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اعتراض 20 میلیونی
از  گرفتــن  امضــا  بــرای 
اســتاد راهنمــا مقــداری 
دلهره داشــتم که یک وقت 
امضــا نکنند امــا گفتند به 
یک شــرط امضــا می کنم. 
گفتــم حتمــا بهتــر درس خوانــدن و جبران 
عقب ماندگی را شــرط می کننــد، ولی گفتند 
»کنارش می نویســم به شرط اینکه دعا کند!« 
در مســیر پیــاده روی برای خیلی از دوســتانم 
پیام صوتی فرســتادم که به یادشــان هستم؛ 
از دوســتی که چند ســال بود ندیــده بودمش 
تــا رفیقی که همین چند ماه پیش ســر اردوی 
ورودی ها خــوب از خجالت هم درآمده بودیم! 
واکنش ها حیرت انگیز بود. دانشگاه در اربعین 
واقعا زیباتر می شــود. در جاهای دیگر هم که 
دیگر غوغاست. در واقع، رویداد اربعین در این 
سال ها تصویری کمتر تجربه شده  از یک جامعه 

ایمانی و آرمانی را به رخ ما می کشد.
از عرب ها در ذهن ما تصوری به شدت غیرواقعی 
ایجاد شده اســت. آخرین ورژن این ذهنیت و 
گسل مهلک غائله همین چند ماه پیش زائران 
عراقی حــرم امام رضا )ع( بود کــه با تحریک و 
شایعه سازی چند کانال تلگرامی چه ها که نثار 
برادرانمان نشــد. شعار »ایران و العراق الیمکن 
الفراق« در اربعین آب ســردی بود بر این آتش. 
عرب هایــی کــه آمــاج تبلیغــات غرب گرایانه 
هســتند، ایرانی هــا را با التماس به منزلشــان 
می برند و از این طرف مگر چیزی می تواند جای 
عالقه و محبتی را بگیرد که یک ایرانی از احترام و 
تکریم یک عراقی به دست آورده است؟! اربعین 
شــاخص را از جغرافیا بــه محبت اهل بیت )ع( 

تغییر می دهد و از ملت ها، امت می سازد!
این سرمایه و رویداد پس از ۱۴۰۰ سال در عصر 
ما به این عظمت رســیده است و باید با دقت از 
آن حراســت کرد که اسب تروا آن را زمین نزند و 
به دست خودمان آن را ضد ارزش نکنیم. برای 
مثال، هر ســال بر تعداد موکب های شــیک و 
باکالس فالن بانک و ارگان و حتی فالن هیات 
ایرانی افزوده می شود. کسی خوشش می آید 
یــک مهمان غذایش را با خــودش بیاورد؟ چرا 
مبالــغ این هزینه هــا را به موکــب داران بومی 
نمی دهیم؟ اربعین را با ایرانیزه کردنش خراب 

نکنیم!
برخالف حج که نماد اجتماع دســتگاه حاکم 
است، اربعین نماد اجتماع اپوزیسیون است. 
این را می توان از اولین زائران اربعین که ۴۰ روز 
بعد از عاشــورا خود را دوباره به کربال رساندند  
فهمید تا همین زمان صدام که شیعیان زیادی 
با علم به شکنجه های سنگین حکومت مخفیانه 
به زیارت می رفتند. در این چند سال اخیر هم 
مراســم اربعین بــه تریبونی بــرای اعتراض به 
تمام سبک های زندگی  انسان مدارانه و جوامع 
غیرخدایی تبدیل شــده اســت؛ اعتراضی که 
همه صاحبان رسانه و مدعیان آزادی بیان یکجا 
و بالکل آن را بایکوت می کنند. اما یقینا دیری 
نمی پاید که صدای این فریاد همه جهان را دربر 

خواهد گرفت.
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مثلث عشقی دانشگاه
حدود یک سال پیش بود که معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ها از هم جدا شدند. بنا بر خبرهای 
رســیده، این تفکیک - برعکس دیگر تفکیک های موجود در دانشگاه و کشور - مفید بوده و باعث شده است 
که حداقل در بعضی دانشــکده ها تمرکز روی فعالیت های پژوهشــی بیشتر شــود. یکی از این دانشکده ها، 
دانشــکده برق اســت که معاون پژوهشی آن یعنی دکتر بابک حســین خلج در مصاحبه اش با روابط عمومی 
دانشگاه از کارهای این معاونت گفته بود، مثل اهدای جوایز به پژوهشگران برتر، اعطای تسهیالت پژوهشی 
به اســتادان و ارتباط دانشکده با صنایع.  خلج در قسمتی از صحبت هایش در مورد ارتباط دانشگاه و صنعت 
گفته بود که ارتباطی دوســویه است. درست هم  می  گوید. ارتباط دانشگاه با صنعت مثل عشق است؛ عشق 

یکطرفه فقط به فنا منجر می شود! ما از دوسویه بودن این ارتباط خوشحالیم، البته 
به شرط آنکه خانواده ها در جریان باشند!  کمی که فکر کردیم، دیدیم که در بسیاری 
از دانشکده ها ارتباط با صنعت در بهترین حالت یک سویه است! یعنی دانشجویان 
طرح های خوبی بــرای ارائه به صنعت دارند، ولی صنعت به همکاری با آنها تمایلی 

ندارد و صنعت همچون لیلی برای دانشگاه ناز می کند! در بعضی دانشکده ها هم که کال ارتباط سویی ندارد 
یا It’s complicated است و در مثلث عشقی »دانشجو – صنعت – اپالی« 2 رأس دانشجو و صنعت مدت هاست 

از هم دل خوشی ندارند و دانشجو دل در گرو دلبر دیگر دارد.
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یکــی از عجیب تریــن شــنبه های  سال های اخیر، ۱2 آبان بود؛ روزی گزارش
که اکثر دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، استادان و 
کارمندان به جای آنکه به درس و کالس و کار فکر کنند، 
برای دیدن فوتبال مهیا شده بودند. ساعت 9:3۰ اولین 
روز کاری هفتــه، بــازی رفــت فینــال جــام قهرمانان 
باشگاه های آســیا میان پرسپولیس و کاشیما آنتلرز در 
ژاپن همه جا را در این سوی دنیا با خود درگیر کرده بود. 
حتی استادی که با لباس ورزشی به کالس 9 تا ۱۰:3۰ 
خود رفته بود، تا 9:3۰ درس داد و تا ۱۰:3۰ همه ســر 
کالس فوتبال دیدند. جمعه خبر آمد که معاونت فرهنگی 
آمفی تئاتر مرکزی را برای پخش زنده فوتبال پرسپولیس 
و کاشیما در نظر گرفته است ولی ساعت 9:3۰ آمفی تئاتر 
پر شد و بخشی از جمعیت از پایین دانشگاه به سمت باال 
راه افتادند تا در دفتر انجمن علمی و کانون خود یا شریف 
پالس بازی را ببینند. آمفی تئاتر جای ســوزن انداختن 
نبود. تمام راهروها در اشغال تماشاچیان بود و جمعیت 
از زمین به روی سکو )سن( لبریز شده بود. به لطف حرمت 
خبرنــگاری و دوربیــن روزنامه خودمان را به روی ســن 
رساندیم. کیفیت تصویر خوب نبود و بدتر از آن، دائم قطع 
و وصل می شد. با هر بار قطع شدن تصویر، جمعیت چنان 

دادی می زد که سالن می لرزید.

لیدری با مقنعه مشکی
اوایل نیمه اول حال همه خوب بود و سالن پر از هیجان 
و صدای تشــویق. تماشاگران شــریفی کیف و کتاب و 
لپ تاپ به دســت به ورزشــگاه معاونت فرهنگی آمده 
بودند و برخــی از آنها پرچم پرســپولیس را نیز همراه 
خــود داشــتند. از میان جمعیــت یک نفر داشــت با 
بوق تماشــاگران را رهبری می کــرد. منتظر دیدن یک 
طرفدار دوآتشه ریش و ســبیل مفصل و هیکل درشت 
بودیم که دیدیم در ردیف 3 از در ورودی، دســت چپ، 
دختری پرسپولیسی بوق را در دست دارد و تشویق های 

ایسلندی و ایرانی را هدایت می کند.

کاش نیمه اول همه چیز تمام می شد
نیمه اول که تمام شد، بخشی از جمعیت جابه جا شد و 

عده ای دیگر توانستند وارد سالن شوند اما هنوز تعدادی 
از دانشجویان روی صندلی یا سن گیر کرده بودند. اوایل 
نیمه دوم اتفاق عجیبی افتاد: گروهی از استقاللی ها 
ظهور کرده و شــروع به تشویق کاشــیما و کری خوانی 
برای پرسپولیسی ها کردند. تعدادشان ابتدا کم بود اما 
کم کم در میان جمعیت استقاللی های دیگر نیز خودی 
نشــان دادند. وقتی در دقیقه 58 لئو ســیلوا گل اول را 
وارد دروازه بیرانوند کرد، بیشتر سالن آهی بلند کشید و 
در سکوت فرورفت اما به حدود 5۰ استقاللی حاضر در 
آمفی تئاتر چنان انرژی ای داد که سالن را تا دقایقی مال 
خود کردند و شعار دادند: »واویالاا... واویال، بزن یکی 
دیگه«. دیگر انگار بازی را در ایران نمی دیدیم. ۱2 دقیقه 
بعد، ســرجینیو صدای استقاللی ها را شنید و گل دوم 
را به پرســپولیس زد و دیگر صدایی از بخش قرمز سالن 
شنیده نشد و هرچه بود، استقالل بود. پرسپولیسی های 
شــریف در آمفی تئاتر فقط در دل خود تمام شدن بازی 
را آرزو می کردند و اســتقاللی ها با صدای بلند گل های 
بعدی را طلب می کردند. هرچند پرسپولیس دیگر گل 
نخورد، ولی بدبیاری ها تمامی نداشت و هر لحظه منتظر 
اخراج شجاع خلیل زاده بودیم که ناگهان سیامک نعمتی 
تیــر خالص را با گرفتن کارت دوم - به حق یا ناحق - به 
برانکو و هرچه قرمز ایرانی بود، زد. در تمام این مدت فقط 

یک صدای قرمز بود که گاه تماشاگران پرده آمفی تئاتر 
را بیدار می کرد و در برابر شعارهای آبی قد علم می کرد؛ 

دختر بوقچی ردیف سوم از در ورودی، دست چپ.

دانشگاه ورزشگاه نیست
ورود خانم هــا بــه ســالن آمفی تئاتر مرکــزی آزاد بود. 
جمعیت بدون تفکیک جنســیتی کنار هم نشســته و 
محو بازی و مشغول تشویق و سرشار از هیجان بودند. 
ولی آمفی تئاتر بیشتر شبیه ورزشگاه بود. طبیعی است 
که فوتبال هیجان دارد و دور هم دیدنش بر هیجان آن 
می افزاید اما برخی از دانشــجوها یادشان رفته بود که 
در یک محیط فرهنگی در حال دیدن بازی هســتند. 
نیمه اول تقریبا همه چیز عالی بود؛ نه صدای فحشی 
به گوش رســید، نه خشــونتی دیده شــد. اما در نیمه 
دوم، با گل های کاشیما و تشویق استقاللی ها و کمی 
هم اشــتباه های داوری، کم کم فحاشــی و خشــونت 
علیه صندلی های سالن و عصبانیت و تعصب در کالم 
نمایان شــد. البته اغلــب افراد حاضــر در آمفی تئاتر 
حرمت دانشگاه را نگه داشتند اما عده قلیلی که اتفاقا 
اصال تماشــاگرنما نبودند و خیلی هم حرفه ای بودند و 
صدایی بلند هم داشتند، چند بار به فحاشی به داور و 
رقیب استقاللی یا پرسپولیسی خود پرداختند. حتی در 
دقیقه ای از بازی، یکی از پسرهایی که روی سن نشسته 
بــود، در حالی کــه از جلوی پرده نمایش رد می شــد، 
استقاللی هایی را که شــعار می دادند، با عالمت های 
دســت مــورد اهانــت قــرار داد. نکته دیگــر، ریختن 
زباله هایی چون پوســت تخمه و پفک و... کف ســالن 
آمفی تئاتر بود که اعتراض شدید آقای طیبی، مسئول 
سالن را در پی داشــت. البته 2 نفر از دانشجویان پس 
از بازی بخشی از آشــغال ها را جمع آوری کردند اما به 
دلیل حجم زیاد زباله، تالششان صرفا قابل تقدیر بود! 
حضــور دخترهــا در آمفی تئاتر به وضــوح در کاهش 
رفتارهای ناهنجــار موثر بود اما باید دیــد که در ادامه 
کدام یک بر دیگری تاثیر خواهد گذاشت. آیا در آینده 
دخترانی خواهیم داشــت که پا به پای پســرها فحش 
می دهند یا برعکس، خانواده ها برای دیدن یک مسابقه 

با فرزندان خود به ورزشگاه ها خواهند رفت.

در استادیوم 400 نفری آمفی تئاتر مرکزی چه گذشت؟

کاشیما آمفی تئاتر را آبی کرد
Ó	 این هفته نشریات دانشجویِی جلوی سلف

همگی رنــگ و بــوی ۱3 آبانی داشــتند. 
بچه هــای »خبرنامه« انجمن اســالمی که 
امســال نسبت به ســال گذشــته از نظم و 
پیوستگی افتاده است، یک شماره مفصل را 
ویژه این روز آماده کرده بودند. مطلب اصلی 
این شــماره از خبرنامه مصاحبه ای است با 
علی زحمتکش که در وقایع ۱3 آبان ۱358 
نقش پررنگی داشــته است. نگاه کلی این 
شماره از خبرنامه، همان طور که طراحی اش 
نیــز القا می کنــد، نگاهی تاریخــی به این 
رویداد و وقایع مربوط به آن اســت. به  طور 
کلی، این شماره از خبرنامه از نظر ساختار 
و ظاهر مرتب تر و یکدست تر به نظر می رسد 

و پیشرفت را به مخاطبانش نوید می دهد.
Ó	 میــدان انقالب« این هفتــه به  جای یک«

شماره قطور، به ۴ صفحه A۴ بسنده کرده 
و تمرکــز محتوایی اش را بر شــفاف نمایی 
جنایات آمریکا گذاشته  است. طراحی این 
نشــریه، همانند شماره های پیشین آن، با 
یک نگاه کلی، بسیار تمیز و جذاب به نظر 
می رســد. میدان انقالب در شــماره های 
امســال خود به خوبی به مخاطبانش ثابت 
کرده است که به یک بلوغ نسبی در ساختار 
رســیده و این روزها کمتر دست به آزمون و 

خطا می زند.
Ó	 نشــریه »رســام« بســیج این هفته اولین

ظاهــرا  کــرد.  منتشــر  را  شــماره اش 
دســت اندرکارانش آنقــدر بر ســر انتشــار 
نشریه در تاریخ ۱3 آبان اصرار داشته اند که 
به یک سری از کارها نرسیده اند! مثال هیچ 
اثری از اسم نشریه روی جلد آن نمی بینید. 
در طراحی گرافیکی نشریه نیز نشانه هایی 
از بالتکلیفــی به چشــم می خورد. رســام 
هــم همانند میدان انقــالب، ۱3 آبان را به 
عنوان تِم نخســتین شــماره اش انتخاب 
کرده و در این شــماره به موضوعاتی چون 
جنایات آمریکا، روابط آمریکا و کوبا و جمال 

خاشقچی پرداخته است. 
Ó	 داد« و »بیداد« هم این هفته را دست  خالی«

سپری نکرده اند. طراحی جلد آن شفاف، 
جذاب و جسورانه است و نگاه طراحش را به 
خوبی به تصویر می کشد. برعکس نشریات 
تشــکل ها، داد نگاهــش را بــه ۱3 آبان از 
جنبه های مختلف به رخ مخاطبان کشیده 
اســت. دادی ها همچنین ســاختار اصلی 
نشــریه را حفــظ کرده و در کنــار متن های 
مرتبط با ۱3 آبان که بنیان اصلی این شماره 
را تشکیل می دهند، به موضوعات دیگری 
نیز پرداخته اند که هریک طیفی از مخاطبان 
را مورد هدف قرار داده اند. ضمیمه نســبتا 
بدیع داد، یعنی بیداد هم این هفته منتشر 
شد. طنزنویسان بیداد هر روز بیشتر از دیروز 
به یک قالب مشخص می رسند که امضای 
خودشان پای آن است. این شماره از بیداد، 
مثل شماره های قبلی، 2 صفحه A4 است.
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وقتی ندا نیامد
در شماره قبلی روزنامه در مورد انتخابات شورای صنفی گفته شد که این انتخابات در 
بعضی از خوابگاه ها مثل طرشت 2 و شهید شوریده )دختران( به دلیل به حد نصاب 
نرسیدن تعداد نامزدها لغو شده است. متوجه شدیم از بین داوطلبان خوابگاه طرشت 
2، 7 نفر به دلیل داشتن تذکر کتبی رد صالحیت شده اند. این در حالی است که در 

صورت تایید صالحیِت تنها 2 نفر از این 7 نفر، انتخابات برگزار می شد. هریک از دانشجویان اگر 3 بار پس از 
ساعت 23 به خوابگاه برگردند، تذکر شفاهی و چهارمین دفعه تذکر کتبی دریافت می کنند. با پیگیری شورای 

صنفی، هنوز پرونده خوابگاه طرشت 2 بسته نشده است و همه منتظر تصمیم معاونت دانشجویی هستند.

ثبت نام مدرسه دیر نشود!
برنامه آموزشــی »مدرسه پاییزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمان ها« از 
2۱ آبان تا ۱9 آذر هر دوشــنبه از ساعت 3 تا 7 به همت پژوهشکده سیاستگذاری 
دانشگاه شــریف برگزار می شود. مدرسه توسعه پایدار یک برنامه آموزشی خاص، 
 )ESD( بین رشته ای و هدفمند است که بر اساس اصول آموزش برای توسعه پایدار

طراحی شده و تاکنون 3 دوره فصلی را با حضور اقشار مختلف از فعاالن اجتماعی و اقتصادی تا دانشجویان 
و نیز مدیران و کارشناسان بخش های خصوصی و دولتی برگزار کرده است. اطالعات بیشتر درباره این رویداد 

را می توانید در وب سایت مدرسه توسعه پایدار به نشانی sdschool.ir به دست آورید.

97 آبان   15 سه شنبه  شماره 785   بــــــــخش  خـــــــبری

پیشینه پیاده روی اربعین حسینی  به سال های نخســت پس از واقعه گزارش
عاشورا بازمی گردد. جابر بن عبدا... انصاری، صحابه 
مشــهور پیامبــر)ص( نیز نخســتین فردی شــناخته 
می شود که در اربعین برای زیارت قبر حسین)ع( راهی 
کربال  شد. در طول تاریخ شیعه این راهپیمایی، با توجه 
به شرایط سیاسی و اجتماعی، فراز و فرودهایی داشته 
و حتــی در برهه هایی، همچون زمــان حکومت بعث 
عراق، شــرکت در آن جرم تلقی شــده اســت. پس از 
ســقوط صدام و با اهتمام جدی شــیعیان عراق برای 
احیا و گســترش این آیین شــیعی، ســال به ســال بر 
جمعیت شرکت کنندگان در آن افزوده شد به گونه ای 
که در سال های اخیر جمعیتی بالغ بر 2۰ میلیون نفر 
زیــارت اربعین را بــه جــا می آورند. از آغــاز دهه 9۰ 
شمســی، مردم ایران نیــز به خیل عظیم عاشــقانی 
پیوســتند که برای زیارت امام شهیدشان مسیر نجف 
تا کربال را پیاده طی طریق می کنند. شریفی ها نیز از 
همان سال ها سعی داشتند نقشی در این گردهمایی 
ایفا کنند و پس از تجربه کاروان های زمینی و هوایی، 
به ســراغ برپایی موکــب در مناطق مختلــف رفتند تا 
بتوانند خدمتی به زائران اربعین حسینی ارائه دهند.

پای پیاده آمدم با شوق وصل تو...
امســال برای پنجمیــن بار در بخش بــرادران و اولین 
بــار در بخــش خواهــران کاروانــی از دانشــجویان، 
فارغ التحصیالن و کارمندان دانشگاه با همت خادمان 
هیأت دانشــگاه به صورت زمینی در ایام اربعین عازم 
عتبــات عالیات شــدند. کاروان خواهــران 25 مهر تا 
۴ آبــان بــا جمعیت حــدود ۴۰ نفــر و کاروان برادران 

2 تــا ۱۱ آبان با جمعیــت حدود ۱8۰ نفر بــا عبور از 
مــرز زمینی مهران، عالوه بر زیارت شــهرهای نجف، 
کربــال و کاظمین، در پیاده روی مســیر نجف تا کربال 
شــرکت کردند. همچنین، مثل 3 سال گذشته، برای 
اســاتید و فارغ التحصیــالن امکان حضــور در زیارت 
اربعیــن به صورت هوایی از ۴ تا ۱۱ آبان فراهم شــده 
بود. نزدیــک به 35۰ نفر در کاروان هوایی دانشــگاه 
حضور داشتند که ۴5 نفر از آنها اعضای هیات علمی 
شــریف، سایر دانشگاه ها، پژوهشــکده ها و مدیران و 
معاونان بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری به همراه خانواده هایشان بودند.

حب الحسین هویتنا و خدمة زواره شرف لنا
برپایــی موکب در مــرز مهران برای خدمت رســانی به 
زائرانــی که از طریق این مرز عازم عراق می شــوند، از 
ســال 95 شروع شد. امسال نیز خادمان هیأت الزهرا 
)س( در 2 بــازه ۴ روزه از 26 مهــر تــا 5 آبان با چای، 
خرما ارده، شــربت و فالفل از زائــران اربعین پذیرایی 
کردند. حدود 8۰ نفر در مجموع در این موکب توفیق 
خادمی داشــتند که 8۰ درصد آنها از خانواده شریف 
بودند. وارد آمدن خســارت بــه موکب و ایجاد وقفه در 
امر خدمت رســانی به دلیل وقــوع طوفان در منطقه، 
همکاری اقشار مختلف شریفی  در کنار یکدیگر و نیز 
حضور حجت االســالم طباطبایی مسئول جدید نهاد 
رهبری دانشــگاه از جملــه نکات قابــل توجه موکب 

مهران بود.
همچنین، بــا توجه به ظرفیت کم نظیــر اربعین برای 
برقراری ارتباط بین ملت های مختلف جهان اســالم، 
امسال بسیج دانشجویی شریف با همکاری بچه های 

شباب المقاومه )گروهی متشکل از فارغ التحصیالن 
و دانشجویان دانشگاه های خواجه نصیر و امیرکبیر( 
و ۴ عشــیره عراقی اقــدام به برپایــی موکب در عمود 
9۰2 جــاده نجف به کربال کــرد. در این موکب عالوه 
بر پذیرایی از زائران با شــربت، نیمرو، عدسی، حلیم، 
قیمــه نجفــی، فالفــل، میــوه، دمنوش و شــیر گرم 
خدمات پزشــکی، ماســاژ و امکان اســکان نیز برای 
افراد حاضر در مســیر پیاده روی در نظر گرفته شــده 
بود. همچنین، با حضور افرادی از یمن و پاکســتان، 
سعی شــده بود گوشــه ای از مظلومیت مردم یمن به 
تصویر کشــیده شــود. وارد آمدن خســارت جدی به 
زیرساخت های موکب شریف بر اثر طوفان بی سابقه در 
منطقه و برپایی مجدد آن بعد از مساعد شدن هوا و نیز 
حضور چهره هایی مثل وحید جلیلی، حجت االسالم 
محمدنژاد و حجت االسالم رستمی از حاشیه های این 
موکب به شــمار می رفت. حدود 5۰ شریفی در 3 بازه 

زمانــی از 2۱ مهر تــا ۱۱ آبان در این موکب مشــغول 
خدمت بودند.

هم زائرتان نیستم، از دور سالم...
چند ســالی اســت که جاماندگان از ســفر اربعین به 
صورت نمادین مســیر میدان امام حسین)ع( تا حرم 
عبدالعظیــم حســنی)ع( را پیــاده روی می کنند و به 
زیارت حرم ســیدالکریم)ع( می روند. بچه های هیأت 
نیز هر سال در مسیر این پیاده روی ایستگاه صلواتی 
برپــا و با عدســی گرم از زائــران اســتقبال می کنند. 
امســال این ایســتگاه صلواتی در میدان شهدا برقرار 
بود و از ســاعت 6:3۰ تا 8:3۰ صبح روز سه شــنبه 8 
آبان، حدود ۴ هزار پرس عدسی بین مردم توزیع کرد. 
عالوه بر این، در روزهای 7 و 8 آبان مراسم عزاداری با 
ســخنرانی حجت االسالم محمدزاده یزدی در مسجد 

دانشگاه برپا بود.

َعالماُت المؤمِن َخمٌس

و زیارُة  األربعیَن...
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محققان آلمانی برای اولین بار و در  علمی
فضای خارج از جــو زمین موفق به سینا هوشنگی

ایجاد چگالش بوز - اینشتین شدند و آثار گرانشی را بر این 
حالت خاص ماده بررســی کردند. سردترین نقطه  عالم 
برای چند دقیقه ریزتراشــه ای بود کــه در روز 23 ژانویه 
2۰۱7 به فضا پرتاب شد و در ارتفاع حدود 25۰ کیلومتری 
بر فراز ســوئد پرواز کرد. این ریزتراشــه بسیار کوچک که 
اندازه ای حدود یک تمبر پســتی داشــت، با هزاران اتم  
روبیدیوم 87 بارگذاری شده  بود. دانشمندان این تراشه 
را به وسیله موشکی به طول ۱2 متر به فضا پرتاب کردند و 
ســپس آن را تحت بمباران لیزری قــرار دادند تا اتم های 
درون آن تا دمای منفی 273/۱5 سرد شوند؛ دمایی که 
با دمای صفر مطلق، سردترین دمای ممکن، کسری از 
درجه فاصله داشت.  وقتی موشک برای مدت 6 دقیقه در 
گرانش ضعیف در حال پرواز بود، دانشمندان این فرصت 
را یافتند که عجیب ترین حالت شناخته شده ماده، یعنی 
چگالش بوز - اینشتین را به طور عمیق تر مطالعه کنند. 
این حالت ماده اولین بار بود که از ســوی دانشــمندان 

آزمایش می شد.

چگالش بوز - اینشتین
برخالف ۴ حالت ماده یعنی جامد، مایع، گاز و پالسما، 
چگالش بوز - اینشــتین تنها زمانی ایجاد می شــود که 
اتم های گازی بوزونی )موادی دارای اسپین صحیح( تا 

دمای یک میلیاردم باالی صفر مطلق سرد شوند. بخش 
بزرگی از این اتم ها پایه ترین حالت کوانتومی را اشــغال 
می کنند. توابع موج کوانتومی آنهــا در هم فرومی رود و 
آثــار تمییزناپذیری کوانتومی در این دماهــا در آنها بروز 
پیدا می کند. این گازهای کوانتومی بسیار سرد می توانند 
در آزمایش هــای مختلفی که به دقت و حساســیت باال 
نیاز دارنــد، مورد اســتفاده قرار گیرنــد؛ آزمایش هایی 
مثل اندازه گیری شــتاب گرانشــی زمین، بررسی اصل 
هم ارزی اینشتین و آشکارسازی امواج گرانشی. امواج 
گرانشــی اختالالتی در هندسه فضازمان هستند که به 
وسیله برخورد 2 جرم بسیار سنگین مثل سیاه چاله ها یا 
ستاره های نوترونی به  وجود می آیند. برای انجام دادن این 
آزمایش ها روی زمین، ماده چگالیده باید در حالت سقوط 
آزاد قرار گیرد تا میدان گرانشی زمین تاثیری بر آنها نداشته 
باشد. اما کم بودن زمان سقوط آزاد انجام این آزمایش ها 
را بسیار دشــوار می کند درنتیجه مطالعه چگالش بوز - 
اینشتین در گرانش ضعیف یا صفر بسیار موثرتر خواهد 
بود. ناســا اخیرا آزمایشگاه اتم های ســرد را در ایستگاه 
فضایی بین المللی برای همین منظور ایجاد کرده  است.

MAUIS پروژه های
ژانویه گذشته، زمانی که تراشه ای از اتم های روبیدیوم به 
عنوان قســمتی از پروژه تداخل سنجی امواج مادی در 
گرانش ضعیف )MAUIS( به فضا پرتاب شد، دانشمندان 

روی زمین برای دقایقی فرصت یافتند اتم های فریز شده 
را مطالعه کنند. به وســیله یک آزمایشگاه فشرده داخل 
موشک، محققان موفق شدند ۱۱۰ آزمایش را در مدت 
6 دقیقه روی تراشــه تجربه کنند تا آثــار گرانش بر به دام 
 انداختن و سرد شدن اتم ها و همچنین رفتار چگالش بوز 
-اینشتین را در گرانش ضعیف مطالعه کنند. نتایج این 
آزمایش ها که به سرپرســتی دانشگاه الیبنیتس هانوفر 
و محققانی از ۱۱ دانشــگاه دیگر آلمان انجام شدند، در 
شماره اخیر نشــریه Nature به چاپ رسیده اند.  یکی از 
مهم ترین نتایج منتشرشده از این آزمایش، آشکارسازی 
امواج گرانشی به وســیله چگالش بوز - اینشتین است. 
در این آزمایش، محققان ابر گازی را به وســیله لیزر به 2 
قسمت تقسیم کردند. از آنجا که هر 2 قسمت حالت های 
کوانتومی مشابهی دارند، هر اختالفی بین آنها از وجود 
یک منبع خارجی نشــأت می گیرد. بــه گفته محققان، 

امواج گرانشی می تواند منبع این اختالف باشد.
محققان آزمایش های گفته شــده را در پروژه های بعدی 
MAUIS2 و MAUIS3 کــه بــرای ســال های 2۰2۰ و 
2۰2۱ برنامه ریزی شده اند، تکرار می کنند. همچنین 
در این پروژه ها، عالوه بر اتم هــای روبیدیوم، از اتم های 
پتاسیم اســتفاده می شود. با مقایسه شــتاب گرانشی 
هرکدام از این اتم ها، روشــی بــرای امتحان  کردن اصل 
هم ارزی اینشــتین یا همــان برابری جــرم لختی و جرم 

گرانشی در آینده فراهم می شود.

برای اولین بار و در فضای خارج از جو زمین

حالت پنجم ماده زیر تیغ دانشمندان
فلزات ویل در عمق کیهان

ســتاره ها  و  ســیارات  سینا هوشنگی 

می توانند میدان های مغناطیسی تولید کنند 
که برای میلیاردها سال دوام آورند. طبق نظریه 
داینامو، این میدان های مغناطیسی برآمده از 
جریان های الکتریکی هستند که بر اثر حرکت 
ســیال های رسانا و چســبنده )Viscous(  در 
هســته ی خارجی ســتاره یــا ســیاره به وجود 
می آینــد. با این حال ایــن نظریه به طور کامل 
نمی تواند مشــاهدات اخترفیزیکی را توضیح 
دهــد. بنابرایــن محققــان ایــن نظریــه را در 
مقیاس های آزمایشــگاهی امتحان می کنند. 
ویکتور گالیتسکی از دانشگاه مریلند، مهدی 
کارگریان از دانشگاه شریف و سرگی سیزرانوف 
از دانشگاه سانتاکروز کالیفرنیا پیشنهاد کردند 
که اثر داینامو را می تــوان در مواد توپولوژیکی 
که به تازگی کشف شــده اند و به عنوان فلزات 
ویل شناخته می شــوند، مشاهده کرد. فلزات 
ویــل جامدهایــی هســتند کــه برانگیختگی 
الکترونیکی آن فرمیون های بدون جرم هستند. 
این مواد یک بســتر آزمایشــگاهی ساده تر از 
آزمایشگاه های قبلی فراهم می آورد که با تنظیم 
شرایط می توان مدل های اخترفیزیکی را در آن 
شبیه ســازی کرد. این محققــان انتقال بار در 
فلــزات ویل را مورد مطالعه قرار دادند و نشــان 
دادنــد که فلزات ویــل می تواننــد اثراتی مثل 
آشفتگی )Turbulence( را از خود نشان دهند 
که قبال در سیال هایی با چسبندگی پایین دیده 
شــده بود. آن های دریافتند کــه حرکت بار به 
وســیله همان معادالتی داده می شــود که در 
نظریه داینامو به کار رفته اســت، معادله ناویر-

اســتوکس برای ســیال های چســبنده که به 
معــادالت الکترومغناطیــس ماکســول جفت 
شده است. این گروه شرایطی را پیدا کردند که 
اثر داینامو در فلزات ویل ظاهر می شود. این کار 
با محاسبه عدد رینولد انجام می شود، پارامتری 
که مشــخص می کنــد میدان مغناطیســی به 
وســیله ی حرکت حجمی تعیین می گردد یا به 
وسیله ی اثر پخش. نتایج حاکی از آن است که 
ایــن عدد برای ایجــاد میدان القایــی داینامو 
بسیار بزرگ می تواند باشد تا در آزمایش بتوان 

آن را مشاهده کرد.
 Physical Review این پژوهش در مجله معتبر

Letters به چاپ رسیده است.
aps.org ترجمه از پایگاه خبری
* دکتر مهدی کارگریان استادیار دانشکده فیزیک
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روز جهانی ماده تاریک
تمام چیزهایی که در اطراف خود می بینیم 
- مثل میز، درخت، ســتاره ها، کهکشان ها 
و حتــی خودمــان - تنها 5 درصــد از انرژی 
کل کیهان را تشــکیل می دهند و 95 درصد 
باقیمانــده متعلق به 2 موجود ناشــناخته و 
پررمز و راز است؛ ماده تاریک و انرژی تاریک. 
ماده تاریک حــدود 25 درصد انرژی عالم را 
تشکیل می دهد و 7۰ درصد باقیمانده سهم 
انرژی تاریک است.  انرژی تاریک برای توضیح 
انبساط شتابدار کیهان به کار می رود. اما ماده 
تاریک چیســت؟ طبق قوانیــن مکانیک، 
انتظار می رود سرعت ستاره هایی در فواصل 
دور که حول یک کهکشان در حال چرخش 
هســتند، با افزایش فاصله کاهش یابد. اما 

مشــاهدات رصدی حاکی از آن هستند که 
سرعت در فواصل دور مقدار ثابتی دارد. این 
موضوع در گذشته منجمان را به این فرضیه 
رساند که با فرض درستی قوانین مکانیک در 
آن مقیاس هــا، جرمی نامرئی وجود دارد که 
می تواند نمودار ســرعت بر حسب فاصله را 
توضیح دهد. از آن زمان به بعد و با پیشرفت 
ابزار های مشاهدات کیهان شناسی، وجود 
ماده تاریــک در مشــاهدات تابــش زمینه 
کیهانی و تشکیل ساختارهای بزرگ مقیاس 
و همگرایی گرانشــی الزم و ضروری می آمد. 
امروزه متخصصان فیزیک ذرات به دنبال آن 
هستند که بتوانند این ماده ناشناخته و نامرئی 
را در آزمایشگاه هایی که کیلومترها زیر زمین 

قرار دارند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
آشکار کنند، هرچند گروهی از دانشمندان 
نیز به دنبال تغییر قوانین مکانیک و گرانش 
هستند.  در بســیاری از کشورهای دنیا 3۱ 
اکتبر جشــن هالوویــن )روز مــردگان یا روز 
ارواح( برگزار  می شود. از سال 2۰۱7 این روز 
از طــرف جامعه فیزیــک ذرات به عنوان روز 
ماده تاریک شناخته شد تا اهمیت درک این 
ماده ناشــناخته و شبح وار که باعث پیدایش 
همه ما شده اســت، روشن شود. در ایران 
نیز مراســمی به مناسبت روز جهانی ماده 
تاریک در دانشگاه شریف از طرف انجمن 
علمــی »ژرفا« بــا ســخنرانی دکتر ســارا 
خطیبی از دانشگاه تهران درباره »دیدگاه 

فیزیــک ذرات بــه مــاده تاریــک«، دکتر 
ابوالحســن واعظی از استنفورد با موضوع 
»دیــدگاه فیزیــک مــاده چگال بــه ماده 

تاریک« و دکتر شــانت باغرام از دانشکده 
فیزیک دانشــگاه شــریف با عنوان »ماده 
تاریک از منظر کیهان شناسی« برگزار شد.

دانستنیها

ریزتراشه ای 
که برای 

6 دقیقه 
سردترین 

نقطه در کل 
عالم بود
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امــروز اگــر از یک  عــادی اندیشه فیلســوف 
انگلیســی زبان که چنــدان هم بزرگ و 
شناخته شــده نیســت، درباره موضع 
فلسفی اش بپرسید، محتمل ترین پاسخ 
این است که من یک طبیعت گرا هستم. 
طبیعت گرایــی مــد امروز فلســفی در 
جهان است. این نقل قول از جک ریچی 
مدرســه  ارائه هــای  از  یکــی  آغــاز 
طبیعت گرایی بود؛ مدرسه ای تابستانی 
که امسال در دانشگاه توسط اندیشکده 
مهاجر برگزار شــد. برگزاری همزمان 2 
مدرسه تابستانی با موضوعات غیرفنی 
نویدبخش حرکت دانشــگاه به ســمت 
حوزه ای اســت که با وجود سابقه بیش 
از 2 دهه در ورود به آن، هنوز نســبت به 
متن دانشــگاه در حاشــیه قــرار دارد.  
طبیعت گرایی به راستی امروز روح غالب 
در جهان آکادمیک است؛ موضوعی که 
ما کمتر در آن عمیق شده ایم. هرچند 
در پس نگاه ما به جهان و روش شناسی 
علمی مان یک جهان بینی جدی  وجود 
دارد، بسیاری از چهره های دانشگاهی 
ما - از دانشجو تا استاد - زمان اندکی را 
به بحث درباره زمینه های فلسفی رشته 
تخصصی خــود اختصــاص داده اند و 
چندان بــا ادبیات و محتوای آن آشــنا 

نیستند. اما طبیعت گرایی چیست؟

هستی شناسی و روش شناسی
اگر شما امور فراطبیعی را انکار می کنید 
و جهــان را تنهــا در طبیعــت خالصــه 
می دانید، یــک طبیعت گرا هســتید. 
البتــه ایــن تعریــف دقیق و مناســبی 
برای طبیعت گرایی نیســت. دایره این 
تعریف آنقدر گســترده است که بیشتِر 
اهل فلسفه و دانش امروز را در خود جا 
داده اســت. طبیعت گرایی را این گونه 
هم می توان شــرح داد که اگر شما تنها 
راه کشــف حقایق دربــاره عالم - حتی 
موضوعاتــی ماننــد روح انســانی - را 
بررســی پدیده های طبیعی می دانید، 
طبیعت گرا بودن در مورد شــما صادق 

است. 
طبیعت گرایی 2 مولفه هستی شناختی 
مولفــه  در  دارد.  روش شــناختی  و 
هستی شناختی، طبیعت گرا جایگاهی 
برای موجودات یا پدیده های فراطبیعی 

در جهــان قائل نیســت. امــا در مولفه 
روش شناختی بحث بر سر روش علمی 
صحیح است، اینکه برای بررسی جهان 
چگونه و با چه روشــی باید پیش برویم. 
البته طبیعت گرا کار درست را یافتن علل 
طبیعی با روش های مشــخص و دقیق 

خودش می داند. 

جهان فیزیکی 
آیــا همه چیزهایــی که می شناســیم، 
فیزیکــی هســتند؟ طبیعت گــرا همه 
چیــز را فیزیکــی می دانــد. یعنــی هر 
موجــودی که وصــف زمانــی - مکانی 
دارد حتما فیزیکی است یا به موجودی 
فیزیکی قــوام دارد. به عبــارت دیگر، 
اگــر از مفهومی به نام ذهن هم ســخن 
می گوییــم، نمی توانیــم آن را بــدون 
وجود جســم و موجــودی فیزیکی که 
صاحب آن اســت، فــرض کنیم. یعنی 
روحی جــدا از بدن و آگاهــی و ذهنی 
بیــرون از مغــز نداریــم. در هیچ پدیده 
 زیست شناختی یا اجتماعی چیزی جز 
موجودات و رویدادهای فیزیکی وجود 
ندارد.  یک دلیل جدی این برداشت از 

جهان، مســاله تاثیر در جهان فیزیکال 
است. چطور چیزی که فیزیکال نیست، 
می تواند بر جهان فیزیکال اثر بگذارد؟ 
روح و جســم و تبیین ارتبــاط این دو از 
قدیم مشکل بزرگ فیلسوفان بوده اند. 
نمونه بارز آن دکارت است که برای وصل 
کردن روح و جسم انسان خودش و همه 
را بــه ســختی انداخــت و فرضیه های 
عجیبی مثال در مورد ساختار مغز و نقش 

غده ها ارائه کرد. 

آموزه تاریخی
در طــول زمــان هرچــه بیشــتر دنیا را 
شــناختیم و روابــط میــان پدیده ها را 
دیدیم، این اعتقاد که تاثیر فیزیکی تنها 
از موجودی فیزیکی برمی آید، برای ما 
جدی تر شــد. در دنیــای مکانیکی که 
حرکت و برخورد اســاس همه چیز بود، 
واضح بود که موجود فیزیکی باید حرکت 
فیزیکی ایجاد کند. با تعبیر نیوتن از نیرو 
و تاثیــر نیرو در اجســام، احتمال تاثیر 
موجود غیرفیزیکی بــر جهان فیزیکی 
راحت تر به ذهن می آمد، البته با قوانین 
و قاعده های مشخص و قابل دریافت. 

ماننــد  علومــی  پیشــرفت  بــا  امــا 
عصب شناسی حتی ذهن و فرایندهای 
ذهنی هم به پدیده ها و عوامل فیزیکی 
مغز تعبیر شــدند و جایی بــرای فرایند 
ذهنــی بیــرون از زمینــه فیزیکی اش، 
یعنی جســم و مغز، باقــی نماند. پس 
کم کم این باور به یک اصل تبدیل شد؛ 
اینکه تمامی آثار و معلول های فیزیکی 
دارای علت های کامال فیزیکی هستند؛ 
اصلی که به آن تمامیت عّلی امر فیزیک 
یــا بســتار عّلــی فیزیکــی می گوییم. 
رگه های این تعبیر را می توان در فلسفه 
سنتی غرب و شرق دید که لزوم سنخیت 
پدیده هایی را که بر هم تاثیر می گذارند، 
یک اصل عقلی قطعی قرار می دهند. 

علیت از باال به پایین
اما مثال هایی هســتند که تاثیر صرف 
فیزیک بر جهان را زیر ســوال می برند. 
شــما برای انجام کاری دســت خود را 
حرکت می دهید؛ کاری که اســاس آن 
میل شماســت. اینجا علت میل است 
کــه باعث یک اتفــاق فیزیکی شــده، 
یعنــی یک علت خــاص )غیرفیزیکی( 
تاثیر فیزیکی داشــته اســت. می توان 
میل را به یــک حالت مغزی تعبیر کرد. 
اما شــهود ما دربــاره آگاهــی، میل یا 
اراده آزاد فروکاســتن آنهــا تنها به یک 
حالــت مغزی نیســت. حــاال اگر میل 
را کــه علت انجام کار اســت دقیقا یک 
حالت مغزی یا رویــداد نورونی در نظر 
نگیریم چــه؟ این یعنی نقــض قاعده 
تمامیــت عّلــی امر فیزیکــی. هرچند 
خوانــش دیگری از این اصل هم وجود 
دارد که راه را برای ادامه حیات آن میسر 
می کنــد. این خوانــش می گوید علت 
همه پدیده های فیزیکــی قانون بنیاد 
اســت، چه این علت ها فیزیکی باشند 
چه میدان های خــاص غیرنیرو که آنها 
را نتــوان فیزیکی دانســت. یعنی تمام 
آثــار فیزیکی یا علــت فیزیکی دارند یا 
مقدمات فیزیکی قانون بنیادی، حتی 
اگــر به نظــر ایــن مقدمات علــت آنها 
نباشــند. یعنی اگر عامل غیرفیزیکی 
ماننــد میل را هم بپذیریــم، این عامل 
بــه یک علت فیزیکی وابســته اســت و 
عامل غیرفیزیکی از منظر متافیزیکی 
مستقلی تاثیر فیزیکی نداشته است. 

تنها دنبال علت فیزیکی باشید

ناتورالیسم، فلسفه امروز

فلسفه بافی

انـــــــدیــــــــشـــــــه

پالنتینگا و طبیعت گرایی 
روش شناختی

پالنتینگا یکی از شناخته شده ترین چهره های 
فلســفه دین در ایران که یک مســیحی معتقد 
است، طبیعت گرایی روش شناختی را چندان 
ساده نمی بیند. برعکس بسیاری از خداباوران 
دیگر که تعارضی واقعی میان علم مدرن و دین 
نیافته انــد و علم طبیعی را در فهم فلســفی از 
جهان خنثی دیده اند، پالنتینگا معتقد اســت 
باورهای الحادی بیش از آنچه فکر می کنیم در 
علم مدرن رســوخ کرده اند. او می گوید چنین 
نیســت که علم مــدرن مفهومی ماننــد خدا را 
در براکت گذاشــته اســت و تنها به تبیین علل 
طبیعی پدیده های جهان فیزیکی می پردازد، 
بلکه باورهای خداناباورانه در بســیاری از علوم 

به صورت پیش فرض حاضرند. 
پالنتینگا برای این ادعا مثال هایی هم دارد. در 
زیست شناسی تکاملی فرض این است که همه 
 TCA .موجودات از نیای مشترکی برخوردارند
ریشه درخت حیات است. دلیل زیست شناسی 
تکاملی برای این مدعا هم این اســت که همه 
موجودات از کد ژنتیکی مشخصی که در همه 
آنها تکرار شده، برخوردارند. این فرض که این 
تکرار نتیجه تصادف اســت، منطقی نیســت و 
بسیار بعید جلوه می کند. این ویژگی مشترک 
را تنها باید محصول توارث دانست. این، یعنی 
همه موجــودات زنده - از جمله انســان - جد 
مشــترک دارنــد و با تکامل این نیای مشــترک 
پدیــد آمده انــد. پالنتینــگا می پذیــرد که فرد 
خداباور می تواند فرایند تکامل از نیای مشترک 
را محصول برنامه خداونــد برای خلق حیات و 
انسان بداند، با این حال او استدالل می کند که 
فرض نیای مشترک تنها به این دلیل ارجحیت 
دارد کــه نبــود خدا در ذهن  زیست شــناس به 
صورت پیش فرض قطعی است. او می گوید اگر 
وجود خدا را که برنامه ای برای ایجاد حیات دارد 
فرض کنیم، دیگر نمی توانیم بگوییم احتمال 
تکــرار یک کد ژنتیکی در همــه موجودات کم 
اســت. احتمــال تصادفی بودن یکســانِی کد 
ژنتیکی موجــودات - در صورت فرض نکردن 
خــدا - واقعــا کم اســت و ما باید فــرض نیای 
مشــترک را بپذیریم در حالــی که با فرض خدا 
نمی توانیم بگوییم احتمال تکرار کد کم است. 
پالنتینــگا نمونــه دیگری هم بــرای مدعایش 
دارد. فروید می گوید اضطراب های انســان در 
دشــواری های زندگی او را وامــی دارد تا پدری 
آســمانی را بر مبنای تجربه پدر زمینی بپذیرد 
کــه حامی او و رفع کننده مشــکالتش اســت. 
اگر ایــن را نادیده بگیریم که با روش شناســی 
علم مدرن نتیجه گیری فروید علمی و روشمند 
نیســت، پالنتینــگا چنیــن نتیجه گیــری ای 
را حاصــل پیش فــرض گرفتن نبــوِد خداوند 
می داند. در واقع، تحلیل فروید پاسخی به این 
سوال است که وقتی خدایی وجود ندارد، چرا 
عده ای به آن باور دارند. پاسخ، تحلیل روانی از 
پدر زمینی و آســمانی است )که البته با مفهوم 
خدای مسیحی ســازگاری بیشتری دارد(. اما 
اگر او نبوِد خدا را فرض نمی کرد، باز هم به این 

پاسخ می رسید؟
پالنتینــگا ایــن ســوال را هم مطــرح می کند 
کــه حــال اگــر خدابــاوران ماننــد ملحــدان 
پیش فرض هایشان را در شــناخت عالم به کار 
ببرند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ آیا علم متفاوتی 
خواهیم داشــت یا اینکه تنهــا می توان گفت 
طبیعت گرایی روش شــناختی هیچ گاه نسبت 

به ایمان و الحاد بی جهت نبوده است؟ 
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دین و طبیعت گرایی
خالصه کردن جهان در موجودات فیزیکی با دین سنخیت ندارد. فرد دیندار جهان 
را تنها جهان فیزیک نمی داند. اما طبیعت گرایی در معنای روش شناختی آن چه؟ 
اگر ما راه تحلیل و فهم جهان را بررسی پدیده های فیزیکی و علل فیزیکی آن بدانیم 
چه؟ اگر ما در تبیین عالم تنها علل فیزیکی مشــخصی را بپذیریم، جایی برای خدا 
باقی خواهد ماند؟ دینداران زیادی هستند که تبیین فیزیکی جهان را ناقض ایمان 
خود نمی دانند. علم »دوئمی« که از نام یک کشــیش دانشمند گرفته شده است، 
علم را نسبت به ایمان و تبیین الهی یا الحادی از جهان خنثی می داند. این نظر در 
میان فالسفه مسلمان معاصر هم قائالن جدی دارد. دانشمند در مقام تبیین جهان 

به علل فیزیکی، چگونگی رفتار پدیده های طبیعی را تشــریح می کند. کشف علل 
فیزیکی اما ممکن اســت این گونه تعبیر شود که دیگر جایی برای خدا باقی نمانده 
اســت. اما مگر بناســت در میانه تبیین فیزیکی جهان و کشــف علت های فیزیکی 
علتی به نام خدا پیدا شــود؟ باید گفت این اشکال خیلی هم جدید نیست. زمانی 
که فالسفه مسلمان روابط علت و معلول را - جدا از فیزیکی یا غیرفیزیکی بودنشان 
- دلیل شــکل گیری جهان می دانستند، گروهی از متکلمان اسالمی تصور کردند 
جایــی برای خدا و اراده او باقی نمانده اســت به همین خاطر معتقد به عدم علیت 
شدند و دلیل همه پدیده ها را نه رابطه علت و معلول که اراده مستقیم خدا دانستند. 
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برای همه ما سریال Friends نماد کمدی موقعیت یا sitcom است  گفت وگو
امــا در آمریــکا تنهــا به عنــوان یک کپــی موفق از روی ســریال سحر بختیاری

قدیمی تری به نام Seinfeld شــناخته می شود. اگر امروز به نیویورک بروید، محال 
اســت که با نــام این ســریال روی دیوارها و تابلوهای شــهر مواجه نشــوید. جری 
ســاینفیلد، بازیگر و استندآپ کمدین موفق آمریکایی، به همراه دوست خود لری 
دیوید در ســال 1989 این ســریال را کلید زد که تا ســال 1998 ادامه داشت. این 
سریال ساینفیلد را به پولدارترین بازیگر زنده حال حاضر جهان تبدیل کرده است. 
 Comedians in Cars  او اخیــرا فصل دهم برنامه تلویزیونی اینترنتی خود را با نام
Getting Coffeeمنتشر کرده است. در ادامه، مصاحبه جری ساینفیلد را با روزنامه 

نیویورک تایمز می خوانیم که در آگوســت سال 2018 به چاپ رسیده است.

تو کلکسیون بزرگی از خودروهای 
کالسیک داری. امیدواریم که به 
این زودی ها نباشــد، ولی به این 
فکر کــرده ای که باالخــره بعد از 
تو چه بالیی ســر این کلکسیون 

می آید؟
آره! همســرم قرار است بفروشدشان. من 
می خواهم مــردم هم از آنها لــذت ببرند. 
مثل فوت کردن یک گل قاصدک می ماند، 

خودروها پخش می شوند میان مردم.
عصــر  ســمت  بــه  داریــم  مــا 
و  راننــده  بــدون  خودروهــای 
اتوماتیــک پیش می رویــم. فکر 

نمی کنم تو از این خوشت بیاید.
نه، مثل این می ماند که یک کامپیوتر طنز 

و جوک بنویسد.
ایــن دقیقــا چیــزی اســت کــه 
کامپیوترها ســعی دارنــد انجام 
بدهند. تا حاال چیزی درباره اش 

شنیده ای؟
بعضی جوک هــا را شــنیده ام، خیلی هم 

بد نبودند.
وقتــی داری کانال های تلویزیون 
را عــوض می کنــی و بــا بازپخش 
می شــوی،  مواجــه   Seinfeld
می زنی یک کانــال دیگر یا اینکه 

کمی صبر می کنی؟
می زنــم یــک کانال دیگــر. به نظــرم یک 
ســطحی از تمرکز وجــود دارد که تو برای 
اینکه کارت را به سطح خالقانه ای برسانی، 
باید آن را داشته باشی. تو برای این تمرکز 
هزینه می کنی. وقتــی برای یک کار تمام 
انــرژی و تمرکــزت را گذاشــتی و هزینــه 
کردی، دیگر نمی توانی حتی به آن نگاهی 

بندازی.
تو پیشنهاد شبکه NBC را برای 
ســاخت فصــل جدیــد ســریال 
Seinfeld رد کردی؛ پیشنهادی 
کــه قــرار بود طبــق آن بــرای هر 
قســمت به تو 5 میلیون دالر پول 
بدهنــد. هیچ کــس تا حــاال توی 
تلویزیون چنین پولی درنیاورده. 
درباره این تصمیمت تا حاال نشده 
کــه دوبــاره فکــر کنــی و ببینی 

اشتباه بوده؟
نه. به نظرم آن موقع مناســبت ترین زمان 
برای توقف ســریال بــود. اثباتش هم این 
اســت که هنــوز چنیــن ســوالی را از من 
می پرســند و این یعنی این سریال در اوج 
خودش تمام شــده. مهم ترین واژه در هنر 
»تناسب« است؛ اینکه چقدر می ارزد یک 
کار را انجام دهیــد، اندازه یک جوک باید 

چقدر باشــد، چند کلمه باید باشد، چند 
دقیقــه و اینکه چه چیزی یک اثر را هنری 
می کند و چه چیزی فقط تبدیلش می کند 

به یک کار متوسط.
مخاطبــان  اینکــه  دربــاره   تــو 
خیلــی  کمدی هــا  اســتندآپ 
حساس شده اند، بسیار صحبت 
کرده ای. تا حاال شده به خاطر یک 

جوک عذرخواهی کنی؟
نه، جوک ها واقعی نیستند ولی مردم فکر 
می کننــد وقتی یک حرفی می زنی، بهش 
اعتقــاد هــم داری. اما ایــن دقیقا همان 
اختراع و ابتکار کمدی اســت. می دانی، 
مــن یک بــار ایــن کار را درباره  شــکالت 
Pop-Tarts انجــام دادم و گفتم که چقدر 
دوستشــان دارم. من دوستشان ندارم اما 
چون بامزه بود، گفتم. اگر بامزه  اســت که 

یک چیز را بگویی، خب بگو.
بعضی از کمدین ها در طول دوران 
حرفه ای خودشــان بیراهه رفتن 
را هــم تجربــه می کننــد ولی تو 
هرگز کارت به چنین مسیرهایی 
از  را  نکشــید. چطــور خــودت 

حاشیه ها حفظ کردی؟
تــا حــدی خوش شانســی بــوده. بعضی 
مواقــع اطرافــم آدم معتــاد و الکلی زیاد 
بــوده اما من هیــچ چیز جالبــی در اینها 
پیــدا نمی کردم در نتیجه بــرای من اصال 
انــگار وجــود نداشــتند. من تا حــاال در 
زندگیــم کوکاییــن از نزدیــک ندیــده ام! 
می دانســتم چیست و اینکه مردم مصرف 
 می کنند، ولی مــن کال در فضای دیگری 

بودم. 
از توییتــر بیشــتر بــرای تبلیــغ  

کارهــای شــخصی ات اســتفاده 
می کنی. ولی چــرا جوک توییت 

نمی کنی؟
چون صــدای خنده مردم را نمی شــنوم. 
چرا وقتــم را تلف کنم؟ توییتــر برای ارائه 
دادن، یک ابزار وحشــتناک است. حتی 
نمی توانم فکر کنم که چیزی وحشتناک تر 
از آن وجود داشته باشد. من همیشه درباره  
مردمی که کتاب می نویسند، فکر می کنم. 
چه احســاس وحشتناکی اســت که تمام 
وجود و عمرت را سال ها بگذاری روی یک 
کتــاب و یک نفر بیایــد و بگوید »کتابت را 
دوست داشــتم«، بعدش هم راهش را کج 
کند و برود. این شــکلی هیچ حسی از این 
نداری که کجای کارت خوب بوده و کجای 
کارت بد. این بــرای من یعنی جهنم. این 

دقیقا تعریف من از جهنم است.

مصاحبه با جری ساینفیلد

زندگی واقعی نیست!
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بیدار شدم رتبه م رو دیدم رفتم خوابیدم، همین
میالد مظفری وقتی کنکور دادم، می خواســتم 

حق انتخاب داشته باشم، همین. بقیه  مهندسی ها رو 
می شــناختم و ازشــون بــدم می اومد به جــز برق که 

نمی شناختمش، خالصه اومدم برق.
اوایل هر روز می رفتم کانون تئاتر و می دیدم درش بسته 
اســت. تا آذرماه اوضاع همین بــود تا باالخره یه روز یه 
اســتیکر رو پر کردم از درددل هام که بابا شــما اصال به 
فکر جذب نیستین و فالن. خیلی هم ریز نوشتم و پرش 
کردم و بعدها که وارد کانون تئاتر شدم، دیدم استیکرم 

رو زدن توی اتاق کنار بقیه تابلوها. 
همون ســال اول چندتا فیلم ســاختم و فیلم ساختن 
همانا و جذب »رسانا« شدن همان. ادامه  فعالیت هام 
به این منجر شــد که بشــم رئیس منفــی یک یا همون 
رســانا! خالصه که زندگی دانشگاهیم شده بود رسانا 
و فعالیت هاش، نه درس خونــدن. حتی اون موقع ها 
شروع به ساختن یه فیلمی کردم که تموم نشد )و تموم 
نخواهد شــد چون نصف بازیگراش االن خارجن(. از 
یــه جایی به بعد به فکر اپالی هنر افتادم. اینکه همون 
موقع انصراف ندادم و موکول شد به بعد، دلیلش همون 

والد درونی و این حرف ها بود وگرنه خونواده که همیشه 
نسبت به هنر گارد داشت.

وسطای ترم ۱2 بود که دانشــگاه گفت تو حق نداری 
درس بخونی چون ســنواتم گذشــته بــود و واحدهام 
تموم نشــده بود. منم رفتم فرم انصراف پر کردم. گفتم 
نخواســتیم اصال. درســته که همه  اینا خیلی قضایای 
غم انگیزی هستن ولی خب یه قصه  بزرگ تری پشتشون 
هســت؛ بزرگ تر از اینکه کوییزم خراب شــد؛ بزرگ تر 
از اینکــه فالن دختر رفت؛ شــاید بزرگ تــر از خیلی از 

روزمرگی ها.
بعــد از ۱۱ ترم به این نتیجه رســیدم کــه باید جرات 
داشته باشم. این شــد که ترم ۱2 رو مرخصی گرفتم 
و فیلم کوتاهم رو فرستادم جشــنواره ها. کار تئاتر رو 
جدی تر شــروع کردم و یه مســتند بلند هم ساختم. 
یه ســری واحد تموم نشــده دارم و دنبال یه دانشگاه 
مقصــد بــرای جابه جایی اونا هســتم. خوشــحال و 
آروم به معنای عام نیســتم، ولی نه به خاطر االنم، به 
خاطر اون 6 سال؛ اون 6 سالی که شاید باید با خودم 

روراست تر می بودم.

مردمانشریف
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راوی رنج هایی در همین نزدیکی 
احمد محمود از مردم می نویسد و از تاریخ. او با زبانی نافذ اما زالل و به دور از ذره ای 
پیچیدگی روایــت می کند. واقعگرایی اش هرگز از مرز واقعیــت فراتر نمی رود اما با 
تکنیک هایی چون روایت اتفاق در لحظه وقوع و مونتاژ سینماگون، سبکی متفاوت 
را رقم می زنــد. آنچه بیش از همه این واقع گرایــی را منحصر به فرد می کند، عینی 
و لمس پذیر شــدن مسائل اجتماعی در داســتان های او است. در »همسایه ها« از 
فقــر می گوید: »یقیــن می کنم که پدرم قصد فروختن ســاعتش را دارد. دلم تو هم 
می ریزد. صدای رنگ باخته پدرم از البه الی روزها و شــب های گذشته ره باز می کند 

و به ســراغم می آیــد...« و در »زمین ســوخته« از جنگ: 
»نور المپا زیرزمینی را روشــن نمی کند. تاریک روشــنی 
زیرزمینی بیشتر رو دلم سنگینی می کند. بچه ها که رفتند 
و بام خانه که توپ خورد، ســیم برق خانه قطع شد و دیگر 

وصلش نکردیم...« شــگفت آنجاســت که محمود به دور از هرگونه تقدس بخشــی 
یا اسطوره ســازی، به دردهای اجتماعی در شــخصیت هایش می پردازد و آنها را به 

خواننده نزدیک می کند.

خواجه امام مظفر حمدان در نوقان یک روز میگفت که »کار ما با شیخ بوسعید همچنان است که پیمانهای ارزن. 
یک دانه بوسعید است و باقی من«. مریدی از آِن شیخ ما ابوسعید آنجا حاضر بود، از سِر گرمی* برخاست و پایافزار 
کرد** و پیش شیخ ما آمد و آنچ از خواجه مظفر حمدان شنوده بود، با شیخ حکایت کرد. شیخ گفت: »خواجه امام 
* از سِر گرمی: از سر محبت و دوستی  مظفر را بگوی که آن یک هم تویی، ما هیچ نیستیم«.  
** مجازا آماده رفتن شد 

حکایتی از »اسرارالتوحید« نوشته محمد بن منور از نوادگان شیخ ابوسعید ابوالخیر 

سال ۱99۴ پرسر و صدا بود: برزیل  روی پرده
قهرمان جام  جهانی شــد، نلسون علیرضا جعفراسماعیلی

ماندال اولین رئیس جمهور سیاهپوست آفریقای  جنوبی 
لقب گرفت، فیلم  مطرحی چون »فارست گامپ« اکران 
 شد، »شیرشاه« خاطرات کودکی مان را ساخت و سریال 
»دوســتان« برای اولین بار پخش شد؛ ســریالی که با 
ایده ای ســاده حول زندگی 6 دوست شکل گرفت. اما 
این ایده ساده پا را از حد انتظارات فراتر گذاشت به طوری 
که اکنون انتخاب اول هر کسی برای تماشای سریال، 
کمدی »دوستان« است. در قضاوت این اثر، محبوبیت 
آن باعث می شود که احساسات بر ما غلبه کند و نگذارد 
عیب هایــش را ببینیم. اما با دیدی بی طرفانه  هم آیا باز 

همه  چیز کامل به نظر خواهد رسید؟
»دوستان« مثل بسیاری دیگر از کمدی های هم سبک 
خود )Sitcom( یک کمدی شــخصیت محور است. با 
وجود این، همانند اکثر آنها، »دوستان« نیز شخصیت 
نمی سازد و تنها 6 »تیپ« در آن دیده می شود؛ تیپ هایی 
که در طول 2۴۰ قسمت درتالشند شخصیت شوند اما 
به علت نبود انسجام درونی در شخصیت پردازی - و نه 
در خط ســیر داستان - هرگز پا را از تیپ هایی که باعث 
خنده ما می شــوند، فراتر نمی گذارند. فیبی را در نظر 
بگیرید؛ شخصیتی که در فصل اول دروغ نگفتن یکی 
از اصول اساسی اخالقی او است. این اصل، اگر فیبی 
به آن پایبند می ماند، می توانســت ســنگ  بنایی برای  
پرورش شخصیت باشد. اما در طول سریال، بدون آنکه 
به مخاطب گفته شود چرا یا چه زمانی، اصول فیبی در 
عمل پیوســته دچار تغییر می شــوند تا جایی که حتی 
گاهی کامال برخالف آنها رفتار می کند و مثال به جویی 

چگونه دروغ گفتن را یاد  می دهد.

»دوستان« می کوشد تصویری از زندگی 6 دوست را پس 
از دانشــگاه و در تالش برای استقالل در زندگی نشان 
دهد. پس از فارغ التحصیلــی بزرگ ترین دغدغه برای 
استقالل چیســت؟ کار! اما در طول حدود 88 ساعت 
این سریال چقدر شخصیت های آن را در حال کار کردن 
می بینیم؟ سریال این ادعا را دارد که تجسمی از زندگی 
واقعی است و همین باعث می شود در ذهن ما الگویی 
غلط از زندگی شکل بگیرد؛ الگویی که به اصطالح نوعی 
»رویای  آمریکایی« را برای مخاطب تداعی می کند. این 
الگو به مــا می گوید که می توان مانند چندلر همواره از 
زیر کار دررفت اما درآمدی رویایی داشت و در  عین حال 
با دوستان خود وقت  گذراند؛ الگویی که نشان می دهد 
جوانــان آمریکایی غالبا در  حال تفریح هســتند و مهم 
نیست مشــکالت چقدر بزرگ باشــند، آنها همیشه با 
یکدیگر از سد مشکالت عبور می کنند. این الگو نشان 
می دهد با تالشی اندک می توان به موفقیت های بزرگ 
رسید. به طور مثال، جویی را در نظر بگیرید که در طول 
۱۰ فصل مهارت های بازیگری اش حتی اندکی هم بهتر 
نمی شود اما با گذشت زمان، او از بازیگری بی پول به یک 

ستاره سریال تلویزیونی تبدیل می شود. 
سال 2۰۰۴ فیسبوک برای اولین بار آنالین شد، مارلون 
براندو در بیمارستان فوت کرد، تابلوی »جیغ« به سرقت 
رفت و سریال »دوستان« یک  بار برای همیشه تمام شد؛ 
سریالی که برنامه های تلویزیونی را به نیرویی غالب در 
فرهنگ عامه تبدیل کرد. اما هیچ اثری کامل نیست و تنها 
مساله، زمان است که اثر عیوب خود را بروز دهد. در این 
میان، شاید با گذشت زمان »دوستان« عیوب کمی را از 
خود نشان دهد، اگر ما هم دست از الگو سازی برداریم و 

آن  را فقط وسیله ای برای دقایقی تفریح ببینیم.

نگاهی دیگر به سریال »دوستان« 

 Pulp Fiction

آورده اند که ...

هنر و ادبیات

درباره  شیوه  واکنش به تحول های زبان
راه سومی وجود دارد! 

زبان همواره در حال تغییر  محمد جوانمرد

و تحول است؛ ســاخت های دستوری ، شکل  
واژه ها یــش دگرگــون  و معنــای  نوشــتاری 
می شــوند و واژه هایی از زبان های دیگر بدان 
راه می یابنــد. آنچــه از دســت مــا برمی آید، 
واکنش به این دگرگونی هاست. در واقع، زبان 
امروز ما خود پیامد برهم کنِش تحوالت دیروز 
زبان با واکنش های دیروز ماست. در یک سوی 
طیِف این واکنش ها کســانی ایســتاده اند که 
تنها به توصیــف دگرگونی های زبان بســنده 
می کنند و هر تغییری را با آغوش باز می پذیرند 
و در سوی دیگر هم کسانی هستند که در برابر 
ایــن دگرگونی هــا به ســختی می ایســتند و 
همیشه نسخه هایی آماده برای زبان در جیب 

دارند. 
اگر نگاه اول را به کار ببندیم، دیگر نباید کسی 
را که در رســتوران به جای ســفارش، »ُارِدر« 
می دهــد، »جاج« کنیم. اگر هــم نگاه دوم را 
دنبال کنیم، پیش از رفتن به رستوران و انعام 
دادن بــه پیشــخدمت، باید چند ســالی را به 
شناسایی ریشه ها و معانی واژگان بگذرانیم تا 
بفهمیم »َانعام« یعنــی »چهارپایان« و ما باید 

به پیشخدمت »ِانعام« بدهیم. 
چاره چیســت؟ دست روی دســت بگذاریم و 
کســی را »جاج« نکنیم؟ یا هر جا خواســتیم 
برویــم، 6 جلــد واژه نامــه  معیــن را بزنیم زیر 
بغلمان تا مبادا خاطر استادی را مکدر کنیم؟ 
واقعیت آن اســت که این 2 نــوع نگاه در کنار 
یکدیگــر دوره هــای حضیض زبان فارســی را 

رقم زده اند. 
اما راه ســومی هــم وجــود دارد و آن واکنش 
منطقی به دگرگونی هاست. منطقی به آن معنا 
که برای ارزش گذاری، آنها را با ساختمان زبان 
فارسی بسنجیم و ببینیم که آیا بر ظرفیت های 
زبان می افزایند یا به آن زیان می رسانند. برای 
نمونــه، وقتی نیما می گویــد: »با تنش گرم/ 
بیابــان دراز/ مرده را ماند در گورش تنگ...« 
می بینیم که او یک هنجار دستوری را شکسته 
و ضمیر را به جای صفت، به موصوف چسبانده 
اســت. نســخه پیچ ها در دم می گویند که این 
کار مردود اســت حال آنکه بــا نگاهی ژرف تر 
می بینیم این جابه جایی درنگ و سکوتی پس 
از صفت های »گرم« و »تنگ« ایجاد کرده اند 
کــه در »تِن گرمــش« و »گــوِر تنگش« وجود 
ندارد. این درنگ باعث می شود زنگی که این 
صفت ها در ذهن ما به صدا درآورده اند، بیشتر 
بپاید و ما گرما و تنگی را طوالنی تر و شــدیدتر 

حس کنیم. 
خالصه ســخن آنکــه دگرگونی هــای  زبان نه 
همگــی ســودمند و نــه همگــی زیان بارند. 
مهم ترین ابزاری هم که ما برای ســنجش این 
مساله در دست داریم، ســاختمان و طبیعت 

خود زبان و ویژگی های آن است. 
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 بنگر ز جهان 
چه طرف بربستم، هیچ

رقص واژه و خیال آیا خیام شاعر و فیلسوفی 
پوچ گراست؟ به این پرسش سحر حسین زاده

تاکنون پاسخ های گوناگونی داده  شده اما برای 
روشن شدن موضوع الزم است پیش از هر چیز 
نکاتی دربــاره  2 مکتب  فلســفی پوچ گرایی و 

ابزوردیسم گفته شود. 
پوچ گرایی یا نیهیلیســم مکتبی فلسفی است 
کــه در آن تالش انســان بــرای یافتــن معنا به 
شکســت می انجامد. انســان به جست و جوی 
ارزش درونی و معنــا در زندگی تمایل دارد اما 
زمانی  کــه این تمایل بــا ناتوانــی او در یافتن 
همراه می شود، پوچ گرایی تحقق می یابد. اما 
بنا بر ابزوردیسم که بسیار به نیهیلیسم نزدیک 
اســت، ما هرچه منطقی تر درباره حقیقت یک 
موضوع جســت و جو کنیم و هرچه عمیق تر به 
آن بنگریم، متوجه اشکاالت بیشتری می شویم 
که مانع رســیدن به پاســخ نهایی می شود یا به 
بیش از یک پاســخ منتج می شــود. در نتیجه 
اگر زندگی هدفی دارد، عقل ما به شناخت آن 
نائل نمی شــود. تفاوت نیهیلیسم و ابزوردیسم 
در این است که نیهیلیسم مطلقا معنایی برای 
زندگی و جهان قائل نیست که انسان بتواند به 
آن دست پیدا کند اما ابزوردیسم معنای زندگی 
را لزوما نفی نمی کند بلکه عقل را از رسیدن به 

آن ناتوان می داند.
حال به پرســش اولیه برگردیم. آنچه در اشــعار 
خیــام به عنــوان پوچ گرایــی نمــود می یابد، 
در حقیقــت متولــد انــکار وی نیســت بلکــه 
نشان دهنده شــک و تردید وی در فهم حقایق 
اســت؛ چیزی که همواره اندیشمندان گرفتار 

آن هستند.

شــک خیام زاییده اندیشــه او است که هرچه 
عمیق تر می شود، به این نتیجه می رسد که در 
نهایت نمی تواند پاسخی قطعی درباره  حقیقت 
پیدا کند و اینجاســت که فکر او ضد خود قیام 
می کند و ارزش خود را زیر سوال می برد اما طرز 
بیان او در اشعارش سبب شده است که درباره 
وی چنین گمان  برند که او نیهیلیســت است. 
شــاید آثاری از ابزوردیسم در اشعار او به چشم 
بیاید اما ورای این منســوبات، در حقیقت امر، 
خیام شاعری است اندیشمند که در بحر تفکر 

و تعقل غرق شده است.
بنگر ز جهان چه طرف بربستم، هیچ

وز حاصل عمر چیست در دستم، هیچ
شمع طربم ولی چو بنشستم، هیچ

من جام جمم ولی چو بشکستم، هیچ

خوش نویس: هاجر جوادی



صفحـــــــه آخـــــــــر

778****0921: مــا خســته ی راهیــم ولی عرض 
نه خســته/ بــر شــما و  یــاران و تمــام دار و دســته/ 
بی ذوقی ما راه بروز مهر بســته/ این نیز که هست، ز 

میان دست جسته.
  می گــم اگــر بی ذوقــی بــه ایــن نتیجه 
رســیده، ذوقــت رو چه  جوری کنتــرل می کنی که 

سر نره؟

451****0991: با ســالم. چرا پنجشنبه  این هفته 
برای خوابگاهیا غذا تهیه نمیکنید؟

  به همون دلیلی که پنجشــنبه قبلی هم 
غذا تهیه نکردیم!

980****0910: آقــا چــرا به امریه های دانشــگاه 
ناهــار بــا قیمــت دانشــجویی یــا حداقــل قیمت 
مناســب تر نمیدن؟ غذای ســلف رو با قیمت تقریبا 

آزاد بایــد بخریــم! بچه هــای امریه حــدود 5۰ تا از 
فارغ التحصیالن شریف هستن که حاال سربازیشونم 
دارن به دانشــگاه خدمت میکنن... راستی نظرم رو 
هم در مورد روزنامتون بگــم: جنس کاغذاتون برای 

شیشه تمیز کردن عالیه، دمتون گرم :(
  پــس بیــا خداخــدا کــن که مســئولین 

محترم با پیامکت شیشه تمیز نکنن! 

اس ام اس

عکس و مکث
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بگو مگو

یک وجب روغن

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

هد  شــا م  قــد پشــت  مــم   قد
آثار تو بود

کــه نفــس در طلب پرچم ســردار 
تو بود

آنچه از شوق وصالت به من ساده رسید
قطره اشکی ز غم حسرت دیدار تو بود

دل اگر با تو درافتاده چه حاجت به قضا؟
که قضا حاجتش از دل، دِل دلدار تو بود

همه عالم اگرم واسطه باشد که رسم
نشود چون که گره در طلب یار تو بود

مِن بی واهمه از هر دو جهان، می ترسم
نکند راه من از سر، سِر پیکار تو بود؟

عجب این نیست که جان و سر و تن بفروشم
عجب این دل که پریشان علمدار تو بود

 در کوی فوتبالیستان، 
ما را گذر ندادند

 ما که نمی پسندیم، 
تغییر می دیم قضا را

تحریم ایز کامینگ
الو روزنامه؟

بفرمایید.
االن تحریما شروع شده؟

بله.
یعنی غیــر از قبلی ها، از 
ایــن به بعــد دیگه چیــا رو نمی تونیم 

بخریم؟
قضیه بیشتر اینه که دیگه نمی تونیم بفروشیم.

خب نمی فروشــیم، همــش می مونه 
واسه خودمون.

اینجوری به درد نمی خوره. 
چرا؟ شــده نون و نفت بخوریم، منت 

بیگانه رو نمی کشیم.
نون و نفت که عمرا بشه. بعدشم االن خود شما 
نبودی که پرســیدی دیگه چیــا رو نمی تونیم 

بخریم؟
واســه این پرســیدم کــه اگــه گرون 
میشــه، چندتــا کارتــن ازش بگیــرم 

بذارم خونه.
این کار درست نیست.

من وضعــم خوب نیســت، مجبورم. 
پولدارترها این کارو نمی کنن.

باز خوبه اونا به فکر مردمن، انبار نمی کنن.
نه اونا با کامیون میان جنس می برن.

پس مردم چیکار کنن؟
نگــران نبــاش، آمریــکا گفتــه هدف 

تحریم ها مردم ایران نیستن.
پس مردم گینه بیسائو هستن؟

دیــدی فصــل جدیــد ایــن ســریال 
game of thrones اومد؟

نیومده که.
آخه ترامپ بــراش یه تیزر رفته. گفته 
تحریم ایــز کامینگ. فکر کردم فصل 
جدیدشــه، سرسی جان اسنو و بقیه 

رو تحریم کرده.
نه بابا، واسه ما تیزر رفته.

نترس مقامات ایران هم طبق معمول 
بانشاط و شاداب زدن توی دهنش.

چطور؟ شرکای اقتصادی جدید داریم؟
نه یه پوستر تو همون مایه ها ساختن 

نوشتن ما جلوت می ایستیم.
آهان! خیالم راحت شد.

یه خبر خوب! قراره بیمه ما مثل بیمه 
کشور دانمارک بشه.

یعنی چی؟
یعنی اگه یه بیماری ای دوره درمانش 
800 هــزار دالر هزینــه داره، دولت 
حمایــت نمی کنه. وزیر بهداشــت ما 
گفته توی خیلی از کشورها برای این 
بیماری ها از بیمار حمایت نمی شــه، 

مثال دانمارک.
یعنی به دانمارکی میگن »خودت بمال«؟

البد. دلم دانمارکی خواست.
نخور، دیابت می گیــری، هزینه هات رو هم که 

بیمه نمی ده.

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به رد صالحیت. تقدیم می شود به ســاعت 2۰:3۰، نه چون ساعت اخبار است، 
بلکه ددالین بیرون بودن یک دختر خوابگاهی بدون هماهنگی اســت. تقدیم می شود به ســاعت 23 که اگر دختری 
خوابگاهی با همسر، مادر، پدر، مادرشوهر و رئیس دانشگاه هم به خوابگاه مراجعه کند، تذکر می گیرد و اگر این اتفاق 
۴ بار بیفتد، به خاطر تذکر کتبی، دیگر صالحیت پیگیری کارهای خوابگاه خود را نخواهد داشــت. تقدیم می شود به 
»حکم کمیته انضباطی الزم نیست، رد صالحیتش کنید« و فلسفه پشت آن که با تغییر جای ویرگول درست نمی شود. 

تقدیم می شود به شورای صنفی خوابگاه طرشت 2 که االن در زمین تصمیم گیری معاونت دانشجویی دانشگاه است.

تقدیم می شود به ...

سحر بختیاری

فاطمه حدادپور
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