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گرينويچ

عواقب دير رسيدن داماد 

ماهاراشترا: طى يكى از شگفت انگيز ترين مراسم هاى 
عروسى جهان وقتى داماد دير به مراسم عروسى رسيد، 
پدر عروس -كه مى توان در همين جا لقب لجبازترين 
انســان روى زمين را به او داد- عروس را به پسر يكى 
از فاميل هايش داد و منتظر دامــاد نماند. به گزارش 
ايندياتودى، البته اين ظاهــر ماجرا بود و چندى بعد 
مشخص شد كه داماد مشكل اعتياد به نوشيدنى هاى 
الكلى داشته و پدر عروس از اين موضوع بسيار ناراضى 
بوده اســت. به همين دليل از موقعيت دير رسيدن 
داماد دائم الخمر استفاده مى كند و دخترش را به عقد 
خواستگار ديگرى كه در شــأن خانواده آنها بوده در 
مى آورد. داماد كه بايد در ساعت 4بعدازظهر به مراسم 
مى رسيد، ساعت 8رسيد و با مراسم عروسى نامزدش 
با مرد ديگرى روبه رو شد. اما از منظر قانونى و با رضايت 

عروس اين مراسم مشكل قانونى نداشت.

آفرود یعنی بی راهه 

روبات ها در مسجد الحرام
 

رياض:  به دستور رياست كل حرمين شــريفين در عربستان 
11دستگاه روبات براى ضدعفونى كردن محيط به نظافتچى ها 
كمك مى كنند. به گــزارش اينديپندنت، الجابــرى در مورد 
ماشــين هاى تميزكارى گفت: «ما با بيش از 840 دســتگاه 
ماشين آالت و تجهيزات براى تطهير و پاكسازى مسجد استفاده 
مى كنيم. همچنين با تجهيز چندين تيم براى ضدعفونى كردن 
تمام محوطه هاى مسجد ازجمله حياط بيرونى، سرويس هاى 
بهداشــتى، كف و فرش، عمليات پيشگيرى محيطى و كنترل 
عفونت را دنبال مى كنيــم.» او ادامــه داد: «همچنين 8 هزار 
دســتگاه خودرو كوچك (گلف) براى خدمت رسانى به زائران 
وجود دارد كه 5هزار دستگاه از آنها معمولى و نزديك به 3 هزار 
دستگاه نيز برقى اند و همه آنها قبل و بعد از استفاده، ضدعفونى 
مى شوند.» مقامات انتظامى مســجد الحرام براى اطمينان از 
حركت روان و منظم زائران، استقبال از نمازگزاران و راهنمايى 
آنها به نمازخانه ها و مبادى مختلــف ورودى و خروجى حرم، 
ناظرانى را براى تمام 150 دِر مسجد تعيين كرده اند. كاركنان 
امنيتى در اطراف مسجد هم مستقر شده اند تا اطمينان حاصل 
كنند كسى با فعاليت هاى ممنوعه مانند سيگار كشيدن، فروش 
اقالم يا تكدى گرى مزاحم زائران نمى شود. الزم به يادآورى است 

كه آب زمزم هم روزانه 50بار آزمايش مى شود.

اجزاى دى ان اى در شهاب سنگ
 

توكيو:  «دانشــمندان اجزاى دى ان اى  را در چند شهاب سنگ 
كشف كردند»؛ اين خبرى بود كه برخى از رسانه هاى خارجى 
در حالى آن را منتشر كردند كه واقعيت نداشت و اگر داشت هم 
جامعه علمى را به معنى واقعى، شوكه مى كرد. اصل خبر اما اين 
است كه دانشمندان در شهاب ســنگ ها تركيباتى يافته اند كه 
اجزاى شيميايى اصلى سازنده دى ان اى در آنها يافت مى شود. 
به گزارش يورونيوز، پيش تر 2 جزء از 4 جزء شيميايى مورد نياز 
براى تشكيل دى ان اى شناسايى شده بود و حاال 2 جزء باقيمانده 
نيز در شهاب ســنگ ها كشف شده اســت. دى ان اى مولكولى 
حامل دستورالعمل هاى ژنتيك موجودات زنده است. دى ان اى 
از 4 بلوك اصلى تشــكيل شــده و برخالف اينكه 2 بلوك آنها 
پيش تر در شهاب سنگ ها كشف شده بود، (يعنى تنها نوكلئوبازها 
يا همــان تركيبات حاوى نيتــروژن به نام آدنيــن و گوانين)، 
تحقيقات نتوانسته بودند وجود 2 بلوك ديگر (به نام هاى تيمين 
و سيتوزين) را در آنها تشخيص دهند. تجربه هاى آزمايشگاهى 

قبلى فقط بر پايه شبيه سازى شرايط فضا انجام شده بودند. 

كشاورزان مشغول كارند... (آماده سازى تيمجارها در مازندران) / عكس:زكيه باباجانى اول آخر

 باشگاه
نويسندگان

شنبه

آیا می توانیم از شر میلیاردرها 
خالص شویم؟

مهم ترين خبر منتشــر شده در 
هفته گذشته براى اهالى رسانه، 
خبر خريدارى شدن شــركت توييتر از سوى ايالن ماسك 
بود. اين خبر مهم اســت چون پلتفرم توييتر داراى اهميت 
ويژه اى است. توييتر مهم اســت چون سياسى ترين شبكه 
اجتماعى امروز در ميان كاربران اينترنتى است. مضمون هاى 
سياسى و اجتماعى البته كه در ديگر پلتفرم هاى اجتماعى 
به خصوص فيسبوك و اينستاگرام هم داراى اهميت هستند، 
اما شخصيت اصلى آنان را تشكيل نمى دهند. اما در توييتر 
تقريبا همه بازيگران اصلى عرصه سياست، از سياستمداران 
كشــورها گرفته تا فعالين سياســى و اجتماعى، نهادهاى 
بين المللى، روزنامه نگاران، سازمان هاى دولتى و غيردولتى 
و حتى نهادهاى نظامى رسمى كشــورهاى مختلف در آن 
حضور جدى دارند. ديدگاه ها و مواضع شان را در مورد مسائل 
بين المللى به اشتراك مى گذارند و باعث ايجاد گفت وگوهاى 
مهم و تأثيرگذار مى شــوند. هشــتگ ها در توييتر است كه 
كاركرد اصلى خود يعنى جلب توجه نســبت به يك مسئله 
خاص را نشــان مى دهد و حركت هاى اجتماعى عموما در 
توييتر است كه آغاز مى شوند و ســپس دامنه شان به ديگر 

شبكه ها و سپس به جهان واقعى مى رسد.
توييتر اما از طرف ديگر به داليل باال و نيز به دليل ســرعت 
انتقال محتوا سرچشــمه آن چيزى است كه امروز به عنوان 
فيك نيوز يا اخبار جعلى مى شناسيم. اخبار جعلى مهم ترين 
چالش امروز جهان رسانه است. در كنار انتشار اخبار نادرست 
و پخش شايعات، يكى ديگر از ويژگى هاى توييتر پديده حمله 
به افراد و بمباران شخصيت ها با دشنام و توهين است. انبوه 
حساب هاى بى نام ناگهان به بهانه اى به يك فرد، يك كاربر يا 
حساب يك نهاد هجوم مى برند و در زمانى كوتاه، خسارتى 
گاه جبران ناپذير به آن حساب وارد مى كنند. در كنار اينها، 
پديده بات هاى توييترى نيز وجود دارند كه در بزنگاه ها وارد 
عمل شــده و به نفع جريان يا افراد خاصى شروع به تبليغ يا 

تخريب مى كنند.
خبر تصاحب توييتر از ســوى ايالن ماسك را بايد در چنين 
پس زمينه اى ديد. براى همين هم هست كه آينده اين پلتفر م 
حاال قدرى نامعلوم به نظر مى رسد. آيا قرار است ارزش هاى 
گذشته در اين شبكه اجتماعى از قبيل آزادى بيان، فرصت 
گفت وگو و ايجاد اعتماد تضعيف شوند؟ آيا در شرايط جديد 
گفتمان هاى به روز و مدافع ارزش هاى انتقادى فرصت رشد 
و بروز پيدا خواهند كرد؟ آيا فضاى توييتر با مالك جديد كه 
افكار شناخته شده اى دارد و به هيچ وجه شخصيت بى طرفى 
نيست به زودى دگرگون خواهد شد؟ آيا چهره هاى تأثيرگذار 
جهانى، سياســتمداران و روزنامه نگاران و فعاالن اجتماعى 
به زودى از اين پلتفرم مهاجرت خواهند كرد؟ پاســخ به اين 
پرسش ها هنوز ممكن نيســت. در طول ماه هاى آينده و با 
تغييراتى كه در مديريت اين شبكه اجتماعى ايجاد مى شود، 

بهتر مى توانيم به دنبال جوابى براى اين ابهامات بيابيم.
اما مســتقل از اينها، خبر مالكيت ايالن ماســك بر توييتر 
يك پرســش بنيادى تر را پيش مى كشــد. امــروز كنترل 
4 پلتفرم اصلى شــبكه هاى اجتماعى جهان (فيســبوك، 
اينستاگرام، واتســاپ و توييتر) در اختيار 2 ميلياردر است. 
اين دو نفر مى توانند بــراى زندگى مجــازى اكثر كاربران 
اينترنتى تصميم بگيرند. كافى اســت به تعداد اين كاربران 
توجه كنيم: فيسبوك 3ميليارد نفر، اينستاگرام يك ميليارد 
و 200ميليون، واتساپ 2 ميليارد نفر و توييتر 400ميليون 
نفر كاربر دارند. آيــا ممكن خواهد بود كاربــران اينترنتى 
بتوانند هرگز از زير كنترل و اعمال قدرت اين دو نفر بيرون 
بيايند؟ آيا ممكن است شبكه اجتماعى پر نفوذى داشت كه 
مال يك نفر نباشد بلكه متعلق به همه كاربران باشد؟ آيا در 
چنين شرايطى كه هر پلتفرم جديد به سرعت توسط يكى از 
ميلياردرها خريدارى مى شود، اساسا امكان حركت به سوى 
ارزش هاى اصلى يعنى اعتماد و آزادى و محيط امن در فضاى 
مجازى خواهد بود؟ خبر مربوط به ايالن ماســك و توييتر 
مهم است چون اين سؤاالت اساسى بيش از هر زمان ديگرى 

داراى اهميت شده اند.

همــه آنهايــى كــه 
مسير هر روزه شان از 
ايســتگاه هاى مترو مى گذرد و اين وسيله 
حمل ونقــل عمومــى را بــراى ترددهاى 
شــهرى انتخاب كرده انــد، مى دانند كه 
نيمى از جمعيت داخل واگن ها مســافرند 
و نيمى ديگر فروشــنده هاى دستفروش. 
دستفروشانى كه سابقه كارشان همسان با 
سال هاى عمر مترو است و حضورشان ديگر 
براى مسافران عادى شده است. با اين حال 
همچنان عده اى معتقدند در ســاعت هاى 
شــلوغى مترو، حضور اين فروشــنده ها 
گاهى دردسرساز اســت. فكرش را بكنيد 
آدم ها بدون هيچ فاصله اى چســبيده اند 
به ميله هاى واگن قطار و كافى اســت در 
باز شود تا ســيلى از جمعيت توى ايستگاه 
سرازير شود، بعد در آن بين چند دستفروش 
اصرار دارند كه بين مسافرها جا باز كنند، راه 
بروند و اجناسشــان را با صداى بلند تبليغ 
كنند و بفروشــند. يا صندلى هاى مترو كه 
همه مسافران برايشــان كمين مى كنند، 
به اشــغال كاالهــاى معمــوال بى كيفيت 
دستفروشان در مى آيد و اعتراض كردن هم 

راه به جايى نمى برد. اما در واقع اين تعداد 
زياد فروشــنده هاى مترو است كه همين 
مشكالت كوچك را چندين برابر كرده است 
و هر روز هم بر تعدادشان افزوده مى شود، 
تا جايى كــه رئيس پليس متــرو پايتخت 
گفته: «روزانه 4 هزار و 500 دســتفروش 
در مترو تردد مى كنند كه با توجه به تعداد 
ايستگاه ها و ورودى هاى مترو معضل بزرگى 

است كه بايد به آن توجه كنيم.»
يكى از كارهايى كه در اين زمينه مى تواند 
براى دستفروشان راهگشــا باشد تا ديگر 
براى فروش اجناسشان وارد مترو نشوند، 
اين اســت كه وزارت كار و رفاه اجتماعى 
با همكارى ســازمان بهزيســتى و كميته 
امداد امام خمينــى (ره) مراكزى را براى 
دستفروشى، البته نه با ســرقفلى و اجاره 
غيرقابل پرداخت، بلكه در حــد رايگان و 
با افزايش پلكانى در اختيــار اينگونه افراد 
قــرار دهند. در ايــن صورت مى تــوان به 
ساماندهى يك ناهنجارى اجتماعى اميدوار 
بــود، در غيراين صورت نه شــكم اينگونه 
اشخاص سير مى شود و نه خيال مسافران و 

مسئوالن مترو آسوده. 

دغدغه

فاطمه عباسى

 مترو، ايستگاه دستفروشان

تقويم / سالمرگعدد خبر

 از دمشق با عشق

پدر نزار قبانــى، در بازار 
دمشق شيرينى فروشى 
داشت و از سركرده هاى 
مقابــل  در  مقاومــت 
فرانسوى هاى اشغالگر در 
سوريه هم بود. در مجموع 
آدم عمل گرايى بوده، هر 
چند نزار اصرار داشت 
كه شاعر هم هست. به 
هر حال اين مرد شاعر 
عمل گراى اهل خشونت 

و شيرينى، اعتقاد داشت پسرك چشم زاغ خياالتى اش، 
عاطل و باطل خواهد ماند و جنم اينكه دردى از خودش دوا 

كند را نخواهد داشت. 
بعدها كه نزار نخستين كتاب شــعرش را در 20سالگى- 
وقتى هنوز دانشجوى حقوق بود- چاپ كرد، خيلى هاى 
ديگر هم در دمشــق اينطورى فكر كردند. نزار در طول 
حيات ادبى و غيرادبى اش هميشه وضعى دوگانه داشت. 
آدم هايى بودند كه دوستش نداشتند و آدم هايى هم بودند 
كه جايش را روى فرق سر شعر عرب مى دانستند. شعرهاى 
سياسى اش بعد از شكســت اعراب در ژوئن 1967هم به 

تعداد مخالفانش افزود.
نزار مى گفت: در جهان يك «وردز ورث»، يك «پابلو نرودا» 
وجود دارد و سعى اش را مى كرد كه يك «نزار قبانى» هم 
وجود داشته باشد. اين مورد هم دشمنانش را زياد كرد. با 
اين همه، كتاب هاى هيچ شاعرى در بيروت، دمشق و قاهره 

به اندازه كتاب هاى او فروش نمى رفت. 
او در 22سالگى به عنوان وابسته سفارت سوريه به قاهره 
رفت. در ســال هاى طوالنى بعد از آن، سفرهاى زيادى 
رفت، سرزمين هاى زيادى را سير كرد و زبان هاى بيشترى 
آموخت. سفر، رگ كولى گرى و بَدويت اش را بر مى انگيخت 
و به قول خودش، كلسترول شعرش را پايين مى آورد. سال 
1966، بعد از 21سال كار در وزارت خارجه سوريه بود كه 
يك انتشــارات در بيروت راه انداخت و همان جا ساكن 
شد. به قول خودش وقتى در دفتر انتشاراتى اش نشست، 
بزرگى اميرى را در وجود خود احســاس مى كرد كه براى 
نخستين بار به حكومت رسيده باشد. اما زندگى درست 
در همين لحظه ها احساس مى كند بايد چيزهايى را به آدم 
يادآورى كند. پسر نزار كه 17سالش بود، كمى بعد از اين، 
به خاطر سكته قلبى مرد و كمى بعدتر زنش، بلقيس الراوى 
كه عراقى بود و نزار چند سال قبل در بيروت عاشقش شده 
بود، در انفجار سفارت عراق، وسط جنگ هاى داخلى لبنان 

كشته شد. خيلى از شعرهاى عاشقانه نزار درباره اوست.
نزار قبانى در 30آوريل 1998 در حالى كه 75سال داشت، 
در لندن از دنيا رفت و به دستور حافظ اسد، رئيس جمهور 
سوريه با احترام نظامى و تشريفات رسمى بر دوش هزاران 
نفر از دوستداران شعرش در دمشق- زادگاهش- به خاك 

سپرده شد.

حافظ

يا رب اين آتش كه در جان من است
سرد كن زان سان كه كردى بر خليل

يكى از معانــى بى راهه يــا بى راهه نورد در 
ادبيات كهن  و عرفــان ايران زمين به معنى 
مســيرى بود كه رهرو (ســالك) را از مسير 
درست منحرف مى كرد. در ادبيات امروز اما 
بى راهه نوردى برگردان فارسى رشته ورزشى 
جذاب آفرود اســت. تا جايى كــه اين روز ها 
تورهاى بى راهه نوردى هم در ســطح كشور 
برگزار مى شود و بسيارى البته در اين مسير 
بى راهه مى روند. ايــن معانى كهن و امروزى 
را كه كنارى بگذاريم آفرود يعنى شمشير دو 
لبه اى  كه فرصت و تهديــد را توامان در خود 
جاى داده اســت. فرصت هايش را هر كسى 
كه عاشق قربيلك فرمان و طبيعت و تسلط 

بر جاده باشد مى داند بنابراين اشاره اى كنيم 
به تهديد هايــش. از منظر ترافيك شــهرى 
چنانچه راننده اين وســيله سترگ عالقه اى 
به رانندگى در مسير هاى سخت و كوهستانى 
مناســب اين خودرو ى 2ديفرانسيل نداشته 
باشد (كه بى تعارف معموال ندارند) هيچ دليل 
محكمه پســندى به جز تعبير كوچه بازارى 
«دوســت دارم» براى خريــد و راندن آن در 
ترافيك كالنشهر ها وجود ندارد. در كشور هاى 
پيشرفته راننده اى سمت اين خودرو ها مى رود 

كه از ويژگى هاى آن استفاده واقعى كند.
بى راهه  رفتن هاى راننده هــاى خودرو هاى 
آفرود به كالنشهر ها محدود نمى شود. آنهايى 
هم كه عالقه به بى راهه دارند مســير هايى 
را براى راندن انتخــاب مى كنند كه صداى 
فعاالن و كارشناســان محيط زيســت را در 
مى آورند. در مذمت رفتار برخى آفرود باز ها 

همين بس كه تردد بى رويه و بى ضابطه آنها 
باعث شد «ايل راه هاى» استان مازندران در 
بسيارى نقاط تخريب شود. پس از آن مدير 
اداره امور عشايرى مازندران با هماهنگى باقى 
ارگان هاى مرتبط مانع حضور بى راهه نورد ها 
به اين مناطق شــدند. بى راهه نورد ها كوير 
خور و بيابانك را هم تخريب كردند و حاال از 
فعاالن حفاظت از محيط زيست مى شنويم 
و مى خوانيم كــه آفرود پوشــش گياهى و 
زيستگاه آبزيان بستر رودخانه ها را هم تهديد 
مى كند. افزون بر اين هنگامى كه مى شنويم 
آفرود در توليد آلودگــى صوتى در طبيعت 
هم يد طوالنــى دارد و موجب كوچ اجبارى 
حيوانات و حشرات مى شود از خود مى پرسيم 
چرا تا به حال براى آنها مســير هاى مجاز و 
غيرمجازى تعريف نشده است تا راه از بى راهه 

متمايز شود.

«معاون شهرسازى شــهردار تهران 
با بيــان اينكه 43درصــد تهرانى ها 
مستأجرند، گفت: براساس مطالعات، 42 درصد مردم در كشور زيرخط 
فقر مسكن هستند كه اين رقم در استان تهران 80 درصد است.» اين 
آمارهايى است كه در جلسه شوراى شهر تهران اعالم شده و در روزهاى 
اخير ســروصداى زيادى هم به پا كرده است. ايشــان در همان جلسه 
آمارهاى ديگرى هم داده اند كه البد تا حاال خوانده يا شنيده ايد و ديگر 
آنها را تكرار نمى كنم. اين روزهــا وقتى آدم هاى مختلف دور هم جمع 
مى شوند، زمان زيادى نمى كشــد كه صحبت ها به تورم برسد و خيلى 
سريع به سمت قيمت مسكن و اجاره بها راه پيدا مى كند. تهيه مسكن 
براى بخش بزرگى از مردم به دغدغه اصلى تبديل شده و قسمت زيادى 
از درآمد ماهانه خانوارها را مى بلعد، بدون آنكه رضايتى ايجاد كند و اين 

نكته اى است كه معموالً به آن توجه نمى شود.
ممكن است هركدام از ما در طول يك سال كارهايى انجام بدهيم كه 
هزينه نسبتاً زيادى داشته باشد. هزينه اى كه در اين شرايط اقتصادى 
تا مدت ها اثر آن را احســاس مى كنيم، اما به هر حال رضايتى از كارى 
كه انجام داده ايم وجود دارد، مثًال به مسافرت مى رويم، يكى از وسايل 
خانه را عوض مى كنيم و... اما درباره مسكن، چنين رضايتى وجود ندارد. 
به خصوص آن بخش از مردم كه مستأجر هستند (بنابر آمار ارائه شده در 
همان جلسه، 43 درصد تهرانى ها) هر سال رضايت كمترى از مسكنى 
كه توانسته اند اجاره كنند، دارند. در حقيقت بيشتر مستأجران، پس از 
گشتن هاى بسيار، در نهايت «مجبور» مى شوند خانه اى را اجاره كنند، 
نه اينكه آن را «انتخاب» كرده باشند. اين مجبور بودن به انجام كارى، 
حس رضايت را از بين مى برد و بدين ترتيب خانواده ها و افراد با ناراحتى 

براى مسكن هزينه مى كنند.
حس نارضايتى از مســكن در حالى است كه براساس قاعده، خانه بايد 
جايى براى آسايش و جدايى از ســختى ها و ناراحتى هاى روزانه باشد. 
آدم ها بايد وقتى به خانه مى آيند از دغدغه هاى روز جدا شده و استراحت 
كنند، اما وقتى چنين حسى وجود نداشته باشد، افراد كم كم فرسوده 
مى شوند. آنها استراحت نمى كنند، از محل زندگى خود لذت نمى برند و 
همين موضوع يكى از عوامل نارضايتى آنها از زندگى مى شود. حاال براى 
ايجاد رضايت در 80 درصد مردم، چــه مى توان كرد؟ احتماالً راه هايى 
وجود دارد، اما هيچ كدام آنقدر ساده نيســتند كه بتوان با چند جلسه 

به نتيجه رسيد.

قصه شهر

ميثم قاسمى

ناراضيان مسكنى

بى تعارف و تكلف ، مثل 
همين متن كوتاهى كه 
مى بينيد. ما منتظريم 
تا نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشكالت و دغدغه هايتان را براى ما ارسال 
كنيد. اگر اهل طنز و كاريكاتور و طراحى هم 
هستيد جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان كه آماده شد يك تماس  با شماره 
23023636 بگيريد تا براى رساندنش به ما ، 

راهنمايى تان كنيم. 

فراخوان

سيدجواد رسولى
كارشناس رسانه

مهديا گل محمدىنگاه
روزنامه نگار

دعاى روز بيست و هشتم ماه مبارك رمضان

اد ُْعونى  أَْسَتِجْب لَُكم 

بسم اهللا الرحمن الرحيم
اللهّم وّفر حّظى فيِه من الّنواِفِل واكِرْمنى فيِه بإْحضاِر الَمسائِِل وَقّرِب فيِه وسيلتى 

اليك من بيِن الوسائل يا من ال يْشَغُلُه الحاُح الُمِلّحين.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدايا زياد كن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر 
كردن يا داشتن مسائل و نزديك فرما در آن وسيله ام به سويت از ميان وسيله ها، 

 اى آنكه سرگرمش نكند اصرار و سماجت اصراركنندگان.
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