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گرینویچ

جشن ساالنه میمون ها

 

ميمون ها در بخش هایی از آســيا، زندگی متفاوتی 
دارند و می توان مدعی شــد که خوش شــانس ترین 
حيوانات در این مناطق هستند. آنها در هند جایگاهی 
فراانســانی دارند و در تایلند،  یک جشن ساالنه که تا 
می توانند در آن خوش می گذرانند. این جشــن در 
مرکز این کشور، در ایالتی برگزار می شود که نمادش 
ميمون است. در مراسم امسال، انواع غذاهای محبوب 
ميمون ها در کنار جاده گذاشته شد تا این حيوانات از 
جشن لذت ببرند. همزمان با جمع شدن ميمون ها، 
مردم محلی و توریســت ها هم به خيابان ها آمدند تا 
جشن ميمون ها را از نزدیک ببينند. محل اصلی این 
جشن، یک معبد است. این جشن، منتقدانی هم دارد 
که می گویند این ریخت و پاش برای ميمون ها اسراف 
محض اســت، اما مقامات می گویند که این جشن، 
به یک رویداد مهم گردشــگری تبدیل شده و درآمد 

زیادی برای مردم محلی دارد.

سیاره ذخیره زمین 

رمزگشايی نامه 500ساله 
 

حتی ترسناک ترین حاکمان تاریخ هم ترس ها و نگرانی هایی 
داشته اند و برای پنهان کردن آنها، دست به ابتکارات پيچيده 
می زده اند. در یک مــورد،  نامه رمزی یکــی از قدرتمندترین 
فرمانروایان اروپا، 5قرن بعد از نگارش آن، توسط دانشمندان 
فرانسوی کشف رمز شده است. این نامه را شارل پنجم امپراتور 
مقدس رم در سال1547 به یکی از نزدیکانش در فرانسه نوشته 
و در آن را درباره خطر ترور خود توســط یک مزدور ایتاليایی 
نوشته است. حدود 10 ســال پيش، یک خطاط فرانسوی در 
یک مهمانی شــایعاتی درباره وجود این نامه شــنيد و بعد از 
جست و جو، آن در زیرزمين کتابخانه شــهر نانسی پيدا کرد. 
او متوجه شد که نامه 3 صفحه ای، با 120حرف رمزی نوشته 
شده و گمان می کرد طی چند روز، آن را کشف رمز می کند. اما 
حدود 9سال زمان برد تا تيمی از دانشمندان، این نامه را کشف 
رمز کنند. البته آنها خوش شــانس بودند چون به توصيه یک 
مورخ، به دیگر نامه های رمزی همين فرمانروا که قبال توســط 
گيرندگانش کشف رمز و بایگانی شده بودند مراجعه کردند و 
احتماال سال ها در روند کشف رمز جلو افتادند. جالب است که 
این نامه، از حرف »E« که رایج ترین حرف در زبان فرانســوی 
در آن دوره و دوره معاصر است به ندرت استفاده شده و همين، 

پيچيدگی رمز آن را نشان می دهد.

دوچرخه سواری تا فوتبال

جام جهانی یکی از بزرگ ترین رویدادهای ورزشی دنياست 
و خيلی ها هر طور که باشد خودشــان را به این رقابت ها که 
امسال در قطر برگزار می شود، می رســانند. با این حال، به 
ندرت پيش می آید که کســی برای دیــدن بازی ها، 7هزار 
کيلومتــر رکاب بزند. مهدی بالســيما و گابریل مارتين که 
2 دوست فرانســوی هســتند، برای دیدن بازی های تيم 
ملی کشورشــان، 3 ماه تمام رکاب زدند و رکوردي را به نام 
خودشان ثبت کردند. این دو ماجراجو، کارفرمای خودشان 
هستند و برای رسيدن به جام جهانی، 3ماه کسب  و کارشان 
را تعطيل کردند. آنها سفرشان را از استادیوم ملی در پاریس 
شروع و به صورت ميانگين، روزانه 115کيلومتر رکاب زدند؛ 
البته هر وقت که الزم بــوده، یکی، دو روز هم اســتراحت 
داشــتند. به محض ورود به دوحه، آنها مهمان فدراسيون 
فوتبال فرانسه شــدند و دیدیه دشان، ســرمربی تيم ملی 
فرانسه، به آنها لباس تيم را هدیه داده است. این دو، در این 

مسير از 13کشور عبور کردند.

گريه بید...  عكس: حوا  احمدی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

  حکایت ذوقی شدگان 
غیرفوتبالی

حکایت درخشانی در دفتر دوم 
مثنوی معنوی هست که در آن 
موالنا جالل الدین رومی برایمان داستان یک صوفی را 
تعریف می کند. صوفی مسافر در راه به خانقاهی می رسد و 
شب قصد می کند آنجا بماند. خرش را آب و علف می دهد 
و در طویله می بندد و به جمع صوفيان می رود. صوفيان 
که فقير و گرسنه بودند پنهانی خر مسافر را می فروشند 
و غذا و خوردنی می خرند و آن شــب جشن مّفصلی برپا 
می کنند. صاحب خر را گرامــی می دارند.خوردنی ها را 
می خورند و رقص و سماع آغاز می کنند. در آن حال رقص 
و شور و حال مطرب آهنگی را ضرب می گيرد و می خواند 

با دم » خر برفت و خر برفت و خر برفت«.
صوفيان با این ترانه گرم می شوند و تا صبح رقص و شادی 
می کنند. مســافر نيز به تقليد از آنها ترانه خر برفت را با 
شــور می خواند. هنگام صبح همه خداحافظی می کنند 
و صوفی هم بارش را برمــی دارد و به طویله می رود تا به 
راهش ادامه دهد. اما خر در طویله نبود. از خادم خانقاه 
می پرسد خر من کجاست. خادم می گوید صوفيان گرسنه 
حمله کردند خر را بردنــد و فروختند. صوفی می گوید 
چرا به من خبر ندادی خادم می گوید چندبار آمدم تو را 
خبر کنم. دیدم تو از همه شادتر هستی و بلندتر از همه 
می خواندی خر برفت و خر برفت. فکر کردم خودت خبر 
داشتی و می دانستی. صوفی گفت: آن غذا لذیذ بود و آن 
ترانه خوش و زیبا، مرا هم خوش می آمد. »عکِس ذوِق آن 
جماعت می زدی / وین دلم ز آن عکس، ذوقی می شدی«.

آنچه در جو ساخته شده عليه تيم ملی ایران در نخستين 
بازی جام جهانی رخ داد بســيار شــبيه همين حکایت 
موالناســت. گروهی با قصد و نيت کامال روشــن برای 
آسيب زدن به مليت ایرانی و روح جمعی ایرانيان هرچه 
توانستند برای بدنام کردن بازیکنان تيم ملی انجام دادند. 
کليپ ساختند و تصاویر ترسناک از آنها توليد کردند و 
به لباس هایشان در عکس ها خون پاشــيدند و فضایی 
ساختند که انگار هرآنچه در این دو ماه در ایران رخ داده 
مقصرش این بچه ها هستند. بعد هم همدیگر را تشویق 
به هم رسانی و هشتک و -این قسمتش دیگر باورنکردنی 
است- خوشــحالی برای گل های تيم انگلستان کردند. 
آنچنان فضای عجيبی برای تيم ملی ســاختند که همه 
تمرکز و روحيه آنها را از بين بردند. و بعد بر سر نتيجه ای 
که حاصل شد شادی و خوشــحالی کردند. بدون آنکه 
بفهمند درست شبيه همان صوفی بخت برگشته حکایت 
موالنا رفتار می کنند. در حال شادی و جشن برای امری 
هســتند که نتيجه اش تخریب و ویرانی همه آن چيزی 
است که با رنج و مشــقت و همت بســياری از ایرانيان 
ازجمله خودشان به دست آمده است. تيم ملی مال همه 
ایرانيان است. کشور ایران متعلق به همه ماست. عکس 
ذوق آن جماعت هم تاریخ مصرفی دارد و تمام می شود.

این بازی مشترک نسل ما بود؛ همين که مثل 
آملی )آدری تاتو در فيلم آملــی پولين( نوار 
ســياهی از چادر مادرمان درست می کردیم 
با 2جای خالی به نشــانه جای چشم و دیدن، 
بعد می بستيمش به چشم و چوبی، ترکه ای، 
چيزی دست می گرفتيم که مثال شمشيرمان 
بود و با آن حــرف Z را روی دیــوار یا زمين 
می کشــيدیم و از طــرف بزرگ ترهــا دعوا 
می شدیم و چوب و نقاب ســياهمان توقيف 
می شــد و باز دوباره فردا همين بازی را از سر 

می گرفتيم.
داســتان دن دیه گو دالوگا -اشــراف زاده ای 
که دلش بــا فقــرا بــود- نخســتين بار در 
ســال 1919توســط جانســون مک کولی 
)کميک نویــس آمریکایــی( تعریف شــد و 
28نوامبر 1920توســط داگالس فربنکس 
)ستاره سينمای صامت( روی پرده جان گرفت 
و از آن سال تا به حال زورو اسطوره مانده  است؛ 
طوری که نویســنده منزوی و روشــنفکری 
مثل ایزابل آلنده 4ماه از عمرش را گذاشــت 
برای یادگيری شمشــير تا بتواند هجدهمين 
روایت از داستان این شمشير زن افسانه ای را 

بازنویسی کند.
دن دیه گو، که شب ها به هيأتی کامال متفاوت 
بــا روزش درمی آید، یک قرنی اســت که در 
کاليفرنيای دهه1790زندگی می کند؛ یعنی 
وقتی که این قســمت از آمریــکای امروزی 
متعلق بــه مکزیک بوده و خــود مکزیک هم 
مستعمره اسپانيا. دن دیه گو، اصليتی اندلسی 

دارد، یک برادرخوانده کوچک دارد به اســم 
برنارد )که در بعضی نسخه ها تبدیل به نوکر 
الل و وفادار او شــد(، یک اسب سياه به اسم 
تورنادو و نامزدی به اســم لوليتــا پوليدو. او 
با فرمانــدار کاليفرنيا، پــدرو فاگس )که این 
یکی، شخصيتی واقعی در تاریخ است( مبارزه 

می کند و به شيوه رابين هود، ظاهر می شود.
این قصه قدیمی مکزیکی تا به حال 19بار به 
فيلم و سریال تبدیل شــده است و بازیگران 
زیادی در جلد این عيار اسپانيایی رفته اند؛ از 
آنتونی هاپکينز تا آلن دلون و آنتونيو باندراس 
)حتی در یک فيلم ساخت 1944، یک زن - 
ليندا اســترلينگ - زورو را بازی کرد(، اما از 
بين همه زوروهایی که دیده ایم، گای ویليامز 
برایمان آشناتر اســت. این بازیگر آمریکایی 
تنها نقــش به یادماندنــی اش را برای همين 
زورو و در سریال ســاخته 1957والت دیزنی 
بازی کــرد و تصویر دائمــی زورو را در ذهن 

همه ما ساخت.

جهان روز

نمایش نخستين زورو در سينما
تصوير ابدی دادخواهی

تقويم/ رويدادعدد خبر

 آب روی آتش
آمــده بودند، همــان روز اول جنگ، 
جنگنده هايشان را فرســتاده بودند 
و تمام بوشــهر و پايگاه های دريايی و 
هوايی ايران در خلیج فارس را بمباران 
کرده بودند. نیروی دريايی شــان هم 
تنگه هرمز را پاتوق کرده بود. روزهای 
اول جنگ بود و چاره کار تشكیل »ستاد 
جنگ دريايی« ارتش تصمیم گرفته بود 
بعثی ها را يک گوشتمالی حسابی بدهد؛ 

موشک جواب موشک.
جلسه که تشكیل شــد، روی اجرای 
يک عملیات به نتیجه رســیدند که 
با تاکتیک های جنگــی روز دنیا زياد 
نمی شد روی موفقیت آن حساب کرد. 
قرار شد خلبانان پايگاه ششم شكاری 
بوشــهر بزنند به خاك عــراق و بندر 
ام القصر. اســكله های البكر و االمیه را 
به عنوان گلوگاه های نفتی عراق بزنند 
و برگردند. ناوچه پیكان هم طبق برنامه 
بايد می زد به دريا و ناوچه های دشمن را 
نابود می کرد. نیمه شب 7آذرماه 1359، 
عملیات شروع شد. شــروع کار هم با 
اعجوبه های خلبانی جنگ بود؛ عباس 
دوران، حسین خلعتبری، سیدعلیرضا 
ياسینی و حســن طالب. تا عراقی ها 
به خودشــان بیايند، 2ناوچــه و 4ناو 
»اوزا« شان رفته بود ته آب. عراقی ها 
آنقدر دستپاچه شده بودند که راه به راه 
موشک و ناوچه فرستادند اما يک ناوچه 
بود که مثل يک شكارچی کهنه کار، يكی 
يكی شكارشان می کرد. فرمانده ناوچه 
پیكان با بی سیم به خلبان ها گرا می داد 
و هواپیماها ماموريت را انجام می دادند. 
ناوچه پیكان يک ناوچه اژدرافكن، 2تا 
هلی کوپتر و يک جنگنده میگ را هم 

فرستاد زير آب.
مرحله آخر عملیات، پیشــروی بود 
و زدن ســیلی آخر. نیروها به آخرين 
منطقه شــمال خلیج فــارس -يعنی 
خور عبداهلل در سواحل و مرز دريايی 
عراق- رسیدند. عملیات 12ساعته تمام 
شد. هر چند موقع برگشت، عراقی ها 
ناوچه پیكان را زدند و فرمانده شجاع 
و سربازانش را شهید کردند، اما تا آخر 
جنگ، اسم »مرواريد« که می آمد، تن 
عراقی ها می لرزيد. معجزه اتفاق افتاده 
بود؛ 70درصد نیروی دريای عراق توی 

اين عملیات نابود شد.

حافظ

روزگاری ست که سودای بُتان، ديِن من است

غِم اين کار، نشاِط دِل غمگیِن من است

هيچ جرم فرااتمسفری  در آســمان،  همچون مریخ با ما 
رابطه ای این چنين نزدیک اما در عين حال دور نداشته 
است. مریخ، هميشه هر وقت که بشــر خواسته فراتر از 
زمين را نام ببرد و به دنبال حياتی مشــابه همين سياره 
خودمان بگردد، نخســتين گزینه بوده است. و در عين 
حال، وقتی که پای بيگانگی و دور بودن از بشــر و زمين 
مطرح بوده اســت هم سریع برچســب مریخی بودن 
را برداشــته ایم و روی هر پدیده غریبی زده ایم. بشــر 
تلسکوپ هایی را به آسمان فرســتاده که نه فقط وجود 
دورترین کهکشــان ها را ثابت کرده ، کــه از آنها عکس 
هم گرفته اما هيچ کدام از آنها نتوانســته جای مریخ را 
به عنوان نماد دور بودن و بيگانه بودن از زمين و انســان 
را بگيرد. شاید یک دليل این پيوند عميق این است که 
بشر هزاران سال، با چشم غيرمسلح آن نقطه درخشان 
ســرخ را دیده و درباره آن خيال پردازی کرده. ما چنان 
رابطه ای با مریخ داریم که امروز، روز جهانی سياره سرخ 
است. رابطه ما با مریخ اما از صرف دیدن آن، سال هاست 
عبور کرده و برخی مریخ نوردهــای روباتيک، به عنوان 
نماینده ما بر سطح این سياره فرود آمده اند. فرود آنها، این 

 گمانه را که می توانيم از سياره سرخ به عنوان جایگزین 
کره زمين برای سکونت اســتفاده کنيم، تقویت کرده و 
حاال نماد دوری و بيگانگی، بــه گزینه ای منطقی برای 
صدور بين کره ای حيات تبدیل شــده است.  مریخ در 
مداری دور خورشيد می گردد که نزدیک به مدار ماست. 
حتی دانشــمندان به کشــف حيات بومی این کره هم 
اميدوارند و گفته می شود با کمی جست و جو، در آن آب 
هم پيدا خواهد شد. همه اینها اميدواری به تبدیل مریخ به 
سکونتگاه دوم بشر را افزایش داده و حتی شرکت اسپيس 
ایکس متعلق به ایالن ماسک، برنامه ای برای اعزام انسان 
به مریخ دارد. اما کار اینقدر هم ساده نيست. مسئله اول 
این است که ما به فناوری هایی نياز داریم که ما را به آنجا 
برســاند؛ نزدیک ترین فاصله مریخ با زمين، 55ميليون 
کيلومتر اســت، آن هم وقتی که این دو در مدارگردی 
در کمترین فاصله از هــم قرار دارند. بــا این فرض که 
فناوری های بسيار مدرن که نيازی به سوخت های معمول 
امروزی ندارند ما را به مریخ می رسانند، مسئله بدن انسان 
در این سياره موضوعيت پيدا می کند. ما ميليون ها سال 
 روی زمين زندگی کرده ایم و به جاذبه و محيط زیست آن 

خو گرفته ایم. انتقال به مریخ،  و ماه ها و احتماال سال ها 
زندگی در محيط های بسته، می تواند اثراتی بر بدن انسان 
بگذارد که قبال مشابهش را ندیده ایم. عالوه بر مسئله فرود 
در مریخ که از نظر فنی و پيچيدگی بی همتاست، محيط 
خشن سطح کره مریخ و به خصوص توفان های معروف 
آن تهدیدی برای حضور انسان ها در این کره است. این 
توفان ها نه تنها می تواند دید و ارتباطات رادیویی را مختل 
کند، که می تواند سایه ای بر کره زمين بيندازد و بهره از 
انرژی خورشيدی را به صفر برساند، که خود این هم یعنی 
فاجعه. با همه اینها، گفته می شود بشر در ميانه دهه 30 
به مریخ ســفر خواهد کرد. این یعنی بعد از هزاران سال 
دیدن، بشــر باالخره می تواند به این جرم سرخ، دست 

هم بزند.

چند دهه است که می شــنویم آب خوردن در روز فواید زیادی دارد 
و همه این صحبت ها هم به یک نســخه واحد ختم می شود؛ اینکه 
روزانه 8ليوان )که می شود معادل 2ليتر( آب بنوشيم تا سالم بمانيم. 
نوشيدن 8ليوان آب در روز حاال دیگر به یک توصيه استاندارد تبدیل 
شده است اما کسی نمی داند که چه کسی نخستين بار به این نتيجه 
رسيده که دقيقا این تعداد ليوان آب می تواند ما را از بيماری هایی که 
در اثر کم آبی ممکن است به آن مبتال شویم، نجات دهد. راستش را 
بخواهيد محققان می گویند علم هرگز از مصرف 8 ليوان آب در روز 
به عنوان یک دستورالعمل مناسب و ثابت حمایت نکرده است و مقدار 
زیادی از آب مورد نياز بدن از غذایی که می خوریم تامين می شود. به 
تازگی هم متخصصان در مطالعه ای تازه متوجه شده اند که نوشيدن 
2 ليتر آب در روز برای حفظ سالمتی یک افسانه است و افراد بسته به 
شغلشان، آب و هوای محل زندگی و جنسيت ممکن است به نوشيدن 
تا 6ليتر آب در روز هم نياز پيدا کنند. این متخصصان هزاران نفر از 
مردم 26کشور را مورد مطالعه قرار دادند تا بفهمند که به چه مقدار 
آب نياز دارند. آنها دریافتند که ميانگين روزانه از یک ليتر در روز تا 
6ليتر متغير است که شامل آب سایر نوشيدنی ها مانند چای و قهوه و 
همچنين آب موجود در غذا می شود. اکثر متخصصان تغذیه هم این را 
قبول دارند که بدن، سطح آب را به خوبی کنترل می کند، آنچه را که 
نياز ندارد دفع می کند و درصورت نياز به افزایش سطح آب نيز تشنگی 
تحریک می شود. جالب است بدانيد که نوشيدن زیاد آب نه تنها مفيد 
نيست، بلکه می تواند خطرناک هم باشــد. اگر کليه ها نتوانند از شر 
آب اضافی خالص شوند، محتوای ســدیم خون را رقيق می کنند و 
شــرایطی به نام »هيپوناترمی« ایجاد می کنند که می تواند زندگی 

افراد را به خطر بيندازد.

فرهنگ و زندگی

یک سوءتفاهم آبکی

بی تعارف و تكلــف ، مثل همین متن 
کوتاهی که می بینید. مــا منتظريم 
 تا نوشــته هايتان درباره مســائل روزمره، مشــكالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارســال کنید. اگــر اهل طنز و 
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. 

فراخوان

جواد رسولی
کارشناس رسانه

شــرح حال همه  افرادی که با 
آنان روبه رو می شــوم به شدت 
مرا به  خود مشغول می کند. ظاهرا به  نظر می رسد که 
زندگی آدم های معمولی یکســان است ولی این فقط 
ظاهر قضيه است؛ در جهان، چيزی بدیع تر و متنوع تر 
از شــرح حال آدم های گمنام وجود ندارد؛ به ویژه آنجا 
که هيچ ایده  مشــترکی ميان دو انســان یافت نشود؛ 
آنجا که هر جــوان، مطابق الگوی خــود پيش برود، 
بدون اندیشــه های پنهان، هرجا که گذرش افتاد! اگر 
امکانش وجود داشــت، دایره المعارفی از زندگينامه ها 
گرد می آوردم، به  ترتيب الفبا؛ مثال اول همه  کســانی 
که ریش شــان را می تراشــند؛ برای اختصار می شــد 
زندگينامه  دانشمندان، ادیبان، هنرمندان، جنگاوران 
برجسته، رجال دولتی و کال همه  افرادی را که گرفتار 
خير و صالح همگانی هســتند، کنار گذاشت. زندگی 
آنان یکنواخت و خسته کننده است؛ موفقيت، استعداد، 
مغضوب واقع شدن، تشویق و هلهله، زندگی در اتاق کار 
یا در بيرون از خانه، مرگ در نيمه  راه، فقر در پيری؛ هيچ 
 چيز از خود ندارند و همه چيزشان متعلق به زمانه است.

وقتي زنــگ زدی، توی مطب 
روانشناسه بودم. گذاشت صدای 
تلفنتو بشــنوم. بهش گفتی اون روِز مسافرت همه چی 
خيلی قشــنگ بوده. فکر کردی کاش همه چی همون 
قد قشــنگ بمونه. دلت می خواست همه چی همون قد 
قشنگ تموم بشه! من ازت می ترســم غزل؛ می ترسم 

اون روز، فرمون رو عمدا پيچونده باشی...

آلکساندر هرتنس

بهرام توکلی

مقصر کیست؟

دیالوگ

بوک  مارک

آسمان زرد کم عمق


