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انسان نخستین يا وين ديزل؟

 

تالش  دانشمندان برای به تصویر کشيدن انسان های 
اوليه، با واکنش های بسيار زیادی مواجه شده و حسابی 
بين هواداران هاليوود سر و صدا به پا کرده است. دليل 
آن هم این است که تالش آنها برای به تصویر کشيدن 
انسان های نخستين، در واقع بازتوليد چهره وین دیزل، 
بازیگر سرشناس فيلم های اکشن هاليوود است. این 
تصویر سه بعدی که در دانشــگاه پرینستون ترسيم 
شــده، یک کار کامال علمی و پژوهشی بوده، اما بعد 
از آنکه در آمریکا مورد توجه سينمایی ها قرار گرفت، 
حسابی سر و صدا به پا کرد و کاربران تا می توانستند 
با این تصویر شــوخی کردند. دیزل به خاطر بازی در 
فيلم های اکشن سریع و خشن معروف است و نقش 
کسی را بازی می کند که عاشق ماشين های کالسيک 
است. به همين خاطر خيلی ها به شوخی گفته اند اگر 
دانشمندان پرینستون کمی تالش کنند، می توانند 
ماشين های کالسيک انســان های نخستين را هم 

بازسازی کنند.

پرواز باورنکردنی پرنده مهاجر

پرندگان مهاجر، در فصل مهاجرت، اعداد و ارقامی ثبت می کنند که 
گاهی درک آنها برای ما دشوار است؛ بعضی از آنها چند قاره را طی 
می کنند تا به زیستگاه زمستانی یا تابستانی خود برسند و برای همين 
پروازهای طوالنی در ميان آنها عجيب نيست، اما یک پرواز بی نظير 
و اعجاب آور از سوی یک پرنده به نام نوک دراز، زیست شناسان دنيا 
را شوکه کرده است. کارشناســان گفته اند این پرنده جوان، بدون 
حتی یک بار توقف، از آالسکا در شمال آمریکا، به ایالت تاسمانی در 
جنوب استراليا در نيمکره جنوبی پرواز کرده و رکورد خارق العاده 
13هزار و560کيلومتر را به نام خود ثبت کرده اســت. این پرنده 
در تابستان توسط یک تيم تحقيقاتی در آالسکا شناسایی و روی 
بدنش یک برچسب جی پی اس نصب شد. این پرنده که 5ماه سن 
داشت، پروازش را از جنوب غربی آالسکا در تاریخ 13اکتبر شروع 
کرد و 11روز بعد در خليج آنسونس در تاسمانی استراليا فرود آمد. 
این پرنده از آالسکا به ژاپن رفته و بعد از آنجا رو به سمت جنوب پرواز 
کرده است. در مسير رسيدن به تاسمانی، این نوک دراز جوان از روی 
آسمان اســتراليا پرواز کرده و خود را به تاسمانی در جنوب غرب 
جزیره اصلی این کشور رسانده است. قبال دانشمندان پرواز 13هزار 

کيلومتری پرندگان را ثبت کرده بودند.

پیشانی بند ضد کابوس 

کابوس ها و خواب های بد، ميليون ها  انســان را در سراسر 
دنيا درگير خود می کننــد و فرار از آنها و یا مهارشــان کار 
ســختی اســت. برای خالصی از آنها، یا باید روانکاوی های 
ریشه دار انجام شود و یا اینکه وقتی کابوس، فشار زیادی به 
فرد وارد می کند، یکی از نزدیکانش او را از خواب بيدار کند، 
اما دانشمندان اخيرا در ایتاليا پيشانی بندی اختراع کرده اند 
که می تواند افراد را به راحتی در شب از کابوس هایشان رها 
کند. این پيشانی بند، تشخيص می دهد که آیا کسی که آن را 
پوشيده و خواب است کابوس می بيند یا نه و وقتی تشخيص 
داد که چنين است، برای تغيير حاالت فرد دخالت می کند. 
در یک تحقيق، مشخص شده افرادی که از این پيشانی بند 
استفاده می کنند، تا 90درصد از شر کابوس هایشان خالص 
می شوند. این ســربند از یک تکنيک ویژه که در واقع دادن 
حس دیدن تصاویر خوشــایند به بيماران اســت، استفاده 
می کند و فرکانس های خاصی را به ســر افراد می فرستد تا 
احساسات آنها تلطيف شود و یاد چيزهای خوشایند بيفتند.

واکسیناسیون دام عشاير درخراسان شمالی اول آخر

ســالح، یکــی از قدیمی تریــن اشــيای 
دست ســاخته بشر اســت که دانشمندان در 
کاوش های باستانی مربوط به انسان های اوليه 

کشف کرده اند. 
از همان روزهای نخســت، بشر به فکر سالح 
بوده تا نه فقط از خودش دفاع کند، که شکار 
کند و بقای خــودش را تضميــن کند. این 
رابطه تاریخی، اما در طــول زمان تغييرات 
مفهومی کرده است؛ مسئله دفاع از خود، در 
طول زمان با مسئله سلطه گری درآميخته و 
در بيشتر تاریخ، ســالح نه ابزاری برای دفاع 
از خود، که وسيله ای برای اعمال خواست و 
اراده و تســلط یک گروه از انسان ها، بر گروه 

دیگر بوده است.
به واسطه این در هم آميختگی تاریخی با سالح، 
فکر اینکه انسان بدون سالح زندگی کند کمی 
سخت اســت. اما بشــر، به جایی رسيده که 
می تواند نه فقط دشــمنانش را، که خودش 
را هم با همين اسلحه هایی که در دست دارد 
نابود کند و هزاران هزار سال تالش نوع خود 
برای بقای نسلش را با فشار چند دکمه خاتمه 

دهد.
تعداد سالح هایی که در اختيار چندین قدرت 
هســته ای دنيا قرار دارد، برای اینکه چندین 
بار کره زمين و هر آنچه را که روی آن هست 
نابود کند کفایت می کند. در این شرایط است 
که ایده دنيای بدون سالح، معنا پيدا می کند. 
چيزی کــه روزگاری محافظ حيات و زندگی 
ما بوده، حاال به دشمن شماره یک هستی ما 
تبدیل شده و نکته دردناک و اعجاب آور این 
است که همچنان در دســت خودمان است 

و نه گونه های دیگر موجــودات.در این فضا، 
ایده خلع سالح بشــر، هواداران زیادی دارد و 
پيشتاز آن، سازمان ملل است. سازمان ملل، 
هر ســال یک هفته را به نام هفته خلع سالح 
نام گــذاری می کند )امروز پایــان هفته خلع 
سالح در سال2022 اســت(. این مناسبت، 
در سال1978، بعد از آنکه سند نهایی مجمع 
عمومی درباره خلع سالح تصویب نهایی شد 
در تقویم رســمی ســازمان ملل افزوده شده 
و این ســازمان در ســال1995 از دولت ها و 
سازمان های مردم نهاد در سراسر دنيا دعوت 
کرد نقش فعالی در هفته خلع ســالح داشته 

باشند.
از نظر ســازمان ملل، این فقط ســالح های 
هسته ای نيســتند که حيات انسان ها را نابود 
می کنند؛ انواع ســالح های کشــتار جمعی، 
به خاطر قــدرت مخرب خــود در ویرانگری، 
تهدیدی عليه حيات انسان ها هستند.عالوه بر 
آن، تجارت غيرقانونی سالح های متعارف هم 
یکی از مسائلی است که سازمان ملل روی آن 
حساسيت دارد. این سازمان، استفاده گسترده 
از این سالح های متعارف در مناطقی که بافت 
جمعيتی متراکمی دارد را هم یکی از عوامل 
دیگری می داند که باید به ما انگيزه بدهد تا در 

راه خلع سالح تالش کنيم.
اما تا وقتی که صلح و امنيــت جهانی در دنيا 
برقرار نشود، احســاس نياز به تسليحات، چه 
متعارف و چه هسته ای و کشتار جمعی پابرجا 
خواهد بود. شعار ســازمان ملل این است که 
بهترین راه برای خلع ســالح، برقراری صلح 

جهانی است.

جهان نما

رويای جهان بدون سالح 

تقويم / سالمرگعدد خبر

 مردی که حرف هایش ناتمام ماند
عاشقانه بود؛ گفته بود: »تو نسیم خوش نفسی/ 
من کوير خاك و خس ام/ گر به فريادم نرسی/ 
همچو مرغی در قفســم/ تو با منی اما…/ من 
از خودم دورم«. و گفته بــود: »در اوج تنهايی/ 
اگر زمین ويرانه شود/ جهان همه بیگانه شود/ 
تويی که با مايی«. اينهــا بود که وقتی مردم در 
سال 1375 برای اولین بار شنیدند گوش هايشان 
عاشق شد و آلبوم »نیلوفرانه« شد پرفروش ترين 
آلبوم موسیقی ســنتی تاريخ ايران. کار، کار 
قیصر امین پور بود و آن دِل نازك عاشقانه اش. 
خوزســتانی بود؛ دلیل اينکه خونش گرم بود و 
دلش گرم بود و نفسش گرم بود. وقتی 48 سالش 
بود، رفت و خیلی ها دانستند که خسارتی خورد 
به شــعر. تنفس صبح، در کوچه آفتاب، مثل 
چشمه، مثل رود، ظهر روز دهم، آينه های ناگهان، 
گل ها همه آفتابگردانند، بی بال پريدن، توفان در 
پرانتز،  به قول پرستو، دستور زبان عشق و سنت 
و نوآوری آثاری است که از او برجای مانده است.

درباره قیصــر امین پور گفته اند شــعرش »بر 
ظرفیت ها و توانمندی زبان فارسی افزوده است« 
و کالمش »نوآوری در بالغت« است و توانسته 
»ويژگی های ســبکی و بالغی شعر کالسیک و 
شعر نیمايی را با شعرهايش تلفیق کند«. اينها 
يعنی چه؟ يعنی مانند همین شــعرهايی که از 
قیصر امین پور می خوانیم؛ به جای پُرگويی درباره 
شاعری تا اين اندازه عاشق و دل  نازك، يکی از 
شعرهای زيبايش را بخوانیم که شايد اين طوری 

خودش هم بیشتر دوست داشته باشد.

حرف های ما هنوز ناتمام
تا نگاه می کنی

وقت رفتن است، 
باز هم همان حکايت همیشگی

پیش از آنکه باخبر شوی
لحظه عزيمت تو ناگزير می شود

آی…
ای دريغ و حسرِت همیشگی

ناگهان
چقدر زود

دير می شود!

رانندگــی با خودرو هميشــه با 

خطرهای فراوانی روبه روســت و نگاه
نمی توانيم واقعيــت تصادف در 
خيابان ها و جاده ها را نادیده بگيریم. در تصادفات هم 
اگر شــانس بياوریــم، فقط دچار خســارت مالی 
می شــویم که بيمه پرداخت می کند، در غيراین 
صورت ممکن است یک یا چند نفر در حادثه مصدوم 
شوند که باید خيلی زود به دادشــان رسيد. خب 
طبيعی اســت که در این مواقع برخی از رانندگان 
بترسند و گاهی هم افراد از روی همين ترس فرار را 
بر قرار ترجيح دهند و مصــدوم را در همان صحنه 
تصادف رها کنند. اما معاونت اجتماعی و پيشگيری 
از وقوع جرم قوه قضایيه به رانندگان توصيه کرده که 
درصورت رخ دادن تصادفات، مصدوم را رها نکنند تا 
مشــمول تخفيف در مجازات شــوند. در چند روز 

گذشــته پيامک هایی هم حاوی این هشدار برای 
مردم ارسال شده که در این پيامک ها آمده: »چنانچه 
با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا 
کمک گرفتــن از مأمــوران انتظامــی، از این کار 
خودداری و محل حادثه را ترک کنيد، به مجازات 
شدیدتری محکوم می شوید.«  فرار کردن از صحنه 
تصادف، نه تنها مجازات راننده را شدیدتر می کند، 
بلکه خالف عرف، غيراخالقی و ناجوانمردانه است و 
باعث کندی پيشرفت پرونده سانحه می شود و اگر 
شدت تصادف زیاد باشد، چه بسا سبب از بين رفتن 
یک انسان دیگر شود که در این صورت مجازات فرد 
می شود. قطعا پليس هم در زمان کوتاهی مقصر را 
پيدا کرده و نمی تواند تا ابد پنهان بماند. بنابراین اگر 
تصادف کردید، بالفاصله با پليس تماس بگيرید و 
اگر مصدوم دارید، اورژانــس را هم خبر کنيد تا در 

همان لحظات اوليه نيروهــای امدادی به کمکتان 
بيایند. یک نکته دیگر اینکه ممکن است تصادفی رخ 
داده باشد که شما هيچ نقشی در آن ندارید. نه مقصر 
هستيد و نه خسارت دیده و فقط به عنوان رهگذر از 
محل سانحه در حال عبورید. به حکم وظيفه و اخالق 
انسانی نسبت به این اتفاق بی تفاوت نباشيد و فورا با 
پليس و مراکز امدادی تماس گرفته و مشــخصات 
صحنه تصادف را به آنها اعــالم کنيد. اینکه حتما 
تاکنون شخص دیگری وضعيت را به این مراکز اعالم 
کرده تصور درستی نيست؛ زیرا ممکن است افراد 
قبل از شما هم مانند شما فکر کرده باشند و تا آن 
زمان هيچ تماسی برای اعالم تصادف گرفته نشده 
باشــد؛ پس شــما با این تصور که نخستين نفری 
هستيد که سر صحنه حاضر شــده اید، این کار را 

انجام دهيد.

عکس نوشت

حاج مهدی: پشــت دهــات ما یه 
دشتی بود، بهار که می شد از گالی 
شقایق پر مي شد. 9-8 سالم بود بابام دستمو گرفت آورد شهر، 
شدم شاگرد کفاش. دیگه هيچ وقت بهار اون دشتو ندیدم، برای 
اینکه 4فصل خدا سرکار بودم. فقط کار کردم. دلم خوش بود به 
اینکه بچه هام عاقبت بخير می شن. کارایی که من کردم، شاید 
نتونی مثل بچه های دکتر مهندسا بهش افتخار کنی، ولی هر 
چی بود دستام تو گرما و سرما پينه بست به خاطر اینکه دلم 
قرص بود پشتمون به هم گرمه. من کاری به حرف مردم ندارم، 
فقط قسمت می دم به خدای احد و واحد، هر کاری که می کنی، 

بدون یه خدایی باال سرته، داره می بينتت، همين... .

هاتف علیمردانی

دیالوگ

کوچه بی نام

برای بقای مشاغل کوچک

برق که قطع می شــود؛ زندگی می ایســتد و چقــدر همه با این 
قطعی، زندگی کرده ایم؛ به ویژه وقتی مصرف برق رکورد می زند 
و سيستم ها از مدار خارج می شوند. کشــور نيجریه هم با خروج 
برق از مدارها به شکل جدی تری روبه رو است؛ به طوری که با این 
اتفاق تمام کشورشان خاموش می شود! این مسئله تاکنون 7بار 
طی سال2022 ميالدی اتفاق افتاده است. برای مشاغل کوچک، 
کاهش مدت زمان کار فاجعه بار است و برای مشاغل بزرگ تر به 

معنی استفاده از ژنراتورهای غول پيکر و پرمصرف است.
کارآفرینی به اسم »دوزی ایگویلو« گویا راهی پيدا کرده که نه تنها 
چراغ های کشور را روشن نگه می دارد، بلکه توليد ضایعات و ایجاد 
گازهای گلخانه ای را نيز به یک باره کاهش می دهد. کسب وکار او 
به اسم QuadLoop، قطعات برق قدیمی را برای توليد المپ های 

خورشيدی ارزان قيمت ساخت نيجریه، بازیافت می کند.
در این باتری ها از المپ های ليتيومی و سيم ، پيچ و صفحه نمایش 
- برای پوشش واحدهای خورشيدی- فرسوده استفاده می شود. 
هر واحد از این سازه ها، 32یورو قيمت گذاری شده است. این سازه 
بيشــتر برای مشــاغل کوچک در هنگام قطع برق مورد استفاده 
قرار می گيرد. از آنجا که این باتری ها با ابزارهای اوليه مســتعمل 
ساخته می شود، یک سال گارانتی دارند اما امکان تعویض باتری 

آن وجود دارد.
این باتری ها که نخســت برای تامين برق مشاغل کوچک و برای 
کمک به تامين برق آنها در زمان قطعی گســترده برق ســاخته 
شد، اکنون به سازه ای برای کمک به حفظ سالمت محيط زیست 
نيز تبدیل شــده اســت. زباله های الکترونيکی، مشکلی بزرگ 
در سطح جهانی اســت و تخمين زده شــده فقط در نيجریه به 
تنهایی152ميليون یورو زباله الکترونيک در سال2019ميالدی 
توليد شده اســت. اگرچه باتری های ليتيومی روشی عالی برای 
ذخيره انرژی هستند اما توليد آنها تأثير مخرب زیادی روی سالمت 
محيط زیست دارد. المپ های QualdLoop با استفاده مجدد از 
باتری های ليتيومی و باتری های برق قدیمی، عمر این محصوالت 
توليدی را افزایش داده و به حفظ سالمت محيط زیست و کاهش 
تقاضای توليد محصوالت آالینده دیگر برای توليد برق را کاهش 
می دهند.دوزی، ســازنده این دســتگا ههای کوچک می گوید: 
»کســب وکارهای کوچک مانند نانوایی، نجاری و... نيازمند برق 
هستند. این دستگاه برای کمک به این کسب وکارهای کوچک در 
زمان قطعی برق ساخته شده است.«یکی از مشتریان این دستگاه، 
»بلسيک ساموئل« آرایشگر است. او برای انجام کارهای مشتریان 
در هنگام عصر از این وسيله برای توليد برق و نور استفاده می کند. 
او می گوید درمدت 10سالی که این المپ خورشيدی را نداشته، 
عصرگاه از ژنراتور استفاده می کرده است. استفاده از ژنراتور نه تنها 
هزینه باالیی را برای او ایجاد می کرده بلکــه گاهی باعث ناتمام 
ماندن کارهای او هم می شده است. بلسيک می گوید: » خرید این 
دستگاه مرا از استرس خرید سوخت و هزینه های اضافی خالص 

کرده است.«
به غير از مشاغل کوچک، هدف سازنده این وسيله، بيمارستان های 

محلی است که اتصال برق امنی ندارند.

مهتاب خسروشاهی
روزنامه نگار

من چه می خواهم؟ می خواهم که 
همسران ما، فرزندانمان، دوستان 
و شاگردانمان، به جای دوست داشتن نام و ظاهر و برچسب 
ما، خودمان را همانند انسان هایی عادی دوست داشته باشند. 
دیگر چه؟ دلم می خواهد یاور و وارثانی داشته باشم. دیگر چه؟ 
دلم می خواهد 100سال دیگر بيدار شوم و حتی اگر شده به 
یک نگاه ببينم علم به کجا رسيده است. دلم می خواهد 10سال 
دیگر هم زنده باشم... بعدش چه؟ بعدش هيچ. فکر می کنم، 
مدتی طوالنی فکر می کنم، ولی فکرم دیگر به جایی نمی رسد. 
هرقدر هم فکر کنم و افکارم به هرجایی هم پر بکشند، باز کامال 
برایم روشن است که جای یک چيز اصلی، یک چيز بسيار مهم، 
در خواسته هایم خالی اســت. در عالقه  شدید من به علم، در 
ميلم به زندگی، در این نشستنم بر یک تخت غریبه و در تالشم 
برای شناختن خویشــتن، خالصه در همه  افکار، احساسات 
و ذهنيت هایی که درباره  همه  چيز دارم، هيچ وجه اشتراکی 
وجود ندارد که بتواند همه  اینها را در یک کل واحد گرد آورد. هر 
فکر و هر احساسی در وجود من جداگانه و برای خویش زندگی 
می کند و حتی چيره دست ترین تحليلگران هم نمی توانند در 
قضاوت های من درباره  علم، تئاتر، ادبيات، دانشجویان و در همه  
تصاویری که قوه  تخيل من ترسيم می کند، چيزی پيدا کنند 
که بتوان آن را ایده  کلی یا خدای انسان زنده ناميد و اگر این 

نيست، یعنی هيچ چيز نيست.

آنتوان چخوف

داستان مالل انگیز
بوک  مارک

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
تحصيل علم و دانش، مایه تقویت و تأیيد عقل 

آدمی است.

حافظ

راهیست راِه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند، چاره نیست

خورشید، نماد مهربانی و ســخاوت و حیات برای انسان است، اما 
تصور مهربانانه ای که ما از اين ستاره داريم، در واقع چندان با واقعیت 
همخوان نیست. سطح خورشید، فضايی سرشار از تنش و انفجارهای 
عظیم پی درپی است و قطعا هیچ سنخیتی با مفهوم مهربانی که ما 
در ذهنمان داريم ندارد. اما اخیرا، يک عکس از سطح خورشید که 
ناسا، آژانس فضايی آمريکا از آن گرفته، تصويری مهربانانه از اين 
ستاره حیات بخش ثبت کرده اســت. در تصويری که ناسا منتشر 
کرده، چند نقطه سیاه در سطح خورشید وجود دارد که شبیه يک 
صورتک خندان است. خود ناسا هم در توضیح اين عکس، از عبارت 
خورشیدن خندان استفاده کرده است. اما در واقعیت اين نقاط تیره 
هم چندان لطیف و مهربانانه نیســتند؛ اين نقاط سیاه، که به آنها 
سوراخ  يا حفره های تاجی گفته می شود، در واقع محلی است که 
بادهای ويرانگر خورشیدی از اين ستاره جدا می شوند. به هر حال با 
اين عکس می توانیم حتی شده اندکی،  واقعیت خشن و بی رحم سطح 
خورشید را فراموش کنیم و آن را همان ستاره مهربان و سخاوتمند 

آسمان بدانیم.

خورشید خندان

به داد برس

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن 
کوتاهی که می بینید. ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل 
طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان 
اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا 

برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان


