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گزارش رونمایی از مستند 
»زمستان یورت«

 استاد و دانشجو
خیلی دور، خیلی دورتر

دکتــر  پیــش  چندســال 
دورعلی به دعــوت فعاالن 
فرهنگــی خوابــگاه و بــه 
مناســبت روز مهنــدس به 
خوابــگاه آمــده بــود تا در 
فضایــی خارج از عرف خشــک کالس و درس 
با دانشجوها صحبت کند. در بین صحبت های 
دکتــر، نکته جالبــی درباره ارتباط اســتادها و 
دانشــجوها خودنمایی می کرد. به گفته دکتر 
دورعلی در دانشگاه های مطرح دنیا، استادها 
موظف اند هر چند وقت یک بار به خوابگاه های 
دانشجویی ســر بزنند و از نزدیک زندگی آن ها 
را ببینند، یا اینکه در ســلف دانشجوها حاضر 
شوند و با آن ها غذا بخورند. رفتارهایی که نشان 
می دهد اســتاد وظایفی فراتــر از درس دادن و 
تعریف پروژه و نســبت دادن نمره به دانشــجو 
دارد؛ ولی در دانشــگاهی مثل شریف به ندرت 

دیده می شود. 
ارتباط بین اســتاد و دانشجو در اینجا بیشتر به 
ارتباط بین کارفرما و کارمند شبیه شده است. 
نگاهی که استادها به دانشجوها دارند، آن قدر 
از باالست که دانشــجو مجبور است در ارتباط 
با اســتادش مبادی آدابی حتی فراتر از شــأن 
اســتادی باشــد. خیلی از امکانات دانشــگاه 
مخصــوص اســتفاده اعضــای هیئت علمــی 
درنظر گرفته شده اســت که شاید نیاز خاصی 
هــم برای این اختصــاص وجود نــدارد و صرفًا 
فاصله بین استاد و دانشجو را افزایش می دهد. 
از سانس مخصوص استخر تا آسانسورهایی که 
فقط اســتادها حق اســتفاده از آن ها را دارند، 
از ســلف و غذای جــدا تا حتی ســرویس های 
بهداشــتی مخصوص. استادی را می بینیم که 
به راحتی حق اعتراض به نمره را از دانشجویش 
می گیرد، اســتادی که حتی ریز نمرات و نحوه 
نمره دهــی را اعــالم نمی کند، اســتادی که به 
دانشــجوی تحصیالت تکمیلی که باید به فکر 
سروســامان دادن بــه زندگی خودش باشــد، 
نه تنها حقوقی نمی دهــد، بلکه مانع کارکردن 
او در بیرون دانشگاه می شود و.... تألیف کتاب 
اســتاد، ترجمه، آماده کردن ارائه برای اســتاد 
و نوشــتن اسم اســتاد به جای نویسنده اول در 
مقاله ای که هیچ نقشی در آن نداشته، از جمله 
کارهایی اســت که دانشجو باید برای استادش 
انجام دهد. استادانی هستند که در طول دوران 
حضورشــان در دانشــگاه حتی یک بار هم در 
جمع های دانشجویی حاضر نشده اند و یک بار 

پای درددل دانشجویان ننشسته اند. 
البته اگر از حق نگذریم، استاد خوب هم داریم. 
مخصوصًا استادان برخی دانشکده های علوم 
پایه در ارتباط دوســتانه با دانشــجو کیلومترها 
جلوتر از دانشکده های مهندسی هستند؛ ولی 
باید به امید روزی باشیم که هر دانشجو قبل از 
اینکه صرفًا به اســتادش به شکل کتابی ناطق 
نگاه کنــد، بتوانــد او را راهنما و دوســت خود 
ببیند، چراکه رفتار یا صحبت دوست ها می تواند 

سرنوشت زندگی افراد را عوض کند.
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جشنواره خوابگاهی
در جریان چهارمین جشنواره خوابگاهی دانشگاه، در روز پنجشنبه 30 فروردین، 
اردوی یک روزه شهرســتانک برای پســران خوابگاه های شادمان، شهید احمدی 
روشــن، مصلی نژاد و طرشــت3 و در روز 31 فروردین مسابقه بیلیارد فوتبالی برای 
پسران در سالن ورزشی خوابگاه طرشت3 و دارت فوتبالی در خوابگاه شهید احمدی 

روشن و تیراندازی با تفنگ بادی برای دختران در محوطه خوابگاه طرشت2 برگزار می شود. همچنین فوتبال 
حبابی برای دختران خوابگاهی در روز 30 فروردین در نظر گرفته شده است.مهلت ثبت نام همه برنامه ها تا 

عصر روز  قبل از برگزاری است.  برای ثبت نام به دفتر سرپرستی خوابگاه مراجعه کنید.

حوزه شریف
ثبت نام هشــتمین دوره حوزه دانشــجویی شریف )شــروع کالس ها از آغاز سال 
تحصیلی 97-98( از18 فروردین آغاز شده و تا 7 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. 
متقاضیان می بایست در فرایند پذیرش شرکت نمایند که شامل سه مرحله ثبت نام 
اولیه، تکمیل اطالعات و مصاحبه  حضوری است. در اولین مرحله ثبت نام اطالعات 

شناسنامه ای و سوابق تحصیلی اخذ خواهد شد. سپس فایل فرم رزومه و فایل سؤاالت آزمون ورودی در اختیار 
افراد قرار خواهد گرفت که حداکثر یک هفته پس از ثبت نام اولیه فرصت دارند دو فایل مذکور را ارائه نمایند. در 
صورت احراز شرایط اعالم شده در ابتدای روند ثبت نام، برای مصاحبه حضوری از ایشان دعوت خواهد شد.
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بنیاد مربوط به جمعیت شــاهد و ایثار دانشگاه هر سال برنامه های سفر به شهرهای مختلف کشور را برای دانشجویان خود برگزار می کند.  گفت وگو
مقصد سفرهای امسال بنیاد جزیره قشم بوده است. همین موضوع باعث شد گپ وگفتی با آقای صمدی مسئول برگزاری این سفرها داشته فراز مالجعفری

باشیم. مصاحبه ای که به بحث سفرها محدود نشد و کمی هم به مشکالت و دغدغه های دانشجویان شاهد و ایثارگر پرداخته شد.

ما االن چند دانشــجوی شــاهد و ایثارگر در 
دانشگاه داریم؟

البته دقیق مشخص نیست، ولی حدود هزار نفر.
گزینشــی در این ســفر برای انتخــاب افراد 

بوده است؟
به علــت مشــکالت اعتبــاری و مالی ما تــوان کمک 
بــه دانشــجویان را مثــل قبل نداریــم. اما بــا توجه به 
صحبت هایی که شــد و خاص بودن دانشــگاه شریف 
قرار بر این شد که اعتباری به بخشی از این دانشجویان 
اختصاص داده شود. چراکه دانشجویی که توان رقابت 
با دیگر همکالســی های خود در این دانشگاه را دارد، 
شایسته تقدیر است. منتهی طبق نظر ریاست دانشگاه 
و ما، تقدیر به صورت نقدی نبوده و به شکل برنامه هایی 
مثل این ســفر به عمل می آید. ما سعی کردیم در کنار 
نخبــگان علمــی، نخبــگان فرهنگی را نیــز در برنامه 

داشته باشیم.
ســفر چنــد روز بود؟هزینه ســفر بــرای هر 
شــخص چقدر بــود  و  چــه برنامه هایی برای 

دانشجویان در نظر گرفته شد؟
ســه روز و دو شــب در جزیره قشــم بودیم. هزینه سفر 
هر فرد حدود سیصدوشــصت هزار تومان بوده اســت 

که تالش ما بر این بود که از دانشــگاه کمکی نگرفته و 
از بنیاد تأمین کنیم. گشــت دریایی، جنگل حرا ، دره  
ســتارگان، سواحل ناز و مشــابه آن در برنامه های اردو 

گنجانده شده بود. 
آیــا ممکــن اســت قســمتی از هزینه هــای 
ســفرهای بنیــاد  را ارگان های مختلف تقبل 

کنند؟
ما دو  بودجه جدا داریم. بنیاد شهید و وزارتخانه، که بخش 
وزارتخانه از نیروهای  مسلح تأمین می شود، به اسم اعتبار 
تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر. اما مورد 

خاصی در این سفرها اتفاق نیفتاده است.
چنــد نفر دانشــجو در این ســفرها شــرکت 
می کننــد و چه تعــداد از مســئوالن همراه 

آن ها می روند؟
شصت پسر و چهل دختر که معمواًل دو یا سه همراه دارند. 
البته االن ممکن است به خاطر میان ترم ها تعداد دخترها 
کم و زیاد شود. مشکلی که دانشجویان بنیاد دارند این 
اســت که فکر می کنند در دانشــگاه تنها هستند. این 
سفرها کمک می کند همدیگر را بشناسند و با هم ارتباط 
بر قرار کنند. دانشجوهای ما فکر می کنند اگر کسی با 
المپیاد به دانشــگاه آمده از آن ها باالتر اســت. با دیدن 

دیگر دانشجویان بنیاد متوجه اشتباه خود می شوند.
صحبت خاصی راجع به دانشــجویان شاهد 

و ایثارگر ندارید؟
ما باید یــک درک متقابل با این دانشــجویان داشــته 
باشیم. این سهمیه برای جبران یک خأل می باشد و ما 
باید به این جبران کمک کنیم. ما موردی داریم که ترم 
قبل را به علت مشکالت خانوادگی حذف کرده است. 
این ترم مشکلش ادامه پیدا کرده، از طرفی هم درس و 
دانشگاه و کمیسیون، خب باید به چنین فردی کمک 
کرد. قوانین دانشگاه که از قرآن استنباط نشده، ما باید 

به این دانشجویان فرصت بدهیم.

ساعت 10:30، دفتر ریاست، حدود  10 دانشجوی ارشــد روی مبل ها گزارش
منتظر ورود به جلســه ای مهم هستند. جلسه شورای 
سرپرستان دانشگاه، که در آن همه افراد مهم اجرایی و 
تصمیم گیر دانشــگاه جمع اند و تقدیــر از مدال آوران 
المپیاد دانشــجویی را در بخشــی از وقــت خود جای 

داده اند.
چهارشــنبه هفتــه گذشــته از 13 مــدال آور المپیــاد 
دانشــجویی ســال 96 در یکی از عالی ترین شوراهای 
دانشــگاه، شــورای سرپرســتان و مدیران تقدیر شد. 
مدال آورانی که با 6 طال، 4 نقره و 3 برنز در 10 رشته  فنی 
از 20 رشته موجود، شریف را باالتر از تمام دانشگاه های 
مادر قرار دادند. دکتر آرش امینی، استاد دانشکده برق 
که سرپرســتی تیم را برعهده داشت، در مراسم توضیح 
داد که صرفًا وظیفه هماهنگی و برخی پیگیری ها را از 
دانشجویان داشته و موفقیت سال گذشته نتیجه تالش 

و هوش سرشار خود دانشجویان بوده است.
از نکات جالــب دیگر این برنامه غیبت یک دانشــجو 
به علت ادامه تحصیل در U-Penn آمریکا و یک نفر در 
دانشــگاه تورنتو بود. اما جالب ترین غایب این برنامه 
دانشجویی بود که در آن ساعت کالس دارد و نمی تواند 

در برنامه تقدیر، آن هم با حضور بزرگان دانشگاه حضور 
یابــد! پس از اهدای لوح تقدیر، به برندگان مدال طال 
یک ونیم سکه بهار آزادی و به مدال آوران نقره و برنز یک 

سکه بهار آزادی هدیه داده شد.
این قهرمانی سال های گذشته نیز اتفاق افتاده است؛ 
اما واضح است که دانشگاه با تقدیر در این سطح خواسته 
است دانشجویان را به شرکت هرچه بیشتر و قدرتمندتر 

در این مسابقه علمی تشــویق کند. دکتر امینی گفت 
المپیاد، با وجود اینکه چندان در دانشگاه شریف جدی 
گرفته نمی شــود، با موفقیت همراه بوده اســت. او راه 
اصلی جاانداختن این رویداد را خود استادان دانست 
که در کالس های خود این رویداد را بیشتر تبلیغ کنند 
و همچنین در طرح ســؤال و داوری مســابقه مشارکت 

بیشتری داشته باشند.
سراغ خود دانشجویان رفتیم و متوجه شدیم تعدادی از 
آن ها تا دو روز مانده به المپیاد درمورد این رویداد اصاًل 
 اطالع نداشته اند و با تماس دانشگاه خود را به مسابقه 
رســانده اند. آن ها همچنین گفتند اگر وقت بیشتری 
داشــتند و برنامه ریزی بهتــری می کردند، حتمًا نتایج 
درخشان تری کسب می کردند. نکته جالب دیگر این بود 
که دانشجویان، سطح اکثر سؤاالت المپیاد دانشجویی 
را از امتحانــات پایان ترم یا میان ترم دانشــگاه خودمان 

پایین تر ارزیابی کردند.
دکتر امینی عملکرد دانشــجویان را مســتقیمًا وابسته 
به خود دانشکده ها دانســت و گفت هر دانشکده باید 
خــودش روی این موضوع حســاس باشــد. همچنین 
درخور ذکر اســت که از سال آینده هوافضا و صنایع نیز 

در المپیاد حضور خواهند داشت.

گزارش اردوی تفریحی دانشجویان خانواده های شاهد و ایثارگر

خاطرات قشم محاله یادم بره

گزارشی از مراسم تقدیر از مدال آوران المپیاد دانشجویی 96

تقدیری ویژه با سه غایب

Ó	 میــدان انقالب« پــس از مدت ها دوری از«
میز نشــریات دانشگاه، این هفته با حاشیه 
و جنجال منتشــر شــد. ویژه نامــه نوروزی 
نشریه رسمی بسیج بیش از اتفاقات بیرون 
دانشگاه، روی وقایع سال96 شریف و البته 
کارنامه عملکرد بســیج در این سال متمرکز 
شــده اســت. گزارش مفصلــی از اوضاع و 
احوال بســیج در سال 96 و گزارش جذابی 
از ســتاد علمی بسیج، این شــماره میدان 
انقالب را خواندنی کرده است. روایت بسیج 
از اتفاقات فرهنگی دانشــگاه هم آخرین و 
احتمااًل جنجالی ترین گزارش این ویژه نامه 
است . گزارشی که نگاهی متفاوت به عملکرد 
معاونت فرهنگی داشــت و البته با اعتراض 
توییتــرِی یکی دو دانشــجوی عالقه مند به 

معاونت فرهنگی همراه شد.
Ó	 صدف« مستقلی ها برخالف ترم قبل، این«

ترم بیشتر و منظم تر منتشر می شود. شماره 
جدید این نشــریه هفته گذشته منتشر شد 
و البتــه از لحــاظ فرمی همچنــان ایرادات 
همیشگی خود را داشت. استفاده حداقلی 
از عکس و فونت نامناسب ِ صدف همچنان 
تــوی ذوق می زنــد. انتشــار پیام نــوروزی 
رؤسای جمهور فعلی، ســابق و اسبق تنها 
اتفــاق صفحه اول صدف اســت و روایتی از 
مراســم اعتکاف تنها اتفاق صفحه دومش! 
روایت صدفی ها از اعتکاف البته متن خوبی 
اســت که اگر لحن یکدستی داشت و کمی 
باحوصله تر نوشــته می شــد، حتمــًا متن 

بهتری بود.
Ó	 تندیس مالل آورترین نشریه دانشگاه در حال

حاضر فقط و فقط برازنده »چهارراه اندیشه« 
است ! ارگان واحد اندیشه بسیج یاد و خاطره 
نشریات ایدئولوژیک و ماقبِل فرم دهه 60 را 
زنده کرده است! فاصله بسیار اند ک خطوط 
)احتمااًل برای افزایش حجم محتوای نشریه( 
عماًل خوانــدن متن هــا را غیرممکن کرده 
اســت . بخش عمده ای از مطالب چهارراه 
کپی پیست شده و ناخوانده پیداست تولید 
محتوای اندکی برای این نشریه انجام شده 
است. صفحه آرایی سرد و بی روح، آخرین تیر 
این نشریه به مخاطب است! کاش مسئوالن 
بســیج حاال که نشریه ای خوب دارند، برای 
رسیدن ســطح تمام نشریاتشان به »میدان 

انقالب« تالش کنند.
Ó	 الف ها«ی مســتقل، عماًل تنها نشریه ای«

بود که در هفته هنر انقالب اســالمی به یاد 
شــهید مرتضی آوینی بود و در سرمقاله اش 
خاطره این قهرماِن قلم به دست را زنده کرد. 
واکاوی ابعاد گوناگون ازدواج دانشــجویی 
که یکی از پیرنگ های ثابت الف هاست، در 
این شــماره و با متنی خوب ادامه پیدا کرده 
است. روایت ســاده الف ها از ازدواج ساده، 
مطلبی درخوراعتناست؛ اما بیانیه نویسی 
و قلم فرســایی های مطول همچنان سطح 
برخی نوشته ها را به شدت تنزل داده است.

میز نشریات
محمد صالح سلطانی
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مدرسه بهاره توسعه پایدار
ثبت نام  دومین دوره مدرســه بهاره توســعه پایدار شــریف آغاز شــده اســت و تا 1 
اردیبهشت ادامه دارد. مدرسه توسعه پایدار که از سوی پژوهشکده سیاست گذاری 
دانشگاه شریف برگزار می شــود، تالش می کند مسیرهای جدیدی را در ارتباط با 
توسعه پایدار برای عالقه مندان فعالیت های اجتماعی در بخش های مختلف باز کند. 

فضای تعاملی و بین رشته ای و نیز مثال های ملموس از تجارب بین المللی و به ویژه تمرکز بر تجارب بومی، از 
ویژگی های خاص این مدرسه است. برای استفاده از کمک هزینه 50درصدی مخصوص دانشجویان فقط امروز 
 www.sdschool.ir :خود را ارسال کنید. اطالعات بیشتر در وب سایت مدرسه S.O.P فرصت دارید رزومه و

 به وقت شریف
فیلم »به وقت  شام« به عقیده  بسیاری از منتقدان یکی از شاهکارهای امسال سینمای 
ایران بود. فیلمی که توانست سه سیمرغ بلورین را به خود اختصاص دهد، ازجمله 
ســیمرغ بهترین کارگردانی. معاونت فرهنگی دانشگاه شریف با همکاری پردیس 
سینمایی ملت این فیلم را برای خانواده استادان شریف اکران اختصاصی کرده است. 

معاونت فرهنگی در ترم گذشته نیز برای استادان و کارمندان شریف اکران اختصاصی برگزار کرده بود. زمان این 
اکران شنبه 1 اردیبهشت ساعت 20 و مکانش سالن 5 پردیس سینمایی ملت است. استادان می توانند با مراجعه 

به لینک ثبت نام در کانال روزنامه در این برنامه شرکت کنند. اولویت با کسانی است که سریع تر ثبت نام کنند.
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فروکاستن خواسته شما
ریشــه یابی هم مانند دیگر  مرتضی یاری

کارهای خوب وقتی مســیرش را کج کنید برای 
خودش شری می شود. این که حاکمیت ریشه 
بــزه را در اوضاع اقتصادی نامطلوب ببیند چیز 
خوبی اســت. اما اگر همه مطالبات سیاســی و 
اجتماعی شــما به نارضایتی اقتصــادی یا فقر 

فروکاسته شود چطور؟ 
تعبیر »فرهنگ ســازی نشده اســت« را در نظر 
بگیریــد. راهی اســت برای اظهارنظــر درمورد 
هــر معضــل، مشــکل، بحــران، فنــاوری نو، 
پدیــده اجتماعی و بســیاری چیزهــای دیگر 
که از فرط اســتفاده مشــمئزکننده هم شــده 
است. این عباراتی اســت که یا در تاکسی های 
خطی می شــنوید یــا در مصاحبه های مردمی 
صداوســیما. حوصله تــان را ســر می بــرد، اما 
به عنوان تحلیل و گالیــه مردمی تحمل کردنی 
است. مشــکل آنجاست که مســئول محترم یا 
دانشــمند فاضل پدیده های اجتماعی را صرفًا 

ناشی از مشکالت حوزه دیگری می داند. 
فرض کنید شــما از رفتار خواهر یــا برادرتان در 
خانه ناراحتید. ناراحتی و خواسته تان برای تغییر 
این رفتــار را با او یا مادرتان در میان می گذارید. 
در پاســخ به شــما می گویند دلیل ناراحتی تان 
غذاهای نامناسبی است که در چند ماه گذشته 
خورده اید، ســردی تان شــده، حوصله تان سر 
رفته و فشــار به شما زیاد شده است! اگرنه شما 
نه تنها با خواهر و برادرتان مشکلی ندارید، بلکه 
او را بسیار هم دوست دارید. شما اصرار می کنید 
که درست است که تغذیه نامناسبی داشته اید، 
اما این ربطی به ناراحتی شــما ندارد. شــما به 
دلیل دیگــری این رفتار را درســت نمی دانید و 
می خواهید با شــما چنین رفتاری نشــود. اما 
درمیان صحبت های تلفنی مادر و خاله عزیزتان 
می شنوید که شــما چند وقتی است از مشکل 
گوارشی رنج می برید که حوصله تان را سربرده و 
حاال افتاده اید به جان خواهر و برادر بی گناهتان.
حکایت فروکاستن همه خواسته های سیاسی و 
اجتماعی امروز به نارسایی های اقتصادی کشور 
داستانی است مشابه رفتار همین خانواده محترم. 
شکی نیست که رفع مشکالت اقتصادی خواسته 
جدی مــردم و از اصلی ترین خواسته هایشــان 
اســت؛ اما علت همه خواســته های سیاسی و 
اجتماعی شما خستگی از مشکالت اقتصادی 
نیســت. حتی در میــان اعتراضــات اقتصادی 
کارگر و کشــاورز هم ســهم نارضایتــی از نحوه 
مدیریت کردن هــا کــم نیســت، چــه برســد به 
درخواســت های سیاسی یا اجتماعی. وخامت 
اوضاع جایی بیشتر می شــود که ببینید نه تنها 
دلیل اعتراض به خستگی اقتصادی صرف تأویل 
می شود، بلکه تالشی جدی برای رفع همان ریشه 
تمام مشکالت هم دیده نمی شود. انگار مادرتان 
می گوید حرف های بی ربطی که می زنی به  علت 
این است که سر دلت سنگین است. با سنگینی 

سر دلت بساز و به برادرت پیله نکن. 

اتفاقی که ســال گذشــته برای معدن یورت افتاد برای همگان تلخ و ناراحت کننده بود، اما این حادثه هم خیلی زود فراموش شد. میالد میرزا  باقری اوضاع این معدن و کارگران آن را دقیق تر بررسی کرده است. این بررسی به ساخت مستند »زمستان یورت« منتهی شده است که هفته گزارش
گذشته در سالن آمفی تئاتر به همت بچه های بسیج به نمایش درآمد.

مستند از کمی قبل تر از نودوشش آغاز 
می شد. از ســال هایی که کارگران تمام 
ســعی خود را کردند تا حق قانونی خود 
را بگیرنــد، تا صدای خــود را به مردم و 
مسئوالن برسانند، تا جلوی یک انفجار را 
بگیرند. حقی که داده نشد، صدایی که 

شنیده نشد و انفجاری که اتفاق افتاد.
پیگیری های کارگران از سال هشتادوپنج 
به طــور جدی آغاز شــد. چند مشــکل 
اصلــی باعث اعتراضــات کارگری بود. 
قبل از هر چیز مشــکل بیمــه آنان بود. 
بیمه کارگران معدن یورت به اســم بیمه 
کارگر ســاده رد می شــد و نــه به عنوان 
کارگر معدن. کارگری که باید شش روز در 
هفته کار کند جمعه ها و حتی تعطیالت 
رســمی نیــز کار می کرد تا به مشــکل 
دریافــت حقوق بر نخورد. معدن ایمنی 
الزم را نداشت و.... وضعیتی که به گفته 
یکی از کارگران در مســتند تنها به نفع 

دو جا بود؛ تأمین اجتماعی و کارفرما.
بخشی از نامه نگاری ها و اعتراض های 
کارگران معدن یــورت به نتیجه جالبی 
منتهی شد. طبق گفته یکی از کارگران 
آن زمــان معدن، روزی بــا آن ها تماس 
گرفتــه شــد و از آن هــا خواســته شــد 
نماینــدگان خــود را بفرســتند تــا در 
جلسه ای به اعتراضات آن ها رسیدگی 
شود. قبل از جلسه با نمایندگان تماس 
می گیرنــد و به آن ها اطــالع می دهند 
کــه مکان جلســه دادگاه اســت. چند 
نفری که به جلســه می روند بازداشــت 
و ضرب وشــتم شــده و از کار اخــراج 
می شــوند. اخراجی که بــا ممنوعیت 
کار در آزادشــهر همــراه اســت. جــرم 
این معترضان اقــدام علیه امنیت ملی 
بوده اســت. این در حالی است که این 
کارگــران حتی به شــورش یا اعتصابی 
جدی دســت نزده اند. البته مسئوالن 
دادگاه در آن زمــان، حاضر نشــدند در 
مســتند صحبت کنند. نکته تأثیرگذار 
صحبت های یکی از کارگران وقت، دید 
سیاسی او بود. صحبت هایی که نشان 
می داد کارگران دموکراســی را به خوبی 
درک می کنند و حاضر نیســتند ظلم را 

تحمل کنند.
ریتم مســتند کنــد بود و اســتقبال کم 
دانشــجویان از نمایــش مســتند جــو 
آمفی تئاتر دانشگاه را کسل کننده کرده 

بود. ریشــه های حادثه سال نودوشش 
را بایــد در طول دهــه قبــل از آن پیدا 
کرد. ســال هایی کــه از طرفی کارگران  
معدن یورت غرق در مشــکالت تالش 
می کردنــد کمتریــن حق خــود را پس 
بگیرند و از طــرف دیگر از معدن یورت 
به عنــوان واحــد نمونــه کشــور تقدیر 
 شــد. تعــدادی از کارگران در مســتند 
توضیح می دهند که در همان ســال ها 
بارها ســعی کرده اند ازطریق رسانه ها 
صــدای خــود را بــه گوش مســئوالن 
برسانند، اما بی فایده بوده است. حتی 
بخش هایــی از حرف هایشــان را کــه 
به ضرر افرادی خاص بود، از مصاحبه ها 
حذف می کردند. یکی از کارگران که در 
تلوزیــون ملی هم حــرف زده بود برای 
گزارشگر مستند تعریف می کرد که قبل 
از شــروع برنامه با او قرار گذاشته بودند 
که از بعضی چیزها حرف نزند. این روند 
ادامه داشــت تا روز سیزده اردیبهشت 
سال نودوشش. روزی که معدنی یورت 
که صدایش سال ها شنیده نشده بود، 
به تیتر اول تمام خبرگزاری ها بدل شد.
چهل وســه کارگر معــدن یــورت بر اثر 
انفجاری در تونل معــدن فوت کردند. 
بــا اینکه بارهــا مشــکالت لوکوموتیو، 
نبود سنسور نشــت گاز، طوالنی بودن 
تونــل و... گفتــه شــده بــود؛ ولــی به 
قول کارگــردان مســتند، ما همیشــه 

بعــد از حدوث فاجعه، متوجه مســائل 
می شــویم. فوت این کارگــران اگرچه 
فضــای کشــور را غمناک کرد و شــهر 
کوچک آزادشهر را در اشک و آه فرو برد، 
ولی درد اصلی بــر دوش نزدیکان آنان 
است. کودکانی که یتیم و خانواده هایی 
که داغ دار شدند و همکارانی که دیگر نه 
توان مبارزه داشتند و نه میلی به گرفتن 
حقشان. هنوز هم کارگران بسیاری در 
کشور ما دچار مشکالتی مشابه هستند. 
اگر سوءاســتفاده های سیاسی از این 
اتفاق را کنار بگذاریم، امید است که به 
این کارگران و مشکالتشان فکر کنیم و 
نگذاریم حادثه هایی شبیه معدن یورت 

اتفاق بیفتد.

پس از اکران
 هرچنــد تعــداد شــرکت کنندگان در 
برنامه به زور به بیســت نفر می رســید، 
تنور پرســش و پاســخ برنامــه داغ بود. 
میــالد میرزاباقــری کارگــردان جوان 
این مســتند و آقای سوسرایی، از اقوام 
یکــی از جان باختــگان معــدن یورت 
بــرای پاســخ به ســؤاالت حضــار روی 
ســن آمدند. هــر دو از اجحاف در حق 
خانواده های آســیب دیده می گفتند، 
اما با یک تفاوت اساســی: سوســرایی 
در دفــاع از خانواده هــا بــدون آوردن 
اســم کله گنده های منتفــع از اوضاع، 

از همه در ســخن می گفــت و حتی دیه 
و نوســانات دالر را به هــم ربط می داد؛ 
ولــی میرزاباقــری ذهنــی منظم تــر و 
زبانی جســورتر داشــت و نام فرماندار 
و مدیرعامــل معدن )علــی نصیری( و 

نمایندگان مجلس آزادشهر را نیز برد.
مستندساز جوان زمستان یورت به چند 
موضــوع از کوتاهی هــا و اجحاف های 
اتفاق افتاده در این حادثه اشــاره کرد. 
اول از همه اینکه ایمنی و شرایط کار در 
معدن یورت افتضاح و بسیار خطرناک 
اســت و هیچ کس از یــک دقیقه بعد از 
خود خبر ندارد. تونل های معدن بسیار 
مســتعد انفجار و گازگرفتگی هستند، 
آن هــم در حالــی که نه حســگر گازی 
هســت، نه امکانات نجاتــی. موضوع 
دیگر مقایسه جان باختگان این حادثه 
با شــهدای پالســکو یــا ســانچی بود. 
میرزاباقری معتقد بود که برای تسالی 
خاطر این خانواده ها دولت می توانست 
آن هــا را در زمــره خانواده شــهدا قرار 
دهد. امــا نکته اینجا بود کــه به نقل از 
خود میرزاباقری ایــن معدن در اختیار 
شــرکتی خصولتی وابسته به بانک مهر 
اقتصاد است که خود بانک مهر اقتصاد 
وابسته به بسیج مستضعفین است و اگر 
باب شــهید یا جانباز اعالم کردن افراد 
آســیب دیده در محل کار باز شــود، راه 

برای سوءاستفاده باز خواهد شد.

گزارش رونمایی از مستند »زمستان یورت«

خونی که از زغال کم رنگ تر است

حرف زیادی
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بن سلمان یکی از شخصیت هایی است که این روزها توجه همه را به خود جلب کرده است. تلویزیون از تحجر و دیکتاتوری و خون و خون ریزی او  انرژی
در یمن و عربستان می گوید و توییتر پر شده است از تغییرات و اصالحات اجتماعی و رانندگی خانم ها در عربستان. اما بن سلمان سفری عجیب محمدجواد هاشمی

به آمریکا داشــت که در ســاعاتی از آن، قراردادی برای یک عمر عربســتان بســت. او می خواهد با خورشــید، نفت را از معادالت اقتصادی عربســتان حذف کند.

ســافت بانک ژاپــن را بایــد ازجملــه  کمپانی هــای 
شناخته شده در حوزه ســرمایه گذاری در اغلب نقاط 
جهــان خواند. این کمپانی فعــال در حوزه فناوری که 
ازجمله سرمایه گذاری های آن می توان به اوبر و دیدی 
اشــاره کرد، به توافقی برای ساخت بزرگ ترین نیروگاه 
خورشیدی جهان دست یافته است. بر اساس اطالعات 
ارائه شده، نیروگاه خورشــیدی مذکور طی قراردادی 
200میلیارددالری بین عربستان سعودی و سافت بانک 
ساخته خواهد شــد. ظرفیت نهایی این نیروگاه که در 
سال 2030 به بهره برداری خواهد رسید، بیش از 200 

گیگاوات اعالم شده است.
بنا به بررسی های بلومبرگ، این نیروگاه خورشیدی که 
در عربستان سعودی ســاخته خواهد شد، 100 برابر 
بزرگ تــر از نزدیک ترین رقیبش، نیــروگاه 2گیگاواتی 
Choice Bulli Creek PV در استرالیا، است که توسعه 

کامل آن تا سال 2023 ادامه خواهد داشت. 
در جریان کنفرانــس خبری این توافــق در نیویورک، 
سون، مدیرعامل سافت بانک، اعالم کرد پروژه توسعه 
بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان بیش از 100هزار 
فرصت شــغلی جدیــد ایجاد خواهد کــرد. ضمنًا این 
نیروگاه خورشیدی، ظرفیت تولید انرژی الکتریکی در 
کشــور عربستان را تا سه برابر افزایش خواهد داد و 40 
میلیارد دالر صرفه جویی ســاالنه را برای این کشــور به 
همراه خواهد داشت. عربستان سعودی در تالش است 
تا با درپیش گرفتن سیاست های جدید، اقتصاد خود را 

به سمت استقالل از نفت به پیش ببرد.
مســاحت مورد نیــاز برای بهره بــرداری ایــن نیروگاه 
حدود 5000 کیلومتر مربع است. برای درک بهتر این 
مساحت می توان اشــاره کرد که مساحت هنگ کنگ 
حدود 1090 کیلومتر مربع و مســاحت شهر نیویورک 

790 کیلومتر مربع است.

جایگاه فعلی برق خورشیدی در دنیا
دراینجــا میزان تولید 10 کشــور برتــر در حوزه انرژی 
خورشیدی، به همراه ایران، را در سال 2017 مشاهده 
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ایران؛ خورشید بیشتر از نفت 
به اســتناد اطالعات ســازمان انرژی های نو و به گفته 
متخصصــان این فن ایران، با وجــود ٣٠٠ روز آفتابی 
در بیش از دوســوم آن و متوســط تابــش 5/5-4/5 
کیلووات ساعت بر مترمربع در روز، یکی از کشورهای 
با پتانســیل خوب در زمینه انرژی خورشیدی معرفی 

شده است.
برخی از کارشناســان انرژی خورشــیدی گام را فراتر 
نهاده و می گویند ایران، در حالتی آرمانی و در صورت 
تجهیز مســاحت بیابانی خود به ســامانه های دریافت 
انرژی تابشــی می توانــد انرژی موردنیــاز بخش های 
گسترده ای از منطقه را نیز تأمین کند و در زمینه صدور 

انرژی برق فعال شود.
با فناوری های کنونی سلول های خورشیدی می توان در 
زمینی مربعی به ضلع 800 کیلومتر )640 هزار کیلومتر 
مربع( تمام انرژی مورد نیاز زمین را تأمین کرد؛ یعنی در 

زمینی به مساحت حدود یک سوم ایران!
بر همین اســاس در اواخر شــهریورماه ســال  1396 
از تفاهم نامــه ای میــان وزارت نیرو و شــرکت کورکس 
انگلســتان به منظور احــداث نیــروگاه 600 مگاواتی 
رونمایی شد. این توافق نامه که در ادامه تفاهم نامه 24 
تیرماه 95 دو طرف به امضا رســید، در صورت رسیدن 
به امضای قرارداد، به احداث ششــمین نیروگاه بزرگ 

خورشیدی جهان در ایران منجر می شود.
گفتنی است ظرفیت کل تولید برق در کشور حدود 77 
گیگاوات اعالم شده است که تا تابستان امسال به بیش 

از 80 گیگاوات خواهد رسید.

هزینه ایجاد نیروگاه
هزینه تولید هــر کیلووات انرژی خورشــیدی 1000 
دالر است و با حســاب و کتاب ساده ای می توان گفت 
ایجاد نیروگاهی بــا ظرفیت 1 گیگاوات 1 میلیارد دالر 

هزینه می طلبد.
الزم اســت ذکر شود نیروگاه هســته ای یک گیگاواتی 
بوشهر به تنهایی حدود 8/5میلیارد دالر )با استناد به 

صحبت های طرف های ایرانی( هزینه داشته است.

معایب انرژی خورشیدی
1. قیمــت گــران: نیــروی محرکه الزم برای پیشــبرد 
انرژی خورشیدی ریشه در برنامه ریزی های هر کشور 
دارد. این برنامه ها می توانند مشوق خوبی برای منابع 
خورشیدی در مقابل سایر منابع باشند. الزم است ذکر 
شود علت نیازمندبودن به برنامه ریزی و حمایت دولت 
این اســت که هزینه های اولیه راه انــدازی تجهیزات 
خورشیدی گران قیمت است و سرمایه گذاران شخصی 

برای خرید و نصب ســل های خورشیدی به تسهیالت 
مالی نیازمندند.

2. متناوب بودن: انرژی خورشید منبعی متناوب است. 
دسترســی به نور خورشــید در بــازه زمانی خاصی در 
طول شبانه روز امکان پذیر است. همچنین پیش بینی 
آب وهوای روزانه نیز دشــوار است. ازاین رو برای تولید 
بــرق مورد نیاز، انــرژی خورشــیدی در جایگاه منبع 

اصلی و اولیه محسوب نمی شود.
3. ذخیره سازی هزینه بر: سیستم های ذخیره کننده 
انرژی خورشــیدی، مانند باتری ها به یکنواخت بودن 
و پایداربــودن جریــان بــرق کمک می کننــد. اما این 

تکنولوژی ها بسیار گران قیمت اند.
4. آالیندگــی: گرچه انرژی خورشــیدی قطعًا بدون 
آالیندگی اســت، مشــکالتی نیز در ایــن میان وجود 
دارد. برخی از مواد مورد اســتفاده در فرایند ســاخت 
سلول های خورشــیدی، مانند نیتروژن تری فلوراید و 
ســولفور هگزافلوراید، انتشار گازهای گلخانه ای را به 
همراه دارند. انتقال و نصب سلول های خورشیدی نیز 
می توانند به صورت غیرمستقیم آلودگی ایجاد کنند.

5. مــواد نایــاب: برخی از ســلول های خورشــیدی 
خاص نیازمند موادی هســتند که گران قیمت بوده و 
در طبیعت نیز نایاب اند. این قضیه برای ســلول های 
خورشــیدی نــازک )Thin-film Solar Cells( که بر 
پایه کادمیوم تلورایــد )CdTe(  یا مس ایندیوم گالیوم 

سلوناید )CIGS( هستند صادق است.
6. نیاز به فضا: زمانی که قرار اســت مشخص شود از 
ناحیه ای مشــخص چه مقدار انرژی به دست می آید، 
 )W/m²( پارامتر چگالی توان یا همان وات بر مترمربع
خود را عاملی ضروری نشان می دهد. چگالی توان کم 
نیروگاه خورشــیدی نشــان دهنده این است که برای 
تأمین بــرق موردنظر، به فضای بزرگــی برای احداث 
نیروگاه خورشیدی نیاز است. میانگین جهانی چگالی 

توان تابشی خورشید W/m²170 است.

انرژی خورشیدی، پنجره ای به آینده اکوفمنیسم 
زن و طبیعت رابطه تاریخی  علی دبستانی

و نمادین تنگانگی با هم داشــته اند. فمنیسم 
گســتره ای از جنبش های سیاسی اجتماعی 
اســت تــا حــق زن و مــرد را در فعالیت هــای 
گوناگون سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی و 
فرهنگی برابر کنــد. طبیعت نیز در چند قرن 
اخیــر بــا ظهــور پیشــرفت های صنعتــی و 
دخالت های نابه جای انسان در منابع و معادن 
طبیعی آسیب های بســیاری را متحمل شد. 
ســخن به گــزاف نرفتــه اســت اگــر بگوییم 
فرســایش خــاک، آلودگی هــوا، کمبود آب و 
به هم خوردن تعــادل طبیعی اکوسیســتم ها 
بســیار تحت تأثیــر فعالیت هــای نابخردانــه 

انسان ها بوده است. 
اکوفمنیســم جریانی بود که برای اعتراض به 
نادیده گرفتــن حقوق طبیعت بــه وجود آمد. 
توجه بــه این نکتــه ضروری اســت که پرچم 
اکوفمنیســم در برابــر فعالیت هــای مخــرب 
طبیعــت انســان ها برافراشــته شــد تــا آنکه 
بخواهد در برابر رفتــاری مردانه قد علم کند. 
واژه اکوفمنیست اولین بار فرانسیس دوبون، 
فمنیست فرانسوی، در کتابش با نام »فمنیسم 
یا مرگ« در ســال 1974 به کار برد. تشــابهی 
که میان اکوفمنیسم و فمنیسم وجود دارد آن 
است که ســلطه مردان بر زنان، تشدیدکننده 
غلبه جامعه بر محیط زیســت اســت. در واقع 
ســرکوب زن و طبیعــت هــر دو از یک جنس 
بــوده و ناشــی از یک نــوع مواجهــه با جهان 

اطراف است.
یک نمونــه از جنبش هــای اکوفمنیســتی، 
جنبــش »کمربند ســبز« در کنیاســت. این 
برنامه را وانگاری ماتای، فعال محیط زیست، 
در ســال 1977 برای نجات زنان روســتایی 
کنیــا از فقر ابداع کرد. زنــان کنیایی از فقر و 
کوچک شــدن جنگل ها و کمبود غذا شکایت 
می کردند. وانــگاری ماتای متوجه شــد این 
گرسنگی گسترده، نماینده حقیقتی دردناک 
اســت. باتای زنان را تشــویق کرد این روند را 
تغییــر دهنــد. انجمن ملی زنــان کنیا، بذر و 
نهال توزیع کــرد و برنامه هــای محلِی اجرا و 
نظــارت بــه راه  انداخت. زنان محلــی روزانه 
ساعت هایی به صورت رایگان برای این طرح 
کار می کردنــد و در تمــام بخش هــا از قبیل 
جمع آوری بــذر، کنتــرل کیفیت، کاشــت، 
نگهداری از نهال ها و حتــی بخش بازاریابی 
و فروش فعال بودند. آن ها درختان مناســب 
برای روســتاها، مزارع، خانه هــا و مدارس را 
کاشته و از این درختان نگهداری می کردند. 
در طــول ایــن فراینــد، ایــن زن هــا تبدیــل 
شــدند به درختکارانی حرفه ای. این مهارت 
باغبانــی برای آن ها افزایــش درامد به همراه 
داشت، پایگاه اجتماعی شــان را بهبود داد، 
باعــث مشــارکت آن ها در یادگیری و ســپس 
 آموزش های محیط زیستی شد و به کار آن ها و 

خانواده هایشان آمد.

روزگار ناآرام باغ های  وحش  ایران
زیســت بوم: از ٧٧ باغ  وحش و باغ پرندگان ایران، ٧ مورد تعطیل شدند؛ این ٧ 
مورد ایراد فنی داشــتند و از دستورالعمل های ســازمان محیط زیست دور بودند 
و تعطیل شــدند تا حیواناتشــان بین دیگر مراکز تقسیم شــود. اما پیدا نیست از 
میان ٧٠ باغ وحش باقیمانده که درحال فعالیت اند، کدام یک  ایراد فنی ندارند. 

اسمش را باغ وحش بگذاریم یا اسارتگاه، تعداد فراوانی از حیوانات مختلف در قفس ها نگهداری می شوند. 
حیواناتی که تکلیف زندگی شان روشن نیست، چون هم زیستگاه اصلی شان در معرض انواع تهدیدهاست 
و هم قفس هایشان چنان از استاندارد جهانی فاصله دارد که هیچ وقت نمی شود اسمش را خانه گذاشت.

دودکشی برای جذب آلودگی هوا
دولت چین 2 میلیون دالر در نمونه ی اولیه ی سیستم پاالیشی با هدف کاهش اثرات 
مه دود در مناطق شهری، سرمایه گذاری کرده است. دودکش 18.2 متری در شهر 
شــی آن ساخته شده اســت و با بهره بردن از نور خورشید، ذرات سمی را پاالیش و 
هوای پاک را از خود خارج می کند. این دودکش در باالی یک ســاختمان باز قرار 

گرفته است. پنجره های شیشــه ای پشت بام با تابش خورشید حرارت می بینند و گرم می شوند و این سبب 
گرم شــدن هوا و باال رفتنش به ســمت قاعده ی برج می شود. هوا پیش از خروج از دودکش، توسط چندین 

فیلتر صنعتی از قاعده ی برج به سمت دهانه آن حمل می شود.)زومیت(
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هــــــــنر و ادبیـــــــات

گفته شــد که از میان شمار فراوان  ادبیات
ایرانــی، چنــد شــاعر سعید رحیمی* شــاعران 

انگشت شمار هستند که می توان ایشان را »سخنگویان 
قوم ایرانی« نامید: فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی 
و خیام! در این میان از رمز ماندگاری سخن سعدی در 
حافظه شــعری ایرانیان و جایگاه گلســتان نگارین او 
سخن رفت و اشارت به جادوی بی مانند حافظ در کالم 
و رمز ماندگاری اشــعار و ابیــات او در حافظه ایرانیان 

شعردوست به مجال کنونی موکول شد.
چگونه اســت که شعر حافظ به مانند گلستان سعدی 
در ذهن و زبان ایرانیان حضور و مانایی بیشتری دارد؟ 
ازجملــه دوگانه های کهن بشــری، می توان به دوگانه 
عشق و زیبایی و گناه در برابر زهد و عبادت و آسودگی 
اشــاره کرد. به نظر می آید ستون فقرات شعر حافظ و 
جان مایه کالم وی همین نوســان آدمی بین دو قطب 
عشق و پارسایی و سرگشتگی وی در مقام انسان میان 

این دو قطب است.
 حافظ سرگذشت این چالش عظیم بشری را تا سرنمون 
)Archetype( نوع بشــر یعنی آدم ابوالبشــر به عقب 
می کشاند و درواقع این تناقض وجودی آدمی را میراث 

حضرت آدم می داند.
پدرم روضه  رضوان به دو گندم بفروخت /  من چرا ملک 

جهان را به جوی نفروشم
چگونــه روایــت ازلــی آفرینــش آدم، محــور اصلــی 

جهان بینی حافظ قرار گرفته است؟
بر اســاس روایــت حافظ، آدم در بهشــت بی گناهی و 
بی خبری خویش به ســر می بــرد. او روی آوردن آدم را 
به درخت ممنوعه و خوردن میــوه آن درخت را تقدیر 

وی می داند:
در عیش نقد کوش که چون آبخور )قســمت( نماند /  

آدم بهشت روضه دارالسالم را
 حاصل این عصیان آدم، سرزدن نخستین گناه است 

که از دید حافظ روی دیگر این گناه، عشــق است. او 
عشــق و گناه را دو روی یک ســکه در سرگذشــت آدم 
می بیند. چنان که پیش از وی شــاعر همشهری اش، 

سعدی، گفته است:
حدیث عشــق اگر گویی گناه اســت /  گناه اول ز حوا 

بود و آدم
 باری می توان این گونه برداشــت کرد که خوردن میوه 
ممنوعــه و روی آوردن به عشــق/ گنــاه در تقدیر آدم 
بوده اســت. از این نظرگاه است که حافظ عشق را در 
تقدیر آدمی می داند و آن را مایه تمایز آدمی از فرشــته 

می شمارد:
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی /  بخواه جام 

و گالبی به خاک آدم ریز

 آن حرکت شــورانگیز و دوران ســاز آدم ابوالبشر است 
که عشــق را به عنوان میراثی برای فرزندانش به یادگار 
گذاشــته است و ما عشــق را مدیون جسارت پدرمان 

آدم هستیم:
جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت / عین آتش 

شد از این غیرت و بر آدم زد
در این میان، حافــظ گرایش به کدام بعد وجود آدمی 
دارد؟ بعد فرشــته گون و عاری از هر گناه و خطا یا بعد 

آدم وار و دامن آلودگی؟
وی در نقد به زهدفروشی زمانه خویش، رندی و بدنامی 
را بــر زهد و تبعات آن یعنــی تندخویی و ُعجب و غرور 

برتری می دهد:
زاهد و عجب و نماز و من و مســتی و نیاز /  تا تو را خود 

ز میان با که عنایت باشد
اهل عشق و مستی بودن را بر اهل زهد و پارسایی بودن 
ترجیح می دهد؛ چراکه حاصل آن را نیاز و خاکساری 
در برابر خداوند و نیز پیمودن مسیر ازلی آدم ابوالبشر 
می داند و حاصل این را غرور و خودبینی و تندخویی:
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود /  هم مســتی شبانه 

و راز و نیاز من
جز قلب تیره هیچ نشــد حاصل و هنوز /  باطل در این 

خیال که اکسیر می کنند
این است محصول کارخانه زهدفروشان.

باری، اگر شــعر حافظ در جان و روان ما النه می کند، 
احتمااًل به واســطه تفســیر شــورانگیز او از داســتان 
خلقت و به رسمیت شناختن زیبایی ها و شادمانی های 
این جهانی است. طبعًا برگزیدن این راه، برگزیدن راه 
دشوار انسان بودن است و همراه با مخاطرات خویش:
شــب تاریک و بیم موج و گردابــی چنین هایل / کجا 

دانند حال ما سبکباران ساحل ها
*عضو هیئت علمی مرکز زبان ها و زبان شناسی 
دانشگاه شریف

درباره حضور شاعرانی چون سعدی و حافظ در زبان امروز ما
شاعرانگی ما ایرانیان »بخش سوم«
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پیش از تعطیالت ســال نو گفتیم رنگ و دما چطور با هم نسبت دارند. فلز مجاور آتش 
رفته رفته رنگش زرشکی، سرخ، نارنجی، زرد و سفید می شود.

ماجرا از این قرار است که در عکاسی جنس نور بسیار مهم است و در رنگ های ثبت شده 
تأثیر بسزایی دارد. مثاًل وقتی ظهر یک روز آفتابی درحال عکاسی هستیم از نور سفید با 
رنگ مناسبش لذت می بریم و وقتی به عصر و غروب آفتاب می رسیم نور های قرمز و نارنجی 

لذت عکاسی را دوچندان می کند. یا برعکس، مخل ثبت اجسام آبی رنگ می شوند.
همچنین تصور کنید موقع عکاســی در فضایی مملو از المپ های تنگستنی محیط 

زرد ثبت می شوند، اما در همین سالن اگر مهتابی نصب باشد اوضاع برعکس است.
به هرحال مهندسان صنعت دوربین های عکاسی بر آن شدند که تنظیمی برای شدت 
آبی بودن یا قرمزبودن عکس ها را در اختیار عکاسان قرار دهند. همچنین صنایع تولید 
وسایل نوری هم دست به کار شدند تا روی محصوالت خود میزان قرمزی نور را مشخص 
کنند. بهترین کمیت برای سنجش این آبی یا قرمزی همان دماست. همان سازوکاری 
که آذرسنج نوری با آن کار می کند. عددی بر حسب کلوین که هرچه از کم به زیاد می رود 
رنگ های بین قرمز تا آبی را طی می کند. این وسط حدود عدد 5500 کلوین نوری است 

که به چشم ما سفید می آید.

عکاس باشی

شاید شما هم بپیوندید 
مهرماه نودوسه بود که در  فرهاد ریاضی

تئاتــر دانشــگاه صنعتــی خواجــه  کانــون 
نصیرالدین طوســی بــه این فکــر افتادیم که 
نمایشــهای خوب سطح شــهر را با هم تماشا 
کنیم. در ابتدا خودمان هم ترســیدیم! اینکه 
ایــن با هــم دیدن، دقیقــًا چــه عواقبی و چه 
چالش هایی در این روزگار پرسوءتفاهم همراه 
خود خواهد داشت. نام برنامه را »با هم، برای 
هــم« انتخــاب کردیــم تــا یادمــان بماند که 
می خواهیــم با هــم و برای هم، در مســیری 
ســخت و پرپیچ وخم و سرشــار از گردنه هایی 

تجربه نشده قدم بگذاریم. 
ابتــدا هر برنامــه تنها بــا دو مخاطــب برگزار 
می شــد. بســیاری پیشــنهاد می کردنــد به 
همین علــت، برنامه را دیگر ادامه ندهیم؛ اما 
همیشه و در آن روزهای سخت تنهایی، گفته 
کیومــرث صابری فومنی )گل آقــا( به یادمان 
می آمــد که »برای کار فرهنگی در این کشــور 
بایــد صبر کرد و صبــر و صبر...« و به مســیر 
ادامــه می دادیم. کم کم گروه های نمایشــی 
هم به ما اعتماد بیشــتری کردند و تسهیالت 
بیشتری برای ما فراهم ساختند که بالفاصله 
 تأثیرات مســتقیم خود را بر افزایش مخاطبان 

نشان داد. 
برنامه هــا به صــورت هفتگی برگزار می شــد 
تــا اینکه در اســفند نودوپنج٬ بعــد از دوونیم 
ســال اســتمرار، به آن نقطه عطفی رســیدیم 
که بســیاری منتظرش بودیم. برنامه تماشای 
گروهی نمایش »ترن« در ســالن اصلی تئاتر 
شــهر بــا 219 مخاطب! عــددی غیرمنتظره 
کــه خودمان را هم ترســاند. ایــن عدد، دیگر 
تنها از کنارهم بودن ســه رقم ریاضی تشکیل 
نمی شد؛ جان داشــت و معنا تولید می کرد و 

امید می داد.
از آن برنامه، وجه دیگری به ماهیت رویدادها 
اضافه شــد: اعتمــاد. برنامه بــه گردهمایی 
خانوادگی تبدیل شــد و بسیاری از مخاطبان 
دانشجو با دوســتان و خانوادههایشان در آن 
شرکت کردند. در روزگاری که این هم نشینی ها 
بالفاصله با تندترین واژه ها توصیف می شــد، 
برنامه »با هم، برای هم« به مکانی برای اثبات 
ایــن مانیفســت بنیادین و این کهــن الگوی 
جاودان تبدیل شــد که هیــچ کیفیتی، بدون 
صبر و گذشــت زمان حاصل نمی شود. خواه 
در رابطه های انســانی و خــواه در برنامه های 

دانشجویی. 
حاال و بعد از گذر ســه ونیم سال، این قصه به 
فصــل هفتــادودوم خود رســیده و مخاطبان 
ایــن برنامه، دوســتان خــود در کانــون تئاتر 
دانشــگاه های صنعتــی امیرکبیــر، الزهــرا و 
علم وصنعــت را نیــز در کنار خــود می بینند. 
حــاال بیش از هر زمان زورمان بیشــتر شــده 
و به روشــنی های هنــوز نیامــده، ایمان پیدا 

کرده ایم.

آورده اند که ...
یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید که 

از عبادت ها کدام فاضل ترست؟ 
گفت: تو را خــواب نیم روز تــا در آن یک نفس 

خلق را نیازاری. 
گلستان سعدی

نیم واحد فارسی
غیر، عدم، قابل و دیگران

»دکتر چمران در اولین جنگ  غیرمنظم خود به دلیل عدم آگاهی، از مواد قابل اشــتعال اســتفاده کرد و شکست 
خورد«. با این جمله چند پرسش برای ما پیش می آید. آیا آن جنگ  اول دکتر چمران واقعًا غیرمنظم بود یا بهتر است 
آن را نامنظم بنامیم؟ آیا مشکل دکتر چمران عدم آگاهی بود یا ناآگاهی؟ آیا اگر به جای مواد قابل اشتعال از مواد 
اشتعال پذیر استفاده می کرد، نتیجه متفاوت نبود؟ می بینیم که به جای پیروی از زبان عربی، می توان از ساختی 

فارسی استفاده کرد و هم »منظم« عربی و هم »آگاهی« فارسی را با قواعد آن هماهنگ کرد.

هنـر  و   ادبیاتهنـر  و   ادبیات

خوش نویس:  هاجر جوادی
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این هفته دو مناسبت جالب داریم: ۱۴ آوریل، سال مرگ سیمون دوبووار و ۱5 آوریل، سال مرگ ژان پل سارتر. سارتر و دوبووار هر دو از متفکران تأثیرگذار زمان خود به شمار می رفتند. سارتر با عقاید اگزیستانسیالیستی و دوبووار با عقاید فمنیستی خود، گفت وگو
هریک به نوعی آغازگر و سردمدار جریان فکری خود بودند. جالب است بدانید سارتر یک بار در امتحان فلسفه رد شد و دلیل آن عقیده  سارتر درمورد فلسفه بود: 

»فلسفه فهمیدنی است، نه حفظ کردنی«. البته در همین امتحان بود که این دو باهم آشنا شدند و در تمام عمر دوستانی جداناپذیر باقی  ماندند.

 مصاحبه آلیس شوارتزر 
با سارتر و دوبووار

روی  بســیاری  تأثیــر  شــما 
ســبک زندگی همدیگر دارید. 
خط  مشــی زندگی تان چگونه 
اســت؟ بــرای مثال، همیشــه 
همدیگــر  بــه  را  حقیقــت 

می گویید؟
سار تر: احساس می کنم که من همیشه 
حقیقــت را گفتــه ام، امــا من ایــن کار 
را خودبه خــود انجــام داده ام؛ یعنــی 
الزم نبــوده اســت از مــن در ایــن مورد 
سؤالی شود. البته همیشه هم بالفاصله 

نمی گویم!
 دوبــووار: من هم همین طــور. اما فکر 
می کنم از این مطلب نمی شود قاعده ای 
درست کرد. نمی شود به همه توصیه کرد 
همیشه حقیقت را با خشونت به همدیگر 
ابراز کننــد. گاهی اوقــات حتی نوعی 
کاربرد حقیقت وجود دارد که به صورت 
اسلحه ای خشــن درمی آید، مثل وقتی 

که کسی بیش از حد رک باشد.
نظر شــما دربــاره فعالیت های 
ی  جنبش هــا ر  د ن  ســیمو

آزادی خواهانه زنان چیست؟
ســار تر: در زمینــه آنچــه مربــوط بــه 
خواسته ها و حقوق زنان می شود، با نظر 
سیمون دوبووار کاماًل موافقم. اما درباره 
آنچــه منتهی به زندگی می شــود که در 
بیشتر ابعاد آن مردان جایی ندارند، اغلب 
از خودم ســؤال کرده ام آیا چنین چیزی 
ضروری است؟ آیا شکل دیگری از زندگی 
روزمره که مردان نیز در آن شرکت داشته 

باشند نمی تواند وجود داشته باشد؟

دوبــووار: اما مردان هیچ گاه مانند زنان 
فکر نمی کنند.

سار تر: شــما همیشــه این مطلب را به 
من گفته اید.

 دوبووار: بله، دقیقًا.
ســار تر: شــما باید اقرار کنید که در این 

مورد اعتمادی به من ندارید.
دوبــووار: چون حتی شــما کــه از نظر 
تئوری و ایدئولــوژی کاماًل هم عقیده با 
زنان هستید، آن چیزی را که ما می گوییم 
نمی توانید درک کنید. مثاًل آلیس دوست 
من، اخیرًا دیگر به ســبب مزاحمت های 
بســیار نمی توانــد در خیابان هــای رم 
گردش کنــد. این جزء تجربیات شــما 
درمقــام مرد قــرار نــدارد. و موقعی که 
مــن این مطلب را برایتــان تعریف کردم 
گفتیــد: »حرف هایــی که شــما برایم 
تعریف می کنید چندان به من ربط پیدا 
نمی کند؛ زیرا در مقابل زنان هرگز حالت 
تهاجمی نداشته ام.« شما هرگز جرئت 

ابراز چنین نظری را ندارید.

مصاحبه سارتر با بن لوی
جایــی گفته اید انقالب، معنی 
واقعی خودش را از دست داده 

است. چرا؟
در واقع هدفش است که باعث گمراهی 
شــده اســت. منظــور مــا از انقــالب 
چیست؟ برخوردکردن با جامعه  کنونی 
و جایگزینــی آن با جامعــه ای هدایتگر 
کــه در آن افــراد بتواننــد با هــم رابطه  
خوبی داشــته باشــند. البته این تصور 
از انقــالب مدت هــای طوالنی اســت 
که وجــود دارد، ولــی در عمل کم دیده 
می شــود. انقالب باید بتواند جامعه ای 
را بیاورد که انسانی و برای نوع بشر مؤثر 
باشد، اما معمواًل نمی توان به آن چیزی 
که در تصور انقالبیون اســت، »جامعه« 
گفت. جامعه ای که قانونی باشد و رابطه  
میان نــوع بشــر اخالق مــدار )آیینی( 
باشد. جامعه ای که متوجه باشد درست 
اســت که مشــکالت اقتصادی زیادی 
وجــود دارد، اما خالف آنچــه مارکس و 

مارکسیســت ها تصــور می کنند این ها 
مشــکالت اساســی نیســتند. دغدغه 
اصلــی باید حفــظ رابطه  درســت میان 

انسان ها باشد.
افکار اگزیستانسیالیستی شما 
باعث می شــود به نظر عجیب 
بیاید کــه امید برایتــان خیلی 

مهم است.
اتفاقًا این دو ضد هم نیستند. در دوران 
اشــغال آلمان ها من مقابــل جهانی از 
درد و رنج ، شــیاطین و ناامیدی بودم اما 
گزینه  ســقوط در ناامیــدی را رد کردم. 
ماننــد بســیاری از انســان هایی که در 
اطراف من همین کار را کرده بودند، من 
نیز با دوســتانی که ناامید نشــده بودند 
متحد شــدم. کســانی که باور داشتند 
شما می توانید برای آینده ای شاد مبارزه 
کنیــد، در حالی که شــاید هیچ امکانی 
وجود نداشت تا این آینده به وجود آید. 
گاهی ناامیدی برگشت تا من را وسوسه 
کنــد. ناامیدی آمد تا مــن را با این ایده 
وسوسه کند که غایتی وجود ندارد و هیچ 
هدفی وجــود ندارد و فقــط هدف های 
کوچــک فردی وجــود دارد کــه ما برای 
آن ها می جنگیم. ما انقالب های کوچکی 
ایجاد می کنیم که هیچ پایان انسانی ای 
ندارد. هیچ نگرانی ای درمورد نوع بشــر 
وجود ندارد و فقط آشفتگی وجود دارد. 
هــر فردی ممکن اســت چنین تصوری 
داشته باشد. با این شرایط جهان در هر 
اتفاقی زشت، شیطانی و ناامیدانه است. 
نکته این است که باید مقاومت کرد و من 

می دانم در امید خواهم مرد.
کتاب »اکنون امید«

درباره ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف مرموز

عقالنیت یا امید یا هر دو
فراری ام فراری

چطورش را نمی توانیم بگوییم، اما آن جنابی 
را کــه این روزهــا همه دنبالــش می گردند، 
ما گیــرش آوردیم و می دانیم چطور اســت. 
مظلومیــن غــم نخورنــد که قاضی ســابق، 
حالشــان خوب است و در استراحت به سر 
می برند. گفتیم چند کالم با ایشان صحبت 
کنیــم، البته فقــط در حد یــک بگومگو، تا 

کشوری را از نگرانی برهانیم:

چرا فراری هستین؟
فراری کجا بوده؟ من فقط قایم شدم.
آخه می گن گیرتون نیاوردن.

پس معلومه تو قایم موشک خیلی ضعیفن.
خب خودتون می رفتین پیششــون. 

مثل اینکه ُسک ُسک هم گفتن.
نه دیگه قشنگ دارن جر می زنن.

حاال کجا قایم شدین؟
ای شیطون بال! زیر زبونمو می خوای بکشی؟

نه فقط کنجکاو شدم.
خب بیا ببرم نشونت بدم.

االن که دارم فکــر می کنم خیلی هم 
کنجکاو نیستم.

نترس بابا. هرچی درباره من گفتن شایعه س.
آخه می گــن هرکی پیش شــما اومده 

برنگشته.
اون تقصیر منه. بهشــون می گم به جون تو اگه 

بذارم بری. اونام تو رودرواسی می مونن دیگه.
می دونســتین این قد همه دنبالتونن 

که براتون آهنگ هم خوندن؟
جون من؟

آره می خوان بدونن دقیقًا کجایین.
هیچ کس نمی تونه بگه من دقیقًا کجام.

مگه می شه؟ چه جوری؟
آره. من هــم مثل الکترونم. اصل عدم قطعیت 

بلد نیستی؟ از شما شریفیا بعیده.
مگه شمام بلدی؟

اختیــار داریــن. من اگــه بخوام دکتــری همه 
دانشگاه ها رو دارم.

 last seen تو تلگــرام هم کــه شــدین
recently. ولــی مــا یادمــون نمیــاد 

آخرین بار کی شما رو دیدیم.
تو بازار آهن.

آره راستی. دنبال بیزینس بودین؟
یه جورایی. باالخره زندگی خرج داره.

شــما که فکر کنم مشــکلی نداشــته 
باشید.

زندگی ما یه ذره بیشتر خرج داره.
 به ایرانسلتون هم که زنگ زدن گفته 
»مشترک موردنظر فراری می باشد.«

چیزی نیست، شوخی داریم با هم.
نکنه از سربازی می خواین فرار کنین؟

نه خیر من همیشــه ســرباز نظامــم. ولی نظام 
بی معرفت شده.

راست می گن شــما رفتین همون جا 
که دکل رفت؟

نه دکل رو گذاشتیم باالی طاقچه دست کسی 
بهش نمی رسه.

حرف آخر؟
به کسی نگو، ولی ازم دعوت شده تو فصل جدید 

» فرار از زندان« بازی کنم.
واقعــًا؟ پــس نقش اول خــودش چی 

می شه؟
گفتن مایکل اســکافیلد یه مــدت خبرای ما رو 
دنبال کرده که چیزای جدید یاد بگیره، ولی دود 

از کله ش بلند شده کاًل از پروژه کنار کشیده.
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ببخشید شما ...

زحمت بی منت
متولد 55 است و از 7۱ به شریف آمده است. در ۱6 سالگی شریفی شد، زودتر از خیلی از دانشجوها و 
استادان. خندان است و زود هم با افراد صمیمی می شود. مهمان این شماره، چهره محبوب سال های 

نه چندان دور تربیت بدنی دانشگاه است. این شما و این هم آقای مسلم نوازنده.

چطور وارد شریف شدید؟
وقتی متوجه شدم دانشگاه شریف نیرو می گیرد آمدم و 
2 ماه کار کردم و بعد به من گفتند به شرکت بروم و فرم 
پر کنم و از آن طریق وارد دانشــگاه شوم. ابتدا وظیفه 
جاروکردن حیاط دانشگاه و جمع آوری زباله را برعهده 
داشتم. بعد از مدتی کارکردن توانستم اعتماد صاحبان 
کار را جلب کنم و سرپرســت امور شرکت در این زمینه 
شدم. آن زمان دانشــکده مکانیک و تربیت بدنی نیرو 
می خواست و به خاطر عالقه ام به فوتبال تربیت بدنی 
را انتخــاب کردم و تا اواخر ســال 94 در آنجا مشــغول 

به کار بودم.
بهترین و بدتریــن برخوردهایی که دیده اید 

چه بوده است؟
کارکردن در شــریف پــر از خاطره های خوب اســت. 

کســانی که این فضــا را درک کرده انــد می فهمند چه 
می گویم. همیشه کارمندان و استادان و دانشجویان 
به من لطف داشتند و رفتار مناسبی با من داشتند. در 
تربیت بدنی که مرحوم جبــاری مدیریتش را برعهده 
داشتند جو دوستانه ای برقرار بود و از بودن در آن فضا 

لذت می بردیم.
از معدود خاطره های بد هم تنشــی بــود که با یکی از 
مدیران داشــتم و در نهایت بخاطــر اینکه تعهد ندادم 
کــه از این به بعد در مورد حق و حقوقم ســکوت کنم و 
چیــزی نگویم، از تربیت بدنی اخراج شــدم و به گروه 
ضربت واحد خدمات پیوستم. روز اخراج من، پیشواز 

ماه رمضان بود و ماه رمضان سختی بر من گذشت.
اگر مســئول قســمتی بودید چــه کارهایی 

انجام می دادید؟
کار و زحمت همه را می دیدم و خود را جای کارمندان 
و کارگران خود هم می گذاشتم. بعضی مسئوالن برای 
بقــای مســئولیت و... گاهی حق و حقــوق کارگران و 
کارمنــدان را زیر پا می گذارنــد و بودجه آن ها را خرج 
خودشــان نمی کنند تا در پایان سال آن را به دانشگاه 
برگردانند، ولی به نظر من این پایمال کردن حق افراد 

و بیت المال است.
اگر به 27 سال قبل برگردید باز هم شریف را 

برای کار انتخاب می کنید؟
من کارم را دوست دارم و اگر شرایط مثل 27 سال قبل 

باشد به شریف می آیم.

بگو مگو
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حرفه ای سریال ببین
 TV Timeیکی از اپلیکیشــن های جذاب موبایل، مختص معتادان ســریال ها و 
انیمیشن های سریالی  است.  این اپ به کاربران کمک می کند بدانند در میان سیر 
انبوه سریال هایشان کدام یکی را تا کدام قسمت دیده اند. همچنین با تقویمی به 
کاربران روز و ساعت پخش سریال های موردعالقه شان را یادآوری می کند. از دیگر 

کاربردهای این برنامه این اســت که می توانید دوستانتان را دنبال کنید تا سریال هایتان را باهم به اشتراک 
بگذارید و همچنین بعد از پخش هر قسمت از هر سریال شاهد تبادل نظر کاربران درباره  آن قسمت باشید. 

در یک کالم می توان به آن، عنوان شبکه اجتمادی عالقه مندان به سریال را نسبت داد.

از نوک زبان هم نزدیک تر
چندبار شده آهنگی در قسمتی از ســریالی توجهتان را جلب کند، اما از آنجایی 
که اسمش را نمی دانید، میان کرورکرور قسمت های سریال گم وگور شود؟ جالب 
است بدانید وب سایتی وجود دارد که با جست وجوی نام فیلم یا قسمت مورد نظر 
از ســریال، تمامی آهنگ های موجود را برای شما لیست و حتی توضیح کوتاهی 

را هم راجع به صحنه ای که آهنگ در آن پخش می شــود ارائه می کند. برای دارندگان سرویس های اشتراک 
آهنگ همانند Spotify   و iTunes هم لینک دسترسی به آهنگ گذاشته شده است. اگر برای ورود به سایت 
www.tunefind.com به مشکل برخوردید، یادتان باشد ما آن را به شما معرفی نکرده ایم! 

گویی انســان از گذشــته، فرض را بر این گذاشــته است که به محض آنکه علمش برسد، همدمی برای خود بســازد که عالوه بر انجام کارهای  اف یک
شخصی اش، سرگرم کننده ای همیشگی و بی منت برایش باشد. دستیارهای صوتی، بی شک تبلور هدف ما از فناوری هستند؛ موجوداتی محمد حسین هوائی

برای ساده سازی کارها. حال میان بازار داغ این دستیارها، بد نیست نگاهی کنیم به خوب و بدهای هرکدام؛ چراکه ممکن است روی انتخاب گجت موردنیاز 
شما برای خرید هم تأثیر بسزایی داشته باشد.

از جانشان چه می خواهیم؟
یکی از نــکات مهم در هر دســتیار صوتی، کاربردی 
اســت که دســتیار برای آن طراحی شــده است. به 
این معنا که برخی دســتیارها بــرای کارهای یدی و 
برخی برای کارهای پیچیده تر ســاخته شــده  است. 
پــس هدف ســاخت رکــن اصلــی اســت. از طرفی 
برخی ویژگی هــا مثل اینکه چقدر با شــما صمیمی 
می شــود و انســان می نماید، یا اینکه چــه دامنه ای 
از وظایف را انجام می دهد، یا اینکه چقدر در پاســخ 
به پرســش های پیچیده هوشمند اســت و همچنین 
دردســترس بودن دســتیار در پلتفرم های گوناگون 
از دیگــر ویژگی های مهم دســتیاران صوتی اســت. 
به هرحــال بــازار دســتیارهای صوتی این قــدر داغ 
است که این روزها بسیاری از شرکت ها بلندگوهایی 
طراحــی می کنند کــه خاصیتشــان در وجــود این 
دستیارهاســت. دســتیارهایی که گامــی بلند برای 

رسیدن به خانه و زندگی  هوشمندترند.

Google Assistant
دســتیار گوگل با هدف یکپارچگــی با تمام خدمات و 
کارافزارهای این شــرکت و زیست بوم اندروید طراحی 
شد و در ابتدا تنها از طریق اندروید در اختیار کاربران 
قرار گرفت.  از نکات مثبت گوگل اسیستنت می توان 
به ســرعت خوب، ســادگی، دردســترس بودن از هر 
گوشی با هر سیســتم عاملی و همچنین دامنه کاری 
مناسبش اشاره کرد. گوگل اسیستنت اگرچه به اندازه 
انسان هوشمند نیست، برای اوقات سرگرمی، گزینه 
بدی نیســت. این دستیار هنگام گوش دادن آهنگ با 
هندزفری از گوشی اندرویدی تان به سادگی فشردن و 
نگه داشتن دکمه روی هندزفری فعال می شود و آماده 
دســتورات شماســت. گوگل با توســعه این دستیار، 
بلندگوی هوشــمند خود را نیز که مجهــز به این ابزار 
اســت، عرضه کرده کــه قطعًا پدیــده ای کاربردی به 

شمار نمی رود.

Apple Siri
آیفون 4S اپل، میزبان دســتیاری بود که در مقایسه 
بــا زمانــه اش هوشــمندی خارق العــاده ای از خود 
نشــان می داد؛ مهمانــی خوش برخــورد و بانمک. 
ســیری اما همان که بود ماند. پیشرفتش در راستای 
گســترش امکانات، آن قــدری چشــمگیر نبوده که 
بتوان نام انقالبی را بر آن نهاد. ســیری در این مدت 
از زندگی اش، هرســال هوشــمندتر و انسان تر شده 
و اکنــون درصــد خطــای کمتری هــم دارد. اجرای 
دستورات نه چندان پیچیده روی گوشی و همچنین 
برخــی ســرویس های مبتنی بــر اینترنــت ازجمله 
توانایی های ویژه ســیری است که بخش سرویس ها 

مثــل اکثر محصــوالت اپــل در ایران چنــدان مفید 
نیست! از معایب دیگر سیری می توان به یافت شدنش 
تنها در زیســت بوم اپل اشاره کرد که شامل ابزارهای 
گران قیمتــی می شــود؛ اما اگر همین حاال گوشــی 
اپــل دارید، دکمه هوم آن را نگــه دارید و خودتان در 

سیری ِسیر کنید!

Microsoft Cortana
کورتانــا را در ویندوز 10 و ویندوزفون می توانید پیدا 
کنید. کورتانا زودتر از دیگر دســتیارها از فرم صدای 
ماشــینی دســتیارهای صوتی رها شــد و تجربه ای 
نزدیــک بــه مکالمه با انســان را بــه کاربرانش هدیه 
کرد. او نیز همانند دســتیار گــوگل، گامی در جهت 
یکپارچگی سرویس های مایکروسافت است. کورتانا 
نازک نارنجی است؛ پس اتصال شما به اینترنت باید 
خیلی پایدار و با ســرعت مناسب باشد، وگرنه باید با 
او خداحافظــی کنید. کورتانا در هــر آپدیت ویندوز 
هوشــمندتر می شود و می تواند دســتورات از پیش 
تعیین شــده ای را در موعد مقرر انجــام دهد. کافی 
اســت به او بگویید طرفدار چه تیمی هستید، بعد از 
هر بازی اگر درحال کار با کامپیوتر باشــید می بینید 
که شــما را از نتیجه بی اطــالع نمی گذارد. کورتانا با 
اتصال به موتور جســت وجوی بینگ، همیشه فیدی 
از اخبار شخصی سازی شــده را برای کاربرانش مهیا 

می کند.

Samsung Bixby
بیکسبی، نه هوشمندی گوگل اسیستنت را دارد و نه 
انســان نمایی کورتانا را، و در کنار این ها فقط در ســه 
گجــت سامســونگی گران قیمت یافت می شــود؛ اما 
کارهایی را می کند که تاکنون هیچ کس انجام نمی داد! 
بیکســبی سه ویژگی دارد که موجب برتری نسبی اش 
در برخــی زمینه ها می شــود. اول اینکه قادر اســت 
پیچیده ترین دســتورات را تنها با استفاده از صوت در 
گوشی اجرا کند، به گونه ای که شما حتی کوچک ترین 
نیازی به دستتان نداشته باشید. دوم اینکه بیکسبی، 
فیــدی از مهم ترین چیزهایی را کــه الزم دارید فراهم 
می کند که درمواردی مفید به نظر می رسد. سوم اینکه 
با استفاده از دوربین و بیکسبی ویژن، امکان برقراری 
ارتباط با محیط را دارد. بیکســبی هنوز در ابتدای راه 
است و راه درازی در پیش دارد؛ ولی سامسونگ چنان 
به آینده آن امیدوار است که بلندگویی مجهز به آن نیز 

طراحی و به بازار عرضه کرده است.

پاورقی
در این نوشته به علت کمبود فضا از برخی دستیارهای 
صوتی به کلی چشم پوشی شده است. الکسای آمازون 
که از سرشــناس ترین این موارد است، خود نمونه ای 
دال بر این قضیه است. موارد باال، پراستفاده ترین این 
کارافزارها در ایران هســتند، هرچند هیچ یک لیاقت 

برخورداری از زبان فارسی را ندارند.

 مقایسه مهم ترین نکات ضعف و قوت مطرح ترین دستیارهای هوشمند صوتی

سالمم را تو پاسخ گوی

اف یـــــــــــــــــــــــک

بچه هم بچه های جدید
اگر دانشجو باشید احتمال کمی وجود دارد که 
بچه داشته باشید؛ اما بعید است از دردسرهای 
بچه داری چیزی نشــنیده باشید! نگهداری از 
نوزاد، خصوصًا در ماه های ابتدایی تولد، کاری 
سخت، حساس و طاقت فرساست. اما بد نیست 
بدانیم تکنولوژی اندکی خیالمان را راحت کرده 
است! اســتارت آپی به نام »نینیکس« که موفق 
شــده اســت 119درصد ســرمایه موردنیازش 
)حــدود 60 میلیون تومان( را در نیک اســتارتر 
کسب کند – و به نظر می رسد محصولی شریفی 
اســت – قصد دارد اســترس شــما را به حداقل 
برســاند. نینیکس گجتی 25گرمی است که با 
اتصال به لباس نوزاد، با بررســی لحظه به لحظه 
اوضاع، اطالعــات الزم همچون وضعیت فعلی 
نوزاد، زمان تعویض پوشک، دمای بدن و وضعیت 
خــواب او را به صورت آنالین بــرای تلفن همراه 
والدین )اندروید/آی اواس( ارســال می کند. به 
این ترتیب آن ها هم می توانند با خیال آسوده تری 
نوزاد خود را ترک  کنند، به کارهای خود بپردازند و 
هرگاه احساس نگرانی کردند، تنها با نگاه کردن 
به صفحه گوشــی خود، خیالشان را از وضعیت 
فرزندشان آسوده کنند. بدیهی است که با ورود 
تکنولوژی به تک تک عرصه های زندگی، شاهد 
ساده شدن بسیاری از کارهایی هستیم که حتی 

انتظار ساده شدنشان را نداشتیم.

کدام کیفیت را دانلود کنم؟
حتمًا برای همه  شما پیش آمده است که در هنگام 
دانلود فیلم یا سریالی بین اینکه کدام کیفیت و 
کدگذاری را دانلود کنید، مانده اید و طبیعتًا بدون 
توجه به نام گذاری ها، آن نســخه را که به نسبت 
حجم متعادل تری دارد انتخــاب کرده و دانلود 
می کنید؛ اما بد نیســت تفاوت این نســخه ها را 
بدانیــد و در آینده بهتر انتخــاب کنید. در چند 
شماره پیش رو به این موضوع خواهیم پرداخت.

CAM: به این فیلم ها »روپرده ای« نیز می گویند 
که حتمًا تا به حال به گوشــتان خورده اســت. 
Cam از اول کلمه Camera  گرفته شده و اشاره 
بــه این موضــوع دارد که این نســخه از فیلم ها 
به وســیله دوربین های فیلم برداری دیجیتال و 
توسط افراد در سینما ضبط شده است. گاهی 
از ســه پایه ای برای ثابت کردن دوربین در محل 
استفاده می شود؛ ولی اکثرًا استفاده از سه پایه 
ممکن نیســت و در طول فیلم لــرزش دوربین 
کاماًل احســاس می شــود. حتی بعضی اوقات 
محل نشســتن فــرد فیلم بردار ثابت نیســت و 
قسمت هایی از فیلم از زوایای دیگر فیلم برداری 
می شــود! این فیلم ها معمواًل Crop  شده اند و 
هنگامی که نوشــته ای روی پــرده نمایش داده 
شود، این حالت مشخص می شود، مثاًل نیمی 

از نوشته دیده نمی شود .
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شیرین کاری



صفحـــــــه آخـــــــــر

۱35****09۱2: آقا یکی از بچه های ما رفته تی اِی 
تی ای شــده! یعنی دستیار تی ای یا تی ای یار شده. 

به کجا داریم می ریم ما؟
  به ایشــون می گــن TA’ )تــی ای پریم(. 
ولی واقعًا یه وقتی بذاریــد فکر کنید ببینید دارید 

به کجا می رید یا حتی از کجا میاید.

اون  از  »بگومگــو«  ســتون   :0930****۱0۴
ولــی  نمی خندونــه،  زیــاد  آدمــو  کــه  طنزاییــه 
خوبــی  چت طــوری  می بــره!  لــذت  ازش  آدم 
توشــه. دســت خانــم بختیــاری درد نکنــه، فقط 
 امیــدوارم متنــاش مثــل امیــن محمــدی افــت 

نکنه :((

  اصــاًل امین محمدی کیفیــت رو کاهش 
داد که ستون های دیگه رو هم بخونید شما!

09۱****09۱2: آقــا اینــا همــه کار خودشــون و 
دست های پشــت پرده اســت. همه اس ام اس ها رو 

خودشون می دن، باور نکنید.
  راننده تاکسی کی بودی تو؟

اس ام اس

عکس و مکث

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

18

19

24

 8

وصله پینه

daily@sharif.ir         66۱66006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

با تشکر از مسئوالن محترم 
برای ساخت جدول و سکو 

به منظور تردد در زمان 
آب گرفتگی.

پ.ن: جدول برای مواقع 
آب گرفتگی خطی و سکو برای 

مواقع آب گرفتگی موضعی 
استفاده می شود.

وقتی حال ما خوب است
شب. داخلی. خانه  یکی 

از هنری ها
دو هنری جلوی تلویزیون. 
برنامــه  خندوانــه در حال 

پخش است.
هنــری یک: تا حاال شده شب بری بیرون ولی 

روز باشه؟
هنــری دو: من یــه بار توی اســتخر بدون آب 

شنا کردم.
هنری یک: منم یه بار پنیک زده بودم ُمرده م.

هنری دو: آخ آخ. منــم یه بار زده بودم. خیلی 
بده. )لحظه ای سکوت بین هر دو(

هنری یک: مریم چی شد؟
هنری دو: توی این وضعیت، سؤاله می پرسی؟

هنری یک: دفعه  پیش تو آمار سپیده رو کشیده 
بیرون چیزی نبود.

هنری دو: بد نشــد که. نسخه شــو پیچیدی. 
به قول شاعر آب که سرباال بره، قورباغه ابوعطا 

می خونه. )می خندد(
ابوعطــا،  االن  )متعجــب(:  یــک  هنــری 
ســپیده س؟ )کالفه( چقدر بگم توی این حال 

با من از این شوخی ها نکن. 
هنری دو: ولش کن مهندس. رامبد جوان ببین.

هنری یک: اینم مث خودته.
هنری دو )خنده(: یعنی نابیه؟

 هنری یک )خنده(: مث خودته. 
هنری دو: جنسش چطوره؟

هنری دو )خنده(: مث خودته. بابا ناسالمتی 
هنرمنده. شــما که در جریانــی. به هنرمندها 

خوب می رسن. )هر دو می خندند.(

شب. داخلی. خانه  یکی از شریفی ها
دو شریفی جلوی تلویزیون. برنامه  دورهمی در 

حال پخش است.
شــریفی یک: تاحاال شــده شــب بری بیرون 

ولی روز باشه؟
شریفی دو: منظورت چیه؟ جاهایی مثل سوئد 

اینا رو می گی شب و روز قاطیه؟
شــریفی یک: نــه. می  گم به  نظــرت از لحاظ 

علمی چنین چیزی ممکنه؟
شــریفی دو: تــوی یه نقاطــی از زمین چنین 

پدیده ای رخ می ده. ببین مثاًل...
شــریفی یک: یادت نره دیگه. قرار شد امشب 

حرف علمی نزنیم.
شریفی دو: باشه. تا حاال عاشق شدی؟

شریفی یک:  چی؟
شــریفی دو: مدیری داره می پرســه. خودت 

گفتی حرف علمی نزنیم.
شریفی یک: مریم چی شد؟

شریفی دو: چی شد؟ نگفتم بهش دیگه.
شریفی یک: حاجی سه سال و نیم شد. یه ترم 

دیگه نجنبی گیم اور می شی.
شریفی دو: روم نمی شه بگم بهش. 

شریفی یک: البته االنم بگی دیگه فایده نداره. 
بوی گل نمیاد؟

شریفی دو: آره. از خونه بغلیه فک کنم. 

این شماره از روزنامه تقدیم مي شــود به مهمان ناخوانده. به باران که پارسال منتظرش بودیم و نیامد، ولی در این 
چند روز آن قدر آمد که می خواهیم به خدا بســپاریمش. این شماره تقدیم می شــود به دالر و دوستانش که اصاًل 
قرار نبود بیاید، ولی با آمدنش همه را به هم ریخت، درســت مثل مهمان ناخوانده. این شــماره تقدیم مي شود به 
فرانسه، انگلیس و آمریکا که آخر ناخواندگی هستند و اصاًل نیازی به اجازه ورود به جایی ندارند؛ فقط می آیند، به 
هم می زنند. این بار رفتند، ولی دفعات قبل هر وقت آمدند ماندند تا یخچال خالی شد! و در پایان تقدیم می شود 

به بانو الیزابت سادات که آخرین مهمان ناخوانده ما بودند.

تقدیم می شود به ...

امین محمدی
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شریف ما کالس هایش را همیشه نیم ساعت زودتر تمام می کند و 
در جلسات بعد کالس از این موضوع گله می کند که درس ما عقب است 
و جلســه  دیگر باید یک ساعت زودتر ســرکالس بیایید و یکی هم نیست 

بگوید: »مؤمن چرا این کار را با خودت و ما می کنی؟«
استاد شریف ما در جمع تعدادی از دانشجویانش، که عمدتًا شهرستانی 
بودند، در خوش وبش بعد از عید حال واحوال دانشجویان و مسافرت ها را 
می پرسید. وقتی از او پرسیدند شما در عید چه کردید جواب داد: »در طول 

عید این درودهاتی ها تهران نبودند، بسیار تمیز و خلوت و عالی بود!«.
اســتاد شریف ما در جواب به دانشــجویی که در درسش افتاده بود و در 
صورت پاس نشدن باید یک سال تحصیلی کامل به سنوات آموزشی اش 
اضافه می شــد و از ایشان درخواست می کرد که با ارائه پروژه ای نمره اش 
را بهبود بخشــد گفت: »خوشحال می شوم سال دیگر هم شما را مالقات 

کنم«.
استاد شریف ما سر کالس معارف در جواب این سؤال که چرا انبیا عمومًا 
چوپان هســتند، تمام انسان ها را عماًل گوسفند پنداشته و فرمودند: »تا 
بلکه توانایی رهبری بهتری بر انسان ها پیدا کنند«. بسیار از ایشان تشکر 

می کنیم به دلیل این جواب درخور!
اســتاد شــریف ما بسیار به دســت خط دانشــجویان اهمیت می دهد، 
به طوری که بخش عمده اختالف نمره دانشــجویان درسش از اختالف 
سطح علم یا درس نخواندن نیست، بلکه به دست خطشان مربوط است.

گوســفند: sheep، بام؟ پســتان داری از راســته ســم داران از دســته 
جفت سم ســانان، از گــروه نشــخوارکنندگان و از خانواده گاوســانان 
)تهی شــاخان(. حیوانی مظلوم که ما تقریبًا همه جایش را می خوریم، 
شیرش را می دوشیم، پشمش را می چینیم و حتی ازخروجی معده اش 
به عنــوان کود اســتفاده می کنیــم و در آخر هم با قدرناشناســی تمام 
می گوییم: »لطفًا گوســفند نباشید«. با این حال گوسفند بســیار مثبت نگر است و در هر 
وضعی به به می کند و از نی چوپان لذت می برد. بی گناه ولی دریده شده به خاطر دروغ گویی 
چوپان. معروف است که بزرگ ترین آرزویش صندلی جلو نیسان آبی نشستن است، اما یک 
بار در پاســخ به این شایعه گفت: »پشــمام! اینا رو از کجاتون میارین؟«. متأسفانه به دلیل 
گسترش سرمایه داری و به تبع آن نژادپرستی، پشم یکی از مهم ترین عناصر در رتبه بندی این 
حیوان است و به نژادهایی با پشم مرغوب، پشم تقریبًا ظریف، پشم دراز، پشم تالقی یافته 

و پشم قالی تقسیم می شود.
گاو: cow، پستان داری ُسم دار، نشخوارکننده و تهی شاخ از راسته زوج ُسمان، از خانواده 
گاوسانان. حیوانی که به کار گروهی معتقد است و برای سایر حیوانات ورک شاپ تیم ورکینگ 
برگزار می کند. گاوها بسیار خودشیرین هستند و وقتی معلم می گوید: »کی میاد پا تخته«، 
»کســی داوطلب هســت« و... همواره می گویند: »ما ما، ما بیایم آقا ما«. مثال نقض برای 
کســانی که ادای ساکنان تنگستان را درمی آورند و فکر می کنند گیاه خواری باعث الغری 
می شود. در اثر زیاده روی در مصرف یونجه در آرامش مطلق به سر می برد و دنیا را به هیچ کدام 
از معده هایش هم نمی گیرد. شیر می دهد، اما بستنی اش خوشمزه تر است. قلم خوبی دارد. 

گاوها بیشتر در مزارع، دامداری ها و شانه خاکی جاده زندگی می کنند.
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