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پــــاتــــوق

سیر جوانان نجومی
در کهکشانها
مينا نبئي

نجوميها نامياس�ت كه به خودش�ان ميگويند ،كامال هم مرتبط اس�ت .برای
رسیدن به تاالر کهکشان و پیوس�تن به این جمع نجومیباید از ترافیک تهران
گذش�ت .آنها چهارشنبه اول هر ماه در نشس�تهای باشگاه نجوم دور هم جمع
میشوند تا از کار با تلسکوپ و علم نجوم با هم سخن بگویند.

تقدير از برگزيدگان
حاال نوبت تقدير از برگزيدگان است .از حسين
محمدي دانشآموز نوجواني ك��ه يكي از اعضاي
باشگاه است ،درخواست ميشود كه به باالي سن
برود 13 ،12 .ساله است .از كنار پدر و مادرش بلند
ميش��ود و رو به جمع ميايستد و دستش را روي
س��ينه ميگذارد و مثل آدم بزرگها دو سه بار به
سوي اعضا ،اداي احترام ميكند .از او ميخواهند
كه باالي س��ن ب��رود .انگار كه دس��تپاچه ش��ده
باش��د ،مكثي ميكند و بعد ميرود .نفس عميقي
ميكش��د .خود را جمع و جور ميكند و با اعتماد
به نفس ،ب��ه معرفي خود ميپردازد و ميگويد كه
از كدام مدرس��ه اس��ت و توضي��ح ميدهد كه در
چهارمين س��مينار دانش آموزي در رشته فيزيك
مقاله علميپژوهشي درباره كاوشگر روزتا داشته
كه رتبه علميآورده اس��ت.حاضران او را تشويق
ميكنن��د .علي دوباره روي س��ن ميرود و ضمن
تش��كر از حس��ين و والدين��ش ،او را از افتخارات
باشگاه معرفی میکند و ميگويد «:بيشتر اعضاي
باش��گاه نجوم ،جوان و نوجوان هستند 70 .درصد
اعضا  16تا  26س��اله هستند  10 ،درصد زير 15
س��ال و حدود  20درصد اعضا هم باالي  40سال
دارند».

معرفي بزرگان ناشناخته و فيلمهاي نجومي
س��رفصل بعدي  ،بزرگان ناش��ناخته است« .امير حس��ين» رو به جمعيت حاضر كه از استادان،
منجمان نوجوان و جوانان آماتور کش��ور تش��كيل ش��ده ،ميگويد « :اگر گفتيد اين هفته چه كسي
را معرف��ي ميكنيم؟» يكي ميگويد «:اديس��ون».ديگري ميگويد «:گراه��ام بل» و صداي دوري
ميگويد« :فلمينگ  » .امير حس��ين ميگويد «:رحم كنيد .اينها چه ربطي به نجوم دارد ».و ادامه
ميدهد« .كريستين هويگنس» را معرفي ميكنم .كسي كه زيباترين چيزها را در منظومه شمسي
شناسايي كرد .حلقههاي زيباي دور زحل ،سحابي جبار ،قمر تيتان »...يكي از ميان جمع ميگويد:
« يك فضا پيما هم به اسمش رفت ».عكسش كه روي پرده ميآيد دوباره صداي اعضا بلند ميشود:
« اين عكس كارتونيشه؟»
نوبت به معرفي فيلم ميرس��د .ميگويد «:فيلم اين ماه  ( contactتماس ) اس��ت .اسكار برده.
داس��تان خانم اختر شناسي اس��ت كه فكر ميكند ما در اين دنيا تنها نيس��تيم و مدام به فضاييها
پيام ميفرس��تد و در حال شنود پيغامهايي اس��ت كه از آنها ميآيد .بقيه اش را هم خودتان برويد و
ببينيد ».بعد هم ساير مشخصات فيلم مانند كارگردان و بازيگران و غيره را بازگو ميكند.
با اينكه اين بخش از يك ساعت پيش شروع شده و اينها كه گفته شد ،فقط ده دقيقه آخرش بود،
گوينده هنوز عوض نشده ،اما همه سر حالند و بيوقفه در حال شيطنت و مزه پراندن.

سخنراني تخصصي
در اين قس��مت از برنامه ،نوبت به سخنراني تخصصي اميرنظام درباره مبحث «اختفا و گرفت» نجوم
ميرس��د .او  23س��اله است و دانش��جوي ترم آخر فيزيك در مقطع كارشناسي اس��ت 4 .مقاله علمي-
ي در ماهنامه نجوم ،دانشمند و ژورنال نيمه تخصصي « »Iotaدارد .از كودكي
پژوهشي و  40مقاله عموم 
با خواندن كتاب و ديدن فيلمهاي مس��تند با نجوم آشنا شده و پديدههاي شگفتانگيزي مثل كسوف و
خسوف توجهش را جلب كرده .در يك مدرسه معمولي درس خوانده .منزلشان هم در شمال شهر نبوده.
از همان دوران ابتدايي اخبار و اتفاقات اين دانش را پيگيري ميكرده اس��ت .حاال روي س��ن است .بسيار
پرتحرك و با نشاط است .توانايي قابل توجهي در درس دادن دارد و با مثالهاي ملموس و پيش پا افتاده،
نكات فيزيكي و نجومي را براي حاضران جا مياندازد و به پرسشها پاسخ ميدهد.
اميرنظام ،نجوم را نوعي اعتياد دوس��ت داش��تني ميداند كه بدون آن انگار چيزي كم دارد .ميگويد:
« نج��وم تنها يك علم بي كاربرد نيس��ت .همه م��ا ميدانيم كه منابع زمين روزي تمام ميش��ود و براي
باز پروري اين منابع نيازمند كرات و س��يارات ديگر هس��تيم .بين مريخ و مش��تري جايي است كه به آن
«كمربند سياركي» ميگويند و مملو از خرده اجرامهايي است كه منابع مورد نياز را در بر دارد».
س��خنراني اميرنظام كه تمام ميش��ود ،يك عكس يادگاري دسته جمعي ميگيريم و ميرويم داخل
حياط مركز علوم و نجوم كه ماه و مشتري را رصد كنيم.

عکسها:علی حسنپور /ایران

وارد س��الن كه ميشوي ،تاريك اس��ت؛ اما موجي از شوخي و طراوت و سرزندگي ،انرژي و فاز خوبي به
آدم ميدهد .آنقدر كه ترافيك كش��نده تهران تا رس��يدن به تاالر را از يادت ميبرد« .امير حس��ين» روي
س��ن مقابل لپ تاپي ايس��تاده و توضيحاتي درباره تصاوير ميدهد .خوشرو و خوش صحبت است .هرچند
با خيلي از اصطالحات تخصصي نجومياش آش��نا نیس��تم  ،اما تصاوير آنقدر جذاب است كه نگاهت را به
خودشان بدوزند .امير حسين  22ساله است و ترم  7مهندسي كامپيوتر(نرم افزار)  .ازبچگي با كتابهاي
كودكياش به ستارهها و آسمان عالقه مند و به قول خودش سر به هوا شده است .از دوران مدرسه و در 16
س��الگي با نجوم آشنا شده و در  18سالگي المپيادي ش��ده و مدال برنز گرفته است .او مدير علميباشگاه
نجوم و از اعضاي فعال است .آنقدر نجوم حال خوبي به او ميدهد كه ميگويد «:آرزويم اين است كه اعضاي
باشگاه هر روز بيشتر شوند تا همه اين لذت را درك كنند ».او حاال در حال توضيح اخبار رويدادهاي اخير
و تصاوير برتر ماه اس��ت .هر عكس و خبري را كه شرح میدهد ،كلي هم شيطنت به دنبالش ميآورد .تازه
ميفهمم خندهها از كجا آب ميخورد .البته بقيه هم به قول خودمان همه جوره پايه اند.

قوانين و مأموريتهاي فضايي
امير حسين ادامه ميدهد « :اين بار فضا پيماي
لوناي  2را برايتان ميگويم .حاال چرا به نظرتان اين
را انتخاب كردم؟ اين فضاپيما را روسها ساختند
و اولين وس��يله س��اخت بش��ر اس��ت كه به يك
چيزي به غير از زمين ميخ��ورد .اين فضاپيماها
از نوع «اينپكتور» يعني برخورد كننده هس��تند.
لوناي  ،2اولين جسمياست كه به سمت ماه پرواز
ك��رد و دو روز بعد به آن برخ��ورد كرد .در اين بين
دادههاي ج��وي ،فراجوي  ،فضاي بين ماه و زمين
و جو ماه را با ابزارهايي كه داش��ت بررسي و با گاز
نيتروژن يك دنباله دار مصنوعي هم ايجاد كرد» .

