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گرينويچ

دردسر سالمونی تايوانی ها
 

تايپه: پــس از اينکه پارلمان تايــوان قانونی را 
تصويب كرد كه طی آن افــراد بيش از 3بار حق 
ندارند نام خود را تغيير دهند، شــهروندانی كه 
نامشــان را به صورت موقت ســالمون گذاشته 
بودند به دردســر افتادند. به گــزارش گاردين، 
ماجرا از اين قرار بود كه برخــی تايوانی ها برای 
شركت در چالش غذای مجانی به شهروندانی كه 
نامشان سالمون است شركت كردند، اما به محض 
تصويب قانون نامشان روی ســالمون قفل شد 
و حاال كليد اين قفل فقط در دســت نمايندگان 
پارلمان اســت. نمايندگانی كه هنوز تصميمی 
برای تغيير تصميم پيشين خود ندارند و بنابراين 
اكنون 331ســالمون در اين كشــور در آرزوی 
بازگشت نام و محو شــدن آوازه شان هستند و 

شايد خواهند بود.

باید به عقب برگردی

60سال در انتظار ديپلم

کالیفرنیا: يک مرد آمريکايی 78ساله كه به مدت 60سال 
در حسرت شركت در مراسم فارغ التحصيلی از دبيرستان 
و كســب مدرک ديپلم خود به ســر برده بــود روز جمعه 
گذشته به آرزوی خود رسيد. تد ســمز در حالی همراه با 
ديگر فارغ التحصيالن سال2022 مدرک ديپلم خود را از 
يکی از دبيرستان های ايالت كاليفرنيا دريافت كرد كه در 
سال1962 موفق به دريافت مدرک پايان دوره تحصيالت 

متوسطه خود نشده بود. 
او در آن ســال چند روز مانده به پايان ســال تحصيلی از 
دبيرســتان تعليق شــد و در نتيجه نتوانســت در يکی از 
امتحان های پايانی شــركت كند. به گزارش يورونيوز، اين 
مرد در آن زمان مجبور شــده بود كه در امتحان های دوره 
تابستان شــركت كند اما در نهايت مســئوالن دبيرستان 
حاضر به ارائه مدرک ديپلم به او نشــده بودند. آنها دليل 
اين امر را بدهی 4دالرو80 ســنتی اين مرد به خاطر يک 
كتاب عنوان كرده بودند. اين مرد 78ساله پس از دريافت 
مدركش در مراسم روز جمعه گفت: »من تمام اين سال ها 
به فرزندانم بارها غر زده بودم كه چگونه 4دالرو80ســنت 

مانع از دريافت مدرک ديپلمم شد.« 

کشف شهر 3400ساله
 

موصل: تيمی از باستان شناســان آلمانــی و كرد، بقايای 
شهری 3400ســاله متعلق به دوران امپراتوری ميتانی را 
در عراق كشف كرده اند كه زمانی در ساحل رودخانه دجله 
قرار داشته است. اين شهر باستانی پس از آن پديدار شد كه 
مسئوالن محلی برای جلوگيری از خشک شدن محصوالت 
زراعی در ماه دسامبر مقادير زيادی آب از مخزن سد موصل 

برداشت كردند. 
كارشناســان می گويند كاخ و چندين ســاختمان عظيم 
كشف شده می توانند متعلق به شــهر باستانی »زخيکو« 
باشــند كه گمان می رود يکی از مراكز مهــم امپراتوری 
ميتانی در حدود ســال های 1350تا1550 قبل از ميالد 
بوده است. پيش تر كاخی به نام »كمونه« متعلق به همين 
دوران در بستر رودخانه دجله كشف شده بود كه به گفته 
باستان شناســان در زمان خود در فاصله 20متری دجله 

قرار داشته است.

 باشگاه
نویسندگان
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آمار مرگ وميرهای ناشی 
از كرونا بســيار كم شده، 
تعداد مبتاليان كاهش پيدا كرده و در يک برنامه 
تلويزيونی جشن پايان ماســک گرفته اند، همه 
اين خبرهای خوب و مثبت نشان می دهد كرونا 
كم كم دارد از اين مملکت رخت می بندد و دليل 
اصلی اش هم تأثيرات واكسن است. هر چند كه 
ســتاد كرونا و وزارت بهداشت هنوز حرفی بابت 
برداشتن ماســک ها نزده اند و همچنان بايد به 
دستورالعمل های بهداشتی و پروتکل ها پايبند 
بود، اما می توان ديد كه بيمارســتان ها و مراكز 
درمانی به وضوح خلوت تر شده اند و حتی برخی 
از اين مراكز بخش كرونا را بسته اند، چون تعداد 
بيماران كرونايی كه نياز به بستری دارند تقريبا 
به صفر رسيده است. با اينکه همه ما می بينيم و 
می دانيم كه واكسيناسيون اين اتفاقات خوب را 
رقم زده، اما به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با كرونا، هنوز حدود 14ميليون نفر از افراد جامعه 
حتی يک نوبت واكســن را هم تزريق نکرده اند. 
افرادی كه چشــم های خود را به روی واقعيت ها 
بسته اند و برايشــان مهم نيست كه كرونا در اين 
مدت بيش از 141هزار نفر از عزيزان مان را با خود 
برده است. تصورات غلطی كه در بين افراد واكسن 
نزده وجود دارد گاهی خنده دار و مضحک است 
و گاهی هم غيركارشناســی و غيرعلمی. برخی 
از ترس مرگ ناشــی از تزريق واكسن يا ترس از 

آمپول برای واكسن زدن اقدام  نمی كنند و برخی 
هم تصور می كنند تزريق واكســن كرونا موجب 
مشکالتی در آينده خواهد شد كه اين فرضيه از 
سوی بسياری از پزشــکان رد شده است. اكنون 
90درصد ابتال و مرگ های ناشــی از كرونا برای 
افرادی است كه هنوز واكسن نزده اند و برعکس 
آنهايی كه هر 3دز واكسن كرونا را تزريق كرده اند، 
حتی اگر به كرونا مبتال شده اند، بيماريشان سبک 

بوده و مشکل حادی برايشان ايجاد نکرده است.
آنهايی كــه در مقابل واكسيناســيون مقاومت 
می كنند بايد بدانند كه پاندمی كرونا هنوز پايان 
نيافته است و همواره امکان بروز سويه های جديد 
و تهديد های آتی وجــود دارد و حتــی وزارت 
بهداشــت در اين زمينه هم تصميــم گرفته كه 
همه افراد دز چهارم كرونــا را هم تزريق كنند و 
برای افرادی باالی 70سال اين تزريق در كشور 
آغاز شده است. اين افراد اگر واكسن نزنند، نه تنها 
خودشــان را در معرض خطر قرار داده اند، بلکه 
اطرافيانشان را هم مبتال می كنند و ممکن است 
حتی در موارد حادتر باعث مرگ عزيزانشان شوند. 
تزريق به موقع واكســن كرونا مانع جدی برای 
شيوع همه گيری كروناست. حاال ديگر برای قطع 
زنجيره انتقال و اينکــه از اين پاندمی جلوگيری 
شود راهی به جز تزريق واكسن نداريم. همه بايد 
برای اتصال به چرخه واكسيناسيون و تکميل آن 

همت كنيم. 

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

بی واکسن چرا؟

تقويم / سالمرگعدد خبر
  شاگرد تنبلی که 
روانشناس شد 

ســال1881. روســتای کوچک کسويل در 
سوئیس، کارل 6ساله هنوز خواندن و نوشتن 
آلمانی را ياد نگرفته بود که پدر کشــیش اش 
زبان التین را يادش داد. کارل گوستاو يونگ 
اين عالقه بــه دنیای باســتان را تا آخر عمر 
همراه داشت. عوضش از مدرسه بدش می آمد. 
 مدام خودش را به مريضی می زد و از مدرسه

در می رفت. می نشست به ياد گرفتن انواع و 
اقسام زبان های قديمی. عاشق سانسکريت بود 
و متن های هندی باستانی. اولش می خواست 
باستان شناســی بخواند، ولی همین متن ها 
مجابش کرد که برای ياد گرفتن پزشــکی به 
دانشــگاه بازل برود. آنجا به عصب شناسی و 
روانشناسی عالقه مند شد. برای کار رفت به 
بیمارستان روانی زوريخ. همزمان در دانشگاه 
زوريخ هم درس می داد. در يک ســفر به وين 
با زيگموند فرويد، روانشــناس معروف آشنا 
شــد. آن روز فرويد تمام کارهايش را تعطیل 
کرد و آن دو 13ساعت تمام با هم حرف زدند. 
رابطه دوســتانه يونگ و فرويد از همین جا 
شروع شد و بعدها فرويد گفت که فکر اولیه 
نظريه روانکاوی اش در آن ديدار مطرح شده. 
دوستی يونگ و فرويد وقتی نازی ها به قدرت 
رســیدند برايش دردسرساز شد. به خصوص 
که او مدام علیه نازی ها ســخنرانی می کرد. 
در سال های جنگ جهانی يونگ مجبور شد 
به ســفرهای دور و دراز برود؛ آمريکا، آفريقا 
و هند، جايی که عاشــق تاريخ باستانی شان 
بود. اين باستان گرايی در نظريه روانشناختی 
يونگ هم نمايان است. يونگ در سال های آخر 
عمرش تازه متوجه چین شده بود و می خواست 
از دنیای چین باستان هم سر در بیاورد. نظريه 
تضادهايش را هم بر مبنای يک فلسفه قديمی 
چینی مطرح کرد. می گفت که تضادهای موجود 
در نهاد بشر، نیروی اصلی روان آدمی است و 
بشر بايد بتواند بر اين تضادها فائق بیايد تا به 
آرامش برسد. خودش وقتی در 6ژوئن1961 در 
زوريخ مرد، در يادداشــت هايش نوشته بود: 

»ديگر به آرامش رسیده ام.«

حافظ

گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم
همچنان چشم گشاد از کرمش می دارم

- اينجا بايد میوه کارهامون رو بچینیم ولی داريم دنبال 
خاك حاصلخیز می گرديم تــازه دونه بکاريم توی اين 

گرما وسط اين غبار!
اين خالصه چیزی بود که تالش می کردم خیلی شیک 
و شسته رفته به رفقايی بگويم که دم دمای يک غروب 
گرم 45درجــه ای دور هم حلقــه زده بوديم گرد يک 
پنج راهی و داشتیم همزمان هم موبايل هايمان را شارژ 
می کرديم هم خبرها را رصد می کرديم هم استوری های 
اينســتاگرامی همديگر و ديگران را چک می کرديم. 
کجا؟ درست در 500متری متروپل در شهر آبادان. هر 
نیم روز که برای استراحت برمی گشتیم به محل اسکان، 
کارمان بررسی ديده ها و شنیده هايمان بود و انتقالش به 
هم. يک جور کالس درس ســیار. يک ستاد خودجوش 
خبری از آدم هايی که اکثرشان نزديک 7روز بود زن و 
بچه و زندگی و کارشان را رها کرده بودند و آمده بودند 
در دل حادثه تا بتوانند يک روايت ترکیبی از مصلحت 

و حقیقت جاری به مردم چشم انتظار بیرون ارائه کنند.
برای من که معموال راوی وسط گودم و دور از ستادها و 
آدم هايش، ديدن اين شور و دلسوزی و دقت دلچسب 
بود. توی همیــن گپ و گفت ها دغدغــه ام اين بود که 
بايد چطور روايت کرد تا هم حقیقت فنا نشود،  هم آب 
به آسیاب دشــمن خارجی ريخته نشود و هم سرمايه 
اجتماعی هر کدام نزد مخاطبینش کاسته نشود. واقعیت 

اما کار دشواری بود اگرچه نشدنی نبود. معموال در وسط 
بحران ها شما با ابزارهايت تنهايی و فقط سرمايه قبلی 
گردآوری شده ات نزد مخاطبانت که به تو به عنوان چشم 
بیدار مورد اعتمادشان می نگرند به کار تو می آيد آن هم 
مخاطبی که لحظه به لحظه زيــر بمباران انواع خبرهای 

راست و دروغ است.
وقتی قبال خیلی چیزها انجام نشده، تو نمی توانی آنجا 
از خانه شماره10 شروع کنی، بلکه بايد برگردی عقب و 
تازه از پیش شماره صفر شروع کنی مثال بايد هی برگردی 
عقب و تازه درباره مشخصات سگ زنده ياب حرف بزنی تا 
مخاطب بفهمد هر سگی  سگ زنده ياب نیست ولو تصادفا 

بتواند يکی را بیابد که آن هم محل ترديد است.
بايد برگردی عقب و درباره شــدت آوار و مهندســی 
تخريب و گودبرداری صحبــت کنی تا بعد بتوانی علت 
کندی آواربرداری را توضیح دهی يا توجیه کنی و... . و 
اين وسط مثال نمی توانی تصاوير کشته شدگانی را نشر 
دهی که چونان خارپشت تنشان به ضیافت میلگردها 
تبديل شده تا از رهگذر نمايش اين سبوعیت آوار بتوانی 
مستقیم يا غیرمستقیم به مخاطب بفهمانی امکان زنده 
بیرون آمدن افراد از زير چنین آواری عمال ممکن نیست.

بايد برگردی عقب و درباره نحوه تشــخیص اجساد از 
طريق  DNA توضیح دهی تا برايش قابل درك شــود 
که می شود يا نمی شــود پیکری را يکی  دو-روزه از راه 
اين روش نام گــذاری کرد. تازه به اينهــا اضافه کنید 
وقتی آوار اندوه - با دلیل يا بی دلیل - بر ســر مخاطب 
سرازير می شود تو نمی دانی انتشار لبخندهای حماسی 
امدادگران بايد چقدر از قاب گزارش ات را پر کند و چقدر 

می توانی و مجازی راوی حماسی فرايند آواربرداری باشی 
و چقدر بايد راوی تلخکامی و اندوه بازماندگان باشی.

و شــايد هیچ بايد و نبايدی در کار نیست و تو بايد يک 
بخش کار را فقط روايت کنــی و هیچ تعهدی به کل کار 
و تفسیر مخاطب نداری و شايد نه! بايد بگردی و به کل 

قصه متعهدی.
همه اينها پرسش هايی است که با خودت حمل می کنی 
در لحظه و در ذهنت می گذرند و تو بايد تصمیم بگیری و 
بنويسی و منتشر کنی. چون مخاطب تشنه خبر است و 
تحلیل هايت را بايد به حداقل ممکن برسانی چون برای 
خیلی از تحلیل ها نیازمند داده و دانشــی هستی که يا 
در اختیارت نیســت يا برايش تربیت نشده ای يا آنقدر 
ضد  و نقیض زياد اســت که پروای قضاوت و تحلیلی را 
داری که ممکن است عمر صحتش يک روز هم نشايد. 
و تو می مانی و هجوم لشگری شايد: شايد هنوز زير آوار 
کسی باشد... شايد مشکل از ستون هاست... شايد فالن... 

شايد بیسار... .
اين خالصه همه  چیزی بود که می گذشت بر راويان اين 
روزهای آبادان، کســانی که محصور در اطراف متروپل 
بودند و دست کم من داشــتم تالش می کردم هم راوی 
تالش آنها باشم، هم با پا گذاشتن به خیابان های اطراف 
متروپل و با فاصله گرفتن از آوارها و با ســرك کشیدن 
به بازار شــهر و خیابان های اطراف امیری – محل وقوع 
حادثه – سعی کنم روايتم قابی النگ شات تر بیابد. موفق 

بوديم؟ گذر زمان مشخص می کند.
اما به گمانم راوی هم می تواند زير آوار متروپل بماند اگر 

در خیابان امیری بماند. 

روزگاری 
عشق هايی حقيقی همچون عشق 
ليلی و مجنون و شيرين و فرهاد 
را عشــق هايی مجازی توصيف می كردند و عرفا پس از مالحظاتی 
پذيرفتند كه »المجاز قنطره الحقيقه« كه يعنی عشــقی زمينی و 
مجازی هم می تواند به عشق حقيقی يا همان عشق به معبود رهنمون 
شود. ابراهيم خليل اهلل حتی عشق به فرزند را مجازی دانسته و حاضر 

شد آن را قربانی عشقی حقيقی به پروردگار كند.
اين روز ها اما هرچه موج های فضای مجازی ســاحل زندگی بشر را 
كف آلود می كند شاهد بدل گشتن اين مفاهيم هستيم. برای نمونه 
آنچه عرفا عشقی مجازی می دانستند بدل به عشقی حقيقی گشته 
و انسان ها مابازای عشق مجازی را در فضای مجازی می جويند. در 
پيشرفت بشر به سمت مجاز همين بس كه هوش مصنوعی همين 
چند روز پيش امکانی را به بشر پيشنهاد كرد كه طی آن در فضای 
متاورس)دنيايی مجازی( افراد می توانند صاحب فرزند شوند و حتی 
به وســيله سنســور هايی او را لمس كنند. هنوز بيش از يک دهه از 
ساخت سری فيلم های ماتريکس نگذشته است كه انسان ها آنچه 
فيلمنامه نويس ها، واقعيتی هولناک توصيف می كردند را نه به دست 
روبات ها كه خود آفريده اند. نوزادان دنيای متاورس به موازات زمان 
واقعی رشد می كنند، شير می خواهند و نياز به عوض كردن پوشک 
دارند. اين كودكان كه توسط رايانه ساخته شده اند با استفاده از فناوری 
عينک ها و دستکش های واقعيت مجازی قابل دسترسی هستند تا 
كاربر ارتباط مستقيم با كودک را حس كند. به گزارش ديلی ميل، 
به گفته »كاتريونا كمپبل«، يکی از مســئوالن برجسته بريتانيا در 
زمينه هوش مصنوعی و فناوری های نوظهور »بزرگ كردن آنها هيچ 
هزينه ای نخواهد داشت.« نکته ای كه بشر پرمشغله و نيازمند درآمد 
را به طور حتم وسوسه خواهد كرد. در دنيايی زندگی می كنيم كه در 
كشور های جهان سوم به دليل كمبود منابع مالی و درآمد مکفی و در 
كشور های پيشرفته به داليل شيوع گسترده نگاه ليبرال و فردگرايی 
افراطی، فرزندآوری به امری سخت و گاهی زيان آور تغيير چهره داده 
اســت. موردی كه می تواند در آينده ای نزديک خطر محدود شدن 
فرزندآوری به دنيای متاورس را افزايــش دهد. كاتريونا كمپبل در 
 AI by Design: A Plan For Living كتاب جديدش با عنــوان
With Artificial Intelligence اســتدالل می كند كه نگرانی ها 
در مورد افزايش جمعيت، جامعه را به ســمت استقبال از كودكان 
ديجيتال سوق می دهد. او اين كودكان ديجيتال را با عنوان »نسل 
تاماگوچی« توصيف می كند. »تاماگوچی« يک بازی ساده نگهداری از 
حيوان خانگی بود كه اواخر دهه1990و2000 در ميان جوانان غربی 
محبوبيت زيادی پيدا كرد. »كمپبل« می نويسد: كودكان مجازی 
ممکن است هم اكنون مانند يک جهش بزرگ به نظر برسند، اما ظرف 
50سال آينده فناوری به قدری پيشــرفت خواهد كرد كه نوزادانی 
كه در متاورس وجود دارند از آنهايی كه در دنيای واقعی هســتند 
متمايز نخواهند بود. با تکامل متاورس، من آينده ای را می بينم كه 
در آن كودكان مجازی به بخش پذيرفته شده جامعه در بسياری از 

كشورهای توسعه يافته تبديل می شوند.

جهان نما

مهدیا گل محمدی

در حقیقت و مجاز فرزندآوری

 وقتی که 
سرمان به کارمان باشد

سال گذشته خبر خريداری يک 
باشگاه دسته پايينی فوتبال در 
استان ماالگای اســپانيا توسط 
يک ايرانی را شــنيدم. بخش قابل توجهی از ايرانيان مقيم 
اســپانيا به خصوص آنها كه از طريق تمکــن مالی اقامت 
گرفته اند در شهرهای مختلف اين استان زندگی می كنند. 
كسب وكارهای مختلفی از طريق آنها در اين منطقه به راه 
افتاده است. رستوران، خريد و فروش ملک، ساختمان سازی  
و كسب وكارهای مربوط به صادرات و واردات و گردشگری 
ازجمله اين فعاليت هاست. اما خريدن باشگاه فوتبال از آن 
كارهايی است كه ريسک بااليی دارد؛ به خصوص كه فوتبال 
در اسپانيا اهميت بسيار زيادی دارد. باشگاه فوتبال يک شهر، 
بخشی از هويت آن است. اغلب شهروندان از آن طرفداری 
می كنند و موفقيت يا شکست آن در احوال خود شهرها هم 
تأثيرگذار است. باشگاهی كه رياستش را يک ايرانی بر عهده 
گرفته نامش هست »خونتود تورمولينوس«؛ باشگاهی كه 
متعلق است به شهر تورمولينوس در استان ماالگا. آنها سال 
گذشته در ليگ منطقه ای آندالوسيا به مسابقات پلی آف راه 
پيدا كردند، اما در نهايت حذف شدند و نتوانستند به دسته 
باالتر صعود كنند. اما در فصل بعد )يعنی همين فصلی كه 
تازه تمام شد( از نو شروع كردند. پيگيری مسابقات آنها را 
گذاشته بودم به عنوان يکی از كارهای آخر هفته؛ اينکه با كجا 
مسابقه داشته اند، رتبه شان در جدول كجاست و نتايج شان 
را چطور می شود تحليل كرد. آنها اين فصل قهرمان گروه 
خودشان شدند؛ با اقتدار و 4،3 هفته پيش از پايان. حاال تيم 
تورمولينوس موفق شده به دســته باالتر برود و همراهش 
ارزش و اعتباری هم برای باشگاه )اين بهترين نتيجه باشگاه 
در تاريخش از زمان تاسيس در ســال1958 تا امروز بوده 

است( ايجاد كند.
در هفته ای كه گذشت، يکی از مهم ترين خبرها فرارسيدن 
روز صفر شدن تعداد مرگ ها بر اثر ابتال به كرونا بود. مدت ها 
بود كه منتظر اين روز بوديم و البته كه مدت ها هم بود كه 
می دانستيم فرامی رســد. وضعيت عمومی همه گيری در 
كشــورمان از حدود 2ماه پيش به اين طرف روند كاهشی 
داشت و موج جديدی هم از راه نرسيد. اين خبر پس از رنج 
فراوانی كه در 2سال ونيم گذشته نصيب بسياری از ايرانيان 
كرد، شــيرين و دلپذير بود و البته اين را هم نشان می داد 
كه گاهی الزم اســت اگر مســئوليت كاری را بر عهده تان 
گذاشته اند، به جای ســر و صدا و در تيترها حاضر شدن و 
مدام جلوی دوربين بودن و جمــالت عجيب صادر كردن 
)ياد وزير محترم بهداشت در دولت پيشين افتاديد؟(، تيم 
خوبی تشکيل بدهيد، از همه توانتان برای باز كردن گره و 
رد شدن از موانع استفاده كنيد، پيش از به دست آمدن هدف 
درباره اش فضل فروشی نکنيد و در نهايت بگذاريد نتيجه كار 
خودش گويای تالش و زحمتی باشــد كه برای طی شدن 
مسير صرف شده است. از اين بابت، عملکرد تيم مسئول در 
واكسيناسيون و كنترل همه گيری در موفقيت شان شباهتی 
به موفقيت هموطنی دارد كه يک باشــگاه فراموش شده 
فوتبال در اسپانيا را دست گرفته و دارد آن را با وجود موانع و 
حاشيه های فراوان باال می كشد. درست است كه ابعاد اين دو 
پروژه با يکديگر قابل قياس نيست، اما مسيری كه مديرانش 
در پيش گرفتند، كامال شبيه هستند: كار و تالش و دوری 
از حاشيه سازی  و جنجال. مسيری كه به نظرم تنها راه حل 
مشکالت امروز ماست. كمتر حرف بزنيم و عکس بيندازيم، 

بيشتر سرمان به كار باشد و نتيجه بگيريم.
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