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گرینویچ

شهر پلنگ ها و آدم ها

 

راجستان: مردمان شهری در هند به زندگی 
مســالمت  آميز با پلنگ ها عادت كرده اند و در 
این منطقه هيــچ  گزارشــی از حمله پلنگ ها 
به انســان ها به پليس نمی رســد. به گزارش 
آدیتی سنترال، شــهر برا Bera واقع در ایالت 
راجســتان هند به گواهی كارشناســان تنها 
نقطه ای از زمين است كه حدود یک قرن است 
انســان ها و پلنگ های منطقه هيچ مشــکلی 
با هــم ندارند. در اطراف این شــهر 100قالده 
پلنگ زندگی می كنند كه انسان ها را به عنوان 
موجوداتی می شناسند كه به آنها غذا می دهند 
و به همين دليل نباید بــه آنها حمله كرد. این 
منطقه كه به جاذبه گردشگری هم تبدیل شده 
برای گردشــگر ها مکان عجيبی است چرا كه 
آنجا شاهد همزیستی مســالمت  آميز انسان و 

این حيوان درنده هستند.

تفکیکبیتردید

آلودگی؛ عامل يک ششم مرگ ها
 

نیويورك: براســاس گزارش جدیدی كه در مجله »لنســت 
پلنتری هلت« منتشر شــد، آلودگی عامل 9ميليون مرگ در 
سال 2019 ميالدی بوده اســت. چيزی معادل یک مورد از هر 
6 مرگ در سراسر جهان. این گزارش نشان داد كه شمار تمامی 
مرگ وميرها از آخرین تحليل در سال 2015، تقریبا بدون تغيير 
اســت، اما تعداد مرگ وميرهای منتســب به آلودگی صنعتی 
افزایش یافته است. اكثر قریب به اتفاق- 92درصد از مرگ های 
مرتبط به آلودگی- در كشورهای كم درآمد یا با درآمد متوسط 
بوده است. به گزارش یورونيوز، ریچارد فولر، نویسنده ارشد این 
گزارش، گفت: »برخالف تأثير سوء آلودگی بر سالمتی، اجتماع 
و اقتصاد، پيشــگيری از آلودگی در برنامه توسعه بين المللی تا 
حد زیادی نادیده گرفته است. براســاس این گزارش، از ميان 
9ميليون مرگ ناشی از آلودگی در سال 2019، آلودگی هوا در 
6.67ميليون مورد، آلودگی آب در 1.36ميليون مورد، آلودگی 
ســرب در 900هزار مورد و خطرات مشــاغل سمی 870هزار 
مورد عامل مرگ ومير بوده اســت. نویســندگان دریافتند كه 
تعداد مرگ وميرهای مربوط به فقر مطلق- ناشی از به اصطالح 
»آلودگی سنتی«، مانند آلودگی هوای فضاهای بسته و آلودگی 
آب، از سال 2000 كاهش یافته است. آنها گفتند كه این واقعه 

به ویژه در آفریقا مشهود است.

مقابله ماسک با جنگل زدايی
 

سائوپائولو: ایالن ماسک، مدیرعامل »تسال« و »اسپيس ایکس« 
با ژائير بولسونارو، رئيس جمهور برزیل مالقات و با وی درخصوص 
همکاری هــای دوجانبه در زمينــه ارائه خدمــات اینترنتی و 
پروژه های مشــترک در منطقه جنگلی آمازون گفت وگو كرد. 
به گزارش ایندیپندنت، این نشســت كه در استراحتگاه مجلل 
بولســونارو در ایالت سائوپائولو برگزار شــد از سوی فابيو فاریا، 
وزیر ارتباطات برزیل سازماندهی شــده بود. به گفته فابيو فاریا 
كه خود اواخر ســال گذشــته ميالدی در ایالت تگزاس آمریکا 
باایالن ماســک دیدار و گفت وگــو كرده بود، برزیــل به دنبال 
مشاركت با ثروتمندترین مرد جهان برای بهره بردن از اینترنت 
ماهواره ای استارلينک است تا از این طریق زمينه دسترسی به 
شــبکه اینترنت در مدارس و مراكز بهداشــتی واقع در مناطق 
روستایی را فراهم كند. ارائه خدمات ماهواره ای برای رصد مناطق 
جنگلی آمازونی و اجرای طرح های مشترک در زمينه مقابله با 
پدیده جنگل زدایی در این منطقه از دیگر اهداف همکاری دولت 

برزیل با ایالن ماسک اعالم شده است.

گردهمايی خودروهای کالسیک فولكس واگن سیتی سنتر اصفهان    عكس: محمدرضا شريف اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

   از نمایش ترومن
 تا نمایش الجزیره

در فيلــم نمایــش ترومــن ما 
داستان فردی را می بينيم كه ظاهرا در یک شهر زندگی 
می كند، خانواده ای دارد، در یک شركت بيمه كار می كند 
و دوســت نزدیکی هم دارد كه از بچگی بــا هم بزرگ 
شده اند. همه  چيز درست و طبيعی و نرمال است تا اینکه 
ترومن كم كم به نشانه هایی بر می خورد كه غيرعادی اند. 
سقوط ناگهانی یک نورافکن از آســمان یا تکرار مسير 
ماشــين ها در یک دور مداوم در خيابان. از اینجا به بعد 
است كه راز این جهان كم كم بر او آشکار می شود. اینکه 
او و همه زندگی او توسط یک گروه بزرگ فيلمسازی از 
ابتدای تولد تا امروز كارگردانی شده است. او ستاره یک 
نمایش تلویزیونی با نام خودش است و البته كه خود او 
تنها كسی اســت كه از این راز بی خبر بوده است. بيایيد 
این داستان را قدری نمادین بفهميم. در تحليل نمادین 
این داستان می شود اینگونه دید كه ترومن به عنوان یک 
فرد از ابتدای تولدش تا همين امروز فریب یک نمایش 
رســانه ای را خورده اســت. در جهانی زندگی كرده كه 
اســتودیوی بزرگی بيش نبوده. مکانی كه یک شركت 
رســانه ای با كارگردانی كاربلد و انبوهی از عوامل آماده 
كرده اند. به این ترتيب انگار ترومن همه ما را نمایندگی 
می كند كه از ابتدای تولد تا كنون با رسانه رشد كرده ایم و 
بزرگ شده ایم و آنچه »حقيقت« یا »واقعيت« می انگاریم 
چيزی جز روایت اســتادانه رســانه ها از جهان نيست. 
روایتی كه با انبوهی از عوامل و كارگردان های كاربلد و 

صاحبان ثروتمند رسانه ها كارگردانی شده است.
بازی رسانه چيزی جز این نيست. یک بازی بزرگ برای 
آنکه داســتانی را، روایتی از جهــان را، از زاویه دیدی 
خاص )و قطعا نه بی طرف( به مخاطبان خود ارائه دهد. 
در این بازی هيچ كس بی طرف نيست و در تنشی مدام 
ميان تفســيرهای مختلف از آنچه واقعيت می ناميمش 
یک روایت، قدرت بيشــتری می یابد و فراگير می شود. 
اغلب روایتــی كه قدرت و پول بيشــتری از آن حمایت 
می كند. آنچه امروز با عنوان »جریان اصلی رســانه ای« 
شــناخته می شــود، همين گروه دارای قدرت و امکان 
هستند. شبکه های بزرگی كه واقعيت جهان را با توجه 
به آنچه برای اداره كنندگانش ضرورت دارد تفســير و 
روایت می كنند. روایتی دستچين شــده و با سوگيری 
خاص. روایت نبرد فلسطين و اسرائيل در تمام سال های 
اشغال تا امروز و به خصوص در سال های اخير كه اشغال 
سرزمين ها شدت و حدت بيشتری یافته و صهيونيست ها 
از حمله همه جانبه به ســرزمين های فلســطينی هيچ 
ابایی ندارند، از همين جنس هستند. روایتی یکجانبه كه 
در آن، طرف خير و شر داستان خيلی روشن و مشخص 
تصویر می شود. اشــغالگران افراد »نرمالی« هستند كه 
به دنبال زندگی عادی و خوشــبختی معمولی هستند و 
قربانی »تروریست هایی« می شوند كه معلوم نيست برای 
چه نمی خواهند اجازه زندگی عادی به این افراد نرمال 

بدهند. روایتی جابه جا شده و ناراست.
برای نخستين بار در دهه های اخير این روایت قدرتمند 
با پوشش رسانه ای حيرت انگيز شبکه الجزیره از مراسم 
تشييع و خاكسپاری شــيرین ابوعاقله در هم شکست. 
خبرنگاران این شبکه كه همگی در گزارش های زنده از 
نقاط مختلف سرزمين اشغالی در حال پوشش مستقيم 
این رخداد بودند از همه آن تکنيک ها و تردســتی های 
رسانه ای استفاده كردند تا داستان آن روز را با جزئيات 
كامل بدون تعارف و مالحظه و بدون آنکه ادای بی طرفی 
را در بياورند روایت كنند. داســتانی كه ناگهان چيزی 
خالف روایت غالب گذشته بود: اسرائيل اصال آن موجود 
قربانی طفلکی كه می شناختيد نيست. یک موجودیت 
بی رحــم و وقيح و پليد اســت و اگر باورتان نمی شــود 
خودتان تماشــا كنيد كه چطور خبرنگاری را كشتند و 
مراسم تشييع او را به خون كشيدند و از هيچ خشونتی 
دریغ نکردند. بيایيــد و در این 4 ســاعتی كه ما داریم 
»واقعيت« را نشانتان می دهيم آن سمت دیگر این پدیده 

را نيز تماشا كنيد.
پوشش رسانه ای موفق شــبکه الجزیره از وقایع مربوط 
به روز تشــييع شــيرین ابوعاقله انگار فرصتی بود برای 
هر اهل رسانه ای كه ببيند جور دیگری هم ممکن است. 
می شود مثل ترومن لزوما تســليم كارگردانی صاحبان 
قدرت نشــد و لحظه ای هرقــدر كوتاه از زیــر هژمونی 
قدرت جریان اصلی بيرون آمد و كاری كرد كه هيچ كس 
)واقعــا هيچ كس به جــز آن احمق هــای متوهمی كه 
هميشه گوشه و كنار پيدایشــان می شود( جرأت نکرد 
در كنار اسرائيل بایستد. عزیزدردانه رسانه های جهانی 
ناگهان در مقابل یک پوشش رسانه ای حرفه ای و كامال 
جانبدارانه الجزیره تنها ماند. تجربه تماشای این پوشش 
رسانه ای الجزیره از جنس همان تالش و عصيان ترومن 
برای بيرون آمدن از اســتودیوی بزرگ بود؛ شجاعانه و 

اميدبخش.

یک وقت هایــی بــد 
نيســت كاله مــان را 
قاضی كنيم و بنشينيم به حساب و كتاب و 
سبک سنگين كردِن حد و حدود ارتباط هایی 
كه به نام دوستی، با دیگران داریم. دوست و 
دوستی از آن كلمات قشنگی هستند كه حتی 
بر زبان جاری ساختن شــان شيرین است. 
همين حاال یک بار شمرده و آرام اگر بگویيم، 
»دوســت« صدایی كه از ميــان لب هامان 
عبور می كند، انگار نسيمی ست كه می رود 
سمت سبزترین كوچه باغی كه در رؤیاهامان 
نفس می كشد. به گمانم كسی نباشد كه به 
شوق یافتن دوســت، اول مهرهای كودكی 
و نوجوانی در كالس درس چشم نچرخانده 
باشــد. كودكان همســایه كــه همبازی 
بچگی هامان شدند یا آنها كه زنگ های تفریح 
همقدم بودند با ما و بعدتر آنها كه همراه شان 
در كوچه های تفتيده تابستان و خيابان های 
سرد زمســتان دویده ایم، عنوان دوست بر 
خویش داشتند. در ميان همانها اما دوستانی 
بوده اند كه دوســت تر بودند، كســانی كه 
پچ پچ های تمام نشدنی، چون گنجشک های 
خســتگی ناپذیر بين مان پرواز می كردند. 
كسانی كه تا چشم مان به چشم شان می افتاد، 

لبخند می دوید روی صورت مان و روشنای 
اطراف مان بيشتر می شد. بعضی دوستی ها 
حکایت غریبی دارند، ســاده و بی تکلف در 
نقطه ای از سرنوشت آغاز و جاری می شوند 
و جان و جهان مان را روشن می سازند. خطی 
نادیدنی از ما به آنها می رسد، اتصالی كه باید 
كوشــيد تا در همهمه تاریک روشن روزگار، 
غبار بر آن ننشيند. می دانم و می دانيد كه در 
سال های اخير فعاليت های گوناگون در سطح 
جامعه و شبکه های اجتماعی سبب شده است 
تا افراد بسياری را دوست بناميم اما واقعيت 
این است كه پرشماری این افراد نباید سبب 
شود تا همراهان راستين زندگی خویش را 
از یاد ببریم. همان ها كه در بحبوحه سرازیر 
شدن رنج ها، می توانيم كنارشان بنشينيم و 
حرف بزنيم یا از دلخوشی های كوچک مان 
برایشــان تعریف كنيم و نهراسيم كه نکند 
چنين و چنان فکر كنند یا یکدل و یکرنگ 
نباشــند. و اما این روزها در باال و پایين های 
روزگار بيش از هر زمان دیگری قدر و قيمت 
رفيقان شفيق بر ما هویدا شده است؛ رفقایی 
كه بودن شــان درخت ســبز نعمت است و 
شــکرانه این نعمت، ابر ســپيد مهر بودن و 

باریدن است.

زندگی پدیا

مریم ساحلی

جهان روشن دوستی

تقويم / زادروزعدد خبر

 پهلواِن تار

پهلوان تار ايران اگــر لقبش دهیم بیهوده 
نگفته ايــم و بیراهه نرفته ايــم. پدرش، 
شــعبان خان و عمويش، غالمرضا سارنگ 
در موسیقی صاحب نظر بودند و مگر می شود 
در چنین محیطــی پرورش يافتن و به قله 
نرسیدن. او که نه فقط در تار، که در سه تار 
و ســنتور و کمانچه اســتاد بود و اگر بود، 
امروز يک صدويک ســالگی اش را جشن 

می گرفتیم.
زاده اول خردادمــاه ســال 1300 و اهل 
اصفهان بود، شــهری که لبريــز و لبالب 
است از موســیقی و ديگر  رشته های هنر. 
از همان زادگاهش هم بود که رسمًا نوازنده 
شد و با راديو اصفهان آغاز کرد و آوازه اش   
ايران گســتر شد، وقتی 2٧ســال بیشتر 
نداشت. در آنجا از همنوازی شروع کرد و در 

تهران با برنامه »گلها«، به تک نوازی رسید.
او در کوتاه زمان به چنان مرتبتی رســید 
که برای نامش سرودســت می شكستند 
چنان که شــنوندگان منتظر بودند تا نوبت 

پخش اجرايش شود.
»جلیل شهناز« در میان استادان متأخر شايد 
نامدارترين و نام آورترين تارنواز روزگار خود 
بود که بسیارکسان از موسیقی دانان معاصر 
و هم عصرش، از خواننده تا نوازنده، آرزوی 
در کنار او بودن را داشتند و چه خوش وقتی و 

خوشبختی باالتر از در بِر شهناز بودن.

حافظ

سحرم دولِت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرين آمد

 این روزها كه بحث انباشــت زباله ها در حاشــيه 
شــهرها و جنگل ها داغ اســت، تصاویــر یکی از 
محل های دپوی زباله را دیدم. تصاویر وحشتناک 
بود؛  كوهی مرتفــع از زباله كه حتی از توی عکس 
هم می شد بوی تعفنش را احساس كرد. رودی را 
دیدم كه نوشته بودند رود نيســت و شيرابه این 
زباله هاست و می رود كه دریا و رودخانه و آب های 
زیرزمينی را آلوده كند. تصویر كوه زباله توی ذهنم 
ماند و فکر كردم به عنوان یک انسان شهرنشين چه 

كاری می توانم برای این زباله ها انجام بدهم.
خب بهتریــن راه حل بــرای حل معضــل زباله، 
توليدنکردن یا كم كردن حجم زباله توليدی است؛ 
چيزی كه با چند تکنيک ساده به راحتی در خانه 

قابل انجام اســت. یکی از مهم ترین و راحت ترین 
كارهایی كه می توانيم انجام بدهيم تفکيک زباله 
خشک و  تر از مبدا اســت. با توجه به حجم باالی 
پالستيک و بسته بندی كه در خریدهای روزمره 
ما توليد می شود، تفکيک همين ها می تواند حجم 

زباله ما  را كاهش بدهد.
زباله های خشــک تفکيک شــده را می توانيد به 
مراكز مخصوص تحویل بدهيد یا اینکه آنها را در 
كيسه ای جداگانه و شفاف كه محتویات داخل آن 
مشخص باشد در كنار سطل های شهرداری قرار 
بدهيد. ماشــين های مخصوص جمع پسماند كه 
روزانه تردد می كنند به ســرعت زباله خشــک را 

جمع می كنند.
كار دومی كــه می توانيم انجــام بدهيم مدیریت 
خرید و غذاهای تهيه شــده در خانه اســت. اگر 
به اندازه بخریم و بــه اندازه مصــرف كنيم مواد 
غذایی دور ریخته نمی شود و از حجم زباله كاسته 

می شود.
اگر بخواهيم یک قدم فراتــر برویم و باز هم حجم 
زباله مصرفی را كاهش بدهيم و شــيرابه زباله را 
به حداقل برســانيم می توانيم با قرار دادن پوست 
ميوه ها و باقيمانده ســبزیجات روی آبکشی كه 
یک روزنامه كف آن انداخته ایم و نگه داشــتنش 
برای چند ســاعت این كار را انجام بدهيم. تهيه 
كمپوست برای كسانی كه در شهرهای كوچک تر 
زندگی می كنند و حياط یا باغ دارند راه حلی دیگر 
است كه متأسفانه در آپارتمان های كوچک قابل 

انجام نيست.
یک قدم كوچــک هم به هرحال یک قدم اســت. 
به عنوان یک شهروند كمترین كار ما در این شرایط 
می تواند توليد كمتر زباله باشد. هرقدر زباله كمتر 
توليد شود ارتفاع كوه زباله دیرتر بلند می شود. به 
اميد روزی كه راه حلی برای نابود كردن كوه سمی 

و رود مسمومش پيدا شود.

»یکی از غصه های پدرم این بود كه چرا كار 
كتابفروشی را انتخاب كرده است. گاهی من 
هم از خودم این سؤال را می پرسم، اما از طرفی فکر اینکه كاری فرهنگی انجام 

می دهم، مرا راضی نگه می دارد.«
مهدی نودهی راد، مدير کتابفروشی فردوسی

بعضی جاها به سبب قدمت و كسوت، به مرور دهور، محمل و معبر خاطره سازی  
و خاطره بازی شده اند و تعطيل و یا تخریب شان مهر پایانی می زند بر نوستالژی 

چند نسل.
كتابفروشی فردوســی تجریش از آن جاها بود كه در ســال های نيمه دهه50، 
نمادی از كتاب و كتابخوانی در شــميران شــده بود. جایی كه درست 56سال 
كتاب فروخت و در ترویج و ترغيب فرهنــگ مطالعه نقش بی بدیلی ایفا كرد اما 
جمعه شب، مدیر آن، مهدی نودهی راد با انتشار یادداشتی در صفحه اش، خبر از 

به محاق رفتنش داد.
فردوســی را محمدعلی نودهی راد در سال1355 تأســيس كرد. او اهل تهران 
نبود و وقتی در سال1338 در 24ســالگی اش به پایتخت آمد، مدتی در یکی از 
كتابفروشی های مؤسسه انتشارات اميركبير مشغول شد تا آنکه در ابتدای دهه 
40 با یک شــریک، در ابتدای خيابان دربند و در مجاورت بيمارستان تجریش، 
كتابفروشی 6متری كوچکی راه انداخت و 5سالی طول كشيد تا كاروبارش رونق 
گرفت و كار بلد شــد. اما وقتی گسترش بيمارســتان و درنتيجه تملک اراضی 
پيرامون آن، در دســتور كار قرار گرفت، نودهی ناچار شد دكانی تازه برای خود 
دست وپا كند تا آنکه همين مغازه كنونی در ضلع شمال غربی ميدان تجریش، 
در ابتدای خيابان سعدآباد را مناسب یافت و آن را 350هزار تومان قسطی ابتياع  
و در این جا هم سنت چهارشنبه های خود را حفظ كرد كه به انقالب و جمهوری 

می رفت تا كتب مطلوب برای كتابفروشی را خریداری كند.
نودهی بزرگ اما در سال1377 درگذشت و آن را برای فرزندش، مهدی ميراث 
گذاشت و او هم در آغاز دهه 80 نونوارش كرد و 24سال، اداره اش را ادامه داد و 
مدیر و مالکش بود تا همين چند روز پيش. پدر و پسر بيش از نيم قرن كتابفروشی 
كردند و كتاب فروختند و نشان و نشانه ای شدند از كتابفروشی محلی - و در كنار 
كتابفروشی زمينه در همين محله تجریش )خيابان مقصودبيک( كه متعلق به 
كریم و گلی امامی بود و طی سال های 1362 تا 1379 فعاليت كرد - معتبرترین 

كتابفروشی شميران بود.
فردوســی حق بزرگی بر گردن خيلی هــا دارد. و برای همين هم هســت كه 
خيلی هایمان با آن خاطره ساخته ایم، و البته جایش تا هميشه خالی خواهد ماند.

فرهنگ و زندگی

حمیدرضا محمدی

نماد کتابفروشی محلی

بی تعارف و تكلف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشكالت 
و دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور و طراحی هم 
هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  

با شماره 23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سیدجواد رسولی
كارشناس رسانه

شیدا اعتمادنگاه
روزنامه نگار

آخر مصور
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