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گرینویچ

جوجه سگ های محبوب!

بارها دیده ایم و شنيده ایم که توله های حيوانات، 
مــادر و پدر اشــتباهی برای خودشــان انتخاب 
می کنند و حتی پيــش آمده با هميــن والدین 
اشتباهی بزرگ هم می شوند. اما هر چقدر هم که 
این کار عادی شده باشد، از بامزگی رفتار 2 توله 
سگ که خود را جای جوجه جا زده اند کم نمی کند. 
در یک ویدئوی پربازدید که یک شــبه در فضای 
 مجازی در هند به شــهرت و محبوبيت رسيده،
2 توله سگ خيلی کوچک دیده می شوند که خود 
را به سبد یک مرغ رســانده اند. مرغ هم که انگار 
اتفاق خاصی نيفتاده، عمال از این دو توله ســگ 
پرستاری می کند و ســعی می کند آنها را زیر بال 
و پر خود بگيرد. مرغ ها به اینکه از دیگر جوجه ها 
نگهداری   و مادری شان را برای دیگر حيوانات خرج 
 می کنند شــهرت دارند اما کمتر پيش آمده که

توله سگی را  به فرزند ی قبول کنند. 

نوبت پس لرزه های قرنطینه شد

عجیب ترين دوقلوهای دنیا

دوقلوهــا، به خصوص آنهایی که همســان هســتند، رابطه 
بســيار نزدیکی با هم دارند و چنان به هم نزدیک هستند که 
می توان گاهی آنها را دو نيمه یک سيب خواند. موارد زیادی 
از روابط متفاوت دوقلوها دیده شده اما فيلمی که اخيرا درباره 
یک دوقلوی معروف اکران شده، لقب عجيب ترین دوقلوهای 
دنيا را برای آنها به همراه آورده است. این دو خواهر با نام های 
جون و جنيفر گيبسون که در سال 1963در انگليس متولد 
شده بودند، رابطه ای خاص با هم داشتند و به جز با یکدیگر،  با 
هيچ کس دیگری صحبت نمی کردند. آنها در 19سالگی به یک 
بيمارستان روانی برده شدند اما یکی از آن دو، در 30سالگی 
از دنيا رفت. دليل انتقال به بيمارستان روانی این بود که آنها 
یک تيم تبهکاری آماتوری تشــکيل داده بودند و جرم هایی 
مثل خراب کاری و آتش زدن مکان های عمومی و دزدی های 
کوچک انجام می دادند. آنها 11سال را در بيمارستان روانی 
ســپری کردند و قرار بود به یک مکان دیگر منتقل شوند اما 
حين انتقال، جون، به دالیل نامعلومی جانش را از دست داد. 
هرگز رسما اعالم نشده که چرا یکی از این دو خواهر جانش را 
از دست داده اما آنطور که در فيلم مطرح شده، یکی از این دو 
خواهر جانش را قربانی کرده تا خواهر دیگرش، به زندگی آزاد 
برگردد. انتشار این فيلم، باعث شده تا این دوقلوهای عجيب 

دوباره مورد توجه قرار بگيرند.

حراج شلوار جین 165ساله 

یک حراجی در کاليفرنيا، شــلواری را به فروش رسانده که 
مدعی است،  قدیمی ترین شلوار جين دنياست. این شلوار 
عتيقه   از یک صندوق در یک کشــتی غرق شــده در سال 
1857بيرون کشــيده شــده بود. قيمت پایه آن مشخص 
نيست اما درنهایت،  این شــلوار 114هزار دالر فروش رفته 
است. این شلوار جين سنگين مخصوص معدن کاران، بخشی 
از وسایلی است که بعد از بيرون کشيدن حراج شده اند. این 
وسایل، مخصوص معدن کارانی بوده که می خواسته اند در 
جست و جوی طال خودشان را به کاليفرنيا برسانند. هرچند 
گفته شده که این شلوار، یکی از محصوالت لوی استراوس، 
بنيانگذار پوشاک جين بوده، که برخی کارشناسان در این 
مسئله تشــکيک کرده اند. با این حال تردیدی نيست که 
این شلوار قدیمی، ارزشــی تاریخی دارد. شلوارهای جين، 
در ســال هایی که این کشــتی غرق شــده به یکباره بين 
معدن کاران و جویندگان طال محبوب شدند و از آن دوران، 

به شهرتی جهانی رسيدند.

به وقت  استراحت  - پااليشگاه سپاهان اصفهان / عکس: حامد خورشیدی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

  اتول اول 
ورود نخستين اتومبيل به ایران

فکرش را بکنيد، در حدود 120سال پيش در خيابان های 
تهران که نه، در کل ایران فقط یک ماشــين وجود داشته. 
ناصرالدین شاه قاجار در سفرهایش به اروپا با اتومبيل آشنا 
شده بود ولی تمایلی به ورود آن به ایران نشان نداده بود و 
ماشين آهنی )تراموا( و کالسکه سلطنتی را ترجيح می داد.
15سالی از اختراع ماشين های دیزلی می گذشت که پای 
اتومبيل به ایران باز شد؛ یعنی زمان مظفرالدین شاه قاجار. 
»کورلين« مهماندار فرانســوی مظفرالدین شاه در کتاب 
»بدیع الوقایع« خود نوشته است: » در ماه اوت 1900در 
مراجعت اعليحضرت از جنگل بولونی، دو دستگاه اتومبيل 
که برای بردن به تهران سفارش داده بودند، جلوی عمارت 
برای معاینه حاضر بودنــد. در هر کدام از آنهــا دو نفر از 
پيشــخدمت های مخصوص حاضر بودند. بــه امر مبارک 
مکانيســين ها اتومبيل را به راه انداخته، بعضی حرکات را 
امتحانا در حضور اعليحضرت به جا آوردند و پس از انجام 
امتحان، سوارها و ملتزمين رکاب جا به جا شده، اتومبيل ها 
آهسته پهلوی کالسکه همایونی آمدند تا سلطان از نزدیک 
نيز آنها را معاینه کند. چون اتومبيل ها از هر حيث مطابق 
ميل بودند و هيچ عيب و نقصی در آنها مشاهده نشد ، حکم 
اعليحضرت به حمل آنها صادر شد و کالسکه همایونی به 

طرف عمارت سوورن به راه افتاد.«
این دو اتومبيل که محصول کارخانه رنو بودند توســط دو 
راننده فرانســوی به تهران منتقل شــدند و دو سرنوشت 
متفاوت پيدا کردند. فقط یکی از آنها به تهران رسيد. در راه 
انزلی به تهران یکی از خودروها خراب شد و همان جا ماند 
تا زیر باران و برف تبدیل به قراضه ای شود که جهانگردان 
اروپایی در سفرنامه هایشــان به سرنوشت ماشين بيچاره 

هم اشاره کنند.
دومی هم که گاهی به دســتور مظفرالدین شاه و توسط 
راننده فرانســوی اش »موســيو وانه« در ميدان مشق به 
حرکت درمی آمد و باعث شادی و ذوق مردم می شد، بعدها 
به محمدعلی شاه رسيد. عاقبت یک روز محمدعلی شاه هم 
وقتی می خواست با ماشين حرکت کند، عطسه ای می کند 
و به نشانه اینکه صبر آمده، ســوار کالسکه اش می شود و 
پشت ماشين حرکت می کند. آن روز در خيابان باغ وحش 
)اکباتان امروزی( ماشين مورد حمله چند بمب دستی قرار 
گرفت. شاه سالم ماند اما اتومبيل منهدم شد و مجلس هم 

به توپ بسته شد. 

تقويم / سالمرگعدد خبر
 نویسنده واقع بین

»مادام بوواری« گوستاو 
فلوبر را نخستین نمونه 
رمان رئالیســتی يا 
واقع گرايانه می داند. 
قبل از فلوبر و همزمان 
با او آدم هايی بودند 
که سعی کردند واقعی 

بنويسند. ديکنز در انگلستان داشت 
همین کار را می کرد. جین آستین قبال سعی اش 
را کرده بود و کار را به جاهای خوبی هم رسانده 
بود و بالزاك به عنوان نخستین کسی که صحنه 
رمانش را يک »پانســیون« انتخاب کرده بود، 
جايی در دنیای »واقعیت« برای خودش دست و پا 
کرده بود اما فلوبر بود که جوهره اين هیوال را 
کشف کرد و درباره اش نوشت. »مادام بوواری« 
داستانی است درباره »مالل«. درباره روزمرگی، 

و واقعیت.
فلوبر آدم بدبینی بود. نه زشت بود، نه فقیر بود، 
نه کمبود محبت داشت، ولی بدبین بود و به نظرم، 
»واقعیت« که آن موقع، مثل دستمال آشپزخانه، 
افتاده بود گوشه ســالن های اشراف پاريس، 
دقیقا به چنین آدمی احتیاج داشــت. آدمی 
که میان مايگی )متوســط بودن( را دقیق ترين 
توصیف از وجود بشــر می دانست و نخستین 
رمانش را درباره همین موضوع نوشت؛ درباره 
»خاکستری ها«؛ به قول خودش »ولرم ها«. آنها 
که نه سردند و نه داغ. نه سیاهند و نه سفید. نه 
ابله اند و نه نابغه. متوسطند. آنها که از نظر فلوبر 
می شدند تمام بشــريت. فلوبر مادام بوواری را 
در 30سالگی شروع کرد و 5سال طول کشید تا 
تمامش کند. اصوال سخت چیز مطلب  می نوشت. 
شلختگی و باری به هر جهت، کلمه ها را رديف 
کردن، از آن خطاهايی بود که نه به خودش و نه 
به ديگران نمی بخشید. مادام بوواری داستان 
يک دختر زيبای شهرســتانی و بلندپروازی 
است که زن يک پزشک شهرستانی می شود. 
خیلی زود می فهمد، ايــن، آن چیزی نبود که 
می خواست. دلزده می شود. دوستان فراوان پیدا 
می کند. بدهی های بسیاری باال می آورد و آخرش 
سم می خورد و می میرد. فلوبر می گفت: »مادام 
بوواری، خود منم«. او با همان روش سختگیرانه 
و کشنده خودش، تا زمان مرگ فقط 4رمان ديگر 
نوشت که آخری هم ناتمام ماند. هیچ وقت ازدواج 
نکرد. سفرهايی به مصر و خاور دور رفت و به جز 
اين، همه عمــرش را در ملکی در حومه پاريس 
گذراند. ترجیح می داد در اتاقش بماند و فکرهای 
دور و دراز بکند تا اينکه برود وســط جمعیت. 
عجیب است که او، نخستین رمان واقع گرايانه 
را نوشت و عجیب نیست، اگر اين را قبول داشته 

باشیم که بدبینی، همان واقع بینی است.

حافظ

شاهد آن نیست که مويی و میانی دارد
بنده طلعِت آن باش که آنی دارد

شــاید باور نکنيد اما آسيب های 
کرونا فقط به مبتال شدن به این نگاه

بيماری محدود نشــده و همين 
قرنطينه خانگی که همه مان 2ســالی درگيرش 
بودیم، ضررهای زیادی به همراه داشــته اســت. 
کاهش شــدید فعاليت بدنی، اختــالل خواب، 
اضطراب های مکرر، وسوسه پناه بردن به غذا یا به 
تلویزیون و رایانه، افزایش تنش با دیگران به ویژه در 
قالب خشــونت خانگی و... اینها همه بخشــی از 
زیانبارترین اثرات روحی و جســمی است که در 
دوران قرنطينه کرونا برخی از افراد را دچار کرده 
است. دانشمندان یک پژوهش جدید هم در این 
زمينه انجام داده اند که نشــان می دهد استرس 
زندگی در دوران قرنطينه های کرونایی، روند پيری 
را در مغز نوجوانان تسریع کرده است و تأثير این 

استرس، شبيه به اثر استرســی است که قباًل در 
نتيجــه خشــونت، بی توجهی و مشــکالت در 
خانواده ها مشاهده شده بود. کمی عجيب به نظر 
می رسد اما واقعيت این است که نوجوانان قبل از 
کرونا، همان نوجوانان بعد از کرونا نبوده و نيستند و 
آسيب های این بيماری و قرنطينه و محدودیت ها 

بر روان نوجوانان تأثيرش را گذاشته است.
این دانشمندان هنوز راه حلی برای از بين بردن این 
مشکل نوجوانان پيشنهاد نداده اند اما به طور کلی 
به علت اینکه اضطراب دوران قرنطينه ممکن است 
ماندگار شود و حتی این اضطراب می تواند باعث 
تحریک پذیری شود و خطر خشــونت را افزایش 
دهد )وضعيت کمی شبيه ماندن در ترافيک است 
که فرد نمی داند  چه زمانی ترافيک روان می شود 
و بنابراین دچار تشویش های روحی می شود. مردم 

درحالی که در حالت عادی به شــيوه متمدنانه و 
باادب رفتار می کنند، در چنين شرایطی به راحتی 
به مرحله خشونت می رسند. صبر و حوصله آنها زود 
تمام می شود و کنترل احساسات خود را از دست 
می دهند(، بهتر است با کمک یک روان درمانگر این 
دوران را پشت سر بگذارید. ضمن اینکه اگر چنين 
اضطراب هایی دارید باید تالش کنيد تا ریتم زندگی 
عادی تان را حفظ کنيد. یعنی مثال فرض کنيد که 
می خواهيد سر کار بروید. از خواب که بيدار شدید 
دوش بگيرید، آماده شوید و یک برنامه کاری کامل 
برای خودتان بریزید. فعاليت های دلخواه خودتان 
را هم در آن بگنجانيد. زمانی را با دیگران باشــيد 
اما زمانی را هم به خودتــان اختصاص بدهيد. کار 
پيگيری اخبار را هم تنها به یک زمان مشخص و 

یک منبع قابل اعتماد محدود کنيد.

روزهای متمادی این احساس را 
داشتم که دفعه دیگر که کارآگاه 
کاگا به دیدن من در بيمارستان بياید، همه جواب هایی 
را که در جست وجویشان بود، به همراه خودش می آورد. 
طبق آنچه تابه حــال از کارش دیده ام: آدم دقيق، بافکر 
و به طرز وحشتناکی سریع است. هر بار که چشم هایم 
را می بندم، می توانم صدای قدم هایــش را تصور کنم 
که دارند به ســرعت نزدیک می شــوند. وقتی به رابطه 
هاتســومی و من پی برد، تقریباً در برابر آنچه داشــت 
اتفاق می افتاد، تسليم شدم. چشم هایش بُرنده تر از آنچه 
انتظار داشتم، بود. من به ندرت می توانم در مورد دیگران 
قضاوت کنم، اما فکر می کنم تصميم درستی گرفت که 

از تدریس دست کشيد.

اون موقع ها کــه خيلی جوون 
بــودم و همه دور ســفره جمع 
می شدیم، وقتی که غذا تموم می شد یه آه بلند می کشيدم 
و می گفتم: کاش غذا تموم نمی شد! کاش اولش بود! نه 
به خاطر غذاها...اون که هميشــه بود...فقط به خاطر این 
جمعی که می دونستم هميشه باقی نمی مونه، ولی خب 

االن که همه هستيم، پس قدرشو بدونيم دیگه!؟

کیگو هیگاشینو

علی رفیعی

بدخواهی

دیالوگ

بوک  مارک

ماهی ها عاشق می شوند

ازهرمزتاکلرادو؛خانههاییکهدنیارانجاتمیدهند
اين حقیقت شايد چندان خريدار نداشته باشد اما يکی از عوامل تخريب سیاره زمین، 
خانه های ما انسان هاست. اين خانه ها براساس الگوهای مصرف گرا ساخته شده اند؛ از 
مواد استفاده شده در ساخت آنها گرفته تا انرژی مورد نیاز برای سرد و گرم نگه داشتن و 

در نهايت پسماندهای تولید شده در آنها، همه  چیز علیه سیاره زمین است.
اما اگر خانه ها غذای ساکنان شان را تأمین کنند چه؟ يا خودشان انرژی شان را تأمین 
 کنند؟ آيا خانه ای که در پايان عمر مفیــدش،  هیچ اثری از خود به جا نگذارد هم برای

کره زمین مضر است؟ يا خانه ای که می تواند تنوع زيستی را تقويت کند؟

اين سؤال ها، به ذهن برخی از طراحان و معماران دنیا رسیده و آنها هم براساس آنها، 
خانه هايی ساخته اند که ســبک زندگی پايدارتر و متعادل تری را مهیا می کنند و در 
نهايت به نجات زمین کمک می کنند. سی ان ان در گزارشی به تعدادی از اين خانه ها در 
سراسر دنیا پرداخته که از ايران هم خانه های معروف جزيره هرمز در میان خانه های 
منتخب ديده می شوند. برخی از اين خانه ها و ســاختمان ها، سازه هايی بسیار ساده 
به نظر می رسند که از الگوهای معماری موجود الهام گرفته اند اما در ساخت برخی ديگر 

از مدرن ترين فناوری موجود استفاده شده است.

هرمز، ايران؛  ساختمان های 
رنگــی موجــود در اين 
جزيره، با الهــام از متدی 
طبیعت گرايانه ســاخته 
شــده اند. کیســه های 
 شــن با خــاك مرطوب

پرشده، بعد روی هم سوار 
و با ســیم خاردار مقاوم 
می شــوند. گاهی هم از 
سیمان و حتی آسفالت بین 
اليه ها استفاده می شود. 
قسمت بیرون سازه ها با گچ 
پوشانده می شود تا سازه 
در برابر سايش مقاوم باشد. 
200خانه با اين الگو ساخته 
شــده اند تا يک دهکده 

توريستی احداث شود.

هوشی مین، ويتنام؛  خانه درختی، با 
اين هدف طراحی شده تا در فضای 
متراکم بزرگ ترين شــهر ويتنام 
جا شــود. اين خانه ها در فضاهای 
معطل مانده شهری پهن می شوند و 
حیاط خلوت هايی در دل شلوغی 
شــهر ايجاد می کنند. مصالح آنها 
همانطور که از اســمش بر می آيد 
چوب است و نه تنها ضايعاتی ندارد 
که به عنوان فیلترهای شهر هم کار 

می کنند.

والس، سوئیس؛ اين خانه غارمانند  در دل تپه ها 
ساخته شده و دسترسی به آن از طريق يک تونل 
زيرزمینی از يک اصطبل میسر است. نمای دوار 
آن اجازه می دهد نور به راحتی وارد سازه شود. 
اين نما همچنین با محیط اطراف هماهنگ است و 
نابسامانی بصری ايجاد نمی کند. ايده رفتن به دل 
تپه، به نخستین دوره های خانه سازی توسط بشر 
برمی گردد؛ زمانی که نخستین جايی که به ذهن 

اجداد ما می رسید، عمق امن تپه ها بود.

کلرادو ، آمريکا؛ يک خانه که در واقع حاصل 
يک پرينت سه بعدی است، ساده ترين و در 
عین حال مقاوم ترين سازه برای اين منطقه 
سردسیر در کلرادو اســت. شکل و شمايل 
خانه، با چشــم اندازی بومی محلی همخوان 
است. چوبی که در ســاخت آن به کار گرفته 
شده، متعلق به کاج های آفت زده همین منطقه 
است. يک سقف بادشــونده ساکنان خانه را 
از آب و هوای خشن منطقه و گرما را در داخل 

سازه امن نگه می دارد.

کالیفرنیا،  آمريکا؛ شايد در نگاه اول خانه به نظر نرسد اما 
اين سازه پنجره ای به زندگی دريايی در آينده است. اين 
ســاختار پلیمری می تواند برای جلوگیری از فرسايش 
ساحلی مورد  استفاده قرار  گیرد. ساختار منحنی آن به 
اين سازه اين امکان را می دهد که باران را در باالی خودش 
ذخیره کند. اين سازه، در مالديو تست شده و با استقبال 
مواجه شده است. مالديو يکی کشورهايی است که به خاطر 

باال آمدن سطح آب درياها در حال محو شدن است.
   قاتل همیشه به صحنه جرم بر می گردد!    طرح: مجید صالحی
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