برادران رایت ،خواهران برونته
و دوقلوهای فضایی

چهارشنبه
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مـــعـــمـــوال وقــتــی
صحبتازموفقیت
پرونده
یک شخص به میان
میآید ،در نهایت
از خــانــواد هاش تشکر میکنند که
همراهش بــوده و حمایتش کــرده تا
به این موفقیت برسد .ولی در تاریخ
افــراد موفقی داریــم که خانوادگی
معروف شد هاند و به اصطالح تاریخ
ساختهاند .در این پرونده چند خواهر
و برادر معروف را معرفی میکنیم که با
کمک همدیگر به موفقیت رسیدهاند.
خــاصــه قــــرار نــیــســت کــه همیشه
خواهران و بــرادران مشغول دعــوا و
گیسکشی و کشتیگرفتن باشند،
گاهی با همکاری یکدیگر میتوانند
نامشان را در تاریخ ثبت کنند.

چه کسانی؟ خواهران برونته
سه خواهر انگلیسی بودند که کتا بهایشان در
دهههای  ۴۰و  ۵۰قرن نوزدهم میالدی منتشر شد و
آثارشان جزو آثار کالسیک ادبیات جهان قرار گرفت.
«شارلوت» (« ،)۱۸۵۵ - ۱۸۱۶امیلی» (- ۱۸۱۸
 )۱۸۴۸و «آن برونته» ( )۱۸۴۹ - ۱۸۲۰در شهر
تورنتون در انگلیس به دنیا آمدند .هر سه خواهر به
عنوان آموزگار و معلم سرخانه فعالیت میکردند و
برادر آنها به نام «برانول» نیز یک شاعر و نقاش بود.
در سال  ۱۸۴۶این سه خواهر کتاب شعری با هزینه
خود منتشر کردند اما موفقیتی به دست نیاورد و پس
از آن خواهران رو به نوشتن رمان آوردند .کتابهای
«اگنس گری» توسط آن برونته و «جین ایر» توسط
شارلوت در سال  ۱۸۴۷چاپ شدند که در این سال
«جین ایر» جزو پرفروشترین آثار شد .سپس در سال
 ۱۸۴۸امیلی رمان «بلندیهای بادگیر» (در ایران
به نام عشق هرگز نمیمیرد) و آن برونته داستان
«مستأجر عمارت وایلدفل» را منتشر کرد .کتابها
کمابیش به موفقیت دست یافتند ،اما عمر حرفهای
خواهران مانند عمر خودشان کوتاه بود .امیلی قبل از
اتمام دومین رمانش و در سال  ۱۸۴۸در  ۳۰سالگی
به علت بیماری سل درگذشت و خواهرش آن ،در
سال بعد با همان بیماری در  ۲۹سالگی از دنیا رفت.
شارلوت که بعد از مرگ برادرش در همان سال با پدر
تنها شده بود ،به نوشتن ادامه داد .او در سال ۱۸۵۴
به همسری معاون پدرش درآمد و یک سال بعد به علت
بیماری در  ۳۸سالگی درگذشت.
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آشنایی با خواهر و برادرهای موفقی که دستاوردهایشان باعثشهرت شان شد

 3نویسنده با آثاری
پرفروش

 26شهریور 1399

خالقان هواپیما

دالتونهای کمدی کالسیک
چه کسانی؟ برادران مارکس
بـــرادران مارکس پنج نفر بــودنــد« :چیکو»
(بــا نــام اصلی لئونارد ،)۱۸۸۶ - ۱۹۶۱
«هارپو»(آدولف«،)۱۸۸۸- ۱۹۶۴،گروچو»
(جــولــیــوس هــنــری،)۱۸۹۰ - ۱۹۷۷ ،
«گومو» (میلتون )۱۸۹۳ - ۱۹۷۷ ،و «زپو»
(هربرت .)۱۹۰۱ - ۱۹۷۹ ،پدرشان یک
خیاط معمولی اهل نیویورک بود و به زحمت
خرج این پسران را که با شیطنتهایشان یک
محله را جان بهلب کرده بودند ،درمـیآورد.
با این حال مادرشان خیلی دوســت داشت
پسرانش بازیگر شوند و تشویقشان میکرد.

در ابتدا هم ه برادران بهجز زپو در نمایشهای
مختلف ظاهر شدند ،اما قبل از ورودشــان به
تئاتر برادوی ،گومو بازیگری را کنار گذاشت
و زپو جای او را پر کرد .باالخره اوج کارشان
نمایش «بیسکویت حیوانی» ( )۱۹۲۸بود.
برادرها در این زمان شهرت خوبی بهعنوان
کمدینهای خانوادگی به دست آورده بودند
وصدایقهقه هتماشاگرانرابلندمیکردند.
موفقیتشان باعث شد مــورد توجه شرکت
فیلم سازی پارامونت قرار بگیرند .بــرادران
مارکس با تمام کمدینهای قبل و بعدشان
تفاوت داشتند .آنها نه مانند کمدینهای

سینمای اسلپاستیک حرکات ماشینی
داشتند ،نه مانند چاپلین احساساتی بودند
و نه مانند کیتون حرکات خارقالعاده انجام
میدادند.آنهاباویژگیهایخاصخودشان
مثلحرافیهایگروچوباآنسبیلوابروهای
پرپشت و سیگار برگ بر لب ،لهجه ایتالیایی
چیکو و حرکات فیزیکی هارپو که شبیه یک
شخصیت الل کارتونی بــود ،تماشاگران را
میخنداندند .برادران مارکس سرانجام در
سال۱۹۵۰بافیلم«عشقشاد»ازیکدیگرجدا
شدند.بعدازمرگچیکووهارپو،گروچوی۸۷
سالهنمایشیکنفرهرابانام«یکبعدازظهر»

دوقلوهای فضایی

درنیویورکرویصحنهبردودرهمینسالدر
فستیوالکنازاوتقدیرشد.گروچومارکسنیز
سرانجام در سال  ۱۹۷۷درگذشت و به این
ترتیبیکیازطالییتریندورههایسینمای
کمدیناطقبهپایانرسید.

مدیون مادر و دیگر خواهرها

چه کسانی؟ برادران کلی
«اســکــات جــوزف کلی» فــضــانــورد اهــل آمریکا و
متولد سال  ۱۹۶۴است که در چندین ماموریت
فضایی حضور داشته است .او توانست به مدت
یــک ســال بـهطــور مستمر در فضا زنــدگــی کند.
ایــن فضانورد نخستین شخصی بــود که از داخل
ایستگاه بینالمللی فضایی روی صفحه اجتماعیاش
از طلوع خورشید ،کره زمین و تجربه زندگی فضایی پست
و عکس منتشر میکرد .بــرادر دوقلوی همسان اسکات ،یعنی «مــارک کلی» هم از
فضانوردان آژانس فضایی ناساست .اسکات یک سال را در فضا گذراند و در این مدت
مارک در زمین ماند .هدف از این سفر بررسی زندگی طوالنی در موقعیتی با جاذبه صفر
بود تا ناسا از این طریق بتواند خود را برای ماموریت بزرگتر یعنی زندگی انسان روی کره
مریخ آماده کند .اسکات کلی در طول دوران حضورش در فضا از بدن خود نمونهبرداری
میکرد و با انجام بازیهای کامپیوتری حافظه و سرعت عکسالعملش را میسنجید.
 ۳۶۰کیلومتر پایینتر از او ،مارک روی زمین هم آزمایشهای مشابه را انجام میداد.
مقایسه شرایط بدنی این دو برادر دوقلو اطالعات ارزشمندی را درباره تاثیرات حضور
طوالنی مدت در فضا در اختیار دانشمندان گذاشت .نکته جالب درباره این پروژه این
است که در ابتدا قرار بود این مطالعه تنها روی تغییرات زیستی بدن اسکات انجام شود اما
با پیشنهاد خودش ،برادر دوقلوی او نیز وارد این پژوهش شد تا پروژه «مطالعه دوقلوهای
ناسا» شکل بگیرد .سفر به فضا باعث شد هزاران ژن در بدن اسکات کلی که پیش از سفر
به فضا غیرفعال بودند ،فعال شوند .تعداد این ژنها با طوالنی شدن مدت سفر افزایش
یافتند .برخی از این ژ نها با ایجاد پروتئینهایی به ترمیم  DNAآسیب دیده کمک
میکنند .از سوی دیگر اسکات در تستهای شناختی نیز به خوبی گذشته نبود و سرعت
و دقت او کاهش یافته بود .این دو مسئله ،گروهی از دانشمندان را از خطرات سفرهای
طوالنی مدت به فضا نگران کرد.

چه کسانی؟ خواهران ویلیامز
اسم ونوس و سرنا ویلیامز که تنها یک سال با یکدیگر
تفاوتسنیدارندبادنیایتنیس،قهرمانیها،جوایز
فــراوان و البته رکوردهایی باورنکردنی گره خورده
است .اما آیا میدانستید دختران خانواده ویلیامز در
واقع  ۵نفر هستند که تنها سرنا و ونوس توانستهاند به
این حد از شهرت دست یابند؟ البته این سه خواهر گمنام
کمکزیادیبهدوخواهرمشهورخودبرایرسیدنبهاینمیزان
موفقیتکردهاند.دردهه ۸۰ریچاردویلیامزبعدازتماشایمسابقهیکخانمتنیسورکهجایزه
40هزاردالریرابرد،تصمیمگرفتدودخترشونوسوسرناوارددنیایتنیسحرفهایشوند.
خودشآموزشدخترانشرابرعهدهگرفتودرتماماینمدتفرزندانناتنیاشرانیزبهکمک
دخترانش فرامیخواند .آنها تا  ۱۸سالگی هر شب راس ساعت  ۱۰شب به رختخواب
میرفتند و جز خواهران خود هیچ دوستی نداشتند .موفقیتهای این دو خواهر در
مسابقاتتنیستمامینداشتویکیپسازدیگریجامهاوجایزههارادرومیکردند.
ونوس در مسابقه فینال اوپن استرالیا در سال ۲۰۱۷هنگامی که بازی را به خواهر
کوچکش واگذارکرد ،در سخنرانی خود پس از پایان بازی قبل از هر چیز خطاب به
خواهرانشدربینتماشاگرانگفت«:ازاینکهتوانستمتمامشبرادربرابرچشمان
شمابازیکنمبسیارخوشحالم.بسیاربهشماافتخارمیکنم.شمابهاندازهدنیابرایم
مهمهستید...خواهرایشا،کجاییتو؟»ووقتیکهمتوجهشدیکیازخواهرانشدرمیان
تماشاگران نیست گفت« :اوه چه بد ،اون نیومده؟» در ژانویه  ۲۰۱۸سرنا ویلیامز پیامی
احساسی در صفحه اینستاگرام خود درباره زنان موثر در زندگیاش منتشر کرد که در آن
به نام مادر و خواهرانش اشاره کرده بود .وی در زیر عکسی از خودش که در کنار مادر و
خواهرانشبود،نوشت«:آنهابسیارقویوبرایزندگیمنحیاتیهستند.مادرم ۵زنو
 ۳نوهبزرگکردهاست.مناینعکسرادوستدارمزیرارابطهنزدیکیبینماوجوددارد.
اینهمانچیزیاستکهباعثمیشودمنمتواضعباشم».

چه کسانی؟ برادران رایت
« ُا رویـــل» و «ویلبر رایــت» دو بــرادر آمریکایی اهل
اوهایو بودند که به خاطر اختراع اولین هواپیمای
قابل کنترل موتوردار و سنگینتر از هوا در تاریخ ۱۷
دسامبر  ۱۹۰۳میالدی مشهور شدند .این دو که
ابتدا در حرفه دوچرخهسازی مشغول بودند ،سالها
روی گالیدرها و وسایل نقلیه مشابه قبل از نخستین
پروازشان کار کردند .اختراع اصلی برادران رایت
مکانیزم «خمش بال» ( )Wing warpingبود که
خلبان میتوانست با خم کــردن بال به سمت مد
نظر ،هواپیما را در جهت دلخواه بچرخاند .آ نها
همچنین سیستم کنترلی مشابه سکان قایق برای
هواپیما طراحی کردند که به خلبان اجازه میداد تا
هواپیما را در هر سه بعد هدایت کند .برادران رایت
در  1902گالیدری ساختند و با موفقیت آزمایش
کردند .این هواپیمای بدون موتور در حقیقت اولین
ماشین پرنده کامال کنترلپذیری بود که تا آن زمان
آزمایش میشد .آنها سرانجام هواپیمای خود را که
«فالیر» نامیده بودند برای آزمایش در  14دسامبر
 1903آماده کردند.
در آن روز همه چیز آماده به نظر میرسید .ویلبر و
ارویــل برای انتخاب خلبان با سکه قرعه کشیدند
که ویلبر برنده اولین قرعه شد .آنها هواپیما را روی
تپهای مشرف به ساحل روی ریلی کوتاه باال کشیدند
سپس طناب را رها کردند .هواپیما بهآرامی سرعت
گرفت اما کمتجربگی موجب شد تا  3ثانیه پس از
برخاستن هواپیما ساقط شود .سه روز بعد باز هم
همه چیز مهیا به نظر میرسید جز این که باد سریعتر
از چیزی بود که انتظار داشتند .در حالیکه این بار
نوبت ارویل بود که راس ساعت  10:35صبح پشت
فرمان هواپیما دراز بکشد .هواپیما به آرامی از زمین
بلند شد و برای  12ثانیه به پرواز خود ادامه داد .پرواز
اگرچه کوتاه اما به وضوح کنترلپذیر بود .آنها سه
پرواز دیگر هم در آن روز انجام دادند که چهارمین
و طوالنیترین آن  59ثانیه به طول انجامید و در
طول آن موفق شدند  259متر را پرواز کنند .البته
این آخرین پرواز فالیر بود چون شدت باد هواپیما
را چرخاند و آسیب جــدی به بدنه آن خــورد .این
هواپیما امروزه در موزه ملی هوا و فضا در واشنگتن
نگهداری مـیشــود .ایــن دو
برادردرتمامطولزندگی
رابط هصمیمیخودرا
حفظکردندتاوقتیکه
ویلبر(برادرکوچکتر)در45
سالگیبهناگهاندرگذشت.
ارویل در نهایت شرکت
هــواپــیــمــاســازی را
فـــروخـــت و پـــس از
آخرین پروازش در
ســـال 1918
بــازنــشــســتــه
شد.

مستندساز و اولین جهانگردان موتورسوار ایرانی
منابع این پرونده :روزیاتو ،لستسکند ،برترینها ،سوژه مهر

چه کسانی؟ برادران امیدوار
عیسی (متولد سال  ۱۳۰۸در تهران) و عبدا ...امیدوار
(متولد ســال  )۱۳۱۰دو ب ــرادر جهانگرد ،پژوهشگر و
مستندساز ایرانی هستند .بــرادران امیدوار از اوایل پاییز
 ۱۳۳۳سفر پژوهشگرانه خود به دور دنیا را با دو دستگاه
موتورسیکلت آغاز کردند .مرحله نخست سفر هفت سال به
درازا انجامید .در این مرحله آنان پس از گذر از کشورهای
افغانستان ،پاکستان و هند ،بهسوی تبت و سپس آسیای
جنوب شرقی و استرالیا سفر کردند .با گذر از اقیانوس آرام
به آالسکا ،آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی سفر کردند.
سرانجام با گذر از اقیانوس اطلس وارد اروپا شدند .آن دو در

اقامت کوتاه خود در اروپا با انتشار مقاالت پژوهشی مربوط
به سفرهایشان و مصاحبه با رسانهها ،منابع مالی مورد نیاز
برای مرحله دوم سفر خود را تأمین کردند .برادران امیدوار
در سال  ۱۳۴۰مرحله دوم سفرهای جهانگردی خود را با
خــودروی ون دوسیلندر دریافتی از شرکت خودروسازی
سیتروئن،ازمرزکویتآغازکردند.سپسباگذرازعربستان
سعودی وارد آفریقا شدند .آنها در این سفر توانستند اولین
فیلمرنگیراازخانهخداتهیهکنند.موزهبرادرانامیدواردر
بخششمالغربیمجموعهفرهنگیتاریخیکاخسعدآباد،
اولین موزه انسانشناسی در ایران است که در دو نگارخانه
آن آثار اهدایی برادران به معرض نمایش گذاشته شد ه و در

نگارخانه سوم هم فیلم و عکسهای گرفتهشده توسط این
دو برادر به نمایش درمیآید .در این موزه عالوه بر حیوانات
وحشراتتاکسیدرمیشدهمیتوانعاجوپایفیلهاییکه
از آفریقا آوردهاند  ،استخوان نهنگی که با آن چاقو و شمشیر
ساختهاند،ابزارآالتشکاروموسیقیقبایلآفریقاییوآمازون
رادید.یکیازآثارهیجانانگیزاینموزهسرانسانبومیاست
که توسط یک قوم بدوی به طرز عجیبی کوچک شده است.
برادرانامیدوارنخستینجهانگردانایرانیونخستینمسافر
آسیایی قطب جنوب و شمال (عبدا ...امیدوار) هستند.
هماکنونعبدا...درشیلیوعیسیدرتهرانزندگیمیکند
ویکشنبهاولهرماهدرموزهباعالقهمنداندیدارمیکند.

