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گرینویچ

بخند تا خوشحال باشی

 

دهه هاســت کــه می گوینــد تظاهر بــه خنده 
می تواند باعث خوشــحالی ما شود و دهه هاست 
که بر ســر این مســئله اختالف نظر وجود دارد. 
حــاال محققان دوباره هــزاران نفر را از سراســر 
دنيا گــرد آورده اند تا اثر لبخند بــر حس و حال 
افــراد را بــه آزمایــش بگذارند. پژوهشــگران 
 در مطالعــه ای کــه نتایــج آن در مجلــه
 Nature Human Behavior منتشر شده، از 
حدود 3800داوطلب از 19کشور خواستند لبخند 
بزنند یا با چند عمل مختلف، واکنش طبيعی بدن 
خود را به نمایش بگذارند. سپس ميزان خوشحالی 
افراد را اندازه گيری کردند . دانشمندان می گویند 
این آزمایش ها نشان می دهند که بازخورد چهره 
نه تنها می تواند باعث تقویت احساس خوشحالی 
شود، بلکه قادر است حس افراد را از حالت خنثی 

به خوشحال تبدیل کند.

نگهبان آب باشیم

کشف راز جاودانگی انسان
 

طبق پژوهش تازه گروهی از دانشمندان سنگاپوری در دانشگاه 
فناوری نانيانگ، به نظر می رسد آنها توانسته اند از طریق آزمایش 
روی کرم های لوله ای به کليد کاهش ســرعت پيری در انسان 
دســت پيدا کنند. این آزمایش روی گونه خاصــی از کرم های 
لوله ای صورت گرفته که از شباهت های ژنتيک خاصی با انسان 
برخوردارند. محققــان طی آزمایش مذکور متوجه شــدند که 
تحریک واکنش اضطرابی در کرم های پيرتر به واسطه یک رژیم 
غذایی دارای گلوکز بــاال می تواند موجب افزایش طول عمر این 
موجودات شــود. با اســتناد به گفته محققان، یافته های آنها در 
کنار افزایش طول عمر، می تواند راه های جدیدی برای توســعه 
درمان های بيماری هــای مرتبط با پيری نظير ســرطان، زوال 
عقل و سکته ایجاد کند. به گفته پروفســور »گيوالم تيبالت«، 
زیست شناس سلولی از دانشــگاه نانيانگ که در تحقيقات مورد 
بحث نيز شرکت داشته، سالخوردگی در زمينه های متعددی از 
پاتولوژی انسان یک عامل خطر بسيار مهم تلقی می شود و قادر 
اســت طيف بيماری های متابوليک از دیابت گرفته تا سرطان و 
ناراحتی های مرتبط به زوال اعصاب را ســبب شود. وی در ادامه 
عنوان می کند که در نتيجه هميــن امر، تحقيقات آنها می تواند 
دنيای پزشکی را یک قدم به استراتژی های درمانی جدید برای 

بيماری های مذکور نزدیک تر کند.

راز پنهان در زيبايی شفق قطبی
 

شــفق های قطبی نمایش های نورانی دیدنی را در آســمان 
شــب پدید می آورنــد، اما طبــق پژوهش های جدیــد، آنها 
همچنين یکــی از دالیل خورده شــدن الیه ازن شــناخته 
شده اند. یک گروه پژوهشــی بين المللی دریافته اند که اثرات 
شفق های پروتون ایزوله باعث ایجاد حفره ای به عرض تقریبا 
400کيلومتر)250مایل( در الیه ازن شــده اســت که دقيقا 
زیر محل وقوع شفق شــکاف ایجاد کرده است. پژوهشگران 
می گویند بيشــتِر ازن در عرض یک و نيم ساعت از بين رفت. 
آنها در بيانيه ای توضيح دادند که انتظار نداشــتند در پی این 
پدیده، ازن به این ميزان کاهش یابد. اگرچه آسيب به جا مانده 
در ازِن مزوسفر، خود را سریع تر از سوراخ های ازن استراتوسفر 
که اغلب در اثر فعاليت های انســانی ایجاد می شــود، ترميم 
می کند، اما شفق های پروتون ایزوله هنوز بر تغييرات جو تأثير 
می گذارند. آب و هوای فضا می تواند باعث اختالل در ماهواره ها 
و زیرساخت های الکتریکی شود و ذرات باردار برای فضانوردان 

خطرناک هستند.

آهن آالت، آهن ضايعات، بی صدا...    عكس: همشهری/ محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

  بی رویا نمی شود

زن دستمال می کشد روی شمعدان 
کریستال و حواسش به خانم و آقاست 
که لباس عروســی و دامادی بر تن از چارچوب قــاب روی دیوار 
نگاهش می کنند. شــمع  نقره ای را می گذارد توی شمعدان. فردا 
41ساله می شود. پرده های حریر سپيد را می تکاند، انگار که گرد 
40 ســال زندگی را رها می کند در هوا. و باز به فردا می اندیشد؛ به 
روزی که شاید، همسرش بندهای اعتياد را پاره کند و دوباره بشود 
همان مردی که بود. مردی که بگوید: من هستم، دیگر الزم نيست 

بروی خانه مردم را رفت و روب کنی.
رویاها اگر نباشند، جهان مان تاریک می شود. این تاریکی نه که تنها 
آویخته باشد به شــب و گمانمان این باشد که آرزوها، ستاره باران 
آسمان شب هامان هستند، نه؛ بی تردید رویاها نسيمی هستند که 
در هزارتوی روزهامان می وزند. نسيمی که خنکایش را هر بامداد 
پشت پلک  هامان حس می کنيم و چشم می گشایيم. بی تردید، این 
روزها که پایيز است و ابر است و بغض ابرها گره خورده به هر 7 روز 
هفته، آنچه سبب می شود که از رختخواب ها دل بکنيم و برخيزیم، 
رویاهامان هســتند؛ رویاهای کوچک و بزرگی که چون یاکریم ها 
در اتاق های ذهن مان آشــيانه ســاخته اند. می دانم یاکریم ذهن 
دخترکی که رؤیای داشتن عروســکی با پيراهن پرچين آبی را در 
سر دارد، پروبال بنفش دارد و یاکریم کارگری که سنگ روی سنگ 
می گذارد تا خانه های دیگران ساخته شود، به رنگ خانه ای کوچک، 
بسيار کوچک است که شاید روزی بتواند برای خود بسازد. دختری 
هم هست که دلش می خواهد انگشت هایش حلقه شود دور فرمان 
دوچرخه و از شمال تا جنوب سرزمينش رکاب بزند. او هر شب در 
خواب هایش، وقت غروب، به شهری می رســد و در مهمانسرایی 
کوچک اتاق می گيرد و صبح دم راه می افتد. و درست همان وقت که 
نگاهش را به افق می دوزد، لبخندش تنيده می شود به گرگ و ميش 
صبحی که باید از خواب برخيزد تا از سرویس کارخانه ای که رو به 
تعطيلی ا ست، جا نماند. از خانه که بيرون می رود، خواب دیشبش 
را مرور می کند و به آسمان نگاه می کند که شاید رنگين کمانی در 
آن نقش بسته باشد به وسعت طيف رویاهای همه آدم های شهرش. 
او می داند، رویاهای آدم ها هزاران هزار رنگ اســت، رنگ هایی که 
اگر نباشند، جهان خاکستری می شود و خاموش. اصاًل رویاها اگر 

نباشند، به کدامين اميد، مشق زیستن بنویسيم؟

پيکاسو را نمی شــود فقط یک نقاش حرفه ای 
دانست. او بی هيچ ترسی، از تکنيک هایی برای 
خلق آثارش اســتفاده می کرد کــه آن روزها 
کسی جرأت استفاده از آنها را نداشت. از بچگی 
خودرای بود و کارهای عجيب و غریب می کرد. 
طراحی را برای رقابت با پدرش شروع کرد. نبوغ 
پيکاسو پدرش را متحير کرد، طوری که قلم و 
تخته و رنگ خود را به او ســپرده و اعالم کرد 

دیگر هيچ وقت نقاشی نخواهد کرد!
»علم و نيکوکاری«، نخســتين اثــری بود که 
استعدادش را برای همه آشــکار کرد، تصویر 
پزشک راهبه ای در کنار تخت یک بيمار عليل 
که نشان شایســتگی را در ســال 1897، در 
نمایشــگاه هنرهای زیبای مادرید، برایش به 
همراه آورد. زندگی این اســپانيایی کوتاه قد با 
آن چشمان سياه و خيره، با ســفر به بارسلون 
تغييرات بزرگی کرد. این سال ها را آغاز »دوره 
آبی« زندگانی پيکاســو می دانند. دورانی که با 
تغيير شــيوه کارش، رنگ آبی بر آثارش حاکم 
شــد و فقرا و ناتوانان، موضوع نقاشــی هایش 
بودند. وقتی در 1904بارسلون را برای هميشه 
به قصد زندگــی در پاریس تــرک کرد، رنگ 
صورتی بر نقاشــی هایش غالب شد و این بار به 
 ســراغ دلقک ها، آکروبات بازها و مقلدان رفت.
» دوشيزگان آوینيون« را کشيد که نشانه های 
آغاز یک ســبک جدید را در دل خود داشت. 
 در 1909بود که نخســتين تابلوی کوبيســم 

»سر یک زن« را خلق کرد.
از پابلو پيکاســو به عنــوان پرکارترین نقاش 
تاریخ یاد می شــود. درحالی که دوستانش به 
او توصيه می کردند که در ســن 78 ســالگی 
دســت از کار بردارد اما او مخالفت می کرد. در 
سال های 80 یا 90 ســالگی، انرژی هميشگی 

دوران جوانيش بسيار کمتر شده و گوشه گير 
شــده بود. همســر دوم او ژاکلين روک به جز 
مهم تریــن مالقــات کنندگانــش و 2 فرزند 
پيکاسو، کلود و پالوما و دوست نقاش سابقش، 
فرانســواز ژیلو، به کس دیگری اجازه مالقات 
با او را نمی داد. گوشــه گيری پابلو پيکاسو بعد 
از یک عمل جراحی در ســال 1965 بيشــتر 
و بــا اختصــاص دادن تمام نيرویــش به کار، 
درکشيدن تابلو جســورتر شد و از سال 1968 
تا ســال 1971 ســيل عظيم نقاشی هایش و 
صدها قلم زنی بشقاب مســی در معرض دید 
عموم قرار گرفــت. این آثــارش در این زمان 
توسط بســياری از رویاپردازان نادیده گرفته 
شــد، به طوری که داگالس کوپر، آثار پایانی او 
را به عنوان آثار یک پيرمــرد عصبانی در اتاق 
مرگ ناميد. پيکاســو همچنيــن مجموعه ای 
قابل توجه از آثار دیگر نقاشان معروف هم دوره 
خود مانند آنری ماتيس را نگهداری می کرد و 
چون هيچ وصيت نامه ای در زمان مرگش نبود، 
به عنوان ماليات ایالتی فرانسه، بعضی از آثار و 
مجموعه های او به دولت داده شد. پيکاسو در 
8آوریل 1973، درحالی که به اتفاق همسرش 
ژاکلين دوستانشان را برای صرف شام پذیرایی 

می کردند، بر اثر حمله قلبی درگذشت.

چهره

عجیب مثل کوبیسم

تقويم / سالمرگعدد خبر

 حالت شوخ طبعی

آناتول فرانســس -طنزنويس فرانسوی قرن 
بیســتم- جايی گفتــه: »اوالد آدم از 2نعمت 
برخوردارند که بدون آنها روزگارشــان جهنم 

می شد؛ اول شوخ طبعی و دوم مهربانی«.
ابوالقاســم عبداهلل فرد )حالت( از آن دســت 
آدم هايی بود که با شوخی پردازی هايش تا جايی 
که بود و توانست دل خلق اهلل را شاد کرد. حالت، 
طنزنويس بزرگی در تاريخ ادبیات معاصر ايران 
اســت. با اين حال، خیلی جای تعجب دارد که 
چطور چنین آدمی را تــوی کتاب های ادبیات 
مدرسه با يک شــعر »ای مادر عزيز که جانم 
فدای تو« معرفی می کردند، بی  آنكه حتی يک 
خط توضیح گفته شود اين آدم نخستین سرود 
جمهوری اســامی ايران را، که تا مدتی از آن 
استفاده می شد، ســروده يا مثا 22سال تمام 
در قوی ترين مجله طنــز ايران يعنی »توفیق« 
-البته در سال های قبل از تولد »گل آقا«- برای 
ملتش طنازی کرده يا جايگاهی دست نیافتنی 
در سرودن بحر طويل داشــته است. تازه اينها 
گل های درشت کارنامه ادبی پر و پیمان ابوالقاسم 
حالت است. نوشتن تعداد زيادی تصنیف برای 
تماشــاخانه های تهران در دهه 30- که توسط 
بهترين های آن دوره اجرا شــدند- و همكاری 
با راديو و نوشــتن و تنظیم نمايشــنامه های 
راديويی، نوشــتن قطعات موزيــكال برای 
پیش پرده خوانی های تئاتری و از همه جالب تر، 
برگردان کلمات قصاری از پیامبر اسام)ص(، 
امام علی)ع( و امام حسین)ع( به فارسی روان 
و انگلیسی و گنجاندن معنای هر عبارت در يک 
رباعی ساده و زيبا، کارهايی هستند که حالت در 
70 و اندی سال عمری که از خدا گرفت، انجام 
داد و اسم و يادش را از گزند فنا دور نگه داشت. 
حالت يک مترجم قابل هم بود. کتاب هايی که از 
مارك تواين، نويسنده و طنزپرداز، تاريخ کامل 
ابن اثیر، تاريخ فتوحــات مغول و خیلی از آثار 
ادبیات داستانی را از فرانسه، عربی و انگلیسی 
به فارسی ترجمه کرده. حالت القاب مطبوعاتی 
فراوانی داشت، مانند ابوالعینک، هدهدمیرزا، 

خروس الری و...

حافظ

ای دل مباش يک دم خالی ز عشق و مستی

وان گه برو که رستی از نیستی و هستی

از سال گذشته کارشناسان مدام 
برای کم آبی در تابستان امسال 
هشدار دادند و بعد هم که حرف 
و حدیث درباره پایيز خشــک و 
کم آب حســابی باال گرفت. حتی دیروز خبری 
انتشــار یافت که تهران فقط بــرای 100 روز 
 آب دارد؛ هرچند این خبر به ســرعت از سوی 
روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهران تکذیب شــد ولی اصل ماجــرا با توجه 
به حجم مصــرف روزانه شــهروندان تهرانی 
و کم بارشــی امســال به قوت خود باقی است 
 و خطر کم آبــی از آنچه تصور می شــود به ما

نزدیک تر است.
همانطور کــه همه می دانيم، یکــی از راه های 
مقابله با کم آبــی، صرفه جویی در مصرف آب 

است. چند سالی است که در برخی از کشورها، 
افرادی با عنوان جالب »پليــس آب« فعاليت 
می کنند که از زمان های گذشــته، با عناوین 
مختلف و وظایف مرتبط به خود وجود داشته اند، 
اما در سال های اخير بيشتر توجه این افراد به 
موضوع کاهش مصرف آب و برخورد با مشترکان 
پرمصرف متمرکز شده است. شاید جالب باشد 
که بدانيد کيپ تــاون در آفریقای جنوبی، بعد 
از خشکسالی، نخســتين پليس آب در جهان 

را معرفی کرد.
 اوضــاع آب در این منطقه به شــدت وخيم و 
منابع آبی رو به اتمام بود، بنابراین مســئوالن 
این شــهر، تصميم به تغيير قوانين گرفتند و 
یک ســری محدودیت در ارتباط بــا آب ارائه 
دادند که در هيچ جای جهان ســابقه نداشته 

است. مثال در این شهر، شست وشوی اتومبيل 
با آب شهری و پرکردن استخر، غيرقانونی است 
و افراد درصورت صرفه جویی نکردن در مصرف 
آب، تنبيه می شوند. حاال هم بيش از 60افسر 
پليس به عنوان بازرس تخصصی آب در این شهر 
کار می کنند و نخستين پليس های آب در جهان 
هستند. شاید بد نباشــد این شغل در کشور ما 
هم ایجاد شود بلکه جلوی مصرف زیاد برخی از 
مشترکان آب را در شهر بگيرد. با وجود اینکه 
خشکســالی تقریبا تمام کشور را فراگرفته، اما 
هنوز هستند کسانی که با بی خيالی، آب مصرف 
می کنند و کمبود آب برایشان اهميتی ندارد. 
پليس آب می تواند برای این افراد مؤثر باشد با 
جریمه یا تنبيه شهروندان پرمصرف، حداقل از 

هدر رفت آب جلوگيری شود. 

مهتاب خسروشاهی

بی تعارف و تكلــف ، مثل همین متن کوتاهی کــه می بینید. ما 
 منتظريم تا نوشــته هايتان درباره مســائل روزمره، مشكات و

دغدغه هايتان را برای ما ارســال کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور 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

مريم ساحلی
روزنامه نگار

کمی پيش از آنکه آخرین سایه شبانه ناپدید 
شــود، پدرو پارامو کنار در اصلی مدیا لونا بر 
صندلی کهنه ای نشسته بود. تنها بود، شاید از 3ساعت قبل. خواب 

به چشمش نمی آمد.
 به گفت وگوی درونی اش ادامه داد: »خيلی وقته که رفتی سوسانا. اون 
موقع نور عين همين حاال بود، البته نه این قدر سرخ فام. اما همين 
نور بی فروغ و دلگير بود، پيچيده الی لفاف سفيد مه که همه جا رو 
پوشونده بود، درست مثل همين االن. همين لحظه بود. من همين جا 
نشسته بودم، کنار در. داشتم طلوع صبح رو تماشا می کردم و وقتی 
می رفتی، با نگاه مســير آســمون رو دنبال می کردم، از نقطه ای که 

روشنایی می گرفت و باز می شد. 
تو از همان جا دور می شــدی و قاطی ســایه های زمين، بی رنگ و 
بی رنگ تر به چشم می اومدی. آخرین دفعه ای بود که دیدمت. موقعی 
که رد می شدی، بدنت شاخه های درخت عرعر کنار کوره راه رو لمس 
کرد. با نســيمی که از وجودت می وزید، آخرین برگ هاش رو هم با 

خودت بردی. 
بعدش ناپدید شــدی. بهت گفتم: »برگرد، سوسانا!« پدرو پارامو باز 
لب هایش را جنباند و کلماتی را نجوا کرد. آنگاه دهانش را بســت و 
چشم هایش را نيمه باز کرد. روشنایی بی فروغ صبح در چشم هایش 

منعکس شد.

خوآن رولفو

ابراهیم حاتمی کیا

پدرو پارامو

آژانس شیشه ای
دیالوگ

فکر کنيــد در ورزشــگاهی 
نشسته اید و از تماشای فوتبال 
لذت می برید که سقف  آن عالوه بر زیبایی، 100هزار دالر برای باشگاه 
موردنظر درآمد دارد! عالوه براینکه با ویژگی ای که دارد یکی از مراکز 
دوستدار طبيعت هم محسوب می شود. هيجان انگيز نيست؟ باشگاه 
فوتبال گاالتاســرای ترکيه، برای کاهش هزینه های انرژی و کسب 
درآمد از برق، راهکار ســبزی پيدا کرده است. این راهکار استفاده از 

پنل های خورشيدی روی سقف این باشگاه ورزشی است.
در ماه مارس 2022، رکورد جهانی ای برای توليد برق از ســقف این 
استادیوم ثبت و در رکورد جهانی جای گرفت. عالوه براین به باشگاه 
و شرکت انرژی که این سيستم را راه اندازی کرد گواهينامه  موفقيت، 
مبنی بر توليد 4.2مگاوات برق از 10404پنل در ســقف استادیوم 
گاالتاســرای اهدا شد. این درحالی است که بســياری از کشورهای 
اروپایی برای پرداخت هزینه ورزشگاه های عظيم خود دچار مشکل 
هستند؛ باشگاه گاالتاسرای عنوان قدرتمندترین ورزشگاه خورشيدی 
را از آن خود کرده است. به گفته »علی چليک کران« مدیر استادیوم 
گاالتاسرای، صرفه جویی در انرژی پنل ها برابر با مصرف انرژی 2هزار 
خانه است و باعث کاهش 3250تُن کربن در سال می شود. از سوی 
دیگر تخمين زده می شــود این راهکار باعث نجات حدود200هزار 
اصله درخت در طول 25سال می شود.  افزایش تأمين انرژی داخلی در 
ترکيه، تأثير ژئوپليتيکی در منطقه دارد. این کشور به شدت به منابع 
خارجی متکی است؛ به طوری که 45درصد از گاز این کشور در سال 
گذشته از روسيه تأمين شده و جنگ ميان روسيه و اوکراین قطعا روی 
این مسئله تأثير منفی داشته است. بنابراین توليد برق داخلی، یکی از 

اهداف مهم ترکيه برای کاهش وابستگی به حساب می آید.
باشگاه گاالتاســرای، تمام انرژی توليد شده از پنل های خورشيدی 
خود را از شــرکت برق Enerjisa خریداری می کنــد. با توجه به 
اینکه ورزشــگاه فقط به طور کامل از سيستم روشنایی خود به مدت 
150ساعت در طول 25مسابقه در ســال استفاده می کند، بيشتر از 
نياز خود برق دریافت کرده و مازاد آن را به شــهرداری می فروشــد. 
به گفته مدیر باشگاه گاالتاسرای، باشــگاه از این طریق پول زیادی 
به دست می آورد؛ اما ميزان آن را فاش نکرد. 9ســال دیگر، قرارداد 
باشگاه با شرکت Enerjisa به پایان رسيده و کنترل کامل باشگاه 
به خود باشــگاه خواهد رســيد. از آن زمان دیگر نيازی به پرداخت 
هزینه به هيچ کســی نخواهد بود و به این، امــکان فروش برق را نيز 
اضافه کنيد تا به درآمد رؤیایی این باشــگاه پی ببرید. چليک کران 
می گوید:» من 2دختر دارم. بنابراین به عنوان یک پدر و مدیر باشگاه 
وظيفه خود می دانم که از زمين و محيط زیست با کاهش مقدار کربن، 

مراقبت کنم.«

 تب فوتبال 
با  درآمد  خورشیدی

نگاه

دهه ات گذشته مربی، اگه اون اسلحه دستت 
نباشــه کی به حرفت گوش ميده؟ اینه که 
برات زور داره، یه دهه حرف زدی ساکت بودیم، کری خوندی ساکت 
بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ســاکت بودیم، حاال اجازه 
بده ما حرف بزنيم، خانوما آقایون دوست دارین یکی از این کشورها 

دوباره به ما حمله کنه؟ دوست دارید جنگ بشه؟
 ثبات، دهه ما دهه ثباته، امنيت، این کشــور کی باید روی امنيت رو 
ببينه؟ کی باید روی ثبات رو ببينه؟ اون پســرتو کی باید بتونه برای 

آینده اش برنامه ریزی کنه؟ دهه من هم نيست!

بوک  مارک


