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گرینویچ

ترمیم مشهورتر از اصل

  

بورخای: ترميم ناشــيانه اثری که »اینک انسان« نام 
 داشت اکنون از خود اثرمشــهورتر شده است و بسياری 
از افراد در تویيتر و شبکه های اجتماعی آن را مشت نمونه 
خروار  از مرمت های ناشيانه آثار تاریخی می دانند.  همه 
ماجرا از هفتم اوت2012 با یادداشت یک وبالگ فرهنگی 
مربوط به شهر کوچک بورخای اسپانيا با جمعيت 5 هزار 
نفر شروع شد. این یادداشــت توضيح می داد که چطور 
دیوارنگاره اچه اومو )اینک انســان(، نقاشی مسيح که 
الياس گارسيا مارتينز بر محراب کليسای بورخا کشيده 
بود، دچار یک »شفاعت« مرموز شد. زیاد طول نکشيد 
تا همه بفهمند چه بالیی سر نقاشــی ای  که قبال هم به 
درستی ترميم نشــده بود، آمده است. سيسيليا هيمنز، 
شهروند 81ساله با سالح »حسن نيت« و با وجود نداشتن 
تســلط بر تکنيک های الزم، تالش کرده بود مشکالت 

ترميم و شيوه نگهداری را حل کند.

سن پلتفرمی

جسدفروشی در فیسبوك
 

پنسیلوانیا: مردی در ایالت پنسيلوانيای آمریکا که به گفته 
پليس سعی کرده بود بخش هایی از یک جسد دزدیده شده 
را از زنی در ایالت آرکانزاس بخرد و به فروش دوباره آن در 
فيسبوک اقدام کند، به سوء استفاده از بقایای جسد انسانی 
و در اختيار داشتن اموال مســروقه متهم شد. خبرگزاری 
آسوشــيتدپرس گزارش داد که جرمی لی پائولی 40ساله، 
اهل شهر انوالی پنســيلوانيا که در 22ژوئيه دستگير شده 
بود، در برابر دادگاه بدوی حاضر شده است. او در صفحه ای 
به نام خود در فيسبوک، تصاویری از کيسه ها و پشته های 
اســتخوان های ران را منتشــر کرده که در توضيح یکی از 
آنها نوشته شــده است: »اســتخوان های بيشتری گرفتم 
تا مرتبشــان کنم«. صفحه فيســبوکی که او برای فروش 
 اعضای بدن اســتفاده می کنــد، »خانــه عجایب  بزرگ« 

)The Grand Wunderkammer( نام دارد.
شــان مک کورمک، دادســتان ناحيه ای در پنسيلوانيا که 
پائولی در آن جا دادگاهی و متهم شده است، گفت: »وقتی که 
فکر می کنم هر چيز ممکنی را دیده ام، چيزی شبيه به این 
اتفاق می افتد. سؤالی که ما باید به آن پاسخ می دادیم این 
بود که آیا فروش اعضای بدن یا استخوان ها و بقایای انسان 

غيرقانونی است؟«

دستگیری مادربزرگ قاچاقچی

ورشو: پليس فرودگاه فردریک شوپن ورشو، پایتخت لهستان 
یک زن 81ساله دانمارکی را با محموله  هروئين جاسازی شده در 
چمدانش بازداشت کرد. به گزارش یورونيوز، به گفته مقام های 
امنيتی ارزش هروئين کشف شده دست کم 515 هزار دالر است. 
این مسافر ســالخورده از آفریقا به کانادا سفر می کرد. مأموران 
یکشنبه هفته گذشته و پس از مشاهده رفتار غيرمعمول و آشفته 
وی در سالن انتظار فرودگاه، به او مشکوک شدند و پس از کنترل 
مسير سفر غيرعادی، تصميم گرفتند چمدان او را تفتيش کنند. 
در جریان بررسی ها، مأموران گمرک 5کيلوگرم هروئين جاسازی 
شــده در بدنه چمدان پيدا کردند. متهم که از ماالوی و کنيا به 
دوحه و سپس ورشو رسيده بود به پليس گفت به هيچ وجه در 
جریان ماجرا نبوده و اعضای خانواده اش این چمدان را با هدایایی 
برای دوستان و آشــنایان مقيم کانادا پر کرده بودند. دادستانی 
ورشــو برای متهم به مدت 3ماه قرار بازداشت صادر کرده است. 
مجازات جرم حمل و نگهداری غيرقانونی مواد مخدر در لهستان 

تا 15سال زندان است.

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

دانستنوبیعملی

پدربزرگم کــه »آقاجون« صدایش 
می کردیــم، در زمــان ســلطنت 
احمدشاه قاجار به دنيا آمده بود. اتفاقات زیادی را در زندگی اش 
دیده بود و با آنکه ســواد خواندن و نوشتن نداشــت؛ اما نکاتی را 
به تجربه آموخته بود که برای دانســتن هر کدام از آنها یک دوره 
آموزشی الزم اســت. یکی از آن نکات هم این بود که پدربزرگ با 
وجود تأکيد زیاد بر اســراف نکردن- و به خصوص اسراف نکردن 
آب- دقایق طوالنی را صرف شستن دست هایش می کرد. پيرمرد 
به همان روشی دست هایش را می شست که ما بعد از شيوع کرونا 
یاد گرفتيم. ما که بچه یا جوان بودیم، با خودمان فکر می کردیم 
آقاجون، این آخر عمری به بيماری وسواس مبتال شده؛ اما واقعيت 

چيز دیگری بود.
آقاجون، شيوع وبا در سال 1310 را دیده بود. می گفت در همين 
تهران، کنار دیوارها، جنازه خوابانده بودند و کسی نمی توانست این 
تعداد فوتی را مدیریت کند. او یاد گرفته بود برای پيشــگيری از 
بيماری، باید دست هایش را با دقت بشوید و شاید راز زنده ماندنش 
در آن همه گيری وحشــتناک، همين بود. 6 ســال پس از فوت 
آقاجون، بيماری کرونا در جهان همه گير شد و ما کم کم یادگرفتيم 
بهترین راه جلوگيری از ابتال به بيماری، رعایت نکاتی ساده است. 

ماسک بزنيم، دست ها را بشویيم و...
این روزها که هنوز ســایه کرونا از ســر ما کم نشــده و همچنان 
جان های عزیزی بر سر ابتال به این بيماری از دست می روند، اخبار 
مربوط شــيوع بيماری جدیدی در دنيا منتشر می شود که گویا 
نخســتين موارد ابتال به آن در ایران هم دیده شده است. نگرانی 
از بيماری قبلی کم بود، حاال یکی دیگر هم به آن اضافه شده. آیا 
تعداد بيماری های عجيب و غریب بيشتر شده اند؟ یا آدم ها بيشتر 

مبتال می شوند؟
به نظر نمی رسد جواب هر دو سؤال، مثبت باشد. واقعيت این است 
که پيشــرفت علم پزشکی و همه گيری رســانه ها باعث شده اند 
همزمان ما بيماری های مختلف را به سادگی شناسایی کنيم و هم 
از شيوع آنها مطلع شویم. آمارهای داخلی و جهانی نشان می دهند 
متوسط سن انسان ها بيشتر شده است و این یعنی ما به سادگی 
گذشته نمی ميریم؛ اما پيشرفت علم باعث شده است بدانيم چه 
بيماری داریم. از سوی دیگر، درحالی که کسی به درستی نمی داند 
در جریان همه گيری ها وبا یا آنفلوآنزای اسپانيایی چند نفر در ایران 
جان خود را از دست داده اند، این روزها آمار ابتال، بستری و فوت 
بيماران کرونایی را مرتب دریافت می کنيم. اینها را می توان در یک 

جمله کوتاه خالصه کرد:»ما بيشتر از گذشته می دانيم.«
همه اینها را گفتم تا به اینجا برسم که چه به تجربه و چه با خواندن و 
شنيدن اخبار، اگر دانش و آگاهی ای در ما پدید می آید، باید زندگی 
روزمره ما را تغيير دهد. این »دانستن« باید تأثير عينی در زندگی 
ما داشته باشد؛ وگرنه عالم بی عمل هستيم که سعدی نوشته است:

یکی را گفتند: عالم بی عمل به چه ماند؟
گفت: به زنبور بی عسل.

ایران ســرزمين مســاجد 
حيــرت آور اســت که کم 
می توان نظير و شبيه شــان را در گيتی ســراغ 
گرفت؛ مساجدی سرشــار و سراسر از شگفتی و 
زیبایی. خدای خانه هایی پر از رنگ، پر از تأللو نور، 

و پر از شور هنر ایرانی.
ابنيه ای که از قدیم ترین شان یعنی مسجد تاریخانه 
دامغان، مسجد عتيق شيراز و مسجد جامع فهرج 
یزد همه و همه، در درازنای تاریــخ کهن ایران، 
پناهگاه مــردم بوده اند و داســتان هایی پردامنه 

درون خود که هر کسی را مفتون خود می کنند.
در روزهای صعب و ســخت جنــگ و بيماری و 
قحطی جایی بوده اند برای التيام آالم ســاکنان 
هر سامان. گاهی مدرســه بوده اند و جایی برای 
علم آموزی و وقتی هم مکانی بوده اند برای مبارزه 

عليه ظلم.
مساجد ایران هریک شــاهکاری اند در معماری و 
نمادهایی تمام عيار  در شقوق آن از کاشی کاری و 

آجرکاری تا خوشنویسی و دست آفریده های دیگر 
هنرمندان خداباور.

 امکنه ای که در هر اقليمی بســته به باد و باران 
و آفتاب شان، با روشی و منشــی خاص خود بنا 
می شدند تا نمازگزاران در آن آنات روحانی راز و 
نياز با خالق طيب خاطر باشند و اهالی آن منطقه 

مأنوس و مألوف اند با آن.
مســاجد کعبه آمال مردم هر کوی و برزن و هر 
روســتا و شــهری اند؛ مردمی که حواس شان به 
نيایشگاه شان هســت. به آن می رسند؛ نظيف و 
تميزش می دارند. اگر کهنســال باشد، ترميم و 
تعمير   و اســالف نمازگزار خود را نيــز احترام و 

احتشام می کنند.
و در این ميان قاطبه همين مســاجد قدیم  سال 
به ثبت ملی هم رســيده اند و البته مسجد جامع 
اصفهان که با ثبت جهانی اش، خوش اقبال ترین 

مسجد ایران است و ارج و اجر فراوان  یافته.
خوب اســت تکریم و تعظيم کنيــم این مواریث 

تاریخ و تمدن ایران را. فارغ از ســبب نام گذاری 
روز جهانی مسجد، شاید این فرصتی باشد برای 

بازشناسی جایگاه و پایگاه مســاجد در فرهنگ 
ایرانی و رسوخ و نفوذی که در دل های زادگان این 

خاک کرده اند و با پيشينه این خطه عجين و قرین 
شده اند و خود را به آینده پيوند داده اند.

ميراث من

حمیدرضا محمدی

سامان رضایی

فاطمه عباسی

  سرزمین خدای خانه ها

تقويم/ رويدادعدد خبر

نبردچالدران

پادشــاهی اش را با زيرآب کردن سر برادر 
ولیعهــدش و آن يکی بــرادر بزرگ ترش 
شــروع کرد و پدرش را هم با کودتا برکنار 
کرد. شاه اســماعیل گرفتار همچین آدمی 
شد؛»ســلطان ســلیم عثمانــی« که در 
همسايگی بود و شــروع کرده بود با توپ و 
تفنگ برای ايران شاخ و شانه کشیدن. همان 
اول که بوی خون و خونريزی های سلیم به 
مشام شاه اسماعیل خورد، بنا را بر حمايت 
از برادرهای مرحوم شــده سلیم گذاشت. 
حتی سلطان مراد )آن يکی برادرش و رقیب 
سلطان ســلیم( را هم به ايران راه داد و در 
دربارش پنهان کرد. ســلطان سلیم هم که 
بر تخت سلطنت نشست، قبل از هر کاری 
تصمیم گرفت بیايد ايران و حســابش را با 
شاه اســماعیل صاف کند. به همین خاطر با 
لشکر 200هزار نفری راه افتاد سمت ايران 
و به دشــت چالدران در شمال غربی خوی 
رسید و در آنجا اردو زد. شاه اسماعیل رفته 
بود همدان برای هواخوری، خبر آوردند که 
سلطان سلیم با يک سپاه و تجهیزات آمده 
چالدران. شــاه هم 29هزار نفر از عشاير 
آن دور و بر را جمع کرد که بروند بجنگند، 
خودش هم شد فرمانده لشکر. خیلی زود 
جلسه فرماندهی تشــکیل شد و برخالف 
نظر جمع، شاه اســماعیل تصمیم گرفت 
به عثمانی ها شبیخون نزند و به عثمانیان 
فرصت داد تا آرايــش دفاعی خود را کامل 

کنند.
جنگ شروع شد و نتیجه هم مشخص بود. 
عثمانی ها با 300توپ جنگی يک روزه سپاه 
کوچک ايران را شکســت دادند و 27هزار 
نفر را کشتند. شاه اســماعیل با فداکاری 
چند قزلباش جان ســالم به در برد. بعد از 
همین جنگ بود که شاه اســماعیل تا آخر 
عمرش شال سیاه به سر بست و نقش پرچم 
صفوی ها شد »القصاص«. چند سال بعد هم، 
درست وقتی داشت برای تسويه حساب با 

عثمانی ها نقشه می ريخت، از دنیا رفت.

حافظ

زان ياِر دلنوازم ُشکريست با شکايت
گر نکته داِن عشقی بشنو تو اين حکايت

از وقتی بشــر غربيلک 
به دســت  را  فرمــان 
گرفت یعنی سال 1807ميالدی که به روایتی 

نخســتين خودروی جهان با موتور IC، توسط 
»نایسفر نایپس« ساخته شد تا امروز که بيش از 
یک ميليارد و 300ميليون خودرو در سطح این 

کره خاکی برای رسيدن به سرعت باالی زندگی 
دنده معکوس می کشند »خودرو های دنده ای« 

فاتح بالمنازع بازار بوده اند.

اگر تــا قبل از بــروز کرونــا برخی از 
خانواده ها می توانســتند تا حدودی 
کودکانشان را مجاب کنند که خيلی طرف موبایل و تبلت نروند، اما با آمدن 
کرونا و ضرورت آموزش مجازی، روال  موجود در این باره دستخوش تغيير  و 
زمينه دسترسی هر چه بيشتر کودکان و نوجوانان به گوشی های هوشمند، 
اینترنت و شبکه های اجتماعی فراهم شد. حاال دیگر همه آدم ها در هر گروه 
سنی به اینترنت آزاد دسترسی دارند. نمی توان نوجوانان را 24ساعته کنترل 

کرد که یک وقت گذرشان به شبکه های اجتماعی نيفتد. شاید به دليل 
همين همه گيری اســتفاده از شــبکه های اجتماعی موبایلی و 
تحت وب و سرگرمی بی حساب و کتاب حاصل از حضور در این 
شبکه ها باشد که خيلی از کشورها تصميم گرفته اند  اینترنت را با 
چارچوب های خاصی در اختيار گروه های سنی مختلف قرار دهند 

و حدودی را برای استفاده از آن تعيين کنند. حتی محدودیت های 

سنی برای ایجاد حســاب کاربری در برخی شبکه های اجتماعی هم ایجاد 
شده اســت. در ایران هم این محدودیت ها تا حدودی اعمال شده اما اینکه  
بچه ها را قرار است تا چه سنی کنترل کرد؟ و این محدودیت سنی در کشور 
خودمان چقدر است؟ سؤالی است که احتماال خيلی از والدین دارند. به تازگی 
پلتفرم اینستاگرام محدودیت سنی 13سال را برای نصب این برنامه و ساختن 
صفحه در این پلتفرم اعمال کرده است. عضو تيم تخصصی کودک و نوجوان 
در انجمن ازدواج و خانواده کشور هم گفته با توجه به فرهنگ مردم جامعه 
و کشور ما بهتر است خانواده ها تا قبل از 15سالگی اجازه نصب این برنامه و 
داشتن صفحه اینستاگرام مستقل را به نوجوانشان ندهند.  هر چند  براساس 
کنوانسيون حقوق کودک افرادی که سن آنها کمتر از 18سال است، کودک 
شمرده می شوند اما هر کشوری براســاس فرهنگ خود افراد را در 
سنين مختلف رده بندی می کند. شاید بهتر باشد مثل بسياری از 
کشورهای پيشرفته، به جای گرفتن موبایل و تبلت از دست بچه ها 
یا بستن شيرفلکه اینترنت، از محتوایی که در شبکه های مجازی 
هست اطالع کافی پيدا کنيم تا بتوانيم در استفاده از این محتواها 

برای بچه ها محدودیت اعمال کنيم. 

میثم قاسمی
روزنامه نگار

پایاندورهخودروهایدندهای

 اما خبر يک بازارهای جهانی خودرو اين است که 
به روز های پايانی کالچ و دنده نزديک می شويم. 
فقط کافی است به آمار ســايت »د آتالنتیک« 
درباره فتح 97.6درصدی خودروهای دنده  اتومات 
در آمريکا از ســهم بازار خودرو توجه کنیم. در 
اين گزارش تأکید شــده که اين عقب نشینی 
خودرو های دنده ای به معنای نزديک شــدن به 

سال های پايانی حضور آنها در بازار است.

چهارم اينکه طرفدار های دو آتیشه 
خودروهای دنده ای هم آرام ننشسته  
و هشــتگی راه انداختند با مضمون 
دنده ای ها را حفظ کنید. آنها تهديد 
کرده اند که چنانچه خودرويی دنده ای 
در بازار نباشــد اتومات ها را تحريم 

خواهند کرد.

دومین واقعیت قابل توجه بــازار خودرو که در 
اين گزارش به آن پرداخته شــده اين است که 
خودرو های الکتريکی دارنــده 5درصد از کل 
فروش آمريکا بدون بخشی به نام گیربکس تولید 
و توزيع می شوند. درحالی که شرکت مرسدس 
بنز هم تا پايان ســال جاری میالدی خط تولید 

خودرو های دنده ای خود را جمع آوری می کند.

ســومین واقعیت اينکــه به دنبال 
غلبــه  خودرو های اتومات بیشــتر 
مردم آمريکا رانندگی با خودرو های 
دنده ای را فراموش کرده اند. تا جايی 
که اکنون برخی شــرکت ها به دنبال 
جذب راننده هايی هســتند که کار با 

خودرو های دنده ای را بلد باشند.

 به یقيــن می توان امام ســجاد 
عليه الســالم را بنيانگذار مکتب 
اشــک و گریه بر مظلوميت شــهدای کربال دانست. آن 
حضرت در طول 43سال زندگی پس از واقعه کربال، همواره 
یاد و خاطره شهدای کربال را زنده نگه داشت و هرگاه آبی 
نوشيد به یاد پدر افتاد و بر مصایب و لب تشنه او گریه کرد 
و اشک ریخت. موقع افطار وقتی برایشان طعام می بردند، 
گریه امانش نمــی داد و می فرمودند: فرزند رســول خدا 
گرسنه کشته شد؛ فرزند رســول خدا با لب تشنه کشته 
شد. آنقدر این ســخن را تکرار می کرد و اشک می ریخت 
که گاه اشــک هایش در آب یا غذایــش می ریخت. وقتی 
می دید گوسفندی را ذبح می کنند اکيداً تقاضا می کرد که 
آبش دهند و آنگاه گریه کنان می گفت: پدرم را با لب تشنه 

ذبح کردند.
43 ســال تمام در هر مناســبتی و با دیدن هر منظره ای 
گریست و با اشــک خویش انقالبی به پا کرد که اثرش در 
پاسداشت اسالم ناب محمدی، شاید کمتر از واقعه عاشورا 
نبوده و نباشد. چرا که اگر عاشــورا برای زنده نگه داشتن 
دین خدا و اسالم ناب بود، باید خود عاشورا زنده می ماند و 

پيامش به دیگران می رسيد تا مردم با معارف دینی و هدف 
سيدالشهدا عليه السالم آشنا می شدند و این رسالتی بود 
که امام سجاد)ع( با گریه های مدام و اشک جاری خویش 

به خوبی از پس آن برآمد.
هرچند نمی توان گریه های امام زین العابدین عليه السالم را 
سياسی دانست، اما به طور قطع بهترین استفاده سياسی از 
آن صورت گرفت. گریه هایی که ادامه حرکت امام حسين 
عليه الســالم بود و مکتبی نو برای تداوم فرهنگ عاشورا و 
زنده نگه داشتن مکتب سرخ آن بنيان نهاد. چه آنکه همه 
را متوجه شهادت امام حسين عليه السالم و مظلوميت وی 
گرداند و آزادگان جهان حتی آزادگان غيرمسلمان را بر آن 
می داشت که دنبال چند و چون ماجرا و دالیل آن بروند و 

به حقانيت حسين و مظالم بنی اميه آگاه گردند.
اصوالً کسی که مظلوم است نزد دیگران از محبوبيت خاصی 
برخوردار می شود. دیگران همواره از او یاد می کنند و او را 
می ستایند و ســعی می کنند با راه و رسمش آشنا شوند و 
دالیل کشته شدنش را بدانند و آن وقت که به حقانيتش پی 

بردند او را سرمشق خود قرار دهند. به خاطر همين است 
که خيلی های دیگر هم سعی در ارائه چهره ای مظلوم از 
خود دارند. به عنوان مثال یهود صهيونی هم می خواهد 
از همين شيوه استفاده کند و پر واضح است که آنها 

نه تنها مظلوم نيستند بلکه ظالمانی چيره دست هستند، 
اما برای رسيدن به اهداف خود تالش می کنند که از عنصر 
مظلوميت بهره ببرند. البته که آنها در واقع مظلوم ســازی  
و مظلوم نمایی می کنند و از افســانه ای به نام هولوکاست 
اســتفاده می کنند و بر قبری که خالی از مرده است اشک 
می ریزند تا با غرامتی که از اروپا دریافت می کنند روزگار 
بگذراننــد. روژه گارودی فرانســوی می گوید غرامتی که 
اسرائيل ســاالنه از اروپا می گيرد معادل بودجه ساالنه 4 

کشور مصر، سوریه، اردن و لبنان است.
اما شيعه مظلوم واقعی اســت و این مظلوميت در شيعه 
حرف اول را می زند. شيعه در طول تاریخ مظلوم بوده است. 
همه امامان مــا مظلوم بوده اند؛ از امام علی عليه الســالم 
گرفته که با وجود حقانيت، حقش را غصب کردند تا امام 
منتظر که باید در انتظار بنشــيند تا روزی که ظهور کند 
و انتقام مظلوميت اهل بيت را بگيرد و حکومت اســالمی 
را تشــکيل بدهد. به خاطر همين است که مکتب اشک، 
مکتب مقدسی است. مکتب گریه، مکتب مقدسی است و 
از همين رو به حسين بن علی عليه السالم قتيل العبرات 
گفته اند. باید سوخت و باید اشک ریخت و باید 
در این راه از امام سجاد عليه السالم تبعيت کرد. تا 
نظام هستی هست و تا زمين قابليت سکونت دارد 

و تا آسمان برپاست، باید بر مظلوميت حسين شهيد)ع(
گریست. این گریه از 2 جهت است. یکی از جنبه عاطفی 
اســت و اینکه وقتی امام معصوم را با آن وضع دهشتناک 
به شهادت می رسانند و رشته اتصال بين زمين و آسمان 
را قطع می کنند، نمی توان گریه نکرد و اشــک نریخت. 
این اشک عاطفه و محبت اســت برای ما که امامانمان را 
از پدر و مادرمان بيشتر دوست داریم و همواره خطابشان 
کرده ایم که بابی انت و امی یابن رسول اهلل! اما از جهت دیگر 
با همين گریه ها می توان مکتب حسين و رسالت و هدف 
حسين بن علی عليه السالم را حفظ کرد و سينه به سينه به 
آیندگان منتقل کرد تا اسالم اصيل باقی بماند همانطور 
که تا کنون هم با همين اقامه عزاهــا و روضه ها و گریه ها 
محفوظ مانده است. این یک راهبرد شيعی است که امام 
سجاد پایه گذار آن بوده است و باید تا قيام قائم آل محمد 
عجل اهلل فرجه اســتوار و برقرار بماند. البته که دشمنان 
تشيع نيز از همين راهبرد می ترسند و برای مقابله با آن و 
خاموش کردن این آتش فروزنده از هيچ نقشه ای فروگذار 
نخواهند کرد. سال هاســت می بينيم که به شکلی نرم و 
خزنده با عزاداری اصيل شيعی در حال مبارزه هستند و از 
هيچ کوششی برای تحریف شکل و ماهيت و محتوای آن 

دریغ نمی کنند.

حرف آخر
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