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دانشگاهی که در پازل نیست
در ســال های اخیر، قدر و منزلت نســبی دانشگاه کم 

محمد مالنوری

شده است. پیشــتر، دانشگاهیان آنقدر معتبر شمرده 
می شــدند که تا یکی دو دهه پیش صالحیت مستقلی 
برای خود قائل بودند و تحت عنوان َچکاد فالن و انجمن 
بهمان، فعالیت سیاسی می کردند و پیش از آنکه اعتبار 
خود را از گروه و دسته  سیاسی خود بگیرند، به آن اعتبار می بخشیدند. قبل 
از انقالب نیز ســازمان ملی دانشگاهیان بود که برای خود اعتباری داشت. 
به عملکرد آن دوره کاری ندارم که قطعا باید بررسی کرد در آن دوره چه اتفاقی 
افتاده اســت. هرچه بر پیشینان گذشــته، رفته اما امروزه دانشگاه، فرصت 
اثرگــذاری بر جامعه را از دســت داده اســت. اگر پیشــتر حتــی گروه های 
دانشــجویی نیز خــود را در صف نمایندگــی مطالبات و بیــان عقاید محق 

می دانســتند و مثال برای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس حمایت شان 
مهم بود اما امروز دانشگاه تابع مسائل است.

شاید بیان شود که این از خصلت های تخصصی شدن جوامع است و امروز، 
دانشــگاه در مسائل تخصصی نظر می دهد و در این امور، نظر و رأی اش هم 
برای حاکمان و هم برای مردم مهم و محل اعتنا است. این مسأله از دو منظر 
قابل بررســی است. در ســطح نهادی دیگر دانشــگاه و نهادهای علمی آن 
اهمیت ندارد و آنها هیچ گاه به صفت گروهی مورد توجه نیستند. حتی وقتی 
مقرر می شود گزارش ملی پالسکو، ســیل یا... منتشر شود، افراد به صفت 
شــخصی در این گروه ها عضو می شــوند. در اینجا بله، یک استاد دانشگاه 
ممکن اســت مشــاور و حتی وزیر شود اما بحث آن است که اوال این امتیاز از 
آِن همان فرد اســت و ثانیا، عموما این نقش هــا زینت  المجالس دولتی و... 

اســت و اثری ندارند. مثال دکتر نیلی که مشاور ریاست جمهوری بود، امروز 
مدعی اســت که به نظراتش توجه نشده اســت، منتقدانش می گویند از زیر 
بار مسئولیت شانه خالی می کند، در حالی که منصف ترها شاید بگویند چرا 
باید به این حرف ها گوش می داد؟ در همین قضایای بنزین که سهمیه بندی 
صورت گرفت، نظرات هیچ گروه دانشگاهی بر چنین سهمیه بندی نبود اما 
قدرت، آنچه را کــه می خواهد انجام می دهد. در این چندســال طرح های 
مختلفی در این زمینه بیان شد که مخاطبش را در سطح مقامات می دید اما 

نتیجه ای حاصل نشد.
شــاید داشــتن درک دیگری از فضا کمک کند که هم ماللت ها تقلیل یابد و 
هم آنکه دانشــگاه وظیفه علمی اش را در تقریــر حقیقت انجام دهد؛ درکی 

که در آن، دانشگاه، قدرت و سیاست و رابطه میان آنها بازتعریف می شود.
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سخنگو پشت تریبون دانشگاه
امروز از ســاعت 14 ســالن جابر میزبان علی ربیعی، سخنگوی 
دولت اســت تا در ویژه برنامه روز دانشجوی بسیج دانشجویی به 
سوال های زیاد و احتماال صریح دانشجوها پاسخ دهد. برنامه ای 
که دیرتر از حالت معمول هماهنگ شد و اطالع رسانی اش از غروب 
یک شنبه آغاز شد ولی با توجه به تجربه حضور محسنی اژه ای در 
روز دانشجوی سال 96 انتظار می رود حسابی داغ باشد و احتماال 
اگر دیر به همکف دانشــکده شیمی برسید، جایی برای نشستن 
در سالن پیدا نخواهید کرد و شاید تماشای زنده سوت بلبلی های 

مسئوالن را از دست بدهید.

کودکی در ساختمان شهید رضایی
نمایشــگاه موسوم به »بازی با بازی« در سومین سال حضورش در 
شریف تا روز چهارشنبه در همکف ساختمان شهید رضایی میزبان 
دانشجوهاست. این نمایشگاه حاصل تالش مجموعه ای خالق و 
خوش فکر است که کار خود را در زمینه جمع آوری و فروش بازی های 
فکــری و جذاب گروهی تعریف کرده اند. در کنار آنها هم محســن 
خوشرو با خوشرویی تمام و طراحی بازی های دست ساز  که به صورت 
حلقه  های فلزی هســتند، به قول خودش حســابی مــردم آزاری 
می کند. انتخاب زمان درســت در کنار اختصاص دادن فضایی به 
بازی های گروهی رایگان از ویژگی های مثبت این نمایشگاه است.

پاسخ مدیریت ساختمان و تأسیسات به گزارش روزنامه درباره ساختمان جدید هوافضا

همه با هم هستیم
خبرنامه از اعتراض می گوید

اســالمی  انجمــن  »خبرنامــه« 
شــماره 188 خود را بــا پس زمینه 
تصویری از اعتراضات خیابانی و متنی 
از صحبت هــای آذرمــاه میرحســین 
موسوی منتشــر کرده است. خبرنامه 
در مطلب »به نام حق، به نام اعتراض« 
از حق مسلم بودن اعتراض برای مردم 
و وظیفه مســئوالن در باب توجه به این 
اعتراض ســخن گفته اســت. در ادامه 
این شماره »بیست و دو سال سرکوب« 
مروری اســت بــر اعتراضات مــردم از 
زمــان روی کار آمــدن دولت خاتمی تا 
به امروز و علت و منشأ این اعتراضات. 
تیتر تکراری »تفنگت را زمین بگذار«، 
مقاومــت حکومــت در پاســخ بــه این 
اعتراضات و استفاده از ابزارهای قهری 
را علت گراییدن اعتراض به خشــونت 
دانسته است. »تاریکی مطلق« به بعد 
دیگر اعتراضــات، یعنی بازتاب خبری 
آن پرداختــه و بــرای همراه نبودن آنها 
بــا صدای مردم رســانه را مالمت کرده 
اســت. »آسوده بخواب اســکندر« نیز 
منحصرا بــه وضعیت شــیراز پرداخته 
است. اختصاص دو صفحه از نشریه به 

بیانیه انجمن کمی توی ذوق می زند.

ژرفا هم صاحب نشریه شد
»ژرفانامه« در اولین شماره خود با عکس 
دسته جمعی اهالی ژرفا مقابل دانشکده 
فیزیک و یادداشتی از دکتر بهمن آبادی، 
مدیر مسئول نشریه درباره اهداف نشریه 
شروع به کار کرده است. »خود و محیط 
اطرافمان را چقدر می شناسیم« با عکس 
سردر دانشگاه درباره تصمیمات دوران 
دانشــجویی و بعــد از آن صحبت کرده 
است. در ادامه این شماره »لیزر راه حلی 
کــه به دنبــال حــل مســأله می گردد« 
تاریخچه لیــزر و کاربردهای آن را گفته. 
»قدم بر سواحل دریای فیزیک« هم به 
مواردی که علم در پاســخ به پرسش ها 
نیازمند الهیات و فلسفه است، پرداخته 
و »دانشــکده فیزیک از بعــد پنجم« در 
متنی نه چندان کوتاه، پیدایش ژرفا در 

دانشکده فیزیک را روایت کرده است.

لبه تیغ بسکتبال
بازی اول مرحله حذفی بسکتبال دانشکده ای دیروز بین عمران و 
شیمی برگزار شــد که مطابق انتظار عمران به سادگی توانست تیم 
بی تجربه و جوان شیمی را شکست دهد. اما بازی دوم بین هوافضا 
- صنایع مدعی و کامپیوتر جوان و دوست داشــتنی بود. نیمه اول 
بسیار پایاپای به اتمام رسید. در نیمه دوم کامپیوتری ها بازی خود 
را دیکتــه کردند. آنها حتی تا ۵ دقیقه به اتمام بازی 1۰ امتیاز جلو 
بودند. هوافضا - صنایع که انتظار عقب افتادن را نداشــت، با بازی 
احساســی شرایطش را سخت تر کرد؛ ۲ دقیقه و 8 امتیاز اختالف، 
تماشاگران پر شور و بازیکنان مضطرب. اینجا بود که بازی برگشت 

و هوافضا - صنایع به بازی با پرس ســنگین روی آورد و یکی پس از 
دیگــری توپ ها را دزدید و امتیــاز آورد. 1۰ ثانیه مانده و هوافضا ۳ 
امتیاز همچنان عقب است. یک پرتاب سه امتیازی موفق مصادف 
می شود با انفجار سالن. قبل از وقت اضافه از ۷ نفر بازیکن هوافضا 
- صنایع، ۲ نفر پنج خطا شــده و اخراج شــده بودند. از ۵ نفر درون 
زمیــن هم ۲ نفر چهارخطا و در آســتانه اخراج بودنــد. اما در وقت 
اضافه تجربه بازیکنان هوافضا به کارشان آمد و با یک بازی منطقی 
و بدون خطا با نتیجه 9۰ به 8۵ برنده جذاب ترین بازی چندســال 

اخیر بسکتبال دانشگاه شدند.

در شــماره 8۳۵ روزنامــه 
گزارشــی دربــاره وضعیت 
جدید ســاختمان هوافضا 
چــاپ کردیم کــه در آن چنــد موضوع و 
ابهــام پیرامــون این ســاختمان مطرح 
شد: فعالیت آزمایشگاه ها و کارگاه های 
دانشــکده هوافضا در طبقــه منفی یک 
این ســاختمان و رفت وآمد دانشــجوها 
و اســتادان درحالی کــه دانشــگاه آن را 
محوطه کارگاهی به شمار می آورد و حتی 
در محوطــه ورودی آن نــوار خطر نصب 
شــده و در طبقات فوقانی نیــز فعالیت 
عمرانی جریان دارد، اختصاص طبقات 
باالیی این ساختمان به معاونت پژوهشی 
دانشگاه و کنترل نشدن رفت وآمد به این 
ساختمان نیمه کاره و باز بودن همیشگی 
درها و قابلیت دسترسی به قسمت های 

مختلف آن.
مهندس رجبی، مدیر امور ســاختمان و 

تأسیسات دانشگاه در پاسخ به آن گزارش 
مطلب کوتاهی را برای روزنامه فرســتاده 
کــه در ادامــه آن را بدون کم وکاســت در 

اختیار شما قرار می دهیم:
قصد ورود به جزئیات آنچه در شماره 8۳۵ 
آن جریده شریف با عنوان »به نام هوافضا، 
به کام...« به چاپ رسید ندارم. مانند هر 
ســخن دیگری بهره ای از حقیقت در آن 
است. البته آنچه ریزش سقف منفی یک 
عنوان شــده، در واقع سقوط چند تایل 
کاغــذی بود که بر اثر نشــت آب از طبقه 
همکــف رخ داد و صدالبتــه خطرســاز 

هم نبود.
نگرش یــا »گفتمان« حاکم بر نوشــته و 
متجلی در عنوان آن بود که مرا دســت به 
قلــم کرد. نگرش »این و آن« یا بدتر از آن 
»این یا آن«: هوافضا یا معاونت پژوهشی 
یــا... . البته تفکیک ضرورت نقد و فهم و 
امری پســندیده است اما نه در خصوص 

اعضای خانواده، خاصه خانواده شریف. 
اگر هزارســال پس از سخن سعدی، و با 
کمال تأســف همچنان بنی آدم اعضای 
یک پیکر نیستند، اعضای خانواده شریف 
با نگرش پیکر واحد توانســته اند از گزند 
حوادث در امان بمانند و به رشد و بالندگی 
خود ادامه دهند. نباید ســخنی راند که 
»همه با هم« تبدیل به »همه بر هم« شود.
آنچــه در خصــوص ســاختمان هوافضا 
اتفاق افتاد، پروژه ای رهاشــده و سرمایه 
ملی راکــد با حمایت جنــاب آقای دکتر 
ســتاری جان دوباره گرفت، رو به تکمیل 
نهاد تا ان شاء الله مایه خیر و سعادت برای 
فرزندان میهن باشد، نتیجه همان نگرش 

»همه با هم« بود: بدون شرح ماوقع.
و به عنوان عضوی کوچک افتخار می کنم 
که با کمک همکاران بزرگ و پرتالشم در 
خدمت این خانواده شریف باشیم و »همه 

با هم« روزهای بهتری را بسازیم.

گزارش

بنزین بنفش
نشــریه »میدان انقالب« در شماره 
68 خــود با تیتر جلد »الل بمیرید« 
و با برچسبی بنفش روی دهان یک 
معترض در عکس جلد خود منتشر 

شــد. در ابتدای این شــماره مروری بر 
میزگرد میدان انقالب با عنوان »بنزین 
اغتشاش گر« با حضور صادق شهبازی 
و دکتر رضوان دوست ارائه شده است. 
میــدان انقالب در نوشــتاری دیگر در 
مــورد عیوب ســاختاری اقتصاد ایران 
و عواملــی که مانع تحقــق رونق تولید 
ملی می شــود، صحبت کرده و معتقد 
است اصالحات ساختاری نقش مهمی 
در ایــن زمینه ایفا می کنــد. در بخش 
ســوم این نشــریه نیز موضــوع نبودن 
بســتر مناســب برای اعتراض در ایران 
مطرح و بیان شــده که پرونده این نوع 
اعتراض ها با پیوســت امنیتی بســته 
می شــود. دیگــر بخش هــای میدان 
 انقــالب این شــماره هم رنــگ و بوی 

بنزینی دارد.

داد از قانون
نشــریه »داد« در شــماره ۲۵ خــود 
در آذرمــاه بــا تیتــر جلــد »قلمــروی 
مشــروعیت« و با تصویــری از مبارزات 
در شــهریور 1۳۵۷ منتشــر شــد. در 
ســرمقاله این شماره به موضوع قانون 
اساسی و قرار گرفتن در موضع تبعیت 
یــا ســرپیچی در مقابــل آن پرداخته 
و در ادامــه قانــون اساســی مطلوب و 
ویژگی های آن مطرح شده است. داد 
در نوشــتاری دیگر تحمیــل باورهای 
سیاســی و اعتقادی گروهــی بر گروه 
دیگــر را با عناوینــی »همچون هنجار 
قانونی یا قانون هنجاری؟« و »اسالمی 
کــه با جمهــوری همراه شــد« تحلیل 
کرده اســت. در ادامه این شــماره هم 
موضوعاتــی مثل حاکمیــت قانونی و 
مشروعیت آن در ایران و نظریه اقتصاد 
ذهن گرا دیده می شود. قسمت پایانی 
هم به معرفی و بررسی فیلم سینمایی 
»خاطــرات قتل« اثر »بونگ جون هو« 

اختصاص دارد.

زهرا طائفی

میز 
نشریات

میز 
نشریات

باکس 
خبری
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گزارشی از مناظره میالد دخانچی و مجتبی عرب درباره ایده انقالب و ساختار جمهوری

فرد یا ساختار؛ مسأله کدام است؟

واحد اندیشه بسیج دانشجویی در ترم جاری 
چند جلســه مناظره را در دفتر این تشــکل 
برگزار کرده که با اســتقبال خوبی از ســوی 
دانشجوها همراه بوده. دوشنبه هفته پیش، 
11 آذر نیــز مجتبی عــرب و میالد دخانچی 
به دفتر بســیج آمده بودند تا حــول موضوع ایده انقالب و 
ساختار جمهوری پشت میز مناظره دفتر بسیج بنشینند؛ 
مناظره ای کــه فــارغ از موضوع تعیین شــده اش، حول 
وضعیت فعلی جمهوری اســالمی و راه های برون رفت از 
بن بست های آن، از منظر خاص هر یک از مناظره کنندگان 
می چرخید. میالد دخانچی، مجری و برنامه ساز تلویزیونی 
اســت که یک سالی می شــود دکترای مطالعات فرهنگی 
خــود را از کوئینز کانــادا دریافت کــرده و مجتبی عرب، 
مسئول اسبق بســیج دانشجویی شــریف، دارای مدرک 
کارشناسی عمران و ارشــد منابع انسانی شریف و اکنون 

طلبه سطح ۳ حوزه علمیه مشکات است.

تعادل برهم خورده و دفاع از عصر جدید
میالد دخانچی خود را جامعه شناسی می دانست که قرار 
اســت از وضعیت جامعه گزارش دهد و از همین منظر به 
نقد وضعیت جمهوری اسالمی بپردازد. او از همین منظر، 
تعادل پرداختن به مسأله های ساختار حکومت، نظام های 
معرفتی و افراد )ایجنت ها( را در نگاه مسئوالن و نهادهایی 
که قرار اســت به مســئوالن برای بهبود وضعیت حکومت 
کمک دهند، برهم خورده می دانســت و اعتقاد داشت در 
وضعیت کنونی باید هرچه بیشتر به مسأله ساختار و جهان 
معرفتِی مولِد ساختار توجه شود و موضوع بحث قرار گیرد. 
او حوزه مشــکات را مصداق یکی از نهادهایی می دانست 
که قرار است پاسخی به نیازهای حکومت باشد اما اکنون 
نه حاضر اســت و نه می تواند در مورد ســاختارها پرسش 
جــدی طرح کند، چراکه برای تشــیع اصولــی )که حوزه 
مشــکات پیرو آن اســت( کالم در اولویت بیشتری نسبت 
بــه تاریخ قرار دارد و به همین خاطر مشــکات می خواهد 
بــا کنکاش در قواعد فقهی، قوانیــن بهتری را برای اداره 
»استیت« پیدا کند )مانند پیداکردن سیاست خارجی از 

قرآن و شفافیت از نهج البالغه(.
اشتباه اصلی در این نوع نگاه این است که به هستی شناسی 
خــاص اســتیت توجهی نــدارد و بــا ایــن قانون گذاری 
ســطحی، ما را هرچــه بیشــتر در اختیار ســرمایه داری 
 قرار می دهــد و ادامه همین نگاه به دفــاع از عصر جدید 

می انجامد.

نخبگان دور از جامعه و بی نسبت با ایده های انقالب
مجتبی عرب خــود را نماینده گروهی )حوزه مشــکات( 
می دانســت کــه نگاه های مختلفــی در آن وجــود دارد و 
نمی تــوان همه آن نگاه ها را به یک نگاه خاص تقلیل داد. 
او بیان کرد بزرگ ترین آســیبی کــه از اول انقالب تا کنون 
)و چه بســا در تاریخ تشیع( گریبان گیر ماست، این است 
که قشــرهای نخبگانی، چه حوزویان و چه دانشــگاهیان 
بی مســئولیت، و از واقعیــات جامعه دورنــد و در تصورات 
برساخته خود غرق شده اند. همین طبقه نخبگان بودند 
که در طول دوره حکمرانی جمهوری اســالمی مسئولیت 
پیــدا کردند و نســبتی بــا ایده های اولیه انقالب شــامل 
اســتقالل، آزادی، عدل، والیت فقیه، مردم ســاالری و... 
نداشــته و درصــدد بودند انقالب را به نفــع ایده ای که در 
تصورات خود ساخته بودند مصادره کنند )به عنوان مثال 
جریانات درون حوزه که نســبتی با ایده انقالب اســالمی 
ندارند، جبهه ملی، جبهه مشارکت و...(. قوانین و ساختار 
کلی جمهوری اسالمی همواره از سوی جریاناتی پیگیری 
شده که نســبت درستی با ایده انقالب اسالمی نداشته و 

مولود آن نبوده اند.
عرب مالک ناکارآمدی جمهوری اسالمی در این سال ها را 
نه تولید ناخالص ملی و تراز بازرگانی و... بلکه میزان دوری 
و نزدیکی ما با همین ایده اولیه انقالب اســالمی دانست. 
تقلیل مسأله به ساختار خیلی سطحی است، چراکه به طور 
کلــی آدم ها مقدم بر ایده ها و ایده ها مقدم بر ســاختارها 
هستند. انقالب اسالمی اگر جایی هم به موفقیت دست 
یافته، مثل نگارش قانون اساســی، به خاطر این بوده که 
کسانی مثل شهید بهشتی اندیشه انقالب اسالمی را درک 

کردند و به آن تعین ساختاری دادند. اکنون نیز این روزنه 
امیدوارکننــده وجود دارد که نســلی تربیت یافته که ایده 
اولیه انقالب اسالمی را به خوبی درک کرده است، هر چند 

که همچنان دستش خالی است.

ساختار در اولویت است
دخانچی در پاسخ به عرب اذعان داشت که روی صحبت او 
درباره شبکه ای است که علی رغم تخاصم های درونی اش 
اداره حکومــت را چند دهه در دســت داشــته و هرگاه به 
مشــکلی برخورده، به جای طرح سوال درباره ساختار، 
همیشه به این سفسطه متوسل شده که افراد ناباب زمام 
امور را در دســت دارند و ما نمی توانیم برنامه خود را پیاده 
کنیم. مادامی که حوزه مشــکات و سایر نهادهای مشابه 
آن، همه مشــکالت را به ایجنت هــای ناباب تقلیل دهند 
نمی تواننــد در مــورد وضعیت اجتماعی پرســش جدی 
مطرح کنند. او تأکید کرد که به دیالکتیک میان ساختار 
و آدم ها واقف است اما اکنون و در شرایط کنونی و به خاطر 
به هم خوردن توازن میان آنها، پرداختن به ساختار باید در 
اولویت قرار گیرد. او آوینی را مصداق کســی می دانست 
که به جای آدم ها از ســاختار پرســش جدی مطرح کرده 
و برای بهترشــدن وضعیت ســینمای انقالب، ســاختار 
ســینما را مورد واکاوی قــرار داد. او تقویت جامعه مدنی 
بــا ایجاد دیالکتیــک در درون آن و طرح پرســش درباره 
الگوهــای حکمرانــی در بخش های مختلــف را مقدم بر 
دادن زمام امور در بخش های مختلف حکومت به دســت 

حزب اللهی ها دانست.

شروع تغییر از آدم هاست
عرب بیان کرد که نافی نیاز کنونی ما به طرح پرسش های 
جدی از مبانی معرفتی که به ســاختارهای سیاسی منجر 
می شــود و دیالکتیک بین طبقه های مختلف نیست. این 
درست است که ســاختارهای فعلی مشکل دارند اما باید 
از این آسیب شناسی فراتر برویم و زنجیره آن را درک کنیم، 
یعنی بفهمیم که چنیــن وضعیتی به خاطر نبود آدم های 
ذی صالح اســت و نقطه شروع تغییر این وضعیت، همین 
آدم هــا هســتند. او در پایان یــک زنجیــره منطقی برای 
بهبود وضعیت فعلی ارائــه داد که از جریان هایی که ایده 
اصلی انقالب اســالمی را فهمیده اند شروع می شود و به 
پرســش و مطالبه گری و ایجاد شــبکه و گفتمان اصالح و 
در نهایت تولید دانش برای پشــتیبانی بــادوام از آن ایده 

اولیه می انجامد.

جشن مطالبه گری
ســه نوع نــگاه بــه بزرگداشــت روز 
دانشــجو وجود دارد؛ نگاه اول نگاه 
میتینگــی اســت. این نــگاه چهره 
شاخص جریانات سیاسی خاص را 
به دانشــگاه می آوردند تا عموما در یک 
فضای یک طرفه نظرات خود را به سمع 
و نظر دانشجویان برســانند. دانشگاه 
ما هم تا همین چند سال پیش میزبان 
چنیــن میتینگ هایــی بود کــه از آنها 
تنها تخلیــه انرژی های انباشت شــده 

دانشجویان بیرون می آید.
نــگاه دوم نگاه کارناوالی ســت. در این 
نگاه روز دانشــجو فرصتی برای شادی 
و تفریح دانشجویان است. حامیان این 
نگاه با دعــوت از اســتندآپ کمدین و 
طنزپرداز برای این روز یک ُجنگ شادی 
برگزار می کنند و درکنار آن با چلوکباب 
بختیاری، دسر و دلستر روز دانشجو را به 

دانشجویان تبریک می گویند.
اما نگاه سوم، نگاه مطالبه گرانه است. 
در این نگاه روز دانشجو بهترین فرصت 
برای حضور مســئولین و پاســخگویی 
آنها در دانشــگاه است. این روز در نگاه 
مطالبه گرانه، روز حساب است. روزی که 
مســئولین باید در پیشگاه دانشجویان 
بــه ســواالت صریــح و بی تعــارف آنها 
پاســخ دهند. بســیج دانشــجویی در 
ســال 96 بــا دعوت از حجت االســالم 
اژه ای نخســتین گام را برای تکثیر این 
نوع نــگاه برداشــت. برنامــه ای که در 
حافظه تاریخی دانشگاه ماندگار شد و 
فرصتی کم نظیر برای مطالبه گری از قوه 
قضائیه بــود. پس از این برنامه و بازتاب 
آن، دعوت از مســئولین بــرای حضور 
در دانشگاه دشوار شــد و بدون تعارف 
از پاسخگویی شــانه خالی می کردند. 
بسیاری از مقامات نهادهای گوناگون به 
جای حضور در یک جلسه مطالبه گرانه 
ترجیح دادند به یک میتینگ سیاســی 
برونــد یا اصــال در دانشــگاهی حضور 

پیدا نکنند.
امســال پــس از پیگیری های فــراوان 
بســیج دانشــجویی و در حالــی که از 
آقایان جهانگیری، علیعسگری و عارف 
دعوت شده بود و آنها به صراحت جواب 
نــه داده بودند و در ناامیــدی مطلق از 
حضور مسئولین در دانشگاه برای یک 
جشن مطالبه گری، دکتر علی ربیعی، 
سخنگوی دولت به شکلی غیرمنتظره 
دعوت بســیج را پذیرفت و امروز مهمان 

دانشگاه است.
19 آذر 98 هــم می توانــد مثــل روز 
دانشجوی ســال 96 خاطره ساز باشد. 
حضــور در ایــن برنامــه می توانــد در 
راســتای تقویــت روحیــه مطالبه گری 
در دانشــجویان موثــر باشــد؛ به وقت 
مطالبه گــری و در جهــت حسابرســی 

عملکرد مسئوالن.

 علیرضا 
کریمی

نامه وارده

سجاد 
معینی پور

گزارش

انقالب اسالمی اگر جایی هم به 

موفقیت دست یافته، به خاطر این 

بوده که کسانی مثل شهید بهشتی 

اندیشه انقالب اسالمی را درک کردند 

و به آن تعین ساختاری دادند. 

اکنون نیز این روزنه امیدوارکننده 

وجود دارد که نسلی تربیت یافته که 

ایده اولیه انقالب اسالمی را به خوبی 

درک کرده است
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مدعو پرحاشیه
برنامه انجمن اســالمی برای روز دانشــجو در واقع قبل 
از ســاعت 14:۳۰ روز دوشنبه آغاز شد. پوستر خاص و 
نوســتالژیک برنامه آخر هفته پیش، روی کانال انجمن 
رفت ولی خبری از مدعوین برنامه در آن نبود. سرانجام 
یکشنبه بود که به پوستر برنامه سه عکس هم اضافه شد: 
غالمرضا غفاری، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، 
محمود صادقی، نماینده معروف لیست امید در مجلس 
شورای اسالمی و البته فائزه هاشمی رفسنجانی که روی 
تصویرش مهر »لغو مجوز شد« به چشم می خورد. آنطور 
که بچه های انجمن می گفتند حضور فائزه هاشــمی با 
وجود داشتن مجوز به دلیل فشــار نهادهای امنیتی از 
سوی هیئت ناظر بر تشکل ها لغو شده و برنامه تنها با دو 

مهمان آقا برگزار می شود.

به یاد دانشجوهای بازداشتی و به سبک قدیم
برنامه طبق معمول با تأخیری بیســت دقیقه ای شروع 
می شود. در بدو ورود به سالن بیشتر از هرچیز پارچه های 
سفیدرنگ روی ســن با دست نوشته های روی آن جلب 
توجه می کنــد و عکس هایــی از دانشــجوهایی که در 
دوره های مختلف بازداشــت شــده اند و حکم برایشان 
بریده شــده است. اولین قســمت برنامه بیانیه انجمن 
اسالمی اســت که یوسف ســلطانیان، دبیر انجمن آن 
را قرائت می کند و با اشــاره به حوادث آبان ماه امســال 
و انتقاد نســبت به نحوه برخورد بــا اعتراضات مردمی و 
بازداشــت فعاالن صنفی و دانشــجویی، حتی دولت و 
مجلِس در ظاهر اصالح طلب را هم از لبه تیز انتقاد خود 
می گذراند و وزارت علوم را هم در حضور معاون آن به باد 
نقد می گیرد. آخر بیانیه انجمن هم نشان از چشم امید 
نداشتن به خارج مرزهای کشور دارد و اصالح را از درون 

و به دست همین مردم ممکن می داند.

صدای صریح و محکم دانشجو
بعد از ســلطانیان نوبت به محمد شهیدی، دبیر شورای 
صنفی می رسد. او در بیانیه اش به صورت مستقیم غفاری 
را مورد خطــاب قرار می دهد و گالیه هــای صریحش را 
نسبت به دســتگیری دانشجوهای معترض در حوادث 
آبان، شیوه نامه جدید آیین نامه انضباطی دانشجویان، 
ایجــاد فضای امنیتی در دانشــگاه و اطراف آن، کمبود 
بودجه دانشــگاه و روی آوردن بــه آموزش پولی و فروش 
مــدرک بیان می کند و در آخــر محمود صادقی را هم در 
غیابش مورد عتاب قرار داده و می گوید: »اگر نمی توانید 

خدمت کنید، بهتر نیست بروید تا خیانت نکنید؟«
سارا شــعبانی، دبیر کانون یاریگران هم در بیانیه اش به 
دستگیری و حبس محمد شریفی مقدم، دبیر اسبق این 
کانون اشاره می کند و مجلس فعلی را مجلسی فرمانبردار 
و منفعــل می نامد. آخریــن بیانیه را هم حســام الدین 
میرجلیلی، مدیر مســئول نشــریه داد قرائت می کند. 
بیشتر محتوای بیانیه کوتاه میرجلیلی که با لحن خاص او 
خوانده می شود، درباره حق اعتراض مردم و برخوردهای 
سخت در مقابل آن است و هشدار می دهد که به گونه ای 
رفتار نکنیم که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده اســت. البته او 
در ابتــدای بیانیه دو مدعو برنامــه را مخاطب خود قرار 

نمی دهد و طرف خطابش را دانشجوها اعالم می کند.

طفره های آقای معاون
مجری برنامه برای طرح بحث غفاری از او می خواهد که با 
پاسخ گفتن به این سوال شروع کند که آیا این وزارتخانه، 
اصال از دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در امور داخلی 

دانشــگاه باخبر اســت یا خیر و اقدامی بــرای مقابله با 
آن انجام داده اســت؟ غفاری در ابتدا به بیان کلیاتی از 
برنامه هایی که در وزارتخانه اجرا شده می پردازد. پس از 
دقایقی، حاضران و مجری نســبت به این کلی گویی ها 
اعتــراض کــرده و از او می خواهند که صریحا به ســوال 
پاســخ دهد. او نیز در جواب به این ســوال بیان می کند 
که وزارتخانه و مدیریت دانشــگاه ها در هیئت نظارت، به 
بیش از ۲۰۰ برنامه برای روز دانشــجو مجوز داده اند اما 
با توجه به مســائل امنیتی ممکن است برنامه هایی لغو 
شوند. او معتقد است که اگر کارها و اقدامات وزارت علوم 
نبود، وضع اینطور نبود. او برخالف آنچه سوال کنندگان 
شــفاهی بیــان می کنند، می گویــد که افــراد زیادی به 
دانشگاه آمده اند و مجوز برنامه هایشان صادر شده است. 
وقتی از غفاری پرسیده می شود که اگر قرار است نتوانند 
چنین مسائلی را مدیریت کنند و در طول نیروهای امنیتی 

هســتند، چرا در کار خود باقی مانده اند، می گوید که با 
استعفایش کاری درست نمی شود. او اشاره می کند که 
وزیر علوم برای آزادی دانشجوهای بازداشتی با رئیس قوه 

قضائیه و دادستان کشور جلسه داشته است.

چاره دیگری نداشتیم
محمود صادقی صحبت هایش را با بررسی عملکرد مجلس 
و فراکیسون امید شروع می کند. او برای بیان چرایی ضعف 
عملکرد به رد صالحیت ها پرداخته و می گوید که ما بعد از 
رد صالحیت های بسیار، سه راه در پیش داشتیم؛ تحریم 
انتخابات، شرکت پراکنده و شرکت فعال که ما راهکار سوم 
را برگزیدیم. او در ادامــه بیان می کند که وقتی بعضی از 
افرادی که با لیست امید به مجلس راه یافتند، به فراکسیون 
نپیوستند، مشکل آغاز شد و فراکسیون امید نتوانست که 
در هیچ کدام از چهار دوره اخیر، ریاست مجلس را کسب 

کند. البته وقتی او در ادامه از موفقیت های مجلس سخن 
می گوید، به همراهی این گروه نیز اشاره کرده که در مسائل 

کالن با فراکسیون امید همکاری دارند.

در ماجرای بنزین مخالف ولی مجبور بودیم
سوال بعدی از محمود صادقی درباره چرایی عقب نشیینی 
مجلس و فراکســیون امید از طرح دوفوریتی لغو مصوبه 
افزایــش قیمــت حامل های انرژی اســت که در پاســخ 
می گوید پیشتر مجلس در چند نوبت با طرح اصالح قیمت 
حامل های انرژی مخالفت کرد و به همین علت این طرح 
از مســیر شورای هماهنگی ســه قوه پیگیری شد. دلیل 
مخالفت نمایندگان هم حمایت از اقشار ضعیف جامعه بود 
و هم مسائل مربوط به انتخابات. نهایتا هم شورای سران 
مصوبه را به اجرا گذاشت که با اعتراض نمایندگان همراه 
بود. روز یکشنبه قرار بود این مسأله مطرح شود اما جلسه 
به صورت غیرعلنی شروع شد که با اعتراض نمایندگان به 
رئیس مجلس همراه بود. رئیس مجلس یادداشت کتبی 
رهبــری را برای نمایندگان خواند کــه با توجه به تصویب 
شورای هماهنگی سران سه قوه و شرایط کشور نمایندگان 
از این مصوبه تخطی نکنند. بعد هم آقای شــمخانی در 
جلســه بیان کرد که در تجربه عــراق دیدیم که اگر دولت 

کوتاه بیاید، عوارض آن قابل بازگشت نیست.

اپوزیسیون نظام نیستیم
غفــاری کــه زودتر آمــد و زودتر هــم رفت، بــه موضوع 
شــیوه نامه انضباطی هم پرداخته و بیــان می کند این 
شــیوه نامه تنظیم شــده تا انتظام امور بر اساس قانون 
باشد و وزیر هم دستور داد به گونه ای مورد استفاده قرار 
نگیرد که به ضرر دانشجو باشد. صادقی نیز در این مورد 
می گوید کمیته دانشــجویی فراکسیون امید هم به این 
آیین نامه انتقاد دارد و هرچند پیشــرفت هایی نسبت به 
آیین نامه قبلی داشــته اما امیدوار اســت که نقص های 
موجود نیز برطرف شود. صادقی وقتی در مورد استعفا 
مورد سوال حاضران قرار می گیرد، بیان می کند که متن 
استعفا را هم نوشته بودم ولی با توجه به درخواست افراد 
مختلف و سوءاســتفاده رســانه های برانداز و تعبیر آنها 
از این اســتعفا به عنوان فروپاشــی نظام داخلی ایران از 
تصمیم خودم منصرف شدم. او می گوید به سیاست های 
موجود انتقاد داریم و با آن موافق نیستیم ولی اپوزیسیون 

نظام هم نیستیم و برای حفظ آن تالش می کنیم.

اگر کل ســال هم در دانشــگاه خبری نشــد، روز دانشــجو معموال فرق می کند و همه حواس ها را می کشاند ســمت چهاردیواری های دانشگاه. امسال 16 
آذر شــریف حتی از روزهای عادی اش هم عادی تر بود ولی دیروز و امروز قرار اســت این ســکوت منفعالنه را جبران کند و صدای دانشجو را شفاف و روشن 
به گوش جامعه برســاند. دیروز انجمن اســالمی و امروز هم بســیج دانشــجویی ســاعت های داغ و پرالتهابی را در ســالن جابر در تاریخ دانشگاه به یادگار 
 گذاشــته و می گذارند که قرار اســت تا ســال های ســال در یادها بماند. حرف دانشجو ممکن است درســت یا غلط باشد ولی مهم اســت که از حنجره اش بیرون بیاید 

و برچسب سکوت نخورد.

سوال های دانشجویان و طفره های مسئوالن

استعفا و چند شعار دیگر
گزارش

z	 حسام الدین میرجلیلی در ابتدای بیانیه خود از حاضران خواست که »به احترام جان باختگان
ایستادگی در برابر ستم در روزهایی که گذشت«، سی ثانیه سکوت کنند.

z	 /دست نوشــته های مختلفی مثل »دانشــجو می میرد/ ذلت نمی پذیرد« و »کشتار میدون ژاله
آبان ماه امساله« و تصاویری از میرحسین موسوی در دست برخی دانشجوها دیده می شد.

z	 روی ســن برنامه هم تصاویری از فعاالن دانشــجویی دوره های مختلف که بازداشت شده اند و
برایشان حکم صادر شده نصب شده بود.

z	 در بین صحبت های مجری، بیانیه های فعاالن دانشــجویی و نیز پاسخ های غفاری و صادقی به
کرات شعارهای تند و رادیکالی از بین جمیت به گوش می رسید؛ شعارهایی مثل »امنیت دانشگاه/ 
زیر چکمه ســپاه«، »مجلس بی کفایت/ استعفا اســتعفا«، »یا حسین/ میرحسین«، »دانشجو 
می میرد/ ذلت نمی پذیرد«، »غالمی، غفاری/ استعفا استعفا«، »مرگ بر این دولت مردم فریب«.

z	 از بین مسئوالن دانشگاه دکتر فتوحی، دکتر حسینی و دکتر نورانی در ردیف های جلوی سالن
حضور داشتند.

z	 در هنگام ســر دادن شــعار »امنیت دانشگاه/ زیر چکمه ســپاه« برخی حاضران، یکی از افراد
داخل سالن را  مورد خطاب این شعار قرار دادند.

z	 از یک طرف سالن برخی دانشجوها شعار می دادند: »رهبر این حکومت/ پاسخگوی خشونت« و در
مقابل دانشجوهای طرف دیگر سالن پاسخ می دادند: »رهبر این خشونت/ پاسخگوی حکومت«.

z	 محمود صادقی با اشاره به عدم تصویب لوایح مرتبط با پولشویی در مجمع تشخیص و استفعای
اســتراماچونی، سرمربی استقالل بیان کرد که با شــرایط فعلی حتی نمی توانیم دستمزد یک 

مربی فوتبال را هم بدهیم.

در حاشیه

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  840

   1398 مـاه  آذر   19 سه شنبـه 

4

پرونده



نوشین ترابی

گزارش

محققان در آزمایش جدیدی نشان داده اند که حداقل یک گونه از تک سلولی ها از خود رفتارهای اجتنابی نشان می دهند. این تک سلولی ها که استنتور روسلی شیپور 
شــکل نام دارند، بعد از قرارگیری در شبیه ســازی های یکسان، می توانند درباره اینکه چطور در برابر یک عامل بیرونی عکس العمل نشان دهند، »نظر خود« را عوض 
کنند. زمانی روی زمین، تک ســلولی ها فرمانروایی می کردند. ســه میلیارد سال این موجودات زنده  تک سلولی، رشد و گونه های شبیه به خود را تولید کردند. سپس 
تبدیل به شکارچی و طعمه شده و وارد آب ها و زمین های اولیه شدند و اکوسیستم پویا و پیچیده ای را به وجود آوردند. البته امروزه تک سلولی ها را موجوداتی بسیار 

ساده و ابتدایی می دانیم اما تحقیقات جدید نشان می دهد این موجودات ممکن است قابلیت هایی داشته باشند که فراتر از چیزی است که انسان ها می پنداشتند.

در تــالش برای تکرار آزمایشــی صدســاله 
رد  هــاروا نشــگاه  دا زیست شناســان 
شــواهدی مبنی بــر ایــن ارائــه دادند که 
روسلی های شیپوری، رفتارهای اجتنابی 
عجیبــی از خــود نشــان داده انــد. نتایج 
ایــن آزمایــش روز پنجم دســامبر در مجله  
Current Biology چــاپ شــد. جرمــی 
 )Jeremy Gunawardena( گاناواردنــا 
یکی از اعضای این گــروه تحقیقاتی گفته 
است: »یافته های ما نشان می دهد این تک 
سلولی ها می توانند بسیار پیچیده تر از آن 
باشند که ما تا االن می پنداشتیم. موجودات 
شبیه استنتور روسلی ها شکارچیانی قبل 
از چندســلولی ها بودنــد و امــروزه به طور 
گسترده ای در محیط های آبی وجود دارند. 
این موجودات باید تا حدی باهوش باشند 
تــا بدانند از چه چیزی بایــد اجتناب کنند 
و چطور زنده بماننــد.« بنابراین به گفته او 
پیچیدگی این موجودات از نظر تکاملی نیز 

منطقی به نظر می آید.

شگفت انگیز اما فراموش شده
نزدیک یک دهه پیش، جرمی گاناواردنا در 
یک ســخنرانی، با کارهای هربرت جنینگز 
)Herbert Spencer Jennings( آشنا شد. 
جنینگز در ســال 19۰6 مقاله ای در رابطه 
با تک سلولی ها منتشر کرده بود که یکی از 
آزمایش های موجود در آن توجه گاناواردنا 

را به طور ویژه به خود جلب کرد.
جنینگز بر روی روســلی ها تحقیق می کرد 
کــه به دلیــل اندازه نســبتا بزرگ و شــکل 
شیپوری شــان، اهمیت خاصــی دارند. او 
با میکروســکوپ و پیپت، رفتار روســلی را 
در مواجهه با عامــل تحریک کننده بیرونی 
)پــودر کارین( زیر نظر گرفت. مشــاهده او 
این بود که این موجودات به صورت دائمی 
بدن خود را خم می کنند تا با پودر تماســی 
نداشته باشند. اگر این حرکت جواب ندهد، 

با تکان دادن مژگان خود ســعی می کند از 
تماس پودر با دهان شــان جلوگیری کنند. 
در صــورت شکســت این حرکــت، خود را 
منقبض می کننــد. اگر باز هم نتوانند پودر 
را پــس بزنند، اندام قالب مانند خود را جدا 
کرده و بــرای فرار از عامــل تحریک کننده 
شــنا می کنند. این رفتارها سلسله مراتبی 
را تشــکیل می دهــد که این موجــود برای 
فرار از عامــل تحریک کننده طی می کند. 
ایــن یکــی از پیچیده تریــن رفتارهای یک 

تک سلولی است.
در تالش هایی که ســال 196۷ برای تکرار 
ایــن آزمایش انجام شــد، نتایج مشــابه به 

دست نیامد و در نتیجه کارهای جنینگز به 
دست فراموشی سپرده شد.

گاناواردنا با بررسی تحقیقات سال 196۷ به 
این نتیجه رسید که علت متفاوت بودن نتایج 
آن آزمایش با نتایج جنینگز، استفاده از نوع 
دیگری از تک ســلولی ها به جای روسلی ها 
بوده اســت. ایــن باعث شــد او تصمیم به 
تالش برای تکرار دقیق این آزمایش بگیرد. 
جرمی گاواردنا که خود ریاضی دان اســت، 
در متقاعدکــردن افراد بــرای کار روی این 
آزمایش به مشــکالت زیــادی برخورد، اما 
باالخره موفق شــد دو نفر را بــا خود همراه 
کنــد. ایــن گــروه ســه نفره بــدون بودجه 

حمایتی رســمی، پروژه  چندســاله خود را 
شروع کردند.

اولین چالش بزرگ آنها یافتن تک ســلولی 
روســلی بود. آنها دریاچه هــای محلی را به 
دنبال این تک ســلولی جســت وجو کردند 
و در نهایــت روســلی ها از ســوی منبعی از 
انگلســتان به دست آنها رســید. این گروه 
ســه نفره توانســتند نتایــج توصیف شــده 
جنینگــز را دوبــاره ببیننــد امــا موضوعی 
کــه آزمایــش آنهــا را از آزمایــش جننیگز 
متمایــز می کند، نبود ترتیبی اســت که در 
آزمایش های جنینگز مشــاهده شده بود. 
نمونه هــای مختلف این گــروه، رفتارهای 

دفاعــی خــود را در ترتیــب  متفاوتی از هم 
نشان  دادند. این گروه با تبدیل این رفتارها 
بــه مجموعــه ای کــد و اســتفاده از آنالیز 
آماری، الگوهــای رفتاری این موجودات را 

پیدا کردند.
ترتیــب  اینکــه مشــاهدات، وجــود  بــا 
پیش بینی شده را نشان نمی داد، ریاضیات 
سلســله  مراتبی را برای این نتایج به دست 
داد. گاناواردنــا دربــاره  ایــن الگوها گفته 
اســت: »آنها ابتــدا ســاده ترین رفتارها را 
از خــود نشــان می دهند، ســپس تصمیم 
می گیرنــد در مرحلــه  بعــدی چــه دفاعی 
داشته باشند. روسلی ها مغز ندارند، اما به 
نظر می آید سازوکاری وجود دارد که به آنها 
اجازه می دهد در صورت از بین نرفتن عامل 
تحریک کننده، رفتار خود را عوض کنند.«

تاس ریختن
بررســی داده هــای آزمایــش اخیر نشــان 
داد کــه تقریبا احتمال برابــری وجود دارد 
که یک  تک ســلولی روســلی بیــن دو رفتار 
به خصوص یکــی را انتخاب کند. گاناواردنا 
در این باره گفته اســت: »این تک ســلولی 
در ســطح مولکولی، انتخاب خود را مانند 
پرتاب یک تاس ســالم انجام می دهد. من 
نمی توانم به ســازوکار دیگری فکر کنم که 
این نتیجه را توجیه کند. مشخص است که 
جنینگز نمی توانســت این انتخاب رفتارها 
را مشاهده کند، چراکه آزمایش های زیادی 
برای مشــاهده این الگوی رفتاری نیاز بود. 
ایــن آزمایش همچنین نشــان می دهد که 
چطور مــا بعضی مواقــع تمایــل داریم بر 
مسائلی چشــم بپوشــیم، نه به این خاطر 
که وجود ندارند بلکه چون ما فکر می کنیم 
آنقدر مهم نیستند که به آنها توجه کنیم. فکر 
می کنم این چیزی اســت که این تحقیق را 

جالب می کند.«
phys.org :منبع

مشاهده رفتارهای اجتنابی در مقابل عامل بیرونی در تک سلولی ها

تصمیم گیری بدون مغز

چشم جدید آسمان
بزرگ ترین تلســکوپ رادیویــی جهان مراحــل پایانی 
آزمایش هــای خود را می گذراند که از ســه ســال پیش 
آغاز شــده اســت. این تلســکوپ با دیافراگمی با قطر 
۵۰۰ متر و مســاحت موثری به اندازه ۳۰ زمین فوتبال 
 Five-hundred-meter Aperture( »به نام »فاســت
Spherical Telescope( و با عنوان مســتعار »چشــم 
آســمان« در کوهســتان های جنــوب غربــی چین با 
بودجه ای حدود 18۰ میلیون دالر ساخته شده است. 
ســاخت این تلســکوپ از ســال ۲۰11 آغاز و در سال 
۲۰16 آخرین قطعه آن نصب شد. فاست در دهانه یک 
گودال طبیعی قرار گرفته و از یک بازتابنده آلومینیومی 
متشــکل از 44۵۰ صفحه مثلث شکل ساخته شده که 
ســیگنال فرودی را در کابینی به ارتفاع 14۰ متر باالتر 

از خود متمرکز می کند.
محدوده فرکانســی که فاســت در آن کار می کند از ۷۰ 

مگاهرتز تا ۳ گیگاهرتز معادل با طیف طول موجی 1۰ 
سانتیمتر تا 4.۵ متر است. فاست از زمان آغاز نورگیری 
در سال ۲۰16 و طی مراحل آزمایشی خود 99 تپ اختر 

را کشف کرده است.
از مأموریت هــای فاســت می تــوان به مســاحی تابش 
۲1 ســانتیمتر اتم هیدروژن )تابشی ناشی از اختالف 
انرژی تغییر جهت اسپین الکترون در اتم هیدروژن که 
کاربردهــای فراوانی در نجوم و کیهان شناســی دارد(، 
آشکارسازی محیط بین ســتاره ای، کشف ستاره های 
نوترونــی چرخــان یــا تپ اخترهــا و احتمــاال کشــف 

سیگنا ل هایی از حیات فرازمینی اشاره کرد.
د طی مراحل آزمایشــی، این تلســکوپ دقت بســیار 
باالیی از خود نشــان داده که از این دقت و حساســیت 
باال می توان برای آشکارسازی امواج گرانشی با استفاده 

از تپ اخترها استفاده کرد.

دانستنی ها

سلسله مراتب رفتارهای اجتنابی روسلی شیپوری شکل

تلسکوپ فاست

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  840

   1398 مـاه  آذر   19 سه شنبـه 
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از »پدر خوانده« و »صورت زخمی« تا »بی خوابی« و »دنی براســکو«، چندتا بازیگر مثل آل پاچینو ســراغ دارید که حتی فیلم های متوسطش هم در مقایسه با 
بسیاری از فیلم های هالیوود، شاهکارند؟ پاچینو از همان نسل طالیی است که ظاهرا دیگر در هالیوود تکرار نمی شوند. حاال پاچینو به همراه رابرت دنیرو، 
یکی دیگر از این بازیگران تکرارنشــدنی در تازه ترین فیلم اسکورســیزی یعنی »مرد ایرلندی« ایفای نقش کرده اند تا خاطره فیلم های خوب دونفره شــان را 

برای طرفداران شان زنده کنند:

ظاهرا شــما کال آدم خوشــحالی هســتید. چه 
چیزی باعث می شــود در نقش هــای درام بازی 

کنید؟
ظاهــرا؟! باید امــروز صبح مرا در اتاقــم می دیدید، من به 
شادی فکر نمی کنم، کال شادم! من کارم را به عنوان بازیگر 
با نقش های کمدی شــروع کــردم و عاشــق این نقش ها 
هســتم اما گاهی می بینم متن های نقش های دراماتیک 
جالب ترند. این هم یک واقعیت است که نقش های کمدی 
هــر چقدر هم خــوب بازی شــوند، چندان جــدی گرفته 

نمی شوند.
جایــی گفته اید یکی از فیلم های کارنامه شــما، 
»تواضــع« جزء فیلم های مــورد عالقه خودتان 

است. در مورد این فیلم بگویید.
دلیل عالقه ام به این فیلم داستان آن است: یک بازیگر که 
در حاشیه قرار گرفته و اشتیاق و تمایل خود را به کار از دست 
داده است. هر چه پیرتر می شود، داشته هایش را از دست 
می دهد. توانایی هایش را که ابزار کار بازیگری اش هستند 
از دست می دهد و این غم انگیز است. به جایی رسیده که 
دیالوگ هایش را روی صحنه فراموش می کند و این برای او 

غیرقابل تحمل و تحقیرآمیز است.
موضوع اصلی فیلم، پیر شدن است. شما هم از 

پیری ترس دارید؟ 
نه. من در ســن مناســبی هســتم. مــن خــودم را فردی 
هفتادساله نمی بینم بلکه درون خودم، خودم را چهل ساله 
تصور می کنم. به نظرم در چهل سالگی زمان برایم متوقف 
شــد. اگر بخواهم شــادترین زمان زندگی را انتخاب کنم، 

چهل سالگی است. این سن عالی است. 
سخت ترین نقشی که بازی کرده اید چه بود؟

نمی دانــم. باید درباره اش فکر کنم. امــا، اما فکر می کنم 
»منگلهورن« یکــی از آ نها بود، یک مکان عجیب و غریب. 
عادت ندارم جایی فیلم بازی کنم که با آنجا آشنایی نداشته 
باشــم. حس بد و غریبی بهم می دهد. اما خود فیلم برایم 
جذاب بود. منگلهورن آدمی است که در گذشته اش زندگی 
می کند و هنوز براي عشقی که سال ها پیش از دستش داده، 
نامه می نویســد. یک فیلم دیگر هم بــازی کرده ام، »دنی 
کالینز« که درباره یک ســتاره راک است . آن نقش هم یک 
مقدار عجیب بود اما تجربه جالبی بود. بعضی از تجربه های 
بار اولی در زندگی ام سخت بودند، چون برای ارتباط من با 
فیلم، باید به فیلم عادت می کردم. وقتی سنم باالتر رفت و 
فیلم هایی را که خودم دوست داشتم بازی کردم، نگاهم و 

احساسم نسبت به فیلم ها عوض شد.
می گویند مصاحبه با شما خطرناک است، چون 

اصال نمی گذارید مصاحبه کننده حرف بزند!
االن تو حرف نزدی؟! )خنده( شنیده ام درباره ام می گویند 
نباید بگذاری او بدون مکث حرف بزند. فکر کنم به خاطر 

آن نمایش است که این را می گویند...
همان نمایشنامه شکسپیر؟

آره. اسمش یادم نیست. در یکی از مصاحبه هایم مونولوگ 
طوالنــی آن نمایشــنامه را از حفظ در بیســت دقیقه برای 
خبرنــگار گفتم. فکر کنم آن قدر اذیتش کردم که بعد از آن 

مصاحبه تصمیم گرفته شغلش را عوض کند!
شما اعتقاد دارید هنوز ستاره سینما هستید؟

چطور جرأت می کنی؟ )خنده( البته که من ستاره سینما 
هستم و همیشه هم خواهم بود. اصال هم دلم نمی خواهد 

این موضوع فراموش تان شود!
قصد نوشتن کتاب زندگینامه ندارید؟

من واقعا چیزی یادم نیست! نمی دانم بقیه چطور این کار را 
می کنند! دهه 6۰ اوضاع خوب بود ولی دهه ۷۰ احساس 
می کردم از توپ شلیک شده ام بیرون، چون در عرض چند 
دقیقه خیلی مشهور شــدم. مردم همیشه می گویند دهه 
هفتاد دهه بازیگران مرد خوشگل بود، تا من پیدام شد. من 

اصال دنباِل ستاره سینما شدن نبودم. توی دستوِر کاِر من 
نبود، به خاطر همین غافلگیرم کرد، به نظرم همین باعث 
شــد دهه ۷۰ برایم زیادی پیچیده شــود. ولی حاال خیلی 
بهترم، فکر می کنم نظر دیگران هم همین اســت. باالخره 
از این چیزها می شود جان به در برد. من نمی خواهم کتاب 
بنویسم، ولی اگر بنویسم شاید بتوانی در مورد دهه ۷۰ بهم 

کمک کنی! )خنده(
این درست است که شما قرار نبوده نقش مایکل 

را در پدرخوانده بازی کنید؟
در پدرخوانده، »فرانسیس فورد کاپوال« من را می خواست 
اما دیگران نه. استودیو من را نمی خواست، چون هیچ کس 
من را نمی شناخت. اما تمام فکر و ذکر من این بود که از این 

موقعیت استفاده کنم تا دیده شوم و خودم را ثابت کنم.
از بــازی در فیلمــی پشــیمان هســتید؟ مثــال 

»پدرخوانده ۳«؟
منظورت از این سوال چیه؟

بعد از سال 1۹۹۳ شما دیگر نامزد اسکار نشدید.
من از چیزي پشیمان نیستم. فکر می کنم کارهایی کرده ام 
که می توان آنها را اشتباه نامید. بعضی موقع ها فیلم خوبی 
را برای بازي کردن انتخاب نکردم، یا یک شخصیت را خوب 
پــردازش نکردم. اما هر کاری که انجام مي دهیم بخشــي 
از وجودمان اســت و چیزي از آن کار نصیب مان مي شود. 
تجربه بودن در شرایط و مکان اشتباه، گاهي بیشتر از یک 
خاطره ارزش دارد. این اشــتباه ها اطالعاتي از زندگي به 

شما مي دهند.
حاال فیلمی هســت که واقعا پشــیمان تان کرده 

باشد؟
نقش »هان سولو« در »جنگ ســتارگان«. البته حاال بقیه 
حتما خوشــحالند که من آن نقش را بازی نکردم! مدت ها 
پیشتر هم »ترنس مالیک« به من پیشنهاد بازی در یکي از 
فیلم هایش را داد. همیشــه آرزوی همکاري با او را داشتم. 
رد همــکاری با او یکي دیگر از اشــتباهاتم بود. موزه اي از 
اشتباهاتم دارم که از فیلم هایي که ردشان کردم، تشکیل 
شده اند! »کریمر علیه کریمر«، »زن زیبا« و »جان سخت«. 

نه، راستش از این آخری هم زیاد پشیمان نیستم!
از اینکه تمشــک طالیی گرفته ایــد هم ناراحت 

نیستید؟
نه، اصال کســی آن جایزه را جــدی نمی گیرد! و کمی هم 

بهشان حق می دهم. به هر حال فیلم حتی در بین فیلم های 
کمدی هم سطح پایینی داشت.

خب پس چرا در آن بازی کردید؟؟
االن کلی برایت درباره اشتباه کردن سخنرانی کردم! باید 

یک مصداق داشته باشد یا نه؟! اصال ولش کن!
از بازی در »مرد ایرلندی« بگویید؟

این کار برایم حس بازگشت به خانه داشت، پیش آدم های 
قدیمی آشنا، مثل »مارتین اسکورسیزی«. من تا به حال با او 
کار نکرده ام ولی او به همه همین حس را می دهد. »دنیرو« 
هم که همه می گویند دوقلوی من است. »جو پشی« اما از 
ابتدا قرار نبود باشــد، چون کار را کنار گذاشــته بود. فقط 
بــه اصرار مارتین قبول کرد. با این فیلم در واقع دارم تالش 
می کنم از صنعت سرگرمی بیرون بیایم. هنوز فکر می کنم 
کاری براي انجام دادن مانده است، اما حاال انجام این کار 

سخت تر شده است.
حرف از خداحافظی جو پشــی شــد. شما قصد 

خداحافظی ندارید؟
نه، نمی خواهم کلمه »بازنشســتگی« را کنار اسمم به کار 
ببرم. البته در کل که چیز خوبی است، مي توانی به کارهای 
دیگری روی بیاوری و بروی دنبال عالیق جدید. اما چیزی 
هم هســت به اســم از خود راضی بودن. فکــر می کنم هر 
وقت هم که کنار بروم، حسی بهم می گوید هنوز چیزهای 
دیگری هست که من کشف نکرده ام یا سینما در من کشف 
نکرده! در حرفه من کارگردان مي خواهد از تو کار بکشــد، 
خطر مي کني، با چالش ها روبرو مي شوي، سقوط مي کني، 
اما بلند مي شــوي و ادامه مي دهي. وقتي مکررا این کارها 
را انجام مي دهي، مي خواهي به پیشــرفتت ادامه بدهی و 

واقعا آن چالش ها را مي خواهي.
جایی گفته اید: »من هنرمند نیستم.« چرا؟

مــن قبل از هر چیــز یک آدم معمولــی ام. زندگی خودم را 
دارم و کارهاي زیادي انجام مي دهم و تا به حال حرفه من، 
زندگي من بوده است. یک چیزی را خیلي زود یاد گرفتم؛ 
در واقع کســی سال ها پیش این را به من گفت: »هر کاری 
می خواهی بکن، اما به کسی نگو هنرمندی.« من گفتم: 
»نمی گویــم. از گفتــن این حــرف اجتنــاب مي کنم.« و 
سال هاست که از گفتن این جمله اجتناب کرده ام. بگذارید 
این طور بگویم، فکر مي کنم یك هنرمند هستم. امیدوارم 

که یك هنرمند باشم.

گلچینی از مصاحبه های آل پاچینو به مناسبت اکران فیلم جدیدش

بی خوابی صورت زخمی

خون من نشانه 
وفاداری ام به مردم 

شیلی است
در صفحه گفت وگوی شــماره 8۳6 
روزنامه کمی درباره کودتای پینوشه 

علیه آلنده در شــیلی برایتان نوشتیم. 
دکتــر شــهریار کابلــی یادداشــت زیر 
را در ادامــه آن صفحــه بــرای روزنامــه 

فرستاده اند:
ظهــر روز 11 ســپتامبر 19۷۳ دکتــر 
ســالوادور آلنده رئیس جمهور منتخب 
شــیلی پــس از اینکه آخرین ســخنان 
خود را با مردم شیلی گفت، به استقبال 
مــرگ رفــت. از صبــح آن روز بــه دنبال 
کودتای آمریکایی ژنرال پینوشــه، کاخ 
ریاســت جمهوری شــیلی زیر بمباران 
جنگنده های ارتش شــیلی قرار گرفته 
بود. آلنده در کاخ ریاست جمهوری بود و 
تسلیم نمی شد. به پیشنهاد کودتاچیان 
مبنی بر خروج از کشور با یک هواپیمای 
اختصاصی هم نه گفته بود. واضح بود که 
در صورت اسیر شدن از سوی کودتاچیان 
تحقیــر می شــود و بــا تحقیــر او آرمان 
میلیون ها شیلیایی که با هزار امید و آرزو 
به او رأی داده بودند هم تحقیر می شود. 
امــا آلنــده تحقیــر نشــد. او در آخرین 
لحظات زندگی سخنان تکان دهنده ای 

را خطاب به ملت شیلی ایراد کرد. 
»در یــك لحظه تاریخي به ســر مي بریم 
و من وفــاداري خود را به مردم شــیلي 
با خــون خود مي پــردازم. ایمــان دارم 
بذرهایي که براي حفظ کرامت مردم در 
اذهان هزاران شیلیایي کاشته شده، تا 
آخر از بین نخواهد رفت. مقاوم باشید. 
آنها مي توانند به شــما ظلــم کنند ولي 
نمي تواننــد ایــن روند اجتماعــي را با 
جنایت هــا متوقف کنند. من ســخنم 
متوجــه جوانــان و آنهایي اســت که با 
سرودها و اشــعار خود به مبارزه ما روح 
دادند. به انســان شــیلیایي، بــه کارگر 
معدن، روســتایي، روشــنفکر و با همه 
آنهایي سخن مي گویم که مورد تعقیب 
قــرار خواهند گرفت. بــه خاطر حضور 
فاشیســم در کشــور ما بر اثــر حمالت 
تروریستي، تخریب پل ها، از بین بردن 
ریل هــاي راه آهــن و بمب گــذاري در 
لوله هاي نفتي و گازي بسیاري جان خود 
را از دست داده اند. تمام این جنایت هاي 
فاشیستي در مقابل سکوت مردم انجام 
مي شــود که باید بدان ها واکنش نشان 
داده مي شد. مي دانم اینها صداي رادیو 
ماگاالنز را خفه کرده و صداي من به شما 
نخواهد رسید. این مهم نیست. شما به 
هر حــال صداي من را خواهید شــنید 
و این صدا همواره با شــما خواهد بود. 
حداقل هرگاه مرا بــه یاد خواهید آورد، 
انسان باشرفي به یاد خواهید آورد که به 

وطن خود وفادار ماند.«
* استاد دانشکده مهندسی برق

شهریار کابلی*

دورچین

ترجمه: سحر 
بختیاری
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پگاه پزشکی

گزارش

تماشاخانه  های شریف
یکی از آسان ترین کارها برای جذب 
مخاطب یا بیــان دغدغه و هدف در 
تشــکل های دانشــگاهی، برگزاری 
برنامه های اکران در دانشگاه است.

از میان کانون های فرهنگی، »یاریگران« 
هدفمندتریــن برنامــه اکران را داشــته 
اســت. آنها در ابتدای تــرم اکران فیلم 
»کفرناحــوم« را داشــتند. در آبــان ماه 
مستند »بی شناســنامه ها« و در آذرماه 
هــم فیلم مســتند »من نجوم هســتم، 
ده ســاله و مطلقه« را اکران کردند. روند 
اکرانی که مشخصا نشان از دغدغه این 
کانون در زمینه کــودکان دارد. انجمن 
اســالمی هم تاکنــون ۲ اکران داشــته 
اســت؛ یکی اکران انیمیشن »داستان 
اســباب بازی 4« و دیگــری فیلم »عزیز 
میلیون دالری« که دومــی با همکاری 
نشــریه حرکت بود؛ انتخاب هایی که به 
نظر می رســد به دلیل محبوبیت شــان 
میان قشر عظیم دانشگاه اکران شدند تا 
انجمن بتواند ارتباط بیشتری با دانشگاه 
پیدا کند. کنگره شهدا مطابق با هدف 
خود اکــران  دفاع مقــدس را در اولویت 
قــرار داده و تاکنون »ماجــرای نیمروز: 
رد خــون« را اکران کرده اســت. کانون 
ســینما فعالیت چندانی نداشته و تنها 
»مسخره باز« را از سینمای هنری ایران 
اکران کرده اســت. انجمن مستقل هم 
در اقدامی بزرگ توانســت فیلم »دیدن 
این فیلم جرم اســت« را در ســالن جابر 
به نمایــش دربیاورد؛ فیلمــی که هنوز 
مجوز اکران خود را به دلیل حاشیه های 

سیاسی فیلم دریافت نکرده است.
در ترم جاری کمیت اکران در دانشــگاه 
کاهش یافته اســت. از میان برنامه های 
اکــران، یاریگران ســینمای مســتقل و 
مســتندگونه را اولویت خود قــرار داده 
است. فیلم های هالیوودی همچنان در 
صدر اکران های دانشــگاهی هستند و 
سینمای هنری و ســینمای شرق آسیا 
کمتر مورد توجه هستند. نقصانی که به 
 نظر می رســد کانون سینما باید خأل آن 
را پرکنــد و با اکران هــای خاص تر طیف 
گســترده تری از جریانات ســینمایی را 
تحت پوشــش خود قرار دهــد. در میان 
اکران هــا جای خالــی آثار ســینمایی 
اروپا و سینمای مســتقل )چه داخلی و 
چه خارجی( به چشــم می آید که البته 
ممکن اســت به دلیل اســتقبال نسبتا 
ضعیف دانشجویان از این دست آثار در 
سالیان اخیر باشــد. فارغ از این، طیف 
گســترده ای از ژانرهای سینمایی مثل 
معمایی، رازآلود، بیوگرافی و... هم سال 
درخشانی را با فیلم های خوش ساختی 
طــی کردند و اکــران آنها می توانســت 
جامعــه بزرگی از دانشــجویان را به خود 
جذب کند که شاید به دلیل کمی اکران ها 

فرصتی برای نمایش پیدا نکردند.

علیرضا 
جعفراسماعیلی

شریفانه

»رمانی زنانه کــه از رنج های 
زنــان می نویســد«، »زنــان 
ادبیــات  توجــه  مرکــز  در 
ســوژه  »زن  داســتانی«، 
محــوری داســتان های...« 
و توصیف هایــی از این دســت کــه درباره 
جریانی خاص در داستان نویســی معاصر 
ایران حــرف می زنند؛ جریانی که نام های 
متعددی چون رمان آشپزخانه ای، ادبیات 
روزمره، چخوفیســم ایرانی و... را به خود 
اختصــاص داده اســت. در ایــن روایت ها 
اغلــب زنــی »قهرمان« داســتان اســت و 
در میــان شــبکه درهم تنیــده ای از روابط 
خانوادگــی قرار دارد. این شــبکه از روابط 
کــه از »خانواده« و ابعــاد مختلف آن فراتر 
نمی روند و هرگز شــکلی »جمعی« به خود 
نمی گیرند، از راه های مختلفی زن را تحت 
فشــار و ســلطه خود درمی آورند. روابط او 
با همســرش معموال روابطی از سر اجبار و 
دل سردی ست و ازدواج شبیه دامی ست که 
زن در آن گیر افتاده است. رابطه این زن با 
مردان دیگر نیز اغلب رابطه ای نابرابر است 
کــه در آن زن صدایی برای بیان خواســت 
خود و هدایت رابطه به سمت  وسوی مطلوب 
خود نــدارد. روایــت گســتره ای از روابط 
»قربانی ســاز« را بــه دور قهرمان - قربانی 
خود می پیچد و او را مانند موجودی معصوم 
و بــی اراده بــه میان این روابــط »ضد زن« 
می انــدازد. این جریان داســتانی در دهه 
هشتاد اوج گرفت و زویا پیرزاد و فریبا وفی 
از جمله نمایندگان پرآوازه آن هســتند. اما 
پرسش این  است که این رمان ها با وضعیت 

معاصر زنان در ایران چه می کنند؟

آنچه در این رمان ها بازتاب داده می شود، 
زندگــی روزمــره زنــان بــا تقطیعی خاص 
اســت. تقطیعــی کــه از یک ســو جامعه و 
عوامل تاریخــی - اجتماعی آمیخته با آن 
را از رنج روزمره زنــان می زداید و همه چیز 
را در غیــاب این چارچوب بزرگ تر به گردن 
خانواده و روابط آن می اندازد و از سوی دیگر 
با بهره گیــری از این تصویر محــدود اراده 
زنان را در ابعادی گسترده انکار می کند تا 
از آنها تصویر مطلوب خود از یک قربانی را 
بسازد. شاید به این خاطر که روایت محدود 

و قربانی پــرور، خوانندگان بیشــتری را در 
آن دهه به خود جلب کرده اســت. اتفاقی 
که می افتد این اســت که ادبیات تبدیل به 
آینه نه چندان شــفافی برای بازتاب تکه ای 
کوچک از زندگی می شــود؛ تکه ای آن قدر 
کوچک کــه برای دیــدن آن نیــاز به هیچ 
تالشی برای گستردن ساحت دید و اندیشه 
نیست. اما اگر تمام آنچه در رمان خواندن 
رخ می دهــد همین اســت، چــرا به جای 
رمان خوانــدن در خیابان قــدم نزنیم یا به 
خانه دوســتی سر نزنیم؟ ادبیات داستانی 

این امــکان را در اختیــار دارد که موضوع 
روایت خود را به شکلی دقیق تر، عمیق تر، 
کلی تــر یا از منظری تازه به تصویر بکشــد 
و بــا همین امکان می تواند تجربه زیســته 
خواننده را گسترده تر کند و عرصه مواجهه 
متفاوتی با زندگی برای او فراهم آورد. ایجاد 
شکاف در ســاختار درک پیشین خواننده 
از موضوع و انداختن پرتوهای نوری که از 
ورای این شکاف به پشت آن نفوذ می کند، 
همه آن چیزی ســت که تجربه خوانش اثر 

داستانی را تجربه ای ارزش مند می کند.
حال اگر این اثر داستانی تنها تکرار چندباره 
درک پیشینی باشــد که اغلب خوانندگان 
و نویســنده بــه آن خــو گرفته انــد و جهان 
خود را به آن شــکل می فهمنــد، دیگر چه 
لطفی در خواندن آن خواهد بود؟ آنچه در 
اغلب آثار جریانی کــه از آن حرف زدیم رخ 
می دهد، همین تکرار باورها و ساختارهای 
پذیرفته شــده اســت. تصویــر زن به مثابه 
یــک قربانــی بــی اراده کــه علی رغم همه 
نارضایتی ها توانی برای تغییر شرایط موجود 
ندارد، نه به شکلی انتقادی، بلکه به شکلی 
جزمی بازتاب می یابد. این تصویر از زن دقیقا 
همان تصویری ست که روابط عینی حاکم بر 
جامعه آن را می طلبــد و بازتولید می کند. 
تصویری که بیش از هر چیز در خدمت حفظ 
وضعیت نامطلوبی ست که این آثار ادعای 
اعتراض به آن را دارند. برای جامعه ای که از 
آگاهی یافتن زنان به وضعیت زندگی شــان 
به شــکلی کلــی و جمعی می ترســد، چه 
چیز بهتر از خیل داســتان هایی که تصویر 
محدود و مثله شــده ای از ایــن وضعیت را 

تکرار می کنند؟ 

نگاهی انتقادی به جریان روزمره نویسی زنانه در دهه هشتاد

 قربانیان جداافتاده 
در چارچوب های تنگ »روزمره نویسی«

الهی نزدیک نفس های دوســتانی، حاضر دل ذاکرانی، از نزدیک نشانت می دهند و برتر از آنی، در دورت می جویند 
و تــو نزدیک تر از جانی، ندانم کــه در جانی یا جان را جانی، نه این و نه آنی، جان را زندگانی می یابد تو آنی. خدایا هر 
که نه ُکشته ای خودی ُمردار است و مغبون کسی است که نصیب او از دوستی گفتار است، او را که راه جان و دل بکار 

است او را با دوست چه کار است.
)مناجات نامه ی خواجه عبدالله انصاری، مناجات 1۵۸(

دیگر هیچ روزی »معمولی« نیست
چخوف از آن غریبه های آشنایی ســت که همه نامش را 
شنیده ایم و حتی شاید چند جمله  قصار از او اینجا یا آنجا 
خوانده باشیم اما کمتر ســراغ داستان های او رفته ایم. 
هرچنــد داســتان هایش دقیقــا از همیــن لحظه هایی 
می نویســند کــه آنها را هــر روز زندگی می کنیــم، اما نه 
آن گونه که این زندگی هــرروزه، امکان تجربه  آن را برای 
مــا فراهم می کند. چخوف با بیــان عینی و صریح خود، 
تصویر یک موضوع روزمره، یک اتفاق ساده، یک وضعیت 
معمولی یا چیزی شــبیه به آن را ذره ذره شکل می دهد و 
آن قــدر در کنار زدن هر پــرده و مانعی از برابر این تصویر 
اهتمام می ورزد و آن قدر بر صداقت برهنه  خود پافشاری 

می کند که امر روزمره در فرآیند روایت دســت خود را باز 
می کند و الیه های پنهانش را آشکار. در این کشاکش، او 
هرگز با برانگیختن احساسات یا پرداختن به صحنه های 
دلخراش یا هیجان انگیز باجی به خواننده برای همراهی 
با داســتان نمی دهد. هیچ احساسات گرایی تصنعی در 
کار نیست. آنچه خواننده »چخوفی« را تا پایان داستان 
پیش می برد، عطش او برای شفاف تر دیدن تصویری ست 
که بارها از کنار آن گذشــته  است. روایت چخوف پیکان 
شــکافنده  خود را به جــای اتفاقات »خاص« به ســوی 
زندگی »معمولی« نشــانه می گیرد، امــا بعد از خواندن 

داستان هایش دیگر هیچ روزی »معمولی« نیست.

بســیاری از واژه هــای زبان های و گویش هــای محلی، 
ریشــه ای مشترک با واژه های فارسی دارند اما یک تغییر 
آوایی جزیی ممکن اســت به کلی مانع دیده شــدن این 
مسأله شود. برای مثال مصدر »چِین«)chien( در کردی 
و لکی یا »شــِین«)shien( در تاتــی به معنی رفتن به کار 

می روند؛ همان »شدن« به معنای قدیم در فارسی.

آورده اند که... واژه باز

صریر
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هنر و ادبیات



 ای مشت زمین 
بر آسمان شو

شــنبه این هفته، 16 آذر بود. 
16 آذری که از سال 1۳۳۲ با 
دانشــجو عجین شده است. 
قبل از اینکه بخواهید به کسی 
ایــن روز را تبریک بگویید یا با 

جوک هــای بامزه نمک گیــرش کنید، 
پیشنهاد می کنم حداقل مثل سرهنگ 
علیفــر ایــن روز را در ویکی پدیا ســرچ 
کنیــد. نه اینکــه تبریــک نگویید ولی 
حداقل داستانش را بدانید. اگر خدای 
ناکــرده یک وقتــی ویکی پدیا ویرایش 
شد، این را از قبل بگویم که امیر دوالب 
هیچ نقشی در 16 آذر نداشته و به مانند 
جناب علیفر یک موقع در دام نیفتید.

رئیس جمهور کشــور عزیزمان، حسن 
روحانی در روز 16 آذر امســال به هیچ 
دانشــگاهی نرفــت؛ البته خــرده ای 
نمی تــوان گرفــت، احتمــاال ایشــان 
صبــح همــان روز متوجه شــده بودند 
و مجالــی برای ایــن کار نداشــته اند. 
در دانشــگاه خلیج فارس بوشــهر، در 
اقدامی )که صفت مناسبش در وصف 
نگنجد!( پس از حضور نیافتن تعدادی 
از مسئوالن مربوطه برای پاسخگویی، 
روی صندلی خالی آنها به ازای هر کدام 
یک پالستیک سیب زمینی قرار دادند؛ 
اقدامی که اگر فراگیر شود، شاید باعث 
کمبود شدید سیب زمینی در بازار شود 

ولی حداقل ارزشش را دارد.
در دانشگاه خودمان، بسیج دانشجویی 
پس از کش وقوس های فراوان توانست 
ســخنگوی دولت دوازدهم، دکتر علی 
ربیعــی را به شــریف دعــوت کند. اگر 
ایشان را چندان نمی شناسید، معرفی 
می کنم کــه خالق جملــه »باخبرم اما 
برنامه ای ندارم« هســتند. قرار اســت 
دکتــر ربیعی از ســاعت 14 امــروز در 
سالن جابر حضور داشته باشد. اگر در 
این زمان در حــال مطالعه این مطلب 
هســتید، روزنامــه را زمین گذاشــته و 
به ســالن جابــر بروید. اگر نــه که لطفا 
به خوانــدن ادامه بدهید. ســخنگوی 
قبلــی ای کــه دفعه پیش به دانشــگاه 
دعوت شــده بود، بســیار چیره دست 
بود و توانست بســیاری از اخبار بعد از 
جلســه را به ســوت بلبلی اش معطوف 
کند. امیــدوارم آقای ربیعی همان طور 
که باخبرند، این بار برنامه ای هم داشته 
باشند و برنامه شان چیزی بهتر و فراتر 

از سوت بلبلی با دست باشد.
انجمن اســالمی هــم ســه نفر را برای 
برنامــه اش دعــوت کرده بــود که یک 
نفرشــان لغو مجوز شد. از دو نفر دیگر، 
یکی شــان قرار بود از مجلس اســتعفا 
بدهد که نه تنها نداد بلکه در انتخابات 

بعدی هم ثبت نام کرد.
جدا از برنامه ها، قبال در روز دانشــجو 
می شد بین ســه نوع غذا انتخاب کرد، 
امســال به انتخاب بین سه نوع دلستر 
رسیده، ســال های بعد را خداوند به ما 

رحم کند.

ای جان جهان، هیچ نیاوردی یاد /  آن را که تو راهیچ فراموش نکرد؟ شب نیست که از غمت دلم جوش نکرد /  وز بهر تو زهِر انُدهی نوش نکرد 
)سیف فرغانی، قرن هفتم، رباعیات( 

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به اصالح از درون و دســت دراز نکردن جلوی 
بیرون، به همه تالش ها برای درســت کردن چیزهایی که فکر می کنیم درست نیستند، 
به همــه مبارزه ها، جنگیدن ها، هزینه دادن ها و ســختی های این راه. این شــماره از 
روزنامــه را تقدیــم می کنیم به نمودار سینوســی امید و ناامیدی، به ســرخوردگی، به 

خسته شــدن و با همه اینها ادامه دادن در راهی که فکر می کنیم درســت اســت. این 
شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به همه آنهایی که در دریای فردگرایی، به بهتر شدن 
 اوضاع فکــر می کنند، به همه آنهایی که نرفتند، ماندند و همه ســختی های اصالح را 

به جان خریدند.

۵۹1****0۹۳7: چــرا از ســوژه هاي مختلــف براي کاور 
روزنامه استفاده نمیکنید؟یني به جز پوریا فالحي و خود 
ســردبیر نشــریه ما آدم نداریم تو دانشــگاه؟؟من خودم 

اعالم آمادگي میکنم!
  چــون شــرایطی کــه مــا تــوش عکــس جلد 
می گیریم )روز و ســاعت( یه جوریه که گزینه ســوم این 

بچه گربه های بغل دفتر روزنامه ن.
۹۵7****0۹0۵: روزنامه به اصطالح شریف، شنبه صبح 
با کلي شوق و ذوق روزنامه رو ورنمي داري بریم سر کالس 
کــه ببینیم پیچك نــداره. مي دادید حداقــل مالنوري یه 
پرونده راجع به خوابیدن دانشــجویان وسط کالس هاي 

صبح بگه.

  عزیــز مــن اصــال یکــی از اهداف گذاشــتن 
فراخوان به جای پیچک اینه که یه عده آدم جدید بیان که 
دیگه پرونده ندیم مالنوری بنویسه! بعد تو می گی چون 

پیچک رو برداشتیم یه پرونده دیگه هم بدیم بهش؟
۵77****0۹۳7: تجربه 4ســالم تو شــریف اینه کارکنان 
خدماتي دانشــگاه مودبن. ولي چند روز پیش داشــتم از 
پیش مکث رد میشــدم یکي از عزیــزان باغبون با صداي 
خیلي بلند یه لفظ خیلي رکیك به دوستش گفت! ما هیچ 

ما نگاه!
  بــاز حاال این بندگان خدا شهرتشــون به اینه 
که مؤدبن! شما به عنوان دانشجو حتی شهرتت هم این 
نیست. بنابراین به جای اینکه آبروی ملت رو بریزید، آب 

رو بریزید همون جایی که می سوزه.
11۹****0۹01: تروخــدا بــه صفحــه آراي روزنامه بگید 
مقدمه پرونده هاي دوصفحه اي رو بیاره زیر تیتر. نســخه 
آن الین که کال شــهید شــده بــا وضع فعلــي. یك صفحه 

پرونده رو مي خوني و تازه مي رسي به مقدمه ش!
  فــرق تو بــا درخت می دونی چیــه؟ اینه که تو 
می تونــی حرکت کنــی. وقتی می دونــی مقدمه صفحه 
بعــده ولی بــاز به رونــد طبیعــت بیش از عقــل خودت 
اعتنا می کنی، یعنی نشــاید که نامت نهند آدمی! ضمنا 
توصیــه می کنیم به آنالین خوان ها که از ســایت روزنامه 
)daily.sharif.ir( پرونده هــا رو بخونــن. رابط کاربریش 

هم با دستگاه های الکترونیکی سازگارتره.

تقدیم می شود به ...
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به بهانه روز دانشجو
موجــود  یــک  دانشــجو  اصــوال 
جالب برانگیز اســت. کمتــر موجود 
زنده ای پیدا می شود که یک روز را در 
تقویم برایش کنار گذاشــته باشــند و 
هر از گاهی از تِه صمیم قلب بگویند: 

»روزت مبارک!«
هنوز هیچ کس درســت و حســابی نمی داند چــرا به این 
موجــود دوپا تبریــک می گویند، چون مــا هرچه تحقیق 
کردیــم، نفهمیدیم در این روز چه موجــودی به دنیا آمده 
و چه اتفاق هیجان انگیــز و مبارکی افتاده. البته اینکه در 
میانه یک ماه ســرد، روزی برای این موجود وجود دارد که 
بــه او غذای گــرم آدمیزادها را می دهنــد، خودش جالب 
است! یعنی وقتی که بخواهند به او حال اساسی بدهند، 
چلوکباب بختیاری برایش می پزند که یک وقت به ســرش 

نزند برود هات داگ سفارش بدهد در این روز عزیز. ستاره 
هم هر تعدادی خواســت و خواستند برایش می چسبانند 
که شــب هایش را حسابی روشــن کند. تازه من شنیده ام 
وزارت خانه گفته ستاره که خوب است، سیاره هم بخواهید 
می دهیم و اصال کل منظومه شمسی دست خود ماست.

اصال آدم نمی داند چه حکمتی اســت که در این روز همه 
دانشــجوها لبخندی بــر لب دارند و از صمیــم تِه قلب در 
پوست شــان نمی گنجند و هی ِبر و ِبر به هم نگاه می کنند 
که مثال امروز چه خبر است. بعد تا می آیند یک چیزهایی 
یادشــان بیاید، یادشــان می اندازند که چه نشسته اید که 
امروز بختیاری با چلو و دلستر از کف تان می رود، بجنبید! 
رئیس دانشگاه هم در پیامی گفته: »ای الهی قربون اون 

چشمای قشنگ تون، شماها خیلی گلید«.
تقویم کشورهای دیگر را ببینید، فقط گینه بیسائو هست که 

روز دانشجو دارد و الغیر. این خودش نشان می دهد چقدر 
این روز مهم است. استادان دست ودل باز هم گفتند که ما در 
این روز حاضر غایب نمی کنیم و البته این را عصر همان روز 
گفتند. عده ای هم جلوی سلف تجمع اعتراض آمیز برگزار 
کرده اند که چرا سماق کباب نبوده و خیلی هم عصبانی به 
نظر می رسیدند. رئیس سلف که دست پاچلفته شده بوده، 
گفت ما صدای اعتراض شــما را شنیدیم و به زودی سماق 
رایگان برای مکیدن بین شــما توزیع می کنیم. بسیاری از 
این موجودات، این را بزرگ ترین مطالبه دانشجویی قرن در 
راستای آزادی خواهی و مردم ساالری می دانند و معتقدند 
جنبش های بزرگ تر، از همین ســماق شروع می شود و به 
یک جاهایی می رسد که حتی ابعادی وسیع تر از بختیاری 

و چنجه و کوبیده دارد و آن سرش ناپیداست.
* علیرضا مختار  

شیخ بزول *

کالم الکمل )گفتارهای شتری(!

این جمله را فکر می کنید 
شهرداری به دانشجویان 

چند دانشگاه گفته 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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