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ناهمدلی

گریز از دایرههای تکرار
علی داریا

شاعر و عکاس

 اســتراگون!! اســتراگون عزیــز! عاشــقنوآوریهــای تــوام ،دروغ نگم تو هــم متوجه
شدی نون توی انبوهسازی مسکن و قالب کردن
آپارتمانهای قوطــی کبریتی و لونه کبوتری به
خلقا...است .یه نوع –نمیگم فرصتطلبی بلکه
– فرصتجویی در نیاز مردم به خونههای بیست
و پنج متری و خدارو چی دیدی شــایدم پانزده
متری ،نه ،خیلی بد نیست ،توجیه داره ،خدمت
کردن به مردم آالخــون باالخون و بیخانه کار
خدا پسندانهای است .بر منکرش لعنت!
 معلوم هست چه میگویی والدیمیر؟! من وبرجسازی و انبوهســازی ،از صبح همچنان گرد
این دایرههایی که من روی زمین ترسیم کردهام
میچرخی و کلمات به هم میبافی ،آخر به قول
خودت مرد حسابی و تا اندازهای کتابی! درایت و
تدبیرت به کجا پرتاب شده است؟!
 آخــه داداش من دیدم تــو این زمین صافخداداده با گچ رنگ ریختــی ،گفتم البد تو هم
اومــدی تو الین تجــارت و اقتصاد و یه شــبه
میخــوای بری باالی بــرج و پنتهاوس و برای
خودت نون و آبی ،کاســبی ،آیندهای .فکر کردم
حکما فهمیــدی بیمایه فطیره و عصیان کردی
علیه بیکاله موندن ســر پر ریختــهات تو این
وانفسا ...
 نه! بــه قول خودت نــه!! نوکرتــم! آخر توکــدام اظهار نظر را از من مشــاهده کردهای که
این فکر و خیال بیهوده به ســرت زده است .به
قول ســتوننویس تصدقت ایــن وصلهها به من
نمیچسبد.
 خوب حــاال به مــن حق بده ،فکــر کردمپساندازی ،قلکی ،چه میدونم رانتی ،زبونم الل،
زدوبندو اختالس و مختالســی ،خالصه وسوسه
شــدی خودت رو برســونی به بعضــی آدمای
نوکیســه که دری به تخته خورده و تو هم داری
خودتو میکشی اون باال باالها!؟ حاال اگه اینا که
گفتم نیست و موارد گفته شده رو کلهم تکذیب
میکنی ،پس بنال بینیم این دایرههای تو در تو
چی هستند!؟
 -و امــا حکایــت این دایرهها ،پرسشــی نو و

َّ
عبدالل در مسجداالقصی
ترور ملك

در جستوجوی زمان از دسترفته
بهار سهراببیگی
نویسنده

چند وقتی است که هیچچی ِز وجودم سر جای
خودش نیست .تن و بدنم راه خودش را میرود و
فکرم به هزار کوچه و پسکوچه تاریک زندگیام
سرک میکشد .انگار دستان پنهانی مرا از چند
یکِشــند ،آنچنان با قدرت
طرف گرفتهاند و م 
که چیزی نمانده متالشــی بشوم .خیلی وقت
است خودم را حبس کردهام .ساعتها به جایی
خیره میمانم .نشانههای حیات را پس میزنم،
اما فکرم لحظــهای آرام نمیگیرد .به زور گاهی
از خانه بیرون میروم ،کمی پیادهروی میکنم و
بیحاصلترازپیشبرمیگردم؛یکتالشعجیب
برای خستهکردن خودم ،شاید شب چشمهایم
بتواند کمی راحتتر روی هم برود .خواب شب
اما کابوس وحشتناکی است .یا دیوانهوار طلبش
میکنم و هنوز شروعنشــده آنچنان دست و
پا میزنم تا این کابوس را بشــکنم یا ساعتها
با سیاهی شــب و بیخوابی جنونآمیز گالویز
میشوم و صبح خستهتر از روز پیش بیهودگیها
را از نــو آغاز میکنم؛ با چنان دردی در وجودم
که انگار از جنگی شکستخورده جان سالم به

یاد

در بردهام .چیزی کــه این روزها بیشتر به آن
فکر میکنم این است که اگر بیست سالم بود و
عقل االن را داشتم ،حتماً خیلی کارها میکردم.
جسارتها به خرج میدادم .تصمیمهای بزرگی
میگرفتم .برای رسیدن به خواستههایم پافشاری
بیشتری میکردم .ماجراجوییهای بیشتری از
سر میگذراندم .خودم را درگیر پیشپاافتادهها
نمیکردم .شاید کوچ میکردم .خطر را به جان
میخریدم و دنیای جدیدی را تجربه میکردم.
حتماً کتابهای بیشتری میخواندم .به سفر
میرفتم .شهرهای زیادی هســتند که آرزوی
دیدنشــان را دیگر فقط به خوابهایم میبرم.
بســیار یاد میگرفتم ،حتی شاید به چند زبان
خارجی حرف میزدم .زیستن را زندگی میکردم.
در یک کالم از زندگیام لذت میبردم .شاید حاال
حالم بهتر بود .شاید حاال تصویر زن درون آینه،
لبخندی هرچند بیرمق کنج لبهایش نشسته
بــود اما میدانید چه چیــز میتواند از این هم
ترسناکتر باشــد ،از این فکر که زمانی به این
زیادی را بیهوده از دست دادهام؟! اینکه با خود
میگویم اگر در چهلسالگیات همین حرف را
راج ع به سیسالگیات زدی چی؟! اگر یک روز
خستهتر از حاال نگاهی به پشت سرت انداختی
و جز بیحاصلی چیــزی از تو به جا نمانده بود
چی؟ و از آن بدتر ،اگر قرار باشــد این دور باطل

همینطــور ادامه پیدا بکند چــی؟ در پنجاه،
شصت و هفتادســالگی هم میخواهی همین
پرســشها را از خودت بپرسی؟ کی میخواهی
باالخره بشکنیاش؟ کی میخواهی جسارت به
خرج بدهی و کارهایی را انجام بدهی که بعدها
حسرتشان را نخوری؟ کی تصمیم داری مال
خودت باشــی؟! پــس آن روزی که قصد داری
بالهایــت را بــاز بکنی و پر بزنی به آســمان
آرزوهای بزرگت یا حتی رویاهای کوچکت،کی
از راه میرسد؟ چه وقت نوبت توست؟! ولی ترس
نمیگذارد .وابستگی اجازه نمیدهد .االن حتی
بیشتر از بیستســالگی مانع میشوند .پشت
آدم را میلرزانند .هر گوشهای چهره مخوفشان
را پنهــان کردهاند و هر قدمت را زیر نظر دارند.
زورشــان به همهچیز زندگی چربیدهاست؛ به
توانــم ،بلندپروازیهایم ،به من .چهطور اینقدر
قدرت گرفتند؟ خیلی ســاده اســت ،من پیر
شدهام .ترسو شدهام و از همه بدتر اینکه هرچه
زمان میگذرد ،پیرتر هم میشــوم .وابستهتر.
دورتر از همه آنچه میخواســتم باشم ،و زمان
بیرحمانهتــر از پیش چنگ میزند به عمرم تا
تاراج بکند همه دنیایــم را .این بازی همچنان
ادامه خواهد داشت تا روزی که بمیرم یا خودم
را بمیرانم .چرا به چنین روزی افتادهایم که جای
زندگی ،مرگ را طلب میکنم؟!

جاللالدین همایی؛ از شعر تا ریاضی

جاللالدیــن همایــی فرزن د میرزاابوالقاســ م
ب و جدش
ص ب ه طــر 
محمدنصیــر ،متخلــ 
مالمحمدرضا همایشــیرازی ،هردو از شعرا و
ف زمان خود بودند .از کودکی
دانشمندا ن معرو 
به ادبیات عرب و حکمت و فلســفه روی آورد.
در ۱۱ســالگی بهمدرسه نماورد اصفهان رفت و
۲۰ســال بهتحصیل ادبیات عرب ،فقه ،اصول،
تفســیر ،درایه ،رجال ،هیئت ،نجوم ،استخراج
تقویم ،ریاضی ،طب و فلســفه اشتغال داشت.
پس از آن بهنظام آموزشــی جدید پیوســت و
بهتدریس در مدرســهها پرداخــت ،مدتی در
تبریز تدریس کرد و ســپس بهتدریس ادبیات
در دارالفنون ،دبیرستان نظام و دانشکده افسری
روی آورد .پس از تاسیس دانشگاه تهران ،دوره
دکتری در دانشکدههای حقوق و ادبیات تدریس
میکرد و عضو فرهنگستان ایران شد .مدتی هم

در دانشــگاههای بیروت و الهور تدریس کرد.
اســتاد همایی شعر هم میسرود و سنا تخلص
میکرد .بیش از ۱۵هزار بیت او در دیوان ســنا
بهکوشــش دخترش بهچاپ رســیده است .از
مشهورترین اشــعار او شعری در وصف مسجد
کبود تبریز و تاســف از ویرانی آن اســت .او در
فن ســرودن ماده تاریخ نیز چیره دست بود و
از جملــه ماده تاریخ وفات خود را پیش از وفات
سرود! جاللالدین همایی در  ۲۹تیر  ۱۳۵۹و در
 ۸۱سالگی درگذشت و در تخت فوالد اصفهان
بهخاک سپرده شد .برخی از آثار همایی :تاریخ
ادبیات ایران  ۲جلد ،غزالی نامه«شرح حال امام
محمد غزالی» ،تصحیحکتاب نصیحهالملوک امام
محمد غزالی ،تصحیح مثنوی ولدنامه با مقدمه
مفصل ،تصحیح کتاب التفهیم ابوریحان بیرونی
با تحقیقات مفصل ،تصحیحکتاب مصباحالهدایه

و مفتاحالکفایه اثر عزالدین محمود کاشــانی،
تصحیح معیارالعقول منســوب ب ه شیخالرئیس
ابوعلیســینا در فن جراثقال ،مقدمه بر اخالق
ناصری تألیف خواجه نصیرالدین طوسی.

دری

َّ
عبدالل اولين پادشاه كشور اردنهاشمی
ملك
در 21دسامبر سال 1882م در شهر مكه متولد
شد.
پدر وي شــريف حســين امير مكه بود .ملك
َّ
عبدالل مقدمات علوم ادبي را در اســامبول فرا
گرفت و در 28ســالگي به عنوان نماينده شــهر
مكه در مجلس نمايندگان عثماني حضور يافت.
وی در ســال 1916م همراه پدرش در انقالب
عربی شــركت کرد و پادگان نظامي عثماني در
شهر طائف را به تصرف خويش درآورد.
در ماه مارس  1921دولت انگلستان ،تصميم
به برپايى اميرنشــين اردن به ســركردگی امير
َّ
عبدالل گرفت.
انتخاب وی نشاندهنده سرسپردگی او نسبت
به دولت انگلســتان بود ،سپس عازم ا َ ّمان شد و
چرچيل وزير وقت مستعمرات
پس از مالقات با
ِ
انگلســتان در بيتالمقــدس ،مقدمات حكومت
خود را فراهم ساخت.
براســاس توافق و پيمان همــكاري انگليس و
اردن در سال 1926م نام اين منطقه به مملكت
َّ
عبدالل با عنوان
اردنهاشمی تغيير يافت و امير
ِ
َّ
عبدالل پادشــاه اردن زمام امور را به دست
ملك
گرفت و مدت 25سال در اين سمت باقی ماند.
وي بعــد از جنگ جهاني دوم و شــكلگيری
اســرائيل رهبری اعراب در جنگ با اين رژيم را
بر عهده گرفت كه نتيجه آن شكســت اعراب و
تحكيم موجوديت رژيم غاصب اسرائيل بود.
َّ
عبدالل در عين حال به علت دشــمني
ملــك
عميق با خاندان ســعودي در عربستان به دنبال
تصرف سوريه و لبنان و اجراي طرح سوريه كبير
بود.
و اين مسئله باعث شده بود تا وي بخشهايى
از فلسطين را كه در جريان جنگ با اسرائيل به
تصرف درآورده بود ،در اختيار بگيرد و به دنبال
يك پارچه كردن اين مناطــق ،تحت حاكميت
اردن باشد.
َّ
عبــدالل با
بــه هميــن دليــل روابط ملــك

داستانک

چه

حافظه تاریخی

پاسخی تا اندازهای دشوار.
 ببیــن اســتراگون ،راســتش ابــدا حوصلهفلســفهبافی و این حرفا رو ندارم ،صاف و پوست
کنده بگو دور این دایرهها واسه چی میگردی.
 ایــن دایرههــا نماد دایره تکــرار زندگیاند،طلوع خورشــید و ماه ،آمدن روز و شب ،تغییر
فصل و ســال ،اینها چرخههای تسلسل و تکرار
زندگیاند و من راه میرفتم روی این دایرهها تا
با لمسشــان فکر کنم چگونه میشود به جنگ
این تسلسل و تکرار رفت.
 میدونم کــه ایدههایی داری اما راســتشحوصله درکش رو ندارم.
 چون پرســش کردهای کمی برای پاسخشصبــور باش بــه ویژه آنکــه از صبح بــا فکر و
خیالهای واهی در باره من ،رشــته افکارم را نیز
گسستهای.
 باشه ،چیزی که عوض داره گله نداره. حقیقت این است که من ناگهان حس کردمدارم به وسیله این دایرهها کشته میشوم.
 کشــته شــدن ،چه اتفاق تلخی اســت .آیادایرهها طناب میشدند!؟
 نه ،اما با عادتها و تکرارها داشتند روح منرا زهرآگین میساختند.
 عادتها چیز خوبی نیستند ،از میان عادتهااز عادت به ســیگار و قلیان و آن چیزهای دیگر
نفرت دارم.
 مــن هم با کلیت ســخنت موافقت دارم امابحث من اعتیاد به تکرارهای روزمره هم هســت
و بدی این تکرارها دقیقا در گرد بودن آنهاست.
خورشــید و ماه گردند ،آســمان گرد است ،النه
پرندگان گرد اســت ،باد به وقت شــدت گردباد
میشود و...
 ولی هر گردی گردو نیست. آری! گفته بودی حوصلهاش را نداری ،باشدمن دارم به این فکر میکنم که چگونه میتوانم
این دایرههای تکرار را در هم بریزم و با تغییراتی
مناســب در زندگیام کمی روی این تکرارهای
دایرهوار را در هم بریزم و به قول حضرت حافظ:
چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد.
 راستش دروغ چرا ،منم شیفته ایده تغییرتشــدم ،بدم نمیاد دنبالت راه بیفتم و به این فکر
کنم که چطوری میشــه مــردن در تله تکرارها
خودم رو خالص کنم!
 -پس بچرخ تا بچرخیم!

«و این جا چيزی برای تو/برای دســتهایت
تیر میکشــد و کشته میشــوی/در ازدحام
طوالنیترین خاطره/لبريز از گرد و غبار تنات/
بیرون میروی در آلزایمری ممتد/که ترجيح
میدهد تعاملی به تعادل نرسد/در مرز این اتفاق
ن لبخند میزنی/و
آن جا در دورترين اتفاق ممک 
من چشمهایت را چشمهایت را/در نزدیکترین
تران ه زندگــیام جای میدهم/فریــادم بر باد
میرود و بال غزل میسوزد در امتداد شمعی
ساکت/نزدیکتر بیا/پروانهها همیشه جایی با
تکیه بر عشق میسوزند/گوشه لبخندهای تو
جایی که آغاز بودن اســت .»...فروغ در شــعر
«هديه» میگويد«:من از نهایت شــب حرف
میزنم/من از نهايت تاريکی/و از نهایت شــب
حرف میزنم/اگر به خان ه من آمدی برای من
ای مهربــان چراغ بیاور/و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم».شعر فروغ
مثل شعر«و اینجا و پروانهها» زهره یوسفی،
ترسیمناپذير است ،ولی از نظر تراکم احساس
و قدرت تأثیرگذاری ،شعر یوسفی در مرتبهای
واالتری از شعر«هديه» قرار میگیرد .به نظر
میآید هردو شعر هنگام اضطراب و موقعیتی
همسان سروده شــدهاند .بخش نخست شعر
یوسفی برخالف شعر فروغ ،با بیان سوم شخص

و دانای کل آغاز میشــود و بعد به سمت دوم
شخص حاضر و غایب و پس از آن باز به سمت
شخص اول میرود .شاعر دارد با کسی حرف
میزند .بند نخست بیان این شعر مثل بند اول
شعر فروغ انگار در شبی غليظ و ظلمتی فراگير
استارت میخورد؛ مخصوصا وقتی که یوسفی
در آغاز شعر با تاکید بر حرف ربط«و» شروع
میکند .این«واو قطعیــت» را حافظ با وجه
شدیدتری آورده است«:دفتر دانش ما جمله
بشــوييد به می/که فلک دیدم(و) در قصد دل
دانا بود» .حافظ با این«واو» که به معنی«باور
کنيد ،میدانم و تجربه کردهام که روزگار هماره
در قصــد دل افراد داناســت و به دانایان رحم
نمیکند .همینطور یوســفی این«واو» را بر
پیشانی مطلب میآورد .یعنی پیش از این هم
اینگونه بوده است و«قطعا» هنوز ادام ه دارد
که در این ظلمات ،چيزی برای دستهای تو
تیر میکشد .تو در ازدحام طوالنیترین خاطره
که در ذهن من چرخ میخورد ،میمیری .تنت
مثل گردوغبار در اینجا و در این زمان پراکنده
شده و عشق تو مثل آلزایمری ممتد است که
ترجيح میدهد این آلزایمر ادامه داشته باشد
و من دوســت دارم تعادلم به همین صورت به
هم بخورد.چه چیز عامل به هم خوردن تعادل
راوی در این شــب سياه شده است؟ لبخندی
ن دیده میشــود.
که در دورترين اتفاق ممک 
لبخندهایی که گویا نه بر لب ،که بر چشمهای
کســی ،از دور بر«نزدیکترين تران ه زندگی»
راوی روییده است .انگار شاعر در خواب به سر

میبــرد یا در زیر آب فریاد و بال بال میزند و
در عشق خود خاکستر میشود .غزل در اینجا
به معنی اصلیاش نیامده است .اینجا و این گاه
خبری از معاشقه افالتونی نیست .این گاه و در
این مکان«:معاشقه زن با مرد کلید میخورد».
شاعر بدون آنکه از شب سخن بگوید ،با«شمع»
شب را هم در خود مستتر میکند .یوسفی در
همــان آغاز کالم«اینجا» را ب ه معنی«مکان و
زمان» میآورد .سپهری میگفت«:آدم اینجا
تنهاســت» .او با آوردن«اینجا» به شعر ،فرم
میدهد .آدم اینجا و در این زمان و همیشــه
تنهاست .یوسفی با همین«اینجا» که معنی
«این زمان و همیشه» هم میدهد میخواهد
بگويد که«اوضاع و وضع روحی من همیشــه
همین گونه اســت و میخواهم همین گونه
ادام ه داشته باشــد» .فروغ هم در سطر سوم
شــعرش با آوردن«واو قطعيت» به محبوب
خويش میگويد«:باید باور کنی و بپذیری من
اصال دروغ نمیگویم و تظاهر نمیکنم .من از
اعماق این ظلمت فشرده از تو میخواهم به من
کمک کنــی .در این وضعیت بغرنج ،زیباترین
هديه براي من این اســت که چراغی از آرزو و
آرمان بیاوری و یک دریچه که بتوانم در ازدحام
این کوچ ه به مردم آرام و خوشبخت بنگرم».
فروغ به طنز میگويد«:خوشــبخت» مقصود
او بدبخت است .یوســفی میگويد«:به جای
دریچه لبخندهایت را میخواهم .لبخندهایی
که هم مرا در لهیب عشــق میسوزاند و هم
زندگیمیبخشد».

همسايگان اردن به دشمني آشكار كشيده شد و
او نشستهاي اتحاديه عرب را تحريم کرد.
در عرصه بينالمللي نيز پادشاه اردن به عنوان
يك عامل دستنشــانده عمل میكرد .وي براي
برخــورداری از كمكهای آمريكا براســاس بند
چهــار دكترين ترومن ،با اين كشــور قراردادی
امضا کرد و از عملكرد آمريكا در جهان ،حمايت
ميکرد.
َّ
عبدالل
مجموعه مواضع داخلي و خارجي ملك
به مخالفتهاي مردمي و فعاليت فلســطينيان
عليه وي انجاميد.
َّ
عبدالل به عنوان مردي خوشگذران،
از ملك
راحتطلــب ،بيزار از كارهاي جدي ،دوســتدار
مجالس بحث و مناظره و شــيفته بذلهگويي در
محافل خصوصي ،ياد كردهاند.
وی ســرانجام در  20ژوئيــه 1951م در
مســجداالقصي توســط يك جوان فلســطيني
كه مخالف انضمــام بيتالمقدس و بخش عربی
فلســطين به اردن بود ،هدف گلوله قرار گرفت
و در 69سالگي كشــته شد .پس از وي ،پسرش
ملك حسين به پادشاهي اردن رسيد.

Ricardo Bermudez

کمال است در نفس مرد کریم
گرش زر نباشد چه نقصان و بیم؟
مپندار اگر سفله قارون شود
که طبع لئیمش دگرگون شود
وگر درنیابد کرم پیشه ،نان
نهادش توانگر بود همچنان
مروت زمین است و سرمایه زرع
بده کاصل خالی نماند ز فرع
خدایی که از خاک مردم کند
عجب باشد ار مردمی گم کند

مشق کلمات
آناكرونيسم (:)Anachronism
خارج شدن از ادراك مبتني بر تاريخ و معيارهاي بيگانه
با يك دوره يا فرهنگ .بيشــتر كاربرد اين واژه در مورد
عدم رعايت اصل توالي و ترتيب در تاريخنگاري است .از
آنجا كه نظم زماني به لحاظ صورتي مبتني بر نظم زماني
و از نظر مضموني مبتنــي بر رابطه علّي ميان رخدادها
اســت ،هرگونه آناكرونيسم موجب اشــتباه فاحش در
ادراك منظم و علّي وقايع خواهدشد .در حقيقت عدول
از كرونولوژي موجب فروغلتيدن در آناكرونيسم ميشود و
بيان آناكرونيسم وقايع اساساً هرگونه سازماندهي تاريخي
يا تاريخمند را غيرممكن و هرگونه استنتاج و استنباط
منطقي را مشكل خواهد ساخت .لذا آناكرونيسم اصوالً
عدول از تاريخنگاري اســت و تاريخ از اين حيث با كليه
علوم متفاوت ميشود.

درست بنویسیم

درستنویسی کلمه پرسش:
 چگونه میتوان با تمرین و تالش ،به کمال رسید؟ آیا چگونه میتوان با تمرین و تالش ،به کمال رسید؟جمله دوم ،نادرســت است؛ زیرا به همراه کلمه پرسشی
«چگونه» ،نیازی به آوردن کلمه پرسش ديگر مانند «آیا»
نیست .به سخن ديگر ،با هم به كار بردن دو يا چند كلمه
پرسش در يك جمله ،روا نيست؛ اما هر كدام را به تنهايی
میتوان در جملهای به كار گرفت.

ترازین

تبدیل وضعیت

مژگان مسلمی

کارشناس حقوق

رأی هیأت عمومی دیــوان عدالت اداری؛ تبدیل وضعیت
پیمانی به رسمی با  ۸سال سابقه خدمت پیمانی.در رأی
جدید دیوان ،تصویب آییننامه اجرایی نحوه تبدیل وضعیت
استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی در سال  ۱۳۹۶باعث
لغو حکم قانون تعدیل نیروی انسانی مبنی بر «تبدیل وضع
مستخدمین پیمانی به رســمی با داشتن  ۸سال سابقه
خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه» دانسته شده
است .از جمع این رأی با آرای قبلی ،تبدیل وضعیت تکلیفی
فقط مختص آنهایی است که تا قبل از قانون برنامه پنجم
بیش از  ۸سال سابقه خدمت پیمانی داشتهاند.

مجازستان
یارو رفته بفرمایید شام میگه توی این برنامه شرکت
کردم تا بینندهها با غذای ایران آشنا بشن.حاال بینندهها
کین؟ ایرانــیان! میخوام بگم حتی اینم تونســته بره
(فریورخراباتی)
خارج ...ما خیلی کاهلی کردیم.
تحقیقات میگه ذهن انسان مثل ماهیچ ه عمل میکنه.
مثال اگر یکی دائم از بقیه عیبیابی کنه سیستم عیبیاب
ذهنش قوی میشــه! متاسفانه ایراد ذهنی که اینجوری
میشه اینه که اگر یک روز عیبی در بقیه نبینه خودش به
زور روی افراد میذاره .برای سالمت روان خودتون هم که
شده خیلی دنبال عیب دیگران نباشید(.مجیدمیرزایی)
چرا باید از فیتزا گفتن مادر بزرگم تو فســت فودی
خجالت بکشــم؟؟؟ مگه یه پیرزن ایتالیایی میتونه بگه
()milad
جغور بغور؟!؟!
اصغــر فرهادی پــس از دریافت جایزه جشــنواره کن:
ایمان دارم ،یکی از مهمترین راههای نجات کشورم «آگاهی
بخشی» است.بابا تو چجوری میخوای به ما آگاهی بدی؟ ما
هنوز نمیدونیم اون مرده رفت تو حموم یا نه؟ (آقای خاص)

دنیای علم

چینیها روی تپههای شنی مریخ
مرکز برنامه فضایی و اکتشــاف ماه سازمان ملی فضایی
چین اخیــرا اعالم کرد کهمریخنورد آنها موســوم به
«ژورونگ» ( )Zhurongتا شب شنبه بیش از  ۵۰۹متر
بر روی سطح سیاره سرخ حرکت کرده است.مریخنورد
چینی در سفر خود به سیاره سرخ به زودی به تپه شنی
دوم خواهد رسید .سازمان ملی فضایی چین گفت این
مریخنورد در این ماموریت جدید یک بررســی دقیق از
تپه شــنی و محیط اطراف آن انجــام خواهد داد .تا روز
شنبه «ژورونگ»  ۶۳روز مریخی در سطح سیاره سرخ
فعالیت داشــته است .یک روز مریخی تقریباً  ۴۰دقیقه
بیشتر از یک روز زمینی است« .تیانون »۱-در ماه فوریه
 ۲۰۲۰سوار بر موشک «النگمارچ بی »۵به مدار مریخ
رسید .این فضاپیما که سطحنورد«ژورونگ» به آن متصل
بود ،پس از گذراندن بیش از سه ماه در مدار از مدارگرد
جدا شده و سفرش به ســمت سطح مریخ را آغاز کرد.
«تیانون »۱-پــس از ورود به جو مریخ«،هفت دقیقه
وحشت» را که سطحنورد ناسا تجربه کرده بود ،گذراند.
یک ســپر حرارتی از این فضاپیما هنــگام ورود به جو
محافظت کرد و سپس چترهای آن باز شد و مریخنورد بر
روی منطقهی  Utopia Planitiaفرود آمد«.ژورونگ»
اندازهای مشــابه یک خودروی کوچــک دارد و وزن آن
۵۳۰پونــد( ۲۴۰کیلوگرم) برابر با یــک چهارم وزن دو
مریخنورد ناسا یعنی«کنجکاوی» و«استقامت» است.
ایــن مریخنورد در روز  ۲۲مه( ۱خــرداد) کار خود را در
مریخ آغاز کرد .طبق گفته ســازمان ملی فضایی چین،
«ژورونگ» و«تیان ون »۱-در شــرایط عادی هستند و
زیر سیستمهای آنها به طور عادی کار میکنند.

