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گرینویچ

تولد بعد از 30 سال
 

یک دوقلو در آمریکا، بعد از 30ســال، از جنين های 
منجمدشده متولد شــده اند و رکوردی تاریخی را 
به نام خود ثبت کرده  اند. گفته می شــود که پيش 
از این هرگز ســابقه نداشــته که بعد از این ميزان 
منجمدبودن جنين، نوزادی ســالم بــه دنيا بياید. 
این دو جنين، در بهار ســال 1992 در دمای منفی 
128درجه سانتی گراد منجمد شدند. این دو نوزاد، 
در اورگان در آمریکا متولد شده اند و دو خواهر و برادر 
هم دارند. پدر آنها، فيل ریجوی، گفته است که تولد 
این دو نوزاد، باورنکردنی اســت. قبل از این، رکورد 
تولد نوزادان از جنين منجمدشــده، 27سال بود؛ 
مالی گيبسون در سال 2020. مادر این نوازادان گفته 
است که از تولد آنها بسيار هيجان زده است و با اینکه 
آنها هنوز نوزاد هستند، فکر می کند که از 2 فرزندش 

بزرگ تر هستند چون 30سال عمر واقعی دارند.

تولد دروازه بان برای تأمین امنیت

معادله طاقت فرسای 1+1
 

اولين معادله ریاضی که احتماال هر انسانی در کودکی یاد می گيرد، 
این است که یک به عالوه یک می شود 2. اینقدر این معادله آسان 
است که آن را در سراســر دنيا، نماد سادگی می دانند. اما مسئله 
اینقدر که فکرش را می کنيم ساده نيست. در واقع دو عالقه مند به 
ریاضی در ژاپن، 24ساعت تمام وقت گذاشته اند و تمام دیوارهای 
اتاقشان را برای حل این مسئله خط خطی و سياه کرده اند. هانون 
و دنگان که به حل معادالت ریاضی به روش های متفاوت عالقه 
دارند و حساب یوتيوب آنها هم حسابی پرطرفدار است، در آخرین 
تالش ریاضياتی خود، به ســراغ 1+1 رفته اند و این معادله ساده 
را، چنان مطول و با تفصيل حل کرده اند، که بســياری را درباره 
آســان ترین معادالت، دچار تردید کرده اند. آنهــا برای حل این 
مسئله ساده، مفاهيمی را از هندسه، سری های نامتناهی، فيزیک، 
الکترومغناطيس و ترمودیناميک که همگی شان را در دبيرستان ها 
به دانش آموزان آموزش می دهند به کار گرفته اند و این معادله را از 
زوایای مختلف آن بررسی کرده اند. نتيجه این شده که تمام دیوارها 
و کف اتاق، به برگه های چرک نویس آنها برای حل مسئله تبدیل 
شده و در نهایت هم آنها یک جواب را در برگه پاک نویس نوشته اند؛ 
پاسخی که خب همگی می دانيم چيست: 2. هانون درباره حل این 
مسئله گفته است: »معادالتی هستند که حل آنها واقعا لذتبخش 

است، درست مثل همين معادله.« 

سقوط در هواپیما در پارکینگ
 

یکی از ترس های انسان ها این است که بخشی از هواپيمای در 
حال پرواز جدا شود و از آن باال روی سرشان بيفتد. این ترس 
بی مورد به نظر می رسد چون عمال چنين اتفاقی غيرممکن به 
نظر می رسد. اما هميشه یک مثال نقض ترسناک وجود دارد. 
اخيرا سقوط» در« یک هواپيما در آمریکا، سازمان هوانوردی 
این کشور را به شدت درگير کرده و مقامات در به در دنبال این 
هســتند تا ببينند این در هواپيما، چطور سقوط کرده است. 
جالب این است که این در درســت در یک پارکينگ در نوادا 
به زمين افتاده است. یک شهروند، که می خواسته به پارکينگ 
برود، در آسمان متوجه شئی شده که با سرعت به سوی زمين 
می آمده و از آن فيلــم و عکس هم گرفته اســت. او وقتی به 
پارکينگ رفته،  دیده اســت که این شــیء  در یک هواپيمای 
کوچک بوده اســت. او گفته اســت که همزمان صدای پرواز 
یک هواپيما را می شــنيده اما آن را ندیده و متوجه نشده چه 
هواپيمایی بوده است. مقامات هوانوردی گفته اند این در متعلق 

به یک هواپيمای یک موتوره کوچک است.

شهر در انتظار باران    عکس: همشهری/ محمد عباس نژاد اول آخر

26 نوامبر در آمریکای شمالی، ميليون ها خانواده، 
ميليون ها خوراک بوقلمون می پزند و در مهم ترین 
تعطيلی ملی در آمریکا و کانادا، روز شکرگزاری 
را جشــن می گيرند. این جشــن مهم،  که چند 
قرن ســابقه دارد، محفلی برای شکر گزاردن بر 
محصوالت و البته خيرات و نعمات یک سال قبل 
از آن به شمار می رود. شکرگزاری از یک مراسم 
ساالنه برداشت محصول که توسط استعمارگران 
انگليســی و همينطــور بوميــان آمریکایی در 
سال1621 برگزار شد الگوبرداری شده است. این 
جشن، سرشار از اسطوره و افسانه است و از رسوم  
آن، می توان به پختن بوقلمون، نان مخصوص و 
کيک کدوتنبل اشاره کرد. این جشن، همچنين 
اوج سفر در آمریکا به شمار می رود چون براساس 
ســنت دیرینه،  اعضای خانواده هر جای کشور 
که باشند،  خود را به شام خانوادگی می رسانند. 
شکرگزاری، کمک زیادی هم به رونق اقتصادی 

در آمریکا می کند.
از وقتی که مراســم این جشن، توسط مهاجران 
انگليسی برگزار شد، شــکرگزاری محفلی برای 
دوســتی و نزدیکی بوده چون در کمال تعجب، 
بوميان وامپانونگ داوطلبانه به این جشن اضافه 
شدند و طی چند روز جشن، هيچ گونه تخاصمی 

بين2 طرف ایجاد نشد.
در نســل های بعدی، دیگر این جشــن چندان 
بين نژادی نبــود اما همچنان اهميــت خود را 
حفظ کرد و به آن توجه می شد. در سال1789، 
کنگره آمریکا تصميم درباره تعطيلی این جشن 
را به ایاالت ســپرد. این تفویض اختيار، به خاطر 
برخوردهای متفاوت با این جشن و دور شدن از 
اهداف اوليه آن در ایاالت مختلف، با انتقادهای 

زیادی مواجه شــد و همه انتظار داشتند دولت 
فدرال، یک تصميم واحد در این باره بگيرد. تا اینکه 
باالخره، حين جنگ های داخلی آمریکا، آبراهام 
لينکلن سرشناس ترین رئيس جمهور آمریکا، روز 
شکرگزاری را، که مصادف با 26نوامبر است، یک 

جشن و تعطيلی ملی اعالم کرد.
این جشن، در طول سال ها، ابعاد مختلفی به خود 
گرفته و امــروزه، از نظر اقتصــادی و همينطور 
خانوادگــی،  اهميت زیادی بــرای آمریکایی ها 
دارد. از آنجا که بســياری از خانواده ها در آمریکا 
به خاطر مدل مدرن زندگی از هم دورافتاده اند، 
شکرگزاری فرصتی برای دور هم بودن است. از 
نظر اقتصادی هم، روز شکرگزاری اهميت خاصی 
برای بازار خرده فروشــی آمریکا دارد چون افراد 
زیادی، برای هم کارت تبریک و هدیه می خرند 
و می فرستند و عالوه بر آن، شــروع خریدهای 
کریسمس به شمار می رود و آنطور که خودمان 
در ایران می گویيم، آغاز شب عيد در آمریکاست. 
عالوه بر آن، شــکرگزاری روز مهمی در صنعت 
ســرگرمی آمریکاست و بســياری از فيلم های 
تجاری و پرفــروش، به همين مناســبت اکران 
می شوند. برخی از مهم ترین رویدادهای ورزشی 
ازجمله مسابقات بزرگ فوتبال آمریکایی هم در 

همين روز برگزار می شود.
در ســال های اخيــر، برخی مهاجــران برخی 
تغييرات در مراسم شکرگزاری اعمال کرده اند که 
با استقبال آمریکایی ها هم مواجه شده است؛ برای 
نمونه،  جامعــه ایرانی-آمریکایی، به جای پخت 
بوقلمون که گوشت خشک و سفتی دارد، از دیگر 
پرنده ها ازجمله مرغ و اردک استفاده می کند و 

توجه آمریکایی ها را هم جلب کرده است.

جهان روز

جشن با هم بودن

تقويم/ سالمرگعدد خبر

  مرد بازی های بزرگ

14ســال از مرگ احمد آقالو، بازيگر توانا و 
متشخص ســینما، تئاتر و تلويزيون ايران 
گذشته و هنوز خاطرات بازی های ماندگارش 
در ذهن عالقه مندان ســینما و تلويزيون 
مانده اســت. آقالو فعالیت هايش را در دهه 
50 با حضــور در صحنه تئاتر آغــاز کرد. از 
شــاگردان زنده ياد حمید سمندريان بود و 
در آثار بسیاری با او همکاری کرد. بعدها به 
تلويزيون و سینما رسید و باز هم بازی های 
ماندگاری از خود برجای گذاشــت. يکی از 
به يادماندنی ترين نقش های آقالو، بازيگری در 
نقش »کاتب« در مجموعه تلويزيونی »افسانه 
ســلطان و شــبان« به کارگردانی داريوش 
فرهنگ بود. او 2 بار نامزد جايزه جشــنواره 
فجر شد؛ يک بار سال 13۸1 به خاطر بازی در 
نقش اول مرد در »گاهی به آسمان نگاه کن« 
ساخته کمال تبريزی و يک بار هم در 136۸ 
به خاطر بازی در نقش دوم مرد در فیلم »تمام 
وسوسه های زمین« ساخته حمید سمندريان. 
او تنها 5۹ ســال زندگی کرد و 10سال از اين 
عمر کوتاه را هم با بیماری سرطان مبارزه کرد.
زنده ياد حمید ســمندريان که حق استادی 
بر گردن احمد آقالو داشــت درباره او گفته 
بود: 10سال بود که بیماری را تحمل می کرد؛ 
درحالی که ما 3 ســال بود توسط همسرش 
از بیماری او آگاه بوديــم و اگر به خود او بود 
تا روز مرگ دم نمی زد. بــا اينکه چهره اش 
پر از رنج بــود، هر زمان کــه از او حالش را 
می پرسیديم تنها يک پاسخ داشت؛ »شکر«. 
او نمی خواست با رنج خود ديگران را مغموم 
کند. به حال خود غم نمی خــورد که از اين 
دنیای محقر بیرون می رود، به حال کسانی 
غم می خورد که بعد از او می روند. احمد هرگز 
دوست نداشت رنج رفتن دوستانش را ببیند. 
او همیشه به جمله  همینگوی ايمان داشت: 
هرکســی که می میرد ذره ای از وجود توهم 
با اوســت. پس هرگز نپرس، ناقوس ساعت 
مرگ که را می نوازد. ناقوس ساعت مرگ تو 

را می نوازد.«

حافظ

با مدعی مگويید اسرار عشق و مستی
تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

به این تصویر دقت کنيد! مردی ناشــناس و خســته 
درحالی کــه بی تفاوت کنار کوچه های باریک شــهر 
ســئول در کره جنوبی به خواب رفته است، روباتی به 
او نزدیک می شــود و تالش می کند تا او را بيدار کند! 
این روبات می گوید:»آقا اگر اینجا بخوابيد؛ جان شما 
به خطر می افتد. اجازه دهيد به شما کمک کنم تا سالم 
به خانه برگردید.« کمی بعد، خــودروی پليس از راه 
می رسد و 2افسری که از آن پياده می شوند و مرد را از 
شرایط خطرناکی که به آن دچار شده، نجات می دهند. 
این تصویر بيشتر یادآور فيلم های علمی- تخيلی است؛ 

اما این واقعيتی است در شهر سئول.
خيابان های شهر سئول به تازگی پذیرای روبات َگشتی 
یا »دروازه بان« شــده اند. این روبات، نخستين روبات 
گشت شهری کره جنوبی اســت. این روبات با هدف 
برقراری ارتباط با مرکز کنترل پليس طراحی شــده 
و پس از مشاهده مواردی که برای آن به عنوان عامل 
مزاحم یا خطر معرفی شــده اند، با نزدیک ترین مرکز 
پليس، تماس برقرار می کند. این روبات با هدف افزایش 

ميزان ایمنی شــهروندان در شبانه روز در شهر سئول 
طراحی شده است.

روبــات  ایــن  طــراح  شــرکت   ســخنگوی 
)HL Mando( دربــاره نحــوه عملکــرد دروازه بان 
می گوید:»این روبــات مانند دوربين نظارت متحرک 
عمل کرده و می توانــد حتی نقاط کــور را نيز مورد 

شناسایی و بررسی قرار دهد.«
 دروازه بان حدود 300کيلوگرم وزن دارد. این روبات با 
استفاده از فناوری ناوبری ماهواره ای و فناوری سنجش 
 )Lidar( از راه دور با قابليت تشــخيص نور و محدوده
به صورت خودکار رانندگی می کند. دروازه بان با عابران 
پياده و موانع برخورد نکرده و شــب هنگام می تواند با 
استفاده از توانایی تصویر برداری حرارتی، گشت زنی 
کند. هم اکنون این روبات پيشــرفته اجازه کار همراه 

با یک انســان را دارد؛ چرا که با چند چالش در حيطه 
حریم خصوصی روبه رو شده اســت. به گفته شرکت 
سازنده این روبات، فيلم ها داخل روبات ذخيره نشده 
و فقط قابليت پخش زنــده را دارد تا با قانون حفاظت 
از اطالعات شخصی کره جنوبی مطابقت داشته باشد. 
هدف اصلی از طراحی و راه اندازی این روبات در سطح 
شهر ســئول، »حفظ امنيت زنان« عنوان شده است. 
حضور دروازه بان در منطقه مسکونی شهر سئول که 
دارای باالترین آمار زنانی اســت که به تنهایی زندگی  
می کنند، بيش از مناطق دیگر اســت. درحال حاضر 
طبق قوانين کره جنوبی، فعاليت این روبات به لحاظ 
فنی با مواردی روبه روســت، چراکه براساس قوانين 
این کشور، روبات های خودران نمی توانند در جاده ها، 
پياده روها و پارک ها حرکت کرده یا صدا یا فيلم ذخيره 
کنند. اما فعال ایــن روبات درحال آزمایش اســت تا 
درصورت رفع موانع قانونی، برای حفظ امنيت به ویژه 
امنيت زنان تنها در سطح شــهر سئول حرکت کند. 
مقامات ارشــد کره جنوبی درحال کار روی مقررات 
جدید، همراه با طراحان روبات ها، اســاتيد دانشگاه و 
کارشناسان حقوقی هســتند تا با رفع موانع قانونی، 
دروازه بان بتواند هرچه زودتــر کار خود را به تنهایی 

آغاز کند.

بعضی از شغل ها هست که با ســالمت آدم ها سر و کار دارد 
و اگر فرد  آموزش درستی درآن شــغل ندیده باشد، می تواند 
سالمت عده ای را به راحتی به خطر بيندازد. نمونه اش شغل 
عطاری است. عطارها معموال عالوه بر اینکه گياهان دارویی 
می فروشند، گاهی طبابت از نوع سنتی هم انجام می دهند و 
براساس تجربه گياهانی را به بيماران برای درمان می فروشند. 
معموال هم مردم گمان می کننــد که گياهان دارویی ضرری 
ندارند و به این طبيب های ســنتی اعتماد می کنند. اما علم 
جدید این تفکر را رد کرده و پزشــکان معتقدند که گياهان 
دارویی هم اگر بيش از اندازه یا به اشتباه مصرف شوند، ممکن 
است عوارض زیادی داشته باشند. به همين دليل هم وزارت 
بهداشــت اعالم کرده که صدور مجوز فعاليت عطاری ها در 
تهران منوط به گذراندن دوره های آموزشــی اســت. وزارت 
بهداشت بر این موضوع قائل است که باید نحوه ارائه خدمت 
عطاری ها به شــکلی باشد که چارچوب ســاختاری دقيقی 
برای آنها چيده شــود تا برخی تخلفاتی که در این حوزه رخ 
می دهــد، تحت نظارت قــرار بگيرد. بنابراین علمی شــدن 
عطاری ها به صورت آزمایشــی در تهران با مشــارکت صنف 
عطاری ها آغاز شده و قرار اســت که عطارها برای گرفتن یا 
تمدید مجوزشان، در زمينه شغلی که دارند و همچنين طب 
سنتی آموزش ببينند. البته این طرح پيش از شيوع کرونا به 
شکل پایلوت در تهران آغاز شده بود اما بروز کرونا باعث شد 
تا طرح با سرعت باال پيش نرود، ولی هم اکنون ارائه و تمدید 
مجوز عطاری ها در تهران منوط به گذراندن یک دوره آموزشی 
و علمی اســت. مدیرکل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت 
هم در این باره گفته که این واحدهای صنفی می توانند فروش 
گياهان دارویی را انجام دهند و با توجه به اینکه این موضوع 
یک حرفه کامال مرتبط با سالمت مردم است، باید در شرایطی 
ارائه خدمت کنند که هم بتوانيم از ظرفيت این صنف بهترین 
اســتفاده را ببریم و هم اینکه خدمات ایمــن و محصوالت 

استانداردی را در اختيار جامعه قرار دهند.

دغدغه

عطارهادکترمیشوند

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متــن 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

مهتاب خسروشاهینگاه
روزنامه نگار

حمیدرضامحمدی،روزنامهنگار

 در سـيـنـمــــای ایـــــران، در حــــدود 
نيم قرن اخير، هرسال فيلم هایی ساخته شدند 
و به روی پرده رفتند که تاریخ ساز شدند؛ آثاری 
ماندگار که یادگاری شــدند برای نسل امروز و 
فردا. در ســتون »فيلم خانه« تا پایان امسال، 
هرهفته به یکی از این فيلم های مهم و مؤثر که 
سال1401، از انتشارشان چنددهه )بر مبنای 
مضرب 10( گذشته است، می پردازیم تا به این 
سبب هم یادی از آن اثر شود و هم نامی ازخالق 
آن برده شود و هم بدانيم چرا جریان ساز بوده اند.
»پســتچی« را »داریوش مهرجویی« در آغاز 
دهه 1350ساخت تا ســومين فيلمش، پس 
از »گاو« و »آقای هالو« لقــب بگيرد. اثری که 
مهدی ميثاقيه، تهيه کننــده آن، مهرجویی را 
»کارگردانی کم نظير و برجسته« و »فيلمساز 
جهانی«  دانســت  به ویژه آنکه وقتــی با وجود 
شرکت داده نشدنش در بخش مسابقه  نخستين 
جشنواره  جهانی فيلم تهران، به جشنواره های 
جهانی رفت، تحســين برانگيز شــد، چنان که 
روزنامــه اطالعــات در شــماره روز 15تيــر 
1351درباره اش چنين نوشت: »جایزه نقدی 
فستيوال بين المللی فيلم در برلن به »پستچی« 
ساخته داریوش مهرجویی، فيلمساز جوان ایرانی 
تعلق گرفت. »پســتچی« در بخش سينمای 
جوان فستيوال نمایش داده شد و داوران اعالم 
کردند که فيلم ایرانی از »فرم« بی مانند هنری 
بهره ور بوده و به خصوص از نقطه نظر پاسداری از 
ارزش های فرهنگی و سنت های ملی کشورهای 
در حال توسعه حائز ارزش و اهميت فراوان است. 
داوران کاتوليک فستيوال برلن نيز فيلم پستچی 

را مورد تحسين قرار دادند.«
اما ســتایش ها از فيلمی فردمحور _ مانند گاو 
_ که اشرافيت فئودالی و نظام ُخرده بورژوازی 
را نشانه رفته بود تا مســِخ تدریجی شخصيت 
اولش را در متن جامعه ای متکی بر بی عدالتی 
به تصویر بکشد، منحصر به ایران نبود، هرچند 
کسانی چون پرویز دوایی آن را »به خاطر اینکه 
القائات فيلمســاز در برآورد کلــی از آدم ها از 
فرامين مضمون های سمبليک و هدایت کننده 
اطاعت می کنند« و »مضامين فيلم برای بيان 
کليت هایی از پيش اندیشــيده شده طراحی 
شده اند« به نقد تند کشيدند. ساخته ای که در 
آن عزت اهلل انتظامــی و علی نصيریان و البته 2 
چهره خاص، احمدرضا احمدی شاعر و بهمن 
ُفرسی نمایشــنامه نویس ایفای نقش کردند و 
وقتی در جشــنواره کن در سال 1972به روی 
پرده رفت، »ژرار النگلوا«، نویســنده و منتقد 
فرانسوی، »کشف بزرگ امساِل جشنواره کن« 
را »داریــوش مهرجویی ســازنده فيلم ایرانی 
پستچی« نوشــت. پس از این بود که او رفت و 
2ســال بعد، »دایره مينا« را ساخت و با آن هم 

درخشيد.

50سال از »پستچی« ساخته داريوش 
مهرجويی گذشت

علیه اشرافیِت فئودالی

اتوبوس شب
دیالوگ

- پسر تو چند سالته؟
+ پارســال 16ســالم بود بچه 
بودم؛ دو روز بعد بابام ُمرد، بازم 

16سالم بود اما دیگه بچه نبودم.

کیومرثپوراحمد

آخر مصور
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