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کارناوال قدس
این روز ها انگار واقعا خدا از دنده چپ بلند شــده اســت. در چند ماه مانده به 

 محمدرسول 
قاسمی

قرنطینه آنقدر باال پایین مان کرد که با هیچ چیز شسته نمی شد. هر لحظه که به 
رسانه ها نگاه می کردیم مشت جدیدی برای فرود آمدن بر صورت مان آماده شده 
بــود. حاال هم بعــد از آن همه ماجرا ما را در ســلول خانوادگی مــان انداخته و 
می خواهد ناتوانی مان را در ابعاد مختلف به رخ مان بکشــد اما برای چند لحظه 

می خواهم سگ سیاه افسردگی را از خودم دور کنم و چند خطی برای روز قدس بنویسم.
دیروز روز قدس بود. ســال ها پیش که روزی را به نام روز قدس گذاشــتیم از آن معنی می بارید. در آن 
تاریخ انگار همین یک چیز کم بود. خیلی به زمان و زمانه می خورد، اما امروز چه؟  چه حســی از روز 
قدس می گیرید؟ شــما را نمی دانم اما من دیگر هیچ معنا و هدفی واال در راهپیمایی هایی که در ایام 
این چنینی تشــکیل می دهند نمی بینم. تنها تصویری که با نگاه کردن به این طور تجمعات در ذهنم 
می آید، نوعی قشون کشی است برای ترساندن کفار بالفعل آن ورآبی و خائنین بالقوه این ورآبی! مردم 
در این گونه نمایش ها صرفا مجموعه ای اعداد و ارقام آماری هســتند که هرچه بیشتر باشند ابزاری 

است قدرتمند تر برای تئاتر رسانه ای.
اسرائیل شر مطلق نامیده شده، چون که دشمن انسان و انسانیت است اما گویی حواس مان نیست که 
ما داریم به غیرانسانی ترین حالت خود نزدیک می شویم. دیگر از خود بیگانه شده ایم. چشم به اطراف 
داریم تا به ما بگویند به کدام طرف حرکت کنیم. نه تنها فلسطین که هر مسأله انسانی دیگری انگار به 
ما ربطی ندارد. مسأله انسانی اصال وجود ندارد بلکه به سیاسی و غیرسیاسی تقسیم می شود. عده ای 
از مردم چشــم به آســمان حاکمیت دوخته اند که مسیر حق را نشــان بدهد. اگر چیزی نگوید یعنی 
خبری نیست و البته فرقی هم نمی کند، نهایتا سنگینی اش یک پالکارد قبل نماز جمعه است دیگر.
دغدغه جهان وطنی از میان مردم برداشــته شده و در گوشه ای از حاکمیت چپیده شده. دیگر انگار 
ورود مردم بچه بازی شده. چیزی که تأثیر دارد حرکات اندیشمندانه همراه با قدرت برای تغییر نقشه 
منطقه اســت. مردمی بودن شکل کار است. روز قدس دیگر تهی از معنی ا ست و حتی دیگر نمادین 
هم نیست. دیگر مردم برایشان مهم نیست چه اتفاقی می افتد. گویی به همه چیز شک کرده اند. انگار 
دیگر رویشان نمی شود ابراز نظر کنند و راه حل جهانی بدهند. تناقضات داخلی به وضعی رسیده که 

تظلم خواهی در مسأله فلسطین انقالبی گری انتلکتی می نماید.
حال که روز قدس در ظاهر تعطیل اســت، زمان خوبی ست که به خودمان رجوع کنیم و ببینیم که تا 
چه حد مسخ شده ایم؟ ببینیم که تا چه برای مقابله با هر ظلمی کمر بسته ایم؟ تا چه حد انسانیت در 
ما زنده است؟ امروز دیگر غذای فکر ما طعمی از سیاست ندارد بلکه خود سیاست و قدرت غذای ما 

شده است. شاید باید غذای ما انسانیت  باشد و از اینجا شروع کنیم.
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»پنج شنبه تعطیل نیست«ترین
در شرایطی که دانشگاه حضوری بود و بیشتر برنامه های دانشجویی 
در آمفی تئاتر و سالن جابر برگزار می شدند، به طور طبیعی پنج شنبه 
و جمعه خالی از شور و شوق این جور برنامه ها بود و همه سرشان در 
الک خودشان گرم ولی با توفیق اجباری که کرونا نصیب مان کرده، 
پنج شنبه اول خرداد مثل یک روز وسط هفته وسط ترم شلوغ بود و 
گل سرسبد برنامه هایش هم نشست مجازی انجمن اسالمی درباره 
نهادهای دانشجویی با حضور چهار دبیر سابق انجمن های علمی 
دانشــکده ای و مناظره علی مهدیــان و میالد دخانچی با موضوع 

عدالت خواهی در ویژه برنامه واحد سیاسی بسیج بود.

»گر دست فتاده ای بگیری مردی«ترین
پویش کریمانه خانواده شــریف که با همت هیئت الزهراء )س( از 
هفته ماقبل ماه رمضــان کار خودش را آغاز کرد، به روزهای آخر 
خودش رسیده اســت. در این پویش هم استادان و دانشجوها و 
کارمندان و فارغ التحصیالن دانشگاه پای کار آمدند و جیب شان 
را سبک کردند، هم شرکت های اقماری دانشگاه نشان دادند که 
مســئولیت اجتماعی فقط حرف و شــعار نیست و هم گروه های 
مختلف دانشجویی و دانشکده  ای سعی کردند در حد وسع شان 
ســهمی در این حرکت داشته باشــند. حتی بعضی دانشکده ها 

هزینه افطاری هرساله شان را برای این پویش کنار گذاشتند.

جلسه مسئوالن آموزش با ورودی های ۹۸ و استادهای راهنمایشان  

 دروس نظری 
تا آخر مجازی می مانند

رزمایش مواسات
شماره چهل ودوم »حیات«، موضوع 
کمک های مردمــی در ایــن ایام را 
ســوژه خود کرده اســت. تقسیم بندی 
موضوعات و فهرست وار کردن شان، به 
نظم و انســجام این شماره کمک کرده 
است. حیات در این سری، ابتدا به مقوله 
مقابله با کرونا در سایر کشورها و مقایسه 
آن با ایــران پرداخته و ســپس در چند 
نوشــته جداگانه، جنبه های تاریخی، 
دینی و اجتماعــِی کمک های مردمی 
را بررســی کرده است. پرداختن به این 
موضوعات، حتی با وجود هم پوشــانی 
این مسائل و بعضا تکراری شدن شان، با 
دقت انجام گرفته و حیات در بررسی آن 
درجا نمی زند. رنگ بندی، صفحه آرایی 
و عنــوان دار بــودن متن ها چشــم نواز 
اســت اما به کاربــردن رنگ های تند در 
طرح جلد این شماره، خواندن عناوین 
و اطالعات اولیه جلد را اندکی دشــوار 
کرده است. نداشتن سوتیتر یا استفاده 
کم از تصویر، می تواند باعث یک نواختی 
بصری در متن های سه ســتونه شــود. 
ویراســتاری نیــز بــدون درنظرگرفتن 
ایرادات جزیی در استفاده از نیم فاصله 
و یک دست نبودن ســبک ویراستاری، 
دقیــق انجام شــده و گیرایی نشــریه را 

باالبرده است.

شب های مهدوی
نشــریه »مشــتاق« کانــون مهدویــت 
میثــاق، جدیدتریــن شــماره خــود را 
متناســب با حال وهوای شب های قدر 
ارائه کرده و ســعی در ترکیب مضامین  
مهدوی با این شب ها داشته. طرح جلد 
نیز با این ایده ســازگار است اما متن ها 
بــه علــت اســتفاده نکردن از زیرتیتر و 
مشخص نبودن قســمت های مختلف 
هر متن مانند عناوین داخلی، انسجام 
کافی ندارند. همچنین استفاده نکردن 
از سوتیتر و عکس در متن های طوالنی، 
خواننــده را خســته می کنــد. عامــل 
مزاحم دیگر هنگام خواندن، اشکاالت 
ویرایشــی و بی نظمی در کاربرد عالئم 

سجاوندی است.

چالشی برای برنامه نویسان
پنجمین دوره مســابقات چالش هــای حوزه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات یا همان ICT Challenge که قرار بود اسفندماه سال گذشته 
برگزار شود و به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه ها به تعویق افتاد، 
باالخره در روزهای ۵ و ۶ تیرماه رنگ اجرا را به خود خواهد دید. عنوان 
مسابقه امسال Programming Challenge است و تمرکزش روی 
 Java،.Net ،Python، Node.js ، Go Lang زبان های برنامه نویسی
و PHP. این رویداد از ســوی گروهSharif ICT با همراهی دانشگاه 
صنعتی شــریف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز 
نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات پیشــرفته دانشــگاه صنعتی 

شریف و باشــگاه کســب وکار دانش بنیان برگزار می شود و یکی از 
رویدادهای مجموعه مسابقات چالش های حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات کشور )ICT Challenge( به شمار می رود. تمام تیم ها و 
استارت آپ های فعال در این حوزه می توانند بدون هیچ محدودیتی 
در این مســابقات شرکت کنند. مسابقات شــامل دو مرحله است 
و طی دو روز برگزار می شــود و اهدای جوایز نقدی به ســه تیم برتر 
و امکان اشــتغال در شــرکت های معتبر از مزایای شــرکت در این 
مسابقات است. برای دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام به وب سایت 

ictchallenge.sharif.ir مراجعه کنید.

عصر یک شــنبه، ۲۸ اردیبهشــت دانشــجوهای ورودی ۹۸ به همراه اســتادان راهنمایشــان در نشســتی 
مجــازی با دکتر رشــتچیان، معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی و دکتر ایزدی، مدیر آموزشــی دانشــگاه 
برخــی ســوال ها و ابهام هایشــان را درباره شــرایط عجیب وغریب ترم جاری پرســیدند و جواب شــنیدند. 
البته ســوال ها قبل از جلســه به دســت اســتادهای راهنما رســیده بود و از هر دانشــکده یک اســتاد آنها را می پرسید 
 و مســئوالن آمــوزش دانشــگاه بــه آن پاســخ می دادنــد. خالصــه ای از نــکات مطرح شــده در ایــن جلســه در ادامــه 

آورده شده است:

ورودی هــای ۹۸ به قبل تــرم آینده   •
را از ۲۹ شــهریور شــروع می کننــد 
ولــی ورودی هــای ۹۹ از هفته اول 
آبان پایشان به شــریف باز می شود 
و تــرم یک شــان به صورت فشــرده 
و بــا واحدهــای گذرانــده کمتــر 
 نســبت بــه حالت عــادی بــه پایان 

می رسد.
تکلیــف برگــزاری امتحانــات بــه   •
شــکل حضوری یــا مجــازی هنوز 
مشــخص نیســت ولی تا تاریخ ۲۵ 
خــرداد قطعــی شــده و بــه اطالع 
دانشجوها می رسد. در حال حاضر 
فرض دانشــگاه برگزاری امتحانات 
به صورت حضوری از روز ۷ تیر است. 
همچنین دانشــگاه ســعی می کند 
برنامه امتحــان را به گونه ای تدارک 
ببیند که فشار کمتری به دانشجوها 

وارد شود.
اولویت دانشــگاه در صورت امکان   •
امتحان حضوری  اســت. همچنین 
دانشگاه از استادان خواسته بیشتر 
بار ارزشیابی را به صورت مستمر در 
طول ترم توزیع کنند و امتحان نهایی 

نمره دانشجوها را کامل کند.
بازگشــایی دانشــگاه در صورتــی   •
ممکن اســت که ستاد ملی مقابله با 
کرونا مجوز آن را صادر کند. در حال 

حاضر اولویت دانشــگاه بازگشایی 
از ۱۷ خــرداد بــا حضــور بچه های 
تحصیالت تکمیلی ا ســت. البته در 
زمینه بازگشــایی دانشــگاه و ادامه 
تــرم جاری بخشــی از اختیار نیز به 

دانشگاه ها واگذار شده است.
در صورت صدور مجوز از سوی ستاد   •
ملی مقابله با کرونا دانشگاه آمادگی 
دارد خوابگاه هــا را از ۲۰ خرداد باز 

کند.
تغییــر کلــی شــیوه نمره دهــی از   •
سیســتم صفر تا بیست به قبول/رد 
منتفی ا ســت ولی احتمــال اندکی 
وجود دارد که سیســتم درجه بندی 

کیفی مورد استفاده قرار گیرد.
برخی روابط پیش نیازی بین دروس   •
مختلــف در ترم آینده بــه هم نیازی 
تغییر پیدا می کند تا دانشــجوها در 
صورت حذف درس در این ترم برای 

ترم های آینده به مشکل نخورند.
آزمایشــگاه های فیزیک ۱ و ۲ برای   •
همه دانشجوهای ورودی ۹۸ در ترم 

جاری حذف می شود.
 W در تــرم جــاری امــکان حــذف  •
دو درس )نظــری و عملــی( فراهم 
شــده اســت، به شــرطی که تعداد 
 واحدهای دانشــجو کمتر از ۸ واحد 

نشود.

بعــد از اعــالم نمرات ترم دانشــجو   •
می تواند نمره یک درس پاس شده را 
به P و یا وضعیت یک درس افتاده را 
به حذف W تغییر دهد، به شرطی که 
تعداد واحدهایش کمتر از ۸ نشود.

دروس نظــری ایــن تــرم به صورت   •
مجازی به پایان می رسند و بازگشایی 
دانشــگاه در صــورت امــکان فقط 
برای دروس عملی و آزمایشگاهی و 

برگزاری امتحانات است.
دانشــگاه از اســتادها می خواهــد   •
 CW فیلــم کالس هــا را در ســامانه
بارگــذاری کننــد تا دانشــجوها در 
صورت بروز مشکل هنگام برگزاری 
کالس بتوانند از آن استفاده کنند.

آموزش مجــازی دروس عملی آغاز   •
شده و اگر دانشگاه بازگشایی شود، 
به صورت فشرده در سه هفته آموزش 

حضوری آنها تکمیل می شود.

از جملــه محورهــای اصلــی اعتــراض 
دانشــجوهای ورودی در ایــن جلســه، 
کیفیت پایین سامانه کالس های مجازی 
و همچنین سرعت باالی استادان دروس 
ســرویس )ریاضی، فیزیک و شــیمی( و 
حجم زیاد تمرینات آنها بود که مسئوالن 
آموزش وعده و وعیدهایی برای پیگیری 

آن دادند.

ترینها

گزارش

ویراستار کجایی؟
نشــریه »رویان هوافضا« در شماره 
شــانزدهم خود، ســراغ ۴ موضوع 
مختلــف رفته؛ پس از ســرمقاله ای 
در مورد قرنطینه، روایت مختصری 

از حملــه نیروی هوایــی ارتش ایران به 
پایــگاه هواپیمایــی »اچ ۳« در عــراق 
نقل شده، مقاله بعدی، به کاربردهای 
فنــاوری نانــو در هوافضــا اختصاص 
دارد، ســپس، رویان به معرفی ۳ کتاب 
پرداخته اســت. معرفــی کتاب هایی با 
موضوعات متنوع و درج لینک نســخه 
الکترونیکی شــان، از نکات مثبت این 
بخش حساب می شود. متن پایانی نیز 
به سبب حال وهوای این روزهای جهان 
بــه موضوع خلوت و شــناخت بیشــتر 
»خــود« در قرنطینــه پرداخته اســت. 
تنوع مطالب نشریه راضی کننده به نظر 
می رسد اما مشخص نکردن دسته بندی 
موضوعــات در قالــب بخش یــا واحد، 
تمرکــز خواننــده را کاهــش می دهد. 
همچنین، فونت نه چندان چشــم نواز 
و اســتفاده بیش  از حــد از رنگ زرد در 
صفحه آرایی و عکس جلدی نه چندان 
گیرا، خواننده را برای ادامه دادن مطالب 
راضی نگه نمی دارد. البته اصلی ترین 
مشــکل رویان، ایرادهای ویراســتاری 
آن اســت که تنها در نیم فاصله و عالئم 
نگارشــی خالصــه نشــده و غلط های 

واضح امالیی نیز در آن دیده می شود.

از هر دری سخنی
نشــریه »عمران شریف« در سری جدید 
خود توانسته طیف وسیعی از موضوعات 
را پوشــش دهــد؛ از مطالــب علمــی و 
مطالعاتی گرفته تا مسائل به روز دانشکده 
و مطالبی فرعی که با دقت قابل قبولی 
در نشریه گنجانده شده اند. طرح جلد 
و لحن صمیمی نشــریه، جــز در برخی 
عبارات که از زبان نگارشــی منسجمی 
بهره نمی برند، حال وهوای دانشکده را 
به خوبی تداعی می کند. صفحه آرایی و 
جذابیت مطالب عمران شریف قابل قبول 
است اما در زمینه ویراستاری راه زیادی تا 

رسیدن به حّد مطلوب خود دارد.

امیررضا 
زارعان

میز
نشریات

میز
نشریات
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گزارشی از مرکز فرهنگ خانواده و ازدواج نهاد رهبری

ما برای وصل کردن آمدیم

مرکــز فرهنگ خانــواده و ازدواج شــریف را 
سال ۱۳۷۹ حاج آقا مرتضوی، مسئول وقت 
نهاد رهبری و دکتر ســهراب پور، رئیس وقت 
دانشــگاه برای واســطه گری در امر ازدواج دانشــجوها و 
مشاوره مجردین و متأهلین شریفی و برگزاری کارگاه های 
آموزشــی و اردویی در این راســتا شــکل گرفت. فعالیت 
این مرکز مدتی در دانشــگاه کمرنگ شــده بود ولی از دو 
ســال پیش دوباره فعالیت خود را از ســر گرفت تا پسرها و 
دخترهای شریفی را به هم برساند و مقدمه ای باشد برای 

آشنایی و وصلت.
فعالیت هــای ایــن مرکز در ســه واحد خالصه می شــود؛ 
واحد آموزش، واحد  مشاوره و واحد پیوند. در واحد پیوند 
بــا نظــارت و هدایت فکری مشــاورین و واســطین و با در 
نظــر گرفتن مالک های کفایت امر همســان یابی صورت 
می گیرد. در واحد مشــاوره، مشــاورین مرکز بــا تأکید بر 
رویکرد دینی دانشجوها را در تمامی مراحل فرآیند ازدواج 
همراهی می کنند. در واحد آموزش نیز ، مرکز بعد از بررسی 
موانع ازدواج در دانشــگاه و آسیب شناسی آن کارگاه های 
هفتگی و نشســت هایی با موضــوع معیارها و مالک های 
انتخاب، فلســفه ازدواج در سطح دانشــگاه و خوابگاه به 
صورت حضوری یا مجازی برگزار می کند. در این گزارش 
برخــی آمار و ارقام مربــوط به فعالیت مرکــز از آبان ۹۸ تا 

اردیبهشت ۹۹ را مرور می کنیم:

در بــازه زمانی آبان تا اســفند ســال گذشــته، ۲۷۵ مورد 
مشــاوره از سوی مرکز به دانشجوهای شــریف ارائه شده 
اســت که خانم اکبری با ۱۲۶ مشــاوره رکورددار اســت و 
خانم غروی و حاج آقا عبداللهی هم هرکدام ۷۱ و ۳۵ مورد 
مشاوره داشــته اند. ۴۳ مشاوره هم در خوابگاه ها صورت 
گرفته است. در این مدت ۱۳ تست شخصیت شناسی نیز 
از دانشجوها گرفته شده است. از بین این مشاوره ها ۱۴۵ 
مورد بچه های کارشناســی مراجعه داشته اند و ۱۳۰ مورد 

بچه های تحصیالت تکمیلی.
در واحد پیوند صف متقاضیان به نســبت شــلوغ است و 
روزانه به طور میانگین ۶ نفر برای یافتن شریک زندگی شان 
به مرکــز فرهنگ خانواده و ازدواج نهاد مراجعه می کنند و 
در مجموع از آبان تا اردیبهشت ۲۲۰ مراجعه به این واحد 
ثبت شده اســت. دیگر آمارهای مربوط به این واحد برای 
واســطه گری امر خیر این طــور به گوش روزنامه رســیده 
است: ۳۰۰ مورد پیگیری تلفنی، ۵۰ جلسه مشاوره اولیه 
با متقاضیان، ۲۵ مورد جلسه با والدین، ۵۰ مورد جلسه با 

دانشجویان و ۱۵ جلسه با واسطین.
در واحد آموزش نیز در این مدت ۱۲ کارگاه برای پســران 
و ۱۰ کارگاه بــرای دختــران برگــزار شــده اســت. دکتر 
فرهنگ، حاج آقا عبداللهی، خانم اکبری، حجت االسالم 
طباطبایی، حجت االسالم اخوان، حجت االسالم عباسی، 
حجت االســالم بیاتی، حجت االســالم تراشــیون، دکتر 

میرزایی و حجت االســالم میری از جمله ارائه دهنده های 
این کارگاه ها بوده اند.

ایــن مرکز فرم هایــی را نیز برای همســان یابی تهیه کرده 
و در اختیــار متقاضیــان قرار می دهد که تاکنون پســران 
۲۶۳ فــرم و دختران ۲۴۴ فرم تکمیل کرده اند که ۵۵تای 
آنها مراجعان غیرشــریفی بوده اند. از این فرم ها ۸۰ مورد 
معرفــی از طرف مرکز به متقاضیــان صورت گرفته که ۵۰ 
موردش به خواستگاری منجر شــده ولی ۳۰ مورد از این 

خواستگاری ها تاکنون ناموفق بوده است.
مرکز فرهنگ خانواده و ازدواج نهاد سلسله جلساتی را نیز 
به صــورت هفتگی با نماینده های دانشــگاه های تهران، 
امیرکبیر، شــهید بهشتی و شــهید رجایی و نماینده نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشــگاه ها برگزار می کند تا ضمن 
تبادل تجربیات و بررســی انتقادات و پیشــنهادها، زمینه 
ترویج و گسترش ازدواج دانشجویی در سطح دانشگاه ها 

را هم فراهم کند.
اگر شــما هم می خواهید ببینید وقتش رســیده که برای 
خودتان آســتین باال بزنید یا نه، می توانید برای مشــاوره 
ســراغ اســتادان مجرب مرکز فرهنگ خانــواده و ازدواج 
نهاد بروید و ببینید چند مرده حالج هستید. شماره ثابت 
۶۶۱۵۰۰۱۸ برای وقت مشاوره گرفتن و ورود به این مسیر 
شــیرین جلوی پای شما است و فقط کافی ا ست دست به 

گوشی ببرید.

گزارش

کار خودتان را بکنید 
ولی دیگران را هم 

درک کنید
خرده گرفتــن چــه کســی بیشــتر 
ناراحت تــان می کند؟ دوســت، رقیب، 
کسی که با شما سر ناســازگاری دارد یا 
ناظر بیرونی که نســبت عمیقی با شما 
نــدارد؟ فکــر می کنــم از دردناک ترین 
خرده گرفتن ها، گالیه های همسر است. 
خرده گرفتن کســی که دوستش دارید 
و انتظار دوست داشته شــدن از ســوی 
او دارید، مساوی ســت با هجوم افکار و 
احساسات مختلف. یک لحظه خودتان 
را جــای او بگذاریــد. اگــر حرفش هیچ 
گزندگی نداشــته باشــد، اصــال به فکر 
تغییر رفتار یا جبران اشــتباه می افتید؟ 
شاید حق دارید بخواهید طوری به شما 
اعتراض نکند که انگار هیچ محبتی این 
میان نبوده و انگار شــما سراســر بدی و 
پلیدی هستید اما نمی توانید بخواهید 
طوری خــرده بگیــرد که اصــال بهتان 
برنخورد. اگر برنخورد که کاری نمی کنید.
گذشــتگان ما مردم را عیــال حاکمان 
می دانســتند. البــد چنیــن رابطه ای 
همیشه میان مردم و حاکمان هم بوده. 
البد انتظار حاکم بیشــتر قدرشناسی 
از زحماتــش بوده. شــنیدن تشــکر از 
هر چیزی بهتر اســت و فوقش دو ســه 
تا پیشــنهاد تــرگل ورگل بــرای زیباتر 
شــدن خدمات ارزنــده موجود. حس 
قدرنادانسته شــدن برای حاکم همان 

حس پدر و همسر از گالیه هاست.
با این تیغ دودم چــه کنیم؟ حرف مان 
گزندگی اش کم باشــد، جــدی گرفته 
نمی شود. گزنده بودنش هم زیاد بشود، 
از دایره دوستی خارج می شویم. چطور 
روی طناب نازک خاطری ها راه برویم؟ 
باور کنید هیچ قاعده مشخصی در این 
میان نیســت. فرض کنید شــما تمام 
سعی تان را می کنید که سخن تان اصل 
رابطه با همســر یا پدرتــان را مخدوش 
نکند و زیرسوال بردن همه چیز نباشد 
اما اگر همســر دلبندتان، پدر عزیزتان 
و مسئول محترم تان تحمل چیزی جز 
تمجید نداشــته باشد چه می کنید؟ با 
این حرف که تضعیــف دولت تضعیف 
نظام است، تضعیف سپاه تضعیف نظام 

است و بقیه تضعیف ها چه می کنید؟ 
با این همه از من می شــنوید کارتان را 
بکنید اما خودتان را جای طرف مقابل 
هم بگذارید. طوری حرف نزنید که اگر 
جای او بودید ناسزا برداشت می کردید 
اما به بهانه مرز باریک نقد و تخریب، به 
بهانه نفهمیــدن عبارت گنگ و موهوم 
نقد سازنده، به بهانه نداشتن پیشنهاد 
حرف تان را نخورید. برای شنیدن خرده 
دیگران هم پوســت کلفت کنید. شاید 
کم کم دنده همه مان کمی پهن تر شد.

مرتضی یاری

حرف
زیادی

کاله برداری در روز روشن، به همین راحتی
در یک عصر بهاری و البته رمضانی مشــغول رســیدگی به 
کارهایتان و گذران اوقات برای رســیدن به افطار هســتید 
که یکی از آشــنایان مورداعتمادتان در تلگرام به شما پیام 
می دهــد. پیام را باز می کنید و می بینید مشــکلی برایش 
پیش آمده و نمی تواند برای شــخصی که مدنظرش است، 
پول واریز کند. از شما می خواهد به شماره کارتی که برایتان 
ارســال کرده، مبلغی را واریز کنید تا فــردا صبح در اولین 
فرصــت این مبلغ را به حســاب تان بازگرداند. شــما هم با 
توجه شناخت و اعتماد کاملی که به آشنایتان دارید، بدون 
معطلی پول را واریز می کنید، چون تا فردا صبح قرار است 
به حســاب تان برگردد و تا فردا صبح بعید است محتاج آن 
شوید. همین طور که خوشحال از راه انداختن کار آشنایتان 
هستید، پیامی در گروه های تلگرامی دوستان و آشنایان تان 
رد و بدل می شود؛ پیامی با این مضمون که اگر فالنی بهتان 

پیام داد و درخواســت پول داد، بی خیالش شــوید، چون 
تلگرامش هک شــده و در واقع هکــر در حال کاله برداری  
اســت. مو به تن تان سیخ می شود و خون در رگ هایتان یخ 
می زند. از یکی دو نفر می پرسید که ماجرا چقدر جدی  است 
و می فهمید که حسابی کاله سرتان رفته. به پی وی همان 
آشنا مراجعه می کنید و می بینید که حساب کاربری حذف 

و مجرم از صحنه جرم متواری شده است.
این یک داستان واقعی ا ست که هفته گذشته برای تعدادی 
از بچه های دانشگاه پیش آمد. عدد دقیقش هنوز مشخص 
نیســت ولی ده،دوازده نفری فقط از دانشجوهای فعلی و 
ســابق شــریف هرکدام چند میلیون برای هکر قصه واریز 
کرده اند و احتمــاال خانواده و اقوام و دیگر آشــنایان فرد 
هک شــده هم به همیــن بال دچار شــده اند. بچه ها برای 
شکایت به دادسرا و پلیس فتا هم رفته اند ولی زیاد امیدی 

به برگشت پول شــان ندارند، چراکه شماره کارت هایی که 
پول به حساب شان واریز شده، متعلق به افرادی  است که 
ربطی به ماجرا ندارنــد و فقط به ازای دریافت مبلغی پول 
از هکر قصه، حســابی بانکی باز کــرده و در اختیار او قرار 
داده اند. تبدیل پول کاله برداری شده به ارزهای دیجیتال 
هم به کلی می تواند ردیابی آن را غیرممکن کند. از سوی 
دیگر هک کردن حســاب کاربری فــردی که زیاد با فضای 
مجازی و دنیای IT آشــنا نیســت، کار سختی به حساب 
نمی آیــد و با چاشــنی اندکی آشــنایی و جلــب اعتماد یا 

ترساندن و تهدید عملی می شود.
خالصه در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های مختلف 
حواس تان جمع باشد و در موارد حساس و مهم اول از هر 
چیز از مطمئن شــوید که شخص پشــت حساب کاربری 

همان کسی  است که شما انتظارش را دارید.

ذرهبین
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آنها که سن شان در شریف به اوایل دهه نود قد می دهد، یادشان می آید که آن زمان ها از در انرژی می شد مستقیم به سمت شمال رفت و به دانشکده مدیریت 
و اقتصاد رسید ولی بعد از آن با شروع پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی دانشگاه بچه ها هم مجبور شدند مسیرشان را کمی کج کنند و یک دور اضافه را به جان 
بخرند. پروژه پارکینگ طبقاتی این روزها دوباره روی ریل افتاده و با سرعت خوبی دارد پیش می رود. به همین بهانه سراغ دکتر فاطمی، معاون اداری مالی دانشگاه 

رفتیم تا کمی بیشتر در جریان این پروژه قرار بگیریم.

بــرای شــروع تاریخچــه ای از ماجــرای احداث 
پارکینگ در قسمت شمالی دانشگاه می گویید؟ 
چه شد که پروژه پارکینگ متوقف شد و چه شد 

که دوباره به راه افتاد؟
شــروع ماجرا برمی گردد به تفاهم نامه ای که اواخر ســال 
۹۰ بین دانشگاه و شــهرداری منطقه دو بسته شد. طبق 
مفاد ایــن تفاهم نامه محل فعلی پارکینگ به مدت ســی 
سال از طرف دانشــگاه به شهرداری اجاره داده می شود 
و شــهرداری هم یــک پارکینگ طبقاتی بــا ظرفیت ۵۰۰ 
خودرو می سازد و مبلغی هم طی این مدت به عنوان اجاره 
به دانشــگاه پرداخت می کند. متأســفانه آنچه به صورت 
شــفاهی مورد توافــق شــهرداری منطقه دو و دانشــگاه 
قــرار گرفت با آنچه روی کاغذ امضا شــد، متفــاوت بود و 
در متن توافق حرفی از ســاخت پارکینگ نیامده اســت. 
پیمانکار شهرداری همان موقع آمد و گودبرداری را شروع 
کرد و پنج شــش ماهی هم مشــغول کار بود و حتی بعد از 
گودبرداری ۱۲ متری نیلینگ هم انجام داد ولی شهرداری 
در سال های بعد بودجه ای برای پارکینگ در نظر نگرفت و 
پیمانکار پروژه را رها کرد. پروژه چندین سال بالتکلیف بود. 
چندسالی که گذشت، گود ناایمن شد و نیاز به مقاوم سازی 
پیدا کرد. حتی شــهرداری بخشی از خاک های حاصل از 
یکی دیگر از پروژه های ســاختمانی خــود را هم در محل 

گود تخلیه کرد.
قرارداد اجاره همچنان پابرجا بود؟

قــرارداد به نوعــی بالتکلیف مانــده بود. با توجــه به عدم 
تخصیص بودجه در شهرداری، عمال توافق قبلی در بن بست 
قرار داشت و محل هم در اختیار شهرداری و پیمانکار بود. 
دکتــر نجمی، معاون قبلی اداری مالی دانشــگاه به دنبال 
حل وفصل ایــن موضوع بود. من هم وقتــی از آذر ۹۷ این 
مسئولیت را به عهده گرفتم، با جدیت پیگیر موضوع شدم. و 
یکی از اولویت های اصلی کاری من شد. خوشبختانه جناب 
مهندس بهاری، یکی از فارغ التحصیالن دانشگاه که قصد 
کمک به دانشــگاه را داشت، ابراز عالقه کرد و برای اجرای 

این پروژه پا پیش گذاشت.
طرح پروژه فعلی پارکینگ به چه شکل است؟ چه 

ویژگی هایی دارد؟
مــا با همراهی مهنــدس بهاری یک طرح بــرای این پروژه 
آماده کردیم. در واقع یک ســال و پنج ماه است که روی آن 
کار می کنیم. به جای پارکینگ با ظرفیت پانصد خودرو قرار 
شــد یک پارکینگ پنج طبقه با ظرفیت هزار خودرو ساخته 
شود. پارکینگ هوشمند خواهد بود و برخالف طرح قبلی 
ورودی و خروجی مجزایی هم دارد. فاصله اش هم تا میدان 
تیموری از طرح قبلی بیشتر شده است. پنج طبقه پارکینگ 
زیر ســطح زمین اســت و یک طبقه هم که روی زمین قرار 
دارد، قســمتی از آن واحدهای تجاری ا ست و قسمتی هم 
فضای تردد و ســبز بین دانشکده های مدیریت و اقتصاد و 
ســاختمان جدید دانشکده مکانیک. واحدهای تجاری بر 
میدان تیموری واقع می شوند. یک سر در ورودی هم برای 
دانشگاه در آن محوطه در نظر گرفته شده که ورود و خروج 

شمال دانشگاه از آن صورت می گیرد.
موافقت شــهرداری را برای اجرای پروژه چطور 

کسب کردید؟
الزمه اجرای این پروژه این بود که تکلیف تفاهم نامه قبلی را با 
شهرداری منطقه دو روشن کنیم. با همراهی شهردار منطقه 
۲ موافقت نامه جدیدی بین دانشــگاه و شــهرداری منعقد 
شد. البته شهرداری منطقه دو اجرای موافقت نامه جدید و 
طرح را منوط به تصویب شهردار تهران کرد و شهردار تهران 
نیز تأیید طرح را مشــروط به تصمیم کمیسیون ماده پنج. 
مسیر دشواری بود و ما تقریبا از شهریور ۹۸ درگیر کمیسیون 
ماده پنج بودیم و نهایتا در فروردین ۹۹ به نتیجه رســیدیم و 
کمیسیون ماده پنج با پروژه موافقت کرد. البته قبل از تأیید 

کمیسیون ماده پنج به دلیل نگرانی هایی که برای ایمنی گود 
داشتیم، پروژه ایمن سازی آن را شروع کردیم.

پیشرفت پروژه چطور است؟
عملیات عمرانی عمال از آذر ۹۷ شــروع شــد. گودبرداری 
و مقاوم ســازی برای پنج طبقه انجام شــده اســت. تقریبا 
۹۰درصد بتون فونداســیون ریخته شده، سقف طبقه یک 

۸۰درصد اجرا شده، سقف طبقه دوم نیز ۵۰درصد.
قرارداد دانشگاه با مهندس بهاری چگونه است؟ 
هزینــه پروژه به طــور کامل از طــرف او پرداخت 
می شود؟ تا چه مدت بهره برداری از پارکینگ در 

اختیار اوست؟
هزینه اجــرای پروژه را مهنــدس بهاری تأمیــن می کند و 
قرار اســت در یک دوره سی ساله آنجا در اختیارش باشد تا 
ســرمایه اش بازگردد. البته در این طرح سرمایه گذار سود 
چندانی نمی کند و حداکثر اصل پولش با احتســاب تورم 
جبران می شــود، چون واحدهای اجاری پروژه زیاد نیست 
و طرح های پارکینگ هم بازگشــت سرمایه چندانی ندارد. 
همچنین در این محله در بعضی اوقات سال و ساعت های 
روز تقاضای زیادی برای پارکینگ وجود ندارد. در واقع این 
پروژه برای سرمایه گذار زیاد جذاب نیست و مهندس بهاری 
هــم برای کمک به دانشــگاه پیش آمده اســت. همچنین 
در همین دوره سی ســاله هم بخشــی از درآمد پارکینگ به 

دانشگاه اختصاص پیدا می کند.
آن ســردری که در طبقه همکــف پارکینگ به آن 
اشاره کردید، بعدا سردر ورودی شمالی دانشگاه 

خواهد بود؟
اگر مــا بتوانیم تکلیف کوچه قاســمی را مشــخص کنیم، 
می توانــد دِر ورودی و خروجی دانشــگاه باشــد و دِر فعلی 
انرژی برداشــته شــود. در حال حاضر هــم در آن محدوده 
حدود چهل هزار متر مربعی، هفت ساختمان مهم دانشگاه 
استقرار دارد؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد و دانشکده انرژی 
که مشغول کار هستند، ساختمان جدید دانشکده مکانیک 
و ساختمان کالس ها هم به زودی افتتاح می شوند، دانشکده 
مواد نیز در حال ساخت است. اگر کوچه گلستان هم به آن 
متصل شود، استخر و مجموعه تربیت بدنی و واحدهای مرکز 
رشــد و پارک علم وفناوری هم اضافه می شود و در مجموع 

یک مساحت ۴ هکتاری به پردیس اصلی دانشگاه که فعال 
۱۴ هکتار اســت، افزوده شده و مساحت پردیس دانشگاه 

به ۱۸ هکتار می رسد.
پیش بینی تان از مدت زمان اجرای پروژه چطور 

است؟
قرارداد ما با پیمانکار دو ســال اســت. روز  ۱۵ اردیبهشت، 
کمیسیون ماده پنچ ساعت ده صبح رأیش را صادر کرد و ما 
ساعت دوازده ظهر قرارداد را در دانشگاه امضا کردیم. طبق 
قرارداد مدت زمان ساخت پروژه دو سال در نظر گرفته شده 
است. البته با سرعتی که پیمانکار االن مشغول کار است، 
اگر اختاللی پیش نیاید، به نظر می رســد ظرف یک ســال 

بخش پارکینگ پروژه آماده  شود.
بعــد از بهره بــرداری از این پــروژه ورود و خروج 

اتومبیل به دانشگاه محدود می شود؟
بله؛ قصد ما این اســت که بعد از افتتاح پارکینگ فقط سه 
گروه خودرو در دانشگاه رفت وآمد داشته باشد؛ خودروهایی 
که برای خود دانشگاه است مثل اتوبوس ها و مینی بوس ها 
و...، خــودروی معــدود افــرادی که محدودیــت حرکتی و 
مشکل تردد دارند و حضورشــان در دانشگاه موجه است، 
اتومبیل های خدماتی مثل آمبوالنس و خودروهای خدماتی 
که به واحدهای داخل دانشگاه )از قبیل سلف، رستوران و 
پست( رفت وآمد دارند. جز این سه گروه تالش می کنیم که 
ورود و خروج به دانشگاه را به حداقل برسانیم و به امید خدا 
صفــر کنیم. البته باید در طــول زمان ببینیم که چطور این 
موضوع را می توانیم پیش ببریم. اکنون در حالت عادی روزانه 
بین سیصد تا پانصد ماشین در دانشگاه پارک می شود. حتی 
اگر تمام این ماشین ها به پارکینگ منتقل شوند، نصف فضا 
را اشــغال می کند. اگر دانشجویان ما هم چهارصد، پانصد 
ماشــین در طول روز در کوچه های اطراف دانشــگاه پارک 
کنند، باز هم ظرفیت پارکینگ برایشــان کافی ا ست. البته 
سایر مردم هم می توانند از فضای پارکینگ استفاده کنند.

در استفاده از پارکینگ تفاوتی بین افراد نخواهد 
بود؟

خیر، دانشگاه تفاوتی قائل نمی شود. البته خود سرمایه گذار 
مثل هر پارکینگ دیگری ممکن اســت مــواردی را در نظر 
بگیرد و مثال برای استفاده مکرر و روزانه تخفیف هایی بدهد.

گفت وگو با دکتر فاطمی درباره پروژه پارکینگ طبقاتی دانشگاه 

پشت درهای شریف

گره کوری که بهاری 
باز کرد

غالمرضا بهاری متولد ارومیه است 
و ســال ۶۳ الکترونیــک شــریف قبول 
می شود. بهمن ۶۷ هم تحصیلش را در 
مقطع ارشد در رشته مهندسی پزشکی 
پی می گیرد. به قول خودش دانشــجو 
بودن در شــریف ســختی های زیادی 
دارد، آن هم در شــرایطی که دانشگاه 
خوابگاه در اختیــارت نگذارد و مجبور 
باشی اجاره خانه ات را خودت بپردازی 
و شست و شوی لباس و خرید و پخت وپز 
هم به عهده خودت باشد. ولی در عوض 
تالش زیاد، پشــتکار، دوندگی، قدرت 
مبــارزه با مشــکالت، تسلیم نشــدن و 
یافتــن راه حل های متفــاوت برای حل 
مســائل یادگاری هایی  است که دوران 
دانشجویی در شریف دارد. البته اعتبار 
علمــی و اعتماد به نفســی هــم که در 
اجتماع و بازار کار و فعالیت مهندســی 
و اقتصــادی نصیــب فارغ التحصیالن 
شریف می شــود، از دیگر برکات حضور 
در دانشگاه ساکن خیابان آزادی ا ست.
بهاری تاکنون در چند پروژه کمک حال 
دانشــگاه بــوده؛ ســاخت یــک طبقه 
جدید بــرای دانشــکده بــرق، اجرای 
پروژه ساخت و نصب راه پله اضطراری و 
مشاوره در تدارک تجهیزات موتورخانه 
این دانشــکده. بعد از ساخت و تجهیز 
طبقه جدید دانشکده برق که با سرعت 
باالیی به اتمام رســید، دکتر وکیلیان، 
رئیس دانشــکده برق مشکل پارکینگ 
دانشگاه را با او مطرح می کند و مطالعه 
روی آن شــروع می شــود و در نهایت به 
مرحله اجرا می رسد. پیش بینی بهاری 
از هزینه این پروژه ۱۰۰ میلیارد تومان 

به نرخ امسال است.
بهاری این طــور می گوید که با توجه به 
نــرخ پایین خدمات و از جمله پارکینگ 
در کشور امکان بازگشت سرمایه در این 
پروژه وجود ندارد. او ۳۰درصد از منابع 
پــروژه را از محــل پرداخــت وجوهات 
شرعی اش تأمین کرده و ۲۰ درصدش 
را هم امید دارد ســایر دوستان شریفی 
قبول کننــد. همچنین درآمد پارکینگ 
۲۰درصــد و اجاره واحدهــای تجاری 
۳۰درصــد دیگر هزینه صرف شــده در 

پروژه را برمی گردانند. 
به عقیده بهاری مردم و فارغ التحصیالن 
از مشکالت دانشگاه بی اطالع هستند 
و فکر می کنند بودجه دولتی می تواند 
پاسخ گوی فعالیت های عمرانی و دیگر 
هزینه هــای دانشــگاه باشــد. راهکار 
مناسب اطالع رســانی خالصه و مفید 
بــه فارغ التحصیالن و اعــالم نیازهای 
جــدی دانشــگاه به صورت شــفاف و 
روشــن از راه های مختلف برای جذب 
حمایت هــای خــارج از بودجه دولتی 

ا ست.

یادداشت

گفتوگو

 دانشکده
مدیریت و اقتصاد

 دانشکده
مکانیک جدید
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پرونده



تهدیدها و فرصت های کرونا از دید اندیشکده مهاجر

جهان، پس از تو

فرصتی برای تحقق رؤیای شریف بدون دیوار
اولین روز آغاز به کار آنالین دانشــگاه در 
سال ۹۹، در جلسه دیدار عیدانه معاونت 
فرهنگی با هیئت رئیسه دانشگاه فرصتی 
خواســتم و بــه ایــن نکته اشــاره کردم که در شــرایط 
کرونایی، کارکردهای آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه 
دانشگاه می تواند با کمی افت وخیز به روال سابق خود 
ادامــه یابد اما آنچه بیش از همه در این شــرایط شــبه 
قرنطینه ضربه خورده، موجودیت دانشــگاه به عنوان 
یک زیســت جهان عمومی اســت و اکنــون در فقدان 
یک صحن عینی مشــترک، حیات جمعی دانشجوها، 
استادان، کارکنان و همه گروه های فعال به فعالیت های 
مجزا و بدون حس مشترک در اتاق های آنالین جداگانه 
به مخاطره افتاده اســت. با این حال پیشنهاد کردم با 
اتخــاذ راهبردهایی این تهدید کرونایــی را می توان به 
یک فرصت بــزرگ تبدیل کرد؛ چیزی کــه من از آن به 

»برداشتن دیوارهای شریف« یاد می کنم.
در واقــع شــریف علی رغم توانایی بســیار زیــاد خود 
به عنوان یک نهاد فکری و فرهنگی و نخبگانی پیشــرو 
در جامعه ایران تاکنون فرصت جدی برای نقش آفرینی 
اجتماعــی و عمومی در مســائل اساســی جامعه پیدا 
نکرده و ارتباط آن با جامعه ایرانی به طور غیرمســتقیم 
و از طریق ســه کارکرد و شــبکه کنشــگران آموزشــی، 
پژوهشــی و کارآفرینانه بوده اســت. مهم ترین چالش 
دانشــگاه شــریف را برای برقرار ارتباطی پویا و سازنده 
با محیط اجتماعی و فرهنگی و عمومی پیرامون خود، 
می توان این دو عامل اساســی دانست: اوال دیوارهای 
فیزیکی و حراســتی پیرامون دانشگاه که ورود افرادی 

غیر از دانشــجوها و کارکنان و اعضای هیئت علمی را 
به محیط دانشگاهی با مانع روبه رو می کند و حال آنکه 
چنین دیوارهای جداکننده ای میان دانشگاه و جامعه 
در بســیاری از کشورهای پیشــرفته وجود ندارد. ثانیا 
دانشــگاه تصویری اجتماعی و فرهنگــی و عمومی از 
خود ندارد و علی رغم ظرفیت های بالقوه و توانایی های 
بالفعل بسیار در فضای دانشجویی و کارکنان و اعضای 
هیئت علمی خود، به این خودباوری نرسیده که بتواند 
مستقل از نهادهای رســمی باالدستی به ایفای نقش 
رهبری فرهنگی و همفکری در حل مسائل اجتماعی 

همت کند.
در چنین شــرایطی بحران کرونا را می تــوان از تهدید 
به فرصــت تبدیل کــرد. کرونا می توانــد کمک بزرگی 
به برداشته شــدن ایــن دو مانع کنــد؛ اول آنکه انتقال 
کامل کالس های درس و کارکرد آموزشــی دانشگاه به 
زیرســاخت آنالین و تعلیق فضای فیزیکی دانشــگاه، 
بازتعریف نهاد دانشــگاه در فضــای مجازی را ضروری 
ســاخته و در این عرصــه جدید، بازســازی پیوندهای 
اجتماعی درون دانشــگاه می توانــد بدون محدودیت 
»دیوارهــای فیزیکی و حراســتی« در کنار بازســازی 
پیوندهای اجتماعی بیرونی دانشگاه دیده شود. دوم 
اینکه کرونا به واســطه شــکل بحرانی خــود مرجعیت 
رسانه های رســمی را در هم شکسته و احساس نیاز به 
مراجع علمی جدید در جامعه بیش از پیش احســاس 

می شود.
در شــرایط کرونایی کنونی و در جهت حرکت به سمت 
برداشتن دیوارها و ارتقای دانشگاه شریف به »دانشگاه 

مجازی شریف« ما می توانیم با ایجاد یک محیط »صحن 
آنالین دانشــگاه شــریف« با مشــارکت همه گروه های 
دانشــجویی و بخش های رســمی نموداری از »عرصه 
عمومی زنــده« دانشــگاه به وجود آوریــم. این صحن 
آنالین در واقــع می تواند نمود اصلی تداوم دانشــگاه 
شــریف به عنوان یک ارگانیســم زنده، فراسوی اجزای 
آن باشــد و در تعلیــق صحــن فیزیکی دانشــگاه، خأل 
به وجــود آمده در زیســت جهان دانشــجوها و اعضای 
هیئــت علمی و همین طور ناظران بیرونی دانشــگاه را 
ترمیم خواهد کرد. این صحن آنالین دانشگاه مجازی 
شــریف می تواند امکان حضور غیردانشجویان و آحاد 
مــردم را با اعمال محدودیت هایی در کالس های درس 
فراهم کند. به عالوه همین حضور در کالس های آنالین 
درس می تواند منبعی برای درآمدزایی دانشگاه باشد و 
مردم با طی مراحل ثبت نام و پرداخت بتوانند به صورت 
آنالین در هر کالســی که می خواهند شــرکت کنند. از 
قابلیت های جدید دانشــگاه مجازی شریف این است 
که امکان برگزاری هم زمان چند جلسه آنالین عمومی 
را که همه افراد جامعه بتوانند در آن حاضر شوند فراهم 
می کند، به ویژه اگر امکان پخش آنالین جلسات عمومی 
در زیرساخت های توزیع محتوای اینترنتی نظیر آپارات، 
اینســتاگرام و یوتیوب فراهم شــود، این قابلیت به نحو 
بی سابقه ای گســترش می یابد. اعضای هیئت علمی، 
پژوهشــگران، کارکنان و دانشــجوها با استفاده از این 
صحن آنالیــن می توانند به راحتی به برگزاری کارگاه ها 
و کنفرانس ها و نشســت هایی درباره مســائل مختلف 
کــه عرصه عمومی جامعه درگیر آنهاســت اقدام کنند. 

این قابلیت با اتکا به برند شــریف، محصوالت فرهنگی 
دانشگاه را تا سر حد یک رسانه جمعی اثرگذار باال می برد 
و برند شریف را نیز از قلمروی صرفا آکادمیک به عرصه 

عمومی جامعه ایرانی تسری می دهد.
از مزیت هــای بســیار مهم صحن آنالین دانشــگاه در 
شــرایط کرونایی که می تواند پس از آن هم ادامه یابد، 
امکان پشت ســر گذاشتن محدودیت های بین المللی  
اســت. در فضای جدید عالوه بر اینکه امکان برگزاری 
نشســت های فرهنگی و اجتماعِی بین المللی با زبان 
انگلیســی و پخش آنالین در یوتیــوب به وجود می آید، 
امکانــات تــازه ای بــرای کارکــرد آموزشــی و علمی-
پژوهشی دانشــگاه نیز ایجاد می شــود؛ اوال دانشگاه 
حــاال می تواند به راحتی دانشــجویان دانشــگاه های 
منطقه غرب آســیا را برای حضور در کالس های آنالین 
بــه زبــان انگلیســی پذیرش کنــد، ثانیــا می تواند در 
توافق نامه هایی دانشــجوهای خود را به طور رســمی 
بــرای حضــور در کالس هــای آنالین دانشــگاه های 
معتبر دنیا پشــتیبانی کند، ثالثــا بدون هیچ هزینه ای 
می تواند کنفرانس هــای علمی بین المللی را با حضور 
بهترین اســتادان از کشــورهای مختلــف برگزار کند و 
رابعــا می توان ایــن کنفرانس های علمــی را با ثبت نام 
حّضاری از همه کشــورها برپا کرد. همه آنچه گفته شد 
به این معناست که دانشــگاه مجازی شریف می تواند 
با برداشتن دیوارها، نسخه ای ارتقایافته تر از دانشگاه 
کنونی شــریف باشــد؛ اگر ما در مقابــل کرونا منفعل 
نشــویم و بتوانیم با اتخاذ عکس العمل مناسب، تهدید 

آن را به فرصت تبدیل کنیم.

کروناودانشگاهمجازیشریف

محمدحسین 
بادامچی

اندیشــکده مهاجر دانشــگاه در فروردین و اردیبهشت امسال به سفارش یکی از دستگاه ها کتابچه »جمهوری اسالمی و مسئله کرونا« را به عنوان یک بسته 
مشورتی سیاست گذارانه آماده و منتشر کرد که شامل پنج مقاله تحلیلی – راهبردی به ضمیمه یک گزارش پزشکی از حقایق علمی پیرامون ویروس کروناست. 
مقاله های این کتابچه می کوشند تکانه وارده از سوی ویروس کرونا بر جامعه و نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران را در پنج جهت کلی دینداری، رسانه، 
حکمرانی، علم دینی و فضای مجازی مورد ســنجش قرار دهند و متناســب با آن راهبردهایی را برای مواجهه کم آســیب تر و حتی با اتخاد موضعی فرصت طلبانه، مثمر و 

پرفایده با این بیماری فراگیر و شرایط شبه قرنطینه تحمیلی متعاقب آن پیشنهاد دهند.

گزارش

کرونا ما را مومن تر می کند یا کافرتر؟
جواد درویش در مقاله »اپیدمی کرونا و تغییر باورهای 
دینی« تأثیرات شــرایط کرونایی بــر دین داری را مورد 
پرســش قــرار داده و مشــخصا دو دســته داللت های 
آن را در تضعیــف و تقویــت باورهای دینی برشــمرده 
اســت. از نظــر او کرونا بیــش از آنکه تهدیــدی برای 

باورهای دینی باشــد، تهدیدی بــرای باورهای علمی 
اســت و حتی می تواند فرصتی برای بازسازی باورها و 
معارف دینی در جامعه ما به حســاب آید. او در همین 
 زمینه پیشــنهادهایی را در انتهــای مقاله خود مطرح 

کرده است.

به نام کرونا، به کام دولت ها
مهــدی خلیلــی در مقاله »قــدرت و کرونا« کوشــیده 
اســت تبعات شیوع ویروس کرونا بر حکم رانی و به ویژه 
میــل ذاتــی دولت مدرن بــه افزایش ســلطه و نظارت 
بــر شــهروندان و محــدود کــردن شــفافیت و کاهش 
مسئولیت پذیری دولت مردان را در شرایط فوق العاده ای 
همچون کرونا با توجیهات پدرساالرانه ای چون حفاظت 

از ســالمت مورد بررســی قرار دهد. او برای ســنجش 
این آثار از چارچوب نظری ســختگیرانه آنارشیسم در 
صورت بندی نوام چامسکی استفاده کرده و نهایتا برای 
جلوگیری از به هم خوردن تعادل شهروندی-حاکمیتی 
در ســاخت حکم رانی جمهوری اســالمی بر اثر کرونا 
پیشنهادهایی را در سطوح مختلف مطرح کرده است.

علم و دین، دعوای همیشگی
نیما نریمانی پژوهشگر حوزه علم و دین در اندیشکده 
مهاجر در مقاله »کرونا و رویکرد صحیح به علم دینی« 
ناتوانی دو تفسیر رســمی و شایع از نسبت علم و دین 
در ســطوح حاکمیتی و گفتمان رسمی در مواجهه با 
ویروس کرونا را با استشهاد به برخی حوادث اجتماعی 
مانند واکنش های طرفداران طب اسالمی یا مدافعان 
باز ماندن حرم های مقدســه و یــا نظرات برخی رجال 
مذهبی تأثیرگذار چون آیت الله جوادی آملی و آیت الله 
میرباقــری مورد توجه قرار داده و با مقایســه وضعیت 

کنونی با برخی رویارویی های الهیات مسیحی سنتی 
بــا علوم جدیــد و مســائل الهیاتــِی رخ داده پیرامون 
بیماری هــای فراگیــر در دوران رنســانس، بازنگــری 
در رویکرد ســنتی و همین طور رویکــرد حداکثری به 
مناسبات علم و دین را در جهان پساکرونایی که تضاد 
میان علم و دین رو به افزایش است، ضروری دانسته و 
در این جهت رویکردهای تازه ای را در تبلیغات دینی در 
سطوح نخبگانی، دانش آموزان، نوجوانان، مسئوالن و 

عامه مردم پیشنهاد می کند.

کدام تریبون؟ کدام رسانه؟
ابوطالب صفدری، دیگر پژوهشگر اندیشکده مهاجر 
در مقالــه ای تحــت عنــوان »آلودگــی اطالعاتی در 
بحــران کرونا« تأثیــر کرونــا در به هم ریختن مرجعیت 
رســانه ای و گســترش بازار شایعه و اشــکال مختلف 
انتشــار اخبــار مربــوط بــه کرونــا در ســطح جهان و 
ایــران را مــورد بررســی قــرار داده اســت. از نظــر او 

گســترش کرونــا بــا آلودگــی اطالعاتی وســیعی در 
ســطح جهانی و همچنیــن داخل ایران همــراه بوده 
و الزم اســت که دســتگاه رسانه ای کشــور با اطالع از 
ایــن شــرایط و درک مکانیزم های وقوع این مســأله، 
 سیاســت های رسانه ای خود را در جهت مهار این آفت 

بازنگری کند.

جهان های متنافر حقیقی و مجازی ما
محمدحســین بادامچــی نیــز در مقالــه »کرونــا و 
فضــای مجــازی« بــا عنــوان تفصیلی تــر »کرونــا؛ 
انباشــت گسســت های چهارگانه در گســل فضای 
مجازی- رئال و پیشــنهاد پارادایــم حکم رانِی بدیِل 
فضای مجازی برای بازســازی نظام هــای چهار گانه 
جمهوری اســالمی« از تأثیر شدید تکانه کرونایی در 
فروپاشــی چهار نظام دوگانــه فرهنگی-اجتماعی، 
خصوصی-عمومــی، علمی-دینی، حاشــیه-متن 
نظــام سیاســی-اجتماعی-فرهنگی  در ســاختار 
جمهوری اســالمی ســخن گفته و معتقد اســت که 
هر چهار گسســت به رشــد جریان خــروج از مرکزی 
در جامعه ایران منجر شــده اســت که مشــخصا در 
گسســت فضــای مجازی-رئــال در حــال انباشــت 
اســت. وی بر این باور اســت که تداوم سیاست های 
فرهنگی ســنتی نظــام به ویژه در قلمــرو حکم رانی 
فضای مجــازی نه تنهــا کمکی به ترمیم این گســل 
بــزرگ نمی کند بلکــه روزبه روز در جهت تشــدید آن 

عمــل کرده و این مهم ضرورت بازنگری اساســی در 
حکم رانی فضای مجازی را در دوران پساکرونایی که 
ســاختار اجتماعی رســمی تضعیف و منطق خاص 
فضای مجازی تقویت شــده اســت، دوچندان کرده 
اســت. در جهت طرح یک الگوی بدیــل حکم رانی 
فضای مجازی، این مقالــه »پایان مدیریت متمرکز و 
حمایت قانونی از شــبکه فرهنگی کنشگران ترمیم« 
را پیشــنهاد می کند کــه مدیران و فعــاالن فرهنگی 
کامــال متمایزی از نســل قبلی ای هســتند که برای 
اداره ســوژه های نوظهور فرهنگــی جامعه ایران در 
عصــر اینترنــت همچنان بر شــیوه های نادرســت و 
 منســوِخ متمرکز، بوروکراتیک، ایســتا و باال به پایین 

اصرار می ورزند. 
در پایــان کتابچه نیز نتیجه گیری و خاتمه مختصری 
بــا توجه بــه جهت گیری کلی اندیشــکده مهاجر در 
مسائل بنیادین پیش روی جمهوری اسالمی در عصر 

پساکرونایی آورده شده است.
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پرونده



رعنا نوری

گزارش

چهارشنبه ها روز 
خوش بختیه

»امروز چهارشــنبه اســت«، ساعت 
حوالی ۲۱. فیلترشکن را باز می کنم، 
به ســرور یکی از کشــورهای بیگانه 

متصل می  شــوم و گروه تلگرامی کانون 
شعروادب را می گشایم. منتظر می مانم 
تــا یکی از بچه های کانــون بیاید و بیت 
پیشــنهادی بداهه را در گروه قرار دهد. 
چند تن از شــاعران گــروه، بی قراِر آغاز 
این دورهمی شــیرین مجازی هستند 
و دوســتاِن پشــت صحنه ماجرا را صدا 
می کنند. پس از چنــد دقیقه، باالخره 
ایــن انتظار شــیرین به ســر آمــده و با 
مشــاهده بیت آغازین کار و نیم نگاهی 
بــه وزن و قافیــه آن، می توانــم با دیگر 
خوش  قریحه هــای گــروه، ذوق آزمایی 
کنم. در میانه بداهه سرایی، گاه نظراتی 
مطرح می شــود که ارزش شــان اگر از 
ابیات زیبای دوســتان بیشــتر نباشد، 

کمتر نیست.
پس از ساعاتی، دیگر، ذخایر ادبی رفقا 
تمام شــده و نیاز به یــک تجدید قوای 
یک هفته ای دارند. بچه های پشت صحنه 
نیز اکنون وظیفه دیگری بر دوش خود 
حس می کننــد: انتخــاب گلچینی از 
ابیات سروده شــده و اعالمش به عنوان 

غزل گزیده بداهه سرایی.
فن بداهه، یکی از فنون قدیمی در هنر 
است که دارابودن توانایی در آن، نشان 
از هــوش کالمی باالی هنرمنــد دارد. 
ادبیات نیز حوزه ای شــگرف اســت که 
به قول »ماریو بارگاس یوســا« در کتاب 
»چرا ادبیات؟«، تنها نقطه مشترک بین 
مردم جهان به حســاب می آید؛ موردی 
که فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی 
و دیگــر علــوم، از آن بی بهره اند. حال، 
با ترکیب شــگفت انگیز بداهه و ادبیات 
مواجهیــم کــه تقویــت قوه شــعری و 
نویســندگی بچه هــا را به دنبــال دارد. 
به عالوه، در این روزهای دور از یک دیگر، 
سبب تألیف قلوب و نزدیکی دل هایمان 
می گــردد و ارتبــاط صمیمانه تری بین 

اعضای گروه شکل می گیرد.
شــیرینی چهارشــنبه هایمان بیشــتر 
می شــود، هنگامی کــه دکتر »ســعید 
رحیمی« is typing می شود؛ استادی 
کــه مصــداق بارز »کــم گــوی و گزیده 
گــوی چون ُدّر« اســت. معلم دل ســوز 
مــا، هم چون جلســات شــعرخوانی و 
حافظ خوانی و همچنین همانند دیگر 
اســتادان همــراه کانــون، پابه پایمان 
پیــش می آید و ابیاتی نغــز و پرمایه را به 
بداهه مان می افزاید تا »شکرشکن شوند 
همه طوطیان هند«. چه پایانی خوشتر 

از یک بیت بداهه از استاد:
رها، رها و رهاتر از دوچرخه های زمستانم
دوباره با تــو زمین خوردن، دوباره کاش 

همین فردا.... 

سید 
محمدحسین 

قاسمی

شریفانه

۲۵ اردیبهشت را بزرگداشت 
؛  نــد ه ا مید نا ســی  و فرد
خــردورزی که بیــش از آنکه 
شــاعری کند و اثرش را طبق 
خیال شاعرانه بسازد، حکمت 

را دست مایه کار خود قرار داده است.
فردوسی در روزگار ســامانیان در روستای 
»پاژ« از توابع توس دیده به جهان گشــود. 
او از تبــار دهقانــان بود و به ایــن علت، با 
تاریــخ و فرهنگ ایران آشــنایی داشــت. 
دهقانــان ایرانــی خاندان های نــژاده ای 
بودند که هم تمّول مادی داشــتند و هم در 
شــمار حافظان میراث باستانی ایران قرار 
داشــتند. این خانواده ها پس از اسالم، به 
دلیل ثروت شــان و برخورداری از سواد، به 
مشاغل دیوانی و دبیری و... رسیدند و آنها 
که به اســالم گرویدند، در انتشار این دین 
کوشــیدند و در کنار آن، استقالل خواهی 
و هویت طلبی ایرانیان را خواستار شدند؛ 
نهضتی که »شــعوبیه« نام گرفت و شخِص 

فردوسی هم از سردمداران آن بود.
آنچه که حکیــم توس را متمایــز می کند، 
اســتمرار در ایجاد کتاب »شاهنامه« است 
که حتــی در روزگار تنگ دســتی نیز برای 
سرایش آن زحمت بسیار کشید تا توانست 
کاخ بلندی از نظم پی  افکند. او ارزش کار 
و تالش خود را باالتر از آن می دانســت که 
به نام فردی چون سلطان محمود شود که 
گــدازاده ای بیش نبــود. هجونامه ای هم 
برای محمود نوشت که اکنون بیت هایی از 

آن باقی است.
در روزگار فردوسی، گفتمان رایج در جامعه، 
احیای زبان و فرهنگ ایرانی، و »شاهنامه 
ابومنصــوری«، منبــع اصلــی او بــرای 
پرداختن به حماســه بود. دوران فردوسی 
اهمیت بســیاری در آفرینش حماسه دارد 
و »مســعودی مروزی«، »دقیقی« و او، هر 
ســه در این روزگار دســت به ایجــاد آثاری 

زدند که رواج داســتان های پهلوانی و ملی 
را در پی داشتند.

شــاهنامه، پیونــد فرهنگ ایران باســتان 
بــا فرهنگ اســالم اســت و آثــاری که در 
این حوزه به نــگارش درآمده انــد، وامدار 
حکیم فردوســی هســتند. می توان گفت 
تقریبــا تمام حماســه های ایرانــی پس از 
شاهنامه، تحت تأثیر شاهنامه بوده اند که 
می توان به آثاری چون »گرشاســپ نامه«، 
»بهمن نامه«، »کوش نامه«، »فرامرزنامه«، 
»بانوگشسب نامه«، »سام نامه«، »ظفرنامه« 
و... اشاره کرد. حتی در دوران متأخرتر نیز 
کتاب هایی به تقلید از شــاهنامه داریم که 
»شهنشــاه نامه فتحعلی صبا« نمونه ای از 

این آثار اســت. اما در ســایر انواع ادبی نیز 
رّد پــای مــرد بزرگی چون فردوســی دیده 
می شــود: مفاهیم عرفانی سنایی، ابیات 
عاشقانه سعدی و اشعار غنایی ناصر خسرو، 
خاقانی، مولوی، حافظ، جامی و... نظر به 
شــعر و اندیشــه های حکیم توس دارد. در 
عصر پس از مشــروطه و با برگزاری »هزاره 
فردوســی«، توجه به ایــن خردمند ایرانی 
افزایش یافت و دوران معاصر را با شاهنامه 
آمیخته تر کرد. به طوری که شــاعری چون 
»اخــوان ثالــث«، تأثیراتی از شــاهنامه و 
فردوســی در اشــعارش بــه یــادگار دارد. 
همچنین، کتاب ها، مقاالت و نوشتارهای 
مختلفی در باب فردوسی و شاهنامه تألیف 

شــده اند کــه اکنــون، در کتاب شناســی 
شاهنامه اثر »ایرج افشار« ذکر شده اند.

اما مگر شــاهنامه چه دارد کــه تا این حد، 
محبوِب غرور ملی ایرانیان است؟ فردوسی 
در سراسر شــاهنامه از حکمت، آیین های 
ایران باستان و مزدیسنا بهره می برد. آنجا 
که ســخن از نور یا »فّره ایزدی« می شــود، 
پای حکمت خســروانی در میان اســت و 
آنجا کــه صحبــت از »ســپیدمویی زال«، 
»ســتایش آتــش«، »ســه نیک« یــا »زند 
و اوســتا« اســت، ریشــه در ایــراِن کهن و 
آیینی چون مزدیسنا دارد. درون مایه های 
شــاهنامه از آداب اخالقی فارســی میانه 
گرفته شــده و گزیــده ای از میــراث ایران 
باستان اســت؛ میراثی که به ویژه در میان 
دهقانان، جریان داشت و نه تنها داستانی 
ســاده، بلکه یادگار گذشــته آنان و حافظ 

مّلّیت شان بود.
اگر بخواهم تنها به یک مورد اشــاره کنم، 
از همــان مصــراع نخســت شــاهنامه، با 
بزرگداشت خرد مواجه می شویم. فردوسی 
خرد را به گفته »ذبیح الله صفا«، نخستیِن 
آفریدگان و حــد برتر آفرینش و به ســخن 
»جــالل خالقــی مطلــق«، سرچشــمه و 

سرمایه تمام خوبی ها می داند.

* سر اند ر ابر اسطوره، به ژرفا ژرف اند یشه 
/ به زیِر پرتِو خورشید ِ د انایی چه زیبایی: 
بیت از محمدرضا شفیعی کدکنی در 
ستایش فردوسی

منابع:
• اسالمی ندوشن، محمدعلی )۱۳۵۳(، 
ارزش های حماسی در شاهنامه: مقایسه ای بین 
شاهنامه فردوسی و ایلیاد هومر، تأثیر شاهنامه 
در فرهنگ و تمدن ایران، تهران، هنر مردم 
.۲۴-۱۶ : )۱۳۸(
• صفا، ذبیح الله )۱۳۶۳(، حماسه سرایی در 
ایران، تهران، امیرکبیر.
• الزار، ژیلبر )۱۳۹۴(، ظهور زبان فارسی نوین، 
ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر.

به مناسبت ۲۵ اردیبهشت، بزرگداشت حکیم فردوسی و زبان پارسی

به زیِر پرتِو خورشيد ِ د انایيی چه زیبایيی!

...و حکیم عاقل باید که در نکایت تعجیل روا نبیند تا همچون کبوتر به سوز هجر مبتال نگردد. و فایده حذق و کیاست 
آنســت که عواقب کارها دیده آید و در مصالح حال و مآل غفلت برزیده نشــود، چه اگر کسی همه ادوات بزرگی فراهم 

آرد چون استمالت بوقت و در محل دست ندهد از منافع آن بی بهره ماند.
)کلیله و دمنه، باب الملک و البراهمه، بخش ۱۲(

در حباب شیشه ای
سیلویا پالت، شاید از گمنام ترین نویسندگان قرن بیستم 
اســت که آن چنان که شایسته اش بود هنرش دیده نشد. 
از داســتان های او تنها یک رمان زندگی نامه به جا مانده؛ 
زندگی نامه ای که تنها یک ماه قبل از خودکشی نامأنوسش 
)در حالی که ســرش را در فر آشــپزخانه قــرار داده  بود( 
چاپ شــد. »نفس عمیقی کشــیدم و به صدای قدیمی و 
فخرفروش قلبم گوش دادم. هســتم، هســتم، هستم... 
برای کســی که درون شیشــه بود،  بــی روح و بی حرکت، 
مثــل یک جنین مرده، دنیا به تنهایی یک کابوس بود...« 
سیلویا پالت در این شاهکار، با چنان ظرافتی مخاطب را 
به دنیای ذهن در حال نابودی شخصیت اصلی می برد که 
جنون و ســودازدگی او، کامال ملموس، قابل درک و حتی 

منطقی جلوه می کند. رمان »حباب شیشــه«، کاوشــی 
ژرف در تاریک ترین و مخوف ترین گوشــه وکنارهای ذهن 

انسان است.
او همچنین به بانوی شــعر اعتراف معروف است. اعتراف 
به همــان معنای حقیقی که در »شــکاف های این خانه« 

دنیایش را ترسیم می کند:
»شــکاف های ایــن خانه را چــه چیز پر خواهــد کرد، جز 
زخم هــای تو؟! هر جراحت، خاطره های دریده را به جان 
اتاق، بخیه می زند؛ اما کسی به زیر تخت، استخوان های 
شکســته اعتماد را، به آتش بوســه های خویش، خاکستر 
می کند؛ به اشــک، خمیر مایه ای می سازد که نان هرچه 
شــاعر بی مایه را آجر کند، به هر آجر دوبــاره خانه دل بنا 

کند که نیاید، که نلرزد با باز شــدن دکمه پیراهن مردانه؛ 
شــکاف های این خانــه را چه چیــز پر خواهد کــرد، جز 

زخم های تو؟!«

شلوار:
در گذشــته کلمه »شل« به معنای ران بوده )که احتماال 
لفظ شــلیدن پا هم از همان می آیــد(. »وار« هم معنای 
شــبیه یا مانند می دهــد. بدین گونــه، از ترکیب این دو، 
»شلوار« به معنای لباسی شبیه به ران ساخته شده است!

آوردهاندکه...

صریر

واژهباز
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هنروادبیات



خاطرات مجازی محاله یادم بره!
تقریبا دیگر همه ما به کالس مجازی عادت کرده ایم و با این نوع از آموزش خودمان را وفق داده ایم. شاید در شرایط عادی این تصور را نداشتیم که بتوانیم حتی یک روز با 
آموزش مجازی کنار بیاییم ولی به برکت کرونا این شرایط برایمان مهیا شد و نشان دادیم که ما بنی عادت تر از این حرف ها هستیم. حتی به جایی رسیدیم که بعضی هایمان 
آموزش مجازی بدجور دل شــان را برده و آن را به حضوری ترجیح می دهند و دوســت دارند این شــرایط ادامه پیدا کند. در این سه ماه که خانه نشین شده ایم و واحدها را 
درخانه پاس می کنیم، خاطرات و تجربیات زیادی از آموزش مجازی به دســت آورده ایم. چندی از خاطرات، گله ها و تجربیات این دوران را به نقل از توییتر شــریفی ها در 

این صفحه آورده ایم.

ِر ِر ِر 

آموزش مجازی خر است.

 Outworld Devourer

خیلی دلم می خــواد، یا بهتر بگــم آرزو دارم، که کرونا 
باعــث بشــه زیرســاخت های اینترنتی تقویت بشــه و 
کال بخــش بزرگی از آموزش رو مجــازی کنیم بره. این 
همــه اتالف وقتی که بــرای رفت و آمد به دانشــگاه ها 
 هســت از بین بره. از روستاها بشه به مدارس با کیفیت 

وصل شد.
ای کاش...

پری مثل... 

اگه درســت تموم شده،میتونی پایان ترم رو اعالم کنی 
و با یه خدافظی خوشحالمون کنی:(

آمــوزش رو مجازی کــردن که کرونا نگیریــم، نه اینکه 
توی این شرایط فالکت بار، بار بیشتری روی دوشمون 

گذاشته بشه!!

 Ali Hashemi

خوبــی کالس مجازی برای ما فقیــر فقرای عرصه علم 
اینه که وقتی اســتاد ســوال میپرســه، تا این خرخون 
خفنا جواب رو تایپ کنن میتونیم به ســوال فکر کنیم و 

یه چیزی هم یاد بگیریم.
زنده باد عدالت آموزشی...

 بیدار 

درس ۰ واحدی که در حالت عادی هیچگونه کالســی 
نــداره و فقط باید یــه دونه امتحان بدی پاســش کنی 
چرا باید ساعت ۱۰ صبح یه روز تعطیل کالس مجازی 
بذاره بگه بیاید حضورغیاب :|||| این حال کردن استادا 
با کالســای مجازی عواقب خوبی نخواهد داشتا از ما 

گفتن بود خودتون میدونید و دانشگاتون

 NimaZ

با این وحشــی گریــای کالس مجازی منتظرم اســتاد 
کارگاه بپرسه "چی تنته؟" و از هر جوابی جز "روپوش" 

نمره کم کنه

ـ  رضـــّـــــ

کی میفهمن کالس مجازی رو اگه میخوان گوش بدیم 
باید یه زیرنویس داشته باشه، که بتونیم کنارش آهنگم 

گوش بدیم :|

 Alucard

چجوریه که لپتاپ سر مهم ترین کارها هنگ میکنه ولی 
سر کالس مجازی انگار نه انگار؟!

طـاعـون س ـیـاه 

فرق کالس مجازی با دانشگاه اینه که من به جای اینکه 
برم مسجد بخوابم تو تختم می خوابم.

 Sinòs

کاش الاقل تو یه تعــداد کالس مجازی تصورتون رو از 
تایم و وقت دانشجوها تو قرنطینه برامون شرح میدادین 
شاید ما بد برداشت کردیم قرنطینه  رو فک کنم فرصت 

مطالعاتی ای چیزی بوده :((((

 Isaac

کالس مجــازی که االن دارم دقیقــا مثل صندلی بازی 
می مونه. استاد فقط از اولین نفر لیست سوال می پرسه 
و هرکسی اولین نفر میشه، از کالس میره بیرون و دوباره 

برمیگرده تا آخر لیست شه.
به همین ترتیب االن همه در حال چرخشیم:((((.

مهدی پسر ابراهیم 

تنهــا جای باحال امتحــان و میدترم این بود که بعدش 
چند نفر بشیم و به مدت ده دقیقه دشنام بدیم به محیط 

اطراف؛ امتحان مجازی همینم نداره!

 AlirezaM

دانشکده فیزیک ابتدای ترم:
به امتحان مجازی اعتقادی نداریم

دانشکده ی فیزیک در میانه ی ترم:
به امتحان مجازی تستی اعتقادی نداریم.

دانشکده فیزیک امروز:
پنجشنبه میانترم ۶۰ تا سوال تستی ۳ ساعت وقت :/

 Miouchy Beik

وقتی اســتاد از شــرایط سخت کاری ش به 
خاطر کالس هــای مجازی و کرونا میناله و 

سر ما منت میذاره جامعه پزشکی:

 Fatemeh Bagheri

امتحان مجازی هم بدبختی های خودشو 
داره. یــادش بخیر تــو امتحانای حضوری 
وقتی میخواستیم برگه رو سفید بدیم، بعد از 
تحویل برگه فورا متواری میشدیم تا با استاد 

چشم تو چشم نشیم بعدش.
حاال من فردا از یه ســری برگه سفید عکس 
بگیرم بفرســتم واسه اســتاد؟ نمیگه دختر 

این چیه؟ خلی؟ اسگلی؟ مشکل داری؟

 Mojtaba.zare

ســوال های امتحــان میان تــرم در ایمیل 
پیوست شــده. یک هفته فرصت دارید که 
از خودتــان امتحان ۳ ســاعته بگیرید و در 

شرایط آزمون به سوال ها پاسخ دهید.
#امتحان_مجازی

حیف که شریف زمین چمن نداره! 
فوتبالــو از ســوم چهارم دبســتان تو یکی 
از مدرســه های فوتبال شــروع کردم. دو، 
سه ســال بعد وارد باشگاه شــدم و همراه 
تیــم اونجا مســابقات مختلفــی می رفتــم. وقتی وارد 
دبیرستان شــدم، مصدوم شــدم. مجبور شدم فوتبالو 
بــذارم کنــار و خونه نشــین بشــم. مدتــی گذشــت تا 
اینکــه رفتم ســمت ورزش های رزمی. اونجــا هم مقام 
دوم اســتانی رو کســب کردم. وارد دانشــگاه که شدم 
 ورزش رزمــی رو کنــار گذاشــتم و دوباره رفتــم دوباره 

سمت فوتبال.
همیشــه بچه هــای کنکوری کــه منو می شناســن ازم 
می پرســن که من چطوری تونســتم ورزشو کنار کنکور 
ادامه بــدم. به نظر خودم یکــی از مهم ترین دالیلی که 
تونســتم تو کنکور موفق بشم، همین ورزش بود، چون 
ورزش مخصوصــا فوتبــال تمام اســترس و انرژی های 
منفــی ام رو ازم دور می کرد. به نظرم همــه آدما باید تو 
زندگی شون یه فعالیتی داشته باشن که بهشون انرژی 
مثبت بده. واسه من اون کار فوتباله! حتی تو سال آخر 
کنکور با همه فشــارهای درسی من دو جلسه ورزش رو 

تو برنامه ام داشتم.
موقعی که جواب کنکور اومد با توجه به رتبه ام دســتم 
برای انتخاب رشــته باز بود اما صنایعــو انتخاب کردم، 
چــون هم بــازار کار خوبی داره هم دســتم برای اپالی 
بــازه... گالبی بودنش هم از یه طرف باعث می شــد به 

تمام کارام برسم!
بدشانسی که من موقع ورود به دانشگاه داشتم این بود 
که زمین چمن فوتبال دانشــگاه رو کوبیده بودن برای 
ساخت وســاز. من مجبور شدم ۴ ســال فوتسال بازی 
کنــم. به نظرم بهتره دانشــگاه تو این مــورد یه کم بهتر 
عمل کنه تا من و امثال من بتونیم به عالقه مون برسیم. 

چه بسا بچه هایی که بتونن از همین طریق وارد فوتبال 
حرفه ای بشــن. همین تابســتون بود کــه تربیت بدنی 
اطالعیه ای مبنی بر جمع کردن یه تیم دانشگاهی داد و 
من اونجا بود که دیدم بچه ها حتی از شهرستان اومدن. 

تعدادشون هم خیلی زیاد بود.
بعد اون ۴ ســال به وســیله دو تا از دوســتام به یکی از 
باشــگاه های تهران معرفی شــدم؛ باشگاه شهرداری 
قدس. دو فصل اونجا بازی کردم و خیلی تجربه خوبی 

بود برام اما هندل کردن فوتبال و درســای ارشد خیلی 
سخت بود، چون فوتبال خیلی ازم وقت می گرفت اما 
تونستم مدیریت کنم. اولین بار که فیکس توی تیم بازی 
کردم نیمه اول دوتا گل زدم که خیلی برام شیرین بود. 
یکی دیگه از لحظات شیرینم توی فوتبال که هیچ وقت 
از ذهنم بیرون نمی ره یه بازی خیلی حساسی بود که 
باید حتما ازش امتیاز می گرفتیم اما ۴-۲ عقب بودیم. 
ده دقیقه بــه پایان بازی زمان مونده بود که من یه گل 
زدم امــا بعدش دوباره یه گل خوردیــم. تو دقایق آخر 
 من دو تا گل زدم و مســاوی شــدیم و اون بازی خیلی 

بهم چسبید.
قبــل از اینکه وارد فوتبال بشــم خیلیا بهــم می گفتن 
کــه نرو و همــه اش از ســختی هاش می گفتــن اما من 
رفتم و از نزدیک فضــای فوتبالو دیدم. برای اینکه توی 
فوتبال حرفه ای پیشــرفت کنی حتما نباید اســتعداد 
داشــته باشــی. عوامل دیگه ای مثــل همین داللی ها 
تــوش دخیلن. واســه همین تصمیــم گرفتم به صورت 
حرفه ای وارد فوتبال نشم و در همین سطحی که هستم 
 بمونــم تــا بتونم به بقیــه اهدافم تــوی درس و کار و... 

برسم.
می خوام همین جا به بچه های شریف بگم که می دونم 
فشــار درس روشــون خیلی زیاده امــا زندگی همه اش 
درس نیســت. ما بایــد تو بعدهــای دیگــه زندگی هم 
پیشــرفت کنیم. یه ورزش رو حتما کنار تحصیل داشته 
باشــین تا بهتون حس خوب بــده و خودتون می تونین 
نتیجه مثبتشــو تو زندگی تــون ببینین. مــن خیلی از 
آشــفتگی هامو با ورزش از بین می برم. به جای یه نمره 
تاپ می شه نمره خوب گرفت اما ورزشم کرد! نه حرفه ای 
حرفه ای! مثل مــن نیمه حرفه ای. برای بدن تون ارزش 

قائل بشین.

مریم 
اشتهاردی

مردمانشریف
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تا جنون فاصله ای نیست 
از اینجا که منم

احتماال این جمله را شــنیده 
باشــید کــه »بلــه مــن درک 
می کنم کــه به خاطر کرونا در 
شرایط ســختی هســتیم« و 
لبخندی بــر روی صورت تان 

نشســته باشد، اما با شــنیدن »ولی ما 
باید درس را ادامه بدهیم و شما هم باید 
ددالین ها را رعایــت کنید« یکی دوبار 

کائنات را مورد عنایت قرار داده اید.
همان طور که به تعداد آدم ها راه هست 
برای رسیدن به خدا، به تعداد استادان 
هــم راه هســت بــرای درس دادن بــه 
دانشجوها. در دوره کرونا برای برگزاری 
کالس هــای مجازی، چنــد تاکتیک و 
تکنیک اعمال شد تا دانشجویان را در 

جریان درس نگه دارند:
۱- تکنیک شمربن ذی الجوشــن: در 
ایــن روش شــما هر هفته یــک تمرین 
برای دانشــجویان ارســال می کنید و 
در هر تمرین، هفت هشــت سوال قرار 
می دهید اما ظرافت کار آنجاســت که 
با درنظرگیری حــاالت مختلف جواب 
شما ۸۹ سوال را به دانشجویان تحمیل 
کرده اید. همچنین شما می توانید این 
تکنیک را با تکنیک پیش خوانی ترکیب 
کنیــد و از فصل هــای آینــده هم برای 

زخمی کردن دانشجویان بهره ببرید.
۲-تکنیک هزاردستان: در این تکنیک 
برای امتحان میان ترم به دلیل مجازی 
بودن آن، وقت امتحان را نصف می کنید 
و حداقل ســه چهار برابر دوران قدیم، 
ســواالت را زیاد می کنیــد. به هر حال 
دانشجو وظیفه اش درس خواندن است 

و دستش باید تند باشد.
بــه جــای   :play back ۳-تکنیــک 
فرســتادن وویــس ضبط شــده بــرای 
دانشــجویان، لینک کالس را برایشان 
ارســال کرده و در تایم کالس برایشان 

صدای ضبط شده را پلی می کنید.
۴-تکنیــک مرد دلواپس: بــا تعطیلی 
فیزیکی دانشگاه و برقراری قرنطینه، از 
آنجا که دانشجویان وقت بسیار زیادی 
دارنــد، دلواپس می شــوید کــه نکند 
شــیطان گول شــان بزند و وقت شان را 
هدر بدهند. پس تا می توانید لود درس 
را زیاد می کنید که به صراط مســتقیم 

هدایت شوند.
۵-تکنیــک اســتاد مشــتاق: در این 
تکنیک اســتاد با اینکه درســش تمام 
شــده ولی مشــتاقانه تــالش می کند 
که حتما برای آن بازه تعیین شــده هم 
یک چیزی ارائه کنــد که حتما عریضه 
خالی نماند. به هر حال دانشجو کارش 

چیست؟ آباریکال؛ درس خوندن.
۶- تکنیک شــکارچی شــنبه: در این 
تکنیک رئیس مذکور هرهفته می آید و 
هرطور شده می خواهد شنبه عادی ای 
را که قولــش را داده بود بــه زور عملی 
کنــد. هــر هفته هــم علی برکــت الله 
یک شــنبه را برای بازگشــایی دانشگاه 

تعیین می کند.

مکان، همان رایحه است/آنگاه که بوم و َبری را به یاد میآورم/ میبویم خوِن آن رایحه را/و دلم تنگ شده براِی جاِن آوارهامم...
)محمود درویش(  

ایــن شــماره از روزنامــه تقدیــم می شــود بــه ســنگ، وقتــی که تنهــا ســالح مبارزه 
اســت و تنهــا راه احقــاق حق، به حــق، وقتی که زیر پا گذاشــته می شــود ولــی از پا 
نمی نشــیند، بــه فریاد، وقتی از گلوی مظلوم بلند می شــود و کاخ ظالــم را می لرزاند. 
ایــن شــماره از روزنامــه تقدیم می شــود به جهاد کــه زندگی بــه فرموده بــزرگ آزاده 

تاریــخ عقیــده اســت و جهــاد در راه آن، به ســکوت کــه در مقابــل ظلم تلخ اســت و 
کشــنده، بــه مظلــوم که امیــد به وعــده نصــرت دارد. این شــماره از روزنامــه تقدیم 
 می شــود به آوارگی از وطن، به شــاخه های زیتون و به قدس کــه روزی به دامن اهلش 

بازخواهد گشت.

۲۵۳****۰۹۳۷:  به این اســتادا بگیــن به خدا ما بی کار 
نیســتم تو قرنطینه. غیر درس هــای این عزیزان کارهای 

دیگه هم داریم تو زندگی مون.
  ما اگر دستمون به اســتادا می رسید کارهای 
بهتر و چه بسا مؤثرتری رو در دستور کار قرار می دادیم!

۰۸۲****۰۹۲۲:  سالم. خسته نباشید.
متن هــای آقای فتوحی تــوی بخش »تحفه نــه طنز« به 

لحاظ ادبی )گاهی ولی بی ادبی!( خوب ان. سپاس.
و اینکه روزنامه قباًل گزیده ی پســت های توییتری ملت رو 

می ذاشت، ولی االن که احتمااًل فعالیت ملت توی توییتر 
 بیشــتر شــده، خبری ازش نیســت. »دیگــه نمی ذارید 

کاًل؟«
  ســالم. بلــه متنــای فــرزاد خوبه ولــی فرزاد 
جــواب شــماها رو می ده؟ نــه! ولی ما تو بخــش پیامک 
مخاطب رو تکریم می کنیــم و جوابش رو می دیم. حیف 

که قدر نمی دونید.
در مورد توییت ها هم برو صفحه ۷ رو نگاه کن! دوســتان 
اگر صفحه درخواســتی دیگری هم مد نظرشون هست 

بفرماییــد. ما در بخــش پیامک قــدرت چانه زنی زیادی 
داریــم. حــاال اگر به فــرزاد گفته بودی هــم توییت ها رو 

می ذاشت تو این شماره؟
۷۷۸****۰۹۲۱:  ســالم. یه تشــکر ویــژه از آدم برفی که 

خیلی خوب داره می سوزونه! دمت گرم.
  ســالم. می گم می خواید بخش پیامک رو هم 
بدیم فــرزاد فتوحی خیالتون راحت شــه؟ بابا یه دو ماه 
صبر کنید شــاید خــراب کرد. حتی یه فــرزاد خراب هم 

یه بار در هفته متن طنز درست می نویسه!

تقدیممیشودبه...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

وصلهپینه

رضا علیپور

اگر برگشتید، اینها را هم 
بردارید!

عکسو
مکث

تحفه
نهطنز

تنها میان تن ها
پنــج ســال پیــش بــود کــه پــس از 
پشت سرگذاشــتن ماراتــن مهوعــی 
به نــام کنکــور و رهایــی از اعتیاد به 
ِتســتامینوفن، در اندیشــه برقراری 
پیوندی مبارک میان نان و تکنولوژی 
و تغییر مضاف الیه غنی ســازی، از اورانیوم به ُفقرا، ســوار 
بــر کمیت نیمه لنــگ همــت، ِتســوکه وار، کارت دریافام 
دانشــجویی را انگار که نشــان مخصوص »میتی کومان« 
باشــد به معذورین حراســت دانشگاه نشــان داده و برای 

اولین بار، وارد صنعتی شریف شدم.
صادقانه بخواهم عرض کنم، مشاهدات همان روز نخست، 
برای به فناءفی الله پیوستن گربه رویاهای حقیر دم حجله 
و بدل به کوخ گشتِن کاخ آرزوهایم کفایت می کرد؛ از جمله 
آنها می توانــم به گذران ۵۴۰۰ ثانیــه از عمر گران بارم در 
معیت استادی که با بیانی به مراتب مبهم تر از صفرصفرم، 
ســعی در ابهام زدایی از آن کســر مفلوک داشت، جدل با 

مربی تنومندی که با بیان جمله »عقل سالم در بدن سالم 
اســت«، مترصد آن بود که از جســم من و روح »اســتفن 
هاوکینگ«، جمله چهارجزیی گذرا به دو مفعول بســازد، 
تماشای ساخت وســاز دانشکده ها که مثل پیشروی های 
ارتش بشار اسد، هر روز ادامه می یافت و تمام نمی شد و نیز 
تناول کتلتی خشکسالی زده تر از بیسکوییت ساقه طالیی 
در سلف اشــاره نمایم. البته بعدها، آشپزان عزیز، با طبخ 
پاســتای پنه )لوپه؟( به همراهی ســس آلفردو ســعی در 
بازســازی اعتماد از دست رفته ام داشتند که البد با ِاعمال 
فشــار گروه های مدافع ارزش های خانــواده و طرفداران 

ماهی خاویار )باردم؟( در این امر، ناموفق بوده اند.
القصه، برای کاســتن از شــدت تلخی حقیقت، به انجام 
فعالیت های جانبی روی گردان شدم؛ غافل از آنکه از چاله 
بیرون جســته و به چاه می پرم. به عضویت شورای صنفی 
دانشــکده درآمدم و در راه دفاع از حقوق دوستانم، هرگز 
عقب نشــینی نکردم؛ چون برای فرار از دریافت ستاره ای 

)گران بارتــر از آنچــه اســتقالل و پرســپولیس دارنــد( از 
شانه های سرهنگ های گازانبری، مجبور بودم همواره در 
عقب ترین جای ممکن بایستم. نویسنده نشریات هم شدم 
و تنها عایدی ام این بود که دریابم در این کشور، قصاب ها 

آسوده تر از کاتبان، قلم می زنند.
تالش بــرای خــروج از فردیــت و گریز از صفرشــدن زیر 
انتگــرال زندگــی، آخرین تیــر اینجانب بود که به ســبب 
دردســترس نبودن یا اشــغال بودن مشــترکین مورد نظر 
)مشــابه ۹۸.۲ درصــد از مواقعــی کــه می خواســتم با 

کارمندان اداره ی آموزش تماس بگیرم( به سنگ خورد.
مخلص کالم، لــذت از این دوران، متعلق بــه زیبارویان و 
پولدارها بود؛ بنــده آمده بودم تا کالس دکتر مســتفید، 
بی مســتمع نماند. و حاال نه به ســان الگو که چون درس 
عبرتــی برای همــگان، در نیمــه راه مهندســی، به خانه 
برگشــته ام، زیرا که همانند اصغر فرهادی، پایانی باز را بر 

بازشدنی بی پایان ترجیح داده ام.
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