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گرینویچ

دفاع از بچه 4ماهه

 

تصاویری تماشــایی از شــجاعت یک گوزن یالدار 
هنگام حمله 3یوزپلنگ به بچه اش در حيات وحش 
آفریقا منتشر شده است. استفان کوهرس در حال 
هدایت یک تور در پــارک فرامرزی کاگاالگادی در 
آفریقای جنوبی بود که با این رویداد روبه رو شــد. 
فيلم های دراماتيک، 3 یوزپلنگ را نشان می دهند 
که با سرعت تمام به ســمت گوزن یالدار می دوند، 
درحالی که یوز ها با شکار بچه گوزن تالش کردند کار 
این حيوان را تمام کنند، اما گوزن مادر با شجاعت 
از بچه 4ماهه خود دفاع کــرد. گوزن های یالدار یا 
کل های یالدار به صورت گروهی زندگی می کنند و 
به خاطر شاخ های تيزشان شکارچيان از پشت یا کمر 
به آنها حمله می کنند. اجتماعــی بودن آنها باعث 
شده است که حتی گله های شير هم نتوانند کل های 

یالدار را درون گروهشان شکار کنند.

علیه مونوکسید

چشم های مهربان خطرناك

اســلو لوریس یکی از معدود پستانداران سمی جهان است 
که با قيافه ای بانمک به حيوان خانگی محبوب بسياری از 
طرفداران جانوران عجيب تبدیل شــده است. اسلولوریس 
دارای یک قســمت برآمده و بدون مو در قسمت داخلی و 
باالی بازوی خود است که ماده روغنی سمی و تند و تيزی را 
ترشح می کند. زمانی که اسلولوریس احساس خطر می کند، 
بازوی خود را باال برده و غده را می ليسد. بزاق دهان او با این 
روغن ترکيب شده و یک محلول سمی توليد می کند که در 
نوک دندان می ماند. زمانی که اسلولوریس حيوان دیگری 
را گاز می گيرد، سم وارد جریان خون قربانی می شود. زهر 
فعال شده باعث ایجاد درد، تورم و زخمی متعفن می شود 
که بهبودی آن زمان بر است. این گاز می تواند پستانداران و 
بندپایان را بکشد، در انسان ایجاد شوک آنافيالکتيک کند 
و باعث بی نظمی ضربان قلب و نهایتا مرگ شــود. احتماال 
این موجود دیگر به نظرتان زیاد جالب و بانمک نيست! این 
موجودات با ظاهری دوست داشتنی به عنوان حيوان خانگی 
دادوستد می شوند. آنها برای اســتفاده در جادوی سياه و 
طب سنتی هم به فروش می رســند. در این فرایند، اغلب 
دندان های آنها را می کشند و در شرایط بسيار وحشتناک و 

به طور غيرقانونی آنها را قاچاق می کنند.

پشت پرده ظاهر عجیب مريخ
 

گروهی از دانشمندان توانسته اند توضيحی برای الگوهای راه راه 
سطح فوبوس، قمر مریخ ارائه کنند که مدت ها پاسخی برای آن 
پيدا نشده بود. براساس برآوردهای منجمان، قمر فوبوس مریخ که 
احتماالً تا 100ميليون سال دیگر بر اثر نيروی گرانشی مریخ نابود 
می شود و حلقه ای از غبار را اطراف این سياره به وجود می آورد، 
 اکنون هم به خاطر همين نيروی گرانشی، دارای خطوطی روی 
ســطح خود اســت. از مدت ها قبل، معمای به وجودآمدن این 
خطوط، دانشمندان را سردرگم کرده بود. دانشمندان در مطالعه 
جدیدی دریافته اند که تعامالت گرانشــی ميان مریخ و فوبوس 
عامل به وجودآمدن خطوطی روی سطح این سياره بوده است. 
»بين چنگ«، سرپرست گروهی از محققان دانشگاه سينگهوای 
چين و دانشگاه آریزونای آمریکا می گوید: »تحليل های ما تأیيد 
می کنند که ســاختارهای ناهمگون الیه ای در فوبوس به همراه 
شکستگی های احتمالی در زیربنا می توانند نشان دهنده آغازی 
برای نابودی نهایی این قمر باشند.« سازمان فضایی ژاپن قرار است 

در آینده در مأموریتی به بررسی فوبوس بپردازد. 

در انتظار يک عكس خوب با برف...    عكس/ همشهری: رضا نوراهلل اول آخر

خاتون مانده اســت چه  
کنــد؟ ســرگردانی، ابر 
سنگينی ا ست که از 3 روز پيش آمده و نشسته 
روی ســرش. از همان وقت که پسرش آمد و 
گفت، پول الزم است. گفت با خواهر و برادرش 
حرف زده، آنهــا هم راضی هســتند، خانه را 
بفروشــند. همان وقت خانه دور ســر خاتون 
چرخيد. خانه با دیوارها و پنجره ها، با فرش های 
نخ نما و گلدان  بابا آدم چرخيــد و چرخيد تا 
خاتون پس افتاد. پســر ليوان آب را داد دست 
مادر و گفت: برایت خانه اجاره می کنيم. نگران 
نباش و بعد رفت.  رفت تــا خاتون با مصيبت 
تازه اش تنها بمانــد. این روزها خاتون با رخت 
عزایی که هنوز از تن نکنــده در اتاق کوچک 
خانه اش می ایستد به تماشــای خود در آینه. 
تماشای خودش که فقط 5 ماه است شوهرش 
از دنيا رفته و هنوز هر روز در ســوگش اشک 
می ریزد. پسر که رفت خاتون چادرش را کشيد 
روی سر و راهی قبرستان شد. نشست کنار قبر 
شــوهرش و بی هيچ حرف و کالم فقط زار زد. 
خاتون این روزها فقط خودش را می بيند که 
هفده ساله است و پيراهن تور سفيد پوشيده. 
خــودش را می بيند که با 3 بچــه قد و نيم قد 
حياط خانه کرایه ای را جارو می زند. پخت وپز 
می کند، رخت می شوید و شــب ها تند و تند 

بافتنی می بافد برای مردم. خودش را می بيند 
که در چهل ســالگی صاحب خانه شده است. 
می خندد و هر روز ســرش را می برد ســمت 
آسمان و می گوید: خدا را شکر، سقفی باالی 
سر ما هســت و لقمه نانی که دستمان پيش 
کس و ناکس دراز نشــود. خاتون در همه آن 
ســال ها قربان قد و باالی 3 فرزندش رفت و 
هيچ وقت فکرش نکشــيد به روزی که شاید 

دیگر صاحب خانه خودش نباشد.
یک وقت هایــی با خــودش می گوید: »چاره 

ندارند. پول الزم دارند.«
اما یکی می آید توی سرش که می گوید: »چرا 
از خرج های بی خودشان کم نمی کنند؟ اصال 

تو خودت مگر کم نداری کشيدی؟«
خاتون آدم توی ســرش را ســاکت می کند 
و اشــک می ریزد، دلش از هميــن حاال برای 

خانه اش، تنگ شده است.

دغدغه

مریم ساحلی

از مصیبت های خاتون 

تقويم/ سالمرگعدد خبر

  پسر گرگ

جک لندن در خانواده بدبختی به دنیا آمد. وقتی 
دو ســالش بود با خواهر ناتنی اش و بقیه اهالی 
سانفرانسیسكو، ديفتری گرفته بودند. مادرش 
از دکتر می پرسید: »آقای دکتر برای اينكه خرج 
ما کمتر بشود، می توانیم هر دو را در يک تابوت 
خاك کنیم؟« عجیب است که جک کوچولو بعدا 
که بزرگ می شــود، می رود نويسنده می شود و 
مثال دزد يا آدمكش نمی شود. اصوال هر جور که 
حساب کنیم عجیب است که اين آدم به سرش 
زده بنويسد. جک بیشتر از اينكه آدم درونگرای 
خوددرگیری باشــد که دلش بخواهد ساعت ها 
پشت يک میز بنشیند و از آدم ها و خصوصیات 
ريز و درشت شان داستان بسازد، مرد بزن بهادر 
خوش تیپی بود. سواد را خودش ياد گرفت، چون 
خانواده اش پول نداشتند که خرج مدرسه رفتن او 
کنند. 11سالش بود که به خاطر دزدی افتاد زندان 
و در 17ســالگی با يک گروه ملوان راه افتاد دور 
اقیانوس که خــوك دريايی يا يک چنین چیزی 
شــكار کند. نامه هايش را با نام مستعار»گرگ« 
امضا می کرد. توی اســم نصف کتاب هايش هم، 
يک جوری گرگ را آورده و کی تا به حال ديده که 
يک گرگ اهلی شود؟ همانطور که کسی نديده 
گرگ ها کتاب بخوانند. ولی اين يكی که ما داريم 
درباره اش حرف می زنیم، می خواند. توی بلبشوی 
اجداد او که پر از ملوان، خالفكار، ديوانه و طالع بین 
بود، يک رگ روشــنفكرانه به جک رسیده بود. 
جک نوشــتن را هم مثل بقیه کارها، زود شروع 
کرد؛ از پانزده، شانزده سالگی. نخستین کتابش 
که مجموعه ای از داســتان کوتاه هايش بود، در 
24سالگی اش چاپ شد. اسمش »پسر گرگ« بود 
و خوب فروخت. طوری که ناشر از او خواست رمانی 
را شروع کند. آن آخرهای عمرش در مصاحبه ای 
گفته بود چیزی نمی نويسد مگر برای اينكه چند 
جريب به زمین هايش اضافه کند. آخرهای عمرش 
که می گويم يعنی سی و چند سالگی. توقع نداريد 
که يک گرگ، 80سال عمر کند و رمان هايش را هم 
برای خدمت به بشريت نوشته باشد؟ کتاب های 
جک لندن، همان وقتی کــه زنده بود هم خوب 
می فروخت. مردم دوست داشتند داستان جاها و 
کارهايی را بخوانند که خودشان هیچ وقت جرأت 

نداشتند سراغش بروند.

حافظ

جز آستان توام در جهان، پناهی نیست
سِر مرا به جز اين در، حواله گاهی نیست

درســت اســت که حاال خيلی از 

نگاه
خانه ها و مکان هــای عمومی در 
فصل سرما از وســایل گرمایشی 
ایمن استفاده می کنند و افرادی که 
در این خانه ها ســاکن اند معمــوال در معرض گاز 
مونوکســيد کربن یــا همان قاتل خامــوش قرار 
نمی گيرند. اما هســتند خانه هایی که در مناطق 
آسيب پذیر و پرخطر هستند و ساکنان این خانه ها 
هنوز هــم برای گرم شــدن از بخاری یا وســایل 
غيراستاندارد استفاده می کنند و در نتيجه در این 
فصل آمــار مرگ وميرها بر اثر مســموميت با گاز 

مونوکسيد کربن در این مناطق، باالتر است.
گاز طبيعی در وسایل گاز سوز با اکسيژن موجود 
در هوا ترکيب شــده وگاز دی اکسيد کربن توليد 
می کند که باید ازطریق دودکش به خارج ساختمان 
منتقل شود، اما اگر شرایط سوخت، کامل نباشد یا 
اشکاالتی در ساختمان یا وسایل گازسوز و متعلقات 
آن وجود داشته باشد، ســوخت، ناقص می سوزد 
و در این حالت عالوه برآنکــه بازده حرارتی پایين 
خواهد بود، گازهای حاصــل از این احتراق تبدیل 

به مونوکسيدکربن یا co می شود که گازی بسيار 
سمی وخطرناک اســت. با این حال برخی از افراد 
به اشتباه تصور می کنند که این دود مضر نيست و 
می توانند از حرارت وگرمی آن در فضای مسکونی 
اســتفاده کنند، در نتيجه به نصب دودکش و باز 
بودن مکش آن برای خارج کردن این گاز ســمی 
بی توجهی می کنند و جان خود و عزیزانشــان را 
به خطر می اندازند. گاز ســمی مونوکســيدکربن 
گازی بدون بو، رنگ و بدون آثار ســوزش درچشم 
وحلق اســت و وجود آن در فضای تنفسی زمانی 
احساس می شــود که وارد بدن شــده و عالئم آن 
شبيه ســرماخوردگی وآنفلوآنزاســت. احساس 
سردرد، خســتگی، تنگی نفس، سرگيجه، عالیم 
مسموميت خفيف گاز مونوکســيد کربن در بدن 
است. اغلب آنهایی که دچار گازگرفتگی می شوند 
هم اغلب در هنگام خواب این اتفاق را تجربه کرده اند 
یا اگر در بيداری بوده با عالئم اوليه آشنا نبوده اند. 
با ادامه استنشاق گاز مونوکسيد کربن، مسموميت، 
شدید شده با استفراغ، بی حسی وناتوانی در حرکات 
عضالنی همراه می شود و فرد زمانی متوجه می شود 

که امکان حرکت یا فریادرسی را ندارد. فرقی هم 
نمی کند بخاری های مستعمل و فرسوده باشد یا 
آبگرمکنی که به درستی کار نمی کند. وسایل بدون 
دودکش یا با دودکش نامناســب و غيراستاندارد 
می توانند خطرآفرین باشند و گاز سمی را به داخل 

خانه بياورند.
این هفته با عنوان هفتــه »مقابله با مخاطرات گاز 
مونوکسيد کربن« نامگذاری شده و به همين دليل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، 
طرحی با همين نام را در محالت پر خطر تهران آغاز 
کرده اند. در این طرح 110 تيم کارشناسی فعاليت 
کردند که هــر تيم همراه با چنــد مربی داوطلب 
آتش نشان از برخی خانه های قرار گرفته در محالت 
فرسوده و آســيب پذیر بازدید کردند و به برخی از 
خانه های در معرض خطر بيشتر، »سنسور اعالِم 
نشت گاز مونوکسيد کربن« اهدا و آموزش های الزم 
برای کنترل شرایط در مواقع بحران به این ساکنان 
داده شده است. این آموزش ها می تواند به آگاهی 
بيشــتر افراد کمک کرده و آمار فوتی های ناشی از 
مسموميت با گاز مونوکسيد کربن را کاهش دهد. 

بيژن جاللی، شاعری است که به ادبيات مدرن ایران جسارت 
بودن و نو شدن را بخشيد. کسی که بيشتر به یک سکوت عميق 
و آرامش درونی نسبت به ادبيات رســيده بود و روح سرکشی 
در این زمينه نداشــت. سرکشــی جاللی در برابر زندگی بود، 
زندگی ای که او را راضی نمی کرد؛ مشاغل و تحصيالتی که دائما 
عوض می شد و کمتر ثبات نسبی پيدا می کرد. ولی در مقابل، 
آنجا که به ادبيات می رسيد و شعر می سرود، نشان می داد که چه 
سکوت عميقی در برابر هستی دارد. هستی ای که هر لحظه و 
هر جزء اش رازی ست و این راز تنها برای شاعر گشوده می شود. 
تصاویر شعر او و اجزای شعرش، نگاه شــاعرانه او را به هستی 

آشکار می کند:
جهان از آغاز

تا پایان
شعری ست
محزون.
   

کسی در خواهد زد
و خواهد آمد

که چشمان تو را
خواهد داشت

و همان حرف تو را
خواهد زد

ولی من او را
نخواهم شناخت.

   
اگر کسی مرا خواست

بگویيد رفته باران ها را تماشا کند.
و اگر اصرار کرد، 

بگویيد برای دیدن توفان ها
رفته است!

و اگر باز هم سماجت کرد، 
بگویيد

رفته  است تا دیگر بازنگردد.

یاد

شاعر تنهایی و سکوت

بی تعارف و تكلف ، مثل همین متن 
کوتاهی که می بینید. ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشكالت و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز ، کاريكاتور 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. 

روزهای متمادی این احســاس را 
داشــتم که دفعه دیگر که کارآگاه 
کاگا به دیدن من در بيمارســتان بياید، همــه جواب هایی را 
که در جست وجویشــان بود، به همراه خودش می آورد. طبق 
آنچه تابه حال از کارش دیده ام، آدمــي دقيق، بافکر و به  طرز 
وحشتناکی سریع اســت. هر بار که چشــم هایم را می بندم، 
می توانم صدای قدم هایش را تصور کنم که دارند به ســرعت 
نزدیک می شوند. وقتی به رابطه هاتسومی و من پی برد، تقریبا 
در برابر آنچه داشت اتفاق می افتاد، تسليم شدم. چشم هایش 
بُرنده تر از آنچه انتظار داشتم، بود. من به ندرت می توانم در مورد 
دیگران قضاوت کنم اما فکر می کنم تصميم درستی گرفت که 

از تدریس دست کشيد.

وقتــی بــرای نخســتين بــار 
دیدمت، احســاس کردم از قبل 
می شناختمت و نمی تونستم ادامه زندگيمو بدون تو و بدون 
ســاختن یک خانواده با تو تصور کنم؛ کسی که تو گذشته 
خودش گير نکرده؛ این خيلی قشــنگه. اگه االن ازم بپرسی 
هنوز سر حرفم هستم یا نه، باید بگم آره، هستم! آره، هزار بار 

دیگه م بپرسی، می گم آره!

کیگو هیگاشینو

درک سیانفرنس

دخواهی

دیالوگ

بوک  مارک

نور میان اقیانوس ها

علی اهلل سلیمی، روزنامه نگار

آن روز پایيــزی تلــخ و دردنــاک را هرگز 
نتوانسته ام فراموش کنم. بارها به آن صحنه ای 
که مقابل چشــم هایم دیدم فکر کرده ام. نه 
اینکه اهل فکر کردن به همه امور ریز و درشت 
روزمره زندگی باشم، نه اما گاهی صحنه هایی 
را می بينی و بعد حرف هایــی از این طرف و 
آن طرف می شنوی یا در جایی می خوانی که 
می آیند می نشــينند مقابل آن صحنه ای که 
با چشــم های خودت دیدی، بعد می بينی در 
وسط یک معمای حل نشــده قرار گرفته ای و 
فکر و ذهنت بدون اینکه بخواهی درگير ماجرا 
شده و ساعت هاســت ناخودآگاه داری به آن 
موضوع فکر می کنی و راه به جایی نمی بری. 
مثل آن روز که من داشــتم بــه مقاله ای در 
یکی از روزنامه های صبــح فکر می کردم که 
درباره رفتار ما شــهروندان با محيط زیست 
اطرافمان بود که خواسته و ناخواسته کارهای 
ناصواب بسياری انجام می دهيم بدون اینکه 
از پيامدهای ناگوار آنها خبر داشــته باشيم. 
نویسنده مقاله نوشــته بود با ریختن زباله در 
جوی های آب در محله های شــهر، مواد الزم 
برای تغذیه موش ها را فراهــم و آنها را برای 
تکثير و رشد نامتقارن آماده می کنيم. داشتم 
به این موضــوع فکر می کــردم؛ اینکه وقتی 
چنين رفتار نامناسبی از ما سر بزند، یعنی در 
کمال بی مسئوليتی زباله در جوی ها بریزیم و 
بعد موش ها تا دل شان بخواهد بخورند و گنده 
شــوند و بی رویه زاد و ولد کنند آخر و عاقبت 
ما، ساکنان شهر چه می شــود که چشم ام به 
رد شــدن موش گنده ای در جــوی زیر پایم 
افتاد. هوا گرم و کالفه کننده بود. روی ســکو 
به انتظار آمدن اتوبوس نشســته بودیم. زیر 
پای ما جوی نيمه خشــک فاضــالب بود که 
روی آن با نرده های آهنی پوشانده شده بود. 
زیر نرده ها، موش های درشــتی از این سوی 
به آن سوی رفت وآمد می کردند که حرکات 
آنها توجه بعضی از مســافران منتظر در روی 
ســکو را به خود جلب کرده بود. خودروهای 
شخصی از مقابل ما می گذشتند و ما همچنان 
منتظر اتوبوس بودیم. در لحظه ای که خيابان 
تا حدودی خلوت شــد، گربه ای از آن سوی 
خيابان می خواست به این سوی خيابان بياید. 
تا وسط خيابان آمده بود که یکباره خودرویی 
با سرعت زیاد از راه رسيد و گربه را زیر گرفت. 
زن های روی سکو چشم های شان را بستند، 
اما برخی از ما مردها صحنه را با دقت تماشــا 
می کردیم. وقتی زن ها چشم هایشــان را باز 
کردند، جسد له شده گربه روی آسفالت داغ 
وســط خيابان بود و ماشين های بعدی سعی 
می کردند از روی آن رد نشوند. مرد جوانی از 
ميان مسافران منتظر در ایستگاه، در اطراف 
گشــت، چوبی پيدا کرد، با احتياط به وسط 
خيابان رفت و جسد له شده گربه را با سر چوب 
به ســمت جوی نيمه خشــک آورد. انداخت 
داخل جوی و به ميان بقيه مســافران منتظر 
در ایستگاه برگشت. در این لحظه، اتوبوسی 
داشت از راه می رســيد که همه نگاه ها به آن 
ســمت چرخيد. اتوبوس پر بود، در ایستگاه 
توقف نکرد و از کنار ما رد شــد. کالفگی در 
هوای گرم باز هم سراغ ما آمد. دقایق به کندی 
می گذشت. ســرانجام اتوبوس دیگری از راه 
رســيد که نيمه پر بود. توقف کــرد و همه ما 
به ســوی آن هجوم بردیم. به هر زحمتی بود 
خود را در داخل اتوبــوس جا دادیم. لحظاتی 
بعد، وقتی اتوبوس حرکت می کرد، از پنجره 
آن، چشم ام به حاشيه خيابان و داخل جوی 
نيمه خشک افتاد؛ موش ها جسد له شده گربه 
را به دندان گرفته و کشان کشــان به ســمت 

پناهگاه خود زیر نرده های آهنی می بردند. 

رشد نامتقارن موش ها و 
قدم های ناتمام گربه

فراخوان

آخر مصور
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