يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
دوراندیش کسی است که فریبندگی دنیا او را از
کار برای آخرتش باز ندارد.

 پنجشــنبه  3آذر  1401سال ســیام شــماره 8647

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

با
مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
تا
ب

ی
خبر بمیرد در درد خودپرستی

اذان ظهــر  11:51 :غــروب آفتــاب16:53 :
اذان مغرب 17:13 :نيمهشــبشــرعي23:07 :
اذان صبح فردا 5:22 :طلوع آفتاب فردا6:50 :

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدیرمسئول :عبدا ...گنجی
سردبیر :دانیال معمار

حافظ

توزيع و اشتراك:

پذیرش آگهي:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

تلفن84321000 :

یکی از ترسهای انسانها این است که بخشی از هواپیمای در
حال پرواز جدا شود و از آن باال روی سرشان بیفتد .این ترس
بیمورد بهنظرمیرسد چون عمال چنین اتفاقی غیرممکن به
نظر میرسد .اما همیشه یک مثال نقض ترسناک وجود دارد.
اخیرا سقوط« در» یک هواپیما در آمریکا ،سازمان هوانوردی
این کشور را بهشدت درگیر کرده و مقامات در به در دنبال این
هســتند تا ببینند این در هواپیما ،چطور سقوط کرده است.
جالب این است که این در درســت در یک پارکینگ در نوادا
به زمین افتاده است .یک شهروند ،که میخواسته به پارکینگ
برود ،در آسمان متوجه شئی شده که با سرعت به سوی زمین
میآمده و از آن فیلــم و عکس هم گرفته اســت .او وقتی به
پارکینگ رفته،دیده اســت که این شــیء در یک هواپیمای
کوچک بوده اســت .او گفته اســت که همزمان صدای پرواز
یک هواپیما را میشــنیده اما آن را ندیده و متوجه نشده چه
هواپیمایی بوده است .مقامات هوانوردی گفتهاند این در متعلق
به یک هواپیمای یک موتوره کوچک است.

تلفن48075000 :

نگاه

مهتاب خسروشاهی
روزنامهنگار

به این تصویر دقت کنید! مردی ناشــناس و خســته
درحالیکــه بیتفاوت کنار کوچههای باریک شــهر
ســئول در کرهجنوبی به خواب رفته است ،روباتی به
او نزدیک میشــود و تالش میکند تا او را بیدار کند!
این روبات میگوید«:آقا اگر اینجا بخوابید؛ جان شما
به خطر میافتد .اجازه دهید به شما کمک کنم تا سالم
به خانه برگردید ».کمی بعد ،خــودروی پلیس از راه
میرسد و 2افسری که از آن پیاده میشوند و مرد را از
شرایط خطرناکی که به آن دچار شده ،نجات میدهند.
این تصویر بیشتر یادآور فیلمهای علمی -تخیلی است؛
اما این واقعیتی است در شهر سئول.
خیابانهای شهر سئول بهتازگی پذیرای روبات َگشتی
یا «دروازهبان» شــدهاند .این روبات ،نخستین روبات
گشت شهری کرهجنوبی اســت .این روبات با هدف
برقراری ارتباط با مرکز کنترل پلیس طراحی شــده
و پس از مشاهده مواردی که برای آن بهعنوان عامل
مزاحم یا خطر معرفی شــدهاند ،با نزدیکترین مرکز
پلیس ،تماس برقرار میکند .این روبات با هدف افزایش

اول آخر

میزان ایمنی شــهروندان در شبانهروز در شهر سئول
طراحی شده است.
ســخنگوی شــرکت طــراح ایــن روبــات
( )HL Mandoدربــاره نحــوه عملکــرد دروازهبان
میگوید«:این روبــات مانند دوربین نظارت متحرک
عمل کرده و میتوانــد حتی نقاط کــور را نیز مورد
شناسایی و بررسی قرار دهد».
دروازهبان حدود 300کیلوگرم وزن دارد .این روبات با
استفاده از فناوری ناوبری ماهوارهای و فناوری سنجش
از راه دور با قابلیت تشــخیص نور و محدوده ()Lidar
بهصورت خودکار رانندگی میکند .دروازهبان با عابران
پیاده و موانع برخورد نکرده و شــبهنگام میتواند با
استفاده از توانایی تصویربرداری حرارتی ،گشتزنی
کند .هماکنون این روبات پیشــرفته اجازه کار همراه

سايت روزنامهn 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 :

عدد خبر
سالمرگ
تقویم/

مرد بازیهای بزرگ

با یک انســان را دارد؛ چرا که با چند چالش در حیطه
حریم خصوصی روبهرو شده اســت .بهگفته شرکت
سازنده این روبات ،فیلمها داخل روبات ذخیره نشده
و فقط قابلیت پخش زنــده را دارد تا با قانون حفاظت
از اطالعات شخصی کرهجنوبی مطابقت داشته باشد.
هدف اصلی از طراحی و راهاندازی این روبات در سطح
شهر ســئول« ،حفظ امنیت زنان» عنوان شده است.
حضور دروازهبان در منطقه مسکونی شهر سئول که
دارای باالترین آمار زنانی اســت که به تنهایی زندگی
میکنند ،بیش از مناطق دیگر اســت .درحال حاضر
طبق قوانین کرهجنوبی ،فعالیت این روبات به لحاظ
فنی با مواردی روبهروســت ،چراکه براساس قوانین
این کشور ،روباتهای خودران نمیتوانند در جادهها،
پیادهروها و پارکها حرکت کرده یا صدا یا فیلم ذخیره
کنند .اما فعال ایــن روبات درحال آزمایش اســت تا
درصورت رفع موانع قانونی ،برای حفظ امنیت بهویژه
امنیت زنان تنها در سطح شــهر سئول حرکت کند.
مقامات ارشــد کرهجنوبی درحال کار روی مقررات
جدید ،همراه با طراحان روباتها ،اســاتید دانشگاه و
کارشناسان حقوقی هســتند تا با رفع موانع قانونی،
دروازهبان بتواند هرچه زودتــر کار خود را به تنهایی
آغاز کند.

14ســال از مرگ احمد آقالو ،بازیگر توانا و
متشخص ســینما ،تئاتر و تلویزیون ایران
گذشته و هنوز خاطرات بازیهای ماندگارش
در ذهن عالقهمندان ســینما و تلویزیون
مانده اســت .آقالو فعالیتهایش را در دهه
 ۵۰با حضــور در صحنه تئاتر آغــاز کرد .از
شــاگردان زندهیاد حمید سمندریان بود و
در آثار بسیاری با او همکاری کرد .بعدها به
تلویزیون و سینما رسید و باز هم باز یهای
ماندگاری از خود برجای گذاشــت .یکی از
بهیادماندنیترین نقشهای آقالو ،بازیگری در
نقش «کاتب» در مجموعه تلویزیونی «افسانه
ســلطان و شــبان» به کارگردانی داریوش
فرهنگ بود .او  2بار نامزد جایزه جشــنواره
فجر شد؛ یکبار سال  ۱۳۸۱بهخاطر بازی در
نقش اول مرد در «گاهی به آسمان نگاه کن»
ساخته کمال تبریزی و یکبار هم در ۱۳۶۸
بهخاطر بازی در نقش دوم مرد در فیلم «تمام
وسوسههای زمین» ساخته حمید سمندریان.
او تنها  ۵۹ســال زندگی کرد و 10سال از این
عمر کوتاه را هم با بیماری سرطان مبارزه کرد.
زندهیاد حمید ســمندریان که حق استادی
بر گردن احمد آقالو داشــت درباره او گفته
بود10 :سال بود که بیماری را تحمل میکرد؛
درحالیکه ما 3ســال بود توسط همسرش
از بیماری او آگاه بودیــم و اگر بهخود او بود
تا روز مرگ دم نمیزد .بــا اینکه چهرهاش
پر از رنج بــود ،هر زمان کــه از او حالش را
میپرسیدیم تنها یک پاسخ داشت؛ «شکر».
او نمیخواست با رنج خود دیگران را مغموم
کند .به حال خود غم نمیخــورد که از این
دنیای محقر بیرون میرود ،به حال کسانی
غم میخورد که بعد از او میروند .احمد هرگز
دوست نداشت رنج رفتن دوستانش را ببیند.
او همیشه به جمله همینگوی ایمان داشت:
هرکســی که میمیرد ذرهای از وجود توهم
با اوســت .پس هرگز نپرس ،ناقوس ساعت
مرگ که را مینوازد .ناقوس ساعت مرگ تو
را مینوازد».

شهر در انتظار باران عکس :همشهری /محمد عباس نژاد

تولد بعد از  30سال

یک دوقلو در آمریکا ،بعد از 30ســال ،از جنینهای
منجمدشده متولد شــدهاند و رکوردی تاریخی را
به نام خود ثبت کردهاند .گفته میشــود که پیش
از این هرگز ســابقه نداشــته که بعد از این میزان
منجمدبودن جنین ،نوزادی ســالم بــه دنیا بیاید.
این دو جنین ،در بهار ســال  1992در دمای منفی
128درجه سانتیگراد منجمد شدند .این دو نوزاد،
در اورگان در آمریکا متولد شدهاند و دو خواهر و برادر
هم دارند .پدر آنها ،فیل ریجوی ،گفته است که تولد
این دو نوزاد ،باورنکردنی اســت .قبل از این ،رکورد
تولد نوزادان از جنین منجمدشــده27 ،سال بود؛
مالی گیبسون در سال  .2020مادر این نوازادان گفته
است که از تولد آنها بسیار هیجان زده است و با اینکه
آنها هنوز نوزاد هستند ،فکر میکند که از  2فرزندش
بزرگتر هستند چون 30سال عمر واقعی دارند.

معادله طاقتفرسای 1+1

اولین معادله ریاضی که احتماال هر انسانی در کودکی یاد میگیرد،
این است که یک به عالوه یک میشود  .2اینقدر این معادله آسان
است که آن را در سراســر دنیا ،نماد سادگی میدانند .اما مسئله
اینقدر که فکرش را میکنیم ساده نیست .در واقع دو عالقهمند به
ریاضی در ژاپن24 ،ساعت تمام وقت گذاشتهاند و تمام دیوارهای
اتاقشان را برای حل این مسئله خط خطی و سیاه کردهاند .هانون
و دنگان که به حل معادالت ریاضی به روشهای متفاوت عالقه
دارند و حساب یوتیوب آنها هم حسابی پرطرفدار است ،در آخرین
تالش ریاضیاتی خود ،به ســراغ  1+1رفتهاند و این معادله ساده
را ،چنان مطول و با تفصیل حل کردهاند ،که بســیاری را درباره
آســانترین معادالت ،دچار تردید کردهاند .آنهــا برای حل این
مسئله ساده ،مفاهیمی را از هندسه ،سریهای نامتناهی ،فیزیک،
الکترومغناطیس و ترمودینامیک که همگیشان را در دبیرستانها
به دانشآموزان آموزش میدهند بهکار گرفتهاند و این معادله را از
زوایای مختلف آن بررسی کردهاند .نتیجه این شده که تمام دیوارها
و کف اتاق ،به برگههای چرکنویس آنها برای حل مسئله تبدیل
شده و در نهایت هم آنها یک جواب را در برگه پاکنویس نوشتهاند؛
پاسخی که خب همگی میدانیم چیست .2 :هانون درباره حل این
مسئله گفته است« :معادالتی هستند که حل آنها واقعا لذتبخش
است ،درست مثل همین معادله».

جهان روز

دغدغه

جشن با هم بودن

عطارها دکتر میشوند

 26نوامبر در آمریکای شمالی ،میلیونها خانواده،
میلیونها خوراک بوقلمون میپزند و در مهمترین
تعطیلی ملی در آمریکا و کانادا ،روز شکرگزاری
را جشــن میگیرند .این جشــن مهم،که چند
قرن ســابقه دارد ،محفلی برای شکر گزاردن بر
محصوالت و البته خیرات و نعمات یک سال قبل
از آن به شمار میرود .شکرگزاری از یک مراسم
ساالنه برداشت محصول که توسط استعمارگران
انگلیســی و همینطــور بومیــان آمریکایی در
سال 1621برگزار شد الگوبرداری شده است .این
جشن ،سرشار از اسطوره و افسانه است و از رسوم
آن ،میتوان به پختن بوقلمون ،نان مخصوص و
کیک کدوتنبل اشاره کرد .این جشن ،همچنین
اوج سفر در آمریکا به شمار میرود چون براساس
ســنت دیرینه،اعضای خانواده هر جای کشور
که باشند،خود را به شام خانوادگی میرسانند.
شکرگزاری ،کمک زیادی هم به رونق اقتصادی
در آمریکا میکند.
از وقتی که مراســم این جشن ،توسط مهاجران
انگلیسی برگزار شد ،شــکرگزاری محفلی برای
دوســتی و نزدیکی بوده چون در کمال تعجب،
بومیان وامپانونگ داوطلبانه به این جشن اضافه
شدند و طی چند روز جشن ،هیچگونه تخاصمی
بین 2طرف ایجاد نشد.
در نســلهای بعدی ،دیگر این جشــن چندان
بین نژادی نبــود اما همچنان اهمیــت خود را
حفظ کرد و به آن توجه میشد .در سال،1789
کنگره آمریکا تصمیم درباره تعطیلی این جشن
را به ایاالت ســپرد .این تفویض اختیار ،بهخاطر
برخوردهای متفاوت با این جشن و دور شدن از
اهداف اولیه آن در ایاالت مختلف ،با انتقادهای

زیادی مواجه شــد و همه انتظار داشتند دولت
فدرال ،یک تصمیم واحد در اینباره بگیرد .تا اینکه
باالخره ،حین جنگهای داخلی آمریکا ،آبراهام
لینکلن سرشناسترین رئیسجمهور آمریکا ،روز
شکرگزاری را ،که مصادف با 26نوامبر است ،یک
جشن و تعطیلی ملی اعالم کرد.
این جشن ،در طول سالها ،ابعاد مختلفی بهخود
گرفته و امــروزه ،از نظر اقتصــادی و همینطور
خانوادگــی،اهمیت زیادی بــرای آمریکاییها
دارد .از آنجا که بســیاری از خانوادهها در آمریکا
بهخاطر مدل مدرن زندگی از هم دورافتادهاند،
شکرگزاری فرصتی برای دور هم بودن است .از
نظر اقتصادی هم ،روز شکرگزاری اهمیت خاصی
برای بازار خردهفروشــی آمریکا دارد چون افراد
زیادی ،برای هم کارت تبریک و هدیه میخرند
و میفرستند و عالوه بر آن ،شــروع خریدهای
کریسمس به شمار میرود و آنطور که خودمان
در ایران میگوییم ،آغاز شب عید در آمریکاست.
عالوه بر آن ،شــکرگزاری روز مهمی در صنعت
ســرگرمی آمریکاست و بســیاری از فیلمهای
تجاری و پرفــروش ،به همین مناســبت اکران
میشوند .برخی از مهمترین رویدادهای ورزشی
ازجمله مسابقات بزرگ فوتبال آمریکایی هم در
همین روز برگزار میشود.
در ســالهای اخیــر ،برخی مهاجــران برخی
تغییرات در مراسم شکرگزاری اعمال کردهاند که
با استقبال آمریکاییها هم مواجه شده است؛ برای
نمونه،جامعــه ایرانی-آمریکایی ،به جای پخت
بوقلمون که گوشت خشک و سفتی دارد ،از دیگر
پرندهها ازجمله مرغ و اردک استفاده میکند و
توجه آمریکاییها را هم جلب کرده است.

اشرافیت فئودالی
علیه
ِ
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50سال از «پستچی» ساخته داریوش
مهرجویی گذشت

بعضی از شغلها هست که با ســامت آدمها سر و کار دارد
و اگر فردآموزش درستی درآن شــغل ندیده باشد ،میتواند
سالمت عدهای را به راحتی به خطر بیندازد .نمونهاش شغل
عطاری است .عطارها معموال عالوه بر اینکه گیاهان دارویی
میفروشند ،گاهی طبابت از نوع سنتی هم انجام میدهند و
براساس تجربه گیاهانی را به بیماران برای درمان میفروشند.
معموال هم مردم گمان میکننــد که گیاهان دارویی ضرری
ندارند و به این طبیبهای ســنتی اعتماد میکنند .اما علم
جدید این تفکر را رد کرده و پزشــکان معتقدند که گیاهان
دارویی هم اگر بیش از اندازه یا به اشتباه مصرف شوند ،ممکن
است عوارض زیادی داشته باشند .به همین دلیل هم وزارت
بهداشــت اعالم کرده که صدور مجوز فعالیت عطاریها در
تهران منوط به گذراندن دورههای آموزشــی اســت .وزارت
بهداشت بر این موضوع قائل است که باید نحوه ارائه خدمت
عطاریها به شــکلی باشد که چارچوب ســاختاری دقیقی
برای آنها چیده شــود تا برخی تخلفاتی که در این حوزه رخ
میدهــد ،تحت نظارت قــرار بگیرد .بنابراین علمی شــدن
عطاریها بهصورت آزمایشــی در تهران با مشــارکت صنف
عطاریها آغاز شده و قرار اســت که عطارها برای گرفتن یا
تمدید مجوزشان ،در زمینه شغلی که دارند و همچنین طب
سنتی آموزش ببینند .البته این طرح پیش از شیوع کرونا به
شکل پایلوت در تهران آغاز شده بود اما بروز کرونا باعث شد
تا طرح با سرعت باال پیش نرود ،ولی هماکنون ارائه و تمدید
مجوز عطاریها در تهران منوط به گذراندن یک دوره آموزشی
و علمی اســت .مدیرکل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت
هم در اینباره گفته که این واحدهای صنفی میتوانند فروش
گیاهان 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 بتوانیم از ظرفیت این صنف بهترین
اســتفاده را ببریم و هم اینکه خدمات ایمــن و محصوالت
استانداردی را در اختیار جامعه قرار دهند.

حمیدرضا محمدی ،روزنامهنگار
در سـیـنـمــــای ایـــــران ،در حــــدود
نیم قرن اخیر ،هرسال فیلمهایی ساخته شدند
و به روی پرده رفتند که تاریخساز شدند؛ آثاری
ماندگار که یادگاری شــدند برای نسل امروز و
فردا .در ســتون «فیلمخانه» تا پایان امسال،
هرهفته به یکی از این فیلمهای مهم و مؤثر که
سال ،١۴٠١از انتشارشان چنددهه (بر مبنای
مضرب  )١٠گذشته است ،میپردازیم تا به این
سبب هم یادی از آن اثر شود و هم نامی ازخالق
آن برده شود و هم بدانیم چرا جریانساز بودهاند.
«پســتچی» را «داریوش مهرجویی» در آغاز
دهه 1350ساخت تا ســومین فیلمش ،پس
از «گاو» و «آقای هالو» لقــب بگیرد .اثری که
مهدی میثاقیه ،تهیهکننــده آن ،مهرجویی را
«کارگردانی کمنظیر و برجسته» و «فیلمساز
جهانی»دانســتبهویژه آنکه وقتــی با وجود
شرکت داده نشدنش در بخش مسابق ه نخستین
جشنواره جهانی فیلم تهران ،به جشنوارههای
جهانی رفت ،تحســینبرانگیز شــد ،چنانکه
روزنامــه اطالعــات در شــماره روز 15تیــر
1351دربارهاش چنین نوشت« :جایزه نقدی
فستیوال بینالمللی فیلم در برلن به «پستچی»
ساخته داریوش مهرجویی ،فیلمساز جوان ایرانی
تعلق گرفت« .پســتچی» در بخش سینمای
جوان فستیوال نمایش داده شد و داوران اعالم
کردند که فیلم ایرانی از «فرم» بیمانند هنری
بهرهور بوده و بهخصوص از نقطه نظر پاسداری از
ارزشهای فرهنگی و سنتهای ملی کشورهای
در حال توسعه حائز ارزش و اهمیت فراوان است.
داوران کاتولیک فستیوال برلن نیز فیلم پستچی
را مورد تحسین قرار دادند».
اما ســتایشها از فیلمی فردمحور _ مانند گاو
_ که اشرافیت فئودالی و نظام خُ ردهبورژوازی
مســخ تدریجی شخصیت
را نشانه رفته بود تا
ِ
اولش را در متن جامعهای متکی بر بیعدالتی
به تصویر بکشد ،منحصر به ایران نبود ،هرچند
کسانی چون پرویز دوایی آن را «بهخاطر اینکه
القائات فیلمســاز در برآورد کلــی از آدمها از
فرامین مضمونهای سمبلیک و هدایتکننده
اطاعت میکنند» و «مضامین فیلم برای بیان
کلیتهایی از پیش اندیشــیده شده طراحی
شدهاند» به نقد تند کشیدند .ساختهای که در
آن عزتاهلل انتظامــی و علی نصیریان و البته 2
چهره خاص ،احمدرضا احمدی شاعر و بهمن
ُفرسی نمایشــنامهنویس ایفای نقش کردند و
وقتی در جشــنواره کن در سال 1972به روی
پرده رفت« ،ژرار النگلوا» ،نویســنده و منتقد
امسال جشنواره کن»
فرانسوی« ،کشف بزرگ
ِ
را «داریــوش مهرجویی ســازنده فیلم ایرانی
پستچی» نوشــت .پس از این بود که او رفت و
2ســال بعد« ،دایره مینا» را ساخت و با آن هم
درخشید.

آخر مصور

سوت پایان! /اثر:مجید صالحی
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اتوبوس شب

 پسر تو چند سالته؟کیومرث پوراحمد
 +پارســال 16ســالم بود بچه
بودم؛ دو روز بعد بابام ُمرد ،بازم
16سالم بود اما دیگه بچه نبودم.

فراخوان
بی تعارف و تکلف  ،مثل
همین متــن کوتاهی که
می بینید .ما منتظریم تا
نوشتههایتان درباره مسائل روزمره ،مشکالت
و دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید .اگر اهل
طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید جایتان
اینجا محفوظ است .متن یا طرح تان که آماده شد
س با شماره  23023636بگیرید تا برای
یک تما 
رساندنش به ما  ،راهنمایی تان کنیم.

