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ویژه نامه خداحافظی با سال 1396
تغییر به نفع حال خوب

ایــن  نگذریــم،  حــق  از 
خارجی ها رسم های خوب 

هم دارند.
از  مثــًا همین کــه قبــل 
نوشدن سال فکر می کنند 
New Year’s Resolutionطــور چه طرحی نو 
دراندازند. حاال اینکه می هم در ساغر بندازن یا 
نندازن دیگر خودشان می دانند، ما منظورمان 
همان بخش طرح نو درانداختن بود که ازقضا 
به لطف حضرت حافظ، معادل خوبی هم برای 
عبارت صعب البیان )آنچه سخت به زبان جاری 
 New Year’s Resolution شــود( و مهجــور 

است.
راســتش اگر وقتــی برای تغییرهای اساســی 
باشد، همین حاالست. همین هفت هشت روز 
مانده به عید که همه  سام و احوال پرسی ها با 
آرزوهای خوب و به امیددیدارها و شوخی های 
مبنــی بر »ســال دیگــه می بینمــت«، همراه 
می شــوند. همین حاال کــه همــه منتظرند و 
حوصله دارند و حتی اضافه شــدن ســه طرح 
جدیــد به جوراب هــای فروشــنده ی مترو هم 
برایشــان جالب اســت و قبــل و بعــد و همراه 
همه چیز طعم امیدی هســت. یک ماه دیگر، 
همیــن آدم ها که امروز ذوق از چشم هایشــان 
می پاشــد بیرون، توی ذهنشان حساب کتاب 
می کنند برای خریدن جورابی بیشــتر، ســر را 
به دســِت آویزان از میله تکیه می دهند و چرت 
می زنند و از چشم هایشان خستگی و روزمرگی 

می پاشد بیرون.
البــد بهینه تریــن وقــت همین حاالســت که 
کاتالیزور بهار و انتظار ســال نو هردو هست و 
می شود پرونده  ۹۷ را طوری به سمت احسن 
احوال تغییر تقّعر داد. اما اینکه »حاال خب که 
چی؟« یا »حاال خب چه طرحی؟« هم مسئله 
اســت. ذیل فکرکــردن به همین دو ســؤال، 
انواع طرح های ممکن برای ایجاد تغییرهای 
پردامنــه در ســال نو را بررســی می کردم، که 
به این نتیجه رســیدم ایــن خارجی ها در این 
بخــش هــم ابتکارعمل را در دســت گرفته از 
قبــل فیلــم Pay It Forward  را برای چنین 
زمانــی ســاخته اند. ایده هم اینکــه حاال که 
گل دربرطوری، اوضاع برای انتخاب تغییری 
بــزرگ آماده اســت، چــه بهتر که بشــود این 
تغییر را به طــور نمایی اشــاعه داد. با همین 
قانون ساده که در سال جدید به ازای هر لطف 
کوچکی که از هرکســی دریافت می کنیم، در 
پاســخ، به دو نفر دیگر کمــک کنیم. در آخر 
هم به جای تعارف ها و خواهش های معمول، 
بخواهیم عمل مــا را با محبتی در حق دو نفر 
دیگه پاسخ بدهند. به همین ترتیب این روند 
ادامــه پیدا کنــد تاجایی که چشــم های پر از 
روزمرگِی یک ماه دیگِر آدم هاِی سرتکیه داده 
به دســت های آویزان از میله  مترو در پاسخ به 
لبخندهای تکثیرشونده، کمی از ذوق بهار را 

در خود زنده نگه دارند.
بلکــه این طور امســال مبارک بودنــش را به ما 

ثابت کرد!

سرمقاله
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ترین های 96 شریف از نگاه تحریریه روزنامه

بازیگران دانشگاه
شش تایی های 96

هم منظم تر شده بودند و هم اثرگذارتر. اوضاع 
نشــریات دانشــجویی شــریف در ســال96، 
به مراتب بهتر از چند ســال گذشته بود. تعداد 
نشریات جدی و مؤثر فضای دانشگاه بیشتر از 
گذشته بود و البته به نظر می رسید دانشجویان 
هم بیشــتر از گذشــته توجه به نشریات نشان 
می دادند. تقریبًا از ابتدای سال تحصیلی جدید، 
تالش کردیم با »میز نشریات« اوضاع نشریات 
دانشجویی را واکاوی، قوت و ضعف هایشان را  
بررسی و به بهبود اوضاعشان کمک کنیم. در 
آخرین »میز نشریات« امسال، شش نشریه برتر 
سال 96 دانشگاه را با ویژگی های منحصربه فرد 

و خاصشان، مرور می کنیم. 
ÓÓ حیات: نشریه رسمی هیئت را با صفحه آرایی

باســلیقه و البتــه ســوژه یابی خاقانه اش در 
ســال ۹6 به یاد می آوریــم. بروبچه های واحد 
رسانه هیئت در نخستین سال فعالیت حیات، 
تصویری از نشریه مذهبی خاق و جسوری را 
در ســطح دانشــگاه ایجاد کردند که اصًا کار 

کمی نیست. 
ÓÓ خبرنامه: فــرم و قالب خبرنامه سال به ســال

بهتر از گذشته می شود. سروشکل خبرنامه در 
میان نشریات روتین دانشگاه قابل قبول است 
و در محتوای آن هــم خبری از محافظه کاری 
نیست. خبرنامه ای ها در سال۹6 توجه ویژه ای 
بــه مصاحبه داشــتند و بارها با شــخصیت ها 
و چهره های مهــم اصاح طلب بــه گفت وگو 
نشســتند تا ایــن قالب جذاب را در نشــریات 

تشکلی شریف احیا کنند. 
ÓÓ میدان انقالب: نشریه بسیج یکی از به روزترین

نشریات دانشگاه در سال۹6 بود. واکنش های 
ســریع بچه های بســیج به اتفاقات دانشگاه 
شاید مهم ترین شاخصه آن ها بود. کیفیت قلم 
بسیجی ها هم بهتر شده است و نوشته هایشان 
شماره به شــماره پخته تــر و درخور اعتناتــر 

می شود.
ÓÓ فروغ: یکی از تأثیرگذارترین نشــریات ســال

شــریف بود که حتی در برخی دانشگاه های 
دیگر نیز دیده شد. ماهنامه واحد زنان انجمن 
اســامی اگرچه دیربه دیر و بــا فاصله زمانی 
زیاد منتشــر می شد، در هر شــماره مطالبی 
جنجالی و جالب توجهی داشت. فروغی ها از 
ظرفیت قلم دوستان غیرشریفی شان هم خوب 
اســتفاده می کنند و همین باعث شده است 
در ترویج گفتمانشان به توفیقاتی هم برسند. 

ÓÓ ۹6رویان: ستاد دانشکده های بسیج از مهر
کاری متفــاوت را شــروع کــرد و در چهــار 
دانشــکده، مستقًا نشــریه رویان را منتشر 
کــرد. رویــان در هر شــماره بــه دغدغه ها و 
مســئله های اختصاصــی دانشــجویان هر 
دانشــکده می پرداخت. در دورانی که به جز 
یکی دو نشــریه ، بــازار نشــریات تخصصی 
دانشکده ای راکد بود، رویان تحولی جدی در 
این حوزه ایجاد کرد و خیلی ها را به تکاپوی 
انتشار نشــریه دانشکده ای انداخت. توزیع 
مناسب و باسلیقه رویان در دانشکده ها هم 

از نکات درخورتوجه این سلسله نشریه بود.
ÓÓ رایانش: ســال ۹6، کامپیوتری های همیشه

پشــت لپ تاپ و همیشــه درحال پــروژه زدن 
هم به میز نشــریات شــریف رســیدند و یکی 
از جدی تریــن نشــریات دانشــکده ای را بــه 
راه انداختنــد. رایانش، نمــادی از همدلی و 
همراهی طیف های مختلف دانشجویی بر سر 
مسائل صنفی و آموزشی است. نشریه ای که از 
چِپ چپ تا راســِت راست در آن قلم می زنند و 
احتماال در آینده بیشتر از آن خواهیم شنید. 

ÓÓ :احمدی نژادترین 
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل

احمدی نژاد یکی از خبرســازترین افراد کشور در 
سال گذشته بود و با ژست عدالت طلبی از خارج 
از قدرت ولــی از دل نظام، انتقــادات فراوانی به 
نظام کرد و جنجال هایش بسیار دیده شد. انجمن 
مســتقل هم در این زمینه بد نبــود. به طورخاص 
نطق هــای محمدامین ســرخی، دبیر مســتقل، 
بیشــترین قرابت فرمی و محتوایی را با رفتارهای 

احمدی نژاد داشت.

ÓÓسعید معروف ترین: دکتر گلشنی
ه  گــرو ر  مشــهو د  ســتا ا
فلســفه علم امســال سعید 
معروف ترین عضــو خانواده 
شــریف بــود. چــرا ســعید 
معروف؟ چون بازی اش عالی 
است، ولی صدای اعتراضش 

بلند است و از عالم شکایت دارد.

ÓÓیاغی ترین: داد
صفت یاغی ترین شریفی امســال را می توانیم به 
نشریه ای نسبت دهیم. امسال نشریه ای مستقل 
و جالب توجه با نام »داد« ظهور کرد که در آن دائم 
از عدالت می نویسند. »داد« در کف دانشگاه و بین 

نشریه خوان ها به چپ ترین نشریه شهره است.

ÓÓخودسلبریتی پندارترین: امیر هرمزی نژاد
اگر بخواهیــم به وزارت علوم 
نگاه کنیم، قطعــًا وزیر علوم 
گزینه خوبی بــرای این آیتم 
است. وزیر علوم یک ساعت 
در همایــش »علــم متعهد« 
حاضر شد، ســخنرانی کرد، 
رونمایی کرد و بدون اینکه ســؤالی از وی پرسیده 
شــود رفت. اما اگر وارد دانشــگاه شویم، بهترین 
گزینه امیر هرمزی نژاد اســت. کســی که ارتباط 
بسیار خوبی با همه اقشار دانشگاه دارد و جدیدًا 
کانالی با نام »اندر احواالت شــریف« زده است و 
ملت را از نظرات گهربار خود درباره مســائل مهم 
دانشگاه و منطقه مطلع می کند. گمانه زنی، اخبار 
دست اول معاونت فرهنگی و انتقادات محترمانه 
ولــی برنده، از ویژگی های بــارز بزرگوار در فضای 

مجازی است.

ÓÓ :خداحافظی در اوج ترین 
مهندس علیرضا جهان تیغ

کار کردن در دانشگاه خیلی 
فــوت و فن می طلبــد. حاال 
کســی جایی مثل حراست را 
تحویل بگیــرد. از اقدام های 
مدیــر قبلی آنجــا تقدیر کند 
و تغییراتــی را آغــاز کنــد که 
تحسین خیلی ها را برانگیزد. بعد هم که کارها روی 
روال افتاده، برود دنبال کاری دیگر. اسم این اگر 
خداحافظی در اوج نباشــد پس چیست؟ شما به 

من نشان بده!.

ÓÓ»بهترین کامبک: نشریه »حیات
هیئت الزهرا مدت ها بود فعالیت رسانه ای جذابی 
نداشت. اما امسال چند جوان خوش ذوق و جسور 
پیدا شدند که در این زمینه هیئت را متحول کردند 

و نشــریه »حیات« هیئت، بــا موضوعاتی جالب و 
گرافیک جذاب، به جان هیئت رنگ ورویی متفاوت 

بخشید.

ÓÓبی سرزمین ترین: استاد پرویز خمسه پور
خدا کســی را خانه به دوش 
نکند. اگر مردی سفیدموی 
با کت و شــلوار ســرمه ای و 
کیف و پوشــه در دو دستش 
دیدید کــه به دنبال جایی یا 
چیزی یا کســی می گردد، 
او اســتاد موسیقی، پرویز خمسه پور است. کسی 
که سال ها در دانشــگاه موسیقی درس داد، ولی 
هرگز رابطه اســتخدامی با دانشگاه نداشت و این 
روزها به دنبال جایی امن و آســوده اســت تا شب 

را صبح کند.

ÓÓ:ناپایدارترین الکترون برانگیخته سال 
SUT Crushers 

خاصیــت الکترون برانگیخته این اســت که همه 
می خواهند با او واکنش نشــان دهند. زمســتان 
امسال پدیده ای در تلگرام ظهور کرد که درعرض 
کمتــر از ســه روز تعــداد اعضایــش بــه بیش از 
1500نفر رســید. کانالی که بــه نیت »نخ دادن« 
دختر و پسر به وجود آمده بود و اقبالی شدید به آن 
پیدا شــد، اما چند روز بعد با عذرخواهی مسئول 

کانال جمع شد. 

ÓÓ :صداوسیماترین 
پاسخ روابط عمومی دانشگاه به دکتر گلشنی

روابــط عمومــی کًا صــدا و ســیمای دانشــگاه 
است. موضع گیری های رســمی و اطاع رسانی 
برنامه هــای بی حاشــیه دانشــگاه. امــا صــدا و 
سیمایی ترین حرکت آن، پاســخ به صحبت های 
جنجالی دکتر گلشــنی، با یک هفتــه تأخیر و در 
قالبی رســمی بود که البتــه مخاطبان خودش را 
پیدا و تا حدودی هم قانع کرد. البته شنیده ایم که 
دکتر پرستار افکار بلندپروازانه ای دارد برای اینجا. 
ما روابط عمومی را درک می کنیم، ســخت اســت 

موضع رسمی شریفی جماعت بودن.

ÓÓبیست وسی ترین: بسیج دانشجویی
گزارش هــا و پیگیری های بیست وســی مشــهور 
اســت. یا به همه موضوعات نمی پردازد، یا خیلی 
از اوقات موضوعی را ناقــص، ولی پرآب وتاب کار 
می کند. اما خدا نکند بخواهد موضوعی را خوب 

کار کند.

ÓÓشوآف ترین: افتتاح سردر
باالخره امسال پس از چند 
مراســم رســمی افتتــاح با 
حضــور مقامات کشــوری، 
سردر میلیاردی دانشگاه با 
جک های هیدرولیکی خفن 
آلمانــی، مجددًا بــا حضور 
مقامات کشــوری افتتاح شــد و آدم هــا زیر آن به 

نگهبانان برای ورود کارت نشان دادند.

ÓÓعلی مطهری ترین: جامعه اسالمی
کــه  اســت  درســت  اســامس ها  جامعــه 
شازده کوچولوترین موجودات روی زمین هستند، 
ولی علی مطهری ترین هم هستند. یعنی تعدادی 

دانشجوی مذهبی که حرف های انتقادی می زنند 
و در بین تشــکل ها به روشــن فکری و انتقادهای 

سازنده و عمیق مشهور شده اند.

ÓÓستاره سهیل ترین مسئول: حاج آقا رستمی
نماینده نهاد رهبری، حاج آقا رســتمی که کمتر 
از دو ســال است شــریفی شده، امســال به علت 
مشاغل و پست های فراوانی که به وی محول شد، 
کم پیداترین مســئول دانشگاه بود. البته خدایی 
آدم بپیچونــی)!( نبــود و هروقــت فرصــت کرد، 

خودش را به دانشگاه رساند، ولی کم بود. 

ÓÓ :آقای دوربینی ترین 
دکتر سید حسن حسینی

کســی که شــاید بیــش از 
همــه شــریفی ها رســانه را 
می شناســد، بیــش از همه 
رســانه های  بــا  توانســت 
کنــد،  تعامــل  مختلــف 
بیشترین عکس را گذاشت، 
بیشــترین نامــه را با دســتخط خودش نوشــت، 
بیشــترین پیــام صوتــی )وویــس( را گذاشــت و 
بیشــترین اخبار را در ســطح دانشجویان به خود 
اختصــاص داد، با اختاف زیاد دکتر حســینی، 

معاون فرهنگی بود.

ÓÓحسن روحانی ترین: شریف پالس
چــه امیدهــا و انتظاراتی کــه نداشــتیم. او آمد، 
ولی گل وبلبل نشــد. افتتاح فودکورت دانشــگاه 
از بزرگ تریــن تغییراتــی بود که انجام شــد؛ ولی 
درمقایســه با بزرگی خودش، نتوانســت در عموم 
دانشــجویان حس تغییر را ایجاد کند. البته تکثر 
آرای موجــود درمورد پاس نشــان می دهد هنوز 

باید مفاهمه کرد.

ÓÓزیباکالم ترین: دکتر محمدباقر مالئک
هم هیئت علمی است، هم 
باســواد و بامطالعه اســت، 
هم در نشریات و برنامه های 
مختلــف اظهارنظر صریح و 
جنجالی می کند و خاصه 
دنبــال دردســر اســت؛ اما 
آخرســر کســی کاری به کارش نــدارد و نه زندان 

می رود، نه جریمه نقدی می شود و نه تعلیق.

ÓÓهووترین: گروه اقتصاد دانشگاه خاتم
یکی از نامزدهای جدی این بخش، کافه یاریگران 
بــود کــه ده روزی جلوی چشــم پــاس فعالیت 
می کرد. ولی چون خیلی دم دستی و موقتی بود، 
گفتیم گروه اقتصاد دانشگاه خاتم را انتخاب کنیم 
که حســابی پا تو کفش رشته اقتصاد کرده است. 
البته آخرش معلوم می شــود که وقتی همه باهم 
بسازند به نفع همه است. چشم ها را باید شست.

ÓÓ نیاز به تالش بیشترترین: دانشکده های جدید
هوافضا و مکانیک

کــدام هوافضایــی و مکانیکــی محصــل فکــر 
می کنــد پیــش از اتمــام تحصیلش، بــرای یک 
بــار وارد ســاختمان های جدید دانشــکده اش 
بشــود؟ اگر کسی هست لطفًا به روزنامه مراجعه 
 کنــد تا او را باعنوان »خوش بین ترین« شــریفی  

معرفی کنیم.

یکی از کارهای مرســوم ویژه  نامه آخر ســال در بســیاری از  نشریات، مرور شــخصیت های به یادماندنی سال گذشته ترین ها
اســت. مــا هــم در روزنامه تصمیــم گرفتیم نظر تحریریــه را دربــاره برخی از 

»ترین«های دانشگاه با شما در میان بگذاریم.

میز نشریات
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اردیبهشت96: جشن شریف زیبای من
اولین برنامه بزرگ دانشــگاه که با سرپرستی معاونت 
فرهنگی جدید برگزار می شــد این برنامه بود. جشن 
مفصل یک روزه ای در 12 اردیبهشــت۹6 که هدفش 
یادآوری اهمیت محیط زیست به دانشجوها و ارتقای 
طرح »سه شــنبه های بدون خودرو« و البته انســجام 
بیشتر گروه های فرهنگی دانشــگاه بود. تقریبًا تمام 
گروه ها و تشــکل ها و انجمن ها گوشــه ای  از »شریف 
زیبای مــن« را گرفته بودند، اما درنهایــت این برنامه 
با نظارت و هدایت کامل معاون فرهنگی به ســرانجام 
رســید. مســابقات گل کوچک، دوی همگانی، توزیع 
شــربت و شــیرینی، دوچرخه ســواری و البته حضور  
جمشــید مشــایخی و میتــرا حجــار در دانشــگاه از  
مهم تریــن اتفاقــات جشــن خوش آب ورنــگ بهارِی 

شریف بود. 

اردیبهشت 96 : فضای انتخاباتی شریف
پرشــور نبود. دســت کم می توانیم بگوییم آن طور که 
انتظار داشتیم پرشــور نبود. جو انتخابات در شریف، 
مثل بــاد خنک بهاری، آرام آمد و آرام رفت. در ســایه 
رکود فعالیت انجمن اسامی و انجمن مستقل، عمًا 
تنها بسیج بود که فضای دانشگاه را تاحدی انتخاباتی 
کرد. بزرگ ترین و شــاید اصلی ترین برنامه انتخاباتی 
شریف حضور ســیدمصطفی میرســلیم در دانشگاه 
بود. حضوری تقریبًا جنجالی و البته جذاب که احترام 
خانواده شریف را برانگیخت. مناظره های دانشجویی 
هــم کم وبیش درجریان بود؛ امــا بیش از این ها دیگر 
چیزی در ایام انتخابات ندیدیم. دانشــگاه خیلی آرام 
و با حداقل حاشــیه ایام انتخابات را گذراند. شاید آن 
روزها کســی نمی دانســت به تافِی این آرامش، پای 
یکی دو شریفی به آشــوب های هشت و ده ماه آینده، 

باز خواهد شد.

خرداد96 : بزرگداشت آزادسازی خرمشهر
ســوم خــرداد، جایــی در تقویــم فعالیــت گروه های 
دانشــجویی نــدارد. نزدیکی به ایــام امتحانات و آوار 
درس ها عمًا رمق دانشــجویان را در خرداد می گیرد 
و کسی به فکر مناسبت های این ماه پرحادثه نیست. 
معاونت فرهنگی اما مســتقل از فشــار درس و پروژه، 
برای بزرگداشــت ســوم خرداد و ســال روز آزادسازی 
خرمشــهر برنامــه بزرگــی را  ترتیــب داد. برنامه ای با 
حضور چهره های مشهور تلویزیون و البته اجرای زنده  
علیرضا قربانی در سالن جباری که یکی از فاخرترین 
برنامه های فرهنگی سال۹6 دانشگاه را رقم زد. ورود 

مستقیم معاونت فرهنگی به برگزاری  برنامه های بزرگ 
در دانشــگاه، مســتقل از برخی انتقادات، باعث شد 
نمای بیرونِی فرهنگ شریف، زیباتر و پرزرق وبرق تر از 

گذشته به نظر برسد. 

خرداد و تیر96: بقای معاونت فرهنگی
خبر کوتاه بود: »براساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه 
شریف، معاونت فرهنگی با معاونت دانشجویی ادغام و 
معاونت جدید برنامه ریزی و راهبردی تأسیس خواهد 
شد.« فعاالن فرهنگی شریف اما دلشان نمی خواست 
معاونــت فرهنگی را با اداره ای  کوچک در دل معاونت 
بــزرگ دانشــجویی عــوض کننــد. پــس در اتحادی 
کم ســابقه، همگی به جز یک تشــکل، با این تصمیم 
مخالفت کردند. آن ها با نامه نگاری و مذاکرات فشرده، 
کاری کردند که در جلســه فعــاالن فرهنگی با رئیس 
دانشــگاه در تیرماه۹6، رسمًا اعام شود این تصمیم 
هیئت امنا لغو شــده و معاونت فرهنگی با قوت به کار 
خود ادامه خواهد داد.  هم دکتر حســینی خوشحال 
بــود و هم دانشــجویانی که او و تیمــش را در معاونت 

فرهنگی دوست  داشتند. 

تیر تا شهریور96: فعالیت های ستاد »اوج«
»ســاختار اردوی ورودی ها باید تغییر کند.« این یکی 
از اولین وعده های دکتر حســینی پس از رســیدن به 
کرســی معاونت فرهنگی دانشــگاه بود. وعده ای که 
از اواخر بهار ۹6 با برگزاری جلســات فشرده معاونت 
فرهنگی با فعــاالن فرهنگی درباره اردوی ورودی ها، 
آرام آرام رنگ تحقق به خود گرفت. جدل های معاونت 
فرهنگی با گروه های مختلف دانشجویی، درنهایت به 
تشکیل ستاد استقبال از ورودی های جدید انجامید. 
ســتادی که در دو محــور اردوی مشــهد و برنامه های 
تهــران، پکیج کاملــی برای اســتقبال از ورودی های 
جدید تدارک دیده بود. سازوکار انتخاب سرگروه های 
اردو هــم به کلــی متحول شــد تــا دیگر هیــچ گروه و 
انجمنی به روند برگــزاری اردو اعتراص نکند. حضور 
خانواده هــای ورودی هــای جدید در دانشــگاه و تور 
»دانشــگاه گردی« برای آن ها جذاب ترین نکته ستاد 
اســتقبال در تهران بود. برگزاری اردوی ورودی ها در 
اردوگاهی شیک و بهره مندی حداکثری از حال وهوای 
معنوی مشهد هم باعث شد اردوی  امسال، با کمترین 
حاشــیه درمقایسه با گذشــته برگزار شود. اردویی که 
البته به نظر می رســد دکتر حسینی از روند فعلی اش 
راضــی نیســت و احتمــااًل آن را بــه کل منتفــی، یا با 

ساختاری متفاوت در سال۹۷ برگزار خواهد کرد. 

شهریور 96: اصالح الگوی تردد
محدودیــت جای پارک، آماده نشــدن پارکینگ باالی 
دانشگاه، و جریان ترافیکی حاکم بر دانشگاه مدت ها 
نفس دانشــگاه را بند آورد. از قبل ایده های بسیاری 
برای حل این معضل شــکل گرفته بود، اما هیچ کدام 
عملیاتی نشــد تااینکه دکتر فتوحی کمیته ای را برای 
این کار مشخص کرد و هدایتش را برعهده دکتر نجمی 
ســپرد. افراد مؤثر وارد این کمیته شدند و نتیجه اش، 
طرح جدید تــردد بود که با قدرت تمام در دانشــگاه 
اجــرا شــد. مهم تریــن مزیت ایــن طــرح را می توان 
افزایش مناطق ســبز دانســت. حاال عابــران پیاده با 
خیال راحت تری در دانشــگاه رفت وآمد می کردند. به 
خودروهای مجاز هم برچســب الکترونیک داده شد 
تا ورود و خروجشــان به دانشــگاه با راحتی بیشتری 

همراه شود. 

آبان 96: افتتاح شریف پالس
لقــب لوکس ترین و البته پرســروصداترین رســتوران 
دانشگاهی کشــور، تمام وکمال برازنده شریف پاس 
ماست. مجموعه رســتورانی شیک دانشگاه که جای 
تعاونــی خاطره انگیز دانشــگاه را گرفتــه، در یکی از 
روزهای میانی پاییز۹6 افتتاح شد و از همان روزهای 
اول بــا اســتقبال و البته انتقــاد گروه هــای مختلف 
دانشجویان همراه شد. عده ای شریف پاس را به علت 
محیــط جــذاب و امکاناتــش می ســتودند و عده ای 
دیگــر کیفیت غذاهایش را ضعیف می دانســتند. چه 
دوست داشته باشــیم چه نه، شریف پاس امروز تنها 
بوفه، رســتوران و کافه دانشگاه اســت که مایه رشک 
بســیاری از دانشگاه های کشور شــده و البته کیفیت 

خدمت دهی اش روزبه روز می تواند بهتر شود.

آذر 96: بزرگداشت پروفسور مریم میرزاخانی
روابط عمومی دانشگاه امسال مراسمی بزرگ را برای 
اســتاد فقید، خانم دکتر میرزاخانی در هفته اول آذر 
برگزار کرد. از معدود برنامه های رســمی دانشگاه که 
بــاذوق برگزار شــد و در آن، هم مســئوالن بلندمرتبه 
دانشــگاه و حتی دکتر ســتاری، معاون رئیس جمهور 
حاضر بودند و هم فیلم هایی جالب و ســخنرانی هایی 
فنی و متفاوت از دکتر منصوری و دکتر فتوحی به چشم 
خــورد. اتفاق بامزه دیگر پخش کارنامه میرزاخانی در 
ســالن بود. اما بدون اغراق شاید پدر دکتر میرزاخانی 
در یاد همه حضار ماند. مرد فاضلی که مملو از تواضع 
بود و از هرگونه بزرگ نمایی و اسطوره سازی دخترش 

گریزان بود.

آذر96: رونمایی از سردیس شهدا
بخشــی از پــروژه ی دانشــگاه بــرای گرامیداشــت 
پنجاهمیــن ســالگرد تأســیس، ســاخت و رونمایی 
سردیس چهار شهید شاخص دانشگاه بود. سردیس ها 
طبق برنامه باید نزدیک سردر و مشرف به خیابان آزادی 
نصب می شــدند، اما به علل مختلف این کار هم مثل 
خیلی کارهای دیگر امکان پذیر نبود و ســردیس ها به 
محوطه فضای سبز جدید روبه روی دانشکده کامپیوتر 
انتقال یافــت. کیفیت ســاخت ســردیس ها چندان 
چنگی به دل نمی زند و شباهت آن ها به صاحبانشان 
هم محل سؤال است. با همه این ها اما تقریبا سه ماهی 
است که مجید شــریف واقفی، مسعود علی محمدی، 
مجید شــهریاری و مصطفی احمدی روشن هرروز به 

دانشجوهای شریف لبخند می زنند. 

آذر 96 : حضور محسنی اژه ای در شریف
روز دانشــجویمان معمولی و بی رمق بود تا وقتی خبر 
رسید سخنگو و معاون اول قوه قضاییه دعوت بسیج را 
پذیرفته و برای نشســتی دانشجویی به شریف خواهد 
آمد. از نشســت چهارســاعته دانشــجویان شریف با 
اژه ای، در اذهان عمومی سوت بلبلی مشهوری باقی 
مانده اســت، امــا جزئیات ســؤال و جواب های رک و 
صریح شــریفی ها و معاون اول قــوه قضاییه همچنان 
برای فعــاالن عدالت طلب جذاب و خواندنی اســت. 
برنامه روز دانشــجوی بسیج البته فرصتی جدی برای 
خودنمایی طیف احمدی نژادی دانشگاه هم بود. این 
گروه بیست سی نفره در روز مراسم در نقش اپوزیسیون 
دستگاه قضا ظاهر شدند و بیشتر جنجال های برنامه 
را بــه نام خود ثبت کردنــد. جنجال هایی که با حضور 
منصور نظری شــاعر منتقد قوه قضاییه در ســالن به 

اوج خود رسید. 

بهمن96: اردوی زیباکنار
دوباره معاونت فرهنگی، دوباره اردو! دکتر حســینی 
با اســتفاده حداکثری از ارتباطات و رفاقت هایش در 
سازمان صداوسیما، برای سه روز اردوگاه مجلل و بزرگ 
زیباکنار در اســتان گیان را برای گردهمایی فرهنگ 
شریف دراختیار گرفت تا حدود 200 فعال دانشجویی 
در کنار اســتادان و هیئت رئیســه  دانشــگاه، سه روزِ  
تمام درباره وضعیت آســیب های اجتماعی، ادبیات، 
نشــریات، قــرآن و هویــت دینی در شــریف گفت وگو 
کننــد. حاشــیه های این برنامه کم رنگ تــر از متن آن 
نبود و اعتراض های زیرزمینی گروهی  از دانشجویان 
به هزینه های این اردو در فضای مجازی خبرساز شد.

مروری بر »به یادماندنی«های شریف در سال96

سال فرهنگ
سال خوبی داشتیم. برخالف اوضاع کلی کشور در سال 96 که چندان بر وفق مراد نبود و تلخی هایش انگار  گزارش

بیشــتر از شــیرینی هایش به چشم آمد، دانشــگاهمان در ابعاد مختلف ســالی خوب را گذراند. سالی پر از محمدصالح سلطانی
رویدادهای بزرگ و برنامه های شلوغ و اتفاقات متمایز. آخر سال، فرصت خوبی است برای مرور اتفاقات »به یادماندنی« شریف96. 

به یادماندنی هایی که مستقل از خوب و بد یا  قوی و ضعیف بودنشان، مدت ها در حافظه دانشگاه باقی خواهد ماند. 
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آدمی وقتی آخرشــب به رختخواب می رود، در پیشــگاه وجدان خود کارنامه روزانه اش را می ســنجد؛ کارهایی که باید انجام می داده و انجام داده، کارهایی که باید انجام می داده و نداده و کارهایی  گزارش
که نباید انجام می داده و انجام داده است. اواخر اسفند هم حکم همان حساب وکتاب آخر روز را برای سالی که گذشت دارد. به همین دلیل قصد داریم یک صفحه از شماره آخر سال را اختصاص نوید حسینی

دهیم به وعده هایی که در سال 96 تحقق نیافت.

ÓÓبهره برداری از ساختمان جدید آموزش
افتتــاح ســاختمان جدیــد آمــوزش را می توان 
مهم تریــن وعــده ای دانســت که در اواخر ســال 
گذشته داده شد. بی صبرانه سال ۹6 را به انتظار 
نشســتیم تا باالخره با چشــمان خود ببینیم پس 
از ســال  ها باالخــره از ســاختمان جدیــدی در 
دانشــگاه بهره برداری می شــود. دکتر فتوحی، 
ریاســت دانشــگاه، در مصاحبه با ویژه نامه نوروز 
۹6 روزنامــه شــریف این خوش خبــری را داد که 
دانشــگاه حدود ۹ میلیارد تومان بودجه از دولت 
برای تکمیل ســاختمان جدید کاس ها )واقع در 
خیابان قاسمی، جنب دانشــکده انرژی( گرفته 
 اســت، در خردادمــاه کار ایــن ســاختمان تمام 
می شود و کاس های درس از ساختمان ابن سینا 
به آنجا منتقل می شود. اما هرچه به زمان موعود 
نزدیک تر می شــدیم، امید به افتتاح ساختمانی 
جدید بیشــتر در دلمان رنگ می باخت. به همین 
دلیل در شماره ۷14 روزنامه که در دوم اردیبهشت 
۹6 منتشــر شــد از دکتر نجمی، معاونت اداری و 
مالی دانشــگاه، درباره وضعیت این ســاختمان 
پرســیدیم. دکتر نجمی در آن تاریخ اظهار کرد که 
به علــت تغییرات جزئی که در معماری و پوشــش 
ضدحریق ســاختمان ایجاد شــد، افتتــاح آن به 
تأخیر افتاده است. او اما امیدوار بود که بازگشایی 
ســاختمان به صورت تجهیزشــده به مهرماه ۹6 
برســد و کاس های ابن سینا به آنجا منتقل شود. 
مهرمــاه آمد و باز هم خبری از افتتاح ســاختمان 
نبــود. پیگیری هایمان متوقف نشــد و دوباره در 
شماره ۷28 روزنامه در 15 مهر ۹6 از دکتر نجمی 
درباره ساختمان جدید آموزش پرسیدیم. ایشان 
۹0درصــد احتمال می داد که در نیمه دوم ســال 
تحصیلی ۹6-۹۷ این ســاختمان به بهره برداری 
برســد. امروز که 22 اســفند ۹6 اســت، بیش از 
یک ماه از شــروع نیم سال دوم ۹6-۹۷ می گذرد 
و هنوز خبری از افتتاح این ســاختمان نیســت. 
درحال حاضر مرحله نازک کاری این ســاختمان 
به اتمام نرســیده اســت و تا تجهیزشدن چندین 
مــاه فاصلــه دارد. به هرحــال بی صبرانــه انتظار 
می کشیم که این وعده در سال ۹۷ محقق شود و 
در مهرماه شاهد برگزاری کاس ها در ساختمان 

جدید آموزش باشیم.

ÓÓتبدیل خیابان قاسمی به پیاده راه
در همان شماره ۷14 روزنامه دکتر نجمی گفت 
درصورت تکمیل مالکیت قطعی دانشــگاه روی 
اماک شــمال خیابان قاســمی، این خیابان به 
پیــاده راه تبدیل و رفت وآمد خودرو از آن متوقف 
شــود. ضرورت ایــن اتفــاق درصــورت افتتاح 
ساختمان جدید کاس ها بسیار بیشتر می شود؛ 
چراکــه با برگزاری کاس ها در این ســاختمان، 
حجــم عبورومــرور دانشــجویان از عــرض این 
خیابــان چندین برابر می شــود و عبور خودرو از 
آن می تواند برای دانشجویان خطرآفرین باشد. 
براســاس گفته های ایشــان، مجوزهــای الزم از 
شــهرداری برای توقف عبورومرور خودرو از این 
خیابان اخذ شده  اســت. این گفته دکتر نجمی 
در زمانــی بــود که هنوز یک شــریفی بر مســند 
شــهرداری تهران تکیه نــزده بــود. به هرترتیب 
در ابتدای مهرمــاه ۹6، مســدودکردن خیابان 
قاســمی با اســتفاده از دو سطل آشــغال و یک 
نگهبــان صــورت گرفــت. از دانشــگاه انتظــار 
می رفت چنانچــه برای تبدیل خیابان قاســمی 
به پیاده راه عزمی داشــت، این تصمیم خود را با 
ایجاد زیرساخت های مناســبی برای جلوگیری 
از عبورومرور خودروهــا عملیاتی می کرد. البته 
تــوپ در زمیــن دانشــگاه افتــاد و شــهرداری، 
دانشــگاه را در این کار تنها گذاشت. همان طور 
کــه پیش بینی می شــد، مســدودکردن خیابان 
قاســمی با اعتراض ســاکنان محله مواجه شد و 
درنهایت پس از چند روز مجددًا خیابان قاسمی 

به روی خودروها باز شد.

ÓÓگزارش جامع ایمنی دانشگاه
یکی دیگر از مهم ترین وعده های ریاست دانشگاه 
شــریف در ویژه نامه نوروز ۹6، ارائه گزارش جامع 
ایمنی دانشــگاه در اردیبهشــت ۹6 بود. البته از 
ادبیات دکتر فتوحی این طور برداشت می شد که 
این گزارش جامع قرار اســت تنها به هیئت رئیسه 
دانشگاه ارائه شــود و بنا نیســت دراختیار عموم 
متخصصان ایمنــی قرار گیرد تا درمــورد آن نظر 

دهنــد. دکتر نجمــی هــم در مصاحبه هایی که با 
روزنامه داشــت، از ارائه چنین گزارشی خبر نداد. 
شواهد و قراین هم این طور نشان می دهد که چنین 
گزارشــی تاکنون آماده نشده  است؛ چراکه به تبع 
ارائه چنین گزارشی، می بایست اقدامات مؤثری 
درجهت ارتقای ایمنی دانشگاه صورت می گرفت.

ÓÓ تخصیــص دانشــجوی تحصیــالت تکمیلــی
براساس عملکرد اعضای هیئت علمی

وعده دیگر دکتر فتوحی در همان ویژه نامه، اجرای 
طرح جدیــدی برای روش تخصیص دانشــجوی 
تحصیــات تکمیلــی بــه اعضــای هیئت علمی 
برمبنای عملکــرد بود که قرار بــود از مهرماه ۹6 
آغاز شود. مهرماه آمد و در بر همان پاشنه قدیمی 

چرخید.

ÓÓافتتاح دو آمفی تئاتر جدید در دانشگاه
یکــی دیگــر از وعده هــای دکتر فتوحــی، افتتاح 
آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و اقتصاد و آمفی تئاتر 
دانشکده کامپیوتر در سال ۹6 بود. قرار بر این بود که 
این دو آمفی تئاتر باری از دوش سالن مرحوم جباری 
در برگزاری همایش ها بردارد، اما هیچ یک از این دو 

آمفی تئاتر تاکنون به بهره برداری نرسیده  است.

ÓÓساماندهی کانال های تلگرامی دانشگاه
از وعده هــای دکتر حســینی، معــاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه که در ویژه نامه نوروز ۹6 داده 
 شــد، ســاماندهی کانال های تلگرامی دانشگاه 
بود که محقق نشــد. باوجود این وضعیت در میان 
کانال های تلگرامی دانشگاه، مدیران چند کانال، 
کانال خود را ثبت رسمی کرده اند. اما شاهد تفاوت 
درخورماحظه ای در عملکرد کانال های ثبت شده 
و ثبت نشــده نیســتیم و به هیــچ روی نمی تــوان 
گفت کانال های تلگرامی دانشــگاه ســاماندهی 

شده است.

ÓÓبرنامه با شبکه 4 و رادیو گفت وگو
وعــده دیگر دکتــر حســینی، برگــزاری برنامه با 
شــبکه 4 در محوطه باز دانشگاه بود که این وعده 
هــم تحقق نیافت. همچنین قــرار بود برنامه ای با 

رادیو گفت وگو برای معرفی کتاب برگزار شــود که 
این چنین نشد.

ÓÓبرگزاری چند برنامه بزرگ قرآنی
آخرین وعده دکتر حســینی، برگزاری چند برنامه 
بزرگ قرآنی در سال ۹6 بود. تاجایی که حافظه ما و 
مستندات روزنامه گواهی می دهد چنین برنامه ای 

برگزار نشده است.

ÓÓتصویب طرح پارکینگ شمالی دانشگاه
از دکتــر فتوحــی در ویژه نامه نــوروز ۹6 و از دکتر 
نجمی در شــماره ۷14 روزنامه دربــاره پارکینگ 
شمالی دانشگاه پرســیدیم که به صورت گودالی 
چند متری، روی دســت دانشــگاه مانده اســت و 
می تواند مخاطراتی برای سازه دانشکده مدیریت 
و اقتصاد داشــته باشــد. دکتر فتوحــی بیان کرد 
که قرار بوده اســت پارکینگ را شــهرداری بسازد، 
اما اعام کرد که توانایــی تمام کردن آن را ندارد و 
پروژه را رها کرده  و دانشگاه درحال رایزنی با بخش 
خصوصی برای تکمیل آن است. دکتر نجمی هم 
اظهار کرد که طرحی از شرکتی به دست دانشگاه 
رسیده و قرار اســت درصورت تصویب به مناقصه 
گذاشته شود. به هرحال این طرح هم در سال ۹6 

به سرانجام خوشی نرسید.

ÓÓافزایش امنیت مسیرهای تردد خوابگاه ها
آقای صیامی، مسئول حراست فیزیکی دانشگاه 
در گفت وگو با خبرنگار روزنامه در شــماره ۷34 در 
آبان ۹6 گفت 2 کانکس نیروی انتظامی در نزدیکی 
خوابگاه شــوریده و خوابگاه طرشت3 نصب شده 
اما هنوز راه اندازی نشده اســت. امروز که بیش از 
4مــاه از آن مصاحبه و حادثه زورگیــری در محله 
طرشت می گذرد، هنوز هم شاهد استقرار نیروی 
انتظامی در این دو کانکس نیستیم. وی در ادامه 
مصاحبه گفت حراســت درخواست داده است در 
مسیرهای تردد دانشــجویان به خوابگاه دوربین 
نصب شــود که این طرح هم تاکنون به ســرانجام 
مشــخصی نرسیده اســت. البته در ســاعت های 
پایانی بستن روزنامه مطلع شدیم که نصب کانکس 

در چهارراه طرشت عملیاتی شده است.

مروری بر آنچه که مدیران گفتند

وعده هایی که محقق نشد
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سال نودوشش هم درحال تمام شدن است، با تمام لحظات تلخ و شیرینی که برایمان داشت. بد ندیدیم چند خاطره مشترک را باهم مرور کنیم. زمان هایی که باهم خندیدیم و  زمان هایی که باهم  مرور
گریه کردیم.فراز مالجعفری

هجرت مرد بزرگ
سال نودوشش با اتفاق تلخی برای  
شریف آغاز شد. هفته آخر فروردین 
دکتر میرعمادی، اســتاد متعهد و 
سخت کوش دانشــگاه براثر سکته 
قلبی درگذشت. وداع آخر در حیاط 
مملو از جمعیت مسجد دانشگاه در 

یادها ماندگار شد.  

انتخابات دوازدهم
اردیبهشت نودوشش گره خورده بود 
با یک کلمــه، انتخابات. مناظراتی 
جنجالی و پر از حاشیه بین نامزدها 
برگــزار شــد. تب وتــاب، تبلیغات، 
شــک وتردیدهای  صحبت هــا، 
همیشــگی در انتخاب فرد اصلح، 
همگــی ادامه پیــدا کرد تــا صبح 
بیســت ونهم اردیبهشــت کــه بــا 
مشــارکتی ۷3درصــدی، حســن 
روحانــی، بــرای چهار ســال دیگر 

منتخب مردم ایران شد.

داعش در تهران
هفدهم خرداد تهران شــاهد اتفاق 
تلخــی در بهارســتان بــود. حمله 
تروریستی به مجلس که جان هفده 
نفــر از هم وطنانمــان را گرفت. در 
همان روز گروهی دیگر از داعشی ها 
بــه حــرم امــام خمینــی رفتند که 
البته با انتخاب مســیر اشتباهی به 

هدفشان نرسیدند.

ما که رفتیم روسیه
پنج روز بعــد از حمله تروریســتی، 
ایران با ازبکستان بازی کرد، طارمی 
موقعیت خــراب نکرد، ایران برد و ما 
به جام جهانی روسیه صعود کردیم. 
از معدود اتفاقات سال نودوشش که 

حالمان را خوب کرد و شاد شدیم.

جاودانه شدن نابغه
تیر نودوشــش اتفاق تلخ دیگری را 
در دل خود داشــت. مدتی بود که 
در جمع هــای دانشــگاه از ابتای 
نابغــه ریاضــی جهان به ســرطان 
صحبــت می شــد. اما مبــارزه او با 
این بیماری در تیرماه پایان یافت و 
مریم میرزاخانی، ریاضی دان شهیر 

شریفی و ایرانی جاودانه شد. 

عجب محرمی شده امسال
داعش بازوی رسانه ای فوق العاده ای 
دارد. وســط میدان جنگ بهترین 
نبردها را بــه تصویر می کشــد. در 
یکی از همیــن تصویرها و در میانه 
مرداد، با افتخار اعام کرد اسیری 
ایرانــی گرفتــه اســت. تصویــری 
کــه فضاســازی اش عالی بــود اما 
چشم های اسیر کار داعش را خراب 
کرد. شهادت مدافع حرم، محسن 

حججی، دو چیز را برای مردم ایران 
به همراه آورد، غم و افتخار.

کرمانشاه
الهــه زلزله عاقه خاصــی به ایران 
دارد. بســازوبفروش ها و مســکن 
مهرســازهای مــا امــا خیلــی بــه 
ایــن الهــه توجهــی ندارنــد و کار 
خودشــان را می کنند. نتیجه اش 
حــدود  در  وقتــی  اینکــه  شــد 
ســاعت ده شب بیســت ویکم آبان 
نودوشــش، کرمانشاه بیست ثانیه 
لرزیــد، هفتــاد هزار نفــر ایرانی را 
در آســتانه ســرما بی خانمان کرد. 
همدلــی و همراهی ملــت اما مثل 
همیشــه خوب بود و بااحســاس. 
امــا بازیگر اصلــی این داســتان، 
سلبریتی ها و ان جی اوهایی بودند 
که فارغ از قــاب معمول و محدود، 
با همه آشــفتگی ها کمک رســانی 
کردنــد. برای ما شــریفی ها، فارغ 
از کمک هــای نقــدی و عملیاتــی 
گروه های خیریه دانشــگاه، مانند 
فــردای ســبز، یاریگــران و هیئت 
الزهرا، تصویری که در آن روحانی 
دانش آموخته دانشــگاه، در برنامه 
شــب یلدا بــرای زلزله زده هــا آواز 
می خوانــد و خبــر اهــدای جایزه 
20ســکه ای دکتــر دورعلــی هم 

ماندگار باشد. 

پایان سلطه
سردار قاسم ســلیمانی، سی آبان 
به طور رسمی آزادســازی ابوکمال 
را پایان ســلطه داعــش اعام کرد. 
گروهــی کــه در این اواخر با اســم 
خافت اسامی شــناخته می شد 
و ضررهــای بزرگــی به کشــورهای 
و  ســوریه  به خصــوص  منطقــه 
عــراق وارد کرده بود. پایان ســلطه 
داعش خبر بســیار خوبی درمیان 

تلخی های ایران بود.

قلب ایران یک هفته در آب 
سوخت

شانزدهم دی ماه کشتی سانچی که 
ایران را به مقصــد کره جنوبی ترک 
کرده بود در راه با کشتی فله بر چینی 
برخــورد کرد و به علت بــار میعانات 
گازی، آتش گرفت. تمام ســی ودو 
نفر حاضر در کشــتی جان باختند. 
جسد بیست ونه نفر از آنان هنوز پیدا 
نشده است. روز بیست وپنج دی ماه 

در کشور عزای عمومی اعام شد.

خسته نباشی نگهبان
ترم زوج آغاز شد. خبر فوت نگهبان 
آقــای  خوش اخــاق دانشــگاه، 
رضایی، اولین اتفاق تلخ زمســتان 
را برای ما رقم زد، کسی که با دیدن 

اعامیــه اش تمام افراد دانشــگاه 
ناراحت شدند. روحش شاد.

ویبره تهران
فضای کشــور آن قــدر غم انگیز بود 
که بتــوان به زلزله نیمه شــب تهران 
خندید. زلزله ای که شــاید در چند 
ساعت اول مردم بسیاری را از ترس 
به خیابان ها آورد، ولی خفیف بودن 
و ادامه نیافتنش باعث شــد ســوژه 
جذابــی بــرای خندیــدن بشــود. 
زلزله ای که بــا آلودگی هوای تهران 
همراه شد و تهران را بیش از هر زمان 
دیگری برای زیستن، سخت تر کرد.

 برف بازی
در این میان برف بی ســابقه ای نیز 
پایتخــت را چنــد روز ســفیدپوش 
کــرد کــه جــدا از بحــران جاده ها 
به زمســتان امســال کمی  شادی 
بخشــید. حالمان بد شــده بود از 
ِتم تعطیلی هــا/ زلزله، دود، نفس، 
مــرگ، عــزا، خــاک، هوا/ تــو ببار 
ای سبب ِکیف دبســتانی ها/تا که 

تعطیل شود دّکه اخبار عزا

خفته در دنا
سال نودوشــش ما مرگ را در زمین 
و آب و آتــش تجربه کرده بودیم، اما 
بهمن ماه تمام نشده بود که عنصر 
چهارم اضافه شد. هواپیمای مسیر 
تهران یاســوج دچار ســانحه شد تا 
در اواخر ســال شاهد ازدست دادن  
سی وسه نفر دیگر از هم وطنانمان 
باشــیم. زخمی بر زخم های قبلی 
نودوشش که خانواده های بسیاری 
را داغــدار کرد. اســتاد انــواری از 
اســتادان دانشگاه فرزند خود را در 

این سانحه هوایی از دست دادند.

نودوشش تمام شد
گذشــته از تمــام اشــک هایی که 
ریختیــم، نودوشــش ســوژه های 
فراوانی هم برای خندیدن داشت. 
جوک های تلــخ از وقایــع، فضای 
مجــازی با تمام رهنما و افشــانی و 
هزینه هایش، ترکیب قیمه و ماست، 
اینــو چی می گین آقــای روحانی، 
بلبــل قــوه قضاییه، دانشــجویی 
کــه بایــد عاشــق شــود، تخم مرغ 
لوکــس و... عباراتی کــه فقط ما با 
شنیدنشــان می خندیم. مایی که 

سال گذشته را زیستیم.
شــاید باارزش ترین دستاورد سال 
نودوشــش همین بوده باشد که در 
هیچ یک از اتفاقات تلخ آن کســی 
تنهــا نماند. انســان های بــزرگ و 
خوبی را امســال از دست دادیم. به 
امید اینکه انسان های بزرگ و خوبی 

نیز امسال به دنیا آمده باشند.

اشک ها و لبخندها

چو سالی گذرد عید کنند

ویــــــــــژه نامــــــــــه



 6

هر سال که می گذرد تعداد فیلم  ها  سینما
و سریال هایی که کشورهای مختلف رضا درودیان

می سازند بیشتروبیشتر می شود. اما تعداد کمی از این 
هــزاران فیلم و ســریال ارزش وقت گذاشــتن را دارند. 
به هرحال وقت اســت و گران بهاتر از طا. سال ۹6 هم 
خالی از این گونه آثار نیست. درواقع می توان گفت یکی 
از ســال هایی اســت کــه آثــار ســینمایی و تلویزیونی 
گران بهایش بسیار بیشتر از سال های گذشته است، چه 
داخل از کشور و چه خارج از کشور. حال آن گونه که عقل 
سلیم حکم می کند شما مخاطبان خوب ما باید تعدادی 
فیلــم را برای تعطیات ســال نوی خود کنار گذاشــته 
باشــید؛ اما پیشنهاد ما این اســت که آن ها را فراموش 
کرده و به گزینه هایی که ما به شما می دهیم فکر کنید؛ 

هم به درد دنیایتان می خورد هم آخرتتان. 

بیرون از مرزها
اولین گزینه پیشنهادی فیلمی ساخته کریستوفر نوالن 
به نام Dunkirk اســت. داستان فیلم در جنگ جهانی 
دوم اتفاق می افتــد و درباره تخلیه نیروهــای بریتانیا، 
فرانسه و بلژیک از شهر دانکرک در فرانسه است. عده ای 
به این فیلم اعتراض کردند کــه چرا به خوبی فیلم های 
گذشــته او نیســت؛ اما دراین خصوص باید گفت فیلم 
برگرفته از داســتانی واقعی و به صورت مستند ساخته 
شــده  بود، پس فضایی به غایت متفــاوت از فیلم های 

گذشته او داشت. 
به نــام  اســکار  برگزیــده   فیلــم  مــا  گزینــه دیگــر 
The Shape Of whater اســت. داستان فیلم در سال 

1۹62 اتفاق می افتد و وقایع زندگی زنی الل به نام الیسا 
را دنبــال می کند که در آزمایشــگاهی دولتی به عنوان 
نظافتچی کار می کند. با ورود موجود دوزیست عجیبی 
به آزمایشگاه، رابطه ای عاشقانه بین الیسا و آن موجود 

شکل می گیرد و ماجرا ادامه پیدا می کند. 
اما نمی توان از ژانر وحشت گذشت. یکی از موفق ترین 
فیلم های ترســناک امســال نیز فیلم It بــود. این فیلم 
بیانگر داستان هفت کودک از شهر دری در ایالت مین 
آمریکا اســت که دراثر مواجهه با دلقکی ناشناس دچار 

وحشت شده اند. 
یکی دیگر از فیلم هایــی که موردتوجــه منتقدان قرار 
گرفت فیلم Mother بود، فیلمی با مفهومی استعاری 
کــه یکی از علــل خرده گرفتــن منتقــدان از این فیلم 

موردپسندنبودن آن برای عوام مردم است.

داخل مرزها
کمی هم اگر بخواهیم به سینمای داخلی کشور رجوع 
کنیم می توان به فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا« ساخته 
وحید جلیلوند اشاره کرد که از برگزیدگان جشنواره فجر 
سال گذشته بود، اما امسال به نمایش درآمد. داستان 
فیلــم درمورد زندگی کاری دکتری از پزشــکی قانونی 
است که در شــبی از زندگی اش به کلی تغییر می کند. 
یکی دیگر از آثار بسیار زیبای سینمای ایران که امسال 
هم به مدت محدود در جشنواره به نمایش درآمد »تنگه 
ابوغریب« بود کــه روایتی زیبا از آخرین روزهای جنگ 
ایران و عراق را به تصویر می کشــد. البته بررســی همه  
آثار امسال در این نوشته نمی گنجند، اما همین ها هم 
برای شروع کافی است. اگر به راهنمایی بیشتری نیاز 

داشتید با دفتر روزنامه تماس بگیرید.

سینمای ایران و جهان در سال 96 در یک نگاه

96 ارزش دیدن داشت
اکران های نوروزی 97

یکی از مهم ترین بازه های اکران فیلم در کشور، 
نوروز است. امسال نیز به منوال سال ها ی گذشته 
تعــدادی از فیلم های جدید برای اکران نوروزی 
کاندید شده اند که درمیان لیست 16تایی آن ها 
تعدادی از فیلم های سی وششــمین جشنواره  
فجر هم هستند. مهم ترین این فیلم ها »التاری« 
ساخته  محمدحسین مهدویان، »به وقت شام« 
ساخته  ابراهیم حاتمی کیا، »چهارراه استانبول« 
ســاخته  مصطفی کیایی، انیمیشن »فیلشاه« 
ساخته  هادی محمدیان، »جاده قدیم« ساخته  
منیژه حکمت و »خجالت نکش« ســاخته رضا 
مقصــودی هســتند. همچنیــن درمیــان این 
16 کاندیــدا می تــوان به فیلم های ســاخته ی 
محمدجواد هاشمی، علیرضا داوودنژاد و مسعود 
اطیایی اشاره کرد. اما درمیان این فیلم ها جای 
خالی فیلم »خوک« به کارگردانی مانی حقیقی 
احساس می شــود، چراکه حقیقی اندکی قبل 
بیان کرده  بود فیلمش در یک ماه آینده روی پرده 
خواهد رفت. به هرحال باید ببینیم کدام یک از 
این 16 فیلم از آیین نامه اکران فیلم ۹۷ گذر کرده 

و در نوروز روی پرده  سینما می رود.

شماره 755  سه شنبه 22 اسفند 96

کتاب کتاب ها این خاصیت را ندارند که در یک سال پیدا شوند. 
آثار نوشــتاری ممکن اســت مدت ها طول بکشد تا در دِل صالح رستمی

مخاطبانشــان جا بگیرند، حتی بعد از مرگ نویسندگانشان. فیلم و موسیقی 
مانند رود اغلب ســروصدا دارد و دیگران را مشــغول صدای خود می کند. اما 

کتاب چون دریایی جاودانه می ماند، 
به خصوص اگر کتاب خوبی باشــد. 
چه بســا رودهایی که خشــکیدند و 

دریاهایی که ماندند. 
مهم ترین رخــداد در دنیای کتاب و 
ادبیات داســتانی ایران در سال ۹6 
رونمایی از مجموعــه ادبیات ژانری 
بود که در شــهریور ۹6 به سرپرستی 
محمدحسن شهسواری نوشته شده 
اســت. ادبیات ژانر، در ایران به علت 
نگاه هــای کوته بینانه و غیرحرفه ای 
همواره ادبیاتی سخیف و عامه پسند 

تلقی می شــود؛ درصورتی که نوشــته های غول های بزرگی چــون جی.آر.آر 
تالکین و جورج آر.آر مارتین دســت کمی از نوشــته های بزرگانی چون ویلیام 
فاکنر و ارنســت همینگوی ندارند. ایرانیان نیز از 40 سال قبل عاقه فراوانی 
به خواندن رمان های ژانر مانند پلیسی یا رمانس فارسی داشته اند. امروز نیز 
ژانرهای تاریخی و عاشقانه )Romance( نوشته می شود. اما مجموعه ای که 
نشر هیا آن را منتشر کرده، کاری متفاوت و بی نظیر در تاریخ معاصر ادبیات 

فارسی است. این مجموعه بدین شرح است: 
ÓÓ مرداد دیوانه، محمدحسن شهسواری، تریلر جنایی
ÓÓ جمجمه  جوان، الله زارع، جنایی معمایی
ÓÓ خاک آدم پوش، ضحی کاظمی، فانتزی تاریخی
ÓÓکاج ها وارونه اند، سامان نورایی، تریلر روان شناسانه

کتاب »بی کتابی« نوشته محمدرضا شرفی خوش پوشان که برنده گران ترین 
جایــزه ادبــی ایــران، یعنی جایزه جال شــده کتــاب موفقی بوده اســت. 
نویسنده این رمان، نگاهی به واقعه ای تاریخی دارد و رمان سعی کرده است 

ارزش گذاری به کتاب از سوی ایرانیان را زیر ذره بین قرار دهد، اینکه در طول 
تاریخ ما ایرانیان چقدر به کتاب توجه کرده ایم.

دومین رمان نســیم مرعشی نیز در سال ۹6 چاپ شد. »َهَرس« روایتی است 
برآمده از دل تاریخ جنگ طوالنی ایران و عراق. داستان مردی که سال ها بعد 
از پایاِن جنگ پی همســر گمشــده اش می گردد و او را در مکانی عجیب پیدا 
می کند. زنی که در گذشته اش درپی آن بوده است که پسر بزاید و برای این کار 
به رفتاری عجیب دست می زند که شاید نفرین او می شود. مرعشی بااستفاده از 
فضاهای متعدد روایی سرنوشــت این خانواده  را در دوره  ی زمانی طوالنی ای 
روایت می کند. »هرس« رمانی است به مراتب تلخ تر و البته ضعیف تر از »پاییز 
فصل آخر ســال اســت«. تلخی این رمان به گونه ای است که می تواند زهری 

باشد در کام خواننده.
کتاِب دیگری که امسال بســیار جنجال آفرید، »رهش« بود. رماِن دیگری از 
رضا امیرخانی که چاپ نخست آن در روز اول عرضه اش به اتمام رسید. البته 
خیلی هــا »رهش« را حضیِض کار این نویســنده ایرانــی می دانند. »رهش« 
درواقع نقدی است بر معیارهای شهرسازی تهران، برای همین خیلی ها آن را 

اصاحیه ای اجتماعی می دانند تا رمان.
در دنیا هم کتاب های بزرگی به چاپ رسید. »آتش و خشم: کاخ سفید ترامپ« 
از درون کتابی اســت که جنجال بســیاری آفرید. این کتاب روایتی اســت از 
آنچــه در کاخ ســفیدی می گذرد که 
رئیس جمهــور آن ترامپ اســت. پل 
اســتر، بزرگ تریــن نویســنده ادبی 
زنده حــال حاضر آمریــکا نیز کتاب 
»4321« را منتشــر کــرد کــه نامزد 
جایزه من بوکر شــد.  انتشــار نسخه 
»همســایگی«  کتــاب  انگلیســی 
نوشــته بارگارس یوسا، شاید نویدی 
بر آن باشــد که در آینــده ای نزدیک 
آخرین رماِن آخرین بازمانده از نسل 
طایی نویسندگان آمریکای التین را 

خواهیم خواند.

عید، ژانر بخوانیم
خواندن رمان ژانر برای بعضی در ایران کسر شأن محسوب 
می شــود. خیلــی از به اصطاح کتاب خوان هــا، خواندن 
»هری پاتر«، »ارباب حلقه ها« یا رمان های استیفن کینگ را 
متعلق به کودکان می دانند و برای همین به سراغ کتاب های 
ادبی نظیر »صدسال تنهایی« و »خشم و هیاهو« می روند 
و چیــز خاصی هم از آن آثار عمیِق ادبی نمی فهمند. رمان 
ژانر بی شــک به اندازه رمان ادبی ارزشــمند است؛ چراکه 
رمان ادبــی از دل رمان ژانر بیرون می آیــد و ادبیات ژانر و 
ادبیــات هنری یــک روح اند در دو بدن. ســه کتابی که در 
این یادداشــت پیشنهاد می شود بخوانیم، همگی در زمره 

ادبیات ژانر قرار می گیرند:

1. »پنجمین زن«، نشر هیرمند
هنینــگ مانکل بی شــک از بزرگ ترین و روشــن فکرترین 
جنایی نویســان جهان اســت. او در رمان »پنجمین زن«، 
داستان قتل های زنجیره ای هولناکی را روایت می کند که 

روح آدمی را می خراشد و او را به فکر وا می دارد.

2. سه گانه »گذرگاه«، نشر کتاب سرای تندیس
ژانر آخرالزمانی، از ژانرهای محبوب دنیاســت. ســه گانه 
»گــذرگاه« نوشــته جاســتین کرونیــن، ده ســال وقــت 
نویسنده اش را گرفته و تبدیل به یکی از مهم ترین رمان های 

ژانر تاریخ شده است.

3. »جالد الغر«، نشر قدیانی
ژانر ترسناک همواره محبوب همگان بوده است. دارن شان 
انگلیسی اســتاد این ژانر محسوب می شود. کتاب »جاد 
الغر« عمیق ترین و ژرف ترین اثر اوست؛ ماجرای فرزند الغر 
و بی عرضه جاد شهر که برای دستیابی به قدرتی اساطیری 

به سرزمینی پرخطر پا می گذارد.

پیشنهاد کتاب کتاب های 96 در ایران و جهان چه می گویند؟

از زهِر هرس تا شهر رهش

ویـــــــــــژه نامـــــــــــه



 7

رسول خادم
قهرمانان خیلی هــا بــه مهاجــرت نیروی 

تحصیل کرده متخصص اعتراض مجید پردل
می کننــد. حاال فــرض کنیــد رئیس دانشــگاه در 
اعتــراض به اینکه دولــت و وزارت علوم، کاری برای 
بهبــود وضعیت دانشــجویان  انجام نــداده و عمًا 
دانشجویان را تنها گذاشته است، استعفا می دهد. 

از آن جنس اســتعفاهای غیرنمایشی واقعی. خب 
آدم می توانــد از ایــن رئیس خوشــش نیاید؟ حاال 
در دانشگاه های کشــور خیلی شاهد این اتفاق ها 
نیســتیم، ولی در اتفاقی نادر، رئیس فدراســیون 

کشتی این جور کاری کرده است. 
رســول خــادم می گویــد اگــر نمی خواهیــم بــا 
کشــتی گیران اســرائیلی روبــه رو شــویم، ایــن را 
محکــم بگوییــم. مانند ســردار ســلیمانی، اینجا 
هم سیاســت مداران و مدیران ســینه ســپر کنند و 
کشــتی گیران را تنها نگذارند تــا آن ها هم برای ما 

پســت گذارند که »آخرین سنگر ســکوته، حق ما 
گرفتنی نیست«. 

مرد باهوش کشتی، که پیوندهای خانوادگی اش با 
اصحاب رسانه به او یاد داده چه موقع چه حرفی را از چه 
 کانالی بگوید، یکی از قهرمانان این روزهای تیره وتار 

است.

شهید محمدحسین حدادیان
جوانی معمولی بود، مثل خیلی  قهرمانان

از مــا. متولد 13۷4، دانشــجو، محمدصالح سلطانی
مذهبی و مجرد. خادم هیئت رایة العباس چیذر بود. 
احتمااًل دیده بودیمش وقتی داشت وسط برنامه های 
محرم و در دل جمعیت پرچم می گرداند. اصًا شاید 
پرچم را از دســت  امیر سیاوشــی گرفته بود. جوان 
معمولی دیگری مثل خودش که روزی تصمیم گرفت 
معمولی نباشــد و رفت سوریه. شــهید شد و ایستاد 

کنار ستاره ها. 
روزی خبر رســید گروهــی از دراویش، کــه آن ها را 
به آرامش و صلح طلبی می شناســیم، قداره کشــانه 
آشوب کرده  و شهر را به هم ریخته اند. جوان معمولی 
قصه ما بلند شد. نگاهی به مادروپدرش کرد. رفت. 

و دیگر برنگشت. 
جوان معمولی متولد 13۷4 قصه ما، دیگر معمولی 
نبود. پــروازش کوتاه بود و باشــکوه. رفت تا امنیت 

را به شــهر و به آدم های شــهر هدیــه کند. هدیه اش 
بــه دســتمان رســید، امــا از خودش فقــط پیکری 
پــر زخــم باقی مانــد. پیکــری پــر از زخم ســاح 
آشــوبگرها و زخم زبــان قدرنشــناس ها. روحــش 
 امــا پــرواز کرده بــود. شــهید شــد و ایســتاد کنار 

ستاره ها.  

رهبران سیاسی عالم
قهرمان مــن رهبران سیاســی  قهرمانان

جهان اند. افرادی بسیار باهوش فراز مالجعفری
و دانــا که یکی دو ســالی می شــود با روشــی نوین 

انعکاس صدای خود را از مردم خویش می گیرند. 
از پارســال و نه گفتن به صلــح در کلمبیا تا پیروزی 
راســت های ایتالیا و فرانسه و رأی کم مردم به حزب 
آلترناتیــو آلمــان  تا بازی دوســر ُبرد ترکیــه، برتری 
حــزب به اصطاح »بــرای آزادی« در هلند و چیزی 
شــبیه بــه آن در الجزیــره، انتخابات بلغارســتان، 
کرواســی، صربستان، مجارســتان و نقاط مشترک 
احزاب پیروز مثًا در اروپایی شــدن و... همه حاکی 
 از همان جمله معروف اســت که مــا نیازی به تقلب 

نداریم. 
نودوشــش ســالی پــر از انتخابــات بود کــه نتایج 
آن هــا شــاید بتواند گواهــی بر این گزاره همیشــه 
درســت باشــد که مردم جهــان دقیقــًا نمی دانند 

چــه می خواهنــد. قهرمانان مــن کســانی اند که 
بــر ایــن مــوج ندانســتن ســوارند و در وحدتــی 
جهانــی پیروز می شــوند. بیچــاره بازندگانی که به 
تــن دادن حاضر نیســتند و با تحمل ســختی های 
 اجتناب پذیــر، اســتوار و پرقــدرت به مســیر خود 

ادامه می دهند.

هانیه 
در سالی که دهقان فداکار چشم  قهرمانان

از جهــان فــرو بســت، دختــری محمدصالح انصاری
کوچک قصه ای مشــابه خلق کــرد؛ هانیه، دختری 
13ساله که در زلزله کرمانشاه برای نجات جان خواهر 
کوچک ترش قطع نخاع شد. هانیه هنگام زلزله خود را 
به بیرون از ساختمان رســانده بود، ولی وقتی یادش 
افتاد خواهر کوچک ترش در خانه جا مانده بود، به خانه 
برگشــت و خواهرش را نجات داد، ولی هنگام خروج 
مجدد از خانه، تیرآهنی روی او افتاد و قطع نخاع شد.

بچه های فردای سبز
دانشــجویانی که در گروه فردای  قهرمانان

ســبز فعالیت می کنند هرســاله پیمان ملک محمدی
بدون هیچ چشمداشتی زندگی راحت خود را به دغدغه 
تبدیل می  کنند. این افراد مشــکات مردم را زندگی 
خــود و ملت ایران را خانواده خــود می دانند. یکی از 
زیبایی هــای این گروه این اســت که برخاف ســایر 
گروه ها واقعًا هدفی را دنبال می کنند و به دنبال اجرای 
برنامه برای پرکردن تقویم ساالنه خود نیستند. فردای 
سبزی ها هنگام حادثه تلخ زلزله کرمانشاه کمک های 
مردمی را از تهران و خانواده شریف جمع آوری کردند 
و آن هــا را بــه مــردم زلزله زده کرمانشــاه رســاندند.  
همچنین در روستاهایی که به آن ها کمک رسانی کامل 
نشــده بود، غذای گرم توزیع کردند. آن ها هرســاله 
اردوی جهادی  برگزار می کنند و در اوضاع ســخت در 

روستاهای دورافتاده برای مردم محروم انواع کارهای 
عمرانی و آموزشی انجام می دهند. سال های بسیاری 
نیاز است تا بفهمیم ارزش واقعی در این دنیا شاید پول 

و شهرت نباشد، بلکه لبخندی بَیرزد به زور و زر. 

حسین صادقی
وقتی برای کاس ساعت ۷:30 صبح  قهرمانان

بــا کلــی فحــش و فضیحــت بــه صابر حشمتیان
زمین و زمان بیدار می شویم و از در اصلی دانشگاه از جلوی 
ساختمان ریاست و معاونت پژوهشی رد می شویم، جوانی 
با عینکی ته اســتکانی می بینید که به ســرعت درحال 
آب پاشــی و جاروکردن است و دست تکان دادنت را هم با 
اشاره ای اندک جواب می دهد. حاال شما هر زمان دیگری 
که گذرتان بیفتد همین تاش را می بینید. خب روزی حال 
درآوردن در مملکتی با این اقتصاد و فرهنگ کاری است که 
فقط از قهرمان ها برمی آید. قهرمانی به نام حسین صادقی.

مسعود شجاعی
قهرمانان شــاید هنگامی که پای خود را به 

زمین بازی گذاشــت به عواقب سپهر حجازی
این حرکت خود فکر نکرده بود. ولی چند روز بعد سر 
دوراهی سختی گیر کرد که فدراسیون فوتبال در پی 
فشــارهای مراجع غیرورزشی پیش رویش گذاشت؛ 
تــن دادن به عذرخواهــی اجباری یا کنارگذاشــتن 
پیراهنی کــه کل دوران زندگی اش درپی برتن کردن 
آن بود، پیراهن تیم ملی فوتبال کشورمان. او هزینه 
شجاعت خود را داد و دیگر به تیم ملی فوتبال دعوت 
نشد. شــجاع تر از مســئولینی که برای بازی نکردن 
مریضی می زنند یا عمدًا به باخت مجبورش می کنند.روبه روی رژیم صهیونیســتی، ملی پوشانشــان را به 

شماره 755  سه شنبه 22 اسفند 96

نگاهی به قهرمان های تحریریه

به احترامشان می ایستیم
هر ســال چند نفر دارد که بین همه ســیاهی ها درخشــیدند و به خاطر عقیده یا معرفتشــان کاری کردند که در ذهن همه ماند و احترام همه را برانگیخت. بر و بچه های تحریریه قهرمانان سال گذشته خود را معرفی 

می کنند. البته کنایه هم داریم در برخی از این معرفی ها و کاش فرصتی بود تا ضدقهرمانانمان را نیز با شما مرور می کردیم.

ویــــــــــژه نامــــــــــه



صفحـــــــه آخـــــــــر

577...0937: شنبه روزنامه درمیارین؟
  حاال شما شنبه بیا، یه کاریش می کنیم.

104...0930: ســام. ایشاال تو سال جدید روزنامه 
به موقع پخش شه. شــفافیت بودجه دانشگاه رو هم 

توی یکی از پرونده هاش بخونیم.
  شــفافیت بودجــه مثــل ورود بانوان به 

ورزشگاه در اولویت ما نیست.
035...0913: آقا این قانون دانشــکده مهندسی شیمی 

که میانگین هر درس باید روی 14 باشه واقعًا مسخره است!
  چرا همه ش در بند اعــداد و ارقامید؟ از 
دانشــکده ریاضی یاد بگیرید؛ کارشون عدده ولی 

دربند این اعداد نیستن!

اس ام اس

عکس و مکث

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

18

20

21

 8

وصله پینه

استاد شریف ما

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

ÓÓ اســتاد شــریف ما در یــک کام علم را بــه یغما
بــرد. از نظر او هنــوز معجزه معنــا دارد، چون از 
ماشــینی نام برد کــه در باک آن ذکــر گفتند و 6 
مــاه بدون بنزیــن حرکت کرد. دقــت کنید 6 ماه 
 و هنگامــی که در باک باز شــد ماشــین از حرکت 

ایستاد.

ÓÓ اســتاد شــریف ما عقیــده دارد 3 برابر ســاعت
آموزشــی یک درس باید برای آن وقت گذاشــت. 
برای دانشــجویی بــا تعداد واحدهــای نرمال، با 
حساب سرانگشــتی می توان متوجه شد که فقط 
یک باردرهفته وقت عزیمت به حمام و آن هم برای 

عرض سام دارد.

ÓÓ استاد شریف ما با حجم تمرین ها و پروژه هایش
عمًا از دانشجویان بیگاری  کشید، اما عقیده دارد 
که دانشجویان شریف زیاد به فکر درس هستند و 
در کاس می گوید: دانشجویان در آمریکا حداقل 
یک ساز بلدند و به مسافرت می روند. یکی نیست 

بگوید مگر شما می گذارید.

ÓÓ اســتاد شــریف مــا در تمــام طــول ترم رشــته
او  از  وقتــی  و  نمی دانســت  را  دانشــجویانش 
پرســیدند این هایــی کــه می گویــی چه بــه درد 
مــا می خورد، گفــت: »مگر شــما چه رشــته ای 
هســتید؟« وقتی بچه ها اشــاره کردنــد عمران! 
اســتاد گفت من فکر می کردم برای مکانیکی ها 
 درس می گوییــم و در چنــد ســاعت یک تــرم را 

درس داد.

ÓÓ استاد شریف ما عقیده دارد چارت درسی وحی
منزل بوده و هیچ کس نباید از آن تخطی کند، ولی 
اگر جایی مشــکلی وجود داشته باشد با خودکار 
روی آن خط کشیده و درلحظه، پیش نیازی ایجاد 

می شود.

ÓÓ اســتاد شــریف ما  توانایی چیــدن برنامه های
درســی را طوری دارد که با یک واحد کاری کند 
دانشــجویان از برداشــتن هفت واحد دیگر منع 
شوند تا دانشــجویان به اجبار درس های خاصی 

را بردارند.

ÓÓ اســتاد شــریف ما در هنــگام تصحیــح ورقه ها
هنگامی کــه متوجه شــد برگه ای نمــره خوبی از 
حضرتشان گرفته  است، بار دیگر آن را صحیح کرد 
و به آن نمره 16 داد، ولی متوجه شد آن برگه کلید 

سؤال ها بوده است.

ÓÓ اســتاد شــریف ما به حدی به برابری جنســیتی
معتقد است که پروژه هایش را فقط به دانشجویان 
دخترش می دهد و پسرها بعضی اوقات با داشتن 
آرم طرح ترافیک هم حق ورود به دفترش را ندارند.

ÓÓ اســتاد شــریف ما فرصــت مطالعاتــی رفته بود
آمریکا. یکی از دانشجویان شریف سابقش او را در 
فروشگاهی دید و سام عرض کرد. استاد شریف 
ما گفت: »نگرانم«. دانشــجوی شــریف پرسید: 
»نگران چه دکتر؟« استاد شریف فرمود: »نگرانم 
اگر از اینجا برگردم ایران، چه کسی به این بندگان 
خدا درس جریان های چندفازی تدریس کند؟« 
 بزرگوار بسیار نگران آینده دانشجویان مستضعف 

آمریکا بود.

هزار به عالوه یک کاربرد 
برای روزنامه

جوان خوش ذوق و مبتکر برقی 
موفق شد کاربردی برای دوران 

پساخوانش روزنامه پیدا کند.
#حس_خوب_مفید_بودن_

آخر_سالی

)سیده فاطمه رکن الدینی(

این برقی های نازنین
روز. خارجی. در صنایع

دو شریفی درحال خروج از 
دانشگاه هستند. 

خــدا رو شــکر  برقــی1: 
باالخره تموم شــد. امسال 

رو می گم. 
برقی 2: کاش ترم تموم می شــد. حوصله  این 

ترم رو ندارم دیگه.
تعطیاتــه.  نبــاش.  نگــران   :1 برقــی 

عقب موندگی هامونو جبران می کنیم.
برقی 2: مگه تو توی تعطیات درس می خونی؟

برقی 1: )هول می شود، سپس مسلط( نه. نه. 
می خواستم باهات شوخی کنم.

چند ثانیه سکوت بین آن ها جاری می شود. 

برقی 1: ولی عیده و خوش گذرونی و ســفر. تو 
برنامه ت واسه عید چیه؟

برقی 2: من از فردا می خوام تفریح کنم. 
برقی 1: ایول. می خوای چی کار کنی؟

برقــی 1: )به  فکر فــرو مــی رود( تفریح دیگه. 
)محکم( تفریح!

برقی 2: خب می دونم. چه تفریحی؟ 
برقــی 1: )دوبــاره فکر می کند و بــه نتیجه ای 
نمی رســد( راســتی ریاضی2 گفت واسه عید 

چی کار کنیم؟
برقی 2: آهان. خوب شــد گفتیا. کتاب شه شه 

رو فک کنم گفت سه فصل اول رو تموم کنیم. 
برقی 1: ولی چه عیدی بشه ها.

برقی 2: آره. سه هفته تعطیلی. چه شود!
برقی 1: فقط تفریح!

برقی دوم باتعجب اولی را نگاه می کند.

برقی 2: ولی خوش به حال امیر. همیشه بهش 
حسودی م می شه.

برقی  1: چطور؟
برقی 2: رفــت هنر خوند راحته بابا. همیشــه 
وقتی میــاد اتاقم جــزوه و کتاب هامو می بینه 

یه پوزخند می زنه می  گه تو اینا رو می خونی؟
برقــی 1: مگــه خــودش رفــت تئاتــر درس 

نمی خونه؟
برقی 2: درس؟ ســاده ای  ها. مــن آرزو به دل 
مونــدم یه ترم یــه امتحان کتبی بــده. همه ی 

امتحان ها ش عملیه.
برقی 1: )باحسرت( عملی... آره. عملی بهتره. 

آدم درس رو بهتر یاد می گیره.
برقی 2: هر ترم بــه  دمپایی ش می گیره می ره 

همه درس هارو هم می شه 1۷، 18.
برقی 1: 18؟ خیلی زیاد می شه ناموسًا. )فکر 

می کند( راستی ما امتحان عملی نداریم؟
برقی 2: نمی دونم. 

برقــی 1: ولی خوبه. امســال تــا 16فروردین 
تعطیلیــم وقت زیــاد داریم. )هول می شــود( 

واسه تفریح!
برقــی 2: یعنــی تــو نمی خــوای سه شــنبه 

14فروردین دانشگاه بیای؟

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به همــه شــریفی هایی که از همیــن االن عزم خــود را جزم کردنــد تا همه 
عقب ماندگی های ترم قبل و همین ترم را جبران کنند. تقدیم می شود به آن خوابگاهی هایی که از بین کتاب هایشان 
انتخاب می کنند کدام را با خود به خانه ببرند. این شماره تقدیم می شود به همه استادانی که برای عید دانشجویان 
برنامه ریخته اند تا خدای ناکرده هیچ ناپیوستگی ای در تابع درس خوانی شریفی ها ایجاد نشود. و درنهایت تقدیم 
می شود به استادی که شنبه و یکشنبه و دوشنبه هفته بعد هم کاس برگزار می کند، حضوروغیاب می کند و به همه 

می فهماند رئیس کیست. این شماره تقدیم  می شود به کسانی که هفته دیگر سر کاس حاضر می شوند واقعًا!

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