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گرينويچ

نزديک شدن سیارك به زمین

 

کالیفرنیا: به گفته »مركز مطالعات اجســام 
نزديک به زمين« ناســا، ســياركی به بزرگی 
4برابر برج ميالد تهــران در تاريخ 6خرداد به 
ســمت زمين حركت می كند. اين سيارک با 
ســرعت نزديک به 76هزار كيلومتر بر ساعت 
از كنار زمين عبور خواهد كرد. اين سيارک كه 
JA ۱۹۸۹( 7335( نــام دارد، تقريبا با فاصله 
4ميليون كيلومتر - يا تقريبا 10برابر ميانگين 
فاصله زمين تا ماه - از كنار سياره ما گذر خواهد 
كرد. با اين حال، با توجه بــه اندازه بزرگ اين 
توده فضايی )بــا قطر 1.8كيلومتــر( و فاصله 
نسبتا نزديک آن به زمين، ناسا اين سيارک را 
به عنوان جسم »بالقوه خطرناک« طبقه بندی 
كرده است، به اين معنی كه درصورت چرخش 
در مدارش و اصابت می تواند صدمات زيادی به 

سياره ما وارد آورد.

خوانندهغیرلسآنجلسیدرلسآنجلستایمز

هر 30ساعت يک میلیاردر
 

نیويورك: ميلياردرها در بحبوحه همه گيری ويروس كرونا 
ثروت زيادی به دســت آوردند. طبق گزارش جديد آكسفام، 
طی 2سال گذشته، هر 30ساعت يک نفر ميلياردر شده است. 
به گزارش آكسفام با نام »سود بردن از درد« بين مارس2020 
تا مارس2022، حدود 573نفر به ميلياردرها افزوده شــده 
اســت. آنها گفتند كه به ازای ظهور هر ميليــاردر جديد در 
طول همه گيری، ممکن اســت نزديک به يک ميليون نفر در 
سال2022 به فقر شــديد گرفتار شود. آكســفام اعالم كرد 
كه ثروت ميلياردرها در 24ماه اول پس از شــروع همه گيری 
كوويد-19، بيشتر از مجموع 23سال افزايش يافت. مجموع 
ثروت ميلياردرها جهــان اكنون معــادل 13.9درصد توليد 
ناخالص جهانی است كه در مقايسه با سطح آن در سال2000، 
3برابر افزايش يافته است. در همين حال، ثروت ميلياردرهای 
موادغذايــی و انرژی در 2ســال گذشــته 453ميليارد دالر 
)360ميليارد پوند( افزايش يافت كه معادل يک ميليارد دالر 

)795ميليون پوند( در هر 2روز است.

قفس  ديواری  عکس/ همشهری: منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  وهللا سرگردونِتُم، حیرونِتُم

40 ساله ام و اين جمله ها ته لنجی های 
هميشه تازه ذهن من است از شهری 
كه به شهادت روزها، چندی قبل از 
تولد من و ما آزاد شد. ما كه به دنيا آمديم دنيای خيلی ها در همان 
پازل محزون، تمام شده بود، نه فقط خرمشهر كه آبادان هم چنين 
بود و هرچند درد خمپاره نکشيد اما بغض جنگ زدگی زياد داشت.

  
در يکی از همان نخلســتان های همســايه رود نشسته ايم و بوی 
ماهی كبابی را كيفوريم. ميزبــان از نخل های پرخاطره می گويد 
و وعده می دهد بعد از ناهار ما را به ســاختمان نفت ايران انگليس 
ببرد؛ همانجا كه در ايام سقوط خرمشهر شد مقر گردان فلوجه و 
بعثی ها در آن خيلی جوالن دادند. ساختمان حاال شده موزه جنگ 
و وقتی وارد محوطه اش می شــوی انگار اتمسفر مغموم خرمشهر 
تشديد می شود. ماشين هايی كه عراقی ها برای ممانعت از هلی بُرد 
نيروهای ايرانی در خاک كاشته بودند در موزه بازسازی شده است. 
در طبقات ساختمان تا دلتان بخواهد نشانه های زندگی و جنگ و 
مرگ پشت ويترين ها ست. بازيگوشانه به سمت در پشت بام می روم. 
يکی از همراهان ما زن ســالمندی است كه وقتی تقالی من برای 
رفتن به پشت بام را می بيند با بغض می گويد: خيلی ها از اين پشت بام 
خودشان را پرت كردند در محوطه و وقتی خشکم می زند زيرلب 
می گويد: زن ها را به اسارت می آوردند برای آشپزی و رختشويی و 
پدرســوختگی... غيرت زن ها اين خوی حيوانی را تاب نمی آورد و 

از پشت بام می پريدند پايين تا داغ ننگ به دامن پاكشان ننشيند.
  

فاصله خرمشهر ســقوط كرده تا آبادان آنقدر كم است كه فرصت 
نمی شود درســت فکر كنی چطور درحالی كه بعثی ها ديوارهای 
خرمشهر را با آمدن و ماندنشــان آلوده اند، در شهر برادر)آبادان( 
ايستادگی و وطن پرستی نمی گذارد چشم ها لحظه ای خرمشهر 
و اشغال شــدنش را پلک بزنند. راديو نفت آبادان در هر لحظه به 
آبادانی ها يادآور می شود كه زندگی ادامه دارد ولو زير خمپاره و در 
جوار خون شهيد. ايستادگی و مقاومت آبادان را خالی نکرد تا زمانی 

كه همسايه آزاد شد، ولو ويران و زخمی و پردرد.
  

از زيارت ســيدعباس و قدم زدن در محله بريم و تماشای كليسا 
و خريد از ته لنجی ها برگشــته ايم و آبادان را دوباره به خرمشهر و 
همان نخلستان كوچک وصل كرده ايم. دم غروب كه هوا خنک تر 
شده سراغ مسجد جامع خرمشهر می رويم. حتی اگر بازسازی شده 
 باشد باز تصوير گنبد خمپاره خورده مسجد و گروه های داوطلبی 
كه به حکم محمدجهان آرا در صحن مسجد سازماندهی می شدند 
در خاطر تداعی می شود. هنوز در برخی محله ها روی ديوار می شود 
زخم گلوله را ديد. ناگهان خودم را در ميانه شــهر ويران روزهای 
سقوط می بينم. سيد صالح موسوی يا همان سالی خرمشهری ها 
به دستور جهان آرا مشغول مديريت گمرک است و با همان شمايل 
جــذاب و مردانه اش، دل می ســوزاند و قطار فشــنگ ها را بر تن 
سوخته اش مرتب می كند. در همان خياالت بلند از عابران می پرسم 
هيچ كس از امير رفيعی و محل شهادتش خبر ندارد؟ همه شاهدان 
عينی آن لحظات قبل از سقوط شهر می دانند كه تا لحظه اشغال 
كامل خرمشهر، امير با همان پای مجروح درشهر ماند و هيچ وقت 

هم كسی از سرنوشتش مطلع نشد.
  

حرف از مقاومت كه شد به همه بگوييد مقاومت يعنی خوزستان...

برای آدم های ساده انديش، چند 
جمله قصار از فرويد و يونگ، چند 
كليپ بازخوانی شــده از افراد متخصص و برشی از يک 
متن انگيزشی، جای شک و ترديدی نمی گذارد كه فرد 
مورد نظرشان به احتمال زياد روانشناس است. از طرفی 
گرانی ويزيت كلينيک های روانشناسی باعث می شود تا 
خيلی از افراد به همين روانشــناس نماها پناه ببرند؛ و از 
طرف ديگر جادوی فضای مجازی باعث شده تا كاربران 
اين فضا بدون درنظر گرفتن پيشــينه افــراد به عنوان 

پزشک، به راحتی به آنها اعتماد كنند.
چند سالی می شود كه برخی افراد با نام روانشناس، اما 
با ماهيت روانشناس نما وارد چرخه درمانی سالمت روان 
كشور شده اند، افراد سوءاستفاده گر و كالهبرداری كه از 
مشــکالت مردم جامعه با فن بيان خوب و انجام برخی 

روش ها برای جــذب دنبال كننده به نفــع جيب خود 
تغذيه می كنند، افراد متقلبی كه نوک پيکان هدفشان به 
سمت جامعه و قشر آسيب ديده است و دكان شان را در 
فضای مجازی و حتی گاهی برنامه های صدا و سيما علم 
كرده اند. آدم هايی كه حسابی در فضای مجازی جوالن 
می دهند و دسته دســته دنبال كننده جذب می كنند و 
آنهايی كه نيازمند مشاوره هستند، بدون اينکه بدانند، 
اين افراد را بزرگ و بزرگ تر می كنند و آنقدر به آنها بها 
می دهند كه ديگر كسی فکرش را هم نمی كند آدمی كه 
انقدر حرف های قشنگ می زند، اصال مدرک روانشناسی 

ندارد!
حاال كه بعد از سال ها سازمان نظام روانشناسی اقدامی 
مثبت انجام داده و روانشناس ها را از روانشناس نماها جدا 
كرده، اين وظيفه ماست كه نگذاريم اين افراد از سادگی 
ما و از بســتری مثل فضای مجازی سوءاستفاده كنند و 
بدانيم كه هر كسی در اينستاگرام يا تلويزيون مخاطب 
دارد، لزوما راســت نمی گويد و اين خود ماييم كه بايد 
حواسمان باشد از چه كسانی مشاوره می گيريم. حاال تا 
دير نشده اسامی روانشناس نماها را سرچ كنيد و صفحات 

مجازی كه به اسم اين افراد باز شده را آنفالو كنيد.

زندگی پديا

فاطمه عباسی

آنفالوی فیک ها

تقويم / سالمرگعدد خبر

چخوف آمریکایی

پدرش کارگــر چوب بری بــود و مادرش در 
رستوران پیشخدمتی می کرد. ريموند کارور 
که متولد 25می سال1938 بود، در سال1957 
يعنی زمانی که تنها 19سال داشت، با ماريان 
برك 16ســاله ازدواج کرد و خیلی زود پدر 2 
فرزند شد. تجربه سخت بزرگ کردن بچه ها و 
تالش برای تأمین هزينه های زندگی 4نفره شان 
تأثیر عمیقی بر زندگی آنها گذاشت اما باالخره 
ريموند با تشويق های همسرش توانست در 
دوره لیسانس، به عنوان دانشجوی نیمه وقت 
در دانشــگاه »هامبولت« مشغول به تحصیل 
شود و واحدی را با نويســنده ای به نام جان 
گاردنر برداشــت که همین آشنايی با گاردنر 

عامل مهمی در موفقیت او در نوشتن بود.
ريموند اما قبل از آنکه داستان بنويسد، شعر 
می گفت. کارور در سال1970 جايزه ملی شعر 
را برای اشــعارش گرفت و بعد از آن بود که با 
مبلغی که به عنوان بازنشســتگی از انجمن 
تحقیقات علمــی RAS دريافت کرده بود، 
فرصت را مناسب ديد تا به صورت تمام وقت 
به نوشتن بپردازد و آثار درخور توجهی مثل 
مجموعه داستان »می شود لطفًا ساکت باشی« 
را بنويسد که چند ســال بعد موفق به چاپ 

آن شد.
کارور در طول عمرش داســتان های کوتاه 
زيادی نوشــت که ويژگی بارز آنها، سادگی 
اين داستان ها است. گاهی با همین جزئیات 
به ظاهر به درد نخور رها می شــويم و گاهی 
کارور جايی در میانه داســتان با يک حرکت 
)مثل قرار دادن آخرين قطعه پازل( به همان 
جزئیات به درد نخور معنای تازه ای می بخشد. 
بسیاری کارور را با چخوف مقايسه می کنند؛ 
کوتاه نويسی که کارور او را به شدت تحسین 
می کرد تا جايی که داســتان »پیغام« را که 
درباره ماه های پايانی عمر چخوف است به او 
تقديم کرد و حاال به عنــوان چخوف آمريکا 

شناخته می شود.
ريموند کارور در دوم آگوست سال1988 در اثر 

بیماری سرطان ريه درگذشت.

حافظ

از من جدا مشو که توام نور ديده ای
آرام جان و مونس قلب رمیده ای

اين روز ها كه اخبار ســلبريتی ها و خواننده ها 
به طالق ها و ازدواج هــای آنچنانی يا اخبار زرد 
خالصه می شــود، تيتــر لس آنجلس تايمز به 
كارهای خير يک خواننده پاپ غيرلس آنجلسی 
اختصاص يافته اســت. اين روزنامه آمريکايی 
درباره محســن چاوشــی نوشــته اســت: او 
4.3ميليون دنبال كننده در اينســتاگرام دارد 
كه به درخواســت های منظم او برای كمک به 

هموطنان ايرانی در شرايط وخيم پاسخ مثبت 
می دهند. اين خواننده مشــهور موسيقی پاپ 
كه جلوی دوربين ها كمرنگ اســت و كارهای 

خيرش را بــه هيچ وجه در بــوق و كرنا نکرده، 
به دليل اقدامات انسان دوستانه اش حتی ميان 
رسانه های خارجی هم به شهرت رسيده است. 
در خبر لس آنجلس تايمز، نجات زندانيان ناتوان 
از پرداخت ديه توسط خيريه محسن چاوشی را 
می خوانيم و برای نمونه به ماجرای وحيد اميری 
اشاره شده است كه تا چوبه دار 48ساعت بيشتر 
فاصله نداشت كه محســن چاوشی توانست با 

جمع آوری ديه او، جانش را نجات دهد.
محسن چاوشی 42ساله توانسته بيش از 50 نفر 
را از چوبه دار نجات دهد و موفقيت او ناشــی از 

جمع هواداران وفادار اوست. 

سرعت رشــد مغز ما نسبت به 
انســان اولیه صدبرابر و سرعت 
ارتباطات ده میلیون برابر شــده است. شتاب تولید 
انرژی باال رفته، ســرعت تولید تکنولوژی افزايش 
يافته و حتی ســرعت ارتباط بین انسان ها و جوامع 
نیز به واســطه پل های ارتباطی مثل جرايد، رسانه ها 
و به خصوص تلفن و انواع پیام رسان ها برق آسا شده 

است.
 در کنار تمام مزيت ها اما ســرعت ارتباط اجتماعی 
معايبی هم در خود پرورش داده است. هر چقدر سرعت 
انتقال اخبار حوادث زياد باشد اين اخبار بدون پختگی 

خاص به دست مصرف کننده می رسد.
 در علم ارتباطــات اولويت با گیرنده پیام اســت نه 
فرستنده؛ يعنی نیت فرستنده پیام مالك نیست بلکه 
درکی که گیرنده از پیام دارد او را به پاسخ و واکنش 

دعوت می کند.
هرچقدر منبع پیام ناشناخته باشد و بین زمان اتفاق و 
انتقال پیام فاصله بیشتری باشد و هر چقدر واسطه های 
بیشتری در مجاری انتقال نقش داشته باشند به همان 
میزان هم درصد آلودگی و عدم شفافیت باال می رود و 
گیرنده پیام هم مثل عضو پیوندی، پیام را پس می زند.

رفته رفته خود اين پیام هــا و کانال های ارتباطی به 
ســارق زمان ما تبديل می شــوند؛ يعنی ما زمانی را 
برای شــنیدن و زمانی را برای آنالیز و تحلیل کردن 
اختصاص می دهیم و به همان میزان هم انرژی صرف 
می کنیم. نتیجه اينکه با انبوهی از کارهای عقب افتاده 

و الزم االجرا مواجهیم.
در گذشته شايد هفته ها طول می کشید تا پیامی در 
جوامع سنتی دست به دســت شود. مردم هم فرصت 
داشتند تا بین دو خبر  يا رويداد، آن را تجزيه، تحلیل، 
نتیجه گیری و حتی در ذهن بايگانی کنند ولی بمباران 
خبری فعلی با اين سرعت مجال را از مردم گرفته است. 
در کسری از ثانیه اخبار متفاوت از مجاری مختلف به 
گوش می رسد و مغز از پردازش همه آنها عاجز می ماند.

وقتی مطالبات ذهن نسبت به پیام ها پاسخ داده نشود، 
سیستم خشم و خشونت در مغز فعال می شود.

اين سرعت باعث می شود که درك درستی از مسائل 
پیرامون خودمان و در نهايت انســان های اطرافمان 
نداشته باشیم و ممکن است ديگر به هم اهمیت ندهیم. 
آنگاه خودمان را به يک انزوای ناخوشايند دعوت کنیم 
و از آنجا که برای همیشه نمی توانیم در حصار نامرئی 
خودمان زيست کنیم ناچار به ترك آنجا می شويم. البته 

اين بار به سالح خشم و عصبانیت هم مسلح هستیم.

مسعود میر
روزنامه نگار

سامان رضايینگاه
روزنامه نگار

فراخوان
ریتم تند زندگی

یادداشت 
وارده

 رضا نقدی بالسی 

جوان خاكســتری پوش روبه رويم 
ايســتاده اســت و حرف می زند. 
نمی دانم چه  می گويد. صدايش را نمی شنوم. به لبهايش نگاه 
می كنم كه تندتند حركت می كند. دندان های ناموزونش پيدا و 
ناپيدا می شوند. نگاهم از لبانش سرمی خورد روي دماغش. چه 
بزرگ و بی قاعده به نظرم می آيد. بعد به چشمانش نگاه می كنم 
كه انگار كالپيسه است. حاال، پيشانی جوان خاكستری پوش 
است. عرق و خاک هم قاطی شــده است و تمام پيشانی اش را 
پوشانده است. ناگاه از باالی سر جوان خاكستری پوش چشمم 
می افتد به دستی كه در انفجار از شانه جدا شده است و همراه 
موج انفجار باال رفته است و تو خوشــه خشک نخل بلندپايه 
گوشــه حياط ننه باران گير كرده اســت. آفتاب كاكل نخل را 
سايه روشن زده است. خون خشک، تمام دست را پوشانده است. 
انگشت كوچک دست، از بند دوم قطع شده است و سبابه اش 
مثل يک درد، مثل يک تهمت و مثل يک تير 3شعبه به قلبم 

نشانه رفته است.

داد ميزديد كرباليی هاش بسم اهلل..! 
زيارت قبول...! بــه اينام ياد بدين 
دست خالی جنگيدن رو...!! حاال ديگه نه شما اونجائين، نه 
من. هردومون اينجاييم. چه فرقی كرد؟!... حاال من ريه ام رو 

از دست دادم... تو پاهاتو.. آقا سعيد چشماشو...

احمد محمود

ابراهیم حاتمی کیا

زمین سوخته 

ديالوگ

بوک  مارک

از کرخه تا راين

آخر مصور
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