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مشاهیر

ْورن ،داس��تاننويس آمریکايى در  4ژوئن
ناتانيل هاث ْ
س��ال 1804م در ايالت نيوانگلن��د آمریکا به دنيا آمد.

وي در كودك��ي يتيم ش��د و به گوشهنش��يني و انزوا
روي آورد.ب��ا اين حال ،تمام وقت خ��ود را مصروف
مطالع��ه ادبيات و پرورش قدرت خالقه در خود نمود.
هاث��ورن از آن پس ،در طي س��الهاي متمادي ،در
مجالت و روزنامههاي آمریکايى گاهي با نام و زماني
بدون نام ،داس��تانها و آثار خود را منتشر ميكرد.وي
تا 46سالگي همانگونه كه خود درباره خويشتن گفته
است ،گمنامترين مرد ادبي آمریکا به شمار ميرفت،
اما در آن س��ال با انتش��ار كتاب نام��ه ارغواني و داغ
ننگ ،ش��هرت فراواني كس��ب كرد.هاثورن همچنين
پس از انتش��ار كتاب ربالنوع مرمرين كشتزار ،بيش
از پيش بر ش��هرت خود افزود.وي با توجه به محيط

فناوري

«ناتانيل ها ْث ِو ْر ْن» که بود؟
زندگي و روحيه مذهبي حاكم بر آن ،در داس��تانهاي
كوتاهش به مس��اله گناه و مقوالت��ي چون نخوت و
خودبيني پرداخت.اين مسئله در كتابهاي هاثورن نيز
تجلي يافته و در اغلب آنها ،مبحث گناه را مورد تجزيه
و تحليل قرار داده اس��ت به نحوي كه به عنوان عالم
علم اخالق شناخته شده است.وي در بيش از يكصد
داس��تان كوتاه و چهار رمان ب��زرگ خود ،دو نكته را
مدنظر داش��ته و تالش نموده ب��ه بهترين صورت به
آنها شكل بخشد :اول آنكه تيزبيني و قدرت توصيف
را تقويت نموده و از نيروي تخيل و القائات ش��اعرانه
و تمثيالت ،به��ره گرفته اس��ت.دوم آنكه در نهايت
اس��تادي ،مس��ائل و عناصر اخالق را در همه مظاهر

برداشت گل نرگس در جویبار

زندگي مطرح نموده و برجسته ميسازد.هاثورن افكار
و عقايد اجتماع خود را در آثارش با س��بكي انتقادآميز
منعكس ميسازد و مدار غالب آثار او ،بر گرد مبارزه با
تعصبهاي مذهبي ميچرخد.وقوع جنگهاي داخلي
آمریکا و بيماري طوالني او ،وي را در س��الهاي آخر
عم��ر از هر ن��وع فعاليت ادبي باز داش��ت.بااين حال
هاثورن قبل از مرگ ،كليه آثار خود شامل داستانها،
نامههاي خصوصي و يادداش��تهاي سفر و...را چاپ
و منتش��ر كرد.او ب��ه خاطر نوع داس��تانها و كميت
آنها ،از بزرگترين نويس��ندگان زمان خود به ش��مار
ميرفت.ناتانيل هاثورن ،س��رانجام در  19مه 1864م
در 60سالگي درگذشت.
عکس :مهر

تولید ماسک شفاف مجهز به نور مافوق بنفش برای پاکسازی

یک ش��رکت چینی تولید کننده گجت های پوشیدنی مشغول توسعه ماسک
شفافی است که داخل آن با چراغ های مجهز به نور مافوق بنفش پاکسازی
می شود و عمر آن طوالنی تر است.به گزارش مهر ،شرکت  Huamiدر چین
استارت آتی است که گجت های پوشیدنی شیائومی و همچنین دستبندهای
سالمتی مخصوص خود را با برند  Amazfitتولید می کند.با توجه به شیوع
ویروس کرونا ،این شرکت مشغول توسعه یک ماسک پالستیکی شفاف است
که دارای چراغ های نور مافوق بنفش است و پس از اتصال به منبع برق می
تواند فیلترها را در  ۱۰دقیقه پاکسازی کند.این چراغ ها فقط داخل ماسک را
پاکسازی می کنند و کاربران باید بخش بیرونی را خودشان تمیز کنند.ماسک
مذکور  Aeriنام دارد و دارای فیلترهای قابل تعویض است.اگر این طرح اولیه
به طور واقعی تولید شود ،هر فیلتر آن به مدت یک ماه قابل استفاده است که
نسبت عمر متوسط ماسک های بهداشتی بسیار باالتر است.همچنین طراحی
ماژولی این ماسک سبب شده تا افزودنی های شخصی سازی شده مانند یک
فن برای تنفس بهتر به آن افزوده شود.ماسک  Aeriبا این تصور که استفاده
از ماس��ک های بهداشتی استفاده از فناوری های شناسایی صورت را مختل
می کند ،طراحی شده است.البته شرکت های مختلف مشغول ارتقای قابلیت
های بیومتریک هس��تند تا به تحلیل ویژگی های دیگر صورت مانند قرنیه و
نوک بینی منجر ش��وند.با این وجود شرکت تولید کننده ادعا می کندAeri ،
هنوز هم برای بازار جذاب خواهد بود.

دانشنامه
کليد روشن و خاموش کردن درد در مغز کشف شد

محققان منطقهاي در مغز موشها کش��ف کردهان��د که مانند کليد برق،
احس��اس درد را خاموش ميکند.چنين کش��في به توسعه موج تازهاي از
داروهاي مسکن براي انس��انها کمک ميکند.به گزارش مهر ،محققان
ادعا ميکنند منطقه کوچک��ي در مغز موشها يافتهاند که ميتواند مانند
کليد برق احس��اس درد را در آنها خام��وش کند.محققان آمريکايي ادعا
ميکنند آميگدال ( ،)amygdalaيک خوش��ه باداميش��کل از اعصاب
اس��ت که در هر طرف مغز وجود دارد و ميتواند بخشهاي مختلفي که
درد را پردازش ميکنند ،روش��ن کن��د.در آزمايشها فعال کردن اعصاب
 CeAgaبه طور قابل توجهي س��يگنالهاي ناراحتي در موشها را کاهش داد که براي ايجاد احس��اس درد
تحريک شده بودند.هرچند آميگدال در مغز موشها در مقايسه با انسان بسيار بزرگتر است اما احتمال دارد
سيستم کنترل درد انسانها نيز مشابه باشد.اين کشف به توسعه موج تازهاي از داروهاي مسکن براي انسانها
کمک ميکند.فان وانگ استاد دانشگاه دوک در کاروليناي شمالي ميگويد :درد يک واکنش پيچيده در مغز
است.درمان درد به تمام فرآيندهاي مغزي بستگي دارد که در مناطق مختلفي از آن قرار دارند و دسترسي به
آنها کار مش��کلي اس��ت.اما فعال سازي يک غده کليدي که به طور طبيعي سيگنالهايي به مناطق پردازش
درد ارسال ميکند ،احتما ًال روش قدرتمندتري است.به گفته وانگ بيشتر مطالعات پيشين روي مناطقي از مغز
تمرکز کردهاند که با درد روش��ن ميش��وند.اين تحقيق ادعا ميکند آميگدال در منطقهاي از مغز قرار دارد که
افراد کميآن را به عنوان مرکز ضد درد بدن بررسي کردهاند.زيرا اين منطقه اصو ًال مکان وجود احساسات و
واکنشهاي منفي مانند اضطراب است.
رشد مجدد مو با کمک يک محلول مبتني بر سلولهاي بنيادي

پژوهش��گران کرهاي در بررس��ي جديدي نش��ان دادند که نوعي محلول
مبتني بر س��لولهاي بنيادي ميتواند به رش��د مجدد م��و کمک کند.به
گزارش ايس��نا ،پژوهشگران کرهاي در بررس��ي جديدي نشان دادهاند که
يک راه حل موضعي مبتني بر س��لول بنيادي ميتواند به رش��د مجدد مو
ه��م در زنان و هم در مردان کمک کند.يک آزمايش کنترل ش��ده که در
مقياس کوچکي انجام شده ،نش��ان ميدهد که اين درمان ميتواند ايمن
و موثر باشد.پژوهشگران اميدوارند که بتوانند اين نتايج را در آزمايشهاي
بزرگتر نيز اثبات کنند.متداولترين ش��کل طاسي مرتبط با سن" ،آلوپسي
آندروژنتيک"( )AGAاست.حدود نيمياز مردان و زنان باالي  ۵۰سال به اين شکل از ريزش مو دچار ميشوند.
پژوهشگران در اين بررسي ،بر نوعي سلول بنيادي تمرکز کردند که در بافت چربي بزرگساالن وجود دارد.اين
سلول موسوم به " ،"ADSCsتعدادي از هورمونهاي رشد را ترشح ميکند که براي رشد مو حياتي هستند.
آزمايشها نشان داد که  ADSCsميتواند به رويش مجدد مو در مردان و زنان کمک کند".سانگ يوپ لي"
( ،)Sang Yeoup Leeاز پژوهش��گران اين پروژه گفت :پژوهشهاي جديد نش��ان دادهاند که ADSCs
ميتواند رشد مو را هم در مردان و هم در زنان مبتال به آلوپسي تقويت کند اما تاکنون هيچ آزمايش تصادفي،
براي بررسي تاثير و ايمني  ADSCsدر اين مشکل نپرداخته است.هدف ما اين است که کارآيي ADSCs
را در افراد مبتال به آلوپس��ي بررس��ي کنيم تا شايد بتوانيم آن را به عنوان يک عامل درماني موثر و ايمن ارائه
دهيم.پژوهش��گران ،اين آزمايش را روي  ۳۸نفر انجام دادند که  ۹نفر آنها زن بودند.نيمياز داوطلبان ،محلول
موضعي حاوي  ADSCsرا دريافت کردند و به نيمياز آنها ،دارونما ارائه شد.شرکتکنندگان ،محلولها را به
مدت ۱۶هفته استفاده کردند.پس از گذشت  ۱۶هفته ،پژوهشگران دريافتند که ضخامت مو در گروه نخست،
 ۲۸.۱درصد و در گروه دوم ۷.۱ ،درصد افزايش يافت.اين پژوهش ،نتايج پژوهشهاي پيش��ين را که در مورد
تاثير  ADSCsبر رشد مو انجام شدهاند ،تاييد ميکند.روشهاي رساندن دارو در آزمايشهاي پيشين ،متفاوت
بود و معموال با تزريق صورت ميگرفت اما اين پژوهش نشان ميدهد که محلول موضعي  ADSCsميتواند
درمان موثرتري باش��د.اين درمان ،روش س��ادهتري نسبت به تزريق است و به مراجعه پياپي به مراکز درماني
نيازي ندارد.لي ادامه داد :پژوهش ما نشان ميدهد که محلول  ADSCميتواند به عنوان يک راهبرد درماني
جايگزين براي رشد دوباره مو در افراد مبتال به آلوپسي به کار برود.اين روش ميتواند با حفظ ايمني الزم ،هم
ضخامت و هم تراکم مو را افزايش دهد.وي افزود :گام بعدي ما ،انجام دادن همين آزمايش روي جمعيت بزرگتر
و متنوعتري است تا اثرات مثبت  ADSCبر رشد مو تاييد شود.

حامی شماره یک ترامپ و نتانیاهو ُمرد؛

«شلدون آدلسون» هم آرزوی بمباران و نابودی ایران را به گور بُرد

شلدون آدلس��ون ،میلیاردر سرش��ناس صهیونیست و
صاح��ب یکی از بزرگترین ش��بکه ه��ای قمارخانه در
جهان ،در س��ن  ۸۷سالگی ُمرد .او یکی از وفادارترین
حامی��ان ترام��پ و نتانیاه��و بود .به گزارش مش��رق،
رسانه ها خبر دادند شلدون آدلسون کازینودار میلیاردر
صهیونیس��ت و حامی ش��ماره یک ترامپ ،در سن ۸۷
س��الگی ُمرد.او یکی از حامیان مالی اصلی ترامپ بود
که البته مواضع بس��یار تندی هم علیه ایران داشت و
حتی پیش��نهاد حمله اتمی به کش��ورمان را هم مطرح
کرده بود.رهبر انقالب در س��ال  ۹۷در یکی از بیانات
خود فرمودند :بدن این آقا {ترامپ} هم خوراک مار و
مور خواهد ش��د اما جمهوری اسالمی همچنان خواهد
ایس��تاد.حاال یکی دیگر از دشمنان جمهوری اسالمی
به درک واصل ش��ده و آرزوی نابودی ایران را با خود
به گور برد.
سلطان یهودی قمار ،ایران را تهدید می کند!


آدلسون در میزگردی در دانشگاه «یشیوا» در  ۲۲اکتبر
 ،۲۰۱۳گفت که آمریکا باید در مورد برنامه هس��تهای
ایران جدیتر باشد .مناقشه از آنجا آغاز شد که او گفت:
«ش��ما گوشی تلفن را برداش��ته و با جایی در نبراسکا
تماس گرفته و میگویید« :بسیار خوب ،پرتاب کنید»
و سالحی اتمی توسط موشکهای بالستیک در میان
صح��را اصابت کرده و به هیچ کس جز چند مار زنگی
یا عقرب یا شبیه آن آسیبی نمیزنند.او به توضیح این
مطل��ب ادامه داد و گفت که بعد از نش��ان دادن زور و
تهدید به تهران ،آمریکا خواهد گفت« :اگر شما (ایران)
صلحطلب باشید ،فقط باید روند برنامه خود را معکوس
کنید و ما تضمین میکنیم که شما میتوانید تأسیسات
انرژی هس��تهای را برای مقاصد الکتریس��یته و انرژی
داش��ته باشید ».سخنگوی «آدلس��ون» به خبرنگاران
گفت که «واضح اس��ت که س��خنان آدلسون در مورد
اس��تفاده از بمب اتم ج�� ّدی نب��وده» و گفت که وی
«از اغراق اس��تفاده کرده تا بگوی��د که ...عمل مهمتر
از کالم است».ش��لدون آدلسون س��رمایهدار یهودی
آمریکایی و یکی از ثروتمندترین افراد جهان اس��ت.
وی س��هامدار عمده ،رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
ش��رکت َسندز السوگاس ،مالک بس��یاری از هتلها
و کازینوه��ا در سراس��ر جهان از جمله در ش��هرهای
السوگاس و پنس��یلوانیا در ای��االت متح��ده آمریکا،
ماکائ��و در جمه��وری خلق چین و س��نگاپور اس��ت.
وی همچنی��ن مال��ک روزنامه عبری اس��رائیل امروز
و از «حامی��ان مالی ُعمده» ح��زب جمهوریخواه در
ایاالت متحده آمریکا و حزب لیکود در اسرائیل است.
وی یهودیتبار اس��ت و تاکن��ون دهها میلیون دالر به
س��ازمانهای عمدت ًا یهودی در سراس��ر جهان ،کمک
مالی کرده است“ .شلدون آدلسون” یکی از سرسخت
ترین مخالفان باراک اوباماس��ت و در انتخابات س��ال

گذش��ته ریاست جمهوری این کش��ور نزدیک به صد
میلی��ون دالر به گروه های حامی “میت رامنی” رقیب
جمهوری خواه اوباما کمک کرد.آدلس��ون از دوس��تان
بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر اسراییل است و کمک
های گس��ترده مالی اش به جمهوریخواهان آمریکا و
مراکز مطالعاتی طرفدار اس��راییل در واشنگتن او را به
یکی از پر نفوذترین حامیان گروه های طرفدار تحریم
و برخورد نظامی با ایران تبدیل کرده است.اما اسم وی
دوباره هنگامی بر سر زبانها افتاد که در اظهار نظری
غیر منتظره در  ۲۲اکتبر  ۲۰۱۳در دانشگاه یشیوا گفت
رییس جمهور آمریکا باید اول به ارتش دس��تور بدهد
یک بمب اتمی ب��ر روی کویر ایران بیندازد.ش��لدون
گری آدلس��ون متولد  ۴اوت  ۱۹۳۳یک سرمایهدار۸۰
س��اله آمریکایی و دارنده بزرگترین کازینو بینالمللی
اس��ت .او رئیس هیئ��ت مدیره و مدیر عام��ل کازینو
ش��رکت ماد ِر «ونیشن ماکائو
«السوگاس س��ندز»،
ِ
لیمیتد» اس��ت که «ونیش��ن ریزورت هت��ل کازینو»
و «سندز اکس��پو و کانونشن س��نتر» را اداره میکند.
او همچنی��ن مالک روزنامه عبری «اس��رائیل هیوم»
(اسرائیل امروز) اس��ت .نام «آدلسون» از اکتبر ۲۰۱۳
به عنوان دوازدهمین فرد ثروتمند جهان وارد لیس��ت
ش��د و ارزش خال��ص ث��روت وی  ۳۴.۴میلیارد دالر
برآورد شده اس��ت .او پیش از این در فهرست «فوربز
 »۴۰۰ب��ه عنوان دوازدهمین ف��رد ثروتمند آمریکایی
قرار گرفته بود.
کودکی و تحصیالت


«آدلسون» در محله دورچستر شهر بوستون ،ماساچوست
متولد ش��د و فرزند «س��ارا» و «آرتور آدلس��ون» بود.
خانواده او اوکراینی یهودی بودند .پدر او راننده تاکسی،
و مادرش مدیر یک مغازه بافندگی بود .او حرفه کسب
و کار خود را در س��ن  ۱۲س��الگی آغاز کرد .او در سن
 ۱۲س��الگی شروع به فروش روزنامه کرد و در سن ۱۶
سالگی کسب و کار وندینگ ماشین (دستگاه خودکاری
ن میدهد) به
س بی��رو 
ن جن 
ل در آ 
ن پ��و 
ک�� ه با انداخت 
راه انداخت .وی وارد مدرس��ه حرفهای شد تا تندنویس
دادگاه ش��ود اما بعداً به ارتش پیوس��ت .وی به عنوان
کارگزار وام مسکن ،مشاور سرمایهگذاری و مشاور مالی
فعالیت کرد .پس از آن که از ارتش مرخص شد ،کسب
و کار ف��روش جبعهه��ای لوازم آرایش��ی را آغاز کرد و
س��پس کسب و کار دیگری با عنوان «دی آیس ایت»
(آن را یخزدایی کن) اس��پریی ش��یمیایی که به شیشه
جلوی یخ زده اتومبیلها را آب میکرد ،به راه انداخت.
در دهه  ۶۰میالدی ،وی کسب و کار تورهای چارتر را
آغاز کرد« .آدلسون» وارد کالج شهر نیویورک شد اما از
ادامه آن انصراف داد.
کامدکس ()COMDEX


منب��ع اصلی ث��روت و س��رمایه کنونی «آدلس��ون»،

نمایش��گاه تج��ارت کامپیوت��ر «کامدک��س» بود که
او و ش��رکایش آن را ب��رای صنعت کامپیوتر توس��عه
دادند؛ نخس��تین نمایشگاه مربوط به سال  ۱۹۷۹بود.
این نمایش��گاه در اکثر س��الهای دهههای  ۸۰و ۹۰
میالدی نمایش��گاه برتر تجارت کامپیوتر بود.در سال
« ،۱۹۹۵آدلس��ون» و شرکایش کامدکس را به قیمت
 ۸۶۲میلی��ون دالر به «ش��رکت س��افتبانک» ژاپن
فروختند؛ سهم «آدلسون» از این معامله  ۵۰۰میلیون
دالر بود .در سال « ۱۹۸۸آدلسون» و شرکایش ،هتل
و کازینوی سندز در السوگاس ،پاتوق سابق «فرانک
«رت پَک» ،را خری��داری کردند تا بدین
س��یناترا» و َ
وس��یله یک منبع کسب و کار جدید از صنعت نمایش
را وارد السوگاس کنند« .آدلسون» و شرکایش یک
س��ال بعد «سندز اکسپو و کانونشن سنتر» (نمایشگاه
و مرکز همایش س��ندز) را س��اختند ،که در آن زمان
تنه��ا مرکز همای��ش متعلق به بخ��ش خصوصی در
آمریکا بود.در س��ال  ،۱۹۹۱هنگامی که «آدلس��ون»
همراه با همس��ر دومش «میریام» برای ماه عسل به
ونیز رفته بود ،ایده س��اخت یک هتل خاص و عظیم
به او الهام ش��د .او «س��ندز» را کام ً
ال خ��راب کرد تا
«ونیش��ن» ،یک هتل و کازینو با تم ونیزی ،را بسازد.
در س��ال  ،۲۰۰۳ب��رج  ۱۰۱۳س��وئیتی ونیزیا به این
مجموعه اضافه ش��د؛ و  ۴۰۴۹س��وئیت؛  ۱۸رستوران
و ی��ک مرکز خرید با کاناله��ای آب ،قایق و ملوانان
آوازخ��وان به هتل افزوده گشت«.آدلس��ون» در یک
سرمقاله والاستریت با عنوان «من دموکراتها را رها
نکردم .آنها مرا تنها گذاش��تند» ،سه دلیل برای این
که حزب سیاسی خود را تغییر داد ارائه میکند .اول به
سیاست خارجی رجوع کرده ،و به نظرسنجی موسسه
گالوپ اشاره میکند که نشان میدهد جمهوریخواهها
بیش از دموکراتها حامی اس��رائیل هس��تند .دوم به
آماری رجوع میکند که نشان میدهد جمهوریخواهها
خیرتر و نیکوکارتر از دموکراتها هستند« .آدلسون»
ّ
در حمایت از این ادعا از گزارش «سوابق بشردوستی»
اس��تفاده میکند که در آن پس از بررس��ی دادههای
مالیاتی  ،IRSنتیجهگیری شده که ایالتهایی که به
جمهوریخواهان رأی دادهاند نس��بت به ایاالتی که به
دموکراتهای رأی دادهاند کمک بیشتری به نهادهای
خیریه کردهاند .او چنین مینویسد« ،مطمئنم پدر من،
کس��ی که یک صندوق صدق��ات برای کمک به فقرا
در خانهمان نگه میداشت [!] ،از حقیقتی که در مورد
دموکراتهای مدرن فاش شده دلخور میشد ».و این
موضوع او را به س��مت س��ومین دلیل خود (سیاست
اقتص��ادی) برای رها کردن ح��زب دموکرات هدایت
میکند .این قمارباز یهودی هم در س��ن  ۸۷س��الگی
آرزوی ناب��ودی ایران را به گ��ور برده و خوراک مار و
مور خواهد شد...

