
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين    پنجشنبه 26 خرداد 1401    سال ســی ام     شماره  8521 

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مديرمسئول: عبدا... گنجی

 سردبير: دانیال معمار

روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

سازمان  آگهي ها و نیازمندي ها:
 خيابان قائم مقام فراهاني، ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
  شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

 دفتر مرکزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، کوچه شهيد سيدکمال قريشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
عاقل کسی است که کارهايش، گفتارش را 

تصديق کند.

  اذان ظهــر: 13:05   غــروب آفتــاب: 20:22 
  اذان مغرب: 20:43   نیمه شــب شــرعی: 00:12 

  اذان صبح: 4:01   طلوع آفتاب: 5:48

گرينويچ

پالستیک به قطب رسید

 

جنوبگان: پژوهشــگران برای نخســتين بار ذرات 
ريز پالســتيکی را در برفی که تازه در قطب جنوب 
باريده پيــدا کرده اند. دانشــمندان نســبت به اين 
کشــف ابراز نگرانی می کنند. محققان از دانشــگاه 
کانِتربِــری در نيوزيلند نمونه هايــی را از 19 نقطه 
در قطب جنوب جمــع آوری کردند کــه همه آنها 
حاوی ميکروپالســتيک ها بود. ميکروپالستيک ها 
در اثر فرســايش محصوالت پالســتيکی پراکنده 
می شوند و اندازه آنها طيفی از ذرات غيرقابل رويت 
تا چيزی کوچک تــر از دانه برنــج را در بر می گيرد 
محققان به طور متوســط در هر ليتر برف آب شده 
29ذره پالســتيکی پيدا کردند. آنها 13 نوع مختلف 
پالستيک را شناســايی کردند که معمول ترين آن 
»پی ای تی« )پلی اتيلين تِرفتاالت( بود که بيشتر در 
توليد بطری های پالستيکی و لباس کاربرد دارد. اينها 

در 79 درصد نمونه ها پيدا شد.
مطالعــات آکادمــی ملــی علــوم می گفــت که 
ميکروپالستيک ها در حال پراکنده شدن در سراسر 
زمين هســتند، و اغلب بــا غبار، بــاد و جريان های 

اقيانوسی پراکنده می شوند.

نفیر دهشتناک بیابان ها 
کشف درمان آلوپسی

 

نیوجرسی: دارويی برای بيماری »آلوپسی آِرئاتا« توسط 
متخصصان پزشکی تأييد شده است که می تواند اميدها را 
به اين قشر از مبتاليان بازگرداند. بيماری آلوپسی آِرئاتا که 
يک اختالل خود ايمنی شايع اســت اغلب منجر به ريزش 
مو به طور غيرقابل پيش بينی می شــود. اين بيماری از نظر 
شدت متفاوت اســت اما برای برخی ريزش کامل موهای 
بدن ازجمله سر، مژه ها، ابروها حتی موهای بينی و گوش را 
دربرمی گيرد؛ بيماری ای که تا همين اواخر برای آن درمانی 
وجود نداشت. ســازمان غذا و داروی آمريکا داروی توليد 
شده مبتنی بر مهارکننده »جانوس کيناز باريسيتينيب« 
از سوی شــرکت ايالی لی لی را تأييد کرد که با جلوگيری 
از حمله سيستم ايمنی بدن به فوليکول های مو باعث رشد 
مجدد آنها می شود. دو شرکت ديگر داروسازی يعنی فايزر 
و کنسرت فارما با داروهای مشــابهی مبتنی بر مهارکننده 
جانوس کيناز، از شــرکت ايــالی لی لی عقــب مانده اند. 
اين داروها هم اکنون بــرای درمان روماتيســم مفصلی و 
ســاير بيماری های خود ايمنی در بازار هســتند. داروی 
شرکت ايالی لی لی در دو کارآزمايی با حمايت اين شرکت 
مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج مطالعه ماه گذشته در مجله 
پزشکی نيوانگلند منتشر شد. اين مطالعه روی 1200بيمار 
مبتال به آلوپســی آِرئاتا انجام شــد که حدود 40درصد از 
افرادی که اين دارو را مصرف کردند پس از 36 هفته شاهد 
رشد مجدد موهای خود بودند. اين رشــد به طور کامل يا 
تقريبا کامل بود. تقريبا نيمی از بيماران پس از يک ســال 

شاهد بازگشت روند رشد موهای خود بودند.

چرخی که می چرخد، زندگی ، اقتصاد ، روزگار...   عكس: محمدحسن ظريف منش اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

راوی دیوانی گیالن

نامهربانی عددها

در اقوال کهن، ُقَری مغرب سفيدرود 
و اساســاً غرب گيــالن را »گيالِن 
بيه پس« نام می نهادند که شهرهايی 
چون رشت، شفت، فومن، صومعه ســرا و ُخمام را شامل می شد 
و در اين ميان، شــايد روايتی کــه در روزگار حاکميت صفويان، 
»مالعبدالفتاح فومنی گيالنی«، به خواســت شاه عباس از سوانح 
و وقايع اين خطه در بازه ســال های 923 تا 1038 قمری؛ يعنی 
از اواخر سلطنت شاه اســماعيل اول تا بر تخت نشستن شاه صفی 
نوشت و بر آن، »تاريخ گيالن« عنوان داد، مهم ترين سرگذشت نامه 

اين سامان باشد.
او چنان که خود در آغاز کتاب نوشته؛ »در اين 50 سال که مملکت 
معموره دارالمرز به تصرف سالطين اســحاقيه درآمده، فترات و 
انقالبات و هجوم و ازدحام عوام مثل فتور غريب شاه مشاهده نشده 
بود. اين فقير بی بضاعت را که به گوشه دهقانی به عزلت و انقطاع 
به سر می برد، به خاطر فاتر خطور نمود که قضيه مذکوره را به نوعی 
که سانح شده بود، تأليف نمايد«، مردی گوشه نشين و عزل گزين 
بود که به امور اداری و ديوانی اشــتغال داشــت و به حسابداری و 
بازرسی می پرداخت و در ســال های 1018 تا 1019 قمری، در 
خدمت بهزادبيگ استرآبادی، وزير گيالن نيز بود. اما تاريخ نگاران 
بر اين عقيده استوارند که تاريخی که او به دست می دهد، سالست 
و روانی ندارد و گاهی معنی صحيح و اصلی جمله ها، زير عبارات 

پيچيده و نارسا پوشيده و پنهان می ماند.
 در ايــن ميــان، آنچه اين 
اثر را که در سال 1349، با 
تصحيح و تحشــيه زنده  ياد 
منوچهر ســتوده از سوی 
بنيــاد فرهنگ ايــران به 
طبع رسيد و البته پيش تر 
در ســال 1315 در رشت 
منتشر شــده بود و قبل از 
ديگر پژوهشگران ايرانی، 

ابتــدا به کوشــش برنهارد 
دورن، ايران شناس آلمانی تبار روسی از روی نسخه ای که نيکوالی 
خانيکوف، شرق شناس و جغرافيدان روسی، در اختيارش گذاشته 
بود، در سال 1858 در سن پترزبورگ به چاپ رساند، بارز می کند، 
افزون بر ذکر سرگذشت حاکمان گيالن در عهد صفوی - به ويژه 
خان احمدخان گيالنی، فرمانروای ايــن نواحی و آخرين حاکم 
خاندان کارکيا که دســت آخر هم مغلوب شــاه عباس شد و در 
سريال »روشن تر از خاموشی«، اسماعيل شنگله، ايفاگر نقشش 
بود - می کوشد تصويری شفاف از وضعيت سياسی، اجتماعی و 
اقتصادی اين دوره ترسيم  کند. همچنين اين مکتوب، هم سرشار 
از لغات و اصطالحات اداری، ديوانی، مالی و ارضی است و هم از 
ترکيبات لغوی محلی بسيار استفاده کرده که هردو اينها می تواند 
برای پژوهشگران امروز جهت اســتدراک آن  زمان کارگر باشد. 
شايد جالب باشد بدانيم او در تأليف خود، از قرآنی به خط کوفی و 
منسوب به امام علی)ع( ياد می کند که در امامزاده سيداسماعيل 
واقع در »دســتخط محله کچا« در 20 کيلومتری جنوب رشت 
قرار داشت و محل احترام و احتشــام مردم بومی بود. نخستين 
همايش علمی و پژوهشی مالعبدالفتاح فومنی گيالنی، تاريخ نگار 
برجسته تاريخ محلی گيالن در دوره صفويه، امروز )پنجشنبه، 26 

خرداد(، در فومن برگزار می شود.

درباره روزنامه نگاری است اما کالس 
آموزشی نيســت اين مطلب. يادی 
اســت برای يادآوری اينکه عددهايی کــه در خبرها و گزارش ها 
می خوانيم تا چه اندازه می تواند با همه دقت ها و حتی تفسيرهای 
درســت، برای ما ناآگاهی و سوءبرداشت، به جای افزايش آگاهی 
به بار آورد. عددها، جدا از آنکه در استانداردهای روزنامه نگاری، نوع 
نگارش آن ها، حسب شمار رقم ها، در خبرها و گزارش ها، قاعده و 
قانون خاصی دارد، کاربری آنها نيز نيازمند قاعده خاصی ممکن 
است نباشد و به زمانه نشر، ممکن است دردسرهايی برای مخاطب، 
رســانه و حتی عنصرهای دخيل در خبر ايجاد کند. در خبرها و 
گزارش های خبری، ممکن اســت عددهايی به درســتی منتشر 
شوند که در زمانه انتشار، سياستگذاری رســانه به تأثيرگذاری 
آنان در ذهن مخاطب توجه نکرده باشــد. يــا يکی از عنصرهای 
داخل خبر، در ارائه آمار و عدد دقت نکرده باشد که اين عدد، هر 
چند هم درست، ممکن اســت که تأثيرهايی را بر زندگی، روح و 
روان مخاطبان آن خبر بگذارد. در حــوزه خبرها و گزارش های 
خارجی که برگرداندن فارســی و نفس ترجمه و نثر مترجم نيز 
بر دشــواری های انتخاب، نگارش، تنظيم و نشر خبر می افزايد. 
خبری که در فضای جغرافيايی و زبانی ديگری رخ داده اســت، 
بايد يکی از ارزش های هفت گانه خبری مخاطب دريافت کننده 
خبر را دارا باشد. محاســبه نکردن هر کدام از اين نکته ها و گاهی 
مجموع هر کدام شــان، دســتگاهی چندمعادله ای را پيش روی 
روزنامه نگار و فضای روزنامه نگاری می گذارد که با همه کوشش های 
آگاهی رســانانه، بر دايره مبهم ها و سوءتفاهم ها و سوءبرداشت ها 
می افزايد. حاال کنار همه اين ها، آميخته شــدن کاربری عددها با 
ادبيات، که شرح و تفسير جدايی دارد که گاهی ادبيات، ناخواسته 
حتی، تلخی ها و زشتی های عددهايی را می پوشاند و يا بر حسب 
حسن تعبير به کار رفته در ادبيات، قبح ماجرای تلخی که عددها 
عنصر مهمی از آن هســتند را به محور فراموشی سوق می دهد. 
عددها هميشه قابل بحث و بررسی و تفسير هستند. جايی که تازه 
پس از دريافت پيام، فضای گفت وگو باز می شود. خالصه عددها، با 
همه درستی و صحت، همان نيستند که نوشته و خوانده می شوند، 
اليه های زيرين متنی دارند که ناشناخته می مانند مگر به مخاطب 
حرفه ای بودن و ســواد رســانه ای افزون تر. مثال ساده و تکراری 
کالس های روزنامه نگاری، حســن ختام باشد، بهتر است. اينکه 
70درصد روستاهای استانی حاال نعمت گاز طبيعی دارند، خبر 
خوبی است. اما اين عدد گاهی همه خوبی ها را بيان نمی کند که با 
نخستين پرسش، خودش زير سؤال می رود. 30درصد روستاهايی 
که هنوز گازکشی نشده اند، چقدر جمعيت دارند و چه درصدی از 

جمعيت روستاييان آن استان را تشکيل می دهند؟

تقويم/ زادروزعدد خبر

نقاش خاص

هانیبال الخــاص، 2۶ خــرداد 130۹ در 
کرمانشاه متولد شد. نقاشــی را از سنین 
بسیار پايین شــروع کرد و برای مجالت 
فكاهی مثل توفیق کاريكاتور می کشــید. 
بعدها وقتی به تهران آمد، به کالس جعفر 
پتگر رفت تا نقاشــی را به طور جدی تری 
دنبال کند. همان ســال ها تب نقاشــی 
قهوه خانه همه گیر شــده بود و الخاص که 
لرزش دست داشت و از جانب جعفر پتگر 
برای خط های کج سرزنش می شد، شیفته 
اين نوع نقاشی در قهوه خانه ها شد، بعدتر 
در کارهای چند لتی همان شیوه محمد مدبر 
را در تابلوی کربال تكرار کرد و نشان داد که 
يک بوم لزوما مخصوص يک فضای مجرد يا 
يک موضوع نیست، بلكه همچون صحنه ای 
از يک زندگــی می تواند بــه موضوعات 
گوناگون بپردازد. برخی از کارهای الخاص 
منحصر به فرد، غیرمنتظــره، ابتكاری و به 
يادماندنی بودند. در همین کالس ها به پرتره 
تمايل نشان داد اما ســال های بعد الخاص 
به عنوان نقاشی فیگوراتیو شناخته شد که 
تصوير انسان، چهره انسان و دلمشغولی اش 
بود. عالوه بر نقاشی که دلمشغولی اصلی اش 
بود، به شعر هم عالقه داشت. آشوری بودن 
و طبع شعرش باعث شد تا اشعار زيادی به 
زبان مادری بسرايد و اشعاری از نیما يوشیج، 
میرزاده عشقی، پروين اعتصامی و غزل های 
حافظ را با حفظ وزن و قافیه و معنی به زبان 
آشــوری برگرداند. آثار اين نقاش نوگرای 
معاصر در بیشتر از 100 نمايشگاه انفرادی 
و بیش از 200 نمايشــگاه گروهی در ايران، 
اروپا، آمريكا و کانادا بــه نمايش درآمد. 
هانیبال الخاص که سال ها از بیماری سرطان 
رنج می برد، روز سه شــنبه، 23 شهريور 

138۹، در سن 80 سالگی درگذشت.

حافظ

ای پادشه خوبان داد از غم تنهايی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآيی

ايســتاديم پشت پنجره، گفتيم شــهر شوالی مه 
پوشيده است، اما مه نبود.  غبار بود که لشکر کشيده 
بود به شهر ساحلی ما و بی خيال سر تأسفی که به 

چپ و راست می گردانديم چسبيد به نفس هامان.
نگاه مان رفت ســمت جنگل های باستانی که زوزه 
اره برقی ها سال ها تنشان را لرزانده است. نگاهمان 
رفت سمت ساخت و سازهای افسار گسيخته، سدها، 
مراتع و باغات از دست رفته، رودخانه های خشکيده، 
تاالب های آب رفته و جای خالی همه گياهانی که 
نيست شده اند. باد آواز خوان به بيابان نزديک شده 
اســت... خيلی نزديک. و ما در انتظار باران مانديم. 
ابرها که باريدند، رد غباری غريبه ماند بر شيشه ها، 

ديوارها و خيال های سبزمان.

ما حاال بــاور داريم بيابان ها دامن گســترانده اند و 
نزديک هستند. بر پيشــانی هفدهمين روز از  ماه 
ژوئن عنوان روز بيابا ن زدايی حک شــده است. هر 
چند کاستن از گستره عطشناک بيابان ها در شرايط 
موجود امری بسيار دشوار به نظر می رسد اما واقعيت 
اين اســت، در روزگاری که تغيير اقليم بساطش را 
پهن کرده و دستان بی مباالت آدمی تا می توانسته 
جان عزيز طبيعت را دچار هــزار درد بی درمان و 
زخم های ناسور کرده است، بايد به زندگی انديشيد، 

به نفس های فرزندان مان و ديگر موجودات اين کره 
خاکی. شــايد امروز همان روزی  است که زمين و 
آسمان بيش از هميشــه، به ما می گويند، درخت 
بکاريد در خاکی که برهنه کرده ايد. اصال کم کردن 
از وسعت بيابان  پيشــکش تان، لطفا بيش از اين بر 

وسعتش نيفزاييد.
امروز همان روزی  است که بايد به دست های تيره و 
تار بسياری بينديشيم، به همه آنها که محيط زيست 
را در فراز و نشيب تصميم های نادرست خويش نديد 
گرفتند يا آنها که تبر بر پيکر درختان فرود آوردند 
و يا دستانی که تاالب ها را خشکاندند. امروز همان 
روزی ا ست که بايد به آسمان نگاه کنيم و خورشيدی 
که انگار داغ تر از هميشه می تابد و به ابرهايی که کم 
هستند و نسيمی که وزيدن از ياد برده و غباری که 
مسيرهای کوتاه و بلند را می پيمايد تا به ما برسد. 
امروز همان روزی  است که بايد نفير دهشتناک قد 
کشيدن بيابان ها را بشنويم، کاش بشنويم و بشنوند!

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

امیرعلی عالمه زاده
روزنامه نگار

مريم ساحلینگاه
روزنامه نگار

بی تعــارف و تكلــف ، مثل همین متــن کوتاهی 
که می بینیــد. ما منتظريــم تا نوشــته هايتان 
و  مشــكالت  روزمــره،  مســائل   دربــاره 
دغدغــه هايتــان را برای مــا ارســال کنید. 
اگــر اهــل طنــز و کاريكاتــور و طراحــی هم 
 هســتید جايتان اينجــا محفوظ اســت. متن يا 
طرح تان کــه آماده شــد يک تماس  با شــماره 
 23023۶3۶ بگیريد تــا برای رســاندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

اگر اخبار فرهنگی و هنری را دنبال می کنید حتما 
می دانید که بیســت و هفتمین جشنواره تئاتر 
کودك و نوجوان قرار است از 31خرداد تا احتماال 
۶تیر در شهر همدان برگزار شود و خانواده هايی 
که کودك يا نوجوان دارنــد در انتظارند تا در اين 
جشنواره شرکت کنند. جشنواره تئاتر کودك و 
نوجوان با هدف تقويت خالقیت و ايده های خالقانه 
در کودکان و با شرکت ۷0 گروه نمايشی که شامل 5 
گروه خارجی و 3 گروه از استان همدان است، برگزار 
خواهد شد. اما نكته اصلی اين است که در خالل 
برگزاری اين جشنواره، قرار است 5کارگاه آموزشی 
هم با رويكرد تخصصی تئاتر کودکان و نوجوانان و 
برای دانش افزايی و توانمندسازی هنرمندان تئاتر 
با حضور استادان داخلی و خارجی برگزار شود. در 
واقع اين کارگاه های آموزشی فرصتی برای کودکان 
و نوجوانان عالقه مند به هنر نمايش و روايت گری 
است تا بتوانند با استادان و هنرمندان حرفه ای تئاتر 
آشنا شوند و از آنها بیاموزند. يكی از اين کارگاه ها، 
کارگاه »کارگردانی تئاتر« است. اين کارگاه ويژه 
هنرمندان و کنشگران تئاتری است که حداقل 3 
سال تجربه  حرفه ای در زمینه تئاتر برای مخاطبان 
جوان را داشته باشند. کارگاه »اثربخشی نمايش 
بر شكل گیری رفتار در کودکان« هم برای مؤلفان 
 و تولیدکنندگان تئاتر کــودکان و نوجوانان در 
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودك 

و نوجوان برگزار خواهد شــد و کارگاه آموزشی 
»تكنیک های کتاب های پــاپ آپ« نیز برگزار 
می شــود. در کنار اينهــا، 3 کارگاه قصه گويی و 
روايت گری با عنوان کارگاه »بیا و بشنو« )افسانه  
ماه پیشونی(، »قصه  شاهان« )افسانه های می داس 
و انگشتان جادويی( و »بارانه و چمچمه خاتون« 
)روايت تیشتر نگهبان آب و اپوش ديو خشكسالی( 
ويژه کودکان 8 تا 11 ســال برپا می شود و در آخر 
هم 2کارگاه »ساخت ماســک های مقوايی« ويژه 
هنرمندان و کارگاه »ساخت ماسک« ويژه کودکان 
باالی ۷سال، توســط 2 هنرمند ايتالیايی، برپا 

می شود.

انجامش بده
کودکانه روی صحنه

اين بيست و سه روز، به قدری بين 
دشت و خورشيد و آسمان و طبيعت 
ساده ايران و روی خاک قدم برداشته بود که اکنون زمين و نور 
هستی، جزئی از وجود و زندگی و نفس کشيدن او شده بودند. 
نه فقط خودش را احساس می کرد و هستی را احساس می کرد 
و زمين را احســاس می کرد و گردش خورشيد و آمدن شب و 
روز را احساس می کرد، بلکه زندگی هايی را که در گذشته روی 
اين زمين سپری شده بودند و يا در آينده می آمدند، می فهميد 
و هســتی را از راه پوســت و فرو بردن هوا احساس می کرد و 
می فهميد که ســخنان عموی پيرش درباره هميشگی بودن 
روان آدمی، هستی پس از مرگ و ســخن پروردگار که همان 
فکر و خرد بود، راست است. اين احساس او، همان ايمان او بود.

اسماعیل فصیح

داستان جاويد
بوک  مارک

بعد از جنگ که برگشــتم خونه، 
وقتی به مردم بگــم که برای زنده 
بودن چه کارهايی کردم، اونا پيش خودشــون فکر می کنن  
که خب اين چيزيه که ازت انتظار می رفــت!... اما حقيقت 
اينه که اينجا، يه راِز بزرگی وجــود داره... حدس می زنم که 
کمی تغيير کردم. بعضی وقت ها به خودم می گم که اگه زياد 
تغيير بکنم وقتی برگشتم خونه، همسرم اصال می تونه منو 
بشناسه؟ و اصال چطور می تونم روزهايی مثل امروز رو براش 

تعريف کنم؟...

استیون اسپیلبرگ

ديالوگ

نجات سرباز رايان

آخر مصور
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