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تجسد خاطره در فراسوی تجربه انسانی

مریم ثابت قدم اصفهان*
تابلویی با ابعادی بزرگ ،از هنرمند
فزاده با نام
ایرانی ،کامران یوس 
مستعار «وایزی کامی» ،از
برجستهترین هنرمندان معاصر
که در دهمین حراج بزرگ تهران با
برآورد قیمت  800میلیون تا یک میلیارد
و دویست میلیون تومان به نمایش گذاشته
شده؛ پیامی فلسفی و جهانشمول دارد و با ارجاع به
خاطرات نوستالژیک هنرمند ،ابعاد درونی و الوهی شخصیت
انسانی را در قالب خودنگاره مورد توجه قرار میدهد.
چهره در این تابلو مبین ساحت نمادین روح و معصومیت
نهادینه است که چونان دریچهای به سمت جهانی پررمز
و راز گشوده میشود و از معمای درونی و هستیشناسانه
انسان پرده برمیدارد .از اینروست که «صورت» در
فرهنگ نمادها بهعنوان تجلی راز ،الوهیت پنهان و همچنین
انعکاسی از انرژی امیال و عواطف درونی انسان توصیف
میشود .انسانی که از ورای نگاه درونشناختیاش که گویی
به فراسوی خویشتن مینگرد ،بر وجوه معنوی موجودیت
خویش صحه میگذارد و تعریفی از خود ارائه میدهد که
مبتنی بر ارزشهای فراشخصیتی اوست.
این مضمون فلسفی ،یادآور اندیشه امانوئل مونیه و
گابریل مارسل به تبعیت از آموزههای آنری برگسون است
که پرسش از هستی را به مثابه یک راز بزرگ مطرح کرده و
با طرح مصادیقی چون «شخصگرایی» ،هویت را به منزله
آنچه که از وجود فردی نیز فراتر میرود؛ تعبیر میکند.
بنابراین نظرگاه ،راز بزرگ هستی از راز هویت انسانی ِ «من»
بهعنوان موجودی متشکل از جسم و روح و متعاقبا مشارکت
«من» در هستی سرچشمه مییابد .مشارکتی که بیشک
در جمع انسانی و در رابطه «من» با سایر انسانها محقق
میشود .لذا هنرمند در نگاهی هستیشناسانه به شخصیت
تابلو  ،آن را چونان بخشی از سرگذشت و همبسته با
هویت خویش ادراک میکند .در اینجا حافظه در «منِ» او
حضور دارد و چیزی از گذشته را پیوسته به زمان کنونی
منتقل کرده و حتی از آن هم فراتر میرود .از اینرو چهره
به چیزی فراتر از آنچه که هست بدل میشود و درونمایه
شهودی آن ،ما را به وضعیتی فراسوی تجربه انسانی
سوق میدهد .در اینصورت تصویر با عبور از مالحظات
فرمالیستی ،ماهیت مفهومی و تمثیلی خود را متجلی کرده
و چه بسا تاثیرپذیریاش از مقوله «حافظه» آنری برگسون
را نیز آشکار میسازد؛ چنانکه با استناد به کتاب «ماده و
حافظه» وی چنین میخوانیم« :مادامی که در جستوجوی
خاطرهای فرّار هستیم؛ کنشی ما را از زمان حال جدا میکند
و به گذشته پیوند میدهد .این وضعیت بینابینی به فوکوس
یک دوربین شبیه است .تا زمانی که خاطره در وضعیت
نهفته است؛ صرفا خودمان آماده پذیرش ذهنی آن هستیم؛
اما به تدریج خاطره همچون ابری متراکم از وضعیت نهفته

«اپ»تکار
اسپیکر ضد آب  JBLفلیپ 5
معرفی شد

به گزارش رسانهها شرکت  JBLیکی از
شلوغترین غرفههای نمایشگاه 2019 CES
محسوب میشود چرا که گزینههای زیادی برای
سرگرم کردن کاربران فراهم کرده است .این
برند معتبر در همین نمایشگاه ،آمپلی فایرهای
پیشرفته ،بلندگوهای خانگی سری جدید
هدفونها و ایرپادهای بی سیم معرفی کرده
است .با این وجود ،محبوبترین محصول این
شرکت بدون شک نسل جدید اسپیکر معروف
 JBLفلیپ  5محسوب میشود که توجه تمامی
کاربران را به خود جلب کرده است .این محصول
در واقع جانشینی برای بلنگوی فلیپ  4به شمار
میرود که سال  ۲۰۱۷معرفی شده و قابلیتهای
زیادی به آن اضافه نشده است .با این وجود
اسپیکر  JBLفلیپ  5به طراحی آکوستیک جدید
و درایوهای تازهای مجهز شده که کارایی آن را
بهتر کرده است .این مسئله موجب شده که
کیفیت صدا کمی پیشرفت کند و همچنین باس
بهتری به محتوای صوتی اضافه شود .همچنین
بلندگوی فلیپ  5موفق شده استاندارد IPX7
برای مقاومت در برابر آب کسب کند و از عمر
باتری  ۱۲ساعته بهره میبرد .نکته قابل توجه
این است که یک درگاه  USB Type-Cنیز برای
این اسپیکر در نظر گرفته شده که راحتی کاربر را
فراهم آورده است .البته بلندگوی فلیپ  5از وای
فای پشتیبانی نمیکند و به قابلیتهای دستیار
هوشمند نیز مجهز نشده است .به هر حال
اسپیکر  JBLفلیپ  5هنوز بهترین گزین ه کالسیک
برای پخش موسیقی به شمار میرود و خرید آن
نیز هزین ه باالیی نمیطلبد.
بلندگوی  JBLفلیپ  5قرار است در  ۱۱رنگ
مختلف عرضه شود و کاربران می توانند آن را با
صرف هزینهای معادل  ۱۰۰دالر خریداری کنند.
عالوه بر این محصول ،کمپانی  JBLاز یک اسپیکر
کوچک بلوتوثی برای کودکان معرفی کرده که
از یک باتری با عمر  ۵ساعت بهره میبرد .این
محصول که  JBL JR POPنام گرفته و موفق
شده لیسانس  IPX7را برای مقاومت در برابر
آب کسب کند .این بلندگوی بلوتوثی کوچک قرار
است در  ۶رنگ مختلف عرضه شود و قیمتی در
حدود  ۳۰دالر خواهد داشت.
منبع:دیجیاتو

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران
صاحب امتياز و مدير مسئول:
فزاده ()1370
شرح عکس :خودنگاره از کودکی ،اثری از کامران یوس 

محمدعلي وکيلي

به وضعیت بالفعل گذر میکند و ما آن را در جایی که
هست میجوییم؛ به تصویر میآوریم و ادراک میکنیم».
بدین سیاق ،تابلوی هنرمند بیانگر تجسد یک خاطره
ناب و ناظر بر وضعیت گذار از حالت نهفتگی به تمامیت
شکلی است .خاطرهای که تنها زمانی عینیت مییابد که
به تصویر بدل شده باشد .آنچه که به زعم ژیل دولوز به
انقالب برگسونی تعبیر میشود و مبین آن است که «شیوه
گذار ،نه از زمان حال به گذشته و نه از ادراک به خاطره؛
بلکه از زمان گذشته به حال و از خاطره به ادراک است».
از اینرو تمامیت کامل تصویر مستلزم ادراک کامل خاطره
است .با اینحال تصویری گنگ و نهفته همچنان از حافظه
باقی است و بسان لنز دوربینی که بر موضوع خود فوکوس
نشده ،به پازلی ناقص همانند است .در اینجا ما با تصویری
بزرگ و مات مواجهیم که برای تشخیص بهتر آن ضروری
است تا چند قدم دورتر از تابلو به نظاره آن بنشینیم .قدری
دورتر ،تا خاطره را در هستی ِ زمان حال به تفسیر آوریم.
اینچنین خودمان را در جهشی هستیشناسانه و مبتنی
بر نوعی آگاهی شهودی قرار میدهیم تا فراسوی الیههای
گذشته ،به سطحی از انرژی خالق که به ضرورتهای کنونی
ما همبسته است؛ گذر کنیم و به طور مداوم خاطره را در
یک حال ِ جدید و معاصر ،عینیت بخشیم .کنونیتی که طریق
دستیابی به ابدیت و تجربه سرمدی است و به حال ابدی
اطالق میشود و خود ،تصدیقی است بر سرشت جاودان
و الهیگونه انسان معنوی که در پی شناخت جوهر قدسی،
از خود انسانیاش فراتر میرود و در مقام یک آفرینشگر و
تقلیدگر صفات الهی ،از تمامیت وجودیاش یک اثر هنری
عالی بر جای میگذارد.
به نقل از کاتالوگ دهمین حراج تهران « :تا به امروز آثار
وایزی کامی در مهمترین موزهها ،گالریها و بیینالهای
بینالمللی همچون بیینال ونیز به نمایش در آمده و
آخرین نمایشگاه انفرادیاش در گالری گاگوسیان که
یکی از معتبرترین گالریهای جهان است؛ مورد توجه
شناختهشدهترین منتقدان و مجموعهداران هنر معاصر قرار
گرفته است».
*منتقد هنری
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متناقضترین تصویرهای تهران عمارت
و خونههای قدیمی با سقف شیروونیه!
المصبا اقلیم آب و هوایی رو چجوری
عوض کردن در عرض کمتر از نیم قرن

 :Nahid K.pپدر و مادرم همیشه

میگفتن که وقتی خوبی میکنید برای
شادی و رضایت دل خودتون باشه

طرح :محمد طحانی

ما خیلی چیزا دیدیم

اینطوری دیگه از بقیه هیچ انتظاری

ندارید

ـآرشـ :قبال یه جا که قیمت باالتر از

بقیه جاها میداد و گرونفروشی میکرد رو

ماشین
بازی

تبدیل هوندا آکورد به المبورگینی آونتادور

دنیای سوپرکارهای شبیه سازی شده همیشه جالب بوده
و در عین حال سؤالهای زیادی را نیز ایجاد کرده است .چرا
چنین خودروهایی وجود دارند؟ چه افرادی اینگونه خودروها را

تازههای
علمی

میگفتن سر گردنه اس ،االن یه جوری

میخرند؟
اسخ دادن به این سؤالها آسان نیست و میتوان گفت اصال ً

همه چی گرون شده که آدم هرجا میره

حس سرگردنه پیدا میکنه

و مالکان ثروتمند آنها وجود دارند ،این کپیهای نه چندان
دلچسب نیز وجود خواهند داشت و در آینده نیز نمونههای
مختلف آنها را خواهیم دید .یکی از مثالهای اخیر چنین مواردی
این المبورگینی آونتادور شبیهسازی شده است.
این خودرو که توسط شرکتی با نام Executive Modcar
 Trendzساخته شده بهطور ویژهای کنجکاوی ما را برمیانگیزد
زیرا بر پای ه هوندا آکورد  4در بنا شده است.
کامال ً مطمئن نیستیم که تیونر چگونه یک آکورد  4درب را به
آونتادور کوپ ه  2در تبدیل کرده اما استایل های متفاوت بدنه
باعث شدهاند این آونتادور شبیهسازی شده ابعاد و تناسبات
عجیبی داشته باشد .برای مثال سقف خودرو ارتفاع بسیار
بیشتری در مقایسه با آونتادور واقعی داشته و پوشش پیشرانه و
بخش عقبی نیز زاوی ه کامال ًمتفاوتی دارند.
اما به همان اندازه که برخی تناسبات عجیب هستند ،برخی
ویژگیهای جالب نیز به چشم میخورند .برای مثال رنگ بدنه
بهطور معقولی شبیه رنگ محبوب آرانچیو آرگوس آونتادور است.
همچنین قطعاتی همچون چراغهای جلو و عقب کامال ً مشابه
نسخهی اصلی هستند.
ما حتی نمیتوانیم تصور کنیم که سواری این خودروی
شبیهسازی شده چگونه خواهد بود .پدال گاز را فشار دهید و
شاهد شتابگیری شبیه هوندا باشید .احتماال ً با توقف در
چراغقرمز شاهد رقابت با دیگران خواهید بود!

نیازی هم به پاسخ دادن نیست .تا زمانی که سوپرکارهای واقعی

 :Kimdكى از اساتdد بهشتى

سالهاى پdش نوشته بود« :بدترین
چیزِ  مهاجرت این نیست که از صفر
شروع کنی یا در تنگنای اقتصادی باشی،

بدترین چیزش این است که باز احساس

کنی اینجا هم «جای تو» نیست .چنانکه

«آنجا» هم جای تو نبود».

استوو :dوقتشه که دانشمندا یه

فضای خالی که توش زمان معنا نداره

ایجاد کنن و به کسایی که کلی فیلم

سریال تو هاردشون دارن وقت نمیکنن
ببینن اجاره بدن بریم توش سریاال و

فیلمامونو تموم کنیم

مهاجر :فعال کردن طرح های ایرانسل

و همراه اول با خودته ،لغو کردنش با

خدا.

منبع :پدال ()pedal.ir

سرمایهگذاری  ۵میلیارد دالری زاکربرگ روی «چوب جادو»

بنیاد خیریهای که مارک زاکربرگ موسس فیسبوک و همسرش
تاسیس کردهاند قصد دارد با سرمایهگذاری  ۵میلیارد دالری،
موجب پیشرفت چشمگیر تحقیقات پزشکی تا ریشهکن شدن
بیماریها شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس اینسایدر ،مارک زاکربرگ
موسس فیسبوک و همسر پزشک وی پریسیال چان با اختصاص ۵
میلیارد دالر ،گام بلندپروازانهای در راه مبارزه با بیماریها در سراسر
جهان برداشتهاند.
هدف این بنیاد موسوم به «ابتکار چان زاکربرگ» این است که
همه بیماریها را در یک نسل درمان کند .این زوج قدرتمند با
فروش تقریبا  ۳۰میلیون سهم خود از فیسبوک ،بیش از  ۵میلیارد
دالر برای کمک به تامین مالی این پروژه تهیه کردند.
یکی دیگر از بخشهای جالب توجه در مورد این پروژه این
است که بر روی توسعه یک دستگاه قابل کاشت در مغز متمرکز
است .این پروژه زیستپزشکی وسیع توسط دانشمندان برتر
دانشگاههای استنفورد ،یو سی برکلی و یو سی سانفرانسیسکو
رهبری میشود.
تیم «چان زاکربرگ» میگوید :ماموریت ما این است که

اکتشافات اساسی انجام دهیم و فناوریهای جدیدی را توسعه
دهیم تا پزشکان بتوانند تمام بیماریهای کودکان ما را درمان،
پیشگیری یا مدیریت کنند .در طول این راه ،ما با شرکای خود کار
خواهیم کرد تا نقشه هر سلول از بدن را بکشیم و تهدیدات سالمتی
را به سرعت تشخیص دهیم.
تمرکز اصلی این پروژه بر توسعه یک دستگاه قابل ایمپلنت در
اطراف مدارهای بیسیم مغز به نام «چوب جادو» است که میتواند
افکار را به دستورات ترجمه کند .این دستگاه روی میمونها تست
شده است و نشان داده که میتواند در زمان واقعی حرکت میمون
را ضبط ،تحریک و مختل کند .این دستگاه را میتوان برای درمان
افراد مبتال به صدمات نخاعی و یا بیماریهای دیگر که بر اندام
حرکتی تاثیر میگذارد ،به کار گرفت.
طبق اطالعات منتشر شده ،این دستگاه میتواند برای درمان
بیماریهایی مانند صرع یا پارکینسون به عنوان راهی برای جلوگیری
از تشنج و یا سایر حرکات خطرناک استفاده شود .دستگاه «چوب
جادو» میتواند همزمان با فراهم کردن درمان ،مغز را نظارت و
کنترل کند.
این دستگاه حتی به طور خودکار قادر به تغییر رفتار پستانداران

امیر عابدزاده:
همه با هم قوی میریم براش

آزمایش شده بود« .چوب جادو» زمانی را که میمونها قصد حرکت
و جنبیدن دارند ،احساس میکند و تشخیص میدهد ،سیگنالهای
الکتریکی مغز آنها را میخواند و در صورت لزوم حرکت را متوقف
میکند.

سعید روستایی:
متری شیشونیم شروعش کردیم،
همون متری شیشونیم هم تمومش
کردیم

