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نقش ایرانیان در گسترش علم در جهان اسالم
جهانگیر ایزدپناه
فعال اجتماعی

با گسترش اسالم در ممالک مختلف و اصطکاک
آن با فرهنگهای گوناگون و رشد علم و دانش
تحول فکری ،چالشهایی ایجاد شــد که دیگر
آیین و احکام اولیه کــه تکافوی جامعه اعراب
بــدوی بود جوابگوی تحوالت و شــرایط جدید
نبود.
ایرانیــان از بانیــان جنبــش عقلگرایــی
(راسیونالیســم) در مقابــل تعبدگرایــی دینی
اعراب بودنــد و معتقد بودند نباید تنها به آیات
و احادیــث اکتفا کرد ،بلکه بایــد رای ،عقل و
قضاوت را به کار بست و آیات و احادیث را مورد
تآویل قــرار داد و مفهوم اصلــی و بطن آنها را
دریافــت .بدین گونه بود که بین اصحاب رای و
حدیث بحث درگرفت.
مکاتب معتزله ،اشاعره ،قدریه ،جبریه ،قشریون
و باطنیون شــکل گرفت و فلســفه و منطق به
میدان آمدند .ابوحنیفه بــن نعمان بن ثابت از
اهالی کابل و از بنیانگذاران اصحاب رای در قرن
دوم هجری بود که گویا در  400حکم شــرعی
نظرش با نظر پیغمبر یکی نبود.
مثال با این گفته پیغمبر که سهم غنیمت اسب
را دوبرابر ســهم انسان تعیین کرده بود مخالف
بود و میگفت من سهم حیوان را دو برابر انسان
قرار نمیدهم.
واصل بن عطا سرکرده معتزله در مقابل اشاعره
از ایرانیان بود و جهم بن صفوان از برجســتگان
جبریه در مقابل قدریه بــود .برخالف ممالکی
نظیر مصر ،شــام ،تونس و الجزایر و ....مغلوبیت
سیاســی ایران باعث مغلوبیــت فرهنگ و زبان
ایرانیان نشد.
پذیرش اســام نــزد ایرانیان بــه معنی نفی
هویتشــان نبود .دین ایرانیان عوض شــد اما
هویتجویــی و هویتبخشــی در جنبشها و
سلســلههای اســتقاللطلبانه و آثار گرانبهایی
نظیر شاهنامه فردوسی سر برآورد.
در ایران دگردیسی و امتزاجهایی صورت گرفت،
اما پابرجایی زبان فارسی انفکاک و شکاف بین
اعــراب و ایران را حفظ کرد و باعث دوام قوم و
هویت ایرانی شد.
جنبشهای فکری و اســتقاللطلبانه گوناگون

یاد

مسعود بختیاری؛ روایتگر خوشآوای فرهنگ بختیاری

بهمن عالءالدین (متخلص به مســعود بختیاری) خواننده ،ترانهســرا
و آهنگســاز مشــهور بختیاری روز«بیســتم مهرماه سال  ۱۳۱۹در
اللی شهرستان مسجدســلیمان» به دنیا آمد .گر چه او تنها روایتگر
بخشی از فرهنگ موســیقایی بختیاری زبانها بود ،ولی نقشی بیش
از یک خنیاگر بومی یافت و توانســت در طول 35سال از حیات خود،
یک زبان مشــترک موسیقایی بین همه بختیاریها ایجاد کند .شاید
همســنگ او در ســایر فرهنگهای بومی ایران نتــوان یافت .بهمن
عالءالدين خواندن آواز و ســرودن ترانه را از همان ســالهای دوران
تحصيــات ابتدايی در«اللي » و به صــورت غيرحرفهای آغاز کرد و
از ســال  1350با ارائه نخستين و جاودانهترين اثر خود«دختر لچک
ريالي» ،دوره اول فعاليت حرفهای خود را به طور رســمی با همکاری
راديــو و تلويزيون اهــواز و نفت ملی آبادان و اجراي کنســرتهايي
در هفــت تپه ،کرمان و ماهشــهر آغاز کرد و بــا ورود خود به عرصه
موسيقي ،موســيقی بختياری را وارد فاز جديدی از تجربه خود کرد.
تا پیش از انقالب با همراهی منصور قنادپور ،نوازنده سنتور ،آثاری را
به دو گویش فارســی و بختیاری با حالوهوای موسیقی شهری ارائه
داد .عالءالدین پس از تکمیل تحصیالت متوسطه آن زمان به خدمت
سن بازنشستگی در کسوتِ معلّمی انجام
آموزش و پرورش درآمد و تا ّ
وظیفه کرد .از ســال  ۱۳۵۰در کنار شغل معلّمی ،همکاری خود را با
رادیو اهواز و منصور قنادپور آغاز کرد .پس از انقالب ،مدتی در سکوت
بهســر برد تا این که با عطا جنگوک آشنا شــد .جنگوک ،بختیاری
نبود ولی زادگاهش الر واقع در جنوب اســتان فارس از نظر فرهنگی
خیلــی به بختیاریها نزدیک بود .بدین ترتیب «مال َکنون» به عنوان
نخســتین نوار رسمی وی در ســال  ۱۳۶۵وارد بازار موسیقی شد و
توفیق باور نکردنی یافت .به عقیده بعضی از کارشناســان موســیقی،

داستانک

روزی که نوبل ادبیات راهی مصر شد

 13اكتبر  1988نجيب محفوظ ،داســتاننگار
مصري برنده جايزه ادبی نوبل آن ســال اعالم
شد .وی نخستين نويسنده از منطقه خاورميانه
بود كه در طول قرن  20برنده اين جايزه شــده
بود .خاورميانه در قرون وسطا مهد ادبيات بود.
محفــوظ که يازدهم دســامبر  1911در قاهره
به دنيا آمده بود 95ســال عمر کرد و ســي ام
آگوست  2006درگذشت.
وی که از  28سالگی كار نوشتن داستان را آغاز
كرده بود در طول هفت دهه پنجاه داســتان و
فيلمنامه و چند مجموعه داستان کوتاه مرکب
از 350موضــوع را تاليف کرده بــود .محفوظ
مخالف ازدواج (به لحاظ دردسرهايش) بود ،ولي
در  43ســالگي به اصرار بستگانش زن گرفت و
دارای دو دختر شد.
بیتوجهی كميســيون نــروژی تعيين برندگان
جوائــز به خاورميانــه تاييدی ديگــر بر رخنه
سياســت و گروههای فشــار بينالمللی در اين
مسابقههاســت كه نقض غرض بانی ســوئدی
آنهاست.
توزيع اين جوايز هنوز بر پايه ضوابطي قراردارد
كه جهــان «كم آلوده» اواخــر قرن  19در آن
قرار داشــت كه يا از اين همه هياهو درباره آن
بايد كاســته شــود و يا اين كه معياری در نظر
گرفته شــود كه عدالت و بيطرفي در انتخاب
تامين شود.
در نيمــه دهه  1960به ســازمان كشــورهای
نامتعهد پيشنهاد شده بود كه تالش كند در اين
ممالــك يك و يا چند «آلفرد نوبل» اموال خود
را وقف چنين جوائزی كننــد تا كار از انحصار
متوليــان جوائــز نوبل كه به چنگال سياســت
افتادهاند خارج شــود كه پس از چندي صداي
چنين تالشی خاموش شد!.
در اكتبــر  1973پس از اين كــه «له دوك تو
 »Le Duc Thoويتنامــی جائزه صلح نوبل را
كه مشــتركا به او و هنری كيسينجر داده شده

خیام واحدیان

نویسنده

بعد ازاینکه شام بیمزه و چرب و در ظاهر
آبگوشت را خوردیم و روی تختها مشغول
تماشای تلویزیون بودیم ،مختار از شرایط
زندگیاش گفت و قســم خورد که اگر تا
فردا ظهــر حقوقم را ندهند کاری میکنم
که به یــادگار بماند و دامن همه را بگیرد.
من خنده بلندی زدم و صدای تلویزیون را
کوتاه کردم و خوابیدم.
صبح مختار ســر کار نیامد و مســتقیم به
بود رد كرد تالشهــای ديگری برای از انحصار
خارج ســاختن چنين جوائزی مشاهده شد كه
اين تالشها هم به نتيجه نرسيد!.
«لــه دوك تو» گفته بود :در اين جهان هزاران
تن هســتند كه بيشــتر از او بــه صلح خدمت
كردهاند و انتخاب او صرفا سياسي و يا به خاطر
تعدد گزارشهای رســانهای با ذكر نام وی بوده
اســت و هنوز هم صلحي در ويتنام برقرار نشده
است.
به عالوه ،چرا جايزه صلح بايد «پول» باشــد!.
پيش از «له» ،ژان پل سارتر فيلسوف فرانسوی
به همان داليل جائزه نوبل را نپذيرفته بود.
«لــه دوک تو» كه در  1990و در  79ســالگی
درگذشــت در دهه  1930از موسســان حزب
كمونيست متحده شبه جزيره هندوچين بود و
به همين سبب جمعا  11سال از عمر خودرا در
زندان فرانسويان از دست داد.
وی بعدا به جنبش «ويت مين» براي جنگ با
اســتعمار فرانسه پيوست و سپس مبارزه برضد
آمريکا در جنــوب ويتنام را آغــاز كرد ولی از
سری با
 1969تا  1973درمذاكرات آشــگار و ّ
كيسينجر مشاور وقت كاخ سفيد واشنگتن كه
در پاريس انجام ميشد شركت كرد كه سرانجام
(در سال  )1975به حل مسئله ويتنام انجاميد.

دری

حافظه تاریخی

نظیر ،قرمطیان ،زنگیان ،خرمدینان و ...شــکل
گرفت که اهل تفسیر تعقلی از دین و بازگشت
به دین و آیین پیشــین خود و مخالف ســلطه
اعراب بودند .این نهضتها سرکوب شدند.
جــای وزرای کاردان و اهل علم و دانش ایرانی
را غالمان تــرک متعصب مذهبی گرفت .اما باز
ایرانیــان هویت ملی خود را حفــظ کردند .به
هرشکل بیمهری و عدم اعتماد خلفا نسبت به
ایرانیان در رکود ســیر علم تاثیرگذار بود .خود
خلفای عباسی هم دیگر اقتدار و انسجامبخشی
سابق را نداشتند و گاهی فقط خطبه به نامشان
خوانده میشد.
شــیعیان در زمان خالفت عباسی از مخالفان و
منتقدین خالفت عباســیان بودند .اما وقتی در
زمان صفویان مذهب شیعه مذهب رسمی ایران
شــد ظواهر ســطحی مذهب و اصول عبادی و
مراســم و آیینها را عمــده کردند و بر تعصب
و اختالفات بین شــیعه و ســنی دامن زدند و
به بازار احادیت و روایات رونق بخشــیدند و باز
ســر خورده از عقل ،نقــل را احیا کردند و بازار
احادیث غیر موثق و جهل و خرافات رونق یافت
که بالطبع نمیتوانســت به علــم وعلوم عقلی
یاری رساند.
هنگامی که علم ،دانش و فلسفه در جهان اسالم
پویایی خود را از دســت میدهد چشــمه روان
علم از این دیار رخت میبندد و از طرق مختلف
(از جمله ترجمه آثار جهان اسالم) بستر مناسب
خود را مییابد و به سوی اروپا روانه میشود.
این در سرشت علم است که از محیط متشنج و
تاخت و تاز و منع و تکفیر بیزار و گریزان است و
به بستر مناسب خود نقل مکان میکند .نگاهی
به سیر علم نشان میدهد که ابتدا زمینه مناسب
یونــان و هوش یونانی از آرا و نظرات مختلف از
جمله شــرق استفاده میکند ،پوسته ذهنی آن
را به کنار مینهد و اوهامزدایی میکند و بنیان
فلسفه را در یونان پایهریزی میکند و نام یونان
بر تارک فلسفه حک میشود.
بعد بســتر مناســب علم در جهان اسالم پیدا
میشود و آثار یونانی ،ایرانی ،هندی و ...ترجمه
میشود و نضج مییابد.
همین کــه دوران رکود و انحطاط علمی جهان
اسالم را فرامیگیرد بســتر مناسب را در غرب
مییابد و علم و فلســفه دوباره به طرق مختلف
به غرب روانه میشــود ،نضــج مییابد و باعث
ترقی غرب میشود.

چه

تاریخ

 «ابریســت ،ابریست ،ابری/شــکل از دهان
یپوشد
تو ابریســت/پیرهن نگاهت که ماه م 
ابریست/پشت هجوم خاکستر و خورشیدهای
مه/در بندبنــد مفصل صدایم! ابریســت/در
لحظههای هنوز آفتاب و بازی بارانه شــبنم با
ساقههای علف!/نشســتن در پرسش چراهای
ايستاده/ايستاده به شکل اگر تکيه بر قامت اما
ابریست/زیر وارونه تشدید چتر!/صدایی که ابر
یکند/
میگیرد/جرقه لبخندی مات پرتاب که م 
رمان اسبانی دلسپرده به باد ،رد شده از هنوز/
در چکاوک المــاس و بدل/دو عیار خفیه به پا
بر تپههای سرد ابریســت/آنجا که نخستین
یرسد/چراغ و
ترکش آرشــانه آفتاب تاریک م 
شمع شناور در وقفه نســیم ابری ست ،ابری
ســت ،ابری/نیلوفران گره پوش ,زائران دعای
رقص و پیچکی خزیده تا ســمت شعور اضالع
خاک ابری ســت /چراغ و شمع شناور در وقفه
نسیم ابری ست ،ابری ست ،ابری/عقربه نگاهی
سبز پشت سراب شماطه ابری ست در ساعت
کویر قحط!/و بر شده از نوبت باران هنگامی که
یگذری ابری ست ،و ابر
«وقتی  »که م 

یروی،
م 
بوی نگاه تو دارد».
نخســت به چند ترکيب تشبیهی و استعاری
ابری  »نگاهی بیندازیم« :پشت هجوم
شعر  «
در 
خاکستر ،خورشیدهای مه ،بندبند مفصل صدا،
بازی بارانه شبنم ،پرســش چراهای ايستاده،

زیر وارونه تشــدید چتر ،جرقه لبخندی مات،
چکاوک الماس و بدل ،عیار خفیه ،زائران دعای
رقص ،ســمت شعور اضالع خاک ،وقفه نسيم،
پشت سراب شماطه ،بوی نگاه»نیمی از شعر در
تسخیر ترکیبهای تصویری تازه و بکر شاعر قرار
گرفته است .ترکیبهای تصویری حالتی دوگانه
يکنند« :یکی از این دوگانهها آن است
ايجاد م 
یکنند و
که ترکیبها ،مفهوم شعر را فشرده م 
دوم آنکه توالی اضافهها ،درحرکت شعر ،وقفه
یکنند.این وقفهها با این ترکيبهای
ایجــاد م 
برساخته شاعر هوشمندانه صورت گرفته است.
انگار بیابان را سراسر مه و فراگرفته است .شکل
دهان ،پیرهن نگاه یارهم ابریاند .به قول اخوان:
یآید برون ابری شود
«نفس کز گرمگاه سينه م 
تاریک »...در این فضای مه گرفته و خفقانزده،
خورشیدهای منجمد در بند بند مفصل صدای
راوی ،راه را بسته است .شاعر ،زیر وارونه تشدید
اگر  »دست در جیب
چتر ،به شکل حرف ربط  «
اما  »تکيه داده است .پیش
ايستاده و بر قامت  «
از کریمپور ،رودکی ،مولوی و حافظ هم از این
کار گرافیکی در شــعر استفاده کردهاند« :زلف
تــرا جیم که کرد آن کــه او/خال ترا نقطه آن
جیم کرد»رودکی گویــا از نیم رخ ،زلف یار را
شــکل (ح) ديده و خال معشوق را به نقطهای
تشــبيه کرده و (ج) را شــکل داده است.شاعر
یوقفه باران با
بــا دو حرکت ،در زیر ریــزش ب 
ینگرد .فالسفه
یک نگاه فلســفی به هستی م 
پشت هر فلسفه و هر نظريه یک «چرا» و یک
یگذارند .فلسفه هم پشت سرهم دیوار
«اما» م 
یرســد .راوی با یک
برمیدارد و باز به دیوار م 
صدای ابری گرفت ه «جرقه لبخندی مات ،پرتاب

باد  »که
یکند و به «اسبانی رمان دلسپرده به 
م 
هنوز  »رد شدهاند و بر تپههای سرد ابری که
از  «
یرسد،
نخستین ترکش آرشانه آفتاب تاریک م 
ینگرد .در بــاالی تپه تاریک در
یگذرند ،م 
م 
وقفه نسیم ،چراغ و شمعی شناور و روشنان د.
راوی دنبال مفری است تا خودش را ازین همه
«چرا ،اماواگر» برهانــد .در ورای این حرفها،
قیدها و پرســشها پاسخی نمیيابد ،دستها
یساید تا با نگاه راهی بگشاید اما چراغ و شمع
م 
یکند .شاعر باز با تکرار سه
را نسیمی خاموش م 
یرود و «پشت سراب
گانه (ابری است) پيش م 
ســبز  »در ساعت کویر

شماطه عقربه نگاهی
قحط مانده است .همه چیز در مسیر نگاه راوی
یپیچد« :نیلوفران
گرهپوش شده و به پای او م 
گرهپوش ،پیچک خزیده تا سمت شعور اضالع
خاک  »ابریان د .شــعر یک نمای بیرونی و یک

نمــای درونی دارد .در نمای بیرونی شــاعر با
تناســبهای «ابر ،ماه ،خورشید ،باران ،شبنم،
باد ،خاک ،علف ،نیلوفر ،پیچک»از یکسو و از
سوی دیگر با «نگاه ،صدا ،مفصل ،قامت ،لبخند،
نگاه  »و سویه سوم «چراغ
رقص ،دعا ،شــعور و 
عیار »
شمع  »و سویه چهارم «الماس ،بدل و 
و 
یبندد و با یک فضای
شکل میکانیکی شعر را م 
سورئالیســتی درونی ،شــکل اندامواری ایجاد
یکند .وزن و موسیقی شعر هم در یک انتظام
م 
ابری »
شعر  «
بیرونی و درونی هماهنگ شدهان د .
شعری کامل ،منسجم و بزرگ است .از نگاه این
نگارنده این شعر در میان اشعار شکوهمند پس
یگیرد .شعری هنرمندانه و پر از
از انقالب قرار م 
پارادوکس ،استعارههای حسآمیزانه و تشخیص،
ایهام و ابهامهای زیبا است.

جزئیات سعدی

نفس مینیارم زد از شکر دوست
که شکری ندانم که در خورد اوست
ستایش خداوند بخشنده را
که موجود کرد از عدم بنده را
که را قوت وصف احسان اوست؟
که اوصاف مستغرق شأن اوست
بدیعی که شخص آفریند زگل
روان و خرد بخشد و هوش و دل
ز پشت پدر تا به پایان شیب
نگر تا چه تشریف دادت ز غیب
چو پاک آفریدت ب ُهش باش و پاک
که ننگ است ناپاک رفتن به خاک

مشق کلمات

اتاق پایاپای:
نماینده تشکیالت اداری سازمان بورس کاال است
که مســئول اجرا و تسویه قراردادهای آتی معامله
شــده در بورس کاال بین اعضای ایــن اتاق را به
صورت نقدی یا اعتبــاری به عهده دارد .این اتاق
وظیفه انجام معامالت بین اعضا ،تسویه حسابها،
اجــرای معامــات پایاپای ،جمــعآوری و تامین
ســپردههای مورد نیاز و کال هر کار اجرایی را بر
عهده دارد .اتاقهای پایاپای به عنوان نفر سوم در
معامالت حضور دارد ،یعنی در برابر فروشندگان،
خریدار و در مقابل خریدار ،فروشنده هستند.

درست بنویسیم

الذکر  /فوق ّ
ساب ُِق ّ
الذکر:
معمــوالً میگویند :مطلب فوق ّ
الذکــر ،بارها بیان
شده اســت .فوق ّ
الذکر در عربی به معنی آنچه که
باالتر و برتر از ذکر یا گفتن است .فوق ّ
الذکر گاهی
در فارســی به کار میرود .البتــه منظور گوینده
این اســت که آنچه قب ً
ال ذکر شــده؛ درصورتیکه
فوقالذکر به این معنا نیســت .به جای فوقالذکر
ِقُالذکر (آنچه قب ً
باید گفت :ســاب ّ
ال گفته شــده).
یعنــی بایــد بگوییم :مطلــب ســابقالذکر بارها
بیان شــده است .بهتراســت به جای فوقالذکر و
سابقالذکر از صفت (اشاره شــده) استفاده شود:
مطلب اشاره شده بارها بیان شده است.

ترازین

آلبوم مالکنون ،از موفقترین آثار موســیقی محلی در ایران اســت.
دومیــن و آخرین همکاری بهمن عالءالدین با عطا جنگوک ،شــش
سال بعد منجر به « ِهیجار» شد« .هیجار» نیز محبوبیت و مقبولیت
فراوانی یافت ولی به پای «مالکنون» نرسید .مسعود بختیاری پس از
«آستاره»« ،بَراَفتَو»
این دو اثر شــاخص خود ،سه اثر دیگر به نامهای
َ
و تاراز را به عالقهمندان موسیقی بختیاری ارائه داد .بهمن عالءالدین
در ســال  ۱۳۷۹برای زندگی به شهرســتان کرج رفت و پس از طی
یک دوره بیماری کلیوی و عمل جراحی در صبحگاه جمعه ،دوازدهم
آبانماه  ۱۳۸۵پس از  ۶۶ســال زندگی به علت نارسایی قلبی در این
شهر درگذشت .وقتی خبر درگذشتش منتشر شد ،عالقهمندان داخل
و خارج از کشور ،سیلی از پیام و اظهار همدردی به راه انداختند و در
خاکســپاری با شکوه او شرکت کردند .پیکر بهمن عالءالدین در جوار
برخی از هنرمندان برجســته ایران نظیر غالمحسین بنان ،حبیباهلل
بدیعی ،مرتضی حنانه ،نعمتاهلل آغاسی ،دلکش و هوشنگ گلشیری
در بقعه امامزاده طاهر کرج بهخاک سپرده شد.

کارگاه در آتش
حســابداری رفت و تا ظهــر گویا همانجا
مانده بود و چیزی دســتگیرش نشد .پنج
ماهی بود که آه در بســاط نداشــت برای
خانوادهاش ببرد و دیگر آرام و قرار برایش
نمانده بود .نزدیکهای غروب که برگشتم
دیدمش و فهمیدم کــه حوصله و اعصاب
حرف زدن نــدارد و باید کمی رعایتش را
بکنم .فندکی در دســتش بود و آن را باال
میانداخت و دوباره میگرفت.
حدود ربع ســاعتی ایــن کار را تکرار کرد
و من هــم نگاهش میکردم تا وقتی کمی
آرام شد به ســراغش بروم و اگر توانستم
دلداریاش دهم .فایده نداشت؛ به خوابگاه
رفت و خودش را به خواب زد.

ساعت یک نیمه شب بود و من هم که از
شدت خستگی خوابم میآمد و نای حرف
زدن نداشــتم ،دیدم مختار بلند شــده و
پارچهای در دست دارد و از در اتاق بیرون
رفت.
نمیدانم چرا خودم را به او نرســاندم .گرم
خــواب بودم که با فریاد و غوغای کارگران
کارگاه از خواب بلند شــدم؛ دو ساعتی از
رفتن مختار گذشــته بود و جایش خالی
بود که دیدم دود همه جا را گرفته اســت
و آتش زبانه کشــیده و از ســوله بزرگ و
پارکینگ ماشینهای سنگین آتش و دود
به هوا میرود و همه به تماشا ایستادهاند.
هر چه گشتم مختار را ندیدم.

چک سفید امضاء

مژگان مسلمی

کارشناس حقوق

چنانچه فردی با ســوءنیت و برخالف توافق قبلی
مبادرت به تکمیل مندرجات چک سفید امضا کند
و آنرا بــه بانک ارائه دهد ،عملش وکالتی نبوده و
مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاست.

مجازستان
نمیدونم چه حکمتیه هر کــی رو اولش زیاد تحویلمیگیری بعدش میشه دشمنت ،اگه تحویل نگیری میاد
مثل ادم میشه یه رفیق خوب)Javid(.
 حضوری شدن دانشگاها بعد اینهمه مدت بعیده به اینراحتی شدنی باشه .باید دونه دونه از در خونهها عملیات
زندهگیری انجام بدن بندازن قفس ببرن سر کالسها آزاد
کنن(.پتانسیل)
 رئیس جمهور برزیل که میگه هر کی واکســن کرونابزنه تبدیل به زامبی میشــه ،قصد داشته برای تماشای
بازی سانتوس و گرمیو تو لیگ برزیل وارد استادیوم بشه،
اما جلو در ورزشگاه بهش اجازه ورود ندادن چون واکسن
نزده( .فوتفان)
کوه خــواری ،جنگل خــواری کم بود ،حــاال امروزماسهخواری ســاحل دریای خزر هم بهش اضافه شده،
وضعیت یه جوری شده آدم میترسه یه چرت بزنه آجر
بذارن زیرش همه چیشو ببرن( .مرتضا قربانی)

حوادث
برخورد شهابسنگ به تختخواب زنی در کانادا!
زنی در کانادا مدعی شد که حین خواب یکشهابسنگ
به تختخوابش برخورد کرده است! «روث همیلتون» به
یک وبسایت محلی گفته است که هفته گذشته با شنیدن
صدایی بلند در پی برخورد شهابسنگ با تختخوابش از
خواب پریده است .او همچنین ادعا میکند که برخورد
آوار بــه صورتش را حس کرده اســت .او با بیاناینک ه
در زمان رخ دادن این حادثه در خواب به ســر میبرده
به وبســایت « »Golden Starگفت :من از جا پریدم
و چراغ را روشــن کردم .نمیدانستم چه اتفاقی رخ داده
اســت .او ســپس به اطراف نگاه کرد و متوجه سنگی
کوچک شــد که به گفت ه خودش متخصصین دانشگاه
غربی کانادا ،شهابسنگ بودن آن را تایید کردهاند .خانم
همیلتون میگوید که حفرهای در سقف خانهاش به وجود
آمده است و او با مرکز فوریتها نیز تماس گرفته است تا
در مورد عملیات تخریب ساختمان در نزدیکی خانه خود
سوال کند .شهابسنگها قطعات کوچکی هستند که از
شهابسنگهای بزرگتر جدا شده و وارد جو میشوند.
به گفت ه انجمن سلطنتی نجوم کانادا ،این اجرام آسمانی
میتوانند بیش از ۴.۵میلیون ســال عمر داشته باشند.
او میگوید :ما همچنین با پــروژه« Canyon»تماس
گرفتیم و از آنها درباره این موضوع پرسیدیم .آنها گفتند
که تخریبی انجام ندادهاند اما شــاهد نوری در آســمان
بودهاند که به صدایی بلند ختم شده است .شهابسنگها
به طور معمول با ورود به جو زمین به دلیل داشتن گاز
فشرده یا اصطکاک ،نور ایجاد میکنند .خانم همیلتون
امیدوار اســت بتواند از بیمه خسارت دریافت کند .او در
ادامه به ارزشمند بودن زندگی که ممکن است هر لحظه
از بین برود اشاره کرد.

