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گرینویچ

ناشی ترين دزد دنیا 

 

دزدها معموال سعی می کنند در سکوت وارد خانه های 
مردم شوند، زود کارشان را انجام بدهند و بدون رد پا 
فرار کنند. اما یــک دزد در کاليفرنيا، وارد یک خانه 
شد، برای دیگران عالمت گذاشت که آنجاست و در 
آغوش پليس ها از خواب بيدار شد. ماجرا از این قرار 
است که این دزد 32ساله، برای ورود به یک خانه در 
کاليفرنيا، شيشــه یک پنجره بزرگ را شکست اما 
بازویش به شدت جراحت دید و خون جلوی پنجره و   

داخل خانه ریخت. 
فــردا، وقتی یک همســایه ســگش را می گرداند، 
متوجه رد خون شد و پليس را خبر کرد. پليس هم 
وقتی وارد خانه شــد، دزد 32ساله را پيدا کرد که از 
شدت خونریزی بی هوش شــده بود. آنها دزد را به 
هوش آوردند و هرچند او ادعا می کرد چيزی یادش 
نيست، متوجه قصد او از ورود به خانه شدند و بعد از 

بيمارستان، او را به زندان بردند.

زبان زرگری زنان چین 

ادعای عجیب مسافر زمان
 

احتماال هميشــه در تاریــخ خيلی ها به فکر ســفر در زمان 
بوده اند اما این ایده، از فيلم ها بيشــتر جلــو نرفته و فقط در 
فيلم ها دیده ایم که کســی در زمان به عقب یــا جلو می رود. 
این ایده بسيار عجيب و غریب است اما دليل نمی شود کسی 
چنين ادعایي نکند. یک کاربر در شبکه اجتماعی تيک تاک، 
مدت هاست ادعا می کند که از سال ها بعد به دوران ما برگشته 
و انگار که ســفر در زمان چندان عجيب نباشد،  ادعاهایی هم 
مطرح می کند که هرچند غيرقابل باور هستند اما مغز آدم را 
حسابی درگير می کنند. این کاربر، در عجيب ترین ادعایش، 
گفته که جهان ما، درواقع یک پروژه تحقيقاتی است و در یک 
شيشه مربای بسيار بزرگ قرار دارد. او جزئيات زیادی درباره 
این ایده تخيلی داده و گفته اســت که انسان ها، در بهار سال 
2023متوجه خواهند شد که در شيشه مربا زندگی می کنند. 
این کاربر مدعی است که از سال 2096به دوران حال برگشته 
است. جالب است که ادعاهای او، با واکنش های متفاوتی مواجه 
شده است. برخی کاربران، عمال صحبت های او را باور کرده اند 
اما بســياري کاربران دیگر، با کنایه برای او کامنت گذاشته و 
نوشته اند که این ادعاها، اثرات   فيلم و کارتون دیدن زیاد است. 
این کاربر گفته بشر در تاریخ 2مارس 2023متوجه می شود 

که حرف های او درست بوده است.

قورباغه را لیس نزنید 
 

در پارک هــای حفاظت شــده خيلی مواقــع تابلوهایی دیده 
می شود که روی آنها نوشته شده به حيوانات نزدیک نشوید، یا 
به آنها دست نزنيد. اما مقامات پارک حفاظت شده سونارون در 
آمریکا، تابلویی در محوطه زده اند که روی آن نوشــته شده، از 
ليس زدن حيوانات و گياهان خودداری کنيد. این تابلو بعد از آن 
زده شده که مراجعه کنندگان زیادی، یک نوع قورباغه را ليس 
زده اند. این قورباغه صدایی ضعيف و بامــزه دارد. اما برخالف 
باور عمومی،  به هيچ وجه بی خطر نيست و روی پوستش سمی 
دارد که اگر به بدن و به خصوص دهان انسان بخورد، می تواند 
پيامدهای مرگباری داشته باشد.  مشکل البته همين جاست؛ 
این ســم، نوعی ماده مخدر دارد که به شــدت محبوب شده و 
بسياری، با هدف نشئه شدن، این حيوان را می ليسند. برخی 
حتی مدعی اند که این ســم، می تواند خاصيت درمانی داشته 
باشد و برخی چهره های مشهور، از خواص درمانی ماده موجود 
در ســم آن صحبت کرده اند. با این حال مقامات بهداشــتی، 

گفته اند آن را ماده مخدر می دانند.

پايیز گفت وگو    عكس: امیر رستمی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان
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در دوزخ شدّاد

نشسته بودیم و عکس های قدیمی 
را نــگاه می کردیم. دیگــر آلبوم 
عکسی نبود تا ورق های سنگينش را یکی یکی تورق کنيم، 
حافظه دیجيتال بود متصل شده به تلویزیون و نشانگر کنترل، 
عکسی را بعد عکسی نمایش می داد. عکس ها هم کم نبودند؛ 
معموالً به انتها نرســيده رهایشــان می کنيم. دوربين های 
تلفن همراه، بساط عکس را بی رونق کرده اند، نه عکس های 
حرفه ای که الاقل عکس های شخصی را و ساده از کنارشان 
می گذریم. در ميان عکس ها رســيده بودیــم به عکس های 
حدود یک دهه قبل، روسيه، مسکو. داشتم درباره یکی از آن 
عکس های بی کيفيت توضيحی می دادم و خاطره ای می گفتم 
که سایه  - روشــنی چيزی تداعی کرد. از خاطره دور افتادم، 
سعی کردم روی صفحه بزرگ نمایش تلویزیون توضيح دهم 
آنچه پشت سرم است، ساختمان و بنا نيست، صورت بناست.

در آن تصویر مغشوش، پشت صحنه ای که چند ده متر با من 
سوژه عکاســی فاصله داشت آن قدر روشــن نبود که گوشه 
پس رفته پرده بزرگی که تصویر بنای در حال ساخت را نشان 
می داد، آشکار باشد. من که آنجا بودم می دانستم آن صورت 
یک ساختمان قدیمی اطراف ميدان سرخ است و نه خود آن 
ساختمان. در خاطرم بود که در هماهنگی و سازمندی بناهای 
اطرافش، آن سازه بتونی ستون و سقف را با داربست و پوششی 
پالستيکی که عکس بنایی رو آن چاپ شــده بود، پوشانده 
بودند. همانجا توجه ام را جلب کرده بود و همانجا از دوستی 
ساکن مسکو پرسيده بودم و همانجا گفته بود شهرداری در 
بافت قدیم شهر به ســختی اجازه تخریب بنایی را می دهد و 
اگر بدهد سازنده موظف است صورت سابق کار را حفظ کند و 

ساختمان را شبيه سبک معماری قبل از کار دربياورد.
جذابيت  معماری برای ادبيات همين ویژگی آن است؛ صورت. 
آنچه از صورت می شناسيم چنان مفهوم ساده و درعين حال 
پيچيده ای ســاخته است که صدها شــرح و بسط و تفصيل 
درباره آن می توان یافت. البد با تمثيل غار افالطون آشنایيد؛ 
افالطون جهان را چون غاری درنظــر می گرفت که انعکاس 
آتش تصاویری از بيــرون را بر دیوار غــار منعکس می کند. 
همه چيز از نظر افالطون صورت حقيقت است. جورج لوکاچ، 
نویسنده و منتقد مجارستانی، در شرح مفصلی درباره صورت 
در ادبيات و در سبک های مختلف ادبی و با توجه به تمثيل غار 
افالطون می نویسد: »صورت شاعر همواره بر فراز زندگی اش 
بال گشوده اســت، صورت افالطون گرا همواره در به چنگ 
آوردن زندگی ناکام مانده است؛ صورت هنرمند همه سایه ها 
را به خود جذب کرده است و شــدت درخشش آن، به سبب 
اینطور نوشيدن تاریکی، عظيم تر اســت.« یا می گوید: »در 
خالص ترین گونه ها ]ی ادبی[ اثر با زندگی منطبق می شود، 
یا بهتر بگویيم، فقط آن بخش از زندگــی که می تواند به اثر 
ربط یابد اصالت دارد و باید مورد توجه قرار گيرد. زندگی هيچ 
است، اثر همه چيز است؛ زندگی تصادف محض است، اثر عين 
ضرورت اســت.« اگر اندکی مبالغه در گفتار لوکاچ احساس 
می کنيد از تمرکزش بر ادبيات می آید. هرچه هست، ادبيات 
در پی ســاختن صورتی از چيزی بيرونی است و چه چيزی 

بيرونی تر از معماری.
اما معماری چرا چنين گرفتار صورت است که صورت بنایی 
قدیمی را حفظ کند و حتی در دوران ســاخت آن ساختمان 
عکســی به اندازه ای واقعی در برابرش برافرازد؟ مایکل آلن 
فاکس، فيلســوف علوم اجتماعی، در پایان کتابش با عنوان 
»همه  چيز درباره خانه« که پژوهش مفصلی درباره سکونت 
و خانه و معماری اســت می نویســد: »من شــخصاً دوست 
دارم ببينــم که توســعه دهندگان و مدیران مســکن برای 
خرابکاری شان قانوناً مسئول شناخته شوند: نه برای فروریزی 
یک ساختمان بلکه برای بنا کردن و باال بردن ساختمان هایی 
که در اصل باید منفجر و با خاک یکســان شوند، چون بسيار 
زشت و بدترکيب اند، یا چون به بافتار زندگی شهری صدمه 
می زنند.« فارغ از اینکه مثل برخی از نظریه پردازان معماری، 
معماری را صرفاً شــکل دهی صورت ســکونت بدانيم یا نه، 
صورت معماری صرفٌا کارکرد معمارانه نــدارد؛ روح و روان 
ساکنان شهر هر روز سوار کشتی صورت های معماری می شود 
و آرام و بی صدا به سمت و ســویی می رود. فاکس به همين 
مسئله می پردازد که چنين قضاوت سختی در پيش می گيرد، 
زشــتی و بدترکيبی به اندازه فرویزی و تخریب ساختمان به 
ساکنان شهر لطمه می زند و اگر فروریزی و انهدام بنایی در 
مدتی کوتاه فاجعه می آفریند )چناچه در پالسکو و متروپل 
تجربه کردیم(، ترکيب یک ســاختمان به مرور و آهســته 
آهسته، تلفات بسيار بيشتری می دهد. بخشی از ادبيات، در 
شکل درست آن، صورت معماری است و بله، بخشی از ادبيات 
در شکل درست آن آینه ای اســت از همين ساختمان های 
زشت و زیبا و بدترکيب و خوش ترکيب و احياناً آنکه باید مورد 

مواخذه و سؤال باشد، توسعه دهندگان این ساختمان هایند.

زرد و نارنجی و سرخ باغات ميوه در پایيزان کم 
از سپيد زمستان و سبز بهاران ندارد. ميوه هایی 
که در فصل پایيز به عمــل می آیند و درختانی 
که حاال پر از خرمالو، ليمو یا انار هســتند که در 
روزهای ميانی آبان، کمر درخت ها را خم کرده اند 
با خون چکاِن رسيد گی شــان.  برداشت انار هم، 
مثل برداشت هر محصول دیگری طبق رسم و 
رسوم گذشتگان و برای شکرگزاری، جشن دارد 
و در بسياری از شهرها جشن انار با فاصله زمانی 
کوتاهی از برداشت برگزار می شود تا روستایی ها 
بتوانند محصوالت خود را در این جشن به فروش 
برسانند. مردم روستا در این روز لباس های محلی 
می پوشند، به یکدیگر تبریک می گویند و برای 
برداشت محصول باغ ها، با هم همراه می شوند. 
چند ســالی هم هســت که در بعضی از شهرها 
مثل تهران جشــنواره انار، با هدف فروش انار و 
محصوالتش و معرفی فرهنگ و رســوم زندگی 
روســتایی، برگزار شده اســت. امسال هم مثل 
سال های گذشته، جشنواره انار حيات خود را در 
ضلع جنوبی مصالی تهران آغاز کرده و تا پایان 

این ماه هم ادامه دارد.

تــرش، شــيرین، آب دار، ســنگين، کوچک، 
پوست صاف، شفاف، نازک و بدون ترک... همه 
خصوصياتی اند که درباره کيفيت انار  می گویند. 
انار ساوه شيرین است، پوستی نازک و ماندگاری 
زیادی دارد. انار نيزار قم دانه درشــت و دیررس 
است و طعمی ملس دارد. انار فردوس خراسان 
نسبت به سایر انواع انار قند مفيد بيشتری دارد 
و برای درمان مســموميت کبد مفيد است. انار 
شيرین یزد با دانه های سفيد و صورتی اش از انار 
فردوس هم شيرین تر است. انار خفر شيراز دانه 
سفيد و شيرین اســت و در ایران به خاطر سرخ 
نبودنش ارزان قيمت اســت، اما در کشورهای 
اروپایی طرفداران زیادی دارد و با قيمت بيشتری 
به فروش می رســد. انار فيروزکوه دانه درشت و 
آ  ب دار است، طعمی ملس و پوستی ضخيم دارد 

و بهترین انتخاب برای آب لمبو کردن است.
  انواع و اقســام این انارها در جشــنواره معرفی 
می شوند و به فروش می رســند. به جز این، آب 
انار، رب انار، لواشک، آلوی انار و آش انار هم در 
جشنواره پيدا می شود. گشت و گذار در این گذر 
خوشمزه، روزهای پایيزی تان را رنگی تر می کند. 

پایيزان

جشنی به سرخی ياقوت

تقويم / زادروزعدد خبر

 خالق کنت دراکوال

برام استوکر، خالق ترســناك ترين شاهكار 
ادبی جهان که خودش بین طرفداران تقريبا 
مساوی است با کنت دراکوال، در سال1847 
در کلونتارف ايرلند به دنیا آمد. اســتعداد 
نويسندگی برام از وقتی شــكوفا شد که در   
8ســالگی، به خاطر بیماری تا مدت طوالنی 
بستری بود و توانايی راه رفتن نداشت. اما با 
معجزه پزشكان، برام توانست در جوانی بهبود 
پیدا کند و حتی عضو تیم فوتبال دانشكده اش 
هم شد. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه، برام 
با وجود عدم میل باطنی و به خاطر اجبار پدرش 
مجبور شد در قصر دوبلین به کارهای خدمات 
اجتماعی مشغول شود. در اين زمان چند کتاب 

هم نوشت که تا سال ها بعد منتشر نشد.
در سال1878 اســتوکر با فلورانس بالكوم 
ازدواج کرد و به همین خاطر مجبور شــد از 
ايرلند به انگلیس مهاجــرت کند. در لندن با 
واسطه هنری ايروينگ، برام استوکر به عنوان 
بازيگردان در تئاتر لندن شروع به کار کرد که 
اين شغل تا 27سال از آن او بود. شغل جديد 
همچنین باعث شد برام به نوشتن نمايشنامه 
روی بیاورد و کم کم عالقــه او به موضوعات 
تخیلی در نمايشــنامه ها بیشتر شد. در اين 
دوره او با بزرگانی همچون سرآرتور کانن دويل 
رابطه داشت. نمايشنامه »فنجان کريستالی« 
و تئاتر های چند قسمتی »زنجیر سرنوشت« 
که ماجرای دلهره آوری را دنبال می کردند، از 
کارهای معروف او هستند. اما همه برام استوکر 
را به واسطه شاهكارش »دراکوال« می شناسند 
که در سال1897 منتشر شد. تحقیق راجع به 
بخش های تاريخی کتاب و نوشتن آن 7سال 
طول کشــید. دراکوال در زمان انتشار، يكی 
از پرفروش ترين کتاب ها در سراسر دنیا شد 
و امروزه هم دراکوال و خون آشــام هايی که 
استوکر خلق کرد، تبديل به اسطوره های ژانر 
وحشت در کتاب ها و فیلم ها شده اند. استوکر 
رمان هــای ديگری هم با عناصر وحشــت و 
اتفاقات ماورای عادی نوشت، اما هیچ کدام در 
موفقیت حتی به گرد پای دراکوال هم نرسیدند.

حافظ

دل و دينم شد و دلبر به مالمت برخاست

گفت با ما منشین کز تو سالمت برخاست

زبان ها، برای مرتبط کردن انســان ها با هم خلق و 
اختراع شده اند اما برخی از آنها، صرفا با این هدف 
اختراع شده اند که بين انسان های خاصی قابل فهم 
باشــند و درواقع دیواری بين آنها و دیگران ایجاد 
کنند. معروف ترین نمونه این زبان ها در ایران، زبان 
زرگری است. اما ما تنها ملتی نيستيم که زبان های 
مخصوصی بــرای پنهان کــردن و محدود کردن 
دایره ارتباطمان ایجــاد کرده ایم. در چين، حدود 
2قرن پيش، زنان برای خود زبانی اختراع کرده اند 
تا از شر تسلط و سایه سنگين مردان خالص شوند. 
و این زبان کامال زنانه، حاال دوباره در این کشــور 
محبوب شــده اســت. این زبان، در استان هونان 
اختراع شــده و راهی برای ارتباط زنان با یکدیگر 
بوده و درواقع نخستين زبان دنياست که اختصاصا 
توســط زنان و برای ارتباط با یکدیگر اختراع شده 
است. این زبان که نوشو خوانده می شود، در لغت 
به معنای »نوشته های زنان« است. زنان، که عمدتا 
تحت تســلط مردان و از تحصيل محــروم بودند، 
در جامعه مردساالرانه اســتان هونان، به یکدیگر 

کمک می کردند تا با استفاده از خط و نوشته های 
مخصوص خود، این زبان را یاد بگيرند و با هم ارتباط 
برقرار کنند. این زبان، اســاس رشــد فعاليت ها و 
فرهنگ زنان در این بخش از چين شد که همچنان 

در سراسر این کشور، متمایز است.
دنيای خــارج از این منطقه، تــازه در دهه1980 
ميالدی متوجه شــد که چنين زبانی وجود دارد. 
امروزه، 2دهه بعد از مرگ آخرین سخنور این زبان، 
زنان دوباره به آن توجه نشــان می دهند و نوشــو 

دوباره جان گرفته است.

این زبان در دوران اوج به کارگيری اش، در 4شهر 
و 18روستا مورد استفاده قرار می گرفته است. بعد 
از کشف آن، مقامات فرهنگی در چين به آن عالقه 
نشان دادند و چند ســخنور زنده آن را شناسایی 
کردند. در سال2006، این زبان به عنوان ميراث ملی 
فرهنگی شناخته شد و یونسکو هم آن را به رسميت 
شناخته است. یک موزه مخصوص به این زبان هم 

احداث شده تا تحقيقات روی آن را متمرکز کند.
هرچند امروزه این زبان یک دســتاورد فرهنگی 
زنان خوانده می شود، شروع آن به دالیل متفاوتی 
بوده؛ زنان در قرون گذشــته، به شدت در جامعه 
مردساالرانه چين نادیده گرفته می شدند و حتی 
حق تحصيل هم نداشــتند و این زبــان، درواقع 
برخاستن زنان عليه این فرهنگ حاکم بر جامعه 

بوده است.
با اینکه این زبان زنانه اســت، احيــای آن مدیون 
یک محقق مرد به نام ژو شویی است که نخستين 
 فرهنــگ لغــات آن را در ســال2003 منتشــر

کرده است.

روز ملی کيفيت عنوانی  اســت 
که بــر هجدهميــن روز از ماه 
آبــان نهاده انــد؛ روزی که تا 
نامش به ميــان می آید، نگاه ها 
متوجه سازمان ها، کارخانجات، 
بنگاه های اقتصادی، کارگاه ها و 
متعاقبش توليــد و عرضه انواع 
محصوالت می شود . بی تردید 
برای همه ما کيفيت کاالیی که 
تهيه می کنيم یــا خدمتی که 
دریافت می داریــم، از اهميتی 
خاص برخوردار اســت. و البته 
در این ميان شــاید افرادی بر 
این باور باشند که حساس بودن 
به کيفيت در افــراد ثروتمند 
بيشــتر به چشــم می خورد و 
آنها هستند که برای تهيه انواع 
کاالهــای مورد نيــاز از خانه و 
اتومبيل گرفته تا رخت و لباس 
و خــورد و خــوراک خویش، 
می کوشــند تــا از بهترین ها و 
ایمن ترین ها بهره مند شوند اما 
واقعيت این اســت که کيفيت 
کاال بــرای آنها که از شــرایط 
مالی مناسب برخوردار نيستند 
هم مهم اســت، گرچه شکل و 
شــمایل این اهميت و عناصر 
ســنجش کيفيت در اقشــار 
مختلف متفاوت اســت ولی از 
یاد نباید بــرد خيل عظيم آنها 
کــه در اوضاع و احوال بســيار 
رنجور اقتصاد کشور به سختی 
روزگار می گذرانند، برای تهيه 
محصــوالت مورد نياز خویش، 
ابتدا ســعی می کننــد تنها به 

اولویت های فهرست نيازهایشان 
توجه کنند و بعد از آن با سبک 
و سنگين کردن جيب خویش، 
به ســمت محصوالتی می روند 
که هم از قيمت مناســب تری 
برخوردار باشند و هم تا حدودی 
دارای کيفيت و دوام الزم باشند. 
لبنياتی که رهــاورد مصرفش 
به جــای ســالمتی، بيماری 
نباشد، لباســی که درزهایش 
2روزه نشکافد، یخچالی که دم 
به ســاعت نيازمند خبر کردن 
تعميرکار نباشــد و بســياری 
دیگر از اینگونه فکر و خيال ها، 
هنگام خرید در ذهن اکثریت 
افراد جامعه چــرخ می خورد. 
فکر و خيال هایــی که همواره 
به مــا متذکر می شــوند حق 
ماست از محصوالت و خدمات 
مطلوب برخوردار باشيم و از دام 
سودجویی ها و سهل انگاری ها 
در امان بمانيم. حق ماست، از آب 
و غذای سالم برخوردار باشيم. 
حق ماست که با پرداخت مبلغی 
هنگفت که ماحصل سال ها کار 
سخت و صرفه جویی های بسيار 
اســت، اتومبيلی ایمن تحویل 

بگيریم و باز حق ماست که... .
و اما روز ملی کيفيت، روزی برای 
اندیشيدن به همين امور از سوی 
همه کسانی ا ست که به توليد و 
عرضه خدمات می پردازند و همه 
مسئوالنی که باید شرایط مناسب 
در راســتای ارائه کاال و خدمات 
مطلوب را در همه سطوح جامعه 
فراهم آورند و در کنارش دستان 
ناپاک و حریص و طماع را از این 

عرصه کوتاه کنند. 

زندگی پدیا

مریم ساحلی 

کیفیت در روزگار اکنون

بی تعارف و تكلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشكالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

علی اکبر شیروانی
نویسنده

یه چيزی می گم، نه نيارین اما آره 
الکی هم نيارین. یه ســال و روز و 
ساعتی رو قرار می ذاریم، هر کی هر چی شده، چه اونی که بارش 
بار شده، چه اونی که بارش افتاده که خدا کنه همه ما کاردرست 

بيایم، خالصه یه بار دیگه دور هم جمع بشيم...

مردمی که حرفه شــان بــا رنج و 
بدبختی دیگران ارتباط دارد، مثل 
قضات، مأموران پليس و دکترها، با گذشت زمان در اثر عادت 
چنان آبدیده می شوند که اگر خودشان هم دلشان بخواهد، 
نمی توانند با ارباب رجوعشان رفتار غيررسمی داشته باشند؛ 
از این نظر هيچ فرقی با دهقانی ندارند که در حياط پشتی، 

گوسفند و گوساله سر می بُرد و اصال متوجه خون نمی شود.
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