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می خواستم اهمال کار نباشم به جایش وطن پرست شدم
آنانی که به قدر شایان توجهی زمان بیشتری را با من گذرانده اند، من را به »اهمال کاری« 

 حسام الدین 
میرجلیلی

می شناسند. گرچه پدر و مادرم مرا »تنبل« و در عین حال عاقل می دانند، با این حال 
در نگاهم صفت »اهمال کار« واژه دقیق تری اســت. در این ســال ها کوشیده ام که بر 
اهمال کاری فائق آیم. نخستین پیشبردم آن بود که دیگر به خود تنبل نگفتم و خود را 
اهمال کار نامیدم! اما سختی کار آغاز شده بود. اینکه چرا اهمال کاری رخ می دهد و 
چه می توان کرد که رخ ندهد؟ همین جا متوقف شویم و بند دوم را آغاز نمایید. آنانی که به قدر شایان توجهی 
زمان بیشتری را با من گذرانده اند، می دانند که چهار سال پیش هنگامی که من به این دانشگاه وارد شدم، 
برنامه ام برای ســال چهارم این بود که برای یکی از دانشگاه های آمریکا پذیرش خواهم گرفت و ایران را به 
مقصد آنجا، همان ســان که دو برادر دیگرم چنین کردند، ترک خواهم کرد و بازگشــتی برای این رفتن نیز 
متصور نبودم. برمی گردم تا ادامه همان بند نخست را بگویم. ذهن انسان اهمال کار قدری پیچیده و درهم 
است. می گویند به مانند مجلسی است که هر کمیسیونش تصمیم دارد الیحه خود را به صحن آن بیاورد و 
به تصویب برساند. به مانند بسیاری از حکومت ها که تمایل دارند دوراندیشی را کنار گذارند و اوضاع همین 
چند سال آینده را به کام رأی دهندگان خوش گردانند، در این مجلس نیز آن الیحه هایی زودتر به تصویب 
می رســند کــه لذتی فوری را با کمترین تالش برای چند ســاعت پیش رو برایت فراهــم آورند. این چنین، 
الیحه هایی که خشنودی را به تعویق می اندازند و راهکارهایی پیشنهاد می دهند که انجامش سرپنجه های 
به خون نشسته می خواهند در داالن های این مغز یا به فراموشی سپرده می شوند و یا دیرتر مورد بحث قرار 
می گیرند. و گاه این فرایند چنان پیش می رود که تو گویی مســأله  دشواری نداشته ای که به آن بپردازی و 
این دیگر »اهمال کاری  بدخیم!« به شــمار می آید. اما من برای اهمال کاری خود چه کرده ام؟ کوشیده ام 
منطقی تر شــوم تا استدالل منطقی که دوراندیشی را پیشــنهاد می کند معیاری برای تصمیم گیری های 
بی شــمار روزانه ام باشد. راســتش را بخواهید من نیز اهمال کار بدخیم بوده ام؛ سال ها بود اوضاع کنونی 
کشــورم برای من همان صورت مســأله ای  بود که ذهن اهمال کار من آن را به سیاه چاله  الیحه های دشوار 
فرستاده بود. نه تنها مسائل جایی که در آن زاده شده ام، بلکه مسائل آن انسان هایی که پیوند عمیقی با آنها 
داشــتم همچون خانواده ام از ذهنم آرام آرام به سیاه چاله فرستاده می شدند. این چنین بود که من هر روز 
مسائل کمتری داشتم که راهکارهای انجام شان نیز چندان دشوار نبود. با خود می گویم شاید اگر اهمال کار 
باقی می ماندم امروز دانشجوی ممتاز دانشکده ام بودم؛ راهی فرودگاه امام به سوی پروازی به مقصد بهترین 

دانشگاه های آمریکا و در لحظات ترک همیشگی میهن حتی پدر و مادرم نیز از خاطرم رفته بودند.
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 شریفی ها در موقعیت های مختلف 
چطور انتخاب می کنند؟
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رضا علیپور

»احساس وظیفه«ترین
هفته گذشــته ثبت نام نامزدهای انتخابات دوره یازدهم مجلس 
شــورای اسالمی شــروع شــد و هر روزی که می گذشت، خبری 
از ثبت نام یکی از چهره های شــاخص کشــور در رسانه ها منتشر 
می شــد. در این میان شــریفی ها نیز از قافله جا نماندند و عالوه 
بر لیســت های واقعی و فیکی که از اســتادان و فارغ التحصیالن 
شــریف در فضای مجازی دست به دســت شــد، تعــدادی از آنها 
خودشان را رسما وارد این کارزار انتخاباتی کردند و ما هم تصمیم 
گرفتیم این هفته با نهایت احترام عنوان »احساس وظیفه«ترین 

را به آنها تقدیم کنیم.

»کودک درون«ترین
این هفته از شنبه تا چهارشــنبه در فضای کنار ساختمان شهید 
رضایی قرار اســت نمایشــگاهی از بازی های فکری برگزار شود؛ 
بازی هــای مختلفــی که بعضی از آنهــا را قبال تجربــه کرده اید و 
بعضی هاشــان برایتــان تازگــی خواهد داشــت و می تواند فکر و 
ذهن تان را چندســاعتی به خود مشغول کند. در سال های قبل 
هم این نمایشــگاه در شریف برگزار شــده و معموال شریفی های 
فکور استقبال خوبی از آن کرده اند. به همین بهانه عنوان »کودک 
درون«ترین را به این نمایشگاه که از ساعت 9 تا 18 هر روز برقرار 

است، اهدا می کنیم.

تشکل های دانشجویی برای 16 آذر چه برنامه هایی دارند؟

نه خیلی داغ، نه خیلی سرد
مســأله بنزین و گزارشی از بازدید از 
پاالیشــگاه های پارس جنوبی دیگر 
مطالب مهم نشــریه ای هستند که 
صفحه آرایــی اش می تواند ســاده تر و 

خالقانه تر باشد.

صدای جامعه باالخره درآمد
سرانجام اولین شماره »عطش«، نشریه 
جامعه اسالمی هم در سال جدید منتشر 
شد و مثل سال های قبل مختصر و مفید 
در چهارصفحه به دست مخاطبان رسید. 
یادداشت اصلی عطش، انتقادی است 
به نحوه برخورد با اعتراضات مردمی بعد 
از افزایــش قیمت بنزیــن و تیتر »ملت؛ 
بدون قدرت« همراه بــا نمادی از پرچم 
ایران ضمیمه آن شده است. یادداشت 
مهم دیگر نشــریه درباره رابطــه ایران و 
آمریــکا و به صورت کلی تــر ایران و غرب 
است و سعی کرده از دیدگاهی متفاوت 
به این مســأله نگاه کند. جالب آن است 
که این بار نمادی از پرچم آمریکا در کنار 
متــن دیده می شــود. یادداشــت قابل 
توجه دیگر عطش انتقاد به ساختارهای 
صلب از پیش  تعیین شــده ای است که 
دانشــجوها را در مســیرهایی مشخص 
قرار می دهد و اجازه تجربه های جدید و 
شکستن ساختارها و فرم های مرسوم را از 
او می گیرد. عطش ظاهرش خسته کننده 
اســت ولــی خواندنــش عطــش زودتر 
چاپ شدن شماره بعدی اش را به جان تان 

می اندازد.

هر روز خالصه تر از دیروز
شماره 64 نشریه شورای صنفی با عنوان 
»شورا« این بار در دو صفحه منتشر شد. 
سرمقاله این شــماره با گریزی طوالنی 
به کتاب »نفحات نفت« رضا امیرخانی 
از ایــن می نالد که چرا قوانین در جامعه 
مــا به جای تســهیل امــور، زندگی مان 
را ســخت تر می کنند. گزارشــی از روند 
تشکیل انجمن های ورزشی در شریف، 
دیگر متن صفحه اول شوراست. صفحه 
دوم این نشــریه نیز نظرات دانشــجوها 
را دربــاره موضوع محدودیــت تردد در 

خوابگاه های دختران بازتاب می دهد.

کیسه خلیفه
دکتر نوبخت با صدور یک دستور فوری با کاهش معافیت 
مالیاتی هنرمندان در الیحه بودجه 99 مخالفت کرد. 
دســتور فوری معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور در خصوص پیش نویس یکی از 
تبصره های الیحه بودجه 99 بوده که بر اساس یکی از 
بند های آن »تمامی فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و 
هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشمول ۵۰درصد 
معافیت مالیاتی می باشند.« که با دستور دکتر نوبخت این بند حذف 
شد، لذا فعالیت های مزبور کماکان از معافیت صددرصدی برخوردار 

خواهند بود. بله! احتماال این تصمیم هم مثل گرانی بنزین، به نفع ما 
مردم است ولی خودمان خبر نداریم. مثال شما فکر کنید یک هنرمند 
مردمی! که در مورد حواشی گرانی بنزین سکوت کرده و فقط در مورد 
مسائل بی خطر صحبت می کند، اگر برای درآمدش مالیات بپردازد که 
از جیب خودش نمی دهد، می رود کنسرت و کتابش را گران می کند. 
ببینید این معافیت مالیاتی چقدر به نفع مردم است. شما با این طرح، 
می توانید دایه های مهربان تر از مادر را هم شناسایی کنید. اصال خود 
را جای دولت بگذارید، دلتان می آید از مثال بهنام بانی )با این حجم 

از گوگولی  بودن( مالیات بگیرید؟!

روز دانشجو را در این سال ها 
عموما به برنامه تشکل های 
دانشــجویی می شناسیم، 
برنامه هایی که بعضی وقت ها یک شوی 
خنده دار و بی محتوا بــوده و بعضا آنقدر 
داغ و پرهیجــان که تا ســال های ســال 
در ذهن بچه ها باقی مانده اســت؛ مثل 
حضور غالمحســین محســنی اژه ای، 
معــاون اول وقت قوه قضائیه در ســالن 
جابر که به دعوت بســیج دانشــجویی و 
در روز دانشجوی سال 96 به شریف آمد 
و یکی از روزهای به یادماندنی چندسال 
اخیر دانشــگاه را ســاخت. امســال هم 
برای اینکه بدانیم چقدر قرار اســت شور 
و هیجان یک برنامه دانشــجویی واقعی 
را تجربه کنیم، از تشــکل های چهارگانه 
دانشــگاه برنامه هایشــان را بــرای روز 

دانشجو پرسیدیم.

دوست نداریم فحش بخوریم
بچه های بسیج به مناسبت روز دانشجو 
قصد داشتند از مسئوالن مختلف برای 
حضور در دانشگاه و پاسخگویی درباره 
وضعیت کشور دعوت کنند ولی از همه 
آنها جــواب »نه« شــنیدند. عبدالعلی 
ن  ما ز ســا رئیــس  ؛  ی علی عســگر
صداوســیما، علی ربیعی؛ ســخنگوی 
دولت، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول 
رئیس جمهــور و علی الریجانی؛ رئیس 
مجلس شــورای اســالمی مســئوالنی 
بودند که دعوت بســیج را قبول نکردند 
و به گفته خودشان عالقه ای به شنیدن 
انتقاد در فضای دانشجویی نداشتند. 
به همین دلیل برنامه بسیج دانشجویی 
تا عصر جمعه برای روز دانشــجو هنوز 
مشــخص نشــده اســت و بایــد منتظر 
مانــد و دســت پخت بســیج بــرای این 

هفته را دید.

مزه اکران زیر زبان مستقلی ها
انجمن مستقل هفته قبل فیلم سینمایی 
پرحاشــیه »دیدن این فیلم جرم است« 
را در آمفی تئاتــر مرکــزی اکــران کــرد و 
برای این هفته هم تصمیم دارد مســتند 
جنجالی »ایکســونامی« را روز سه شنبه 
برای دختران دانشگاه به نمایش بگذارد. 
این مستند درباره زندگی و خاطرات یک 
پورن اســتار آمریکایی است و نمایش آن 
سر و صدای زیادی به دنبال داشته است.

ژاله خون کن
انجمــن اســالمی تبلیــغ ویژه برنامــه 
بزرگداشت روز دانشــجوی خود را زودتر 
از بقیــه تشــکل ها آغاز کــرد؛ برنامه ای 
که قرار اســت روز دوشــنبه، 18 آذر و از 
ســاعت 1۵ در ســالن جابر برگزار شود و 
از میــان مدعوین آن فعال حضور محمود 
صادقی؛ نماینده مردم تهران در مجلس 

دهــم قطعــی شــده و حضــور دو مدعو 
دیگر در هاله ای از ابهام اســت. پوســتر 
برنامه انجمن فضایی نوســتالژیک دارد 
و حس خوبی به مخاطب منتقل می کند 
و امیدواریــم خــود برنامه هــم به همین 

خوبی باشد.

هنوز هم بوی بنزین می آید
جامعه اسالمی برای این هفته برنامه ای 
نــدارد و برنامه اصلــی اش را برای هفته 
بعد گذاشــته و موضوع آن را حوادث بعد 
از افزایــش قیمت بنزیــن انتخاب کرده 
اســت. بچه های جامعه به دنبال دعوت 
از ابراهیــم فیاض، غالمحســین الهام، 
سعید زیباکالم و حســین راغفر هستند 
تــا بتواننــد در یــک میزگــرد گفت وگو و 
پرسش وپاســخ ابعاد مختلف اجتماعی، 
حقوقی، سیاسی و اقتصادی ماجراهای 

بنزین را واکاوی و تحلیل کنند.
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شاکر

گزارش

کتاب بازی رایانش
»رایانــش« دومین شــماره این ترم 
خــود را در 24 صفحــه و با تیتر جلد 
»خواندن در مرز هست و نیست« به 
کتاب و کتاب خوانی اختصاص داده 

اســت. طرح جلد و دیگــر عکس های 
به کار رفته در این شماره اثر سینتا ویدال، 
نقاش اســپانیایی اســت و حس وحال 
خاصی به فضای نشــریه داده اســت. 
صفحه بندی نشریه خوب از آب درآمده 
و بــه دل می نشــیند. ذکر منبــع نیز از 
جمله ویژگی های خوب رایانش اســت. 
6 مقالــه دربــاره کتــاب و کتاب خوانی 
در کنار معرفی 4 کتــاب تقریبا کل این 
شــماره از رایانش را پوشــش می دهد. 
البته یک صفحه از نشریه هم به رایاجیک 
اختصاص دارد و بسیار خواندنی است؛ 
نســبت دادن عنوان تعــدادی کتاب به 
برخی موقعیت های دانشــکده ای. در 
کل اگر کتاب باز هستید، این شماره از 

رایانش را به هیچ وجه از دست ندهید.

هفت سال در دانشکده
هفتادمین شماره نشریه »در دانشکده« 
مصــادف با جشــن هفت ســالگی  این 
نشریه منتشر شد، البته با یک سوتی در 
طرح جلد؛ جایی که دومینوها برعکس 
ریخته شــده اند. سرمقاله این شماره را 
یکی از قدیمی های نشــریه نوشته و از 
جملــه یادداشــت های خواندنی آن به 
شمار می رود. یک مقاله با موضوع انتقاد 
از عملکرد شورای صنفی دانشکده، دو 
یادداشت انتقادی درباره خود نشریه و 
گزارش هایی از بازدید از شرکت سیناژن 
و قهرمانی تیم دانشــکده در مسابقات 
والیبــال دانشــگاه دیگــر مطالب مهم 
شــماره اخیر در دانشــکده را تشکیل 

می دهد.

بنزین همچنان نقش اول
شــماره دوم »رویان مهندســی شیمی 
و نفــت« در تــرم جــاری بــدون تیتــر 
جلــد آغاز می شــود و بعد از ســرمقاله 
ســراغ تحریم های نفتی مــی رود. یک 
اینفوگرافیــک دوصفحــه ای دربــاره 

میز 
نشریات

سخن 
مسئولین
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گزارشی از اکران دانشجویی فیلم »دیدن این فیلم جرم است«

 من اهل قلم و کاغذم؛ 
اسلحه رو اونا دادن دست من

همین چند روز پیش بود که داشتم به دوستی 
می گفتم، شــاید ســالی یکی دوبار بیشــتر 
گذرم به ســینما نخورد؛ فیلم های خوب کم 
شده اند اما امروز فهمیدم شاید هم فیلم های 
خوب مدتی ســت که در صف دریافت مجوز 
اکران انتظار می کشــند یا آنقدر اصالحی به دیالوگ ها و 
صحنه هایشــان می خورد که دیگر آنطور که باید و شــاید 
نمی درخشند. راستش بلیت را چندان به شوق دیدن فیلم 
نگرفتــم؛ مراد دیدن رفیقی بود که بعد از مدت ها طلســم 
یک دل ســیر ندیدنش شکســته شــده بود. اما با گذشت 
نیم ساعتی از فیلم هردو متوجه شدیم عجب فرصت خوبی 

نصیب مان شده!

داِغ داغ، از تنور درآمده
چند دقیقه مانده به ســاعت دوی ظهــر، فضای روبروی 
ســالن آمفی تئاتر پر شــد از دانشــجویانی که زیــر باران 
موش آب کشــیده شــده بودند. پذیرش رأس ســاعت دو 
آغاز شــد و بعد از کمی عکاســی و فیلم بــرداری، مجری 
مقدمه چینــی ای کــرد و تریبون را بــه تهیه کننده تحویل 
داد. محمدرضا شــفاه بعد از چند کلمــه ای، علت تأخیر 
در پخــش فیلــم را با ایــن گالیه منــدی بیان کــرد که در 
زمانی که اکثر فیلم های توقیفی درحال کســب مجوزند، 
حتی مجوز پخش دانشــگاهی فیلم شان در شریف را نیز 
به ســختی دریافت کرده؛ آن هم همین دیشــب و تنظیم 
نسخه نهایی که نزدیک ترین نسخه به اکران عمومی ست، 
دقیقه نودی شــده و تا 1۰ دقیقه دیگر به سالن می رسد. 
رضا زهتابچیان، نویســنده و کارگــرداِن »دیدن این فیلم 
جــرم اســت«، به علت حساســیت باالی فیلــم خواهش 
کرد با تعصبات خــاص، موافقت های داغ و مخالفت های 
ســوگندخورده به تماشای فیلم نپردازیم. به گمانم خنده 
بی غرض)!( حضار در این لحظه کمی دلش را شکســت. 
نویسنده ای که طرح داستانش مربوط به اواسط دهه 8۰ 
اســت و امروز فیلمش برچسب سفارشــی بودن خورده؛ 
نویســنده ای کــه بعد از مدت ها توانســته برای داســتان 
سیاســی اش یک تهیه کننده جســور پیدا کند و حاال بعد 
از کش وقوس های فراوان برای صدور مجوز ســاخت، تنها 
فیلمی از سی وهفتمین جشــنواره فجر است که اکرانش 

در هاله ای از ابهام قرار گرفته.

فقط یک فیلم 5دقیقه ای می خواستم تا بعدا از زن و 
دخترم دفاع کنم

ســاعت 2:3۰ فیلم با صحنه ای از یک خیابان خلوت در 
شــب آغاز می شــود و دقایقی طول نمی کشد که خنده را 
از چهره مان پاک می کند. »دیدن این فیلم جرم است« به 
روایت یک گروگان گیری می پردازد. درست است که ماجرا 
از دفاع از ناموس شــروع می شود ولی مخاطب خیلی زود 

درمی یابد که هدفی واالتر مد نظر است.

قانون برای من قانونه؛ برای اونا تفریحه
فیلم، داســتان مــردی را روایت می کند کــه از حق خود و 
خانواده اش می گذرد اما از غــرورش، از ارزش هایش، از 
غیرتش هرگز! سید امیر موسوی، نقش اصلی فیلم چیزی 
جــز عدالت نمی خواهد؛ عدالتی کــه باید با قانون تجلی 
یابد اما با قانونی که قابل تســری به اهالی باال نیست، چه 

می توان کرد؟ دیالوگ ها جسورانه و بی باک است!

جانا سخن از زبان ما می گویی
دیدن این فیلم جرم است، در 9۵دقیقه به همه چیز رسیده 
بود. به جزئیات توجه شده بود؛ موسیقی متن مناسب بود 
و با ظرافتی هرچــه تمام تر نکاتی در ضمن پیام اصلی در 
فیلم گنجانده شــده بود که کشــف آنها را با امید به اکران 
فیلم، به خودتان می سپارم! تعبیه متبحرانه لحظاتی طنز 
در میــان صحنه های جدی، انتقادی و تلخ، و انتقادهایی 
بجا، پخته و فکرشده باعث شده بود تماشاچی حسابی با 
فیلم همراه شــود. بخندد، بگرید و به افتخار دیالوگ های 
ماندگارش کــف بزند؛ به خصــوص دیالوگ های قهرمان 
اصلی داستان با نقش آفرینی مهدی زمین پرداز. »دیدن 
این فیلم جرم اســت« فیلمی بود پــر از لحظات فراز و یک 

پایان پیش بینی نشده!

خود شکن، آینه شکستن خطاست
پس از اتمــام فیلم نوبت به گفت وگو با عوامل می رســد. 
شــفاه در پاســخ بــه اینکه چه چیــزی مانع اکــران فیلم 
شــده می گویــد دلیلش نبود ســعه صدر برای شــنیدن 
حرف هایی ســت کــه حرف خیلــی از مردم اســت. این 
را از تشــویق های مکــرر شــما و تماشــاگران جشــنواره 
فجر می تــوان دریافت. البته مخالفانی هــم داریم و این 

طبیعی ســت. زهتابچیان هــم اینطور ادامــه می دهد: 
»این بیان یک نارضایتی و دردمندی در قالب داســتانی 
از سمت یک انســان دغدغه مند است تا به اندازه وظیفه 
سینمایی اش قدمی بردارد. شفاه نیز در تکمیل صحبت 
او می گوید: »این قصه پرداخته ذهن نویســنده اســت، 
جهانی خلق شــده به دســت او کــه البته به تبع شــرایط 
ســاخته شــده؛ نه عین واقعیت اســت و نه وحی منزل. 
نمی شــود بــه اینکه چرا در این بســتر روایت شــده ایراد 
گرفت، چون هرکس باتوجه به تجربیات زیســتی خود به 
تصویرپــردازی می پردازد و بایــد جذابیت های بصری را 
هم مد نظر بگیرد. گاهی به سواالت مطرح شده پاسخی 
احتمالــی می دهد و عواقبــش را بیــان می کند؛ گاهی 
هم تــه ماجرا را باز می گــذارد و به مخاطــب فرصت فکر 
 می دهد. جنس قصه همین اســت؛ روایتگری می کند نه 

نسخه پیچی!«

از اینجا رانده، از آنجا مانده
می گویند هدف اصلی فیلم اعتراض به حاکمیت نداشتن 
عدالت اســت که در آن از المان هایی استفاده شده بدون 
آنکه شــخص خاصی مدنظر باشــد. ادعایی در تشخیص 
حق ندارند ولی تأکید می کنند که نیت شان بر حق بوده و 
از آنجا که در فیلم نه به کسی باجی داده اند و نه خراجی، 
معتــرض پیدا کرده اند. نمی خواســتند فیلم شــان به نام 
کســی بخورد. دیدن این فیلم جرم اســت نه ضدانقالب 
اســت نه تطهیرکننده بسیج؛ فقط ساده می گوید از همه 

طیفی آدم وجود دارد.

از ما بماند به یادگار
آخرین سخنان نویسنده در پاسخ به راه حل او برای بحران 
مطرح شــده در فیلم، تشــویق زیادی دریافت کرد. وی با 
یادآوری ای از واقعه شــب عاشورا، پاسخ خود را آغاز کرد: 
»ابــن زیاد مرا میــان انتخاب یکی از ایــن دو مجبور کرده 
اســت: یا تن به ذلت بدهم یا با شمشیرم بجنگم و هیهات 
منــا الذله.« ســپس اضافه کرد: »فقط اســتکبار جهانی 
نیســت که باید مقابلش ایســتاد بلکه مبارزه با اســتکبار 
داخلی هــم مردانی چون امیــر را می خواهد که با زمزمه 
آرمان های دینی و انقالبِی از یاد رفته مان، روح خفته مان 

را بیدار کند.«

بازی در دو سوی دیوار
ایده آقــای دکتر نورانی در شــماره 
گذشــته ایــن بود کــه »انتخــاِب« 
مســافرت و ورزش کــه در پــی آن 
شناخت انســان ها و سالمت جسم 
و روح حاصــل می آید، به افســردگی و 
خمودگی و بی تحرکی و ترس از مواجهه 
بــا حــوادث ناگهانــی برتــری دارد؛ از 
این رو محافظه کاری بیــش از حد، کار 
انسان های ترسوست و زنده باد عقالنیت 
و مرده باد محافظه کاری. این سخنان به 

چند دلیل اثربخش نیست:
1.  »انتخاب«هــا در ســطوح مدیریتی 
دانشگاه چندان آزادانه نیست، چراکه 
ســطوح مدیریتــی بــا یکدیگــر پیوند 
خورده اند و مزایا و مضرات یک تصمیم بر 
سایر حوزه ها نیز سایه می افکند. بنابراین 
انتخاب مطلقی در کار نیست و همواره 
تا اندازه زیادی اســیر جبر اجتماعی و 
سیستمی خواهیم بود. جبر سیستمی 
را وقتی بهتر درک می کنیم که به وضوح 
می بینیــم آزادی و انتخــاب حقیقی در 
بنیادی تریــن الیه هــای فرهنگ وجود 
نــدارد و هنوز پس از 18 ســال برگزاری 
اردوی ورودی ها، نمی توان مکان اردو و 
بسیاری از چارچوب ها را به دلیل فشار 
برخی گروه ها تغییر داد و همین تغییرات 
آغازیــن که رخ داد، هزینــه گزافی را به 
لحاظ روحی، اجتماعی و اخالقی برای 

حامیان این تغییر پدید آورد.
2.  متأســفانه عقالنیت و شــجاعت در 
»جامعه فعلی« مضر است و شخصیت 
شــما را خودمحور و سازش ناپذیر جلوه 
می دهد اما شخصیت های محافظه کار، 
همیشــه ســوراخی را در دیــوار بــاز 
می گذارند که هم بتوانند این ســو بازی 
کننــد و هم آن ســو، لذا محبــوب همه 
قلوب و مورد عنایت همگان بوده و قطعا 
دشمنان کمتر، آرامش بیشتر و منفعت 

باالتری دارند. 
3.  »عقالنیت« دقیقا به چه معناســت؟ 
کیســت که خود را عاقل نداند؟ به نظر 
می رســد همه انســان ها خــود را عاقل 
می داننــد، هــم گروهی کــه عقالنیت 
را منطبق بــر باورهــای آزادی خواهانه 
می دانند و هم کســانی کــه عقالنیت را 
در منافع حزبی و سیاسی کاری و شوی 
مذهبی و محافظه کاری تعریف می کنند. 
عقالنیــت و جســارت، باید وابســته به 
ســاختار باشــد نه فرد، و ساختار است 
کــه باید عقالنیت و شــجاعت را تعریف 
کنــد نه افراد، و این ســاختار اســت که 
باید مدیرانی جســور پــرورش دهد، نه 
اینکه مدیر جســوری بیاید و خود را در 
چرخ دنده سیستمی محافظه کارانه خرد 
نماید تا تغییر کوچکی ایجاد کند. تغییر 
ســاختارهای محافظه کارانــه، نیازمند 
تغییــر در همــه حوزه هــای مدیریتی 

دانشگاه است.

 سمیه 
رسولی

نامه وارده

بهار غالمی
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شریفی ها در 
 موقعیت های مختلف 

چطور انتخاب 
می کنند؟

هفته دیگر امتحان میان ترم داری، زیاد برایش نخوانده ای و چند روز آخر هفته را برای درس خواندن گذاشــته ای. می خواهی درس را شــروع کنی 
که خبر می رسد در استان های غربی کشور سیل آمده و اوضاع اصال خوب نیست. فردای سبز اعالم کرده که قصد دارد افراد متقاضی را چند روزی 
به مناطق ســیل زده بفرســتد. آنطور که بچه ها می گویند، حضور نیروی انســانی می تواند کمک زیادی به مردم آنجا برساند و بیشتر از کمک مادی 
و تجهیزات و مواد خوراکی، به حضور آدم برای کار نیاز اســت. اگر بروی حداقل ســه چهار روز باید آنجا باشــی و وقتی برگردی فرصت خاصی برای 
درس خواندن نداری. از طرف دیگر، امتحان اگرچه میان ترم اســت ولی ممکن اســت اســتاد زیاد با تو راه نیاید و قبول نکند که بتوانی در پایان ترم 

جبران کنی. از طرفی با خودت فکر می کنی رفتن تو یک نفر مگر چقدر می تواند به مردم آنجا کمک کند؟
می مانم و درسم را می خوانم   
با بچه های جهادی به منطقه سیل زده می روم   

دانشگاه سنوات مجاز تحصیلی را به 8 ترم کاهش داده و همین مسأله اعتراض زیادی را به دنبال داشته است، مخصوصا اینکه قانون قرار است برای 
ورودی های مختلف اجرا شــود، در حالی که هنگام ورود به دانشــگاه چیز دیگری به آنها گفته شده. شورای صنفی دانشجوها را به تجمع و تحصن در 
مقابل دفتر ریاســت دانشــگاه دعوت کرده. چند روزی هســت که جمعیت چندصد نفره ای در اعتراض ها حضور دارند و روی خواسته شان پافشاری 
می کنند. معلوم نیست اعتراض ها به نتیجه برسد یا نه، مرغ دانشگاه یک پا دارد و کوتاه بیا نیست. فعاالن اعتراضات دو،سه روزی هست که درس و کار 
و زندگی شان را روی این مسأله گذاشته اند و شنیده ها می گوید حراست تصویر آنها را برداشته تا بعدا به کمیته انضباطی معرفی شان کند. از طرف دیگر 

سال اولی هستی و معلوم نیست این طرح اصال تا آن موقع باقی بماند یا نه و اینکه خودت پنج ساله بشوی یا خیر.
به تجمع و اعتراض می پیوندم   
به عنوان تماشاگر ناظر اتفاقات هستم   
کاری به کارشان ندارم   

چندتا از دانشجوهای دانشگاه را نهادهای امنیتی گرفته اند. حرف هایشان در نشریه دانشگاه و چند ارائه دانشجویی و تریبون آزاد کار دست شان 
داده و معلوم نیســت سرنوشت شان چه خواهد بود. یکی از دستگیرشــدگان را هم می شناسی و می دانی بچه خوبی است و جرم دیگری ندارد. 
شایعات درباره محرومیت از تحصیل و چند سالی حبس است. انجمن اسالمی تصمیم گرفته تجمعی مقابل وزارت علوم برگزار کند. دانشجوها 

را هم به شــرکت در آن دعوت کرده ولی دانشــگاه به صورت جدی تذکر داده که دانشجوها کاری نکنند و خودش قضیه را پیگیری می کند.
به تجمع می روم   
در دانشگاه می مانم   

کارگران هفت تپه در اعتراض به وضعیت نابسامان شــان تجمع کرده اند. کســی از مسئوالن به حرف شان گوش نداده و صدایشان به جای خاصی 
نمی رســد. صداوســیما هم که عین خیالش نیست. بسیج دانشجویی قصد دارد به نشــانه حمایت تعدادی از دانشجوها را ببرد به هفت تپه تا کنار 
کارگران باشند و تریبونی برای صدای آنها. اخبار غیررسمی از حضور زیاد نیروهای امنیتی در آنجا می گوید و حتی شنیده می شود چند نفری هم 
دستگیر شده اند. چندتا از رفیقانت دارند می روند تا ببینند کمکی از دست شان برمی آید یا نه. حسی از درون تو را هم هل می دهد ولی کمی ترس 

و نگرانی بابت مشکالت بعدی و از کار و زندگی افتادن داری.
به هفت تپه می روم   
در تهران می مانم   

باالخره درس و مشق در شرف اتمام است و دنبال کار هستی. با توجه به رشته ات پیشنهادهای متنوع و زیادی نداری. یکی از دوستانت پیشنهاد 
قابل توجهی برایت آورده: کار طراحی در یک شــرکت که پروژه های نظامی انجام می دهد. حقوقش متوســط اســت ولی کارش به درســی که 
خوانده ای مرتبط اســت و به درد نیروهای نظامی کشــور هم حسابی می خورد. می توانی قیدش را بزنی و بروی در شرکت های دیگر کار کنی که 
ممکن است به طور مستقیم با رشته تو مرتبط نیستند. از طرف دیگر کار در چنین شرکتی یعنی قید اپالی را زدن و قبول محیط خاص آن شرکت.

پیشنهاد کار در آن شرکت را قبول می کنم   
پیشنهاد کار در آن شرکت را رد می کنم   

چندسالی هست که مشغول کار در یک شرکت نسبتا خوب شده ای، هم فضای شرکت را دوست داری و هم حقوق و کارش خوب است و کنارش به 
درس هم می توانی ادامه دهی. همه چیز خوب پیش می رود که چندتا از رفقای قدیمی که خیلی با هم همفکر و رفیق گرمابه و گلســتان هســتید، 
ســراغت می آیند و تشــکیل یک تیم و راه انداختن یک کار جدید را پیشــنهاد می دهند. از طرفی این رفقا را خیلی خوب می شناســی و با اصول و 
ارزش هایشــان راحتی و حتی ایده شان را هم می پسندی و از طرف دیگر ریســک راه انداختن یک کار جدید باالست و حداقل پنج شش ماه وقتت 

را کامال می گیرد ولی حقوقی دستت را نخواهد گرفت. سابقه کارت هم ممکن است به خاطر بیرون آمدن ناگهانی از شرکت قبلی خراب شود.
پیشنهاد دوستانم را می پذیرم   
در کار قبلی باقی می مانم   

جبر  انتخاب
سیل غم برده مرا، 

هیچ خبر نیست

 سنگینِی 
حرِف زور

یار دبستانی من

صدای کارگر

هرجایی جز اینجا؟

 از صفِر صفر 
کنار رفقا
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شــاید به نظرتان اغراق باشد ولی ما هر لحظه در حال انتخاب هســتیم؛ حاال بعضی وقت ها به سادگی انتخاب بین خوردن مربا یا پنیر برای صبحانه 
و بعضی وقت ها به ســختی پذیرفتن یا رد کردن یک پیشــنهاد کاری. ما ناگزیر از انتخاب هســتیم و البته ناگزیر از پذیرش نتایج یک انتخاب. به قول 
ظریف »ما خودمان انتخاب کردیم که جور دیگری زندگی کنیم«، حاال این »جور« می تواند برای هرکس یک جور باشد ولی مهم این است که خودش 
آن را انتخاب کرده، هرچند شــرایطش از زمین تا آســمان با بغل دستی اش فرق داشته و نمی توان صرفا از روی انتخاب ها و نتایج شان آنها را قضاوت کرد. 16 آذر 
و روز دانشــجو و همه حرف های قلمبه ســلبمه حول وحوش آن بهانه ای دست مان داد تا شما را مجبور به انتخاب کنیم. تعدادی موقعیت جلوی شما گذاشتیم، 
تا حدودی موقعیت را توصیف کردیم و از شــما خواســتیم بین دو یا چند گزینه انتخاب کنید؛ انتخاب ها تا حد زیادی صفر و یکی بودند و موقعیت ها هم به طور 
کامِل کامل توصیف نشــده بودند ولی شــما خودتان را در موقعیت قرار دادید و دســت به انتخاب زدید. حدود 400 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که نتایج 

آن را در نمودارهای زیر می توانید ببینید.

پنج شــش ســالی در دانشگاه مهندسی خوانده ای، پیش خودت فکر می کردی بعد از تمام شــدن درس کاری در حوزه فنی مهندسی برای خودت 
دست وپا می کنی و درآمدی به دست می آوری. در یکی از فعالیت های دانشجویی ات حوزه کاری جدیدی غیر از فنی مهندسی بدجور قلقلکت داده 
و با خودت فکر می کنی تِه تِه چیزی که از زندگی می خواهی، همین  است. دوست داری دوباره آن کار را امتحان و بیشتر تجربه اش کنی ولی وقت 
قابل توجهی از تو می گیرد و بدتر از آن درآمد زیادی هم در ایران ندارد و آینده اش روشن نیست. می توانی همین حوزه مهندسی ات را ادامه بدهی 

و می توانی قید این پنج شش سال را بزنی و بروی دنبال جایی که قلبت را بدجور به تپش می اندازد و از صفر شروع کنی.
به صورت جدی دنبال آن کار جدید می روم   
تمرکزم را روی کار قعلی ام می گذارم   

سال آخر کارشناسی هستی و مسیرهای مختلفی پیش رو داری. دوستان نزدیکت فکر اپالی و ادامه تحصیل در خارج هستند. تو هم بدت نمی آید 
و با خودت می گویی حداقل به تجربه اش می ارزد. از طرف دیگر پروژه کارشناســی و کارآموزی ات را در شــرکتی انجام داده ای که فکر می کنی کار 
مهمی برای مملکت انجام می دهد و آنها هم بدشــان نمی آید بعد از پایان کارشناســی و همزمان با ارشد، آنجا مشغول کار شوی. می توانی بروی و 
چندســالی آن طرف درس بخوانی و بعد برگردی ببینی چه کار می توانی انجام دهی، می توانی هم بمانی همین جا و با همین چیزهایی که بلدی، 

به دل کار بزنی و حس مفیدبودن و »کار خوب« انجام دادن را تجربه کنی.
در ایران می مانم و در آن شرکت مشغول به کار می شوم   
اپالی می کنم   

بعد از کارشناســی بارت را بســته ای و رفته ای به یکی از دانشــگاه های خوب آمریکا. تحصیلت دارد تمام می شود و پیشــنهاد کاری خوبی در آنجا 
داری. حتی احتمالش هســت که بتوانی استاد یکی از دانشگاه های آنجا هم بشوی ولی از ایران تماس گرفته اند و پیشنهاد داده اند برای استادی 
در دانشــگاه سابقت می توانی برگردی. اگر برگردی شاید بتوانی کاری هم در کنار درس دادن در حوزه مرتبط با رشته ات راه بیندازی. البته حقوق 

و مزایای آن ور و این ور تفاوتش در حدود همان فاصله کیلومتری شان است.
به ایران برمی گردم   
در آمریکا می مانم   

پرونده

 هیچ وقت 
دیر نیست

آنهایی که می روند، 
آنهایی که می مانند

 این وطن 
ارزشش را دارد؟

z	 موقعیت هایی که در این نظرســنجی خلق کردیم و پیش پای شما قرار دادیم، خیلی هاشان مابه ازای خارجی
داشــتند و در همین چندســال اخیر اتفاق افتاده بودند و بعضی هاشان هم در زندگی هر دانشجوی شریف به 
احتمال زیاد پیش می آیند. خالصه این شترها از آنچه در آینه این نظرسنجی دیدید، به در خانه شما نزدیک ترند 
و آخِر آخرش در زندگی واقعی باید دســت تان را روی یکی از گزینه ها ببرید و بعد از آن شــما هستید و انتخابی 

که کرده اید.

z	 موقعیت ها به طور کامل توصیف نشده اند. بعید است بتوان کامِل کامل یک موقعیت را برای فرد دیگری توصیف
کرد. در واقع ما خطوط اصلی تصویر را برای شــما کشیدیم و تکمیل آن و پرداختن به جزئیات را به عهده ذهن 
شما گذاشتیم. روند تکمیل تصویر را هرکس با توجه به تجربیات و شرایط و پیش فرض های ذهنی خود و هزاران 

چیز دیگر انجام می دهد، بنابراین هیچ دو نفری در شرایط کامال یکسان دست به انتخاب نمی زنند.

z	 گزینه های تصمیم گیری در این نظرســنجی به شدت صفر و یکی بودند. دلیلش این است که شرایط مختلفی
را که ما نگفته ایم، شما خودتان تعیین می کنید و با توجه به آن آخرش باید یک گزینه را انتخاب کنید. از بیرون 
که به ماجرا نگاه کنیم، فقط یک انتخاب قابل مشــاهده اســت و ناظر بیرونی درکی از راه های طی شــده برای 
رسیدن به آن ندارد، یعنی شما باید انتخاب کنید، هرچند ممکن است شرایط عجیب و غریبی داشته باشید. 

گریزی از انتخاب نیست.

z	 بعد از هر سوال تعدادی از شرکت کننده ها نظر خود را هم نوشته بودند. از این نظرات مشخص بود موقعیت به طور
کامل توصیف نشده و شرایط و ابعاد دیگری هم در تصمیم گیری دخیل است. بعضی بچه ها خودشان موقعیت 
را کامل کرده بودند و با توجه به شرایط مفروض شان پاسخ داده بودند. همچنین نظرات بچه ها نزدیک بودن این 
 موقعیت ها را به تجربه های عینی آنها تأیید می کرد و افراد ادعا می کردند شرایطی نزدیک به این موقعیت را در گذشته 

تجربه کرده اند.

z	 بین دانشــکده ها هم مهندسی شیمی و نفت با 1۵.9درصد اول اســت و برق با 1۰.8درصد، ریاضی و علوم
کامپیوتر با 1۰درصد و صنایع با 9.2درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

z	 بیشتر شرکت کنندگان در نظرسنجی بچه های کارشناسی بودند؛ 22.6درصد بچه های سال سوم، 18.7درصد
بچه های ســال دوم، 1۵.9درصد بچه های ســال چهــارم، 12.3درصد بچه های ســال پنجم و 1۰.8درصد 

بچه های سال اول.

z	 تصمیم گیری در موقعیت های سیل، تجمع مقابل وزارت علوم، هفت تپه و کار در شرکت نظامی با توجه به نام بردن
از یک گروه خاص که در ایجاد موقعیت نقش اساســی دارد، بیشتر از سایر موقعیت ها یک طرفه بوده. البته در 

این یک طرفه بودن عواقب سنگین تر و محسوس تر تصمیم گیری هم نقش مهمی ایفا کرده اند.

z	 در موقعیــت پذیرفتــن پیشــنهاد دوســتان بــرای ایجــاد یــک کار جدیــد و رهاکــردن شــرایط کاری خوب
قبلــی نتیجــه تــا حــدودی دور از انتظار اســت و بیشــتر بچه هــا حاضرند شــرایط خــوب خود را از دســت 
بدهنــد و بــا دوستان شــان از صفــر کاری را شــروع کننــد. همیــن موضــوع در موقعیــت تغییــر مســیر 
از مهندســی بــه حــوزه ای جدیــد و مــورد عالقــه هــم صــادق اســت و نشــان می دهــد بچه هــا خیلی هم 
 محافظــه کار نیســتند و دنبــال ریســک و خطــر می گردند، البته به شــرطی که از نظر خودشــان ارزشــش را 

داشته باشد.

z	 موقعیت هایی که مربوط به اپالی و برگشت به ایران می شود، جواب های تقریبا متعادلی دارد و هر تصمیم حدود
نیمی از آرا را به خود اختصاص داده است. حتی در موقعیت ماندن در آمریکا با شرایط خوب یا برگشت به ایران 
با شرایط مالی و رفاهی پایین تر بیشتر از نصف بچه ها تصمیم به برگشتن گرفته اند. شاید بشود گفت هنوز هم 
اگر بچه ها حس کنند می توانند مفید باشــند و به درد بخورند، حاضرند بمانند و سختی هایش را تحمل کنند. 

البته اگر شرایط کشور کاسه صبر آنها را لبریز نکند.

z	 تنها اطالعاتی که از شرکت کننده ها گرفته بودیم، سال ورود به دانشگاه و دانشکده شان بود. دانشکده تقاوت 
معناداری در تصمیم گیری ایجاد نمی کند ولی سن در برخی موقعیت ها عامل مهمی در انتخاب است، به طوری 
که هرچه سن بیشتر باشد، تمایل به محافظه کاری و ریسک نکردن هم بیشتر است. البته همه موقعیت ها این 

گزاره را تأیید نمی کند.
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یکــی از اتفاقــات قابــل 
توجــه امســال، برگزاری 
مسابقات بدمینتون برای 
پسران بعد از چندین سال 
خاک خوردن بود؛ ورزشی 
که بیشتر مردم در پارک ها برای تفریح به 
آن می پردازند و به صورت حرفه ای اغلب 
طرفدار چندانی ندارد. شاید به همین 
دلیل باشــد که تربیت بدنی دانشــگاه 
بیشتر انرژی اش را در رشته های ورزشی 
دیگــری چون فوتســال، بســکتبال و 
می کنــد؛  والیبــال ســرمایه گذاری 
رشــته هایی که الاقــل 12 نفر، آن هم 
تنهــا در زمیــن بازی، مشــغولند؛ چه 
برســد به تماشــاچی های پر انرژی که 
ایــن روزها صدایشــان داِد اســتادان 
را  تاالرهــا  و همکالسی هایشــان در 
درآورده اســت. بــا ایــن حــال پس از 
پیگیری هــای مســئوالن و مشــتاقان 
ایــن ورزش، مســابقات انتخابــی تیم 
 بدمینتون دانشگاه در هفته اول آذرماه 

برگزار شد.
رقابت هــا طــی 3 روز میــان 32 نفــر 
شــرکت کننده به انجام رســید. در دو 

روز اول افــراد در دو گروه 16نفره به صورت 
دوحذفــی به رقابت پرداختند و نهایتا از هر 
گروه 4 نفر به مرحلــه نهایی صعود کردند. 
در پایــان روز سه شــنبه، ۵ آذر ماه بازی ها 
به صورت تک حذفی برگزار شــد و امیرمعز 
پیرمحمد جماعت، دانیــال جباری نیک، 
ســاجد کریمی و محسن علومی مقام اول، 
دوم و سوم مشترک را کسب کردند و جمعی 
از شرکت کنندگان برای حضور در تمرین تیم 

دانشگاه انتخاب شدند.
نکتــه قابل توجه این رقابت ها شــرکت 32 
نفر از دانشــجویان در مســابقات بــود. از 

منظر خیلی ها شــاید این رقــم قرار نبود به 
1۵ هم برسد و شاید هم دلیل برگزار نشدن 
مسابقات در این ســال ها پیش بینِی تعداد 
اندک متقاضیان بوده. تعداد تماشاچی ها 
هم کم نبود، افراد زیادی به ســالن جباری 
آمدند. با اینکه سالن در اشغال این رقابت ها 
بــود و فضایی بــرای دیگر رشــته ها وجود 
نداشــت، خیلی هــا بی خبر بــرای ورزش 
می آمدنــد و پــس از چند دقیقــه ناراحتی 
و گاهــی با گله و شــکایت، آنهــا هم جذب 
رقابت گرم بدمینتون می شــدند و سالن را 

ترک نمی کردند.
جالب آن است که برگزاری رقابت ها نیز اکثرا 

به عهده خود شــرکت کنندگان بود. چه در 
داوری، مدیریت و پیگیری بازی ها و چه در 
خط کشی زمینی دیگر در زمین بسکتبال. 
از حــق نگذریم آقا پرویز )مســئول ســالن 
جباری( هم خیلــی کمک کردند و در تمام 

3 روز مسابقه در کنار دانشجویان بودند.
یــادم نمی رود در برنامــه عصر جدید، یکی 
از شــرکت کنندگان بــه اجــرای پانتومیــم 
پرداخت و پس از پایان اجرایش از وضعیت 
پانتومیم در کشور گله کرد و تشکری داشت 
از خندوانه ای ها که اســم اجراهای مشابه 
پانتومیــم را بــه »ادا بازی« تغییــر دادند. 
خالصــه اینکه مــا هم از این زخــم زبان ها 

و جــدی گرفته نشــدن ها زیاد شــنیده ایم 
و اثراتــی نیــز در خیلــی از بدمنیتون بازها 
گذاشــته اســت. بــه هر حــال هــر آدمی 
ســرخورده می شــود اگر ببیند به حرفه ای 
کــه ســال ها بــه آن پرداختــه، آن گونه که 
بایــد اهمیت داده نمی شــود و حتی بعضا 
مورد تمســخر واقع می شــود. این را گفتم 
کــه یــادآوری کنــم بدمینتــون نیــز مانند 
ســایر رشــته های غیر معروف در جامعه ما 
بســیار مورد ضعف واقع شده است. اغلب 
دوســتان شــرکت کننده افرادی بودند که 
مدت هاست دیگر تمرینات حرفه ای ندارند 
و بعضا برای تفریح دست به راکت می برند؛ 

افــرادی که ســابقه شــرکت در مســابقات 
کشــوری و مقام هایی چون نایب قهرمانی 
 نیز داشــته اند ولی اکنون دیگــر حرفه ای 

تمرین نمی کنند.
البته که وضعیت اقتصادی جامعه و مشغله 
درس از دوران دبیرســتان تــا بــه امروز نیز 
بی دلیــل نبوده و بی آینده بودن این رشــته 
در این میان کم اهمیت نیســت؛ رشــته ای 
که شاید پرهزینه تریِن رشته ها نباشد اما به 
هر حال هزینه هایی چه بر دوش ورزشکار و 
چه بر دوش سرپست تیم می گذارد. آنچنان 
ایــن رشــته برای مســئوالن و اسپانســرها 
بی اهمیت شــده اســت که گاهی شنیده 
می شود نفرات برتر کشــور برای شرکت در 
مســابقات بین المللی با هزینه خود ســفر 
می کننــد و حتی بعضی از اســتان ها برای 
شــرکت در رقابت های بین اســتانی، توان 
تشــکیل کادر ندارند و افراد تیــم هر کدام 
مسئولیت رســاندن خود به محل برگزاری 
رقابت هــا را بــه عهده دارند. داســتانی که 
دیگر تکراری شــده و گاه گاه در هر رشــته 
ورزشــی به چشــم می خورد. قصه ای تلخ 
که حتی شــاید برای شــما که این مطلب را 
می خوانید اهمیتی نداشــه باشد، قصه ای 
که برای بعضی از مــا فقط یک بازی نبود و 
بیشتر به دیوانگی نزدیک می شد؛ تمریناتی 
تا سر حد مرگ، چند روز در هفته به مدت 7 
سال، خستگی هایی لذت بخش با خاطراتی 

بسیار.
با همــه ســختی هایش این مســابقات به 
پایان رســید و از این هفته تمرین های تیم 
بدمینتون آغاز می شــود. اما این پایان کار 
نیســت و امیدواریــم تا اواســط بهمن ماه، 
دانشــگاه در رقابت هــای منطقه شــرکت 
کند و افتخــاری دیگر برای دانشــگاه مان 

کسب شود.

درد دل یکی از ورزشکاران مسابقات بدمینتون درباره وضعیت این رشته در جامعه

آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟

تا صبح هم بپری قدت بلند نمیشه
باور غلط و رایجی بین مردم وجود 
دارد که می گوید ورزش هایی مانند 
والیبال و بسکتبال که دائما حرکاتی 
مثل پرش یا کشش دارند، موجب 
افزایش قد می شود. قد به دو عامل 
ژنتیک و تغذیه بستگی دارد و بعد 
از سن رشد تغییری نمی کند. این 
سن برای دختران حدود 16 و برای 
پسران حدود 18 ســال است. در 

این سن صفحات رشد که در درون استخوان ها مسئول 
افزایــش طول و در نتیجه افزایش قد هســتند، بســته 

می شود و طول استخوان ها ثابت 
می مانــد. نکته جالب تأثیر فشــار 
وزن مان روی ستون مهره هایمان 
است. قد ما در طول شبانه روز تغییر 
می کند که علت این تغییر فشار بر 
روی دیسک های ســتون مهره ها 
است. شــاید صبح ها حدود 1.۵ 
سانتی متر از شــب بلند تر باشید. 
فضانوردانی که در ایســتگاه های 
فضایی اقامت دارند، به دلیل بی وزنی تا 1۰ سانتی متر 

ولی به صورت موقت قد می کشند.

بدو بدو حرکتش بده. مرسی!
مــردم بــر پایــه یــک بــاور غلط 
بســیاری از فعالیت ها را ســزاوار 
لقب کالری سوز نمی دانند؛ مثال 
ورزش هایی ماننــد پینگ پنگ و 
بدمینتون را ورزش هایی بی تحرک 
می  پندارنــد و از انجــام حــرکات 
موزون به عنوان ورزش ناآگاهند. 
به عنــوان مثال بدمینتــون برای 
یک فرد با اندامی متوســط حدود 

4۰۰ کالری در ساعت می سوزاند که زیاد با ورزش های 
معمول مانند بسکتبال با 4۰۰، والیبال یا 37۰ و فوتبال 

بــا 4۵۰ تفاوتی نــدارد. بنابراین 
ایــن ورزش هــا اگر در ســطحی 
بــاال و بــه شــکل اصولــی انجام 
شوند، راهی خوب برای سوزاندن 
کالری هایمان هستند. نکته جالب 
دیگر، میزان کالری سوزانده شده 
در حرکات موزون اســت. اگرچه 
میزانــی برای مــدل ایرانی آن در 
دسترس نیســت ولی برای مثال 
ایروبیک حدود 4۰۰ و به طور کلی حرکات موزون حدود 

2۵۰ کالری در ساعت برایمان می سوزانند.

باورهای غلط

ساجد کریمی

گزارش

دانشگاه و بسکتبالیستاش
مســابقات بسکتبال بین دانشکده ای از دو هفته پیش 
شروع شده اســت. هرچند لقب »دانشکده ای« صرفا 
اســمی نمادین است و اکثر تیم ها از چندین دانشکده 
بازیکن دارند. در یک گروه تیم های هوافضا - صنایع و فارغ التحصیالن 
که فینالیست های دوره قبل بودند، حضور داشتند و اختالف سطح 
زیادی در بازی آنها با دو تیم دیگر این گروه یعنی شیمی و علوم ریاضی 
مشهود است. در این گروه تیم فارغ التحصیالن توانست با شکست تیم 
هوافضا در فینالی زودهنگام سرگروه شود و از همین االن مدعی اصلی 
قهرمانی نام بگیرد. در گروه دوم نیز سه تیم برق - مکانیک و کامپیوتر و 

عمران به رقابت پرداختند. تیم برق - مکانیک حریفانش را شکست داد 
و سرگروه شد تا خود را به عنوان مدعی جدی این دوره از رقابت ها معرفی 
کند. نکته قابل ستایش استفاده تیم کامپیوتر از بازیکنان دانشکده اش 
بود که جای تحسین داشت و تنها تیم دانشکده ای مسابقات را ساخته 
بود. در دور بعدی تیم فارغ التحصیالن به عنوان ســرگروه گروه یک، 
استراحت می کند و 6 تیم دیگر در 3 بازی تک حذفی به رقابت خواهند 
پرداخت. نکته جالب دور حذفی مسابقات امکان استفاده از بازیکنان 
تیم های حذف شده است؛ نکته ای که شاید معادالت قهرمانی را کمی 

پیچیده تر و مسابقات را جذاب تر کند. 

ورزش در 

دانشگاه

عکس از کانال تربیت بدنی دانشگاه
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ورزش و سالمت



وقت تغییر نسل رسیده؟
از دهم آذر که ثبت نام کاندیداها برای مجلس 
یازدهم شــروع شده، دوباره بحث ها در مورد 
این نهاد حکومتی باال گرفته اســت. بعضی 
عقیده دارند به کل رأی دادن بی فایده است، 
بعضی دنبــال کاندیدای اصلــح می گردند و 
بعضی هم سراغ نقد لیست هایی رفته اند که 
کم کم سر و کله شان پیدا می شود. موضوعی 
کــه این بــار زیــاد مــورد بحــث قــرار گرفته، 
جوان گرایی و فرصت دادن به جوان ترهاست.

 Folaan

کل سال هم اخبار و توئیتر و.. دنبال کنی نمیتونی توی 
یه هفته تمام 3۰ نفر آدم بــا برنامه، متعهد و انقالبی رو 
برای خودت به دســت بیاری. چه برسه به مردم کوچه و 
بازار که نماینده های فعلیشونو هم تو 4 سال نشناختند

#صداوسیما #مجلس #قانون_انتخابات

مهدی شیری 

بعضی وقتها که حرف از #جوانگرایی میشــه، و اســم 
چندتا جوون رو میارن که مثال برن تو مجلس تنم میلرزه 
و میگم باز صدرحمت به همون پیرمردها! مشــکل هم 
این نیست که جوونها باالخره باید از یه جا شروع کنن!

مشــکل اینه کم جوونی هســت که اصولی و تو ساختار 
رشد کرده باشه کال! هرقدرم خوب باشه شخصیتش

 Aliakbar Abolhasani

پدربزرگم می گفت: روزی در بازار یک پیرمرد، نوجوانی 
رو دید و بی دلیل سیلی محکمی بهش زد. بهش گفتند 

چرا زدی؟  گفت »اینا که اومدند یعنی ما باید بریم.«
پ.ن: خیلی ها دیگه باید برند اگر ملت رو توجیه کنیم.
#پیکان_زمان #جوانگرایی 

 Vahid the Great

چــرا اونایی که قبــال رئیس جمهــور بــودن االن برای 
نمایندگی مجلس کاندیدا نمی شن؟
چون کالسش دیگه پایینه براشون؟

مگه اینا عشق خدمت نیستن؟
@Ahmadinejad1956 @Khatamimedia

آنهایی که از ما »برابرترند«
موضوعــات مرتبط با مالیــات بحث جدیدی 
نیســت؛ از بحث هــای قدیمــی مربــوط بــه 
مالیات بر دارایــی و مخالفانش که می گویند 
نمی توانیم در اموال مردم ســرک بکشیم، تا 
بحث های جدیدتر مثل فرار مالیاتی پزشکان. 
جدیدترین مــوردی که بعد از حــرف معاون 
رئیس جمهــور ســر زبان ها افتــاد، معافیت 

مالیاتی هنرمندان است.

 MohammadHosein

دیروز: با دستور نوبخت، از این به بعد، آثار دارای مجوز 
از وزارت ارشــاد، به جای ۵۰ درصد، شامل 1۰۰ درصد 

معافیت از مالیات می شوند
امروز: نوبخت نامزد #انتخابات_مجلس شد!

تو خود بخوان حدیث مفصل...

 Behzad Khodagholizade

همه چیز به نفع فرادست!
مالیات که میخواســتند بگیرند، اطالعات و زور ورود به 

حساب ها را نداشتند!
اما نوبت معیشتی بگیران که شده، هم اطالعات دارند 

هم زور ورود به حساب ها را!

حسین 

در شــرایطی که دولت از کســری بودجه می نالد و برای 
جبرانش قیمت بنزین را یک شبه 3برابر میکند معافیت 

مالیاتی هنرمندان چه توجیهی دارد؟
دلشان برای فرهنگ و هنر میسوزد؟

قدردانی از زحمات #سلبریتی ها در انتخابات گذشته 
است یا برنامه ریزی برای انتخابات آینده؟!

سجاد نراقی 

بین ایــن همه دلیل بــرای ناامیدی بایــد اعتراف کنم 
اجماعی که علیه #معافیت_مالیاتی اغنیا صورت گرفته 

بارقه هایی از #امید رو درونم زنده کرده.
درباره سهمیه بندی بنزین و دزدی از جیب مستضعفین 
کوتاه اومدیم اما در این باره کوچک ترین مســامحه ای 

جایز نیست.

که هوا ریخت به هم!
آلودگی هوا در تهران خبر جدیدی نیســت. 
در تهــران و بعضــی شــهرهای بــزرگ دیگر 
کشــور همیشــه وجود دارد. با سردتر شدن 
هوا و پدیده وارونگی هوا نمود بیشــتری هم 
پیدا می کند. مســئوالن هــم معموال منتظر 
بــاد و باران می مانند تا هوا پاک شــود! هفته 
پیش هم ســطح آلودگــی تهران بســیار باال 
رفت تا جایی که شــنبه دانشگاه های تهران 

هم تعطیل شدند.

فاطمه مختار 

تو این هوای آلوده تو مدرســه بچه های مردمو اول صبح 
نگه میدارن سر صف 

هرچــی فکر میکنــم نمیتونم هضم کنم ایــن حجم از 
حماقتو 

بابا خیر سرتون معلمید، به عنوان قشر »فرهنگی« ازتون 
یاد میشه! خدایاااا

 Vahid Hosseini

تقریبــا در همه جــای دنیا درصد کمی)مثــال ١٠٪( از 
خودروها مســوول درصد زیادی از آلودگی )مثال٨٠٪( 
هســتند و ربطی هم به پــالک زوج و فرد نــدارد. وقت 
اجــرای مــاده ٨ قانون هــوای پــاک نرســیده هنوز؟ 
نمی شود از اضافه درآمد بنزین پروژه نوسازی خودروها، 

موتورسیکلت ها و دیزلی های فرسوده را شروع کرد؟

سیدامیر موسوی 

کارگروه کاهش آلودگی هوای کالن شهرها، سامانه ای 
برای بررســی فعالیت های دولتــی و حاکمیتی در این 

https://b2n.ir/doeir :حوزه دارد
بروید و ببینید هر سازمان و نهادی چه وظیفه ای داشته 

و آیا به وظیفه اش عمل کرده یا نه؟
اکثرًا در وضعیت قرمز

 NimaZ

تو گروه برق دارن بحث می کنن که تعطیلی ینی میشه 
اومد دانشگاه و کالسا تشکیل نمیشه یا کال راه نمیدن؟

#شرمنده_ایم

از هر دری سخنی

 ahmadreza shojaee

معنای اپوزیسیون هم دارن عوض می کنن. 
مشــاور امنیتی دولت امنیتــی که خودش 
بنزین گرون کــرده االن داره تو توییتر ادای 
اپوزیسیون ها رو در میاره. واژه  و مفهوم »شرم« 

رو پیش خودتون شرمنده کردین شما...

 Lev Nikolayevich

یــک مســاله در 21 و 22 ســالگی اینــه که 
کم کم میبینــی کلی آدم مشــهور و موفق، 
همســن تو یــا حتــی کوچیکتر هســتن. 
چیزی که تا دو سه سال قبلش خیلی کمتر 
میدیدی؛ و چون هنوز عادت نکردی بهش 
یه حســی میاد ســراغت که عمرت رو هدر 
 دادی یــا حداقــل اونجوری کــه باید ازش 

استفاده نکردی...

معین امینی 

به نظــرم اینکــه میاین میگین این ســوال 
رو با فــالن روش حل کنیــن، اصال معقول 
نیســت. ســوالو بذارین، بگین انتگرال رو 
حســاب کنین. فکر کنین یه نفر اســم اون 
 روش ها رو بلد نباشــه ولی بتونه ســواال رو 

حل کنه :/

وسطای قصه ام هستم 
اسفند 76 توی اصفهان به دنیا اومدم. خونواده م 
مهاجر بودند. تو دوران مدرسه از اون بچه های فعال 
و پرســر و صدا بودم، هر برگه ای واسه هر برنامه ای 
بود، من اول از همه اسممو توش می نوشتم. تو دوران راهنمایی 
تئاتر بازی می کردم و یه بار هم بازیگر برتر شــدم. واســه همین 
همه فکر می کردن بازیگر خوبی می شــم. اول دبیرستان رفتم 
تو یکی از این گروه های تئاتر اصفهان و دیدم اصال استعدادشو 
ندارم. البته یه تشــابه فامیلی باعث شده بود من بیشتر به این 
ســمت برم؛ اصغر فرهادی و عرفان فرهادی! یه سری دوستای 
فاز تئاتر و این داستانا هم داشتم. خالصه تو فضاهای این شکلی 
بودیم و حتی یه فیلم یه ساعت ونیمه مسخره ساختیم و تو خود 

مدرسه پخشش کردیم.
از اواخر دبیرســتان یــه دوگانگی توی خــودم حس می کردم. 
عالیقم برام عجیب و متفاوت بود. با اینکه یه گاردی نســبت به 
جماعت هنری داشــتم و دارم اما خودم فیلم ســاختم، سینما 
می رفتم، نشــریه چاپ می کردم، آرشــیو مجالت معروف مثل 
همشــهری جوان رو داشتم و از این کارا. از دبیرستان تا همین 
پارسال پیارســالم با خیام درگیر شده بودم. اما خب هیچ موقع 
نرفتم دنبــال تئوری های هنری و چیــزی راجع بهش نخونده 
بودم. اون موقع ها خیلی مصمم شــده بودم که کنکور هنر بدم 
اما االن که به عقــب نگاه می کنم می بینم زیادم جدی نبودم و 
محافظه کارتر از اینا عمل می کردم! سال سوم دبیرستان و توی 
ایام نمایشگاه کتاب اومدم تهران. به دانشگاه های مختلف سر 
زدم: دانشگاه هنر، صداوســیما، شریف و... اون موقع مالک 

رو برای خودم تأثیرگذاری گذاشــته بودم. دنبال جایی بودم که 
تأثیرگذارتر باشه. واسه همین فکر کردم شاید کامپیوتر بهترین 
گزینه واسه منه. خودمم از قبل به این رشته میل داشتم و فضای 
المپیاد و درساشم دیده بودم. خالصه اومدم کامپیوتر شریف.

االنم که تو وســطای قصه  م هســتم، با خودم کلنجارای جدی 
دارم. بعضــی از کارهایــی کــه انجــام مــی دم، با یه ســری از 
ویژگی هام در تضاده. تو لیسانسم سعی کردم کارهای مختلفی 
انجام بدم تا تجربه کســب کنم؛ مثال یه ســالی انجمن علمی 
بــودم، یه ســالی کار بیرون دانشــگاه انجــام دادم، االنم توی 
آزمایشگاهم و کار پژوهشی می کنم. در حین اینا اون روحیات 
هنریم همیشــه باهام بــوده و گاهی یه فورانــات هنری دارم؛ 
پادکســت های رایانش، یه ســری یادداشــت، یکی دو تا طرح 
قصه هم هســت که هنوز کامِل کامل نشــده، مثال اسم یکیش 
هیوالهــای شــریفه! یه زمانی هــم خیلی کلیپ می ســاختم. 
 اون دوره هرچــی کلیــپ واســه دانشــگاه بــود رو فکــر کنــم 

من می ساختم.
یه مستند هم ســاختم که توی دانشگاه پخش شد. ایده  ش از 
دوران دبیرســتان به سرم زد. یه روز توی کتابخونه نشسته بودم 
با خودم گفتم بیام واســه تمام دوران مدرسه یه مستند درست 
کنــم. از همه بچه های مدرســه هرچی فیلم داشــتن گرفتم و 
شــروع کردم به ساختش. خیلی کار ســخت و زمان بری شد و 
یه مســتند 7۵ دقیقه ای ازش دراومــد. االن این کارای هنریم 
 کم شــده و یه جورایــی ُبعد هنریم تــوی خفقانه اما همیشــه 

باهام هست!

مریم 
اشتهاردی

مردمان شریف
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هزار قلم



 صددرصد 
گوسفندی

عجیب تریــن مراجعه بــه مطبم در 
هفته گذشــته یکی از دانشجویان 

دختــر در مقطــع دکترا بــود. او گفت 
کــه اســتادش لطیفــه ای را در هــر 
جمعــی از اســتادان کــه می نشــیند 
تعریــف می کند: »یــه روز رفته بودیم 
یــه رســتورانی که جلوش نوشــته بود 
»کبــاب 1۰۰ درصــد گوســفندی« و 
وقتی خوردیم، حساب کردیم و بیرون 
آمدیم فهمیدیم که گوسفند کیست«. 
پس از آنکه بخاری اتاق را روشن کردم 
از او پرســیدم که اگر ایــن جوک را در 
جمع اســتادان می گفته، او چرا باید 
آن را شــنیده باشــد؟ دختر زیر گریه 
زد و گفــت: »نکته همین جاســت« و 
اســتادش همه جور سوءاســتفاده ای 
از او می کنــد؛ مثــال او را به جلســات 
بین اســتادان می برد تا صورت جلسه 

بنویسد.
گفتم اینکــه چیزی نیســت. گفت او 
را مجبور کرده اســالیدهای جلسات 
درســی اش را در شــریف و دانشــگاه 
آزاد درســت کنــد. بــا اینکه بــه نظرم 
عادی بــود ولی با او همدلــی کردم و 
پرســیدم که آیا چیز دیگری هم شده؟ 
گفــت: »اســتاد مجبورم کــرد نصف 
کالس هایــش را جــای او ســر کالس 
بــروم و خودش بــه جلســات کاری و 
سفرهای خارجی رفت. یک روز در ایام 
آزمون جامع مرا به اتاقش احضار کرد 
و تمام برگه هــای امتحانی درس های 
کارشناســی اش را به من داد تا ظرف 
دو روز تصحیــح کنم«. باز هم به نظرم 
این مســأله خیلی عادی بود ولی فکر 
کردم می خواهد کم کــم مرا برای یک 
سوءاســتفاده بزرگ آماده کند. لذا باز 
هم دردی کردم و پرسیدم که دیگر چه 
شــده اســت؟ گفت: »چند پروپوزال 
صنعتی برایش نوشتم، بودجه پروژه ها 
را گرفت و برایشان دانشجوی پسادکترا 
گرفت و یک ریال بــه من نداد«. باز به 
نظرم عادی آمد و پرسیدم که آیا دیگر 
چیزی شده است؟ بغض کرد و گفت: 
»کسی را دوست داشــتم و قرار بود به 
خواســتگاری ام بیاید. وقتی استادم 
فهمیــد، گفت حــق نــداری در دوره 
دکتــرا ازدواج کنــی وگرنــه اخراجت 
می کنم«، حرفش تمام شــد و بغضش 
ترکیــد. ســعی کــردم او را درک کنــم 
ولــی همه ما می دانیم که دانشــجوی 
دکتــرا بایــد تمام  مــدت روی پژوهش 
وقت بگــذارد و ازدواج می تواند به کار 
او خدشــه وارد کند. گفتم: »همین؟ 
مســائلی که گفتید عادی است و باید 
قوی تر باشــید. من فکر کــردم وقتی 
گفتید »سوءاســتفاده«، مثال به شما 
تعرضی کرده اســت کــه این قدر گریه 
می کنید«. حرفــم را قطع کرد و گفت 
که استادش خانم است. من هم گفتم 
 این مسأله خیلی پیچیده است و خارج 

از تخصص من.

اگر تو راست می گویی به فایز /  به بیداری بیا پیشم، نه در خواب! صنم! تا کی دل ما را کنی آب؟ /  دِل نازک ندارد این َقَدر تاب 
)زایر محمدعلی دشتی متخلص به فایز( 

دکتر انوچ
این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به همین امروز، همین امروزی که هم ناهار سلف 
بختیاری اســت و هم بازدید از برج میالد رایگان، به همین امروزی که هرســال می آید و 
می رود، به همین امروزی که برای بعضی هایمان از دیروز و فردایش ساده تر است و برای 
تعدادی هم پر از تاریخ و خاطره و امید و آرمان. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به 

همه آنهایی که هنوز هم در حال جســت وجو و گشــتن و پیداکردن هستند، همه آنهایی 
که هنوز خسته و روزمره نشده اند، همه آنهایی که جای خودشان را هنوز پیدا نکرده اند و 
به حمیدرضا مشــکین عزیز که این روزها حالش زیاد خوب نیست و جایش بین ما خیلی 

خالی ست.

270****0919: باعرض پوزش، بخش نیش شــتر واقعا 
مسخره ست. نه طنز داره نه محتوا.

  بله خب منم هر بخشــی رو دقیقا چســبیده 
به بخش پیامک می دیدم امکان نداشــت ازش خوشــم 
بیاد. در واقع اصال روزنامه واســه این بخش پیامکشه که 

درمیاد. بقیه قسمت ها وسیله ن.
957****0905: ســالم میشــه لطــف کنیــن دربــاره 

قیمت هــای نجومی ســلف بــرای دانشــجوهای پردیس 
صدای مارو به گوش مسئولین برسونین؟

  ســالم! واقعا ما می بایســت عروس رو همون 
دِم حجله می کشتیم که کار به اینجا نرسه.

577****0937: یعنی تو دانشــگاه فنی به این بزرگی یه 
اســتادی که واقعا »مهندس« باشــه پیدا نمیشه »ریاضی 
مهندســی« درس بده؟ از استاد دانشکده ریاضی انتظار 

ندارم بفهمه مهندســی یعنی چی. ولی از معاون آموزشی 
انتظار دارم طرح درس و تدریس همچین درســی رو نده 

استادی که نمیدونه مهندسی یعنی چی!
  ولی من بازم می گم. اینا »مهندســی واقعی« 
نیســت و مهندسی واقعی خیلی قشــنگ تر و زیباتر از 
ایــن چیزیه که اینــا دارن بهمون درس مــی دن. به بیان 

دیگه، هر عیب که هست از مهندسی ماست.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

مطب 
دکتر انوچ
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	z اســتاد شریف ما سر جلسه امتحان میان ترم به مناسبت میالد امام حسن عسکری
)ع( کیک و آبمیوه گرفت و با لبخند و روحیه خوب بین بچه ها پخش کرد.

	z اســتاد شــریف ما نســبت به تمیز بودن تختــه کالس کمی وســواس دارد؛ حتی
 وقت هایی که تخته تمیز اســت، باید خــودش تخته پاک کن را بردارد و دوباره تخته را 

تمیز کند.

	z استاد شریف ما بعد از اینکه دانشجویش به او گفت: »استاد شما اینجا دارید سفسطه
می کنید«، به تندی جواب داد که :»شما دارید به من توهین می کنید؛ از کالس برید 

بیرون«. احتماال با خودش فکر کرده که سفسطه لفظ رکیکی است.

	z استاد شــریف ما طرفدار بخش استاد شریف ما در روزنامه است، چون عقیده دارد
این گونــه می تواند از نکات مثبت همکارانش اســتفاده کنــد و از نکات منفی درس 

بگیرد و آنها را تکرار نکند.

	z دانشــجوی شــریف ما که برای فیلم برداری از مسابقات بســکتبال بانوان به سالن
قهرمانی رفته بود، وسط بازی و پشت دوربین فیلم برداری خوابش برد.

	z « :استاد شریف ما در جواب اینکه چرا ددالین پنج شنبه را جمعه نکردید می فرماید
اگر زمان تحویل جمعه هم بود، باز می گفتید چرا شنبه نیست؟«

استاد 
شریف 
ما ...

 مگه توی جاکفشی 
غیر از کفش چیز دیگه ای هم 

می ذارن؟!

عکس و 
مکث

آگهی

فقط کافی ست چند پله ای بیایید پایین!
روزنامــه را بچه های همین دانشــگاه آماده می کننــد، آن هم در خود 
دانشگاه. طبقه منفی یک ساختمان ریاست، پاتوق روزنامه ای هاست و 
البته درش همیشه و به روی همه باز است. پس اگر روزنامه دل شما را هم 
مثل ما قلقلک می دهد، سری به ما بزنید، مخصوصا اگر به زمینه های 

زیر عالقه دارید یا قبال در آنها دستی داشته اید:
z	)عکاسی )هم عکاسی جلد و هم عکاسی از برنامه های دانشگاه
z	 گزارش نویســی )هر اتفاق و رخدادی در دانشگاه، برای ما می تواند

تبدیل به یک گزارش شود(
z	ترجمه انگلیسی به فارسی
z	مدیریت سایت، کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و صفحه توییتر

شماره تلفن روزنامه: 66166006
 @SharifDailyAdmin :ادمین روزنامه در تلگرام

منتظرتان هستیم! پشیمان نمی شوید.

صفحه آخر

شرح 
هجران
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