
»ارلینگ هالند« همه رکوردها را می شکند
»ارلینگ هالند« بازیکــن نروژی همه رکوردهای 
ممکــن را در لیــگ انگلیس ویران کرده اســت. 
در حقیقت از زمان تاســیس لیــگ برتر انگلیس 
به شکل کنونی در ســال 1992، هرگز نشده که 
بازیکنی این قدر سریع به سه »هت تریک« برسد، 
رکــورد قبلی متعلق به مایــکل اوون بود که پس 
از 48بازی ســومین هت تریک خود را ثابت کرد. 
»رود فن نیســتلروی« و »فرناندو تورس« نیز به 
59 و 64بازی برای رســیدن به ایــن رکورد نیاز 
داشــتند. هالند اما فقط به هشت بازی نیاز داشته 
تا ســه هت تریک در لیگ انگلیس داشــته باشد. 
در حقیقــت این بازیکن در هر ســه بازی خانگی 
اخیرش توانسته هت تریک کند و مقابل کریستال 
پاالس، ناتینگام فارســت و منچســتریونایتد هت 
تریک کرده اســت. خیلی ها فکــر می کردند که 
هالنــد به زمان زیادی نیاز دارد تا با لیگ انگلیس 
هماهنگ شود اما ستاره نروژی برای یک بار دیگر 
توانایی هایــش را به رخ کشــید. ارلینگ به لطف 
قــوای بدنی، قدرت تمام کنندگــی و انرژی خود 
می درخشد. این بازیکن 22ساله توانسته 152گل 
در سطح باشــگاهی و 21گل در سطح ملی بزند 
تا آماری باورنکردنی را داشــته باشــد. مسی در  
22ســالگی فقط 44گل در 112بازی در بارسلونا 
زده بود و رونالدو نیز فقط 50گل زده بود و حتی 
یــک هت تریک هم در دوران فوتبالش نداشــت. 
کریم بنزما در 21ســالگی در لیون توانســته بود 
در 148بــازی 66گل بزند. به نظر می رســد که 
امباپه تنها بازیکنی اســت کــه روی ریتم هالند 
حرکــت می کند. بازیکن فرانســوی در 286بازی 
208گل زده اســت. هالنــد در دوران فوتبالــش 
رکــورد 0.78گل در هر بازی را داشــته و امباپه 
0.73گل در هر بازی. ســرجیو آگوئرو با 260گل 

در 10ســال بهترین گلزن تاریخ منچسترســیتی 
اســت و هالند فعال 17گل زده اســت. ارلینگ با 
ادامه روند کنونی هیچ بعید نیست که به بهترین 
گلزن تاریخ منچسترسیتی در آینده ای نه چندان 
دور تبدیل شــود. آگوئرو در سیتی 12هت تریک 
داشــته که ارلینگ احتماال آن رکــورد را هم به 
زودی می شکند. از ســویی آلن شیرر با 260گل 
بهتریــن گلزن تاریخ لیگ برتر انگلیس به شــمار 
می رود که شکســتن رکورد وی توسط هالند هم 
دور از انتظار نیســت. رکورد دیگری که هالند در 
مسیر شکستش اســت، رکورد تعداد گل در یک 
فصل لیگ برتر انگلیس است که توسط اندی کول 
با 34گل ثبت شــده بود که البتــه در آن زمان، 
لیگ برتر 42بازی داشــت. هالنــد هنوز 30بازی 
دیگــر فرصت دارد و بــا 20گل دیگر می تواند به 
رکورد اندی کول برســد. از سویی یورگن یووه با 
33گل بهترین گلزن تاریخ تیم ملی نروژ است که 
آخریــن گل ملی خود را در ســال 1933 زد و به 
نظر می رسد که هالند که در 23بازی ملی 21گل 

زده، به زودی رکورد او را هم می شکند.

حمام سنگی و تاریخی شهر گیوی مرکز شهرستان کوثر از توابع استان 
اردبیل، شاهکاری از معماری دست کند در دل غار است و به عنوان یکی 
از بناها و قطب های گردشــگری، همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. 
شهرستان کوثر به مرکزیت شهر گیوی در 85کیلومتری جنوب اردبیل 
قرار دارد و حمام ســنگی و تاریخی آن با نــام محلی »داش حامامی« 
به فاصله 300متر از انتهای حوزه خدماتی شــهرداری واقع شده است. 
این بنا بی شــک یکی از حمام های تاریخی ایران است و وقتی وارد آن 
می شوید، فضایی مستطیل شکل را می بینید که دور تا دور آن از سنگ 
تشــکیل شــده و برای اینکه هوای داخل حمام همیشه گرم و مناسب 
باشد، اتاق سنگی حمام مایل به داخل زمین کنده شده است. آب حمام 
از ســه چشمه از البالی سنگ ها می جوشــد و به داخل یک حوضچه 
می ریزد و قطرات آب از قســمت های مختلف ســقف نیز چکه می کند 
و فضای اســتحمام از طریق کندن ســنگ ها به وســعت 40متر مربع 
فراهم شــده و تمام فضا پوشیده از سنگ طبیعی است. این آب درجه 
حرارت هــای متفاوت دارد و آب گرم آن کــه دمایی بیش از 20درجه 
ندارد، همچون دوش اســتفاده می شــود و افرادی که تجربه استحمام 
در این حمام ســنگی و تاریخی را دارند  می گویند مرحله اول استحمام 
چندان خوشایند نیست اما به محض مرطوب شدن تمام بدن، به قدری 
دلچســب و آرام بخش می شود که انسان نمی خواهد از آن خارج شود. 
اســتحمام در این حمام سنگی رایگان است و رسیدگی به بهداشت آن 
با همکاری اهالی محل صورت می گیرد و آب آن آن قدر پوســت و مو را 

نرم و لطیف می کند که با هیچ فرآورده بهداشــتی قابل مقایسه نیست 
و بــا وجود اینکه اهالی اغلب در منازل خــود حمام دارند، این حمام را 
یادگار نیاکان خود می دانند و به یاد گذشــته ها از آن استفاده می کنند. 
آب حمام دارای امالح معدنی است و بسیاری از افراد با آب آن، چای و 
دم نوش درست می کنند که عطر و طعم مطلوبی دارد و برخی از اهالی 
نیز آب آن را برای دفع سنگ کلیه سودمند می دانند. »داش حامامی« 
بنایی منحصر بفرد در مکانی با مناظر طبیعی زیبا و شگفت انگیز است 
و در ایام پرمســافر و تعطیالت نوروز به عنوان قطب  جذب گردشگر در 

شهرستان کوثر خودنمایی می کند.

»داش حامامی« شاهکار معماری دست کند در دل غار

»زن دم درگاه بود/ با بدنی از همیشه/ رفتم 
نزدیک: چشم، مفصل شــد/ حرف بدل شد 
به پر، به شــور، به اشــراق/ ســایه بدل شد 
بــه آفتاب/ رفتــم قدری در آفتــاب بگردم/ 
دور شــدم در اشاره های خوشــایند/ رفتم تا 
وعده گاه کودکی و شن/ تا وسط اشتباه های 
مفرح/ تا همه چیزهای محض/ رفتم نزدیک 
آب هــای مصور/ پــای درخت شــکوفه دار 
گالبی/ بــا تنه ای از حضور/ نبض می آمیخت 
به حقایق مرطوب/ حیرت من با درخت قاتی 
می شــد/ دیدم در چندمتری ملکوتم/ دیدم 
قدری گرفته ام/ انســان وقتــی دلش گرفت 
از پی تدبیر می رود/ مــن هم رفتم/ رفتم تا 
میز/ تا مزه ماســت، تا طراوت ســبزی/ آنجا 
نان بود و استکان و تجرع:حنجره می سوخت 
در صراحت ودکا/ باز که گشتم زن دم درگاه 
بود/ با بدنی از همیشه های جراحت/ حنجره 
جــوی آب را قوطی کنســرو خالی زخمی 
می کرد.« شعر »نزدیک های دور« از آخرین 
دفتر »ما هیــچ، ما نگاه« از بهترین اشــعار 
سپهری نیست ولی حال و هوای این شعر به 
تقریب با شعرهای این دفتر و دفترهای دیگر 
متفاوت است. شــعر وزن مشخصی ندارد. با 
)مفتعلن( در سطر اول و دوم شروع می شود. 
در سطر ســوم )مفعولن فع( می شود و سطر 
چهــارم )فاعالتن فع( دوباره در اول ســطر 

پنجم و ششــم )مفتعلن( تکرار می شود ولی 
در مجموع این شــعر نظم و نظامی عروضی 
ندارد. بی دلیل هم نیست مثل حال و احوال 
شاعر متغیر است. مثل عنوان شعر »نزدیک 
دورها« پارادوکسیکال است. شاید خاطره ای 
از دورهــا را از نزدیک بازگــو می کند یا به 
تجربه می نشــیند. شعر با زبانی »رویایی«وار 
اســتارت می خورد. با جمله های کوتاه آغاز 
می شــود: زن با بدنی ازهمیشه و قبراق. »از 
همیشــه« صفت برساخته شاعر است و چند 
معنی دارد. شاید مقصود شاعر این باشد که 
بدن ســرحال و مثل همیشه داشت و تغییر 
نکرده بود. به اســتقبال زن می رود. چشم ها 
محل اتصال می شوند. حرف ها پر می گیرد با 
شور و اشــتیاق و تابیدن و درخشیدن. واژه 
اشــراق، فضا را تلطیف کــرده و هر دو را به 
عالم عرفان ســهروردی وار می برد. سایه به 
آفتاب تبدیل می شــود، به احتمال به خاطر 
حرف های روشن است که حس آمیزی ایجاد 
کــرده و به احتمــال هر دو انــدام عریانی 
آفتــاب واری دارند.»آفتــاب« در بند بعدی 
با »آفتاب« اشــراقی بند قبلی تفاوت دارد. 
شــاعر در زیر نور آفتاب به وعده گاه دوران 
کودکی و شن می رود. بازی همان زن و این 
شاعر با شــن و شن زار و اشتباه های شادی 
بخش و معصومانه و تا همه چیزهای محض. 
چیزهای محــض مقصود چیزهایی اســت 
که هیــچ پیش داوری و شــائبه و قضاوت و 
صفتی درباره آن لحاظ نشــده اســت یا از 
نگاه امپرسیونیســتی شاعر چیزهایی درونی 
که در ذهن و درون شــاعرهمان چیز است. 

شــاعر به نزدیک آب ها یا رودخانه یا دریایی 
می رود که نقاشــی کرده و با حضور مطلق 
خود کنــار درخــت گالبی شــکوفه داری 
مــی رود و تا جایــی نزدیک می شــود که 
خیس و مرطوب می شــود. شاعر با درخت و 
حقایق هم حســی ایجاد می کند و خود را تا 
چندمتری ملکوت نزدیک می گرداند و چون 
به عالم ملکوت نمیرســد، دلش می گیرد و 
دنبال چاره اندیشی است. در بند سوم شاعر 
ملکوت را ول می کند و بر سر میز می رود تا 
با خلوص و روشــنی ودکا، شجاعت نزدیکی 
به زنــی را پیدا کند کــه در دوران کودکی 
به او اشــاره های خوشــایند داشت و بدنی 
قبراق داشت و تنه ای از حضور چون گالبی 
پر شکوفه داشــت و با هم اشتباه های مفرح 
داشــتند. تصویر رئالیســتی بند آخر بسیار 
زیباســت. حنجره شــاعر از صراحت ودکا و 
جراحت همیشه می ســوزد. حنجره آب هم 
از قوطی کنسرو باز شده زخم می شود. یکی 
در خــود می رود و دیگــری از بیرون جاری 
اســت. تپش حسی و تصویرســازی و تفکر 
تازه ســپهری از رویایــی، عینی تر، موجزتر 
و پیشــرفته تر اســت. او در کتاب »ما هیچ، 
ما نگاه« حســرت و غم ها و تنهایی خود را 
به لونی دیگر ترســیم می کند او با این شعر 
می گوید: ما هیــچ، ما فقط نگاه نیســتیم. 
می توانیم وقتــی از طبیعت و ملکوت کاری 
برنمی آیــد، کاری بکنیــم. بر ایــن تصورم 
که ســهراب ســپهری در آخر عمر بر نگاه 
خیامی اش چربانده، و از آن نگاه ملکوتی اش 

کاسته است.

دقایقی با شعر »نزدیک های دور« از سهراب سپهری

 انسان وقتی دلش گرفت از پی تدبیر می رود 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

از زمانــی باهم رفیق شــدیم فرزاد عاشــق 
زمســتان بود و انــگار این حس دوســت 
داشــتن زمستان از بدو تولد با او بود، چون 
گفته می شــد تو یک روز برف و بوران پا به 
دنیا گذاشــته اســت و به همین دلیل همه 
عمرش عاشق زمســتان بود. فــرزاد تمام 
پاییز روزشماری می کرد که زمســتان بیاید. 
همیشــه می گفــت ای زمســتان با بوهای 

قشنگ و بارونی بیا دیگه!
 وقتی همه مردم تو بارون بدوبدو می دویدند 
فرزاد زیر بــاران می ماند و می گفت می خوام 
خدا را حس کنم. وقتی هم تابستان می شد 

می گفت بذار باد زمســتان بــوزد تو صورت 
رو  گرفته  لجن  جوبای  بد  بوهای  و  شهر 
بشــورد و با خودش و ببــرد و برود، تا دل 
آدم یهویی هری بریــزد. راســت می گفت؛ 
بــاد و باران زمســتان انگار می آمد که همه 
آن چیزهایــی که توی گرمای بی پدر گندیده 
بودند و حال آدم را خراب می کردند بشــورد 
و ببرد ... کار اصلی زمســتان اصال همیشه 
همیــن بوده، که همه چــی را از بوی بد تا 
لجن و گندیدنی را بشــورد و ببرد و فرزاد از 
این بابت درست می گفت. از قضا فرزاد توی 
یکی از ماه های زمستان رفت خدمت و وقتی 
داشت اعزام می شد به من گفت: »به نظرم 
این آخرین سهم من از زمستان زندگی بوده 
اما خوشحالم که این زمستان را هر چند در 

اجباری تجربه می کنم.« 
وقتی ســوار اتوبوس شد و ازش خداحافظی 

کردم بــه فکر فرو رفتم و دلواپس شــدم و 
تــا حاال فرزاد چنین حرفــی را نزده بود. از 
خدمتش شاید حدود یک ماه گذشته بود که 
زنگ زدند به خانه شان و پدر فرزاد که گوشی 
را برداشــت، اطالع پیدا کرد که پسرش یک 
نفر از کادر را کشــته و خــودش هم به طرز 

فجیعی خودکشی کرده است.
 دیگر خبر از این بدتر نمی شــد شنید؛ کل 
خانواده و محله به هم ریختند و در شــوک 
فــرو رفتنــد. بعدها فهمیدند کــه به فرزاد 
مرخصی شــهری نداده بودند و او هم دست 

به این کار زده بود.
 نامه ای در جیب لباس هایش که به خانواده 
تحویــل داده بودند، پیــدا کردند که در آن 
نوشته شــده بود: »وقتی اینجا نمی گذارند 
بــروم بیرون که برف و بــاران را ببینم دیگر 

مجال زندگی کردن نیست.«

عاشق زمستان

   حسن صفرپور  
   داستان نویس

داستانک

میراث

چهره

از منفورترین نماینده تا محبوب ترین نخست وزیر؛

همه های رکوردهای چرچیل 
وینســتون چرچیل در صبح یکشنبه، 24ژانویه 
1965 بعــد از 10روز نگرانی عمومی از وضعیت 
سالمتی اش، در اثر ســکته مغزی در 90سالگی 
در منطقــه هایدپــارک گیــت در شــهر لندن 
درگذشــت. به دســتور ملکه الیزابت دوم برای 
وی مراسم تشــییع رســمی در کلیسای سنت 
پال با حضور ملکه برگزار شــد. این اولین مراسم 
رســمی از ســال 1914 در بریتانیا بود که برای 
فردی خارج از خاندان سلطنتی انجام می شد. این 
مراسم همچنین بزرگ ترین مراسم از این دست 
در بریتانیــا بود؛ به طوری که افرادی از بیشــتر 
از صد کشــور جهان شــامل افرادی چون رئیس 
جمهور فرانســه، شــارل دوگل، و رئیس جمهور 
آمریــکا، دوایــت آیزنهاور، حضــور یافته بودند. 
وینستون چرچیل در طول مدت خدمت سیاسی 
و فعالیتش به عنوان نویســنده افتخارات زیادی 
کسب کرده اســت. مردم بریتانیا در رای گیری 
نوامبر 2002 بی بی ســی، سر وینستون چرچیل 
را بــه عنوان »بزرگ ترین بریتانیایی تمام تاریخ« 
انتخاب کردند. مارک تواین گفته اســت چرچیل 
»مردتریــن مردها« بود. وینســتون چرچیل در 
کودکی تنبل ترین شــاگرد مدرسه بود؛ »اودیس 

لکسی« یعنی کندی یادگیری، داشت.
 در جوانــی بهترین خبرنــگار دیلی تلگراف بود؛ 
از 5جنــگ در ســه قاره گزارش تهیــه کرد. در 
میان سالی منفورترین عضو پارلمان بریتانیا بود؛ 
به خاطر پیش بینی طوالنی شــدن جنگ جهانی 
اول و نیــز ارائه طرح تانک جنگ طلب شــناخته 
شــد و در پیری محبوب ترین نخست وزیر تاریخ 
انگلیس شــد؛ تنها رهبر اروپا که در برابر هیتلر 
ایستاد. در کتاب های درســی انگلیس به عنوان 
معروف  معرفی می شود؛  فرد  ســخت کوش ترین 
است که تا سی ســالگی نمی توانست حرف اس 
را تلفظ کند؛ اما آن قدر تمرین کرد تا توانســت. 
کمیته نوبل او را ماهرترین سخنران قرن بیست 
می دانســت؛ به خاطر همین سخنرانی ها و شش 
جلــد خاطراتش در ســال 1953 جایــزه نوبل 

ادبیات گرفت. 
آثار مکتــوب او عبارتند از: سرگذشــت نیروي 
پیــاده ملکنــد، جنــگ رودخانه، ســوروال، لرد 
راندولف چرچیل، مسافرت آفریقایي من، بحران 
جهــان، مارلبرو، تاریــخ مردم انگلیســي زبان، 
زندگــي جواني من، افــکار و ماجراها، معاصران 
بــزرگ، جنگ جهاني دوم، طوفــان نزدیک مي 
شود، بهترین لحظات آن ها، حلقه بسته مي شود، 
پیروزي و تــراژدي، بحراني جهاني، تاریخ جنگ 
جهانــي دوم و اتحاد بزرگ و محور سرنوشــت. 
مجله تایم در سال 1949، »وینستون چرچیل« 

را به عنوان »مرد نیمه اول قرن بیســتم« معرفي 
کرد. چرچیل در ســال 1940 نیز »مرد ســال 
تایم« شــده بود. وي در دوران خدمت سیاســی 
و فعالیتش به عنوان نویســنده، افتخارات زیادی 
کسب کرده اســت. چرچیل در 9 آوریل 1963 
با درخواســت ریاســت جمهور آمریــکا، »جان 
اف. کندی« و با تصویــب کنگره آمریکا، »اولین 
شــهروند افتخاری ایاالت متحــده آمریکا« نام 
گرفت، ولی به دلیل ناتوانی جســمی، در مراسم 
کاخ سفید حاضر نشد و پسر و نوه اش، این نشان 
افتخار را به جــاي او طبق یک آمار جالب او در 
زمان زمام داري به طور متوســط ســالیانه یک 
میلیون کلمه در مقاالت، نوشته ها و صحبت هاي 
خود به کار مي بــرد که هر یک از این کلمات به 
نحوي در تعیین سرنوشت جهان مؤثر واقع شد. 
پرتره چرچیل زندگی حرفه ای »یوسف کارش« را 
دگرگون کرد...او در سفری به کانادا فرصتی چند 
دقیقه ای یافت تــا از چرچیل عکس بگیرد. گویا 
چرچیل بعد از آن که به عکاس اجازه می دهد که 
از او عکس بگیرد، سیگاری روشن می کند. یوسف 
کارش که در این فرصت همه چیز را آماده کرده 
بود، به سمت نخســت وزیر می رود و سیگار را از 
میان لبهایش بیرون می کشــد! بعد به دو می رود 
و پشت دوربین و تصویر را ثبت می کند. چرچیل 
که از ایــن حرکت جا خــورده بود، بــا حالتی 
متخاصــم که در عین حــال متعجب نیز بود، به 
دوربیــن نگاه می کند! امــا چرچیل بعد از دیدن 
این عکس به ســوی کارش رفت و دست وی را 
فشرد وگفت: »تو حتی می توانی یک شیر غران را 
ساکت کنی و از وی عکس بگیری!« عده ای این 
عکس را نماد عزم راسخ بریتانیا برای رویارویی با 

آلمان نازی می دانند.

حافظه تاریخی

 راه اندازی قطار هیدروژنی چین
 با سرعت ۱6۰کیلومتر 

چین، قطاری با سرعت 160کیلومتر در ساعت راه اندازی 
کرده اســت که از هیدروژن به عنوان سوخت استفاده 
می کند. بزرگترین تولیدکننده وسایل نقلیه ریلی جهان، 
قطاری با آالیندگی صفر راه اندازی کرده اســت که به 
وسیله سلول های سوختی هیدروژنی با یک بافر ابرخازن 
کار می کند. این قطار که چهار واگن دارد و می تواند با 
سرعت 160کیلومتر در ساعت حرکت کند، سریع ترین 
قطار هیدروژنی تا به امروز اســت. این قطار که به طور 
مشترک توسط شرکت های »سی آرآرسی« و »چنگدو 
ریل ترانزیت« ساخته شده، نخستین قطار مسافربری 
بــا نیروی هیدروژنی در چین اســت که بردی معادل 
600کیلومتر دارد و چیزی جز آب منتشــر نمی کند. 
 ،)5G(ایــن قطار قابلیت رانندگی خــودران، ارتباطات
اســتارت و توقف خودکار و بازگشت به دپوی قطارها 
را دارد. آلمان در این نوع کارها پیشــتاز است و از سال 
گذشته حدود 14قطار »آلستوم« با سوخت هیدروژنی 
را در اختیار دارد. جالب اســت بدانیــد اگرچه ژاپن و 
کره جنوبی پرســروصداترین کشورهایی بوده اند که به 
دنبال هیدروژن ســبز به عنــوان راه حل حمل و نقل 
هستند اما جدیدترین آمار نشان می دهد که چین در 
استقرار ایستگاه های ســوخت گیری هیدروژن پیشتاز 
است. گزارش ها حاکی از این است که فقط کمی بیشتر 
از 1000ایســتگاه هیدروژن در جهــان وجود دارد که 
حدود یک ســوم آن ها در چین هستند. این می تواند 
یک حرکت گویا باشــد. کشوری که اکثریت قریب به 
اتفاق زنجیــره تامین باتری هــای لیتیومی را کنترل 
می کند، بی سروصدا در حال حرکت به سوی هیدروژن 
است. با فشار منابع لیتیوم که تهدید عبور قیمت ها از 
سقف را به همراه دارند و انقالب الکتریکی را با افزایش 
سرعت به زانو در می آورند، به نظر عاقالنه می رسد که 

جایگزین های هیدروژنی را زودتر پیش ببریم.

 برای مطالعه مگنتوسفر زمین؛
ماموریت۳۰ساله ناسا و سازمان فضایی ژاپن 

تمام شد
یک ماموریت 30ســاله ناسا و ســازمان فضایی ژاپن 
برای مطالعه مگنتوســفر زمین، با پایان یافتن فعالیت 
ماهواره Geotail  تمام شــد. این ماهواره در جوالی 
1992میــالدی به فضا پرتاب شــد و برای بررســی 
مگنتوسفر زمین طراحی شــده بود. در این منطقه از 
اتمسفر زمین ذرات تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین 
قرار می گیرند. انســان برای حفظ سالمت باید خود را 
در برابر اشــعه های فضایی محافظت کند. از آنجا که 
این اشعه ها در درجه اول به شکل بادهای خورشیدی 
از سمت این ستاره حرکت می کنند، مگنتو سفر یک 
حباب گرد نیســت، بلکه در قسمتی از زمین که شب 
اســت، شکلی شبیه دمی بلند دارد که به دلیل انتشار 
ذرات خورشــید به وجود آمده اســت و مداری بیضی 
شکل دارد که به مطالعه این دم و آموختن نکاتی درباره 
ساختار و دینامیک آن کمک می کند. ماهواره مذکور 
از ابزارهای مختلف برای رصد میدان های مغناطیسی و 
الکتریکی زمین و همچنین مشاهده ذرات پالسما و پر 
انرژی استفاده کرد. این ماهواره در اصل طوری طراحی 
شده بود تا فقط 4سال فعالیت کند اما به مدت 30سال 
فعال ماند و انبوهــی از داده ها را برای محققان فراهم 
کرد. اهمیت ماموریت مذکور نیز به دلیل همکاری ناسا 
و سازمان فضایی ژاپن است. دان فرفیلد محقق نخست 
پروژه مذکور در بیانیه ای اعــالم کرد: Geotail یک 
ماهواره بسیار پرثمر و نخستین ماموریت مشترک ناسا- 
سازمان فضایی ژاپن بود. این ماموریت نقش مهمی در 
درک واکنش بادهای خورشیدی با میدان مغناطیسی 

زمین و تولید تندبادهای مغناطیسی داشته است.
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از جمله حسن تدبیر پادشاه یکی آن است که با 
خصــم قوی در نپیچد و بر ضعیف جور نکند، که 
پنجه با غالب افکندن نه مصلحت است، و دست 

ضعیفان بر پیچیدن، نه مروت.

جزئیات سعدی

ضریب مقاومت: در واقع ســازه ی واقعی تحت 
نیــروی زلزله، ظرفیت بیشــتری را نســبت به 
ظرفیت در نظر گرفته شــده در طراحی از خود 
نشــان خواهد داد. این موضــوع ضریب مقاومت 

سازه است.

مشق کلمات

  صورت دختر همســایه مون ســوخته. مامانم 
پرسیده »براچی؟« مامانش گفته »دیدین می رن 
تو هوای خیلی سرد یه لیوان آب جوش می ریزن 
بــاال، بعد یهــو برف می شــه؟ این رفتــه لیوان 
آب جوش رو ریخته باال سر خودش، هوا اونقدری 
ســرد نبوده که برف بشــه ریختــه رو صورتش 

سوخته.« نتونستم نخندم. )سمانه(
 بیست سال پیش رفیقم داشت می رفت خارج. 
بهش گفتم خاک بهونه اســت، تو باید از خودت 
راضی باشــی، وگرنه هرجا بری بازم خوشبخت 
نمی شــی. دیشــب خودم اینو یادش انداختم و 
کلی دوتایی بــه ریش من خندیدیم. عجز و البه 
کردم که منم ببر پیش خودت. گفت حاال بمون 

بیشتر از خودت راضی بشی. )محسن ظهوری(
  پسرم رو بردم مشاوره چون درس نمی خونه؛ 
مشاور پرســیده می خوای چه کاره بشی؟گفت: 
کفتر باز .یعنی اون لحظه کارد بهم می زدن خونم 

در نمی اومد(()مامان ریحانه(
 بابام اومده کنارم ســرمو می ذاره رو شونه ش 
دســت مو می گیره می گه: منم پررو به رو خودم 
نمیــارم بهت قول ماشــین دادم …ولی قیمتا رو 
می بینی بابا؟ ببخشــم دیگه … کاش بدونه وقتی 

اینجوری میگه قلبم مچاله می شه … )علیچی(

مجازستان


