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گرینویچ

اخراج دسته جمعی راهبان معتاد 

 

راهبان و دیگر انسان های روحانی، در سراسر دنيا از 
برخی رفتارها اجتناب می کنند. به سختی می توان 
راهبانی را دید کــه خوشــگذرانی می کنند، و به 
همين ترتيب،  به سختی می توان انتظار داشت که 
مواد مخدرمصرف کنند. بــا این حال، یک معبد در 
تایلند، با معضل راهب مواجه شده است؛ چون تمای 
راهبانی که در آنجا کار می کردند، در آزمایش اعتياد 
رد شده و به صورت دســته جمعی اخراج شده اند. 
4راهب مشغول به کار در این معبد، و مسئول آنها، در 
آزمایش سرافکنده شده اند چون آزمایش ادرارشان، 
نشان داد که مصرف کننده جدی مواد مخدر بوده اند. 
درپی این اتفاق،  پليس به این معبد کوچک یورش 
برده و آنجا را تفتيش کرده است. این اتفاق، مردم را 
حسابی شوکه کرده است. مردم این منطقه، اعتقاد 
زیادی به مناسک آیينی و دینی دارند و اخراج همه 

راهب ها، آنها را به شدت نگران کرده است. 

 بی رحمی دنیا 
با افراد  دارای معلولیت

مهربان ترين خواهر دنیا!
 

مهر خواهری، گاهــی نه تنها چيزی از مهر مــادری کم ندارد 
که بســيار عظيم تر و گيراتر از آن اســت. یک خواهر در چين، 
چنان در حق برادرش لطف کرده که احتمــاال نظيرش دیگر 
هرگز پيدا نشود. این خواهر، 12سال به سختی کار کرده و هر 
چه توانســته پس انداز کرده، تا برادرش بتواند یک همسر پيدا 
کند. در چين، به خاطر سال ها سياســت تک فرزندی، و عالقه 
خانواده ها به داشتن فرزند پسر در مناطق روستایی، پيدا کردن 
عروس مناسب واقعا کار سختی شده اســت. خانواده هایی که 
دختر دارند، خواستگاران زیادی را جواب می کنند و بيشترین 
شانس را، آنهایی دارند که وضع مالی خوبی داشته باشند. مهریه 
عروس در چين، در 2 دهه اخير کامال متحول شده و به صورت 
نقد و ماشين و خانه پرداخت می شود. در این شرایط است که 
این خانم چينی، 12ســال تمام برای ازدواج برادرش پس انداز 
می کرده. او یک رســتوران کوچک داشــته و در این 12سال، 
برای برادرش خانه 129متری و یک ماشين خریده است. این 
تمام ماجرا نيست، چون این خواهر مهربان، رستورانش را هم 
به عنوان هدیه به برادرش داده اســت. او گفته است که وقتی 
برادرش ازدواج کند، تازه به فکر ازدواج خودش خواهد افتاد. این 
فداکاری او البته با انتقادهای زیادی هم مواجه شده و بسياری 

در فضای مجازی در چين، او را یک الگوی بد می خوانند.

سريع ترين حیوان دنیا 
 

نماد ســرعت در ميان حيوانات، چيتا یا همــان یوزپلنگ 
خودمان اســت. اما حتی چيتــا هم در برابر ســریع ترین 
حيوان دنيا،  کند به حساب می آید. یک نوع شاهين، نه فقط 
سریع ترین پرنده دنيا،  که سریع ترین حيوان دنيا هم خوانده 
می شود. ســرعت این شاهين که شــاهين بحری نام دارد، 
سرسام آور است و در اوج آن،  به باالی 300کيلومتر بر ساعت 
هم می رسد. این شــاهين، به خاطر سرعت باالیش، یکی از 
مخوف ترین شکارچيان دنيا هم هســت. ميانگين سرعت 
شيرجه زدن این پرنده هنگام شکار، 320کيلومتر بر ساعت 
است اما متخصصان، ســرعت 389کيلومتر بر ساعت یک 
شاهين را هم ثبت کرده اند. این پرنده، حتی وقتی شيرجه 
نمی زند و مستقيم پرواز می کند هم سریع است و می تواند به 
112کيلومتر بر ساعت هم برسد. با این سرعت، این پرنده از 
بيشتر ماشين های تجاری دنيا هم سریع تر به حساب می آید. 
این پرنده، متعلق به محدوده جغرافيایی خاصی نيست و در 

تمامی 5قاره دنيا پيدا می شود.

رخ دوست...   عکس محمد عباس نژاد اول آخر

خبــر  از  مگــر 
تصميــم بــه ترک 
ســيگار، خبر خوشــحال کننده تری هــم وجود 
دارد؟ ایــن را آنهایــی متوجــه می شــوند که 
نگران ســالمتی عزیزان  سيگاری شــان هستند. 
بنابراین خبر ترک ســيگار، بــا جایگزین کردن 
موقت ســيگارهای الکترونيکی)ویــپ( هم خبر 
 خوبی اســت. اما پژوهش های انجام شده توسط

Material Focus نشــان می دهــد که حدود 
1.3ميليون سيگار الکترونيکی یک بار مصرف، هر 
هفته در کشور بریتانيا دورانداخته می شود که این 
رقم برابر با 2عدد ســيگار الکترونيکی در هر ثانيه 
است! بنابراین تا پایان مطالعه این مطلب، 100عدد 
ســيگار الکترونيکی راهی زباله شده اند. به همين 
دليل باالترین حجم توليد پالستيک در طبيعت 
مربوط به ملحقات ناشی از مصرف تنباکو مانند ته 

سيگار، سيگار الکترونيکی و... است.
براســاس آمار ســاالنه، چند تریليون ته سيگار 
در طبيعت رها شــده و خاک، آب دریاها و حتی 
زمين های زراعی را آلــوده می کنند. دليل آن هم 
سموم موجود در ته ســيگارها و مواد پالستيکی 
همراه با آن اســت. اکنــون به این حجــم، باید 
آالینده های ناشی از ســيگارهای الکترونيکی را 
هم اضافه کرد؛ به ویژه آنکه طی چند ســال اخير 
این نوع سيگارها به سرعت بين بسياری محبوبيت 
یافته است. نگرانی دیگر اینکه بسياری از جوانان، 
سيگار کشيدن را با این نوع سيگارها آغاز می کنند 
و این، با توجه به افزایش تمایل نوجوانان و جوانان 
به سيگار، خطر آالیندگی ناشی از استفاده از این 
سيگارها را چندبرابر می کند. براساس آخرین آمار 
وزارت بهداشت انگلستان، فقط در بریتانيا، تعداد 
بزرگساالنی که از سيگارهای الکترونيکی استفاده 

می کنند، از 1.7درصد در سال2012 ميالدی به 
7.1درصد در سال2019 ميالدی رسيده است.

ســيگارهای الکترونيکی، در اندازه ها، اشــکال و 
امکانات مختلف در دســترس هستند. برای مثال 
بعضی از آنها با کارتریج هــای یک بار مصرف قابل 
پرکردن و استفاده مجدد هستند. این کارتریج ها 
را هم بایــد به خطر آالیندگی این نوع ســيگارها 

اضافه کرد.
از آنجایی که بازار ویپ)سيگار الکترونيکی( عمدتا 
دراختيار صنعت تنباکو اســت، این سؤال مطرح 
می شود که آیا استعمال دخانيات به شکل سيگار، 
رفتاری مطابق با حفظ طبيعت است یا استفاده از 
ویپ ها؟ آیا صنعت تنباکو از بد به بدتر رفته یا اینکه 
مصرف هر دو، آسيب جدی برای طبيعت است؟ 
به همه اینها، آالینده جدید محيط زیست، یعنی 

زباله های بخار را نيز اضافه کنيد!
بخش مهمی از مشکل ویپ ها، اندک امکان بازیافت 
آنهاست؛ به طوری که فقط 30درصد آنها بازیافت 
می شــوند. پوشــش بدنه آنها از پالستيک هاي با 
رنگ های روشــن و براق تهيه شــده و پوشــش 
باتری های ليتيومی آنها از فلزات ارزشمند است. 
به طور متوســط هر عدد ویپ حــاوی 0.15گرم 
ليتيوم است که هر هفته، بيش از 1.3ميليون از آنها 
دور ریخته می شوند. این رقم معادل 10تن ليتيوم 
در سال اســت که معادل ليتيوم موجود در باتری  
1200خودروی الکترونيکی است. پس از معدوم 
کردن ویپ هــای دورریخته شــده، ویپ ها مواد 
شيميایی سمی را وارد محيط زیست کرده و پوشش  

آنها به ميکروپالستيک های مضر تبدیل می شود.
شاید باید مسئله را از سرچشمه اصالح کرد. به این 
معنی که توليد کنندگان و تبليغ کنندگان ویپ ها 
باید نحوه صحيح دورریختن و بازیافت این سيگارها 
را نيز آموزش دهند تا عالوه بر کمک به ترک سيگار 
از طریق مصرف این سيگارها، خطر آلودگی های 

زیست محيطی نيز کنترل شود.

دغدغه

مهتاب خسروشاهی

هر ثانیه، 2شلیک

حافظ

سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در اين خانه، که کاشانه بسوخت

داشتن معلوليت، در شرایطی که 
نابرابری سالمتی در دنيا به صورت 
چشمگيری بر زندگی افراد با این 
ویژگی ســایه انداخته، به اندازه 
کافی سخت و دشوار است اما شرایط، حتی از این 
هم می تواند بدتر باشــد. سازمان بهداشت جهانی، 
در گزارشی که به مناســبت روز جهانی افراد دارای 
معلوليت که هر ســاله 3دســامبر )امروز( برگزار 
می شود، یافته های نگران کننده ای را درباره اميد به 
زندگی افراد دارای معلوليت منتشر کرده و نوشته 
اســت که نابرابری بهداشــتی، جان این افراد را به 
خطر می اندازند. براساس این گزارش، افراد دارای 
معلوليت، در مقایســه با دیگر افراد جامعه، بيشتر 
با خطر مرگ زودرس و بيماری مواجه هســتند. بر 
این اساس، به دليل نابرابری سيستماتيک و فراگير 
بهداشــتی، افرادی که دارای معلوليت هستند، با 
احتمال بيشتر مرگ زودرس مواجه هستند و گاهی 
ممکن است حتی 20سال زودتر جانشان را از دست 
بدهند. احتمال ابتــدای آنها به بيماری هاي مزمن 
جدی ازجمله آسم، افسردگی، چاقی، بيماری های 
گفتاری و بيماری های عروقی هم به شدت بيشتر، و 

گاهی دو برابر دیگر افراد است. این گزارش می گوید 
که رسيدگی به این مسئله بسيار جدی است چون 
زندگی و سالمتی بخش عظيمی از جامعه انسانی 
را به خطر می اندازد. براساس گزارش های جهانی، 
1.3ميليارد نفر، یعني یک نفر از هر 6نفر، در سراسر 
دنيا دارای معلوليت است. این رقم چشمگير به خوبی 
اهميت مشارکت کامل و مؤثر افراد دارای معلوليت 
در تمامی جنبه های جامعه را نشان می دهد. توصيه 
قدیمی در این راه افزایش فراگيری،  دسترسی بدون 
محدودیت و محو کردن تبعيض در بخش بهداشت 

در جوامع مختلف در سراسر دنياست.
بزرگداشــت روز جهانی افــراد دارای معلوليت، از 
سال1992 به منظور درک و افزایش آگاهی درباره 
مســائل مربوط به این افراد و بسيج کردن حمایت 
جهانی برای حفظ کرامت، حقوق و رفاه اجتماعی 
این افراد شــروع شده و هر ســال در سوم دسامبر 
برگزار می شود.  شعار امسال روز جهانی معلوليت هم 
بر استفاده از فناوری ها تأکيد می کند. شعار امسال 
این روز جهانی، »راه حل های دگرگون کننده برای 
توسعه فراگير: نقش نوآوری در رسيدن به دنيایی 

برابر و قابل دسترس برای همه« است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان جهانی هواشناسی از احتمال وقوع 
پدیده »ال نينو« در زمستان امســال خبر داد و تأثير آن در ایران و 
کشورهای همسایه در منطقه خاورميانه را پيش بينی کرد. پدیده ای 
که معموال روی آب و هوای مناطق مختلف دنيا به طور مستقيم و 
غيرمســتقيم تأثير می گذارد و نتيجه اش هم بارندگی های بيشتر 
و شدیدتر اســت. دقيق ترش را بخواهيد بدانيد، ال نينو یک چرخه 
مشهور جوی در جهان اســت که هر 7ســال یک بارکره زمين را 
تحت تأثير قرار می دهد و به گفته کارشناسان ناشی از تغييرات دمایی 
ایجاد شده در سطح اقيانوس آرام است که می تواند در کشور ما هم 
منجر به بارش های بيشتری در نيمه دوم زمستان و اوایل بهار شود.

از آنجا که چند سالی است کشور در ورطه خشکسالی گرفتار شده 
و سال آبی جاری، سومين ســال کم بارش و خشکسالی است که 
بســياری از مناطق ایران را با بحران کم آبی شدیدی مواجه کرده، 
رئيس مرکز ملی پيش بينی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
می گوید که با تغيير نوســانات جوی از »النينا« )فاز سرد جریانات 
آب و هوایی در اقيانوس آرام( به »ال نينــو« )فاز گرم جریانات آب 
و هوایی در اقيانوس آرام( کشور از نظر وضعيت جوی وارد وضعيت 
خنثی می شود و انتظار داریم که بارندگی ها به طور تقریبی بيشتر 
شــود. رئيس مرکز ملی اقليم و مدیریت بحران خشکسالی هم با 
وجود این شرایط جوی معتقد است که ما باید همچنان سناریوی 
بدبينانه برای نگهداشت آب در سدها و منابع آبی را حفظ کنيم، مگر 
درصورتی که روند تغييرات به صورت چشمگيری شرایط کشور را 
بهتر کند، چراکه نمی توان خوش بين بود که کم آبی با بارندگی های 

زمستانه کامال برطرف شود.
به صورت آماری مشخص شده که در شرایط النينا بارندگی های ایران 
کمتر از ميانگين است. البته نمی توان گفت که شرایط خشکسالی 
هميشه هنگام النينا وجود داشته است اما در بسياری از سال های 
حاکميت النينا بارش متوسط کشور نسبت به بلندمدت کمتر بوده 
است و دچار کم بارشی و خشکسالی بوده ایم. حاال ال نينو می تواند 
کمی ما را از این وضعيــت نجات دهد و با اینکه ممکن اســت در 
کشورهای دیگر همراه با سيل و خرابی باشد، اما در کشور ما می تواند 
پدیده ای نجات دهنده محسوب شود، چرا که کارشناسان معتقدند 
اگر ال نينو تأثيری روی ایران نداشته باشد، ایران از این هم خشک تر 

شده و سال های سختی از لحاظ بی آبی در پيش خواهيم داشت.

زندگی پدیا

تقویم / زادروز

امید فالت ایران به ال نینو

نگاه

آقای گل يخ 
خواننــده، آهنگســاز، 
تنظيم کننــده ترانــه و 
نوازنده ساز های گيتار و 
ســنتور و مهم تر از همه، 
بنيانگذار موسيقی راک 
در ایران، همگی در یک 
هنرمند جمع شــده که 
نامش »کوروش یغمایی« 

است.
یغمایی کار جدی خود را در 18سالگی با ایجاد و سرپرستی 
و مدیریت گروه راک اینسترومنتال)سازی و بدون خواننده( 
»راپچرز« آغاز کــرد. بين بچه های دانشــگاه، به عنوان یک 
گيتاریست راک، شناخته شد و به او لقب پنجه طالیی دادند 
و طی تحصيل در دانشگاه ملی آن زمان، تا اخذ کارشناسی 
درس جامعه شناسی، همواره مسئوليت گروه راک دانشگاه 
به عهده او بود. ســال1375 آلبوم ســيب نقره ای را عرضه و 
پس از آن، 3آلبوم ماه و پلنگ، کابوس و تفنگ دسته نقره و 
همچنين موسيقی فيلم گرگ های گرسنه را)بدون بهره مندی 

از استودیو و حتی ابزار الزم و کافی برای ضبط( منتشر کرد.
سال2010 ميالدی جشنواره موســيقی RedBull که در 
لندن برگزار  شد، کوروش یغمایی را برای سخنرانی، دریافت 
جایزه و اجرای موســيقی دعوت کرد. در سال2011 آلبوم 
مستقل کوروش با نام بازگشــت از لبه پرتگاه توسط شرکت 
Now Again منتشر شد. این آلبوم بهترین تک آهنگ های 
او در سال های 1973 تا 1979 است. انتشار این آلبوم مورد 
ستایش و استقبال گسترده نشریات و سایت های جهان قرار 
گرفت. نشریه وبگاه رولينگ استون آلبوم بازگشت از لبه پرتگاه 
 MOJO را شایسته دریافت 3ستاره از 4ستاره دانست. نشریه
هم آن  را بهترین آلبوم ماه جهان معرفی کرد و 4ستاره، یعنی 
امتياز کامل به آن داد و مجله Billboard با او گفت وگو کرد. 
در همان سال جشــنواره ترنس موزیکال از کوروش یغمایی 

برای اجرا در فرانسه دعوت کرد.
به گواهی اهل نظر، یغمایی به تنهایی بنيانگذار موسيقی راک 
در ایران است و همراه با پيشگامان راک در جهان)گروه های 
رولينگ استونز، بيتلز و...(، این سبک مدرن را در ایران معرفی 
کرد و شناساند. با تکيه بر همين پيشينه روشن است که به او 

لقب »پدر راک ایران« را داده اند.

يک برش فرانسه و يک شب نه کامال ايرانی
هيچ کس کوچکترین تردیدی نداشت که نان باگت، یکی از نمادهای اصلی 
کشور فرانسه است اما حاال با تصميم یونسکو، هنر پخت و فرهنگ این نان، 
به عنوان یکی از ميراث ناملموس جهانی از کشور فرانسه ثبت شده است. 
باگت، که در کنار برج ایفل، یکی از 2نماد اصلی فرانسه است، محصولی 
جهانی است و در کشورهای زیادی، چه بسا از خود فرانسه بيشتر مصرف 
می شود. یونســکو در اجالس خود، 30مورد را به عنوان ميراث ناملموس 
جهانی ثبت کرده است که از ایران هم چند مورد در این فهرست ثبت شده 

است؛ یکی از آنها، شب یلدا و یا همان چله است که به صورت مشترک، با افغانستان ثبت شده. توليد 
و نواختن عود )با سوریه(، سوزن دوزی ترکمنی )با ترکمنستان( و پرورش کرم ابریشم و توليد سنتی 
ابریشم برای بافندگی )با افغانستان،  آذربایجان، ترکيه، تاجيکستان، ترکمنستان و ازبکستان( دیگر 

مواردی است که از ایران ثبت شده است.

آخر مصورقصه شهر

   مديريت بحران /اثر: مجید صالحی

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

    موج واقعا نو
اواسط دهه50 بود که نویسندگان 
مجله »کایه دو ســينما« مرتب 
بــا مقاله هایشــان قراردادهای 
سينمایی فسيل شده فيلمسازان 
صاحــب اعتبــار آن موقــع را 
می کوبيدند. سال های بعد همان 
نویسندگان جوان و آشوبگر، قلم را 
کنار گذاشتند و دوربين دستشان 
گرفتند و بانی جریان جدیدی در 

سينمای آن موقع فرانسه شدند که »موج نو« ناميده شد. ژان لوک 
گدار یکی از آن منتقدان جنجالی بود که اتفاقا لحن تندتری داشت و 

واکنش های شدیدتری را به وجود آورد.
گدار در پاریس و در یک خانواده سوئيسی-فرانسوی نسبتا مرفه به 
دنيا آمد. پدرش دکتر بود و کلينيک شخصی داشت و مادرش از یک 
خانواده متمول سوئيسی بود. آنها زمان جنگ جهانی دوم در سوئيس 
زندگی می کردند و گدار در همان جا درس خواند. وقتی سال1948 
والدینش از یکدیگر جدا شــدند، او به پاریس برگشت و در دانشگاه 
سوربن رشته قوام شناســی خواند. همان موقع بود که با »فرانسوا 
تروفو« و »ژاک ریــوت« و »اریک رومــر«)از پایه گذاران موج نوی 
سينمای فرانسه( آشنا شد و شدند پای ثابت برنامه های »سينما تک« 
پاریس. گدار ابتدا در نشریات مختلف با امضای »هنس لوکاس« مقاله 
می نوشت و از سال1956 تا 1959 از نویسندگان ثابت مجله »کایه 
دو سينما« شد. گدار تا آن موقع با پول کمی که با جان کندن و انجام 
کارهای فرعی به دست می آورد، چند فيلم کوتاه ساخت و باالخره 
در سال1959 توانست با استفاده از نفوذ فرانسوا تروفو، بودجه الزم 
برای ساخت نخستين فيلم بلند ســينمایی اش »از نفس افتاده« را 
تهيه کند. فيلمی که تا قبل از نمایشش روی پرده، تمام عوامل آن 
فکر می کردند نتيجه تهوع آوری دارد. گدار در اواسط فيلمبرداری 
»از نفس افتاده«، در نامه ای به یکی از دوستانش نوشت: »می خواهم 
تنها کسی باشم که این فيلم را دوست دارد، می خواهم همه، به جز 
ملویل)کارگردان فرانسوی( و آن کولت)بازیگر فيلم های کوتاه گدار( 
از آن متنفر باشند. همانطور که می بينی، حتی عوامل فيلم هم از نفس 
افتاده هستند...«. اما »از نفس افتاده« نه تنها توجه منتقدین را به خود 

جلب کرد، بلکه از نمونه های  بارز مثال ها برای سينمای موج نو شد.
3ســال بعد از نمایش »از نفس افتاده«، گدار در مصاحبه ای گفت: 
»من طی 3سال، 4فيلم ساخته ام و می خواهم مدتی دست نگه دارم!« 
گدار بعد از این حرفش فقط تا اوایل دهه70 دست کم سالی 2فيلم 

ساخت و از نفس هم نيفتاد!


