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گرینویچ

پوشک بچه 12میلیون دالری

 

قاچاقچی ها از هر راهی برای انتقال مواد اســتفاده 
می کنند اما مأموران مرزی و گمــرک آمریکا، این 
بار صدها کيلو مواد مخــدر را در جایی پيدا کرده اند 
که کمتر کســی فکرش را می کند؛ پوشــک بچه. 
مأموران مرزی آمریکا، ایــن محموله 1500پوندی 
)680کيلوگرمــی( کوکائين را در گمــرک مرز با 
مکزیک کشــف کرده اند. یک مأمور مرزی، به یک 
کاميون که محموله اش پوشک بچه بوده مشکوک 
می شود و ماشين را که در حال ورود به آمریکا بوده، 
برای بازرسی دوم به کنار می کشد. در بازرسی های 
دقيق تر، سگ های موادیاب به افسران کمک کردند 
تا این محمولــه بزرگ از کوکائين را کشــف کنند. 
این مقدار مواد، در 1935بســته به دقت و استادی 
جاسازی شــده بود. مأموران گمرک آمریکا، ارزش 
این محموله را حدود 12ميليون دالر تخمين زده اند.

 آتشی که
 گلستان مهربانی شد

2همزاد در يک استخر
 

همزادهای زیادی در دنيا وجود دارند و گاهی پيش آمده که 
این همزادها، همدیگر را پيدا کنند و عکسی هم به یادگار 
بگيرند. اما اینکه 2نفر، به صورت اتفاقی در زمان و مکان واحد 
در کنار هم باشند، اتفاق نسبتا نادری است. در الس وگاس، 
این اتفاق روی داده اســت و عکس آن، حسابی در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی دست به دست شده و سروصدا به پا 
کرده است. شون داگالس، که برای تعطيالت به الس وگاس 
رفته بود، برای فرار از گرمای ســوزان تابستان این شهر، به 
استخر پناه برده بود که به یک باره، با کسی که انگار خودش 
بود روبه رو شد. او نوشته اســت که یک آن فکر کرده برادر 
دوقلوی همســان خودش را دیده، اما خيلی سریع یادش 
آمده که اصال بــرادر دوقلو ندارد. نکته اینجاســت که مرد 
مقابل و همراهانش هم متوجه شباهت خارق العاده او با شون 
شده بودند و به شدت می خندیدند و شون را با دست نشان 
می دادند. شون نوشــته که همزادش، چنان شبيه خودش 
اســت که وقتی او را دیده، احســاس می کرده به آینه نگاه 
می کند. این آشنایی در استخر حاال چند روزی است که این 

دو مرد شبيه به هم را بسيار معروف کرده است.

بز فراری سر از مدرسه درآورد
 

این سنت تاریخی اســت که دانش آموزان مدرسه، منتظر 
هر اتفاق غيرمنتظره ای هســتند تا کالس ها به هم بریزد 
و جریان منظم و خشک درس و مشــق، حتی شده برای 
دقایقی معلق شود. همه خاطرات شيرین زیادی از هم به 
خوردن کالس هایشان دارند اما احتماال کمتر کسی به خاطر 
حضور یک بز، آن هم یک بز فراری، آشــوب در مدرســه 
را تجربه کرده اســت. مقامــات در اداره خدمات حيوانات 
در کارولينای جنوبی، با خبر حضور یک بز ســرگردان در 
دبستان نورث ساید ســریعا خود را به این مدرسه رساندند 
تا جلوی آسيب احتمالی را بگيرند. اما این بز فراری، خيلی 
اهل جنجال نبــود و خيلی آرام در مدرســه این ور و آن ور 
می رفت. خيلــی زود مقامات صاحب این حيــوان را پيدا 
کردند. صاحب بز هم وقتی به مدرســه رسيد، به مقامات 
گفت که این حيوان، یک شــب قبــل از حصارهای محل 
نگهداری پریده و ســفر ماجراجویانه اش را شروع کرده تا 

به مدرسه برسد.

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

در ستایش مسافرهای کاغذی

تا پيش از آنکــه کامپيوترها 
جهــان را فتــح کننــد و 
اپليکيشن های پيام رسان فاصله ها را بردارند، تا پيش از 
آنکه ایميل و پست الکترونيک جای قلم و کاغذ را برای 
انتقال پيام بگيرد، آدم ها برای آشــناهای راه دور، نامه 
می نوشتند تا از حال هم باخبر شوند. بعد می  نشستند 
منتظر تا جــواب نامه بياید؛ پروســه ای که ممکن بود 
روزها طول بکشد اما لذتی وصف نشدنی داشت. حاال اما 
بوی کاغذ مخلوط شده با جوهر، پاکت های تمبر  خورده، 
دستخط های جورواجور رفته نشســته توی خاطرات 
دورمان. حاال خيلی از ما بوی کاغذ را فراموش کرده ایم 
و برای خبر گرفتن از دوســتان یا اعضای خانواده، فقط 
تایپ می کنيم. به همان نسبت که تایپ و زبان محاوره 
رایج شــده، زبان نوشــتاری و دست نوشــته ها هم به 

فراموشی سپرده شده است.
یکم ســپتامبر )10شــهریور( روز نامه نویســی است 
و شــاید انتخاب این روز، بهانه خوبی بــرای یادآوری 
عادت های قدیمی باشــد. هر چند کــه اقتضای دنيای 
شلوغ و پرسرعت امروز، همين شــيوه های نامه نگاری 
امروزی اســت و با مصرف کاغذ کمتر، محيط زیست را 
هم نجات می دهيم، اما پيام های الکترونيکی امروزی، 
دیگر لذت و جذابيت گذشته را ندارند. روزگاری همين 
نامه های کاغذی تبدیل به کتاب هایی قطور می شدند 
که می توانستند تکه  های پازل فرهنگ و ادبيات باشند. 
گاهی هم همين نامه  هــا روایتگر بخشــی از تاریخ و 
گذشته جوامع بودند. امروز دیگر حتی نویسندگان هم، 
قصه هایشان را روی کاغذ نمی نویسند و صفحه کليد و 
مانيتور را جایگزین قلم و کاغــذ کرده اند. با همه اینها، 
شاید گاهی نامه نوشتن، آن هم به روش سنتی و قدیمی 

برای مرور خاطرات قدیمی بد نباشد.

ســاعت 6صبــح در اتوبانی 
خلــوت مشــغول رانندگی 
هستيد. ناگهان ماشين جلویی شــما منحرف شده 
و به ســمت شــانه خاکی جاده چپ می کند. قاعدتا 
خيلی سریع ترمز می کنيد، ماجرا را به پليس گزارش 
می دهيد و خودتان هم تا حد توان به کمک سرنشينان 
آن خودرو می شتابيد. اما حاال فرض کنيد همين اتفاق 
در یک اتوبان پر رفت وآمد و در ميانه روز اتفاق بيفتد. 
احتمال اینکه برای امداد و نجات بایســتيد و در این 
حادثه نفسگير مداخله کنيد به مراتب کمتر می شود. 
چرا؟ چون قاعدتا در حالت دوم مســئوليت کمتری 
به دوش خود احســاس می کنيد و مطمئن هستيد 
که غيراز شما شــاهدان دیگری هستند که به کمک 

حادثه دیدگان بشتابند.
به این رفتار »اثر تماشاچی« می گویند.به این معنا که 
با زیاد شدن تماشاگران، احتمال و انگيزه کمک کردن 
شــما کاهش پيدا می کند. اما در ایــن وضعيت چه 
اتفاقی می افتد؟ احتمــاال هرکدام از مــا به حالتی 
دچار می شویم که می توانيم اسم آن را »پخش شدن 

مسئوليت« بگذاریم.

آيا اين اتفاق نامحسوس می تواند خطرناك باشد؟
منطقاً جامعه انسانی براساس مسئوليت های متقابل 
شــکل می گيرد و همه ما در منظومه ای از وظایف و 
حقوق جمعی، زندگی می کنيم. انسان ها اگر نسبت 
به شــرایط یکدیگر بی توجه بــوده و در درازمدت به 
بی حسی و بی خيالی مبتال شوند، مفاصل و لوالهای 
زندگی، کارکرد طبيعی خود را از دســت می دهد و 
جامعه برای جبران آن ناچار می شود از ظرفيت های 
قانونی، قوه قهریه و مداخالت قدرت استفاده کند یا 
اینکه همه رفتارها را مستقيم و غيرمستقيم به ریال 
و دالر وصل کرده و برای هــر وظيفه ای، ولو وظایف 
انسانی و نوع دوستانه، مبلغی را به عنوان حق الزحمه، 
پاداش و یا جریمه معين کند. اینجا دیگر معيار زیستن 
آدم ها اخالق و تکليف آسمانی نيست بلکه همه  چيز را 
حساب و کتاب مادی و ترس و تشویق تعيين می کند.

نقش رسانه ها چیست؟
چنانچه رسانه ها توجهی به این آسيب و آفت نامرئی 
نداشته باشند، ممکن است جامعه بشری را با سرعت 
بيشتر به این بالی خانمان ســوز مبتال کنند و عمال 
خروجی دستگاه رسانه ای می تواند ساخت و تربيت 
موجودات تماشاگری باشد که از دیدن و الیک کردن 
لــذت می برند بی آنکه مداخله ســازنده ای داشــته 
باشــند. اینچنين اســت که گاهی در برخی حوادث 
طبيعی و بحرانی، جمعيتی از گوشی به دســت های 
سرخوش می بينيم که به جای کمک رسانی ایستاده و 
در حال تصویربرداری هستند تا احتماال رتبه صفحه 
مجازی خود را بــاال ببرند یا نهایتــا در یک مهمانی 
خانوادگی حرف جذابی برای گفتن و تصویر متفاوتی 
برای پخش کردن داشته باشــند. اما »رسانه به مثابه 
مدرسه«، رســانه ای است که حواســش نسبت به 
آسيب جمع است و مراقب است مبادا کنشگری های 
سازنده مخاطب خود را کاهش داده و یا او را به بالی 
خانمان سوز تماشــاچی بودن ویروسی کند. »رسانه 
به مثابه مدرسه« ممکن است از دریچه احساس وارد 
شود اما در غایت خود نوعی از عملگرایی و مشارکت 
انسانی اجتماعی را هدف می گيرد. اگر بعد از خواندن 
و شنيدن رسانه ای ميل برخاستن، قيام و اقدام در شما 
شکل گرفت مطمئن باشيد او همان »رسانه به مثابه 

مدرسه« است.

دغدغه

اثر »تماشاچی« 

هنر، می تواند دوردســت ترین آرزوهای 
آدمی را تحقق بخشــد. هرچــه این آرزو 
دست نيافتی تر باشد، لذت تحقق آن بيشتر 
است؛ درست مانند » مایکل هایز« که برای 
رؤیایی که در ســر داشته، 50سال تالش 
 کرده اســت! مجموعــه شــگفت انگيز 
» شهر« پس از 50سال در صحرای »نوادا« 
بازگشــایی خواهد شــد. این هنرمند که 
اکنون 77سال دارد، از سال 1970ميالدی 
در حــال ســاخت این مجموعه شــامل 
سازه هایی در فضای باز و بسته با طرح های 
خاص اســت. ایــن مجموعــه در تاریخ 
2سپتامبر2022)11شــهریور 1401( 
افتتاح خواهد شــد، احتماال بزرگ ترین 
اثر هنر معاصر خواهد بود. این شــهر، یک 
و نيم مایــل طول)2.41کيلومتر( و نيم 
مایل عرض)1.60کيلومتــر( دارد. از نظر 
مقياس و ساختار، مکان های باستانی مانند 
تپه های بوميان آمریکا، کالنشهرهای داخل 
ایاالت متحده و مجتمع های مذهبی مصر 
باستان را تداعی می کند. این بنا در منطقه 
دورافتاده یادبود ملی حوضــه و مرتع در 
جنوب شــرقی نوادا در سرزمين اجدادی 
نووو )پائــوت جنوبی( و نيو )شوشــونی 
غربی( در حدود 160مایلی)257کيلومتر( 
الس وگاس قرار دارد. در نخســتين سال 
بازدید، عده محدودی بازدیدکننده که از 
پيش ثبت نام کرده باشند؛ امکان بازدید از 

این شهر را خواهند داشت.
سرمایه گذار نخست این پروژه، طراح آن 
یعنی هاینز بود. امــا درنهایت هزینه ها با 
تشــکيل بنياد Triple Aught در ســال 
1988ميالدی، این مجموعه هنری توسط 
تعدادی از مجموعه داران، مؤسســه ها و 

فروشندگان کاالهای هنری تحت حمایت 
قرار گرفته و قرار است از آن محافظت شود. 
این بنياد توسط هيأت مدیره ای متشکل از 
هاینز، مدیر؛ مدیر اجرایی موزه هنر شهر 
لس آنجلس، مایکل گوان؛ مدیر موزه هنر 
مدرن گالن دی لوری؛ کلکسيونر و یکی از 
بنيانگذاران گلنستون، اميلی وی رالس و 
مدیر ارشد گاگوسيایی کارا وندر وگ است. 
این بنياد با بودجــه اوليه 30ميليون دالر 

آغاز به کار کرده است.
گوان در بيانيه ای اعالم کرده است:» من تا 
سال ها، شهر ساخته شده توسط هاینز را 
با بناهای تاریخی مهم مقایسه می کردم. 
اما اکنون آن را فقط با خودش مقایســه 
می کنم.به این دليل که اکنون آن را اثری 
هنری و نمونه ای از ساخت وســاز مدرن 
شهری می دانم. این سازه معرفی توانایی، 

هوش، تالش و هنر بشر امروز است«.
روند ســاخت این »شهر« آســان نبوده 
است. شــکل دادن تپه های عظيم خاک، 
جابه جایی سنگ ها و ســاخت سازه های 
عظيم بتونی، این مجموعه را شــکل داده 
است. در همه این سال ها با تغيير دولت ها، 
تهدیدهایی بــرای این مجموعــه ایجاد 
شــده اما همواره با حمایــت بنياد، خطر 
برطرف شده است. هاینز در سال 2016در 
گفت وگو با نيویورکر می گوید:» دوست من 
ریچارد ِسرا در حال ساختن برخی سازه ها 
از فوالد سخت ارتشــی است. تمدن های 
قدیم مانند اینکاها، آزتک ها، اولمک ها و...

از بين رفتند و بهترین آثار هنری آنها غارت 
شد. اما »شهر« با ابزار سخت ساخته شده 
و کسی که برای تخریب آن بخواهد اقدام 
کند؛ خواهد فهميد که تخریب آن، بيش 
از نگهداری و حفظ این اثر هنری، هزینه 

خواهد داشت«.

قصه شهر

مهتاب خسروشاهی

نشانی» شهر« کجاست؟

حافظ

 تا سِر زلِف تو در دست نسیم افتادست
دِل سودازده از غصه دو نیم افتادست

ســاختمانی در شهر رودسر 
آتش می گیرد. درست اواسط 
امام خمینی)ره(.  خیابــان 
2واحد تجــاری بــه قول 
آتش نشــان ها، طعمه حريق 
می شــود و آژيــر قرمز به 
صدا درمی آيــد. اما پیش از 
آنکه آتش نشــان ها از میله 
ســر بخورنــد، لباس های 
ضدحريق شان را بپوشند و در 
ماشین هايشان جا گیر شوند، 
پیش از آنکــه خودرو های 
آتش نشانی از ايستگاه های 
کالچای، واجارگاه، چابکسر 
و شلمان روانه شوند به سوی 
حادثه، دود غلیظ آسمان را پر 
کرده و اجناس داخل مغازه ها 
تنها چند دقیقه تا از بین رفتن 

کامل فاصله دارند.
شــايد فکر کنید مثل خیلی 
وقت ها که آدم هــا ترجیح 
می دهند از دور شاهد وقايع 
باشــند و دخالتی نکنند و به 
يک فیلم و عکــس گرفتن با 
موبايل بسنده کنند، اين بار 
هم مردم ايستاده اند و آتش 
گرفتن ســاختمان را تماشا 
کرده اند. اما اين بار يک اتفاق يا 
بهتر است بگويیم يک اتحاد از 
پیش تعیین نشده، يک همت 
جمعی باعث شد تا حادثه جور 

ديگری رقم بخورد.
آدم ها در پايین ســاختمان 
تقســیم  2دســته  بــه 
می شــوند، عده ای می روند 

 داخــل ســاختمان و مغازه 
فرش فروشــی و فرش ها را 
همانطور لوله شده از پنجره 
پرتاب می کنند توی خیابان. 
عده ای هم می ايســتند آن 
پايین و فرش هــا را تحويل 
گرفته و گوشه خیابان روی هم 

تلنبار می کنند.
آتش نشان ها از راه می رسند، 
دود سیاه و غلیظ سر کشیده 
به آسمان، فروکش می کند. 
آتــش خاموش می شــود و 
مردم متفرق. فروشگاه فرش 
سوخته و از دوده سیاه شده، 
اما فرش ها ســالم است و به 
لطف مردم آسیبی به آنها وارد 
نشده. اتفاقی که در اين روزها 
کمتر شاهدش هستیم، چرا که 
بی تفاوتی ها از همدلی و کمک 
به همنوع پیشی گرفته و در 
خیلی از اتفاقات ريز و درشتی 
که هر روز در شــهر می افتد، 
ديگر کســی مثل قهرمان 
فیلم هــای حادثه ای نمی زند 
به دل آتش تا همه تحسینش 

کنند.
اما اتفاقی که در رودسر افتاد، 
نشــان داد که انسانیت هنوز 
هم زنده است و می شود روی 
هموطنان و مهربانی شــان 
حساب کرد. می شود امیدوار 
بود که در اين بال های روزگار، 
هنوز هستند کسانی که کمک 
به همنــوع را بــه مصلحت 

خودشان ترجیح دهند.

تاریخ دنيا را می توان بــه قبل و بعد 
از چنيــن روزی در ســال1945 
تقسيم کرد؛ هيوالی فاشيسم اروپا، 
که مدت ها بــود برای هر کســی به 
جز پيروانش خط و نشــان می کشد، 
ســرانجام مطابق انتظارهــا، حضور 
فيزیکی و نظامی خــود را از مرزهای 
آلمان فراتر برد و با حمله به لهستان، 
جنگی را آغاز کرد که برای هميشــه 
چهره دنيا را تغييــر داد. ارتش آلمان 
نازی، بدون هيــچ مقاومت خاصی از 
مرزهای همسایه شرقی خود عبور کرد 
و 2هفته بعد، ورشو زیر چکمه سربازان 
ورماخت )نيــروی زمينی فوق العاده 

نيرومند ارتش نازی( بود.
بعد از حمله به لهستان، انتظار می رفت 
قدرت های غربی مثل انگليس، فرانسه 
و شوروی از شرق، عليه اشغال لهستان 
موضع بگيرند، اما انگليس و فرانســه 
با وجود اعالن جنگ بــه آلمان، فقط 
لفاظــی می کردند و شــوروی تحت 
رهبری استالين هم با استناد به برخی 
بندهای محرمانه پيمان ترک تخاصم 
با آلمان نازی، فرصت را مغتنم شمرد 
و از شــرق بخش هایی از لهســتان را 
اشغال کرد. لهستان، در ميان تمامی 
کشورهای اشغال شده توسط نازی ها، 
بيشترین مصيبت را تحمل کرد؛ این 
کشــور طوالنی ترین دوران اشغال را 
تحمل کرد و به خاطر حضور برخی از 
نژادپرست ترین رهبران نازی به عنوان 
فرمانداران منصوب  بيشترین ویرانی، 
تحقير و آسيب را تحمل کرد. مورخان 
نوشــته اند که 5تا 6ميليون لهستانی 

در جریان جنگ و اشــغال این کشور 
کشته شــدند. دســت تقدیر تعداد 
زیادی از آوارگان لهستانی را به کشور 
خودمان کشــاند؛ جایی کــه مردم با 
اشغال کشــور و کمبودهای شدید، از 
مهمانان لهســتانی پذیرایی کردند و 
آنها را مهمان خود خواندند. بماند که 
در ســال های اخير که لهستان تالش 
زیادی کرده تا به آمریکا نزدیک شود، 
مواضعی گرفته که نشانه های ناسپاسی 

از ملت ایران در آن دیده می شود.
جنگ جهانــی دوم، در مجموع جان 
حدود 40 تا 50ميليون انسان را گرفت 
و چهره جهان را برای هميشــه تغيير 
داد. بســياری از دستاوردهای نظامی 
به خصوص در حوزه هــای هوا و فضا، 
مثل ســاخت موتور جت و موشــک، 
ثمره جنگ جهانی دوم اســت. جنگ 
جهانی همچنين در نهایت به چيزی 
که غربی ها آن را نظــم نوین جهانی 
می خوانند منجر شــد؛ سازمان ملل 
بعد از جنگ جهانی شــکل گرفت و 
جهان دوقطبی از دل تخاصمات بعد 
از آن ســر برآورد. بزرگ ترین پيامد 
جنگ جهانی که حيات بشر را تهدید 
می کند، شــروع رقابت تســليحاتی 
هسته ای است. جنگ جهانی عمال با 
انفجار بمب هســته ای در هيروشيما 
و ناکازاکی ژاپن به پایان رســيد، اما 
استفاده از بمب هسته ای،  آغاز رقابتی 
شد که بزرگ ترین تهدید تاریخ عليه 
بشــریت به شــمار می رود. می شود 
اینطور گفت که اگر جنگ جهانی دوم 
نبود، موجودیت بشر در گروی فشردن 
چند دکمه در چند جای مشــخص 

جهان قرار نمی گرفت.

جهان نما

جواد نصرتی

سیدمهدی سیدی

جنگی که چهره جهان را تغییر داد 

فاطمه عباسی
روزنامه نگار

اردوگاه آوارگان لهستانی جنگ جهانی در اطراف تهران


