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گرینویچ

بلعیدن 55باتری 

 

بلعيدن اشيای متفاوت، در سراسر دنيا اتفاقی نسبتا 
شایع اســت اما در یک مورد عجيب، یک زن مسن 
در ایرلند، کاری کرده اســت که قبال هرگز مشاهده 
نشده است. این زن 66ساله، طی یک دوره نه چندان 
طوالنی، 55باتری قورت داده و پزشکان را برای بيرون 
کشيدن آن حسابی درگير کرده است. این زن با درد 
شدید شکمی به بيمارستان مراجعه کرد و پزشکان 
بعد از گرفتن عکس ایکس ری، متوجه شدند ده ها 
باتری قلمی در شــکم او قرار دارند. آنها خيلی زود 
روندهای درمانی بــرای خالص کــردن این زن از 
باتری ها را شروع کردند. تالش های اوليه آنها این بود 
که بدون جراحی، به دفع این باتری ها کمک کنند 
اما در نهایت، مشکالت این کار باعث شد تا جراحان 
دســت به تيغ شــوند و 55باتری را از بدن او بيرون 
بکشند. یکی از عوامل شایع بين افراد برای بلعيدن 

اشيا، مشکالت روانی و تمایل به خود آزاری است.

بهانه های خوشی با سالمندی

به خارجی ها دست نزنید 
 

چينی ها کم به خاطر کرونا عذاب کشيدند و دنيا را گرفتار 
کردند، حاال نوبــت به آبله ميمونــی و مدیریت عجيب آن 
در این کشور رسيده اســت. این کشــور، نخستين مورد 
عفونت این بيماری جدید را ثبت کرده است و حاال مقامات 
حســابی ترســيده اند که بالی کرونا، دوباره در این کشور 
تکرار شود. یکی از مقامات بهداشتی چين در مرکز کنترل 
و مبارزه با شــيوع بيماری هــای واگيــردار، در توصيه ای 
عجيب برای جلوگيری از سرایت بيشتر این بيمار، از مردم 
خواسته اســت به خارجی ها دســت نزنند. این پيشنهاد، 
حسابی جنجال برانگيز شده و بســياری این مقام چينی را 
به نژادپرستی متهم کرده اند. برخی می گویند که در ابتدای 
همه گيری کرونا، خارجی های زیادی در حمایت از چينی ها 
ایستادند و می گفتند که مردم چين ویروس نيستند و نباید 
از آنها ترســيد. این مقام چينی البته در توصيه کوتاه خود، 
گفته است که مردم نباید به کسی که تازه از سفر خارجی 
برگشته است هم دســت بدهند و یا به او دست بزنند. این 
پست او در شبکه اجتماعی ویبو در چين، چنان سر و صدا 
به پا کرده است که بعد از مدتی، کال از این شبکه اجتماعی 
حذف شــد اما واکنش ها به آن، همچنان ادامه دارد و حاال 

ابعادی جهانی هم پيدا کرده است.

بازگشت گربه باهوش
 

گربه ها، به سختی جایی را که در آن زندگی می کنند گم 
می کنند و می توانند بعــد از گردش های طوالنی و دور و 
دراز، به راحتی به خانه برگردند. با این حال، یک گربه در 
آمریکا، چنان غيبتی طوالنی داشــت که صاحبان خانه، 
فکر می کردند گم شده است. اما این گربه نه فقط خودش 
را به خانه رســاند که با اقدامی که معموال از این حيوانات 
سر نمی زند، صاحبان را از بازگشــت خود خبر دار کرد. 
این گربه 8 ساله که جســی نام دارد، در نيویورک از خانه 
بيرون رفت و حدود یک هفته غيبت داشــت. او وقتی به 
خانه رسيد، با مشکل ورود به خانه مواجه بود اما در کمال 
شگفتی، خودش را جلوی دوربين امنيتی رساند و آنقدر 
ميو ميو کرد و صدا درآورد تا صاحبخانه متوجه بازگشت 
او شد. مالک خانه گفته است که این گربه، قبال به دوربين 
امنيتی توجه نشان می داده اما فکرش را نمی کرده که طرز 

کار دوربين را بلد باشد و بخواهد از آن استفاده کند.

مطالعه تدارکاتی قبل از فصل مطالعه    عكس/ همشهری: منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

آموختن بخش مهمی از زندگی است که حتی زمانی که به 
آن فکر هم نمی کنيم باز ناخودآگاه برایمان اتفاق می افتد؛ 
در گذر حوادث روزانه، در صحبت با دیگران و موقعيت های 
متفاوت. آموختن از خانه شروع می شود؛ با گفتن نخستين 
کالم؛ با برداشــتن نخســتين گام ها. بعد به یک سنی که 
رسيدیم به مدرسه فرستاده می شــویم تا بقيه آموختن را 
ادامه دهيم، آموزشی که تأثيراتش کمتر از چيزهایی نيست 
که در خانــه آموخته ایم. دوران مدرســه دوران مواجهه با 
دنيای بيرون از خانواده و قدم در جامعه گذاشــتن است و 
خاطراتش چه خوب باشد و چه بد، مخصوص به خود و اغلب 
برای آدم ها فراموش ناشدنی است. خاطراتی که اولين هایش 
از آن نخســتين حضور در حياط مدرســه شروع می شود، 

الاقل برای من که چنين بود.
اولين بار که برای ثبت نام وارد مدرســه شدم تابستان بود 
و حياط آن به نظرم خيلی بزرگ آمــد، با خودم فکر کردم 
مگر قرار است چه بازی هایی کنيم که حياط به این بزرگی 
برایش ساخته اند؟ حياط 2در داشت؛ یک در کوچک در دل 
دری بزرگ تر که آن هم به نظرم خيلی بزرگ رســيد. از در 
کوچک وارد حياط بزرگ شدیم، سمت چپ، خانه کوچکی 
دیدم که بعدا فهميدم برای بابای مدرســه است. از مادرم 
درباره بزرگی زیاد حياط ســؤال کردم که به یاد ندارم چه 
جوابی داد؛ به هرحال مشغول و سرگرم اکتشاف درختان و 
شير آبخوری و تيرک های ورزشی حياط شدم و سؤال یادم 
رفت. یادم می آید از تعداد زیاد و ردیف کنار هم شــيرهای 
آبخوری هم تعجب کردم و چون نمی دانستم آن ساختمان 
ته حياط چيست با مادرم رفتم و از سرویس بهداشتی هم 
به زور اســتفاده کردم، به اصطالح امروزی ها بچه کنجکاو 
اما آرامی بودم و شــيطنت از دیوار باال رفتن در کارم نبود 
به همين دليل نفهميدم پشــت آن دیوار کوتاه خانه بابای 
مدرسه چه می گذرد؟ بعدها با دختر بابای مدرسه دوست 
شدم و فهميدم خانه شان آنجاست، بابای کل مدرسه فقط 
بابای اوســت و روزها که مدرســه تعطيل می شود راحت 

می تواند همراهش از این کالس به آن کالس برود.
روز اول مدرسه از در بزرگ که چهارطاق باز گذاشته شده 
بود دوباره وارد آن حياط بزرگ و عجيب شــدیم که این بار 
پر از بچه بود. البه الی بچه ها با آن روپوش های همرنگ دو 
تيرک دو طرف حياط را که از آنها سبدی آویزان بود دوباره 
دیدم و چند درخت بلند کاج و ســرو که خودشــان را باال 
کشيده بودند، یک چيز توری مانند هم   بين سرهای بچه ها 
بود که از یک نقطه به نقطه دیگر کشيده شده بود و آن روز 
ثبت نام یادم رفته بود بپرسم چيست که بعدا فهميدم تور 
واليبال است. کمی جلوتر ســکویی بود که خانمی که بعدا 
فهميدم ناظم مدرسه است باالی آن ایستاده بود و در بلندگو 
داد می زد و طوری که سر و صدای گریه بچه ها در صدایش 
گم می شد. 2طرف سکو 2ردیف پله حياط را به ساختمان 
2طبقه اصلی وصل می کرد، جلوی سکو که رسيدیم برای 
نخستين بار نگاهم به داخل ساختمان کشيده شد، به نظرم 
تاریک تر از حياط و ترسناک رسيد، با نگاهی به مادرم، من 
هم زدم زیر گریه. مدتی که گذشــت باالخره ســر و صداها 
کمی خوابيد، ناظم و قربان صدقه های پدرو مادرها بچه هارا 
به صف کرد، اسم ها و کالس ها و ما به ترتيب وارد کالس ها 

شدیم و روز اول مدرسه شروع شد.
هفته اول مدرسه، هفته پر اشک و آهی بود، هنوز هم هست. 
خيلی ها همان هفته برای هميشــه از مدرسه زده شدند، 
بعضی در طول تحصيل و بعضی هم خوب خيلی این چيزها 
رویشان اثری نداشت. به هرحال آن هفته پراضطراب برای 
دانش آموز، والدین و معلم که از حياط مدرسه شروع می شود 
باالخره می گذرد همچنان که بر ما گذشت و همچنان که 
عمر می گذرد و بعــد از آن، هر روز صبح تا پایان مدرســه 
دسته دسته بچه های پرسروصدا وارد حياط های مدرسه ها 
می شــوند، حاال اگر همه شان هم به عشــق درس خواندن 
نباشد به شوق دیدن دوستان جدید می تواند باشد. مدرسه 
روال هرساله خود را پيدا می کند، هر روز زنگ کالس ها به 
صدا درمی آید، صف های منظم تشکيل می شود و باالخره 
خيلی  از بچه ها می فهمند که پشــت آن تاریکی ســکوی 
ورودی خيلی هم ترســناک نيست و با شــوق از پله ها باال 
می روند و وارد کالس ها می شوند و می دانند که می توان بقيه 
شيطنت های حياط را در آن ادامه داد. می دانند بعد از درس 
معلم، زنگ تفریح که بخورد می توان پروازکنان و با شوق به 
حياط برگشت، همان جایی که اشک ها و لبخندهای زیادی 
دیده، اشک هایی گاه از سر شــوق و شاید نمره خوب و گاه 
از سر غم. حياط مدرســه گنجينه ای از خاطرات است، پر 
است از شيطنت های زنگ های تفریح، خاطرات فریادهای 
شوق از بردن تيم ورزشی این کالس با آن کالس، گریه های 
تيم بازنده، دنبال هم دویدن های بی هدف، همان لحظات 
پربيم روز اول مدرسه، اضطراب روزهای امتحان و مرورهای 
آخر هر درس یا تالش دانش آموزان برای موفقيت یا خيلی 
چيزهای دیگر که شاید هيچ کس نداند. شاید گنج زندگی 

ما در حياط مدرسه هامان دفن شده باشد.

اگر شما هم 
به صــورت 
دیوانه وار پيتزا پپرونی دوســت 
دارید، بدانيد که تنها نيســتيد؛ 
این مــدل از پيتــزا، یکــی از 
محبوب ترین پيتزاها در سراسر 
دنياست و چنان طرفدار دارد که 

امروز روز جهانی آن است.
پپرونی، ســاده و در عين حال 
جذاب است و چنان با استقبال 
زیادی در سراســر دنيــا مواجه 
اســت که بســياری، پپرونی و 
پيتزا را یکی می دانند. این غذا، 
سرگذشــت جالبی هــم دارد و 
برخالف دیگر پيتزاهای اصيل، 
نه در ایتاليا که در آن سوی دنيا، 

یعنی آمریکا متولد شده است.
پيتزا پپرونــی، در ابتدای قرن 
گذشــته، توســط مهاجــران 
ایتاليایی در نيویورک اختراع شد 
و بی دليل نيست که محبوب ترین 
پيتــزا در آمریکاســت. در واقع 
حدود نيمی از پيتزاهای سفارش  
داده شده در این کشور، پپرونی 
هســتند. پایه پيتزای پپرونی، 
نوعی سوسيس خاص است که 
روش ســنتی توليد آن، همان 
متدی است که از چندین سده 
پيش برای خشک کردن گوشت 

استفاده می شده است. در تهيه 
این سوســيس، از انواع ادویه و 
سير هم استفاده می شود و تندی 
طعم و عطــر آن به همين خاطر 

است.
این نوع خاص از سوسيس، کم کم 
در آمریکا با محبوبيت مواجه شد 
و نخستين اشــاره ها به پيتزای 
پپرونی، در اوایل قرن گذشته در 
نيویورک ثبت شده است. خيلی 
زود، پپرونی راهش را به سراسر 
آمریکا باز کرد و بســياری از آن 
به عنوان یک غذای ایتاليایی یاد 
می کردند. این غذا، بعد از اختراع 
اجاق  گازهای خانگــی و در پی 
جنــگ جهانی دوم، بــه نمادی 

فرهنگی در آمریکا تبدیل شد.
بيشــتر از هر جــای دیگری در 
دنيا،  این آمریکاست که پپرونی 
مصرف می کند. در واقع در این 
کشــور، روزی حــدود 340تن 
پپرونی برای توليد پيتزا استفاده 
می شود و حدود 36درصد مردم، 
پيتزا پپرونــی را محبوب ترین 
غذای خود می داننــد. این غذا 
چنــان محبوب اســت که مقام 
نخست سفارش اینترنتی غذا در 
سال1994 را به خود اختصاص 

داد.

جهان نما

جواد نصرتی

پپرونی
 نخستین  انتخاب آنالين غذا

تقويم/ سالروزعدد خبر

  بورخس اصفهانی

احمد اخوت يک جورهايی شبیه به بورخس 
اســت. اگر به اخوت قصه نويــس نگاه کنیم، 
در کارهای او با آدمــی طرفیم که دنیای اولیه 
داستان هايش بیشتر از آنكه واقعیت معمول 
باشد، دنیای داستان ها و کتاب هاست؛ آدمی که 
جهان واقعی اش متاثر از کتابخوانی و کتاب دانی 
اوست. وقتی قرار است قصه ای شكل بگیرد، 
بیشــتر از آنكه در آن جهان معمول بازتاب 
داشته باشد و به روانشناسی دقیق شخصیت ها 
پرداخته شود، جهان متن رخ نشان می دهد. 
با ترجمه هايی کــه او از بورخس کرده، عالقه 
آگاهانه او به بورخس هم پیداست. آن هم آثاری 
از بورخس که با تعريف هــای متعارف از متن 
قصوی همخوان نیست. فقط يک نمونه اش کتاب 
»موجودات خیالی« بورخس است؛ قصه هايی 

دايره المعارف گونه يا دايره المعارفی قصوی.
ارادت به ســنت عام قصه نويسی و ژانرهای 
حاشــیه ای هم ويژگی ديگر اخوت اســت. 
نشانه شناسی مطايبه احمد اخوت نخستین 
کتابی بود که در فارســی از نگاه ژانرشناسی 
ســراغ جوك ها و لطیفه ها و مقوله طنز رفت. 
اين کتاب در ســالی و در شرايطی منتشر شد 
که در ايران حتی نشانه شناســی، چندان سر 
زبان ها نیفتاده بود. نكتــه مهم ديگر در مورد 
احمد اخوت، همین فضیلت »اولی بودن« است. 
مجموعه گفت وگو با نويسندگان مجله پاريس 
ريويورا که در ســال های گذشته مترجمان 
مختلف، برگزيده هــای متنوعی از آن ترجمه 
کرده اند، اخوت نزديک به 30ســال پیش در 
اصفهان منتشر کرد. يا مثال نخستین کتابی که 
کامال تخصصی و با معرفی نگاه های فرمالیستی 
سراغ داستان رفت، کتاب دستور زبان داستان 

اخوت بود.
احمد اخوت متولد 29شــهريور 1330است و 
دکتری آموزش زبان از دانشــگاه تگزاس و 
نشانه شناسی ادبیات را از دانشگاه اينديانا دارد. 
او در بیش از 4دهه فعالیت ادبی اش کامال آرام و 
بی صدا - درست شبیه بورخس- و با دلبستگی 

مشغول فعالیت ادبی بوده است.

حافظ

 گر چه بدنامی ست نزد عاقالن
ما نمی خواهیم ننگ و نام را

ما، همين ما که خيلی جاها به فرهنگ چندین هزار 
ساله مان می نازیم و معتقدیم آیين و سنن ایرانی، مثل 
و مانند ندارد، دیگر نه سراغی از آیين ها و سنت های 
قدیمی می گيریم و نه برایمان مهم اســت که فالن 
تاریخ در تقویم چه مناسبتی دارد. فراموشکار شده ایم 
و یادمان رفته برگزاری بعضی از این رسوم، فرهنگ 

کشورمان را زنده و پویا می کند.
اجازه بدهيد برویم ســر اصل ماجرا؛ بزرگداشــت 
پدربزرگ ها، مادربزرگ ها و ســالخوردگان، رسمی 
باســتانی در ایران بوده و حدود 3هزار ســال پيش 
روزی به آن اختصاص داده شده بود و به این مناسبت، 
مراسمی برگزار می شد. احتماال نام چنين رسمی تا 
به حال به گوشتان هم نخورده. )البته اگر مطالعه ای 

در این زمينه نداشــته اید( اما ایرانی هــا این روز را 
که »اَشيش وانْگ« نام داشــت و روز رحمت خدا، 
اخالق، معنویت و رواِن پاک بود، برای ادای احترام 
به سالخوردگان جشن می گرفتند. در کتاب فرهنگ 
اساطير نوشــته جعفر یاحقی هم درباره این آیين 

گفته شــده: »ایرانيان، نخستين مردمانی بودند که 
ارج نهادن به ســالخوردگان را وظيفه خود دانسته 
و 25شهریور هر ســال، برای بزرگداشت سالمندان 
جشن می گرفتند که پيشينه این فرهنِگ نيک، به 3 
هزار سال )پيش( می رسد؛ هر چند این تاریخ به عيد 
نوروز سپرده شد.« این سنت بعد از انقراض ساسانيان، 
چون در ایام نوروز رفتن برای دیدن پيران قوم رسم 
شده بود، به تدریج کمرنگ و به فراموشی سپرده شد. 
حاال اینکه چه کسی گفته آدم باید سالی یک بار آن 
هم عيد به عيد برود دیدن بزرگترها را نمی دانيم، اما 
این آیين زیبا اگر احيا شود می تواند تأثير زیادی بر 
روحيه سالمندان، پدربزرگ  ها و مادربزرگ هایمان 
داشته باشد. درست است که برای دیدن و رسيدگی 
به بزرگترها رسم و رسوم الزم نيست، اما سالمندان 
که در دنيای پر مشــغله امروز، کمتر فرزندانشان را 
می بينند و تنهایی رنجشان می دهد، دلشان با همين 

بهانه های کوچک هم خوش می شود.

داشتم توی اينســتاگرام می گشتم 
و صفحه های طنز و ســرگرمی را نگاه 
می کردم. دختری الغر و کوچک اندام 
گوشــه کالس نشســته بود و کاله 
لباسش را کشــیده بود روی سرش. 
دست هايش توی جیبش بود و پاهايش 
را تكان می داد. انگار کمی عصبی بود. 
همكالسی هايش مسخره اش می کردند 
ولی دختر الم تــا کام حرف نمی زد و 
طعنه هايشــان را جواب نمی داد. بغل 
دستی دختر کاله را از سر او کشید و 
بقیه بلند بلند خنديدند. ناگهان دختر 
بلند شد و محكم مشت زد توی صورت 
بغل دستی اش. بیشتر بچه ها حداقل 
يک وجب از دختــر بلندتر بودند اما 
همه از او کتک مفصلی خوردند. ماجرا 
که تمام شد، زيرنويس آمد که: هرگز 
کتاب را از روی جلدش قضاوت نكن. 
می دانســتم اين جمله، ترجمه کلمه 
به کلمه اصطالحی انگلیســی است. 
با خودم گفتم:»اين ديگر چه ترجمه 
سمی  بود!« بعد از دست خودم عصبانی 
شدم که در طول عمر زبان فارسی، غیر 
از اين روزها که انگار کال زبان جديدی 
اختراع کرده ايم، کــی  وقتی چیزی 
عجیب می ديدند می گفتند چه سمی 
ديدم که تو می گويی؟ برای اينكه خودم 
را دلداری بدهــم گفتم که حاال اوکی 
اســت از اين به بعد حواسم را بیشتر 
جمع می کنم. بعد يادم آمد که قرار بود 
ديگر نگويم اوکی است و به جايش از 
واژه ای فارسی استفاده کنم. انگار اين 
قول و قرارهايم حتی يک روز هم دوام 

نمی آورند! 
بهتر است اين جور وقت ها تمرکزمان را 
از روی اشتباه نكردن و استفاده نكردن 
از کلمه ها و ســاختارهای غیرفارسی 
برداريم و در عوض، دانشمان را از زبان 
فارســی باالتر ببريم. هر چه با زبان 
فارسی آشناتر شويم، صحبت کردنمان 
هم بهتر می شود و ناخودآگاه کمتر از 

واژه های بیگانه استفاده می کنیم.
کوچک تر که بودم عاشق کتاب جودی 
دمدمی بودم و شخصیت استینک که 
تفريحش خواندن لغتنامه بود. من هم 

به خاطر عالقه ام به آن شخصیت عادت 
کرده بودم »غلط ننويسیم« را بخوانم. 
به ياد آن روزهــا و به خاطر دغدغه 
اين روز هايم که شناخت بیشتر زبان 
فارسی است، غلط ننويسیم را آوردم 
و باز کردم. می شود گفت زندگی ام به 
دو قسمت قبل و بعد از خواندن مدخل 
استعفا تقسیم شد. استعفا دادن اشتباه 
است؛ بهتر است بگويیم استعفا کرد. در 
نوشته های قديمی استعفا خواستن 

هم آمده.
مطلب ديگری کــه جالب بود اين بود 
که اســتفاده بردن صحیح نیســت؛ 
بايد بگويیم اســتفاده کردن. اما فعل 
بردن را می شود در اصطالحاتی که با 
»اســتفاده کردن« هم معنی هستند 
به کار برد. مثال: فايده بردن، سود بردن 

و بهره بردن.
 ترجمه کلمه به کلمــه ضرب المثل

 Don›t judge a book by its cover 
که در آغاز متن آمده بود می شود: هرگز 
کتاب را از روی جلدش قضاوت نكن. 
در کتاب فوت کــوزه گری مصطفی 
رحماندوســت، تعدادی ضرب المثل 
آمده کــه ممكن اســت در بعضی 
موقعیت ها معنايی مشابه اين اصطالح 

انگلیسی داشته باشند:
- از سوزن کاری برمی آيد که از نیزه 
دراز برنمی آيد : سوزن مظهر کوچكی 
و در عین حال، ســود و فايده برای 
ديگران اســت. ايــن ضرب المثل به 
کاربرد و سودمندی هر چیز اشاره دارد 
و انسان ها را از قضاوت کردن از روی 

شكل و ظاهر بازمی دارد.
- تا راه را نروی، مــرد را نیازمايی: تا 
وقتی کســی کاری را انجــام نداده، 
نمی تــوان درمــورد توانايی هــا و 

استعدادهای او قضاوت کرد.
- فلفل نبین چه ريزه، بشــكن ببین 
چه تیزه: اين ضرب المثل درباره افراد 
ريزنقش يا کم ســن به کار می رود که 
برخالف ظاهرشان، می توانند کارهای 

بزرگ بكنند.
بیايید گفتار روزمره مان را بررسی کنیم 
و مقداری هم فارســی کهن بخوانیم. 
اين طوری به شناخت عمیق تری از زبان 
فارسی می رســیم و امواج اشتباهات 

زبانی کمتر تكانمان می دهد. 

فارسی شیرین استفارسی شیرین است

سحر سلخی
معمار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

بزنچوک با همدردی 
گفت: »خــوب، خدا 
رحمتــش کند. پس پيــرزن فوت کــرد... پيرزن ها 
هميشــه فوت می کنند... یا از دنيا می روند. بستگی 
دارد به نوع پيرزن. مثال مادرزن شــما جثه کوچکی 
داشــت، یعنی فوت کرد. ولی اگر کسی بود که کمی 
هيکل درشت تر و الغرتر داشــت، می گفتند از دنيا 
رفت...« »کی  ها »می گفتند«  چه کسانی این حرف 
را می زنند؟« »ما می گویيم. ما تابوت سازها. مثال شما 
مرد متشخص و قدبلندی هســتيد و البته الغر. اگر 
خدای نکرده بميرید، می گویند بار ســفر را بست. اما 
یک آدم اهل خرید و فروش، از طبقه کسبه سابق باشد  
درباره اش می گویند دراز به دراز افتاد یا ریق رحمت 

را سر کشيد.

ایلیا ایلف و یوگنی پتروف

دوازده صندلی
بوک  مارک

سیده مائده سبط   نبی

فراخوان

یادداشت 
وارده

  گنج های حیاط مدرسه


