
خاطرات بنز)9( به سوی همایش

بنزســوارانی که از این ماشــین با نگاه یک پدیده 
خاص نوستالژیک یا نوعی عالقه مندی به این برند 
از جنس ســاخته های قدیمی اش نگاه می کنند، 
بــروز و ظهور جالبی نیز برای ماشــین های خود 
دارند؛  اگر ســری بــه اینســتاگرام و صفحه های 
مربوط به این نوع ماشــین بزنیم، تصاویر بســیار 
زیــادی در داخل و خــارج ایران برای شــما به 
نمایش درمی آید که بخش مهمی از تولید محتوا 
بنز دانشجویی هســتند از سوی دیگر، برنامه های 
خاص این ماشــین از جمله برگزاری همایش های 
در شهرهای مختلف بخش دیگری از این بازی اند؛ 
همایش هــای خودروهای کالســیک که کاالهای 
مرسدس بنز پازل مهمی از آن را تکمیل می کند، 
در ســال های پس از کرونا تا حــد قابل توجهی 
کاهش یافته اســت اما هنوز هم شــاهد برگزاری 
آن در تهران و اصفهان و شیراز و چند شهر دیگر 
هستیم؛ این همایش ها در سال های قبل به شکل 
گسترده تر با کرایه کامل یک پارکینگ طبقاتی یا 
محیط های باز عمومی صحنه ای وسیع و عظیم از 
قدرت و زیبایی خودروهای کالسیک را به نمایش 
می گذاشت که دیدن آن برای مردم شهر نیز یک 
تفریح جالب و بی هزینه است. از سوی دیگر برای 
دارندگان ماشین نیز این انگیزه ایجاد می شود که 
ماشین های خود را برای این مدل نمایش ها، تعمیر، 
تکمیــل و زنده نگه دارند و به نوعی توجه عمومی 
نســبت به خود را در آمار وسیع تر درک کنند و 
مالکین ماشین نیز در تماشای خودروهای یکدیگر 
نقص ها و قوت های خود را می یابند و در این بین 
انگیزه فراوانی نیز برای پرداخت جدی تر به ماشین 
ایجاد می شود تا این کاالی از تاریخ رد شده، عمر 
بیشــتر و ظاهری زنده تر به خود بگیرد و به مانند 
یک خودرو فرســوده به آن نگاه نشــود. نخستین 
همایشــی که من با آن برخورد داشــتم، مربوط 

به تابســتان امســال بود که در چهارباغ اصفهان 
به همت کمیته مرســدس بنز و کمیته کالسیک 
این شــهر، تعداد قابــل توجهی از ماشــین های 
کالســیک به نمایش درآمد و جمعیت وســیعی 
برای دیدن این ماشــین ها بــه چهارباغ آمده بود. 
همین مســئله انگیزه و ایده ای شد تا گزارشی نیز 
در روزنامــه دنیای اقتصاد درباره تاثیر خودروهای 
کالســیک و این نوع نمایش های شهری نوشتم؛ 
هرچند خاطرم هســت در زمانــی که در گیرودار 
یافتــن بنز بودم، همایشــی در تهران مختص بنز 
برگزار شد که خبرهای آن نیز به طور گسترده ای 
مخاطــب پیدا کرد و در آن موقع نیز گزارشــی با 
عنوان»اصفهان، بهشت کالسیک بازها« نوشتم. در 
همایش چهارباغ به واقع شــهامت شرکت نداشتم 
و مقداری نیز باید به ظاهر ماشین می رسیدم زیرا 
شیشه جلو ماشین مقداری ترک داشت که عوض 
کردن آن و شــرکت در همایش از وقت من خارج 
بود و صرفا به عنــوان یک مخاطب عالقه مند به 
تماشای ماشین ها بســنده کردم. در آن همایش 
یک نکته جالب نیز به گوشــم خورد و آن اتفاقی 
بــه موازات همایش بود؛ اتفاقی به نام پیمایش که 
عده ای از بنزســواران با عالقه شــخصی و هدفی 
تفریحی به سوی یک مقصد)عمدتا شمال(حرکت 
می کنند و در جاده نیز ماشین هایشــان قدرت و 
زیبایی را به نمایش دیگر ماشــین ها می گذارد که 
نمایشــی واقعی از مرسدس بنز است زیرا ماشین 
پارک شــده کنار خیابان هرچقدر هم زیبا و براق 
باشد آخر سر در کنار خیابان پارک است اما بنزی 
که در اتوبان با صدوهشتاد سرعت، چهار سرنشین 
و چهل و پنج ســال عمر در حــال قدرت نمایی 
است، تبلیغی واقعی تر برای این کاال خاص است.

)هرچند توصیه می کنم با این ســبک ماشــین ها 
سرعت قانونی را رعایت کنید.(از طرف دیگر سفر 
ماشــین های کالسیک یک شــهر به شهر دیگر، 
تبلیغ برندیگ آن شهر نیز محسوب می شود زیرا 
هر نقطه از کشور که خودروهای کالسیک بیشتر 
و با کیفیت تری داشــته باشــد در میان عموم از 

برندینگ با کیفیت تری نیز برخوردار است.

باز حواســش به درس نبــود. خانم معلم 
گفت: ملیکا ملیکا. محکم به پاش سقلمه 

زدم.
-ب ب بله خانم. 

-حواست کجاست؟ 
-ببخشید خانم. 

-بار اولت که نیست. 
-سرش را پایین انداخت.

-دیگه تکرار نمی شه. 
زنگ تفریــح از بوفه پفــک خریدم و به 

سمتش رفتم. تو فکر بود. 
-چی شده کشتی هات غرق شده؟ 

لبخندی زورکی زد و گفت: هیچی نیست.
-پس بیا پفک بخوریم. راستی مسئله های 
ریاضی را حــل کردی؟ من که اصلن یاد 

نگرفتم، لعنت به ریاضی.   
-نه خیلــی نفهمیدم، این درس را گوش 

ندادم.
و  می شــد  بیشــتر  هــرروز  اخطارهــا 

عذرخواهی های ملیکا.
-اون روز ســر کالس دل درد و کمردرد 
شدیدی داشــتم به خودم می پیچیدم. تا 

زنگ تفریح خودم را به زور نگه داشتم.
-ملیکا پرسید؟ چرا رنگ و روت پریده؟ 

-هیچی بابا پریود شــدم. کاش یه قانون 
بود روز اول پریودی نمی اومدی مدرسه. 

- بیا بریم دفتر یا آبدارخونه یه چای نبات 
از خانم ابراهیمی بگیر. 

-نه دیــدی که خیلی عنقــه و به خاطر 
پریودی هم اجازه نمی دن برم خونه.

-شبنم تو از کی پریود شدی؟ 
-کالس پنجم.

ملیــکا یه دختــر ریزه میزه بــا ابروهای 
قجری و چال لپ که من عاشــقش بودم، 
چند ســال پیش به محلمون اومده بود و 

با هم دوست شدیم.
-ملیکا مشکل وام مامانت حل شد؟ 

-نه بابا 
بود؛تاریــخ  وام  فقــط  مشــکل  -کاش 
چک های بابا رســیده و برگشت خورده، 
مامان از بــس درگیر وام و چک و قرض 
بوده و هی مرخصی ســاعتی گرفته و یا 
دیر رســیده صاحب کارش اخطار داده، 
اگــه بابام تو اون تصــادف لعنتی از بین 

نمی رفت؛ ما این قدر زجر نمی کشیدیم. 
-می فهمم، خیلی سخته.

-ملیکا آهی از عمق وجود کشید و گفت: 

خیلی خیلی. 
-خواســتم جو عوض بشه، گفتم راستی 

ملیکا پنجشنبه تولدمه.
-اه تولدت مبارک؛ تولد می گیری؟ 

-آره حتمن بیا.
-مگه می شه نیام!

بــا صدای مامانم که گفــت، ملیکا ملیکا 
شبنم پشت خط تلفنه از خواب پریدم.

-وای تولدش یادم رفت.
-الو؛  

-ممنون با مرام که اومدی، چشمم به در 
سفید شد.

-شرمنده االن میام.
وقتی تلفن راقطع کردم سوال های مامان 

شروع شد.
-چــرا تولد شــبنم یادت رفتــه؟  نکنه 

امتحان هات را خراب کردی، نکنه ... 
-وای مامان هیچی نیســت؛ حواسم پرت 

شد.
-ســریع به اتاق رفتم و تاپ قرمز و شلوار 
جیــن آبیم را پو شــیدم. گردن بندی که 
شــبنم برای تولدم خریده بــود گردنم 
کردم و بعد کمی ریمل زدم و یه روژ لب 

کالباسی زدم. مانتو و شالم را پوشیدم. 
مامان گفت: کادو چی؟ 

-براش کتابی که دوســت داشــت قبال 
خریدم.

-من رفتم.
-خوش بگذره از طرف منم تبریک بگو. 

تولد شــبنم زیاد شــلوغ نبود، چند تا از 
دوســتای صمیمی و دختــر خاله، دختر 

عمو، دختر داییش بودن.
-ملیکا بیا برقصیم.

-شبنم جون من نگاه می کنم.
-اه تو چقد ضد حالی، تازگی چه مرگت 

شده؟!
-حسش نیست. 

وقتی کادوش را دادم از ذوق جیغ کشید، 
آخ جون »ملت عشق«

  -بغلش کردم. مبارکت باشه.
بعد تولــد ریخت و پاش هــا را کمکش 

جمع کردم، مانتو و شالم را پوشیدم.
-من دیگــه دارم میرم. مامــان تو خونه 

تنهاس.
شبنم گفت: نمیشه.

-چرا؟
-تــا نفهمــم تو ســرت چــی می گذره، 
نمــی ذارم بــری. بهانه قســط و قرض و 

گرفتاری هم نیار.
 -حــاال بگو چه مرگتــه؟ آخه و درد بگو 

دیگه 
-شاید به نظرت مســخره بیاد یا خندت 

بگیره! 
-چی مســخره یا خنــده داره؟ چرا طفره 

می ری؟ 
-نگرانم.

-اون را که خودم می دونم، از چی نگرانی 
را نمی دونم.

و  هم کالســی ها  همــه  از  اینکــه  -از 
هم سن هام عقب ترم.

-یعنی چی عقب تری؟ 
-ببین تمام همکالســی هام پرپود شدن 
ولــی من هنوز نشــدم؛ عیــن بچه های 

دبستانیم.
-آره ولی من شــنیدم بلوغ ارثیه؛ مامانت 

کی پریود شده؟
-نمی دونم 

-یعنی ازش نپرسیدی؟
-نه

-پاشو بریم.
-کجا؟

-خونه شما.
-چکار کنیم؟

-از مامانت بپرسیم.
-اینقدر مشــکالت سرش ریخته که حاال 

فکره بلوغ منم باشه!
-نه نمی شه این مهمه باید بریم بپرسیم.

-سالم خاله.
-سالم شبنم جون تولدت مبارک.

-ممنون خاله. 
-خاله میتونم ازتون یک سوال بپرسم؟؟

-چرا که نه.
ملیکا هم آمد با سینی چای و بیسکویت.

-خاله شــما چند ســاله بــودی پریود 
شدی؟؟
-من..... 

چند لحظه ســکوت خونــه را فرا گرفت، 
گویا خاطره یا تصویری در ذهنش تداعی 
شد، اشکی از گوشه چشمش سرازیر شد؛ 
-خــدا بیامــرزه مــادرم را چقدر حرص 
خــورد، چقد اینو ســوال می کــرد، فکر 
می کرد مشــکلی دارم؛ اخه تا 17سالگی 

پریود نشدم.
یکهو چشــم های ملیکا گرد شد بی اراده 

گفت: شما هم؟!
مامانــش گفت: تو هم؟ اصــال یادم نبود 
برات بگم.این مشکل ارثیه تو خانوادمون.

شــبنم گفت: بعضی خوراکی ها یا ورزش 
هم تاثیر داره. مامانش گفت: برای محکم 

کاری میرم دکتر زنان.
-ملیکا که خیالش راخت شده بود گفت 

باشه مامان. 
ملیکا گفت: بیاین تــا چایی یخ نکرده با 

بیسکویت بخوریم.

انتظار

    فرزانه امجدی  
   نویسنده

   امیرحسین جعفری  
   روزنامه نگار

دوبیتی را بیش از ربایی)رباعی( دوســت 
مــی دارم. وزن دو بیتــی )مفاعیلن( برای 
مفاهیــم عاشــقانه و منظومه هایی به کار 
می رود که تمــی تغزلی و غنایــی دارند. 
دوبیتــی صمیمی و پاســتورالی )نمایش 
روستایی( است و به درد وقوع و واسوخت 
و هجــران می خــورد: »تن شــب بر تنم 
بی تــاب پیچید/ بــه دور بســترم مهتاب 
پیچید/ ســتاره خنده زد، عطــر تو آمد/

صدای پای تو در خواب پیچید.«
بابا طاهر همین دوبیتی زیبا و اروتیکی را 
در یک بیت فشرده می کند: »چو شو گیرم 
خیالت را در آغوش/ســحر از بسترم بوی 

گل آیو...«
عشــقی  بــه  دوبیتــی  مضمــون 
اروتیکی)هماهنگی ذهنی ، قلبی و وجدان 

شــهوی برافروخته( نزدیک می شود. شعر 
اروتیکی بار و بارمی هجرانی دارد و از عشق 
پورنــو )وقاحت نگارانه( فاصلــه می گیرد. 
عشــق پورنوگرافیک بعد از چند لحظه، با 
رســیدن به وصال تمام می شود ولی عشق 
اروتیکی هماره نزدیک و دور از معشــوق 
کلید می خورد و گاهــی به عرفان نزدیک 
می شــود: »دو تا ماهی در تنگ بلوریم/ دو 
تا مغرور سرمســت غروریم/ نمانده بین ما 
جــز این حقیقت/ به هــم نزدیک و از هم 

دور دوریم.«
عشق اروتیکی معنوی ترین عشق موجود 
زمین اســت: »نمی گویــم چنین کرد و 
چنان کرد/ فقــط ناگفته هایــی را بیان 
کرد/ من از خود »نیمه«ای را دیده بودم/ 
تمامم را، برای من عیان کرد.« مضامین 
شــعری در دوبیتی های کاوه فقط بر این 
محور نمی چرخد. شاعر گاهی به مضامین 
اجتماعی هم توجــه می کند: »جهان در 
بند نامردی گرفتــار« ، »در دنیای ما را 
گل گرفتنــد«، »طناب غصــه در بندم 

کشیده ...«
دوبیتی هــای کاوه گاهــی »بــر زبانی« و 
بیرونی است، و گاهی »در زمانی« و درونی 
می شود. شعرهای بر زبانی گاهی به سطح 
می آیند: »نباشــی خانه یک آغوش خالی 

است.« 
ولی شعرهای »در زبان« به عمق می رود و 
پر از باران بغضی احتمالی اســت.« سوزان 
کاوه در قالــب ربایــی هــم آمیخته ای از 
مضامین اجتماعی و عاشقانه را با آمیزه ای 
از شــعر »برزبانی« را با شــعر »درزبانی« 
درهم می گوارد: »من زخم گلوی خســته  
فریادم/ از اوج ســکوت خود فــرو افتادم/ 
خونابه درد در وجودم جاری اســت/ جان 
ســخت تر از فــروغ فرخ زادم.« شــاعر در 
مصراع نخســت، از خود بیرون می آید، در 
مصراع دوم در خود فرو می رود، آن ســان 
که فروغ گفت: »تو هیچ وقت پیش نرفتی/

تو همــاره فرو رفتی ...« مصراع ســوم باز 
»درزبانــی« می شــود و در چهارم از خود 

برون می تراود.

نقدینه ای بر دو بیتی های »سوزان کاوه«

خونابه درد در وجودم جاری است 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

داستانک

خاطرات

۱۷ بهمن ۱۳۵۷؛ حمایت مردم از نخست وزیری بازرگان

روزی که امام دولت تشکیل داد
تصویب لوایح انحالل ساواک و محاکمه وزرای سابق 
در مجلس و تظاهرات گســترده مردم در حمایت از 
نخست وزیری مهندس بازرگان، مهم ترین اخبار 17 
بهمــن 1۳۵7 بودند.در این روز مردم تهران در نقاط 
مختلف شهر با توجه به فرمان تشکیل دولت موقت 
از سوی امام برای اعالم همبستگی، رو به سوی محل 
اقامت ایشان آوردند. تظاهرکنندگان شعارهایی مثل 
»بازرگان بــازرگان حکومتت مبــارک«، »مهندس 
بازرگان نخست وزیر ایران«، »بازرگان بازرگان مجری 
حکم قرآن«، »ســالم بر بــازرگان درود بر خمینی 
رهبر آزادگان«، »نخســت وزیر بازرگان منتخب امام 
اســت« ســر دادند. در تبریز هم تظاهرات مشابهی 
با حضور نزدیــک به ۳۰۰هزار نفــر از مردم صورت 
گرفت. تظاهرات مردم در شــهرهای مختلف هم در 
حمایت از بازرگان و دولت موقت او برگزار شــد. این 
تظاهرات در شهرهای نور، بابل، هشترود، عباس آباد 
شهسوار، تربت  حیدریه، کرج، ساری، کاشمر، صفاد، 
بهبهان، همدان، خوانسار، هرسین، نیشابور، زرین شهر، 
نجف آباد، قزوین، اســتهبان، جهرم، شاهرود، سبزوار، 
گلپایگان، پیشــوای ورامین، کالله، اصفهان، زاهدان، 
بهار همدان، خرمدره، چالوس، کرمانشــاه و گرگان با 
حضور صدها هزار نفری مردم برگزار و شعارهایی در 
حمایت از مهندس بازرگان و مخالفت با بختیار و شاه 

سر داده شد.
از طرفــی جلســه علنی مجلس شــورای ملی در 
حالی که مردم پشــت درهای ساختمان بهارستان 
شــعار می دادند و خواستار استعفای بختیار بودند، 
برگزار شــد و دو الیحه مهم محاکمه وزرای سابق 
و انحالل ســاواک در این جلسه به تصویب رسید. 
شاپور بختیار ساعت ۹:1۰صبح امروز تحت تدابیر 
شدید امنیتی و به صورتی غیرمنتظره با هلی کوپتر 
به مجلس آمد و به اتاق جواد سعید رئیس مجلس 
رفت و مدتــی با او به گفت وگو پرداخت. جلســه 
علنــی مجلس با حضور بختیار ســاعت ۹:۳۰ آغاز 
شــد و رئیس مجلس ابتدا ورود آیت اهلل خمینی را 
به کشــور تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که 
حضور ایشان در ایران توام با صلح و صفا باشد. پس 
از آن وزیر پســت و تلگراف، سرهنگ زاده نماینده 
سابق لنجان را به ســمت معاون پارلمانی و اداری 
این وزارتخانه معرفی کرد و بعد از آن لوایح انحالل 
ســاواک و محاکمه و مجازات نخست وزیر و وزیران 

سابق مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

پس از تصویب لوایح، شــاپور بختیار پشــت تریبون 
رفــت و در نطقی اظهار کرد: روش دولت در برابر هر 
قانون شکنی مشخص است. قانون شکن دیروز ساواک، 
عده ای قلدر و دیکتاتوری بود، ولی از این دیکتاتوری 
و قانون شــکنی نباید به سوی یک دیکتاتوری جدید 
برویم. وقتی صحبت از قانون اساسی می کنیم صحبت 
از اجرای صحیح قانون اساسی می کنیم. نخست  وزیر 
شــاه در ادامه تاکید کرد: از اینکه هــر روز یک نفر 
حکومتی و دولتی تشکیل دهد تا زمانی که شوخی و 
حرف است تحمل می کنیم، ولی اگر وارد عمل شوند 
عمل را با عمل جواب می دهیم. اگر خونی ریخته شود 
و اگر تجاوزی به مردم شد، من متجاوزین را به اسم و 

به رسم در همین مکان اعالم خواهم کرد.
وی همچنیــن تصریح کرد: آنچه کــه تواضع حکم 
می کند نسبت به آیت اهلل خمینی و سایر آیات عظام 
روا داشتم، ولی مرا وادار می کنند که اینجا مطالبی را 
قرائت کنم و گفتار متناقض آنها را در سال ها پیش و 
امروز نشــان دهم. در آن سوی مرزها رادیو مسکو در 
خبری اعالم کرد که سیا و ساواک برای قتل رهبران 
مذهبی و سیاســی ایران توطئه کرده اند. خبرگزاری 
فرانســه هم گفت وگوی شــاه با روزنامه انگلیســی 
»دیلی میل« را منتشــر کرد که محمدرضا پهلوی در 
این گفت وگو عنــوان کرد: من دزدان، کالهبرداران و 
امتیازدارانی را که از قدرت خود سوءاســتفاده کرده 
و قانون را به ریشخند گرفتند، محکوم کردم. همین 
افراد هســتند که ایران را ویران کردند، اما به شدت 
تنبیه خواهند شد. شاه همچنین اظهار کرد: خود من 
هم از انتقاد مبرا و مستثنی نیستم، اما چطور می توان 
تصور کرد که من ۳7سال روزی 1۰ساعت برای کمک 
به کشــورم کار کرده باشم، فقط برای اینکه ببینم به 

همانجایی رسیده ام که آغاز کرده بودم.

حافظه تاریخی

  ۱۲قمر جدید برای سیاره مشتری کشف شد
سیاره مشتری تنها از نظر اندازه و جرم رکورددار 
منظومه شمسی نیست بلکه پس از کشف 1۲قمر 
دیگر توسط دانشــمندان، اکنون این غول گازی 
دارای بیشــترین تعداد قمر نیز هست. با در نظر 
گرفتن این کشف جدید، مجموع قمرهای این غول 
گازی به ۹۲عدد می رسد.بر اساس گزارشی جدید 
در »Sky and Telescope«، مــدار 1۲قمــر 
ناشناخته مشتری توسط مرکز سیاره کوچک که 
توســط رصدخانه اخترفیزیک اسمیتسونیان اداره 
می شود، منتشر شده است.کشف ده ها قمر جدید 
نشــان دهنده افزایش 1۵درصــدی در قمرهای 
شــناخته شــده این سیاره اســت و با این کشف 
جدید، مشــتری رکورددار ســیاره ای با بیشترین 
قمر در منظومه شمســی می شود و این عنوان را 

از زحل می گیرد.
دانشــمندان تاکنــون ۸۳قمــر را در اطراف این 
غول گازی حلقــه دار یافته اند. با این حال، طبق 
گفته »Sky and Telescope«، اخترشناســان 
همچنیــن چندین تن ســنگ را در فاصله حدود 
۲مایلی)۳کیلومتــر( اطراف زحل بــدون ردیابی 
دقیــق یافته اند. همان طور کــه ابزارهای مختلف 
قادر به مطالعه این قمرهای کوچک تر می شــوند، 
مشــتری ممکن است مجبور شــود عنوان جدید 
خــود را بار دیگــر به زحل واگذار کند. اســکات 
شــپارد، ستاره شناس موسســه علوم کارنگی در 
واشنگتن دی ســی، مشــاهدات منظومه سیاره 
مشتری را که بین سال های ۲۰۲1 تا ۲۰۲۲ انجام 
شده است، برای انتشار ارائه کرده است. تاخیر بین 
رصــد قمرهای جدید و تاییــد آن ها به این دلیل 
اســت که اخترشناسان مجبور بودند این اجرام را 
یک دور کامل ردیابی کنند تا مطمئن شــوند که 
واقعا در حال گردش در مدار مشتری هستند. تمام 
قمرهای جدید به دور سیاره مشتری می چرخند و 
بیش از ۳۴۰روز زمینی طول می کشد تا یک دور 
کامــل به دور این غــول گازی بگردند. از 1۲قمر 
جدید، ۹قمر بســیار دور هســتند. مرکز ســیاره 
کوچک تخمیــن می زند که ایــن ۹قمر بیش از 
۵۵۰روز در مدار باشــند. این قمرها همگی نسبتا 
کوچک هستند و تصور می شود که تنها پنج قمر 
از ۹قمر جدید قطری بیشــتر از پنج مایل)هشت 

کیلومتر( داشته باشند.
۹قمری که فاصله دوری دارند نیز دارای مدارهای 
مخالف گرد هستند، به این معنا که سیاره مشتری 
را خــالف جهت حرکت وضعــی آن دور می زنند. 
در مقابل، قمرهای درونی منظومه مشتری، موافق 
 گرد هســتند. مدار قمرهای جدید نشان می دهد 
که تاثیر گرانشی عظیم مشتری ممکن است این 
قمرهــا را به تصرف خود درآورده باشــد، و اقمار 
کوچک تر احتماال بقایای اجرام بزرگ تری هستند 
که در اثر برخورد شکسته اند.ســایر قمرهای تازه 
یافت شــده مدارهای موافق گرد دارند که نشــان 
می دهد آن ها در اطراف مشــتری شکل گرفته اند. 
این قمرهای خاص در حــال گردش در یک نوار 
میانــی از فضا با 1۳قمــر دیگر قــرار دارند و به 
مشــتری نســبت به قمرهای مخالف گرد بیرونی 
نزدیک تر هستند. ردیابی این قمرهای موافق گرد 
ســخت تر از ردیابی قمرهــای مخالف گرد بیرونی 
بود. شــپرد می گوید: علت این است که آن ها به 
مشتری نزدیکتر هســتند و نور پراکنده ای که از 
این سیاره منتشر می شود زیاد است. نور منعکس 
شــده توسط مشتری این قمرها را پنهان می کند، 
بنابراین تا ســال ۲۰۰۰ ستاره شناسان تنها پنج 

مورد از این قمرها را کشف کرده بودند.

 دنیای علم 

با همین واژه های معمولی
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وقتی بازرگانی یک طبله جواهر داشت و سلطاِن آن دور، 
کس فرســتاد و آن بازرگان را طلب کرد. چون بازرگان 
برفت، سلطان اســتدعای جواهر فرمود. بازرگان گفت 
ای ســلطان مدت یک سال از خان و مان برون آمده ام 
از شــهر خویش، کدبانوی خانه با من وصیت کرد که 
معاملــت مکن اال با آن کــه او را ترس خدای و دیانت 
و امانت باشد. آورده اند که سلطان او را دلداری و تعهد 
فرمود و گفت برو تا وقتی که من ترس خدای و امانت و 

دیانت خود بینم و آنگه خریداری کنم.

جزئیات سعدی

تبلور: در اصطالحات شــیمی به جامدسازی اتم ها 
و مولکول هــا و تبدیل آن ها به ســاختاری منظم را 

تبلور می گویند.
تراکم:فرایندی اســت که در آن ماده تبدیل به گاز 

می شود. تراکم یک نوع تغییر فیزیکی است.

مشق کلمات

  تو ژاپن یه سری تلفن عمومی وجود داره مخصوص 
کسایی که عزیزاشونو از دست دادن. در واقع پشت خط 
کسی نیست و آدما شروع می کنن به زدن حرفایی که 
نتونستن به کسایی که دیگه نیستن بزنن. تنهایی خیلی 
سخته. بشــر کارای عجیبی می کنه تا درد تنهایی رو 

تسکین بده. )مجید میرزایی(
  برد ملتزر نویسنده آمریکایی می گه: همه مان افرادی 
معمولی هســتیم. خســته کننده ایم، شگفت انگیزیم، 
همه مــان خجالتی هســتیم، شــجاعیم، قهرمانیم، 

بی پناهیم، فقط به روزش بستگی دارد …)روژین(
  امروز با بابابزرگ سر گلدونای حیاط بحث کردیم؛ 
منم گفتم من امروز با شــما هیچ حرفی نمی زنم. رفته 
کبابی چند سیخ کباب خریده با نون آورده. می گه: نقطه 

)narciso(.ضعفتو آوردم پا در میونی
  یه اکســی داشــتم وقتی بهش گفتم خیلی اذیتم 
کردی بجای معذرت خواهی برگشت گفت می دونستم 
از پســش بر میای. مرسی که منو نکشتی اما قوی ترم 

).it’s corn(.کردی، فریدریش

مجازستان


