
کاروان آمد. این ها نشــان از عزم دانشگاه برای کمک 

در اربعین بود. 

موکب هیئت، امسال هم پررونق بود

از ری تا کربال
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جلوه ای از آرمان شهر مهدوی 
شرکت در پیاده روی عظیم  حجت االسالم طهماسبی

اربعیــن بــرای تجربه  جلــوه ای از آرمان شــهر 
مهدوی ضرورتی بی بدیل اســت. آنچه در نظر 
اندیشــمندان در حــد رؤیایی دســت نیافتنی 
است، در پیاده روی اربعین تحّقق یافته است. 

رقابت و مسابقه برای رفع نیاز دیگران، به جای 
کسب منفعت شــخصی؛ »ســاِبُقوا ِإلی َمْغِفَرٍة 
ٍة«. برای کسی که اولین بار است  ُکْم َو َجنَّ ِمْن َربِّ
در این پیاده روی شــرکت می کنــد، این میزان 
اصرار صاحبان موکب ها برای استفاده از غذا و 
امکانات آن ها شاید باورکردنی نباشد. بعد هم 
که استفاده کنی، بسیار خوشحال شده و تشکر 
می کنند. یعنی از مال و وقتشان گذاشته و برای 
شما که نمی شناســند هزینه کرده اند و نه تنها 

مّنتی ندارند، بلکه سپاسگزار هم هستند.
هدفی مشــترک که همه بــا اختیار خــود و با 
تحمل زحمات به ســمت آن حرکت می کنند؛ 
افراد درعین حال به  علــت درک بزرگی هدف، 
نه تنهــا از خســتگی ها و مشــکالت ناراحــت 
نیستند، بلکه آن را شیرین و زیبا هم می بینند. 
کمبودها و نبود امکانات اصاًل در معادله  حرکت 
نمی آیند. هیچ کس بر دیگری احساس برتری 
نمی کنــد. فقیر و غنــی، صاحب منصب و فرد 
عــادی، فارس و عرب و... همه در یک ســطح 

و باهم برابرند.
امنیت روانــی و اعتماد فوق العاده به همدیگر؛ 
همه به هم اعتماد دارند و از هم احساس نگرانی 
ندارند. همه با هم احســاس اخوت و برادری و 
آشنایی دارند؛ از ایرانی و عراقی، تا پاکستانی و 
هندی و لبنانی و اروپایی و... ؛ یعنی اجتماعی 
با پیوند های وثیق بدون آشنایی قبلی. فضایی 
بســیار عاطفــی و سرشــار از صفــا و محبت به 
همدیگــر که افــراد در آن هیــچ تعارضی باهم 

احساس نمی کنند.
اوج نشــاط معنــوی در وضعیت های ســخت 
جســمانی؛ لذتی که اگر کسی یک بار بچشد، 

مشتری سال های بعد اربعین هم خواهد بود.
و این ها نــه به صورت اســتثناء، کــه به صورت 
فراگیــر و همگانی در این حرکــت عظیم دیده 
می شــود؛ جلوه ای کــه نویدبخــش تحّقق آن 

آرمان بزرگ الهی است. 
ِذیَن ال  َك الَّ نَّ فاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد َالّلِه َحقٌّ َو ال َیْسَتِخفَّ

ُیوِقُنوَن )روم/60(

یادداشت

بچه های هیئت درحال آماده سازی وعده ها و میان وعده های پذیرایی از زوار

موکب هیأت 
در پایانه مرزی 
مهران. ابتدا قرار 
بود این موکب 
در مرز خسروی 
باشد که با توجه 
به احتمال بسته 
بودن این پایانه، 
یه مهران منتقل 
شد.

سه وعده 
غذایی و در هر 
وعده حدود 4 
هزار غذا توزیع 
شد.  یک تیم 
10نفره، مدیریت 
و هماهنگی را 
عهده دار بودند. 
بیش از 60 نفر  
هم نقش عملیاتی 
داشتند. 

آخرین عکس 
دسته جمعی 
کاروان در محل 
اسکان کربال.  
190 نفر در 
اردوی زمینی 
شرکت کردند 
که 10 نفرشان 
کارمند بودند و 
بقیه  دانشجوی 
شریف. 

آمار استادان 
شرکت کننده در 
مراسم اربعین
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تکنیک های مصاحبه
بخش پنجم. در طول مصاحبه حالت تخاصم به خودگرفتن، کاماًل بی فایده است؛ حتی 
زمانی که با دشمن واقعی خود مصاحبه می کنید. کالیو جیمز، خبرنگار معروف می گوید: 
»اگر من از رونالد ریگان پرسیده بودم: آیا شــما در هالیوود برای اف بی آی جاسوسی 
می کردید؟ او هیچ جوابی به من نمی داد. اما من سؤالم را این گونه مطرح کردم: تهدید 

کمونیست ها در هالیوود تا چه حد جدی بود؟ و او همه چیز را برای من تعریف کرد!«. بنابراین با توجه به حساسیت 
موضوع و شــخصیت مصاحبه شونده باید ســؤال را انتخاب کرد. اگر درحال مصاحبه درمورد موضوعی حساس 
هستید؛ مثل پول، تحصیالت، زندگی و روابط شخصی، دستپاچه نشوید و سعی کنید پیش داوری را کنار بگذارید.

سرگذشت آیس پک
آیس پک که معرف حضورتان اســت. این اسم خوشمزه جدید، چند سال پیش در 
ایران فراگیر شد و هنوز هم که هنوز است، طرفداران خاص خودش را دارد. اما جالب 
اســت بدانید برای آن آقای خالقی که اولین بار این ایده را به مرحله اجرا رســاند، 
اوضاع اصاًل خوب نبوده و راه سختی طی شده است تا او به این موفقیت برسد. بابک 

بختیاری که زمانی بدهی 300میلیونی روی دستش مانده و به زندان افتاده بود، حاال کارآفرینی موفق محسوب 
می شود که سود کسب وکارش میلیاردی است و برندش شده جزء 100 برند برتر ایران. گفت وگو با او را بخوانید: 
http://jamejamonline.ir/sara/1649266749886259429/
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پیتر جکســون برای نســل ما معادل »ارباب حلقه ها« است، معادل عشــق به تخیل و فانتزی و فیلم های جاودانه و زیبایی که ساخت. »ارباب  گفت وگو
حلقه ها« در زمان خودش تکنولوژی جلوه های ویژه را چند قدم جلو برد و سینما را وارد دوره جدیدی کرد. پیتر جکسون سال ها بعد »هابیت« ترجمه: سحر بختیاری

را ساخت و نیز فیلم های درام خوبی مثل »استخوان های دوست داشتنی«. او اما همیشه برای ما همان کارگردانی می ماند که »سرزمین میانه« را به تصویر درآورد. 
فردا تولد جکسون است و به این مناسبت قسمت هایی از مصاحبه های وی را برایتان گلچین کرده ایم:

ســاختن »هابیت« برایت ســخت تر بود یا 
»ارباب حلقه ها«؟

اوضاع در این دو پروژه باهم فرق داشت. برای تولید ارباب 
حلقه ها، 3/5ســال زمان صرف تحقیــق و فراهم آوری 
وضعیتی مناســب کــرده بــودم. ولی موقع ســاختن 
»هابیت« نمی دانســتم چه غلطی دارم می کنم! به آن 
پروبال می دادم و داستان را همان طور که جلو می رفتیم، 
پردازش می کردم. اعتراف می کنم در بســیاری موارد، 
فیلم برداری صحنه های »هابیت« بدون فیلم نامه کامل 
ســاخته می شــد و در جریان کار، تکمیلش می کردیم. 
دلیلش این بود که من پس از کناره گیری گیلرمو دل تورو 
از پروژه، کارگردانی »هابیــت« را پذیرفتم و تقریبًا هیچ 
زمانی برای آمادگی پیش از شروع فیلم برداری نداشتم 
و به یک باره وارد روزهایی با 21 ســاعت کار ســر صحنه 
شدم. نمی توانســتم زمان را به 1/5سال قبل برگردانم 
و به طراحی فیلم بپردازم، چون آنچه در ذهن داشــتم، 
با آنچه دل تورو درحال انجامش بود، فرق داشــت. این 
کار غیرممکــن بــود، بنابراین من فقط شــروع کردم به 

فیلم برداری، بدون تقریبًا هیچ گونه آمادگی.
چرا این قدر به ساخت فیلم های فانتزی و 

تخیلی عالقه داری؟
چون خیلی خوب و جذاب هســتند و البته همان قدر 
هم سخت. تیم برای مدتی طوالنی مثاًل 250 روز باید 
کار کند. باید تیراندازی یاد بدهیم، عکس برداری کنیم 
و لوکیشــن ها را درست کنیم. باید با 12-13تا دورف و 
گابلین کار کنیم! بازیگرها باید هر روز یک سری لباس 
تنگ و ضخیم  و ســنگین تنشــان  کننــد و دائمًا نفس 
کم می آورند و باید اســتراحت کننــد. در طوفان، باد، 

باران و رعدوبرق باید با دورف ها 
صخره نــوردی کنیم و بعد باید با 
گابلین ها برویم  زیر آتش و گرما.
بهتریــن فیلمــی که 
دیــده ای چــه بــوده 

است؟
»کینگ کونگ« نســخه اصلی 
دهه 30. آن قدر دوستش داشتم 
کــه نتوانســتم طاقت بیــاورم و 
خــودم ســاختمش! فیلم های 
کمــدی باســتر کیتــون را هــم 
همیشه خیلی دوست داشته ام.
عشــق  ن  ســتا ا د
بی بدیــل تو بــه چای 

چیست؟
من بــدون چــای نمی توانم کار 
کنــم! همــه ســر کار می گویند 
کــه وقتی چای نوشــیدن من را 
می بینند،  خودشان هم شدیدًا 

دلشــان چای می خواهــد! خیلی از آن ها انگلیســی 
هســتند و با چای غریبه نیســتند؛ اما ظاهرًا من تأثیر 

خیلی زیادی روی آن ها می گذارم.
این طــور کــه می گوینــد هرجــا باشــی به 
احتمال 90درصد چای هم دستت است.

نمی توانــم آرامش و لذتی را که چــای به من می دهد، 
توصیف کنم. یکی از نیروهای خیلی خوب خدمات را 
گذاشــته بودم که فقط روی چای درست کردن متمرکز 

باشد و واقعًا چای معرکه ای درست می کرد.
چه چیزی باعث می شود که مثاًل به کتابی 
نگاه کنــی و بعد بگویــی می توانــم از این 

فیلمی عالی بسازم؟
واقعیتــش هیچ وقــت نمی توانیــد حــدس بزنید که 
کدام یک حتمًا موفق اســت. اما 
هرکس به نحوی متفاوت با کتابی 
درگیر می شود. من یک جورهایی 
در حین خواندن کتاب، فیلمش 
را تصور می کنم. به موسیقی آن 
و به جزئیــات صحنه ها و… فکر 
می کنم و هیجان زده می شــوم. 
این تخیالت و تصورات هســتند 
که بــه ساخته شــدن فیلم منجر 
می شوند. دلیل اینکه این فیلم ها 
را می سازم این اســت که وقتی 
کتــاب را تمام می کنــم، خیلی 
کنجکاو می شــوم  کــه فیلمش 
را ببینــم و  بعدش بــه این نتیجه 
می رسم که برای دیدن فیلمش 

باید بسازمش!
آیا حقیقت دارد که قرار است 
از روی ســری داســتان های 
ربــاب  »ا یعنــی  تالکیــن، 

حلقه هــا« و »هابیــت« و بقیــه کتاب هــا 
سریالی ساخته شود؟

ایــن را می دانــم که صحبتــش پیش آمده اســت؛ اما 
به نظــرم پــروژه خیلی ســنگینی خواهد شــد. وقتی 
فیلم ها این قــدر انرژی و زمان گرفتند، قطعًا ســاخت 
سریال  بسیار سخت تر است. هزینه های آن هم رقمی 
بزرگ و نجومی می شود. این حجم از جلوه های ویژه و 
بازیگران و لوکیشن، قطعًا مدیریتش خیلی سخت است 
و با درنظرگرفتن همه این ها اگر از آن اســتقبال نشود، 
شکست خیلی سنگینی می شود. فکر نمی کنم هیچ 

کمپانی ای جرئت این ریسک را داشته باشد.
زمانی خیلی چاق تر بودی! درست است؟

بله و باالخره خطر را حس کردم. چاقی هیچ وقت خوب 
نیست. من هم باالخره مشکل خودم را پذیرفتم و سعی 
کردم حلش کنم. شروع کردم به ورزش و در عادت های 

تغذیه خودم هم تغییراتی دادم.
سخت نبود؟

طاقت فرســا بود! ولی خب موفق شــدم بــه وضعیت 
موردنظرم برسم و همین کافی است.

ظاهرًا چندان هم با استقبال روبه رو نشده 
است؟

اوایل این بازخــورد را زیاد دیدم که همه می گفتند وای 
پیتر جکســون چقدر عالی شــده و چه خوب توانسته 
وزنــش را تغییر بدهــد. امــا نمی دانم چــرا کمی بعد 
کامنت هــا تغییــر کرد به اینکــه پیتر جکســون وقتی 
چاق تر بــود آدم باحال تری بود، یااینکــه دلمان برای 
پیتر جکســون چاق تنگ شــده. هنوز هم برای خودم 

سؤال است ]خنده[.
خودت را آدم خوش شانسی می دانی؟

قطعًا.چــون بــه بیشــتر چیزهایــی که می خواســتم 
رسیده ام و کاری را انجام می دهم که واقعًا به آن عالقه 

دارم.

خودمانی با پیتر جکسون

چای با هابیت ها
باز هم زلزله غافلگیرمان کرد و کلی خسارت 
به جا گذاشــت. ما هم مثل دیگر روزنامه ها 
سریع با مقامی مسئول ارتباط برقرار کردیم 
تا از وضعیت امدادرسانی اطالع پیدا کنیم:

نوشدارو بعد از زلزله
وضعیت چطور است؟

حال عمومی ما خوبه و جای نگرانی نیست.
البته ما نگران شما نبودیم. اوضاع 

تلفات چطوره؟
وضعیــت دردســت بررســیه و بــه زودی اعالم 

می شه.
چه اقداماتی تابه حال انجام شــده 

است؟
جلســات اضطراری گذاشــته شــده و درحال 

مدیریت بحران هستیم.
این جلســات نبایــد قبــل از زلزله 

گذاشته می شد؟
اون موقع که نمی دونستیم قراره زلزله بیاد.

خــب البته زلزله با شــما هماهنگ 
نکرده بود…

واقعًا هم چیزی نگفت به ما. 
برنامه روزهای آینده چیه؟

بررســی آمار و اعــالم آن ها و تصحیحشــان در 
ساعت های بعد یا به روز کردنشان.

دیگر؟
آمار که دربیاد، بررسی می کنیم ببینیم در کدوم 

استان ها باید عزای عمومی اعالم بشه.
به نظرتان چرا این اتفاق افتاد؟

به هر حال طبیعته و هزار مســئله مختلف. این 
هم از زیبایی های طبیعته و ما هستیم که باید راه 

پیشگیری و مقابله با آن ها را بلد باشیم.
راه هــای پیشــگیری و مقابلــه چیا 

هستند؟
ضدزلزله ساختن ســاختمان ها و البته آموزش 

کافی به مردم.
این مــوارد درحــال حاضــر رعایت 

می شن؟
تا حد امکان بله.

پس چرا ساختمان های مسکن مهر 
نابود شدن؟
حتمًا امکانش نبوده.

کــم  د  ا تعــد ره  بــا ر د می شــه 
بیمارســتان ها و امکانــات توضیح 

بدید؟
خیر، االن هم باید بریم برای جلسه بعدی.

موضوع این جلسه چیه؟
بررســی این احتمال که زلزله کار داعش بوده 

باشه.
همین؟

و اینکه هرچه زودتر اقدامات الزم رو انجام بدیم 
تا اگه تهران زلزله اومد، تلفات نداشته باشیم.

می دونیــد کــه تلفات اســتان های 
زلزله زده داره باال می ره؟

تنها کاری که می شــه کرد اینــه که همگی دعا 
کنیم.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو

هرکس به نحوی متفاوت 
با کتابی درگیر می شود. 
در  یک جورهایی  مــن 
کتاب،  خوانــدن  حین 
فیلمش را تصور می کنم. 
بــه موســیقی آن و به 
و...  صحنه هــا  جزئیات 
فکر می کنم و هیجان زده 
و  تخیالت  این  می شوم. 
تصورات هســتند که به 
ساخته شدن فیلم منجر 

می شوند
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

از دهه آخر قرن نوزدهم  تا اواســط قرن بیستم، پیشنهاد
بسیاری از رمان های نوشته شده در غرب، 
به خصوص فرانســه با محتوایی غمگین و 
ناامیدکننده از زندگی همراه بوده اســت. 
هنرمندان که نا آرامی های بشــری را در آن 
دوران به چشــم خــود دیدنــد و دو جنگ 
خونین و مهلک جهانی را با پوست و گوشت 
خود حس کردند، به نوشــتن و کشــیدن و 
خلق آثاری دست زدند که تمامًا بوی یأس و 
ناامیدی می دادنــد. آثاری که بشــریت را 
همــراه بــا مفهــوم انســانیت، بــه چالش 
می کشــیدند. حال از آن دوران بیش از نیم 
قرن گذشته اســت و ادبیات و هنر چندبار 
پوســت انداخته اند؛ امــا آن آثــار همواره 
خواندنی انــد. آثــاری که مــا را بــا آنچه بر 
بشریت گذشته است، بیشتر آشنا می سازد.
»مــرگ قســطی« نیــز از این دســت آثار 
اســت. کتابی که در ســال 1936 نوشته 
شــد و درون مایــه اش رنج هــای آدمــی 
اســت. این رمان ابتدا با واگویه ها و روایت 
پزشکی شروع می شود و سپس نویسنده، 
مخاطب را بــه دوران کودکــی و نوجوانی 
 پزشــک می برد و مــا با زندگــی کودکی به 
نام فردینان )نام نویســنده کتاب( آشــنا 
می شــویم. پســری که به هرکاری دســت 
می زنــد، در آن درگیــر گرفتــاری و رنــج 
می شود و مشــاهداتش از زندگی به قدری 
تلخ و گزنده اســت که مخاطــب را بی تاب 
می کند. این ویژگی نویسنده کتاب، یعنی 

لویی فردینان سلین است. 

ســلین به عقیده بســیاری، از بزرگ ترین 
نویسنده های تاریخ رمان نویسی است. او 
به دنیا بسیار تلخ می نگرد و مانند جراحی، 
کالبد تیره و تار دنیا را می شــکافد. وقتی 
مرگ قسطی را می خوانید، با سیاهی های 
انسان مدرن آشنا می شــوید و این همان 
چیزی اســت که ســلین می خواهــد. او 
می خواهــد بگوید کــه زندگــی در دنیای 
جدید، زندگی نیست؛ بلکه مرگی است که 
با هر روزی که از آن می گذرد، شما قسطی 

از آن را پرداخت می کنید.
بدبختی هایــی کــه بــر ســر شــخصیت 
اصلــی رمــان می آیــد، بــرای مخاطــب 
گاهی باورناپذیر و تحمل ناشــدنی است. 
از  ردی  کــه  مشــکالتی  و  بدبختی هــا 
شخصیت سلین اســت. شخصیت اصلی 
رمــان، دو خودکشــی را با چشــمان خود 
می بیند، دو بار کالهش برداشته می شود 
و چندیــن و چنــد بــار بــا ناعدالتی  هایی 
از طــرف خانــواده و اطرافیانــش مواجه 
می شود و شما همه  این روایت ها را با نثری 

تلخ و درعین حال شیرین می بینید.
نثــر ســلین بســیار روان، خواندنــی، تیز 
و تلخ اســت. کمدی ســیاهی که ســلین 
می آفرینــد بــا دیگــر آثــار نویســندگان 
آلبرکامــو و  هم سبک وســیاقش، ماننــد 
چارلــز بوکوفســکی متفــاوت اســت. او 
کــه در دو جنــگ جهانــی شــرکت کرده 
و در یکــی از آن ها نیــز زخمی برداشــته 
اســت، در بســیاری از رمان هایــش مثل 
»مرگ قســطی«، مانند انســانی باتجربه 

با مخاطب ســخن می گوید. نکته عجیب 
»مرگ قسطی« مانند دیگر آثار سلین این 
اســت که هیچ چیزی را نمی توانید در آن 
پیدا کنید که انســان را بــه زندگی وادارد. 
شــخصیت های این رمان مــدام به پوچی 
می خورند و در آستانه مرگ قرار می گیرند؛ 
اما این مرگ نمی خواهد سر برسد، چراکه 
باید یک قســط دیگر پرداخت کنند و این 
رنجــی دیگر اســت. اما کمدی ســیاهی 

که ســلین بــه رمان هایش افزوده اســت، 
دستاورد بزرگی برای اوست، چراکه همین 
کمــدی ســیاه، رمان هایش را شــیرین تر 

کرده است و از تلخی آن کاسته.
امــا »مــرگ قســطی« به علــت گرایــش 
ضدیهودی سلین مانند دیگر رمان هایش 
بــا بی توجهی جامعه جهانی نویســندگان 
زمان او همراه بود. نویســندگان بســیاری 
به او خرده گرفتند که چرا در رمان هایش از 

کلمات گزنده و از نثری شکســته استفاده 
می کنــد و او در جواب همه ایــن انتقاد ها 
گفته اســت: »من همان طوری می نویسم 
که حس می کنــم... از من خرده می گیرند 
کــه بددهنــم و زبــان بی ادبانــه دارم... از 
بی رحمی و خشــونت دائمــی کتاب هایم 
انتقاد می کنند... چه کنم؟ این دنیا ذاتش 
را عــوض کنــد، من هــم ســبکم را عوض 

می کنم«.

نگاهی به رمان مرگ قسطی

ذره ذره بمیر
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ســریال های شــبکه HBO  به گونه ای انــد که مخاطب 
نمی خواهنــد تمــام شــوند. Curb your enthusiasm یا 
»زیاد ذوق زده نشــو« یکی از این سریال هاســت. خالق 
این ســریال، لری دیوید که ســازنده یکی از موفق ترین 
سریال های تاریخ سینما یعنی Seinfeld  بوده، توانسته 
اســت با طرح هــای خنــده دار و زیبایش این ســریال 
 مهیج و کمدی را از ســال 2000 تاکنون زنده و سرحال 

نگه دارد. 
»زیاد ذوق زده نشو« 
زندگــی  داســتان 
لــری  شــخصی 
دیوید اســت و تمام 
این  شخصیت های 
آمریکایی،  ســریال 
واقعی هستند. این 
در  واقعی،  زندگــی 
نــوع تصویربرداری فیلم هم دخیل اســت.  ســبک این 
سریال به گونه ای طراحی شده است که مخاطب حس 
کند دارد فیلم مســتندی از زندگــی روزمره را می بیند، 
زندگی خنده دار. نکته جالب دیگر درمورد این ســریال 
این است که به صورت کمدی بداهه شکل گرفته است. 
یعنــی طرح های کلی را لــری دیوید می نویســد و این 
بازیگران هســتند که خود با قدرتشــان سریال را شکل 

می دهند. 
درواقــع بداهه گویی نقش مهمی در این ســریال دارد. 
این ســریال چندین بار نامزد و یک بار برنده جایزه امی 

شده و یک جایزه گلدن گلوب نیز دریافت کرده است.

زیاد ذوق زده نشو

جنگ تحمیلی و روزگار مردم در زمان جنگ همواره میعادگاه 
خلق آثار هنری متفاوتی بوده اســت، از رمان و شعر گرفته تا 
فیلم های سینمایی. آلبوم موسیقی »نی نوا« ساخته حسین 
علیزاده، یکی از این آثار به شــمار می رود. بســیاری از مردم 
»نی نوا« را به واقعه کربال ربط می دهند و علیزاده هم مشکلی 
با این ندارد که برداشتی مذهبی از این اثر شود؛ ولی به گفته 
خودش حدود 2 سال روی نوشتن آهنگ این آلبوم کار کرده 
اســت و البته ایــده اصلی این آلبــوم از مدت ها قبل، وقتی 

کودک بوده اســت در 
ذهنش شــکل گرفته 
است.  او درباره ی ایده 
»نی نــوا« می گویــد: 
خاصــی  »روزهــای 
بود کــه هنوز هم تمام 
چیزهایــش ازجملــه 
تلخی ها و شیرینی ها، 

که تلخی هایش بیشتر بود، برایم زنده است؛ ولی برای من، 
»نی نوا« مانند نوشــتن خاطرات روزانه بود و وقتی می گویند 
کــه انگیزه و منظورت چه بود می گویم که هیچ منظوری جز 
اینکه خاطرات روزانه ام را در سال 62 به زبان موسیقی بنویسم 
نبود«.  نام این آلبوم مانند محتوای آن از جادویی موسیقیایی 
و کالمی برخوردار است. نینوا نام دیگر سرزمین کربالست و از 
طرفی اشاره به نوای ساز نی دارد که یکی از مهم ترین سازهای 
این آلبوم به شمار می رود. در واقع نی در اینجا روایتگری است 
که از غصه ای سوزان خبر می دهد.  کانون موسیقی دانشگاه، 
 اجرای دیگری از این آلبوم را روز سه شنبه 22 آبان روی صحنه 

خواهد برد. 

نی نوا

می خواهید تمرکز کنید؟ نمی توانید؟ فکرتان مشــغول اســت؟ حواســتان مدام 
پرت می شــود؟ وقتی می خواهید کاری انجام دهیــد، نمی توانید به خوبی زمان 
را مدیریــت کنید؟ بشــر همواره به دنبال افزایش بهــره وری و مدیریت زمان بوده 
اســت. زمان که طالســت و برای ما اهمیت دارد، برای همین باید به گونه ای آن 
را مدیریــت و از اتــالف آن جلوگیری کنیم. یکــی از تکنیک های مدیریت زمان، 
تکنیــک یا فن »پومودور« »POMODORO TECHNIQUE«اســت. این تکنیک 
را نخســتین بار فرانچســکو ســیرلیو در ســال 1980 ابداع کرد. نام پومودور در 
زبان ایتالیایی به معنای گوجه فرنگی اســت و انتخاب این نام به علت زمان ســنج 

گوجه فرنگــی شــکلی اســت کــه فرانچســکو 
ســیرلیو در زمــان تدریــس به دانشــجویانش 

نشان می داده است.
این تکنیک برمبنای استراحت های مکرر است 

و شامل 6 اصل اساسی است:
1- انتخاب کاری که باید انجام شود.

2- تنظیــم زمان ســنج که به صورت ســنتی 25 
دقیقه است.

3- کار روی تکلیــف تا زمانی که زمان ســنج به زنگ درآید. اگر حواس پرتی های 
گوناگــون بــه ســراغتان آمــد، آن را یادداشــت کنید و ســریعًا به ادامــه تکلیف 

بازگردید.
4- وقتی که زمان سنج به زنگ درآمد، عالمت تیک را بر کاغذی یادداشت کنید.

5- اگر کمتر از 4 عالمت تیک روی کاغذتان دارید، استراحتی کوتاه 3تا5 دقیقه ای 
کنید و به مرحله اول بازگردید.

6- اگر تعداد عالمت های تیک دار روی کاغذتان به بیش از 4 رســیده، اســتراحتی 
15تا30 دقیقه ای را در پیش گرفته و لیســت عالمت های تیک دارتان را پاک کنید، 

سپس به مرحله اول بازگردید.
امروزه نرم افزارهای ســاده ای برای به کارگیــری این روش مانند »TOMIGHTY« و 

»CLEARMIND PRODUCTIVITY« به کارگرفته می شوند.

برنامه ریزی و سالمت



صفحـــــــه آخـــــــــر

او را ســال 1371 دکتر مقداری بــرای کمک بــه کنفرانس مکانیــک وارد دانشــگاه کرد و همان موقع ســریع جذب آموزش دانشــکده شــد. 
قدیمی های مکانیک ایراندخت شهنواز را خوب می شناسند، ولی بقیه دانشگاه شاید کمتر با او آشنا باشند.

می گویند شما خیلی مهربانید. 
نمی دانــم شــاید دوســتان لطف 
دارند، ولی کاًل چون من محیط دانشگاه را دوست دارم و 
به کارم عالقه مند هستم، همه را مثل اعضای خانواده ام 

می بینم و مثل اعضای خانواده ام دوست دارم.
تــا حــاال شــده کســی از لحــاظ معدلــی 
مشکلی داشــته باشد و شما مشــکل او را 
حل کنیــد یا به جــای او با اســتاد برای حل 

مشکلش صحبت کنید؟
بله مواردی پیش آمده که دانشجو آمده و از روی بررسی 
ســوابق و کارنامه اش متوجه شــده ام که واقعًا مشــکل 
دارد و ایــن کار را کــرده ام. نزد اســتاد رفته ام و شــرایط 
دانشــجو را گفته ام و اســتادها حرف من و توضیحات و 

نتیجه بررسی ما را پذیرفته اند و کمک کرده اند.
تا حاال شده که به دانشــجو لطفی بکنید و 

بعد پشیمان شوید؟
چون بچه ها را دوســت دارم، از کاری که انجام می دهم 
پشیمان نمی شــوم. حاال شاید دانشــجو از عملکرد ما 
برداشــت اشــتباهی کرده که گاهی ناراحت شــده یا 
حرفی زده باشــد که من را ناراحت کرده باشد، ولی من 

از کارهایم پشیمان نشده ام.
بــه نظــر شــما دانشــجوهای جدیــد بــا 

دانشجوهای قدیمی تفاوتی دارند؟
معمواًل بچه های قدیمی ساده تر بودند و دانشجوهای 

االن باهوش تر و زرنگ تر شده اند.
فرض کنید دانشــجویی برای بار سوم دارد 
مشــروط می شــود و به نیم نمره از درسی 
نیاز دارد. حاضرید به جای دانشــجو برای 

رفع مشکلش با استاد صحبت کنید؟
اول ســعی می کنــم خــود دانشــجو را بفرســتم و او را 
راهنمایی می کنم که همه شــرایطش را بگوید. اما اگر 

کارش راه نیفتاد، سعی می کنم کمکش کنم.
دوســت دارید با کدام یک از همکارهایتان 

به خرید بروید؟
با همه شان. با همه همکاران کاًل روابطم خوب است.

اگر مجبور باشــید پول قرض کنیــد، کدام 
استاد را برای این منظور انتخاب می کنید؟

همه اســتادهای دانشــکده مکانیک خوب هستند و 
یک همکاری و همیاری عمومی در دانشکده مکانیک 
هست که اگر مشــکلی، چه برای من و چه برای همکار 

دیگری پیــش بیاید، عمومــًا همه آن ها لطــف دارند و 
کمک می کنند.

بــه نظــر شــما اســتادان زن مهربان تــر و 
توانمندترند یا استادان مرد؟ چرا؟

به نظر مــن فرقی نمی کند. هــم خانم های مــا در این 
دانشــکده خوب هســتند، هم آقایــان. باوجودی که 
تعداد استادان مرد در این دانشــکده بیشتر است، اما 

فرقی بینشان نیست.
مورد دیگری هست که بخواهید بگویید؟

از همــه دانشــجوها تشــکر می کنــم کــه مــن را جزء 
مهربان ها می دانند و همه آن ها را دوست دارم.

428...0919: اوالً. بهش می گم بســه دیگه/ چی کار 
داری کی چی می گه/ نذار خودتو سر کار، انگار نه انگار/ 
می گم هنوز دیر نشــده/ هنوز دلت پیر نشــده/ پاشو و 
دســت رو دســت نذار، انگار نه انگار... )احسان خواجه 

امیری(   ثانیاً. کارتون درسته :(
   اوال. خطاب به مخاطب خاص: جان من 
برو پی وی تا سری بعدی کل آهنگ رو نفرستاده. 

ثانیًا. فدایی داری. ســالم به خانواده برســون، 
رسیدی بچه ها رو هم ببوس!

845...0935: نوشتید ســرمایه گذاری بلندمدت، 
بعد نظرسنجی گذاشتید! خودتونو چه جور مهندسی 

می دونید؟
   شــما تأخیر در واکنش رو به ســطح 
جدیدی ارتقا دادی! آخــه عزیز من خوبه منم ده 

شماره دیگه جوابت رو بدم؟
577...0937: دلــم واســه اون آقاهه که اســبا رو 
می ریخت تو اسمسا تنگ شــده، چیه بابا هی فیدبک 

می دن مردم. اسب کو پس؟
   ما پیامک شما رو به آقای اسب ارجاع دادیم 
و در جواب گفتن: »تا که بی احساس هستم، بی توانم در 
جهان/ اسب پیری گشته ام، افسرده ام بی اختیار... «

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

18

17

17
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دانشجونواز

شماره 739  سه شنبه 23 آبان 96 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  

مهدی جعفری

وقتی برای رسیدن به خدا »رد« 
دهید...

قومی متفکرند اندر ره دین/ 
قومی به گمان فتاده در راه یقین

می ترسم از آن که بانگ آید 
روزی/ کای بی خبران راه نه 

آنست و نه این

 پند پنجم: زنده باد پاستا 
وبیف استراگانوف 

 پســرم، چند هفته ای بود 
که تــو را از نصایــح خودم 
محــروم کــرده بــودم. در 
این مدت شــاید با خودت 
کــه  پنداشــتی  این طــور 
پدرت تو را فراموش کرده و می خواهد خودت 
بیــن هنر یا ریاضــی انتخاب کنــی. ولی باید 
بگویم که اشتباه کردی. پدر هیچ گاه پسرش 
را فراموش نمی کند. مخصوصًا پســری چون 
تو که با قبولی اش در دو کنکور هنر و ریاضی، 
افتخارآفرین خانــواده اش بود. من این مدت 
با تــو چیزی نگفتــم چون می خواســتم به تو 
فرصتــی بدهم تا بــا خودت خلــوت کنی و به 

آینده ات بیندیشی.
ببین پسرم، یکی  از لذت های زندگی، خوردن 
اســت. من اعتقاد دارم که زندگــی هرکس را 
مثلت خوردن و خوابیدن و دستشــویی کردن 
تشــکیل می دهــد. البتــه اگــر کمــی باهم 
راحت تــر بودیم، یک ضلع مهم بــه این مثلث 
اضافــه می کــردم و از مربع خوشــبختی با تو 
صحبت می کــردم. امــا حس می کنــم برای 
به دســت آوردن ضلــع چهــارم خــودت باید 
ماجراجویی کنی و مــن نباید لقمه  آماده توی 
دهانت بگذارم. ببین خوردن خیلی مهم است 
و شــریف یکی از دانشگاه های خوش خوراک 
ایران محسوب می شود. شــاید باورت نشود، 
ولی در هیــچ دانشــگاه دولتــی ای در ایران 
بیف استراگانوف سرو نمی شود. این هنری ها 
خورد و خوراکشــان بــا آدم ها فــرق می کند! 
گوشــت نمی خورند، وجترین هستند و گیاه 
را خام خام می کنند داخل حلقشــان! باورت 
می شــود؟ من هیچ وقت نفهمیدم آدم چطور 
می تواند گیاه خوار و خام خوار باشد. سوشی 
می خورند و با آن پز هم می دهند. استداللشان 
هم این اســت که با گیاه خواری می شــود به 
بقــای حیوانــات کمــک کــرد. می گویند هر 
وعــده ای کــه در آن گوشــتی صرف شــود، 
یک حیوان باید کشــته شــود و آدم چــرا باید 
حیوان بدبخت را بکشــد و بخورد. آن ها با این 
استدالل هایشان مخت را شست وشو می دهند 
 و خواه ناخــواه در گــذر زمــان شــبیه آن هــا 

می شوی. 
به جایــش شــریفی ها، هــر چــی بگــذاری 
جلویشــان می خورنــد. کافــی اســت یک بار 
بــه خوابگاه های شــریف پا بگــذاری. آن ها 
هر چهارپایــی را به جــز چهارپایــه  صندلــی 
می بلعند! داستان ســلف هم چیزی شبیه به 
همین است. انواع و اقسام غذاهای الکچری، 
چــون پاســتا در شــریف خــورده می شــود و 
هیچ جــای دیگــری آن هــا را نمی توانی پیدا 
کنی. پــس ببین پســر تو برای اســتحکام آن 
مربــع)!( نیــاز به خــوردن داری و شــریف با 
غذاهــای غربــی اش راهنمای خوبــی برای 

توست.

امین محمدی

 این شماره از روزنامه تقدیم می شود به خانواده هایی که داغدار شــدند. به خانه هایی که خراب شد و سقف هایی 
که فروریخت. به تلفن هایی که قطع شــد و حرف هایی که ناگفتــه ماند. به نیمکت هایی کــه در انتظار بچه های 
کیف به دســت نشســتند و پاره های آجر روی خود نشــاندند. بــه مادرانی که بــرای عزیــزان دور از وطن خویش 
لرزیدند.  این شــماره تقدیم می شــود به هالل قرمزی که برای تسکین آالم بشــری تالش می کند. به بنی آدم که 
اعضای یکدیگرند و در بحران های این چنینی، نه با افزودن درد بلکه با کم کــردن درد برای هم نوع خویش تالش 

می کنند؛ زیرا که »مردم دو دسته اند: یا برادر دینی تو هستند یا انسانی مانند تو«.
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