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سوگلی 
ســوگلی )The Favourite( فیلمی در 
ژانر تاریخی و کمدی- درام به کارگردانی 
یورگوس النتیموس اســت که در ســال 
۲۰۱۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان 
به الیویا کلمن، اما استون، مارک گیتیس، 
ریچل وایس، نیکالس هولت، و جو آلوین 
اشاره کرد. این فیلم تاکنون ۱۱۹ جایزه از 
دریافت  فیلم سراسر جهان  جشنواره های 

کرده است.
داستان فیلم روایتی اســت در اوایل قرن 
هجدهم و زمانی که انگلســتان با فرانسه 
در جنگ به ســر می برد. ملکه آن ضعیف 
تخت سلطنت را اشغال می کند و بهترین 

دوستش سارا چرچیل به جای او به امور حکومتی رسیدگی می کند. تا اینکه یک خدمتکار جدید به نام ابیگل توجه سارا به 
خود را جلب می کند و او را زیر پرو بالش قرار می دهد. ابیگل فرصتی پیدا می کند تا به ریشه اشرافی خود بازگردد اما … .

روایت آنچه که در »سوگلی« شاهد آن هستیم، خیلی سندیت تاریخی ندارد و مورد شک تاریخ نویسان نیز می باشد. گفته 
می شود که بخش زیادی از روایات درباره ملکه آن که به وسیله سارا نوشته شده، با بدبینی و البته خشم به رشته نگارش 
درآمده و دارای اعتبار تاریخی نیست. فیلم »سوگلی« نیز براساس روایات سارا و البته برخی نوشته های وینستون چرچیل 
ساخته شده و نویسندگان نیز اعالم کرده اند که تمام تالش خود را به کار بسته اند تا تصویری واضح و تا جای ممکن مستند 
از شخصیت ملکه آن ترسیم نمایند. این تصویر البته توسط کارگردانی به سینما آورده شده که می توان از او به عنوان یکی 

از فیلمسازان صاحب سبک اروپایی نام برد.

فناوری

مخترع پلی استیشن، برای دوران کرونا ربات می سازد
مخترع پلی استیشــن اکنون به فراخور دوران امروز 
قصد دارد برای دنیای پس از کووید-۱۹ ربات هایی 

بسازد که پا به پای انسان کار کنند.
به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، شاید تاکنون 
در مورد »کن کوتاراگی« چیزی نشنیده باشید، اما 
مطمئناً اختراع او که دســتگاه پلی استیشن است را 
دیده اید. طبق گزارش بلومبرگ، رئیس سابق شرکت 
»SonyComputer Entertainment«  اکنون 
نقش جدیدی را بر عهده گرفته اســت و قصد دارد 

 Ascent« ربات هایی بســازد که برای دنیای پس از کووید-۱۹ مناســب باشند. ســمت جدید وی مدیرعاملی شرکت
Robotics Inc« یک اســتارتاپ هوش مصنوعی واقع در توکیوی ژاپن اســت. مأموریت این شرکت، ساخت ربات های 
مقرون به صرفه است که بتوانند با خیال راحت در کنار انسان در کارخانه ها و مراکز تدارکاتی و خدماتی حرکت کنند و 

کارهای فیزیکی را انجام دهند.
»کوتاراگی« امیدوار است که تنها طی یک سال نمونه اولیه عملیاتی خود را بسازد و حتی از حقوق و دستمزد خود برای 

تحقق این امر و حفظ سرمایه این استارتاپ چشم پوشی کرده است.
»کوتاراگی« در مصاحبه ای با بلومبرگ گفت: شــیوع بیماری کووید-۱۹ بحث قدیمی پیرامون تصاحب مشاغل انسان ها 
توســط ربات ها را دوباره بر ســر زبان ها آورده است. اکنون کاماًل واضح است که اگر می خواهیم به شرایط عادی جدیدی 

برسیم، در زندگی روزمره به تعداد بیشتری ربات نیاز داریم.
مقامات این شــرکت توضیحات بیشتری را در این مورد نداده اند. بنابراین تصور اینکه این ربات های جدید چگونه به نظر 

می رسند و چه شکلی هستند، مشخص نیست.
با این حال، »کوتاراگی« خاطرنشــان کرد که همکاری برای دســتیابی به هدف واالی وی کلیدی خواهد بود. بلومبرگ 
همچنین گزارش داده است که این شرکت با شرکت صنایع سنگین »کاوازاکی« و با یک خودروساز ژاپنی که نامش فاش 

نشده همکاری می کند.

چهرهها

ساموئل خاچیکیان؛ هنرمند نامدار ایرانی ارمنی تبار
ســاموئل خاچیکیان )زاده ۲۹ مهر ۱۳۰۲ در تبریز - درگذشــته ۳۰ مهر 
۱۳۸۰ در تهران( کارگردان، تدوینگر، نویسنده، آهنگ ساز فیلم و تهیه کننده 
نامدار ایرانی ارمنی تبار بود. او یکی از تأثیرگذارترین کارگردان ها در سینمای 
ایران به شــمار مــی رود، تا آنجا که بــه وی لقب »هیچکاِک ایــران« داده 
شده اســت. همچنین، از او به عنوان »استاد دلهره و وحشِت« سینمای ایران 

نام برده شده است.
دوستان و همکاران ساموئل خاچیکیان، او را با نام »سام ول« نیز می شناختند. 
او در آغاز راه ســینمای ایران با هنر و دانســته های خود به یاری این هنر و 
صنعت آمد و توانایی فنی خود را با به فرجام رســاندن فیلم شب نشینی در 
جهنم )۱۳۳۶( نشــان داد و ســپس با طوفان در شهر ما )۱۳۳۷( سینمای 

ایران را با سبک ویژه خود آشنا کرد.
خاچیکیان، که از نیمه های فیلم بازگشت تدوین فیلم هایش را خود به دست 
گرفته بــود، در نورپردازی و کار فیلم بردارانش دخالت می کرد، و موســیقی 
فیلم هایش را خود برمی گزید. به گفته خودش، او همه اینها را برپایه برداشت 
و دریافــت درونی انجام می داد. »نورپــردازی جنایی« زبانزدی بود که خود 
او برای فیلم هایــی همچون چهارراه حوادث )۱۳۳۳(، طوفان در شــهر ما 
)۱۳۳۷(، فریاد نیمه شــب )۱۳۴۰(، یک قدم تا مرگ )۱۳۴۰(، دلهره )۱۳۴۱(، ضربت )۱۳۴۳( و سرســام )۱۳۴۴( به کار 

می برد.
خاچیکیان را می توان از پیشــگامان نام آور ســینمای ایران دانســت و کمتر کارگردان ایرانی مانند او در درازای سه دهه 
)۱۳۵۰–۱۳۳۰( به گونه ای پیوسته و پرکار درگیر فیلم سازی بوده است. او در زمره نخستین کارگردانان ایرانی بود که عناصر 
تکنیکی را برای سینما به کار برد و با دکوپاژ سر صحنه فیلمبرداری می رفت. به عنوان فیلم سازی نوآور، ساخت فیلم های 
جنایی را در ایران به راه انداخت و نخستین پیش پرده تاریخ سینمای ایران را برای فیلم دختری از شیراز )۱۳۳۳( ساخت 
و ده ها زمینه فنی دیگر را آزمود. بسیاری از بازیگران نامدار سینمای ایران با بازی در کارهای خاچیکیان به سینما آمدند و 

برخی از فیلم هایش هم چون ضربت )۱۳۴۳( و عقاب ها )۱۳۶۳( از کارهای پرفروش زمان نمایش خود بودند.
شناخته شده ترین فیلمی که توسط خاچیکیان پس از انقالب کارگردانی شد فیلم عقاب ها )۱۳۶۳( بود، که یکی از برترین 
کارهای ســینمای دفاع مقدس لقب گرفت. او در درازای نزدیک به ۵۰ ســال کار و تالش در سینمای ایران، ۴۶ فیلم بلند 

سینمایی ساخت و بسیاری از فیلم های کارگردان های دیگر را تدوین کرد
ســاموئل خاچیکیان در طول زندگی هنری خود افتخارات و جوایز چندی به دست آورد که از آن جمله می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
- بهترین کارگردان در »نخستین جشنواره فیلم های ایران« با عنوان »گلریزان« به خاطر فیلم چهارراه حوادث )۱۳۳۳(.

- حضور در هشــتمین دوره جشنواره فیلم برلین در سال ۱۹۵۸ با فیلم شب نشینی در جهنم و نامزد شدن برای دریافت 
خرس طالیی.

- برنده جایزه نخســت نخستین جشنواره بین المللی فیلم تاشکند )شوروی سابق( در سال ۱۳۴۸ بخاطر کارگردانی فیلم 
ببر مازندران.

ساموئل خاچیکیان در سال های آخر عمر خود از بیماری آلزایمر رنج می برد و به مدت دو ماه در بیمارستان بستری بود.
او ساعت ۲ بعدازظهر روز دوشنبه ۳۰ مهر سال ۱۳۸۰، برابر با ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱ میالدی، در ۷۸ سالگی در تهران درگذشت. 
پیکر وی بعدازظهر روز پنجشنبه ۳ آبان از کلیسای سرکیس مقدس تشییع و در »آرامستان بوراستان« در جاده خراسان 
تهران به خاک ســپرده شد. در مراسم خاکسپاری خاچیکیان، سفیر ارمنستان و جمع زیادی از هنرمندان سینمای ایران 

حضور داشتند.

فیلمبازی

شعر تر و سیم و زر
»پیوند بسیار نزدیک میان شعر و اقتصاد در پاوند و میزان قابل انتقال بودن ارزش های موجود در هر یک 
از این حوزه ها به دیگری را می توان به وضوح در تصویر thickening که به معنای ضخیم یا قطور و 
نیز کند شدن است مشاهده کرد.  پاوند معموال این تصویر را به مثابه استعاره ای برای پیوند ناگسستنی 
میان شعر، زیبایی شناسی و اقتصاد ارائه می کند. برای مثال، او در شعر »مابرلی« که نخستین حمله 
علنی وی به ربا و رباخواران اســت از این تصویر استفاده می نماید، آن جا که می گوید کهنه سربازان 
»خانه می آیند تا ببینند نیرنگ/ خانه می آیند تا ببینند دروغ های کهنه و رســوایی های نو/ ربا را که 

پیرسال است و ضخیم/ و دروغگویان را در مکان های عمومی«. 
وی همچنین در یکی از مهم ترین سروده های خود می گوید: »با ربا خط ضخیم می شود/ با ربا هیچ 
مرز مشــخصی وجود ندارد«. منظور اقتصادی پاوند از »خط« در این جا خط تولید به مصرف اســت، 
بدین معنا که کاالهای تولیدی و ضروری مردم به دلیل وجود رباخواران و واسطه های آزمند و بی رحم 

یا اصال به دست مصرف کننده نمی رسند یا به چند برابر قیمت به مردم عرضه می گردند...«
شــعر تر و ســیم زر یکی از رویکردهای اخیر و بسیار مهم در دنیای نظریه ادبی را به خوانندگان ارائه می نماید. هدف اصلی این کتاب 
معرفی مکتب ادبی »نقد اقتصادی نو« است؛ زیرا اهل ادبیات حتی در فضای آکادمیک ایران نیز با آن آشنایی چندانی ندارند. به همین 
دلیل نویسندگان تالش کرده اند شمایی کلی از آن ترسیم کنند. لذا به تاریخچه این مکتب جدید نقد ادبی اشاره می شود و از پایه گذاران 

آن سخن به میان می آید... 
کتاب »شــعر تر و ســیم و زر« با عنوان فرعی )معرفی و کاربست نقد اقتصادی نو( نوشته علیرضا جعفری و مهدی شفیعیان به تازگی 

توسط نشر ققنوس با ۱۷۶ صفحه، شمارگان ۷۷۰ نسخه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

قلیون کشیدن در شرایط قرمز تهران!

بازگشایی مسجد الحرام در شهر مکه به روی نمازگزاران با تمهیدات خاص پیشگیری از کرونا برای نخستین بار پس از 7 ماه تعطیلی

طرحروز

قاب

پیشنهاد

مهدی عزیزی - خبرآنالین 

خبرگزاری رسمی سعودی

بی تفاوتی یکی از نشانه های اولیه زوال عقل است
مطالعه جدید محققان آمریکایی نشــان می دهــد بی تفاوتی یا 

بی احساسی یکی از عالئم اولیه زوال عقل است.
به گزارش ایســنا و به نقل از گیزمگ، یک تحقیق جدید نشــان 
داده بی تفاوتی شدید در افراد مسن نشانه اولیه زوال عقل است. 
تحقیقات جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو که با 
حمایت »موسســه ملی کهنسالی« صورت گرفته، نشان می دهد 
کــه بی تفاوتی یا بی احساســی می تواند از عالئــم اولیه کاهش 
شناختی باشــد. »مردیت بوک«)Meredith Bock( نویسنده 
این مطالعه گفت: یکی از عالئم کاهش شــناختی این است که 
افراد نمی خواهند و عالقه ندارند با خانواده یا دوستانشان دور هم 

جمع شــوند و دیگر از کارهایی که پیشتر با انجام آنها خوشحال می شدند لذت نمیبرند. این موضوع بی تفاوتی یا بی احساسی می تواند 
برای اعضای خانواده بسیار ناراحت کننده باشد. تحقیقات بیشتری الزم است اما این احتمال وجود دارد که اینها عالئمی باشد که نشان 

می دهد افراد در معرض خطر بیماری آلزایمر هستند که محققان با دانستن آنها می توانند مراحل درمان را زودتر آغاز کنند.
محققان این مطالعه ۲ هزار فرد که در دهه ۷۰ ســالگی بودند را به مدت ۹ ســال مورد بررسی قرار دادند. تمام افراد در ابتدای مطالعه 
هیچ نشانه ای از زوال عقل نداشتند اما پس از بررسی از نظر میزان بی تفاوتی آنها به سه دسته بی تفاوتی کم، متوسط یا شدید تقسیم 
شدند. در پایان دوره بررسی مطالعه، محققان دریافتند افرادی که در گروه بی تفاوتی شدید قرار داشتند، ۸۰ درصد بیشتر از افراد گروه 
بی تفاوتی کم، در معرض خطر  ابتال به زوال عقل قرار داشتند. یافته های این مطالعه که در مجله »Neurology« منتشر شده، نشان 

می دهد بی تفاوتی، نشانه ای مهم از ابتدایی ترین مراحل تخریب عصب است.
بوک در انتها افزود: در حالی که افسردگی به عنوان یک عامل پیش بینی کننده مهم زوال عقل به طور گسترده تری مورد مطالعه قرار 

گرفته است، اما مطالعه ما نشان می دهد که بی عالقگی نیز می تواند یک عامل مهم نشان دهنده آغاز این بیماری باشد.

دانستنیها

تخریب؛ آدرس غلط سیاسیـون
محمدحافظ حکمی*

کشور در سخت ترین شــرایط اقتصادی ممکن قرار گرفته و 
معیشت مردم و سفره خانوار روز به روز محدودتر و کوچک تر 

می شود.
افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی – فارغ از ریشه های 
اقتصادی آن- اثرات بسیار مخربی بر اعتماد عمومی و ارکان 
مختلف اقتصاد کشــور گذاشــته و امید به بهبود شرایط را 

کم رنگ و کم رنگ تر نموده است. 
در ایــن بین کشــور آرام آرام آرایــش انتخاباتی نیز به خود 
می گیرد تا کمتر از ۸ ماه آینده، رخت ریاست جمهوری را بر 

تن منتخب جدید ملت بدوزد.
در چنین فاصله ای تا انتخابات کامال طبیعی اســت که توده 
مردم نسبت به موضوع، حساسیت ویژه ای نداشته باشند، اما 
سال ۱۳۹۹ و همه سختی های اقتصادی و اجتماعی که در دل 
خود جای داده است از یک سو و میراثی که از سال ۹۸ با خود 
به دوش می کشــد از سوی دیگر، بطور جدی مشارکت مردم 
در انتخابات ریاســت جمهوری را تهدید می کند. مشــارکت 
پایین در انتخابات مجلس در شرایطی رخ داد که قیمت دالر 
هنوز زیر ۱۵ هزار تومان بود و موج پاندمی کســب و کارها و 
اقتصاد خرد را در هم ننوردیده بود! در چنین شرایطی نقش 

نخبگان و گروه های مرجع و سیاست مداران چیست؟ 
آیــا از آنها توقع می رود به ســمت گفتــار درمانی جامعه و 
ایراد شــعارهای قشنگ پیش بروند؟ طبعا خیر! اما افراط در 
ناامیدسازی جامعه و سیاست زده کردن تمام شئون حکمرانی 
با هدف ایجاد موج علیه رقبا نیز نمک بر زخم مردم پاشیدن 
است. سیاسیونی که هر روز به بهانه های واهی با آغشته کردن 
موضوعاتــی که با زندگی مردم ســر و کار دارد به دعواهای 
سیاســی بی حاصــل، در خیال خود لگدی بــه جناح مقابل 
می زنند، اما جملگی غافل از آنند که هم خود و هم رقیبشان 

را از چشم مردم می اندازند.
رخداد تلخی که شــاهدش هستیم تخریب و نامشروع سازی 
جایگاه و کرســی به واســطه حمله به صاحب کرسی است! 
بارها گفته شــده که امر حکومت و شأن حاکمیت به اعمال 
اســت و نه اعــالم! این حجــم از سیاســت زدگی موجود و 
تخریب جایگاه های قانونی به قــدرت اعمال و حکمرانی در 
کشور آسیب وارد کرده اســت. در همین ایام کرونا می توان 
به ده هــا مثال از ناکارآمدی دســتورات حاکمیتی و یا عدم 
اعمال تصمیمات ستاد ملی کرونا اشاره کرد. آنانکه در کشتی 
نشسته اند و به ســوراخ کردن آن مشغولند غافل از آنند که 
فقط کلک ناخدا را نمی کنند! مگر می شــود با دولت ضعیف 

جامعه را اداره نمود؟
۸ ماه بــه انتخابات ریاســت جمهوری باقی مانده اســت و 
سیاسیون به جای آسیب شناسی دالیل ناکارآمدی مجموعه 
کارگزاران کشــور در مدیریت مشــکالت گوناگون و تالش 
بــرای تعیین مصادیق چهره هایی که قادر به بهبود شــرایط 
زندگی مردم و وضعیت حکمرانی هستند همچنان به دنبال 
تضعیف جایگاه ها از یک ســو و ترسیم دوگانه های غیرواقعی 
از سوی دیگر هستند. گویی راهبرد جناح های سیاسی آزمون  
پس داده در کشــور همچنان بر مدار سلب است و خبری از 
ایجاب نیســت و پایانی بر آدرس غلط دادن به مردم متصور 

نمی توان بود. 
هنوز کسی نمی خواهد بگوید چگونه مملکت  را اداره خواهد 
کرد و چه برنامه ای برای حل ریشه ای و عمیق معضالت دارد 
و در هنوز بر پاشنه رقیب هراسی می چرخد! یکی بر طبل » 
چه نشسته اید که می خواهند با شیطان بزرگ معامله کنند« 
می کوبد و دیگری در سرنای »نظامی-غیرنظامی« می دمد و هر 
دو می دانند که تا حد زیادی دروغ می گویند و ناکارآمدی های 
خود را پشــت ترســاندن مردم از رقیب پنهان می کنند. در 
ساختار حقوقی و سیاسی ایران و نظام تصمیم گیری متکثر و 
چند نهادی آن، نه یک جریان و یک دولت می تواند مستقال 
راهبردهای اساسی کشور را تغییر دهد و نه حضور یک فرد با 
سابقه خدمت در نهادهای نظامی، ساختار قوه مجریه و حقوق 

سیاسی کشور را »مسلح« می کند!
جناح ها و گروه های سیاسی و وابستگان ایشان در سال ۱۴۰۰ 
باید طرحی نو در اندازند و دســت از بازی سلبی برداشته و 
چشم در چشــم مردم بگویند برای مشکالت واقعی کشور، 
چــه برنامه هایی دارند. به مردم بگویند با چند دولتی و چند 
ملتی چگونه مواجه خواهند شد و برای اصالح ساختار اقتصاد 
سیاســی و مبارزه با ریشه های فساد و بسط شفافیت چه در 
چنته دارند و چه ضمانتی است که ۴سال بعد چشم در چشم 

مردم نگویند » نشد و نگذاشتند«!
 اصالح طلبان و اصولگرایان در اولین انتخابات ریاست جمهوری 
بعد از ۴۰ســالگی انقالب در موضع مطالبه گر و پرسشــگر 
نیســتند،  بلکه باید در جایگاه پاسخگویی به عمل و کارنامه 
خود بنشینند. کشور احتیاج به رییس جمهوری دارد که توان 
»اعمال« داشــته باشــد و قادر به به زیر کشیدن چالش ها و 
مشــکالت باشد و چهل ســال پس از پیروزی انقالب جایی 

برای آزمون و خطا نیست.
* فعال اجتماعی
منبع: خبرآنالین 

نگاه

حضرت محمد)ص(:
پاداش هیچ کاری که به وسیله آن اطاعت خدا کند سریع تر از 
پیوند خویشان نیست و عقاب هیچ کاری سریع تر از ظلم وبریدن 

خویشان نیست و قسم نادرست دیار را ویران می نهد.
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


