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گرینویچ

حبس در تونل زيردريايی

تونل کانال، کــه انگليس و فرانســه را از زیر 
دریا به هم متصل می کنــد، یکی از امن ترین 

مسيرهاى ارتباطی دنيا خوانده می شود. 
با این حال همين مســير امن هــم می تواند 
ترسناک باشد. خرابی یک قطار در این تونل، 
باعث سرگردانی و وحشت ده ها مسافرى شد 
که از فرانســه به انگليس می رفتند و ساعات 
نفس گيرى را بــراى آنها رقــم زد. دليل این 
سرگردانی، خرابی یکی از ترن ها بود. مسافران 
بعد از 5ساعت نفس گير، با یک قطار دیگر به 

ایستگاه منتقل شدند.
با این حال از اینکه ساعت ها، در فضایی مثل 
فضاى فيلم هاى ترســناک سرگردان بوده اند 
به شدت گله مند هستند. آنها گفته  اند برخی از 
زنان گریه می کردند و چند نفر از شدت ترس 

غش کردند.

فوتبال یعنی عشق
عذرخواهی نخست وزير

 

ترکش هاى مهمانی جنجالی نخست وزیر فنالند، همچنان 
در پرواز است و خانم رئيس،  این بار به خاطر عکس نامناسب 
ميهمانانش معذرت خواهی کرده است. یک نفر از مهمانان 
خانم سانا مارین، در اقامتگاه رســمی رئيس دولت فنالند 
عکسی کامال نامناسب گرفته و انتشــار آن، جامعه فنالند 
را شوکه کرده اســت. این مهمانی عجيب، ابتداى تابستان 
برگزار شــده و عکس هاى آن اخيرا منتشــر شــده است. 
عکس ها چنان تکان دهنده هستند که نخست وزیر فنالند، 
بعد از انتشار آنها به صورت داوطلبانه تست مواد مخدر داد 
تا ثابت کند پاک اســت. مهمانی در حالی گرفته شده که 
فنالند درگير پيوستن به ناتو است و به شدت نگران جنگ 

همسایه اش روسيه، با اوکراین است.

آخرين جوالن های تابستانی   عكس: همشهری/ امیر رستمی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

حقوق حیوان، حقوق انسان

خانمی در صفحه مجازى اش نوشته 
بود: وقت آزمایشگاه داشتم و تا نوبتم 
بشــود، روى نيمکتی در پارک کنار آزمایشــگاه نشستم وسرگرم 
گوشی  شــدم. در حال خودم بودم که ناگهان احساس کردم سگی 
بســيار بزرگ به من نزدیک شد و کفشم را بو کشــيد. ترسيدم و 
بی اختيار فریاد زدم. زنی که صاحب سگ بود با ناراحتی و فحاشی 
سرم داد زد که سگم را ترســاندى. مگر شعور ندارى که سگ زبان 
بسته را می ترسانی؟ گفتم: سگ شــما ناگهان به من نزدیک شد و 
من را ترساند؛ حاال من بدهکار شدم؟ آن خانم طلبکارانه توهينش را 
بيشتر کرد و حتی به پوشش مذهبی و تيپ ظاهرى ام جسارت کرد و 
گفت: می خواهی همين سگ را به جانت بيندازم تا تکه پاره ات کند؟ 
این بود که من از ترس اینکه واقعاً ســگ را به جانم بيندازد ساکت 

شدم و هيچ نگفتم تا شرش کم شود.
عده اى از روى عالقه شــخصی و انس با حيوانات است که سگ و 
گربه نگه می دارنــد و البته آزارى هم براى کســی ندارند. اینها در 
زمان خلوتی کوچه و خيابان سگ شــان را به پياده روى می برند و 
در عين حال مراقب حال مردم هستند. درباره این دسته صرف نظر 
از بحث شرعی نگهدارى سگ و نجاست و طهارت محيط زندگی، 
خيلی حرفی ندارم. عده اى دیگر به تقليد از فرهنگ غربی ســگ 
نگه می دارند و سگ داشــتن را نشــان کالس و تمدن و تفاوت با 
دیگران می دانند. اینها به انگيزه تفاخر سگ ها را با خود راه می اندازند 
تا این و آن ببينند و انگار سگ داشتن را یک امتياز می دانند. خيلی 
از این جماعت اصاًل رعایت حقوق مردم را هم نمی کنند. سگ شان 
در آپارتمان  سر و صدا راه می اندازد و همسایه ها را می آزارد و هنگام 
پياده روى و راه  رفتــن روزانه درکوچه و خيابــان به مردم نزدیک 
می شود و آنها را می ترساند و حتی بعضاً لباس شان را آلوده می کند. 
اینها اصالً براى شان اهميتی ندارد و اگر کسی هم به سگ شان حرفی 
بزند آزرده می شوند و به او پرخاش می کنند. گویا این دسته از افراد 
حقوق سگی را از حقوق انسانی باالتر و مهم تر می دانند و براى رفاه 
سگ شــان حاضرند هر کارى بکنند و حتی اگر کسی به سگ شان 
گفت باالى چشمت ابرو، شــکمش را بدرند. اینها براى سگ شان 
شرافت و ارزش و امتيازى قائل هستند که براى هيچ انسانی قائل 
نيستند. اینها خطاب به کسانی که معتقد به نجاست سگ هستند 
می گویند شما نجس هستيد و چرا این حيوان وفادار باید نجس باشد 
و آن وقت با کلی سفسطه و فلسفه بافی احکام دین را هم زیر سؤال 
می برند. واقعا نمی فهمم اگر قرار باشد ما داعيه روشنفکرى و عالقه به 
تقليد از زندگی غربی داشته باشيم، آیا باید از توسعه و تمدن غربی که 
عاشقش هستيم فقط سگش را بشناسيم و فقط به سگ دارى عمل 
کنيم؟ چرا فرهنگ رعایت حال همسایه و حقوق انسان را از آنها یاد 
نمی گيریم؟ کاش همين سگ دارى را هم از آنها یاد می گرفتيم نه 
اینکه فقط پز و افاده اش را داشته باشيم. کاش اگر هم می خواهيم 
سگ نگه داریم، فرهنگ سگ داشتن را هم از آنها یاد می گرفتيم و 
رعایت می کردیم. بسيارى از دوســتان ساکن در کشورهاى غربی 
می گویند که اگر ســگی هنگام پياده روى در اماکن عمومی مثل 
پارک ها یا معابر مدفوع بکند، صاحب سگ موظف است فضله اش را 
جمع کند وگرنه مبالغ باالیی جریمه می شود. مثالً در کانادا 700دالر 
کانادا براى این کار جریمه درنظر گرفته شده است. در مترو و اتوبوس 
و تاکسی باید سگ را با جعبه هاى مخصوص حمل ونقل حيوانات 
خانگی جابه جــا کنند که مزاحمتی براى مردم ایجاد نشــود. آنها 
اصالت را به انسان می دهند و با اینکه سگ عضوى از زندگی آنهاست، 
 مثل خيلی از ماها سگ زده نيســتند و به بهانه حقوق حيوانات یا 
عاطفه ورزى براى سگ ها تعرض به حقوق شهروندى را نمی پذیرند. 
اما سگ داران و سگ بازان ما سگ شان را بر دیگران حتی انسان ها 
ترجيح می دهند. اعتراض مردم ما هم به این رفتارهاست وگرنه به 
ما ربطی ندارد که کسی در خانه اش حيوانی نگه می دارد یا نه. ما هم 
که با نگهدارى حيوانات مخالفيم وظيفه نداریم کسی را به زور با خود 
همراه کنيم و فقط می توانيم از معایب و مضرات این کار و شرایط 
بهداشتی یا شــرعی آن براى مردم بگویيم. حاال اگر کسی باز هم 
مایل بود سگ یا هر حيوان دیگرى داشته باشد، دیگر خود داند اما 
باید اصول و چارچوب هاى الزم را رعایت کند و به حقوق و امنيت و 

آسایش شهروندان خللی وارد نکند.

تابســتان زمان تاب آوردن است و 
حاال تابيدن آفتاب در بی تاب ترین 
فصل سال به انتهایش نزدیک می شود. ریشه گرماى تابستان 
در زاویه تابش آفتابی است که بر تن زمين تابيده می شود و 
حاال خورشيد دارد از جسور تابيدنش دست برمی دارد تا تب و 

تاب زمين در این فصل گرم و تفتان فروکش کند.
ریشه گرماى تابســتان هر چه باشد امرى است که سرزمين 
نمی شناسد اما واژه تابستان متعصب تر از آن است که مانند 
آفتابش هر جایی سرک بکشد. تابستان ریشه در زبان فارسی 

باستان دارد و واژه اى است متشکل از دو بخش تاپ و ستان.
 تاپ در زبان پارسی به معناى گرم و سوزان است که با افزودن 
پسوند زمان و مکان ستان به شکل تاپستان و سپس تابستان 
درآمده است. بنابراین تابستان به زمانی گفته می شود که همه 

جا گرما و سوزان است. مانند زمستان که زم در فارسی باستان 
به معناى سرد است و به معناى زمانی سرد و بی آفتاب است. در 
واژه زمين نيز 2 بخش زم و این دارد که به معناى محلی است 

که سرد یا زمهریر شده است.
اما مگر می شود آفتاب را از تابستان دریغ کرد و چه غافليم از 
اینکه این 2 واژه هر چه باشد تاب مشترکی دارد. تاب آفتاب 
همان تب و گرماى سوزان است و پســوند اوليه آف در زبان 
پارسی باستان به معناى بر بلنداى چيزى است. پس آفتاب، 

گرماى سوزانی است بر باالى هر چيزى.
اما مگر می شود در تابستان داغ، تب نکرد و گر نگرفت. تبی 
که عرق ریزانمان می کند نيز ریشه در تاب دارد که به شکل 

امروزى تب درآمده است.
تافتن نيز ریشه اش از تب یا تف است. واژه تب، تاب یا تف را در 
زبان هاى هند و اروپایی نيز می بينيم. در زبان هاى التين هم 
کلماتی با ریشه تب هنوز مورد استفاده است. براى مثال در 

زبان هاى اسالوى تپ به کسر ت به معناى گرماست.

اما اگر قرار باشد ســخن از تافتنی ها باشد هيچ چيز به اندازه 
نان تافتون، تافتنی نيست. البته نام درست این نان تفتان و 
تافتان است و به معناى آنچه از آفتاب یا آتش گرم شده باشد 
اســت. تافتان و تفتان، که در گویش تهرانی به تافتون بدل 
شــده به عقيده اى، از تافت یا تف به معنی تاب و تب و گرمی 
است. و چقدر بوى نان تافتان یا تافتون در عصر شهریورهاى 
تابستان آدم را می برد در کوچه هاى دوچرخه ها و توپ هاى 
راه راه پالســتيکی با الیی هایی پاره از جنس خودشــان و 
کفش هاى ســوراخی که مدام توپ ها را بــه دروازه کودکی 

پرت می کرد.
به قول سهراب سپهرى:

ظهر تابستان است
سایه ها می دانند که چه تابستانی است

سایه هایی بی لک
گوشه اى روشن و پاک

کودکان احساس! جاى بازى اینجاست

گنج واژه

جواد نصرتی

ريشه تابستان تب است

تقويم/ سالمرگعدد خبر

راوی قصه های از یاد رفته 
در شهر مشهد به دنیا آمد، در خراسان. سرزمینی که معروف است خاکش 
شعرخیز و شاعرپرور است. در ابتدا چشــمش بینايی نداشت، اما به طرز 
معجزه آسايی شفا يافت تا به قول خودش همه  چیز را با يک چشم نبیند. 
پدرش عطار بود و کوچ کرده از يزد، اما مردم دوســت دارند که نسب او را 
به فردوسی توسی، حماسه پرداز بزرگ برســانند. در هنرستان تحصیل 
کرد و از نوجوانی شعر می سرود. پدرش او را به انجمن های ادبی خراسان 
برد و در همان جا بود که شــاعران سالخورده، به اين جوان تخلص »امید« 
دادند. ملک الشعرای بهار گفته بود: »اين جوان، امید غزل فارسی است«. اما 
تقدير چنین بود که »م.امید« بزرگ ترين گوينده قالب نو شعر فارسی شود 

و نومیدانه ترين شعرهای همه ادوار را بسرايد.
»مهدی اخوان ثالث« چهــره ای پرصالبت، قامتی کوتــاه و تنی ورزيده 
داشــت. در جوانی آهنگری می کرد، بعد معلم مدرسه شد. در مطبوعات 
می نوشت. گويندگی راديو و اجرای برنامه در تلويزيون و ويراستاری کتاب 
در انتشاراتی ها را تجربه کرد. مدتی هم استاد دانشگاه بود و ادبیات سامانی 
را تدريس می کرد. در مشهد، ورامین، آبادان و تهران روزگار گذرانید و در 
دوره ای پرآشوب زندگی می کرد. دوبار زندانی شد. يک کودتا، يک انقالب و 
يک جنگ را به عمر خود ديد. 17کتاب منتشر کرد و دخترش را در جوانی از 

دست داد. با اين همه هیچ يک از اينها گويای احوال او نیست.
شعر گفتن برايش ساده ترين کار بود. تار هم می زد. با زير و بم ادبیات فارسی 
و عربی آشنايی تمام داشت. شوخ طبع و نكته سنج بود. نثر خاص و زيبايی 
داشت. عالوه بر شعر، در نگارش داستان و طنز و نقد ادبی استاد بود. عمرش 
را در قناعت و فقر گذراند. 8دفتر شعر منتشر شده و به همین میزان اشعار 
پراکنده و منتشر نشده دارد. اما آنچه شعر او را از ديگران متمايز می کند، 
زبان خاص اوســت؛ اصالت و فصاحت آن. چنان ماهرانه کلمات اصیل و 
کهن را در کنار واژ ه های عامیانه و متداول به کار می برد که خواننده متوجه 
اختالف شان نمی شود. دستمايه های شعرهايش، داستان ها و اسطوره های 
کهن بود و موضوع اصلی آنها بیان آرزوها و حسرت های انسان ايرانی معاصر. 
در توصیف نومیدی، اندوه، خشم، عشق، گفت و گو، فضايل اخالقی، شكوه 
و جالل و زوال ايران و در داستان گويی قدرت بیانی شگفت انگیز داشت. 
آسمان شعرهايش ابری و تیره رنگ است و ابرهای همه عالم، شب و روز در 
دلش می گريستند. نیما را بسیار دوست می داشت و خود را »راوی قصه های 
از ياد رفته و آرزوهای بر باد رفته« می دانســت. او را روح وطن دوستی و 
آرمان خواهی گفته اند. شــاعران بزرگ در ايران کم نیستند، اما بی شک 
اخوان يكی از همین شاعران است. شاعری که زندگی اش را وقف شعر کرد و 
برای شعرهايش زندان رفت. شاعری که وقتی شعرش را می خوانیم، مردی 
را می بینیم که با شانه ای خمیده و مويی سپید، با کوله باری از شعر بر دوش به 

جست و جوی آرمان شهر گمشده اش در ايران باستان می رود.

حافظ

 تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
وجود نازکت آزرده گزند مباد

هيـاهو و خشم 
و نفرت و شوق 
و حــرارت بی پایان دنيــاى جذاب 
فوتبال، گاهی از یاد مــا می برد که 

اصال این بازى براى چيست.
 هيچ کس هيچ کجــا نمی گوید که 
فوتبال غصه اى براى دشمنی است، 
هيچ کس هيــچ کجاى دنيــا قبول 
ندارد که آن زمين سبز خوش رنگ، 

که رنــگ خاکی اش هم چشــم نواز 
اســت، قتلــگاه دوســتی و محبت 
اســت. اما فراموشــمان می شود، و 
گاهی نياز داریم بــه یادمان بياورند 
که فوتبــال فراتر از اینهاســت. تيم 
دیفنسا خوستســياى آرژانتين، در 
خانه ميزبان تيم بزرگ بوکا جونيورز 
بود و تنها چند ثانيه با کســب یک 
امتيــاز از یک مســاوى ارزشــمند 

فاصله داشــت که تيم ميهمان، در 
دقيقــه 92گل برتــرى را زد. ازکل 
اونســاین، دروازه بان تيم ميزبان، از 
سر استيصال و ناراحتی بعد از زمين، 
ناى بلند شدن نداشت، که یک هوادار 
جوان، به درون زمين پرید، خودش را 
به اونساین رسيد و دستش را گرفت و 
بلندش کرد. ممنون هوادار جوان که 

یادمان آوردى فوتبال واقعا چيست.

خبر کوتاه اســت و جالب. »بروکسل« 
درحال پرورش ميوه ها و ســبزیجات 

روى پشت بام سوپرمارکت هاست! 
در این طرح که بخشی از برنامه به اجرا 
درآمده توسط اتحادیه اروپاست، بيش 
از 60 گونه گياهی در باغ پشت بام یک 
سوپرمارکت در شهر بروکسل کاشته 
شده اســت. این طرح که »الگوم« نام 
دارد، ایده اى براى بررسی امکان ایجاد 
باغ شهرى اســت. از ماه مارس 2022 
)اسفند- فروردین ( بيش از 2 تن ميوه 

از این باغ شهرى برداشت شده است. 
بــه گفتــه فرانسيســکو داویــال، از 
پژوهشگران آزمایشگاه آگرواکولوژى 
دانشــگاه ریجی به یورونيوز:» تمرکز 
ما بر بخش زراعی گياهان اســت. اما 
به چندکارکردى ایــن طرح نيز توجه 
داریم. بنابراین عالوه بر تمرکز بر توليد، 
آموزش، آگاهی و انسجام و هماهنگی 
در توليــد همگانی و فرهنگ ســازى 
نيز در این برنامه مدنظــر قرار گرفته 
اســت« او اضافه می کند:» هدف این 
طــرح، آمــوزش و مشــارکت مردم 
محلی در کل فرایند کاشت و برداشت 

محصوالت اســت. اميدواریم با اجراى 
این طرح عــالوه بر کمک به شــرایط 
زیســت محيطی، زندگی مردم محروم 

نيز بهبود پيدا کند«
به عقيده طراحان این برنامه، استفاده 
از توليــدات این ســوپرمارکت نوعی 
هماهنگــی و همراهــی اجتماعــی 
اســت. براى مثال یکی از رستوران ها 
بــا نــام Refresh، از گياهــان این 
ســوپرمارکت براى تهيه خوراک هاى 
خود اســتفاده می کند. امــا به گفته 
»نوروز اونال«، نماینده نوســازى شهر 
بروکســل،توليدات این سوپرمارکت 
بين مــردم نيز توزیع می شــود تا آنها 
در آشــپزى روزانــه از ایــن توليدات 

بهره مند شــوند. مرحله آزمایشی این 
طرح، 2 تا 3 ســال دیگر طول خواهد 
کشيد و درصورت موفقيت این طرح، 
پشــت بام هاى دیگر شهرهاى اروپا نيز 
می توانند ميزبان باغ شــهرى یا طرح 
الگوم یا لگــوم باشــند. طراحان این 
پروژه، این طرح را راهکارى براى حفظ 
سالمت محيط زیســت و اشتغال زایی 
بــراى افــراد کم درآمد امــا اثرگذار و 
زیباســازى فضاهاى شهرى می دانند. 
اگرچه کشــورهاى اروپایی از فضاهاى 
شهرى سبز مانند پارک ها و... بسيارى 
برخوردارند، اما این طرح نيز می تواند 
هر منطقه را به فضایی سبزتر و البته با 

درآمد اقتصادى تبدیل کند.

جهان نما

مهتاب خسروشاهی

مزارع بامی در اروپا

سیدمحمدرضا احدی
کارشناس فرهنگی

  هوا کم است /  اثر : آلفردو مارتینرا هرناندز

آخر مصور

فریدون جیرانی

ستاره بود
دیالوگ

ساعت حدود 5 بود که من هنوز 
در رختخواب دراز کشيده بودم. 
یادم آمد که مادر بزرگم بعد از فوت پدربزرگ براى اینکه 
خاطراتش را فراموش کند اتاقش را عوض کرده بود. تمام 
اراده ام را به کار گرفتم تا به خود بقبوالنم که باید براى فرار 
از خاطراتم از این اتاق و این اشياى قدیمی دل بکنم. چيزى 
درونم ندا می داد که کاماًل برعکس عمل کنم و بيشتر به 
سمت اشيا کشيده شوم. یا من نسبت به مادربزرگم خيلی 
ضعيف بودم یا اینکه این اشيا تسلی خاطرى براى من بود و 

نمی توانستم از آن ها دل بکنم.

اورهان پاموک

هستی پودفروش

موزه معصومیت 
بوک  مارک

 + مــردم منــو می دیدن 
می گفتن مخــش تکون 
خورده، ولی من به مامانم می گفتم من دلم تکون 
خورده نه مخم. مادرم می گفت: گور باباى مخ، تو 
دلت قد صدتا مخ می ارزه، به خدا گفت، به همين 

زمين قسم گفت.
- مادرت نپرســيد عاشق کی شــدى؟ نپرسيد 

اسمش چيه؟
+ مادرا که از آدم چيزى نمی پرســن، همه چيو 

خودشون می دونن.


