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گرینویچ

 ورود به شورای شهر با قرعه کشی

نامزدهای یک کرســی شورای شــهر در یک شهر 
کوچک در آمریکا، بعد از آنکه آراي شــان برابر شد، 
نتيجه را به بخت و اقبال ســپردند و با روشی عجيب 
و غریب، برنــده را انتخاب کردند. ایــن دو نماینده، 
برای ورود به شورا شهر راجرز ســيتی با هم در یک 
حوزه انتخابيه رقابت می کردنــد و در نهایت، هر دو 
به صورت برابر 616رأی آوردند. این دو خانم، که البته 
رابطه دوستانه ای هم با هم داشتند، در نهایت تصميم 
گرفتند به روشی غيرمتعارف برنده را انتخاب کنند 
و دو برگه انتخاب کردند و روی یکی از آنها نوشتند 
»انتخاب شده« و روی دیگر نوشتند »انتخاب نشده« 
و هر دو را در یک کاسه قرار دادند و قرعه کشی کردند. 
بعد از اینکه مشخص شد کدام نامزد به شورا می رود، 
دو زن همدیگر را در آغوش گرفتند و نتيجه را قبول 
کردند. نامزد بازنده بعد از قرعه کشــی گفت: 2 سال 

دیگر دوباره در انتخابات شرکت می کند.

سدشکنی به نفع ماهی ها و انسان ها 

اختراع کشور اروپايی

شوخی جغرافيایی یک کاربر فضای مجازی فرانسوی درباره نقشه 
اروپا، که هدفش اذیت کردن بی سوادی مطلق آمریکایی ها در این 
زمينه بوده، در سطحی جهانی فراگير شد و طی 3 روز، یک کشور 
اروپایی در فضای مجازی ایجاد شد که حتی فضانوردانی هم به فضا 
فرستاده بود. یک کاربر، در سمت چپ نقشه شبه جزیره ایبریا که 
آخرین قطعه خشکی اروپاست و کشورهای اسپانيا و پرتغال در آن 
قرار دارند، یک کشور فرضی گذاشــت و نوشت که مطمئن است 
آمریکایی ها نام این کشور را نمی دانند. یک کاربر دیگر به شوخی 
نوشت که چطور می شود کسی ليستنبورگ را نشناسد. ماجرا از 
همين جا شروع شد. کاربران خيلی زود در نقشه های ماهواره ای هم 
این کشور را اضافه کردند و در شبکه های اجتماعی، حساب کاربری 
وزارت کشور این کشور فرضی را ایجاد کردند. برخی کاربران، درباره 
احزاب حاکم سياسی آن نوشتند و از پادشاه آن خبر دادند که نامش 
ليستن پانزدهم الست. و برخی دیگر حتی نوشتند که این کشور، 
فضانوردانی هم به ماموریت های فضایی فرستاده است. شوخی ها 
همينطور باال گرفت تا جایی که مدخل این کشور در ویکی پدیای 
فرانسوی هم ساخته شد و حتی برخی اکانت های رسمی هم گرفتار 
شوخی های کاربران شدند. برخی کاربران شناخته شده در فرانسه، 
که احتماال شوخی بودن ماجرا را نمی دانستند، خواستار این شدند 
که تيم های ملی این کشور، در رقابت های بين المللی شرکت کنند.

خوردن 12انرژی زا در 10دقیقه
 

گاهی انسان ها، کارهایی برای تحت تأثير قرار دادن دیگران 
می کنند که می تواند حتی باعث مرگ آنها باشــد. در یک 
مورد معروف که اخيرا حسابی مورد توجه قرار گرفته، یک 
دکتر از مورد عجيب نوشــيدن 12قوطی نوشيدنی انرژی زا 
در تنها 10دقيقه گفته است. این دکتر که حساب معروفی 
در یوتيوب دارد، گفته است که یک مرد 36ساله، که گيمر 
است و سبک زندگی غيرســالمی هم دارد، برای تحت تأثير 
قرار دادن همکارانش، پشــت ســر هم یک جين نوشيدنی 
انرژی زا خورده اســت. او بعد از چند ســاعت، با درد شدید 
به بيمارســتان آمده، و آنجا تيم پزشکی متوجه شده اند که 
لوزالمعده او، به خاطر این ميزان نوشيدنی، در حال خوردن 
خود بوده است. عالوه بر آن، کبد و کليه این بيمار هم از کار 
افتاده بود و آزمایش هاي او، عالئم مراحل اوليه بيماری دیابت 
را نشــان می داد. این دکتر گفته است که نوشيدنی انرژی زا 
در حجم باال، به شدت می تواند خطرناک باشد و حتی ممکن 

است باعث مرگ شخص شود.

ثبت ملی ورزش زورخانه ای قم    عكس: احمد ظهرابی اول آخر

فرهنگ و زندگي

يادعدد خبر

  پله  و گل شماره 1000

پله، یکی از بزرگ ترین بازیکنانی اســت 
که دنيا به خود دیده، 52ســال پيش در 
چنين روزی، هزارمين گل خود را به ثمر 
رســاند تا رکوردی از خود به جا گذاشته 
باشد که احتماال جاودانه خواهد شد. در 
آستانه برگزاری جام جهانی در قطر، این 
دستاورد بی نظير دوباره مورد توجه قرار 

گرفته و به آن پرداخته شده است.
اســطوره فوتبــال برزیــل و دنيــا، در 
ســال1969، درحالی که 29ســال سن 
داشت در مقابل 80هزار تماشاگر مشتاق، 
از روی نقطه پنالتی برای تيم محبوبش 
ســانتوس گلزنی کرد و به ایــن رکورد 
عجيب رسيد. این البته پایان کار او نبود 
و این اســطوره فوتبالی، 279گل دیگر 
هم در مســابقات فوتبال به ثمر رساند تا 
به بهترین گلزن تاریخ تبدیل شــود. او 
این تعــداد گل را در 1363بازی به ثمر 
رسانده و از سوی کتاب رکوردهای جهانی 
گينس، به عنوان گلزن ترین بازیکن تاریخ 
انتخاب شــده اســت. این روایت البته با 
تردیدهای زیادی مواجه است و بسياری 
می گویند که بســياری از گل های او، در 
بازی های دوستانه و حتی غيررسمی به 
ثمر رسيده و نباید محاسبه شود اما این 
تردیدهای، چيزی از عظمت این بازیکن 
نمی کاهد. او در 3قهرمانی برزیل، نقشی 
تاریخی داشته و از سوی بسياری، بهترین 
بازیکنی خوانده می شــود که پا بر زمين 

فوتبال گذاشته است.

حافظ

بیا  ای ساقی ُگلُرخ، بیاور باده رنگین

که فكری در درون ما، از اين بهتر نمی گیرد

یکی از دســتاوردهای تاریخی بشــر، احداث 
سد بوده اســت؛ آدم ها با این کار، نه فقط آب 
آشــاميدنی خــود را تاميــن می کرده اند که 
جلوی طغيان رودها و راه افتادن ســيل را هم 
می گرفته اند. اما دوره و زمانه، آنقدر عوض شده 
که حاال، گاهی انسان ها همين سدها را ویران 

می کنند تا زندگی دوباره جریان پيدا کند.
در آمریکا، کشــوری که برخی از بزرگ ترین و 
قدیمی ترین ســدهای دنيا را دارد، آخر هفته 
گذشته، تصميم گرفته شد تا 4سد بزرگ روی 
یک رودخانه در کاليفرنيا برچيده شود تا جریان 
آب، دوباره حيات پویا را به مناطق پایين دست 
برگرداند. این پروژه، در نوع خود در دنيا بی نظير 
است. پيش از این هرگز سدهایی در این مقياس 

و تعداد در هيچ کجای دنيا برچيده نشده اند.
این سد ها روی رود کالمارث  قرار دارند و عمال 
باعث خشک شدن یک رودخانه در پایين دست 
شــده و آن را به یک رود فصلــی تبدیل کرده 

بودند. حاال با برچيده شدن آنها،   دوباره بعد از 
100 سال، رود به صورت دائمی جاری خواهد 
شــد. این پروژه، 500ميليون دالر هزینه دارد 
و بوميــان آمریکایی و فعاالن محيط زیســت، 
سال ها برای به ثمر رسيدن آن تالش می کردند.

این رود برای حفظ ســبک زندگــی بوميان 
اهميتی حياتی دارد؛ چون آنها در طول تاریخ، 
با صيد ماهــی از آن روزگار می گذرانده اند و  از 
زمانی که به خاطر کم شــدن آب، صيد ماهی 

هم کم شده، سبک زندگی آن هابه خطر افتاده 
است.

این ســدها با ظرفيت کامل فعاليت برق مورد 
نياز را برای 70هزار خانوار تامين می کنند اما 
به خاطر پایين آمدن ســطح آب در سال های 
اخير، معموال سدها با نيمی از ظرفيت فعاليت 
می کردند. برچيده شدن این سدها، همچنين 
بزرگ ترین پروژه احيای زیست گاه ماهی ها در 
تاریخ به شــمار می رود. با از بين رفتن سدها، 
بيــش از 500کيلومتر رودخانــه که محيط 
زندگی ماهی های مختلــف به خصوص ماهی 

آزاد است، احيا خواهد شد.
فعاليت ســدهای قدیمی در آمریکا، به خاطر 
اینکه نمی توانند شــرایط جدیــد مجوزها و 
گواهی هــای محيط زیســتی را رعایت کنند، 
با تردیدهــای زیادی مواجه اســت و فقط در 
سال2021، 57ســد در این کشــور برچيده 

شده اند.

در روایتی از سيدالشــهدا عليه الســالم چنين 
مضمونی آمده است: یکی از نعمت های الهی که 
به شما ارزانی شده است، نياز مردم به شماست که 
دستشان را بگيرید و نيازشان را برطرف سازید. 
مبادا از این نعمت خسته و ملول شوید که راهش 
را کج می کند و به سمت دیگری می رود و نصيب 

دیگران می شود.
یعنی اگــر صاحب مــال یا موقعيــت و مقامی 
هســتيد و از مراجعه مردم به خود خسته شدید 
و در برآوردن حاجات مردم و همنوعان خویش 
کوتاهی کردید، چه بســا که آن موقعيت از شما 
گرفته شــود و به دیگران واگذار گردد تا مردم 

نيازهایشان را نزد آنان ببرند.
البته آنچه مهم است رفع نياز مردم بدون منت 
و هيچ چشمداشتی و منت ها و اذیت های بعدی 
است، وگرنه هيچ ارزشی ندارد. بعضی ها با رفع 
نياز مردم کاسبی می کنند و برای هر قدمی که 
برمی دارند پولی یا امتيــازی می گيرند. عده ای 
هم پس از اقدام برای رفــع نيازهای مردم آن را 
جار می زنند و به همــه می فهمانند که من برای 
فالنی این کار را کردم. عــده ای دیگر هم مدام 
منت می گذارند کــه اگر من ایــن کار را برایت 
نمی کردم چه و چه. برخی دیگر هم در قبال هر 
بخششی انتظاری از طرف مقابل دارند. »بزرگی 
داد یک درهم گدا را / که هنــگام دعا یاد آر ما را 
/ یکی خندید وگفت این درهم ُخرد / نمی ارزید 

این بيع و شرا را«.
یعنی اگــر پولی می دهی و در قبــال آن چيزی 
نخواهی جز دعا، باز در قبال یک خواسته بخشش 
کرده ای و این با راه و رســم انفاق منافات دارد. 
این از یک سو و از ســوی دیگر پرواضح است که 
نياز مردم تنها در نيازهای مادی منحصر نيست. 
اگر کسی کارمند یا مســئول اداره ای باشد، نياز 
مردم به او در راه انداختن کار آنهاســت که باید 
بدون چشمداشت و بدون هرگونه منت گذاری 

صورت پذیرد.
داستانی از عالمه مجلسی و شــاگرد مبرزشان 
سيدنعمت اهلل جزایری نقل است که بين آن دو 
بزرگوار در مورد نزدیکی به دســتگاه حکومت 
صفوی اختالف نظر بود. عالمه به دستگاه صفوی 
نزدیک بود و سيدنعمت اهلل مخالف این نزدیکی 

و تعامل با حکومت بود. این دو عالم وارســته با 
هم قراری گذاشــتند که هر کدام زودتر مرد، به 
خواب دیگری بياید و او را از درستی یا نادرستی 
این موضع مطلع کند. مرحوم مجلسی زودتر به 
رحمت خدا رفت و شبی به خواب شاگرد آمد و 
گفت: بيماری من شدت گرفته بود و از پا افتاده 
بودم. روزی احســاس کردم کــه دردهایم دارد 
ساکت می شود و این راحتی از پاهایم شروع شد 
و به سينه رسيد. ناگهان اوج گرفتم و باال رفتم و 
اطرافيان مرا برداشــتند و بردند و پس از تشييع 
و غســل، دفن کردند. در قبر نکير و منکر آمدند 
و از من ســؤاالتی کردند، ازجمله اینکه در دنيا 
چه عمل مفيدی داشــته ای؟ گفتم کار علمی 
کــرده ام، کتاب ها نوشــته ام)یکی از کتاب هاي 
عالمه مجلســی بحاراالنوار است با 110مجلد( 
گفتم و گفتم. اما هرچــه از تالش های علمی ام 
می گفتم آنها قبول نمی کردند و می گفتند همه 
اینها می تواند برای شهرت و خودنمایی یا ارضای 
خواســته های نفس خودت باشــد. من مأیوس 
شــده بودم و حرفی برای گفتن نداشتم تا اینکه 
خودشــان گفتند: اما یک کاری در کارنامه ات 
هست که می تواند نجات ات دهد. من خوشحال 
شدم و منتظر بودم تا اینکه خودشان ادامه دادند: 
روزی از جایی رد می شــدی که گروهی تجمع 
کرده بودند. طلبکاران تاجری ورشکسته دور او 
جمع شده و تحت فشارش قرار داده بودند و قصد 
داشتند او را به زندان ببرند. او خيلی ناراحت بود 
و هرچه التماس می کرد و فرصت می خواســت، 
طلبکاران قبول نمی کردند. اینجا بود که تو دلت 
سوخت و جلو رفتی و او را ضمانت کردی و چون 
مقرب به دستگاه حکومتی بودی ضمانت ات را 
قبول کردند و طرف را رها کردند. همين که این 
فرد مضطر و پریشان را نجات دادی باعث نجات ات 
می شود. این مقال را با این حدیث از امام صادق 
عليه السالم پایان می دهيم که به رفاعه بن اعين 
فرمود: می خواهی بدانی چه کســی در قيامت 
دچار شدیدترین عذاب است؟ رفاعه گفت: بلی 
یابن رسول اهلل! فرمود: آن کس که به ضرر مومنی 
حرف بزند حتی به اندازه یک کلمه. آنگاه فرمود: 
آیا می خواهــی بدانی که عذاب شــدیدتر از آن 
نصيب چه کسی خواهد شــد؟ گفت: بلی یابن 
رسول اهلل! فرمود: آن کس که مومنی برای نيازی 

به او مراجعه کند و او به او لبخند نزند.

دغدغه

سیدمحمدرضا واحدی / کارشناس فرهنگی

ای که دستت می رسد دستی بگیر

آخر مصور

   يار مهربان/اثر:مجید صالحی

در سپهر فرهنگ ایران، در سده گذشته، هرسال 
کتاب هایی به طبع رسيدند که تاریخ ساز شدند؛ 
آثاری ماندگار که یادگاری شدند برای نسل امروز 
و فردا. در سلسله  یادداشــت های »کتابخانه« تا 
پایان امسال، هرهفته، به یکی از این کتاب ها که 
سال1401، از انتشارشــان چند دهه )بر مبنای 
مضرب10( گذشته اســت، می پردازیم تا به این 
سبب هم یادی از آن اثر شود و هم نامی از خالق 

آن برده شود.

در اواخر دهه1330 بود که محمد معين که در آن 
زمان و پس از علی اکبر دهخدا، 4سالی می شد که 
هدایت مؤسسه لغتنامه را برعهده گرفته بود، به 
2تن از مؤلفانش، مأموریت داد تا به تصحيح 2اثر 

ميرزا مهدی خان استرآبادی همت گمارند.
آنان ســيدعبداهلل انواِر 37ســاله و ســيدجعفر 
شهيدی 44ساله بودند که »جهانگشای نادری« 
سهم اولی شــد و »ُدّره نادره« به دومی رسيد و 
هردو اثر درست 6دهه پيش یعنی در سال1341 
در سلسله انتشــارات انجمن آثار ملی که در آن 
زمان، ریاســتش را فرج اهلل آق ِولی عهده دار بود، 

به طبع رسيد.
اســترآبادی که منشــی الممالک، وقایع نویس و 
معتمد خاص نادرشــاه افشــار بود، جهانگشای 
نادری با نام های دیگر تاریخ نادری و تاریخ مظفر را 
در شرح تاریخ آن دوران نوشت که با وجود عدم ذکر 
تعمدی برخی وقایع، از حيث اشتمال سوانح، یکی 
از کامل ترین ها و از لحاظ اعتبار تاریخی، یکی از 
صحيح ترین هاست چنان که همين حاال یکی از 

برجسته ترین منابع آن روزگار به حساب می آید.
تصحيح انوار از این کتاب که نثری ادیبانه و آکنده 
از واژه های تُرکی، مغولــی و عربی دارد، محصول 
مقابله 5نسخه چاپی و 3نســخه خطی است و از 

همين جهت، محکم ترین تصحيح آن است.
ُدّره نادره که در ميان تصحيحاتش، اگرچه آنچه 
شــهيدی به دســت داده معتبرترین آن هاست 
اما خود اثر کــه آن هم در وصف تاریخ ســلطان 
هم عصر نگارنده است اما سرشار و سراسر تصنع و 
تکلف بوده آنچنان که ادوارد براون، استرآبادی را 

نخستين مفسد بزرگ  زبان فارسی دانسته است.
قاطبه ادبــا این کتــاب را ادامه نثر منشــيانه و 
مترســالنه و در امتداد آثاری چون تاریخ و صاف 
قلمداد کرده اند که مملــو از ترکيبات، عبارات و 
اصطالحاِت مهجور و متکلف و حتی بعضاً مالل آور 
است اما فراموش نکنيم که از نظر کاربرد ابيات و 
احادیث، لغات فارسی و عربی متنوع و صنایع ادبی 

گوناگون بی مانند است.
ُدّره نادره چون بيشتر یک متن ادبی بود و دانسته  
تاریخی کمتری نسبت به جهانگشای نادری در 
آن متبلور بود، سال های متمادی در دبيرستان ها 
درس داده می شد تا منظوری از یک متن سنگين 

ادبی باشد.

60 سال از انتشار »جهانگشای نادری« 
تصحیح عبداهلل انوار و »ُدّره نادره« 

تصحیح جعفر شهیدی گذشت

نادره جهانگشا

حمیدرضا محمدی ، روزنامه نگار

عجيب تر و مشکل تر از هر چيز رابطه 
انسان هایی اســت که بيش از نگاه 
شناختی از هم ندارند، انســان هایی که همه روزه چه بسا هر 
ساعت بر ســر راه هم می آیند، چشم هاشــان به نظاره به هم 
می رسد، ولی در تنگنای اجباِر عرف یا ویری احمقانه، بی رد 
و بدِل کالم و سالمی ظاهِر بيگانه و بی اعتنا را حفظ می کنند. 
ميان آن دو بی قراری و نوعی کنجکاوی ناآرام حاکم است، تب 
و تاب نياِز به ناخواه سرکوب شده  هر دو به تبادل و شناخت، و 
همه  اینها همراه با احترام و احتياطی هيجان آلود. زیرا انسان، 
انسان را تا وقتی دوست دارد و محترم می شمرد که به قضاوتش 

قادر نيست. شوق هم حاصل شناختی است که ناقص باشد.

 روز 19نوامبر به نــام روز جهانی توالت نام گذاری شــده اســت. این 
نام گذاری شاید در وهله اول خنده دار باشــد، اما دليل آن این است که 
طبق آمار بيش از 3ميليارد نفر در جهان امکان اســتفاده از دستشویی 
بهداشتی و شستن دســت با آب و صابون را ندارند. با توجه به اهميت 
این بحران بهداشتی و   دسترسی نداشتن بيشتر از یک چهارم جمعيت 
جهان به امکانات بهداشتی اوليه، افزایش آگاهی و اطالع رسانی درباره 
لزوم دسترسی همه ســاکنان کره زمين به ســرویس های بهداشتی، 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحــد در ســال 2013 تصميم گرفت 
19 نوامبر را به عنــوان روز جهانی توالت نام گذاری کند. جالب اســت 
 بدانيد کــه از ســال 2001ميالدی هم ســازمان بين المللــی توالت

)World Toilet Organization( با مرکزیت کشور سنگاپور تاسيس 
شد تا توسعه سرویس بهداشــتی ُمدرن را با تأکيد بر اهميت بهداشت 

جهانی در دستور کار خود قرار دهد.
  

اولين کشوری که موفق به ساخت توالت های مدرن شد، ژاپن بود. توالت ها 
در ژاپن برای همسویی با فرهنگ ویژه این کشور تغييراتی پيدا کردند 
و امکاناتی به آنها اضافه شد که باعث صرفه جویی در مصرف آب و انرژی 
و کاربری آسان تر برای زنان، سالمندان و افراد معلول باشد. حاال دولت 
ژاپن هر سال مسابقه ای برگزار می کند و به توليدکنندگانی که تميزترین، 
راحت ترین و امن ترین توالت ها )برای زنان( را در خارج از این کشــور 
بسازند، جایزه ساالنه توالت طالیی اهدا می کند. هدف شان هم از این کار 
ترویج توالت های راحت و تميز و راحت تر کردن و باال بردن کيفيت زندگی 
آدم ها در کشورهای در حال توســعه است. کشورهایی مثل هند که در 
برخی از شهرهای آن بهداشت به شکل درست و اصولی رعایت نمی شود و 
می توان گفت که تقریبا نصف جمعيت هند در خانه هایشان توالت ندارند! 
اگر بخواهيم دقيق تر بگویيم، براساس آمارهایی که در سال 2012 منتشر 
شد، 9/46درصد از خانواده هایی که در کشور هند زندگی می کنند، در 
خانه های خود توالت ندارند و از دستشویی های عمومی استفاده می کنند. 
شرایط زمانی عجيب تر می شود که بدانيد نزدیک به 70 درصد مردم هند 
خط تلفن دارند، اما در خانه خود سرویس بهداشــتی ندارند! البته در 
سال های اخير جنبش ها و کمپين های مختلفی برای حل این مشکل 
برگزار شده و خانه های بسيار زیادی طی این سال ها به سرویس بهداشتی 
مجهز شده اند، اما هنوز هم مردم این کشور عالقه ای به داشتن توالت در 
خانه های خود ندارند. کشــورهای چاد، بنين، اتيوپی، جزایر سليمان، 
موریتانی، هائيتی، تيمور شرقی و ماالوی نيز دست کمی از هند ندارند 
و به دليل نداشتن  دسترسی به ســرویس های بهداشتی بيشترین آمار 

استفاده از فضاهای باز برای دستشویی را در سطح جهان دارند.
  

اهميت دسترسی آسان به سرویس بهداشتی در صنعت گردشگری هم 
اهميت ویژه ای دارد. وجود توالت های استاندارد از شاخص های مهم و 
مؤثر در صنعت گردشگری دنياست. با توجه به گستره فرهنگ گردشگران 
ملل مختلف، برای رونق این صنعت باید سرویس های بهداشتی دارای 
استانداردهای جهانی ساخته شود، سرویس هایی که مناسب استفاده 
گردشگران داخلی و خارجی، معلوالن، سالمندان، کودکان و بانوان باشد.

توماس مان

مرگ در ونیز

روز جهانی گالب به رويتان

بوک  مارک


