با همین واژههای معمولی

و شعر چيست؟ ( )۳۸شعر و اسطوره
فیض شریفی

منتقد و پژوهشگر ادبیات

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
یکشنبه  25مهر  10 _1400ربیع االول  17 _1443اکتبر  -2021شماره  1795ـ سال ششم
 8صفحه ـ قيمت  2000ناموت ـ ضریب کیفی 61.4

hamdelidaily.ir

newspaper.hamdeli@gmail.com

صاحب امتیاز  ,مدیر مسئول :ولیاهلل شجاعپوریان
چاپ :صمیم 0 21 - 44533725

t.me/HamdeliNews

سردبیر :فضلاهلل یاری

توزيع :نشر گستر امروز 02161933000

نشانی :تهران -زرتشت غربی  -نرسیده به بیمارستان مهر  -پالک  - 56واحد 2
تلفکس 02188964523 :ـ 02188994608

جستارهای روایی من

کاله من ،شوق پرنده شدن ،پریدن و سفر کردن
علی داریا

جستارنویس

 بــه آن واقعه که باز میگردم ،آن باد وآن پرتابشدن در میان انبوه اتومبیلها در آن اتوبان ،صرف
نظر از پایان واقعه ،طی آن فاصله برایم یک ســفر
منحصر بفرد به شمار میآید.
 نگاه متمایزی است ،بهتر است بگویم ایدهاینو،من عاشق ایدهها هستم ،همین که از پرتاب شدن
یک کاله به درون سفر پرتاب شویم.
 آن لحظه پرتاب شــدن یک لحظه ناب و تکرارنشــدنی بود نوعی رهایی شــگفت انگیز را تجربه
کردم چیزی آمیخته با مرگ به عنوان امری تازه،
پرواز و نوعی حرکت در مســیر باد ،سقوط توام با
رهایی ،آن موقع نمی دانستم من باید از یک کاله
به مفهوم معمولش فراتر بروم و با جستارنویســی
پهلو گرفته در ساحل زندگی وارد گفتگو و جستن
و این سفرهای خیال انگیز بشوم.
 سفر خیال انگیز نوعی گریز به انزوا و تبعیدشدنیخود خواســته ،راســتش حــاال که بــه زندگی و
گذشــته نگاه میکنم در پازل زندگی بیشتر دارم
به آن قطعاتی توجه میکنم که ســاده از کنار آن
میگذشتم .نمی دانم این رویداد را در خیال دیده
ام یا در واقعیتهای روزمره و گذران :روزی پسرکی
را دیدم که با مــادرش از پیاده رویی گذر میکرد،
او بادکنکی قرمز در دســت داشت ،ناگهان نخ آن
باد کنک ســرخ از دستان کودک رها شد ،بادکنک
گویی داشــت رهایی تو را تجربــه میکرد اما او به
جای سقوط به روی زمین داشت باال میرفت ،باال
و باالتــر ،حاال که به آن لحظه فکر میکنم و به آن
قرمزی کوچک در آن آبی بیکرانه و روشن آسمان
حس میکنــم خود من آن کودکــم که هنوز هم
دارم آن قرمزی کوچک را در آسمان دنبال میکنم.
 زیباســت ،ســفر بادکنکی قرمز در بیکرانههایآبــی اما زندگی وجوه دیگری فراتر از ابعاد زیبایی
شناسانه دارد.
 بلی دارد ،برای آنان که به ســاحل نرســیده اندو هنوز در میان تالطم دریا غوطه ورند داســتان
متفاوت اســت،اما در همان تالطم دریا و خطرات

هم خوب اســت گاهی به آسمان نگاه کنیم شاید
هنوز آن بادکنک قرمز در پرواز باشد.
 ســفر اساسابا رویا پردازی توام است چه پرتابشدن کالهی چون من در آسمان باشد یا جابجایی
آدم یا غلطیدن ســنگی در شیبی تند؛ سفر آب یا
چشــمهها در میان دشتها ،در ژرفاهای زمین به
سوی زمینی تشنه یا دریایی خروشان ...
 سفر سفر است ،گاه برای دل بریدن و گاه رفتنبه اشتیاق پیوستن اما سفر همیشه ارمغانه تغییر
میآورد.
 اما سفر دشواریهای خودش را هم دارد. بلی ســفر گاهــی با رنج همراه اســت ،چرا کهدل کنــدن از عادتهای مألوف چندان هم راحت
نیست.
 اما بعضی سبکبار سفر میکنند و بعضی سنگین. بعضی به اســتقبال تغییر میروند و بعضی خودعنق منکثرشان را همه جا باخود میبرند.
 منظورم از دشــواریها هزینههای سفر هم بودالبته.
 بلی ،خواســتم خاطرهای مکدر را مکدرتر نکنمو به قــول معروف نمک بر زخمها نپاشــم و الی
ســفر که هیچ ،این روزها خریدن حتی یک کتاب
هم از ســبد زندگی ما آدمها حذف شــده است،
تخم مــرغ هم دارد برایمــان دم تکان میدهد و
فخر میفروشــد .ماســت ولبنیات آن باال باالها
نشســته و دارد تاریخ ضرب المثلهای عامیانه را
تحریف میکند و میگوید :باالتر از سفیدی رنگی
نیست! اینگونه که پیش میرویم باید رویای سفر
را وانهیــم و به رویای خوردن یــک نیمرو با نان
سنگگ داغ دلخوش باشیم.
 اما با این همه فکر سفر هم حتی زیباست. آری زیبا و خیال انگیز است حتی فکر سفر. ناگهان دلم برای خواندن کتاب سفر به ماه ژولورن تنگ شد!!
 بله ،خواندن سفرهای سندباد یا سفرنامهها همموهبتی است که نباید ندیده گرفته شود.
 پلکهایم کمی سنگین شده است. شــاید وقت خفتن و خواب دیدن سفر و کشفتازهها در جهان خواب و خوردن یک نیمرو با سه
تخــم مرغ در قهوه خانه ســر راه و البته در عالم
خواب از راه رسیده باشد.

فرانس بــوآس گوید« :گویــی جهانهای
اســطوره ایرا فقط بدان سبب بنا نهاده
انــد که فرو ریزند تا بــاز از ويرانههای آن
جهانهای تازه ایبرافرازند.
« اســطوره به شــعر عمــق میدهد و در
ایجــاد طيف وســیعی از معانــی رمزی،
تاثیــر میگذارد .اســطورههای دو نوعاند:
«نامتبدل و متبدل» اســطوره ایکه جا
به جا نمی شــود و نامتبدل است مربوط
به ایزدان و دیوان اســت کــه صورت دو
دنيــای متقابلــی را به خــود میگیرند؛
مثل آب حیات و ظلمــات ،نور و تاريکی،
اهریمن و اهورامزدا و امثالهم .اســطورهها
ريشــه در آرزوهــای قومــی و جمعــی
انســانها دارند و زیســت مايههای خود
را از باورهــای مذهبــی ،ملــی و عاميانه
میگیرند و ســپس در آثار ادبی و هنری
به شــکلهای گوناگون تجلــی میکنند.
اسطورههای متبدل(تبديل شدنی) گاهی
در دســت شاعران ،به ابزارهایی برای بیان
عواطف ،اندیشــه ،نگرش و حتا احساسات
زودگذر تبدیل میشــوند .گاهی تحوالت
سیاســی ،اجتماعی و عقيدتــی میتوانند
در تغييــر و تحول یا دگرگونی ســيمای
این اسطورهها یا پرورش و مرگ آنها تاثیر
گذار باشند .شــاعران میتوانند با اسطوره
سازی و اسطوره زدایی و دخل و تصرف در

داستانک

نویسنده

هوا سرد اســت ،خیلی سرد؛ در این شب
بــازدم نفسهایــم مانند دود ســیگار از
ریههایم خارج میشــود و طنــاب َک َنفی
دار گردنــم را اذیت میکــرد .زیر نور ماه
انگشتان کبود پایم را که بر روی چهارپایه
است میبینم،حسشــان نمیکنم .در واقع
ایــن لحظه هیچ چیز را حــس نمی کنم
ضربان قلبم را .دستهایم را از پشت
حتی
ِ
محکم بســتهاند و چشــمانم تونلی خالی
است ،سیاهچالهای از تاریکیها واقعا شرم
آور است که در شب آخر زندگی ام راحتم
نگذاشــتند .از من میترســند ،از اینکه
رازهایشــان را فاش کنم میترســند ،در
این لحظه کودکی ام را به خاطر میآورم؛
زمانی که مادر برایــم الالیی میخواند از
گل ُرزی کــه آن را به خاطــر خارهایش
ِ

حافظه تاریخی

روزی که پزشک احمدی با آمپول هوا فرخی یزدی را به قتل رساند

مدرس دانشگاه

لحظهایدر مورد جهان زیســت آدمی درنگ
کنیــم و به تصــور آوریم کــه چگونه جهانی
است؟ آیا جهان بدون قوه عاقله و اعمال نیروی
اندیشه و اندیشه ورزی ،امکان تحقق و تحصل
دارد؟ بــه حکم وجدان درون و بداهت عقلی و
منطقی و واقعیت عینی تصور و تصدیق جهان
بدون اندیشه ورزی و ورود به ساحت عقالنیت
امری ناممکن و ناشدنی است .نتیجه این تأمل
اهمیت و اعتبار واالی و بی نظیر اندیشه ورزی
ی است؛ یعنی،
و عقالنیت در جهان زیست آدم 
بدون قوه عاقله ،تمام قوای عامله معطل و معلق
هســتند .باز اگر دقت کنیم و ژرف بنگریم و
سهلانگار نباشیم ،در مییابیم عقل و عقالنیت

دری

وزیر صحبت میکرد ،کارشــان ایــن بود که بگویند
صحیح اســت قربان .در اثر تمرین در این کار چنان
اســتاد شــده بودند که حتی در حال چرت زدن هم
میتوانســتند وظیفهٔ خود را انجــام دهند و بگویند
صحیح است قربان! بدون اینکه چرتشان پاره شود .بله
در همان حالت چرت ،سرنوشــت یک ملت را تعیین

میکردنــد »...در پایان مجلس پس از آنکه مصونیت
پارلمانی اش خاتمه یافت ،از بیم جان از نظرها ناپدید
شــد و بدون گذرنامه از مرزهای شمالی کرد .مدتی
در نشــریهای به نام «پیکار» افکار انقالبی خود را در
آلمان منتشر کرد .در سفری که تیمورتاش به آلمان
داشت ،فرخی را تشــویق به بازگشت به ایران کرد و
بــه او اطمینان داد مورد رافت رضاشــاه قرار خواهد
گرفت .فرخی با عشقی که به ایران داشت فریب وعده
حکومت وقت را خورد و بازگشت .در ایران عدهای به
اســم «طلبکار مالی» شکایتی علیه او طرح کردند و
وی را با برنامهریزی قبلی به زندان کشاندند .در سال
 ۱۳۱۶او را محاکمــه و ابتدا به  ۲۷ماه زندان محکوم
کردند .در دادگاه تجدیدنظر مدت زندان وی به ســه
سال افزایش یافت .در  ۲۵مهرماه  ۱۳۱۸بنا به گزارش
رسمی زندان بر اثر مرض ماالریا درگذشت .محل دفن
فرخی یزدی هیچگاه معلوم نشد اما برخی مسگرآباد
تهران را مدفن وی میدانند .در پی ســقوط رضاشاه
وقتی پزشــک احمــدی ،را در دادگاه جنایی تهران
به جرم «قتلهای عمد در عصر رضاشــاه» به اعدام
محکوم کردند ،از جمله جرایم اعالم شــدهاش قتل
فرخی یزدی بود .در دادگاه گفته شد فرخی یزدی با
تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی در زندان به
قتل رسیده است.

نمی خواســتند ،پس آنهــا را میچیدند و
بعد تصاحبش میکردند ،مادر مرا دوست
سنگین مردمان را
داشت .کودکی که نگاه
ِ
به لباسهای دریده اش یَدک میکشید و
انگشتان کشیدهاش در دست دیگران کبود
و خرد میشد .کســی که تنها عروسکش
به دســت باد ربوده شد ولی مردم محو در
تماشای زلفهای دخترک در باد شدند و
ســنگین خود
گریههایش را در نفسهای
ِ
شنیدند .به یاد میآورم تابستانهای گرم
گریــن لَند را زمانی کــه در چمنها غلت
میزدم و تنم از عطر چمنها پر میشــد.
در آن روزهــا تنها گرمی دســتان آفتاب
پوستم را نوازش میداد و من سوار بر تاب
بــا هر بار باال رفتن یک قدم به خورشــید
نزدیکتر میشــدم و لــذت رهایی را در
جدال بیــن زمین و هوا حــس میکردم.
بعد از آن شــروع میکردم به پریدن روی
سنگها ،از سنگی به سنگ دیگر ،این کار
به من آرامش مــیداد ،البته قبل از اینکه
مادمازل ِهگِن صدایم کند و تمام رویاهایم

به برزخی پرشــده از هراس تبدیل شود،
آنها مــن را میبلعند و من روایت میکنم
کــه این تحقیر شــدنها نصیب دخترکی
است با چشمانی ســبز و موهایی به رنگ
سرخ شامگاه که تنها جرمش زنده
آسمان
ِ
ِ
بودن است ...فریادهایی که هیچگاه از سرم
بیــرون نمیرفتند ،ولی من فریاد زدم و به
گس ترس را
تمام آنها نشــان دادم
طعــم ِ
ِ
وقتی که چاقو را به ســمت صورتهایشان
میبــردم .دیگــر خبــری از نگاههــای
تصاحبگرانه قبل نبود و بوی خون آنها در
دســتانم لذت بخش تر از هر گناهی بود...
من کابوس آنها هستم؛ مردمانی که مرا بی
شــرم خطاب میکردند .من هیچ پشیمان
اســتقبال
نیســتم و با لَبهایی خندان به
ِ
جهنم میروم  ...حال که خودم را بسته به
چوبه دار میبینم بیشــتر از قبل میفهمم
طلوعهــا اینجا گم شــده انــد و من نمی
گذارم دوباره مردم برای زندگی ام تصمیم
بگیرند ،من هنوز میتوانم ب َِپ َرم ولی اینبار
بلندتر... .

جهان بدون اندیشه ورزی ممکن نیست

محمدعلی نویدی

چه

فرخی ،در سال  ۱۲۶۷شمسی،
میرزا محمد متخلص به ّ
در یزد متولد شد .تا  ۱۶سالگی د ر یزد تحصیل کرد.
در همان سنین نوجوانی اشعاری علیه مدیران مدرسه

مرسلین یزد که متعلق به میسیونرهای انگلیسی بود
سرود .مدیران مدرسه به این خاطر او را اخراج کردند.
با شروع نهضت مشروطهخواهی به این جرگه پیوست.
با تشکیل حزب دموکرات ایران ،در یزد از طرفداران
این حزب شد .ســه یا چهار سال از انقالب مشروطه
گذشته بود ،فرماندار یزد ضیغمالدوله فردی مستبد
بود ،فرخی بر آن شــد در عید نوروز  ۱۲۹۰برخالف
دیگر سرایندگان چاپلوس با ساختن مثنوی وطنی به
ضیغمالدوله هشدار دهد .اینچنین بود که شعری تند
در انتقاد از رفتار او سرود و در دارالحکومه یزد خواند.
حاکم سخت برآشفته شد و دستور داد او را به زندان
انداخته و دهانش را با نخ و ســوزن دوختند .خبر در
شــهر پیچید و مردم در اعتراض به این قســاوت در
تلگرافخانه شهر تحصن کردند و کار به پایتخت کشید
و مجلسیان وزیر کشور را استیضاح کردند .بعد از این
واقعه به تهران آمد ،به فعالیتهای خود ادامه داد ،به
عضویت انجمن ادبی ایران درآمد و همکاری خود را
با برخی روزنامهها و مجلهها شــروع کرد و چندین و
چند شــعر و مقاله انقالبی در جراید منتشر کرد .در
دوره نخستوزیری وثوقالدوله به مخالفت و قیام علیه
عقد قرارداد  ١٩١٩پرداخت و بار دیگر به زندان افتاد
و ســه ماه را در حبس گذراند.پس از آزادی در سال
 ۱۳۰۰شمسی روزنامه توفان را منتشر کرد و با انتشار
مقاالت انتقادی مردم را به آگاهی و بیداری فراخواند.
توفان در طول مدت انتشار بیش از  ۱۵مرتبه توقیف
و باز منتشر شد .در سال اول ،هفتهای دو روز (جمعه
و دوشــنبه) و در سالهای بعد ســه نوبت در هفته
(دوشنبه و چهارشنبه و جمعه) منتشر میشد و بعدها
بــه صورت مجله هفتگی درآمد .در ســال  ۱۳۰۷به
عنوان نماینده مجلس در دوره هفتم از طرف مردم یزد
انتخاب شد .در مجلس با انتقاداتش علیه نمایندگان و
مداحان وقت ،دشمنان بسیاری برای خود فراهم کرد،
زیرا تمام وکال طرفدار دولت بودند .درباره نمایندگان
مجلس گفــت…« :البته بر اثر فریادهای اعتراض ما
گاهی چرت نمایندگان محترم پاره میشد ،سر بلند
میکردند ،فحش و ناسزا میگفتند و دوباره به خواب
خرگوشــی فرو میرفتند .هر وقت هم نخستوزیر یا

تابو

هانیه فتحی

یادداشت

قلمروی کنش متعارف نمادهای اساطیری
به ويژه اســاطیر برگرفته از اساطیر به نحو
چشمگیری به شــعر خود عمق و زیبایی
وهالــهای از دوگانگی بنياديــن به وجود
بیاورنــد .وقتی بیدل دهلوی میگويد« :به
گمرهــی زن و از منت خیال برآ/که خضر
نیز ز صحرای بنگ میآید».
او در حکایت خضر و اسکندر ،دستکاری
میکند و دست به اسطوره زدایی میزند.
در واقــع خضر ،در امر رهبری اســکندر،
بــه او میگوید :هرکه آب حیات نوشــید
نمــی میرد .بیــدل دهلــوی در این بیت
کل ماجــرا را مورد شــک قــرار میدهد.
بیدل باز گوید«:ســرد شــد دل از دم این
پهلوانان غرور/رستم اند اما بغل پرودههای
خالهاند ».شــاعر در این جــا با کنایه و به
کارگیــری اســتعارههای ریشــخندآمیز
«تهکمیه» در صدد واژگونی حماســههای
رستم دستان است.
هدف اســطوره جست وجوی مفری است
برای بروز احساسات سرکوب شده .شاعران
میتواننــد رویدادهای واقعی تاریخی را به
زبانی شاعرانه بیان کنند .اسطوره نخستین
شکل بیان و ترجمان فرایند ذهنی رهایی
اســت که خود حاصل تحــول جهانگری
جادویی اســاطیری به جهان نگری اصیل
دینی اســت .اســطوره نخســتین گام در
دیالکتیک بندگی و آزادی اســت که روح
آدمــی آن را در نگاره خويش -برســاخته
کيهان تجربــه میکند .اســطوره و دین
خاســتگاه مشــترکی در احســاس آدمی
دارند .اسطوره پیوندی تنگاتنگ با احساس

و افــکار و آرزوهای متحقق نشــد ه دارد.
شاملو در شــعر زیبای «مرگ ناصری» به
صلیب کشیدن مســیح را بر تپ ه جلجتا و
نامردمی دژخیمان را به تصویر میکشــد.
شخصیت مسیح ،اســطوره ای ،نمادین و
فرافردی اســت.او در این اسطوره به ذهن
و درون انســانی چون مسيح نفوذ میکند:
«شتاب کن ناصری ،شتاب کن ناصری»/و
آواز دراز دنبالــه بــار در هذیــان دردش
یکدست رشــتهای آتشین میرشت/شتاب
کن ناصری ،شــتاب کن ناصری/از زخمی
که در جان خویش یافت ســبک شــد/و
چونان قویــی مغرور در زاللی خویشــان
نگریســت«/تازيانه اش بزنید/رشــته ی
چرمباف فرود آمد و ريســمان بی انتهای
ســرخ در طول خویش از گرهی بزرگ در
گذشت«/شــتاب کن ناصری ،شتاب کن
ناصری»/...و آســمان کوتاه به سنگينی بر
آواز رو در خاموشــی فروافتاد/و خورشید
و ماه بــه هم برآمدند ».ســنگينی فضا و
واژههای «تازيانه ،ريســمان بــی انتهای
سرخ ،آســمان ،خورشید و ماه» بر بار این
ماجرای اسطوره ای افزوده است .اسطوره
منکــر واقعيــت مرگ اســت و بر وحدت
ناگسســتنی و استمرار هســتی پافشاری
میکند.
اسطوره از ســویی دیگر موجبات ابتکار و
آزادی فــردی را فراهم میآورد .اســطوره
ماورای صــدق و کذب اســت«.حقیقت»
اســطوره همــان تأثیر عملی و نمایشــی
آن در برانگيختن انسانهاســت تا مطابق
آرمانهای نوعی و عاطفی رفتار کنند.

و اندیشهورزی قابل تقلیل و فرو کاهش به هیچ
نیروی و ساحتی نیســت .به عبارت دیگر در
صورت تحویل و تقلیل تفکر و اندیشــه ورزی
به عوالم احســاس و تخیل و خرافات ،سقوط
و هبوط آدمی به ســطح و ســاحت حیوانیت
قطعی میشــود .بنابراین ،جهان بدون اندیشه
ورزی جهان انسانیت نیست .در بین قوای بشر
و نیروهای جهان زیست و مادی هیچ نیرویی
به پیچیدگی و پرتوانی عقل و اندیشه نیست.
اندیشــه و اندیشیدن هم در امور راست و نافع
و خیــر میدان عمل و قــدرت دخل و تصرف
دارد و هم در میدان شــر و گرفتاری و دروغ و
واژگونــی امور توان تصور و تصرف دارد .یعنی،
اندیشــه ورزی هم به حقایق راستین اصابت
میکند و هم به واقعیات خیالی ،واهی و ویرانگر.
اندیشه راستی حرکت در مسیر و هدف واقعیت
راستین و اصیل است؛ و اندیشه دروغین حرکت
در مسیر و مقصد شیطانی و شر است .از قبل

اندیشه راستی نیکی تولید میشود و به زندگی
آدمیان خیر و رفاه میرسد ،و از پی اندیشه کژی
انسانها گرفتار و فالکت زده میشوند .جهان
بدون اندیشه ورزی اثربخش ،دنیای وحوش و
وحشت ،فقر و بدبختی و جنگ و ویرانی است.
جهان بدون تفکر اثربخش ،جهان بدون فرهنگ
و تمدن ،خیر و نیکی و مسئولیت پذیری است.
قبل از یونانیان باســتان و قبل از تالس ملطی،
پارمنیدس ،هراکلیتوس ،ســقراط و افالطون
بزرگ و ارســطوی دانا ،زندگی و جهان آدمی
بوده اســت .آیا بشر قبل یونانیان اندیشه نمی
کرده است؟ در باره امور زندگانی نمی اندیشیده
است؟ قوه عقل خود را تعطیل کرده بود؟ اندیشه
ورزی فراتر و دیرین تر از فلسفه و نوع رویکرد
محض فلسفی یونانی است .اندیشه ورزی تالش
و تقرب به ساحت عقالنیت و تفکر ذاتی بشری
است .بدین ســان ،جهان بدون اندیشه ورزی،
امکان پذیر نیست.

جزئیات سعدی

پیاپی بیفشان از آیینه گرد
که مصقل نگیرد چو زنگار خورد
نه در ابتدا بودی آب منی؟
اگر مردی از سر به در کن منی
چو روزی به سعی آوری سوی خویش
مکن تکیه بر زور بازوی خویش
چرا حق نمیبینی ایخودپرست
که بازو به گردش درآورد و دست؟
چو آید به کوشیدنت خیر پیش
به توفیق حق دان نه از سعی خویش
به سرپنجگی کس نبردهست گوی
سپاس خداوند توفیق گوی

مشق کلمات
منحنی تقاضا:
در تعریف منحنی تقاضای یک کاال ،به جز قیمت
ســایر عوامل موثر بر قیمت ثابــت در نظر گرفته
شدهاند.
این عوامل شــامل:تعداد مصرفکنندگان در بازار،
سلیقه آنان ،درآمد آنان و قیمت کاالهای جانشین
و مکمــل آنها.در صورتی که یکــی از این عوامل
تغییر کند منحنی تقاضا جابجا میشود.
مثال اگر سلیقه مصرفکنندگان در استفاده بیشتر
از ایــن کاال برانگیخته شــود و یا اگر درآمد پولی
آنــان افزایش یابد یا اگر قیمــت کاالهای مکمل
افزایش و کاالهای جانشــین کاهش یابد ،منحنی
به ســمت راست و باال جابهجا میشود و بالعکس.
در ایــن صورت قیمت و مقدار تعادلی آن کاال نیز
افزایش مییابد.

درست بنویسیم

جملههای پرسشی:
جملههای پرسشــی اغلب درســت مانند جمل ه
خبری هســتند .فقــط در آغاز آنهــا واژه «آیا»
آورده میشود .گاهی برای ساختن جمله پرسشی
از واژههای پرسشی مانند چهکسی ،چگونه ،کجا،
چــه هنگام ،کدام یا چه ،که و کی بهره میگیریم.
در این صــورت ،هر کدام از ایــن واژهها به جای
مسند ،مفعول یا متمم مینشــیند(.گاهی جمله
فقط با تغییر آهنگ کالم ،پرسشی میشود)
    نمونه:
الف) چگونه میتوان مخترع یا کاشف بزرگی شد؟
ب) در چــه ماههایــی بیشتریــن بارندگی رخ
میدهد؟
پ) چرا سمندر عینکی را به این نام میخوانند؟
ت) بزرگتریــن و کوچکترین ســیاره منظومه
خورشیدی کدام است؟

مجازستان
من قبل از وقت گرفتن برای دکتر یا آرایشگاه:
«کاش زودتریــن وقت رو بهم بــده ».بعد از وقت
دادن« :کاش پیــام بده کنســلش کنــه ».بعد از
کنسل کردن«:مگه من مسخره پدرتم؟»
(روباه نارنجی)

اینستاگرام منو افسرده میکنه .هر روز یه عالمه
ایرانی میبینم که خوشحال و خندان دارن تفریح
میکنن و حس میکنم من تنها آدمی هســتم که
زندگی تکراری و خسته کننده دارم( .پامکین)
بیشــتر مردم فکر میکنن وقتی میگن «باید
با طرف بســازی» ،یعنی «بســوزی و بسازی» یا
«تحمــل کنــی» .در حالی که معنیش میشــه
ســاختن ،درســت کردن ،باال بــردن ،بنا کردن.
(سمانه صالحی)

یکی به این فودبالگرا بفهمونه که مشکل ما پیدا
کردن رستوران خوب نیست ،مشکل ما نداشتن پول
(دومینورهارمونیک)
رستوران خوبه.
برای
ِ

فناوری

فضاپیمای «لوسی» به فضا پرتاب شد
فضاپیمــای لوســی ناســا که بــه مطالعــه
«تروجان»های ســیاره مشتری میپردازد به فضا
پرتاب شــد .فضاپیمای لوسی ناسا  ۱۶اکتبر (۲۴
مهر) در ساعت ساعت  ۵:۳۴صبح به وقت منطقه
زمانی شرقی( ۱۳:۰۴به وقت تهران) به فضا ارسال
پرتاب شد.
ایــن فضاپیمــا بــرای کاوش «تروجان« هــای
ســیاره مشــتری به فضا رفته اســت« .لوسی»
اولین فضاپیمایی اســت که چنیــن ماموریتی بر
عهده دارد .ســیارکهای «تروجان» که بر اساس
شخصیتهای اســاطیر یونانی نامگذاری شدهاند،
ســیارکهایی هســتند کــه در مداری مشــابه
مشتری به دور خورشــید میچرخند .گروهی از
آنها از مشــتری جلوتر بوده و گروه دیگر پشت
آن قرار دارند .اعضای گروه فضاپیمای «لوســی»
چندین هفته گذشته را در مرکز فضایی کندی در
فلوریدا گذراندند تا این فضاپیما را برای پرواز آماده
کنند .مهندسان ،سیستمهای مکانیکی ،الکتریکی
و گرمایشــی آن را مورد آزمایش قرار دادند .اوایل
ماه اوت مهندســان آنتنهای این فضاپیما را که
دومین جزء مهم آن پس از آرایههای خورشیدی
اســت ،وصل کردند .این آنتنهــا امکان برقراری
ارتباط با زمین را برای «لوســی» فراهم میکنند.
در روز  ۱۸سپتامبر ،مهندســان پیشران مخازن
ایــن فضاپیما را بــا  ۷۲۵کیلوگــرم هیدروژن و
اکســیژن مایع پر کردند .این سوخت  ۴۰درصد
جرم فضاپیما را تشکیل میدهد .موشک «اطلس
 »Vایــن فضاپیما را با خود به خارج از جو زمین
برد تا ســفر طوالنی خود به ســمت سیارکهای
تروجــان را آغاز کند .این فضاپیما از «اطلس »V
جدا شده و در مدار قرار گرفته است.این فضاپیما
در طی سالهای  ۲۰۲۷تا  ۲۰۳۳از هفت تروجان
دیدن میکند.

