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ماجرای خنداننده ای از شریف

از جکوز تا رامبد

پشت دیوارها شهری است
دوره   در  هســت  یــادم 
نوجوانی به کتابی برخوردم 
که انتخاب هــای خواننده 
در روند داستان آن اثرگذار 
بــود. نویســنده در پایــان 
هــر صفحــه خواننده را بر ســر یــک دوراهی 
می گذاشــت و بســته بــه انتخــاب او ادامــه  
داســتان در صفحه  متفاوتی پیگیری می شد. 
فکر می کنم بارها و بارها آن کتاب را خواندم و 
سعی کردم با انتخاب های متفاوت، پایان های 

متفاوتش را کشف کنم.
دوران دانشــجویی حــس مشــابهی را به من 
القا کرده اســت. مکرر از خودم پرسیده ام که 
االن کجای داستان هستم و اگر در این مسیر 
انتخاب هــای متفاوتی انجــام داده بودم، در 
کدام نقطه قرار داشتم. من تا اینجا قصه  پرفراز 
و فــرودی را تجربه کرده ام کــه بخش بزرگی از 
آن از داالن دانشگاه شریف عبور کرده است. 
بی تعارفش این اســت که واقعا دانشگاهمان 
را دوســت دارم و فکــر می کنــم در شــریف 
می توان درس های بزرگی گرفت، فرصت های 
نابی شــکار کرد و دوســتان گران قیمتی پیدا 
کرد. مطمئنــم که در آینــده  نه چندان دوری 
حســرت این ســال ها و فرصت های بکرش را 
خواهم خورد. با ایــن همه، عمیقا معتقدم که 
آموختنی های زیادی خارج از ظرف دانشگاه 
وجود دارد در حالی که تنوع فرصت های قابل 
تجربــه و تکثر افــراد و ایده هــا و دغدغه های 
فضای دانشــگاه، بیشتر ما را به اشتباه در این 
چاردیواری محصور کرده است. دانشگاه ابدا 

کامل نیست.
مــن آموختنی های خــارج از دانشــگاه را به 
مهارت های کارآفرینــی و فوت  و فن های بازار 
کار محــدود نمی کنــم. ظرافت هــای زیادی 
هســت که باید در روابــط خانوادگی آموخت 
و دانشــگاه ابدا جای آن را پــر نمی کند. راز و 
رمز هایی هســت کــه از البــه الی نصیحت ها 
و خاطــرات افراد مســن و دنیادیده به دســت 
می آید و ما معموال در برابر دریافت آنها مقاومت 

می کنیم.
ســواالتی هم هســت که از درون می جوشد و 
پاسخشــان در خلوت با خود به دست می آید. 
جنس این ســواالت جوری اســت که حوصله 
و پیگیری زیــادی می طلبــد در حالی که جو 
عمومی دانشگاه تنها به ما می آموزد که چگونه 
ســوال های حل نشــده را درون خودمان دفن 
کنیم و ندانســتن را به روی خودمان نیاوریم و 
حتی درباره  آنها برای بقیه ســخنرانی کنیم تا 
عالئم سرگردانی و بی جوابی لطمه ای به آبروی 

این دانشجوی نخبه  شریفی نزند.
مخلص کالم اینکه دانشــگاه، علی رغم هزار و 
یک ویژگی مثبتش، قرار نیســت ما را در خود 
هضــم و ذیــل خود معنــا کنــد. ظرفیت های 
دانشــگاه را بشناســیم و از آنها استفاده کنیم 
اما در آن غرق نشویم. البته که »احاطه کردن« 
تالش ذاتی هر »محیط« اســت اما نباید آن را 

پذیرفت. باید بر محیط، محیط بود! 
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ژن خوب راستگو!
حمیدرضا عارف، پســر محمدرضا عــارف و معروف به »ژن خوب«،  هفته گذشته به عنوان مسئول کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی کالم بزرگان
المپیک انتخاب شــد! ما که آخر هم نفهمیدیم کمیســیون صلح و ورزش چه صیغه ای 
است؟ فکر می کنیم خود دبیرکل کمیته ملی المپیک هم نمی داند چون در مصاحبه ای 
با روزنامه »شهروند« گفته  که از ابالغ حکم عارف بی اطالع است! از اینها بگذریم. عارف 
برای اثبات تناســب خود با این مقام، از »عکس با شــورت ورزشی« های خود رونمایی 
کرده و گفته است: » از 5 سالگی ورزش را حرفه ای دنبال کرده  و عضو تیم شنا و بسکتبال 

دانشــگاه شــریف بوده ام.« این ادعا ما را کمی به شــک انداخت! این شد که رفتیم و از 
اعضای قدیمی تیم بسکتبال در این مورد پرس وجو کردیم! ولی پس از سوال و جواب، 
از شک خود شرمنده شدیم! عارف راست می گفته؛ یک یا 2 بار در تمرینات تیم بسکتبال 
حاضر شده و بعد از آن گفته »شما زیاد آرنج می زنید و من دیگه نمیام!« و برای جلوگیری 
از آسیب دیدن ژن خوبش و در راستای صلح دیگر به تمرینات نرفته است! وقتی دیدیم 
که قضاوتمان در مورد بســکتبال اشــتباه بوده، دیگر رویمان نشــد ســراغ شنا برویم! 

حمیدرضا از همین جا برایت طلب صلح می کنیم!
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و  یــن  رگ تر بز پرهزینه ترین برنامه گزارش
فرهنگــی دانشــگاه باالخــره پــس از 
کشــمکش های فراوان 2 هفته پیش به 
سالمت برگزار شد. یکشنبه هم تیم های 
اردو و ســتاد بــه صــورت داوطلبانــه 
جلسه ای برگزار کردند و در آن ضمن ارائه 
گــزارش عملکرد بــه دانشــجویان، به 
پرسش های حاضران نیز جواب دادند.

وقتمان بسیار کم بود
نفر اولی که پشــت تریبــون رفت، امین 
شریفی دبیر شــورای 11 نفره منتخب 
گروه های دانشجویی بود. توصیف فضا و 
محدودیت های شورا برای تصمیم گیری 
و برنامه ریــزی محــور صحبت های او را 
تشــکیل می داد. شورا  از 9 تا 22 مرداد 
9 جلســه )حدود 300 نفر - ســاعت( 
در ســالن جلســات برگزار کــرده بود و 
شــریفی گفت که تحقیقــات میدانی و 
برنامه ریزی های فردی بیرون از جلسات 
در آمار نیامده است. او همچنین اشاره 
کرد که اول قرار بود یک نفر را مشــخص 
کنند که هم اردو را برگزار کند و هم طرح 
را تهیه کند و به دانشگاه ارائه دهد. اما به 
اصرار مسئوالن فرهنگی دانشگاه، تهیه 
طرح اردو نیز به گردن شورا افتاد و وقت 

بسیاری از آن گرفته شد.
شــریفی یادی از ســال گذشــته کرد و 
گفت که ایمان جامی، مســئول ســال 
قبل، اواخر تیرماه به عنوان مسئول اردو 
تعیین شــد ولی مســئول امسال اواخر 
مرداد انتخاب شد و طرح نیز 10 شهریور 
به تصویب شورای دانشگاه رسید. دبیر 
هیات الزهرا)س( به مالحظات دانشگاه 
اشاره کرد و گفت که اکثر آنها مربوط به 
اصالح مشــکالت اردوهــای قبل بود، 
مثل سرگروه ها و حل این مشکالت وقت 

زیادی از شورای 11 نفره گرفت.
شــریفی کلیات فعالیت های مربوط به 
سند و زمان بندی تصمیم های اردو را نیز 
ارائه داد و از سختی های تحمیل شده به 

شورا به خاطر فرصت بسیار کم گفت.
دبیر شورای دبیران کانون های فرهنگی 
همچنین به نواقص و کمبودها اشــاره 
کــرد. طوالنی شــدن فراینــد انتخاب 
مسئول طرح و اجرای آن با توجه به وقت 
کم موجود، تعیین نشدن مرجعی برای 
نظارت و ارزیابــی طرح، کمبود فرصت 
کافی برای نوآوری، پیش بینی نشــدن 
مکانیزمی بــرای اعتــراض در انتخاب 
سرگروه ها و دریافت نکردن پیشنهادها 

و انتقادهای سازنده از بیرون شورا جزو 
نواقص کار شــورا بود که شریفی به آنها 

اشاره کرد.

اردو چه خبر؟
نوبت به محمدجواد ابوطالبی مسئول 
ستاد طرح ورودی ها رســید تا گزارش 
عملکــرد بدهــد. او گفــت کــه اولین 
جلســه ســتاد 27 مرداد تشــکیل شد 
و همه سیســتم مدیریــت و هماهنگی 
کارهــا روی Trello و Slack رفــت تــا 
برای آیندگان »رســوب دانش« صورت 
گیرد. ســپس علی لطفی مســئول کل 
ســرگروه ها در خصوص کلیــات فرایند 
انتخــاب ســرگروه ها بر اســاس طرح و 
ســند ورودی ها صحبت کــرد. او گفت 

کــه بهتر بود تعداد ســرگروه ها در طرح 
مشــخص می شــد تا پس از تصویب آن 

دیگر اختالفی پیش نمی آمد.
لطفی فاکتورهای انتخاب سرگروه ها را 
چنین برشمرد: بیشــتر بودن معدل از 
میانگین دانشــجویان در حال تحصیل 
در دانشــکده مربوطه، تنــوع تجربه ها 
و فعالیت هــا، تنــوع روحیــه ، توزیــع 
مناســب تیم )المپیادی ها، سن و...( و 
مالک های فردی مثل مذهبی بودن که 

در سند راهبردی دانشگاه آمده است.
مسئول کل سرگروه های اردوی 97 پس 
از ارائــه توضیحاتی دربــاره پیش اردو، 
سراغ نتایج ارزیابی عملکرد سرگروه ها 
در بخش پســران رفــت. نتایج نشــان 
مــی داد که اکثر افراد مدل ســرگروهی 

و انتخاب سرگروه ها را تایید کرده اند.
ابوطالبی دوباره پشت تریبون رفت و آمار 
اردو را ارائه داد: 830 نفر ثبت نام کرده، 
30 نفر انصراف داده و 800 نفر به مشهد 
رفته بودند. او سپس سراغ طرح و برنامه 
رفت. اول به »مسیر آینده من« اشاره کرد 
و بابت استفاده بدون اجازه از نام برنامه 
مرکز کارآفرینی از این مرکز عذرخواهی 
کرد. نتایج نظرسنجی حدود 55 درصد 
رضایت را از این برنامه نشان می داد. او 
ســپس به نقاط قوت و ضعف بقیه طرح 
و برنامه اجراشده اشاره کرد. ابوطالبی 
در پایان نیز یک گزارش مالی به تفکیک 
هزینه هــا ارائــه داد کــه البتــه گزارش 
دقیق تر آن را دکتر حسینی قرائت کرد. 

گوسفند 2 میلیون تومان
فرهنگــی  معــاون  دکتــر حســینی، 
دانشگاه، پس از ابوطالبی پشت تریبون 
رفت و خیلی کوتــاه توضیحاتی درباره 
کل برنامه های تهران و مشهد ارائه داد. 
او گفت که کل هزینه های تهران حدود 
34 میلیون تومان و درآمد آن حدود 32 
میلیون تومان شــده است. او سپس به 
هزینه های مشهد اشاره کرد که ریز آن در 
نمودار قابل مشاهده بود. هزینه  بسیار 
خنده دار برای حضار، هزینه گوســفند 

بود؛ 2 میلیون تومان! 
پس از گزارش سریع مالی، حسینی به 
کیفیت اردو و آنچــه از نزدیک دیده بود 
پرداخت و گفت: »اردوی امسال بسیار 
منظم تــر از قبل بود و بــا کمترین نقص 
در اجرا برگزارشد. مساله این نیست که 
چه کســی اردو را برگزار کند، اردو قطعا 
دانشجویی خواهد ماند. موضوع اصلی 
طرح و برنامه اســت که جای پیشــرفت 

بسیار دارد.«
حسن ختام صحبت های دکتر حسینی 
تقدیر از زحمات بسیار زیاد تیم اجرایی 
و به طور ویــژه جواد ابوطالبــی بود که 
درباره او گفــت: »اگر قــرار بود مدالی 
بــه ابوطالبی بدهم، مــدال صبر را به او 

می دادم. از او بسیار تشکر می کنم.«
صحبت هــای دکتــر حســینی حدود 
ســاعت 14:30 پایان یافــت و باالخره 
نوبت به پرسش و پاسخ رسید. این بخش 
آنقدر داغ بود که بحث تا ساعت 17:30 
ادامه پیدا کرد. به دلیل کمبود جا و هرج 
و مرج در صحبت ها از آوردن آنها در این 
گزارش خــودداری و عالقه مندان را به 
شنیدن فایل صوتی آن در کانال روزنامه 

)sharifdaily@( دعوت می کنیم. 

معاون فرهنگی دانشگاه در جلسه بررسی عملکرد طرح ورودی های 97

مدال صبر را به ابوطالبی خواهم داد
کارم سخت است چون تعداد زیادی نشریه 
از دوشــنبه هفته گذشــته منتشــر شده. 
نشریات دانشکده ای هم با یک هفته تاخیر 

خود را به میز نشریات رسانده اند.

Ó	 اتفاق خوب هفته پیش در نشریات دانشگاه
را »رایانش« کامپیوتر با برگزاری یک کارگاه 
مفصــل چند قســمتی رقــم زد؛ کارگاهی 
که با کمترین هزینه و اســتفاده از ظرفیت 
دانشجویی خود شریف برگزار شد. البته این 
موضوع لزوما خوب نیست و بهتر آن است که 
از تجربیات بیرون دانشگاه استفاده کنیم. 
خود رایانش هم منتشر شد. یکی از بهترین 
قسمت های دهمین شماره آن واژه شناسی 
تصویری بود که متن خوبی داشــت ولی از 
تمام کدهای RGB در پس زمینه اســتفاده 
کرده بود تا در حق هیچ رنگی اجحاف نشود! 

Ó	 هوافضا« با اوج آمد. سرمقاله آن خوب بود«
ولی موضوعش تناســب چندانی با شماره 
همزمان با آمدن ورودی های جدید نداشت. 
مطلب بهزاد بالغی درباره رشــته خواندنی 
بــود؛ هــم ذوق داشــت و هــم اطالعات و 
هم به انــدازه بود و مخاطــب را در هوا نگه 
 نمی داشــت. محمدرضــا نجفــی هم یک 
قالب جالب برای »ســواالت متداول« اجرا 
کرده است که نشان می دهد شاید یک قلم 
بانمک به دانشگاه اضافه شده باشد؛ چیزی 

که نایاب است.
Ó	 خمش« مکانیک هم منتشــر شــد. همه«

جور مطلبی در آن پیدا می شــود. قسمت 
منحصر به  فرد آن پشــت جلدش است که 
نظر چند دانشــجو را درباره کارآموزی شان 

در خود دارد.
Ó	 این شماره »در دانشکده« ارزش این را دارد

که از هر جای دانشــگاه به م. شیمی نفت 
برویــد و آن را بخرید و یــادگاری نگه  دارید 
چون پــر از خوش ذوقی، عکــس و طرح و 
ابتکار است. جلد این شماره، مثل ویژه نامه 
ورودی های پارســال آن، جذاب ترین جلد 
میز نشــریات دانشــگاه اســت. فلوچارت 
آنچــه بر ســر یک دانشــجو خواهــد آمد و 
کمیک اســتریپ آن نیــز از جذاب تریــن 

بخش های نشریات هفته قبل بوده اند. 
Ó	 داد« طبق قرارش با مخاطبان ســر موقع«

منتشــر شــد. عکس جلــد این شــماره را 
برخالف شــماره های قبل، خود بچه های 
نشــریه گرفتند. جلد گیرایی بــود اما متن 
گزارش مربــوط به آن بیشــتر کلی گویی و 
ذکــر مصیبت بــود. میرجلیلی هم ســوژه 
جذابی انتخاب کرده و با استفاده از نوشته 
سریع القلم در سال 88 به تحلیل حرف های 
اخیر ظریف درباره »انتخــاب مردم ایران« 
پرداخته بود. ضمیمه طنز »بیداد« نیز این 
هفته با داد آمد و در صفحه اول خود با قالبی 
ساده و نوآورانه به انتقادهای صریح از نظارت 

استصوابی پرداخت.

محمدصالح انصاری

میز نشریات

   بلیط قطار
   اسکان

   حمل و نقل مشهد
   پیش اردو

   گوسفند
   حمل و نقل تهران

   پول نقد دست مدیریت اردو

179

153

25

6.4 206.8

نمودار هزینه 
اردوی ورودی های 97

)واحد: میلیون تومان(
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ژاپنی آموزی
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه اخیرا صفحه ای در اینستاگرام راه اندازی 
کــرده اســت و قصد دارد دوره هــای آموزشــی الکترونیکی خــود را از این طریق 
اطالع رسانی کند. آموزش زبان ژاپنی با تدریس دکتر فیض بخش، عضو هیات علمی 
دانشکده مدیریت و اقتصاد، از اولین پست هایی به شمار می رود که در این صفحه 

قرار داده شده است. این آموزش را می توان از طریق IGTV دید. مرکز آموزش های الکترونیکی شریف سال 
1381 فعالیت خود را شروع کرده و هدف از راه اندازی آن ارائه خدمات آموزشی از طریق بسترهای الکترونیکی 

به دانشجویان، متخصصان، کارشناسان و عالقه مندان علوم پایه، مهندسی و مدیریتی در کشور است.

رقیب بی مکان و مجوز پالس
در پی گران شدن غذای شریف پالس، عده  زیادی از دانشجویان به کمپین تلگرامی 
»نه به شریف پالس« پیوســتند. مهم ترین مساله دانشجویان، انحصاری بودن کار 
شریف پالس و کیفیت پایین غذاهای آن است. در این میان یک دانشجوی خوشفکر و 
البته فرصت طلب از شرایط ایجاد شده در دانشگاه استفاده کرده است و با خانواده اش 

که ســابقه آشــپزی خانگی را برای کارمندان دارند، هر روز تعدادی غذا در خانه می پزد و در دانشگاه به فروش 
می رســاند. اما اینجا چند سوال مطرح می شــود. آیا او مجوز بهداشتی دارد؟ دانشگاه به او مجوز کسب داده 

است؟ آیا کیفیت غذاهای او ثابت می ماند یا مانند بسیاری از آشپزخانه ها  افت خواهد کرد؟

شماره 778  سه شنبه 17 مهر 97 بــــــــخش  خـــــــبری

حرف خودمان را می زنیم
در  مشــهد  اردوی  نقــد  مرتضی یاری

آمفی تئاتر مرکزی پایان پرشوری داشت؛ پرشور 
از حیث رگ  گردن ها، برافروخته شدن چهره ها و 
باال رفتن صداها. دست اندرکاران اردو و کسانی 
کــه ایراداتی را بــه رونــد برگــزاری آن وارد می 
دانستند، پس از شنیدن گزارش های مسئوالن 
اردو به پرسش و پاسخ نشستند و هیجان آفریدند. 
نگارنده هم به عنوان یکی از پیرترین شنونده ها 

در جلسه حاضر بودم. اما چند نکته:
Ó	 2 گفت وگــو یا به قــول فرنگی هــا دیالوگ

ســخنرانی که بــا فاصله انــدک از هم ایراد 
می شوند، نیست. نام این کار اعالم مواضع و 
قرائت بیانیه  است. بخشی از آن ارائه نظرات 
و گزارش های هر یک از طرفین است. این 
مقدمه گفت وگو اســت. ابتدا ســخن هم را 
می شــنویم و در گام بعد راهی برای نزدیک 
شدن مواضع پیدا می کنیم. اصرار بر مواضع 
ممکن اســت کار خوبی باشد اما گفت وگو 
نیست. شنیدن دیگری و تالش برای یافتن 
راهی برای پیوند و تعامل است که گفت وگو 

را می سازد. 
Ó	 اگر هر یک از ما حتی تا پایان اعالم مواضع

دیگــری نیز منتظر نمانیم و تنها رســاندن 
صدای خود را هدف گذاری کنیم، به چنین 

گفت وگویی امیدی نیست. 
Ó	 ،در طول سال های برگزاری برنامه ورودی ها

روندهای مختلفی برای آن پی گرفته شده 
اســت. جدا از محتوا، برنامه امسال از نظر 
فرم روندی داشت که می تواند الگوی چند 
ســال آینده باشــد. انتخاب یک شورا برای 
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی کالن اردو 
توســط همه گروه های دانشجویی، هسته 
این فرم اســت؛ شورایی که در روند انتخاب 
مجریان برنامه نیــز دخالت دارد و می تواند 

پاسخگوی بخشی از عملکرد آنها باشد. 
Ó	 دانشــجویی بودن برنامه ورودی ها تثبیت

شــده و به نظر بازگشت ناپذیر است. همین 
روال باید تقویت شــود. تعامل با مسئوالن 
دانشــگاه و در نظر گرفتــن مالحظات آنها 

بخشی از کارکرد همین شورا است. 
Ó	 اردوی مشهد ورودی ها را نه باید کار کوچکی

دانست و نه بیش از آنچه هست بزرگ تصور 
کرد. فکر می کنم چند سالی است که در وزن 
برخورد اول دانشــجو با دانشگاه و اهمیت 
این مواجهه اغراق شده است. برخورد اول 
مهم اســت اما نه آن طور که یک برنامه 3، 4 
روزه تمام ذهن یک ورودی جدید را شــکل 
دهد. شناخت محیط دانشگاه و مهیا شدن 
برای آن فرایندی است که زمانش هر چقدر 
هم کوتاه باشــد، از زمان برگزاری یک اردو 

بیشتر است. 
Ó	 برای برنامه هایی ماننــد این باید مجریانی

انتخاب شوند که توان اداره جلسه ای پرشور 
و هیجان را داشــته باشند و پشت میکروفن 

برای نظم دادن به جلسه فریاد نزنند! 

دنبال او گشتن کار سختی نیست. هر چقدر هم که فضا شلوغ باشد، او را راحت پیدا  می کنیــد چون هم قدش بلند اســت و هم تاجی فرفری بر ســر دارد. محمدحســین گفت وگو
قاســمی، ورودی 91 کارشناسی مکانیک شریف است که سال پیش فارغ التحصیل شد و راه جدیدی را 
پیش گرفت. البته از قبل هم خیلی به راه راســت نبود و از اعضای فعال کانون تئاتر و ســتون نویس طنز 
روزنامه شــریف محسوب می شــد. آخرین راه کجی که محمدحسین رفت، شرکت در برنامه »خندوانه« 

بود. با او گفت وگو کردیم تا از ندیده ها و نشنیده های خودش در خندوانه برایمان بگوید.

قضیه از کجا شروع شد؟
قضیــه از جایی شــروع شــد که مــا همه در کشــتی 
بودیم )بلــه میدونم، این شــوخی ابوطالب بود(. دور 
قبلی »خنداننده  شــو« که پخش می شد، چند نفر از 
دوســتانم در خوابگاه به من گفتند »قاســمی تو چرا 
شــرکت نمیکنی؟ همین چیزایی کــه اینجا میگی رو 
اونجــا هم بگی، ما خودمون بهــت رای میدیم«. البته 
که نمی شــد آن چیزهــا را در تلویزیون گفت، ولی این 
وسوســه به جانم افتــاد که برای تجربه هم که شــده، 

شانسم را امتحان کنم.
مســابقه چه روالی داشــت و چطــور به آن 

وارد شدی؟
فراخوان مسابقه در آبان ماه منتشر شد. افراد متقاضی 
باید یــک ویدیوی 3 دقیقــه ای می فرســتادند که در 
اپلیکیشــن به رای مردم گذاشته می شــد و 250 نفر 
بــه دور بعد می رفتنــد. ویدیو را فرســتادم و برای رای 
جمع کردن به منظور رفتن به مرحله بعد ســعی کردم 
از پتانسیل فضای مجازی و دوستان و آشنایانم کمک 
بگیــرم. حتــی بچه های روزنامــه هم برایــم در کانال 
روزنامه تبلیغ گذاشــتند و در نهایت با رتبه 77 از بین 
5 هزار ویدیو به مرحله بعد رفتم. مرحله بعد، ارســال 
یک ویدیــو برای ارزیابی توســط داوران بود. لیســت 
100 نفره انتخابی داورها 14 فروردین منتشــر شد و 
من در آن نبودم. در آن زمان بســیار ناامید بودم و فکر 
می کردم که نباید وارد این مســابقه می شدم چون آدم 

این کار نیستم.
این ناامیدی یک ماه ادامه داشــت تا اینکه یک روز از 
طرف برنامه خندوانه به من زنگ زدند و گفتند ویدیوها 
بازبینی و 50 نفر دیگر به لیست اضافه شده اند، هفته  
بعد هم اجرای حضوری جلوی داوران است و باید یک 
اجــرای 3 دقیقه ای آماده کنی. شــاید برایتان جالب 
باشد که از بین 24 نفر نهایی، نیمی از آنها سرنوشتی 
مشابه من داشــتند و جزو 100 نفر اول نبودند و بعدا 
اضافه شــدند، از جمله ابوطالب حسینی فینالیست 

مسابقه.
با این تلفن من دوباره به استندآپ برگشتم. ظرف چند 
روز متن را نوشتم و تمرین کردم. غول مرحله آخر اجرا 
جلوی حســن معجونی، سروش صحت و ژاله صامتی 
بود. خوشــبختانه در اجرای حضــوری من همه چیز 
خــوب پیش رفت و جلوی آنها اجرای خوبی داشــتم و 
خنــده زیادی از آنها گرفتم. بعــد از اجرا چندین هفته 
برای اعالم نتایج استرس داشتم. در نهایت روز موعود 
فرارســید. روز اعالم نتایج به استودیوی خندوانه رفتم 
و آنجا رامبد جوان اســمم را خوانــد و جزو 24 نفر برتر 
مسابقه خنداننده شو شدم. همان روز قرعه کشی هم 

صورت گرفت و من در گروه خانم پانته آ بهرام قرار گرفتم.
از اینجا به بعد روال مسابقه بسیار سریع تر از قبل شد. 
من و 5 نفر دیگر عضو گروه، 3 روز با خانم بهرام جلسات 
تمرین داشتیم و روز چهارم ضبط برنامه حذف شده ها 
از گروه هــا بود. من جزو 2 نفری بودم که به صالحدید 
خانم بهرام از گروهشــان حذف شــدم. روز دردناکی 
بود و من با یک اجرای 3 دقیقه ای در برنامه از مسابقه 

خداحافظی کردم. 
به هر حال مســابقه اصلی شروع شد ؛ رقابت بین 16 
نفر نهایی. مسابقه هرچه جلو رفت، به علت نزدیکی به 
ماه محرم، فشرده تر شد. حتی افرادی که در استودیو 
اجرای نجات داشــتند و با رای حاضران به مرحله بعد 
می رفتند، باید فردای همان روز اجرای 10 دقیقه ای 
خود را انجام می دادند. متاسفانه این فشردگی سطح 
بعضی از اجراها را پایین آورد و باعث شد شاهد اجرای 

دور از انتظار بعضی از شرکت کننده ها باشیم.
نظرت را درباره پشــت صحنه و جو مسابقه 

بگو.
خداحافظی من از مســابقه به معنی غیبتم در پشــت 
صحنــه نبود. تیم ما در فینال نماینده داشــت و من تا 
روز آخــر همراه تیم بودم و به بچه ها در نوشــتن متن و 
اضافه کردن شــوخی کمک می کــردم. تمرین خوبی 
برای نویســندگی خودم هم بــود، همچنین چیزهای 
زیــادی از مربی هــا در اجرا یاد گرفتم. پشــت صحنه 
برنامه حتی از جلوی دوربین هم جو شادتری داشت. 
حتما به یاد دارید که در کالس های مدرســه همیشــه 
عده ای کارشــان تکه انداختن به معلم و شلوغ کاری 
در کالس بود. حاال فرض کنید بهترین های این دسته 
از آدم ها دور هم جمع شــوند. نتیجه کار واضح است: 
بسیار خوش می گذرد! بین بچه ها هم کمتر رقابت به 
چشــم می خورد، علی الخصوص در مراحل پایانی که 
دیگر برایشــان زیاد فرق نمی کرد چه کسی به مرحله 

بعد صعود کند. 
با برنامه چطور مرتبط بودید؟ 

نحوه ارتباط مــا با برنامه از طریق علــی ضیایی بود؛ 
کســی که خودش جزو 8 نفر ســری قبل مسابقه بود 
و این سری مســئولیت ارتباط با شرکت کنندگان را به 
عهده داشت. حتی جلسات تمرین ابتدایی ما با مربی 
را هم ایشــان هماهنگ می کرد؛ زمان هایی را که باید 

آفیش می شدیم و برای ضبط به استودیو می رفتیم.
مربی ها چطور بودند؟

مربی ها تمامی تالش خودشــان را برای بهتر شــدن 
بچه ها به کار می گرفتند. از رامبد جوان که برای تمرین 
با گروهش از 11 شــب تا 3 صبح در لوکیشن خندوانه 
بود تا پانته آ بهرام که هر ساعتی از شبانه روز اگر نکته ای 

بــرای اجراها به ذهنش می رســید، آن را با ما در میان 
می گذاشــت. روابط ما با هر 4 نفر آنها کامال صمیمانه 
بــود؛  صمیمیتی که از همــان روز اول برای ایجادش 
تالش می شد و باعث شد ما از یک جایی به بعد فراموش 
کنیــم مربی هــا همگی جزو ســلبریتی ها محســوب 
می شوند و ما شاید در گذشــته صرفا می توانستیم به 

دنبال عکس گرفتن با آنها باشیم.
برگردم چکار می کنم؟

براساس تجربیات و مشاهداتی که داشته ام، اگر به روز 
اولی برگردم که تازه می خواستم ویدیو بفرستم، حتما 
با دســت پرتر وارد مسابقه می شوم. هم سعی می کنم 
چندتا متن خوب بنویسم و برای مسابقه آماده داشته 
باشــم و هم اینکه بیشتر استندآپ ببینم و راجع به آن 
بخوانم. نداشــتن متن باکیفیت معضل اصلی بیشتر 

شرکت کننده ها و خود من بود.
زندگی بعــد از خندوانه چه فرقــی با قبل از 

آن می کند؟
ایــن تصور وجــود دارد که خنداننده  شــو به طور کل 
زندگی شرکت کنندگان خود را تغییر می دهد. اما قضیه 
به این سادگی ها نیست، علی الخصوص برای افرادی 
مثل من که در جریان مسابقه زیاد دیده نشده اند. ولی 
در اینکه این برنامه تاثیرات مثبتی در روند کاری آینده 
من داشته و خواهد داشت، شکی نیست. به هر حال 
خنداننده شو یک مسابقه استعدادیابی بود و تب و تاب 
و شهرت آن حتی برای قهرمانش تا چند وقت دیگر از 
بین خواهــد رفت. باید به آینده فکــر کرد و در تدارک 

کارهای بعدی بود.
ته دلــت چه ماند که نپرســیدیم و دوســت 

داری بگویی؟
در آخــر دوســت دارم بــه ایــن اشــاره کنــم کــه من 
پارســال همیــن موقع هــا مشــغول انجــام کارهای 
فارغ التحصیلــی ام بودم در حالی که چندان به آینده  
خود امید نداشتم و مطلقا فکر نمی کردم یک سال بعد 
پاتوقم از جکوز به بالکن اســتودیوی خندوانه منتقل 
شــود. آینده خیلی غیرقابل پیش بینی است و خودم 
هم کنجکاوم که ســال بعد همین موقع کجا هستم و 

دارم چکار می کنم.

ماجرای خنداننده ای از شریف

از جکوز تا رامبد

حرف زیادی
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هر ســال میلیون ها نفــر در جهان  علمی
جان خود را بر اثر ابتال به ســرطان سینا هوشنگی

از دســت می دهند و این موضوع به یکی از بزرگ ترین 
چالش های سالمت جهانی تبدیل شده است. برندگان 
جایزه نوبل پزشکی امســال روشی کامال جدید برای 
درمان سرطان ارائه دادند که مبنی بر تحریک توانایی 
ذاتــی ســلول های دســتگاه ایمنــی بــرای حمله به 

سلول های سرطانی است.

معمای الینحل سرطان
سرطان شــامل تعداد زیادی از بیماری های مختلف 
می شــود کــه همــه آنها بــا تکثیــر غیرقابــل کنترل 
ســلول های غیرطبیعی و گســترش آنها بــه اندام ها 
و بافت های ســالم بــدن همراه هســتند. روش های 
متعددی برای درمان سرطان وجود دارد مثل جراحی، 
تابش درمانی و روش هایی دیگر که به نوبل منجر شدند 
ازجملــه هورمون درمانی برای ســرطان پروســتات و 
شــیمی درمانی و پیوند مغز اســتخوان بــرای درمان 
ســرطان خون. اما درمان ســرطان های پیشــرفته تر 
همچنان ســخت و غیرممکن به  نظر می رسد و به یک 

روش بهتر به  شدت نیاز احساس می شود.
اواخــر قــرن 19 میــالدی ایــده ای بــرای حملــه به 
سلول های یک تومور سرطانی از طریق دستگاه ایمنی 
مطرح شــد. در این روش، بدن بیمار بــا یک باکتری 
آلوده می شود تا دستگاه ایمنی شروع به دفاع از بدن 
کند. اگرچه این روش چندان اثرگذار نبود، ولی امروزه 
برای درمان ســرطان مثانه از آن اســتفاده می شــود. 
برای استفاده از این روش به دانش بیشتری نیاز بود و 
پژوهشگران کار خود را روی شناخت مکانیزم دستگاه 

ایمنی در مقابل سلول های سرطانی آغاز کردند.

خودی و غیرخودی
ویژگی اصلی  دستگاه ایمنی بدن شناخت »خودی« از 
»غیرخودی« است. به خاطر همین ویژگی باکتری ها، 
ویروس ها و دیگر غیرخودی ها مورد حمله قرار می گیرند 
و حذف می شوند. همان طور که می دانیم، گلبول های 
سفید خون مسئولیت این حمله را بر عهده دارند. این 
گلبول ها گیرنده هایی هســتند که توانایی شــناخت 
ســاختار موجــود »غیرخودی« را دارنــد و برهم کنش 
آنها باعث تحریک دســتگاه ایمنی بــرای دفاع از بدن 
می شــود. پروتئین هایــی وجــود دارد کــه بــه عنوان 
شتاب دهنده  گلبول های سفید عمل می کنند و باعث 
دفاع کامل در برابر موجودات غیرخودی می شوند. در 
مقابل، پژوهشــگران پروتئین دیگری کشف کرده اند 
که به عنوان ترمــز گلبول های ســفید رفتار می کند و 
آنها را در برابر موجود ناشــناخته در حالت بررسی قرار 

می دهد. این شتاب و ترمز دستگاه ایمنی برای حذف 
کامل میکروارگانیسم های خارجی و جلوگیری از حذف 

خودکار سلول ها و بافت های سالم ضروری است.

 پروتئین ها به نوبل 
ختم شدند

در دهه 90 میالدی جیمز آلیسون - که در 10 سالگی 
مادرش را بر اثر سرطان از دست داده بود - در آزمایشگاه 
خود در دانشگاه برکلی کالیفرنیا  روی پروتئینی خاص 
مطالعه می کرد که عملکرد آن معلق نگه  داشتن دستگاه 

ایمنی بود. این پروتئین به عنوان 
»ترمز دســتگاه ایمنــی« عمل 
می کرد. با این کشف، گروه های 
پژوهشــی دیگر از مکانیزم این 
پروتئیــن برای درمــان بیماری 
خودایمنی )بیمــاری ای که در 
آن دســتگاه ایمنی به اشتباه به 
خــود حمله می کند( اســتفاده 
کردند. اما آلیسون ایده ای دیگر 
داشــت. او پادتنی طراحی کرد 
که به این پروتئین می پیوســت 
و عملکــرد آن را خنثی می کرد. 
با ایــن حال، باید آنهــا تاثیر رها 
شــدن گلبول های ســفید روی 
سلول های ســرطانی را بررسی 
می کردنــد. اواخر ســال 1994 
آنها آزمایشــی را طراحی کردند 
و متوجه شــدند که پادتن باعث 

رهاسازی دســتگاه ایمنی و درمان یک موش مبتال به 
سرطان شده است. آلیسون به پژوهش های خود در این 
زمینه ادامه داد تا راهی برای پیاده کردن این روش روی 
انسان ها پیدا کند. نتایج حیرت انگیزی در سال 2010 
منتشــر شد که نشان  می داد این روش روی بسیاری از 
بیماران مبتال به نوعی ســرطان پوست پیشرفته بسیار 
تاثیرگذار بوده است. در بعضی بیماران نیز نشانه های 

سرطان به کلی از بین رفته بود. 
کمی قبل  از آلیسون، در سال 1992، تاسوکو هونجو 
پروتئینی دیگر کشف کرد که عملکردی مشابه پروتئین 
آلیسون داشت. او آزمایش های 
خود را در دانشــگاه کیوتو ژاپن 
روی حیوانات آغاز کرد. نتایج در 
مبارزه با سرطان بسیار درخشان 
بودند. با ادامه یافتن تحقیقات 
او روی انســان، در سال 2012 
نتایجــی در خصــوص بهبودی 
طوالنی مدت و درمان احتمالی 
بیمارانی با سرطان های پیشرفته 
که قبــال غیرقابل درمان بودند، 

منتشر شد. 
ایــن کشــف مهــم و انقالبی در 
درمان ســرطان بــه جایزه نوبل 
پزشکی ســال 2018 برای این 
2 نفر منجر شد. در حال حاضر 
تعــدادی از آزمایش ها با هدف 
کاهش عوارض جانبی و بهبود 

درمان در حال انجام است.

 نوبل پزشکی 2018 و امیدهایی برای درمان سرطان

سحر نزدیک است
روحی تازه در کالبد نظریه 

گرانش تعمیم یافته
میــالدی   80 دهــه   در  نوشین ترابی

مشاهدات مربوط به سرعت ستاره های موجود 
در کهکشان ها دنیای فیزیک را به سمت نظریه  
دینامیک تغییریافته  نیوتنی )MOND( ســوق 
داد. به زبان ساده، این نظریه می گوید که نیروی 
وارد بر ســتاره های نواحی بیرونی کهکشان ها 
دیگر از قوانین نیوتنی پیروی نمی کند و نیرو باید 
با تابعی از شــتاب اصالح شــود. از مزایای این 
نظریــه، کنــار گذاشــتن الــزام وجــود مــاده  

ناشناخته ای به نام »ماده  تاریک« است.
کهکشان ها با سرعت زیادی دور خود می چرخند 
که این چرخش با توجه به قوانین شناخته شده  
فیزیک باید به متالشی  شدن آنها منجر شود. 2 
نظریه این اتفــاق را توجیه می کنند: اول وجود 
مــاده  تاریک دور هر کهکشــان اســت که هنوز 
ذرات آن در جهان مشاهده نشده  است و نظریه  
دوم همان صورت تعمیم یافته  نظریه  نسبیت عام 

)MOND( است.
بررســی داده هــای رصدی به  دســت آمــده از 
کهکشــان کوتوله  NGC1052-DF2 در ســال 
2013 نشــان داد که نظریه دوم درست نیست. 
اما پژوهش جدیدی که روی همین کهکشــان 
انجام شده  است، خبر از جان  گرفتن دوباره  این 
نظریه در دنیای فیزیــک می دهد. در مقاله ای 
که ماه ســپتامبر در مجله   »نیچر« منتشــر شد، 
ادعا می شــود اعضای تیم قبلی از اثر گرانشی 
کهکشان میزبان غافل شــده اند. در این مقاله  

تازه نام 3 محقق ایرانی نیز به چشم می خورد. 
دکتر حسین حقی از دانشگاه زنجان گفته  است: 
»این اثر از قبل نیز شناخته شده بود اما تیم قبلی 

از نحوه  به کارگیری آن ناآگاه بوده  است.«
در این پژوهش که پژوهشــگرانی از کشورهای 
ایــران، آلمــان، جمهــوری چک، اســکاتلند، 
ســوییس و چیــن در آن همکاری داشــته اند - 
عالوه بر دکتر حقی - نام دکتر اکرم حسنی زنوز 
از دانشــگاه زنجان و دکتر بهنــام جوانمردی از 
پژوهشکده  نجوم پژوهشگاه دانش های بنیادی 

نیز به چشم می خورد. 

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 778  سه شنبه 17 مهر 97از کوارک تا کیهان

ناسا ۶۰ ساله شد
اداره کل ملــی هوافضــای آمریکا )ناســا( اول اکتبــر 1958، 2 ماه بعد از دســتور 
رئیس جمهور وقت یعنی آیزنهاور و یک  ســال بعد از پرتاب ماهواره »اسپاتنیک« به 
فضا از ســوی شوروی سابق در شرایط جنگ سرد، تاسیس شد. اگرچه در آن زمان 
شــرایط نظامی جنگ سرد حاکم بود، ولی طبق قانون، ناسا با اهداف صلح آمیز به 
نفع همه  انسان ها شــروع به کار کرد. 11 اکتبر 1958 ناسا اولین فضاپیمای خود 
را به نام »پایونیر« به فضــا پرتاب کرد. 5 ماه بعد، فضاپیمای »پایونیر 4« از نزدیکی 
ســطح ماه گذشت و آپریل 1960 اولین تصاویر کره زمین از فضا که توسط ماهواره 

»تیروس« گرفته شده بود، منتشر شد. 
ناســا در فرستادن انسان به فضا هم از شــوروی عقب ماند. 5 می 1961 آلن شپرد 
اولین فضانورد آمریکایی شــد که سفری 15 دقیقه ای به فضا داشت. بعد از آن، در 

فوریه 1962، جان گلن به اولین آمریکایی تبدیل شــد کــه دور زمین چرخید. اما 
نقطه عطف همه این ماموریت ها، ماموریت »آپولو 11« و قدم های نیل آرمسترانگ 
روی کره ماه در جوالی 1969 بود که شــاید مهم ترین لحظه در تاریخ ناســا باشد. 
البته همه این موفقیت ها بدون شکست نبود و حتی عده ای در این راه جان خود را 

از دست دادند، مثل ماموریت »آپولو یک« در ژانویه 1967. 
از دیگــر موفقیت های ناســا می توان به فرود مریخ نورد بر ســطح مریخ، ثبت رکورد 
یک سال زندگی در ایستگاه فضایی توسط اسکات کلی در سال گذشته، فرستادن 
فضاپیمای »ویجر« به خارج از منظومه شمسی و بسیاری از کشف های مهم اشاره 
کرد که با تصاویر فرســتاده شــده از سوی »کاســینی«، »هابل« و »کپلر« به دست 

آمده  است. 

دانستنی ها

دانشمندان طی 100 سال 
گذشته در تالش بوده اند 
بدن  ایمنی  دستگاه  که 
مواجهه  در  را  انسان 
سرطانی  سلول های  با 
خارج  تعلیق  حالت  از 
بیشتر  شناخت  کنند. 
دستگاه  این  مکانیزم 
هونجو  و  آلیسون  توسط 
به کشف درمان بی سابقه 

سرطان منجر شد
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دکتر تقوی از آن دســته اســتادانی اســت که دانشجوهای غیر از رشته اش هم به خوبی او را می شناســند. شاید یکی از دالیل آن ارائه درس  فلسفه علم از سوی ایشان به عنوان واحد اختیاری برای سایر رشته هاست؛ کالسی که به خوبی دانشجوها را درگیر می کند و خاطره خوبی اندیشه
از اســتاد و کالس برای شــان به جا می گذارد. این را که اولویت با اقتصاد است یا فرهنگ، موضوع گفت وگو با دکتر تقوی قرار دادیم و با نگاهی متفاوت رو به رو 
شدیم. دکتر تقوی فرهنگ را چیزی جدا از سایر حوزه های زندگی ما نمی داند. به عبارتی، هر عمل اقتصادی، علمی و اجرایی ما را آمیخته با نگاه فرهنگی ما 
و البته دارای تاثیرات فرهنگی می داند. شاید یافتن پاسخ اینکه اولویت با فرهنگ است یا اقتصاد از میان صحبت هایش ساده و صریح نباشد، اما بدون شک 

فرهنگ برای او اولویت غایی دارد؛ اولویتی که حتی با افزایش احتمالی هزینه و تحمل سختی بیشتر هم کنارگذاشتنی نیست.

باالخره برای توســعه و اصالح 
کشــور از فرهنگ شروع کنیم 

یا اقتصاد؟
اول باید مشــخص کنیم کــه منظور ما 
از »فرهنگ« چیســت. درباره فرهنگ 
تعاریف بسیاری ارائه شده که نمی توان 
به راحتــی در این مختصر بر آنها مروری 
کرد. فرهنگ را می توان مجموعه ای از 
باورداشــت ها و عملکردها انگاشت که 
دســته ای از انســان ها، کم  و بیش، در 
ذهن و زبان و رفتــار خود آنها را آگاهانه 
یــا ناآگاهانه بروز می دهند. بر اســاس 
این تعریــف، اقتصاد، چه به عنوان یک 
نهاد چه به عنوان یک فعالیت انسانی و 
چه به عنوان یک دانش، نباید تافته ای 
جدا بافته از فرهنگ تلقی شــود. اما به 
نظر می رســد که پیش فرض پرسشــی 
که طرح کرده اید این باشــد که این دو، 
یعنی اقتصاد و فرهنگ، تافته های جدا 
بافته ای از هم هستند. این پیش فرض 
که احتماال پرسش شما را هدایت کرده 

و ساخته نادرست است.
اگــر ایــن 2 مقولــه را امــوری 
یــا  آ ببینیــم،  درهم تنیــده 
صورت مســاله اولویت بنــدی 
هم برچیده می شــود؟ پرسش 
این اســت کــه منابع خــود را 
صرف فرهنگ کنیم یا اقتصاد؟ 
شــما منابع و امکانــات خــود را در هر 
حیطه ای که صرف کنید، از خودروسازی 
گرفتــه تا تولید کفش، از تربیت اســتاد 
دانشــگاه گرفته تــا تربیت معلــم دوره 
ابتدایــی، از موشک ســازی گرفتــه تا 
تربیــت مهندس متخصــص در حیطه 
دفاعی، از آموزش هنرهای رزمی گرفته 
تا آموزش منجوق دوزی، از مدیریت یک 
موسسه عالی آموزشی و پژوهشی گرفته 
تا اداره سرویس بهداشــتِی یک پارک، 
از خواســتگاری بــرای ازدواج گرفته تا 
اعدام یک جنایت پیشــه، می توانید به 
ارزش های فرهنگی پابند باشید یا به آن 
بی توجه. ارزش هــای فرهنگی در همه 
نوع رفتــار و فعالیت انســانی می تواند 

ظهور و بروز داشته باشد.

آیا هــر گونه تاســیس و تقویت 
نهادهای اقتصادی یا هر گونه 
فعالیت اقتصادی با ارزش های 

فرهنگی سازگار است؟
به طور ضمنی در عرایض پیشــین بنده 
پاسخ این پرســش موجود است: خیر. 
برخی از فعالیت ها و رفتارهای انسانی 
با برخی از ارزش های فرهنگی ســازگار 
نیست. به عنوان نمونه اصالت دادن به 
کسب بیشــترین سود با کمترین هزینه 
از طبیعــت )و بی توجهی بــه پاکیزگی 
طبیعت( با ارزش های دینی ناســازگار 

است.
آیــا در یــک فعالیت انســانی 
مانند اقتصاد، پابند بودن ما به 
ارزش های فرهنگی هزینه های 

ما را افزایش نمی دهد؟
ممکن است در یک فعالیت انسانی مانند 
اقتصاد یا آموزش یا پژوهش، پای بندی 
ما بــه برخی از ارزش هــا، هزینه ها را با 
در نظر گرفتن بازه زمانی مشخصی که 
محاسبه هزینه ها را بر اساس نظریه ای 
خاص ممکن می سازد، افزایش دهد. ثم 
ماذا؟! می خواهید بگویید که رســیدیم 
به یــک دوراهــی فرهنــگ و اقتصاد؟! 
ترامپ در 2 ژوئــن 2017 اعالم کرد که 
از توافق اقلیمی پاریس خارج می شود 
و دلیل این کار را مغایرت با منافع آمریکا 
عنوان کرد. خروج ترامپ از این توافق در 
حالی بود که بســیاری از رهبران جهان 
به آن واکنش منفی نشــان دادند. آری 

ممکن است پای بندی شما به برخی از 
ارزش ها هزینه های شما را در بازه زمانی 
مشــخصی افزایش دهد یا سود شما را 

بکاهد. ثم ماذا؟!
خــب، بفرماییــد در چنیــن 
شرایطی باید به اقتصاد اولویت 

بدهیم یا به ارزش ها؟
من از شما پرسشی دارم: بفرمایید اگر در 
موقعیتی قرار بگیرید که راستگویی شما 
به شما خسارت می زند و دروغگویی شما 
در امانتــان نگه می دارد، چه می کنید؟ 
شــاید بگویید خدا آن روز را نیاورد، ولی 
در چنیــن موقعیتی تصــور می کنم که 
تالش  کنم تا صداقت به خرج دهم. در 
صورت دادن این پاســخ از منظر جناب 
عالی پاســخ پرســش آخــری که طرح 
کردید روشن است. حال اجازه بفرمایید 
پرسشی از شما بپرســم: چرا به ارزشی 
با نام راســتگویی پافشاری می کنید در 
حالی که به نظر می رسد خسارت و زیانی 
به شما وارد خواهد کرد؟ احتماال چون 
فکر می کنید راستگویی راهی به سوی 
سعادت و خوشبختی و عاقبت به خیری 

است.
اجازه بفرماییــد بحث را کمی 
زمینــی کنیــم. برای مثــال با 
وجــود معاونــت فرهنگــی در 
سازمانی مثل دانشگاه صنعتی 
شــریف مخالف هستید؟! اگر 
فرهنــگ در هر گونــه فعالیت 
انسانی امکان تجلی دارد، چرا 

باید معاونت فرهنگی داشــته 
باشــیم، همه افــراد درگیر در 
دانشگاه مسئولیت فرهنگی 
دارنــد و بــه معاونــت نیــازی 

نیست.
بنده نه تنها چنین نظــری ندارم، بلکه 
بر وجود چنین معاونتی تاکید می کنم. 
فرهنگــی عمل کــردن بر عهــده همه 
انسان هاست. در دانشــگاه همه، اعم 
از اســتاد و دانشــجو و کارمند و نیروی 
خدماتی، مســئولیت فرهنگــی دارند 
زیــرا ارزش های فرهنگــی در همه امور 
می توانــد تبلور داشــته باشــد. اما این 
مطلقا بدین معنا نیســت کــه ضرورتی 
ندارد امور فرهنگی در دانشگاه متولی 
داشــته باشــد. اتفاقا اهمیت راهبردی 
ارزش های فرهنگی در توسعه دانشگاه 
وجود یــک متولی را ضروری می نماید؛ 
متولــی ای که تبلــور فرهنگ در جمیع 
فعالیت هــای نهــاد و ســازمانی مانند 
دانشــگاه صنعتی شــریف را مدیریت، 
نظــارت و ارزیابی می کند. اخالق علم، 
اخالق فّناوری و اخالق مهندسی وجوه 
فرهنگی ممتازی دارند که توجه به آنها 
صرفــا گرفتن فیگور فرهنگی نیســت، 
بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای توسعه 
دانش و فّناوری اســت و هر دانشگاهی 
باید به این مقوله ها توجه کافی مبذول 
دارد. این وجوه فرهنگی مواردی است 
که معاونت فرهنگی دانشگاه باید برای 
توسعه و نهادینه سازی آنها اقدامات الزم 

را به انجام برساند.
پــس جناب عالی قائــل به این 
هســتید که باید پــای فرهنگ 

هزینه کرد؟
واضح اســت کــه قائل به این هســتم. 
نبایــد ارزش هــای فرهنگــی را در پای 
ســود اقتصادی کوتاه مــدت ذبح کرد. 
ارزش هــای فرهنگــی علی االصول نه 
تنها با یک اقتصاد ســالم و پویا ناسازگار 
نیست بلکه تعالی آن را موجب می شود. 
فقط نباید فراموش کنیم که بذر فرهنگ، 
»فردا« به درختی تنومند و کارآمد بدل 

خواهد شد.

گفت وگو با دکتر تقوی استاد فلسفه علم

فرهنگ ارزش هزینه کردن دارد

پاورقی

اندیــــــــــــــــــــــشه

انقالب هنوز هم فرهنگی است؟
انقالب 57 ایران یک لقب مهم دارد: اسالمی. 
جدا از وجه مذهبی و تفکر سیاسی، این پسوند 
نشان از صبغه فرهنگی تحوالت بزرگ سیاسی 
ایران در نیمه دوم دهــه 50 نیز دارد؛ صبغه ای 
که مورد ادعای خود انقالبیون نیز بوده است، از 
رهبران و نیروهای اصلی تا هواداران و رسانه ها. 
بســیاری از تغییــرات و اصالحات انجام شــده 
پس از انقالب هم فرهنگی بوده است: ویرایش 
دروس دانشــگاهی، آیین نامه های رســانه ای، 
مجموعه های حمایت شونده فرهنگی و مردمی، 

ایجاد سازمان های فرهنگی کوچک و بزرگ. 
امــروز و پس از گذشــت 4 دهــه از آن رویدادها 
هنــوز هم از رهبران انقالب تــا مبلغان و نیروها 
مایه اصلی حرکتشان را فرهنگ می دانند. ادعا 
این اســت که حرف های نو و تغییر رویکردهای 
فرهنگــی هدف و نتیجه اصلــی تحوالت دیروز 
و تالش های امروز است. شــواهد بسیاری هم 
برایش ارائه می شــود، از صــرف بودجه و ایجاد 
ساختار تا شــعارهای اصلی کشــور. اما بیایید 

نگاهی دوباره به این مدعا بیندازیم. 
نامگذاری ســال ها در ایران یکــی از نمادهای 
حرکــت اصلی کشــور اســت. غیــر از یکی، 2 
ســال که بــه دلیــل 2 سالگشــت قمــری ایام 
مذهبی، با نام های دینی نام گذاری شــده اند، 
نام دیگر سال ها بیشتر جنبه اقتصادی دارد. در 
برنامه های سالگرد پیروزی انقالب که تریبون ها 
برای ارائه دستاوردهای انقالب به خط می شود، 
آنچــه بیش از همــه خودنمایی می کنــد، آمار 
طرح هــای عمرانی و دســتاورهای اقتصادی و 
امنیتی نظامی اســت. گویا سران کشور با همه 
صبغه فرهنگی که بــرای خود و انقالب قائلند، 
میل زیادی به ارائه دســتاوردهای ملموس تری 

دارند که بتوان با انگشت آنها را نشان  داد. 
شرایط اقتصادی نامطلوب سال های اخیر هم 
اولویت و نگاه همه را بــه اقتصاد معطوف کرده 
اســت. کمبود منابع مدیران را از دانشــگاهی و 
فرهنگی تا خصولتی و اجرایی به سمت توسعه 
منابــع مالــی و درآمدزایی ســوق داده اســت. 
دســتگاه های فرهنگی متعدد که کارکردشان 
برای عامی و متخصص مبهم است و کارایی شان 
اثبات نشدنی، از دید مردم چاه ویل بودجه کشور 
تلقی می شوند. جالب آنکه در میان مدیران آنها 
هم صدای لزوم درآمدزایی شــنیده می شود. از 
قرار معلوم آن انقالب فرهنگی این روزها خودش 
هم حــال و حوصله فرهنگ را نــدارد و در به در 
دنبال جایی می گردد که یشتر درآمد داشته باشد 

و کمتر هزینه کند. 
شاید بسیاری از ما بر این باور باشیم که راه درست 
همین است و رویکردهای گذشته نادرست بوده  
و حاال زمان اصالح است، چه خودمان را مدافع 
انقالب اسالمی ایران بدانیم، چه منتقدش و چه 
در برابرش بالتکلیف باشیم؛ سخنی که درستی و 
نادرستی اش پوست اندازی نرم و آرام انقالب 57 

را نفی نمی کند. 
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توسعه کدام طرفی؟
نــزاع اول فرهنگ یــا اول اقتصاد نزاع دامنه داری اســت، هــم در زمان و 
هم در محتوا. برای بســیاری از ما هم ســوال است که برای اصالح اوضاع 
نامطلوب، از رشــد اقتصادی شروع کنیم یا ســراغ دغدغه ها و اصالحات 
فرهنگی برویم. روی دیگر این چالش را می توان اولویت توســعه سیاسی 
یا توسعه اقتصادی دانست؛ چالشی که قریب به یک دهه میدان سیاست 

ایــران زمین آن بود و هنوز هم در ذهن و جان همه کســانی که خواســتار 
اصالح هستند، حضور دارد. به راستی برای توسعه ابتدا باید به آزادی های 
سیاسی رسید یا توسعه اقتصادی سیاست را هم اصالح می کند؟ برای هر 
دو طرف دعوا هم استدالل وجود دارد و هم شاهد و تجربه بشری در جهان. 
شرایط پیچیده امروز اقتصاد ایران ممکن است ما را به سوی لزوم تغییرات 
سیاسی یا اولویت دادن به اقتصاد سوق دهد. اما به هر سویی که سوق پیدا 
کنیم، یک نگرانی همچنان باقی است: اهداف و دغدغه های فرهنگی ما 

در این تغییرات چه خواهند شد؟ نهادهای مختلف زندگی اجتماعی بشر 
آنچنان درهم تنیده اند که تغییر در هر کدام تغییرات ناخواسته و نادانسته 
در دیگــری را در پی دارد. همان قدر که اقتصاد بر فرهنگ اثرگذار اســت، 
فرهنگ هم اقتصاد و سیاست را دستخوش تغییر می کند. شتاب تحوالت 
اقتصادی ایران و شــتاب تصمیم ها و سیاست گذاری ها آن قدر هست که 
خیلی ها را نگران کند مبادا با ناخواسته ها و معضالت تازه ای رو به رو شویم 

که به سادگی اصالح شدنی نیستند. 
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5 اکتبر تولد کیت وینسلت بود. وینسلت از آن دست بازیگرانی به شمار می رود که در  گفت وگو
آغاز مسیر بازیگری اش پتانسیل باالیی برای تبدیل شدن به یکی از آن بازیگران جذاب مترجم: سحر بختیاری

ولــی بی خاصیت داشــت که هنر خاصی بــرای عرضه ندارند و زود هم کنار گذاشــته می شــوند. اما او با 
انتخاب های درست و هوشمندانه اجازه نداد این اتفاق بیفتد. او در آخرین ایفای نقشش، شخصیت زنی 

عصبی را در فیلم Wonder wheel ساخته وودی آلن بازی کرده است. 

 Match Point پیــش از این،  آلن برای فیلــم
که 2005 روی پرده رفت، به شــما پیشنهاد 

همکاری داده بود. 
درست است، اما متاســفانه زمان و موقعیت من اصال 

مناسب نبود. 
چرا؟ چه شد که این نقش را نپذیرفتید؟ 

پــروژه متعلق به وودی آلن بود و شــاید فقط یک بار در 
عمرم چنین پیشــنهادی به من داده می شد بنابراین 
اول قبول کردم ولی چون فقط 9 هفته از تولد پسرم جو 

می گذشت، نمی توانستم این کار را بکنم.
چطور متوجه شدید که وودی آلن شما را برای 

Wonder wheel می خواهد؟ 
تلفنی با آلن صحبت می کردم که او شخصیت جینی و 
ساختار داستان را برایم توضیح داد. او  گفت: »به گمانم 
نقــش فوق العاده ای برای توئه.« و بعد هم به شــوخی 
گفت: »می دونی چیه؟ اگر این نقش رو دوست نداری، 
میتونــی راهــت رو بگیری و بری ســر زندگی ت و همه  
چیز سر جاش میمونه.« اینکه شرایط زندگی ام را درک 
می کرد، باعث شــد پذیرش هر چالشی برایم راحت تر 
باشــد. و در نهایت فیلمنامه را به فردی سپرد که برایم 
بیاورد و وقتی من مشغول خواندنش بودم، آن شخص 
در ماشــینش منتظر نشســته بود. من واقعا خواننده 
ُکندی هستم. یادم است که به خودم می گفتم: »وای 

خدایا، این آدم بیرون منتظر منه.«
کارگردانی وودی آلن چطور بود؟ 

او کارگــردان بزرگــی اســت و بــا بازیگــرش همراهی 
می کنــد. طی فیلمبرداری آنقدر احســاس اعتماد به  

نفس می کردم که مثال به آلن بگویم: »می دونی چیه؟ 
فکر می کنم این صحنه باید با این جمله تمام بشه.« او 
هم می گفــت: »آره، حق با توئه. بذار حذفش کنیم.« 
یکدفعه یک تغییر مهم اتفاق می افتاد و من اســترس 
می گرفتــم. می گفتم: »خب، صبر کــن! هیچ کس با 
من حرف نزنه!« 7 صفحه دیالوگم را روی میز گریم پهن 
می کردم. آنها را پاره می کردم و دوباره با ترتیب جدید به 
هم می چسباندم. آلن می خندید و می گفت: »خونسرد 

باش. همه  چیز درست میشه.«
جایــی خوانــدم آنقدر روی ایفــای این نقش 
تمرکز کرده بودی که خوابیدنت دچار مشکل 

شده بود؟
بله. تنها راه خالی کردن ذهنم این بود که به کالس های 
پیشــرفته یوگا بروم. مدتی هم دوی ماراتن کار کردم. 
خوابیدنم با دردســر بــود چون کارهــای زیادی برای 
انجام دادن داشــتم. می ترسیدم به موقع بیدار نشوم. 
شب ها بیدار می شدم و می گفتم: »ساعت چنده؟« یک 
شب هم از خواب بیدار شدم و دیدم با مشت گره کرده 

خوابیده ام و جای ناخن هایم روی دستم مانده.
قبال هم  چنین اتفاقی افتاده بود؟

کم و بیش. زمانی کــه در »تایتانیک« بازی می کردم، 
یک شب خواب دیدم اتاق خوابم را آب گرفته است. توی 
خواب از تختم پایین آمدم و هر چیزی را که به دســتم 
می آمد، برمی داشتم تا خیس نشود. وقتی بیدار شدم 
دیدم واقعا این کار را کرده ام. همه کفش هایم را از روی 

زمین برداشته بودم. 
بحثــی در هالیــوود در مــورد مســائل زنان 

شــکل گرفته است که به اختالف درآمدها و 
نقش های پیشــنهادی به بازیگران زن و مرد 

می پردازد.
بله، احســاس می کنم تغییراتی در حال شــکل گیری 
اســت. فکر می کنم زن ها در هموار کردن مسیرشــان 
بهتر شده اند. بله، زن ها نقش های کافی ندارند. بارها 
پیش می آید که نقش زن داستان به اندازه مرد آن نیست 
یا هســته داستان به اندازه یکسان شخصیت های مرد 
و زن ندارد. به همین دلیل است که می گویم بیشتر از 

قبل خالقیتم را با کار درگیر می کنم.
ولــی ایــن عجیب نیســت کــه با ایــن همه 
پیشــرفت از جنبه هــای مختلــف، از جمله 
فرهنگــی، هنــوز چنیــن تبعیضــی وجود 

داشته باشد؟
خب، بعضی چیزها به سادگی عوض نمی شوند، شاید 
فقط ظاهرشان تغییر می کند، مثل تبعیض جنسیتی 
یــا حتی برده داری. ولی مهم اســت که مبــارزه ادامه 

داشته باشد.
مثل اینکه با پیری مشکلی نداری نه؟

)خنده( من از پیری حمایت می کنم! شدیدا با بوتاکس 
و عمــل جراحی زیبایی مشــکل دارم. خیلی احمقانه 
است. انسان به حالت طبیعی خودش زیباترین است. 
زندگی خیلی کوتاه تر از آن است که با تمرکز روی چنین 
چیزهایی آن را بگذرانیم. من می خواهم سالمتی خودم 
و سالمتی عقلم را حفظ کنم، تغذیه خوبی داشته باشم 

و شاد باشم.

کیت وینسلت در 40 سالگی همچنان پرکار است

بعضی چیزها عوض نمی شوند
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ما دوتا اشتباهی بودیم
از اول راهنمایی با هم بودیم. 3 سال دوست بودیم. شاید بشه گفت دوستیمون مدیون 
آزمون نمونه اون ساله. بعد آزمون تیزهوشان دادیم و قبول شدیم. 4 سال دبیرستان 
هم خیلی دوستای نزدیکی بودیم و کنکور دادیم و دوتایی یه جا قبول شدیم؛ صنعتی 
شریف. دیگه اونجا بود که فهمیدیم یه جایی هرچند کوچیک توی زندگی هم داریم. 

من نفت قبول شدم و حسین رفت دریا. ماهی گیری نه، مهندسی دریا.
من و حسین االن 10 ساله که دوستیم. نمیدونم دوست اینجوری داشتین یا نه، 
ولی مثال یه هفته قهر بودیم، بعد یه دفعه حسین میومد تو اتاق میگفت پاشو بریم 

سوله ورزشی، میگفتم بریم. 
ایــن تصمیمم همین جوری بود، این بار من رفتم گفتم حســین میای برگردیم؟ 
چیه این خدایی؟ گفت برگردیم. تمام. نه یه جمله کمتر، نه یه جمله بیشتر. به سر 
حسین یه بار زده بود که برگرده اما تنها بود، کم کم تو تصمیمش سست شد. این 
بار ولی فرق میکنه، هم شرایط رشته مون مشخصه و هم شرایط خودمون، ما مرد 
دندونپزشکی شدنیم. ولی خب شریف همیشه خونمونه. فردا صبح میریم کرمان 
و یه بار دیگه قبل از کنکور گذرمون به اینجا می افته واسه انصراف، بقیه ش بعد از 
قبولی کنکور ایشــاال. ولی وقتی داری جایی رو ترک میکنی، خوبیاش و بدیاش 
بیشتر از قبل واست آشکار میشه. من دلم تنگ میشه واسه یه چیزایی از شریف. 

- حسین دلمون واسه چی تنگ میشه؟ 
- قطعا واسه استاداش تنگ نمیشه )هر دو می خندند(.

- من واسه خوابگاه و بچه ها خیلی دلم تنگ میشه. 
- میالد: من واسه اینجاها، اطراف جکوز، رمپ ابنس، جباری... اوه اوه حسین، 

مسابقه ورزشی امسالم نیستیم دیگه.
- آره، جای دیگه میریم ادامه میدیم، نترس.

- نه بابا، ترس چیه؟! تیشرت میدادن )دوباره میزنند زیر خنده(.

مردمان شریف
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شاعر کولی
هنگامی که درباره  یک شاعر غیرفارسی زبان سخن می گوییم، باید بگوییم که او را از دریچه  کدام ترجمه می نگریم چراکه ترجمه های گوناگون 
از او شــاعرهایی گوناگون می سازند. من اینجا از لورکای شاملو ســخن می گویم. شاملو لورکا را درخشان ترین چهره  شعر اسپانیا می داند؛ 
شــاعری که با ریشــه های بسیار به فرهنگ عامیانه گره خورده است؛ با فرهنگ کولیان اســپانیا؛ طوری که او را »شاعر کولی« می نامند. او 
گاه با ضربه هایی این چنین میخکوبمان می کند:  »فریاد/ در باد/ ســایه  سروی بر جای می گذارد...«؛ شعرهایی که بی تردید چیزی بیش 

از صنعت های زبانی در خود دارند. »مرگ« بر بسیاری از شاهکارهای این شاعر اسپانیایی سایه افکنده است؛ اضطراِب مرگ؛ این همراه همیشگی انسان. »مرگ در 
زخم های گرم بیضه کرد/ در ساعت پنج عصر«. لورکا این مرثیه را یک سال پیش از مرگش در سوگ دوست گاوباز خود سروده است اما گویی مرثیه ای است در سوگ 
مرِگ پیش آینده  خود لورکا، گویی لورکا این گونه بر گور خویش می گرید. واژگان لورکا ناقوسی را به صدا درمی آورند که اضطراب خفته  مرگ را بار دیگر در ما بیدار می کند. 

ســارا روی صندلی کنــار راننده با  در آینه آواها
سگک کیفش بازی می کرد و گهگاه پگاه پزشکی

نگاهی کالفه به اطراف می انداخت. مریم با چهره ای 
غمناک بــه امتداد ترافیک خیره شــده بــود و حرفی 
نمی زد. امیر از همان ابتدا سرش را از گوشی باال نیاورده 
بــود و گاهی هم کلیپی کوتاه را بــا صدای بلند پخش 
می کرد اما سرانجام طاقتش تمام شد و گفت: »عوض 
کــن تو رو خدا آهنگ  رو. حوصله ت ســر نمیره اینها رو 
گوش مــی دی؟« »اینها« یکــی از آلبوم های قدیمی 

محمدرضا شجریان بود. 
مخالفت  با موســیقی ایرانــی اطراف ما بســیار دیده 
می شود و در هر جمعی رنگی متفاوت به خود می گیرد. 
برخــی این موســیقی را غمنــاک می داننــد، برخی 
تکــراری و برخی دیگر هم بی تحرک و ســاکن. هر یک 
از این واژه ها به نوعی از ناهماهنگی این موســیقی با 
انتظارات شــنونده سخن می گویند. این ناهماهنگی 
حتی گاه تا آنجا پیش می رود که شــنیدن موســیقی 
سنتی را آزاردهنده می کند. اما در حقیقت چه چیز ما 

را آزار می دهد؟ 
زندگی مدرن عرصه  میان ُبرهاســت؛ عرصه  زدِن دکمه  
جادویی و پریدن به مرحله  آخر بازی. این شــتاب برای 
رسیدن به پایان و دستیابی به نتیجه در تمام ساحت های 
زندگــی مــا نفوذ یافتــه و قدم برداشــتن در مســیری 
طوالنی را برای رسیدن به هدف به عملی طاقت فرسا و 
کسالت بار تبدیل کرده است. ما در مواجهه  روزمره   خود 
با موسیقی انتظار داریم آنچه می شنویم برای دقایقی 
با متن زندگی مان یگانه شــود و ما ســوار بر ضرباهنگ 
آن در خاطرات، آرزوها و دغدغه هایمان غوطه بخوریم 

و از ایــن همراهــی لذت ببریم. اما موســیقی ســنتی 
اغلب ضرباهنگی بســیار آرام و باطمانینه دارد، گویی 
کوهنوردی با گام هایی ســنگین در مســیری پرشیب 
قدم برمی دارد؛ مسیری طوالنی که حتی امکان دیدن 
قلــه را در این گام های نخســتین بــه او نمی دهد. در 
میانه های راه جلوه هایی از قله پدیدار می شود و شوری 
در موسیقی می دود، ضرباهنگ گام ها تندتر می شود 
و بــاز آرام می گیــرد. این دلربایی قلــه ادامه می یابد تا 
رســیدن به اوج؛ پایکوبی تصنیف و موســیقی بر فراز 
قله... و بار دیگر فرودی پرطمانینه با گام هایی کوتاه در 
شیبی تند و سپس سکوت. ما اما شنوندگانی هستیم 
که سوار بر تله کابین به قله رسیده ایم. چیزی از مسیر 
نمی دانیم جز تصویری مخــدوش از فاصله ای دور. از 
این رو انتظار برای رسیدن موسیقی آزارمان می دهد. 
در حقیقت در مواجهه با این ضرباهنگ، اندیشه  ما هیچ 
الگوی مشابهی ندارد تا بر موسیقی سوار و با آن همراه 
شود. تمام خاطرات، آرزوها و دغدغه های ما آغشته به 
زندگی پرشــتاب مدرن  هستند و با لذت مسیر بیگانه. 
سبک موسیقی محبوب این روزها نیز اغلب از اوج آغاز 
می کند؛ اوجی معلق در فضا و بدون مسیر اما آماده و در 
دسترس. در آخر ناگهان به پایین می پرد و در نقطه ای 
میاِن خأل پایــان می پذیرد، ماننــد ضرباهنگ زندگی 
مدرن. شکاِف میان سبک زندگی روزمره  ما و ضرباهنگ 
موســیقی سنتی ا ســت که صفاتی چون کسالت بار و 
غمناک را به آن نسبت می دهیم. اگر اندیشه  ما محملی 
برای تصور پیچ  و خم های مسیر داشت، موسیقی سنتی 
نیز به دور از همه  این صفت ها آوای طمانینه بود و صبر 
مسیر؛ صبری که خود به اندازه  اوج لذت بخش است. 

درباره  اتهام کسالت بار بودن موسیقی ایرانی

تصویری مخدوش در شتاب روزمره  ما 

هنر و ادبیات

بخشی از سخنرانی استاد شهرام پازوکی 
در مراسم بزرگداشت موالنا* 

آینه جان
درک از موالنا و اندیشــه اش  سید محمدحسین قاسمی
در عالم مدرن بی شک آمیخته با شبهاتی است 
که البته از دیرباز نیز وجود  داشــته  اند. وســعت 
اندیشه   موالنا به گونه ای است که در غرب هیچ 
عارفی به اندازه او مشهور نشده . غربیان بر این 
عقیده استوار ند که مقایسه موالنا با عرفای دیگر 
کاری نادرست است و او هم ردیفی ندارد، گرچه 
عده ای به اصطالح »مشتریان اهل ُمد« بوده و 
برای مولوی تاریخ مصرفی در نظر گرفته اند. »هر 
کسی از ظن خود شد یار من/ از درون من نجست 

اسرار من«.
به قــول خودش، مثنــوی مــا »دکان وحدت« 
اســت و عده کمی آن را بــه »دکان فقر« تبدیل 
می کنند؛ هم آنهایی که منشــأ اثر در عالم تفکر 
هستند. موالنا اشکالی نمی بیند که افراد از این 
دکان فقط خریدار شــعر و سماع باشند و به فقر 
و وحدت نرسند. به راستی در سخنان مخالفان 
جالل الدیــن  محمد نوعی کج فهمی مشــهود 
اســت که تفکــر او را یک ســاحتی می پندارند. 
موالنــا در دیباچه مثنــوی معنــوی می گوید: 
»مثنوی مــن اصول اصول اصول دین اســت« 
که این ثالثی بیانگر شریعت، طریقت و حقیقت 
است، لیکن آن را کفرگویی می دانند. این ثالثی 
از هم گسستنی نیست. عارف ملتزم به شریعت، 
ســالک اهل طریقت و واصل و شــاهد حقیقت 

است )خام بدم، پخته شدم، سوختم(. 
»زاهد بــودم، ترانه گویم کردی/ ســرفتنه بزم و 

باده جویم کردی«
»سجاده نشــین با وقاری بودم/ بازیچه کودکان 

کویم کردی«
او در دفتــر پنجم مثنوی از تمثیل شــمع بهره 
می جوید: شــریعت همچون شمع است که ره 
می نماید اما برای طی کردن کل مســیر، صرف 
داشتن شمع کافی نیست. یعنی شریعت شرط 
الزم است اما کافی نیست. چون به راه آمدی، آن، 
طریقت و چون به مقصود رسیدی، آن، حقیقت 
است. پس باید توجه داشت که این سه در طول 
هم قــرار  دارند و نه در عرض یکدیگر. البته دین 
نردبانی به سوی آسمان و خداست در نتیجه در 
هیچ مرحله ای از این سه گانه نباید متوقف شد. 
در تربیت خود موالنا نیز این ثالثی رعایت شــده 
 است. بهاء   ولد، پدر او، معلم  شریعت، برهان الدین 
ترمذی معلــم طریقت و شــمس تبریزی معلم 
حقیقت این سالک هستند. وی دعوت به هر 3 

رکن این ثالثی را در اشعارش می گنجاند:
لب فروبند از شراب و از طعام )شریعت(

ذکر آرد فکر را در اهتزاز )طریقت(
جمله معشوق است و عاشق پرده ای )حقیقت(

غزلیات شــمس همگی در جایــگاه حقیقت، 
سوختن در آتش شمس، سروده  شده اند اما در 

مثنوی هر سه را مشاهده می کنیم. 
* این مراسم به همت کانون شعر و ادب شریف، سه شنبه  

پیش در سالن آمفی تئاتر برگزار شد. 
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آورده اند که...

همچنــان از ُکَمــل یــاران منقول اســت که روزی 
فقهای حّســاد از سر انکار و عناد از حضرت موالنا 
سوال کردند که شراب حالل است یا حرام؟ و غرض 
ایشــان ِعرِض پاک شــمس الدین بوده. به کنایت 
جواب فرمود که تا که خورد، چه اگر مشکی شراب 

را در دریــا ریزند متغّیر نشــود و او را مکّدر نگرداند 
و از آن آب وضو ســاختن و خوردن جایز باشــد اما 
حوضک کوچکی را قطره  ای شــراب بی گمان که 

نجس کند. 
مناقب العارفین اثر شمس الدین احمد افالکی 

 کنکاشی درباره  ارتباط ورودیان جدید 
با رمان و شعر 

 تنگنای واژه ها میان اعداد 
تحلیل هــای  و  نظرهــا  غزل شفیعی 

گوناگونــی دربــاره  تفــاوت  نســل ها و حتــی 
ورودی های ســال های مختلــف در جامعه ما 
مطرح می شود. یکی از آنها حکم هایی است که 
درباره  تفاوت سطح مطالعه، خوراک فرهنگی و 
نوع رسانه  مورد عالقه آنها داده می شود. اما این 
حکم ها اغلب بر مبنای جامعه  محدود پیرامون 
فرد حکم دهنده استوار اســت. برای دوری از 
چنین اظهارنظرهایی و آشنایی بیشتر با فضای 
ذهنی ورودی های جدید دانشــگاه و خوراک 
فکری آنها پرســش نامه ای طراحی کردیم. در 
این پرسش نامه پرســش هایی همچون تعداد 
کتاب هــای غیردرســی ای که در طول ســال 
مطالعه می کنند ، ژانر کتاب، سبک شعر مورد 
عالقه و مواردی از این دست پرسیده شد. درصد 
زیادی از نمونه  آماری ما ساکن شهرهای بزرگ 
بودند که در این بین تهران بیشــترین ســهم را 
داشــت؛ چیــزی کــه با کلیــت دانشــگاه نیز 
همخوانــی دارد. طبیعی اســت کــه عواملی 
همچون شهر محل سکونت، وضعیت اقتصادی 
و محیط فرهنگی بر پاسخ ها تاثیر بسزایی داشته 
 باشــند از همین رو کوشــیدیم در نمونه  آماری 
خود این موارد را در نظر داشته باشیم. در مطلب 
پیش رو به برخی از داده هــای این پژوهش به 
اجمال اشاره می شود و داده های دیگر و تحلیل 

آنها را به شماره های بعد موکول می کنیم. 
حدود 12 درصد از افراد می گویند که در ســال 
هیــچ کتابی نمی خواننــد. 38 درصد یک تا 3 
کتاب و یک چهارم افراد می گویند که 4 کتاب یا 
بیشتر می خوانند. در این بین، حدود 5 درصد 
افــراد می گویند که بالغ بر 50 کتاب در ســال 
مطالعــه می کنند؛ تعدادی که بســیار فراتر از 
انتظار اســت. همان طور که گفته شد، حدود 
نیمــی از ایــن نمونه کمتر از 4 کتاب در ســال 
می خوانند. بــا در نظر گرفتن نقش تکنولوژی 
و شبکه های اجتماعی در زندگی امروزی، این 
تعداد برای جامعه  دانشجویان برترین دانشگاه 
صنعتی کشــور شاید چندان هم بد نباشد، هر 
چند همین نیز به صحت ســنجی درســت این 
پاســخ ها منوط است. براســاس نتایج، حدود 
یک ســوم افراد شــعر نمی خواننــد و به آن هم 
عالقه ای ندارند. همچنیــن حدود 80 درصد 
پرسش شــوندگان از طرفداران رمان هستند. 
به طــور کلی ژانرهــای اجتماعــی، تاریخی و 
ماجراجویانــه بیشــترین و عاشــقانه کمترین 
طرفدار را دارند. تنها یک نفر از پســرها به ژانر 
عاشــقانه عالقه دارد و باقــی عالقه مندان آن 
دختر هســتند. علت این ابراز عالقه  کم به ژانر 
عاشقانه را شاید بتوان مذموم  بودن آن در ذهن 
پاسخ دهندگان - به  ویژه پسره - دانست، با اینکه 
درستی این پژوهش همانند پژوهش های دیگر 
به صداقت پاســخ دهندگان بستگی دارد. این 
نظرسنجی برای دستیابی به اطالعات بیشتر 
همچنان ادامه دارد و در شــماره های آینده به 

آن پرداخته می شود.

هنر و ادبیات

خوش نویس:  هاجر جوادی
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شرح هجران
در مذهب عاشقان قراری دگر است

وین باده  ناب را خماری دگر است
هر علم که در مدرسه حاصل گردد

کار دگر است و عشق، کاری دگر است 
)موالنا(

صفحـــــــه آخـــــــــر

389****0912: َمنــدي فقــط خواســتیم بگیــم 
تولدت اصال برامون مهم نیســت. از طرف بچه هاي 

مسبوق اتاق 310 بلوك 2 طرشت 3
  َمندی جان اگر پیام دوســتان به دستت 
رســید، می خــوام بدونــی کــه اینجا هــم چند نفر 

هستن که تولدت واسه شون مهم نیست!

135****0912: میگم این جلسه اردوی ورودي ها 
عجب تئاتري بود!

  آره، ولی هر کاری کردیم کارگردان نرفت 
روی صحنه!

577****0937: دوســتانی که ظرف فلزی غذای 
ســلفتون رو روی چمنــا رهــا می کنید یــا میندازید 

ســطل آشــغال، نمی دونــم ورودی هســتید و این 
کارتون از کمبود اطالعاته یا خروجی هســتید و این 
کار از کمبــود شــعوره. نکنید ایــن کارو! برگردونید 

سلف. اینا مال خودتونه و بیت الماله.
  ظــرف غذای فلــزی ســلف رو میندازید 
سطل آشغال؟ البد بدون راهنما هم میپیچید دیگه؟

اس ام اس

عکس و مکث

 8

وصله پینه

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

با کاهش نرخ تبدیل دانشجوی 
 ،MIT شریف به دانشجوی

شریفی ها کارت های 
دانشجویی خود را که در بالش 

خوابگاه یا خانه ذخیره کرده 
بودند، به بازار ریختند.

وقتی نیچه وسط کابینه 
افغانستان نشست و گریست

قضیه از آنجا شــروع شد 
کــه مــا داشــتیم دنبال 
نیچــه  از  مصاحبــه ای 
می گشتیم )آخر تولدش 
15 اکتبر اســت(. حین 
این جست وجو کشــف کردیم نیچه زمانی 
در افغانســتان بوده و دربــاره کابینه آن هم 
مصاحبه کرده اســت. آنقــدر این مصاحبه 
جــذاب بود کــه دلمــان نیامــد بی خیالش 

شویم.

خبرنگار: فردریش جان! حالت چطور 
است؟ 

فرد ریش نیچه : تشکر. شخصا اعالم می کنم 
که اگر دولتمردان افغانستان به جای افغانستان 
برونــد جهــان را مدیریــت کنند، هــم به نفع 
خودشــان اســت هم به نفع مردم دنیا . من در 
مقابــل چنین روح هایی تعظیــم خواهم کرد و 
حیرانم که چنین انسان هایی از کدامین ستاره 
بر زمین افتاده اند تا در اینجا یکدیگر را مالقات 
کنند و دولت وحدت ملی تشــکیل دهند . من 
 زمانی گفته بودم »سردرد هایم نتیجه درد زایش 
افکار نو اســت« ولی از زمانی که دولت وحدت 
ملی تشکیل شــده اســت ، تازه فهمیده ام که 

»ریزش مو، نتیجه زایش افکار ناب است«.
نفهمیدم جناب . اگر می شود، کمی 

مطلب را باز کنید. 
من نصف عمرم را صرف کردم و کتابی نوشــتم 
با عنوان »چنین گفت زرتشت« و حاال تصمیم 
گرفته ام برای جبران آن کتابی بنویسم با عنوان 
»چنین گفت اشرف«. کتابی دیگر نوشته ام به 
نام »من مرده ام چون احمقم« ولی حاال نظرم 
عوض شده و می خواهم رساله ای بنویسم به نام 
»من زنده ام چون می خواهم در کابینه وحدت 

ملی وزیر شوم«.
مردم منتظر ند کابینه زود تر تشکیل 
شــود. به نظرت این انتظار کی به  سر 

می رسد ؟
قبل از آمدن به افغانســتان عقیده داشــتم که  
سیاستمداران انســان ها را به 2 دسته تقسیم 
می کنند: ابزار و دشــمن. حاال بــه این نتیجه 
رســیده ام که سیاستمداران انســان ها را به 2 
دسته تقسیم می کنند: مردم و عضو ستاد. اینها 
فعال در دام اعضای ســتاد خود گیر افتاده اند. 
هر وقت خواسته های آنها برآورده شد، کابینه 

هم تشکیل می شود . 
و آخریــن کالم، اگر می شــود در 30 

ثانیه. 
من زمانی چنین ادعا کرده بودم: بلند پروازی 
آن اســت که من در 10 جملــه چیزی را بگویم 
که کســی دیگر در یک کتاب می گوید. ولی از 
زمانی که با دولتمردان افغانستان آشنایی پیدا 
کرده ام، به این نتیجه رسیده ام که بلندپروازی 
آن است که یک کابینه با 2 رئیس درست کرد .

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به آخرین امید که همیشه در برابر مشــکالت به دادمان می رسد تا بتوانیم با 
آغوش باز سراغ مشکل بعدی برویم. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به خنده و خندیدن که بعد از ضدحمله 
بهترین دفاع است در برابر مشــکالتی که این روزها انگار نمی خواهند از سر ما دســت بردارند، تقدیم می شود به 
همه شریفی ها که شاید اگر بیشتر بخندند اوضاعشان بهتر از این باشد. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به 
مشــکالت که اگر نبودند، خندیدن لذت االنش را نداشــت و به دوســتان و یاران که عامل خنده های بلند و کوتاه 

زندگی هم هستند.

تقدیم می شود به ...

سحر بختیاری
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

دانشجوی شریف ما به اســتاد اعتراض کرد که چرا استاد 
حقش را خورده؟ استاد از او پرسید که چه نمره ای به او داده؟ 
دانشجو گفت 20. استاد پرسید: »پس چرا میگی حقت رو 
خوردم؟« دانشجو پاسخ داد: »من 19/8 شدم. شما نمودار 
زدید، شدم 20. هم اتاقی من هم 19/6 شده و اون هم بعد 

از نمودار شده 20!«
استاد شــریف ما از یک فرمول کوتاه شــروع کرد و بعد از 2 
 n-l صفحه اثبات به یک رابطه با 2 سیگما، 2 ترکیب، 3 توان
و 2 تا  k-2 رسید و گفت از یک رابطه کوتاه شروع کردیم و به 

یک رابطه کوتاه تر رسیدیم.
استاد شریف ما با دوچرخه وارد کالس شد و گفت: »هرچی 
سوال به ذهنتون میرسه بگین.« یکی پرسید: »آیا دوچرخه 
خراب می شه؟« استاد پاسخ داد: »به به! چه سوال خوبی!«
استاد شــریف ما وســط اردیبهشــت ایمیل زد که به دلیل 
بارش ســنگین برف کالس تشــکیل نمی شــود و واقعا هم 

تشکیل نشد.
استاد شــریف ما وقتی متوجه نشد که دانشجویان شریف 
ما ساعت کالس را جلو کشیده اند، کالس یک ساعت و نیمه 

را بعد از 45 دقیقه تمام کرد.

مردم: people | مر + دم = نشانه ای زاید که برای زینت کالم به کار می رفته + زایده ای 
کم و بیش بلند که در انتهای بدن جانوران قرار دارد = دم تزئین شده، زایده زینتی | خلق 
| ولی نعمت؛ کســی که وقتی نعمت در مدرسه کار بدی می کند، باید پاسخگو باشد | 
متضاد مسئول | گروهی که تا صف خرید و پیش فروش می بینند، دامنشان را از دست 
می دهند. صفاک؛ بسیار صف تشکیل دهنده | عده ای که همیشه در صحنه مانده اند 
چون بزرگ ترشــان نه تنها صحنه ها را نمی زند جلو، بلکه هی می زند عقب و دوباره می بیند | ترانه ســرایی 
معاصر در توصیف مردم می گوید: »مردم شهر بهوشید، مردم شهر بهوشید. هرچه دارید و ندارید بپوشید 
و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست«. یعنی این گروه در نهایِت نداری که حتی یه برگ 
ندارند بپوشند، به اسم اینکه خدا این وضعیت را دوست دارد، باید خوشحال باشند و بخندند | قسمت مرکزی 
چشم به رنگ سیاه که هر چقدر خودش را تنگ و گشاد می کند، کسی به او توجه نمی کند و همه توجه ها 

به عنبیه لعنتی است. سرنوشت او به ما نشان می دهد که تالش مهم نیست، فقط باید خوشگل باشی.
مردم پسند: آنچه مورد پســند افراد صف دوست باشد؛ »شوخیه مگه بذاری بری نمونی« | شخصی که 

مردم را به چشم خواهری می پسندد ولی خب این روزها روابط خیلی پیچیده شده است. مسئول.
مال مردم خور: کسی که دارایی و مال مردم را می خورد ولی مردم نمی توانند مالش را بخورند. کسی که 

از مالش و ماساژ مردم تغذیه می کند. رجوع شود به مدخل مالش .
مردم ساالری: یکــی از روش های حکومت داری که در آن مردم را ساالر فرض می کنیم و به آنها اهمیت 

زیادی می دهیم. بومی سازی شده دموکراسی.
بچه مردم: جوانه زائده زینتی. این جوانه از دید شــاخه ما آووکادو و دراگون فروت داده، در حالی که ما 

فقط موز می دهیم.

عمادالدین کریمیان


