
به نام خدا
در زندگــي زرنگ تريــن ما هم موقعيت هايي بوده كه كار امروز را 

به فردا انداختيم و گفتيم از شــنبه. ولي تا حاال به اين فكر 
كرده ايــد كــه چرا آن شــنبه مخصوص كه قرار اســت ما به 

همه كارهايمان برسيم در هيچ كدام از تقويم ها نيست؟
شــايد چــون آن روز خــاص اصــالً وجــود نــدارد. آن شــنبه، 

همــان لحظه اي اســت كه شــما تصميــم به تغييــر مي گيريد و 
عمــل مي كنيــد. حتــي اگر هم دنبال يــك روز خاص براي شــروع 

مي گرديد، چه روزي بهتر از شروع فصل مدارس؟
پاييــز، بهــار تعليم وتربيــت اســت. محيط هــاي علمــي در ابتــداي 
پاييــز زندگــي دوبــاره پيــدا مي كننــد. امســال هــم كــه بــه دليــل 
شــرايط ويــژه كرونــا، ســالي بــود كــه بهــار آن، خــزان محيط هــاي 
علمــي بــود و حــاال بعــد از ايــن همــه تعطيلــي و دلتنگــي، مهــر، 

عيــد مدرســه رســيده اســت.
مــا و همــكاران مجلــه هم در ايــن مدت خودمــان را آماده كرديم 
و خواندني هاي جذاب تري را براي شــما تدارك ديده ايم. امســال 
حال و هواي مجله كمي هم تغيير كرده است. اميدوارم بپسنديد.
آقــاي محمدعلــي قرباني امســال با مجله خداحافظي كــرد و اين 
مســئوليت را به من ســپرد. تمام تالش خود را خواهم كرد تا در 

انجام  اين وظيفه موفق باشم.
يادتان باشد »رشد جوان« متعلق به شماست. براي همين آن را 
ببينيد و نظر دهيد. ساده ترين كار اين است كه براي ما يك پيامك 
بفرســتيد. بنويســيد كه كدام بخش هاي مجله را مي پســنديد و 
كدام بخش ها را نه. و اينكه دوست داريد در مورد چه موضوعاتي 
در مجله بنويسيم. تمام نظرات شما را مي خوانيم و تمام تالش 
ما بر اين اســت كه آن ها را در شــماره هاي بعدي منعكس كنيم. 
امسال قرار است در شبكه هاي اجتماعي هم فعال تر باشيم. پس 

در آنجا هم دنبالمان كنيد و ما را به دوستان خود معرفي كنيد.

دكتر زهرا باقري

یادداشت سردبیر

آيا مي دانيد شفق قطبي چيست؟ اصال اسم شفق قطبي را شنيده ايد؟ شفق قطبي 
يكي از پديده هاي بسيار زيباي طبيعي است كه خانم دكتر زهرا باقري در مطلب 

سپيده دم مغناطيسي شما را با آن آشنا مي كند. توصيه مي كنيم فيلم هاي اين 
صفحه را هم مشاهده كنيد.

ســپيده دم مغناطيســی

طراح جلد: مرتضي آذرخيل
عكاس: فرهاد سليماني
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قوانين وسواسي ها
نرگس رفاهي، جوان 

خوش قريحه،در صفحه 
سينماي رشد به معرفي 

فيلم خود با عنوان »قوانين 
وسواسي ها« مي پردازد.

عمليات پاكسازي، زندگي 
دانشجويي به نام بابك در 

خوابگاه است. نويسنده در 
اين داستان، احكام ديني 
را در قالب قّصه، به شما 

آموزش مي دهد.
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خشم آب

آقاي دانشي در خشم آب، 
شما را با عوامل مهم 
شكل گيري سيالب و 

سونامي و همچنين با 
سازه هايي كه از وقوع 

سيالب پيشگيري مي كنند، 
آشنا مي كند.
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آهنگ واژه ها

شما شاید در متون 
آموزشی تان دربارة 

»واج آرایی« شنیده باشید. 
اگر مي خواهيد بدانيد 
چگونه از واج آرايي در 
سرودن شعر استفاده 

كنيد، خواندن اين مطلب 
را از دست ندهيد.
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و اي عبور عاج در عصر علفاي صداي صاف تصنيف صدف


