
خداحافظیاربابجامها

وداع خاص سید جالل با مستطیل سبز

هروقتکهبرمنآنپسرمیگذرد
دانیکهزشوقمچهبهسرمیگذرد؟
گوهرسخنتلخکهخواهیفرمای
آخربهدهانچونشکرمیگذرد

درروزهایاخیرصحبتهاییدرخصوصخداحافظی
ســیدجاللحسینیکاپیتانتیمفوتبالپرسپولیس
ازفوتبالمطرحشــد.درحالیکهقــراربودکاپیتان
پرســپولیسدریــککنفرانــسخبــریازفوتبال
خداحافظیکند،امااوتصمیمگرفتهتابایکپســت
دراینســتاگرامواردعالممربیگریشودوازفوتبال
کنارهگیریکند.شــایدبرایخیلیهااینپرســش
بهوجودآمدهباشــدکهچراچهــارمتیر؟دلیلآن
عالقهسیدجاللحســینیبهعدد۴است.کاپیتان
پرسپولیسدرهمهاینسالهاباپیراهنشماره۴در
تیمملیوتیمهایباشگاهیاشبازیوافتخارکسب
کردهاست.بههمیندلیلهمروزخداحافظیاشرا
بهتأخیرانداختتاروزچهارمماهچهارمسال)تیرماه(
درسال۱۴۰۱فرابرسدوسپسبرایهمیشهازدنیای
بازیگریخداحافظیکند.خودشمیگویددوســت
داشــتمخداحافظیامیکربطیبهدورانفوتبالمیا
شمارهپیراهنمنداشتهباشد.سالهاپیراهنشماره
۴رادرتیمملی،پرسپولیسوسایرتیمهاپوشیدمو
حاالهمروزچهارمماهچهارم)تیرماه(ســال۱۴۰۱

استوفکرمیکنمانتخابخوبیبودهباشدو...
کاپیتانتیمپرســپولیسدرادامهگفت:ازاینکهبعد
ازسالهافوتبالبازیکردنودوربودنازهمهچیز
بازهــمدرذهنمردمماندگارشــدم،خوشــحالم.
ایــنموضوعدرسبزرگیبرایهمهفوتبالیســتها
وورزشــکارانیاســتکهبداننداگربدونحاشیهو
برایخوشحالیمردمتالشکنند،همیشهدراذهان
هوادارانباقیمیمانند.مــردموهوادارانبامعرفت
ماواقعاًســنگتماممیگذارنــدودراینچندوقت
منمحبتبســیارزیادیبهچشــمدیــدمکهاین
مســئلهبرایمباورکردنینبود.جاللحسینیسابقٔه
عضویتدرتیمهایملوانبندرانزلی،سایپا،سپاهان،
پرســپولیس،االهلیقطرونفتتهــرانرادارد.او
پرافتخارترینبازیکنلیگبرترخلیجفارساستوبا
سابقٔه9قهرمانیدراینمسابقات،تنهابازیکنتاریخ
لیگبرترفوتبالایراناســتکهتوانستهاستباسه
تیممختلفقهرمانشود.همچنیناوباتیمفوتبال
پرســپولیسدرلیگقهرمانانآسیا۲۰۱۸و۲۰۲۰
بهعنواننایبقهرمانیدســتیافت.حسینیبازیکن
ایراندرجامملتهایآســیا۲۰۰۷،جامملتهای
آسیا۲۰۱۱،جامملتهایآسیا۲۰۱۵وجامجهانی
فوتبال۲۰۱۴بــودکهدرتمامیایــنتورنمنتها
بهصورتفیکسبهمیدانرفت.اودر۱۰آذر۱۳9۷
ازبازیهایملیخداحافظیکرد.پسازصحبتهای
رضادرویشمدیرعاملباشــگاهپرسپولیسمشخص

شدکهسیدجاللحسینیکاپیتاناینتیمدیگردر
قامتبازیکندرزمینفوتبالحضورنخواهدداشتو
قراراستبهزودیاوبهعضویتکادرفنیسرخپوشان
دربیاید.اینموضوعالبتهقراراستطییکیدوروز
آیندهوپسازعقدقراردادباشگاهپرسپولیسباسید
جاللحسینیبهعنوانعضوکادرفنیرسمیشود.
پیشازاینقراربودروزشنبهسیدجاللحسینیدر
یکنشستخبریازفوتبالخداحافظیکندامابنابه
دالیلیاینکنفرانسلغوشــدوکاپیتانپرسپولیس
تصمیــمگرفتهتاباانتشــاریکپســتدرصفحه
شخصیخوددراینستاگرامازفوتبالبهصورترسمی
خداحافظیکند.درهمینرابطهباشگاهپرسپولیس
بهدنبالبرگزارییکبازیخداحافظیبرایکاپیتان
سیدجاللاســتوبهاحتمالفراواناینبازیپیش
ازآغــازلیگبیســتودومبرگزارخواهدشــد.در
صورتفراهمشــدنشرایط،تیمپرسپولیسدراین
دیدارخاصبهمصافملوانانزلیمیرود.سیدجالل
حسینیفوتبالرســمیخودراازملوانآغازکردو
دورانافتخارآمیزازاینتیمشمالیآغازشد.دراین
بازیکهبهاحتمالزیادکمتراز9۰دقیقهخواهدبود
سیدجاللحسینیدرنیمهاولباپیراهنملوانبازی
خواهــدکردودرنیمهدومبالباسپرســپولیسرا
خواهدپوشیدتادرنهایتدرمیاناستقبالهمبازیان
ودوســتانوهمچنینحضورهواداراندرورزشگاه
بهصورترسمیازدورانبازیگریفوتبالخداحافظی
کند.اینبرنامهایاســتکهباشــگاهپرسپولیسبه
دنبالاجرایآناســتوبایددیــدکهاینتصمیم

عملیخواهدشدیانه.

واقعاًخیلــیدلممیخواهــد،خاطرهای،
داستانی،شعریومعریبنویسمولیوقت
نمیکنم،مثاًلاالننگاهبهساعتمیکنم
میبینمشــشوپنجدقیقهوهفتهشت
ثانیهبعدازظهراســت،بایدبروممادرمرا
ببرمدکتر،نمیدانممیرســمیانهتامادر
روســریاشراتنظیــمکندکــهیکنخ
مویشمعلومنباشــدوچادرشرابردارد
وســوارویلچربشود،خیلیآببرمیدارد.
دکترهمکهبدعنقاســت،میگویدپول
ویزیتاتراکهنمیدهیتازهقرصهایت
راهمازمنمیگیــری،دیرهممیآیی،
میبینیکهمطبمحشــرکبریاســت،
دلمخوشاســتکهدردوراندبیرستان
همکالسامبودهای؟االنزنمدادمیزند
کهازصبحچندبســتهپســتیپشتدر
گذاشــتهاندنمیخواهــیبــرویآنهارا
بیــاوری؟داریچیمینویســی؟هرچه
نوشتیچیبهتدادند؟کیمیخونه؟برو

فکرآبکنکهخربزهآباست.
گفتیآب؟مدیرســاختمانپیامدادهکه
تانیمســاعتدیگرآبســاختمانقطع
میشــود.اصاًلآبقطعشده،میخواستم
ریشمرابزنم.االندکترمیگویدخجالت
نمیکشیبااینسرووضعداغانپیشمن
آمدهای؟دکتریوســفاندوهگیناســت،
اندوهگینبود،هنوزســاعتششوهفده
دقیقهاســت،نرفتهام.گفتمدکتریوسف،
اندوهگیــنبــود،میگفتمچــهمرگته؟

میگویددکترآناهیتاهرروزسرسنگینتر
میشــود،میگویمبیابرویــمکوهدراک،
پارککوهســتان،میگویدحــالندارم،
خستهام،ســرکارم،شیفتدارم،مریضم،
شــماخودتانتشــریفببریدازطبیعت

استفادهکنید.
آنوقتهــامیگفتتــو،میگفتعزیزم،
منیکجــاندارمروزیبهتوتقدیمش
میکنم.حاالمیگویدشماچهکاربهحال
مــنداری،منازپسخــودمبرمیآیم.
خیلیناراحتشــدم.اخالقــمگهمرغی
شده،حالوحوصلهمریضهاراندارم،هی
پولوپلهجمعمیکنممیفرستمآنطرف
مــرزکهخانــموبچههابرونددیســکوو
دانسینگوکافیشاپوقرتیبازی.االن
چندســالهبانونیامده،منچهکنم،من
همدلدارم.منهمعاشــقاینپدرسگ
بیمعرفتشــدهام.میگویندآناهیتادلش
پیشتــوگیرکرد،هرروزبــاتومیرود
کافیشــاپ۴۴قهوهمیلمیفرمایند،اگر
یــکروزدیگرببینم،قرصــیبهمادرت
میدهمکهسنگکپکندوبهدیارباقی
رهسپارشود.آخرمرد،منچههیزمتری
بهتوفروختهام؟خجالتنمیکشیبااین
سنوسال،دنبالدخترهاراهمیافتی؟تو
کهدردورانجوانیاهلاینحرفانبودی؟
میگفتممگردخترببخشــاییدزنقحطه
کهبهیکدکترتماموقتچسبیدهای،بابا
اونفرصتســرخاراندننداره،شایدهم
دلشپیشکســیدیگرگیرکردهباشد،
یکعمرمیتوانســخناززلفیاراندگر
کرد،درفکرایــنمباشکهدخترنمانده
است.دکتریوسفاندوهگینمیگویدخر
خودتی،حاشاوکالکهاورارهاکنم.دیروز

یکگوشوارهبرایروزتولدشفرستادهام،
میگویمخوشــتآمــد،میگویدممنون
هنوزفرصتنکردهامکادویتانرابازکنم.
اصاًلتوعقدهســرکوفتهداری،آنزنرا
ازدســتتودرآوردم،توحاالمیخواهی
انتقــامبگیری،بروبروکانــادا،اورابهتو
تقدیممیکنــمبگذارمنباآناهیتاخوش
باشم.فکرمیکندمنگلویمپیشآناهیتا
گیرکردهاســت،خیالمیکندمنهنوز
دلمپیشنامزدســابقمگیرکردهاســت.
میگویمفکرنانکنکهخربزهآباست،
مردمآهندارندکهبانالهســوداکنند،داد
میزنــدکهبهفالنم.منهــمازوقتیکه
درستوحسابی نان آناهیتاشدهام، عاشق
نخوردهام.وقتیازاینمطبکوفتیراحت
میشــوممیرومخانه،ماستوخیارمرا
میگذارمکنارآنتلــخوشکهصوفیام
الخبایثشخواند،چنــدترانهمیگذارمو
کوککــوکگریهمیکنــم.ببیناینها،
اینمریضهایبختبرگشتهفکرمیکنند
منغمندارم.زنمولکــردهرفتهکانادا،
پســرمولکردهرفتهانگلیــس،دخترم
آمریکاســت،اگرمنبرایشانپولنفرستم
یکشبهمیمیرند.یکدوستهمدارمبه
نــامتونامرد،رفتهمعشــوقهمراازچنگ
مندرآورده.آخهتوچیداریکهکســی
برایتوســینهبدرد؟تویکبازنشســته
مفلوکهســتیکهفکــرمیکنیچندتا
کتابنوشــتهایآدمشدهای.گیسهایی،
شعرهایی،سامسونتیوخری،بوعلیسینا

شدوبومعشری...بروبابا...
وایدیرمشــد،هشــتدقیقهایبههفت
مانده،مطمئنمکهدکتریوســفامروزمرا

بهمطبشراراهنمیدهد،مطمئنم.

دکتر یوسف

   فیض شریفی  
   داستان نویس

»نخســتینبــوموســرزمیننکوییکه
مــناهورامــزداآفریــدمایرانویــچبود/
اوستا،وندیداد،بندســوم،فرگرد/نخست
ایرانویــچ...امــاآنجا/زمیــنگردونهکار
بودوگاهــوارهآرامش/وزمــانفرزانهای
فرتوتکــهمیگفت:هنوزبــرایجوان
شــدنفرصتهســت/گردوبنانمرزبانان
آزادگیبودند/وســنجابهاســخنرانیاز
ســپیدهکهبهدنبالعجایبمیگشتند/
شمامیتوانستیدبهراحتیباسایههاحرف
بزنید/آنهادســتتانرافشردهمیگفتند:
را بنفشــهای اینطور!/ما اینطور...که که
میشناسیمکهنامکوچکشانسانبود/اما
خوشازندگیبهساعتهیچ/خوشاروزگار
بهوقتگرینویچ...«شــعرچــهزیباآغاز
شده،توگوییروایتنوستالوژیهامانو
انگاریکملودیباشــکوهرامیشنویم؛و
رجعتیفرهنگیونهتاریخی،بهآنعصر
بهشتآیینکهنیچهشــاعر،فیلسوف،از

آنســخنگفت،عصرپیشــاســقراطی.
میدانمشــاعر!درآندورانباشکوهکه
بهتعبیرسناییهمهچیزدرتعادلمحض
بودو:»نهســرماشســردونــهگرماش
گرم«وهنوزارســطوجهــانرابهعینو
ذهندوشــقهنکردهبود.شاعرمیسراید:
بودند/ آزادگــی مرزبانــان »گردوبنــان
سنجابهاسخنرانیازسپیده...«اینجایاد
پارهایافتادمازشــعر.هابیلآتشی:»تو
خواببودیبرادربیچارهام/توخواببودی

منآفتاباترادزدیدم/...و.
بعــدازنخســتینفرگــرددروندیــداد،
زرتشتمیگوید:»ایاهورامزداتونخست
ازخردخویش،بشــررابــانیرویدینو
اندیشــهآفریدی،پسآنگاهزندگانیرابه
پیکرمادیدرآوردی«شــایداشارهشاعر
دراینســطورتاســیانی،دوره۳۰۰ساله
حکومتجمشیدباشــدکهعصرفراوانی
بودوگلهورمهبســیارکهســناییشاعر
همبهآناشــارهدارد،بههماناعتدالو
نیکیوزیباییوبرکــتکهدرایندوره
بوده:»نهســرماشسردونهگرماشگرم
...«کلمــاتوترکیبســازیهاییبجاو
مناســبچونگردوبنان،گردونه،سپیده،

مرزبانانکهدارایبارمعناییشــکوهمند
وآرکائیکاندوبهتمامیآنفضاواتمسفر
غریبوحیرتافزاراالقاکرده:»گردوبنان
مرزبانانآزادگیبودند...«وتشبیهبنفشه
بهنامکوچکانســانودرادامهســطر:
»فرزانــهایفرتوتکهگفــتهنوزبرای
جوانشدنفرصتهســت...«بسیارزیبا
درشــعرنشستهاســتواینکهمیدانیم
دردورانپیشاســقراطیواســاطیریبه
تعبیربرگســونفیلســوف،زمانتقویمی
»دایرند«وجودنداشتوزماناسطورهای
وغیرتقویمیبود،همبدینلحاظعمرنوح
راشاید9۰۰سالپنداشتهاند،)تعلیقزمان
وجریانســیالذهن(عصریکهانســان
هنوزپابهدورانکشاورزینگذاشتهبودو
ازبهشتعدنراندهنشدهبود.تابرزمین
کارکند،رنجبکشــدوحســرتگذشته
سرشارازآرامشوآسایشرابخورد.شاعر
درپایانبندیشعرشبهخوبی»ایرانویچ«
اســطورهایرابرجای»گرینویچ«مدرن
ونوگانینشــاندهوضمنلحاظموسیقی
وریتم،بهشــعرشباتکرارصوت»ویچ«
ایجادقافیهکردهوبهنوعیخواســتهمارا

بهوقتوزماناساطیریرجعتدهد.

نقدینهایبرشعریازرضابختیاریاصل

 رجعت به وقت و زمان اساطیری

   لهراسب زنگنه  
   منتقد ادبی

 با همین واژه های معمولی

چهره

روزی که عمرالبشیر در سودان کودتا کرد
عمرالبشــیریکافسرارتشبودکهدر۳9ژوئنسال
۱9۸9بهکمکاســالمگرایاندرســودانبهقدرت
رســید.اوکهازســویدادگاهبینالمللیبهارتکاب
جنایتجنگیمتهمشده،۳۰سالدرسودانیکهتازی
کرد.اوخودشهمباکودتاینظامیانبرکنارشــده
است.وقتیمردمناراضیسودانعلیهدیکتاتورکشور
مبــارزهمیکردندارتشازاینفرصــتبرایبرکنار
کردناواستفادهکرد.عمرحسنالبشیردراولژانویه
۱9۴۴درروستایحوشبانقادرنزدیکیشهرشندی
درشــمالســودانبهدنیاآمد.بشیردرسال۱9۸۱
دانشــکدهارتشرابهپایانرســاندوسپسدرسال
۱9۸۳دررشــتهفرماندهینظامیدرمالزیمدرک
کارشناسیگرفت.اودرسال۱9۸۷تحصیلدرعلوم
اداریرابهپایانرساند.عمرالبشیرازجوانیودوران
تحصیلبهمبارزهاســالمیگرایشیافتوبهپیروان
دکترحسنترابی،متفکراسالمگرایسودانپیوست.
درســال۱9۸9درکودتاینظامــیعلیهحکومت
صادقالمهدینخســتوزیرقانونــیوقتازحمایت
اســالمگرایانبرخورداربود،هرچندپسازپیروزی
ورســیدنبهقدرتهرگاهبهنفعخودمیدید،علیه
آنهااقداممیکرد.عمرالبشیرنسبتاًدیرواردصفوف
ارتششــدامابــهزودیدریافتکــهارتشبهترین
راهبرایترقیدرمیدانسیاســتســوداناست.او
درســالهایاولحکمرانیبهشــدتطرفداراجرای
قوانینشرعیبود.عمرالبشیرزیرفشارهایخارجی
درسال۱99۶بامبارزاناستقاللجنوبسودانکه
باحکومتشــرعیمخالفبودند،پیمانآشتیامضا
کرد.درپیمیانجیگریهایبینالمللیبشیردرژوئیه
۲۰۰۲بامبارزان»جنبشملیرهاییسودان«پیمانی
راامضاکردکهطبقآناجرایقوانینشــرعیرابه
شمالسودانمحدودمیکردوبهمردمجنوبکشور
فرصتمیدادکهپسازهفتســالدربارهسرنوشت
خودتصمیمبگیرند.درسال۲۰۰۵بهسودانجنوبی
خودمختاریدادهشــدوســرانجامدرژانویه۲۰۱۱
مردمجنوبکهبیشترآنهامسیحیهستند،دریک
همهپرسیبااکثریتبسیارباالبهاستقاللوتأسیس

کشور»ســودانجنوبی«رأیدادند.مردمدارفوردر
جنوبغربیسودانازدههاسالپیشدرهرفرصتی
علیهحکومتمرکزیشورشمیکردند.ارتشسودان
بهرهبریعمرالبشیربرایدرهمکوبیدناعتراضات
مــردمبومیایــناقلیــمبارهابهلشکرکشــیهای
بیرحمانهدستزد.گفتهمیشوددرجریانحمالت
زمینیوهواییارتشــیانسودانحدود۳۰۰هزارنفر
ازمردمغیرنظامیکشــتهشدند،هزارانزنازسوی
ارتشیانســودانموردتجاوزقرارگرفتندوحدوددو
ونیممیلیوننفراززادوبومخودآوارهشــدند.شورای
امنیتازآغاز۲۰۰۱رشتهایازتحریمهایاقتصادی
راعلیهحکومتبشــیراعالمکــرد.درژوئیه۲۰۰۸
دادگاهبینالمللیجنایاتجنگیدرالههعمرالبشیر
وتنیچندازفرماندهانارتشاورابهارتکابجنایت
جنگــیدردارفورمتهمکردوخواهاندســتگیری
آنهاشــد.درسال۲۰۱۳کهجنبشموسومبهبهار
عربیدررشــتهایازکشورهایعربیآغازشد،مردم
سوداننیزدراعتراضبهدیکتاتوریبشیربهخیابان
آمدند،اماباســرکوبیبیرحمانهروبروشدند.بنابه
آمارســازمانهایمدافعحقوقبشربیشازصدنفر
کشــتهوهزاراننفربازداشتشــدند.درهمانسال
بشیردستوربازداشتشــماریازارتشیانوفعاالن
اســالمگراراکهگفتهمیشــدقصدکودتاعلیهاورا
داشــتند،صادرکرد.بشیرتالشکردفرماندهانتازه
وجــوانرادررأسمقامهایامنیتیوانتظامیقرار
دهد.درپایانســال۲۰۱۸موجــیازتظاهراتدر
اعتراضبهگرانیونابســامانیخدماتدولتیشروع
شــد.رفتهرفتهوجهسیاسیایناعتراضاتپررنگتر
شدومردمخواهانبرکناریحکومتبشیرشدند.در
ماهمارس۲۰۱9مردمناراضیچندینباردربرابرمقر
فرماندهیارتشگردآمــده،خواهانمداخلهارتشو
برکناریبشیرشدند.بامداد۱۱آوریلتلویزیونسودان
بیانیهمهمیازسوینیروهایمسلحمنتشرکرد.در
اینبیانیهاعالمشدکهفرماندهیارتشعمرالبشیررا
برکنارکرده،مهمتریندستیاراناورادستگیرکردهو
یکشورایموقتبرایادارهکشورتشکیلدادهاست.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

متهب:
طرفعقدهبه،درمقابلواهب.کسیقبولهبه

کنددرعقدهبه.
مثمن:

معوضرادرعقدبیعگویند.

مشق کلمات

ویرایشتصاویرباسیگنالمغزممکنشد
محققاندودانشگاهکپنهاگدانمارکوهلسینکی
فنالنــداخیراًموفقبهطراحــیتکنیکجدیدی
برایویرایــشکامپیوتریتصاویربااســتفادهاز
ســیگنالهایالکتریکیمغزانسانشدهاند.آنها
کامپیوتریطراحــیکردهاندکهمیتواندتصاویر
راکاماًلبراســاسافکارانسانیویرایشکند.این
کامپیوترهیــچاطالعاتقبلیدربارهویژگیهایی
کهقراراســتویرایشکنــدوچگونگیویرایش
ندارد.محققاندودانشــگاهکپنهاگدانمارکو
هلســینکیفنالنداخیراًموفقبهطراحیتکنیک
جدیــدیبرایویرایــشکامپیوتــریتصاویربا
اســتفادهازســیگنالهایالکتریکیمغزانسان
شدهاند.»تووکاروتســالو«عضوتیمتحقیقاتیو
دانشیاردانشــگاهکپنهاگدانمارکمیگوید:»ما
میتوانیمکامپیوتریبســازیمکهتصاویرراکاماًل
براساسافکارانسانیویرایشکند.اینکامپیوتر
هیچاطالعاتقبلیدربــارهویژگیهاییکهقرار

استویرایشکندوچگونگیویرایشندارد.«
دریکمطالعه،۳۰شــرکتکنندهبهسرپوشهایی
حــاویالکترودهــایEEGکــهســیگنالهای
الکتریکیمغزراترســیممیکرد،مجهزشدند.به
همهشرکتکنندگان۲۰۰تصویریکسانازصورت
انســاندادهشدووظایفیمانندجستجویصورت
زنانه،جستجویافرادمسن،جستجویموهایبورو
...بهآنهامحولشد.شرکتکنندگانهیچاقدامی
انجامندادندوفقطبهتصاویرنگاهکردند.براساس
فعالیتمغزآنها،دستگاهابتداوظیفهمحولشده
راترسیموســپستصاویررابراساسآنویرایش
کرد.بهعنوانمثالاگروظیفهتعریفشدهجستجوی
افرادمســنبود،کامپیوترپرترهافــرادجوانتررا
اصالحمیکردوآنهارامسنترنشانمیدادیااگر
وظیفهتعریفشدهجستجوییکرنگمویخاص
بود،کامپیوترمویهمهتصاویررابهآنرنگتغییر
میداد.»کیتدیویس«دانشجویPh.Dدانشگاه
هلســینکیمیگویــد:»کامپیوترهیچدانشــیاز
تشخیصچهرهوهیچایدهایدرخصوصجنسیت،
رنگمویاهرویژگیمرتبطدیگرنداشت.«برخی
ممکناســتاســتداللکنندکــهدرحالحاضر
نرمافزارهــایزیادیباتوانایــیتغییرویژگیهای
صــورتوجوددارند.کیتدیویستوضیحمیدهد:
»تمــامنرمافزارهایموجود،قباًلبــاتعدادیالگو
آموزشدادهشــدهاند.تاکنونبــرایطراحییک
برنامهکهمیتواندیکفردمسنراتشخیصدهد،
بایدهزارانعکسپرترهرابهآندادهومشــخص
میکردیــدکهکدامجوانهســتندوکدامپیر.در
تکنیکجدیدهیچورودیبهرایانهدادهنمیشود.
اینیکالگــویکاماًلجدیــددرهوشمصنوعی
اســتکهازمغزانسانبهطورمســتقیمبهعنوان
منبعورودیاستفادهمیکند.«یکیازکاربردهای
احتمالیاینتکنیکمیتوانددرپزشــکیباشــد.
پزشــکاندرحالحاضرازهــوشمصنوعیبرای
تفســیرتصاویراسکنشدهاســتفادهمیکنند؛اما
بهدلیــلاینکهخودشــاندرنهایتتصمیمگیری
میکنند،ممکناســتاشــتباهاتینیــزرخدهد.
تصمیمگیریبااســتفادهازسیگنالهایالکتریکی
مغزانسانمیتواندسببکاهشخطاهایپزشکی
شــود.همچنینمیتوانازاینفناوریبرایکمک
بهافرادمعلولدرکاربارایانهاســتفادهکرد.تووکا
روتســالومیگوید:جمعآوریسیگنالهایمغزی
فردی،مســائلاخالقیرانیزدرپیخواهدداشت.
هرکسبهچنیندانشیدســتپیداکند،بینش
عمیقیدرموردترجیحاتافرادبهدســتخواهد
آورد.اکنونساعتهاودیگرمحصوالتهوشمندی
وجوددارندکهقادربهاندازهگیریاطالعاتیمانند
ضربانقلــبکاربرانخودهســتند؛امــاآیااین
اطمینانوجودداردکهشــرکتهایخصوصیبه

دادههاییبرخالفخواستهمادستپیدانکنند؟
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بگــوطبققانونجدیدحقنداریدبیشــتراز۲۵
درصدبکشیدرویاجاره،برااسبابکشیهمزنگ

بزنخودممیامکمکت.)مرتضاقربانی(
یهبارســواراسنپشدمبعدچنددقیقهدیدم
دارهازیهمســیردیگهمیره،ترسیدمورانندههم
ازآینهمتوجهترســمشــد،باصدایلرزانگفتم
آقاچراازاینورمیری؟جوابنداد،ماســکمودادم
پایینگفتمباشــمامآقامســیرواشــتباهرفتی،
ماسکشودادپایینگفتآخهسگتورومیدزده؟

)DAYWalker(.خروجیرواشتباهرفتم
یادشبخیرســالآخردبیرســتانریاضیرو
شــدم۳،خیلیناراحتشــدمنشســتمخوندم،
تالشکردمکواسهشهریورقبولبشم.شهریور

صفرشدم.)سیدممد(
واقعاواسهکساییکهکنکورمیدنوایندوران
براشونتموممیشهخوشحالم.جایاونااحساس
راحتیمیکنم.هرچقدرهمکهدانشــگاهورشته
سختیداشــتهباشیدهیچچیزیبهاندازهدوران

کنکورتلخوسیاهنیست.)خانوِمُگلوُکز(

مجازستان

زهرههراتیانهماهنگکنندهپزشکیمسابقاتجامجهانی۲۰۲۲
قطرشــد.زهرههراتیان،عضوکمیتهپزشکیفدراسیونفوتبال
ایــرانپسازیکدهههمکاریبافیفاوحضوردرتورنمنتهای
مختلففیفاوایافســیدرردههــایمختلفبهعنواناولین
پزشــکایرانیفیفادرجامجهانیفوتبالبزرگسالمردانقطر
حضورخواهدداشــت.آنطورکهوبســایتفدراسیونفوتبال
خبرداده،بههمینمنظورهراتیاندرچندروزآتیدرنشســت
هماهنگیدرزوریخحضورخواهدیافت.هراتیانبهعنوانرئیس

ایفمارکایراننیزفعالیتمیکند.

یک زن ایرانی، هماهنگ کننده 
پزشکی جام جهانی قطر

ورزش


