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گرینویچ

کشف مک دونالد 60ساله

 

شیکاگو: زوجی در آمریکا هنگام بازسازی حمام 
و دستشویی منزل شان، یک بسته سيب زمينی 
مک دونالد را كه پشــت دیوار مخفی شــده بود 
پيدا كردند و حــاال مک دونالــد به دنبال خرید 
آن است. به گزارش بی بی ســی، صاحبخانه كه 
راب نام دارد، نخســتين بار تصویری از كشف نه 
چنــدان تاریخی خود را در یکی از شــبکه های 
اجتماعی به اشــتراک گذاشت و طی فقط چند 
روز، این خبر در رســانه ها بازتــاب پيدا كرد. او 
وقتی به تــرد بودن این ســيب زمينی ها پس از 
60سال پشــت دیوار ماندن اشــاره كرد، گوش 
بخش تبليغات مک دونالد تيز شد. همين موضوع 
باعث شد كه آنها با راب تماس بگيرند و خواهان 
خرید این سيب زمينی نه چندان دلچسب شوند. 
راب می گوید: فعال می خواهم منتظر پيشــنهاد 

باالتری باشم.

کوچ  بنفشه های 
کدکنی به توکیو

تجاوز به قربانی تجاوز
 

اوتارپراداش: یک افســر پليس در شــمال هند به اتهام 
تجاوز به دختر 13ســاله ای دســتگير شــد؛ دختری كه 
به كالنتری مراجعه كــرده بود تا مــورد آزار و اذیت قرار 
گرفتن خود را گزارش كند. به گزارش بی بی سی، مقامات 
ایالتی دســتور تحقيقات در خصوص این حادثه را صادر 
و درخواســت كرده اند كه در مورد آن، ظرف 24ســاعت 
گزارشی تهيه شــود. كميســيون ملی حقوق بشر هم از 
مقامات ارشــد پليس خواســت تا طی 4هفته، گزارشی 
ارائه كنند. پدر این دختر در شکایت خود به پليس مدعی 
شــد كه 4 مرد دخترش را به ایالت همسایه، مادیا پرادش 
برده اند و در آنجا به مــدت 4 روز او را مورد آزار و اذیت قرار 
داده اند. این مردان پيش از فرار، قربانی را به روستایش در 
منطقه الليتپور در اوتار پــرادش )UP( برگردانده اند. این 
افسر پليس كه متواری شده بود، روز چهارشنبه براساس 
قانون حمایت از كودكان در برابر جرائم جنسی دستگير و 
متهم شد. هند در ميان كشــور های دنيا یکی از باالترین 
آمار های تعرض و آزار و اذیت زنان را به خود اختصاص داده 
است. در سال های اخير پليس این كشور تالش های موثری 
در كاهش این آمار داشــته اســت اما این رویداد كم مانند 

اقدام های مثبت را هم زیر سئوال برده است.

شهريه رمزارزی دانشگاه

ماساچوست: دانشــگاه بنتلی واقــع در ماساچوست آمریکا 
به تازگی اعالم كرده است كه پرداخت شهریه دانشگاه با رمزارز 
نيز ممکن اســت. طبق بيانيه رسمی این دانشگاه قرار است در 
همکاری با صرافی كوین بيس پرداخت شــهریه با رمزارزهای 
بيت كویــن، اتریــوم و USDC امکان پذیر شــود. به گزارش 
یورونيــوز، بدین ترتيب بنتلی نخســتين  دانشــگاه در ایاالت 
متحده آمریکا خواهد بود كه استفاده از ارزهای دیجيتال را برای 
پرداخت شهریه قبول می كند. همچنين دانشگاه بنتلی اعالم 
كرده  كه عالوه بر پذیرش رمزارز به عنوان شهریه، این دانشگاه 
همچنان پذیرای كمک ها و مبالغ اهدایی در قالب این 3 رمزارز 
نيز خواهد بود. دانشگاه بنتلی با مقوله رمزارز و بالک چين غریبه 
نيست و سال گذشته پس از ضرب یک ان  اف  تی در بزرگداشت 
یکی از مربيان سابق تيم بستکبال زنان این دانشگاه، به نخستين 
دانشگاهی در جهان بدل شد كه یک ان اف تی ایجاد كرده است. 
همچنين در پایيز گذشته یکی از دانشجویان بنتلی به نام الکس 

كيم، یک گروه بالک چين را راه اندازی كرد. 

با پای دل می آيند...- مشهد، حرم مطهر امام رضا)ع(/ عکس: مسعود میر اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

تعطیالت بی برنامه 

امســال 30روزه شــدن مــاه 
مبارک رمضان باعث ایجاد یک 
ناهماهنگی در تعطيالت پيش بينی شده در تقویم های 
رسمی كشــور شــد. البته ثبوت اول ماه قمری، قاعده 
شــرعی خودش را دارد و طبيعی اســت كــه گاهی با 
پيش بينــی تقویم ها متفاوت شــود و تازگی هم ندارد. 
امسال هم  چنين شد و با وجود اینکه تقویم های رسمی، 
دوشــنبه را عيد فطر و تعطيل، اعالم كرده بودند اما با 
رویت نشدن هالل ماه شوال در روز یکشنبه، عماًل ماه 
مبارک 30روزه شــد و عيد فطر به روز سه شنبه افتاد. 
تا اینجای كار هيچ مشــکلی نيست و كســی را اذیت 
نمی كند، اما آنچه نياز به بازنگری دارد تنظيم تعطيالت 
است كه باید برای آن فکری بشود. امسال شاهد بودیم 
كه مردم با توجه به تعطيلی اعالم شــده در تقویم های 
رســمی، برنامه ریزی كرده بودند و بــا خيال راحت به 
برنامه خود مشــغول شــده بودند كه ناگهان اعالم شد 
دوشنبه تعطيل نيســت. یعنی با توجه به قانون مصوب 
مجلس كه روز عيد فطر و فردای آن را تعطيل می داند، 
تعطيلی روز دوشنبه لغو و روزهای سه شنبه )عيد فطر( 
و چهارشنبه تعطيل اعالم شد. بدون تردید عده ای در راه 
مسافرت بودند و چه بسا بعضاً به مقصد هم رسيده بودند 
كه متوجه ماجرا شدند و به سردرگمی افتادند. دوستی 
از شهرستان با رئيس اداره اش تماس گرفته بود كه من با 
توجه به تعطيالت رسمی تقویم، به شهر خودمان آمده ام 
و اینجا شــنيدم كه تعطيلی دوشنبه ملغی شده است و 
آنگاه خواهش كرده بود كــه برایش مرخصی رد كنند، 
اما ریاســت محترم مربوطه زیر بار نرفته و از او خواسته 
بود كه همين شبانه برگردد و با توجه به باز بودن اداره 
در روز دوشنبه، سِر كارش حاضر شود. از كم لطفی این 
جناب رئيس و نمونه های وی كه در ادارات ما كم و بيش 
هستند، بگذریم و دعا كنيم كه با مردم و كارمندانشان 

مهربان تر از این باشند.
به هر حال از آنجا كــه این تغيير تعطيــالت به خاطر 
رعایت قانون صورت گرفته است جای اعتراض ندارد، اما 
می توان پيشنهاد كرد كه برای جلوگيری از سردرگمی 
مردم در این قانون تجدید نظر شــود. شــاید بهتر این 
باشد كه قانون به شکلی اصالح شود كه تعطيالت عيد 
فطر، 2روز باشد اما نه اینکه لزوماً با روز عيد فطر شروع 
شود. یعنی تعطيلی اعالم شده در تقویم به قوت خودش 
باقی بماند؛ حاال چه عيد فطر باشــد و چه آخر رمضان. 
این طوری هم تکليف مردم روشن می شود و می توانند 
براســاس برنامه های تنظيمی رفتار كنند و هم تکليف 
ادارات و شــركت ها. ضمن آنکه بين رئيسان و مدیران 
ادارات و مرئوســان آنها هم جنگ اعصاب و كدورت و 
دلخوری پيش نمی آید و عيد فطر عزیز به كام كســی 

تلخ نمی شود.

حافظ

ای فروِغ ماِه ُحسن، از روی رخشان شما
آبروی خوبی از چاه َزنَخدان شما

در فلسفه هنر زیرســاخت اصلی هر بنای 
هنــری )در هر هفت ركن آن از موســيقی 
و هنرهــای ترســيمی گرفته تــا ادبيات 
و ســينما( را برخــی عنصــر »هارمونی« 
می دانند. هارمونی یــا ارتباط معنادار ميان 
اجزای تشــکيل دهنده اثر هنری بيشتر در 
موســيقی مورد توجه و تعریف قرار گرفت 
اما اندک اندک ردپای آن با عنوان تناســب 
در باقی اركان هنر هم كشف شد. هارمونی 
گاهی به قدری پررنگ اســت كه اشتراک 
آن ميان 2اثر هنری متفاوت یکی در شعر و 
یکی در هنرهای تجسمی به خوبی احساس 
می شــود. نمونه قابل لمس این هارمونی و 
ارتباط معنادار را در 2اثر هنری یکی شــعر 
»كوچ بنفشه ها«ی استاد محمد رضا شفيعی 
كدكنی و دیگری در اثــر معماری متعلق 
به كيشــو  كوروكاوا، معمــار معروف ژاپنی 
می توان دید. این دو هنرمند شــاید هرگز 
یکدیگر را نشناسند و شــاید نام یکدیگر را 
هم نشنيده  باشند؛ اما عنصر هارمونی و شاید 
جاری بودن عددی طالیی در این دو ذهن 
زیبا باعث خلق 2اثر با ویژگی های مشترک 
شده است؛ شعر استاد همچنان باقی ست اما 
همين چند روز پيش خبر رســيد كه سازه 
معماری هنرمند ژاپنی پــس از چند دهه 
قرار است تخریب شود و به همين مناسبت 
و در گراميداشت آن ابتدا به عناصر و مفاهيم 
بخش هایی از شعر »كوچ بنفشه ها«ی استاد 

كدكنی توجه كنيم.
در روزهای آخر اسفند/ کوچ بنفشه های 
مهاجر زيباست/ در نیم روز روشن اسفند/ 
وقتی بنفشه ها را/ با خاك و ريشه میهن 
سیارشان/ در جعبه های کوچک چوبی/ 
در گوشه خیابان می آورند/ جوی هزار 
زمزمه در من می جوشــد/  ای کاش/  ای 

کاش آدمی وطنش را/ مثل بنفشه ها/ در 
جعبه های خاك/ يک روز می توانست/ 
همراه خويشتن ببرد/ هر کجا که خواست/ 

در روشنای باران/ در آفتاب پاك
هــزاران كيلومتر آن ســوتر در ســرزمين 
آفتاب؛ همانجا كه نخستين شعاع خورشيد 
صبحگاهی می دمد، )ژاپــن( معماری كه 
می تــوان او را شــاعر مصالح ســاختمانی 
دانست، درست مثل شاعر و استاد عزیز ما 
می اندیشــيد. او این تفکــر و آرزوی همراه 
داشــتن وطن و مأمن و خانــه را به نوعی 
آجر به آجر، بند به بند و ســتون به ستون، 
تجسم بخشــيد. چندین و چند سال پيش 
از سروده شدن شــعر »كوچ بنفشه ها« در 
ســال1972 ميالدی، كيشــو كوروكاوا، 
معمار و هنرمند ژاپنی ســازه ای مسکونی 
 را بنا كرد بــا نام »برج كپســولی ناكاگين

 Nakagin Capsule Tower « ایــن 
برج شــامل مکعب های مسکونی كوچکی 
بود كه فقط 10مترمربع مساحت داشتند؛ 
نمادی بودنــد از تنهایی و دنيای كوچک ما 
آدم ها. اما این موطن و مأمن كوچک از آن رو 
هماهنگ با هارمونی و تفکر جاری در شعر 
استاد كدكنی ساخته شده بود كه صاحبش 
می توانســت مکعب هــای كوچــک این 
ساختمان را جدا كند و با خود ببرد)هركجا 
كه خواست(. درســت مانند آرزوی شاعر 
كه چنين سرود:   ای كاش آدمی وطنش را/ 
مثل بنفشه ها/ در جعبه های خاک/ یک روز 
می توانست/ همراه خویشتن/ ببرد/ هر كجا 

كه خواست.

سیدمحمدرضا واحدی
كارشناس فرهنگی

مهديا گل محمدینگاه
روزنامه نگار

نمی دانم چه ساعتی به خواب 
می روم. وقتی بيدار می شــوم 
ماه غروب كرده و ســتاره ها دیگر پيدا نيســتند. بلند 
می شــوم، آهســته از پله های چوبی پایين می روم و 
كوره راه پشت قهوه خانه را در پيش می گيرم. خنکای 
سحر... چه حالت غریبی دارد این لحظه از پگاه، پيش 
از دميدن خورشــيد. همه جا آرام است و گویی جهان 
چشم فروبسته. جيرجيرک ها خاموش شده اند، صدای 
مرغ حق را نمی شنوم، باالی سرم دیگر از آن چراغانی 
عظيم خبری نيست. جهان رنگ دیگری گرفته. نسيمی 
از جنگل های دوردســت می وزد. من زنده ام و یک روز 
دیگر را خواهم دید. حس می كنم لحظه به لحظه این روز 
را باید زندگی كنم و در عين حال از مرگ هراسی ندارم. 
هم اكنون حاضر به ُمردن هستم. بی هيچ تأسفی. پس 

دیگر از هيچ كس هراس ندارم.

به مریم گفتم نيا توو تا مثل دوتا 
مرد، مردونه حرف بزنيم. مامان، 
بابا خيلی خوبن سهيل، به خدا. وقتی نيستن می فهمی، 
باور كن، به جان آقام. دفتر نقاشی مامان جدیدتو پاره 
نکنی بابا. كفترا هی حالتو می پرســن. دوست داشتی، 
وقت داشتی بيا سر بزن بهشون. گریه نکنی سهيل بابا، 
نه، گریه مال َمرده، فقط سرتو بگير باال گریه كن... خوب 

كاری كردی بابا، مامان تازه پيدا كردی برا خودت.

رضا جوالیی

مازیار میری

شکوفه های عناب

دیالوگ

بوک  مارک

حوض نقاشی

آخر مصور

  تسلیحات هسته ای. اثر: انريکو برتوچیولی

كودک، هم سن و سال 
خودش بود، یک پســر 
بچه 3ساله، اما تن اش 
از پارگی لباس كهنه اش 
پيدا بود. رفت نزدیک و 
لباسش را درآورد و به او 
پوشاند. وقتی رسيد به 
كوچه خودشان و صدای 
خنده بچه های محله را شنيد كه با دست نشانش می دهند 
و می خندند، تازه فهميد خودش لباس تنش نيست. استاد 
محمدرضا رحمانی كه اغلب او را با نام هنری اش، مهرداد 

اوستا می شناسيم در سال 1308 در خانواده ای كه به شعر 
و ادبيات عالقه داشتند و در شهر بروجرد به دنيا آمد. پدر 
بزرگ مادری او، شــاعری خوش قریحه بود كه در شــعر 
رعنا تخلص می كرد. محمدرضا نخســتين شعرش را در 
10سالگی ســرود و آن را ســر كالس خواند. شعر درباره 
عاشورا بود. ابراز لذت معلم از شهر او، تشویقش كرد كه این 
كار را ادامه بدهد تا جایی كه به خاطر قصيده های زیبایش، 
لقب ملک الشعرای زمان را از آن خود كرد. در 25سالگی 
جوان ترین اســتاد دانشــگاه تهران بود كه زبان و ادبيات 
فارسی، فلسفه، فلسفه تاریخ، تاریخ هنر، تاریخ اجتماعی 
هنر، زیبایی شناســی، روش تحقيق در زیبایی شناســی 
و تاریخ موســيقی تدریس می كرد. البته او شاعری نبود 
كه نســبت به اتفاق های زمانه اش بی تفاوت باشد. بعد از 

كودتای 28مرداد32، به خاطر شعری كه سرود و به مذاق 
رژیم پهلوی خوش نيامد، راهی زندان شــد.بعد از آزادی 

همانطور كه دوست داشت شعر می گفت:
» خانه ها ویــران پي آبادی كاخی چراســت؟/ تا ســزد 
خودكامه ای را دستگاه خودســری«.  نخستين مجموعه 
شــعرش با نام »كاروان رفته« را همان سال منتشر كرد. 
شاید قدیمی ترها هنوز سخنرانی های او را كه بعد از انقالب 
در برنامه »مرزهای دانش« رادیو پخش می شــد، به یاد 
داشــته باشــند؛ بحث هایی درباره ادبيات جهان. مهرداد 
اوستا نيم ساعت مانده به شــروع كالس تاریخ موسيقی، 
در شورای شــعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشغول 
تصحيح شعری بود كه بر اثر ســکته قلبی درگذشت. از او 

40اثر تحقيقی و تاليفی هنری و ادبی منتشر شده است.

  مردی که از درد  سخن می گفت 
تقويم / زادروزعدد خبر

زمان  می گوینــد 
استاندارد رسيدن 
اورژانس بر بالين بيماران در كالنشهرها 
12دقيقه است. با این حال خيلی پيش 
آمده كه به دالیل گوناگونی مثل ترافيک 
یا دسترســی محلی نامناســب به ویژه 
در شــهر تهران، اورژانس دیرتر از زمان 
معمول از راه برسد و زمان طالیی نجات 
بيمار از دست برود. به همين دليل هم 
مســئوالن اورژانس درصدد هستند تا 
طرحــی را با عنوان »اورژانــس یار« به 
اجرا در بياورد كه كمی از این مشکالت 
كاســته شــود. آنطور كه رئيس مركز 
اورژانس تهــران توضيح داده، این طرح 
در واقع همکاری این مركــز با افرادی 
است كه مدرک پزشــکی و پرستاری یا 
تحصيالت مرتبط با فوریت های پزشکی 
دارند. در واقــع اورژانس درنظر دارد در 
هر كوچه یا محله ای چنــد اورژانس یار 
داشــته باشــد تا در زمان ضــروری به 
اورژانس كمک كنند. البتــه اینکه این 
همکاری قرار است به چه شکل تعریف 
شود، هنوز معلوم نيست و این مسئول 
گفته كه در این باره در حال برنامه ریزی 
هستند، اما آنچه مشــخص است اینکه 
افراد بعد از آموزش های الزم، قرار است 
در مواقع بحرانی در ارائه خدمات اوليه 
به بيماران كمک كــرده و نجات دهنده 
باشــند. همانطور كه می دانيد لحظات 

اوليه مواجهه با مصدوم و بيمار فوق العاده 
 با اهميت اســت و زمان از دســت رفته 
جبران ناپذیر خواهد بود و اینجاست كه 
یک اورژانس یار، در صورت دیر رسيدن 
تيم پزشــکی اورژانــس، می تواند جان 

بيمار را به موقع نجات دهد.
این را هم بگویيم كه طرح اورژانس یار با 
اینکه یک طرح داوطلبانه است، اما بدون 
مزایا نيست و حتما مزایایی برای افرادی 
كه با اورژانس همکاری می كنند درنظر 
گرفته می شود، چرا كه فعاليت این افراد 
با امدادگران داوطلب ســایر سازمان ها 
كه حقوق و مزایایی دریافت نمی كنند، 
كامال متفاوت اســت. این طرح البته در 
ســال های اخير در برخی از شهرهای 
كشــور به اجرا در آمده و موفق هم بوده 
است. حاال باید دید اجرای این طرح در 
تهران تا چه اندازه می تواند كمک كننده 
باشد و از تعداد مرگ وميرها، به خاطر دیر 

رسيدن اورژانس، بکاهد.

قصه شهر

فاطمه عباسی 

همیاران سالمتی
بزرگ ترین دســته بندی زندگی بشــر، 
دوره حضــور او بر این كــره خاكی را به 
2قســمت پيش از تاریخ و پس از آن مورد مطالعه قرار می دهد. اگرچه 
این دسته بندی بسيار گنگ و مبهم است، اما وجه قابل توجه آن، اهميت 
نوشتار است. گویی انســان پيش از نگارش در حالت نازلی از حيات قرار 

داشته است. 
ارتباطات انسانی پيش از این دوره مطلقا كالمی بود و عدم ثبت آوا و كلمه 
هرگونه فرهنگ و دســتاوردی را در معرض تغيير یا زوال قرار می داده 
است. ادبيات به عنوان بارزترین وجه هویت انسانی تنها با ثبت و نگارش 
محفوظ می ماند. اینکه مبدا نگارش مركز فالت ایران است یا ميان رودان 
تنها مناقشه ای در حوزه باستان پژوهی است اما یقيناً مکتوبات باستانی 
در محدوده تمدنی ما سرآغازی در افق فرهنگی جهان قلمداد می شود. 
هفدهم اردیبهشت ماه روز ملی ميراث مکتوب و اسناد ملی است؛ روزی 
كه یادآور می شــود گســتره ميراث مکتوب ایران زمين، كرانه ای ناپيدا 
دارد. گوی های شمارشی دوران نوسنگی، نشانه های الفباگون جيرفت، 
كتيبه های نقش شده با خط ميخی و هرآنچه پس از آن بر هر لوح سخت 
و سنگی یا نرم و كاغذی به نگارش درآمد، از شاهکارهای درخشان ادب 
پارسی تا حواله جات طبی و درمانی، خواه نسخه ای یگانه و مجرد، خواه 
نگاره ای آراسته به زیور طبع، همه ستونی مستند زیر طاق عمارت ميراث 
فرهنگی سرزمين آفتاب و ماه است.  اسناد جمع سند است و سند آیينه 
جهان نما. یقين در پی سند حاصل می شود و اسناد ملی ضامن بقا و در گرو 
اندیشه پایدار. انگاشتن به قدر الفی مقدم است بر نگاشتن. نگاشتن تمام 

نگاه و تفکر و برداشت ماست.

ميراث من

سارا کریمان

زیر طاق استناد


