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گرینویچ

انتقال جنجالی فیل ها

 

ابتدای تابســتان، انتقال صدها فيــل به یک جای 
جدید برای زندگی بهتر، از سوی برخی سازمان های 
غيرانتفاعی حسابی ســر و صدا به پا کرد. 250فيل 
توسط 3 نهاد غيرانتفاعی از ليوونده در یک پارک 
ملی در جنوب ماالوی، به کاسونگو دومين منطقه 
حفاظت شــده بزرگ این کشــور منتقل شــدند. 
خيلی هــا این کار را تالشــی تحســين آميز برای 
نجات فيل ها خواندند اما چيزی که به آن پرداخته 
نمی شود،  این است که با این کار، زندگی انسان ها 
به خطر افتاده است. در واقع تا حاال 3 نفر در منطقه 
کاسونگو توسط فيل ها به قتل رسيده اند. انتقال این 
حيوان ها بدون تحقيقات کارشناسی انجام شده و 
زندگی ساکنان محلی را به خطر انداخته است. این 
فيل ها و همينطور بوفالوهایی کــه تازه به منطقه 
آمده اند، در جست و جوی غذا، به دهکده های بومی 

و مزارع کشاورزان می روند خطرساز می شوند.

مهمانی از ما بهتران

روستای شاخ های مجازی
 

هندی ها به خاطــر حضــور چشمگيرشــان در یوتيوب، در 
سراسر دنيا مشــهور هستند. خيلی ها به شــوخی می گویند 
دوره های آموزشــی ای که هندی ها در یوتيــوب می گذارند، 
بهتر و کاربردی تر از کالس های بهترین دانشگاه های دنياست. 
یوتيوب در این کشور فراگير است اما در برخی جاها،  مثل یک 
روستا که حاال حسابی مشهور شــده،  داستان مردم و یوتيوب 
بسيار جدی تر است. روستای کوچک تولسی، به قطب یوتيوب 
هند شناخته شده است چون عمال یک سوم مردم آن، از طریق 
ســاختن ویدئو برای ارائه در یوتيوب گذران زندگی می کنند. 
مردم این روستا خيلی هوشمندانه تشخيص داده اند که مردم 
در سراســر دنيا به محتوای ویدئوی آنالین عالقه روزافزونی 
پيدا کرده اند و به همين خاطر بــا جدیت، به صورت گروهی به 
این شــغل جدید می پردازند. بيشتر یوتيوبرهای این روستای 
3هزار نفری، قبال کشــاورز بودند اما حاال به واســطه شــغل 
جدیدشان،  درآمدشان 2 برابر و 3 برابر و حتی 4برابر شده است. 
فعاليت های یوتيوبی مردم بعد از آن زمان شروع شد که 2 نفر از 
جوانان این روستا، مشاغل خود در حوزه آی تی را رها کردند و 
به ساخت ویدئوهای آنالین در یوتيوب پرداختند. وقتی مردم 
درآمد باالی آنها را از این کار دیدند، کم کم به سمت این شغل 

کشيده شدند و حاال حسابی از آن پول درمی آورند.

حمايت قانون از سگ آبی 
 

وضعيت اسفناک برخی حيوانات در سراســر دنيا، آنها را 
بيش از پيش با خطر انقراض مواجه کرده است. این شرایط، 
حتی برای گونه هایی که مــا فکرش را نمی کنيم هم پيش 
می آید. در آخرین مورد، سگ آبی اوراسيایی که یک گونه 
بومی در اروپا و انگليس اســت با خطر انقراض مواجه شده 
و مقامــات در انگليس، برای حفظ ایــن گونه، آن را تحت 
حمایت قانون قرار داده اند. این یعنی هرگونه زنده گيری، 
کشتن، آســيب رســاندن و آزار دادن این حيوان از سوی 
مردم، برایشان پيگرد قضایی به همراه خواهد داشت. دليل 
اتخاذ این رویکرد سختگيرانه این است که قبال، مردم حق 
داشــتند عمال آزادانه برعکس آن اقــدام کنند. تعداد این 
حيوانات به شدت افزایش یافته بود و دولت اجازه داده بود 
برخی اقدامات برای کنترل آن انجام شــود. حاال اما حتی 
از بين بردن ســد هایی که این موجودات می ســازند هم 
بدون مجوز دولت غيرقانونی اســت. فعاالن محيط زیست 

ازتصویب این قانون استقبال کرده اند.

بازار فرش تهران   عكس: محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

لحظه شایسته سوگ

مایه شوشتری یکی از مایه های 
جادویی دستگاه همایون است. 
درست در ميانه وقار و استحکام همایون، و گوشه های زیبا 
و پرطنينی )مثال بيداد یا بيات راجع( که دارد، شوشتری 
مثل لهجه اندوهناکی است که ناگهان سر می رسد و همه 
فضای دستگاه را دربر می گيرد. شوشــتری را در گوشه و 
کنار بسيار شنيده ایم. یک مثال مشهور شوشتری تصنيف 
درخشانی است که مرحوم محمدرضا لطفی برای شهرام 
ناظری ســاخته بود با عنوان کاروان شــهيد؛ تصنيفی که 
توصيف لحظه تشــييع پيکر یک شهيد و مردم سوگواری 
که به دنبال آن روانند، اســت )می گذرد کاروان، روی گل 
ارغوان، قافله ساالر آن سرو شهيد جوان(. یک نمونه دیگر از 
آواز شوشتری که به دليل محبوبيت فيلم دلشدگان بسيار 
شنيده شده اســت؛ آوازی اســت که با صدای محمدرضا 
شجریان می شنویم که می خواند »پاسبان حرم دل شده ام 

شب همه شب تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم«.
حاال بيایيد به این فکر کنيم که چطور گاهی ميزان اندوه 
انسانی آنچنان زیاد اســت و غم آنقدر بر سراسر تن و جان 
آدم چنگ انداخته است که انگار دیگر کلمات برای بيان آن 
کافی نيستند. گویی چيزی فراتر از زبان الزم است تا انسان 
بتواند اندوه خود را از درونــش به بيرون و به جهان منتقل 
کند. هنر یک ابزار مهم آدمی برای چنين کاری است و در 
ميان هنرها هم موســيقی به کمال قادر است آنچه ظاهرا 
بيان ناشدنی است را به بيان درآورد. در موسيقی ایرانی نيز 
ما به وفور چنين ابزارهایی برای بيــان روح و جان ایرانی 
داریم و شوشتری در دستگاه همایون ازجمله همين هاست.
اگر در فضای شوشــتری قرار گرفته اید و زیبایی این آواز 
ایرانی را به یاد آورده اید، می خواهم ارجاعتان بدهم به یک 
اجرای غریب از مرحوم شــجریان  در آلبومی به نام سوگ. 
این آلبوم البته هيچ گاه به طور رسمی منتشر نشد اما فایل 
صوتی آن به راحتی قابل دسترس است و زمان آن هم نسبتا 
کوتاه. در این آلبوم که مشهور است )و به درستی نمی دانيم 
چقدر واقعيت دارد( استاد شجریان آن را در سوگ استاد 
بنان خوانده اســت و محمد موســوی از برجســته ترین 
نوازندگان نی موســيقی معاصــر ایــران آواز را همراهی 
می کند. این اثر بعد از مقدمه ای که موســوی می نوازد، با 
آواز شوشتری و غزلی از حافظ آغاز می شود: هر آنکه جانب 
اهل وفا نگه دارد/ خداش در همه حال از بال نگه دارد. و در 
بيت دوم نيز حافظ خطاب به خودش یــا دیگری اینگونه 
می گوید و شــجریان نيز در درآمد شوشــتری سخن او را 
طنين می بخشد: گرت هواست که معشوق نگسلد پيوند/ 

نگه بدار سر رشته تا نگه دارد.
اما آنچه این آلبوم را بسيار تأثيرگذار و به یاد ماندنی می کند، 
بخشــی از اجراســت که در آن )و در روی دیگر »نوار«( 
دوبيتی هایی از باباطاهر و فائز دشتستانی خوانده می شوند. 
برای آنهایی که از قدیم مشتری این آلبوم اندوهناک بودند، 
پذیرفته شده بود که همه دوبيتی ها را شجریان می خواند و 

اجرا در فضای باز و سر مزار بنان است.
 امــروز می دانيم کــه بخــش عمــده ای از دوبيتی ها را 
اســتاد دادبه خوانده اســت و احتمال خوبی وجود دارد 
 که این اجرا بر ســر مزار فرزند ایشان اســت. هرچه باشد 
نتيجه ای است که از شوشتری آغاز شده و به دوبيتی خوانی 
در دشتستانی رسيده اســت، و در بخش هایی با هق هق و 
گریه خواننده همراه اســت، لحظه ای بی مانند را در تاریخ 
ضبط شده موسيقی ایرانی خلق کرده است؛ لحظه ای که 
اگر بخواهيم اندوه را مجسم کنيم یا به کسی نشان بدهيم یا 
ميزانش را بسنجيم، می تواند معيار باشد. آلبوم سوگ که در 
شوشتری آغاز می شود، اوج می گيرد و با خواندن دوبيتی ها 
در دشتستانی و بم خوانی به پایان می رسد، چيزی را به بيان 
می آورد که با اطمينان خوبی می توانيم آن را اندوه بناميم. 
و اندوه اغلب -مثل آواز شوشتری- درست در ميانه وقار و 
استحکام و قدرت -مثل دســتگاه همایون- ناگهان ظهور 

می کند و چيزی را در جهان تغيير می دهد.

رنگ ها به زندگی 
می دهند.  جــان 
راز نهفته در رنگ ها باعث می شــود تا عبوس ترین 
نقــاط جهان، بــه زیباترین منظره تبدیل شــوند؛ 
کاری که طيف رنگ  صورتی با فضای شهری، شهر 
هنگ کنگ کرده است. صورتی های روشن پراکنده 
 و نشســته روی چهارپایه های 8 ضلعی در خيابان
 Portland Street Rest Garden بيشتر شبيه 
به رؤیای یک اینستاگرامر به نظر می رسد؛ اما حقيقی 
اســت. این پارک در 2طبقه، در یکی از خيابان های 
شلوغ هنگ کنگ واقع شده است. فضای سبز پارک 
و طراحی و رنگ خاص آن باعث شده تا هر روز تعداد 

زیادی از اهالی شهر- محله به این پارک بيایند.
نکته اینجاست که هنگ کنگ با داشتن 200جزیره 
که 75درصد آنها را جنگل های ســبز و پارک های 
روســتایی تشــکيل داده، با کمبود فضای  سبز و 
چشم نواز شهری روبه روست. به گزارش اندیشکده 
Civil Exchange، ساکنان هنگ کنگ هر کدام 
2.7مترمربع فضای عمومی شــهری دارند که این 
عدد درمقایســه با رقم 5.8تــا 7.6مترمربع فضای 
عمومی برای هر نفر در سایر کالنشهرهای آسيایی 
مانند سنگاپور، توکيو و شانگهای عدد پایينی است. 
عالوه براینکه بين سالمت روان و امکان دسترسی به 
طبيعت یا فضای سرسبز شهری و مبلمان مناسب 
شهری، ارتباط معناداری وجود دارد. »ماریسا یيو«، 
یکی از بنيانگذاران و مدیر اجرایی دیزاین تراســت 
که مدیریت این پروژه و پروژه های مشــابه  آن را در 

دســت اجرا دارد می گوید:»در تالش برای ایجاد 
تحول کالن در فضاهای عمومی هستيم 

و تاکنون 4 پارک کــودک را افتتاح 
کرده ایم. برخالف سایر پارک های 
شــهر که نمایــی عــادی و بتنی 
دارند، این پارک براســاس فضای 
سبز خاص - اســتفاده از گياهانی با 

برگ های بنفش رنــگ- نيمکت های تک نفره، ميز 
بازی، سطل های ویژه تفکيک زباله و... طراحی شده 
است. درواقع توانســته  قالب ها را بشکند« او اضافه 
می کند:» پارک های قبلی، ویــژه کودکان بودند اما 
 این پارک ویژه بزرگســاالن طراحی شــده است« 
4 گروه مختلف با همکاری دپارتمان خدمات اوقات 
فراغت و فرهنگی )LCSD(، ایده پردازی و طراحی 
پارک  و فضاهایی عمومی با شــکل خــاص را آغاز 
کرده انــد. در خيابان »پورتلنــد« - خيابان همين 
پارک صورتی- طراحی مجدد باعث شده تا ظرفيت 
صندلی از 16به 81رسيده ودرصد فضای سبز نيز به 
26درصد افزایش یابد. برنامه گسترش فضای شهری 
از سال 2018ميالدی در هنگ کنگ آغاز شده است 
اما به گفته »ماریسا یيو«تصميم بر طراحی پارک هایی 
شد که به تفکيک برای بزرگساالنی که شطرنج بازی 
می کنند و کودکانی که می دوند، مناســب باشــد.

او دراین باره توضيح می دهد: »نخســتين پارک از 
پروژه ما در ميدان » ای پی« در »تســوئن وان« در 
آوریل2021ميالدی افتتاح شد. این پارک مجهز به 
یک اتاق نشيمن، اتاق بازی، مناطق ورزش و تمرین 
و نيمکت های متعدد در مساحت 930مترمربع بود«.

در طراحی همه پارک ها به همخوانی آن با ساختار 
منطقه- شهر توجه شده است.عالوه براینکه نگاهی 
به گذشته و الهام گرفتن از آن نيز در طراحی پارک ها 
مدنظر قرار گرفته است. عالوه براینکه سعی شده تا 
هر پارک، بســته به توانایی و نياز افرادی که در آن 
حضور دارند، طراحی شــود. برای مثال استفاده از 
فضاهای ساده تر با صندلی های راحت تر برای پارک 
بزرگساالن و استفاده از طراحی های خاص 
و رنگ های تنــد و متنوع برای پارک 

کودکان و نوجوانان.
دولت هنگ کنگ درنظر دارد طی 
یک پــروژه 5ســاله، 170پارک و 

زمين بازی را احيا کند.

فرهنگ و زندگي

مهتاب خسروشاهی

  به روان شهر، رنگ بپاشید

حافظ

طالع اگر مدد دهد، دامنش آورم به کف

گر بَِكَشم زهی طرب، ور بُِكَشد زهی شرف

ما آدم های معمولی، درک درســتی از زندگی 
ابرپولدارهای دنيا نداریم و طبيعی هم هســت 
که مناسبات و روابط درون جامعه اندک آنها هم 
برای ما عجيب و غریب باشد.  رسمی که آنها در 
سال های اخير به شدت به آن عالقه نشان داده اند، 
رژه کشتی های سوپرلوکس در شاه نشين موناکو 
در جنوب فرانسه است. این مراسم جشن پایان 
فصل، ثروتمندترین انسان های روی کره را دور 
هم جمع می کند تا گران ترین کشتی های دنيا 
را بين هم خرید و فروش کننــد. در واقع، بندر 
موناکو در این روزها، به گران ترین نمایشگاه دنيا 
تبدیل می شود و کشتی هایی به ارزش 4ميليارد 
یورو کنار هم قطار می شــوند تا بين مرفه ترین 

انسان های کره زمين،   دست به دست شوند.
سنت خرید قایق های تفریحی سوپرلوکس بين 
ثروتمندان، به شدت در سال های اخير محبوبيت 
پيدا کرده اســت و بدون توجه بــه بحران های 
اقتصادی دنيا، همچنان بــازار داغی دارد. یکی 
از پر و پا قرص ترین مشــتری های این قایق ها، 
اليگارش های روسيه ای بودند که حاال به خاطر 
جنگ اوکراین، شــرایط مالی مناســبی برای 
خرید و فروش های بين المللی در اروپا ندارند و با 
تحریم های گسترده ای در غرب مواجه هستند. 
اما این وضعيت هم خللی در بازار خرید و فروش 
قایق های تفریحــی ایجاد نکرده و نمایشــگاه 
موناکو، همچنان سرشــار از مشتاقانی است که 
یا می خواهنــد قایق های بزرگ تــری بخرند و 

 یا با خرید یک قایق، ورودشــان به جامعه یک 
درصدی ثروتمنــد دنيا را اعــالم کنند. صرف 
حضور در این نمایشــگاه ، نشــانه ای از تعلق به 
طبقات باالتر جامعه است چون ورودی برای هر 

نفر، 500یورو است.
فرانسسکا وبستر ســردبير یک مجله تخصصی 
قایق های لوکس دربــاره بازار ایــن قایق ها به 
گاردین گفته اســت: »البته که بحران جهانی 
اقتصادی بر این صنعت هم اثر گذاشــته است 
اما تعداد ميلياردها در 2ســال گذشته به شدت 
افزایش یافته است و این یعنی با وجود کم شدن 
مشــتری های روس، بازار متعادل شده است و 
مشــتریان جدیدی خریــدار قایق های لوکس 
هستند. برخی کشتی سازها پيش بينی کرده اند 
که تعداد مشــتریان جدی آنها، از 25 به 30نفر 
افزایش پيدا کرده است. بيشتر این ثروتمندان 

جدید، آسيایی و آمریکایی هستند.«
این قایق هــا، امکانات عجيــب و غریبی دارند. 
برای نمونه، یکی از آنها 8 اتاق، یک باشگاه، یک 
استخر و سونا، یک حمام عربی، یک سالن زیبایی 
و یک بار پيانو دارد و به آب انداختن آن، هفته ای 
2.5ميليون یورو هزینه دارد. اما این قایق، همين 
تابســتان برای6 هفته توسط یک نفر رزرو شده 
 بود. اگر هم به فکر این هســتيد که در ماه ها ی

پيش رو برای مدتی آن را رزرو کنيد، متأسفانه 
با این خبر بد باید مواجه شــوید که این قایق، تا 

تابستان بعدی رزرو شده است.

»مهانداس کارامچاند گاندی« 
رهبر سیاسی و معنوی هندی ها 
بود کــه ملت هنــد را در راه 
آزادی از استعمار امپراتوری 
بريتانیا رهبری کــرد. او در 
طول زندگی اش استفاده از هر 
نوع ترور و خشــونت را برای 
رسیدن به مقاصد رد می کرد. 
فلسفه بی خشونتی گاندی به 
نام »ســاتیاگراها« )در زبان 
سانسكريت به معنای تالش 
و کوشــش برای رسیدن به 
حقیقت و تحت اللفظی: محكم 

گرفتن حقیقت( روی بسیاری از جنبش های مقاومت بدون خشونت در 
سراسر جهان و تا امروز تأثیر گذاشته  است.

»جواهر لعل نهرو« نخستین نخســت وزير هند برای کتاب »نامه های 
رومن روالن و گاندی« )اين کتاب را که چاپ 1366است در کتابخانه ها 
به اسم »مكاتبات و خاطرات« می توانید پیدا کنید.( مقدمه ای نوشته 
است که معرفی خوبی برای شناخت بیشتر رهبری است که برای آزادی 
جنگید: »برای من همیشه سخن گفتن از مهاتما گاندی دشوار بوده است. 
من برای چندين دهه از موهبت رهبری گاندی برخوردار بوده ام و در اين 
مدت، تحت تأثیر او قرار گرفته و در واقع، زيربنای فكری خود را مديون 
او هستم. ما که از ديرباز گاندی را می شناسیم و با او رابطه داريم، هنوز 
نتوانسته ايم شخصیت بزرگ او و انديشه های وااليش را به درستی درك 
کنیم. هنگامی که به گاندی می انديشم، قلبم سرشار از احساس می شود 
و پندارهای متفاوتی در من جان می گیرد. در اين صورت چگونه می توانم 

درباره او اظهار عقیده کنم؟
با همه اين دشــواری ها موافقت کردم تا چند ســطری برای عنوان 
پیش گفتار بر چاپ نهم کتاب دفتر خاطرات رومن روالن که شــامل 
مكاتبات وی با گاندی و همچنین مقاالت و انديشه های او درباره اين مرد 
بزرگ است، بنويسم. اين لحظات حساس تاريخی )1945، سال استقالل 
هندوستان( نه فقط برای هندوستان دورانی پر اهمیت و سرنوشت ساز 
بوده، بلكه از نقطه نظرهای متفاوتی در دگرگونی سرنوشت ساير نقاط 
جهان نقش مهمی دارد. در دوران پر اضطراب و پر هیاهوی جهان امروز، 
پیام گاندی برای همه ملل جهان اعم از اروپايی، آسیايی و يا آمريكايی 
اهمیت زيادی دارد. ما در دوران انفجار بمب های اتمی و هســته ای به 
 سر می بريم و هر روز، شــاهد آزمايش های مخوف و انفجار بمب های 
خانمان برانداز هســتیم. وجدان و ضمیر خیرانديشــان، از اين همه 
جنايتی که علیه انسانیت انجام می شود، آزرده خاطر و ملول است و 
 نمی توانند اقدام مؤثری برای جلوگیری از اثرات شوم آن به عمل بیاورند.
ما خواه ناخواه در معرض اين بدبختی و مصیبت قرار گرفته ايم. به تصور 
من، از بین تمام صفات انسانی و واالی گاندی، 2 صفت او يعنی بیزاری از 
ترس و نفرت از حس انتقام و کینه توزی چشمگیرتر و متمايزتر است. 
 من هیچ صفتی را برای يک انسان   يا يک ملت نیكوتر و پسنديده تر از آن 
دو نمی دانم. اين دو صفت اثرات فراوانی در سرنوشت نسل های گذشته 
بر جای گذاشته و نسل فعلی نیز زير سايه آن زندگی می کند. گاندی بیش 
از نیم قرن است که ملت هند را دعوت به تزکیه نفس و صفای باطن کرده 
است. ما پیروان او درس های فراوانی از او و تعالیم اش گرفته ايم. ملت هند 
نیز به تدريج پذيرای افكار انسانی او می شود. هر چند ملت هند گاه گاهی 
به ستیز و مجادله با يكديگر برمی خیزد، اما به طور کلی و روی هم رفته، از 

حس کینه توزی و انتقام جويی به دور است.

تقویم/ سالروز

 مردی برای روزهای صلح

سید جواد رسولی
روزنامه نگار

جبر بی چون و چرای کســی 
شــدن. انگار این اصلی ترین 
هدف مادر در قبال پســرش بود. هرچه ماه بانو دایره 
تفریح های او را محدودتر می کرد، بيشتر به کتاب ها و 
به خصوص داستان های درونشان چنگ می انداخت. 
خود را غوطه ور در دنيای پر رمز و رازشان می کرد و نه 
تنها مواخذه نمی شد، بلکه بيشتر و بيشتر هم تشویق 
می شــد. در نوجوانی برعکس کودکــی به موجودی 
خجالتی و منزوی تبدیل شده بود و برخالف همساالنش 
هيچ دوستی نداشت. آدم ها را بيشتر از درون کتاب ها 
می شناخت. گاهی پدر بر او خرده می گرفت که چرا در 
حضور مهمان ها حرف از دهانش بيرون نمی آید یا چرا 
با حسن، پسر آقا مراد همسایه شان، تيله بازی و توپ 
بازی نمی کند، اما در مجموع چون سر به زیر بود،کسی 
چندان پاپيچش نمی شد؛ بماند که بعدتر دریافت که 
کتاب ها ماجراهایی هزاران بار جذاب تر از آنچه پسراِن 
پشت لب سبز شــده در ذهن برای خود می سازند، به 

ارمغان می آورند.

ما همه مون مشــکالتی داریم، 
همه مون چيزهایی رو داریم که 
باهاشون سر و کله بزنيم، برخی روزا از دیگران بهتریم، 
برخی روزا متوسطيم و برخی روزا هم فقط جا رو واسه 

دیگران تنگ کردیم.

سامان نورایی

تونی کی

کاج ها وارونه اند

دیالوگ

بوک  مارک

گسیختگی

ابرپولدارهای دنيا با رژه کشتی های لوکس خود، پایان تابستان را جشن می گيرند


