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پژوهشبرایهمهانسانها
هــر روز صبــح از جــا بلند 
بــدون هیــچ  و  می شــوم 
مشكلی با ماشین شخصی 
یا با وســیله نقلیه عمومی 
به سر كار می روم. در محل 
كار با آسانسور یا پله در طبقات تردد می كنم. 
این حال اكثر كســانی است كه این مطلب را 
می خوانند ولی راســتش را بخواهید این همه 

ماجرا نیست. 
افرادی از بدو تولــد و عده ای در طول زندگی 
به علــت بیماری ها یا حــوادث مختلف دچار 
معلولیت می شــوند. در كشــور مــا حدود یك 
میلیون و 300 هــزار معلول زندگی می كنند؛ 
تقریبــا یــك نفر از هر 60 نفر. ســوال، چرا در 
اســتان تهران با جمعیتی بیش از 10 میلیون 
نفر، وقتی در خیابان تردد می كنیم، این افراد 
را نمی بینیــم؟ جــواب، چون تهــران و دیگر 
شهر ها متاســفانه زیرســاخت مناسبی برای 

تردد این عزیزان ندارند. 
كدام فضای عمومی شهر برای تردد معلولین 
طراحی شده است؟ كدام پارك، كدام سینما 
یا مجموعه تفریحی را سراغ دارید كه معلولین 
بتوانند به راحتی در همه قسمت های آن تردد 
كنند؟ 12 آذر در تقویــم روز جهانی معلولین 
نام گذاری شــده است. در صدا و سیما به این 
مناســبت برنامه هــای مختلفی پخش شــد، 
من جمله گزارشی در »بیست و سی«. همایون 
هاشمی نماینده میاندوآب و عضو كمیسیون 
بهداشــت مجلس بــا مجری برنامه به ســطح 
شــهر رفت و با ویلچر تــردد كرد. فقط چند بار 

كم مانده بود با سر به زمین بخورد. 
در انتهــا هم تشــكر كــرد كه بینــش بهتری 
نسبت به مشكالت معلولین پیدا كرده است. 
بایــد بپذیریم كه در زمینه توجه به مشــكالت 
معلولین همه كم گذاشته اند. در این میان، به 
نظر می رسد دانشگاه می تواند گام های خوبی 
بــردارد. یكی از ایــن گام ها ایجــاد مجموعه 

توانبخشی موفقیان است. 
جناب موفقیان كه خدایش شفای خیر دهد، 
ســاختمانی را بــرای توانبخشــی معلولیــن 
به دانشــگاه هدیــه داد و انصافــا حاصل كار 
تماشــایی شده است؛ مركزی كه به امید خدا 
در آینــده  نزدیك محلی برای مراجعه معلولین 
خواهــد بود. معاونت پژوهشــی هم هرچه در 
توان داشــت به كار بســت تا بتوانــد از طریق 
نهاد هــای حاكمیتــی و خدماتــی، من جمله 
بهزیســتی اســتان تهران، در این مهم سهیم 

باشد. 
اما یادمان باشد كه این شروع كار است. روی 
ســخن با كســانی اســت كه علم خود را برای 
آســایش خلق خدا می خواهنــد. جا دارد در 
شــرایط خاص كنونــی و مشــكالتی كه برای 
تهیــه اقــالم توانبخشــی از خارج كشــور به 
وجود آمده است، خانواده شریف هم آستین 
بــاال بزنــد و در بومی ســازی تكنولوژی های 
 روز در حــوزه معلولیــن گامی دیگــر بردارد. 

چنین باد.
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جهانگیری درونت را بشناس
حدود یک ســال گذشته، 
بــا نوســانات ارزی کــه در 
آن اتفــاق افتــاده، یکــی 
از دوران هایــی اســت کــه 
احتمــاال بعدهــا در تاریخ 
اقتصاد ایران از آن بســیار حــرف زده خواهد 
شد. آتش افروخته تورم و شعله های سرکشش 
کــه اقتصاد نحیــف ما را دچار یــک تب مزمن 
کــرده، نتیجــه مســتقیم تصمیم گیری های 
اشتباه سیاستگذاران اقتصادی کشور است. 
اینکه چطور چنین شــد و زنجیره تصمیم های 
غلط و هیجانی این دومینوی ســقوط را خلق 
کرد، بحثی جداگانه است. اجماال می خواهم 
بــه یک نکتــه از داســتان ارز اشــاره کنم و آن 
هم »اصــرار بر تصحیح نتایج بــه جای اصالح 
سیاست ها«ست. در اقتصاد، قیمت )هر کاال 
و ارزی( یک شاخص است، مثل عدد نمایشگر 
دماسنج اتاق که شاخص میزان گرما/ سرمای 
اتاق است. قیمت ها با سیاست ها و اصطالحا 
 Regulation هــا باال و پاییــن می روند لذا باال 
رفتن قیمت )حتی اگر حبابی باشــد( به دلیل 
سیاست هایی اســت که به آن منجر شده اند. 
یکی از خطاهای شناختی این است که به جای 
اصالح سیاست )کم کردن دبی شوفاژ( به دنبال 
تغییر نتیجه )دستوری پایین آوردن دما( باشیم. 
دالر 4200 تومانی تنها یکی از نمونه های »اصرار 
بر تصحیح نتایج به جای اصالح سیاســت ها« 
در جامعه ماســت. جای دوری نرویم، به همین 
دانشــگاه و تحصیالت تکمیلــی خودمان نگاه 
کنیم که قوانین آموزشــی آن چقــدر بر مبنای 
این خطای شناختی نوشته شده است. جریمه 
ســنوات، ممنوعیــت کار حیــن تحصیل برای 
دانشــجو در مقاطــع تکمیلــی، افزایش تعداد 
مقاالت اجبــاری برای دفاع دکتــری، اجباری 
کردن اخذ دروس و موارد بســیار دیگری که اگر 
پای صحبت دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 
بنشــینید، روضه ای پرگریه دربــاره آنها برایتان 
خواهنــد خوانــد. روی دیگر ســکه تحصیالت 
تکمیلــی، سیاســت های اشــتباه وزارت علوم 
بــرای »اصرار بر تصحیح نتایــج به جای اصالح 
سیاست ها«ســت که گریبانگیر اساتید شده و 

معروف ترین آنها سیستم ارزشیابی است. 
اشتباه دومی که عمدتا شرایط را در این خطای 
شناختی بسیار وخیم تر می کند، گوش ندادن به 
صدای انتقاد و در نظر نگرفتن بازخوردهاست. 
سیاســت گذاری که عزم خود را جــزم کرده به 
هر طریق شــده است نتایج را تصحیح کند، هر 
صدایی که بخواهد او را از این مســیر به مســیر 
دیگری ببرد، متــرداف »قاچاق« می بیند. لذا 
عجیب نیست که از زبان چنین سیاست گذاری 
در پاســخ به فیدبک ها و انتقادها بشنوید »اگر 
کســی بــا محدودیت ها رشــد نکنــد خودش 
مقصر است چون معتقدیم که هر معلولی، اگر 

بخواهد، می تواند فاتح اورست شود.« 
ســخن آخر، ســخن دکتر برنــه برون اســتاد 
پژوهشی دانشگاه هیوستن آمریکاست که در 
کتاب معروفش به اســم »موهبت های ناکامل 
بودن« می گوید رهبری )لیدرشــیپ( نیازمند 
تصدیق ندانستن است، نه تایید دانستن همه 
چیز. از پذیرفتن سخنان و اصالح سیاست هایی 
که به نتایج اشــتباه منجر می شــوند، گریزی 
نیست که اگر چنین نکنیم، دستاوردی جز دالر 

4200 تومانی برای جامعه نخواهیم داشت. 
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فصل پنجم  رادیو شریف
صدا را به تصویر کشیدیم. 

رادیو شریف تصویری 
شد! هم در یوتیوب 
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دردورهدکتریچهمیگذرد؟

مغزهای بزرگ زنگ زده

ساختمان آموزش برای همه قابل دسترس نیست

حواسمان نبود
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دانشجوچهکمازرئیسفرهنگستاندارد
قرار بود از اول ترم جاری در این بخش روزنامه از مسئوالن دانشگاه بگوییم. اما این هفته 
یكی از دانشجوها در كانال تلگرامی اش مطلبی را به اشتراک گذاشت كه دیدیم به هیچ 
عنوان نمی توان از كنار آن گذشــت. به این ترتیب، ســید محمدحســین قاسمی اولین 
مسئول دانشجویی می شــود كه این بخش را به خود اختصاص می دهد.  هفته گذشته 
قاسمی در جلسه ای كه معاونت فرهنگی برگزار كرده بود، به عنوان دبیر دبیران كانون های 
فرهنگی انتخاب شد. او دو روز پیش در كانالش لیستی با عنوان »فعالیت های دانشجویی 
فعلی« منتشــر كرد و در آن 9 مورد را برشمرد.  دانشجو كه چیزی از مسئوالن دولتی كم 

ندارد، بلكه كار بیشــتری هم انجام می دهد، انگیزه بیشتری هم دارد و برای كارش هم 
حقوقی دریافت نمی كند! در كشور مسئوالنی داریم كه 25 یا 37 مسئولیت دارند و برای 
همه آنها هم حقوق دریافت می كنند و در نهایت هم كارایی چندانی ندارند! درست است 
كه مســئولیت های زیاد، بازده را به سمت صفر سوق می دهد، ولی دیگر برای چه كسی 
در كشور بازده كاری مهم است؟! همه مسئوالن به فكر مد و ظاهر قضیه هستند. پس ما 
از همین تریبون اعالم می كنیم 9 عدد رندی نیست و محمدحسین قاسمی را برای خیز 

برداشتن به سوی مسئولیت شماره 10 تشویق می كنیم.

97 آذر   13 سه شنبه    792 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 

سالن ورزشــی مرحوم جباری پر از  جمعیتی اســت كــه بــرای دیدن گزارش
مسابقه دوستانه پیشكسوتان شریف و امیركبیر آمده اند. 
نه آنكه این دیدار به خودی خود جذاب باشــد، بلكه به 
خاطر علی دایی و عادل فردوسی پور است كه با لباس 
ورزشی، به یاد دوران دانشجویی، به این سالن همیشه 
ورزشی برگشته اند. سالن پر شده است زیرا دیدن دایی، 
آقای گل جهان، در زمین فوتبال و همچنین فردوسی پور 
با لباس ورزشی در میدان و نه جلوی دوربین یا در كالس 
درس جذاب اســت. چند سالی اســت كه اداره تربیت 
بدنی دانشــگاه در اقدامی پسندیده دانش آموختگان 
فوتسالیست و فوتبالیســت دانشگاه را به بهانه تجدید 
دیدار و ترویج ورزش به دانشگاه دعوت می كند تا در قالب 
دیداری تداركاتی حال و هوای دانشــگاه را عوض كند.  
یک بار تیم هنرمنــدان با حضور چهره هایی چون رضا 
یزدانی، سام درخشانی، كامبیز دیرباز، همایون شجریان 
و... مهمــان شــریف بود. پــس از آن هم چنــد بار تیم 
دانشــگاه تهــران بــا محمدرضــا حیدریــان، كاپیتان 
خوش تكنیک سال های گذشته تیم  ملی فوتسال ایران، 
به سالن جباری آمد. امسال هم روز یكشنبه 11 آذر تیم 
فوتسال پیشكســوتان دانشگاه صنعتی امیركبیر برای 

دیدار با شریفی ها به سالن جباری آمده بود. 

کم تحرک ولی موثر مثل دایی
بازی، پس از گرم كردن دو تیم، حدود ساعت 12:40 
شروع شد. آقایان روی ســكوهای تماشاگران جباری 
مستقر شده بودند و جای سوزن انداختن نبود و بانوان 
روی صندلی های در نظر گرفته شده در زمین بسكتبال، 

نزدیک زمین و پشــت نیمكت دو تیم نشســته بودند. 
چشــم ها اول به دنبال علی دایی و عادل فردوسی پور 
بود و با كوچک ترین حركات آنها سالن به وجد می آمد. 
البته تماشــاگران برای دنبال كــردن دایی خیلی الزم 
نبود ســر بچرخانند زیرا بیشــتر در زمین حریف بازی 
می كرد و به واسطه افزایش وزن، خیلی تحرک نداشت. 
ولی اكثر بازیكنــان برای تمام كردن كار دنبال مهاجم 
شش دانگ ایران می گشتند. باالخره پس از چند دقیقه 
دایی توانست دروازه امیركبیر را باز كند. گل دوم را نیز 
خود او پایه گذاری كرد و با یک پاس پشت پا توپ را برای 
سعید سلیمانی فرستاد و او نیز دروازه امیركبیر را گشود.
پیشكسوتان امیركبیر توانستند یكی از گل ها را جبران 
كنند ولی دایی ول كن نبود و اواخر بازی با یک ضربه سر 

گل سوم را به امیركبیر زد تا نتیجه این بازی 3 بر یک به 
سود میزبان تمام شود.

پس از بــازی، بازیكنان دو تیم ناهار را مهمان شــریف 
پالس بودند. عالوه بر دایی و فردوسی پور، در این دیدار 
اعضای تیم پیشكسوتان دانشــگاه صنعتی شریف را 
میشــائیل پتروس )دروازه بان(، پریــش پرنگی، علی 
كبریائی، وحید نبی، علی نبی، گودرز قوامی، ســعید 
سلیمانی، مسعود مددی، فرزاد فارسیانی، رضا آدینه، 
محمدعلی عباسپور، آرمین نوربخش، آرشام گودرزنیا 
و امین نجات تشــكیل می دادند كه بــا مربیگری رضا 
وطن خواه، مدافع ســال های دور پرسپولیس و استاد 
تربیت بدنی و سرپرستی بهداد خلیلی خاطره 11 آذر 

را رقم زدند.

مسابقه فوتسال فارغ التحصیالن شریف و امیرکبیر

پلی تکنیک سه تایی شد
Ó	 در هفته ای كه گذشت، نشریات متعددی

خود را به دســت مخاطبانشان رساندند؛ 
نشــریات تشــكل ها، انجمن های علمی، 
مســتقل، كانون هــای فرهنگــی و... بــه 
دلیــل محدودیــت فضــا - علی رغم میل 
قلبی مان - مجبوریم از بررسی بسیاری از 
آنها صرف نظر كنیم: »بامداد«، »صنفی«، 
»در دانشكده«، »اوج«، »باغ كاج« و... كه 
از همه آنها صمیمانه عذرخواهی می كنیم. 

Ó	 خبرنامــه« در ایــن هفته بــه موضوعات«
مختلفــی پرداخته اســت، از مشــكالت 
كارگران تا آرایش سیاســی كشــور پس از 
وقایــع دی ماه 96 و مصاحبه با مدعو یكی 
از حلقه هــای انجمن. خبر خــوب درباره 
این شماره  خبرنامه، پرداختن و نگاه آن به 
مسائل دانشگاه )شورای صنفی خوابگاه 
طرشت 2( اســت؛ نگاهی كه جای خالی 
آن در بسیاری از شماره های خبرنامه حس 
می شد. خبر بد این شماره هم این است كه 
برخالف سیر صعودی شماره های پیشین، 
»بی خبرنامــه« نه تنها دیگر به رشــد خود 
ادامه نــداده، بلكه حجــم آن نیز به نصف 
تقلیل یافته اســت؛ اتفاقی كه احتماال در 
كنار پایان یافتن انتشار »بی داد« حسابی 

طنزدوستان شریف را دلسرد می كند.

Ó	 میدان انقالب« نیز در آخرین شماره  خود«
با طرح جلدی بســیار جذاب به استقبال 
اشــرافی گری رفتــه و البته در كنــار آن به 
سوژه های دیگری نیز پرداخته است. یكی 
از نقاط قوت میدان انقالب میانگین سنی 
كم نویسندگانش است كه ظهور یک نسل 
دست  به  قلم تازه نفس را به جامعه نشریاتی 

شریف مژده می دهد.

Ó	 و اما »داد«! شــماره چهاردهم این نشریه
توجه خود را به ســوژه هایی معطوف كرده 
كه اساســا در جامعه ایــران و به خصوص 
شــریف كمتر به آن پرداخته شــده است. 
آزار جنســی، تعــرض جنســی، تبعیض 
جنسی، سوءاستفاده جنسی و... كلماتی 
هســتند كه در تیتر و زیرتیترهای بیشــتر 
یادداشــت های آن بــه چشــم می خورند. 
جســارت و شــجاعت تیم داد در انتخاب 
ایــن ســوژه  ها، در عین پایبنــدی به یک 
اســتاندارد كیفــی در ارائــه مطلــب بــه 

مخاطب، تحسین برانگیز است.

Ó	 شاید چیزی كه جای خالی آن در مجموعه
داد احساس می شــود، نبود یک سیستم 
ارزیابی كیفیت و تعامل با مخاطبان است 
كه به پشــتوانه آن مثال به این سوال پاسخ 
داد كه آیا مخاطبان با جلد شماره چهاردهم 
نیز به اندازه شماره های قبلی ارتباط برقرار 
كرده اند؟ یا مطالب نویسنده های مهمان 
غیرشــریفی چقــدر رضایت آنهــا را جلب 

كرده است؟

محمدصالح سپهری

همان  طــور كه انتظار می رفت، ســالن جباری پر از جمعیــت بود. اداره تربیت بدنی به همراه حراســت 
دانشگاه شرایط را برای حضور بانوان فراهم كرده بود و قبل از شروع بازی، سالن بدون حاشیه خاصی پر 
شــد. اما حتی وقتی سالن پر شد هم جمعیت به سمت آن سرازیر بود و نتیجه این شد كه تعداد زیادی از 
تماشاچیان پشت میله های ورود به زمین بسكتبال ماندند. فشار جمعیت طوری بود كه بخشی از آن در 
شرایط خطرناكی قرار گرفت. این وضعیت برای بانوانی كه می خواستند وارد یا خارج شوند نیز سختی و 
فشاری مضاعف داشت. شاید بهتر بود عالوه بر در نظر گرفتن جایگاه های جدا برای تماشای بازی، مسیر 

ورود و خروج تماشاگران نیز جدا می شد و مثال در سمت تاالرها به این موضوع اختصاص داده می شد.
حاشــیه دیگر، گالویز شــدن یكی از فارغ التحصیالن كه برای دیدن بازی به ســالن آمده بود، با یكی از 
مسئولین انتظامات دانشگاه بود كه توجه تماشاگران را از بازی به سمت خود كشاند. دعوا شدید بود و كار 
به مشت و لگد كشید تا اینكه نیروهای حراست دو طرف را جدا كردند. اما به نظر می رسید فارغ التحصیل 

مذكور ول كن موضوع نیست و به رختكن راهنمایی شد.

حواشی

میز نشریات
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دانشجو!بعدازغذادقتکن
آیــا تا به حــال هنگام خوردن غذا در ســلف صدایی شــبیه صدای صاعقه شــنیده اید؟ 
صدایی شبیه ریزش سنگ ها در معدن زغال سنگ! آیا تا به حال در معدن زغال سنگ غذا 
خورده اید؟! اشتباه نكنید، كارگران مشغول كار نیستند! این صدای تنبلی دانشجویان و 
بی مالحظگی برخی كاركنان سلف است. همانطور كه می دانید، در هر گوشه سلف سه 
سطل رنگی تعبیه شده است؛ آبی، سبز و نارنجی: سطل آبی برای پسماند غذا، سبز برای 
نان خشــک و نارنجی برای ظروف پالستیكی و شیشه ای. البته نیاز نیست این اطالعات 
را حفظ كنید چون روی هر ســطل نوشته شده كه مخصوص چه چیزی است. اما مساله 

اینجاســت كــه آن صدای مخوف، صدای صاعقه یا ریزش ســنگ نیســت، بلكه صدای 
ظرف های انبوه روی هم انباشته شــده است كه به ناگاه تعادل استاتیكی خود را از دست 
می دهند و سقوط می كنند.  در خصوص تفكیک زباله نیز دیده شده كه برخی دانشجویان، 
بدون توجه عالئم، حتی ظرف پالستیكی ماست را در سطل نان خشک می ریزند. روزانه 
چند سطل زباله در سلف تولید می شود كه چنانچه تفكیک زباله در آنها اتفاق بیفتد، هم 
بخش خوراكی آن قابل واگذاری به باغ های دارای دام در محله طرشــت است و هم زباله 

غیرخوراكی به بازیافت كنندگان صنعتی فروخته خواهد شد.

97 آذر   13 سه شنبه    792 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

گزارش دوم دبستان بودم كه برای اولین بار 
از كتابخانه  مدرسه یک كتاب امانت نگین خسروانی نژاد

گرفتم. با اینكه نمی توانســتم عنــوان روی جلدش را 
درست بخوانم، شروع به خواندن آن كردم. داستان از 
زبــان یک دختربچــه خوشــحال بود كــه روی ویلچر 
می نشست. دختر با شادی و راحتی كارهای روزمره اش 
را انجام می داد، زندگی خوبی داشت و در درس و تفریح 
از همســن هایش عقب نمی ماند. وقتی كتاب را تمام 
كردم، دیگــر یاد گرفته بودم عنوان آن را بخوانم: »من 
معلولم«. كودک داستان معلول بود. فكر كردم معلول 
یعنی آدمــی كه ناتوانی جســمی دارد ولی همیشــه 
خوشــحال اســت و به چیزهایی هم كــه می خواهد، 

می رسد.
دیروز 12 آذر بود. در تقویم نوشــته شــده اســت »روز 
جهانی معلولین«. كتابی كه در دبستان خوانده بودم، 

به یادم آمد و نگاهی به لغت نامه انداختم.

معلولیت:
]علوم ســالمت[ وضعیت ناشــی از خلل یــا كم توانی 
در فــرد كه از دســتیابی او به جایــگاه و نقش طبیعی 
خود، مطابق با ســن و جنس و ویژگی های فرهنگی- 

اجتماعی اش، جلوگیری می كند.
طبق این تعریف، داستان دختر معلول خوشحال فقط 
یک افســانه اســت. در دنیای واقعی خلل و كم توانی 
جســمی مانع رســیدن افراد به جایگاه دلخواهشــان 
می شــود. شــاید به نظرتان بیاید كه این حرف خیلی 
هم درســت نیســت چــون احتماال نام های اســتیون 
هاوكینگ، لودویگ بهتوون، هلن كلر، وحید رجب لو 
و ... را شــنیده اید. اما همین كه شــما معلوالن موفق 
انگشت شــماری را می شناســید، به این معناست كه 

معلولیت مانع موفقیت افراد شده است.
آمار رسمی  می گوید كه پنج درصد جامعه را افراد معلول 
تشكیل می دهند. بنابراین باید پنج درصد دانشجویان 
كل كشور - یعنی حدود 250 هزار نفر - معلول باشند 

اما تعداد دانشــجویان معلول 25 هزار نفر است.  این 
آمار به این معناســت كه از هر 10 معلول دارای شرایط 

تحصیلی، تنها یک نفر دانشجو می شود.
دانشــگاه هایی ماننــد آكســفورد و كمبریج ســاالنه 
ظرفیت هایی را برای پذیرش دانشــجویان توانیاب در 
نظر می گیرند اما در ایــران افراد دارای معلولیت برای 
رفتن به دانشگاه باید با افراد سالم رقابت كنند. فرض 
كنید یک توانیاب غول كنكور را پشــت سر می گذارد و 
دانشــجوی دانشگاه شریف می شود. اما وسایل نقلیه 
عمومی و ساختمان های مرتبط با آنها - مثل اتوبوس ها 
و ایســتگاه های مترو - برای كسانی كه از ویلچر، واكر 
یا عصا اســتفاده می كنند، قابل دسترســی نیستند. 
پس دانشــجوی توانیاب باید برای رفت  و آمد روزانه به 
دانشــگاه هزینه زیادی را بپردازد. اگر هم از خودروی 
شخصی استفاده كند، مثل دیگر صاحبان خودروها، 
با مشــكالت زیادی برای پیدا كردن جای پارک مواجه 
می شود و ممكن است مجبور شود ماشینش را در جایی 

دور از دانشگاه پارک كند.

شریف برای همه افراد طراحی نشده است
مشكالت اصلی وقتی آغاز می شوند كه فرد پا به داخل 
دانشــگاه می گذارد. معابر مناسب برای معلولین باید 
پیوسته، صاف، بدون شــیب و هموار باشد زیرا وجود 
حتی یک یا دو پله كافی اســت كه دانشــجو، استاد یا 
كارمند توانیاب نتواند از مســیر عبور كند. در صورت 
وجود پله یا اختالف ســطح، باید رمپ مناســب وجود 
داشته باشد. طبق استانداردهای شهرسازی، حداقل 
پهنای راه عبور دوطرفه برای معلوالن 1/5 متر است. 
چون این موارد در دانشگاه رعایت نشده ، فرد توانیاب 

هنگام تردد دچار مشكل می شود.
دانشــجویی كــه بــا ویلچــر حركــت می كنــد، بایــد 
خوش شانس باشــد كه در رشــته ای تحصیل كند كه 
آسانســور دانشــكده اش به اندازه كافی بزرگ باشد تا 
بتواند از آن اســتفاده كند. اگر فــرد توانیاب بتواند از 

آسانسور اســتفاده كند و آسانسور ســالم باشد، برای 
استفاده عموم باشد )ویژه استادان نباشد!( و در طبقه 
مورد نظر توقف كند، دانشجو به كالس هایش می رسد. 
اما رســیدن بــه كالس كافــی نیســت. صندلی های 
كالس هــا اكثــرا به نوعــی طراحی شــده اند كه فقط 
دانشــجویان ســالم و راست دســت می توانند در آنها 

احساس راحتی كنند.

ناهار چه کنم؟
اســتفاده دانشــجوی توانیاب از ســلف منوط به این 
است كه یا پسر باشــد یا اینكه آسانسور سلف دختران 
خراب نباشد. در هر صورت، دانشجو به نحوی خود را 
به سلف می رساند و ناهارش را می خورد اما نمی تواند 
از ســرویس های بهداشــتی آنجا اســتفاده كند چون 
هیچ یــک از آنها طراحی مناســبی بــرای افراد معلول 

ندارند.
فــرض كنید در ســرزمین انســان های ســه پا زندگی 
می كنیــد. منطقا شــما با دو پــا توانایی جســمانی، 
ســرعت حركت و همچنین تعادل كمتری نســبت به 
بقیــه اعضای جامعه دارید. پس در این ســرزمین یک 
معلــول به حســاب می آیید. ممكن اســت در قوانین 
این ســرزمین خیالی مواردی باشند كه الزام كنند در 
طراحــی ابزارهــای زندگی و محیط هــای اجتماعی، 
راحتی و آســایش معلولیــن در نظر گرفته شــود. اگر 
خوش شــانس باشــید، انســان های ســه پا به قوانین 
سرزمینشان احترام گذاشــته اند و ارگونومی مناسب 
معلوالن را رعایت كرده اند. در این صورت شــما حتی 
با داشــتن دو پا می توانید در جامعه، دانشگاه و محل 
كار حضور پیدا كنید. همه ما می دانیم كارهای زیادی 
هستند كه انسان های دوپا - نمونه ای از توانیابان این 
سرزمین خیالی - توانایی انجامشان را دارند. به همین 
ترتیب، قطعا در دنیــای واقعی هم برای افراد توانیاب 
زمینه هایــی وجود دارد كه می تواننــد در آنها فعالیت 

كنند و موفق باشند.

علم سکوی پرش من است
یكی از كارهایی كه افراد دارای معلولیت می توانند به 
خوبی انجام دهند، فعالیت علمی است. بنابراین ایجاد 
شرایط مناسب در دانشــگاه برای آنها اهمیت زیادی 
دارد. استیون هاوكینگ، فیزیكدان مشهور، می گوید: 
»اگر معلول هستید، این مساله به احتمال خیلی زیاد 
تقصیر شــما نیســت و از طرفی نمی توان دیگران را به 
خاطر این شرایط سرزنش كرد. آدم باید نگرش مثبتی 
نســبت به همه چیز داشــته باشــد و بهترین بهره را از 
شــرایطی كه در آن قرار می گیرد، ببــرد. اگر فردی به 
لحاظ جســمی معلول است، باید در نظر داشته باشد 
كه فردی دیگر از نظر ذهنی از این مشكل رنج می برد. 
به نظر من، انسان باید روی فعالیت هایی تمركز كند كه 
در آنها ناتوانی جسمی نقشی در نتیجه كار ندارد. علم 
از جمله حوزه های مطلوب برای افراد معلول به شــمار 
می رود زیرا بخش اعظم كار در ذهن انجام می شود.«

اصل ســی ام قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران 
بر حق تحصیل همــه ملت تاكید می كند. افراد دارای 
معلولیت هم زیرمجموعه  »همه ملت« هســتند. سال 
١٣٨٣ نیــز قوانینی با عنــوان »قوانین جامع حمایت 
از معلــوالن« در مجلس شــورای اســالمی به تصویب 
رسید. بنا بر ماده دوم این قوانین: »كلیه وزارتخانه ها، 
سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی و نهادهای 
عمومی و انقالبی موظفند در طراحی، تولید و احداث 
ساختمان ها و اماكن عمومی و معابر و وسایل خدماتی 
به نحوی عمل نمایند كه امكان دسترسی و بهره مندی 
از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون ســایر افراد 
فراهم گــردد.«  پس طبــق قانون، دانشــگاه موظف 
اســت ســاختمان ها و فضاهــای عمومــی را از لحاظ 
فیزیكی برای معلوالن مناســب كند و نباید این مساله 

را غیرضروری یا كار خیریه تلقی كند. 

ساختمان آموزش برای همه قابل دسترس نیست

حواسمان نبود

اکثر ادارات معاونت آموزش برای دانشجویان ویلچری غیرقابل دسترس است.

هیچ استادی برای افراد ویلچری یا با مشکالتی چون زانو درد قابل دسترسی نیست.
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»دستاوردهای انسان تخیالت او را  علمی
شكســت می دهنــد«. ایــن جمله سینا هوشنگی

قســمتی از دیالــوگ فیلــم »حیثیــت« بــه كارگردانی 
كریستوفر نوالن اســت كه علم و فناوری هر روز بیشتر از 
قبل آن را معنا می كند. 6 ماه پیش كاوشگر اینسایت )نام 
كوتاه شده برای بررسی درونی با استفاده از لرزه شناسی، 
زمین شناسی و انتقال حرارت(* به فضا پرتاب شد و پس 
از طی مسافت 458 میلیون كیلومتر، 12 آذر با موفقیت 
روی مریخ فرود آمد. این هشتمین فرود موفقیت آمیز یک 
كاوشــگر روی مریخ بعد از تالش های فراوان كشــورها و 

آژانس های فضایی طی دهه های گذشته است. 

7 دقیقه وحشت؛ فرود سخت روی مریخ
 اگر چه قبــال مریخ نوردان و ربات هایــی روی مریخ فرود 
آمده انــد اما هنوز هم فرود روی ایــن كره خاكی به دلیل 
جو نازک آن كاری بســیار دشوار اســت. جو مریخ حدود 
یک درصد جو زمین اســت و در نتیجه اصطكاک كمی 
برای كم كردن ســرعت هنگام فرود وجــود دارد. فرایند 
ورود به جو، كاهش ارتفاع و در نهایت فرود آمدن شــامل 
صدها قدم پیچیده و مهندسی شــده  است. هر كدام از 
این قدم ها باید بدون نقص باشد تا شاهد یک فرود موفق 
باشیم. قبل از ورود به جو مریخ، كپسول حاوی كاوشگر 
باید طوری خود را برای این كار تنظیم كند كه سپر حرارتی 
آن مقابل جو قرار بگیرد. كپسول با سرعتی حدود 20 هزار 
كیلومتر بر ساعت یا 5/5 كیلومتر بر ثانیه، یعنی سرعتی 
بسیار بیشتر از ســرعت گلوله تفنگ، وارد جو می شود. 
زاویه كپسول با جو باید 12 درجه باشد. مقداری بیشتر از 
این زاویه باعث برخورد با قسمت های ضخیم تر جو و باال 
رفتن دمای كپســول و در نهایت ذوب شدن آن می شود. 
مقداری كمتر از آن هم به چرخش كپسول می انجامد و در 
این حالت كاوشگر دیگر نمی تواند وارد جو شود. با بیشتر 
شدن غلظت جو هنگام كاهش ارتفاع، دمای كپسول به 
هزاران درجه سانتی گراد می رسد. در این لحظه سرعت 
كپسول با شــتابی معادل 12 برابر شتاب گرانش زمین 
كم می شــود و در این مدت سرعتش از 20 هزار كیلومتر 
بر ساعت به حدود 2 هزار كیلومتر بر ساعت می رسد. در 
ارتفاع حدود 15 كیلومتری سطح مریخ، یک چتر ترمزی 
به صورت خودكار از پشــت كاوشگر باز و پس از 15 ثانیه 
سپر حرارتی كه دمای آن به مرز ذوب رسیده، از كپسول 
جدا می شود. 10 ثانیه بعد سه پایه كاوشگر بیرون می آید 
و برای فرود قفل می شــود. حدود یک دقیقــه بعد رادار 

كپسول روشن می شــود و با فرستادن سیگنال به سطح 
مریخ و دریافت آن، فاصله از سطح فرود و سرعت خود را 
اندازه می گیرد. پس از اندازه گیری فاصله، چتر از كپسول 
جدا و موتور های كاوشگر روشن می شود تا عملیات فرود با 
موفقیت انجام گیرد. آخرین مرحله دوران كاوشگر طوری  
انجام می شــود كه هر سه پایه به درستی روی سطح قرار 
گیرد. تمام این مراحل فرود و كم شــدن سرعت در مدت 
هفت دقیقه صــورت می گیرد كه از آن بــه عنوان هفت 

دقیقه وحشت یاد می شود. 

ماموریت متفاوت 
اینســایت اولین كاوشگری اســت كه دامنه جمع آوری 
اطالعات آن نه برای شناخت سطح بلكه بررسی الیه های 
زیرین مریخ خواهد بود. دانشمندان بر این باورند كه روی 
مریخ هم زلزله اتفاق می افتد. زلزله ها در زمین ناشــی از 
حركت و برخورد صفحات تكنوتیكی روی گوشته مذاب 
هستند ، اما به نظر می رسد این صفحات در مریخ وجود 
ندارند. زلزله ها در مریخ ممكن است به دلیل فعالیت های 
آتش فشــانی زیر پوســته آن یا انقباض پوسته و شكسته 

 شــدنش بر اثر ســرد شــدن و یا برخورد شهاب سنگ ها 
اتفاق بیفتد. به  وسیله لرزه سنج هایی ساخت كشورهای 
فرانسه و آلمان پژوهشگران می توانند الیه های درونی این 
كره خاكی را بشناســند. باور بر این است كه در یک سال 
مریخی حدود 100 زلزله كه اندازه آنها از 6 ریشتر بیشتر 
نیســت، اتفاق می افتد. همین زلزله ها برای شــناخت 

الیه های درونی كافی است. 
همچنین با ایجاد حفره هایی روی سطح، اینسایت دمای 
درونی و انتقال حــرارت از الیه های درونی مریخ را اندازه 
می گیرد تا فعالیت های درونی این سیاره مشخص شود. 
ماموریت دیگر اینســایت اندازه گیری حركت تقدیمی 
محور مریخ هنگام چرخش به دور خورشــید به  وســیله 
امواج رادیویی است. اینسایت حدود یک  سال مریخی یا 
حدود دو سال زمینی روی سطح این كره فعالیت می كند. 
اطالعات این كاوشــگر درک خوبی از تشــكیل سیارات 
خاكی منظومه شمسی در حدود 4/5 میلیارد سال قبل 

در اختیار ما قرار خواهد داد.
*InSight – Interior Exploration using Seismic 
Investigations, Geodesy and Heat Transport

فرود موفقیت آمیز کاوشگر ناسا بر مریخ 

فضا برایمان کوچک تر می شود 
تشخیصسریععفونت
باابداعپژوهشگرایرانی

پژوهشگران ایرانی دانشگاه  سینا هوشنگی

بریتیش كلمبیــا كانادا با همكاری دانشــگاه 
كلگری با استفاده از زیست حسگرهای ارزان و 
كوچک موفق به ابداع روشــی برای تشــخیص 
زودهنــگام عفونت باكتریایی در بدن شــدند. 
آزمایش و تشخیص وجود عفونت در بدن به طور 
معمــول دو تا پنج روز طول می كشــد ولی این 
روش بالفاصلــه نتایج دقیق و قابل اطمینان را 

در اختیار می گذارد.
محمد ظریفی، اســتادیار دانشــگاه بریتیش 
كلمبیا، بیــان می كند: »پیشــرفت و توســعه 
فناوری آز - تراشه ها )آزمایشگاه  روی تراشه( به 
ما اجازه می دهد كه دستگاه هایی كوچک ولی 
پیچیده بسازیم كه در حوزه پزشكی می توانند 
اطالعات بیشــتری در اختیار متخصصان قرار 

دهند«.
طبــق آمارهــای ســازمان های بهداشــتی از 
ســال 2017، هر یک ســاعت تاخیر در درمان 
بــا آنتی بیوتیک ها، نرخ مرگ و میــر را به دلیل 
عفونت های داخل جریان خون هشــت درصد 

افزایش می دهد.
ظریفی و تیم تحقیقاتی او در دپارتمان مهندسی 
میكروالكترونیــک و آزمایشــگاه حســگرهای 
پیشرفته، زیست حسگر خود را با مقدار باكتری 
موجود در نمونه های مختلف در شرایط گوناگون 
آزمایــش كردنــد. شــرایط نمونه هــا هماننــد 
شــرایط نمونه های واقعی در آزمایشــگاه های 

میكروبیولوژی بود. 

این زیست  حســگر به وسیله فرســتادن امواج 
مایكروویو به داخل نمونه و آنالیز تغییرات دامنه 
تشدید و فركانس، به سرعت و با دقت می تواند 
وجود باكتری مضر را شناســایی كند. ظریفی 
توضیح می دهد كه »این حســگر نه تنها روشی 
سریع و بدون تماس برای بررسی آزمایشگاهی 
در اختیــار قرار می دهد، بلكه قادر اســت نوع 
باكتری را تشــخیص دهــد و برهم كنش آن را با 
آنتی بیوتیک بررسی كند. این نتایج اطالعات 
بیشــتری در اختیار متخصصان قرار می دهد و 
به آنها در درمان دقیق بیماران كمک می كند«.

ظریفــی در ادامــه بیــان می كنــد كــه ایــن 
زیست حســگر گامــی مهم در عرصــه آزمایش 
پایــداری آنتی بیوتیک هــای پیچیده اســت و 
راهی سریع و خودكار در تشخیص باكتری ها. 
 همچنیــن نحــوه تكثیــر آنهــا را در پاســخ به 

آنتی بیوتیک ها در اختیار قرار می دهد.
 Nature Scientific نتایج این پژوهش در مجله

Reports به چاپ رسیده است.
news.ok.ubc.ca :منبع

علمــــــــــــــــــــــــــی 97از کوارک تا کیهان آذر   13 سه شنبه    792 شماره 

به بهانه سالروز تولد ورنر هایزنبرگ
مردعدمقطعیتها

بســیاری از ما با شــنیدن نام هایزنبرگ یاد شخصیت 
والتر وایت ســریال »بركینگ بد« می افتیــم. اما برای 
جامعه علمی، هایزنبرگ شــخصیتی بسیار برجسته  و 
از پایه گذاران مكانیک كوانتومی است. ورنر هایزنبرگ 
14 آذر 1280 شمسی )5 دسامبر 1901 میالدی( در 
آلمان متولد شد. وی در رشته های فیزیک و ریاضی در 
دانشــگاه های مونیخ و باكینگهام به تحصیل پرداخت 
و سال 1923 زیر نظر آرنولد زومرفلد دوره دكتری خود 
را به پایان رســاند. یک ســال بعد هایزنبرگ به موسسه 
نیلز بــور در كپنهــاگ رفت و طی 3 ســال با همكاری 
بــور و بقیه افرادی كــه در آن زمــان روی فرمول بندی 
مكانیــک كوانتومی كار می كردند، ســه مقاله مهم به 
چاپ رساند. وی سال 1927، زمانی كه تنها 26 سال 

داشت، اصل عدم قطعیت را كه یكی از پایه های ریاضی 
مكانیک كوانتومی است، فرمول بندی كرد. اصل عدم 
قطعیت می گوید كه وقتی رفتارهای موجی ذرات غالب 
می شوند، دیگر نمی توان همزمان سرعت و مكان ذرات 
را با دقت دلخواه اندازه گیری كرد. به بیان دیگر، افزایش 
دقــت در اندازه گیری مــكان، دقــت در اندازه گیری 
سرعت را كاهش می دهد و بالعكس. كارهای هایزنبرگ 
در زمینــه مكانیــک كوانتومی جایزه نوبل را در ســال 
1932 برای وی به ارمغان آورد. جالب است بدانید كه 
چهار دانشجوی دكتری زومرفلد یعنی پائولی، دیبای، 
ِبته و هایزنبرگ موفق به دریافت جایزه نوبل شدند و این 
شــخص از حیث داشتن تعداد دانشجوهایی كه برنده 
نوبل شــده اند، ركورددار است. با قدرت گرفتن هیتلر 

در آلمــان، هایزنبرگ با 
توجه بــه تفكرات خود 
زیــر نظــر حــزب نازی 
قــرار گرفت و با شــروع 
جنگ جهانــی دوم به 
عنوان سرپرســت تیم 
تحقیقاتی ساخت بمب 

اتم برای آلمان انتخاب شد. وی پس از جنگ و به مدت 
یک سال در اســارت انگلیسی ها بود. نقش هایزنبرگ 
در جنــگ همچنان محل بحث اســت. پــس از جنگ 
نیز موفقیت های وی در علم ادامه داشت و كتاب های 
زیادی را به چاپ رساند. هایزنبرگ در كتاب »جزء و كل« 
خود تاریخچه و تحول فیزیک جدید را به زبان ســاده و 
از طریق خاطرات و گفت وگو با دوستان و دانشمندان 
از شروع زمان تحصیل در دبیرستان بیان می كند. وی 
سال 1355 شمســی )1976 میالدی( بر اثر سرطان 

كلیه چشم از جهان فروبست.

دانستنی ها

محمد ظریفی، استادیار دانشگاه بریتیش  کلمبیا، 
همراه با زیست  حسگر کوچک خود در دستانش

تصویر فانتزی از کاوشگر اینسایت روی سطح مریخ
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اگــر احیانا با دیــدن گودال های  گزارش
دشــت کویر و دشــت لوت روی مصطفی آقابیگی

نقشــه ناهمواری های ایــران در کتــاب جغرافیای 
ابتدایــی خدای نکــرده این ایده نــاب و خالقانه به 
ذهنتان رسیده است که می شود با پمپ کردن آب 
دریا از شــمال یا جنوب در داخل ایران دریاچه های 
بزرگــی به وجود آورد، باید به اطالعتان برســانم که 
چنیــن دریاچه هایی در حال حاضر در کویر مرکزی 
ایران وجود دارند. اما برای دیدنشــان باید از پشت 
کامپیوتر بلند شوید و با ســفر به قلب کویر مرکزی 
ایران آنها را از نزدیک ببینید زیرا این دریاچه ها روی 
نقشــه های معمولــی ثبــت نشــده اند و در تصاویر 

ماهواره ای گوگل نیز نمی توان آنها را دید.

حــدود 10 ســال پیش، در یكــی از كالس هــای دوره 
كارشناسی، اســتاد یک بار ضمن نصیحت هایی كه با 
هدف پاره كردن چرت بچه ها ایراد می كرد،  گفت: »فكر 
نكنید پول فقط در تهران پیدا می شــود. بعضی وقت ها 
برای پول درآوردن باید به جاهایی رفت كه اصال تصور آن 
را هم نمی كنید. به عنوان مثال، شنیده ام وسط دشت 
كویر منطقه ای وجود دارد كه آب تمام باران هایی كه در 
حوضــه آبریز مركزی ایران می بــارد، زیر خاک آن جمع 
می شــود و اگر در این منطقه یک متر زمیــن را ِبَكنید، 
به آب شــور )شورابه( ســبز یا فیروزه ای رنگی می رسید 
كه سرشار از نمک های معدنی اســت و با استخراج آن 
درآمــد خوبی حاصل می شــود«. البتــه آن زمان مثل 
جویندگان طال با تشت و الک سر به بیابان نگذاشتم تا با 
صاف كردن آب  شور پتاس استخراج كنم، اما زمانی كه 
انستیتو آب و انرژی دانشگاه اطالعیه ای برای بازدید از 
مجتمع معدنی و صنعتی پتاس خور و بیابانک منتشــر 
كرد، مشتاقانه عالقه مندی خود را ابراز كردم. در نهایت 
بازدید از این مجتمع آخر آبان ماه، در قالب گروهی 11 
نفره از دانشــجویان دانشگاه، به سرپرستی آقای دكتر 

اعلم الهدی رئیس انستیتو آب و انرژی انجام شد. 

خور و بیابانک کجاست؟
شهرســتان خور و بیابانک در منتهی الیه شــرق استان 
اصفهان، در قلب كویر مركزی ایران )دشت كویر( واقع 
شــده و از شمال با اســتان سمنان، از شــرق با استان 
خراســان جنوبی، از جنوب با اســتان یــزد و از غرب با 
شهرســتان نایین همسایه است. برای ســفر به خور از 
تهران، دو مســیر جاده ای وجود دارد: در مســیر اول از 
طریق بزرگراه تهرانـ  قم با عبور از شــهرهای كاشــان، 
اردستان و نایین وارد جاده ای 400 كیلومتری می شویم 
كه كویر مركزی ایران را از غرب به شــرق می شكافد. در 
مسیر دوم هم می توان از تهران به سمت دامغان در جاده 
اصلی حركت كرد و از آنجا با حركت به ســمت اســتان 
اصفهان به دل كویر زد. خور و بیابانک با جمعیتی حدود 
19 هــزار نفر یكی از كم جمعیت  ترین شهرســتان های 
كشــور محسوب می شــود. مردم این شهرستان، بنا به 
اعتقــادات خود، نخل خرما و شــتر را هم با واحد »نفر« 
شــمارش می كننــد و با این حســاب، خــور و بیابانک 
چندیــن هزار »نفر« از جمعیت خود را در خســارتی كه 
سرما و یخبندان شدید سال 1386 به نخلستان هایش 

زد، از دســت داده اســت، اما با این تجربه تلخ، زندگی 
در منطقه جریان دارد. ســاعت 8 شب می شود مردم یا 
حتی شاید چند توریست خارجی را در محوطه امامزاده، 
حسینیه و كوچه ها و خیابان های شهر خور دید. غیر از 
كشــاورزی، دامداری و قالیبافی كه از دیرباز شغل اكثر 
مردمان منطقه بوده و مشــاغل دولتــی ای  كه اخیرا به 
دلیل شهرستان شدن خور در آن ایجاد شده است، یكی 
از جدیدترین منابع درآمد مردم پذیرایی از گردشــگران 
نســبتا پرتعداد ایرانی و خارجی اســت كه با هدف یک 
تجربــه آوانــگارد، این منطقــه را برای گــردش و تفریح 
انتخاب می كننــد. تعدادی از خانواده های خوش ذوق 
منطقه، با ایجاد اقامتگاه های ســنتی و بومگردی، این 
شهرســتان را به یكی از قطب های بومگردی كشور و از 
مقاصد گردشــگری اســتان اصفهان تبدیل كرده اند و 
روح دوبــاره ای در كالبد آن دمیده اند. گروه 11 نفره ما 
از نخســتین مهمانان یكی از همین خانواده ها بود كه 
از تهران به شــهر آبا و اجدادی خود بازگشــته بودند و با 
بازسازی خانه قدیمی پدری زمینه  پذیرایی از مهمانان 
را فراهم كرده بودند. عجیب نیست كه تامین آب در قلب 
كویر چالش مهمی باشد. اولین چیزی كه در بدو ورود به 
خور جلب توجه می كند، دو آب انبار بزرگ وقفی در یكی 
از میادین ورودی این شهر است كه البته در حال حاضر 
از آنها استفاده نمی شود. آب مصرفی منازل كه از چند 
چاه عمیق تامین می شود، به قول خود اهالی، لب شور 
است و برای آشامیدن مناسب نیست اما اگر - مثل مردم 
محلی - سختگیر نباشیم، برای استحمام و شست وشو 
می توان از آن استفاده كرد. برای تامین آب آشامیدنی، 
مردم از دستگاه های تصفیه آب خانگی یا شیرهای آب 
در سطح شهر استفاده می كنند كه آب آنها  از چشمه  ای 

در كیلومترها دورتر از شهر به دست می آید. 
در این شهر قیمت برخی از ارزاق، به دلیل كرایه حمل، از 
شهرهای دیگر كمی بیشتر است. مردم برای این مساله  
هم چاره اندیشــی هایی كرده اند و مثال به جای چای از 
گیاه آویشن كه در بیابان های همان حوالی پیدا می شود، 
دمنوشی درست می كنند كه با خوردن آن حس شادی 
زایدالوصفی به انسان دست می دهد، مخصوصا بعد از 

یک مسافرت طوالنی!

پالیا
مجتمع معدنی و صنعتی پتاس در 25 كیلومتری كرانه 
شرقی شــهر خور ساخته شده اســت و عالوه بر اینكه 
بزرگ تریــن واحد تولیدی شهرســتان خــور و بیابانک 
محسوب می شــود، تنها واحد صنعتی  تولید پتاس در 
ایران است كه بخشی از نیاز كشور را به ماده استراتژیک 
پتاس )پتاسیم كلراید( تامین می كند. تعداد افرادی كه 
به طور مســتقیم در این واحد تولیدی مشــغول كارند، 

350 نفر است كه تقریبا همگی بومی منطقه هستند.
بازدید از همان جایی آغاز شــد كه وصف آن را 10 سال 
پیش از استاد شنیده بودم. منطقه ای كه آب شور از آن 
استخراج می شود، در اصطالح علم زمین شناسی پالیا 
)Playa( نام دارد. روی پوسته  نمكِی پالیا تا كیلومترها 
هیــچ موجود زنده ای وجود ندارد، حتی یک بوته خار یا 
یک خزنده. در نــگاه اول دیدن حجم عظیم آبی كه در 
این برهوت از چاه های بسیار كم عمق برداشت می شود 
و در كانال ها جریان دارد واقعا حیرت انگیز است. در دل 
كویر مركزی ایران دریاچه نمک بزرگی پنهان شده كه تا 
انســان آن را از نزدیک نبیند، به سختی می تواند وجود 
آن را در ذهن خود تصور كند. این دریاچه  نمک، معدن 
پتاس خور و بیابانک نام دارد و به نوعی بزرگ ترین دریاچه 

فصلی جهان هم محسوب می شود.
فعالیت اصلی مجتمع پتاس به طور خالصه این است كه 
با پمپاژ آب شور )شورابه( از پالیا، دریای پنهان زیر پوسته 
نمكی به روی زمین  آورده و با تبخیر شــورابه زیر آفتاب 
كویر )در استخرهای پهناوری به عرض 250 متر و طول 
5 كیلومتر!( و رسوبگذاری نمک های آن، ماده ای به نام 
كارنالیت استحصال می شود. سپس كارنالیت كه خوراک 
اصلی كارخانه پتاس است، طی پنج مرحله فرآوری و در 
نهایت محصول پتاســیم كلراید تولید می شود. اساس 
فرایند جداسازی نمک از شورابه هم بر استفاده از تفاوت 
چگالی محلول نمک های مختلف و انحالل پذیری آنها 

در آب استوار است.

تالش مستمر در عمق کویر
تولید پتاس یک طرح ملی است كه عملیات عمرانی آن 
ســال 1379 كلید خورد و پس از ایجاد زیرساخت های 
الزم و احداث تاسیســات تولیدی و پشتیبانی، كارخانه 
پتاس در ســال 1394 به بهره برداری رســید و در حال 
حاضر ســاالنه 20 هزار تــن پتاس تولیــد می كند. در 
مجتمع پتاس هر ســال، عــالوه بر تولیــد 20 هزار تن 
پتاســیم كلراید، بیش از یک میلیون تن نمک صنعتی 
)NaCl( با خلــوص بیش از 95 درصد تولید می شــود 
كــه قابل تبدیل به نمک طعام اســت. این مجتمع یک 
محلول اشباع از منیزیم و كلســیم به نام SSR400 هم 
تولید می كند كه به دلیل داشتن قابلیت جذب رطوبت، 
برای تثبیت خاک و كنترل گرد و غبار در جاده های خاكی 
شهرها و روستاها و راه دسترسی معادن و مزارع استفاده 
می شود. این محلول كه به وسیله تانكر به مناطق مختلف 
حمل و روی سطح خاكی پاشیده می شود، حداقل تا یک 
سال ماندگاری دارد و در طول این مدت، جاده به تسطیح 

و آب پاشی مجدد نیازی نخواهد داشت.
البته به دست آوردن پول از آب شور )شورابه( به آن راحتی  
كه 10 ســال پیش اســتاد با آب و تاب در كالس برای ما 

تعریف می كرد هم نیســت و ایــن امر حاصل تحقیقات 
مداوم و فعالیت های چندین ساله در این مجتمع عظیم 
است. با این حال - چه خوشمان بیاید چه نه - منشأ ثروت 
واقعی كه موجب آســایش مردم می شود، یا روی زمین 
اســت یا زیر آن و چه بسا در جاهای ناشناخته بسیاری 
مثل معدن پتاس خور و بیابانک كه به دست آوردن آن به 
خالقیت و تالشــی مستمر نیاز دارد؛ امری كه كاركنان 
مجتمع پتاس از سال 1379 تاكنون در پی آن بوده اند.

اعداد و ارقام شورابه پتاس خور و بیابانک
معدن پتاس خور و بیابانــک تنها یكی از محدوده های 
پوســته نمكی یا پالیــا در كویر مركزی ایران اســت كه 
مســاحت آن بیش از 2 هزار كیلومتر مربع )حدودا سه 
برابر وسعت شهر تهران( و حجم آب شور محبوس در آن 
بین 400 تا 800 میلیــون متر مكعب )بین 50 تا 100 
برابــر حجم آب دریاچه چیتگر( تخمین زده می شــود. 
ساالنه حدود 12 میلیون متر مكعب شورابه از كانال ها 
و چاه های حفر شــده در این معدن اســتخراج و تبخیر 
می شود. چگالی شــورابه موجود در پالیای خور حدود 
1/2 گرم بر ســانتی متر مكعب و شــوری آن حداقل 4 
برابر بیشــتر از آب دریاســت و در هر لیتــر آن 200 گرم 
نمک طعام، 120 گرم نمک های منیزیم و كلســیم و 6 

گرم پتاس وجود دارد.

تامین امنیت غذایی از بی آب ترین منطقه کشور
پتاس یا همان پتاســیم كلراید )KCl( یكی از مهم ترین 
مواد اولیه تولید كودهای شــیمیایی  اســت و به همین 
دلیل امنیت غذایی كشور به تامین آن بستگی دارد. در 
حال حاضر ساالنه 230 هزار تن پتاس در كشور مصرف 
می شود كه تنها حدود 10 درصد آن داخل كشور تولید و 
مابقی آن از كشورهای روسیه، بالروس و ازبكستان وارد 
می شــود. هر تن پتاس در بورس كاالی كشور با قیمت 
1/5 میلیون تومان به فروش می رسد. عمده خریداران 
پتاس كارخانه هایی هستند كه از فرآوری پتاسیم كلراید، 

كود پتاسیم سولفات )K2SO4( تولید می كنند.

آبشار نمکی، بلورهای زیبای نمک و شنا در 
شورابه: مقاصد جدید گردشگری

رســوب نمک اطراف دهانه چاه هــا و دیواره كانال های 
برداشت شورابه كریستال های زیبایی را به وجود آورده 
اســت كــه بازدیدكنندگان تكــه ای از آنها را بــه عنوان 
ســوغاتی كویر برای خود برمی دارنــد. مجتمع پتاس 
بر همین اســاس با پمپاژ شــورابه در محدوده پالیا یک 
آبشــار مصنوعی ایجاد كرده كه روی آن بلورهای نمک 
با الگوهای مختلف تشكیل شده اند. این آبشار در حال 
حاضر یكی از مهم ترین مقاصد گردشــگری شهرستان 
خور و بیابانک محســوب می شــود. یكــی از تفریحات 
پرسنل مجتمع در اوقات استراحت، شنا در استخرهای 
آب شوری است كه در پوسته نمكی پالیا ایجاد شده اند؛ 
چیزی كه تصاویر شــنا در بحرالمیت را در ذهن تداعی 
می كند. البته هنوز امكان تجربه شــنا در شــورابه برای 
گردشگران وجود ندارد و مجتمع پتاس در تالش است با 
ایجاد دهكده نمكی كه شامل هتل نمكی و حمام نمكی 
خواهد بود، تسهیالت الزم را برای گردشگران داخلی و 

خارجی فراهم كند.

گزارش یک بازدید علمی عجیب در خور

شهری بر ساحل دریایی پنهان در کویر

97گــــــــــــــــــــــزارش آذر   13 سه شنبه    792 شماره 



 6

هیچ ورزشــی مثل فوتبال هیجان ندارد. شما هم همینطور فکر  گفت وگو
می کنید؟ پس یک بار تماشــای مســابقات فرمول یک را امتحان سحر بختیاری

کنید، شــاید نظرتان عوض شــود، اگرچه دیدن رانندگی یکی از بهترین های تاریخ 
فرمــول یک را دیگر از دســت داده اید. فرناندو آلونســو امســال از این مســابقات 
خداحافظی کرد؛ راننده 37 ساله اسپانیایی ملقب به »اسپانیارد« که پس از دوران 
طالیــی با رنو، هیچ وقت خودرویی توانمند برای نمایش توانایی های خود در اختیار 
نداشت. تعجب شما وقتی بیشتر خواهد شد که بدانید بعد از 2 بار قهرمانی با رنو، 
آلونســو ابتــدا به فراری و ســپس به مــک الرن رفت امــا هیچ کدام نتوانســتند از 

توانایی های او استفاده کنند.

پیش نیامده اســت کــه با خودت 
گذشــته را مــرور کنــی و بگویــی 

تصمیم های نادرستی گرفته ای؟
نــه، همیشــه آن كاری را انجــام داده ام كه 
در آن لحظــه احســاس كــرده ام درســت 
است. اگر تصمیم های متفاوتی می گرفتم، 
آدمی كــه امروز هســتم نبودم. مــن برای 
رنــو مســابقه داده ام و بــرای مــک الرن - 
مرســدس، فراری و مک الرن - هوندا. چند 
نفر با چنین كارنامه ای بازنشسته می شوند؟ 
می توانستم زمانی كه ردبول فقط به خاطر 
نوشیدنی هایش معروف بود، با آنها قرارداد 
امضا كنم اما هیچ كس گوی بلورین ندارد كه 
از آینده خبر داشته باشد. از زمانی كه رنو را 
ترک كرده ام، آنها برنده نشده اند و از زمانی 
كه همیلتون برای مک الرن پیروزی آورد، آنها 
هم نبرده اند. فراری هم قهرمان نشده است. 
درســت مثل فوتبال، در رســانه ها حســی 
غالب وجود دارد كه فقط در صورت كســب 
عنوان، یک قهرمان هســتید. گیلس ویلنو 
به عنوان یكــی از بهترین راننده های تاریخ 
فراری شناخته می شود اما عنوان قهرمانی 
ندارد. دوست داشتم قهرمانی های بیشتری 
داشته باشم اما حتی یک روز از حرفه ام را هم 

عوض نمی كنم.

به نظر می رســد فــراری، با وجود 
تیــم  آن، هنــوز  از  جدایــی ات 

محبوبت است؟
فراری خاص اســت و همیشــه در قلب من 
خواهــد ماند. ماشــین های آن را در موزه و 
گاراژم دارم، اگرچــه بودن در فراری و پیروز 

نشدن استرس زاست.
جایــی گفته ای بــرای دوام آوردن 
در فرمول یــک باید بازیگر خوبی 
بود. در مورد خودت فکر می کنی 
بیشتر استعدادت در کدام حوزه 

باشد؟ درام یا کمدی؟
صددرصــد كمدی! )خنــده( همه چیز در 
فرمول یک یک جورهایی كمدی اســت. به 
هر حال، این یک ورزش است كه قرار است 
ســرگرم كننده باشــد و لزومی برای خیلی 
جدی بودن نیست. من قطعا بازیگر كمدی 

خوبی می شدم.
اگر واقعــا بازیگر بودی، دوســت 
داشتی جای چه شخصیت هایی 

بازی کنی؟
جیم كری! همه نقش هایی را كه بازی كرده 
است، دوســت دارم. به نظرم او یک راننده 
فرمول یک خیلی موفق می شد چون همه 

چیز را به مسخره می گرفت!

این فصل آخر، شانزدهمین فصل 
تو بــود. فرناندو آلونســو طی این 
همه سال چقدر تغییر کرده است؟
شخصیت آدم از همه نظر عوض می شود. نه 
فقط راننده، بلكه انسان متفاوتی شده ام. از 
19 تا 35 سالگی راه درازی است. نوع روابط 
هم دیگر مثل قبل نیست، مثل نگاهی كه به 
خانواده یا دوستانت یا به تیمت و كار گروهی 
داری. اینها همه تغییر می كند. چیزی هم 
نیست كه دست خود آدم باشد، زندگی كال 

اینطور است.
17 ســال زندگــی در فرمول یک 
حتما همراه با کلی خاطره اســت 
که قطعا بیشترشان خوب بوده اند 
وگرنه زودتر از اینها کنار می رفتی.

بهترین خاطره حس موفقیت است؛ حس 
اینكه بــا 21 راننده دیگر از سراســر جهان 
رقابــت می كنی و بهترین دنیا می شــوی؛ 
حس قهرمان سال شدن یا حتی فقط برنده 
شدن در یک مسابقه. همینطور تجربیاتی 
كه به واسطه این مسابقات پیدا كردم. مثل 
سفر به خیلی از كشورهای دنیا كه شاید اگر 
به واســطه فرمول یک نبود، برایم فرصتش 
پیش نمی آمد؛ كشورهایی مثل هند، كره، 

روسیه و آذربایجان.
بعد از 17 سال ماجراجویی، هنوز 
هــم جایی مانده اســت کــه دلت 

بخواهد ببینی؟
جاهــای خیلــی زیادی هســت كــه هنوز 
نتوانسته ام آنها را ببینم، بیشتر جاهایی كه 

محل برگزاری فرمول یک نبوده اند. آفریقای 
جنوبــی و آرژانتین را خیلی دوســت دارم. 
شاید هم بروم به سمت كشورهای جنوبی تر 
یا شمال، مثل آالسكا. من هنوز خیلی جوانم 
و وقت زیاد دارم. حتی اگر واقعا جوان نباشم، 
احســاس جوانی می كنــم و همین كافی 

است! )خنده(
ترک دنیای فرمول یک برایت چه 

حسی دارد؟
پس از 17 ســاِل فوق العاده در این ورزش، 
اكنون زمــان تغییر و تجربه ای تازه اســت. 
من از تک تک دقایــق حضور در این ورزش 
فوق العاده لذت بردم و هیچ وقت نمی توانم 
لطف كســانی را كــه در مدت حضــورم در 

فرمول یک در كنارم بودند، جبران كنم.

فرناندو آلونسو از دنیای فرمول یک خداحافظی کرد

حتی یک روز از حرفه ام را عوض نمی کنم

گـــــــــــفت وگـــــــــــو 97 آذر   13 سه شنبه    792 شماره 

انسانوفیل
خب احتماال شروعش اینجوریه:  میالد مظفری

مریــم عراقی یه بچه المپیادی بــود كه ترم یک كالس 
معادالت دكتر مســتفید رو مستمع آزاد می رفت، اونم 
ساعت 7 و نیم صبح. فكر كنم این مشخص می كنه كه 
با چه سرعت اولیه ای برای كارهای علمی وارد دانشگاه 
شــدم! ولی بــا همون ســرعت بازی عوض شــد، وارد 
كارهای دانشــجویی شــدم و دیدم چقدر جذابه! این 
قضیه تا جایی پیش رفت كه برای جشن ها تنها دختری 
بودم كه تا دیروقت دانشگاه می موند. اولویتم از درس 
كم كم ســوق داده شد به ســمت كار دانشجویی. شما 
فكــر كن دو ترم اول رنک شــدم ولی ترم هــای بعد، از 
میانگین هم كمتر. ولی اینها هیچ كدوم مهم نیســت، 
قســمت مهم اینه كه این بچه المپیادِی خیلی خام، با 
این كارای دانشجویی، خیلی پخته شد. همیشه می گم 
كه كار دانشجویی شبیه كارآفرینیه. تصور كن خودت 
كار تعریف می كنی و آدما رو پیدا می كنی كه بهت كمک 
كنن و كلی هم خالقیت می زنی واســش. شــاید تنها 
تصوری كه تو دوران دبیرستان از آینده داشتم، این بود 
كه باید محیط  زیست رو نجات بدم، خیلی سوپرمن وار. 
ولی اومدم دانشــگاه همه چیز تغییر كرد. مثال من هر 
موســیقی ای گــوش می دادم جــز ســنتی، االن جز 

موســیقِی ســنتی گوش نمی دم. فكر می كــردم باید 
درس هــا رو خیلــی جدی بگیــرم ولــی فعالیت های 
دانشــجویی جذاب تر شد. اوایل انسان گریز بودم ولی 
این آخرها دنبال آدم بودم كه باهاش آشنا بشم، اونقدر 
كه جذاب بود واسم. شــروع همه  اینها برمی گشت به 
جشن شب یلدای دانشكده كه از راه نرسیده، بلند داد 
زدم سالااام! آدم نباید كمرو باشه، اونم توی شریف كه 
همین جوریش هم تعداد دخترهای دانشگاه نسبت به 
پسرها خیلی كمتره. تو این شرایط، حتی اگه از ورودی 
92 هــم دختری رو پیدا می كردم، انگار یه گنج خیلی 
بزرگ بــود. یا مثال اردوهــای دانشــجویی. تقریبا هر 
اردویی رو كه تو دانشگاه برگزار شده رفتم، هر اردویی! 
چــون نمی تونم مثل بقیــه تنهایی برم ســفر، تنها راه 
رســیدن به ایــن عالقــه ام همین بود. خالصــه اینكه 
تغییرات از دبیرستان به دانشــگاه منو تبدیل كرده به 
این: مكانیكی! عاشق كار گروهی! خانوم ناظم )بچه ها 
میگن(! اپالی گریز )حتی نمی دونم چرا(! و چیزی كه 
واقعا ناراحتم می كنه اینه كه ما آدمای زیادی رو دوست 
داریم ولــی عالقه   متفاوتمون باعث می شــه در آینده 
راهمون جدا بشــه، وگرنه آدمای خوب دانشگاه اصال 

كم نیستن، خیلی هم زیادن، خیلی. 

مردمان شریف
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مردی»ازاینوالیت«
»در اثر فشار مردم عده ای از زندانیان سیاسی آزاد می شوند ... از میان دو ردیِف صف بچه ها كه برای مشایعت ایستاده اند، می گذریم. 
برای اولین بار پس از سال ها اختناق، صدای كف زدن ها به سبک روزهایی كه زندانی آزاد می شد، بلند می شود: ته تق، تق. تق تق. ته تق، 
تق. تق تق...« نویسنده  »سال های ابری« در تمام نوشته هایش به دنبال همین طنین رهایی  است، نه تنها برای خودش )كاش همه با هم 
آزاد می شدیم. بیرون بدون شما...( و نه فقط برای رهایی از زندانی با دیوارها و پنجره های ملموس، بلكه برای رهایی از فقر و بی سوادی 
و محرومیت تمام كسانی كه نامشان را تنها او بر كاغذ آورده است. ته تق، تق. تق تق؛ علی اشرف درویشیان در آرزوی این طنین، ساده 
می نویسد و برهنه. نثر او فرسنگ ها با پیچیدگی های فرمی و معنایی فاصله دارد اما آنچه می نویسد، به ذهن خواننده چنگ می اندازد و ردی 
از واقعیت را بر آن حک می كند. بی هیچ آرایه ای، تمام آرایه های جامعه را از جلوی چشم كنار می زند و تصویری كریه را بر جای می گذارد. 

زاهدی از جهت قربان، گوسپندی خرید. در راه طایفهای طّراران بدیدند، طمع دربستند و با یكدیگر قرار دادند 
كه او را بفریبند و گوسپند بستانند. پس یک تن به پیش او درآمد و گفت:  ای شیخ، این سگ كجا میبری؟ دیگری 
گفت: شــیخ عزیمت شكار میدارد كه سگ در دست گرفته است. ســوم بدو پیوست و گفت: این مرد در كسوت 
اهل صالح است، اما زاهد نمینماید، كه زاهدان با سگ بازی نكنند. از این نسق هر چیز میگفتند تا شّكی در دل 
زاهد افتاد... و گفت كه: شــاید بود كه فروشنده ی این جادو بوده است و چشمبندی كرده. در جمله گوسپند را 
برگرفته از کلیله و دمنه به انشای نصرالله منشی بگذاشت و برفت و آن جماعت بگرفتند و ببرد.  

»مادام ووكر كه نام دوشیزگی اش  روایت زندگی
دوكنفالن است، پیرزنی  است كه پگاه پزشکی

از 40 سال پیش در پاریس، كوچه  نووسنت ژنویو، بین 
كارتیه الئن و كوی سن مارســل یک پانسیون را اداره 
می كند. در این پانســیون كه همه آن را به نام خانه ی 
ووكر می شناسند...« خواننده می تواند بعد از همین 
چنــد كلمه كتــاب را ببنــدد و اگر قوانیــن رفت  و آمد 
كشورها اجازه دهد، سری به پاریس بزند، در برابر »خانه  
ووكر« بایستد و زیر لب بگوید: این همان نقطه ای است 
كه رمان »باباگوریو« بالزاک در آن آغاز می شود. رمان 
در ادامــه نیز - مانند اغلب رمان های قرن نوزدهم - با 
گام های شــفاف و اســتوار پیــش می رود و ســوار بر 
ضرباهنگ مشخص زمان، تمام شخصیت ها و مكان ها 
و اتفاقات را با جزئیاتی هرچه تمام تر توصیف می كند. 
رمــان قرن نوزدهم بیش از هر چیز بر سلســله  علت و 
معلولی بین وقایع تكیه دارد، هر لحظه ما را با قطعیتی 
آشكار به دست لحظه  بعد می سپارد و پا می فشارد كه 
خواننده این روند را به عنوان واقعی ترین روند ممكن 
باور كند. روزگار اما ادبیات را وانگذاشــت تا در آرامش 
قرن نوزدهم به تصویرگری ناب و دقیق خود ادامه دهد. 
قرن بیســتم با آشوب و ســرعت و درهم ریختگی اش 
فرارسید و گردباد آن پایه های ادبیات را نیز لرزاند. كدام 
قلمی می توانست برای قرِن دو جنگ جهانی آدرسی 
دقیــق روی كاغــذ بیــاورد؟ »از میان نــرده، البه الی 
گل های پیچ پیچ، می دیدمشان كه می زدند. رو به جایی 
كه پرچم بود می آمدند و من از كنار نرده رفتم. الســتر 
كنار درخت گل توی ســبزه ها می كاوید. آنها پرچم را 
بیرون آوردند و آنها داشــتند می زدند...« حتی اگر در 

همین مكان نشسته باشیم،  كنار نرده ها و رو به پرچم، 
نمی توانیم با اطمینان بگوییم این همان جایی  است 
كه فاكنر در آغاز »خشم و هیاهو« آن را توصیف می كند. 
حقیقت این است كه فاكنر جایی را توصیف نمی كند. 
تنهــا راوی آغازین داســتان اســت و صحنــه ای را كه 
می بیند یا به یاد می آورد، بازگو می كند و چندان زحمت 
توصیــف را نیز به خــود نمی دهد. توصیــف برای چه 
كســی؟ خواننده باید راهش را خودش پیدا كند. این 
یكی از كلیدی ترین چرخش های رمان در قرن بیستم 
اســت كه بنیان های رمان مــدرن را بنا می نهد. رمان 
مدرن دیگر چندان دغدغه  قانع كردن خواننده درباره  
رونــد عّلــی وقایع را نــدارد. در این رمان نــه آنچه رخ 
می دهد، بلكــه آنچه دیده و فهمیده می شــود روایت 
می شــود. فهمی جز این هم  ممكن بود؟ نمی دانیم و 
حتی مهم نیست. رمان مدرن با بی اعتنایی به حركت 
زنجیــره وار وقایع به زمان نیز یــورش می برد، آن را در 
دســت می فشــارد و بــه هر شــكلی كه دوســت دارد 
درمی آورد. انسان انتقام سلطه  دیرین زمان را بر خود 
روی كاغذ می گیرد و آن را مقهور و بازیچه  نویســنده و 
خواننده می كند. اما این سلطه بر زمان و علیت چگونه 
رخ می دهد؟ رمان مــدرن مركزیتی قدرتمند دارد كه 
زمان و زنجیره  عّلی حوادث را به سمت خود می كشاند 
و خــم می كند: »نظــرگاه« یا واقعیــت آن طور كه من 
می بینم. روی كاغذ آوردن این برداشــت منســجم از 
واقعیت، از ورای ذهن شخصیت های داستان، همان 
تكیه گاهی  است كه به رمان مدرن جسارت می دهد به 
زمان و علیت دهن كجی  كند و به وصف جهان پرآشوب 

خود می پردازد.

نگاهی اجمالی به سیر رمان در گذار به قرن بیستم

رمان مدرن؛ دهن کجی انسان به زمان

آورده اند که ...

هنر و ادبیات

درباره سینمای بیوگرافی ایران
مرابهخاطرتنگهدار

سینمای بیوگرافی سبكی از  علیرضا جعفراسماعیلی

فیلم سازی است كه به زندگی یا برهه ای مهم از 
زندگی یک شــخص حقیقی می پردازد. ســال 
گذشــته گــری  اولدمن بــرای بــازی در نقش 
وینســتون چرچیل برنده جایزه اســكار شــد؛ 
جایزه ای كه لئوناردو  دی كاپریو در سال 6102 
برای اثر بیوگرافی دیگری و ادی  ردمین در سال 
5102 بــرای بازی در نقش اســتفن  هاوكینگ 
برنده آن  شدند. این آمار تنها در چند سال اخیر 
نشان دهنده اهمیت بیوگرافیسازی در هالیوود 
اســت. در مقابل، ســینمای ما سال هاست در 
نوعی خشكسالی از این سبک سینمایی به سر 
میبرد. این در حالی است كه فرهنگ و سرگذشت 
بزرگان كشورمان زمینه ای عظیم برای خلق آثار 
بیوگرافی مهیا كرده؛ زمینهای كه البته بیاستفاده 
مانده. علت اصلی این ضعــف، نبود كارگردان 
مولف در این سبِک فیلمسازی است. در دهه 06 
علی  حاتمی با آثار ماندگاری چون »ستارخان« 
و »كمال الملک« به زیبایی از زمینه سرگذشــت 
بزرگان كشــور اســتفاده  كرد. او به خوبی نحوه 
روایت سینمای بیوگرافی را می دانست. بعد از او 
اما كارگردان مولفی در این ســبک پیدا نشــد. 
ســینمای امروز كشــور پر از كپی  هایــی از آثار 
فرهادی است )مثل »سعادت آباد«، »شكاف« و 
»عادت نمی كنیم«( و كارگردانان جوان تالشی 
برای مولف بودن انجام نمی دهند. كارگردانان 
قدیمی نیز سالهاست در حال درجا زدن هستند. 
در این میان، سینمای بیوگرافی مانده با دریایی 
از ایده و موقعیت كه بی استفاده است و هر چند 
سال یک بار با آثاری مثل »ایستاده در غبار« تنها 

برای بقا در سینمای ایران می جنگد.
ترس كارگردانان و تهیه كنندگان از بازخورد اثر 
بیوگرافی مانع دیگری بر سر راه ساخت اینگونه 
آثار اســت. ساخت بیوگرافی این شــرط را دارد 
كه ســازندگان تا جای ممكن بیطرف باشــند و 
مخاطــب را در انتخاب »خوب« یــا »بد« بودن 
شــخصیت اصلی آزاد بگذارند. به عنوان مثال، 
در فیلم »شــبكه  اجتماعی« كه به زندگی مارک 
زاكربرگ خالق فیســبوک می پردازد، كارگردان 
در كنــار نمایــش تالش های زیــاد زاكربرگ در 
فیســبوک، بدون ترس، دزدی ایده و خیانت او 
را به مدیر مالی اش نیز مطرح می كند و نتیجه را 
به مخاطب وامیگذارد. بیطرفی و نمایش نقاط 
ضعف و گاهی ناخوشایند در آثار بیوگرافی ایران 
ممكن  است به واكنش های شدیدی منجر  شود 
كه باعث می شود سازندگان عطای آن را به لقایش 
ببخشــند و به  دنبال تولید آثار بی خطرتر بروند. 
كشور ما معدن اتفاقات و افرادی است كه اگر در 
آمریكا بودند، تاكنون فیلم های بسیاری درباره 
آنها ســاخت شــده بود. گاهی تاثیری كه فیلم  
بیوگرافی بر انســان می گذارد، می تواند بسیار 
بیشتر از سرگذشت نامه ها باشد. این دریای ایده 
در انتظار كارگردانی مولف و اهل خطر سالهاست 

كه بی استفاده مانده .

روی پرده 97 آذر   13 سه شنبه    792 شماره 

 مختصری درباره پیوند شعر 
با زمانه خویش 

طیمکانببینوزمان
درسلوکشعر

چنــدی پیــش در جمــع  رقص واژه
دوستان بحثی درباره  شعر محمد جوانمرد

درگرفت. بحث به سخنرانی شاملو در دانشگاه 
بركلی كشــید؛ همان ســخنرانی ای كه در آن 
همــه را از لــب تیــغ می گذرانــد و می گویــد 
فردوســی و نظامی نه شاعر، بلكه داستان سرا 
هستند. من با حسرت درباره آن گفتم: »كاش 

شاملو هیچ وقت این حرف ها را نمی زد«. 
دوســتی كه مرا نوگرا می دانســت، با شگفتی 
پرســید: »یعنی تو با او موافق نیســتی؟« در 
چشــم هایش می خوانــدم كــه می گفت: »تو 
چه نوگرایی هســتی كــه چنین نظــری را رد 
می كنی!« پیش ترها، زمانی كه هنوز ماهیت 
شــعر را درک نكــرده بودم، با این نظر شــاملو 
موافــق بودم؛ وقتی هنوز از دریچه  نگاه امروز 

به شعر دیروز می نگریستم. 
دعوای اصلی كهن گراها و نوگراها هم از همین 
خاک ریشــه گرفته اســت. هر دو عناصری را 
ذاتی شــعر می داننــد كه در واقــع عناصری 
تاریخی هســتند: كهن گراها قالب و وزن را و 
نوگراها خیاِل پیچیده را. آیا می توانیم بگوییم 
شــعر در مراحل ابتدایی حیات انســان كه از 
هم نوایــی بــا ضرباهنِگ كار زاده شــده بود، 
شعر نبوده اســت؟ حال آنكه آن ترانه ها برای 

او دقیقا كاركرد جادو را داشته اند. 
بــه همین ســیاق می بینیــم كه در هــر دوره 
از شــعر فارســی، شعر شــكل و محتوای ویژه  
خود را دارد. هر چند در یک ســده  گذشــته، 
ایــن دگرگونی های فرمی و محتوایی نســبت 
به دوره های پیشــین شــدیدتر و پرشــتاب تر 
بوده اند؛ با همان شــدت و شــتابی كه شیوه  
زندگی انســان ها تغییر كرده است. به همین 
خاطــر، اگر شــاعری بخواهــد فرزنــد زمانه  
خویش باشــد و زندگی پرشــتاب كنونی را كه 
ضرباهنگی بســیار متفاوت با چند قرن پیش 
دارد، با همه  تناقض ها و تضاد هایش بسراید، 
ناچار است شكل و زبانی همساز با زمانه  خود 

برای آن بیابد. 
شــعر نیمایــی و به دنبال آن شــعر ســپید از 
دل همیــن ضــرورت بیرون آمدند. اندیشــه  
مدرن انســان محور است؛ انســانی كه دیگر 
بــرای شــیوه  زیســتن و اندیشــیدن خــود 
را  تعییــن شــده  پیــش  از  چارچوب هــای 
برنمی تابد، همچنین چارچوب های از پیش 
تعیین شده برای شعر را. این سخن به آن معنا 
نیســت كه برای نمونه هیچ غزلی نمی تواند 
در پیونــد با انســان امروز باشــد زیــرا هرگز 
نمی توان ادعا كرد كه انسان با گذار به مرحله  
جدیــدی از تاریــخ، به طور كامــل از مراحل 
پیشــین جدا می شــود. برخی تعارض های 
درون انســان همواره بــا او خواهنــد ماند و 
 چنان اشــعاری بــا چنان ســاحت هایی از او 

سخن می گویند.

خوش نویس: هاجر جوادی



صفحـــــــه آخـــــــــر

463****0910: اتفاقا اون روز بازدید از نمایشــگاه 
رو هم راه نمی دادن گویا! چند لحظه بعد ما یه خانمه 
برای نمایشگاه اومده بود كه با اینكه كلی اصرار كرد 
از راه دور اومــدم، راهش ندادن! گفتن بره فردا بیاد 
برای نمایشگاه. گفتن نمایشگاه امروز بازدیدكننده 
خارجی نمی پذیره! گفتن اینطور بهشــون دســتور 

رسیده! اون روز واقعا خبر خاصی نبوده؟
  عزیزم اینجا همیشــه خبر خاصیه! فکر 

کــردی حفاظــت از نخبه های مملکت کــم الکیه؟ 
البتــه اون روز مــا کارت دانشــجویی جا گذاشــته 
بودیــم، با عذر نمایشــگاه مــا رو پذیرفتن. خالصه 

استاندارد چندگانه و این چیزا دیگه.
347****0919: خســته شــدیم از بس همه رفتن. 

كی تموم میشه؟
  اونایی که رفتن، خســته شدن که رفتن. 
شمایی که موندی هم خسته ای از اینکه اونا رفتن. 

همــه خســته ایم، دالیــل فــرق می کنه! اصــال این 
پیامــک رو تقدیم می کنیم بــه همه مون که باالخره 

خسته شدیم. خسته  نباشیم. 
577****0937: در مــورد عكــس و مكث شــماره 
791، بــه نظــرم كار هــر دوی اون افراد بــا توجه به 
هدفشون هوشــمندانه بوده. می خواستن مطمئن 

باشن كه فقط خانما آگهیشون رو می بینن.
  باشه! آیا مسجد و میخانه یکی است؟!

اس ام اس

عکس و مکث
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تحفه نه طنز

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

وقتیبازیتخوبه
ولیسوژهعکس

نیستی

پادشریفگرد
»دوگانگی« و »ناسازگاری«، 
این دو واژگانی هستند كه 
فرهنگ های لغت به عنوان 
متــرادف ذیــل »تناقض« 
یا »پارادوكــس« آورده اند؛ 
كلماتی كه با هیچ منطق و از هیچ زاویه نگاهی 
نمی تواننــد تداعی  كننــده معانــی و تصاویــر 
خوشایندی در ذهن یک آدم عاقل)!( باشند. 
اما از آنجا كه خیل پرشــماری از اهالی شریف 
- از ایــن ُخرده ترم های نوظهور گرفته تا آن ابد 
و یک  ترم های ســنواتی - هنوز از حال  و هوای 
كنكور بیرون نیامده اند، »پارادوكس« را  زیبنده 
شخصیت و دانشگاهشان دانسته و می كوشند 
در این عرصه نیز ســرآمد باشند. به قصد قرب 
الهــی و تنویــر افكار عمومی بــه توصیف چند 
مورد از پدیده های پارادوكسیكال »مزارشریف« 
در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاســی 

می پردازیم:
Ó	 حضور گسترده چتربازان آتئیست در خط

مقدم صفوف دریافت نذری هیات
Ó	 برگزاری مسابقات فوتبال حبابی، تورهای

توســط  ازدواج  و همایــش  كویرگــردی 
تشكل ها و انجمن های علمی)؟!(

Ó	 ســاختمان های از  یكــی  نامگــذاری 
استراتژیک دانشــگاه مهندس پرور به نام 

یک پزشک فیلسوف
Ó	 ســپردن وظیفــه خطیــر رفــع ابهــام از

كســر صفرصفرم به اســتادانی كه بیان و 
ادبیاتشان از كسر مذكور مبهم تر است

Ó	 حضــور فعاالن محیط  زیســتی و مجریان
طرح »سه شنبه های بدون خودرو« در مركز 

دودزای پرگار جكوز
البتــه در  آریایــی شــریف  متناقض نمایــان 
زمینه های گوناگون علمی نیز بیكار ننشســته 
و با گفتار، كردار و پندار نیک - پارادوكسیكال، 
بســیاری از اصــول و قواعــد مســلم فیزیک، 
ریاضی، تردومینامیک و... را زیر سوال برده اند 
كه از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره كرد:

Ó	 و حجم تمارین )P( افزایش فشار درســی
)V( با وجود كاهش دما )T( در ماه آذر كه 
از »ایده آل« نبودن »سیســتم« دانشــگاه 

حكایت دارد
Ó	 جاذبــه وصف ناشــدنی میان ســاختمان

كتابخانه مركزی و دانشجویان برق و حضور 
پررنگ تر ایشــان در آن مــكان مقدس در 
قیاس با اهالی دانشــكده مواد، علی رغم 
فاصله مكانی بیشتر كه نشانگر عدم صحت 

رابطه )F=)Gm1m2(/)r^2 است.
Ó	 معكوس پذیــری توابــع و روابط عاشــقانه

دانشجویان، علی رغم یک به یک نبودن آنها
Ó	 كاهــش »تنــش« با اســتادان بــا كاهش

»ســطح مقطع« خود و افزایش »كرنش« 
در برابر آنها

Ó	 و تعویض آن PV=nRT ابطال رابطه شنیع
PV=Block & Report با تساوی انقالبی

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به آن طراح ســاختمانی كه حتی برای یک اختالف سطح 10 سانتیمتری 
نیز سطح شیبداری اســتاندارد در نظر گرفت و راهروی ســاختمان را یک ســانتیمتر بزرگ تر طراحی كرد تا هیچ 
فردی روی ویلچر احســاس نكند كه در نظر گرفته نشــده اســت. تقدیم می شــود به پیاده روهای مهربانی كه با 
ناهمواری های خود دســت یک نابینا را می گیرند تا در شــهر گم نشــود و به اخبار ســاعت 12:30 روز جمعه كه 
ناشنوایان را از آخرین اتفاقات دنیا مطلع می كند. این شماره تقدیم می شود به همه كسانی كه توانیابان جسمی 

و ذهنی را درک می كنند و برای این سبک از »بودن« احترام قائلند، نه ترحم.

تقدیممیشودبه...

فرزاد فتوحی
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شرح هجران
پختیم به كاِر خویش سودا من و دل

شرمنده شدیم از تمّنا من و دل
در عشِق تو مانده ایم بی یار و دیار

تنها من و دل! خراب و رسوا من و دل!
)حزین الهیجی، رباعیات، قرن دوازدهم هجری(

واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شریف ما به هر كسی كه ســوال خوبی می پرسید، می گفت: آفرین! 625 
ده هزارم به نمره پایان ترمت اضافه می كنم. 

استاد شریف ما به هر كسی كه زودتر برگه امتحانی اش را تحویل می داد، به نسبت 
زمانی كه زودتر برگه را تحویل داده بود، به نمره امتحانش اضافه می كرد. 

استاد شریف ما برای كالس مبصر گذاشته است. اگر كسی سوال خوبی بپرسد، 
می گوید: آفرین! چه سوال خوبی! مبصر اسمش را بنویس.

استاد شریف ما می گوید زبان جلوی ارتباط آدم ها را در ریاضیات می گیرد.كتاب  
همین استاد از منابع دروس ریاضی یک و دو است.

اســتاد شــریف ما می گوید همین كه من گاهی در جواب یک دانشــجو سكوت 
می كنم، از فنون استادی من است.

استاد شــریف ما در روزهای مذهبی به خصوصی دنبال دانشجو می گردد تا به او 
هدیه بدهد.

استاد شریف ما حاضر نیست جزوه ای را كه سال هاست از روی آن درس می دهد 
در اختیار دانشــجوهایش قرار دهد و وقتی به او گفته می شود پس چطور فایل آن 

دست بقیه است، جواب می دهد: آنها در بازار سیاه پیدا می شوند. 
استاد شــریف ما چهره ماندگار كشور شده اســت ولی ما نمی توانیم چهره اش را 

ببینیم. 
دانشــجوی شریف ما كه المپیادی هم بوده، از لیسانس انصراف داده و وارد بازار 

كار شده است و االن به استاد شریف ما پروژه می دهد.
دانشجوی شریف ما آنقدر دغدغه اپالی دارد كه یكی یكی درس هایش را می افتد.

نقد:cash|ظاهر ساختن عیوب یا نقایص كسی یا كالمی یا 
اثری مانند همین نوشته، البته شما اصال كی باشی كه بخوای 
منو نقد كنی؟ نه سوادشو داری، نه شعورشو، نه زیرساختشو. 
آخــه تو كــه گودی كمــر داری، از آثــار برجســته ادبیات چه 
می فهمــی؟ من می خوام در یه فضای كارشناســی گفت وگو 
كنم، اما تِو خارک و جزایر ســیری زندگی كرده عدد این حرفا نیستی! درسته من 
شما رو نمی بینم، اما از همین دو خطی هم كه خوندی، معلومه اندازه یه گوسفند 
سیكل رّدی هم حالیت نیست. آخه قورینه، اون موقعی كه من اومدم تو این كار، تو 
دغدغه ات این بود كه انار رو با الف می نویسن یا عین! | فحش و اهانِت »تكنیكال« 
| انتقاد | لسان الغیب درباره نقد اینگونه به ما توصیه می كند: »نقد صوفی نه همه 
صافی بی غش باشــد/  ای بسا خرقه كه مســتوجب آتش باشد« یعنی چه كسی 
گفته اســت كه نقد باید صاف و صوف و موجه باشــد، چه بسا كه الزم است طوری 
طرف را نقد كنی كه تا انتهای خرقه گاهش آتش بگیرد و بسوزد و غش كند | پول.

نقدسازنده:ساختن دماغ گربه ای از دماغ عقابی بدون خراب  كردن و تراشیدن 
چیزی | وجهی كه به شــخصی به نام منتقد پرداخته می شود تا ویژگی های مثبت 

یک چیز را برشمارد.
نقدادبی:فحش هایی كه ادبا به یكدیگــر می دهند، مانند نابخرد، كژاندیش و 
»برو راســت خم كرد و چپ كرد راست/ خروش از خم چرخ چاچی بخاست« | نام 

كمتر شنیده شده آرایه پارادوكس.
نّقاد:بسیار نقدكننده، بی چاک دهن.
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