
بازآفرینی رویای کودکی

  در فاصله سال های ۶۹ تا ۷۱خورشیدی، به عنوان یک 
کودک آن دوران که به طور معمول هیچ تفریح و فعالیت 
فوق برنامه ای برایش وجود نداشت خیلی تصادفی جذب 
دنیای اتومبیل شدم، چرا؟ چون آن روزگار دانسته های 
یک کــودک ۴ الی ۶ســاله تنها دارایی غیــر مادی او 

محسوب می شد و کم و بیش افتخارآمیز بود ...
اولین برند و نشــانی که شناختم نشان ساده ولی وزیِن 
مرســدس بود، در آن سال ها، دوست پدرم یک دستگاه 
مرسدس شیری رنگ، دقیقا اون چیزی که امروزه به نام 
مستعار معماری می شناسند داشت؛ من در آن سنین به 
دلیل رشــد و تربیت در خانواده و فامیلی که اکثرا فنی 
بودند، با وجود ســن کم متوجه کیفیــت و ابهت این 
خودرو خاص می شدم و همیشــه در رویای خودم، رل 
مرسدس را در دست هایم حس می کردم. سال ها گذشت 
... روزگاری ملزم به ابتیاع خودروی شخصی شدم و بدون 
هیچ پیش زمینه نظری و بدون توجه به صحبت ها و ابراز 
عقاید عوام الناس، سرگرم بررسی اتومبیل هایی شدم که 
با تمکن مالی بنده هماهنگ بودند، گزینه ها پی درپی به 
دالیل مختلف و اغلب عیوب فاحش طراحی، فنی، امنیتی 
و غیره رد شدند. صبح یک روز بهاری، مثل روزهای قبل 
از آن صبح، متوسل به امکانات فضای مجازی شدم، آگهی 
یک دستگاه بنزدبلیو ۱۲۳ نظرم را جلب کرد؛ بالفاصله 
دست به تلفن شدم و جویای احواالت اتومبیل، اندکی بعد 
اتومبیل مالقات گردید، تنها پیش زمینه های من در مورد 
سوارشدن بر چنین مرکبی، دنده خاص عقب، ترمز خاص 
دستی )پایی( و همچنین طریقه خاص تعویض دنده بود. 
بعد از احوال پرسی و عرض ادب و کسب اجازه از صاحب 

اتومبیل، پشت رل نشستم؛ رویای دیرینه زنده شد، رویای 
داشتن نه فقط یک اتومبیل، بلکه یک تفکر، یک استایل، 

یک اثر ماندگار، یک سند یک هویت...
گاهی باید با پول چیزهایی را خرید که وصله وجود آدمی 
بشود. مرسدس به نظر من سه تا سند داره؛ سند انتظامی 
)برگ سبز( سند قضایی )برگ سفید( و سند تعهد که 
باید توی دفتر ازدواج ثبتش کــرد! چون قول معروفی 
هست که میگه:هر کس بنز سوار شد دیگه هیچ ماشینی 
ســوار نمی شــه! جمله باال از دو دیدگاه کامال درسته؛ 
دیدگاه اول، کسانی که بنزسوارند واقعا و عمال فقط بعدها 
مرسدس می خرند. دیدگاه دوم، کسانی که بنز می خرند 
و سوار می شــن، تا آن موقع ماشین اصال سوار نشدند، 
بعد از بنز هم اتومبیل ها اصال ماشین محسوب نمی شوند 
که طرف ســوار خواهد شد.کافیه به آمار یدک کش ها و 
خودروبرها مراجعه کنید تا معنای دقیق جمالت باال را 
درک کنید. ... بعد از بازدید اول چندین دستگاه مرسدس 
را مالقات کردم، ولی هیچکدام به سالمت مورد اول نبود. 
مورد اول خریداری شد، به قیمتی بسیار مناسب! عیوب 
جزیی به ســرعت برطرف گردید، چگونه به سرعت؟ به 
خاطر طراحی درســت! چیزی که از ابتدا بنیان درستی 
داشته باشه، توسط مبتدیان آنقدرها خراب نمی شد که 
غیرقابل ترمیم باشــد.این یک عقیده نیست، یک اصل 
است، داستان سه بچه خوک را حتما شنیدید! وقتی یک 
مرکب تمام عیار از سر دم آغازین لحظات اختراع موتور 
احتراق داخلی تا به حال پا برجا بوده باشد، هرسال فقط 
یک نکته به دفتر تجارب این مجموعه افزوده شده باشد، 
نتیجه جز تحسین هیچ عکس العملی را برنمی انگیزد؛ 
پشــت فرمان بنز بنشینید و فضای پیش روی خودتان 
را با حضور ستاره سربِی مرسدس ببینید، این شاید تنها 
تجربه این چنینی بشر از اوایل دهه ۱۹۳۰ تا اواخر دهه 
اول ۲۰۰۰ میالدی باشه موهبِت داشتن یک مرسدس 

واقعی فقط نصیب دو نسل شد ...

تاریخ به دســت کســانی رقم خورده است 
که روزهای سرشــار از یــأس و ناامیدی را 
به فرصتی برای تغییــر تبدیل کردند، چه 
در خود و چه پیرامون خود. نویســندگان 
تولســتوی«  »لئو  همچــون  سرشناســی 
روزگاری دراز را در خانــه و مواجهــه بــا 
روزمرگی گذراندنــد و این زمان را فرصتی 
برای خلق داستان های جدید یافتند. ما نیز 
مانند تولســتوی می توانیم این تغییر را به 
مدد اضافه یا آشــتی کردن با کتابی که در 
گوشه ای از قفسه های خاک خورده قرار دارد 
رقم بزنیم، یا حتی از خانه بیرون برویم و به 
مســیر قدم های خود سمت وسو بدهیم. در 
شــرایِط امروز، روزمرگی مهمانی است که 
سرزده و بی تعارف وارد تک تک خانه های مان 
می شود و به تدریج ادعای مالکیت می کند. 
میزبان و مهمان جایگاه شان عوض می شود. 
اگر اعتراضی به شرایط و سلطه اش نداشته 
باشــیم، چند وقت دیگر قدرت فکرکردن 
خود را هم به دســت او می سپاریم اما اگر 
داســتان را طور دیگری رقم بزنیم، مهمان 
ســرزده چمدانش را می بندد و شاید برای 
همیشــه برود. این بستگی به خود ما دارد. 
می گویند انجام دادن یک فعالیت مشــخص 
روز مســتمر، موجب  بیســت ویک  طــی 
نهادینه شــدن آن در ذهن می شود، طوری 
که ناخواســته به آن اعتیــاد پیدا می کنیم 

و دل مان نمی خواهد از آن دســت برداریم. 
ذهــن پویای ما می توانــد طی همین چند 
روز دچــار تحــوالت چشــمگیر مثبت یا 
بشــود. سرچشــمه  تحوالت مثبت  منفی 
پرداختن و وادارکردن خویشــتن به اموری 
چالش برانگیز و درعین حال سودمند است. 
در عوض، مقابله با تحوالت منفی زمان برتر 
روزمرگی  می تــوان  طاقت فرساترســت.  و 
را این گونــه توصیــف کــرد: در روزهای 
ابتدایی، کالفگــی امان مــان را می بُرد، با 
نمی خواهیم  و  تــازه وارد می جنگیــم  این 
تسلیمش شویم؛ خود را سرزنش می کنیم 
و دوباره می جنگیم؛ بــه تدریج بی حوصله 
و سست می شــویم و در نهایت تسلیم این 
عادت منفی. وقتی دچار این بحران شویم، 
رهایی به مراتب دشــوارتر از مبتالشدن به 

روزمرگی است.
دنیا غنی از انســان های هدفمند اســت؛ 
همان انســان های هدفمنــدی که ناگزیر 
و ناخواســته، تســلیم روزمرگی شده اند. 
کتابخانه هایشــان پــر بــود از کتاب هایی 
کــه بــرای پیشــرفت خــود بــه ترتیب 
اولویت های شــان چیــده شــده بودند اما 
ضربه ای این انسان ها را متوقف کرد. روزها 
و سال ها سپری شدند. الیه ای از گردوغبار 
روی انگیزه هایشان نشست و واژه »امید« 
از خیال شــان رخت بربســت؛ همین واژه 
که بقای جهان و »انســانیت« به آن گره 
خورده است. اگر انسان های هدفمند ناامید 
شوند، امید در دل انسان های دیگری نقش 
می بندد که روزمرگی کار همیشگی شــان 
بــوده و اســت؛ آن هایــی کــه روزگاری 

رفتارشــان در هنجارها قرار نداشــت. به 
باورهای خــود یقین پیدا خواهند کرد که 
راه درســتی را در پیش گرفته اند. شــاید 
حتی جســارت پیــدا کرده و بــرای خود 
خواســته های فراموش شــده ی قربانیــان 
روزمرگی را هدف تعریف کنند. نتیجه اش 
متهم شــدن ذهن پویا به بی هدفی است. 
چون هدفمندی از فهرست امور انسان های 

الیق زندگی شایسته، خط خورده است.
بازگشــت به هدف کاری بس دشوار است 
اما برای شــروع پاک کردن گــرد از روی 
کتاب ســاده اســت. اگر مدام بــه دنبال 
عامل روزمرگی بگردیم و پیوســته از خود 
بپرســیم: »چرا من؟ چــرا از بین این همه 
آدم من؟«، تنها این ما نیســتیم که درگیر 
این موضوع خواهیم شــد. شاید دیگرانی 
وجود داشته باشند که وادارشان می کنیم 
بــه هم ذات پنداری، یا شــاید هم موجب 
رنجش و دورکردن آن ها از خود بشــویم. 
بیرون رفتن از خانه و سمت وســودادن به 
مســیر قدم زدن هــا می توانند مســاوی با 
تغییر در نگرش خود و پیشگیری از آسیب 
روحــی و روانی بیش تر به خود و اطرفیان 
باشد. نمی شود انتظار داشت روزمرگی این 
زمانه را به سادگی از خود زدود، در حالی 
که بیست ویک روِز فرضی مثل آب خوردن 
حریفــش را زمین می زند. بــا این وجود 
»اراده و تلقین به خویشتن«، کارساز است. 
چه قدر دنیا زیباتر می شود که دنبال یافتن 
نمونه  خارجی نباشــیم؛ با اراده و تلقین از 
روزمرگی رهایی یابیم و خود الگویی برای 

انسان هایی مانند خویش باشیم.

مراقب تهاجم روزمرگی باشیم

   مهرناز زندی  
   منتقد ادبیات

لیدا نیک فرید ـ اســتاد رشــته پرســتاری و 
داســتان نویس ـ از دنیا رفت.مهدی رضایی از 
همــکاران او درباره این اتفاق گفت: خانم نیک 
فرید، استاد دانشــگاه شهید بهشتی در رشته 
پرستاری بود و در حوزه ادبی هم فعالیت می کرد 
و همچنین دو مجموعه داســتان منتشر کرده 
بود. او با کانون فرهنگی چوک هم ۱۰ســالی 
در زمینه تولید کتاب های صوتی و برنامه طنز 
استاد استادان همکاری داشت. نیک فرید نقش 
زن استاد را در این مجموعه داشت که توانسته 

بود مخاطبان بسیاری را جذب کند.

رضایــی گفت: خانم نیک فرید  روز یکشــنبه، 
نهم بهمن ماه از دنیا رفت و روز دوشــنبه، دهم 
بهمن ماه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده 
شد. و همچنین روز پنجشنبه)۱۳ بهمن ماه( از 
ساعت ۱۳۰:۳۰ تا ۱۵ در تاالر بوستان گفت وگو 
مراســم یادبودش برگزار خواهد شد. به گفته 
رضایی، نیک فرید دچار بیماری مزمن ریوی بود. 
مجموعه کتاب »او می نگرد« و »دختر قالی« و 
داســتان هایی چون »مهم است چه کسی اول 
برود تو«، »ُگِنی«، »خانه قدیمی« و »اتاقش« 

در سایت های ادبی از او منتشر شده است.

درگذشت لیدا نیک فرید، نویسنده و استاد دانشگاه

»مــن فکر می کنم هرگز نبــوده قلب من 
این گونه گرم و سرخ:/  احساس می کنم در 
بدترین دقایق این شام مرگ زای/  چندین 
هزارچشــمه خورشــید در دلم می جوشد 
از یقین/  احســاس می کنــم در هرکنار و 
گوشــه این شــوره زار یاس/  چندین هزار 
جنگل شــاداب ناگهان می روید از زمین/ 
 آه ای یقین گم شــده، ای ماهی گریز/  در 
برکه های آینــه لغزیده تو به تو/  من آبگیر 
صافی ام، اینک! به سحر عشق/  از برکه های 
آینه راهی به من بجــو!/  من فکر می کنم 
هرگز نبوده دســت من این سان بزرگ و 
شــاد:/  احســاس می کنم در چشم من به 
آبشر اشک سرخ گون/  خورشید بی غروب 
سرودی کشــد نفس:/  احســاس می کنم 
در هر رگم/  به هــر تپش قلب من کنون/ 
 بیدارباش قافله ای می زند جرس/  آمد شبی 
برهنه ام از در چو روح آب/  در سینه اش دو 
ماهی و در دســتش آینه/  گیسوی خیس 
او خزه بــو، چــون خزه به هــم/  من بانگ 
برکشــیدم از آســتان یاس:/  -آه ای یقین 

یافته، بازت نمی نهم!« شــعر ماهی یکی از 
صداهای رسای شــعر معاصر ایران است. 
که در ســه بند در مفهومــی اجتماعی و 
عشــق عمومی و با بازتاب نگاه امیدوارانه 
در قالــب نیمایی ســروده شــده اســت. 
بند اول و ســوم، بیانی حرفی و شــاعرانه 
دارد: »شــام مرگ زای« نماد و اســتعاره 
از محیــط اجتماعــی خفقان زای اســت. 
تشبیهی  اضافه  »چشمه خورشــید« یک 
معمولی است. شــاعر، »می جوشد« را هم 
برای »چشــمه« آورده اســت و هم برای 
»خورشید.« »شــوره زار یاس« هم اضافه 
تشــبیهی اســت که »جنگل شــاداب« 
می روید. شاعر هم در سیاهی شب »زمان« 
و هم در شوره زار »مکان« تعادل و توازنی 
ایجاد کرده است که به هم پیوند خوانده اند 
و در هردو امید و یقین شاعر کار می کند. 
در بــرش »آه ای یقین گمشــده...« زاویه 
دید شاعر و لحن او تغییر می کند و سرشار 
می شــود از غنا و بیان و اجزای متفاوت و 
پیشرفته: »آه ای یقین گم شده، ای ماهی 
گریز/  در برکه هــای آینه لغزیده تو به تو!/ 
 من آبگیر صافی ام، اینک به ســحر عشق/ 
 از برکه هــای آینه راهی به من بجو!« لحن 
خطابی و امری شــاعر باز بــا صور خیال 
مــدرن تر »برکــه های آینه« و »ســحر 

عشق« با بندهای پیشــین در یک مسیر 
پیش می رود. در بند بعد باز یک پس رفت 
مشــابه بــا بنــد اول داریم: »خورشــید 
بی غروب« و »بیداربــاش قافله« هر دو از 
لحاظ بیانی برجســته نیست ولی از لحاظ 
مفهومی با بندهای دیگر هماهنگ اســت. 
در بند سوم »آمد شبی برهنه ام از در...«با 
»آه ای یقیــن گم شــده...« در بند اول با 
قسمت های دیگر دوگانگی بیانی دارد. بند 
پایانــی تصویر یک زن ازلی از یک عشــق 
شــخصی اســت که با یک عشق عمومی 

پیوند خورده است. 
زن عریان با گیســوی خیــس با  دوماهی 
»استعاره از پستان لغزان« با »آینه«ای از 
تجلــی حقیقت و روح و وجــود و آنیمای 
شاعر اســت. شاعر با دیدن آینه به »یقین 
محض« رســیده که از آستان یأس فریاد 
می زنــد که: »بــازت نمی نهــم.« این زن 
به ظاهــر با زنی که نیمــا وصف می کند: 
»همه شــب زن هر جایی/  کرده بود از من 
دیدار/  گیسوان درازش -همچو خزه که بر 
آب...« بی شباهت نیســت. اگر جایی نیما 
مصراعی را در شــعر شاملو جا داده باشد، 
همین است که نیما در یادداشت هایش به 
آن اشاره کرده اســت. شعر ماهی یکی از 

شعرهای درخشان شاملوست.

 لحظاتی با شعر »»ماهی« احمد شاملو

آه ای یقین گم شده

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت

چهره

 خاطرات

سالروز درگذشت جعفر سلماسی؛ تاریخ ساز ورزش ایران 

مردی که پرچم را از تختی گرفت
وزنه بــرداری ایران چهره هایی کــه هر کدام به نوبه 
خود در سر زبان افتادن این رشته تاثیرگذار بوده اند 
اما داســتان محمدجعفر سلماسی کمی متفاوت از 
بقیه اســت. او نه تنها در وزنه بــرداری بلکه در کل 
تاریخ ورزش ایران تاریخ ساز شد. سلماسی کسی بود 
که با گرفتن مدال برنز در المپیک ۱۹۴۸ لندن راه 
را بــرای مدال آوری ایران باز کــرد و نام خود را به 
عنــوان اولین مدال آور ورزش ایــران در تاریخ ثبت 
کرد. ســال ۱۲۹۴ در کاظمین عــراق به دنیا آمد. 
دوره ابتدایی را در مدرسه اخوت، که پدرش تاسیس 
کرده بود، گذراند و پس از گذراندن دبیرســتان، در 
دانشــگاه حقوق بغداد ثبت نام کرد اما تحصیالت در 
این رشته را رها کرد. در سال ۱۳۲۳ با شروع جنگ 
جهانــی دوم به ایران آمد که مســیر زندگی اش را 
تغییر داد و او از یک قهرمان ســاخت. وزنه برداری 
را در تهران در باشــگاه نیرو و راستی که متعلق به 
منوچهر مهــران بود، یاد گرفت و در کنار رســول 
رئیسی و محمود نامجو پایه گذار نخستین تیم ملی 
وزنه برداری ایران شد. نامجو در خاطرات خود گفته  
است بر اثر دیدن تمرینات سلماسی به وزنه برداری 
عالقه مند شد. سلماسی در مورد ورود به وزنه برداری 
گفته اســت:»اتفاقی به یک باشگاه وزنه برداری رفته 
بودم که دیــدم دارند وزنه می زنند. به حرکت پرس 
که رسیدند، نتوانستند انجام بدهند. خواهش کردم 
که من ایــن کار را انجام بدهم؛ یــادم می آید وزنه 
۸۰کیلوگرم بــود و پنج مرتبــه آن را پرس کردم. 
روزنامه نگاری که آنجا بود، به من گفت باید وزنه بردار 
شــوم و چرا آن را انجام نمی دهــم. من پنج مرتبه 
وزنه ۸۰کیلوگرم را پــرس کردم و این رکورد برای 
میان وزن است در صورتی که من پَروزن هستم.کم 
کم با فکر خودم وزنه برداری را شروع کردم. هر دو، 
سه هفته  یک بار آزمایش جدید می کردم و می دیدم 
پیشــرفت کردم. بعد از آن در مســابقات قهرمانی 
کشور اول شــدم.« او پنج سال قهرمان بدون رقیب 
ایران بود. در سال ۱۹۴۸ تیم ایران برای نخستین بار 
راهی المپیک شــد که عضو آن تیم بود. در دســته 
۶۰کیلوگــرم وزنه زد و در حرکت پــرس و با بلند 
کــردن ۱۰۰کیلوگرم، هفت و نیــم کیلوگرم رکورد 
قهرمان قبلی المپیک را شکســت. در نهایت هم با 
رکورد ۳۱۲.۵کیلوگرم در جایگاه سوم این وزن قرار 
گرفت و نخســتین مدال ورزش ایران در بازی های 
المپیــک را بر گردن آویخت. یکــی از علل ناکامی 
سلماسی در کسب نشان طال یا حداقل نقره، ضعف 
او در حرکت دو ضرب بود. او در حالی که ۱۰۰کیلو 
را بــه راحتی پرس کــرد. در حرکــت دو ضرب تا 
۱۱۵کیلوگرم نتوانســت بیش تر بردارد و در مقابل 
وزنه ۱۲۰کیلوگرمی دو بار با شکســت روبه رو شد و 
با حدنصاب ۳۱۲.۵کیلوگرم به برنز رسید. سلماسی 

در مــورد المپیک لنــدن نیز گفته اســت: »ایران 
می خواســت در المپیک شرکت کند. وزنه برداری را 
هم برد و من هم به همراه چهار نفر دیگر شــرکت 
کردیم. من توانســتم مدال برنــز المپیک بگیرم که 
اولین مدال المپیک ایران بود. در بازی های المپیک 
۱۰۰کیلوگرم پرس کردم. وقتــی نام من به عنوان 
نفر ســوم در بلندگو اعالم شــد تا روی سکو بروم، 
چنان حالی داشــتم که بیانش امکان پذیر نیست. به 
خصوص این که بیســت سال پیش چنین صحنه ای 
را در عالم خیال و رویا دیده بودم. دیگر وزنه برداری 
را رها نکردم. وزنه برداری جزو تمرین هایم بود و در 
زیرزمین خانه تمرین می کــردم و در ایران نیز اول 
بودم.«سه سال بعد از المپیک لندن، همراه تیم ملی 
وزنه برداری در بازی های آســیایی ۱۹۵۱ دهلی نو 
حاضر شــد و مدال طال گرفت کــه آخرین مدال او 
بود و ســه ســال بعد نیز تصمیم گرفت از تیم ملی 
وزنه برداری خداحافظی کند. سلماســی در المپیک 
۱۹۶۰ رم، ســرمربی تیم ملی وزنه بــرداری بود اما 
در یک اقدام جالب پرچمدار کاروان ایران شــد. او 
در خاطراتش نوشــته اســت: »در مراسم گشایش 
بازی ها، تیمســار سرلشگر محمد دفتری، سرپرست 
ورزشکاران ایرانی، پرچم را به تختی داد اما او پرچم 
را مقابــل من زمین گذاشــت و گفت، با بودن آقای 
سلماسی که نخستین کسی اســت که نام ایران را 
در میدان های ورزشی جهان پرآوازه کرد، این افتخار 
حق هیچ ورزشــکار دیگری نیســت. با وجود اصرار 
زیــاد من، تختی زیر بار نرفــت و این افتخار به من 
واگذار شــد.« سلماسی پس از خداحافظی با ورزش 
قهرمانی، سال ها در آموزش و پروش مشغول به کار 
بود. او پس از ســال ها درگیری با بیماری دیابت، در 
۱۱بهمن ســال ۱۳۷۸، در ۸۱سالگی در بیمارستان 
باهنر تهران درگذشت و پیکرش در قطعه ۲۲ بهشت 

زهرا در کنار محمود نامجو به خاک سپرده شد.

حافظه تاریخی

ربات ها دارای حس المسه می شوند
یک اســتارتاپ جدید ادعا می کند که می تواند به نسل 
بعدی ربات ها، پوســت، ماهیچه و نورون های مصنوعی 
چاپ شــده بر روی مواد انعطاف پذیر بدهد که به آن ها 
اجازه می دهد احساس المسه داشته باشند. اگر ربات ها 
بتوانند چیزها را لمس و احساس کنند چه می شود؟این 
باعث می شــود آن ها در بســیاری از وظایف در صنایع 
مختلف از سفرهای فضایی گرفته تا اعمال وجراحی های 
پزشکی کارآمدتر شوند.اکنون یک استارتاپ جدید به نام 
PowerON ادعا کرده اســت که نسل بعدی ربات ها 
دارای پوست های حسی، ماهیچه ها و نورون های مصنوعی 
چاپ شده روی مواد انعطاف پذیر خواهند بود که به آن ها 
اجازه می دهد همه چیز را لمس و احساس کنند.دکتر 
مارکوس هنکه، رهبر گروه تحقیقاتی در مؤسسه نیمه 
هادی ها و میکروسیســتم های درســدن و مدیر عامل 
این اســتارتاپ می گوید: ما در حال مشاهده یک روند 
صعودی شدید در اتوماسیون در تمام زمینه های صنعت 
هستیم و به زودی شــاهد این روند در زندگی روزمره 
خود خواهیم بود.این توسعه جدید مبتنی بر تحقیقات 
 TU Dresden مشترک انجام شده توسط پژوهشگران
و دانشــگاه اوکلند در نیوزیلند اســت که مبانی علمی 
االســتومرهای دی الکتریک چندمنظوره را در رباتیک 
نرم به عنوان بخشــی از کمک هزینه اعطا شده توسط 
کمیسیون اروپا موسوم به »کمک هزینه ماری کوری« 
بررســی کرده است.اســتارتاپ PowerON با کمک 
و حمایت های مالی موجود و سرمایه گذاری خطرپذیر 
درســدن تأسیس شده و اکنون به پیشرفت های بسیار 
چشمگیری دست یافته است.»هنکه« می گوید: زمانی 
که این فناوری به اندازه کافی پیشرفت کند، انتظار داریم 
که نه تنها در صنعت بلکه در زندگی روزمره مردم نیز با 
ربات ها روبرو شویم.اکنون »هنکه« می خواهد از اولین 
محصول اســتارتاپ خود که نوعی نوک انگشت حسی 
برای ربات های صنعتی است، استفاده کند تا زمینه های 
کاربردی ربات ها را به طور قابل توجهی گســترش دهد 
و بــه ربات های معمولی کنونی اجــازه دهد تا وظایف 
ظریف تری را انجام دهند.این کاربردها طیف گسترده ای 
نظیر جابجایی اقالم شــکننده، حذف زوائد الستیکی 
از قالب های تزریقی، برداشــت میوه ها و سبزیجات و یا 
حتی کمک به آشپزی در خانه و مراقبت های پزشکی 
دارد.گروه »هنکه« آماده اســت تا آزمایش های عملی 
اولیه محصول خود را درهفته هــای آینده آغاز کند تا 
تأثیر متقابل این پوست حساس به لمس، ماهیچه های 
ساخته شــده و نورون های مصنوعی را نشان دهد. این 
دستگاه در واقع یک گیرنده است که به طورانحصاری 
توسط عضالت مصنوعی تغذیه می شود که آن ها نیز به 
نوبه خود توسط نورون های مصنوعی کنترل می شوند.

همچنین مجهز به یک پوست لمسی است که می تواند 
نحوه و مکان گرفتن یک شیء را حس کند. استارتاپ 
PowerON بــرای دســتیابی به ایــن نقطه عطف 
چشمگیر به شکل نزدیک با TU Dresden همکاری 
کرد و در یک پروژه تحقیقاتی در مقیاس بزرگ موسوم 
به ۶G-life مشــارکت دارد.پروفسور آندریاس ریشتر، 
مدیر مؤسسه نیمه هادی ها و ریزسیستم ها می گوید:این 
مشارکت، گواهی بر پتانسیل همکاری بین علم و صنعت 
است و اینکه چگونه چنین پروژه های مشترکی می توانند 
به انتقال سریع یافته های علمی به محصوالت تجاری 
کمک کند. در نوامبر سال ۲۰۲۱، پژوهشگران توسعه 
دهنده هوش مصنوعی شرکت متا با همکاری دانشگاه 
کارنگی ملون، پوســت جدیدی را توسعه دادند که به 
ربات ها اجازه می داد احساس کنند.این پوست مصنوعی 
ReSkin نام داشــت و از پیشــرفت هایی در یادگیری 
ماشین و حسگر مغناطیسی بهره می برد تا راه حلی همه 
کاره را ارائه دهد که برای اســتفاده طوالنی مدت مکرر 
ایده آل است. در ژوئیه ۲۰۲۱، پژوهشگران دانشگاه ملی 
ســنگاپور یک ماده فوم هوشمند را توسعه دادند که به 
دســت های رباتیک اجازه می داد تا خود را ترمیم کنند 
و اشــیا را بسیار شبیه به پوست انسان حس کنند. این 
ماده جدید که AiFoam نام دارد، از یک پلیمر با قابلیت 
ارتجاعی باال ساخته شده که با ذرات فلزی میکروسکوپی 

و الکترودهای ریز تزریق شده است.
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آنکه گویند کالم الملوک ملوک الکالم، اعتماد را نشــاید. 
سخن اندیشــیده گوی و معنی دار، چنان که اگر جای 
دیگر باز گویند، طاعنان را مجال افســوس نباشد و اگر 

دیگری مثل این سخن گوید، تو را پسند آید.

جزئیات سعدی

کاتالیزور:در اصطالحات تخصصی شــیمی کاتالیست 
ماده ای است که سرعت واکنش های شیمیایی با روش 
کاهش انرژی فعال سازی، باال می برد بدون آن که خود در 

واکنش شرکت کند.

مشق کلمات

 عقد بودن، امروز دیدم شــون، با ذوق و شــوق گفتن 
که داریم بچه دار می شیم! با تعجب پرسیدم به سالمتی 
کی عروسی گرفتید؟ گفتن هیچ گونه مراسمی حتی در 
حد ناهار و شام به خانواده های خودمون برگزار نکردیم! 
یه روزهمه  وسایل مون رو بردیم و رفتیم تو خونه ای که 

گرفته بودیم و شروع به زندگی کردیم...)ضدی(
 وقتی یکی به حرفم گوش می ده یاد پنج شش سالگیم 
می افتم. داییم یه رنوی نو خریده بود می خواست پارکش 
کنه. من کنار وایساده بودم الکی می گفتم »بیاا... بیااااا...« 
تا ماشین افتاد توی جوب! گفت »دایی جا نبود که، چرا 
نگفتی بایستم؟« گفتم »مگه داشتی به حرفم گوش می 

)Mersen(»کردی؟! من فقط بلد بودم بگم بیا
  ما آدم های ناشکری هســتیم، چرا که هر روز صبح 
وقتی از خواب بیدار می شــویم و از خدا برای نرفتن به 

)Nima(.مدرسه تشکر نمی کنیم
 یادم میاد اول دبیرستان یه معلم ادبیات داشتیم که 
می گفت کماندو بوده، بزرگوار می گفت من کنترل کامل 
اعضای داخلی بدنم و دارم، مثال می تونم کبدم رو خاموش 
روشن کنم. خالصه می خوام بگم ببینید شیشه چجوری 

پدر مغز آدمو درمیاره. )ِد بیگ ای(

مجازستان

   محمدحسین ابراهیمی


