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گرینویچ

سوپ گوجه روی نقاشی ون گوگ

 

رفتار غيرمســئوالنه یک گروه محيط زیستی از یک 
تابلوی نقاشــی ون گوگ در لندن، جنجالی شــده و 
انتقادهای زیادی به همراه داشته است. 2 نفر از این 
یک گروه محيط زیســتی که برای مقابله با استخراج 
نفت فعاليت می کنند، 2 ســوپ گوجه به تابلوی گل 
آفتابگــردان ون گونگ در گالری ملــی لندن پرتاب 
کرده اند و باعث وارد شــدن آسيب های جزئی به این 
تابلوی ارزشمند شــده اند. یکی از 2 نفر معترض که 
خود را به تابلو رسانده،  هنگام پرتاب سوپ فریاد زده: 
»زندگی مهم تر است یا هنر؟« این گروه محيط زیستی 
در 2 هفته گذشته چندین اعتراض در لندن ترتيب 
داده که این مورد یکی از آنها بوده است. آنها خواستار 
این هستند که انگليس، پروژه های جدید استخراج 
نفت و گاز را متوقف کند. این گروه، ابایی از آسيب زدن 
به آثار هنری ندارد و در تویيتر درباره این کار نوشته اند 
که مردم باید بين زندگی و هنر، یکی را انتخاب کنند.

جنجال بین المللی کوه نور

چشم يا انبار لنز؟
 

چشم، عضو کامال حساسی از بدن ماست اما برخی چنان 
رفتاری بــا آن می کنند که آدم شــک می کنــد که اصال 
می دانند چشم یعنی چه. یک زن در انگليس، این روزها با 
تبدیل کردن چشمش به انباری از لنزهای طبی، حسابی 
خبرساز شــده و این ســؤال را پيش آورده که آدم چطور 
می تواند اینقدر حواس پرت باشــد. ایــن خانم، فراموش 
می کرده که لنز طبی به چشم زده است و هر بار که احساس 
می کرده چشمش تار می بيند، یک لنز جدید می زده، غافل 
از اینکه لنز قدیمی، زیر پلکش خزیده و همانجا مانده است. 
او به خاطر چشم درد به پزشک مراجعه کرده و دکتر هم از 
زیر پلک او، 23 لنز طبی را بيرون کشيده است. ویدئویی که 
این دکتر از این عمليات منتشر کرده، همه را شوکه کرده 
است. دکتر این خانم،  در توضيح این ویدئو نوشته است که 
23روز متوالی، هر روز یک لنز جدید به چشمش زده است. 
این خانم دکتر ، همچنين نوشته است که هدفش از انتشار 
این ویدئو، افزایش آگاهی مردم درباره استفاده از لنز طبی 
بوده است. او نوشته که تمامی لنزها،  بدون اینکه آسيبی به 
چشم بزنند، توسط ابزارهای جراحی خارج شده اند. خانم 
بيمار بدون هيچ درد خاصی، و تنها با قطره چشم به خانه 

فرستاده شده است.

هتل مجلل شناور 
 

قایق های مجلــل ابرپولدارها، جایی نيســتند که آدم های 
معمولی در آن وقت گذرانی کنند اما اگر همين افراد بتوانند، 
کمی دست توی جيبشان کنند، چه بســا بتوانند یک هفته 
زندگی در این قایق های بی نظير را تجربه کنند. این فرصتی 
است که یک هتل زنجيره ای به مردم می دهد. این هتل، یک 
قایق لوکس تفریحی را به یک هتل مجلل شناور تبدیل کرده 
است و هر کسی با پرداخت حداقل 5هزار پوند، می تواند در 
آن اقامت کند. این قایق، که طراحی منحصر به فردی دارد، 
 یک رستوران مجلل 3ستاره، 4استخر، چند رستوران، کافه و 
حتی اتاق مخصوص ليفت پوست صورت دارد. این هتل شناور 
از بارسلونا در اسپانيا به نيس در فرانســه می رود. این قایق 
قرار بود 3 سال پيش کارش را شروع کند اما به خاطر شيوع 
کرونا، دیرتر مسافرگيری کرد. با وجود شرایط بد اقتصادی، 
درخواست ها برای اقامت در آن سرســام آور بوده است. این 
یکی از 3هتل شناوری است که این شــرکت می خواهد به 

آب بيندازد.

   گواهینامه ها 
رنگ به رنگ می شوند 

  الماس های آبدار در عمق 
زمین چه می کنند

 

رانندگی قوانين مشــخصی دارد. همه آنهایی که گواهينامه 
دارند هم قاعدتــا می دانند که این قوانين چيســت. چون 
درباره اش خوانده اند.چند باری امتحان داده اند تا توانسته اند 
گواهينامه بگيرند. حاال یک عده از این رانندگان مقرراتی اند 
و به قوانيــن راهنمایی و رانندگی احتــرام می  گذارند و آن 
را رعایت می کنند، یــک عده هم فراموشــکارند، قوانين را 
نادیده می گيرند و در نهایت جریمه می شوند. راهکار پليس 
راهنمایی و رانندگی هم برای گــروه دوم تا به حال همين 
اعمال جریمه بوده که ســال به ســال هم بيشتر می شود تا 
شاید اثری داشته باشــد. اما واقعيت این است که خيلی از 
رانندگان متخلــف اهميتی به جریمه شــدن نمی دهند و 
این راهکار برایشان بازدارنده نيست. به همين دليل پليس 
راهور پيشنهاد جالبی داده تا شاید روش های تشویقی بتواند 
کارساز باشــد. رئيس اداره حقوقی پليس راهور فراجا گفته 
که می خواهند گواهينامه هــای رانندگی را در 3رنگ و رده 
دسته بندی کنند تا به تناســب عدم تخلف رانندگان، رنگ 
گواهينامه ارتقاء پيدا کند: »با انجام رنگ بندگی گواهينامه ها 
و تشویق رانندگان برای ارتقاء به رده و رنگ باالتر، رانندگان 
به ســمت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم تخلف 
ترغيب می شوند«. به این ترتيب رانندگانی که خود را ملزم 
به رعایت مقــررات می دانند، گواهينامه شــان زودتر تغيير 
رنگ می دهد و ارتقــاء پيدا می کند و برعکــس، آنهایی که 
ورود ممنوع رفتن را حق خودشان می دانند و قوانين را اجرا 
نمی کنند، تا وقتی ســر به راه نشــوند رنگ گواهينامه شان 
تغييری نخواهد کرد. رنگ بندی ها هم قطعا شامل اختياراتی 
برای راننــدگان خواهد بود که آنها را مجــاب می کند برای 
داشتن آن اختيارات، قانون و مقررات را رعایت کنند. البته 
این طرح فعال در حد پيشنهاد است و هنوز تصویب و اجرایی 
نشــده، اما درصورت اجرا، می توان اميدوار بــود که ميزان 

تخلفات در شهرها کاهش چشمگيری پيدا کند.

گاهی، از اعماق زمين اطالعاتی به دســت می آید که نشان می دهد 
سياره ما عجيب تر از آن چيزی است که ما تصور می کنيم.  به تازگی 
محققان با بررســی الماس های کوچک یافت شــده در عمق 660 
کيلومتری زمين به این نکته پی برده اند که آب در اعماق زمين نيز 
وجود دارد.  الماســی که اخيراً در یک معدن الماس در بوتسوانای 

آفریقا کشف شده است مملو از مواد معدنی کمياب و آب است.
در حقيقت در اعماق سطح زمين، فراتر از دسترس ما، پدیده هایی 

مانند الماس در محيطی مملو از آب ساخته می شود.
 عالوه بر این، محققان پيش بينی می کنند محيطی که این الماس 
در آن شکل گرفته  شکافی بين گوشته باالیی و پایينی یعنی قسمت 

ناپيوستگی زمين یا منطقه انتقال است که آب در آن جریان دارد.
 تيمی از محققان مؤسسه گوهرشناسی نيویورک و دانشگاه پوردو 
می نویسند: بيشتر سطح زمين پوشيده از اقيانوس است. با این حال، 
با درنظر گرفتن هزاران کيلومتر فاصله بين سطح زمين و هسته این 
سياره، وجود آب در 660 کيلومتر زیر زمين بسيار جای شگفتی است. 
زیرا ضخامت اقيانوس حتی در عميق ترین نقطه اش، از نوک موج تا 
کف، فقط 11 کيلومتر اســت و حاال تصور کنيد در 660 کيلومتر 

پایين تر آب وجود دارد.
در حقيقت پوســته زمين ترک خورده و تکه تکه است، با صفحاتی 
جداگانه که به هم سابيده می شوند و زیر لبه های یکدیگر می لغزند. 
در این مناطق، آب از رگه ها به عمق سياره نفوذ می کند و تا گوشته 
پایينی می رسد.  این آب با گذشت زمان دوباره از طریق فعاليت های 
آتشفشانی به سطح زمين بازمی گردد. این چرخه ریزش به سمت 
پایين و باال آمدن به عنوان چرخه آب عميق، جدا از چرخه آب فعال 
در سطح شناخته می شود. دانستن این نکته که چه مقدار آب در آن 
قسمت زمين وجود دارد، برای درک فعاليت های زمين شناسی سياره 
ما نيز مهم است. برای مثال، وجود آب می تواند بر قابليت انفجار یک 
آتشفشان مؤثر باشد و در فعاليت های لرزه ای نقش داشته باشد. مواد 
تشکيل دهنده این الماس دارای ویژگی هایی است که نشان می دهد 
ماهيت آنها آبدار و آبکی اســت. در حقيقت یک ماده معدنی که با 
حضور آب تشکيل شده است. پيش از این نيز شواهدی از وجود آب 
در منطقه انتقالی یافت شده بود، اما این شواهد برای سنجش ميزان 
آب در آن بخش زمين کافی نبود.  این تيم تحقيقاتی در مقاله خود 
می نویسند: اگرچه تشکيل الماس های نزدیک به سطح زمين اغلب 
با حضور مایعات اتفاق می افتد، اما الماس های فوق عميق مشابه به 
ندرت همراه با مواد معدنی آبدار مشاهده شده اند.  تحقيقات پيشين 
نيز نشان داده بود که زمين بسيار بيشتر از آنچه قباًل فکر می کردیم، 
آب در اعماق خود جای داده است و شاید این نشان دهنده این است 

که همه  چيز به عمق خودبازمی گردد.

حافظ

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

سخن شناس نه ای جان من، خطا اين جاست

یکی از گران ترین و معروف ترین سنگ هایی که در تاریخ بشر از 
زیر زمين بيرون آمده، و برای نزدیک به 2سده فخر امپراتوری 
بریتانيا بوده،  حاال به چنان منبعی از چالش بين المللی تبدیل 
شده که خاندان سلطنتی انگليس، تنها کاری که می تواند با آن 

بکند این است که آن را در خفا نوازش کند.
کوه نور؛ یکی از ارزشــمندترین الماس هایی که در دنيا وجود 

دارد، دهه هاســت که روی تاج مخصــوص ملکه 
پيشــين انگليس قرار دارد و قرار بود ملکه جدید 
انگليس هم در روز تاج گذاری پادشــاه جدید این 
کشــور این تاج را روی ســرش بگذارد. اما خشم 

شدید افکار عمومی در هند، از اینکه یکی از 

نمادین ترین دارایی های این کشور در یک مراسم در  کشوری 
خارجی استفاده شود، باعث شــده تا ملکه جدید، در استفاده 
از این تاج مخصوص از خود تردید نشــان بدهد. رســانه ها در 
انگليس گفته اند که احتماال کاميال، همسر پادشاه انگليس، از 
این تاج مخصوص استفاده نخواهد کرد. این تاج مخصوص که 
در ســال1937 برای تاج گذاری ملکه پيشين انگليس ساخته 
شده، به خاطر اینکه الماس جنجالی کوه نور باالی آن قرار دارد 

حسابی مشهور است.
این الماس بی نظير، در سال1849 توسط کمپانی هند شرقی 
که مسئول استعمار هند بود به ملکه ویکتوریا هدیه داده شد 
تا به عنوان بخشــی از تاج او به کار گرفته شــود. 
اما مردم در هند، هنوز آن ســال های پردرد 
اســتعمار را فراموش نکرده اند و و معتقدند 
استفاده از این الماس، دهن کجی به دهه ها 
رنج و مصيبتی اســت که استعمار انگليس 
بر مردم هند تحميل کرده اســت. مسئله، 
 نه فقط خواســت و درخواست های مردمی، 
که تقاضای رسمی دولت هند است و یکی 

از ســخنگویان نارندرا مودی، نخســت وزیر این کشور درباره 
اســتفاده از این الماس در تاج ملکه جدید انگليس گفته است: 
»تاج گذاری و اســتفاده از الماس کوه نــور خاطرات دردناک 
گذشته اســتعماری هند را زنده می کند... 5 تا 6 نسل از مردم 

هند زیر سلطه خارجی های متحمل درد و رنج شده اند.
 اســتفاده از این الماس، مردم را به دوران روزهای اســتعمار 
امپراتوری بریتانيا در هند بازمی گرداند.« یک نماینده مجلس 
هند هم گفته است؛ درصورتی که ملکه از این الماس استفاده 
کند، این پيام را به هند می دهد که انگليس همچنان ميراث دار 
استعمار اســت. بعد از مرگ ملکه اليزابت، درخواست ها برای 
بازگرداندن این المــاس 105قيراطی به هنــد افزایش یافته 
و بســياری می گویند نه تنها باید الماس به هنــد برگردد، که 
انگليس بایــد غرامت زیادی هــم به هند و مردم این کشــور 

پرداخت کند.
 این الماس آخرین بار حدود 20ســال پيش در یک مراســم 
رسمی استفاده شده و در برج لندن  نگهداری می شود. کوه نور، 
به واسطه فتح هند توسط نادرشاه، به کشور خودمان هم پيوند 
خورده و برخی معتقدند باید براساس توافقنامه های قدیمی، به 
ایران داده شود. کوه نور، در پاکســتان، افغانستان و بنگالدش 
هم مدعی دارد تا حدی که گفته می شود طالبان در دوره اول 
حکومت خود بر افغانستان،  رسما از دولت بریتانيا خواسته بود 

این سنگ باارزش را به افغانستان برگرداند.

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
درباره مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه 
هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز 
و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان 
اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که 
آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی 

تان کنیم. 

فراخوان

ژرمی از پنجــره درخت آلوی 
پژمرده و پرچين جذاب و ميز 
باغ را تماشا کرد. چقدر پاریس که دیروز آن قدر نزدیک 
بود، حاال دور بود! قبل از بحران کافی بود کامپيوترش 
را روشن کند و ســراغ چند وب سایت برود تا از کریون 
در قلب زندگــی روشــنفکری فرو بــرود، مقاله های 
همکارانــش را بخوانــد، بخواند هرکســی چه فکری 
می کند و موضوع های روز چيست. او کوچک ترین بحث 
و کمترین نوآوری را در زمان واقعی کشــف می کرد، 
انگار خودش در محل حضور داشت. خلوت دوردستش 
با معجزه ارتباطات همچون بيســت و یکمين منطقه 
پاریس بود. اما حاال کریون از دنيا جدا شده و او خودش 
را فردی تبعيــدی و پس زده احســاس می کرد. دیگر 

هيچ چيز نمی دانست؛ او گوشه نشين بود.

برنارکیرینی

روستای محو شده
بوک مارک شاتر

باشگاه
یکشنبه

روحانــی: ایــن خارجی ها هم 
عقل شون خوب کار می کنه.

دکتر: حيف که جاشون تو جهنمه.
روحانی: نه این جورام نيست. هر چيزی دو رو داره. یه 
روش اون چيزیه که ما می بينيم. اما اصل اون چيزیه که 
تو دل آدما می گذره. مثال همين کویر ظاهرش یه چيزه 

باطنش یه چيز دیگه. شما بهشتش رو ببين... .

رضامیرکریمی

دیالوگ

خیلی دور، خیلی نزديک

اين معجزه درياست، معجزه موج های مهربان  بر جان پهلوان کوچک   عکس: همشهری/ محمد عباس نژاد

آب هم ما را نمک گیر می کند، درياچه ارومیه بهانه اقلیمی است...   عکس: همشهری/ حامد عسگرپور

شــانزدهمين روز از اکتبر را روز جهانی غذا نام نهاده اند. حرف از 
غذا که به ميان می آید، پشــت بندش »گرسنگی« می ایستد و بر 
و بر نگاه مان می کند. گرســنگی احساسی نيست که کسی با آن 
بيگانه باشد. انسان گرسنه به دنبال غذاست و این روایتی است که 
به صور متعدد در ذهن آدمی جان می گيرد. و در این تعدد تصاویر 
از انسان غارنشينی که در دل جنگل راه می رود و هر چند لحظه 
 یک بار می ایستد و چشم می چرخاند و گوش می سپارد به صداهای

 دور و بر تا زوج خوش پوشــی که پشــت ميز رنگين رستورانی 
مجلل، نگاهشــان را پهن کرده اند بر انواع اطعمه و اشربه زیر نور 
چلچراغ ها. می پرسيد کدام رستوران، همان که پشت دیوارهای 
بلندش عده ای تا کمر خم شده اند در سطل های زباله . به گمانم با 
اینکه بيست وهشتم ماه می  را روز جهانی گرسنگی ناميده اند، اما 
بی تردید آنها هم که قلم چرخانده اند و بر تارک شانزدهم اکتبر، 

روز غذا نوشته اند نيز به گرسنگی فکر کرده اند و همه انسان های 
گرســنه ای که در کشــورهای فقير و ثروتمند جهان 

روزهای عمر را با مرارت پشــت سر می گذارند. البد 
آنها به انبوه کودکان از هر نژاد و قوم اندیشيده اند 
که تنها اسکلت هستند و پوست. به مردان و زنان 
بسياری فکر کرده اند که ســاعت های متمادی 
کار می کنند اما دسترنج شــان اندک اســت و 

سفره هاشان خالی، در عوض بهره کارشان نصيب 
آدم های اندکی می شود که از اســتثمار دیگران فربه 
شــده اند. بی تردید روز جهانی غذا، زمانی ا ست برای 
اندیشيدن به همين امور. اندیشيدن به اینکه چرا دیو 

گرسنگی در ســرزمينی که مملو از ثروت است و خود 
سفره ای ا ست رنگين و سرشار از نعمت و موهبت حضرت 

پروردگار، تنوره می کشد. اندیشه ای که نه برای یک روز و هفته 
و ماه که برای هميشه باید جاری باشد تا شاید سفره ها کوچک هی 

کوچک نشوند و خالی نمانند از غذا.

روز غذا و سفره های خالی


