
تابش فلورسانس: 
نوری که چراغ های مهتابی 

تولید می کنند، تنها در اثر پدیده ای 
کوانتومی به وجود می آید. مقدار کمی 

بخار جیوه درون پالسما برانگیخته 
می شود؛ جیوه می تواند در محدودۀ 

نور مرئی از خودش تابشی 
ساطع کند. 

زندگی کوانتومی

رایانه و تلفن همراه: 
تمام دنیای رایانه بر اصل فیزیک 

کوانتومی استوار است. فیزیک کوانتومی 
موضوع خاصیت موجي الکترون ها را مطرح 
می کند و این اصل، پایۀ ساختار بندی اجسام 
جامد را تشکیل می دهد که بر اساس آن 
الکترونیِک مبتنی بر نیمه رساناها پدید 

می آید. 

ترانزیستور: 
ترانزیستورها کاربردهای 

گسترده ای دارند و برای تقویت یا 
تغییر سیگنال ها و توان الکتریکی استفاده 

می شوند. اگر فیزیک کوانتومی را نداشتیم، نه 
رایانه های شخصی، نه تبلت ها، لپ تاپ ها، 

گوشی های هوشمند و گجت های 
دیگر راهی به زندگی بشر 

می یافتند.

تصویربرداری 
میکروسکوپی: تصویربرداری 

با میکروسکوپ به کمک اصول 
بنیادی فیزیک کوانتوم بسیار پیشرفت 

کرد. فیزیک کوانتومی همراه با 
میکروسکوپ الکترونی، عکاسی از 

نمونه های زیستی را متحول 
کرده است .

وقتی دربارۀ فیزیک کوانتومی 
حرف می زنیم، چون علم پیچیده ای 

است، ممکن است به نام بردن از انیشتین 
و شرودینگر بسنده کنیم! از مثال های 

روزمرۀ فیزیک کوانتومی یا کاربردهای آن در 
زندگی واقعی چه می دانیم؟ شاید ندانید 

بعضی از آن ها تا امروز جلوی چشم 
ما بوده اند! کدام ها؟ با هم اینجا 

چندتایشان را مرور می کنیم.
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گـــــرد ش پاكـــ

                نو مثـــل نانو
به ياد ناخدا

       عشق خامه  اي

لیزر: اساس کار لیزر بر 
فیزیک کوانتومی استوار است. کار 

لیزرها شامل گسیل خودبخودی، گسیل 
گرمایی و فلورسانس است. وقتی یک الکترون 
برانگیخته است، به سطحی با انرژی باالتر 
می رود. اما برای مدت زیادی در این سطح 

انرژی باقی نمی ماند و به حالت انرژی پایین تر 
که پایدارتر است برمی گردد؛ در این 

هنگام نور ساطع می کند. 

ارتباط از راه دور: 
به دلیل نقش فیزیک کوانتومی، 

این روزها، ارتباطات بسیار آسان تر 
از گذشته شده است. ارتباط از راه 

دور با فیبر نوری، با لیزر کار 
می کند که رهاورد فیزیک 

کوانتومی است.

قطب نمای زیستی: بر اساس 
نظریه های دانشمندان، پرندگانی مانند 

سینه سرخ اروپایی، از فیزیک کوانتومی برای 
مهاجرت استفاده می کنند. در چشم پرنده یک 

پروتئین حساس به نور به نام کریپتوکروم وجود 
پرنده،  چشم  به  ورود  از  پس  فوتون ها،  دارد. 
آزاد  رادیکال ها  و  می خورند  کریپتوکروم  به 

باعث می شوند  این رادیکال ها  می شوند. 
پرنده یک نقشۀ مغناطیسی را ببیند.

سامانۀ موقعیت یاب جهانی 
)GPS(: مسیریابی با فیزیک کوانتومی 
بسیار ساده تر از گذشته است. هنگام 

استفاده از یک تلفن همراه برای مسیریابی، 
گیرندۀ GPS آن، مسئول دریافت سیگنال از 
زمان سنج های متعدد است. مسافت و زمان 
بین موقعیت کنونی شما و مقصدتان، با محاسبۀ 

زمان های ورود متفاوت از ماهواره های 
گوناگون محاسبه می شود. 

تصویربرداری تشدید 
مغناطیسی )MRI(: تشدید 

مغناطیسی به دلیل وارون شدن 
اسپین الکترون در هستۀ هیدروژن 
رخ می دهد. به بیان ساده، صحبت از 
جابه جایی انرژی هاست که یکی از 

کاربردهای فیزیک کوانتومی 
است. 

تُستر: نان تُستی که 
هنگام جرعه جرعه نوشیدِن 

چای صبحانه تان از خوردن آن 
لذت می برید، به لطف فیزیک 
کوانتومی به بشقاب شما راه 

یافته است. 
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از آخر مجلس شهدا را چیدند...
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!با كالس



به  مدرسه ای  از  رفتن  است.  تغییر  از  پر  آدمی زاد  زندگی 

یا  کالس  بچه های  برای  سخنرانی  امتحان داشتن،  دیگر،  مدرسه ای 

مسابقهء ورزشی چند تا از تغییرهای زندگی هستند که ممکن است برای 

همهء ما پیش بیاید. تغییر های زندگی با خودشان استرس هم دارند، یعنی 

طبیعی است که وقتی یک ساعت یا یک روز یا یک سال آیندۀ ما مثل 

اگر  است.  زندگی  نمک  استرس  بگیریم.  استرس  کمی  ما  نباشد  قبل 

استرس نباشد ما اصاًل انگیزه ای برای ادامهءزندگی نداریم؛ اما اگر ما بیش 

از حد استرس بگیریم، مثاًل قبل از هر امتحان قلبمان تاپ تاپ کند و 

تندتند بزند، چشممان سیاهی برود و فکر کنیم اگر امتحانمان را خراب 

کنیم دنیا به آخر می رسد، یعنی حتمًا باید این دو صفحه را بخوانیم. 

در اینجا، برای کاهش استرس سه راهکار ارائه می دهیم.

1. فکرت را عوض کن

حمید فکر می کند اگر در امتحان ریاضی کمتر 

از هفده بگیرد، پدر و مادرش دیگر دوستش 

ریاضی  نمی تواند  هیچ وقت  دیگر  ندارند، 

یادبگیرد و در آینده بدبخت می شود. قبل از 

می لرزد،  دست هایش  ریاضی  امتحان  هر 

می تواند  به زور  و  می زند  تندتند  قلبش 

سؤال ها را ببیند. گاهی حمید آن قدر استرس 

دارد که واقعًا امتحانش را خراب می کند.

آیا  چیست؟  حمید  فکرهای  دربارۀ  شما  نظر 

واقعًا اگر کسی نمرۀ پایینی بگیرد، دیگر پدر و 

این طور  حمید  اگر  ندارند؟  دوستش  مادرش 

نمره ام  دیدن  از  بعد  مادرم  و  »پدر  که  کند  فکر 

کمتر  استرسش  می دهم«  توضیح  برایشان  من  اما  می شوند،  ناراحت 

نمی شود؟ اگر فکر کند که فرصت جبران و یادگیری ریاضی همیشه هست و 

با یک نمرۀ متوسط آینده اش خراب نمی شود چه؟ 

فکرهای  که  است  این  استرس  کاهش  برای  کار  مهم ترین  و  اولین  پس 

فکرهای  کنیم.  شک  آن ها  به  و  بگذاریم  ذره بین  زیر  را  استرس آورمان 

استرس آور از همهء تغییرهای زندگی یک غول بزرگ می سازند و ما فکر 

می کنیم از پس این غول بر نمی آییم. واقعیتش این است که هیچ کدام از 

تغییرهای زندگی آن قدر فاجعه بار نیستند که ذهن ما می گوید.
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   سه راه آرامش بخش برای وقت هایی     

رام کردن استرس!    که استرس داری   

2 
شماره 5 • بهمن 1398



2. تن آرامی )ریلکس( کن
کالسشان  بچه های  برای  فردا  زهرا  است  قرار 

می کند  فکر  دارد  مدام  صبح  از  کند.  سخنرانی 
بچه ها  و  دهد  انجام  را  کار  این  نمی تواند  که 
را  فکرها  این  زهرا  وقتی  می کنند.  مسخره اش 

می کند، قلبش تندتر می زند و ماهیچه های دست 
و پایش آن قدر سفت می شوند که انگار از کوه باال 
نمی تواند  که  است  نگران  آن قدر  او  است .  رفته 

درست دربارۀ موضوع سخنرانی فکر کند.
اگر  که  می دهند  نشان  روان شناسی  پژوهش های 

ماهیچه های بدنمان را شل کنیم، واقعًا ذهنمان هم 
فکرهای  به جای  زهرا  که  کنید  تصور  می شود.  آرام 
را  چشمش  بکشد،  دراز  لحظه  چند  نگران کننده، 
ببندد، چند نفس عمیق بکشد، ماهیچه های دست 
و پایش را که منقبض شده اند، یکی یکی شل کند 

کنار  مثل  آرامش بخش  جای  یک  ذهنش  در  و 
برای  حاال  زهرا  به نظرتان  کند.  تصور  را  دریا 
نیست؟  آرام تر  سخنرانی  موضوع  به  فکرکردن 
به این کار می گویند ریلکسیشن یا تن آرامی. 

3.برنامه ریزی کن

شب  های  برای  را  درس هایش  مطالعهء  همیشه  عرفان 

امتحان می گذارد. برای همین شب های امتحان همیشه نگران 

است که نکند نتواند همهء کتاب را بخواند. تازه چون مجبور است آن 

شب ها بیشتر بیدار بماند، روزهای امتحان هم کسل و خسته است.

فکر کنید که عرفان درس هایش را در طول سال بخواند و شب امتحان فقط جمع بندی 

را  ما  استرس  کارها  همهء  در  برنامه ریزی  نمی شود.  کمتر  استرسش  به نظرتان  کند؛ 

دیرنرسیدن،  برای  وقت  تنظیم  سخنرانی،  برای  یادداشت  داشتن  می کند.  کم 

در  لباس ها  مرتب کردن  روز،  آن  برنامهء   به  مربوط  لوازم  سایر  و  کتاب ها  همراه داشتن 

شب قبل، همه برنامه ریزی هایی هستند که استرس ما را کمتر می کنند. 
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 ۹بهمن
شهادت 

 حضرت فاطمه

12  بهمن
 بازگشت امام خمينی 
به ايران و آغاز دهۀ فجر

1۴  بهمن
روز فناوری فضايی

1۹  بهمن
روز نيروی هوايی

  2۶ بهمن
  والدت حضرت فاطمه

و روز مادر

فناوري فضايي به دانش ها و فناوري هايي گفته مي شــود كه دربارۀ فضاي اطراف كرۀ زمین 
است. توانايي پرتاب ماهواره به فضا جزو فناوري هاي فضايي است و توانايي مهمي است كه 
همة كشورها ندارند. كشور ما در ۱۴ بهمن ۱۳۸۷ با پرتاب ماهوارۀ امید به فضا به كشورهايي 

پیوست كه فناوري فضايي دارند.
از آن سال به بعد هر سال در اين روز از محموله هاي جديد فناوري فضايي رونمايي مي شود.

روز12بهمنامامخمينیبهايرانبرگشتند.حكومتفاسدووابستةپهلویامامرابه
تركيهوسپسبهعراقوبعدبهفرانسهتبعيدكردهبود.امامردمامامراميخواستند،
پانزدهسالمبارزهكردندتاســرانجامشاهرابيرونكردندوامامرابرجايگاهرهبري
نشاندند.امام،رهبرِیانقالبومردمراوظيفةخودمیدانستند؛بههميندليلايشان

ميگفتندبهمنخدمتگزاربگوييدبهتراستتارهبر.

فاطمهدرنزدمسلمانانبرترينوواالمقامترينبانویجهان
درتمامقرونواعصاراست.اينعقيدهبرگرفتهازمضاميناحاديث
نبویاست.رسولاكرممیفرمايند:»فاطمهسرورزنانجهانيان
است.«همچنينايشانبارهاوبارهافاطمهراستودوايشان
راتجليلكرد.درمواقعبسياریمیفرمود:»پدرشبهفدايشباد«
وگاهخممیشــدودستاورامیبوسيد.امابيهابهمعنایمادر
پدراستورسولاكرمدخترشرابااينوصفمیستود؛اين

يخ
شا
نم

زنی
نا

ـــا
مانـ

ی 
هــا

وز
ر

همةمابااينكهامامخمينيwرانديدهايمولينامايشانراشنيدهايمو
ویرابهعنواناولينرهبرجمهوریاسالميايرانميشناسيم.

امامخمينیwدرسال12۸1درخمينبهدنياآمدند.ايشاندورة
تحصيالتابتداييخودرادرخميــنگذراندندوپسازآنبراي
كســبعلمدرمقاطعباالتربهاراكوبعــدازآنبهقمرفتند.از

زهرابهمعنایدرخشندهاستوازامامششم،امامصادقروايتشدهاستكه:»چوندخت
پيامبردرمحرابشمیايســتاد)مشغولعبادتمیشد(،نورشبرایاهلآسمانمیدرخشيد؛
همانطوركهنورســتارگانبرایاهلزمينمیدرخشــد.«پسشناختشيوةزندگانیوتمامی
لحظاتحياتاو،ازارزشفوقالعادهبرخورداراست؛چراكهآدمیبادقتوتأملدرآنمیتواند

بهعالیترينرتبههایروحانیوكمالوسعادتنائلشود.

22بهمنهمهچيزرنگپيروزیداشت.آنروزهادرگيریهایمسلحانهميانعوامل
رژيمستمگرشاهومردمايراندرگرفتوبسياریشهيدشدند،اماخواستةمردم
قویترازآنبودكهمغلوبزورواسلحةحكومتشاهشود.سرانجامدرساعت
دوبعدازظهر،صدایمجریراديوبهگوشهمةمردمايرانرسيد:»توجهفرماييد،

توجهفرماييد.اينجاتهران،صدایراستينملتايران،صدایانقالباست.«

كشورهاعالوهبرمرزهايزمينيمرزهايهوايينيزدارند.نيرويهواييارتشجمهوري
اســالمييانهاجا،همانطوركهازنامآنپيداست،وظيفةحفاظتازمرزهايهوايي
كشوررابرعهدهدارد.نيرويهواييايراندرسال13۰3پايهگذاريشدواكنوننيزبا

شعار»بلندآسمانجايگاهمناست«ازمرزهايهواييايرانمحافظتميكند.
دانشگاهعلوموفنونهواييشهيدستاريهرسالهباپذيرشدانشجودررشتههايمرتبط

افرادیراكهعالقهمندبهخدمتدراينارگانهستندجذبميكند.

امامخمينــيwبيشازچهلعنوانكتابدرحوزههايفلســفه،
اخالق،عرفان،حديثوشعربهجايماندهاست.

ايشــانكسيبودكهاصطالح»اســالمنابمحمدي«رادرمقابل
»اسالمآمريكايي«مطرحكردند.

امامخمينيwدر13خرداد13۶۸ودر۸7سالگيدرگذشت.

امرحكايتازآنداردكهفاطمهبسانمادریبرایرسول
خدابودهاست.

:ازسخنانفاطمه
قالفاطمةالزهرا:مناصعدالیاهللخالصعبادته،اهبطاهلل
عزوجلاليهافضلمصلحتهفاطمهزهرا فرمود:»هركس
عبادتخالصخودرابهســویپروردگار،باالبفرستد،خداوند

برترينمصلحتخودرابهسویاومیفرستد.«
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بهمن 
كهكشانی

22  بهمن
 پيروزی 

انقالب اسالمی ايران

  2۶ بهمن
 wتولد امام خمينی
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ـاميریيو...ایيو...ایيو...!
رضابود.يعنیچهكارداشتاينوقتشب؟مثل
فشنگازجابلندشدموهمينكهخواستمازاتاق

بيرونبروم،مامانگفت:»كجا؟«
گفتم:»االنبرمیگردم.«

رضايكقابلمةبزرگتویدستشبود.گفت:»ببين
امير،امشبمهمانداريم.مامانمگفتهازچلوكبابِیسر
خيابانچلوكباببگيرم.تنهايیحوصلهاشراندارم؛

میآيیباهمبرويم؟«
بدمنمیآمدبااوبروم.وقتیبهمامانمگفتم،گفت:

»اشكالیندارد؛ولیزودبرگرد.اوضاعشلوغاست.«
تویراههمينجوریباهمحرفمیزديم.امامعلوم
بهحرفهايمگوش وحسابی كهرضادرست بود
نمیدهد.الكی»خب،خب«میگفتوبهقولباباسرش

رامثلپنكهاينطرفوآنطرفمیچرخاند.
بهكوچةتاريكیرسيديم.رضاايستادواينطرف
وآنطرفرانگاهكرد.گفتم:»رضا،حواستبهمن

است؟«
گفت:»آ...ر...ه.«

قوطیرنگفشاریرااززيركاپشنشبيرونآورد
وباخطخرچنگقورباغهایرویديوارنوشت:»مرگ

برشاهخائن.«
هم را رنگت هستی! آدمی چه تو »پسر، گفتم: 

آوردهای؟!«
گفت:»پسچی؟!فكركردیبرایچیقبولكردم

تمامخريدهایمامانمراانجامبدهم؟«
رویديواردنبالچيزیمیگشت.باانگشتيك
فرورفتگیرارویديوارنشاندادوگفت:»ببين،جای

گلولهاستها...!«
صاحبچلوكبابیكلیتحويلمانگرفت.قابلمهراكه

برد،گفتدواستكانچایبرايمانآوردند.
گفتم:»ماكهچايینخواستيم!«

رضاگفت:»هيس!آبرويمانرابردی!مگرنمیبينی

مشتری بگيرد تحويلمان میخواهد ندارد؟ مشتری
شويم.«

او به بعضیوقتها بود. زرنگی و زبر بچة رضا 
حسودیمیكردم.داشتمچايمراهورتمیكشيدمكه
يكدفعهصدایوحشتناكیبلندشد.فكركردمقابلمهاز
دستصاحبچلوكبابیافتادهزمين؛امارضامثلبرق
بهطرفخيابانرفتوبهدنبالاوكارگرهایچلوكبابی

بهخياباندويدند.رضادادزد:»امير،بيا...«
چندنظامیبااسلحهوباتوم،چندپسرجوانرادنبال
میكردند.پسرهابهصورتمارپيچمیدويدندتابهقول
رضامأمورهانتواننددرستهدفبگيرند.پنجرةخانهها
بازبودوهمسايههابهخياباننگاهمیكردند.هركس
چيزیمیگفت.رضاگفت:»بايدزودبرگرديم،االن

نگرانمانمیشوند.«
بهچلوكبابیبرگشتيم،قابلمةچلوكبابرابرداشتيم
وراهافتاديم.خيابانهابدجوریشلوغبودند.سرخيابان
»بیسيم«*چندجوانجمعشدهبودندوبدونتوجه
بهاينسروصداها،شعاریراتمرينمیكردند:»كشتی
اهلل كفن/ در هزاران كردی اهللاكبر/ وطن/ جوانان

اكبر!«
گفتم:»تویهمينچنددقيقهچهاتفاقهايیافتاده...«
رضاگفت:»آره،االنكهمیآمديم،هيچكسدر

خياباننبود.«
بلندشد.خيلیترسيدم.رضا تير دوبارهصدای
دوطرفقابلمهرامحكمگرفتوگفت:»امير،بدو...!«

خيلیزودبهخيابانخودمانرسيديم.گفتم:»رضا،
نگاهكن،همهٔهمسايههاتویكوچهاند.«

رضاگفت:»اِ،اينماشينآقاخسروستكه!«
ماشينآقاخسروپشتديوارخانهپاركشدهبود.
رویدرصندوقعقبماشينبارنگقرمزبراقینوشته

بودند»مرگبرشاه،مرگبرشاهدوست!«
آدم خسرو آقا بود. شده خشك گلويم ترس از
بداخالقیبود.میگفتندچندتاازانقالبیهارالوداده

شب های انقالب
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است.حاالرضاايستادهبودوبروبربهماشيناونگاه
میكرد.فكركردماالناستكهآقاخسروبيرونبيايدو
يقةمارابگيرد.يادرنگفشاریهمراهرضاافتادم.دستش
راكشيدموگفتم:»بهچینگاهمیكنی؟بيابرويمديگر!«

شد. روشن خسرو آقا خانة سردر چراغ يكدفعه 
قلبمبهتاپتاپافتاد.صدایبازشدندرخانهآمد.پا
گذاشتيمبهفرار.پایرضاپيچخوردوقابلمةغذااز
دستشافتاد،امارضااصاًلبرنگشتپشتسرشرانگاه
كند.منيكلحظهبرگشتموآقاخسروراديدمكهداد
وبیدادمیكردوچيزهايیمیگفت.گفتم:»خداكندما

رانشناختهباشد!«
رضاگفت:»بیخيال!چلوكبابرابگوكهازبينرفت.«

رضا اما بود، كسی چه كار نفهميدم هم آخرش 
میگفتمیداندچهكسیآنشعاررارویماشينآقا
خسرونوشته؛اگرچهچيزیبهمننگفت.آقاخسرواز
آنآدمهاینديدبديدبودكهماشينشراخيلیدوست
داشتوهميشهشيشههایآنرابرقمیانداخت.اماآن
شبهركاریكرد،نوشتةرویصندوقعقبماشينش

پاكنشدكهنشد.
روزبعد،آقاخسروماشينشرابردپيشنقاشو
برايشرنگكردند.شب،دوباره را درصندوقعقب
در روی آمديم. بيرون خانه از آقاخسرو بهصدای
صندوقعقبماشينشنوشتهبودند:»ننگبارنگپاك

نمیشود!«

* بی سيم:  نام محله ای در جنوب شهر تهران.
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برايوانكوچكدرازكشيدهبودوبهانبوه
ستارههایدرخشاننگاهمیكرد؛ستارگانريز
بودند. ودرشتیكهشبراچراغانكرده
احساستشنگیكردوازجابرخاست.بهدنبال
كوزةآبرفت.آنرادرجایهميشگیخود
نديد.اينسووآنسوراگشت.آنقدرتاريك
نبودكهنتواندكوزةآبراپيداكند.تانزديكی
اتاقمادررفت؛خواستبرگردد،اماصدايی
اوراازرفتنبازداشت؛صدایمادربود.در
ِاتاقنيمهبازبودومادرباخداخلوتكرده
بودوداشتدعامیكرد.پاورچينپاورچين
بهدروناتاقرفت.مادْرسِرسجادهنشسته
بود.شمعیكنارشروشنبود.كوزةآب
راكنارمادرديد.نخواستخلوتاو
راباحضورخودشبههمبزند.
آرامدرگوشةاتاقنشست
وبهدعایمادرگوشداد.
مادرنامهايیرابهزبان

آورد؛نامهايیكهبعضیآشنا
بودندوبرایآنهاازخداخيرو

سالمتوسعادتخواست.
حسننامهارامیشنيدو

منتظربودكهنامهایآشناتریرا
نيزبشنود،امامادرهمچنانبرایديگران

دعامیكردوازخداخيروسعادتمیطلبيد.
سرانجامدستهاراپايينآورد؛نگاهیبه
كوزةآبكرد.آبرادرظرفكوچكی

ريختوچندجرعهنوشيد.نگاهیبهپشت
سرشكرد.سايةفرزندشرادرگوشةاتاق
ديد.ازجايشبرخاستوكمیجلوتررفت.
حسننيزازجابرخاستوباتعجببهمادر
گفت:»مادرجان!همهرادعاكرديدوبرای

همهازخداخيرونعمتخواستيد،امانامیاز
اهلخانهنياورديد.«

حضرتزهرالبخندزد.دستبر
موهایحسنكشيدوگفت:»فرزندم،اولبايد
بهفكرنجاتهمسايههاباشيموسپسبرای
خودتالشكنيم:نخستديگران،

سپسخاندان.«
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ـسالممصادف،كیآمدی؟
ـسالمديشبرسيدم.

رفته وقتیاستكمپيدايی،كجا ـچند
بودی؟

ـبرایتجارتبهمصررفتهبودم؛ديشب
برگشتم.

لباس بود. خوشحال خيلی مصادف
زيبايیبهتنداشتوبههركسوهرچيزی
بهسمت شوق و ذوق با میزد. لبخند
از يكی او میرفت. امامصادق خانة
خدمتگزارهایامامبود.درراه،باچندنفرديگر
نيزسالموعليكواحوالپرسیكرد.بهخانة
امامرسيدودرزد.يكیازخدمتكارهادررابه

رويشبازكرد:
»سالمدوستعزيزمكیآمدی؟«

در را او و خنديد مصادف
آغوشگرفتوگفت:»ديشب
بودم خسته خيلی رسيدم.
بهخانهرفتم.صبح يكراست

تحويل صاحبانشان به را شترها زود
دادم.گفتمبيايمزودترمواليمراببينم.خبر
خوبیبرایايشاندارم.«خدمتكارديگرهماز
راهرسيد.مصادفاورانيزدرآغوشگرفت
وبوسيد.دوشيشةعطرازداخلشالدور
»بفرماييد داد: آنها به و درآورد كمرش

هديةناقابلیاست.«
دلش رفت. باال پلهها از خندان سپس
میخواستزودترخبرخوشرابهامام
بدهد.امامكهمشغولاستراحتبودند،
باديدنمصادفازجابرخاستند.مصادف
جلورفتوامامرادرآغوشگرفت
بهگرمی را حالش هم امام بوسيد. و
پرسيدندوبرسرجايشاننشستند.مصادف
همروبهرویايشاننشستوكيسةكوچكی
رااززيرشالشبيرونآوردومقابلامام

گذاشت.
ـموالیمناينهزاردينار،اصلپولیاست

كهبهمندادهبوديدتاباآنتجارتكنم.
شالش داخل برد دست دوباره بعد
مقابل و آورد بيرون را ديگری كيسة و
امامگذاشت.امامباتعجببهاو

منابع: 
كتاب پيشوای ششم، حضرت امام صادق

كتاب اصول كافی، شيخ كلينی

نگاهكردندوپرسيدند:»اينديگرچيست؟«
ديگر، سكة هزار هم اين من، موالی ـ
سودیاستكهازتجارتبهدستآوردهام.
ـسودزيادیاست.چطورتوانستیاين

همهسودكنی؟
میدانستم گفت: خودش با مصادف
تعجبمیكنندوخوشحالمیشوند.بعد
ريزريزخنديدوپاسخداد:»باهزارديناری
كهبهمنداديد،جنسهایخوبخريدم.
مصر بازار در جنسها آن نمیكردم فكر
تاجر چند با باشد. داشته خوبی فروش
ديگربهسویمصرحركتكرديم.دربين
راهچندتاجرديگرراديديم.آنهاازمصر
میآمدند.وقتیفهميدندچهكاالهايیباخود
داريم،گفتند:»ايننوعكاالهادرمصركمياب
استومشتریفراوانداردوهرقيمتیكه
بدهيد،جنسشمارامیخرند.«ماازاينخبر
خوشحالشديموبههمقولداديموقسم
خورديمكهكاالهایخودرابهقيمتكمتراز

دوبرابرنفروشيم.وقتیبهمصررسيديم،ديديم
آنتاجرهادرستمیگفتند.كاالهايی
كهباخودبردهبوديمواقعاًكمياب
بودومشتریفراوانداشت.ما
همهرجنسیرادوبرابرقيمت
خودشفروختيم.پسازپايان
ريزريز دوباره حرفهايش

خنديد.
امامصادق چهرة رنگ يكدفعه
به ناراحتی و باخشم ايشان و شد عوض
مصادفنگاهكردند.خندهازچهرةمصادفپَر
زد.باخودشگفت:يعنیچهشد؟چراناراحت

شدند؟فكرمیكردمخوشحالمیشوند.
صدایامامبلندشد:»پناهمیبرمبه
خدا!چنينكاریكرديد!قسمخورديد
بياوريد؟ وجود به سياه بازار
دو از كمتر خورديد قسم
مردم شما نفروشيد؟ برابر
چنين هرگز داديد، فريب را

تجارتوسودیرانمیخواهم.«
بعديكیازكيسههارابرداشتندوگفتند:»اين

سرمايةمناست،باآنيكیكاریندارم.«
مصادفماندهبودچهبگويد.ازترسكمی

عقبرفت.
اين آنها نداشتم. تقصيری من آقا ـ
پيشنهادرادادند.نمیدانستمشماازاينكار

ناراحتمیشويد.
ـمصادف!اينرابدانكهشمشيرزدنو

جنگيدنآسانترازكسبمالحاللاست.
مانند صورتش خجالت از كه مصادف
میكرد. نگاه امام به بود، شده سرخ لبو
امامصادقنهتنهاخوشحالنشدهبودند،
بودند. شده هم خشمگين و ناراحت بلكه
و برداشت را كيسه لرزان دستهای با
خجالتزدهازاتاقبيرونرفت.نمیدانستچه
كاربايدبكند.همةزحمتهايشبههدررفته
بود.كاشپيشنهادتاجرهاراقبولنمیكرد،
كاشبامردمباانصافوجوانمردیرفتار

میكرد.كاش...
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ني
گی
دچ

سعی

نو مثــل نانو

يك
تا 

ـر 
فـــ

ص

سی فناوری برترِ 
دهۀ آينده

درشمارههایقبل،بابرخیفناوریهایبرتردهةآيندهآشناشديد؛هوشمصنوعی،اينترنتاشيا،
نسلجديدموبايلها،بالكِچين،كالنداده،اتوماسيون،رباتها،رسانههایهمهجانبه،محاسباتابری،پرينت
سهبُعدیوتجربةكاربری.دراينشمارهنيزبافناوریهایجديدیآشنامیشويمكهمیتواندآيندهزندگی

انسانرامتحولكندياحتیباعثعالقهمندیوتغييردرگرايشتحصيلیشمادانشآموزعزيزشود.

رم
چها

ش 
بخ

حالدرنظربگيريدكهاينتجهيزاتدرمعرضچهخطراتیهستند:
هكرهاباورودغيرقانونیبهرايانههاوابزارديجيتال،اطالعاتگوناگونشما،
ازرمزبانكداریاينترنتیتااطالعاتشخصی،راتهديدمیكنند.بدافزارها
نيزهمانندهكرهابهدنبالآسيبرساندن،جاسوسیكنترلشبكهوسرقت
اطالعاتهستند.ازسویديگر،ويروسها،كرمهاوتروجانهایاينترنتی
نيزدرشبكههایرايانهایتكثيرمیشوندوباعثاختاللدرابزارديجيتال

وسرقتاطالعاتمیشوند.
امنيت مختلف، ابزار با بتوانند كه داريم نياز متخصصانی به پس
شبكههایرايانهایراتضمينكنندتاكاربرانبااعتمادواطمينان،امورخود

فناوری نانو
ابتدابايدبدانيم
نانوچيست؟

بنابرتعريفدانشنامةويكیپديا،نانوفناوریيكیازعلومبسيارجديد
ودرحالتوسعهاستكهحاصلپژوهشهایفراواندرحوزةجابهجايی
ذراتزيراتمیاست.درواقع،نانوفناوریفهموبهكارگيریخواصجديدی
ازموادوسيستمهايیدراينابعاداستكهاثراتفيزيكیجديدی،عمدتًا
متأثرازغلبةخواصكوانتومیبرخواصكالسيك،ازخودنشانمیدهند.
نانوفناوریيكدانشبهشدتميانرشتهایاستوبهرشتههايیچون
مهندسیمواد،پزشكی،داروسازیوطراحیدارو،دامپزشكی،زيستشناسی،
ابرمولكولوحتیمهندسی نيمرسانا،شيمی ابزارهای فيزيككاربردی،

مكانيك،مهندسیبرقومهندسیشيمینيزمربوطمیشود.
)Biotechnology(تحليلگرانبراينباورندكهفناورینانو،فناوریزيستی

برآورد تعداد تجهیزات 
متصل به شبكة جهانی 
اینترنت

بین سال های 
2017 تا 2025

راتحتشبكهانجامدهند.
متخصصانامنيتشبكهباابزارهایمانيتورينگ،شبكهوپايگاههایداده
رارصدكردهوفعاليتهایمشكوكراپيدامیكنند.ازطرفیباتهيةنسخة
پشتيبانازدادهها،میتواننددرصورتايجادمشكل،مانعازدستدادن

اطالعاتشبكهشوند.
البتهدرحالحاضر،بهلطفپيشرفتعلومرايانهای،بخشبزرگیاز
امورمربوطبهكنترلشبكهوتضمينامنيتتبادلاطالعات،بهوسيلة
نرمافزارهایبسيارپيشرفتهوهوشمصنوعیانجاممیشودتاخطایانسانی

نيزازاينبخشحذفشود.

وفناوریاطالعات)IT(سهقلمروعلمیایهستندكهانقالبسومصنعتی
راشكلمیدهند.

نمونه هايی از كاربرد فناوری نانو:
  علم پزشکی: ساختدريچههایمصنوعیقلبازنانوكريستالهای

»سيليكونكربيد«
 تجهیزات نظامی:ساختلباسهايیكهدربرابرشوكامواجانفجاری،

حمالتشيميايیوبيولوژيكیمقاومهستند.
 هوافضا:از»نانوساختن«)Nano-fabrication(درطراحیوساخت
موادسبكوزن،پُرقدرتومقاومدربرابرحرارت،استفادهمیشودكه
برایهواپيماها،راكتها،ايستگاههایفضايیوسّكوهایاكتشافیسيارهای

G f

2/9      375       20        24                                      50      700       1 /3      72/9
          مورد               اگزابايت               ميليارد      ميليون                                                                   پتابايت 1            ساعت            مگابايت             ميليون

محصول در هر 
ثانيه به شركت 
آمازون سفارش 

داده می شود

داده توسط كاربر
اينترنت گوشی 

همراه فرستاده و 
دريافت می شود

دقيقه به طور كلی 
در هر ماه برای 

شبكه های اجتماعی 
صرف می شود

توييت در 
هر روز

داده در هر روز 
توسط گوگل پردازش

 می شود

ويديو در هر ثانيه 
بر روی يوتويب 

بارگذاری می شود

داده توسط 
كاربران خانگی 
استفاده می شود

تعداد ايميل هايی 
كه در هر ثانيه 

فرستاده می شود

دنیای اطالعات 
جهان داده ها

بهايننموداردقتكنيد: امنیت سايبری

نانومتر
يک نانومتر

1 ميليارديوم يک متر است.
تقريبا يک ميليون بار كوچكتر از نقطه آخر اين جمله.

1000000000 1 نانومتر =            1          متر

اتم
يک اتم از هر چيزحدود0/1 نانومتر است

در مقابل انسان
قد يک انسان بالغ به طور معمول 

1500 ميليون نانومتر است

1. هر پتابايت معادل 1024 ترابايت)يا چيزي حدود 1 ميليون گيگابات( است.
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فناوری تحلیل مکانی
سامانه های  است، فناوری و پيشرفت دنيای كه امروز دنيای در
مکان يابیوناوبریماهوارهایبهيكیازبخشهایمهمزندگیمردمجهان
تبديلشدهاستوماشاهدتوسعهايندستازفناوریهاهستيم.يكیازاين
فناوریها،فناوریمكانيابیاستكهامروزهباسيستمهایگوناگونیعرضه
GPS،Glonass،Galileoمیشود.ازاينسيستمهایمكانيابیمیتوانبه
BeiDou،IRNSS،وQZSSاشارهكرد.امروزهمكانيابیمسيرها،مكانها،
اشخاص،اشياو...درزندگیمردم،بسيارمهموضروریبهنظرمیرسد.
GPSبهعلتمحدوديتدرحجماينمطلب،بهاختصاربهدوفناوری

وA-GPS اشارهمیشود.

GPS
كاملترين و بهترين از جیپیاس، جهانی، موقعيتياب سامانة

دستاوردهایبشربرایشناسايیومكانيابیرویكرهزميناست.
فناوریجیپیاساز2۴ماهوارهكهبهمدارزمينونقاطیمعينفرستاده
)NAVSTAR(شدهاند،تشكيلمیشودكهمجموعاينماهوارههاراناواِستار
مینامند.اينماهوارههادر۶مداركههركدامدارای۴ماهوارهبافاصلههای
معينوثابتهستند،بهدورزمينمیگردند.درطولشبوروزهرماهواره

2باربهدورزمينمیچرخد.

ماهوارههایجیپیاسبهوسيلةيكراكتبهمدارميانیزمينارسال
میشوندوبرایحركتبهدورزمين،ازنيرویحركتانتقالیزمينبهره
میبرند.اينماهوارههاانرژیخودراازخورشيدتأمينمیكنند.همچنيناين
ماهوارهها،باتریهايیبرایزمانهایخورشيدگرفتگیيامواقعیكهدرساية
زمينحركتمیكنندبههمراهدارند.بااستفادهازجیپیاِسمیتوانميزان

ياخورشيدی،تعيينكنندهاست.
 منابع طبیعی و محیط زيست:امكانبازيافتواستفادةمجددازمواد،
انرژیوآبيااستفادهازنانوكامپوزيتدرساختاتومبيلكهمیتواند

ساليانه1.5ميلياردليترصرفهجويیمصرفبنزينبههمراهداشتهباشد.
 صنعت الکترونیک:كوچكشدنتراشههاوابزارهایمحاسباتیكه
نتيجةآن،افزايشسرعتابزارهایديجيتالوذخيرهسازیاطالعاتحجيم

درابعادیكوچكاست.
و نمايشگرها توليد به میتوان نيز نانو فناوری نمونههای ديگر از
تلويزيونهایبزرگ،شفافومنحنیياباتریهایسبكباانرژیودوام

بسياراشارهكرد.
مايةخرسندیاستكهايراندرسال2۰17ميالدیباتوليدبيشاز
۶5۰۰مقالهدربخشنانوبعدازكشورهایآمريكا،چينوهندرتبةچهارم
دنيارابهدستآورد.توليدبيشاز3۶۰محصولبااستفادهازفناورینانو،

رشدساالنةصددرصدیدرحجمبازاراينمحصوالت،كهحدود35درصد
آنبازارصادراتیاست،الگويیازاينپيشرفتاست.

ميزانحجمفروشمحصوالتنانودركشورطیسال139۶

سرعتحركت،مدتزمانسفر،فاصلهتامقصد،مختصاتجغرافيايی)طول
وعرضجغرافيايی(،زمانطلوعوغروبخورشيدوماهو...رابهراحتی
محاسبهكرد.ازاينفناوریمیتواندرماهيگيری،پروازگاليدر،عمليات
نظامی،اسكی،قايقرانی،رانندگی،عملياتامدادونجات،سفرهایگروهی

درطبيعتيامسابقاتاتومبيلرانیبهرهبرد.

A-GPS
AssistedGPSكهبهاختصارA-GPSگفتهمیشود،سامانهایاست
كهبرایكمكبهمكانيابیبهماهوارههایGPSدرنظرگرفتهشدهاست.
سامانةذكرشده،بااستفادهازسرورهایكمكیموجودبررویشبكههایموبايل،
برایگوشیهایهمراهخدماتجیپیاسعرضهمیكند.استفادهازفناوری
A-GPS نيازمندتأمينمنابعاطالعاتیازطريقشبكههایموبايلواينترنت
است،بنابراينكاربرانبرایاستفادهازآنبايدهزينةمربوطبهاينشبكههارا
بپردازند.A-GPSبررویدستگاههايیارائهمیشودكهآنتنجیپیاسدارند
ووظيفةآنآنتنايناستكهبابهرهگيریازامكاناتديگرنظيرارتباطبا

سرويسدهندةموبايلياوصلشدنبهاينترنت،مكانيابیراسرعتببخشد.

كل بازار نانو
۱۳،۷۳6میلیارد ريال

پوششهایسختصنعتی

ساختوساز٪39

نساجیوپوشاك٪۶
تجهيزاتوماشينآالت٪3

پليمروكامپوزيت٪3
دارووسالمت٪2
نانومواد٪2
خدمات٪۴
نفتوانرژی٪2
حملونقل٪1
لوازمخانگی٪1
صنايعغذايی٪۰/۴

آبومحيطزيست٪۰/3
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نه
ـرا

ــــ
اع

ش

از شِب گذشته تا به حال
باز برف

توي دفتر بزرگ شهر
مشق ديگري نوشته است

در حیاط
دست هاي مهربان مادرم

چند تا پرندة گرسنه را 
جمع كرده دورهم

پیش خرده هاي نان
 ريخته، دانه هم برايشان

راستي كه مادرم فرشته است
فريدون سراج

یك قطره، 
 یك برگ

چرخیدن ماه و زمین
ناهید و مريخ

هر ذره اي در كهكشان ها
روز و شب و گرما و سرما

تغییر فصل و سال و تاريخ
حتي

افتادن يک قطره، يک برگ
در اين جهان پرهیاهو بي هدف نیست....

كار من و تو در جهان چیست؟
طيبه شاماني

سرزمین پاک 
من ایران

 نام تو پیغمبِر صبح است
نام تو خورشیِد لبخند است

نام تو احساس باران ها
نام تو شعر خداوند است

رودها در نام تو جاری
كوه ها در نام تو برپا

با تو جاری عطر شالیزار
با تو آبی، دامن دريا

عطر نام تو چه دلچسب است
نام تو گلدان شب بوهاست

در هجوم بادها، نامت 
النة امن پرستوها ست

بی تو دنیا سرد و تاريک است
بی تو دنیا بی دماوند است

نقشة جغرافیا بی تو
خالی از كارون و اروند است

سيدحبيب نظاری

مشق برف

ري
ردا
خو

بر
حله

را
گر:
وير

ص
ت
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خیال تماشاي آسمان
خيالمنبهتماشايآسمانبودهاست

بهدوشماهوبهآغوشكهكشانبودهاست

گمانمبركههمينخاكداننشيمنماست
كههرستارهجهاناستياجهانبودهاست

بهچشمموِرفرومايهآشكارآيد
هزارنكتهكهازچشممانهانبودهاست

زمينبهپشتخودالوندوبيستوندارد
غبارماستكهبردوشاوگرانبودهاست

زداغاللةخونينپيالهدانستم
كهاينگسستهنفسصاحبفغانبودهاست

اقبال الهوري

وطن
نه در قطب برفی

نه در نقطه اي دور و تاريک
همین جا به خورشید نزديک

خدا خواست در بهترين نقطة خاک
به همراه اين پرچم عشق باال بیايم

خدا خواست
اين جا به دنیا بیايم

منيره هاشمی

تولد تازه
ها غنچه 

كه لب به خنده باز مي كنند
مژده تولد دوباره است

لحظه اي كه باغ ها
دست سوي آسمان دراز مي كنند.

فرزانه فتحي

بيشتر بخوانيم

ستوده در آسمان ها وزمين
مؤلف:  محمدرضا اصالنی

سال چاپ: 1398
ناشر: مؤسسۀ فرهنگی هنری سيب سرخ نيكان

تلفن:021-660001
اين كتاب درباره زندگی پيامبر اكرم )ص( است. داستان 
از لشكركشی »ابرهه« به مكه برای نابودی كعبه و دفاع 

پرندگان از خانه خدا آغاز می شود، زمانی كه ابرهه شتران 
»عبدالمطلب« را تصاحب می كند و عبدالمطلب برای پس 

گرفتن آن ها نزد ابرهه می رود... . پيامبر در روز هفدهم 
ربيع االول به دنيا می آيد، هنگامی كه پدرش، »عبداهلل« 

از دنيا رفته است. عبدالمطلب، 
پدربزرگ پيامبر، نام او را »محمد« 
می گذارد و پس از سه روز، محمد 

را به »حليمه«، از قبيله »بنی سعد«، 
می سپارند تا دايه او باشد.. . 

داستان تا وفات پيامبر ادامه پيدا 
می كند و تمام حوادث زندگی ايشان 

رادربرمی گيرد.
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ارتفاع منار ساربان چقدر است؟
بلندترين از يكی حساب اين با و دارد ارتفاع متر ۴۸ ساربان منار
آسمانخراشهایتاريخیايراناست.آنهايیكهتاتاجمنارهرفتهاند135پله
راطیكردهاندوازآنباالمثليكپرندةبلندپروازشهرراتماشاكردهاند.پلههای
منارهحوليكمحوردرميانةمنارهپيچمیخورندوباالمیروند.اينمحوركهتا
تاجمنارهادامهدارد،۸7سانتیمترپهنادارد.منارساربانآنقدرهاهمصافباال

نرفتهاستواينروزهاكمیبهيكسمتكجشدهاست.

اين ارتفاع بلند به چه کار می آيد؟
درابتدا،منارهادركنارراههاساختهمیشدندوبهمسافرانیكهمشتاقرسيدن
بهمقصدبودندراهدرسترانشانمیدادنداماپسازوروداسالمبهايرانمنارهها
كاركردهایجديدیپيداكردند،مثالًدرتركيببابنایمسجدتبديلبهمحلی
برایاذانگفتنشدند.بهعقيدةكارشناسان،منارساربانبخشیازيكمسجد
بودهكهحاالازبينرفتهاست.اماباالرفتنازاينآسمانخراش،برایگفتناذان،
آنقدرهاهممنطقینبوده،بنابراينبهنظرمیرسداينبرجنشانیمسجدیراكه

دركنارشقرارداشتهبهمؤمنانمیدادهاست.

ساربان را کجا بايد ديد؟
در ساربان رفت. اصفهان جوبارة محلة تا بايد ساربان منار ديدن برای
نزديكیمنارچهلدخترانقراردارد.تقريباًنيمیازاينمنارفروريختهاست.
ازخيابانصاحبالزماناصفهانكهپایبهمحلجوبارهبگذاريد،دريكمسير
سنگفرششدهمیتوانيدمنارچهلدخترانوساربانرادرنزديكیيكبازارچة
سرپوشيدهببينيد.ساربانحاالدرميانيكبوستانجمعوجورقرارداردومدامبرای

درختاناطرافششاخوشانهمیكشد.

آسمان خراش سلجوقی از چه موادی ساخته شده است؟
منارساربانيكبرجتمامآجریاست.درقسمتهايیازبنا،درحلقههایزير
هرمقرنس1،ازآجرهایلعابداربرایتزئينوكتيبهنويسیاستفادهشدهاست.
دربخشانتهايیمنارهدوحلقةمقرنسكاریشدهقرارداردكهبدنهراازسادگی
ويكدستیدرآوردهاست.ازاينشكلوشمايلدرساختبرجهایامروزیهم
استفادهشدهاست.كافیاستنگاهیبهبرجهایامروزیكواالالمپورياهمينبرج
ميالدخودمانبيندازيد.برجآجریسارباندرقرنششمساختهشدهوهشتصد

سالعمركردهاست.

1.نقشونگاربرجستهگنبد،ايوانهاودرگاههايوروديراميگويند.

منـار ســــاربان
پس از دوران حكومت سالطين سلجوقی بود كه اصفهان به »شهر مناره ها« معروف شد. در واقع، در دوران 
سلجوقی، در منظره و دورنمای بسياری از شهرهای ايران می شد مناره های بلند و سر به آسمان گذاشته را ديد. 
سلجوقيان شهرهای ايران را پر از مناره كردند و نيز آسمان خراش هايشان را همراه خود به سرزمين هايی كه فتح 
می كردند بردند. آن ها ساخت منارهای بلند استوانه ای و هشت ضلعی را در سوريه و عراق و تركيه رواج دادند. 
در اين دوران، دانش مناره سازی به اوج پيچيدگی و پيشرفت رسيد و منارها كه تا پيش از اين بيشتر راهنمای 
مسافران بودند، كاربردهای ديگری نيز يافتند. در ميان منارهای آجری خوش تراشی كه سلجوقيان ساختند، يكی از 
زيباترين و بلندترين شان منار ساربان اصفهان است كه همچنان صحيح و سالمت سر در آسمان دارد و شهر بزرگ و 

ُپرهياهوی اصفهان را زير نظر گرفته است. ان
قي

جو
سل

رۀ 
دو

ار 
دگ

يا
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تزئینات يك آسمان خراش
ظاهراًمعمارانعهدسلجوقیاصرارداشتهانددرساختآسمانخراشفقطازآجر
استفادهكنند،بهطوریكهحتیدرتزئينبدنةمنارههمآجرتراشدادهشدهراكنارهم
قراردادهاندوياباكمیعقبوجلوكردنآجرهانقشايجادكردهاند.منارساربانسه
كتيبهداردكهدرآنها،باآجرهایلعابدارآبیرنگ،آياتیازقرآنوصفاتخداوند
بهخطكوفیوبنايینوشتهشدهاست.شيارهاوسوراخهایرویبدنههمدرواقع

نورگيرهايیهستندكهراهرویداخلیراازتاريكیدرمیآورند.
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ولفگانگپائولیدرسال192۸،دانشگاههامبورگآلمان

حاال می تونیم دربارة انواع 
پرتوزايی صحبت كنیم. 

يكی از پرتوزايی های مهم 
»پرتوزايی بتا« نام داره...

در پرتوزايی بتا، عدد اتمی تغییر می كنه اما عدد 
جرمی ثابت می مونه... پرتوزايی بتا دو نوع 

متفاوت داره، بتای منفی و بتای مثبت... در بتای 
منفی، عدد اتمی يک واحد زياد و در بتای مثبت، 

عدد اتمی يک واحد كم می شه!

چهارده سال پیش پروفسور جیمز چادويک 
نتايج عجیبی از آزمايش های مربوط به 

  اين پرتوزايی به دست آورد... انگار بخشی
 از انرژی طی اين فرايند گم می شه!

يكساعتبعد
درس امروز يكی از موضوعات تحقیقاتی محبوب منه، اگر 

عالقه مند بوديد، می تونید در آزمايشگاه من كار كنید!
واقعاً از اين دانشگاه خسته شدم! كاش 

می شد جای بهتری برم تا بتونم تحقیقاتم 
رو جدی تر ادامه بدم...

از طرف مؤسسة فناوری فدرال 
زوريخه.

بهعنوانپروفسورپذيرفتهشدم!
بايدبرمسوئيسواينعاليه!

من آزمايش پروفسور چادويک روی دوسالبعد
پرتوزايی بتای منفی رو بار  ها تكرار كردم؛ 

نتیجه واقعاً عجیبه! چرا؟
خب، من بار  ها اين آزمايش رو انجام 
دادم. همون طور كه انتظار می رفت 
عدد اتمی يک واحد زياد می شه و يک 

الكترون هم ساطع می شه...

 پايستگی بار الكتريكی برقراره، اما با 
پايستگی جرم و انرژی مشكل داريم. 
من انرژی الكترون های ساطع شده رو 

اندازه گیری كردم... نه تنها معموالً 
كمتر از مقدار محاسبه شده و قابل انتظاره، 

بلكه گاهی حتی نزديک به صفره!

بهترهيهكم
استراحتكنم.

دراوايلقرنبيستم،فيزيكدانهامیدانستندكهبرخیعناصردرطبيعت،
بهطورخودبهخودی،دچار»پرتوزايی«میشوند،يعنیبرخیاتمها،ماننداورانيوم،
طیواكنشهايی،پرتوهايیپُرانرژیتوليدمیكنند.اصطالح»راديواكتيو«را

نخستينبارماریكوریبرایاينرخدادطبيعیبهكاربردهاست.
تاسال193۰،انواعمختلفیازپرتوزايیمشاهدهشدهبود.دراينسالتحقيقات
ولفگانگپائولیدربارةپرتوزايی،منجربهپيشبينیوجودذرهایجديدو

اسرارآميزبهنامنوترينوشد.
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پس با يک مشكل جديد مواجه هستیم؛ خدای من باورم نمی شه كه تا 3۰ 
سال پیش فیزيک دان  ها تصور می كردن كه به نقطة پايان علم رسیدن! 

حاال هر روز به نظر می رسه كه چیزهای بیشتری هست كه نمی دونیم!

هوم... من نتیجه گیری خودم رو اين هفته منتشر می كنم. به نظرم ذرة جديدی 
وجود داره كه ما نمی شناسیم. من اسم اين ذره رو »نوترون« گذاشتم.

چرا 
نوترون؟!

خب چون پايستگی بار الكتريكی برقراره، ذرة جديد 
بايد از نظر بار الكتريكی خنثی باشه كه به انگلیسی 
می شه »neutral«... از طرف ديگه، چون اسم 

الكترون و پروتون به »on« ختم می شه، اسم اين 
ذرة ناشناخته رو نوترون )neutron( گذاشتم!

نتيجةعجيبآزمايشپائولیبهسرعتدرهمة
جهانپخششد.فيزيكدانهاباچالشیجديد
روبهروشدهبودند.پروفسورنيلزبوركهمدتی
قبلبرندةجايزهنوبلشدهبودودرآندوران
بسيارمشهوربود،يكیازافرادیبودكهنتايج

پائولیراتحليلكرد.

من برای نتايج آزمايش پرتوزايی بتا يک ايدة 
متفاوت دارم... به نظر من هیچ ذرة جديدی در كار 

نیست، بلكه ما بايد قانون پايستگی جرم و انرژی رو 
در مقیاس اتمی تغییر بديم!

انگار شما فقط قصد داريد با 
نظريه های من مخالفت كنید...!

درسال1932،جيمزچادويكوجودذرهای
تقريباًهمجرمباپروتونوبابارخنثیرادرهستة
اتماثباتكرد.اواسماينذرهرانوترونگذاشت
وبرایاينكشفمهم،برندةجايزهنوبلنيزشد.
بهاينترتيبنامنوترونديگرنمیتوانستبرای

ذرةفرضیپائولیانتخابشود!

سرانجام،درسال193۴،
»فرمی«نظريةجامعی
برایپرتوزايیبتاارائه
كردودرآنوجود

ذرةفرضیپيشنهادشدة
پائولیرابهايدةنيلزبور

ترجيحداد.

می شه اسم ذره ای رو كه پائولی 
پیشنهاد داد نوترينو بذاريم...

طی پرتوزايی بتای مثبت، 
داخل هسته اتم يک 
پروتون تبديل به سه 
ذره نوترون، الكترون 
مثبت )پوزيترون( و 

نوترينو  می شه...

كووان كاليد و رينز فردريك ،195۶ سال در
نخستينباروجودذرهایبهنامنوترينوراتأييد
كردندوبهاينترتيبيكیازشگفتانگيزترين

ذراتعالمكشفشد.
نوترينوهاجرمبسياراندكیدارندوباسرعت
نزديكبهسرعتنورحركتمیكنند.

آشكارسازیآنها،كاربسيارسختیاستودر
آزمايشگاههایمخصوصبهاينكارصورت
میگيرد.»سوپركاميوكانده«درژاپن،يكیاز
معروفتريناينآشكارسازهانامداردكهدر

1۰۰۰متریزيرزمينواقعشدهاست.
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عوامل بسیاری وجود 
دارد كه شرايط حیات بر روی 
كرۀ زمین را فراهم می آورد. اين عوامل، 
شگفتی های آفرينش هستند كه خداوند بزرگ 
به مخلوقاتش عطا فرموده است. ازاين رو، الزم است 
هنگام نگاه كردن به پیرامونمان خیلی سطحی و 
گذرا از آنچه می بینیم نگذريم. شايد عنوان 
اين مقاله ساده و به دردنخور جلوه كند، 
اما همین گل و اليی كه از نظر ما 
بی ارزش است، در حیات كرۀ 
زمین نقش ايفا می كند. 
در ادامه، دربارۀ اين 
مطلب توضیح 
می دهیم. 

ِگل چیست؟

وقتیخاكباآبمخلوطمیشود،
ِگلبهوجودمیآيد.خاكازذراتغبار

وقطعاتبسيارريزسنگهايیتشكيلشده
استكهبراثرفرسايش،ازسطحسنگهایبزرگ

پيكر بقايای اينخاكشامل جدامیشوند.همينطور
حيواناتمردهوگياهانپوسيدهاست.آبباران،خاكراازسطح

زمينمیشويدواينگونهخاكواردآبرودخانههامیشود.موادآلی
موجوددرخاككهمنشأجانوریوگياهیدارند،هوموسياگياهخاكناميد
میشود.هوموسسببباروریوتقويتخاكمیشودوسرشارازموادغذايی

موردنيازگياهاناست.

رسوباتگلو
الیدهانةرودخانه،مواد
غذايیموردنيازپرندگانرا
فراهممیآورندوهزارانجانور
ريزهميزهدرهرمترمربعازآنزندگی
میكنند.اينرسوباتسرشارازموادغذايی
مقویبرایگياهانوجانورانساكناين

ناحيههستند.

ِ
گـــل 

ـار   
ک

یق
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ید
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روييدنگياهانیبهبزرگیيكدرختدرميانگلنرموچسبندهناممكنبهنظرمیرسد.امادرختان»كرنا«دارای
ريشههایهوايیاندكهاززيرِگلسربيرونمیآورند.اينگياهانازطريقروزنههایبسيارريزاينريشههایهوايی
تنفسمیكنند.جنگلحرادرجزيرةقشمنمونهایازاينجنگلهاستوماهيانِگلزینمونهایشگفتیآورازجانداران
اينناحيهاستكهازبالههایجلويیشانمانندپااستفادهمیكنندوباتالشفراوانازريشههایهوايیايندرختان

باالمیروند.بهايندرختان،درختانِگلدوستهممیگويند.خرچنگهاینقبزندرميانگلوالیپيرامون
ريشههایايندرختانحفرههايیراحفرمیكنندكهوقتیآبدرياپايينمیآيدازپناهگاههايشانخارج

میشوندتاازتودةگلوالیسرشارازموادغذايیتغذيهكنند.حواصيلهاهمدرفاصلهایدورتر
كمينمیكنندتابهمحضديدنآنهاشكارشانكنند.

آشیانه های ِگلی:بسياریازحيواناتآشيانهوپناهگاهشانراباِگلمیسازند.
فالمينگوهادرقسمتكمعمقدرياچهآشيانهمیسازندوازمنقارشانمانند

بيلچهاستفادهمیكنندوگلرابرمیدارندوآشيانههایستونیشكل
میسازند.چلچلههایصخرهنشينهمآشيانههایگلیشانرا

كرویشكلمیسازند.حتیآشيانههایگلیموريانهها
سرشارازموادمعدنیغنیاستوبههميندليل

هنگامیكهشامپانزههابيمارمیشوند،
ديوارههایآشيانةموريانهرابه
عنوانداروجدامیكنندو

میخورند.

18 
شماره 5 • بهمن 1398



سنگواره های درون گل:
وقتیرودخانهایكهميليونهاسال

پيشجريانداشتهاست،خشكمیشود
وپيكردايناسوریكهدرونآنغرقشدهاست
بهمرورزمانمیپوسدوجزاسكلتچيزیازآنباقی
نمیماند،رسوباتگلیرویآنرامیپوشانند.رسوباتفوقاتی
براليههایزيرينفشارمیآورندونقشمشخصاتخارجیاسكلتبر
رویرسوباتزيرينمنعكسمیشود.آباضافیازبينرسوباتخارجشده
وباگذشتزمانقالبِگلیاسكلتبهسنگتبديلمیشودكهآنرااصطالحًا
سنگوارهمیناميم.حتیبعضیوقتها»روپاها«بررویگلباقیمیمانندوپساز

گذشتزمانبهسنگوارهتبديلمیشوند.

وقتیرودخانهای
طغيانمیكند،رسوبات
گلوالیرادرزمينهای

پيرامونشانباقیمیگذاردو
موجبحاصلخيزیخاك

میشود.

گل کوزه گری:ازخاكرسكهبهگلكوزهگریمعروف
استدرساختظروفسفالیاستفادهمیشود.وجودخاكرس

درهرجاموجبرونقوگسترشكورههایآجرپزیدرآنجا
میشود.انسانشيوةساختظروفسفالیراهزارانسالپيش

آموختودرحفاریهایباستانیايننوعظروفدر
اقصينقاطجهانكشفمیشوندوازاينطريقبا
شيوةزندگیمردمانیكهدراينمكانهای

حفاریمیزيستهاندآشنامیشويم.

ِگل باشکوه است
گل در طبیعت، دنیای 
   حیات وحش و تاريخ زمین شناسی 
و حیات انسان ها نقش مهمی ايفا 
می كند و تأثیر بسیاری بر زندگی 
گیاهان و حیوانات دارد. هیچ چیز 
در اين دنیای خاكی بیهوده آفريده 
نشده است و هرچه دقیق تر به 
پیرامونمان نگاه كنیم، 
بیشتر می توانیم با 
شگفتی های آفرينش 
آشنا شويم.

تولد دوباره
وقتیبهمرور،آبيكرودخانهكم

وكمترمیشود،اليةگلبسترآندرمعرض

هواقرارمیگيردوباگذشتزمانخشكمیشودو

تركهايیدرگلبهوجودمیآيد.هرچندجانورانريزهميزة

درونگلهمخشكمیشوندومیميرنداماتخمهایاينجانوران

پسازبارشبارانكهگلخشكخيسمیشود،میتوانندبه

حياتشانادامهدهندومدتیبعدنوزادانازدرونتخمبيرون
میآيند.

تركهایسطحگلباتوجهبهسرعتخشكشدن
ِگلشكلهایمتفاوتیدارند.هرچهگلسريعتر

خشكشودتعدادتركهابيشترامااندازة
آنهاكوچكتراست.تركهایسطح

فوقانیپوستهپوستهانداماالية
زيرينبهصورتقطعات
بزرگوضخيمترك

برمیدارند.

بيشتر بخوانيم
باالي همه نوشته هايم نام توست

مؤلف:  اكرم كشايی
سال چاپ:1398

ناشر: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تلفن:021-8880024

كتـاب حاضـر قطعه هـای ادبـی اسـت كـه گفت وگـوی نويسـنده بـا 
خداسـت. در هـر صفحـه، آيـه ای از قـرآن كريـم آورده شـده، 
سـپس بـا توجـه به مضمـون آن آيـه، قطعـه ای ارائه می شـود. در 
يكـی از قطعـات بـا توجـه بـه آيـه: »و قال ربكـم ادعونی اسـتجب 
يـادآوری می كنـد كـه  لكـم«، نويسـنده 
و  چشـم ها  دسـت ها،  بـا  انسـان  وقتـی 
يقيـن  بـه   كنـد،  صـدا  را  خـدا  قلبـش 
قطعـه ای  در  گرفـت.  خواهـد  پاسـخ 
ديگـری بـا ارائـه ايـن آيـه: »و الكاظمين 
سـخت  لحظه هـای  والعافيـن...«،  الغيـظ 
آدمـی را يـادآوری می كنـد و لحظه هايـی 
كـه هـم سـخت هسـتند هـم شـيرين، 
مثـل بخشـيدن و فرامـوش كـردن... .
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اينروزهاقرارهایتازهایباخودممیگذارم.هزارويكفكرجورواجور
انجامدهم.يك را بهخودمقولمیدهمهمةآنها بهذهنممیرسدكه
دفتريادداشتسبزرنگكوچكبرایاينكارانتخابكردهاموهرچهرابهذهنم
میرسدداخلشيادداشتمیكنم.هنوزروزهایبسياریازقولوقرارمباخودم
نگذشتهاستامادفترمپرازكلمههاوجملههاوايدههاوتصميمهاشدهاست.
اينروزهايكابرپرازايدهدرذهنمنباريدنگرفتهوهزارانهزار

خيالوهدفدرذهنممیبارد.اينفكرهاازكجامیآيند؟البتهكهمیدانم
همهشانهديههایبزرگوكوچكتوست.

مندلممیخواهددرزندگیخودممفيدباشم.دوستدارمبرای
خودمبرنامههایباارزشیداشتهباشم.توصدایقلبمراشنيدهای
واينهمهفكررابهمنهديهدادهای.توبهمنگفتهایحاالكه
میخواهیزندگیباارزشیداشتهباشی،منهرروزبرايتچندهديه

میفرستم.توكمكممیكنیتادرمسيریكهمیخواهمپيشبروم.
هديههايتوبسيارند.ازحسابانگشتانمنخارجميشوند.بعد

میخندمومیگويم:»منكهنمیتوانمتمامشانراهمينحاالانجامبدهم.پس
آنهارايادداشتمیكنمتايادمبمانندوفرداوفرداهایديگرسراغشانبروم.«
حواسمهستكهتوبايدبخواهیتاكاریانجامشود.حواسمهستكهاگر
تونخواهیكوچكترينقدمیدرهيچمسيریبرداشتهنمیشود.حواسمهست
وازتومیخواهماجازهدهیهمةاينكارهایجذابوكمنظيریراكهبهذهنم
رسيدهانجامبدهم.ازتومیخواهمحواستبهدفتريادداشتسبزمنباشدو

يادمبيندازیبرایرسيدنبههمةهدفهایايندفتركوچكتالشكنم.
فكرهایمنشبيهبهپازلیهستندكهكنارهمقرارمیگيرندتاتصويری
ازخودمبهمننشانبدهند.لطفاًدركنارهزارويكتكهفكریكهبهذهنم
هديهمیدهیتكههايیهمازمسيرهايیقراربدهكهبهخودتمیرسند.ذهنم
راروشنكنكهچطورمیشودبيشترازقبلبهتونزديكشوم.میخواهموقتی
پازلمراتكميلكردمببينمشبيهبهآنهايیشدهامكهتوراخيلیدوستدارند.

P َو اَل تَُقولَنَّ لَِشْيٍء 
إِنِّي َفاِعٌل َذلَِک َغًداPOإاِلَّ أَْن يََشاَء 

ُ َو اْذُكْر َربََّک إَِذا نَِسیَت َو ُقْل َعَسی أَْن  اللَّ
Oيَْهِديَِن َربِّي ِلَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا

»و زنهار در مورد چیزی مگوی كه من آن را فردا 
انجام خواهم داد مگر آنکه خدا بخواهد و چون 
فراموش كردی پروردگارت را ياد كن و بگو 
 امید كه پروردگارم مرا به راهی كه نزديک تر 

از اين به صواب است هدايت كند.«
)كهف،23و2۴(
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!با كالسبا كالس!
شديم از بس راه رفتیم. چرا اين همه آدم ماشین دارند، ولي ناگهان برادرم از زور خستگي فرياد زد:  »اي داد، اي بیداد! خسته )و به عقیدة من و برادرم به علت بي پولي، پیاده مي رفتیم(. طبق معمول به گفتة پدر، براي اينكه ورزشي هم كرده باشیم مرحوم شوهر عمة پدرم مي رفتیم. كه من قربانش برم بود! با برادر كوچک ترم و پدرم به خانه  نوة آدمیزاد را كر مي كرد و خالصه همه چیز لطیف و خوب و الهي بود و  مدارس تعطیل  بودند و صداي لطیف ماشین ها گوش سخن مي گفت و همه جاي خیابان پر از دود و غباري لطیف در يک روز لطیف زمستاني كه باد زوزه كشان با درختان خفته! 

ماشین مدل باال مي شويم!« يک مدت كوتاه را تحمل كنید، به زودي ما هم صاحب يک پدر با خونسردي لطیفي گفت:   »ناراحت نشو پسرجان! همین ما نداريم؟«

ماشین سواری 
لیاقت می خواهد! 

ما را تا خانة نوة مرحوم شوهر عمه اش دنبال كرد! و بعد، پدر با يک شاخة خشک كه از درخت كنار پیاده رو كنده بود، ... زود باشید پیاده شويد! اي بي لیاقت ها ...!«توي ماشین نبايد با هم دعوا كنید و حواس راننده را پرت كنید اعصابم را خرد كرديد ... االن آن قدر مي زنمتان كه ياد بگیريد هم؟! اصالً حاال كه اين طور است، هر دوتان را پیاده مي كنم ... و گربه سر اينكه كي جلو و كي عقب بنشیند، افتاده ايد به جان اصالً شما لیاقت ماشین شخصي سوار شدن نداريد. مثل سگ مي  كند كه هي به هم مي پريد؟ آرام باشید، سرم رفت.دعوا مي كنید؟ اصالً يكي تان بیايد جلو كنار من بنشیند. مگر فرقي چه خبرتان است؟ چرا اين قدر سر جلو و عقب نشستن با هم آرام باشید ... صداي پخش ماشین را زياد نكنید. سرم رفت! پايین نكشید، خراب مي شود ... چرا اين قدر وول مي  خوريد؟ دستگیره هاي در بازي نكنید. هي شیشه هاي ماشین را باال و نكنید تا حواس من پرت نشود. اين قدر مثل نديد بديدها با اما شما بايد مواظب باشید كه زياد داخل ماشین با هم دعوا جاي لطیفي كه دلتان خواست مي برم.خوشگل مي خرم و هر دو نفر شما را سوار مي كنم و به هر بالفاصله با آن يک ماشین لطیف و مدل باالي كوچكي از اين اموال را به ما بدهد! بعد، من نزديک خانوادگي با هم داريم، ايشان بخش كه دردي به تخته بخورد و از آنجا كه ما نسبت من به نوه اش رسیده است. بعید نیست ارث و میراث زيادي از شوهر عمة مرحوم پدر گفت : »خیلي راحت پسرجان! تازگي ها چنین چیزي ممكن است؟«من با تعجب لطیفي پرسیدم:  »چطوري؟! مگر 

 تصویرگر: حمید خلوتی

 نادر فاضلي



كالس ورزشیكالس ورزشی
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بازی تعقیب در زمین فوتبال فوتبال  بود، داشت  قاچاقچی  كه  آقايی  در سال 2۰۰9، يک 
می كرد. در كشور  انگلستان لیگی  دارند به نام »لیگ يک شنبه ها« كه 
لیگ محالت است. اين  قاچاقچی هم در يكی از اين تیم ها فوتبال 
بازی می كرد. البد آنجا بهترين جايی بود كه می توانست از دست 
مأموران در امان باشد. هیچ كس فكرش را هم نمی كرد كه يک 

قاچاقچی وسط فوتبالیست ها باشد. واقعاً   كه چه اعتماد به نفسی!
وسط بازی ناگهان تعداد زيادی پلیس ريختند  داخل زمین تا قاچاقچی 
را دستگیر كنند. قاچاقچی بخت برگشته نمی دانست دنبال توپ بدود 

سرانجام مأمورها قاچاقچی را گرفتند و با خودشان بردند ...توپ بود و مأمورها دنبال قاچاقچی ...فوتبال درست شده بود كه بیا و ببین. قاچاقچی دنبال يا از دست مأمورها فرار كند. چنان بلبشويی وسط زمین 

تو اخراجی!
در سال 2۰۰8 يک مسابقة  فوتبال بین دو تیم 

يونانی برگزار می شد. تا اينجای كار اتفاق خنده داری 

نیست و دو تیم فوتبال حتی اگر يونانی باشند،  

می توانند با هم مسابقه بدهند. اما وسط اين مسابقه 

يكی از همین آدم های كه  كارشان يكهو پريدن وسط 

بازی است و بهشان »جیمی جامپ« می گويند، پريد 

وسط زمین و سرش را انداخت پايین  و مثل 

ديوانه ها شروع به  دويدن اين طرف و آن طرف 

كرد. بازی  از جريان افتاد. طرف مثل خرگوش وسط 

زمین اين طرف و آن طرف می دويد و مأمورهای 

امنیتی هم دنبالش. پلیس بدو، يارو بدو...

اسمش  قضا  از  كه  بازيكن ها  از  يكی  وسط  اين 

آدريان باتیستا بود، دويد و جیمی جامپ را گرفت 

و چند تا چک و لگد به او زد و داد دست مأمورهای 

امنیتی كه از زمین خارجش كنند.

وقتی ماجرا تمام شد، داور سراغ باتیستا آمد و با 

كارت قرمز او را از زمین مسابقه اخراج كرد  كه چرا 

با آن آقايی كه پريده  بود وسط زمین، با خشونت 
رفتار كرده است ...

 حانیه قرباني



يک داور كلمبیايی 

در جريان بازی دو تیم فوتبال 

ت قرمز به بازيكنان نشان 
آن قدر كار

داد كه خسته شد و بازی را نیمه تمام رها 

كرد. او بعد از بازی گفت: بازی به قدری 

ه اگر ادامه پیدا می كرد، مجبور 
خشن بود ك

بودم همه را اخراج كنم؛ حتی 

توپ فوتبال را.
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در سن 12 سالگی داشت واسة خودش توی كوچه می گويند محمد علی كلی، قهرمان  مشهور بوكس جهان، می خواهید چه کاره شوید؟!
دوچرخه سواری می كرد كه يک نفر دوچرخه اش را دزديد! او 
در آينده هر دزدی را كه ديد، دستگیر كند ...هم همان جا تصمیم گرفت در آينده بوكسور شود تا بتواند 
من فكر می كنم اگر او مثالً در كودكی دنبال مرغ همسايه 

می دويد دوندة دوی ماراتن می شد. يا مثالً اگر توی حوض 
خانة عمه اش می افتاد، شناگر می شد. يا مثالً اگر گربة همسايه 

را لگد می زد فوتبالیست می شد!  شما چه فكری می كنید؟

کارت قرمز 

ستاده بود كه تلفن همراهش زنگ خورد. او هم 
ديويد نیكوالس كه مربی فوتبال بود، كنار زمین اي

بی خیال و خونسرد گوشی را از جیبش در آورد و شروع به صحبت كرد. ناگهان داور مسابقه با خشم 

رمز، او را از زمین اخراج كرد. اين مربی بازی بعدی 
به طرفش رفت و با نشان دادن كارت ق

تیمش را هم به خاطر صحبت با تلفن همراهش از دست داد.
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جای من بود روی سینة میزپاک كن گفت: ای مداد عزيز
رد پای كج و سیاهت راپاک می كردم اشتباهت را
گرچه يک خرده ريزتر بودماز همه من عزيزتر بودم

با عرق گیر و پوشش تنبانيكهو آمد جناب تبلت خان
گفت هی هی ببین چه توفانیداخل كیف شد به آسانی 

 وقت بازی و خوردن تافی ستبر و بچ اين بگو مگو كافی ست
جان من خواب راحتی بكنیدبرويد استراحتی بكنید

می كنم كل كارهای شمامن خودم يک تنه به جای شما
تا چت و گیم و فان به چند كلیکاز رياضی و شیمی و فیزيک

صد هزاران كتاب جالب و نغزمی نويسم بدون جوهر و مغز
كله ام كرده دود جمع كنیدكاغذ و غیره زود جمع كنید

نكتةسوزدار ريزی گفتدر جوابش مداد چیزی گفت

چه می داندجز نت  و تبلتش 

اهل دعوا و كركری؟باشدگفت: تبلت تو قلدری؟ باشد
ولی آيا سواد هم داری؟ مثل ما هم خود تو ابزاری

باعث كسب اعتبار نشدگیم و سرگرمی ات كه كار نشد
چیزهايی مفید ياد بدهبرو به بچه ها سواد بده

شارژرت را بپا كه گم نكنیبیش از اين ها اِِهم اُُهم نكنی

  سعیده موسوي زاده



25
شماره 5• بهمن1398

عیدی يک سال من نابود شدبعد تعطیالت پولم دود شدپول باد آورده ام را باد بردحیف قولش را ولی از ياد بردعیدی خود را بدون گفت وگومن اطاعت كردم و دادم به اواين همه دلواپس پولت نباشعیدی تو پیش من امن است جاشدست خالی سال را بردم به سرگفت من هم مثل تو هستم پسرالاقل از جیب مادر خرج كنگفت بابا: پول كمتر خرج كنمن كه از جیبم شكايت می كنمبشنو از من چون حكايت می كنم

چند مدل كیسة بوكس 

دمبل ريز و درشت

نة ديوار اتاقم شده 
سی

جای مشت

عشق بدن سازی و ورزش منم
پشت هم

به تشک و بالش بیچاره ام

مشت و لگد می زنم

صبح چهل تا شنا

ظهر دراز و نشست

عصر تكان دادن پاها و دست

شب صد و سی تا طناب
بعد هم

 و مژه در رخت خواب
نرمش پلک

خواب من

ديدن يک باشگاه

با خرک و بارفیكس

سینه و جادمبلی
با پرس 

با صد و ده دستگاه
 ديدن يک قهرمان 

با شكمی سیكس پک

با كمری مثل مو

ی قلنبیدة عین كدو
با بر و بازو

ش
نبا

ت 
ول

س پ
واپ

دل
مه 

ن ه
ای

آه،آه! باشگاه!
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تنبلي مي گفت با سوز و گداز: 

»اي خدا! يک دم بیا با من بساز!

مي نشینم من كنار پنجره، 

تو مهیا كن، كمي نان و كره 

مي كشم من، زحمت نان و كره 

مي كنم شكرت، ز بیخ حنجره

امر كن لطفاً تو بر ابر بهار 

جاي باران، سكه ها بر من ببار!

از برايم سور و ساتي پهن كن 

قصر خوبي هم برايم رهن كن

تا در آنجا ، من مي روم دائم به خواب 

وقت بیداري، خورم نان و كباب

مرحمت كن، چاي و قلیان هم بده 

میوه و كارد و نمكدان هم بده!

تنبلم من، تنبالن را ياد كن

مجمع تن پروران را شاد كن!«

مرد تنبل، دست سوي آسمان 

جرجري برخاست. اما ناگهان!

سقف خانه بر سرش آوار شد 

روز روشن پیش چشمش تار شد. 

گفت تنبل: »اي خدا! شكرت، چرا

سقف را يكجا فرستادي مرا؟!

مي فرستادي تو چیز بهتري 

من به قربان تو كه زيباتري 

مي روم تا خانه اي پیدا كنم 

هر چه تنبل  هست را رسوا كنم!« 

ل
بــــ

ک تن
ت ی

خاطرا
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ز ای

د ا
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شاع
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1. نخستينقبلهوسومينشهرمقدسمسلمانان)پسازمكهومدينه(درفلسطيناشغاليـ ماهبهعربي2. آدمناخنخشكرا
ميگويندـمعادلفارسيرزق3.نامقديمكشورسوريهـيكيازانواعدندانهاـسختنيست.4.قسمتآويزاناللةگوشـيكي
ازالقابدهمينپيشوايمعصوم5.مادرعربـمحليكهدوستانگردهمميآيند.6.يكيازميوههايفصلتابستان7.
حوضكوچكيازجنسسنگيافلزبرايحمامكردندرخانههاـمنطقةتماسبينخشكيودريا8.واحداندازهگيريطولـخاك
كوزهگريـجمععربيشب9. پرحرفوياوهگوـيكفوتراهمميگويند.10.بابينيميفهميمـزائدههايرشتهمانندكهبه
سلولهايعصبيمتصلاند_خيليبزرگدرمثلثقائمه11.دگرگونيوزيروروشدنـدرحالتساكنكاركردنراميگويند.

شركوكافر13.يكيازانواعگلبولهايسفيدـواحدپوليكيازكشورهمسايه 12.ناشنوـا

عمــــــــودي
1. كريمـواژةفرنگيتلفنهمراه2.سمتچپـيكيازذراتدروناتم3.بدلازوضوياغسلدرصورتنبودنآبـثروتمندـوسيلهاي
بادهانةپهنوتهباريكبرايريختنمايعات4.ظرفيسنگييافلزي)برنجي(برايكوبيدنوسابيدنادويهجاتـمجادلهكردن.5.ضمير
كدامسورهاستكههمةآياتشباحرفسينختمميشودـيكيازصورتهاي اولشخصجمعـپرستارراميگويند.6.سيارةسرخفامـ
فلكيكهكوچكوبزرگهمداردوبهمعنيخرسهماست.7. پرندهايتيزپروازـازرودباريكتروازجويپهنتراست.بدنپرندگانرا
پوشاندهاستـهمدمشلوار8.نامقديميترينسددرخوزستانـهواپيمايبدونسرنشين9.محلارتباطنورونهابايكديگرراميگويند
وجريانهايعصبيدراينناحيهرويميدهدـخشكنيست.10.باالپوشيبلندوشنلمانندكهبررويدوشمياندازندـپدربزرگ
رستمـنخستينجنگدورةخالفتامامعليكهبابيعتشكنانرويداد.11.دريچهايدولختيبيندهليزچپوبطنچپ.درقديم
بهحاكموفرمانرواييكناحيهگفتهميشد.12.يكيازفروعديناستكهاگرحرفاولشرابرداريمنامنوعيفلزميشودـآبماية....
استـيكيازفرماندهانسپاهعبيداهللبنزياددرواقعةكربالكهمانعورودامامبهكوفهشداماتوبهكردوبهيارانامامحسينپيوست.

13.برايوزنكردنطاليازعفرانازاينواحداندازهگيرياستفادهميشودـبخشيازدستگاهگوارش.
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ايران در بازی های آسيايی
ورزشكارانكشورمانبعدازانقالبازسال19۸2دربازیهایآسيايی
حضورپيداكردند.درآنبازیهادررژهروزافتتاحبازیها،تماماعضای
كاروانايرانبهيادرزمندگانجبهههایجنگ،باپيشانیبندهايیكهنام
پيامبروائمهرویآنهانوشتهبودرژهرفتند.مدالهایايراندر

دورههایمختلفبازیهایآسيايیتاامروزچنيناست:
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ايران در بازی های المپيک
هرچندايراندردوالمپيك19۸۰و19۸۴شركتنكردامابعداز
بازگشتبهخانوادهالمپيك،مدالآوریقهرمانانايرانآغازشد.تعداد

مدالهایايرانازالمپيك19۸۸تاامروزچنينبودهاست:
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ووشوی ايران در مسابقات 
جهانی در ده سال گذشته

2009-5طال،۶نقرهو1برنز)نايب قهرمان(
2011-۶طال،2نقرهو3برنز)نايب قهرمان(

2013-7طالو3برنز)نايب قهرمان(
2015-۶طال،3نقره،1برنز)سوم(

2017-۸طال،1نقرهو2برنز)نايب قهرمان جهان(
2019-9طال،2نقرهو1برنز)نايب قهرمان جهان(

رشته های مدال آور ايران در بازی های آسيايی از 1982 تا امروز

عناوين واليبال ايران 
در مسابقات ليگ ملت ها 

2013-نهم
2014-چهارم
2015-هفتم
2016-هشتم
2017-يازدهم

2018-دهم
2019-پنجم

واليبالايراندرمسابقاتقهرمانیآسيانيزدر
سالهاياخيرنتايجزيرراكسبكردهاست
قهرمانمسابقات2۰13،2۰۰7و2۰19و

نايبقهرمان2۰۰5و2۰15

عملكرد فوتبال ايران
چهاربارحضوردرجامهایجهانی2006،1998و2014و2018
مقام سوم جام ملت های آسیا: 2004،1996،1988،19۸۰وحضور

درنيمهنهايیسال2019

كشتی... 7طال، 14 نقره، 9 برنز
وزنه برداری... 7 طال، 3 نقره ،1 برنز

تكواندو... 2 طال، 1 نقره و 3 برنز
دو و ميدانی... 1 نقره

رشته های مدال آورايران 
در بازی های المپيک

بازیهای در ورزشی رشته چهار در تاكنون ايران
المپيكصاحب20طال،22نقرهو27برنزشده
است.مدالهايیكهبعدازانقالببهدستآمدهاند

دررشتههایزيركسبشدهاند:
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مواد الزم:
 پاستا:5۰۰گرم

 گوشت چرخ كرده: 25۰گرم
 كدوسبز:2عدد

 پنیرپیتزا:2تا3قاشقغذاخوری
 سیر رنده شده:3حبه

 لیموترش:1عدد
 جعفری خردشده:3قاشقغذاخوری

 قارچ:1۰۰گرم
 نمک و فلفل:بهاندازةالزم

 ادوية خاص:1قاشقمرباخوری
 تركیبات ادوية خاص:ريحان،آويشن،جعفری،پياز،پونه

ورزماریوفلفلقرمزخشكراباهمآسيابكن.
 پیاز رنده شده:1عدد

پاستا و جناب 

روش تهیه:
 درظرفیگوشتچرخكرده،نمك،فلفل،دوعددسيررندهشده،پيازرندهشده،پنيرپيتزاوادويةخاصرا
مخلوطكنوورزبده.اگرپيازياسيردوستنداری،نهمنرابزننهپيازرا. گوشترابهصورتكوفتههايی
درشتدرآور.امانازمحاسبةاندازةكوفتهها:نهبهبزرگیگردو،نهبهكوچكیفندق. درتابهایروغنبريز
وكوفتههاراباحرارتمتوسط،كامالًسرخكنتادورتادورآنطاليیشود.عجلهنكن؛حرارتمتوسطودر
تابهبستهباشدتاحسابیمغزپختشود. درتابةديگریكدوسبزهايیراكهبهشكلرشتهایخردشدهويك
سيرباقیماندهراتفتبدهتانرمشود.امانازتابهایديگر. قارچهایكوچكرابهسيخبكش،رویآننمكو
آبليموبريزوكبابشكن.يكپاستاواينهمهدردسر؟ارزششرادارد. پاستارابجوشانوآبكشكن.زمان
مناسببرایجوشاندنپاستارویبستهبندیدرجشدهاست. درظرفمناسبیپاستاراباكدومخلوطكنو

قارچهاوكوفتهقلقلیهاراكنارآنبچين.وقتچيدنو
ناخنكزدناست. حاالكمیجعفریتازه

رویآنبپاشونوشجانكن.

کوفته قلقلی

32 
شماره 5 • بهمن 1398



مواد الزم:
 خامة غلیظ:2قاشقغذاخوري

 شکالت سفید: 5۰گرمتكهتكهشده
 نعناي تازۀ خردشده:1قاشقچايخوري

 شکالت تلخ ۷0درصد)تكهتكهشده(:25گرم
 كره:25گرم

 پودر كاكائو: 1قاشقچايخوري
 تخم مرغ:1عدد

 زردۀ تخم مرغ: 1عدد
 شکر:2۰گرم

 آرد:25گرم
 پودر قند:كميبرايتزيين

شیريني نعنايي

روش تهیه:
 خامهرادريكقابلمةكوچكگرمكن.همينكهقُلزد،شعلهراخاموش
كن. شكالتسفيدرابهآناضافهكنوهمبزنتاآبشود. كميصبركنتا
سردشود.حاالنعنايخردشدهرااضافهكنوهمبزن. فعالًاينظرفرادرفريزبگذار
تابعد.)براياينكهباهمقاتينكنياسماينتركيبراخامةنعناييميگذاريم.( شكالتتلخرا
همراهباكرهدرظرفديگريبريزورويكتريبگذارتاباروشبنماریكمكمآبشود. تخممرغ
كامل،زردهوشكررادرظرفديگريبريزوبهمدتيكدقيقههمبزنتاكرمرنگويكدستشود. حاال
تركيبشكالتوكرهايراكهقبالًآبكردهبودي،بهآناضافهكنتامايةاصليآمادهشود. دوقالبسراميكي
يكنفرهبرداروباكرههمةسطحداخليوحتيديوارههايآنهاراچربكن. پودركاكائوراداخلقالبهابريزتاكاماًل
كفوديوارههارابپوشاند. نصفمايةاصليرابينقالبهاتقسيمكنونصفديگررانگهدار. حاالكمكمآردراروي
مايهالككنوباقاشقمخلوطكن)زيادهمنزن(ويكتادوساعتدريخچالبگذار. فررابادمای1۸۰درجهگرم
كن. حاالخامةنعناييراازفريزبيرونبياور،نصفقاشقچايخوريازآنبرداروگردكنووسطمايةهرقالبقراربده.

 رويآنراباباقيماندةمايهبپوشان. قالبهارا15دقيقهدرفربگذار.دسرآمادهاست.بزنبهبدن.
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طبيعتجادويیاست!علم،رازاينجادویبزرگاست.درحقيقتدانشمندان
افرادیهستندكهبهدنبالكشفرازهایجادويیطبيعتاند؛اينكهطبيعتباچه
جادويیيكدانةكوچكرابهدرختیبزرگوتنومندتبديلمیكند.يااينكه
چهنيرویشگفتانگيزیباعثگردشسيارههابهدورخورشيدمیشود.
جستوجویدانشمندانبرایكشفرازهایطبيعتفقطبهدليلحس

كنجكاوینيست!حقيقتايناستكهوقتیشمابهرازهایجادويیطبيعتپی
ببريدمیتوانيدطبيعترابهفرمانخوددرآوريد!دانشمندانبااستفادهازهمينرازهايیكهازجادوی

طبيعتكشفكردهاند)كهبهآنعلممیگوييم(نهتنهاتوانستهاندبهانسانقدرتپروازدر
آسمانهارابدهند،بلكهانسانراقادرساختندكهپارافراترازسيارةمادریخودبگذارد

ورويایفتحسياراتديگررادرذهنبپروراند!
درآزمايشاينشمارهقصدداريمباقدرتجادويیعلمكاریكنيمكه
يكقوطینوشابةبیجانرابهفرمانخوددرآوريمتادرمسيریكهما

میخواهيمحركتكند!

ش(
ماي
آز
ای
)آق
اده
لیز
دع

حم
م

ـی
لمـ

 ع
ش

ماي
قوطــی جذاب!آز

مراحل آزمايش:
قوطینوشابهرابهصورتافقیرویميزقراردهيدوميلة

پالستيكیرابهآننزديككنيد،میبينيدكههيچواكنشیبين
قوطیوميلهرخنمیدهد.

ميلةپالستيكیراباپارچةپشمیبهخوبیمالشدهيد،
دقتكنيدكهپارچةپشمیوياحولةشماكاماًل

خشكباشد.
ميلةپالستيكیرابهآرامیبهقوطی
نزديككنيد،میبينيدكهقوطی
بهسمتميلهحركتمیكند!

مواد الزم:
قوطی نوشابه

پارچة پشمی )يا حوله(
لولة پالستیکی
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مسابقه ويژه:
ازاجرایاينآزمايشدركالسياجمعخانوادهودوستانفيلمكوتاهیبسازيد،وآنراازطريقشبكههایاجتماعی

بهشمارة3۰۰۰۸9959۶برایماارسالكنيد،مابهبهترينفيلمهایارسالیجايزهمیدهيم.
باهمببينيم:

درفيلمكوتاهباالمراحلاجرایآزمايشقوطیجذابراباهممیبينيم.برایمشاهدةاينفيلم،میتوانيد
كدتصويری)QR-Code(كنارفيلمراباگوشیهایهوشمندبخوانيد.برایاينكارمیتوانيدازيكنرمافزاررايگان

مانندQRCodeReaderياQRCodeScannerاستفادهكنيد.

صندوق سؤاالت:
بهنظرشماچهچيزیباعثجذبقوطیفلزیبهميلةپالستيكیمیشود؟

آيامیتوانيدآزمايشیطراحیكنيدكهدرآنقوطیفلزیبهجایاينكهبهسمتلوله
حركتكند،ازآندورشود؟!

همينآزمايشراباپارچةپشمیوياحولةنمداراجراكنيد،چهتفاوتیدرنتيجه
آزمايشرخمیدهد؟دربارةعلتاينتفاوتتحقيقكنيد.

میتوانيدقبلازاينكهقوطی
بهميلهبرسد،ميلهرابهآرامی
حركتبدهيدتاقوطیدرمسير
دلخواهشمابهحركتدربيايد.

مسابقۀ ويژه
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12    18     28
60     65     35
37       ?      51

8        4      

               2         ?

۳ ۸

۶ ۲
۵ ۹

۵ 1

۳۳ ۹ ۲

1۰ 1 ۵

جایعالمتسؤالعدددرستراحدسبزنيد.

جایعالمتسؤالكداميكازگزينههایالف.بيا
جبايدقرارگيرد؟

=

=

=

=?
)الف( )ب( )ج(

جایعالمتسؤالعددمناسبرابا
توجهبهمنطقبهكاررفتهدرساير

عددهایوسطیحدسبزنيد.

نرمش 
ذهن
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5

۶

مسابقه 
نوجوان باهوش
مهلت ارسال تا 
پايان اسفندماه

۴

جایعالمتسؤالعددمناسبراحدسبزنيدوبنويسيد.

سهكليدداريمكهسهقفلرابازميكند.درچند
نوبتميتوانيدكليدهرقفلرامشخصكنيد؟

۴      ۸     ۲۴

۳      ۶      1۸   

؟      1۰      ۵

+      +      = ۲۵

+       +      = 1۸

+      +       = ۸

+      +        = ?

جایعالمتسؤالعددمناسبراحدسبزنيدو
بنويسيد.

5   3   4    6   7   8   9   1   2
6   7   2    1   9   5   3   4   8
1   9   8    3   4   2   5   6   7
8   5   9    7   6   1   4   2   3
4   2   6   8    5   3   7   9   1
7   1   3    9   2   4   8   5   6
9   6   1    5   3   7   2   8   4

 2   8   7    4   1   9   6   3   5
 3   4   5    2   8   6   1   7   9

     راه های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
داستان، پيام نگار مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir  
و يا شمارۀ پيامک 3000899596 

برای نقد و نظر. لطفًا حتماً شهر و پايۀ تحصيلی  
خودتان را هم برای ما بنويسيد. از انتشار مطالب و

       نظرات بدون اطالعات كافی معذوريم.

دراينجدولسودوكوعددهاي1الي9رادرهررديف
افقيبدونتكرارقراردهيدواينكاررادرستونهايعموديهم
انجامدهيد.درضمندرهرناحية3×3ازجدولنيزعددهاي
1الي9راطوريقراردهيدكههيچ
يكازعددهاتكرارينباشند.

؟
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ش
ار

ــز
گـــ

يك تجربۀ جديد
بگذرد. راحت دارند، مثبتی هدف كه جديدی تجربههای كنار از نبايد آدم
تجربههایجديد،چيزهایزيادیبهمايادمیدهند.وقتیچنيننگاهیداشتهباشيم،
بيدارشدندرصبحزودوهمراهشدنبايكگروهكههدفشانزيباكردنطبيعت
است،آسانترمیشود.بااينكهصبحزوداست،همهباعالقهوذوقزيادیبه
گروهمیپيوندند.ازهرسنیبرایپاكسازیطبيعتآمدهاندونوجوانهابيشتر
ازبقيههيجاندارند.يكمكانبزرگحفاظتشدهبهنامخجيروترقياندر
منطقةسرخهحصارتهرانانتخابشدهاستوقراراستاززبالهتميزشود؛
البتهتفريح،استراحتوشادیهمهست.بعدازاينكههمهسوارماشينشدندو
بهمنطقةموردنظررسيدند،ابتداصبحانهمیخورندكهانرژیكافیداشتهباشند.
قراراستبههمهيككاله،روپوش،دستكشوچنگكدادهشودكهكارعالوهبر

راحتترشدن،بهداشتیهمباشد.


وقتی حرف گردش و تفريح می شود، كمتر كسی را می توان يافت كه به اين كار نه بگويد، به ويژه وقتی سفر، 
هیجان انگیز و متفاوت نیز باشد. تصور كنید كه آدم به دل طبیعت برود، كلی بخندد، دوست پیدا كند، از هوای خوب 
لذت ببرد و از همه مهم تر اينکه يک كار مفید هم انجام بدهد. بله، درست خوانديد يک كار مفید؛ جمع آوری زباله هايی 
كه افراد ناآگاه در طبیعت رها كرده اند و با اين كار آن ها چهرۀ طبیعت زشت شده است. يک خانوادۀ طبیعت دوست، 
روزی تصمیم گرفتند كه دست به كار شوند و اين زباله ها را از طبیعت جمع آوری كنند. حاال آدم های زيادی با آن ها همراه 

شده اند و در تورهای گردشگردی، عالوه بر تفريح، طبیعت را نیز پاک سازی می كنند. 

سفر به شرط 
گردش پاکــــــپاكسازی!

چگونه می  توان آسیب به محیط زيست را كاهش داد؟

بهارهجاللوند
عكاس:احمدرضاکريمي
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اَسما ماهوری يکی از نوجوان های گروه 
است كه قبالً هم تجربة شركت در تور 

پاک سازی طبیعت را داشته، او می گويد: 
ايندومينتورپاكسازیاستكهدر
آنشركتكردم.تورقبلیدركردانكرج
برگزارشدوباپدرمرفتموخيلیازاينكار
خوشمآمد.حجمزبالةريختهشدهدرطبيعت
جمعآوری كار و بود زياد خيلی آنجا در
فكر اين به وقتی ولی نبود، راحت خيلی
میكرديمكهبعدازپاكسازیچقدرآنجا
زيبامیشود،كلیانرژیمیگرفتيم.بعداز
اينكهتاحدودیزبالههاجمعمیشد،برايمان
استراحتوتفريحهمدرنظرمیگرفتندتا
خستهنشويمودوبارهجمعآوریراشروع
میكرديم.واقعاًكارگروهی،حسخوبیدارد
وانرژیآدمبيشترمیشود.اينكهدرحدتوان
خود،بتوانمزبالهجمعكنموشهروندمفيدی
باشم،حسخوبیدارد؛بهويژهوقتیبهاين
فكرمیكنمكهبعدازپاكسازی،خانوادهها
وهمسنوسالهایمنمیتوانندبايكمنظرة

تميزمواجهشوند.

گاهیآدمباخودشفكرمیكندكهاصاًل
چرابايداينهمهزبالهدرطبيعتريختهشود
وواقعاًچهكاربايدكرد؟اسمادرپاسخبه
اينسؤالمیگويد:»بهنظرمبيشترمردمبه
نتيجةريختنزبالهدرطبيعتفكرنمیكنند
واطالعیازضررهایاينكارندارندودقيقًا
نمیدانندچهاتفافیبرایطبيعتمیافتد.البته
برخیهاهمهستندكهمیدانندولیتوجهیبه
اينمسئلهندارند.بهنظرماگراطالعاتافراد
بيشترشود،ريختنزبالهدرطبيعتهمكمتر
خواهدشد.منبهدوستانمدربارةجمعآوری
آنها به و دادم توضيح طبيعت از زباله
گفتهامكهوقتیخودتانباخانوادهبهطبيعت

میرويد،زبالهنريزيد.
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وقت پاک سازی است
گروه، راهنمای توضيحات و صبحانه از بعد
وقتجمعآوریزبالهمیشود.آنقدرزبالههايیكه
درطبيعترهاشدهاندزيادهستندكهجمعكردن
زباله، همه اين ولی میبرد وقت ساعتها آنها
چيزیازانرژیگروهكمنمیكند.چنگكهاخيلی
خوبهستندچونبدونخمشدنبيشازاندازه،
میتوانبسياریاززبالههارابهراحتیازرویزمين
برداشت.باپُرشدنتعدادیازكيسهها،انگيزهبرای
جمعكردنزبالههابيشتروبيشترمیشود.هرچيزی
دربينزبالههامیتوانپيداكردوبدترينزباله
زشت حسابی را طبيعت هم است. پالستيك
میكندهمبهحيواناتآسيبمیزند.وقتیقسمتی
ازمنطقةموردنظرتميزشد،دوبارهوقتناهارو
استراحتمیشود.باوجوداينكههمهدستكش
داشتهاندولیبايددستهاتميزشوند.همهكلی
ذوقوشوقدارندكهپسازاستراحتدوباره،
برایجمعآوریزبالهبروند.درقسمتهايیكه
تميزشده،كلیحسخوبوجودداردانگارقبال

كسیبهاينمنطقهنيامدهاست.

گام های کوچك، تأثیرهای بزرگ
خيلیازمافكرمیكنيمنمیتوانيمبهتنهايیطبيعت
راپاكسازیكنيم،امااينباوراشتباهاستوهركدام
ازمامیتوانيمبرایاينكارقدمیبرداريم.چند
سالپيش،محمدگلبوستانیهمراهخانوادهاش
هرجا و بروند طبيعت به كه گرفتند تصميم
اينگروه زبالهایديدند،آنرابردارند.كمكم
كوچكخانوادگی،بزرگوبزرگترشدوامروز

افرادزيادیازسنينمختلفبرایجمعآوریزباله
ازطبيعت،آنهاراهمراهیمیكنند.آقایگلبوستانی

میگويد:
كشورماطبيعتزيبايیدارد،ولیمتأسفانهدراين
طبيعتزيبا،زبالةزيادیمیريزند.يكروزبهپيشنهاد
پسرمتصميمگرفتيمكهبهطبيعتبرويموباكمك
هممنطقهایراپاكسازیكنيم.من،همسرموپسرم
درست زباله جمعآوری برای كوچك گروه يك
كرديم.وقتیمردممارامیديدندكهاينكارراانجام
میدهيم،آنهاهمبهكمكمانمیآمدند.وقتیديديم
خيلیهابهپاكسازیطبيعتعالقهدارند،باهمكاری

يكیازدوستانمتصميمگرفتيمتورهایطبيعتگردی،
باهدفپاكسازیطبيعتراهبيندازيمواسمشراهم
»ايرانوايااكوتوريسم«گذاشتيم.برایجمعآوریزبالهاز
طبيعت،تعدادزيادیدستكش،كاله،روپوشوپالستيك
زبالهوچنگكخريديم.البتهچنگكهابلندبودندوبرای
آنكهبتوانباآنهازبالهازرویزمينبرداشت،خودمان

كوتاهشانكرديم.
حدوديكسالپيشدراولينبرنامه،پنجاهنفربرای
پاكسازیطبيعتشركتكردندوتاامروزحدودپانصدنفردر
برنامههایمختلفوازهرسنی،ماراهمراهیكردند.هميشهبرای
پاكسازیبادهيار،شهردارواستاندارهماهنگمیكنيمتابعد
ازپاكسازی،افرادیرابرایجابهجايیزبالههایجمعآوریشدهو

انتقالآنهابهمحلمناسببفرستند.
برایاينكهتورجذابشود،تفريحوگردشهمدرنظر
میگيريموباقرعهكشی،جوايزیهممیدهيم.جايزههایمامعموالً
دوچرخهولوازمكوهنوردیاست،چونمیخواهيمبرایپاكسازی
طبيعتوهوایپاك،فرهنگسازیكنيم.شايدخيلیهافكركنند
نمیتوانندبرایطبيعتكاریانجامدهند،ولیاشتباهاستچونبا
كارهایساده،میتوانزبالةكمتریتوليدكرد.بچههامیتوانندبا
كمكوالدينخودچندسبدميوهرادرحياطيابالكن،رویهمبگذارند
وتفالةچایياپوستميوههارادرآنبريزندوبعدازخشكشدن،
بهآنهاعطربزنندوداخليككيسةپارچهایبريزندوازاينكيسه
بهعنوانبوگيراستفادهكنند.حتیمیتوانبااينپوستميوههاو
تفالةچای،كمپوست)نوعیخاكمرغوب(درستكرد.استفادهاز
كيسههایپارچهایبهجایكيسههایپالستيكی،روشديگریاست

كهبهكاهشمصرفكيسةپالستيكیكمكمیكند.«
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پپاپپژاســـخ
 ســرگـرمی

وقت ديدن نتیجۀ کار است
بعدازچندساعتوباصرفكلیانرژیگروهی،يككوهزبالهجمعمیشود.باورش
سختاستكهاينهمهزبالهدريكجاجمعشدهبودند.بخشزيادیاززبالهها،پالستيك
هستندكههيچوقتبازيافتنمیشوندوجانحيواناتزيادیرامیگيرند.برخیازحيوانات
دراينپالستيكهابهداممیافتندوجانخودراازدستمیدهند.حاالخستگیگروه
حسابیدرآمدهچونزبالههایزشت،دركيسههایسياهبهدامافتادهاند!حاالطبيعتپاك
وزيباستتاوقتیكهگردشگرانديگریبيايندودوبارهاينزيبايیرابهزشتیتبديلكنند.

ترنج فرزادی يکی ديگر از نوجوان هايی است كه در اين پاک سازی شركت كرده است او 
دربارۀ تجربه اش می گويد: 

اينكهمیبينمبرخیازمردمزبالههایخودرادرطبيعترهامیكنندوهمهجاروزبهروزآلودهتر
میشود،برايمبسيارناخوشاينداست.موقعيتيپيشآمدكهباگروهپاكسازی»ايرانوايااكوتوريسم«
آشناشدموتوانستمپاكسازیطبيعتاززبالهراتجربهكنم.انجامدادنكارگروهیباويژگیهايیمثل
اردو،بهنظرمخيلیخوببود.حسقشنگیاستكهيكجایآلوده،تميزمیشود.يكالكپشت
داخلرودخانهبودووقتیآنجاراتميزكرديمسرشرابيرونآورد،انگارمیخواستازماتشكركند.
باوجوداينكهمنطقةپاكسازیخيلیبزرگبود،خستگیياسختیبرايمنداشت.اينتورخيلیبرايم
مفيدبودالبتهقبالًهمفعاليتهايیانجاممیدادممثالًوقتیكسیزبالهاشرارویزمينمیريخت
بهاوتذكرمیدادميابادستكشتهسيگارهاراجمعمیكردمچونبهطبيعتضررمیرسانند.وقتی
كسیزبالهاشرابرنداردوداخلسطلزبالهنيندازد،خودماينكارراانجاممیدهم؛البتهبيشترافراد
خودشانخجالتمیكشندوبرمیدارند.يكبارخانمیزبالهاشرارویزمينانداختوبهاوتذكر

دادمنهتنهاناراحتنشد،بلكهازمنتشكرهمكردوگفتحواسمنبودهاست.

جواب31:۱.عددهایوسطیازاولين
رقمعددسمتچپوآخرينرقمعدد

سمتراستتشكيلشدهاند.

جواب2:گزينةب.دراولينرديف
اولينحيوانودردومينوسومين
رديفبهترتيبدومينوسومين

حيوانقراردارند.بنابرايندرچهارمين
رديفهمچهارمينحيوانيعنیماهی

بايدجایعالمتسؤالقرارگيرد.

جواب۳:
7

درهمةدايرههاسهعددبااليیو
طرفينبايكديگرجمعوعددپايينی
ازاينحاصلجمعتفريقشدهاست.

بنابراين
2+5+1=۸-1=7

جواب3۰:۴عدداولدرهررديفبر
دوضربشدهوعدددومبهدست
آمدهاست..وعدددومهمبرسه

ضربشدهوعددسومحاصلشده
است.

جواب5:
35

جواب6:
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برایيكوزنهبردار،فرقزيادی
بينيكوزنة233كيلويیووزنة219كيلوگرمیوجوددارد.

اينطورنيست؟
سعيدمحمدپوروزنهبردار9۴كيلوگرمیايرانهمدرالمپيك2۰12
لندن،كارخودرادرحركتيكضربباوزنة1۸3كيلوگرمبهپايان
رساند.ايندرحالیبودكهسهوزنهبرداركرهای،قزاقستانیوروس
نفرهموزنههای1۸2 بلندكردند.چند را وزنههای1۸5كيلوگرمی
و1۸1كيلورابلندكردندتارقابتبرایكسبمداللحظهبهلحظه

حساسترشود.
امادرحركتدوضرب،محمدپورلحظهبهلحظهازمدالدورترمیشد.
رقيبقزاقمحمدپور،توانستوزنة233كيلوگرمراباالیسرببردوركورد
المپيكرابشكند.نمايندةروسهم229كيلوبلندكرد.چهاررقيبديگرهم
موفقشدندوزنههای225كيلوگرمیراباالیسرببرند.نمايندةايرانهمتمام

تالشخودراكرداماوزنهایكهاوبلندكرد219كيلوگرمبود.
بهاينترتيب،باجمعوزنههادرحركاتيكضربودوضرب،نتايجكلیقهرمانان
مشخصشدونمايندگانقزاقستان،روسيهومولداویمدالهاراكسبكردند.ديگرچه
فرقیداشتكهمحمدپورچندمشدهباشد؟امابعدهامعلومشدخيلیهمفرقدارد!
وزنهبردارايرانیباعنوانپنجمالمپيكبهكشوربازگشت.اصالًچرااوبايدبه
خودشفشارمیآوردومثالًدريكضرب1۸3كيلورابلندمیكرد؟اوكهمدال

نگرفتهبود...!
اماچندسالبعدهمهچيزتغييركرد.هرچندماهيكبارخبرمیرسيدكه
نتيجةآزمايشدوپينگيكیازوزنهبردارانالمپيكاعالمشدهاستواينورزشكار
بهدليلاستفادهازموادنيروزایغيرمجازازجدولورزشكاراناخراجمیشد.هفت
سالگذشتودراينمدت،يك،دو،سه،چهاروپنجوزنهبرداردوپينگیاخراجشدند.

كدامورزشكاران؟هماننفراتیكهدرجدول،باالترازمحمدپورقرارداشتند!
بهاينترتيب،بااخراجايننفرات،محمدپورپنجپلهباالآمدوقهرمانالمپيكشد!

اوبعدازهفتسالمدالیراگرفتكهحقاوبود.
فقطكافیبوددرطولمسابقه،باخودشبگويدچهفرقیداردپنجمشومياششم؟!در

اينصورتشايدهرگزمدالطالنمیگرفت.

س از هفت سال برنده شد!
بازنده ای كه پ

شايد همۀ ما عبارت های تكراری و اعصاب خردكنی را شنيده ايم؛ عبارت هايی 
مانند »هرگز نااميد نشويد!« يا مثاًل »شكست، پل پيروزی است!«.

اما وقتی تيممان عقب است و هر كاری می كنيم به حريف نمی رسيم يا مثاًل در 
يک رقابت، از رقيب عقب می افتيم و حس می كنيم زور حريف خيلی بيشتر از 

ماست، اين جمالت به چه كار می آيد؟ 
مثاًل فرض كنيد در يک مسابقه شركت كرده ايد و می دانيد شانس برنده شدن 
نداريد. اگر زياد تالش كنيد ششم می شويد و اگر كمتر تالش كنيد هفتم، 

هشتم يا... ولی آيا اين ها فرقی با هم دارند؟ 
عجله نكنيد! پيش از پاسخ دادن، ادامۀ 

مطلب را بخوانيد.

پاداش تسليم نشدن
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ورزش و سالمت
ورزش با يک حوله

فعالیت  يک  از  پس  است  ممکن 
شديد ورزشی مانند فوتبال يا بازی هايی 
كه دويدن در آن زياد است، در پاهای 
می كنید  فکر  كنید.  درد  احساس  خود 
بايد  چه كار  چیست؟  مسئله  اين  دلیل 

كنید كه درد كمتری حس كنید؟
از قديم گفته اند »پیشگیری بهتر از 
درمان است«؛ درِد پای شما هم به اين 
دلیل است كه پاهايتان بايد قوی تر شود. 
با  را  ساده  تمرين  يک  است  بهتر  پس 
انجام  ساده ترين وسیلة ممکن در خانه 

دهید.
يک حوله را روی زمین پهن كنید. 
حاال هم در حالت ايستاده و هم در حالی 
كه روی زمین نشسته ايد و كف پايتان 
با  را  آن  كنید  سعی  است،  حوله  روی 

انگشتان پايتان جمع كنید و باال بیاوريد. 
عادت  به سرعت  ولی  است  سخت 
می كنید. حاال اين كار را به صورت مداوم 
انجام دهید. اگر هر روز اين كار را بارها 
پا  بارها تکرار كنید، كمتر دچار درد  و 
می شويد. چرا؟ چون انگشتان، كف پا و 

مچ پايتان قوی تر شده است.
به پدر و مادرتان هم بگويید اين كار 
را بکنند. احتماالً آن ها هم نمی دانند با يک 

حوله می توان چه ورزشی انجام داد!

برایبسكتباليستهایروسكهدرالمپيك1972شركتكردهبودند،حضوردرفينال
بهتريننتيجةممكنبود.سیوششسالبودكهبسكتبالجزومسابقاتالمپيكمحسوب
میشدودرهمةاينسالهااياالتمتحدهآمريكاقهرمانبسكتبالشدهبود.همةتيمها
تالشمیكردندكهبعدازاياالتمتحدهعنواندومرابهدستبياورندوبههميندليل،
وقتیروسهادرهشتمسابقهپيروزشدندوبهفينالرسيدند،ديگركسیانتظارزيادیاز

آنهانداشت.
حتیوقتینيمةاولمسابقةبسكتبالشورویوآمريكابانتيجة)2۶ـ21(بهسودشوروی
تمامشد،همهمنتظربودندتادربيستدقيقةدوم،وضعيتتغييركند.كمكمپيشبينیها
درستازآبدرآمد:امتيازتيمآمريكابهشورورینزديكونزديكترشدودراواخربازی،
هردوامتيازيكیازتيمهابادوامتيازتيمديگرجبرانمیشد.دراواخربازی،روسهاجلو
افتادندامادرفاصلةسهثانيهماندهبهپايانمسابقه،دوپرتابپنالتینصيبآمريكاشد.نتيجة
)۴9-۴۸(بهسودروسهابودوآنهاآرزوداشتندكهحداقليكیازاينپرتابهاگلنشود
تابازیبهوقتاضافیكشيدهشود،اماهردوپرتابحريفگلشدهونتيجة)5۰ـ۴9(
بهسودآمريكاشد.درفاصلةسهثانيهماندهبهپايانمسابقهمگرمیشدبهنااميدیوشكست
فكرنكرد؟روسهاتاايناندازهبهبردنزديكشدهبودندولیحاالديگرشانسینماندهبود.
لحظاتیبعدسوتپايانمسابقهبهصدادرآمدوجشنقهرمانیآمريكايیهاآغازشد،اما...
يكیازداورانمسابقهكهبريتانيايیبود،اعالمكردورزشكاراندوتيمبايدبهميدان
بازگردند!اومیگفتكهچونمربیروسهادرخواستوقتاستراحتكردهبود،بايدبهتيم
اواجازهدادهمیشدكهازوقتاستراحتخوداستفادهكنند.پسطبققوانينبايدمسابقه
سهثانيهبهعقببرگرددوبعدازوقتاستراحت،سهثانيةباقیماندهبرگزارشود.امادرسه

ثانيهچهكارمیشدكرد؟!

سرانجامدوتيمبهميدانبازگشتند.روسهاحاالمیخواستندبهبُردفكركنندحتی
اگراينفكر،سهثانيهباشد.برنامةآنهاسادهبود.ايواناِِدشكتوپرااززيرسبدتيم
خودشانگرفت.باقدرتیبیمانندتوپرامستقيماًبهسمتسبدآمريكافرستاد.
الكساندربِلوفتوپرادرزيرسبدگرفتوآنراداخلسبد
انداخت!همهاينكارهادركمترازسهثانيهانجام
شدوشوروی)51ـ5۰(برندهشدوقهرمانی

المپيكراازآمريكاگرفت.
اگرروسهادرآخرينلحظات
اميدخودراازدستمیدادند،

چهمیشد؟
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شهرام شفیعیمعروفاستبه»سفیر لبخند بچه ها«.اينلقبیاستكهبهمرورزمانبهدليلارتباطاتكاریباخانوادههاومالقات

بابچههابهاودادهشدهاست.سال13۴9درتهرانبهدنياآمده.شفيعینويسندةپُركاریاست.معموالًآدمهایموفقازهمانكودكی

ويژگیهایخاصیدارندكهتاحدودیبشودآيندهشانراپيشبينیكرد.مثالًخيلیازبچههاقبلازمدرسهبهكالسهایقرآنياعلومدينی

انمیتوانندياخودشاننمیخواهندقبلازمدرسهخواندنونوشتنيادبگيرند.شهرامشفيعیقبلازرفتنبهمدرسه،
میروند،ولیهمةآنه

خواندنونوشتنيادمیگيرد.ازهمانكودكیعالقهمندبهخواندنمیشودوبهكتابخانةپدرشسركمیكشدوكتابمیخواند.خودش

میگويدخواندنرابعدازقرآنبابينوايانويكتورهوگووغزلياتعطارشروعكردم.ازهماندورانابتدايیمینويسد.سومابتدايیكه

میرسدشاعرمیشودوبعضیازشعرهايشدرمطبوعاتچاپمیشوند.تادورةدبيرستانبهنوشتنادامهمیدهدوداستانهایدورة

دبيرستانشتبديلبهيكمجموعةطنزباعنواندرنوجوانیشدهكهدرسال۶۸منتشرمیشود.شفيعیدرزمينةقرآنپژوهیهمفعاليت

میكندويادداشتهایقرآنیزيادیدارد؛مثِلكتابهایعشقبازیوراهوچاه.اوادبياتفارسیخواندهوبهعنوانسرويراستاردر

مطبوعاتوويراستاِركتابفعاليتكردهاست.درآغازمتن،گفتمكهنويسندةپُركاریاست،فكرمیكنيدتاحاالچندجلدكتابمنتشر

كردهاست؟خيلیبيشترازصدجلدوآثارشدربيستجشنوارهمختلفانتخابشدهوجايزهدريافتكردهاست.برخيازآثارش
نيزبهزبانهایديگرترجمهشدهاست.
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هميشهموضوعاتیمانندمهاجرت،عشق،خانوادهوجايگاههريكازاعضای
آن)مثالًپدر(،برایبعضینويسندههاياعدهایازمخاطبانمهمبوده؛طوری
كهنويسندهدربارةآنهانوشتهومخاطبنيزآنرامطالعهكردهاست.اما
داستانیكهمیخواهمبهشمامعرفیكنم،باآنچهتابهحالدربارةاينموضوعات
خواندهايد،كمیمتفاوتاست.داستانعشِق خامه اینوشتةشهرام شفیعیهمة
مضمونهایگفتهشدهرادرخودشجایدادهاست.اواينموضوعاتجدیرا
بازبانیطنزدرقالبيكداستاِنبلندارائهكردهاست.شماحتماًمشتاق
خواهيدبودازسرنوشِتپدرومادروچهارفرزندشانكهازتهران
میخواهيد شويد. مطلع میكنند، مهاجرت پدر زادگاه به
بدانيدكهنتيجةاولينديداِررامينوشروينوفرنازوشيما
باعمویخشكوديكتاتورشانكهپدرخانوادهبهشدتازاو
حسابمیبرد،چهمیشود.شروينراویداستاناستو
ازسختیهاومأنوسنبودنخانوادهبامحيطتازهبرايتان
میگويد،ازرابطةخانوادةخودشوعمويشمیگويدو
ازديدارخانوادهباپسرعمو...خبرسيديمبهاصِلماجرا،
ازاينجابهبعدشمايكداستانعشقیرادنبالمیكنيد.
پسرعمو،عاشقشيما،خواهرشروين،شدهاستواين
عشقماجراهایبسياریراپيشمیآوردكهخودتان
دركتابمیخوانيد.داستان،طنزگونهبيانمیشودو
اينموضوعلطفديگریبهداستانبخشيده.زبانداستان
عشِق خامه ایروانويكدستاستوبهراحتیمیتوانيدبا
آنارتباطبرقراركنيد.نامكتابهممربوطمیشودبهيكی
ديگرازماجراهاكهدركتابمیخوانيد.كتابعشِقخامهایرا
انتشاراتسورةمهرمنتشركردهوتابهحالچندينبارتجديد

چاپشدهاست.
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شهرام شفیعیمعروفاستبه»سفیر لبخند بچه ها«.اينلقبیاستكهبهمرورزمانبهدليلارتباطاتكاریباخانوادههاومالقات

بابچههابهاودادهشدهاست.سال13۴9درتهرانبهدنياآمده.شفيعینويسندةپُركاریاست.معموالًآدمهایموفقازهمانكودكی

ويژگیهایخاصیدارندكهتاحدودیبشودآيندهشانراپيشبينیكرد.مثالًخيلیازبچههاقبلازمدرسهبهكالسهایقرآنياعلومدينی

انمیتوانندياخودشاننمیخواهندقبلازمدرسهخواندنونوشتنيادبگيرند.شهرامشفيعیقبلازرفتنبهمدرسه،
میروند،ولیهمةآنه

خواندنونوشتنيادمیگيرد.ازهمانكودكیعالقهمندبهخواندنمیشودوبهكتابخانةپدرشسركمیكشدوكتابمیخواند.خودش

میگويدخواندنرابعدازقرآنبابينوايانويكتورهوگووغزلياتعطارشروعكردم.ازهماندورانابتدايیمینويسد.سومابتدايیكه

میرسدشاعرمیشودوبعضیازشعرهايشدرمطبوعاتچاپمیشوند.تادورةدبيرستانبهنوشتنادامهمیدهدوداستانهایدورة

دبيرستانشتبديلبهيكمجموعةطنزباعنواندرنوجوانیشدهكهدرسال۶۸منتشرمیشود.شفيعیدرزمينةقرآنپژوهیهمفعاليت

میكندويادداشتهایقرآنیزيادیدارد؛مثِلكتابهایعشقبازیوراهوچاه.اوادبياتفارسیخواندهوبهعنوانسرويراستاردر

مطبوعاتوويراستاِركتابفعاليتكردهاست.درآغازمتن،گفتمكهنويسندةپُركاریاست،فكرمیكنيدتاحاالچندجلدكتابمنتشر

كردهاست؟خيلیبيشترازصدجلدوآثارشدربيستجشنوارهمختلفانتخابشدهوجايزهدريافتكردهاست.برخيازآثارش
نيزبهزبانهایديگرترجمهشدهاست.

میبرد.ايننكتهرامیتوانجزوويژگیهایمثبتكتابعشقخامهایبرشمرد.مستقلباساختارجداگانهایهستندومخاطبباخواندنهريكازآنهابهاندازةخواندنيكداستانكوتاهلذترارقمزدهاستوآناستقاللبخشهای22گانهاست.هريكازبخشهایاينكتابخودبهتنهايیداستانندانستهوتمامیاينوقايعبهصورتموازیدرداستانپيشمیرود.اينشيوةروايت،ويژگیاصلیوكنونیكتابمحورهایشاخصروايتیدرداستانوجودداردكهشهرامشفيعیهيچكدامازاينمحورهارابرديگریمقدمبدانيم.اولينتكيهگاهنويسندهدراينكتاب،طنزپردازیاست.اينكتاب22فصلداردوچندمحوربهعنوانعلی الل سلیمی:عشقخامهایرابايديكیازكارهایموفقشهرامشفيعیدرحوزةادبياتطنزنوجوانان

گاهیهمدرحالنوشتندرشهرهستمكهبچههامرامیبينندوغافلگيرمیكنند.كاغذوقلمدارم.بهفضایشهرخيلیعالقهدارم.گاهیشايدمرادركتابخانهدرحالنوشتنببينيد،نويسندگیاست.هميشهودرهرشرايطیكاغذوقلمهمراهماست.حتیدرجيبحولههايمهمالهاممیگيرم.توجهبهاتفاقاتپيرامونواستفادهازتجربههایشخصی،نقطةآغازحركتدرمسيرباترديدنگريستهوبهآنبخنديم.هميشهبايدمحيطراخوبديد،منبراینوشتنازخودبچههاوتأثيرگذارنيست.طنزياریرساندقتمخاطباستوبهمامیآموزدكهبهابزارهایخودماننيستوبايدبهبُعدسرگرمیوعنصِرداستانپردازیآنهمتوجهشودچونبذلهگويیماندگارمیبردم.احساسمیكنمباطنزنويسیراحتترمیتوانمباخوانندهارتباطبرقراركنم.طنزفقطخندهشهرام شفیعی:ازقديمبهطنزعالقهداشتموبيشترازنوشتن،ازخواندنمتنهایطنزلذت
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    به وقت امــروز
ازاينفرصتبهنفعخودتاناستفادهكنيد.راههایارتباطراهمكهبلديد.منتظريم.نوشتههایديگرانرابرایمجلهنفرستيد،چونچاپنمیكنيم.صفحةپاتوقيكفرصتبرایشماست.بهتراستنكتةمهمبايدبهشمابگويم؛صفحةپاتوقبرایچاپمطالبخودشماستنهشاعرانونويسندگانديگر.پسلطفًادقتمیخوانم.بايدازشماتشكركنمكهبهصفحةخودتاناعتمادداريدونوشتههايتانرابرايشمیفرستيد.ولیيكبهسرمایبهمنماهنداريم.صفحةپاتوقماداِغداغاست.چهمطالبخوبیبرایمامیفرستيد!تكتكآنهاراباهمپاتوقیهادوبارهسالم.خوبيد؟خوشيد؟نمیخواهمبپرسمباروزهایسردبهمنچهمیكنيدچونماكاری

مهساغفاری-پايةهشتمازشهرستانجلفاماپاتوقیهاازتوممنونيمبهخاطراينهمهانرژیمثبت.میشودتعدادصفحههایپاتوقرابيشتركنيد.ممنونازشماقسمتبرايمجذاباستوهمچنينقسمتهایديگر.اگرسالم.منبهتازگیباقسمتپاتوقآشناشدموخيلیاين

هنوزنمیفهميدمباتریچيست.فقطاحساسمیكردملغتشنخورد.پدرمگفت:»احتماالًباتریاشتمامشده.«منآنموقعافتاد.هرچهباكنترلوررفتمماشينراهنرفت.يكقدمهمتكانصبحكهازخواببيدارشدمتاباماشينمبازیكنم،اتفاقعجيبیآنبازیكردمكهششروزنشدهباتریاشتمامشد.يكروزبرايمخريد.كامالًيادمهستكهوقتیماشينراديدم،آنقدرباهی!يادشبهخير!وقتیپنجسالمبود،پدرميكماشينكنترلی شیء استوانه ای
عليرضاابراهيمنياء-پايةهشتمازتهراناينجاستكهمیگويندفلفلنبينچهريزه!شیءاستوانهایعجبقدرتیدارد.همدوبارهباآنكلیبازیكردمومدامازخودممیپرسيدم:اينپدرباتریهاراداخلآنگذاشت،ماشينشروعبهكاركرد.مناست.چراپدررفتهودوتااستوانةكوچكخريده.«بگذريم!وقتیبرگشت.االنكهيادممیآيدباخودمگفتم:»چهچيزباحالیپدرعصربيرونرفتوچنددقيقهبعدبايكجفتباتریبرايمآشناست.

بهآيندهفرداديراست،امروزتراهمينامروززندگیكن. نباشد.كارهايترا همينگذرعمراست.وچونمیگذردهيچغمینيست.اگريكچيزبينتمامانسانهاعادالنهتقسيمشدهباشدبهترازآنچهتحويلگرفتهايمپسبدهيم.پسمعطلنمان.میمانیهمةمادرايندنيامسئولهستيم؛بايدجهانراخواهدشدپسدستبجنبان.نهمنخواهمماندونهتوبسپار.امروزتوآيندةديروزتاستوگذشتةفردايترانبينی!فكرتراازگذشتهپسبگيروخودترابهحالموكولنكن،شايدهرگزآيندهایكهسالهامنتظرشباشیشايدفرداوپسفرداهايی
پايةيازدهمازاصفهان مهساباقریـ

مطالعه پسنديده ای. ببين چه صفحه هايی مهديس عزيز، خوش حاليم كه مجلۀ ما را برای جدولوضدزنگنيزخيلیجذابهستند.بهخواندناينمجلهعالقةخاصیدارموبخشهيچعالقهایبهمطالعهندارمامانمیدانمچراسالمبههمپاتوقیهایعزيز.راستشمن
زمينۀ مطالعاتی موردعالقه ات را كشف كنی.برايت جذاب تر هستند، شايد اين طوری 

مهديسكلهر-پايةهشتمازآمل
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     راه های ارتباطی شما برای ارسال متن و 

داستان، پيام نگار مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir  
و يا شمارۀ پيامک 3000899596 

برای نقد و نظر. لطفاً حتماً شهر و پايۀ تحصيلی  

خودتان را هم برای ما بنويسيد. از انتشار مطالب و

       نظرات بدون اطالعات كافی معذوريم.

سالم.لطفاًصفحاتبيشتریرابهورزشاختصاص
دهيد.

اگر امكانش باشد حتماً!

ـپايةهشتمازمشهد اميرحسينمعطری

میخواستمبگممجلهخيلیخوباستولیبهتراست

بخشیازمجلهرابهساختكاردستیباوسايلدورريز
اختصاصدهيد.

به مسئول صفحۀ كاردستی اطالع می دهيم آيناز عزيز.

ـپايةهشتمازشيراز آينازبرجلو
لطفاًنويسندگانبيشتریمعرفیكنيد.

نازنينافشارازقزوين
لطفاً هستند. نشين دل خيلی سبز راه مطالب 

موضوعهایجالبترديگریهماضافهكنيد.
ممنونم كه مجله را با دقت می خوانی.

سيماوكيلی-پايةنهمازتبريز صحبت با درخت خشک
يكروزبهاری،دركوچهماندوچرخهسواریمیكردم.ازتوكوچه

درختخشك،بیحالوناراحتیرادرحياطديدمكهسرشراازديوار
خانهبلندكردهبودوداشتكوچهرانگاهمیكرد.گفتم:»سالمدرخت!
چرااينقدربیحالوناراحتی؟شايدچوننمیتوانیدوچرخهبازیكنی!«
درختگفت:»حاالاگرمیتوانستمدوچرخههمسوارشومبدنبود،اما
برایاينناراحتمكهمنسالقبلكلیتالشكردمتاميوههایرسيده
وآبداروسالمبدهم،امادرنهايتكسیازميوههایمناستفادهنكرد.

همهاشرویشاخههايمپوسيدوريختپايين.حاالخودتبگو!حقندارم
قهركنم؟«گفتم:»نكندميوهاتبدبوده؟«گفت:»عزيزمن!برويكبار
ديگرديالوگمنرابخوان!گفتمرسيدهوآبداروسالم.خبراستش

كسیميوههایمنرانچيدچونصاحبخانهبهسفررفتهبودوكسینبود
كهاينكارراانجامدهد.«درحالیكهآبدهانمراقورتمیدادم،گفتم:
»حيفشد.«بعديكهوگفت:»بابااينبارانبهاریهمشورشرادرآورده

است.خاكپایمنسفتاستوهرچقدرهمبارانمیآيدفقطمن
راكثيفوگلیمیكندوچيزیبهريشههایمننمیرسد.اصالبهمن
رسيدگینمیكنند.«فهميدمكهخيلیشاكیاست.رفتمزنگخانهایرا
كهدرختدرآنبودزدم.پيرمردیدررابازكرد.منگفتم:»آقا!شما
چرابهايندرختبيچارهنمیرسيد؟«پيرمردگفت:»پسرجان!باغبان

ماهممثلخودمپيرومريضشدهومدتیاستنمیتواندبهباغچهسر
بزند.«گفتم:»اگراجازهبدهيدمنازفردابيايموكارهایايندرخترا
انجامبدهم.«چشمهایپيرمردبرقزدوگفت:»خداخيرتبدهد.فقط

ايندرختنيست.چندتابوتةگلوسهچهارتادرختكوچكديگرهم
داريم.«ازفردایآنروزمنبهدرختهاوگلهایآنباغچهآبدادم
وخاكپايشانرابيلزدموكوددادم.خيلیزوددرختدربوداغان

بيچارهسرحالشدوشكوفهوبعدهمميوهداد.منهمخوشحالبودماز
خوشحالیسبزباغچه...

حسينمعتمدرضايی–پايةهفتم
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ابراهیم حاتمــي كیا
هوالمحبوب.بارهاباعطشاو
رادرآغوشكشـيدمووقت
تشـنهتر را خـودم جدايـي
ديدم.راسـتيچهخلعتيجز
شـهادتبـراياوزيبندهبود.
ولـيازمحضـرشـهدااجازه
ميخواهـمبگويم،حاجقاسـم
سـليمانينامياسـتكههر
پيشـوندوپسـونديدركنار
نامـشاضافـهجلـوهميكند.
حـاجقاسـمسـليمانييعني
يـادش القـاب. ايـن همـة

بـاد. جاودانـه
»سـربازكوچكـش،ابراهيـم

حاتميكيـا«

مجید مجیــدي
وانفسـا، ايـن در بهراسـتي
كـه لباسـي زيبندهتريـن
بـرتـنايشـانميتوانسـت
مزينشـودوقامـتبگيرد،
لبـاسزيبـايشـهادتبود.
يـادشگرامـيونامشبلند
بـادكـهدرسرتاسـرعمـر
قلبـش همـواره پربركتـش
برايايجادامنيتدركشـور
پهنـاورايراناسـالميتپيدو
بيادعـا سـربازي ماننـد
ذرهايازهـدفمتعالـياش

پاپـسنكشـيد.
بـدونشـكخـونمطهـر
ايشـانپايمالنميشـودواز
بركـتايـنعـروج،فانوس
پرفروغـيروشـنميشـود
كهتأثيرچشـمگيريخواهد
داشـتبـرقـدرتيافتنو
شـكوفاييايراناسـالمي.

 خبـر آمد كـــه مــــ

احسان علیخاني
مـا و اوميجنگيـد سـالها
خـواببوديـم.تـااينكـهما
خواببوديمواوشـهيدشد.

او همیشه هست
پسچرا

هرچهگريهمیكنيم
هرچهآهونالهمیكنيم
بازهمسبكنمیشويم؟

واقعًا
مابدوناو

مابدوندستهایاو
چيستيم؟

گوئياكهنيستيم!

مادرمكهشعرتازهمراشنيد،
گفت

اشتباهمیكنی.
او،تاهميشههست

تاهرآنزمانكهآفتابوتشنگیوكربال
هست

تاهرآنزمانكهعزتوشرف،
حاجقاسمعزيزما

هست
حامدمحقق

آرامش ايران من
مثِلكبوترپَرزدی

دريكشبتاريكوسرد
صيادبیرحمزمان

باجسمپاِكتوچهكرد

مابعدازايننامتورا
درقصههامانمیبريم
ایقهرمانازدوریات

ازابربارانیتريم

ازخونتوسرمیزند
گلهایتازهدروطن
ياِدتوحتماًمیشود
آرامِشايراِنمن

مريمزارعی
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زهراابراهيمپور

 مدیر مسئول: مسعود فیاضي 
 سردبیر: علی اصغرجعفريان

 مدیر داخلي: زهره کريمی
 ویراستار: سارا قديمي

 مدیر هنري: کوروش پارسانژاد
 طراح گرافیک: میترا چرخیان
 دبیر عکس: پرويز قراگوزلي

پیامک:3000899596    نشانی دفتر مجله: تهران/ صندوق پستي: 15875/6583 تلفن: 88849097 
www.nojavan.roshdmag. i r   : roshdmag:وبگاه رشدنوجوان  www.roshdmag. i r :وبگاه 
no  شمارگان:  240000  چاپ و توزیع: شرکت افست javan@roshdmag. i r :پیام نگار 

 ارتــبــاط بــا مــا:   اگر انتقاد یا پیشنهادي دربارۀ شکل و محتواي مجله یا چگونگي توزیع آن دارید، با شماره تلفن 88301482 - 021 تماس بگیرید و پس 
از شنیدن صداي پیام گیر، کد مورد نظرتان را وارد کنید و بعد از شنیدن دوبارۀ همان صدا پیام بگذارید.  کد مدیر مسئول: 102 /کد سردبیر: 106 /کد امور مشترکین: 414

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی، به جز رشد نوجوان، مجالت  دانش آموزي زير را نیز منتشر مي کند:
رشد کودك: ویژۀ پیش دبستان و دانش آموزان پایۀ اول دبستان. رشد نوآموز: براي دانش آموزان پایه هاي دوم و سوم دبستان. رشد دانش آموز: براي دانش آموزان پایه هاي چهارم، 

پنجم و ششم دبستان.  رشد جوان: براي دانش آموزان دورۀ متوسطۀ دوم/ رشد برهان )نشریۀ ریاضي دورۀ دوم دبیرستان( / رشدبرهان )نشریۀ ریاضي دورۀ اول دبیرستان(.

وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

َّما يَقوُل لَُه ُکن َفیَکوُن« ماواِت َواالَرِض َو اِذا َقَضی اَمراً َفاِن »بَديُع السَّ
هستی بخش آسمان ها و زمین اوست؛ و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند، تنها می گويد: »موجود 

باش!« و آن چیز، فوری موجود می شود.

»نانوُاردک«ی که در تصویر می بینید، درواقع یک َاَبرذرۀ Cr2TiAlC2 است. اندازۀ اردک حدود سه 
میکرومتر است و صخره هایی که اردک روی آن نشسته نیز ابرذراتی هستند که روی آن ها با مقداری 
»نانوخزۀ« سبزرنگ پوشیده شده است. تصویر نانواردک را »کانیت هانتانا سیری ساکول« از دانشگاه 
درکسل )DREXEL( آمریکا ثبت کرده و برندۀ مسابقه »NanoArtography« در سال 2018 شده است.

ما سینه زديم بي صدا باريدند
از هر چه که دم زديم، آن ها ديدند

ما مدعیان صف اول بوديم
از آخر مجلس شهدا را چیدند...

               میالد عرفان پور

ـــــــــــاه را زده انـد!



تابش فلورسانس: 
نوری که چراغ های مهتابی 

تولید می کنند، تنها در اثر پدیده ای 
کوانتومی به وجود می آید. مقدار کمی 

بخار جیوه درون پالسما برانگیخته 
می شود؛ جیوه می تواند در محدودۀ 

نور مرئی از خودش تابشی 
ساطع کند. 

زندگی کوانتومی

رایانه و تلفن همراه: 
تمام دنیای رایانه بر اصل فیزیک 

کوانتومی استوار است. فیزیک کوانتومی 
موضوع خاصیت موجي الکترون ها را مطرح 
می کند و این اصل، پایۀ ساختار بندی اجسام 
جامد را تشکیل می دهد که بر اساس آن 
الکترونیِک مبتنی بر نیمه رساناها پدید 

می آید. 

ترانزیستور: 
ترانزیستورها کاربردهای 

گسترده ای دارند و برای تقویت یا 
تغییر سیگنال ها و توان الکتریکی استفاده 

می شوند. اگر فیزیک کوانتومی را نداشتیم، نه 
رایانه های شخصی، نه تبلت ها، لپ تاپ ها، 

گوشی های هوشمند و گجت های 
دیگر راهی به زندگی بشر 

می یافتند.

تصویربرداری 
میکروسکوپی: تصویربرداری 

با میکروسکوپ به کمک اصول 
بنیادی فیزیک کوانتوم بسیار پیشرفت 

کرد. فیزیک کوانتومی همراه با 
میکروسکوپ الکترونی، عکاسی از 

نمونه های زیستی را متحول 
کرده است .

وقتی دربارۀ فیزیک کوانتومی 
حرف می زنیم، چون علم پیچیده ای 

است، ممکن است به نام بردن از انیشتین 
و شرودینگر بسنده کنیم! از مثال های 

روزمرۀ فیزیک کوانتومی یا کاربردهای آن در 
زندگی واقعی چه می دانیم؟ شاید ندانید 

بعضی از آن ها تا امروز جلوی چشم 
ما بوده اند! کدام ها؟ با هم اینجا 

چندتایشان را مرور می کنیم.
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گـــــرد ش پاكـــ

                نو مثـــل نانو
به ياد ناخدا

       عشق خامه  اي

لیزر: اساس کار لیزر بر 
فیزیک کوانتومی استوار است. کار 

لیزرها شامل گسیل خودبخودی، گسیل 
گرمایی و فلورسانس است. وقتی یک الکترون 
برانگیخته است، به سطحی با انرژی باالتر 
می رود. اما برای مدت زیادی در این سطح 

انرژی باقی نمی ماند و به حالت انرژی پایین تر 
که پایدارتر است برمی گردد؛ در این 

هنگام نور ساطع می کند. 

ارتباط از راه دور: 
به دلیل نقش فیزیک کوانتومی، 

این روزها، ارتباطات بسیار آسان تر 
از گذشته شده است. ارتباط از راه 

دور با فیبر نوری، با لیزر کار 
می کند که رهاورد فیزیک 

کوانتومی است.

قطب نمای زیستی: بر اساس 
نظریه های دانشمندان، پرندگانی مانند 

سینه سرخ اروپایی، از فیزیک کوانتومی برای 
مهاجرت استفاده می کنند. در چشم پرنده یک 

پروتئین حساس به نور به نام کریپتوکروم وجود 
پرنده،  چشم  به  ورود  از  پس  فوتون ها،  دارد. 
آزاد  رادیکال ها  و  می خورند  کریپتوکروم  به 

باعث می شوند  این رادیکال ها  می شوند. 
پرنده یک نقشۀ مغناطیسی را ببیند.

سامانۀ موقعیت یاب جهانی 
)GPS(: مسیریابی با فیزیک کوانتومی 
بسیار ساده تر از گذشته است. هنگام 

استفاده از یک تلفن همراه برای مسیریابی، 
گیرندۀ GPS آن، مسئول دریافت سیگنال از 
زمان سنج های متعدد است. مسافت و زمان 
بین موقعیت کنونی شما و مقصدتان، با محاسبۀ 

زمان های ورود متفاوت از ماهواره های 
گوناگون محاسبه می شود. 

تصویربرداری تشدید 
مغناطیسی )MRI(: تشدید 

مغناطیسی به دلیل وارون شدن 
اسپین الکترون در هستۀ هیدروژن 
رخ می دهد. به بیان ساده، صحبت از 
جابه جایی انرژی هاست که یکی از 

کاربردهای فیزیک کوانتومی 
است. 

تُستر: نان تُستی که 
هنگام جرعه جرعه نوشیدِن 

چای صبحانه تان از خوردن آن 
لذت می برید، به لطف فیزیک 
کوانتومی به بشقاب شما راه 

یافته است. 


