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با مــن 
بخوان

دومین جشنواره فرهنگ و هنر 
اقوام ایرانی در شریف

الوطن لیس فندقا!
اگر اشتباه نکنم در دانشگاه شریف سالی حداقل یک 

مرتضی محمودی

همایش در مورد اپالی و مشتقاتش نظیر »چگونه اپالی 
کنیــم«، »برویم یــا بمانیم« و غیره برگزار می شــود. از 
طرفی هر شریفی هم به گمانم حداقل یک بار به ادامه 
تحصیل خــودش در خارج از ایران فکر کرده و اگر هم 
در اتمســفر اپالی کــردن قرار گرفته باشــد، حتما وسوســه شــده ســایت 
دانشگاهی را باز کند و پی پژوهش های مرتبط با روزمه اش، استادی بیابد و 
ایمیلی بزند و اپلیکشــنی پر کند و ادامه تحصیل در آمریکای شمالی یا اروپا 
را تصور کند یا اگر چنین نبوده، روزی که برای خداحافظی با رفقایمان توی 
فرودگاه امام بغض کردیم، از ذهنمان رد شــده که شــاید هم یک روز من به 
جای مشــاهده رفتن دیگران، خود فاعل فعل رفتن باشــم. اینها را گفتم که 

بگویم برای من نگارنده و شــمای خواننده اپالی کردن افســانه فرســتادن 
دعوت نامــه از »خارج از کشــور« و آن طرف هم مدینه فاضله نیســت، تنها 
آسمانی است کمی با فاند بیشتر و اکسیژن هایی تازه تر برای رشد. می  دانیم 
کــه مســیری دارد پر هزینه، هم مــادی و هم معنــوی و می  دانیم که یا خود 

چشیده ایم یا اطرافیانمان. 
 اینکه تحصیالت مان را اصال ادامه بدهیم یا ندهیم، ایران ادامه بدهیم یا اروپا 
یا آمریکای شــمالی، موضوعی است که هر شخص بنا به صالح دید خودش 
تصمیم می گیرد و حرف اصلی نگارنده در این سرمقاله نیست. حرف اصلی 
»منت«ی است که بعضی وقت ها من و شمایی که اپالی نکرده ایم، بر محیط 
اطراف  می گذاریم. مثالش هم زیاد هست، همین چند روز پیش که یکی از 
فارغ التحصیالن شریف کســب وکار خودش را جایی ارائه می کرد، در پایان 

بــرای آنکه نظر داوران را جلب کند، دســت به دامان برند شــریف و اینکه از 
بهترین »فرصت های مهاجرت شان« گذشته اند، شد!

 گویی حضورمان در این جامعه لطفی به اطرافیان اســت و هرگاه بخواهیم 
»ماندن« را چماقی می کنیم برای بازکردن راه پیشرفت خودمان و این وطن 
و جامعه هســتند که بایــد برای طبقه نخبــه  راه  را بازکننــد و بی مزد و منت 
ســرویس ارائــه دهند؛ تصویری ناقــص و غلط که به مرور زمــان در ذهن  ما 

شکل گرفته است.
ایــن را بگذارید کنار تصویری که چندســال پیش در توییتر دست به دســت 
می شد که به دیوار نوشــته ای در شهر حلب سوریه منسوب بود؛ نوشته بود 
»الوطن لیس فندقا نغادره عندما تسوء الخدمه، سوف نبقی هنا«: وطن هتل 
نیست که وقتی خدماتش خوب نبود، ترکش کنیم؛ ما اینجا خواهیم ماند.

سرمقاله

ژاد
ین
وان
سر

نخ
گی
د:ن

جل
س
عک

4  دانشگاه صنعتی بدون کوآپ یک شوخی است
گفتوگوبادکترضرابیزادهودکترخرازی
دربارهدورهکوآپدانشکدهکامپیوتر

5  خیزش دوباره ناسیونالیسم
ناسیونالیسمچهبالییسرجهانآوردهاست؟



هنر بهانه جمع شدن ماست
اولین دوره از برنامه »دورهمی هنرمندان شریفی« به همت کانون 
هنرهای تجســمی، بعد از ظهر روز یکشــنبه، 19 آبان در همکف 
دانشــکده ریاضی برگزار شــد. در این برنامه ۲۰ نفر از دانشجوها 
و فارغ التحصیالن دانشــگاه کــه در یکی از زمینه های نقاشــی، 
خوشنویسی، صنایع دستی و هنرهای دیجیتال تخصصی داشتند و 
تعدادی دیگر از عالقه مندان به هنر گرد هم آمدند و ضمن خلق آثار 
هنری به بحث و گفت وگو و پرسش و پاسخ می پرداختند. طی برنامه، 
عالوه بر استادان دانشکده ریاضی، مدیر فرهنگی دانشگاه، دکتر 

نورانی هم از این جمع هنری بازدید کوتاهی داشت.

همه ایران در جابر
دومین جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایرانی که امسال با محوریت 
غذاهای محلی و سنتی برگزار می شود، امروز جشن اختتامیه را 
در سالن جابر برپا می کند؛ برنامه ای با اجرای آیین های مختلف 
و زیبای اقوام گوناگون ایران که از ســاعت 17 تا 19 سالن جابر را 
به خود اختصاص داده است. خود جشنواره هم تا فردا در فضای 
روبه روی سالن جباری ادامه دارد و می توانید از غرفه های فروش 
محصوالت، صنایع دســتی و ســوغاتی و خوراکی برای خودتان 
تهیه کنید و یا با مراجعه به ســیاه چادر عشایر از خوردن غذاهای 

محلی لذت ببرید.

مسابقات والیبال دانشکده ای در آستانه نیمه نهایی

آخر کار با همان همیشگی ها
»خبرنامه«نشریه انجمن اسالمی 
در شــماره 187 خــود کــه تمامــا 
سیاه وسفید و تقریبا خالی از عکس 
بود، با تیتر »منطقه خطر« منتشر شد. 
این شماره از خبرنامه به موضوعاتی از 
قبیل اعتراض های اخیر در عراق، تحلیل 
وضعیت فلسطین اشغالی و رویکرد های 
موجود و متفاوت نســبت به آن، حمله 
ترکیه به کردهای شمال سوریه، حوادث 
و اتفاقــات اخیــر خاورمیانــه، گزارش 
مناظره ماشــین چیان و سالمت درباره 
اقتصاد نئولیبرالیسم و تعلیق فدراسیون 
جودو جمهوری اسالمی ایران پرداخته 
اســت. از جمله متن هــای قابل توجه 
خبرنامه می توان به مصاحبه با نصرت 
الله تاجیک، سفیر سابق ایران در اردن 
درباره بررســی اعتراضــات مردم عراق 

اشاره کرد.

نشــریه »بامداد«متعلق به کانون شعر 
و ادب دانشــگاه شــماره 31 خود را با 
تیتر »بســیار ســفر باید« و با عکســی 
از خطــوط راه آهن منتشــر کــرد. این 
شــماره بامــداد بــه سیروســفر و حال 
خوب گشت وگذار پرداخته است. یک 
خاطره نویســی از سفر شــمال با تیتر 
»خاطرات شمال محاله...« و گردشی 
در کتاب هــای ژول ورن و ســفرهای 
مختلفــی که خواننده بــا این کتاب ها 
انجام می دهد، از جمله های متن های 
شاخص بامداد هستند. بعد از آن همه 
حال خوب با سیروسفر، بامداد به سراغ 
نوبل ادبیات رفته و درباره نحوه اهدای 

آن صحبت می کند.

»ثمیــن«نشــریه واحــد زن و خانواده 
بسیج در شــماره 4 خود به معرفی این 
واحد و بخش ها و فعالیت های مختلف 
آن پرداخته بود. طــرح جلد نه چندان 
واضــح و جــای خالی بســیار زیاد بین 
مطالــب از ویژگی های این شــماره از 
ثمین است و در عین حال نوع چینش 
مطالــب به نحوی اســت کــه حوصله 
خواننده را سر نمی برد، چون به اختصار 

و مفید نوشته شده است.

زیباکنار 3 آرام آرام پیش می رود
نشست هم اندیشی فعاالن فرهنگی یا همان زیباکنار 3 با معرفی 
مســئول برنامه دوباره روی غلتک افتــاده و آرام آرام پیش می رود. 
امین فرهادی منش، ورودی 96 مهندســی شیمی و دستیار مینا 
اصغرزاده در زیباکنار ۲ از سوی دکتر حسینی به عنوان دبیر اجرایی 
این رویداد که از 15 تا 18 بهمن قرار اســت برگزار شــود، انتخاب 
شــده و کارهای اردو را شروع کرده است. زیباکنار 3 به موضوعات 
»دانشــجو و امر سیاســی«، »آزادی و محدودیت در دانشــگاه«، 
»هنر در دانشــگاه«، »آسیب شناســی روابط در دانشگاه« و »چرا 
کار فرهنگــی می کنیم؟« در قالب نشســت و کارگروه می پردازد و 

موضوعــات »گفت وگو و تعامل«، »معنــای زندگی« و »دین داری 
در جامعــه و عصر حاضر« نیــز در قالب ارائــه در زیباکنار حضور 
خواهد داشــت. دومین جلســه هم اندیشــی زیباکنار 3 هم فردا 
از ســاعت 15 در ســالن کنفرانــس ســاختمان شــهید رضایی 
برگزار می شــود و در آن نامزدهای فعالیــت در کارگروه ها معرفی 
می شوند. همچنین در این جلسه پیشــنهادهایی برای برگزاری 
این نشســت و برنامه های جانبی آن مطرح و بررسی خواهد شد. 
 شــرکت در این جلســه برای همــه افراد عالقه منــد و دغدغه مند 

آزاد است.

این روزهــا اگر حوالی ظهر 
از کنار سالن ورزشی مرحوم 
جباری عبور کنید، از بیرون 
سالن صدای آهنگ ها و ترانه های محلی 
به گوش تان می رســد و از داخل ســالن 
هم ســروصدای تشویق های دانشجوها 
که از تیم والیبال دانشکده شان حمایت 
می کننــد. امــروز روز آخــر مرحله دوم 
گروهی این مسابقات است و با بازی بین 
صنایع و کامپیوتر و مواد و برق چهار تیم 
حاضر در نیمه نهایی مشخص می شوند.
مرحله مقدماتی امســال از شنبه هفته 
گذشته، 11 آبان در ســه گروه سه تیمه 
شــروع شــد و تا شــنبه این هفته ادامه 
داشــت. در گروه اول مرحلــه مقدماتی 
کامپیوتــر با اقتدار و با دو برد اول شــد و 
مکانیک هم با بردی کــه مقابل ریاضی 
کســب کرد، بــه مرحله بعد رســید. در 
گروه عجیب و غریب دوم برق شــاهکار 

کــرد و توانســت بــا غلبه بر مهندســی 
شــیمی و نفت، باختش مقابل هوافضا 
را جبران کند و بــه عنوان تیم اول راهی 
مرحله دوم شــود. میم شیمی و نفت هم 
بــه لطف بــرد مقابل هوافضــا دوم گروه 
شد ولی هوافضا با وجود شکست دادن 
تیم اول گروه در نهایت حذف شد. البته 
خیلی هــا می گویند میم شــیمی و نفت 
برای داشتن قرعه آسان تر در مرحله دوم 
گروهی تصمیم گرفته به عنوان تیم دوم 
این گروه به مرحله بعد برســد. در گروه 
ســوم نیز صنایع با دو برد بــه عنوان تیم 
اول به مرحله بعد رفت و مواد هم با غلبه 
بر عمران عنوان دوم گروه را کسب کرد.

در دور دوم گروهــی کامپیوتر، صنایع و 
میم شــیمی و نفت در گــروه اول و برق، 
مواد و مکانیک نیز در گروه دوم از یکشنبه 
رقابت شــان را آغــاز کرده اند. یکشــنبه 
میم شیمی و نفت دوباره روی واقعی اش 

را نشــان داد و کامپیوتر را با نتیجه دو بر 
یک شکست داد و مکانیکی ها هم دو بر 
صفر از سد برق گذشت. دیروز مکانیک 
بازهــم اقتدار خودش را به رخ کشــید و 
مــواد را هم دو بر صفر برد و حضورش در 
نیمه نهایی را قطعی نمود. میم شیمی و 
نفت نیز با برد دو بــر صفر مقابل صنایع 
توانســت دیگر تیم حاضر در نیمه نهایی 

باشد.
در بازی های امروز بازنده های یکشــنبه 
و دوشــنبه مقابــل هــم قــرار می گیرند 
تــا تکلیــف دو تیــم دیگــر نیمه نهایی را 
مشــخص کننــد؛ برنده بــازی صنایع و 
کامپیوتر حریف مکانیــک و برنده بازی 
مواد و برق هم حریف میم شیمی و نفت 
می شود. دیدارهای نیمه نهایی مسابقات 
والیبال فردا برگزار می شود و رده بندی و 
فینال هم شــنبه حال وهوای جباری را 

حسابی استادیومی می کند.

گزارش

»نیســتان«ماهنامه کنگره شهدا 
در شــماره 38 خود با طرح زیبایی 
از دکتــر چمران به بررســی زندگی 
پرفراز و نشــیب این شهید پرداخته 
است؛ از نوجوانی که در مدرسه البرز 

درس خواند تا جوانی که در دانشکده 
فنی دانشــگاه تهران و سپس تگزاس و 
دانشــگاه کالیفرنیا و برکلی گذراند. از 
حضور چمران در تظاهرات و رشــادت 
در جبهــه گفته تا آرمان هــا و آرزوهای 
زیبایش. بر همین اســاس نیستان در 
ادامه این شماره دانشگاه را به جبهه ای 
دیگر تشــبیه کــرده و نقــش و وظایف 
دانشــجو در این جبهه جدید را یادآور 
شده است. در صفحه پایانی این شماره 
هم عکس هایی از فعالیت های کنگره 
شهدا در چند ماه اخیر به چاپ رسیده؛ 
دیدارهایی با خانواده  شهدا، آسایشگاه 

جانبازان و اکران فیلم و مستند.

»حیات«نشریه فرهنگی و اجتماعی 
هیئت الزهراء)س( شــماره 36 خود 
را بــا طــرح جلــدی عجیــب و جالب 
منتشــر کرد. طرحــی از جوکر، نقش 
منفی شــوالیه تاریکــی نوالن در کنار 
تصویــر ترامــپ و نتانیاهــو همــراه با 
تیتری انگلیسی که برگرفته از دیالوگ 
معروف هیث لجر اســت، صفحه اول 
حیــات را تشــکیل می دهد و موضوع 
پرونــده ویــژه آن یعنــی دشــمنی و 
دشمن شناســی را معرفــی می کند. 
در ســرمقاله حیــات به ایــن موضوع 
پرداخته شده که دنیای بدون جوکرها 
و دشــمن ها معنا ندارد و یادداشت ها 
و مقاله هــای اصلــی این شــماره هم 
حول موضوع پرونده اســت. مصاحبه 
با حجت االســالم عرب، ورودی 84 و 
فارغ التحصیــل لیســانس مکانیک و 
ارشد MBA شــریف هم دیگر قالبی 
اســت که برای پرداختن بــه موضوع 
پرونده انتخاب شــده است. صفحات 
پایانــی حیــات نیز به بیــان خاطرات 
افراد مختلف از ارتباط شان با هیئت و 
روضه و نیز تجربیاتی از امر به معروف 

و نهی از منکر اختصاص دارد.

زهرا طائفی

میز 
نشریات

میز 
نشریات

باکس 
خبری
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گزارشی از پیگیری های شورای صنفی درباره مبلمان البی دانشکده ریاضی 

مطالبه اصلی کمبود جا بود نه مبل  ها
روزنامــه 829 شــماره 3 درصفحــه
گزارشــیچاپشــدازپیگیریهاییکی
ازدانشــجوهایدانشــکدهعلومریاضی
دربــارهموضوعحذفمبلمــانالبیاین
دانشکده؛پیگیریهاییکهازمسئوالن
وشــورایصنفیدانشــکدهانجامشدهوپاسخهایی
کهشــنیدهشــدهبودوالبتهکمیهمبررسیمسأله
کمبودفضابراینشستنودرسخواندندرالبیاین
دانشکده.شورایصنفیدانشکدهریاضیهمروایت
خودراازاینماجرابرایروزنامهفرستادتاابعاددیگر
موضوعهماندکیروشنشود.گزارششورایصنفی

دانشکدهریاضیرادرادامهمیتوانیدبخوانید.

اول ماجــرا برمی گردد به روز ۲6 شــهریورماه. همین که 
وارد دانشــکده شــدم، دیدم دارند مبل هــا را داخل انبار 
می گذارند. از افرادی که مبل ها را جابه جا می کردند، علت 
را جویا شــدیم. جوابی که داده شــد، این بود: »می بریم 

روکش هایش را عوض کنیم.«
کم کم با آمدن دانشجوها و شلوغ شدن البی، مشکل کمبود 
جا خودش را نشان داد. مسئول تأسیسات شورای صنفی 
وظیفه پیگیری مبل ها را به عهده گرفت. آگاه شــدیم که 
مســئوالن دانشــکده تصمیم گرفته اند از مبل ها در جای 
دیگری استفاده کنند. خبری که برای ما نیز غافلگیرکننده 
بود. آن روزها به دانشــجوهایی کــه برای اعتراض به بنده 
مراجعــه می کردند، می گفتم: »حتما به دفتر دانشــکده 
بگوییــد تا در جریان قــرار بگیرند«. نه بــه خاطر اینکه از 
وظیفه پیگیری از طرف شورا شانه خالی کنم، برای اینکه 
دانشــکده متوجه شود این مســأله برای دانشجویان نیاز 
است. شرایط برای ورود شورا و پیگیری هایش آماده شده 
بود. بنابراین برای صحبت با ریاست دانشکده به دفترشان 
رفتم. ایشــان برای جلسه ای مفصل فرصت نداشتند، لذا 
برای عقب تر نیفتادن جلســه، مســأله را به طور سرپایی و 
سریع مطرح کردم. رئیس دانشکده بیان  کرد طرحی برای 
دانشکده ریخته اند که بخشــی از آن طرح، بردن مبل ها 
از البی بوده اســت و با قاطعیت بازگشت مبل ها به البی را 
امکان ناپذیر دانســت و به دلیل شرایط نامساعد مالی در 
سال جاری، خرید میز و صندلی را منتفی اعالم کرد اما از 
در اختیار قرار دادن امکانات موجود در دانشکده استقبال 
کرد. همین طور گفت تا جایی که اطالع دارد، فقط تعدادی 
صندلی دســته دار )امتحانی( موجود است که در صورت 
موافقت مــان می توانیم در البی از آ نها اســتفاده کنیم. با 
این حال اجازه خواستم خودمان از انبار دانشکده بازدید 
کنیم. بعد از کلی تالش توانستم روزی را برای بازدید از انبار 
با آقای خورشیدی هماهنگ کنم. بازدید از انبار انجام شد 
و تعدادی صندلی و تعداد بیشتری میز به البی اضافه شد.
همچنان مشــکل پابرجا بود. دانشــکده هــم خیلی چیز 

بیشتری برای اضافه کردن به البی نداشت. اکثر دانشجوها 
نیز همچنان به کمبود جا )و نه برده شدن مبل ها( معترض 
بودند؛ پس یک جلســه همفکری با معاونت دانشــجویی 
دانشــکده در تاریخ 6 آبان ماه تنظیم شــد. در آن جلسه 
مجددا با دکتر علیشــاهی به بازدید از انبار رفتیم و حجم 
اعتراض های دانشــجوها را به ایشــان انتقــال دادیم و بر 
حقانیت این اعتراض هــا تأکید کردیم؛ همچنین با توجه 
به شــرایط مالی کنونی، ایــده قرض گرفتن صندلی های 
موجود و مناســب در دانشگاه تا ســال آینده مطرح شد و 
شــورای صنفی پیگیــری منابع موجود در دانشــگاه را به 
عهده گرفت. بعد از این جلســه صندلی های اتاق شورای 
صنفی و انجمن علمی دانشــکده به البی منتقل شــدند 
و صندلی هــای پالســتیکی ای که تنهــا گزینه های قابل 
استفاده در انبار بودند، برای استفاده به اتاق آورده شدند.
بعد از پرس وجوها و بررسی هایی که کردیم، متوجه شدیم در 
انبار یکی از بخش های دانشگاه تعداد خوبی از صندلی های 
مشابه البی ما موجود است. پس با رئیس دانشکده قراری 
تنظیم کردم و این مطلب را به او انتقال دادم. دکتر دانشگر 
نیز بالفاصله برای صحبت با مسئوالن آن بخش، دانشکده را 
ترک کرد و صحبت های اولیه را انجام داد و در تاریخ یکشنبه 
19 آبــان، حدود ۲۰ عــدد صندلی برای البی دانشــکده 
فرســتاده شد. همچنین قرار شد میز اتاق شورای صنفی و 

انجمن علمی دانشکده هم به البی منتقل شود.
چندنکته:

z	 کانال »دانشــکده ریاضی« تنها رســانه اعالم مواضع و
اطالع رسانی های رسمی شورای صنفی دانشکده است. 
هیچ گاه در این کانال پیامی مبتنی بر »اعالم بازنگرداندن 
مبل ها و شرح علل آن« و یا »اعالم موافقت با برده شدن 

مبل ها« فرستاده نشده است. شایان ذکر است که شورای 
صنفی نیز به مانند سایر دانشجویان، از تصمیم دانشکده 

برای برداشتن مبل ها بی اطالع بوده است.
z	 خواسته اکثر دانشجوهایی که خواسته شان را با شورای

صنفی دانشــکده در میان گذاشته اند، کمبود جا بوده 
است و نه برگرداندن مبل ها. به دالیلی که در گزارش باال 
ذکر شده، مسئوالن با برگرداندن مبل ها مخالف بودند و 
مشخص نبود مطالبه مبل ها چه سرانجامی داشته باشد، 
لذا شــورا پیگیری همان مطالبه ای را در پیش گرفت که 

اکثر دانشجوها خواستار آن بودند.
z	 همان طور که از متن گزارش باال برمی آید، جبهه گیری

شورا و مطالبه اعضای آن همسو با اکثریت دانشجویان 
بوده و همچنان مشــخص است که شــورای صنفی نیز 
مانند اکثریت دانشجویان دانشکده، مطالبه کمبود جا 
را از مسئوالن دانشکده انجام داده و هیچ گونه حمایتی 
از دانشکده و یا مصلحت اندیشی ای در کار نبوده است.

z	 بندهای گــزارش باال در پی یکدیگر و با گذشــت زمان
معنی دار شــده اند و انتشــار هــر بخشــی از آن به طور 
جداگانه در کانــال بی معنا بوده و لــذا گزارش مدون و 

پیاپی در کانال امکان پذیر نبوده است.
z	 در انتها با تشکر از زحمات روزنامه  شریف در اطالع رسانی

امور دانشگاه، الزم به ذکر است که این روزنامه در سرتاسر 
دانشگاه توزیع می شود و دانشجویان زیادی آن را مطالعه 
می کنند؛ لذا خواهشــمندیم زین پس پیش از انتشــار 
هرگونــه ادعایــی که ممکن اســت ناشــی از داده های 
ناقص و یا تحلیل های نادرست باشد، حتی االمکان آن را 
راستی آزمایی کنند تا مطلب منتشرشده موجب تشویش 

اذهان عمومی و برداشت های غلط نگردد.

 سلوک محمدی 
ملیکه بطحاء

عشق، امری فرامادی و قدسی است 
و جذاب ترین عاشــقانه ها را باید در 
مقدس ترین انسان ها جست. از همین 
روست که عشق، مفطور در حیا، عفت 

و ایثار است.
حدود ۲5 یا ۲8ساله بود. خانواده اش 
از قریــش و بــه دیــن ابراهیــم بودند؛ 
بااصالــت، پــاک، موحــد و جوانمرد. 
پدرش بنیان گذار پیمان فتوت »حلف 
الفضــول« در مکه بــود و خودش یک 
بانــوی فعــال اقتصــادی، فرهنگی و 
و  طاهــره  را  خدیجــه  اجتماعــی. 
ام الیتامــی می گفتند. بزرگان قریش و 
رجال روزگار خواســتگار خدیجه بنت 
خویلد بودند امــا او هویتی متفاوت از 
زمانه خود داشــت و کســی را هم کفو 

خود نمی یافت.
اهل علــم بود و احــوال پیامبر خاتم را 
در کتب مقدس مســیحیت و یهودیت 
خوانده و شــنیده بــود. عالمان مکه و 
شام بســیاری از نشــانه ها را در محمد 
یافتــه بودند و همــه در انتظــار ظهور 
خاتــم االنبیاء. جوان رعنــای عبدالله 
۲5ســاله بود و مشهور به محمد امین. 
چون صدیق بود و درســتکار و امین، از 
طرف خدیجه به یک شراکت اقتصادی 
دعوت شد و با کاروانی مملو از اجناس 

راهی شام شد.
غالمــش آمد و خبــر رســیدن کاروان 
تجاری شــام را داد: »بانو، مژده! همه 
سالمتیم و بیشترین سود را داشتیم.« 
خدیجــه فرمود: »محمد کجاســت؟! 
تمام اموالم فدای سالمتی نور چشمانم 
بــاد. از او بگو« غالم چنــد معجزه از او 
گفــت و یقین خدیجه بــه تحقق وعده 
الهی و ظهور خاتم پیامبران کامل شد. 
تا صدای محبوب آمد، به سمت در خانه 
دوید امــا در میانه راه، پشــت دیواری 
حجاب گرفت. کنیزش در خانه را گشود 
و خدیجه از پشــت دیوار بــا محبوبش 
سخن گفت و بدون دیده شدن، جمال 
دلــدار را زیارت کرد. بعد از جدایی، در 
وصف محبوب جهان هســتی، شعری 

سرود.
بعــد از چند روز، به واســطه خواهرش 
نظــرش دربــاره ازدواج را بــه پیامبر و 
ابوطالــب رســاند. پیامبر بــا همراهی 
عمویــش، بــه خواســتگاری خدیجه 
رفتنــد. عده زیــادی از زنــان و مردان 
قریش حســادت و کینــه ورزی کردند 
اما واقعیت زندگی جریــان اراده الهی 

در عالم بود.
تا زنده بود، پیامبر اسالم همسر دیگری 
برنگزیــد و بعد از وفاتش نیز، دائما او را 
تنها کفو همســری خود برمی شمرد و 
ایثارهــا و مجاهدت هایــش در راه حق 

را می ستود.

عباس 
عبداللهی

دانشجویی ترش کن
صدای موسیقی و سازهای محلی، خوراکی های شهرهای 
مختلف ایران و صنایع دســتی، همه اینها را می توانستید 
در غرفه هایی که این هفته محوطه جلوی ســالن جباری و 
تاالرها را پر کرده اند، ببینید. جشنواره اقوام دوسالی است 
که به یکی از برنامه های ثابت دانشگاه تبدیل شده است. 
هر چند در اواسط دهه هشتاد و اوایل دهه نود هم دانشگاه 
شاهد جشــنواره هایی برای اقوام بود؛ جشنواره هایی که 
روی لبــاس محلی و محصوالت بومی اقــوام ایرانی تمرکز 
داشــتند. البته برای برنامه امسال غذای اقوام آنقدر مهم 

بود که حتی آن را در عنوان هم ذکر کرده بودند.
جشنواره سال گذشته بخش هایی بیش از غرفه های فروش 
محصوالت داشــتند. اســتان های مختلف جشن و برنامه 
سالنی داشــتند و مخاطبان را با موسیقی محلی سر کیف 
می آوردند. امسال اما به جز برنامه اختتامیه که امروز برگزار 

می شود، غرفه های فروش محصوالت همراه با چند اجرای 
آهنــگ و ترانه و رقص های محلی تنها بخش هفته اقوام در 
دانشگاه است. غرفه هایی که حال خیلی ها را خوش کرد و 
خیلی ها را هم به این سوال واداشت که چرا چنین غرفه هایی 
در دانشگاه می بینند. بعضی بر دانشجویی نبودن غرفه ها 
و برنامه ها اشــاره کردند و برخی گفتنــد تفاوتی میان این 
برنامه و برنامه های مشابه در جاهای دیگر شهر نمی بینند. 
اما توقع تولید و فروش محصوالت غذایی و صنایع دســتی 
از دانشجوها توقع بجایی است؟ در جشنواره ای که به اقوام 
ایرانی مرتبط باشد، نمی توان از خوراکی ها و صنایع دستی 
چشم پوشــید و احتماال در این میان بخش اصلی تأمین و 
اجرای آن بر عهده افرادی حرفه ای تر از دانشجوهاست. با 
این حال می توان این ســوال را پرسید که آیا نمی شد مانند 
سال گذشته سهم بخش دانشجویی و فعاالن دانشجویی در 

جشنواره بیشتر باشد؟ سال 93 تعداد زیادی از دانشجوها 
یــک هفته با لباس محلی به دانشــگاه آمدند چراکه هدف 
اصلی برنامه آشنایی با پوشش محلی بود.  جشنواره دیروز 
یک حاشــیه هم داشــت. مسعود طوسی، مشــاور معاون 
فرهنگی دانشــگاه بعــد از برنامه اجرای رقــص کردی در 
توییتی از اجرای چنین برنامه ای در دانشــگاه انتقاد کرد و 
شــناختن اقوام به رقص محلی را محصول کار فرح پهلوی 
دانست. احتماال در روزهای آینده مسئوالن برنامه حسابی 
باید برای پدیده ای که در برنامه های رسمی کشور هم وجود 
دارد، حســاب پس دهند.  با همه اینها باید گفت جشنواره 
اقوام برنامه جذابی است که می تواند یک هفته بانشاط را در 
دانشگاه رقم بزند. هر چند که الزم است دانشجویی تر شود، 
از غرفه های فروش محصوالتش کم شود و به برنامه هایی که 

مشارکت دانشجوها را دارند اضافه گردد.

ذره بین

نامه وارده

سبحان 
ابراهیمی

گزارش
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بچههایپزشکیکهدرسشانتماممیشود،یکفرقعمدهبامهندسهایفارغالتحصیلدارند.لباسسفیدهایگوشیبهدستهمزمانباواحدپاسکردن
تجربهحضوروکارعلمیدرمحیطکاریآیندهشانراحسابیبهدستآوردهاندواصالنمیتوانآنهاراصفرکیلومترخطابکرد.بازارکارهمرویآنهاحساب
میکندونیازنیستمدتزمانقابلتوجهیرابهآموزشوآمادهسازینیروهایجدیدشاختصاصدهد.اینقضیهدرموردخیلیازدانشجوهایمهندسی
صادقنیستوفراغتازپاسکردندرسهایدانشگاهیتازهآغازراهیادگیریمهارتهایالزمبرایورودبهصنعتوگشتنوگشتنبرایاثباتتواناییهاوپذیرفتهشدن

بهعنوانیکنیرویمناسببازارکاراست.

دانشکده مهندســی کامپیوتر از امسال قرار است برای 
رفع این مشــکل دوره کوآپ را اجرا کند. کوآپ در اصل 
 )cooperative education( یک واژه انگلیسی اســت
که با خوش ذوقی موسسان دوره به زبان فارسی هم وارد 
شده است: کار و آموزش پایدار. برای اطالع از چندوچون 
این دوره به سراغ دکتر ضرابی زاده و دکتر خرازی رفتیم 
و گفت وگویــی کوتاه انجام دادیم به ایــن امید که دیگر 
دانشــکده ها نیز به این طرح بپیوندند و بچه های سایر 

دانشکده ها نیز از مزایای آن بهره مند شوند.

انگیزهوهدفدانشــکدهکامپیوترازاجرای
ایندورهچیست؟ایندورهچهمزایاییبرای

دانشجوهادارد؟
همیشه این ایراد از طرف صنعت به دانشگاه وارد است 
که خروجی هــای آن آمادگی ورود به صنعــت را ندارند 
و از مهارت هــای الزم برای کار حرفــه ای مثل کار تیمی 
برخوردار نیستند. هدف اصلی از این دوره تسهیل انتقال 
دانشجو از محیط دانشگاه به محیط صنعت و آماده سازی 
او برای حضور موثر در فضای صنعتی و کاری ست. کوآپ 
در واقــع از بازه هــای تمام وقت تحصیل در دانشــگاه و 
بازه های تمام وقت کار در صنعت تشکیل شده و به صورت 
ترکیب کارهای پاره وقت و تحصیل نیست. البته ترم های 
تحصیلی در دانشگاه های ایران دو ترم در یک سال است 

و به سادگی اجازه اجرای این طرح را نمی دهد.
این دوره مزایای دیگری هم به دنبال دارد. با شــرکت در 
این دوره دانشــجو بعــد از فارغ التحصیلی فرصت های 
شغلی بهتری با درآمد باالتری در اختیار خواهد داشت 
و حتــی توانایــی و انگیزه بیشــتری بــرای کارآفرینی و 
راه اندازی کسب وکار دارد. از سوی دیگر خیلی از دروس 
دانشــگاهی اگر کنارشــان تجربه کار واقعی و صنعتی 
نباشد، بیشتر شبیه داستان و دور از واقعیت است و این 
دوره بــه آموزش عمیق تر و عملی تر و کاربردی تر دروس 
کمک زیادی می کند و دید و نگاه بهتری نسبت به مفاهیم 
درســی به دانشــجو می دهد. همچنین دانشــجوهای 
مــا االن هم به صورت پاره وقت مشــغول کار هســتند و 
این نــوع کار معموال صدمه زیادی بــه تحصیل می زند. 
تفکیک بازه های کار و تحصیل اثرات منفی کار و تحصیل 
هم زمــان را می تواند کاهش دهد. البته بحث درآمد هم 
برای دانشجو مطرح اســت و انگیزه ایجاد می کند. اگر 
بخواهیــم صادق باشــیم، با اجرای چنیــن طرح هایی 
ماندگاری بچه ها در ایران هم بیشتر می شود. در واقع ما 
ســعی کردیم با اجرای کوآپ کار کردن بچه ها در هنگام 

تحصیل نظام مند شود و در قالب بهتری صورت گیرد.
فراینداجراییدورهچطوراست؟دانشجودر

کدامترمهامشغولکارمیشود؟
برای اجرای این دوره دو مدل در نظر گرفته شده است. 
در مدل اول دانشــجو ترم چهار تحصیل و تابستان سال 
دوم را در شرکت مورد نظر می گذراند و اجازه ندارد هیچ 
درس نظری یا آزمایشگاهی بردارد. از ابتدای سال سوم 
تحصیلی یا همان ترم 5 دانشجو دوباره مشغول تحصیل 
می شــود و دوره بعدی اشــتغال او از تابستان سال سوم 
شروع شــده و تا پایان ترم 7 ادامه می یابد. ترم های 8 تا 
1۰ نیز به تحصیل در دانشگاه اختصاص دارد. در مدل 
دوم دانشجو چهار ترم اول را مشغول تحصیل است و دوره 
اول کار در شرکت از تابستان سال دوم شروع شده و ترم 
پنجم را هم دربرمی گیرد. ترم های 6 و 7 دانشجو دوباره 
سر کالس حاضر می شود و دوره دوم کاری خود را در ترم 
8 و تابستان سال چهارم سپری می کند. ترم های 9 و 1۰ 
نیز به صورت عادی به دروس دانشگاهی اختصاص دارد. 
البته فعال در نخســتین دوره، مدل اول اجرا می شــود. 

به صورت کلی دانشــجو دو ترم تحصیلی و دو تابســتان 
را حین تحصیل به حضور در یکی از شرکت های مرتبط 

می گذراند.
دورهکوآپبــاکارآموزیهــمارتباطیداردیا

خیر؟
کارآموزی دانشجو قابل تطبیق با این دوره است و دیگر 

نیازی به شرکت در کارآموزی وجود ندارد.
کدامشــرکتهابــرایحضــوردرایــندوره
ابرازتمایــلکردهاند؟اختصاصدانشــجوبه

شرکتهاچگونهصورتمیگیرد؟
فعال شرکت هایی مثل ترب، تپ سی، علی بابا، استادکار، 
تپسل، مهیمن و یکتانت برای حضور در این دوره اعالم 
آمادگی کرده اند و شــرکت های دیگری هم قرار اســت 
اضافه شــوند. در واقع شــرکت ها درخواست می دهند 
و بعد تفاهم نامه برای آنها فرســتاده شــده و در صورت 
پذیرفتن شرایط دانشگاه و امضای تفاهم نامه می توانند 
به این دوره بپیوندند. البته از آنجا که شــرکت ها باید به 
دانشــجو حقوق بدهند و این توانایی را داشته باشند که 
از یک دانشجوی ترم های اول در ساختارشان استفاده 
کنند، هر شرکتی نمی تواند حضور داشته باشد، هرچند 
مــا محدودیتی نداریــم و فضایی را ایجــاد کرده ایم که 
شــرکت ها بیایند و خودشــان و فرصت های شغلی شان 
را ارائــه دهند و با هم رقابت نمایند. شــرکت هایی که تا 
االن درخواســت داده انــد، به صورت خیلی مشــخص 
فرصت های شغلی شان را اعالم و انتظارات شان از توانایی 
و مهــارت نیروی استخدام شــده را نیز بیــان کرده اند. 
دانشــجوهایی کــه درخواســت می دهنــد، در صورت 
داشــتن شــرایط تصویب شــده در آیین نامه مثل شرط 
معدل می توانند برای فرصت های شــغلی اعالم شده از 
ســوی شــرکت ها درخواســت بدهند و بعد شرکت ها با 
دانشجوهای مد نظرشان مصاحبه می کنند و یک توافق 
دوطرفه بین شرکت و دانشجو شکل می گیرد. البته برای 
اینکه انحصاری از سوی چند شرکت در این دوره ایجاد 
نشــود، برای هر شرکت ســقفی در به کارگیری دانشجو 
در نظر گرفته ایم تا یک شــرکت نتواند همه را به ســوی 

خودش جذب کند.
دهترمــهشــدنمشــکلیازنظرآموزشــییا
رفاهیبرایدانشجوپیشنمیآورد؟خوابگاه،

سنواتمجازتحصیلی،نظاموظیفه،پذیرش
مستقیمدرارشد؟

از آنجا که شورای آموزش دانشگاه آیین نامه این دوره را 
تصویب کرده، از نظر ســنوات مجاز تحصیلی مشکلی 
نیســت و ســنوات مجاز دانشــجوی شــرکت کننده در 
کوآپ ده ترم خواهد بود. مســائل مربــوط به خوابگاه و 
نظام وظیفه و استعداد درخشان را هم پیگیری کرده ایم 
و خیلی از آنها حل شــده و بقیه هم در حال رفع  و رجوع 

است تا ضرری متوجه دانشجو نشود.
درمورداپالیچه؟حضــوردرایندورهتأثیر

مثبتیامنفیدارد؟
بچه هــای ما در حــال حاضر هم تعــداد خوبی ده ترمه 
هستند، همزمان با تحصیل کار می کنند و سال پنجم را 
هم معموال برای کارهای اپالی کنار می گذارند. از سوی 
دیگر کوآپ یک مزیت و امتیاز برای دانشــجو محسوب 
می شــود؛ هم برای دانشگاه و ادامه تحصیل و هم برای 

صنعت و کار حرفه ای.
سابقهکوآپدرخارجایرانودرداخلکشور

چگونهاست؟
دوره های کوآپ در دانشگاه های آمریکای شمالی و اروپا 
و استرالیا بسیار مرسوم هســتند و خیلی از دانشجوها 
در این دوره شــرکت می کننــد. به عنــوان مثال حدود 
6۰درصد دانشجوهای دانشگاه واترلو در کوآپ حضور 
پیــدا می کنند؛ چیزی نزدیــک به ۲۰هزار دانشــجو و 
شــش،هفت هزار شــرکت که این دانشــجوها را جذب 
می کنند. حتی دانشــگاه واترلو یک ساختمان با بیش 
از صد اتاق دارد که به مصاحبه شــرکت ها با دانشجوها 

اختصاص داده است.
در ایران دانشــکده کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد 
چند سال پیش یک دوره به صورت خیلی محدود برگزار 

کرده که البته چندان ادامه پیدا نکرد.
ظرفیتشمابرایایندورهچندنفربودوچه

تعداددرخواستداشتید؟
با توجه به شــرط معدل مصــوب در آیین نامه به صورت 
بالقوه حدود 8۰ نفر از ورودی های 97 می توانستند در 
طرح شرکت کنند. پیش بینی ما 3۰ نفر بود و االن 3۰ و 
چند نفر درخواست داده اند و کالس ها و کارگاه هایشان 

از یکی دو هفته دیگر شروع می شود.

نقشدانشگاهدربرگزاریایندورهچیست؟
بخشــی از نقش دانشــگاه مربــوط به قانون گــذاری و 
برنامه ریزی بوده که تا حدود خوبی انجام شــده است. 
بعــد از آن دانشــگاه وظیفه دارد با برگــزاری کارگاه ها و 
کالس های آموزشــی دانشــجو را آماده ورود به بازار کار 
کنــد؛ کارگاه هایی مثل: »چگونه خــود را در 1۰ دقیقه 
معرفی کنیــم؟«، »چگونه در مصاحبــه کاری حرفه ای 
رفتار کنیم؟«، »ارتباط موثــر«، »مذاکره با رویکرد نفوذ 
و ترغیــب«، »مدیریــت تعارض«، »ارتبــاط ارزش های 
شخصی و ســازمانی«، »آشــنایی با فرهنگ فیدبک«، 
»رهبــری و اصالت«. هدف این کارگاه ها آماده ســازی 
دانشجو است تا بتواند تعامل موثر داشته باشد، از محیط 
کار دل زده نشود، بتواند گلیمش را از آب بیرون بکشد، 
پیشرفت کند و تجربه مفید و موثری داشته باشد، چراکه 
محیــط کار با محیــط درس متفاوت اســت و انضباط و 
جدیت بیشتری دارد. دانشگاه همچنین به صورت ماهانه 
از دانشجو و شرکت ارزیابی انجام می دهد و آخر دوره هم 
در مورد دانشجو و شرکت برای حضور در دوره های بعدی 
جمع بندی می شــود. ایجاد امکان بــرای معرفی و ارائه 
شرکت ها در نمایشــگاه و رویدادهای مرتبط و برگزاری 
مصاحبه بین شــرکت و دانشــجو از جمله دیگر وظایف 

دانشگاه در این دوره است.
دانشــگاهبــرایاجــرایایــندورهدرســایر

دانشکدههاهمبرنامهدارد؟
این دوره تجربه اول دانشــگاه است و قرار شده به مدت 
سه سال و به صورت آزمایشی در دانشکده کامپیوتر انجام 
شود. فعال نباید عجله کرد. هم دانشگاه و هم شرکت ها 
باید آمادگی الزم را برای اجرای این دوره کســب کنند. 
بعدا این طرح می تواند به سایر دانشکده ها تسری پیدا 
کند. البته در شروع این دوره نقش دانشکده کامپیوتر و 
رئیس و معاونان آن و همچنین معاونت آموزشی دانشگاه 
و حمایت هــای پــارک علم و فناوری شــریف قابل انکار 
نیست و بدون همکاری آنها اجرای این دوره ممکن نبود.
جابهجاییدانشــجوبیــندوفضایمختلف
دانشــگاهوبازارکارتأثیرمنفیرویانگیزهو
عملکرددرسیوآموزشیاوندارد؟مزهکردن

پولزیرزباندانشجوچی؟
برای بچه های کامپیوتر زیاد اینطور نیست، چراکه خیلی 
از بچه ها به صورت عادی مشــغول کار هستند و جنس 
درس ها در دانشــکده هم خیلی وقت ها تمرین و پروژه 
و ددالین اســت که به صورتی دیگــر در کار حرفه ای نیز 
وجود دارد. حضور در صنعت اتفاقا مکمل آموزش است 
و این دوره یک برنامه آموزشــی و قسمتی از برنامه دوره 
کارشناسی خواهد بود. محیط متفاوت است ولی بیشتر 
تأثیر مثبت دارد. این تغییر فضا برای دانشجو هم خوب 
است و یاد می گیرد بتواند در یک بازه زمانی تمرکزش را 
روی یک پروژه بزرگ بگذارد و بعد دوباره به درس برگردد. 
از ســوی دیگر برای دانشــجو تجربه جدیدی اســت تا 
پخته تر شــود و بتواند در تصمیم گیری مسیر آینده اش 

بهتر عمل کند.
خیلی از دانشجوها بعد از چهارسال دانشگاه کاری جز 
درس خواندن بلد نیستند و به اجبار یا ارشد می خوانند 
و یــا اپالی می کنند. اینجا دانشــجو مســیر جدیدی را 
تجربه می کند و مســیرها و فرصت های جدیدی را پیش 
 روی خودش می بیند. حتــی بعد از حضور در این دوره 
دانشــجو درس های اختیــاری را هم با نــگاه دقیق تر و 
آگاهانه تر انتخاب خواهد کرد. این را هم در نظر بگیریم 
کــه اجرای چنین طرح هایی که در آن دانشــجو با کار و 
تالش خودش درآمد کســب می کند، بهتر از اختصاص 

بورسیه های مختلف به اوست.

گفت وگو با دکتر ضرابی زاده و دکتر خرازی درباره دوره کوآپ دانشکده کامپیوتر

 دانشگاه صنعتی بدون کوآپ یک شوخی است
گفت وگو
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   1398 مـاه  آبان   21 سه شنبـه 
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پرونده
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ناسیونالیستجهانرابهجایترسناکیبرایزندگیتبدیلکردهاند.

زندانیهاوترافیک
اگر با ادبیات نظریه بازی ها مثال مســائل دوراهی زندانی 
یا تراژدی اشتراکات آشنایی دارید، از این بخش بگذرید. 
می تــوان گفت علم نظریــه بازی ها را جــان نش با ذهن 
زیبایش در سال 195۰ به دنیای ریاضی و علوم کامپیوتر 
افزود. معمای زندانی ها از نخســتین مســائلی است که 
احتمــاال در هــر دوره نظریه بازی ها خواهید شــنید. دو 
متهم مرتکب یک جرم شده اند و جداگانه به اتهام این جرم 
مشترک مورد بازجویی قرار می گیرند. به آنها گفته می شود 
اگر به جــرم خود اعتراف کنند، از مجازاتشــان کاســته 
می شود. همان طور که در جدول می بینید، میزان مجازات 
هر یک از متهمین در صورت اعتراف و سکوت آمده است. 
هدف متهمین کاستن از مجازاتشان است. راهکار شما 
به عنوان یک متهم چیست؟ اعتراف یا همکاری نکردن؟ 

کمی به مسأله فکر کنید و سپس ادامه دهید.
هر بازیکن ایــن بازی دقیقا دو راه پیش پایش دارد: اگر 
اعتــراف کند و دیگری اعتراف نکرده باشــد، مجازاتش 
از یک به صفر کم می شــود و در صورتی که اعتراف کند 
و دیگــری هم اعتراف کرده باشــد، مجازاتش از ســه به 
دو کــم می شــود. در هر حال به نفع اوســت که اعتراف 
کند. اعتراف اســتراتژی غالب بازیکن است. در نتیجه 
بــازی به ســمت خانه وضعیــت ۲\۲ می رود کــه به آن 
نقطه تعادل نش این بازی می گوییم. هرکســی منطقی 
انتخاب و جوری بازی می کند که به نفع اوســت. اما آیا 
وضعیت مطلــوب بازیکنان این بــود؟ در خانه 1\1 که 

وضع هردویشــان بهتر اســت. به این خانه نقطه بهینه 
اجتماعــی این بــازی می گوییم. اگر هــر دو اطمینان 
داشــتند که دیگــری اعتــراف نمی کند، هــر دو کمتر 
مجازات می شدند. مســأله معمای زندانی ها را به n نفر 
تعمیم بدهیم. تعدادی مزرعــه دار داریم و یک صحرای 
مشترک برای چرای گوسفندان. خب به نفع هر مزرعه دار 
اســت که هر اندازه بیشــتر از این فضای اشتراکی بهره 
ببرد. اما اگر دیگران نیــز همین کار را انجام دهند چه؟ 
صحرای مشــترک در اثر چرای بی رویــه از بین می رود و 
دیگر هیچ کــدام نمی توانند از آن بهره ببرند. یا مســأله 
ترافیــک اتوبان را در نظر بگیریــد. به عنوان یک بازیکن 
شما می توانید در خط خودتان پشت سر ماشین جلویی 
حرکت کنید. حرکت دیگرتان این است که به خط دیگر 
الیی بکشید و از خلوتی آن استفاده کنید. الیی کشیدن 
و به خط دیگر رفتن حرکت منطقی یا rational است که 
استراتژی غالب شما است ولی اگر همه راننده ها همین 
استراتژی را پی بگیرند، چه می شود؟ همین که شما به 
یک الین دیگر وارد می شوید، راننده پیش از شما در آن 
الین ترمز می کند و کل ماشــین ها را با موجی از کاهش 
سرعت روبه رو می کند. این موج توقف، از عوامل اصلی 
ترافیک اتوبان اســت. به این بازیکنان که در کوتاه مدت 
ســود می کننــد و با زیاد شــدن آنها تمام شــبکه زیر بار 
می رود، Free Rider می گوییم. چاره آن احتماال برقرار 
کــردن یک هنجار اجتماعی بــرای رانندگی با متانت یا 
وضــع جریمه بازدارنــده برای جلوگیــری از این تخلف 

 Tragedy of Commons است. به این دست مســائل
یا تراژدی اشتراکات می گوییم که در این متن نگاهی به 
یکی از صورت های نوین آن  می اندازیم. می توان دید که 
چگونه سودجویی آحاد به ضرر همه شان تمام می شود. 
روش صحیح طراحی کردن یک سیستم، مثال یک شبکه 
ترافیکی یا شبکه معامالت اقتصادی نیز به این صورت 
اســت که باید شرایط سیســتم را مثال با وضع جریمه ها 
به گونه ای تغییر دهیم که نقاط تعادل ســامانه به سمت 
نقاط بهینه اجتماعی بروند. طراحی اشــتباه می تواند 
مثال با اضافه کردن یک مســیر جدید بــار ترافیکی کل 

سیستم را بیشتر کند.

ازقبیلهتاملت
انســان ها نیز مانند بسیاری پســتانداران اجتماعی در 
دسته های چند ده نفره می زیستند و این قبیله محوری 
در ژن هایشــان کد شد. چند صد هزار سال پیش وقتی 
یکی از عموهایمان مرتکب قتل یا تجاوز می شد، او را از 
قبیله بیرون می انداختند. در وانفسای عصر حجر کمتر 
می شد به تنهایی و فارغ از همراهی دیگران ادامه بقا داد. 
این شد که عموزادگانی از آن عمو برایمان نماند و الاقل 
کمتر از آن شــد که امروز آن کارها را زشت و غیراخالقی 
ندانیم. تا همین آخرین گام تکامل و تغییرات نهادین مان 
که دست کم پنجاه هزار سال پیش رخ داد، به هیچ یک از 
ژن هایمان برتری داده نشد که میهن دوستی و عالقه مان 
را به میلیون ها آدم ناشــناس خارج از قبیله مان افزایش 
دهد.نخستین سرنخ های ما از میهن به همین چند هزار 
سال پیش در حاشیه رود نیل می رسد. هر قبیله به بخشی 
از حاشیه رود حکمرانی می کرد و اموراتش را می گذراند. 
یک مشــکل این بود که هــر از گاه، رود طغیان می کرد 
و ســیل زمین هــای یکی از این قبایــل را زیر آب می برد 
یا بســتن آب در یکی از قبایل باالدســت باعث خشکی 
در زمین های قبیله ای در پایین دســت می شد. در این 
مکان و زمان بود که احتماال نخستین ائتالف برای حل 
مشکالت بزرگ تر در مقیاس یک رود شکل گرفت و ملت 
نیل زاده شــد. پس از آن مردم حاشیه نیل آب بندهایی 
برای کنترل جریان رود، انبارهای غله و سیستم حمل و 
نقل وسیع تر ایجاد کردند؛ مشکالتی که در این مقیاس 

قابل حل نبودند، نیاز به همکاری بزرگ تری داشتند.

میهندوستیخرجدارد
تشکیل ملت ها مشکالت زیادی را برای مردمان زیادی 
حل کرد و ســازمانی شــد برای مدیریت مسائل بزرگ تر 
برای جمعیت های بیشتر، زبان ها را یکپارچه کرد و باعث 
شــد آثار خالقانه ادبی بسیاری آفریده شود و دانش نیز 

در پهنه ای وسیع تر گسترش یابد. این تجمیع قدرت در 
یک مرکز حتما در طول تاریخ باعث فساد و ظلم نیز بود اما 
وجود دولت های ملی شاید حتی همین حاال هم گزینه 
خیلی بدی برای مدیریت جهانی نباشد. اگرچه امروزه 
حتی چنین موجودیتی نیاز به هزینه مقادیر زیادی پول 
در رسانه ها دارد که میهن دوستی را ترویج دهند اما همین 
حاال هم اگر میهن دوستی را در کشورهای توسعه یافته ای 
مانند ســوئد و سوئیس با افغانســتان و سودان مقایسه 
کنید، می بینید که منظور نویسنده رد چنین همدلی ای 
در جامعه نیســت، بلکه جهت دهی آن در مســیر کامال 
برعکس اســت؛ مردم در کشوری که خوب است دارای 
احساسات مســئولیت پذیرانه میهن دوستی می شوند 
نه اینکه با هزینه فــراوان، در پروپاگاندای تلویزیون مان 
بگنجانیم کشور خوبی داریم و انتظار داشته باشیم مردم 

آن را دوست بدارند.

بدونناسیونالیسمبدخیمهممیشود
میهندوستبود

هر آنچه ما را از آن تعادل نش سیر تکامل دور می کند، به 
نظرمان نادرست می آید. راه حل کاستن از ناخشنودی 
این قبیله ها شاید تشکیل دولت ائتالفی یا قانون گذاری 
از سوی پارلمانی حزبی با مشارکت همه، حتی قبیله های 
اقلیــت اســت. حتمــا در آنجــا می شــود از احســاس 
میهن دوستی به عنوان یک سوپاپ اطمینان حول نقطه 
تعادِل پایداِر نش استفاده کرد. اما چیزی که قرار است 
سیستم را حفظ کند، نه ناسیونالیسم که رضایت عمومی 
تحت حق زندگی برای همه اقوام و افکار است. بی شک 
دوست داشتن همسایه ها و مردمی که هر روز می بینیم، 
پسندیده است نه تا آنجا که به ناسیونالیسم بدخیم بدل 
شود و دور از فروتنی خود را ملتی یگانه بدانیم. آنطور که 

هیتلر ملت ها را با آن سیاه بخت کرد.

ترسازجنگ،عاملیبرایصلح
پس از جنگ جهانی دوم ترس از تلفات نظامی بدل شده 
بود به ترس از نابودی ملت ها با ســالح های هســته ای. 
چندتا از کشورهایی که کباده ناسیونالیسم را می کشند، 
سالح هســته ای دارند؟ فرض کنید جنگی هسته ای از 
جانب اســرائیل یا کره شمالی به کشوری تحمیل شود، 
بــدون یک همکاری جهانی کدام یــک می تواند از خود 
دفاع کند؟ این ترس از نابودی جهان در یک باران اتمی 
جهــان را از جنگ گرم میان دو ابرقدرت نجات داد. این 
مســأله دیگری در نظریه بازی ها است: شاید مهم ترین 
عامل کاهــش چشــم گیر جنگ ها در جهان، نه رشــد 
دموکراســی ها و افزایش تحصیالت و دانش عمومی که 

وجود سالح های هسته ای باشد. با باال بردن هزینه های 
ناشــی از جنگ کمتر کســی جرأت می کند درگیر یک 

کارزار همه جانبه  نظامی شود.

ناسیونالیسمدوبارهبرمیخیزد
در برابر دیده  بهت زده  نخبگان سیاست، ترامپ با شعار 
»اول آمریکا« شد رئیس جمهور »رهبر جهان نوین«! در 
هند یکی دقیقا با همین شعار به قدرت رسید. و یک سال 
پیش رئیس جمهور برزیل هم یکی از اینها شد که در اولین 
حرکتش ســفارت خود را به اورشلیم منتقل کرد. روسیه 
البته سال هاســت تحت الیگارشی ناسیونالیست های 
ارتدوکس است و لهستان نیز به دست ناسیونالیست های 
افراطی افتاده اســت. مثال به روز دیگر از ناسیونالیسم 
BrExit اســت: گروهــی در انگلســتان می خواهنــد 
همکاری اروپایی را بر هم زنند و ملت شان را به اصطالح 

از کشتِی در حال غرق شدِن EU نجات دهند.

بهجایخودمانبهجانزمینافتادهایم
حــاال جنگ کمتر از دهه های پیشــین شــده و امروز - 
اگر ترامپ بگذارد-  فقط اوکراین و ســوریه و فلســطین 
اشغال شده صحنه نبرد میان دولت هاست. در حالی که 
در جای جای جهان تقریبا همه کشورها در حال جنگ با 
طبیعت و مادرشان زمین هستند. با بزرگ شدن اقتصاد 
هر روز بیشتر سوخت مصرف می کنیم و دمای کره زمین 
را چند درجه ای باال می بریم. هر روز گونه های زیبایی را 
نابود می کنیم، خاک و آب را آلوده می کنیم و گونه هایی 
را در زمیــن و دریــا از بین می بریم. به قدری ســریع این 
تعادل را بر هم زده ایم و به رأس هرم رسیده ایم که گرگ ها 
و کوسه ها غافلگیر شده اند و تقریبا هر گونه ای را که مانند 
موش و سگ یک راه همزیستی در شهر با ما پیدا نکند، 
به ورطه نابودی می افکنیــم. معاهده پاریس قرار بود با 
تنظیم مالیات سنگین تر بر تولیدکنندگان آالینده ها، به 
قیمِت کاستن از رشد اقتصادی مان، جلوی آلودگی هوا 
و زمیــن را بگیرد. با این حال ترامــپ لزومی به اجرایش 
ندید و مانند برجام یا یونســکو زیــر میز معامله زد! اداره 
یک کشوِر مسئول با سوددهی یک شرکت در یک اقتصاد 
سرمایه داری تفاوت هایی دارد که ترامپ الفبایش را هم 
نخوانده. حاال اقتصاد یک بازِی Zero-sum نیســت و 
کیِک اقتصــاد یا کاپیتال، همواره بزرگ تر می شــود. تا 
دیروز پادشاهی فرانســه برای رشد، حتما باید به غارت 
منابع پادشــاهی بلژیک می رفــت. در حالی که امروزه 
کاپیتال، همواره بزرگ تر از قبل می شــود و اتفاقا رشــد 
دانش و تحقیقات در بلژیک لزوما به معنی رشد اقتصاد 

در جمهوری فرانسه است.

مانشستههایرویبمب
ناسیونالیسم یک ایدئولوژی از مد افتاده و مقیاس ناپذیر 
اســت. با انتخاب های سیاســی مان بهشــت عدنی را 
که می شــود در یک بهینه اجتماعــی با کمترین مقادیر 
ســالح و منازعات ســاخت، به جهانی روی تســلیحات 
کشــتارجمعی تبدیل نکنیم! حواسمان باشد که شاید 
ماشه این ســالح ها روزی دســت ترامپ یا کیم جونگ 
اون بیفتد و تعادلی ناپایدار تمام گونه مان را تهدید کند. 
تاریــخ دارد از چهارراهی به چهارراه بعد می رود و این ما 
تصمیم ســازان دنیا هســتیم که باید توضیح دهیم چرا 
بمبی که دیروز در هیروشــیما منفجر شد، فردا تهران یا 

اصفهان را با خاک یکسان نکند.
)باسپاسازدکترمسعودصدیقینوتیمطراحیدرسنظریه
بازیها-درنگارشاینمتنازایدههایکتاب2۱درسبرای
قرن2۱ازیووالنوحهراریوامگرفتهام(

ناسیونالیسم چه بالیی سر جهان آورده است؟

خیزش دوباره ناسیونالیسم
محمدقاسم 
نیک صفت

گزارش
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لئوناردودیکاپریوبیشترازهرچیزدیگر،تبدیلشدهبهنمادبازیگرانیکهنمیخواهندیکستارهبیخاصیتوبیاستعدادباشندوقصددارندخودشانرا
بهعنوانیکبازیگرجدیثابتکنند.مهمتریناقداماوبرایرسیدنبهاینهدف،همکاریهایمتعددبااسکورسیزیبود.دیکاپریودرتماماینسالهادرتالش
بودازلقب»بچهخوشگل«فاصلهبگیردواسمخودشرابهعنوانیکبازیگرترازاولدرسینماجابیندازدوموفقهمبودهاست.دیگروجهجالبشخصیت
اینبازیگرفعالیتهایزیادشدرحوزهمحیطزیستاستکهدرستونکناریبهآنپرداختهایم.بهمناسبتتولددیکاپریومصاحبههایشرامرورمیکنیم:

اتفاقــیکهزیــاددرفیلمهــابرایتــومیافتد
TheDeparted،Django!مــردن«اســت«
Theولــیبرعکسدر.TitanicوUnchained

Revenantمیخواهیزندهبمانی.
بله آنجا باید تمام سعی ام را می کردم که نمیرم!

ظاهرااینیکیازسختترینفیلمهایتوبوده.
نه، دقیقا سخت ترین بود. هر روز برای من یک چالش بود 
که سرمازده نشــوم. یک دستگاه خیلی بزرگ آنجا بود که 
بعد از هر برداشــت، بتوانم پاهایم و انگشتانم را گرم کنم، 
چون از ســرما قفل می شدند. سخت ترین چیز وارد شدن 
بــه رودخانه های یخ زده و و خارج شــدن از آنها بود. چون 
پوست گوزن و پوست خرس تنم بود و وقتی خیس می شد، 
وزنش 4۰ کیلو می شــد. گاهی دمای هوا آنقدر پایین بود 
کــه تجهیزات فیلم برداری کار نمی کردند. کنار همه اینها 

حساسیت کارگردان هم بود.
ولیباعثشدطلســماسکارنبردنتبشکند.
اگرچــهخیلیهــانظرشــانایــناســتکهتو
نقشهایبهتریداشــتهایکهبــرایآنهاباید
برندهمیشدیوایننسبتبهآنهامتوسطبود.

با توجه به ســختی هایی که در طول این فیلم کشــیدم، با 
این حرف موافق نیســتم! اما متوجه شــدم اسکار نبردن 
من موج های زیادی به راه انداخته بود که با برنده شــدنم 
همه شــان متوقف شــدند. حتی یک جایی اسمم را گفته 

!Leonardo Nooscaro :بودند
ایندرستاستکهخودتهمدرزندگیواقعی

تجربیاتخطرناکزیادیداشتهای؟
مــن آدم چندان ماجراجویی نیســتم ولی چند بار با مرگ 
چشــم در چشــم شــدم! یک بــار وقتی داشــتم غواصی 
می کردم، یک کوسه سفید بزرگ به من حمله کرد. در یک 
پرواز به روســیه یکی از موتورها درســت جلوی چشم من 
منفجر شــد. یک مرتبه هم رفتم چتربازی ســقوط آزاد که 

نزدیک بود پاهایم بشکند.

توازابتدانمیخواســتیبازیگرشوی،درست
است؟

نه، دوست داشتم اقیانوس شناس شوم. دریا، جهانی است 
که همیشه مرا جذب و البته مضطرب کرده؛ همزمان هم 

دوستش دارم و هم ازش می ترسم.
همینعالقهبهطبیعتاســتکهباعثشــده

هنوزهمدراینزمینهفعالباشی.
یک دوره ای تصمیم گرفتم به خودم استراحت بدهم و دیگر 
عالقه بزرگ زندگی ام را مجــددا ارزیابی کنم. از بچگی به 
تنوع زیستی عالقه داشتم و شاید دلیلش این بود که خانه 
مــا به موزه تاریخ طبیعی نزدیک بود و تمام مدت داشــتم 
مستندهای مختلف درباره جانوران مختلف و جنگل های 
بارانی را تماشا می کردم. به نظر من که محیط زیست باید 
زمینه فعالیت همه باشــد. برای نجات طبیعت، همه باید 

همکاری کنیم.

بهترینوجهبازیگریچیست؟
اینکــه می توانید خودتــان را درون شــخصیت و کاراکتر 
دیگری رها و گم کنید و برای این کار نه تنها چیزی پرداخت 
نمی کنید، بلکه دستمزدی هم می گیرید! در مورد خودم 
یک نکته مهم را باید بگویم و آن هم این است که هیچ وقت 
اطمینان ندارم چه کســی هستم. احســاس می کنم هر 
روز که می گذرد، در حال تغییر هســتم و بازیگری یکی از 
مهم ترین چیزهایی اســت که به ایــن تغییر دائمی کمک 
می کند. البته همین گاهی مرا اذیت هم می کند. هنوز هم 
هر بار که قرار است فیلمی بازی کنم، مضطرب می شوم. 
از خودم می پرســم در فالن صحنه یا فالن نقش توانستم 
خــوب بازی کنم یا نــه؟ البته این تردید، باعث می شــود 
همیشه پیشــرفت کنم و هیچ وقت در باد گذشته نخوابم. 
در دوران مدرسه خیلی موفق نبودم و همیشه پسری بودم 
که با انگشــت نشــانش می دادند. از آن موقع همیشه به 

خودم شک دارم!
کاربااسکورسیزیچطوراست؟

مارتین )اسکورسیزی( یک کمال گرای مطلق است که به 
جزئیات توجه خیلی زیادی دارد و همین مسأله فیلم های 

او را از بقیه فیلم ها جدا و متمایز می کند.
چــرامردمعادیاینقدربهشــایعاتمربوطبه

بازیگرانعالقهنشانمیدهند؟
رســانه ها به این هیجان دامن می زننــد و افکار مردم را به 
ســمت این شایعات می کشــانند. خود مردم هم تصورات 
عجیب و غریب و غیرواقعی از هنرمندان دارند. برای همین 
است که می خواهند تا حد امکان چیزهای بیشتری درباره 
آنها بدانند. دوســت دارند بفهمند ما موجودات متفاوتی 

هستیم یا کسی هستیم دقیقا مثل خود آنها.
بازیگریدرطولاینســالهاچهدرسیبرایت

داشتهاست؟
این واقعیت تلخ را که در حرفه ما، این فیلم ها هستند که در 
یاد و خاطره جمعی تماشاگران می مانند و نه تصویر چهره 
بازیگران. شما کافی اســت مدتی در این حرفه باشید که 
متوجه این موضوع شوید. بازیگران و چهره آنها، کارکرد و 
کارآیی کوتاه مدت دارد. در درازمدت این فیلم ها هستند 

که جاودان می شوند.
وازچهچیزدربازیگریناراضیهستی؟

حرفه ما یک حرفه حقه باز اســت که حتی ســر خود ما هم 
کاله می گذارد! اگر شــما نتوانید در هر فیلمی نقش تان 
را خــوب و درســت بازی کــرده و در قالــب آن نقش مورد 

نظر بروید، بالفاصله می گوینــد: »می بینی، فقط همان 
یک نقش را خــوب بازی کرد. از پــس نقش های مختلف 

برنمی آید.« و شنیدن این جمله خیلی سخت است.
اماحداقلپولخیلیخوبیگیرآدممیآید!

پول کــه همه چیز نیســت! اصال می دانید چرا ســتاره ها 
اینقدر دستمزدشــان باالست؟ چون باید تمام چرندیاتی 
را که درباره آنها گفته و نوشــته می شــود تحمل کنند! در 
مورد پول، اگر در مقابلش تسلیم شوید، درست مثل مواد 
مخدر شــما را معتاد می کند. مخصوصا اگــر پول زیادی 
باشــد. ابتدای پولداری آدم می گذارد این اعتیاد کمی او 
را در خــودش بگیرد. خصوصا اگــر در خانواده ای زندگی 
کرده باشید که مجبور بوده اید برای خریدن چیزهایی که 

می خواستید صرفه جویی کنید.
ازایــنهمهفعالیــتچهخاطرهایبیشــتردر

ذهنتماندهاست؟
بعد از اکران »تایتانیک« تا مدت ها هرجا می رفتم، همه با 
من فقط درباره آن حــرف می زدند. یک بار به جنگل های 
آمازون رفته بودم تــا در یک برنامه درباره جیوه ای که وارد 
آب رودخانه شــده و آن را ســمی کرده بود، به اهالی آنجا 
هشــدار بدهم. اوضاع خیلی بدی بود، نــه تنها آب آلوده 
شده بود بلکه ماهی های داخل رودخانه هم سمی بودند 
و ایــن بــرای مردمی که در آن اطــراف زندگی می کردند و 
خیلی از آنها ماهی گیری می کردند، خطرناک بود. تصور 
کنید وسط جنگل آمازون بین مردم قبیله ای بودم که مثل 
فیلم ها استخوان به دماغ شان زده بودند و خیلی هایشان 
لباس درست و حسابی هم نداشتند! فکر می کنید وقتی 
من را دیدند چه گفتند؟ »تو را در تایتانیک دیده ایم. نباید 
دیگر دماغه فلزی و بزرگ کشتی را گرفت. خطرناک است.« 
)می خنــدد(. خیلی غافلگیر شــدم. اصال فکر نمی کردم 

تصویر من تا آنجا هم رسیده باشد.
هالیوودراچطورتوصیفمیکنی؟

دنیایی از تضادها و تناقضات حل نشدنی. خیلی ها به شما 
لبخنــد می زنند و برایتان آرزوی موفقیت می کنند ولی در 
عمل منتظرند شکست شما را ببینند. افراد زیادی هستند 

که زمین خوردن شما را می خواهند.
نصیحتــیبرایزندهماندنپسازیکمصاحبه

سهمگینداری؟
فقــط در مورد چیزی حــرف بزنید کــه می خواهید. مهم 

نیست سوال درباره چه چیزی بوده است!
*نامجدیدترینفیلمدیکاپریو

درباره لئوناردو دیکاپریو و فعالیت هایش؛ از بازیگری تا محیط زیست 

روزی روزگاری در هالیوود*

لئوناردو دی نگرانو
دیکاپریو از ســال ها پیــش، به طور 
جدی دارد در زمینه محیط زیســت 

فعالیت می کند و برایش وقت می گذارد. 
عالقــه ای کــه ریشــه در کودکــی اش 
دارد: »هر وقت فرصتی گیر می آوردم، 
می رفتم موزه تا فیلم های مستندش را 
تماشــا کنم. خیلی غم انگیز اســت که 
بعضی از جانــوران و طبیعتی که در آن 
فیلم ها دیدم، عمال دیگر وجود ندارند.«
در ســال 1999 در روز زمین، دیکاپریو 
بنیادی به این نام تأسیس و به طور جدی 
شــروع کرد به صحبت در مورد مســائل 
مختلفی کــه زمیــن را دربرگرفته اند، از 
الیه ازن تا آلودگی ها. او برعکس خیلی از 
فعاالن که مردم را مخاطب قرار می دهند، 
بیشــتر از همه با دولتمردان و صاحبان 
قدرت دعــوا دارد: »ما با کمبود رهبری 
شدید مواجهیم. ما اجازه دادیم صنایع 
میلیــارد دالری با پوشــش علم، هرگونه 
دســتکاری در طبیعــت انجــام دهند. 
امواج گرمایی عظیم همه جا وجود دارد 
و دائما شاهد خشک سالی و آتش سوزی 
هستیم. اسیدی شدن اقیانوس ها دارد 

در مقیاس عظیمی اتفاق می افتد. 
ما در مقابل این مســائل چه می کنیم؟ 
فقط خرید خودروی هیبرید و بازیافت 
کافی نیســت. باید جنبشی عظیم در 
مقیاس جهانــی صورت بگیرد و همین 
حاال هم باید انجام شود. هر سال، باید 
سالی باشد که با برنامه ریزی جلو برود و 
بعدهــا مردم برگردند و به این فکر کنند 
که آیا انتخاب های درستی انجام دادند 
یا خیر.« دیکاپریو شــرکت های بزرگ را 
هم مخاطب قرار می دهد و از آنها انتقاد 
می کند که چرا با اینکــه توانایی الزم را 
دارند، برای حــذف و اصالح رویه های 
ناســالم در تولیــد تالشــی نمی کنند: 
»بعضی ها مثل ایالن ماسک، اقدامات 
خوبــی را شــروع کرده انــد اما مــا نیاز 
بــه قدرت های بیشــتری داریــم. ما به 
کل »ســیلیکون ولی« احتیــاج داریم 
)شــرکت هایی ماننــد اپــل، گــوگل و 
مایکروسافت(. فناوری به جایی رسیده 
که انرژی های تجدیدپذیر قرار نیست به 
اقتصاد ضربه بزنند و همچنان می شود 

درآمدزایی خوبی داشت.«
امــا برای همه مــا آشــناترین تصویر از 
فعالیت های زیست محیطی دیکاپریو، 
پستی است که سال ۲۰16 برای دریاچه 
ارومیه در صفحه اینستاگرامش منتشر 
کرد: »یک کشــتی مخروبه در دریاچه 
خشک شــده ارومیه در شــمال غربی 
ایران. ایــن بزرگ ترین دریاچه نمک در 
خاورمیانه است اما در حال حاضر فقط 
پنج درصد از آب آن باقی مانده اســت. 
از دو دهه پیش به دلیل تغییر آب و هوا، 
ساخت وســاز ســد و کاهــش بارندگی 

دریاچه رو به خشکی رفته است.«

دورچین

واقعیت تلخ این است که در حرفه 

ما، این فیلم ها هستند که در یاد و 

خاطره جمعی تماشاگران می مانند 

و نه تصویر چهره بازیگران. بازیگران 

و چهره آنها، کارکرد و کارآیی 

کوتاه مدت دارد. در درازمدت این 

فیلم ها هستند که جاودان می شوند

سحر بختیاری

ترجمه
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گفت وگو



 محمد 
جوانمرد 

گزارش

درباره  پیوند میان دنیای کودکی  ها 
و دنیای کارتون ها

 ما با کارتون ها 
بزرگ شدیم

برای نســل دهه 6۰ و حتــی 7۰ بخش 
عظیمــی از کودکانه هــا در تماشــای 
کارتون  های قدیمی خالصه می شــود. 
فــارغ از اینکــه ریشــه های اجتماعی 
رواج چنــان کارتون هایی در آن دوره  چه 
هستند، می توان به وضوح تناسب میان 
فضای حاکم بر آنها و شیوه های رفتاری 
کودکاِن دیروز را مشاهده کرد. برای نسلی 
که با فوتبالیست ها، شیرشاه ها و داستان 
اســباب بازی ها رشــد کرده، بسیاری از 
رفتارهــا، دغدغه هــا و ارزش هــا ی این 
کارتون هــا، در زندگــی واقعــی آنها هم 
نمود یافته اســت؛ تناســبی که درباره 
نســل جدید هم صادق اســت. نســل 
گذشته، نسلی اســت که برنامه کودک 
محبوبــش »فوتبالیســت ها« بــود و به 
تأثیر همان، اکثر اوقــات فراغتش را در 
بیرون از خانه ســپری می کرد و فوتبال 
ورزش مورد عالقه غالب پسربچه ها بود 
و برون گرایی بر درون گرایی غلبه داشت. 
کارتون هایی مثل »شیرشــاه« اهمیت 
ارزش   هایی مثل خانــواده را در ذهن ما 
برجســته و خیانت به خانواده را بدترین 
رذیلت معرفی می کرد. کارتون هایی مثل 
»داستان  اسباب بازی« که حول مفاهیم 
دوستی، همکاری و وفاداری می گشت 
از پس ســال ها هم رد خودش را بر ما به 
جا گذاشته است؛ طوری که حتی باعث 
می شود ســال ها بعد وقتی در دانشگاه 
قســمت جدید انیمیشــن کودکی مان 
اکران شــود، دانشجویی با هیبت رستم 
بــا گفتــن »آخ جون داســتان اســباب 
بــازی« بلیــت آن را تهیه کند و با شــوق 
به تماشــایش بنشیند. به همین ترتیب 
نسل جدید هم تناظر مشابهی را با دنیای 
انیمیشــنی خود دارد. خوراک کودکان 
امــروز، »یــخ زده«، »مــِن نفرت انگیز« 
و »پرنده هــای خشــمگین« اســت؛ 
برنامه هایــی که به عکــس کارتون های 
دیروز، متناســب بــا فضایــی درون گرا 
و انزواطلبنــد. امــا فارغ از این مســأله، 
برخالف کارتون های دیروزی که با ترسیم 
یک موقعیت خاص در زندگی انســانی، 
قوه قضاوت کودکان را به کار می گرفت، 
پیام های انیمیشــن های جدید گاهی 
چنان ســطحی هســتند که حتی برای 
کودکان هم ساده انگارانه تلقی می شوند 
و آنها ترجیح می دهند به جای پیام آن، 
فقط به لحظات خنده دارش توجه کنند. 
شیرشــاه انیمیشن بســیار خنده داری 
بود )به خصــوص در بخش های حضور 
تیمون و پومبا( اما با شــنیدن نام آن، نه 
این ســکانس های طنز که پیام اخالقی 
فیلم جلوی چشم مان می آید؛ چیزی که 

در انیمیشن های جدید گم  شده است.

علیرضا 
جعفراسماعیلی

شریفانه

کــوران خبرهایی کــه هر روز 
از دنیــای هــوش مصنوعی 
می رسد نشــان گر این است 
که ما امروز، در همان ســال 
دو هــزار و یکی هســتیم که 
کوبریک، کارگردان آمریکایی نیم قرن پیش 
در »۲۰۰1: ادیســه  ی فضایی« برای مان 
ترسیم کرده است. اگر آنها بتوانند درست 
مثل ما فکر کنند، شــاید به راستی بتوانند 
مثل ما احســاس داشــته باشــند، خیال 

بورزند و حتی مثل ما انسان باشند.  
»در زندگــی زخم هایی هســت کــه مثل 
خــوره روح را آهســته در انــزوا می خــورد 
و می تراشــد«. آیــا ربــات می تواند چنین 
جمله ای را که احتماال بارها در اینستاگرام 
زیر عکس ِ کســی با ســیگاری در دست و 
نگاهی پرافســوس خوانده ایم، بیافریند؟ 
پرســیدن ایــن ســؤال نه تنها دربــاره این 
تک جمله کــه درباره  کل رمــاِن بوف کور 
هم، هیــچ فهم جدیدی به مــا نمی دهد، 
زیرا جایگاه یک اثر را تنها هنگامی می توان 
فهمید که آن را در نســبت با آثار قبل و بعد 
از آن قــرار دهیم؛ یا به بیانــی دیگر، آن را 
در بستر »تاریخِی« خود بفهمیم. تاریخی  
اندیشــیدن به رمانی مثل بوف کور یعنی 
برای مثال از خود بپرســیم آیــا این رمان 
بازتولیــِد فرمی و محتوایِی ســنن هنری 
پیش از خود است یا برخی از این سنت ها 
را دگرگون کرده و منشــأ تحولی برای سیر 

رماِن بعد از خود شده است؟ 
پس پرســش اصلی این است که آیا هوش 
مصنوعی می تواند در هنر سرمنشأ تحول 
و فراروی باشــد؟ نگاهی به ســیر تاریخی 
بشر نشــان می دهد که انسان در برخورد 
بــا محیط عالوه بــر ُبعِد ســازگاری که در 
آن بــا حیوانات دیگر اشــتراک دارد، ُبعد 
دیگری هم دارد و آن فراروی و درگذشتِن 

از شرایط موجود است. اگر گرایش انسان 
به فراروی نمی بود، می توانســتیم انتظار 
داشته باشــیم که نظم های اولیه حاکم بر 
جوامع انسانی، او را به انقیاد کامل درآورند 
و دگرگونی ای در این نظم ها اتفاق نیفتد؛ 
همان طور که در حیوانات دیگر می بینیم. 
بنابراین پرسیدِن اینکه آیا ربات ها امکان 
فراروی در هنر را دارند، در شکل افراطی 
خود، بــه این معنا اســت که آیــا ربات ها 

می توانند انسان باشند؟
وجود ِمیلی در بشــر به فراروی از شــرایط 
موجــود، نشــان می دهــد چیــزی در او 
هســت که در هیچ نظمــی به تمامی ارضا 
نمی شود؛ یعنی »زخم »هایی در او هست 
که مثل خــوره مــدام روح او را می خورد؛ 
یــک اضطراب بنیادین که جداکننده او از 
حیوانات است. این اضطراب همان آگاهِی 
به مرگ اســت؛ آگاهی بــه اینکه ما زمانی 

محــدود و اســتعدادها و لذت های ممکِن 
بســیاری داریم که تحقق  همه آنها در این 
زمان محدود امکان پذیر نیست. امیدوارم 
خواننــدگان بابــت این ســاده انگاری مرا 
ببخشــند، اما می توان گفت میِل به غلبه 
بر همین اضطراب اســت که در ســاحت 
درونی سرمنشِأ تخیل و در ساحت بیرونی، 
سرمنشِأ گرایش به برهم زدن ساختارهای 
حاکم می شود. چنین »زخمی« در هوش 

مصنوعی وجود ندارد. 
اگــر بتوانیــم آگاهی از مــرگ را در هوش 
مصنوعی، به طور مصنوعــی ایجاد کنیم 
چــه؟ این حــرف مثــل ایــن می ماند که 
بگوییم یک انسان هم ممکن است مرگ را 
به فراموشی بسپرد و دچار مرْگ فراموشی 
کاذب شــود؛ امــا ایــن فراموشــی تنهــا 
سرپوشــی اســت بر اضطراب بنیادین او. 
زمان او به اجبار محدود اســت؛ حال آنکه 
در مــورد هوش مصنوعی چنین نیســت. 
انسان هر قدر هم که »من« خود را از جنس 
اندیشــه بداند، هرقدر هم کــه فریاد بزند 
»می اندیشــم پس هســتم«، ناگزیر بدنی 
دارد کــه در گــوش او صــدای عقربه های 
ســاعت مــرگ را زمزمه می کنــد. در واقع 
آنچه بشــر را می ســازد، تعارضی است که 
میان بدن و ذهن او وجود دارد؛ ذهنی که 
می خواهد جاودانه باشد و بدنی که چنین 
امکانی نــدارد. و ربات بنا به ماهیت خود، 

امکان چنین تعارضی ندارد. 
با ایــن همه این  گزاره  که هوش مصنوعی 
خواهد توانســت رمان هایــی »پرفروش« 
بنویسد، نه تنها تعارضی دربرندارد، بلکه 
نمایان گِر خصلِت ربات گونه آثار پرفروشی 
است که بارها و بارها آنچه هست را بازتولید 
می کننــد؛ آثاری که دقیقــا همان چیزی 
را به مخاطب می دهند که او مایل اســت 

بشنود.

آیا ربات ها می توانند جای نویسندگان را بگیرند؟

 معمای قلم های صفر و یکی 

فرمود که هرکه محبوب اســت خوب اســت والینعکس الزم نیســت که هرکه خوب باشــد محبوب باشــد. خوبی جزو 
محبوبی ســت و محبوبی اصل است. چون محبوبی باشــد البته خوبی باشد، جزو چیزی از کّلش جدا نباشد و مالزم 
کّل باشد. در زمان مجنون خوبان بودند از لیلی خوب تر؛ اما محبوب مجنون نبودند. مجنون را می گفتند که از لیلی 
خوب ترانند بر تو بیاریم او می گفت که آخر من لیلی را به صورت دوست نمی دارم و لیلی صورت نیست. لیلی به دست 

من همچون جامی است که من از آن جام شراب می نوشم...
)فیهمافیه،موالنا،فصلپانزدهم(

سرود رنگ و رنگ
شاید عنوان »شاعر ســینما« که به آنجلوپولوِس یونانی 
می دهنــد، تــا پیش از دیــدن آثارش به نظــر توصیفی 
اغراق آمیــز بیاید یا نوعــی بازی بــا واژگان برای جذب 
مخاطــب. اما اگــر همــراه او در پهنه »دشــت گریان« 
ســرگردان شــوید یا با زمان در »ابدیت و یک روز« بازی 
کنید، درخواهید یافت که شــاعرانگی نه عنوانی برای 
تمجیــد از او بلکه پیش پاافتاده ترین توصیفی ســت که 
تجربــه تماشــای فیلم هایش به ذهن مــی آورد. تصاویر 
او هــر یک گوشــه ای از زندگی را می ســرایند که اغلب 
برای ما آشــنا و نزدیک است. سه گانه »مرزها« سراینده 
داســتان بی پایان امروز ما و جهان اســت. داستانی که 

در آن مرزهــا از یک ســو بیش از پیش بی معنا شــده اند 
و عبــور از آنهــا تجربــه ای آشناســت،  و از ســوی دیگر 
بیشــتر از همیشــه می خواهند رنگ قرمزشان را به رخ 
ما بکشــند و با پلیــس و دیوار و کاغذبــازی در برابرمان 
بایستند. تماشای فیلم های این سه گانه فرصتی دوباره 
برای اندیشــیدن بــه این وضعیــت به مــا خواهد داد، 
فرصتی به دور از هجــوم کلمات و قوانین و اضطراب ها 
و تنهــا در ضرب آهنــگ روان تصاویــر. فرصتــی بــرای 
اندیشــیدن به این ســوال کــه اکنون و با شــرایطی که 
 در آن قــرار گرفته ایــم »از چنــد مرز باید عبــور کنیم تا 

به خانه برسیم؟«

بعضی چیزها آن قدر به ما نزدیک اند، آن قدر به شان عادت 
کرده ایــم که نمی بینیم شــان؛ مثل عینکی که بــا آن زیر 
دوش می رویــم و وقتی متوجه اش می شــویم که آب روی 
شیشه هایش جاری می شود. واژه هایی مثل آبی، صورتی، 
سرمه ای و قهوه ای مثل همان عینک اند و طول می کشد تا 
ربط شان به آب، صورت، سرمه و قهوه توجه مان را جلب کند.

آورده اند که...

صریر

واژه باز

سرمشق

هاجرجوادی

عکسازگاردین
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هنر و ادبیات



که بود و چرا؟
در دانشگاه یک عده سلبریتی 
پنهان هستند که معموال فکر 
می کننــد همه دانشــگاه آنها 
را می شناســند؛ ایــن عده را 
فعال دانشــجویی می نامند. 
در گذشته فعاالن دانشجویی 

می رفتند و ســفارت تسخیر می کردند 
ولی خب جدیدا فقــط به پخش کلیپ 
بسنده می کنند یا مثال برای اعتراضات 
تجمــع چنــدروزه راه می انداختنــد 
ولــی خــب االن دیگــر نهایــت همت 
کنند کمپینــی در فضای مجــازی راه 
می اندازند. دانشگاه هم برای مقابله با 
این فضای تنبلی و سســتی، یک سری 
اقدامات خالقانه انجام داده است؛ مثل 
حذف مبل های البی دانشکده ریاضی.
 از شــرایط الزم برای فعال دانشــجویی 
بودن، تولید محتوای جنجالی اســت. 
پیش نیــاز این قضیه، داشــتن تمامی 
اپلیکشین های ارتباطی مانند تلگرام، 
واتس اپ، توییتر، اینستاگرام و... است. 
محتوای شــما در هر موضوع و بستری 
جایز است، به شرطی که جنجالی باشد؛ 
مثال »غذا خــوردن در چمن و لطمه به 
فضای آکادمیــک«. در صورتی که این 
محتوای تولیدی شما در فضای مجازی 
وایرال شد، تبریک می گویم. شما یک 

فعال دانشجویی هستید.
در ایــن مدت زمان، ســعی کنید تمام 
کارهایــی را کــه انجــام می دهیــد، 
یادداشت کنید تا اگر زمانی مسئولیتی 
گرفتیــد بــر دهــان منتقــدان بکوبید 
)کاربرد دیگــر این رزومه برای تبلیغات 
قبل از انتخابات اســت(. در نوشــتن 
رزومــه به هیــچ وجه کوتاهــی نکنید. 
اگــر شــما در جشــن فارغ التحصیلی 
دانشــجویان ورودی 93 مکانیک فقط 
مقداری یخ شکســته اید، می توانید در 
رزومه از آن به عنوان »مســئول ارشــد 
 H2O اجرایــی در شــکافت هســته ای
جامد در جشن فارغ التحصیلی فالن« 
یــاد کنید یا اگر در مراســمی به شــما 
گفتند مهمان ها را به داخل راهنمایی 
کنیــد، مدیونید اگــر کمتــر از عنوان 
»مسئول تشــریفات و ستاد استقبال« 

برای خودتان در نظر بگیرید.
فعاالن دانشجویی انگیزه های مختلفی 
برای پیوســتن بــه این جرگــه دارند: 
عــده ای واقعــا دغدغه منــد هســتند 
)دمشان گرم(، عده ای دنبال نیمه های 
گمشــده خــود می گردنــد، عــده ای 
گمــان می کننــد خداوند آنهــا را برای 
بیــرون آوردن ملــت از گمراهــی خلق 
کــرده و حتمــا بایــد در هــر جایی در 
این راســتا احساس مســئولیت کنند، 
عده ای هدفشــان تنوع است، عده ای 
می خواهند »سوگلی« شوند و یک عده 
هم حتی خودشان نمی دانند چرا پا به 

این عرصه گذاشته اند.
در صورتی که فعال دانشــجوی خوبی 
باشید، به عنوان جایزه یک سفر شمال 
هــم نصیب تان می شــود ولــی مراقب 

نمِک آِب دریاِی شمال باشید.

ای مایه ی شادمانی آخر ز درت/  رفتیم و غمت به یادگاری بردیم از کوی تو ای نگار، زاری بردیم /  آشفته دلی و بی قراری بردیم 
)خاقانی،قرنششم،رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به نماز جمعه و کسی که به خاطر شکایت از وضعیت 
معیشتی اش از آن اخراج شد. تقدیم می شود به آن چند جوانی که صدایشان صدای همه 
مردم نبود. تقدیم می شــود به ســالم های روزهای آخر رئیس جمهور و ایمان آوردن های 
لحظه هــای پایانی فرعون که دنبال دکمه غلط کردم گشــت ولی دیگر به آن دسترســی 

نداشــت. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به مردمی که هر بار به آخر چهار ســال 
می رســند، تمدید می کنند تا وضع بدتر نشود و در پایان هشت سال با کورسویی از امید 
پای صندوق می آیند تا شاید تغییری ایجاد کنند. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به 

امید که اگر دارید، خیلی پوست کلفت هستید و ارزشمند.

637****0930: نــه واقعا هنوز اولین روزنامه ی امســالو 
دارم همــه صفحه هاش رنگی بود.واقعا خســته نباشــید 
میگــم. از خوندن روزنامه ها خســته نمیشــم و کلی نکته 
ظریــف یاد میگیرم. کامال مشــخصه که رو هر نوشــته ای 
حســابی فکر میشــه. به امید اینکه یک روزی نوشته های 
من هم از قســمت پیامک ها به قسمت های اصلی روزنانه 

منتقل شه
ببیــنعزیزمــن؛مــننمیدونمچــیدادن
دستتبهاسمروزنامهولیاونیکهمادرمیآریممیدیم

دســتخلقاللــه،فقطنصفــشرنگیه.ضمناقســمت
پیامــک،غایــتآمــالوآرزووانتهایدرجــاتفعالیت
درروزنامهاســت!بعضــیازبچههایتحریریهســالها
ریاضتمیکشنبرایرســیدنبهش.بعدتومیخوای

ازاینجابریصفحاتداخلی؟
732****09۱7: ســالم؛ ایــن پیچــک 13 غلطــه. بــه 

صاحابش بگین عزیزم بیشتر دقت کن.
وعلیکمالســالم.ماکهجوابشروگذاشتیم
ولــیتوهمیــادبگیرکــهخودبشــکنیچــونروزنامه

شکستنخطاست!
۱95****0930: چند روز پیش مرکز مشــاوره دانشــگاه 
میخوام نوبت بگیرم برای نوزده آذر بهم نوبت داده، یعنی 

تقریبا یک ماه بعد!
تــومشــخصهمشــکلتاینــهکهبهمســائل
بدبینــیاصال.مرکزمشــاورهقویااعتقــاددارهکهزمان
همهمســائلروحلمیکنه.لذادرفرآینددرمانبهشما
یــکماهزمانمــیدهکهبعداگرخوبنشــدیببیننت

بفهمنچته.

تقدیم می شود به ...
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الو! نیش شتر؟
توضیحالواضحات:اینستونیکیازنشانههایآشکاردموکراسیوابرازعقایدواندیشههایمختلفاستونشانمیدهد،نیششترچقدر

بهحقوقآزادیبیانشهروندانپایبنداست...

هفته ای که گذشت، تلفن های زیادی 
به ما شــد که متن مکالمــات را بدون 

هیچ سانسوری اینجا آورده ایم:
z مــن 	 ببخشــید  ســالم  الــو؟ 

می خواســتم از اســتاد اقتصادتــون 
بپرسید چطوری می شه نرخ تورم باال بره، ارزش پول هم 

باال بره؟ من فردا امتحان دارم، قات زدم االن!
z	 الو، من می خواســتم ببینــم روزنامه شــریف چرا دیگه

اون نظرســنجی های با نمودارهای گل منگلی رو برگزار 
نمی کنه که همه سواالتش شبیه هم بود؟

z	 می خواستم بگم خیلی لوس و بی مزه هستید و چیزایی
که می گید اصال طنز نیست، واقعیته!

z	 !سالم، اگر خیلی جرأت دارید به اونها هم تیکه بندازید

اینکه هنر نیست فقط استادا رو دست میندازید.
z	 یکی از استادان دانشکده ص. هستم. ۲5 ساله سواالت

میان ترم و پایان ترم رو تغییر ندادم. می خواستم بگم فقط 
یک فرایند تصادفی می تونه این روند رو تغییر بده!

z	 الو؟ ببخشــید چرا هیچکس به شما تذکر نمی ده؟ شما
دقیقا کدوم دانشکده اید که استاداتون با خوندن مطالب 

این ستون، هنوز شما رو سر کالسا راه می دن؟
z	 .شماره ناشناس( یکی از خفت کن های طرشت هستم(

خواستم بگم خبر داریم که سرویس گذاشتید واسه اون 
جوجه ها که مبــادا گزندی در راه دانشــگاه به خوابگاه 
بهشون برسه. باالخره اوضاع همیشه اینطوری نمی مونه!

z	 .مشترک گرامی، شماره مشابه شما به فروش می رسد(
لطفا جهت تمایل با ما تماس بگیرید.(

z	 از قصابی حبیب اله تمــاس می گیرم، پایان نامه دکتری
چندتایی می خوایم واسه آشغال گوشتا. سر راه بیارید. 

زت زیاد.
z	 دیزی قهرمانی هســتم، دو تا پســت دکترای مهندسی

شیمی برای کنترل فرایند پخت در دمای باال می خواستم 
آگهی کنم با حقوق مکفی و جای خواب.

z	!الو؟ ببخشید شما دمتون به کجا وصله؟
z	 الو؟ من شــنیدم شــریف اخیرا کنفرانســی بــا موضوع

سیاســت گذاری پیشــرفته در عرصه فناوری های فوق 
اقتصادی و علمی کشور برگزار کرده. من االن سه ماهه 
گوشت نتونســتم بخرم، می شه خالصه پروسیدینگ رو 

برای من بفرستید؟ می خوام بخونم سیر بشم!
*علیرضامختار  

شیخ بزول *

نیش شتر

اگهدونفرپیداشدندکه
تلهتکسترادنبالمیکردند
وازتلهتکستبااینبرنامه

آشناشدند،قطعا
همسانهستند!

عکس و 
مکث

نیشاشترنهازرهکیناست/نوشدارویزخمدیریناست

وصله پینه

رضا علیپور

صفحه آخر

شرح 
هجران
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