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گرینویچ

بزغاله عینکی

 

انسان تا خودش به چشــم نبيند، خيلی چيزها را 
نمی تواند باور کند؛ چرا باید کسی باور کند که یک 
بزغاله، با عينک به دنيا آمده است؟ طبيعتا نمی شود 
چنين چيزی را باور کرد، اما وقتی که آدم عکسی از 
این بزغاله ببيند، یک لحظه دچار تردید می شود که 
آیا واقعا یک بزغاله عينکی دیده است یا نه. تولد این 
بزغاله مرموز، باعث تردید افراد زیادی شده و البته 
این موجود عجيب را حسابی معروف کرده است. این 
حيوان در یک روستا در هند متولد شده و رسانه ها 
به خاطر قيافه به هم ریخته و البته ترسناکش به آن 
پرداخته اند. نکته عجيب و ترســناک این است که 
به خاطر حلقه های تيره دور چشم، در نگاه اول به نظر 
می رسد که این حيوان، عينک زده است. مالک این 
حيوان گفته که وقتی بزغاله متولد شد، نزدیک بوده 
از ترس پس بيفتد. به خاطر فرم عجيب دهانش، باید 

به این بزغاله با سرنگ شير بدهند.

ترافیکستارههادرافتتاحیهجامجهانی

دماغ الکترونیک آتش نشانی
 

آتش سوزی ها در جنگل و مراتع، همزمان با افزایش گرمایش 
جهانی، به بــالی جان ميلياردها انســان در قاره های مختلف 
تبدیل شــده اســت. این اوضاع وخيم،  باعث شــده تا برخی 
شــرکت هاي فناوری ، به فکر چــاره بيفتند و یکــی از آنها، 
وســيله ای اختراع کرده که همچون یک دماغ، به دنبال بوی 
آتش می گردد. این وســيله الکترونيک که با خورشــيد شارژ 
می شود، آتش ســوزی ها را در مراحل اوليه تشخيص می دهد 
و به مقامات دربــاره وقوع آنها اطالع می دهد. شــيوه کار این 
دستگاه اینطور اســت که انتشــار گازهایی مثل هيدروژن و 
منوکسيد کربن را تشــخيص می دهد. در واقع کار این قطعه، 
آنطور که ســازندگان آن گفته اند، بو کشيدن برای پيدا کردن 
آتش سوزی اســت. این دماغ الکترونيک را به راحتی می توان 
به درختان وصل کرد و وقتی یکی از آنها شــروع آتش سوزی 
را تشخيص بدهد، توسط آنتنی که در آن وصل شده، وضعيت 
را به یک شبکه محلی سيگنال می کند. این سيگنال ها از آنجا 
به دستگاه های پيشرفته تری منتقل می شوند و از آنجا، توسط 
ماهواره یا شــبکه های موبایل، به جنگلبانی ارسال می شوند. 
سازندگان این دستگاه گفته اند که حتی می توانند سيگنال ها 
را مستقيما به ایستگاه های آتش نشانی نزدیک محل و یا حتی 

آژیرهایی که در مناطق تعبيه شده منتقل کنند. 

تولد يازدهمین نوزاد مادر نازا
 

خيلی پيش آمده خانم هایی که گمــان می کردند نابارور 
هســتند، به یک باره، مثل یک معجزه، باردار شده اند. یک 
خانم در سوئد هم به خاطر ســقط جنين، چنين وضعيتی 
داشــت اما شــرایط، زیادی به نفعش تغيير کــرد. او در 
21سالگی بچه اش را از دســت داد و به خاطر آسيب هایی 
که به رحمش وارد شــده بود، پزشــکان به او گفته بودند 
احتماال دیگر بچه دار نخواهد شــد. اما بخــت با این خانم 
یار بود و این خانم، که حاال 36ســاله است، در روز یازدهم 
از یازدهمين ماه ســال ميالدی، یازدهمين بچه اش را به 
دنيا آورد. این خانم و همســرش، بعد از ســقط نخستين 
بچه شان، برای بچه دار شدن به مشکل برخورده بودند اما 
اميدشان را از دست ندادند و با دوا و درمان و مراقبت های 
الزم، موفق شدند بچه دارشوند. آنها 6 دختر و 5پسر دارند 
که دو تای آنها، دوقلو هستند. مادر بچه ها، خانه دار است و 
براساس یک جدول زمانی مفصل و پرجزئيات،  به امور همه 

بچه هایش می رسد.

مسابقات بانوان کوتاه قامت در 4 رشته در مجموعه ورزشی پارك هنرمندان برگزار شد    عکس: علیرضا معصومی اول آخر

مدیون هستيد اگر فکر کنيد برای یک کتابخوان حرفه ای مهم باشد که 
روز کتاب و کتابخوانی چه روزی است. اصال بعضی هایشان نمی دانند 
چنين روزی وجود دارد! مردم عادی هم بيشتر، ایام نمایشگاه کتاب 
می روند که کتاب غيردرسی بخرند تا ســرانه مطالعه را باال ببرند، اما 
این اتفاق هم معموال خيلی موفقيت آميز نيســت. راســتش کتاب و 
کتابخوانی مثل حقيقت و راســتگویی است. یا شــاید مثل برنامه و 
برنامه ریزی. همه می گویند خوب است، واجب است، اولویت هم هست 

اما هيچ کس درست انجامش نمی دهد. 
در همایش ها و نشست ها در مورد فواید کتابخوانی صحبت می کنند 
و مستمعين هم می گویند: به به، برویم کتاب بخوانيم! اما یک روز بعد 

که گرفتار کار و زندگی روزمره می شوند، همه  چيز یادشان می رود.
امــا کتاب بازها کاری به ایــن کارها ندارنــد، برایشــان فرقی ندارد 
نمایشگاه کتاب اســت، همایش باال بردن ســرانه مطالعه در جامعه 
اســت، یا روزی به اســم کتابخوانی، آنها الی صفحات کتاب زندگی 
می کنند و دغدغه شان این اســت که چه کتاب هایی را برای خواندن 
انتخاب کنند. تا پيش از این، ادبيات داســتانی جایــگاه ویژه ای بين 
کتابخوان ها داشت. رمان های مشهور و داســتان های معروفی که به 
ســرعت به فروش می رفت و مخاطب زیادی هم داشت. کتاب هایی 
 با تم روانشناســی هم در بين عامه مقبوليت داشــت و خوب فروش

 می رفت.
 امسال اما یک تفاوت آشــکار بين انتخاب ها دیده می شود. انگار اهل 
مطالعه، کمی از ادبيات داســتانی و کتاب های روانشناســی فاصله 
گرفته اند و گرایش شــان به ســمت کتاب های تاریخی، به ویژه تاریخ 

کشورمان و کتاب های جامعه شناسی بيشتر شده است. 
البته که آمار رســمی در این زمينه وجــود ندارد، اما اگر ســری به 
کتاب فروشی ها بزنيد یا دوســت کتابفروش داشته باشيد، این روایت 
را تأیيد خواهيد کرد که پرفروش های این روزهای کتاب فروشــی ها، 

کتاب های متفاوتی نسبت به سال های گذشته اند. 
این اتفاق خوب است و نشان از باال رفتن آگاهی مردم دارد. کسانی که 
به جای غوطه ور شدن در دنيای داستان ها، می خواهند واقعيت گذشته 

و جامعه را بدانند.

فرهنگ و زندگي

کتابخوان شده ايم
 آن هم  از نوع تاريخی

تقويم / سالروزعدد خبر

از خاش و الهیجان با عشق

»به  شکل غم انگیزی بیژن نجدی هستم.« 
به طور دقیق تصمیم داشــت زندگی کند؛ درست تا 
نخستین صبح قرن بیست ويکم. آن روز صبح از خواب 
بیدار شود، صبحانه ای بخورد، روزنامه ای بخواند و... 
ولی همین صبح، کار دستش داد. دراز کشیده بود روی 
تختی توی بیمارستان مدائن تهران، دور از زادگاهش 
خاش و سکونتگاهش الهیجان. به همسرش -پروانه- 
می گفت اسامی کسانی را که برای مالقاتش می آيند، 
بنويسد. باز هم خبر نداشت که آنچه توی سینه اش 
کاشته، سرطان است نه قارچ. اتاق، پر و خالی می شد، 
از يوزپلنگانی که با نجدی دويده بودند؛ از سال1367 
توی جبهه تا ســال1376 در کوير ادبیات ايران؛ آنها 
که بیژن را نه به  خاطر مجالت ادبی می شــناختند و 
نه به خاطر آن يک جلد کتابی کــه باالخره به همت 
شمس لنگرودی، ســال72 زير چاپ رفت تا امثال ما 
هم اســم بیژن نجدی را ياد بگیرند. يوزپلنگ های 
نجدی، باقی ماندگانی از نسل رو به انقراض دونده ترين 
و جاه طلب ترين مخلوقات طبیعت بودند؛ اسمی که 
نجدی روی آرمان ها و روياهای مشترك ما می گذارد؛ 
انسان های آرمان خواهی که در طول تاريخ به خاطر 
انسان دويده اند. نجدی پیش از آنکه تشخیص سرطان 
رويش بگذارند، دچار يک جور خستگی فلسفی شده 
بود؛ يوزپلنگی که آرزويی برای آينده نداشــت؛ کار 
ناتمام نداشت ولی داستان ناتمام، چرا. »داستان های 
ناتمام« اش را همسرش چند سال بعد از مرگش به چاپ 
سپرد و »دوباره از همان خیابان ها« و شعرهايش را هم؛ 
»خواهران اين تابستان«. بسیاری از شیفتگان ادبیات 
نجدی و کسانی که او را از نزديک می شناختند، نجدی 
شاعر را دوســت تر دارند و بر اين باورند که سبکی و 
رؤياگونی شعر اوســت که در داستان های کوتاهش 
ته نشین شده و خواننده را به شکل غم انگیزی جادو 

می کند.
 * * *

آفتاب را دوست دارم
به خاطر پیراهنت روی طناب رخت

باران را
اگر می بارد

بر چتر آبی تو
و چون تو نماز خوانده ای 
من خداپرست شده ام...

حافظ

همای اوِج سعادت به داِم ما افتد
اگر تو را گذری بر ُمقام ما افتد

قطری ها که قرار است همين چند 

روز دیگــر ميزبــان جام جهانی نگاه
باشــند، می خواهنــد کوچکی 
کشورشان را زیر خبرهای بزرگ 
و عظيمــی که از ایــن بازی ها به دنيــای خارج 
می دهند پنهان کنند. برای هميــن، تا آنجا که 
می توانند می خواهند هر چيز مربوط به جام جهانی 
را پرزرق و برق و پر از سلبریتی  کنند. آنها در همين 
راســتا، چهره های فوتبالی زیادی را سال هاست 
سفير جام جهانی کرده اند. یک پروژه حياتی برای 
آنها در همين راستا، مراسم افتتاحيه جام جهانی 
است؛ رویدادی که همه ميزبان های جام جهانی از 
آن بــرای ارائه تصویری خــوب و کارآمد از خود 
استفاده می کنند. قطری ها، که به هر دری می زنند 
تا اعتبار خود را افزایــش دهند و خود را ميزبانان 
شایسته ای نشان بدهند، برنامه ریزی های زیادی 
برای این مراسم کرده اند و اسامی زیادی که تا حاال 
مطرح شده،  نشــان از عزم جدی قطری ها برای 

باشکوه برگزار کردن این مراسم است.

به صورت سنتی رسم است که در مراسم افتتاحيه، 
خواننده ها و گروه های سرشناس و مطرح دنيا اجرا 
کنند و قطر هم روی این بخش از برنامه حساب باز 
کرده است. تا حاال نام های زیادی، از خواننده ها و 
گروه های معروف موســيقی مطرح شده است و 
به نظر می رســد احتمال برخی غافلگيری ها هم 

وجود دارد.
مطرح ترین گروهی که در افتتاحيه اجرا خواهد 
کرد، گروه کره ای بی تی اس اســت که سمبل 
درخشش موســيقی پاپ کره در سطح جهان 
به شــمار می رود. از آنجا که این جام جهانی در 
قطر برگزار می شود، مقامات برگزارکننده آن و 

همينطور فيفا، توجه داشته اند که به آسيایی ها 
توجه ویژه ای داشته باشند و بی تی اس، قطعا با 
این دیدگاه انتخاب شده است. در ميان ستاره های 
افتتاحيه، نام نورا فاتحی، بازیگر کانادایی باليوود 
که اصالتی مراکشی دارد هم دیده می شود. فيفا 
و قطر هنوز به صورت رسمی ميهمانان مراسم را 
اعالم نکرده اند، و به همين خاطر شایعاتی درباره 
حضور دوا ليپا خواننده سرشناس پاپ انگليسی 
هم مطرح بود. اما این خواننده، در اینســتاگرام 
حضورش در قطر را تکذیب کرده و گفته اســت 
وقتی به این کشــور می رود که از رعایت حقوق 
بشر در آن مطمئن باشد. قطر از سوی بسياری، 
متهم است که حقوق بشــر را رعایت نمی کند. 
چند ستاره دیگر هم احتماال در مراسم افتتاحيه 
شرکت خواهند کرد اما عالوه بر آن، در یک ماه 
برگزاری جام جهانی، 29شب جشنواره هواداران 
در یک پــارک در دوحه برگزار خواهد شــد و 
هنرمندان بين المللی زیادی، در این فســتيوال 

اجرا خواهند داشت.

سيدمحمدحســين در 
اسفند 1282شمسی در 
قریه شادآباد تبریز چشم به جهان گشود. او در 
5سالگی مادر را و در 8سالگی پدر را از دست داد 
و به همراه برادر کوچک ترش سيدمحمدحسن 
)الهی طباطبایی( تحت سرپرستی حاج ميرزا 
باقــر قاضی )پدر شــهيد محمدعلــی قاضی 

طباطبایی( قرار گرفت.
عالمه، دوره تحصيــالت اوليه را به ســختی 
گذراند. خود ایشــان درباره دشواری های آن 
ایام به آیت اهلل احمدی ميانجی گفته بود: »پدرم 
فوت کرده بود و من و بــرادرم آقای الهی تحت 
قيموميت مرحوم آقــای قاضی بودیــم. ما با 
اخــــوی درس می خواندیــم. مرحوم قاضی 
برای ما یک معلم سرخانه آورده بود. تا سيوطی 
خوانده بودم. من بازیگوش بودم و توجه به درس 
نداشتم. روزی استاد رو به من کرد و مرا توبيخ 
کرد و گفت: تو خود را مســخره کردی یا مرا؟ 
اگــر درس می خوانی بخوان وگرنــه من بروم 
دنبال کارم. من مال یتيم می خورم. تحمل این 
 حرف برای من مشکل بود. رفتم و وضو گرفتم و
2 رکعت نماز خوانــدم و با خدا بــه راز و نياز 
پرداختم. گفتم: خدایا عشــق و توفيق درس 
خواندن به من بده... من تحمــل توبيخ ندارم. 
همان نماز و دعا باعث شد برگردم و عشق پيدا 
کردم.« نمی دانيم چه سری در آن »2رکعت« 
نهفته بود؛ اما می دانيم همان 2 رکعت، »سيد 
محمدحســين« را »عالمــه« کــرد. عالمه 
طباطبایی درباره آن روزها فرموده است: »در 
اوایل تحصيل که به صرف و نحو اشتغال داشتم، 
عالقه زیادی به ادامه تحصيل نداشتم و از این 
روی هرچه می خواندم نمی فهميدم و 4سال به 
همين نحو گذرانيدم. پس از آن، یکباره عنایت 
خدایی دامن گيرم شده، عوضم کرد و در خود 
یک نوع شيفتگی و بی تابی نسبت به تحصيل 

کمال حس نمودم. به طوری که از همان 
روز تا پایان ایام تحصيل که تقریبا 

17ســال ]طول[ کشيد، هرگز 
نسبت به تعليم و تفکر، درک 
خستگی و دلسردی نکردم و 
زشت و زیبای جهان را فراموش 

نموده و تلخ و شيرین حوادث را 
برابر می پنداشتم. بساط معاشرت 

غير اهــل علم را بــه کلی 

برچيدم، در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی به 
حداقل ضروری قناعت نموده، باقی را به مطالعه 
می پرداختم. بسيار می شد )و به ویژه در بهار و 
تابستان( که شــب را تا طلوع آفتاب با مطالعه 
می گذرانيدم و هميشه درس فردا را شب پيش 
مطالعه می کردم و اگر اشــکالی پيش می آمد 
با هر خودکشــی بود، حل می نمودم و وقتی به 
درس حضور می یافتم، از آنچه استاد می گفت 
قبال روشن بودم و هرگز اشکال و اشتباه درس 

پيش استاد نبردم.«
چنان که از این فراز ا ز فرمایش عالمه برمی آید، 
در وهله نخســت تــوکل بر خدا و ســپس 
ممارست، سخت کوشی و تالش، عالمه را به 
آن مرتبه و جایگاه رفيع رساند. او در این روایت 
کوتاه، راز موفقيت خود را عيان کرده اســت: 
دست شستن از »زشت و زیبای جهان«، ترک 
معاشرت با »غير اهل علم« و قناعت در »خورد 
و خواب و لوازم دیگر زندگی« از دیگر اسباب 
موفقيت »سيد محمدحســين طباطبایی« 
بوده است. آری! بی گمان ریشــه بسياری از 
موفقيت ها، در دوره کودکی و نوجوانی نهفته 
است؛ اگر ســنگ بنای اوليه به درستی نهاده 
شود، آدمی به مراتب باال هدایت می شود. در 
تاریخ ما، کم نيستند شخصيت های کم نظيری 
که از همان دوره کودکی، - با هدایت اطرافيان 
دلســوز و عنایت الهی- مسير صحيح زندگی 
را انتخاب کرده اند؛ اما متأســفانه در روایت 
ســيره این بزرگان، اغلب به دوره اوج حيات 
آنان نگریسته، و دوره کودکی ایشان در چند 
سطر خالصه می شود. بی تردید با الگو گرفتن 
از دوران کودکــی و نوجوانی بــزرگان تاریخ 
ایران، می توان الگوی مناسبی برای فرزندان 
ایران زمين ترســيم کــرد. در روزگار کنونی 
که دشــمن با همه توان و با تمام ابزار در پی 
تحميل اسطوره های پوشالی خود به فرزندان 
ماست، باید با کمک تکنيک های متعدد 
هنری، قهرمانان واقعی کشورمان 
را به کودکان ایران زمين معرفی 
کــرده و آنان را بــا الگوهای 
حقيقــی آشنا ســازیم. اميد 
که این مهم، بيــش از پيش 
از ســوی نهادهای فرهنگی 
کشــور مورد توجه 

قرار گيرد.

نگاه

از نوادر روزگار ما

علی اهلل سلیمی، نویسنده

جای بساطش گوشــه ای از پياده رو مشرف 
به ورودی و خروجی متــروی ميدان وليعصر 
بود. حواســش به همه عابرانی که از دو سوی 
می آمدنــد و می رفتند بود و ســعی می کرد 
نگاه ها را به سمت خود بکشاند.بعضی از عابران 
عجله داشتند و اصال بساط گوشه پياده رو را 
نمی دیدند اما صدای صاحب  بساط را نمی شد 
نشنيد. صدای دورگه مرد جوان طنين داشت 
و خســتگی را می شد در آن تشــخيص داد. 
بی وقفه داد می زد و یک جمله تکراری را بارها 
تکرار می کرد: »از دهان کوسه گرفته ام.« کلمه 
»کوسه« را تا آنجا که می توانست می کشيد و 
بعد به اطراف، به چهره تک تک عابرانی که با 
عجله از کنار بساط محقر او می گذشتند دقيق 
می شد تا تأثير صدا و لحنش را ببيند. آنهایی 
که کنجکاو می شــدند پا سست می کردند و 
به بساط نزدیک می شدند. ساعت های مچی 
رنگارنــگ روی پارچه ای کنفــی پخش وپال 
بود. نظمــی در چينش ســاعت های داخل 
بساط نبود. لحظاتی بعد چند جوان و نوجوان 
به سمت بســاط کشيده شــدند و دور بساط 
چمباتمه زدند. ســاعت ها را برمی داشــتند، 
پس و پيش می کردند و به مارک و آرم ساعت 
نگاه می کردند، فروشنده دوره گرد که خيالش 
از چند مشــتری دور بســاط راحت شد، به 
جمله تکراری خود کلماتی را هم اضافه کرد: 
»دیشب که شما خواب بودید من به دل دریا 
زدم.« یکی دو نفر از پسرهای جوان سر بلند 
کردند به چهره مرد صاحب بساط نگاه کردند. 
مرد جوان انگار که سر شــوق آمده باشد داد 
زد: »با کوسه ها جنگيدم. این ساعت ها را که 
حاال اینجا می بينيد دیشــب از دهان کوسه 
گرفته ام!« این بار سرهای بيشتری به سمت 
فروشــنده دوره گرد چرخيد.حسابی معرکه 
گرفته بود و هر لحظه به تعداد مشــتری های 
دور بساط اضافه می شد. تعدادی از مشتری ها 
ساعت مورد عالقه خود را انتخاب کرده بودند 
و می خواستند پولش را حســاب کنند. مرد 
جوان فروشــنده به گلویش استراحتی داد و 
خواست دشــت اول را بگيرد. از جایی که در 
چند قدمی بساط ایستاده بود قدمی برداشت. 
آستين سمت راســت پيراهنش در باد تکان 
خورد و خالی بودن آستين را به رخ مشتری ها 
کشيد. چند مشــتری به آستين خالی که در 
باد تکان می خورد نگاه کردند. مرد فروشنده 
فرز و چابک دست چپش را جلو آورد و از کيف 
کمربندی که به کمرش بســته بود، دستگاه 
سيار کارتخوان را بيرون آورد. گرفت جلوی 
یکی از مشتری ها و گفت: »کارتت را بکش.« 

پسرک مشتری زیرچشمی نگاهی به آستين 
خالی دست راست مرد فروشنده انداخت که 
همچنان در باد تکان می خــورد و بعد کارت 
بانکی خود را در کارتخوانی که در دست چپ 
مرد فروشنده بود کشيد. مشتری های دیگر 
در صف بودند که کارت بانکی خود را بکشند. 
مرد فروشنده حاال دوباره صدای دورگه اش را 
به کار انداخته بود و همچنان که با مشتری ها 
حساب و کتاب می کرد، قصه رفتن شبانه اش 
به دریا و جنگ با کوسه ها و آوردن ساعت ها را 
تکرار می کرد و از اینکه تعداد مشتری هایش به 
مرور اضافه می شد لبخند به لب داشت. بيشتر 
مشتری ها بعد از حســاب کردن پول ساعت 
می رفتند اما پســرکی که اول از همه کارت 
بانکی اش را کشيده بود، کناری ایستاده بود 
و به آستين خالی دست راست مرد فروشنده 
نگاه می کرد. بســاط کــه خالی شــد، مرد 
فروشــنده پارچه کنفی را با یک دست جمع 
کرد، زیر بغل زد و در پياده رو به ســمت باال 
راه افتاد. پسرک هم دنبال مرد فروشنده که 
حاال فقط یک پارچه کنفی زیر بغل داشت و با 
گام های بلندبه سمت یک پاساژ شيک و نوساز 
می رفت راه افتاد. قبل از اینکه مرد فروشنده 
وارد پاساژ شود، پسرک خودش را به او رساند 
و پرسيد: »راستی! دست راست تان چه شده 
است؟« مرد فروشــنده چهره در هم کشيد و 

گفت: »کوسه خورده است.« 

يک ستون مکتوب از آنچه در شهر
 و خانه ما می گذرد

از دهان کوسه گرفته ام!

آخر مصور
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