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چهرهها

آنتوان دو سنت اگزوپری؛ خالق شازده کوچولو
آنتوان دو ســنت اگزوپری، فرزند ســوم ژان دو سنت اگزوپری بود و در ۲۹ ژوئن سال  

۱۹۰۰ در شهر لیون به دنیا آمد. این  نویسنده شرنساس اهل فرانسه  به خاطر کتاب 
شازده کوچولو شهرت بسیار کسب کرد. در ۱۹۴۳ شاهکار سنت اگزوپری به نام شازده 
کوچولو Le Petit Prince انتشار یافت که حوادث شگفت آنگیز آن با نکته های دقیق 
و عمیق روانی همراه اســت. شــازده کوچولو یکی از مهم ترین آثار اگزوپری به شمار 
می رود که در قرن اخیر سّومین کتاب پرخواننده جهان است. این اثر از حادثه ای واقعی 
مایه گرفته که در دل شن های صحرای موریتانی برای سنت اگزوپری روی داده است.
خرابی دســتگاه هواپیما خلبان را به فرود اجبــاری در دل آفریقا وامی دارد و از میان 
هزاران ساکن منطقه؛ پسربچه ای با رفتار عجیب و غیرعادی خود جلب توجه می کند. 
پسربچه ای که اصا به مردم اطراف خود شباهت ندارد و پرسش هایی را مطرح می کند 
که خود موضوع داستان قرار می گیرد. شازده کوچولو از کتاب های کم نظیر و شاهکاری 
جاویدان است که در آن تصویرهای ذهنی با عمق فلسفی آمیخته است. او این کتاب 
را در سال ۱۹۴۰ در نیویورک نوشته است. او در این اثر خیال انگیز و زیبایش که فلسفه دوست داشتن و عواطف انسانی در 
خال سطرهای آن به ساده ترین و در عین حال ژرف ترین شکل تجزیه و تحلیل شده و نویسنده در سرتاسر کتاب کسانی را 
که با غوطه ور شدن و دلبستن به ماّدیات و پایبند بودن به تعّصب ها و خودخواهی ها و اندیشه های خرافی بی جا از راستی و 
پاکی و خوی انسانی به دور افتاده اند، زیر نام آدم بزرگ ها  مسخره کرده است. گفتنی است او در ۳۱ ژوئیه ۱۹۴۴ درگذشت.

محمد حقوقی؛ منتقد ادبی 
محمد حقوقی در ۱۳ اردیبهشــت ۱۳۱۶ در اصفهان به دنیا آمد. عمده آثار این شاعر و 
منتقد ادبی معاصر در نقد و معرفی شــاعرانی نظیر نیما یوشیج، سهراب سپهری، احمد 
شاملو، مهدی اخوان ثالث و فروغ فرخزاد بوده است. سال های دبستان و دبیرستان خود را 
در زادگاهش اصفهان گذراند. عائق و کنجکاوی های ادبی از همان ســال های دبیرستان 
بــا او بود . بویژه آنکه محیط خانوادگی در مدار فرهنگ و ادبیات بود. ســال ۱۳۳۷ بعد 
از امتحانات معمول وارد دانشســرای عالی شد که از سال بعد به دانشکده ادبیات تغییر 
یافــت. محمد حقوقی در این دوره از کاس های درس اســتادانی همچون جال الدین 
همایی، دکتر محمد معین، دکتر پرویز ناتل خانلری و دکتر محمد مقدم بهره مند می شود. 
نخستین سروده هایش در سال ۳۸ و ۳۹ منتشر می شود و در همین سال هاست که با نادر 
نادپور، سیمین بهبهانی، سیاوش کسرایی، منوچهر آتشی و بهرام صادقی آشنا می شود و 
مراوده ادبی با آنها شکل می گیرد که سال های سال ادامه می یابد. بعد از اتمام تحصیات 
در دانشسرای عالی به اصفهان می رود و در سال ۱۳۴۱ تدریس را در دو دبیرستان مهم آن زمان اصفهان آغاز می کند و با محافل 
ادبی شهر ارتباط نزدیک تری برقرار می کند. آشنایی با انجمن ادبی صائب و حمید مصدق سرآغاز دیگری از فعالیت های ادبی 
محمد حقوقی اســت زیرا روحیه نوجویی حقوقی باعث می شود حلقه ای از جوانان آن روزگار گرد آهم آیند و با طرح مباحث 
جدیــد ادبــی به نو آوری ها در ادبیات بپردازند.  در ادامه تدریس و فعالیت های ادبی محمد حقوقی، مقاله مهم »کی مرده کی 
بجاست« را در سال ۱۳۴۵ ودو سال بعد مقاله دیگری با عنوان »از سرچشمه تا مصب « را می نویسد . این دو مقاله به شیوه ای 
عمیق به آسیب شناسی شعر معاصر ایران می پردازد. این دو مقاله به همراه مقاالت دیگر حقوقی از جمله مقاله »از نشان دادن 
تا شعر« از مطرح ترین مباحث شعر معاصر ایران در طول چندین دهه است که هنوز پس از گذشت چهل و سه سال در نقد 
شعر معاصر ما کاربرد دارد . در سال ۱۳۵۱ مجموعه دیگری از سروده های حقوقی با عنوان »شرقی ها« منتشر می شود.محمد 

حقوقی هشتم تیرماه ۱۳۸۸ در زادگاه خود اصفهان درگذشت.

ماهواره کوچک ناسا راهی مدار ماه شد
ناسا یک ماهواره کوچک را با یک ماموریت بزرگ به فضا فرستاد. ماهواره ی کپستون وارد مداری 
از ماه می شــود که پیش از این هرگز امتحان نشده بود و ناسا می خواهد از آن برای بررسی محل 
قرارگیری پایگاه های فضایی آینده اســتفاده کند. به گزارش ایســنا، این ماهواره توسط شرکت 
راکت لب که در نیوزلند مستقر است سوار بر یکی از موشک های الکترون این شرکت به فضا پرتاب 
شد. ماهواره کپستون یک تاسواره است که برای بررسی مدار ایستگاه فضایی دروازه ماه ناسا به فضا 
پرتاب شد. هدف، ارسال این ماهواره به مداری خاص به نام NRHO است. این مدار پیچیده طی 

یک بازه زمانی هفت روزه برخی مواقع ماهواره را به ماه نزدیک و برخی مواقع از آن دور می کند. این مدار که برای قرار دادن پایگاه فضایی 
دروازه  ماه در نظر گرفته شده است، مداری پایدار است که با نیروی کمی حفظ می شود با این حال پیش از این هرگز مورد استفاده قرار 
نگرفته است و بنابراین این تاسواره برای آزمایش آن به ماه فرستاده شد. موشک شرکت راکت لب این تاسواره را شش روز دیگر در فضا 
آزاد می کند و پس از آن ماهواره کپستون سفر چهار ماهه خود را به مدار ماه آغاز می کند. این ماهواره کوچک برای مدت شش ماه در مدار 
ماه باقی مانده و به جمع آوری داده می پردازد. مواردی که عاوه بر مدار مورد بررسی قرار خواهند گرفت، فناوری هایی برای ماموریت های 

بعدی به ماه همچون برقراری ارتباط با زمین و سیستم ناوبری فضاپیما به فضاپیما خواهد بود.

نابودی جنگل ها

طرحروز

فناوری

الله ضیایی

اثربخشی »برگ بو« در تسکین دردهای 
عصبی و دفع سنگ کلیه 

دم کــرده برگ بو خاصیت ضد تشــنج دارد و برای تســکین 
دردهای عصبی و عضانی مؤثر و دم کرده میوه آن برای دفع 

سنگ کلیه اثربخش است.
مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی 
خراســان جنوبی گفت: برگ بو  بــا نام های دیگر درخت غار، 
باهشتان، مازریون، دفنه و حب الغار، گیاهی است که خاصیت 
ضد باکتری و ضد قارچ دارد و برگ و میوه آن مورد اســتفاده 
دارویی قرار می گیرد. وی با اشاره به اینکه برگ بو در هضم غذا 
مؤثر است و در موارد سرفه شدید، دم کرده آن اثربخش است، 
افزود: از برگ آن به عنوان چاشنی و معطر کننده فرآورده های 

غذایی استفاده می شود.
مهندس راغ آرا افزود: دم کرده برگ آن خاصیت ضد تشنج دارد 
و برای تسکین دردهای عصبی و عضانی مؤثر است؛ همچنین 
دم کرده میوه آن برای دفع سنگ کلیه اثربخش است. به دلیل 
وجود ویتامین A، این گیاه در پیشــگیری از ســرطان ریه و 
دهان اثربخش اســت و سوخت وســاز بدن را تنظیم کرده و 

عملکرد سیستم ایمنی را بهبود می بخشد.
مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی 
خراسان جنوبی با بیان اینکه برگ بو، ادویه ای خوشبو حاوی 
اماح مس، پتاســیم، کلسیم، آهن، روی و منیزیم است و در 
بیماران دیابتی کاربرد دارد، بیان کرد: مصرف آن به سامت و 
بهبود عملکرد معده کمک می کند؛ به دلیل وجود اسیدفولیک 
از بــروز نقص در جنین جلوگیری کرده و به دلیل وجود آهن 
در خون ســازی بدن نقش دارد و همچنین برای جلوگیری از 

تخمیر غذا در معده مفید است.
میــزان مصرف برگ بو، روزانه ۳ نوبــت و هر نوبت ۲ گرم به 
صورت دم کرده اســت. زنان باردار نباید از این گیاه اســتفاده 
کنند و از مصرف بیش از حد مجاز و توصیه شــده، خودداری 

شود. 

دانستنیها

داستانهفته

جاده شــلوغ بود و رفت وآمد ماشــین ها زیاد. گاهی ماشینی سنگین با بار زیاد 
از کنارش می گذشت. سرعتش زیاد نبود، چون عجله ا ی برای رسیدن به مقصد 
نداشــت با احتیاط و آرام رانندگی می کرد. حواســش به رو به رو بود و گاهی به 

آیینه  بغل نگاه می کرد.
برای ماموریتی دو روزه به شــهری دیگر می رفت. تنها بود، بی همراهی. خیالش 
راحت بود که زن و بچه همراهش نیست و دغدغه  آن ها را ندارد. دستش که به 
طرف دســتگاه ضبط صوت رفت، آهنگی دلنواز پخش شد. همیشه با موسیقی 
مانوس بود و هرگاه به جایی می رفت حتی به مسیرهای کوتاه یا در شهر، آهنگ 
و ترانه برایش خوشــایند و روحنواز بود. دیگر به هیــچ چیز فکر نمی کرد، جز 

رسیدن به مقصد و انجام کاری که مامور آن شده بود.
کامیونی را که از دور می آمد دید. ســرعت زیادی داشت. به آیینه  بغل که نگاه 
کرد ماشــینی را دید در حال سبقت گرفتن. کامیون هر لحظه نزدیک می شد، 
نگاهش  که به طرف چپ چرخید ماشــینی را دید که درکنارش پیش می رفت 
تا از او پیشــی بگیرد فرصت زیادی نبود. کامیون بســیار به او نزدیک شده بود. 
ماشــینی که در کنارش بود نمی توانست به عقب برگردد. اگر کامیون می رسید، 

تصادف هولناکی رخ می داد. برای او ترمز گرفتن مشــکل بود. به جایی رســیده بود که ســمت چپ دره بود و روبه رو شکافی در کوه همچون تونلی که اگر در 
آن می رفت در امان می ماند. 

فرمان که چرخانده شد ماشین به سمت تونل رفت. پای راننده که روی پدال ترمز رفت ماشین ازحرکت ماند اما سرعت زیاد توان راننده را در کنترل ماشین 
کم کرد، ماشین با چرخشی به دور خود واژگون شد و به همان حال ماند.

زمانی گذشــت تا به یاد آورد که چه شــده و چه اتفاقی افتاده، نمی دانست کجاست و ماشین در چه حالتی است. او که پشت فرمان نشسته بود، او که کمربند 
ایمنی بســته بود حاال در گوشــه ای دیگر زیر ماشین بود. ســعی کرد تکانی به خود بدهد و از زیر ماشین در بیاید اما نمی توانست. هیچ کس نبود تا به کمکش 

بیاید.  هیچ کس در آن دور و بر نبود، تا فریادش را بشنود.
یاد موبایلش افتاد. می توانســت با موبایل به هرجایی زنگ بزند و کمک بخواهد. دســتش که دراز شــد تا جیبش، ناامیدانه بیرون آمد. موبایل در جبیش نبود. 
شــاید درهمان غلت خوردن ماشــین از جیبش افتاده بود. ناامیدتر از پیش شــد، فکر کرد دیگر امیدی به نجاتش نیست و باید در همین جا، در همین گوشه  

تنهایی، بی فریادرسی بماند تا از تشنگی و گرسنگی بمیرد.
 حاال کم کم درد را حس می کرد؛ دردی که از کشاله  رانش تیر می کشید، کشیده می شد تا کمرش. پاهایش را نمی توانست تکان دهد. گویا در زیر بارسنگینی 

بودند، اما دستانش رها بودند، دستانی که با آن ها هیچ کاری نمی توانست بکند.
از خانه که بیرون زده بود صبح بود و خورشــید در گوشــه ای از آسمان. اما حاال خورشــید به نیمه رسیده بود، گرمای خورشید و تابش آفتاب که بر چهره اش 

می تابید، دانه های درشت عرق را بر پیشانی اش می نشاند.
احساس تشنگی می کرد. زبانش را به دور دهانش چرخاند تا با نم دهانش لب هایش را تر کند. صدای رفت وآمد ماشین ها را می شنید. صدایشان را هنگامی که 
با ســرعت از پیچ جاده می گذشــتند می شنید،می خواست فریاد بزند، می خواست با همه  توان و نیرویی که در بدن داشت فریاد بزند اما می دانست که صدایش 

به جایی نمی رسد. 
می دانست که در آن سر و صداها و بوق زدن ها کسی صدایش را نمی شنود. به همان حال ماند. سعی کرد راه حلی پیدا کند اما چه راه حلی؟

در سکوتی که لحظه ای کوتاه و گذرا بر کوهستان سایه انداخت صدای ماشینی شنید، ماشینی که به او نزدیک می شد، نور امیدی در دلش روشن شد. لبخندی 
شادمانه لب هایش را به بازی گرفت. گویا ماشینی در فاصله ای نه چندان دور از او ایستاده بود، صداها را می شنید، صدای آدم ها را. 

گوش هایش را مالید تا صداها را بهتر بشــنود. صدای دو مرد بود، حرف هایشــان را نمی فهمید. نمی توانست بشنود که چه می گویند،اما صدایشان را می شنید.  
نمی دانســت کجا هســتند خیلی دورتر از او یا نزدیک به او. امید داشت که آن ها جلوتر بیایند. آن قدر جلو که وقتی او فریاد می زند وقتی او با فریادش کمک 

می خواهد به یاری اش بیایند و نجاتش دهند. 
پژواک صدایی در کوهســتان پیچید. صدایی که همه  کوهســتان را درنوردید و باز به آن ها برگشــت گویا یکی از آن ها صدایی از گلو بیرون آورده بود، صدایی 
مانند فریاد صدایی مانند هو.... گاهی صداها نزدیک می شــد. آن قدر نزدیک که فکر می کرد، حتی صدای نفس هایشــان را می شــنود. آن وقت بود که دلش 
می خواســت فریاد بزند، اما صداها که دور می شــد غم به دلش چنگ می زد. صدای دور شدن ماشــین را که شنید، همه  امیدش بر باد رفت، کورسوی امیدی 
که در دلش روشــن شــده بود خاموش شد، احساس ناخوشایندی در رگ و پی اش دوید. احساس مرگ، مرگ در تنهایی. فکر کرد هیچ مرگی بدتر از مرگ در 

تنهایی نیست، دور از دیگران.
خورشید که آرام، آرام باقیمانده  نورش را از نوک کوهها جمع  می کرد دانست که غروب  نزدیک است. شبی ترسناک و هول آور را در پیش داشت. هنوز خیلی 

به شب مانده انگار صدای زوزه  گرگ های گرسنه را می شنید گرگ هایی با دندان های تیز بران. 
سرش را که چرخاند و به آسمان نگاه کرد، درخشندگی نور خورشید را در پهنه  آسمان دید. تنش در زیر بار سنگین کوفته شده بود. در چرخش سر به سویی 

شیئی در زیر باقی مانده  نورخورشید که هنوز نیمه جانی داشت درخشید اما دورتر از او بود.
دستش به موبایل نمی رسید. 

ســرش را به هر ســو چرخاند برای یافتن تخته پاره ای، چوبی، میله ای. کمی دور از او چوب نازک و خشکیده ای بود. تا آن جا که توانست دستش را دراز کرد. 
چوب که در دستش جای گرفت لبحند زد. 

سعی کرد خودش را جلو بکشد تا دستش به موبایل برسد اما تنه اش زیر بار ماشین بود. چوب را کشید طرف موبایل، آرام آن را تکان داد، یکبار دیگر چوب را 
حرکت داد. موبایل نزدیکتر شــد، حاال دســتش به موبایل می رسید. حاال می توانست به همه جا زنگ بزند و کمک بخواهد. سرش را که باال برد آسمان، آیینه  

روشن چشم هایش شد و فریادش، فریاد شادمانه اش زیر سقف آبی آسمان پیچید.

ساعات نا امیدی 
علی یار زارعی


