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قهرمان تخیالت خود نباش
»فالنی تونسته! من چرا نتونم؟« این جمله که آن را هرکس 

هاتف محقق

حداقل یک بار به خود گفته از آنجا نشأت می گیرد که فکر 
می کنیم خداوند وقتی ما را خلق کرده همه پتانسیل ها 
را در ما قرار داده است! شاید این فکر اشتباه نباشد و واقعا 
همه ما همه پتانســیل ها را دارا باشــیم اما قرار نیســت 
بالفعل کردن یک پتانسیل خاص برای یک نفر به اندازه فرد دیگر راحت باشد.
مثال دانشــجویی می بیند دوســتش در جمع درس می خواند و همیشه هم 
نتیجــه خوب می گیرد و بــا خود می گوید »فالنی تونســته! من چرا نتونم؟« 
این اســت که شروع می کند به بازکردن کتابش در جمع برای درس خواندن. 
 )ADHD غافــل از اینکه به اختالل کم توجهی - بیش فعالــی )یا به اختصار
مبتالست و هر آن در اتاق یکی پّشه بنجبد، جنبیدن آن پّشه عیان در نظرش 

اســت و همه چیزهای دیگر هم عیان در نظرش است؛ غیر از درسی که قرار 
بود بخواند! وقتی می بیند نتوانسته از این شیوه درس خواندن نتیجه بگیرد 
با خود می گوید: »من استعدادش را دارم؛ دوباره امتحان می کنم.« این گونه 
می شود که بارها این کار را تکرار می کند تا در غرور خود غرق شود! درحالی که 
اگر به یک متخصص مراجعه کند، متوجه می شود انجام کاری که تمرکز نیاز 

دارد در یک محیط جمعی اصال در دایره شخصیتی اش نیست.
مثال آشناترش دانشجویی است که در برنامه ریزی واقع گرا نیست. هفته بعد 
دو امتحان میان ترم دارد، وقت دندان پزشــکی هم دارد؛ ولی وقتی کسی از 
او می خواهد صفحه بندی فالن نشــریه را انجام بدهد و کس دیگری هم از او 
می خواهد که در آن هفته یک ســاعت در یک مدرســه تدریس کند، هر دوی 
اینها را قبول می کند و عالوه بر اینها در دوره »یک ساعته برنامه نویس شو« هم 

ثبت نام می کند و به خانواده هم قول می دهد با آنها به مسافرت برود! »فالنی 
تونسته! من چرا نتونم؟« نتیجه روشن است؛ هفته بعد آنقدر کالفه می شود 
که در همه کارها ناتمام می ماند و از خود تصویر یک انسان غیرقابل اعتماد و 
بدقول به جای می گذارد. بدتر از همه هم تصویری است که در ذهن خودش 

از خودش به جای می ماند و اعتماد به نفسش را خرد می کند.
این درس نگرفتن از شکســت و تکرار آن وقتی می تواند تمام شــود که نقاط 
ضعف و قوت خود را بشناسیم و مهم تر اینکه آنها را بپذیریم. بپذیریم ما کامل 
نیســتیم و قرار نیســت مجموعه نقاط قوت مان اجتماع دنیا و مجموعه نقاط 
ضعف مان تهی باشد. این قهرمانی که از خود در ذهن خود ساخته ایم محکوم 
به شکست است. یک جا باید انتخاب کنیم؛ می خواهیم قهرمان زندگی خود 

باشیم یا قهرمان تخیالت خود؟
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دوباره تریبون آزاد
انجمن اســالمی دانشــجویان امروز از ساعت 12:30 در فضای 
مقابل سلف دانشــگاه قصد دارد تریبون آزادی با موضوع نسبتا 
پرحاشیه قانون حجاب اجباری برگزار کند. بچه های انجمن برای 
این برنامه عنوان »دوقطبی اجباری« را انتخاب کرده اند و آنطور 
که از این اسم و پوســتر برنامه برمی آید، اگر استقبال دانشجوها 
خوب باشد، احتماال شاهد یک تریبون آزاد داغ و جذاب خواهیم 
بود؛ تریبونی که می تواند فضای دانشجویی دانشگاه را در هوای 
ســرد آذر و در میانه آوار شدن میان ترم ها از رخوت درآورد و جانی 

دوباره به آن بدهد.

به یاد مریم
مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری جمهــوری اســالمی ایــران برای 
گرامی داشــت یاد مریم میرزاخانی، نمایشگاه عکسی برای این 
ریاضیدان فقید ایرانی برگزار کرده است. این نمایشگاه که در سال 
201۸ از ســوی اتحادیه بین المللی ریاضی )IMU( تهیه شده، 
از تاریخ اول تا 10 آذر در خانه فرهنگ دیهیمی به نشــانی تهران، 
خیابان شریعتی، باالتر از پل صدر، پالک 1۷3۶ برپاست. طراح 
نمایشگاه »به یاد مریم« گرافیستی با نام رافائل مایرلز و سرپرست 
نمایشــگاه هم یک ریاضیدان با نام تایس جوردائو اســت. مریم 

میرزاخانی در تیرماه سال 9۶ بر اثر سرطان درگذشت.

کانون هموفیلی ایران در شریف

خونیکهبندنمیآید
نقدی بر حیات اسالم رحمانی

نشریه »حیات« هیئت الزهراء)س( 
در شــماره 3۷ خــود بــه موضــوع 
اسالم رحمانی با تیتر »مسخ حقیقت« 
پرداخته اســت. در ابتدا یک مقاله بلند 
ســه صفحه ای به موضوع مفهوم اسالم 
رحمانی و نقد آن پرداخته اســت. نکته 
منفــی این مقاله ســوتیتری اســت که 
در تاخوردگی بیــن دو صفحه عمال گم 
شــده و از چشــم خواننده جا می ماند. 
صفحه وســط نشــریه هم کــه گویی از 
جــای دیگری آمــده و از لحاظ ظاهری 
خیلی متفاوت با فضای کلی آن اســت 
اما متن خوب »یک تار« باعث می شــود 
خواننده حواسش از آن پرت شود و زیاد 
این صفحه به چشــم نیاید. در ادامه این 
شماره نتایج نظرسنجی ای که با عکسی 
پرحاشــیه منتشر شــده بود، قرار دارد. 
احتماال بچه های حیات از صفحه نتایج 
گوگل فــرم اسکرین شــات گرفته اند که 
باعث شــده اعداد انگلیســی نمودارها 
توی ذوق بزند. در نوشــتاری دیگر متن 
ســخنرانی حجت االســالم کاشانی در 
مراســم هفتگی هیئت الزهــراء)س( با 
موضوع »چگونه عده ای با اســم دین از 
اعتقاد مردم سوء استفاده می کنند؟« و با 
عنوان »نبرد روایت ها« آورده شده است. 
در انتهای این شــماره نیز سرویس های 
ثابت و متنوع و نسبتا جذاب حیات مثل 

سایر شماره های امسال حضور دارند.

یک بارقه کم فروغ
گاهنامــه »بارقــه« متعلــق بــه کانون 
علمی فرهنگی رسانا، در اولین شماره 
امســالش بــه موضوعاتــی همچــون 
ســفرنامه اربعیــن، امامــت موعــود و 
عاشقانه های پاییزی و رویداد بزرگ برق 
4 رسانا پرداخته است. از بارقه به عنوان 
تنها نشریه منگنه دار دانشگاه می توان 
یــاد کرد کــه خواندن نشــریه بــه این 
عظمت را برای خواننده راحت می کند 
امــا صفحه آرایــی نه چنــدان جالب و 
عکس های قــرار گرفته زیــر متن های 
نشــریه باعث می شــود بعد از مطالعه 

حتما نیازمند چشم پزشک شوید.

استارت بسکتبال با فینالیست های پارسال
پس از ظهرهای داغ، شلوغ و پرهیجان والیبالی سالن مرحوم جباری، 
از دیروز نوبت به مســابقات بسکتبال دانشــکده ای رسیده تا سالن 
جباری روزهای آرام و خلوتش را فراموش کند. البته حال سالن جباری 
این روزها با اولین دوره مسابقات بدمینتون پسران نیز خوب و کامال 
ورزشــی است؛ مسابقاتی که دور نهایی آن امروز و از ساعت 12:15 
تا 15 برگزار می شــود. ولی هر ورزشی هم که در جباری بازی شود، 
کل کل بسکتبالیســت های دانشگاه حرارت خاص خودش را دارد و 
چیزی نمی تواند جایش را پر کند؛ خصوصا امسال که سال المپیاد 
ورزشی است و زمستان، تیم های دانشگاه باید در مسابقات انتخابی 

المپیاد )منطقه( شرکت کنند و مســابقات دانشکده ای بهترین جا 
برای درخشیدن و جلب نظر مربیان است. مسابقات امسال با حضور 
هفت تیم شــروع شده و در روز اول شــیمی توانست علوم ریاضی را 
شکســت دهد و فارغ التحصیالن هم مثل فینال سال گذشته از سد 
هوافضا- صنایع گذشت. فردا هم کامپیوتر به مصاف عمران می رود 
و علوم ریاضی با مکانیک- برق دیدار می کند. بازی های اول هر روز 
ساعت 12:15 و بازی های دوم ساعت 13:30 قرار است آغاز شود. 
مسابقات امسال در دو گروه پیگیری می شود که یکی از آنها چهارتیمه 

و دیگری سه تیمه است.

خون در رگ هایمان جاری 
اســت و زندگــی را نفــس 
می کشــیم. به دنبال روزی 
خود می دویم و ناشناخته ها 
را جســت وجو می کنیــم. 
در ایــن میــان اما کســانی هســتند که 
ناشناخته های خود را در کمک به دیگران 
یافته انــد و روزی خــود را با آنها ســهیم 
شده اند. نفس شــان را به زندگی آنهایی 
می دهند که خون رگ هایشــان بیش از 
اندازه جاری اســت! روز شنبه بود که در 
کنار ســلف، میزی توجهم را جلب کرد. 
جلو رفتم تا ببینم چه خبر است: کانون 
هموفیلی ایران. ایــن کانون در روزهای 
شنبه تا دوشــنبه این هفته در دانشگاه 
حضور داشت تا به مراجعه کنندگان خود 
به خصوص دختران، اطالعاتی در مورد 
اختــالالت انعقادی خــون بدهد. خانم 
سپیده کرمی، سرپرست داوطلبان این 
کانون، باانرژی زیاد خود از من استقبال 
کرد و اطالعات زیادی در مورد این کانون 
و کارهایشان و حضور خود در شریف ارائه 
کرد. خانم کرمی دلیل حضورشان را در 
شــریف اینطور بیان کرد: »مــا از کانون 
هموفیلی ایران هستیم و آمده ایم اینجا 
تــا در مــورد اختالالت انعقادی با شــما 
صحبت کنیم. هموفیلــی معروف ترین 
بیمــاری انعقادی خون اســت که چون 
ارثــی اســت، از لحظه تولد خــودش را 
نشــان می دهــد اما مــا نیــاز داریم که 
افــراد اختالل های انعقــادی مختلف را 
بشناسند که شــاید شناسایی آن راحت 
نباشــد. این اختالل ها نشانه هایی مثل 
خون دمــاغ شــدن زیــاد و کبودی های 
زیاد روی پوست دارد. خیلی ها به دلیل 
نشــناختن ایــن اختالالت، بــا آن کنار 
می آینــد. ما یــک پرسشــنامه فرهنگی 
تهیــه کرده ایم و بــه دختران دانشــگاه 

می دهیم و می خواهیم بررسی کنیم که 
افــراد در این زمینه ها چقــدر اطالعات 
دارند. کانون هموفیلی حضور زیادی در 
دانشــگاه داشته ولی بیشــتر آن مربوط 
به دانشــگاه تهران است. شریف دومین 
تجربــه دانشــگاهی مــا بــود. از طریق 
انجمن اســالمی دانشــگاه درخواست 
حضــور دادیم و بچه هــای انجمن هم از 

حضور ما استقبال کردند.«
از او دربــاره کانون هموفیلــی ایران هم 
پرســیدیم: »کانــون هموفیلــی ایــران 
سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و خیریه 
است. این کانون برای حمایت از بیماران 
هموفیلــی و بیمــاران ســایر اختالالت 
انعقــادی ارثــی از طریــق حمایت های 
دارویی، درمانی اجتماعی، آموزشــی، 
پیشگیری و حقوقی و همچنین حمایت 
از پژوهش و توسعه فعالیت می کند. کانون 
در همین زمینــه برای افزایش اطالعات 
و همچنین شناســایی بیمــاران، کارگاه 
و ســمینارهای آموزشــی در خصــوص 
اختــالالت انعقــادی خونریزی دهنده 

بــا تمرکــز بــر موضــوع زنــان و دختران 
برگزار می کنــد که امیدواریم بتوانیم این 
سمینارها را در شریف هم داشته باشیم.«
کرمــی از اســتقبال شــریفی ها نیــز از 
غرفه شــان راضی بود: »ما شنیده بودیم 
دانشــجوهای شــریف خیلی تک بعدی 
هســتند و با فضاهای اجتماعی عجین 
نیستند اما در همان لحظه اول، همه این 
حرف ها باطل شــد. بچه هــا می آمدند، 
ســوال می پرســیدند. حتــی زمانی که 
هنوز میزمان را نچیده و بنر را نگذاشــته 
بودیم، به غرفه ما دقت می کردند. این در 
حالی است که بیرون از دانشگاه مثال در 
مترو آدم ها به ما توجه زیادی نمی کنند. 
مــا در غرفــه محصوالتی را که از ســوی 
داوطلبان مان تهیه شده هم می فروشیم. 
ایــن برای حمایت از بیمــاران هموفیلی 
است که داروهایشان بسیار گران است. 
جالب اســت که بچه های شریف خیلی 
کمــک کردند و قلک مان همــان روز اول 
پر شــد. حتی چند نفر فرم داوطلبی نیز 

پر کردند.«

مائده 
خسروی زاده

گزارش

لطفا جلدش را داغ کنید 
شماره 1۷4 »صدف« با پرونده ویژه 
مجلس هفته گذشته منتشر شد. در 

اولین نوشتار این شماره، با تیتر »لطفا 
این صندلی را داغ کنید« این نکته مطرح 
شــده که گرفتن مسئولیت در حکومت 
بایــد همراه با افزایش هزینه باشــد و نه 
منفعــت. در مقاله ای دیگــر به موضوع 
مخارج انتخاباتــی نمایندگان و حقوق 
دریافتی آنان و مســأله لزوم شفافیت در 
این حوزه ها پرداخته شده است. مسأله 
فســاد و راه حل بودن مشارکت مردم در 
حل آن هم موضــوع مقاله دیگر صدف 
اســت. در آخرین یادداشت این شماره 
نیز نویسنده به مسأله توقیف فیلم های 
سینمایی و تحلیل فضای مربوط به آنها 
پرداخته است. صدف 1۷4 حداقل های 
یــک نشــریه خــوب را به ســرعت پاس 
می کنــد اما هنــوز ریزمشــکالتی هم 
دارد؛ استفاده نکردن از زیرتیتر، تصاویر 
کم تعداد و غلظت زیــاد متن در صفحه 
و جای گــذاری نامناســب توییت ها در 
صفحــه ۷ اولیــن مواردی اســت که به 
چشم می آید. یکسان بودن لید متن های 
صفحه 2 و 5 هم از چشــم ما دور نمانده 
اســت! طرح و تیتر جلــد نیز چیزهایی 
هستند که صدفی ها باید وقت بیشتری 
روی آن بگذارند و جذابیت بیشــتری به 

آن ببخشند.

خیابان شریف، کوچه مستقل، 
پالک الف ها

»الف ها«ی انجمن اســالمی مستقل، 
هفته پیــش بــا تغییرات مثبــت قابل 
توجهی منتشــر شــد. یادداشت های 
فرهنگ و آسیب شناسی بی فرهنگی ، 
مسأله روشنفکری به همراه یک نوشتار 
با تم فلســفی و یادداشــت نقــد فیلم 
درخونگاه، متون این شــماره الف ها را 
تشکیل داده اند. الف ها برای پروفایل 
معرفی نویســنده، از تصویــر تابلو نام 
کوچه اســتفاده کــرده؛ ایده ای خوب 
با اجرایی بد! در شــمایل ســوتیترها و 
همچنین رسم الخط و اندازه متون نیز 

باید تجدید نظر جدی شود.
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میزگرد بسیج دانشجویی درباره افزایش قیمت بنزین

جمعموافقانجمعاست
با توجه به حوادث هفته پیش انتظار می رفت 
با سالنی شلوغ تر مواجه شویم، اما احتماال به 
خاطر تراکم امتحانات یا تکرار این موضوع در 
رسانه ها جلسه مناظره ای که به دعوت بسیج 
دانشــجویی و با حضور سعید لیالز و مرتضی 
زمانیان برگزار می شــود، توجهی را جلب نکــرده تا افراد 
زیادی برای شنیدن استدالل های مختلف در باب افزایش 

قیمت بنزین، عصر دوشنبه به آمفی تئاتر مرکزی بیایند.

روش غلط برای کار درست
زمانیان، عضو اندیشــکده حکمرانی شــریف با اذعان به 
درســتی کلیت تصمیم اتخاذشده در مورد افزایش قیمت 
بنزین، محور اصلی نقد خود را در نحوه اجرای آن می داند. 
او بیان می کند اجرای ناگهانی و نادرســت این کار سبب 
می شود بحث های اصالح نظام مالیات ستانی و تخصیص 
ارز دولتــی نیز بســته شــود. زمانیان می گویــد بعضی از 
اقتصاددانان معتقدند اگــر قیمت بنزین به قیمت بنزین 
فوب )قیمت عمده فروشی( خلیج فارس برسد، دیگر این 
ثروت ملی به واســطه قاچاق حرام نمی شود. عده ای این 
سخن او را از این زاویه نقد می کنند که سطح درآمد کشورها 
در منطقه یکســان نیســت و اگر قرار اســت قیمت بنزین 
متناســب با قیمت منطقه باشد، باید دستمزدها و قدرت 
خرید نیز متناسب شود. زمانیان خود معتقد است بنزین 
نیز مانند بقیه کاالهای مصرفی اســت و باید قیمت آن در 
بازار تعیین شود، نه آنکه قیمت گذاری آن به دستوری ترین 
شکل ممکن از سوی سیاسی ترین بخش مملکت صورت 
بگیرد تا هرگونه تغییر آن موجب اعتراض به حاکمیت شود 
و دولت را نیز هر روز با مطالبات مردمی برای تثبیت قیمت 
بنزیــن مواجه کند. وی در ادامه تصریح می کند که اصرار 
دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت سوخت فارغ از افزایش 
قیمت دیگر کاالها در بازار، ســبب می شود برخی صنایع 
به صورت رانتی رشــد کنند و برخی دیگر تضعیف شوند. 
عضو اندیشکده حکمرانی شریف، همچنین معتقد است 
اختالف فاحش قیمت سوخت در ایران و دیگر کشورهای 
منطقه باعث به وجود آمدن سیســتمی بر مبنای ظرفیت 

فساد شده که قابل نظارت نیست.

یارانه نقدی گداپروری نیست
زمانیان با توضیح در مورد انواع یارانه ها می گوید می توان 
آن را به سه شــکل کوپنی، نقدی و قیمت ارزان بین افراد 
جامعه توزیع کرد. او در بررســی انــواع یارانه اعتقاد دارد 
قیمت ارزان از آنجا که موجب بی عدالتی و اسراف است، 
بدتریــن حالت ممکن اســت؛ زیرا دیگر انگیــزه ای برای 
صرفه جویی باقی نمی ماند. همین نکته موجب می شــود 
صنایع به دنبال مهندســان بهینه ســاز نباشند و اشتغال 
کاهش یابــد. یارانه نقدی یا روش بازتوزیــع در زمانی که 

دولــت با وجود صــرف هزینه در بخش های زیرســاخت، 
امنیت، آموزش، اشتغال، سالمت و... نتوانسته مسأله فقر 
را در جامعه بهبود بخشد، روش بهتری است، چون فقط با 
این گزینه می توان از حداقل ســطح زندگی در گروه های 
آسیب پذیر اطمینان یافت و انتساب لفظ گداپروری به این 

استراتژی غلط است.

ماشه تورم را چکاندیم
او در نهایت نیز نســبت به افرادی که افزایش قیمت بنزین 
برای اســتفاده در بودجه دولتی را اشتباه می دانند، بیان 
می کنــد که هدف طرح حال حاضر این مورد نیســت اما 
باید دانســت که هیچ خطری بدتر از کسری بودجه دولت 
وجود ندارد. او می گوید اگر بخواهیم بودجه را بدون درآمد 
افزایش دهیم مجبوریم پول را از طریق بانک مرکزی خلق 
کنیم که موجب افزایش تورم و نارضایتی مردم می شود. او 
در پاســخ به سوال مجری درباره اثر تورمی افزایش قیمت 
بنزین می گوید تورم ناشــی از این اتفاق، نتیجه یک فشار 
تدریجی اســت که در یک لحظه منفجر می شود و افزایش 
قیمــت بنزین فقط می تواند ماشــه تورم باشــد نه نیروی 

محرکه اصلی آن.

ثروتی که سوزاندیمش
سعید لیالز، سخنران دوم این برنامه است که با ۷5 دقیقه 
تأخیر به برنامه رسیده و چندان فرصتی برای صحبت ندارد 
اما نکته جالب آن است که با این حال، دست اندرکاران نیز 
برنامه را زودتر به پایان می برند و زمان خاصی برای رسیدن 
به پرســش و پاســخ نمی ماند که نارضایتی مخاطبان را به 

همراه دارد.
دکتــر لیالز بر این باور اســت کــه اقتصاد، بایــد پیش از 
خصوصی ســازی به ســمت آزادســازی برود. او می گوید 
رقابــت بنگاه هــای داخلی موجود بــا هم نهایتا مــا را به 
ســمت خصوصی سازی می برد و درها را رو به بازار جهانی 
بــاز می کنــد وگرنــه خصوصی ســازی در شــکل غارتی 
سازمان یافته تجلی می یابد. او معتقد است آنچه تا به حال 
شاهدش بوده ایم، این نحوه از سیاست گذاری اقتصادی 
است. یکی از شروط اصلی حصول چنین بستری داشتن 
عرضه کننده و تقاضاکننده کاال به اندازه کافی اســت. او 
در ادامه سیاســت تثبیت قیمت را بحران زا دانست که در 
این مدت باعث افزایش مصرف شده است. لیالز می گوید 
ثــروت را از زیِر زمین بیرون کشــیدیم، پاالیش کردیم و آن 
را به ســرطان و آلودگی و ترافیک تبدیل کردیم و کمترین 
میزان ثروت را در مقابل انرژی مصرف شــده داریم. اینها 
نتیجه نداشــتن سیاســت قیمت گذاری درســت است. 
قیمت گذاری زیر قیمت تمام شــده موجب آن اســت که 
ســرمایه بین نسلی که خود باید خودش را تجدید کند، به 

مصرف کننده فعلی داده شود و از بین برود.
ســعید لیالز در پاســخ به موافقت یا عدم موافقت با طرح 
افزایــش قیمت بنزیــن می گوید دولت یا بایــد نرخ تورم را 
کنترل کند یا بگذارد نرخ کاالها و خدمات و حامالن انرژی 
و دالر افزایش پیدا کند، پس این طرح اجتناب ناپذیر است. 
در نهایت او انتساب اعتراضات به بنزین را اشتباه می خواند 
و می گویــد عامل این اتفاقــات، ناکارآمدی ها و دعواهای 
سیاسی در حین فشارهای بین المللی است که فضا با یک 

جرقه متشنج شده است.

خشمی که باقی است
ســوختن پمپ بنزین هــای ونک و 
ســعادت آباد الیک خورتر اســت یا 

شهریار و اسالمشهر؟  
با یک نگاه سرسری هم می شود دید 
که آشوب های بنزینی جنوب اقتصادی 
شهرهای ایران و حاشیه ها را درگیر کرد و 
در شمال شهر خبری نبود، درست عکس 
خرداد ۸۸. اگر آشوب های هفته گذشته 
دست پخت دخالت خارجی و عوامل آنها 
بوده، چرا تنها این جغرافیا را برای کارشان 
انتخاب کــرده بودند؟ آیــا باید در فرض 
دخالت خارجی تردیــد کنیم؟ واقعیت 
این است که در همه تنش ها و آشوب ها 
می شود رد پایی از سازمان های امنیتی 
پیــدا کرد. اصال اگر اثری از این جماعت 
نباشد یعنی کارشان را بلد نیستند. اما این 
همه ماجرا نیست. عوامل امنیتی بدون 
زمینه اجتماعی نمی توانند عرض اندام 
کنند. اگر جمعیتی در خیابان نباشــد، 
آتش گرفتــن یک ســاختمان شــورش 
اجتماعی سیاســی تفســیر می شود یا 
حرکت خرابکارانه؟ عامل امنیتی بدون 
شــک نیاز دارد در میان همین جمعیت 
کار کند، هدایت کند و مخفی شود. پس 
مسأله تأمین جمعیت است تا بتوان کار 
را درســت انجام داد. حاال دست دخالت 

امنیتی چرا سراغ حاشیه رفته؟
فقر را بیشــتر در جنوب و حاشــیه شهر 
می بینید. جواب سوال به همین سادگی 
اســت. تنهــا فقر هــم نیســت. جریان 
ترافیک تهران را ببینید. خیل جمعیت 
از اسالمشهر و شهریار را ببینید که برای 
کار بــه شــهری می آیند که تــوان مالی 
زندگــی در آن را ندارند و البته هر روز در 
محله های مرفه تر تهران کار می کنند. اگر 
طبقه متوسط شهری از آینده نامطمئن 
و پایین آمدن استاندارد زندگی اش ناالن 
و نگران است، حاشیه نشین های تهران 
غصه معاش تأمین نشــده روزمره شان 
را دارند. عصبانیت از شرایط اقتصادی 
به خیابان می آوردشــان. این حاشیه و 
جنوب تهران است که آن حد از جمعیت 
معتــرض را دارد که بــه کار همان عامل 
امنیتی بیاید، نه ولنجک و زعفرانیه. اگر 
هم حس جامعه شناســی تان می گوید 
سطح خشــونت در این جغرافیا بیشتر 
اســت و هولیگان هــا زیادترنــد، باید از 
خودتان بپرسید که چه چیزی باعث این 

تراکم خشونت و بزه شده. 
آشــوب 9۸ هــم بــه ســرعت فروکش 
کرد. زمان احتمــاال می تواند زخمش 
را هــم بهبــود بخشــد اما تــا روزی که 
حاشیه نشــینی باشــد و خبرهایــی از 
رانت ها و فســادهای نجومی، آن عامل 
امنیتی همچنان به امید در گوشــه ای 
نشســته اســت. پس بــرادران و پدران 
فکری برای این خشم فروخورده کنید 

تا آتشش دامن زندگی مان را نگیرد.

مرتضی یاری

زودتر تصمیم تان را اعالم کنید
ماجرای تغییر آیین نامه ها داستان حسین کرد شبستری 
است. اصال داستانی اســت که از قرار معلوم انتها ندارد 
و بنا نیســت دســت از ســِر ما بردارد. تعداد بارهایی که 
استادان دانشــگاه به بی ثباتی آیین نامه های فرهنگی و 
اقتصادی و هر چیز دیگر کشــور انتقاد کرده اند، ســر به 
فلک می کشــد. اگر فکر می کنید این انتقادها به معنای 
آن اســت که در دانشــگاه تغییر آیین نامــه نداریم، باید 
بگوییــم زهی خیال باطــل. آیین نامه ای که چند ســال 
محیط دانشــگاه به آن عادت کرده و افراد بر اســاس آن 
برنامه ریزی می کنند، به راحتی یک شــبه تغییر می کند. 
بــد ماجرا تغییر اســت و بدتر ماجــرا فرصت ندادن برای 
تطبیــق. آیین نامه تحصیل در دو رشــته اســتعدادهای 
درخشان نمونه تازه این تغییرات است. چند دانشجوی 
اســتعداد درخشــان به روزنامــه گفته اند کــه آیین نامه 

گذشته درخواست دو رشته ای شدن را بین ترم های 3 تا 
۷ اعالم کرده بود. حاال آیین نامه جدیدی آمده که مهلت 

درخواست را تا ترم دو می داند. 
حاال فکرش را بکنید دانشجویی بر مبنای آیین نامه گذشته 
بــرای خودش برنامه ریــزی کرده، در حالــی که دیگرانی 
برنامه ریزی دیگری برایش کرده اند. از این بگذریم که ترم 
دو برای تصمیم گرفتن در دو رشته ای بودن و انتخاب رشته 
دوم خیلی زود است و باید توضیح مسئوالن استعدادهای 
درخشان را شنید. اما همان دانشجوها به ما گفته اند این 
تصمیم حتی در ســایت دفتر استعدادهای درخشان هم 
اعالم نشده. دانشــجوی معترض می گوید وقتی به دفتر 
اســتعدادهای درخشــان اعتراص کرده پاسخ شنیده که 
آیین نامه جدید در ســایت بارگذاری شــده. دانشــجو به 
روزنامه گفته است که بعد از این تماس هم به سایت مراجعه 

کرده و آیین نامه هنوز همان آیین نامه قبلی است. 
طبق گفته این دانشجوها نه تنها آیین نامه تغییر کرده که 
این تغییر به درســتی به اطالع افراد نرسیده است. این در 
حالی اســت که آیین نامه جدید باید از زمان مشخصی در 
آینده اجرایی شــود تا افراد فرصــت تطبیق و برنامه ریزی 
داشته باشــند. چند سال پیش دانشــگاه تصمیم گرفت 
گواهــی احتمال فراغت از تحصیل را برای دانشــجویانی 
که در کنکور کارشناسی ارشد پذیرفته شده بودند، تنها به 
شرط باقی ماندن سه واحد درسی صادر کند. در حالی که 
آیین نامه وزارت علوم شــش واحد بود. در این تصمیم هم 
حتی یک ســال به دانشــجوها فرصت تطبیق داده نشد. 
از قــرار معلوم این چرخه پایانی نــدارد و عجیب اینکه در 
دانشــگاه هم تکرار می شود، دانشگاهی که همین انتقاد 

را به روش اداره نهادهای دیگر دارد.

ذره بین

حرف 
زیادی

بهار غالمی

گزارش
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بخش خبری



از وقتی شــما به نهاد شــریف آمدیــد، توجه 
ویژه ای به امور مســجد داشتید. علتش چه 
بوده؟ به نظرتان نهاد کارهای مهم تری ندارد؟
وقتی بنده به دانشــگاه وارد شــدم، در چندماه اول به 
این فکر بــودم که پتانســیل ها و قابلیت هــای اینجا را 
برای برنامه های مختلف مذهبی و فرهنگی بســنجم و 
ببینیم برای ارتقای امور فرهنگی و مذهبی چه کارهایی 
می شــود انجــام داد. واقعیت این اســت و من هم بعد 
از حضور در دانشــگاه آن را به چشــم دیدم که مســجد 
دانشگاه یکی از بهترین محل ها و پتانسیل های دانشگاه 
نه تنها بــرای امور مذهبی که بــرای همه امور فرهنگی 
اســت. باید قدر این مســجد را بدانیــم و برایش وقت و 
انــرژی صرف کنیم، چراکه ارزشــش را دارد و تأثیرگذار 
است. در کشور ما قبل از انقالب و تشکیل دولت اسالمی 
نهادها و سازمان های رسمی و دولتی نداشتیم که متولی 
امــور مذهبی و فرهنگی جامعه باشــند و موتور محرک 
جامعه مذهبی همین مساجد بودند، مسائل فرهنگی 
و مذهبی در همین مساجد پیگیری می شد، همه چیز 
از مســجد کلید می خورد و مسجد عالوه بر تقدسی که 
داشــت، نقش مهمی در امور فرهنگی هم ایفا می کرد. 
ما بــا همین ذهنیت به مســجد نگاه کردیــم و در واقع 
مســجد اولین کار و اولویت اول نهاد قــرار گرفت. نهاد 
اگر بتواند این کار را خوب و درست انجام دهد، مطمئنا 
خواهد توانست اعتمادسازی کند و در فضای دانشگاه 

هم تأثیرگذار باشد. 
روند تعمیرات و بهسازی مسجد چطور بوده و 

چه کارهایی تا االن انجام شده است؟
ما ابتدا رفتیم داخل مســجد و قسمت های مختلف آن 
را بررسی کردیم. به این نتیجه رسیدیم که برای ارتقای 
مســجد دو کار نیاز اســت؛ یکی برنامه ریــزی و اجرای 
برنامه هــای فرهنگــی و مذهبی و یکی هم بهســازی و 
تعمیر زیرســاخت های مسجد. در واقع مسجد مدت ها 
بود به دالیل مختلف بازسازی و بهسازی خاصی به خود 
ندیده بود. قبال زحمت های زیادی برای مسجد کشیده 
شده بود، یکبار کار بنا کردن آن و یکبار هم بحث توسعه 
فضای مســجد ولی بعد از آن تقریبا در مسجد بهسازی 
و نوسازی مناسبی انجام نشده و خیلی از قسمت های 

مسجد دچار مشکل شده بود.
سراغ چند مشــاور رفتیم تا بیایند و مســجد را ببینند 
و مســائل و نیازهــا را بگوینــد. مثلثی تشــکیل دادیم 
شــامل نهاد، معاونت اداری و مالی دانشــگاه و ضلع 
ســوم که خیرین هســتند. از واحد HSE دانشگاه هم 
درخواســت کردیم مســائل ایمنی مســجد را بررسی 
کنند و مالحظات شــان را بگوینــد. در کنار ایرادهای 
مربوط به مسائل ایمنی برخی مسائل مربوط به زیبایی 
ظاهری مســجد هم وجود داشــت که نیــاز به تعمیر و 
بهســازی را موجه می کرد. کارها را اولویت بندی و بعد 

شروع کردیم.
وقتی شما از محوطه دانشگاه به مسجد پا می گذارید، 
اول مواجه تان با فضای حیاط آن اســت و اولین چیزی 
که از حیــاط به چشــم می آید، حوض وســط آن. یک 
حــوض از کار افتــاده و بــدون آب حس خوبــی به آدم 
منتقل نمی کنــد و در روحیه بچه ها تأثیــر منفی دارد. 
جدای از حوض حیاط مســجد به انباری برای وســایل 
مورد نیاز مراسم های مختلف تبدیل شده بود. به همین 
دلیل کار مســجد را از حیاط شروع کردیم، با همکاری 
تأسیسات دانشگاه حوض تعمیر و بهسازی شد و بعد از 
آن کارهای مربوط به زیباسازی آن هم بعضا انجام شده 
و بعضــا ادامه دارد. در مورد ایوان های شــرقی و غربی 
مســجد هم تصمیم گرفته شد که پوشــیده شود و در و 

پنجره بخورد تا بعدا بتوانیم برای اســتفاده دانشجوها 
آماده اش کنیم و از وضعیت االن کارکرد بهتری پیدا کند. 
همچنین دیوار ضلع شــمالی مسجد هم که چندسال 
پیــش در اثر بارش باران تخریب شــده بود، بازســازی 
شــد. در مرحله بعد سراغ سرویس بهداشتی ها رفتیم. 
یکی از سرویس های بهداشــتی که غیراستاندارد بود، 
تخریب و به صورت اســتاندارد ساخته شد و در کنار آن 
چند حمام و سرویس بهداشتی فرنگی هم اضافه کردیم 
تا در مراسم های مســجد به مشکل برنخوریم. االن هم 
زیباســازی و بهســازی وضوخانه های مسجد را شروع 
کرده  ایم. کار بعدی تعمیر و بهسازی مدرس های واقع 
در حیاط مسجد است و حتی در نظر داریم با همکاری 
مرکز معارف و آموزش دانشــگاه تعدادی از کالس های 
گــروه معارف را بــه مدرس های مســجد انتقال دهیم. 
برای داخل مســجد هم برنامه های نوسازی و بهسازی 
در نظر گرفته ایم تا فضای مســجد زیباتر و چشم نوازتر 
شــود. در این کارهــا معاونــت اداری و مالی و مدیریت 
تأسیسات دانشگاه به خصوص دکتر فاطمی، مهندس 
رجبی و مهندس میرباقری همکاری بسیار خوبی با نهاد 
داشــتند و از همه استادان و دانشجوها و کارمندان هم 
می خواهیم مسائل موجود و پیشنهادهای خودشان را 
به ما ارائه بدهند تا بتوانیم در حد توان مان به بهبود فضا 

و برنامه های مسجد کمک کنیم.
کارهــای دیگر مثل انتقال وســایل موجــود در حیاط 
به یک انبار مناســب، تجهیز جاکفشــی ها، نوســازی 
سیســتم برق مســجد و ســرویس بهداشــتی خانم ها 
و... هم در دســتور کار اســت تا در نهایت مسجد جای 
بهتری برای نمازخواندن و عبادت و دیگر امور مذهبی 

و فرهنگی باشد.
ایوان های شرقی و غربی حیاط که در و پنجره 
برایشان نصب شده، کاربری خاصی خواهد 

داشت؟

در این قســمت ها قرار اســت فضایی برای اســتفاده و 
اســتراحت دانشجوها تعبیه شــود، چراکه در هر حال 
مســجد احترام دارد و بهتر اســت فضای دیگری برای 
اســتراحت و استفاده دانشــجوها در نظر گرفته شود تا 

در طول روز بتوانند از آن استفاده کنند.
سیســتم ســرمایش و گرمایش مســجد هم 
تعمیر شــده؟ سال های قبل معموال پاسخگو 

نبود.
ما متوجه شــدیم نصف دســتگاه های سیستم هواساز 
و تهویه مســجد از مدار خارج شده که با کمک خیرین 
و مســاعدت دانشــگاه این سیســتم را تعمیر کردیم و 
هزینــه ای حــدود 100 میلیون بــرای آن انجام دادیم 
که باعث شــد امســال دیگر در این زمینه به مشــکلی 

برنخوریم.
ســقف مســجد هــم ســال های قبــل در اثر 
بارندگــی معموال چکه می کرد. کاری برای آن 

انجام شده؟
قسمت هایی از پشــت بام مســجد که مشکل داشت، 
دوباره ایزوگام شــده و منتظریم ببینیم امســال جواب 
می دهد یا مشــکل بنیادی تر اســت. خوشــبختانه در 

بارندگی هفته قبل مشکلی پیش نیامد.
در کنــار کارهــای زیربنایی و تأسیســاتی چه 
برنامه هایی برای رونق بیشتر مسجد در نظر 

گرفته شده است؟
بــه موازات امــور تأسیســاتی بحث امــور فرهنگی هم 
پیگیری شــده اســت. اوال ســعی کردیم نماز جماعت 
طوری باشــد که بچه ها برای حضور در مســجد انگیزه 
پیدا کنند و ســرعت خواندن نماز مناســب احوال همه 
باشــد. بعــد از نماز هــم از افراد ســخنور و باســوادی 
دعوت کرده ایــم تا در ایام و مناســبت های مختلف در 
مســجد صحبت کنند. مثال در هفتــه وحدت تعدادی 
از مبلغیــن مذهبــی متخصــص در بحث ها و مســائل 

مختلــف تاریخی و عقیدتی مختلــف را دعوت کردیم و 
در حیاط میزهایی قرار دادیم تا دانشــجوها و استادان 
از حضور آنها اســتفاده کنند که استقبال خیلی خوبی 
هم صورت گرفت. ان شــاءالله این کار ادامه دار خواهد 
بــود. برای بیــرون از فضای مســجد هم ســعی کردیم 
برنامه هایی تدارک ببینیم. انتشــارات مسجد را به یکی 
از مدرس های حیاط مســجد منتقل کردیم تا از فضای 
آن برای اســتقرار یک کافه کتاب دانشــجویی استفاده 
کنیم. در واقع یک کافه کتاب در این قسمت و یکی هم 
در همکف ساختمان نهاد در نظر گرفته ایم؛ یکی برای 
پســران و یکی برای دختران. کار تجهیز و آماده ســازی 
اینها هم از سوی یکی از موسسات معروف در این زمینه 
به اسم ترنجستان در حال انجام است. قرار است هم یک 
کافه دانشجویی باشد و هم کتابفروشی و محل مطالعه 
کتاب و هم برگزاری رویدادهای فرهنگی و دانشجویی.
کافه کتاب مخصوص دختران که در همکف ساختمان 
نهاد واقع شده، آماده افتتاح است ولی کافه کتاب واقع 
در مسجد هنوز کار دارد. با توجه به مسائل اقتصادی و 
تأمین مالی برای موسســه ای که تجهیز این دو محل را 
به عهده گرفته، فعال اولویت با کافه کتاب دختران است 
تا زودتر افتتاح شــود. این محل به نوعی پاتوق خانم ها 
و دختران دانشــگاه می شود و ورود آقایان به آن ممنوع 
خواهد بود. در مرکز دانشگاه هم واقع شده و دسترسی 

به آن برای دختران راحت خواهد بود.
تــا االن حــدودا چه مقــدار هزینه بــرای این 

تعمیرات و کارها انجام شده است؟
نزدیک 150 میلیون از سوی خیرین تأمین شده، حدود 
100 میلیون هم از بودجه مسجد و 100 میلیون هم از 
سمت معاونت اداری و مالی دانشگاه که در واقع شامل 
همــان آوردن پیمانکار و هزینه دســتمزد کارگران بوده 
اســت، یعنی در مجموع نزدیک به 350 میلیون تا االن 

هزینه شده است.

گفت وگو با حجت االسالم طباطبایی، مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه

مسجداولویتاولنهاداست
حیاط بزرگ اگر وسطش یک حوض با چند فواره نباشد، چیزی کم دارد، حتی ممکن است هویتش هم زیر سوال برود؛ مثل کالسی که تخته نداشته باشد 
و هرچه هم بخواهد جای آن را بگیرد، بازهم کالس را کالس نمی کند. حیاط مســجد دانشــگاه هم از همان حیاط هاســت که بدون یک حوض و چند فواره 
زیاد به آدم نمی چســبید ولی االن دوباره با همت جهادی حاج آقا طباطبایی رنگ وروی تازه ای گرفته و حال آدم را چه وســط ظهر و چه بعد از غروب آفتاب 
جا می  آورد. گفت وگوی کوتاه ما با حاج آقا هم بیشتر حول تعمیرات عمرانی و تغییرات مسجد دانشگاه بود که در این یک سال کامال محسوس و قابل تقدیر بوده است.

گفت وگو
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پرونده



شوک اصلی زلزله ترکمانچای با قدرت 5.9 
ریشــتر در بامداد جمعه به وقوع پیوست. 
آخرین زلزله در ایــن نقطه مربوط به 3 روز 
قبل از شوک اصلی و با قدرت 2 ریشتر بوده 
است. پس از شوک اصلی تا لحظه نگارش 
ایــن متن، ۶۷ پس لرزه دیگر با قدرت های 
متفاوت ثبت شده اند. ابتدا نگاهی داشته 
باشیم به قدرت پس لرزه ها به ترتیب زمان. 

)نمودار 1(
زلزله با شــوک اصلی با قدرت 5.9 شــروع 
می شــود و ســپس پس لرزه های گوناگون 
رخ می دهنــد. خــط قرمز رسم شــده در 
شــکل خط 4 ریشتر اســت و به این علت 
رســم شــده که می دانیم به طور تجربی ما 
انسان ها فقط متوجه وقوع لرزه های باالتر 
از 4 ریشــتر می شویم. با توجه به شکل، ۷ 
عدد از پس لرزه ها قدرتی بیشتر از 4 ریشتر 
داشــته اند و بزرگ تریــن پس لــرزه قدرتی 

معادل 4.۸ ریشتر.
در اینجا به یکــی از اولین قوانین مرتبط با 
 Bath's پس لرزه های یک زلزله می رسیم که
law نــام دارد. این قانون به صورت تجربی 
ادعا می کنــد قوی ترین پس لرزه یک زلزله 
بین 1.1 تا 1.2 ریشــتر ضعیف تر از شوک 
اصلی است. همان طور که در داده های ما 
مشخص است، قوی ترین پس لرزه قدرت 
4.۸ ریشتر دارد که با شوک اصلی )با قدرت 

5.9( دقیقا 1.1 ریشتر اختالف دارد.
اهمیت قانــون Bath از آنجا اســت که در 
تمــام زلزله ها بیشــترین قــدرت تخریب، 
بعد از شــوک اصلی مربوط بــه قوی ترین 
پس لــرزه اســت و ایــن قانون قــدرت این 

پس لرزه را پیش بینی و به ما کمک می کند 
بتوانیم برای شــرایط پس از شــوک اصلی 

آماده باشیم.
 M را تعــداد پس لرزه هایی کــه از  N اگــر
ریشــتر قوی تر هستند بنامیم، با شمارش 
 N پس لرزه هــا می توانیم نمــودار لگاریتم
بر حســب  M را رســم کنیم که به نمودار 2 

خواهیم رسید.
همان طــور کــه می بینید، لگاریتــم N به 
صورت خطی با M کاهــش می یابد و این 
بدین معناست که N به صورت نمایی نسبت 

به M کم می شود.
این یکــی از پدیده های زیبــا و معروف در 
بررســی آمار زلزله هاســت کــه آن را با نام 
Gutenberg–Richter law می شناسند. 
معنی این رابطه این اســت کــه پس از هر 
زلزله، احتمال رخــداد پس لرزه های قوی 
بسیار کمتر از احتمال رخداد پس لرزه های 

ضعیف است.
ســوال مهم و جالب می تواند این باشد که 
آیا فرکانس رخ دادن پس لرزه ها با گذر زمان 

تغییری می کند؟
جواب این سوال از این حیث اهمیت دارد 
که نجات افراد صدمه دیده در حادثه زلزله 
به سرعت عکس العمل نهادهای امدادی 
وابسته است. از این حیث دانستن فرکانس 
رخداد پس لرزه های پس از شــوک اصلی 
می توانــد در مدیریت بحران بســیار مهم و 

تأثیرگذار باشد.
من با دســته بندی اطالعات پس لرزه های 
ترکمانچای بر حســب زمان وقوع شان، در 
هر دســته فرکانس رخداد آنها را محاسبه 
کردم. اگر در هر بازه تعداد پس لرزه ها را بر 
تعداد کل تقسیم کنیم، احتمال رخ دادن 
پس لرزه در آن بازه زمانی به دست می آید. 
اگر احتمال رخداد پس لرزه بر حسب زمان 

را رسم کنیم به نمودار 3 خواهیم رسید.
طبق این نمودار احتمال رخ دادن پس لرزه 
با گذر زمان  به طور چشمگیری کاهش پیدا 
می کند. اگــر لگاریتم احتمال بر حســب 
لگاریتم زمان را رســم کنیم، بــه نمودار 4 

می رسیم.
همان طــور که می تــوان مشــاهده کرد، 
لگاریتم احتمال رخ دادن پس لرزه رابطه ای 
خطی با لگاریتم زمان دارد، به زبان ساده تر 
احتمال رخداد پس لــرزه به صورت توانی 
بــا زمان کم می شــود. ایــن پدیــده با نام 
Omori's law مشهور است که بررسی من 
بر روی اطالعات زلزله ترکمانچای این قانون 
را تأیید می کند. شیب این خط مقداری بین 
منفی 0.۷ تا منفی 1.5 می تواند داشــته 
باشــد که با اســتفاده از داده هــای زلزله 
ترکمانچای به مقدار منفی 1.4۸ می رسیم.
هرچــه ایــن عدد بیشــتر باشــد، بــه این 
معناســت که احتمال رخــداد پس لرزه با 
سرعت بیشــتری با زمان کاهش می یابد و 
زلزله و پس لرزه های آن زودتر تمام می شود. 
خوشبختانه پس لرزه های زلزله ترکمانچای 
با بیشــترین ســرعت ممکن در حال افول 

هستند.
در انتها جالب اســت نگاهی به تابع توزیع 
قــدرت پس لرزه هــا هم داشــته باشــیم. 

)نمودار 5(
همان طور که در شکل باال مشخص است 
اکثــر پس لرزه هــا در بــازه قدرتــی 2.5 تا 
3.5 ریشــتر هستند که انسان آنها را حس 
نمی کنــد و در قدرت هــای باالتــر تعداد 

پس لرزه ها به سرعت کاهش می یابد.

یک بررسی آماری در زلزله اخیر ترکمانچای

خداتاسنمیریزد
آنطور که تاریخ داناِن علم می گویند آمار و احتمال از دل قمارخانه ها و کازینوهای اروپا سر بلند کرده و هدف اولیه اش افزایش بخت برنده شدن در قمار بوده، اما بعدها 
جنبه های کاربردی تری هم برای آن پیدا شده، به طوری که امروز کمتر جایی از علم و تکنولوژی را می توان یافت که اثری از آمار و احتمال در آن نباشد. در واقع هرجا که 
تصادف در کار است و نظم پدیده ها حداقل االن برایمان واضح و شفاف نیست، مجبوریم دست به دامان آمار و احتمال شویم تا بتوانیم گره کور کالف مسأله مان را 
کمی به سمت بازشدن ببریم. زلزله هم فعال از این همین دست پدیده هاست و بررسی اش موضوعی داغ و جذاب برای آنها که سر و کارشان با عدد و نمودار و آمار است.
زلزله اخیر ترکمانچای به علت داشتن تعداد زیادی پس لرزه برای بررسی آماری گزینه بسیار مناسبی است و در این مقاله قصد دارم آنالیز خود را ارائه کنم.

 یزدان 
بابازاده

گزارش

نظم مشترک بی نظم ها
پدیده زلزله را اگر بخواهیم به صورت 
ســاده توصیــف کنیــم، می توانیم 
این چنیــن بگوییم: صفحــات زمین به 
یکدیگر فشــار وارد می کننــد، اگر این 
فشــار از آستانه تحمل شان خارج شود، 
جابه جا می شــوند و مقدار زیادی انرژی 
آزاد می شود که این انرژی آزادشده باعث 
زلزله می گردد. اما گســل های زمین با 
یکدیگر در ارتباط هســتند و این انرژی 
آزادشــده خود می تواند باعث تحریک 
گســل های دیگر شــود. اگر جمع این 
انرژی های آزادشــده در گســل دیگر از 
حد آستانه بگذرد، در آن گسل نیز شاهد 
زلزله خواهیم بود. این بدین معناست که 
زلزله در یک نقطه می تواند منجر به زلزله 
در نقــاط دیگر شــود. بنابراین می توان 
به صورت ساده گسل ها را مانند تعدادی 
ظــرف آب در نظــر گرفت که هــر کدام 
ظرفیتی دارنــد و زمانی که ظرفیت یک 
ظرف پر می شود، آب اضافه به ظرف های 
دیگر ریخته شــده و باعث پر شــدن آنها 
می گردد. نکته بســیار جالب این است 
که در دنیای اطراف مان تعداد زیادی از 
مسائل به نسبت بی ربط وجود دارند که 
از مکانیزم مشابهی بهره می برند؛ برای 

مثال تشکیل تپه های شنی در کویر!
ذرات شــن روی هم می نشــینند و باال 
می روند تا جایی که دیگر تپه نمی تواند 
وزن شن های اضافی را تحمل کند و فرو 
می ریزد. پس از فروپاشی تپه، شن های 
اضافــی روی تپه هــای دیگــر ریختــه 
می شوند و باعث باال رفتن تپه های دیگر 
می شــوند و این روند به همین صورت 

ادامه خواهد داشت.
مسأله تپه شــنی و دیگر مسائل مشابه 
 Sand Pile model در فیزیــک بــا نــام
شناخته می شــوند. می توان از مسائل 
زیــر به عنوان مســائل مشــهوری که از 

مکانیزم مشابهی برخودارند نام برد:
تشــکیل رودخانه ها، ترافیــک، توزیع 
کهکشــان ها در جهان، بــازار بورس و 
اقتصاد، مســائل اجتماعــی از جمله 
تجمعات و انقالب ها و... اما مســأله از 
جایی جذاب تر می شود که می فهمیم 
قوانینی که در کار آماری راجع به زلزله 
به دست آوردیم، درباره مسائل دیگری 
هــم در طبیعت صادق انــد. برای مثال 
قانون Gutenberg - Richter که مدعی 
اســت که بین توزیع تعداد پس لرزه ها 
بر حســب قدرت شان یک رابطه نمایی 
وجــود دارد، در تمامــی مثال های باال 
دیده می شود. علت این اتفاق این است 
که همه مثال های باال صرفا نمودهایی 
مختلف از مکانیزمی یکســان هستند 
و یا به عبارت دیگــر، پدیده های کامال 
بی ربطی مثــل مغز، زلزلــه، رودخانه، 
بازار بورس، کهکشان ها و... از فیزیک 

یکسانی پیروی می کنند.
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دیروز تولد آگوستو پینوشه بود. یکی از معروف ترین دیکتاتورهای تاریخ. کسی که با یک کودتای خشونت بار سالوادور آلنده رئیس جمهور منتخب مردم شیلی 
را سرنگون کرد و خودش زمام امور کشور را به دست گرفت. پینوشه بعد از کودتا 1۷ سال )از 1۹۷3 تا 1۹۹۰( به ظاهر رئیس جمهور بود و در واقع یک دیکتاتور، 
و دورانی را در تاریخ شیلی رقم زد که جزء تاریک ترین دوران های تاریخ محسوب می شود. جالب است بدانید پینوشه از سوی خود آلنده به سمت فرماندهی کل 
لشکر انتخاب شد، درست چند ماه قبل از کودتا. همه چیز خوب بود تا اینکه در تاریخ 11 سپتامبر 1۹۷3 )عجب تاریخ عجیبی است این 11 سپتامبر( با یک 
کودتای حساب شده، تاریخ تغییر کرد. محل سکونت سالوادور آلنده به توپ بسته شد و او جان باخت. وفاداران و اطرافیان آلنده اما به اندازه خود او خوش شانس 
نبودند. بســیاری از آنها مورد شکنجه شــدید قرار گرفتند و در آخر قربانی شدند. معروف ترین روایت از قربانیان کودتای پینوشه همان »استادیوم شیلی« است، جایی که 
»ویکتور خارا« خواننده معروف و انقالبی شیلی به همراه تعداد زیادی دانشجو به شکلی فجیع به قتل رسیدند. به این مناسبت تصمیم گرفتیم مصاحبه های پینوشه را مرور 
کنیم، اما کار ســختی بود، چون مصاحبه های او کم هســتند و بیشتر هم به زبان اســپانیایی )شاید بعدها بتوانیم این مصاحبه ها را هم برایتان بیاوریم(. به همین دلیل این 

مطلب در واقع گلچینی است از مصاحبه های افراد مختلف مرتبط به کودتا.

گفت وگو با رنه کاسترو از زندانیانی 
که بیشترین مدت را در استادیوم 

به عنوان شکنجه گاه سپری کرده است
اســتادیوم حــاال بــه یــک مکان 
تفریحــی تبدیل شــده، درســت 

است؟
بله. اگرچه برای من خیلی طول کشــید تا 
بتوانم دوباره به آنجا پا بگذارم. اما االن آنجا 
مسابقات فوتبال برگزار می شود و مردم برای 

تفریح به آنجا می روند.
برای ما از روزهای بازداشــت تان 

می گویید؟
با چشــم و دست و پای بســته ما را تا اینجا 
آوردنــد. تازه وقتی چشــم مان را باز کردند 
و فهمیدیم در اســتادیوم هستیم، متوجه 
شــدیم اینجا قرار اســت به زنــدان تبدیل 
شود. یادم می آید برخی از زندانیان تعریف 
می کردند که برای دیدن مسابقات فوتبال به 
این استادیوم می آمده اند. تا چند ساعت ما 
را آنجا حبس کردند. نمی دانستیم چه قرار 

است به سرمان بیاید.
اینجــا فقط زنــدان بود یــا محل 

بازرسی و شکنجه هم بود؟
از روز بعد از دســتگیری، شــکنجه شروع 
شــد. ســربازان مــا را کنار دیــوار به صف 
می کردند تا با اســلحه به کمرمان بکوبند. 
از ما می پرسیدند: تفنگ ها کجا هستند؟ 
نقشه تان چیســت؟ با چه کسی همکاری 
می کنیــد؟ و مــن هیچ جوابی بــرای این 
ســوال ها نداشــتم. روزهای متوالی به ما 
گرســنگی دادند. تهدید می کردند که به 
ســراغ خانواده هایمــان می روند. رفتاری 
که با ما در اینجا کردند قابل وصف نیست.
و باالخــره چــه زمانی دوبــاره به 

استادیوم رفتید؟
در هفتــاد ســالگی. بــه خاطر کنســرت 
گــروه U2 برگشــتم. در دورانــی کــه بــه 
سانفرانسیســکو تبعید شــده بودم، با این 
گروه همکاری داشــتم و رهبر گروه - بونو 
- از دوستان من است. یادم است در میان 
کنســرت بونو فریاد زد: رنه کاسترو، اینجا 

خانۀ توست!

گفت وگو با روبرتو ناوارته، دانشجوی 
1۸ ساله رشته پزشکی که در جریان 

کودتا دستگیر شد
شما قبل از دســتگیری مجروح 

شده بودید. درست است؟ 
بله. من گلوله خوردم. شــبی که دستگیر 
شــدم، در یکــی از محله های فقیرنشــین 
سانتیاگو مشغول کمک رســانی بودم. در 
چند روز اول دستگیری به جراحت بازوی 
من توجهی نشــد و در عوض شدیدا مورد 
ضرب و شــتم قــرار گرفتم. مدتــی بعد، از 
اســتادیوم به زندان دیگری در ســانتیاگو 
منتقل شــدم. شــرایط آنجا کمــی بهتر و 

انسانی تر بود. در ماه نوامبر در زندان به من 
اجازه دادند فیلم 19 ثانیه ای پیروزی شیلی 
در مقابل شــوروی را ببینــم. عجیب ترین 
مســابقه فوتبالی بــود که در تمــام عمرم 

تماشا کردم.

گفت وگو با میشل باچلت، 
رئیس جمهور سابق شیلی

شما و پدرتان از دستگیرشدگان 
کودتا بودید. چــه اتفاقاتی در آن 

زمان افتاد؟
پدر مــن، ژنــرال آلبرتــو باچلت بــه اتهام 
وفــاداری اش بــه آلنده دســتگیر شــد و 
شــکنجه های بســیار ســختی بــر او وارد 
کردند؛ حتی نمی توانم درباره آن صحبت 
کنم. پدرم زیر شــکنجه کشته شد، اما من 
خوش شانس بودم که مثل او و خیلی های 
دیگر زیر حجم زیاد شکنجه ها جان ندادم. 
شــکنجه های روحــی و روانــی زیــادی را 
تحمل کــردم ولی خوشــبختانه هیچ گاه 
شــوک الکتریکی بر روی تخت های فلزی 
را تجربــه نکردم. تعــداد زیــادی از مردم، 
هم وطنان من، در زندان »ویالگریمالدی« 
واقــع در »ســانتیاگو« در آن زمان اعدام یا 

ناپدید شدند.

گفت وگو با فیلیپو آگرو یکی دیگر از 
زندانیان استادیوم

شما در چه سنی دستگیر شدید 
و چه شرایطی در زندان داشتید؟ 
مــن فقــط 21 ســال داشــتم. خیلی هم 
ترســیده بودم. اگرچه ســعی کردم نشان 
ندهــم. مرتب بهمان چشــم بند می زدند و 
مورد ضرب و شــتم قرار می گرفتیم. ما را به 
دیوارهای ورزشگاه می کوبیدند که بتونی و 
سیمانی بود. گاهی سرمان را می گرفتند و 
به دیوار می کوبیدند. دفعات زیادی شوک 

الکتریکــی به مــن داده اند و تنــم را هم با 
سیگار سوزانده اند.

چه چیزی باعث شــد کــه زندان 
باالخره تعطیل شود؟ 

فوتبال. از ابتدا دلیل وجود این اســتادیوم 
بود و حاال وقتش بود که به آن برگردد. در 9 
نوامبر 19۷3 بود که دولت پینوشه مجبور 
شــد زنــدان را تعطیــل کنــد. در آن زمان 
شیلی داشت آماده می شد تا در مسابقات 
مقدماتی جام جهانی به مصاف شــوروی 
برود. تیم شــیلی در بازی رفت در مسکو به 
نتیجه مساوی دســت یافته بود، بعد از آن 
وقتی بازیکنان تیم شــوروی متوجه شدند 
بازی برگشت قرار اســت در این استادیوم 
برگزار شود، به فیفا شکایت کردند و دلیلش 
را اینطور عنوان کردند: »در این استادیوم 
خون به زمین ریخته شده.« فیفا هم دستور 

تحقیق و بازرسی داد.
آن روز شما را پنهان کردند؟

بعضی از زندانیان را. کسانی که آثار جراحت 
و کبودی داشــتند. آنها بــه رختکن های 
پایین اســتادیوم برده شدند، جایی که در 
دیدرس قرار نداشت. بعدا برایمان گفتند 
که به زور اسلحه آنها را ساکت نگه داشتند. 
کسانی که وضع ظاهری بهتر و سالم تری 
داشتند در سکوها نگه داشته شدند. آنها 
نمی توانستند این حقیقت را کتمان کنند 
که اینجا دارد به عنوان زندان و بازداشتگاه 
استفاده می شود، چون اخبارش به همه جا 
رســیده بود، بنابراین سعی کردند اینطور 
نشــان بدهند که رفتار خشونت آمیزی در 
کار نبــوده و بــه اصطالح »خونــی ریخته 

نشده.«
یعنی مأموران فیفا شما را دیدند؟
بلــه. هم مــا آنها را دیدیــم و هم آنهــا ما را 
می دیدند. ما در سکوها به صورت پراکنده 
نشســتیم و مأمــوران هــم بین مــا بودند. 

می خواستیم فریاد بزنیم و بگوییم: ما اینجا 
هســتیم، ما را ببینید ولی به نظر می رسید 
که آنهــا فقط به شــرایط چمن ورزشــگاه 

توجه دارند.
داوران در نهایــت چــه نظــری 

دادند؟
اعالم کردند مشکلی برای برگزاری مسابقه 
وجود نــدارد و بازی باید انجام شــود ولی 
تیم شــوروی بازی را تحریم کرد. فیفا برای 
اینکه حضور شیلی را در جام جهانی 19۷4 
قطعی کند، باید یــک گل را ثبت می کرد. 
در نتیجه بازیکنان شــیلی موظف شدند با 
یونیفورم هایشان حاضر شــوند و در میانه 
زمین به صف بایســتند، به هواداران شان 
دست تکان بدهند و توپ را 9 بار پاس داده 
و گل را وارد دروازه خالــی حریــف کننــد و 
پیروزی پوچ و مسخره 1 بر صفر را به دست 

بیاورند.
باالخره چــه زمانی ورزشــگاه به 

حالت عادی خود برگشت؟
ســال 19۸۷، اواخــر حکومت پینوشــه، 
پاپ ژان پل دوم مراســم عشــای ربانی در 
استادیوم برگزار کرد و ورزشگاه را مکان رنج 
و درد نامید. حرف جسورانه ای بود با توجه 
به اینکه حکوت پینوشــه هنوز مسلط بود. 
اما تقریبا همین زمان ها بود که دولت شیلی 
تالش کرد آثار خون را از نام این ورزشــگاه 
بشوید. اســتادیوم به عنوان محل برگزاری 
همه پرســی ســال 19۸۸ انتخاب شــد؛ 
سالی که باالخره دیکتاتوری پینوشه تمام 
شد و ریاست جمهوری و پارلمان به صورت 
دموکراتیک انتخاب شــدند. سال 1990 
هم یک همایش سیاســی خیلی بزرگ در 
همان جا برگزار شــد تا پیروزی پاتریســیو 
آیلوین - اولین رئیس جمهور منتخب مردم 

پس از کودتا - جشن گرفته شود.
و حــاال اســتادیوم قرار اســت به 

محل یادبود تبدیل شود؟
همیــن االن یادبودی در اســتادیوم وجود 
دارد؛ نیمکت های چوبی که پشــت دروازه 
شــمالی قرار گرفته انــد به عنــوان یادبود 
همیشه خالی هســتند و تماشاگری آنجا 
نمی نشیند. موزه کوچکی هم پایین سکوها 
تعبیه شده که عکس های مشهور آن دوران 
آنجا قرار گرفتــه. به یاد دورانی که ذهنیت 
بیمارگونه خشــونت بی دلیل را ترویج داد. 
مجســمه یادبــودی هم بیرون اســتادیوم 
قــرار دارد و محوطه هــای اطراف به همان 
صورت دوران وحشتناک سال 19۷3 حفظ 
شده اند. اما به نظر من باید تالش بیشتری 
برای یادبود آن دوران تکان دهنده صورت 
بگیــرد. آنچه تا حاال انجــام داده اند خوب 
بوده ولی کاش دولت تالش بیشتری بکند 
تا این محل به یک یادمان مهم تبدیل شود. 
اگر این کار صورت بگیــرد مردم هرگز این 

واقعه را فراموش نخواهند کرد.

چند گفت وگو با دستگیرشدگان کودتای 1973 شیلی

ورزشگاهجهنمی

به یاد پائوال
اســتادیوم، ویکتور خــارا، حکومت 
نظامی، پینوشه، پائوال. این کلمات 

در کنار هم فضای غمباری می ســازند. 
شاید برایتان ســوال شده باشد که ربط 
»پائوال« به بقیه کلمات چیســت؟ البته 
آنهایی که ســاوندترک باز هستند این را 
نمی پرســند. منظورمــان از »حکومت 
نظامی« در بین کلمات، دوران پینوشه 
نیســت بلکه فیلم »حکومــت نظامی« 
است؛ فیلمی با داستانی کامال سیاسی 
که درباره دخالت های مســتقیم آمریکا 
در امور کشورهای آمریکای التین است. 
داســتان فیلم به کشــور اروگوئه مربوط 
می شــود اما این فیلم بیش از هر چیز با 
کودتای شیلی گره خورده است. »پائوال« 
اســم معروف ترین قطعه موسیقی متن 
این فیلم است؛ شــاهکاری از میکیس 
تئودوراکیس که بحق یکــی از بهترین 
آثار موسیقی در میان آثار مشابه به شمار 
مــی رود. غم خالصی را کــه در آن موج 
می زند فقــط آن مردمی درک می کنند 
که کشورشان همیشه در تب وتاب بوده 

و روی آرامش ندیده است.
درباره این قطعه داستان های زیاد گفته 
شده. می گویند تئودوراکیس هفت ماه 
قبل از کودتای پینوشــه بــا دختری به 
نام پائوال آشــنا می شود که این آشنایی 
منجر به عشــقی عمیق می گردد. خود 
او در خاطراتی که بعدها برای دوستانش 
تعریــف می کنــد می گوید: »درســت 
یک هفته قبل از کودتای 11 ســپتامبر 
می خواســتم از پائوال تقاضــای ازدواج 
کنم ولی هر بار موضوعی پیش می آمد 
که این مســأله را به تعویق می انداخت، 
تا روز 11 ســپتامبر که دفتر این عشــق 
برای همیشه بسته شد. پائوال به همراه 
ویکتور خارا و بسیاری دیگر از انقالبیون، 
توســط مزدوران پینوشه دســتگیر و به 
استادیوم منتقل شــده و همگی اعدام 
شــدند. از فردای آن روز چنان افسرده 
شــدم که دیگر دنیا برایم بی ارزش شده 
بود و برای خــود آرزوی مرگ می کردم. 
بعدها دوســتی پیشــنهاد داد که برای 
گرامی داشــت پائــوال آهنگی بســازم. 
آن موقع بــود که من با تمام احساســم 
ملودی این آهنگ را نوشته و اجرا کردم.«
البتــه که این داســتان حقیقت ندارد. 
از نظــر زمانــی تطابقی وجــود ندارد و 
فیلم یک ســال قبل از کودتای پینوشه 
اکران شــد اما زیبایی این آهنگ همه 
را طوری مســحور خود کرد که برایش 
افسانه سرایی کنند. این فیلم همچنین 
بــرای مــا ایرانی هــا هم نوســتالژیک 
است، چه برای نسل ما که فقط زیبایی 
موســیقی اش را درک کرده و چه برای 
جوانان پرشــور قبــل از انقالب که باور 
داشتند دارند در راه آینده ای بهتر برای 

ایران مبارزه می کنند.

دورچین

 ترجمه: سحر 
بختیاری

گزارش
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گفت وگو



علیرضا 
جعفراسماعیلی

تحلیل

تولِد دوباره یک شعر، یا 
مرثیه ای برای یک شاعر 
بعضــی شــعرها ایــن اجــازه را به ما 
می دهند که رو در روی آن ها بنشینیم، 
با آن ها گفت و گو کنیم، از آن ها بپرســیم 
و اکنون مــان را با آن ها در میان بگذاریم. 
ما از »حــال« خودمــان می گوییم، آنها 
هم از »حال« خودشان. مثال می توانیم 
دفتــر شــعر نازکــی را کــه عکــس مرِد 
پنجاه ســاله خندانی با عینکی درشت 
روی آن نقش بســته، در دســت بگیریم 
و بخوانیم: »نزدیک شــو اگرچه نگاهت 
ممنوع اســت/ زنجیره اشــاره چنان از 
هم پاشیده اســت/ که حلقه های نگاه/ 
در هم قــرار نمی گیرند...« شــعر اینجا 
نمی ایســتد، اما ما می توانیم لحظه ای 
درنگ کنیم. از زمان ســرایش این شعر، 
به اندازه ســن ما می گذرد و اینک نوبت 
ماســت که »هــر کــدام روی نیمکتی یا 
که زیر طاقــی و گوشــه میدانی خلوت 
کنیم«. چه عیبی دارد اگر شــعر به جای 
چشم هایمان، »چشــمم« گفته باشد؟ 
همین اهمیت دارد که ما امروز روی همان 
نیمکت نشسته ایم و می خوانیم: »نزدیک 
شو اگرچه حضورت ممنوع است.« این 
حضــور و این نگاه از چه حرف می زنند؟ 
از غیاِب بزرگ حقیقتی؟ از ظلمت عظیِم 
ممنوعیتی؟ یا از عشــق؟ عشقی که در 
رؤیا خالصه نمی شود، تا بتوانیم بی اعتنا 
به شبی که در آن »گنبد سکوت در معّرق 
درد برآمــد«، برپایش داریــم. این غیاِب 
بزرگ، مسأله ای شخصی ست یا با عموِم 
انسان ها پیوند دارد؟ خطاب های مکرر 
شعر به »توی« غایب، در کنار سطرهایی 
مثِل »می شنوم طنین تنت می آید از ته 
ظلمت«، ما را به ساحت فردی می کشاند 
و »شب، میدان، اشاره های ظلمانی، برِگ 
ترس خورده شمشاد و سایه های مضطرب 
در هیئــت مدور نارون هــا«، همگی ما را 
به ســاحت بیرونی، به جمِع انســان ها 
می برند. هرچند این جمع، تکه تکه شده 
است: »این حقیقت ماست، نزدیک و دور، 
واهمه  در واهمه«. و شعر جایی میان این 
دو ســاحت اتفاق می افتد؛ جایی در مرز 
تنِش میان این دو، در مرزی که تنها آرزو 
می تواند آن را بپیماید: »نزدیک شــو!« 
همین آرزو اســت که می تواند شــکاف 
میان میــل درونی و ممنوعیت بیرونی را 
برای لحظه ای ُپر کند و آنها را به هم پیوند 
بزند: »نزدیک شو اگرچه رؤیایت ممنوع 
است« نزدیک شو! »اگرچه مدارت ممنوع 
است« نزدیک شو!»                                         «. بار 
این ممنوعیت روی زبان ما هم سنگینی 
می کند و »دهان از شکل می افتد، وقتی 
که می خواهد حقیقتی را کتمان کند!« 
می بینی؟ این شــعر دوباره متولد شده 
است؛ اما هر سال، همین روزها، حوالی 
آذر »هوای مرگ که می پیچد/ تولد شعر 

را باید پنهانی جشن گرفت.«

 محمد 
جوانمرد

ناشریفانه

هیث لجر، بازیگر نقش جوکر 
در فیلــم شــوالیه تاریکــی، 
تنهــا بازیگــری اســت کــه 
توانســته بــرای یــک نقــش 
برنــده   »کمیک بــوک« ی 
جایزه شــود. البتــه او هرگــز جایزه اش را 
شــخصا دریافت نکرد، چراکه نتوانست با 
جنبه های روانی شــخصیت جوکر پس از 
فیلم کنار بیاید و دســت به خودکشی زد. 
با این حال او به قدری اســتادانه نقشش را 
ایفا کرد که سایه او بر شخصیت باقی ماند 
و بیرون آمدن از زیر این ســایه خود هنری 
دوچنــدان می طلبیــد؛ کاری کــه به نظر 
می رســد واکین فونیکــس، بازیگر نقش 
اصلی فیلم »جوکر« آن  را انجام داده است. 
فیلم »جوکر« در جشــنواره ونیز ۸ دقیقه 
ایســتاده تشویق شد، شــیر طالیی را برد 
و حاال فونیکس شــانس اول کسب جایزه 

اسکار تلقی می شود.
جوکِر فونیکس شخصیت اصلی فیلم است 
حال آنکه لجر، جوکِر فیلم »بتمن« است و 
این یعنی لجر می بایست در زمان کمتری 
دیوانگی شــخصیت خــود را بــه نمایش 
می گذاشــت. جوکِر لجر همیشــه به جای 
نمایِش پیشینه خود، دامنه ای از اتفاقات 
ممکن را پیش روی ما می گذارد. همان طور 
که خود شــخصیت می گوید »اگر بخواهم 
راجع به گذشــته ام صحبــت کنم، ترجیح 
می دهــم چندتــا گزینه داشــته باشــم«. 
موضوعــی که هربار هنــگام تعریف کردن 
زخم های لبش نمــود پیدا می کند، و لجر 
و نــوالن با مهــارت تمام و ترکیــب قدرِت 
بازیگری و فیلم نامه توانسته اند این را برای 
مخاطب باورپذیر کننــد. در مقابل جوکِر 
فونیکــس، تمــام زمان فیلــم را در اختیار 
دارد تا سر حوصله استحاله فردی عادی در 
جامعه را، که البته بیماری ای روانی  دارد، 

با نماد جوکر بیان کند. فونیکس قرار است 
ریشه جوکر و مسیری را که برای جوکرشدن 

طی می کند به مخاطب نشان دهد.
شــخصیِت جوکر فونیکــس هدفی دارد؛ 
او می خواهــد جامعه غرق در فســاد خود 
را نجات دهد و در این مســیر به هرچیزی 
متوســل می شــود اما بیماری او هربار او 
را عقــب می رانــد و جامعه هــم کمکی به 
بهبــود وضعیــت او نمی کند. با گذشــت 
زمان، وجهــه تاریک شــخصیِت او، مثل 

تایلر دردِن باشگاه مشــت زنی، گسترش 
می یابــد و ترکیبــی خطرناک بــا بیماری 
روانی او می سازد و جوکر را به جامعه تحویل 
می دهد. بــا وجود ایــن، جوکــر در فیلم 
اختصاصی اش هدفــی دارد و می خواهد 
به هرنحوی که شــده به آن برســد. جوکر 
لجر اما، هدفش بی هدفی اســت. او تنها 
به دنبــال آشــوب اســت و می خواهــد در 
مقابل معنایی که بتمن به دنبال آن اســت 
قرار بگیرد و به نوعــی بگوید هیچ معنایی 

در کار نیســت. شــاید جوکر لجر، نســخه 
ســال های بعد جوکر فونیکس اســت که 
درمی یابــد تــالش برای اصــالح حتی به 
شیوه آنارشیستی فیلم »جوکر« هم کارساز 
نیســت و نابودی و هرج و مرج تنها پاســخ 

ممکن به بی عدالتی است.
با وجود این هردو جوکــر، روی بعد روانی 
و تاریک تــر شــخصیت تمرکــز می کنند. 
لجر و فونیکــس با تکیه بر قدرت بازیگری  
و اجراهــای بداهه شــان در طــول فیلم، 
شخصیت روانی جوکر را پرداخت کرده اند؛ 
سکانس هایی مثل دست زدن لجر در زندان 
بعد از شــنیدن اخبار، رقص فونیکس در 
دستشــویی و... همه به صــورت بداهه و 
خارج از فیلم نامه انجام شده اند و حاصل 
شــیوه خاص بازیگــری این افراد اســت. 
هــر دوی آنها قبــل از قبــول نقش مدت 
زمان زیــادی را درکنــار بیمــاران روانی و 
روان شناســان ســپری کردند تــا به درک 
درستی از شــخصیت جوکر برسند. جوکر 
فونیکس هنوز هم به جامعه امیدوار است 
و روی بنر خود می نویســد »از خنده های 
من ناراحت نشــوید، من بیمارم!« اما لجر 
معتقد اســت اگر نمی خندی »بگذار یک 

خنده روی صورتت بکشم!«.
فونیکــس می خواهــد از دل تاریکــی، به 
سعادت برســد و »مرگش معنای بیشتری 
داشته باشــد«. در مقابل لجر، می خواهد 
پوچی را تداعی کند و هدفش از شــرارت، 
شــرارت محض اســت نه چیز دیگری. در 
فیلم جوکر، جامعه، آرتور فلک را می شکند 
و تالش های آرتور برای بقــا و آرتور ماندن 
هیچ کدام نتیجه ای نمی دهند و در شوالیه 
تاریکی، جوکر بازمی گردد تا جامعه تقاِص 
کاری کــه بــا او کرد را پس دهــد. و این بار 
اوســت که می خواهد جامعــه را به ورطه 

سقوط بکشاند.

مقایسه ای میان دو جوکر برتر تاریخ سینما به بهانه موفقیت بی نظیر فیلم »جوکر«

داستاِنلبخندیکدلقک

گفت هر دارو که ایشان کرده اند
آن عمارت نیست، ویران کرده اند

بی خبر بودند از حاِل درون
َاْسَتعیُذاللَه ِمّما َیفَترون 

دید رنج و کشف شد بر وی نهفت
لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت

رنجش از سودا و از صفرا نبود
بوی هر هیزم پدید آید ز دود

دید از زاریش، کو زاِر دل است
تن خوش است و او گرفتاِر دل است

عاشقی پیداست از زارِیّ دل
نیست بیماری چو بیمارِیّ دل

)مثنوی معنوی؛ حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک، بیمار شدن کنیزک و مالقات طبیب الهی با او/ تصحیح و شرح کریم زمانی(

در سیاه چاله زمان 
فاکنــر که شــاید نامــش بیش از هــر چیز با »خشــم و 
هیاهــو« به ذهن بیاید، بر خالف این نام نه از خشــمی 
می نویسد و نه ازهیاهویی. برای او هیچ  چیز در لحظه ای 
اســتوار نمی ماند و معنایی تمام نمی یابد. همه چیز در 
سیالنی دائم از هم می گسلد و هر اتفاقی در سلسله ای 
از تداعی هــا اهمیــت خود را از دســت می دهــد. تنها 
یک چیــز در میان همــه ازهم گسســتن ها، در نقطه ای 
تهی و سیاه چاله وار که همه چیز در آن فرو می رود، باقی 
می ماند: زمان. زمان چیزی ســت که روایت قرار اســت 
با آن دســت و پنجه نــرم کند؛ در آن فــرو رود و به بهای 
نابودکردن خود بر آن غلبه کند. فاکنر تنها در برابر زمان 

می نویســد. اما زمان نیز در نهایت قربانی اصلی روایت 
است: »تا وقتی که تیک تاک ساعت، زمان را می خورد، 
زمان مرده است. فقط وقتی ساعت از کار بیفتد زمان از 
نو زنده می شود«. زماِن بی ساعت، زمانی ست که یکی از 
شخصیت های اصلی خشم و هیاهو با خردکردن ساعت 
خود ما را به مواجهه با آن دعوت می کند. زمان بی ساعت 
زمان بدون آینده و گذشته است؛ زمان بی تاریخ. و بدون 
تاریــخ، بدون آینده هر امیدی محو می شــود. از همین 
روســت که ســارتر، فاکنــر را راوی دوران »انقالب های 
ناممکن« می نامــد. راوی دورانی که در آن هر آینده ای 

مسدود است.

هیــچ زبان »خالصی« وجود نــدارد؛ مثال واژه هایی مثل 
تومــان، آقــا و جلو از ترکی آســیای مرکــزی وارد زبان ما 
شــده اند. حتی در شــاهنامه هم ســندروس و آبنوس از 
یونانی گرفته شــده اند. جســتجوی یک زبــان خالص، 
احتماال به اصــوات نامفهومی ختم می شــود که اجداِد 

غارنشین مان برای رساندن منظورشان درمی آورده اند.

آورده اند که...

صریر

واژه باز

سرمشق

زندیک  شو 
رت ممنوع   اگرهچ  مدا

است.
محمد مختاری

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  836

   1398 مـاه  آذر   5 سه شنبـه 
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هنر و ادبیات



چه کسی اینترنت مرا 
جابه جا کرد

حــدود 12 روز از گران شــدن 
بنزین می گذرد. چند روز بعد 
از این گرانی، اینترنت هم قطع 
شد. قبل از قطع شدن اینترنت، 
اگر بــه فضاهای مجازی ســر 

می زدید همه )جز عزیزان اقتصاددان( 
مشــغول اعتراض در مورد گرانی بنزین 
بودند اما بعد از قطعی طوالنی اینترنت، 
موضــوع پربحث ایــن روزهــا اینترنت 
اســت. خیلی ها معترض اند، بعضی ها 
خوشحال هستند، جماعتی می گویند 
»تــو رو خدا نگیــد اینترنت را خــدا آزاد 
کرد، بالک می کنــم«، جماعتی دیگر 
به هر حال می گوینــد »اینترنت را خدا 
آزاد کرد« و بالک می شــوند. حکایت ما 
در مجموع »به مرگ گرفته اند که به تب 

راضی بشویم« است. 
امــا االن را نبینیــد کــه همــه چگوآرا 
شــده اند و نســبت به قطعــی اینترنت 
گارد گرفته انــد، تعداد زیــادی دندان 
تیــز کرده اند که جو بخوابــد و برگردند 
به همان روال ســابق؛ روال سابقی که 
عکس  غذاهاشــان را نمایــش دهند و 
کنارش هشــتگ Savage بنویســند، 
روال سابقی که حتما مطمئن شوند ما 
از باشگاه رفتن شــان خبر داریم، روال 
سابقی که استوری های تبریک دیگران 
را اسکرین بگیرند و خودشان استوری 
کنند )آنقدر که نوار زمانی باالی صفحه 
به dx تبدیل شود(، عکس های داخل 
آسانسورشــان را بگذارنــد و مطالــب 

جنجالی غیر بنزینی توییت کنند.
البته بایــد ذکر کنم که هرگز فکر نکنید 
این اینترنتی که به آن وصل شــده اید، 
اینترنت آزاد است! این اینترنت یوتیوب 
و توییتــر را برایتــان بــاز نمی کند، این 
اینترنت نهایت مرامش باز کردن گوگل 
اســت ولی اگــر بیایید ایــن اینترنت با 
فیلترینــگ )بــه قولــی فیلترنــت( را با 
اینترنت ملی! مقایســه کنیــد که فقط 
ســایت های ایرانی را باز می کرد و حتی 
از بازکــردن همین گــوگل بازمی ماند، 
دودستی آن را می چسبید )ایضا همان 
حکایــت مــرگ و تــب(. در هفته ای که 
گذشــت رئیــس پلیس فتــای پایتخت 
اعــالم کــرد »جرائم فضای مجــازی با 
توجه به قطعی اینترنت و عدم دسترسی 
مجرمان فضای مجازی، به شدت کاهش 
یافته اســت«. دقت کنید همان طور که 
مهم تریــن عامل طالق، ازدواج اســت 
مهم ترین عامل جرم های فضای مجازی 
هم اینترنت است. اگر یادتان باشد شبکه 
سه هم یک کارشــناس! آورده بود که از 
مشکالتی می گفت که دو گیگ اینترنت 
به وجود آورده. چه ام الفسادی ست این 
اینترنت! وزیر ارتباطات هم این هفته آمد 
و در یک ویدئو چند دقیقه ای توضیحاتی 
در مورد قطعی اینترنت داد. از اینترنت 
یک گیگ رایــگان )دوروزه( با شــماره 
گیری #9۸* هم گفت. چه گواراســت 

این اینترنت!

زلف تو مرا به باد بر خواهد داد /  چشم تو مرا خانه سیه خواهد کرد عشق تو مرا چو خاک ره خواهد کرد /  خال تو مرا حال، تبه خواهد کرد 
)عبید زاکانی، قرن هشتم، رباعیات(

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه مدیرانی که گزارش عملکردشان لیست شرکت 
در جلسه ها نیست، به مدیرانی که خودشان وسط کارند و از اتاق بزرگ و پشت میزهای اداری 
مجموعه را مدیریت نمی کنند. این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به مدیرانی که کارهای 
خودشان را برای رسیدن به کارهای دیگران و کارهای بزرگ رها نمی کنند، به آنها که ارزش 

کارهای به ظاهر کوچک را می فهمند، دنبال فیل هواکردن نیســتند و کوچک بودن کار را 
دون شــأن خودشان نمی دانند. این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه مدیرانی که 
راحت در کف سازمان پیداشان می کنید و راحت تر با آنها حرف می زنید، به مدیرانی که برای 
رسیدن به آنها نباید از سد چند مسئول دفتر بگذرید و همین حوالی هم پیدایشان می شود.

15۸****۰۹3۹: در مورد مطلب دم دســتی دکتر انوچ و 
تهمت های احتمالیش به ســران کشور اینها رو نگفته که 
پس مالیات از ثروتمندا )مخصوصا شاسی بلندا( میشه با 

هدف تعادلی گرفت یارانه کرد. 
در ضمن وضع ســرمایه انسانی جوان در 20 سال دیگه و 

ضرر اقتصادی محتملش بی اهمیت نیستا.
بچه اقتصاد

البته تورم کنترل بشه
راستی ابراهیم کجا، حسن کجا!
راجع قاچاق سوخت هم نگفتی

  بابا یه بار بشین حرفاتو منظم کن ببینم دقیقا 
چی می خوای بگی!

5۷۷****۰۹3۷: شما خبر نداری؟ قرار نیست باز بازش کنن؟
  بــه نظرت اگر قرار بــود باز بازش کنن من االن 

نشســته بودم جواب پیامک تو رو مــی دادم؟! می رفتم 
استفاده م رو می کردم خب.

۹11****۰۹13: آقا این ماشــین جدید تسال رو دیدید؟! 
طراحیش خیلی عجیبه ناموسا. کال انحنا نداره! 

  تبریــک می گــم! ایــن اولین جســم حقیقی 
بعد از توپ پینگ پنگه که با دانش نقشه کشــی صنعتی 

می تونی با اتوکد بکشیش.

تقدیم می شود به ...
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مصاحبه اختصاصی شترنیوز؛ این قسمت: بحران استامبولی
نوسانات قیمت سوخت روی قیمت حبوبات تأثیر مستقیم دارد )ژورنال ساینس مونیتور( 

رستوران شریف قیمت انواع غذاهای دارای حبوبات مخصوصا استامبولی را 3 برابر کرده است. به همین مناسبت بی پرده پای مسئول تغذیه و رستوران 
دانشگاه را به نشریه کشانده ایم و مصاحبه ای شتری انجام داده ایم. )یادآوری: مصاحبه شتری در دنیای خیاالت است اما وقتی می خوانید می فهمید 

عین واقعیت است(

چطــور تصمیــم گرفته ایــد قیمت 
اســتامبولی را یک شــبه اینقدر زیاد کنید. فکر 
نکردیــد به دانشــجویان ســنوات باال کــه تنها 
امیدشان همین استامبولی ست، فشار می آید؟
فشــار؟ جدی می گی؟ خب فشار نســبت نیرو )یا همان 
زور( به ســطح مقطع اســت و با افزایش مخرج، فشار کم 
می شــود. در ضمن تصمیــم را در طــول روز گرفتیم ولی 
در طول شــب اجرا کردیم، زیرا معتقدیم در قانون بودجه 
دانشگاه باید قیمت حبوبات با یک شیب ثابت زیاد می شد 
ولی چون مشتق دوم آن منفی بود متوجه شدیم و تصمیم 

بر انتگرال گیری شد.
همان طور که می دانید روزنامه شریف این اخبار 

را به خوبی پوشش می دهد.
)قهقهه می زند( آره خیلی! یعنی واقعا این پوشش خبری 
شما من رو کشته. می گن مملکت رو آب می بره یارو رو خواب 

می بره. فکر کنم بد نباشد نگاهی به شماره قبل بندازید!
آیا قیمت سایر غذاها هم زیاد می شود؟

بله، همون طور که می دونید در اینجا همه چیز به همه چیز 
بی خــود و بی جهت مرتبط اســت؛ مثــال از وقتی قیمت 
نخود زیاد شده، قیمت روترهای شبکه هم دقیقا به همان 
نســبت زیاد شــده، به همین خاطر االن سرعت اینترنت 

خیلی کم شده.
ببخشید من متوجه نمی شوم. اینها چه ربطی 
به هم دارد؟ شــما می توانســتید قیمــت لپه را 

به صورت پله ای باال ببرید نه با آسانسور.
بــه زودی یک کمیته با عنوان کارگروه تخصصی بررســی 
آسیب های ناشی از افزایش قیمت حبوبات در سبد خانوار 
دانشجویی تشکیل می دهیم که روی این موضوع کار کنند 
و اگــر الزم بود، پنجاه تا همایــش برگزار کنند ببینیم چی 
می شــود. دانشجویان آسیب پذیر هم می توانند عضو این 
کارگروه باشند و خودش مشغولیتی است جان تو! آیا شما 

با این موضوع مشکل دارید؟
)شیخ بزول مردد است. در این لحظه آمبوالنس بهداری سر 
می رسد و شیخ را داخل آن می اندازند و بدون هیچ معطلی 

می برند. از سرنوشت وی اطالعی در دست نیست.(
* علیرضا مختار  

شیخ بزول *

نیش شتر

این ماشین ادعا کرده 
که آزمایشگاه متحرک 

صرفه جویی انرژی در شریف 
است ولی تا آنجا که ما اطالع 

داریم، در این چندمدت نه 
حرکتی از خودش نشان داده 

و نه از صرفه جویی انرژی 
چیزی رعایت کرده است.

عکس و 
مکث

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

وصله پینه

رضا علیپور

صفحه آخر

شرح 
هجران
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