
روزنامه دیلی نیوز – 22 نوامبر
»کندی کشته شد«؛ تیتر کوتاه و قاطع دیلی 
نیوز خبری را بیــان می کرد که آمریکا را در 
شوک فرو برد. از اتفاقات مهمی که در دوران 
ریاست جمهوری 2 ساله کندی افتاد می توان 
به تهاجم ناموفق به خلیــج خوک ها، بحران 
موشکی کوبا، ساخته شدن دیوار برلین، آغاز 
مسابقه فضایی، اولین اتفاقات جنگ ویتنام و 

جنبش حقوق مدنی آمریکا اشاره کرد.
کنــدی رکوردهای دیگری نیــز دارد. او تنها 
کاتولیک رومی است که به ریاست جمهوری 
رسیده، اولین رئیس جمهور آمریکا که متولد 
قرن بیســتم بود، آخرین رئیس جمهوری که 
در طول دوره اش به قتل رسید، آخرین کاندید 
حزب دموکرات از شمال آمریکا که به ریاست 

جمهوری رسید و آخرین کسی که هنگام انتخاب شدن عضو مجلس سنا بود. کندی در سن ۴۶ سالگی به قتل رسید. این 
جوان ترین سن مرگ برای یک رئیس جمهور آمریکاست. قتل او یکی از اتفاقات مهم تاریخ آمریکا است، زیرا این قتل باعث 

مطرح شدن و به نوعی محبوبیت بیشتر او در آمریکا شد و باعث شد او الهام بخش نسل های متعددی باشد.
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قوی سیاه
قوی سیاه فیلمی در ژانر تریلر روانشناسانه 
محصول 2۰۱۰ آمریکا به کارگردانی دارن 
آرونوفسکی و نقش آفرینی ناتالی پورتمن، 
ونسان کسل، میال کونیس، باربارا هرشی 
و وینونا رایدر اســت. این فیلم به دوره ای 
از زندگی یک بالرین می پردازد که در باله 
نیویورک تحت فشارهای سخت بیرونی و 
درونی قرار گرفته است. قوی سیاه پنجمین 
فیلم بلند آرونوفســکی است. او به خاطر 
ســاخته قبلی اش، کشتی گیر، برنده شیر 
طالیی جشنواره فیلم ونیز شد. این فیلم 

در ســال 2۰۱۱ در هشــتاد و سومین دوره مراسم اسکار برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن شد. آرونوفسکی 
فیلم خود را نوعی ادای احترام به هنر باله می داند که سعی در نمایش ذهنیات یک بالرین دارد. ناتالی پورتمن برای بازی 
در این فیلم بیش از یک سال به طور شبانه روزی به تمرین باله پرداخته است. میال کنیس دیگر بازیگر زن فیلم نیز آموزش 
و تمرین های دشــوار باله را پشت سر گذاشت. قوی سیاه برای نخستین بار در ۱ سپتامبر 2۰۱۰ و شب گشایش شصت 
و هفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز اکران شد. این فیلم در جشنواره ونیز یکی از نامزدهای جایزه شیر طالیی بود و میال 
کونیس جایزه مارچلو ماسترویانی جشنواره را به دست آورد. قوی سیاه روایتگر ماجرای زندگی نینا سیرز )ناتالی پورتمن( 
دختریست که همه دوران کودکی و نوجوانی خود را به فراگیری و تمرین ممتد رقص باله گذرانیده است. نینا به عنوان یک 
بالرین حرفه ای و ستاره یک شرکت معتبر، در تالش برای به دست آوردن نقش اول باله معروف دریاچه قو اثر چایکوفسکی 
است. اما مدیر شرکت و طراح رقص های این باله )به بازی ونسان کسل(، که در مورد توانایی های نینا برای بازی هم زمان 

در دو نقش قوی سفید معصوم و قوی سیاه اغواگر مطمئن نیست، قابلیت های او را زیر سؤال می برد.

فناوری

طراحی مغزهای مایع برای ربات های نرم
پژوهشگران »دانشگاه هاروارد« سعی دارند با طراحی عناصر مایع برای 

ربات های نرم، این ربات ها را به عصر جدیدی وارد کنند.
به گزارش ایســنا و به نقل از ادونسد ســاینس نیوز، با افزایش تقاضا 
برای سیســتم های رباتیک، عالقه به ربات های نرم نیز افزایش یافته 
است. مزیت این ماشین های نرم، افزایش توانایی ظریف لمس کردن، 
جا گرفتن در فضاهای محدود و قابلیت کار کردن به صورت ایمن در 

اطراف انسان های آسیب دیده است.
با وجود این، ربات های نرم هنوز دارای عناصر سفت و سختی هستند 
که مانع از کاربرد آنها می شوند زیرا این ماشین ها همچنان به واحدهای 

کنترل حاوی دریچه های الکترومکانیکی بزرگ وابسته هستند. این موضوع می تواند مقیاس پذیری ربات های نرم را محدود 
کند و تحرک آنها را کاهش دهد. این امر به ویژه در مورد ربات های نرم که برای پرسه زدن آزادانه طراحی شده اند، دشوار 
اســت. این محدودیت باعث شده است تا پژوهشگران، کنترل کننده های رایانه ای و میکروکنترل کننده های مایع را برای 
جایگزینی سیستم های سفت و ســخت در نظر بگیرند. پژوهش جدیدی که در »دانشگاه هاروارد«انجام شده است، یک 
تقویت کننده الکترونیکی نرم و مایع را پیشنهاد می کند و طراحی، ساخت و تجزیه و تحلیل آن را ارائه می دهد؛ به این امید 
که این تقویت کننده الکترونیکی بتواند گامی به سوی ابداع ربات های نرم کامال مستقل با حداقل اجزای سفت باشد. در 
قلب این طرح، ریزسیاالت و رایانه هایی قرار دارند که سیگنال های الکتریکی انتقال یافته را با سیگنال های حمل شده توسط 
مایعات تعویض می کنند. الیزابت گاالردو هویا، پژوهشگر دانشکده مهندسی و علوم کاربردی دانشگاه هاروارد و پژوهشگر 
ارشد این پروژه گفت: به طور سنتی، ما رایانه ها را اشیایی می پنداریم که سیگنال های الکتریکی را پردازش می کنند اما 
در این پژوهش، از مایعاتی مانند آب برای تامین انرژی رایانه اســتفاده کرده ایم. ما به جای سیم های رسانا، از کانال های 
الســتیکی توخالی برای جریان یافتن مایع استفاده کردیم. شــبکه ای از کانال های دارای الگوی استراتژیک می تواند به 
دستگاهی منتهی شود که عملیاتی مشابه آنچه در یک رایانه الکتریکی صورت می گیرد، انجام می دهد. هویا ادامه داد: این 
کار به دانشمندان و مهندسان امکان می دهد تا از مواد نرمی استفاده کنند که با مایعات کار می کنند و قدرت محاسباتی 
را در کاربردهایی به وجود آورند که در آنها، به کار بردن مایعات سودمندتر از به کار بردن مواد سفت متکی به برق است.

چهرهها

ایرج بسطامی؛ خواننده موسیقی سنتی
ایرج بســطامی )۱ آذر ۱۳۳۶ بم - ۵ دی ۱۳۸2 بم(، خواننده موسیقی سنتی ایرانی 
بود. وی از شــاگردان محمدرضا شــجریان بود و پس از پیگیــری آواز نزد او با پرویز 
مشکاتیان آشنا شــد و اولین آثارش را با آهنگ سازی پرویز مشکاتیان به بازار عرضه 
کرد. کارشناسان موسیقی اصیل ایرانی، او را در کنار محمدرضا شجریان، شهرام ناظری 
و علیرضا افتخاری چهار چهره ممتاز موسیقی بعد از انقالب اسالمی ایران برمی شمرند.

تصنیف گل پونه ها معروف ترین اثر ایرج بسطامی است که مربوط به آهنگی از حسین 
پرنیا بر روی شعری از هما میر افشار می باشد و پس از مرگ ایرج بسطامی آوازه ملی 
یافــت. از دیگر آثار معروف او می توان به تصنیف وطن من اشــاره کرد که مربوط به 
آهنگی از پرویز مشکاتیان بر روی شعری از ملک الشعرا بهار است و از طرف سازمان 
یونسکو سرود ملی اعالم شــد. ایرج بسطامی در سن ۴۰ سالگی به اوج فعالیت خود 
رســید و در طول ۱۴ ســال فعالیت ۱۱ آلبوم موســیقی ماندگار، به یادگار گذاشت. 
آوازهای ایرج بیشتر بر پایه سنتور بود و در گام های بلند هیچ کس به مهارت وی نرسید، همچنین آوازهای دشتی و محای 
او نیز در کرمان و کل ایران دارای شــهرت بســیاری است. بسطامی هرگز ازدواج نکرد و با وجود این که در فقر شدید به 
ســر می برد، سرپرســتی خانواده برادرش )نصرت اهلل بسطامی( را بر عهده گرفت. او به دور از جنجال و هیاهوی هنری در 

شهرستان بم و استان کرمان، به تدریس آواز برای جوانان محروم و مستعد بم و سرپرستی خانواده برادرش پرداخت.
وی که در اواخر عمرش به زادگاهش بم پناه آورده بود و در خانه کاهگلی پدر زندگی می کرد، سرانجام در سحرگاه پنجم 
دی ماه ۱۳۸2 و در پی زلزله بم زیر آوار ماند و درگذشت. در طی این زمین لرزه، ایرج بسطامی به همراه تمام اعضاء خانواده 

برادرش )به جز خاطره، دختر برادر ایرج( درگذشتند.

جان اف. کندی؛ سی و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا
جان فیتزجرالد کندی )زاده 2۹ مه ۱۹۱۷ – درگذشــتٔه 22 نوامبر ۱۹۶۳( ســی و 
پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا بود. او از ۱۹۶۱ تا زمان به قتل رسیدنش 
در ۱۹۶۳ ریاســت جمهوری آمریکا را به عهده داشــت. در طول جنگ جهانی دوم 
در اقیانــوس آرام ناوبــان بود و به خاطر شــجاعت در نجات جان ســربازانش مدال 
گرفت. کندی هنگام آغاز ریاســت جمهوری ۴۳ ســال داشت و از این رو جوان ترین 
رئیس جمهور تاریخ آمریکاست )پیش از او این عنوان از آن تئودور روزولت بود.( کندی 
و همسرش »جکی« )ژاکلین( نسبت به رئیس جمهوری ها و بانوان اول پیشین آمریکا 
بسیار جوان بودند و در محبوبیت بیشتر به ستاره های موسیقی و سینما می ماندند تا 
سیاســت مداران. مدل های لباس آنان همه جا استفاده می شد و نشریات عامه پسند از 
عکس های آنان پر بود. همچنیــن حضور دو فرزند جوان کندی، »کارولین« و »جان 
کندی پســر«، فضای کودکانه تری به کاخ ســفید آورد. کندی ها بیرون محوطٔه کاخ 
سفید یک کودکستان، استخر شنا و خانٔه درختی تأسیس کردند. از اتفاقات مهمی که در دوران ریاست جمهوری او افتاد 
می توان به تهاجم ناموفق به خلیج خوک ها، بحران موشــکی کوبا، ســاخته شدن دیوار برلین، آغاز مسابقه فضایی، اولین 
اتفاقات جنگ ویتنام و جنبش حقوق مدنی آمریکا اشاره کرد. کندی رکوردهای دیگری نیز دارد. او تنها کاتولیک رومی 
است که به ریاست جمهوری رسیده، اولین رئیس جمهور آمریکا که متولد قرن بیستم بود، آخرین رئیس جمهوری که در 
طول دوره اش به قتل رسید، آخرین کاندید حزب دموکرات از شمال آمریکا که به ریاست جمهوری رسید و آخرین کسی 
که هنگام انتخاب شدن عضو مجلس سنا بود. کندی در 22 نوامبر ۱۹۶۳ در سن ۴۶ سالگی به قتل رسید. این جوان ترین 
سن مرگ برای یک رئیس جمهور آمریکاست. قتل او یکی از اتفاقات مهم تاریخ آمریکا است، زیرا این قتل باعث مطرح شدن 

و به نوعی محبوبیت بیشتر او در آمریکا شد و باعث شد او الهام بخش نسل های متعددی باشد.

فیلمبازی

نور و اپتیک
در میان مجموعه کتاب هایی که برای فیزیک پایه نوشــته شــده اند، شش جلد کتاب فیزیک »در 

دنیای ما« جایگاه ویژه ای دارند.
 ایــن کتاب ها برای آنان که فیزیک نخوانده اند اما مایل اند بدانند وســایل مدرن زندگانی امروزی 
چگونــه کار می کنند و اصول فیزیکی حاکم بر آنها چیســت، بســیار مفید توانــد بود. هر جا که 
الزم بــوده، جــدا از متن کتاب، در داخل کادرها، اصول زیربنایی و قوانین فیزیک به زبان ســاده 
توضیح داده شــده اند. سیر تحول تاریخی ساخت هر کدام از این وسیله ها نیز یکی از ویژگی های 

منحصربه فرد و خواندنی این مجموعه است. 
چرا آســمان آبی و غروب قرمز اســت؟ رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟ سراب چیست؟ لیزر 
چیســت و چگونه پزشــک از آن در جراحی )برای مثال لیزیک( اســتفاده می کند؟ خودروها و 

قطارهای برقی مدرن چگونه کار می کنند؟
 تلفن هــای همــراه چگونه کار می کنند و در آنها پیام رســانی به چه شــیوه ای صورت می گیرد؟ 
ســلول های خورشیدی چگونه کار می کنند؟ چگونه پی برده ایم که جهان هستی در حال انبساط 

است؟ 
در این کتاب به این گونه پرســش ها پاسخ می دهیم. »نور و اپتیک« نوشــته کایل کر کلند با ترجمه جمیل آریایی در ۱۷۶ صفحه، با 

شمارگان ۱۱۰۰ نسخه در اتشارات مازیار به چاپ رسیده است.

بدون شرح

توفان برفی در منطقه بوفالو در غرب ایالت نیویورک آمریکا 

طرحروز

قاب

پیشنهاد

جایرو پالئز رینکن

رویترز

زایمان زودرس و رشد ضعیف مغز، تاثیر مخرب آلودگی هوا بر کودکان
محققان دانشکده علوم پزشکی پاتنا هند در مطالعه شان اظهار کرده اند آلودگی 

هوا ممکن است به زایمان زودرس و رشد ضعیف مغز منجر شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از ای ام، به گفته محققان هندی، نوزادان و کودکان 
چه داخل و چه در خارج از خانه بیش از سایر افراد در معرض آلودگی هوا قرار 
دارند که این امر ممکن است تاثیر نامطلوبی بر رشد شناختی آنها داشته باشد.
چاندرا موهان کومار متخصص اطفال از دانشکده علوم پزشکی پاتنا هند در این 
باره گفت: هوای آلوده، کودکان متولد نشــده که در رحم مادرشان قرار دارند 
را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و این امر نه نتها ممکن اســت به تولد زودرس 
کودک منجر شــود بلکه ممکن اســت بر مغز و رشد شناختی نوزاد نیز تاثیر 

بگذارد. وی افزود: آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی مرگ کودکان زیر پنج ســال اســت. بیش از ۹۰ درصد کودکان زیر ۱۵ سال هوای 
سمی تنفس می کنند که این رقم در کشورهای با درآمد کم و متوسط به ۹۸ درصد و در کشورهای توسعه یافته ۵۰ درصد رسیده است.

محققان این مطالعه در ادامه اظهار کردند که کودکان به دلیل آلودگی هوای زیاد بیشتر مستعد ابتال به عالئم ذات الریه هستند. آلودگی 
هوا به کودکان در دوران رشد آسیب می رساند و باعث مشکالت زیادی برای آنها می شود. قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در سنین 
پایین می تواند مانع رشد ریه، مانع رشد صحیح مغز و افزایش خطر ابتال به بیماری هایی مانند آسم و ذات الریه شود. مشکالت تنفسی 
مانند مشکل در تنفس، ذات الریه و عفونت چشم و احساس درد در بدن شایع ترین عالئم ناشی از آلودگی هوا در کودکان هستند. دکتر 
راجیو رانجان از دیگر محققان این مطالعه گفت: برای جلوگیری از این مشکالت باید تا جایی که ممکن است از بردن کودکان به بیرون 
از خانه پرهیز کنیم. مصرف منظم مایعات مانند آب، انجام تمارین تنفسی در داخل خانه و استفاده از ماسک از اقدامات موثری هستند 

که می توانیم برای پیشگیری از بروز این مشکالت از آنها پیروی کنیم.

دانستنیها

خون هایی که ریخته می شود
میرزاعلی آیت اللهی

نســل جوان عصیان کرده است. این نســل با مناسبات و 
رفتار ها و الگو های جهانی بیشتر آشنا است و با دیدگاه های 

سنتی و روش های قدیمی سازگار نیست.
نوجوانان ما خداباور و پای بند به مذهب و عاشق امام حسین 
ع و اهل بیت علیهم السالم هستند ولی در عین حال الگو و 
منسک و روشهای مسلکی و راههای کسب و آموختن روش 

زندگی و عبادات را متفاوت از قدیمی ها می پذیرند.
کار گره خورده است.

خون هایی از طرفین بر زمین ریخته می شود که هر قطره آن 
ارزشی وصف ناپذیر دارد.

با هر قتل شــکاف بین طرفین درگیر عمیق تر می شود و 
پل های پشت سر تخریب می شود.

این خون ها نظام را از یک ســو و اعتراضات را از سوی دیگر 
در دید طرف مقابل خدشه دار می کند.

طرفین خود را بر حق می پندارند و حاضر نیستند برای خود 
اشــتباهی را بپذیرند. نه کسی پدرانه بر خورد می کند و نه 
مصلحی اجازه می یابد که پا در میانی کند. مملکت به سوی 

ویرانی جامعه پیش می رود و درد آور است.
در این میانه قدرتمندان حاکم به نحوی خود را آسیب ناپذیر 
میداننــد و در تریبون ها گرد و خــاک می کنند و بر آتش 
می دمند » به خطبه های آقایان ســید احمد خاتمی و علم 
الهدی و...مقاالت کیهان و تسنیم و... نگاه کنید » و ببینید 
خواســته و نا خواسته در تشدید فضای اختالف و درگیری 

می کوشند و گره ها را کور تر می کنند.
از طرف دیگر بخشــی از جناح های مختلف اپوزیسیون هم 

نفاثات فی العقد شده و در کار گره می اندازند .
اینک قدم اول را باید بزرگتر ها بر دارند. فضا را آرام کنند و 
تند روهای دولتی و حکومتی و ســایبری و صدا و سیمایی 
و بوق های تبلیغاتی و مطبوعاتی و سخنرانان متوهم را آرام 
کنند . حرف جوانان مملکت را بشــنوند . و در مرحله بعد 
تغییــرات منطقی را بپذیرند و به افــراد وجیه المله اجازه 
پادرمیانی با اختیارات بدهنــد. بدانیم فقر و بعضا تبعیض 
ســاختاری و تفاوت های فرهنگی فضایی را به وجود آورده 
که قبل از اصالح با نصیحت و تهدید از اعتراض جلوگیری 
نمی کند. جمله آخر این که »خدا را باور داشــته باشــیم و 
بدانیم که خونریزی خونریزی به دنبال دارد.دســتگیری و 
احکام ســنگین اثری پایدار ندارد. و مرغ فقط یک پا ندارد. 
جوانان اداره کنندگان آینده این مملکت هســتند با آن ها 

درست رفتار کنیم.«

دراکو دراگون؛ سریع ترین شاسی بلند 
تولید انبوه جهان

دراکو دراگون یکی از متفاوت ترین خودروهایی اســت که 
می تواند ستاره نمایشگاه بین المللی خودروی لس انجلس 
باشد. ادعا می شود این شاســی بلند شاخص صفر تا ۱۰۰ 
کیلومتر را در ۱.۹ ثانیه ثبت کرده است. بیشینه سرعت نیز 

بالغ بر ۳22 کیلومتر برساعت محاسبه شده است.
دراکو دراگون به عنوان شاسی بلند دو درب معرفی شده که 
درب گالووینگ آن نیز یکی از ویژگی های جذابش محسوب 

می شود.
با شاخص ۱.۹ ثانیه ای نیز می توان آن را سریع ترین شاسی 

بلند تولید انبوه جهان دانست.
در بخــش فنی برای هــر چرخ دراکو دراگــون یک موتور 
الکتریکی اختصاصی در نظر گرفته شــده است تا مجموع 

خروجی این اژدهای سریع برابر با 2۰۰۰ اسب بخار باشد.
متاسفانه هنوز تمامی اطالعات دقیق دراکو دراگون منتشر 
نشده است. اما پیش بینی می شود در بخش باتری از فناوری 
شارژ سریع ۵۰۰ کیلووات استفاده شود که طی ۱۰ دقیقه 
برابر بــا ۸۰ درصد ظرفیت باتــری را تکمیل می کند. برد 
حرکتی دراکو دراگون نیز ۶۷۶ کیلومتر محاسبه شده است.

در توسعه ساختار بدنه دراکو دراگون از فیبرکربن استفاده 
شــده که موجب کاهش وزن ۵۰ درصدی آن در مقایسه با 

آلیاژهای رایج در صنعت خودرو می شود.
وزن خالص دراکو دراگون 22۵۴ کیلوگرم است. البته شاید 
این عدد موجب تعجب مخاطب شود چون عدد کمی نیست 
اما در نظر بگیرید برای یک الکتریکی با ۴ موتور، بسته باتری 

ظرفیت باال و دیگر جزئیات عدد مناسبی به نظر می رسد.
دراگون در ایتالیا طراحی شده و همین ویژگی موجب شده 
تا زیبایی های جذاب خود را با مخاطبانش به اشتراک بگذارد.

در فضای کابین جذاب ترین مورد به نمایشگر ۱۷.۱ اینچی 
تنظیمات سیستم سرگرمی لمسی مربوط می شود.

دراکــو دراگون در آمریکا و با چشــم انداز ســاالنه ۵ هزار 
دســتگاه، تولید خواهد شد. براســاس برنامه های سازنده، 
محصول مورد نظر سال 2۰2۶ تحویل مشتریان خواهد شد. 

قیمت پایه نیز احتماال حدود 2۹۰ هزار دالر است.

نگاه

تختگاز

جواد لگزیان


