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گرينويچ

گرسنگی 800میلیون نفر

 

نیويورك: »ســازمان کمک به گرسنگان جهان« 
در گزارشی هشدار داد که خطر مرگ بر اثر گرسنگی 
جان بیش از 800 میلیون انسان در جهان را تهديد 
می کند. بنا بــر اين گزارش افزايش شــديد قیمت 
خوار و بار و مواد غذايی اين بحران را در بســیاری از 
کشورها تشديد کرده است. اين سازمان در گزارش 
خود به وضع گرســنگی در ســال 2021 میالدی 
پرداخته و تصريح کرده است، بحران ناشی از تغییرات 
اقلیمی، درگیری های مسلحانه و همه گیری کرونا 
در سال گذشته به طور چشمگیری وضعیت غذايی 
در نیم کره جنوبــی جهان را بدتر کرده اســت. ولی 
اين شرايط در ســال جاری به مراتب وخیم تر شده 
اســت. ماتیاس موگه، دبیر کل اين سازمان گفت، 
خشکســالی هايی مانند آنچه اکنون در شاخ آفريقا 
يا سال گذشته در ماداگاســکار رخ داده، پیامدهای 

مرگبار تغییرات اقلیمی را آشکارتر کرده است.

بر بلندی های بادگیر

مشاهده آمیب مغزخوار
 

آيووا: پــس از تأيید وجود آمیب مغزخوار در ســواحل ايالت 
آيووا در آمريکا اين ساحل تعطیل شــد. به گزارش يورونیوز، 
از اين تک ســلولی به عنوان عامل بروز التهاب حاد پرده های 
مغز و نخاع در انســان ياد می شــود و در فرد مبتال نشانه های 
»مننگوانسفالیت آمیبی اولیه« مشاهده شده است. با اينکه اين 
بیماری مسری نیســت ولی می توانند تهديدی بر زندگی فرد 
باشد. مقامات بهداشــتی اين ايالت آزمايش کامل آب درياچه 
برای حصول اطمینان از وجود »نگلیريا فاولری« يا همان آمیب 
مغز خوار را آغاز کرده اند و مشخص شدن نتیجه نهايی چندين 
روز طول می کشد. بخش بهداشت عمومی میسیوری روز جمعه 
با تأکید بر اينکه نظر غالب کارشناسان آلوده بودن اين درياچه 
است اعالم کرد که تحقیقات مســئوالن به اين منبع محدود 
نمی شــود و تا حصول يقین ادامه خواهد داشــت. اين آمیب 
میکروسکوپی معموالً در آب های شیرين و گرم مانند درياچه ها 
و رودخانه ها، و حتی به ندرت در استخرهای شنايی که به اندازه 
کافی از کلر استفاده نمی کند و يا سیستم آب گرم لوله کشی 
دارند، يافت می شود. در بیانیه اداره بهداشت ايالت آيووا با اشاره 
به احتمال وارد شــدن آب آلوده از طريق بینی به بدن شناگر، 
آمده اين آب آلوده بعد از بینی به سمت مغز می رود و بافت های 

آن  را از بین می برد که در اکثر موارد مرگ را به دنبال دارد. 

حمايت از سنجاب های قرمز
 

ولز: سنجاب های خاکســتری بالی جان درختان و همچنین 
سنجاب های قرمزکه بومی بريتانیا هســتند، شده اند اما حاال 
محققان دولتی بريتانیا برای کنترل جمعیت ســنجاب های 
خاکســتری چاره ای انديشیده اند که براســاس آن داروهای 
ضدبــارداری از طريق غــذا به ســنجاب ها خورانده شــود. 
 )APHA( بدين منظور آژانس بهداشــت حیوانــات و گیاهان
بريتانیــا، آزمايش هايی را روی بســته های غذايی مخصوص 
ســنجاب ها در جنگل های شمال انگلســتان و ولز انجام داده 
اســت. در اين آزمايش 70 درصد از جمعیت ســنجاب های 
 خاکســتری از اين بســته های غذايــی اســتفاده کرده اند.

 گیدئون هندرسون، مشاور ارشد علمی دپارتمان محیط زيست 
بريتانیا می گويد:»آزمايش ها پتانســیل زيادی برای مديريت 
غیرکشنده تعداد سنجاب های خاکستری داشتند. اين موضوع 
به سنجاب های قرمز کمک می کند تا به زيستگاه های طبیعی 
خود بازگردند. همچنیــن از جنگل هــای بريتانیا محافظت 

می شود و تنوع زيستی نیز افزايش می يابد.«

ديوارهای راز   عكس/ همشهری: منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان
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دعای فرشته؛ مبارزه درونی

سارا کریمان

تقويم / سالمرگعدد خبر

  پدر تئاتر ایرانی ها 

»من از اول با خودم شرط کرده بودم هر طوری 
شده تئاتری بشوم. حتی شــاگرد ويولن آقای 
ذوالفنون بودم. وقتی ايشان می ديد من کالس 
حســین خیرخواه هم می روم، به من می گفت 
برو آن جا. اين جا توی کالس ويولن وقتت تلف 
می شود. می گفت من نمی خواهم روی عالقه ات 
حرف بزنم اما اين پرش »آرشه« که به تو گفتم، 
بايد يک هفته وقت بگذاری تا خوب ياد بگیری. 
نیا اين جا و وقتت را تلف نكــن. من هم آمدم 
خانه و يک شب گريه کردم و ديگر نرفتم. رفتم 
کالس حسین خیرخواه. تئاتر را ترجیح دادم.« 
نام تئاتر در ايران با نام »حمید ســمندريان« 
گره خورده اســت و پر بیراه نیست که او را پدر 
تئاتر ايران می نامند. بسیاری از بازيگران تئاتر، 
سینما و تلويزيون به نوعی خود را شاگرد حمید 
سمندريان می دانند و می توان او  را پرورش دهنده 
خیل وسیعی از بازيگران مطرح سینما و تئاتر 
ايران دانست. ســمندريان پس از پايان دوره 
دبیرستان به اروپا سفر کرد و طی 6سال به صورت 
آکادمیک تحت آموزش ادوارد مارکس که يكی 
از استادان برجســته تئاتر بود، اصول و مبانی 
کارگردانی و بازيگــری را آموخت و همزمان در 
آلمان به صورت حرفه ای مشغول به کار شد. پس 
از پايان اين دوره به دعوت اداره هنرهای نمايشی 
دراماتیک اداره کل هنرهای زيبای کشور به ايران 
برگشت و به سرعت نمايشنامه دوزخ يا دربسته 
اثر ژان پل سارتر را در تاالر نوبنیاد همین اداره 
به روی صحنه برد. در نیمه نخست دهه13۷0 به 
پیشنهاد عباس لطفیان سرگزی، ناصر باباشاهی 
رئیس دانشكده هنر و معماری دانشگاه تهران 
از حمید سمندريان دعوت کرد تا گروه نمايش 
اين دانشــكده را راه اندازی کند و بدين ترتیب 
سمندريان پايه و اســاس اين گروه را گذاشت. 
سال13۷3 کالس های آزاد بازيگری و کارگردانی 
را راه انداخت که هنرجويان بسیار زيادی از آنجا 
فارغ التحصیل و وارد عرصه حرفه ای هنر شدند. 
حمید سمندريان که مدت ها از بیماری سرطان 
لوزالمعده رنج می برد، ســرانجام حدود ساعت 
5بامداد 22تیر1391 در 81سالگی در خانه خود 

درگذشت.

حافظ

غمناك نبايد بود از طعِن حسود  ای دل
شايد که چو وابینی خیِر تو در اين باشد

معماری کويــری ايران 
نه تنها در سطح ملی ارزش 
و میراث فرهنگی قابل تاملی محســوب می شود 
بلکه در ســطح جهانی نیز ويژگی های کارکردی 
و زيبايی شناســانه آن   متمايز شــناخته شده تا 
جايی که سازمان جهانی يونســکو اقدام به ثبت 
بافت تاريخی يزد در سال1394 به عنوان میراث 
جهانی کرد. در فهرست آثار ثبت جهانی يونسکو 
آن دسته از آثار تاريخی، میراث طبیعی و انسانی 
قرار می گیرند که بی بديل و نمايانگر نبوغ انسانی 
هستند از اين رو 
بنــا بــه ارزش 
بی همتــای اثر 
ثبت شــده، 

کنوانســیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی 
مســئول حفاظت و نگهــداری از آن خواهد بود 
و در حقیقت به تمــام انســان های زمین تعلق 
خواهد داشت. بافت تاريخی يزد از منظر طراحی 
و معماری شــهری و خانه ها دارای ويژگی هايی 
اســت که بقا و منظر آن را در طــول تاريخ اعتال 
بخشیده است. شهر يزد ساکنان ديرينه ای از دوره 
پارت و ماد داشته اســت، پس از ورود اسالم و در 
دوره  سلجوقیان، غزنويان، حمله مغول و.. اوج و 
افول های فراوانی از منظر قدرت سیاسی، مذهبی، 
توسعه تجاری و شهری داشــته است. مجموعه 
باغ ها، میادين، بازار، مساجد و خانه ها که شاکله 
اصلی بافت تاريخی يزد را تشــکیل می دهند از 
نوعی پايداری و اقلیم گرايی پیروی 
 می کننــد بديــن معنــا که 
پديــد آورنده بیشــترين 

بهره را از مصالح و امکانات بومی گرفته اســت و 
سازه هايی پايدار و برگشت پذير خلق کرده است. 
عناصر اصلی معماری کويری بادگیر، ساباط، طاق 
و گنبد و گذرگاه های باريک و سرپوشیده است که 
همگی پاسخی خالقانه به شرايط اقلیمی همچون 
گرما و کم آبی اســت که صورتی زيباشناســانه و 
ستودنی پديد آورده است. از میان عناصر مذکور 
بادگیر جايگاهی نمادين يافته اســت که بیننده 
به محض رويت آن به خاســتگاه اصلی اش يعنی 
شــهرهای کويری ايران ارجاع داده می شود. اين 
مظهر زيبايی و نبوغ معماری ايرانی درحالی که در 
داخل کشور مهجور مانده است در حال مصادره 
و از آن خويش ســازی  توسط کشــور های عربی 
در مناســبت های بین المللی ازجمله کنفرانس 
بین المللــی 2025 ايکوم )شــورای بین المللی 
موزه ها( دبی است که در لوگو و فراخوان برنامه از 

بادگیر يزدی استفاده کرده اند.
اين عنصــر مطلــوب و دلچســب در معماری 
گذشــته ايران می تواند دوباره توسط طراحان و 
معماران و البته دست اندرکاران مرتبط با فضای 
ساخت وساز زيرنظر کارشناســان مجرب حوزه 
میراث بر تاج عمارت های مدرن کشــور بازگردد 
تا هم تأکیدی زيبا بر هويت ملی ما متجلی شود و 
هم از دست اندازی و تاريخ سازی  اغیار با روش های 

جعلی جلوگیری به عمل آيد.

خیلی ها توی کتاب ها زندگی می کنند؛ در همان دنیای 
خواب و خیال. وســط هزار جور مشغله و کار و زندگی و 
قسط و... غرق می شوند توی داســتان ها. بیشتر آنهايی 
که از واقعیــت متنفرند و آدم های واقع بینی نیســتند، 
انتخابشان زندگی  با کتاب اســت. به قول سلینجر- که 
يکــی از همان ديوانه هــای واقع نبین اســت- »از اين 
مزخرفی که اسمش واقعیت است، همان يک نسخه ای 

که وجود دارد کافی است. من می خواهم نسخه ديگری را 
امتحان کنم.« وقتی توی آن دنیايی که بهش می گويند 
واقعیت، خیلی ها به هم دروغ می گويند، وقتی توی اين 
واقعیت عزيز بی نقاب، مردم همانطور که دارند به تو سالم 
می کنند، در ذهنشان طومارت را می پیچند، اين آدم ها 
ترجیح می دهند حرف های تروتمیزتر، زيباتر، پیچیده تر 
و راست تری از کتاب ها بشنوند. کتاب ها ما را برای چند 

ساعتی هم که شده از دنیای واقعی جدا می کنند، خیال 
پردازمان می کنند و تکلیفمان را با آدم هايی که خريدن 
پیتزا و چرخیدن در گوشی موبايل از خريدن و خواندن 
کتاب برايشان ارجح تر است، روشن می کنند. من اگر قرار 
باشد بین دنیای کتاب ها و دنیای واقعی يکی را انتخاب 
کنم، اولی را انتخــاب می کنم. واقعیت بی رحم، واقعیت 
بی نقاب، مال آنهايی اســت که تحملش را دارند و فکر 
می کنند آن چیزی که هیچ وقت بهشان دروغ نمی گويد، 

اسمش واقعیت است.

قصه شهر

کسب وکار بی مزد اما پرسود

شهنام صفاجو
روزنامه نگار

جغرافیای شهر را گم کرده بود. 
فقط می ديد که می دوند. مدتی 
گذشت تا حس زمان و مکان را باز پیدا کند. منگ بود. 
نوِر گرداِن سرخ روی ديوار پاشیده می شد. ديوار انگار 
جان پیدا کرده بود و تکان می خورد. سايه ها روی ديوار 
می دويدند، روی آســفالت خیس همــراِه حرف های 
مبهمی در هــوا همهمه ای گنگ می دويــد. نامفهوم 
بودنش ترسناک بود. سفیدی پیش می آمد. لکه سفید 
دونده ای الی ماشین ها می پیچید و می آمد طرف شان. 
انگار چیزی می گفت. می دويــد و چیزی به جمعیت 
می گفت يا به هوا. کارون نمی شنید. شیشه ماشین باال 
بود. آمد و از برابِر پنجره که گذشــت يک آن چهره اش 
را ديد و بعد ديگر نبود. رفته بود و بــا هیاهو و ازدحام 

خیابان يکی شده بود.

زنا زود پیر می شــن، می دونی 
چرا؟ چون عروسک بازی شونم 
جديه، رو عمرشون حساب می شه. از دو سالگی مادرن. 
بعد مادر برادرشون میشن. بعد مادر شوهرشون میشن. 
باباشون که پا به سن می ذاره ازشون پرستاری يه مادرو 
می خواد. گاهی وقتا حتی مادر مادرشونم میشن. من 
شــوهر نکردم. ولی مادر مادرم بودم، مادر پدرم بودم، 
مادر برادرم بودم، تــازه به همه اينــا بچه های به دنیا 

نیاورده رو هم اضافه کن، مادر اونا هم بودم.
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آنجلــوس )L’Angélus( يا دعای 
فرشــته، يکی از تابلوهای مذهبی 
جهان است که حدود 165ســال پیش توسط هنرمند فرانسوی 
»ژان فرانسوا میه« خلق شده و در موزه اُورسی پاريس نگهداری 
می شود. »آنجلوس« تابلوی نقاشــی با محوريت ارادت روستايی 
است؛ اثری نسبتاً تاريک و سايه دار که چهره 2 دهقان را در زمینی 
پهناور در هنگامه غروب و فضايی پُر از حال و هوای معنوی نشان 

می دهد.
زن و مردی روستايی با برخاستن نوای دوردست دعای فرشته که 
در ساحت تابلوی رئالیستی قرن نوزدهمی هم قابل حس و درک 
است، از کار برداشت سیب زمینی دســت می کشند و با سرهای 
خمیده و دست ها به سینه، به نیايش می پردازند؛ يک آيین ساده 

روستايی که بسیار صمیمی و زمینی به نظر می رسد.
»آنجلوس« در پايان يک روز تکراری روستايی، لحظه ای کوتاه از 
استراحت، آرامش و فداکاری را نشان می دهد. در پرسپکتیو اين 
تابلو، فضای بسیاری در اطراف و پشت 2 پیکره وجود دارد و تقريباً 
می توان دشت سیب زمینی را در يک نگاه ديد. اگرچه زمان حال 
تابلو کمی ديروقت و تصوير به ناچار تاريک است، اما در اين غروب 
عمیق هم می توان وسايل کار روزمره دهقانان اعم از سبد، کیسه، 
چنگال و چرخ دستی را تشخیص داد و در پس زمینه تابلو نیز پهنه 
روستا و اوج درخت ها و گل دسته عبادتگاه را نظاره گر بود.سبک 
رئالیستی اين اثر هم باعث شده تا خستگی و فضای تاريک کار اين 
دو سوژه، واقع بینانه به تصوير درآيد؛آنهايی که در برابر آسمانی که 

به سرعت تاريک می شود، آرام هستند.
اين دو دهقان در يک دشــت خالی، با وجود کوچکی بوم نقاشی 
بزرگی می کنند، صورت آنها در سايه باقی می ماند اما نور بر ارتعاش 
روح و بدن آنها تأکید می کند. همه اينها بیانگر احســاس عمیق 
مراقبه است و هنرمند نقاش از توصیف موقعیت فراتر می رود و به 
الگوی کهن می رسد؛ گويی نیايش در هر عصری فصل رستگاری 
نوع بشر است. آن جا که پاپ فرانسیس هم در کاخ حواری می گويد 

که »دعا از طريق مبارزه درونی صلح می آورد.«


