
نوبل بدون روتوش
از سال 1901 میالدی بنا بر وصیت آلفرد نوبل، ساالنه در رشته های شیمی، فیزیک، پزشکی، ادبیات، اقتصاد 

ابوذر تمسکی

و صلح به افرادی که بیشترین خدمت را به بشریت کرده باشند، جوایزی اهدا می شود. مثل هرجای دیگری که 
وقتی صحبت از ثروت و اعتبار باشد، شائبه فساد و زد و بند هم در مورد آن مطرح می شود، این جایزه میلیون دالری 
هم مبرا از این اتهامات نیست. آمریکایی یا صهیونیستی بودن برگزیدگان، کم توجهی به بانوان و اخیرا نیز انتشار 
خبر رسوایی جنسی یکی از اعضای آکادمی، منجر به نگارش نامه ای از صدها نویسنده و استاد دانشگاه سوئدی 

شد که صالحیت این آکادمی را زیر سوال بردند.
اما این نوشتار کوتاه، فرصت و قصد پرداختن به این گونه حواشی سیاسی را که عمدتا حول جایزه صلح و ادبیات شکل می گیرند ندارد. 
بدون شک هم اکنون جایزه نوبل معتبرترین جایزه ای تلقی می شود که در حوزه های علمی به یک دانشمند تعلق می گیرد. در اینجا 

تنها با ذکر یک انتقاد کوتاه، از میزان موجه بودن این اعتبار می پرسیم.
از جمله انتقادهایی که به نحوه انتخاب این جایزه می شود، این است که اهدای جایزه به حداکثر سه فرد شاید در اوایل قرن بیستم توجیه 
داشت اما با تحول فعالیت علمی به پژوهش های بزرگ مقیاس، ادامه این روند به معنای عدم درک تغییر در شیوه کار پژوهش های علمی 
است و از این رو توجیهی ندارد. در حال حاضر کمتر پیش می آید که دانشمندی به تنهایی ایده ای را بپروراند و توسعه دهد، حتی یک 
گروه آزمایشی کوچک نیز متشکل از دانشجویان پسادکترا، دکترا و ارشد است که در پیشبرد فعالیت ها با استاد خود مشارکت می کنند. 
برای مثال نوبل 2017 فیزیک که به کشف امواج گرانشی در رصدخانه الیگو تعلق داشت، مرهون تالش بالغ بر صد نفر پژوهشگر بود 
که افتخار آن تنها برای ســه فیزیکدان ثبت شــد. هرچند کارالیل، مورخ اسکاتلندی اعتقاد داشت: »تاریخ جهان، زندگی نامه مردان 

بزرگ است«، قطعا ماجرای علم چنین نیست و متأسفانه شیوه اهدای جوایز نوبل نیز به چنین افسانه ای دامن می زند.
با این حال، به نظر آنچه برای شهروند امروزی ضرورت دارد، داشتن نگرشی صحیح و واقع بینانه به جایزه نوبل، شیوه اهدا و برندگان 
آن اســت. برندگان این جوایز لزوما بهترین دانشــمندان عصر خویش نیستند و کارشــان نیز لزوما بهترین نمونه کار علمی دوران آنها 
نیست. مضافا که اظهار نظرهای آنان در حوزه های خارج از تخصص شان می تواند کامال شبه علمی و خطرناک باشد، همچون ویلیام 
شــاکلی، مخترع ترانزیســتور و برنده نوبل 1956 فیزیک که طرفدار اصالح نژادی شد و اعتقاد داشت باید مردمانی با ضریب هوشی 
پایین - عمدتا آفریقایی آمریکایی ها - را عقیم کرد. مسلما کار علمی و نائل آمدن به افتخار جوایز علمی بسیار ارزشمند است اما آگاه 

باشیم تا دانشمندان به اعتبار کار علمی شان و جوایزی چون نوبل، نهال فکر و اندیشه مان را عقیم نکنند!
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  دست دوم بخرید و بفروشید
  گزارشی از باشگاه اشتراک کتاب شریف

 شریفی ها 1.5% درصدی می شوند
  گزارشی از اولین رویداد انجمن علمی تدبیر



مسیر آینده ات رو بشناس
مرکز کارآفرینی، رویداد »مسیر آینده من« را روز دوشنبه 29 مهر 
در سالن جابر برگزار می کند. هدف این رویداد ترویج کارآفرینی، 
امیدبخشــی به دانشــجوها برای ماندن در کشور و خلق ارزش و 
آشنایی دانشــجویان جدید با مسیرهای متفاوت پیش  رویشان و 
ایجاد دغدغه در آنها برای انتخاب مسیر بهتر است. مهمانان این 
برنامه نیز از مدیران اســتارت آپ ها، استادان دانشکده مدیریت 
و اقتصاد و نیز دانشــجوهایی هستند که مسیر متفاوتی رفته اند. 
مخاطب اصلی رویداد مسیر آینده من ورودی های جدید هستند 

ولی شرکت در آن برای هر دانشجویی می تواند مفید باشد.

ما را ببخش گریه سیری نکرده ایم
مــاه صفر به دهه آخر خود نزدیک شــده و ایام عــزاداری اربعین 
حســینی و رحلــت پیامبــر اکــرم)ص( و شــهادت امام حســن 
مجتبی)ع( و امــام رضا)ع( در پیش اســت. هیئت الزهراء )س( 
دانشــگاه نیز برای جامانده های طریق یاحسین)ع( در روزهای 
پنج شــنبه و جمعه 25 و 26 آبان مراســم عزاداری را در مســجد 
دانشــگاه با سخنرانی حجت االســالم محمدزاده و مرثیه سرایی 
کربالیی محمدرضا رجبی فر از ساعت 19:30 تا 22:30 برگزار 
می کند. همچنین مراسم عزاداری روزهای پایانی ماه صفر نیز از 

شنبه 4 تا دوشنبه 6 آبان در مسجد دانشگاه برقرار خواهد بود.

گزارشی از باشگاه اشتراک کتاب شریف  

دست دوم بخرید و بفروشید
نشریه »حیات« شماره 25 خود را 
به ورودی هــای جدید و تا حدودی 
موضوع رفاقت و دوستی اختصاص 
داده اســت. حیــات این شــماره را با 
مطالبی در مــورد یافتــن رفیق خوب 
آغاز کــرده کــه مســأله مبتالبــه این 
روزهــای ورودی ها به شــمار می آید. 
از تجربه هــای بســیار رضایت بخــش 
داشــتن رفیق خوب هیأتی و آشنایی 
با هیــأت و گره خــوردن به آن اســت. 
در بخــش دیگری از حیــات مصاحبه 
جالبی با ســید میعــاد صالحی انجام 
شده؛ کســی که روزگاری دبیر هیئت 
الزهراء )س( یا به قول خودش مسئول 
هیأت بوده و اکنون در جایگاه استادی 
دانشــگاه علم و صنعت قــرار گرفته و 
تجربه زیادی از حضور در دستگاه های 
دولتی و حکومتی نیز در کارنامه دارد. 
حیــات در این شــماره از فعالیت  های 
مختلف هیأت 22ســاله دانشــگاه نیز 
نوشــته اســت. در بخــش پایانــی نیز 
ســرویس جدیدی به نــام »هامون« را 
معرفی کــرده که قرار اســت در آینده 
پذیــرای روایت هایــی از تجربه هــای 
دانشجویان درباره هیأت و روضه باشد. 
حیــات در مجمــوع در ســال جدید با 
 تیم نســبتا جدیدش شــروع خوبی را 

تجربه کرد.

خبرنامــه مکانیک با قدمتی 25ســاله 
به نام »خمش« شماره اول از دوره 27 
خود را مثل بســیاری از دیگر نشریات 
دانشــکده ای بــه ویژه نامــه ورودی ها 
اختصاص داده اســت. ســرمقاله این 
شــماره را ســردبیر آن که قرار است از 
شماره  آینده)!( ســردبیر شود، نوشته 
و در ادامــه نصایحــی از خروجی های 
این دانشــکده به ورودی ها به چشــم 
می خورد. در بخش هایی از خمش نیز 
جشنواره ها، مسابقه ها و فعالیت های 
این دانشــکده به طــور مفصل توضیح 
داده شــده تا افــرادی کــه در هر یک 
از ایــن زمینه ها قصد فعالیــت دارند، 
 به  راحتــی راه خــود را پیــدا کننــد و 

گمراه نشوند.

و باز هم بسکتبال سه به سه
برخالف رویدادهای رایج در ســالن مرحوم جباری، پنج شــنبه این 
هفته قرار اســت رویدادی کامال »ورزشی« در این سالن برگزار شود؛ 
رویدادی بزرگ و مهم که نه تنها برای ورزشــکاران شــریفی بلکه برای 
اکثر بسکتبالیســت های رشته سه به سه هم درخور توجه است. آخر 

این هفته شریف دوباره میزبان یک رویداد بسکتبال سه نفره است.
از بین 50 تیمی که برای این مسابقات اعالم آمادگی کرده اند، به 24 
تیم مجوز داده شده است؛ هشت تیم از شریف و تیم های دیگری از 
دانشگاه های تهران، امیرکبیر، بهشتی، خوارزمی و امام علی )ع( در 
این مسابقات حضور خواهند داشت تا این بار رنگ وبوی دانشجویی 

رویداد بیشتر باشد. مسابقات بسکتبال سه به سه شریف از حدود یک 
ســال پیش به صورت منظم برگزار می شود و رویداد شناخته شده ای 
در ایران به شمار می رود و حتی امتیاز آن در رنکینگ فیبا هم حساب 
می شود ولی این دوره، دومین دوره ای  است که در این ابعاد و با حضور 
24 تیم برگزار خواهد شــد. این دوره از مسابقات یادبود پیشکسوت 
مرحوم داریوش نبوی است و همچنین تیمی از شاگردان این استاد 
هم حضور خواهند داشــت. تماشــای این مســابقات برای »تمام« 
دانشجوهای شریفی آزاد است و توصیه می کنیم اگر آخر هفته تهران 

هستید، این رویداد جذاب را از دست ندهید.

خــرداد و شــهریور اگــر در 
راهروها و اتاق های خوابگاه 
گشــتی بزنیــد، بــا انبــوه 
کتاب های درســی و غیر درســی مواجه 
می شــوید که گله به گلــه روی هم تلنبار 
شــده اند؛ کتاب هایی که در ابتدای هر 
ترم و بعد از معرفی منبع درس از ســوی 
اســتاد بــا هــزار امیــد و آرزو خریداری 
می شــوند ولی وقتی قرار اســت از یک 
اتاق به اتاق دیگر برویم یا حتی خوابگاه 
را ترک کنیم، حجم و وزن زیاد محبت شان 
را در دل های ما کم رنگ می کند و ترجیح 
می دهیم همان گوشه خوابگاه رهایشان 
کنیم یا اگر خیلی حال و حوصله داشته 
باشیم، به کتابخانه ای چیزی اهدا کنیم 
تا شــاید دانشــجوی دیگری بعدا از آن 
اســتفاده کند و دعایی هم بــه جان ما. 
منطقی هم هســت؛ احتمــال مراجعه 
بعــدی ما بــه برخی کتاب های درســی 
حتی اگر آینده کاری مان در همان رشته 
رقــم بخورد، آنقدر کم اســت که به هیچ 
عنوان حمل ونقل طاقت فرسایشــان را 

توجیه نمی کند.
معاونت دانشجویی دانشگاه نیز با توجه 
به مطرح شــدن این مسأله از سوی اداره 
امــور خوابگاه ها و وجود ایــده ای برای 
اشــتراک کتاب بین دانشجوها اقدام به 
راه اندازی باشگاه اشتراک کتاب شریف 
)ShareBook( کرده است. برای اطالع 
از چند و چون این ماجرا با آقای آقازاده، 
مسئول این طرح صحبت کردیم. مخزن 
کتاب های این باشــگاه در طبقه ســوم 
ســلف قرار دارد و سامانه آن نیز از طریق 
قابــل   sharebook.sharif.ir آدرس 

دسترسی است.
هر دانشــجو می توانــد در این ســامانه 
ثبت نــام کنــد و پروفایــل اختصاصــی 
خــودش را بســازد و ســپس کتاب های 

مورد نظرش را با قیمت دلخواه خود برای 
فروش در سامانه ثبت کند و یا کتاب های 
موجــود در ســامانه را خریــداری کند. 
همچنین بــرای هر دانشــجو یک کیف 
پول متصل به حســاب بانکی با ثبت نام 
در سامانه ایجاد می شود که تراکنش های 
مالــی در ســامانه از طریــق آن انجــام 
می گیرد. در حال حاضر کتاب ها در چهار 
دسته مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی 
و ســایر )کتب زبان و...( تقســیم بندی 
شده  اند و کتاب هایی را شامل می شود که 
در شریف مورد استفاده قرار می گیرند. 
بعد از ثبت کتاب در این ســامانه سه روز 
کاری فرصــت دارید تا کتاب را به صورت 
حضوری به مخزن تحویل دهید و مسئول 
مخزن نســخه فیزیکی کتاب را با نسخه 

ثبت شده در سامانه تطبیق می دهد.
خریــدار کتــاب نیز می توانــد به صورت 
آنالین کتاب مورد نظر خود را خریداری 
نماید یا بعد از مراجعه حضوری و بررسی 
کتــاب پرداخت را انجام دهــد. خریدار 

بعــد از پرداخت آنالین بهــای کتاب ده 
روز فرصت دارد کتاب را از مخزن تحویل 
بگیــرد و در غیــر این صــورت کتاب به 
مخــزن برمی گردد و هزینــه هم عودت 

داده می شود.
امــکان تعدیــل و تغییــر قیمــت کتاب 
هــم در ســامانه برای فروشــنده در نظر 
گرفتــه شــده اســت. اگر کتــاب در ماه 
اول بــه فروش برســد، 80درصد قیمت 
تعیین شده به فروشــنده و 20درصد به 
باشگاه می رســد ولی در ماه های دوم و 
سوم سهم فروشــنده به 70 و 60درصد 
کاهش می یابد. بعد از گذشــت سه ماه 
نیز فروشنده تا ده روز فرصت دارد کتاب 
را پس بگیــرد و در غیر این صورت کتاب 

به مخزن می رسد.
این طرح به مدت شــش مــاه به صورت 
آزمایشی اجرا شــده و تا کنون 332 نفر 
در ســامانه آن ثبت نــام کــرده و 1234 
کتــاب نیــز در آن بــرای فــروش به ثبت 

رسیده است.

گزارش

نشــریه »میدان انقالب« بســیج 
شماره 65 خود را به ویژه نامه اربعین 
اختصاص داده و تصویر جلد زیبایی 
از حال وهوای بین الحرمین در ایام 
اربعین انتخاب کرده اســت. اولین 

متن میدان انقالب به موضوع پردیس 
شــریف پرداخته و نکاتــی را درباره آن 
بیان کرده اســت. در پایان مقاله »علم 
بهتــر اســت یا ثروت؟« ســه ســوال یا 
بــه عبارتی پیشــنهاد برای مســئوالن 
دانشگاه هم درباره این موضوع مطرح 
شده اســت. در متن بعدی این شماره 
که پایانی باز دارد، به داســتان اردوی 
ورودی هــای دانشــگاه و تغییــرات آن 
در چندســال اخیــر بــا حضــور دکتر 
حسینی در معاونت فرهنگی پرداخته 
شــده اســت. صفحات وســط میدان 
انقالب نیز بــه اربعین اختصاص یافته 
و با توجه بــه برگزاری برنامه زخم کهنه 
درباره مشکالت کارگران هپکو از سوی 
بســیج دانشــجویی یک مقالــه و یک 
یادداشت هم از این شماره سهم بحث 
خصوصی ســازی و هپکو شــده است. 
از ویژگی هــای ایــن شــماره می توان 
به مذکــر بــودن تمامی نویســندگان 
و عالقــه بــه پایــان بــاز و اســتفاده از 
عبارات محاوره ای بین عبارات رسمی 
 و اندکــی گنگ بــودن بعضــی مطالب 

اشاره کرد.

نشــریه »عطــش« متعلق به تشــکل 
کامال آقایانه دانشــگاه)!( شــماره 29 
خــود را مثل همیشــه در چهار صفحه 
منتشــر کرد و در آن بــرای ورودی های 
جدیــد، بــا ادبیــات و اصطالح هــای 
خاص خود، از راه هایی نوشــته اســت 
که ســال باالیی ها طــی  کرده انــد. از 
جمله ایــن اصطالح ها می توان به این 
موارد اشــاره کــرد: همه راه هــا به ُرم، 
مدرسه های خوف، درس الکمغ، نظام 
فشل آموزشی. در بخشی دیگر با متنی 
ادبی به توضیح هدف جامعه اسالمی 
در شــریف پرداخته شــده که می تواند 
 برای آشــنایی ورودی ها با این تشــکل 

مفید باشد.

زهرا طائفی

میز 
نشریات

میز 
نشریات

باکس 
خبری

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  827

   1398 مـاه  مهر   23 سه شنبـه 

۲

بخش خبری



گزارشی از اولین رویداد انجمن علمی تدبیر 

شریفی ها 1.5% درصدی می شوند
اســتقبال از یک رویداد دانشجویی مورد 
خیلی عجیب و غریبی نیست؛ از اول سال 
تا آخرش همیشــه هستند برنامه هایی که 
جابر و آمفــی را در حد انفجار پر می کنند 
یا مسابقاتی که در یک ساعت اول ثبت نام 
ظرفیت شــان تکمیل می شــود و یا اردوهایی که چند 
برابر ظرفیت شان ثبت نامی دارند. ولی اینکه یک گروه 
دانشجویی در آغاز راه همایشی با استقبال زیاد تدارک 
ببیند و حتی به دلیل تعداد باالی مخاطبان مجبور شود 
آن را در دو نوبت اجرا کند، نشان از نیازسنجی درست 
دست اندرکاران و دقیق  به هدف زدن آنها دارد. انجمن 
علمی تدبیر گویا قرار است از این دست گروه ها باشد و 
به همین دلیل است که همایش آشنایی با بازار سرمایه 

را امروز برای بار دوم در سالن جابر برگزار می کند.

روی آخرین صندلی خالی سالن نشستم. گمان کنم امروز 
یکی از شلوغ ترین عصرهای دانشکده انرژی باشد. هنوز 
سرود ملی پخش نشده که تقریبا ظرفیت کف نشین سالن 
هم پر می شــود. عده ای را کنجکاوی به اینجا کشــانده و 
عده ای را هم نقشــه های آینده نگرانه. هرچه که هســت، 
از این جمعیت چنین برداشــت می شود که دوست داران 
بازار ســهام از پیش بینی دســت اندرکاران برنامه بیشــتر 
 شــده اند و ایــن موضوع زمــان پذیرش را کمــی طوالنی 

کرده است.
جلسه با سخنرانی رئیس هیأت مدیره کارگزاری سهم آشنا 
شــروع می شــود؛ توضیحاتی حول مفهوم بازار سرمایه و 
نهادهای فعــال در آن، نحــوه ســرمایه گذاری در بورس 
)اخذ کد بورســی، خریــد و فروش ســهام( و تبیین نقش 

کارگزاری ها به عنوان واسط بین سرمایه گذار و بورس.
بعد از آشــنایی اولیه با بورس مجری پشت بلندگو می رود 
تا ســخنران بعدی را معرفی کند. یکی از عکاســان کنارم 
ایســتاده و تصویری از سالن ثبت می کند. ناگهان توجهم 
به تعداد کم دختران در سالن جلب می شود؛ نمی دانم این 
حضور کم رنگ از بی عالقگی اســت یا تصور مردانه بودن 

این دست فعالیت ها.
صدای تشــویق حضار بــه گوش می رســد و دکتر منوری 
شــروع به صحبــت می کند. این دندان پزشــک بورس باز 
معتقد اســت: »برای فعالیت در بازار ســرمایه الزم نیست 
در رشــته های مرتبط مالی تحصیل کرده باشــیم، بلکه با 

کمی آموزش و ممارست زیاد، می توانیم موفق باشیم.«
بورس را ســرگرمی، پول ســازی و لذت توأمــان می داند و 
می گوید عاشق این بازار است. بازاری که برای ناآشنایان 
با آن، بازار گرگ هاســت اما اگر با آگاهی وارد آن شــوید، 
باالترین بازدهی را نســبت بــه بازارهای مــوازی )بانک، 
طال، ملک، دالر و ارز( دارد؛ آن هم با ریســکی کمتر! برد 
در ایــن میدان منوط به توانایی تحلیل بازار )فاندامنتال و 

تکنیکال(، روان شناسی و مدیریت ریسک و سرمایه است.
دکتر منوری می گوید با ســرمایه مازاد خود وارد شوید؛ حد 
ســود و ضرری معقول را در نظر بگیرید و نســبت ریسک به 
ریوارد را جدی بگیرید. ســبد بســازید و از سرمایه گذاری 
یک جا بپرهیزید و به حضور بلندمدت در بورس بیاندیشید. 
نگران نباشید؛ شما با هر میزان سرمایه، امکان شروع دارید. 
سخنرانی با بیان برخی اصطالحات کاربردی، نکات کلی 
درباره استراتژی های معامالتی و مثال هایی از تحلیل های 
شخصی استاد ادامه پیدا می کند. به نظر می رسد سخنران 
توانســته انگیزه خوبی در مخاطب ایجاد کند اما موفقیت 

شایانی در تبیین مقدماتی اصول تحلیل تکنیکال ندارد.
در نهایت همایش آشــنایی با بازار سرمایه با تأکید بر لزوم 
آموزش دیدن و مطالعه برای ورود به بورس، سرمایه گذاری 
روی زمان و صبور بودن در این عرصه به پایان می رسد. قرار 
بود در پایان همایش ثبت نام رایگان کد بورســی هم برای 
شرکت کنندگان انجام شود که خلف وعده صورت گرفت. 
کسانی که دوست داشتند کد بورسی دریافت کنند، باید 
در سامانه جامع اطالعات مردمی )سجام( ثبت نام کرده و 
سپس احراز هویت شوند و با در دست داشتن شناسنامه، 
کارت ملــی، کارت دانشــجویی و کــد شــبای بانکــی به 
نمایندگان کارگزاری مراجعه کنند تا پس از پرکردن فرم ها 
و اسکن مدارک، امکان شروع فعالیت را به دست آورند اما 

لزوم ثبت نام در ســجام اطالع رسانی نشده بود و اسکنری 
هم وجود نداشت. امیدوارم دیدن نمونه سودهای تصادفی 
باعث نشــود افراد بدون شــناخت کافی از این بازار به آن 
وارد شــوند، چون همان طور که توانســته عــده ای را باال 
ببرد، عده ای را نیز زمین زده و خسارات جبران ناپذیری به 
سرمایه آنها وارد کرده است؛ پس لطفا با حفظ نکات ایمنی 

به این جمعیت 1.5 درصدی حاضر در بورس بپیوندید.

از راهبرد تا تدبیر
سال 1385 جمعی از دانشجوهای شریف تصمیم گرفتند 
گروهی علمی با نام مدیریــت راهبردی را زیر نظر معاونت 
فرهنگی دانشــگاه تأسیس کنند. این گروه بعد از گذشت 
چند سال به طور کامل غیر فعال شد که احتماال علت اصلی 
آن پایــان دوره تحصیلی بنیان گذارانش بود. البته ســال 
1395 این گروه دوباره فعال شد ولی با توجه به شباهت نام 
این گروه با انجمن علمی دانشکده مدیریت، بنا به تصمیم 
شورای مرکزی، سال 1398 نام این گروه با موافقت معاونت 
فرهنگی دانشــگاه بــه انجمن علمی تدبیــر تغییر یافت. 
همایش آشــنایی با بازار سرمایه از جمله اولین برنامه های 
تدبیر است که نوبت اول آن سه شنبه، 16 مهر در آمفی تئاتر 
دانشکده انرژی با اســتقبال زیادی مواجه شد و به همین 

علت نوبت دوم آن امروز در سالن جابر برگزار می شود.

قتل فرهنگی
بارها تــالش کرده ایم نشــان دهیم 
فعالیت فرهنگی در دانشــگاه، یک 
»فوق«برنامه نیســت و باید در بطن 
زندگی هر دانشجو باشد. در همین 
زمینه، معاونت فرهنگی فعلی درگیرکردن 
طیف گســترده تری از دانشــجویان با 
فضــای فرهنگی را در دســتور کار خود 
قرار داده اســت. این رویه، به طور کلی 
مقــدس و مبــارک تلقی می شــود، زیرا 
فعالیت دانشجویی نباید »انحصاری« 
باشد. نقص کار اما آنجا هویدا می شود 
که در صورت عــدم پیش برد قاعده مند 
ایــن هــدف، کار »فرهنگی« تا ســطح 
کار »اجرایــی« تنــزل پیــدا می کنــد و 
طبقــه ای از به اصطالح فعاالن شــکل 
می گیرد که فقط مجری اوامر هستند. 
متعاقبا مشــاهده می کنیــم که میدان 
فعالیت دانشجویی، خالی از ایده پردازی  
می شــود و کنش های»خالقانــه« رو به 
زوال می گراینــد. در نتیجه بســیاری از 
رویدادهــای دانشــجویی را تنهــا برای 
دیده شــدن و کســب »توجــه« برگــزار 
می کنیم و »توهــم« انجام کار فرهنگی 

در ما پدید می آید.
»کالکر« می گوید: »فرهنگ، مفهومی 
وصف گرایانــه به معنــای گنجینــه ای 
انباشته از آفرینندگی های بشر است«؛ 
این در حالی اســت که جایگزین کردن 
فعاالن گروه های اصیل دانشــجویی با 
نیروهای صرفا اجرایی، به حذف عنصر 
»آفرینندگــی« منجر می شــود و دلیل 
دیگری است بر قتل فرهنگی. دسته ای از 
این افراد که به واسطه مسئوالن دانشگاه 
وارد فضای فرهنگی شــریف شــده اند، 
حتی از نوآوری و اختالف نظر با رئیس، 
معاونان و به طور کلی ســران دانشــگاه 
نیــز اجتناب می کننــد و تکمیل کننده 
انحطاط موجود هستند. همچنین این 
عزیزان، با مفهومی به نام تشکیالت –که 
شــالوده اصلی گروه های دانشــجویی 
است- آشنایی ندارند. حال، هنگامی که 
در برنامه های کالن فرهنگی دانشــگاه 
که نیازمند سیاست گذاری تشکیالتی 
اســت، نظیر اردوی ورودی ها، آنها را در 
رأس کار قرار می دهیم، موجب افزایش 
تنش ها و خستگی ســایر افراد سیستم 
می شوند. البته در اینجا می توانیم یک 
ایــراد نیز به گروه های دانشــجویی وارد 
کنیــم و آن هم قالبی شــدن برنامه ها و 
گرایش کمتر به آفرینش فرهنگی است. 
پس مــا )گروه های فرهنگــی( در ابتدا 
می بایســت کوشــش کنیم »مخترع« 
فرهنگــی باشــیم و در قــدم بعــدی، با 
حضــور تمام قدرت در ســپهر فرهنگی 
دانشــگاه، فضــا را پویا نگــه داریم؛ در 
غیــر این صورت، صرفــا »اپراتور«هایی 
می ماننــد کــه ســبب درجازدن مان در 

عرصه فرهنگ می گردند.

انتگرال کسب وکار من است
دانشکده های مختلف دانشــگاه هرکدام برنامه آموزشی 
خاص خــود را دارند و بر اســاس آن درس هــای مختلف 
را با طــرح درس های مخصوص به خــود ارائه می دهند. 
از آنجــا کــه هــر دانشــجو بیشــتر درس های خــود را در 
دانشــکده رشــته تحصیلی اش می گذراند، این اختالف 
بین برنامه های آموزشــی معموال مشکلی پیش نمی آورد. 
 البتــه دربــاره دانشــکده های علــوم پایــه قضیــه کمی 

متفاوت است.
دانشکده های ریاضی، فیزیک و حتی شیمی درس هایی 
را ارائه می دهند که پایه و اســاس دیگر دروس مهندســی 
است و همه دانشجوها در ترم های اول حضور در دانشگاه 
آن دروس را پاس می کنند؛ فیزیک پایه، شیمی عمومی، 
ریاضی پایه، معادالت دیفرانسیل، آمار و احتمال، ریاضی 
مهندســی و... ولی بعضا برنامه درســی دانشــکده های 

علوم پایه باب طبع اســتادان دانشــکده های مهندســی 
نیســت و آنهــا ترجیح می دهنــد بعضی از ایــن دروس را 
آنطور که خودشان می پســندند و در دانشکده خودشان 
ارائه و تدریس کنند تا هرآنچه از نظرشــان الزم و نیاز است 
و با روشــی که مناسب یک دانشجوی مهندسی است، به 
او گفته شــود؛ مثال بچه های برق ریاضی مهندســی را در 
دانشکده خودشــان پاس می کنند یا خیلی دانشکده ها 

آمار و احتمال را خودشان ارائه می دهند.
البته مشــکل هماهنگ نبودن برنامه های آموزشــی بین 
دانشــکده های مختلف امســال گریبانگیــر ورودی های 
جدید نیز شده اســت، چراکه دهه هشتادی های شریف 
در دوران دبیرســتان چیزی به اســم انتگــرال ندیده اند و 
دانشــکده ریاضی نیــز طبق روال همیشــگی در ریاضی 
یک از اعداد مختلط و دنباله ها شــروع می کند تا به تدریج 

به حد و پیوســتگی و مشتق و نهایتا انتگرال برسد و حتی 
خوشــحال هم هســت که می تواند انتگرال دانشجوهای 
کالس ریاضی یک را از صفِر صفر شــکل دهد ولی مشکل 
آنجا به چشم می آید که استادان درس فیزیک یک از همان 
ابتدا و مبحث حرکت شناسی نیاز به حساب دیفرانسیل و 
انتگرال دارند و در شــرایط حاضر یا مجبورند بدون توجه 
بــه تفــاوت ورودی های امســال مثل ســال های قبل کار 
خودشــان را انجام دهند و فرض کنند شــریفی ای که سر 
صندلی های تاالر نشســته، انتگرال را از زبان مادری هم 
بهتر بلد اســت و یا اینکه خودشان دست به گچ ببرند و به 
جای فیزیک درس دادن، ســری ریمــان و حد مجموع و 
انتگرال معین و نامعین روی تخته بنویســند و این وســط 
 احتماال کسی که بیشترین ضرر را می بیند، مثل همیشه 

دانشجو است.

ذره بین

سید 
محمدحسین 

قاسمی

نامه وارده

بهار غالمی

گزارش
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نوبل 2019 به چه کسانی رسید؟

آری به اتفاق نوبل می توان گرفت

داستان اکسیژن و سلول ها

جایزه نوبل پزشــکی ســال 2019 به طور مشــترک به ویلیام کائلین، پیتــر راتکلیف و گرگ 
ســمنزا برای کشــف مکانیزم مولکولی کــه در آن فعالیت  ژن ها در حضــور مقادیر مختلف 
اکســیژن چگونه تغییر می کند، رسید. حیوانات برای تبدیل غذا به انرژی، نیاز به اکسیژن 
دارنــد. اهمیت بنیادی اکســیژن بــرای قرن ها درک شــده بود اما اینکه چگونه ســلول ها 
خود را با تغییر در میزان اکســیژن تطبیق می دهند، برای مدت ها ناشــناخته بود. برندگان 
جایزه نوبل پزشــکی در ســال جاری، از مکانیزمی پرده برداری کردند که یکی از مهم ترین 
فرآیند های تطبیقی برای حیات است. این تیم پایه ای برای فهم اینکه چگونه میزان اکسیژن، 
متابولیسم سلول ها و عملکرد زیستی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد، بنا کردند. کشف این 
دانشمندان همچنین راه را برای روش های درمانی ممکن برای مبارزه با کم خونی، سرطان 
و بسیاری از بیماری های دیگر هموار می سازد.  اکسیژن حدود 20درصد از اتمسفر زمین 
را تشکیل می دهد و برای حیات حیوانات ضروری است. اکسیژن از طریق میتوکندری که 
در سلول های همه حیوانات موجود است به انرژی تبدیل می شود. اتو واربورگ برنده جایزه 
نوبل 1931 پزشکی این حقیقت را آشکار کرد که تبدیل اکسیژن به انرژی یک فرآیند آنزیمی 
اســت. طی تکامل، مکانیزم هایی برای فراهم کردن اکسیژن کافی برای بافت ها و سلول ها 

رشد کردند. جسم کاروتیدی، اندامی در مجاورت رگ های خونی در دو طرف گردن، حاوی 
سلول های مخصوصی است که میزان اکسیژن خون را حس می کنند. نوبل 1938 به خاطر 
کشف اینکه چگونه سلول ها اکســیژن را از طریق جسم کاروتیدی دریافت می کنند و نرخ 
آن در مغز چگونه اســت، به کرنیل هیمان داده شــد. در پژوهشی که در دهه 1990 انجام 
شده است، دانشمندان فرآیندهای مولکولی را کشف کردند که سلول ها به میزان مختلف 
اکســیژن در بدن واکنش نشان می دهند. آنها کشــف کردند که هسته مرکزی این مکانیزم 
پروتئین هایی به اسم HIF  وVHL  هستند. سمنزا و راتکلیف تنظیم هورمونی را مطالعه کردند 
که برای تحریک در تولید گلبول های قرمز خون در کمبود اکســیژن ضروری است. سمنزا و 

گروه او جفتی از ژن ها را شناسایی کردند که فرآیندی که در آن دو پروتئین، یک پروتئین 
پیچیده  را HIF تشــکیل می دهند و تولید گلبول های قرمز در زمان کمبود اکسیژن 

شتاب می گیرد، در آن رمزنگاری شده است.  در این بین کائلین نشان داد ژنی به 
اسم VHL به نظر می رسد در پاسخ سلول ها به اکسیژن دخیل است. کائلین 

مشــغول مطالعه ســندروم ژنتیکی بود که در این بیمــاری خانواده های 
مبتال بــه بیماری جهش هــای VHL را منتقل می کننــد و این خطر 

ابتال به ســرطان های خاصی را افزایــش می دهد.  راتکلیف و گروه 
او کشــف کردند پروتئینی که به وســیله ژن VHL بیان می شود، 

بــا یکی از اجزای HIF برهم کنش می کند و واکنش نســبت به 
کمبود اکسیژن را خاموش می کند. در سال 2001 گروهی 

با همــکاری راتکلیف و کائلین جزئیات بیشــتری در مورد 
ایــن فرآیند در اختیار قرار دادند. این گروه کشــف کردند 

زمانی که اکسیژن موجود است، یک تغییر شیمیایی در 
 HIF اجازه می دهــد این پروتئین ها به VHL پروتئین
پیوند بخورند که منجر بــه نابودی آن می گردد اما این 
تغییر زمانی که اکسیژن به مقدار کافی نیست، متوقف 
می شود. به عنوان نتیجه سلول ها به کمبود اکسیژن با 
جلوگیری از نابودیHIF  پاسخ می دهند. این گروه از 
محققان همچنین سال 2016 موفق به کسب جایزه 
آلبرت لسکر برای بهترین پژوهش پزشکی شده بودند.

نوبل شیمی در لپتاپ های شما!

جایزه 900هزار دالری نوبل شیمی به دلیل توسعه باتری های لیتیوم-یونی به طور مساوی 
به جان گودناف از دانشگاه تگزاس آمریکا، استنلی ویتنگهام از دانشگاه بینگامتون آمریکا 
و آکیرا یوشــینو از دانشگاه ناگویا ژاپن اهدا شد. هر سه دانشمند در ساخت این باتری های 
سبک، قدرتمند و با قابلیت شارژ مجدد که امروزه در همه چیز از تلفن های همراه و لپتاپ ها 
گرفته تا وسایل نقلیه برقی استفاده می شوند، مشارکت داشته اند. جان گودناف، فیزیکدان 
حالت جامد با 97 ســال سن، مســن ترین دانشمندی است که تا به امروز موفق به بردن این 
جایزه می شــود. باتری های لیتیوم-یونی در همه وسایل قابل حملی که امروزه برای ارتباط 
بــا دیگــران، کار، مطالعه، گوش دادن به موســیقی و جســت وجوی دانش از آن اســتفاده 
می کنیم وجود دارند. همچنین این باتری ها منجر به پیشرفت اتوموبیل های برقی و ذخیره 
انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی های خورشــیدی و باد شدند. در یک باتری لیتیوم یونی، 
یون های لیتیوم هنگام د شــارژ شدن از الکترود منفی )آند( به الکترود مثبت )کاتد( در یک 

ماده الکترولیت حرکت می کنند و در هنگام شارژ مجدد 
این فرآیند معکوس می شــود. پایه ســاخت باتری های 

لیتیوم-یونی به دهه 1970 و زمان بحران نفت برمی گردد. 
استنلی ویتنگهام بر روی روش هایی کار می کرد که منجر به 

فناوری هایی عاری از ســوخت فسیلی می شد. وی پژوهش 
خود را روی ابررســاناها آغاز کــرد و طی این پژوهش یک کاتد 

با اســتفاده از یک روش خالقانه بــرای باتری لیتیومی طراحی 
کرد. این کاتد از دی سولفید تیتانیوم ساخته شده  بود که در سطح 

مولکولی دارای فضاهایی است که می تواند یون های لیتیوم را داخل 
محلول نگه دارد. آند باتری از لیتیوم فلزی ساخته شده بود که به راحتی 

می تواند الکترون آزاد کند و نتیجه آن پتانسیل بزرگی در حدود دو ولت بود، 
اگر چه لیتیوم فلزی بســیار واکنش پذیر اســت و باتری حالت انفجار به خود 

می گرفت. جان گودناف پیشــنهاد کرد اگر به جای اکسید سولفید از اکسید فلز 
استفاده شود، کاتد پتانسیل بیشتری خواهد داشت. در یک روش سازمان یافته، وی در 

سال 1980 نشان داد که اکسید کبالت به همراه یون های لیتیوم می تواند پتانسیلی به اندازه 
4 ولت تولید کند. این کشــف بسیار مهمی بود که منجر به ساخت باتری های قدرتمندتری 
می شد. با کشــف گودناف، آکیرا یوشینو اولین باتری قابل دوام لیتیوم یونی را سال 1985 
به صورت تجاری تولید کرد. وی به جای اینکه از لیتیوم بســیار فعال در آند استفاده کند، از 
کک نفت که ماده کربنی است و مانند اکسید کبالت می تواند یون های لیتیوم را در خود جای 
دهد، استفاده کرد. نتیجه همه این پژوهش ها باتری های سبکی بود که می توانستند صدها 
بار شــارژ شوند، قبل از آنکه عملکرد آ نها دچار مشکل شود. مزیت باتری های لیتیوم-یونی 
در این است که اساس عملکرد آنها واکنش های شیمیایی رخ داده در الکترودها نیست بلکه 
یون های لیتیومی است که بین کاتد و آند رفت وآمد می کنند. باتری های لیتیوم یونی از زمان 
ورود در سال 1991 باعث انقالبی در زندگی همه ما شدند و زندگی امروز ما در عصر دیجیتال 

با تمام زرق وبرق های مسحورکننده اش نتیجه مستقیم این انقالب دوست داشتنی است.

از راست: گرگ سمنزا - پیتر راتکلیف - ویلیام کائلین

از راست: آکیرا یوشینو – استنلی ویتنگهام – جان گودناف
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دیروز آخرین نوبل 2019 هم به صاحبانش رسید؛ نوبل اقتصاد 2019 آخرین نوبلی است که تا امروز از سوی کمیته نوبل اهدا شده و مثل اکثر 
نوبل های دیگر بحث ها و حاشیه ها و بازتاب های خاص خودش را داشته است. آلفرد نوبل، شیمی دان و مهندس سوئدی بود که بیش از هرچیزی 
با اختراع دینامیت شــناخته می شــود؛ اختراعی که اگرچه به کارگران معدن کمک زیادی کرد ولی جان هزاران انســان را نیز گرفت و باز هم این 
ســوال را مطــرح کرد که علم واقعا در خدمت کیســت؟ نوبل برای اینکه تصویر خوبی از خود به یادگار بگــذارد، تصمیم گرفت ثروت هنگفتش را 
وقف تأمین هزینه جوایزی کند که هرســاله در حوزه های مختلف به افرادی تعلق می گیرد که بیشــترین خدمت را به مردم کرده باشــند. جایزه 
کادمی نوبل جایزه نوبل اقتصاد را  نوبل از ســال 1901 هرســاله در رشته های فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح اهدا می شــود. البته از سال 1968 آ
نیز در فهرســت جوایز خود قرار داده؛ جایزه ای که هزینه آن را بانک مرکزی ســوئد تأمین می کند. به بهانه اهدای جوایز نوبل سال 2019 مروری داشته ایم 

بر برندگان این جایزه در حوزه های فیزیک، شــیمی، پزشــکی و اقتصاد و کارهایی که آنها را الیق دریافت این جایزه کرده اســت.

کیهان شناسان، پادشاهان فیزیک
جایزه نوبل فیزیک امسال به فهم ساختار و تاریخچه کیهان و اولین کشف سیاره ای که به دور 
ستاره ای شبیه خورشید خارج از منظومه شمسی در حال گردش است، رسید. نصف جایزه 
900هزار دالری به خاطر مشارکت در فهم ما از تکامل کیهان و کشف های نظری در فیزیک 
کیهان شناسی به جیمز پیبلز کیهان شناس آمریکایی-کانادایی و نصف دیگر به خاطر فهم 
جایگاه زمین در عالم و کشف سیاره  فراخورشیدی به مایکل مایور و دیدیر کوئلش سوییسی 
رســید. بینش جیمز پیبلز در فیزیک کیهان شناسی این زمینه پژوهشی را به طور کلی غنی 
نمود و پایه ای را برای تحول کیهان شناســی از حدس و گمان به علم و دانش در پنجاه ســال 
اخیر بنا کرد. چارچوب نظری که از سوی او در دهه 1960 بنا شد، پایه ایده های حال حاضر 
ما درباره کیهان هستند.  مدل اســتاندارد کیهان شناسی یا مه بانگ، کیهان را از همان 
آغاز یعنی حدود 13.8 میلیارد ســال پیش زمانی که کیهان بسیار داغ و چگال بود، 
توصیف می کند. از آن زمان کیهان منبســط و ســرد می شود. حدود 380 هزار 
ســال پس از مه بانگ، کیهان شفاف می شود و فوتون های نور آزادانه در فضا 
حرکت می کنند. امروزه این نور آغازین کیهان در اطراف ماست و بسیاری 
از رازهــای عالم در این نور که به آن تابــش زمینه کیهانی می گوییم، 
نهفته است. به وسیله محاسبات و ابزارهای تئوری، پیبلز توانست 
رد کیهان آغازین را در این تابش زمینه تفســیر کند و فرآیندهای 
فیزیکی جدیدی را کشــف کند. کشــف اصلی پیبلز در دمای 
تابــش زمینه بود که حــاوی چه اطالعاتی درباره تشــکیل 
مــاده و میــزان آن در مه بانگ بــوده و همچنین فهم اینکه 
ناهمگنی این تابش زمینه چگونه در تشکیل کهکشان ها و 
خوشه های کهکشانی نقش داشته است. پیبلز همچنین 
در توسعه مدل ماده تاریک سرد و تشکیل ساختارهای 
کیهانی در این مدل نقش بســزایی ایفا کرد. وی ثابت 
کیهان شناســی را نیز در معادالت اینشتین احیا کرد 
و به کمک اینکــه 5درصد ماده عالم را ماده باریونی، 
25درصــد ماده را تاریک و 70درصــد را همان ثابت 
کیهان شناسی یا چیزی که امروزه به آن انرژی تاریک 
می گوییم و مســئول انبساط شــتابدار عالم است، 

تشــکیل می دهد توضیحی برای عالم تخت ارائه داد. به عقیده بســیاری از کیهان شناسان 
این جایزه که اولین نوبل در زمینه کیهان شناســی نظری اســت، به شایستگی به پیبلز اهدا 
شده است.در ســال 1995 مایور از دانشگاه ژنو سوییس و دانشجوی آن زمان خود، دیدیر 
کوئلش، کشف اولین ســیاره را  خارج از منظومه شمسی گزارش دادند؛ سیاره ای که حول 
ستاره ای شبیه خورشید در حال گردش است و در فاصله 50 سال نوری از ما و در کهکشان 
راه شــیری قرار دارد. آنها با کشــف خود این زمینه پژوهشی را بسیار داغ و پرهیجان کردند. 
این کشف مهم باعث انقالبی در نجوم شد و حدود 4000 سیاره فراخورشیدی از آن زمان در 
کهکشان راه شیری کشف شدند. دنیاهای عجیب زیادی با اندازه، شکل و مدارهای متنوعی 
همچنان در حال کشــف هســتند. مایور و کوئلش هر دو به استعداد در ساختن ابزارهای با 
دقت باال مشهور هستند. این منجمان اسپکتوگرافی ساختند که قادر بود کوچک ترین تغییر 
در فرکانس نور یک ستاره به دلیل گرانش سیاره حول آن را ببینند. به وسیله این روش که به 
تکنیک سرعت شعاعی معروف است و مکانیزم آن اثر دوپلر است، منجمان قادر خواهند بود 
سیارات فراخورشیدی و دوردست را کشف کنند و جرم آنها را تخمین بزنند. امروزه این یکی 
از روش های کشف سیارات فراخورشیدی و مطالعه اتمسفر و قمر های احتمالی آن هاست. 

فقر را تجربی بشناسیم
ســه اقتصاددان به خاطر تالش شان با رویکرد تجربی 
در زمینه مبارزه با فقر جهانی برنده جایزه نوبل اقتصاد 
شــدند. ابیجیــت بنرجی هنــدی، اســتر دوفلو محقق 
فرانســوی-آمریکایی و مایــکل کرمــر آمریکایــی مبــدع 
روشی هســتند که در آن کاهش فقر بر اساس آزمایش های 
کنترل شده است. این آزمون ها به دنبال پاسخی برای سواالت 
مشخص در جهت سیاست گذاری در حوزه  کاهش فقر هستند.
در جهانی که مسأله فقر و کاهش آن جزء اهداف هزاره آمده توجه به 
کاهش آن، ارزش انسانی و تالش هایی که در این موضوع انجام شده 
شایستگی تقدیر دارد. نوبل 2019 اقتصاد فرصتی بود تا شاخص ترین 
چهره های علمــی که در این زمینه کار کرده اند، مــورد تقدیر قرار گیرند. 
دوفلو استاد موسسه فناوری ماساچوست )MIT( جوان ترین برنده جایزه نوبل 
اقتصاد است. او همچنین دومین زنی است که برنده این جایزه می شود. همسر 
هندی او، بنرجی نیز اســتادMIT  است. کرمر اســتاد دانشگاه هاروارد با استفاده از 
تحقیقات و آزمایش های میدانی در سال 1990 نشان داد روش ابداعی اش چگونه باعث 
پیشــرفت در وضعیت تحصیلی کودکان در کنیا می شــود. بنرجی،  دوفلو و کرمر مطالعات 
مشــابهی در دیگر مناطق و کشــور ها انجام دادند. روش تجربی آنــان هم اکنون در اقتصاد 
توسعه به طور کامل غالب اســت. روش این اقتصاددانان و دیگر پژوهشگران به دنبال آنان، 
توانایی مبارزه با فقر را به طرز شگفت آوری در عمل متحول کرده است. به عنوان مثال در نتیجه 
مســتقیم پژوهش آنان، بیش از 5 میلیون کودک هندی از تدریس در مدارس خود بهره مند 
شدند. کارهای مشترک بنرجی و دوفلو در زمینه آموزش در هندوستان در محورهای متعددی 
صورت گرفت تا این سوال را جواب دهد که آموزش بر درآمد چقدر موثر است. آنها همچنین 
در تحقیقی دیگر به این سوال پاسخ دادند که اگر افراد بدانند تحصیالت شان بر درآمدشان 
اثر می گذارد، آیا بر نحوه تصمیم گیری شان در انتخاب میزان تحصیالت اثر می گذارد یا نه؟ 
پیتر فردریکسون، رئیس کمیته جایزه نوبل اقتصاد در توضیح جایزه ای که امسال به این سه 

نفر داده شده است بیان می کند که کار این سه اقتصاددان اثر مداخله های خاص در بعضی 
حوزه ها مثل کشاورزی، سالمت و آموزش را محک می زند. او در ادامه بیان می کند که رویکرد 
تجربی)Field Experiment(، اقتصاد توسعه را تغییر داده و تأثیر روشنی در سیاست گذاری 
داشته و توانایی ما را در مبارزه با فقر جهانی بهبود بخشیده است. دوفلو 46ساله پس از اعالم 
خبر جایزه توضیح می دهد که ذات پژوهش آنان در این است که آ نها مطمئن شوند مبارزه با 
فقر بر مبنای شواهد و مدارک علمی است. او همچنین امیدوار است این جایزه الهام بخش 
دیگر زنان اقتصاددان برای ادامه کار آنان باشــد و مردان چنان که شایسته زنان اقتصاددان 
است به آنان احترام بگذارند.از دوفلو و بنرجی در ایران نیز کتاب »اقتصاد فقیر« را انتشارات 
دنیای اقتصاد با ترجمه  مهدی فیضی و جعفر خیرخواهان چاپ کرده اســت. این دو نفر در 
این کتاب تالش کرده اند موضوعات پژوهشی خود در حوزه اقتصاد توسعه را به زبانی ساده 

برای خواننده توضیح دهند.

از راست: دیدیر کوئلش، مایکل مایور، جیمز پیبلز

از راست: مایکل کرمر، استر دوفلو، ابیجیت بنرجی
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پرونده



اگر فیلم »Venom« را دیده باشــید، حتما حضور کوتاه ولی جذاب وودی هارلســون در آن، با گریمی متفاوت، شــما را هم به هیجان آورده اســت. اگر یادتان 
نمی آید و دارید می روید فیلم را مرور کنید، یادتان باشد تیتراژ را رد کنید، چون صحنه مربوط به او، بعد از اتمام خود فیلم پخش می شود؛ همان چیزی که در 
عالم ســینما به آن post credit scene می گویند. کاراکتر وودی هارلســون قرار است در فیلم »Venom 2« حضور پررنگی داشته باشد و از همان زمان اکران 
فیلم گمانه زنی ها درباره اش شروع شده است. اگر دوست دارید بیشتر درباره صحنه های post credit در فیلم ها بدانید، ستون کناری را بخوانید. اینجا اما 

می خواهیم چندتا از مصاحبه های یکی از دو »کارآگاه حقیقی« مورد عالقه مان را مرور کنیم:

کار بــا متیو مــک کانهــی در »کارآگاه حقیقی« 
چطور بود؟

فوق العاده و البته عجیب. من و متیو در زندگی واقعی مثل 
برادریم. او همیشــه یک حمایتگر عالی و یکی از بهترین 
آدم هایی است که می شناسم اما در حین این کار به خاطر 
فضای خاصی که قصه داشت، متیو یک دفعه خیلی ساکت 
شــد و کامال در کاراکتر خودش فرو رفت. انگار رفته باشد 
به یک جزیره و خیال بیرون آمدن هم نداشته باشد. البته 
این کارش به من هــم کمک کرد. در کل تجربه ای بود که 

بابتش بسیار خوشحالم.
اما ظاهرا فصل دوم برایت رضایت بخش نبوده.

نــه اصال. کامال ناامیدکننده بــود و از HBO این انتظار را 
نداشتم. به نظرم بی هیجان تر از فصل گذشته بود.

اگر برای فصل دوم هم از خودت دعوت می شد 
قبول می کردی؟

گفتنش ســخت است اما فکر کنم نه. به نظرم ادامه دادن 
سریال در حدی که به اندازه فصل یک خوب باشد، بسیار 

سخت و تقریبا غیر ممکن است.
فصل سوم به نظرت چطور بود؟

از فصل ســوم بیشــتر خوشم آمد. کســی مثل ماهرشاال 
علی )برنده اسکار 2019( در آن بازی می کند و احساس 
می کنــم شــباهت های بیشــتری بــا فصــل یــک دارد، 
به خصــوص در نوع داســتان گویی، زمان بنــدی و حتی 
شــباهت شــخصیت ها. با اینکه فقط چهار قسمت آن را 

دیده ام، دوست دارم بیشتر ادامه داشته باشد.
فضــای تاریک ســریال و نقش هــا روی روحیه و 

افکار شما دو نفر تأثیر بدی نداشت؟
فکر می کنم متیو بیشــتر از من این دردسر را داشته چون 
راس کول آدم به شــدت پیچیده ای بود که عقاید فلسفی 
خاص خودش را داشت. متیو هم تا جایی که می توانست 
این کاراکتر را واکاوی کرد. من بیشتر از اینکه نقشم چنین 
تأثیری داشــته باشد، فضای کلی ســریال و داستان رویم 
تأثیر گذاشــت و واقعا آخر روز با کلی فکر در سرم می رفتم 
خانه. شــاید چون خودم ســه تا دختر دارم و اتفاقاتی که 
در داســتان ســریال می افتــد، برایم واقعا تلــخ و ناراحت 

کننده بود.

دربــاره نقشــت در »Venom« چــه می توانــی 
برایمان بگویی؟

تقریبا هیچ چیز! فقط اینکه در »Venom« این شخصیت 
صرفــا معرفی می شــود و حضورش در واقــع در فیلم دوم 

است.
راستش چندان هم معرفی نمی شود. همه دارند 

فقط درباره اش حدس می زنند...
پس باید با دقت بیشتری آن صحنه را ببینید. اتفاقا کامال 

روشــن می شود که آن شخصیت چه کسی است. حتی به 
اســمش اشاره می کند. البته به اســم خودش نه، به اسم 

مستعارش. ولی بیشتر از این نمی توانم بگویم!
تو یک بار شــام مهمــان رئیس جمهور )ترامپ( 

بوده ای. ظاهرا تجربه خوبی هم نبوده!
ایــن مربوط می شــود به ســال ها پیش، قبــل از اینکه او 
رئیس جمهور شــود. یکی از دوســتانم من را برای شام با 
یک بازرگان و همسر آینده اش در هتل ترامپ دعوت کرد. 
البته به من گفته بود که این بازرگان به تازگی )سال 2004( 
قصد ورود به سیاست را در سر دارد. فکر می کنم این یکی از 
چالش انگیزترین نقش های زندگی ام بوده که بازی کردم. 
به زحمت یک کلمه حرف زدم. در عوض او تمام مدت فقط 
در مورد یک چیز حرف زد: پول. آخرش بلند شــدم رفتم 
بیــرون و کمی قدم زدم. ترجیح می دادم یکی را آتش بزنم 
تا اینکه مجبور باشم به آن سخنرانی تک نفره گوش بدهم. 
من در هالیوود آدم خودشیفته زیاد دیده ام اما این یکی از 

همه بدتر بود. مخم را ترکاند!
جایــی گفتــه ای کــه آدم تنبلی هســتی. واقعا 

اینطور است؟
نه! )خنده( در واقع گفتم پتانسیل تنبلی ام باالست! آدمی 
هستم که اگر بخواهم تا ساعت یک ظهر می خوابم. بعدش 
هم که بیدار شدم با دوستانم می روم دنبال خوش گذرانی 
ولی خب این کار اجازه تنبلی به هیچ کس نمی دهد. خودم 
هم سعی می کنم به تنبلی ام مجال ندهم؛ مثال زیاد برای 

ورزش وقت می گذارم.
زیاد نقش پلیس بازی می کنی که جالب اســت، 
چون خودت خیلی از پلیس ها خوشت نمی آید.
هــم از پلیس هــا خیلی خوشــم نمی آیــد و هــم از خود 
پلیس بودن. تجربه برخوردهای بدی با پلیس ها داشته ام. 
خــودم را هــم خیلــی آدم قانونمندی نمی دانــم و وقتی 
بــرای اولین بار می خواســتم نقــش پلیس بــازی کنم، با 
خودم گفتم: »فکر نمی کنم بتوانم از پسش بربیایم.« اما 
نمی دانم، انگار ظاهر و طبیعتم به پلیس بودن می خورد، 

چون خیلی پیشنهاد مشابه می گیرم.
در سن نســبتا پایینی به شهرت رسیدی. با آن 

چطور کنار آمدی؟
اوایل همه چیز عادی بود اما یک دفعه دورم خیلی شــلوغ 
شــد و من هم از این شلوغی خیلی لذت می بردم. شهرت 
حباب گرم و نرمی است که سریع آدم را در خودش می گیرد 
و خالصــی از آن کار ســاده ای نیســت. نمی توانم بگویم 
هیچ دوره ای نبوده که مغرور نشــده باشــم، حتی کارها و 
رفتارهایی انجام داده ام که هنوز بابتشان حسرت می خورم 

اما درسم را گرفتم و خوشبختانه خیلی دیر نشده بود.
پروژه جنگ ستارگان چطور بود؟

جنگ ســتارگان که نیاز به معرفی ندارد، همیشــه بزرگ و 
محبوب. ولی هیچ وقت فکر نمی کردم روزی من هم جزئی 
از این پروژه و دنیای فوق العاده باشــم. چیزی که در مورد 
این پروژه خیلی عجیب بود، مخفی کاری ای بود که کل تیم 
داشتند و وظیفه همه بود. ظاهرا خبرنگاران و نشریات تمام 
سعی شان را می کنند تا اطالعاتی هرچند کم و کوچک از 
پروژه به دســت بیاورند و به خاطر همین همه چیز خیلی 
ســری پیش می رود. حتی فیلمنامه هم به ما داده نشــد 
و همه چیز را ســر صحنه می فهمیدیــم و همان جا تمرین 
می کردیــم. بعضی جاها باید با شــنل روی لباس هایمان 
رفت وآمــد می کردیم تا لباس های کاراکتر دیده نشــوند، 
برای اینکه ممکن بود پهپادهای دشــمن جاسوسی ما را 

بکنند! )خنده(
باالخره موفق شدی سیگار را ترک کنی؟

می شــود اینطور گفــت. نمی توانم بگویم اصال بازگشــت 
نداشــته ام! )خنــده( اما ســعی می کنم و بــه نظر خودم 
دارم خــوب پیش مــی روم. این را هم بایــد در نظر گرفت 
که من دوســتان زیادی دارم که اگر بخواهم در یک کلمه 
توصیفشان کنم، »ناباب« کامال برازنده آنهاست! دوستان 
خوبی هســتند اما برعکس بقیه، تشــویقم می کنند ترک 
نکنم! با توجه به وجود این دوســتان، تا اینجا خوب پیش 
آمده ام! متیو )مک کانهی( اما جزو دوســتانی اســت که 
مرا بــه راه راســت برمی گرداند. خــودش در فیلم ها و در 
True Detective خیلی خوب ســیگار می کشــد، اما در 
واقعیت اصال ســیگاری نیســت و بلد هم نیســت سیگار 

دستش بگیرد!

وودی هارلسون، از نقش پسر جوان تبهکار تا کارآگاه پیر 

بازیگر حقیقی

آخر قصه اینجا نیست
احتمــاال بیشــتر مــا اولین بــار به 
یک روش مشــترک، سکانس های 

کشــف  را  فیلم هــا   post credits
کرده ایم: حواســمان نبــوده که فیلم 
تمام شــده و تیتــراژ آخــر همین طور 
برای خــودش جلــو رفتــه و یک دفعه 
دیده ایم فیلم دوباره شروع شد! معموال 
از ایــن ســکانس ها بیشــتر بــرای دو 
هدف اســتفاده می شــود: یا قسمتی 
از داســتان که در فیلــم ناگفته مانده، 
اینجا تکلیفش روشن شده و گرهی باز 
می شود، یا برعکس، قرار است گرهی 
ایجاد شود برای فیلم احتمالی بعدی. 
مثــال در صحنــه post credits فیلــم 
کنستانتین، وجه جدیدی از شخصیت 
 چــز کریمــر بــه بیننــده نشــان داده 

می شود.
 post ســابقه اســتفاده از صحنه های
credits در فیلم هــا، به ســال 1979 
برمی گــردد و جالب اســت بدانید که 
اولین بــار نــه بــرای یک پــروژه بزرگ 
ســینمایی، بلکه برای عروســک های 
 )The Muppets( ماپــت  محبــوب 
اســتفاده شد. ســکانس بعد از تیتراژ 
اینطــور بــود کــه خــود ماپت هــا در 
سالن سینما نشســته اند و دارند فیلم 
خودشان را می بینند، بعضی ها دارند 
بــا هم صحبــت می کننــد و بعضی ها 
هم از جایشــان بلند شــده اند و دارند 
بیــن صندلی ها می چرخند و شــلوغ 
تماشــاگران  بــه  )کنایــه  می کننــد 
این چنینی در سالن های سینما(. در 
دهه 80 اســتفاده از این ســکانس ها 
مخصوصا در انتهای فیلم های کمدی 
معمول تــر شــد؛ بعضــا بــرای دیدن 
از شــخصیت های  یکــی  سرنوشــت 
فرعی کــه در طــول فیلم بــه طریقی 
کنــار می رفت و مــا نمی فهمیدیم چه 
بالیی ســرش آمده، و معمــوال هم در 
موقعیتــی خنده دار گیــر افتاده بود. 
در بعضی از فیلم ها هم قســمت هایی 
از پشــت صحنه ها را بعد از تیتراژ قرار 
می دهنــد. فیلم های کمــدی و رزمی 
و اکشــن بیشــتر ایــن کار را می کنند 
تا بیننــده را در اتفاقــات خنده دار یا 
حوادث خطرناک و هیجان انگیز پشت 

صحنه با خود همراه کنند.
گاهی هم در این ســکانس ها، دنیای 
فیلم هــا با هــم برخورد می کنــد. این 
نمونــه را در ســال های اخیــر بیشــتر 
داشــته ایم؛ ســال هایی که هالیوود پر 
شــده از فیلم های ساخته شده از روی 
کتاب هــای کمیــک ابرقهرمانی. مثال 
در فیلم Suicide Squad، در آخر فیلم 
شــخصیت اصلی دیداری دارد با دیگر 
شــخصیت دنیای DC، بتمن. یا وقتی 
Ant Man می آید سراغ قهرمانان فیلم 

.The Avengers

دورچین

سحر بختیاری
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گفت وگو

نمی توانم بگویم اصال بازگشت )به 

سیگار( نداشته ام! اما سعی می کنم 

و به نظر خودم دارم خوب پیش 

می روم. این را هم باید در نظر گرفت 

که من دوستان زیادی دارم که اگر 

بخواهم در یک کلمه توصیفشان 

کنم، »ناباب« کامال برازنده آنهاست! 

دوستان خوبی هستند اما برعکس 

بقیه، تشویقم می کنند ترک نکنم! 



صالح رستمی

گزارش

نگاهی به شماره  اخیر بوطیقا 
بوطیقای بوطیقا 

یک روز مانده به پایان فصل تابستان، 
نســخه الکترونیکی سومین شماره 
فصل نامه بوطیقا، نشریه تخصصِی 
شــعر کانون شــعر دانشــگاه شــریف 
انتشــار یافت. تفاوت ظاهری نشریه با 
شماره های قبلی آن، اولین چیزی است 
که نظر خواننده را به خود جلب می کند. 
صفحه آرایی نشریه نسبت به شماره های 
قبلی پیشرفت قابل مالحظه ای داشته 
اســت. صفحــه آرا به خوبــی توانســته 

ظاهری جدی تر به نشریه ببخشد.
از لحاظ محتوایی، نسبت به شماره های 
قبــل می تــوان از تعــدادی از نقدهــا 
چشم پوشــی کــرد امــا مابقــی نقدها 
همچنــان پابرجاینــد. در این شــماره 
شعرهای گزیده فضای کم تری را اشغال 
کرده اند اما تعدادشــان همچنان بیش 
از آنی اســت که مناســب فصل نامه ای 
در ایــن تعــداد صفحه  باشــد. کیفیت 
اشعار انتخابی نیز نسبت به شماره های 
پیشین به مراتب بهتر شده است. اما آیا 
چاپ اشــعار شاعری همچون موالنا در 
این نشریه موضوعیتی دارد؟ آیا امکان 
خواندن اشــعار موالنا در خــود دیوان 
او بــرای خوانندگان این نشــریه فراهم 
نیست؟ و آیا بهتر نیست این روند چاپ 
شــعر به چاپ اشــعار جوانه های شعر 
فارسی و معرفی شاعران نوظهور یا کم تر 

شناخته شده اختصاص یابد؟
و امــا متن ها؛ در بین نوشــته های این 
شماره که در بعضی موارد به دلیل نبود 
زیرتیتر، نمی دانیــم می خواهند از چه 
موضوعی حــرف بزنند، چند نوشــته 
درخــور نشــریه تخصصی شــعر دیده 
می شــود. اما همچنان این پرسش که 
وجه تمایز محتوای متن های »بوطیقا« 
با نشریه های غیرتخصصی که به صورت 
گذرا به ادبیات هم نگاهی می اندازند در 

چیست، پابرجا می ماند. 
پرونــده ویژه این شــماره از فصل نامه، 
به مهدی اخوان ثالث اختصاص دارد. 
در بین نوشــته هایی که بــه این پرونده 
مربوط می شد، تنها تعدادی از آن ها را 
می توان متناسب با یک نشریه تخصصی 
شعر دانست. این مطالب نتوانسته اند 
جنبه های مختلف شــعر و شــخصیت 
اخوان را به خوبی نمایش دهند و بررسی 
کنند. بخش  بزرگی از بعضی نوشتارها 
را به تنهایی شعر های م.امید و بررسی و 
معنی متن و وارسی آرایه های آن تشکیل 
می دهد. باری، از مقایسه شماره اخیر 
بوطیقا با شــماره های پیشــین چنین 
برمی آیــد که این نشــریه رونــدی رو به 
پیشرفت دارد؛ پیشــرفتی که می تواند 
با بحث حول نقدهای وارد بر نشــریه و 
بررسی بیشتر ساختار مناسب با اهداف 

آن، سرعت بیش تری بیابد.

 امیررضا 
چرچی

شریفانه

احتمــاال اگر بــه جمع های 
غالــب کتابخوانــی در ایران 
راه پیدا کنید و حرف از رمان 
جنایی یا فانتزی بزنید، طرد 
می شــوید. خوانــدن رمــان 
جنایــی، فانتزی و دیگــر ژانرها در جامعه 
فرهنگی ایران امری ساده، بیهوده و به دور 
از فضاهای روشنفکری تلقی می شود. اما 
 واقعیت رمان های ژانر با تلقی غالب امروز 
بسیار متفاوت است. آیا واقعا می توان گفت 
خواندن آثــار پرمغز تالکین یــا رمان های 
کینگ فعالیتی عبث اســت؟ این پرسش 

مهمی است که باید بدان پاسخ داد.
تقســیم بندی میان رمان ژانــر و غیر ژانر 
بیش از آنکه ریشه فنی داشته باشد، ریشه 
اقتصادی و تجاری دارد. در مراکز فروش 
کتاب ها و ســایت های توزیع و پخش آثار 
داستانی تقســیم بندی کتاب ها اهمیت 
دارد، چراکه مشــتری نیــاز دارد که بداند 
کــدام کتاب ها را در کجــا می تواند بیابد. 
این به فروش بیشتر بر اساس تئوری های 
بازاریابی کمــک می کند. بــا اینکه برای 
تقســیم بندی میان رمان های ژانر و ادبی 
تئوری هایی وجود دارد اما نمی توان همه 
وجوه این تئوری ها را درســت دانســت. 
برای مثــال گفته می شــود در رمان های 
ژانر اتفاقــات بیرونی شــخصیت ها مورد 
کاوش قــرار می گیــرد، در حالــی که در 
رمان هــای ادبی این درونیات نویســنده 
اســت که اهمیت دارد. نقیض این نظریه 
را می تــوان در آثار پلیســی نویســندگان 
کشــورهای اســکاندیناوی مانند یونسبو 
یافت. برای مثال یونسبو در کتاب »خون 
بر برف«، آن چنان به درونیات شــخصیت 
اصلی خود می پردازد که گویی می خواهد 
شخصیت راسکلنیکوف در رمان »جنایت 
و مکافــات« داستایفســکی را این بــار در 

شهر اســلو نروژ بازنویسی کند. نظریه ای 
دیگر می گوید که رمان های ژانر بیشتر به 
حوادث اهمیت می دهنــد و می خواهند 
مخاطــب را بــه هیجان آورنــد؛ گویی که 
نویسندگان این رمان ها شهرزادی هستند 
که برای زنده ماندن داستان می گویند. بر 
طبق ایــن نظریه رمان هــای ژانر کمتر به 
مسائل فلســفی و بشری می پردازند. این 
دیدگاه نیــز به راحتی رد می شــود. برای 

مثال در رمان متأخــر و بزرِگ »ترانه ی یخ 
و آتش«، جــورج آر.آر مارتیــن با ظرافت 
خاصی انســان عصر حاضــر را به چالش 
می کشــد و خوی وحشی گری آدمی را به 
او نشــان می دهد. با وجود این تئوری ها 
اگر به تاریخ ادبیات نگاه بیندازیم، متوجه 
می شــویم مفاهیم ژانری از گذشته وجود 
داشــته اند. بــه عنوان مثــال نمایش نامه 
باســتانی تراژدی »مده آ« نوشــته اورپید 

را می تــوان اولین متن پلیســی دانســت 
یــا نمایش نامه هــای شکســپیر از اولین 

تالش ها برای خلق ادبیات ژانرند.
در دنیای غرب، پذیرش رمان ژانر، از نیمه 
قرن بیســتم شروع شــد و از سال 1975 
شدت گرفت. منتقدان و نویسندگان زیادی 
مانند سوزان سانتاک در این برهه با انتقاد 
از پیچیدگی هــای موجــود در رمان های 
ادبی و نیاز به تفسیر داشتن آ نها توجه را به 
سمت رمان های ژانر جلب کردند. در این 
برهــه جامعه غرب دریافــت رمان بیش از 
آنکه وسیله ای برای انتقال مفاهیم فلسفی 
و یــا بازی هــای لغــوی و پیچیدگی هــای 
زبانی باشد، محلی است برای ایجاد لذت 
داســتان. در واقع جامعه غــرب پذیرفت 
دعوای میان ژانرنویســان و ادبی نویســان 
بیهوده اســت و رمان باید راه خود را فرای 
این تقســیم بندی ها باز کند. در ایران اما 
این موضوع جا نیفتاد و برای مدتی طوالنی 
بزرگاِن ادبی ما چون هوشــنگ گلشیری و 
رضا براهنی راه غلط گذشته را پیش گرفته 
و به تمســخر آثار ژانری پرداختــه و آنها را 

بی مایه و بیهوده دانستند. 
خبرخــوش آنکه با پدید آمــدن اینترنت و 
برقراری ارتباط دوباره بــا جامعه غرب در 
پانزده ســال اخیر، رمان ژانر دارد جایگاه 
خــود را کم کــم میــان مخاطبــان عــام و 
خاص پیدا می کند. منتقــدان ایرانی نیز 
دریافته انــد مغــِز کتاب های ژانــر، حتی 
مغز کتابی برای نوجوانان مانند مجموعه 
رمان هــری پاتر چیزی از ُکتــِب ادبی کم 
نــدارد. دیگــر وقت آن رســیده اســت که 
رمان های ژانر بدون اینکه مخاطبان آن از 
خواندنشان احساس خواری و طردشدگی 
کنند، در کنــار رمان های ادبــی خوانده 
شوند و کتابخوانان از خواندن این »هزار و 

یک شب« های پر مغز کیفور شوند.

رماِن ژانر و جایگاه آن در ادبیات 

هری پاترت را بنوش!

حکیمی پســران را پند همی داد که جاناِن پدر هنر آموزید که ُملک و دولِت دنیا اعتماد را نشــاید و ســیم و زر در ســفر 
به محّل خطرســت یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اّما هنر چشــمه زاینده اســت و دولِت پاینده و اگر 
هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفِس خود دولت است؛ هر کجا که رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بی هنر 

لقمه چیند و سختی بیند.
گلستان سعدی؛ تصحیح غالمحسین یوسفی - باب هفتم، حکایت دوم

خاطرات یک انگل
صریر این شــماره به معرفی کارگردانی از آســیای شرق 
می پــردازد؛ بونگ جون هو. کارگردانــی که نخل طالی 
کن 2019 آخرین دســتاوردش بوده اســت؛ کارگردان 
پنجاه ســاله  کره ای که فیلم نامه اش چه جنایی باشــد و 
چــه درام، همواره امضای خاص خودش را روی اثر دارد 
و آثــارش را از دیگران متمایز می کند. ما در دنیای او، در 
»خاطرات یک قتل« پیچ و تاب معمای یک قتل را تجربه 
می کنیــم، در »اوکجا« خــود را در فضایــی َانیمه مانند 
می یابیم، آینده تاریک »برف روب« را تماشــا می کنیم و 
یا نظاره گر رخنه یک »انگل« در دنیای مدرن می شــویم 
و در عیــن حــال دیــدگاه او را بدون ذره ای سانســور در 

جای جای اثر حس می کنیم. بونگ جون هو زبان تندش 
را در عیــن پیام رســانی حفــظ می کند، نــام فیلمش را 
انگل می گذارد و از زبان شــخصیت اصلی اش می گوید 
»اگر هیچ برنامه ای نداشــته باشــی، هیچ وقت شکست 
نمی خوری« و جامعه را به تندی به تنبلی متهم می کند. 
خالصــه کــه اگر بــه دنبال کارگــردان صاحب ســبکی 
می گردید که زبان صریحی داشــته باشد و معتقد باشد 
»بایــد حرف هایــی زد کــه آدم هایی در جای درســت، 
بــه آدم هایــی در جای غلــط می زننــد«، بونگ جون هو 
انتخــاب درســت و بی پــرده ای  تاریکــش   و دنیــای 

به نظر می رسد.

راســتی فکــر کرده ایــد چــرا ســوگند را »می خورند«؟ 
جواب این اســت کــه در روزگاران کهن ســوگند را واقعا 
می خورده اند! سوگند یک جور آِب آمیخته به گوگرد بوده 
که به متهم می خورانده اند تا گناهکار از بی گناه تشخیص 
داده شود. آنها باور داشتند اگر اتفاقی برای متهم بیفتد، 

به این معنی است که گناهکار بوده است.

آورده اند که...

صریر

واژه باز

سرمشق

هاجر جوادی
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هنر و ادبیات



 آنکه سائل نرود 
از در او بی حاجت

گــذر زمان هر حادثــه ای را از 
رنــگ و بوی ســاقط می کند. 
مخصوصــا در عصــر حاضــر 
که با گســترش شــبکه های 
اجتماعــی عمر زنــده بودن 

اتفاقــات و رخدادهــا در ذهــن مردم 
و دربیــن کالمشــان بــه چنــد روز هم 
نمی رسد و هر حادثه ای، هرچقدر هم 
بــزرگ در مقابــل تاریخ رنــگ می بازد. 
حتی فراق عزیزان هم با گذشــت لیل 
و نهــار قابل تحمــل می شــود. تاریخ 
اما گواهــی می دهد که وجــود نازنین 
امام حسین )ع( و حماسه شگرف کربال 
از گزند فراموشــی به دور بوده اســت. 
در بیــان نورانی امام صــادق) ع( آمده 
است که همه روزها عاشورا است و همه 
زمین ها کربال است. شاید یکی از وجوه 
کالم ایشــان ناظر بر تقابل همیشگی 
حــق و باطل باشــد. از خلقــت آدم تا 
به امروز ســپاه حــق و باطل در مصاف 
بوده اند. حســین )ع( میراث انسانیت 
و فراتر از از هر دســته بندی اســت و به 
دیگر ســخن او به همه بشــریت تعلق 
دارد و چراغی اســت در کوره راه انسان 
شب زده. او برخاســت با دستی خالی 
و دلی مملو از ایمان. هرچه داشــت در 
مســلخ عشــق به قربانی آورد. حسین 
)ع( فرزنــد خلــف ابراهیم )ع( اســت. 
خدای عز و جل امتحان ابراهیم )ع( را 
تا قربانگاه قرار داد و آزمون حسین )ع( 
با شهادت همه کسان و در انتها با عروج 
وجود نازنینش به پایان رسید. چه نیکو 
به انجام رســانید امانتی را که خدای بر 

آدم )ع( عرضه کرد.
حسین )ع( حجت را بر همه تمام کرد. 
بعــد از قیــام او دیگر نمی توان ســر به 
زیر برف فــرو برد و دم از حــق زد و نان 
باطل خورد. راه عشق حسین )ع( یا به 
شهادت و دیدار حق منتهی می شود و 
یا ماندن و زینب وار رســالت پیام رسانی 
را به دوش کشیدن. راه سومی ندارد. به 
نعل و به میخ نمی شود زد. حسین )ع( 
ادامه ذوالفقار علی )ع( است و ذوالفقار 
محــک و معیــار حــق و باطل اســت. 
پــای حق مانــدن اما به بیــان معصوم 
)ع( هم ســخت اســت و هم به سختی 
درافکن است: امرنا صعب مستصعب. 
حســین )ع( کریمــی اســت کــه از 
درگاهش هیچ خواهنده ای بی حاجت 
نمــی رود و هرکس به قدر وســع و فهم 
 خویش از این خــوان نعمت برخوردار 

می شود.
یک ســال گذشــت و باز قرعــه فال از 
خــوش روزگار به نام حقیــر افتاد تا در 
ایام ســوگواری سید و ساالر شهیدان و 
حماسه اربعین آن حضرت عرض ارادت 
کنم به ســاحت قدس آن امــام همام. 
کاروان عاشورا هر سال می آید و تلنگری 
به دل زنگارگرفته مــا می زند و می رود. 
باشد که نظر لطف سرور آزادگان شامل 

همه ما شود. آمین!

بر شمع، دلم سوخت که در بیماری /  کس بر سر او نیست به جز دشمن او بیماری شمع بین و آن مردن او /  تب دارد و می رود عرق از تن او 
)سلمان ساوجی، قرن هشتم، رباعیات(

ایــن شــماره از روزنامــه تقدیم می شــود به تاول هــای پاهای رنجور و خســته، به ســر و 
صورت هایی که طعم شــور عــرق را با خاک های بیابان های عــراق در هم آمیخته اند، به 
لب های ترک خورده ای که در هر قدم ذکر حســین را نفس زده اند، به کوله هایی که »الی 
کربالء« رویشــان خودنمایی می کند. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به چای های 

عراقی که با نصف استکان شکر هم باز تلخی شان ته گلو حس می شود، به طنین دل نشین 
»هالبیکم یا زوار ابوســجاد« که در میان نوحه های بلند پخش شده از باندهای موکب ها 
به دل می نشیند، به تک تک عمودهایی که فاصله ما و حرم یار است و به آن عمود 1452 

و دست های بر سینه گذاشته شده به احترام آقایی که دست ندارد.

252****0930: چی تنته؟
  شــما ببین مأمــوران حراســت تا کجــا پیش 
رفتن! از این فاصله هم می خوان به پوشش ما گیر بدن.
577****0937: لطفا آقای مالنوری رو ببرید روی جلد!

  می خواســتیم ایــن شــماره ایشــون رو روی 
جلــد کار کنیــم ولــی از هفته نامــه تایــم بــا مــا تمــاس 

و  ایشــونه  هفته شــون  ایــن  پرونــده  گفتــن  گرفتــن 
 بهتــره مــا یه وقت دیگــه کار کنیــم؛ چون زودتــر نوبت 

گرفته بودن!
014****0910: به نظرتون سندرز انتخاب میشه یا وارن 

یا بایدن؟
 GRE کال نظرتــون در مورد انتخابات آمریــکا چیه؟ دارم

میدم واسه آمریکا. میخواستم بدونم تهش چی میشه.
مرسی از برنامه خوبتون.

  اینــا همــه ش بازیه که شــما رو بکشــونن پای 
صنــدوق. وگرنه این جــور که من پرســیدم هیچ کدوم از 
بچه های روزنامه رأی نمی دن. شــما هم ندید. بگید بقیه 

هم ندن. خصوصا اگر رفتن آمریکا!

تقدیم می شود به ...
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یک وجب 
تا بهشت

ما را هم با خودتان ببرید
)همزمان با هفته جهانی فضا دانشگاه صنعتی شریف میزبان دو فضانورد روسی بود. 15 مهر 98(

قسمت اول: ورودی دانشگاه، خیابان 
آزادی سفینه شان را آرام کنار انتظامات 
پــارک می کننــد و یکی یکــی بیــرون 
می آیند. به زحمت و کندی راه می روند. 
فضانــورد اول: ایــن دیگــه چطــور 
ســردریه؟ من که سر در نمی آرم. شبیه ابرهای مغناطیسی 

اطراف اورانوس می مونه.
فضانورد دوم: هی، مراقب باش اینجا چند تا نگهبان هست، 

فکر کنم توی دردسر افتادیم.
-  شما دانشجوی هوافضا هستید؟ کارت لطفا! شما دو تا چرا 

اینطوری راه می رید. مشکل اخالقی دارید؟
فضانــورد اول: نه ما رو دعوت کردن گفتن بیایید خاطرات 
فضایی بگید واســه مون! کارت ســفینه منظورتون هست. 

بذارید برم بیارم.
-   بدون کارت که اصــال راه نداره! با این لباس ها هم راه تون 
نمی دن، مگه کدهای اخالقی رو که ابالغ شده نخوندین؟ 

در ضمن با ســفینه هم نمی تونید بیاید تو، همین جا زیر پل 
پارکش کنید. ما حواس مون هست بهش!

)از باال زنگ می زنند و مجوز صادر می شود(
قسمت دوم: درجست وجوی دانشکده هوافضا به اشتباه 

سر از بهداری در می آورند!
اولی با تعجب: اوه اینجا دیگه کجاســت؟ این همه خرت و 

پرت چرا بیرونه؟ به نظرت چندسال نوری مونده تا برسیم؟
)در همیــن لحظــه دومی داخل یــک گــودال می افتد(: 
آآآخخخخ فکر کنم سیاه چاله بود! شل و پل هم نشیم اینجا 

خوبه!
رئیس دانشــکده هوافضا به استقبال می آید: به به رفقا! 
خوش اومدین، بیاید بریم که بچه ها دل توی دل شون نیست. 
همه ش می گن این آدم فضاییا کجان پس؟ می دونید دیگه، 
اینا از همون نسلی ان که شماها رو توی کارتون دیدن و خیلی 

دوست تون دارند.
اولی: ببخشــید شــما دستشــویی مخصوص آدم فضایی 

ندارید؟ ما باید اول بریم اونجا، یک راست از پلوتون اومدیم و 
توی راه فقط داشتیم هندونه می خوردیم و جوک می گفتیم!
رئیس: خویشتن داری کنید. شماها مگه کدهای اخالقی 

رو نخوندید! 
)دوتاشون با تعجب به هم نگاه می کنند(

قسمت سوم: در سالن تاالرها
رئیس: بچه ها، ایناهاشــون. ســوالی دارین بپرســین که 
می خوان زود برن خونه شون. بعد خطاب به اون دوتا: فقط 

لطفا سخنرانی تون واسه ما »جاذبه« داشته باشه!
یکی از دانشجوها: ببخشید ماها چرا باید اینهمه درس های 
ســخت پاس کنیم و آخرشم روی زمینم جامون نیست، چه 

برسه به آسمون!
دانشجوی دومی: دم در به ظاهرتون گیر ندادن؟

دانشــجوی سومی: می شــه ماها رو ببرید با خودتون اون 
باال ول مون کنید. به خدا خسته شدیم از این همه فشار جو!
* علیرضا مختار ادامه دارد... 

شیخ بزول *

نیش شتر

- اینا چیه؟
- مثل اینکه پفک هستن.

- آهان! همیناست که هفته 
پیش توی بازارچه خیریه 

می فروختن.
- آره راست می گی. تازه 

کیلویی 70 هزار تومان بود.
- پس چرا اینجا ریخته؟

- البد اینقدر سود کرده که 
دیگه براش صرف نداشته اینا 

را با خودش ببره.
- شاید هم جای اصلی شون 

همینجا بوده.

عکس و 
مکث

نیش اشتر نه از ره کین است/نوش داروی زخم دیرین است

حسین شاهرخی

صفحه آخر

شرح 
هجران
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