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گرينويچ

اسید پاشی در آمريکا

 

اورگون: زنــی در آمريــکا برای ســومین بار 
هدف حمله اسیدپاشــی قرار گرفت. به گزارش 
يو اس نیــوز، اين زن نخســتین بار در 28مارس 
ســال جاری مورد حملــه قرار گرفــت و راهی 
بیمارستان شــد اما گويا مهاجم که هنوز توسط 
پلیس دستگیر نشــده به يک حمله اکتفا نکرده 
و 2بار ديگر با ظرف اسید به سمت اين زن آمد. 
حمله ترســناک بعدی در 19ژوئن انجام شد و 
مهاجم پس از شکستن در های خانه قربانی وارد 
خانه شد و اقدام به اسیدپاشی کرد. طی آخرين 
حمله، اين زن مجددا راهی بیمارستان شد. تنها 
اطالعاتی که پلیس آمريــکا از مرد مهاجم دارد 
اين اســت که وی يک ماسک معمولی به صورت 
می زنــد. به گفتــه محققان طی دهه گذشــته 
حمله های اسید پاشــی فقط در آمريکا متمرکز 

نبوده و در سايرقاره ها هم ديده شده است. 

در غبار

سیدنی  تخلیه می شود
 

نیوســاوت ولز: درپی بارش های سیل آســا و توفان  
شديد، مقام های استرالیايی دستور تخلیه بخش هايی 
از ســیدنی ازجمله مناطق جنوب غربی اين شــهر را 
صادر کردند. وزش باد شــديد و باران های سیل آسا روز 
يکشنبه مناطقی از حومه شــهر سیدنی را زير آب برده 
و اين شرايط آب وهوايی تا روز دوشنبه در سراسر ايالت 
نیوســاوت ولز )New South Wales( نیز ادامه پیدا 
کرد. نیو ساوت ولز که آن را »ولز جنوبی« نیز می نامند، 
پرجمعیت ترين ايالت استرالیا است که در جنوب شرقی 
اين کشور قرار دارد و مرکز آن شهر سیدنی است. اکنون 
گفته می شود که حدود 30هزار تن از ساکنان اين ايالت 
در معرض خطر ســیل و رانش زمین قرار دارند و بنا بر 
توصیه مقام هــای دولتی، بايد شــهر را تخلیه کنند. به 
گزارش رويترز، در هفته گذشــته نیــز برخی خانه ها، 
مزارع و پل های چندين نقطه از ولز جنوبی در پی وقوع 
سیل، ويران شدند. اين سومین بار در سال 2022 است 
که سیل و توفان شديد برخی زيرســاخت ها و مناطق 
مسکونی ايالت نیو ساوت ولز را ويران می کند. پیش بینی 
می شود با دســتور تخلیه، جان و سالمتی هزاران تن از 

ساکنان اين مناطق حفظ شود.

باال بودن خطر انقراض زشت ها 
 

مونپلیه: يــک مطالعه جديد نشــان می دهــد ماهی های 
صخره های مرجانی که در حــال انقراض انــد ازنظر »ارزش 
زيباشناختی« امتیاز پايینی کسب می کنند و اگر انسان ها بر 
گونه های »زيباتر« ماهی ها تمرکز کنند، احتماال در اقدام های 
حفاظتی ناديده گرفته می شوند. نیکالس موکه، از عوامل اين 
مطالعه و  بوم شناس گروه های جانوری دانشــگاه مونپلیه در 
بیانیه ای مطبوعاتی گفت: »مطالعه ما نشان دهنده نبوِد تطابق 
احتمالی چشمگیری است که بین میزان حمايت عمومی بالقوه 
از حفاظت گونه هايی که بیشترين نیاز را به اين حمايت دارند 
وجود دارد.« اين گروه تحقیقاتی خاطرنشان کرد اين مسئله 
در مورد پستانداران صادق است و گونه هايی که »زيباتر« تلقی 
می شوند بیشتر از ساير گونه ها مورد تحقیق قرار گرفته اند. با 
اين حال اين مقاله جديد که در نشريه دانشگاهی پی ال او اس 
بیولوژی )PLOS Biology( منتشر شد، نشان داد »ماهی های 
زشــت« عموما ازنظر تکاملی خاص تر ند، اما بیشتر در معرض 

انقراض قرار دارند.

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

چترهامان کو؟ 

خورشید، رویش به ماست

تابســتان فصل گوشه  نشینی 
چترهاســت. کنج عزلت شان 
آکنده  است از حسرت لمس دســتانی که بازشان کند 
تا در سايه سار بارش ابرها، پناه باشند. اما دستی نیست 
و نیزه باران آفتاب چنان اســت که تن عطشناک آدمی 
باران را ولو در خیال، عزيز می دارد. تن می سپارد به آن و 
البه الی اشک و بغض ابرها راه می رود.  تر می شود و خدا 
خدا می کند تا آسمان باز ببارد و عطش از زمین و زمان 
رخت بربندد. تابستان فصلی است که همدلی و همراهی 
چترها را از ياد می بريم. انگار نه انگار که تا همین چند 
وقت پیش تا شال و کاله می کرديم، انگشت هامان حلقه 
می شد دور دســته چتر. يادمان رفته که به وقت از راه 
رســیدن ابرهای کبود، زير لب می گفتیم چقدر دلمان 
آفتاب می خواهد. بعد ابرها که باريدن آغاز می کردند، 
چتر می گشوديم و گوش می سپرديم به آوای قدم های 
آب بر تن چتر. چند قدم آن سو تر انگار که او رفیق است 
و دسته که نه، دســتش را می گرفتیم در دست. صدای 
نفس هامان را می شنید و هنگام وزيدن باد می دانست 
که حواسمان به جسم نحیفش است تا نشکند. هر چند 
يک وقت هايی هم حواسمان نبوده يا غافلگیر شده ايم و 
ترق و تروق شکستن میله های نازکش را شنیده ايم؛ يا 
نه باز يک وقت هايی حواس مان نبوده و آنها را ته اتوبوس 
يا کنج تاکســی يا اصال در جايی که يادمان نیست، جا 
گذاشته ايم. می دانم و می دانید که شايد شکل و شمايل 
همه چترهايــی که تا کنون داشــته ايم، يادمان نمانده 
باشــد. آنها يک وقت هايی بهاری هســتند و نقش يک 
 عالم شکوفه به تن کشیده اند و وقت ديگر چهارخانه يا 
راه راه هستند. بعضی چترها هم ساده هستند و يک رنگ. 
اما خودشــان و ما، می دانیم که سوای همه اين احواالت، 
همراهند و رفیق. کم نبــوده حرف های مگو که روزهای 
تنهايی و دلتنگی، زير باران در گوش چترهامان گفته ايم. 
راســتی چه کســی می داند چندين و چند بغض در پناه 
چترها شکسته است و چندبار اشکهامان بر صورت دويده 

و بی واهمه از 
نگاه ديگران، 

گفته ايم خیالی 
نیـســـت، بــاران 

می بارد؟ تابستان فصل 
بــه فراموش خانه ســپردن 

چترهاست. اما کاش هیچ رفیق 
و همراهــی در هیچ کدام از 

فـــصول زندگــی 
نرود از ياد.

ما از بخش مهمی از فرهنگ ملی 
خودمــان غافل هســتیم. حتما 
وجود داشته ولی االن فراموش شده اســت. مگر می شود در 
کشوری که 6 ماه تابستان دارد و 9 ماه سال هوا گرم است و 3 ماه 
از اول صبح آفتاب به صورت »دايرکت« می کوبد توی فرق سر 
آدم، کاله لبه  دار حصیری توی هیچ کدام از لباس های محلی 

وجود نداشته باشد؟
بعضی از لباس های محلی هموطنان در جنوب کشور با گرما 
تطبیق يافته است. خنک و گشاد است و تابستان ها می شود با 
همان لباس کار و زندگی کرد. پوشش منطبق با اقلیم به همین 
می گويند. اما در وســط فالت ايران، در دامنه کوه ها و نزديک 
کوير؛ که بخش اصلی جمعیت کشاورز هستند و تابستان را به 
وجین کردن و داشت و برداشــت گندم می گذرانند، چرا يک 
کاله لبه دار ملی پیدا نمی شود؟ برای هزار سال، برنامه اين بود 
که کشاورز از خواب بیدار می شد، نماز صبح را می خواند، بیل 
را برمی داشت و به ســمت مزرعه می رفت. تا شب هم يکسره 
کار می کرد و تاريکی که شروع می شد به خانه برمی گشت. در 
تمام اين مدت هم آفتاب باالی سرش بود. پس چرا يک کاله 

حصیری اختراع نشد؟ يعنی هوا آنقدر گرم نبود؟
توی چین و هندوچین که آفتاب شان کمتر از ما می تابد انواع 
کال ه های حصیری از ساقه برنج و بامبو ساختند تا وقتی درون 
شــالیزار کار می کنند روی ســر بگذارند. اين کاله های زنانه 
و مردانه االن قســمتی از لباس ملی اين ملت هاســت. يعنی 
پیشــینیان ما در اين حد ابتــکار و توانمنــدی و خودباوری 
نداشــتند که کاله لبه دار ضد آفتــاب اختراع کننــد؟ اتفاقا 
کاله هايی که درمناطق گرم ايران استفاده می شود نمدی است 
و فقط محدوده ريزش موی مردان  را می پوشاند. زمستان ها 
فايده زيادی ندارد، چون روی گوش را نمی گیرد. تابستان ها 
هم همینطور، چون لبــه ندارد. کاله هــای نیم لبه و تمام لبه 
اروپايی هم که 100سال پیش وارد ايران شد، نه همه گیر شد 
و نه بومی سازی . نتیجه اينکه اکنون مرد و زن زير تیغ آفتاب 
داغ، بی پنــاه مانده اند. مگر در آموزه های ســنتی نمی گويند 
زير آفتاب راه نرويد؟ امسال که از اول تابستان حرارت شدت 
 گرفته اســت، کاله لبه دار سبک، بیشــتر از کولر در تنظیم 
خلق و خوی شهروندان مؤثر اســت. احتماال در پوشش ملی 
کشــور گرم و کويری ايــران، کاله ضد آفتاب وجود داشــته 
است. ولی ما از آن بی خبر هستیم. اگر مسئوالن همتی کنند 
و فرهنــگ کاله تابســتانی را ايجاد کنند، نــه فقط مردم در 
مکان های عمومی خوش اخالق تر می شوند و کمتر غر می زنند 
و دست از نگرانی برمی دارند؛ بلکه ممکن است به صورت کلی 
درجه کولر ها را هم پايین بیاورند و حتی منابع برق و آب کشور 

هم بیشتر حفظ شود. 

جهان نما

دلفین های کامی کازه، کوسه های شرم الشیخ

حافظ

دوش در حلقه ما قصة گیسوی تو بود
تا دل شب سخن از سلسلة موی تو بود

 

    تابستان سال 32، يک خانه قديمی، خیابان مولوی، قصه شروع شد.
     »اگه قول می ديد روزی 5 آيه قرآن پیش حــاج محمود بخوانید، 
توپتون رو می دم وگرنه بگرديد خودتــون پیداش کنید.« اول می رفت 

جلسه قرائت قرآن، بعد مدرسه، بعد هم قنادی پدرش.
     گفتند: » ســرباز متوســلیان، چرا به عکس اعلی حضرت احترام 
نگذاشتی؟« گفت: »نکنه بايد برای عکســش معلق هم بزنیم.« دوباره 
افتاد انفرادی. از ســربازی هم که درآمد، باز سرناسازگاری داشت. پنج 
ماه مهمان فلک االفالک بود. آن موقع از قلعه تاريخی خرم آباد به جای 

زندان استفاده می کردند.
     رفته بودند کردستان برای کار جهادی که اعالم کردند: » هر کدوم از 
بچه های سپاه بلده اسلحه دست بگیره بیاد پادگان.« کردستان شلوغ شده 
بود. رفت پیش محمد بروجردی. جوانی بود يک کم بزرگ تر از خودش با 

موهای بور. توی آن شلوغی ها همیشه می خنديد. می گفت: 
» محمد تو چجوری می خنــدی وقتی اينجوری بچه هــا رو قتل عام 
می کنن.« جواب می داد: » ما داريم وظیفه مون رو انجام می ديم احمد.« 
     زمستان 1358بود. نخستین باری که خودش فرماندهی می کرد. 
قرار بود جاده پاوه- کرمانشاه را از ضد انقالب بگیرند. چمران آنجا توی 
پاوه درمحاصره بود و امام گفته بود که: » اگر تا 24 ساعت ديگه پاوه آزاد 
نشه، خودم می روم آنجا.« بعد که پاوه را گرفتند ضد انقالب عقب کشید 
تا مريوان. آنجا زن های شهر را گروگان گرفتند. احمد وقتی اين خبر را 

شنید. طوری عصبانی شد که رگ های گردنش زد بیرون.
     می گفتند ضد انقالب برای ســر احمد متوسلیان جايزه 

گذاشته. می گفتند توی کردستان از اسم او می ترسند. 
می گفتند بنی صدر با متوسلیان خوب نیست و گفته 

سالح به او ندهند. خودش با ابراهیم همت قضیه را 
تعريف می کردند و با هم می خنديدند.

     دی مــاه 1360، يک خانه مصــادره ای در 
دزفول. قرار است ســپاه يک تیپ رزمی مستقل 
تشــکیل دهد. حســن باقری که صورتش خیلی 
جوان تر از سنش نشان می دهد، دارد توضیح می دهد 

و می گويد کــه فرق جنوب با غرب چیســت. احمد 
می گويد:» هر وقت گفتی مــا در خدمت 

هســتیم.« و فرمانده ها را برمی دارد 
می بــرد فوتبال. نزديک بیســت 
و هفتم رجــب بود. اســم تیپ 
را گذاشــتند تیــپ 24محمد 

رسول اهلل)ص(.
     10کیلومتری انديمشــک، دست 

راست جاده يک پادگان کنار خط آهن با ساختمان های 5 طبقه بی در 
و پنجره و کلی بلوک سیمانی رها شده به امان خدا. با بلوک ها پنجره ها 
را پوشاندند و جای در هم پتوی سربازی آويزان کردند. میز و صندلی ها 
هم از بلوک سیمانی درست شــد. يک تابلو هم زدند سردرش:» پادگان 

دوکوهه«.
     نیرو برداشــته بود که بروند از انبار مین بیاورند. حاال وسط میدان 
میِن دشمن پیاده شان کرده بود. بعد هم در جواب نگاه های متعجبشان 
گفته بود: »خب انبار ما همین جاست ديگر. عراقی ها می کارند، ما درو 

می کنیم.«
     »گردان هويزه آماده ايد؟«، » آره حاجی آماده ايم.«، » گردان ابوحرب 
شــما رســیديد به گردان هويزه؟«، »بله حاجی االن دست می ديم.«، 
»گردان کمال شما کجايید؟«، » ما در طول منطقه مستقريم. سنگرهای 
عراقی ها رو به روی موضع ما هســتند.«، »مواظب باشید تحرک اضافی 
نکنید، تا عراقی ها متوجه نشوند.« بعد عراقی ها تمام منطقه را زير آتش 
گرفتند و 50 هزار گلوله را خرج گردان های خیالی کردند. باالترين توان 
پدافندی شان هم لو رفت. حاج احمد به همت نگاه می کرد و می خنديد: 

»چی کار کردی؟ تو که زمین و آسمون رو به هم ريختی که«.
     خرداد 61بود. داشــت عصا بــه بغل بزرگ ترين عملیــات ايران را 
فرماندهی می کرد. با همان پای تیر خورده وارد مسجد جامع خرمشهر 

شد.
     قرار شد جايزه آزادی خرمشهر مالقات با امام باشد. تهران که آمدند 
گفتند: » بد نیست شما هم به همراه هیأت سیاسی به لبنان برويد، 
وضعیت نظامی منطقه را هم تحلیل کنید.« تازه اســرائیل 
ريخته بود جنوب لبنان. گفــت: » اگر اجازه بدهید اول 

امام را ببینم.«
     14تیرماه 1361، يک ظهر داغ تابستانی، جاده 
ســاحلی طرابلس- بیروت. يک اتومبیل مرسدس 
با پالک سیاســی. 4نفر بودند؛ سیدمحسن موسوی 
)کاردار ســفارت ايران توی بیــروت(، کاظم اخوان 
)خبرنگار(، تقی رســتگار مقدم )کارمند سفارت( و 
احمد متوسلیان. 4تا ماشین پیدايشان شد که رويش 
خورده بود »قوات اللبنانیــه«، يعنی همان 
فاالنژها. ماشــین را نگه داشتند. 
لبنانی ها را کشتند و ايرانی ها 
را اسیر کردند. همت تا فردا 
ظهر همانطور ايستاده بود 
و چشم به جاده داشت. بعد 

ديگر هیچ کس چیزی نمی داند. 

بــدون اينکه بدانــم امروز 
چــه روز و ماهی از ســال 
است ســرگرم کارم بودم. مدتها بود کار باعث شده بود 
از همه  چیــز و همه کــس فاصله بگیرم؛  ايــن موقعیت 
خوشايندی بود که دوست داشــتم تداوم داشته باشد.
اما برای ســاعات بعد از کار بايد فکری می کردم. پیاده 
رفتن از محل کار به سمت خانه و نگاه کردن به ويترين 
مغازه ها مخصوصا راسته کتابفروشان برای گذران وقت 
فکر بدی نبود، و جست وجو در بین کتاب ها و احیانا پیدا 
کردن کتابی مناسب برای ســرگرمی و کشتن وقت هم 
می توانست راهکار مناسبی باشد. در اين راسته مغازه ای 
بود با پیشنهاد کتاب هفته برای آنانی که حوصله و وقت 
کمتری داشتند و دسترسی به کتاب جذاب و پرفروش 
مســئله اول و آخرشــان؛ و جالب اينکه همواره دنبال 
شــاگردی بود برای کار در مغازه، با اينکــه چند نفری 
همیشه در کار کمک به فروشــنده و مشتری ها بودند، 
نوشته کارگر ســاده نیازمنديم از پشــت شیشه کنده 
نمی شد. در لیســت کتاب های اين هفته کتابی معرفی 
شده بود با نام اعترافات يک معتاد به کار. فی الفور دست 
به جیب شدم و کتاب را خريدم. چیزی را که می خواستم 
يافته بودم. کتاب شــد بالش زير سرم و جدا شدن از آن 
برايم ممکن نبود. همه جا همراهم بود، سرکار، در مسیر 
رفت وبرگشــت و همینطور در اتوبوس و مترو و ماشین 
دربســتی. کتاب به نیمه رسیده نرســیده به فروشنده 
پیشنهاد کار دادم و او فورا قبول کرد، و من در کنار بقیه 
عصرها ســرگرم کار شــدم. خواندن کتاب که تمام شد 
فروشنده تمام دستمزدم را پرداخت کرد و گفت امروز روز 
آخر کار در مغازه است. آثارتعجب از چهره ام پاک نمی شد. 
حقوقم در پاکتی کوچک بود با نوشته ای با اين مضمون 
از همکاری شما سپاسگزارم آقای معتاد به کار و به امید 
 ديدار مجدد شــما. يادداشــت ، امضايی  چنین داشت؛
5 ژوئیه مطابق با 14تیر، روز جهانی اعتیاد به کار است؛ 
اين روز به شما مبارک باشد. اين ماجرا ترفند فروشنده 
بود برای فروش بیشتراين کتاب و ديگرکتاب های لیست 
شده. نام آخر کتاب های پیشــنهادی عنوان با مسمايی 
داشت؛ حرف زدن در تاريکی برای دو ساعت. بايد برای 

عصرکاری دوباره آماده می شدم.

دغدغه

میگرن

مریم ظاهری

محمد سرابی اعتراف های یک معتاد به کار

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینید. ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان را برای 
ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 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

مريم ساحلی
روزنامه نگار

  سالروز ربوده شدن حاج احمد متوسلیان
  و 3ديپلمات ايرانی در لبنان

پــس از اينکــه رســانه صهیونیســتی  جروزالم 
پست) THE JERUSALEM POST (ادعای 
حماس مبنی بر آموزش نظامی دلفین ها توســط 
رژيم صهیونیستی را مورد تمسخر قرار داد، برخی 
رسانه های جهان ازجمله بی بی سی واقعیت هايی را 
درباره اين نوع آموزش های نظامی منتشر کردند 
که احتمال وجود دلفین هــای »کامی کازه« را در 
ارتش صهیونیســت ها افزايش داد. نخســتین بار 
اصطالح دلفین های کامی کازه زمانی دوباره بر سر 
زبان ها افتاد که مؤسسه نیروی دريايی آمريکا که 
خود در آموزش نظامی دلفین ها يد طواليی دارد 

گزارش داد که در يکی از شاخه های 
رودخانه تائدونگ کره شمالی 

کانال هايی مشاهده شده 
کــه نشــان از پرورش 
دلفین هــای نظامی با 
هدف خرابــکاری در 
رفت وآمد کشتی های 

آمريکايی دارد.
چندی بعد يکی از اعضای 

حماس طــی تويیتــی اعالم کرد 
که دلفین های قاتل صهیونیست ها 

Killer Zionist dolphins با هدف 
 مقابله با کماندوهــای غواص  حماس

 Hamas frogman commandos 
در حال آموزش ديدن هســتند. همین 

تويیت واکنش رســانه جروزالم  پســت را 
در پی داشت. رســانه های مطرح جهان هم 

گزارش داده اند کــه پیش از اين نیــز از اين 
دلفین هــا در عملیات های نظامــی دريايی 

استفاده شده اســت. در زمان جنگ سرد، 
اتحاد جماهیر شــوروی و اياالت متحده 
آمريــکا دلفین هايی را برای شناســايی 
مین های دريايی و غواصان دشمن آموزش 

دادند. اســتفاده فعلی ارتش روســیه و آمريکا از 
پســتانداران دريايی هم ســابقه گذشــته و حال 

مفصلی دارد.
يکی از مستندات تاريخی جالبی که از گزارش های 
رســانه های جهان می توان رصد کــرد، ماجرای 
کوســه های شرم الشیخ اســت که پس از گزارش 

تمسخرآمیز  جروزالم پست، دوباره بازنشر شد.
براســاس اين گزارش رژيم صهیونیستی در سال 
2010میالدی هم طی پروژه ای تحت نظر موساد 
تالش کرد با برنامه ريزی کوســه های گرســنه را 
در بندر توريستی شرم الشــیخ مصر رها کند تا به 
صنعت گردشــگری اين کشــور لطمه وارد کند. 
مجله معتبر نشنال جئوگرافیک هم مقاله مفصلی 
دارد درباره استفاده نیروی دريايی آمريکا 
از توانايی های بالقوه نظامی 
دلفین ها کــه در نوع خود 

بی نظیر است.


