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گرینویچ

هک شدن توسط دزدان دريايی

 

دبی:  در دنيای مــدرن، دزدان دریایی هم از قافله 
عقب نمانده و برای نمونه سوپرقایق های تفریحی را 
ابتدا هک می كنند. به گزارش ایندیپندنت، اگر هکرها 
كنترل كشتی یا قایق تفریحی را به دست بگيرند، به 
سرعت آن را بی حركت می كنند. سپس برای رهایی 
از این وضعيت احتماال 10ميليون دالر یا بيش از آن 
باید پرداخت كنيد تا بتوانيد دوباره ســکان قایق را 
به دســت بگيرید. مارک تی هافمن، تحليلگر جرم و 
اطالعات می گوید: »اكثر هکرها دارای هوش باالتر از 
حد متوسط هستند.تحصيالت خوبی دارند. وضعيت 
اجتماعی و اقتصادی پایينی ندارند. چرا مرتکب جرم 
می شوند؟ خب بيشتر جرایم مربوط به پول است. اما 
تجارت نيز در ميان اســت كه ما آن را رفتار هيجان 
انگيز یا چالشی برای شکست دادن سيستم می ناميم. 
بنابراین آنها احســاس باهوش تر بودن از اف بی آی و 

همه متخصصان امنيت سایبری را دوست دارند.

2اسکوپ بستنی ضدصهیونیستی

تعريف مرز آلودگی صوتی شهر
 

ژنو:  ســرانجام پس از ســال ها اختالف نظر كارشناسان درباره 
تعریف حد و مرز آلودگی صوتی در شــهر ها ســرانجام )سازمان 
جهانی بهداشــت( World Health Organization با تعریف 
آن روی محدوده زیر 53دســی بل به این اختالف ها پایان داد. تا 
پيش از این بسياری از مقامات و مسئوالن كالنشهر های جهان زیر 
بار مسئوليت كاهش آلودگی صوتی نمی رفتند. مهم ترین دليل 
آن نبود تعریف مشخصی از مرز آلودگی صوتی قابل تحمل برای 
شهرنشين ها بود. برای درک این شــاخص بد نيست بدانيم یک 
سشوار معمولی 70دسی بل، گفت وگو با صدایی عادی 30دسی بل 
و یک اره برقی 100دســی بل صــدا توليد می كنــد. به گزارش 
دویچه وله، سازمان جهانی بهداشــت می گوید مرز قابل تحمل 
برای وســایل  حمل ونقل ریلی مانند قطار یا تراموای شهری در 
طول روز نباید بيشتر از 55دسی بل و برای خطوط هوایی بيشتر 
از 45دسی بل باشد. این مرزها برای طول شب 45دسی بل برای 
رفت وآمد در خيابان ها، 44دســی بل بــرای حمل ونقل ریلی و 
40دسی بل برای خطوط هوایی است. سازمان جهانی بهداشت 
دستورالعمل هایی تهيه كرده كه به سياستمداران كمک می كند 
راهکارهایی برای حفاظت بهتر از شــهروندان درنظر گيرند. این 
سازمان توصيه می كند با ایجاد راهکارهایی قانونی در ساخت  و 
سازهای شهرها و نيروگاه ها به مرز تحمل صوتی انسان توجه شود.

افطاری در معابد هند
 

گجرات : بــا وجود تالش های تفرقه انگيــز اخير برای دور 
شدن مســلمانان و پيروان ســایر ادیان و مذاهب در هند، 
پيروان ادیان دیگر در این كشــور برای پيشــگيری از این 
جریان ها و به نشانه اتحاد با مســلمانان از آنها برای مراسم 
افطار دعوت كردند. برای نمونه به گزارش ایندیا  اكسپرس، 
فقط در گجرات مسئوالن چندین معبد و عبادتگاه كه قدمت 
بنای برخی از آنها به 1200ســال می رســيد از مسلمانان 
برای برگزاری مراســم افطار دعوت كردند. انتشــار فيلم و 
عکس های این مراســم ابتدا در رسانه های هند و سپس در 
برخی رسانه های جهان بازتاب داشــت. پس از برپایی این 
مراســم رهبران دینی درباره لزوم اتحاد ميان پيروان ادیان 
سخنرانی كردند و هر یک اشتراک های دینی و مذهبی خود 
با گروه دیگر را برشمردند.گزارش هایی از حمایت های جامعه 
مسلمان از سایر ادیان هم در این سخنرانی ها داده شد. پيش 
از این رهبران دینی، شركت مسلمانان در جشن های سایر 

هندی ها را بالمانع اعالم كردند.

سرزمین غروب های خواستنی - دماغه بريس سیستان و بلوچستان/ عکس: فاطمه عباسی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  کباب شامی هایی برای قره

پدر نيســت نصف شــب  بيــدارم كند كه »پاشــو 1
ســحری بخور، اذون رو خوند ســيدجواد«. پدر نيست من و 
خواهرانم را بيدار كند كه »یاهلل پاشــيد سحری بخورید، من 
بی شماها لقمه ای از گلویم پایين نمی رود.« حاال دلم لک زده 
برای آن لگدهای نوازش مدل و جایش را نگاه می كنم كه كاش 
كبودی اش به تنم مانده بود. اولش ماچ و بعدش سقلمه و آخر 
سر لگد. دقيق دقيق اگر بگویم در لگد شانزدهم، خواب از سرم 
می پرید و چشــم های باباقوری كمی باز می شــد و كورمال 
كورمال تا دم سفره و آن كباب شامی های وحشتناک لذیذ مادر 
ســر می رفتيم كه آقا با خيال راحت ســحری اش را بخورد و 
بعدش هم برود زنگ خانه اقدس خانم را بزند كه »چرا چراغ تان 
روشن نيست؟ خواب نمانده باشيد همساده جان؟« آنها سرفه 
می كردند كــه بيداریم یعنــی و او خيالش تخت می شــد و 
برمی گشــت كه دیگر راحت بخوابد. حاال دلــم برای ضربه 
شانزدهمش تنگ شده است؛ مخصوصا برای جایزه هایی كه 
برای روزه های كله گنجشــکی مان می داد. مثال مغزاستخوان 

آبگوشت افطار كه تنها در حوزه استحفاظی خودش بود.

نه. پدر نيســت. نيســت كــه در نخســتين تجربه 
روزه گرفتنم، دم افطار پاشــنه در خانه را از جایش 2

دربياورد و مادر بگوید »بدو برو ببين این غریبه نامرد كيست 
كه به قصد قتل مان آمده است؟ حتم دارم از طلبکارهای پدر 
محترم تان است.« دقيق یادم هســت كه داشت فرنی را توی 
كاسه می كشيد و كباب شــامی ها را می آراست كه بياورد سر 
سفره كه رفتم در را باز كنم و همانجا از حال رفتم. تنها با یک 
لحظه تماشای »قره«كه از صورت سياهش فقط دندان های 
زردش برق می زد؛ با آن موهای فرفری چرک مال و كبره بسته. 
چشم های مدل خروسی و زوزه هایی كه مثال به جای سالم از 
دهانش بيرون می آمد. فقط فریاد زدم »آننا« و از حال رفتم. 

پدر گفت »برو كنار الدنگ، برای افطار مهمان آوردم.«

مادر نمک را ریخت كف دستش و به زور ليساند به ما  كه رنگ مان به صورت برگردد و مليحه و آذر و سيمين 3
را دیدم كه از ترس قره، دویدند ســمت زیرزمين و ســنگر 
گرفتند. پدر اما خوش خوشانش بود و وقتی نان روغنی برشته 
را انداخت توی ســفره، به قره نهيب زد كه »یاهلل لخت شو.« 
منظورش پيژامه پوشــيدن بــود و البته قــره، معنی آن را 
نمی دانست و به عمرش نپوشيده بود. ما در زیرزمين مثل سگ 
می لرزیدیم و به پدر گالیه می كردیم كه چرا ســفره رمضان  
آن هم نخستين روزه مرا این شکلی كوفت مان كرده است اما او 
می گفت قره هم آدم است و او را دم افطار از تونل های چای كنار 
دم »پل قاری« كه محل خواب ولگردها بود صدا كرده و آورده 
است كه اطعام دهد. مادر گفت یعنی هيچ كس را در این شهر 
برای اطعام پيدا نکردی؟ و پدر تحکم كرد كه »اینکه چيزی 
نيست. شب قتل هم می خواهم »َدلی َخّجه« را بياورم« كه از 
تيمارستان فرار كرده بود و معموال در »داش دربند« ویالن و 
ســرگردان بود و موهای تيفوســی اش همه را می ترساند و 
بچه محصل هایی كــه اذیتش می كردند را با ســنگ می زد و 

فحش می داد.

آن شــب حال پدر عجيب خوب بود و نشست با قره 
روزه اش را باز كرد و ما از زیرزمين، تالقی صدای خنده 4

پدر و قره را مدام شنيدیم و زیرچادر مادر پنهان شدیم. آن روز 
نه مادر افطارش را باز كرد نه ما از وحشت و ترس، قاشقی فرنی 
از گلویمان پایين رفت چه رســد به كباب شامی. قره خورد و 
خورد و خورد. پدر خندید و خندید و خندید و قهقهه زد. هی 
برای قره لقمه های چوپانی گرفت. هی قربان صدقه اش رفت. 
هی دورسرش گشت. هی سر به سرش گذاشت كه احساس 
غریبی نکند. وقت رفتن هم پنج تا كباب شامی توی ده تا لواش 
چپاند كه این هم مال خود و سگ هایت. خدا می داند اگر آن 
وقت شــب، كســی قره را در كوچه می دید رسما زهره ترک 
می شد و خونش می افتاد گردن ما. این را خدا خودش می داند 

و می داند كه این شاهانه ترین سفره افطار پدر بود.

غرفه هــای رنگ به 
رنگ، بچه هایی كه از 
هر طرف به سمت غرفه ها می دوند و اسباب 
بازی هایی كه قرار است در نبرد با بازی های 
كامپيوتری و موبایلی، خودی نشان بدهند؛ 
اینجا هفتمين نمایشــگاه و جشنواره ملی 
اسباب   بازی كانون پرورش فکری كودكان 
و نوجوانان است. جشنواره ملی اسباب بازی 
معموالً بخش های متنوعی دارد كه شامل 
برگزاری نشســت های علمــی و تجليل از 
اسباب بازی های برتر سال است و یک بخش 
از این جشــنواره هم مربوط به نمایشــگاه 
فروش اسباب بازی اســت، به این شکل كه 
بيش از 60توليدكننــده ایرانی در این بازار 

اسباب بازی های خود را به طور مستقيم در 
اختيار خانواده ها قرار می دهند. در كنار این 
نمایشگاه كه برای عرضه و فروش محصوالت 
اسباب بازی داخلی برپا شــده، برنامه های 
فرهنگی و هنــری هم برگزار می شــود تا 
بچه هــا و خانواده ها در آن شــركت كنند. 
برنامه هایی مثل مسابقه یا كارگاه های هنری 
كه بخشــی از این كارگاه ها از سوی كانون 
پرورش فکری كودكان و نوجوانان و بخشی 
از آن به همــت مجموعــه توليدكنندگان 
ایرانی برنامه ریزی شده  است. بخش جذاب 
ماجرا حضــور برنامه ها و شــخصيت های 
تلویزیونی محبوب بچه ها است و دست كم 
دو برنامه تلویزیونی مطــرح و محبوب در 

محل نمایشگاه ملی اسباب بازی اجرای زنده 
خواهند داشت. آنطور كه آیدین مهدی زاده، 
دبير جشنواره گفته، اسباب بازی های موجود 
در این دوره نســبت به سال های گذشته از 
كيفيت باالتری برخوردار هستند، دليلش 
هم این اســت كه رویکرد كلی جشــنواره 
امسال بر یک جریان كيفی است و تمامی 
اسباب بازی ها استاندارد بوده و خانواده ها 

می توانند با خيالی آسوده خرید كنند. این 
جشــنواره كه از 21فروردین برپا شده و تا 
28فروردین از ساعت17 تا یک بامداد ادامه 
دارد، می تواند شــب های خاطره انگيزی را 
برای بچه ها بسازد و برای چند ساعت هم كه 
شده كودكان و نوجوانان را از پای تلویزیون 
و كامپيوتــر و تبلت بلند كنــد و به دنيای 

جادویی اسباب بازی بکشاند.

قصه شهر

فاطمه عباسی
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تقويم/ زاد روزعدد خبر

استادبزرگ شطرنج 

اين آقايــی کــه االن همــه او را »گری 
کاسپاروف« صدا می زنند و آرزو می کنند 
که يک روزی ســعادت داشته باشند يک 
دست شــطرنج با او بازی کنند، خودش در 
5سالگی آرزو داشت تا به بازی پدر و مادرش 
زل بزند؛ هر چند فرشته مرگ چندان به اين 
خانواده مهلت نداد و وقتی گری 7ساله بود، 
پدر خانواده فوت کرد. از آن روز گری حريف 
تمرينی مادرش شد. در 8سالگی زمانی که 
تمام کودکان هم ســن و سال او به مدرسه 
می رفتند تا خواندن و نوشتن ياد بگیرند، 
گری به مدرسه شطرنج رفت تا تکنیک های 
اين بازی را ياد بگیرد. در 22ســالگی در 
مسابقات شطرنج جهان به قهرمانی رسید 
تا دوران صدارتش در ورزش سیاه و سفید 
آغاز شود. کارش به جايی رسیده بود که بنی 
بشری مغز غلبه بر او را نداشت و برای همین 
افتادند دنبال ساخت کامپیوتری که بتواند 
گری را شکست دهد. پس از يکی دو سال 
کار شــبانه روزی باالخره شرکت IBM ابر 
کامپیوتری را ساخت که در هر ثانیه توانايی 
آنالیز 100هزار حرکت شــطرنج را داشت. 
نبرد گری با اين ابرکامپیوتر که »ديپ بلو« 
نام داشت، در سال 1996اتفاق افتاد و البته 
گری نتوانست حتی با استفاده از ضعف های 
ابرکامپیوتر بازی را ببرد تا روز بعد در تمام 
دنیا تیتر بزنند:»انسان از ماشین شکست 
خورد«. يک روز پس از آن نبرد بود که ارزش 
ســهام IBM در بورس نیويورك 2/5برابر 
شد. کاسپاروف که آن زمان 34 ساله بود، 
به گزارشگران گفت:»اين کامپیوتر رقیبی 
خارج از اين سیاره است و ويژگی های آن 
از هر رقیب انســانی ديگری بسیار بسیار 
متفاوت است.« گری ســال 2005از دنیای 

شطرنج خداحافظی کرد.

حافظ

نفس نفس اگر از باد نشنوم بويش
زمان زمان چو گل از غم کنم گريبان چاك

سياســت ممکن اســت روی تعریــف، تاویل و 
قرائت های گوناگون مــردم از واقعيت و حقيقتی 
واحد به صورت موقت اثر بگذارد اما در درازمدت 
روی اصالت خود ایــن دو مفهوم هيچ خللی وارد 
نمی كند، تا آنجا كه پــس از چندی تاریخ درباره 
آن واقعيــت و حقيقت و تالش های انجام شــده 
بــرای وارونه نشــان دادن آن قضاوتی ســخت 
خواهد كرد. برای نمونه در مسئله سرزمين های 
اشغالی بســياری تالش می كنند اشــغالگری و 
این ظلم آشــکار را وارونه نشــان دهنــد اما با 
گذشت سال ها شركت های بزرگ غيروابسته به 
البی های صهيونيستی و حتی گروه های موسيقی 
آزاداندیش و بازیگرهای مطرح سينمای جهان هم 

اشغالگر ها را محکوم می كنند. كار به جایی رسيده 
است كه كاربر های فضای مجازی تویيت كرده اند 
كه برخی آمریکایی ها به بســتنی های مشــهور 
بن اند جریس می گویند بستنی ضدصهيونيستی. 
ماجرای این بستنی ها زمانی آغاز شد كه مسئوالن 
این شركت تصميم گرفتند فروش محصوالت خود 
در سرزمين های اشغالی را متوقف كنند و سپس 
در تویيتر به صراحت برای توقف فروش از عبارت 
»سرزمين های اشــغالی« استفاده كردند. پس از 

واكنش منفی صهيونيســت ها و البی های حامی 
آنهــا در آمریکا كارزار هــا و جنبش های دیگری 
كه مدافع فلســطينی ها بودند توجه شان به این 
موضوع جلب شد. برای نمونه یکی از این  جنبش ها 
 Palestine Solidarity Campaignموسوم به
با نام مخفف PSC به معنای »كارزار همبستگی 

فلسطين« از بن اند جریس  حمایت كرد.
این كارزار در تویيتر خود با بازنشــر خبر تصميم 
»بن و جریس« نوشت: »این رویداد بزرگی است. 
گامی بسيار مهم توسط بن و جریس و پيامی برای 
همه شركت های همسان. مسير حركت تاریخ در 
حال چرخشی دوباره است.« جالب اینکه مالکان 
این شركت بزرگ دو دوست یهودی و آمریکایی 
هستند كه با تفکرات ليبرال منتقد سياست های 
جاه طلبانه صهيونيســت ها هستند. آنها در زمان 
دونالد ترامپ هم برای انتقاد به او مزه جدیدی با 

نام »مقاومت بادام« توليد و عرضه كردند.

عکس ها حــرف می زنند 
و ایــن روزهــا شــاید 
بيشتر از هميشــه حواس آدم ها به حرف و حدیث 

عکس هاست.
روزگاری نه چندان دور تماشای عکس ها محدود 
بود به زمانی كه در تنهایی خویش هوس می كردیم 
سری به گذشته بزنيم یا به وقت مهمانی حرف ها 
كه ته می كشــيد، آلبوم های خانوادگــی را ورق 
می زدیم. آلبوم ها با جلدهای اعال دست به دســت 
می گشتند و با احتياط ورق می خوردند. ما آدم های 
توی عکس ها را با چشم های خيره به دوربين تماشا 
می كردیم و روایتی روشــن از احساساتشــان در 
مراسم، مهمانی ها، سفرها، گعده ها و گاه ساعت های 
بســيار معمولی در روزمرگی هاشان درمی یافتيم. 
دختر بچه ها شــيفته عکس های عروســی بودند. 
عروس های ســياه  و ســفيد یا رنگی، با تور، تاج و 
پيراهن های گيپور و ساتن و كيک های چندطبقه 
یک طرف و خيل آدم هایی كه با لبخند ایســتاده 
بودند كنار عروس و داماد یک طرف. التهاب انتظار 

برای چاپ عکس ها هم خود حکایتی 
دیگر بــود. بعضــی وقت ها 

یک حلقه بيست وچهار یا 

سی وشــش تایی فيلم، ماه ها در دوربين می ماند 
تا به طور كامل اســتفاده شــود.  ما در انتظارمان 
فرارســيدن لحظه تماشــای عکس ها، خدا خدا 
می كردیم، پلک نزده باشــيم یا چشم هامان قرمز 
نيفتاده باشند. آن روزها، عکس گرفتن  آداب خاص 
خودش را داشت و عکس ها با دقت به عنوان بخشی 
از حریم خصوصی آدم ها نگهداری می شدند. حاال 
اما از آن روزگار، گویا سال های بسيار گذشته است.  
عکس های كاغذی بسيار كم شده اند و دوربين های 
آنالوگ به خاطرات پيوسته اند. هر روز هزاران هزار 
عکس، سوار بر امواج اینترنت، چشم هایمان را به 
تماشــا می خوانند و ما همچنان آنها را می نگریم 
و می دانيم حرف های بســياری برای گفتن دارند. 
بی تردید نگاهی كوتاه به مجموعه عکس هایی كه 
افراد از خود در شــبکه های اجتماعی به اشتراک 
می گذارند، روایتی روشــن از افکار و اميال شــان 
است؛ هرچند بعضی وقت ها چهره ها پشت فيلترها 
و واقعيت پشت دروغ ها پنهان مانده باشد. در واقع 
این درست كه عده ای، روایتی خالف واقع از خود با 
عکس هاشان به نمایش می گذارند، اما آنها كه خوب 
می نگرند، حرف عکس ها را دیر یا زود 
می شنوند. عکس ها همچنان 
حرف می زنند، تنها باید 

صبور بود و شنيد.

دغدغه

ابراهیم افشار
روزنامه نگار

دعای روز يازدهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم َحّبْب الی فیِه اإلْحساَن وکّرْه الی فیِه الُفسوَق والِعْصیاَن وَحّرْم علی 

فیِه الّسَخَط والّنیراَن بَِعْوِنک یا غیاَث الُمْستغیثین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا دوست گردان به من در این روز نيکی را و ناپسند بدار در این 
روز فسق و نافرمانی را و حرام كن بر من در آن خشم و سوزندگی 

را به یاری ات  ای دادرس دادخواهان. 

سامان رضايی نگاه
روزنامه نگار

آخر مصور

  خشونت باز می گردد / اثر : بوراك کلس

مریم ساحلی

می گویند »یک عکس به قدر هزار 
كلمه حرف می زنــد.« این گفته 
همان قدر اعتبار دارد كه »یک نوشــته به قدر هزار عکس 
دیدنــی دارد.« ارتبــاط عکس ها و كتاب ها، نوشــته ها و 
تصویرها، معادله  ای بی زمان اســت. و با این حال، ارتباط 
نامتوازِن این دو، محصوِل زمانه ماســت. استفان ماالرمه، 
شاعر فرانســوی، گفته بود: همه چيِز دنيا برای این وجود 
دارد كه روز و روزگاری به نوشته ای در كتابی مبدل شود. 
به نظر ســوزان سانتاگ، نویســنده و منتقد آمریکایی، اما 
همه چيِز دنيا برای این وجود داشت كه روز و روزگاری در 
عکســی ظهور كند. با این همه، هيچ كس از همه چيِز دنيا 
خبر ندارد، حتــی در زمانه ما. هيچ كــس همه چيِز دنيا را 

ندارد، حتی در زمانه ما.

پیام یزدانجو

روزها و رؤياها
بوک  مارک

وقتــی زنــگ زدی، تــو ی مطب 
روانشناســه بودم. گذاشت صدای 
تلفنتو بشنوم، بهش گفتی اون روِز مسافرت همه چی خيلی 
قشــنگ بوده. فکر كردی كاش همه چی همون قد قشــنگ 
بمونه، دلت می خواست همه چی همون قد قشنگ تموم بشه. 
من ازت می ترســم غزل! می ترســم اون روز فرمون رو عمدا 

پيچونده باشی.

بهرام توکلی

دیالوگ

آسمان زرد کم عمق

 عکس های شنیدنی


