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گرینویچ

جادوی رنگین کمانی 

طبيعت، هميشه در حال غافلگير کردن ماست 
و انســان ها در گوشه گوشــه دنيا، شگفتی هایی 
دیده اند که زیبایی و اعجابش، انسان را ميخکوب 
می کند.  هر شــگفتی تازه، دریچــه ای به جهان 
بی همتای طبيعت است؛ درست مثل رنگين کمان 
عجيبی که در آســمان چين، مردم را انگشــت 
به دهــان کرده اســت. این رنگين کمــان، نوع 
مخصوصی از این پدیده طبيعی است که به خاطر 
وجود ابرهای خاصــی که به آنها ابــر پيلئوس 
می گویند شکل می گيرد. ابر پيلئوس به معنای ابر 
روسری است و به آن ابر کالهک هم گفته می شود. 
ویدئویی که یکی از کاربــران از این رنگين کمان 
گرفته، به شدت در فضای مجازی مورد توجه قرار 
گرفته و به صورت گسترده در چين دست به دست 
شده است. ابری که این رنگين کمان از آن درست 
می شود، عمر بسيار کوتاهی دارد و به همين خاطر 
است که بخت باید حسابی با آدم یار باشد تا این 

پدیده را به چشم خودش در آسمان ببيند.

کفش طبی برای پنگوئن 

پنگوئن ها واقعا موجودات بامزه ای هستند و رقابت سنگينی 
بين آنهــا و پانداها بــرای انتخاب به عنــوان محبوب ترین 
موجودات دنيا وجود دارد. برای همين اســت که درد و رنج 
آنها، قلب انسان را به درد می آورد. به همين نسبت، اتفاقات 
شيرین برای کاهش درد آنها، با واکنش های سراسری مواجه 
می شــود؛ درســت مثل اتفاقی که برای پنگوئن باغ وحش 
سن دیه گو در آمریکا افتاده است. یک پنگوئن 4ساله به نام 
لوکاس، به خاطر یک ضایعه عروقــی مزمن، ضایعاتی روی 
پاهایش دارد که باعث شده این حيوان، به سختی راه برود. 
این ضایعات، با درد زیادی همراه هســتند و جلوی حرکت 

آسان حيوان را می گيرند. 
در برخی موارد، ممکن اســت این ضایعــات عفونت کنند 
و باعث مــرگ حيوان شــوند. مســئوالن باغ وحش برای 
جلوگيری از سناریوهای وحشتناک درباره لوکاس، از یک 
شرکت متخصص درخواست کرده اند که یک کفش طبی 
مخصوص این حيوان طراحی کنند و حاال لوکاس، به راحتی 
می تواند همچون دیگر دوســتانش، بدون درد و ناراحتی 

حرکت کند.

حل 3مکعب روبیک رقصان

حل یک مکعب روبيک، در زمان محدود، برای اکثر مردم دنيا 
غيرممکن است. آنها که تمرین داشته اند شاید از پس یکی 
بربيایند، ولی برخی نابغه ها با چشم باز و حتی چشم بسته، 
در چند ثانيه به اصطالح این مکعب را حل می کنند؛ به این 
معنا که تمام وجه های آن را به یک رنگ درمی آورند. اما حل 
3مکعب روبيک، در کمتر از 3دقيقه، آن هم درحالی که مثل 
شعبده بازها آن را جلوی خودتان به پرواز درمی آورید چطور؟ 
واقعا فکرش هم دیوانه کننده است. اما این دقيقا کاری است 
که یک جوان چينی در 3دقيقه و نيم انجام داده است. این 
کار شگفت انگيز، پيش از این هرگز توسط هيچ انسان دیگری 
در تاریخ انجام نشــده و کار خارق العاده لی ژیائو در کتاب 
رکوردهای جهانی گينس ثبت شــده اســت. زمان دقيقی 
که لی ثبت کرده، 2دقيقه و 29ثانيه است. آقای لی یکی از 
رکوردداران حل مکعب روبيک است و کارهای عجيبی مثل 
حل 195مکعب معلق درحالی که از پا آویزان بوده را به نام 

خودش ثبت کرده است.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

پرسه در معماری و ادبيات

متحدثان خاموش

حوالــی دروازه دولــت، کوچه 
نفيسی گاهی محل گذرم است. 
گاه به گاه و مگــر چيزی پيش 
بيایــد از آن کوچه باریک عبور می کنم. بــار اول و همين 
بار آخر، ناگاه روبه روی عمارتی قدیمی ایســتادم، خوب 
تماشایش کردم و از تماشایش لذت بردم. عمارت قدیمی 
دو طبقه ای با پنجره ای چشمگير و رو به کوچه و درختی که 
در تابستان سرک می کشد، عمارتی قجری به نظر می رسد. 
ســاختمان عریض و طویل تقریباً عمده یک طرف کوچه 
را گرفته و با آجرهای اخرایــی و لب پرش، نه آنقدر عظيم 
است و نه آن اندازه نحيف.بار اولی که دیدمش حس کردم 
چند ماه بيشــتر دوام نمی آورد. بعدتر انگار کارهایی انجام 
شد، سایه بانی گرچه همواره در حال سقوط زدند و نه اینکه 
تعمير و نگهداری اساســی صورت گرفته باشد، آن قدری 
بود که دیگر منتظر مخروبه ای هم سطح پاهایم یا مجتمع 
آپارتمانی امروزی در آینده نزدیک نباشم. ساختمانی ا ست 
که هست و همين بودنش با هربار عبورم دلخوشم می کند.و 

با هر بار دیدنش حِس... نام این حس چيست؟ 
گویا فرقی بين عمارت قدیمی کوچه نفيسی که مشابهش 
دور و اطراف آن محله و در تهران زیاد است و مثاًل ميدان 
نقش جهان اصفهان، نيست. گواینکه فرقی بين عمارت، 
ســاختمان و بنایی در ایران و خارج از ایران نيست. قدم 
زدن روی دیوار چين و نشســتن در سکوت مسجد جامع 
دهلی همان حسی را در ما برمی انگيزد که دیدن کليسای 
نوتردام و چرخيدن در معبد کوچک پانتئون. قدم زدن در 
کوچه پس کوچه های همه شــهرهای کشورهای جهان، 
بخش مهمی از ســفر مسافر است. الزم نيســت حتماً از 
تاریخ و معماری و پيشــينه آن فرهنگ و کشــور و شهر 
باخبر باشيم، ناگهان جایی و بنایی خودش به ما می گوید 
بخشی از فرهنگ کهن آن شهر و منطقه است.ما بی  آن که 
خواسته باشيم حتماً به عنوان ســياح و مسافر از بناهایی 
این چنينی دیدن کنيم، گاهی با عبــور یا قرار گرفتن در 
فضای مکان هایی در معرض همان حس تکرارشونده قرار 

می گيریم. این حِس مشترک همان نوستالوژی است؟
تبارشناسی کلمه »نوستالوژی« آن را به تشخيص نوعی 
بيماری می رساند. ژوهانس هوفر، 2بيمار داشت که عالئم 
مشابه داشتند؛ دانشــجویی و ندیمه ای. هر 2بيمار هوفر 
از خانه و کاشــانه دور افتاده بودند. بازگشت آنها به محل 
سکونت شــان عالئم بيماری را مرتفع کرد. نوســتالوژی 
بيماری غم خانه شد و رفته رفته از غم و اندوه وطن که در 
اثر فراِق خواسته و ناخواسته از خانه پيش می آمد، تسری 
پيدا کرد به هرگونه اندوه دوری از چيــزی دور. و در این 
ميان هيچ چيز به اندازه »گذشــته« دور و دست نيافتنی 
نبود.امروزه گرچه نوســتالوژی کلمه ای پرکاربرد است، 
ولی تشخيص حس آن از دیگر حس وحال ها چندان آسان 
نيست. طبعاً این کلمه رخت از پزشــکی و نوعی بيماری 

به نام نوستالوژی بربست و جاهای دیگر نشست.
قبل از اینکه باز به جســت وجوی نام حسی که در مقابل 
عمارت کوچه نفيســی پيدا کردم بپردازم، نقبی می زنم و 
تجربه دیگری از همين حس را مــرور می کنم. گاه به گاه 
که سراغ یکی از کتاب های قدیمی می روم و با اثری کهن 
ســروکله می زنم باز همين حس ســراغم می آید. ميراث 
مکتوب همان حــس را برمی انگيزد. الیه چنين حســی 
در مطالعه آثار مکتوب مکتوم اســت؛ چراکه در تماشای 
بنایی تاریخی مســتقيم به معنا نمی پردازیم ولی در زمان 
مطالعه ميراث مکتوب معنا ما را احاطه می کند و از تماشای 
ســاختمان این آثار فارغ می شــویم. مثالی بزنم. سعدی 
می گوید »شهری متحدثان حسنت/ اال متحيران خاموش« 
و ما در تماشای این بيت یا تمام آن ترجيع بند چنان مسحور 
معانی ایم که ساختمانی چنين ظریف، معماری ای چنين 
دقيق و سازه ای چنين استوار را فراموش می کنيم. صد البته 
عمارت سعدی رفيع و برجسته است و با خانه کوچه نفيسی 
برابری نمی کند؛ چيزی است معادل اثری فخيم و نشان دار. 
با این همه حس حين و بعد از تقابل با »شهری متحدثان 
حســنت/ اال متحيران خاموش« و ترجيع بند ســعدی و 
دیوان ســعدی و دیگر آثار مکتوبـ  حاال شــما اسم هر 
بزرگوار دیگری را جایش بگذاریدـ  همان حس رویارویی با 
ساختمان و بنایی تراثی و قدیمی است؛ آميخته به حسی 

که در مقابل بنای کوچه نفيسی پيدا می کنم.
حسرت است، غم است، اندوه است، تحسين و آفرین گویی 
یا تمناســت؛ تمنای چيزی دور و دست نيافتنی. معماری 
کهن و ادبيات کالسيک همواره چنين حس هایی و بيش 
از این را توأمان بر ما عارض می کند. اصرار دارم بگویم این 
حس صرفاً نوستالوژی نيســت. چيزی فراتر است. شبيه 
غم از دســت دادن دوران کودکی و نوجوانی نيســت که 
بازگشت پذیر نباشــد. مثل خاطراتی نيست که با عزیزی 
دورافتاده و با والدین از دنيا رفته مرور می کنيم.همان روزی 
نيست که سرخوش و سرمســت با قدرت جوانی بيکران 
روزها را طی می کردیم و ســاعت ها با مــا مهربان بودند. 
بنای ادبيات و معماری کالســيک همچنان کار می کند، 
مؤثر است و جهان ما را می ســازد. روزگار سياه بی ادبيات 
و شــهر مرده بی ابنيه تاریخی ما را از بودن خالی می کند. 
حس تماشــا و لمس و مرور ادبيات و معماری چون هوا و 
غذا برای ما ضروری است؛ اگر نادیده اش بگيریم خودمان 

را تهی می کنيم.

در ایــن چند وقت 
اخير یــا کمی قبل 
و قبل تر آن، حتماً با این مشــکل مواجه 
شده اید که از یک پزشک وقت گرفته اید، 
به موقع خود را به مطب رســانده اید، در 
ازدحام بيماران مختلف ساعت ها پشت 
در بسته آقای یا خانم دکتر نشسته اید تا 
برای چند دقيقه ویزیت شوید! به راستی 
در این مطب های کوچکــی که معموالً 
دو، ســه پزشــک با تخصــص متفاوت 
مشغول ویزیت کردن بيماران هستند، 
چه می گذرد؟ چرا اکثــر قریب به اتفاق 
افرادی که به اصطالح جــزء طبقه اليت 
جامعه هستند، اینقدر نسبت به بيماران 
خود بی تفاوت و کم لطف رفتار می کنند؟

بــه اســتناد گــزارش گــروه تحقيق، 
)DREES( مطالعات، ارزیابی و آمــار

 کشــور فرانســه کــه در وب ســایت 
www.apmnews.com درج شــده، 
مدت زمان اســتاندارد مشاوره و ویزیت 
شدن بيمار توســط یک پزشک عمومی 
و چشم  پزشــک 16دقيقه اســت. این 
زمان برای متخصص پوســت، گوش و 
حلق و بينــی 19دقيقه، متخصص زنان 
20دقيقه، متخصــص اطفال 21دقيقه، 
متخصص گــوارش و روماتولوژیســت 
مفاصــل(  و  اســتخوان  )بيمــاری 
24دقيقه و متخصص قلــب 29دقيقه 
بوده و طوالنی ترین زمان مشــاوره هم 
بــه روانپزشــکان اختصــاص یافته که 
32دقيقه اســت. در ایران هم با مصوبه 
سال 1394هيأت وزیران، تقریباً همين 
اعداد و ارقام ویزیت شــدن مورد تأیيد 
قانونــی قــرار گرفته که برای پزشــک 
عمومی 15دقيقه، متخصص 20دقيقه، 

فوق تخصــص 25دقيقه و روانپزشــک 
30دقيقه است؛ اما آیا این رویه قانونی در 
مطب های پزشکی وطنی اجرا می شود و 
یا اصوالً پزشکان محترم خود را ملزم به 
رعایت آن می دانند؟ سؤال دیگر این است 
که چه نهادی وظيفه بازرسی و پيگيری 

آن را برعهده دارد؟
پاسخ را همه ما می دانيم! بيشتر پزشکان 
نه تنها وقــت الزم را صــرف بيمار خود 
نمی کننــد؛ بلکــه در یک بــازه زمانی 
4ساعته، شاید 50، 60مریض را ویزیت 
می کننــد و همين روند باعث شــلوغی 
اکثر مطب هــا و تغيير ســاعت ویزیت 
 بيمارانی می شود که از مدت ها قبل وقت 
گرفته اند و حال باید قربانی آنانی شوند 
که با اصطالح »بين مریــض« وارد اتاق 
دکتر می شــوند. جناب پزشــک؛ توجه 
کنيد! یک بيمار قلبی یا فردی که دچار 
مشکل ســتون فقرات اســت نمی تواند 
3ساعت پشت در مطب شما بنشيند تا 

خانم منشی اذن ورود دهد.
از سوی دیگر عموم پزشکان ملزم هستند 
که ســاعاتی از وقت خود را به مطالعه، 
امــور تحقيقاتی و به روز رســانی دانش 
پزشــکی خویش اختصــاص دهند. در 
وب سایت www.sudouest.frهم آمده 
که پزشکان بدون درنظر گرفتن شرایط 
ادامــه تحصيل، باید روزانه 2ســاعت را 
صرف ارتقای دانش پزشکی خود کنند؛ 
اما آیا عزیزان محتــرم ما وقتی برای این 
مهم دارند؟ به نظر می رسد سازمان نظام 
پزشکی باید توجه بيشــتری به این امر 
داشــته باشــد تا بيماران با آسودگی و 
اطمينان بيشتری نزد پزشک بروند و در 

پی راه عالج خویش باشند.

دغدغه

* شهنام صفاجو

وقت گرفته ايد؟! منتظر بمانید...

حافظ

 به ِمی سّجاده رنگین کن َگرت پیِر ُمغان گويد
 که سالِک بی خبر نَبَود ز راه و رسِم منزل ها

درِ کاپوت سمند را بستم. آمدم آبی به دست 
و صورتم بزنم کــه یک تنــدر 90و پراید 
پشت سرهم با ویراژ جلوی مغازه ترمز کردند. از تندر 90یک خانم ميانسال 
و از پراید یک پسر جوان پياده شدند. پسر، تا نزدیک چاله آمد و بلند پرسيد: 
ببخشيد مکانيکی آقا مجيد؟ با تکان دادن سر گفتم بله، امرتون؟ پسر ادامه 
داد آدرس تان را از آقای فالنی گرفتيم. ماشين مادرم صداهای اضافه دارد و 
گفتند احتماال از بلبرینگ چرخ است. ما هم مسافریم و گفتيم احتياط کنيم.
خواستم با ماشــين یک چرخ بزنيم تا صدای موتورش را چک کنم. پسر، 
سوئيچ را از مادرش گرفت و ســوئيچ خودش را داد و گفت: اگر خواستيد 
بنشــينيد توی پراید تا ما بيایيم. اصال می خواهيد خودتان هم بيایيد؟ زن 
سرش را به عالمت نه برد باال و با دســت اشاره کرد که زود باش و برو. پسر، 
ماشين را روشن کرد و گفت بفرمایيد اوستا و نشست جای شاگرد. نشستم 
پشــت فرمان. زن هم ماند کنار دهنه باز مغازه. 200متــر نرفته، معلومم 
شد بلبرینگ چرخ سمت راننده خرد شده. نخســتين چهارراه، دور زدیم 

و برگشتيم.
در این فاصله صاحب سمند رسيده بود و آمد برای حساب کتاب. پسر هم 
رفت کنار مادرش و مشغول توضيح دادن شد که تعمير ماشين فوری، فوتی 
هست و با این وضع نمی شود به جاده زد و چرخ، قفل می شود و هر چيزی را 
که گفته بودم، داشت با تفصيل، شرح می داد. زن، چادرش را تکاند و دستش 
را تکيه داد روی کاپوت ماشين و خندید و گفت: آخ، آخ خوب شد آوردیمش 
پس! یادت هست آن بار توی جاده یاسوج، تسمه دینام پاره کرد؟ پسر با کف 
دست کوبيد روی پيشانی اش و گفت: آره، بيچاره شدیم تا امدادخودرو پيدا 
کردیم. آن دفعه که توی اتوبان کرج پنچر شــدیم و زاپاس نداشتيم را بگو. 
زن گفت: تازه گواهينامه گرفته بودی و می خواســتم همه کارهای ماشين 
با تو باشد که راه بيفتی. من به اميد تو، تو به اميد من. ماشين بخت برگشته 

هم بدون زاپاس! 
دوتایی از سفرهایشان می گفتند و از دســته گل هایی که به آب داده بودند 
و می خندیدند. برعکس همين صاحب ســمند که کلی سفارش کرده بود 
شاگردم رد می شود آچارش نگيرد به بدنه سالم ماشين و توضيح داد که به 
ندرت و وقت ضرورت، سمند دسته گلش را از پارکينگ بيرون می آورد و چند 
سال یک بار ماشين صفر می خرد و همه قوم و خویش ها و در و همسایه هایش 
منتظرند تا بخواهد ماشين قبلی را بفروشد، از بس که ماشين هایش تر و تميز 

می مانند و اصال سفر جاده ای ماشين را می پوکاند و اینها.
مرد، کارت کشيد. من هم با پارچه سوئيچ محترم ماشينش را برای بار چندم 
دستمال کشيدم، مبادا بوی روغنی، گریسی بدهد و باز شروع کند در باب 

استفاده صحيح از وسایل، بحر طویل بخواند.
مادر و پسر هنوز از سفرهایشان می گفتند. حس می کردم ماشين شان هم 

می خندد.
یادش به خير، روزی که پدربزرگ خودش را بازنشست کرد و مغازه اش را به 
من سپرد، همانطور که کليدها را می گذاشت توی مشتم گفت: بعضی آدم ها 
دست به سينه در و دیوارند. ولی خدا آدميزاد را ســواره آفرید. مادربزرگ 
هم که کنار دستش نشســته بود مثل هميشه تکمله زد که: نه این وری، نه  
اون وری! بعد همه با هم حفظ بودیم که می خواهد چه بگوید و ســه تایی 

گفتيم: اندازه نگه دار که اندازه نکوست!

خاطرات یک فروشنده 

سجاد موسوی

اندازه نگه دار...

علی اکبر شیروانی
نویسنده

پاسدار انسان
 برای سيد موسی صدر
 برای سفری چهل و چهارساله
برای چشمانی که هنوز منتظرند

مرتضی کاردر 
روزنامه نگار

انگار نمونه ای بود از موعودی که در کتاب ها آمده که مهربانی می آورد و دوستی جاری می کند و 
بی خانمان ها و فقيران و یتيمان را پناه است و دوست دارد که آدم ها عزت داشته باشند و کرامت 
داشته باشند و دستشان را پيش کسی دراز نکنند.  انگار نمونه ای بود از موعودی که انتظارش را 
می کشند که آدم ها و فرقه ها و ملت ها را دور هم جمع کند تا اشتراک ها را به جای افتراق ها ببينند 
و یاد بگيرند دشمنی را کنار بگذارند و بنشينند و با هم گفت و گو کنند. انگار صرِف بودن او کفایت 
می کرد که آدم ها از جنگ دست بکشند و صلح و دوستی ميانشان حکومت کند.   انگار آمده بود 
که با جان انسان ها سخن بگوید، فارغ از دین و مذهب و فرقه و حزب و دسته و گروه که دین از 
نظر او پاسدار انسان بود و قرار بود با ارزش هایی سر و کار داشته باشد که برای همه انسان های 
دنيا عموميت دارد.  و... انگار آمده بود که بذر مهربانی را در جان آدم ها بکارد و آدم ها دوستش 

داشته باشند و بعد ناگهان به سفری دور و دراز برود که انگار قرار نيست بازگشت داشته باشد. 
  

دوستداران او بی شــمارند و روزبه روز شمارشان بيشتر می شوند. دوســتداران او طيف های 
گوناگونی را شامل می شود، از کشــورها و دین ها و مذهب ها و دیدگاه های مختلف، از ایران و 
لبنان تا عراق و سوریه، از شيعه و سنی تا مســيحی و فرقه های کوچک و بزرگ ادیان الهی، از 
مسلمانان سنتی تا نواندیشان دینی، از عالمان بزرگ حوزه های علميه قم و نجف تا علمای االزهر 
و کاردینال های واتيکان که شاید جز ذیل عبای او هيچ جای دیگری جمع نشوند. دوستداران او 
همه کسانی اند که در جست و جوی انسان اند، در جست و جوی کسی که بر اساس کرامت های 

انسانی با آنها همسخن و همدل و همراه شود.  
  

دوست داشتن او و انتظار بازگشتن او را کشيدن بيشتر از اینکه شبيه یک آیين یا عادت یا ميراث 
باشد ضرورت است که هر بار به دليلی رخ نشان می دهد. وقتی بحث ها باال می گيرد که دین یعنی 
چه و انسان دین دار چگونه باید رفتار کند، وقتی بحث کرامت زن درمی گيرد، وقتی عاشورا از راه 
می رسد، وقتی روز قدس فرا می رسد و... باز هم اوست که می آید و تفسير خود را ارائه می دهد؛ 
تفسيری که همچنان تازه است و متفاوت تر از هر تفسيری است که تاکنون شنيده  شده است. 

او همچنان زنده است فارغ از اینکه بين ما باشد یا نه. 
  

امروز چهل و چهارمين سال نبودن امام موســی صدر تمام و چهل و پنجمين سال انتظار آمدن 
او آغاز می شود. در طول این ســال ها هر روز آدم های تازه ای به خيل منتظران او پيوسته اند و 
بار امانت انتظار او را از گذشــتگان تحویل گرفته اند و به دوش کشيده اند و به امروز رسيده اند. 
نهم شهریور که می رسد نبودن او و چشــم انتظاری خود را به صدای بلند اعالم می کنند و بعد 

اميدوارانه وعده الهی را به یاد می آورند که »إنّه َعلی َرْجِعه لَقاِدر«.

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که می 
بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان درباره مسائل 
روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
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


