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زیارت اهل قبور از راه دور

فرقــی نمیکنــد عزیــزت
را چــه زمانــی از دســت
جامعه داده باشــی؛ داغ ،هیــچ
وقــت ســرد نمیشــود.
جــای خالــی عزیــزان هیــچ وقــت
پــر نمیشــود؛ همیشــه یــک جــای
خالــی بــزرگ تــوی دلــت ،خانـهات
و کنار ســفره هفت ســینات هست
و بــا هیــچ چیــز پــر نخواهــد شــد.
حتــی اگــر زیــر روکــش بیرحــم و بــی
تفــاوت روزمرگــی پنهانــش کنی باز
روزی ،شــبی ،ســاعتی ،گاه و بیــگاه
ســراغت میآیــد و در لحظــات
شــادتر بیشــتر؛ مثــل عیــد .همیــن
اســت کــه آخرین پنجشــنبه قبــل از
تحویــل ســال جدیــد جوان ـهای کــه
بــه همیــن نیــت تــه بشــقاب پهــن
شــده بــود را برم ـیداری و اگــر بــود
بــا یــک گلــدان پیــش از همــه بــه
زیــارت عزیــزی م ـیروی کــه فقــط
از او یــک ســنگ ســینه آرامســتان
مانــده اســت .اگــر او کنــار ســفره
هفت ســین نیســت ،ســبزه و سنبل
هفــت ســین برایــش میبــری تــا
تســای دلــت باشــد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه هفتــه
پایانــی اســفندماه ،آرامســتانهای
شــهرهای کوچــک و بــزرگ بــوی

بهشــت میدهــد؛ بــاالی هــر
ســنگ ،ســنبلهای رنگارنــگ کنــار
جوانههــای ســبز شــده مهمــان
میشــود .برخــی روی ســنگ
قبــور گنــدم میریزنــد تــا حتــی
پرنــدگان هــم از ســفره عیــد و
خیــرات بــی نصیــب نباشــند .یکــی
شــیرینی و یکــی شــکالت پخــش
میکنــد و دیگــری حلــوا و خرمــا تــا
ماحصلــش شــاید لبخنــد کــودک

بنشــینی؛ نمیتوانــی بــدون واهمــه
بــه تلفــن شــخصیات دســت بزنــی؛
نمیتوانــی در یــک مراســم ترحیــم
شــرکت کنــی؛ نمیتوانــی خیابــان
را پیــاده گــز کنــی؛ نمیتوانــی بــه
رســتورانها ،کافههــا و هــر جایــی
کــه هــزاران خاطــره داری ســر بزنــی؛
نمیتوانــی کنــار هــم محلیهایــت
در مســجد  4رکعــت نمــاز بخوانــی؛
نمیتوانــی حتــی بــا خیــال راحــت

مسئوالنآرامستانهادربرخیشهرهاازجملهمدیرعاملسازمانبهشتزهرا
درتهرانازشهروندانخواستهباتوجهبهشیوعویروسکرونازیارتاهلقبوردر
روزهایپایانیسالرابهزماندیگریموکولکنند.همچنینمسئوالنذیربطبرخی
شهرستانهااعالمکردهاندبرایجلوگیریازانتشارویروسکرونا،درپنجشنبه
پایانیسالدرهایآرامستانبستهخواهدبود
یــا فاتحـهای باشــد بــرای آنکــه هــم
دســت او از دنیــا کوتــاه اســت و هــم
دســت تــو از او.
امســال ،هیــچ تــاس خوشنشــینی
نداشــت و ایــن آخــری از همــه
منحــوس تــر بــود؛ ویروســی چنــان
چســبیده بــه اســتخوانهای زندگــی
کــه عادیتریــن کارهــا را پــر مخاطــره
کــرده اســت .ایــن روزهــا هیــچ چیــز
عــادی نیســت؛ حتــی نمیتوانــی
کنــار اعضــای خانــوادهات بــه دل

یک ســیب گاز بزنی .ویروس نادیده
و چســبناکی کــه بــه هیــچ کــدام از
شــئونات زندگــی شــخصی ،کاری و
حتــی باورهــا و اعتقــادات قلب ـیات
رحــم نمیکنــد .چــون ممکــن اســت
ویــروس آرام و بــی صــدا گوشــه ای
نشســته باشــد .چــرا کــه بــا نادیــده
گرفتنــش مغلوبــش میشــوی.
شــاید جوان با اســتقامت باشــی و به
اصطــاح کرونــا هــم بگیــری ،ککــت
نگــزد ،ولــی نمیتوانــی مطمئــن

مقابله هوشمندانه چین با کرونا

کارمنــد ایســتگاه راهآهــن
شــرقی چنگــدو واقــع در
چین روی صندلی نشســته
و بــه صفحـهای خیره شــده
فناورانه کــه تصاویــر مــادون قرمــز
افــرادی را کــه از دروازه
ایســتگاه عبــور میکننــد
نشــان میدهــد .بــا ورود
بیتامیرعظیمی هــر شــخص عــددی در
خبرنگار
کنــار تصویــرش ظاهــر
میشــود کــه نشــانگر دمای
بــدن آنهــا اســت .وی میگویــد :ایــن فنــاوری
زندگــی مــرا بســیار راحتتــر از گذشــته کــرده

اســت؛ چــرا کــه پیشــتر مــن و دیگــر همــکاران
مجبــور بودیــم دمــای تمامــی افــرادی را کــه
از ایــن دروازه عبــور میکننــد تنهــا بــا یــک
دماســنج دیجیتــال اندازهگیــری کنیــم .گاهی
اوقــات ایــن دســتگاه کار میکــرد؛ گاهــی
جمعیــت بســیار شــلوغ میشــد .امــا فکــر
میکنــم بــا ایــن سیســتم هوشــمند جدیــد
کارهــا خیلــی ســریعتر پیــش رفتــه و در عیــن
حــال ارزیابــی دمــای بــدن مســافران بــرای
شناســایی افــراد مبتــا بــه ویــروس «کرونا» به
ســهولت انجــام شــود .چند هفتهای اســت که
اســکنرهای حرارتــی در برخــی ایســتگاههای
قطــار شــهرهای بــزرگ چیــن نصــب شــده

باشــی در مســیر خانــه بــه میلــه
اتوبوســی ،بــه دســتگیره در اتومبیلی
دســت نــزده باشــی و یــک پیرمــرد،
یــک زن بــاردار ،یــک جــوان دیابتــی
یــا کســی کــه از دیالیــز یــا شــیمی
درمانــی برگشــته بعــد تــو بــه آن
دســت نــزده باشــد.
کوویــد  19خیلی چیزهــا را برعکس
کــرده اســت؛ حــاال دســت هــر
جماعتــی میتوانــد دســت کرونــا
باشــد؛ بیمارســتان و آرامســتان

اســت تــا بــا بهرهگیــری از هــوش مصنوعــی
و دادههــای مرتبــط ،بــا ایــن ویــروس کشــنده
مقابلــه شــود .در حــال حاضــر برخــی
شــرکتها در چیــن تصمیــم دارنــد سیســتم
تشــخیص دمــای بــدن شــهروندان را بــه روز
کــرده و بــرای انجــام ایــن کار نیــز از فنــاوری
تشــخیص چهــره اســتفاده کننــد.
در اوایــل مــاه فوریــه کمپانی هوش مصنوعی
 Megviiگفــت کــه در تــاش اســت راه حلــی
یکپارچــه بــرای تشــخیص چهــره و ســنجش
تــب از طریــق دوربینهــای مــادون قرمــز
پیــدا کنــد تــا از ایــن طریــق ضمــن شناســایی
ســریعتر افــراد دارای تــب بــاال (مشــکوک بــه

هــم نــدارد .امــا میتــوان از دور
فاتحــه خوانــد؛ زیارتنامــه خوانــد؛
درددل کــرد؛ راز و نیــاز کــرد؛ دعــا
کــرد .میتــوان بــه جــای حلــوا و
خرما و شــیرینی ،وســایل بهداشتی
مــورد نیــاز اهــدا کــرد؛ میتــوان
خانوادههایــی را دریافــت که کســب
و کار کوچکشــان چشــم بــه راه
ســخاوت عیــد بــود و حــاال در خــرج
حداقــل مایحتاجشــان ماندهانــد.
دســت کــم میتــوان در خانــه مانــد
تــا فقــط یــک پرســتار کمــی کارش
کــم شــود و او هــم شــب عیــد کنــار
ســفره هفــت ســین باشــد.

کرونــا) ،بــه کارمنــدان ایســتگاههای قطــار نیــز
بــرای ســهولت شناســایی ایــن دســته از افــراد
کمــک کنــد .در همیــن ارتبــاط نیــز Zeng
 Yixinمعــاون مدیــر کمیســیون بهداشــت
ملــی چیــن گفــت :فنــاوری تشــخیص چهــره
بــه مــا کمــک میکنــد تــا افــراد مبتــا بــه کرونــا
را ســریعتر شناســایی کــرده و مانــع انتشــار
ایــن ویــروس مرگبــار در سراســر کشــور شــویم.
وی افــزود :ایــن ســطح بــاالی فنــاوری هنــگام
شــیوع ســارس در ســال  2003در دســترس
مقامــات چیــن نبــود ،امــا حــال مــا بــا تکیــه بــر
فناوریهــای نویــن میتوانیــم بــا انتشــار ایــن
ویــروس مقابلــه کنیــم».

