
 فارس: فریدون فعالی از ثبت 10 اثر باستانی، تاریخی و فرهنگی این استان در فهرست آثار ملی کشور 
خبر داد و اظهار کرد: این آثار شامل قلعه طبق، تپه خانم، تپه میثم آباد، تپه پاتلی، تپه حسن آباد شهرستان 
عنبرآباد، خانه قراچه داغی شهر کرمان، برج سلورد شهرستان بردسیر، تیمچه علی خان شهرستان کوهبنان، 
حمام کران و مسجد اعظم شهرستان سیرجان می شود. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان افزود: محوطه باستانی میثم آباد در حوزه شهرستان عنبرآباد که به دوره مس و سنگ بر 

می گردد و از قدیمی ترین آثار مذکور به شمار می رود.  

 10 اثر باستانی، 
تاریخی و فرهنگی 

کرمان 
ثبت ملی شد 

واکسیناسیون با پیامک جعلی
خبــر

»در چند روز گذشته برخی هم پیامک نوبت دهی وزارت بهداشت را به نام خود تغییر می دادند. این افراد با پیامک جعلی واکسن به مراکز 
واکسیناسیون مراجعه و واکسن را تزریق می کردند. از روز یکشنبه جلوی این کار گرفته شد.« سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات 
وزارت بهداشت می گوید: »افرادی که به مراکز واکسیناسیون می روند اگر کد ملی آنها در فهرست نباشد، نمی توانند واکسن دریافت کنند. فقط روز 
یکشنبه جلوی واکسیناسیون ۴ هزار نفر که با پیامک جعلی و دستکاری شده به مراکز مراجعه کرده بودند، گرفته شد.« بنابراین کسانی که باالی 

1۸ سال بودند یا جز گروه های اعالمی هستند و یا با جعل پیامک واکسینه شدند. شماره 658
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هر سال هشتم آگوست روز جهانی گربه است. 
روزی برای افزایش آگاهی در مورد گربه ها و 
کسب اطالعات در مورد راه های کمک به آنها 

و محافظت از آنها. 
به  سر  ناروِن  درختان  و  هست  خیابان  یک 
در  دیگری  از  پس  یکی  که  کشیده ای  فلک 
عرض اندام  کاهگلی  قدیمی  خانه های  امتداد 

می کنند. 
یکی از این درختان آن قدر قدیمی و پر شاخ 
وسط  تا  سایه اش  عصرها  که  است،  برگ  و 
منحصر  ویژگی  همین  می پوشاند،  را  خیابان 
تمام  تفرجگاه   یک  به  را  درخت  این  فرد،  به 
گربه ها  است.  کرده  تبدیل  گربه ها  برای  عیار 
یکی در میان زیر آن دراز کشیده  اند و آنقدر 
کنارشان  از  وقتی  که  دارند  خاطر  آرامش 
نگاهت  نمی ترسند،  چیزی  از  می کنی،  گذر 
می کنند و آرامش خود را از دست نمی دهند.

لیوان  چند  جوگندمی  موهای  با  مردی   
راحت  تا  می گذارد  گربه ها  جلوی  آب  از  پر 
که  تشنگی شان  کنند.  رفع  را  تشنگی شان 
که  ظرفی  مرد،  غذاست.  نوبت  شد  برطرف 
با  و  می آورد  را  هست  مرغ  جگر  آن  درون 
آرامش کامل اندازه ی یک کف دست برایشان 

جگر می ریزد. 
تا  می شود  مغازه ا ش  وارد  مرد   این،  از  بعد 
مناسبت  درباره ی  او  به  انجام دهد.  را  کارش 
روز جهانی گربه می گویم و اینکه تمایل دارم 
درباره ی او و عالقه ی وصف ناپذیرش به گربه ها 
بنویسم. بالفاصله و بدون هیچ مکثی می گوید 
چون  بزند  حرف  رابطه  این  در  ندارد  دوست 
هجمه های مختلفی به سمتش روانه می شود، 
هنوز  سن  این  با  چون  و  می کنند  قضاوتش 

مجرد ا ست، پشت سرش صفحه می گذارند! 

در  که  می گوید  مانده ای  عقب  فرهنگ  از  او 
آن گربه را بی صفت و بی حیا می پندارند و اگر 
گربه ی مشکی رنگ  از جلوی شان در شود، آن 

را بدشگون می گیرند.
به  -که  چنینی  این  اعتقادات  از  وقتی  مرد   
گفته ی خودش قینوسی بیش نیستند- حرف 
می شود.  عصبی  و  تند  کمی  لحنش  می زند؛ 
باالی  بگوید  کسی  ندارد  دوست  که  پیداست 

چشم گربه هایش گوش است! 
برای تک تک گربه های ساکن خیابان مولوی 
این  مغازه ی  روبروی  که  آن هایی  به خصوص 
مرد می نشینند تا او بیاید، اسم انتخاب کرده. 
و  می داند   را  شان  غیاب  و  حضور  برنامه ی 
خبر دارد چه ساعتی می آیند. » لَته« نام یکی 
درباره اش  گربه دوست  مرِد  که  گربه هاست  از 
می گوید: »از بس به پر و پای آدم می پیچید 

این اسم را برایش انتخاب کردم.« 
اسمش  که  می کند  اشاره  دیگری  گربه ی  به 
این را مهمو گذاشته  است: »چون اگر چشمات 
بسته باشد وقتی این گربه صدا می دهد انگار 
گربه ی  را صدا می زند.« یک  مهمو  اسم  دارد 
است.  خواب  مغازه  صندلی  زیر  تپل  و  سیاه 
خواب که نه، انگار به کما  رفته. از بس خوابش 
عمیق است. صاحب مغازه می گوید: »اسمش 
روزی  است  حامله  چون  االن  و  است  مادرو 
تا  می خوابد  صندلی  زیر  و  می آید  بار  چند 

موقع وضع حمل فرا برسد.« 
اسم  بدهد  اجازه  می خواهم  همشهری  این  از 
و فامیلش را در مطلب ذکر کنم. اما مخالفت 
و  می ترسد  شدن  قضاوت  از  چون  می کند 
گالیه می کند که: »مردم بارها من رو شماتت 
کردن و معتقدن که این کار در نهایت باعث 
تیمارستان  راهی  مرا  و  میشه  شدنم  مجنون 

می کند.
برای گربه ها نقش   در حالی که مغازه ی من 

را دارد. می آیند آب  بین راهی  یک رستوران 
می خورند، غذا می خورند، همین جا هم عاشق 

می شوند.«
گربه ای  یاد  پایان صحبت هایش  از  بعد  مرد 
بوده.  گذاشته  پهلوون  را  نامش  که  می افتد 
خاطر  به  پیش  وقت  چند  همین  پهلوون 
پیری و سن باال می میرد. آنقدر پیر که دیگر 
چهارده  سیزده  حدود  نداشته.  هم  دندان 

سال هم از عمرش می گذشته .
خوبی  شرایط  در  اگر  گربه ها  می گوید  مرد  
او  باشند حداکثر پانزده سال عمر می کنند. 
ادامه می دهد که وقتی پهلِوون وارد خیابان 
می شده سایر گربه ها ازش حساب می بردند.

شد  چطور  که  پرسش  این  به  پاسخ   در  مرد 
که به گربه ها عالقه مند شده، می گوید: »چهار 

دیگری  جای  مغازه ام  که  پیش  سال  پنج 
با شاگردم غذا می خوردیم  وقتی شب ها  بود، 

تیر  پای  می ذاشتیم  غذامونو  باقی مونده ی 
خورد،  یکی شان  بخورند.  هم  گربه ها  که  برق 
رو هم صدا  دوستاش  رفت  اومد  که  خوشش 

زد، تا بیایند غذا بخورند. جالبه که با جابجایی 
مغازه، این گربه ها هم با ما اومدن.«!

حیوانات  نگهداری  شما  نظر  به   
به  یا  آن هاست  نفع  به  خانگی 

ضررشان؟ 
بله به شدت به ضررشون است. در واقع 
این خودش حیوون آزاریه. حیوون باید 
رها و آزاد در طبیعت زندگی کنه و ما 
به  به حیوانات  اعتقاد  و  علم  با  انسان ها 

اون ها غذا بدهیم. 
با مصرف  بارها دیدم که گربه  مثال من 
همسایه ها  که  متفاوت  غذای  دوتا 
یه  مثال  یا  شده.  بد  حالش  گذاشتن  جلوش 
تا  خواسته  انسان ها  ما  اینکه  از  دیگه  نمونه 
ناخواسته موجب رنج حیوانات میشیم این بود 

توله ی  که  خواست  من  از  و  اومد  پدری  که 
یکی از گربه ها رو به بچه ش بدهم.

 گفتم نگهداری از گربه کار راحتی نیست اگر 
بردنش  بیاریدش.  میره  سر  حوصلتون  دیدید 
و من بعد توی جوی یکی از خیابونا دیدمش! 

که ممکن بود هر لحظه ماشین بزنه بهش.
 این تصور درست است که گربه ی مادر 
وقتی بچه هایش را به دنیا می آورد، یکی 

از آن ها را می خورد؟
دور  تا  دور  غشای  می خورد  که  چیزی  نه. 
و گرسنگی  باعث میشه ضعف  توله هاست که 

ناشی از زایمون رو از بین ببره.
حیوان آزاری  دوره   این  شما  نظر  به   
نسبت به گذشته در سیرجان کمتر شده؟

ظهرها  من  هست.  هم  هنوز  ولی  شده  کمتر 
زیر  که  دیدم  بارها  برمی گردم،  مغازه  از  که 
توی  اون  از  پس  است.  سنگ  از  پر  ماشینم 
مشغول  که  دیدم  رو  بچه هایی  مغازه  دوربین 
سنگ زدن هستند. ما به بچه ها یاد ندادیم که 
وقتی حیوون دیدن اذیتش نکنن. بلکه گفتیم 
گربه سیاه جن هست و تا دیدیم، باید بسم اهلل  

بگیم تا از ما دور بشه.
و  می شوند  عاشق  طوری  چه  گربه ها   

همدیگر و پیدا می کنند؟
قلمرو  ادرار  طریق  از  نر  گربه های  معموال 
خودشون رو مشخص می کنن و از طریق این 
یک  بویایی  حس  طریق  از  ماده  گربه  قلمرو 
گربه ی نر رو  که قوی تر باشه، انتخاب می کنه.

میشن.  باردار  مرتبه  سه  دو  سالی  گربه ها 
از  بعد  می کشد.  طول  دو ماه  بارداری شان  هر 
زایمان توله را به نیش می کشند و می برنشان 
جایی تا بهشان شیر بدهند. مادر تا یک مدت 
بعد  و  می دهد  شیر  توله ها  به  محدود  زمان 
زندگی  پی  بروند  تا  می کند  شان  رهای  کال 

خودشان و مستقل بشوند.

گفت وگوی سخن تازه با مرد سیرجانی که گربه ها را خیلی دوست دارد؛

مغازهامرستورانبینراهیگربههاست
      سمیرا سرچمی

  نگهـداری حیوانـات خانگـی بـه شـدت بـه 
ضررمـردم اسـت  در واقـع ایـن خـودش حیوون 
آزاریه. حیـوون باید رهـا و آزاد در طبیعت زندگی 
کنـه و ما انسـان ها بـا علـم و اعتقاد بـه حیوانات 

بدهیم.  اون هـا غـذا  به 

  عکس: سید محسن فروزنده
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