
روزنامه اطالعات – 20 مرداد 1360
خبر اصلی روزنامه اطالعات به ســخنان امام 
خمینی اختصاص داشت.  تیتر اصلی این خبر 
چنین بود:» خود ملت بایــد گروه اطالعاتی 
باشــند«.  بنیانگذار انقالب در آن زمان گفته 
بود: » به حســب تکلیف شرعی به همه ملت 
عرض می کنم که هر منزلی، دو ســه تا منزل 

اطراف خانه خودش را ببیند چه می گذرد؟«
ان روزهــا، روزهای اوج درگیــری نیروهای 
ســازمان مجاهدین )منافقین( بــا نیروهای 
انقــالب بود.  اتفاقــا یکی از تیترهــای اخبار 
روزنامــه اطالعــات چنین بــود: »ده ها عضو 
تدارکاتی مجاهدین خلق دســتگیر  نظامی و 

شدند«.  

روزنامهبازی

حدیثروز

یک قدم کوچک
 )One Small Step( یک قــدم کوچک
یک پویانمایی کوتاه بــه کارگردانی اندرو 
چســورث و بابی پونتیالس اســت که در 
سال ۲۰۱۸ منتشر شد.  این پویانمایی در 
نود و یکمین دوره جوایز اسکار نامزد جایزه 

اسکار بهترین پویانمایی کوتاه شده است. 
انیمیشن کوتاه »یک قدم کوچک« اولین 
ساخته  استودیو TAIKO است و داستان 
دختر بچه ای به نام لونا اســت که رویای 
فضانورد شــدن را در سر می پروراند.  اثری 
تاثیرگذار و زیبا کــه طرفداران آثار مدرن 
اســتودیو های دیزنی و پیکســار با حال و 

هوای آن آشنایی دارند.  این انیمیشن به خوبی توانست به عنوان اولین اثر این استودیو، نام آن را در صنعت انیمیشن سازی 
به گوش همگان برساند و با شروعی فوق العاده، جوایز زیادی را در جشنواره های مختلف کسب کند. انیمیشن کوتاه »یک 
قدم کوچک« از نظر بصری بی نهایت چشــم نواز است، سعی دارد داســتانی الهام بخش را با استفاده از تحریک عواطف 

انسانی و حس همذات پنداری روایت کند. . . 

فناوری

رباتی که 3 برابر سریع تر از یوزپلنگ حرکت می کند!
پژوهشگران اتریشی، ربات کوچکی ابداع کرده اند که با سرعتی سه برابر 

بیشتر از یوزپلنگ حرکت می کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیوساینتیست، یک ربات کوچک تر از تمبر 
پستی می تواند با سرعتی ســه برابر بیشتر از یوزپلنگ، مسیر خود را 
طی کند. مارتین کالتن برونر، پژوهشــگر دانشگاه یوهانس کپلر لینز 
)JKU( اتریش گفت: این ربات واقعا سریع عمل کرد و صادقانه بگویم 
که کمی غافلگیرکننده بود. ما نســخه بهتری از یک دوربین پرسرعت 
را طی روند آزمایش خریدیم زیرا دوربینی که داشتیم، به اندازه کافی 
خوب نبود. برونر و همکارانش، یک ربات نرم فوق سریع را از یک ماده 

الستیکی ساختند و آن را با جریان های الکتریکی و میدان مغناطیسی کنترل کردند. آنها امیدوارند که در نهایت از این 
ربات بتوان در حوزه پزشکی و برای رساندن داروها یا انجام دادن اقداماتی در بدن انسان استفاده کرد.

این ربات از یک ماده االســتیک ســاخته شده که به شکل U وارونه است و ســیم های فلزی از میان آن عبور می کنند. 
هنگامی که جریان های الکتریکی در ســیم ها با یک میدان مغناطیســی در محیط اطراف ربات در تعامل قرار می گیرند، 
ربات حرکت می کند. پژوهشــگران، ربات را به سیم های مسی متصل کردند و آن را در کنار آهن ربای بزرگی قرار دادند. 
همچنین، آنها ربات را در حالت بدون اتصال کنترل کردند و جریان را با یک باتری آغاز کردند که مانند کوله پشــتی در 
باالی ربات نصب شده بود. این گروه پژوهشی، دو شکل مختلف، یکی به شکل L و دیگری به شکل دندانه اره را برای پای 

ربات آزمایش کردند تا از روشی که چنگال های حیوانات برای کشش به کار می برند، تقلید کنند.
گویونگ مائو، از پژوهشگران این پروژه گفت: چندین ماه طول کشید تا یک طرح خوب برای پا پیدا شود اما اکنون ربات 

می تواند روی هر سطح صافی مانند الستیک، چوب یا کاغذ راه برود.
ربات چه زمانی که به سیم متصل بود و چه زمانی که باتری را حمل می کرد، توانست بدود، به صورت دایره ای بچرخد، در 
آب شنا کند، از روی موانع کوچک بپرد و محموله را حمل کند. این ربات در زمان اتصال، سریع ترین نمونه بود و بیش از 

۱۷ برابر سریع تر از ربات های نرم پیشین کار کرد.
کوین چن، پژوهشگر دانشگاه »ام آی تی«)MIT( گفت: این ربات به عنوان یک ربات نرم، توان فوق العاده باالیی دارد. این 
بدان معناست که می تواند از قدرت زیادی در بدنه نسبتا کوچک خود استفاده کند. یک ربات با داشتن توان باالتر می تواند 

محموله بیشتری را حمل کند و مانورهای تهاجمی مانند پشتک زدن را انجام دهد.
این ربات در حال حاضر می تواند کمتر از نیم ساعت کار کند اما  برونر گفت که آنها قصد دارند ربات را مستقل تر کنند. این 

کار باعث می شود که سرعت ربات در محیط های مختلف، از جمله برای مقاصد پزشکی کارآیی داشته باشد.

چهرهها

امین تارخ؛ هنرپیشه
امین تارخ )زاده ۲۰ مرداد ۱۳۳۲ در شــیراز(، هنرپیشــه تئاتر، سینما و تلویزیون و 
مدرس رشته بازیگری است که در فیلم ها و نمایش ها و مجموعه های تلویزیونی فراوانی 
بازی کرده اســت.  نخســتین فیلمی که بازی کرد مرگ یزدگرد و یکی از معروفترین 

نقش هایش ابن سینا در سریال بوعلی سینا است. 
امین تارخ به مدت ۲۵ ســال است که به عنوان هنرپیشــه آزاد به فعالیت می پردازد  

و نقش های زیادی را در فیلم ها و ســریال های تلویزیونی و تئاتر ایفا کرده است.  تارخ 
هم به عنوان هنرپیشــه و هم به عنوان عضو هی داوری در جشنواره های ملی بیشمار 
و همین طور به عنوان عضو هیات مدیره خانه ســینما حضوری فعال داشته اســت.  او 
همچنین به عنوان میهمان به جشنواره های مسکو، ژاپن و آلمان دعوت شد.  او در سال 
۱۳۷۳ اولین مدرسه بازیگری را به نام کارگاه آزاد بازیگری در تهران تأسیس کرد که 
یکی از مؤسسات آموزش بازیگری سینما در ایران محسوب می شود.  فارغ التحصیالن 
کارگاه آزاد بازیگری تا ســال ۱۳۸۷، تعدادی از جوایز هنرپیشــه برتر را به خود اختصاص داده اند.  از فارغ التحصیالن این 
مؤسسه که وارد عرصه های بازیگری شده اند می توان افراد ذیل را نام برد:حبیب رضایی، مهتاب کرامتی، ترانه علیدوستی، 
شهاب کسرایی، پوریا پورســرخ، مریم بوبانی، بیتا بادران، غزل صارمی، مجید مشیری، رامین راستاد، مهدی امینی خواه، 
شبنم مقدمی، شــهرام قاعدی، بیتا سحرخیز، شهناز شهبازی، مینا احمدوند، پاشا رستمی، فرانک حیدریان و . . .  در سال 
۱۳۷۹ این مؤسسه اقدام به برقراری ارتباط با سایر مدارس بین المللی آموزش بازیگری کرد و امین تارخ به مرکز فیلیندرز 
درامای استرالیای جنوبی دعوت شد.  او دو سال با عنوان مدرس در این دانشگاه تدریس کرد.  تارخ از سال ۱۳۷۶ به عنوان 
یکی از چهره های برتر احیای تئاتر ایران شــناخته شــد.  او در هجدهمین جشنواره تئاتر و فیلم فجر هم به عنوان یکی از 

اعضای هیات داوران و هم به عنوان یکی از کارگردان های هنری حضور یافت. 

مرتضی پاشایی؛ خواننده
مرتضی پاشایی )زاده ۲۰ مرداد ۱۳۶۳ – درگذشته ۲۳ آبان ۱۳۹۳( خواننده، نوازنده 
و آهنگساز پاپ ایرانی بود.  پاشایی در سال ۱۳۸۹ با قرار دادن ترانه هایش در اینترنت 
به شــهرت رسید.  او نخســتین آلبوم خود، »یکی هســت« را در سال ۱۳۹۱ منتشر 
کرد.  آلبوم های »گل بیتا« و »اســمش عشقه« دو آلبوم دیگر او هستند که تا پیش از 
درگذشتش به صورت رسمی منتشر نشــده بودند و آلبوم »اسمش عشقه« در تابستان 

۹۴ به طور رسمی منتشر شد. 
وی از آذر ۱۳۹۲ به تشخیص پزشکان به سرطان معده مبتال شد و در ۲۳ آبان ۱۳۹۳ 
در ۳۰ســالگی درگذشت.  او دانشجوی رشــته گرافیک بوده و از کودکی به موسیقی 

عالقه داشته است.  موسیقی را از چهارده سالگی با نواختن گیتار آغاز کرد. 
مرتضی پاشــایی از سال ۱۳۸۹ با انتشار اینترنتی قطعات خود شروع به کار کرد.  او با 
قطعه »یکی هســت« به شهرت رسید.  صدای خاص و احساسی بودن ترانه هایش او را 
از سایر خواننده ها متمایز میکرد.  ترانه سرای بیشتر آهنگ هایش مهرزاد امیرخانی بود، که البته رابطه صمیمی با یک دیگر 
داشــته اند.  کارشناســان، او را از پیروان سبک شادمهر عقیلی می دانند.  مرتضی پاشایی در پاییز سال ۱۳۹۱ باانتشار آلبوم 

یکی هست به جمع خوانندگان دارای آلبوم پاپ ایران پیوست. 
ترانه »یکی هســت« از کارهای شــاخص پاشایی دانسته می شود.  پاشایی ترانه »عصر پاییزی« را برای مجموعه تلویزیونی 
به همان نام ســاخته بود که مسئوالن صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران به آن اجازه پخش ندادند.  پاشایی نیز »عصر 
پاییزی« را در اینترنت منتشــر کرد که به یکی از محبوب ترین ترانه های او تبدیل شد.  او همچنین ترانه »نگران منی« را 
به عنوان تیتراژ برنامه تلویزیونی ماه عســل سال ۹۳ اجرا کرده بود و ترانه »مثل شیشه« و »تو راست میگی« را برای فیلم 

مثل شیشه خواند. 

فیلمبازی

عملیات بانکداری داخلی
جلد نخست کتاب عملیات بانکداری داخلی تالیف مهدی رضوی و ابراهیم سهرابی منتشر شد. کتاب حاضر برای 
دانشــجویان رشتۀ اقتصاد در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس »عملیات بانکداری داخلی ۱ و ۲« 
تدوین شده است. امید است عالوه بر جامعۀ دانشگاهی کلیۀ کارکنان و مدیران بانک ها و دانشجویان مدیریت، 
مدیریت مالی و مهندســی صنایع و سیستم ها و سایر عالقه مندان نیز از آن بهره مند شوند. نویسندگان درباره 
ضرورت این کتاب می نویسند: » به کارگیری ابزارهای جدید بانکی در کشور مستلزم آموزش و نیز در دسترس 
بودن کتب درســی جدید و منابع بانکداری داخلی روزآمد است. در این راستا، کتاب حاضر با هدف تأمین نیاز 

آموزشی کارکنان زحمت کش نظام بانکی کشور و نیز روزآمد کردن برخی مطالب کتب درسی و آموزشی بانکداری داخلی موجود در کشور 
تدوین شده است.« نویسندگان بخش دوم این کتاب را به تجهیز منابع بانکی اختصاص داده اند.  کتاب عملیات بانکداری داخلی در ۴۱۱ 
صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه با قیمت ۶۵ هزار تومان از سوی سازمان سمت منتشر شده و در دسترس دانشجویان و عالقه مندان است.

بدون شرح 

قایق های پهلو گرفته روی رود شیتالکشیا در بنگالدش

طرحروز

قاب

پیشنهاد

مولکولی که توانست آسم را در موش ها درمان کند
پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود نشان 
داده اند که شاید یک مولکول بتواند علت اصلی آسم 

را درمان کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، آسم یک 
بیماری فوق العاده شــایع است که معموال با درمان 
عالئم آن کنترل می شود. یک پژوهش  جدید، روش 
بالقوه ای را برای هدف قرار دادن علت اصلی بیماری 
نشــان داده اســت. این روش، از مولکولی استفاده 
می کند که به جلوگیری از بروز تغییرات ساختاری 
در راه های هوایی موش های مبتال به آسم می پردازد 
و همه عالئم را در عرض چند هفته از بین می برد.

آسم توسط آلرژن های استنشاقی ایجاد می شود که 
می توانند واکنش های التهابی را به همراه داشــته 

باشــند. این واکنش ها، مجاری هوایی را منقبض می کنند و تنفس شخص را مختل می سازند. این عالئم حاد را می توان با مسکن های 
استنشاقی و داروهای کورتیکواستروئیدی کنترل کرد. تغییرات ساختاری که طی فرآیند موسوم به »بازسازی راه هوایی« رخ می دهند، 

می توانند به بروز مشکالت بلندمدت منجر شوند که هیچ گزینه درمانی برای آنها وجود ندارد.
ســلول های بنیادی موســوم به پریسیت هنگام واکنش نشــان دادن به آلرژن ها، به سوی ســطح راه های هوایی حرکت می کنند و به 
سلول های دیگری تبدیل می شوند که راه های هوایی را به مرور زمان ضخیم تر می کنند. این امر، تنفس را محدودتر می کند و می تواند 

به بروز عالئم مزمن مانند تنگی نفس و خس خس سینه منجر شود.
پژوهشگران دانشگاه استون و کالج سلطنتی لندن در یک مطالعه جدید، مولکولی را نشان دادند که ممکن است از بازسازی راه هوایی 
جلوگیری کند. این مولکول که با نام LIT-۹۲۷ شــناخته می شود، با مســدود کردن سیگنال دهی پروتئینی به نام CXCL۱۲ کار 

می کند و این همان چیزی است که پریسیت ها را تحریک می کند تا به دیواره های راه هوایی مهاجرت کنند.
 در آزمایش هایی که روی موش های مبتال به آســم انجام شــد، پژوهشــگران دریافتند که عالئم حیوانات پــس از دو هفته درمان با

 LIT-۹۲۷ ناپدید شدند. دیواره های راه هوایی آنها نیز بسیار نازک تر از دیواره های راه هوایی موش های درمان نشده بود.
اگرچه این پیشــرفت، امیدوارکننده به نظر می رسد اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن پیش از آزمایش آن در انسان وجود دارد. 
پژوهشــگران قصد دارند در مرحله بعد بررســی کند که چه مقدار از دارو باید تجویز شــود و دارو در چه مرحله ای از پیشروی بیماری 

بهتر عمل می کند.
دکتر جیل جانســون، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: ما امیدواریم که این روش با هدف قرار دادن مستقیم تغییرات راه هوایی، نهایتا 
بتواند درمان دائمی و موثرتری نسبت به درمان های کنونی ارائه دهد؛ به ویژه برای بیماران مبتال به آسم شدید که به استروئیدها پاسخ 
نمی دهند. با وجود این، پژوهش ما هنوز در مرحله اولیه اســت و پیش از این که بتوانیم آزمایش آن را در انســان آغاز کنیم، تحقیقات 

بیشتری الزم است.

دانستنیها

اصالت شعر در ادبیات کجاست؟!
شهراد شاهرخی طهرانی

سخن در باب شعر و اصالت شعری ست که به فرهنگ دیرینه 
و کهن ما بر می گردد؛ در واقع شــعر به معنی زلف و گیســو 

می باشد و برابر پارسی آن چکامه و سروده است.
در حقیقت شعر باید از مشعر ) قوه ادراک و شعور (سرچشمه 
گرفته باشد و این مشــعر جایی که انسان یا شاعر پیام ها را 
به صــورت نظم و موزون دریافت می کننــد و بر روی کاغذ 
می نویســد و قلم می زند، و در واقع کالم موزون و با قافیه را 

نظم گویند که همان شعر یا چکامه می باشد.
حال می بینیم که متأسفانه این سبک دیرینه و گوهر گرانمایه 
رو به انحطاط هســت و به واسطه تغییر فرهنگ ها ، از جمله 
فرهنــگ اجتماعی جوامع مخصوصا جوامع غربی و به دنبال 
آن شــعر و فرهنگ شعری مملکت به سمت مدرنیسم پیش 
رفته اســت ، اما اگر بخواهیم واقع بین باشــیم باید بگوییم 
که فرهنگ شــعر و ادبیات کشــور به نوعی پیش نرفته که 
هیچ، بلکه » پس رفته اســت « و این باعث تأســف است . 
شعر و ادبیات این سرزمین تحت تأثیر برخی گرایشات فکری  
صاحبان سبک شعری، چون »شاملو« پایه گذار شعر  سپید 
و دیگر همفکران و طرفداران این سبک یا شعر شاملویی  قرار 
گرفته است ، البته بنده به صاحبان این سبک نوشته احترام 
می گذارم، ولی در حقیقت باید گفت که ما هیچ آفرینشی در 
این سبک شعری )که البته نمی توان اسمش را گذاشت شعر( 
نمی بینیم، و گرایش به این نوع ســبک شعر در واقع خیانتی 
ست که به شعر کالسیک و اصیل پارسی، یعنی غزل، مثنوی، 

دوبیتی و رباعی می شود.
» به راســتی اصالت شــعر در ادبیات ما کجاســت؟« ما در 
حقیقت با سر کار آمدن شعر نو و سپید، اصالت شعری خود 
را گم کرده ایم و شاهد گزافه گویی های بی معنا و تو خالی و 
بی محتوا و در واقع فقط حرف در این سبک یعنی » سپید « 
هستیم، که مضمون مفیدی در آن پیدا نمی کنیم، در واقع » 
سپید یا نو « چیزی جز نثر یا یک نوشته بیش نیست ؛ البته 
نبایســتی در حق نثر هم جفا کرد چرا که یک نویسنده در 
نثر حداقل مضمون و تصویرسازی زیبایی را از خود به یادگار 
می گذارد اما یک نوشته کوتاه به نام سپید هرگز در خاستگاه 
فرهنگی ایران و ادبیات ایرانی جایی نداشته و ندارد، بلکه به 
جرأت می توان گفت که ورود این سبک نوشته ) شعر سپید(

بــه ادبیات، تنها در جهت و با هدف نابودی اصالت شــعری 
و ادبیات ما به کار گرفته شــده اســت و این به سود ادبیات 

سرزمین مان نیست.
ما بزرگانی چون » موالنا، فردوســی ، عطار ، سعدی، حافظ 
و صائب تبریزی و دیگر شــاعران و عارفان ایرانی که اشــعار 
رندانه و عارفانه می سرودند چون شاه نعمت اهلل ولی کرمانی 
را داشتیم که این بزرگان هر کدام مکتب بزرگی از فرهنگ و 
ادبیات سرزمین مان را شکل داده اند و هدف همه آنها یکی 
بوده است و آن نشان دادن حقیقت و درستی شعر در فرهنگ 
ادبیات ایران اســت که همانطور که می بینیم شاعران بزرگ 
معاصر و اخیر هم مانند زنده یاد اســتاد شهریار و بانو پروین 
اعتصامی و دیگر شــاعران از این قبیل، این فرهنگ و اصالت 

شعری را در ادبیات سرزمین حفظ کرده و پاس داشته اند.
ما و فرهنگ ما متأســفانه به یک نو گرایی کشیده شده ایم 
که این مدرنســیم نبایســتی به ادبیات و حتی موسیقی ما 
نفوذ کند، چرا که زمانی که ادبیات و موسیقی ما تحت تأثیر 
غــرب و افکار غربی و تجدد گرایی قرار گرفت دیگر ســخت 
می شــود جوانان مان را با ادبیات و موسیقی سنتی و اصیل 
این سرزمین آشنا کرد ، چرا که فکر جوان ما به واسطه عدم 
پذیرش شناخت ادبیات و موســیقی و هنر اصیل ایرانی ، به 
بیراهه و انحطاط کشیده می شود و این باعث نوعی آنارشی و 
انقالب فکری نامناسب با فرهنگ اصیل ما  در شعر و ادبیات 
و موسیقی مملکت می شود؛ همچنان که می بینیم شده است.

در حقیقت، شعر اندیشه ای ست که تاریخی دیرینه دارد؛شعر 
کهن پارســی یا شعر کالسیک پارسی ، قدمتی بیش از هزار 
سال دارد. این گونه شعر کاماًل موزون بوده و وزن آن بر پایٔه 

ساختاری است که عروض )وزن شعر فارسی( نام دارد.
درایران بعد از اسالم نیز شعر در لهجه های دری و چه در دیگر 
لهجه های محلی همچنان وجود داشت و در کتابهای مربوطه 
به تاریخ ادبیات اشــاراتی به آنها شــده است و نمونه هایی از 
هر کدام آمده است. آنچه مسلم است شعر در ایران همراه با 

موسیقی خوانده می شده است؛
در طول قرون دو و ســه هجری بر اثر آشنا شدن ایرانیان با 
شــعر و ادب عربی به تدریج عروض معمول در شــعر عربی 
برقالبهای شعر فارسی و دری و بعضی از شعر های لهجه های 
دیگر ایران منطبق شــد و شــاعر های ایرانی از آن به بعد در 
قالبهای مختلف که بعضی از آنها خاص شــعر فارسی بود و 
بعضی از شــعر عربی اقتباس گشته بود به وزن عروضی شعر 
سرودند و به این ترتیب جریان شعر از فارسی که شعر معروف 
ایران شــعر فارســی دری است  جدا از شــعر محلی و شعر 
عامیانه در  کنار آنها رشد و تحول یافت و برای مضمونهایی از 
قبیل شعر حماسه ،شعر تعلیمی،  شعر عرفانی  و شعر غنایی 

و مانند آنها به کار رفت.
لذا اگر بخواهیم علت انحطاط و بیراهه رفتن شــعر فارسی و 
ادبیات ایرانی را بررســی کنیم باید گفت که تجددگرایی در 
شعر و ادبیات کشور باعث شده که فرهنگ و اصالت شعری ما 
به سمت و سوی زوال و بی محتوایی و بیهوده گویی کشیده 
شــود و افرادی که به اصطالح »شاعر«، به این سمت یعنی 
نوگرایی کشیده می شوند در حقیقت به سمت نوعی تنبلی و 
بی حرکتی می روند که عالوه بر آنکه استعدادشان به سمت 
شــکوفایی نمی رود بلکه چون آبی که در یک  جا راکد است ، 

باقی می مانند و رشدی در آنها ایجاد نمی شود؛
امیدواریم که شــعر و ادبیات مملکت بــه اصالت خویش باز 

گردد.

نگاه

حضرت محمد)ص(:
هر که مبتال شود و صبر کند و عطایش دهند و شکر 
کند و ظلم بیند و ببخشد و ظلم کند و آمرزش طلبد 

آنان در امانند و آنها هدایت یافتگانند.
)نهج الفصاحه(
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