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گرینویچ

بلندترين آسانسور در فضای باز

 

بلندترین آسانسور در فضای باز جهان ممکن است 
2 دهه عمر داشته باشد، اما مانند هميشه محبوب 
اســت و مناظر سریع و بی دردســری از پارک ملی 
را ارائه می دهد که بســياری معتقدند الهام بخش 
مناظر باورنکردنی فيلم »آواتار« ساخته سال 2009 
ميالدی است. به گزارش از سی ان ان، پارک جنگی 
ملی ژانگ جياجی در هونان چين به دليل شــکل 
ستون مانند و سر به فلک کشيده اش مشهور است 
و شــباهت قابل توجهی به منظره شناور پاندورای 
دنيای بيگانــه دارد که در آن فيلم دیده می شــود. 
آسانسور شيشــه ای بایالنگ با ارتفاع 326 متر در 
کنار صخره ای در پارک ملی ســاخته شده و مناظر 
 خيره کننــده ای را ارائه می دهد. این آسانســور از 
3 آسانسور دو طبقه ای تشــکيل شده است که هر 
کدام می تواننــد 46 بازدید کننــده را در کمتر از 

2دقيقه در هر سفر به باالی کوه منتقل کنند. 

درهارلِماتفاقمیافتد

 شهردار پاريس، بابا برقی برج ايفل
 

 
شــهردار پاریس طی اظهاراتی اعالم کرد کــه پروژکتورهای 
اســتفاده شــده برای نورپردازی در برج ایفل به عنوان بخشی 
از اقدامات پایتخت فرانســه برای صرفه جویــی در انرژی در 
بحبوحه افزایش هزینه های سوخت و بحران هزینه های زندگی 
در سراســر اتحادیه اروپا خاموش خواهند شد. مجله فرانسوی 
»لژورنال دو دیمانش« گزارش داد که آنه هيدالگو، شــهردار 
پاریس طی چند روز آینــده برنامه خود را برای کاهش مصرف 
انرژی ارائه خواهــد کرد. طبق گزارش ها، این بســته اقدامات 
شــامل خاموش کردن 336 پروژکتوری اســت کــه به نماد 
برجسته پاریس و فرانسه یعنی برج ایفل درخشش خاصی در 
شب می بخشد و این امر هرروز 75 دقيقه زودتر از زمان معمول 
صورت خواهد گرفت. انتظار می رود ایــن برج 330 متری در 
ساعت 11:45 شــب به وقت محلی )10:45 به وقت گرینویچ( 
 تاریک شــود، زمانی که آخرین بازدیدکننــدگان آن را ترک 
می کنند. این اقدام بيشتر دارای ارزش نمادین است. ژان فرانسوا 
مارتين، رئيس انجمن بهره برداری از برج ایفل )SETE( گفت: 
صرفه جویی در انرژی خيلی خارق العاده نخواهد بود، اما الگویی 
برای دیگران خواهد بود. نورپردازی شبانه این بنای تاریخی که 
روزانه بيش از 20هزار نفر از آن بازدیــد می کنند، 4 درصد از 

مصرف انرژی ساالنه آن را تشکيل می دهد.

کشف ژن جوانی
 

در جریان یــک مطالعه جدید، دانشــمندان ژنی را شناســایی 
کردند که به طور قابل توجهــی باعث افزایش قدرت عضالنی افراد 
 می شود. این مطالعه دانشمندان دانشــگاه ملبورن که در نشریه

Cell Metabolism بــه چــاپ رســيده، ژن جدیــدی به نام 
C18ORF25 را شناســایی کرد که با هرگونه فعاليت ورزشــی 
تحریک می شود. در واقع، این دانشــمندان در بررسی های خود 
دریافتند که حيوانات فاقــد C18ORF25 عضالت ضعيف تر و 
عملکرد ورزشــی بدتری دارند. دکتر بنجاميــن پارکر، رهبر این 
مطالعه گفت: »ما اکنون می توانيم با فعــال کردن این ژن، قدرت 
عضالت را حتی بدون افزایش حجم باال ببریم. این موضوع می تواند 
دستاورد های قابل توجهی برای برخی عوارض همچون بيماری های 
آتروفی عضالنی و حتی به تأخير انداختن پيری داشته باشد. این 
موضوع حتی می تواند در زمينه توليد دام و گوشت نيز مفيد واقع 
شــود و ســالمت غذایی ما را تضمين کند«. این دستاورد به ویژه 
می تواند ضعف عضالنی ناشــی از پيری را به شــکل قابل توجهی 

کاهش دهد که این به معنای افزایش طول عمر است. 

جمع آوری سیب زمینی در همدان    عكس: ايمان حامی خواه اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سهشنبه

هنر بزرگ به خود نگرفتن

یک بــار در یکــی از کتاب هایی که 
مربوط به رویکردهای صوفی مسلکانه 
و عرفانی شــرق بود، به نکته جالبی برخورد کردم. نویسنده که 
خود از صوفيان بود، اشاره می کرد تمرینی هست که دیگران هم 

می توانند انجام بدهند. اما این تمرین چه بود؟ 
این که یک جایی  آرام بنشينيد و تصور کنيد که کجا هستيد؛ یعنی 
تصور کنيد که در این خانه هستم و در این خيابان هستم و در این 
شهر. یعنی وقتی که از باال به خودتان نگاه می کنيد، تصویر آدمی 
را دارید که در خانه خودش نشسته؛ خانه ای که در خيابانی واقع 
شده و خيابانی که در شهری واقع شده و شهری که در استانی واقع 
شده و استانی که در کشوری و کشوری که در قاره ای و قاره ای که 
در کره ای واقع شده به نام کره زمين. حاال تصور کنيد این خانه ای 
که شما در آن حضور دارید و با محوریت شما دارد شکل می گيرد و 
اداره می شود، شما را در دل خودش ندارد. ترسناک است، نه؟ اما از 
این مرحله و مرز ترسناک بودن که عبور کنيد، می بينيد که کم کم 
با این واقعيت می توانيد کنار بيایيد. یعنی این خانه بدون شما هم 
می تواند به راه خودش برود. بعد خانه ای را تصور می کنيد که هست 
و دارد به زندگی اش ادامه می دهد، ولی شما در آن نيستيد؛ شمایی 
که در آن خيابان هم نيستيد و در آن شهر و استان و... هم نيستيد.

اما قرار است که با چنين تمرینی به کجا برسيد؟ به اینکه مقداری 
از اهميت شــخصی خودتان را از دست بدهيد. اینکه درک کنيد 
واقعاً جهان و شهر و خيابان و خانه و حتی خانواده نيز، بدون شما 
می توانند به راه خودشــان ادامه بدهند. البته که تصورش کمی 
سخت اســت، اما همه اینها شدنی اســت و بدون شما هم اتفاق 

خواهد افتاد.
وقتی که شما اهميت شخصی خودتان را کم کم از دست می دهيد، 
متوجه می شــوید که بله، واقعاً محور همه  چيز نيستيد. خيلی از 
ناراحتی هایی که انســان تحمل می کند، بابت آن است که تصور 
می کند خيلی مهم اســت و محور همه  چيز اســت. همين باعث 
می شود تا همه  چيز را به خودمان بگيریم. یعنی هر رفتار و تنش 
و مشــکل و بحرانی که اتفاق می افتد، آن را به نوعی به خودمان 
می گيریم. اما چرا؟ به همان دليلی که گفتيم؛ اهميت شخصی باال. 
در واقع شما حجم زیادی از خودبزرگ بينی را در درون تان دارید. 
آن هم درحالی که از حيث واقعی، ما واقعاً فرقی با فالن شیء و فالن 
سنگ کنار جاده و فالن گياه نداریم و برای طبيعت و پيرامون مان، 
در نســبت با آنها از یک اهميت برخوردار هســتيم. اما به قدری 
خودبزرگ بينی داریم که تصور می کنيم نه، این طوری ها هم نيست 
و ما به نوعی محور همه  چيز هستيم. نتيجه چنين دیدگاهی، آن 
است که به راحتی از همه  چيز ناراحت می شویم و به ما بر می خورد؛ 
درحالی که شاید خيلی از این موارد اصاًل دخلی به ما نداشته باشد 
و صرفاً ناشی از شرایط نامساعد ایجادکنندگان چنين رفتارهایی 

است؛ نه شرایط نامساعد ما.
این جاست که به هنر بزرگ »به خود نگرفتن« می رسيم. قاعده اش 
هم خيلی مشخص است؛ شما در موقعيتی هستيد که آن تنش و 
آن بحران و آن توهين و هر چيز دیگر در آن اتفاق می افتد. حاال اگر 
در این موقعيت، عنصری به نام من و شما را بردارند و به جایش یک 
نفر دیگر را بگذارند، چه خواهد شد؟ غالباً چنين تنش ها و بحران ها 
و گرفتاری هایی باز هم ایجاد خواهد شد. اگر فقط به این فکر کنيد 
که چه شما باشيد و چه نباشــيد، این گرفتاری ها اتفاق خواهند 
افتاد، به این درک بزرگ خواهيد رسيد که بله، من محور و باعث و 
بانی این گرفتاری ها نيستم و اساساً در آن موقعيت، این گرفتاری و 
ایجاد آن اجتناب ناپذیر بوده است. با همين درک عظيم، به آرامشی 
عظيم هم می رسيد؛ آرامشی که نشان می دهد نباید خيلی از چيزها 
را به خودتان بگيرید و نباید اساساً چنين سطحی از خودبزرگ بينی 

را داشته باشيد.
به نظرم چنين درکی بــرای جامعه امروز ما نيز به شــدت الزم و 
ضروری اســت. به قول مصطفی ملکيان، نظرات دیگران درباره 
ما 2 بخش دارد: واقــع داوری و ارزش داوری. بــاالی 90 درصد 
که همين ارزش داوری ها هســتند؛ یعنی برخاسته از ارزش های 
دیگران هســتند و ارتباطی به ما ندارند. درصد کمــی از آنها در 
واقع داوری هستند که می شــود به آنها اعتنا کرد. در این صورت، 
می توانيم به هنر عظيم دیگری دست پيدا کنيم؛ هنر »بی خيالی 
مقدس.« اینکه بيشتر نظرات و داوری های دیگران ارتباطی به ما 
و واقعيت ندارد؛ برخاســته از ارزش های درونی خود افراد است و 
غالباً می شود به آنها بی اعتنا بود. ترکيب این دیدگاه و هنر به خود 
نگرفتن، اساساً می تواند ما را در بغرنج ترین وضعيت ها نيز آرام نگه 

دارد؛ اینطور نيست؟

تقويم / سالمرگعدد خبر

مبارزی از آذربایجان

منتخب اول تبريز در مجلس دوم، کســی بود 
که مردم نخســتین بار او را در کنار ستارخان و 
باقرخان ديده بودند؛ شیخ محمد خیابانی. آن 
روزها روســیه به ايران اولتیماتوم داده بود که 
مورگان شوســتر آمريكايی را اخراج کنید، يا 
اينكه می آيند تهــران را می گیرند. خیابانی و 
مدرس و خیلی های ديگر هم گفتند که اخراجش 
نمی کنیم؛ چرا بايد حرف زور را گوش کنیم؟ دولت 

هم مجلس را تعطیل کرد.
محمد خیابانی 5سال بعد برای دفاع از آزادی، 
 حزب دمكراتیكــی راه انداخــت که مقرش 
عالی قاپو بود. در مجلس چهارم، 6کرســی از 
9کرســی تبريز را دمكرات ها گرفتند. اين بار 
انگلیس انتظار داشت که موافقت 6 ماده قرارداد 
1919 را که ضامن تمام منافع انگلیس در ايران 
بود، از مجلس بگیرد. »مادامــی که قرارداد به 
تصويب مجلس نرســیده، ورق پــاره ای بیش 
نیست«، وثوق الدوله اين خبر را که ديد، خونش 
به جوش آمد و نظامی ها را به سراغ فرقه دمكرات 
فرستاد. دمكرات ها هم اعالم قیام کردند، اول 
تبريز، بعد تهران. »آزادی خواهان! روز فداکاری 
است. آزادی و اســتقالل وطن در خطر است. 
آذربايجان را آن افتخارات انقالبی که صفحات 
تاريخ را نقش زده اســت، شما را به قیام دعوت 
می کند، به پا خیزيد! که تهران ربوده سیل ارتجاع 
و وطن فروشی است.« قیام قوی تر از آن بود که 
قزاق ها با تمام ز ورشان بتوانند سرنگونش کنند 
و اگر خیانت مخبرالسلطنه و روسای ژاندارمری 
نبود، شايد تاريخ اينقدر شرمنده نمی شد؛ عالی 
قاپو تسخیر شد و خیابانی به ناگزير خود را در 
خانه يكی از دوستانش پنهان کرد. اين طوری مثل 
دو بار قبل شايد می توانست دوباره قیام را زنده 
کند. اسماعیل قزاق با چندين همراه آمدند تو. 
دو روزی می شد که شیخ در آن خانه بود. آنها همه 
جا را گشتند و خیال همه داشت راحت می شد که 
رفتند توی زيرزمین. لحظاتی بعد صدای چند تیر 
آمد و قیافه اسماعیل قزاق شاد شد؛ آنها جسد 
خون آلود شیخ را انداختند روی نردبان و آن را 

بردند تا مقر مخبرالسلطنه.

حافظ

 منم که ديده به ديداِر دوست کردم باز
چه ُشكر گوَيَمت ای کارساِز بنده نواز

حداقل برای یک بار هم که شده، به دنبال دیدن 
تبليغات، به ویژه دربــاره تبليغات خوش آب و 
رنگ محصوالت غذایی، به مصرف یکی از آنها 
تشویق شده اید. کشور هلند، قرار است مانع از 
این ذوق زدگی و تأثيرپذیری شود! چرا و چطور؟ 
قرار اســت از این به بعد، در شــهر »هارلِم« در 
کشور هلند، تبليغات گوشت در فضای عمومی، 
به هر شــکل، ممنوع شــود. دليل آن هم تأثير 
منفی توليد محصوالت گوشتی روی تغييرات 
آب و هوا اعالم شده است. با این ممنوعيت که 
قرار است از سال 2024ميالدی به اجرا درآید، 
شهر هارلم نخستين شهر در جهان خواهد بود 
که تبليغات گوشت و محصوالت گوشتی در آن 
ممنوع شود. این درحالی است که بسياری با این 

ایده مخالفت کرده اند.
به گفته سازمان ملل، دام ها بيش از 14درصد از 
گازهای گلخانه ای توليد شده توسط دست بشر، 
به ویژه گاز متان را توليد می کنند و اجرای این 
طرح گام مؤثری در راســتای کنترل تغييرات 

آب و هوایی است.
 »زیگــی کالز«، یکــی از اعضای حزب ســبز

 GroenLinks – پيشــنهاددهنده طــرح 
ممنوعيت تبليغ محصوالت گوشتی- به روزنامه 
تروو می گوید: » گوشت برای محيط زیست بسيار 
مضر است. ما نمی توانيم به مردم بگویيم که با 
بحران آب و هوایی روبه رو هستيم؛ اما از سوی 
دیگر خرید محصوالتی را تبليغ کنيم که بخشی 
از ایجاد این آلودگی است.« البته هنوز مشخص 
نيست که در این شهر 160هزار نفری تبليغ همه 
انواع گوشــت متوقف خواهد شد یا نه. »هرمان 
بروینگ«، حقوق دان از دانشگاه گرونينگن هلند 
می گوید: »این ممنوعيت می تواند آزادی بيان را 

نقض کرده و به شــکایت عمده فروشان گوشت 
منجر شود.« اما این نکته را هم فراموش نکنيم 
که پيش از این در 2شــهر آمســتردام و الهه، 
تبليغات صنایع هوانوردی و سوخت های فسيلی 
ممنوع اعالم شده بود. طبق آمار، حدود 95درصد 
از مــردم هلند به مصرف گوشــت عالقه دارند 
اما بيش از نيمی از آنها، هر روز گوشت مصرف 
نمی کنند. گوشــت گاو، عامل انتشار بيشترین 
حجم گازهای گلخانه ای، به ویژه متان اســت. 
گوشــت بره، در رتبه بعدی قرار داشته و عامل 

ایجاد 50درصد از گازهای گلخانه ای است.

وسترن اسپاگتی برای بسياری از 
مردم در سراســر دنيا، با فيلم »به 
خاطر یک مشــت دالر« شــروع 
شــد؛  نخســتين فيلم از سه گانه 
معــروف ســرجيو لئونــه که در 
چنين روزی در ســال 1964در 
ایتاليــا برای نخســتين بار اکران 
شد و یکی از زیرژانرهای محبوب 
ســينما را در ســطحی جهانی 
محبوب کرد. وســترن اسپاگتی، 
نوع خاصی از ســينمای وسترن 
بود کــه داســتان های متفاوت و 
بدیعی داشت و بيشــتر در ایتاليا 
و اروپــا توليد می شــد و نامش 
هم بــه همين خاطر اســپاگتی 
)غذای معروف ایتاليایی( خوانده 
می شد. کارگردانان در این سبک 
فيلمسازی، وسترن که سنتی ترین 
و ميهنی تریــن ژانر ســينمایی 
آمریکایی بود را با مفاهيم و تعاریف 
جدید ساختند و البته به موفقيتی 

جهانی هم رسيدند.
به خاطر یک مشت دالر، دومين 
تجربه کارگردانی لئونــه بود اما 
او را به موفقيتی جهانی رســاند. 
عالوه بر لئونه، کلينت ایســتوود، 
بازیگر سرشــناس آمریکا هم که 
شمایل یک ضدقهرمان بی رحم و 
آرام را در ایــن فيلم بازی می کرد 
به شهرتی جهانی رسيد. تيپ بازی 
او در این فيلــم،  چنان محبوب و 
پرفروش بود که ایست وود بارها آن 
را در فيلم های بعدی اش تکرار کرد. 
لئونه و برخی دیگر از کارگردانان 
شاخص این زیرژانر، عالقه زیادی 

به فيلم های ژاپنی داشتند و لئونه 
مشخصا این فيلم را براساس فيلم 
»یوجيمبو« ساخته مشهور آکيرا 

کوروسا ساخته است.
این فيلم بعد از اکــران موفق در 
ایتاليا و آلمــان، در آمریکا و دیگر 
کشورها هم فروشی خيره کننده 
داشت. موفقيت جهانی این فيلم، 
باعث شــد تا لئونه 2دنباله دیگر 
سه گانه خود، یعنی »به خاطر چند 
دالر بيشتر« و »خوب، بد، زشت« 

را هم بسازد.
یکی از ویژگی های وســترن های 
اسپاگتی، موسيقی های متفاوت 
و سنت شــکن آنهــا هســتند. 
سرشــناس ترین آهنگســاز این 
فيلم ها کــه همکاری های زیادی 
هم با لئونه داشته و تقریبا به اندازه 
خود او نماد وســترن اسپاگتی به 

شمار می آید، انيو موریکونه است.
منتقدان ایرانــی در زمان توليد 
فيلم های لئونه، اقبــال چندانی 
نســبت به ایــن فيلم ها نشــان 
نمی دادند و آنها را زیرژانر غيرجدی 
می دانستند. با این حال در غرب 
اینطور گفته می شود که وسترن 
اسپاگتی، چرخه توليد وسترن را 
احيا کرد. تا پيش از شــروع توليد 
وسترن های اسپاگتی در ابتدای 
دهه60ميــالدی، رونــق توليد 
وسترن از بين رفته بود. بسياری 
از ستاره های وسترن های ایتاليایی 
و اروپایــی، بعــد از رونق گرفتن 
دوباره ساخت فيلم های وسترن، 
به آمریکا آمدند و این بار وسترن 
را در خانه اش بــرای آمریکایی ها 

توليد می کردند.

قصه شهر

جواد نصرتی

یکی از 3 شگفت انگیز 

عیسی محمدی
روزنامه نگار

مهتاب خسروشاهینگاه
روزنامه نگار

ما داریم می آیيم

ما در مسیر حسرتیم
رضا ظریفی

در هفتــه دوم نوروز امســال که 
فعالیت اداره هــا به صورت نصفه و 
نیمه دوباره آغاز شــده بود، همت 
کردم و برای تعويض گذرنامه به يكی 
از مراکز پلیس به + 10رفتم. متصدی 
باجه که تاريخ انقضای گذرنامه ام را 
ديد، گفت: »هنوز که مهلت داری.« 
جــواب دادم: »می خواهم از االن 
اقدام کنم که برای چند ماه بعد اگر 
الزم شد، گرفتار شلوغی نشوم و 
مشكلی نداشته باشم.« گفت: »برای 

اربعین آماده می شوی؟«
ماندم که چه جوابی بدهم؟ من آماده 
می شوم اما از اينجا به بعد »تا يار که 
را خواهد و میلش به که باشد« است. 

با کمی مكث گفت: ان شاءاهلل«
تا به حال 6بار و در مناسبت های 
مختلف عازم عتبــات عالیات 
شده ام و حظ بســیار برده ام اما 
شنیده ام که اربعین چیز ديگری 
است و البته »شــنیدن کی بود 
مانند ديدن.« با ايــن حال جور 
ديگری خودم را میان حال و هوای 
اربعین گم می کنم. ته دلم هم اندك 
امیدی نگه می دارم برای دعوت 
شدن دقیقه نودی. اين روزها در 
ماشین راديو اربعین مدام روشن 
است و وسط قطعه های مداحی و 
سینه زنی، اخبار اربعینی را 

گوش می کنم. کاری هم ندارم که 
نتیجه برجام چه شد و دالر چقدر 
خواهد ريخت؟ ماشــین گران 
می شود يا کرايه خانه ارزان. پای 
تلويزيون هم دنبــال برنامه های 
پخش زنده از اربعین هستم. بین 
اينها هم صفحات و حســاب های 
مجازی دوســتانی که قدم در راه 
گذاشته اند را چک می کنم و مدام 
برايشان پیام می فرستم تا در کنار 
قدم زدن هايشان، شايد من را هم 
به ياد بیاورند. اين را هم بگويم که 
در کنار اين حسرت ها خیلی هم ياد 
»روح اهلل رجايی« می افتم. همان 
يک باری که برای نیمه شــعبان با 
هم همسفر بوديم و چند کیلومتر 
تا کربال را پیاده روی کرديم کافی 
است تا برای همیشه اگر زيارتی 

نصیبم شد به يادش باشم.
اما فعال در خیال و آرزوهايم همراه 
زائران اربعینی هســتم. مثل تمام 
اين سال های حسرت شاهد حضور 
میلیون ها نفر در مسیر راهپیمايی 
اربعیــن هســتیم و می بینیم که 
چطور اين همه زن و مرد و کودك 
و بزرگسال در مسیر مشايه در کنار 
هم قدم بر می دارند، آن هم به عشق 
زيارت چند دقیقه ای و چند ساعته 
حضرت اباعبــداهلل)ع(. همه اينها 
واقعا رشک برانگیز هستند با وجود 
اين »من به جــا ماندن از اين قافله 

عادت دارم.«

دنيــای کنونــی مــا پر اســت از 
مردمی که در لحظــه ای بی نهایت 
سخاوتمندند اما بعد خشم شان را روی ضعيف تر از خود خالی 
می کنند. مردم به طرز فزاینده ای غيرقابل پيش بينی شده اند. 
واقعا برای این افراد چه اتفاقی می افتد؟ افرادی که فکر می کنيم 
آنها را می شناسيم. چرا این قدر پرخاشگرانه رفتار می کنند؟ آیا 
ناشی از استرس کاری است؟ و فردایش دوباره عادی و طبيعی 
رفتار می کنند و با آنها احســاس راحتی می کنيم . اما خيلی 
زود می بينيم که زیر پایمان را خالــی کرده اند، آن هم وقتی 
که انتظارش را نداریم. در این مواقع به جای اینکه بپرســيم 
مشکل او چيســت، متحير از خود می پرسيم آیا کار اشتباهی 

انجام داده ایم؟

پائولو کوئیلو

خیانت
بوک  مارک

تو نخســتين کســی نيستی که 
فرصت ســخن گفتــن را از من 
گرفتی!... فرصت از عشــق گفتن را، فرصت بودن را، پيش 
از تو هم نزدیک ترین کسانم مرا بی عشق می خواستند!...آنها 
هم مانند تو نمی دانستند که هر گاه درون زنی از باور عشق 
خالی شد، جایگاه کينه و نفرت و خودخواهی می شود... تو از 
من می خواهی، همه  چيزهای زمينی را باور کنم... تو از من 
می خواهی روی زمين بایستم... اما از عشق زمينی بگریزم!....

فریدون جیرانی

دیالوگ

شام آخر


