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گرینویچ

عواقب اليک يک کامنت

 

مینسک: آتش نشانی در بالروس به دليل الیک کردن 
کامنت یک نفر دیگر در شبکه های اجتماعی، به یک 
سال و نيم زندان محکوم شد. به گزارش بی بی سی، او 
متهم بود که در سپتامبر سال 2021 نظری را درباره 
مرگ یک مأمور »کا گ ب« بالروس پسندیده است. 
سازمان »کا گ ب« که در زمان اتحاد جماهير شوروی 
به عنوان ارگان امنيتی این کشــور فعال بود، بعد از 
فروپاشی شوروی تعطيل شــد. اما در بالروس، این 
سازمان با همين نام به کارش ادامه داد. نام این مأمور 
»کا گ ب« دیميتری فداسياک بود و در جریان یک 
»عمليات ضدتروریستی« در مينسک، توسط یک 
کارشناس آی تی به نام آندری زلتسر کشته شد. در 
جریان این یورش، آندری زلتسر نيز توسط مأموران 
کشته شد. این حمله با واکنش گســترده کاربران 

بالروسی در شبکه های اجتماعی روبه رو شد.

شکسپیر، دیکنز و چاوسر سانسور شدند
حذف بيش از یک هزار عنوان کتاب از فهرست مطالعاتی کتابخانه های دانشگاه های انگلستان

کاخ های سفالین يک هنرمند
 

زوريخ: یک هنرمند سوئيســی مجتمع بزرگــی از کاخ های 
ســفالين را در کناره های یک رود خلق کرده است. به گزارش 
ایسنا، »فرانســوا مونتوکس« هنرمندی سوئيسی است که با 
ادامه پروژه ساالنه ساخت مجســمه های سفالين در کناره رود 
»تولور«، امسال موفق شده اســت مجتمع مسحورکننده ای از 
کاخ های سفالين را خلق کند. البته خشکسالی که امسال اروپا 
را تحت تأثير قرار داده است به این هنرمند در تحقق بخشيدن 
به ایده های هنری اش کمک کرده است. این هنرمند سوئيسی 
پروژه هنری امســال را از 6 هفته پيش و بــا توقعات نه چندان 
زیادی آغاز کرده بود، اما خشکسالی به او این امکان را داد که یک 
شهر کامل مملو از مناره های سفالين خلق کند. حاال احساسات 
متناقضی در »مونتوکس« به وجود آمده است؛ او دوست دارد که 
باران ببارد، اما با بارش باران اثر هنری او نيز از بين خواهد رفت. 
این هنرمند درباره خلق این آثار هنری می گوید: »من زندگی 
مردمی که زیر طاق )های این شهر سفالين( و زیر پل قدم می زنند 
و به ساختمان ها و شهرها نگاه می کنند را تصور می کنم... پس 
از قوه تخيلم اســتفاده می کنم و جهان آنها را می بينم که زیر 
 انگشتان من خلق می شود. « »مونتوکس«  به عنوان یک هنرمند 
طبيعت دوست، معتقد است تداوم خشکسالی حتی به قيمت 
امکان ادامه پروژه او برای چندین سال پی  در پی یک فاجعه است.

مرگ در خواب تابستانی فقرا

پکن: اینکه گرمای بيش از حد می تواند عوامل مرگ در خواب 
شبانه را به حد نصاب برساند را بسياری از تحقيقات علمی پيشين 
تأیيد می کردند اکنون اما دانشمندان دانشکده بهداشت عمومی 
جهانی یوان ســی گيلينگز )UNC Gillings( کشف کرده اند 
که این عامل به همراه گرم تر شــدن زمين باعث افزایش آمار 
مرگ ومير شــبانه به ویژه در ميان اقشار ضعيف خواهد شد. به 
گزارش ایندیپندنت، آنها پيش بينی کردند که تا سال 2090، 
ميانگين دمای جهانی در شب تقریبا 2 برابر خواهد شد و از 20.4 
درجه سانتی گراد به 39.7 درجه سانتی گراد می رسد. این گروه 
با استفاده از شبيه سازی های تحقيقاتی و آماری تخمين زدند 
که خطر مرگ ناشی از شب های بسيار گرم بين سال های 2016 
تا 2100 تقریبا 6برابر افزایش می یابد. بنابراین هنگام طراحی 
سيستم هشــداردهنده موج گرما در آینده، به ویژه برای افراد 
آسيب پذیر و جوامع کم درآمد که ممکن است قادر به پرداخت 
هزینه اضافی تهویه مطبوع نباشند، باید در محل زندگی، ميزان 

گرما را در طول شب درنظر بگيریم.«

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

داسهایبیمزرعه

در اتاق و البه الی انبوه دود تلنبار 
شــده که برای فــرار، پی روزن 
می گشتند نشسته بود اما به جای 
بوی تند ســيگار، عطر خنک مزرعــه ای را حس می کرد 
که تازه پيش پای داس، گردنش کوتاه شــده بود. شعر را 
چندباری از روی کتاب خواند و فکر کرد داس ها باالخره 
قاتلند یا پيام آور رشد. پک آخر را فوت کرد در عطر رؤیای 
مزرعه و دوباره چشم دوخت به صفحه کتاب و همان شعر 
عجيب:»تمام مزرعه را داس ها درو کردند/ مترسک آنجا 

بود/ چه عصر دلتنگی...«
     

شاعر چونان معجزه گری متبحر، تار و پود کلمات را چنان 
در هم تنيده بود که فرشــی به طــرح باغی مصفا حاصل 
  آید. بایــد خواند و خوانــد همان مطلع تابســتانی را که: 
»شکوفه های هلو رسته روی پيراهنت...« و به یادآورد که با 
این کالم می توان در ميانه هر انزوا، دریچه ای یافت به باغ و 

درخت و سبزی و زندگی.
    

حاال دیگر مطمئن هستم که ریشه زردبرگی های عاشقانه 
پایيز، همه آن تنهایی های پربغض آذر، همان غمباد سرد 
خزانی که تازیانه می زند به جان، همه و همه اش در همين 
تابستان و البته مرداد نهان شده اســت. ما گرم و زنده بر 
شن های تابستان، زندگی و البته عاشقی را  بدرود خواهيم 

گفت و این خزانی ترین شرایط جوی تموز است.
    

»گاهی بــه آخریــن پيراهنم فکر 
می کنم/که مرگ در آن رخ می دهد«. 
این شــاعرانگی مرگ اندود را همان 

شــاعری گفت کــه در اقليم 
خراسان تولد یافت و مرگ را 
در جاده چشيد. من و ما هم 
به همــان آخرین پيراهن 
می اندیشيم و اینکه مرگ به 
کدام لباس مان بيشتر می آید.

   شعرها از صادق رحمانی، حسین 
منزوی و غالمرضا بروسان

  زمانی بود که نويسنده های آماتور 
و نه معروف، بعد از سال ها کار کردن 
و نوشتن و خواندن و تمرين کردن، 
باالخره تصمیم می گرفتند يکی 
از آثارشــان را چاپ کنند. با يک 
نســخه از کتاب، می رفتند پیش 
ناشر و درخواستشــان را مطرح 
می کردند و از آنجا که کاغذ گران 
است، ناشر راضی نمی شد ريسک 
و کتابشــان را منتشــر کند. در 
همین برهه از زمان بود که برخی از 
ناشران آمدند وسط میدان و به اين 
نويسندگان جوان پیشنهاد دادند 
که خودشان پول کاغذ و چاپ را 
بدهند و بعد سهمشان را از سود 
فروش کتاب بگیرند. خیلی ها هم 
اين کار را کردند تا آثارشان به چاپ 
برسد. حاال اما اين پیشنهاد ابعاد 
گسترده تری پیدا کرده و گويا اصال 
الزم نیست شما حتی نويسنده و 
دود چراغ خورده باشید و سال ها 
برای نوشــتن تالش کرده باشید؛ 
فقط کافی است پول داشته باشید، 
بقیه اش با ناشر است! به اين ترتیب 
که برای هر صفحه از کتاب تان - که 
يک نويســنده واقعی با موضوع 

انتخابی شما برايتان می نويسد- 
بین 10تا 30هزارتومان به حساب 
انتشاراتی واريز می کنید و آنها هم 
به اسم شما کتاب منتشر می کنند. 
اگر موضوعی که انتخاب می کنید 
تخصصی نباشد، صفحه ای 10 هزار 
تومان بايد هزينه کنید به اضافه 
هزينه های انتشارات، صفحه آرايی 
و مجوز کتاب. اگــر هم موضوع 
تخصصی و مهمی بــرای کتابتان 
درنظر بگیريد، متناســب با مبلغ 
درخواستی مؤلف بايد صفحه ای 30 
هزار تومان هزينه کنید که براساس 
تعداد صفحات، نوع جلد و موضوع، 

مبالغ تغییر می کند.
 البته چون کار اين انتشــاراتی ها 
خیلی هم قانونی نیست، بايد در 
زيرزمین ها به دنبالشان بگرديد و 
خیلی هم انتظار کار فاخر نداشته 
باشید، به هر حال در اينجور کارها 
کیفیت چندان مطرح نیســت و 
کمیت است که اولويت دارد تا پول 
بیشتری نصیب صاحب کار شود. 
آنهايی هم که سواد و مطالعه دارند، 
خیلی راحــت متوجه فیک بودن 
کتاب می شــوند، بنابراين انتظار 
مخاطب فرهیخته هم برای کتابتان 

نداشته باشید.

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

نويسنده های تقلبی

تقويم / سالمرگعدد خبر

هنرمندناآشکار

رنه ماگريــت برخالف ســالوادور دالی، در میان 
هنرمندان سورئالیســت »مرد ناآشکار« نامیده 
می شــود و در میان مــردم هم به انــدازه دالی 
شناخته شده نیست. اما نقاشی های ماگريت جزو 
مشهورترين و اسرارآمیزترين شاهکارهای قرن 
بیستم هستند. کفش هايی که تبديل به پا می شوند، 
پیپی که زيرش نوشته شده »اين يک پیپ نیست«، 
آسمانی که در آن ابرها به نان های فرانسوی تبديل 
شده اند، آدم هايی که صورت های پوشیده دارند، 
لوکوموتیوی که از يک شــومینه بیرون می آيد... 
اينها همه شان واقعیت های غريب کارهای ماگريت 
را نشان می دهند و بیننده شــان را شگفت زده 
می کنند. معماهای تصويــری ماگريت همان قدر 
کنجکاوی برانگیزند که سال ها پیش بودند. اين 
نقاش سورئالیست در نوامبر 1898در بلژيک متولد 
شد و حرفه اش را به عنوان يک هنرمند تجاری در 
يک کارخانه کاغذ ديواری شــروع کرد. وقتی در 
سال 1927نخستین نمايشگاه آثارش را -که شامل 
نخستین کارهای سورئالش هم می شد- برگزار 
کرد، هیچ يک از منتقدان معترض به کارهای رنه، 
فکرش را هم نمی کردند که اين جوان روزی هنرمند 
صاحب سبکی می شود. سبک ماگريت بیشتر يک 
سبک نمايشی از سورئالیســم را نشان می دهد 
که معموال تعدادی عناصر فانتزی هم در آن پیدا 
می شــود. آثارش نمايانگر مجاورت موضوعات و 
اشــیاء روزمره با مفاهیم غیرمعمول هستند که 
معنای جديدی به چیزهای آشنا می دهند. در آثار 
ماگريت می شــود روی غريب چیزهای آشنا را 
کشف کرد. خود ماگريت آثارش را اينطور توصیف 
می کند: »نقاشی های من تصاوير ساده ای هستند 
که چیزی را پنهان نمی کنند، اما رازی در خودشان 
دارند. در واقع کسی که آنها را می بیند، اين سؤال 
ســاده را از خودش می پرسد که »اين چه معنايی 
دارد؟« درحالی که هیچ معنايــی ندارد؛ چون راز 
 اصال قرار نیست معنا شود. راز، ناشناختنی است.« 
در 15 آگوست 1967که رنه ماگريت در اثر ابتال به 
سرطان درگذشت، آثارش بین مردم بیشتر از آنکه 

پر رمز و راز به نظر برسند، ادراك نشدنی بودند.

حافظ

گفتند خاليق که تويی يوسف ثانی
چون نیک بديدم به حقیقت به از آنی

سانسور و حذف کتاب های  مشاهير ادبی همچون چارلز مهدیا گل محمدی
 دیکنز، ویليام  شکسپير و جفری چاوسر از فهرست 
مطالعاتی و تحقيقاتی کتابخا نه های دانشگاه های 
هر کشــوری می تواند به طور بالقوه بمبی خبری 
باشــد چه رسد به حذف این شــاهکار های ادبی 
انگلستان از فهرست  مطالعاتی دانشگاه های خود 
بریتانيا؛ رویدادی که این هفته برای نخستين بار 
در تاریخ به واقعيت پيوست. ابتدا نيویورک پست 
خبر داد کــه حذف عنــوان برخــی کتاب ها و 
غيرضروری شدن )optional( برخی دیگر برای 
تحقيقات دانشــجوهای دانشــگاه های معتبری 
همچون دانشگاه شهر های  اســکس، گالسکو و  
ناتينگهــام صــدای دانشــجو ها را در آورده 
است.  دیلی ميل هم در این باره نوشت: معترضان، 
روســای دانشــگاه های یاد شــده را متهــم به 
محافظــه کاری افراطی برای حفاظــت روانی از 
دانشجو ها در برابر محتویات این کتاب ها می کنند. 
طی فهرستی که دانشگاه های یاد شده ارائه کرده 

بودند جلوی هر عنوان کتابی )حتی رومئو و ژوليت 
اثر ویليام شکســپير( به  علت حذف آن کتاب و 
محتوای نامناسب آن اشاره شده بود. برای نمونه 
در جدول بلندباالیی که از عنوان کتاب ها و علل 
حذف آنها منتشــر شــده )همانطور که در زیر 
 مشاهده می کنيد( جلوی رمان راه آهن زیرزمينی

ثــر   The Underground Railroad ا
کولسون وایتهد Colson Whitehead )برنده 
جوایز متعددی همچون پوليتزر( نوشته شده: 
»دارای رفتار های خشن و توصيف آزار برده ها«. 
 در ردیــف بعــدی رمــان دوشــيزه جولی

 Miss Julie اثر آگوست استریندبرگ نوشته 
شــده »دارای مباحــث خشــن و اقــدام 
به خودکشــی«. به گفتــه اســتادان تاریخ در 
دانشگاه های کشــور های دیگر فصل مشترک 
تمام این حذفيــات در کتاب هــا و رمان های 
نویســنده هایی همچون جين  آستن، شارلوت 
 برونته و حتی آگاتا کریستی، وجود اشاره هایی 
به دوره برده داری و خشــونت عليــه آنها بوده 

اســت. پس از ارائــه این فهرســت طوالنی از 
کتاب های حذف شــده ســخنگوی دانشگاه 
Lancaster University( در  لنکســتر )
این باره به خبرنگار ها گفت: »کتاب های یاد شده 
همچنان در دسترس دانشجوها هستند و فقط 
به علت محتوای مخاطره آميز آنها از فهرســت 
»مطالعه های ضروری« حذف شده اند بنابراین 
چنين حذفياتی به معنی سانسور نيست. قصد 
ما فقط هشدار درباره مخاطرات روانی مطالعه 

این آثار برای برخی دانشجو ها بود«.
دایانا بری استاد تاریخ دوره برده داری دانشگاه 
کاليفرنيا اما در این باره بر این باور است که این 
اقدام دانشگاه های انگلستان در راستای کمرنگ 
کردن دوره ظالمانه بــرده داری در جغرافيای 
تحت ســلطه بریتانيا بــود و بنابراین متن ها و 
کتاب ها حتما باید توســط دانشــجو ها مورد 
مطالعه قرار بگيرند تا مردم بدانند در آن دوره 

چه بر سر برده ها آمده است.

معموالً از اواسط تابستان داغ که می گذریم  
دیگر همه کالفه شده ایم از گرما و پای اجاق 
گاز ایستادن توی گرما دیگر اضافه کاری به نظر می رسد. مخصوصا وقتی که بعد 
از ساعت های طوالنی کار در گرمای دودی شهر بزرگ خودمان را رسانده ایم به 

خانه و حاال باید فکری به حال شام بکنيم.
ماســت یک تنه می تواند معادالت را در این موقع ســال جابه جا کند. با اینکه 
گرانی لبنيات این محصول را که زمانی غذای فقرا بود از سبد غذایی خيلی ها 
حذف کرده است ولی هنوز در مقایسه با سایر اقالم می شود روی همراهی اش 

حساب کرد.
ماست اگر باشد، می تواند شام چيزی به خوبی و خنکی آب دوغ خيار باشد. دوغ 
و ماست و سبزی و اگر جيب مان اجازه داد گردو و کشمش. حتی اگر نخواهيم 
آنقدرها هم وقت بگذاریم انواع ترکيبات سبزیجات با ماست هم می تواند از رده 
پيش غذا به غذا جهش پيدا کنند. ماســت و خيار. ماست و بادمجان. ماست و 

اسفناج. ماست و کدو.
کدو که خودش گلی از گل های بهشت است واقعا. کدو را بنا به ذائقه می توانيد 
با پوست یا بی پوست به ورقه های نازک برش بدهيد و همراه کمی روغن سرخ 
کنيد. خوبی کدو در مقایسه با بادمجان این است که ولعی برای بلعيدن روغن 
ندارد و آنقدر هم سرخ کردن نمی خواهد. فقط به اندازه ای که سبک شود. آن وقت 
این ورقه های نازک کدو را ، هم می شود کنار انواع غذاها گذاشت و هم می شود 

جداگانه به عنوان غذا استفاده کرد در ترکيب با ماست یا تخم مرغ.
برای روزها و شب های گرم تابســتان هر قدر که وقت سپری شده در مجاورت 
گرمای اجاق گاز کمتر شود بهتر اســت. اصال حاضری را برای اینجور وقت ها 
اختراع کرده اند. ترکيب نان و ماست و نان و پنير و ماست و ماست و نان خشک 
و خود ماست با ادویه و سبزی های خشک. ماست، در این گرمای داغ تابستان، 
نوید خنکی می دهد. با نخستين قاشق که از گلو پایين می رود زندگی را کمی 

آسان تر می کند و گرمای روز را قابل تحمل تر.
اصال ماست که توی یخچال باشد، اضطراب همه در تابستان تعدیل می شود. 
نهایتش این است که همين ماست را می گذاریم جلوی اعضای خانواده و غرولند 
کردن اعضای جوان تر خانه را نشنيده می گيریم. به نظرم برای اینکه پيشاپيش 
جلوی اعتراض خانواده به حاضری یا ترکيب های ســاده ماست و سبزیجات را 
بگيرید از اول ماست را به عنوان یک غذا به همه معرفی کنيد. بيایيد این فکر را جا 
بيندازیم که اصاًل ماست از اول اشتباهی رفته توی رده لبنيات. باید سرش را باال 
بگيرد و مخصوصا در فصل تابستان بياید بنشيند توی ليست غذاهای خوشمزه و 
دم دستی برای ناهار و شام. اینجوری بخشی از مشکالت حل می شود و سالمتی 

خانواده و استحکام استخوان هایشان هم تأمين می شود.

لقمه

از »ماست« که بر »ماست«

مسعود میر
روزنامه نگار

از راهــرو گذشــت و از پلکان 
خاموش پایين رفت. از خوابيدن 
وحشــت داشــت؛ در زمانی که تو خوابيده ای کسان 
دیگری هســتند که بيدارند، و تو هيچ نفوذی بر آنان 
نداری. در باغچه را بــاز کرد: گرداگــرد چمن باغچه 
راهرویی پوشيده از سنگریزه قرار داشت، و از دیوارهای 
چهار طرف آن تاک های الغر و جوانی باال می رفت. روی 
یک صندلی راحتی دراز کشيد. مرد مژه نمی زد. به نظر 
می رسيد هيچ چيز را نمی بيند و نمی شنود. به او غبطه 
می خورم. نمی داند جهان چه پهناور و زندگی چه کوتاه 
اســت؛ نمی داند که آدم های دیگری هم وجود دارند. 
به همين یک تکه آســمان باالی سرش قانع است. من 
می خواهم هر چيز چنان به من تعلق داشــته باشد که 
گویی غيراز آن هيچ چيز دیگری را دوســت ندارم؛ اما 
من همه  چيز را می خواهم؛ و دستهایم خالی است. به او 

غبطه می خورم. مطمئنم که نمی داند مالل یعنی چه.

سیمون دوبوار

همه می میرند
بوک  مارک

می دونی همه فکر می کنن اگه 
حس واقعيشون رو نشون بدن 
همه چی به هم می ریزه، هيچ کس حرف دلش رو راحت 
نمی زنه خب اگه نمی خواد می تونه همون شــب اول، 

همون لحظه اول بياد و بگه.

فرزاد موتمن

دیالوگ

شب های روشن

شیدا اعتماد

بی تعارف و تکلف ، مثــل همین متن 
کوتاهی که می بینیــد. ما منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکالت و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هســتید جايتان اينجا 
محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شــد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريد تا بــرای رســاندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان


