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یادداشتی درباره «گویایی ارستو»
محمود فاضلی بیرجندی*
در این یادداشت میخواهم کتابی را معرفی کنم که برایم همچند کار و کتاب خودم عزیز است.
آن کتابی است که دوستم بزرگمهر لقمان ،فارسی کرده است .عنوان کتاب « :گویایی ارستو».
توگوها که بین ما میشد خبر داشتم که
موضوع کتاب ،گویایی است که همان منطق باشد .از گف 
بزرگمهر لقمان یک چند است که گرفتار به گردانیدن این اثر گرانسنگ به فارسی است .میترسیدم
ل نگران بودم .چون خبرهایی دارم که بازار چاپ و نشر
تا این کتاب چاپ و پراگنده شود .کمی هم د 
در امروز مملکت ما چه کم بنیه شده است .اما خوشا که لقمان توانست از پس مهماتی چنین برآید:
یکی از پس گردانیدن این اثر و دیگر از پس گذشتن از دیوارهای کلفت که بر سر راه چاپ کتاب است.
اینک کتاب به چاپ رسیده و چند روزی است که در بازار است .من هنوز نتوانستهام کتاب را تا
پایان بخوانم .اما اگر آن را نخوانده معرفی میکنم برای آن است که به مخاطب عزیزم نکتههایی
را گفته باشم:
گفته باشم که در ایران باستان ،دارندگان خرد و منطق و آشنایان با فلسفه بودهاند .کم هم
نبودهاند .من خود در یکی از یادداشتها که پیشتر نوشتهام خبر از شهری به نام «ریو اردشیر»
دادهام که کانون دانشی مردان ایران ساسانی بود .یادداشتی هم از دانشی مردی کم مانند نوشتم؛
نامش پاول پارسی .همین کتاب که بزرگمهر لقمان فارسی کرده ،نوشته و یادگار آن مرد دانای
کهن است که امروز پس از پانزده سده به فارسی درآورده شده است.
و گفته باشم که در ایران ما سرچشمههای ناب خرد و دانایی کم نبوده است .از این دست
کتابها هنوز در بایگانیهای درون یا بیرون کشور مانده که از آن بیخبریم .معلوم هم نیست که
چرا تا نام کوروش و اردشیر در میان آید رگهای بسیاری از گردنها متورم میشود و مسابقه
درمیگیرد که ثابت شود هر یک از ما نزدیکتر به آن شاهان باستانی هستیم و هر یک بیواسطهتر
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پلک ماهی نوشته حامد حبیبی به تازگی توسط نشر چشمه در 88
صفحه روانه بازار نشر شده است.
نویسان جدی ادبیات ایران در ده
حامد حبیبی یکی از داستانکوتاه
ِ
سال گذشته است .حبیبی به خاط ِر کتابهای قبلیاش جوایزی را به
سال «هفت اقلیم»
خود اختصاص داده است ،از جمله جایزههای کتابِ
ِ
و «بنیاد هوشنگ گلشیری»ِ .
شامل
پلک ماهی تازهترین اث ِر این نویسنده
ِ
داستان کوتاه است که به نحوی از لحاظِ درونمایه بههم ارتباط دارند.
یازده
ِ
یافتن بخشهای ناآرام و دور از ذهن وجود شخصیتهایش است و قرار دادنشان در
حبیبی استاد
ِ
مسیری که باعث تبلور و بیان این تمایالت وجود میشود .برای همین میتوان او را داستاننویسی با
بنمایههای فکری اگزیستانسیالیستی دانست که راوی پرشها و دغدغههای وجودی شخصیتهای
خود است .حبیبی عالق ه ویژهای به آدمهای عادی دارد و روایت این لرزههای وجودی در ماجرایی
جنس این انسان را درک کند
که برای آنها رخ میدهد .برای همین است که مخاطب او میتواند
ِ
و به خواندن ماجراهایی مشغول شود که برای او میافتد .صدای سقوط این انسان بلند نیست اما
انگار برای مدتی طوالنی در ذهن جا خوش میکند.

از دیگری نسب به آن بزرگان کهن میبریم .اما
وقتی پای کار در میان آید میدان خالی میشود و
گرد و خاکها فرو مینشیند .در گذشته یک چند
بنیادی پدید آمد با نام فرهنگ ایران ،و آن دانشی
مرد گرامی ،خانلری پر ارج و بیادعا ،آن مرکز را راه
برد .بسیار کارهای شایسته شد و کتابها به اختیار
ما گذاشته شد .اما نتوانستیم آن بنیاد را نگه داریم
و بنیادش را بر باد دادیم.
امروز کارهای ناب به راه نگهداری و پراگندن
فرهنگ ایران مگر از دست دوستدارانی برآید که
کنجی گزیدهاند و مشکالت را به جان میخرند و
لب برنمیآورند ،یکی چون همین بزرگمهر لقمان،
تا بخشی از دانش و فرهنگ گمگشته ما را به
دستان ما بازدهند .دیگر نشاید که درازتر بگویم.
کتاب «گویایی ارستو» چاپ شده و در دسترس
است .رای من این است که مخاطب گرامی ،اگر
ماندن و پراگندن فرهنگ ایران را باور میدارد این کتاب را تهیه کند .هر ایرانی باید که این کتاب
را داشته باشد .آن کس که دلش به این سرچشمهها نمیکشد ایرانی نیست .ایرادی هم در بین
نیست .دنیا فقط از ایرانیان بر پا نشده .اما اگر کسی ایرانی است بایستی که سندهای هویتی خود
را با خود داشته باشد و بخواند و بداند ،یکی همین کتاب.
*پژوهشگر تاریخ

نمایش تیم برتونی در خانه هنرمندان

بوگاتی ویرون که سال  2005معرفی و سال پیش بازنشسته شد
همیشه در تاریخ به عنوان یکی از مهمترین خودروهایی که از پیشرانه
احتراق داخلی استفاده کرد باقی خواهد ماند .این هایپرکار در مولشایم
فرانسه تولید شد و با پیشران ه  16سیلندر  8لیتری خود که  4توربو
نیز داشت طوفانی در دنیای خودرو به راه انداخت .پیشران ه یاد شده
خروجی  1001اسب بخاری داشت .بوگاتی در مدل جدید یعنی
شیرون قدرت خودرو را  50درصد بیشتر کرده و به  1500اسب بخار
رسانده اما این امر هیچچیز از شایستگیهای ویرون کم نکرده است .این
خودرو هنوز هم سنگ محک خودروهای پرفورمنس به شمار میرود.
اما از آنجاییکه در حال ورود به عصری الکتریکی هستیم ،دسته
جدیدی از هایپرکارها تولید میشوند و ریماک کانسپت وان از کرواسی
یکی از آنها است .با قدرت  1088اسب بخاری ،این خودرو حتی
قدرتمندتر از ویرون معمولی بوده و بهطور قابلتوجهی گشتاور بیشتری
دارد ( 1600نیوتونمتر در برابر  1250نیوتونمتر) .این گشتاور کوه
جابجاکن به لطف چهار پیشرانه الکتریکی بهصورت آنی در دسترس

است درحالیکه پیشرانه  16سیلندر ویرون تمامی گشتاور خود را از
دور  2200پیشرانه آزاد میکند.
اما باید گفت اعداد بازگوکنندهیتمام داستان نیستند مخصوصاً وقتی
با دو نوع قوای محرک ه بسیار متفاوت طرف هستیم .میت ریماک،
مؤسس و مدیرعامل کمپانی ریماک اتومبیل کنجکاو بوده تا بدانید
خودروی تمام الکتریک ساخت شرکتش در برابر هیوالی  16سیلندر
بوگاتی چه عملکردی دارد .او با مؤسس شرکت کالسیک و سوپرکار
ویلتون که مالک ویرون است صحبت نموده تا این دو هیوالی متفاوت
را در راههای کرواسی تست کنند .این خودرو الکتریکی نسبتاً ناشناخته
پیش از این در برابر نامهای بزرگی چون فراری الفراری و پورشه 918
اسپایدر عملکرد خوبی داشته است .هم ه چیزی که اآلن نیاز داریم دوئل
این خودرو با بوگاتی شیرون است؛ اما مشتاق شاخبهشاخ شدن ریماک
با کونیخزگ  1:Oneنیز هستیم!
منبع :پدال ()pedal.ir

روی صحنه

نمایش «تولد غمانگیز پسرآهنی» به کارگردانی رامین سیاردشتی از  9دی ماه
در سالن استاد انتظامی واقع در خانه هنرمندان به روی صحنه رفته است.
داستان این نمایش بر اساس قصه کوتاه «پسر آهنی» از مجموعه «مرگ
غم انگیز پسر صدفی و داستانهای دیگر» نوشته تیم برتون است درباره زوج
جوانی است که در خانهای پر از لوازم تکنولوژیک زندگی آرامی را سپری
میکنند ،تا آنکه روزی مرد تصمیم میگیرد تا به عنوان هدیه سالگرد
ازدواجشان ،یک دستگاه مایکروفر به همسرش هدیه دهد .ورود مایکروفر به خانه
آنها با اتفاقات عجیبی است که ...نداجبرئیلی و رامین سیار دشتی بازیگران این نمایش هستند .گروه
عروسکگردانی این نمایش از پرستو آریا کیا ،حمیدرضا بزدوده ،طناز جلوسی ،حمیده رسولی ،مهگل
صابری ،پریسا گودرزی و نسیم یاقوتی تشکیل شده است.
نمایش «تولد غمانگیز پسرآهنی» برنده تندیس و دیپلم افتخار بهترین نمایش خالق از فستیوال
عروسکی آرلکین روسیه  ۲۰۱۵با نویسندگی ،طراحی و کارگردانی رامین سیاردشتی تا  30دی ماه
ساعت  18به مدت  55دقیقه در سالن استاد انتظامی در خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی،
خیابان شهید موسوی شمالی ،ضلع جنوبی باغ هنر ،بام خانه هنرمندان به کار خود ادامه خواهد داد.

لنوو هم عینک هوشمند میسازد
لنوو در  2017 CESاعالم کرده که میخواهد با دستگاهی مبتنی بر سیستم عامل لینوکس وارد
عرصه عینکهای هوشمند و واقعیت افزوده شود .اهداف و مصارف تجاری یکی از مهمترین موارد
استفاده عینک هوشمند جدید لنوو خواهند بود.
عینک هوشمند لنوو در ترکیب با یک واحد جیبی از اتصال  LTEبهره برده و با هدف ارائه تجربهای
کاربرپسند از پوشیدنیهای هوشمند به دست مشتریان خواهد رسید .درست است که عینکهای
هوشمند با عرضه  Google Glassخیلی در میان مردم عادی طرفدار پیدا نکردند ،اما کمپانیهایی
مثل  Osterhout Designو  Vuzixهمین حاال استفادههای خوبی از این وسایل در حوزه تجارت
و کسب و کار میکنند.
عینک هوشمند  New Glass C200لنوو که به شدت ما را به یاد عینک گوگل گلس میاندازد
نیز برای استفاده مشتریان تجاری طراحی شده است .این اقدام لنوو را با توجه به پیشینه این کمپانی
تایوانی در ارائه گجتهای تجاری باید اقدامی معقول و به جا توصیف کرد .به گفته لنووNew Glass ،
 C200از تکنولوژی هوش مصنوعی و واقعیت افزوده بهره میبرد .لنوو این عینک هوشمند را به عنوان
وسیل ه ای برای نمایش آمار و اطالعات در صفحهای کوچک و قابل پوشیدن استفاده خواهد کردC200 .
سیستم ماژوالری است که شامل یک عینک هوشمند و یک واحد جیبی میشود .خود عینک  60گرم
بیشتر وزن نداشته و از یک چشم استفاده میکند .این شیوه از طراحی احتماال ادراک کاربر از واقعیت
افزوده را افزایش خواهد داد .عینک مورد بحث از یک اپلیکیشن و چند سیم برای اتصال به واحد جیبی
استفاده کرده تا بدین طریق پرفورمنس را افزایش دهد.
همچنین لوازم جانبیای هم برای این عینک طراحی شده تا بتوان آن را در کیفهای کمری و
جیب نیز حمل کرد .صاحبان کسب و کارها از عینک  C200لنوو میتوانند برای تمرین ،تعمیرات
از راه دور ،مسیریابی و خدمات بازپسگیری کاالهای خود استفاده کنند .به گفته لنوو عینک C200
قادر به تشخیص  20نوع مختلف از اشیا است که شامل نقشههای ساختمانی و تصاویر هم میشوند.

نقد 

ریماک در برابر ویرون

ماشین بازی
ش

فناوری

عینک مذکور این موارد را از طریق یک نرمافزار هوش مصنوعی به نام Lenovo NDB Martin
تشخیص می دهد .دستیار هوش مصنوعی این عینک از دید رایانهای ،اطالعات دریافتی توسط دوربین،
حسگرها و عادات رفتاری کاربر جهت ارائه تصویر و همچنین از فرمانهای صوتی و ژستهای حرکتی
جهت کنترل بهره می گیرد .اما از جنبه نرمافزاری نیز لنوو پلتفرمی به نام  NBD Titanرا جهت تولید
محتوای واقعیت افزوده به کار خواهد گرفت که خوشبختانه برای کار با آن نیازی به کدنویسی نیست.
عینک هوشمند لنوو زودتر از ماه ژوئن وارد بازار نخواهد شد.
منبع:دیجیاتو

ساالدی که با آن سیر میشوید!
ساالد سالمون فرانسوی یکی از سادهترین و سالمترین ساالدهایی
است که میتوانید برای خود درست کنید .در این ساالد همه درشت
مغذیها از جمله کربوهیدرات ،پروتئین و چربی وجود دارد و همه هم
از نوع سالم .سالمون عالوه بر پروتئین حاوی اسید چربهای سالم است
و روغن زیتون نیز همینطور .این ساالد میتواند شما را تا مدت زمان
زیادی سیر نگه دارد و به بدن مواد مغذی بسیاری برساند.
مواد الزم برای تهیه ساالد سالمون فرانسوی عبارتند از 450 :گرم
سیبزمینی ،یک سوم فنجان سبزیجات تازه خرد شده (جعفری،
پیازچه ،شوید) ،یک قاشق غذاخوری سس خردل ،یک قاشق غذاخوری
آب لیمو ،یک چهارم قاشق چای خوری نمک ،یک سوم فنجان روغن
زیتون ،یک عدد کاهو بزرگ ،برگهای شسته شده و خشک شده،
 100گرم لوبیا سبز پخته شده 2،عدد فیله سالمون پخته شده (که
به قطعات کوچک برش خورده باشد) ،دو عدد تخممرغ آبپز شده که
از وسط دو نیم شده باشند ،یک چهارم فنجان زیتون سیاه ( 50گرم )
ابتدا سیبزمینیها را در یک قابلمه بزرگ پر از آب قرار دهید و آب
را به جوش بیاورید .شعله را کم کنید و درب قابلمه را بگذارید و اجازه
دهید حدود  15دقیقه بجوشند تا نرم شوند .همزمان سبزیجات خرد
شده ،خردل ،آب لیمو ،نمک و روغن زیتون را با هم در یک کاسه
متوسط ترکیب کنید و کنار بگذارید .حاال سیبزمینیها را از قابلمه در

بیاورید و وقتی به اندازه کافی خنک شدند که بتوان آنها را برداشت ،از
وسط به دو قسمت تقسیم کنید .کاهو ،سیبزمینی و لوبیاسبزها را در
چهار بشقاب به صورت مساوی تقسیم کنید .روی هر کدام سالمون،
تخممرغ و زیتون قرار دهید .سپس اگر سسی میخواهید اضافه کنید
روی ساالدها بریزید و سرو کنید.

کشف یک اندام جدید در بدن!
محققان موفق به کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان
شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از ساینس الرت ،این عضو جدید در یک
ناحیه در معرض دید و در سیستم گوارشی انسان پنهان شده است.
محققان این پژوهش اظهار کردند ،اگر چه ما در حال حاضر در
مورد ساختار این عضو جدید مطمئن هستیم اما هنوز درک کاملی
از عملکرد آن نداریم و انجام مطالعات بیشتر در مورد آن میتواند

عکسنوشت

آشپزی

تازههایعلمی

کلیدی برای درک و درمان بیماریهای شکم و گوارش باشد .این
اندام جدید که «مزانتر» نام گرفته ،یک عضو جدید است که در
سیستم گوارش ما یافت شده و سالیان سال تصور دانشمندان بر
این بود که این اندام از قسمتهای تکه تکه و جداگانه تشکیل
شده است .اما تحقیقات اخیر نشان داده است که این عضو در واقع
یک عضو واحد و ادامهدار است .دانشجویان پزشکی از سال گذشته
تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده و دریافتند که «مزانتر»
یک عضو متمایز است .بهترین کتاب درسی پزشکی شناخته شده
در جهان به نام «آناتومی گری» نیز در نسخه به روزرسانی شده
خود دارای تعریف جدیدی از این اندام است.
«مزانتر» عبارت است از پوشش حفره شکمی که روده را به دیوار
شکم متصل کرده و همه چیز را به صورت محفوظ در محل نگه می
دارد .این کشف جدید به دانشمندان نشان میدهد که مهم نیست
که در زمینه علم تا چه حد پیشرفت داشتهاند ،بلکه مسئله این است
که همیشه چیزهای بیشتری برای کشف و یادگیری حتی در بدن
انسان وجود دارد .شواهد به دست آمده از وجود این اندام جدید در
 The Lancet Gastroenterology & Hepatologyمنتشر
شده است.

مجازخانه

ماگیال:دلیل اینکه من همش خوابم
بخاطر این جملهی استیو جابزه که
میگه؛ اگر بیهدف از خواب بیدار
میشوید ،بهتر است برگردید و
بخوابید.

سعیدآقاخانی:
نفرین بر جنگ

ـفـرهـاد :به نظرم تنها راه جلوگیری
از عدم ورود مردم به واگن مترو
قبل از پیاده شدن مسافرین،
استقرار تکتیرانداز در محل ورودی
نهاست.
واگ 
راب ِرت :استاد امتحان گرفت بعد نیم
ساعت اومد کالس گفت فالن سوال
غلطه ،نصف کالس گفتن عه استاد ما
که حل کردیم! آره  ،بچهها خیلی به
امتحان مسلط بودن!

درخت گیوه !

مهر/فاطمه عابدی

تهمینهمیالنی:طبیعتزمستانی
فوقالعاده زیبای خوی آذربایجان غربی

کیمیا خاتون :بالتكليفي يعني ندوني
وقتي امتحان ميدي جزوه هاتو بريزي
دور يا نگه داري واسه ترم بعد

