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گرینویچ

جست و جوی بیت کوين در زباله

 

نیوپورت: جيمز هاولز، مهندس رایانه 37ســاله ای 
که تابســتان2013 هارد دیســک حاوی اطالعات 
مربوط به استخراج 8هزار بيت کوین را به اشتباه در 
سطل زباله انداخت، در تالشی تازه برای یافتن آن در 
ميان 110هزار تن زباله نيوپورت، شهر محل اقامتش 
در ولز، قصد دارد، طرحی را با هزینه 10ميليون یورو 
به اجرا بگذارد. به گزارش ایندیپندنت، هارد دیسک 
حاوی 8هزار بيت کوین امروز )21اوت2022( کمی 
بيش از 170 ميليون یورو اســت. او پس از 9ســال 
جســت وجوی نافرجام، طرح جدیدی طراحی و از 
مقامات محلی نيوپورت برای اجرای آن درخواست 
مجوز کرده اســت. طرح او، رصد انتخابی زباله ها با 
استفاده از سگ های روباتيک، تيمی از ناظران انسانی 
و یک بازوی فلزی غول پيکــر متصل به یک پلتفرم 
پيشــرفته هوش مصنوعی برای تجزیــه و تحليل و 

غربالگری تصاویر دریافتی از زباله هاست.

داستانادامهدارتجدیدیها

ممنوعیت سفید کننده در کامرون
 

يائونده: وزیر بهداشت کامرون اعالم کرد که در پی صدور 
دستور ممنوعيت فروش محصوالت سفيد کننده پوست با 
موجی از تهدیدهای تلفنی مواجه شــده است. به گزارش 
یورونيوز، مانائودا ماالشــی با دفاع از تصميم خود که 10 
اوت ابالغ کرده، تأکيد کرد که با کسب درآمد بدون توجه 
به سالمتی مردم مخالف است. او همچنين با انتشار پيامی 
تویيتری ضمن دعوت مردم به همبســتگی عليه مصرف 
داروهای ســفيد کننده پوست برپایه جانســانگ که دانه 
درختی گرمســيری است، نوشت: »ســفيد کردن پوست 
اثرات نامطلوبی بر ســالمتی دارد زیرا منشأ بيماری هایی 
مانند آکنه، ترک های پوســتی، انواع سرطان های پوست، 
دیابت، فشار خون باال و حتی ناباروری است.« محصوالت 
سفيد کننده پوست در سراسر قاره آفریقا محبوب هستند 
زیرا براساس استانداردهای زیبایی که در برخی رسانه ها یا 
تبليغات دیده می شــود، رنگ پوست روشن زیباتر نمایش 
داده می شود. رســانه های محلی گزارش داده اند که مالک 
یکی از این شرکت ها یک نماینده پارلمان است. دفتر نوران 
فوتسينگ، نماینده پارلمان کامرون، با انتشار پيامی ادعای 
وزیر بهداشــت را در مورد مضرات محصوالت سفيد کننده 

پوست رد کرد.

دست نوشته جعلی گالیله
 

جورجیا: دانشگاه ميشيگان در آمریکا اعالم کرد دست نوشته  
صدساله ای که در اختيار داشت و منتسب به گاليله بود، در واقع 
از جعليات یک جاعل معروف است. گمان می رفت این سند، 
پيش نویس نامه  ارسالی گاليله به والی ونيز درباره تلسکوپی که 
در سال1609 ساخته شده بود، باشد. به گزارش ایندیپندنت، 
گویا گاليله هنگامی که از این تلســکوپ برای رصد  قمرهای 
سياره مشتری استفاده می کرد، در نيمه پایين این دست نوشته 
یادداشت هایی نوشــته بود. تحقيق در مورد این سند را یک 
استاد کرسی تاریخ دانشگاه ایالتی جورجيا آغاز کرد و دریافت 
در واقع فردی به نام توبيا نيکوترا که در دهه1930 به جرم یک 
جعل دیگر به زندان افتاده بود، آن را ساخته است. تاجری به 
نام تریســی مک گرگور در دیترویت که کتاب و دست نوشته 
جمع می کرد در سال1938 ميالدی این سند را به این دانشگاه 
هدیه داد. این سند جزو مجموعه دست نوشته های تری بود و 
ظاهرا کاردینال پيترو مافی، اسقف اعظم پيزا اصل بودن آن را 

تأیيد کرده بود.

نجات چنارهای خشک با هنر محیطی    عكس: همشهری/ منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سهشنبه

   پیچک مهربان 
بعضی کلمات 

همين که گفت »نگران نباش«، انگار 
نســيم وزید الی نفس های تب دار 

تابستان.
یک وقت هایی گره می افتد به کالف زندگی و آدمی هی راه می رود و 
این در و آن در می زند. داالن های کوتاه و بلند روزگار بعضی وقت ها 
آدم را می کشاند به راهروهای پر پيچ و خم و راه پله های کوتاه و بلند.  
وسط همه رفت وآمدها یکی نشســته کنج دلمان که می گوید: 
نمی شود، این کار شدنی نيست. آخرش تو می مانی و یک افسوس.
همان روزها که مضطرب نشســته یا ایستاده  چشم دوخته ای به 
دهان یکی که فکر می کنی شــاید گره ای به دستش باز شود، اگر 
زیر لب بگوید »نگران نباش«، خستگی شاید رخت بربندد از سلول 
سلول تنت. این انبوهی دل نگرانی ها بعضی روزها بزرگ ترند؛ مثال 
آدم ها زیر سقف مطب ها، چشم شان به دهان آنهاست که بيمار زیاد 
دیده اند. بيمارانی که با دردهای کوچک و بزرگ می آیند و می روند. 
بيمارانی که فقط خودشان و خدایشان از آنچه در دلشان می گذرد، 
خبر دارند. بيمارانی که می دانند برای آنها که درمانش می کنند، 
یکی هســتند مثل هزاران بيمار دیگر. آدم هایی که تصورشان از 
فرداها هی چرخ می خورد توی سرشان و خسته از دردها به عالج 
می اندیشــند. ميان آن تندبادی که وزیدن گرفته در جان شان، 
وسط همه دل نگرانی ها و ميان همه آن کلماتی که از شرح وضعيت 
و درمان و شاید ها و اگرها نشــان دارد، تنها شنيدن یک »نگران 
نباش«، روزنه ای است که گشوده می شود و باریکه  نوری  است که 
می رسد تا از حجم تاریکی بکاهد. واقعيت این است، او که می گوید 
»نگران نباش« ، نمی داند این کلمات در هزارتوی افکار مغشوش 
چه اندازه ارزشمند است اما او که می شنود، با اینکه می داند هنوز 
مشکلش برجاست، جانش تازه می شود.  کاش هر جا و هر زمان که 
گذر آدم ها با کالف پيچ در پيچ مشکالت و دل نگرانی هایشان رسيد 
به ما، دریغ نورزیم از مهر. یادمان باشد مهربان بودن سخت نيست 
و گاهی چون پيچکی ظریف، جمله ای کوتاه به کوتاهی و سادگی 

»نگران نباش« را دربر گرفته است.

اول از همه سنگ هایمان 
را با هم وا بکنيم که حاال 
ما گفتيم دســتيار مامان، به عنوان یک اصطالح 
گفتيم؛ مثل خانه مامان یا حتی محله مامان اینا. 
ولی نه اینکه دســتيارهایی کــه معرفی می کنيم 

به کار باباها نيایند.
می خواهيم امور دم دســتی که حواسمان نيست 
را یادآوری کنيم که چقــدر می توانند در آموزش 
مستقيم و غيرمستقيم بچه ها کاربرد داشته باشند.
یکی از ابزارهای هميشــگی که هم درس زندگی 

می دهد هم خيلی چيزهای دیگر، بازی است.
البته مدل بازی کردن مادرها و پدرها متفاوت است 
و از قضا بزرگ ترین خوشــبختی که یک کودک 
می تواند داشته باشد این است که پدر و مادرش، هر 

کدام به سبک خودشان، با او بازی کنند.
بازی هــای مامان هــا بيشــتر معطــوف بــه 
مهارت  ورزی های کالمی، منطقی و عاطفی است. 
بر تکرار و آرامش استوار اســت و کودک هر بار با 
شوق این تکرارها را می پذیرد و همراهی می کند. 
از شنيدن صدای مادر وقت شعر خواندن یا تکرار 
نامش یا قربان صدقه های هزار باره، سير نمی شود.

 امــا پـــدرها؛ وقــت هـــوا کـــردن بـــچه 
یک ساله و کله پا کردن بچه 2ساله و بالش بازی به 
قصد کشت با بچه 3ساله و... . مهارت های حرکتی، 
حل مســئله و هوش هيجانی کودک با بازی های 

پدرانه رشد می کند.
و در کنار بازی، کدام بچه، نه اصال کدام آدم بزرگ 
از شنيدن قندون و نمک و عســلم و گوشه دلم و 

دورت بگردم، سير می شود؟
خواستم بگویم به بازی و به محبت های کالمی به 
چشم دستيار آموزش نگاه کنيم. حاال نه که از این 

به بعد جدی بازی کنيم، چون قرار است کودک در 
بازی، چيزی بياموزد! نــه، اتفاقاً هر چه آزادانه تر و 

هر چه مطابق ميل کودک تر، بهتر.
آدميزاد از زمانی که هنوز خودش را نمی شناســد 
و حتی قدرت نشســتن ندارد، یعنی زیر6 ماهگی 
با دســت و پا و انگشــت ها و مالفه و دندان گير و 
خالصه هر چيزی که بتواند ببيند یا لمسش کند، 
بازی می کند تا صد سالگی که تسبيحش را دست 
می چرخاند یا حتی توی بيمارستان وقت بستری 
منتهی به فوتش، همين که حواســش به خنکی 
ميله تخت هست یا درجه روی سرم را هی جابه جا 

می کند، یعنی دارد بازی می کند.
خالصه کــه اگر بگویيم انســان از اُنس اســت و 
درهرحالی چيزهایی انيس و مونســش هستند، 
باید بگویيم بازی یکی از آنهاست. فعاليتی آزادانه، 
از روی اختيار و شــوق و یک حــال خوب کن در 

دسترس و رایگان.
نه تنها باید حواســمان باشد تا بچه ها هميشه دل 
سير بازی کنند، بلکه باید یادمان بماند که خودمان 
هم باید بازی کنيم. چه وقتی بــا بچه ها همبازی 
می شویم، خودمان هم لذت ببریم و از روی اجبار 
و نقش بازی کردن نباشد، هم خودمان بازی های 
بزرگساالنه را فراموش نکنيم. اصال چند وقت است 
اسم-فاميل یا نقطه بازی نکرده اید؟ چند وقت است 

در یک فضای باز، آزادانه ندویده اید.
 دســت یا علی به خودتان بدهيد، یکی برای بازی

 ز گهواره تا گور، یکی برای اسراف کردن در محبت 
کالمی به بچه ها که البته مثل هر رفتار خوبی اگر 
شرایطش رعایت نشــود، نتيجه عکس می دهد. 

درباره چگونگی محبت کالمی خواهيم گفت.
برویم که منچ روی ميز منتظرمان است.

فراغت نامه

جهان نما

سامان رضاییفرشته شیخ االسالم

دستیار آموزشی مامان

تقويم/ زادروزعدد خبر

 کسی که 
 مثل هیچ کس نیست

»وقتی همكاری با گاسپاريان به من پیشنهاد شد، نگاهم به 
دوردست خیره شد و صدای سحرانگیزی مرا به سوی خود 
کشاند؛ همان صدای آشنايی که حكايت جاودانگی عشق 
با اوست. هر نغمه را که يادآور می شديم برايمان آشنا بود؛ 
گويی از خاطرات سخن می گفتیم؛ از خاطراتی که قرن ها 
سرنوشــت 2 فرهنگ را رقم زده بود. موسیقی ايران و 
ارمنستان زبان مشترکی است که هر عبارت آن برای هر 
2 ملت، آينه ای از تاريخ است.« همكاری حسین علیزاده 
ايرانی و ژيوان گاسپاريان 85ساله ارمنی، اين طوری شروع 
و تبديل شــد به اثر جاودانه »به تماشای آب های سپید« 
که به عقیده خیلی ها بهترين کار حسین علیزاده است. 
صدايی که از اين سازهای عجیب درمی آيد، در کنار صدای 
خواننده های ارمنی و فارسی، ترکیب فوق العاده ای است. 
خیلی ها می گويند بهترين دودوك نواز دنیاست. علیزاده 
چنان آهنگساز بزرگی است که در کارنامه اش همكاری در 
ساخت موسیقی فیلم های »گالدياتور« و »آخرين وسوسه 

مسیح« را دارد.
علیزاده از اين کارهای متفاوت زياد انجام می دهد: »من 
از تجربه به هیچ وجه هراسی ندارم و معتقدم تمام زندگی 
انسان تجربه است.« شــايد به خاطر همین است که اگر 
می خواهد موسیقی فیلم هم بسازد، موسیقی فیلم های 
مطرحی را می سازد. موسیقی »دلشدگان« علی حاتمی و 
»زير تیغ« محمدرضا هنرمند هم از کارهای اوست. علیزاده 
در هنرستان و دانشگاه هنرهای زيبا موسیقی را آموخت. 
از ســال 50هم در کانون پرورش فكــری کودکان درس 
می داد. از همان شــروع کارش کارهای متفاوتی می کرد. 
»سواران دشــت امید« و »حصار« اش در دهه 50حسابی 
معروف بود. بعد به برلین رفت و تحصیالتش را آنجا کامل 
کرد. وقتی در دهه 60به ايران برگشــت، گروه »شیدا« و 
»عارف« را بازسازی کرد  و موسیقی فیلم هايش را ساخت. 
با مرحوم لطفی و مشكاتیان هم دوستی صمیمی داشت 
و با آنها آثار جاودانه ای در موسیقی ايران به نام مجموعه 
آلبوم های چاووش اجرا کرد. تا االن هم که 71سال دارد، 
جوايز ملی و بین المللی زيادی دريافت و افتخارات زيادی 

کسب کرده است.

حافظ

کشتی شكستگانیم  ای باد ُشرِطه برخیز
باشد که باز بینم ديدار آشنا را

تابســتان برای بچه 
مدرســه ای ها وقت 
فراغت اســت و تفریح. اما بــرای تعدادی از 
بچه ها، همان هایی که در طول سال تحصيلی 
بی خيال درس خواندن بودند و ســر کالس 
به جای اینکه شش دانگ حواسشان به درس 
و معلم باشد، داشتند با بغل دستی شان حرف 
می زدند و بازیگوشی می کردند، یا به هر دليلی 
دچار استرس شده اند و نتوانسته اند امتحان 
خوبی بدهند، زمانی است برای جبران نمرات 
افتضاحی که در کارنامه شــان ثبت کرده اند. 
داستان تجدیدی ها و امتحانات شهریور ماه هر 
سال تکرار می شود و عده ای از دانش آموزان به 
جای گردش و تفریح مجبورند بنشينند، درس 

بخوانند و دوباره امتحان بدهند.

امروز امتحانات تجدیدی شروع شده و آنطور 
که رئيس مرکــز ســنجش و پایش کيفيت 
آموزشی می گوید، ارزشــيابی و اعالم نتایج 
امتحانات نوبت شهریورماه مدارس ابتدایی، 
در تمامی پایه ها، از پنجم تا 15شهریور1401 
انجام می شود. نتایج امتحانات دانش آموزان 
مقاطع باالتر هم تا اواســط شــهریور اعالم 

می شود. قدیم ترها اگر کســی در امتحانات 
تجدیدی نمــره کافــی نمــی آورد، مردود 
می شد و نمی توانســت به کالس باالتر برود 
اما خوشــبتانه حاال دیگر خبری از مردودی 
نيست. دانش آموزان ابتدایی که نمره ندارند 
و ارزشيابی شان متفاوت است اما مقاطع باالتر 
که مجبور به کسب نمره هستند اگر نتوانند 
در امتحانات تجدیدی نمره قبولی بياورند به 
کالس باالتر می روند اما باید دی ماه سال بعد 
دوباره امتحان بدهنــد و واحدهای باقيمانده 
را پاس کنند.یک چيزی هم هســت به اسم 
»تک ماده« که در مواقــع ضروری خيلی کار 
راه انداز است. اگر دانش آموزی نتواند در یکی 
از درس هایش نمره قبولی کسب کند، می تواند 

از شرایط تک ماده استفاده کرده و قبول شود.

موسیقی، زبانی بین المللی است؛ زبانی 
بّرا و تأثیرگذار. تأثیرگذار در حدی که 
وقتی گروه موسیقی پینک فلويد جنگ 
در افغانستان را سرزنش کرد و همین 
چند روز پیش راجر واترز بنیانگذار و 
يكی از مشهورترين خواننده های اين 
گروه رئیس جمهور آمريكا را جنايتكار 
جنگی خواند و جنگ روسیه و اوکراين 
را نتیجه سیاست های غلط او عنوان 
کرد، بســیاری از مردم جهان درباره 
واقعیت سیاست های آمريكا بازنگری 
کرده و دوباره اخبار را در موتور گوگل 

جست وجو کردند.
نمونه ديگری از اين بین المللی بودن 
زبان موسیقی کاور کردن)بازخوانی( 
قطعه »بهت قول میدم« از محســن 
يگانه بود. بن ديويــد خواننده گروه 
موسیقی ايتی بندا، اجرای خود را در 
کانال يوتیوبش به اشــتراك گذاشته 
و نوشته است: »دوســتان و خانواده 
عزيز ســالم، پس از درخواست های 
فراوان شــما تصمیم گرفتم آهنگ 
زيبای ايرانی به اسم »بهت قول میدم« 
را بازخوانی کنم. فارســی نمی توانم 
صحبت کنم اما يک آهنگ فارسی را 

ياد گرفتم!«
اين در حالی اســت که اجرای اصل يا 
اورجینال ايرانی قطعــه »بهت قول 
میدم« تاکنون بیش از 153میلیون بار 
در يوتیوب تماشا شده و از اين جهت 
صاحب عنوان رکورد پربیننده ترين 
آهنگ يک خواننده ايرانی در يوتیوب 

است.

 بازخوانی آمریکایی
 یک قطعه ایرانی

مريم ساحلی
روزنامه نگار

فاطمه عباسی

ساعت شام نزدیک شد. همه در عمارت 
امپراتــوری در یک اتــاق انتظار خيلی 
قشنگ که تمام دیوارهایش مستور و پوشــيده از تابلوهای تقریباً کوچک 
بود که صورت نيم تنه و ســرو گردن کشــيده بودند و با قاب صاف به دیوار 
نصب کرده بودند. چون بيکار ایستاده بودم شمردم چهارصد و شانزده تابلو 
بود که هيچ کدام شباهت به همدیگر نداشتند خيلی جای ظهير السلطان 
خالی بود. آمدند گفتند که بفرمائيد سر ميز، همه رفتيم در اتاق سفره خانه 
یعنی تاالر پتروفسکی- خيلی اتاق بزرگی است، دیوارها و قاب صورت ها و 
اسباب چراغ و مبلش تمام سفيد است. هرکس صندلی خودش را پيدا کرده، 
نزدیکش ایستاده، از سرتيپان نظامی و وزرا و شاهزادگان و خانم های ندیمه 
علياحضرت امپراتوریس سيصد نفر در ســر ميز حاضر شدند تماماً با لباس 
رسمی و هر کدام هم یک نفر پيشخدمت قرمز پوش در پشت سر.  خالصه 
شامی درنهایت عظمت و رسميت و تشریفات صرف شده، مجلس بهم خورد. 
همان طور که اول آمــده بودیم به گار راه آهن مراجعت کرده، به کالســکه 

نشسته، به سن پترزبورگ آمدیم.

علی اکبر شیروانی

سن پترزبورگ موزيكانچی دارد 
بوک  مارک

  کم آبی جهانی /  اثر : محمد علی رجبی

آخر مصور

 در این دنيا برای کفری کــردن آدم های رذلی 
که می خواهند همه چيز را از آنچه هست برایت 
سخت تر کنند، راهی بهتر از این نيست که وانمود کنی از هيچ چيز دلخور 

نيستی ! 

فرانکلین جی . شافنر

دیالوگ

پاپیون


