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  فارسی اش را بلد نبودیم
یکحاشیهنگاریکوتاهبراردویورودیهای98

 در جهان هم حرف برای گفتن داریم
گفتوگوبامدیرگروهارتباطاتشرکتمهیمندرباره

ITUموفقیتاینشرکتدررویداد

بی تعلق و سروقت
روزهای اولی بود که افتاده  بودم پی مشکالت کارگران 

سید محمدامین 
سپیده دم

کارخانــه هپکــو. می رفتــم ســراغ کارگرها تــا حرف 
حسابشان را بشنوم. یکی از آنها می گفت: ببین آقای 
فالنی! صدای ما که به هیچ جا نمی رسد! و هرچه صدا 
زدیم، کسی حرف ما را نشنید؛ مگر شما کاری بکنید...
آقای کارگر، به من و دوستانم »امید« داشت. به مای دانشجویی که انگار خاک 
ما را با مطالبه و جنب وجوش آب زده اند... مای دانشــجویی که می تواند، و 

اصال بخوانید باید، صدای مردم باشد. 
علتــش را اگــر از من بپرســید، به نظــرم مهم ترین عاملی که یک دانشــجو 
را به این ســطح از کوشــش و دوندگــی در زمینه های سیاســی و اجتماعی 

می رساند، »آزادگی«ســت. آزادی از همه معادله های هزار مجهولی قدرت 
و ثروت! اصال هنوز وارد این بازی ها نشــده و طبیعی است که تنها وابستگی 

او، آرمانش است.
حتی شاید همین آزادگی در راه رسیدن به آرمان باشد که گاهی او را یقه گیِر 
مســئول بی لیاقت می کند و گاهی هم از او بلندگویی برای صدای خســته 
کارگران و محرومان می سازد. هرچه که باشد، این حس وظیفه همیشه همراه 
دانشجو بوده و هست و شاید به همین دلیل هم انتظارات جامعه از این قشر 

را به این سمت وسو سوق داده است .
 البتــه که ایــن مطالبه گری ها، بی هزینه هم نبوده و نیســت و نخواهد بود! 
دانشجو گاهی کار اشــتباهی می کند، گاهی هم دست به سمت لقمه های 

بزرگ تر از دهانــش دراز کرده و البته برخی اوقات هم زودتر یا دیرتر از موعد 
به موضوعی ورود می کند. بودن این موارد طبیعی ست اما زیادش، نه!

مستقل از کج  و راست رفتن ها، ارزش مطالبه گری های دانشجو این است که 
نتیجه فکر و تحقیق خودش را تبدیل به کنش می کند و فارغ از خطاهای حین 
کار و هر نتیجه ای که ممکن است داشته باشد، کار او به عنوان یک خروجی 
برآمده از تشخیص و تالش دانشــجو ارزشمند و قابل ستایش است. ویژگی 
کنشگری دانشــجویی برخالف واکنش  فالن نهاد و بهمان مسئول و بیسار 
گروه به موقع بودن آن اســت و همین به هنگام بودن اســت که فعالیت های 
دانشجویی را اثرگذار کرده است. و چه لذتی باالتر از اثرگذاری مثبت در این 

دنیای رنگارنگ که نقطه مطلوب همه فعالیت هاست.

سرمقاله



کسب وکار خودت را راه بینداز
اگر در ذهن تان طرح و ایده ای فناوارنه با یک مدل کسب وکار درجه 
اول مدت هاســت خیس خورده یا در کوچه پس کوچه های منطقه 
نوآوری شریف که راه می روید، ناگهان دل تان می خواهد استارت آپ 
خودتان را داشته باشــید، یازدهمین دوره جشنواره »کارآفرینی و 
توســعه کسب وکار شریف« یا همان vc cup را از دست ندهید. این 
جشنواره که مرکز کارآفرینی متولی آن است، با هدف ایجاد ارتباط 
میان صاحبان ایده و کارآفرینان با سرمایه گذاران در سه حوزه ایده، 
طرح و استارت آپ برگزار می گردد. برای ثبت نام و کسب اطالعات 
بیشتر تا تاریخ 30 مهر به آدرسvccup.sharif.ir  مراجعه نمایید.

هفته بعد را در نمایشگاه کار بگذارنید
هفته آینده برای ورزشکاران دانشگاه هفته خوبی نیست، چرا که 
دوباره ســالن جباری قرار است تبدیل به یک سالن نمایشگاهی 
شود و بساط ورزش تعطیل. البته این تعطیلی برای دانشجوهای 
شــریف اتفاق مبارکی به حســاب می آید. دهمین نمایشگاه کار 
شریف از شنبه تا سه شنبه هفته بعد برگزار می شود و شرکت های 
متنوع و مختلفی به شــریف می آیند تا با دانشــجوها و کارجویان 
ارتباط بگیرند و نیروی مورد نیاز خود را جذب کنند. دانشجوها نیز 
می توانند از این فرصت برای آشنایی با بازار کار و فضای اشتغال 
بیرون دانشگاه و بعضا ورود به شرکت های مورد نظر استفاده کنند.

گزارشی از برنامه زخم کهنه درباره مسائل کارگران شرکت هپکو 

ازنانگزیدهها
ماهنامهدانشجوییاوجدر شماره 
سی و نهم خود سرمقاله را به موضوع 
چارت آموزشی و وضعیت اسفبار آن 
اختصاص داده و ماجرای روند ایده ها و 
تصمیم گیری ها درباره تغییر و اصالح 
آن را ارائــه می دهــد. اوج در صفحات 
داخلی به معرفی تیم منتخب طراحی 
هواپیمــا در ســال 2019-2018 و 
طرح  هایی بــرای ســاخت هواپیمای 
بدون سرنشــین و معرفی سیستم های 
هواپیما پرداخته اســت. خالصه آنکه 
اگر به شدت عالقه مند به حوزه هوافضا 
هستید و یا دانشجوی دانشکده سفید 
شــریف هستید، این نشــریه حجیم را 

مطالعه بفرمایید.
نشــریهرویانمهندســیشــیمیو
نفتدر شــماره اول نیم سال جدید که 
به ورودی ها اختصاص داده بود، سعی 
داشت مطالب بسیاری را در یک شماره 
به گوش مخاطبانش برساند و نداشتن 
عکس و پر بودن از مطلب از ویژگی های 
خاص این شماره بود که هیچ کدام را به 
هیچ کدام نمی توانیم ببخشیم. مثل همه 
نشریه های دیگری که برای ورودی های 
جدید در دانشــگاه چاپ می شود، این 
شماره از رویان پر است از مطالب مختلف 
از زبــان ســال باالیی ها بــرای جدیدها 
تا بدانند در دانشــگاه چه خبر اســت، 
چه کارهایی انجــام می دهند و چگونه 

می توان بهتر و بیشتر زنده ماند.
رایانــش ورودیهــای ویژهنامــه
با طــرح جلــد جذابــش که بــا پرچم 
کامپیوتری هــا در اردوی ورودی ها هم 
ارتباط داشت،  اول این هفته به دست 
ورودی های جدید رســید و طبق روال 
همــه ویژه نامه های ورودی ها مخاطب 
اصلــی اش کامپیوتری هــای 98ای و 
هدفش هم آشــنایی هرچه بیشتر آنها 
با فضای دانشگاه و دانشکده برج عاج 
نشینان شریف است. صفحه آرایی این 
شماره از رایانش با تیم جدیدش نسبتا 
چشم  نواز است و دو متنی که استادان 
دانشکده کامپیوتر برای آن نوشته اند، 
از نکات قابل توجه رایانش 13 در دوره 

دوم به شمار می رود.

روزنامه دقت کن!
روزنامه امســال هم یک ویژه نامه برای ورودی های جدید داشت که 
روز ثبت نام توزیع شد که به قاعده معرفی دانشگاه، مکان های مهم 
و احوال و آموزش و گروه ها و تشــکل های دانشــجویی دانشگاه در 
آن معرفی شــدند. اما انگار وجه سیاسی تشــکل های دانشجویی 
آن قدر ما را مســت خود کرده بود که دامــن از کف دادیم و به جای 
متن معرفی چیزهایی از جنس نقد و بیانیه سیاسی هم در متن آمد. 
پرواضح است که کارکرد ویژه نامه ورودی ها برای روزنامه یک معرفی 
اجمالی از دانشگاه است که از آن عدول کردیم. جدا از این، روزنامه 
مایل نبوده و نیســت که در برابر تشــکل های دانشجویی دانشگاه 

موضع جانبدارانه همســو یا ناهمسو داشته باشد. به همین خاطر 
ترجیح دادیم خودمان از تشکل های دانشجویی به خصوص بسیج 
دانشجویی و انجمن مستقل که این اتفاق بیشتر درباره شان افتاده 

بود و البته ورودی های جدید عذر بخواهیم. 
اصالحیه:در ســوال آخر مصاحبه شماره قبل با آرش امامی متن 
پیاده شده این کج تابی را داشت که ستاد برنامه های تهران استقبال 
از ورودی ها بعد از استعفای مسئول اردوی مشهد تشکیل شده ، در 
حالی که تیم ستاد تهران پیش از این اتفاق تعیین شده بودند و تنها 

زمان معرفی آنها بعد از استعفای اردوی مشهد بود. 

زهرا طائفی

صندلی هــای آمفی تئاتــر مرکــزی دیــروز تجربه 
متفاوتی داشــتند. تجربه دســت هایی که خطوط 
آنها، مشــهودتر از دست های مراجعان همیشگی 
آمفی تئاتــر بــود. امــروز بچه هــای دانشــگاه، در 
کنار تعــدادی از کارگران شــرکت هپکــو اراک که 
مدت هاســت حال خوشــی ندارد، به تماشــای مســتند »نان 
گزیده ها« نشستند. نان گزیده ها مستندی است که با به تصویر 
کشــیدن مردی ناامید، در کنار خطوط راه آهن شروع می شود، 
غم کارگران را نشــان می دهد و داســتان خیانتــی را که در حق 
هپکو شده است، از چشم ظلم دیده های ماجرا روایت می کند. 
دانشجویان در نمایش مستند می شنیدند که هپکو در زمینه های 
تولید ماشــین آالت و ابزار صنعتی فعالیت می کند؛ شرکتی که 
در گلوگاه های بحرانی، مثل زمان جنگ به کشور کمک کرده تا 
ورق را برگرداند و در شرایطی مثل تحریم ها از فشار خارج شود، 
حاال به سبب سیاست های نادرست، خصوصی سازی نااصولی 
و ورود افراد بی کفایت زمین گیر شده است. نتیجه این ماجرا، از 
کار بیکار شدن بخش مهمی از کارگرها و به تعویق افتادن حقوق 

باقی مانده کارگران بوده است.
نمایش این مستند به همت بسیج دانشجویی، از ساعت 2 بعد از 
ظهر شروع شد. احتماال شما هم در میان اخبار مخلتف، ماجرای 
اعتراض کارگران این شرکت را شنیده اید و در ادامه متوجه شده اید 
که در میان اعتراض ها، تعدای از کارگران کتک خورده اند و برخی 
هم دادگاهی شــده اند. حاال در روند پیگیری آسیب دیدن یکی 
از ستون های صنعت کشور، جمعی از بچه های دانشگاه برنامه 
نمایش مســتند و دعوت از نماینده مجلس اراک به همراه مدیر 

سابق هپکو را تدارک دیدند.
بعد از اکران مستند، محمدرضا حاج محمدحسینی، کارگردان 

مستند روی سن حاضر شد. او در میان حرف های خود به تأکید 
رهبری بر مســائل اقتصادی اشــاره کرد و مستند خود را در این 
راســتا دانست. همچنین گالیه ای نسبت به صدا و سیما داشت 
که بیشتر از نصف مستند او را سانسور کردند و بعد در شبکه افق 
نمایش دادند. در بخش بعدی سه نفر از کارگران، به نمایندگی از 
سایر کارگران هپکو روبروی دانشجویان صحبت کردند. در بین 
صحبت ها یکی از آنها به این مســأله اشــاره کرد که در سال 86 
دارایی جاری شرکت حدود 280 میلیارد تومان بوده درحالی که 
ســازمان خصوصی سازی، 60درصد ســهام شرکت را به قیمت 
70 میلیارد تومان واگذار کرده اســت. البته نمایندگان کارگران 
حرف های بســیار بیشتری داشــتند که به خاطر کمبود وقت، 

حرف ها ناگفته ماند.
در پخش پایانی کریمی، نماینده شهر اراک و سعیدی مدیرعامل 
شرکت هپکو )از ســال 88 تا 95( پشت میکروفون ها نشستند. 
البته دکتر صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی هم دعوت شده 
بود ولی صندلی خالی او در کنار سایر مدعوین به چشم می خورد.
کریمــی صحبت های خود را با نقد انتخاب افراد بی ارتباط برای 
مدیریت شرکت هپکو شــروع کرد و تلویحا به این موضوع اشاره 
کرد که تحصیالت ســعیدی ارتباطی با شرکت هپکو ندارد، اما 
مدیرعامل اســبق هپکو این موضوع را رد کرد و مســأله اصلی را 

سیاست های دولت به هنگام شروع مشکالت هپکو دانست.
در پایان هر دو مدعو بر ســر این موضوع اشــتراک نظر داشتند 
که برای حل مشکالت هپکو دولت باید در مسأله مالکیت هپکو 
وارد شــود و این روند بیمار خصوصی سازی متوقف گردد. البته 
طعنه های مداوم این دو مهمان به یکدیگر و گم شدن صدای آنها 
در صدای یکدیگر، باز هم یادآور این نکته بود که در زمینه یادگیری 

»گفت وگوی صحیح« با چالش مواجهیم.

میز 
نشریات

باکس 
خبری

نشریهصدفشماره صدوهفتادم 
خود را در ســال تحصیلی جدید با 
عکسی از سید ابراهیم رئیسی آغاز 
کرد. صدف با این شــماره مدت ها 
غیبت خود در بین نشریات شریف را 

به پایان رساند. در این شماره بچه های 
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل به 
بررســی عملکرد قوه قضائیه در دوران 
ریاســت آقــای رئیســی پرداخته اند و 
صدف شــان قوه قضائیه حاضر را »قوه 
امید« نامیده اســت. در ســرمقاله این 
شــماره به قلــم دبیر انجمن مســتقل 
به سرگذشــت این انجمن و چگونگی 
شــکل گیری آن در دو دهــه گذشــته 
اشــاره شــده اســت. در متنــی که به 
نیم فاصله اعتقادی ندارد! به مقایســه 
دانشــگاه و مجلــس و انتقــاد از نبــود 
سیســتمی بــرای ســنجش حضــور و 
غیــاب نمایندگان پرداخته شــده و در 
کاری جالــب گزارش حضــور و غیاب 
نماینــدگان در ســه ماه اردیبهشــت، 
خــرداد، تیر در قالب کد QR قرار داده 
شده است. دو بخش کتاب باز و فیلم باز 
نیز به معرفی آثاری مرتبط با ایام محرم 
مانند مجموعه »کآشوب« از نشر اطراف 
به مدیریت نفیســه مرشدزاده، یکی از 
فارغ التحصیالن دانشــگاه شــریف و 
فیلم هــای فاخری در این باره پرداخته 
اســت. نبود عکس در بین مطالب را به 

کم حجم بودن نشریه می بخشیم.
نشــریهبوطیقادر شــماره سوم خود 
به طــور مفصل به مهــدی اخوان ثالث 
پرداخته و تالش کرده اســت تا به قول 
خودش »سر مخاطب شــیره بمالد« و 
به هر صورتی اخوان را بشناســاند. در 
این شماره در مورد حسین آهی، شاعر 
تــازه درگذشــته نیز مطالبی به چشــم 
می خورد. از ویژگی های بارز این نشریه 
می توان به حجیم و ثقیل بودن در عین 
داشــتن حاشیه ای زیبا اشاره کرد. اگر 
عجیب به شعر عالقه مند هستید، این 
نشریه را به شما پیشنهاد می کنیم ولی 
اگر زیاد در سرزمین شعر اهلی نیستید، 
شاید اینجا جای شما نباشد و احساس 

آرامش و آسایش نداشته باشید.

میز 
نشریات

کیمیا 
جورابچی

گزارش
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یک حاشیه نگاری کوتاه بر اردوی ورودی های 98 

فارسیاشرابلدنبودیم

سالن غرق در سکوت است که ناگهان صدای 
تشویق ایسلندی بچه های کامپیوتر جو سالن 
را متشــنج می کند. از آن طــرف برقی ها هو 
می کنند، کمی که ســر و صداها می خوابد، 
صنایعی ها همان شعار معروف شان را می دهند 
که معلوم نیســت تخریب خودشان اســت یا بقیه رشته ها. 
مکانیکی ها در هر فرصتی عبارت مشهور خودشان را با آن 
ریتم خاص دم  می گیرند. دخترها هم که در گوشه دیگر سالن 
نشسته اند، نمی خواهند از قافله عقب بمانند و شعارهایشان 
کم وبیش به گوش می رسد. سرگروه ها و کادر اجرایی قصد 
دارند شــعارها را متوقف کنند تا »شریف تاک« شروع شود 
ولی دکتر فتوحی به دکتر حسینی می گوید اشکالی ندارد 
و اجــازه بدهید بچه ها راحت باشــند. همین می شــود که 
صدای شــعارها و تکان خوردن پرچم ها در سالن کنفرانس 
مجمتع سپید مشــهد با حضور هیأت رئیســه و حدود 40 
استاد دانشگاه، آدم را بیشتر یاد ورزشگاه می اندازد تا اردوی 

ورودی های جدید دانشگاهی با نام شریف.

چرتعصرگاهیدرحرم
اولین برنامه مهم اردو »شریف دمو« نام دارد؛ البته اسمش 
چندان تأثیری بر محتوایش نگذاشته است. عصر چهارشنبه 
ســالن قدس حرم امــام رضا)ع( از ُپر هم کمی ُپرتر شــده. 
صندلی های خود سالن جوابگو نیست و تعدادی صندلی 
از صحن های حرم برای نشســتن بچه هــا آورده اند ولی باز 
هم جا کم اســت و عده ای روی زمین نشسته اند. شلوغی 
سالن را کنار سخنرانی های نه چندان جذاب دکتر قیدی، 
دکتر مقداری و حاج آقا طباطبایی که بگذارید، نتیجه اش 
چرت های دل چسب ورودی هاست که خستگی سفر با قطار 
هم به تن شان مانده. برنامه با تم یکنواختش دو ساعتی طول 
می کشــد و بالفاصله بعد از آن همه راهــی حرم امام رئوف 

)ع( می شوند تا سفره دل باز کنند پیش حضرت سلطان.

استادهاهمهجاهستند
در ایستگاه راه آهن هســتی و می بینی استادها هم مثل 
بقیه کارت اردو را به گردن انداخته اند و چمدان به دســت 
دارند ســوار قطار می شوند. در شــریف دمو و شریف تاک 
هــم ردیف اول و دوم را پر کرده انــد و از اول تا آخر برنامه را 
حضور دارند. شام روز چهارشــنبه هم به اردوگاه می آیند 
و در کنار بچه ها اســتامبولی اردو را می خورند. بعد شــام 
بــه خوابگاه هــای اردوگاه می روند و ســاده و صمیمی با 
دانشــجوها گــپ می زنند. پنج شــنبه هم کــه از صبح تا 
شب شــان در اختیار اردوست و در برنامه »چای با استاد« 
از رشته و درس و زندگی برای بچه ها می گویند، با آنها چای 
می خورند و عکس یادگاری می گیرند و حتی اســتادهای 
برق بدون برنامه ریزی قبلی ورودی های برق را به وکیل آباد 

می برند تا از نمایشگاه الکترونیک بازدید کنند. حتی صبح 
روز آخر تعدادی از اســتادها در طوس هم کنار ورودی ها 
هستند و به پرسش های تمام نشدنی شان جواب می دهند.

شریفیهاتدارائهمیدهند
صبح روز پنج شــنبه بچه ها را ساعت هفت بیدار می کنند 
تا ســریع صبحانه بخورند و راهی مجمتع سپید شوند و در 
مهم ترین برنامه اردو شــرکت کنند. نیم ساعت اول برنامه 
به اســتقرار بچه ها در ســالن شــکیل مجتمع و شعارها و 
کری های دانشــکده ای می گذرد. ســپس دکتر فتوحی 
پشت تریبون می رود و مقدمه کوتاه برنامه را اجرا می کند. 
در ادامه قرار است چهار فارغ التحصیل شریف که راه های 
نسبتا متفاوتی را در زندگی طی کرده اند، برای ورودی های 
جدید شریف تد ارائه بدهند. روح الله دهقانی فیروزآبادی، 
اســتاد دانشــکده هوافضا و معاون تحقیقات و فناوری و 
نوآوری دانشــگاه آزاد اولین ارائه را دارد و از کار صنعتی و 
درس و فناوری و چیزهای دیگر می گوید. بعد از او نوبت به 
مونا ناصری می رسد؛ فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی 
شیمی و ارشــد کارآفرینی که مدیر ســابق شتاب دهنده 
شریف و موسس شتاب دهنده بانا بوده و می خواهد کمی 
بچه ها را با کارآفرینی و اســتارت آپ آشــنا کند. ســومین 
ارائه دهنده علی فتوت احمدی، اســتاد دانشکده برق و 
مدیرعامل شــرکت کاوش کام آسیا است که روی سخنش 
بیشتر با برقی های جمع اســت و درباره دانشگاه و درس 
خواندن و علم و پژوهش صحبت می کند. اما آخرین ارائه 
احتماال غافل گیری تیم طرح و برنامه اردو برای ورودی های 
جدید است؛ محمدحسین بادامچی که از مکانیک شریف 
به جامعه شناسی کوچ کرده و االن هم ریاست اندیشکده 
مهاجر را بــر عهده دارد. فرم و محتــوای ارائه بادامچی با 
ســه نفر قبلی تفاوت دارد و شــاید بــرای ورودی ها کمی 
نامأنوس است، البه الی روایت زندگی اش از آرمان گرایی، 
تمدن سازی و علوم انســانی می گوید و بچه ها را کمی در 
خلســه فرو می برد. نزدیک سه ساعت تد شریفی به پایان 
می رسد و اهالی جدید شریف بعد از نماز و ناهار به تفکیک 
دانشکده هایشــان در کالس های مختلف مجتمع جمع 
می شوند و از استادهای چند روز بعدشان سیر تا پیاز این 

چند سال را می پرسند و می شنوند.
شــریف تاک 98 در مجموع، سر و شکل دادن به ایده های 
پراکنده ای بود که هر سال سهمی در اردوی ورودی ها دارند 
و کوشید چراغی باشد برای راه هایی که در نظر دانش آموزاِن 

چندماه پیش ناشناخته و تاریک است.

قبولکنیمکهکمبودیم
ســرگروه های امسال با لباس های سفیدشان بین پسرها و 
شال های رنگی شان بین دخترها تمایز خوبی با ورودی ها 

داشــتند، با ایــن حال برای رســیدن بــه هدف هایی مثل 
ایجاد تعامل و ارتباط بین ورودی های هر دانشکده و حتی 
برخی کارهای اجرایی مثل جمع کردن و راهنمایی بچه ها 
تعدادشان کم بود. در برخی دانشکده ها مثل کامپیوتر به 
ازای هر 25 ورودی یک سرگروه در اردو حضور داشت. این 
را هم باید در نظر گرفت که با افزودن کادر اجرایی نمی توان 
خأل ســرگروه ها را پر کرد، مگر اینکه ساختار اردو نسبت به 
روال مرسوم هرساله کامال تغییر کند که احتماال کار ساده ای 

نیست و زمان بیشتری می طلبد.

تمرینفعالیتصنفیدربدوورود
پنج شنبه شب قرار اســت مهندس سلطانی، رئیس اداره 
امــور خوابگاه ها به اردوگاه های پســران و دختران بیاید و 
ضمن ارائــه توضیحاتی درباره خوابگاه های دانشــگاه و 
قوانین و مقررات آنها فرایند لیست گیری اتاق ها را نیز انجام 
دهد. با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش شریف در یکی دو 
سال اخیر و افزایش تعداد دانشجوهای سنواتی، ظرفیت 
سکونت خوابگاه ها از تعداد دانشجوهای متقاضی کمتر 
شده و دانشگاه برای اسکان دانشجوها به مشکل برخورده 
است. ســلطانی با توجه به این مســأله اعالم می کند که 
بچه هــای خوابگاه طرشــت 3 مجبورند بــرای اتاق های 
چهار نفره این خوابگاه لیســت پنج نفــره پر کنند. اعالم 
ایــن موضوع صدای اعتراض طرشــتی ها را بلند می کند 
و زمزمه هایی از لیســت ندادن شــنیده می شود. پرسش  
و گله های دانشــجوها و جواب هــا و »مجبور بودیم« های 
رئیــس اداره امــور خوابگاه ها بــه نتیجه ای نمی رســد و 
در نهایت لیســت گیری ســاکنان کوچه باغ کاج به شنبه 
موکول می شود تا شاید از مشهد به تهران فرجی باشد. به 
همین سادگی ورودی های 98 هنوز پایشان را به خوابگاه 
نگذاشته فعالیت صنفی و ایستادن پای حق و حقوق شان 

را تمرین می کنند و کمی مرد شدن یاد می گیرند.

تجربهایکهبایدمیدیدیم
اردوی ورودی هــای امســال با وجــود تمامی حواشــی و 
جنگ های توییتری و اســتعفاها و... شــنبه صبح به پایان 
رســید.اگرچه اردوی امسال تفاوتش با اردوهای چندسال 
قبل محسوس بود، برنامه های تعاملی و جمعی کمی داشت، 
بچه ها را از این سالن به آن آمفی کشاند، تفریح و بازی اش کم 
شده بود و به جای سرگروه ها و سال باال ها بیشتر می خواست 
وابسته به استادان باشد ولی واقعیت این است که هر کاری 
بکنی باز هم اردوی ورودی هاست. برخی تغییر و تحول ها 
در این اردو تجربه های ارزشمندی شدند که دیدن شان الزم 
بود و به بهبود روند اردو کمک کرد، اما حیف که با رســیدن 
قطار اردو به تهران، دل خیلی ها با خیلی ها مثل قبل نیست 

و زبان ها و جمله ها و کنایه ها کار خودشان را کرده اند.

چطور می خند؟
دیدارهای رئیس جمهــور در هفته 
قبل در ســازمان ملل یک حاشــیه 
بسیار پربازتاب داشت. تصویری در 
شــبکه های مجازی دست به دست 
می شــد از قهقهــه رئیس جمهــور در 
مالقات با بوریس جانســون! منتقدان 
توپخانه را بالفاصله سمت رئیس جمهور 
گرفتند که چــرا در حالی که روز قبلش 
رهبــران انگلیــس و آلمــان و فرانســه 
مسئولیت حمالت به تأسیسات آرامکو 
در عربستان را متوجه ایران دانسته اند، 
بــا آنها با دیپلماســی لبخنــد برخورد 

کرده است؟
صداوســیما از این جهــت به موضوع 
ورود کرد کــه مکــرون، رئیس جمهور 
فرانســه با بحــران تظاهــرات مردمی 
جلیقه زردهــا مواجــه اســت، بوریس 
جانســون با بحران خروج بی توافق از 
اتحادیه اروپا و فشــار روزافزون پارلمان 
بریتانیا بــرای جلوگیری از آن و ترامپ 
هــم بــا طــرح اســتیضاح در مجلس 
نمایندگان و کنگره آمریکا مواجه شده 
و این به نظرش و از دید رسانه ای نقطه 

قوت روحانی بود. 
مشــاور رئیس جمهور، حســام الدین 
آشــنا توئیت کــرد کــه رئیس جمهور 
بــه کنایه بــه بوریس گفته که شــما با 
مشــکل دادگاه عالی مواجه هســتید 
و بوریس هم گفته من خودم مشــکلم 
را حــل می کنم. بوریس قبل از ســفر 
به نیویــورک پارلمان بریتانیا را با حکم 
قهری ملکــه معلق کرد تا بتواند با دور 
زدن قوانیــن مصوب بــدون توافق از 
اتحادیــه اروپا خارج شــود اما مرجع  
قانونــی دادگاه عالــی بریتانیــا ایــن 
حکــم را نقض کــرد و پارلمــان دوباره 
باز شــد. آشــنا گفته بود دلیل قهقهه 
غیرمتعارف رئیس جمهــور این کنایه 
بوده اســت. یعنی خیلی متشــخص 
و قدرتمنــد رئیس جمهــور از موضعی 
دســت باال به یکی از مشکالت جاری 
سیاســت داخلی در انگلستان اشاره 
کرده و ســبب خنده شدید در مالقات 
دیپلماتیک این بوده اســت، اما فیلم 
منتشرشده مالقات نشان داد حقیقت 
چیز دیگری اســت. موضوع شــوخی 
دعــوت بوریس جانســون برای ســفر 
روحانــی به انگلســتان و اشــاره او به 
آشــنایی روحانــی با گالسکوســت و 
این موضوع دلیــل قهقهه دیپلماتیک 
رئیس جمهور بوده که عکس آن پخش 
شد، یعنی اتفاقا دست باالی سیاسی 
در این صحنه از قضا در دست بوریس 
بوده و او ســعی کرده به ســابقه ســفر 
روحانی و نسبت مثبتش با انگلستان 
اشاره کند و شــاید قهقهه دیپلماتیک 
بالوجه تر از آنچه بود که قبل تر مشاور 

رئیس جمهور سعی کرد القا کند.

پوریا 
علیمردانی
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گفت وگو

درخبرهاخواندیمکهشــرکتمهیمنبرنده
جایزهایدررویدادITUشدهاست.درابتدا،
توضیحــیدرمــوردITUمیدهیــدکهچه
رویدادیاستوازطرفکجابرگزارمیشود؟
اتحادیه بین المللی مخابرات که ITU نامیده می شود، 
مجموعه ای است که به عنوان یک بخش از سازمان ملل 
فعالیــت می کند و فعالیت هایش زیر نظر این ســازمان 
است. این اتحادیه وظیفه دارد استانداردسازی مخابرات 
را در سطح جهان انجام دهد، مخابرات رادیویی جهانی 
را مدیریــت کند و توســعه مخابرات در ســطح جهان را 

پیش ببرد.
از دنیــا بــزرگ تمــامشــرکتهای یعنــی
استانداردهایاینسازماناستفادهوتبعیت

میکنند؟
حاکمیت های کشورهای مختلف و بازیگران بزرگ عرصه 
مخابرات و ارتباطات تحت قوانین این سازمان فعالیت 
می کنند و از این جهت رگوالتوری ایران و سازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیویی نیز در این ســازمان فعال 
است و حضور دارد. این اتحادیه، یک رویداد ساالنه هم 
با نام ITU-Telecom World برگزار می کند. امســال 
این نشســت در بوداپســت و از 9 تا 12 ســپتامبر بود و 
ســال آینده هم در ویتنام برگزار می شود. سال قبل نیز 
آفریقای جنوبی میزبانی این رویداد را بر عهده داشت.
اینرویدادیکهبهآناشارهکردیدچیست؟

چهبرنامههاوقسمتهاییدارد؟
در این نشســت ها برنامه های مختلفــی وجود دارد که 
شامل نمایشگاه، میزگردها، جلسات مشترک و... است. 
ذیل این برنامه ها جوایزی نیز اهدا می شــود که در سه 
دسته کلی تقسیم می شــود. جایزه های دسته اول، به 
دولت ها و رگوالتورها تعلق می گیرد. جوایز دسته دوم، 
شــرکت های بزرگ را شــامل می شود و دســته سوم نیز 
جوایز مخصوص شــرکت های متوسط و کوچک است 

 Smallشــناخته می شوند و مخفف SME که به عنوان
and Medium Enterprise است. در این دسته بندی، 
شــرکت هایی که حدودا زیــر 250 نفــر کارمند دارند، 
به عنوان شرکت های کوچک و متوسط نامیده می شود.
آیاازشرکتهاییکهنامشانبرایماآشناست،

دراینرویدادشرکتمیکنند؟
بله، شرکت بزرگی که جایزه امسال را گرفت، »هواوی« 

بود.
روندحضورشمادراینمسابقاتچگونهبود؟
در بخشی که ما شــرکت کردیم، 250 شرکت متقاضی 
بودنــد کــه اعــالم اولیــه ای بــرای حضــور در رویداد 
داشــتند. در این مرحله پس از پایش اولیه که به صورت 
غیرحضوری روی طرح ها انجام می شود، شرکت هایی 
کــه به بخــش دوم می روند، موظف هســتند اســناد و 
اطالعــات الزم را درباره طرح شــان اعالم کنند. پس از 
موفقیــت در این مرحله، مصاحبــه ای حضوری انجام 
می شــود که تیم های راه یافته به ایــن بخش در مقابل 

داوران از خود دفاع می کنند.
جوایزاینرویداددرچهزمینههاییاست؟

جوایــز ایــن بخــش در چهــار محــور به شــرکت های 
برتــر تعلــق می گیــرد. محورهــای این بخش شــامل 
بهترین مدل کســب وکار، مقیاس پذیرتریــن راهکار یا 
محصول، بیشترین تأثیرگذاری اجتماعی و نوآورانه ترین 
بهره گیری از فنــاوری اطالعات و ارتباطات اســت که 
مهیمــن در این بخش آخر یعنی قســمت نوآورانه ترین 

بهره گیری از ICT مقام دوم را کسب کرد.
رقبایتانازچهکشورهاییبودند؟

تیم اول که شرکتی از ســوئیس بود، راهکارهایی نوین 
در برودت و سیستم های سرمایشی ارائه کرده بود و تیم 
ســوم هم از لهســتان در این رویداد حضور داشت و در 

زمینه تصویربرداری ماهواره ای کار کرده بود.
کاریکــهمهیمنانجــامدادوباعثبرگزیده

شدنشدراینرویدادشد،چهبود؟
تیم ما روی موضوع رجیســتری کار کــرد که یک پروژه 
کالن ملی اســت. برای تضمین اصالــت تجهیزات در 
شــبکه مخابراتی و ارتباطی زیرســاختی الزم است که 
به دولت برای کنترل ابزارهای موجود در شــبکه کمک 
کند. آسیب پذیری هایی در این کار وجود دارد که امکان 
اصالت ســنجی را سخت می کند. وقتی این موضوع به 
تیم مهیمن محول شد، توانستیم سامانه ای را به سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی تحویل دهیم که با 
کمک ابزارهــای نرم افزاری اصالت ســنجی تجهیزات 
موجود در شــبکه را با وجود آســیب پذیری هایی نظیر 

تغییر شناسه ها و غیره، امکان پذیر می کرد.
چــرااینپروژهبــرایITUمهمبــودهوآنرا

برگزیدهاست؟
این پاسخی که مهیمن برای این مسأله ارائه داده است، 
می توانــد به رگوالتورهای کشــورهای در حال توســعه 
کمک کند. توجه کنیم که رگوالتورهای کشــورهای در 
حال توســعه نیز همچون کشور ما با این مشکل مواجه 
هستند و با توجه به تجربه  موفقی که این روش در ایران 
داشــت، امکان ارائه ایــن راهکار به دیگر کشــورها نیز 

وجود دارد.
مــدتزمانیکــهرویاینپــروژهکارکردید،

چقدربود؟
این پروژه از زمانی که صورت مســأله ارائه شد تا زمانی 

که وارد فاز راه اندازی شد، کمتر از 5 ماه طول کشید.
چندنفردرتیمبودند؟

حدود 25 نفر در این تیم کاری شرکت داشتند.
جایزهتانچقدربود؟

]می خندد [ این جایزه بخش نقدی ندارد و اعتباری که 
نصیب برندگان آن می شــود، فقط معنوی است. البته 
این جایزه برای ما ارزشــمند است چون کمک می کند 

در فضاهای جهانی شناخته شویم.

شرکتی از دل شریف
شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات امن مهیمن از 
جمله شرکت هایی است که دوز شریفی بودن باالیی 
دارد؛ هــم بنیان گذاران و مدیرانش شــریفی های 
سابق بوده اند که هنوز در شریف رفت وآمد دارند و 
هم مقصد خوبی برای دانشجوها و فارغ التحصیالن 
 ICT شــریف است که از آنجا وارد بازار کار و صنعت
شــوند. این شــرکت در ســال 1389 ثبت شــده و 
مأموریت خود را ارتقای دانش در فناوری اطالعات 
و ارتباطات در کشور، تولید محصوالت دانش بنیان، 
پیشرو و به روز، بهره گیری از پتانسیل علمی موجود 
در دانشــگاه های برتر کشــور و هدایت تالش های 
علمــی در ســطح تحصیــالت تکمیلی به ســمت 

نیازهای کشور تعریف کرده است.
مهیمن از چهار گروه تحلیل داده، موبایل، امنیت و 
نرم افزارهای سازمانی تشکیل شده و در حال حاضر 
حدود 260 نفر نیروی انسانی در آن مشغول به کار 
هستند و تاکنون پروژه های مهمی را در سطح کشور 

در زمینه ICT انجام داده است.
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پرونده



عناصر سازنده حیات در فضای بین ستاره ای
پژوهشــگران در آزمایشــی نشــان دادند که 
یکی از ساختارهای پایه ای حیات به نام »باِز 
نوکلئوتیدی« ممکن اســت از ابرهای گازی 

فضای بین ستاره ای سرچشمه گرفته باشد.
اساسی ترین ساختار سازنده DNA  به نام باِز نوکلئوتیدی 
برای اولین بار در محیط شبیه سازی شده ابرهای گازی، 
در فضای بین ســتاره ای آشــکار شد. دانشــمندان قبال 
ترکیبــات آلی را کــه در به وجــود آمدن حیــات ضروری 
ابرهــای  و  دنباله دارهــا، شهاب ســنگ ها  در  ا ســت، 
بین ســتاره ای آشــکار کرده  بودند. باور رایج بر این است 
که ایــن ترکیبات آلی، حدود 4 میلیارد ســال قبل در اثر 
برخورد شهاب ســنگ ها به زمین رســیده اند و مواد الزم 
بــرای حیات را فراهــم آورده اند. فهم نحوه شــکل گیری 
این مولکول ها در سرچشــمه حیات بسیار الزم و ضروری 
اســت. پایه  ای ترین ساختارDNA  و RNA نوکلئوتید نام 
دارد که از باز نوکلئوتیدی، شــکر و فسفات تشکیل شده 
 است. مطالعات پیشــین که محیط های بین ستاره ای را 
شبیه سازی کرده ، وجود شکر و فسفات را آشکار  کرده اند 

اما خبری از باز نوکلئوتیدی نداده بودند.
گروهــی از پژوهشــگران ژاپنی دانشــگاه هوکایــدو با به 
کارگیری روش های آنالیز پیشــرفته موفق به آشکار کردن 
این ترکیبات پایه ای شده اند. این گروه آزمایش خود را در 
محفظه خأل و با ترکیباتی از بخار آب، مونواکســید کربن،  

آمونیــاک و متانول که به طور مداوم در دمای 263- درجه 
سلسیوس قرار داشت، انجام دادند. نوِر فرابنفش مورد نیاز 
واکنش های شیمیایی از طریق دو المپ دوتریمی فراهم 
شــده بود. این فرآیندها منجر به تشکیل صفحه ای یخی 
در داخل محفظه شــد. محققان با استفاده از طیف سنج 
جرمــی با دقت بــاال و روش هــای کروماتوگرافی موفق به 
آشکارسازی بازنوکلئوتیدی شدند. این تیم از محققان بر 
این باورند که آزمایش های پیشین که فضای بین ستاره ای 
را شبیه سازی کرده  بود، احتماال این ساختارهای پایه  ای را 
تولید کرده باشند اما ابزارهای پیشرفته برای آشکارسازی 

آن در اختیارشان نبوده  است.
پژوهشــگران بر ایــن باورند که نتایج ایــن پژوهش ممکن 
است کلیدی برای درک پایه ای ترین پرسش های بشر باشد 
از جملــه اینکه چه ترکیبات آلی هنگام تشــکیل منظومه 
شمســی وجود داشــته اند و منجر به پدید آمدن حیات بر 
 Nature روی زمین شــده  اند. نتایج این پژوهش در مجله

Communications به چاپ رسیده است.
phys.org:منبع

دانستنی ها

ترنسفرمرهای 
)Transformer( ناسا

چه می شــد اگر مینی ربات هایی را 
که می توانستند بغلتند، پرواز یا شنا 
کنند در یــک ربات ادغــام می کردند؟  
گروهی در ناسا به سرپرستی علی اکبر 
 ShapeShifterآقامحمــدی در پــروژه
چنین رباتــی طراحی کرده انــد که در 
وضعیت های گوناگــون تغییر وضعیت 
می دهد و بــه این رویای علمی -تخیلی 

رنگ و بوی واقعیت بخشیده است.
چهارشــنبه گذشــته تصویری از ربات
ShapeShifter از ســوی آزمایشــگاه 
پیش رانش جت ناسا )JPL( منتشر شد. 
محققان در حال تست نمونه چاپ شده 
3بعدی این ربــات غیرعادی بودند. در 
این نمونــه اولیه ربــات می تواند دونیم 
شود و هر قسمت جداگانه پرواز کند یا با 
هم ادغام شوند و روی زمین بغلتند. این 
نمونه تازه اول کار است. این گروه در فکر 
12 سری ربات در قالب یک ربات هستند 
که می تواند به عنوان شناگر و یا غارنورد 
تغییر شکل دهد و مناطق سخت را مورد 
بررسی و اکتشاف قرار دهد. آقامحمدی 
بیان می کند که هدف اصلی این پروژه 
کاوش قمر ســیاره زحل، بــه نام تیتان 
است. تیتان مانند زمین تنها مکانی در 
منظومه شمسی است که ماده به حالت 
مایع در قالب دریا، دریاچه و رودخانه در 
سطحش وجود دارد. کاوشگر کاسینی 
حدود 20 سال، صدها بار بر روی تیتان 
پرواز کرد و از سطح آن برای ماموریت های 
آینــده نقشــه برداری کــرد. چیزی که 
کاســینی دریافت کرد این بود که تیتان 
به طــرز هیجان انگیزی مشــابه زمین 
است. یک تفاوت کلیدی بین این دو در 
این است که دریاها و رودخانه های سرد 
تیتان از جنــس متان و اتــان بودند در 
حالی که این مواد حالت گازی در زمین 
دارند. اطالعــات محدود درباره ترکیب 
سطح تیتان مثل زمینی از جنس سنگ، 
دریاهایی از جنس متان و... محققان را 
وادار به طراحی چنین رباتی کرده است 
که بتواند در همه نوع ساختار محیطی 
به بررسی و اکتشــاف بپردازد. این تیم 
فاز 2 پروژه خود را در ســال 2020 ارائه 
می دهند. حتی اگر طرح پیشــنهادی 
مورد قبول واقع شود، باز هم زمان زیادی 
نیاز است تا این ربات بتواند به تیتان سفر 
کند. پروژه بعدی ناســا بــه تیتان پروژه 
Dragonfly اســت که پرتــاب آن برای 

2026 برنامه ریزی شده  است.

سینا هوشنگی

 از کوارک
تا کیهان

اثباتی برای یک مسأله 8۰ ساله 

تقریباعدادگنگبااستفادهازکسرهایگویا
تقریب اعداد گنگ با اســتفاده از کسرهای 
گویا، از زمان ریاضی دانان یونان باستان یکی 
از مهم ترین مســائل مورد بحث در ریاضیات 
اســت. حاال به نظــر می آید مقالــه ای که دو 
arxiv. ریاضی دان در ماه جوالی در ســایت
org منتشر کرده اند، اثباتی است بر مسأله حدس دافین-
شــافر که شرایط الزم برای تقریب اعداد گنگ با کسرهای 

گویا را بیان می کند.
این مقاله که جفری والر، استاد دانشگاه تگزاس آن را یک 
مقاله زیبا توصیف کرده است، برای مسأله 80 ساله حدس 
دافین-شافر، اثباتی ارائه می دهد که شرایط مورد نیاز برای 
تخمین اعداد پایان ناپذیر )مثل عدد پی( با کسرهای گویا 

را بیان می کند.
کوکولوپولس )Koukoulopoulos( از دانشــگاه مونترال 
و مینــارد )Maynard( از آکســفورد، دو نویســنده ایــن 
مقاله دید خود را نســبت به مســأله عوض کرده و به جای 
متمرکزکــردن نگاه خود فقط به اعــداد، از ارتباط نقاط و 

خط ها در گراف استفاده کرده اند.
اعداد گویا اعداد بی دردســری هستند اما اگر قسمتی از 
نمودار اعداد حقیقی را در نظر بگیریم، قسمت اعظم آن 
را اعداد اعشاردار پایان ناپذیری تشکیل داده اند که اعداد 
گویا در میان آنها کمیاب به حساب می آیند. این اعداد که 
همه جا هستند و تعدادی از آنها مثل e, pi و √2 که بسیار در 
فیزیک و سایر علوم دیده می شوند، اسامی مخصوص خود 

را دارند اما تا کجا می توانیم به این اعداد نزدیک شویم؟
دیریکله، دانشــمند آلمانی در ســال ١8٣٧ قانونی برای 
تخمیــن اعداد گنگ پیدا کرد و ثابت کرد که برای هر عدد 
گنگ، تعداد نامتناهی کســر پیدا می شود که این عدد را 
تقریب می زنند. خطــای هریک از این تقریب ها،  کمتر از 

یک بر مخرج به توان دوی کسر است.
در ســال ١٩4١ دافین و شــافر، دو ریاضی دان آمریکایی 
مسأله تقریب اعداد گنگ را به صورت زیر تغییر دادند: آیا 
می توان تعداد نامتناهی زیاد کسر پیدا کرد که همه اعداد 

گنگ را تخمین بزنند؟
اعدادی به صورت n/2 و n/١0 در نظر بگیرید؛ مشخص 
اســت کــه فاصله کســرهایی با مخــرج ١0 از هــم کمتر 
از فاصلــه آنهایــی اســت که مخــرج 2 دارنــد. حاال یک 
مجموعه نامتناهــی از اعداد دلخواه را بــه عنوان مخرج 
در نظــر بگیرید: اعداد اول، اعداد فرد یا هر عدد دیگری، 
و مشــخص کنیــد با هر یــک از ایــن اعداد با چــه دقتی 
می خواهید به یک عدد گنگ نزدیک شــوید. اگر خطای 
انتخاب شده به اندازه  کافی کوچک باشد، یک عدد گنگ 

دلخواه تنها تعداد محدودی تقریب خوب خواهد داشت اما 
با خطاهای بزرگ تر، تعداد بیشتری از اعداد با مخرج های 
متفاوت می توانند تقریبی از ایــن عدد گنگ ارائه دهند. 
حدس دافین-شافر تابعی را ارائه می دهد که این پارامترها 
به عنــوان ورودی وارد آن شــده و خروجی ها می توانند به 
دو صورت ظاهر شــوند. دافین و شافر حدس زدند که این 
دو خروجی دقیقا مربوط به این هســتند که سری دلخواه 
انتخابی ما می تواند تقریبا همه اعداد گنگ را با دقت مورد 

نظر تقریب بزند یا نه.
با اینکه منطقی به نظر می رسد خطاهای کوچک تر، تقریب 
اعداد را ســخت تر کنند، نه دافین و شافر و نه ریاضی دان 
دیگری تا االن موفق به ارائه اثباتی برای این مسأله نشده 
بودند و این حدس تا امروز یکی از مسائل باز نظریه اعداد 

به شمار می رود.
مینــارد که به طور تصادفی و با تشــویق یکی از اســتادان 
دانشگاه یورک، به سمت کار روی این مسأله کشیده شده 
اســت، یک ریاضی دان نظریه اعداد است که حوزه کاری 
او دقیقا مرتبط با این مســأله نیست اما به نظر می آید کار 
کردن روی این موضوع با دیدگاهی خارج از این محدوده، 

بسیار مفید بوده است. 
قابل ذکر اســت با اینکــه به نظر می آید اثبات ارائه شــده 
درســت اســت، برای تأیید آن حداقل چند ماه زمان نیاز 

خواهد بود
منابع:

scientificamerican.com
quantamagazine.org
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کوکولوپولس)چپ(ومینارد)راست(،مقالهخودرادرماهجوالیودرایتالیاارائهدادند.



 عظمت از دست رفته
مصاحبه کناری را خواندید؟ اگر نه، 

بخوانیدش و بعد برگردید اینجا.
چــرا اصــرار داشــتم اول مصاحبــه را 
بخوانید؟ چون می خواســتم شناخت 
بیشــتری از این فرد پیدا کنیــد. مالرو 
جملــه معروفــی دارد کــه می گویــد: 
»باارزش ترین کار تالش برای آگاه کردن 
انســان ها از عظمتی اســت کــه درون 

آنهاست و خود از آن بی خبرند.«
در زندگــی پرهیاهــوی ایــن روزهــا، 
زندگــی ای کــه پــر شــده از هــزاران 
اینفلوئنسر عجیب و غریب اینستاگرام، 
شخصیت بی خاصیت یوتیوبر و اشخاص 
معروف پوچ و توخالی و بی هیچ استعداد 
خاصی، اینکــه به خاطر مطلب روزنامه 
بروی بگردی و دنیای قدیم را به دنبال آدم 
معروف هــای قدیمی زیر و رو کنی، یک 
موهبت اســت. اینکه ببینی آن زمان ها 
چطــور آدم هایی مورد توجــه بوده اند و 
چطور این توجه را به دســت آورده اند و 
حاال که معروفند، به چه آدم هایی تبدیل 
شــده اند. دل آدم ضعف مــی رود برای 
حس کردن نگاه خــاص آنها به زندگی، 
و دلت می گیرد وقتی می بینی چقدر از 
آن نگاه ها دور شده ایم. آخر دیگر با کی 
می شــود این روزها درباره »عظمتی که 
درون انسان هاست« حرف زد، که بهت 
نخنــدد؟ اصال خــود آن عظمت را کجا 

می شود پیدا کرد؟
دنیای قدیم اینترنت نداشــت. شــبکه 
اجتماعی هم نداشــت. جایــی وجود 
نداشت که آدم ها در آن ژست انجام کاری 
را بگیرند و الیک دریافت کنند. در دنیای 
قدیم، آدم ها »واقعا« کار درست را انجام 
می دادند و کســی هم نبود که بهشــان 

الیک بدهد. اما این مهم نبود.
دنیای امروز، شده دنیای رسانه. آنی که 
رسانه ها بخواهند، توجه دریافت می کند 
و آنی که نخواهند، دیده نمی شود. کسی 
که هیچ استعداد خاصی ندارد و هیچ کار 
مفیدی هم برای بشریت نکرده، قهرمان 
و میلیونر می شود. خیلی ها متخصص 
چیزی هســتند، بــدون اینکه زحمتی 
برایش کشیده باشند. بعضی ها همزمان 
هم نقاش هســتند، هم نویســنده، هم 
عکاس و هم هفت، هشت تا چیز دیگر، 
بدون اینکه اثر خاص و مهمی خلق کرده 
باشــند یا تجربه باارزشــی کسب کرده 
باشــند. خیلی ها قهرمــان و معروف و 
محبوب هستند، به دالیلی که اگر یک بار 
پیش خودتان تکرارشان کنید، خنده تان 
می گیرد. کال قهرمان شدن، آسان شده 

و »توجه« کاالیی بسیار ارزان.
در چنین آشفته بازاری، سیر و سیاحت 
در دنیای قدیم، مثل سوار شدن در یک 
ماشــین زمان جادویی اســت که از این 
وضعیت نجاتت می دهد. )انصافا در این 

مورد، اینترنت نعمت است(

دورچین

»آندرهمالرو«رامیشناسید؟نویسندهکتاب»ضدخاطرات«.اگرنه،پسبایدبیشترکتاببخوانید.مالرونویسندهبرجستهفرانسویاستکهدرایرانبیشتر
ازهمهباهمینضدخاطراتشــناختهشــدهاســت.مالروزندگیپرماجراییداشتهوتجربیاتمختلفیراازسرگذرانده؛اولینشغلشخریدوفروشسهام
بود،بعدازآنبهخاطردغدغههایشــخصیبهخبرنگاریبرایروزنامهوکتابنوشــتنرویآورد.بعدازآنعضویکگروهباستانشناســیشــدودرجنگ
جهانیدوم،رانندهتانکبود!بعدازجنگهمبهعنوانوزیرفرهنگدرکشورش،فرانسهفعالیتکرد.هیچمیدانستیدکهمالروبهایرانهمآمدهوبسیار
همشیفتهاششده؟خصوصااصفهان،کهدرموردشگفته:»چهکسیمیتواندادعاکندزیباترینشهردنیارادیدهوقتیهنوزاصفهانراندیدهباشد؟«اگر

هیچکدامازاینهارانمیدانستید،پسحتماگلچینمصاحبههایشرابخوانید.

دردیداربادانشجویانواستادان
ایرانیدرسفربهایران،گفتگوباپرویز

ناتلخانلری،سال۳7:
آقایمالرو،مدتیســتکهدیگر
رمانیننوشــتهاید.راســتیچرا
دیگــررماننمینویســید؟واقعا
کامالتصادفیاینطورشدهکهاین
روزهارماننویسان،رمانراکنار

گذاشتهاند؟
خیر، درســت متوجه شدید. زمان ما دیگر 
دوره رمان نویســی نیســت. به این ســبب 
است که رمان به معنی واقعی کمتر نوشته 
می شــود. آنها هم که رمان می نویســند، 
بیشتر صورت نقل و روایت را در رمان های 

خود اقتباس می کنند.
امــانگفتیدکهعلتعــدمرواج

رمانچیست؟
علت این اســت که چیزهایــی جای رمان 
را گرفتــه. آنچه در زمان ما بــا رمان رقابت 
می کنــد، خبر حوادث روزنامه هاســت. از 
این حرف تعجب نکنید. اســتخوان بندی 
هر رمانی چیزی به جز چند حادثه ناگهانی 

نیست...
پسبهنظرشمارمانکنارگذاشته

میشود؟
نه، اما باید بعد از این راه دیگری پیدا کرد. 
بسیاری از نویسندگان امروز در رمان های 
خود از عالم واقع روگردان شــده و به عوالم 
خیالی پناه برده اند. همین صادق هدایت 
شــما نمونه و مثلی برای این معنی است. 
سراســر داســتان در دنیایی میان خواب و 
خیال می گذرد. بســیاری از رمان نویسان 
دوران من هم می کوشند دنیایی کنایه آمیز 
یا تمثیلی بیافرینند. این یک راه است، اما 
تنها راه نیست. باید منتظر بمانیم و ببینیم 
نویســندگان آینده چــه راه حلی برای این 

مسأله پیدا می کنند.
دربارهشعرهمهمیننظررادارید؟
اتفاقا من می خواستم این را از شما بپرسم. 
می دانم که کشور شما مهد شعر و شاعری 
اســت. ترجمه فرانســوی آثار بســیاری از 
شاعران شما را خوانده ام. دلم می خواهد 
بدانم ســبک تازه ای در شعر به وجود آمده 
یــا همچنــان پیــروی از ســنت های کهن 

ادامه دارد؟
میدانمکهشاعرانجوانماهمه
بهتقلیدازســنتهایگذشــته
نمیپردازندولیهرکداممسیری
درپیشگرفتهانــدوبایددیدچه

اقبالیپیدامیکنند.
و فکر می کنید شــیوه های قدیم و اشــعار 

شاعران قدیم شما کنار گذاشته شوند؟
مــنفکرمیکنــمقــوتوارزش
ادبیآثارشــعرایقدیمبهقدری
زیاداســتکههیچگونهجدیدی
نتواندباعثکنارگذاشتهشدن

آنهابشود.
با این نظر شــما موافقم. و فراتر از آن، فکر 
می کنــم خودتان هم نباید بگذارید چنین 

اتفاقی بیفتد. اعتبار و ارزش این آثار در طی 
زمان ثابت شده و ظهور نظرها و گونه های 
ادبی جدید، فقط باید باعث شود با انطباق 
آنها بر آثار کهــن، زیبایی های جدیدی در 

آنها کشف شود.
خود مــن چنین چیزی را در هنر نقاشــی 
بــه  مــن  کــردم. عالقه منــدی  تجربــه 
مینیاتورهــای ایرانی به واســطه تحقیق و 
مطالعه در تاریخ نبود، به دلیل مشــابهتی 
بود که میــان رنگ آمیــزی و طراحی های 
ماتیس، نقاش فرانســوی با مینیاتورهای 
ایرانی مشاهده کردم. می توان گفت او مرا 
در شناخت آثار فاخر نقاشی ایرانی رهبری 
کرده است. بنابراین عجیب نیست اگر در 
شعر هم شیوه های نو باعث رواج بیشتر آثار 

قدیمی شده باشد.
ازاینکهوقتخودرادرایناوضاع
شــلوغدراختیارماگذاشــتید،

بیاندازهممنونم.
من هم متشــکرم که به مــن کمک کردید 

بعضی از افکارم را بیان کنم.
]این سوال و جواب آخر را فقط به این خاطر 
آوردیم که شما هم مثل ما از فروتنی این مرد 

شگفت زده شوید [ 

درمصاحبهباتلویزیونایران،قبلاز
انقالباسالمی:

درســتاســتکــهشــماشــاه
تهماســبصفویرا»مردنامآور

مینیاتورایران«میخوانید؟
بله، او پادشــاهی بود که خودش نقاشــی 
می کــرد. مکتــب هــرات از مکتب هــای 
مینیاتــور ایــران از ابداعات او و اســتادان 
برجســته ای اســت که مســتقیما زیر نظر 
پادشاه کار می کردند. شاه تهماسب برای 
فراهم کــردن رنگ های ویژه بــرای باغ ها 
و طبیعــت، در البراتوارهــای مخصوص به 
ترکیب انواع رنگ ها می پرداخت و رنگ های 
مشــهور اکلیل و اخرا، بــه احتمال قوی از 

فرآورده های این پادشاه هنرمند است.
میشودکمیبیشــترازنگاهتان
بــهمینیاتورهــایایــرانبرایمان
بگوییــد؟دلیلاینهمــهعالقه

شماچیست؟

مینیاتــور ایرانی نشــانی از تخیل ایرانیان 
اســت. بــاغ و ســبزه و طراوتــی بی پایان 
را در چهارچوبــی ظریــف می ســاختند و 
داستان های عاشقانه و رزمی را با مینیاتورها 
می آراستند. این کتاب ها را در سفرهای دراز 
در بیابان های ایران و در لشکرکشــی ها با 
خود همراه داشتند و از آن دریچه جادویی 
در قلــب صحرا، گلســتان خویش را نظاره 

می کردند...
ویژگیخاصیدرایرانیانهست
کهبــرایشــماجالبیــاعجیب

باشد؟
اینکه شــما ایرانیان از خاطره تاریخی تان 
رهایــی نداریــد... نه در یونــان و نه در روم 
شرقی و نه در بازمانده جغرافیایی امپراتوری 
بیزانس، هیچ ملتی چون شــما به سودای 
تاریخ دچار نیســت... به نظرم در این مورد 
درمان ناپذیریــد و اگر از مــن دلیلی بر این 
نظرم بخواهید، از شما خواهم پرسید: در 
کدام یک از کشورهایی که تاریخی باستانی 
داشــته اند، در خانه ها و قهوه خانه ها و در 
روستاهای گم وگور در کویر، داستان های 

شاهنامه خوانده می شده اند؟؟

درگفتگوباایراندّرودی
»... ابتــدای امــر، یــخ کــرده بــودم، اما 
بی تکلفی و ســادگی رفتار مالرو سبب شد 
کم کــم اعتمادبه نفــس همیشــگی خود 
را بازیابم و به پرســش هایم بیندیشــم. در 
مقابلم یکی از شخصیت های مهم جهانی 
نشســته بود و من ســی و یک سال بیشتر 
نداشــتم و جرأت کرده بودم بگویم که من 
هم نقاشــم! فراموش نمی کنم که در طول 
گفت وگوی مــان، مالرو ســعی داشــت در 
حد توان درک من صحبــت کند و در واقع 
با برتری خود مرا خرد نکند. چنین حسی 
احترام و تحسین مرا بیشتر برانگیخت. به 
من گفت: »خاطرتان باشد مصاحبه امروز 
را کال فقــط می توانید پس از مرگم به چاپ 
برسانید.« به گفته او عمل کردم و چند سال 
بعد در ســال 1976 آن را برای چاپ بردم. 
ســردبیر پس از چند دقیقه ســکوت ابراز 
کــرد: این یکی از فشــرده ترین و زیباترین 
مصاحبه هــای مالرو اســت. گویــی تمام 

مصاحبه هایش را فشرده کرده باشند. این 
گفت وگو چکیده همه آنها شده است. شاید 
او می خواسته زیباترین مصاحبه اش پس از 

مرگش منتشر شود: 
بهنظرشــماچهچیــزدرزندگی

اهمیتدارد؟
مبارزه در راه برداشتن موانع از سر راه مان.
»غیرممکن«رادرچهمیدانید؟

در ناتوانــی. در اینکــه آدم آرزوی انجــام 
کاری را در ســر بپروراند ولی توانایی انجام 
آن را نداشــته باشــد. امــا ایــن اظهارنظر 
هــم نمی تواند قطعی باشــد، چراکه مثال 
ما هنگامی کــه مبارزه زیــر پرچم نهضت 
مقاومت فرانســه را شــروع کردیــم، هیچ 
امکانــی در اختیــار نداشــتیم ولی بعدها 

اقدام مان امکان پذیر شد. 
دربارهنســلحاضروجوانانچه
فکرمیکنید.آیاجوانانرادرحال
تعالیمیبینیدیادرحالهبوط؟
قدر مســلم اینکه مشــکل جوانان جهانی 
معترض انــد،  طبعــا  جوانــان  اســت. 
چــه در پاریــس، چــه در توکیــو، چــه در 
سانفرانسیســکو. مشــکل جوانــان ملی 
نیســت، بین المللی است. اما کلید قضیه 
کجاســت؟ من دلیــل آن را همان طور که 
روزی در مصاحبه ای با روزنامه فیگارو گفته 
بودم، در این می بینم که تمدن معاصر فکر 
خدا را از ذهن ها به کلی بیرون رانده است. 
در حالی که به گمان من نمی توان در هیچ 
تمــدن متعالی فکــر خدا را از میــان برد و 
چیزی جانشــین آن نســاخت. بنابراین یا 
باید مذهب راهبر باشد، یا یک مرجع دیگر. 
جوان امروزی چه در فرانسه، چه در ژاپن و 
چه در هر کشور دیگر دنیا، تکلیف خودش 
را با خدا نمی داند. این غیرممکن اســت. 
هیچ تمدنی نمی تواند با زیرپاگذاشتن آنچه 
من »ارزش هــای واال« می نامم، به حیات 

خود ادامه دهد.
شــماخــداراچگونــهتوصیــف

میکنید؟
این توصیف اهمیتی نخواهد داشت. من به 
آن جمله قدیمی معتقدم که »هرکسی خدا 

را از چشم خویشتن می بیند.«
بشــررا،چــهتنهــاوچــهبهطور
جمعی،چگونهمیبینید:آیابشر
خودخالقجهانیاستکهدرآن

بهسرمیبرد؟
درحال حاضر نمی توانیم بشــر را توصیف 
کنیم. این کلمه از نقطه نظر مذهبی معنایی 
دارد، و از نقطه نظرهــای ضــد مذهبــی، 
مثال علمی، مفهومــی دیگر. آنچه بدیهی 
می نماید این است که بشر امروز از قدرتی 
برخوردار اســت که سابقا برخوردار نبوده. 
مثال به ماه و بمب اتم دســت یافته اســت. 
اما یک ضعف بزرگ گریبان گیر اوست و آن 
هم ضعف معنوی است که هیچ گاه بشر را 
تا این حد گرفتار نکرده بود. رفتن به ماه اگر 
به خودکشی بشــر منجر شود، چه سودی 

خواهد داشت؟

درباره آندره مالرو، نویسنده فرانسوی که بیش از آنچه ما او را بشناسیم، او ما را شناخته است 

ازفرانسهبهایران،باعشق
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علیرضا چراغی

گزارش

دربارهجشنوارهامی2019
به خاطر یک مشت دالر 
هرساله قبل از شروع جشنواره های 
هالیــوود، جشــنواره  ســینمایی 
مشابهی برای آثار تلویزیونی تولیدشده 
در سال گذشته برگزار می شود که از آن 
به نام جشــنواره »امی« یاد می شــود؛ 
جشنواره ای که بهترین های تلویزیون 
بخــش درام، کمــدی،  را در چهــار 
تلویزیونــی  برنامــه  و  مینی ســریال 

)Reality show( انتخاب می کند.
جشنواره امسال حتی پیش از شروع، 
چندین شــگفتی شوکه کننده داشت؛ 
بــرای نمونه ریچارد مدن برای ســریال 
تحسین شــده بادیــگارد نامزد نشــد، 
جولیا درایفس پس از چند دوره متوالی 
نامــزدی و برنده شــدن برای ســریال 
»Veep« حتی نامزد هم نشــد. در این 
 Game of Thrones بین سریال مطرح
با وجود فصــل آخــر ناامیدکننده اش 
بیش ترین نامزدی ها را به دســت آورد 
و همین باعث شــد بحِث تجاری بودن 
تبلیغاتــی  پیــروزی  و  امــی  جوایــز 

برنامه های تلویزیونی شدت بگیرد.
در دقایــق انتهایــی مراســم، مایــکل 
داگالس، هنرپیشه مشهور هالیوودی 
بــرای اعالم نام برنــده مهم ترین جایزه 
مراسم یعنی »بهترین سریال درام« روی 
صحنه رفت. هنگامی کــه پاکت برنده 
را بازکــرد، ابتدا نگاه متعجب معناداری 
کرد و ســپس با تعجب ســریال GoT را 
برنــده اعالم کــرد؛ تعجبی کــه اگر نام 
دیگر ســریال های نامزد در این بخش را 
بدانیــم، بی دلیل به نظر نمی رســد. در 
میان ســایر ســریال های نامزد، سریال 
Better Call Saul بــا فصــل چهــارم 
خیرکننده اش نمــره بی نظیر 99% را از 
منتقدان دریافت کرده بود و از این لحاظ 
برنده بی چون و چرای امسال بود. فارغ 
از این، سریال های تحسین شده دیگری 
مثل بادیگارد )92%(، ما همین هستیم 
)92%(، جانشــینی )96%(، کشتن ایو 
 GoT 93%( همگی در مقایسه با سریال(
با نمره متوسط 60% انتخابی برتر تلقی 
می شوند و تفاوت فاحشی با این سریال 
دارند. اتفاق مشابهی سال گذشته هم 
برای فصل هفت همین ســریال رخ داد 
و با وجود افت فاحش ســریال نسبت به 
فصــل قبل و انتخاب هــای برتری مثل 
Better Call Saul، The Crown و... 
این سریال برنده شد. سازندگان سریال 
در هر دو سال از مردم و هواداران تشکر 
کردند که باعث محبوبیت و برنده شدن 
این ســریال شــدند. شــاید بهتر بود از 
مسئوالن شبکه و تجاری شدن تلویزیون 
تشــکر کنند که برای تبلیغات بر تمامی 
اســتانداردهای فنی بهترین بودن خط 
کشــیدند و با هزینه بیشــتر بهای افت 

کیفیت را پرداخت کردند.

علیرضا 
جعفراسماعیلی

یادداشت

ســیاوش کســرایی؛ نامــی 
تأثیرگــذاری  بــه رغــم  کــه 
فراوانــش، امــکان چندانی 
برای شنیده شدن در ادبیات 
فارسی نداشــته است. شاید 
بتــوان تخیل صاحــب این نــام را ویژگی 
بارز وی در میان شــاعران بی مانند معاصر 
دانســت، با این حــال رد پایش در ادبیات 
فارسی و به خصوص در بین کتب آموزشی 
کمتر دیده می شود. عامل بیرونی که این 
امکان را از نام کســی چون کسرایی سلب 
کرد، هجمه هــای تبلیغاتی علیه اوســت 
که کســرایی را شــاعر حزب تــوده معرفی 
می کند. این معرفی به عنوان پیش فرضی 
عمل می کند که بر قضاوت درباره اشعارش 

تأثیر قابل مالحظه ای می گذارد. 
اما کســرایی، خود نیز در این سلب امکان 
بی تأثیر نبوده است. کسرایی اشعارش را 
تا حد صفحه حوادث روزنامه ها تنزل داده 
بود. التزام و عالقه ســیاوش کســرایی به 
واکنش نشان دادن نســبت به هر اتفاقی 
به وســیله شــعر، او را به وقایع نگاری که از 
قضا موزون ســخن  می گوید، تبدیل کرده 
بود. این رویه باعث شــد تا کسرایی مجال 
کار کردن بر اشــعار خود را نداشته باشد. 
در بعضی موارد از وزن افتادگی در اشعار او 
به وضوح دیده می شود. کسرایی با وجود 
استعدادی شاید بی نظیر در تصویرسازی، 
بــا زبانی ناپخته و پرورش نیافته و گاهی به 
دلیل دل بستگی بسیارش به نیما، با زبانی 
تقلیدی به اشعار خود ضربه زده  است. اما 
آنچه همچنان اهمیت مطالعه کسرایی را 
دو چندان می کند، حماســه های اوست. 
کســرایی شــاعری از تبار ناکامی هاست، 
از نســلی می آید که از »آرش کمانگیر« به 
»مهره سرخ« رسیده است. خالصه کالم 

این اســت: »آرِش کســرایی که روزگاری 
برای ناامیدان ســروده شــده بود، در آخر 
به ســهرابی بدل شد که نه به گردآفریدش 
رســید و نه نگین سرخش او را به رستمش 
رســاند.« »آرش کمانگیر« بــدون در نظر 
گرفتــن نقص های لفظی حماســه، اثری 
کم نظیر با ســاختمان شــعری فوق العاده 
است. صحنه سازی های فوق العاده شاعر 
در بسیاری از قسمت های این حماسه خود 

را به وضوح نشان می دهد:
»آرش، اما همچنان خاموش،

از شکاف دامن البرز باال رفت
وز پی او،

پرده های اشک پی در پی فرود آمد«
منظومــه آرش کمانگیــر کســرایی، میوه 
جوانی شــاعر، در روزگار خود حکم نهال 
امیدی را داشت که در آینده ای نه چندان 
دور بــه درختی تبدیل شــد. این منظومه 
چون روحی نو بر پیکره جامعه روشنفکری 
آن دوران دمیده شد. کمتر از یک سال پس 
از مرگ خســرو روزبه این منظومه انتشــار 
یافت. عده ای آرش را همان خســرو تلقی 

کردند. به آذین بر »آرش کمانگیر« مقدمه 
نوشــت و این اثر به عنوان خوراکی تازه به 

جامعه فرهنگی آن روزگاه عرضه شد.
آرش، به عنوان پهلوانی که جان بر کف، به 
جز باقی گذاردن َگرِد تن از خود و رهانیدن 
جان هــای دیگر راه دیگــری را برای خود 
متصور نیســت، توانســت جانی دیگر بر 

پیکره مبارزه امید ببخشد.
سال ها بعد و در غربت، کسرایی منظومه ای 
به نام »مهره ســرخ« را می نویسد. »آرِش« 
کســرایی، آن گونه کــه بازگفتیمش، حال 
به ســهراب، جوان خیرخواِه ناکامی بدل 
شــده اســت که هنوز زندگی را نزیسته به 
پای خطاهای خطیر نیک خواهانه اش و در 
انتظار نوش دارویی جان می دهد. سهرابی 
که شــاید نزدیکی زیادی به احوال شــاعر 
داشته باشــد. کسرایی به گفته نزدیکانش 
در مســکو روز و شــب در حال گریســتن 

بوده است.
کسرایی، حال به سهرابی رسیده است که 
طعم عشق را »بی گاه و پرشتاب« چشیده 
و ســیمای گردآفرید را »چون دســته گل، 
بــر روی آب هــای روان دیــده«، مادرش 
را در حالــی می یابد که با اشــک، »ســرِو 
ســرخ فام« خود را بــدرود می گوید. حال 
کســرایی، پهلوانی چون رستم که »چرخ 
بلندش نبسته دســت« را، با چنین حالی 
که »در همه گیتی پیروز، درشکســت« در 

اختیار دارد.
در دنیــای کســرایی، به گفتــه خودش، 
ســهراب ها  و  انــدک  بســیار  آرش هــا 
بی شمارند. سهراب هایی که »زخم جهل 
خورده به تاریکــی« و درحالی که »دارو به 
گنج خانه کاووس شــاه هست«، به تالفی 
آرزوهای در دل و نیک خواهی های در سر 

از دست می روند.

مقایسه ای میان »آرش کمانگیر« و »مهره سرخ« دو اثر حماسه گون کسرایی 

آرشوسهرابدرآتِشسیاوش

پس دیگر بار حسین را ببردند تا بر دار کنند. 
صد هزار آدمی گرد آمدند و او چشم گرد می آورد و می گفت: حق، حق، حق، أنا الحق! 

نقل است که درویشی در آن میان از او پرسید: عشق چیست؟ 
گفت: امروز بینی، و فردا بینی، و پس فردا بینی. 

آن روز بکشتند، دیگر روزش بسوختند، و سوم روزش به باد بردادند. 
یعنی عشق این است. 

)برگرفتهازتذکرةاالولیاءعطارنیشابوری؛ازروینسخهنیکلسون،بهکوششا.توکلی(

از سرود باران تا مزامیر گل سرخ
صریِر این شماره نه معرفی یک نویسنده و شاعر که معرفی 
یک کتاب است: از سرود باران تا مزامیر گل سرخ؛ از بدر 
شاکرالســیاب عراقی که پیش گام شعر نوی عربی است 
تا محمود درویش؛ از »چشمان تو دو بیشه ی نخل اند به 
هنگام ســحرگاه«، از »ألّنی غریب«  تا »دور شدم از تو تا 
به تو نزدیک شــوم«، تا »وأبقی غریبــًا«. و در این میان از 
دیگر شاعران نوســرای عرب، کسانی مانند ِنزار قبانی و 
آدونیس هم می گذرد. موســی اسوار، مترجم این اشعار 
هرچند مانند بسیاری از مترجمان، اغلب سبک نوشتار 
خــود را بر شــعر تحمیل می کند، اما دســت کم ســبک 
نوشتاری غنی دارد و به عالوه روشن است که شعِر اصلی 

را به درستی جذب کرده است. این مجموعه، متن عربی 
اشــعار را هم پیش روی خواننده می نهد و برای خواننده 
ایرانی که هم با خوِد زبان  عربی آشــنایی هایی دارد و هم 
با زیبایی شناسِی ادبیات عرب غریبه نیست، این غنیمت 
بزرگی به حساب می آید. شــعر معاصر عرب آن چنان به 
شعر معاصر ما نزدیک است که گویی با غوطه خوردن در 
این اشعار می توانیم، نه تنها ذهنیت معاصر عرب را بلکه 
خودمان را هم بهتر بشناسیم. در چنین حالتی است که 
دیوارهای موهوم )و مدرن!( میان فرهنگ ها فرومی ریزند 
و واژه ها، احساس ها و اندیشه ها، همچون یک پیوستار 

پیش روی ما متبلور می شود.     

شــاید شــنیده باشــید که نــاِم نخســتین انســان در 
اســاطیر ایرانــی، گیومــرث به معنــای جــاِن میرنده 
اســت؛ گیو به معنــای جان و مــرث، میرنــده. همین 
ریشــه اســت که رد پایی در واژه های مرگ، مرد، مردم 
دارد. انــگار واژه مــرگ، مثــل اندیشــه اش بزرگ ترین 
خــوره ای اســت کــه بــه جــان آدمــی افتاده اســت؛ 
گاهــی او نســبت بــه خویــش   طــوری کــه مــرگ از آ

جدایی ناپذیرست.

آورده اند که...

صریر

واژه باز

سرمشق
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هنر و ادبیات



کتاب؛ یار مهربان
از قدیم گفته انــد کتاب غذای روح 
است ولی اگر نگاهی به کتب ریاضی 
مهندســی، علم مواد و شیمی آلی 

و... بیاندازیــد، متوجــه می شــوید به 
احتمــال زیاد در آن ایام ســوهان جزء 
اقالم خوراکی محسوب می شده است. 
در این وصله پینه درباره این غذای روح 
که یار مهربان هم می خوانندنش، چند 

جمله و نصیحت برایتان می گویم:
z	 ،ترم یک کــه بودیم، کتــاِب ریاضی

شهشهانی بود. در ترم دو همان سال 
کتــاِب ریاضی را اســتوارت کردند؛ 
از ایــن اتفاق در دانشــگاه فقط یک 
نفر ناراحت شــد، البتــه آن یک نفر 
دکتر سیاوش شهشهانی، نویسنده 
و مــدرس کتــاب نبود بلکــه یکی از 
دوســتان عزیزمــان بــود کــه کتاب 
ریاضی دو شهشــهانی را پیش خرید 
کــرده بــود. علی اّی حــال در زودتر 
خریدن کتاب قبل از اینکه استادان 

آن را معرفی کنند، دقت بفرمایید.
z	 شــاید شــنیده باشــید که بعضی از

اختراعات و اکتشافات بشری حاصل 
یک تصادف و اتفاق بوده اند. در مورد 
کتاب ها هم مقداری این قضیه صدق 
می کنــد؛ مثال نویســنده برای قصد 
دیگری کتاب را نوشــته ولی یکی از 
آرامش بخش ترین کتاب های بشری 
را خلــق کرده که شــما بــا خواندن 
صفحــه ای از آن ماننــد فرشــته ای 
به خواب فــرو می رویــد؛ فی المثل 
همین کتاب مبانی برق دو خودمان 
)حداقل یک بار خواندن این کتاب را 

امتحان کنید(.
z	 و تعطیــالت  نزدیــک  همه ســاله 

عید شــاهد ایــن اتفاق هســتیم که 
دانشــجویان در خوابــگاه بــه قصد 
مطالعــات بیشــتر، کتاب های خود 
را بــه خانــه  می بردند و بــه احتمال 
89درصد بدون بازکردن صفحه ای، 
ایــن کتاب هــا را برمی گرداندنــد. 
همیــن خود بنده اگر هــر بار، کمتر 
از 30 کیلــو کتاب را حمل می کردم، 
دچار عذاب وجدان می شدم ولی در 
خود خانه بیشتر ضرب المثل »دوری 
و دوســتی« را ســرلوحه ارتباطــم با 

کتاب ها قرار می دادم.
z	 چنــد وقتی اســت خریــد و فروش

کتاب دســت دوم به دالیلی از جمله 
گران شدن کتاب های نو بیشتر شده 
است. در این زمان بعضی ها فرصت 
را غنیمت شمرده و از این یار مهربان 
برای پیداکردن یــار مهرباِن دیگری 
بهره می برند که از این تریبون به این 

عزیزان دست مریزاد می گوییم.
z	 و در پایان از پســت و استوری کردن

مطالبی مانند سخت شدن درس ها، 
نامفهوم بودن کتاب هــا، زیاد بودن 
تکالیف، وقِت کم و از این قبیل کارها 
در شب های امتحان اکیدا خودداری 

بفرمایید؛ خوبیت ندارد، با تشکر.

تمام زندگی ام بر این باور بوده ام/ که دروغ نگویم/ دل هیچ انسانی را نشکنم/ و این را پذیرفته ام که از بین رفتن، قسمتی از زندگی است/ اما با وجود همه اینها/ من از مرگ 
)سابیرهاکا؛شاعرمعاصر( خودم می ترسم/ می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم!  

رضا علیپور
ایــن شــماره از روزنامه تقدیم می شــود بــه دکمه قرمزی کــه روی تابلوی بــرق و کنترل 
ماشین آالت صنعتی گذاشته اند، همه می بینندش ولی به آن دست نمی زنند؛ می دانند که 
در شرایط اضطرار باید آن را بزنند. تقدیم می شود به خیل نامه های هشداری که چون اسم 
و امضای کارگر داشت، بی پاسخ ماند؛ به فریادهایی که سال ها پشت سر و صدای چرخ های 

کارخانــه ناشــنیده ماند و وقتی راه خــود را به صدر اخبار پیدا کرد که ســال ها از آخرین 
ایستگاه نجات گذشته بود. این شماره تقدیم می شود به بخش خصوصی قالبی و مسئول 
مملکت فروش که قبح زدن دکمه قرمز را خیلی وقت اســت ریخته اند. تقدیم می شود به 

خانواده هایی که خیلی وقت است ندارند؛ حقوق، شغل، پناه، آسایش و احترام.

827****0920: قضیــه اون اســتاده که تو اردیبهشــت 
به خاطــر برف تعطیــل کرده رو قراره چندبــار دیگه چاپ 

کنید؟
تاوقتیکههمهاســتادابهخاطربرفتعطیل

کنن!
7۳9****0918: سالم

دوســتان گزارش مربوط به نظر سنجی به عالقه مندی به 

رشــته خیلی بد نوشــته شده و به شــدت گنگه، نمودارها 
معلوم نیســت چیه، زیرشون کپشن بذارین برای محورها 

لیبل بذارین معلوم بشه چیه. 
ممنون 

ســالم.ُخبپسکارشــماچیه؟انتظارداری
لقمهرواولبَجویمبعدبذاریمدهنتون؟حاالماهیچی؟
خودتونبالقمهدهنیمشکلندارید؟آکواردنیست؟

940****0916: ســالم؛ در جــواب اون دوســتمون که 
گفت به طور اتفاقی به خانواده های ورودی زرشــک پلو با 
گوشــت دادن باید بگم شایعه نکن زرشــک پلو با مرغ بود 

فقط به دانشجو ها گوشت دادن
ســالم.واقعــااگرآســانژرودســتگیرنکرده
بودن،خــوراکویکیلیکسبــودی!داریاینجاحیف

میشی.

تقدیم می شود به ...
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مصاحبه اختصاصی شترنیوز )این قسمت: در دل ساس های شریف(
بهبهانهحضورتمامنشــدنیســاسهادرخوابگاههایشــریف،بیپردهپایصحبتهایصمیمیساســی،دبیرمحترمشــورایصنفیساسهای

طرشتسهنشستهایم.

ساســیجون،تقریباحضورشــما
دارهدرجمعشریفیهابیستساله

میشه.چهاحساسیداری؟
خوشحالم. بچه های ما با جون و دل همه جا حضور دارند و 
سم پاشی های مسئولین رو کامال دور می زنند. ورودی های 
98 هم که اومدن، کارمون بیشتر شده و منتظریم بهشون 

خوش آمد بگیم.
میدونیدکهیکعدهازجدیدالورودهامجبورن
رویزمینبخوابن؛کفاتاق.بهاوناکارینداشته

باشید!
بچه های ما فقــط رو تختی ها رو می زننــد و فعال برنامه ای 
برای عملیــات زمینی نداریم ولی گزینه نظامی همیشــه 

روی میز هست!
هرسالسهبارخوابگاههاروسمپاشیمیکنند،
بیادبینباشهاماچراریشهکننمیشیدشماها؟
)لبخنــد مالیمی می زنــد، متواضعانه ادامــه می دهد( ما 

کمپین هــای خودمــون رو برای افزایــش جمعیت داریم. 
سم پاشی فقط فرصتی برای قوی تر شدن ماست و بچه های 
ما می دونند که این سم های ارزون و بی خاصیت فقط رفع 
تکلیف برای مســئولین هســت. ساســی که با سم کشته 
بشــه، بهتره در جمع ما نباشــه. یک نکته مهم دیگری هم 
هست. دانشگاه اینقدر درگیر طرح های ملی فناوری نانو 
پژوهشــی برای فیل هوا کردن و...ست که وقتی برای حل 

مسائل ساده ندارد!
چطورهدفهاتونروانتخابمیکنید؟آیافرقی

بیندانشجوهاقائلمیشوید؟
ببینیــد حمله ما شــب ها و در وقت تاریکی ســت، برقی ها 
عمدتا بیدارنــد و اگر چه فکر می کنند خون شــون از بقیه 
رنگین تره، تحقیقات ما نشون می ده خون شون رو هرکدام 
از بچه های ما مکیده، کارش به بهداری کشــیده! متال ها 
عموما خوش گوشتن ولی زیاد موقع خواب تکون می خورن! 
صنایعی ها خون شون طعم گالب می ده و مناسب نیستند. 

تخت های طبقات باال را معموال با پهپاد می زنیم. اگر بتوانیم 
با انجمن شپش های خوابگاه شوریده توافق نامه امضا کنیم، 
شاید بتوانیم خون های مکیده شده را مبادله کنیم اما فعال 
در حال راه اندازی ساجاساش )سامانه جامع الکترونیکی 
ساس های شریفی ها( هستیم. در این سامانه که سه سال 
است مشغول طراحی اش هستیم، هر دانشجو می تواند با 
وارد کردن شماره دانشجویی خود و کارت تغذیه، تاریخ شب 
نیش زدگی، تعداد حمالت، میزان خون مکیده شده و گروه 
خونی خود را به صورت آنالین ببیند. این سامانه با همکاری 
بهداری راه اندازی خواهد شد و محل های نیش و خارش به 

صورت تصویری با کیفیت باال قابل دیدن و دانلود است.  
ساســی،خیلیممنونازوقتیکــهاختصاص
دادیــد.منهمیشــهفکرمیکــردمفقطنیش

شترهکهدردداره!
امیدوارم یک نیش ساس بخوری تا متوجه شی!

*علیرضامختار  

شیخ بزول *

نیشاشترنهازرهکیناست/نوشدارویزخمدیریناستنیش شتر

-چهنشریهقطوری
شده!70صفحه.

آره. گاهنامه تکانه سالی 
یک یا دو بار چاپ می شه.

-چرانشریهتونپولیه؟

پول چاپ نشریه مثل بقیه 
نشریه های دانشگاه رایگانه 
ولی جلد نشریه گالسه بود 
و پولش رو خودمون دادیم. 

االن هم پول چاپ اون رو 
می گیریم.

عکس و 
مکث
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