
اسطوره ای که تنیس را از نو نوشت

پایان یک افسانه؛ دنیای تنیس با فدرر گریه کرد!
راجــر فــدرر، نابغه سوئیســی دنیــای تنیس در 
مســابقات لیورکاپ از دنیای حرفــه ای تنیس به 
صورت رسمی خداحافظی کرد. راجر فدرر، دارنده 
بیست عنوان گرنداسلم تنیس، 103جام قهرمانی 
و یکی از بزرگ ترین ورزشــکاران تاریخ دیشــب و 
پس از انجام بــازی دونفره به همراه رفیق و رقیب 
همیشــگی اش، رافائل نادال، به صورت رســمی از 
دنیای تنیس حرفه ای بازنشســته شد.راجر که به 
اعتقاد بسیاری از مفسران، کارشناسان، تماشاگران، 
بازیکنان فعــال و بازنشســته بزرگ ترین بازیکن 
تاریخ رشــته تنیس محسوب می شود، درحالی در 
41سالگی به 24سال دوران پرافتخارش پایان داد 
که برای ورزش تنیس، چیزی فراتر از یک اسطوره 
و ابرقهرمان به شــمار می رفت. راجر فدرر به خاطر 
نبوغ ذاتی، مهارت ورزشــی و شــخصیت و اخالق 
کم نظیــرش از محبوبیتی باورنکردنی در بین تمام 
تماشاگران تنیس و ورزش دوستان برخوردار است 
و همین موضوع باعث شــده که غول های تجاری 
دنیا که وارد حوزه اسپانسرینگ شده بودند، او را به 
عنوان یکی از سفیران برند خودشان انتخاب کنند. 
راجر با بیست عنوان قهرمانی در گرنداسلم ها، شش 
قهرمانی در مســابقات پایان فصل، 28قهرمانی در 
مســترزها و مدال طالی المپیــک پکن در بخش 
دونفره و چندین و چند رکورد دســت نیافتنی در 
این رشته، از نظر افتخارات هم سومین تنیسور برتر 
تاریخ به شمار می رود که شاید اگر در دو مقطع با 
مصدومیت زانو و الزام به جراحی همراه نمی شــد، 

آماری بهتر از این داشت.
اســطوره سوئیســی که بیش از یک هفتــه قبل از 
LA�  خداحافظی اش از ورزش تنیس در مســابقات

VER CUP خبر داده بود، درحالی که ســه نفر از 
بزرگ ترین هماوردان او، رافائل نادال، نواک جوکوویچ 
و اندی مــاری، در این تورنمنت همراهش بودند، در 
پایان مســابقه دونفره تیم منتخب اروپا متشکل از 
فدرر و نادال در برابر تیم دونفره منتخب جهان شامل 
جک ساک و فرانسیس تیافو که با برتری تیم جهان 
تمام شد، به صورت رسمی به دوران ورزشی خودش 
به عنوان بازیکن خاتمه داد.اما یکی از احساسی ترین 
 O2 فضاهای ممکــن در ورزش تنیس، در ســالن
شــهر لندن، محل برگزاری مسابقات لیورکاپ پس 
از پایان مســابقه »فدال« رقم خورد. جایی که راجر 
فدرر، در حضور بســیاری از بزرگان بازنشســته این 

رشــته چون راد لیور، بیورن برگ، اســتفان ادبرگ، 
جان مک انرو به همــراه مربیان و خانواده درجه یک 
اسطوره در کنار رافائل نادال، نواک جوکوویچ و اندی 
ماری به عصر باشکوه تنیس با فدرر پایان داد.استاد 
سوئیســی که پس از آخرین حضورش روی کورت 
به عنوان بازیکن قادر به کنترل احساســاتش نبود، 
با چشمانی تر شــده گفت: »این همان چیزی است 
که می خواســتم باشد، از شما متشــکرم. این یک 
مســیر عالی بود و حاضرم تمــام آن را دوباره از اول 
طی کنم.«بعد از ایــن صحبت ها، راجر به تمجید از 
همســرش میرکا پرداخت و گفت: »او می توانســت 
خیلی قبل تر از این ها از من بخواهد که بازنشســته 
شوم، اما این کار را نکرد و اجازه داد تا پیش بروم. از 
تو ممنونم.«اما در این بین، گریه های بی امان رافائل 
نادال، یکی از الهام بخش ترین صحنه های مراسم بود. 
جایی که بزرگ ترین رقیب دوران ورزشی راجع فدرر 
که بهترین دوست او در تور هم محسوب می شد، به 
شدت احساساتی شده بود و اشک هایش بند نمی آمد. 
رافا که درحال حاضر پرافتخارترین تنیســور تاریخ 
محســوب می شــود، در خصوص خداحافظی راجر 
گفت: »با خداحافظی فدرر تکه ای از وجود من هم با 
او رفت. ما در مهم ترین مقاطع زندگی یکدیگر حضور 
داشــتیم و من به آن افتخار می کنم. از اینکه بعد از 
تمام لحظاتی که در زمین مســابقه با هم داشــتیم، 
حاال به عنوان دو دوســت دوران حرفه ای خود را به 
پایان می بریم، خوشحالم.«17500تماشــاگر حاضر 
در سالن O2 لندن که میزبان قهرمانی های پرشمار 
راجر در مســابقات پایان فصل بوده هم به شــدت 
اسطوره سوییســی ورزش جهان را تشویق کردند تا 
وداعی باشــکوه برای یکی از بزرگ ترین ورزشکاران 

تاریخ رقم بخورد.

دونده کنیایی، رکورد دوی ماراتن جهان را 30ثانیه بهبود بخشید 
.جی پالس، در پایان مسابقه دوی ماراتن برلین، »الیود کیپچوگه« 
از کنیا موفق شد رکورد جهانی را که با زمان 2ساعت و یک دقیقه 
و 39ثانیــه در اختیار خودش بود، 30ثانیه بهبود بخشــیده و با 
زمان 2ســاعت و یک دقیقه و 9ثانیه رکورددار جهان شــود.الیود 
کیپچوگــه از کنیا در دوی ماراتن برلین با زمان 2ســاعت و یک 
دقیقه و 9ثانیه مقام اول را کسب کرد و رکورد جهان را ارتقا داد.

کیپچوگه رکورد جهانی که متعلق به خود او بود را بهبود بخشید. 
او در سال 2018 مســافت را در 2ساعت و یک دقیقه و 39ثانیه 
دویده بود و توانست رکورد بزند که در نهایت این رکورد در ماراتن 

برلین شکسته شد. 
در ماراتن برلین مارک کوریر از کنیا دوم شد و تادو آباته از اتیوپی 
در رده سوم ایستاد.کیپچوگه 37سال سن دارد. او دو بار در دوی 
ماراتن قهرمان المپیک شــده است و مدال نقره المپیک 2008 و 
مــدال برنز المپیــک 2004 در دوی  5هزار متر را نیز در کارنامه 
دارد. دونــده کنیایی طالی قهرمانی جهان 2003 و نقره قهرمانی 

جهــان 2007 را نیز دارد.در اکتبر 2019، کیپچوگه ،ماراتن وین 
را در یک ســاعت و 59دقیقه و 40ثانیه به پایان رســاند و اولین 
ورزشکاری در تاریخ شد که یک ماراتن را در کم تر از دو ساعت به 
پایان رساند. این رکورد به دلیل برگزار نشدن ماراتن تحت نظارت 
اتحادیه بین المللی فدراسیون دوومیدانی به تصویب نرسید.ماراتن 
برلین از سال 1974 در آخرین یک شنبه سپتامبر برگزار می شود 

و یک میلیون دالر جایزه دارد.

 رکورد دوی ماراتن جهان شکست

انتظار می رود تولید زباله در 30ســال آینده 
به 3.4میلیارد تــن افزایش یابد. در حالی که 
این میزان در ســال 2019 به 2.2میلیارد تن 
بوده است. افزایش تولید زباله به دلیل عوامل 
متعددی مانند رشــد جمعیت، شهرنشینی و 
رشد اقتصادی است. ایاالت متحده بیشترین 
میزان زباله را در سطح جهان تولید می کند؛ 
سهم هر آمریکایی ساالنه 809کیلوگرم زباله 
)1780پوند(. تقریباً نیمی از زباله های ساالنه 
این کشــور در یکی از بیــش از 2000محل 
دفن زباله فعال در سراسر کشور به سرنوشت 
پایانی خود می رسد. امریکا دارای بزرگترین 
 Apex محــل دفن زبالــه در جهان به نــام
اســت که در کالرک کانتی، ایالت نوادا واقع 
شده اســت. پس از ایاالت متحده، کشورهای 
صنعتی دیگری مانند دانمارک، نیوزلند، کانادا 

و ســوئیس بر اســاس میانگین تولید ساالنه 
زباله شهری در جایگاه های بعدی قرار دارند.

ساکنان کشورهای در حال توسعه در مقایسه 
با کشورهای توسعه یافته، به شدت تحت تاثیر 
مدیریــت ناپایدار زباله قرار دارند. بر اســاس 
گزارش بانک جهانی، در کشورهای کم درآمد، 
بیش از 90درصــد زباله ها اغلب در زباله های 
غیرقانونی دفع می شــوند یا آشکارا سوزانده 

می شوند.
در این ســناریو، نیاز به ارائه درمان مناســب 
پسماند از سوی مقامات بیش از پیش اهمیت 
یافته اســت. با این حال، کمتــر از 20درصد 
زباله ها هر ســاله بازیافت می شوند و مقادیر 
زیادی همچنان به محل های دفن زباله ارسال 
می شــود. یکی از منابع عمــده زباله صنعت 
ساختمان است. هر سال حدود 12میلیون تن 

توفال آســفالتی مستعمل در محل های دفن 
زباله در سراســر آمریکای شمالی ریخته می 
شود. توفال آســفالت همانند جاده ها دارای 
روغن به عنوان جزء اصلی است بوده به ویژه 
برای محیط زیســت مضر است. با این حال، 
اجزای اولیه در توفال را با استفاده از فناوری 
می توان به آسفالت مایع، سنگدانه ها و الیاف 
برای اســتفاده در راهسازی، خاکریزها و زونا 
جدید تبدیل کــرد. ارائه راهکارهای پردازش 
پاک و پایدار به صنعت ساخت و ساز نیز یک 
فرصت تجاری بزرگ اســت. کانادا به تنهایی 
یک بازار 1.3میلیــارد دالری برای بازیابی و 
پردازش مجدد توفال است. حتی اگر دستیابی 
بــه زباله های 100% صفــر در آینده نزدیک 
دشــوار به نظر برسد، رویکرد زباله صفر برای 
کاهش تاثیر ما بر محیط زیست ضروری است.

در یک سال چقدر زباله در جهان تولید می شود ؟

1
»آویزاِن یادهایی گریزان از عشا در بادها/

که بــا  ران ها به تکانه ی هم عشــا را به 
ناَوِر حضوِر ِهل ِهله کنان/همان چنان هوا 
از تو َوَرم می داشــت که روزگار لب َگرده 
نمی کرد به هوا/ای حالِت ناِم تو یعنی این 
بر مان ها !/کاریزهای تاقباز بر َســریِر حاِل 
َهَویاِن تو افشــانه تا ریــزه های َهوار تو بر 
ســر/باز تورانی با پاره های کدام رانی پَِره 
های حواِس این راِن مان را پراند؟/که آرش 
میــان لَق لَِقه های شــقیقه بر ُگرده ها به 
ناَورد لرزان/چه واحه ها از ویرانی سرازیر/

تــو همانی! ماِی در به در!ای ویراِن آفتاب! 
میعاد سایه بر گاِه یادها!

2
»اگــر بیدار ایــن میان درنــگ/گاه میان 
چیزی به رنــگ خواب/بعدش چه مبهوت 
حضوری بینا!/که این بیــدار در این بین/

به عشــاِی در گذار همین بس به ریشه ها 
ِرخنه خواهد کرد!/و بینابین تریشــه ها/در 
آن یادها دل را نبستن به دوش/ای ملکوِت 
َمالل ُمرده انگیز!/چیزی به مداوِم خواب!/

از لق لقه های شقیقه بر پس مانده ها/اگر 
فرو نمی روی پس آنی ِضماد بر زخم های 
این متروکــه ران مان/همین بس خواهد 
درنگ/اگر خِم چشمان از دهان خواب یاز/

چنان نادر بر دوش ماِی در به در چیزی به 
هیات ملکوت/متروک از خمیازه ها خواهد 

آمد این میان آفتاب
اگر...

3
چه فقرعظیمــی از این گاه/ چــه واهی از 

دست های دور/چه زنِجموره در دهاِن دوش/
چه چرخش خوابی هان! هوا پس است!/پس 
بــه ارواح  زنَجره ها بر  مــا  دهانی اند به َرَجز 
های زجر/که زخم بــر زبان ُو خم بر ابر و تا 
لب َگرده می کنند/در پِس هوا ای َهمانیان! 
آن ها این را به  ها بســتند به ما/بستند که 
دمار از جان به داران فرو به تنی می رود به 
آن/ای چگونه به دوش ها آلوده خفته ای ُو 
در عشا با تو به دوِر باطلی/ای چگونه جرعه 
به تَرک های زبان وعــده را بَلوا/ای چگونه 
چرخ دنبال ِوقِف مراد شــما می گردد ُو بال 
میان چرخ َگرد/ای چگونه پرسه های گردن 
افراشــته که ناهموار بر ُگرده ها آویزان/ که 
آویزانی مان از سر می چرخد و می چرخد/ 
وآن گاه  فراز لب های این مای در به در/هر 

سپیده دمان نیله می شود.«
گویا همه ســطرهای این شــعر بلند برای 
تشریح، ســطر نخســت آمده اند. ران ها 
به تکانــه اند و در هلهله، هــوا ورم کرده، 
کاریزها تاقباز)طاق باز( افشــانه، ریزه های 
هوار بر ســر، پره های حواس بر سر، آرش 
به ناورد لرزان، واحه ها از ویرانی ســرازیر، 
تو ما دربدر، آفتاب  ویــران، ... راوی میان 
خواب و بیــداری، مبهوت حضــوری بینا 
شــده اســت خطاب می کند به »ملکوت 
مالل مرده انگیز« و صفــت فاعلی »مرده 
انگیــز« را صفــت مفعولی کــرده، یعنی 
»مــرده انگیخته« چیــزی از خواب مدام 
راوی نمانده اســت. مرهمی بر زخم های 
متروکه کهن ران هــای خویش می مالد، 
زبانش ترک خورده است و از ملکوتی اعال 
هم ضمادی و امیــد معجزتی نمی بیند و 
نمی آید، پرســه می زند، می چرخد، مثل 
سطر نخست  از ســر آویزان است، حیران 
اســت و دربدر و برمی خیــزد از خواب و 
ســپیده دمان را نیلی می بیند.شــعر یک 
شــکل دورانــی/ دایــره ای دارد، آنچه در 

مطلع آمده در مقطع تکرار می شود. راوی، 
جــان بر لبش آمده و دور خود می چرخد. 
شعر»متامدرن« این گونه  است .طنین واژه 
ها چون پر ترا بر مــی دارد، می چرخاند، 
میــان خواب بیداری می نشــاند و مصوت 
بلنــد می برندت به عالم ملکوت، خالی ات 
می کنند و بر می گردانند »آویزان، یادها، 
بادهــا، هوا، برمان ها؟! پــاره ها، آرش ...« 
صامت بدون هیچ تمهیدی پشــت سر هم 
در یک حال و هوای شــاعرانه و موهوم می 
آیند »ران و تتکان، ریشه و تریشه، مالل و 
ملکوت و مرده، لق لقه و شــقیقه، ضماد و 
زخم، خم و خواب، رنجموره، زنجره و رجز، 
و ...« این کلمات غیر مترادف پشــت ســر 
هم آمده  اند، چرا؟ برای اینکه نغمه حروف 
ایجاد کرده انــد و راوی انگار بی هوا همه  
آنها را در کم حواســی و هذیانی، کنار هم 
می گذارد. انگار در شعر صدای وز وز زنبور 
می آید.باری در شــعر فارسی ، هیچ شعری 
نمی تواند بــی معنی بیاید چون از تعاطی 
و برخورد این کلمات باالخره معنایی ایجاد 
می شود. شــعرهای اخیر معصومه فتحی 
را بیشــتر باید حس کــرد و خواند و لذت 
برد. او ســیکل شعرهای پیشین را شکسته 
است و وارد شــعر »متامدرن« شده است. 
شــعری که دال و مدلول نــدارد، این نوع 
اشعار جوهریت و موسیقی و موزیک ترا به 
پیش می راند. شــاعر در این شعر کلماتی 
می آورد کــه معنا ندارد  »ناور، بر مان ها، 
هویان، این ها را به )ها(بســتند؟...«آنچه 
باعث شــده اســت که کلماتی چون اینها 
در شــعر بیاید آوای صامــت ها و مصوت 
هاست.مثال کلمه »آرش« هم مرا  به سمت 
»آرش کمانگیــر« نمی برد، چون تلمیحی 
و تناســبی و مرزی و رمــزی میان کلمات 
وجود ندارد، فقط ریتم کلمه »آرش« را به 

معرکه آورده است.

نگاهی به شعر »آویزان یادهایی گریزان از عشا در بادها« از معصومه فتحی

گاه میان چیزی به رنگ خواب

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

ورزش

محیط زیست

چهره 

روزی که عراق برای صدام جهنم شد
بکم مهرماه، سالروز پاســخ همه جانبه نیروی هوایی 
ارتش به حمالت رژیم بعث عراق به کشورمان در سال 
1359 است که عملیات »کمان 99 یا 140فروندی« 
نام گرفت. این عملیات بزرگ ترین عملیات هوایی تاریخ 
تیزپروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
که عملیاتی موفق بود، باعث اقتــدار و برتری نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران برای چند سال 
در جنگ شــد. زمانی  که حمله سراســری رژیم بعث 
صدام علیه میهن اسالمی آغاز شد، عملیات تاکتیکی 
انهدام نیروی هوایی رژیم بعث صدام به منظور کسب 
برتری هوایی توســط نیــروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در روز یکم مهر ماه 1359 انجام شد.این 
عملیات بر پایه  طرح نبرد البرز صورت گرفت. ســوابق 
طرح »نبرد البرز« به جلسه هماهنگی 18/8/1358 در 
ستاد مشــترک ارتش برمی گردد که رژیم بعث صدام 
دســت به تحرکات و اقدامات مشکوک و خصمانه بر 
علیه جمهوری اسالمی زده بود و ستاد ارتش جمهوری 
اســالمی ایران برای مقابله با متجــاوز اقدام به صدور 
راهنمای طرح ریزی طرح البــرز و ابالغ آن به نیروی 
هوایی کرد. در این طرح نیروی هوایی از پیش دستی و 
غافلگیر کردن دشمن منع شده بود. پس از اینکه طرح 
به دستور عملیاتی تبدیل شد، طراحان و افسران زبده 
و خالق عملیاتی نیروی هوایی دســتور عملیاتی را در 
قالب 99صفحه تدویــن، تصویب ودر تاریخ 27/4/59 
به کلیه یگان های عملیاتی ابــالغ کردند و یگان های 
عملیاتی دستورات رزمی الزم را تهیه و منتظر دستور 
اجرای این طرح بودند. بالفاصلــه پس از تجاوز رژیم 
بعثی صدام در روز 31شهریورماه 59، با دستور فرمانده 
نیروی هوایی شــهید سرلشــکرخلبان جواد فکوری 
مسئوالن عملیات یگان ها مشــغول برنامه ریزی برای 
اجرای دســتور عملیاتی نبرد البرز شــدند. خلبانان و 
طراحان عملیاتی در هر پایگاه به فرماندهی فراخوانده 
شــدند و تا صبح بر روی برنامه پروازی، نوع مأموریت 
و مشــخص کردن اهدافی که بایــد هدف قرار بگیرد، 
کار کردند.کارکنان فنی، آماد و پشــتیبانی و ترابری 
و... یگان هــا تا صبح بــا کار طاقت فرســا و جهادی، 
140فروند هواپیما را به انواع مهمات، راکت، موشک، 
بمب ام-  ک82، بمب های MK82/84/83، بمب های 
خوشه ای، موشــک های ماوریک، موشک های حرارتی 

و موشــک های راداری مجهز و آماده پرواز کردند. در 
واپسین دقایق 31شــهریور 1359 طرح نبرد البرز با 
رمز »کمان 99« با عبور 140فروند هواپیمای جنگنده 
شــکاری از مرز آماده و اجرایی شــد.نیروی هوایی در 
ســاعت 1۶روز 31/۶/59 در کمتر از دو ساعت پس از 
حمله رژیم بعث صدام، اولیــن اقتدار و قدرت هوایی 
خود را به نمایش گذاشــت و نظــر اصلی فرماندهان 
نیروی هوایی از اجرای سریع اولین عملیات در اولین 
ساعات پس از هجوم متجاوز، در حقیقت آغاز جنگی 
روانی علیه استراتژیست های ارتش عراق بود، چرا که 
 آنان حمالت هوایی خود علیه نیروی هوایی جمهوری 
اســالمی ایران را با اتکا بر این باور طراحی کرده بودند 
که نیروی هوایی توان پاسخگویی به تهاجم را نخواهد 
داشت و بی درنگ پس ازحمالت، شیرازه این نیرو ازهم 
گسیخته  شده و ارکان نظام فرو خواهد ریخت.از سوی 
دیگر، نظر فرماندهان، اعالم توان مقاومت، مقابله به مثل، 
سرعت، قدرت کوبندگی و قابلیت انعطاف نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران به زمامداران عراق بود 
تا شــاید آنان را از ادامه خشونت و دشمنی آشکار باز 
دارد. امــا اصرار نیروی هوایی عــراق بر ادامه حمالت 
باعث شــد تا صبح روز یکم مهرمــاه 1359با یکی از 
بزرگترین و کوبنده ترین پاســخ های جنگ های هوایی 
جهان مواجه شوند.به این ترتیب نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران با اجرای بزرگ ترین عملیات 
هوایی خود، رژیم بعثی صــدام که یکی از بزرگترین 
ارتش های جهان در آن زمان را در اختیار داشــت در 
بهت و حیرت فرو برد. اهداف این عملیات پایگاه های 
هوایی، مخازن سوخت و مهمات، پاالیشگاه ها، آشیانه 
هواپیماها، پناهگاه های تعمیرات و نگهداری هواپیما، 
باندهای پــروازی، رادارهای هدایت کننده هواپیماهای 
جنگــی، برج های مراقبــت و مراکــز مخابراتی عراق 
در مناطق کرکوک، موصل، رشــید، حبانیه، ناصریه، 
شــعیبیه، کوت و المثنی بودند و علــت انتخاب این 
اهداف از بعد تاکتیکی، انجام حمالت هوایی علیه این 
اهداف، دشــمن را در ابعاد خدمات پشتیبانی رزمی و 
آتش پشتیبانی هوایی، دفاع هوایی و اطالعات و هشدار 
اولیه در میدان جنگ با موانع زیادی روبرو می ساخت 
و در نهایت می توانســت به تهاجم عراق در خوزستان 

پایان داده و حرکت دشمن را متوقف سازد.

حافظه تاریخی

یا همچو همای بر من افکن پر خویش
تا بندگیت کنم به جان و سر خویش

گر الیق خدمتم ندانی بر خویش
تا من سر خویش گیرم و کشور خویش

جزئیات سعدی

بار زنده: به بار در حال جریان در ســاختمان بار 
زنده گویند.

بار ُمرده: بار ساختمان و اشیاء در ساختمان گویند.

مشق کلمات

کشف بزرگ مریخ نورد چینی در سیاره سرخ
یکــی از موضوعــات بحث برانگیز درمــورد مریخ، وجود 
آب اســت. اخیرا مریخ نورد چین نیــز مدارکی از وجود 
اقیانوس های باســتانی در سیاره سرخ کشف کرده است.

اخیــرا مدارگرد چینی تیان ون Tianwen( 1 1( و مریخ 
نورد چین به نام ژورانگ )Zhurong( به سختی مشغول 
کار بر روی مریخ و جمع آوری شواهد بوده اند. در طی این 
تحقیقات مریخ نورد چین، مدارکی از وجود اقیانوس های 
باستانی در سیاره سرخ کشف کرده است.براساس گزارشی 
از شــبکه رســانه ای دولتی CGTN، اداره ملی فضایی 
چین )CNSA( داده های جدید از مدارگرد تیان ون 1 و 
مریخ نورد ژورانگ را فاش کرده اســت. مریخ نورد ژورانگ 
و تیان ون 1 به همراه یک فرودگر در تاریخ 23 ژوئیه سال 
2020میالدی، پرتاب شدند و در تاریخ 10 فوریه 2021 
به مدار مریخ رســیدند.مریخ نورد و فرودگر 3 ماه بعد در 
تاریخ 14 می به سطح مریخ رسیدند. این مریخ نورد چینی 
تاکنون 1921 متر را طی کرده است. مدارگرد چینی نیز 
نزدیک به 800 روز اســت که مشغول به کار است. اکنون 
CNSA اعالم کرده است که مدارگرد و مریخ نورد چین 
1480 گیگابایت داده خام را ارسال کرده اند. برخی از این 
داده ها از این فرضیه پشتیبانی می کنند که درگذشته یک 
اقیانوس باســتانی در Utopia Planitia وجود داشته 
است. این منطقه یک دشت وسیع مریخی است که مریخ 
نورد ژورانگ در حال کاوش آن است.دانشمندان با تجزیه 
و تحلیل داده ها به وجــود مواد معدنی هیدراته در دوری 
کراست )duricrust( پی برده اند. دوری کراست یک الیه 
معدنی ســخت در باالی خاک است که معموال به دلیل 
تبخیر آب های زیر زمینی تشکیل می شود.براساس ادعاهای 
دانشمندان، یافته های اخیر اثبات می کنند که در طی یک 
میلیارد سال گذشته در این منطقه، فعالیت قابل توجهی در 
آب مایع وجود داشته است. همچنین تایید شده است که 
خاک مریخ دارای قدرت نگهداری باال و پارامترهای پایین 
اصطکاک است. این قابلیت ها نشان دهنده فرسایش ناشی 
از باد، آب یا هر دو است.البته فرضیه وجود اقیانوس باستانی 
در مریخ جدید نیســت. حتی شبیه سازی های اخیر آب 
و هوا نیز وجود چنین اقیانوســی را نشان داده اند. درواقع 
دانشــمندان حتی ســال ها قبل از ورود ژورانگ به مریخ، 
 Utopia Planitia ذخایر عظیم یخ زیرزمینی را در زیر

کشف کرده بودند.

فناوری

کشف بزرگ و باورنکردنی در یک شهاب سنگ
آب فرازمینی برای اولین بار در شــهاب ســنگی که در 
بریتانیا ســقوط کرده است، یافت شــد. تصور می شود 
که شــهاب سنگ وینچکامب که فوریه گذشته در شهر 
گالسترشایر به زمین برخورد کرد، سرنخ هایی در مورد 
اینکه آب اقیانوس های پهناور زمین از کجا آمده است، 
دارد. اشــلی کینگ، محقق گروه مواد سیاره ای در موزه 
تاریخ طبیعی، می گوید 12درصد از مواد تشــکیل شده 
این سنگ، آب فرازمینی است. او گفت: »ترکیب آن آب 
بسیار بسیار شبیه به ترکیب آب در اقیانوس های زمین 
است. این ســنگ نمونه واقعا خوبی است که نشان می 
دهد سیارک ها و اجسامی مانند وینچکامب سهم بسیار 
مهمی در تشکیل اقیانوس های زمین داشته اند.« دکتر 
کینگ افزود که به دلیل سرعت بازیابی شهاب سنگ 0.5 
کیلوگرمی، در عرض حدود 12 ساعت، توسط آب و مواد 
روی زمین آلوده نشده است. وی گفت: »ما همیشه سعی 
می کنیم ترکیب شــهاب ســنگ های آبی و سایر مواد 
فرازمینی را با ترکیب آب روی زمین مطابقت دهیم. برای 
اکثر شهاب سنگ ها، چالشی که داریم این است که آنها 
آلوده هستند، در حالی در مورد وینچکامب، ما می دانیم 
که آلوده نشده است، بنابراین شواهد خوبی است.«دکتر 
کینگ ادامه داد: »یکی از سواالت بزرگ ما در علوم سیاره 
ای این اســت که آب روی زمین از کجا آمده اســت؟ و 
یکی از احتماالت آشکار دنباله دارها یا سیارک هایی است 
که یخ، در ترکیباتشان وجود داشته است. همیشه بحثی 
درمورد اینکه آیا دنباله دارها منبع اصلی بودند، یا سیارک 
ها، وجود داشــته اســت.«وی با توضیح اینکه داده های 
مأموریت های مربوط به دنباله دارها ها نشــان می دهد 
که آن ها بــرای آب روی زمین همخوانی خوبی ندارند، 
افزود: ترکیب آب در وینچکامب بسیار بهتر است، بنابراین 
می توان گفت که سیارک ها )سیارک های کربنی( احتماالً 
منبع اصلی آب زمین در منظومه شمسی هستند.دکتر 
کینگ ادامه داد: »ما شواهدی داشتیم که نشان می داد 
آب برخی از سیارک ها به خوبی با زمین مطابقت دارند. 
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  غم و غصه هامون انقدر زیاد شده که یهو به خودمون 
میایم می بینم داشــتیم غصه  می خوردیم ولی یادمون 

نمیاد غصه ی چیو داشتم می خوردیم. )دایی محسن(
 هیچ کس هیچ وقت قلب منو نشــکونده؛ همیشــه 
اگه شکســتنی بــوده، کار خودم بوده. بــا موندن توی 
موقعیت هایی که وقتی وقت و انرژی میذاشــتم قدرش 

دونسته نمی شد. )تینا(
 هیچوقت آدمی که به شما میگه »حالم خوب نیست« 
رو به حال خودش رها نکنین، آدم به هرکســی نمیگه 

حالم بد است .)مسعوت(
 یه دلیلی هم که فصالی ســرد رو دوســت دارم اون 
سکوتیه که بخاطر خاموش بودن کولرا و پنکه ها و غیره 
ایجاد میشه. شوفاژ گرم و مهربون اون گوشه در سکوت 

)Ida Khalili ( .کارشو می کنه

مجازستان


