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گرینویچ

باکتری در آب می سی سی پی

 

کالیفرنیــا: مقامــات بهداشــتی آمریــکا اعالم 
کردند کــه نمونه برداری های انجام شــده از آب و 
خاک ایاالت می سی ســی پی در جنوب این کشور 
حاوی نوعی باکتری بوده اســت که عامل بروز یک 
بيماری نادر و خطرناک در انسان محسوب می شود. 
به گزارش یورونيوز، مســئوالن بهداشــتی ایاالت 
متحده در همين راستا به پزشــکان هشدار داده اند 
 که احتمــال بروز عالئــم بيماری مليویدوســيس

 )Melioidosis( در بيماران را درنظر داشته باشند. 
2 نفر از ساکنان جنوب آمریکا به طور جداگانه ای در 
سال های 2020 و 2022 به این بيماری مبتال شدند.  
عالئم این بيماری تب، دردهای مفصلی و ســردرد 
است. مسئوالن بهداشتی آمریکا از افراد آسيب پذیر 
در می سی سی پی خواسته اند که ضمن پرهيز از تماس 
با آب های گل آلود، هنگام باغبانی از دستکش و چکمه 

استفاده کنند.

آلمان شیر آب گرم را بست
 

هانوفر: در چند روز گذشــته و با هدف صرفه جویی در مصرف 
انرژی شــهرداری هانوفر آلمان تصميم گرفــت آب گرم برای 
شستن دست در ساختمان های عمومی، یا برای دوش استخرها 
و سالن های ورزشی شهر در دسترس نباشد. این نخستين شهر 
بزرگ آلمان است که پس از کاهش چشمگير انتقال گاز از روسيه 
به آلمان، آب گرم را قطع می کند. به گزارش بی بی سی، فواره های 
عمومی شهر نيز برای صرفه جویی در انرژی خاموش می شوند 
و هيچ چراغی در شــب در ســاختمان های اصلی شهر روشن 
نخواهند ماند. این شــهر همچنين اســتفاده از تهویه مطبوع، 
بخاری و رادیاتور قابل حمل را ممنوع کرده است.  دولت آلمان 
به شهروندان خود گفته است که انتظار اقدامات گسترده ای برای 
کاهش گاز و هزینه های اضافی روی قبوض انرژی خود داشته 
باشند. اتحادیه اروپا هم تصویب کرده که تقاضای گاز روسيه در 

زمستان امسال را 15 درصد کاهش دهد.

تقويم/ سالمرگعدد خبر

صدای جاودان

»محمد نوری« از همان اول هم تکلیفش با خودش 
مشخص بود؛ فقط می خواســت موسیقی ياد 
بگیرد، آن هم در هنرستان موسیقی باغچه بان. 
سیروس شــهردار و فريدون فرزانه نخستین 
اســتادهايش بودند. از همان اول در قید و بند 
موسیقی خاص نبود، بیشتر موسیقی کالسیک 
کار می کرد اما به موســیقی پاپ و آهنگ های 

فولکلور ايرانی هم عالقه داشت.
    

دهه 20 آغاز پوست انداختن موسیقی ايران بود. 
تا قبل از آن فقط موسیقی سنتی بود که يکه تازی 
می کرد. محمد نوری جزو نخستین کسانی بود که 
به سراغ موسیقی کالسیک رفت. صدای تنور او 
جان می داد برای خواندن آوازهای کالســیک. 
خودش زودتر از همه اين استعدادش را کشف 
کرده   و تالشش اين بود که موسیقی کالسیک را 
با موسیقی وطنی پیوند بزند. در نهايت هم کارش 
آنقدر خوب بود که بعد از چند سال شد مسئول 

گزينش خوانندگان در راديو.
    

تا قبل از اينکه پای موسیقی پاپ را در ايران باز 
کند، هیچ کس جرأت نمی کرد طرف اين موسیقی 
برود. البته پاپ محمد نوری با پاپ اين روزها به 
اندازه زمین تا آسمان فرق می کند. از نخستین 
آهنگ پاپی که در آلبومــش دارد تا آخرينش 
چندان فرقی با هم ندارند. همیشــه در سبک 
و ســیاق خواندن ثابت قدم بود. آلبوم جديد 
نمی داد، کار جديد قبول نمی کرد و با آهنگساز 
جديد همکاری نمی کرد مگر اينکه حرفی برای 

گفتن داشته باشد.
    

حاال حدود 12ســال از درگذشت محمد نوری 
می گذرد. خواننده ای کــه تک آهنگ هايش 
حسابی ماندگار شــد و حتی در اين روزگار اگر 
کسی چهره اش را هم نشناســد، حتما »جان 
مريم چشماتو وا کن«، »می آيد از صحرا صدای 
مرد چوپان«، » نمی شه غصه ما رو يه لحظه تنها 
بذاره« و » ای ايران ايران دور از دامان پاکت دست 
دگران « را شنیده و اين صدای بی نظیر را تحسین 

کرده است.

حافظ

به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل

چه فکر از ُخبِث بدگويان میاِن انجمن دارم

شغل آتش نشانی در ایران تا همين چند سال 
پيش، حرفه ای کامال مردانه بود اما از یک دهه 
گذشــته تاکنون دختران ایرانی توانسته اند 
این کليشه را بشکنند و تيم های آتش نشانی 
خودشــان را راه بيندازند تا در کنار مردان 
با آتش بجنگنــد و نجات بخش جان زنان و 
کودکان باشند. نخســتين تيم آتش نشانی 
زنان در شــهر کرج بــه راه افتــاد؛ 16زن 
آتش نشان که چند سال است در عمليات های 
مختلف شــرکت می کنند و حریــق، آوار و 
تصادف هيچ فرقی برایشــان نــدارد. کاری 
که برای به دســت آوردنش ســال ها تالش 
کردند و به هر زحمتی بــود، تابوی حضور 
زنان در آتش نشــانی را شکستند. حاال همه 

ایستگاه 117آتش نشانی کرج را به نام آنها 
می شناسند؛ به نام زنان آتش.

    
در پایتخت هم اوایل آذر سال 99و در دوره 
مدیریت شــهری قبلی بود کــه خبر جذب 
16آتش نشان زن در شهرداری تهران پخش 
شد. بعد از انتشار این خبر مدیریت شهری 
پایتخت پيگير جذب آتش نشانان زن شد تا 
بتواند گامی مهم را هم در استخدام بانوانی 
که عالقه مند به حضور در این عرصه هستند، 
بردارد و هم بــه دختــران و بانوانی که در 
حوادث و مواقع بحرانی به کمک هم جنس 
خود نياز دارند، پاسخ داده شود. ثبت نام آغاز 
شــد. آزمون برگزار و تعدادی از داوطلبان 
پذیرفته شدند. قرار شد که مراحل آموزشی 
طی و سپس این افراد جذب شهرداری تهران 
شوند اما راه اندازی تيم بانوان آتش نشانی در 
دوره قبل مدیریت شهری نيمه تمام ماند و 

مدیریت شهری فعلی تهران قرار است این 
کار را به سرانجام برساند.

    
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران اعالم کــرده که جذب آتش نشــان 
زن انجام شــده و تقریباً از یک مــاه آینده 
16آتش نشــان زن در عمليات هــا حضور 
می یابند. ضمن اینکه ایستگاه مجزایی هم 
برای خانم هــا در کنار ایســتگاه 77 آقایان 
در ســتارخان درنظر گرفته شده است. قبال 
تعدادی آتش نشــان زن داوطلب در تهران 
وجود داشــت کــه در عمليات ها شــرکت 
نمی کردنــد اما نيروهای پشــتيبان بودند. 
در این دوره قرار اســت آتش نشانان زن در 
عمليات ها هم حضور داشته باشند و در کنار 
مردان بــه جنگ آتش بروند. این مســئول 
همچنين نوید داده که تعداد زنان آتش نشان 

به مرور بيشتر هم می شود.

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

همه چيــِز ایــن خانه دلرباســت؛ 
گچبری هایش، آیينه کاری هایش، 
ارســی هایش،  نقاشــی هایش، 
شيشــه های رنگارنگش و اصــاًل معماری اش. ایــن خانه را 
در سال 1237 خورشــيدی، 10 ســال پس از تاج گذاری 
ناصرالدین شاه، حاج محمدرضا امينی، نوه حاج عبداهلل امينی، 
تاجر تبریزی ساخت؛ یکی از اعيان و اقران قزوین  و برایش، 
آن زمان، یعنی 164 ســال قبل، 48هزار تومان خرج کرد. 
جایی شد برای سوگواری ماه عزای ثاراهلل)ع(. اما واقعيت این 
است که حاج امينی، این عمارت شگفت انگيز را از ابتدا به این 
نيت ساخت. در اقوال آمده است که وقتی سلطان صاحبقران 
در سال 1264 به قزوین سفر کرده بود، چون اوصاف این خانه 
به گوشش رســيده بود، نيت کرد به بازدید از این خانه برود  
و چون او از ارادت شاه به امام سوم شيعيان مطلع بود، آن را 
وقف سيدالشــهداء)ع( و به حسينيه تبدیل کرد و همان هم 
شد، خانه بيمه امام حسين)ع(. و از آن زمان، خانه امينی ها 

به حسينيه امينی ها تغيير شهرت داد.

حاال دیگر این خانــه دوطبقه دربســت در اختيار عزاداران 
حسينی است و هر 3 تاالر جایی می شود برای اشک ریختن در 
رثای امام حسين)ع(؛ هنگام ذکر مصيبت، ارسی های تاالرها 
بلند و هرسه یکی می شوند و  محوطه سرپوشيده بزرگی با آن 
آیينه کاری های حيرت آور تشکيل می دهند. در تاالر مرکزی 
که 18 متر است و عروِس خانه از دوتای دیگر که هریک 10 
متر هســتند، بزرگ تر، چلچراغ آویخته شــده ای رخ نمایی 
می کند که خود حاج امينــی از ایتاليا آورده و در 2 طرف آن 
نيز روی چوب، نقاشی های جالب توجهی شده است. سقف 
نيز تزئينات گچبری توأم با آینه کاری دارد. همچنين نقاشی 
روی چوب که به کمک آینه، گره بندی شده اند در هماهنگی 
با چلچراغ و فرش های دســتباف یک تخته و پشــتی های 

قرمزرنِگ اهدایی آستان امام رضا)ع(.
و البته گوشواره ها، فضاهایی بودند برای حضور زنان، در جنب 

تاالرهای شمالی و جنوبی.
خانه اما جز مطبخ، شــربت خانه و چای خانــه هم دارد که 
هردو دارای فضایی مجزا هستند یعنی در جایی که برای دم 
کشيدن چای لحاظ شده، سماورها و مجمع ها و استکان ها 
و قندان ها بوده و در محل تهيه نوشــيدنی ها ازجمله دوغ و 

شربت، ملزومات آن فراهم بوده  است.
بد نيســت بدانيد حاج امينی موقوفات گســترده ای برای 
حسينيه اختصاص داد تا بتواند اداره اش کند. ازجمله آنکه 
6 دانگ از 2 روســتا و 2 دانگ از روستایی دیگر را برای امور 
عزاداری، تامين طعام مساکين در حسينيه و مازادش را هم 

برای تقسيم بين ارحام اختصاص داد.
از آن خانه باجبروِت 5 هکتاری با 16 عمارت و 17 حياط، 

حاال 2844 مترش مانده با 4 حياط و 2 عمارت اندرونی 
و بيرونی که در خيابان مولوی قزوین واقع است و هنوز 

هم در اختيار خانواده امينی است، زیرا حاج امينی 
اگرچه فرزندی نداشت، اما وصيت کرد تا 99 نسل، 
وقف حسينيه ادامه داشــته باشد و در کف همين 

خاندان.

روایتی کوچک در باب فضيلتی بزرگ
 در ستایش پشیمانی

در عصر جاه طلبی هــای مزورانه، 
آدم ها معمــوال با رؤیایی شــروع 
می کنند کــه در آن می توانند زندگــی بی عيب و نقصی 
برای خودشان دست و پا کنند؛ زندگی ای که در آن الاقل 
تصور می کنند در مورد موضوعات اصلی هميشه می توانند 
تصميماتی درست بگيرند. این اصول هم می تواند با رشته 
تحصيلی شروع شود، توی یک ماجرای عشقی کنجی بگيرد 
و در کسب وکاری بخسبد. از ابتدا هم توی سر ما فرو کرده اند 
با لباس ســپيد می روی و با ســفيدی کفن تمام می کنی؛ 
توهم خطرناکی که می گوید همه ما با چشمان بينا پشت 

فرمان زندگی هستيم.
ليکن آدم های فرزانه می فهمند، می دانند نمی توان زندگی 
بی نقصی رقم زد. می فهمنــد در زندگی چيزی به نام خطا 
وجود دارد، اشــتباهاتی بس بزرگ و ویرانگر. گل گرفته و 

تباه کننده، سوزاننده و اخته ساز.
و الی این فهم و معــرف، می فهمند کمال گرایی زیباترین 
توهم بشر است. اینها می دانند گریز و گزیری از پشيمانی 
نيست. می دانند یک جایی باید در نخستين خروجی پيچيد 
و فرمان مستقيم لزوما به راه درستی ختم نمی شود. با رگ و 
ریشه هم باید دور زد، حتی اگر آن مسير تازه و ایده جدید را 
یک جایی ولو دور و دیر دید، باز باید از ميانه لشگری پرفراز، 
افسار اسب را سمت ســپاهی چرخاند که شاید بی سرباز 
باشد ليک سرفراز اســت. دقيقا فرق آدم های ورشکسته با 
پيروزمندان تاریخ همين جا، درست در همين خروجی و 
بازگشت و پشيمانی، که هميشه حرف مرد یکی نيست. مرد 
سنگ نيست که تکان نخورد، عوض نشود، تغيير نکند، مرد 
ميدان، جنگاورترین فرد کوفه، یک وقتی درســت در اوج 
جنگ زین اســب را کج می کند، چکمه به گردن می گيرد 
و به سمتی که رستگاری و خوشــبختی را در آن می بيند 

می رود؛ مثل حر بن یزید ریاحی.

بیمه سیدالشهدا )ع(

سیداحمد بطحايی
داستان نویس

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

تکیه آخر

عزاخانه 

شهر 
مکتوب

میثم قاسمی
کارشناس فرهنگی

سيل آمده است. این را همه می دانيم. خبرش را شنيده ایم و تصاویرش 
را دیده ایم. در کشوری مانند ایران که آب وهوایی به نسبت گرم و خشک 
دارد، باران های فصلی سيل آسا پدیده عجيبی نيست. ممکن است این 
باران ها و سيل ها هر ســال رخ ندهند؛ اما هر نسل چندتا از آنها را در 
ذهن دارد. سيل، پدیده ای طبيعی است؛ اما تلفات و خسارات ناشی 
از آن، حاصل عملکرد ما انسان ها است. ساکنان فالت ایران به تجربه 
آموخته بودند از بارش های موسمی و سيل برای ذخيره آب در سرزمين 
کم بارش استفاده کنند؛ اما از زمانی که نابودی طبيعت جای هم زیستی 
با محيط زیست را گرفت، آموخته های گذشته به فراموشی سپرده شد.

این روزها که ســيل در امامزاده داوود تهران متأسفانه خسارت های 
جانی و مالی فراوانی به جا گذاشته، برخی به یاد وقوع چنين حادثه ای 
در حدود 70 ســال پيش افتاده اند؛ اما برای یادآوری آنچه ما بر سر 
خود آورده ایم، الزم نيســت به آن زمان برگردیم. سيل های سال 66 
در تجریش، سال 80 در استان گلســتان یا حتی خيلی نزدیک تر در 
فروردین 98 در شيراز را بســياری از ما به خاطر داریم. دستاورد ما از 
آن اتفاقات، غيراز جمع آوری گل والی و به خاک سپردن قربانيان، چه 
بود؟ آیا آن حوادث باعث شدند ما دیگر در حریم رودخانه ها و مسيل ها- 
هرچند خشک باشند- خانه سازی نکنيم؟ آیا به صورت مرتب به فکر 

الیروبی رودخانه های فصلی هستيم؟ به نظر نمی رسد.
در همين ســيل اخير، مدیرکل دفتر مخاطرات زیســت محيطی و 
مهندسی سازمان زمين شناسی و اکتشافات  معدنی کشور گفته است 
علت باالزدن سيل در امامزاده داوود، تخریب کانال آب و عدم رعایت 

حریم آبراهه است. 
آیا فکر می کنيم وقوع ســيل، زمان زیادی الزم دارد و مثاًل چند روز 
بارندگی منجر به آن می شود؟ در فيلم هایی که از سيل های مناطق 

مختلف گرفته شده، می بينيم که مردم باور نمی کنند سرعت و قدرت 
آب می تواند چقدر زیاد باشــد. عده ای نشسته اند به تماشا، دیگری با 

خودرو به آب می زند، آن یکی می خواهد در سيل، آبتنی کند و...
پژوهشکده اقليم شناسی 6 سال قبل اعالم کرد در نتيجه تغيير اقليم، 
ایران خشک تر و بارش های سيالبی بيشتر می شود. سازگاری با تغيير 
اقليم یکی از ضروریات زندگی انسان ها است وگرنه خيلی سال قبل 
مانند دایناسورها منقرض می شدیم. با وجود این ما همچنان کوه ها و 
جنگل ها را می تراشيم، در مســير رودخانه ها ساکن می شویم و باور 
نمی کنيم رخدادهای طبيعی در زمانی کوتاه، خســارت های زیادی 

به جا می گذارند.
ما انســان ها با دیگــران رودربایســتی داریم، خجالت می کشــيم، 
مصلحــت را رعایت می کنيــم، برخی رشــوه می گيریــم، عده ای 
در مقابــل زور کوتــاه می آیيــم و... امــا طبيعــت هيچ کــدام از 
اینهــا را نــدارد و کار خــودش را می کنــد. مــا بایــد از آن درس 
بگيریم که انگار متأســفانه نمی گيریــم و به قــول رودکی: هرکه 
نامخت ازگذشــت روزگار / نیــز ناموزد ز هیــچ آموزگار

درس بگیريم از سیل 
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