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گرینویچ

بدشانس ترين نام دنیا 

 آدم ها به خاطر شــباهت نام شــان با اشــخاص خاص، 
ممکــن اســت چيزهــای عجيبــی تجربــه کنند و 
حتی در مــواردی به دردســر هــم بيفتنــد. یک مرد 
کلمبيایی، در 13سال گذشــته، دقيقا به همين خاطر، 
3بار بــه زندان افتــاده و هر بار کلی دردســر کشــيده 
 تا ثابت کند او را اشــتباهی گرفته اند. بدشــانی بزرگ 
رن مارتين گوترز 46ســاله این اســت که دقيقا همنام 
یکی از خالفــکاران بين المللی و باســابقه اهل پرو که 
در کشــورهای زیادی مورد تعقيب اســت و در ليست 
خطرناک ترین خالفــکاران آمریکای التيــن قرار دارد. 
این مرد پرویی، در واقع رئيس یکــی از باندهای قاچاق 
بزرگ مواد مخدر در این منطقه اســت  و این همنامی، 
 مرد کلمبيایــی را بارهــا به دردســر انداخته اســت. 
آخرین بار، او همين چند هفته گذشته به محض ورود به 
کلمبيا، در فرودگاه بازداشت شد و دردفعات قبلی، به خاطر 
درخواست سوءپيشينه پليس از وی به دردسر افتاده بود.

مايع ظرفشويی به جای آبمیوه 
 

امکان ندارد که یکی از ده ها و صدها باری که به رستوران 
و کافه رفته اید، به این فکر نکرده باشــيد که اگر به جای 
آبميوه های خوش رنگ، چيز دیگری به مشتری ها بدهند 
چه بالیی سرشــان خواهــد آمد. محتمل تریــن گزینه، 
مایع های ظرفشویی هســتند که نه تنها رنگ مشابهی با 
آبميوه ها دارند ، که عطر و رایحه ميوه هم به آنها می زنند. 
باالخره این کابوس، در یک رســتوران در یک گوشه دنيا 
رنگ واقعيت به خود گرفته و 7 مشتری یک رستوران، بعد 
از آنکه به جای آبميوه به آنها مایع ظرفشــویی داده شده، 
مسموم شدند. این اتفاق در اســتان ژیجيانگ روی داده 
است. مشتریان ، اعضای یک خانواده و دوستان آنها بوده اند 
که گارسن، به اشتباه به جای آبميوه به آنها مایع ظرفشویی 
داده و آنها هم بی خبر از همه جا، مایع را به جای آب ميوه 
سر می کشــند. کار آنها خيلی زود به بيمارستان کشيده 
می شود و پزشکان مجبور می شوند با شست و شوی معده، 

آنها را نجات بدهند. 
بعد از تحقيقات، مشــخص شــد که یکــی از کارکنان 
آشپزخانه، به خاطر اینکه چشــمش ضعيف بوده، بطری 
مایع ظرفشویی را با بطری آبميوه اشتباه گرفته و این بال را 

سر این مشتریان بی خبر از همه جا آورده است.

زنجیره انسانی، برای نجات دلفین
 

معموال انســان ها بزرگ ترین تهدید عليه حيات حيوانات 
هســتند اما گاهی بر عکس، دست به دســت هم می دهند 
 تا یک حيــوان را نجــات دهنــد. در فلوریــدای آمریکا، 
گرفتار شدن یک دلفين در یک رودخانه کوچک، زندگی او را 
به خطر انداخته بود تا اینکه مردم، به درخواست کارشناسان 
وارد کار شدند و به این حيوان کمک کردند به آب های آزاد و 
پيش دیگر دلفين ها برگردد. این دلفين وارد یک نهر کوچک 
شده بود اما حدود 3هفته در آن ماندگار شده بود. او احتماال 
به خاطر اینکه پل های زیادی با دریچه های تنگی روی رود 
بودند، نمی توانست به آب های آزاد برگردد. در نهایت، یک 
کارشــناس محيط زیست از مردم خواســت به این حيوان 
کمک کنند و حدود 30 نفر، زنجيره ای انسانی در آب تشکيل 
دادند و دلفين را به ســمت آب های آزاد هدایت کردند. این 
کارشــناس گفته بود اگر دلفين زیاد در ایــن حالت ایزوله 

بماند، ممکن است با تهدید جانی مواجه شود.

مـی گـویـند  وقـتـــی 
چـــــيـــزی  هـــــر 
در اینترنت دیدید، باور نکنيــد؛ منظور فقط 
شــایعه های ازدواج و طــالق خواننده هــا و 
فوتباليست ها یا تصاویر به هم چسبانده شده 
فتوشــاپی نيست. قدرت ســاختن »محتوای 
 غيرواقعی« خيلی بيشــتر از اینها شده است.

مدتی است که عکس های »تازه کشف شده« 
از پروژه های ســينمایی 40ســال قبل پيدا 
می شــود. مثال ماتریکس یــا ارباب حلقه ها یا 
هری پاتر که آن ســال ها ســاخته شدند ولی 
به مرحلــه پخــش نرســيدند. همه  چيز هم 
دقيق و هنرمندانه اســت. نوع نورپردازی تيز 
و صحنه آرایی مه آلــود و حتی مو های ژوليده 
و پشــت بلند مرد ها، درســت مثل سال های 
80ميالدی است. اما این عکس ها نتيجه مهارت 

چند نفر است که توانسته اند با نرم افزار هوش 
مصنوعی محصول DALL-E Midjourneyیا 
نرم افزار های دیگر، عکس های ساختگی توليد 
کنند. ولی ایــن تصاویر مثل ســرگرمی های 
قبلی نيســت که گردن فيل را بــه دم زرافه 
می چسباند. اینها توليد خاطرات جعلی است 
که هم ســرگرم کننده و خيال انگيز هســتند 
 و هم کمــی نگــران کننده. چيــزی که االن
Artificial intelligence art نــــام دارد 
و خـروجـــی اش شبـيـــه داســتان های 
 علمــی- تخيلی، فانتزی یا وحشــت اســت.

اگر همينطور پيش بــرود، بعد از مدتی عکس  
پروژه های قدیمی از ســينما و تلویزیون ایران 
هم بيرون می آید. مثال »رضا عطاران« در نقش 
گنجو در فيلم »دزد عروسک ها« یا تست گریم 
»نویــد محمدزاده« برای نقــش مرادبيگ در 
سریال »روزی روزگاری«. شاید بعدا خودمان را 
هم ببينيم که داریم در یک فيلم بازی می کنيم. 
این چنين اســت که رؤیا های گذشته و آینده 
ما نه در دنيای واقعــی، بلکه در جهان مجازی 

واقعيت پيدا  می کنند.

فرهنگ و زندگي

محمد سرابی

جعلیات و خاطرات هوش مصنوعی

حافظ

يا رب سببی ساز که يارم به سالمت
بازآيد و برهاندم از بند مالمت

آبان با انگشت های سرمازده اش 
روزهای بهمن را می شــمارد و 
بعد هم نگاهش را می سپارد به آخرین پرواز دم غروب کاکایی ها. 
چشم هاشــان آب را می کاود که انگار خالی شــده اســت. آبان 
کاله خاکســتری اش را تا ابرو می کشــد پایين و دســت هایش 
را می برد تــوی جيب های خالــی و روزهــای دی و بهمن را در 
ذهنش می شــمارد. ماهی ها در خيالش نشســته اند آن دورها 
و تقویم هایشــان را ورق می زنند. آنها باله های نقره ای شــان را 
تکان می دهند و از سرمای تيز و برنده آب و خروش امواج حرف 
می زنند. آبان در امتداد ســاحل شــنی راه می رود و به حساب و 
کتاب آدم ها و ماهی ها و همه آنچه در تقویم هاشان نوشته اند فکر 
می کند. حکایت 2 چله بزرگ و کوچک زمستان را در شب یلدایی 
دور از مادربزرگش شنيده بود شــاید وقتی ده، دوازده ساله بود. 
اما با »چله خشکی خيلی سال است که آشناست. از همان سال ها 
که نان و سفره و انگشت های پينه بسته پدر صيادش را شناخت. 
از روزهایی که تحقق کوچک ترین خواسته هایش با به دام افتادن 
ماهی ها پيوند خورده است. چله خشکی از کودکی نشسته است 
کنج ذهن آبان وتاکنون با اوســت. حاال که خودش ناچار است 
خریدن یک دست لباس برای دخترکش را تا پایان چله خشکی به 
تعویق بيندازد. آبان همين پریشب برای دخترکش قصه ماهی ها 
را گفت که معموال حوالی آغاز دی ماه به سبب سرمای زیاد، راهی 
اعماق آب می شوند. دخترک پرسيده بود: کی برمی گردند؟ آبان 
جواب داده بود: دهم بهمن می شــود 40 روز. اصال برای همين 

می گویند »چله خشکی«.
دخترک لبخند زده بود: دهم نزدیک اســت.  آبــان نگاهش را 
روانه آسمان کرده بود: معلوم نيســت سرما چه در سر دارد. یک 

وقت هایی زمان چله خشکی تغيير می کند.
این روزها  آبان، دخترکش و دیگرانی بسيار، روزها را می شمارند 
و به تقویم فصل ها و بادهای سرد، تقویم ماهی ها و به تقویم آدم ها 

و آرزوهای شان فکر می کنند.

دغدغه خوب

مریم ساحلی

»چله خشکی« در تقویم ها 

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم 
تا نوشته هايتان درباره مســائل 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

 سرش منگ بود. شاید از خستگی باشد، یا صدای موتور ماشين که هی توی کله 
آدم می چرخد. چقدر شلوغ و سرد بود. چرخ ماشين ها روی نرمه برف آبکی صدای 
چسبناکی داشت  و آدم ها به شکل ارواح در روشنایی چراغ ها می لغزیدند. اگر یقه پالتو را باال بدهند، کاله شاپو 
سرشان بگذارند، دســت در جيب با دهان باز و آن اضطرابی که در چهره همه شان موج می زند، می شوند 
شبيه همين تابلو باالی آینه؛ قشنگ است. آن تابلو گردبادش هم قشنگ است. زنی دارد در آن گردباد سرخ 
جيغ می کشد. آدم خيال می کند خودش است که دارد سبک می شود. محسن سليقه اش محشر است. وقت 
بيکاری می رود خيابان منوچهری یا جلو دانشگاه بلکه یک نقاشی خوب پيدا کند و بياید به این درودیوارها 

بکوبد، اما به جاش کتاب می گيرد.

عشق دیگه قصه شده. این روزا 
مگه کسی عاشــق می شه؟ من 
تو همين روزا عاشقت شدم، تو 
همين روزایی که کسی عاشق 

نميشه.

فریدون جیرانیعباس معروفی

درياروندگان جزيره آبی تر

دیالوگبوک  مارک

خفه گی

معرفت با 
نقاشان کوچک 
نقاشی کشیدن کودکان 
در همــه حــال، مايــه 
حال خوب اســت. بیان 
ســاده کودکانه با هجوم 
رنگ های شاد و سرزنده 
هر نقاشــی کودکانه ای 
را خواســتنی می کند اما 
وقتی همین کودکان با نظم 
و آموزش دســت به مداد 
رنگی و آبرنگ می برند و 
ســپیدی را روی کاغذ يا 
بوم به رنگ زندگی مبدل 
می کنند ماجرا حســابی 
فــرق می کنــد. اينها را 
گفتیم تا برســیم به اين 
خبر که قرار است از فردا 
تا سالگرد پیروزی انقالب 
در نگارخانه معرفت محله 
شهران آثار نقاشی نقاشان 
کوچک به نمايش گذاشته 
شود. شــما می توانید هر 
روز از ساعت8تا 18به اين 
نگارخانه برويد و 46اثر از 
هنرمندان 4تا 8ســاله با 
تکنیک آبرنگ و پاستل 

را ببینید. 

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

دندانپزشکی با بیمه برای 20هزار نفر
همين دیروز بود که داشــتيم می گفتيم 
هزینه های دندانپزشــکی کمرشکن است 
و هر کسی از پس این هزینه ها برنمی آید. 
بعد هــم از اجرای طرح هایــی مثل طرح 
لبخند احسان در شهرها و روستاها گفتيم 
که باعث می شود مردم بتوانند از خدمات 
دندانپزشکی به رایگان استفاده کنند. حاال هم یک خبر خوب دیگر در 
این زمينه این اســت که خدمات دندانپزشکی قرار است تحت پوشش 
بيمه قرار بگيرد. دفتر سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت پيگيری های 
بسياری برای گسترش پوشش بيمه ای خدمات دندانپزشکی انجام داده 
و خوشبختانه با همکاری شورای عالی بيمه و بيمه های پایه، شامل بيمه 
ســالمت، تامين اجتماعی و خدمات درمانی نيروهای مسلح، خدمات 
ترميم یا پرکردن دندان ها برای همه دندان های شــيری و دائمی و در 
همه ســنين، تحت پوشــش بيمه های پایه قرار می گيرد. ارائه خدمات 
دندانپزشکی در مراکز خدمات جامع ســالمت در روستاها و شهرهای 
زیر 20هزار نفر برای گروه های هدف، شــامل مادران باردار و شيرده و 
کودکان زیر 3سال، کودکان 3تا 6سال و کودکان 6 تا 14سال رایگان و 
برای سایر مردم تا سقف 65درصد کاهش پيدا کرده است. این خدمات، 
22ردیف خدماتی در دندانپزشکی، شامل ترميم یا پرکردن دندان های 
شيری و دائمی، جرم گيری، فلورایددرمانی و شيارپوش )فيشورسيلنت( 
دندان های دائمی، کشيدن و پالپوتومی دندان ها و درمان پالپ زنده است.

آبرسانی به روستاها
همانطور کــه می دانيد آبرســانی به 
روستاها هر سال به صورت موردی انجام 
می شود اما امسال وزارت نيرو گام های 
بزرگی در این زمينه برداشــته است و 
به خاطر مشکالتی که در حوزه تامين 
آب در کشور وجود دارد، پروژه بزرگی 
تحت عنوان »جهاد آبرسانی« در حال انجام است. در پروژه جهاد 
آبرسانی 1751 روستای استان سيستان و بلوچستان با اعتباری 
بالغ بر 4830ميليارد تومان به شبکه آبرسانی وصل شد؛ چراکه 
این استان پایين ترین ســرانه دسترسی به آب شرب را در کشور 
دارد. در حوزه ســواحل مکران هم 315روستا در قالب اعتبارات 
محروميت زدایی طرح جهادی آبرســانی بــا محوریت قرارگاه 
محروميت زدایی امام حسن مجتبی)ع( به شبکه آبرسانی متصل 
شدند. همچنين قرار است 2هزار روستای کشور با همکاری وزارت 
نيرو و خيرین آبرســانی از نعمت آب شرب برخوردار شوند که از 
این تعداد روستا 500روستای آن در استان سيستان و بلوچستان 
هســتند. نماینده مردم چابهار هم در این زمينه گفته: شاخص 
دسترسی به آب شرب در استان سيستان و بلوچستان پایين ترین 
شــاخص را دارد و در برخی از شهرســتان ها 19 درصد بوده که 

اميدواریم در افق 30ماهه این پروژه به باالی 90 درصد برسد.

پس انداز 
 مجيد صالحی

آخر مصور

نجات پاریس با جنگل های جیبی
داوطلبان در پاريس، از يک 
روش ســنتی جنگل کاری 
ژاپنی اســتفاده می کنند تا اين شــهر را در مقابل 
تغییــرات اقلیمی و موج های طاقت فرســای گرما 

نجات بدهند.
اين ابتکار، توسط يک مؤسسه انتفاعی فعال در حوزه 
محیط زيست اجرا شــده و داوطلبان زيادی هم در 
اجراي آن همکاری کرده اند. هدف اين است که  در هر 
جای ممکن، چندين درخت به شکل جنگل های بسیار 
کوچک کاشته شوند تا اقلیم پاريس، سبزتر شود. اين 
روش جنگل کاری در دهه 1970توسط آکیرا میاواکی، 
باغبان ژاپنی، ابداع شــده و به نام او هم شــناخته 
می شود. او بعد از سال ها تحقیق درباره جنگل هايی 
که در اطراف معابد و مکان های مقدس شکل گرفته 
بود اين روش را ابداع کرد. او به اين نتیجه رسید که 
نوع جنگل ها، نه تنها بدون دخالت انســان به رشد 
خود ادامه می دهند، که از نظر غنا هم از جنگل هايی 
که توسط انســان ها به روش های استاندارد کاشته 
می شوند، پربارتر هستند. او گفته که کاشت بسیار 
متراکم نهال گونه های بومی، که در خاك مراقبت شده 
رشد کرده اند و در 4 سطح از ارتفاع قرار دارند، باعث 
می شود که سرعت رشد جنگل های کوچک، 10برابر 
بیشتر از جنگل کاری استاندارد باشد. او همچنین ثابت 
کرده که میزان جذب اکسیژن توسط اين جنگل های 

کوچک، بسیار بیشتر از نمونه های استاندارد است. 
او در سراسر دنیا حدود 1500جنگل کوچک کاشته 
و گفته اســت که اين جنگل هايی که با اين روش در 
زمینی به مســاحت 100مترمربع کاشته می شوند 
می توانند سطح شــگفت انگیزی از تنوع زيستی را 

در خود جا دهند.
اين روش، با استقبال زيادی مواجه شده و جنگل هايی 
به اندازه زمین تنیس در بیروت، ديگر شــهرهای 

آسیايی و سراسر هند کاشته شده است. استقبال از 
اين نوع جنگل کاری، در اروپا هم رو به افزايش بوده 
و حاال پاريس به اســتفاده از آنها روی آورده است. 
برخالف مدل اســتاندارد جنگل کاری، درخت ها به 
جای اينکه در خطوط منظمی کاشته شوند، در مدل 
میاواکی، به صورت فشــرده و نزديک به هم کاشته 
می شوند و ارتفاع های متفاوت، باعث می شود که در 

رشد آنها خلل ايجاد نشود.
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