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گرینویچ

میهمان عجیب گاوها 
 

حيوانات گاهی با قبــول دیگر موجــودات در محيط 
زندگی شــان موجب حيرت می شــوند.همان طور که 
پذیرفتن یک حيوان عجيب توســط یــک گله گاو، در 
سراسر جهان خبرســاز شده اســت. ماجرا از این قرار 
اســت که یک مزرعه دار در آلمان، متوجه شده که گله 
گاوهایش، یک توله گراز را در ميان خود پذیرفته  است و با 
او مثل گوساله هاى خود رفتار می کند. این کشاورز گفته 
که این توله گراز، احتماال وقتــی که گله اش از نزدیکی 
مزرعه عبور می کرده، جا مانده و گم شده است. این توله 
خيلی زود جذب گله گاوها و برخوردار از حمایت هاى آنها 
شده است. کشاورز آلمانی گفته است که گرازها، یکی از 
دشمنان اصلی کشت و کار در این منطقه هستند و مزارع 
را ویران می کنند، با این حال دلش نمی آید این بچه گراز 
را از گله بيرون کند. او همچنين به شکارچيان سپرده 

است که به این حيوان شليک نکنند. 

داروخانه های خانگی

جنجال کروکوديل در انگلیس 
 

اعضاى یک خانــواده در انگليس، ادعایــی تکان دهنده 
را مطرح کرده و گفته اند که به چشــم خود، شــنا کردن 
3 تمســاح یا کروکودیل بزرگ را در ســاحل یورکشایر 
دیده اند. ســارا کریون به همراه خانواده خــود در پارک 
دلفين آبی در یوکشــایر شــمالی اتراق کــرده بودند که 
ناگهان، چيزى در آب توجه آنها را جلب کرده  است. ابتدا 
او و سپس پســرش، چيزى را دیده اند که از نظر آنها، شنا 
 کردن همزمان 3 تمســاح بوده اســت. این ادعا حسابی 
سر و صدا به پا و بسيارى را نگران کرده است. اما مسئله این 
است که این حيوان، اصال در انگليس زندگی نمی کند. یک 
دانشمند متخصص در زندگی دوزیست ها، قاطعانه گفته 
است که این ادعا نمی تواند درست باشد؛ »چيزى که آنها 
دیده اند کروکودیل نيست. دیدن این گونه هاى گرمسيرى 
در دریاى شمال، قطعا نامحتمل است. این موجودات در 
دریاچه ها زندگی می کنند و اصال بومی انگليس نيستند.« 
این صحبت ها، سردرگمی مردم را بيشتر کرده و حاال آنها 
می گویند اگر این موجودات کروکودیل یا تمساح نبوده اند، 
پس چه بوده اند؟ سارا و پسرش، از این موجودات عکس و 
فيلم گرفته اند اما کيفيت آنها اینقدر پایين است که فقط 

تردیدها را بيشتر می کنند.

دستگیری سارق بارانی 
 

عالقه برخی ها به ســرقت اشــياى مشــخص،  انسان را 
شــگفت زده می کند؛ درست مثل ســارق سرشناسی که 
باالخره بعد از 13سال به دام پليس افتاده است؛ این سارق، 
عالقه عجيبی به بارانی داشته و در طول 13سال، بيش از 
360کت بارانی دزدیده اســت. عالقه عجيب این سارق به 
بارانی، به خصــوص بارانی هاى زنانه، چنــان زیاد بوده که 
مردم محلی بــه او لقب »مرد بارانــی« داده بودند. پليس 
گفته اســت که این مردم 51ســاله، هيچ گونه سابقه اى 
نداشــته و به عنوان یک روزنامه فروش دوره گرد، زندگی 
آرامی هم داشته است. او به طورمشخص به برند خاصی از 
بارانی عالقه داشته و بيشتر سرقت هایش، از همين بارانی 
بوده است. او دوچرخه سواران را نشان می کرد  و وقتی آنها 
دوچرخه شان را پارک می کردند  بارانی هایی را که صاحبان 
دوچرخه ها روى آن رها کرده بودند، می دزدید. او کارش را 
از سال2009 شــروع کرده  بود و سال ها هدف شماره یک 

پليس اوزاکا بود.

برداشت سنتی  برنج در سوادکوه مازندران   عكس: حوا احمدی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

آه از انسان های فست فودی

نمی دانم چه کسی بود که می گفت یا جایی نوشته بود که صبر 
آدمی، یا صبر کردن درباره چيزى که موضوع آن قرار گرفته، 
نسبت مستقيمی با اهميت آن چيز نزد شما دارد. اما این یعنی 
چه؟ شما اگر مشکل قلبی داشته باشيد و تنها چند متخصص 
قلب باشند که بتوانند مشــکل تان را رفع کنند، هر چند روز 
و حتی ماه که الزم باشد، منتظر می مانيد تا نوبت تان برسد. 
درحالی که اگر به فالن سوپرمارکت بروید و یک دقيقه بيشتر 
معطل شوید، ســریع راه تان را کج می کنيد و به جایی دیگر 
می روید؛ چرا که می دانيد و دانسته اید که صدها سوپرمارکت 
هستند که می توانند نياز شــما را رفع کنند. در واقع این نياز 
شما، شاید اینقدرى اهميت نداشته باشد و تا فردا هم بتوانيد 
صبر کنيد که انجامش بدهيد. اما آن موضــوع قلب، به این 
راحتی ها نيست و شما یک قلب که بيشتر ندارید. چنين است 
که صبر کردن، نسبت مســتقيمی با اهميت چيزها و ایده ها 

براى شما پيدا می کنند.
اما این ماجرا چرا توســط این فرد مطرح شده بود؟ قضيه را 
به زندگی مدرن امروزى ربط داده بود؛ اینکه انســان مدرن 
امروزى می خواهد همه  چيز را فســت فودى و سریع به دست 
بياورد. به قول نویسنده، حتی این انسان مدرن، اگر وارد حوزه 
معنویات هم شود، سریع دوست دارد یک خداى فست فودى 
براى خودش دست و پا کند و حاضر نيست که در این زمينه 
صبر کند. این در حالی است که در نگاه کالسيک شرقی، شما 
هزار عمر هم اگر داشته باشــيد، کم است که صرف کسب و 
به دست آوردن حقيقت کنيد. به واقع با چنين نگاهی، شما از 

پيش به مقصد رسيده اید...
این روزها همين نگاه مسموم به صبر و اهميت چيزها و ایده ها، 
باعث شده تا زندگی هاى چندان جالبی نداشته باشيم. چرا 
که ســریع می خواهيم به چيزها و ایده ها برسيم. همين ایده 
سریع رسيدن، باعث می شــود تا کارها خراب شود. انگار که 
مثال بخواهيد غذایی بپزید که باید ده یا پانزده ساعت برایش 
وقت بگذارید، اما دوست دارید یک ساعته تمامش کنيد. در 
این صورت نه حليم خوبی خواهيد خورد و نه سمنوى خوبی 
خواهيد چشيد و نه هيچ غذاى دیگرى را تجربه خواهيد کرد 
که نياز به ساعت هاى زیادى براى جا انداخته شدن دارد. بله 
رفقا، صبر چنين چيزى است؛ اگر نباشــد که زندگی ها هم 

لطفی نخواهد داشت. 
اگر اشتباه نکنم چينی ها هستند که ضرب المثلی دارند که: 
آنکه آرام تر می رود، سریع تر می رسد. این ضرب المثل البته 
در ظاهر خودش، تناقض بزرگی دارد. مگر می شــود کسی 
که آرام تر می رود، سریع تر برســد؟ این، همان ماجراى صبر 
و صبورى است. شاید براى تان جالب باشــد بدانيد که ایده 
بزرگ موفقيت در زندگی مدرن، بيشتر از اینکه به شدت عمل 
بستگی داشته باشــد، به پيوستگی عمل بستگی دارد. یعنی 
شما می توانيد عمل شدیدى داشته باشــيد، اما الزاما انسان 
موفقی نباشيد و زود خسته شوید. اما می توانيد عملی با سطح 
انرژى و شدت کم داشته باشيد، اما چون به این عمل هميشه 
وابسته هستيد و حتی یک روز را هم بدون آن نمی گذرانيد، 
در نهایت به موفقيت می رسيد. این جاست که می گویند او که 
آرام تر می رود، سریع تر می رســد؛ درحالی که شاید با دودوتا 
چهار ریاضی وار چنين چيزى درســت از آب در بياید. جالب 
اینکه در فرهنگ اســالمی نيز چنين نگاهی به شدت وجود 
دارد. آن جا که مهم ترین و بهترین عمل نزد خداوند را، عملی 
می دانند که مداوم باشــد، ولو اینکه کم باشد. دقت کنيد که 
عمل کم ولی مداوم، شما را به مقصد می رساند اما عمل فراوان 
ولی بدون مداومت، شما را نمی تواند به چنين نقطه اى برساند.
چنين نگاهی، نه تنها در زندگی فــردى که حتی در زندگی 
اجتماعی هم به شــدت وجود دارد. موضــوع چنين نگاهی 
هم در ابتدا جوانترها هســتند؛ چرا که در ابتداى امر تصور 
می کننــد زمان زیادى بــراى عمل کردن و جبــران کردن 
دارند، درحالی که واقعا چنين نيست. جوان ترها ضمن اینکه 
می خواهند سریع و فســت فودى به همه  چيز برسند، ولی با 
این حال خيالشان هم راحت اســت. چرا که تصور می کنند 
عمر زیادى دارند. این همان نکته طالیی است که درک نشده 
است: اگر ایده و چيزى براى شــما اهميت زیادى دارد، باید 
زمان زیادى برایش صرف کنيــد و حتی همين حاال هم دیر 
است! همين است که باعث می شود تا خيلی ها دست از ادامه 
تحصيل بردارند، چون تصور می کنند شاید رسيدن به فالن 
جایگاه علمی یا تخصصی یا...، اهميــت الزم را ندارد که این 

همه زمان بخواهيم صرفش کنيم.
اما چرا اهميت ندارد؟ این جاست که به موضوع مهم دیگرى 
هم می رســيم: چه چيزى براى من اهميت دارد؟ شاید یکی 
از نقاط ضعف بزرگ زندگــی مدرن را بشــود در همين جا 
جســت وجو کرد: چيزى براى من اهميت دارد که بيشترین 
نفع را براى من داشته باشد. این جاســت که هم با ایده هاى 
نفع محورى و هم خودمحورى روبه رو می شویم؛ ایده هایی که 
باعث می شود تا زندگی فست فودى امروزین مدرن نصفه نيمه 
ما و دیگران شکل بگيرد. اینکه سریع می خواهيم به همه  چيز 
برسيم؛ بدون اینکه پله پله برویم و زمان الزم را صرف کنيم و 
اجازه بدهيم تا ایده ها و تالش ها به خوبی جا بيفتند؛ نگاهی 
که هم در زندگی فردى و موفقيت هاى فردى اهميت بسيارى 

دارد و هم در زندگی ها و موفقيت هاى اجتماعی و عمومی.
بله رفقا، کل ماجرا چنين است که می گویم و می نویسم: اگر 
واقعا ایده اى اینقدر برایتان ارزش ندارد که بخواهيد ساعت ها 
و روزها و ماه ها برایش وقت بگذارید، اهميت زیادى براى تان 
ندارد و در نتيجه در قبال آن به شــدت بی صبر خواهيد بود. 
منشأ بسيارى از بی صبرى و عصبانيت هاى فردى و اجتماعی 
امروز ما شاید چنين باشد؛ احساس می کنيم ایده هایی داریم 
که باید سریع به آنها برسيم، اما حاضر نيستيم فرایند تدریجی 
جاافتادن این ایده ها در خودمان و زندگی مان و حرفه و نگاه و 
دانشگاه مان را طی کنيم. وقتی با این شدت به سمت ایده ها و 
چيزها می رویم، عمال همه  چيز »از پيش خراب شده« است. 
اما وقتی که به قول همان نویسنده اول ماجرا، ایده اى و چيزى 
اینقدر براى تــان اهميت دارد که حاضریــد همه عمرتان را 
هم صبر کنيد و منتظر جا افتادنــش بمانيد، عمال »از پيش 
رسيده اید« و همه  چيز به خوبی جا می افتد. این، شاید یکی 
از بزرگ تریــن تفاوت هاى زندگی غربی و شــرقی یا زندگی 
مدرن و غيرمدرن باشد؛ چيزى که هنوز غربی ها نتوانسته اند 
حلش کنند و بابت همين، حســابی دارند به شرقی ها غبطه 

می خورند...

شرکت ها و کسب وکارهاى بزرگ، گاهی کارهایی 
می کنند که ما آدم هاى معمولی از آنها ســر در 
نمی آوریــم. البته چيــزى که می توانيــم از آن 
مطمئن باشيم این است که هرچند از نظر ما این 
کارها غيرمنطقی می آیند ولی براى صاحبان آن 
شرکت ها و کسب وکارها سود زیادى دارند. درست 
مثل پروازهاى تجارى عجيبی که در چند ســال 
اخير به انگليس رفته و از آن کشور خارج شده اند.

گاردین گزارش داده اســت که از ســال2019 
ميالدى، 5هــزار هواپيماى مســافربرى، مطلقا 
خالی و بدون حتی یک مســافر به انگليس رفته 
و یا از این کشور خارج شده اســت. این روزنامه 
همچنين گزارش داده است که 35هزار پرواز هم 
تقریبا خالی و با کمتــر از 10درصد از گنجایش 
صندلی هایش انجام شده است. این یعنی، 40هزار 
»پرواز شبح« در انگليس انجام شده است، آن هم 
بدون اینکه مردم بدانند واقعــا این پروازها براى 

چه هستند.
این پروازهاى خالی به اروپــا و آمریکا و قاره هاى 
دنيا بوده است و اثرات محيط زیستی فاجعه بارى 
هم داشته اند. سفرهاى هوایی، بيشتر از هر فعاليت 
دیگرى در یک ساعت گازهاى گلخانه اى منتشر 
می کنند و برخالف دیگر صنایع، کمتر مورد توجه 
فعاالن محيط زیست بوده اند. حاال آنها می گویند 
این پروازها، شوکه کننده هستند و خواستار اعمال 
قانون ماليات بر ســوخت جت هســتند. دولت 

انگليس هم تأیيد کرده است که این پروازها، از نظر 
محيط زیستی آسيب رسان هستند اما برنامه اى 
براى لغو آنها ندارد اصال از کجا معلوم که دســت 

خودش هم در این سفره نباشد؟
اینکه چرا این پروازهاى اشباح انجام می شوند یک 
راز است. تنها خطوط هوایی دليل آن را می دانند و 
هيچ اطالعاتی در این باره منتشر نمی کنند. برخی 
می گویند، اگر خطوط هوایی این پروازها را انجام 
ندهند، امکانات و فرصت هایشان در فرودگاه هاى 
بزرگ را از دســت می دهند. اما در دوران کرونا، 
بسيارى از پروازها لغو و معلق شد و هيچ کدام از 
خطوط هوایی امتيازات خــود در فرودگاه ها را از 
دست ندادند. پيش از این گمان می رفت که تنها 
پروازهاى ورودى بين المللــی خالی به انگليس 
می آیند اما گاردین در گــزارش خود فاش کرده 
اســت که بســيارى از پروازهاى خالی، از مقصد 

انگليس به دیگر کشورها بوده اند.
براساس این گزارش، از سال2019 به بعد، ماهانه 
به صورت ميانگين 130پــرواز کامال خالی انجام 
شده است. و آمار نشان می دهد که این پروازها، 
قبل از همه گيرى کرونا هم انجام می شده است و 
نمی توان آنها را به شرایطی که کرونا ایجاد کرده 

ربط دارد.
و دليل انجام این پروازها، همچنان نامشــخص 
است. چه بسا ما هرگز نفهميم این پروازها براى 

چه بوده است.

فرهنگ و زندگي

پرواز اشباح
پرواز رمزآلود هزاران هواپيماى بدون مسافر در انگليس

حافظ

عیان انديشم گر من از سرزنِش مدَّ
شیوه مستی و رندی نََرَود از پیشم

خيلــی از مــا در خانه هایمــان، داخل 
کشوهاى آشپزخانه، در یکی از طبقات 
یخچال یا داخل قفســه یکی از کمدها، 
یک داروخانه خانگی داریم که پر است 
از انــواع قــرص و شــربت و گاهی هم 
آمپول. از آموکسی ســيلين و آسپرین 
بگير تا ایپوبروفن و قرص سرماخوردگی. 
داروهایی که حتی گاهی نمی دانيم تاریخ 
مصرفشان تمام شده یا نه، یا اصال دستور 
مصرفشان چگونه اســت. برخی از این 
داروها، بازمانده هاى نســخه هایی است 
که مدت ها قبل پيچيده شــده و برخی 
دیگر داروهایی است که می توان بدون 
نسخه آن را از داروخانه تهيه کرد، مثل 
مسکن ها. اما موضوع مهم اینجاست که 
این داروها بدون مشــورت با پزشک و 
خودسرانه مصرف می شوند که می تواند 

عوارض زیادى به جا بگذارد.
بد نيست بدانيد که مصرف دارو در ایران 
باالتر از اســتانداردهاى جهانی اســت، 
به طورى که تحقيقات انجام شده درباره 
مصرف خودســرانه دارو در کشور نشان 
می دهد، 10 تــا 15 درصــد داروها در 
ایران بدون مشــورت با پزشک مصرف 
می شوند که در این بين، داروهاى مسکن 
و آنتی بيوتيک ها بيشترین ميزان مصرف 
خودسرانه را دارند. از عوارض این پدیده 
هم می توان به بســترى شدن 10 تا 20 

درصد از بيماران در مراکز درمانی به علت 
عوارض دارویی اشاره کرد.

تصور اشــتباه ما نگهــدارى داروها در 
منزل براى روز مباداســت، درحالی که 
این کار بسيار خطرناک و نادرست است. 
بســيارى از این داروها بــدون اینکه ما 
بدانيم، به خاطر رعایت نکردن شــرایط 
نگهــدارى، فاســد شــده اند و موجب 
مسموميت می شوند. با اینکه بعضی  از 
افراد فکــر می کنند نگهــدارى قرص و 
دارو در یخچال می تواند از فاســد شدن 
آن جلوگيرى کند، اما هر دارویی باید در 
دماى خاصی نگهدارى شود، در غيراین 
صورت مجاز به مصرف آن نيستيد. عالوه 
بر این، تداخل دارویی هم یکی دیگر از 
عوارض نگهدارى داروها در منزل است. 
خيلی از ما خبر نداریم اما مصرف چند 
دارو به صورت همزمان، می تواند موجب 
مسموميت و به خطر افتادن سالمتی مان 

شود.
بنابراین االن وقت مناســبی است تا در 
هر خانه اى، به قفسه یا جعبه دارویی مان 
سرى بزنيم و به آن سر و سامان بدهيم. 
گرچه داروها نقش مؤثــرى در درمان 
بسيارى از بيمارى ها دارند، ولی زمانی که 
دیگر نيازى به آنها نباشد ضرورى است 
که براى جلوگيرى از خطرات احتمالی، 

آنها را به شکل مناسبی دور بریزیم. 

وقتی می شنویم کسی گياهخوار است، نخستين چيزى که به ذهنمان 
می رسد، تصویر یک آدم الغر است که پشت ميز نشسته و زل زده به 
بشقاب پر از سبزى آب پز! بعد هم بوى کلم و کدوى آب پز توى سرمان 
می پيچد و قيافه مان در هم می رود. اینکه چــرا بعضی ها گياهخوار 
می شــوند و چطور در دنياى کلم ها و کدوهاى آب پز دوام می آورند، 
سؤالی است که جواب دادنش هم سخت است هم آسان؛ دليل هایی 
که گياهخوارها براى گياهخوار شدنشان می آورند، ظاهرا هم انسانی 
است، هم بهداشتی و البته روشنفکرانه. ولی هميشه یک سؤال بزرگ 
براى آدم باقی می ماند که اگر قرار بود انسان گياهخوار باشد، پس چرا 

خدا گوشت برخی از حيوانات را حالل کرده است؟
  

باید اعتراف کرد که یک جور پز روشنفکرى هم در گياهخوارى هست؛ 
اینکه فالنی به مقاماتی رسيده که نه تنها براى جان آدم ها حرمت قائل 
است، بلکه به حق حيات حيوانات هم احترام می گذارد. ولی مسلما 
این نمی تواند تنها دليل گياهخوارى باشد. آدم ها به دالیل متفاوتی 
ممکن اســت گياهخوار شــوند. قابل دفاع ترین این دالیل می تواند 
یک رژیم غذایی براى حفظ تندرستی باشد. ضمن اینکه در زمانه اى 
که آدم ها همه  چيزخوار شده اند، گياهخوارى یک جور دیسيپلين به 
آدم می دهد. وقتی آدم ها در 365روز سال 365جور غذا می خورند، 
گياهخوارى کمی آنها را محدود می کند و این مدل محدودیت ها که 
آدم براى خودش درنظر می گيرد، اگر با خودآگاهی همراه باشــند، 

هميشه سازنده اند.
  

 امروز، یکم اکتبر و نهم مهر، روز جهانی گياهخوارى اســت. جامعه 
گياهخــواران آمریــکاى شــمالی ایــن روز را در ســال1977 
پایه ریــزى کردنــد و در ســال1978 اتحادیــه بين المللــی 
گيــاه خــوارى از آن حمایــت کرد. هــدف از نــام گــذارى این 
 روز هــم معلــوم اســت؛ ترویــج فرصت هــاى بهبــود زندگی در 
گياهخوارى. این روز سعی دارد تا ميزان آگاهی نسبت به فواید اخالقی، 
محيطی، سالمتی و انسانی سبک زندگی گياهخوارى را افزایش دهد.

با همه اینها و با وجود اینکه در کشــور ما هم تا حدودى این سبک از 
زندگی جاافتاده و حتی رستوران هاى مخصوصی براى گياهخواران 
وجود دارد، اما این رژیم غذایی در کنار فواید زیادش، مضراتی هم دارد 
که افراد قبل از تصميم به گياهخوار شدن، باید بدانند تا به جاى کمک 

به تندرستی شان، سالمتی شان را به خطر نيندازند.

جهان روز

بشقاب سبز من

بی تعارف و تكلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشكالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 
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