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ورود 
»ورود« یــک فیلــم علمی-تخیلی درام 
آمریکایی بــه کارگردانی دنــی ویلنوو و 
نویسندگی اریک هیزرر است که اقتباسی 
از داستان کوتاه داستان زندگی تو به قلم 
تد چیانگ است. از بازیگران آن می توان به 
ایمی آدامز، جرمی رنر، فارســت ویتاکر و 
مایکل استولبارگ اشاره کرد. فیلم برداری 
ورود از ۷ ژوئــن ۲۰15 در مونترآل، کبک 
آغاز شــد و نخســتین نمایــش آن در 1 
سپتامبر ۲۰1۶ در طی جشنواره فیلم ونیز 

بود. این فیلم در تاریخ 11 نوامبر ۲۰1۶ توسط پارامونت پیکچرز در ایاالت متحده اکران شد. ورود در هشتاد و نهمین دوره 
جوایز اسکار نامزد هشت جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شده بود که در نهایت تنها توانست جایزه 
اسکار بهترین تدوین صدا را به دست بیاورد.  داستان: لوییس زنی جوان و یک زبان شناس برجسته است که اغلب اوقاتش را 
به تدریس در دانشگاه اختصاص می دهد. با فرود آمدن دوازده سفینه فضایی در نقاط مختلف جهان از جمله آمریکا جوی 
پر از وحشــت و ترس و ابهام بر دنیا حاکم می شــود. ارتش آمریکا باتوجه به سابقه لوئیس به سراغش می آید و درخواست 

همکاری می دهد تا شاید او بتواند این کالف سردرگم را باز کند.

فناوری

تشخیص سرطان پروستات در 20 دقیقه
محققــان کره ای در مطالعه اخیر خود از هوش مصنوعی و ادرار 

برای تشخیص سرطان پروستات استفاده کردند.
به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، محققان »موسســه علم و 
فناوری کره جنوبی« )KIST( در مطالعه اخیرشان که با کمک 
 )Asan Medical Center( »محققان »مرکز پزشکی آسان
سئول انجام شد از هوش مصنوعی و ادرار برای تشخیص سرطان 
پروستات استفاده کردند. گفتنی است این روش دانشمندان را 
قادر می ســازد تا فاکتور ســرطان در ادرار را تنها در مدت ۲۰ 

دقیقه تشخیص دهند.
روش فعلی تشــخیص »سرطان پروستات« )که از متداول ترین 
نوع ســرطان در مردان است( به طور معمول تهاجمی است اما 

اخیرا محققان کره ای با تالش های فراوان موفق شدند راه حلی دقیق تر و کم تهاجمی تر برای تشخیص این سرطان توسعه 
دهند.

محققان این مطالعه روشی را برای تشخیص سرطان پروستات با استفاده از نمونه ادرار و سیستم تجزیه و تحلیل هوش 
مصنوعی در عرض ۲۰ دقیقه ایجاد کردند که دقت آن تقریباً 1۰۰ درصد است.

»کوان هی لی« از موسسه علم و فناوری کره جنوبی گفت: ما در این تحقیق یک حسگر زیستی هوشمند ایجاد کرده ایم 
که می تواند سرطان پروستات را با دقت تقریباً 1۰۰ درصد و به سرعت از طریق آزمایش ادرار تشخیص دهد. عالوه بر این 

همچنین می تواند با استفاده از آزمایش ادرار در تشخیص دقیق سایر سرطان ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در ســایر روش های تشخیصی سرطان پروستات برای رسیدن به دقت تنها باالی ۳۰ درصد، پزشکان به روش های بافت 
برداری تهاجمی و ناراحت کننده روی می آوردند. بنابراین با توجه به غیر تهاجمی بودن این روش و دقت باالتر آن می توان 

گفت توسعه روش یاد شده یک پیشرفت بزرگ است.
برخی دیگر از روش های غیرتهاجمی مانند گرفتن نمونه ادرار نیز وجود دارد اما باید گفت غلظت فاکتورهای ســرطانی 
در ادرار زیاد نیست بنابراین یک حسگر زیستی مبتنی بر ادرار که برای تشخیص بیماری های خطرناک استفاده می شود، 

تشخیص دقیقی ارائه نمی دهد.
بنابراین دکتر لی و تیم وی در موسسه علم و فناوری کره جنوبی تصمیم گرفتند روش تشخیص مبتنی بر ادرار را بهبود 
بخشــند. در این روش آنها از یک حســگر زیستی فوق العاده حساس به سیگنال الکتریکی استفاده کردند و برای غلبه بر 
مسئله میزان دقت پایین، محققان از انواع مختلفی از فاکتورهای سرطان)و نه فقط از یک مورد( استفاده کردند تا دقت 

تشخیصی را افزایش دهد.
بنابر گفته محققان این مطالعه، یک عامل سرطان، یک شاخص بیولوژیکی مربوط به سرطان است که می تواند واکنش دارو 

را برای یک فرآیند بیولوژیکی طبیعی، پیشرفت بیماری و یک روش درمانی را اندازه گیری و ارزیابی کند.
محققان این مطالعه یک سیســتم حسگر نیمه رسانای فوق العاده حســاس ایجاد کردند که مقادیر کمیاب چهار فاکتور 
سرطان را در ادرار اندازه گیری می کند تا مشخص کند آیا بیمار به سرطان پروستات مبتال است یا خیر. به منظور انجام 
این کار، دانشــمندان هوش مصنوعی را آموزش دادند تا الگوریتمی ایجاد کند که پس از آن بتواند به طور دقیق سرطان 
پروســتات را تشــخیص دهد. در نهایت محققان ۷۶ نمونه ادرار را توسط آن مورد بررسی قرار دادند و دریافتند دقت آن 

تقریبا 1۰۰ درصد است.

چهرهها

الگرانژ؛ ریاضی دان بزرگ
ژوزف-لویی الگرانژ در  ۲5 ژانویه 1۷۳۶ در شهر تورین ایتالیا به دنیا امد .پدر الگرانژ 
از موقعیت اجتماعی و ثروت خوبی برخوردار بوده است. اما قبل از بزرگ شدن پسرش، 
او بیشــتر دارای هایش را در سفته بازی از دست داد و الگرانژ جوان مجبور به تکیه بر 
توانایی های خودش شد. پدر الگرانژ، یک کارگزار پردرآمد فرانسوی االصل درتورین بود. 
او در کالج تورین، جایی که او برای اولین بار به مطالعه ریاضیات تحت عنوان فلســفه 
قرار پرداخت، تحصیل کرد. در اولین مواجهه، او نسبت به این موضوع عالقه مند شد، اما 
نیاز به بود که به کالس سال دوم بازگردد، او با انرژی زیادی از عهده آن برآمد. عالقه 
او نســبت به این موضوع با توجه به مقاله ادموند هالی که در آن مقاله به این موضوع 
که جبر بیش از هندسه به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل به کار می آید پرداخته شده 
بود، برانگیخته شد. او خود را به مطالعه ریاضی مشغول کرد و خیلی زود در این زمینه 

مهارت کسب کرد.
اولین ثمره تالش های الگرانژ، نامه ای بود که در حدود سال 1۸5۴میالدی خطاب به ریاضی دان مشهور لئونارد اویلر نوشت. 
الگرانژ در این نامه مشکل ایزومتریک را که بیش از نیم قرن موضوع بحث ریاضیدانان بوده است را حل کرد. چیزی که باعث 
تشویق الگرانژ به حل این مشکل شد، خواندن قسمتی از مقاله ای بود که لئونارد اویلر در یکی از خاطراتش نقل کرده بود. 
الگرانژ با خواندن آن مقاله، تشویق شد که به دنبال حل مشکل برود. او در نوزده سالگی استاد ریاضی دانشسرای نظامی ـ 
سلطنتی در تورین شد و در آنجا اولین مقاله خود را در مورد معادالت دیفرانسیل منتشر کرد. الگرانژ همچنین از مؤسسان 

آکادمی تورین در سال 1۷5۷ بود.
ســال 1۷5۶ الگرانژ از طرف فریدریش دوم، به عنوان مدیر آکادمی علمی پروس و جانشین لئونارد اویلر در برلین خوانده 
شــد. در زمان ناپلئون نیز، الگرانژ به عنوان سناتور و کنت فرانسه صدا زده شد. این ریاضی دان و منجم ایتالیایی-فرانسوی 

یکی از بزرگترین ریاضیدانان تمام ادوار تاریخ است. 
الگرانژ در 1۰ آوریل 1۸1۳ در پاریس درگذشت.

رابرت بویل؛ پایه گذار شیمی جدید
رابرت بویل در ۲5 ژانویه 1۶۲۷ در لیزمور کاســل ایرلند به دنیا امد. این شیمی دان، 
فیزیک دان، فیلسوف طبیعی و مخترع ایرلندی ، اگرچه فلسفه شخصی و پژوهش های 
او آشکارا ریشه در سّنت کیمیاگری دارد، اما امروزه او را به عنوان نخستین شیمی دان 

مدرن و پایه گذار شیمی جدید می شناسند.
وی در همان طفولیت زبان های التین، انگلیسی، فرانسه، عبری و یونانی را فرا گرفت و 
در ۸ سالگی وارد کالج اتن )Eton( شد و پس از سه سال تحصیل در اروپا به سیر و 
سیاحت پرداخت. پس از مراجعت به انگلستان وارد مرکز تحقیقات علمی اکسفورد شد. 
از کارهای بویل یکی کشف قانونی در فیزیک است که به نام قانون بویل معروف است 
و دیگری مربوط به سرعت صوت است. وی این را هم کشف کرد که عناصر شیمیایی 
را می توان به عناصر دیگر تبدیل کرد و همچنین موفق به ساختن پمپ خالئی شد که 

با نیروی دست انسان کار می کرد. 
بویل کتابی به نام شیمی دان شکاک انتشار داد که در آن نظریات کیمیاگران را رد کرده و شیمی را بر پایه علمی قرار داده 

است.او در ۳۰ دسامبر 1۶۹1دار فانی را وداع گفت.

فیلمبازی

نیرو و حرکت
چرا فضانوردی که در فضا شناور است هیچ حسی از باال یا پایین ندارد؟ چرا گرانش بر همه چیز تأثیر 
می گذارد؟ چرا کاهش ســرعت اتومبیل از مصرف بنزین می کاهد؟ چرا آشــوب همواره سیستم های 
پیچیــده پیش بینی هــای درازمدت را ناکام می گذارد؟ ســامانه  ترمز ضدقفــل چگونه عمل می کند؟ 
چرخ دنده ها چه نقشــی دارند؟ نقش فنر در سیستم تعلیق خودرو چیست؟ چگونه دیوار صوتی توسط 
هواپیماهای جنگنده شکســته می شود؟ تصویربرداری فراصوتی چیست؟ در کتاب »نیرو و حرکت« به 
اینگونه پرســش ها پاسخ داده می شود.  در کتاب نیرو و حرکت به نیروها و حرکت ها و چگونگي تأثیر 
علم فیزیک، از طریق مفاهیم ساده و کلي، بر شیوه زندگي آدمي و بر چگونگي کارکرد دنیاي پیرامون 
او، نگاهي مي اندازیم. مســتقل از این که حرکت و جنبش به چه شکلي انجام مي شود، نیرو بر حرکت 

حاکم است. 
مشــاهده  برخي از این نیروها، مانند برخوردي که توپ بیســبال را با ضربه چوب بیســبال به پرواز 

درمي آورد، آســان است؛ نیروهاي دیگري هم، مانند نیرویي که موشــکي را پرتاب مي کند، هستند که دیدنشان دشوار است. اما تمام 
اشیاي متحرک از قوانین خاصي پیروي مي کنند، چه این شيء یک چرخ یا یک توپ بیسبال، یا سونامي در اقیانوس باشد، چه آدمي 
که دارد در خیابان راه میرود. سر و کله همین نوع نیرو در مکانهاي بسیار بسیار دوردست هم پیدا مي شود - نیرویي که شاتل فضایي 

را در مدارش نگه میدارد مشابه همان نیرویي است که به یک تکه گرانیت وزن مي دهد.
اشــیاي متحرک یا در حال حرکت داراي انرژي اند. یک کش نواري کشــیده یا آب داخل مخزن در ارتفاع هم انرژي دارند، هرچند که 
این انرژي فرق دارد - مي شود آن را ذخیره کرد، که همان انرژي پتانسیل است. ذخیره کردن انرژي و تبدیل کردن آن به حرکت یکي 
از راه هاي متداول جابجا شدن است، و جابجا شن بدون مصرف کردن تمامي انرژي موجود در جهان و بدون آلوده کردن محیط زیست 
فرایند دیگري است که در آن علم فیزیک نقش اساسي بازي مي کند. هر فصل از کتاب نیرو و حرکت فقط بر یک جنبه ي نیرو و حرکت 
متمرکز است.  با این وجود این جنبه هم شاخه شاخه میشود، و گستره پهناوري از پدیده ها را دربر میگیرد و به راههایي که بدون علم 
فیزیک تصورناپذیر است، بین آنها رابطه برقرار مي کند. نیرو و حرکت ]قلمرو علم[ کتابی است از کایل کرکلند با ترجمه  بهرام معلمی 

که در 1۸۲ صفحه و توسط انتشارات مازیار در سال 1۳۹۶ به چاپ رسیده است.

 خروج مفتضحانه ترامپ از کاخ سفید و ترک واشنگتن 

تبدیل کلیساها به مراکز واکسیناسیون سراسری کرونا در بریتانیا

طرحروز

قاب

پیشنهاد

 ناتان هاکت

 رویترز

اگر زیاد خسته می شوید این راهکارها را امتحان کنید
برخی از افراد به طور دائم در محل کار، سرکالس دانشگاه یا حتی در 
هنگام انجام امور خانه احساس خستگی می کنند. احساس خستگی 
موضوعی عجیب نیست اما اگر نسبت به اطرافیان خود بسیار سریعتر 

حس کنید خسته هستید احتماال با یک مشکل رو به رو شده اید.
برخــی از افراد با وجود انگیزه های باال بــرای کار، درس خواندن و یا 
مطالعه باز هم در فواصل زمانی مختلف دچار حالت رخوت می شوند 
و حس می کنند انرژی ندارند. در این شــرایط به نظر می رسد برخی 
راهکارها می تواند برای جبران و درمان این حالت کمک کننده باشد:

- وعده های غذایی کوچک را به عنوان میان وعده مصرف کنید. البته 
سعی کنید این وعده ها سالم و فاقد چربی های مضر باشند.

- میوه خــوردن را فراموش نکنید. خوردن میــوه افزون بر ویتامین 
رسانی به بدن باعث می شود حس طراوت و شادابی نیز پیدا کنید.

- ورزش کنید؛ انجام فعالیت های ورزشی باعث می شود سطح انرژی شما تعادل پیدا کند.
- یک چکاپ پزشــکی داده و به بررســی وضعیت قند، چربی، کلسیم و ... در بدنتان بپردازید تا علل احتمالی را با کمک پزشک کشف 

کنید.
- خواب خود را تنظیم کنید چرا که ریشه بسیاری از مشکالت خستگی مفرط، کم خوابی است.

- سعی کنید مصرف شام سنگین و چرب را ترک کنید.
- اگر فشار خونتان بسیار باال یا بسیار پایین است هر چه سریعتر در این خصوص با پزشک مشورت کنید.

- اعتیاد خود به سیگار را ترک کنید.
- اگر به کافئین بیش از حد وابســته هســتید سعی کنید این نرخ استفاده را کاهش دهید چرا که در بلند مدت بر سالمت شما نتیجه 

معکوس دارد.
- بیشتر مایعات بنوشید.

- سبزیجات بیشتر و قند مصنوعی کمتری مصرف کنید.

دانستنیها

گلشیفته فراهانی، مهناز افشار، ریحانه پارسا 
و یک داستان تکراری

محدثه واعظی پور

1.ســال های اخیر موج مهاجرت بازیگران سینما و تلویزیون، 
روند صعودی داشــته است. این مهاجرت ها، پیش از این هم 
وجود داشته و مسبوق به سابقه است، اما این سال ها روند آن 
افزایش یافته است. در دهه شصت، سوسن تسلیمی، علیرضا 
مجلل، سعید راد، بهمن مفید، محمد مطیع و بسیاری دیگر 
از ایران رفتند. آن ســال ها و در نبود شــبکه های اجتماعی، 
مهاجرت از ایران به معنای قطع رابطه با رسانه ها و مردم بود.

گفت وگوهای محدودی از بازیگران و کارگردان های مهاجر، در 
نشریات تخصصی داخل ایران منتشر می شد که اغلب مردم، 
خواننده آن نبودند. اگر فیلم یا سریال مهاجران، نمایش داده 
نمی شد، مردم به سختی می توانستند سراغی از آن ها بگیرند. 
اما امروز، با گسترش شبکه های اجتماعی، مهاجران فراموش 
نمی شــوند. دسترسی به اخبار، ساده تر و سریع تر شده است، 
شــبکه های اجتماعی این فرصت را می دهنــد تا بازیگران، 
ورزشــکاران و چهره هایی که مهاجرت کرده اند، رابطه شان را 
با مخاطبانشــان حفظ کرده و مستقیم با آنها صحبت کنند. 
بنابراین، حذف، سانسور و ممیزی مانند قبل نمی تواند موفق 
باشد. معموال واکنش دستگاه های رسمی به این مهاجرت ها، 
حذف و محدودیت اســت. ســریال ها یــا فیلم هایی که این 
بازیگران بازی کرده اند، دیگر نمایش داده نمی شود و نام آن ها 
در رسانه های رسمی به ندرت آورده می شود. به عنوان مثال، 
در ســال های پس از مهاجرت گلشیفته فراهانی، فیلم های او 
حتی آثاری مثل »میم مثل مادر« یا »اشــک سرما« دیگر از 

تلویزیون پخش نشدند.
۲.طبیعی اســت همه افکار، ادعاهــا و رفتارهای بازیگران و 
مجریانی کــه از ایران رفته اند، قابل قبــول و حتی منطقی 
نیســت. بعضی اداها و نمایشگری ها را باید به حساب خامی 
گذاشــت و از آن ها عبور کرد. اما نمی تــوان بر این موضوع 
چشم پوشی کرد که این مهاجرت ها، نباید حاصل کار دیگران 
را به باد دهد. معموال بازیگرانی که از ایران می روند، فیلم هایی 
در نوبت اکران دارند، سرنوشت آن فیلم ها را این مهاجرت ها 
و موضع گیری ها می تواند تغییر بدهد. مســئله اینجاســت 
که فیلم ها و ســریال ها با ضوابــط قانونی و در چارچوب های 
پذیرفته شــده در ایران، ساخته شــده اند و اغلب سازندگان 
نمی دانســته اند که ممکن اســت در ادامه راه، بازیگرشان از 
ایران بود. بنابراین، توقیف این آثار تنبیه عادالنه ای نیســت. 
ضمــن این که، راهی برای قطــع رابطه مردم با این چهره ها 
هم نیست، این روزها، راه های غیررسمی فراوانی وجود دارد 
که این چهره ها را مدام به یاد مخاطبان شان بیاورد. با نمایش 
ندادن این فیلم ها و ســریال ها، افرادی تنبیه می شــوند که 

نقشی در این مهاجرت نداشته اند.
۳. با توجه به موج مهاجرت ها، ممکن اســت هر بازیگری که 
امروز، مورد توجه است، تقدیر و تحسین شده و برایش فرش 
قرمز پهن می شود، روزی جالی وطن کرده با ظاهری متفاوت 
مقابل دوربین بنشیند و حرف هایی بزند که به مذاق بعضی ها 
خوش نمی آید. آن وقت، سرنوشــت انبوهی فیلم و ســریال 
به عواملی فرامتنی ربط پیــدا می کند. پس تهیه کنندگان و 
کارگردان ها هم بهتر اســت زیاد از کشف هایشــان ذوق زده 
نشــوند، بازیگران را در حــد بازیگر بداننــد و توقع هر نوع 
تغییر رفتــار و نگرش را به آنها بدهند. به این صورت مجبور 
نمی شــوند حرف هایی را که قبال درباره کرامت های اخالقی 

بعضی بازیگران زده اند، تکذیب کنند.
۴. میان مهاجران، همه در یک ســطح نیســتند. گلشیفته 
فراهانی و مهناز افشــار، بازیگرانی شــناخته شــده و پرکار 
بودند، کارنامه شــان، خارج از اظهارنظرها، زندگی شــخصی 
و عملکردشــان نقاط قوت و امتیازهایی دارد که آن ها را در 
ســطح حرفه ای قرار می دهد، اما صــدف طاهریان یا ریحانه 

پارسا چنین رزومه ای ندارند. 
بنابراین نادیده گرفتن صدف طاهریان، اتفاق مهمی محسوب 
نمی شــود، اما نمی توان بازی های خوب گلشــیفته فراهانی 
را در »درباره الی«، »اشــک ســرما«، »میم مثل مادر« و ... 
فراموش کرد. همان طور که بازی های مهناز افشــار در »برف 
روی کاج ها« و »ســعادت آباد« و تالشش برای تغییر جایگاه 

بازیگری اش فراموش نمی شود.
5. بیش از ۳۰ ســال از مهاجرت سوسن تسلیمی گذشته و 
او همچنان از شــاخص ترین بازیگران سینمای ایران است و 
درباره کیفیت بازی او تحلیل می شــود. بازی علیرضا مجلل 
در »شــاید وقتی دیگر« و »کوچک جنگلــی« از یاد نرفته، 
اگرچه حضور او در ســینمای ایران، سالهاســت پایان یافته 
است. بازیگران دیگری هم در این سال ها رفته اند که فراموش 

شده اند و سرنوشت شان پیگیری نمی شود. 
مــالک محبوب بــودن و ماندگاری جایی فراتــر از قواعد و 
مقررات نوشته شــده، معنا پیدا می کند. همان طور که هیچ 
ضمانتی وجود ندارد که چهره های شــاخص اینســتاگرام با 
فالوئرهای میلیونی، سال بعد اندکی از این شهرت و محبوبیت 
را داشته باشند، نمی توان محبوبیت ستاره های امروز سینما و 
تلویزیون را تضمین کرد و آنانی را که دیگر بین ما نیســتند، 

یک سره از یاد برد. 
منبع: خبرآنالین 

نگاه

حضرت محمد )ص(: 

سخاوتمند به خدا نزدیک و به مردم نزدیک و به بهشت نزدیک و از جهنم 
دور است و بخیل از خدا دور و از مردم دور و از بهشت دور و به جهنم 

نزدیکست نادان سخاوتمند نزد خدا از عالم بخیل محبوب تر است. 
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


