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داستانک

نقنقو
حسن صفرپور

داستاننویس

ﺭﻭﺯ ﺑﻪﺭﻭﺯ ﺩﺍﺭﻡ نقنقو ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻢ ،به نظرم دارم پا به دوران
پیری میذارم؛ ترسناکه اما واقعی است .بیشتر نق زدنام
سر مادر است .ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻧﻖ میزدم مادر من ﺩﺭﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺒﻨﺪ.
چــن دقیقه بعدش باز نق زدم نمیخواد ﭘﺘﻮ من رو جمع
کنی و این نق زدن ادامه داشت؛ چرا لیوان رو برداشتی
تو اتاق ،چرا بوی پیــازداغ میاد ،خفهامون کرده ،ﭼﻘﺪﺭ
ﺑﺎ خواهرت با گوشــی ﺣﺮﻑ میزنی ،روانی شــدم ،این
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺎﺑﻮ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻦ .ﺧﻼصه ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ از ﺗﺮﺱ
حرفی نمیزنه ،فقط با لفظ حرفی میزنه تا حاال نفهمیدم
چــی بهم میگه .روز قبلش از بس نق زده بودم صبح که
بیدار شدم ﺣﺎﻟﻢ خوب ﻧﺒﻮﺩ .باید دویست کیلومتر میرفتم
برای جواب آزمایشــی ،این خودش شــدت نق زدنم رو
بیشتر میکرد ،تو مسیر ﺑﻪ همهچیز ﻓﮑﺮ میکردم .ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﺣﺠﻢ سنگین روزا ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ و به این سن رسیدم اما به
کسی نتونستم بگم .بعد دو ساعت به بیمارستان رسیدم.
پشــت باجه جواب دهی مراجعه کردم ،رســید رو به یه
آقای سبیل پهن با هیکل نتراشیده دادم ،بعد چن دقیقه
گفت یک ســاعت دیگه بیا .دوست داشتم پشت شیشه
یقه شو بگیرم؛ اینقدر سرش نق بزنم تا جونش در بیاد،
اما رفتم کف حیاط بیمارستان لم دادم و سیگار روشن
کردم .یه پیرزن اون طرفتر داشــت قلیون میکشید ،با

صدای بلند گفــت جــوون ﭼﯿﻪ ﭼﺮﺍ آﻧﻘﺪﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ؟ به
چی ﻓﮑﺮ میکنی اینطور سیگار میکشی؟ همه داشتن
بهمون توجه میکردن ،من ســیگار میکشیدم ،پیرزنم
قلیونشــو .خواســتم از کانون توجه در بیام رفتم کنار
پیرزن نشســتم .گفتم ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﻪ تا اینجاشم اومدم
هنر کــردم .ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍیمــان ﺩﺍﺭﯼ؟ ﮔﻔﺘﻢ دارم اما
بیشتر روزا مث حاال فکر میکنم تنهام گذاشته .پیرزن
گفت اشــتباه نکن خدا هیچوقت تنهات نمیذاره حتم ًا
خودت فراموشــش کــردی ،ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ رنگ و بو و
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯿﺪﻩ .من دیگه عمری ندارم اما کاش زودتر وجود
خداوند رو وارد زندگیم میکردم .ﺗﻮ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮﻭﻧﯽ.
ﮔﻔﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ یکبــار ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪﻥ  ...ﺍﺯﺵ ﻟﺬﺕ
ﺑﺒﺮ  ...ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ همهچیز ﺭﺍ  ...ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﻪ .پیرزن
رو نگاه میکردم ﻟﺬﺕ ﺯﯾﺴﺘﻦ تو صورت خستهاش موج
میزد .پســرش اومد ،پیرزن وسایلشو جمع کرد ،سوار
ماشین شــد ،پیرزن ازم خداحافظی کرد ،ازم خواست
ﺩﯾﮕﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ نباشم .ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ باشه ،پسرش اومد
دست بهم داد ازم خداحافظی کرد .وقتی تو لحظه آخر
ازش پرســیدم مادر مشکل حادی داره؟ گفت آره دکتر
االن بهم گفت دیگه نیارش ،جوابش کردن و گفتن بذار
در آرامش بمیره .ازشون جدا شدم رفتم جواب آزمایش
رو گرفتم .تو مسیر برگشت به فکر فرو رفتم .یکوقتی
ﻫﻢ پیرزنی که روزهای آخر عمرشــو داره میگذرونه ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﻪ .شــایدم
آخرین کارش تو زندگی بود که به من پیام زندگی خودش
رو بده بگه نق نزن.

میراث

کشف سفالهای شاخص اشکانی و ساسانی درخراسان

ســومین فصل از کاوشهای باستانشناســی محوطۀ
«ویرانشهر» خراسانشمالی که به ظن بیشتر تاریخنگاران
و باستانشناسان ،خاستگاه پادشاهان اشکانی بوده است،
توسط هیأت مشترک باستانشناسی ایران و فرانسه ،به
یافتههای جدید و مهمی از معماری اشکانی و ساسانی
در مرزهــای ایران منجر شــد .این فصــل از کاوش به
سرپرستی مشترک میثم لبافخانیکی و روکو رانته ،در
قالب تفاهمنامۀ همکاری مشترک بین پژوهشگاه میراث
فرهنگی و گردشگری و موزۀ لوور فرانسه انجام شد .میثم
لبافخانیکی ،سرپرســت ایرانی هیأت باستانشناسی
محوطه ویرانشــهر گفت :ســومین فصــل کاوشهای
باستانشناســی در این محوطه واقع در  ۱۰کیلومتری
شمال شهرستان فاروج در استان خراسانشمالی که با
مجوز پژوهشــگاه صورت گرفت ،به نتایج مهمی دربارۀ
معماری دورۀ اشــکانی و ساســانی در منطقۀ شــمال
خراســان انجامید .او ادامه داد :بقایای معماری نشــان
میدهد محوطه ویرانشهر در میانه حصاری مربع شکل
محصور بوده و عرصهای به وسعت  ۱۴هکتار را پوشش
میداده است .حصار پیرامونی این سکونتگاه به برجهای
متوالی تجهیز میشد و یک ارگ یا حاکمنشین در گوشۀ
شــمالغربی آن قرار داشــت .این باستانشناس یادآور
شــد :کاوشهای سال گذشــته آثاری از یک مجموعه
معماری را در محل تپهای که در بخش جنوبی محوطه
واقعشده اســت ،آشکار ســاخت .لبافخانیکی با بیان
اینکه بخشــی از کاوشهای این فصل با هدف تکمیل
اطالعات ســال گذشته ،به کشف قسمتهای بیشتری

از آن بنای یادمانی انجامیــد ،گفت :کاوشهایی که در
محل دروازۀ غربی این ســکونتگاه صورت گرفت ،نشان
داد که در طرفین این دروازه دو برج با پالن مســتطیل
شــکل قرار داشــته و فضای داخلی هر برج مشتمل بر
تاالری به طول  ۵.۹و عرض  ۴متر بوده اســت .به گفته
او ،ساختار دروازه و ســازههای الحاقی در طول حداقل
ســه دوره معماری ،دچار تغییراتی شده که با توجه به
شواهد کشفشــده ،از اوایل دوره اشکانی تا اواسط دوره
ساسانی به طول انجامیده است .سرپرست ایرانی هیأت
باستانشناسی ویرانشهر گفت :عالوه بر بقایای معماری،
مقادیر قابلتوجهی از قطعه ســفالهای شاخص دوره
اشــکانی و ساســانی از البهالی الیههای فرهنگی این
محوطه بهدستآمده که معیار مناسبی برای شناسایی
و گونهشناســی ســفالهای دوره تاریخی ناحیه شمال
خراســان را فراهم میآورد .بقایای معماری و سفالهای
ویرانشهر از این نظر اهمیت پیدا میکند که پیشازاین،
مراکز جمعیتی اشکانی با این مقیاس ،تنها در خارج از
مرزهای ایران و عمدتاً در جنوب ترکمنستان مورد کاوش
و مطالعه قرار گرفته بودند و دسترسی به اطالعات آنها
همواره با مشــکالت زیادی مواجه بوده است .ویرانشهر
یکی از مهمترین محوطههای تاریخی دره اترک اســت
که یکی از مهمترین شریانهای ارتباطی شرق به غرب
نیز بوده و از دیرباز ،توجه باستانشناسان را به خود جلب
کرده است .باستانشناسان ایتالیایی که پیش از انقالب
این محوطه را شناســایی کردهاند ،تاریخی معادل دوره
ساسانی را برای آن پیشنهاد داده بودند.

حافظه تاریخی

بازگشت دیپلماتهای انگلستان به تهران پس کودتا

ســوم آذر  24( 1332نوامبر  )1953سه ماه و شش
روز پــس از برانــدازی  28امــرداد« ،دنيس رايت»
ديپلمات انگليسی برای بازگشودن سفارت اين كشور
در تهــران بــا  14ديپلمات و كارمنــد وارد پايتخت
ايران شــد و يازده روز بعد اعالميــه دو دولت مبنی
بر تجديد مناسبات سياسی انتشار يافت و همان روز
ژنرال زاهدی ،اصطالحاً نخســتوزیر دولت كودتا ،در
يك نطق راديويی تجديد مناسبات ايران و انگلستان
را امــری ضروری و الزم! اعالم كرد .اين ،در حالی بود
كه محاكمه دكتر مصــدق در محكمه نظامی تهران
ادامه داشــت و همچنين اعالمشــده بود كه  18آذر
ريچارد نيكســون معاون آيزنهاور رئیسجمهور وقت
آمريكا براي مذاكره با شــاه به تهران خواهد آمد .اين
اخبار و بهویژه ورود هيات ديپلماتيك انگلســتان به
تهران خشــم مردم را برانگيخته بود كه نطق زاهدی
آن را بــه اوج خود رســانيد .آیتاهلل كاشــانی نيز در
همين روز تجديد مناســبات با انگلستان را يك ننگ
تاريخــی خواند و چنين روزی را روز عزای ملی اعالم
كرد .دانشــجويان دانشــگاه تهران كــه از نكات تلخ
روابط با انگلســتان در طول  150ســال پيش از آن
آگاه بودند به ورود دیپلماتهای انگليســی و تجديد
مناســبات اعتراض كردند و چون صدای اعتراضشان
شنيده نشــد  16آذرماه كالسهای درس را تعطيل
و در دانشــكده فنی اجتماع كردنــد كه دولت وقت
نظامی به دانشگاه فرســتاد و اين نظاميان از داخل و

خارج دانشگاه دانشجويان و ساختمان دانشكده فني
را به گلوله بســتند كه ضمن آن ســه دانشجو كشته
و شــماری مجروح و گروهی هم دستگير و بازداشت
شدند .دولت وقت ســپس برای جلوگيری از طغيان
عمومی مردم به خاطر اين كشتار ،روزنامههایی را در
اين زمينه مطالبی نوشــته بودند توقيف و نسخههای
چاپشــده آنها را جمعآوری كرد .روابط انگلستان با
ايــران پروندهای ســياه دارد؛ از داللی در قراردادهای
پايان جنگهای ايران و روسيه به سود روسيه ،سازش
با روســيه بر ســر منطقه فرارود و کوتاه کردن دست
ايــران از اين منطقه تا مجبور كردن ايران به دســت
كشيدن از مناطق شــرقی خود بهویژه شهر تاريخي
هــرات ،از تصرف جزاير ايرانی خلیجفارس و ســپس
بذل و بخشــش كــردن آنها به ایــنوآن تا گرفتن
امتيازات متعدد ازجمله نفت ،از تشــويق غیرمستقیم
ايرانيان به اعتياد و كشــت ترياك تــا بردن و آوردن
دولتها در ايران ،از تقسيم ايران ميان خود و روسيه
تا قرارداد تحتالحمایه کردن ايران (قرارداد  1919با
وثوقالدوله) و سپس اشــغال نظامی ايران در جريان
جنگ دوم و ترتيــب دادن كودتای  28امرداد بر ضد
دولت ملی دكتر مصدق و پيش از آن تحريم اقتصادی
اين دولت و جلوگيری از صدور نفت و هزاران مداخله
ديگر .به نظر برخی از اصحاب نظر ،گمان نمیرود كه
توطئههای دولت لندن بر ضد ايرانيان به پايان رسيده
منبع :روزنامک
باشد.

یاد

لطفی تبریزی؛ ترجمه افالطون با طعنه به محاکمه مصدق
لطفــی تبریزی ،مترجم آثــار افالطون و
برخی از آثار ارسطو به فارسی و همچنین
کتابهای مرتبط با فلسفه و فرهنگ یونان
بود.
او پــس از گذرانــدن دوران ابتدایــی و
متوســطه در زادگاهش ،در ســال ۱۳۱۷
وارد دانشــکده حقوق دانشگاه تهران شد
و در سال  ۱۳۲۲بورس دولت ترکیه و بعد
از مدتی بورس وقفیه هومبولد را پذیرفت و
در سال  ۱۹۴۳در آلمان مشغول تحصیل
دکتــرای حقــوق کیفــری در دانشــگاه
گوتینگن شد.
وی پس از سقوط آلمان نازی ،تحصیالتش
نیمهتمــام مانــد و بعــد از ســختیهای
بســیار ،به دستیاری برتولد اشپولر ،رئیس
دانشــکده ادبیات دانشــگاه گوتینگن و از
اسالمشناســان و اســتادان زبان فارسی
رسید .لطفی پس از گرفتن دکترای حقوق
کیفری ،در ســال  ۱۹۴۷به ایران بازگشت
و پس از توقفی سهســاله ،در سال ۱۹۵۰
به آلمــان رفت و با نامزد آلمانیاش ،خانم
زیگرید که دانشــجوی ادبیات روسی بود
ازدواج کــرد و پس از مدت کوتاهی دوباره

به ایران بازگشــت و در جریان ملی شدن
صنعت نفت به فعالیت سیاسی روی آورد
و ســپس به فعالیت فرهنگــی پرداخت و
در نخستین گام ،رســاله آپولوژی (رساله
محاکمه ســقراط) افالطون را با همکاری
رضــا کاویانی به فارســی برگرداند که در
واقع اعتراضی به محاکمه دکتر مصدق در
دادگاه نظامی بود.
او در ادامــه به ترجمه کلیــه آثار اصلی و

منتســب به افالطون پرداخت و در اواخر
عمر نیز قصد ترجمه کلیه آثار ارســطو را
داشت که با درگذشتش ناتمام ماند.
آثــار :دوره آثــار افالطون ،چهــار جلد،
رسالههای منســوب به افالطون ،متفکران
یونانــی ،تئــودور گمپرتــس ،ســه جلد،
گفتارهــا ،نیکولــو ماکیاولــی ،تهــران،
متافیزیک (مابعدالطبیعه) ارســطو ،اخالق
نیکوماخــس ،ارســطو ،ســماع طبیعی،
ارسطو ،فرهنگ رنسانس در ایتالیا ،یاکوب
بورکهارت ،تاریخ جنــگ پلوپونزی ،دوره
آثار فلوطین (تاســوعات) دو جلد ،تهران،
خاطرات ســقراطی ،کســنوفون ،زندگی
و آثــار افالطون (جلــد اول :دوره جوانی)
ویالمووتیس مولنــدورف ،افالطون ،کارل
یاسپرس ،ســقراط ،کارل یاسپرس ،آغاز و
انجام تاریخ ،کارل یاســپرس ،آگوستین،
کارل یاســپرس ،فلوطین ،کارل یاسپرس،
اســپینوزا ،کارل یاسپرس ،افالطون ،کارل
بورمان و مرگ سقراط (تفسیر چهار رساله
افالطون) رومانو گواردینی .این مترجم پر
کار در روز دوم آذر  1378ش در هشــتاد
سالگی بدرود حيات گفت.

چهره

ستاره تنیس چین «در امان است»
پنگ شــوای ،ستاره تنیس چینی روز یکشنبه در تماس ویدیویی
با رئیس کمیته بینالمللی المپیک گفته اســت که حالش خوب
است در امان است.
کمیتــه بینالمللی المپیک در بیانیه خــود گفته که توماس باخ
رئیس این کمیته  ۳۰دقیقه با خانم پنگ صحبت کرده اســت .در
این بیانیه آمده« :نگرانی اصلی ما درباره ســامتی خانم پنگ بود
و حــال او خوب بود ».خانم پنگ که  ۳۵ســال دارد بعد از طرح
اتهام آزار جنسی علیه یکی از مقامهای عالیرتبه چین ،برای سه
هفته ناپدید شده بود.
غیبــت او از انظــار عمومی به نگرانی گســتردهای منجر شــد و
ســتارههای ورزشــی در کنار دولتها از چین خواســتند نشان
بدهد که این ســتاره ورزش چین در امان است .در بیانیه کمیته
المپیک آمده است که خانم شنگ از نگرانیها بابت غیبتش تشکر
کــرده و توضیح داده کــه حالش خوب اســت و در خانهاش در
پکن به ســر میبرد امــا در حال حاضر امیدوار اســت که حریم
خصوصیاش رعایت شــود .بر اساس این بیانیه خانم پنگ ترجیح
میدهد کــه در حال حاضــر زمانش را با خانواده و دوســتانش
بگذرانــد اما از تنیس نیز فاصله نخواهد گرفت .ابراز نگرانی درباره
ســامتی خانم پنگ درعینحال باعث شده که رسانههای دولتی
چین مجموعه عکس و ویدیوهایی از او را منتشــر کنند که نشان
از ســامتی او دارد .اوایل روز شــنبه ،یک خبرنگار دولتی چین
ویدیویی در حســاب توییتری خود منتشر کرد که خانم پنگ را،
خندان ،در یک تورنمنت تنیس ،در کنار مقامهای چینی نشــان
میدهــد .خبرگزاری رویترز گزارش داده که ســازمان دهندگان
این رویداد ورزشــی تصاویری از خانم پنگ را روی صفحه رسمی
«ویچت» خود منتشــر کردهاند .درعینحال ســخنگوی انجمن
تنیس زنان به خبرگزاری رویترز گفته این شــواهد برای اطمینان
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فرخی سیستانی ،شــاعر قرن پنجم است.
شعرش ساده و لطیف است .گاهی در شعر
کهــن آثاری میبینید که اگــر به ترجمه
درآوریــد و به آنــدره برتون ،ســردمدار
سورئالیســتها بدهيم ،فکر میکند آن را
یک شاعر امروز گفته است« :من و درخت
کنون هر دوان به یــک صفتیم/منم ز یار
جدا ماند ه و درخت از بار ».شاعران کهن از
درخت توصیف بیرونی و مادی دارند ولی
این بیت ،ساحرانه آمده است.
فرخی یک پیوند و تشبيه عاطفی لطیفی
با درخت ایجاد کرده است .شاعر در یکجا
هم شــکوهمندی خــود و درخت را و هم
زیبایی و هم ايثار این هردوان را به تصویر
کشیده اســت .فرخی در بیت بعدی ،تری
و تازگی و پیوســتگی و طراوت برگ سبز

درخت را به مخاطب ،انتقال میدهد« :به
برگ سبز چنان شــادمانه بود درخت/که
من به روی نگارین آن بت فرخار ».فرخی
سیستانی ،این حس سورئالیستی را بعدا ً به
ســعدی و مولوی و حافظ هم منتقل کرد.
مولوی میگوید« :داد جارویی به دســتم
آن نگار/گفــت از دريا برانگیــزان غبار»...
هیچکــدام از سورئالیســتهای اروپایــی
نتوانستهاند تا این حد به این حال و هوای
و اتمسفر عجیبوغریب برسند.
مغــز موالنا و قــوه تخیــل او حیرتانگیز
است .نيما در شــعر دشوار «پادشاه فتح»
برشی دارد که بســیار زيبا و سورئالیستی
اســت« :در چنین وحشــت نمــا ،پاييز/
کــه ارغوان از بیــم هرگــز گل نیاوردن/
در بهار رفته امیدهایش ،خســت ه میماند/
میشــکوفد او بهار خسته امید را ز امید/و
اندرو گل میدواند ».شاید نيما خودش را
به ارغوان تشــبيه کرده باشــد .ارغوان در
این هراس زندگی میکنــد که دیگر گل
ندهد و شاعر در این هراس که دیگر نتواند

شعری بگوید .پادشــاه فتح گویا مأموریت
دارد که در طبيعت همهچیز را به ســامان
برساند .نيما یک شــاعر کاراکترساز است.
کاراکترهایی که نيما در آنها حلول کرده
است .نگاه نيما به طبیعت بکر و عالی است
و دریافــت او از طبيعت ،خالص اســت و
ناب .او در اشیا و کاراکترها حلول میکند.
بعضیها فکــر میکنند زبان نيما با تخیل
و تصویر و اندیشههایش متناسب نيست.
زبان نيما متناســب با فضایــی که ایجاد
میکند تغيير میکند .وقتی نیما وارد یک
ب با
فضای واقعی میشــود ،زبانش متناس 
تخیل و تصویر هماهنگ میشــود و وقتی
فضای شعریاش ســورئال میشود ،زبان
او بــه پیچیدگی و رمزی بودن شــعرش
کمک میکنــد .زبان نيما نیــز با اختناق
عصر خودش هــم دمخور بود« :عاشــق!
اینها سخنهای تو بود؟/چه بسی حرفها
میتوان زد/میتــوان چون يکی تکه دود/
نقش ترديد بر آســمان زد/میتوان چون
شبی ماند /خاموش».

از ایمنی خانم پنگ کافی نیســت و نگرانیها درباره وضعیت او را
رفع نکرده است .ســه هفته پیش خانم پنگ در شبکه اجتماعی
چینی «ویبو» اتهام آزار جنسی در خانه جانگ گائولی ،معاون اول
پیشــین نخستوزیر چین را مطرح کرد اما آن یادداشت اینترنتی
بالفاصله توســط مقامهای مسئول سانسور اینترنت در چین پاک
شد .جانگ گائولی ،دولتمرد بازنشسته و شناختهشده ،زمانی او را
مورد آزار قرار داد که دعوتشده بود تا با آقای جانگ و همسرش
تنیس بازی کنــد« :هیچ کاری در آن بعدازظهــر با رضایت من
نبــود و تمام مدت گریه میکردم ».در پســتی که خانم پنگ در
شــبکههای اجتماعی منتشــر کرد ،نوشتهشــده بود« :از جایگاه
برجسته شخصی مانند شما اطالع دارم و میدانم که گفته بودید
از این قضیه نمیترســید؛ اما اگر فقط خودم باشم و خودم ،مانند
تخممرغی که به یک صخره کوبیده میشود یا شبپرهای که دور
آتش میچرخد و شــاهد نابودی خودش است ،حقیقت را درباره
شــما میگویم ».خانم پنگ گفته بود بااینکه میداند متهم کردن
یک مقام بلندمرتبه ممکن اســت برایش عواقب داشته باشد ،اما
میخواسته حقیقت افشا شود.

جزئیات سعدی

گرت وحشت آمد ز تاریک جای
به هش باش و با روشنایی در آی
شب گور خواهی منور چو روز
از اینجا چراغ عمل برفروز
تن کارکن میبلرزد ز تب
مبادا که نخلش نیارد رطب
گروهی فراوان طمع ظن برند
که گندم نیفشانده خرمن برند
بر آن خورد سعدی که بیخی نشاند
کسی برد خرمن که تخمی فشاند

مشق کلمات

آرایۀ خیلی بزرگ:
آرایۀ خیلی بزرگ ،یک رادیوتلسکوپ است .این تلسکوپ
دارای  ۲۷آنتن بشقابی است که هر کدام آنها دارای ۲۵
متر قطر هستند .این آنتنهای بشقابی به نحوی به هم
متصل شدهاند که میتوانند جزئیات دقیقی را از منابع
رادیویی بدهند .آنها به شکل  Yمرتب گردیدهاند .هر
یک از سه بازوی آرایه خیلی بزرگ به طول  ۲۱کیلومتر
اســت .این ترکیب قدرت الزم بــرای دیدن جزئیاتی را
میدهد؛ درحالیکه تلســکوپ نوری بــرای دیدن این
جزئیات ،بهقدر کافی بزرگ نیست .آرایه خیلی بزرگ در
سوکورو نیومکزیکو در ایاالتمتحده امریکا قرار دارد.

درست بنویسیم

اتالل ،اطالل« :اتالل» (جمع ّ
تل) :تودههای خاك
يا ريگ ،پشــتهها و «اطالل» (جمــع طل) :آثار
برجایمانده از خانه و بنای خرابشده.

ترازین

جهیزیه

مژگان مسلمی

کارشناس حقوق

اگر برابر حكم دادگاه ،شوهر با فروش جهیزیه بهعنوان
فروش مال غیر ،محكوم شود ،عالوه بر مجازات مقرر در
خصوص کالهبرداری مكلف است ،عین مال یا در صورت
نبودن عین مال ،مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند
و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.
اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر
را پیگیری کند ،باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی
دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت
کند .اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی اقامه دعوی
کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل
اقامت زوج طرح و اقامه کند.

مجازستان
دانشجویی دکترا یک کار تمام وقته .از اون هم حتی
باالتر .فلذا اینکه شما مدیر و مسئول هستید و همزمان
دکتر هم میشید خیلی چیزا درباره اندازه دانشتون به ما
میگه بزرگوار( .حسین حمدیه)
تو یک اســتندآپی میگفت بزرگترین خیانتی که
پدرومــادر در کودکی به ما کردن این بود که گفتن باید
نیمهی گمشدهت رو پیدا کنی ،این شد که همیشه حس
میکنیم کافی نیستیم و برای کامل شدن حتمن باید
کس دیگهای باهامون باشه .البته از نظر خودم بزرگترین
خیانت این بود که عیدیامونو باال میکشــیدن( .زویی
گلَس)
رفتم پیش مامانم گفتم خسته شدم سهم منو از این
زندگی بده میخوام برم مســتقل زندگی کنم۴۵۵۰۰ ،
انداخت جلوم گفت گمشو)gol pesar( ...

فوتبال
نامزدهای بهترینهای فیفا اعالم شدند
کاندیدای نهایی جایزه بهترین فوتبالیست فیفا:
کریستیانو رونالدو ،لواندوفسکی ،لیونل مسی ،دیبروینه،
کریم بنزما ،نیمار ،امباپه ،هالند ،انگولو کانته ،جورجینیو
و محمد صالح.
بهترین دروازهبان:
آلیسون بکر ،جان لوئیجی دوناروما ،مندی ،مانوئل نویر،
کسپراشمایکل.
بهترینمربی:
آنتونیو کونته ،هانســی فليک ،پــپ گوارديوال ،روبرتو
مانچينی ،ليونل اسكالونی ،ديگو سيمئونه ،توماس توخل.

حاشیه علم

حراج دستنوشتههای اینشتین
درباره نظریه نسبیت
مجموعــهای از دستنوشــتههای آلبرت انیشــتین،
فیزیکدان مشهور آلمانی روز سهشنبه در پاریس به حراج
گذاشتهشــده و انتظار میرود که این دستنوشتههای
کمیــاب به بهای میلیونها یورو فروخته شــوند .بنا بر
گزارش بنگاه تجارت آثار هنری «کریستیز» که در حراج
خانۀ خود مجری این رویداد اســت ،این دستنوشتهها
مقدماتی دستاورد کلیدی اینشتین
شامل یادداشتهای
ِ
درباره نظریه نســبیت است و ارزش آنها بین دو تا سه
میلیون یورو تخمین زده میشود .کریستیز در بیانیهای
اعالم کرد« :بدون شک این ارزشمندترین دستنوشته
اینشتین است که تا کنون به حراج گذاشتهشده است».
این ســند  ۵۴صفحهای در ســالهای  ۱۹۱۳و ۱۹۱۴
میالدی در شهر زوریخ سوئیس توسط انیشتین و میکله
بسو ،مهندس سوئیسی و همکار معتمدش نوشتهشده
است .در بیانیه «کریستیز» آمده که این دستنوشتهها
«به لطف میکله بسو برای آیندگان حفظشده است» .به
گزارش این خانه حراج ،حفظ این دستنوشتهها «تقریباً
شبیه یک معجزه» است؛ زیرا بعید است که خود آلبرت
اینشــتین برای نگهداری آنها که به نظرش تنها یک
سری متن ساده بوده ،کاری انجام داده باشد اما امروز این
اسناد ،وسیلهای شگفتانگیز برای «غوطه رفتن در ذهن
بزرگترین دانشمند قرن بیستم» محسوب میشوند.

