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گرينويچ

کشته شدن يک بازيگر

 

ايرپین: رســانه های اوكراينی گزارش دادند كه 
در نتيجه درگيری های شــهر ايرپين اوكراين، 
پاشا لی بازيگر مشــهور اوكراينی كشته شد. او 
كه  33 سال داشت اصالتی كره ای داشت و بين 
مردم اوكراين از محبوبيت بااليی برخوردار بود.  
خواننده و آهنگساز سرشــناس سينما و دوبلور 
اوكراينی در تئاتر، فيلم ها و تبليغات بسياری بازی 
كرده بود. از آثار او در سينما می توان به فيلم های 
»اشتولنيا« )2006( و »سايه های اجداد فراموش 
نشده« )2013( اثر ليوبومير لويتسکی، »زويچاينا 
اســپراوا« اثر والنتيــن واســيانوويچ )2012(، 
»قوانين مبارزه« اثر اولکســی شاپارف )201( و 
»جلسه همکالسی ها« توسط والنتين شپاكوف 
)2019( اشاره كرد. شهر ايرپين اوكراين مکانی 
است كه طی روز های اخير به عنوان منطقه امن 

اعالم شد تا غيرنظامی ها از آن خارج شوند.

ترافیک تمام نشدنی تهران

تخلیه آثار موزه اوکراين

 لويو: كاركنان موزه آندری شپتيتسکی، بزرگ ترين موزه 
اوكراين در شهر لويو تالش می كنند تا آثار هنری گرانبها و 
منحصر به فرد اين مجموعه را از گزند جنگ در امان نگاه 
دارند. به گزارش يورونيوز، اياالت متحده آمريکا و شمار 
ديگری از كشورهای غربی پيش از آغاز جنگ در 24فوريه 
سفارتخانه های خود را از كی يف به لويو منتقل كردند. با 
آنکه احتمال درگيری روسيه و اوكراين در آغاز كم  بود اما 
پس از گفت وگوی تلفنی هفته گذشته امانوئل ماكرون با 
والديمير پوتين، در نهايت نگرانی ها از سرنوشت اين شهر 
هم بيش از پيش شــد. موزه آندری شپتيتسکی از همان 
روز نخســت جنگ تعطيل شــد. كاركنان اين مجموعه 
تالش می كننــد هزاران اثر باســتانی و هنــری ازجمله 
تابلوها، مجسمه ها و كتب خطی نادر را در انبارهای امن 
 جاسازی كنند. با اين حال يکی از كاركنان موزه می گويد: 
»به هيچ  وجه نمی دانيم آيا واقعا جای امنی پيدا می شود 
يا نــه؟« ايهور كــوژان، مدير موزه آندری شپتيتســکی 
می گويد: »بعضی مواقع اشــک مان در می آيد. اينجا كار 
زيادی برده. يک موقعی هست كه كار می كنيد و منتظر 
نتيجه ايد. اما حاال با اين ديوارها و قفسه های خالی، فقط 

غم سراغمان می آيد.«

شارژ بی سیم خودرو ها
 

گوتنبرگ: شركت ولوو با اعالم خبر شارژ بی سيم خودرو های 
الکتريکی طرفدار های اين نوع خودرو ها را به حفظ محيط زيست 
و تسهيل شارژ باتری اميدوارتر كرد. به گزارش بی بی سی، ولوو 
می گويد به زودی فناوری شارژ بی سيم ماشين های الکتريکی 
را در شهر گوتنبرگ سوئد آزمايش خواهد كرد. اين آزمايش با 
همکاری يک شركت تاكسيرانی سوئدی  به مدت 3 سال انجام 
خواهد شد. شارژرهای بی سيم اين آزمايش توسط يک شركت 
آمريکايی به نام دايناميکس ساخته شــده است. تاكسی های 
الکتريکی ولوو قرار است هر سال صد هزار كيلومتر حركت كنند و 
باتری هايشان پس از ايستادن ماشين روی صفحه ای كه در زمين 
قرار داده شده شارژ می شود. هم اكنون می توان باتری تلفن های 
همراه را با فناوری مشابه شارژ كرد. ولوو می گويد سرعت شارژ 
ماشين ها 40كيلووات است كه تقريبا با شارژرهای سريع معمولی 
برابر است. آزمايش مشــابهی با همکاری رنو از پاييز گذشته در 
شهر ناتينگهام انگلستان در حال انجام است. شارژرهای بی سيم 

اين آزمايش توسط دانشگاه وارويک ساخته شده است.

نوجوان فلسطیني در کرانه باختري با سنگ به استقبال سرباز هاي صهیونیست مي رود/ عكس: رويترز اول آخر
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مرد ایران جو* 

»طبیعــت و خرابه دو چیزی 
است که در سفرهای ايران، 
برايم دلچسب است و به هر سوراخ سمبه ای که می روم 

برای آنهاست.«
 ايرج افشار

 بعضی آدم ها، تنها يک نام نيســتند كه محدود و محصور 
به اســمی روی جلد كتابی يا پيشانی نوشت مقاله ای باشند. 
تأثيرگذاری شان بسيار بيش از اينهاست، و تا سال ها و دهه ها 
ادامــه دارد. فعاليت آنان در حيات شــان، چنان از كميت و 
كيفيت حيرت انگيز و رشک برانگيزی برخوردار بوده است كه 
در ممات شان نيز جامعه علمی را منتفع می سازند و اين مهم، 

در كار و كارنامه شان  هويداست.
»ايرج افشار« اما چنين بود. دانشــی مردی جامع االطراف 
كه دست به هر خاكی زد، طال شــد و درد و دريغ كه جهان 
ايران شناسی، حاال 11 سال می شــود كه خالی از حضورش 
شده است؛ كســی كه تحقيقات ايرانی بی بودش و بی وجود 
ذی جودش حتما چيزی كم دارد و اكنون يک دهه می شود 
نقصانی بر آن مستولی شده است و پدر و پيری از آن رخت 

بربسته است.
مرگ كه گريز و گزيری از آن نيست، چهارشنبه 18 اسفند 
1389، او را از ما گرفت و به 85سال زندگی و زندگانی پراثر 
و پرثمرش پايــان داد. او كه واجد ويژگی های بســيار بود و 
خصايص و خصايــل علمی و عملی فراوانی در هســتی اش 

اجتماع يافته و گرد آمده بود.
او اقيانوســی بود با كرانه ای دورودراز. دانشی داشت موسع 
و مفصل. قلمی داشت شــيوا و زيبا. و همتی داشت كه تنها 
خاص خودش بود و اگر جز اين بود مگر ممکن می شد تأليف 
و تصحيح بيش از 300كتاب و 3هزار مقاله در 65سال عمر 

پژوهشی.
او شــخصيتی ذوابعاد داشــت كه شــايد پرداخت به همه 
آن وجــوه در اين مقــال و مجال نگنجد اما بی شــک يکی 
از مهم ترين هايش، 64ســال ايران گرد بودنش و 58ســال 

سفرنامه نويس  بودنش بود.
او در ســفرهايش، راه های اصلی را به كنــاری می نهاد و از 
بيراهه ها می رفت تا در كنه وطنش غور كنــد؛ زيرا به قول 
خودش، به دنبال »كوچه پســکوچه شــهرها، ســنگ گور 
آبادی هــای دورافتاده، لباس هــا و ابزارهــای بومی، كتابه 
ساختمان های گذشته، درخت های كهنسال، امامزاده ها و 
آبدان ها، رباط ها و كاروان سراهای پراكنده در راه ها، نام های 
جغرافيايی خــواه از آبادی ها و خواه طايفه ها و عشــيره ها، 
قلعه ها و برج ها و ميله های برساخته بر ستيغ كوه ها، تپه ها و 

باالخره سخنان مردم آنجاها« بود.
در تأييد ايــن مدعا، ســيدعلی  آل داوود در جايی نوشــته 
است؛ »افشار در شروع مســافرت ها، برنامه معينی نداشت. 
خود می خواست كه اين چنين باشد. همسفرانی را انتخاب 
می كرد نيز به اين شيوه و ترتيب راضی بودند و آمادگی اين 
بی برنامگی را داشتند. همگی می خواستند به جاهای ناديده 
ايران ســر بزنند. وی در ابتدا مسير كلی را انتخاب می كرد و 
سپس به راه های فرعی و خاكی كه مورد عالقه ديگران نبود 
درمی افتاد، بســيار جاهای ناديده و ديدنی را به اين ترتيب 

می ديد و سياحت می كرد.«
آل داوود در همين ســطور، به همســفران و هم نفســانی 
اشــاره كرد كه برخی شان و بعضی شــان هم پای او ايران را 
درمی نورديدند كه كهن ترين و كهنه ترين شــان، منوچهر 
ستوده بود كه تا واپسين سفر هم راه و هم گامش بود و ماند. 
افشار نه تنها در سفر، خوش معاشرت بود، كه در روستاهای 
و شهرهای مقصد با اهالی آن ســامان می نشست و مهمان 
سفره شان می شــد. زيرا مصاحبت و مجالست با او برای هر 
شنونده ای شيرين می نمود و البته اين هم نشينی برای افشار 

هم سرشار از لذائذ بود، در شدائد سفر.
بر هر ايرانی فرض است تورق »گلگشــت در وطن« او. بايد 
خواند تا دانست او كه يک ايران دوســت واقعی بود، ايران را 

چگونه ديده و نوشته است.
برای شروع، شايد مروری بر فرازی از سفرنامه اش به نی ريز 
در سال1345 - كه در مجله يغما به طبع رسيده - بد نباشد، 
و البته شهادتی بر راه ورسم مسافرت هايش؛ »... در نی ريز دو 
قبرستان بزرگ لنگر و ديگری قبرســتان مير شهاب الدين 
در هر دو سنگ قبرهای كهنه فراوان بوده است؛ اما شهردار 
بی اطالع و ظاهرفريب بســياری از ســنگ های قديم را در 
جدول بندی خيابان ها و پل بستن جاده ها به كار برده است تا 
عمران و آبادی كرده باشد و غافل از اهميت تاريخی و هنری 
آنها بوده است. باز محض نمونه چندتايی باقی است كه بايد از 
آنها حفاظت كرد، به خصوص كه غالباً به خطوط خوش است. 
می دانيم كه بسياری از مردم نی ريز خوش خط و بدين هنر 

موصوف و مشهور بوده اند.. .«
* تعبير عبدالرحمن عمادی درباره ايرج افشار

تو نمی دانی چه خبر بــود؛ ازدحام جمعيت را  نمی توانم توصيف كنم. حاال تو می خندی اگر 1
بگويم كه اوضــاع يک طوری بود كــه كرونا خجالت 
می كشيد از اين حجم بی تفاوتی به خودش اما واقعاً تنها 
چيزی كه مردم دغدغه اش را نداشتند كرونا بود. جداً 
ذره ای اغراق نمی كنم. مردم آنقدر درگير خريد شب 
عيدشان بودند توی بازار صالح آباد كه نگو و نپرس. من 
هم كه مثل هميشــه نخســتين ســؤالم از خودم و 
اطرافيانم كه مجبورم كرده بودند يک قطره بشوم در 
دريای بيکران خريدكنندگان دم عيد، »خب چه كاريه 
كه خريدتون رو بذاريد برای دقيقه90؟« بود. داشتم از 
لحظه لحظه قراردادن خودم در ميانه اين حجم ريسک 
ابتال به كرونا سکته می كردم؛ به معنای واقعی. خالصه 
اما تمام شــد. تقريباً هيچ چيزی از بازاری كه تفاوت 
قيمتی زيادی هم با بقيه  جاهای تهران نداشت و تنها 
تفاوتش برخورد بعضاً نامناسب بعضی از مغازه دارها با 
مشــتريان بود، نخريديم و رفقا به خريدن چند بسته 
توت فرنگی! اكتفــا كردند و دوباره گــز كرديم توی 
ترافيک اتوبان آزادگان كه شايد به رستورانی برسيم 
كه يک چيزی برای خــوردن جلويمان بگذارد در اين 
وانفسای خســتگی و خاک و خلی شــدن و تشنگی 

نزديک به حالت كوير.

هوای تهران، يک طور عجيبی بهاری شــده؛ 
يک وقت هايی از گرما اذيت می شــوی، يک 2

وقتی نيمچه بارانی، دنيايت را نمناک می كند و از باد 
هم نگويم برايت كه حداقل يکی،دو روزی است هوای 
شهر را قابل تنفس كرده. جايت خالی. رفتيم نشستيم 
پشت همان ميزی كه يکی،دوبار با هم رفته بوديم. توی 
همان رســتورانی كه می گفتی چقدر ســاالدهايش 
پر و پيمان اســت. هنوز هم همانطور سرو می شود؛ با 
اندكی زيتون كمتر و نان قلقلی های بيشتر. كماكان اما 

سس  ســزارش با آنچه تو بلد بودی، فاصله معناداری 
دارد. به يادت، همان پيتزای محبوب ات را ســفارش 
داديم. مثل همان روزهايت، پر از ســس كچاپ، هل 
داديم توی دهانمان. يادت هست كه هميشه می گفتی 
بايد پيتزا را هل داد توی دهــان. چرا اين را می گفتی 
اصاًل؟ جايت خيلی خالی بود. خســتگی مان در رفت؛ 
خاک و خل ها را ُرفتيم و تشــنگی نزديک به كويرمان 

رفع شد.

تو يک عادت قشــنگ داشتی. من اين عادت 
قشــنگ ات را هيچ وقت فراموش نمی كنم؛ 3

هميشه؛ هر جايی كه باشم؛ در هر شرايطی. تو عادت 
داشتی كه هر بار كه توی رستوران بوديم، قبل از اينکه 
غذايت را بخوری، يک بخشــی اش را جدا می كردی 
می گذاشتی كنار. دست نمی زدی به آن يک بخش كه 
البته كم هم نبود. من هم مثــل تو رفتار كردم. همان 
اول، يک بخش غذايم را گذاشتم توی يک ظرف تميز 
و درش را كيپ كردم. گذاشتم كنار. خيلی ياد تو بودم. 
انگار كه هر لحظه و هر زمان كنــارم بودی. آنقدر كه 
وقتی غذايم تمام شد، درست همان جايی كه هميشه با 
هم می رفتيم قدم می زديم، رفتيم برای قدم زدن. عين 
خودت چشم می چرخاندم تا بچه ای را ببينم كه معلوم 
بود آن غذا را دوست دارد. پيدايش كردم و درست مثل 
تو نشســتم غذا خوردنش را ديدم و درست شبيه ات 

قربان صدقه اش رفتم.

توی اين مدت مدام داشتم به اين فکر می كردم 
كه چقــدر از خريدهــای آن آدم های توی 4

صالح آباد ممکن است اصاًل به دردشان نخورد و پولش 
می شد يک وعده غذا باشد برای شبيه اين پسركی كه 
با ذوق داشت پيتزايی كه تو دوست داشتی را می خورد. 
توی تمام اين مدت داشتم به تو فکر می كردم كه حاال 
خيلی وقت است كه آن رستوران، آن پارک، آن بچه ها 
دلشان برايت تنگ شده است البد و من هم بيشتر از 

همه. كاش هنوز، اينجا كرونا نيامده بود!

زندگی پديا

سیدمحمد حسین هاشمی

  چه ساده می شود به درد خورد

تقويم/ سالمرگعدد خبر

میر سه تار 

»احمد عبادی« از آخرين عضوهای خاندان هنر 
بود؛ همان خاندان بزرگی که فقط به خاطر آنهاست 
اگر می توانیم رديف های موسیقی ايران را بنوازيم. 
خاندان هنر از شــاه ولی فراهانی شكل گرفت. 
شاه ولی شاگرد و سرســپرده و مشتاق علیشاه 
بود، همان کسی که سیم مشتاق يا سیم چهارم 
را به سه تار اضافه کرده اســت. پسر شاه ولی، 
آقاعلی اکبر فراهانی در دوره ناصر الدين شــاه 
تار می زد، عارف مســلک بود و سازی  داشت به 
اســم قلندر. می گويند هنگام مرگش هم ساز 
می زد. علی اکبرخان 2پســر داشت که اساس 
موسیقی ايران را تشكیل می دهند؛ میرزا عبداهلل 
و آقا حسینقلی. اين دو پسر بودند که موسیقی 
ايران را نوشــتند. هر چه از پدر و شاگردان پدر 
می توانستند پیدا کنند را نوشــتند. االن هم 
بزرگ ترين و کامل ترين رديف موسیقی ايران، 
رديف میرزا عبداهلل است. 2پسر میرزاحسینقلی، 
علی اکبر خان شــهنازی و عبدالحسین خان 
شهنازی هر دو از بزرگان تارنوازی ايران هستند، 
اما پسر میرزا عبداهلل 8،7 سالش بود که پدرش 
فوت کرد. در واقع میرزا عبداهلل 4 فرزند داشت؛ 
جواد، احمد، ملوك و مولــود. جواد در کودکی 
فوت کرد اما احمد ســاز زدن ياد گرفت و شد 
يكی از بزرگ ترين نوازندگان ســه تار نســل 
 ما؛ نوازنده ای که کارهای ضبط شــده اش سند 
رديف نوازی است و عالوه بر پايبندی به اصول، 
در نوازندگی سبک مخصوص به خودش را داشت. 
سبک نسبتا جديد استاد برمی گردد به دعوت او 
به راديو. در راديو احمد عبادی به فكر می افتد که 
ديگر به شــیوه قدما که همه سیم های ساز را به 
صدا در می آورند، نمی شود در راديو ساز زد، چون 
صدا واضح به گوش نمی رســد. به خاطر همین 
فاصله سیم ها را از صفحه کم می کند و به جای 
نوازندگی های شلوغ، شروع می کند به استفاده 
از تک مضراب های واضح و سكوت های عمیق.  
به خاطر همین نوازندگی احمد عبادی منحصر به 
فرد است. بزرگ مرد موسیقی ايران در 17اسفند 
1371، پس از دوره ای سخت در مبارزه با بیماری، 

در 86سالگی درگذشت.

حافظ

شكسته وار به درگاهت آمدم که طبیب
به مومیايی لطف توام نشانی داد

در يک وجــب جــا، چنــد ميليون ماشــين و 
موتورسيکلت دارند از سر و كول هم باال می روند. 
ترافيک اين روزهای پايتخت از ساعت های پيک 
كه معموال صبح و عصر بود، گذشته و حتی سر ظهر 
يا آخر شب هم كه برويد توی خيابان، در ترافيک 
می مانيد. ديگر به جــز خيابان ها و اتوبان ها، معابر 
فرعی هم شــاهد ترافيک های سنگين است و اگر 
قرار باشد به موقع به مقصد برسيد، بايد زمان خيلی 
بيشــتری صرف كنيد. آنطور كه آمارها می  گويد، 
30تا 35درصد بر ترافيک اين روزها و شــب های 
تهران افزوده شده، اما اصوال آنچه مردم با آن دست 
و پنجه نرم می  كنند، بيش از ايــن اعداد و ارقامی  

است كه اعالم می شــود. اگر 2 سال قبل كه كرونا 
شــديدتر بود و محدوديت هايی برای تردد افراد 
تعيين شــده بود را فاكتور بگيريم، هر سال شاهد 
چنين ترافيکی در شهر تهران هســتيم، چرا كه 
وقتی حجم سفرهای مردم برای خريدهای نوروزی 
افزايش پيــدا می كند، ظرفيت شــبکه ترافيکی 
به هم می ريزد و ترافيک های ســنگين به شــهر 
تحميل می شود و با اينکه اين موضوع از يکی دو ماه 
قبل قابل پيش بينی است اما اصوال طرح جديدی 
برای مهار اين ترافيک اجرا نمی شــود. با اين حال 
ما پيش از آنکه از مســئوالن شــهری و ترافيکی 
بپرسيم چرا بعد از اين چند ســال فکری به حال 
ترافيک های كالفه كننده آخر سال نکرده ايد، بايد از 
تهران نشين ها بپرسيم كه چرا همه كارهايتان را به 

آخر سال موكول می  كنيد؟ 
آنطور كه كارشناسان می گويند شبکه حمل ونقل 

تهران كشش پذيری الزم برای اين حجم از خودرو 
و تردد را ندارد و اين مربوط به همه زمان هاست و 
نه فقط اواخر اســفند، اما خب اين روزها وضعيت 
اسفبارتر می شود و همينطور هم ادامه پيدا می كند، 
چرا كه رئيس پليــس راهنمايی و رانندگی تهران 
بــزرگ پيش بينی كــرده كه ترافيــک تهران در 
سال 1401 شديدتر می شود. دليلش هم افزايش 
جمعيت تهران و تعداد وســايل نقليه در اين شهر 
نسبت به سال های گذشته است و اينکه با فروكش 
كردن كرونا و باز شــدن تمامی مراكز آموزشــی، 
احتماال شاهد ترافيک بيشتری خواهيم بود. راهکار 
پليس برای كاهش اين حجم از وســايل نقليه در 
خيابان ها، هوشمندســازی و توسعه حمل ونقل 
عمومی اســت. حاال بايد ببينيم اين طرح ها چه 
زمانی به سرانجام می رسد تا عمرمان بيشتر از اين 

در اين ترافيک تلف نشود.

اعضای شــورای شهر واشــنگتن با امضای سندی 
نوروز را به تقويم رســمی اين منطقه اضافه كردند. 
در متن پيشنهادی كه توسط اعضای شورای شهر 
واشنگتن دی ســی تنظيم شده است درباره جشن 
نوروز و شــناخت اهميت فرهنگــی و تاريخی آن 
آمده: »نوروز به معنای روز نو در اعتدال بهاری رخ 
می دهد و عده ای فرارسيدن بهار را جشن می گيرند 
كه معموال در 20مارس يــا 21مارس رخ می دهد. 
نوروز يک جشن فرهنگی باســتانی است كه بيش 
از 3هزارسال جشن گرفته شده و حفظ شده است. 
طبق گزارش سازمان ملل، نوروز هم اكنون توسط 
بيش از 300ميليون نفر در سراسر جهان در ايران، 
افغانستان، تاجيکستان، آذربايجان و ساير كشورها 
و مردمانی از اروپای شــرقی تا چين جشن گرفته 

می شود.«
به گزارش اينديپندنت، نوروز توســط سازمان ملل 
متحد در فهرست ميراث فرهنگی ناملموس بشريت 
به عنوان يک سنت فرهنگی به رسميت شناخته شده 
است و سازمان ملل متحد رسما »روز جهانی نوروز « 
را در قطعنامه 253/64 سازمان ملل در سال 2010  

به رسميت شناخت.
شورای شهر واشنگتن با ستايش اين رويداد نوشت: 
»نوروز مظهر اين سنت است كه تفکر، گفتار و رفتار 
هر فرد بايد هميشه با فضيلت باشد و آرمان شفقت 
نســبت به همنوعان مان فارغ از قوميت و مذهب و 

حول خانواده و اجتماع متمركز است. «
 همچنين با اشاره به تمدن پارسی خاطرنشان كرده 
است: »نوروز كمک های پايدار تمدن بزرگ ايرانی 
به جهان در طول هزاران ســال و تأثير قابل توجه 
جامعه پراكنده كه نوروز را جشن می گيرند بر بافت 
اجتماعــی و اقتصادی جامعه را بــه اياالت متحده 

يادآوری می كند.«
مصوبه شورای ناحيه كلمبيا، به عنوان »قطعنامه به 
رسميت شناختن نوروز 2022« اين جشن باستانی 
را به تقويم سال 75شهر اضافه می كند و برای همه 
كسانی كه اين تعطيالت را برگزار می كنند، سالی 

پربار آرزو می كند.

جهان نما

نوروز در تقویم رسمی واشنگتن
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