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گرینویچ

دستگیری دزدان اثر اوکراينی 

مقامات اوکراینی می گویند که 8 نفر را به دليل سرقت اثری 
از بنکسی، هنرمند ناشناس بریتانيایی که در حومه شهر 
کی یف نقاشی شده بود بازداشت کردند. آنها اعالم کردند 
که اثر بنکسی شامل تصویری شابلونی از فردی با لباس 
خواب به همراه ماسک گاز بود که یک کپسول آتش نشانی 
را در کنار پنجره خانه ای که آثار آتش گرفتن در آن هویدا 
بود در دســت گرفته اســت. این اثر در شهر گوستومل 
کشيده شده بود و چند روز پيش ناپدید شد. الکسی کولبا، 
فرماندار کی  یف  اواخر روز جمعه در مطلبی تلگرامی گفت 
که »گروهی از مردم سعی کردند نقاشی دیواری بنکسی 
را بدزدند. آنها این اثر را از روی دیوار خانه ای که از سوی 
روس ها ویران شده بود، کندند.« آندری نبيتوف، رئيس 
پليس کی یف گفت: »8 نفر که احتماال در این ماجرا نقش 
داشته اند شناسایی و تحقيقات اوليه در مورد این موضوع 

از آنها آغاز شده است.«
بنکسی تأیيد کرده است که این اثر به همراه 6 اثر دیگر را 
در ماه گذشته در مکان های جنگ زده اوکراین کشيده 
اســت. یکی از نقاشــی های او دختر ژیمناست را نشان 

می دهد که روی توده ای از آوار ایستاده است.

فلسطین، غایب حاضر جام جهانی 

هفته الکچری با دايناسور 

بنگاه حراج ســاتبيز در آمریکا در آســتانه تعطيالت پایان 
سال ميالدی در »هفته الکچری« خود، شماری از اجناس 
نامتعارف و باارزش از جمله جمجمه یک دایناسور و نسخه ای 
از قانون اساســی ایاالت متحده را به فروش می گذارد. یک 
الماس معروف به »قناری زرین« کــه قيمت آن 15 تا 20 
ميليون دالر تخمين زده شــده نيز از جمله اشياي به حراج 
گذاشته شده است. بنا به اعالم مؤسسه ساتبيز، این الماس 
303 قيراطی در دهه 1980 به طور تصادفی توسط دختری 

در جمهوری دمکراتيک کنگو کشف شد.
الماس »قناری زرین« قرار اســت امروز بــه همراه برخی 
دیگــر از اجناس بــاارزش و نامعمول در بنگاه ســاتبيز در 
نيویورک به حراج گذاشته شود. قدیمی ترین جنس به فروش 
گذاشته شده در ساتبيز هم متعلق به جمجمه یک دایناسور 
تيرانوسوروس خواهد بود. این جمجمه فسيلی کامل ترین 
نمونه کشف شــده از جمجمه یک دایناسور تيرانوسوروس 

محسوب می شود.
قدمت این جمجمه دایناسور که در ایالت داکوتای جنوبی 
آمریکا کشف شد به حدود 76 ميليون سال پيش بازمی گردد. 
تخمين زده می شود که این جمجمه 91 کيلوگرمی بين 15 

تا 20 ميليون دالر به فروش برسد.

موبايل در پروازهای اروپايی آزاد شد

مســافران هواپيماها در داخل اتحادیه اروپا به زودی امکان 
اســتفاده از تلفن های همــراه خود را بــدون اینکه مجبور 
باشــند آنها را در »حالت پرواز« قرار دهند، خواهند داشت. 
کميســيون اروپا تصميم گرفته اســت که به شرکت های 
هواپيمایــی اجازه دهد تا به مســافران امکان اســتفاده از 
خدمات نسل پنجم شــبکه تلفن همراه )5G( و داده های 
موبایلی را بدهند. جزئيات و دســتورالعمل های اجرای این 
تصميم هنوز مشخص نيست اما اجرای آن به این معنا خواهد 
بود که مسافران دیگر مجبور نخواهند بود تلفن های همراه 
خود را در »حالت پرواز« قــرار دهند.خدمه پرواز هم اکنون 
از مسافران می خواهند که در طول سفر یا تلفن های همراه 
خود را خاموش کنند و یا آنها را در »حالت پرواز« قرار دهند. 
دليل اصلی این درخواست عدم اطالع دقيق از تأثير داده های 
تلفن همراه بر ارتباط های مخابراتی هواپيماهاســت. یکی 
از نگرانی ها در این زمينــه به احتمال زیادبه تأثير تلفن های 

همراه بر سامانه خودکار کنترل پرواز برمی گردد.

فرهنگ و زندگي

سفر همبرگری از آزمايشگاه به معده!

تقويم / سالمرگعدد خبر

خالق خواب های طالیی

بــه روی  »ديگر 
بــال زرافشــان 
نغمه ها/ آن آبشار 
نــوازش/  و  نور 
ن  نگین کمــا ر
آهنگ/ پروازهای 
رنگ/ ما را به آن 
بهشــت خدايی 

نمی برد. /آن پنجه طاليی سحر آفرين، دريغ/ 
در اين شــب بلند / ما را به خواب های طاليی 

نمی برد.«
اين شعر را فريدون مشیری برای خاموشی جواد 
معروفی گفته است. جواد معروفی فرزند موسی 
معروفی از موسیقی دان های بزرگ دوره خود 
بود.  14ساله بود که نواختن تار را کنار گذاشت 
و پیانو را انتخاب کرد. خودش در مصاحبه ای 
با احمدرضا احمدی گفته بــود: »بعد از اتمام 
تحصیالت ابتدايی، موسیقی را نزد کلنل وزيری 
آغاز کردم. ساز من در ابتدا تار بود، ولی بعدا به 
پیانو عالقه مند شدم.  او پس از گذراندن تمام 
دوره های موسیقی کالســیک، به شیوه ای نو 
در استفاده از پیانو برای خلق موسیقی ايرانی 
رو آورد. شــیوه ای که برای همیشه در ذهن 
عالقه مندان به اين ساز و موســیقی ايرانی، 

ماندگار شد.
در 21ســالگی، به دلیل استعداد شگرفش در 
موسیقی به اســتخدام وزارت فرهنگ و هنر 
وقت درآمد و معلم موســیقی مدارس تهران 
شد و به آموزش ســلفژ و ديکته موسیقی در 
هنرستان پرداخت. از 131۹ همزمان با افتتاح 
راديو به اين مؤسسه پیوست و سال ها تک نواز 
پیانو بود. از 1332 هم به سرپرستی موسیقی 
راديو منصوب شد و همزمان با آن به عضويت 
شورای عالی موسیقی درآمد. معروفی همچنین 
رهبر ارکستر شماره يک و رهبر ارکستر گل ها 
بود. او تنظیم کننده آهنگ های علی اکبر شیدا، 
عارف قزوينی، رکن الدين مختاری و درويش 
خان و بســیاری ديگر از آهنگسازان معروف 

ايرانی بود.
ســبک نوازندگی معروفی متاثر از مرتضی 
محجوبی بــه همراه تزئینــات و نوانس های 
موســیقی کالســیک بود. از معروفی آثار 
بی شماری به جا مانده که از میان آنها قطعات 
راپسودی، خواب های طاليی، عاشورا، فراق و 
کار به يادماندنی هفت دستگاه موسیقی شهرت 

بیشتری پیدا کرده اند.
جواد معروفی بامــداد 16 آذر 1372 در تهران 

درگذشت. 

حافظ

ده روزه ِمهر گردون، افسانه است و افسون

نیکی به جای ياران فرصت شمار يارا

جام جهانی قطر، شاهد حضور 32تيم از 5 قاره دنيا 
بود؛ معتبرترین آوردگاه جهانی فوتبال؛ محلی است 
تا کشورهای شرکت کننده با افتخار پرچم شان را به 
اهتزاز درآورند اما پرچمی که بيشــترین توجه را 
به خود جلب کرد و با مناســبت و بی مناسبت، در 
ورزشگاه ها و خارج از آن، مورد توجه قرار گرفت و 
باال رفت، از آِن کشوری بود که اصال در این رقابت ها 

شرکت نکرده بود؛ فلسطين.
برگزاری جام  جهانی در یک کشور عربی، فرصتی 
بی نظير برای عرب های آســيا و آفریقــا بود تا به 
فلسطين بپردازند و پرچمش را باال ببرند. اوضاع، 
چنــان پيش رفته کــه حتی غيرعرب هــا هم به 
فلسطين می پردازند. هواداران عرب از کشورهایی 
مثل قطر و عربســتان و تونس و مراکش، همچون 
هواداران فلســطينی، پرچم این کشور را به دست 
گرفته اند و در هر مناسبتی، به فلسطين پرداخته اند. 
در این ميان، تونسی ها و مراکشی ها در زمين رابطه 

خاصی با فلسطين داشته اند. 
بعد از صعود مراکش از مرحلــه گروهی به عنوان 
تيم صدرنشين گروه، بازیکنان این تيم در جشن 
صعود با هواداران حاضر در استادیوم شرکت کردند 
و یکی از آنها، پرچم فلســطين را به نشانه حمایت 
از مردم فلسطين در دســت گرفت. این اقدام او، با 
استقبال هواداران مواجه شد. مراکش های زیادی 
در این جام جهانی، عالوه بر پرچم خودشان، پرچم 

فلســطين را هم در دســت گرفته اند. در جریان 
پيروزی تاریخی یک بر صفر تونس برابر فرانســه 
هم یک تماشــاگر، به داخل زمين پرید و با پرچم 
فلســطين، در زمين می دوید. وقتی که مأموران 
امنيتی می خواستند او را بيرون ببرند، یک بازیکن 
تونس از آنها خواســت که زیاد به این تماشــاگر 

سخت نگيرند.
فلسطين مسئله ای است که حتی مقامات رسمی 
قطری هم بــه آن پرداخته انــد. در جریان بازی 
ژاپن با آلمان، برخی از مهمانــان ویژه قطری در 
جایگاه مخصــوص، بازوبندی را کــه نقش پرچم 
فلسطين روی آن بود بسته بودند. به صورت کلی، 
قطری ها چندان درباره نشانه های سياسی مربوط به 
فلسطين در این جام جهانی سختگيری نکرده اند. 
درحالی که مقامات امنيتی و پليس در ورزشگاه ها، 
به شدت با وارد کردن هرگونه نشــانه سياسی به 
داخل اســتادیوم ها مقابله می کردند، هواداران به 
راحتی می توانستند پرچم ها و نشان های فلسطين 
را - ازجمله تی شرت  هایی که روی آنها نوشته است 

فلسطين را آزاد کنيد- به داخل ببرند.
این درحالی است که قطر، در اقدامی تاریخی اجازه 
داده بود که برای نخستين بار، پروازهای مستقيم 
از تل آویو به دوحه بياید تا هواداران سرزمين های 
اشغالی  را به محل برگزاری رقابت های جام جهانی 
برساند. خبرنگاران رژیم صهيونيستی هم آزادانه 

در دوحه جام جهانی را پوشش می دهند. اما همين 
موضوع هم به روش جدیــدی برای حمله به رژیم 
صهيونيســتی به خاطر اشغال فلســطين تبدیل 
شــده اســت. هواداران عرب، هر وقت که متوجه 
می شوند خبرنگاران این رژیم در حال تهيه گزارش، 
به خصوص گزارش زنده تلویزیونی هستند، جلوی 
دوربيــن می روند و فریاد می زنند: »فلســطين را 

آزاد کنيد«.
و البته این فقط اعراب نيســتند که از این فرصت 
اســتفاده می کنند؛ ویدئوی یک هوادار انگليسی 
که در پایان گفت وگویش با یک خبرنگار اسرائيلی، 
فریاد می زند »فلســطين را آزاد کنيد«، حسابی 
بين کاربران   فضای مجازی محبوب شده و بازتاب 

زیادی داشته است.
از سوی دیگر، هواداران فلسطينی هم گفته اند که 
حســابی از اینکه می توانند در کنار دیگر اعراب از 
تيم های ملی کشورهای مسلمان و عرب حمایت 
کنند خوشحال هستند و از این ميزان توجه دیگر 

مسلمانان به فلسطين، احساس شعف می کنند.
اتفاقی که در دوحه افتاده، فلسطينی ها را اميدوار 
کرده اســت که در رویدادهای ورزشی بين المللی 
در آینده هم، مسئله فلســطين به این شکل مورد 

توجه قرار بگيرد. 

3آذر1332، دنيس رایت، کاردار انگليس بی سر و صدا وارد 
تهران شد. اعالم کردند ریچارد نيکسون، معاون رئيس جمهور 
آمریکا، از طرف آیزنهاور به ایران می آید تا آنچه را آیزنهاور 
»نتایج پيــروزی سياســی اميدبخش در ایــران« خوانده، 
از نزدیک ببينــد. فقط 4ماه از کودتای 28مــرداد و از تمام 
بالهایی که به خاطر ملی شدن نفت، سر ملت درآورده بودند، 

گذشته بود.
در 14آذر، بيانيه مشترک ایران و انگليس منتشر شد. 2 دولت 
ضمن وعده اعزام قریب الوقوع  سفيرانشان به کشور همدیگر، 
اعالم کردند در نزدیک ترین زمان مورد توافق طرفين درباره 

حل اختالف مربوط به نفت مذاکره خواهند کرد.
همان شب، آیت اهلل کاشــانی که تازه از حبس درآمده بود، 
در مصاحبه مطبوعاتی گفت: »من با قاطعيت اعالم می کنم 
ملت شریف ایران هرگز تن به این ذلت نمی دهند و آن روز که 
دولت ایران، اعالم تجدید رابطه با انگليس بکند، روز عزای 

ملی است و مردم باید نوار سياه بر سينه  نصب کنند.«
وقتی در 16آذر، دانشــجویان نوار مشــکی به بازو بســته 
بودند، به دانشــگاه آمدند، این همه اتفاق تلخ را یکجا دیده 
بودند. ســربازان منتظر بهانه و فرصت، در محوطه دانشگاه 
می گشتند. ساعت اول کالس ها تمام شد. نظاميان انگار که 
دیگر تحمل شان تمام شده، به داخل دانشکده های پزشکی، 

داروسازی، علوم و حقوق هجوم آوردند.
رئيس دانشگاه از ترس حوادث وخيم تر، دانشگاه را تعطيل 
اعالم کرد. هنوز بعضی دانشــجوها داشــتند بابت این غر 
می زدند که به دانشــکده فنی حمله شد. سربازان می زدند، 

می کوبيدند و می انداختند.
 یکی فریاد زد: »دســت نظاميان از دانشــگاه کوتاه!« هنوز 
صدا خاموش نشده رگبار گلوله شــروع شد. دانشجوها یک 
به یک به زميــن می افتادند. مصطفــی بزرگ نيا به ضرب3 
گلوله از پا درآمد. آذر شریعت رضوی را که زخمی شده بود، 
 دوباره زدند. احمد قندچی که همچنان سرپا ایستاده بود، در

گلوله باران دوم به زمين افتاد.
تا 2 ســاعت بعد سربازان در سالن دانشــکده فنی ماندند و 
به کسی اجازه نمی دادند به مجروحانی که صدای ناله شان 
در تاالر می پيچيد، نزدیک شــوند. قندچی هنوز زنده بود. 
سينه اش گلوله خورده بود و صورتش به خاطر ترکيدن لوله 
شوفاژ، سوخته بود. او را به بيمارستان نظامی بردند. مسئوالن 
بيمارســتان از مداوای او خــودداری کردنــد و او روز بعد 
مظلومانه جان سپرد. ســربازان با قتل 3 نفر، مجروح کردن 
بيش از 100 نفر و دســتگيری عده زیادی از دانشــجویان، 

فرمان شاه را به خوبی اجرا کرده بودند.
روز بعد نيکسون به ایران آمد و در همان دانشکده، دکترای 
افتخاری حقوق گرفت. تا ماه ها از در و دیوار دانشــکده فنی 

بوی خون می آمد. 

رویداد

سه قطره خون

 »با من می آیی؟« جوان سری 
تکان داد: »با تو می آیم.« »هرجا 
بخواهم؟« »هر جا بخواهی« »تا کجــا؟« »تا جهنم« 
پرده ای از اشک چشمان آسيه را پوشاند: »چقدر صدایت 

خوب است.«

غزاله علیزاده

شب های تهران
بوک  مارک

حاال که توی جنگ شکســت 
خوردیم، بچه هامون دارن مثل 
دشمنان سابقمون ميشــن، آهنگای آمریکایی گوش 
ميدن، حاال تصور کــن اگه آمریکا از ژاپن شکســت 
می خورد، مردمشــون موهاشونو مدل ســامورایی ها 

ميزدن... .

یاسوجیرو اوزو

دیالوگ

بعد از ظهر پايیزی 

به نظر شــما دل آدم با گوشت های فتوکپی 
صاف می شــود؟ پرســش خوبی است. اما 
سؤالی که مطرح می شود اين است که انسان 
می تواند ضمن تغذيه از منابع گوشــتی، به 
فکر حفظ حیات و محیط زيســت هم باشد؟ 
حالتی کامال متناقض. شواهد نشان می دهد 
که هنوز انسان رغبتی به مصرف گوشت های 
آزمايشــگاهی ندارد و به همین دلیل آمار 
باوجود افزايش تولید اين نوع محصول توسط 
بســیاری از تولید کنندگان، اين نوع گوشت 
در سوپرمارکت های کشورهای اروپايی ديده 
نمی شود. مديران 2شرکت تولیدکننده گوشت 
آزمايشگاهی در شهر لیسبون، پايتخت پرتغال 
- و ده ها شــرکت ديگر مانند آنها – توضیح 
داده و نشان می دهند که برای تولید اين نوع 
گوشت می توان نمونه کوچکی از سلول ها را از 
يک حیوان دريافت کرده و از آن نمونه گوشت 
آزمايشگاهی تهیه کرد. اين کار بدون نیاز به 

کشتن حیوان موردنظر قابل انجام است.
فرايند تولید گوشت آزمايشگاهی نخستین 
بار يک دهه پیش، زمانی که نخستین همبرگر 
آزمايشگاهی در يک کنفرانس مطبوعاتی در 
شهر لندن، پايتخت انگلیس مصرف شد، به 
مردم سراسر جهان معرفی و نشان داده شد. 
 )FDA( سازمان غذا و داروی اياالت متحده
همین هفته، مجوز فروش مرغ آزمايشگاهی 
را در کشور ســنگاپور صادر کرد. اين کشور 
نخستین بار در ســال2020میالدی دست به 
تولید اين نوع گوشت زده بود. » َدن لوينینگ« 
يکی از بنیانگذاران شــرکت تولید گوشت 
آزمايشــگاهی Meatable می گويد: »اگر 
بشر بخواهد به اهداف مطرح شده در کنفرانس 
اخیر آب وهوای موسوم به COP27دست 
يابد، بايد نوآوری هــای جديدی در صنعت 

کشاورزی ايجاد کند. اما مسئله 
اينجاســت که نمی توان روی 
ساختار سلولی يک گاو نوآوری 
انجام داد تا در راستای تولید 

آلودگی محیط زيست قدم برداشت. به همین 

دلیل حمايت از تولید گوشت های آزمايشگاهی 
می تواند گام بزرگی در راستای حفظ سالمت 
محیط زيســت باشــد.« لوينینگ يکی از 
همکاران گروه ســازنده نخستین همبرگر 
آزمايشگاهی در ســال 2013میالدی است. 
شرکت او درحال ساخت گوشت چرخ کرده 
در کشور سنگاپور است.  طرفداران گوشت 
آزمايشگاهی به 3مشــکل کلیدی در مورد 
کشاورزی حیوانات اشاره کرده و عقیده دارند 
اين مشکالت با تولید گوشت آزمايشگاهی 
بايد برطرف شوند. براساس گزارش سازمان 
 )FAO( خواربار و کشــاورزی ملــل متحد
می گويــد: تأثیرات زيســت محیطی تولید 
گوشت بسیار باالست به طوری که 14.5درصد 
از کل انتشار کربن در محیط زيست، ناشی از 
اين بخش است، عالوه براينکه فشار زيادی 
برای افزايش تولید گوشــت گاو در سراسر 
جهان وجود دارد. به گزارش »شــبکه ردپای 
آب«، برای تهیــه يک کیلوگرم گوشــت 
گاو به 25کیلوگرم علوفه خشــک و حدود 
15هزار لیتر آب نیاز اســت! ذبح نامناسب و 
غیرانسانی حیوانات، مسئله اخالقی کشته 
شدن حیوانات )ساالنه 80میلیارد حیوان برای 
مصرف انسان کشته می شوند( و مسئله امنیت 
غذايی از ديگر مواردی اســت که طرفداران 
گوشت آزمايشگاهی به آن اشاره می کنند. در 
مسئله امنیت غذايی، ناتوانی بعضی از کشورها 
فضا و منابع کافی برای عقب نشینی از تولید 
گوشــت گاو و تغذيه جمعیت خود با گوشت 
آزمايشــگاهی را ندارند. تولید گوشت های 
آزمايشــگاهی می توانند تا ۹6درصد باعث 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شوند. باوجود 
اين تأثیر مثبت، مسئله هزينه تهیه گوشت 
آزمايشگاهی بايد برطرف شود. درحال حاضر 
تهیه هر عدد همبرگر آزمايشــگاهی حدود 
250هزار يورو هزينه دارد. اما سازندگان آن 
عقیده دارند می توان اين مبلغ 
را به 100يورو کاهش داد و طی 
2سال آينده با پیشرفت های 
بیشــتر در تولید، هزينه را از 
اين هم بیشتر کاهش داده و به 

تولید انبوه رسید.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه
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ناشنیدنی و نادیدنی 

بــا  اوليــن ســفر معمــوال 
پيش قضاوت هــا همراه اســت 
و کليشــه ها. چيزهایــی کــه 
به مرور خوانده ایم و شــنيده ایم، طرحی کلی از جایی که 
می خواهيم سفر کنيم در ذهن ما می سازد و بله، بخشی 
از این طرح های کلی باقی می ماند و برخی تغيير می کند. 
نخستين بار که می خواستم به بوسنی وهرزگوین سفر کنم 
با چنين کليشه ها و طرح های کلی اي سفر کردم: کشوری 
جنگ زده که چشــم آبی های فراوان دارد. حاال با دوستی 
در خيابان قدیمی شهر ســارایوو قدم می زدم و می دیدم 
نه از آن جنگ داخلی وحشيانه چنان آثاری به جا مانده و 
نه آنقدرها که فکر می کردم چشم هایشان آبی رنگ است. 
حاال با دوســتی در خيابان قدیمی قدم می زدم و دوستم 
جایی متوقفم کرد و گفت به زیر پایت نــگاه کن! حاال با 
دوستی در خيابانی قدیمی، دایره ای می دیدم که پيکانی 
به سمت شــرق و غرب داشت و یک ســمت نوک پيکان 
به وضوح معماری اروپایی داشت و سمت دیگر، آسيایی. 
سارایوو مخصوصا شــهر غریبی است بين شهرهای دیگر 
بوسنی. امپراتوری عثمانی و رم هردو بخشی از هویت خود 
را در اینجا به نمایش گذاشتند و معنایی که در پس الهيات 
و سياست و فلســفه بازنمایی می کردند و خون ها برایش 
می ریختند، در اینجا به ظهور و بروز می رسيد. معماری، 

صدای بلند هر دو امپراتوری بود؛ هست هنوز هم.
پيش قضاوت ها، طرح های کلی و کليشه هایی که پيش از 
سفر به بوســنی همراهی ام می کردند، همواره در جاهای 
دیگر زندگی همه حضور دارد. فرقی نمی کند مِن ایرانی 
باشم یا فردی از کشوری دیگر؛ سلسله و رشته ای از فکرها، 
ایده ها و معانی، همواره با ماست. بيایيد به تشبيهی دست 
بزنيم. من در طبقه سوم ساختمانی نشسته ام و همواره تا 
اینجا نشسته ام، بی آنکه آگاهی یا ناآگاهی ام تأثيری داشته 
باشد، ترکيبی از مصالح ساختمانی، من را چند متر باالتر 
از سطح زمين نگه داشته اســت. معانی همواره با ذهن و 
فکر ما چنين می کند و ذهن مــا را در جایی نگه می دارد 
که از آنجا به جهان می نگریم. لویــی کان، معمار معاصر 
استونی تبار آمریکایی، به بهانه ساخت فضاهای آموزشی 
مثل مدرسه و دانشگاه، در این باره می گوید: »معمار کجا 
می نشيند؟ او درست آنجا می نشــيند. او کسی است که 
زیبایی فضا را که همان معنای فضاســت منتقل می کند؛ 
معنای فضاهای معنــادار. همه فضاها معنادارند. شــما 
محيطی ابداع می کنيد و این می تواند ابداع خود شما باشد. 
الزم نيست حتما الگویی داشته باشيد. فقط باید حاصل 
چگونگی نگاه شما به محيط آموزشــی باشد، نه مبتنی 
بر همه رهنمودهایی که احتمــاال برگرفته از کتاب های 
استاندارد اســت. معمار همين جا می ایستد.« لویی کان 
قبل از این کمی کلی تر توضيــح داده بود: »طرِح برآمده 
از فرم، درکی است از طبيعِت چيزی که در اینجا هست؛ 
آن چيز کامال ناشــنيدنی و نادیدنی. و شما به طبيعت رو 
می کنيد تا آن را عمال از وجود در ذهن، به ظهور برسانيد.« 
به پيوندی که ميان فضا، معنا، فــرم، ذهن و ظهور ایجاد 
کرده است دقت کنيد. به نظرم هيچ چيز برای بشر در همه 
ساحت های زندگی اش به طور عام و برای معماری و ادبيات 
به طور خاص، بيش از ســاخت معنای فضاهای معنادار، 
مسئله نبوده است. کتاب های استاندارد معماری که لویی 
کان از آنها سخن می گوید، در ادبيات، شکلی از مجموعه های 
آموزشی اســت که گام به گام، رهرو ادبيات را پيش می برد. 
کتاب های استاندارد بر پيشــينه و زمينه هایي استوار است 
که فراگيری و فهــم و درک آنها ضروری اســت اما به  گفته 
کان، نباید مبتنی بر همه رهنمودهای آنها پيش رفت. معمار 
و ادیب حقيقی، معناآفرین اند و هــر دو، تکيه بر فضا دارند. 
سيمون دوبوار، نویسنده و فيلسوف فرانسوی، در شرح و بسط 
توانایی ادبيات به چنين خصيصه ای اشاره می کند: »به  نظر 
من فقط خوانندگان ساده لوح یا کودکان اند که گمان می کنند 
با خواندن یک کتاب می توانند یک ســر وارد دنيای واقعيت 
شوند. من هر وقت باباگوریو را می خوانم خوب می دانم که در 
پاریس دوره بالزاک گردش نمی کنم بلکه در پاریس بالزاک 
گردش می کنم؛ یعنی در رمان بالزاک، در دنيای بالزاک. ]…[ 
به عقيده من اثر ادبی وقتی به وجود می آید که نویسنده بتواند 
حقيقتی را آشکار کند و بپذیراند؛ یعنی حقيقت رابطه اش را با 
جهان؛ حقيقت جهانش را.« به  عبارت دیگر، کار اصلی بالزاک، 
معنایی است که به پاریس در باباگوریو می دهد و دیگر سلسله 
و رشته معانی اي که می سازد. اوژن، شخصيت اصلی داستان 
باباگوریو، فقط راوی پاریس بالزاک نيست؛ تالطم های قرن 
نوزدهم جامعه پســاانقالبی فرانســه را هم نشان می دهد و 
البته باز جامعه قرن نوزدهم بالــزاک و نه یک گزارش نویس 
و تاریخ نگار. معنای فضاهای معنادار، تکه سنگی نشان دار در 

سارایوو را ماندگار می کند و خاص.

علی اکبر شیروانی
نویسنده

مهتاب خسروشاهی


