
آخرین جستار؛ زنگ آخر زندگی و بالماسکه مرگ

- لعنتی بنویس! یادت هســت؟ در تلگرافی کوتاه 
برای برادرت نوشــته بودی که من در دانشکده و 
رشــته موردعالقه ام قبول شدم و مشغول نوشتن 
اولیــن اثرم؛ تحت عنوان آخرین اثر من هســتم، 
مــی دونــی از آن روز چهــارده هزاروچهارصد و 
بیســت وپنج روز گذشــته و تو هنوز اون اثرت رو 
ننوشتی! اگر من این روزهارو به ساعت و دقیقه و 
ثانیه تبدیلش کنم ابعاد جنایت تو آشکارتر خواهد 
شد؛ یادم هست در آن روزها نه تنها سد کنکور را 
پشت سر گذاشتی که از مصاحبه و امتحان کتبی 
نوشــتن هم موفق بیرون آمدی اما بعد همه چیز 
جور دیگری شــد و اولین قتل؛ کشــتن استعداد 
خودت در نوشتن بود، لعنتی بنویس! این آخرین 

جستار را ناب بنویس.
- معنای ســرزنش های گاه وبیــگاه تورومی فهمم؛ 
اما درســت شــنیدم؟! تو از جنایت حرف زدی؟ 
در ضمن این ماســک مسخره چیست به چهره ات 
زده ای به شــکل مضحکی ترسناک و شبیه مرگ 
شده ای! آدم احساس می کند مأمور مالیات ستانی 
آمده اســت تا با عطف به ماسبق و محاسبه تعداد 
و بــه ازای نفس هایی که در لحظه لحظه زندگی از 
گذشته های دور کشیده ایم مالیات بستاند! اما راه 
را اشــتباه آمده ای آقای مرگ قالبی، من آه ندارم 
که با ناله ســودا کنم. همه موجــودی من همان 
انبوه یادداشــت های مربوط به گذشته های دور تا 
امروز است؛ قصه ها و شعرها و منظومه های ناتمام. 
به عنــوان کاغذ باطله خــوب می خرند این روزها! 
چطــور بودند دیالوگ ها؟ از عهــده نقش مقابلت 
برآمدم؟ حاال برو و این ماسک مضحک را از روی 

صورت مسخره ات بردار آقای مرگ قالبی!
- مرا آقــای مرگ قالبی خطــاب نکن. من خود 
مرگم، چرا فکر کرده ای مرگ فقط ســراغ دیگران 
می آید و تــو ابدی هســتی! قاتل را بــه معنای 
واقعــی کلمه به کار بردم، قاتــل زمان! زمانی که 
تلف کردی و ننوشــتی، بیخودی از خودت هملت 
شکسپیر نســاز، تو این ماسک مسخره را از روی 
چهره ات بردار قاتل زمــان و زندانبان روایت های 

ناب زندگی.
چگونه اســت که زندانبــان روایت های زندگی ات 
شده ای کلمات را بند کشــیده ای، در سلول های 
سکوت محصورشان ســاخته ای؟ مگر تو نبوده ای 
کــه از رهایی شــخصیت های ســرگردان میان 
الیه هــای ذهن تــب دارت ســخن می گفتی ولی 
اکنون قفل بر زبان نهاده ای و عادت به فراموشی، 

گذاشتن و گذشتن را تمرین می کنی.

- اتهامات دارد هرلحظه افزون تر می شــود. هنوز 
اتهــام قتل به درســتی تفهیم نشــده کــه اتهام 
زندانبانی کلمات اقامه می شــود؛ مضحک اســت، 
همین طــور پیش برود اتهــام وقوع جنگ جهانی 
دوم؛ گرم شــدن زمین و همه مالیات های معوق 
این ســرزمین را اضافه می کنید؛ راستش کم کم 
دارم از این ماسک مسخره ات می ترسم. دارد وهم 

برم می دارد که نکند تو واقعاً مرگ باشی!
- تردید نکــن من خود مرگم؛ خود خودش، حاال 
هم از راه نرســیده ام، همیشــه با تو بوده ام، با تو 
راه رفته ام، تغذیه شــده ام، فربه تر شــده ام تا آماده 
به اجرا درآوردن رســالت موعود خود و به عبارت 
مصطلــح: قبض روح تو شــده ام و بعد تو در اتهام 
قلع وقمع جنگل هــا و گرمایش زمین هم چندان 
مبری از گناه نیستی. کافی است نگاهی بیندازی 
به برگ برگ انبوه کاغذهایی که طی این ســال ها 
چرک نویس و پاکنویس کرده ای، خط زده ای و به 
زباله دانی انداخته ای یا در البه الی دفترها به شکل 
طرح ها و آثار ناتمامی بایگانی کرده و در زیر غبار 
روزمرگی مدفون کرده ای و اکنون من مرگ مسلم 
در مقابل تو ایستاده ام و به پاس سال ها همراهی ات 
فقط فرصت نوشتن همین آخرین جستار را به تو 

ارزانی می دارم.
- آخرین جستار؟ اما این خیلی خیلی بی رحمانه 
اســت؛ من جز یادداشــت های پراکنده، ایده ها و 

طرح های بسیاری در ذهنم دارم.
- در کمال تأســف و اندکی تأثــر و بدون هر نوع 
اغماض به عرض می رســانم تنها زمان اندکی در 
حدواندازه نوشتن یک جســتار کوتاه باقی است، 

لطفاً شتاب کنید.
- شــتاب؟ با این مقوله سخت بیگانه ام، نه نوشتن 
به دســتور اســت و نه ننوشــتن. به ویــژه اینکه 
دســتوردهنده، مرگ یا کاریکاتوری از آن باشد، 
نوشتن شدن است، رسیدن یا نرسیدن و گم شدن، 
گاه پیداشدن در میان انبوه گم بودگی ها، کلمات 
اگر شــن باشند یا خشتی گلین یا سفال یا آجری 
که می شود معمارانه با آن خانه ای ساخت، نیازمند 
آفتاب اســت برای پخته شدن، پس شتابی نیست 
آقــای مرگ لطفــاً کمی آن طرف تر بایســتید تا 
باد بیاید؛ ضمناً الاقل خــودت خوب می دانی که 
مــرگ این روزها آن قدر روزمره، تکراری و مبتذل 
شــده اســت که دیگر نه تازگی دارد و نه هراسی 
در دل ها می اندازد. من نمی دانم دلقکی هســتی 
با کالهی بوقــی یا فکر می کنی جهــان نیازمند 
بالماســکه غریب توست، کابوســی هستی میان 
خواب وبیداری من، هرچه هســتی باش اما برای 
نومیدکردنت می گویم و بــه اتکای امید و ایمانی 
توأم بــا خوش بینی ذاتی می گویــم: این آخرین 
جستار من نیست و در جســتارهای آتی خواهم 

گفت چرا تاکنون آن گونه که بایست ننوشته ام.

   علی داریا  
   نویسنده و شاعر

مسجد جامع خوانسار یکی از قدیمی ترین مساجد تاریخی ایران به  شمار می رود. 
تاریخ بنای این مسجد بر اســاس سنگ نوشته ای که بر سر در آن نصب شده 
۱۱۰۱ه . ق اســت. از این مســجد با حدود سه هزار مترمربع وسعت به عنوان 
بزرگ ترین و قدیمی ترین مسجد خوانسار یاد می شود. این اثر تاریخی در سال 
۱۳۵۴ در فهرست آثار ملی کشور به شماره ۱۱۹۰به ثبت رسید.مسجد جامع 
خوانسار با اضافه شدن مسجد چهارراه به آن توسط مرحوم صانع احداث شده 
اســت. این مسجد و مســجد جامع ابیانه تنها مساجد سقف تیرپوش استان 
اصفهان هستند.این مسجد در نقطه ای مرتفع واقع شده و با دیوارهای خشتی 
و آجری دارای گنبدی قوسی شکل و گچ بری های بسیار نفیس و پنجره های 
زیبا و مشبک ارسی است.مسجد دارای سه شبستان و محرابی تزئین شده با 
گچ بری و خطوط کوفی و حوض سنگی یکپارچه است که آب آن از قناتی بنام 
گنگ در چند کیلومتری این مسجد و با لوله های گلی به آن منتقل می شده 
است. درب شمالی مسجد با منبت های بسیار نفیس دارای ارزش تاریخی است، 
همچنین داشتن شبستان زمستان نشین از دیگر ویژگی های خاص و زیبای 
این مسجد به شمار می رود. مسجد جامع خوانسار از دوران صفویه برجای مانده 
و ســقفی چوبی دارد. محراب گچ بری هایی با نقش گل وبوته دارد و به خطوط 
برجســته کوفی آیاتی از قرآن بر آن حک شده است.این بنای تاریخی به  دلیل 
افزایش نم و رطوبت در معرض تهدید قرار گرفت. احداث کانال رفع رطوبت که 
در برخی از محل های آن از یک تا پنج متر عمق دارد مرحله نخست عملیات 

مرمت این مسجد بود. قبالً زیر مسجد محل عبور قنات بوده و فاضالب چاه های 
منازل از طریق مسیر قنات به پی و دیواره های ساختمان نفوذ می کرد و آسیب 
جدی به مسجد واردشده بود که دیوار حائلی با بتون و میلگرد جهت جلوگیری 
از رانش شبســتان احداث شد. مرمت سقف توأم با تعویض تیرهای پوسیده، 
اصالح، بهســازی و تعمیر زیرزمین مسجد که زمانی محل اقامه نماز آیت اهلل 
خوانســاری بوده است از دیگر مراحل عملیات بازسازی و مرمت است.مسجد 
جامع خوانســار در جنوب شرقی و ورودی شهر از طرف اصفهان در قبرستان 
کهنه واقع شده است.شهرستان خوانسار دارای ۵مسجد تاریخی است که مسجد 

رییسان و قودجان از مساجد قدیمی این شهرستان است.

 مسجد جامع خوانسار
 از قدیمی ترین مساجد تاریخی 

این دفتر سه ضلع دارد و یک ضلع »من من« ضلع 
دوم »من تو« ضلع ســوم »من ما« و بعدی،ضلع 
مخفی اســت، با این وصف، مثلث، مربع می شود. 
سعید محمدحسنی در دیباچه بر »گرد مثلث« یک 
دیباچه دایره وار ۵صفحه ای نوشته اند، که فرازهایی 
را از آن برجسته می کنیم:»مصطفی رنجبر، شاعری 
از نســل نو، با نوشتن و فراهم آوردن این مجموعه 
شعر،به عنوان اولین دفتر شعرهایش، پس از سال ها 
صبر پر وسواس،  روی لبه تیغ رفته است! او می داند 
که هل دادن شعر امروز به سمت سه کنج گیرندگانی 
انــدک و تبدیل آن به نام »شــعر طبقه خواص« 
زیرپوشش  عنوان دهن پرکنی به نام »آوانگاردیسم«، 
بزرگ ترین خدمت به گفتمان هژمونی خواهی بود 
که از گستره فراگیر و فرمندی به نام »شعر امروز« 
به هر دلیلی می ترســید.«از نگاه محمد حسنی، 
رنجبر در مثلث گرد گرفتار می شود و در لبه تیغ 
حرکت می کند ولی پیروز برمی آید.شعرهای این 
مجموعه مسیر نوین و بیگانه نماست، انتخاب راه 
نرفته ای به نام »شــعر دانش« و باز کردن آغوش 
شــعر امروز به سمت گستره بیکران علوم ریاضی، 
پزشــکی و پدیده های فیزیکی است که کمترین 
قربتی با علوم انســانی و به ویژه شــعر نداشته اند.

پیوندی که رنجبر از تداخل میان فیزیک و ادبیات 
حاصل می آورد، به متافیزیکی شاعرانه چشم دارد 
کــه آن را راه رفتن بر لبه تیغ نامیدیم.متافیزیکی 
ورا-انســانی اما عمیقاً انسانی. رنجبر با داللت های 
باژگونه و پریشیده یک قدم به پس و دو قدم به پیش 
برمی دارد. او در این تالش است نخست اهرمی  شود 
که پیکره حجیم جامعه فئودالیته را به جامعه جدید 
بردارد و از شــعر نیمایی عبور کند و از ســویه ای 
دیگر می کوشــد در دنیای دیوانه دن کیشــوت وار 

از چراغ قرمز قوانین سفت وســخت عصر نیمایی و 
راهنمایی عبور کند.او به فضایی وارد می شــود که 
همه چیز درآن معلق و واژگونه است و به تمسخر و 
هزل گرفته می شود:»من خیابانی هستم/که تا کمر 
توی سطل ها فرومی رود/تا شانه  توی صف تخم مرغ/
تا گلو توی تیترهای تلگرام/تودرتو خیابانی تودرتو/

درکوچه پس کوچه هایی که فرو می روند دردهان هم 
/...تکثیر شــدم در دوراهی و چراغ قرمزی که سبز 
نشد هیچ گاه...«دراین جهان،همه چیز درهم وبرهم 
است و قائم به ذات خود نیست،شک وتردید میدان را 
بر یقین تنگ کرده است.شاعر،مفاهیم معتبر را پرت 
می کند و قواعد بازی را به هم می ریزد تا فرم تازه ای 
بیافریند ومثلث گردی خلق کند:»به دنیا آمدی به 
دنیای من/به مثلثی متفاوت االضالع، که قائم به ذات 
خود نیست/که می کشم ات ازنو/مداد خم می خورد 
از زانو/...به دنیا نیامدی به دنیای من که مسلم بود/

مثلثم اما، گویا نبوده ام به نمره چشم/خواســتم 
ارتفاعی باشم به قاعده تو.../من اما اختالف از زاویه 
هایم برخاســت/بر من مثلث بود گردم و گلوله ای 
که منتظر بود/یک جای قصه  شلیک شود به لوله 
اش برگشــت.«تحول و دگرگونی شــیوه و شگرد 
رنجبر از رئالیســم نیمایی به معناستیزی با تأمل 
و گذران تجربه زیســتمانی فراهم آمده است.این 
دفتر شعر پر است از گروتسک، تضاد و پارادوکس 
و کمدی-تراژدی:»می گــذرد همه چیــز از زمین 
خوردن آغازشد/آن ها پرت شدند از بهشت/کلمات 
از گوش هایشان ریخت/باد جابه جا کرد حروف را/

کلمات سنگین تر بغض شدند در گلو/جمع شدند 
جمع شدند،شدند شدند/تا مثل فنر از خواب بپرم/از 
دلقکی درون جعبه، و دندان هایم را پیش از نمایش 
تیز کنم/بزن!ایــن تازیانه تازه می کند مرا/که بوی 
شکنجه را توی موزه نگه نمی دارند...«مضمون ها و 
فرم ها در این اشعار گرد محور ناپایداری می چرخد، 
مثلث گرد، یک بلور چندوجهی اســت از زبانیت 
زبان، نوآوری های کالمی،عناصر شک،درون گرایی 
گاهی ژرف،نظریه پردازی های فلســفی، بازی های 

مردم گریزانه  علمی،نومیدی هــای  و  دانســتگی 
طنزآمیز:»در کودتای شب و دختری که عاشقش 
بودم حامله ام می کند/او عودی به دنیا بیاید و در من 
بغضی عود کند که هی بزرگ شود/بزرگ تر شود، 
حتی بزرگ تراز فیلی که می افتد از دماغ جهان/که 
بوی ســوختن می آید از این جهان بینی...«در این 
شعرها هیچ اراده مختاری و خط سیر تقویمی وجود 
ندارد و اشــعار بر بنیاد معیارهای تهی از مصداق و 
حتی بدون معنا استوارشــده است.رنجبر در شعر 
»تاریخ جنــون« زیرآب هر شــناخت جازمی را 
می زند.از شگردهای دیگر رنجبر در تدوین گزاره ها 
به کار گرفتن اشیا، کلمات و اصطالحات علمی و 
غربی  است:»صوت یونانی، همایه، یاخته، اکسون، 
رانویه، دندریت، اپیوم سمفونی، گرامافون... .«»در 
ابتدای مسخ بر انعطاف نرم همایه و یاخته/بر دردی 
اکسون ها گره زدم خودم را به رانویه/و درندیت های 
درنده شــعر/مدام در طول طناب، مرا خودکشی 
می کند... «شاعر ســعی می کند این کلمات را در 
شعر جا بیندازد،گاهی میسور می شود ولی گاهی 
شــعر را به تصنع می برد.ابژکتیویته محض یعنی 
نشان دادن خاصیت ذاتی چیزها و اشیا بدون حمل 
سوژه انسانی بر آن ها ناممکن می نماید.اساساً زبان 
علم و منطق ریاضی با اعداد و ارقام بیان می شــود 
تا رنگ هرگونه معنا و صفت انسانی را از آن بگیرد 
و صورخیالی نباشد.رنجبر سعی می کند با دانستگی 
خود در امور علمی تصرف می کند اما شعر آفرینی 
»پوئتیک« شــعر را دچار مشکل می کند.این گونه 
واژه ها در روایات پسامدرن، ره به تمسخر مضحکه 
می آورند.گزاره هــا و روایت های رنجبــر خالی از 
داللت های حســی، عاطفی وحتی آرمان خواهی 
نیســت.رنجبر دراین زمینه، هنوز درحال وهوای 
مدرنیسم ســیر می کند:»آینه را از مقابل ام بردار/

به استحاله،  که زیر تابش کلمات تو/معنایی دیگر 
یافته ام...«رنجبر،شاعر پارادوکسیکال خوبی است.او 
توانسته چند متن و چند لحن را بامهارت در اشعار 

خود به اجرا بگذارد.

نقد و نظر درباره دفتر شعر »مثلث گرد« مصطفی رنجبر 

تکثیر شدم در دوراهی و چراغ قرمزی که سبز نشد

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

سال ها پیش که در سنین نوجوانی بودم همسایه ای 
داشــتیم که از شــهر دیگه اومده بودند و با ماها 
فرق داشــتند. بعد از مدتی اونا هــم تقریباً مثل 
بقیه همسایه ها شدند و با همه رفت وآمد داشتند. 
دختر زیبای او هم خونواده که اسمش نسترن بود 
چنان که عادت و طبیعت آن سنین است دل همه 
را برده بود اما یکی از بچه ها بیشتر از همه عاشقش 
شده بود. اون زمان که پل ارتباطی مثل االن خیلی 
فعال نبود و برای رساندن پیغام حتی دوست داشتن 
هم نیاز به مقدمــات و ماجراهای عجیب وغریب 

داشتیم. یکی از این کارها دیوارنویسی به شکل های 
مختلــف روی درودیوار محله بود و تا خونه طرف. 
دقیق یادم نمیاد چرا و چه حسی داشتم اون موقع، 
اما یک شب اسم نسترن را که بزرگ و پررنگ روی 
دیوارنوشته بودند پاک کردم؛ فرداش دیدم با همون 
رنگ و شــکل دوباره رو همون دیوار سبز شده با 
این تفاوت که قلبی که تیرکمان ازش رد میشــه 
داخلش هم کشیده شده، باز با تالش زیاد پاکش 
کردم و پا به فرار گذاشتم، اما فردای آن روز دوباره 
همونجا کارشــده بود! اگر کمی سالمت و انصاف 
داشتم باید دیگه بی خیال می شدم و به این عشق 
احترام می گذاشتم، اما چون مرض داشتم هی پاک 
می کردم تا میزان اســتقامت این عاشق نامعلوم را 
امتحان کرده باشــم و ببینم تا کی میخواد به این 
کارش ادامه بده!و نسترن را بازنویسی کنه هربار.اون 

شب می نوشت و منم تو ظهر گرما پاکش می کردم؛ 
طوری که به نظرم ســوژه هیچ وقت دیوارنویسی 
عاشــقانه را که با شوق براش نوشته می شد ندید. 
یکی از ظهرهای دیوار پاک کردن که ســخت و با 
سرعت مشغول کار بودم سنگی به طرفم پرتاب شد 
و بعد کســی با سرعت دوید اومد و دست گذاشت 
رو اسم نسترن و گفت: »دیگه اسم عشق منو پاک 
نکن! می فهمی؟« اون لحظه حس بدی بهم دست 
دادم و دوست داشــتم از دیوار رد می شدم و فرار 
می کردم. بعد از رفتنش همه چیز برام فراموش شد 
و باز مشــغول ادامه کار شدم. آخرین دیوارنویسی 
که پاکش کردم این بود که: »حرفت را بزن قبل از 
اینکه دیر شود اما مردم نمیذارن نسترن،«از یه روز 
به بعد دیگه »نسترن« را ننوشت؛حس اون موقع 
را یادم نمیاد ولی بعداز بیست وچند سال که یادم 
میفته به اون روزها احساس گناه کردم و دعا کردم 

که از شعور من ناامید شده باشه و نه از نسترن.

پاک کردن دیوارنوشته های عاشقانه 

   حسن صفرپور  
   داستان نویس

داستانک

میراث

جستارهای روایی من

 روزی که ایران اصول ژورنالیسم حرفه ای را به اجرا گذاشت
 آیین نامه تازه هشتم شهریور آن سال به تصویب شوراي 
وزیران کابینه هژیر رسیده بود.طبق این آیین نامه که در 
مقدمه آن تأکید شــده بود که برپایه اصول ژورنالیسم 
حرفه ای و با هدف، قــرار دادن روزنامه نگاری ایران در 
بستر استاندارد جهانی ژورنالیســم تدوین شده است، 
حقوق بگیران ســازمان های دولتي تا زماني که شاغل 
می بودند نمی توانســتند ســردبیر و یا عضو تحریریه 
نشریات عمومي )غیرتخصصی و غیر حزبی( باشند ولی 
پرداخت حق الزحمه ترجمه و حق التحریر مقاله به این 
شرط که در ساعات غیر اداری انشا )نگارش( شده بود 
بالمانع بود. در ابالغیه دولت آمده بود که مقررات تازه از 
اول مهرماه )سال ۱۳27 هجري( به اجرا درخواهد آمد.

هژیر نخست وزیر وقت همان روز در توجیه این مصوبه 
که تا پیروزی انقالب با جزیی تغییر اجرا می شد در یک 
نطق رادیویي گفت که بسیار دیده شده که خبرنگار و یا 
دبیر یک حوزه خبري، کارمند همان وزارتخانه و دستگاه 
دولتي است و این، یک روزنامه نگاری سالم و بی طرفانه 
نیست و این مصوبه براي خدمت به مطبوعات حرفه ای 
است که باید بی طرف باشند، نه بر ضد آن ها.می دانیم 
که ژورنالیسم قوه چهارم هر دمکراسی شناخته شده و 
قوای هر دمکراســی باید جدا و منفک از هم باشند.[

هژیــر در آن نطق رادیویــِی توجیهی خود همچنین 
گفته بــود که قانون مطبوعات با هدف ارتقای کیفیت 
نشــریات عمومي و به صورت حرفه ای واقعي درآوردن 
آن ها به زودی اصالح خواهد شــد و مفاد این آیین نامه 
]آیین نامــه مصوب شــهریور ۱۳27[ بعــداً بر قانون 
]اصالح شده[ مطبوعات اضافه خواهد شد. رعایت قانون 
مطبوعات وعده داده شده هژیر، قانون مطبوعات مصوب 
سال ۱۳۳۴ و اصالحیه های بعدی آن تا تصویب قانون 
تازه مطبوعات )مصوب سال ۱۳6۴( ادامه داشت. قانون 
مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴، دادن مجوز انتشار نشریه 

به حقوق بگیر دولتي شاغل را نیز )جز نشریه تخّصصي( 
منع کرده بود که این مورد نیز در قانون مطبوعات سال 
۱۳6۴ دیده نمی شود. اصحاب نظر یکي از ضعف های 
ژورنالیسم جاري ایران را فقدان همین موارد دانسته اند.

در سال هاي ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱ در اجراي آیین نامه مصوب 
سال ۱۳27 کابینه هژیر سختگیري بیشتري شد و کارت 
روزنامه نگاران ـ حتــی روزنامه نگاران فری لنس )حق 
التحریــری( که به هر طریق از صندوق دولت دریافتی 
داشتند لغو شد که ســپهبد عزیزي وزیر کشور )وزیر 
وقت( که این وزارت امور مطبوعات را به دســت داشت 
پس از مشورت با وزارت دادگستري و کمیسیون های 
قضایي مجلسین و حقوقدانان نظر داد که ادامه انتشار 
مطالب حقوق بگیران سازمان های عمومي در مطبوعات 
حرفــه ای چنانچه به صورت »روزنامه نــگار آزاد = فری 
لنس« عمل کنند و حق التحریر بگیر باشند حتی حق 
التحریر ثابت، ناقض آیین نامه ضمیمه قانون مطبوعات 
نیست زیرا که نمی شود افراد را از نوشتن مانع شد ولي 
حقوق بگیران از دستگاه های دولتي و شهرداری ها نباید 
در نشریات عمومي داراي مسئولیت )مقام تحریری و 
اداری( باشند. با این نظر که به صورت بخشنامه رسمي 
درآمده بود بحران رفع شــد!.قبالً و در آبان ماه ۱۳۳۴ 
به پیشــنهاد نصرت اهلل معینیان )معاون نخست وزیر و 
مسئول انتشارات و رادیو( و تصویب هیات وزیران، بکار 
گرفتن حقوق بگیران دولت برای اجرای برنامه های هنری 
و رادیویی و نیز ترجمه و نوشــتن خبر و تفسیر برای 
خبرگزاری پارس به صورت جلســه ای )پرداخت ارزش 
کار، بالفاصله پس از انجام آن( آزادشده بود.با توجه به 
آیین نامه شهریور سال ۱۳27 )مصّوب شورای وزیران 
کابینــه هژیر(، قانون مطبوعات مصوب ســال ۱۳۳۴ 
دادن پروانه انتشــار نشریه حرفه ای را به کارمند شاغل 

و حقوق بگیر دولت ممنوع کرده بود.

حافظه تاریخی

گویند مرا صوابرایان به هوش
چون دست نمی رسد به خرسندی کوش

صبر از متعذر چه کنم گر نکنم
گر خواهم و گر نخواهم از نرمٔه گوش

جزئیات سعدی

کنجی: اتاق قسمت انتهای ساختمان های قدیمی 
که معموالً ارتفاع آن حداکثر دو متر است.

ساباط: محل هــای از کوچه عبور که دارای سقف 
است.

مشق کلمات

تحویل قوی ترین سالح لیزری الکهیدمارتین به 
ارتش آمریکا

شــرکت فناور »الکهید مارتین« قدرتمندترین سالح 
لیــزری خود را بــا قــدرت ۳۰۰کیلووات بــه ارتش 
ایاالت متحــده تحویل داد. شــرکت الکهیــد مارتین 
قوی ترین لیزر خود را که تا به امروز موفق به ســاخت 
آن شده است، به دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا در امور 
تحقیقات و مهندسی برای نصب در سیستم های جدید 
تســلیحات لیزری که برای درگیری با اهداف مختلف 
طراحی شده اند، زودتر از موعد مقرر تحویل داده است. 
سالح های لیزری در دهه حاضر، به سرعت از یک طرح 
مفهومی امیدوارکننده به ســالح های عملی در میدان 
نبرد تبدیل شده اند. بااین حال، این یک پیشرفت خطی 
ساده نیســت. سالح های لیزری سیســتم های بسیار 
پیچیده ای هستند که اغلب برخی از مفاهیم آن ها که در 
طراحی عملی نشان می دادند، در عمل محقق نمی شوند 
و کار طراحی و ساخت به نقطه اول بازگردانده می شود. 
هر یک از این زیرسیســتم ها که شامل واحدهای نیرو، 
ژنراتورهای لیــزری، ترکیب کننده های پرتو، واحدهای 
متمرکز کننده، سیستم های هدف گیری و بسیاری از 
سیســتم ها و فناوری های دیگر می شود، همگی باید با 
هم توسعه یابند و به شــکلی مناسب یکپارچه شوند 
که نه تنها کاربردی باشــند، بلکه به اندازه کافی قوی و 
قابل اعتماد باشند تا در تسلیحات دریایی، زمینی و هوا و 
فضا مورداستفاده قرار گیرند. بدیهی است که مهم ترین 
زیرسیستم، خوِد لیزرِ حالت جامد است. در این مورد، 
الکهید مارتین قدرت را به کالس ۳۰۰کیلووات افزایش 
HE�  داده اســت که پنج برابر قدرت لیــزر تاکتیکی

LIOS اســت که این شــرکت در ماه اوت به نیروی 
دریایی ایاالت متحــده برای ادغام بــا ناوهای جنگی 
موجود تحویل داد. ایــن لیزر جدید ۳۰۰کیلوواتی در 
چندین پروژه نمایشــی از جمله سیستم سالح لیزری 
پرانرژی IFPC-HEL ارتــش ایاالت متحده در برابر 
آتش غیرمستقیم اســتفاده خواهد شد. انتظار می رود 
اواخر امســال آزمایشات آزمایشــگاهی و میدانی این 
ســالح انجام شود. ســالح های آینده با افزایش قدرت 
لیزر قادر خواهند بود با طیف گســترده تری از اهداف 
بزرگ تر در بردهای طوالنی تر درگیر شــوند و آن ها را 
با سرعت بیشتری خنثی و ساقط کنند.ریک کوردارو، 
معاون راه حل های محصوالت پیشرفته الکهید مارتین 
می گویــد: الکهید مارتین قــدرت و کارایی را افزایش 
داده و وزن و حجم لیزرهای پرانرژی با موج پیوســته 
را کاهش داده است که خطر تالش های میدانی آینده 
سیســتم های تســلیحاتی لیزری پرقدرت را کاهش 

می دهد.

همراه با موشک فالکون ۹؛
۵۴ماهواره استارلینک با ۵روز تأخیر وارد مدار 

زمین شدند
اسپیس ایکس ۵۴ماهواره اینترنتی استارلینک را همراه 
یک موشــک فالکون ۹ از مقر فضایی کیپ کاناورال به 
فضا فرســتاد. این مأموریت که به دلیل هوای بد ۵روز 
به تأخیــر افتاده بود، در ســاعت ۱2:۱۸دقیقه بامداد 
امروز به وقت گرینویچ در مقــر فضایی کیپ کاناورال 
انجام شــد. موشــک فالکون ۹ این شرکت مجموعه 
ماهواره های اســتارلینک ۴-۳۴ را به مدار زمین برد و 
طبق برنامه ریزی ۱۵.۵دقیقه پــس از پرتاب آن را به 
نقطه موردنظر فرستاد. اما قبل از آن بوستر اول موشک 
به زمین بازگشت روی پهپادکشتی اسپیس ایکس فرود 
آمد که در آب های اقیانوس آتالنتیک در ساحل فلوریدا 
قرار داشت.این ششــمین پرتاب و فرود بوستر مذکور 
بود. تاکنون اسپیس ایکس بیش از ۳2۰۰استارلینک 
به مدار زمین فرســتاده و ســعی دارد هر چه سریع تر 
خوشه ماهواره های اینترنتی خود را گسترش دهد. این 
در حالی اســت که شرکت مذکور تقریباً هر هفته یک 
پرتاب فضایی انجام می دهد. اخیراً ایالن ماســک مدیر 
ارشــد اجرایی اسپیس ایکس نیز اظهار امیدواری کرد 
تا در 2۰2۳ میالدی ۱۰۰ مأموریت فضایی انجام دهد. 
هدف این شرکت گسترش سریع تر سرویس استارلینک 
برای مشــتریان است. اســپیس ایکس مجوز قانونی 
ارسال ۱2هزار ماهواره اینترنتی استارلینک را دریافت 
کرده است. همچنین این شرکت برای ارسال ۳۰هزار 
ماهواره دیگر به مدار زمین درخواست مجوز رسمی از 

رگالتورهای جهان کرده است.

 فناوری 

با همین واژه های معمولی
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  برای پیشــرفت بایــد درس بخونم و کار کنم، 
بــرای کار و درس نیاز به تمرکز دارم، برای تمرکز 
نیاز به آرامــش و امنیت دارم، به جــای اینا چی 

دارم؟ تپش قلب )مهرسا(
  به عنوان یــک قهوه خور بیست ســاله، اعتراف 
می کنــم هیچ وقت فلســفه اون آب زرد که بهش 
میگن چایی رو غیر از نوع شیرینش با نون سنگک 
)Hamed Vaghar(.و پنیر تبریزی، درک نکردم

 آگهی زده مبل راحتی ۴۵میلیون. وهلل اگه من 
رو اون مبل راحت باشــم، در واقع اصن روی اون 
مبل نمیشینم اون باید رو من بشینه. )روانپریش 

دوم درب اول(
  وضعیت روحیه تو ســطح کشــور جوریه االن 
بری وســط خیابون بشینی گریه کنی ۳۰،۴۰نفر 
دیگه هم بدون اینکه چیزی بپرســن میان کنارت 

میشینن اشک میریزن. )علی آقا پایدار(

مجازستان


