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بچه های شریف طبق معمول قهرمان ACM شدند

حریفمیطلبیم
سیاست ناشریف

کوچک تر کــه بودیم، بنابر 
کتــب  خانــواده،  ذائقــه  
می خواندیــم.  تاریخــی 
حداقل احســاس من این 
است که اغلبمان همین طور 
بودیــم. با پادشــاهانی مواجه بودیــم که برای 
حفظ قدرتشــان، به هر کاری دست می زدند. 
در ایــن میان، عده ای شــاهزاده یــا بزرگانی از 
خاندان های دیگر، دسیسه می چیدند تا قدرت 
را به دســت خــود گیرند. هر کســی در ابتدای 
امر برای قدرت به وحشــی گری های ساده ای 
دســت می زد. اما بــا گذر زمان و تکامل بشــر، 
این جنگ قدرت، از قشون کشی های مجهز به 
شمشیر و اسب و تفنگ، به زهر و سخن چینی و 
زیرآب زنی های خانوادگی تبدیل شد. حال انگار 

باهوش تر، حریف را از پا درمی آوردند. 
امروزه جنگ قدرت از آن روزها هم مدرن تر شده 
اســت. ماهیت قدرت از امری صرفًا فیزیکی با 
چاشــنی فکر، روزبه روز بیشتر به امری فکری با 
چاشنی جســمی تبدیل شد. این گزاره، ظاهر 
جذابــی دارد، اما واقعیت آن حرفه ای ترشــدن 
وحشی گری های انسان است. در این بحبوحه 
امری بــه نــام »سیاســت« زاییده  شــد. اصاًل 
از ابتــدا برای ما ســاختار سیاســت و قدرت را 
این گونه چیدند. سیاســت همانی بود که پدر و 
مادر نداشت. معنایی شبیه شــیره داشت، اما 
مالیدنی نبود؛ این یکی را می ورزیدند. کســی 
که می خواســت به قدرتی برسد، باید به دنیای 

سیاست ورزی وارد می شد. 
با گذر زمان روزبه روز سیاســت ورزی ما بیشــتر 
شبیه ریا و بی اخالقی شــد. فی الواقع عده ای 
با تمســک به هرکاری و بــه بهانه های دلربایی، 
در ســپهر سیاســی جهان برای کسب قدرت، 
بال بال می زدند. این گونه شــد که هرگاه کسی 
را ســیاس می دانستیم، برایمان معنای دیگری 
داشــت. سیاست با قدرت عجین است و از دید 
من، همین امر دلیلی برای رشد بی اخالقی در 
جامعه مان است.  آنچه مرا بر آن داشت که درمورد 
قدرت و سیاست، به معنای مذکور بنویسم، روز 
دانشجو و انتخابات های اخیر دانشگاهمان بود. 
عده ای معتقدند که دانشگاه جایی است برای 
تمرین سیاست ورزی؛ آن هم عماًل سیاست ورزی 
مطابق با تعریفی که بیان شد. گویی فعالیت های 
دانشجویی را اشتباهی گرفته اند. انگار یادشان 
رفته  است دانشــجو دربرابر همین پلشتی ها و 
بی اخالقی هاســت که صف می کشــد، نه آنکه 
خــود آن را بیاموزد و اجرا کند. شــاید آن قدر که 
»مافیا« بازی کرده اند، زندگی واقعی شــان نیز 

غرق مافیابازی شده  است. 
آنچه بیش از هر چیزی آزاردهنده است، نتیجه 
ترسناک و بیش از آن غمناک این رفتارهاست. 
عالوه بر آنکه این  سیاست ورزی، امید به فردای 
بهتر را کمرنگ می کند، نگرانی جدی ای را هم 
گوشــزد می کند: اگر امروز برای فقط تصویر یا 
بوی قدرت، این چنین رفتار کنیم، فرداروز برای 
قدرت واقعی، به چه کارهای هولناکی دســت 

خواهیم زد؟ 
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افتخارآفرینان جشنواره خوارزمی
در جشــنواره جوان خوارزمی از 11 پژوهشگر تقدیر شد. در پژوهش های بنیادی، 
فاطمه مهندس، پژوهشگر پســادکتری مواد با طرح »سنتز انواع نانوساختارهای 
اکســیدی و ســرامیکی« ســوم شــد. در پژوهش های کاربردی، اسماعیل محمد 
فالورجانی و مهرداد کرمی، دو فارغ التحصیل ارشــد مکانیک توانستند دوم و سوم 

شوند. »ساخت دستگاه تشخیص پیک سیستولیک بطن چپ برای تصویربرداری قلب به روش هسته ای« و 
»دستگاه جداسازی اجزای گل زعفران، مبتنی بر پردازش تصویر« عناوین طرح های این دو بود. در بخش نوآوری 

نیز محدثه درودیان با طرح »معرفی روشی در تولید الکترودهای انعطاف پذیر با ویژگی ابر خازنی«سوم شد.

اندر احواالت استناد
پایگاه استنادی نشانگرهای اساسی علم )ESI( همه ساله دانشمندان پراستناد جهان 
 citation را اعالم می کند. بسیاری از اهل علم نقدهایی را به شاخص استناد یا همان
وارد می داننــد. مثاْل بعضی مجالت علمی که در مقــاالت دارای رجوع، به مقاالت 
داوران خود توجه بیشتری می کنند. همچنین بعضی دانشمندان  به مقاله های قبلی 

خودشان ارجاع می کنند  و آمار خود را بهبود می بخشند.بگذریم که بعضی حوزه ها مقاله خیز نیستند. با تمام 
این نقدها شــاخص استناد تا حد خوبی می تواند نشانگر توان علمی فرد باشد. طبق آخرین آماری که سایت 

دانشگاه منتشر کرده است، 18 نفر از استادان شریف جزء دانشمندان پراستناد جهان هستند.
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عکس خبری

پرچم دانشگاه در دست بانوان والیبالیست
هفته گذشــته اگر از دوروبر ســالن مرحوم اســتاد 
جبــاری رد می شــدید، صدای ســوت و تشــویق و 
جیغ بود که از ســالن بلند می شد. دانشگاه میزبان 
مسابقات والیبال کارکنان منطقه 1 ورزشی در بخش 
بانــوان بود. این مســابقات از روز 19آذر در دو گروه 
4تیمه آغاز شــد. تیم های صداوســیما، خوارزمی، 
فنی حرفــه ای و فرهنگیــان در گــروه A و تیم های 
شــریف، طباطبایی، شهیدبهشتی و تربیت مدرس 
در گروه B رقابت کردند. درنهایت تیم های شــریف، 
خوارزمی، صداوسیما  و شهید بهشتی راهی مرحله 
نیمه نهایی شدند. در ادامه تیم های شریف و بهشتی 

با پیــروزی 2بــر1 در برابر حریفانشــان وارد مرحله 
فینال شــدند. روز شنبه در مســابقه رده بندی، تیم 
صداوســیما با پیروزی برابر خوارزمی به مقام ســوم 
دســت یافت. نوبت به فینال رســید. کارکنان خانم 
دانشگاه توانســتند با حمایت فوق العاده یار هفتم 
)تماشــاگران پرشور( با اقتدار از ســد تیم دانشگاه 
شهید بهشــتی بگذرند و کاپ قهرمانی را باالی سر 
ببرند. خسته نباشید به تیم و تبریک ویژه به خانواده 
شــریف بابت ایــن افتخارآفرینی کارکنــان خانم که 
پرچم دانشــگاه را بــاالی تمام دانشــگاه های دیگر 

منطقه باال بردند.

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل، روزهای پرکاری را سپری می کند. از برگزاری جلسات عدالت خواهانه تا حضور پرشور در برنامه تشکلی  دیگر. انجمن، شنبه میزبان سعید زیباکالم بود و او از عدالت خواهی غیرگزینشی صحبت کرد. با آرامش فراوان، درست برعکس برادرش. گزارش
لحــن کالمی یکنواخت که البته نیشــدار و صریح بــودن صحبت ها خیلی اجازه خودنمایی خمیازه را نمی داد. دکتر با حوصله به ســؤاالت مکتوبی که مجری 
می پرســید جواب می داد. فضای جلســه آرام و بدون تنش بود و در این فضا، او از حساســیت شدید احمدی نژاد به بیت المال گفت و گله کرد که چرا رهبری را 
نقدناپذیر می کنیم. سه ساعت از شروع برنامه گذشته بود، اما ساعت های آمفی تئاتر خسته تر از آن بودند که روی یک زمان خاص تفاهم کنند. تا اینکه زمانی 

که قرار شد به سؤال های شفاهی بپردازند، به ناگاه از طبقه باال به مجری اشاره کردند که وقت تمام است. خالصه این صحبت ها را در ادامه بخوانید.

Ó	 اختالف نظــر در جامعه زیاد اســت، اما همیشــه
به خاطــر پاســداری از وحــدت، درخصوص این 

گفتمان ها گفت وگویی صورت نمی گیرد.
Ó	 ،در ایران روزی 17 رکعت »مرگ بر آمریکا« داریم

اما در مسئوالن کشور راهبرد و عزمی منسجم علیه 
آمریکا نداریم. لذا در همه جناح ها کم و زیاد دنبال 

برقراری ارتباط با آمریکا هستند.
Ó	 یکی از موانع اساسی برای جاانداختن و پیگیری

آرمان هــای انقــالب و شــکل گیری گفتمــان، 
صغارت پذیری یا به قولــی معروف تر والیتپذیری 

است. 
Ó	 ،گفتــم که نظــام تحریم ها را نمی توان برداشــت

مگــر اینکه برگردیم به 57. یــک نفر گوش نداد و 
گفتمانی شکل نگرفت. دروغ می گویند که ظرف 
24 ساعت مثاًل سانتریفیوژهایمان پرواز می کنند. 

Ó	 مفاســد اقتصادی تا زمانی که بــه تقابل دو جناح
نرســد، رو نمی شــود. یعنی روال این است. قوه 
قضاییه هم بعــد از اینکه دیگــر نتواند موضوع را 

مخفی نگه دارد، تازه اظهارنظری می کند. 
Ó	 موضع آقای شــیخ  صادق الریجانی همیشه این

اســت که »شــما از پرونده ها خبــر ندارید«. من 
می گویم شما که خبر دارید، چرا هیچ نمی گویید؟ 

Ó	 اکثر وزیران احمدی نژاد تحمیلی بودند. رحیمی
هم از یاران غار او نبود.

Ó	 بــه نظر مــن مشــکل احمدی نژاد ضعــف در کار
تشکیالتی بود و هست.

Ó	 چرا رحیمی در آن 8 ســال دست از پا خطا نکرده

بود؟ چون احمدی نژاد دقیقًا بسیار روی بیت المال 
حســاس بود. هیچ کــس را بعد از امام بــه اندازه 
احمدی نژاد اینقدر حســاس نسبت به بیت المال 

ندیده ام.
Ó	 چــرا رهبری را نقدناپذیر می کنیــم؟ آقا یک فقیه

است. خودشــان حتی یک بار هم تابه حال حتی 

تلویحًا هم نگفتنــد که مرا نقد نکنید. چرا ما آقا را 
هــی باد می کنیم؟ چرا هــی او را بزرگ می کنیم؟ 

به خدا به انقالب خدمت نمی کنیم با این کارها.
Ó	 یک لحظه فکر کنید که چه کســانی در آب نمک

خوابیده اند، آنگاه است که باید برای طول عمر او 
بسیار دعا کرد.

حضور سعید زیباکالم در برنامه عدالت خواهی غیرگزینشی

مانعی به نام صغارت پذیری
Ó	 خبرنامــه« انجمــن اســالمی در هفتــه«

گذشــته دو شــماره منتشــر کــرد. اولی، 
ویژه نامــه 12صفحــه ای روز دانشــجو بود 
که بی دقتی هــای صفحه آرایــی، ازجمله 
عکس های دفرمه شــده روی جلد آن توی 
ذوق می زد. فاصلــه اندک خطوط از نکاتی 
است که »خبرنامه« را سخت خوان می کند 
و اصالحش می تواند ظاهر نشــریه انجمن 
اسالمی را بهتر کند. گفت وگو با حبیب الله 
پیمــان، از مبارزان  جنجالــی اوایل انقالب 
غافلگیری جالب این ویژه نامه بود. هرچند 
میزگرد فعاالن 4 تشکل دانشگاه، برخالف 
انتظار محتوای جذابی نداشــت. شــماره 
بعــدی »خبرنامه«، یکشــنبه همین هفته 
منتشــر شــد. ظاهر »خبرنامــه«  در دوران 
ســردبیری جدیــد تفاوت هــای اندکــی با 
گذشته کرده است. استفاده عجیب از زمینه 
ســبز پررنگ برای تیترهای ســیاه نیز عماًل 
عناوین مقاالت خبرنامه 163 را ناخوانا کرده 
است. اشاره به مقوله مهم اما فراموش شده 
»وحدت حوزه و دانشگاه« در سرمقاله این 
شماره، جذاب و خواندنی است. یادداشت 
محمد مالنوری درباره مسئله فلسطین هم، 
صرف نظر از ســوگیری های سیاسی اش، 
درخورتوجه است. مالنوری به یکی از بهترین 
نویسندگان تمام نشــریات دانشگاه تبدیل 
شده و فاصله قلمش با بسیاری از نویسندگان 

فضای نشریات، محسوس است. 
Ó	 »زنــگ آزادی« تیتر یک »میــدان انقالب«

این هفته بود. ارگان بســیج در این شــماره 
10 روایــت دانشــجویی از برنامــه ویژه روز 
دانشــجو را منتشر کرده اســت که هر کدام 
از زاویه ای خاص، حضور اژه ای در شــریف 
را بررســی کرده اند. توجه منظــم »میدان 
انقالب« به فیلم های روز ســینما هم ادامه 
دارد و ایــن هفتــه انیمیشــن »فهرســت 
مقدس« زیر ذره بینشان رفته است. ضمیمه 
اقتصادی »میدان انقالب«، نشریه »و انتم 
االعلون« با صفحه آرایی دقیق و حرف های 
تخصصی اش، از نشریات جذاب این هفته 
دانشــگاه بود. آنالیــز بودجــه 97 در کنار 
مطلبی جالب درباره پیشــگیری از فساد، 
امیدها به رشــد نشریه تخصصی اقتصادی 

در دانشگاه را بیشتر کرده است. 
Ó	 بروبچه های »در دانشکده« میم شیمی هم

شــماره 56 نشریه شان را یکشنبه این هفته 
منتشر کردند. گفت وگو با دبیر شورای صنفی 
دانشکده و پرسش از مشکالت صنفی، گل 
مطالب »در دانشکده« این هفته بود. البته 
عجیب ترین اتفاق این شماره، پرداختن به روز 
جهانی منع خشونت علیه زنان بود. موضوعی 
که عمومًا انجمن اســالمی و نشریه »فروغ« 
آن را جدی می گیرند. »در دانشکده ای «ها 
گزارشــی خالقانــه از موانــع و مشــکالت 
دانشکده شــان برای معلوالن هم داشــتند 
که ازحیث پرداخت، بدیع به نظر می رسید. 

میز نشریات
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پرونده ناتمام
8 شهریور سال 1360؛ روزی که دفتر نخست وزیری با انفجاری مشکوک موردهدف 
قرار گرفت. در اثر این انفجار رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر باهنر و سه تن دیگر 
کشته شــدند. درپی این اتفاق چند نفر دستگیر شدند و دو نفر هم اعدام شدند و 
یک نفر هم در زندان خودکشی کرد. با وجود این اتفاقات و پیگیری ها، این پرونده 

وجوه مجهولی دارد. فیلمی مســتند دررابطه با بررسی این اتفاق به نام »پرونده ناتمام« ساخته شده است. 
امروز ســاعت 13:45 بســیج دانشجویی شــریف این فیلم را اکران خواهد کرد و اگر عالقه دارید درباره آن 

وقایع بیشتر بدانید، می توانید در این ساعت به آمفی تئاتر مرکزی مراجعه کنید.

فردا، آخر خط بسکتبال
دو دیدار نیمه نهایی بســکتبال قهرمانی دانشــگاه دیروز برگزار شد. در دیدار اول 
فارغ التحصیالن با تیم ترکیبی هوافضا_میم شیمی نفت دیدار کردند که نیمه اول 
پس از بازی پایاپایی با اختالف 5 امتیاز به سود فارغ التحصیالن به پایان رسید. اما 
نیمه دوم اوضاع تغییر کرد و درنهایت فارغ التحصیالن توانستند با نتیجه 70بر46  

بلیــت صعود به فینــال را دریافت کنند. در بازی دوم پردیس بین الملل توانســت با پیروزی 85بر75 دربرابر 
کامپیوتر باانگیزه و باآتیه به فینال برسد. جالب است هر دو تیم بازنده دیروز، هفته پیش از سد همین تیم ها 

گذشته بودند. بازی فینال و رده  بندی، فردا در سالن جباری برگزار می شود.

شماره 748  سه شنبه 28 آذر 96 بــــــــخش  خـــــــبری

دانش را اسپویل می کنیم 
نیچــه می گویــد... ، هگل  مرتضی یاری

می گوید... ، در پدیدارشناســی... ، هایدگر در 
»وجود و زمان«... ، صدرا در سفر چهارم... این 
نقل قول ها بیش از همه جا شاید در گعده های 
دانشگاهی، جمع های به اصطالح انتلکتوئل و 
و  صحبت هــا  می شــود.  شــنیده  کافه هــا 
نقل قول هایی که خیلی وقت ها شاید فکر کنید 
بوی تفاخر و »من این را هم می دانم« می دهد و 
به همین دلیل سرزنشش می کنید. اما بهتر است 

در قضاوت عجله نکنید. 
اســپویل در عالــم ســینما و ادبیــات اصطالح 
آشنایی است. دادن اطالعاتی از فیلم یا داستان 
که شوق شما را برای خواندن یا دیدنش می کشد. 
در عالم سینما و ادبیات من و شما و همه، دشمن 
اسپویل کردن هاییم. چراکه هیجان کشف را از ما 
می گیرد. هیجانی که فقط البه الی سکانس ها 
و صفحه ها پیدا می کنیم. اصاًل لذت اصلی این 
دیدن ها و خواندن ها همین کشف کردن است. 
اما برای خواندن شب امتحان درس ها چطور؟ 
دربه در دنبال کسی می گردیم تا این کتاب های 
پرحجم و بی خاصیت را برایمان اســپویل کند. 
سال ها زندگی در خوابگاه همین را به ما یاد داد. 
خوانــدن این کتاب ها آن قدر برای دانشــجوها 
دوست نداشــتنی بود که تکه تکه اش می کردند 
و هــر کدام مســئول اســپویل کردن همان تکه 
می شــدند.  نســبت اســتاد و دانشــگاه با این 
اسپویل کردن ها چیســت؟ البد باید مخالفش 
باشند، چراکه شوق کشف همه آن چیزهایی را که 
البه الی این صفحات پنهان شده اند، می کشد. 
پس حکایــت جزوه هایی که جــای کتاب ها را 
گرفته اند چه می شــود؟ خواندن جزوه استاد و 
تدریسش به جای خواندن کتاب هایی از نیچه، 
وبر، هایدگر و صدرا همان اســپویل کردن کتاب 

این نویسنده ها نیست؟ 
شــاید بــرای دانشــجوی کارشناســی همین 
اســپویل کردن برای ورود به دنیای علم و دانش 
بهتر باشــد. امــا وقتی تمــام فرایند دانشــگاه 
حتــی در تحصیالت تکمیلی تبدیل بشــود به 
اسپویل کردن چه؟ چه تعداد از دانش آموختگان 
علوم انسانی کشور کتاب های همان چهره هایی 
را کــه از آن هــا نقل قول می کننــد خوانده اند؟ 
چه تعــداد از این دانش آموختگان، اســتادها، 
سخنران ها و کتاب ها به اسپویل کردن و استفاده 
از اسپویل ها مشــغول اند؟ راستش را بخواهید 
کل نهاد دانشــگاه در کشــور انگار وظیفه اش 
اســپویل کردن علــم و دانش اســت. ما هم این 
اســپویل کردن را دوســت داریــم، چراکه بدون 
تالش و زحمت زیاد می توانیم درباب موضوعات 
مختلف داد سخن ســردهیم و ادعا کنیم که ما 
هم این ها را می دانیم. لذت کشف، سال هاست 
که در ما مرده اســت. منتظر کســی هستیم که 
آخر داســتانی که آن را قطعی فرض می کنیم، 

برایمان تعریف کند. 
پی نوشت: نگارنده هم یکی از دوستداران همین نوع 
از اسپویل است و از آن بهره ها برده است. 

سخت، کاربردی، پرهیجان و پرنشاط؛ این ها ویژگی های ACM، رویداد بزرگ سالیانه دانشکده کامپیوتر شریف است. میانه هفته گذشته،  تزئینات جذاب جلوی دانشــکده مهندســی کامپیوتر بســیار جلب توجه می کرد. پنجشنبه و جمعه گذشته، دانشــگاه هم به علت همین گفت وگو
نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی برنامه نویسی منطقه، تعطیل نبود و پر بود از مخ های برنامه نویسی دانشگاه های کشور. سراغ دکتر قدسی، رئیس منطقه 

تهران رفتیم تا از تاریخچه و کم وکیف مسابقه سؤال کنیم.

روی پوســتر مســابقه امســال خورده بود: 
»چهل ودومین دوره مسابقات«. درحالی که 
شنیدیم این نوزدهمین دوره مسابقات بود. 

قضیه چیست؟
مســابقات ACM در آمریکا پایه گذاری شــد. پس از 
چند دوره، این مسابقات به کشورهای دیگر، خصوصًا 
آسیای شرقی نیز راه پیدا کرد و از سال 2000 به ایران 
و شریف رســید و نوزدهمین دوره مربوط به مسابقات 
ایران است. تیم های مختلف از دانشگاه های مختلف 

سراســر دنیــا در مناطق مختلف مســابقه می دهند و 
دانشــجویان در قالب تیم های سه نفره برتر هر منطقه 

به مسابقات جهانی اعزام می شوند.
هدف مسابقات ACM چیست؟

هدف در این مسابقات حل مسائل سخت و کاربردی 
روز، در فرصتــی محدود و در قالب کار تیمی اســت. 
تأکیــد ویــژه ای روی کار تیمــی دارم، زیــرا مدیریت 
یک تیم در ســرعت و صحت برنامه نوشته شــده، هم 
در مســابقه و هم در عالــم واقع بســیار تعیین کننده 
اســت. کد تیم ها باید در تمام شرایط جواب دهد که 
این موضوع با اعمال شــرایط مختلف تست می شود. 
در جامعــه زیاد دیدیــم خدمــات الکترونیکی ای که 
برخی شــرایط برای  آن ها پیش بینی نشده بود. مثاًل 
بلیت فروشی مسابقات ورزشی که ناگهان عده زیادی 
به ســایت مراجعه می کنند، ولی ســایت از دسترس 

خارج می شود.

تعامل ما با سیســتم جهانی ACM چگونه 
است؟

در سال های گذشته کمک های مالی ACM به خاطر 
تحریــم برای ما قطع شــده اســت، اما درکل بســیار 
از عملکــرد مــا راضی هســتند و حضــور ایرانی ها در 
مسابقات جهانی به نوعی برای بخش جهانی نیز باعث 
افتخار آن هاســت. یکی از دالیل آن ســؤاالتی اســت 
که خودمان طراحی می کنیم. طراحی این ســؤاالت 
حــدود 3 ماه از تیم طراح وقت گرفته اســت و ســعی 

شــده ســؤاالتی مطابق با مســائل روز طراحی شود. 
همچنین عملکرد تیم های سایت )منطقه( ما معمواًل 
بســیار خوب اســت و بین 20 تیم اول در میان حدود 

120 تیم هستیم. 
آیا همیشه در شریف برگزار می شود؟

نوزده دوره این مسابقات در ایران برگزار شد که همیشه 
در دانشــگاه خودمان بود. فقــط یک بار زمانی که من 
فرصت مطالعاتی خارج از کشــور بودم، در دانشــگاه 
تهــران برگزار شــد. دالیل اصلی آن هم این اســت که 
همه، هم به نوعی ما را از لحاظ فنی و امانت داری قبول 
دارند و هم برگزاری شایسته چنین رویدادی بسیار کار 

سختی است، چه از نظر علمی، چه اجرایی.
چنــد تیم بــرای مســابقات جهانــی اعزام 

می شوند؟
از منطقــه ما دو تیم اعــزام خواهند شــد. البته از هر 
دانشــگاه فقط یک تیــم می تواند اعزام شــود. یعنی 

امســال که تیم اول و دوم از شریف هستند و تیم سوم 
از دانشــگاه تهران اســت، تیم اول و سوم به مسابقات 
جهانی در چین اعزام خواهند شــد. البته امسال یک 
اســتثنا هم داریم و آن تیم اول ســال گذشــته است. 
پارسال مسابقه جهانی در آمریکا برگزار می شد که چون 
ویزای بچه های ما دیر صادر شد، با موافقت مسئولین 
مسابقه جهانی فرصت، تیم پارسال می تواند امسال به 
چین برود و ما به طور استثنایی امسال 3 تیم از منطقه 
ایران خواهیم داشــت. یک اتفاق بامزه دیگر هم افتاد 
و آن برگــزاری اولین دوره مســابقات در منطقه کابل 
افغانســتان بود که یک تیم از دانشگاه شهید بهشتی 
در آن شــرکت کرد و اول شد. لذا یک تیم ایرانی هم از 
سایت افغانستان به مسابقات اعزام خواهد شد. البته 
چند ســالی اســت که در الهور پاکستان هم ایرانی ها 
اول می شــوند که برای میزبان خیلــی ناراحت کننده 
است. در ایران ولی شرکت کننده بین المللی نداشتیم.

یعنی ما از پاکستانی ها بهتریم؟
خیلی! ما از هندی ها هم بهتریم. رقیبان اصلی ما در 
آسیا چین، کره جنوبی، تایوان و در مواقعی ژاپن است.
بهترین رتبه جهانی ما چند و در چه ســالی 

بود؟
بهترین رتبه در دوره دوم در سال 2001 که در ونکوور 
برگزار شد، محقق گردید که رتبه نهم و مدال نقره بود.
سؤاالت و رویکرد مسابقه از ابتدا تاکنون چه 
تغییری کرده اســت؟ آیا ســؤاالت مربوط به 
مسائل روز است یا نگاهی به آینده هم دارد؟
رویکرد مسابقه حفظ شده است که در اهداف مسابقه 
اشاره کردم. سؤاالت هم دوره به دوره سخت تر می شود. 
نمی توان گفت که چقدر به روز وابســته اند یا چقدر به 
آینده نظر دارند. مثاًل امسال یکی از سؤاالت، نوشتن 
الگوریتم قرعه کشی جام جهانی بود به طوری که ضمن 
رعایت تمام الزامات، برگشت ناپذیر باشد و تکرار در آن 

مجاز نباشد.
ایــن رویداد چه عواید مــادی و معنوی برای 

دانشگاه دارد؟
اصل عواید این رویداد برای دانشــگاه، عواید معنوی 
اســت. تربیــت نیروهایی که در شــرایط ســخت قرار 
می گیرند و می توانند مسائل سختی را حل کنند. این 
دانشجویان فردا کسانی خواهند شد که استارتاپ های 
قوی را راه اندازی خواهند کرد و افرادی مؤثر خواهند 

شد.
عواید مادی که یک اسپانسر داریم، ولی درآمد ویژه ای 
برای دانشگاه ایجاد نمی کند. ضمن اینکه اصاًل ما در 
گرفتن پول از دانشگاه برای تهیه بلیت تیم اعزامی به 
مســابقات جهانی مشــکل داریم و خواهش می کنیم 
مثل حمایت معنوی که از ما می کنند، در بحث مادی 

هم سریع تر و بهتر عمل کنند. 

نوزدهمین دوره مسابقات ACM برگزار شد

حریف می طلبیم

حرف زیادی
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بر اســاس معیارهــاي جهانــي،  محیط زیست
پروژه هاي انتقال آب فقط با هدف محمدجواد هاشمی

تأمین نیازهاي شــرب اجرا مي شــوند. اما در ایران، کم 
نیستند طرح های انتقال آبی که هم زیست بوم و زندگی 
مردمان منطقه را دگرگون کرده و هم باعث ظهور تنفرهای 
قومیتی بین مردم ایران شــده اند. بااین حال متأسفانه 
همچنان شاهد اجرای چنین طرح هایی هستیم. یکی 
از آن ها طرح انتقال آب ونک-سولگان از سرشاخه های 
کارون در چهارمحال و بختیاری به دشــت رفســنجان 
است. در این پروژه شرکت مهاب قدس به عنوان مشاور 
با تکیه بر مطالعات شــرکت عمران رفسنجان به عنوان 
پیمانکار، انتقال آب در مسیري به طول ٦٣٧کیلومتر با 
هدف تأمین نیاز باغات پسته رفسنجان را اقتصادي اعالم 
مي کند. این درحالي است که به اعتقاد کارشناسان آب 
و بازرگانان محصوالت کشــاورزی، فارغ از اثرات مخرب 
محیط زیســتي پروژه هاي انتقــال آب، هیچ محصول 
کشاورزي آن قدر ســودآور نیســت که انتقال این ماده 

حیاتي، براي تولید آن به صرفه باشد.

شروع دوباره پروژه
پروژه ونک-سولگان مدت ها مســکوت مانده بود، اما 
در ســال ٩٣، رحیم میدانی، معاون وقت وزیر نیرو در 
امور آب و آبفا، در نامه ای خطاب به صمدی، مدیر عامل 
آب منطقــه ای چهار محال و بختیاری دســتور انتقال 
آب ونک-ســولگان این استان را به دشــت خان میرزا 
و حوضــه آبریز کویر در دره انجیر اســتان کرمان صادر 
می کند؛ آبی برابر 342/2میلیون مترمکعب در سال 
با برداشت 252/1میلیون مترمکعب آن از سد مخزنی 
ونک-سولگان. براساس اطالعات موجود در این نامه، 
بخشی از این آب صرف تأمین نیازهای آب شرب لردگان 
در اســتان چهارمحال وبختیاری خواهد شــد و بخش 
دیگری کمبودهای طرح بهشت آباد به رفسنجان برای 
تأمین نیازهای شرب کرمان را جبران خواهد کرد. اما 
بخش اعظم آن، یعنــی ١٧5میلیون مترمکعب آب در 
سال، صرف تعادل بخشی دشت رفسنجان و تأمین نیاز 
باغات کرمان خواهد شد. هدایت فهمی، معاون دفتر 
برنامه ریــزی کالن آب و آبفــای وزارت خانه وزارت نیرو 
که مســئولیت برنامه ریزی در زمینه منابع آب کشور را 
برعهده دارد، در پاسخ به پرسش روزنامه »شرق« درباره 
منطقی بودن انتقال آب برای کشاورزی، این گونه پاسخ 
می دهد: »نظر کارشناسی من این است که انتقال آب 
برای کشــاورزی به هیچ وجه به صالح نیســت. ضمن 
آنکه انتقال برای شــرب -با وجود آنکه فقط 6میلیارد 
مترمکعب از کل منابع آبی کشــور به شرب اختصاص 
دارد- هم باید دارای شرایط خاصی باشد. اگر مدیریت 
مصرف در محل دریافت آب انجام نشــود، این انتقال 
تقاضا را بــاال برده و توقــع ایجاد می کنــد. درنتیجه، 
انتقال آب کار صحیحی نیســت«. به گفته معاون دفتر 
برنامه ریــزی کالن آب و آبفا، آورد رودخانــه کارون در 
گذشته ٢١تا٢٢ میلیارد مترمکعب در سال بوده است 
که این رقم درحال حاضر به ١4تا١5 میلیارد مترمکعب 

در سال رسیده است.

تصمیم شگفت آور رئیس سازمان محیط زیست
عیسي کالنتري، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
که مدعي است خودکفایي به قیمت ازدست رفتن منابع 
آب، اقدامي نادرســت بوده است، به این پروژه انتقال 
آب، با هدف تأمین آب موردنیاز باغات پســته دشــت 
رفسنجان چراغ سبز نشان داده است.  چراغ سبزی که 
ماهیت کلي ســازمان را زیر سؤال مي برد و این پرسش 
مطرح مي شــود که آیا رئیس پردیســان اطالع دارد بر 

کدام صندلي تکیه زده است؟
درعین حال شــائبه هاي سیاسي بودن این پروژه مطرح 
است. به گفته مهدي قمشي، عضو هیئت علمي دانشگاه 
شهیدچمران اهواز، صد درصد این شائبه ها درست است، 
زیــرا بحث اجراي ایــن پروژه مدت هاســت که پیگیري 
مي شود. این درحالي اســت که این روزها بین مردم سه 
اســتان اصفهان، چهارمحال وبختیاري و خوزستان، بر 
سر حقابه هایشان از کارون، بحث هاي بسیاری درگرفته 
است. حال با اجرای پروژه انتقال آب جدید از کارون قطعًا 
این تنش ها بیشــتر هم خواهند شــد. مهدي قمشي با 
تأکید بر اینکه کارون کشش انتقال آب را ندارد، مي گوید 
که ٩٠درصد آب رودخانه کارون، در اســتان خوزستان 
مصرف مي شود. براساس استانداردهاي جهاني، فقط 
٤٠درصد منابع آب باید مصرف شود و باتوجه به شرایط 
ایران، مي توانیــم حداکثر ٦٠درصد آب ایــن رودخانه 
را اســتفاده کنیم و بقیــه آب باید براي تأمیــن نیازهاي 
محیط زیســتي و نیازهــاي پایین دســت رودخانه باقي 
بماند. اجراي هر نوع پروژه انتقال آب در باالدست کارون، 

مستلزم تعطیلي بخشي از مصارف پایین دست است.
براساس آمار منتشرشده دولت از خوزستان، پهنه هاي 
آبي این استان به یک ســوم رسیده است. نکته مهم این 
است که درحال حاضر کانون تولید گردوغبار دیگر فقط 
تاالب هاي خشک شده نیستند، بلکه در حدود 2میلیون 
هکتار از اراضي کشاورزي نیز که به علت کاهش منابع آبي 
بایر شده اند، به کانون تولید گردوغبار تبدیل شده اند. از 
سویی، بارگذاري هاي نادرست در فالت مرکزي به بهانه 
صنعت یا کشاورزي و از  سوي دیگر احداث چندین سد 

روي کارون، تیشه به ریشه منابع آبي ایران زده است.
محمد درویش، کارشــناس محیط زیست در گفت وگو 
با روزنامــه »قانــون« مي گوید: »متأســفانه ســازمان 
محیط زیســت به جاي آنکه براســاس اصول مبتني بر 
توسعه پایدار عمل کند و رفتارهاي خردمندانه تري را از 
دستگاه هاي توسعه کشور بخواهد، با نگرشي کاالمحور 
عمل مي کند. هنگامي که رئیس سازمان بیان مي کند: 
»محیط زیســت نباید مشکلي براي توسعه کشور ایجاد 
کند و کشور نباید معطل محیط زیست شود«، به پروسه 
محیط زیست هراســي دامن مي زند. این نشان دهنده 
عــدم درک مدیــران کنوني حاکم بر پردیســان اســت. 
آن ها باید تصویري از محیط زیســت به نمایش بگذارند 
که نشــان دهنده بهبود کیفیت زندگي و توســعه پایدار 
باشد، اما بیشتر تالش مي کنند که با کاهش مالحظات 
محیط زیســتي به هر قیمتي به رشد اقتصادي برسند. 
فارغ ازاینکه این رشــد اقتصادي در ارومیه، خوزستان، 
اصفهان و یزد شکســت خورده اســت. به بهانه توسعه 
کشــاورزي، چشم ها را بســتند و اجازه احداث 72 سد 
صادر شد. اراضي کشــاورزي به بیش از 2برابر افزایش 
یافت که براي حل بحران به وجود آمده، دولت مجبور به 
اختصاص 20هزار میلیارد براي احیاي دریاچه ارومیه 
شــد؛ چرا که تنش هاي محیط زیستي و مهاجرت هاي 

محیط زیستي، مشکالت اجتماعي ایجاد مي کند«.

آزمونی برای وزیر جدید نیرو
رضا اردکانیان، وزیر کنونی نیرو بر مدیریت به هم پیوسته 
منابــع آب تأکید دارد و معتقد اســت: »باید طرح هاي 
آمایش آب محور براي کشور تهیه شود«. بنابراین پروژه 
انتقال آب سرشــاخه هاي کارون به دشــت رفسنجان، 
نخســتین آزمون وزیر نیروي دولت دوازدهم است تا در 
مقابل اجراي پروژه اي بــدون توجیه اقتصادي و بدون 
طرح آمایشــي مقاومت کند. باید دید او که در ١٢سال 
گذشته به کشورهاي مختلفي کمک کرده است منابع 
آب خــود را بهینه مدیریــت کنند، آیــا مي تواند مقابل 

پروژه اي با شائبه هاي سیاسی فراوان بایستد؟

جای خالی نگاه بلندمدت در تصمیم گیری های کالن توسعه اقتصادی کشور

طرح انتقال آب ونک-سولگان
آقای زنگنه، آقای کالنتری، 

بگذارید میانکاله زنده بماند 
محمد فالحی در تاریخ 15آذر امسال، بیژن 

زنگنه وزیر نفت ایران در نامه ای خطاب به عیسی 
کالنتــری رئیــس جدیــد ســازمان حفاظــت 
محیط زیست، از عالقه وزارتخانه متبوعش برای 
احداث چندین واحد عظیم پتروشیمی در منطقه 
امیرآباد و رودســر مازندران خبر داد. در این نامه 
آمده است: »...باتوجه به نیاز این واحدها به حجم 
قابل مالحظه آب خنک کن، احداث دو واحد از 
موارد یادشــده در ساحل دریای خزر پیش بینی 
شده، به طوری که به سادگی امکان دسترسی به 
آب دریا وجود داشــته باشــد«. درانتها هم بیژن 
نامــدار زنگنه اعالم کرده اســت کــه به دریافت 
موافقت اصولی سازمان حفاظت محیط زیست 

با احداث این واحدها عالقه مند است. 
درخورذکر اســت که مناطق یادشده در فاصله 
کمتر از 5کیلومتری منطقه میانکاله قرار دارند. 
منطقه ای که جزء نواحی بکر استان مازندران بوده 
و از ســال 1348 به عنوان منطقه حفاظت شده 
تعیین شده است. این منطقه به علت دارابودن 
پناهگاه حیات وحش و تاالب بین المللی به عنوان 
ذخیره گاه زیســت کره شناخته می شود و تحت 
حفاظت سازمان محیط زیســت قرار دارد. جدا 
از اینکــه با کمال تأســف، وزارت نفت، توســعه 
را صرفــًا در بعــد اقتصادی آن تفســیر می کند، 
اقدام رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست در 
پاسخ مثبت به این درخواست در مدت یک روز، 
بهت همگان را برانگیخته است. باتوجه به اینکه 
ســازمان محیط زیســت 2ماه فرصت دارد تا به 
ارزیابی محیط زیستی هر طرح پاسخ دهد، سؤال 
اینجاســت که آقای کالنتری با چه علم و تجربه 
و با اتکا به کــدام تیم تخصصی در مدت یک روز 
»موافقت اصولــی« موردنظر آقای زنگنه را برای 

این طرح اعالم کرده اند. 
از مســتند »مادرُکشی« ساخته کمیل سوهانی 
درباره بحران آب ایران، به یاد داریم که عیســی 
کالنتری که پیش تر به مدت 11 ســال از 1368 
تا 1379 بر مســند وزارت کشــاورزی هم تکیه 
داشته است، خود را »مهندس جاهل« می خواند 
و اقدامات دوره ریاســت خود را درباره مدیریت 
منابع آب کشور دارای اشکاالت فراوانی می داند. 
اما انگار ایشــان بی تدبیری های گذشــته خود 
را فرامــوش کرده اند. تجربه تمرکز صنایع نفتی 
در منطقه ای مثل اســتان خوزستان گویای این 
است که این صنایع با محیط زیست چه می کنند. 
نمی خواهیم در این نوشتار مثل آقای کالنتری 
در لحظــه حکــم صادر کنیــم، اما بدون شــک 
احداث چندین واحد پتروشــیمی در منطقه ای 
مانند میانکاله، به شدت به این زیست بوم و تنوع 
جانداران آن آسیب خواهد زد. بنابراین از همین 
تریبــون از آقایان زنگنه و کالنتری درخواســت 
می کنیــم وظایــف مدیریتی و اخالقــی خود را 
دوباره مرور کرده و با دیدی بلندتر برای آینده این 

سرزمین تصمیم گیری کنند.

عربستان وارد عصر هسته ای می شود
 عربســتان ســعودی در دو اقدام هم زمان درحال ورود به عصر هســته ای است. 
اقدام اول شــروع فعالیت های ارزیابی و اکتشــافی منابع اورانیوم و توریوم است و 
اقدام بعدی قصد این کشــور برای ســاخت دو نیروگاه هســته ای با توان مجموع 
2/8گیگاوات در ســال 2018. عربســتان که 18درصد منابع نفت خام جهان را 

دردســت دارد و بزرگ ترین صادرکننده این محصول در جهان اســت، براســاس برنامه ای با عنوان »اصالح 
اقتصادی  در افق 2030«، قصد دارد وابستگی خود را به نفت کاهش داده و بخش های دیگری نظیر انرژی 
E&T Magazine :منبع هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر را گسترش دهد. 

تولید برق با بیوگاز در گاوداری های ایران
مدیریت کود گاوی در گاوداری ها یکی از مسائل چالش زاست. زیرا تلنبارکردن آن 
باعث تولید بو و رشد پشــه و سایر عوامل بیماری زا و همچنین انتشار متان در جو 
می شود. طی پژوهشی که در دانشگاه فرودسی مشهد انجام شده است، درصورت 
بومی شــدن دانش فناوری هاضم های بی هوازی، هزینه توســعه این فناوری در 

گاوداری های صنعتی بین 5تا12میلیون تومان به ازای هر کیلووات توان تولید برق است و مدت زمان بازگشت 
سرمایه آن کمتر از 4 سال خواهد بود. بر این اساس درآمد مازادی معادل 11تا15 میلیون تومان در ماه نصیب 
iranenergy.news :منبع مالک چنین واحدی خواهد شد. 
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هــــــــنر و ادبیـــــــات

در یادداشت پیشین  ادبیات
ایــن پرســش طرح دکتر سعید رحیمی*

شد که چگونه است که حافظه  شعری ما 
با غزلیات حافظ و گلستان سعدی انس 

بیشتری یافته است؟
شــادروان دکتر غالمحسین یوسفی در 
مقایســه  دو کتاب گلستان و بوستان بر 
آن اســت که سعدی در گلستان، دنیا را 
آن گونه که هســت توصیف می کند و در 
بوستان، دنیا را آن گونه که باید باشد. به 
بیان دیگر ســعدی در گلستان، دنیای 
واقعــی را بــا همه  تضادهــا و تناقض ها 
بازآفرینــی می کند و در بوســتان نوعی 
دنیــای آرمانــی و مدینــه  فاضلــه را 
جســت وجو می کنــد. »در گلســتان، 
انسان با دنیایی سروکار دارد محسوس و 
واقعی، نه فقط با عالم نگارین و خیال آمیز 
اهل اخالق که غالبًا لمس نشدنی است 
و دور از دسترس« )دیداری با اهل قلم، 

جلد 1: 259(.
از دیگر سو، ســعدی را از دیرباز »استاد 
ســخن« دانســته اند. قطعاً  اســتادی 
ســعدی در ســخن و ایجاز و فصاحت و 
آهنگ کالم وی ازجمله دالیل ماندگاری 
ســخنش در حافظه  نسل های پس از او 
شده است. به این حکایت توجه کنیم:

»پادشاهی با غالمی عجمی در کشتی 
نشســت و غالم دیگر دریــا را ندیده بود 
و محنت کشــتی نیازموده. گریه و زاری 
درنهاد و لرزه بر اندامش اوفتاد. چندان 
کــه مالطفــت کردنــد آرام نمی گرفت 
و عیــش ملــک ازو منغــص بــود. چاره 
ندانســتند. حکیمی در آن کشتی بود، 
ملــک را گفت: اگر فرمان دهی من او را 

به طریقی خاُمــش گردانم گفت غایت 
لطف و کرم باشد.

بفرمود تا غالم به دریا انداختند.
بــاری چند غوطه خورد. مویش گرفتند 
و پیش کشــتی آوردند. به دو دســت در 
ســکان کشــتی آویخت. چون برآمد به 
گوشــه ای بنشســت و قرار یافت. ملک 
را عجب آمد. پرســید درین چه حکمت 
بــود؟ گفت: از اول محنت غرقه شــدن 
ناچشــیده بود و قدر ســالمت کشــتی 
نمی دانســت. همچنیــن قــدر عافیت 

کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
فرقست میان آن که یارش در بر /  تا آن که 

دو چشم انتظارش بر در«
می بینیم که سعدی در این قطعه، ابتدا 
حکایتی نقل می کند و پس از آن چکیده  

آن حکایــت را از زبان حکیــم این گونه 
عرضه می دارد که »قدر عافیت کســی 
داند که به مصیبتی گرفتار آید« و پس از 
آن قدرت سخنوری خویش را با افزودن 
بیت واپسین، رشک انگیز می کند و حد 

سخن را به آسمان می برد.
درواقــع تمامی محاســن هنر ســعدی 
و رمــز مانــدگاری آن را در آینه  این یک 
حکایت می توان خالصه دید: پرداختن 
به تجربه هــا و دغدغه هــای »واقعی« و 
مشترک انســانی. انسان های حکایات 
گلستان سعدی، نه انسان هایی غریب 
و افسانه ای و دور از دست، که آشنایانی 
هســتند کــه گویــی قرن هاســت ما با 
آن ها در کوچه و خیابان این ســرزمین 
زیســته ایم، آن ها را لمــس کرده ایم و با 

پســت و بلند اخــالق و عاداتشــان خو 
گرفته ایم. انسان هایی هستند که »گاه« 
خوب اند و نه »همیشه«، »گاه« ضعیف 
و خبیث و ناتوان اند و باز نه »همیشــه«. 
همان انســانی که زمانــی نیک نفس و 
پاک نهاد اســت، زمانــی دیگر فراموش 
می کند و خطایی مرتکب می شود. این 
امر سبب نمی شود او از دایره  انسانیت 
پای بیرون نهد. انسان گلستان سعدی 
انسانی آشــنا و صمیمی است، زیراکه 
هم ُبعدی فرشته گون دارد و هم صورتی 
زمینی. این گونه اســت که سرگذشت و 
سخنان شخصیت های گلستان سعدی 
را نزدیک تــر به خود می یابیــم؛ آن ها را 
در خاطر می ســپاریم و بــا آن ها زندگی 

می کنیم.
بر ایــن بیفزاییــم قدرت ســعدی را در 
انتقال مطالب. او چگونه حکمت آشنای 
موجــود در حکایــت را در عبارت » قدر 
عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار 
آیــد« خالصه می کند! بعید اســت اگر 
بخواهیم در موضوعی این چنینی سخن 
بگوییم و این عبارت سعدی خودبه خود 
بر زبان ما جاری نشــود. اینجاســت که 
اندیشه را آن روی سکه  زبان دانسته اند. 
چگونه شاعری بزرگ با قدرت سخنوری 
خویش به نحوه  نگاه ما به جهان، شکل 
و سمت وســو می دهد. اگر ایــن گزاره  
زبانی نمی بود، دستیابی به این اندیشه 

و حکمت شاید ناممکن بود.
 این ســخن را با پرداختن به شعر حافظ 

پی خواهیم گرفت. 
* عضو هیئت علمی مرکز زبان ها و 
زبان شناسی دانشگاه شریف

درباره حضور شاعرانی چون سعدی و حافظ در زبان امروز ما )بخش دوم(

شاعرانگی ما ایرانیان
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گفتیم هر فضایی از اثری هنری که توجه بیشــتری از مخاطب را به خود 
معطوف کند، از وزن بصری بیشــتری برخوردار است. عواملی را بررسی 
کردیم که به طور کیفی بر این مفهوم تأثیر داشتند. از تعادل گفتیم و اینکه 
چطور با توزیعی مناسب می توان مسیر نگاه مخاطب را در قاب کنترل کرد. 
یکی دیگر از مهم ترین المان های وزن بصری روشنایی است. روشنایی ها 
و سفیدی ها از وزن بصری بیشــتری برخوردارند تا تاریکی ها و سایه ها. 
دفعه بعدی که به عکســی نگاه کردیــد، توجه کنید که چطور پیش از هر 
چیزی نواحی روشــن تر را یکی پشــت دیگری طی می کنید و چشمتان 
جذب ســفیدی ها می شــود. نکته درخورتوجه این اســت کــه رفله ها یا 
بازتاب های سطوح براق عکس نیز همگی به صورت روشن یا ناحیه سفید 
نمایان می شوند. معمواًل آن قدر جلب توجه این رفلکت ها زیاد است که در 
عکاســی صنعتی آن ها را زاید تلقی می کنند و سعی می  کنند به نحوی از 
شرشان خالص شوند تا توجه مخاطب با یکنواختی به کل محصول برسد.

عکاس باشی

 بحث سر عشق 
و ذکر حلقه  عشاق بود 

در هر امــری، نمی خواهم  فاطمه رهایی*

بگویم شــروع کار اهمیتی ندارد و چه بسا انرژی 
فعال ســازی عظیمی الزم می شود، اّما مهم تر از 
آن، پیوستگی و تداوم است. می گویید نه؟ مثالش 

همین شعرخوانی های کانون شعر و ادب.
خب با اجازه  شما، لختی وارد این قضیه شویم.

ســروده، یا به قــول خداوندگاِر لغــت، دهخدا، 
چکامه، چغامه، چامه، َنشید، و قریض، همگی 
معنای شــعر را تداعی می کنند. شعر خاصیت 
عجیب زبانی است. کارکرد های گونه گونی هم 
دارد؛ مثاًل گاه به مانند دوای حکیم، شــفابخش 
اســت و مفرح ذات )البته ناگفتــه نماند گاهی 
هم مخرب حــال(. این گونه اســت که توفیری 
نمی کند ادیب و سخنور باشی یا یک نودانشجوی 
شریفی. به هرحال به طریقی می توانی با شعر و 
عاَلم شــاعری خو کنی. اگر شعرت دل نشین و 
خیال انگیز شد و توانست بر عصر خویش و چه بسا 
نســل ها پس از خــودت تأثیرگذار باشــد،گوی 

سعادت را ربوده ای.
برویم سراغ ادامه  ماجرا. دهه70 یا حتی پیش از 
آن بود که در دانشگاه صنعتی شریف، چراغ اول 
شعرخوانی روشن شد. این جلسات در سال های 
73 و 74 دوران اوج خود را سپری می کرد و فقط 
آمفی تئاتر بود که جوابگوی مخاطبانش می شد. 
از آن سال ها تاکنون، هرچند با فراز و نشیب هایی 
عمدتًا سیاسی، اما دورهمی عصرانه  خوانش شعر 
برقرار است. جایی به صمیمیت هرچه تمام تر. 
همان جا که آراســتگی احساس شریفِی شاعر، 
روی کاغذ می آید، بر زبان جاری می شود و البته 
به بوته نقد گذاشــته می شــود. در این جلسات 
که عمومًا 1/5تا2 ســاعت است، فضایی کاماًل 
دانشجویی، ساده و بی تکلف برقرار است. اما از 
من می شــنوید، گول این فضا را نخورید.  بعضًا 
اشــعاری در البه الی ایــن جلســات رخ نمایی 
می کنند که نمی توان به ســادگی از کنارشــان 

عبور کرد.
البتــه این را هم اضافه کنم کــه اگر عالقه ای به 
این برنامه دارید، ممکن اســت در جلســه اول، 
با پرســش معروف ما روبه رو شوید که: »خودتان 
شــاعرید؟« و شــما هم همان پاسخ معروف تر را 
بدهید که: »شــاعر نیستم، اما ُشــعرا را دوست 
دارم«. می خواهــم بگویم در این مورد هم نگران 
نباشید. می توانید شرکت کنید و از آن التذاذ ادبی 
حاکم بر برنامه بهره ور شوید. در گذر سال هایی که 
از عمر شعرخوانی می گذرد، خروجی  این برنامه 
را می توان در آثار برگزیدگان جشنواره های ادبی، 
مثل همین جشنواره  خودمان مشاهده کرد، یا 
چاپ کتاب شعر شــریف که بهترین و ناب ترین 

اشعار این سال ها در آن گردآوری شده است.
خالصه اینکه در هجوم ریاضیات و مهندســی، 
اگر هوس شاعری به سرتان زد، جلسات هفتگی 
را فرامــوش نکنید. ما منتظرتــان خواهیم بود. 

* دبیر کانون شعر و ادبقدمتان روی چشم.

شاید ندانید که
محض خالی نبودن عریضه 

»عریضــه« نامه ای اســت کــه در آن شــکایت یا 
درخواســتی بــه مقامــی قانونی می نویســند. 
هنگامی که موضوع شکایت یا درخواست چندان 
مهم نباشد، به آن شاخ و برگ می افزایند تا عریضه 

پر شود و مهم به نظر برسد. 
   منبع: کتاب »فوت کوزه گری« مصطفی رحماندوست

نیم واحد فارسی
حست را دوست نداشتم

گفت: »گوشــیه فیکه« گفتم: »چرا تقلبی نه؟«، گفت: »چون ســنس بیشــتری بهش دارم«. گفتم: »البد حس 
بیشتری به سنس هم داری«، چیزی نگفت. گفتم: »حداقل 18 سال با کلمه »تقلبی« بزرگ شده ای، آن اوایل در 
کالس زبان »فیک« را جور دیگری می خواندی و می گفتند نه این اون نیست؛ این یعنی »تقلبی«، بعد حاال آن شده 
مرجع و بیشــتر می فهمی اش؟« گفت: »چرا این قدر سخت می گیری؟ یه »فیک« این همه مشکل داره؟« گفتم: 
»اواًل که فقط »فیک« نبود و »سنس« هم بود.  ثانیًا یه روز به خودت دقت کن. حتمًا »کریتیکال« و »کانسپت« و... 

هم می گی. اگر حساس نباشی، یک روز به خودت میایی که دیگر »روز« نیست، »دی« است«.

هنـر  و   ادبیاتهنـر  و   ادبیات

خوش نویس:  هاجر جوادی



زبان بدن، هدایتگر مصاحبه
بعد از اینکه فرد صحبت های خود را شروع کرد، باید بتوانید با استفاده از زبان بدن، 
اوضاع را شکل دهید و کنترل کنید. تکان دادن سر، نشان می دهد که شما گوش 
می دهید و موضوع را می فهمید. تکان دادن ســر برای  یک یا دوبار معمول است، 
اما سه بار سرتکان دادن اغلب زمانی استفاده می شود که قصد دارید حرف طرف 

مقابل را قطع کنید و افراط در آن باعث ناراحتی شــخص می شــود. اصواتی مانند »آها« و امثال آن همراه 
حرکات ســر، معمواًل مشوق خوبي است. برای اینکه نشان دهید حواستان کاماًل معطوف به گوینده است، 
می توانید کمی به سمت جلو خم شوید تا این اطمینان را ایجاد کنید که او می تواند سخنانش را ادامه دهد.

یادی از شیاطین سرخ
همان طورکه می دانید، امســال رونالدو برای پنجمین بار برنده توپ طال شــد. این 
بهانه ای شد تا ریو فردیناند، هم باشگاهی سابق وی در منچستریونایتد، به خانه او برود 
تا هم موفقیتش را تبریک بگوید و هم یادی از گذشته ها کنند. حاصل آن مصاحبه ای 
تقریبًا کوتاه اما جذاب و شنیدنی شده است که در آن، هم از گذشته صحبت می شود 

و هم از آینده. از اینکه رونالدو چطور در منچستر، رونالدو شد، زمانی که به رئال رفت چه چیزهایی تغییر کرد و 
اینکه برای دوران بعد از خداحافظی اش چه نقشه هایی دارد. جالب است بدانید فردیناند بعد از خداحافظی از 
فوتبال، وارد دنیای بوکس شده است. این مصاحبه را با جست وجوی نام این دو بازیکن به راحتی پیدا می کنید.
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اصغر همت از نسل طالیی بازیگران کشورمان است که سال ها با توانمندی های خود، در نقش های متفاوت و به یادماندنی فراوانی هنرنمایی  گفت وگو
کرده است. همت متولد 27آذر و مدیرعامل فعلی خانه تئاتر، دارای مدرک کارشناسی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است سحر بختیاری

و همواره در تئاتر حضور جدی تری از دیگر زمینه ها داشته است. »شمس پرنده« از جدیدترین اجراهای اوست. به بهانه تولدش، بخش هایی از مصاحبه های 
مختلفش را برایتان آورده ایم:

چــرا فعالیــت شــما در زمینه بازیگــری در 
سال های اخیر کم شده است؟

    آنچه پیشــنهاد می شــود درحد ســلیقه ام نیســت و 
آن هایی را که مناسب دیده ام، بازی کرده ام. بعضی ها 
را هم به خاطر مسائلی کوتاه آمده ام. متأسفانه با تئاتر 
نمی شود امورات مادی زندگی را چرخاند. اوضاع مالی 
در ســینما و تلویزیون بهتر اســت، ولی این امر باعث 
نشده به هر کاری تن بدهم. البته فضای حاکم هم زیاد 
شیوه بازیگری مرا نمی پسندد، بنابراین می توان گفت 
کم کاری من، هم به انتخاب خودم برمی گردد و هم به 

شرایط حاکم بر فضای هنری. 
شما همیشه مسائل و مشکالت دنیای تئاتر را 

واضح مطرح و شرایط را نقد می کنید.
گاهی به این موضــوع فکر می کنم که در این وضعیت 
جهنمی تئاتر، ما چگونه هنوز تئاتر داریم و چطور هنوز 
یک عده پیدا می شوند که دارند به گونه ای، این تئاتر را 
می چرخانند؛ درحالی که هیچ شرایطی وجود ندارد و 
در ســختی هرچه تمام تر، کارها دارند اجرا می شوند. 
بــرای همین هم معمواًل هر اشــکالی هــم در یک کار 
وجود داشــته باشد، من بدون شــک نادیده می گیرم 
و فقط آفرین می گویم به کســانی که در شــرایطی که 
گفتم، جهنمی، کار تئاتر انجام می دهند. دعا می کنم 
که من هم قوت آن ها را پیدا کنم و بســیاری از فجایع را 
مثــل آن ها نبینم. یا بتوانم ببینم و بتوانم نادیده بگیرم 
و دوست داشــتنی ترین کار عمر و زندگی ام را که تئاتر 

است، همچنان انجام دهم.
امیــدوارم یک روزی مســئوالن ما بفهمنــد که چقدر 
خواســته یا ناخواسته از روی نادانی، دارند در مملکت 
تیشه به ریشه تئاتر می زنند. اگر آگاهانه و عمدی باشد 
که خیلی بد اســت؛ ناخواسته از روی نادانی می تواند 
باشد. البته نه اینکه خدایی نکرده خودشان در زندگی 

نادان هستند، منظورم درواقع نادان تئاتری است.
معمواًل پیش می آید که بترســید از اینکه در 
صحنه با اتفاقات غیرقابل پیش بینی مواجه 

شوید؟
 مسئله ترس نیست. بیشتر یک اضطرابی است که در 
هر نمایشی که بازی می کنم، البته با میزان کم و زیاد، 
با آن مواجه می شــوم.گاهی نگران می شــوم که نکند 
جایی جمالت را اشتباه بیان کنم و در صحنه نتوانم کار 
را مدیریت کنم. ولی اگر می ترسیدم، مطمئن باشید در 
هیچ نمایشی بازی نمی کردم. همین اضطراب برای من 

خیلی شیرین است.
اطرافیــان می گوینــد خیلــی به ســالمتی 

اهمیت می دهید.
از دوره نوجوانی همیشه تغذیه ام طوری بوده که مورد 
تمسخر دوستان بوده است. هیچ چیزی برای من مهم تر 
از سالمتی نیست. تمام کسانی که مرا در جامعه تئاتر و 

سینما می شناسند، این را خوب می دانند. از نظر آن ها 
من خیلی حساس هســتم. خیلی پرهیزها دارم. مثاًل 
هیچ وقت نوشــابه نمی خورم. بــه هیچ کس در اطرافم 
اجازه نمی دهم سیگار یا قلیان بکشد. همه کسانی که 
در تئاتر با من اجرا دارند، عزادار می شوند که نمی توانند 

سیگار بکشند. از بچگی همین طوری بودم.
این طوری خیلی سخت است، چون در اکثر 

جمع های هنری سیگار وجود دارد.
من نمــی روم؛ یا وقتی می روم دوســتان لطف دارند و 

رعایت می کنند.
یعنی تاحاال لب به سیگار نزده اید؟

فقــط جلــوی دوربین. معمواًل سکانســی بــوده که یا 
می خواســتم ســیگار را روشــن کنم و یا می خواستم 
ســیگار را خاموش کنم. اما سعی کردم نقش را طوری 
بازی کنم که انگار ســیگاری هستم. بنابراین تابه حال 
جز همان نقش ها، لب به سیگار نزده ام؛ همان طور که 
رانندگی نمی کنــم و اصاًل گواهینامه ندارم، اما جلوی 
دوربین رانندگی کرده ام. پسرم وقتی در سن 11-10 
سالگی بود، از من می پرسید چرا اهل مسائل هیجانی 
نیستم. وقتی خودش در یک نقش بازی کرد، گفت شما 

کارتان آن قدر هیجان دارد که احتیاجی به هیجان های 
کاذب ندارید.

ورزش هم می کنید؟
شدیدا ورزش می کنم. در 64سالگی در تیم هنرمندان 
بازی می کنم. البته االن تئاتر باعث شده 3-4 ماه کمتر 
تمرین داشته باشم. اما حدودًا 54  سال است که یک روز 

هم نبوده ورزش نکنم. حداقل پیاده روی کرده ام.
فقط فوتبال بازی می کنید؟

یوگا هم جــزء برنامه ثابت من اســت. تنفس صحیح و 
اســتفاده از تمام حجم شــش ها از یوگا در من نهادینه 
شده است. به خاطر این کار آرامش خیلی خوبی دارم 
که البته دیگران تمسخر می کنند. کنترل خوابم را هم 
دارم. اراده کنم می خوابم. یک مدتی که شــدیدًا یوگا 
کار می کردم، شــب ها در مسیر کوی دانشگاه درحال 

راه رفتن می خوابیدم. یک بار هم سرم به تابلو خورد!
هیچ وقت عصبانی می شوید؟

آدم عصبانی ای نیستم، اما گاهی عصبی می شوم. یوگا 
کمک زیادی کرد تا آرامش داشته باشم. طبیعی است 
لحظه هایی در زندگی عصبانی می شوم، اما شخصیتم 

براساس آرامش است.

گفت وگو با بازیگر بزرگ کم پیدای این روزها

تئاتر در آتش
من آزادی می خوام 

حسین شاهرخی

براي اختصار »د دختر« و »د پسر«
د دختر: خیلي اوضاع بدي شده.

د پسر: چرا مگه چي شده؟

د دختر: آزادي نیست، دارم خفه مي شم. 

د پسر: آره اون که واقعًا خیلي اوضاعه خرابه، 
حاال چیزي شده جدیدًا؟

د دختــر: بابــا همه جــا تفکیــک جنســیتي 
گذاشتن، آب خوري، ورودي، ناهار خوري.

د پســر: این ها که خب قباًل هــم بود. من فکر 
کردم اتفاق جدیدي افتاده.

د دختر: بابا اتفاق جدیــد هم افتاده. مي گن 
تلگــرام داخلي کــه بیاد، کانال هــم نمي تونه 

مختلط باشه!

د پســر : جدًا؟ یعني بخوایم کانال فامیلي هم 
داشته باشیم نمي شه؟

د دختر : چرا مي شــه، ولي قبلــش باید بري 
ســازمان تنظیــم مقــررات رادیویــي، مدارک 
شناســاییت رو ببري، بعد مي تونــي با محارم 

خودت کانال داشته باشي.

د پسر : یعني چي آخه؟

د دختر : یعني مثاًل خالــه مي تونه یه کانال با 
خواهر زاده های مذکرش داشته باشه و یه کانال 

مجزا هم با خواهر زاده هاي مؤنثش.

د پســر: یعني دختر و پسر چت هم نمي تونن 
بکن؟

د دختــر : چرا مي شــه، ولي یه کم شــرایطش 
سخته. اول مي ري تو سامانه مجردین ثبت نام 
مي کني، بعد منتظر مي موني تا یه کد 9 رقمي 
برات اس ام اس بشــه، بعد با اون کد مي ري تو 
ســامانه درخواســت ازدواج ثبت نام مي کني، 

بعد... .

د پســر : اي بابا اصــاًل بحث ازدواج نیســت. 
مي خوام مثاًل یه ســؤال بپرســم. اصاًل اشکال 

درسي دارم.

د دختر: بي خود! اصاًل امکانش نیست. سؤال 
درسي فقط از هم جنس باید پرسیده بشه.

د پســر : پس کاًل فضاي مجــازي هم آقایان و 
بانوان باید جدا باشه؟

د دختــر : بله، پس چي؟ تــازه یه طرحي داره 
تــو مجلس مطــرح مي شــه که گوشــي هاي 
تلفــن همــراه رو هــم مردانــه، زنانــه کنن که 
دسترسي هاي ســایت ها بر اســاس جنسیت 

طبقه بندي بشه...
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درس هایی از زلزله کرمانشاه 
دانشــگاه امیرکبیــر: در کارگاهــی تخصصــی درخصــوص مهندســی زلزله و 
لرزه شناســی، ســخنرانان مطالبی درمورد ژئوتکنیک لرزه ای، مشاهدات خرابی 
و عملکرد ســازه ها، عملکرد مصالح بتنی و ســازه های بتن مسلح و تعمیر و تقویت 
ســازه ها ارائه کردند. باتوجه به اینکه دانشگاه امیرکبیر نماینده ایران در فدراسیون 

بین المللی بتن است، این کارگاه با همکاری این فدراسیون برگزار شد. در این کارگاه همچنین بیان شد که 
سیاست های کلی پیشگیری و کاهش آسیب های زلزله در سال 83 ابالغ شده است. یکی از بندهای این الیحه 
این بوده که ایران طی 10 سال آینده دربرابر زلزله مقاوم شود که متأسفانه این مقاوم سازی صورت نگرفته است.

چه کسی اچ آی وی دارد؟
دانشــگاه یزد: به مناســبت هفته ایدز، مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه 
یزد از 11تا١٤ آذرماه ١٣٩٦ غرفه ای را در زمینه مشــاوره حضوری و تست سریع 
تشخیص اولیه بیماری HIV برپا کرده است. این برنامه با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی اســتان و کانون همیاران سالمت دانشگاه یزد، به منظور افزایش آگاهی  

بیشتر دانشجویان دانشگاه یزد از بیماری HIV برگزار شده است. براساس گزارش دریافتی از مرکز بهداشت، 
درمان و مشاوره دانشگاه یزد، در این برنامه که با استقبال بیش از ٢٥٠ نفر از دانشجویان دانشگاه یزد همراه 

بود، بروشوری با موضوع بیماری HIV بین دانشجویان توزیع شد.

دانشگاه بوستون: در هفته های  کمی آن سوتر
گذشته ارزش بیت کوین رکوردهای مترجم: حسین رجبی

مختلفی را شکســته اســت. قیمت یــک بیت کوین از 
11364دالر در روز 4 دســامبر بــه 16222دالر در 
پنجشنبه گذشته رسید ]شنبه شب از مرز 19هزار دالر 
گذشــت[. بیت کوین تنها یکی از هــزاران ارز رمزپایه 
)Cryptocurrency( است که در سراسر جهان وجود 
 The Economic“ دارنــد. براســاس تعریــف نشــریه
Times” ارزهای رمزپایه ارزهای دیجیتالی هستند که 
بلوکــی  زنجیره هــای  در  الکترونیکــی  به صــورت 
)blockchain( ایجاد و نگهداری می شوند. بیت کوین 
که مشهورترین ارز رمزپایه است، در سال 2009 ایجاد 
شد و از آن زمان تاکنون به محبوبیت و همچنین قیمت 

آن افزوده شده است.
 ،Chainstone Labs دن تری، دانشیار بازاریابی شرکت
یکی از شرکت های مستقر در دانشگاه بوستون که روی 
ارزهــای رمزپایه و زنجیره بلوکی کار می کند، می گوید 
نرخ های شــکننده رکورد بیت کوین جالب اســت، اما 
آن چنان پیشــگامانه نیســت. افزایش نــرخ، انعکاس 
درخورتوجهی از رشد ارزش است. اما درحال حاضر این 
موضوع مهم نیست؛ چراکه این امر شکننده و بی ثبات 
اســت. نرخ بیت کوین می تواند در عــرض چندماه به 

100هزار دالر برسد یا به صفر سقوط کند.
بــا اینکــه نــرخ بیت کویــن دقیقه بــه دقیقــه درحال 
نوسان اســت، بســیاری از مردم متقاعد شــده اند که 
ســرمایه گذاری و تجارت با بیت کوین می تواند آن ها را 
به سرعت ثروتمند کند. مارک ویلیامز، استاد گروه مالی 
دانشکده کسب وکار بوستون، متخصص مدیریت ریسک 
اســت و می گوید طی سال های اخیر روی مباحثی که 
حول ارزهای رمزپایه مطرح بوده تمرکز داشــته است. 
او می گوید: »این کار نوعی هیجان پرمخاطره اســت. 
بسیاری از مردم روی فناوری های نوینی سرمایه گذاری 
می کنند که با آن ها آشــنایی ندارند«. اما آنچه ارزهای 

دیجیتال مشــابه بیت کوین را ممکن ساخته، فناوری 
زنجیره بلوکی است که روشی برای ثبت و ارزش گذاری 
ارز رمزپایه است. زنجیره بلوکی برای نگهداری و تعامل 
میان داده های مرتبط با بیت کوین اســتفاده می شود. 
کاربران با اســتفاده از زنجیره بلوکی می توانند افزایش 
یا کاهش ارزش و چگونگی تغییرات قیمت ها را زیرنظر 
داشــته باشــند. ویلیامز دراین باره می گوید: »زنجیره 
بلوکی مانند مسیر خط آهن است و بیت کوین، موتوری 
اســت که در این مســیر درحال حرکت است. فناوری 
زنجیره بلوکی نیازمند مسیرهای بسیاری است و شما 
برحســب این مسیرها نیازمند داشتن موتور خاصی از 

ارزهای رمزپایه هستید«.
رشد محبوبیت زنجیره بلوکی و بیت کوین ابتکار جدیدی 
را در نظام مالی به عنوان یک کل به وجود آورده است. 
زنجیره بلوکی جریان پولی را تغییر داده و این امکان را 
فراهم کرده اســت که تراکنش ها بدون نیاز به بانک ها 
صورت گیرند. با استفاده کمتر مردم از بانک ها و حرکت 
به سمت بیت کوین، بانک ها احساس خطر کرده، شروع 

کرده اند به انتقــاد از روند ارزهای رمزپایه. تری معتقد 
است زنجیره بلوکی برخالف نظام های بانکی سنتی، 
امن تــر و کارآمدتر اســت. او می گوید: »نفــوذ به این 
شبکه بسیار مشــکل تر از دفترهای کل مرکزی، مانند 
بانک هاست. همچنین ]این شبکه[ نیاز به واسطه های 
بســیار را حذف کرده اســت که زمان نشست و هزینه 
تراکنش ها را کاهــش می دهد. نرخ باالی آن ها جالب 
است، اما به نظر من کارکرد این ارزها انجام بهتر کارها 
اســت و برخی ارزهای رمزپایه ایــن کار را خیلی بهتر 

انجام می دهند«.
بیت کوین درمیان افزایش و کاهش نرخ هایش، آینده 
نامعلومــی دارد. هرچنــد مــردم برغم ایــن بی ثباتی 
همچنــان روی آن ســرمایه گذاری می کنند، کســی 
نمی داند درنهایت این کار تأثیری منفی روی ارز رمزپایه 
خواهد داشــت یا خیر: »مطمئنًا بیت کوین در حباب 
رشد قرار دارد، سؤال این است که چه زمانی این حباب 
می ترکد. امیدوارم وقتی ترکید، اثر منفی روی ارزهای 

رمزپایه نگذارد«.

بازار بی ثبات ارزهای رمزپایه

ارزش بیت کوین همچنان افزایش می یابد

کمیک برگزیده

کـــــــمی آن ســـــــــوتر

 نسخه های روزنامه 
که ناپدید شدند

دانشــگاه ام آی تی: جمعه گذشته کارمندان 
روزنامــه “The Tech” در دانشــگاه ام آی تــی 
متوجه شــدند تعــداد تقریبی 3050 نســخه 
روزنامه چاپ شــده آن ها از مکان هــای توزیع 
روزنامه در سراســر دانشگاه ناپدید شده است! 
هنوز مشخص نیست این نسخه ها کجاست یا 
چه کسی آن ها را برداشته است. این موضوع به 
پلیس دانشگاه گزارش شــده و از دانشجویان 
خواسته شده اســت اگر اطالعی دراین باره در 

دست دارند، به ایمیل روزنامه خبر دهند.
سخت است بگوییم یک هفته برای کسانی که در 
روزنامه کار می کنند چگونه آغاز و پایان می یابد. 
روزنامه پنجشنبه ها پرینت و در سطح دانشگاه 
توزیــع می شــود. بخش های مختلــف روزنامه 
جلســات خود را بــرای هر شــماره در روزهای 
یکشــنبه برگــزار می کنند. کارمنــدان روزنامه 
روزهای سه شــنبه تا دیروقــت در دفتر روزنامه 
مشــغول صفحه آرایی تبلیغات، تصویرســازی 
نوشته ها، نگارش نوشــته های کوتاه، تجمیع 
نظرات مخاطبان و نهایی ســازی اخبار ورزشی 
هستند. چهارشنبه ها ویرایش متن ها و انتخاب 
و نوشــتن اخبــار و صفحه بندی نهایــی انجام 
می شــود، با امید به اینکه همه چیز به موقع به 
انتشار برسد. در روزهای دیگر، عکاسان به هر 
رویدادی در دانشــگاه ســر می زنند و لحظات 
را ثبــت می کنند و نویســندگان و ویراســتاران 
مشــغول جمع آوری اطالعات و تبدیل آن ها به 
مقاالتی حقیقی و قابل خواندن اند. هیچ روزی 
برای کارمندان روزنامه “The Tech” نیست که 

بیهوده تلف شود.
وقتی در روزنامه متوجه شــدیم آخرین شماره 
مــا در این وضع ناپدید شــده اســت، ناراحت 
و دلســرد شــدیم و احســاس تهدید کردیم. در 
گذشــته، مواقعی بوده است که برخی به  دلیل 
سانسور مطالب، نســخه های پرینت روزنامه را 
برمی داشتند تا از گسترش نظرات و دیدگاه های 
ما جلوگیری کنند. امیدواریم اتفاق جمعه قبل 
دلیل مشــابهی نداشــته باشــد. اتفاق جمعه 
گذشــته که به ناپدیدشــدن نزدیک به نیمی از 
تیراژ روزنامه منجر شد، تالش های همکارهای 
ما در روزنامه را برای دردسترس قراردادن به موقع 
اخبار و مقــاالت به جامعه دانشــگاهی از بین 
برد. می دانیم برخی در دانشگاه از نسخه های 
روزنامه برای پروژه های هنری خود و مشابه آن 
اســتفاده می کنند، اما دلیلی نداریم که نشان 
دهد این تعداد نســخه به این منظور برده شده 
باشــد. پیش از این، تعداد زیادی از نسخه های 
قدیمی مان را در اختیار این افراد گذاشتیم. اما 
هنوز هم ســرنخی نداریم از اینکه حدود 3هزار 

نسخه روزنامه کجا می تواند باشد.
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صفحـــــــه آخـــــــــر

527...0913: این ال ســي دي هاي سلف برا چیه؟ 
محــل توزیع غذاها کــه قانون نداره، حداقل اســم 
غذاهاي هر الین را بنویســید ملت این قدر سردرگم 

نشند.
  شما مشــخصه تازه اومدی. قانونش اینه 

که اون صف خالی، همیشه فسنجونه!

067...0911: اومــدن تــردد ماشــین ها رو تــو یه 
بخش مختصري از دانشگاه ممنوع کردن، موتورها 
چندبرابر شده! آقا نخواســتیم، ما از موتور بیشتر از 

ماشین مي ترسیم!
  شــما بعد از بیش از 20سال زندگی توی 
ایــران، جایی رو دیدی که بتونــن جلوی موتوری ها 

رو بگیرن؟ شما در رو ببندید، اینا از دیوار میان.
845...0935: جــا داره 27آذر مصــادف بــا روز 
وحدت حوزه و دانشگاه رو به برگزیننده هاي اعضاي 

هیئت علمي تبریک بگیم.
  شما دو مورد رو نام ببر که به خاطر پیوند 

حوزه و دانشگاه استاد نشده باشند. 

اس ام اس

عکس و مکث

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

15

16

16

 8

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  

کم حرف، بی حاشیه، محترم و خوش اخالق. مسعود دوستی، یکی از کارکنان پرکار دانشگاه است که خدمت در قسمت های مختلف دانشگاه را 
نیز تجربه کرده است. با او به صحبت می نشینیم.

از سال 81 کارمند دانشگاه شده ام 
و 8 ســال اول خدمت در مخابرات 
اپراتور بوده ام و حدود 3 ســال در دفتر رئیس دانشــگاه 
فعالیــت کرده ام. بعــد از آنجا با دکتر کرمانشــاهی هم 

همکاری کوتاهی داشته ام و به تأسیسات آمده ام.
از بیــن جاهایی کــه کار کرده ایــد، کجا بهتر 

بوده است؟
بــا توجه به شــرایط کاری ای کــه داشــته ام، هر جایی 
سختی ها و شیرینی های خودش را دارد. منتها احساس 
می کنم تأسیسات  بهتر است. با همکاران خودمانی تریم و 
جاهایی که کار کرده ام، از نظر تجربه برایم بد نبوده است.

در اینجا چه کاری انجام می دهید؟
2 سال اولی که آمدم درگیر کار اسناد بودم و االن مسئول 
دفتر هستم و امور را پیگیری می کنم. مسائل تأسیساتی 
را که مکان های مختلف دانشگاه دارند، به مسئول آن کار 
ارجاع می دهم و تقریبًا هر کسی کار تأسیساتی داشته 

باشد، با اینجا تماس می گیرد.
بیشترین زنگ را کدام قسمت می زند؟

بیشــترین، امــور خوابگاه هــا و کمترین هــم فکر کنم 
دانشکده ریاضی باشد.

مشکل دارترین جای دانشگاه کجاست؟
امور خوابگاه و بعد موتورخانه ها.

اگه کسی در آسانسور گیر کند، با شما تماس 
می گیرد؟

بله و بعد ما به مسئول آن قسمت ارجاع می دهیم. البته 
تابه حال نشده است همچین مشکلی پیش بیاید. من 

یادم نیست.
روزی چند نفر با شما تماس می گیرند؟

دقیق نمی دانم، ولی من معمواًل از ساعت 8تا6 در اتاقم 
هستم که حدود 4ساعت تلفن ها را جواب می دهم.

اگــه 4/5میلیــارد داشــتید بــا آن چــه کار 
می کردید؟ 

من حقیقت ذاتم این  گونه اســت که دوست دارم دست 
آن هایی را بگیرم که واقعًا نیازمند هســتند. بیشتر آن را 

صرف کارهای خیر می کردم.
اگــه جــای رئیــس دانشــگاه بودید چــه کار 

می کردید؟
جای ایشان که نمی توانم باشم، ولی اگر بودم یک مقدار 

بیشتر هوای نیروهای خدماتی را داشتم.
یک ســؤال درمورد کار قبلی تان. آن زمان که 

در مخابرات بودید، چند شماره حفظ بودید؟ 
االن هم یادتان است؟

اکثرش را حفظ بودم و االن هم بیشترش را بلد هستم.
شــماره همــکاران تأسیســات را هــم حفظ 

هستید؟
بله حدود 90درصدشان را حفظ شدم.

چه  چیزی خیلی ناراحتتان می کند؟
بیشتر نظم نداشــتن کارها ناراحتم می کند. اگر کاری 

خوب پیش نرود، ناراحتم می کند. خیلی.
حرف آخر؟

می خواســتم از همســرم که از همکاران مــا در آموزش 
هستند، تقدیر و تشکر کنم.

همه با او کار دارند

از سردر که وارد دانشگاه 
می شوید، دست راستتان چند 
بنر مربعی جلب توجه می کند؛ 

پارکینگ اختصاصی بانک 
ملت! حتمًا در این وضعیت 

بی پارکینگی داخل دانشگاه، 
مسئوالن محترم امتیاز خوبی 

از بانک ملت برای دانشگاه 
گرفته اند. ما که امیدواریم، 

وگرنه بی امید می میریم.

پند دهم: چرک کف  دست را 
همیشه گوشه  ذهنت داشته باش

فرقــی نمی کنــد فنــی یا 
هنــر، همین که دانشــجو 
شــوی ســیل  تولدبازی ها 
راه می افتــد. چــون بیــن 
قطعــًا  ن  یتــا ی ها د رو و
چندنفری پیدا می شــوند که پدرومادرهایشان 
نزدیــک نــوروز هــوس کرده انــد تحولــی در 
زندگی شان ایجاد کنند. مهری های مغرور ولی 
 دوست داشتنی و آبانی های حساس و مهربان 
که امسال دانشجو می شوند و هم کالسی های 
تــو خواهند شــد، درواقع جوابی برای تشــکر 
ســبزی پلوماهی شــب عیدند. آن هــا همه جا 
هستند با این فرق که اگر شریفی شوی، اولین 
تولد متعلق به یک پسر آبانی لجباز خواهد بود. 
خیالت راحت. آن فرد اگر پســر هم نباشــد، با 
تقریب خوبی می شــود او را پســر حساب کرد. 
حواســت باشد که داریم درباره  شریف صحبت 
می کنیم. اما اگر هنری شوی، آن فرد قطعًا یک 
دختر مهری دســت و دل باز خواهد بود. چقدر 
دوســت داشتم از تناسب جنسیتی این فضاها 
برای تو ســخن بگویم ولی حیف که زبانم قاصر 

است و باید اینجای جزوه را تیتروار رد کنم. 
اولین تولد درواقع اولین جایی اســت که باید با 
ورودی هایت در خارج از دانشــگاه ُبر بخوری. 
ولــی... آدم که تولد مــی رود باید چه کار کند؟ 
آفرین، کادو بخرد. برای کادو خریدن چه چیزی 
نیاز اســت؟ آفرین، پــول. و متأســفانه یکی از 
جاهایی که با بزرگ شــدن به شکلی جدی با آن 
مواجه می شوی، لحظه ای است که می فهمی 
زندگی خرج دارد. خیلی فرق است بین پسری 
که وقتی دســت توی جیبش می کنــد به پول 
می رســد و پسری که مجبور اســت با محتوای 
داخل جیبش بازی کند. هم برای خودت، هم 
برای هم کالسی هایت و هم برای آن هم کالسی 
خاصت. این حــرف را خیلی شــنیده ای ولی 
جوهره  مرد، کار است. من به خوبی می دانم که 
تو تا به اینجای زندگی ات از این جوهره به خوبی 
استفاده کرده ای. تو درس خوانده ای و رتبه  برتر 
کنکور شده ای. این کار کمی نیست و هرکسی 
نمی تواند آن را انجام دهد، اما حواســت باشد 
که از اینجا به بعد، فقــط درس خواندن برتری 
تو نیست. برای زندگی خوب و راحت، باید کف 
دستت زود و زیاد چرک کند. فقط شاید یک پسر 
که بداند چقدر زندگی با چرک های کف دســت 
راحت تر خواهد بود. چون اوســت که باید برود 
خواستگاری، اوست که باید زن بگیرد و اوست 
که باید یک زندگی را با همین کف دســت اداره 
کند. ســاده اش کنم، همه  این هیاهوها یعنی 
کنکور و دانشگاه و هنر و شریف و حذف و اضافه 
و... باید نتیجه  بدهد. اینکه تو نانی به کف آری 
و به غفلت نخوری، دانشــجوی دکتری شریف 
بشوی یا دکتری هنر، هیچ فرقی نمی کند. یکی 
از مهم ترین اهداف تحصیل، نان درآوردن است 

و از آن فکر هیچ وقت غافل نشو.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به دقیقه . به دقیقه ای که باید تصمیم بگیری. بــه دقیقه ای که باید چیزی 
بگویی. به دقیقه ای که باید سکوت کنی. به همان دقیقه ای که زمان برایت می ایستد و بعد تا سال ها تنها و تنها به 

همان یک دقیقه فکر می کنی. 
تقدیم می شود به دل که در پی مهر و دوســتی است. به دل وقتی که تنها نیســت. به دل وقتی که تندتند می زند و 
گونه هایی که سرخ می شود.  این شماره تقدیم می شود به سرخی انار و هندوانه ای که به مناسبت تنها یک دقیقه  

بیشتر، بهانه ای می شود برای یادآوری مهرها، دوستی ها و تنهانبودن ها.

تقدیم می شود به ... دانشگاهصنعتیشریف
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