
آسفالت

روزی که »لورنس عربستان« رازهایش را به گور برد

شبها گذرد که دیده نتوانم بست
مردم همه از خواب و من از فکر تو مست

باشد که به دست خویش خونم ریزی
تا جان بدهم دامن مقصود به دست

برای رفتن به مدرسه باید چند کیلومتری پیاده می رفتیم 
تا به روستای دیگری می رسیدیم که دبستان داشت و 
از روستای ما به جاده فرعی خاکی کوهستانی نزدیک تر 
بود. دبستانی دو کالسه که حدود چهل دانش آموز خرد 
و بزرگ در آن درس می خواندند و پایه های اول تا پنجم 
در دو کالس با دو معلم سروکله می زدند. گاه به دالیل 
مختلف معلم ها نمی رسیدند که بیایند و ما هم که دیگر 
این همه راه را رفته بودیم می ماندیم و همه چیز را به هم 
می ریختیم. از جاده خاکی گاهی تنها ماشین روستا 
روزانه می رفت تا روستای بزرگ تری بیست کیلومتری 
که چند تا مغازه داشت و به شهر نزدیک بود و با بار پر و 
چند مسافر برمی گشت. همیشه هم خاک بر سرو کول 
آدم های باالی ماشین نشسته بود و موقع پیاده شدن 
چنددقیقه ای خودشان را می تکاندند و بعد با بشکه ای 
خالی در دست با پالستیکی پر از نان به طرف خانه شان 
می رفتند. از روستای ما هم اگر کسی بود ما خوشحال 
بودیم که عصر هنگام برگشتن تنها نیستیم و شاید هم 
لقمه نانی خالی گیرمان می آمد و کمی می خوردیم. 
از چند سال پیش ایام انتخابات مرتب کاندیداها وعده 
آسفالت کردن این روستا را می دادند و بعد از انتخابات 
می رفتند تا چهار ســال بعد و این حرف ها چند دوره 

بود که تکرار می شد. پدربزرگم می گفت تا من از دنیا 
رفتم جاده آســفالت می شود و بعد با خیال راحت به 
شهر بروید. البته این خیال راحت برای ما نبود، برای 
روستایی بود که ما در آنجا به دبستان می رفتیم که باید 
یک ساعتی با عجله از ده خودمان با آنجا می رسیدیم. 
کم کم شایعه آسفالت جدی تر شد اگرچه ایام انتخابات 
نبود. این بار اســتاندار تا روستا آمده بود و قول داد که 
هر طور شده این مسیر را که چندین روستا سر راهش 
قــرار دارد و از چند جا مردم پیاده به آن می آید حتماً 
آسفالت کند. ما که خیلی این مسئله برایمان مهم نبود 
و اصالً کاری نداشــتیم چون صبح که از خانه بیرون 
می زدیم اگر نانی بود در دست می گرفتیم و در راه به 
دهن می زدیم و اگر نبود هم تا عصر که برمی گشتیم 
گرسنه بودیم. پدربزرگم می گفت ارواح پدرم استاندار 
هم رفــت پیش نماینده ها و دیگــر برنمی گردد و ما 
می خندیدیم که پیرمرد سواد ندارد و نمی داند که آن ها 
کارمند عالی رتبه دولت اند و حتماً کاری برای روســتا 
می کنند. پیرمرد که از دنیا رفت تازه از مدرسه برگشته 
بودم و گرسنه به خانه رسیده بودم. هر دو بز الغرمان را 
کشتند و شامی درست کردند و کمی هم به من دادند 
و از خستگی به خواب رفتم. شب پدربزرگ به خوابم 
آمد و از آسفالت روستا و استاندار و نمایندگان گفت و 
اینکه پســرم نگران نباش روزی جاده آسفالت خواهد 
شد و شما در شهر درس خواهی خواند و دیگر مجبور 
نیســتی مثل من بی سواد بمانی و پشت سر مأموران 

دولت حرف بزنی!

»توماس ادوارد لورنس« معروف بـه »لورنس عربستان « 
از چهره های به یادماندنی تاریخ معاصر  جهان است که 
به دلیل ماجراجویی ها و کارهای عجیب وغریب سیاسی 
و نظامی، ســال ها  ســوژه داغ مطبوعات بود  و حتی 
از زندگی اش فیلم  و ســریال هایی تهیــه و در مورد او 
کتاب های متعددی نوشته شـــده اسـت. 19 ماه مه 
19۳۵ ســرهنگ تی. ای. لورنس )شــاو( معروف به 
لورنس عربســتان در ۴۶ سالگی جان سپرد. وی چند 
روز پیش از آن در »دورســت« انگلستان بر اثر افتادن 
از موتورسیکلت دچار ضربه مغزی شده بود. وینستون 
چرچیل پس از آگاه شــدن از مرگ سرهنگ لورنس 
گفته بود: از دست رفتن لورنس به امپراتوری انگلستان 
چنان آسیبی زده اســت که تا سال ها جبران نخواهد 
شد. من امیدوار بودم که در روزهای بحرانی که دارند 
دوباره در افق آشــکار می شوند، لورنس را در کنارمان 
می دیدم. از مغز بــزرگ او خیلی کارها برمی آمد. او از 
چهره های بزرگ امپراتوری ما بود.«چرچیل می دانست 
که لورنس در جریان جنگ جهانی اول با چه مهارتی 
اعراب را به دام استعمار انگلستان انداخت، دامی که به 
نظر می رســد هنوز کاماًل برچیده نشده است و اعراب 
هنوز با همان آتشــی که لورنس برافروخته می سوزند. 
در نیمه جنگ جهانی اول، پس از توافق 1۵ مه 191۶ 
انگلستان و فرانسه )معروف به قرارداد محرمانه سایکس 
ـ پیکوت که لنین پس از پیروزی انقالب روســیه آن 
را فاش ســاخت و باعث آبروریزی انگلستان و فرانسه 
شد( بر سر اداره سرزمین های عربی امپراتوری عثمانی 
و تقسیم آن ها میان خود در صورت شکست عثمانی در 
جنگ، لورنس که در قاهره افسر اطالعاتی انگلستان بود 
و اطالعات زیاد درباره اعراب عربستان و سرزمین های 
آنان داشــت مأمور برانگیختنشان بر ضد عثمانی شد 
و بــه حجاز و نجد رفت، زیرا که در توافق انگلســتان 
و فرانسه، جز سوریه و لبنان بقیه سرزمین های عربی 

شرق سوئز و حوزه نیل سهم انگلستان شده بود. لورنس 
موفق شد اعراب عربستان را ترغیب به قیام مسلحانه 
بــر ضد عثمانی کند و با کمک آنــان عثمانی را براند 
و بعداً پیش نویس نقشــه خاورمیانه از جمله تأسیس 
کشــور اردن و انتقال خانواده هاشمی به آنجا و نصب 
امیر فیصل )پسر شــریف حسین( به حکومت سوریه 
و ... را تهیــه کرد و در مذاکرات مارس 19۲1 قاهره به 
وینستون چرچیل وزیر وقت مستعمرات و »سر پرسی 
کاکــس« معروف قبوالند از جمله انتصاب امیر فیصل 
که سوری ها او را اخراج کرده بودند به پادشاهی کشور 
عراق که این کشور هم با نقشه کاکس و لورنس خلق 
شده بود. وقایع بعدی تا به امروز نتیجه همین تغییرات 
بوده اســت. لورنس پس از پیدایش هیتلر نگران بقای 
امپراتوری استعماری انگلستان شده بود و اصرار داشت 
که انگلستان برای حفظ قدرت خود تا می تواند نیروی 
هوایی اش را تقویت کند و شــخصاً داوطلب کمک به 
انجام این طرح شده و به نیروی هوایی منتقل گردیده 
بود. وی بود که دولت انگلستان را تشویق به رسمیت 
شناختن استقالل کشور سعودی )اعالمیه جده مورخ 

ماه مه 19۲۷( کرده بود.

شــهر مراغه دارای آثار تاریخی زیادی اســت و البته خیلی از این آثار با 
بی توجهی های معمول دچار تخریب و فرسودگی می شوند. ازجمله این آثار 
حمام قدیمی اســت که در این شــهر جا خوش کرده است. گرمابه ها در 
فرهنگ سرزمین ما برای توجه به پاکیزگی و همچنین کارکردهای مختلف 
اجتماعی و آداب ورسوم جایگاهی خاص داشتند. گرمابه ها همچنین از نظر 
معماری دارای ارزش و هویت هســتند و در هر منطقه به فراخور مصالح 
بناهایی با معماری ویژه ای ساخته شده است. این بنای تاریخی و ویژه در 
داخل بافت قدیم مراغه، خیابان شــهید بهشتی، میدان تره بار قدیم)بازار 
سیگار یا ســیغار بازاری( روبروی سرای خواجه ملکم و به فاصله کمی از 
مســجد مالمعزالدین قرار دارد. گفته می شود این حمام تاریخی تا اواسط 
دهه ۷0 قابل استفاده بوده و مردم از آن به صورت حمام عمومی بهره برداری 
می کردند. اما بعدازآن کم کم از رونق افتاد و مثل اغلب مکان های تاریخی در 

بیشتر نقاط کشور پاتوق معتادان و ... شد. 
تاریخچه و وجه تسمیه اثر: این حمام به اسم خواجه نصیر طوسی ساخته شده 
است و به فاصله نزدیکی از مسجد مال معزالدین قرار گرفته است برخی این 
حمام را مربوط به دوره ایلخانی می دانند ولی با توجه به فرم ساخت و شواهد 

معماری مربوط به دوره صفوی می باشد.

ویژگی اثــر: حمام خواجه نصیر مراغه مانند اکثــر حمام های منطقه در 
زیرزمین به دلیل جلوگیری از هدر رفت حرارت ســاخته شده و طاق های 
گنبدی و قوس های متعددی دارد. مصالح آن عمدتاً آجر و سنگ به همراه 
مالت آهک و بعضاً ســاروج اســت که در این اواخر با توسعه و پیشرفت 
بهداشــت، خزینه تبدیل به دوش و نمره شده و دیوارها با کاشی پوشش 

داده شده است.

چراگرمایحمامخواجهنصیرمراغههدرنمیرفت؟

   خیام واحدیان  
   نویسنده

کتاب »شــطرنج باد« به کوشــش امیرحسین سیادت 
و ســحر خوش نام چهارشــنبه ۲۸ اردیبهشت در خانه 
هنرمندان ایران رونمایی می شــود. »شطرنج باد« عنوان 
کتابی شــامل نقد و گفت وگوهای سینمایی درباره فیلم 
»شــطرنج باد« ســاخته محمدرضا اصالنی است که به 
کوشش امیرحسین ســیادت و سحر خوش نام تدوین و 
نوشته شده و در مراسمی با همراهی محمدرضا اصالنی، 
بهمن فرمان آرا، دکتر ناصر فکوهی، مرتضی پورصمدی و 
سعید عقیقی و به میزبانی امیرعطا جوالیی روز چهارشنبه 

۲۸ اردیبهشــت از ساعت 1۷:۳0 در سالن استاد شهناز 
خانه هنرمندان ایران رونمایی و معرفی خواهد شد. این 
کتاب مجموعه ای از یادداشت ها، نقدها و گفت وگوهایی  
را در برمی گیرد که به این فیلم از زمان ساخت تا مراحل 
ترمیم و اکران مجددش پرداخته  و موجب شــده  یکی از 
مهم  ترین فیلم های تاریخ سینما بهتر دیده و شناخته شود. 
گفتنی است فیلم سینمایی شطرنج با ساخته محمدرضا 
اصالنی که قبل از انقالب ســاخته شده بود اخیراً بعد از 

ترمیم به صورت باکیفیتی درآمده است.

رونماییازکتاب»شطرنجباد«درخانههنرمندان

چنــد روز پیش در کالب هــاوس بنیاد موالنای 
افغانســتان، پس از صحبت ایــن نگارنده )فیض 
شــریفی( درباره  براهنی، عطااهلل مهاجرانی وارد 
میدان شد و به نحوی سخن های مرا درباره  رمان 
»رازهای ســرزمین من«، براهنی را دست پخت 
خــودش در زمــان وزارتش دانســت. مهاجرانی 
می گفت:»منزل من در خیابان پاسداران با منزل 
براهنی هفت دقیقه فاصله  بود و همواره  همدیگر 
را می دیدیــم و من اجازه دادم کــه این رمان در 
دهه  شست )۶0(مجوز بگیرد.« وزیر ارشاد دولت 
خاتمی دوست داشــت براهنی را زیر بلیت خود 
بگیرد و به رمان رازهای سرزمین من جایزه بدهد و 
طیف بزرگی از دوستداران براهنی را زیر چتر خود 
بنشاند اما مخالفان دولت خاتمی با چند ناقد مثل 
عبدالعلی دستغیب، محمدرضا سرشار و ابراهیم 
حسن بیگی دســت به یکی کردند تا مهاجرانی و 
براهنی را سر جای خودشان بنشانند. حسن بیگی 
نقدی نوشت به نام کینه ازلی و دو کتاب براهنی 
مثــل در انقالب  ایران و رازهــا را موردحمله های 
سخت قرار داد. حسن بیگی براهنی سوسیالیست 
را متهم کرد چهره  انقــالب را مخدوش می کند 
و موازین اخالقی و اســالمی را در این کتاب زیر 
ســؤال می برد و موجب گرایش به سرشــت های 
جانورخویانه بشری شده است. متعاقب آن مطلب 
محمدرضا سرشــار همراه با عبدالعلی دستغیب 
رازهای این رمان را باز کردند و باعث شدند براهنی 
پانزده روز پنهان شــود تا آب ها از آسیاب بیفتد.

دســتغیب به من گفت:»براهنی به سراغ من آمد 
و گفت االن وقت نوشتن این نقد نیست و من در 
جواب او گفتم:اکنون بهترین وقت است که دستت 
رو شــود.« دستغیب و سرشــار افتخار می کردند 

توانسته اند مشت براهنی را دراین کتاب باز کنند.
واقعیت این اســت رمان رازهای سرزمین من از 
شلوغ ترین و پرجمعیت ترین رمان های فارسی است 
که به جز یکی دو پرسناژ همگی گوشت و پوست و 
مغز درست وحسابی ندارند.این رمان،تحقیق تاریخ 
یا تحقیق روانشناسی تاریخ است و داستانی پیوسته 
نیست. گلشیری بر این باور بود پنجاه صفحه این 
رمان اضافی اســت و در جای دیگر از براهنی گله 
می کند که یک شخصیت ساواکی به نام هوشنگ 

را پرورده که شکل و شمایل مرا دارد!
در ایــن رمان مدرن چند صحنــه جذاب وجود 
دارد، مثل صحنه کشته  شــدن سروان کرازلی 
با رگبار مسلســل گروهبان ها، صحنه آشــنایی 
هوشــنگ با سرگرد شــادان انقالبی در مهاباد و 
صحنه قتل او به دســت هوشــنگ و رؤیاهای 
دیوانــه وار بیلتمور در ســایگون و ارائه  آدم های 
مختلــف از طبقات مختلف اجتمــاع مثل افراد 
قدرت طلب،آرمان خواه،خیرخواه  مستبد،  فاسد، 
و...براهنی با شناختی که از نظرات باختین دارد 
به خوبی توانسته است الحان اشخاص را به بیان 
درآورد و بــروز دهد. براهنی مثل صادق چوبک، 
دل بســتگی خاصی به عکس برداری از جزییات 
واقعیــت و تســلیم و ورود به اعمــاق روانی و 
ناخودآگاه و پلشــتی ها و بیان سوبژکتیویســم 
آشــوبگرانه و وســواس های جنســی اشخاص 
داستان  دارد.براهنی در این کتاب اسرار مهمی از 
وابستگی ها و کج رویی های سران حزب توده  مثل 
کامبخش،کیان نوری،قاسمی وامثالهم را لو داده 
و بعد حساب خود را با حکومت های شاهنشاهی 
تسویه کرده است: »ســلطنت  را مختومه اعالم 
کردند.دوهزاروپانصدسال گذشته را مختومه اعالم 

کرده اند.کوروش، داریوش،آقا محمدخان و...«
عبدالعلی دستغیب و سرشار)رهگذر( تنها به لحن 
و تصویرهای زشت این رمان بسنده نکرده اند؛آن ها 
و پیش ازاین ها نادرپور و مشیت عالئی به مواردی 
از نارسایی های زبانی و دست وپاشکسته و مضحک 
براهنی اشــاره می کنند که آمیزه ای از فارسی- 
ترکی- انگلیســی بلغور کردن است. عبدالعلی 
دستغیب در کتاب از دریچه نقد می نویسد: »اگر 
قرار می بود »غلط نامه« ای برای نوشــته های او 
سامان می دادیم، کار به درازا می کشید و مثنوی 

هفتاد من کاغذ می شد: چاشنی بوی نفس های 
متعفن، دهنه ای بیــات )۲۵۶( مردم با لب های 
قیقاچ شــده تعجب می کردند )۲۵۷( روزنامه ها 
پر اســت از آدم هایی که چپ و راست درباره ی 
عقاید خــود صحبت می کننــد)۸۶9( به جای 
این که بنویســد »پراز سخنان...« و مضحک تراز 
همه این عبارت »فاضالنه« اســت: بچه که تا ابد 
نمی تواند بیخ ریش این زن بماند )۲۵۴( نویسنده 
دراینجا »ریش« را به جای »گیس« گرفته است. 
دندان هــای وحشــی )!؟( گــرگ اجنبی کش. 

)1/۴۳(« )دفتر اول،از دریچه نقد،ص۴۴9(
معلوم است که رازهایی در این سخنان و گفتارها 
هســت که باید باز شــود. لحن تندوتیز و هیز 
براهنی نشان می دهد او با رژیم شاهنشاهی سر 
سازگاری نداشته و ندارد. نویسنده به لونی برای 
رژیم شاهنشاهی شمشیر از رو کشیده است ولی 
از وضعیت فعلی هم دل خوشی ندارد.او سال ۵۸ 
از دانشــگاه تهران اخراج شد.در فقر فاقه زیست.

شاید او می خواست با دولت اصالحات مماشات 
کند اما دولت ارشــاد و مهاجرانی مستعجل بود. 
ناقدان حکومتی و مخالفان براهنی هم به دلیل 
تندروی های این شــخصیت تندوتیز و بی تاب او 
را روی دف و دایره ریختند و داد خود را از کهتر 
و مهتر ستاندند. در آخر می خواهم بگویم براهنی 
شخصیتی به غایت پارادوکسیکال بود اما هیچ وقت 
با هیچ حکومتی سازش و همکاری نکرد. در مورد 
غلط های نگارشی هم بگویم این چند موردی که 
دستغیب به عنوان عیب آورده غلط نیستند چون 
ایــن موارد عمدتاً مجــاز و کنایه اند و مفاهیمی 
دوپهلو دارند. بیخ ریش کســی یا زنی گیرکردن 
هم کنایه اســت و اشتباه نیست.کنایه ها و مجاز 

عمدتاً دوپهلو هستند.

دل بستگی به عکس برداری از جزییات

آیامهاجرانیدربارهبراهنیراستمیگوید؟
   فیض شریفی  

   منتقد و پژوهشگر ادبیات

میراث

کتاب

داستانک

بانوی ایرانی بر بام جهان

فتحقلهاورستتوسطافسانهحسامیفرد
 بانوان ایرانی نشــان داده اند اگر شرایط کمی فراهم باشد 
و حتی اندک امکاناتی وجود داشــته و موانع ساختگی و 
محدودیت ها برداشته شود در ورزش های مختلف توانایی 
انجام کارهای نشــدنی را دارند. افسانه حسامی فرد بانوی 
کوهنورد ایرانی است که به عنوان نخستین بانوی کوهنورد 
ایرانی اهل خراســان شمالی موفق شد قله اورست را فتح 
کند. او در 1۷فروردین ماه راهی قله دماوند شده و این قله را 
فتح کرد تا بتواند آمادگی خود را برای صعود به قله اورست 
بسنجد. صعود به قله اورست بلندترین قله جهان حدود دو 
ماه زمان نیاز دارد و این کوه با ۸۸۴۸ متر ارتفاع بلندترین 
کوه جهان از سطح دریا می باشد که بین چین و دفاع واقع 
شده است. افسانه حسامی فرد در تاریخ ۲۴اردیبهشت ماه 
1۴01 موفق شــد که قله اورست را فتح کند و از تمامی 
کســانی که او را در این راه یاری کردند تشکر کرده و این 
صعود را به مردم ایران تقدیم کرد. ورزشــکاران کوهنورد 
خراسان شمالی از حداقل امکانات ممکن در این رشته نیز 
برخوردار نیستند و حتی از دیواره سرعت و تولیدینگ هم 
بهره مند نیســتند. این بانوی با همت و پرتالش خراسان 

شمالی ثابت کرد که می توان با پشتکار و تالش شبانه روزی 
به اهداف واالی خود رســید و با فتح قله اورست نام خود 
را در بین کوهنــوردان ایرانی به عنوان اولین زن کوهنورد 

خراسان شمالی که توانست این قله را فتح کند ثبت کند.

چهره

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

رد:
 در باب ارث مقابل فــرض و قرابت قرار می گیرد 
یعنی از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را 
می بــرد و بقیه به صاحبان قرابت می رســد و اگر 
صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض 

در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می شود.

مشق کلمات

علت فرورفتن کاوشگرهای ناسا در تاریکی
اولین ماه گرفتگی ســال ۲0۲۲ کاوشگرهای ناسا، 
هند و چیــن را در تاریکی فرو برد. شــب هنگام 
1۵ و 1۶ مــاه مه )۲۵ و ۲۶ اردیبهشــت( اولین 
ماه گرفتگی سال رخ داد، این خسوف که در ایران 
قابل رویت نبود، کاوشگرهای فضایی متکی به نور 

خورشید را در تاریکی فرو برد. 
در حــال حاضــر ســه فضاپیمای قمــری یعنی 
»مدارگرد شناسایی ماه« مدارگرد  چاندرایان ۲ و 
ماه نورد یوتو-۲ چین در ماه قرار دارند که از انرژی 
خورشــید اســتفاده می کنند و ازآنجاکه ماه یک 
خسوف کامل را در روز 1۵ مه تجربه کرده است با 
ورود آن به سایه زمین، تمامی این قمر در تاریکی 
فرورفته اســت و در نتیجه این فضاپیماها قادر به 
شــارژ باتری های خود نبوده اند. خوشبختانه این 
اولین باری نیست که این فضاپیماها، ماه گرفتگی 
کامل را تجربه می کننــد. از زمانی که »مدارگرد 
شناســایی ماه« ناسا مأموریت خود را در مدار ماه 
در ســپتامبر ســال ۲009 آغاز کرد تا کنون 11 
ماه گرفتگی کامل رخ داده است و بنابراین محققان 
می دانســتند کــه چگونه باید خــود را برای این 

تاریکی ۸۵ دقیقه ای آماده کنند.
»نوح پترو« دانشمند پروژه مدارگرد شناسایی ماه 
به اســپیس گفت: زمانی که مدارگرد خسوف های 
طوالنی را تجربــه می کند، هیچ گونه تخلیه باتری 
خوب نیســت بنابراین ما تجهیــزات را خاموش 
می کنیــم و منتظر می مانیم تــا زمانی که بتوان 
باتری را پیش از روشــن کردن تجهیزات به طور 
کامل شــارژ کرد. ما همچنیــن فضاپیما را گرم 
می کنیــم تا زمانی که درون ســایه قرار می گیرد 
بیش ازاندازه ســرد نشود. ما این کار را چندین بار 
انجام داده ایــم بنابراین مجموعه ای از فرآیندهای 

تمرین شده انجام می دهیم.
در حقیقت فرآیند آماده شدن چندین هفته قبل 
آغاز می شود. ما برای مدتی کوتاه موتورهای خود 
را روشــن کردیم تا کمی موقعیت خود را در مدار 
تغییر دهیــم به گونه ای که مدت زمان قرار گرفتن 
در تاریکی به حداقل برســد. این روشــن کردن 
موتور و مانورهای بعدی مدارگرد شناســایی ماه 
را در بهتریــن موقعیت برای به حداقل رســاندن 
مدت قرار گرفتــن در تاریکی قــرار داده و ما را 
برای یکشنبه شــب آماده کردند. به نظر می رسد 
چاندرایــان ۲ نیز فرآیند مشــابهی را طی کرده 
باشــد. این مدارگرد در روز ۲۲ژوئیه سال ۲019 
بــه فضــا پرتــاب و در روز 19اوت وارد مدار ماه 
شــد. این مدارگرد نیز در روز ۲۶مه سال ۲0۲1 
یک خســوف کامل را تجربه کــرد. چاندرایان ۲ 
نیز مشــابه مدارگرد شناســایی ماه از آرایه های 
خورشیدی اســتفاده می کند که احتماالً در طول 
ماه گرفتگی خاموش شده اند.بااین حال،   یوتو-۲ از 
ماه گرفتگی کامل فــرار خواهد کرد همان طور که 
ایــن کار را در روز ۲۶مه ســال ۲0۲1 انجام داد. 
درحالی که »مدارگرد شناسایی ماه« و چاندرایان 
۲ مدارگرد هستند، یوتو-۲ یک ماه نورد است که 
در ماه ژانویه ســال ۲019 طی پروژه »چانگ ای 
۴« روی نیمه پنهان ماه فرود آمد. این ماه نورد از 
آن زمان تاکنون در حال کاوش دهانه فون کارمان 
بوده اســت. قرار گرفتن بر روی سطح ماه به این 
معناست که »یوتو-۲« در معرض روز و شب های 
مــاه قرار گرفته اســت کــه هر کــدام از آنها در 
منطقــه ای که ماه نــورد در آن قــرار دارد حدود 
1۴.۵روز بــه طول می انجامد. یوتــو-۲ به عنوان 
یک وسیله خورشــیدی قادر به کار در شب های 
مریخ نیســت. با توجه به اینکه ماه گرفتگی کامل 
تنهــا زمانی رخ می دهد که ماه کامل باشــد و در 
این زمان نیمه پنهان ماه در تاریکی کامل خواهد 
بود بنابراین این مریخ نورد پیش از وقوع خســوف 
خاموش شده است.هر فرآیندی که فضاپیماها در 
طول این ماه گرفتگی انجام داده اند باید به زودی 
تکرار شــود زیرا خســوف کامل بعدی در ساعات 
اولیــه صبح روز هشــتم نوامبر )1۷ آبان( ســال 

۲0۲۲ رخ خواهد داد.
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 بــه چهل ســالگی که میرســی از رفتن آدم ها 
ســوگواری نمی کنی، از نماندن ها، از کج فهمی ها، 
از ندیدن ها، به چهل ســالگی که می رسی سوگوار 
سادگی های خودت می شوی. )آرش رحیمی پور(

  دیگه ســاقه طالیی رو برا چی گرون می کنید. 
مواد اولیه این اصاًل مگه خاک نیست. )وانت(

  دقت کردین هروقت یکی میگه: »از ماست که 
برماست.« تنها کسی که توی ما گفتنش نمیگنجه 
خودشه؟ یه حس خودبزرگ بینی پلشتی توی این 

جمله هست. )پدرام عاشوری(
  ولی درســتش این بود که تابســتونا ســاعت 
رفت وآمد از روز به شــب منتقل بشه، از 10 شب 
می رفتیم بیرون تا پاســی از صبح، بعدم طلوع رو 

تماشا می کردیم برمی گشتیم. )یوژوآل(

مجازستان


