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گرینویچ

رکوردشکنی پیرمردها
 

یک گروه چترباز در کاليفرنيــا، با پرش گروهی، 
نه تنها یــک رکورد جهانی به اســم خــود ثبت 
کرده اند، کــه ثابت کرده اند ســن واقعا یک عدد 
اســت. حاال چرا پرش آنها یک رکورد جهانی به 
شمار می رود؟ چون همه آنها باالی 80سال سن 
دارند. این گروه از بابابزرگ هــا، مدت ها در کنار 
هم تمرین می کرده انــد و درنهایت، در یک پرش 
جمعی، رکورد تازه ای را بــه نام خود ثبت کردند. 
پيش از این، بزرگ ترین گــروه چتربازهای باالی 
80 سال، 6نفر بوده است. این افراد در یک باشگاه 
هوانوردی در کاليفرنيا این رکورد را ثبت کرده اند. 
آنها چتربازهای معمولی نيستند و به صورت سقوط 
آزاد از یک هواپيما در کنار هم پریده اند. این افراد، 
عضو باشگاه چتربازهای باالی 80سال هستند و 

برنامه های زیادی در کنار هم اجرا کرده اند.

تهرانی ها آماده نیستند

مودب باش، چای ارزان بخور
 

رویه معمول این است که مشتری ها از کافه ها و رستوران ها 
انتظار نهایت ادب و احترام را داشــته باشــند اما اگر از آن 
سوی ماجرا به قضيه نگاه کنيم، آنها هم از مشتری ها انتظار 
مشابهی دارند. گاهی رفتار مشتری ها چنان زننده است که 
اصال قابل توجيه نيســت. حاال یک کافه در انگليس، طرح 
ویژه ای برای رعایت ادب گذاشــته و هر کــس که چندان 
محترمانه ســفارش ندهد، باید 2برابر قيمــت بپردازد. این 
کافه گفته اســت که هدف این طرح،  این است که مردم با 
کارمندانی که سفارش ها را تهيه می کنند مهربان و مودب 
باشند. ســازوکار قيمت گذاری براساس ميزان مودب بودن 
هم ساده است. صاحبان کافه، یک تخته کوچک دارند که هر 
روز با گچ روی آن، قيمت های روز نوشيدنی های پرطرفدار 
را می نویســند. آنطور که در یک عکس معروف از این کافه 
مشخص است، قيمت های مختلف یک چای واحد این طور 
آمده اســت:  »دســی چای 5پوند.« »لطفا یک ليوان دسی 
چای 3پوند.« »سالم، لطفا یک دسی چای 1.9پوند.« عثمان 
حسين صاحب این کافه گفته است که مشتری ها هرگز به 
پرســنل بی احترامی نکرده اند اما با نصب این تابلو، فضای 
کسب وکارش دوستانه تر و صميمی تر شده و احترام بيشتری 

بين پرسنل و مشتری ها برقرار است.

برکه خون 

 پدیدهای طبيعی در گوشــه گوشــه دنيا، گاهی انسان را 
شگفت زده می کنند، درست مثل یک برکه در اسکاتلند، که 
رنگ قرمز آن حسابی سر و صدا به پا کرده و البته به برخی 
شایعات دامن زده اســت. این برکه،  که در پایين یک آبشار 
در منطقه استرلينگ شــایر قرار دارد، نزد محلی ها حسابی 
شناخته شده اســت و به آن جایگاه شيطان گفته می شود. 
دليل آن هم این اســت آبی که در آن جاری است، به رنگ 
قرمز خون است. دليل رنگ قرمز آب جاری در این منطقه، 
گياهانی هستند که در زیر جریان آب قرار دارند. اما محلی ها 
افسانه های خاصی درباره این رودخانه دارند. با توجه به اینکه 
اسکاتلند سرزميني از افسانه ها و شایعات اینچنينی است، 
انتشار تصاویر این رودخانه هم حسابی مورد توجه قرار گرفته 
و حتی برخی درباره آن، افسانه های جدیدی ساخته اند. خود 
محلی ها هم البته کم افسانه ندارند و می گویند که شيطان 
در کنار این برگه برای پيروانش ســخنرانی می کرده است و 

رنگ قرمز آن، به خاطر حضور شيطان است.

برداشت برنج در خرم آباد   عکس: ترانه بازداری اول آخر

باشگاه
دوشنبه

کرونا  آمریکایی شد

معيار برای اعالم همه گيری یا پایان آن همواره ســازمان 
بهداشت جهانی)WHO( اســت. این نکته به ویژه درباره 
اعالم پایان پاندمی کرونا و عدم نياز به استفاده از ماسک 
در فضاهای عمومی پرجمعيت و سربســته، بسيار مهم 
است. اما انگار مردم سراســر جهان این نکته را فراموش 
کرده اند و پيش از اعالم سازمان بهداشت جهانی مبنی بر 
عدم ضرورت مصرف ماسک در مکان هایی که به آن اشاره 
شد، خودسرانه اقدام کرده اند! نگاهی به اطراف  بيندازید؛ 
چند نفر هنوز هم از ماســک اســتفاده می کنند و برای 
ضدعفونی کردن دست و بعضی وســایل، بازهم به الکل 
وفادارند؟ خود شما چطور؟ ماسک را رها کرده اید؟ ميانه  

شما با الکل و شستن دست ها چطور است؟
اما ویروس کرونا دســت بردار نيست و برخالف ما که او را 
فراموش  کرده ایم، او ما را فراموش نکرده و دست از سر دنيا 
و آدم ها، به ویژه آدم های بی توجه به هشدارها، برنمی دارد! 
اخبارها حاکی از آن اســت که آخرین سویه های ویروس 
کووید- 19از روز جمعه، 14اکتبر، سروکله شان در ایاالت 
متحده پيدا شده است. اگرچه هنوز سویه BA.5، یکه تاز 
ميدان در این کشور اســت اما 3 گونه جدید از آن شامل؛ 
BQ.1، BQ.1.1و BF7، در حال شــکار افراد هستند. 
به گفته آژانس سالمت بریتانيا که اوایل ماه اکتبر )اوایل 
مهرماه( منتشر شد در بين ســویه هاي مختلف ویروس 
کووید- 19، ســویه های جدیدی که به آن اشــاره شد، 

مسری ترین انواع این ویروس تا به امروز هستند.
براساس اخبار، تاکنون 7سویه مختلف از کروناویروس- 
اُميکرون در ایاالت متحده دیده شده و سویه جدید آن نيز 
از روز جمعه شناسایی شده است. با توجه به کاهش دمای 

هوا، خطر شيوع گسترده آن دور از انتظار نيست.
در ایاالت متحده، ســویه اُميکــرون BA.5، عامل ایجاد 
حدود 68درصد از عفونت های جدید اســت که البته این 
آمار از ابتدای ماه اکتبــر 2022)اوایل مهرماه 1401(، تا 
حدود 80درصد کاهش یافته است. اما براساس گزارش 
مرکز کنترل و پيشــگيری بيماری هــای ایاالت متحده 
)CDC(، درحــال حاضر حدود 17درصــد از مراجعان 
مبتال به کرونا، با یکی از ســویه های جدید مشتق شده از 

BA.5بيمار شده اند.
 در این بين، حدود 3درصد از آمــار ابتال به کرونا مربوط 
به ســویه BA.2.75و BA.275.2 اســت که البته این 
دو نوع طــی بهار 2022ميــالدی غالب بــوده و اکنون 
مهار شده اند. پژوهشگران دانشــگاه پکن در چين اعالم 
 BQ.1.1 و BA.2.75.2 کرده اند که 2 سویه اُميکرون
واکســن گریز و درمان گریزتریــن ویروس هــا در بين 

سویه های مختلف کووید -19و اُميکرون بوده اند.
دکتر آشيش جاها، مســئول هماهنگ کننده کووید کاخ 
ســفيد، اوایل هفته جاری اعالم کرد:»مقامات بهداشتی 
ایاالت متحده به دقت عملکرد سویه های جدید ویروس 
کرونا را بررســی خواهند کرد؛ چراکــه گونه های جدید 
می توانند ایمنی بيشــتری را در جامعــه ایجاد کنند.« 
او ادامه داد:» وضعيت این گونه ها را بــه 2 دليل ردیابی 
می کنيم؛ نخســت اینکه به دليل تهاجمی بودن، ایمنی 
بيشــتری ایجاد کرده و دوم اینکه بسياری از درمان ها را 

بی اثر می کنند.«
به گفته دکتر جاها، بوستر های )واکسن های یادآور( ارائه 
شده در ایاالت متحده که از ماه گذشته تزریق آنها شروع 
شــده اســت، به احتمال زیاد قدرت محافظت کنندگی 
بيشتری نســبت به انواع قبلی خود خواهند داشت. این 
بوســترها، ســویه BA.5 را هدف قــرار می دهند و این 
می تواند به کنترل گســترش بيماری توســط گونه های 
جدید مشتق شده از این ســویه نيز بينجامد. دکتر جاها 
از تمام ســاکنان ایاالت متحده خواسته تا پيش از شروع 
جشن  هالوین، واکســن های بوســتر را دریافت کنند تا 
دورهمی های خانوادگی این جشــن، باعث شدت یافتن 

گسترش این بيماری نشود.
پژوهشگران دانشــگاه پکن البته نســبت به کارایی این 
بوسترها شــک دارند. به این دليل که سازمان غذا و دارو، 
بدون داده های مستقيم انسانی و با تکيه بر آزمایش های 
بالينی از یک شات مشابه که در برابر نسخه اصلی اُميکرون 
BA.1 مورد استفاده قرار گرفته بود، مجوز تزریق را صادر 
کرده اســت. به همين دليل و به دليل ایجــاد گونه های 
جدید و ایمنی گریزی باالی سویه های جدید ایجاد شده، 
پژوهشــگران چينی عقيده دارند این بوسترها آنطور که 
باید، اثرگذار نبوده اند. از ســوی دیگر دو شــرکت فایزر 
و بيونتک، روز پنجشــنبه، 13اکتبــر 2022ميالدی از 
 BA.5 نخستين داده های انسانی از تأثير واکسن ها بر گونه
را منتشــر کردند. به گفته این دو شرکت، در یک مطالعه 
آزمایشگاهی، نمونه های خون افراد باالی 18سال را مورد 
بررسی قرار داده اند و نتيجه آن ایجاد ایمنی باال در مقابل 

اُميکرون  BA.5 بوده است.

ابتکار بامزه تيم رســانه ای یک تيم انگليســی، 
حسابی کار دست آنها داده و باعث شده در سطحی 
جهانی، شرمسار شوند. ماجرا از این قرار است که 
پرسنل بخش رسانه ای تيم ناتينگهام فارست در 
ليگ برتر انگليس، پيش از بازی با ولورهمپتون، 
یک پوستر بامزه اما جنجالی منتشر کرد. در این 
پوستر، یکی از بازیکنان ناتينگهام دیده می شود 
که با چند تولــه گرگ بازی می کند و در شــرح 
آن نوشته شــده »وقت بازی«. گرگ ها، لقب تيم 
ولورهمپتون است و در لوگوی آن هم صورت یک 
گرگ قرار دارد. این پوستر بامزه اما جنجالی، یک 
کل کل خالقانه بود، اما نتيجه عکس داد؛ بازیکنان 
ولورهمپتون، پيش از بازی در رختکن این عکس را 
به یکدیگر نشان دادند و همين کافی بود تا انگيزه 
زیادی برای جبران این کل کل داشــته باشــند. 
بازی ایــن دو تيم، در نهایت یک بــر صفر به نفع 
ولورهمپتون به پایان رسيد و زننده تک گل بازی 

گفته اســت که بعد از دیدن تویيت جنجالی تيم 
رقيب، انگيزه مضاعفی برای گلزنی پيدا کرده بود. 
جالب این اســت که بعد از بازی، تویيت جنجالی 
ناتينگهام پاک شد، اما این پایان کار نبود و این بار 
نوبت تيم رسانه ای ولورهمپتون بود تا وارد بازی 
شود. آنها در پاسخ به عکس جنجالی تيم رقيب، 
یک عکس از یک درخت قطع شده را که یک تبر 
روی آن بود در حساب تویيتری خود منتشر کردند 
و در شــرح آن نوشــتند: »وقت بازی تمام شد.« 
درخت، نماد تيم ناتينگهام است و قطع آن با تبر، 
 پيام واضحی از سوی تيم رسانه ای ولورهمپتون به 
رقبای خود در ناتينگهام بود. این ماجرا،  حسابی 
ســروصدا به پا کرده و خيلی هــا می گویند اگر 
ناتينگهام اینقدر گستاخانه برخورد نمی کرد، چه 
بسا بازی مساوی تمام می شد. ناتينگهام فارست، 
در جدول ليگ برتر انگليس، در قعر جدول است و 

از 10 بازی فقط یک برد داشته است.

زندگی پدیا

داستان کمدی دو عکسی 

تقويم/ سالروزعدد خبر

 نمایشنامه آرتور

آرتور میلر، نمايشنامه نويسی از نسل غول های 
بزرگ تئاتر معاصر جهان و در رديف کسانی چون 
تنسی ويلیامز، برشت، بکت، يونسکو، آرابال و 
چخوف اســت   »مرگ فروشنده« او از نخستین 
تراژدی های مدرن جهان است که 3جايزه اصلی 
نمايشنامه نويســی يعنی پولیتزر، تونی و جايزه 
حلقه منتقدان نمايشنامه نويســی نیويورك را 
از آن خود کرد. میلر يک بــار برنده مدال طالی 
آکادمی هنر و ادبیات آمريکا و دو بار برنده جايزه 
منتقدان نیويورك شد، از دانشگاه های آکسفورد 
و هاروارد دکتری افتخاری گرفت و در سال 1۹65 
به رياست انجمن جهانی پن )انجمن جهانی حمايت 
از حقوق شعرا، مقاله نويســان و رمان نويسان 
جهان( انتخاب شد. پدرش مهاجری از لهستان، 
مردی بی سواد اما بسیار مستعد در امور تجاری 
و کسب وکار بود و يک شرکت تولید لباس زنانه 
با 400فروشنده در سراسر کشور را اداره می کرد. 
پس از چندی پدرش دست به يک سرمايه گذاری 
ســنگین زد و در دوره رکورد اقتصادی تقريبا 
همه  چیزش را از دست داد. خانواده مجبور به نقل 
مکان شد و میلر نوجوان مجبور بود پیش از رفتن 
به مدرسه و از صبح ساعت 4به تحويل دادن نان 
بپردازد تا بتواند به خانواده اش کمک کند. او که 
از ابتدا بیش از تحصیل به ورزش عالقه مند بود، به 
دانشگاه میشیگان رفت و در آنجا بود که به نوشتن 
نمايشنامه پرداخت. »مردی که بخت يارش بود« 
نخستین نمايشنامه میلر بود که در برادوی روی 
صحنه رفت. 3 ســال بعد میلر نمايشنامه»تمام 
پسران من« را خلق کرد که جايزه انجمن منتقدان 
ادبیات نمايشی نیويورك و جايزه تونی را از آن او 
کرد. میلر در سال 1۹56 با مريلین مونرو ازدواج 
کرد اما اين ازدواج 5 سال بیشتر دوام نیاورد. پس 
از مرگ مونرو، میلر تا ۹ سال از صحنه به دور بود 
تا اينکه با نمايشنامه»پس از سقوط« به عالم هنر 
بازگشت که به نوعی روايت زندگی شخصی اوست. 
میلر در سال 2002 نشــان افتخار ادبی اسپانیا را 
دريافت کرد و در دهم فوريه 2005 در خانه اش در 
راکسبری درگذشت؛ اما به قول خودش: »وقتی 

نوشتی، ديگر نمی میری.«

حافظ

قتِل اين خسته به شمشیِر تو تقدير نبود

ور نه هیچ از دِل بی رحِم تو تقصیر نبود

می گویند حادثه خبر نمی کند. 
درســت می گویند و اصال برای 
همين هم هســت کــه معموال 
حــوادث - به ویــژه از نــوع 
طبيعی اش- ما را غافلگير می کند و خســارات 
زیادی هم به بــار می آورد. نمونــه اش همين 
سيل های تابستانی اخير است که تلفات جانی 
و مالــی زیادی داشــت، یا زلزله کــه هر چند 
وقت یک بار یک نقطه از کشــور را می لرزاند و 
آسيب هایش هم فراوان است. یکی از دالیلی که 
این حوادث می تواند ما را غافلگير کند، آمادگی 
نداشتن ما برای مقابله با حوادث طبيعی است. 
مدیرعامل جمعيت هالل احمر استان تهران هم 
در این باره گفته: »براســاس آخرین تحقيقات 
انجام شده، آمادگی شــهروندان تهرانی برای 

مواجهه با مخاطرات طبيعی کمتر از 10 درصد 
است. حوادث پيرامون ما نشــان داد اگر مردم 
آمادگی داشته باشــند، بزرگ ترین اقدامات را 
انجام می دهند. در سيل های تابستان تهران، اگر 
مردم به پناه گيری صحيح در مواجهه با سيالب 

آشنا بودند، تلفات جانی اتفاق نمی افتاد.«
همانطور که می دانيد آمــاده بودن برای مقابله 
با بالیا، نيازمند آموزش اســت و از آنجایی که 
تهران بيش از 8 ميليون جمعيت ســاکن ثابت 
دارد و آموزش همگی آنها کار بســيار سنگينی 
است، مسئوالن هالل احمر معتقدند که در هر 
خانواده باید حداقل یک نفــر آموزش ببيند تا 
شعار »هر خانواده، یک امدادگر« محقق شود. 
شهرداری سال هاســت که خانه های دوام را به 
همين منظور راه اندازی کرده و اکنون در تهران 

22هزار نفــر در خانه های دوام عضو هســتند. 
در خانه های دوام مردم آمــوزش می بينند که 
چطور در ساعات اوليه و طالیی بحران، به خود، 
خانواده و دیگر افرادی که دچار آسيب شده اند 
امدادرسانی کنند. همچنين درباره کمک های 
اوليه، وسایل مورد نياز در زمان حوادث و اطفاء 
حریق، تخليه امن، اسکان اضطراری و... آموزش 
می بينند. گروه هــای دوام در این چند ســال 
افزایش داشته اند و تعداد زیادی به این گروه ها 
ملحق شده اند اما آنطور که مسئوالن هالل احمر 
می  گویند، این تعداد هنوز کافی نيست و در هر 
محله، از هر خانواده باید یک نفر برای یادگيری 
اقدام کند تا ميزان تلفات و خســارات در زمان 
بحران و حوادث کمتر شده و در عوض آمادگی 

شهروندان بيشتر شود.

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن 
کوتاهی که 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 

بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

مهتاب خسروشاهی
روزنامه نگار

نگاه

هر آدم شــجاعی هميــن عقيــده را دارد. 
نمی خواهــد زندگــی را با انتقال خشــم و 
خشــونت به دیگران بگذراند. »الف«، »ب« را می زند. »ب«، »ج« را 
می زند. خب این دور می تواند تا ابد ادامه داشــته باشد. تمام حروف 
الفبا را هم که بشــماریم، باز کم می آوریم. آدم شجاع سعی می کند 
این دور را متوقف کند. اگر هم ضربه ای خورده، تحمل می کند. دنبال 
این نيست که به کس دیگری ضربه بزند و این خيلی کار بزرگی است. 
بنابراین خودش را می اندازد وسط دریایی از ضربات و می گوید قرار 
نيست این دور تا ابد ادامه داشته باشــد. خيلی از انسان های شجاع 
در نتيجه این کار جان شان را از دست داده اند. ولی بيشتر مردم این 

شجاعت را ندارند.

دانيال: تو متولد چه سالی هستی؟
مهتاب: مهر پنجاه وهفت.

دانيال: پس 2ســال از من بزرگ تری. شناســنامه مــن اول جنگ 
سوخت... 7 سالم بود. تاریخ تولدمو از شروع جنگ نوشتن.

سال بلو

احمدرضا درویش

هندرسون شاه باران
بوک  مارک

دیالوگ

متولد ماه مهر 

فراخوان

آخر مصور
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