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طوفان در تیم ملی والیبال ایران!

آن درد ندارم که طبیبان دانند
دردیست محبت که حبیبان دانند

ما را غم روی آشنایی کشتست
این حال نباید که غریبان دانند

فالشبک:
در فیلم به معنی بازگشــت به گذشــته اســت. 
فالش بک روشــی برای دادن اطالعات از گذشته 

به مخاطب محسوب می شود.

ســید محمد موســوی که بعد از مدت ها به تیم 
ملی والیبال دعوت شده بود و به عنوان کاپیتان نیز 
معرفی شــد به طور ناگهانی در حاشیه تمرین تیم 
ملی والیبال اظهار کرد:»قبل از عید آقای عطایی 
با مــن در تماس بود. در ترکیه بازی می کردم که 
به من گفت به شــما نیاز داریــم. ازنظر فکری و 
انســجام تیمی و فنی نیاز داریم و می خواهیم از 
شما اســتفاده کنیم. نتیجه بر این شد که به اردو 
بیایم . خیلی دو دل بودم و سخت بود چون مدت 
طوالنی هم تمرین نداشتم و تصمیم گرفتم بیشتر 
به حرف مادرم که گفت برو و شــرایط را قشنگ 
تمام کن گوش دهم اما االن پشــیمان هســتم از 
اینکــه آمده ام. من در تمام دوران والیبالم ســعی 
کــرده ام مفید و  مثمرثمر باشــم. االن هم همین 
است و اگر آمدم به خاطر این بود که شاید بتوانم 
به تیم ملی کمک کنم.« او ادامه داد:»دنبال پول 
و چیز دیگری نیســتم و صرفاً هدف ما کمک به 
تیم اســت. به این دعوت لبیــک گفتیم. بااینکه 
خیلی دلخوری حاد بود اما االن پشــیمانم و فکر 
می کنم دیگر نتوانم با تیم ادامه بدهم. شــرایطش 
را ندارم. دلم باید جایی باشــد که می خواهم کار 
کنم چون من همیشــه تالشــم را کرده ام. خوب 
یا بد را هــم مردم و کارشناســان می توانند نظر 
بدهند. االن قلبا شــرایطی ندارم که به تیم کمک 
کنم. مقداری ناصداقتی می بینم و شرایط مساعد 
نیست.« موسوی همچنین گفت:»هیچ چیزی سر 
جایش نیست، حتی یک پروتئین و مکمل ورزشی 
نیســت. هتل نبود، فیزیوتراپ کــه بچه ها با آن 
راحت باشند نیســت. این شرایط شرایطی نیست 
که بتوانیــم با بزرگان والیبال دنیــا مقابله کنیم. 
اگر مــردم از ما انتظار دارند نتیجــه بگیریم باید 
واقعیت ها را بدانند. واقعیت ها خیلی اسفبار است. 
هیچ کس به هیچ کس اعتماد ندارد و راســتش را 
نمی گویــد. صداقت خیلی کم دیــدم. اصاًل امروز 
که به شخصه آمدم دوست داشتم به آقای عطایی 
بگویــم نمی توانم تمرین کنم. ســه مــاه تمرین 
والیبــال نداشــتم بااین وجود آمــدم کار کنم اما 
شرایط خوبی نیست و دوست ندارم وارد جزییات 
شوم. موارد طوالنی است و امیدوارم حرف های من 
باعث حاشــیه برای تیم ملی نشود.« صحبت های 

تند ســید محمد موسوی باعث شــد رسانه های 
مطرح بین المللی والیبال به این موضوع بپردازند. 
پس از اعتراض ستاره والیبال ایران به شرایط تیم 
ملی و جوایز داده شــده، صحبت های این بازیکن 
در رســانه های مطرح ایتالیایی و لهستانی بازتاب 
گسترده ای داشت. اسپورت لهستان در گزارشی به 
صحبت های موســوی پرداخت و نوشت: »تصمیم 
موســوی نه تنها برای هواداران، بلکه برای اعضای 
کادر فنــی نیز تکان دهنده بــود و این موضوع در 
رسانه های ایران مشخص است. بازیکن ایرانی ابتدا 
کاپیتانی تیم را دریافت کرد و پس از چند ساعت 
از حضور در اردو، از دو تورنمنت پیش رو انصراف 
داد. این والیبالیســت با تصمیــم خود به جو تیم 
و جوایز کم لیگ ملت ها که به والیبالیســت های 
ایران رسید، اعتراض کرد. می توان گفت بازگشت 
او به مســابقات جهانــی با توجه بــه تجربه این 
والیبالیســت برای کل تیم ارزشــمند بود که این 
اتفاق نیفتاد.«همچنین ســایت والیبالی ایتالیا به 
موضوع جدا شــدن موســوی از تیم ملی والیبال 
ایران پرداخت و نوشــت: »طوفان در ایران؛ سید 
محمد موســوی از تیم ملی جدا شد. سید محمد 
موسوی از شرایط نامناسب داخلی تیم گله کرد و 
اعالم داشت که تجهیزات پزشکی قدیمی هستند 
و به جوایز داده شده از ســوی فدراسیون والیبال 
اعتراض کرد.«بعــد از صحبت های این ملی پوش 
بعضی از بازیکنان تیم ملی هم موارد گفته شــده 
از طرف او را درســت قلمــداد کردند اما دبیر کل 
فدراسیون والیبال این اظهارات را بی مورد دانست 
و گفت که برای تیم ملی هزینه های زیادی صورت 
گرفته و پاداش مناسبی به آن ها تعلق گرفته است.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برپایی نمایشگاه »خورشید 
شــب« در کاخ گلســتان در ادامه رویداد محرم در گلستان خبر داد و 
گفت: »در این نمایشگاه ۶۰اثر آیینی و مذهبی به نمایش درمی آید که 
یکی از قدیمی ترین َعلم های عزاداری ایران و مربوط به دوره صفوی نیز 
جزو آن هاســت.« آفرین امامی با اعالم این مطلب عنوان کرد: »در ادامه 
برگزاری ویژه برنامه های محرم در گلستان نمایشگاه »خورشید شب« که 
منتخبی از آثار آیینی و مذهبی در کاخ گلستان به حساب می آید، در تاریخ 
۲۲مرداد افتتاح می شــود و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.«مدیر 
مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان ادامه داد: »در این زمینه با همت 
دبیرخانه رویداد فرهنگی و مذهبی محرم در گلستان، ۶۰اثر که برخی نیز 
کمتر دیده شده، برای نمایشگاه »خورشید شب« برای نمایش در عمارت 
چادر خانه کاخ گلستان گلچین شده است.«امامی افزود: »این آثار شامل 
دو تابلو از کمال الملک تکیه دولت و کربالی معلی، هفت ماســک تعزیه 
و سر شهدا مورداســتفاده در تکیه دولت، ۱۹سند تک برگی، دو تابلوی 
قهوه خانه ای، سه نقاشی پشت شیشه، زیارت نامه، دو آلبوم از تکیه دولت، 
کتیبه های پارچه قلمکار مزین به اشعار محتشم کاشانی، وسایل تعزیه 
تکیه دولت، چهار نسخه خطی نفیس از جمله یک نسخه خطی ناخونی 
و یک نسخه طوماری و چند جلد قرآن نفیس از جمله یک قرآن منتسب 
به امام زین العابدین )ع( است.«او تصریح کرد: »در نمایشگاه »خورشید 

شب« یک َعلم عزاداری برای دوره صفوی نیز به نمایش گذاشته می شود 
که یکی از قدیمی ترین َعلم های عزاداری در ایران است.«امامی با اشاره 
به اینکه نمایشــگاه »خورشید شب« دو برنامه جانبی نیز دارد که شامل 
کرونانوازی مازندرانی و دمام نوازی بوشــهری است، خاطرنشان کرد: »به 
دلیل وجود تکیه دولت تهران در کاخ گلســتان، بیشترین آثار آیینی و 

مذهبی عاشورا در این مجموعه جهانی وجود دارد.«

برپایینمایشگاه»خورشیدشب«درکاخگلستان

یکیازقدیمیترینَعلمهایعزاداریایرانرونماییمیشود

در مقدمــه این اثــر، مطلبی از اســماعیل 
امینی مندرج شده اســت و از کاروبار راشد 
انصاری)خالو راشــد( قدردانی کرده اســت: 
»شــعرش ساده اســت اما سطحی و شلخته 
نیســت، شــیوا و بی ادعا و صمیمی اســت، 
شــوخی هایش گاهی گزنده است، اما بی پروا 
و غیرانسانی نیست و فوت وفن طنز و شوخی 
و فکاهی و رندی را خوب می شناسد و هریک 
را به جای خود بــه کار می بندد. بی آنکه دل 
به فخیــم بودن لحــن و فاخر بــودن زبان 
داشته باشــد و از بیم هجوم منتقدان، لحن 
و زبــان متظاهــر و مفاخر را نقاب شــعرش 
کند...«پس ازایــن مقدمــه، راشــد انصاری، 
فصلی بیوگرافی و درد دل نوشته که: شاعر و 
نویسنده ام، متولد روستای دیده بان الرستان 
و ۳۷سال است ســاکن بندرعباس و مدرس 
و کارشــناس طنزم در کانون پرورش فکری 
کــودکان و امثالهــم و این کــه باوجود اخذ 
۳۵جایزه کوچک و درشت نه پولی دارم و نه 
سقف سری و نه لذتی و تفریحی کرده ام و من 
برای اســتانم افتخاری کسب کرده ام و...اهل 
هیچ دم ودستگاهی نیســتم.باری می خواهم 
بگویــم طنز در جهان به ســقراط و به منی 
پوس از نویسندگان متأخر یونانی برمی گردد.

نیچه اندر بــاب ولتر می فرمایــد:»الزم بود 
شــیرهای خندانی به میدان درآیند ولتر آمد 
و با خنده همه چیز را نابود کرد.« کیرکگور و 
شجدرین هم هستند که بذله گو و مزخرف اند 
که طنز گروتســک)کثیف و ســیاه( دارند.

جاناتان ســویفت می گفت: »با خنده بکش« 
یا:»طنز یعنی گریــه کردن قاه قاه/طنز یعنی 
خنده پراشــک و آه« به روشنی معلوم است 
که نوشته های اهالی طنز در وهله اول ممکن  

است  کســی را بخنداند ولی هدف آن همان 
گریه است؛ بنابراین راشد انصاری باید عنوان 
کتابش را می گذاشت »ساالد اشک و لبخند« 
چون طنــز فقط لبخند نیســت. آن هزل و 
هجو اســت که به ریش همه چیز و همه کس 
می خندد و بی رگ وریشــه اســت و سطحی 
و آبکی اســت. مولوی هم شــاید مثل راشد 
طنــز را معادل تعلیم دانســته: »هزل تعلیم 
اســت آن را جد شــنو« خالو راشد پشت هر 
طنز و هــزل و هجو پند می دهد و تعلیم. در 
طنز معنای ژرفی اراده می شــود و به رگ و 
ریشــه می زند، ولتر آن را »آیرونی« می نامد؛ 
آیرونی، وارونه گویی، جهل نمایی، اســتهزا و 
طعنه اســت که موجب شــکاف درونی  معنا 
می شود؛ در طنز نباید گریه بر خنده و خنده 
بر گریه بچربد اما در اشــعار راشد که در هر 
قالب کالسیک سروده شــده، وزنه و ترازوی 
خنده لنگر می اندازد. شــاعر در شعر»حمله  
رستم« اندر حکایت حمله  رستم به هرمزگان 
و گرفتار شــدن ســپاهیانش در آن بالد، با 
وزن فعولن و زبان و بیان فردوســی »شــبی 
چون شــب قیر شســته به روی« می گوید: 
»شــبی تیره چون زلف محبوب من/تهمتن 
به تهمینه گفت این ســخن.../بگو با همه  تا 
به وقت ســحر/که آماده باشند از هر نظر ...« 
تهمتن صبحدم از رختخواب برمی خیزد نعره 
می زند و سپاهیانش را آماده می کند ولی: »ز 
بخت بدش توی آن پهن دشت/ز گرما تهمتن 
عرق سوز گشت... ز ترسش که گردد در آنجا 
هالک/خودش هم بالفاصله زد به چاک.« در 
هر مثنوی و غزل و قصیده و مستزاد و قالب 
دگری که راشد به سوژه حمله می برد، بخشی 
از زبان و بیان و قالب، از پیش آماده می شوند 
تا شاعر با بیان شوخگن و تخریبگرایانه خود، 
نواقص و معضالت اجتماعی را نشان بدهد و 
آن را مورد تمسخر قرار دهد و پاچه مختلس 
و داراوندار و بهمــان و فالن را بگیرد و آن ها 
را مفتضح کند و بیان قدیم و جدید شاعران 

را درهم بیامیزد و به طعنه و کنایه متوســل 
می بینم/سررشته   خفن  مملکت  شود:»آینده 
یا:»مــردان وطن!  کار دســت زن می بینم« 
راحت آســوده بخوابید/با لطف شما! کشور ما 
امن وامان است...« یا: »باوجوداین همه غارتگر 
دارای پست/مملکت باور بکن اشرار می خواهد 
چه کار...« یا:»کشور ما که ندارد عیبی/پس به 
اوضاع جهان می خندم...« یا شعری که راشد 
انصاری علیه شــاعری می گوید که عشقش 
در پول و لوح و تندیس خالصه شــده است: 
»هر جا که دیدم او را غیر از کتاب شــعرش/

در دســت او عیان بود ابزار... مالی...«راشد به 
صندلی های صدارت، به ظلم و فساد و دزدی 
و آقــای رئیس...می گوید: »دورتادور ســرت 
از خلوتــی هاله  نور اســت، آقــای رئیس...« 
طنزهای راشــد ازلحاظ زبانی و بیانی، متأثر 
از مولوی، سعدی عبید، حافظ، عارف، اقبال 
الهوری، عمران صالحی، عالی پیام، مســلم 
محبی و...است.راشــد انصاری چهارگانه هایی 
دارد که بر مثنوی ها و قوالب دیگرش ازلحاظ 
هنری می چربد و گاهی به عمق می زند وقتی 
می گوید: «در گشت وگذار می شود چشمانت/

سرگرم شکار می شود چشــمانت/دود از سر 
می شــود  خمار  برمی خیزد/وقتی که  کائنات 
چشمانت.«بخشی از این ابیات و حکایاتی که 
راشد می سازد آدمی را به تأمل و تفکر وتعمق 
وامی دارد و طنز او در این موقعیت مثل سنگ 
محک کینه توزانه و هجوآمیزی عمل می کند.

او حساسیت شدید وعمیقی نسبت به زیستن 
و شــادی دارد و گاهی بسیار جدی به بیرون 
و درون می پــردازد و شمشــیر برنده  خود را 
علیه ظلم  ظالمان، بیداری فرودستان، دست 
انداختن افراد کوته نظر و شــعرای چاپلوس 
ازغالف بیرون می کشــد.از نگاه این نگارنده، 
خالو راشد می تواند و پتانسیل آن را دارد که 
به جای حمله  به ســرمایه دار به سرمایه داری 
هجــوم بیاورد و توازنی میــان هزل و هجو و 

طنز به وجود بیاورد، البته اگر بگذارند.

نگاهیبهدفترشعرطنز،»ساالدلبخند«ازراشدانصاری

آیندهمملکتخفنمیبینم

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

باران می بارید. کوچه خلوت شده بود، بوی عطر 
نان گرم و آش سراسر کوچه را پرکرده بود. در 
سایه روشن دیوار، نگاهش به دیوار خانه ای بود 
که دورتادورش را شــاخه های شمشاد احاطه 
کرده بود. روی دیوار تمام خانه ها شــاخه های 
درخت نارنج پیدا بود، فصل بهار بوی بهارنارنج 
کوچــه را رؤیایــی می کــرد. اما آنچــه او را 

شب به شب به کوچه بهارنارنج می کشاند عطر 
دســت های دختری بود که باز امشب بی قرار 
انتظارش را می کشید. ســرما بیداد می کرد، 
چند عابر کنجکاو کنارش رد شدند، سرش را 
پایین انداخت، ســوز نگاه شان از سرما  بیشتر 
وجودش را لرزاند، دقایق به کندی می گذشت، 
طاقت نیاورد از دیوار بــاال رفت. صورتش به 
شمشــادها خورد، قطرات بــاران صورتش را 
خیس تــر کرد. در زالل قطره هــا دخترک را 
دید. صدای پایش را روی ســنگفرش تا وقتی 
دســتگیره در را چرخانــد گــوش داد. بوی 
عطرش را می شــناخت، لبخندی وجودش را 

سرشــار از حس گرمی کرده بود. دخترک به 
نرمی و ســبکی تا نزدیکی تیر چراغ برق آمد. 
به سرعت از دیوار پایین پرید. دخترک کیسه 
سیاه را گذاشت و با گام های آرام به طرف خانه 
برگشت. در که بســته شد کیسه را برداشت 
و تــا بیابان یک نفس دوید. نشســته بود و با 
غرور تمام به تماشــای توله هایش تماشا می 
کرد که استخوان ها را به دندان گرفته بودند. 
باران بند آمده بود. صدای نفس هایشان بیابان 
را پرکرده بود. ســتاره ها هم آرمیده بودند با 
یاد دختر و کوچــه بهارنارنج در بیابان پلک 

برهم نهاد.

کوچهبهارنارنج

   معصومه نوری  
   داستان نویس

داستانک

میراث

چهره

روزی که برتولت برشت چشم از جهان فروبست
برتولت برشــت نویســنده نمایشــنامه »ننه دالور و 
فرزندان او« و »مادر« ۱۰فوریه ۱۸۹۸ در آلمان متولد 
شد. برشــت ده ها جلد کتاب در زمینه های نظم، نثر، 
مقاالت و نوشــته های تئوریک نوشــته است، شهرت 
وی به عنوان نظریه پرداز تئاتر، شــاعر و نویسنده پس 
از ســال ها همچنان پایدار است و نمایشنامه های وی 
جز محبوب ترین ها اســت و در آلمــان به کرات روی 
صحنه می رود. او معتقد بود که تئاتر  باید از تماشــاگر 
تورم زدایی کند و محرکی برای آگاهی باشد. نخستین 
تالش هــای ادبی وی به صورت شــعر و نمایشــنامه 
به ســال های تحصیل در دبیرســتان و پانزده سالگی 
بازمی گردد. برشت در سال ۱۹۱۷ به تحصیل فلسفه در 
دانشگاه مونیخ پرداخت، اما یک ترم بعد رشته  تحصیلی 
خود را به پزشــکی تغییر داد. مدت کوتاهی پس ازآن، 
در جریان ناآرامی های انقالب ۱۹۱۸ آلمان، از تحصیل 
دست کشید و به عنوان بهیار به خدمت سربازی رفت. 
برشت در این ایام طرفدار جناح چپ سوسیال دمکراسی 
آلمان و در شهر آگســبورگ عضو شورای کارگران و 
سربازان بود. در ســال های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ اجرای دو 
نمایشــنامه به نام های بال و آوای طبل ها در شــب از 
او در الیپزیگ و مونیخ، با اقبال و ســتایش منتقدان 
روبرو و باعث شهرت وی به عنوان درام نویس شد. این 
موفقیت برای برشت قرارداد همکاری با تئاتر مونیخ را 
به همراه آورد و باعث شــد که او بتواند خود را یکسره 
وقف فعالیت ادبی و نمایشنامه نویســی کند.برشت در 
ســال ۱۹۲۴ پس از چندین دوره  اقامت در برلین به 
این شــهر نقل مکان کرد و در تئاتر اصلی این شهر به 
سرپرســتی ماکس راینهارد به عنوان کارگردان و بعد 
به عنوان نویسنده و کارگردان آزاد همکاری کرد. برشت 
که با اندیشــه پردازان مارکسیست و هنرمندان چپ 
زمانه  خود در ارتباط تنگاتنگ و تبادل نظر بود، سرانجام 
به طراحی تئاتر روایی دیالکتیکی دست زد. این قطعه 
موفق ترین نمایشــنامه تا پایان عمر جمهوری وایمار 
در ســال ۱۹۳۳ در آلمان بود و بیش از ۲۵۰بار روی 
صحنه رفت.با روی کار آمدن ناسیونال سوسیالیسم در 
آلمان، دوره  آوارگی برشت نیز آغاز شد. یک شب پس از 
آتش سوزی در رایشستاگ که با صحنه سازی ناسیونال 
سوسیالیســت ها و برای پیگرد دگراندیشــان صورت 
گرفته بود، برشت به همراه خانواده اش از برلین گریخت 

و از طریــق پراگ، وین، زوریخ و پاریس، ســرانجام به 
دانمارک رفت. اقامت در دانمارک برای برشت، از منظر 
خالقیت ادبی ایام پرباری بود.با شــروع جنگ جهانی 
دوم، برتولت برشــت محل اقامت خــود را به نزدیکی 
اســتکهلم منتقل کرد و در سال ۱۹۴۰ از بیم پیگرد 
ناچار به هلســینکی گریخت و ازآنجا از طریق مسکو 
به کالیفرنیا در آمریکا رفت. در کالیفرنیا عمدتاً بر روی 
قطعات بزرگ کار می کرد که برخی مانند زندگی گالیله 
بعدها با همکاری هنرمند انگلیســی چارلز الفتون بر 
روی صحنه برده شد. کمیته  فعالیت های ضدآمریکایی 
در اکتبر ۱۹۴۷ برتولت برشت را به دلیل فعالیت های 
کمونیستی برای بازجویی دعوت کرد. برشت یک روز 
پس ازآن خاک آمریکا را تــرک کرد و به زوریخ رفت.

وی نخســت از دولت اتریش درخواست تابعیت کرد و 
ازآنجاکه ورود به منطقه غــرب آلمان برای او ممنوع 
شده بود، در پاییز ۱۹۴۹ دعوت اتحادیه  فرهنگی شرق 
آلمان را پذیرفت و در برلین شرقی ساکن شد. در آنجا 
تا پایان عمر خود در سال ۱۹۵۶ به کار تئاتر پرداخت. 
برشــت درعین حال همواره موضع مستقل و انتقادی 
خود را نســبت به رهبران کمونیست در آلمان شرقی 
حفظ کرد.کتاب جالدان هم می میرند از آثار برشت، در 
سال ۱۹۴۳ با کارگردانی فریتس النگ به صورت فیلم 
سینمایی ساخته شد. برشت از حدود سال ۱۹۵۵ قبل 
بیمار بود، وی روز دهم آگوســت ۱۹۵۶ برای آخرین 
بار به تئاتر رفت. شامگاه روز بعد یعنی ۱۴اوت ۱۹۵۶ 
نزدیک نیمه شب نفس او در قفسه سینه محبوس ماند. 
خطاب به پزشکی که می کوشید قلب او را به کار اندازد، 
گفت: »راحتم بگذارید!« این آخرین کالم برشت بود. 

وی هنگام مرگ تنها ۵۸سال داشت.

حافظهتاریخی

جزئیاتسعدی

مشقکلمات

راهاندازیاولینقطارمغناطیسیمعلق
درهوایدرچین

چین به تازگی خط قطار شــهری جدیدی را آزمایش 
کــرده که خبرگزاری های این کشــور از آن به عنوان 
»قطار آسمان« یاد می کنند. این سیستم حمل ونقل 
که در واقع یک قطار مغناطیســی معلق اســت، در 
ارتفاع حدود ۱۰متری از ســطح زمین قرار می گیرد 
و با کمک هوش مصنوعی هدایت می شــود تا نهایت 
سرعت را داشته باشــد.اولین قطار مغناطیسی معلق 
در جهان با آهنرباهای دائمی ساخته شــده و می تواند 
بدون نیاز به برق تا ابد شناور بماند. این خط آزمایشی 
۸۰۰متری که در شهرســتان شــینگوو در اســتان 
از آهنرباهای قدرتمندی  جیانگشــی ساخته شــده، 
اســتفاده می کند که با عناصر کمیــاب زمینی خود 
می تواننــد نیــروی کشــش پرتوانی را بــرای معلق 
نگه داشتن قطاری با ظرفیت ۸۸ نفر فراهم کنند. این 
قطار هیچ ارتباط مســتقیمی با ریل های باالی خود 
نــدارد و می تواند با حداکثر ســرعت ۸۰کیلومتر در 
ساعت حرکت کند. با توجه به همین عدم اصطکاک، 
انرژی برق بسیار کمی موردنیاز است و گفته شده که 
هزینه ساخت آن هم حدود یک دهم متروهای مرسوم 
اســت. مقامات حمل ونقل محلی چین می گویند این 
فناوری پس از انجــام چند آزمایش دیگر، خط ریلی 
خود را تا ۷.۵کیلومتر افزایش می دهد و سرعتش را به 
۱۲۰کیلومتر بر ساعت می رساند. این کشور از مدت ها 
قبل به دنبال توسعه قطارهای مغناطیسی با آهنرباهای 
دائمی بود و در حال حاضر پروژه های زیادی را در این 
زمینه به پیش می برد. کنترل قطار جدید این کشور از 
طریق فناوری های پیشــرفته ای مثل هوش مصنوعی 
انجام می شــود و ایمنی سیستم هم به واسطه همین 
فناوری ها تأمین می گردد. به عالوه، گفته شده که این 
قطار سروصدای کمی تولید می کند و به همین خاطر 
می تواند سیستم حمل ونقل مناسبی برای مکان های 
شلوغ و پرتراکم باشــد. به عالوه، قطار حاضر به دلیل 
میدان مغناطیسی دائمی خود می تواند اکثر شوک ها 

را جذب کند و تقریباً از تصادف ها مصون باشد.

غولهایفناوریجهانبرایمقابلهبا
حمالتسایبریواردهمکاریمیشوند

شــرکت های بزرگ فناوری به دنبال راهکاری مؤثر 
برای مقابله با حمالت سایبری هستند و در کنفرانس 
Black Hat USA ۲۰۲۲، چارچــوب طــرح واره 
امنیت سایبری باز )OCSF( که توسط شرکت هایی 
 ،AWS(، Splunk( ازجمله خدمات وب آمــازون
بــازوی امنیت ســایبری IBM و ده ها غول فناوری 
دیگر پشــتیبانی می شود، معرفی شــد. در گزارش 
اخیر »انجمن امنیت سیستم های اطالعاتی آمریکا« 
آمار جالبی در مورد نظرات مثبت متخصصان امنیت 
بــرای همکاری شــرکت های بزرگ حکایــت دارد. 
از ۲۸۰متخصــص امنیت، بیــش از ۷۵درصد آن ها 
به دنبال فراهم ســازی بســتر همکاری برای امنیت 
بیشتر شرکت های مختلف با استانداردی باز هستند. 
حمله سایبری بزرگ ترین دغدغه کمپانی های بزرگ 
بــرای محافظت از داده های ارزشمندشــان اســت. 
اهمیت باالی مقاومت در برابر حمالت مذکور، سبب 
شده تا برخی از کمپانی های بزرگ در راستای ردیابی 
و مقابله با آن ها وارد همکاری با یکدیگر شوند. شرکت 
IBM نیز بخشــی از این قافله است. همکاری های 
بزرگی بین برخی شــرکت های بزرگ شکل گرفته تا 
جلوی انواع حمله ســایبری گرفته شوند. در راستای 
این موضوع، »پاتریک کوفلیــن« معاون امنیت بازار 
گــروه Splunk اظهار می کند:»رهبــران امنیت با 
موارد مختلفی برای یکپارچه سازی گسترش برنامه ها، 
خدمات و ارائه دهندگان زیرساخت ها دست وپنجه نرم 
می کنند و برای انجام درســت ایــن کار به داده های 
درست، مناســب و اولویت بندی شده نیاز دارند. این 
مشکلی است که برای حل آن، کل بازیگران صنعت 
باید گرد هم بیایند.«موضوع این است که متخصصان 
امنیت سازمان های مختلف برای حفاظت از داده های 
مختلف مجبور هستند زحمت زیادی بکشند و وقت 
زیادی را صرف این کار کنند. در مقابل اگر بازیگران 
مطرح این حــوزه با هم همکاری کننــد، می توانند 
با تعریف نوعی اســتاندارد بــاز به هم کمک کنند تا 
در نهایت بتوانند پروتکل هــای امنیتی خود را ارتقا 
بدهند. جالب اســت بدانید که عالوه بر IBM، بیش 
از ۱۰شــرکت بزرگ دیگر به این قافله پیوسته اند تا 

بتوانند این نقشه را عملی کنند.

فناوری

باهمینواژههایمعمولی
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  صندلی ها وقتی یکی زیادی بهشون می پردازه و 
ازشون تعریف میکنه، بهش میگن پایه مالی نکن. 
)Mortezasorkh(  

  مــن مقدمه ی کتاب هــا رو نمی خونم لطفاً در 
مقدمه چیز مهمی ننویسید . )ساکن واحد ۵(

 خانومه تــو خیابون به زبان فارســی اومد ازم 
پرســید »ببخشــید شــلوارتو از کجا خریدی« و 

جوابش »کرج عزیزم« بود. در قلب مونترال:((
)ratsi( 

 اونجایی که همه کاراتــو قبل از خواب کردی 
و آمــاده ی خوابیدنی و همین که دراز می کشــی 
می بینــی بــرق اتاقــو خامــوش نکــردی اونجا 
)شنونده( ۳۰سالگیه.  

مجازستان


