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خب؛ بعدش چی؟
یاران قالیباف، عدالت خواه هان جوان و جویای نام، لیست 

محمدجواد شاکر

جبهه پایداری، لیست احتمالی اصالحات، مستقلین، 
کاندیداهای شریفی که شاید بیشتر از بقیه بشناسیم شان، 
نوشتن چند اسم معتمد و مطمئن صرفا برای ادای تکلیف، 
رأی ســفید برای یک اعتراض متمدنانه و یا تحریم کامل 
برای رساندن محکم تر صدای اعتراض به حاکمیت صلبی که گویا قصد چندانی 
برای تغییر و اصالح ندارد؛ اینها و شــاید چند مورد دیگر تقریبا همه آن چیزی 
هستند که جمعه این هفته می تواند کنش سیاسی ما در برابر پدیده انتخابات 
مجلس یازدهم را شکل دهد. هرکدام را انتخاب کنیم، پشتش کلی دلیل و عامل 
و ذهنیت و سیر حوادث و... ردیف کرده ایم تا حداقل ذهن کنجکاو و وسواسی 
و کمی ایده آل گرای خودمان را راضی کنیم که »آره، این بهترین کاری بود که در 

این موقعیت می شــد انجام داد«؛ یکی می گوید مگر قرار است جهت گیری و 
سیاست های کلی با یک انتخابات عوض شود؟ دیگری یادآوری می کند مجلسی 
که به راحتی دور زده می شــود و نمی تواند استقالل خودش را حفظ کند، کجا 
رأس امور است؟ یکی فریاد می زند یک بار هم شده باید باالیی ها بفهمند مردم 
اعتراض دارند و صبرشان لبریز شده و برخی هم حس می کنند این یکی برود 
روی صندلی سبز بهارستان، تومنی دوزار با آن یکی توفیر دارد و می تواند اصالح 
و تحولی ایجاد و کاری کند که این روزگار تلخ تر از زهر کمی شــیرین تر بگذرد. 
هرچه هم ســعی کنیم خودمان را بی تفاوت نشــان دهیــم و در ظاهر بگوییم 
»مملکت خودشان است، صالحش را هم خودشان می دانند«، بعید است آن قدر 
راحت بتوانیم بی خیال اتفاقاتی باشیم که از ۲ اسفند شروع می شود و چندسالی 
این پتانســیل را دارد که تیتر یک اخبار باشد. هر کنشی را که تا آخر این هفته 

انتخاب کنیم و جمعه برای به ثمر نشــاندنش از خواب بیدار شــویم، به اندازه 
خودش تأثیرگذار است و شاید نشان از بی تفاوت بودن مان داشته باشد. شاید 
مهم تر از باال و پایین کردن شرایط و تصمیم آخر را گرفتن، فکر کردن به این باشد 
که ادامه این کنش ما قرار است چه باشد؟ چه رأی بدهیم و چه رأی ندهیم، چه 
سفید بدهیم و چه چند اسم داخلش بنویسم، چه همان همیشگی ها را انتخاب 
کنیم و چه جوان های پرشور و زبان سرخ را راهی مجلس کنیم، فرقی نمی کند. 
باید فکری به حال ادامه مسیر هم کرد؛ ایده آل مان چیست؟ چقدر قابلیت تحقق 
دارد؟ از کدام راه می شــود به آن رسید؟ چقدر حاضریم برایش هزینه بدهیم و 
عــرق بریزیم و مردم را با آن همراه کنیم؟ بــدون فکر کردن درباره اینها، اتکای 
صرف به یک تصمیم برای فقط یک روز از چهارســال معنی خاصی نمی دهد و 

همان آش همیشگی را در کاسه مان می ریزد.

سرمقاله
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رضا علیپور

»َمرده و حرفش«ترین
ترم قبل بود که شورای صنفی به نقل از معاون آموزشی دانشگاه 
این طور اعالم کرد که بر اســاس مصوبه هیئت امنای دانشــگاه 
سنوات مجاز برای دوره های کارشناسی، ارشد و دکترا به ترتیب ۹، 
۵ و ۹ ترم است ولی دو هفته قبل از طرف آموزش به دانشجوهای 
ارشــد ورودی ۹۷ ایمیلی با این مضمون ارسال شده که به دلیل 
مشــکالت حاصل از طوالنی شدن دوره ارشد به سختی و فقط در 
شــرایط خاص با تمدید سنوات ترم ۵ موافقت می شود. به همین 
خاطــر با خیال راحت عنــوان »مرده و حرفش«تریــن را به دکتر 

رشتچیان اهدا می کنیم.

»ما به این دی ماه پرحادثه عادت نداشتیم«ترین
معموال دانشگاه در طول دی ماه در خلوت ترین روزهای خودش 
به سر می برد و دانشجوها هم مشغول شب نشینی های امتحانی 
خود هســتند و آن قدر ســر در جیب مراقبت فــرو برده اند که اگر 
دنیا را کرونا هم ببرد، باز بعید اســت آنها ســر از کتاب بلند کنند. 
البته امسال اوضاع حداقل ۱۸۰ درجه متفاوت بود و دی ماه ۹۸ 
به قدری حادثه و اتفاق عجیب وغریب و البته تلخ داشت که بعد از 
مدت ها طیف های مختلف دانشجوها را با شور و هیجان و همراه 
با چاشنی خشــم و عصبانیت کشید وسط میدان تا صدایشان را 

فراتر از دیوارهای دانشگاه و حتی ایران هم بتوان شنید.

گله های دانشجوها از برخی روندهای آموزشی در دانشکده کامپیوتر

نعل به نعل با چارت
فینال استارت آپی

یازدهمیــن  اختتامیــه  و  فینــال 
توســعه  و  جشــنواره کار آفرینــی 
 VCCUP کسب وکار شــریف یا همان
یکشــنبه از ســاعت ۱۵ تا ۱۸ در سالن 
جابر برقرار است و تیم های برتر راه یافته 
به مرحله نهایی طرح ها و ایده هایشان را 
به رأی داوران و تماشاگران می گذارند تا 
بهترین آنها مشخص شود. امسال عالوه 
بر جایزه هــای جشــنواره، دیجی کاال 
نکســت و ســازمان حفاظت از محیط 
زیســت نیز بــه تیم های برتــر در حوزه 
هــوش مصنوعــی و محیــط زیســت 

جوایزی اهدا می کنند.

انتخاب همسر کارگاهی
دکتر فرهنگ، کارشناس مشهور ازدواج 
به دعوت مرکز خانواده و ازدواج شریف 
و هیئت الزهراء)س( سه شنبه به شریف 
می آید و از ســاعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن 
جابر درباره انتخاب همســر کارگاهی 
ارائه می دهد. حاال که موســم انتخاب 
و انتخابات اســت، از انتخاب همســر 

غافل نشوید.

ادبیات برای انسان، برای شهر
دومین دوره مدرســه »ادبیات، انسان، 
شــهر« با همکاری اندیشکده مهاجر، 
کانــون شــعر و ادب و جامعه اســالمی 
در روزهای ۷، ۸، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اســفند 
در شــریف برگزار می شــود. ثبت نام در 
این دوره از مدرســه از ۱۷ بهمن شروع 
شــده و هنــوز ادامــه دارد. مدعویــن 
ایــن دوره را  و اســتادان حاضــر در 
می توانیــد در کانــال آنهــا به نشــانی 

Adabiat_Ensan_Shahr@ ببینید.

ویراستاری با دکتر سیدان
جشنواره نشریات دانشجویی هفت قلم 
برای افزایش توانایی و مهارت دانشجوها 
کارگاه ویراســتاری با ارائه دکتر سیدان 
تدارک دیده اســت. این کارگاه روزهای 
سه شنبه از ســاعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ 
در کالس یک ساختمان شهید رضایی 

برقرار خواهد بود.

انتگرال با طعم حذف و اضافه
انجمن ریاضی ایران با ارسال نامه ای از رئیس شورای 
برنامه ریزی درسی ریاضی آموزش و پرورش درخواست 
کــرد با توجه به اینکه حذف برخی مباحث ریاضی از 
جمله انتگــرال از کتاب دوازدهــم موجب »نگرانی« 
اســتادان دانشگاه شــده اســت، دالیل حذف این 
مباحث اعالم شود. سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضی نیز 
در واکنش به این درخواســت انجمن ریاضی گفته است: »مفهوم 
انتگــرال به طور کامل در ســرفصل های آموزش عالــی قرار دارد و 
اهداف مد نظر برنامه درســی مدرســه ای بر اهداف آموزش عالی 

اولویت دارد.« یکی از سواالت بزرگ هر انسانی عالوه بر اینکه از کجا 
آمده است، به کجا می رود و آمدنش بهر چه بوده، این است که واقعا 
این انتگرال در کجای زندگی اش به درد می خورد؟ احتماال مسئوالن 
به این نتیجه رســیده اند که جواب این سوال به طور کامل در دوره 
دبیرستان پاسخ داده نمی شود و بهتر است دانشجویان با فراغ بال به 
این سوال در درس های ریاضی ۱ و۲ و ریاضی مهندسی بیاندیشند. 
حاال از ما که گذشــت ولی کاش یک  گروهی مثل طالبان می آمد و 
مسئولیت این بمب گذاری! ببخشید سیاست گذاری ها را برعهده 

می گرفت که چند سال بعد دوباره انتگرال به دبیرستان برنگردد.

انتخــاب واحــد تــرم بهــار 
امسال با چند تغییر نسبت 
به ترم های گذشــته همراه 
بود. بیشــتر دانشــجوها از سرعت و رابط 
کاربری بهتر سامانه جدید انتخاب واحد 
راضی و خوشحال بودند و خیلی ها انتخاب 
واحدشان را در سه ســوت تمام کردند و با 
خیــال راحت به تعطیالت بین ترم شــان 
برگشتند. البته برخی تغییرات دیگر هم 
این ترم از سوی دانشجوها در روند انتخاب 
واحد مشاهده شــد که زیاد به مذاق شان 
خوش نیامد و صدای اعتراض شان را بلند 
کرد. منبع بیشتر این تغییرات هم آموزش 
دانشکده کامپیوتر بود و همین باعث شد 
برویم ســراغ چندتا از دانشــجوهای این 
دانشکده و یکی دو دانشکده دیگر مرتبط 
با کامپیوتر تا گله هایشان را بشنویم و در حد 

وسع روزنامه منعکس کنیم.
اولین مسأله اولویت دارشدن دانشجوهای 
دانشــکده کامپیوتــر نســبت بــه ســایر 
دانشــکده ها در برداشتن درس های این 
دانشکده بود؛ در واقع برداشتن درس های 
دانشــکده کامپیوتر برای دانشــجوهای 
دانشــکده های دیگــر تا ســاعت ۱۶ روز 
انتخاب واحد ورودی های ۹۸ ممکن نبود 
و بعد از آن زمان و در روزهای باقی مانده از 
فرصت انتخــاب واحد، غیرکامپیوتری ها 
می توانستند بخت خود را برای رفتن سر 
کالس های دانشکده ۸طبقه ای دانشگاه 
بیازمایند. البته معاون آموزشی دانشکده 
کامپیوتــر، دکتر ضرابــی زده مدعی بود 
ایــن امکان در اختیار دیگر دانشــکده ها 
هم قرار گرفته و حتی دانشکده های برق 
و عمران هم از آن اســتفاده کرده اند ولی 
مشاهدات دانشجویی این طور می گفت 
که حداقل برداشــتن درس از دانشــکده 
برق با این محدودیت مواجه نبوده است. 
این مسأله به خصوص برای دانشجوهای 

علوم کامپیوتر دردسرســاز شده، چراکه 
۱۲ واحــد اجبــاری خارج دانشــکده در 
چارت خود دارند و انتظارشان از دانشگاه 
این اســت که موقعیتی مناسب برای آنها 
فراهم کند تا بتوانند از دانشکده کامپیوتر 
درس هایی را بردارنــد اما با قانون فعلی، 
عمال تمام درس های اصلی این دانشکده 
تا انتخاب واحد همه دانشجویان دانشکده 

پر می شود.
پای صحبت های دانشــجویان کامپیوتر 
کــه نشســتیم، از رویکرد فعاالنــه معاون 
آموزشــی دانشکده شــان راضی بودند و 
اجــرای طرح هایــی مثل کــوآپ و اعالم 
عمومی درس های ارائه شــده در ترم های 
بعد همراه با استاد درس برای دانشجوها 
را از جمله اقدامات مفید معاونت آموزشی 
دانشــکده معرفی می کردند، ولی برخی 
قوانیــن و آیین نامه های تصویب شــده را 
باعث تبدیل دانشگاه به دبیرستان و سلب 
آزادی و اختیار دانشــجوها برای انتخاب 
روند تحصیلی خود می دانستند. به عنوان 
مثال ابتدا شــیوه نامه ای تصویب شــده 
که فقــط ۱۰درصد از ظرفیت هر درس به 
دانشجوهایی که بعد از ترم مشخص شده 
در چــارت آموزشــی می خواهند درس را 
بردارند، اختصاص داده می شود و بعد از 

اعتراض دانشجوها همین ۱۰درصد هم به 
صفر درصد کاهش می یابد. در واقع با این 
قانون دانشجو مجبور است یا درس را طبق 
چارت بردارد و یا بعید است آن درس به او 
برسد. حتی طبق این شیوه نامه برداشتن 
درس های اختیاری از سبدهای مختلف 
هم باید طبق چارت باشد و آزادی عملی 
در انتخاب و برداشــتن آنهــا وجود ندارد. 
اقدام دیگر هم ابالغ آیین نامه تقلب است 
که عمال دانشگاه را تبدیل به مدرسه کرده 
و حتی تعداد دانشجوهایی را که می توانند 
با همکاری یکدیگر تمرین های گروهی را 
تحویل دهند، مشخص می کند. به ادعای 
دانشجوهای کامپیوتر، معاونت آموزشی 
این دانشــکده برای اعتراض دانشجوها 
شأنیتی قائل نیست و حتی شورای صنفی 
هم در صورت همکاری با معاونت آموزشی 
به رسمیت شناخته می شود و اگر اعتراضی 
به روندها و مشــکالت آموزشی دانشکده 
داشته باشــد، معاونت آموزشی محلی از 
اعــراب برای آن قائل نیســت. در واقع در 
این سیســتم دانشــجوها باید با ساختار 
دیکته شده از سوی دانشکده کنار بیایند 
و همان مسیر مشخص را طی کنند و حق 
اعتراض هم ندارند و صدایشان قرار نیست 

به جایی برسد.

شریف 
نیوز

ترین ها

گزارش

تریبون آزاد برای اردوی 
ورودی ها

تریبــون آزاد نقــد و بررســی اردوی 
ورودی های ۹۸ شــنبه از ساعت ۱۵ تا 
۱۸ در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه دایر 
اســت. برای شــرکت در این برنامه هم 
از مســئوالن معاونــت فرهنگی دعوت 
شده، هم مسئول نهاد، هم کادر اجرایی 
اردوی ورودی های ۹۸ و هم همه گروه ها 

و تشکل ها و فعاالن دانشجویی. 

آخر سال با گلستان
کانون ایران شناســی و ایرانگردی برای 
اوایــل اســفند اردوی ســفر به اســتان 
گلستان و جزیره زیبای آشوراده را تدارک 
دیده اســت؛ پسران ۷ تا ۹ و دختران هم 
۱۴ تا ۱۶ اسفند. مهلت ثبت نام هم برای 
پسران تا ۲۶ بهمن و برای دختران تا اولین 
روز اسفند است و هزینه تقریبی آن ۱۸۰ 
هزار تومان اعالم شده است. اطالعات 
بیشــتر را در کانــال کانــون به نشــانی 
 @irangardi_iranshenasi_sut

می توانید پیدا کنید.

ماقبل انتخابات
جمعه این هفته انتخابات دوره یازدهم 
مجلس شورای اسالمی برگزار می شود 
و این هفته دانشــگاه کامال رنگ وبوی 
ایــن اتفاق مهم سیاســی را به خودش 
می گیرد. بســیج دانشــجویی از هفته 
قبل سلسله جلســات »آیا وکیلم؟!« را 
شروع کرده و در قالب آن از کاندیداهای 
مختلف دعوت می کند تا به دانشــگاه 
بیایند و به پرســش دانشــجوها پاسخ 
بدهند. شنبه سید نظام الدین موسوی 
و محمدعلــی وکیلــی قــرار اســت در 
این برنامه از ســاعت ۱۳ جلوی سالن 
جباری با یکدیگر مناظره کنند. از بین 
دیگر کاندیداها نیز احتماال باید آماده 
حضور محمدباقــر قالیباف، مصطفی 
میرســلیم، مجید انصــاری و تعدادی 
از لیســت موســوم بــه عدالت خواه ها 
باشــیم. برنامه »کافه انتخابات« هم به 
مناظره های دانشــجویی و تریبون آزاد 

انتخابات و... اختصاص دارد.

شریف 
نیوز

سخن 
مسئولین
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بخش خبری



گزارشی از برنامه »جمهوریت مقدس«

ما صاحب حاکمیتیم، نه مخاطب آن
ظهر شــنبه گذشته، کهربا، ســالن همایش 
دانشکده مهندســی برق با دیوارهای چوپی 
خاصش که استثنائا قهوه ای سوخته نیست، 
میزبان اولین برنامه دانشــگاه برای دهه فجر 
بود. روزنامه های ســال ۵۷ با تیترهای بزرگ 
معروف شــان حال وهــوای متفاوتی به فضــا داده بودند. 
حوزه دانشــجویی شــریف در برنامه »جمهوریت مقدس« 
می خواست در آستانه چهل ویک سالگی انقالب نقش مردم 

را در حکومت اسالمی بررسی کند.
پــس از قرائت قــرآن و پخش ســرود ملی، مجــری برنامه 
بــا خواندن متنــی از شــهید آوینی دربــاره تفکــر امام و 
ساده زیســتی وی، حاج آقــا شــیرمحمدی، رئیس حوزه 
دانشگاه را روی سن دعوت کرد. حرف های شیرمحمدی 
در مورد لزوم بازگشــت به تفکر امام و واقعیت انقالب بود؛ 
دعوت به تفکر درباره چگونگی جمع جمهوریت و اسالم، 
جمع مردم ساالری و دین. شیرمحمدی در معرفی مدعوین 
برنامه این طور گفت که حجت االسالم قاسمیان از دیدگاه 
دینی به این موضــوع نگاه می کند و رحیم پــور ازغدی از 

دیدگاه منطقی.

برای اداره جامعه حرف نزده ایم
بعد از شیرمحمدی، اولین مدعو رسمی، حاج آقا قاسمیان 
بود. خالصه  حرفش بررســی مردم ساالری و جمهوریت از 
دیدگاه دین و تقسیم صحبت ها به چهاربخش نقش مردم 
در تشکیل، اداره، نظارت و انحالل حکومت اسالمی بود. 
او در ادامه گفت ما درباره تشــکیل جامعه اسالمی خیلی 
کتاب داریم و این درحالی است که قرآن درباره اداره جامعه 
اســالمی بیشــتر صحبت کرده و جای خالی اداره جامعه 

کمابیش در متون ما دیده می شود.

مردم هم مقبولیت می دهند و هم مشروعیت
قاســمیان دو اصطالح کلیدی نصــب و نخب را به بحثش 
اضافــه کرد: »نصــب می گوید که نقش مردم در تشــکیل 
حکومت نقش مقبولیت اســت نه مشروعیت. الزم به ذکر 
است که شرکت زیر ۵۰درصد مردم در انتخابات به معنای 
عدم مشروعیت و تمایل باالی ۵۰درصد مردم به براندازی 
نیست، ولی نخب می گوید یک پایه مشروعیت نظام مردم 
است، یعنی اگر مردم نخواهند نه تنها مقبولیت ندارد بلکه 
مشــروعیت هم نــدارد. امام صراحتا به نصــب معتقد بود 
ولی رهبری گویا به نخب معتقد اســت. همچنین یکی از 
مشــکالت موجود در قانون اساسی ما این است که درباره 
میزان تأثیر مردم حول مشــروعیت دادن به نظام و رهبری 

ابهام دارد.«

آفت بروکراتیک و ساختارمند شدن
ادامه بحث به ســمت توضیح مشــارکت مردم در انقالب و 
آفتی که در ادامه به جان انقالب افتاد رفت. این آفت، نفوذ 
ســاختارهای حکومتی در همه  جامعه و کاهش چشم گیر 
نقــش مردم در اداره جامعه اســت: »حــال باید دید نقش 
مردم در حکومت اسالمی از دید قرآن چیست. قرآن نقش 
حاکمیت  را جز فعالیــت در مقام تنظیم گر و کنترل کننده 
نمی دانــد و بخش مهمــی از فعالیت ها در جامعه به عهده 
مردم اســت. جــدا از آن پیامبر هیچ چیــز را از مردم پنهان 

نمی کردند جز در موارد نظامی.«

جلوی مردم نمی توان ایستاد
قاسمیان در ادامه به لزوم هشیاری در مورد عبارت »مردم« 
اشاره کرد: »برای مثال عبارت راهپیمایی چندمیلیونی در 
تهران ناصحیح و حضور چندمیلیون در همایش یک شهر 
غیرقابل باور اســت. به همین صورت نسبت دادن عبارت 
تظاهرات مردمی به آبان ماه نادرست است و تنها ۰.۵درصد 
مردم در این تظاهرات در سطح کشور حضور داشتند.« او 
یک گزاره جالب را به حرف هایش اضافه کرد و گفت: »اگر 
۵درصــد مردم در خیابان ها حضور داشــته باشــند، هیچ 
حکومتی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. پس حضور مردم در 
جامعه به شدت تأثیرگذار و مهم است؛ مثل همین روزها که 

به خاطر خواسته  مردم، تقریبا تمامی کاندیداهای مجلس 
حداقل در ظاهر، دم از شفافیت می زنند.«

برای اصالح باید هزینه داد
حاج آقا قاســمیان یکی از راه های اصالح انقالب را با این 
جمله ها بیان کرد: »برای اصالح حاکمیت باید هزینه داد، 
یعنی اگر می خواهید نفوذ حاکمیت در تمامی فعالیت ها را 
کاهش دهید باید تالش کنید و ضربه بخورید تا نتیجه دهد. 
امروزه به لطف اینترنت و شبکه های اجتماعی به شدت این 
کار راحت تر شده و شما می توانید ساختارها را سریع تر به 
دست بگیرید؛ مثال ۱۰سال پیش فقط سازمان تاکسیرانی 
که حکومتی بود می توانست این قضیه را پوشش دهد ولی 
امروزه نرم افزاری مثل اسنپ کار یک ساختار سنگین را به 
عهده گرفته. واقعیت کف صحنه این است که امروز تقریبا 
نقش مردم تنها رأی دادن شده است. یک نفر اگر بخواهد 
کار تولیــدی کنــد، پدر و مــادرش یکی می شــود. اما اگر 
می  خواهیم تغییری صورت گیرد، باید وارد صحنه شویم و 

بدانیم ما صاحب حاکمیتیم نه مخاطب آن.«

رهبر همراه مردم است
تا این بخش از مراســم، تقریبا شــرایط مطلوب بود اما بعد 
از اســتراحتی کوتاه وقفه زیادی در مراسم ایجاد شد که تا 

حدودی جمعیت سالن را کاهش داد.
بعد از این وقفه محمد رســتمی دقایقی به مناسبت وفات 
ام البنین مدیحه سرایی کرد. سپس حاج آقا سهرابی، مدیر 
تبلیغات اسالمی تهران پشت میکروفون رفت. صحبت او 
درباره این بود که ما هنوز نتوانســته ایم دید مردمی از دین 
پیدا کنیم. بــرای مثال امام به والیــت مطلقه فقیه معتقد 
بود. تقسیر این اعتقاد امام در حرف های رهبری به معنای 
انعطاف است، یعنی رهبر همراه مردمش حتی آنجا که مردم 
دارند اشــتباه می کنند، بتواند با آنها باشد و با آنها اشتباه 
کند ولی ما برعکس آن، نفوذ و استبداد را دریافت کرده ایم.

از جمهوریت غربی تا جمهوریت اسالمی
دومین مدعو رسمی برنامه، رحیم پور ازغدی بود. صحبت 
او در چهارچــوب مقایســه جمهــوری با تعریــف غربی و 
جمهوری در بســتر تفکر اسالمی شروع شــد. ازغدی در 
ابتــدای صحبتش به جملــه ای از رهبری اشــاره کرد که 
روی بنر زیر ســن برنامه دیده می شد: »در دل اسالمیت، 

جمهوریت است.«
او در ادامه صحبتش به تعدادی از گزاره های جمهوریت در 
غرب اشاره کرد و گفت که اساسا این خوانش از جمهوریت 
با دین و ایمان به خدا ســازگار نیست ولی آن بخشی که به 
حقوق اجتماعی می پردازد و در چارچوب اسالم می گنجد، 

مورد قبول ماست.

ازغدی بــرای شــکل دادن به بحث خــود، به مبــدأ علوم 
سیاســی پرداخت و این مبدأ را انسان شناســی دانست: 
»در انسان شناســی دینی به جســم و قدرت مادی بشــر 
توجه می شــود البته بدون دادن اصالت. چنین انســانی 
اراده و آزادی دارد ولــی در چارچوب توحید قرار می گیرد. 
از کرامت انســان در ذیل خداوند یاد می شود ولی در غرب 
انسان شناسی و خداوند در تعارض قرار می گیرند و انسان 

مبدأ است.«
او در ادامــه دیدگاه غرب را در مــورد خداوند توضیح داد: 
»ادعای غربی ها این اســت که در دوران حاکمیت دین به 
انســان و طبیعت نگاه بدبینانه ای وجود داشــته ولی نگاه 
جدید، نگاه خوش بینانه است و این سبب گرایش به طبیعت 
شــده است. گناه و ثواب در این دیدگاه معنایی ندارد. چرا 
غریــزه را منفی تلقی می کنید؟ فقــط یک چیز قابل قبول 
است: سود و ضرر جسمی. خدا صرفا یک خالق است و آن 
را در زندگی خود چندان توجه نمی دهیم.« دیدگاه رحیم پور 
در توضیح انسان شناسی اسالمی و مقایسه با غرب این بود 
که »در یک دید شــما به همه چیز دیــد خوش بینانه دارید 
و آنهــا را آیت خــدا می دانید؛ غریزه و شــهوت هم نعمت 

خداوند هستند.«
بعد از توضیح انسان شناســی صحبت ها به ســمت اصل 
موضــوع یعنی مقایســه جمهوریــت از دو دیــدگاه رفت: 
»جمهوریت غرب، بر اســاس قراردادها صورت می گیرد؛ 
مثال اگر مردم قرارداد کنند که به فردی بی گناه ظلم شود، 
این را درست دانسته و این کار را انجام می دهند ولی اساس 
و مبنای جمهوریت اسالمی تطبیق دادن با خداوند است 
و چیزی که در تعارض با خداوند باشــد، عملی نمی شود. 
پایه گــذار مدرنیته ماکیاولی بوده که مثال او اخالق مداری 
را در سیاست حماقت می داند، چون عرصه  قدرت است و 
اگر الزم شد باید دروغ گفت. اینجاست که امام، جمهوریتی 
را صحیح دانست که در چهارچوب یک معیار عدالت محور 
باشد. در جمهوریت غیراسالمی تخصص بر تعهد اولویت 
دارد و آدمــی که بــر مبنای تخصص انتخاب شــده، لزوما 
اخالق مــداری و مــوارد شــبیه را با خود همراه نــدارد. در 
چنین جمهوریتی ما جداگانه در کلیســا با ایمان هستیم 
و در سیاســت رباخــواری می کنیــم و تعارضی مشــاهده 
نمی کنیم. حرکتی که غرب به ســمت جمهوریت داشت، 
در طــی زمان به جدایــی دین از زندگــی اجتماعی پیش 
رفت. مســیحیتی که در آن زمان در اروپا وجود داشت، در 
خیلی از بخش ها از لحاظ عقلی مشکل داشت؛ مثال این 
مسیحیت ســعی می کند توحید را با تثلیث جمع کند که 

تناقض آفرین است.«
رحیم پــور قصد داشــت صحبــت خــود را در بخش علوم 
سیاســی پیش ببرد ولی به علت طوالنی شــدن مراســم و 

اذان مغرب جلسه بعد از حدود چهار ساعت پایان یافت.

درباره مدرسه 
»ادبیات، انسان، شهر« 

مدرســه »ادبیات، انســان، شــهر« در 
اســفند ۹۷ با چنان استقبالی از طرف 
مخاطبیــن و اهــل فن مواجه شــد که 
دوره دوم مدرســه با کیفیتــی کم نظیر 
از هفتــم تــا ۱۵ اســفند ۹۸ در پنج روز 
مختلف برگزار می شود. حضور اساتیدی 
همچون آقایان داوری اردکانی، ســید 
حســین نصر، ملکیان، دینانی، محقق 
داماد، میرشکاک، اســفندقه، کزازی، 
شــریف زاده و... به طور حتم این رویداد 
را در تاریخ دانشــگاهی و حتی فلسفی 
و ادبــی و اجتماعی ایــران، کم نظیر یا 

بی نظیر می کند.
ما در این مدرســه می خواهیم مســائل 
اجتماعــی، فــردی، سیاســی و دینی 
امروزمــان را بــه ادبیــات، شــاعران و 
حکیمــان دیروزمــان عرضــه کنیــم تا 
ببینیم چه پاســخ ها و راه حل هایی را به 
ما نشــان می دهند. برای ایــن کار باید 
نگاه فرارشته ای داشــت که با دعوت از 
اســتادان حوزه های علــوم اجتماعی، 
فلسفه، شعر، ادبیات و دین شناسی به 
این امر توجه داشــتیم اما ضرورت مهم 

دیگری نیز وجود دارد.
ضرورت الزم به توجه دیگر این بود که این 
کار باید فراجناحــی و کامال دردمندانه 
شکل بگیرد و به هیچ وجه، برگزاری آن به 
گروه یا تشکل دانشجویی خاصی سپرده 
نشود. به همین دلیل هسته کار، جدای 
از گروه های دانشجویی شکل گرفت، از 
گروه ها به عنوان همراهان دغدغه مند 
دعوت به همراهی در این مســیر شد و 
برخی گروه ها همراه مدرســه شدند اما 
فعالیــت ناهماهنگ یکی از تشــکل ها 
در تبلیــغ برنامــه و حواشــی در پی آن 
)که به نحوی، ناخواســته این شــائبه را 
ایجاد می کرد که این گروه از محورهای 
برگزارکننده مدرسه است(، منجر به تذکر 

جدی مدرسه به آن تشکل شد.
هرچند گروه مدرســه ســعی داشت از 
اتفاقات پیش آمده با اغماض عبور کند 
ولی ادامــه رفتار غیرحرفه ای تشــکل 
مذکــور، منجــر به این تصمیم شــد که 
ادامــه تعامل ســاختاری مدرســه با آن 
تشــکل، خالف شأن مدرســه، خالف 
رویکرد فراجناحی حاکم بر آن و خالف 
قواعد کار تشکیالتی است. ضمن تشکر 
از تشــکل مربوطــه که همچنــان مایل 
به همراهــی بودند، قطــع تعامل گروه 
»ادبیات، انسان، شهر« با تشکل مربوطه 
اعالم شده و لوگوی آن نیز از تبلیغات آتی 

مدرسه حذف خواهد شد.
مشتاقیم که همه عالقه مندان با هر تعلق 
سیاســی و اجتماعی، به گروه مدرســه 
بپیوندند تا این مدرســه، خانه ای برای 
همه کسانی باشــد که دغدغه انسان و 

ایمان و ایران را دارند.

علی صالحی

نامه وارده

گزارش
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تمام اتفاقات جشنواره فجر در یک نگاه

تو چقدر مثل هیچی 
نمی مونی

آن طور کــه به نظر می رســد چیزی به 
نام قانون بقای بی نظمی در جشنواره 
برقرار اســت و بی نظمی در جشــنواره 
فیلم فجر از بین نمی رود بلکه از سالی 
به ســال دیگر منتقل می شــود. شاید 
کم و زیاد داشــته باشد اما امکان ندارد 
جنجال های بی نظمی جشنواره بدون 
ســر و صدا باشــند. امســال بــا اینکه 
دبیران جشــنواره تأکید کــرده بودند 
فیلم ناقــص تحویل نمی گیرند، باز هم 
پای فیلم هایی به جشــنواره باز شــده 
بود که انگار هنــوز مراحل فنی خود را 
کامل نکرده بودند. »روز صفر« به دلیل 
مشکالت فنی به روز اول اکران نرسید 
و »خورشــید« هم ۳ روز بعد از شــروع 
جشنواره پایش به ســینماها باز شد تا 
معلوم شود ادعاهای مسئوالن برگزاری 
آنقدرها هم درست و دقیق نبوده است. 
اختتامیه جشنواره هم که خودش یک 
معمــای جداســت؛ از نحــوه برگزاری 
گرفته تــا تحریم های ناگهانی و عجیب 
و غریــب عوامل فیلم هــا که بی نظمی 
را بــه حد اعــالی خودش می رســاند. 
جــدای از بحث فیلم ها، بعد از چندین 
سال هنوز هم فکری به حال صف های 
طوالنی مردم نشــده که در سرما برای 
تهیه بلیت به ســینما می آیند. معمای 
فــروش بلیت هــای مردمــی به صورت 
حضوری مثــل گره  کوری شــده که با 
گذشت چند سال از آن، هم برای مردم 
و هم مسئوالن عادی شده است و انگار 
دغدغــه چندانی برای حل این معضل 

وجود ندارد.
از همــه اینها کــه بگذریــم، رفتارهای 
برخــی هنرمندان در طول جشــنواره 
و  خشــم  اســت.  بحث انگیــز  هــم 
عصبانیتــی که در برخــی کنفرانس ها 
از صحبت ها منتقل می شــد، اصال در 
شأن جشــنواره ای ملی نیست. توهین 
به کارگردانان کهنه کار سینما خارج از 
چارچوب نقد )فارغ از خوب یا بد بودن 
اثر آن کارگردان( در هیچ جا و هیچ زمانی 
کنفرانس هــای  نیســت.  پســندیده 
جنجالــی در طــول جشــنواره )مثــل 
کنفرانــس فیلم »خروج« یا »شــین«( 
همگی یا شامل اظهاراتی تند و بی پرده 
و بعضا توهین آمیز از سوی عوامل فیلم 
بود و یا با ســواالتی پوچ و زرد از عوامل 
رســانه. گویا باید قبل از جشنواره برای 
مدعوین و حاضران مبانی ابتدایی یک 
کنفرانس خبری و بررسی فیلم توضیح 

داده شود!
تمــام ایــن دعواهــا و بی نظمی هــا، 
همان چیزی است که جشنواره فجر را 
هر سال از مردم دور و دورتر می کند و از 
ایده آل های یک جشنواره ملی در خور 

سینمای ایران فاصله می گیرد. 

»دیر اومدی زود نخواه برو«ترین؛ خورشید اثر مجید مجیدییادداشت

فیلم مجید مجیدی ۳ روز دیر به نمایش درآمد. موضوعی که باعث شــد ماندن فیلم در 
بخش رقابتی اعتراضات فراوانی را به دنبال داشته باشد. با این وجود بعد از آماده شدن 
فیلم هم مردم و هم منتقدان لب به تحسین از فیلم گشودند و فیلم را یکی از بهترین های 
جشــنواره دانســتند. فیلم در اختتامیه ۳ سیمرغ از جمله ســیمرغ بهترین فیلم را به 
دست آورد تا نشان بدهد اگرچه دیر به جشنواره رسیده، دست پری داشته است. علی 
نصیریان، جواد عزتی و طناز طباطبایی از بازیگران اصلی فیلم هستند که داستان آن 
حول محور کودکان کار می چرخد. در مراســم اختتامیه هم از بازیگران کودک کار این 
فیلم تجلیل شد و آنها در صحبت هایشان آرزو کردند که هیچ کودکی مجبور به کار نشود.

»من اصال قهرم«ترین؛ تحریم اختتامیه از سوی عوامل روز صفر
در روز اختتامیه اولین چیزی که همگان را متعجب کرد، صف صندلی های خالی عوامل روز 
صفر بود. عوامل فیلم که اتفاقا برنده ۵ جایزه از جمله بهترین فیلم اول هم شدند، در بیانیه ای 
که کمی گنگ و مبهم به نظر می رسید، دلیل عدم حضور خود را مخالفت با برخی اعمال و 
سیاست ها دانستند. موضوعی که داروغه زاده، مسئول برگزاری جشنواره آن  را پذیرش فیلم 
»خورشید« مجید مجیدی و فیلم هایی که حرف از تحریم زده  بودند بیان کرد. به هرحال 
هرچه باشد، وقتی در کل جشنواره حاضر بوده اید، قهر در روز آخر چندان شایسته نیست.

»سانسورچی«ترین؛ صدا وسیما در جشن اختتامیه
جشن اختتامیه به خودی خود هیچ گاه جذابیت آنچنانی نداشته است و تنها صحبت های 
جذاب و جنجالی برخی برندگان ممکن اســت کمی برای مخاطب جالب توجه باشــد. 
امسال در میان صحبت های برندگان، حرف های امیر آقایی در پاسخ به اظهارات جنجالی 
کارشناس صداوســیما )هرکس نمی خواهد جمع کند و برود( و صحبت محمدحسین 
مهدویان در گرامی داشت کشته شــدگان حوادث آبان و مراسم تشییع پیکر حاج قاسم 
ســلیمانی در کرمان با سانسور صداوسیما همراه بود. نکته جالب ماجرا این است که با 
توجه به زنده بودن برنامه، سانسورچی مجبور بود وسط صحبت افراد با یک کات ناگهانی 
به مجری در استودیو وصل شود و مجری بیچاره تا پایان صحبت ها باید از هرچیز مربوط 

و نامربوط می گفت تا برنده جایزه حرف هایش تمام شود و از روی سن پایین بیاید!

»جیمزباند«ترین؛ روز صفر اثر سعید ملکان
اولین فیلم ســعید ملــکان در مقــام کارگردانی به ماجــرای دســتگیری عبدالمالک 
ریگی از ســوی نیروهای امنیتی ایران می پردازد. ســاعد سهیلی در نقش ریگی و امیر 
جدیــدی در نقش مأمور اطالعاتی دو بازیگر اصلی فیلم هســتند. فیلم تالش می کند 
به دور از مســائل خســته کننده ایدئولوژیکی، از ســختی های مسیر دستگیری ریگی 
بگوید و نگاهی ملی به ماجرا داشــته باشــد. طراحی صحنه های اکشن چند سطح از 
کارهای ســینمای ایران باالتر اســت و به جرأت قوی ترین فیلم اکشــن سینمای ایران 
 تاکنون اســت. روز صفر برنده ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی در جشــنواره 

فجر شد.

»کاش ندیده بودمت«ترین؛ خون شد اثر مسعود کیمیایی
مســعود کیمیایی کارگــردان کهنه کار ســینما با تازه تریــن اثرش، »خون شــد« پا به 
جشــنواره گذاشــت؛ اثری که می خواســت به صورت نمادین تالش برای بازگرداندن 
وحــدت را به نمایش بگــذارد و رگه هایی از کارهــای قبلی او مثل »قیصــر« را در خود 
داشــته باشد. نتیجه کارش ولی چنان از فضای جامعه دور است که مخاطب عام هیچ 
ارتباطــی با آن برقرار نمی کنــد و حتی در طول جشــنواره گزارش هایی از خنده های 
اعتراضــی در برخــی ســینماها به گوش رســید. »خون شــد« تالش ناکام مســعود 
 کیمیایی برای زنده کردن ســبک سینمایی خودش است که برایش اصال موفقیت آمیز 

نبوده است.

»دیکاپریو«ترین؛ ناکامی دوباره جواد عزتی در کسب سیمرغ

جواد عزتی از آن دســته بازیگرانی ست که کیفیت و قدرت بازیگری خود را در تمامی 
ژانرها بارها ثابت کرده است و هرساله بازی های درخشانی از خود به نمایش می گذارد. 
او امســال هم با دســت پر به جشــنواره آمده بود؛ در خورشــید، آتابای، شنای پروانه 
و دوزیســت از نقش هــای اصلی بــود و در تک تک نقش هایش هم خوش درخشــید 
امــا همان طور که خودش هم در جلســه فیلم اش گفت داشــتن چنــد فیلم خوب در 
جشنواره بیشتر از اینکه بخت او را برای کسب جایزه باال ببرد، به ضررش خواهد بود. 
همین طور هم شد و از میان تمام درخشش هایش در تمام این فیلم ها تنها برای آتابای 
نامزد شــد و دیگر نقش هایش نادیده گرفته شد. بداقبالی دنباله دار چندسالی هست 
دامن جواد عزتی را گرفته و امســال هم او را رها نکرد تا این بازیگر بار دیگر دســتش از 

سیمرغ کوتاه بماند.

»پدیده لیگ«ترین؛ شنای پروانه اثر محمد کارت
»شنای پروانه« از فیلم اولی های امسال جشنواره بود که ترکیب قدرتمندی از بازیگران 
را در اختیار داشــت؛ جواد عزتی، امیر آقایی، طناز طباطبایی، علی شــادمان و... از 
بازیگــران فیلم اول محمد کارت بودند که داســتانی اجتماعــی در طبقه پایین جامعه 
را روایــت می کند. فیلم تحســین مخاطبان و منتقدان را به همراه داشــت و به ســبب 
اســتقبال شدید مخاطبان در طول جشنواره با تعداد زیادی سانس ویژه همراه بود. در 
اختتامیه »شنای پروانه« بیشترین جوایز را کسب کرد؛ طناز طباطبایی برنده سیمرغ 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن و امیر آقایی برنده ســیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد شدند و فیلم برنده سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد. از نکات بحث انگیز 
ماجرا، نامزدنشدن جواد عزتی در بخش بهترین بازیگر مرد اصلی علی رغم بازی قابل 

تحسین  او در فیلم بود.
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سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با تمام ماجراها و حواشی اش، 22بهمن به پایان کار خود رسید و در جشن اختتامیه برندگان به سیمرغ بلورین شان 
رسیدند. در میان 32 فیلم حاضر در رقابت، »شنای پروانه« و »روز صفر« به ترتیب با 6 و 5 سیمرغ، برندگان اصلی ماجرا بودند. در این میان کلی هم 
خشــم و هیاهو در طول جشــنواره رخ نمود؛ از شهاب حســینی گرفته تا ابراهیم حاتمی کیا. همه به همه چیز معترض بودند. حال با فاصله گرفتن از 

هیاهوی چند روز اخیر جشنواره، تصمیم داریم »ترین «های جشنواره و فیلم ها را به طور خالصه برایتان تعریف کنیم!
البته قبل از اختتامیه جشــنواره فجر خودمان، مراســم ساالنه اســکار از ما بهتران هم برگزار شد و اتفاقات عجیب و غریبی هم در آن ینگه دنیا 
رخ داد؛ از اولین اســکار بهترین فیلم ســال برای یک فیلم خارجی تا اجرای زنده و خاطره انگیز امینم در مراســم که با اســتقبال خیلی زیاد حاضران همراه 
شــد. به خاطر همین گفتیم ســری هم به آنور آب بزنیم و ببینم جوایز معتبرترین جشــنواره سینمایی جهان امســال به کدام سینماگران و بازیگرها رسید. 

همین شــد که این دو صفحه روزنامه سینمایی سینمایی شد.

 vs  جیمی کیمل
محمدرضا شهیدی زاده

جشنواره فجر هیچ گاه جذابیت اسکار 
را بــرای مــا نخواهد داشــت، چــون به 
اندازه یک درصد هم از زرق وبرق اسکار 
و هالیوود در آن خبری نیســت. اما اگر 
از مســأله جذابیــت و جلوه های بصری 
اسکار و جشنواره فجر و صدالبته تفاوت 
کیفیت فیلم ها بگذریم، عوامل متعددی 
شیب این فاصله را چندین برابر می کند. 
نکته اول در نحوه برگزاری مراسم است. 
اختتامیه جشــنواره فجــر در یک کالم 
خسته کننده است! تماشای سخنرانی 
مسئوالن و صحبت های تکراری مجری 
بــرای هیچ کس جذابیتی نــدارد. هیچ 
برنامه  تفریحی که بتواند تماشاچی را به 
وجد بیاورد، برای مراسم اختتامیه در نظر 
گرفته نمی شود و هرسال با اجرای چند 
قطعه از سوی یک خواننده تمام بخش 
سرگرمی جشنواره پوشش داده می شود. 
مجری برنامه و اهداکننــدگان جوایز از 
هرگونه شوخی کالمی برای به وجدآوردن 
جمعیت بی بهره اند و تقاضای دست زدن 
از جمعیت نهایت تالشی ست که هرسال 
برای ایجاد شــور در جمعیت اســتفاده 

می شود.
در مقابــل اســکار بــرای لحظه لحظــه 
ســرگرم کردن مخاطبانش برنامه دارد. 
چه زمانی که برنامه مجری داشته باشد 
که در طول جشــنواره با مونولوگ های 
گاه و بیــگاه جمعیت را به خنده بیندازد 
و مخاطب را سرگرم کند، و چه زمانی که 
برنامه بدون مجری باشد، سورپرایز هایی 
مثــل حضور خواننده معــروف )امینم( 
بــرای مخاطــب آمــاده اســت. در کنار 
و  ســرگرم کننده  کلیپ هــای  اینهــا 
ایده های جدیدی که هرساله در اسکار 
رخ می دهــد، عطش مخاطــب را برای 
تماشای مراســم اسکار بیشتر می کند. 
همچنیــن نحوه اهــدای جوایــز و نوع 
برخــورد اهداکنندگان جایزه را تماشــا 
کنید تا دریابید چطــور برای مخاطب و 

وقتش می توان ارزش قائل شد.
نکتــه دیگر در ســخنرانی های برندگان 
جایزه و پلتفرم نمایش صحبت هایشان 
و کارگردانی مراسم است. پلتفرم نمایش 
اختتامیه جشنواره فجر تلویزیون است؛ 
جایی که اعمال سانسور تماما به سلیقه 
مســئول برمی گردد. صحبت های امیر 
آقایی در اعتــراض به برخی صحبت ها 
قطع می شود، تا جای ممکن تصویری از 
زنان حاضر در جشن نشان داده نمی شود 
و سعی می شــود تا حد امکان همه چیز 
از نمــای باز و از باال نمایش داده شــود، 
بدون هیچ خالقیتی. حــال این مورد را 
کنار کارگردانی هنرمندانه اســکار قرار 
دهید که در هر لحظه یک نمای جدید از 
هنرمندان را نمایش می دهد و به دنبال 

شکار سوژه برای مخاطبش است. 

علیرضا 
جعفراسماعیلی

یادداشت »از درد سخن گفتن«ترین؛ درخت گردو اثر محمدحسین مهدویان

»درخــت گردو« روایت حمالت شــیمیایی دولت عراق به سردشــت در جنگ اســت؛ 
روایتی تلخ و دردآور که مخاطب را در ســالن ســینما در شــوک و بهت تمام فرو می برد 
و تصویــر کثیــف جنــگ را بدون فیلتر بــه نمایش می گذاشــت. پیمان معــادی، مینا 
ســاداتی و مهران مدیری از بازیگران اصلی فیلم هســتند و تــالش خانواده ای کرد را 
برای زنده ماندن در طول حمالت به نمایش می گذارد. فیلم در ۱۱ بخش نامزد شــد و 
سیمرغ بهترین بازیگر مرد اصلی )پیمان معادی( و بهترین کارگردانی )محمدحسین 
 مهدویان( را به دست آورد. همچنین از نظر تماشاگران در میان ۵ فیلم برتر آرای مردمی 

قرار گرفت.

»جای شما خیلی خالی«ترین؛ فیلم های جامانده از جشنواره
با وجود ۳۲فیلم حاضر در جشــنواره، جای خالی برخی فیلم ها که در جشنواره حاضر 
نشــدند و یا به بخش مسابقه راه نیافتند به شــدت احساس می شد. »المینور« داریوش 
مهرجویی، »قاتل وحشی« حمید نعمت الله، »عنکبوت« ابراهیم ایرج زاد، »مجبوریم« 
رضا درمیشیان و... از فیلم هایی بودند که می توانستند تنور رقابت را داغ تر کنند ولی به 

هردلیل جایی در جشنواره نداشتند.

»یک عاشقانه آرام«ترین؛ آتابای اثر نیکی کریمی
»آتابای« فیلم جدید نیکی کریمی در جشنواره فجر به نویسندگی هادی حجازی فر 
اســت. بــه غیر از حجازی فر کــه نقش اصلی را بــر عهده دارد، جواد عزتی و ســحر 
دولتشــاهی ســایر بازیگران اصلی فیلم هســتند. فیلم درباره یک دانشجوی سابق 
هنر اســت که پس از شکســت عاطفی در دانشگاه، درس را رها می کند و به شهرش 
)خــوی( بازمی گــردد. فیلم به زبان ترکی تولید شــده و در طول فیلم شــاهد اتفاق 
عجیــب و غریبــی نخواهید بود، بلکه یک روایت عاشــقانه آرام و ملمــوس به تصویر 

کشیده می شود.

»ما تو جنگیم«ترین؛ نشست های خبری برخی فیلم ها
نشست های خبری فیلم ها و جلسات پرسش و پاسخ با اهالی رسانه انگار هیچ وقت 
قرار نیســت به ثبات و آرامش برســد. امســال هم برخی نشســت ها بــه جای آنکه 
بررسی فیلم باشــد، محل دعوا و نزاع شخصی شد. در نشست خبری فیلم »شین« 
شــهاب حسینی به مســعود کیمیایی حمله کرد، در نشست »آتابای« خبرنگاری با 
ســوال مضحک »چرا باید در ایران فیلمی داشته باشیم که آن را با زیرنویس فارسی 
ببینیم؟« جو را متشــنج کرد و در بســیاری از دیگر جلسات هم جو به سوی التهاب 

میل می کرد.

گزارشی از مراسم اسکار 2020 در شب به یادماندنی کره ای ها

اســکار ۲۰۲۰ شبی فراموش نشدنی برای 
مردم کــره و حتی خــود جامعــه هالیوود 
بود. »انــگل«؛ محصول ســینمای کره به 
کارگردانــی بونگ جــون هو توانســت در 
۴ بخش بهتریــن فیلم خارجــی، بهترین 
کارگردانــی، بهترین فیلم نامه اوریجینال و 
از هم مهم تر، بهترین فیلم ســال مجسمه 
طالیی اسکار را از آن خود کند. این اولین بار 
در طول تاریخ بود که یک فیلم خارجی زبان 
برنده بهترین فیلم سال شد. همین ماجرا 
اهمیت پیروزی انگل را دوچندان می کند، 
چراکه نشــان می دهد حداقــل در ظاهر، 
اعضــای آکادمی توجه یکســانی برای هر 
دو فیلــم خارجی زبــان و محصول هالیوود 

قائل اند.
انــگل فیلمــی در نقد نظام ســرمایه داری 
و اختــالف طبقاتــی در جامعــه اســت و 
پیروزی اش در میان غول های بالک باستری 
هالیــوود به طــرز طعنه آمیزی با داســتان 
فیلــم و دیــد گاه آن قرابــت دارد. بونــگ 
جون هو کــه ۴ بار برای دریافت مجســمه 
اســکار روی ســن رفت، هنگامی که برنده 

جایــزه بهترین کارگردانی شــد، از مارتین 
اسکورسیزی تقدیر کرد و با جمله ای معروف 
از او )خالقانه ترین فیلم ها شــخصی ترین 

فیلم ها هستند( به او ادای احترام کرد.
پیــش از ایــن در ســایر جشــنواره های 
سینمایی، انگل برنده بخش بهترین فیلم 
خارجی شــده بود و پیروزی اش در اسکار 
چندان تعجب انگیز نبود؛ شگفتی اصلی 
هنگامــی رخ داد کــه انــگل، برنده بخش 
بهترین فیلم ســال اســکار شــد. در سالی 
که رقیبــان قدرتمندی مثــل ۱۹۱۷، مرد 
ایرلنــدی، روزی روزگاری هالیوود، فورد در 
مقابل فراری و... همگی خیز بلندی برای 
اســکار برداشته بودند و ۱۹۱۷ در بسیاری 
از دیگر رقابت ها مثــل بفتا و گلدن گلوب، 
رقبایــش را کنار زده بــود، این انگل بود که 
گوی سبقت را از دیگر نامزدها در اسکار ربود 
و دســت به تاریخ سازی زد. به نظر می رسد 
این پیــروزی مقدمه ای بر توجه بیشــتر به 
فیلم های خارجی زبان در هالیوود باشــد و 
همان طور که بونگ جون هو قبال بیان کرده 
بود »اگر از مانع یک اینچی زیرنویس فیلم ها 

عبور کنید، بــا دریای جدیدی از فیلم های 
بی نظیر مواجه خواهید شد«.

در ســایر بخش ها، واکین فونیکس مطابق 
انتظــارات و پــس از درخشــش در نقــش 
جوکر، برنده بخش بهترین بازیگر مرد نقش 
اصلی شد و در سخنرانی اش، همانند سایر 
سخنرانی هایش، به حمایت از گیاه خواری 
و فعالیت های زیست محیطی پرداخت و از 
خانواده اش و دوســتانش که در این راه او را 
تحمل کردند، قدردانی کرد. برد پیت پس از 
سال ها فعالیت  و نامزدی های متعدد باالخره 
اولین اســکارش را در بخش بهترین بازیگر 
مکمل مرد بــه خانه برد. رنــه زلوگر و الئورا 
درن هم به ترتیب بــرای بازی در فیلم های 
»جودی« و »داستان ازدواج« برنده مجسمه 
اسکار شدند. اسکارلت جوهانسون که در 
هر دو بخش بازیگر اصلی )داستان ازدواج( 
و مکمل )جوجو خرگوشــه( زن نامزد شده 
بود، از بازندگان اصلی مراســم اسکار بود و 

دست خالی مراسم را ترک کرد.
از میان سایر جوایز، »داستان اسباب بازی 
۴« که هم فروش بی نظیری در گیشه داشت 

و هم با تحسین منتقدان مواجه شده بود، 
توانســت همانند قسمت قبلی خود برنده 
اسکار بهترین انیمیشــن سینمایی شود. 
راجــر دیکنز پــس از فیلم برداری ســخت 
۱۹۱۷ بار دیگر به اســکار دســت پیدا کرد 
و هیلــدور گانادوتیر پس از برنده شــدن در 
گلدن گلوب، بفتا و جشــن منتقدان، برای 
موسیقی فیلم جوکر مجسمه طالیی اسکار 
را به دســت آورد. اســکار در شــب پر زرق و 
برقــش برنــدگان زیادی داشــت؛ از اولین 
اسکار برای واکین فونیکس و برد پیت گرفته 
تا پیروزی چندین باره والت دیزنی و پیکسار 
در بخــش بهترین انیمیشــن ســینمایی، 
اما به نظر می رســد بتوان بونگ جون هو و 
عوامل فیلم انگل را برندگان اصلی آن شب 
دانست. انگل فیلمی در نقد سرمایه داری 
در دنیاست و برنده شدنش در جشن بزرگی 
مثل اســکار شــاید پیامی باشــد که دیگر 
نمی توان با قطعیت از پیــروزی فیلم های 
پرخرج در اســکار سخن گفت و فیلم هایی 
مثل انگل قرار اســت در مقابل این شکوه و 

عظمت به پاخیزند.

پرونده
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حضور در پرتاب یک ماهواره برای هرکس از 
جدابیت خاصی برخوردار است؛ چه برسد 
برای دانشجوهای یک دانشگاه صنعتی و 
باالخص هوافضایی ها که شاید بشود گفت 
ته رشته شان به همین جاها باید ختم شود. 
به همیــن خاطر درحالی کــه در اتوبوس 
بازگشت از پایگاه فضایی امام خمینی)ره( 
سمنان هستم، تصمیم گرفتم تجربه خودم 
از پرتــاب ماهواره ظفر را برای شــما بازگو 
کنم؛ موقعیتی که برای اولین بار از ســوی 
ســازمان فضایــی ایران برای دانشــجوها 
فراهم شــد، هر چند محدود به دبیر چند 

انجمن علمی دانشگاه های کشور بود.
صبح یکشنبه حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح 
بود که بــه همراه یکــی از اعضای انجمن 
علمی هوافضا به سازمان فضایی رسیدیم 
و از آنجا به همراه حدود ده دانشجو از دیگر 
دانشــگاه های کشــور با اتوبوس به سمت 
سمنان ســفر یک روزه خود را آغاز کردیم. 
برخــالف تصورمان طی ســفری طوالنی 
بعد از صرف ناهار و اقامه نماز ظهر حوالی 
ساعت ۱۶:۳۰ به حفاظت پایگاه فضایی 
امام خمینی)ره( رسیدیم؛ پایگاهی که در 
دل کویر بنا شــده اســت. بعد از بازرسی و 
جمع آوری ابزار ارتباطی از سوی حفاظت 
پایــگاه، وارد محوطــه آن شــدیم. پس از 

طی ۴۰کیلومتر و عبور از ســاختمان های 
کنترل، مونتاژ و تست و ادوات پدافندی به 
محل مقرر کــه دو چادر بر روی ارتفاع بود، 
رسیدیم. چادرها حدودا دو کیلومتر با محل 
پرتاب فاصله داشت. فضای چادر با صندلی 
پر شده بود. ساختمان سکو به راحتی قابل 
مشاهده بود و داخل چادر چهار نمایشگر 
قرار داشــت که فضای داخل اتاق کنترل 
را بــرای حاضران به نمایش می گذاشــت. 
برنامه بــا تالوت قرآن و پخش ســرود ملی 
آغاز شد. بعد از آن هم دعای توسل خوانده 
شــد تا پرتاب ماهــواره علم وصنعتی ها به 
ظفر برســد. بعــد از آن یکی از مســئوالن 
وزارت دفاع پشت تریبون آمد و گفت برای 
تست های ماهواره مشــکلی پیش آمده و 
پرتاب با تأخیر یک تا دو ساعته انجام خواهد 

شد. در دلم نگران شدم.
بعد از مدتی ســاختمان اطراف ســکوی 
پرتــاب روی ریل بــه عقب آمد و ســیمرغ 
نمایان شــد. برای یک لحظــه جا خوردم، 
چــون توقــع داشــتم ســیمرغ بزرگ تر از 
آن باشــد امــا ارتفاع آن به بیــش از نصف 
ریل پرتاب نمی رســید. مکبــر اذان گفت 
و جمعیت بــه اقامه نمــاز جماعت مغرب 
پرداخت. شب تاریک همه کویر را فراگرفته 
بــود و پایگاه بــا نورافکن هــای پرقدرتش 

روشن شده بود. اطراف محل اسکان مان 
پناهگاه هایی با ظرفیــت پانصد نفر برای 
ایمنــی افراد در صورت ایجاد مشــکل بنا 
شــده بود. به آســمان که نگاه می کردیم، 
احســاس می کردیــم یک یــا دو پهپاد در 

اطراف ماهواره بر پرسه می زنند.
بعــد از مدتــی اعالم شــد پرتــاب حدودا 
یک ربــع دیگر انجام می شــود و افراد را به 
داخــل چادرهــا هدایت کردنــد. یکی از 
مســئوالن وزارت دفاع به ارائه گزارشی در 
مورد برنامه ریزی ها و تغییرات انجام شــده 
روی ســیمرغ پرداخت. بعــد از آن اعالم 
شــد که تا کمتر از چند دقیقه دیگر پرتاب 
صورت می گیرد. جمعیت دوباره به سمت 
بیرون چادرها حرکت کردند و هرکس جای 
مناسبی برای دیدن سیمرغ پیدا می کرد. 
ما هم در محل مناســبی مســتقر شدیم. 
جمعیت در حالی که دعا می کردند، منتظر 
شمارش معکوس بودند. ناگهان شمارش 
معکوس شــروع شــد و نفس ها در ســینه 
حبس. شمارش به سه، دو، یک رسید اما 
پرتابی صورت نگرفــت. اضطراب برای ما 
شدیدتر شد و شــمارش دوباره و این بار از 
یک شروع شد. با گفتن شماره ده سیمرغ 
شــروع به روشن شــدن کرد. تمامی کویر 
در آن سیاهی شــب روشن شد و رنگ زرد 
مانند طلوع خورشید همه جا را فراگرفت. 
لحظه ای بود که خشــک مان زد. از ابهت 
صحنــه شــروع به گفتــن تکبیــر کردیم. 
ماهواره بر سیمرغ با زیبایی هرچه تمام تر 
بــاال می رفت و شــتاب می گرفت. صدای 
مهیب به نور زرد اضافه شد و سنگینی فضا 

را بیشتر می کرد.
سیمرغ مانند گوی آتشین باال می رفت و از 
ما دور می شد. حدود یک دقیقه از استارت 
گذشته بود که سیمرغ از ما دور شد و کم کم 
قابل رویت نبود. به داخل چادرها برگشتیم 
تا از نمایشــگرها، اتاق فرمان و همین طور 
صفحــه کنترل را ببینیــم. ماهواره باید به 
ارتفاع ۵۳۰ کیلومتر و سرعت ۷۵۰۰ متر بر 
ثانیه می رسید تا مأموریت موفقیت آمیز به 
اتمام برسد. کل فرآیند هم حدود ۸ دقیقه 

بیشــتر طول نمی کشــید. همه نمایشگر 
کنترل را تماشا می کردیم. اعداد ارتفاع و 
سرعت باال می رفتند و نوار وضعیتی پایین 
آن با رنگ ســبز برای هــر بخش، وضعیت 
ماهواره بر را نشــان مــی داد. فاز جدایش 
بخــش اول ماهواره بر بــا موفقیت صورت 
گرفت و رنگ آن قســمت هم ســبز شــد. 

جمعیت تکبیر می گفت و خوشحال بود.
ارتفــاع افزایــش می یافــت امــا ســرعت 
نگران کننده بود. سرعت آن طور که انتظار 
می رفــت، افزایــش نمی یافــت. شــرایط 
نگران کننده شــد. ارتفاع به ۵۴۰ کیلومتر 
رسیده بود اما هنوز ســرعت ۱۰۰۰ متر بر 
ثانیه کمتر بود که ناگهان صفحه نمایشگر 
جایــگاه ثابت شــد. همــه نگران شــدیم. 
هیچ چیز نمی دانســتیم. معلــوم نبود که 
عملیــات موفقیت آمیز بوده یا با شکســت 
مواجه شده. منتظر ماندیم تا تغییر حاصل 
شــود اما این اتفاق نیفتــاد. خیلی نگران 
بودیم و امیدوار اما هرچه زمان می گذشت 
امیدمان کمتر می شد تا اینکه بعد از پانزده 
دقیقه از سرنوشت پرتاب بی خبر، مجبور به 
ترک محل شدیم و به سمت اتوبوس ها آمدیم 
تــا به تهران بازگردیــم. در داخل اتوبوس با 
تماســی که یکی از اعضای سازمان با مرکز 
کنترل گرفت، متوجه شــدیم که اطالعات 
ماهواره دریافت شده ولی به سرعت مناسب 
بــرای قرارگیری در مدار نرســیده اســت. 
اطالعــات تا زمان ســقوط برای ایســتگاه 
ارسال می شد. شــاید ماهواره در مدار قرار 
نگرفت امــا برای تالش چهــارم ماهواره بر 
سیمرغ )معموال برای تثبیت و رفع مشکالت 
یک ماهواره بر پرتا ب های متعددی صورت 
می گیرد( و رفع مشکالت قبلی مخصوصا در 
بخش های جدایش و کاهش خطای سرعت 

این تالش قابل قبول است.
در نهایــت امیدوارم رویه ســازمان فضایی 
پرتــاب  بــرای حضــور دانشــجویان در 
ادامه یابــد و برای پرتاب هــای آتی تعداد 
دانشجویان بیشتری امکان حضور داشته 
باشــند و شاهد پیشــرفت صنعت فضایی 

ایران باشند.

روایتی از پرواز سیمرغ از نمای نزدیک

آخر قصه همین نیست
یک شنبه هفته قبل می توانست روز مهمی برایمان باشد؛ سیمرغ مان قرار بود ظفر را برساند به آن باالها تا ما هم سهمی داشته باشیم در سفره فضا 
ولی گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود. البته تا آخر آخرش فکر کردیم شده ولی آن طور که اهل فنش می گویند یک نفس کم آوردیم و سرعت 
ظفر نرســید به آنچه که باید می رســید. حامد جهان تیغ، دبیر انجمن علمی هوافضا یکی از معدود شــاهدان نزدیک این پرتاب بوده که با همکاری 

سازمان فضایی به نزدیکی سکوی پرتاب رفته و در روایت زیر مشاهدات عینی اش را از پایگاه امام خمینی )ره( سمنان در روز 2۰ بهمن ثبت کرده است.

 حامد 
گزارش    جهان تیغ

حیف که نشد!
ماهواره ظفر دومین ماهواره ساخت 
دانشــگاه علم وصنعــت اســت که 
قابلیت تصویربرداری )پانکروماتیك 

بــا تفکیك مکانی ٢٥ متــر و ٥٠ متر(، 
ذخیره و ارسال پیام و همچنین ارتباط 
صوتی یك طرفه بین دو کاربر را داشت. 
عکس برداری با این دقت به گفته خود 
سازمان فضایی ایران در تهیه نقشه های 
مخصــوص در حوزه های کشــاورزی و 
محیط زیست، هیدروگرافی، مدیریت 
بحران و زمین شناسی کاربردی است. 
البتــه این دقت عکس بــرداری امروزه 
به صورت رایگان از ســوی شرکت های 
خارجی عرضه می شــود اما دستیابی 
بــه ایــن تکنولوژی بــرای رســیدن به 
عکس هایــی بــا دقــت باالتر بســیار 
پراهمیت به شمار می آید. این ماهواره 
بــرای مدت زمــان حداقل ١.٥ ســال 
طراحی شده و قرار بود در مدار دایروی 
در ارتفــاع ٥٣٠کیلومتری قرار بگیرد. 
این مــدار دارای زاویه میــل ٥٦درجه 
)متناســب با پرتابگر داخلــی( و دوره 
گــردش ٩٤دقیقــه اســت. وزن ایــن 
ماهــواره ١١٣ کیلوگــرم و ابعــاد آن 

٩٠٠*٩٠٠*١٢٠٠ میلی متر بود. 
محموله های این ماهواره عبارتند از:

١. محموله تحقیقاتی تشعشــعات 
میــزان دوز  اندازه گیــری  فضایــی: 
یونیزه کننده از سوی پرتوهای کیهانی 
دریافتی از فضا و همچنین تشــخیص 
اثر آنهــا روی تراشــه های نیمه هادی، 
از جمله حافظه هــای SRAM مبتنی 

بر ترانزیستورهای اثر میدان ترکیبی.
 :)S&F( ٢.  محموله ذخیره و ارسال
ایــن محموله توانایــی پخش همگانی 
پیــام یك کاربــر برای تمامــی کاربران 
محلی، برقراری ارتباط صوتی یك طرفه 
بین دو کاربر و ارسال پیام هر کاربر برای 
کاربر مقصد به تعداد ۲۵۶ کاربر را دارد.

٣.  محموله تصویربرداری
همچنیــن ایــن ماهــواره دارای یــك 
دارای  و  بومــی  بازکننــده  مکانیــزم 

پایدارسازی سه محوره بود.
از دیگر کاربردهای این ماهواره می توان 
به این موارد اشــاره کرد: به روزرسانی 
نقشــه های کاربری اراضی در مقیاس 
ملــی، به روزرســانی و پایــش توســعه 
شــهری در مقیاس ملی، به روزرسانی 
مرز پهنه هــای کشــاورزی در مقیاس 
ملــی، به روزرســانی و پایــش تغییرات 
در عرصه هــای طبیعــی و جنگلی در 
مقیاس ملی، به روزرســانی نقشه های 
پهنه بندی و پایش تغییرات دریاچه های 
دائمــی و فصلــی در مقیــاس ملــی، 
پایش مرز دریاچه هــا، بهبود در پایش 
خطوط ســاحلی و شناســایی مناطق 
تخریب شــده بعد از بحــران در نواحی 

شهری در مقیاس منطقه ای.

امیرحسین 
کرمانی

یادداشت
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پرونده

ماهواره بر سیمرغ؛ عکس از خبرگزاری میزان

ماهواره ظفر؛ عکس از خبرگزاری ایرنا



ما خودمان فجرمذگان داریم
سی وهشــتمین جشــنواره فیلم فجر نیز به 
پایــان رســید؛ جشــنواره ای که حاشــیه کم 
نداشــت: از انصراف چند تــن از هنرمندان 
قبل از شروع جشنواره گرفته تا حاضرنشدن 
عوامل فیلم ها در اختتامیه. در کنار جشنواره 
فجر خودمان از اسکار هم غافل نشویم که سر 

و صدای زیادی به پا کرد.

مهندس دون پایه

 وقتــی میخــوای نقدکنی هم باید قبلــش بری فیلم یا 
تئاتر رو ببینی و هــم بقیه رو ترغیب میکنی برن، طبق 
گزارش روزنامه نــه هر فیلم یا تئاتری، بلکه اونهایی که 

در جشنواره فجر هستن داره تو کانال ترنج نقد میشه

Amin Yousefi

وضعیت جوری شــده کــه اونایــی که قبــال میگفتن 
جشــنواره فجر ضد اســالم و انقالبه االن شدن حامی 

جشنواره روزگار جالبیه

Mr. KafGir

چه جوری میشه که از یه طرف بدوبیراه میگین به منتقدین 
انصراف از #جشنواره_فجر ولی بلیت فروشی که شروع 
میشه تو کم تر از نیم ســاعت این همه بلیت می خرین؟ 
فازتون چیه؟! فقط اگه #شهاب_حسینی بیاد یه چیزی 
بگــه می ریزین بهش فحش میدیــن؟ نوبت خودتون که 

میرسه دیگه اشکالی نداره حاال یه فیلمه دیگه:)

تا اطالع ثانوی عزادار

یه چیز که اعصابمو داغون کرد لباس ناتالی پورتمن بود 
که اســم کارگردانای زن کاندیدنشده روش بود. یعنی 
فمنیسم روز به روز داره احمقانه تر میشه و کسیم جلوشو 
نمیگیره. عدالت جنسیتی به معنی تساوی تو همه چی 
نیس. چه لزومی داره وقتی کارگردان زن در حد کاندید 

اسکار شدن نداریم اسم زن باشه اونجا؟

راهپیمایی، رأی و ادامه ماجرا
میزان شــرکت در انتخابات در هر کشــوری 
تابعــی از مقبولیــت حکومــت آن کشــور به 
شــمار مــی رود؛ در دو ســه مــاه اخیــر هــم 
کم صعــود و نزول نداشــتیم در میــزان این 
مقبولیــت. دهه فجر نیز کم فــروغ یا پرفروغ 
 نزدیک ترین حادثه به انتخابات امسال بود که 
گذشت. به هرحال جمعه این هفته انتخابات 
دوره یازدهم مجلس برگزار می شود و همه در 
تکاپوی این هســتند که تصمیم نهایی شــان 

درباره این انتخابات را بگیرند.

Mohamadjavad Hashemi

تو این انتخابات پیش رو تنها رقیب اصول گراها، رقیب 
فرضیه و احتماال حتی از اونم شکست بخورن

Javad Darvish

ســالم بر انقالب ۵۷ که یک رکن از سه رکن آن #آزادی 
بود.

و نفرین بر پدافندهایی که از ۵۷ تا االن، نتوانســتند یا 
نخواستند دوست را از دشمن تفکیک کنند...

سنِگ پا

دســت آورد انقالب اســالمی تــا این لحظه نیــم نمره 
تشــویقی مبانی برق به این مناسبت بوده. الله اکبر از 

این عظمت!

Hosein Ghoreishi

سازوکار، سِرکارِی خنده دار!
#انتخابات

antagonist

من تو راهپیمایی مشــارکت داشتم ولی اون انتخابات 
دوست داشت.

ترمی که ادامه دارد
امسال با توجه به دیر شروع شدن یک هفته ای 
کالس هــا بــرای وارد نشــدن تــرم بهــار بــه 
تابستان، از فرجه قبل از امتحانات و تعطیالت 
بیــن دو تــرم کم شــد؛ کم شــدنی کــه برای 
اســتادان خیلی نامأنوس بود و بدون در نظر 
گرفتن زمان کم موجود، خواسته ها همچون 
ترم های پیش بود که موجب می شــد ددالین 

بسیاری از پروژه ها به این ترم کشیده شود.

امین شریفی

کاش شــورای صنفی فکری برای مسأله #پروژه _در_
تعطیالت_بعد_امتحانــات بکند. وقتی که باید صرف 
نفــس تازه کردن برای ترم جدید شــه، با پروژه )کســی 
منکر اهمیتش نیست( پر میشه و حتما اثرات منفی بر 
#نشــاط میذاره. درس و پروژه جای خود، استراحت 

هم جای خود!
اگه تکلیف نــوروزی نتیجه داد اینجــور پروژه زدن هم 

نتیجه میده!

Seyed Pouria Fatemi

خیلــی اوضاع فــوق العاده ایــه که االن یــه ددالین ۶ 
نمــره ای رو گذروندم و دو تا ددالیــن دیگه از ترم پیش 

هنوز مونده...
آخرین ددالینم جمعه شــبه و شنبه صبح هم شروع ترم 

جدید...خییییییلی اوضاع خوبه

حمیدرضا هدایتی

ترم قبلی در هشــت صبح فردا تموم میشه و ترم بعدی 
هشت و نیم شروع خواهد شد...

مجتبی

بــاری، ترم قبــل را با گردان تمام کردیم و نفر برگشــتم 
به ترم جدید.

از هر دری سخنی 

Mobina Izadpanah

امروز ســاعت ۴و نیم صبح خوابگاه منو تو 
سرما دم در نگه داشــته تا مامانم زنگ بزنه 
اجازه بده من برم....من به عنوان یه انسان 
باالی ۱۸ ســال با یه بلیت راه اهن تو دستم 
اجازه ندارم از ندامتگاه دانشــگاه شــریف 
بــرم بیرون. حالم از این کشــور و فرهنگش 
و احمقایی که براش قانون تصویب میکنن 

به هم می خوره

Parsa Riazi

ســامانه آمــوزش عزیــزم چند بــار نمره یه 
درس رو  ثبــت میکنــی مگه ۶۰ بــار ایمیل 

اومد بسه دیگه

Dr.ghodraty

کاش همراه این ماهواره ظفر که تیکه هاش 
در سیستان بلوچستان اومده پایین چندتا 
کپســول گاز هم میفرستادن تا برسه دست 

مردم. زمستونه سرده ملت گاز ندارن.

تحریم شخصی 
صبح یکشنبه، بیست ودوم دی نودوهشت، 
یک اتوبوس در مســیر یزد به تهران حرکت 
می کند. هوا ســردتر از هوای معمول دی ماه است ولی 
برف و بــاران نمی بــارد. یکی از مســافرهای اتوبوس، 
دانشــجوی مهندســی کامپیوتر شریف اســت. یزدی 
نیست. آخر هفته به یزد رفته بود که در مدرسه ای درس 
بدهــد و االن دارد برمی گــردد تا بــرای امتحان هایش 
درس بخوانــد. سه شــنبه امتحــان مهمــی دارد. در 
راه از شیشــه اتوبوس بــه جاده نــگاه می کند. چیزی 
که بــه آن فکــر می کنــد، نه مدرســه و شــاگردهایش 
اســت و نه امتحان هایــش. به خبری فکــر می کند که 
جمعه ســر کالس به گوشــش رســید: شــانزده نفر از 
هم دانشــگاهی هایش در حادثه  ســقوط یک هواپیما 

کشته شدند.

خبرهای بد و پشت سرهم
ایــن روزها خبر بد زیاد می رســد. همین چند روز پیش 
بود که با رفیق هایش رفته بودند کوه و آنجا خبر رســید 
که سردار سلیمانی را ترور کرده اند. او سردار سلیمانی 
را نمی شــناخت. هیچ وقت در زندگی اش به سیاســت 
عالقه ای نداشــته و به قــول خودش »اصــال روی این 
چیزهــا گیر نبوده اســت.« ولی این بار فــرق می کند. 
بچه هــا می گویند که دیــروز در دانشــگاه تجمع بوده 
اســت و احتماال باز هم خواهد بــود. اتوبوس به تهران 
می رسد و او به دانشگاه می رود. خودش اینطور تعریف 
می کند:  »یکشــنبه صبح رســیدم تهران و ســاعت سه 
رفتم دانشــگاه. چند تا از بچه ها توی انجمن اســالمی 

جمع بودنــد و صحبت می کردند. من تــا حاال انجمن 
را ندیــده بودم. رفتم و دیــدم چهل،پنجاه نفر از بچه ها 
آنجــا هســتند. درباره این حــرف می زدنــد که چطور 
می شــود اعتراض مان را نشــان بدهیم. یکی از ایده ها 
این بــود کــه امتحان هــا را تحریــم کنیــم. ایده های 
دیگــری هــم بــود ولی چیــزی قطعی نشــد. بیشــتر 
 درباره مراســم ختمی حرف می زدند کــه قرار بود فردا 

برگزار شود.«

دوشنبه کذا
دوشــنبه نه امتحانی تحریم شــد و نه مراسمی برگزار. 
بچه ها می گفتند دلیلش این است که تماس گرفته اند 
و دســتور لغو مراسم را داده اند. همین عصبانیت آنها را 
بیشتر کرد و مراسم ختم، به یک تجمع اعتراضی تبدیل 
شد. او هم در بین جمعیت بود. می گوید: »دانشگاه باید 
یک مراســم برگزار می کرد تا مردم در آن عزاداری کنند 
و آرام شوند. ما ناراحت شده بودیم. اگر ناراحتی مان را 
نشان ندهیم، یعنی مشکلی با برخورد موشک به هواپیما 
نداریم. پس اشــکالی ندارد اگر چند ســال دیگر هم به 
هواپیمایی که ما در آن هســتیم موشک بزنند. باید یک 
یادبود برگزار می شــد تا از یادمان نــرود که آنها چگونه 
مردند.« دوشنبه برایش اینطور گذشت. دوشنبه ای که 

فردایش امتحان مهمی داشت.

یک تصمیم عجیب
وقتی به خانه آمد، دید که در گروه درس بحث می کنند 
که امتحان را به تعویــق بیندازند ولی عده ای مخالفت 

کردند و امتحان سر جایش ماند. برای او مهم نبود. دیگر 
انرژی نداشت که به چنین چیزی فکر کند. همان شب 

تصمیم خودش را گرفت: امتحان نمی دهد.
درباره تصمیمــش می گوید: »من کــه درس نخوانده 
بودم و اعصاب هم نداشــتم. خوشم هم نمی آمد که در 
آن شرایط ســرم را بیندازم پایین و بروم امتحان بدهم، 
جوری که انگار همه چیز عادی است. به ما گفته بودند 
حق ندارید دوشنبه به دانشــگاه بیایید و تجمع کنید. 
اگر این طــور می گویند و حکومت نظامی اســت، پس 
من در خانه ام می نشــینم و نمــی روم امتحان بدهم. تا 
وقتــی که اوضاع این اســت، باز هم نمــی روم. تصمیم 
من قطعی بود. کاری به کســی نداشتم و منتظر نبودم 
کســی من را همراهی کند. من همیشه کاری را که فکر 
می کنم درست است انجام می دهم. بقیه هم کاری را که 
به نظرشان درست بود انجام دادند و این خیلی طبیعی 

است که هرکسی خوب خودش را بخواهد.«

من در اینجا سهم دارم
درباره عکس العمل اطرافیانش به این تصمیم می گوید: 
»مــادر و پدرم می داننــد که اگر مــن تصمیمی بگیرم، 
پایــش می ایســتم. وقتی به آنهــا گفتم فــردا نمی روم 
امتحان بدهم، گفتند که باشد، نرو. بعضی از دوستانم 
به من می گفتند آفرین، کار درستی می کنی. بعضی ها 
هــم گفتند ایــن کار را نکن و برو امتحانــت را بده. ولی 
من نمی توانســتم. واقعا شــرایط طوری نبود که بتوانم 
تمرکز کنم و درس بخوانم. این کشــور برای من اســت. 
فقط یک جا در دنیا هســت که اسم آن ایران است و من 

نسبت به آن حق دارم. من نمی توانم درباره کشورهای 
دیگر نظر بدهم، چون در آنها ســهمی نــدارم. ولی در 

اینجا سهم دارم.« 

می توانست درس بخواند اگر ...
آن هفته گذشــت. بعد از امتحــان اولش، یک امتحان 
عمومی داشــت که یک نصفه روز برای آن درس خواند 
و به جلســه رفت ولی به جز آن نتوانســت هیچ کدام از 
امتحان هایش را بدهد. اگر یک مراسم در شأن آن افراد 
برگزار می شــد، می توانســت درس بخوانــد. اگر دکتر 
فتوحی همان طور که قول داده بود، ســردار ســالمی 
را دعــوت می کرد تا جواب ســواالت بچه هــا را بدهد، 
می توانســت درس بخواند. اگر کســی بــرای اعتراض 
دانشــجوها ارزشــی قائل می شــد، می توانست درس 
بخواند. اگر آموزش دانشگاه با بچه ها همکاری می کرد 
و امتحان ها را کمی جابه جا می کرد، می توانست درس 

بخواند ولی هیچ کدام از این اتفاق ها نیفتاد.
دوشــنبه، ۳۰ دی نودوهشــت را بعید اســت که هرگز 
فراموش کند. وقتی فقــط یک روز به پایان ترمش باقی 
مانده بود، آن را حذف کرد. می گوید:  »وقتی حذف ترم 
کــردم و به خانه آمدم، فقط نشســتم و درس خواندم.« 
فردای آن روز دانشــگاه یک مراسم به یاد کشته شدگان 
گرفت ولی تلخی دی ماه کار خودش را کرده بود و او در 
شرایطی نبود که بتواند در آن شرکت کند. مراسم خلوت 
و آرامی بود. به نظر می رسید کسی یادش نیست در هفته 
گذشــته چه اتفاقاتی افتاده اســت. انگار خیلی زود به 

»دی ماه پر از حادثه« هم عادت کردند.

نگین 
خسروانی نژاد

مردمان شریف
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 فرار 
از در پشتی

در این هفته های ملتهب من داشتم دق 
می کردم از ننوشتن. خدا را شکر دیگر 
روزهای سیاه گذشت و دهه فجر شد و 
ایام انتخابات رسید و همه چیز به حالت 

عادی برگشت.
دوشــنبه ۲۳ دی، یعنی دو روز پس از 
انتشــار خبر شلیک اشتباه دو موشک 
بــه هواپیمای مســافری و جان باختن 
دوستان مان، سه روز پس از آنکه رهبر 
و رئیس جمهــور متوجــه ایــن اتفــاق 
شدند، چهار روز پس از آنکه مسافران 
ایرانــی پــرواز ۷۵۲ که می خواســتند 
برای ادامه تحصیــل و زندگی به کانادا 
بروند، »شــهید« اعالم شــدند و شش 
روز پــس از آنکــه یــک خلبــان دیگر 
در هوا شــلیک موشــک ها را دید و به 
برج مراقبت خبــر داد، تلفن همراهم 
زنــگ خــورد و یک شــماره ناشــناس 
روی صفحــه آمد. با خــودم گفتم: »یا 
علی! نکنــه بچه های باال باشــند!؟« 
آخر در آن روزها به هرکس که اســمش 
در شناســنامه شــورای مرکــزی ادوار 
انجمن اسالمی و تحریریه »داد« بود، 
با شــماره ناشــناس زنگ زده بودند و 
گفته بودند: »ما که می دونیم تو پشت 
قضیه ای؛ امروز از خونه نیا بیرون وگرنه 
مورد توجــه ویژه ما قــرار می گیری«. 
بــا ترس و لــرز تماس را پاســخ دادم و 
 دیــدم آن کس کــه زنگ زده بیشــتر از 

من می لرزد.
یکی از مسئوالن دانشگاه بود. گفتم: 
»دکتــر! چرا با ناشــناس زنــگ زدید؟ 
قلبم اومــد تو حلقم«. گفــت: »انوچ؛ 
ملت جمع شــدن جلــوی کامپیوتر به 
مــن فحش می دن. چیــکار کنم؟ آخه 
بــه من چــه؟ یکی دیگه موشــک زده، 
من چیکاره م؟« گفتم: »خب نباید لغو 
می کردیــد برنامه خودتون رو. یه بیانیه 
درســت و حســابی هم ندادیــد بعد از 
داســتان. بابا رئیس دانشگاه آلبرتا که 
هیچی، کارمند آموزشــش هم عکس 
پروفایلــش رو ســیاه کرده.« پرســید: 

»خب االن چه کنم؟«
گفتــم: »ببینید دکتر جان، اولین چیز 
اینه که با بچه ها روراســت باشــید. اگر 
پرســیدن کــی بــه بچه ها زنــگ زده با 
صداقت جواب بدیــد.« گفت: »یعنی 
بگم کیا بودن؟ بچه های باالن! شوخی 
نیست.« گفتم: »خب پس صداقت رو 
بی خیــال. کال ابراز بی اطالعی کنید و 
از یکی از سردارها دعوت کنید که بیاد 
خودش جــواب بده چی شــده. فقط 
یک کار رو نکنید: »ما قراره ســرآمد در 
آموزش و پژوهش و اثربخشی اجتماعی 
بشــیم« و »۹۷ نفــر از ۱۰۰ نفــر اول 
جهان می آن شــریف، اون سه نفر هم 
می رن معمــاری« رو بی خیال بشــید 
تو تجمع. دیگه هم با شــماره ناشناس 
به کســی زنــگ نزنید، آخرشــم یواش 
 از در پشــتی بریــد که آســیب نبینید، 

من نگرانم«.

 پــدر کــه رفــت/ حیاط خانــه ورم کرد/ درخت تــوت پرید/ حــوض، عکس یادگاری شــد/  و مــا، یك پرایــد خریدیم/ و مجبور شــدیم/ ششــمین عضو خانــواده خود را/ 
)اکبر اکسیر(  به خانه سالمندان ببریم!  

این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به فراموش کردن، به نسیانی که می گویند واژه انسان با 
آن هم ریشه است، به قول های از یاد رفته، به یادهایی که زمان از حافظه مان شست، به حس 
شیرین و البته پست زندگی در حال، و بی خیال شدن در برابر غم های خردکننده روزگار. این 
شماره از روزنامه تقدیم می شود به بغض هایی که سخت است فراموش شوند، به خشم هایی که 

در سینه ها آتش زیر خاکسترند، به یادهایی که همیشه با ما هستند و اصال انگار آنها زنده اند و ما 
مردگانی در این ساختارهای پیچیده. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به همه مادرانی که 
بدی های فرزندان شان را اصال به حافظه نمی سپارند که بخواهند بعدا فراموش کنند و به محمود 

درویش، آنجا که سرود: »تنسی کأّنک لم تکن؛ فراموش می شوی، گویی هرگز نبوده ای«.

397****۰919:  باعرض سالم
سرمقاله دل خوش سیری چند؟ را مالحظه نموده و حظ 
بردم از اینکه جوانان روشــنفکر ما مثل دنیا دیده های پر 
تجربه و خبره دیــروز امیدآفرینی مینمایند، با این تفاوت 

که آنها از ما خیلی جلوترند.
  خــدا را شــاکریم کــه توانســته ایم توجه شــما 
 را بــه دســت آوریم. آنچــه توانســته ایم، لطف خــدا بوده 

است!
19۰****۰9۰5: امروز فیلم lost in translation رو دیدم، و 

عمیقا به فکر فرو برد من رو.... فیلم خوبیه
*Waits for Scarlett Johansson*

  خجالــت بکــش مومن. ما اینجــا فقط فیلمای 
جشنواره عمار رو می بینیم.

۰82****۰922:  سالم. خسته نباشید.
توی اون مطلب تحلیل نظرسنجی درباره ی ارزیابی استادا، 
چرا تو نمودارها »ریاضی و علوم کامپیوتر« و »علوم ریاضی« 

جفتشون هستن؟ :(
جــدا از اینکه اصال دانشــکده ای بــه نام »ریاضــی و علوم 

کامپیوتر« نداریم!
  ببیــن مــا هــر از گاهی یک ســری ســوتی رها 
می کنیــم تــو روزنامــه کــه مطمئــن شــیم می خونید که 

الحمدلله چنین بود.
6۰1****۰912: سالم سزاوار هستم از روزنامه جوان لطفا 

حتما با من تماس بگیرید
  ســالم. هرچقدر هم ســزاوار باشی برای اینکه 
از روزنامه بهت زنگ بزنیم کافی نیست. کار داری خودت 

باید زنگ بزنی. تازه تا ده تا بوق نخوره هم برنمی داریم.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

مطب 
دکتر انوچ

	z ۷ مادر شــریف من وقتی ازش می خواهید که ســاعت
صبح شــما را بیدار کند، ســاعت ۶ داد می زند: »پاشــو 

ساعت ۸ شده!«
	z مادر شریف من همین چند لحظه پیش درباره رفتن از

ایران گفت: »آدم با خودش می گه ما که چندسال دیگه 
مردنی هستیم ، بذاریم شــما زندگی تون رو بکنین، و اال 

دوری فرزند سخته خیلی سخته«.
	z مادر اســتاد شریف ما به اندازه خود استاد شریف ما به

شریف عشق می ورزد.
	z مادر شــریف من النگوهایش را فروخــت و خرج کرد تا

ما بتوانیم به دانشــگاه شریف بیاییم و االن »مادر شریف 
ما« بنویسیم.

	z مادر شــریف من خرســند بوده که من ســیر باشم و او
گرسنه، من را سیراب کند و خود تشنه ماند، من را در سایه 
دارد و خود زیر آفتاب باشد، با بیچارگی خود من را نعمت 

بخشد و با بی خوابی خود من را لذت خواب چشاند.
	z مادر شــریف من گفت بــه جای ُغر زدن بــرو انتخابات

شرکت کن و مملکت رو درست کن.
	z همسر شــریف من وقتی گفتم »این م.شیمی هیچی

واسه ما نداشت« پرسید: »مطمئنی؟«. اومدم بگم آره ولی 
خدا رو شکر گوشی م زنگ خورد و بعد از تلفن گفتم: »به 
جز تو عزیزم« و همه چیز به حالت قبلی خودش برگشت.

	z زن شریف من زمان پروژه و تمرین پا به پای من به اساتید
فحش می دهد.

	z ،مادر شریف من هر وقت مخالف میلش عمل می نماییم
می فرماید: »از وقتی رفتی شریف این طوری شدی!« 

	z مادر شــریف من تا چند تــرم اول فکر می کرد می تواند
بیاید دانشگاه و با استادهایم در مورد وضعیت درسی ام 

صحبت کند.
	z مادر شریف من تو روز دفاع همه اش بقیه رو نگاه می کرد

تا اگر به من توجه نمی کنند بهشان تذکر بدهد.
	z مادر شــریف من کلی به ما اصرار کرد این یک هفته هم

دانشــگاه را تعطیل کنیم و خانه بمانیــم اما برنامه  های 
استاد شریف ما اجازه نداد!

	z مادر شــریف من تمام شش سال دانشگاه هر روزی که
می آمدم، بهم ناهار می داد تا با خودم بیاورم، چون غذای 

سلف نمی خوردم.
	z مادر شــریف من تا سال دوم دانشــگاه جمعه ها حقیر

را با فریاد بیدار می کرد که: »پاشو مدرسه ت دیر شد!«
	z مادر شــریف من بعد از اینکه ۱۸ ســال خودش را وقف

تک پســرش کرد، بعدش بــه زور از خوابگاه درش آورد و 
خودش آمد تهران تا باز هم به لوس کردنش ادامه بدهد.

	z مادر شریف من هردفعه که می روم خانه، برنامه هفتگی
ســلف را چــک می کند که مبــادا غذای تکــراری برایم 

درست کند.

مادر 
شریف 
من ...
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واقعا در این روزگار هیچ چیز 
سر جای خودش نیست؛ این 

هم مثال واضحش!

عکس و 
مکث

صفحه آخر

شرح 
هجران
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