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گرینویچ

مهربانی؛ داروی افسردگی

همه ما بارها شــنيده ایم   افرادی که اضطراب دارند 
و یا افسرده هســتند، درصورت دیدن مهربانی، آرام 
می گيرند. این روش درمانی عوام، حاال از پشتيبانی 
علمی هم برخوردار شــده و نتایج یــک تحقيق در 
دانشگاه اوهایو مشــخص کرده که افراد مضطرب و 
افسرده، واقعا از مهربانی بهره می برند و حالشان بهتر 
می شود. دانشــگاه ایالتی اوهایو تحقيقی در این باره 
کرده که نتایج آن در یک ژورنال علمی منتشر شده 
است. آنها چند گروه تحقيقی را  به صورت کنترل شده 
در مجاورت رفتارهای مهربانانه قرار داده اند و کشف 
کرده اند که افراد، به خصوص آنهایی که مشــکالت 
اضطراب و افســردگی دارند، از این مدل رفتار سود 
می برند و نشــانه های بهبود از خود نشان می دهند. 
برخی از این رفتارهای مهربانانه، پختن شيرینی برای 
دوستان، رساندن دوســتان به جایی که می خواهند 
بروند، گذاشتن یادداشــت های سرشار از ابراز عالقه 

برای اعضای خانواده و مواردی مثل این بوده اند.

طفل شیرين در پرواز رويايی

حضور بچه ها در پرواز ، می تواند کابوســی ابدی برای تمام 
سرنشــينان هواپيما، ازجمله والدین خــود آن کودک یا 
کودکان باشد. طفل های معصوم از آن فضای تنگ و بسته 
که حتی آدم بزرگ ها را هم خسته می کند کالفه می شوند 
و به نخســتين سالحشــان، یعنی گریه های بی امان پناه 
می برند. کودک های چند ســاله هم با سر و صدا و غر زدن 
همه را عاصــی می کنند. اما همه اینهــا را فراموش کنيد. 
حضور یک کودک مهربان در یک پرواز، توجه ميليون ها نفر 
را در شبکه های اجتماعی به خود جلب کرده و این کودک 
را، به قهرمان دنيای مهربانی تبدیل کرده است. این ویدئو 
را یکی از سرنشينان این پرواز در آمریکا منتشر کرده و حاال 
چندین ميليون بار در سراسر دنيا دیده شده و افراد زیادی 
به مهربانی شيرین این کودک، واکنش نشان داده اند. این 
کودک، بعد از ورود به هواپيما، به سراغ تک تک صندلی ها 
می رود و با تک تک مسافران دســت می دهد و احوال آنها 
را جویا می شــود و با آنها خوش و بش می کند. این رفتار 
شيرین و دوست داشتنی این کودک، قلب کاربران فضای 
مجازی را تسخير کرده و خيلی از آنها، در کامنت های این 
پســت در تویيتر، به قول خودمان، قربان صدقه این طفل 

شيرین رفته اند.

مراقبت از مزرعه با ارتش اردك ها

معضل هميشگی و تاریخی کشــاورزان، آفات و حشرات و 
جانورانی هستند که محصول را می خورند و طی ده ها هزار 
سال کشاورزی، یک مشکل هميشگی بشــر، مقابله با این 
مسئله بوده. استفاده از انواع سم روشی است که مدت هاست 
توسط انسان استفاده می شود اما این روش، معایبی دارد و به 
محصول آسيب وارد می کند. حاال در آفریقای جنوبی، یک 
باغدار، از روشــی جالب و البته کاربردی  استفاده می کند تا 
محصول انگور خود را از شر آفات نگه دارد؛ ارتش اردک  ها. 
این باغ انگور، از حدود 500 اردک ســفيد و سياه و قهوه ای 
به عنوان گشت آفات استفاده می کند و آنها با خوردن انواع 
حشرات و به خصوص حلزون ها، محصوالت این مزرعه دار را 
نجات می دهند. مدیر این مزرعه، گفته که کارگران، به این 
اردک ها، سربازان تاکستان می گویند. این مزرعه به صورت 
مشخص از یک نوع اردک موسوم به اردک هندی استفاده 
می کند که گردن کشــيده و بدن الغــری دارد و به راحتی 

می توانند حلزون ها را بين برگ ها پيدا کند و بخورد.

در بين شلوغی و ترافيک 
شــهر تهران، در انتهای 
یکــی از کوچه های مرکز شــهر، خانه ای زیبا 
بنا شــده که صاحب آن معمار بسياری از آثار 
معماری تاریخ کشور ایران است و از بزرگ ترین 
معمارهای تاریخ ایران محســوب می شــود. 
حسين لرزاده معمار و هنرمند مشهور ایرانی 
ازجمله آخرین نسل استادکاران چيره دست و 
هنرمند بود که ضمن آشنایی با فنون و اجزای 
گوناگون هنرهای ســنتی معماری اسالمی و 
ایرانی به خلق آثاری ماندگار در دوران جدید 
ایران پرداخت. اســتاد لرزاده را پدر معماری 
ایران ناميده اند و خانه به جا مانده از او نيز یکی 
از بناهای بســيار با ارزش تهران اســت. خانه 
موزه معمار لرزاده در خيابان شــریعتی تهران 
در محاصره ســاختمان های مرتفع و جدیدتر 
واقع شده و قرار است این خانه با عنوان »خانه 
معمار« به اتاق فکری بــرای ترویج معماری 
ایرانی، اسالمی و نجات شهر از ناهنجاری های 
معماری و شهرســازی تبدیل  شود. منظور از 
خانه معمار، مکانی برای شناســایی و تقویت 
معماری، مطالعه شاخص های توسعه با تأکيد 
بر جایــگاه معماری در جامعــه، ایجاد انگيزه 
مناســب برای بروز خالقيت ها و نمونه سازی  
آثار معماری و شناخت هویت ملی در معماری 
است. بر همين اساس شهرداری تهران موظف 
شده است این بنا را برای بهره برداری با کاربری 
فضای نمایشگاهی، موزه و کتابخانه معماری 

شهر خوب

فاطمه عباسی

به احترام استاد معمار

حافظ

نشان عهد و وفا نیست در تبسِم گل
بنال بلبل بی دل که جای فريادست

این صحنه کــه کف بازاربزرگ 
تلنبار از زباله است، برای کسی 
موضوع جدید و عجيبی نيست و اتفاقا برعکس این صحنه ممکن 
اســت جلب توجه کند که آفتاب از کدام طرف درآمده اســت. 
همين صحنه نچسب و تکراری، دغدغه تعدادی از غرفه دارها و 
حجره دارهای بازار شده که چطور می توانند فرهنگ نریختن و 

نذاشتن زباله مقابل مغازه های بازار را ترویج بدهند.
به هر حال خواسته زیادی نيست که دلشان بخواهد تا آخر وقت 
یک روز کاری مقابل در حجره شان تلی از زباله نبينند. همين اندک 
خواسته آنها باعث شــد، بعضی از جوان ترها با کمک حاج کاظم 
روزهای خاص هفته دستکش پالستيکی و جليقه برزنتی سبز یا 
نارنجی بپوشند و با کيسه های سبزرنگ مخصوص سطل زباله  از 
سر راسته بازار بزرگ تا انتها را پياده بروند و همه جور زباله  را جمع 
کنند. حاج کاظم که بانی این حال خوب در شهراست با این حرکت 
نمادین می خواهد با مشتریان مغازه دارهای بازار و صاحبان حجره 
و مغازه این پيام را بدهد که اگر همه دســت به دست هم بدهيم 

می توانيم یک زباله حتی کوچک هم دیگر زیر پاهایمان نبينيم.
چه بسا که در این چند سال تا حدودی موفق به ترویج این فرهنگ 
هم شده و این راسته به نسبت سایر راســته های دیگر بازار رخ 
دیگری به لحاظ مرتبی و تميزی به خود گرفته و تک و توک بعضی 
از مغازه داران و فروشگاه داران سطل های پالستيکی را کنار دیوار 
گذاشته اند تا شاید سهمی کوچک در تميزی بازار ایفا کرده باشند.

شهروند خوب

زهرا کریمی

 بازاری هایی که 
از زباله خوش شان نمی آید

 وقتی می خواهم به تنهایی برای 
خودم چيزی در آشپزخانه بپزم. 
احساس ازدســت رفتگی می کنم. دســت هایم از فرط 
تنهایی سست می شود و احتياج به باز کردن در قوطی 
کنسرو و یا شکستن تخم مرغ در تابه مرا به ماليخوليای 

عميقی می کشد. من نمی توانم عزب باشم.

وقتــی یکی رو بکشــی هيچی 
دیگه مثل قبل نيست. زندگيت 
برای هميشه عوض می شه. بقيه زندگيتو باید با یه چشم 

باز بخوابی.

هانریش بل

لوک بسون

عقايد يک دلقک 

دیالوگ

بوک  مارک
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زن، زندگی، اختصاصی
چند سال پيش مدیران شهری پایتخت 
تصميم گرفتند چند بوستان در تهران 
را به بانــوان اختصــاص بدهند. طرح 
خوبی که اجرایی شد و مورد استقبال 
بانوان هم قرار گرفــت. البته تعداد این 
پارک ها در شــهر کم است اما به لطف 
شهرداری قرار است بوستان های بيشــتری به بانوان اختصاص 
پيدا کند. به تازگی هم بزرگ ترین بوستان بانوان در غرب تهران با 
حضور مدیران ارشد شهری پایتخت کلنگ زنی شده و به زودی هم 
آماده سازی  می شود. شهرداری منطقه21 هم درباره ویژگی های 
این بوستان گفته: بوستان جنگلی 5.5هکتاری انرژی در شهرک 
استقالل واقع در ناحيه2 و در مجاورت بزرگراه آزادگان به بوستان 
بانوان منطقه21 تبدیل خواهد شــد. این بوســتان با دیوارهای 
بلندی به ارتفاع 3.5متر محصور می شــود و دورتادور بوســتان 
مسير سالمت و پياده روی ایجاد خواهد شــد. ساختمان اداری 
مجموعه نيز در 2طبقه و اســتخر روبســته نيز در طبقه همکف 
تعبيه شــده و همچنين اســتخر روباز این مجموعه نيز به ابعاد 
25×12.5متر جانمایی شــده اســت. اتاق ویژه مادر و کودک، 
سرویس های بهداشتی متعدد و آالچيق هایی هم به منظور گذران 
اوقات فراغت در مجموعه بوستان برای رفاه حال بانوان و دختران 
شهروند ســاکن در این منطقه درنظر گرفته شــده که در آینده 

نزدیک ساخته می شود.

کپی نداريم
در ذهن همه ما به صورت پيش فرض 
این موضوع حک شــده که برای انجام 
کار اداری یا بانکــی، اول چند کپی از 
مدارکمــان تهيه کنيــم. دليلش هم 
درخواست کپی مدارک هویتی ما در 
بانک ها یا دســتگاه های اجرایی است 
که از قدیــم باب بوده و هنــوز هم خيلی از مراکــز با این روش 
کار می کنند. بعضی نهادها هم به جای کپی، کمی پيشــرفته تر 
عمل می کنند و عکس مــدارک را درخواســت می کنند. حاال 
رئيس ســازمان ثبت احوال کشــور خيال همه مــان را راحت 
کرده و گفته کــه دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی توســط 
دســتگاه های اجرایی و بانک ها تخلف و غيرقانونی است و هيچ 
دســتگاهی حق ندارد که تصویر مدارک افــراد را دریافت کند، 
چراکه ســازمان ثبت احوال همه نيازمندی های دســتگاه های 
 گوناگون، برای استعالم اطالعات هویتی افراد را ارائه داده است. 
این مســئول همچنين گفته که در بخشنامه ســازمان اداری و 
استخدامی کشور به دستگاه های اجرایی، این دستگاه ها موظف 
به انعقاد تفاهمنامه با ســازمان ثبت احــوال مبتنی بر دریافت 
خدمات اســتعالم هویت برخط شده اند و ســازمان ثبت احوال 
کشور نيز موظف است نســبت به در اختيار قرار دادن خدمات 
الکترونيکی کد ملی، شناســنامه و ارائه کد رهگيری پس از هر 

استعالم اقدام کند.

کرونايی که جان ندارد
چند وقتی اســت که کل دنيا درگير 
ســویه جدید اوميکرون شده و همه 
نگران بودند که این ســویه جدید از 
مرزها عبور کرده و راهی شــهر و دیار 
ما شود. عجيب هم نيست که باالخره 
این ویروس به ایران هم رسيد و تا االن 
هم تعدادی از هموطنان مان گرفتار آن شــده اند اما خبر خوب 
این است که سرپرست مرکز مدیریت بيماری های واگير وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفته موج هشتم کرونا 
کنترل شده و موارد ابتالی شدید و مرگ ومير سویه های جدید 
اوميکرون در کشور کاهش داشته است. در واقع با کنترل مرزها 
و رصد مسافران بيمار، اجرای دســتورالعمل های بهداشتی در 
ناوگان هوایی و شــهری، هم اکنون موارد ابتالی شدید و ميزان 
بستری های ناشی از ســویه های جدید اوميکرون در کشور کم 
بوده و تحت کنترل است. ضمن اینکه واکسن های ایرانی عليه 
کرونا مانند برکت، پاستوکووک و نورا هم به اندازه  کافی و حتی 
زیاد در کشور وجود دارد و جای نگرانی نيست. با این همه وزارت 
بهداشت از مردم خواســته تا در رعایت اصول بهداشت فردی 
و اجتماعی مانند شست وشوی مرتب دســت ها با آب و صابون 
یا مواد ضدعفونی کننده، اســتفاده از ماسک در فضای بسته و 
اماکن شلوغ و اجتماعات، مسئوالن بهداشت و درمان را یاری و 
همراهی کنند تا همچنان در وضعيت کنترل و مطلوب کرونایی 

باقی بمانيم.

زندگی گرم در دمای منفی 50 درجه
سرما اين روزها ســاکنان بسیاری از  کشورهای آسیای میانه را به زحمت جواد نصرتی
انداخته اما آنچه  را که  ما آن را سرماي بي سابقه و ويرانگر 
مي دانیم، براي حدود يک میلیون نفر ساکن يک شهر يخ زده 

در سیبري، دماي معتدل به شمار مي رود. 
شهر ياکوتســک در منطقه سیبري شرقي در روسیه 
که گفته مي شود يكي از ســردترين نقاط زمین است، 
زمستاني را تجربه مي کند که تصورش از ذهن گرمادوست 
ما خارج است؛ دماي هوا در اين شهر، به  منفی50 درجه 
رسیده است و حتي در اســتانداردهاي روسیه و ديگر 
مناطق شهري در سیبري، اين شهر زمستان سردي را 
تجربه مي کند. معموال ژانويه سردترين ماه در ياکوتسک 
است و مردم، بیشــتر مراقب خود هستند. امسال اما 
شرايط در اين شهر که 5 هزار کیلومتر با مسكو فاصله 
دارد کمي سخت  تر بوده و افت دما هواي،  براي آنها هم 

آزاردهنده شده است؛ با اين حال، زندگي مردم ادامه 
دارد و به گفته خودشان،  مجبورند تا آنجا که مي توانند 
خودشان را با شرايط تطبیق بدهند. آناستانزيا گروزدوا، 
يک شهروند در اين باره به رويترز گفته است: »نمي توانیم 
با آب و هوا بجنگیم. يا بايد خودمان را تطبیق بدهیم و 

متناسب با هوا لباس بپوشیم يا اين که يخ بزنیم.«
روش تطبیقي مردم هم، پوشیدن لباس گرم، تا جاي ممكن 
است. خانم گروزدوا عالوه بر چند ژاکت و شلوار و کاپشن 
گرم، دو روسري پشمي، چند جفت دستكش و چند کاله و 
شال گردن به تن کرده است تا بتواند در اين هوا بیرون بیايد 
و خريد کند.  مساله البته فقط لباس گرم نیست. همانطور که 
تصور ذهني ما از اين هوا مي تواند باعث يخ زدن مان باشد، 
آمادگي ذهني ساکنان اين شهر هم مي تواند باعث گرم شدن 
آنها شود. آنها با پوشیدن لباس هاي گرم، نه تنها بدنشان که 
ذهنشان را گرم مي کنند و با اين ذهنیت بیرون مي روند که 

براي کار و زندگي روزمره در اين هوا آماده اند و همین باعث 
مي شود که حس کنند بدنشان گرم است. 

اين هوا براي برخي کسب و کارها  البته مناسب است؛ درست 
مثل ماهي فروشي خانم نورگوسون استاروستینا که در يک 
بازار روباز محلي قرار دارد. او در بیشتر سال، اصال نمي داند 
هزينه برق چقدر مي شود چون اصال نیازي به يخچال براي 
نگهداري ماهي هايش ندارد. پیشنهاد او براي گرم شدن هم، 
مثل ديگر ساکنان شهر است: »تا مي شود بايد لباس پوشید. 

چندين و چند اليه، درست مثل کلم.«
اين شهر که دماي زير صفر نزديک به منفی 40 درجه در آن 
عادي به شــمار مي رود، در سال هاي اخیر شرايط اقلیمي 
متفاوتي را تجربه کرده و در سال 2018 دماي هوا چنان در 
آن افت کرد که مردم مي گفتند مژه هايشان منجمد مي شود. 
در تابستان هاي اخیر هم آتش سوزي ها در جنگل هاي اطراف 

آن، باعث نگراني کارشناسان اقلیمي شده است. 

آخر مصور
يک حس خوب چهار فصل... 

مجید صالحی

)ترجيحاً آثار معماری ایرانی، اســالمی استاد 
لرزاده( تجهيز کند.

این خانه موزه به دست استاد لرزاده در دهه 30 
در 3 طبقه طراحی و ساخته شده است. قدمت 
این بنا به حدود 60ســال پيش بازمی گردد و 
داخل بنا پر از پنجره های زیبا با شيشــه های 
رنگی است. پنجره های گرد و مستطيل ارسی 
نيز در طبقه های مختلف خانــه یکی دیگر از 
زیبایی های معماری ایرانی این خانه اســت. 
در تاالر طبقه دوم خانه استاد لرزاده که البته 
در بازســازی خانه با عنوان تاالر بنا نامگذاری 
شده است شاهد مجموعه نقشــه ها، اسناد و 
طراحی های اســتاد لرزاده خواهيــد بود که 
به معرفی اسناد مســجد سپهساالر پرداخته  
شده اســت. زیرزمين خانه نيز تاالر کودک و 
معماری توسط تيم موزه عروسک های تهران 
ایجاد شده اســت تا با کمک بازی و سرگرمی 
کودکان با موضوع معماری بيشتر آشنا شوند. 
حاال این خانه زیبا قرار است مرکزی باشد برای 
ساختن ساختمان هایی از این دست که بيشتر 

با فرهنگ ایرانی و اسالمی ما همخوانی دارد.


