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گاه نوشتهها

اینجا قرمز است؛ چکار کنیم؟

طاهر اکوانیان

روزنامه نگار

وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی در نرمافزار
ماســک ،آخرین وضعیت شــهرهای کشــور را از نظر
رنگبندی اعالم کرد که بر اساس این رنگبندی جدید
تهران و کرج و شهرهای مختلف دیگر نیز در وضعیت قرمز
قرار گرفتند .وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هم
که که مثل آدم بیطرف و بیتقصیری حرف میزند ،این
چند روزه بارها اعالم کرده بود که در آینده نزدیک شاهد
ی شــهرهای کشور و در نظر
تغییر متغیرهای رنگبند 
گرفتن مولفههای تاثیرگذار مانند ویروس جهش یافته
خواهیم بود و محدودیتها متناســب با رنگبندیهای
جدید ،ابالغ خواهد شد .حاال با این وضعیت جدید باید
دید چه موانع و محدودیتهای تازهای به وجود خواهد
آمد و این دوره خطرناک و کشنده چگونه و با چه تدابیری
پشت سر گذاشته خواهد شد .البته مطابق مصوبه ستاد
ملی مقابله با کرونا در شــهرهای با وضعیت قرمز فقط
مشــاغل ضروری گروه یک فعالیت میکننــد و ادارات
و ســازمانها نیز باید با یک سوم نیروهای خود فعالیت
کنند و بقیه نیروها بــه صورت دورکار کار معمول خود
را انجام میدهند و به نظر میرســد از این بابت مشکل
حادی پیش نیاید .رفت و آمد به شهرهای قرمز و نارنجی

هم که با این شرایط با پالک غیر بومی ممنوع است .اما
باید اشاره کرد این دستورالعملها که تا اینجای کار در
موارد متعدد نقض شده و هیچ گاه به صورت کامل و تمام
اجرا نشده است ،اگر دوباره با همان روال قبلی اجرا شوند
مصیبت فاجعهبارتر از آن است که قابل پیشگیری باشد.
چرا که به طور معمول در این گونه موارد اقشار ضعیف و
بیپشتوانه بیشترین خسارت را از این محدودیتها و موانع
متحمل میشوند و دستشان هم به جایی بند نیست و
درآمد ثابتی هم ندارند تا به آن دلخوش باشــند .طبق
پیشبینیها با ایــن روند نزدیک به ۳میلیون نفر بیکار
میشــوند و بیشــتر از این تعداد هم درآمدشان خیلی
کمتر از قبل میشود .با احتساب خانوادههای این تعداد و
خسارات این مدت گذشته به افراد دیگری از این دست
باید منتظر خیل عظیــم زیاندیدهها ،بیکاران و فقرایی
باشــیم که به جمعیت قبلی اضافه میشوند و همچنان
هیــچ امیدی به بهبــود وضع موجود ندارنــد .حاال که
وضعیت در پایتخت و اغلب شهرهای بزرگ کشور قرمز
شده یا رو به قرمزی میرود ،مردم باید چهکار کنند و از
کجا این همه خسارت را جبران کنند؟ موج جدید کرونا
با موج دوباره انداختن تقصیر به گردن مردم چه مشکلی
را از روی دوش مردمــی برمیدارد که نه راه پس دارند و
نــه راه پیش؟ رها کردن این حجم از مردم به حال خود
و فقط تاکید و اصرار بر محدودیتها و موانع ،بدون شک
گرفتاریهای اقشار آسیبپذیرتر و مردم نیازمند به حضور
فیزیکی در محل کار و شهر را بیشتر از قبل خواهد کرد.

حافظه تاریخی

كودتا در سودان
و سقوط«جعفر نُميری»

ژنرال جعفر ن ُميری ،رئيس جمهور پيشــين سودان در
اول ژانويه 1930میالدی درشهر دورمان سودان به دنيا
آمد .پس از آنكه از كالج نظامي ســودان فارغالتحصيل
شــد ،به شیوه بسیاری از کشورهای آفریقایی در  25مه
1969م با يك كودتا قدرت را در سودان به دست گرفت.
ن ُميری كه با درجه سرهنگی اقدام به كودتا عليه اسماعيل
االزهری حاكم وقت ســودان كرده بود ،پس از كودتا به
درجه ژنرالی نائل آمد و در حقیقت خودش را ژنرال کرد
و ده ســال بعد حتي عنوان مارشالی را نيز بر خود نهاد.
نميری در ابتدا مثل بیشتر دیکتاتورها و مادامالعمرها به
عنوان قهرمان سوسياليسم به قدرت رسيد و در واقع با
اين شعار دروغين ،جای پای خود را در سودان و در ميان
اصالحطلبان ملي محكم کرد .ولي ظرف مدت كوتاهی
تيغ تصفيههای او متوجه تمامي مخالفان مذهبی و غیر
مذهبی وی شد و تا آنجا پیش رفت که ميانهروهايى نيز
با او همكاری داشتند از اين تصفيه بر كنار نماندند .اما در
ادامه کار و با ســرکوب بیشتر و فساد به وجود آمده در
اداره مملکت اين روال باعث ايجاد كودتایی كمونيستي
عليه نميری در سال 1981م شد .نمیری متعاقب انجام
معمر
اين كودتا بازداشت شد ،ولی با كمك انور سادات و ّ
قذافی حاكمان مصر و ليبي که با آنها نزدیکی داشــت،
توانست به قدرت بازگردد و كودتاچيان را تار و مار سازد.

نميری در طول سالهاي زمامداری خود ،به دليل عزل
و نصبهای فراوانی كه انجام داد ،خود گهگاه سرپرستي
وزارتخانههای مختلف يا حتي ســمت نخســتوزيری
ســودان را نيز برعهده ميگرفت .وی در طول حكومت
شانزده ساله خود ،روابط عميقی با آمريكا و غرب برقرار
كرد .اين وابســتگی به آمريكا ،موجب انزوای سياســي
سودان در جهان عرب شد و اين انزوا مخالفتهای داخلی
و خارجی عليه حكومت نميری را تشديد كرد .از اينرو،
جعفر نميري در ايام حكومتش با بيش از 15كودتا روبهرو
شد كه در آخرين مورد در يك كودتای بدون خونريزی
در ششــم آوريل سال 1985م ،هنگام سفر از آمريكا به
مصر توسط سوار َّ
الذهب وزير دفاع حكومت خود از كار
بركنار شد و در مصر باقی ماند.

مبراث

نیمه گمشده
حسن صفرپور

داستان نویس

اســمش جان طــا بود ،تو مدرســه اما
با چند اســم صــداش مــیزدن .بعضی
میگفتن جانی ،یه عده جان و معدودی
هم جانو.
یه بار که به شــوخی گفتم چطور اسمتو
جان طال گذاشتن ،با خنده گفت« :از بس
تو دل برو بودم اســمی در حد و اندازهام
پیدا نکردن دیگه مجبور شدن این اسمو
انتخاب کنن».
این نظر خودش بود ،ولی عمرا ً تو دل برو
نبود .جانی بعد از تعطیلی مدرسه مرتب
دنبال نیمه گمشدهاش میگشت و مدام
بر این عقیده پافشــاری میکرد که باید
پیداش کنم هر طوری شده.
هر دختری را تو مسیر بهش برمیخورد

یاد

اصــا مزاحمش نمیشــد؛ نــه حرفی و
حدیثی و نه مثــل خیلیها متلکی ،فقط
میافتــاد دنبالــش و مواظب بــود بقیه
مزاحمش نشن.
یهو میدیدی پشت ســر دختر دعوا
و کتککاری بود که جان برگشــته به
یکی گفتــه چرا نــگاه میکنی یا چه
گفتی و به همیــن راحتی یقه گرفتن
شروع میشد.
کســی نشــنید یا ندید که هیچکدوم از
دخترانی که جان طال پشتشــون درومده
بود به ایــن کارش محلی بذارن تا اینکه
کمکم دست ازین روش برای پیدا کردن
نیمه گمشدهاش کشید.
یه شب به تلفن خونه زنگ زد ،گفت زود
بیا کارت دارم؛ هر چه اصرار کردم برا فردا
باشه مجاب نشد و به ناچار رفتم پیشش،
دیر وقت بود و بدون مقدمه شــروع کرد
که من مسیر را اشتباه رفته بودم؛ گفتم:
«کدوم مسیر؟» ،با خنده مرموزی گفت:

«همون پیدا کردن نیمه گمشــده دیگه،
بــا تلفن پیــداش میکنم» .بعــد ازون
شــب میرفتیم تو اطاقش مینشستیم و
شانسی شماره میگرفت به امید آشنایی
با نیمه گمشــده؛ با خیلیها آشنا شد اما
به جایی نرسید.
با هر کس قرار میگذاشــت به شکلی به
هم میخورد یا هم اگر کســی ســر قرار
میومد بیش از یه جلســه دووم نمیآورد.
یکی کوتاه قد بود انــگار بچهاش بود که
میخواد ببرش شــهربازی و با یکیشون
به محض روبه رو شــدن هر دو تند تند
خداحافظی کردن.
آخرشــم گیر داد به یکی از همسایهها با
رگبار تلفن که به دادگاه ختم شد و تلفن
خونــه را به حکــم دادگاه جمع کردن و
جانی شرمسار و غمگین نمیدونست چه
کاری میتونه بکنــه .او هنوز آن نیمه را
نیافته و انرژی سابق رو هم نداره ،فقط به
امید شانس نشسته.

درگذشت فاطمه طاهری
بازیگر سریالهای تلویزیونی

فاطمــه طاهــری ،هنرپیشــه و بازیگر
ســریالهای تلویزیونی  ۸سال پیش در
چنین روزی در تهران درگذشت.
اين بازيگر با نام كامل فاطمه صفرطاهری
اصفهانی در سال  1318در تهران متولد
شــد و پس از اخذ ديپلم از سال 1336
فعاليت هنریاش را بــا حضور در تئاتر
آغــاز كرد و از ســال  1366نيز با فيلم
«تحفهها» وارد سينما شد.
از فيلمهــا و مجموعههــای تلويزيونی
اين بازيگر ميتوان به گل پامچال ،سايه
همسايه ،خاله سارا ،طوبي ،روز باشكوه،
پهلوانان نميميرند ،زير بامهای شــهر،
دبيرســتان خضرا،هامون ،سفر جادويي،

انفجار در اتاق عمل ،شــهر در دســت
بچهها ،نرگس ،ديدار در استانبول ،رابطه
پنهانی ،طعمه ،مستاجر ،آبادانيها ،جای
امن ،مهريه بيبــي ،راه افتخار ،بيقرار،
مرد آفتابی ،زن امــروز ،تارهای نامرئي،
طوطيا ،شــوخی ،دختری بــه نام تندر،
ميهمان مامان ،پشت پرده مه و گرگ و
ميش اشاره كرد .حضور در سريال «دارا
و نــدار» از آخرين فعاليتهای بازيگری
طاهری بود و در حال حاضر نيز سريال
تعطيالت نوروزي از اين بازيگر از شبكه
آيفيلم پخش ميشود.
وی صبــح پنجشــنبه  17فروردین در
منــزل خود در شــهرك بوعلــي دچار

عارضه ســكته قلبی شد و از دنیا رفت و
پیکر او در بهشت زهرا ،قطعه هنرمندان
به خاک سپرده شد.

يکدســت ســفيدرنگ و چهارگــوش تراشخورده،
ساخته شده است .ورودی اصلی در ضلع شرقی تعبيه
شده و به روی آن قوس رومی زيبايی ايجاد شده است،
همچنين دو ســر ستون به ســبک دوريک با اندكی
پيشآمدگی به سمت بيرون ،آذينبخش ورودی است.
برج مقبرهای شمالی
اين بنا كه در ضلع شمالی قبرستان و با فاصله اندكی
از بنــای ميانی و كوچكتر از دو بنای ديگر ســاخته
شده ،شامل ساختمانی منفرد و چهارگوش مربعشكل
با ابعاد هر ضلع  ۲۰/۵متر است .ورودی اصلی در ضلع
شمالی اســت ،بنا به وسيله سنگهای الشهای كه ما
بين آنها بعضاً سنگهای تراشخورده سفيدرنگ نيز
ديده میشود ساخته شــده ،ورودی بسيار كمارتفاع
است به طوری كه برای ورود به بنا بايد به حالت خم
شده وارد شــد .در اين قبرستان عالوه بر بناهای ياد
شده ،سنگ قبرهای صندوقی چدنی وجود دارد كه بر
باالی آنها استلهای سنگی افراشتهای كار گذاشتهاند
كه ارتفاع بلندترين آنها از  ۲متر متجاوز است.

شنیدم که وقتی سحرگاه عید
ز گرمابه آمد برون بایزید
یکی طشت خاکسترش بیخبر
فرو ریختند از سرایی به سر
همی گفت شولیده دستار و موی
کف دست شکرانه ماالن به روی
که ای نفس من در خور آتشم
به خاکستری روی در هم کشم؟

مشق کلمات
تولید ناخالص داخلی:
مــراد از کلمــه «داخلی» این اســت که کاالها و
خدماتی که در داخل کشــور صورت گیرد ،خواه
توسط شرکت ایرانی و خواه توسط شرکت خارجی
جزو تولید داخلی به حساب میآید.
مث ً
ال اگر یک شــرکت فرانسوی در ایران اتومبیل
تولید کند ،جزو تولیدات داخلی حساب میشود.

درست بنویسیم

رعايت تنوین:
مشــاهده میشــود که در اغلب موارد مينويسند
دوماً ،ســوماً ... ،كه غلط است و بايد به جاي آنها
از كلمات عربيشــان ،ثانياً ،ثالثاً ،رابعاً ...اســتفاده
شود ،ولي در کل بهتر است به جاي آنها از كلمات
فارسي استفاده كنيم و بنويسيم :يكم ،دوم ،سوم،
چهارم. ...

ترازین

تأثیر یا عدم تأثیر اعسار از هزینه دادرسی
یک دعوی در سایر دعاوی

مژگان مسلمی

کارشناس حقوق

اگر در خصوص شــخصی ،برای یکــی از مراحل
دادرسی ،مانند مرحله بدوی ،حکم اعسار از هزینه
دادرسی صادر شود ،میتواند از این حکم ،در سایر
مراحل همان پرونده ،ماننــد تجدیدنظر و فرجام
نیز اســتفاده کند .اثبات اعسار از هزینه دادرسی
دعاوی اصلی ،موجب معافیت از هزینه دادرســی
دعاوی طاری ،مانند جلب ثالث که مطرح خواهد
شد ،نیست.
اگر شــخصی در دعوای اصلی ،اعســار خود را از
هزینه دادرســی ثابت کرده باشــد و سپس اقدام
به افزایش خواسته کند ،نسبت به هزینه دادرسی
افزایش خواسته نیز ،معســر تلقی میشود .حکم
اعســار از هزینه دادرسی که در یک دعوی صادر
شــده ،در ســایر دعاوی که همان خواهان طرح
کرده ،تأثیر ندارد؛ مگر آنکه دو شــرط زیر به نحو
توأمان فراهم باشد:
 .1خوانده دعاوی یکسان باشد.
 .2این دعاوی ،همزمان طرح شــده باشد .منظور
از همزمانی آن است که این دعاوی در یک تاریخ
طرح شده باشــد ،چه به موجب یک دادخواست
باشد و چه به موجب دادخواستهای متعدد ،چه
دریک دادگاه باشد یا در چند دادگاه.

مجازستان
حوصلم كه ســر ميره شــماره دوستامو ميزنم
بــراي ورود بــه تلگرام و هي واسشــون كد ورود
ارســال ميشــه ،فك ميكنن دارن هك ميشــن
در نتيجــه منجر به پاك كــردن تماس عكس و
چتهاي حساس در لحظه ميشه! تفريح و عشق و
حال خالقيت ميخواد( .سعيد آقو)
بابا بسه دیگه هی ما شصتیا نسل سوختهایم،
ما پنجاهیا ســوختهایم ،ما زهرمارا سوختهایم .یه
آتیشه همهمون دور همدیگه داریم بریون میشیم
دیگه( .اشکان مدیری)
همیشه فکر میکردم عکس کارت ملی بدترین
عکس هر ایرانی میتونه باشــه تا اینکه فیسبوکمو
بعد از سالها باز کردم و فهمیدم عکس کارت ملی
اونقدرام زشت نیست )MoRi( ):
ما پنج تا ایران داریم-۱:ایرانی که ماهواره نشون
میده -۲ایرانی که شــبکههای ایرانی نشون میدن
-۳ایرانی که اینســتاگرام نشون میده-۴ایرانی که
ما توش زندگی میکنیم  -۵ایرانی که مســئولین
دربارهاش حرف میزنن(.حســـین)

دنیای علم

دری

روســتای تمتمان در فاصله حــدود  ۲۰کیلومتری
شــمالغرب شهرستان ارومیه یکی از مناطق تاریخی
و مهم گردشگری این شهرستان محسوب میشود که
اهمیــت عمده آن به دلیل وجود غــار پیش از تاریخ
تمتمان اســت .عالوه بر این غــار تاریخی ،در داخل
قبرستان روستای تمتمان برج مقبرهای تاریخی واقع
شــدهاند که در نوع خود الگوهای تاریخی ارزشمندی
از برج مقابر صفویه در این خطه از کشــور محسوب
میشــوند .يكــی از آنها بــه كلی ويران شــده تنها
بخشهايــی از ديوار غربی آن بر جای مانده اســت،
اين برجهای مقبرهای همگی به شــماره  ۳/۱۶۵۱در
فهرست آثار ملی كشور به ثبت رسيدهاند.
برج مقبرهای جنوبی
اين بنا كه در بخش جنوبی قبرســتان واقع شــده و
بزرگتر از بقيه ســاخته شده ،ســاختمانی منفرد و
چهارگوش تقريباً مربعشــكل با ابعاد هر ضلع ۶۰/۶
متر اســت .نماهای خارجی آن به وسيله سنگهای
الشهای ساخته شــده و در ميان سنگهای الشهای
بعضاً قطعات سنگهای تراشخورده نيز به كار رفته،
ورودی اين مقبره در ضلع شــرقی و پهنای آن ۲۰/۱
متر اســت .بخشهايی از اين ورودی تخريب شــده
است ،فضای داخلی نيز به صورت چهارضلعی است كه
هر ضلع آن به وسيله طاقنمايی پهن با طاق جناغی
آذين شده است.
برج مقبره ميانی
اين اثر كه از لحاظ ساخت پركارترين و در عين حال
زيباترين بنا در بين سه برج مقبرهای بوده ،ساختمانی
اســت چهارگوش مربعشــكل با ابعاد هر ضلع ۲۰/۶
متر كه تمام نماهای خارجی آن به وسيله سنگهای

داستانک

چه

نگاهی به برج مقابر صفوی در روستای تمتمان ارومیه

شــاعر در پیشــانی کتــاب آورده
اســت«:جمعآوری آب در آبکش/نــم
روشناییســت/گو خورشــید رفت/رفت
پشــت کوه قــاف* ... /شــادی را نصف
میکند/نصــف را نصف/هرپاره نهانگاهی/
بنشین جایی نرو/فردا همیشه فرداست».
با همین شعر میتوان صانعی و شعرش را
رصد کرد .او به همین چیزهای دم دست
و کم قناعت میکند.به همین «نصف»ها
در این روزگار وانفسا خرسند است.
نیمی از نگاه شــاعر میتواند رئالیستی
باشــد و نیم دیگر آن در سمبولیســتی
آشنا به شعر نیمایی آغشته میشود .اگر
«خورشــید» نمادی از «آزادی و امید»
باشد و این امید به پشت کوه قاف رفته
باشــد ،با همین آب مختصر که منبع و
نمیاز روشنایی اســت ،میتوان زندگی
کرد و این واقعیت ســخت و ســمج را
تاب آورد .شاعر با زبانی نرم و پرانعطاف
از این همه خشــم و خشــونت ســخن
میگوید.
او دائمــا بــه خــودش وعــده و وعید
میدهد که اگر خورشــید نباشد یا بهار
بــه تاخیر بیفتد و اگر بــه همه چیز تو
کار دارند نگران مباش ،باالخره درســت
میشــود«:کراوات نزن/آســتین کوتاه
نپوش/برای چه ســوت میزنی وقت راه
رفتن/پرنــده را نگــران نکن/آرامش از
ســنگ و درخت نگیر/گیــرم بهار گفته

باشد امسال نمیآید».
صانعی با زبانی نثرگونه آغاز میکند و با
زبانی شعری ،کالم را ماهرانه میبندد.
نــگاه و زبــان صانعی ،با نــگاه و زبان
شــاعران دهه چهــل و پنجــاه درهم
میآمیزد و تلطیف میشود.
شــاعران پیش از انقــاب مرتب تاکید
میکردند که بهار خنده میزند و ارغوان
میشکفد ،یا بهار از زیر سیم خاردار هم
میگذرد ،اما صانعی با یک هنجارگریزی
ماهرانه میگوید« :گیرم بهار گفته باشد
امسال نمیآید»
او پایــان ماجــرا را باز گذاشــته که به
فرض آن که امســال نیاید شــاید سال
دیگر بیاید یا اصال نیاید ،تو چرا به سنگ
و درختــی که در اختیــار داری صدمه
میزنی؟ او میدانــد آغامحمدخانها از
آمدن بهار جلوگیری میکنند و چشمها
را از حدقه بیرون میآورند تا سبزینهها
را نبینی ،میداند طالعاش خراب شــده
اســت و قیمت ســرب باال رفتــه و دور
عدالتخانهها شلوغ شده است.
او اینها را میدانــد ولی از زبان درخت
و سنگ ســخن میگوید و به بوی ترانه
میآیــد« :یکــی گندمــزاران مال من
اســت/یکی این رشــته کوه/ادامه دارد
ندانــم تا کجا/اندکی آســمان/بغلی آواز
پرندگان ،باقی برای شما/دســت خوش
معشــوقههاتان/کابین همســران خانه
نورانی کنید/قناری به قناره بیاویزید.»...
تندترین لحنی که راوی میتواند به کار
ببرد همین کالم طنزآمیز باالیی است.
او بــرای خــودش ســهمی قائــل
نیست«:ســهم مرا باد میپراکند در هوا/

حاال در بگشایید/شادی غمگین مال من
است/این را ستاره هم میداند».
راوی بــه همین شــادیهای کوچک ،به
همین نصف و نیمهها راضی اســت ولی
آنهــا را هم از او ســلب کردهانــد .اینها
نبش قبر میکنند که عاشــق چه کسی
بودهای؟
راوی اگــر دید از نمادها ،اســتعارهها و
تندیسهــا کاری بــر نمیآیــد از عالم
کتاب بیــرون میآید و میگوید« :چراغ
با ســیاهی چه فرق دارد/پنجره را بگشا/
ببین برخاسته یا نشسته توفان».
در رگرگههای اشــعارش ،خاطرهای به
جریان میافتد و جنازهای از زمین سر بر
مــیدارد«:از میان ما یکی زود مرد/یکی
به زندان رفت/یکی فرصت نیافت به زنی
بگویــد «تو/»...یکی را توفان برد/یکی را
زلزله ،یکی معلم شــد/یکی تیر خالص
شــلیک کرد به شقیقهها/یکی در زنجیر
زنجــره ماند/یکی بــا آواز آب رفت/یکی
شــرکت سهامی ســاخت/یکی در سایه
زیســت یکی در آفتاب/یکی به والیتی
سلطان شد/از میان ما یکی شبیه عقاب
بود کرکس شد».
همه ایــن افراد دارای یک مرام و عقیده
بودهاند .شــاعر از هرکدام از این آدمها
نمادی میســازد تا موتیف شعرهای او
شوند ،موتیفهایی مثل «:نسیم ،ماه ،ابر،
پرنده ،ســاقهی علف ،خورشید ،جنگل،
شعله ،شمع ،شبتاب ،ستاره ،صبح ،کوه،
قاصــدک و .»...به نظر میرســد گاهی
صانعی در فضای شعری منوچهر آتشی
ســیر میکند .او این زبــان و نگاه را در
خود میگوارد و میپاالید.

جزئیات سعدی

ٰٰVladimir Semerenko- Russia

با مریخنورد کنجکاوی
مریخنورد کیوریاســیتی یا کنجکاوی ،یک تصویر
ســلفی از خود در برابر تپهای ۶متری روی مریخ
موســوم به «مونت مرکو» منتشر کرده است .این
تصویر در اصل از  ۷۱تصویر مختلف درست شده
که توسط دو دوربین این مریخنورد گرفته شدهاند.
ایــن تصاویر در روزهــای  ۱۶و  ۲۶مارس گرفته
شــدهاند و مریخنــورد کنجــکاوی آن را در روز
۳۰مارس در حســاب توئیتر خود منتشــر کرده
است.
در حــال حاضر ناســا دو مریخنــورد فعال روی
این ســیاره دارد .فاصله ایــن دو مریخنورد روی
ســطح مریــخ بیشــتر از  ۳۷۰۰کیلومتر اســت
و ماموریتهــای متفاوتــی را دنبــال میکنند.
مریخنورد پرسیورنس یا استقامت در فوریه ۲۰۲۱
برای مطالعه بقایای زندگی میکروبی روی ســیاره
ســرخ فرود آمد و مریخنورد کنجکاوی که از سال
 ۲۰۱۴روی سطح سیاره ســرخ است و به آرامی
در حــال باال رفتن از کوهی به ارتفاع  ۴۸۰۰متر
موســوم به مونت شــارپ و نمونهبرداری از سطح
مریخ است.

