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گرینویچ

گرانی گوشت و حراج شیر ها
 

الهور: باغ وحشي در پاکستان با وجود انتقادهای 
متعدد هفته آینده 12 شير را برای مجموعه داران 
خصوصی به حراج می گذارد. هدف از این اقدام 
باز کردن جا بــرای حيوانــات و کاهش هزینه 
خرید گوشــت برای تغذیه شــيرها عنوان شده 
است. قيمت پایه این حيوانات 150 هزار روپيه 
پاکســتان معادل 700 دالر تغيين شده است. 
اما مقامات اميدوارند هر یک از آنها را 2ميليون 
روپيه معادل حدود 9هزار دالر به فروش برسانند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هم اکنون 29شير، 
2 پلنگ آمریکایی و 6 ببــر در باغ وحش الهور 
زندگی می کنند. مقامــات قصد دارند 11 تا 12 
شير بين 2تا 5سال را به حراج بگذارند. نگهداری 
حيوانات وحشی، مانند شير، ببر و پلنگ به عنوان 

حيوان خانگی در پاکستان مرسوم است.

آسمان خراش ها در عصر دورکاری

پهپاد آبی برای نجات معدنچیان
 

مکزيکوسیتی: نيروهای امدادی مکزیک به عنوان بخشی 
از تالش های خود برای جســت وجو و نجات 10 معدنچی 
گرفتار در معدن زغال سنگ در شــمال مکزیک از »پهپاد 
آبی« اســتفاده خواهند کرد. بــه گزارش یورونيــوز،  لورا 
والســکز، هماهنگ کننده ملی دفــاع غيرنظامی مکزیک 
گفت که این پهپاد آبی می تواند بدون به خطرانداختن جان 
امدادگران، از موانع موجود در محل حادثه عکسبرداری کند 
تا مســئوالن در مورد چگونگی کمک به معدنچيان گرفتار 
در معدن تصميم بگيرند. هفته گذشته در پی جاری شدن 
سيل در معدن زغال سنگ در سابيناس در شمال مکزیک، 
دیوارهای این معدن فروریخــت که در پی آن 15 کارگری 
که در آن مشــغول به کار بودند، گرفتار شــدند. براساس 
اعالم نيروهای امدادی مکزیک، 5 نفر از کارگران محبوس 
در معدن توانســتند خود را از زیر آوارخارج کنند اما از آن 
زمان به بعد تماس با دیگر کارگران قطع شــده است. بنا به 
گزارش ها، کار پمپاژ آب از این معدن ادامه دارد تا امدادگران 
پس از ایمن سازی محيط، وارد آن شوند. خانواده معدنچيان 
که در معدن گرفتار هستند با گالیه از آندرس مانوئل لوپز 
اوبرادور، رئيس جمهور مکزیک، بر این نظرند که اطالعات 

کمی به آنها داده می شود.

کمک برای انتقال چمدان

کانبرا: شرکت هواپيمایی کانتاس که طی چند ماه گذشته به 
مشکالتی برخورد کرده بود از تمام کارمندان و حتی مدیران 
خواســت تا به صورت داوطلبانه در جابه جایــی چمدان های 
مسافر ها کمک کنند. به گزارش یورونيوز، کالين هيوز، مدیر 
اجرایی این شرکت هواپيمایی، در بيانيه ای از دست کم 100 
مدیر و کارمند ارشد داخلی خواسته است برای این برنامه که 
از ميانه اوت آغاز خواهد شد داوطلب شوند. نقش افراد جدید، 
بارگيری و تخليه چمدان ها از هواپيما و همچنين مرتب سازی 
بارها و اسکن آنها خواهد بود. براساس این بيانيه، داوطلبان باید 
از نظر جسمی توانایی حرکت دادن و بلند کردن چمدان های 
تا وزن 32 کيلوگرم را داشــته باشــند. بروز هــرج و مرج در 
فرودگاه ها پس از آن در هفته های اخير تشــدید شــده که با 
کاهش محدودیت های کرونایی، تقاضای سفر به شدت افزایش 
یافته است. خطوط هوایی که پيش تر به دليل همه گيری این 
ویروس و کساد شدن پروازهای هوایی از شمار کارکنان خود 

کاسته بودند، اکنون زیر فشار تعداد باالی مسافر قرار دارند.

برگ وارگي قايق ها بر درخت زندگي - داکا بنگالدش    عکس:  گاردين اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

رستاخیز سفیر در روز واقعه!

گفتــن حرفی تــازه از فيلم های 
تاریخی ایرانی درباره بزرگ ترین 
حماسه تاریخ شيعه کاری دشوار است؛ زیرا نمونه ها آنقدر 
اندکند که گفته ها و نوشته ها را تکراری می کنند؛  »سفير« 
)1361( ؛ »روز واقعه« )1373( ؛ »رســتاخيز« )1392- 
توقيف شــده( ؛ ســریال »مختارنامه« )1389( و... انتظار 
نمی رود که همه مدعيان چاکری آقــا اباعبداهلل در ادعای 
خود صادق باشــند ولی این هم پذیرفتنی نيست که پس 
از 40سال، دستاوردهای ســينمای مملکت در بزرگداشت 
یاد و مقام ساالر شهيدان حسين بن علی)ع( دو سه فيلم و 
یک سریال باشد. آن هم در کشوری که عمق ارادت و ارتباط 
قلبی قاطبه مردم ایران نســبت به آن حضرت چنان است 
که همه ســاله چند ده برابر هزینه فيلم های عظيم را خرج 
برپایی آیين های عزاداری می کنند )نفی بهانه اقتصادی( و 
سنت نمایشی ریشــه داری چون تعزیه هم برای 400سال 
بخشــی از این آیين ها بوده  است. )نفی بهانه حرمت دینی( 
ضمنا برخالف 3 دهه گذشته، امروز سينمای ایران عالوه بر 
دسترسی به فناوری روز از امکانات زیرساختی نظير شهرک 
سينمایی اختصاصی )شــهرک نور تابان( و اندوخته عظيم 
لباس های تاریخی و ابزار صحنــه و ادوات جنگی برخوردار 
است که زمانی داشتن شــان خواب و خيال بود. خدا عالم 
است که چرا به کار نمی روند و یا همچون مجموعه دکورهای 
مفصل مجموعه تلویزیونی مختارنامه بــه حال خود رها و 

فنا شده اند!
طبق سازوکارهای عمومی سينما باید مثلثی از اراده 3 قطب 
سرمایه، سازنده و مخاطب فراهم باشــد تا گام های عملی 
برای ساخت یک فيلم برداشته شود. قطب اول یعنی سرمایه 
مربوط به تهيه کننده است و شاید گفته شود توليد فيلم های 
تاریخی به دليل نياز به بودجه گزاف در توان تهيه کنندگان 
سينمای ایران نيســت؛ ولی حضوربودجه های عمومی در 
سينمای ما این شــبهه را باطل می کند. پول بخش عمده 
توليدات ساالنه سينمای ما نه از جيب تهيه کنندگان بلکه از 
محل بودجه های فرهنگی سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادها 
تأمين می شود و همين جا می شود نشانه های بی انگيزگی یا 
ناآشنایی با وظایف فرهنگی را نزد آن نهادها و بنيادها رصد 
کرد و مدیرانشان را مورد سؤال قرارداد. البته انتظار شنيدن 
پاسخ روشن از زبان مسئوالنی که به جای برنامه ریزی اصولی 
برای گردآوری بهترین تخصص های سينما و توليد منظم 
فيلم های دینی ترجيح می دهند، فقط در 10 روز عزاداری 
اباعبداهلل گریز به صحرای کربــال بزنند و در فضاهای تحت 
اختيارشــان خيمه و تکيه برپا  کنند، عبث است. برای آنها 
نمایش ارادت قلبی خودشــان به آقا مهم تر است تا توليد 
آثار هنری ماندگار که شور حسين)ع( را در قلب ميليون ها 
هواخواه مخلصش بدمد و الگویی ابــدی از ادای فریضه امر 
به معروف و نهی از منکر به شيوه پيشــوایان دین را پيش 

چشم های شيعيان جهان بگذارد.
 امتداد این بی انگيزگی به قطــب دوم یعنی پدیدآورندگان 
فيلم ها )فيلمنامه نویســان و کارگردانان( می رسد که برای 
پرداختن به چنين سوژه هایی از طرفی ناچار خواهندشد از 
شيوه های »بزن دررو«ی رایج در فيلمسازی مملکت )به ویژه 
در بخش تحقيقات و فيلمنامه( محــروم بمانند و از طرف 
دیگر مدت زمانی معادل توليد چند فيلم را صرف فقط یک 
پروژه کنند! فراموش نمی کنيم که توليد پروژه عظيم سریال 
مختار، حدود 8ســال طول کشــيد و تهيه کننده مرحوم، 
کارگردان و بازیگر نقش اولش را عمال از چرخه فعاليت در 

سينمای ایران بيرون انداخت! 
و اما ضلع سوم یعنی تماشــاگران. آیا حدود 200ميليون 
شيعيان ایران و همسایگانش و سایر نقاط جهان مخاطبانی 
مطمئن و دائمی برای هرنوع توليــدات فرهنگی - ازجمله 
فيلم  با محوریت حماســه عاشورا نيســتند؟ آیا یک دهم 
این جمعيــت )20ميليون نفر، یعنی ده برابر تماشــاگران 
پرفروش ترین های سال های اخير سينمای ایران!( خریدار 
نســخه آنالین یا فيزیکی چنين محصوالتی نخواهند  بود  و 
آیا پایگاه های فرهنگی مساجد  قابليت تبدیل به مکان های 
دائمی بــرای اکران های مناســبتی چنيــن فيلم هایی را 
ندارند؟این اعداد را در درآمد هر سانس یا قيمت بليت ضرب 
کنيد تا پتانســيل عظيم مخاطبان محصوالت دینی آشکار 
شود. صدالبته می دانيم که این ظرفيت عظيم تابه حال مورد 

توجه نبوده و برایش بازارسازی نشده است.

زرد  دســت   2
رنگ در اطراف 
یک حجم چند ضلعی ؛ تصویری است 
که همه ما از صندوق صدقات در ذهن 
داریم. صندوق هایی که در گوشــه و 
کنار شهر دیده می شــوند و از سنت 
نيکوی کمک بــه نيازمندان حکایت 
دارند. شــاید فکر کنيد شــرایط بد 
اقتصادی اجازه نمی دهد   مثل سابق 
این صندوق ها زود به زود پر شوند، اما 
آنطور که معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کميته امداد اســتان تهران 
گفته، مــردم تهران فقــط در 3ماه 
نخست امســال 13 ميليارد و 700 
ميليون تومان صدقه برای رسيدگی 
به امور نيازمنــدان پرداخت کرده اند 
که ایــن ميــزان صدقــات مردمی 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
29 درصد رشــد داشته اســت. البته 
چند سالی هســت که کميته امداد 
برای جمــع آوری صدقــات راه های 
دیگــری را هم به جــز صندوق های 
صدقه پيــش روی مردم گذاشــته 

اســت، نمونه اش راه اندازی 
هــزار مرکز نيکــوکاری 

برای دریافت کمک های 
نقــدی اســت. ضمن 
اینکه خيران می توانند 
از طریــق اســکن کد 

QR درگاه پرداخــت  (

الکترونيکی( یا شــماره گيری تلفن 
گویای 7355 یا کد # 021 * 8877 
 QR .کمک های خود را واریز کنند *
کد از روش های نوین پرداخت صدقه 
است که مشترکان از طریق اسکن کد 
مشخص، می توانند به آسانی صدقات 
خود را به نيــت خانواده های نيازمند 

پرداخت کنند.
همانطــور که می دانيــد کمک های 
جمع آوری شــده از صندوق هــای 
صدقــات هــم مطابــق جــدول 
سهميه بندی و مبتنی بر نياز جامعه 
هدف در امــور معيشــتی، درمان، 
مسکن، جهيزیه و تحصيل نيازمندان 
هزینه می شود. تا امروز 323 هزار و 
480 صندوق صدقات فعال در استان 
تهران وجــود دارد کــه از این تعداد 
284 هزار و 991 صندوق در اختيار 
مشــترکان خانگی و مابقی در قالب 
صندوق بزرگ و متوســط در معابر، 
ادارات، مجتمع های تجاری و مدارس 
نصب  شده اند. البته این اعداد و ارقام 
تنها برای کميته امــداد و مربوط به 
صدقات نقدی است. قطعا 
ميزان صدقات با توجه 
بــه اینکه مــردم به 
نهادهای دیگری هم 
کمک های نقدی و 
غيرنقدی می کنند، 

بيش از اینهاست. 

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

در راه خدا...

تقويم/ رويدادعدد خبر

اولین خبرگزاری ایران

اولین خبرگــزاری ايران 14ســال بعد از 
تاسیس نخســتین خبرگزاری جهان در 
نیويــورك راه افتاد؛ درســت در تاريخ 
19مرداد1313. »آژانس پــارس« که ابتدا 
در اتاقی در وزارت امور خارجه تشــکیل 
شد، عالوه بر گرفتن خبر و ارسال آن برای 
روزنامه ها،2بولتن خبری صبح و عصر هم به 
زبان های فارسی و فرانسه برای مسئوالن 
منتشــر می کرد. آژانس از ســال1332 
اخبار خبرگزاری هــا، راديو، تلويزيون ها و 
مطبوعات را به زبان هــای مختلف ترجمه 
و منتشر می کرد. اســفند1342 همزمان 
با تاســیس وزارت اطالعات و جهانگردی 
)ارشــاد امروزی(، آژانس پــارس با نام 
خبرگزاری پارس »پانا«، به اين وزارتخانه 
ملحق و فعالیتش 24ســاعته شد. مدتی 
هم خبرگزاری پــارس زيرمجموعه راديو 
شــد و در میدان ارگ )15خرداد( به طور 
مشترك با راديو فعالیت می کرد و به نوعی 
تهیه کننده اخبار راديو بود، اما با تشکیل 
راديو تلويزيون ملی ايــران، خبرگزاری 
پارس دوباره تحت نظارت وزارت اطالعات و 
جهانگردي به کار خود ادامه داد. سال1350 
بود که رقیبی برای خبرگزاری پارس پیدا 
شد. سازمان راديو تلويزيون ملی تصمیم 
گرفته بود برای خود يک خبرگزاری مستقل 
داشته باشد  )همانی که امروز واحد مرکزی 
خبر نام دارد(. پیشــرفت اين خبرگزاری 
جديد و اســتقبال روزافزون مطبوعات از 
آن نزديک بود به تعطیلی خبرگزاری پارس 
منجر شود اما حمايت های دولتی توانست 

نجات بخش اين خبرگزاری باشد.
خبرگــزاری پــارس تا پیــروزی انقالب 
میان نهادهای مختلفــی ازجمله وزارت 
پســت و تلگراف، وزارت اطالعات و نهاد 
نخست وزيری دست به دست شد و سرانجام 
در دی ماه1360 به وزارت ارشاد رسید؛ البته 
با نام جديد »سازمان خبرگزاری جمهوری 

اسالمی.«

حافظ

قتِل اين خسته به شمشیِر تو تقدير نبود

ور نه هیچ از دِل بی رحِم تو تقصیر نبود

بشر یکی از انگشت شمار موجودات زنده ای است 
که کارهای متناقض بســياری انجــام می دهد. 
برای نمونه روزی 12تا 15ســاعت کار می کند تا 
اجاره بهایی بابت تامين آرامش و آســایش اسباب 
منزلش فراهم کنــد. در دنيای معماری هم برخی 
بر این باورند که ساختن آسمان خراش ها هم یکی 
از این تناقض ها ست. آسمان خراش ها با هزینه های 
هنگفت ساخته می شوند؛ درحالی که حتی پيش از 
شيوع کرونا هم مدیر ان شرکت های بزرگ جهان 
به سمت دورکار کردن کارمندان خود می رفتند و 
این روند در روزگار پساکرونایی به شدت رو به فزونی 

است. همين موضوع باعث خالی ماندن اتاق های 
اغلب آسمان خراش های جهان شده است. تا جایی 
که به گزارش بی بی ســی این اواخر مقامات چين 
اعالم کردند ساخت آسمان خراش ها ممنوع است 

چرا که در برخی موارد پروژه هایی بيهوده اند.
بد نيست به مناسبت دهم آگوســت، روز جهانی 
آســمان خراش ها این واقعيت را گوشزد کنيم که 
وجه تسميه این روز جهانی، زادروز معمار مشهور، 
ویليام ون آلن اســت که یکی از 2 ساختمان بلند 
آمریکا یعنی کرایسلر و امپایر اســتيت را در سال 
1930ميالدی در نيویورک طراحی کرد. ساختمان 
دیگری که سال بعد عنوان بلندترین سازه جهان را 
از آن خود کرد، امپایر اســتيت بود که روند اجاره 
واحد های آن به قدری با مشکل روبه رو شد که به 

آن لقب »امپتی استيت« یا استيت خالی دادند.

اگرچه ساخت آســمان خراش ها در مراکز بزرگ 
اقتصادی و تجاری جهان مانند نيویورک توجيهی 
محکم و اقتصادی مبنی بر عرضه و تقاضا دارد، اما 
در کل ساخت آســمان خراش یا سازه های بزرگ 
به نوعی زایيده جاه طلبی و ابراز قدرت بشر است. 
در همين زمينه نقــل قولی از کامــران معظمی 
مدیرعامل شرکت دابليو اس پی که ساخت بلندترین 
بناها در لندن )شارد(، آمریکا )مرکز تجارت جهانی 
یک( و آسيا )برج شانگهای( را در کارنامه خود دارد 
خالی از لطف نيست؛ او بر این باور است که »حتی 
برای ساخت یک بنای 100متری هم باید دالیل 
موجهی داشته باشيم، ساختمان های بسيار بلند 
شاید بتوانند دوبی را به مقصدی برای مردم جهان 
تبدیل کنند، اما شــهرهای مشهوری مثل لندن و 

شانگهای به چنين چيزی نياز ندارند.«

آنقدر که هســتی، وجود و زندگی، 
قابــل فهم و درک اســت مــرگ از 
آن واژه هایی اســت کــه گنگی اش 
فيلسوفان را به تالشی هزاران ساله 
واداشــته تا پاســخگوی آن باشند. 
لزوم این پاســخگویی به این دليل 
است که انســان تنها موجود آگاه به 
مرگ خود است. از زمان پيدایش این 
آگاهی تالش کرده تا نام و واژه ای را 
بر این نيستی بيابد. گذشتگان ما در 
این سرزمين واژه مرگ را برگزیدند. 
واژه مرگ بر گرفته شده از کلمه مير 
پهلوی است. ما هنوز هم مرگ ومير را 
کنار هم استفاده می کنيم. در زبان 
پهلوی مورتن یا موردن فعلی است 

که برای مرگ استفاده می شود .
در زبان اوســتایی نيز مرتــا یا مرته 

به معنای مردن است.
اما در دنيای زندگان، مرگ با مرگ 
تمام نمی شود. در زمينی که نيستی، 
حتمی اســت، پدیده ای نياز است تا 
این نبودن را برای زندگان تســلی 
بخش کند. پس سوگ سر بر می آورد 
تا پاسخی احساســی بر این نيستی 
باشد. بنابراین ســوگواری، تاریخی 
کهن دارد و ریشــه اش به نخستين 
انسان های هوشمند بازمی گردد که 
شروع به ساخت پدیده های اجتماعی 
ازجمله ســوگواری کردند. اما واژه 
ســوگ، از کجا وارد زبان فارســی 
شد؟ سوگ واژه ای پهلوی است که 
ریشــه اش ســوز به معنای سوختن 

بــود و هنوز هم از دســت دادن 
عزیزان مانند هزاران ســال 

پيش جانسوز بوده است.
مقابل ســوز در زبان فارسی 
ســور به معنای جشن آمده 

اســت. در زبــان اوســتایی، کلمه 
ســئوک، هم معنا و هم ریشه سوگ 
بوده و در سانســکریت نيز شوک به 
معنی ســوختن و داغ دیدن است. 
ما در بســياری از کلمات دیگر نيز 
این هم ریشه  گی زبان سانسکریت و 

زبان های ایرانی را در می یابيم.
اما پدیده ســوگ در هر اجتماعی به 
شــکلی ســر بر می آورد. کهن ترین 
مراســم ســوگواری در تاریــخ و 
اســطوره های ایرانی مراسم سوگ 
سياوش است. پژوهشگران معتقدند 
همچنان نيز مراسم عزاداری قوم ها 
در مناطق مختلف ایران تحت تأثير 
ســوگ ســياوش و آثار آن تا امروز 
باقی است.  در ته مانده مراسم سوگ 
ســياوش در مناطق مختلف، هنوز 
زنان سياه بر تن می کنند. پس سياه 
پوشاندن بر تن سوگوار ریشه در رسم 

سوگ سياوش دارد.
 اما این سياه با مشــکی چه تفاوتی 
دارد و چرا می گویند بر سوگوار جامه 
سياه بپوشانيد نه جامه مشکی. سياه 
و مشکی هر دو واژه هایی هستند که 
بــر تيره ترین رنگ موجــود داللت 
دارند اما بار معنایی این دو تا حدی با 

هم تفاوت دارد.
مشکی، تنها برای نشانه گذاری رنگ  
تيره یا همان سياه استفاده می شود 
اما سياه نه تنها بر رنگ که بر حسی 
غمناک و بدشــگون و ماتم زده نيز 
داللت دارد. ســياه در پهلوی سيا یا 
سيه بوده است و مشکی ریشه عربی 
دارد. سياه در ادبيات ما آنقدر بر ماتم 
و سوگ اشاره دارد که گاهی هم راستا 
با مرگ اســتفاده می شود مانند 

این شعر مولوی:
آنــچ خــوردی وا ده ای مرگ 

سياه
از نبات و دارو و برگ و گياه

گنج واژه

هستی پودفروش

مرگ و سوگ واژه هایی سیاه

پیمان شوقی
 منتقد سينما

سامان رضايینگاه
روزنامه نگار

در کتابخانه دانشگاه در ميان 
قفســه های هزارهــا کتــاب 
می گشت و بوی چرم، پارچه نم کشيده، و صفحه های 
خشک و شکننده را فرومی کشيد گویی بخوری نادر 
را بو می کند. گاهی می ایســتاد، کتابی را از قفسه ای 
برمی داشت و لحظه ای آن را در دست های بزرگ خود 
نگه می داشت  که از حِس هنوز ناآشنای شيرازه، جلد 
و ورق های انعطاف پذیر کتاب دچار لرزشــی خفيف 
می شد. سپس کتاب را ورق می زد و قطعه ای را اینجا 
و آنجا می خواند. با احتياط ورق می زد مبادا انگشتان 
ناشــی اش برگ های کتابی را که جــان می کندند تا 

کشفش کنند، بدرند و نابود کنند.

هميشه همينطوره، وقتی قراره 
کسی رو بکشيد و یا محاکمه 
کنيد همه کار از دستتون برمياد. اما وقتی قراره کسی 
رو نجات بدیــن اون وقت لنگ می زنيــن. اون وقت 
می شين یه بشر عاجز و ناتوان. تو این دنيا گرفتن جون 

خيلی آسونتره.

جان ویلیامز

ایرج قادری

استونر

دیالوگ

بوک  مارک

محاکمه
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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 
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