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گرينويچ

2035؛پايان درون سوز ها

 

رم: کشورهای عضو اتحاديه اروپا طرحی را به تصويب 
رساندند که به موجب آن، تا سال 2035 ديگر شاهد 
تولید و انتشار گاز دی اکســید کربن از خودروهای 
تولیدی جديد نخواهیم بود. فرا رســیدن اين سال 
عمال نقطه پايانی بر عمر موتورهای درون سوز خواهد 
بود. وزرای محیط زيست کشــورهای عضو اتحاديه 
اروپا اين طرح را زمانی توانستند به تصويب برسانند 
که ايتالیا به عنوان تولیدکننده خودروهای فراری و 
المبورگینی باالخره به اين طرح رضايت داد. از اين 
پس تولیدکنندگان خودروهای ســوخت فســیلی 
می بايست به ســمت تولید خودروهای الکترونیکی 
گام بردارند. هرچند با اضافه شــدن يک بند قانونی، 
برخی خودروسازی های لوکس که کمتر از 10هزار 
خودرو در سال تولید می کنند ازجمله خودروسازی 
المبورگینی، فراری می توانند از معافیت پنج ساله در 

انتشار گاز دی اکسید کربن برخوردار باشند.

جابه جايی میلیون ساله تاريخ بشر
 

کیپ تاون: مطالعات جديد نشــان می دهد قدمت بشر بسیار 
بیشتر از میزانی است که تاکنون تصور می شده است. تحقیقات 
اخیر روی قديمی ترين فســیل  های برجا مانده از نســل بشر 
که در آفريقای جنوبی کشف شده، نشــان می دهد که انسان 
دست کم يک میلیون سال زودتر از تصور کنونی، در کره خاکی 
حضورداشته است و بنابراين احتمال درســتی اين نظريه که 
منشا اولیه بشر از آفريقا باشد، تقويت شده است. اين خط زمانی 
جديد که می تواند تأثیر بســزايی بر مطالعات ديرينه شناسی 
داشته باشد نشــان دهنده آن اســت که گروهی از انسان های 
اولیه حدود 3.4تا3.7 میلیون ســال پیش وجود داشته اند. در 
اين پژوهش باقی مانده فســیل های گروهی از اجداد اولیه بشر 
ازجمله فسیل های خانم پِلِس )Mrs Ples( که از آن به عنوان 
کامل ترين جمجمه بشر نام برده می شود که تاکنون در جنوب 
آفريقا پیدا شده، مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. مسئله ای که 
 )Lucy( می تواند دال بر هم عصر بودن اين زن غارنشین با لوسی
معروف باشد. لوســی )جنوبی کپی عفاری( عبارتی است برای 
اشاره به مجموعه ای شــامل چند صد قطعه استخوان فسیل 
که 40درصد از اسکلت يک انسان تبار مؤنث از نوع جنوبی کپی 
عفاری را تشکیل می دهد و قدمت آن بیش از 3.2میلیون سال 

تخمین زده شده  است.

ساالد روسی، نشست ضد روسی
 

مادريد: سران 30کشــور عضو ناتو در حالی برای محکوم 
کردم اقدامات اخیر روسیه گرد هم آمده بودند که نخستین 
انتخاب آنها در منوی غذا ســاالد روســی بــود، موضوعی 
که توجه بســیاری را به خود جلب کرد. اين ساالد معروف 
پرکالری )شبیه ساالد اولويه( که سیب زمینی، نخودفرنگی، 
هويج و ســس مايونز محتويات آن را تشکیل می دهند در 
منوی اين رســتوران 8يورو قیمت دارد. به گزارش رويترز، 
 تمامی ظرف های اين ســاالد که نامــش پیش ترهم برای

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشــین آمريکا سؤال برانگیز 
شده بود طبق گزارش ها در همان ســاعات اولیه فروخته 
شــد. البته »ظرافت ديپلماتیک« بیشــتری در کاخ سانتا 
کروز مادريد در پذيرايی از وزرای دفاع و خارجه و مهمانان 
عالی رتبه درنظر گرفته شــد. برای نمونــه، خوزه آندرس، 
سرآشــپز معروف اســپانیايی در اين مراســم »گاال« به 
»تاپاس« ســنتی کوفته گوجه فرنگی هم اضافه کرد و اسم 

آن را گذاشت »ساالد اوکراينی«.

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  مادرم؛ این را هم فراموش کن!

مادرم! بیا و زودتر فراموشم کن؛ 
حتی خاطره ای که آن دوردست ها 
از مــن داری! تــو که امــروز مرا 
لحظه ای فراموش می کنی، از ياد ببــر که مهم ترين داروی 
ضد فراموشی هم ناياب شــده؛ آن همراه سپیدی که کمی 

مرهم حافظه زودگذر تو بود...
 Memantine حکايت تکان دهنده است: قرص ممانتین
که مهم ترين داروی ضد بیماری آلزايمر اســت، مدتی است 
ناياب شده و در داروخانه ها هیچ نشــانی از آن نیست. اين 
قرص در چند شرکت داروســازی داخلی تولید می شود اما 
هنگامی که برای تهیه آن با نسخه پزشک يا به صورت آزاد به 
هر داروخانه ای مراجعه می کنید، با پاسخ مشابه »نداريم« 
مواجه می شــويد. قرص ممانتین برای درمــان زوال عقل 
متوسط تا شــديد در بزرگســاالن مبتال به بیماری آلزايمر 
Alzheimer استفاده می شــود. اين دارو به کاهش عالئم 
زوال عقل کمک می کند اما پیشــرفت تدريجی بیماری را 

درمان نمی کند.
در وب ســايت www.healthline.com آمده است: علت 
بروز آلزايمر به طور کامل شــناخته شده نیست. افراد مبتال به 
اين بیماری ممکن است بیش از حد در معرض ماده شیمیايی 
گلوتامات Glutamate قرار بگیرند؛ امری که باعث آسیب به 
سلول های مغز می شود و به تدريج نشانه های فراموشی را باعث 
می شود. تحت اين شــرايط داروی ممانتین با مسدود کردن 
گیرنده هايی در مغز که گلوتامات به طور معمول به آنها متصل 
می  شود، عمل می کند. اين فعل و انفعال اثرات مضر گلوتامات 
در سلول های مغزی را کاهش می دهد و به روند کند شدن عالئم 

زوال عقل کمک می کند.
در اين گزارش به صراحت قید شــده که قرص ممانتین برای 
درمان طوالنی مدت تجويز می شــود و اگــر مصرف آن طبق 
دستور پزشک و به شکل منظم صورت نگیرد، خطرات جدی 
به دنبال خواهد داشت و عالئم زوال عقل نه تنها تسکین نمی يابد 
که بدتر هم می شــود. آلزايمر باعث آزار شخص بیمار، پشت 
حصارهای فراموشــی حافظه کوتاه و بلندمدت می شود اما 
می توان آن را بیماری اطرافیان شــخص بیمــار نیز نامید؛ 
آنهايی که هر روز چشم در چشــم عزيز خود شاهد تحلیل 
ذهنی و جسمی او هســتند و بیرون از خانه، به تمنای يک 
ورق ممانتین 5يا 10، دربه در داروخانه های شهر می شوند. 
اين خود بیماری العالج ديگری است که هر از گاهی سايه 

روی سر يک فرد سالم می اندازد و او را از پا درمی آورد.

معمــای تو کــودك خواهــدش کرد
نه مرغ عشــق؛ اردك خواهدش کرد

دل مــن گرچــه از فــوالد باشــد
نگاه تــو ولی »هــک« خواهدش کرد

  
زمین گرم و زمــان گرم و هــوا گرم

درون گرم و بــرون گــرم و فضا گرم
هــزاران بوی ناجــور اســت در جو

بی آر تی ها و تاکســی ها چــرا گرم؟ 
  

مســی باشــد، خريدارش نباشــد؟
رونالــدو تیــزی  خارش نباشــد؟

خدايــا! فوتبالــی بخــش مــا را
»خیابانــی« طرفــدارش نباشــد

  
ســحر مرغی کنــار خانه بگذشــت

بسی سرخوش، بسی شاهانه بگذشت...
»صدات کردم، صدات کردم« ولی رفت!

فغان از دوســت، از بیگانه بگذشــت
  

کمــر را بــاز صاحبخانــه تــا کرد
کــه امیــد کــم مــا را هــوا کرد

»مــن از بیگانــگان هرگــز ننالم«
که با ما هر چه کــرد اين »رهن«ها کرد

میگرن

معمای تو

حافظ

در وفای عشِق تو مشهوِر خوبانم چو شمع

شب نشیِن کوی سربازان و ِرندانم چو شمع

کسی از آينده خبر ندارد. به جز تصاويری 
که در فیلم های علمــی تخیلی از آينده 
زمیــن ديده ايم و داســتان هايی که در 
کتاب هايی از همین ژانر خوانده ايم، کسی 
نمی داند سال های آينده اين کره خاکی 
قرار است به چه شــکلی در بیايد. با اين 
حال تعــدادی از معمارهــا و طراح های 
ساختمان، به بهانه شــرکت در مسابقه 
معماری، نسل جديدی از آسمان خراش 
را برای آينده نسل بشر طراحی کرده اند 
که درک ما از معماری عمودی و رابطه آن 
با محیط های طبیعی و ساخته شده را به 

چالش می کشد.
مجله معماری و طراحی اياالت متحده 
Evolo از ســال2006 يــک مســابقه 
معتبــر در زمینه »معمــاری آينده« را 
برگزار می کند که امســال هیأت داوران 
از بین بیش از 400طرح آسمان خراش 
آينده نگر، برندگان را انتخاب کردند، اما 

آثاری که آنها را تحت تأثیــر قرار دادند 
به موضوعاتــی مانند گرم شــدن کره 
زمین، باليای طبیعی و رشد بیش از حد 
جمعیت پرداخته بودند. به طور مثال در 
زمینه محیط زيست طرح آسمان خراش 
»کلروپالست شــهر«، ساختمانی است 
که دی اکســید کربن را جذب و آن را به 
نشاســته تبديل می کند./ يا برج »بهار 
جديد«، مجهز به خطوط انتقال آب، مواد 
مغذی و کود است که به رشد گیاهان و 
ارگانیسم ها، در نمای بیرونی ساختمان 
کمک می کند. يا مثال پیشنهاد شده است 
که سازه ای در Dunhuang، شهر چین 
در لبه صحرای گبی که زمانی توقفگاهی 
در جاده ابريشم بوده، ساخته شود. اين 
طراحی مجموعه ای از واحدهای مسکونی 
و تجاری اســت که يک ديوار را تشکیل 
می دهد تا به محافظت از جنگل در برابر 
باد و شن های بیابان کمک کند. همچنین 
»آسمان خراش هايپر ماسک« ساختمانی 
اســت که با يک ماســک انعطاف پذير 
پوشیده شده و به فیلتر کردن هوای وارد 
شده از بیرون ساختمان کمک می کند. 

يک طراح چینی هم ساختمانی را طراحی 
کرده و پیشنهاد ســاخت اين سازه را در 
جزاير مارشال، کشوری در اقیانوس آرام 
مرکزی، برای محافظت از مردم بومی خود 
در برابر نشــت مواد راديواکتیو از خاک، 
ارائه کرده اســت. در زمینه رشد بیش از 
حد جمعیت هم مجموعه ساختمان هايی 
به اســم »کندانسور شــهری« طراحی 
شــده که يک فضای مســکونی است و 
هدف آن ادغام کارگران مهاجر با جامعه 
محلی در شهرهايی مانند Shenzen در 
چین است، يا »سکوهای قارچ مانند« که 
طرحی برای ارائه خانه به کســانی است 
که در اثر غرق شدن شهر، آواره شده اند. 
برای باليای طبیعی نیز، يکی از طراحان 
آسمان خراش »پارک سونامی« را طراحی 
کرده که ســونامی را قبل از برخورد به 
ســاحل از بین ببرد. جالب اينکه در بین 
همه اين طرح ها، يک آســمان خراش 
هم طراحی شده که برای انسان نیست 
و در واقع خانه زنبورها است. هدف اصلی 
اين پروژه حفظ تنوع حشــرات و احیای 

جمعیت آنهاست.

عیسی محمدی

شهنام صفاجو
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

فراغت نامه 

زایش اعتماد به نفس از دل شلوغی

پیش تر به طور کوتاه گفتیم يک برنامه 
خــوب تابســتانی را چگونــه تنظیم 
کنیم. مزايای شــرکت کردن و معايب 
شرکت نکردن در فعالیت های اجتماعی 
را شمرديم. قرار شد به مرور هر کدام شان 
را شرح دهیم؛ يعنی بگويیم مثاًل کالس 
نقاشی يا ورزش چگونه اعتماد به نفس 
کودک ما را باال می برد و فعالیت نداشتن 
چگونه به طور عکس عمــل می کند و 
موجب پايین ماندن يا کم شدن اعتماد 
به نفس می شــود. هر فعالیت جمعی 
استاندارد باعث رشد شناختی- اجتماعی 
کودک اســت و نتیجه اين شــناخت، 
اعتماد کودک به خودش و توانايی هايش؛ 
توانايی هايی که در تجربه های مختلف 
آنها را ســنجیده و با تکــرار و تمرين، 
مطمئن شــده که از پس آنها برمی آيد. 

کودک با 
قرار گرفتن در معــرض پديده های نو، 
آدم هــای مختلف، بازی هــا و هر چیز 
جديدی رشــد می کند. او با کنار آمدن 
و تعامل با ديگران، بــا ابراز و بیان خود، 
با اعتماد به ديگــران، با حمايت گرفتن 
و کمک خواســتن از آنها و به اشتراک 
گذاشتن وســايل يا ايده ها، دانسته ها و 
معلوماتش، هر آن به شناخت جديدی 
از خود می رسد. هر آن می فهمد که به 
کدام يک از توانايی های خود يا ديگران 
می تواند تکیه کند. توان ها و قابلیت های 
جديدی در خود کشــف می کند و در 
موقعیت هــای مختلــف با تکــرار اين 
توانايی ها، آنها را در خود تثبیت می کند 
و اينگونه اعتماد به نفســش پله پله باال 

می رود. گاهی به کودکانی برمی خوريم 
که ظاهراً اعتماد به نفس بااليی دارند ولی 
وقتی در معرض و آزمون شرايط واقعی 
قرار می گیرند می بینیم اين احســاس، 
شــبیه بادکنکی بوده که با يک سوزن 
می ترکــد و دوامی نــدارد. معموال اين 
کودکان پله های اين ويژگی شخصیتی 
را طــی نکرده اند و با بروز نشــانه هايی 
می خواهند عدم اعتماد به نفسشــان را 
جبران کنند که گاهــی موفق و گاهی 
ناموفق می شوند و در هر دو صورت هم 
آســیب می بینند. اگر به ظاهر بتوانند 
گلیــم خــود را از آب بیرون بکشــند، 
چون توانايی شــان واقعی نیست، مثل 
اين می ماند که حــاال نمی توانند آب را 
از گلیم بچالنند و مجبورند بار سنگینی 
با خــود حمل کنند. اگر هم شکســت 
بخورند و در موقعیتی قــرار بگیرند که 
معلوم شود اعتماد به نفسشان حقیقی 
نبوده، احساس ناکامی زيادی خواهند 
داشت که يک کودک تحملش را ندارد. 
اين شکســت به شــکل های مختلف 
ناهنجاری های رفتاری بروز پیدا می کند؛ 
از لجبازی و درگیری هــای فیزيکی با 
همســاالن گرفته تا اختالل هايی مثل 

عدم تمرکز يا بدخوابی.
با ايــن توصیف روشــن می شــود که 
فعالیــت دســته جمعی که شــايد در 
 ظاهر فقط پر از شــلوغی و سر و صدا و 
پخش و پالســت، چگونه موجب رشد 
ســالم و کســب اعتماد بــه نفس در 
کودکانمان می شــود و جای خالی اش 

چگونه به آنها آسیب می رساند.

فرشته شیخ االسالم

بی تـعارف و تکلف  
مـثـل هـمین متن 
کوتاهی که می بینید. ما منتظريم 
تا نوشــته هايتان درباره مســائل 
روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان 
را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز 
و کاريکاتور و طراحی هم هســتید 
جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با 
شماره 23023636 بگیريد تا برای 
رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

فرزندم درحالی که 
کوهی از ظرف های 
نشسته توی ســینک برايم باقی گذاشته 
می گويــد: »من نمی دونم تو چــرا اينقدر 
به خاطر آشــپزی غــر می زنی، آشــپزی 
خیلیم جالبه« اين را می گويد و آشپزخانه 
کوچک زير و رو شــده ام را ترک می کند. 
رب گوجه فرنگی تجزيه شده به ذرات ريز 
قرمز و چسبیده به کاشی های پشت گاز. 
ذره های ريز روغن همه جا پخش شده اند. 
کمی مانده تــا ظرف ها به ســبب افزونی 
جمعیت شان بر ما ســاکنان خانه، شورش 

کنند و کنترل خانه را در دست بگیرند.
شــعله گاز را برای غذايی که آماده کرده، 
تنظیــم می کنم تا نســوزد. کاشــی ها را 
دستمال می کشم برای اينکه می دانم که 
اگر ذرات رب بیشــتر از ايــن بمانند تمیز 
کردنشان خیلی سخت تر می شود. تا جايی 
که می شود گاز را تمیز می کنم و بعد می روم 
سراغ کوه ظرف ها. همه اين کارها که تمام 
شد، میز را آماده می کنم و غذا را می کشم. 
همه را صدا می کنم تا غذايی را که فرزندم 

پخته بخوريم و او را تشويق کنیم.
شام که تمام شد آشپزخانه دوباره میدان 
جنگ شده و دوباره بايد لباس رزم بپوشم و 
بروم سراغش. به حرف فرزندم فکر می کنم 
و توی ذهنم لبخنــد می زنم. فرزندم ديگر 
بزرگ شــده. به زودی مستقل خواهد شد 
و آن وقــت جنگ دائمــی پايان ناپذيرش 
با ذرات چســبنده رب گوجــه فرنگی و 
ظرف های توی سینک ظرفشويی را آغاز 
خواهد کرد. جنگی کــه از روز اولی که 

کسی به خانه ای می گويد »خانه 
من« شروع می شود و تا وقتی 

که زنده اســت ادامه پیدا 
می کند.

آن وقت شايد 20سال 
بعدتر بفهمد که مادر 
خســته چرا گاهی 
به خاطر غــذا پختن 
و کارهــای خانه غر 
می زنــد. بفهمــد که 

آشپزی فقط اين نیست 
که يخچال را باز کنی و از 

بین ســبزيجاتی که مادرت 

ديروز خريده، بار ماشــین کــرده و آورده 
خانه، شســته و چیده توی يخچال، چند 

تا را انتخاب کنی و با آنها غذا درست کنی.
آشپزی جدال بی پايانی است با مواداولیه ای 
که به سرعت تمام می شوند و بايد جايگزين 
شوند. گفت وگوی ذهنی طوالنی است که 
چه بپزم و کی بپزم و آيا وقت دارم که امروز 
آشپزی کنم يا نه. مهیا کردن حرکت مدام 
ظرف هاســت. از روی میز به ســینک. از 
سینک به آبچکان. از آبچکان به کابینت تا 

باز آماده استفاده شوند.
 در يک آشــپزخانه حاضر و آماده که تمام 
مواداولیه آماده است و کسی هم ريخت و 
پاش های بعد از آشــپزی را جمع می کند 
البته که آشــپزی راحت و سرگرم کننده 
است. مسئله همین جاســت که حاضرو 
آماده نگه داشتن آشــپزخانه و مدام غذای 
خانگی داشتن تالشــی بی پايان است که 
هر روز از نو شروع می شود. چرخی است که 

مدام بايد بچرخانی اش.
تا روزی کــه فرزندم خــودش درگیر اين 
جدال بی  پايان روزمره شود با لبخندی آرام 
همراهی اش خواهم کرد. احتماال همانطور 
که من به والدينم گفتم او هم روزی به ما 
خواهد گفت که چقدر کارهای خانه زياد 
اســت و چقدر مدام آشپزی کردن سخت 
است و خواهد پرسید که آيا ما هم اين همه 
کار می کرديم توی خانه؟ بله فرزندم. ما اين 
همه کار در خانه انجــام می دهیم تا خانه، 
خانه بماند. اما اين رازی اســت که فقط به 

زبان تجربه منتقل می شود.

اعترافات يک محکوم به آشپزخانه

شیدا اعتماد

راز مگوی خانگی
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