فستيوال گربه ها

خوابيدن نهنگ ها

لئو تولستوی

در گوشه يک ساختمان قديمي متعلق به قرن نوزدهم ميالدي ،در شهر
وين در اتريش ،يک ستون شيشهاي قرار دارد که در داخل آن تنه يک درخت
کهنسال نگهداري ميشود .اين درخت از صدها ميخ که در طي قرنها بر تنهاش
کوبيه شدهاند پوشيده شده است .در زمان قديم کوبيدن ميخ به تنه درختان
زنده و حتي تيرهاي چوبي و يا سنگهاي موجود در طبيعت رواج داشت و عقيده
داشتند که اين کار به بخت و اقبال خوب و خوش شانسي شان کمک ميکند.
دقيقًا همان باوري که خيلي مناطق امروزه در مورد انداختن سکه درون چاه آب
فوارهها دارند .گاهي اوقات افراد بيمار يک ميخ را به قسمت آسيب ديده
و يا ّ
بدنشان ميماليدند سپس ميخ را به تنه يک درخت ميکوبيدند و دعا
ميکردند که اين چوب سالم و سالمت ،دردشان را به خود جذب کند و
آن را سالمتي ببخشد .اين عقيده همانند برخي عقايد قديمي ديگر کم کم
از بين رفت اما درختها همچنان پابرجا بودند و به عنوان يک يادگاري جالب
در شهر ديده ميشدند .در حال حاضر اين درخت واقع در وين ،قديميترين
درختي ميخي است که نگهداري شده و باقي مانده است .اينطور که گفته

ميشود ،قدمت اين درخت به  600سال قبل بر ميگردد و حدودا در سال 1440
بود که قطع شد و حتي  40سال بعد از آن هم مردم به آن ميخ ميکوبيدند .اين
درخت مدتها گم شده بود تا آنکه رد آن در سال  1548در نامهاي در گوشه يک
خانه آلماني پيدا شد .اين درخت راه طوالني را طي کرده و شواهد جالب و مهمي
از تاريخ را در دل خود نگه داشته است.

		
لذت مطالعه با هيچ لذتی برابری نميکند

درخت ميخ

در مدت  60سال گذشته ،شهر اپريس در بلژيک ميزبان فسيتوال جالب و محبوبي به نام ׳׳فستيوال
گربه׳׳ بوده است که عالقهمندان از تمام نقاط شهر براي تماشا به اين شهر ميآيند .اين فستيوال هر سه
ساليکبارانجامميشود.درآنمجسمههاوعروسکهايبزرگيازگربههايمختلفکارتونييارنگارنگ
ساخته ميشود که گروههاي نمايشي و سوارکاران و گروههاي موسيقي آنها را همراهي ميکنند و در
کوچهها و خيابانها ميگردند .مردم شهر نيز خود را به شکل گربه و جادوگر و موشهاي سفيد آرايش و
در خيابانها شادي ميکنند .اما سّنت قديمي و اصلي اين فستيوال که بر پايه آن بنا شده است ،برخالف
رنگارنگي و شادي امروزه اش ،ظاهري کاملًا متفاوت و ناخوشايند داشته است .اين فستيوال در واقع
براي مخالفت با خشونتهاي قديمي عليه حيوانات و خصوصًا گربهها در قرون وسطي شکل گرفته است.
در آن زمان در بسياري از شهرهاي اروپاي غربي ،يکي از سرگرميهاي مردم اين
بود که تعدادي گربه را جمع ميکردند و آنها را زجر ميدادند .براي مثال آنها را
درون قفسهاي چوبي قرار ميدادند و در ارتفاع باال و روي آتش نگه ميداشتند.
حيوانات نگونبخت بر اثر گرماي شديد هوا کم کم جان ميدادند .در آن زمان
مردم عقيده داشتند که گربهها ارواح خبيث و شيطاني دارند و حتي بعضي مردم
گربه را نماد خود شيطان ميدانستند .يکي از اهداف راه اندازي اين فستيوال،
تغيير اين فکر و همچنين حمايت از اين حيوانات دوست داشتني بوده است و
توانستهاند آن رسم وحشتناک را به يک جشن زيباي همگاني تبديل کنند.

هميشه براي همه سوال است که آبزيان و ماهيان چگونه ميخوابند؟ آيا مانند جانوران ديگر روي
يک سطح مثال کف دريا ميخوابند؟ تحقيقات مختلف نتايج متفاوتي داشته اند ،به عنوان مثال برخي انواع
ماهيها نميخوابند .برخي ديگر خود را البهالي مرجانها جاي ميدهند و استراحت ميکنند .برخي ديگر
مانند کوسهها هميشه بايد شنا کنند وگرنه غرق ميشوند .به تازگي يک عکاس حيات وحش سوييسي
به نام ׳׳فرانکو بانفي׳׳ و گروه غواص همراهش در حال دنبال کردن گروهي از نهنگهاي عنبر در نزديکي
سواحل جزيره دومينيکا در درياي کارائيب بودند .ناگهان اين نهنگهاي عظيم الجثه يک به يک از حرکت
ايستادند ،چشمهايشان را بستند و خيلي آرام به حالت عمودي درآمدند و ديگر تکان نخوردند .اين پديده
که بتوان خوابيدن نهنگها را ديد بسيار نادر است و تنها در چند سال اخير به تعداد محدود مشاهده شده
است .اولين بار ماهيگيران تعدادي وال آبي بزرگ را مشاهده کردند که بيحرکت و با فاصله کمي از سطح
آب بيحرکت ماندهاند .آنها که تصور ميکردند نهنگها مردهاند با يکي از قايقهايشان به نهنگها ضربه زدند
و به يکباره تمام آنها به حرکت افتادند .بعدها مشخص شد نهنگها به اين شکل ميان آب شناور و بيحرکت
ميمانند و ميخوابند .نهنگهاي عنبر به دليل بدن کشيده شان براي خواب به حالت عمودي درمي آيند که
بسيار جالب و عجيب است و همانند ستونهاي عظيم شناور در آب ميمانند .شايد فکر کنيد که اين يکي از
بهترين زمانها براي نزديک شدن به اين حيوانات آرام باشد ،اما بايد بدانيد که نهنگها هر قدر هم که دوست
داشتني باشند ،جثه بسيار بزرگشان ميتواند در حرکاتهاي ناگهاني هنگام بيدار شدن از خواب ،ضربات
شديدي به هر چيزي که کنارشان باشد وارد کنند .پس بهتر است خوابيدنشان را از دور تماشا کنيد!
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