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در باورمان نمى گنجد

آن ها نبود  غم  از  هم  بزرگ  انسان هاى  درگذشت  از  روز  چهل  گذر  «حتى 
نمى کاهد.

آن ها که حضورشان، رنگ سبز زندگى بخشى بود که در سایه آن، انسانیت 
رشد مى کرد.

اندوه فراوان رفتن انسان ها را اما، شاید تنها یک چیز تسکین بخشد، «اثر». 
اینکه بعد از رفتن مان هنوز باشیم، خود یک اثر بزرگ هنرى ست.

اینکه بعضى ها به وقت زیستن شان، چنان ریشه ى عمیقى در خاك زندگى
مى نهند که درخت پربار آن حتى به وقت نبودن ها میوه مى دهد، غیر قابل 

وصف است.
و این همان «اثر» گذارى و موثر بودن است و تا چه اندازه قشنگ است که 
با مرگ، زمزمه به گونه اى گذر کند که حتى  از مجال کوتاه زندگى  انسان 

نیک نامى اش سراسر فضا را زنده نگه دارد.
درگذشت ناگهانى برادر ارجمند و استاد گرانقدر شادروان جناب آقاي دکتر 
قوام الدین زاهدى؛ درباور نمى گنجد. با چشمانى اشک بار در سوگ استاد و 
محققى ارزشمند مى نشینیم که سال ها در راه تبدیل دانش کشورش به ثروت، 
تالش کرد و خود به خوبى توانست، دانش سرشارش را به سرمایه نیکنامى 
تبدیل کند، تا آن جا که امروز همگان از ایشان به عنوان شخصیتى خوشنام، 

تالشگر و حامى یاد مى کنند.
حمایت پیوسته ایشان از نوآوري و اندیشه هاى جوان، ریشه در اعتقادي عمیق 

به قابلیت ها و استعدادهاي جوانان داشت.
به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی کشور و تمامی شاگردان و ارادتمندان 
آن استاد ارجمند، تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم، 
علو درجات و رحمت واسعه الهی و براي بازماندگان صبر و شکیبایی در تحمل 

این مصیبت را مسئلت دارم.» 

ابراهیم جمیلى؛ رئیس شوراى سیاست گذارى جشنواره و رئیس هیئت امنا بنیاد نیکوکارى جمیلى

شادروان دکتر قوام الدین زاهدى؛ اندیشمندى از جنس علم و تواضع

«چهل روز از درگذشت استاد و اندیشمند فرهیخته، زنده یاد دکتر قوام الدین 
موفق  استاد  عنوان  به  خدمتش  دوره  طول  در  که  مردى  گذشت.  زاهدى 
پردیس کشاورزى و منابع طبیعى دانشگاه تهران عالوه بر خدمات ارزشمند 
نوآورانه  ایده هاى  از  حمایت  و  علمى  شاخص  دانشجویان  تربیت  حوزه  در 
ایشان، در حوزه تألیف و ترجمه آثار علمى و همچنین فعالیت هاى اجرایى از 
انجمن  رئیس  نایب  و  جنگل  اقتصاد  و  جنگلدارى  گروه  مدیریت  جمله 
جنگلبانى ایران و ریاست کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعى نیز سرآمد 
بود. همکارى مرحوم دکتر زاهدى با جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 
ایده هاى  از  حمایت  هدف  با  این جشنواره  برگزارى  اولیه  ایده  که  زمانى  از 
نوآورانه جوانان در رشته هاى علوم پایه مطرح شد آغاز گردید. جایگاه علمى، 
برگزارى 4  در  ایشان  ایشان موجب شد  معلمى  و منش  ارزشمند  تجربیات 
دوره متوالى جشنواره به عنوان دبیر علمى، نقش موثرى در پیشبرد اهداف 

جشنواره داشته باشند.
عزیز  جوانان  نوآورانه  ایده هاى  از  حمایت  در  زاهدى  دکتر  شادروان  دغدغه 
ایران زمین سبب شد که نه فقط در جایگاه دبیر علمى جشنواره اندیشمندان 
و دانشمندان جوان، بلکه به عنوان پدرى دلسوز براى جوانان خالق این مرز و 
بوم، همراه با دبیرخانه جشنواره، در انتخاب بهترین ایده ها، متواضعانه تالش 

نمایند.
هرچند مرحوم دکتر قوام الدین زاهدى امروز در میان ما نیستند اما نام نیک، 
اذهان  در  همواره  ایشان  صالحات  باقیات  و  خوبى ها  یاد  زیبا،  خاطرات 
حامیان  بنیاد  و  جمیلى  نیکوکارى  بنیاد  جوان،  دانشمندان  و  اندیشمندان 

دانشگاه تهران جاودان خواهد ماند.»

محمود کمره اى؛ رئیس جشنواره و رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران
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روح بزرگ شان شاد، یادشان همیشه باقى و راه نکوى شان جاودان 
«در کمال ناباورى و به ناگه در سوگ پدر و استادى بزرگوار، مهربان و دلسوز 

نشسته ایم...
و چگونه باور کنیم نبود استادى گرانقدر را که در تمام لحظات، پشتوانه و 

دلگرمى جشنواره و ما بودند؟
استادى که پنج سال پیاپى هر هفته و هر روز، با او و در کنار او جشنواره را 

با هم به پنج سالگى رساندیم!
چگونه باور کنیم که دیگر هیچ گاه نام تان را بر صفحه گوشى خود نخواهیم 

دید و  یا صداى گرم تان را نخواهیم شنید؟
پدرى  همانند  کار  تالطم  پر  روزهاى  در  شما،  همچون  مى تواند  کسى  چه 
مهربان ما را به آرامش دعوت کند و چگونه مى توانیم این غم بزرگ را متحمل 

شویم؟
لحظات را خالى از حضور شما، جلسات را بى نصیب از صداى شما و جشنواره 

را بى رهنمودهاى ارزشمندتان چطور باور کنیم؟
و نمى خواهیم  گذاشتید.  جاى  بر  ما  براى   قرن؛  یک  گستره  به  غمى  شما 

نمى توانیم باور کنیم که ما را اینچنین تنها گذاشتید.
غمگینیم و مدام با خود تکرار مى کنیم که چرا ویروسى منحوس باید عزیزانى 
همچون شما را تا این حد بى رحمانه از ما بگیرد؟ اما شک نداریم که جاى شما 

در بهترین نقطه از بهشت برین است.
با دلى سراسر اندوه این غم بزرگ را به خانواده محترم استاد زاهدى بزرگوار؛ 
تهران  دانشگاه  و  بنیاد  جشنواره،  خانواده  همچنین  و  فرزندانش  و  همسر 

تسلیت عرض مى کنیم.
صد حیف که جامعه علمى و دانشگاهى کشور، استادى نمونه همچون شما را 

از دست داد.»

شادى جمیلى؛ رئیس دبیرخانه دائمى جشنواره

استادى آرام، همراه با نگاهى نیک اندیش به جوانان

و  اندیشمندان  دبیرخانه جشنواره  در  هفته حداقل یک جلسه  هر  «5 سال 
دانشمندان جوان در کنار هم بودیم و باور نبودنش سخت است.

او استادى با دانش و اخالق بود که حضورش در جمع ما قوت قلب و تکیه گاه 
براى تمامى اعضاى دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان بود. 

نظم و دقت نظر در کارهاى علمى، اخالق خوب، ایجاد آرامش در جلسات و 
نگاه نیک اندیشانه به جوانان از ویژگى هاى بارز ایشان بود که در خاطر من 
خواهد ماند. بى تردید کمک ایشان به بنیاد نیکوکارى جمیلى در تاسیس و 

شکل گیرى این جشنواره به عنوان یک کار خیر جاودان خواهد ماند.»

ناصرغالمى؛ دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزى جشنواره

اول از استاد، یاد آموختیم               پس، سویداى سواد آموختیم
«درگذشت استاد قوام الدین زاهدى دبیر کمیته علمى جشنواره ضایعه اى 
است که به دشوارى به باور مى نشیند، ولى در برابر تقدیر حضرت پروردگار 
چاره اي جز تسلیم و رضا نیست و خداوند این استاد فرزانه مان را قرین رحمت 

خود فرماید.
تسلیت  را  کشور  علمى  جامعه  و  جشنواره  نورانى  شمع  این  شدن  خاموش 
در  که  در  که  زاهدى  دکتر  آقاى  واالى  امیدواریم شخصیت  و  کرده  عرض 
الگوى  بودند  شده  شناخته  تواضع  و  نیک  اخالق  به  شریفشان  عمر  سراسر 

جوانان کشور عزیزمان باشند.»

فاطمه محمدى پناه؛ دبیر کمیته بین الملل جشنواره

یقین دارم یادشان در قلب هایمان جوانه خواهد زد 
«پذیرش درگذشت دکتر قوام الدین زاهدى که در عرصه هاى مختلف علمى، 
پژوهشى و مدیریتى زبانزد جامعه علمى و دانشگاهى بودند و همچنین برکات 
حضور و همراهى ارزشمندشان در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان 
به عنوان دبیر علمى، درس آموخته هاى بسیار برایمان داشته است و به یاد 
داریم که همیشه با آرامش کامل و مهربانى  ما را راهنمایى میکردند و دلگرمى 
میدادند که براى رسیدن به موفقیت باید تالش کرد، واقعا باور از دست دادن 

ایشان  بسیار دشوار است.
نشانشان،  و  نام  و  زد  خواهد  جوانه  هایمان  قلب  در  یادشان  دارم  یقین  اما 
درختى سبز و تناور خواهد شد. درگذشت این الگوى اخالق و انسانیت را به 
دانشمندان  و  اندیشمندان  جشنواره  مخاطبان  و  مدیران  بستگان،  خانواده، 
مسئلت الهى  واسعه  غفران  و  رحمت  روحشان  براى  و  گفته  تسلیت  جوان 

مى نمایم.»
سروش مودب؛ دبیر کمیته کسب و کار جشنواره

امیدمان به جوهر نام شما در برگ برگ دفتر جشنواره است
«چشمان مان گرچه اشکى است و دل مان گرچه غمگین، قلب مان گرچه کند 
مى زند و دستان مان گرچه مى لرزند اما، تمام امیدمان به جوهر نام شما در 

برگ برگ دفتر جشنواره است.
که را  آن  از  هر سطرى  و  مى کنیم  رجوع  آن  گذشته  به  هرچه  که  دفترى 

مى خوانیم، جز نام، تالش و حسن اثر شما نمى بینیم.
و قول ما به شما، چه مى تواند باشد جز تالش بیشتر براى حمایت علمى از 
اندیشمندان و دانشمندان جوان این مرز و بوم و ادامه ى مسیر گام هاى پررنگ 

و واالى شما.
قصه کوتاه مى کنیم که رنگ جوهر ما، به نوشتن یک سطر از خلق نیکوى شما 

هم نمى رسد.»

شبنم اسدى؛ دبیر کمیته رسانه جشنواره
مهشاد منوچهرى؛ دبیر کمیته اجرایى جشنواره

بذر امیدى که در قلب ها  کاشتید، حاال جوانه زده است
ادامه  ایستاده ایم،  آن  وراى زمینى که در  ما جایى  زندگى  دارم  ایمان  «من 
دارد، جایى آن سوتر از پهنه ى زمان. هستى ما به این زمین خاکى و محدود، 

خالصه نخواهد شد.
شما کوچ کردید، اما محبتتان را در بین دیگران جا گذاشتید. حافظه  من تا 

همیشه از خاطرات پر مهر با شما روشن خواهد بود 
باقیات صالحاتى مهمتر از راهى که با تالش دغدغه مند شما براى جوانان این 
سرزمین آغاز شده نمى شناسم. بذر امیدى که  شما در قلب ها  کاشتید، حاال 

جوانه زده است و نهالى پر نشاط است.
باشد که رهرو راه شما باشیم .تقدیم به ساحت پر مهر دکتر زاهدى»

ندا بهشتى؛ دبیر کمیته پشتیبانى از برگزیدگان و ایده پردازان جشنواره
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یادتان مانا، استاد همیشه عزیز جشنواره
«زندگى شبیه کتابى چند فصلى ست که داستان هر فصل از آن با انسان ها و 
اتفاقات خاص خودش نوشته مى شود. داستان فصل «جشنواره» زندگى ما نیز 

انسان ها و اتفاقات خاص خودش را دارد.
یکى از عالم ترین و در عین حال مهربان و دلسوزترین این انسان ها، دبیر علمى 
جشنواره، دکتر زاهدى عزیز بود. «بود» گاهى سخت ترین فعل زندگى است، 
به ویژه آنجا که براى به پایان رسیدن فصلى زیبا از زندگى یا پایان یک حضور 

ارزشمند به کار مى رود.
اما دکتر عزیز، ما فعل حضور شما را «هست» معنا مى کنیم، چراکه یاد شما 
همچنان ارزش واالى جشنواره  است. یادى که تا همیشه در خاطر جشنواره و 
دلسوزى هاى  تمام  بابت  سپاس  ماند.  خواهد  زنده  آن  ارکان  تک  به  تک 

خالصانه تان براى جوانان مستعد ایران زمین.
امیدواریم بتوانیم، فصل سبزى که در کتاب جشنواره بر عهده داشتید را با

گام هایى نه به شایستگى خودتان اما هرچند کوچک ادامه دهیم.»

مائده ولى زاده؛ دبیر کمیته تولید محتوا جشنواره

آخرین یادداشت شادروان دکتر زاهدى در دفتر جشنواره

«جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در حالى چهارمین سال خود را 
برگزار مى کند که از شروع فراخوان با محدویت هاى جدى در رابطه با شیوع 
در  راهبردى  تیم  بوده است.  مواجه  کشور  در   19 کووید  ویروس  فراگیر 
دبیرخانه دائمى با برنامه ریزى و مدیریت منسجم و با جدیت بیش از پیش 
قابل  ظرفیت  ارتباطى،  کانال هاى  و  مجازى  فضاى  امکانات  با  توانسته است 
توجهى را در جذب شرکت کنندگان و ارتقاى سطح کمى و کیفى ایده ها و 
به سال هاى گذشته نسبت  آمارى  مقایسه  با  آورد.  به وجود  نوپا  شرکت هاى 
مى توان اذعان نمود که محدویت هاى ناشى از گسترش شیوع بیمارى کووید 
کم  را  این جشنواره  در  شرکت  براى  جوان  ایده پردازان  اقبال  نتوانست   19
نماید. این جشنواره تالش نموده است تا همگام با سایر بخش هاى پژوهشى 
کشور با ارائه محورى جدید عالوه بر بخش هاى مختلف علوم پایه، تحت عنوان 
«تاثیر کرونا بر الگوى زیستى»، سهمى بر مشارکت حمایتى از جوانان خالق 
در ارائه ایده هاى خالقانه کاربردى در رفع این معضل جامعه جهانى داشته

 باشد.
به  ارسالى  ایده هاى  ارتقاى سطح کیفى و کمى  و  افزایش شرکت کنندگان 
و  فرصت آفرین  جوانان  از  نسلى جدید  نوید  از  حاکى  این جشنواره،  سامانه 
آینده ساز کشور است. این روزها دغدغه بسیارى از جوانان کارآفرین دستیابى 
به کسب و کار متناسب با عالقه شان است که در حقیقت بدون حمایت مادى 
مواجه زیادى  مشکالت  با  اهداف شان  مسیر  در  و  نمى شود  میسر  معنوى  و 
مى شوند. عدم اشتغال جوانان در سال هاى اخیر با توجه به افزایش جمعیت 
فارغ التحصیالن خصوصاً در رشته هاى علوم پایه، انکار ناپذیر است. بنابراین 
براى رفع این نیاز باید راه هاى دیگرى جستجو کرد که یکى از این راه ها، ایجاد 
ظرفیت هاى الزم براى جوانان کارآفرین است. اغلب، عدم آشنایى به سازوکار 
ورود به فضاى کسب و کار و نادیده گرفتن توانمندى  جوانان خالق و ایده پرداز 
از سوى بخش هاى سیاست گذار و اجرایى کشور، زمینه ى ناامیدى و دلسردى 
اهداف شان دور  از  این سرمایه عظیم کشور  نهایتاً  را فراهم مى آورد و  آن ها 

مى شوند. 

با  که  است  تنها بخش خصوصى  دانشمندان جوان  و  اندیشمندان  جشنواره 
حمایت مادى و معنوى بنیاد نیکوکارى جمیلى طى یک تجربه ارزشنمد چهار 
ساله توانسته است بارقه امیدى را در میان جوانان ایده پرداز کشورمان به وجود 
آورد. فرصت هاى ایجاد شده و حمایت از سوى این جشنواره با شروع پذیرش 
ایده هاى جوانان خالقى که ظرفیت تجارى سازى و ورود به فضاى کسب و کار 
را دارند و نیز تا مرحله نهایى زمینه سازى براى سرمایه گذارى، از ویژگى هاى 
از  بازخورد رضایتمندى عده کثیرى  منحصر در شرایط کنونى کشور است. 
شرکت کنندگان و افزایش ایده هاى ارسالى، نوید امید بخشى به ادامه راه براى 

ارکان علمى و اجرایى این جشنواره خواهد بود.»

�ندی خ�ق کاش�ی ���ت ا�فاس �دا
� د�ی �ند � ما�ده �ت ����ت ����د

�ل �ی خار ���ر ��ود � ��تان
�ل �ی خار �ھان ��دم �ی�و��ر�د

�عدیا ��د ن�و�م ���رد ���
��ده آن ا�ت � ��ش � ن�و�ی ��ر�د
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