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گرینویچ

پرش 4هزار نفری

 

برخی رکوردها، حتی برای کتاب گينس هم عجيب 
هســتند اما انگيزه هــای ثانویه انجام آنهــا، به آنها 
کمی منطق می دهد. حدود 4هــزار نفر در مکزیک 
به صورت همزمان در یک جلســه ترامپولين )پرش 
روی تشک فنری( شرکت کرده اند و رکوردی جدید 
به نام خودشــان و شهرشــان در کتاب رکوردهای 
جهانی گينــس ثبت کرده اند. این برنامه، از ســوی 
فرمانداری شــهر مکزیکو ســيتی، پایتخت کشور 
مکزیک برگزار شــده و گينس هم آن را تأیيد کرده 
است. ســازمان دهندگان گفته اند که بيش از 4هزار 
نفر در این رکوردگيری که درواقع یک جلسه تمرینی 
بســيار بزرگ بوده شــرکت کرده اند اما درنهایت، 
فعاليت 130نفر تأیيد نشده و گينس درنهایت تعداد 
نهایی شــرکت کنندگان را 3هزارو935 اعالم کرده 
اســت. این رکوردگيری زیرنظر نمایندگان گينس 

انجام شده است. 

مصایب خانه شماره10 خیابان داونینگ

ماشین آدم شويی

ما انســان ها یک روزی لباس هایمان را برای شستن به ماشين 
ســپردیم، و یک روز هم ظرف هایمان را. اما آیــا این پایان کار 
است؟ از نظر یک شرکت ژاپنی که در زمينه فناوری های خانه و 
آشپرخانه فعاليت می کند، نه. این شرکت، در طرحی جسورانه، 
که البتــه چندان جدید هم نيســت، می خواهد یک ماشــين 
انسان شویی درست کند. این ایده جســورانه، از سال ها پيش 
مطرح بوده و در نمایشگاهی در اوزاکا در سال1970، یک شرکت 
ژاپنی یک ماشين تمام خودکار را به نمایش گذاشته بود که در 
15دقيقه، فردی که داخلش بود را می شســت، خشک می کرد 
و ماســاژ می داد. آن ایده هرگز در مقياس تجاری آزمایش نشد 
اما حاال یک شــرکت دیگر در اوزاکا، از طرحی در همين زمينه 
رونمایی کرده و می خواهد یک ماشــين آدم شویی توليد کند. 
این شرکت، تا حاال توليدات فناورانه زیادی در زمينه لوازم خانه 
و آشپرخانه داشته است. دستگاه آنها، با استفاده از سنسورهای 
نظارتی و هوش مصنوعی، یک تجربه کامل حمام را برای افراد 
خلق می کند. این شــرکت گفته اســت که هدف از توليد این 
ماشين، فقط استحمام نيســت بلکه فراهم آوردن فضایی برای 
بهبود از مریضی ها و تمرکز ذهنی است. این دستگاه با استفاده از 
هوش مصنوعی، وضعيت عصب های سمپاتيک و پاراسمپاتيک 

انسان را اندازه می گيرد تا آرام بخش ترین فضا را ایجاد کند.

زندگی تلخ غمگین ترين گوريل دنیا

زندگی یک گوریل در تایلند که لقب غمگين ترین گوریل 
دنيا را یدک می کشــد، وارد مرحله تلخ جدیدی شــده و 
بار دیگر در سراســر دنيا مورد توجه قرار گرفته است. این 
گوریل تقریبا در تمام 33ســال زندگی اش، تک و تنها در 
یک باغ وحش کوچک و کثيف در بــاالی یک مرکز خرید 
در تایلند زندگی کرده و به نمــاد زندگی دردناک حيوانات 
در اسارت تبدیل شده. شــرایط بد او، باعث شد تا کارزاری 
جهانی، از مالکان باغ وحش بخواهــد که اجازه بدهند این 
حيوان، سال های آخر عمرش را در یک محيط بهتر در کنار 
هم نوعانش زندگی کند. این کارزار حسابی گسترده بود و 
حتی ستاره های دنياي ســرگرمی هم از آن حمایت کرده 
بودند. اما مالکان سنگدل، گفته اند فقط حاضرند این حيوان 
که بوا نوی نام دارد را در ازای دریافت 700هزار پوند به دولت 
تایلند تحویل بدهند. پيشنهاد شــده تا او به باغ وحشی در 
آلمان برگردد، جایی که در آنجا متولد شده و یک سال اول 

عمرش را در آن بوده است.

جوشش رنگ بر جان پارچه/ اصفهان   عكس: خديجه نادری اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

پرسه در معماری و ادبيات 5 
نقش پنهان

در خنکای شب های آخر شهریور 
امسال بود که می خواستم دوستی را ببينم و گفت در ميدان 
نقش جهان اصفهان نشسته است. آن شب وقتی قدم می زدم 
که وارد ميدان شوم نســيم مالیمی همراهی ام می کرد. وارد 
ميدان که شدم، صدای زنگ تلفن بود و مکالمه ای طوالنی. 
داشــتم مســير ثابتی در ضلع غربی ميــدان را می رفتم و 
می آمدم و می رفتم و می آمدم، جایی که هزاران بار راه رفته ام 
و صحبت می کردم کــه تاللؤ دیگــری از  نقش جهان دیدم. 
نيمه ای از گنبد مسجد شــيخ لطف اهلل در حوض ميانی بود؛ 
مزین به قاب شاخه های شمشادهای قدکشيده. شاید از هيچ 
مکانی به اندازه ميدان نقش جهان عکس در موبایلم نباشد و 
باز، انگار آن شــب رخ تازه ای خودنمایی می کرد. صحبتم را 
تمام و ســعی کردم چنان که باید، تصویرش را ذخيره کنم. 
آنچه می دیدم در چارچوب نمی آمد. به هر شــکلی که قاب 
و زاویه و اندازه تصویر را تنظيــم می کردم، باز چيزی بيرون 
از تصویر بود. می خواستم، تقال می کردم و اصرار داشتم این 
مشق هزارباره را باز بنویســم، طور دیگری، به شکل دیگری 
»بازنویسی« کنم و انگار که خودم معمار بنایی چنين عظيم 
و رفيع باشم، باز بســازمش و آه، تن نمی داد به حقارت کادر 
مستطيلی دوربين موبایل. از خيرش گذشتم و ذخيره کردم 

در ذهنم چنان شبی را.
تقالیی که می کردم برای بازنویســی معماری ميدان نقش 
جهان، مسئله  تری ایگلتون، منتقد و نظریه پرداز بریتانيایی 
هم بوده اســت. جالب اینجاســت که ایگلتون برای انتقال 
مفهومی که دربــاره ادبيات می خواهد بيــان کند، مثالی از 
معماری مــی آورد و اینجا اول مثال ایگلتــون را می آورم. او 
می گوید: »ميان بازگویی واقعيتی مانند: این کليسا در سال 
1612ساخته شده اســت و این داوری ارزشی که این کليسا 
نمونه درخشانی از معماری باروک است، تفاوت بارزی وجود 
دارد. [...[ یقيناً در فرهنگ ما بيان این جمله که کليســای 
جامع کی ساخته شد نســبت به ابراز عقيده درباره معماری 
آن توجه کمتری را برمی انگيزد. اما می توان موقعيت هایی را 
فرض کرد که در آن جمله اولی بيش از دومی حامل بار ارزشی 
باشد.« توضيح ایگلتون پایين تر از جایی ا ست که دارد توضيح 
می دهد: »همه آثار ادبی، الاقل ناآگاهانه، به وسيله جوامعی 
که از آنها استفاده می کنند »بازنویسی« می شوند. درحقيقت 
خواندن یک اثر ادبی همواره با »بازنویسی« آن همراه است.«
معماری و ادبيات هر دو، البته شبيه دیگر پدیده های انسانی، 
از ضرورت زیستی ناشی می شود. یکی بر ضرورت مکان تکيه 
کرده اســت و دیگری بر ضرورت ارتباط. نــه بی جا می توان 
زندگی کرد و نه در خأل می شود با خود یا دیگران ارتباط برقرار 
کرد. چنين به نظر می رسد که ميراث های معماری و ادبيات 
سرمشق های برجســته ای اســت که ما امروزمان را از روی 
آنها بازنویســی کنيم. وین اَتو، معمار و نویسنده آمریکایی، 
با همين دیدگاه و اندکی غيرمنصفانه شــيفتگی منتقدان و 
مورخان معماری به ابتکار و نوآوری را به چالش می کشــد و 
می نویسد: »مطالعه دقيق یک گونه معمول و استاندارد، نظير 
خانه های یک قشــر خاص، مثاًل طبقه کارگر، بسيار مفيدتر 
از تعریف و تمجيد و ســتایش از گونه های عجيب و غریب و 
پرهزینه معماری اســت.« بله، روشن است که ضرورت های 
زیستی و حياتی بشر، اولویت بندی می شود و در معماری نيز 
طبعاً ضرورت خانه های مسکونی به اندازه ميدان نقش جهان 
نيست؛ گواینکه ساحت های مختلف زیستی بشر، اقتضائات 
گوناگونــی دارد و طبق دیدگاه وین اَتو ناخوشــایندی تاالِر 
الرسون دانشگاه هاروارد، قرار نيســت جایگزین خانه های 
مسکونی شود. به هر حال، برای من به صورت فردی و برای ما 
به صورت جمعی، ضرورت جایی برای زندگی، خواب، بيداری، 
امن و آسایش بيشــتر از بناهای تراثی اســت؛ همانطور که 
ضرورت گفت وگوهای روزمره با اطرافيان و واگویه های درونی 

هرکسی با خودش از مطالعه ادبيات کهن.
 بگذارید خطــر کنيم و نمونــه ای از ادبيات را مــرور کنيم. 
جان آپدایک، داســتان نویس معاصــر آمریکایی، مجموعه 
رمان هــای چهارگانــه ای دارد با شــخصيت واحــد به نام 
هریانگســتروم و معروف بــه خرگوش. خرگــوِش آپدایک 
در رمان »فرار کن، خرگوش« مســتأصل اســت از تکرار و 
روزمرگی ها و ناخرسندی با همسرش و کار و بحران اقتصادی 
دهه 60آمریکا. هری یکباره تصميم می گيرد همه چيز را رها 
کند و سوار ماشينش بشود و برود هرجا شد. او فقط می خواهد 
از آنجا که هست و آنچه هست، فرار کند. خب، هری می رود 
و سرگذشتی دارد و تجربه هایی را از سر می گذراند و وقتی و 
جایی می بيند از هرچه بشود فرار کرد، از خودش نمی تواند 
فرار کند. شاید سروهمسر و خانه و کاشــانه و کار نداشته و 
حقوق ناچيز را بشــود یکباره رها کرد، اما خود را نمی شود 
رها کرد. بازنویسی »فرار کن، خرگوش« تطبيق گوشه هایی 
از زندگی خواننده است با این رمان. هربار خواندن اثری ادبی 
بازنویسی آن است توســط خواننده اش و هربار دیدن اثری 
معماری بازنویسی آن است توسط ناظرش و در هر دو اثر باز 

نوشته می شود برای زندگی امروزمان. 

اسباب بازی ها به همان نسبت که پيشرفت و تنوع 
بيشــتری پيدا کرده  و خاص و زیباتر شده اند، به 
همان نســبت هم می تواننــد کاربردهای دیگر 
هم داشته باشــند؛ برای مثال حامی طبيعت و 
محيط زیست باشند. در یکی از کارخانه های توليد 
خرس عروسکی و اســباب بازی های نرمی از این 
دست، از ته سيگار برای پر کردن داخل خرس ها 

استفاده می کنند! اما این دو چه ارتباطی 
به حفظ سالمت محيط زیست دارد؟ 
این اســباب بازی ها برای کودکان 

خطرناک نيستند؟
در کشور هند، یکی از کارخانه های 

توليد خرس عروسکی و عروسک های 
نرم و سبکی از این دست، با بازیافت 

ته ســيگارها و اضافه کردن ماده 
دافع پشــه، از این مواد به عنوان 
چاشــنی عروســک ها استفاده 
می کنند. بازیافت ته ســيگارها 

و اســتفاده از آنها برای پر کردن 
داخل اسباب بازی ها و توليد بالش، 

فکر تاجر هندی »نامان گوپتا« 
اســت. او می گویــد:» این 
کار را با 10گــرم فيبر در 
روز آغاز کردیــم. درحال 
حاضر به هــزار کيلوگرم 
رســيده ایم. به این ترتيب 

می توانيم ساالنه ميليون ها 

ته سيگار را از طبيعت بازیافت کنيم.«
در این کارخانه که در حومــه دهلی نو -پایتخت 
هند- واقع اســت، یک گروه کامال زنانه، به صورت 
دستی، ته قنداق سيگار را به 3 بخش الياف، کاغذ 
و باقی مانده تقســيم بندی می کننــد. کاغذها به 
خمير تبدیل شده و پس از مخلوط شدن با نوعی 
چســب آلی به یک ماده دافع پشه تغيير کاربری 
می دهند؛ که این ماده قابل اشــتعال است. عالوه 
برایــن، کارگران تنباکــوی ته قنداقــی را که به 
پودر کمپوست تبدیل می شــوند نيز جداسازی 

می کنند.
 ایــن شــرکت- کارخانــه کــه

 Code Effot نام دارد، تاکنون 
توانســته بيش از 300ميليون 
ته ســيگار را از خيابان هــای 
دهلی جمع آوری کرده و بازیافت 
کند. به گفته ســازمان بهداشت 
جهانــی WHO، نزدیــک به 
267ميليــون نفــر- تقریبا 
جمعيــت  از  30درصــد- 
بزرگسال هند، مصرف کننده 
تنباکو هســتند. عالوه براینکه 
ته نشين های زباله در این شهر 
بسيار باال بوده و استاندارد 
نظافت عمومــی در آنها 
بســيار پایين است. این 
کار می تواند تاحد زیادی 
به نجــات اکوسيســم 
شهری و نظافت عمومی 

دهلی نو کمک کند.

فرهنگ و زندگي

مهتاب خسروشاهی

حفاظت خرس های عروسکی
 از محیط زیست

تقويم/ سالمرگعدد خبر

شاعره طاهره

چهارم آبان سالروز درگذشت طاهره صفارزاده 
يكی از چهره های شاخص و درخشان شعر در 
روزگار معاصر است؛ شاعری که پايه گذار شعر 
نیمايی دينی اســت و مفهوم گرايی، انديشه 
محوری و دين باوری از مولفه های اصلی شــعر 
او محسوب می شــود. طاهره صفارزاده اگرچه 
نخستین اثرش را در آغاز دهه 40 منتشر کرد 
اما به طور عمده در دهه 50 به شكوفايی رسید. 
صفارزاده با انتشــار مجموعه شعرهايی مانند 
»طنین در دلتا«،» سد و بازوان« و »سفرپنجم« 
خالقیت های ويژه ای از خود بروز داد و در کانون 

مورد توجه قرار گرفت.
طاهره صفارزاده ، شــاعر، نويسنده ، محقق و 
متـــرجم در سال 1315 در سـیرجان  به دنیا 
آمد. پس  از پايان تحصیالت دانشگاهی بـــه 
خارج از ايران رفت و ضمن تحصیل  در حوزه های 
نـــقد ادبی و نقد عملی، موفق به کسب درجه 
ممتاز شد. پـــس از بازگشت به ايران  همزمان  
با شاعری به تدريس در دانشگاه و ترجمه آثار 
مختلف مشغول شد. سال  2006  میالدی از سـوی 
سازمان نويسندگان آفريقا و آسیا به عنوان شاعر 
مبارز و زن نـخبه و دانـشمند مسلمان برگزيده 
شد. در حوزه  تألیف  و ترجمه افزون بر مقاالت 
و مصاحبه های علمی، ادبی، دينی و اجتماعی، 
از صفارزاده يک مجموعه  داستان، 12مجموعه 
شـعر، 4 گزيده اشعار و 12 اثر ترجمه يا درباره 

نقد ترجمه منتشر شده  است.
او يكی از شــاعران نوانديش شــعر معاصر 
محسوب می شود که درباره شعرش کمتر بحث  
و بررسی  شده  است و درصد بسیار کمی از نقدها 
و صحبت های شاعران و ناقدان را بـــه خـود 
اختصاص داده  است. اگر بیراه نباشد، می توان 
با قاطعیت نظر داد که به جـــز چند مصاحبه و 
چـند تـحلیل و حاشیه بر شعرهای اين شاعر، 
هیچ نوشته راهگشای ديگری درباره پرونده  نقد 

معاصر موجود نیست. 
صفارزاده سال1387 به سبب بیماری به کما رفت 
و چند ماه در بیمارستان بستری بود. او در ماه 

میانی پايیز رخت از اين جهان بست. 

حافظ

زباِن خامه ندارد سِر بیان ِفراق
وگرنه شرح دهم با تو داستاِن ِفراق

سرعت باالی تعویض نخست وزیران 
در انگليــس، نه فقــط مدیریت 
سياسی این کشور را با بحران های 
مدیریتــی و بی ثباتی مواجه کرده، کــه باعث بروز 
اختالف نظرهای عميق بين مردم عادی شده و دفتر 
نخســت وزیری را به ســوژه خنده هندی ها تبدیل 

کرده است.
خانم ليز تــراس، به عنوان چهارمين نخســت وزیر 
انگليس در 6سال گذشته، هفته گذشته بعد از تنها 
45روز حضور در دفتر نخســت وزیری استعفا داد و 
درنهایت، ریشی سوناک، به عنوان جانشين او انتخاب 
شــد. این تحوالت، در این مدت کم، به خودی خود 
جنجالی هستند اما برخی جزئيات آنها، باعث شده تا 

این موضوع، کمی پرحاشيه هم باشد.
در یک مورد، بسياری در انگليس می گویند که تراس، 
نباید از حقوق بازنشستگی مخصوص نخست وزیران 
استفاده کند. براســاس قانون، او می تواند به عنوان 
نخست وزیر سابق، ســاالنه 115هزار پوند از دولت 
دریافت کند. بسياری از مردم اما می گویند چرا باید 
کسی که فقط 45روز در شماره10 خيابان داونينگ، 
یا همان دفتر نخست وزیری بود، این حقوق را دریافت 
کند. مــردم می گویند، این پــول از ماليات آنها کم 
می شــود و به شــدت مخالف پرداخت آن هستند. 

البته فقط مردم عادی چنين نظری ندارند و رهبران 
احزاب مخالف کارگــر و ليبرال دمکرات هم از خانم 
تراس خواسته اند از دریافت این حقوق، انصراف بدهد.

اما همه  چيز دربــاره این تحوالت سياســی، مایه 
اختالف نظر و خشم نيست؛ در جایی دورتر، دقيقا در 
هند، انتخاب سوناک به عنوان جانشين تراس، مایه 
تفریح و خنده و سرگرمی شده و فضای مجازی هند 
در روزهاي اخير، در استفاده از عکس های خنده دار 
و مطالب خنده دار درباه نخست وزیر جدید انگليس، 
تا آستانه انفجار پيش رفته. سوناک، اصالتی هندی 
دارد و نخستين نخست وزیر آسيایی تبار در تاریخ 

انگليس است. برخی می گویند، هندی ها که قرن ها 
زیر استعمار انگليس بوده اند، باالخره انتقام خود را 
از بریتانيا گرفته اند. یک جریان بسيار محبوب در 
فضای مجازی در هند، شباهت خارق العاده سوناک 
با آشيش نهرا کریکت باز پيشين تيم ملی این کشور 
است. مردم این شــباهت را دستمایه شوخی های 
بامزه کرده اند و کاربران بســيار زیادی، به شوخی 
می گویند که می توان ایــن دو را با هم عوض کرد 
و کنترل امورات انگليس را در دســت گرفت. یک 
مسئله مهم برای بسياری از آنها، بازگرداندن الماس 
کوه نور اســت که روی تاج ملکه این کشور است و 
بسيار می گویند تا ســوناک برکنار نشده، می شود 
الماس را برگرداند. تویيت یک کاربر که حســابی 
مورد توجه قرار گرفته به این شــرح اســت: »باید 
ســوناک را به هند دعوت کنيم، وقتی در ترافيک 
گير کرده او را بربایيم، آشيش را به جای او به عنوان 
نخست وزیر به انگليس بفرستيم، و او هم طرحی را 
تصویب می کند که الماس کوه نور به هند برگردد. 
این برنامــه، ردخور نــدارد و صددرصد کار جواب 

می دهد.«
شرح عکس: تصویر فتوشاپی از دمپایی های محبوب 
هندی جلوی دفتر نخست وزیری انگليس، به نشانه 

حضور یک خانواده هندی در آن

علی اکبر شیروانی
نویسنده

ه  د نــز پا يک صد و
کیلومتر دور تر از شمال 
شــرق پايتخت؛ ابرها 
نزديک تر به چشم ها و 

قلب ها می شوند.
انگار خورشــید اينجا 
جور ديگــری می تابد، 

خورشید اينجا عمود بر احساس است و مثل صالت ظهر تابستان 
گرم و آتشین.

خورشید اينجا هیچ آدم برفی را نمی سوزاند و حرارتش در پوست 
و اســتخوان آدم هايی رخنه کرده است که دل هايی نازك تر از 

شیشه و چشم هايی بارانی تر از بهار دارند.
نام بزرگش خانم شهريوری بود، دلش هم مثل نامش تابستانی 
و قلبش آسمانی بود و در خانه  دختران نیلوفری، برای 31دختر، 

مادری می کرد.
تربیت 31دختر با هنرهايی که بی مهــری عصر مدرن رنگ و 
بويشان را کم رنگ کرده و ســاخت حال و احوالی که شايد از 
حوصله مادران شبه متمدن اين روزها، برای يک فرزند هم خارج 

است برای خانم شهريوری ما طعم ديگری دارد.
خانه نیلوفری خانم شــهريوری گاهی صدای دخترکانی را روی 
تاب های کوچک میان حیاط در تاريخ زمزمه می کند، که به تاريخ 
شناسنامه سال های زيادی است از کودکانه هايشان گذشته است.

به اين فكر می کنــم روزی که ديوار های خانــه نیلوفری زبان 
بگشايند، از اشک و برق چشــمان کم توانان ذهنی ای سخن 
خواهند گفت که دست ســازه ها را با جــان و دل به ديوار ها 

کوبیده اند.
و يا اين دار قالی روزی خواهد گفت کــه اين گره ها را دخترك 
معلولی به نقش گل زينت داده که مورد بی مهری انســان هايی 

شبیه ما قرار گرفته  است.
در يكی از قرارهای »به زيســتی« قدم در شهرستان فیروزکوه 
گذاشــتیم و حضور در مرکزی را تجربه کرديم که شبیه خانه 
کودکی هايمان بود. طراحی خانه دختــران نیلوفری که خانم 
شهريوری هنرمندانه آن را مديريت می  کرد، به گونه ای بود که 
احساس گرما، صمیمیت و تعلق مكانی پیدا کرديم و حس سرد 
و غريب فضای بیمارستانی که در طرح واره های ذهنی ما برای 
نگهداری افراد کم توان ذهنی ساخته شــده بود، جان به جان 

آفرين تسلیم کرد.
انگار در خانه نیلوفری خورشید جور ديگری می تابد؛ خورشید 

اينجا عمود بر احساس است.

 دور از پایتخت
نزدیک قلب ها

گزارش وارده

فراخوان

لیال سلیمانی

نگاه

من درباره زمان حرف می زدم. 
باور کردنش برام خيلی سخته. 
بعضی چيزا می رن، می گــذرن. بعضی چيزا می مونن. 
ســابق اغلب فکر می کردم که این کار حافظه خودمه. 
می دونی، بعضی چيزارو آدم فراموش می کنه و چيزایی 
هس که هرگز فراموش نمی شــن. ولــی درباره جاها 
اینطور نيســت. جاها هميشه هســتن. اگه خونه ای 
بسوزه، از بين می ره ولی جای اون – تصویر اون– باقی 
می مونه و نه فقط تو ذهن من، بلکه بيرون از ذهن من، 
توی دنيا. چيــزی که به یاد من ميــاد، تصویریه که از 
اونجا، از بيرون، خارج از مغزم بيرون می پره. یعنی حتی 
اگه بهش فکر نکنم، حتی اگه بميرم، تصویر هرچه که 
کرده ام، دونســته ام یا دیده ام هميشه همون جا وجود 

داره. درست تو همون جایی که اتفاق افتاده.

تونی موریسون

دلبند
بوک  مارک


