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جوکر

جوکر، یک فیلم سینمایی آمریکایی در ژانر تریلر روان شناختی به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی تاد فلیپس است که 
در سال 2۰۱9 اکران شد. فیلم نامه این فیلم توسط خود فیلیپس با همراهی اسکات سیلور برپایه شخصیت ابرشرور جوکر از 
دی ســی کامیکس نوشــته شده است. داستان فیلم در سال ۱9۸۱ و شهر گاتهام سیتی رخ می دهد و داستان زندگی کمدین 
شکست خورده ای به نام آرتور فلک را دنبال می کند که بعد از تجربه های تلخ متعدد وارد دنیای جرم و جنایت شده و با لقب 
جوکر به شــهر بازمی گردد. واکین فینیکس نقش جوکر را در این فیلم بازی کرده اســت. رابرت دنیرو، زازی بیتز، فرانسیس 

کانروی و مارک مارون دیگر بازیگران فیلم هستند.
جوکر نخستین نمایش خود را در هفتاد و ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ونیز تجربه کرد و برنده شیر طالیی بهترین 
فیلم شــد. فیلم اکران گســترده خود را از تاریخ ۴ اکتبر 2۰۱9 آغاز کرد. فیلم با تحســین منتقدان همراه بود و در زمینه 
فیلم نامه، کارگردانی و اجرای فینیکس مورد ستایش قرار گرفت. بنیاد فیلم آمریکا، جوکر را یکی از ده فیلم برتر سال 2۰۱9 
معرفی کرد.  جوکر همچنین یک موفقیت بزرگ در گیشــه بود و توانست چندین رکورد فروش در ماه اکتبر را جابه جا کند. 
فیلم ۱ میلیارد دالر در سراســر جهان فروش کرد در حالی که بودجه ساخت آن 55 میلیون دالر است که آن را به ششمین 

فیلم پرفروش سال 2۰۱9، ۳۱امین فیلم پرفروش تاریخ سینما و پرفروش ترین فیلم درجه آر تاریخ سینما تبدیل می کند.

فناوری

پیش بینی زودهنگام بیماری چشمی 
با یک آزمایش مبتنی بر هوش مصنوعی

پژوهشــگران »کالج دانشــگاهی 
لندن« در بررسی جدید خود، یک 
آزمایش مبتنی بر هوش مصنوعی 
طراحــی کرده انــد کــه می تواند 
بیماری چشــمی را سه سال پیش 

از بروز آن تشخیص دهد.
به گــزارش ایســنا و بــه نقل از 
دیلی میــل، یــک آزمایش جدید 
چشــم کــه از هــوش مصنوعی 
شبکیه  اســکن های  بررسی  برای 
اســتفاده می کند، می تواند ســه 
ســال پیش از بــروز »تباهی لکه 
زرد« یا »دژنراسیون ماکوال« ، به 

پیش بینی آن بپردازد. این آزمایش که توســط پژوهشگران »کالج دانشگاهی لندن«  ابداع شده است، DARC  نام 
دارد. طی آزمایش DARC، نوعی رنگ فلورسنت به جریان خون بیمار تزریق می شود تا سلول های اندوتلیال شبکیه 

را مشخص کند؛ بدین ترتیب، سلول ها زیر یک دوربین فلورسنت ظاهر می شوند.
این سلول ها می توانند به ناهنجاری هایی منجر شوند و به نشت رگ های خونی و بروز دژنراسیون ماکوال بیانجامند.

بخش دوم این آزمایش، با اســتفاده از یک الگوریتم هوش مصنوعی انجام می شــود که برای تشخیص وجود لکه های 
ســفید برجسته در اطراف ماکوال به کار می رود و نشــان دهنده وجود خطر دژنراسیون ماکوال است. تشخیص هوش 
مصنوعی نسبت به تشخیص پزشکان انسان، دقیق تر است و می تواند هزاران تصویر از شبکیه را تجزیه و تحلیل کند.

پژوهشــگران باور دارند که شاید بتوان از این آزمایش، برای شناسایی به موقع بیماری استفاده کرد تا درمان بتواند از 
کاهش بینایی پیشگیری کند.

دژنراسیون ماکوال، کوری کامل ایجاد نمی کند اما می تواند فعالیت های روزمره مانند خواندن و تشخیص چهره را دشوار 
سازد. این بیماری، به دو دسته »دژنراسیون ماکوالی خشک« و »دژنراسیون ماکوالی تر« تقسیم می شود. مورد دوم، 

متداول ترین دلیل کاهش شدید و پایدار بینایی در انگلستان به شمار می رود. 
دژنراسیون ماکوالی تر، از رگ های خونی غیرمعمول ناشی می شود که به نشت مایعات یا خون در شبکیه می انجامند. 
تشــخیص این عارضه در حال حاضر، به نشانه هایی که شخص بروز می دهد، بستگی دارد و بیمار باید مشاوره پزشک 
را پیگیری کند. فرد مبتال به دژنراســیون ماکوالی تر، ابتدا انحراف بینایی را تجربه می کند؛ به طوری که در خواندن 

اختالل ایجاد می شود. این مشکل می تواند به سرعت پیشرفت کند و به بینایی مرکزی برسد.

چهرهها

محمد نوری، خواننده نازنین مریم
محمد نوری خواننده ایرانی است که بیشتر با آهنگ نازنین مریم شناخته می شود. 
محمد نوری ۱ دی ۱۳۰۸ در رشت زاده شد. او فارغ التحصیل هنرستان تئاتر، زبان 
و ادبیات انگلیســی از دانشگاه تهران، و مبانی تئاتر از دانشکده علوم اجتماعی بود. 
دهه ۱۳2۰ )خورشیدی( دوران آغاز نوعی تفکر در شعر و موسیقی آوازی درمیان 
مردم ایران، به ویژه نســل جوان بود که بخشــی را می توان متأثر از نشــر و پخش 
وسیع تر موســیقی علمی و آثار فولکلور کشورهای جهان از طریق رادیو و صفحات 
گرامافون دانست. محمد نوری در همین سال ها )سنین نوجوانی( با خواندن اشعار 
نوینی که بر روی نغمه های روز کشــورهای غربی و برخی قطعات کالسیِک آوازی 

سروده شده بود، کار خوانندگی را آغاز کرد.
نوری در کنار تحصیل در رشــته ادبیات زبان انگلیسی و رشته نمایش، آواز ایرانی 
را نزد اسماعیل مهرتاش آموخت. پس از آن نزد استادان هنرستان عالی موسیقی، 
ســیروس شهردار و فریدون فرزانه و مصطفی کمال پورتراب رفت و از آن ها تئوری 
موسیقی، سلفژ و نوازندگی پیانو را فراگرفت. آواز کالسیک را نزد اولین باغچه بان و 
فاخره صبا آموخته و شــیوه آوازی خود را با تأثیر از استادانی چون حسین اصالنی 

و ناصر حسینی پیدا کرد و رفته رفته به شیوه منحصر به فرد خود دست یافت.
محمد نوری پس از انقالب ۱۳5۷ ایران و پس از مدتی ســکوت، فعالیت هنری خود را با آلبوم در شــب سرد زمستانی همراه 
با فریبرز الچینی و احمدرضا احمدی در سال ۱۳۶۸ از سر گرفت. این همکاری بعدها با آلبوم »آوازهای سرزمین خورشید« 
ادامه یافت. محمد نوری طی پنج دهه بیش از سیصد قطعه آوازی اجرا کرد. او همچنین به نوشتن و ترجمه  مقاالت و سرودن 
اشعاری برای ترانه پرداخت. محمد نوری در سال های پایانی عمر چند اجرا به نفع بیماران خاص داشت. وی ترانه های زیادی 

با تم میهنی اجرا کرد.
محمد نوری پس از سال ها مبارزه با بیماری سرطان و وخامت وضعیت جسمانی در شامگاه 9 مرداد ۱۳۸9 در تهران درگذشت 

و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

امراهلل احمدجو، نویسنده و کارگردان »روزی روزگاری«
امراهلل احمدجو کارگردان، فیلم نامه نویس و مستندساز سینما و تلویزیون متولد اول دی 
ماه ۱۳۳2 در میمه اصفهان اســت. او کار خود را با ســاخت فیلم های کوتاه آغاز نمود. 
وی از کارگردانان معروف ســینمای ایران اســت. او تحصیالتش را در رشته فیلم برداری 
در مدرســه عالی تلویزیون به پایان برد. اولین اثر سینمایی وی شاخه های بید )۱۳۶۷( 
بود. از معروف ترین آثار وی می توان به ســریال تلویزیونی »روزی روزگاری«  با بازیهای 
به یاد ماندنی خســرو شــکیبایی، ژاله علو و محمود پاک نیت اشاره کرد. او در سینما با 
بازیگرانی همچون حســین یاری، گوهر خیراندیش، جمشید مشایخی، خسرو شکیبایی 

همکاری سینمایی داشته است.
امراهلل احمدجو کارگردانی است که اخالق را مبنای اصلی تمام کارهایش می داند و غرق 

در فرهنگ بومی بودن را نوعی امتیاز می شمارد.

فیلمبازی

چرا ملت ها شکست می خورند؟
چرا ملت ها شکســت می خورند: ریشه های قدرت، شکوفایی و فقر نام کتابی است نوشته اقتصاددانان 
آمریکایی، دارون عجم اوغلو اســتاد دانشــگاه ام آی تی و جیمز رابینسون استاد دانشگاه هاروارد، که در 
مارس 2۰۱2 چاپ شده اســت. این کتاب سعی می کند پایه ای ترین سؤال اقتصاد و سیاست جهانی را 
جواب بدهد که چرا بعضی کشــورها، مانند نروژ، در حال شکوفایی هستند ولی بعضی کشورها، مانند 

مالی، در حال سقوط؟ این کتاب برای خواننده غیر متخصص نوشته شده است.
نویسندگان کتاب عواملی مثل جغرافیا، آب وهوا، منابع طبیع و فرهنگ را به عنوان عواملی که ملت ها 
را به فقیر و غنی تقســیم کنند، رد می کنند. در عوض آن ها موسسات سیاسی و اقتصادی که برآمده 
از خود ملت ها هستند را عامل پیشرفت اقتصادی می داند. این کتاب حکومت ها را به دو دسته تقسیم 

می کند: مشارکتی  و انحصاری. 
در حکومت های مشــارکتی موسسات اقتصادی و سیاسی به جای این که مشارکت در امور اقتصادی را 
محدود به عده ای معدود از خواص و سازمان های دولتی نمایند، باعث تشویق و ترغیب اکثریت مردم 
برای مشارکت در امور اقتصادی می شوند. این امر مستلزم وجود قانون و ضوابط قوی در رابطه با حق 

مالکیت خصوصی، حاکمیت بیطرفانه قانون، خدمات همگانی با امکان تبادل و قراردادهای عادالنه، امکان ورود شــرکت های جدید به بازار 
و دولتی که خواهان ودارای قابلیت اجرای این شرایط و پیش نیازها باشد است.

در نقطه مقابل موسسات مشارکتی، موسسات اقتصادی انحصاری با به کار گرفتن امکانات و منابع اکثریت در خدمت منافع گروهی محدود و 
انگشت شمار قرار دارند. آن ها نه مدافع حق مالکیت می باشند و نه باعث ایجاد انگیزه برای فعالیت های اقتصادی می شوند. در این حکومت ها 

شروع یک کسب و کار جدید غیرممکن است، چراکه بازار به صورت انحصاری در دست دولت یا نور چشمی ها خواهد بود.
این کتاب با ترجمه محســن میردامادی و محمدحســین نعیمی پور و ویراستاری علی رضا بهشتی شیرازی در نشر روزنه منتشر شده و در 

دسترس عالقه مندان قرار دارد.

عاقبت فردوسی پور و فروغی

کارمند باغ وحش شهر پیشاور پاکستان در حال غذا دادن به 2 زرافه

طرحروز

قاب

پیشنهاد

 بزرگمهر حسین پور

 رویترز

سرویس مبلمان الکچری از قطعات هواپیماهای قدیمی!
شــرکت »بوئینگ« قطعات هواپیماهای قدیمی را به 
شکل سرویس مبلمان در می آورد که بین 55۰۰ تا 

۱95۰۰ دالر قیمت دارند.
به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، آیا دلتان برای 
آن حس آزادی هنگام بلند شدن از زمین با هواپیما 
تنگ شده است؟ از زمانی که ویروس کرونا جهان را 
درگیر خود کرده است، بسیاری از ما همین احساس 
دلتنگی را داریم. اکنون »بوئینگ« در ابتکاری جدید 

سعی در کاهش این دلتنگی دارد.
ایــن شــرکت در حال ســاخت و فــروش مبلمان 
ساخته شده از قطعات هواپیماهای بازنشسته است. 
»بوئینگ« ایــن فروشــگاه را »هواپیمایی لوکس« 
نامیده و این موضوع از قیمت ســرویس های مبلمان 
این فروشــگاه کامال پیداست، چرا که از 55۰۰ دالر 

تا ۱95۰۰ دالر قیمت دارند.
در توضیحات بوئینگ آمده است که گران ترین مبل این فروشگاه، صندلی جت جنگی فانتوم F-۴ است. این صندلی تاریخچه بسیار جالبی 
دارد. این صندلی متعلق به یکی از همه کاره ترین و بهترین جنگنده ها بوده که تاکنون ســاخته شــده اســت. این هواپیما بیشینه سرعت 
بیش از دو برابر ســرعت صوت را به ثبت رســانده و تبدیل به سریع ترین، بلند پروازترین و طوالنی ترین پرواز کننده نیروی دریایی ایاالت 

متحده شده است.
اما این صندلی ها همه آن چیزی نیســتند که در فروشــگاه بوئینگ عرضه می شود. میزهای بلند ساخته شده از بدنه هواپیمای بازنشسته 

»بوئینگ ۷2۷« ، بارهای ساخته شده از قطعات موتورهای توربوفن و موارد دیگر نیز در این فروشگاه فروخته می شوند.
همه این موارد ظاهری کاماًل خاص دارند و این گونه به نظر می رســد که مســتقیماً از هواپیماها خارج شده اند، اما این مانع جذابیت آنها 
نمی شود، بلکه برای کلکسیون دارها انتخاب ویژه ای محسوب می شود. متأسفانه این وسایل برای آنکه خانه های افراد طبقه متوسط جامعه 

را زینت دهند، بسیار گرانقیمت هستند.

دانستنیها

علی فروغی و این همه محبوبیت؟!
مهرداد خدیر

 

اســتقبال گســترده از گزارش عادل فردوسی پور در صفحۀ 
فارسی اینستاگرام کنفدراســیون فوتبال آسیا )ای.اف.سی( 
را باید فراتر از عالقۀ ِصرف به صدای یک گزارش گر دانست. 
زیرا این یک واکنش اجتماعی به یکی از بارزترین نمادهای 
انحصارگرایی و رفتار بنگاهی است که ساالنه 2۰۰۰ میلیارد 
تومان بودجه می گیرد اما به خواست عمومی و صاحبان آن 

بودجه وقعی نمی نهد.
خود صدا و ســیما انحصار گراست و آن وقت یک نفر درون 
آن هم انحصار مضاعفــی ایجاد کرده: »انحصار در انحصار«. 
آدم یاد تئاتر تلویزیونی »حصار در حصار« در دهه ها ســال 

قبل می افتد!
در نگاه علی فروغی رئیس جوان شــبکۀ ســیما البته عادل 
فردوسی پور کارمند و مرئوس است مثل بقیه و باید به رئیس 
خــود احترام بگذارد باز مثل بقیه. آ قای فروغی اما رســانه 
و مجری برنامه ای 2۰ ســاله با مخاطب میلیونی و با تولید 
درآمد را با ادارۀ قند و شکر و عادل فردوسی پور را با دیگرانی 
که به تعبیر بامداد شاعر »نوالۀ ناگزیر را گردن کج می کنند« 

اشتباه گرفته بود.
فردوسی پور بیشتر روزنامه نگار است تا کارمند سازمان صدا و 
سیما و روزنامه نگار واقعی به »من« خود و فردیت رشد یافته 
و استقالل حرفه ای و شــکوفایی خود بها می دهد و همواره 
باز از زبان شاعر پیش گفته از خود می پرسد: »با خود وفادار 

می مانم آیا؟«
این وفاداری به خود و خم نشــدن و کرنش نکردن در برابر 
رئیســانی که مالک و صاحب آن رســانه هم نیستند و تنها 
امانتی به آنها سپرده شده اما انگار برای برخی گران می افتد 
و انتظار دارند همه به خاطر حقوق ماهانه تســلیم و مطیع 

باشند.
انحصاری بودن صدا و سیما احتماال این تصور را ایجاد کرده 
بود که یا فرد تبعیت می کند و تن می دهد مثل جوانی که از 
این فرصت اســتفاده کرده و خود را باال کشیده و می خواهد 
پول و شهرتی به هم بزند که خالف هم نیست. یا این شغل 
و حقــوق و مزایای آن را ترک کند و به شــغل دیگری که 
مــورد عالقه او نیســت روی آورد یا چمدان هــا را ببندد و 
کوچ کند و سر از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان درآورد 
و در این صورت همۀ پل ها را پشــت سر خود خراب کند و 
مجال بازگشــت به میهن را از دست بدهد و دوری خانواده 

را تحمل کند.
فردوســی پور اما نه تن داد، نه شــغل خود را ترک کرد و نه 
جالی وطن کرد. گزینۀ چهارمی را برگزید که به ذهن هیچ 
کس خطور نمی کرد و این البته برای او شغل دایم نیست اما 
یک اتفاق رسانه ای و نقطۀ عطف به حساب می آید. گزارش 
از صفحۀ اینســتاگرام برای مخاطبانــی که ناگهان میلیونی 

شده اند.
با این شاهکار و حال که اصول گرایان هر روز قانونی تصویب 
می کننــد تا امکان کاندیداتوری محدودتر و نرخ مشــارکت 
پایین تر بیاید بد نیست با این میزان محبوبیت که آقای علی 
فروغی دارد و توانســته یک موضوع ســاده را به یک معضل 
تبدیل کند سراغ او بروند تا کاندیای ریاست جمهوری شود!

آخر این کم هنری نیســت که به جای اســتفاده از سرمایۀ 
اجتماعــی محبوبیت یــک مجری و برنامه ســاز او را طرد 
کنند تا جایی که همکار و دســتیار او سر از تلویزیون ایران 
اینترنشنال درآورد و وقتی خودش می ماند بگویند »از مدار 

خارج شده بود«.
از دو حــال خارج نیســت: یا عادل فردوســی پور این همه 
محبوب اســت و تنها به خاطر یک نفر طرد شده که باید از 
رئیس ســازمان پرســید چرا وارد این بازی شده اید تا  یک 
صفحه در اینســتاگرام رقیب سازمان 2۰۰۰ میلیارد تومانی 
شــما با ۴۸ هزار کارمند شود؟  اگر این همه محبوب نیست 
البد رئیس شبکۀ سه این همه محبوب است. ِشّق سومی هم 
سراغ دارید؟! شاید گفته شود همچنان تلویزیون قابلیت های 
بیشــتری دارد. بله. انکار نمی کنم. اما پیام این همه اقبال به 

صفحۀ اعالم شده هم روشن است. 
عادل فردوسی پور باید بازگردد و از همین تلویزیون گزارش 
کند. چرا که تلویزیون از آِن همه اســت و ِملِک ِطلِق کسی 
نیست. انحصار در انحصار و حصار در حصار، این رسانه را به 
جایی نمی رساند و تنها بر محبوبیت آقای فروغی می افزاید.

منبع: عصر ایران 

نگاه

حضرت محمد )ص(: 
از لوازم جوانمردی اینست که برادر به گفتار برادر خویش وقتی
 با او سخن می کند، گوش فرا دارد و از نیک رفتاری اینست که 
برادر با برادر خویش وقتی بند کفش وی بریده )ورفتن نتواند( 

توقف کند. 
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


