
نگاهی به کتاب»صحنه و آینه ها« از آدونیس

شکستن استبداد راوی و »من« استعالیی

روز آغاز به کار نخستین خط تلگراف بین شهری در ایران

کوچکترین توپ بازی جهان با کمک یک اتم ابداع شد!

پادشاهی که به لهو و شراب از مصالح مملکت غافل 
نشــیند، و مهّمات امور مملکت به نویسندگان باز 
گذارد، ایشان هم به جذب منافع خویش از مهّمات 
رعّیت فارغ نشــینند، بسی برنیاید که ملک خراب 

گردد

صالح بوعــذار- آدونیس در کتــاب »صحنه و 
آینه ها« سعی کرده است تا نوع ادبی تئاتر و نمایش 
را در بافِت شــعر درهم تند و با آوردن دیالوگ  ها، 
مونولوگ  ها، روایت، ارجاعات اسطوره  ای، تلمیحات 
تاریخی و دینی کتــاب را فربه  تر کند و راه را برای 
خوانش هرمنوتیکی و تاویلی هرچه بیشتر بگشاید 
و تــا جایی کــه امکان دارد خواننــده را در فهم و 
گشــودن رمز و رازهای آن سهیم گرداند. آدونیس 
در این اثر به خلق گونه   شــعر- نمایشــنامه دست 
می  یازد. چراکه در این کتاب از دیالوگ و گفت وگو 
فراوان ســود می  جوید، و نیک می  دانیم که گفتگو 
و دیالوگ ســتون فقرات نمایشنامه است. بنابراین 
گونه   شعر-نمایشــنامه باعث غنای شعری از جمله 
چندصدایی )پلی  فونی(، خلق جریان  ها و مناسبات 
درون شعری شگرفی می  شود. گفتیم که آدونیس 
در این اثر از شکل و فرم نمایشنامه بهره می  گیرد 
و از آن به ســوی شعر و شاعرانگی حرکت می  کند. 
بــه زبان دیگــر، آدونیس از امکانــات و ظرفّیت  و 
ظرافت  های نمایشی در جهت اعتالی شعر خویش 
بهره می برد و هرگز دغدغه   آن نداشــته اســت تا 
نمایشنامه  ای شــاعرانه بنگارد، بلکه از این تکنیک 
سود می  جوید تا یکنواختی و تکرار و استبداد راوی 
و »من« اســتعالیی را بشکند و به »ما« و گفتمان 
نزدیک شود. از سویی دیگر آدونیس با این رویکرد، 
آشکارا در پی استوار ساختن این امر است که میان 
انواع ادبی دیگر )شــعر، رمان، نمایشنامه و ...( در 
حرکــت و جوهر، تفاوت و جدایی نیســت؛ چراکه 
جوهر راســتین خوِد »نوشــتن و آفرینش« است. 

آفرینشی که »انسان« مرکز ثقل آن است، زیرا وی 
نیز، به  ســان ژاک دریدا باور دارد که تمام هستی و 
به خصوص »انســان« به مثابه »متن« است که باید 
از زوایای گوناگونی کاویده و تاویل شــود. همچنین 
آدونیــس برای آنکــه فاعلّیت شــعر را ارتقا دهد و 
بیش از پیش، شــعِر خویش را بارور کند، از تکنیک 
»نقــاب« بهره می  جوید. وی با بهره  گیری از تکنیک 
نقاب و فراخوانی شخصّیت   های تاریخی، اسطوره  ای 
و دینی، کلیشه  ها و عادت  های ذهنی مخاطب و نیز 
سّنت  های ادبی مرسوم را درهم می  شکند و مخاطب 
را در فضای شــناوری از ابتکار، افسون و داللت  های 
معنایی بکر و هنــری پرتاب می کند.کتاب صحنه و 
آینه ها، نوشــته آدونیس با ترجمه صالح بوعذار در 

۲۵۰ صفحه زمستان ۱۴۰۱ منتشر شد.

نخســتین خط تلگراف بین شــهری در ایران در 
۲۷اسفند سال ۱۲۳۶شمسی به دستور ناصرالدین 
شــاه آغاز به کار کرد و چیزی نگذشت که همین 
وسیله به مهم ترین ابزار ارتباطی زمان خود تبدیل 
شد. انتشار اخبار اختراع وسیله ارتباطی جدیدی 
با نــام تلگراف در اروپا باعث شــد که ناصرالدین 
شاه قاجار دستور دهد خطی برای ارتباط تلگرافی 
در ایران نیز راه اندازی و مورد اســتفاده قرار گیرد. 
»عباســعلی خان دنبلی« را اولین کسی می دانند 
که در ایــران زبان مورس را آموخــت و به عنوان 
اولین تلگرافچی نخستین ارتباط تلگرافی در ایران 
میان مدرسه دارالفنون و کاخ گلستان را برای شاه 
قرائت کرد. پیامی که آن روز عباسعلی خان برای 
شاه قرائت کرد این بود: »منت خدای را عز و وجل 

که به شکر اندرش مزید نعمت است و...«
خطوط تلگراف در ایران به ســال ۱۲۳۴ هجری 
شمســی بیش از یک دهه بعــد از اروپا و آمریکا 
مابین کاخ گلستان و مدرســه دارالفنون کشیده 
شــد و با توجه ویژه ناصرالدین شــاه به ســرعت 
توسعه یافت. نخســتین خط تلگراف بین شهری 
یک ســال پس از موفقیت خط آزمایشی تلگراف 
درون شهری در سال ۱۲۳۶، به دستور ناصرالدین 
شاه بین مدرسه دارالفنون و منطقه سلطانیه واقع 
در اســتان زنجان که ییالق شاه بوده، برقرار شد. 
چنــدی بعد و در همین ســال خطوط تلگراف به 
منطقه شــمیران و تبریز نیز کشیده شد.انگلیس 
که در آن زمان به دنبال تکمیل خط تلگراف اروپا 
به هندوســتان بود برای کشیدن خط تلگراف در 

ایران پیش قدم شــد و با دولــت ایران قراردادی 
منعقد کرد.بر اساس این قرارداد یک رشته سیم از 
راه مدیترانه به خانقین کرمانشاه، همدان، تهران، 
اصفهان، شیراز، کرمان و بندر بوشهر کشیده شد 
وعالوه  بر این خطوط با عقــد قراردادی دیگر در 
ســال ۱۲۴۴هجری شمسی خط تلگراف به سوی 

اروپا و شبه قاره هند پیوند خورد.
در آن زمــان در روزنامــه وقایــع اتفاقیه اخبار و 
گزارش هــا مربوط به ایــن تکنولــوژی جدید با 
تعابیری چون چرخ الماس، چرخ آتشــی، ســیم 
آهن، راه ســیم آهن، چرخ صاعقه و سیم صاعقه 
کار می شــد. اولین تلگراف در ایرانعباسعلی خان 
دنبلی که اولین تلگــراف تاریخ ارتباطات ایران را 
برای شاه قرائت کرده بود به عنوان اولین تلگرافچی 
به استخدام اداره پست و تلگراف درآمد و هم زمان 
با گســترش خطوط تلگراف در ایران ازسوی این 

اداره به نقاط مختلف کشور اعزام می شد.
سبزوار،خوی، کرمان، کرمانشاه و خراسان نقاطی 
بود که وی مدتی را در آنجــا به عنوان تلگرافچی 

مشغول به کار بود.
در آن زمان وظیفه تلگرافچیان این بود که به طور 
مرتب اوضاع شــهر خود را به دربار گزارش کنند. 
بــرای همین کســانی که برای ایــن کار انتخاب 
می شــدند معمتد دربار بودند و فرستاده شخص 
شاه به شــهرهای مختلف به حســاب می آمدند. 
گزارش هــای تلگرافچی هــا به دربــار که معموال 
محرمانه هم بود شامل تمامی اتفاقات مهمی بوده 

که در شهر رخ می داد.

محققان کره جنوبی فرایندی به نام »کوچکترین 
تــوپ بازی جهان« را ابــداع کرده اند که طی آن 
اتم هــای تکی بین دو تله نوری پرتاب میشــوند.

این تحقیق به تدریج به ایجاد رایانه های سازگاتر 
و دینامیک تر منجر میشــود.توانایی اســتفاده از 
لیزرهــا برای به دام انداختن و دســتکاری کردن 
اتم هــای جداگانــه، ذرات و حتــی باکتری زنده 
دســتاوری بود که جایزه نوبــل را برای مبدع آن 
به ارمغان آورد.فشــار اشعه نور ممکن است چنان 
قدرتمند باشد که اشیا در مقیاس میکرو را حرکت 
دهد یا نگه دارد و باعث ایجاد موچین ها و تله های 

نوری شود.
محققان انستیتو KIAST کره جنوبی در پژوهشی 
جدید روشی برای پرتاب کردن یک اتم از یک تله 
به تله دیگر توسعه دادند. محققان در این پژوهش 
نخست با خنک کردن ابری از اتم های روبیدیم تا 
دمای حدود صفر درجه مطلق فعالیت خود را آغاز 
کردند.در مرحله بعد آنها اتم ها را در شــبکه ای 
از لیزرهای تنظیم شــده با طول موج ۸۰۰نانومتر 
بــه دام انداختند.آن ها برای پرتــاب کردن اتم ها 

یک تله اپتیکی را ســرعت بخشیدند و سپس آن 
را خامــوش کردند تا اتم پرواز کند. ســپس برای 
گرفتن اتم، روشن می شود تا سرعت آن را کاهش 
دهد و در نهایت متوقف کند.محققان در آزمایش 
ها اتم هایی در مســافت ۴.۲میکرومتر را با سرعت 
۶۵ســانتیمتر بر ثانیه پرتاب کردند. جائووک آن 
محقق ارشــد پژوهش در این باره می گوید: اتم ها 
آزادانه و بدون آنکه توســط یک تله نوری دیگری 
نگه داشــته یا جذب شــوند، از نقطه ای به نقطه 
دیگــر می روند. به بیان دیگر اتم بین دو تله نوری 
پرتاب و گرفته می شــود. مانند توپی که در بازی 
بیس بال از پرتاب کننده به سمت دریافت کننده 
میرود. را حقیقت محققان نشــان دادند اتم ها را 
می توان از طریق تله های نوری ثابت بدون دخالت 
آن ها یــا واکنش بــا اتم های دیگــر پرتاب کرد. 
می توان با کمک ایــن روش رایانه های کوانتومی 
را پویاتر کرد. البته محققــان تصمیم دارند روی 
ارتقای این سیستم کار کنند تا نرخ موفقیت ایجاد 
اتم هایی کــه آزادانه پرواز می کننــد را به حدود 

۹۴درصد برسانند.

رییس ۵۲ســاله فدراســیون جهانی فوتبال با رای اکثریت اعضای 
کنگره، در جایگاه خود به عنوان ریاســت فیفا باقی ماند و حاال یک 
دوره چهار ســاله دیگر را هم پیش روی خود خواهد داشــت. این 
خبری بود که شــیخ ســلمان در کنگره فیفا اعالم کرد و گفت که 
او اکثریت آرا را به دســت آورده و در پست خود باقی خواهد ماند 
و دوره ریاســتش تا ۲۰۲۷ تمدید می شود. رییس ای اف سی، این 
انتخــاب را بــه اینفانتینو تبریک گفت و ایــن در لحظاتی بود که 
اعضای کنگره و فیفا، ایســتاده اینفانتینو را تشــویق کردند تا او به 
شکلی ویژه وارد دوره سوم ریاست خود بشود. شیخ سلمان تمدید 
چهار ســاله ریاست فیفا با رای اکثریت کنگره را به اینفانتینو اعالم 
کرد. نکته جالب این اســت که در این دوره انتخابات ریاست فیفا، 
هیچ کس دیگری به جز اینفانتینو کاندیدا نشده بود، اما با این حال 
او بعد از انتخاب واکنش احساسی داشت و دقایقی به همین شکل 
صحبت کرد. اینفانتینو در حالی که از این انتخاب احساساتی شده 
بود، برای دقایقی با دوربین فیفا و حاضران صحبت کرد. اینفانتینو 
گفت: »از خانواده، دوستان و تیمم متشکرم. ریاست فیفا یک پست 

مدیریتی عالی است اما دشواری خود را دارد.« بعد از اظهارات کوتاه 
اینفانتینو، تلویزیون فیفا دقایقی از هفتاد و دومین کنگره فیفا را که 
سال گذشته در دوحه برگزار شد نشان داد و سپس دوباره تصویر به 

اینفانتینو بازگشت و او مورد تشویق حاضران قرار گرفت.

فیض شریفی در جلد سوم مجموعه   »داستان 
زمان ما« به بررســی پرونده  ادبی هوشنگ 
گلشیری فقید تمام و کمال پرداخته است. 
این کتاب ارزشــمند که با کیفتی بســیار 
عالی در ۴۷۹صفحه توسط انتشارات حس 
هفتم به چاپ رســیده ناگفته هایی را بازگو 
می کند که بــرای عالقمندان بــه ادبیات 
داستانی و سبک نگارش هوشنگ گلشیری 
بســیار مفید و حائز اهمیت فراوان است و 
بی شــک رفرنس جامع و منحصر به فردی 
در نــوع خود محســوب می شــود. چیزی 
که باعث تفکیک ایــن کتاب از کتاب های 
مشــابه خود می گردد این است که شریفی 
به صرف معرفی گلشــیری اکتفا نمی کند 
و البه الی ســطر های کتاب از نویسندگان 
دیگــر تعاریفی درباره ی ادبیــات و عناصر 
داستانی بازگو می کند مثال در صفحه ۳۴ با 
ارجاع برون متنی به تعریف داستان کوتاه از 
نظر ادگار آلن پو می پردازد. و در صفحه ۵۳ 
تعریف بناپارت را درباره  راوی داستان بازگو 
می کنــد، در صفحه ۳۵۶ مقاله  دیگر مکان 
فوکو را شرح می دهد و تا انتهای کتاب این 
ســبک و ســیاق را ادامه می دهد  . از دیگر 
محاســن کم نظیر این کتاب مقایســه آثار 
نویسندگان دیگر با آثار گلشیری و همچنین 
تاثیرپذیری ها می باشد که در بخش زیادی 
از کتاب به این مقایســه ها پرداخته است و 
همچنین مثال هایی از آثار نویســندگان در 
ایــن کتاب به وفور یافــت می گردد برخی 
از آن نویســندگان عبارتنــد از: ادگار آلن 
انوره  پو، ویکتور هوگو، ماکســیم گورکی، 
دوبالزاک، اســتاندال، ایوان تورگنیف، جک 
لندن، ژان پل سارتر، داستایوفسکی، ناتالی 
ساروت، ویلیام فاکنر، گابریل گارسیا مارکز 
و ... اشراف کامل مولف کتاب روی آثار این 
نویســندگان باعث می گردد کــه خواننده 
کتــاب عالوه بر گلشــیری با بســیاری از 
اســامی و آثار نویسندگان دیگر آشنا شود. 
مثــال طرح یــا حادثه ای اصلــی از رمان و 
داســتان  های آن نویسندگان در جای جای 
کتاب وجود دارد و مشروحا بیان شده است 
کــه از آن جمله می توان به داســتان عدل 
صــادق چوبک، رمان ابله داستایوفســکی، 
بازگویی صحنه ای از تیراندازی سرهنگ به 
رمدیوس خوشگله در رمان صدسال تنهایی 
مارکز و داســتان صدایشــان را می شنوید 
اثر آلن رب گریه اشــاره نمود .یکی دیگر از 
ویژگی های مثبت کتاب اشراف کامل مولف 
بر شــعر می باشــد که عالوه بر مثال های 
بسیار دست به احتماالتی می زند که به زعم 
او نخستین جرقه های ذهنی گلشیری برای 
نوشتن آن داســتان به واسطه  خواندن آن 
شعر شکل گرفته است و همچنین ابیات و 

سطرهایی نزدیک به طرح و یا قسمت هایی 
از آن داستان ها می آورد که جدای از آشنایی 
با این موضوع باعــث می گردد که خواننده 
اندکی پای شــعر بنشــیند و بــرای ادامه  
مطالعه  این کتاب خستگی در کند. بر خالف 
کتاب های خشــک و سنگین نقد که عمدتا 
به روش دانشــگاهی نگارش یافته اند شما 
می توانیــد این کتاب راحت و روان را ظرف 
چند ســاعت تا انتها بخوانید. شریفی استاد 
این کار است و به واسطه  آثار متعدد دایره  
واژگانی بسیار وسیعی دارد و مانند معماری 
بی نقص یک عنکبوت، تمام آثار ادبی جهان 
را بــا تارهــای نامرئی بــه یکدیگر متصل 
می نماید. این کتاب شــناختنامه  جامعی از 
گلشیری است که عالوه بر بیوگرافی کامل 
او به بررســی تمام آثارش پرداخته و بدون 
شک خواننده با مطالعه  این کتاب می تواند 
با روحیات، نثر، درون مایه، سبک، و دنیای 
ذهنی گلشیری آشــنا شود. بخش نخست 
کتاب با خویشــتن انگاری گلشــیری آغاز 
می گردد. در این بخش زندگی گلشــیری 
بر اســاس مکان و زمان به سه دوره تقسیم 
گردیده اســت که عبارت است از:از ۱۳۱۶ 
تــا احتمــاال ۱۳۲۱: زندگــی در اصفهان؛ 
از ۱۳۲۱ تــا ۱۳۳۴: اقامــت در آبــادان و 
تحصیالت؛ از ســال ۱۳۳۴ تا سال ۱۳۵۳: 
گذران در اصفهان و دهات اطراف؛ از ســال 

۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷: اقامت در تهران
۱۳۵۷ )از شهریور تا دی ماه( : سفر به آمریکا؛

۱۳۵۸: بازگشت به اصفهان از اسفند ۱۳۵۸ 
تا ۱۳۷۹: بازگشت به تهران.

در این بخش عالوه بر شــرح حال نویسنده 
اشــخاص اثرگــذار در زیســت هنری وی 
از جملــه معلمــی بــه نــام مصطفی پور 
ذکــر می گردنــد. در بخش بعــد مولف به 
توضیحاتــی در مورد کتــاب نیمه  تاریک 
ماه می پردازد که بــا مقدمه  فرزانه طاهری 
با عنوان چند توضیح شــروع می شــود و 
ســپس نوبت به مقدمه  گلشیری با عنوان 
در احوال این نیمه  روشــن می رسد. کتاب 
نیمه  تاریک ماه متشکل از ۳۶داستان است. 
شــریفی با تفســیر و توضیح داستان چنار 
که ابتدائا در ســال ۱۳۳۹ در نشــریه پیام 
نوین منتشــر شــده نقد و بررسی را شروع 
می کند و داستان چنار گلشیری را در کنار 
داســتان عدل صادق چوبک به علت عدم 
شــخصیت پردازی در زمــره تمثیلی کوتاه 
یــا طرحی از یــک تمثیــل اجتماعی قرار 
می دهد. پس از آن به تفسیر داستان دهلیز 
و داستان ملخ می پردازد و از هر دو داستان 
مثال هایی می زند که خواننده را ترغیب به 
خواندن آن داســتان ها می کند هرچند به 
درستی نقطه ی ضعف داستان دهلیز یعنی 
لو دادن آن در ســطرهای آغازین از چشم 
او دور نمانده اســت. برای داســتان پرنده 
فقط پرنده بود شــعر شاملو را مثال می زند 
و داستان های مجموعه ی تاریک ماه را یکی 
پــس از دیگری معرفی و تفســیر می کند 

و نقد و تفســیر داســتان های این کتاب تا 
صفحه ۳۳۲ کتاب ادامه می یابد. پس از این 
بخش اقدام به بررسی موضوعی تحت عنوان 
»داستان کوتاه و رمان نو و تاثیرپذیری های 
ابتدای  در  می نماید.  گلشــیری«  هوشنگ 
این بخــش مراحل پیدایــش رمان که در 
ســال ۱۹۴۰ در فرانســه بــوده را شــرح 
می دهد و آغاز رمان نو را با کتاب واکنش ها 
از ناتالی ســاروت و نقطــه ی اوج آن را در 
رمان پاک های آلن رب گریه می داند و پس 
از معرفی چند نویســنده  تاثیرگذار دیگر بر 
جریان رمان نو دوباره بر می گردد روی نقد 
و بررسی گلشــیری و این کار را با داستان 
نمازخانــه  کوچــک من شــروع می کند و 
سپس داستان های بختک و دخمه ای برای 
ســمور آبی را شرح می دهد و این نکته که 
گلشیری گاهی اسم اشــخاص را به حرف 
اول تقلیل می داده از نظر مولف دور نمانده 
است و برای اثبات این مدعا داستان مردی 
با کروات ســرخ را مثــال می زند. و پس از 
آن در انتهــای صفحــه ۳۳۷ ویژگی های 
داســتان های رمان نو را شرح می دهد و با 
ذکر هر ویژگی مثال هایی از آثار گلشــیری 
را می آورد. در صفحه ی ۳۷۱ ســیر خطی- 
زمانی رمان ها، داستان های بلند و فیلم نامه  
دوازده رخ گلشــیری را بررســی می نماید. 
نخست به بررسی شــاهکار گلشیری یعنی 
رمان شــازده احتجاب می پردازد و آن را از 
جهت سبک و شــهرت در ردیف رمان های 
بوف کور، ملکوت و سنگ صبور قرار می دهد. 
مولف پس از بررســی و توضیح اجمالی در 
خصوص ماجرای شازده احتجاب به پدیده  
مرگ و مرگ اندیشی در این رمان می پردازد 
و دســت به مقایســه ی بوف کور و شازده 
احتجاب می زند و متعاقب آن تکنیک را به 
عنوان بخشی از جهان بینی گلشیری مطرح 
می نماید. و پس از آن در صفحه ۳۸۴ رمان 
کریســتین و کید را در آیینه  نقد و بررسی 
قــرار می دهد. رمان بره ی گمشــده  راعی، 
رمان معصوم پنجم، داســتان بلند حدیث 
ماهی گیر و دیو، فیلم نامه  دوازده رخ، رمان 
در والیت هوا، رمان آینه های دردار و  رمان 
جن نامــه به ترتیــب دیگر آثار گلشــیری 
هســتند که شــریفی آن ها را مورد بررسی 
قرار داده اســت. باالخــره در انتهای کتاب 
به مبحث نقد و شــاعرانگی گلشیری اشاره 
نموده و نقدهای گلشیری بر آثار شاعران و 

نویسندگان معرفی می نماید .

هوشنگ گلشیری« از نگاه  فیض شریفی

شناخت نامه  جامع گلشیری

اینفانتینو، پیروز انتخاب تک نفره ریاست فیفا

   علی پورصفری  
   منتقد ادبی  

دریچه

حاشیه فوتبال

قفسه

حافظه تاریخی

حاشیه فناوری

جزئیات سعدی

 افســردگی مال پولداراست. ما معمولیا باید پول 
اجاره خونه و قبض آب و برق بدیم مجبوریم عین 
سگ کار کنیم، فرصت افسرده شدن نداریم اصن. 

)Scorpius(
 ایرانی نیســتی اگه بالفاصله بعد از دیدن تقویم 
سال جدید، نری سراغ چک کردن روزهای تعطیل. 

)کروموزوم شماره ۱۱(
 اینکه شــب عید همه می رن آرایشــگاه نشون 
می ده بقیه ســال هیــچ کاری نمی کنید و فقط به 
خاطر اینکه چشم فامیلو در بیارید می رید آرایشگاه 
و اینکــه هنوزم بــا فامیل در ارتباط هســتید هم 

خودش جای بحث داره. )استاد هستم خیر سرم(
یکی  از معدود چیزهایی که بابتش خوشحالم اینه 
که بچگیم توی این بــازه از زمان نیفتاده. یه دونه 
انیمیشــن درست درمون ندارن این بچه ها. هرچی 

قشنگه واسه دیزنِی قدیمه. )تینا(

مجازستان

 ناسا از لباس فضانوردی
 مأموریت بازگشت به ماه رونمایی کرد

 فضانوردی جدید ساخته شــده توســط شــرکت 
اکسیوم اسپیس )Axiom Space( رونمایی کرده 
است. طبق برنامه ریزی ها، فضانوردان از این لباس 
در مأموریت آرتمیس ۳ اســتفاده خواهند کرد که 

برای سال ۲۰۲۵ پیش بینی شده است.
 لباس فضانوردی جدید ناسا چه ویژگی هایی دارد؟ 
ناسا در طی ســال های اخیر پروژه های مختلفی را 
در قالب همکاری مشــترک با شــرکت های بخش 
خصوصی به انجام رسانده است و لباس فضانوردی 
جدیــد این نهــاد نیــز از همین قاعــده پیروی 
می کند. شرکت اکسیوم اســپیس به عنوان طراح 
و توسعه دهنده اصلی محصول مورد بحث شناخته 
می شود و هدف از ســاخت آن، بهبود قدرت مانور 
حرکتــی فضانوردان در شــرایط محیطی ماه بوده 
است.قرار اســت لباس فضانوردی جدید آکسیوم 
اسپیس در مأموریت آرتمیس ۳ بر تن فضانوردان 
قرار بگیرد؛ مأموریتی کــه در آن برای اولین بار در 
تاریخ شاهد حضور بانوان و افراد رنگین پوست روی 

سطح ماه خواهیم بود.
 شــایان ذکر اســت که محصول فعلی، یک نمونه 
آزمایشی اســت و احتمال دارد در آینده تغییراتی 
در آن صــورت بگیرد. همچنین نمونه نمایش داده 
شده، از پوشش خاکستری با بندهای نارنجی بهره 
می برد؛ اما اعالم شده است که لباس های نهایی به 
دلیل مسائل حرارتی، سفید رنگ خواهند بود.ناسا 
برای سالیان متوالی از طراحی نسبتاً یکسان جهت 
ساخت لباس های فضانوردان استفاده می کرد؛ زیرا 
این طراحی توانســته بــود از آزمون های مختلف 
ســربلند بیرون آید و در شــرایط سخت، مقاومت 
خوبی از خود نشــان دهد. با این حال از زمان ابداع 
طرح قدیمی حدود ۴۰ســال می گذرد؛ لباسی که 
در عصر طالیی شاتل ها همواره در کنار فضانوردان 
بوده، ولی مشــکالت اساســی هم به همراه داشته 
اســت. برای مثال یکی از معضــالت اصلی لباس 
قبلی، محدودکردن دامنه حرکات افراد بوده است 
که در برخی موارد، مشکل ساز می شود. برای کسب 
اطالعات بیشــتر در این زمینه می توانید به مطلب 
»سیر تکامل لباس فضانوردی ناسا از ابتدا تاکنون« 

مراجعه کنید.
راه رفتن و خم شدن از مهم ترین حرکات فیزیکی 
برای فضانوردان به شمار می روند که در محیط های 
دارای جاذبه کم، بسیار دشوارتر خواهند شد. لباس 
 AxEMU فضانوردی جدید ناســا با نام اختصاری
با تمرکز روی همین مســئله توسعه یافته است و 
به فضانوردان کمک می کند تا حرکات گفته شــده 
را آسان تر از گذشــته انجام دهند. شرکت اکسیوم 
اسپیس از طرح قبلی ناسا )xEMU( برای ساخت 
محصول جدید خود بهــره برده تا در کنار افزایش 
امکان انعطاف پذیری، مســائل ایمنی و حفاظت از 
فضانوردان در مقابل ســرمای کشــنده هم رعایت 
شــود. طی مراســم رونمایی از لبــاس فضانوردی 
جدید، جیم اســتاین که به عنوان مهندس ارشــد 
در آکسیوم اسپیس فعالیت دارد، اقدام به پوشیدن 
محصول مذکــور و انجام حــرکات فیزیکی کرد. 
البته انجام چنین حرکاتی در جاذبه زمین بســیار 
آسان تر اســت و قابل قیاس با شرایط ماه نخواهد 
بود؛ اما واضح است که طراحی جدید از قسمت های 
منعطف بیشــتری در نیم تنه پایینی بهره می برد و 
حرکاتی مانند برداشتن اشیاء از زمین را امکان پذیر 
می کند که فضانــوردان نمی توانســتند آنها را در 
لباس های قدیمی به راحتی انجام دهند. کاله لباس 
جدید فضانوردی هم از یک نــوار نورانی در باالی 
حباب شیشــه ای خود بهره می برد و به دوربینی با 
کیفیت HD مجهز شده اســت که امکان ضبط و 
استریم مستقیم ویدئو به زمین را فراهم می سازد. 
کفش های تقویت شــده از دیگــر ویژگی های این 
لباس هستند که مقاومت بیشتری در مقابل سرما 
از خود نشــان می دهنــد و می توانند از فضانوردان 
در قســمت های تاریک ماه نیز به خوبی محافظت 
نماینــد. ناگفته نماند که برخــالف طراحی قبلی، 
دیگر نیازی بــه ورود فضانوردان به داخل لباس از 
قسمت باالیی وجود ندارد و می توان آن را از بخش 
پشتی بر تن کرد. ناسا اعالم کرده است که مالکیت 
لباس فضانوردی جدید همچنان در اختیار شرکت 
اکسیوم اســپیس قرار خواهد داشــت و این نهاد 
دولتی، تنها اقدام به اجاره آنها در طی قراردادهای 

بلندمدت برای مأموریت های خود می کند.
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