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جستارهای روایی من

کاغذ سپید ،کاله من و این فضاهای کافکایی زیر پوست شهر
علی داریا

جستارنویس

 هرکس وسوسههای خودش را دارد ،پیشترها سرودهبودم :وسوسههای من است کاغذ سپید ،شخم میزنم و
بر شیارهای آن دانهدانه واژه میکارم ...اص ً
ال سطح سپید،
لباس سپید ،اسب ســپید ،آدم سفیدبخت ،دشتهای
برفی را دوست دارم ،جوان که بودم پیراهن سپید یقهگرد
میپوشیدم ،از شما چه پنهان شیفته رشته الهیات هم
بودم اما بعد ســر از هنر درآوردم که بماند هرچند هنوز
هــم در ژرفاها میان الهیات به مفهــوم ناب کلمه و نه
آمیخته با اغــراض مادی محض با هنر بازهم به مفهوم
ناب خودش پیوندی میبینم ،بعدها دیدم در این شــهر
درندشــت دودآلود پیراهن ســفید من که سهل است
پرندههای رنگبهرنگ هم دود میزنند و یادم هست که
آن روزها من سخت آدم خوشبینی بودم ،یکبار روایت
و توصیفی خوشبینانه از مردم شهر نوشته بودم که در
کالس دانشکده خواندم در جلسه بعد دختری دانشجو
(که هرکجا هست خدایا بهسالمت دارش)
مطلبی نوشــته بود که بهنوعی نقد نوشته من بود:
در اینجــا خانهها ســنگ و صاحبخانهها چوباند.
در اینجــا :تا جهان را ناشناســی مردمان خوباند...
و همینطوریهــا پیراهن من هم مثل پر پرندگان و
ماهیدودی شد.
 راســت گفتهاند آدمها پیر که میشوند به خاطرهگویی میافتند؟!
 بلی ،مثل کاله ســخنگو که هرچه پیرتر میشــودشیطنت بیشتری را به نمایش میگذارد!
 خاطرههای سپیدی دارید. درست است یکبار از دیوار سپیدی عکس گرفتمکه روی آن نوشتهشــده بود این دیوار سپید ،سپید
نیست! یادم اســت در جوانی دلم میخواست اتاقی
ســپید ،نمازخانهای کوچک داشــته باشــم ،میزی
ســپید با رومیزی ســپید اما عقربهها سیاه بودند و
زمان نایســتاد و آرزوهایمــان دود زدند و به تیرگی
گراییدند ،سپیدها و سپیدیها خاطره شدند و شدند
رؤیای دوردستهای دور.
 اما فقط یک ماشــین آبپاش بزرگ میخواهد! مگرنه میشــود شهر را و خاطرهها را شست تا دوباره مثل
روزهای اولش برق بزند ،سپید بشود ،سپید سپید سپید!
 -شگفتا! کودکوارگیت جالب است و کودک درونت ساده

و شادمانه ،نه نمیشود الیهالیه رنگ را از روی تن شهر
شست نه که اص ً
ال نمیشود نه خیلی سخت است بعضی
چیزها زیرپوست شهر جا خوش کرده است گاهی شهر
در کنار بسیاری کارکردهای خوب و متمدنانهاش با کمال
تأسف بچههای ناخلف خودش را ساخته است ،هرچند
شهر عادت دارد به فراموشی ،شاید هنوز در یادها مانده
باشد ماجرای بهتآور پدری که فرزندش را قطعهقطعه
کرده در کیسهزباله جا داده و به درون سطل انداخته بود،
دردناکتر اینکه مادر پسر نیز با پدر همراه شده بود! شهر
هم خودش برای خودش یک جان دارد اگر بخواهد نفس
بکشد و بستر زندگی سالم انسانها باشد نیازمند حمام
روح جان و تن خودش است ،هرچند آلودگی هوا ،شرایط
بد اقتصادی مردم و وجود برخی مشــکالت باعث غلبه
فراموشی بر ذهن و چشــم شهر شود اما در ژرفای روح
شهر بیگمان اتفاقاتی ازایندست دملی چرکین میشود
و هر بار بهگونهای دیگر ســر برمیآورد نمونهاش همین
جوان سنگپران به اتومبیلها که خواسته یا ناخواسته
موجب مرگ دو شــهروند ،مجروح شدن تعدادی و وارد
کردن خساراتی به اتومبیلها شده بود و اگر توسط نیروی
انتظامی دستگیر نمیشــد ممکن بود مرتکب جنایات
بیشتری شود و جالب بود که در اعترافاتش اظهار میکرد
من نمیدانستم با سنگپرانی من در اتوبانها انسان هم
آسیبدیده و میمیرند و تصورم فقط آسیب رساندن به
اتومبیلهابود.
 بایــد یکی به او میگفت :بچه جان ســنگ نپرانسر میشکنی!
 او بچه نبود ،جوان چهلوپنجســالهای بود ،سابقهبســتری بودن در مراکز روانی داشــت و از بیماری
عصبی رنــج میبرد ،عامــل بازدارنده و هــر اقدام
پیشــگیرانه و عالج واقعه قبــل از وقوع همان حمام
روح شهر است البته تعلیم و تربیت خانواده هم نقش
و ســهم تأثیرگذار خودش را دارد اما وظیفه متولیان
شهر مهمتر و سنگینتر است.
 نقش رســانهها هم در گفتوگو با روانشناســان،جامعــه شناســان و اصحــاب و علمــای تربیت در
پرداختن به ریشــههای جرم و اینکه چه میشود که
جامعهای مســتعد جرمزایی میشــود اهمیت دارد،
هرچند مراقبت بیشتر و بازدارندگی نیز مهم است.
 از تزکیه ،حمام تن و جان شــهر که گفتید ناگهانبه بهار و خانهتکانی دم عید پرتاب شدم.
 زود است برای این پرتاب شدن اما تأکید گذاشتن بروظیفه متولیان شهر به معنای سلب مسئولیت از فردفرد
شهروندان در حمام روح و جسم شهر نبود و نیست.

حافظه تاریخی

اعالم خبر دستگیری اعضای حزب ملل اسالمی پس از سه ماه
حزب ملل اسالمی یکی از نخستین گروههای مبارز
مسلمانی است که در مبارزه با حکومت پهلوی مشی
مسلحانه را برگزیده بود .حزب ملل در اسفند 1340
بــه رهبری ســید محمدکاظم موســوی بجنوردی
و با یاری کســانی چون ابوالقاســم ســرحدیزاده،
محمدجواد حجتی کرمانی ،ســیدمحمد میرمحمد
صادقی ،سیدحســن طباطبایی ،عباس دوزدوزانی،
محمدکاظم سیفیان و سیداصغر قریشی پایهگذاری
شــد .این حزب عمدتاً از دانشجویان و دانشآموزان
تشکیلشده بود و سن بیشتر اعضای آن به 25سال
نمیرســید .بجنوردی ،رهبر حزب هنگام تأســیس
حزب ملل اســامی۱۹ ،ســاله بود .مؤسسان حزب
ملل اسالمی در نخستین جلســات حزبی ،برنامهها
و اهداف حزب را در زمینههــای اقتصادی ،قضایی،
فرهنگــی و سیاســی ،در  65مــاده تصویب کردند.
برانــدازی رژیم شاهنشــاهی پهلــوی و پایهگذاری
حکومتی اسالمی ،مهمترین هدف بنیانگذاران این
حزب بود .آنها آرمان برقراری حکومتی واحد میان
تمام کشــورهای اسالمی را در سر داشتند .در رأس
نمودار ســازمانی حزب ملل ،رهبر و کمیته مرکزی
قرار داشــت .کمیته مرکزی چند شــبکه را هدایت
میکرد ،هر شبکه از دو گروه و دسته تشکیل میشد.
هر دسته دارای دوشاخه بود و هر شاخه در ذیل خود
دو واحد داشت .هر واحد با دو مدرسه در ارتباط بود
و درنهایت در هر مدرســه چند کالس حزبی وجود
داشــت.ارگان حزب ملل اسالمی ،ماهنامه خلق بود
کــه از بهمــن  1343تا زمان فروپاشــی یعنی مهر
 ،1344در  9شــماره چاپ و بین اعضا منتشــر شد.
پرچم ســرخرنگ با ستارهای هشت پر در داخل یک
دایره ســفید ،نشــان حزب بود .حزب ملل اسالمی،
پیش از آنکه فعالیتهای نظامی و مبارزات مسلحانه
خود را آغاز کند توسط شهربانی و ساواک کشف شد.
شــب بیستم مهر  ،1344محمدباقر صنوبری یکی از
اعضای حــزب ،در مأموریتی که برای عضوگیری به
شهر ری رفته بود ،هنگام بازگشت در اواخر شب مورد
سوءظن مأموران شهربانی قرار گرفت و دستگیر شد
و مورد بازرسی قرار گرفت .هنگامیکه آنها مشغول
بررسی محتویات کیفدســتی وی بودند ،صنوبری
در یکلحظه کیف را از دســت آنها کشیده و حین

فــرار ،آن را به بــام یکی از ســاختمانهای اطراف
پرتاب کرد .نیروهای شــهربانی ،صنوبری را دستگیر
و کیف را نیز پیدا کردند .کیف حاوی مدارک حزبی
و ماهنامــه خلق بــود .بدین ترتیب وجــود حزبی
مخفی برای مأموران مسجل شــد .صنوبری ،مدتی
زیر شــکنجههای مأموران مقاومت کرد تا دوستانش
مخفی شــوند و درنهایت نام یکی دیگــر از اعضا و
پسازآن آدرس دفتر مرکــزی حزب در خیابان ری
به دست مأموران افتاد .با کشف دفتر مرکزی ،کلید
کدها و رموز تشــکیالتی ،نام افراد و دیگر اطالعات
محرمانه حزب ،لــو رفت .رهبر و دیگر اعضای حزب
پس از اطالع از موضوع ،به کوههای دارآباد در شمال
تهران رفته مخفی شدند اما مخفیگاه آنها نیز کشف
شد و پس از درگیری مختصری که در شب  24مهر
 1344بیــن مبارزان و مأمــوران رخ داد و درنهایت
همگی دستگیر شــدند .حکومت پهلوی خبر کشف
حزب ملل اســامی را برای انجام تحقیقات بیشــتر
ســه ماه مســکوت گذارد .اخبار و جزئیات کشف و
دستگیری اعضای حزب ملل در اواخر دیماه 1344
در روزنامهها منتشــر شــد و بازتاب وسیعی یافت.
محاکمه 55نفر عضو حزب ملل اسالمی در دو دادگاه
عادی و تجدیدنظر برگزار شــد رهبر حزب به اعدام
و بقیه به حبسهای ابد و ســه تا ۱۰ســاله محکوم
شدند .با تالشهای برخی روحانیون ـ مانند آیتاهلل
سیدمحسن حکیم که نامهای برای شاه فرستاده بود
ـ کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور و نامه ژان
پل ســارتر ،رئیس کمیته دفاع از زندانیان سیاســی
رژیم پهلــوی بهناچار حکم اعــدام بجنوردی ،رهبر
حزب را به حبس ابد تغییر داد.

ســاخته بودم .خیلی مشــتریهای بازاری را
او برایم میآورد .همیشــه به من میگفت هر
کاری میخواهی کنی من برای سرمایهگذاری
حاضرم .وقتی زمینها را دیدم ،به او گفتم که
میخواهم شهرکسازی کنم و به او پیشنهاد
مشــارکت دادم .آقای مسفروش به من گفت
«بیا برویم منزل یکی از شــیوخ و اســتخاره
کنیم برای شراکت»؛ استخاره کردیم و خوب
آمد .ازآنجاکــه آمدیم بیرون ،آقای مسفروش
یــک چک  ۵میلیونی به مــن داد و گفت من
با تو شریکم .وقتی قرار شد پیش نظامالسلطنه
بــروم .فقط همین ۵میلیون تومــان را نقدی
داشــتم و برای دیدن او به فرانسه رفتم .گفتم
من میخواهم این زمینها را بخرم و شــهرک
بسازم و کمی هم در مورد ایدهام توضیح دادم.
نظامالســلطنه از جا بلند شد و من را بوسید و
گفت« :این زمین برای تو .به پیشکارم میگویم

کــه این کار را انجام دهــد؛ چقدر میخواهی
بابت آن پول بدهی؟» گفتم ۵میلیون و او هم
قبــول کرد .آن زمین را هم خریدم .این شــد
که ۱۰۰هزار متر زمین را که از قبل داشــتم
و ۴۵۰هــزار متر زمین دیگــر را هم خریدم.
بعدازآن افکار شــهرک اکباتان شروع به رشد
کرد .طرح ساخت شــهرک در سال  ۱۳۴۵با
سرمایهگذاری و خرید زمین از سوی مهندس
رحمان گلزار توســط مهندسهــای خارجی
ریخت ه شد .طراحی مجموعهٔ شهرک با جردن
گروزن ،معمار نامدار آمریکایی و ســاخت آن
نیز با شــرکت آمریکایی استا ِرت بود .مقاومت
در برابر زمینلرزه تا ۹ریشــتر ،فضای ســبز
بسیار گسترده ،نورگیری کافی سازه ،شوتینگ،
رایزرهایی اختصاصی ،پلههای ویژهٔ فرار و دهها
اســتاندارد دیگر آمریکایی ،اکباتان را توانمند
میساخت.

حاشیههای یک گروه فیلمساز برای خان ه سیمین و جالل
مدیر خانهموزه ســیمین و جالل میگوید :بــه دلیل مخالفت با
حضور گروهی فیلمســاز در این خان ه مطابق با مقررات و ضوابط،
حاال آن گروه فیلمسازی جوسازیهایی را علیه خانهموزه سیمین
و جالل راه انداخته است.
رضا توســلی با اشاره به «درخواســت خارج از ضابطۀ یک گروه
فیلمســاز برای حضور در این خانهموزه با هدف ســاخت فیلمی
داستانی درباره سیمین دانشور و جالل آلاحمد و جوسازیهایی
که علیه این مجموعه ،پــس از مخالفت با حضور آنها راه افتاد»
ماجرا را اینگونه شــرح داد :یک گروه فیلمساز از صداوسیما که
قصد ســاخت فیلمی داستانی درباره سیمین و جالل را داشت به
این مجموعه مراجعه کرد و درخواســت داشت در فضای داخلی
این خانه ،فیلمش را بسازد .تأکید شد با توجه به ضوابط و مقررات
موجــود ،این اقدام ممنــوع بوده؛ چراکه ســبب تعطیلی موزه و
آسیبرسانی خواهد شد ،بنابراین با حضور آنها در فضای داخلی
خانه مخالفت کردیم .او یادآور شــد :ســازمان میراث فرهنگی و
گردشگری در سال  ۱۳۹۶ضوابطی را تعیین کرده که مطابق آن،
ســاخت فیلمهای داستانی و سینمایی در مجموعههای تاریخی و
موزهها ممنوع اســت .ما هم به این ضابطه استناد کردیم .توسلی
ادامــه داد :آن گروه فیلمســاز پس از مخالفت ما ،ســعی کرد از
مبادی دیگری راه را تسهیل کند .به معاونت فرهنگی و اجتماعی
شــهرداری تهران مراجعه کردند که خوشبختانه با خردمندی این
معاونت ،در نامهای خطاب به خانهموزه ســیمین و جالل نوشــته
شد «طبق ضوابط اقدام شود ».هرچند این گروه فیلمسازی ابتدا

بــه ما گفتند معاونــت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تهران با
استقرار آنها در خانهموزه سیمین و جالل موافقت کرده اما پس
از پیگیری متوجه شــدیم در نامه تأکید شده است «طبق ضوابط
اقدام شــود ».ما هم طبق ضوابطِ موجود به این گروه فیلمسازی
اجازه ندادیم از فضای داخلی خانه اســتفاده کند .خانهموزه جالل
و سیمین خانه شخصی این زوج نویسنده بوده که به دست جالل
آلاحمد و هنگامیکه همسرش سیمین در حال تحصیل در رشته
زیباشناسی دانشگاه استنفورد بود ،ساخته شد .روایتشده جالل
آل احمــد با بودجه کلی پنج هزار تومان که ســه هزار تومان آن
را هــم قرض گرفته بود ،این خانه را ســاخت .گفتهشــده جالل
مستقیماً در کار ساخت خانه مشارکت داشته است.

کتاب

«آغوش امن» ،سومین اثر داستانی «نسیبا عظیمی»
تازهترین اثر داستانی «نسیبا عظیمی» با
عنوان «آغوش امن» توســط نشر «ایجاز»
به چاپ رســید .کتاب «آغوش امن» ،که
سومین اثر داســتانی این نویسنده است،
به ماجــرای خواهر و بــرادری با نامهای
شــهاب و شــیرین میپردازد که در عین
متفاوت بودن ،به یکدیگر شباهت دارند و
شیطنتهای آن دو ،حوادثی را رقم میزند.
راوی داســتان ،شیرین است که بر مبنای
ویژگیهای اخالقی خانــواد ه و اتفاقهای
مهیجی که پیش میآید ،داستان را پیش
میبرد و این روایت بهروزهای کرونا پیوند
میخــورد .عظیمی ،کــه دانشآموختهی
زبان و ادبیات فارســی اســت ،پیشازاین
اثر ،کتابهــای «در چند ثانیه» و «نبضی
برای زندگی» را نوشــته و منتشــر کرده
بود«.در چند ثانیه» به شیوهی سیال ذهن
و «نبضی برای زندگی» به شیوهی سورئال

یکی بر سر گور گل می سرشت
که حاصل کند زآن گل گور خشت
به اندیشه لختی فرو رفت پیر
که ای نفس کوته نظر پند گیر
چه بندی در این خشت زرین دلت
که یک روز خشتی کنند از گلت؟
طمع را نه چندان دهان است باز
که بازش نشیند به یک لقمه آز
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چه

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

مهندس رحمان گلزار شبســتری ،زاده ۱۳۰۸
در تاشکند ازبکستان بود .او مهندس و معمار
ساختمانسازی و مالک و سازنده و سرمایهگذار
شــهرک اکباتان ،بزرگترین شهرک مسکونی
ایــران و خاورمیانه بود کــه در  ۲۶دی ۱۴۰۰
در فلوریــدا ،آمریکا درگذشــت .رحمان گلزار
بعــد از فارغالتحصیلی از پردیــس هنرهای
زیبای دانشــگاه تهران وارد ساختمانســازی
و شــغل معماری شــد .او بهطور حرفهای از
ســال  ۱۳۳۲بــه کار مهندســی و معماری
مشغول بود .شــاخصترین و مشهورترین اثر
او ساخت شــهرک اکباتان در تهران است که
گفته میشود که بزرگترین شهرک مسکونی
ایران و خاورمیانه اســت .مرحوم رحمان گلزار
شبستری ســازنده شــهرک اکباتان در شهر
تاشکند ازبکســتان به دنیا آمده بود و پس از
اعالم رســمی دولت شوروی به ایران بازگشته
و در شناســنامه ،محل تولد وی را مشهد قید
کردنــد .او پسازآن به دارالفنون رفت و پس از
فا رغالتحصیلی به دلیل عالقه به معماری وارد
پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران شد.
گلزار در خاطراتش میگوید :آن زمینها متعلق
به آقای نظامالسلطنه مافی یکی از رجال قاجار
که در پاریس زندگی میکرد بود .نظامالسلطنه
پیشــکاری در ایران داشــت که به کارهایش
رســیدگی میکرد .قرار شد این پیشکار اجازه
فروش زمین به ما را از نظامالســلطنه بگیرد؛
اما او گفته بود که من باید حضوری با ایشــان
در پاریس صحبت کنم .دوستی داشتم به نام
عباس مسفروش که برایش ویالی قشــنگی

جزئیات سعدی

نوشتهشــدهاند .این کتاب هم به شیوهی
روایت رئالیســتی در 144صفحه ،نوشته
و منتشر شــد« .آغوش امن» ،که در نشر
ایجــاز به چاپ رســیده ،دومین همکاری
نســیبا عظیمی با این ناشــر پس از کتاب
«در چند ثانیه» اســت.در بخشی از رمان
«آغــوش امن» میخوانیــد« :چند روزی
زیرزمین شــلوغ و بههمریخته شــد .یک
روز ظهر وقتی پدر و مــادر خواب بودند،
من و شهاب البهالی خرتوپرتهای توی
صندوقچه یک بســته پیدا کردیم که دور
آن را با پارچه بسته بودند .شهاب کشیک
مــیداد تا کســی نیاید .من بســته را باز
کردم؛ پر از نامه بــود .نامههایی که پدر و
مادر دوران مجردی و عاشقی برای یکدیگر
نوشته بودند .شهاب میخندد و میگوید:
ببینیم آقاجاوید چطوری ننهمونو تور کرده!
ساعتها مح ِو خواندن خاطراتشان بودیم:

«جاوید عزیزم امروز بیشتر از همیشه دلم
برایت تنگشده .وقتی خاطرات سربازیات
را میخوانم انــگار من هم کنار تو زندگی
میکنــم؛ آنقــدر که خوب مینویســی.
راســتی ملوک میگوید اگــر آقاجاوید به
خواســتگاری تو بیاید ،من اسمم را عوض
میکنم».

خواربار ،خواهناخواه ،خواهینخواهی:
اين تركيبها بدون «واو» به كار ميروند .تركيبهاي
زير نيز مانند تركيبهاي یادشده بدون «واو» به كار
ميروند :سا ِزكار (ســاز و كار نيز توجیهپذیر است و
غيرذلك (= جز
فراوان به كار ميرود) ،زادبوم ،زادولدُ ،
قدل.
اين) ،قوسقزح (= رنگینکمان) حيصبيص و د ِ

ترازین

فک پالک

مژگان مسلمی

کارشناس حقوق

فک پالک اتومبیل بهتبع تنظیم سند رسمی انتقال،
به نام خریدار قابلاعمال است چون پالک خودرو جز
الینفک خودرو است؛ بنابراین طرح دعوای جداگانه
فک پالک اتومبیل قابل استماع نیست.

مجازستان
چرا وقتی به اونجایی از ترافیک میرسی که راه باز شده،
هیچ علتی از ایجاد ترافیک نمیبینی؟
()Masoud Nikoomanesh

یه مدت هم خیلی جوگیر شــده بودم برم باشــگاه،
گفتم باید مجهز برم که انگیزه داشته باشم .رفتم لباس و
دستکش و مچبند و کفش خریدم ،پولم دیگه به ثبت نام
(اشکان مدیری)
باشگاهنرسید.
سیبزمینی سرخ کرده خریدم۴۰ ،تومن ۵۰ ،دادم،
بقیه رو نداد .گفتم آقا بقیهاش چی؟ گفت ۵۰تومنه دیگه.
گفتم آخه تو منو نوشته ۴۰تومن .با خودکار  ۴۰رو خط
()Mahraz
زد ،نوشت .۵۰عجیب شدن مردم):
آدمیــزاد جدا ً موجو ِد عجیبیــه ،میبینه دونفر باهم
خوبن ،بحث نمیکنن ،طوالنیمــدت باهم تو رابطهن،
ولی نمیبینه چقدر بحث کردن ،دعوا کردن ،جنگیدن،
از خودگذشتگی و سازش کردن ،از غرورشون گذشتن،
قلق همدیگه رو یاد
صبر کردن ،حرف زدن ،قهر نکردنِ ،
گرفتن و از هم نگذشتن تا رسیدن به اینجا( ))):کنجد)

دنیای علم
دانشمندان در پی کشف اسرار الیه داخلی زمین
محققان «موسسه فناوری فدرال زوریخ» در مطالعه
اخیرشان اظهار کردهاند بخش داخلی زمین سریعتر
ازآنچه تصور میشد ،در حال سرد شدن است .تکامل
سیاره زمین را میتوان با بررسی آن طی ۴.۵میلیارد
سال گذشــته توصیف کرد .در طی میلیونها سال،
سطح سیاره سرد شد و پوستهای شکننده را تشکیل
داد .اگرچه بازهم برخی از سؤاالت مانند اینکه طی این
مدت زمین با چه سرعتی سرد شده و اینکه چه مدت
ممکن است طول بکشــد تا این خنک شدن مداوم،
فرآیندهای گرمایی ذکرشده را متوقف کند ،همچنان
بیپاســخمانده اســت« .رســانندگی گرمایی» مواد
معدنی میتواند پاسخ این سؤاالت باشد .رسانندگی
گرمایی در فیزیک خاصیتی از اجسام است که بیانگر
توانایی آنها در انتقال گرماســت .این رســانندگی
گرمایی مواد معدنی مرز بین هســته و گوشته زمین
را تشــکیل میدهد .این الیهمرزی مرتبط است زیرا
اینجاست که سنگ چسبناک گوشته زمین در تماس
مســتقیم با گــدازه داغ آهن نیکل هســته خارجی
ســیاره قرار میگیرد .به دلیل تند بودن گرادیان دما
بین هر دوالیه ،گرمای زیــادی باید در اینجا جریان
داشته باشد .این الیهمرزی از ماده معدنی بریگمانیت
ساختهشده است .بااینحال ،تخمین اینکه این ماده
معدنی چه میزان گرما را از هســته زمین به گوشته
هدایت میکند ،دشوار است .اخیرا ً دانشمندان موسسه
فناوری فدرال زوریخ یک سیستم اندازهگیری پیچیده
ایجاد کردهاند که این سیســتم آنها را قادر میسازد
رســانندگی گرمایی بریگمانیت را در آزمایشگاه و در
شرایط فشار و دمایی که در داخل زمین حاکم است،
اندازهگیری کنند .پروفســور «موتوهیکو موراکامی»
از موسســه فناوری فدرال زوریخ گفت :این سیستم
اندازهگیــری به ما اجازه میدهد تا نشــان دهیم که
رسانندگی گرمایی بریگمانیت حدود ۱.۵برابر بیشتر
از حدی اســت که تاکنون فرض شده است .جریان
گرمای بیشــتر بهنوبه خود ،سرعت جریان همرفت
گوشــته را افزایش میدهد و خنک شــدن زمین را
تســریع میکند .این امر ممکن است باعث شود که
زمینســاخت صفحهای یا تکتونیک صفحهای که با
حرکات همرفتی گوشته ادامه مییابد ،سریعتر ازآنچه
محققان بر اساس مقادیر رسانش گرمایی قبلی انتظار
داشتند ،کند شود .همرفت گوشته زمین ،خزش بسیار
آهسته گوشته جامد سیلیکاتی زمین است که ناشی
از جریانهای همرفت حامل گرما از درون ســیاره به
سطح آن است .دانشمندان همچنین نشان دادهاند که
سرد شدن سریع گوشته باعث تغییر فازهای معدنی
پایدار در مرز هسته و گوشته میشود .چراکه پس از
سرد شدن ،بریگمانیت به ماده معدنی پسا پروسکایت
تبدیل میشــود .پسا پروســکایت یک فاز فشار باال
از ســیلیکات منیزیم()MgSiO۳اســت .این ماده
از ترکیب اجزا ســازنده اکسید اصلی گوشته سنگی
زمین( MgOو  )SiO۲تشکیل شده و فشار و درجه
حرارت آن برای پایداری نشــان میدهد که احتماالً
در قسمتهایی از اعماق زمین ،چند صد کیلومتری
گوشته زمین رخ میدهد.

