
یک نامه

بر من که ســخت می گذرد، روزها زود، شــب ها 
تاريکی بر تو می ماســد. گاهی ترانه ای می شنوم، 
گاهی شــعری، داســتانی می خوانــم و خبرهای 
تکــراری گوش می دهــم، و فوتبالــی می بینم و 
چیزی می نويسم، مثل همین حاال که برايت نامه 

می نويسم. من فکر می کنم، 
اين ترانه  ها و شعرها برای ترمیم و تسکین آمال ما 

کم باشد. تو چه می کنی؟
 تو که مثل من به اين چیزها خیلی عالقه نداری. 
ديروز فوتبال آرســنال و نیوکاســل را می ديدم؛ 
باران و برف می باريد، مه خیمه بســته بود، بازی 
هــم چنگی به دل نزد، مه و مالل هم در من بود، 
باباچاهی را گفتم: »زين همراهان سســت عناصر 
دلم گرفت«، خیلی ملولــم گفت: مه صبحگاهی 
گفت بغلم کن زود، آفتــاب  دارد باال می آيد. دلم 
می خواهد بغلت کنــم. خمیازه ای میان دو بازويم 
رژه می رود اما خوابم نمی برد. اشک توی چشمانم 
پــر می زند ، خوابــم نمی برد، صالحــی می گفت: 
می ترســم بخواهی بیايی بــه خواب هايم اما من 
بیدار باشم. کسی دل و دماغ ندارد، ديروز دوازده 
نفر با من تمــاس گرفته بودند، بعضی ها را جواب 
ندادم، می دانســتم می خواهند به خانــه بیايند، 
حال نداشــتم، بعضی هاشان خیلی سمج اند تا دم 
صبح پشــت میز می نشــینند، من نمی توانم، من 

از کودکی عادت داشــته ام که روی زمین بنشینم 
و بخوابــم و بخوانم و بنويســم و بخورم. چند نفر 
ديگر هــم بودند که تنهــا و بی کس اند، تا خط و 
خطوط شان قطع نشــود حرف می زنند. چند نفر 
هم از آيفون تصويری زنگ زدند، محل نگذاشتم. 
همســايه ای پشــت در بود، مثــل آن وقت ها که 
خودت بودی روزنامه می خواســت، می گفت برای 
سبزی می خواهم و سفره، اشلی خیلی وقت است 
حالش خوش نیســت، بعد فهمیدم که اشلی نام 
يک سگ اســت. کاش می توانستم زنگ منزل را 
هم قطع کنم، معلوم نیست اگر قطع نکنم با چوب 
و چماق به جان در نیفتند. ديشــب ساعت دوازده 
و ده دقیقه، برق قطع شد، امروز افت گاز داشتیم، 
يخ کردم، بعد از چند سال از آن پالتو که برايم از 
کیش خريده بودی، استفاده کردم. سنگین بود، تا 

دم صبح توی پالتو خوابیده بودم.
 تلويزيون روشن بود ولی حال نداشتم خاموشش 
کنم. صبــح که پروســتات امانم را بريــده بود، 
خاموشــیدم، يک لیوان آب خوردم و چند انجیر، 
می گويند پیش از صبحانه خوب است. از من ديگر 
نخواه بنويســم، از اين به بعد سعی می کنم تماس 
بگیرم، قــول می دهم حرف های چپ اندرقیچی و 

بی ربط نزنم.
 نامه نوشــتن در اين دوران تأثیرگذار نیست. نامه 
نوشــتن مال دوران قائم مقام است. قائم مقام حال 
و حوصله زيادی داشــت، او يــا در حال جنگ و 
جدل با تخم و ترکه های فتحعلی شــاه بود يا نامه  
می نوشــت. بچه ها را ببوس، زياده عرض نیست، 

باقی بقايتان؛ فیض شريفی.

زيبايی از ارکان و مؤلفه های اصیل و اثرمند 
زندگی آدمی اســت. زيرا، انسان موجودی 
زيباپســند و زيبادوســت و زيبازی است. 
اين کشــش و جذابیت زيبايی را از نحوه  
خانه سازی و مســکن، پوشش، پیرايش و 
تغذيه و بهداشت، آرايش، تفريح و گردش 
زيســت آدمی در مقايسه با ساير حیوانات 
می توان فهمید.  اما، پرســش بنیادين اين 
است که زيبايی چیست و چگونه فهمیده 

و درک می شود؟
 به نظر اين جانب زيبايی دو رکن و ستون 
اساسی دارد: يک، ذهن قاعده مند و منظم 
و مرتــب، و دو، طبیعت و امر بیرونی زيبا. 
کمــی ژرف کاوی کنیم: وقتی از ســمت 
تهران به تونل کندوان می رســیم و بعد از 
گذر از تونل به آب وهوا و اقلیم و طبیعت 
جديد مواجه و متفاوت مواجه می شــويم، 
حســی عمیق و خوب به انســان سالم و 
ذهن فعال دست می دهد. يعنی، بین ذهن 
و جان و هستی انســان و محیط بیرون و 
پیرامون و طبیعت »تالئم« ايجاد می شود؛ 
به اين »تالئم« و سازگاری و سازواری امر 
زيبا و زيبايی گفته می شود. بنابراين، بن و 
بنیــاد زيبايی در اين ماليمت و هماهنگی 
و تعادل درون و بیــرون دارد که می توان 
آن را ريشه آرامش و قرار آدمی نیز نامید. 
ذهن منطقی خالق و آفرينشــگر زيبايی و 
زيبندگی اســت. زيرا، بین امور بیرونی و 
اشــیا و عیان از يک ســو، و ابعاد درون و 
ايجاد می کند.  انسان، ســازگاری  ذهنیت 
زيبايی موسیقايی، چگونه تکوين و تکامل 
پیدا می کند؟ »notes« نت های موسیقی، 
نشانه های بیان اصوات موسیقايی هستند. 
»musica beauty«. منطق و موسیقی 

هر دو آفرينشــگر زيبايی و حسن و جمال 
و کمال هستند. جالب است بدانیم هر دو 
از شــاخه ها و رشــته های انديشه ورزی و 
خردمندی هستند. موســیقی، علم و فن 
تألیف و ترکیب لحــون و الحان و نغمات 
اســت و دارای دو پايه اساســی است: فن 
الحان و اصوات و فــن ايقاع و هماهنگی. 
)شــهاب صیرفی(. در منطق نیز با تألیف 
و ترکیــب و ترتیــب و تنظیم ســروکار 
داريــم. تألیــف مقدمات و اخــذ نتیجه و 
رعايت شــرايط انتاج ازعالی ترين تمرينات 
منطقی است. بنابراين، منطق دانش و هنر 
ياری گرســت برای آفرينش و ايجاد تالئم 
معقول در اذهان و افــکار آدمیان. گويی، 
اگر منطق نبود و سازگاری ايجاد نمی کرد، 
ذهن ها در پراکندگی و پلشــتی و ناراستی 
باقی می ماندند. آيا معنی زشت واقعی غیر 
از اين است؟ امر نامتالئم. منطق محتويات 
اذهــان را اصالح می کند و هرس می نمايد 
و پیرايشــگری و ويرايشــگری می کند و 
آنگاه زيبايی ظهور می نمايد. منطق، درس 
زيبا گفتن، زيبا نوشــتن و زيبا زيســتن 
اســت. همچنانکــه موســیقی، صنعت و 
فــن آهنگ ها و نغمــات و اصوات و دانش 
ســازها و آوازهاســت. منطق نیز دانش و 
فن اتقان ها و استدالل هاست. چرا رقص و 
هنر و هندســه و رياضیات زيباست؟ دقت 
کرديد، ساختمان های مدرن، مثاًل در دبی، 
نیويورک، اروپا و استانبول جديد و حتی در 
تهران، چقدر زيبا هســتند؟ چون از اصول 
رياضی و اشــکال مهندســی مدرن بهره 
برده اند. يعنی، از خصلــت توازن و تعادل 
و تالئم و ســازگاری برخوردارند. اگر اين 
تالئم و هماهنگی ايجاد نشود، ذهن و جان 
آدمی آن امر را پس می زند و از آن فاصله 
می گیرد.مثــاًل، زباله ريزی و فاضالب مآبی 
با ابعاد جان و ذهن آدمی ســازگار نیست 
و خوشــايند آدمی نمی باشد. باری، انسان 
همواره در طول تاريخ و زندگی تالش کرده 

است امور زشت را به گوشه ای و فاصله ای 
بگذرد و در صورت امکان از آن دوری کند. 
ذهنیات ما چنین اســت، اگــر منطقی و 
معقول نباشــد از دو حال خارج نیست: يا 
ما را عادت به ناراســتی و پلشتی می دهد 
و اين خطرناک و ويرانگر اســت، يا خوش 
خیالی و توهم و کاذبیت را به جای حقیقت 
می نشــاند و به جای انســان انديشه ورز، 
منطقی، زيبادوست و موسیقی وش، انسان 
سفســطه گر و مغالطه گــر و جدل انگیز را 
جايگزيــن می کنــد. معنی آفرينشــگری 
زيبايی منطق، بدين معنی است. انسان با 
تناســب و تعادل و زيبايی، حالت انبساط، 
ترقی، ظرافت و لطافت پیدا می کند؛ حال 
خوش همین اســت. به تصور نويســنده، 
منطق در هشت )۸( مورد اساسی به تولید 
زيبايی و قشنگی و سازگاری ذهن ها ياری 

می کند:
 ۱- تألیــف و ترکیــب زيبــای الفــاظ و 

استدالالت. 
۲- چیدمــان و ترتیب درســت و صحیح 
اجــزای انديشــه ها و ايده هــا، البته بطور 

آگاهانه.
 ۳- تقويــت و تحــرک ذهــن و تعقــل. 
۴- مراقبــت از افتادن به انــواع تله ها. تله 
توقف،  منازعه،  مجادله،  مغالطه، سفسطه، 

خرافه وغیره.
 ۵- اذعــان و اتقان امور واقعی. يعنی عدم 
انکار امــور غیرقابل انــکار. عدم لجالجت 

وعناد. 
۶- آموزش و تمرين میزان ها و معیارها. 

۷- پذيرش اســتدالل و برهــان ديگران. 
رهايی از خودبینی و خودخواهی. 

۸- تــالش بــرای پیــدا کــردن تبارها و 
زيبايی رشته ها،  و  ريشــه های مشــترک 
مثل، ريشــه های رياضی، جبر، هندســه، 
هنر، موســیقی، مهندســی، رقص، آواز، و 
نوازندگی و نظاير آن. ريشــه و سرچشمه 

به عقل و عقالنیت می رسد. 

منطق و آفرینش زیبایی

   محمدعلی نویدی  
   مدرس دانشگاه

   فیض شریفی  
   نویسنده

»خواســتم تا چراغی ديگر به خاموشــی 
نرود/ پس برايش قصه ای از شکوه زندگی 
و وفای آدمی گفتــم/ حال آن که خود در 
ظلمت زندگی زيســته بــودم و زخم های 
آدمیان را در دلم پنهان کرده بودم/ و من 

چه دروغگوی بدی هستم.«
الیاس ســیدصالحی، شاعر شــعر گفتار با 
ترکیب اســم ذات با اســم معنی، و تکرار 
حرف در کالم، بر تاثیر از شــعر کالسیک 
فارســی، گونه ای ريتم و موســیقی ايجاد 
کرده کــه موجــب ضرباهنگ در شــعر 

می شود. 
الیاس صالحی نژاد، چنین رويکردی ندارد. 
او اليه های معنايی شعر را باسبک و شیوه 
خود بیان می کند و هنگامی که خويش را 
در ظلمت زندگی می بیند زخم های آدمی 
را در دل پنهــان می کنــد تا چراغی ديگر 
خاموش نشود: »حال آن که خود در ظلمت 
زندگی زيســته بــودم و زخم های آدمیان 
را...« الیاس شــاعر ســراينده روايت های 
شکســته اســت. او از تمثیــل و نمادها 
رمزگشــايی کرده و به ســمت معناگرايی 
می رود. در شــعر او نشــانه ها و نمادهای 
طببعت، همچون ابر و باد و ماه و گندم زار 
به کار کشــیده شده اند تا اليه های معنايی 
را در لفاف هايی از ايهام شــاعرانه رونمايی 
کند: »بگذار تکلیف ما با نان و اين کاســه 
صبوری روشن شــود/ آن گاه خواهی ديد 
که که اين شب به تاريکی مطلق نخواهی 

رسید...« صالحی نژاد، بايد در اين آزمون و 
خطای جســورانه و زبان نزديک به گفتار، 
به شگرد شــعری خويش دســت يابد  او 
می تواند در اين پروســه هم خود را از زير 
سايه شعر گفتاری سیدعلی صالحی بیرون 
بکشد: »هور، هور، هور/ سد، نمک، گتوند/ 
شــرجی، گرما، ريزگرد/ انفجاری از فغان 
و درد/ ديگر بس اســت/ بی خیال خوزای 
از ثــروت و درد ماالمال/ شــما که نان تان 
در آب و نفت اين ديــار افتاده/ از حرمت 
نــان و نمک/ ازاين همه واژه های شــريف 
شرم تان نمی آيد؟...« زبان الیاس، صمیمی، 
يک دســت و روان اســت، حتی آن گاه که 
از دار و ديار و شــاخه های زيتون و نســل 
ســربه دار می گويد، از فرم و ريتم معمول 
زبانــی خويش عــدول نمی کنــد و لحن 
حماســی به شعر نداده اســت،  چون: »ما 
ازچیزی نمی ترســیم/ اگر چه امروز چون 
نســیم آرامیم اما نسبتی نه چندان دور با 
توفان داريم.../ راستی شما که با بیگانگان 
دوست تريد/ تا خويشان/ يادتان باشد ما از 
نسل سربه دارانیم...« صالحی نژاد در برخی 
از شعرهای کتاب »دم نوش واژه ها« شگرد 
زبانی نیمايی را هم تجربه کرده، و دســت 
به آزمون و خطاهای متفاوتی زده اســت. 
در شــعر »موج انفجار« که شــعر ققنوس 
نیمايی را به خاطر می آورد با حفظ فواصل 
دو يا سه سطر، از شعر، قافیه های را جای 
می دهــد تا شــعرش را موزيــکال کند با 
واژگان و قافیه های انفجار و ديوار و انتظار 
و معضالت روحی، و روانی جانبازان جنگ 
را به تصوير می کشــد: »گاه می گزد لب و 
زبان/ يار و همسرش نمانده در کنار/ لیک 
می نوازد مدام ســر بــه او/ خاطرات موج 

انفجــار...« الیاس شــاعر در کتاب »نان و 
کمی شعرهای شــاعرانه« دست به شکار 
وقايــع اجتماعی و تاريخــی می زند و به 
تعبیر سید علی صالحی، شعری اورژانسی 
می ســرايد و با تمسک به آن حادثه حرف 
خود را زده است. شعر»متروپل« نمونه ای 
از اين دســت سروده هاست که بسیار هم 
زيباســت. اما خطری که همواره اين گونه 
شــعری را تهديد می کنــد تاريخ مصرف 
شعرهاست، که ماندگاری شعر را به چالش 
می کشــد: »خدايا، خدايا ايــن اغوار اندوه 
را کدام دشــمن می توانســت چنین سیاه 
بر آباد شــهر ما خراب کنــد؟...« الیاس، 
همچــون هولدرلین آلمانــی نقبی می زند 
بــه جهان باســتان و اســاطیر و از زال و 
رودابه تا دالوران سیســتان، و کاراکتری 
چون نادرشــاه در شعرش می گويد تا بلکه 
نوســتالوژی هايش را بازسرايد. او اشاره ای 
گذرا به کتاب دوقرن ســکوت زرين کوب 
دارد که نمادی از زيســت ققنوس وار زبان 
فارســی اســت، که پس از دو قرن از زير 
تلوار خاک و خاکســتر ســر بــرون آورد. 
شاعر، شــعرش را از درون اساطیر، تاريخ 
و شــخصیت های باستان جستجو می کند. 
سود بردن از روايات باستانی در شعر سنتی 
فارسی، که در کارهای خاقانی و در اشعار 
نیمايی اخــوان ديده ايــم . صالحی نژاد در 
شــعرهايی از کتاب»نان و کمی حرف های 
شاعرانه« تاريخ را شاعرانه می سرايد: »پیر 
زال را بیابیــد/ بگويید خواهران رودابه در 
دستان ديو سیاه اسیرند/ از آسمان نومید 
چشــم به راه دالوری از سیستان يا نادری 
در خراســان اند/ ما ديگر دو قرن سکوت 

نخواهیم کرد.«

نقدینهایبرشعرالیاسصالحینژاد

از واژه های شریف شرم تان نمی آید؟ 

   لهراسب زنگنه  
   منتقد ادبی

یادداشت

داستانک

پایانرابطهخصصمانهتندروهابارهبرهند؛

روزی که »گاندی« جان برسر مدارا گذاشت
حوالی ســاعت پنج بود که گاندی از اتاقش خارج 
شــد و در میان مردمی کــه آن روز برای ديدنش 
آمــده بودند به ســوی محوطه مرکــزی مجتمع 
حرکت کرد. ناگهــان قاتل از دل مردم بیرون زد، 
اســلحه اش را به سمت گاندی گرفت و سه گلوله 

پشت سر هم شلیک کرد. 
گلوله ها به سینه و شکم گاندی نشستند. پیرمرد 
روی زمین افتاد.آن زمان ۷۸سال داشت. از مدتی 
پیش در مجتمع بیرال، واقع در مرکز دهلی اقامت 
می کــرد و همان  جــا هر روز با شــمار زيادی از 

هندی ها به صحبت می نشست. 
گاهــی همگی همراه بــا هم، دســته جمعی دعا 
می خواندند. هر کدام شان دين و مذهبی متفاوت 
با ديگری داشــته و باورهايی متضاد با هم، اما زير 
ســايه گاندی اين تضاد و تفاوت رنگ می باخت و 
فرصت صلح و همزيســتی شــکل می گرفت. روز 
ســی ام ژانويه هم مثل روزهای قبل شروع شد و 
تا عصر بدون اتفاقی خاص گذشت. حوالی ساعت 
پنج بود که گاندی از اتاقش خارج شد و در میان 
مردمــی که آن روز برای ديدنــش آمده بودند به 

سوی محوطه مرکزی مجتمع حرکت کرد. 
ناگهــان قاتل از دل مردم بیرون زد، اســلحه اش 
را به ســمت گاندی گرفت و سه گلوله پشت سر 
هم شــلیک کرد. گلوله ها به سینه و شکم گاندی 
نشستند. پیرمرد روی زمین افتاد. بسیاری از مردم 
مبهوت و حیرت زده ايســتاده بودند و هیچ کاری 
نمی کردند. انگار ناباوری، فلج شــان کرده بود اما 
چنــد نفر گاندی را از روی زمین برداشــتند و به 

اتاقش بردند. 
چنــد دقیقه بعد يکی از همین ها از آن اتاق خارج 
شــد و خطاب به جمعیت گفت که تمام شــده و 
گاندی ُمرده است )ســی ام ژانويه ۱۹۴۸(. بیشتر 
حاضــران اين واژه ها را شــنیدند اما باز آن چه را 
که روی داده بود باور نکردند. اکثريت شــان برای 
پذيرش خبری چنین بزرگ به زمان بیشتری نیاز 

داشتند.
 امــا قاتــل را بی درنگ بعد از شــلیک به گاندی 
گرفتند و به پلیــس تحويل دادند. نامش »ناتورام 
گودســه« و يکی از ناسیونالیست های هندی بود. 
پیش از آن چند بار دســتگیر و زندانی شده بود، 
اما بزهکار محسوب نمی شد. جرايم قبلی اش همه 

سیاسی بودند و ريشه در تعصباتش داشتند. 
انگیزه قتل گاندی هــم به همین تعصبات ملی و 
میهنی برمی گشت. او و همدستانش باور داشتند 
گانــدی در مواجهه با مســلمانان تســامح بیش 
از حد نشــان داده و با سیاســت های نادرست و 
بی لیاقتی اش زمینه تجزيه هند و جدايی پاکستان 

را فراهم کرده است.
 او و کســانی که در قتل گاندی همراهش بودند، 
تنها هندی هايی نبودند که چنین باوری داشتند. 
از تابســتان ۱۹۴۷ که پاکستان رسما از هند جدا 

شد و کشــور مستقلی در شــمال غربی شبه قاره 
شکل گرفت، هند ناآرام شده بود. ناسیونالیست ها 
به آن چــه روی داده بود معترض بودند و همه را 
مقصر می ديدند؛ هر که بزرگ تر و مهم تر، مقصرتر. 
گودســه از همان روزها - که به پناهندگانی که از 
پاکســتان به هند می گريختند، کمک می کرد - 

مصمم به کشتن گاندی بود.
 در حزبــی که او عضوش بود بســیاری ديگر نیز 
چنین فکری در ســر داشتند. در دادگاه همه  چیز 
را گفت. قاتل گفت: »می دانستم قتل مردی مثل 
گاندی معنايی جــز فروغلتیدن در تباهی ندارد و 
جــز به بی آبرويی من نمی انجامــد، مطمئن بودم 
مردم از من متنفر خواهند شد اما انتخاب ديگری 

نداشتم. 
کشــور ما بدون گاندی، محکم تر با پاکســتانی ها 
مواجه می شــود و آن ها را ســرجای خودشــان 

می نشاند.«
 در قتل گاندی هشــت نفر دســتگیر و محاکمه 
و در نهايــت گودســه و يکی از همدســتانش به 
اعدام محکوم شدند. عده ای برای نجات و کاهش 
مجازات اين دو می کوشیدند و حتی پسران گاندی 
هم رســمی و علنی با پیشنهاد تغییر حکم اعدام 
موافقت کردنــد. اما دولت هند به رياســت نهرو 
قاطعانه بــا کاهش مجازات و تغییــر حکم اعدام 

مخالفت کرد. 
حتی عده ای از درون دولت - از جمله وزير کشور 
- روند برگزاری دادگاه و اعالم و اجرای احکام آن 
را تســريع کردند، زيرا در صورت بررســی بیشتر 
ماجرا، خودشان هم برای کوتاهی در تامین امنیت 
گاندی مقصر و مجرم شــناخته می شدند )به ويژه 
آن کــه ۱۰روز قبــل از قتل گاندی، ســوءقصد 
ديگری هم به جان او انجام شــده بود.( گودســه 
و همدســتش را نیمه نوامبر ســال بعد در زندان 

»آمباال« دار زدند. 
از گاندی هم چند وســیله شخصی مثل عینک و 
ظرف و قاشــق غذا و نیز کشور مستقل هند باقی 

ماند.

حافظه تاریخی

خودروهایپرندهبدوننیازبهخلبانحرفهای؛
»H1رؤیاییکه»دورونی
بهواقعیتتبدیلمیکند

در بین تمام کانسپت های وسايل نقلیه عمودپرواز برقی، 
تعداد بسیار کمی برای استفاده شخصی طراحی شده اند. 
برخی تولیدکنندگان آن ها را مانند »جتسون ۱«به عنوان 
جت های شــخصی برقی معرفی می کنند، درحالی که 
برخی ديگر اين وسايل نقلیه هوايی را خودروهای پرنده 
می نامند. حاال يکی از انواع اين خودروهای پرنده ساخت 
میامی قرار اســت وارد بازار کانادا شــود. نقطه اشتراک 
جت های شخصی برقی و انواع خودرو پرنده، فراهم کردن 
امکان دسترسی همه مردم به پرواز شخصی است. اکثر 
وســايل نقلیه عمودپرواز برقی به عنوان جايگزينی برای 
حمل ونقل عمومی و اشــتراکی معرفی می شــوند. اين 
نسخه های خاص می توانند برای رفت وآمد و حمل ونقل 
تفريحی جايگزين خودروهای شخصی شوند. هدف اين 
اســت که مالکان در آينده برای پرواز با اين خودروهای 
ايمن و کاربرپســند نیازی به گواهینامه خلبانی نداشته 
باشند. شرکت دورونی ايرواسپیس که دفتر مرکزی آن 
در میامی قرار دارد، از سال ۲۰۱۶ روی اين وسايل نقلیه 
کار می کند و معتقد است که اکنون به لطف پیشرفت های 
فناوری پهپادها و رانندگی خودکار، زمان مناسبی برای 
اين انقالب در حمل ونقل اســت. سال گذشته، اين برند 
رسماً اولین خودروی پرنده خود را معرفی کرد که برای 
پروازهای شــخصی ساخته شــده بود. خودروی پرنده 
H۱ يک خودروی پرنده دونفره با دو جفت بال اســت 
کــه هر کدام ملخک مخصوص به خود را دارند. دورونی 
اين کانسپت را به عنوان يک خودروی پرنده و هواپیمای 
چندموتوره توصیف می کند. خودروی پرنده مناســب 
آماتورهاخــودروی پرنده دورونیH۱ به لطف سیســتم 
کنترل هواپیمای اختصاصی قرار اســت به اندازه کافی 
ايمن باشد تا حتی توســط افرادی که خلبان حرفه ای 
نیستند، قابل کنترل باشــد. اين عمودپرواز را می توان 
همانند خودروها در يک گاراژ، پــارک و هم زمان آن را 
شــارژ کرد. ۲۰دقیقه زمان برای رساندن شارژ باتری آن 
از ۲۰ به ۸۰درصد کافی خواهد بود. اين خودروی پرنده 
با يک بار شارژ کامل محدوده پیمايش ۹۶کیلومتری را 
فراهم می کند. دورونی H۱ همچنین می تواند با سرعت 
۲۲۵کیلومتر بر ساعت پرواز کند و حداکثر گنجايش بار 
آن ۲۲۶کیلوگرم اســت. اگرچه اين خودروی پرنده در 
آينده می تواند توسط هر کسی به صورت آنالين سفارش 
داده شود، اما اين برند از طريق يک مشارکت تجاری در 
حال آماده ســازی برای ورود رسمی به بازار کانادا است. 
يک اپراتور کانادايی متخصص در سیستم های هواپیمايی 
قابــل کنتــرل از راه دور برای خريد و ســپس فروش 
۲۵نسخه از خودرو پرنده دورونی H۱ ابراز تمايل کرده 
است. تحويل اولین نسخه های دورونیH۱ به مشتريان 
شخصی در سه ماهه اول ۲۰۲۴ انجام خواهد شد. قیمت 

اين خودروی پرنده ۱۵۰هزار دالر اعالم شده است.

تامینانرژیفرودگاهنیویورکبا1۳هزارصفحه
خورشیدی

يک پروژه جديد شامل ۱۳هزار پنل خورشیدی با توانايی 
تولید ۱۱.۳۴مگاوات برق از نور خورشــید برای تامین 
انرژی ترمینال جديــد فرودگاه نیويورک در نظر گرفته 
شده اســت.ترمینال جديد فرودگاه بین المللی جان اف 
کندی واقع در نیويورک آمريکا به زودی به بزرگ ترين 
مجموعه خورشیدی روی پشــت بام سازه های ابرشهر 
نیويورک تجهیز می شــود. اين پروژه جديد شامل يک 
ريزشبکه با توان تولید ۱۱.۳۴مگاوات برق از نور خورشید 
روی پشــت بام، سلول های سوختی گازی و باتری های 
ذخیــره کننده خواهد بود. اين پــروژه همچنین دارای 
سیستمی خواهد بود که گرمای هدر رفته را به منظور 
خنک کردن سلول های سوختی و سپس گرم کردن آب، 
AlphaStrux�جذب می کند. اين ابتکار توسط کارگروه 

ure ارائه شده که حاصل يک سرمايه گذاری مشترک از 
جانب دو شــرکت آمريکايی و شرکت فرانسوی است و 
توسط آن ها هدايت می شود. آنت کاليتون، مدير اشنايدر 
الکتريک در آمريکای شمالی در طول يک کنفرانس گفت: 
حل چالش انرژی ما واقعاً به ســه چیز مربوط می شود: 
برق رسانی، ديجیتالی کردن و کربن زدايی با دريافت برق 
بیشتر از منابع تجديدپذير و ريزشبکه ها کلید دست يابی 
به همه اين ها هستند. اين سیستم جديد پس از تکمیل 
از بیش از ۱۳هزار صفحه خورشیدی تشکیل می شود که 
آن را به بزرگ ترين مزرعه خورشیدی در شهر نیويورک و 
در تمام ترمینال های فرودگاهی در اياالت متحده تبديل 

می کند.

 فناوری

با همین واژه های معمولی
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هر که از دست تو نه ايمن است از او ايمن مباش 
که مــار از بیم هالک خويــش قصد گزند آدمی 
کند. و در مثل اســت پای ديوار کندن و ساکن 
بودن و بچه مار کشتن و اين نشستن خالف رأی 

خردمندان بود.

جزئیات سعدی

محفظهکاتدی: به فراهم کردن الکترون اضافی 
برای فلزی که در معرض خورده شــدن اســت 

محفظه کاتدی می گويند.

مشق کلمات

 رفته بودم درمانگاه يه آقايی اومده بود آمپول 
بزنه مثل اين که راننده ماشــین ســنگین بود، 
پرســتار بهش گفت کدوم ور بزنم؟ گفت سمِت 

شاگرد. )هیساکو(
  به بابام می گم منو از پرورشگاه آوردين؟ می گه 
)Hadavi( .نه، چرا بايد تو رو انتخاب کنیم آخه

  دختر عموم و شــوهرش امــروز نوبت طالق 
داشــتن، داشــتن از پله هــا بــاال می رفتن پای 
شوهرش گیر می کنه به پله ها با سر می افته زمین 
دوتاشــون از خنده بیهوش می شــن برمی گردن 

)Yasi( .خونه دوباره

مجازستان


