
چکش انسانی

آنان که پریروی و شکرگفتارند
حیفست که روی خوب پنهان دارند

فی الجمله نقاب نیز بیفایده نیست
تا زشت بپوشند و نکو بگذارند

می دانــم تابه حال به کارکرد چکش توجه کرده اید 
و همه می دانند چکش برای چه کارهایی اســتفاده 
می شــود. مثاًل می توانیم میــخ کوچکی را در دل  
سنگی دیوار فرو کنیم و به واسطه ی آن میخ دیوار 
ساده و بی روح موردنظر را با یک قاب عکس زیبا به 
یک منظره دل انگیز تبدیل کنیم. به هرحال چکش 
کاربردهایی از این قبیل بسیار دارد که به وسیله ی 
آن کاریمان را به ســرانجام می رسانیم و می توان 
گفت بــه خاطر حس رضایت بخشــی که از تمام 
شدن آن کارها به ما دست می دهد ابزاری به اسم 
چکش برای زندگی روزمره ما بســیار مفید است؛ 
اما تابه حال به چکش انســانی هم توجه کرده اید. 
بله درســت خواندید. چکش انســانی را نوشته ام؛ 
همان چکشــی که به جای شــی مفیدی که حس 
رضایــت را در مــا زنده می کند حــس تنفر را در 
وجود ما بارور می کند. منظورم از چکش انســانی 
نقشــی است که بیشتر انسان ها آن را به خوبی ایفا 
می کننــد و می توان گفت جزئــی از عملکردهای 
روزانه شان است که دستمزد کارکردشان را هم از 
طریق آرام شــدن روح بیمار و عذاب کشیده شان 
با کوبیدن روح فردی دیگر می گیرند و بســیار هم 
از این جیره ای که به آن می رســند رضایت دارند. 
خیلی از ماها این گونه اشخاص را زیاد در اطرافمان 
دیده ایم؛ اشخاصی که بااخالق و رفتار و حرف های 
تحقیرکننده همانند چکشــی اســتعداد و ذوق و 
توانایی های فــردی دیگر را هدف قرار داده اند و با 
کوبیدن دمــادم همه حس های توانایی آن فرد در 
زمینی ســخت دل پرنــده روح آزاد او را به زنجیر 
اســارت کشــیده اند.چنان که در خود فقط حس 
ناتوانی و عاجز بودن را احســاس می کند.همیشه 
این چکش های انســانی هــم در لباس رزمی و به 
واضحــی یک گرگ درنده در میــدان جنگ نابود 
کردن انســان ها ظاهر نمی شــوند. اتفاقاً بسیاری 
از این چکش های انســانی دوســت نماهای بسیار 
ماهری هستند که عمل کوبیدن را بسیار باظرافت 
و زیرکی انجام می دهد. چنان که هیچ جای گله ای 
برای خرده گرفتن نگذارند. این چکش های انسانی 
بســیار مهیب تر از آن دســته از چکش های رزمی 

پوش هستند زیرا دست کم تکلیف آدم با آن دسته 
مشخص اســت و می توان با کمی درایت از آن ها 
دوری کرد؛ اما این دوست نماهای کوبنده تا آدم به 
ملوث بودن آن ها پی ببرد بسیاری از چکش هایش 
را نوش جان کرده و تا بخواهد مانند میخی در دل 
دیــوار خود را از جدارها رها کند چه آســیب های 
روحــی و جســمی را که محتمل نمی شــود. چه 
پســندمان باشــد چه در پســند ما نباشد بیشتر 
انسان ها خواســته یا ناخواسته برخی مواقع بازیگر 
نقش چکش در صحنه تئاتر زندگی خود و دیگران 
بوده انــد، حاال با یک حرف یا یــک رفتار کوبنده. 
حتی بــرای خودمان هم پیش آمــده که گاهی ما 
در جلــد یک چکش رفته ایم و احساســات خوب 
و بدمــان را ســرکوب کرده ایم. اســتعدادهایی را 
که پانگرفته، دست بســته در گوشه ای از ذهنمان 
میخ کوب کرده ایم. حاال همیشــه به سراغ کارکرد 
چکش رفتن هم بد نیســت. می تــوان مانند یک 
چکــش حس ها و افکار منحوس و منفی را آن قدر 
کوبید و کوبید تا خرد و خاکشــیر شــوند و اثری 
از آن ها در ســرزمین باورهایمان نماند. چه بسیار 
از ما آدم ها بــه دلیل چکش های انســانی که در 
ذهــن خود یــا در انســان های اطرافمــان وجود 
داشــته اند به خودباوری و دیده شــدن و پرورش 
دادن توانایی هایمان نرسیده ایم و یا گیاه نورسیده 
استعدادهایمان را جوانه نزده هرس کرده ایم، فقط 
و فقط به دلیل سرکوب شدن. پس ای کاش کمی 
بیشتر به توانایی های مخرب اطرافیانمان چه آن ها 
که با همه دشــمن بودنشــان صادقانه نقش خود 
را ایفا می کننــد و چه آن ها کــه ریاکارانه لباس 
زیبای دوســتی را آلوده می کنند توجه کنیم و با 
خودبــاوری به حرف ها و رفتارهــای کوبنده آن ها 
ارزشــی قائل نشــویم و چــه خوب که بــه افکار 
چکش وار خودمان هم بیشــتر رسیدگی کنیم که 
برای کدام یک از حس های مثبت و منفی مان آن را 
بکار گیریم. می توان به جای چکش به دست گرفتن 
و کوبیدن افکار مثبت و استعداد و توانایی هایمان، 
افکار تاریک و مذموم را به نیســتی تبدیل کنیم. 
همان طور که گفتم چکش انســانی لزوماً همیشه 
هم بد نیست. می توان چکش انسانی برای سرکوب 
افکار پلیــد و حس ها منفی و محجــوری خود و 
انسان های دیگر بود. می توان از هر چیزی استفاده 
درست را کرد. فقط باید عملکرد صحیح آن را پیدا 

کرد و به کار گرفت.

   راضیه خندانی  
   شاعر

عناوین اشــعار پور صفری نشان می دهد شاعر 
فرزند خلف جنوب است و تهران او را آدابته نکرده 
است. به جنوب که فکر می کند گریه اش می گیرد. 
جای گلوله های جنگ که حاال چاه های استخراج 
نفت انــد، دســت های بریده  مــادر، گوش های 
پــاره  خواهر، گردنبندهای زن هــای جنوب که 
غنیمت های جنگی می شــوند، اســتخوان های 
پوسیده  پدران و مردهایی که خاک آن ها را بلعیده 
و آفتابــی که نیمی از صورت تو را ذوب می کند، 
خواب خش خش استخوان در پاییز مرگ: »دستم 
را کجای این شــهر بگذارم/که قبر پدرم نباشد؟/

وقتی ختم قرآن ختم شــادی خانه ما بود/...پدر 
روی سینه ات پاالیشگاه زده اند/اما من دست هایت 
را در جــاده ی اهواز دیده ام/...من هم یک جنوبی 
هستم/و روزی بشکه ای نفت می شوم...«پورصفری 
را می توان در همین شعرها شناخت.او به درکی 
ژرف تر از رویدادهای زمانه و روزگار خود و مفهوم 
زندگی شــاعرانه اش رسیده است: »برای همین 
وقتی به جنوب فکر می کنم، گریه ام می گیرد/و 
دست های تو را به یاد می آورم/که دسته کلیدی 
بودند برای تمام قفل ها.« هراندازه پورصفری از سر 
تعهد و آرمان خواهی، رسالت خود را در مقام شاعر 
سنگین تر و حجیم تر می گیرد، زندگی و شعرهایش 
بحران زده ترو به مرز شــهادت  نزدیک تر می شود.

تپش حســی او قدرتمند مثل چاه نفت از زمین 
تنش بیرون می زند و شــعله ور می شود: »خدای 
جنوبی ها مادرشان اســت/بگو پینه های دست 
پدرم/خطوط مرزی را به هم ریخته/و تا شبیخون 
پیشانی، پشیمانی را درکشیدن سیم های خاردار 
در تو زمزمه می کنند...« شعرهای پورصفری هم 
شعرند هم نقد و تفسیر سرزمین مادری؛ نمی شود 
از او خواست ســر زلف نگاری گیرد و از جنوب 
فقر و درد سخن نگوید:»وقتی حرف می زنی من 

شعر می نویسم/تمام شعرهایم حرف های توست/
تمام حرف هایم حتی/تو می توانی راهبه ای باشی 
در کارناوال/دختری یهودی در آشــویتس/زنی 
مســلمان تا گردن فرورفته  در گودال سنگسار/و 
معشــوقه یک ســامورایی در مراسم سپوکوی 
عشقش/تو می توانی بهانه حمله  هیتلر باشی/حرف 
حق »بیسمارک« از دهان توپ/...ای عشق زیبایی 
کشنده ای در کالم توست...« شعرهای پورصفری 
بومی اســت؛ بومی یعنی اثری و کسی که همه 
جهان را بو می کشــد.از دیار یار بیرون می تراود، 
به اقصا نقاط جهان و آن ســوی ناکجا می رود و 
به نقطه اصلی خودش برمی گردد.شعر پورصفری 
نمی تواند میل عاطفی و اندیشــه پردازانه خود را 
فروبنشاند و به مضامین سبک تر و سبکبارتری 
بپردازد، چون اگر این زبان آتشــین و تپنده به 
رخ یاری، ســر زلفی و بندتنبانی وصل شود و در 
رختخواب با معشوقی حرف بزند به هم می ریزد: 
»مرا به خواب هم نمی دیدم که دست هایت بگیرم/

گفتی مردی غمگینی هستی و اندوه چشم هایت 
را لنز پوشانده/تو راست می گفتی/غمگینم و گلویم 
اتاق)شاعری اســت( که لب هایش را دوخته اند/

تلخ، مثل بوسه های عفونی.../بیا بوسه هایت را پس 
بگیر، یکی یکی/و گلویم را آن قدر فشــار بده که 
جنازه  تمام شاعران تنها را از اتاق هایشان بیرون 
بکشند...« پورصفری نباید توضیح بدهد و کالم 
خود را بگشاید و باید گاهی زمام کالم را در دست 
بگیرد و کنترل کند:»انگشتانم بی اختیار دنده هایم 
را فــرو و صدای آکاردئون، می پیچد در گوش ها/

همه چیز از دست ها شروع می شود/از انگشت های 
در جیب پنهان  از جیب هایی که به تن های گرم 
راه دارند/درهای مخفــی و لب هایم که از چهار 
جهت به گردنت یورش آوردند/ما برای هم بودیم 
و تنها چیزی که هیچ گاه  میل جدا شدنش نبود/

دست هایمان بودند که از کشوهای سردخانه بیرون 
مانده...«عشق شخصی گاهی در شعر پورصفری به 
گروتسک وگاهی به گوتیک ختم می شود،چون 
زبان شــعر شــاعر نرم و پرانعطاف نیست.شعر 
پورصفری از شخص تن می زند به جمع می رسد، 

انسانی می شود و در فلسفه فرو می رود: »دخترم، 
فراموش نکن/اگر مردی گفت دوستت دارم/بدان 
برای قفسش پرنده می خواهد.« پورصفری وقتی 
از عشق ســخن می گوید یک شاعر گروتسک 
باز می شود،عشــق از رگ گردن به او نزدیک تر 
می شود، به درون می رود و او را از هم می پاشاند: 
»چشــم هایت همه چیزند/که از رگ گردن به 
من نزدیک ترند/و هر بار که آسایشگاه را به هم 
می ریزم/دو چشــم رنگی ات را پرستار دردهانم 
می گذارد/و با جریان چند جرعه آب، در معده ام 
شــورش می کنی...« گاهی بخش بندی دیدی 
افالتونی به فضای شــعرهای پورصفری رنگ 
می پاشد و گاهی موضوع شعرهایش سال های 
دراز جنون می شــوند و کلمات، اشیا و گاهی 
دســت ها او را تجزیه می کنند و حکم اعدامش 
را صــادر می کنند: »من از دســت های معلم 
کالس اولم می ترسیدم/وقتی ساتوری می شدند 
که کلمات فارســی را بخــش بخش می کرد/

می ترسم و می دانم دست هایم روزی علیه من 
شــورش می کنند/و گلویم را در آپارتمانم، در 
آخریــن طبقه  آسمان خراشــی در پایتخت، با 
چاقو می برند.« بوی خودکشــی و سوختگی و 
تجزیه شدگی در اغلب سطرهای شاعر به مشام 
می رســد و شاعر را گیج و منگ و پریشان حال 
می کند: »گاهی فراموش می کنم، دســت هایم 
را در جیب های کــدام پالتو جاگذاشــته ام/...

اندوهــم در اتاق کوچکم جا نمی شــود/گاهی 
فراموش می کنم این شعر را من نوشته ام/تنها 
گاهی علی پورصفری می شود من.« شعرهای 
شــاخص و معرف پورصفری را هیــچ وزن و 
قافیه و دستورزبانی نمی تواند محصور کند.برای 
درک پیوند بسیار فشرده و موجز بینامتنی این 
سروده ها خاصه با اسطوره های ایرانی، سامی و 
یونانی  و راه یافت به تصویرهای انتزاعی و واقعی 
و چند ساحتی اشعار، مخاطب باید بوم-زیست 
وغربت، تنهایی و مرگ اندیشی و حلول و تناسخ 
و تجارب زیستمانی شاعر را درک کند و از فیلتر 

حسی و ذهنی خود عبور دهد.

نقدی بر دفتر شعر»دنده های آکاردئون« علی پور صفری

رویسینهاتپاالیشگاهزدهاند

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت

روزی که اولین بمب اتم جهان منفجر شد
ابري قــارچ مانند، پس از بمباران اتمي از شــهر 
برخاست. پس از انفجار، برق بدون صدایي زده شد 
و نوري چندین برابر خورشــید ساطع شد.پنجم 
اوت سال 1945 به وقت آمریکا )ششم اوت به وقت 
ژاپن( یک بمب افکن »بي- 29« آمریکا، نخستین 
بمب اتمي را بر شــهر هیروشیمای ژاپن فروافکند 
که در همان لحظه بیش از شــصت هزارتَن کشته 
و افــزون بر 120هــزار تن دیگر مجروح شــدند 
کــه بســیاري از مجروحیــن و آســیب دیدگان 
)حــدود 110هزار تَن از آنــان( نیز به تدریج جان 
ســپردند. این بمباران اتمي ساعت 9 و 15دقیقه 
بامــداد به وقت محلي انجام شــد. بمــب، معادل 
20هــزار تُن »تي.ان.تي.« قدرت انفجار داشــت. 
خلبان هواپیمایي که بمب را فروافکند ســرهنگ 
پــال تیبتــزPaul W. Tibbets, Jr بود که نام 
مادرش »انوال گــي Enola Gay« را روي بدنه 
هواپیما نوشته بودند. وی بعداً سرتیپ شد و یکم 
نوامبر2007 در نودودوســالگی درگذشت. پس از 
انفجار بمب، برقي خیره کننــده جهید و متعاقب 
آن، ابری ســیاه ناشي از ســوختن و ذوب شدن 
آنچه در زمین بود به آسمان بلند شد و در ارتفاع 
300متری، قارچ ســفیدرنگی از این ابر برخاست 
کــه تا ارتفاع هفت کیلومتري زمین باال رفت. این 
بمب در روي زمین به مســاحت چهار مایل مربع 
همه چیــز را نابود کرده بود.جمعیت هیروشــیما 
پیش ازاین حمله اتمي 345هزار تَن بود. ســه روز 
بعد، دومین بمباران اتمی صورت گرفت و شــهر 
ناگاســاکی ژاپن بمباران شــد که در این بمباران 
نیز نزدیک به 80هزار کشــته شــدند و شش روز 
پــس ازآن و در پانزدهــم اوت ـ دولت ژاپن اعالم 
کرد که تســلیم می شــود و جنگ جهانی دوم در 
هر دو جبهه ـ اروپا و شــرق آسیا پایان یافت. این 
جنگ ششــم ماه می 1945 در جبهه های اروپا و 
پس از تسلیم شــدن آلمان پایان یافته بود. اینک 
هیچ یــک از کارکنان بمب افکــن انوال گی در قید 
 Theodore حیات نیســت و آخرین نفر از آنان؛
Van Kirk )هلنــدی تبار( در جوالی 2014 در 
93ســالگی درگذشــت. ولی بمب افکن انوال گی 

ســالم مانده و در موزه هوایی ـ فضایی آمریکا در 
حومه واشــنگتن نگهداری می شود. در همین روز 
در سال 1963 پیمان منع آزمایش های هسته ای 
در جــّو زمین و داخــل اقیانوس ها امضا شــد و 
ازآن پس این آزمایش ها در زیر زمین انجام گرفته 
است. در ســال1995 نیز به مناسبت پنجاهمین 
سالروز بمباران اتمي هیروشــیما صدها هزار تَن 
در این شــهر اجتماع کردند. آمریکا عماًل از اوت 
سال 1939 کار تولید سالح اتمي را آغاز کرده بود 
که نخســتین بمب، 16جوالي )بیست روز پیش 
از بمباران اتمي هیروشــیما( در ایالت نیومکزیکو 
آمریکا آزمایش شده بود.سالح اتمی که چهار سال 
پس از بمباران ژاپن، از انحصار آمریکا خارج شد، 
مظهــر قدرت و بازدارنده از تعــّرض به دارنده آن 
شناخته شده اســت.با بمباران اتمی ژاپن، دوران 
تازه ای در جهان آغازشده بود.تغییراتی که ساخت 

سالح اتمی پدید آورده است:
ـ مانع شــدن از وقوع جنگ بزرگ دیگر از نوع دو 
جنگ جهانی قرن بیستم میان قدرت ها و تبدیل 
انتقام گیری هــا و معارضات با هدف تضعیف رقیب 
به نبردهای اصطالحاً؛ ســرد )جنگ رســانه ای ـ 
جنگ نطق و نوشــته، اخطــار، تهدید و تحریم(، 
انــواع فریبــکاری ازجمله در مذاکرات و کســب 
امتیاز، انواع جاسوسی، نفوذ در برخی از مقامات و 
جلب آنان و تخریب و تضعیف حریف از این راه ها 

تا فروپاشی از درون.
 ـ ایجاد جنگ های منطقه ای، درگیری های محلی 
و آشــوب و ناامنی با هدف گرفتــن ماهی از آب 
گل آلــود و ... امــروزه و عمدتاً از آغــاز قرن 21، 
جنگ های نیابتــی ـ درگیری دو و یا چند قدرت 
به صورت غیرمستقیم و به دست عوامل در منطقه.

ـ  یافتن بهانه و اســتفاده از هر فرصت برای از میان 
بردن و یا قطــع نفوذ معانِد بالقــوه و یا بالفعل که 
منافع منطقــه ای اش را به مخاطره اندازد و یا اینکه 
موازنــه را برهم زنــد زیرا که »اقتصــاد« و منافع، 
عامل هر رویداد در طــول تاریخ بوده و درگیری ها، 
انگیزه اقتصادی داشته اند؛ بنابراین، اصحاب منافع و 

آزمندان برضد اخالقیات و اصحاب اندیشه بوده اند.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

کابوی شات:
زمان پیدایش این نما، همان گونه که از اســمش 
پیداســت برمی گردد به سینمای وسترن دهه 40 
میالدی. این نما از ران پا به باال را نمایش می دهد.

مشق کلمات

نخستین مأموریت ماه برای کره جنوبی با 
پرتاب موشک »اسپیس ایکس«

موشک »فالکون 9« شرکت »اسپیس ایکس«، مدارگرد 
کره جنوبی را به فضا پرتاب کرد.»مدارگرد مسیریاب ماه 
کره جنوبی« )KPLO( بر فراز یک موشک »فالکون 9« 
شرکت »اسپیس ایکس« بلند شد و نخستین مأموریت 
کره جنوبی را در اعماق فضــا آغاز کرد تا زمینه را برای 
تالش های جاه طلبانه تر در ماه فراهم کند.مقامات »مؤسسه 
تحقیقات هوا و فضا کره جنوبی« )KARI( در بیانیه ای 
اعالم کردند: مدارگرد مســیریاب ماه که بانام »دانوری« 
نیز شناخته می شود، نخستین گام برای اطمینان یافتن 
از توانایی اکتشاف فضایی و تایید آن است.اگر همه چیز 
طبق برنامه پیش برود، به فرود رباتیک روی ماه تا سال 
2030 منتهی خواهد شد و این نقطه عطف بسیار بزرگی 
برای کره جنوبی خواهد بود. در ادامه بیانیه KARI آمده 
است: اکتشاف در ماه، به افزایش فناوری های فضایی کره 
جنوبی، افزایش ارزش های این کشور و برانگیختن غرور ما 
ختم خواهد شد.فالکون9 از یک سکوی پرتاب در پایگاه 
نیروی هوایی »کیپ کاناورال«فلوریدا برخاست. دو مرحله 
موشک، 2.5دقیقه پس از پرتاب از هم جدا شدند و مسیر 
خود را طی کردند. مرحله نخست برای فرود دقیق روی 
سکوی فرود شناور اسپیس ایکس، 9دقیقه پس از بلند 
شدن پایین آمد.مرحله دوم به حمل مدارگرد در آسمان 
ادامه داد و هنوز راه درازی را در پیش دارد. این مدارگرد، 
یک مسیر طوالنی و پرپیچ وخم را به سمت ماه در پیش 
خواهد داشــت و درنهایت در اواسط دسامبر به مدار ماه 
خواهد رسید.ورود KPLO به ماه، حدود یک ماه پس از 
ارسال کاوشگر کوچک »CAPSTONE« ناسا خواهد 
بود که در اواخر ژوئن پرتاب شد و مسیر مداری مشابهی را 
به سمت نزدیک ترین همسایه زمین طی می کند.مأموریت 
180میلیون دالری KPLO در درجه نخست برای نشان 
دادن فناوری های موردنیاز برای رسیدن به ماه و اکتشاف 
در آن اســت اما مأموریت دانوری، کار علمی معناداری 
را نیز انجام خواهــد داد.این فضاپیمای 678کیلوگرمی، 
شــش دســتگاه علمی را حمل می کند که پنج مورد از 
آن ها متعلق به کره جنوبی هستند و یکی از آن ها به نام 
»شدوکم« توسط ناسا ارائه شده است. این تجهیزات طی 
یک مأموریت که برای حداقل یک سال طراحی شده است، 
داده های مختلفی را جمع آوری می کنند.به عنوان مثال، 
دانــوری از یک مغناطیس ســنج اســتفاده می کند که 
اندازه گیری های انجام شده با آن می توانند به دانشمندان 
در درک بهتر میدان مغناطیسی ماه کمک کنند؛ به ویژه، 
بخش های مرموزی که در آن ها میدان مغناطیســی به  
صورتی غیرعادی قوی است.مقامات مؤسسه تحقیقات هوا 
و فضای کره جنوبی گفتند که تصاویر دانوری، به مسئوالن 
برنامه ریزی مأموریت کمــک می کنند تا نقاط خوبی را 
برای مأموریت آینده کره جنوبی در فرود روی ماه کشف 
کنند. »شدوکم« که بسیار حساس تر از سیستم دوربین 
»LROC« در مدارگرد شناسایی ماه ناسا است، به دنبال 
یخ آب در دهانه های ماه خواهد بود که در ســایه دائمی 
هستند. تصور می شود که این دهانه ها حاوی مقدار زیادی 
یخ آب باشند اما میزان واقعی و دسترسی به آن ها به خوبی 
درک نشده است.دخالت ناسا در مدارگرد مسیریاب ماه 
کره جنوبی، فراتر از ارائه شدوکم است. این آژانس فضایی، 
9پژوهشگر را نیز برای شرکت در این مأموریت انتخاب 
کرده است.»ســانگ ریول لی«، مدیر پروژه KPLO در 
بیانیه سال گذشــته خود و مدت کوتاهی پس از اعالم 
اسامی 9دانشمند شــرکت کننده، گفت: این فوق العاده 
است که مأموریت ماه موسسه تحقیقات هوافضای کره 
جنوبی، ناسا را به عنوان شریکی در اکتشافات فضایی در 
کنار خود دارد. ما برای دیدن دانش و فرصت های جدیدی 
که از مأموریت KPLO و همچنین فعالیت های مشترک 
موسسه تحقیقات هوافضای کره جنوبی با ناسا در آینده به 
وجود خواهند آمد، هیجان زده هستیم.همکاری موسسه 
تحقیقات هوافضای کره جنوبی با ناســا ممکن اســت 
گسترده تر باشد. برنامه »آرتمیس« ناسا در تالش است 
که تا ســال 2030، یک حضور دائمی و پایدار انسانی را 
در ماه و اطراف آن ایجاد کند؛ بنابراین، مشتاق به دست 
آوردن داده هایــی در مورد در دســترس بودن منابع ماه 
اســت؛ داده هایی که شدوکم و ســایر تجهیزات دانوری 
می توانند ارائه کنند. کره جنوبی، یکی از امضاکنندگان 
توافق نامه آرتمیس است که این توافق نامه مجموعه ای از 
اصول طراحی شده را برای تسهیل اکتشاف مسئوالنه در 
مــاه در بردارد. کره جنوبی ایــن توافق نامه را در ماه می 
2021 امضا کرد و به دهمین کشوری تبدیل شد که این 

توافق را امضا کرده است.

  فناوری

با همین واژه های معمولی
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  حالم دیگه از دیدن و خوندن و شــنیدن اسم جوزپ 
بورل، انریکه مورا و رابرت مالی به هم می خوره!)اسماعیل(

  فردا دقیقاً 6ماه میشه که من باشگاه ثبت نام کردم ولی 
هیچ تغییری تو ماهیچه هام نمی بینم، فکر کنم فردا باید 
یه سر هم حضوری برم سر بزنم ببینم مشکل از کجاست.

)Razieh_Irani(
 داشــتم یه وویسی گوش می دادم که می گفت چند 
سال دیگه تو و دوستات هرکدوم زندگی خودتونو دارین 
و کم کم بدون اینکه حتی بفهمین جدا میشین، یه روز 
بدون اینکه متوجه باشین آخرین دورهمیتونو میگیرین، 

زندگی مسیرهاتونو به آرومی عوض میکنه.)اُرنج اِلف(
  مــن تحقیق کرده ام؛ تقریباً نود درصد مشــکالت با 
خوابیدن حل می شه، اون ده درصدم اگه بالشتو برگردونی 

بخوابی حل می شه.)ش(

مجازستان

ماه محرم یکی از بهترین زمان هایی است که مردم ایران آداب ورسوم خود 
را در آن به خوبی اجرا می کنند. در این میان ایالم از آداب ورسوم متعددی 
برخوردار است.چمر نوعی مراسم ویژه سنتی و نمایش تصویری و عینی از 
آیین مرثیه ای و عزاداری اســت که می توان آن را در قلمرو تعزیه به شمار 
آورد. این ســوگ آواز پیشینه ای کهن دارد، با اساطیر آغاز دوره نوسنگی 
ارتباط می یابد که در ایران، فینیقیه و اسکندریه این مراسم را بعد از برداشت 
گندم یعنی زمان خشکیدن گیاهان انجام می دادند. انتخاب جایگاه و محل 
برگزاری مراســم و تعیین )چمرگاه( به اعتبار و نقش عمده آن در ایجاد 
جاذبه و معرفی هر چه باشکوه تر صحنه مراسم ارتباط دارد به نحوی که پس 
از خاتمه مراسم با به جای گزاردن عالئم تصویری تا سالیان دراز این عالئم 
ضامن و تداعی کننده خاطرات فرد متوفی است.پس از اتخاذ تصمیمات الزم 
در برگزاری مراسم مراتب توسط افرادی که اصطالحاً )پیک( می نامند به 
اطالع طوایف و عشیره های دور و نزدیک برای حضور و شرکت در مراسم 
چمر رسانیده می شود.مدعوین به مراسم در گروه های منظم بالباس های 
تیره و ســنتی که غالباً از ریش سفیدان و مردان وزنان میان سال طوایف و 
تیره های دور و نزدیک می باشند به صحنه مراسم وارد می شوند که هر گروه 
حامل کمک های جنسی مرسوم و مخصوص به خود هستند، این کمک ها 
بیشتر شامل مواد غذای نظیر برنج، گوسفند، روغن، قند و حتی در مواردی 

هیزم است که در لیستی که توسط طایفه صاحب مراسم گرفته می شود.
الف( استقبال کنندگان گروه مردان

این گروه که عمدتاً بزرگان قوم هستند بالباس محلی و تیره در حالتی که 
روی پیشانی و شانه های خود را گل گرفته و نوارهایی پهن از سیاه چادر را به 
شیوه حمایل بر تن دارند در مقابل افراد و بزرگان تازه وارد مدعو قرارگرفته 
و با تکرار کلمه )هی داد هی بیداد( به همدیگر تسلیت گفته و واردشدگان 
نیز از یک ظرف گل که در یک طشــت یا تغاری آماده شــده به شانه ها و 
پیشانی خود می مالند تا مراتب همدردی خود را تجسمی عینی ببخشند. 
استقبال کنندگان مدعوین را به درون سیاه چادرهایی که از قبل آماده شده 

برای استراحت و صرف چای و نهار هدایت می کنند.
ب( استقبال کنندگان گروه زنان

این گروه با ســربندهای تیره و لباس های مشــکی و صورت خراشیده و 
پیشانی و شانه های گل گرفته شده به نحوی که چادر و عبای مشکی آن ها 
روی شانه ها افتاده به استقبال زنان مدعو می روند و با حرکت های موزون 
هر دودست که روی صورت، به صورت مماس فرود می آید و با گفتن عبارت 
)وی وی( وای وای صورت می گیرد که این عبارت به طور ریز و تند و سریع 
تکرار می شود سپس زنان مدعو را به جایگاه و یا محل استقرار گروه زنان 
)مویه خوان یا مور آر( مشایعت و همراهی می نمایند. در مراحل اجرایی چمر 

از مجموعه ای از گروه های مختلف تشــکیل می شود که شامل گروه صف 
زنان، صف مردان، زنان مویه خوان، نوازندگان ســاز و دهل و گروه شاعران 
محلی یا به ایش ها )بهتر گوها یا رو کرها( است که هرکدام به طور منظم و 
در جایــگاه مخصوص خود قرار می گیرد. در روز موعود با باال آمدن آفتاب 
و به نوا درآمدن سرنا و دهل در میدان چمرگاه دورهم جمع شده و در دو 
صف جداگانه زن و مرد ولی مرتبط به هم روی خطی دایره وار در چمرگاه 
صف می بندند. نخست مردان صف بسته و علم ها و کتل ها را در قسمت های 
مختلف صف جای می دهند سپس زنان در انتهای صف مردان صف بسته 
و پارچه ای ســیاه را جلوی خود می گیرند و سپس )به ایشها( و )رو کرها( 
در چند دسته چهار تا شش نفری و معموالً در دسته های مختلف به همراه 
نوازندگان موسیقی که ابزارشــان دهل و سرنا است شعرهای فی البداهه 
پرداخته که نوایشــان با آهنگی خاص و بسیار غم انگیز خوانده می شود. 
همسرایان ضمن سرودن هم زمان شعرشان به همراه نوازندگان دهل و سرنا 
و به آرامی حول میدانی دایره شکل که صفوف فشرده مردان وزنان میهمان 
آن را احاطه کردند به حرکت درمی آیند. در وسط میدان با تیرهای چوبی 
کوتاه سکویی ایجاد می کنند که به )کتل( معروف است. در نزدیکی ظهر 
از میهمانان برای صرف نهار در سیاه چادرهای که قبالً در یک یا دو ردیف 
برپاشده اند دعوت به عمل می آورند. غذای چمر معموالً چلو گوشت است که 
در سینی های بزرگ و برای هر سه یا چهار نفر یک سینی گذاشته می شود. 
پیش از غروب آفتاب مردان و زنان گرد علم و کتل ها جمع می شوند و پس 
از شیون بسیار پیرمردان قوم کتل خاص مرده را باز می کنند و مراسم پایان 
می یابد. مراسم چمر مجموعه ای از ارزش های انسانی و اسالمی است که در 
قالب حرکاتی عینی و ملموس به تصویر کشیده می شود تا از این طریق از 
حقوق عرفی و شخصیت معنوی عزیزان ازدست رفته و انسان های مصلح و 

خدای جوی تجلیل شود.
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