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یادداشت

ضرورت اکران گنجینه فیلمخانه ملی

«شعر ،لعاب و نام نمیخواهد/شعر ،آفتاب،
باران/شــعر ،نگاه ،ماهفرا نمیخواهد/شعر
بند و بساط نمیخواهد» (فیض شریفی)
چه زیبا ،و چه تصادفی ،در ادبیات قدمایی
فارسی ،در نقد و توصیف شعر ،هم از بیان
و زبانی شــاعرانه ســود میجستند و نقد
ادبی را که متنی مســتدل و اســتفهامی
است ،به زبان شعر مینوشتند؛ هم از اینرو
نقد ما در آن روزگار شکل مدون و نظریه
به خود نگرفت.
فردوســی در نقد شــعر حماسی اسدی
توسی نوشــت« :نگه کردم آن نامه سست
آمدم/بســی بیت ناتندرست آمدم» حکیم
خواســته کاســتیهای بالغی و دستوری
شعر را نقد کند! شــاعر معاصر رودکی به
همین شیوه به نقد غزل رودکی پرداخته:

ساقی سلیمانی

داستانک

منتقد و پژوهشگر

حافظه تاریخی

روزی که ماری آنتوانت ،ملکه فرانسه اعدام انقالبی شد

ماری آنتوانت در سال  ۱۷۵۵در شهر وین اتریش
متولد شد .او دختر فرانتس یکم امپراتور امپراتوری
مقــدس روم و ماریا ترزا فرمانــروای اتریش بود.
ماری آنتوانت پانزدهمین و آخرین فرزند ماریا ترز
و همسرش؛ فرانســیس اول امپراتور اتریش بود.
او کودکی نســبتاً بیدغدغهای را از ســر گذراند.
تحصیالت او در حد معمول یک دختر اشرافزاده
قرن هجدهمی بود و بیشــتر روی مذهب و اصول
اخالقی تمرکز داشــت .حفظ صلح شکنندهای که
بعد از جنگ هفت ســاله در  ۱۷۶۳بین اتریش و
فرانســه به وجود آمده بود ،بــه اولویت اول ملکه
ماریــا ترز تبدیل شــده بود .او بــه همین منظور
تصمیــم گرفت که با ایجاد یک پیوند زناشــویی
این اتحاد را تحکیم کند .این رســم در آن زمان
بین خانوادههای سلطنتی اروپا کام ً
ال رایج بود .در
ســال  ،۱۷۶۷لویی دو َفن فرانسه ،درگذشت .بعد
از مــرگ او تنها وارثش نوه یازده ســالهای به نام
لویی آگوست بود .در طی چند ماه ماری آنتوانت
و لویی آگوست که بعدا ً همان لویی شانزدهم شد،
ی سال  ۱۷۷۰او به
با یکدیگر ازدواج کردند .در م 
فرانسه عزیمت کرد تا به همسرش بپیوندد .در این
سفر او با  ۵۷کالسکه۱۱۷ ،مرد پیاده و  ۳۷۶اسب
همراهی میشد .ماری آنتوانت و لویی آگوست در
 ۱۶میســال  ۱۷۷۰ازدواج کردند .این زن جوان
به شــکل واضحی آماده ازدواج نبود و نتوانســت
بهراحتی خــود را با زندگی متأهلــی وفق دهد.
نامههــای متعدد و منظم او حکایــت از دلتنگی
شــدیدش برای خانواده داشــت .مــاری آنتوانت
آخرین ملکه کشور فرانسه بود و نقش چشمگیری
در دامنزدن به آشــوبهای دوران انقالب فرانسه
داشت .آنتوانت یک بانوی اشــرافزاده ،ولخرج و
خوشگذران بود که از روند جامعه آگاهی چندانی
نداشــت .گفته شــده که زمانی که صدای انقالب
فرانسه بلند شده بود وی از کسی پرسید :که مردم
چه میخواهند؟ آن شــخص پاسخ داد :گرسنهاند
و نان میخواهند و ملکه گفته بود :اکنون که نان
ندارند چرا شــیرینی نمیخورند! اما هیچ مدرکی
وجــود ندارد که نشــان دهد مــاری آنتوانت این

ســخنان را بر زبان رانده باشد .وی به زبان فرانسه
و آلمانی تســلط داشــت .در کتاب غرش طوفان
اشــاره شده که یکی از افســران در مورد او گفته
اســت هرگز زنی را ندیده بودم که با این فصاحت
فرانسوی تکلم کند و با این روانی آلمانی صحبت
کند .ملکه فرانســه به زبان انگلیسی نیز آشنایی
داشت .در کل مردم فرانسه از او بیزار بودند و این
بیزاری را در روزنامههای بومی آن زمان به نمایش
میگذاشــتند .در کوران انقالب ماری آنتوانت از
برادرش لئوپولد دوم ،امپراتور مقدس روم پادشاه
اتریش درخواست یاری کرد .با اعالم جنگ اتریش
به فرانسه در حال انقالب ،مردم خشمگین در ۱۰
اوت  ۱۷۹۲به پادشاهی لوئی شانزدهم بر فرانسه
پایــان دادند .خانواده پادشــاهی به زندان افتادند
و کوشش شــاه و ملکه برای گریز نافرجام ماند و
ســرانجام در  ۱۶اکتبر  ۱۷۹۳میالدی ،چند ماه
پس از شوهرش در میدان کنکورد در پاریس ،زیر
تیغ گیوتین رفت .در شب قبل از اعدام ،او آخرین
کلمات خود را برای الیزابت ،زن برادرش نوشت .او
اینطور نوشــته بود« :من مانند مردمی که ضمیر
پاک دارند ،آرام هستم» .در لحظاتی قبل از اعدام،
وقتی کشــیش به او نزدیک شد و گفت شجاعت
داشــته باش ،ماری آنتوانت پاسخ داد ،شجاعت؟
لحظهای که درد و رنجهای من به پایان میرســد
لحظهای نیست که شجاعت ،مرا ناامید کند.

فيض شريفی

شاعر و نویسنده

گفتــم«:تــو نمیدانی امــروز ،روز تولد
توســت؟ میخواهــم کیکــی بــرای تو
بخــرم ،کجــا میتوانم پیدایــت کنم؟»
ســکوت کرد .فکر کردم گوشی را زمین
گذاشــته یا اینترنت قطع شده ،گوشی را
مقابل چشمم گذاشــتم .دوباره پرسیدم.
بیمقدمــه بــا صدایی گرفت ه و رســمی
گفت«:خودم میآیم منزل ،با شــما کار
هم دارم .استادم دو ُدز کرونا هندی زده
ولی »...بغض گلویش را گرفته بود.
ســعی میکرد بــا دســت ،آن را بیرون
بیــاورد .عصبانــی شــدم و خداحافظی
کردم .عکســی خندان گذاشــته بود ،از
استادش ،دکتر فرح ،جراح قلب کودکان،
توی اســتوریاش بود .یک شعر را هم از
خودش درکنار عکس با مهارت گنجانده
بود.برایش پیامی فرســتادم و تسليتی و
عزت زیاد! جواب نداد.
انــگار اینها برای او فرح نمیشــد .خون
باال آورده بود و تمام جگرش له شده بود.
هیچ وقت او را چنین ندیده بودم .نوشته
بود« :هرکسی برای خودخواهیها و رفع
عقدههایش مرا میخواهــد .من دیگر از
ســايه خودم هم میترســم »...از مردها
بدش آمده بود .از بیمارستان ،از آدمهایی
که با لبخند از کنــار او میگذرند متنفر
شده بود .توی صدایش بوی بهبود نبود،
بوی عشق نبود؛ در طنین صدايش رنگ
مهر نبود.

تونل زمان

با من هم با غیظ و خشم و حالتی رسمی
حــرف مــیزد .میشــود زن آدم هم با
مردش این جوری حــرف بزند؟ من که
او را وقف بیمارســتان کــرده بودم .آخر
من هم نیاز به یک همدم دارم .درســت
اســت که به او گفته بودم بــرود به این
خلــق نگونبخــت کمک کند ،درســت
اســت به او گفته بــودم اشــکال ندارد
مســئول بخش کرونای بیمارستان بشود
و درســت است که گفته بودم به فکر من
نباش ولی آیا درست است که این جوری
جوش بیاورد«:ببخشایید که نتوانستم به
محبتهای شما! به موقع پاسخ میدهم.
خیلی ممنــون!»بلند شــدم رفتم توی
باغکوچههای انار و لیمو و گلفروشیهای
همت شمالی قدم زدم.
چند بار از این طرف خیابان به آن طرف
رفتــم .یکی صدایــم زد«:آقــای دکتر!
کارتــان دارم »...یک پالســتیک بزرگ
گــردوی تازه به من داد«:من چشــم به
چشم میکردم که شما را ببینم و کاری
برایتان بکنم .از وقتی که شما قلب مرا»...
دستم را بوسید و داد زد«:دکتر! اين ،باغ
من است .مرگ من هر وقت خواستید به
ما سری بزنید .انگور منقا ،انار میخوش و
گردو هرچه خواستيد .مرگ من! این آب
انــار را بخورید ،حالتان جا میآید ».واقعا
حالم جا آمد.
رفتم منزل و برای همسرم نوشتم«:مرسی
به خاطر همه خوبیهایی که در این مدت
در حق من روا داشــتی ،ترا به خیر و مرا
به ســامت ،دیگر مزاحمت نمیشــوم».
موبایلم را خاموش کردم و گریستم .شاید
کمی خجالت کشــیدم و با خودم گفتم،

توی این موقعیت وحشــتناک باید به او
امیــد بدهی ،چرا آخر ایــن طوری؟ برو
سری به او بزن.
بعد بــا خودم گفتم ،این جوری نمیتوان
زندگی کــرد .غلتی زدم و پتوی پلنگیام
را عاشقانه در آغوش گرفتم و گفتم«:زنده
باد پــت مت! که کشــته و واله همدیگر
هســتند .این چه زندگی سگی است که
برای خودم درست کردهام؟ هی پول روی
پول تلنبار کن ،هی خان ه روی خانه ،هی
از این نمایشــگاه به آن نمایشگاه ماشین
برو ،اینها برای فاطی تنبان نمیشود».
هرچه نان و پنیر را ســق میزدم ،لذتی
نداشــت .یک چایی خــوردم و موبایل را
روشن کردم .ده بار زنگ زده بود .دوباره
زد«:میدانم تو هيچ کاری را بیمالحظه
انجــام نمیدهی .تو تصمیــم خودت را
گرفتهای ،من هم دیگــر با این هم ه کار
نمیتوانم به تو برسم.
تــو را به خدا اگر آزارت دادم مرا ببخش.
اگر اوضاع مساعد شــد دوباره به سویت
برمیگــردم ».فقط گــوش دادم .وقتی
حرفهایــش تمام شــد ،بلند شــدم و
تمــام عکسهای جفتــی و جوایزی که
بــه دیوار زده بــود ،درآوردم و توی کمد
پرتاب کردم .یکــی از قابها از باال روی
میز شیشــهای افتاد و شکست .دو عکس
پشــت عکسها روی زمین افتاد .هر دو
میخنديدند .چه اهمیتی داشت که حاال
به رگ غیرتم بخورد؟ بــه حمام رفتم و
دوش آب سرد را باز کردم و مدت مدیدی
روی صندلی نشستم .زنگ میزدند .زنگ
تلفن ،موبایل؛ همــه را خاموش کردم و
روی مبل لم دادم.

ن سراسری ایران
شاهکاری به نام ساختمان راهآه 

راهآهن سراســری ایران نام راهآهنی اســت که بندر امامخمینی
«بندرشــاپور» در ساحل خلیج پارس را به بندرترکمن«بندرشاه»
در ســاحل دریای مازندران وصل میکند .بسیاری از صاحبنظران
معماری ،احداث پل ورســک در مســیر راهآهن شمال را شاهکار
میدانند .ایده ســاخت این راهآهن از قرن نــوزده مطرح بود و از
سوی دولتهایی چون روسیه پیگیری میشد و اقدامات سیاسی و
اقتصادی برای ساخت آن صورت میگرفت و بعضی متوقف میشد.
موقعیت ژئوپولیتیک ایران و رقابت کشورهای استعماری در ایران
خصوصاً در دوران جنگهای جهانــی ،جهت انتقال منابع نظامی
باعث کشمکشهایی بر سر ساخت این راهآهن بود .هزینه ساخت
راهآهن بر اســاس مصوبه مجلس و بر اساس مالیات بر روی قند و
چای تامین شد .نهایتاً در زمان پادشاهی رضاشاه پهلوی از جنوب
تا شمال ایران کشیده شــد .این راهآهن در طول اصالحات ارضی
محمدرضاشــاه در سال  ۱۳۴۲به عنوان بخشی از «انقالب سفید»
راهآهن سراسری برای پیوند تهران به مشهد ،تبریز و اصفهان ادامه
داده شــد .در  ۲۳مهرماه  ۱۳۰۶اولین کلنگ ســاختمان راهآهن

دری

داده شــده و ضرورت بازبینی این اثر برای خیلی
از مخاطبــان میتواند نگاهــی از زوایای مختلف
همچــون تاریخچه دوبالژ در ایران باشــد ،به این
شــکل که برخی از فیلمهای تاریخ سینمای ایران
از این منظر بررسی بشوند و تقابل بازیها و صداها
و این نوع بررسی از منظر زیباییشناسی سرفصلی
مستقل خواهد داشت.
اســتفاده موســیقی فیلم پس از انقالب را که در
مقالهای مســتقل چاپ شــده ،به همین نوع نگاه
از منظر زیباییشناســی به تاریخ ســینما در آن
پرداختهام و فکر میکنم که اثری همچون گلهای
داووی در گذر از زمان حال و تبدیلشدن به تاریخ
سینما ورای یک فیلم داستانی کارکردهای ویژهی
دیگری خواهد داشت.
نمونه ســوم ،ناخداخورشید است .در شب اکران
«ناخداخورشــید» آنچــه به مخاطبــان و موزه
سینمای ایران در ایام همهگیری کرونا و همچنان
ترس ســایه انداخته بر سالن سینما ثابت شد این
بود کــه همچنان نام و آثار ناصر تقوایی کشــش
مخاطــب بــاال را دارد و میتوانــد حتــی ورای
سینمای هنری فروش تضمینشدهای داشته باشد
و عالقهمندان او در کمال تعجب بسیار هم جوان
بودند.
این بررســی آماری توسط یک شاهد عینی است
که بنــده باشــم .ضرورتی که چند ســال پیش
درک شــد و با هفته فیلم ناصــر تقوایی در خانه
هنرمندان به همت گروه هنر و تجربه اتفاق افتاد
و حاال به همت موزه ســینما و فیلمخانه ملی باز
دوستداران تقوایی با حضور خود هم تجدید عهد
با هنرمند محبوبشــان را نشــان میدهند و هم
تشــنگی و شــیفتگی دارند برای این که تقوایی
را حفــظ و حفاظــت بکنند .بیشــک تمام این
حدود بیست سال فیلمنســاختن استاد تقوایی و
خانهنشینی ایشان زخمی التیامناپذیر بر پیکرهی
سینمای ایران است .سینمایی که برای بقای خود
هزینههای بســیار داده اما نباید گذاشت تاریخ آن
زیر سوال برود ،ناشــناخته بماند یا دستبردی از
جنس سانسور و ممیزی به آن آسیب بزند.

کجا میتوانم پیدایت کنم؟

چه

در ســالهای اخیر به همت فیلمخانه ملی بخش
قابل توجهی از تاریخ مصور ســینمای ایران احیا
شــده و در فرصتهای کوتــاه و مهمی همچون
جشنواره جهانی فجر اکران شدهاند.
در روزهای اخیر از شانزدهم مهرماه فیلمخانه ملی
با همت و همکاری با موزه سینمای ایران هر شب
در حال اکران یکی از این فیلمهاست که ضرورت
اکران مجدد دارند.
یــک نمونه موفق ایــن اکران« ،عــروس آتش»
اســت ،فیلمی از استاد خسرو ســینایی فقید که
پس از ترمیم با آنچه مخاطب مواجه میشــود،
اســتانداردهای باالی بازیگری و تکنیک است .از
نظر فیلمبرداری ،متن ،بــازی و پکیج کارگردانی
میتوان ایــن فیلم را برای حتــی اکران عمومی
آماده و ارائه کرد.
چرا این ضرورت وجود دارد هم امری واضح است؛
از نظــر تکنیکی و بازی یــک کالس درس برای
ســینماگران و عالقهمندان ســینما ،از نظر مرور
تاریخ ســینما یک ســرفصل از یک شناختنامه
برای کسانی که این روزها سینمای جهان را بیش
از گنجینههای ســینمای ایران میشناســند و از
نظر محتــوای متنی یک ضرورت انکارناپذیر برای
ســالهای اخیر که خشونتهای ناموسی در حال
اوجگرفتن است و هیچکس توان انکار این حجم از
اخبار قتلهای ناموسی را ندارد.
منتها ایــن محتوا چرا بر فیلمهایــی با درونمایه
مشــابه ارجحیت دارد؟ به این دلیل که از یکسو
و با نگاه فمنیســتی به ماجرا نپرداخته و دو سوی
یک (فرهنــگ غیرتی) به قول اســتاد بیضایی را
بررســی و تحلیل کرده و برایش داستانی به غایت
جذاب نوشته است.
این فیلم و حاال نســخ ه ترمیم شــدهاش هم در
اکــران عمومی و هم در گروه هنر و تجربه اکرانی
موفــق خواهد داشــت و بر حســب تجربه این را
تضمین میکنم.
نمونــه دیگــر از این فیلمها کــه میتواند اکران
محدود را پوشش بدهد«گلهای داوودی» رسول
صدرعاملــی بود کــه طی این چنــد روز نمایش

«غزل ،رودکیوار باشــد نکوست/غزلهای
مــن رودکیوار نیســت ».گویا شــاعر در
این نقد خواســته با ارجاع به غزل رودکی
گونهای تطبیق را نشــان دهــد .بلخی در
نگاه و نظری شعری نقد خویش را با زبانی
شــاعرانه نشــان میدهد و بر کاستیهای
شعر از جهات چم و خم و ایهام را بررسی
مینماید« :مدعی شــوی که شاعر دهری
و لیک نیســت/در شــعر تو ،نه معنی و نه
لذت و نــه چم ».این ســطور ماندگار در
ادبیــات قدمایی ما را که حضــور و نفوذ
نظریه و تئوری اســت در شعر یا داستان،
مقایســه کنیم با تئوریهــای موجود در
نقــد ادبی معاصر که ادبیات پســامدرنش
گویند .کسانی امروز در ادبیات غرب با این
رویکرد کنا ر آمده و آن را شــگرد یا نوعی
ادبی دانســتهاند؛ چیزی شــبیه داستان و
فراداســتان و روایتهــا و البیرنتهــای
تودرتو در شــعر یا داستان واینکه شاعر
و نویسنده مفاهیم تئوریک را در متن شعر
با داســتان بگنجاند و نوآوری کند .فیض

شــریفی در این ســروده موجز دو هدف
دارد :اول شعرش را بســراید ،دوم اینکه
از شــعر به طور کلی تعریفی متفاوت ارائه
دهد«« .شــعر لعاب و نام نمیخواهد» در
همین سطر آغازین محتمل است کسانی
که به بدعتگذاری و فرمال کار و سویهها
و ارایههای شــعری پایبندی دارند ،با این
شگرد مخالفت کنند و عنوان شعر و سبک
و نام آن را مقدم بر آن شــاعرانه و شعریت
آن بداننــد .در این حالت الهام شــعری و
کشف و شــهود به کنار میرود و تولید به
تقریب باید برجای آفرینش بنشــیند .من
قانع شــدهام که در سطر سوم این سروده
که شــریفی از واژه ««نگاه» سود جسته،
امری را به ما گوشزد میکند .نگاه ،حالت و
وصفی انسانی است و اینجا شاعر ،حتی از
ضرورت فقدان نگاه در شعر صحبت کرده
و گفته که شعر ،نگاه نمیخواهد.
گونهای شــگرد درهایکوســرایی که شعر
تصویری اســت محض ،در غیاب انسان و
نگاه و اراده انسانی.

سراســری در تهران محل فعلی ایستگاه تهران برزمین زده شد و
از همان زمان رســماً ساختمان راهآهن از سه نقطه جنوب و مرکز
و شــمال توسط کشور آلمان آغاز شــد؛ که بعدها در زمان جنگ
جهانی دوم توسط متفقین ،سالح برای روسیه ارسال میکرد.

جزئیات سعدی

توانگرزادهای را دیدم بر ســر گور پدر نشسته و با
درویش بچهای مناظره در پیوســته که :صندوق
تربت ما سنگین است و کتابه رنگین و فرش رخام
انداخته و خشــت پیروزه در او به کار برده .به گور
پدرت چه ماند خشــتی دو فراهم آورده و مشتی
دو خاک بر آن پاشیده؟! درویش پسر این بشنید
و گفت :تا پدرت زیر آن ســنگهای گران بر خود
بجنبیده باشد ،پدر من به بهشت رسیده بود.
خر که کمتر نهند بر وی بار
بی شک آسودهتر کند رفتار
مرد درویش که بار ستم فاقه کشید
به در مرگ همانا که سبکبار آید
وآن که در نعمت و آسایش و آسانی زیست
مردنش زین همه شک نیست که دشخوار آید
به همه حال اسیری که ز بندی برهد
بهتر از حال امیری که گرفتار آید

مشق کلمات

اوراق قرضه با درآمد ثابت:
همانند وامهایی اســت که از ســوی مردم برای پیش
بردن امور دولتی یا از ســوی دولتی به دولتی دیگر داده
میشــود .البته این اوراق را نوعی سرمایهگذاری نیز در
نظر میگیرند ،طبق موارد درج شده در اوراق این وجه یا
اعتباری که به نهاد یا سازمانی داده میشود باید تا پایان
بازه زمانی مشــخصی پس داده شود که معموال با سود
همراه اســت .افراد دارای اوراق با درآمد ثابت بر خالف
سهامداران صاحبان شرکتها محسوب نمیشوند و هیچ
حقی برای دخل و تصرف در امور شــرکت ندارند .اوراق
قرضه معموال توســط شرکتی که به آن مبالغ نیاز دارد
منتشر نمیشود ،بلکه این کار توسط سازمان یا شرکتی
دیگر انجام میپذیرد .اوراق قرضه با درآمد ثابت به ســه
دسته تقسیم میشود:
 )۱اوراق قرضه دولتی
 )۲اوراق قرضه شهرداری
 )۳اوراق قرضه شرکتی

درست بنویسیم

سرمایهگذاری:
به عمل کســی گفته میشــود کــه مبلغی را به
عنوان سهم مشــارکت خود در شرکتی میگذارد
و بنابراین امالی صحیح آن با حرف«ذ» است ونه
با حرف«ز» و به صورت«سرمایهگزاری» .ترکیب
اخیر بیمعنی اســت ،زیرا«گــزاردن» به معنای
«به جا آوردن یا انجام دادن» اســت و ســرمایه
را نمیتوان بــه جا آورد یا انجــام داد .همچنین
ســرمایهگذار نیز با حرف«ذ» نوشته میشود نه
با حرف«ز».
منبع :کتاب غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی

مجازستان
چند ســال پیش یه گوشی نوکیا داشتم ،شب
مشغول چت بودم دستم زیر پتو بود فقط صورتم
مشــخص بود ،مامانم اومد ببینــه خوابم یا نه ،یه
مکث کــرد رفت ،صبح که بیدار شــدم مامانم با
گریه بغلم کرد ،بابام با بغض نگام میکرد ،متعجب
گفتم چه خبره؟ مامانم گفــت :دخترم تو خیلی
پاکی ،دیشب اومدم تو اتاقت صورتت نورانی شده
(بامداد خمار)
بود.
میگــن ارزش واقعی یارانــه در مقابل تورم فقط
۱۷۰۰تومنــه ،هم یارانه میدن هم چیزی نمیشــه
باهش خریــد ،مثل این که به ُمــرده هرماه آمپول
تقویتی بزنی ۱۷۰۰ + ،تومنم خوبه ،بازم خداروشکر
بدهکار نشدیم به دولت! (محرداد کریم زاده)
اگر میخواهی کســی را فقط یک روز ســیر
کنــی ،به او ماهــی بده ،و اگر قــراره یک عمر او
را ســیر کنی بهش اختالس کردن یاد بده ،اینجا
ایرانهها ،سوئیس که نیست بهش ماهیگیری یاد
(تام)
بدیم.
فکــرش رو بکن ،با  ۸نفــر میرفتیم بولینگ،
پامون رو میکردیم تو کفشــی که صدنفر قبلش
پوشــیده بودن ،بعــد دســتمون رو میکردیم تو
سوراخهای توپی که قبل از ما صد نفر دیگه دست
دماغی و کثیفشون رو کرده بودن توش ،بعد توپ
رو که میزدیم برمیگشتیم و هر  ۸نفر از یه ظرف
سیب زمینی سرخ کرده میخوردیم و نمیمردیم.
(دیکتاتور حانیه)


فناوری
آماده شدن برای شش ماه اقامت در فضا
ایستگاه فضایی بینالمللی اخیرا تصایری از فضانوردان
ماموریت کرو ۳ -اســپیس ایکس منتشر کرد است که
طی آن فضانوردان در کپسول کرو دراگون نشسته و در
حال گذراندن فرایند آموزش و آماده شدن برای ماموریت
جدید خود هســتند .فرمانده«راجا چــاری» و خلبان
«توماس مارشــبورن» به همــراه متخصصان ماموریت
«کایال بارون» و«ماتیاس مورر» در این ماموریت حضور
خواهند داشــت و طی آن به مدت شش ماه در ایستگاه
فضایی زندگی و کار خواهند کرد .زمان پرتاب ماموریت
کرو ۳-اسپیس ایکس ۳۰ ،اکتبر ساعت  ۲:۴۳بامداد به
وقت منطقه زمانی شرقی ( ۱۰:۱۳به وقت تهران) خواهد
بود .این اولین پرواز فضایی بارون ،چاری و ماورر و سومین
پرواز مارشــبورن خواهد بود.مارشــبورن قبال به عنوان
عضوی از ماموریت شــاتل فضایی  ۱۲۷-STSدر سال
 ۲۰۰۹و اکسپدیشــن  ۳۵/۳۴در داخل ایستگاه فضایی
فعالیت داشت که این ماموریت در سال  ۲۰۱۳به پایان
رســید .چاری ،فرمانده این ماموریت در میلواکی متولد
شد اما سدار فالز ،آیووا را زادگاه خود میداند.چاری قبل
از فضانورد شدن به عنوان سرهنگ نیروی هوایی آمریکا
خدمت میکرد و بیش از  ۲هزار و  ۵۰۰ســاعت کار با
هواگرد سبک را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.
چاری همچنین برای عضویت در تیم آرتمیس انتخاب
شده بود و میتوانست در سال  ۲۰۲۴به ماه برود.

