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گرینویچ

انگل مرموز

قارچ انگلی مرموزی در سراســر دنيا وجود دارد که روی قارچ 
زامبی کننده مورچه ها قرار می گيرد. دانشمندان برای اولين بار 
متوجه شــده اند که قارچ زامبی کننده مورچه ها درواقع خود 
انگل هایی دارد که به فرایند تحت کنترل گرفتن این موجودات 
کمک می کنند. دکتر »ژائــو آرائوخو« از باغ گياه شناســی 
نيویورک که سال هاست به دنبال مورچه های زامبی می گردد، 
می گوید در طول این مدت متوجه رشــد قارچ های ســفيد 
عجيبی روی قارچ زامبی کننده مورچه ها شده است. قارچ هایی 
که به قارچ های زامبی ساز حمله می کنند، کنترل کامل آنها 
را در دســت نمی گيرند، اما از آنها تغذیه می کنند. در برخی 
موارد، قارچ دوم موجب اخته شدن قارچ اول می شود تا امکان 
پخش کردن هاگ ها وجود نداشــته باشد، سپس آنقدر رشد 
می کند که کل قارچ ميزبان را از بين می برد. البته دانشمندان 
می گویند با توجه به اینکه اطالعات کمی در دســت اســت، 
نمی توان نتيجه گيری های قطعی داشت. قارچ های زامبی ساز 
مغز مورچه ها را تحت کنترل گرفته و باعث می شوند این موجود 
النه خود را ترک کرده و از درختان باال برود. آنجا، مورچه یکی 
از برگ ها را گاز می گيرد، از آن آویزان می شود و آنقد ر آویزان 
می ماند تا با رشد قارچ از پا درآید. سپس عامل تهاجم، هاگ های 

خود را پخش کرده و به توليدمثل ادامه می دهد.

صید بزرگ ترين ماهی قرمز جهان

اندی هکت ماهيگير بریتانيایی موفق شد یکی از بزرگ ترین 
ماهی های قرمز جهان را صيد کنــد. اندی پس از 25دقيقه 
گذراندن وقت برای ماهيگيری در دریاچه بلوواتر در شامپانی 
فرانسه، توانست این ماهی غول پيکر را که 30کيلوگرم وزن 

دارد صيد کند. 
ماهی قرمز به خودی خود قرمز نيســت، بلکــه ترکيبی از 
کپور چرمی و کوی اســت. این مرد 42ساله گفت: هميشه 
می دانستم که در آنجاســت، اما هرگز فکر نمی کردم آن را 
بگيرم. وقتی ماهی را گرفتم می دانستم بزرگ است. گرفتن 
آن بسيار عالی و خوش شانســی بود. اعتقاد بر این است که 
این ماهی بيش از 20سال سن دارد. اندی قبل از اینکه صيد 
را ســالم و به خوبی در دریاچه رها کند، برای عکس با صيد 
ژست گرفت. سپس با یک فنجان چای جشن گرفت. پيش 
از این و در سال2019 بزرگ ترین ماهی قرمز جهان به وزن 
13کيلوگرم توسط جيسون فوگيت ساکن مينه سوتا صيد 

شده بود.

واحدهای جديد اندازه گیری

برای نخســتين بار در بيش از 30سال گذشته، 
واژه های جدیدی به طور رســمی به سيســتم 
بين المللی واحدها )SI( افزوده شده اند که »رونا«، 
»کوئتا«، »رونتو« و »کوئکتــو« نام دارند. این 4 
پيشوند جدید طيفی از اعداد را نشان می دهند که 
تاکنون نامی نداشته اند. هفته گذشته در کنفرانس 
عمومی اوزان و اندازه گيری ها، نمایندگان سراسر 
جهان رأی به معرفی 4 پيشوند جدید در سيستم 
SI دادند. اکنون به طور رســمی 10 به توان 27 
رونا و 10 به توان 30 کوئتا ناميده می شــوند. از 
ســوی دیگر 10 به توان 27- رونتو و 10 به توان 
30- نيز کوئکتو نام گرفته انــد. SI تا به حال از 
7 واحد اندازه گيری مانند متر اســتفاده می کرد 
که می توان پيشــوندهای مختلفی )مانند کيلو( 
به آن اضافه کرد تا مقدار کم یا زیاد این واحدها 

را نشان دهد.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

تقويم / سالمرگعدد خبر

 نابغه موسیقی ایران

يکی از بزرگ ترين 
ی  مت هــا خد

درويش خان، شايد 
ابداع درآمد باشــد. 

تا قبــل از آن نوازندگی 
در گروه نــوازی بــا آواز 

شروع می شــد، ولی بعدها وقتی که 
ارکسترهای ايرانی با سازهای بیشتری 
تشکیل شدند، نیاز به قطعه ای احساس 
شد که در شروع برنامه ذهن مردم را برای 
شروع ساز و آواز تنها آماده کند. اين کار را 
درويش خان انجام داد. پیش درآمدهای 
درويش خان آن زمان آنقدر محبوب بودند 
که وقتی کمپانی »هیز ماســترزويس« 
صفحاتی از نوازندگی درويش خان را ضبط 
کرد و به ايران فرســتاد، کامال شکست 
خورد، چون مردم منتظر پیش درآمدهای 
درويش خان بودند و کسی صفحاتی را که 

فقط ساز و آواز داشت، نمی خريد.
درويش خان ســال1258 به دنیا آمد. 
 اول اسمش غالمحســین بود. پدرش

سه تار نواز بود و به خاطر همین پسرش 
را به مدرسه موزيک دارالفنون فرستاد. 
غالمحســین در کودکی شیپور و طبل 
کوچک می نواخت. پدر غالمحســین 
تکیه کالم عجیبی داشت، هر کسی را که 
می خواست صدا کند - حتی پسرش را - 
می گفت درويش. درويش روی غالمحسین 
ماند و شد غالمحسین خان درويش يا فقط 
درويش خان. بعدها درويش بهترين شاگرد 
حسینقلی خان شــد. شبی حسینقلی 
در حضور شــاهزاده شعاع الســلطنه 
- پســر ناصرالدين شاه -  ســاز می زد. 
بعد اجازه خواســت تا غالمحسین ساز 
بزند. ساز غالمحسین آنقدر مورد توجه 
شعاع الســلطنه قرار گرفت که او را جزو 
نوازنــدگان مخصوصش قــرار داد اما 
درويش اين را دوست نداشت. کمی بعد از 
سمت اش استعفا داد. درويش خان شیوه 
آموزشــی ويژه ای داشت و به شاگردانی 

که موفــق به طی 
دوره های درسش 
می شدند، نشانی به 
هديه  تبرزين  شکل 
می کرد که از مس و نقره 
و برای شاگردان عالی، از طال 
بود. فقط 4 نفر از درويش تبرزين طال 
گرفتند: مرتضی نی داوود، ابوالحسن صبا، 
موسی معروفی و سعید هرمزی. روح اهلل 
خالقی در کتاب »سرگذشــت موسیقی 
ايران« روايت می کند: پدرم از هنرمندی و 
مکارم او ]درويش خان[ حکايت ها می کرد. 
من آرزو داشتم او را ببینم و سازش را از 
نزديک بشنوم. تا اينکه برحسب دعوت 
پدرم شبی به باغ ما آمد. محفل آراسته ای 
به پاس احتــرام او ترتیب دادند و همه با 
محبت و بی ريا چهارزانو دور هم نشستند. 
نسیم ماليم شهريور می وزيد و حرکت 
شاخه ها، زمین را سايه روشن می کرد. 
نوای سر انگشتان درويش خان هم رونق 
خاصی به محفل انس داده بود. مضراب 
ريز صاف پی در پــی و با نرمی و پختگی 
پنجه و حالت خوش سازش همه را ساکت 
و خاموش کرد. دفعه ديگر استاد ساز را 
زمین گذاشت و ســه تارش را دردست 
گرفت و شوِر باالدسته را با کوك مخصوص 
خود نواخت که آيتی از لطف و زيبايی بود و 
هرگز اثرش با اينکه سال ها از اين داستان 

می گذرد، از خاطرم محو نشده است. 
درويش خان با آن قیافه مهربان به همه 
»يا پیر جان« می گفت؛ تکیه کالم عجیبی 
بود. هنگامی که اين 3 کلمه را ادا می کرد، 
يکباره شکر از دهانش می ريخت.  مرگ 
درويش خان بر اثــر تصادف با اتومبیل 
بود و ظاهرا نخستین تصادف اتومبیل 
در ايران هم بوده. سر قبر درويش خان 
در ظهیرالدوله، هنوز شاخه های نسترن 
اســت. می گويند اين گل ها از گیاهی 
 مانده که خود درويش خان در خانه اش 

داشته است.

حافظ

پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا
فی بُعدها عذاٌب فی ُقربها السالمه

مصیبتاسترپتوکوکها

حاشیه آبی بیکران/ عکس: حامد خورشیدی اول آخر

دانشــمندان- همانهایی که دور یک ميز می نشينند و هر روز 
کشف تازه ای می کنند- به این نتيجه رسيده اند که »عفونت های 
باکتریایی دومين عامل مرگ ومير در سراســر جهان است«. 
یک روز ریپ زدن قلب می شود نخستين عامل مرگ ومير در 
جهان، یک روز دیگر تصادفات. یک روز هم کرونا آدم می کشد و 
می شود مهم ترین عامل فوت شدن. حاال عفونت های باکتریایی 
نشسته در رتبه دوم جدول مرگ وميرهای جهانی و ما مانده ایم 
در مقابل »استافيلوکوکوس اورئوس«ها، »اشریشيا کلی«ها، 
»اســترپتوکوک پنومونيه« هــا، »کلبســيال پنومونيه«ها و 
»سودوموناس آئروژینوزا« ها که در واقع 5 باکتری از 33باکتری  
هستند که نيمی از این مرگ ها را رقم می زنند. درست است که 
اسمشان خيلی سخت است و راحت توی دهن نمی چرخد، اما 
مثل آب خوردن آدم ها را مبتال می کنند و آمار مرگ وميرها را 
باال می برند. استافيلوکوکوس اورئوس یک باکتری معمول در 
پوست و بينی است اما عامل طيف وسيعی از بيماری هاست، 
درحالی که اشریشــيا کلی معموال باعث مســموميت غذایی 
می شــود. جالب اینجاســت که طبق تحقيقات دانشمندان، 

تفاوت های چشمگيری در مناطق فقير و ثروتمند در این زمينه 
وجود دارد. مثال در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 230مورد 
مرگ در هر 100هــزار نفر، به دليل عفونت هــای باکتریایی 
است، درحالی که این رقم در کشورهای با ميزان درآمد باال به 
52مورد مرگ در هر 100هزار نفر می رسد. کریستوفر موری، 
مدیر مؤسسه ســنجش و ارزیابی ســالمت در ایاالت متحده 
گفته: داده های جدید برای نخســتين بار گســتردگی کامل 
چالش بهداشت عمومی ناشی از عفونت های باکتریایی را نشان 
می دهد. قرار دادن این نتایج در رادار ابتکارات بهداشت جهانی 
اهميت دارد تا بتوان بيشتر و عميق تر به این عوامل بيماری زای 
کشنده پرداخت و برای کاهش تعداد مرگ وميرها و موارد ابتال 

به بيماری سرمایه گذاری کرد.
خالصه اش اینکه بعد از بيماری های قلبی، آلودگی هوا، کرونا، 
آنفلوآنزا و تصادفات جاده ای، حواســمان باید به عفونت های 
باکتریایی هم باشد که یکهو یک اشریشيا کلی نرود توی معده و 
روده مان و همه  چيز را مختل کند یا یک استرپتوکوک پنومونيه 

قصد جانمان را نکند.

بی تعارف و تکلف، 
مثــل همین متن 
کوتاهی که می بینید. ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هســتید جايتان اينجا 
محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريد تا بــرای رســاندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان
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ناگهان تلمیح

وسط فرودگاه پکن بودیم و از آن 
حرف هایی بــود که بی هوا گفته 
می شود و تا سال ها بی دليل تکرار 
می شود. از آن حرف هایی بود که وضعيت انضمامی دارد و 
تا در موقعيتش نباشی، حرف ساده و پيش پا افتاده ای است. 
در فرودگاه بزرگ و عریض و قدیمی پکن بودیم با تنی چند 
از دوستان. دوستان اهل سفر بودند و فرودگاه های کوچک 
و بزرگ دیگری را دیده بودند؛ من هم. حاال و آنجا دوست 
عزیزی داشت فرودگاه پکن را با چند فرودگاه دیگر مقایسه 
می کرد و از عظمت و زیبایــی آن می گفت که من ناگهان 
گفتم: »باالخره داریم دربــاره دومين اقتصاد جهان حرف 
می زنيم.« این باالخره ای که گفته بــودم از آن چيزهایی 
شد که هنوز و بعد از چند ســال تکيه کالم و اسباب خنده 
آن جمع دوســتانه اســت. »باالخره داریم درباره هوای 
سرد حرف می زنيم«، »باالخره داریم درباره کتاب حرف 
می زنيم« و هر موضوع دیگری می تواند بين »باالخره داریم 
درباره« و »حرف می زنيم« قرار بگيرد. بيان من که کمی هم 
برخورنده بود، امری بدیهی را به رخ طرف مقابلم کشانده 
بودم و قصدم البته این نبود؛ در پس حرفم فقط تلميحی 
بود از تجربه های اندکی که هر کــدام از ما در دیدن جاها 
و بناهای مختلف داشــت و حاال همان تجربه ها را بيرون 

کشيده بودیم برای توصيف و تحليل فرودگاه.
آن موقعيت تلميحی، موقعيتی که همواره در کار معمارانه 
رخ می دهد و نه فقط در توصيف مکان معماری، در اساس 
کار معماری نهفته اســت. ادبيات اینجا آشکارا از معماری 
دســتگيری می کند و به کمکش می آیــد. ادوارد وینترز، 
پژوهشــگر هنر و معمــاری، در کتاب زیبایی شناســی و 
معماری می نویســد: »ادراک اثر معماری بنيادی اســت 
برای تجربه تخيل محور. در وهلــه اول، ادراک آن چيزی 
است که پيش روی ما قرار دارد، یعنی ساختمان، آنچنان 
که هنگام گشت وگذار پيرامون آن یا هنگام سکونت در آن 
دیده می شود. سپس کيفيات تلميحی را داریم که توسط 
اثر هنری که بدان خيره می شویم، به ذهن متبادر می شود. 
این کيفيات را می توان به تجربه خود ربط و اختصاص داد.« 
تجربه های ما انباشت می شود و جایی در بنایی و ساختمانی 
خودش را نشــان می دهد و جایی دیگر در قالب کلمات و 
ادبيات. تلميح یا با گوشــه چشم نگریستن آثار معماری و 
ادبيات همواره با ماست. البته آنچه معماری و ادبيات را از 
ضرورت زیستی به هنر می کشاند، نوع فهم و تعامل با آن 
تجربه هاســت. امروزه هيچ معماری نمی تواند فرودگاهی 
بســازد بی آنکه نگاهی به دیگر فرودگاه های جهان داشته 
باشد و این امر گویی چنان ضروری است که باالخره داریم 

درباره پرسه در معماری و ادبيات حرف می زنيم.
همين چند دهه پيش و در آســتانه انفجار وسایل ارتباط 
جمعی، براساس موقعيتی مشابه فرودگاه پکن، دان دليلو 
رمانی نوشــت به اســم برفک. برفک برای من شبيه این 
است که در ساختمان بســيار عظيم ایستاده ایم که سقف 
بسيار  بلندی از شــبکه های مجازی دارد و ستون هایی از 
خبرگزاری های رنگارنگ و دیوارهایی از ویدئوها  و صوت ها. 
تجربه ای   آن زمان دليلو از تکنولوژی ارتباط جمعی داشت 
به مرحله هنر می رســيد و الاقل تا کنــون اثری کم نظير 
باقی می ماند. برفک اثری ادبــی در مذمت مصرف گرایی 
نيســت، چنانچه برخی منتقدین ادبی گفته اند، توصيف 
و تحليلی است از زیستن در جهان رســانه ها؛ جهانی که 
رسانه می ســازد و ما در آن به تماشا نشسته ایم. مصرف و 
کاال هم بخشی از آن جهان رسانه ای می شود؛ همانطور که 
سياست و اقتصاد و فرهنگ و همه مظاهر زندگی.همان قدر 
سرد و بی روح که گفته بودم »باالخره داریم درباره دومين 
اقتصاد جهان حرف می زنيم« دان دليلو رمانش را اینطور 
تمام می کند: »قفسه های سوپرمارکت را از نو چيده اند. یک 
روز بدون اعالن قبلی ایــن کار را کردند. ]…[ولی نهایتاً 
آنچه می بينند یا فکر می کننــد می بينند اهميتی ندارد. 
پایانه های خرید مجهزند به اســکنرهای هولوگرافيک که 
بدون خطا رمزهای دودویی تک تک اقالم را می گشاید. این 
زبان امواج و تشعشع اســت یا زبان گفت وگوی مردگان با 
زندگان. و این جایی است که با هم انتظار می کشيم. فارغ 
از سن، چرخ دستی هامان پر از اجناس رنگين. صفی که با 
حس رضایت آرام جلو می رود بهمان فرصت می دهد جلد 
مجله های زرد روی قفسه را نگاهی بيندازیم. هر آنچه مورد 
نيازمان است جز غذا و عشق، اینجا در قفسه مجالت زرد 
است. قصه های اتفاقات فراطبيعی و موجودات فرازمينی. 
ویتامين های جادویی، درمان سرطان، عالج چاقی، کيش 

مشاهير و مردگان.«

علی اکبر شیروانی
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برونو صورتش را در هم کشــيد. نمی دانست 
درست شــنيده اســت یا نه. » گفتی اسمت 

چيه؟«
پسرک، طوری که انگار اسمش رایج ترین اسم دنياست، گفت: »شموئل. اسم تو چی 

بود؟«
برونو گفت: »برونو«.

شموئل گفت: »من تا حاال همچين اسمی نشنيده ام.«
برونو گفت: »من هم هيچ وقت اسم تو را نشنيده بودم.« برونو در این باره فکر کرد و با خود 
تکرار کرد »شموئل، از آهنگ این اسم خوشم می آید. شموئل. وقتی این اسم را می گویم 

انگار صدای باد می آید.«
شموئل گفت: »برونو« و سرش را با خوشحالی تکان داد. »بله، من هم اسم تو را دوست 

دارم. مثل کسی به نظر می آید که بازو هایش را می مالد تا گرم شود.«
برونو گفت: »من تا حاال کسی را ندیده ام که اسمش شموئل باشد.«

پسرک گفت: »این طرف اسم خيلی ها شموئل است، شاید صدها نفر. کاش اسمی داشتم 
که فقط مال خودم بود.«

برونو گفت: »من هرگز کسی را ندیده ام که اسمش برونو باشد. البته به جز خودم. فکر 
کنم که فقط من یکی برونو ام.«

شموئل گفت: »پس خيلی خوش شانسی«.

جان بوین

پسری با پیژامه راه راه

بوک  مارک

فرياد
دیالوگ

سهراب: من رفتم سربازی که برم جنگ. 
بابام خرج کرد که من تهرون بمونم. حتی 
برام پرونده ســاخت. می فهمی، پرونده که بعدا همون پرونده باعث شد که من 
دانشگاه نرم. باهاش حرف نزدم تا مریض شد. یه شب گفت دانشگاه نرفتی بهتر 
از این بود که کشته بشی. خالصه نذاشت من برم جنگ. آدم سرباز باشه، جنگ 
باشه،  اما نره! روحيم ناخوش شد. همه با یک عقيده نمی رن جنگ، حتی اونایی 

که عقيده به جنگ ندارن. اما وقتی رفتن، صاحب یه عقيده می شن.

مسعود کیمیایی

در ســپهر فرهنگ ايران، در سده حمیدرضا محمدی، روزنامه نگار
گذشته، هر سال کتاب هايی به طبع 
رسیدند که تاريخ ساز شدند؛ آثاری ماندگار که يادگاری شدند برای 
نســل امروز و فردا. در سلسله  يادداشت های »کتابخانه«، تا پايان 
امسال، هر هفته، به يکی از اين کتاب ها که سال1401 از انتشارشان 
چند دهه )بر مبنای مضرب 10( گذشته است، می پردازيم تا به اين 

سبب، هم يادی از آن اثر شود و هم نامی از خالق آن برده شود.

»عقــاب« را وقتــی در 24مرداد 
1321 و با مطلع »گشت غمناک 
دل و جان عقاب/ چو ازو دور شــد 
ایام شباب« سرود، 29سال داشت؛ 
در اثنای جوانــی و برنایی بود. تازه 
دست به کار تأليف ادبی شده بود و 
در یک دهه اخير، دو اثر را ترجمه 
کرده بود؛ »دختر سروان« نوشته 
الکساندر پوشکين و »چند نامه به 
شاعری جوان« نوشته راینر ماریا 
ریلکه و اتفاقا همان دختر سروان 
هم بر او اثر گذاشــت تا به ســراغ 
گفت وگوی زاغ/کالغ و عقاب برود.

پرویز ناتل خانلری اما این ســروده 
خــود را به صــادق هدایت تقدیم 
کرد که خودش درباره ســبب آن، 
چنين گفته است: »بعضی اشخاص، 
حدس های مختلفی زده بودند اما 
مطلب این است، روزی که این شعر 
را ساختم، نخستين کسی که آن را 
از من شــنيد، صادق هدایت بود و 
آن قدر ذوق کرد که گفت: »پاشــو 
بریم بدیم یک جایی چاپ کنند«. 
بعد با هم رفتيم اداره مجله مهر که 
گمان می کنم دکتر ذبيح اهلل صفا، 
ســردبيرش بود. آنجا دادیم چاپ 
کنند و گویا در یکی از شــماره ها 
چاپ و منتشر شد و ده بيست نسخه 

هم »تيراژ پار« به من دادند.«
این مثنوی 81بيتی که 22ســال 

بعد، ذیل مجموعه »ماه در مرداب« 
به طبع رســيد، چنان ارجمند بود 
که تحسين ملک الشــعراي بهار را 
برانگيخت، غالمحسين یوسفی در 
کتاب »چشمه روشــن« آن را »از 
آثار ارجمند ادبيات فارسی معاصر« 
دانست، احسان یارشاطر در یکی 
از نوشــتارهای کتاب »قافله ساالر 
سخن«، آن را »از قطعات بی نظير 
شعر فارسی« خواند و عبدالحسين 
آذرنگ در مدخل »پرویز خانلری« 
در دانشــنامه ایرانيــکا آن را 
»سرشناس ترین شــعر فارسی در 
قرن بيستم« عنوان داد و محمدرضا 
شفيعی کدکنی هم در کتاب »ادوار 
شعر فارســی« درباره اش چنين 
نوشت: »در مایه های سنتی شاید 
موفق ترین شــعر ایــن دوره - و 
همه دوره های اخيــر - »عقاب« 
خانلری باشــد؛ اگرچــه او خود از 
چهره های برجسته تجدد ادبی این 

سال هاست.«
پــس الزم اســت ایــن منظومه 
درخشــان ادبيات فارسی معاصر، 
بازخوانی و بازبينی شود و مفاهيم 
عميقش مورد مداقه قــرار گيرد؛ 
ســروده ای که در ميان انبان آثار 
پژوهشگرانه خانلری، کمتر مورد 

توجه و تفقه بوده است.
* مصراعی از منظومه عقاب

 80 سال از انتشار شعر »عقاب« سروده 
پرويز ناتل خانلری گذشت 

لیک پروازِ زمان تیزتر است*


