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 و زماا   در را تااریخ  اند داشته توانی و دستی نگاری تاریخ و تاریخ علم در که کسانی از بسیاری
 را تاریخ چرخ که باورم این بر سخت حقیر که بینند. درحالی می آمده پیش اتفاقات حتی یا و آ  گذر

 خاود  زماا   از جلاوتر  همیشاه  کاه  پیشرو هائی آورند. انسا  می در گردش به تاٌثیرگذار های انسا 
 و اناد  شده کشته حتی یا و شده داده آزار خودشا  عصرا  هم ی وسیله به ها آ  از بسیاری. اند بوده
 اند. نموده سپری را خود زندگی مشقت و رنج در اقل حد یا

 هجری 4331سال  ماه آبا  بیست و یکم در ناصر محمد سید فرزند ابراهیمی فواد  محمد سید
 چاه  اگار  .گشود جها  به چشم سنندج کیلومتری شرق ده در واقع آباد صلوات دهستا  در شمسی

 بااتتر  مادارج  طای  بارای  اما نمود، آغاز روستا همین در را خود نمای و نشو و ابتدایی تحصیالت
 دانشاگاه  از رشاته  هماین  در را خود لیسانس مدرک ریاضی دیپلم اخذ از پس .گردید سنندج راهی
 قارار  باود،  آ  ی شایسته حق به گفت، توا  می که مسیری در را او تقدیر دست تا. نمود اخذ رازی
 باه  نهاد  ارج و نگری ژرف انضباط، و نظم .گشت نائل معلم واتی کسوت افتخار به او آری. داد

 خاوش  و اختر نیک را ایشا  آموزا   دانش و متمایز و ساخته خود معلمی را وی زندگی، های لحظه
 افتخاار  پُار  آثااری  هاا  نوشته دل و ها نوشته ،دست ها رانی سخن مقاتت، ها، کتاب.بود ساخته اقبال
 و افتخاارات، تواضاع   ایان  تمام بود  دارا با ایشا . باشد می شخص یک نمود  اندام عرض برای

 هسات  و باوده  ابراهیمای  آقاای  جناب شخصیت از نشدنی جدا جزء که را خود زدنی مثال فروتنی
  دارم را ایشاا   شااگردی  افتخاار  کاه  کساانی  از یکای  عناوا   باه  جانا   ایان  .نماود  حفظ همواره

 در حضاور  افتخاار  که ای فرهیخته معلمین سایر و ابراهیمی فواد  محمد سید آقای جناب نسبت به
  چنین اخالقی های بزرگواری و علمی تجارب تا آنم بر جدّ به و معتقد سخت ام، داشته را محضرشا 

 تقاضای و نهاده پیش قدمی مبنا همین بر برسانم. تر جوا  نسل به تا نموده مکتوب را مردانی نیک
 معلام  ایان  زنادگی  لحظات ی کارنامه همینک که وقتم خوش. نمودم مطرح را عزیز این آثار چاپ
 نمایم می اعالم افتخار با و گرفته قرار همگا  اختیار در ای گنجینه عنوا  به حقیر این تالش و وات
 از نشا  خود این که. است رسیده امریکا و اروپا جمله از دنیا های خانه کتاب دورترین تا آثار این که
 باشد. سنندج می کالج علمی انتشارات شهرت حسن و تالش رسید  ثمر به

 فرمائید. یاری نشی  و فراز پر راه این در را ما که امید

 کالج سنندج علمی انتشارات مسئول کرباسی مدیر کیومرث تشکر با                                



 

 

 ااظتنر  از    صاحبان   فکر و  انديشه :

 باشد.   جانب فواد     فراوان    بوده  است.   اما   اين   يکي    وژيه    مي اهی     زبرگ   رد  زندگي   اين پيروزی

قل   يک جلد  کتاب  اتليف    و هب جامعه    اراهئ   دهم.   با خود  عهد کرده بودم، هب ازای  ره سال عمرم حدا

د       56با امکل   مسّرت   اعالم   مي دارم   هک   رنسيده  هب   سن     عنوان  از       57سالگي    موفق  شدم،  تعدا

 کتاب   خود  را  بدون همياری علمي  و  کمک  مادی  ديگران   هب  زري  ماشين چاپ     ربسانم.    099شيب  از   

رک   و چاپ و رعهض ماه    قطعاً    رکوردی  ربای   ثبت   رد کتاب  گينس     09کتاب   رد کمتر از     57ی    تدا

م  نمايند. باشد. لذا از  دلسوزان  و   مي  آگااهن  و عاشقان  قلم  و کتابت  ااظتنر   دارم  رد اين  مورد  اقدا

کالت  و معضالت  و    کساني  هک  رد کار نويسندگي   و  چاپ    و نشر     کتاب  هستند ،  مي دانند   هک  هچ مش

  1108آبان     11  -رددسراهيي  رد   اين   مسير   بسيار   رپ  مشّقت    وجود    دارند.                سيد  محمد   فواد      ارباهيمي  
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 !زبا  من همی گوید سخن کز تن؟  کیست آ  پنها  مرا در جا  و

 این صاح  آواز کیست؟ بشنوید ؟ل  من راز، کیست که گوید از آ 
 

با خود عهد کرده بودم به ازای هر سال عمرم حداقل یک جلد کتاب تاٌلیف   
سال  06شمسی که  4331آبا   14بختانه در  و به جامعه ارائه دهم. خوش

در  " موفق به تاٌسیسعمر را پشت سر گذاشته بودم، 
مطل  از بندی بیش از هزار عنوا   گاه به دسته آباد سنندج شدم و آ  صلوات
ها که از صد عنوا  فزونی گرفته بود،  های خود پرداخته و چاپ کتاب نوشته

 شروع گردید.
و سرکشید  به کوچه  از گشت در بوستا  عالما  و سیر در باغ متفکرا   

چینی  به خوشه العبور و ... های صع  های فراوا  و رنج پیمود  راه کوچه پس
ام و با  ای دانشمندا  علم و ادب پرداختهه های متنوع درختا  گلستا  از میوه

های فکری خود،  چنین با چاشنی بارقه ها و هم پیرایش و آرایش و پردازش آ 
ام که تا عمر باقیست هر  به ارمغا  آورده سبدها پر از 
 ای از آ   برداشت و شادی مستمر نصی  خود ساخت. توا  لقمه لحظه می

بینم و در تماشای محیط به  یاد دارم همواره جور دیگری می بهکه  جائی تا آ   
دهم. طبق عادت  ی مورد نظر اهمیّت می نگاه خود بیشتر از اشیاء و صحنه

برداشتن پرداخته و دفاتر  ی مستمر کُت  و نشریات به نُت همیشگی در مطالعه
فراوانی ام که به دلیل  های پُرمعنی تهیه کرده متعددی از نکات نغز و چکیده

ها  را بر آ  بیش از حد و متنوع بود  محتویات، اسم 
 جلد شده است. 416ام. تعداد این دفترها بعد از حدود نیم قر ، بالغ بر  نهاده
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آوری متو  به ثبت تصاویر  که وارد فضای اینترنت شدم، ضمن جمع زمانی 
لگرام و ... به ضبط فیلم و های مجازی مثل ت هم پرداخته و اخیراً در شبکه

حجمی  ام. لذا  صدا نیز مشغول شده
بسیار بزرگ پیدا نموده و به اقیانوسی عظیم و پُر تالطم تبدیل گشته است. 

شبیه آجیل بندی  طور درهم و بدو  دسته های ریز و درشت را چه بهتر به لقمه
اش گرایش به تنوع  انسا  از تکرار خسته و ذائقهتناول نمود. چرا که روا  

بر پا کنم و تمام   یک اکنو  موقع آ  رسیده است که دارد!
 دعوت نمایم. "مباحث السرینچک"المعارف ا به برخورداری از دایرهها ر انسا 

پس مرحمت فرموده، شما هم در این مهمانی پُر از شادمانی و سرور عالمانه،  
ای  های لذیذ، تاقل تکه ی لقمه سبدهای موجود بر خوا  گسترده از درو 

ی فکر و  نظیر سفره های متنوع و کم بردارید و از حالوت، شیرینی و مزه
یاد فواد عاشق، لحظاتی را با خوشی و خرّمی سپری  ای ببرید و به اندیشه بهره

 نمائید.

جعه و معرفی و ... فلک کشیده است. جهت مرا سر به تعداد  
توانم بگویم  ام. به جراٌت می برای هر لقمه شماره یا کُدی ده رقمی قرار داده

ی بشریت حداقل یک لقمه پیدا خواهد شد! لذا جای  که برای هر فرد از جامعه
 میالدی لقمه وجود دارد! 3666ی افراد تا سال نگرانی نیست و برای همه

 نمایم. سرور خیر مقدم عرض میورود شما را به این مجلس شادی و 
 خیلی خیلی خوش آمدید. مقدمتا  گلبارا ، حضور سبزتا  مستدام باد. 

 

 غنچه توا  چید، خار اگر بگذارد ار اگر بگذاردات، ماوا  یافاره تامُه
 ر بگذارد!اار، اگاد روزگاشم باچ چشمی  گوشه به باهمه حسرت، خوشم

 

ا  شما     سیدمحمدفواد  ابراهیمیمیزب                                        
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 یعنی است. متقار  و همگن نسبتاً تقریباً ،کنیم می زندگی  آ در ما که جهانی
 شناختی کیها  اصل در اما. است شکل یک فضا تمام برویم، که جهت هر در

 !باشد ناهمگن باید که دارد وجود تری گسترده جها  همیشه

 روحی و جسمی لحاظ به افراد ترین قوی و ترین سالم بین از فضانوردا 
 وجه هیچ به شد  فضانورد از قبل فضانورد یک اصوتً لذا. شوند می انتخاب
 .نیست روانی و روحی مشکالت درگیر

 برف از پوشیده سکوت در و دکر سفر زمین کیلومتری میلیارد 7 به شود آیا می
 !د؟نمو تجربه را درجه 166 منفی سرمای "پلوتو" نیتروژ  های یخ و

 از بعد دوباره کنند، می برخورد هم با آندرومدا و شیری راه کهکشا  دو وقتی
 ...  باز و کنند می برخورد هم با باز .شوند می جدا هم

! کشد می طول سال میلیارد شد ، هفت یکجا و برخورد کامل ی پروسه
 میلیارد چهار در آندرومدا و شیری راه کهکشا  دو برخورد در که این احتمال
 آ  علت .است کم بسیار ،کنند برخورد هم به زیادی های  ستاره آینده، سال

    !است دیگر یک از ها کهکشا  در ها  ستاره میا  زیاد فواصل

 از فراتر متفاوتند، ما جها  با که موازی های جها  وجود شواهد است ممکن
 موجود جها  تنها بینیم، می که انبساطی درحال جها  و علم باشد ی دامنه
 باشند! داشته وجود هم دیگر جها  میلیاردها بلکه نباشد.
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 تر ینپائ ارتفاع به نسبت شما برای زما  ،باشید باتتر ارتفاع در شما چه چنا 
 و گذاشته اثر زمانی عدبُ بر گرانش اینشتین، عام نسبیت طبق. گذرد می تندتر
 .شد خواهد زما  شد  ندکُ به منجر

 یک به زمین مغناطیسی میدا  قدرت شوند، می جا به جا ها قط  که زمانی
 و کیهانی مضرّ تشعشعات بنابراین .رسد می خود عادی وضعیت دهم

 .گذارند می اثر زمین بر همیشه از بیشتر خورشیدی

 راه از که باشیم داشته دسترسیفضا  محلی گروه به توا  می علمی نظر از
 با برابر اندازه این است. شده تشکیل کوچک کهکشا  06 و آندرومدا شیری،
 !است هستی جها  ابعاد برابر 66666666664/6   و نوری سال میلیو  46

 به که نوری برای. دارد پیدایشیو  آغازی جها . نیست نامحدود عالم عمر
 کافی وقت هنوز ستارگا ، دورترین نور. دارد وجود مرزی رسد، می ما چشم
 !است نیافته ما چشما  به رسید  برای

 ی مسئله دهد، می نشا  را زما  پیکا  بود  طرفه یک که شواهدی از یکی
 درک را آینده هرگز اما ،بیاوریم خاطر هب را گذشته توانیم می ما است. حافظه
 .دارد آینده به گذشته از سویه یک سیری زما  پیکا  !کنیم نمی

 خواهد بشر بار لیناوّ برای فضا به وب جیمز یفضائ تلسکوپ پرتاب از پس
 حتی و نخستین های کهکشا  کیها ، پیدایش ی لیهاوّ های جرقه از ،توانست
 !بردارد پرده دیگر های جها  در زندگی وجود
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 تزم است؟! توضیح آیا

 نخستین او! دانم نمی چیزی که است این دانم می که چیزی تنها: سقراط
 .داد فلسفه به مستقلی نسبتاً هویت که بود کسی

 و سرنا  یوجین میالدی، 4371 دسامبر یعنی پیش سال چهل و پنج
 لیترو -تائوروس  ی از ماه بنام ا هدرّ در را ساعت 70 حدود اشمیت هریسو 

Taurus - Littrow  1643تا کنو  ) اواخر سال  ها  آ کردند. سپری 
 !اند نهاده قدم ماه بر که ندهست نفراتی خرینآمیالدی ( 

 هزار 166 از بیش انرژی خروجی. است رد مُ حال در تدریج به جها 
 !است پیش سال میلیارد 1 در آ  ی اندازه نصف تنها کهکشا 
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 سطح یک دارای تایتا  ی دریاچه سه سطوح که اند دریافته پژوهشگرا 
 یک واقع در دریاچه سه این که باشد معنا این به تواند می که اند مشترک
 !اند بوده واحد دریای

. است شیری راه کهکشا  به شبیه کهکشانی " NGC 1337 " کهکشا 
کهکشا   حال به تا ما .باشد کهکشا  این شبیه شاید بیرو  از ما کهکشا 

 .هستیم آ  داخل خود چو  ،ایم ندیده بات از را شیری راه

 سطح به رسید  از قبل که است زودگذر رگبارهای به شبیه بیشتر مریخ برف
 بلکه ،جاذبه حاصل نه مریخ سطح بر برف ریزش اماشوند.  می تبخیر سیاره
 .است مریخ در سریع بسار بادهای وزش ی نتیجه
 



 ( 0فواد )جلد   My Documentsاز   انديشههای  لقمه  | 01

 

 

 
 یک در باید فضانوردا  .است ها نگرانی لیناوّ از مریخ به سفر روانی اثرات
 مدت طوتنی تأخیر ،است ممکن و سرکنند افراد از معدودی با کوچک فضای

 .باشند داشته زمین با یرادیوئ تماس در

 دهند نمی گسیل تابشی خودشا  از نداشته، الکتریکی بار تاریک ی ماده اتذرّ
 ،گیرد قرار هم کنار در که تاریک ی ماده از ای توده. ندارند کنشی برهم و

 !کند نمی تغیر اش اندازه و بدهد دست از انرژی تواند نمی
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 باز شود، رهنمو  دیگر یها کهکشا  به بات بسیار سرعت با بتواند  انسا  اگر
 وقت هیچ انسا  که باتست ای اندازه به هستی جها  گسست سرعت هم
 !کند تجربه را خود محلی گروه از خارج محیطی تواند نمی

 به را خود وجود و دارد مرکزی ی اَبَرسیاهچاله یک بزرگ هرکهکشا 
 اوقات گاهی و کهکشا  ستارگا  بر گرانشی اثرات اِعمال ی واسطه

 نمایا  فعال کهکشانی ی هسته از حاصل رانرژیپُ های تابش به نیروبخشی
 .کند می
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 این! دارد سال 466 باتی ی سکنه 106 از بیش ژاپن در اوکیناوا ی جزیره
 !شود می شناخته دنیا در مکا  ترین سالم عنوا  به جزیره

 مارپیچ یک ،شود می شناخته نیز(  04M)   04 مسیه که گردابی کهکشا 
 .دارد فاصله شیری راه از نوری سال میلیو  37 تا 10 بین که است دوگانه

 نسبت من اما باشیم، مشخص اتفاق یک شاهد شما و من اگر: خاص نسبیت
 درک همزما  را تفاقا آ  کنم، حرکت یباتئ بسیار سرعت با شما به

 .کنیم نمی
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 ی نظریه در ولی شوند. می فرض ناپذیر انهدام اتذرّ کالسیک، فیزیک در
. برعکس و کرد تبدیل خالص انرژی به توا  می را اتذرّ اینشتین، نسبیت
 .است اساس همین بر هم اتم بم  کار و ساز و ای هسته نیروگاه
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 را ای نظریه "اسمولین لی " نام به دانی فیزیک میالدی 4336 ی دهه در
 درو  از آ  پیدایش کیها ، های منشاء از یکی است ممکن که کرد مطرح
 !باشد سیاهچاله یک ی وسیله به دیگری کیها 

 10 شعاع دارای کهکشا ، میلیاردها با هستیم آ  در ما که بیکرانی هستی
!  باشد می ستاره) ده به توا  بیست و چهار (  46^11 و نوری سال میلیارد
 .دهد می گسترش شتابا  سرعت با را عالم مرزهای تاریک انرژی

 : یوشیج نیما
 کاش !نشست می کنارش آمد می دوستشکست،  می و فتگر می دل تا کاش
 شد می کاش! بما  من با مهربا  نوشتم می، کما  رنگین هر روی شد می
 فراموشی دل شد می کاش. بود باد دست به ها غم و کینه، بود آباد ها قل 
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 شود تا گیزند های کاش شد می کاش. نداشت آغوشی هم بارا  نم نم، نداشت
 ها غصه میا  در، شوند مهما  ها کاش شد می کاش. بندگی قاب پشت در

 .دنبو رنگین ها کینه پای رد، نبود غمگین آسما  شد می کاش. شوند پنها 
 برعکس ساعتم. داشت بار یک را تکرار تاقل، داشت تکرار زندگی شد می کاش
 ،کودکی ،دبستا  آ . پیرهن این گشاد شد می برتنم، من و خیدچر می

 ،دلواپسی از دمکر می برو  خود. جایخواب برایم هم مادر پای، آب سرمشق
 حیف، نیست بسیار بد و خوب ،هستی عمر. کسی دستهر به ادمد نمی دل

 !نیست تکرار قابل هرگز

 زندگی خود برای طبیعت در چیز هیچ که اید کرده دقت هیچ: گفت می حریفی
 را خود ی میوه درختا  .کنند نمی مصرف را خود آب ها رودخانه !کند نمی
 خود برای را عطرش ،گل .کند نمی استفاده را خود گرمای خورشید .خورند نمی

 و گذشت پس .است طبیعت قانو  ،دیگرا  برای زندگی .هدد نمی گسترش
 اطرافت مثبت انرژی از ،کنی قانونی بیلذا اگر  .است طبیعت قانو  فداکاری
 !شد خواهی محروم

 ات مهربانی با توانی نمی. نیست و نبوده زورکی وقت هیچ داشتن، دوست
 از کاه داشتنی دوست. باشد  داشته دوستت که کنی خودت مدیو ِ را کسی
 مجبور را  کسی توانی نمی اصالً .نیست داشتن دوست ،باشد تشکر و دِین روی
 در کاه طوری . بهکند تنظیم تو های دست حرارتِ با را قلبش تپشکه  کنی

 خوب را این من! برود قنج دلش و بیفتد یادت به باره یک شهر شلوغیِ
 روزی کاه اگر. دلیل عشق و شناسد نمی منطق داشتن دوست. ام فهمیده

 و دِین است، منطق است، دلیل ات رابطه های دارم دوستت پُشت فهمیدی،
 .نباش ایستد، می دندا  و چنگ با که پیراهن لق ی دکمه ،است وظیفه انجام
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 ریشتری 1/0 زلزله اثر بر تایپه چین در مرتفع ساختما  شد  کج

 نیز گذشته سوی به زما  در سفر حتی ،دهد می نشا  فیزیک قوانین
 جدید قوانین باید سفر این امکا  ی مشاهده برای اما .است پذیر امکا 
 .شوند گرفته فرا کوانتومی سطح در فیزیکی

 !دارند را افکار صداترین و سر رپُ ساکت، افراد
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 شمسی 4316 سال نفتی رادیو

 در( چشمه) کانی یک گذشته های سال در: طعم دو کانی یا شمع دو کانی
 به چشمه دو از اصل در کانی این شمع، دو کانی اسم به بوده سنندج شهر
 ناودا  عدد دو با و گرفته قرار زیر در یکی و بات در یکی ،متر دو ی فاصله
 کانی بوده است. جاری ها آ  از باریکی آب ،ای تپه دل در شده حجاری سنگ
 شهر در !بدمزه و تلخ آبی با باتتر متر دو وکانی گوارا و صاف آب با تر ینپائ

 تکافوی ها آ  شیر و دهند می شیر بچه که یهائ خانم کهبوده  مشهور
 شمع دو کانی این سر به ،شده خشک شیرشا  اصالً یا و دهد نمی را شا  بچه
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 مغز مقداری و دادهبو گندم مقداری هفته یک تا شمع کرد  روشن با و مدهآ
 دو کانی خدای از و خوردند می را گردوو  گندم آ  و آوردند می خود با گردو
 ها آ  شیر هفته یک از بعد گویند کند! زیاد را شیرشا  که خواستند می شمع
 مغز و بوداده گندم خورد  ازتاٌثیر  بی ها آ  شیر ازدیادقطعاً  .شد می زیاد
 .ندا هکرد می مصرف ها آ  کهبوده ن یگردوئ

 وجود هستی در دیگر سکونت قابل  سیارات موازی، های جها  تئوری طبق
 شکل که دارند مردمانی ها آ  از شماری بی تعداد بلکه ،یکی تنها نه که دارند

 !داریم ما که است یهائ هما  ها آ  خاطرات و نام ظاهری،
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 دتر 0/1 معادل "عما  ریال" هرعما  است.  ریال جها  ریال ترین گرا 
 است. ایرا  توما  هزار 16 برابر حدوداً و آمریکا

یک  نتیجه در و کند خمیده را زما  -فضا تواند می جرم عام، نسبیت براساس
 منحرف عدسی از عبور اثر بر نور مسیر که طور هما  .بسازد  گرانشی میدا 
 !شود می منحرف هم جرم کنار از عبور هنگام و شده
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 !کردند ارائه نور توقف برای راهی دانا  فیزیک
 سر بر چیزی که زمانی تا که است این فیزیک در قواعد ترین شناخته از یکی
. کند حرکت مشخص سرعت یک با تواند می فقط باشد، نگرفته قرار نور راه
 که دارد وجود قاعده این در جال  استثنای یک جدید، تحقیقات برطبق اما

 این .دارد نگه کامل سکو  حالت در را ها آ  ،تواند می نور امواج ترکی 
 نوع هر بلکه ها فوتو  داد  حرکت برای را جدیدی های راه تنها نه اکتشاف
 یهائ فناوری از دسته آ  در تواند می کار این کند. می عرضه هم دیگری موج
 خیرتاٌ. شود واقع مفید دارند، تمرکز اطالعات سازی ذخیره و ارسال بر که

 قرار نور راه مقابل در اتم چند. نیست دشواری چندا  کار ،نور حرکت سرعت
 صرف اتذرّ انبوه از خروج و ورود در را زمانی ها فوتو  که دید خواهید بدهید،
 بدهند، دست از را شا  فردی هویت تا شود انجام اتذرّ با کاری اگر .کنند می
 ابر درو  از گذر هنگام به و باشد همراه سرعت کاهش با تواند می هم نور
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 با نور مسیر که دهد می نشا  ها یافته تازگی به. شود متوقف کامل طور به
 نور ترتی ، بدین. بگیرد قرار ثیرتاٌ تحت ،تواند می آ  ای زاویه گشتاور تغییر
 متر 13373101۲ از کمتر سرعتی به ب ی نقطه به الف ی نقطه از رفتن برای
 و مدیترانه فناوری ی سسهٌ مو دانا  فیزیک از کوچکی گروه .دارد نیاز ثانیه بر
 ها آ . اند کرده پیدا دست دیگری روش به برزیل کاربردی ریاضی سسهموٌ

 جاهای در که حالتی در دیگر یک کنار در نور امواج پردازش که دادند نشا 
 ای گونه به را نور امواج باید. باشد می مقدور بایستند، مرده صورت هب خود

 تماس دیگر یک با «یاستثنائ ی نقطه » به موسوم یجائ در تا کرد دستکاری
 در را مختلف امواج تطابق چگونگی ریاضی اصطالح این. باشند داشته

 نقاط که دادند نشا  آزمایشی طور به محققا . دهد می نشا  معین مختصاتی
 ایجاد محدود ای شبکه در ها ریزموج کرد  محبوس با توا  می را یاستثنائ
 .کرد

 همراه به بازالت و فشانی آتش های سنگ از مختلفی های نمونه ماه  درسطح
 برای مناس  درآمد منبع یک تواند می که دارد وجود 3 - هلیوم عنصرگاز
 !باشد آتی های دهه در ها سیاره این ساکنا 

 پس .   است خورشید طلوع از قبل ساعات درست ش ، ساعات ترین تاریک
 !باش داشته امید همیشه

 علوم ی همه در ،وسطی قرو  ایرانی پژوهشگر طوسی، الدین نصیرخواجه 
 داروین که این از قبل سال 066 را تکامل ی نظریه و داشت تبحر خود زما 
 مطرح میالدی 43برابر با قر   قمری هجری هفت قر  در ،یدبیا دنیا به

 !بود کرده
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 قوانین ولی ،بوده ممکن فلسفی قوانین از استفاده با تنها مرگ اثبات تاکنو 
 تنها و شود نمی شناخته ( Science)  علم اصالً ،شناسی علم نظر از فلسفی
 ابن دکتر! است جها  به نسبت فرد دید ی شیوه به وابسته که است دانش

 هاروارد، دانشگاه متخصصین از Dr. Eben Alexander الکساندر
 و گذرانده هاروارد در مغز جراح یک عنوا  به را گذشته سال بیست و پنج

 !کند ثابت فلسفی نه و پزشکی لدتئ با را مرگ وجود توانسته

 شود: طوری نوشته می این روسیزبا   بهکه  مینورسکی فیودورویچ وتدیمیر
Владимир Фёдорович Минорский 4۲77 فوریه  0 ی زاده 

 استاد و روس شناس ایرا  و خاورشناس کُردشناس، است. ایشا  میالدی
 تاریخ، ی زمینه در آثارش برای بیشتر مینورسکی بوده است. لند  دانشگاه
 پروفسور .است شهره فارسی و لُری کُردی، فرهنگ و جغرافیا ادبیات،
 به مسکو دانشگاه درمیالدی  4366 تا 4۲30 سال از مینورسکی وتدیمیر
 در شرقی های زبا  آموختن مشغول سپس و پرداخت حقوق تحصیل
 ی خارجه امور وزارت خدمت بهمیالدی  4363 در وی. شد تزارف ی مؤسسه
 خدمت تبریز شهر در و ایرا  درمیالدی  436۲ تا 4361 از و درآمد روسیه
 از و کرد ترک را روسیهمیالدی  4347 انقالب جریا  در مینورسکی .کرد
 شرقی های زبا  ی مدرسه در فارسی زبا  تدریس بهمیالدی  4313 سال

 تاریخ و فارسی ادبیات و زبا  تدریس به میالدی 4331 از و پرداخت پاریس
 4337 سال در وی. شد مشغول لند  شرقی های زبا  ی مدرسه در ایرا 

 4311 سال در مینورسکی. شد لند  دانشگاه در فارسی زبا  استاد میالدی
 مارس 10 در وی. کرد زندگی کمبریج در پس آ  از و شد بازنشستهمیالدی 
 .درگذشتمیالدی  4300
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در  یاورارتوئ و آشوری زبا  دو به اشنویه شین کیله ی نبشته سنگتصویر 
 ی گنجینه در مامَش خا  احمدیعنی  کُرد یک عکسمیالدی با  ۲41 سال

 .است ارومیه ی موزه ،کتیبه نگهداری کنونی محل و مینورسکی  پژوهشی
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  :آمریکا هواپیمابر ناوهایراجع به  
 .رسد می متر 306 تا گاهی هواپیمابر ناو یک طول� 
 .باشد می ساعت در کیلومتر 00 حدود ناوها این سرعت� 
 .است بخار اس  106666 حدود در نیمیتز ناو موتور قدرت �
 .دارد وز  تن 446666 آمریکا نیمیتز هواپیمابر ناو� 
 .برد می زما  سال 3 حدود هواپیمابر ناو یک گیری سوخت �
 .کند می کار اتمی راکتورهای با یدریائ های غول این موتور �
 .باشد می هکتار 1 حدود در آمریکا ناو ترین بزرگ ی عرشه مساحت �
 .کنند می خدمت افسر  0136 نیمیتز هواپیمابر ناو در �
 .دارد را طبقه 16 ساختما  یک برابر ارتفاعی اینترپرایز ناو �
 .دنباش می بشر دست به شده ساخته ماشین ترین پیچیده ناوها این� 
 .دهند ادامه حرکت به توقف بدو  سال 40 تا توانند می هواپیمابر ناوهای� 
 خود در را جنگنده فروند 176 تاتواند  می آمریکا هواپیمابر ناو جدیدترین �
 .دهد می جای
 .  باشد می پستی آدرس و کوچه ،خیابا دارای  ،شهر یک مانند ناو هر بطن �
 آدرس دنبال به و کنند گم را خود خوابگاه است ممکن افسرا  از بعضی �
 !بگردند آ 

 و طال های فروشگاه و شاپ کافی و سینما و رستورا  ناو هر زیر در� 
 .دارد وجود فروشی جواهر

 .کند می مصرف برق آلما  هامبورگ چو  بزرگی شهر حد در نیمیتز ناو �
 .دارد قرار آمریکا نیمیتز ناو درو  دنیا ی آشپزخانه ترین بزرگ �
 تن 1 حدود و مرغ تخم عدد 43666 از بیش روز هر آشپزخانه این در �

 .شود می مصرف استیک
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 یغذائ مواد ناو پرسنل لکُ ماه 1 غذای مصرف جهت ناو این ی سردخانه� 
 .کند می ذخیره خود در

 های جراحی که باشد می خوابه تخت 00 بیمارستا  یک دارای نیمیتز ناو� 
 .دهد می انجام هم را مغز و قل 
 را دیگر هم هواپیمابر ناو در خود خدمت طول در افسرا  این بیشتر �
 .شناسند نمی و بینند نمی
 به ،کنند تخلف چه چنا  و بوده ممنوع دیگر بخش به افسر هر ورود �

 .شوند می زندانی و مجازات سختی
 ی اجازه اتمی های موشک و اتمی راکتور مخصوص قسمت های دژبا  �

 .دارند را غریبه افراد به مستقیم شلیک
 را آسما  و خورشید رنگ ها ماه تا است ممکن زیرین های بخش افسرا � 
 .نبینند چشم به

 را خود حقوق و روند می ها فروشگاه و ها مغازه به یکشنبه روزهای افسرا � 
 .کنند می خرج
 ،نیست نظامی حمله ،کند می تهدید را ناوها این که خطری ترین بزرگ� 
 .است داخلی سوزی آتش بلکه
 همواره هواپیما بنزین لیتر ها میلیو  و مهمات تن هزارا  حمل دلیل به �
 .دارد وجود داخلی سوزی آتش خطر
 افسرا  را حقوق باتترین و باشد می ناو قسمت رخطرترینپُ پرواز ی عرشه �
 .کنند می دریافت قسمت این
 بخار با و دارد نام"  کاتاپولت " عرشه روی از هواپیماها پرتاب سیستم� 
 ثانیه 1 عرض در را تنی 16 ی جنگنده یک سرعت کاتاپولتکند.  می کار آب
 .رساند می ساعت در کیلومتر 176 به
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 ی اجازه و شده پوشیده فوتدی آلیاژ نوع از ای زره با ناو ی بدنه سراسر �
 .دهد نمی را اژدری هیچ نفوذ
 به آسیبی ناو سلولی ساختار دلیل به ،کند نفوذ ناو در اژدری اگر� 

 .شود نمی غرق ناو و رسد نمی دیگر های قسمت
 و شود می اسکورت ناوچه 3 و ناو رزم 1 ی وسیله به هواپیمابر ناو یک �

 .باشد می ناپذیر آسی  عمالً
 جهت ولی ،شود نمی محسوب  جنگی سالحهواپیمابر  ناو خود که این با �

 seasparrow هوای به زمین های موشک به زمجهّ، دفاعی قدرت باتبرد 
 ردبُ با متری میلی 16 چرخا  توپ چهار و RAM موشک ضد های موشک و
 و flare و CHAFF های سیستم دارای چنین هم .باشد می کیلومتر 0/4

 .هست نیز شونده کش یدک های طعمه
ی  ا با هزینه ساتنه ناو هر و باشد می اتمی هواپیمابر ناو 43 دارای آمریکا� 
 .دشو می نگهداری دتر میلیارد یک حدود در
 آ  نام و کند درست هواپیمابر ناو یک توانست فقط زما  آ  در شوروی �

 .باشد می کوزنتسوف
 کشور هما  خاک جزو هواپیمابر ناوهای المللی بین و یدریائ قوانین طبق �
 !شود می تلقی

 و افراد شد  آماده برای صرفاً دنیا این :گوید می هاروارد از الکساندر دکتر
 به تنها تحقیقاتش در وی .است آخرت  به رفتن برای یهائ مهارت کس 
 .است پرداخته آخرت جها  اثبات

توجه  او ،رکنیدپُ مناس  کلمات با را خالی جاهای ... این گفت می به من معلم
 !شوند نمی رپُ هرگز خالی ازجاهای بعضیکه  کرد نمی
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 این ،میالدی 164۲ سالژانویه  13 تاریخ در curiosity کنجکاوی کاوشگر
 بازویش روی دستی دوربین طریق از را درجه 306 یکیموزائ پانورامای سلفی
 !است گرفته  MAHLIماهلی  یعنی

 ! اکنو شود غرق آب در زمین که است این دنیا پایا  برای سناریو یک
 ها قاره یابد، ادامه فعلی روند اگر. است شد  تغر حال در زمین ی پوسته
 !دنشو ناپدید آب زیردیگر  سال میلیارد چند تا است ممکن

 های قاشق تعداد به نسبت بیشتری اتم برابر ۲ آب خوری چای قاشق یک در
 !است آرام اقیانوس آب ی دهنده تشکیل خوری چای
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 !است گشوده آسما  به دست تمنا حال در که درختی
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 براساس! باشید داشته خود همراه فیروزه سنگ گردنبند یا انگشتر یکهمیشه 
 ترس، زخم، چشم چنین هم .کند می تقویت را قل  فیروزه علمی، تحقیقات
 !کند می درما  را عصبی های ناراحتی و روانی و روحی های افسردگی استرس،

 ی زمینه در که نیمیب می ،کنیم می نگاه ها سیاره و ها ستاره به زمین از وقتی
 که حالی در ،درخشند می ثابتی نور با ها سیاره. متفاوتند هم با نورشا  پایداری

 !زنند می چشمک ها ستاره  که رسد می نظر به
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 کردستا  استا   مرکز سنندج آباد صلوات باجرخانیی  گردنه

 روی بر دارد ساالم هرگل ،نگاهت هر تقدیم گل سبد یک و است صبح
 زیبا تو بر  درود من از دیگر سالم صدها ،داد زرفشا  خورشید، ماهت همچو

 آموزا  دانش شگفتی باعث چین در حل قابل غیر ظاهر به ریاضی سئوالیک 
 !است شده اجتماعی های شبکه کاربرا  و

 نانچونگ شهر در شونکینگ ی منطقه در یابتدائ ی مدرسه یک آموزا  دانش
 گوسفند 10 کشتی یک در اگر :شدند رو به رو امتحانی ی ورقه در سئوال این با
 است؟ ساله چند کشتی ناخدای باشند، زبُ 46 و
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 آموزا  دانش. شد مطرح مدرسه این پنجم کالس امتحا  در اخیراً سئوال این
 های پاسخ همراه به سئوال این از تصاویری .هستند ساله یازده غالباً مقطع این

 بروز باعث که شدند منتشر چین اجتماعی های شبکه در آموزا  دانش
 غلط شده مطرح سئوال :اند گفته چین آموزشی های مقام .شد یهائ بحث
 در آموز دانش یک! است بوده "نقادانه آگاهی " بر کیدتاٌ آ  هدف و نیست
 برای که این برای باشد، ساله 4۲ حداقل باید کشتی ناخدای: نوشت پاسخ
 باید کشتی ناخدای: نوشت دیگر آموز دانش یک .باشد بالغ باید کشتی راند 
 دیگری آموز دانش اما. شود می 30برابر  46 و 10 جمعچو  . باشد ساله 30

 این توانم نمی. دانم نمی ناخدا؟ سن :نوشت و برداشت لهمساٌ حل از دست
 در چینی کاربر یک .بود متفاوت ها واکنش اینترنت در! کنم حل را لهمساٌ
 معلم، خود. ندارد منطقی هیچ سئوال این :نوشت ویبو اجتماعی ی شبکه
 داشته معلم 10 ای مدرسه اگر :نوشت دیگر کاربر یک !داند؟ می را جوابش
 از شماری اما دارد؟ سال چند مدرسه مدیر ند،کنن فکر ها آ  از نفر 46 و باشد

 طرح :اند گفته و  کرده حمایت نشده، اعالم نامش که مدرسه این از کاربرا 
 کاربر یک .شود می آموزا  دانش میا  نقادانه آگاهی باعث یهائ سئوال چنین
 تفکر به وادار را آموزا  دانش که است این سئوال این هدف تمام :است گفته
 سئوال این: گفت دیگر کاربر یک .است کرده را کار این سئوال این و کنند
 آ  امکا  ها آ  به و دهند توضیح را افکارشا  که کرده وادار را آموزا  دانش

 !پرسید دست این از بیشتری های سئوال باید. باشند خالق تا داده را
 "چارچوب از خارج تفکر"

 این از هدف :گفت ای بیانیه در پیش روز چند شونکینگ آموزش ی اداره
 ها آ  ی مستقالنه تفکر قابلیت و آموزا  دانش نقادانه آگاهی بررسی سئوال
 .است بوده
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 که دهد می نشا  چین در ها نظرسنجی برخی که کرد  خاطرنشا  بیانیه این
 حل در نقادانه آگاهی و هوشیاری فاقد کشور یابتدائ مدارس آموزا  دانش
 برداری یادداشت بر عمدتاً چین در آموزش سنتی روش .هستند ریاضی لمسائ
 خالقیت و آوری نو از مانع روش این :گویند می منتقدا . است متمرکز تکرار و

 آموزا  دانش به دست این از یهائ سئوال :گفت اداره اینگوی  سخن .شود می
 فکر چارچوب از خارج و بکشند چالش به را مرزها تا دهد می را امکا  این
 یک .دارد ها سئوال تمامی برای جواب نفر یک معموتً جا، همه مثل اما .کنند
 10 لکُ وز : نوشت ،است چین اجتماعی ی شبکه ترین محبوب که ویبو کاربر

 کیلوگرم 7766 به نزدیک حیوا  هر تقریبی وز  اساس بر زبُ 46 و گوسفند
 سال باشد! 1۲. لذا سن ناخدا بایستی باتی است
 اش محموله وز  که کشتی هدایت برای چین در :والئس طراح نظر مد جواب
 سابقه سال 0 از بیش با ای نامه گواهی باید باشد، کیلوگرم هزار 0 از بیش
 پس ،است سال 13 رانی کشتی نامه گواهی دریافت برای سن حداقل. داشت
 .باشد داشته سال 1۲ حداقل باید کشتی این ناخدای

 نوشته را جها  آ  ی وسیله هب خداوند که است زبانی ریاضیات: گالیله گالیلئو
 .است

 کنارهم در که افرادی مغزی موج طول شد مشخص ای.آر.ام اسکن اساس بر
 هم با ،کردند می مشاهده موسیقی و مستند های بحث ویدئویی، های کلیپ

 .دارند یکسانی مغزی امواج دوستا  واقع در و داشت مطابقت

 گفتم ممنوعه؟ کجا زد  دور: پرسید سرهنگ داشتم که گواهینامه امتحا 
 !قبولی شو پیاده :گفت و زد لبخند .رفاقت توعالم
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 در توانست نویسی، دکُ و نویسی برنامه با که  ساله ۲4 "همیلتو  مارگارت"
 برنامه مدیر او. آورد فرود ماه سطح بر را انسا  میالدی 4303 ژوییه 16

 .است بوده 44 آپولو ی پروژه نویسی
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 4374 سال در .شود می طی ساعت ۲  در دقیقاً نیویورک تا لند  مسیر امروزه

 این توانست می هواپیما این .نیست دیگر که داشت وجود هواپیما یکمیالدی 
 !کند طی ساعت 3 در را مسیر

 زندگی شهر باتی ادب نیست، پوشید  گرا   لباس ادب !نیست مدرک ادب
 آورد. نمی ادب مدرک و ثروت نیست، داشتن خوب ماشین ادب، نیست کرد 
 ادبنشیند.  می بار به صحیح آموزش و تربیت با که هاست آدم ذات در ادب
 به و خدمت مادرت و پدر به ،محبت فرزندت به امنیت، همسرت به یعنی

 باشی که مقامی و مدرک هر با یعنی ادبکنی.  هدیه را شادی دوستانت
 بگذاری. جا به خود از نیک نام و کرده درک را انسانیت معنای
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 :مارپیچی کهکشا  یک نزدیک نمای

 راه کهکشا  با مشابه اغل   7334NGC زیبای و بزرگ مارپیچی کهکشا 
 نوری سال میلیو  06 تقریبأ که کهکشا  این. شود می گرفته نظر در شیری

 این. است شده واقع بالدار اس  شمالی فلکی صورت در ،دارد فاصله زمین از
 که شد می شناخته مارپیچی سحابی یک عنوا  هب ابتدا در درخشا  کهکشا 

 از. است نشده درج هجدهم قر  در مسیه شارل معروف کاتالوگ در
 نوردهی رسد، می نظر به خمیده ما چشم در کهکشانی دیسک این که یجائ آ 

 که کند ایجاد را انگیز شگفت تصویر این ،توانست تلسکوپی مدت طوتنی
 هابل، یفضائ تلسکوپ کلوزآپ این در. انگیزد برمی را قوی عمقی حس

 تار، و تیره غبار و گرد خطوط کهکشا  این ی العاده فوق مارپیچی بازوهای
 ستارگا  رنگِ قرمز درخشش و رجرمپُ جوا  ستارگا  روشنِ آبی های خوشه
 راه کهکشا  همانند چنین هم. هستند مشاهده قابل تر، قدیمی و تر خنک
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  NGC 7334 مارپیچی کهکشا  مرکز در رجرمپُ ی سیاهچاله یک شیری،
 .است شده واقع

 
 شد، فرستاده فضا بهو  شده ساخته کربن فیبر از که "بشر ی ستاره"

. باشد ش  آسما  در جسم ترین روشن است قرار که جال  ی ا ماهواره
 از خاطر، همین به و بگردد زمین دور به کامالً است قرار " بشر  ی ستاره"

 روشن قدری به این ستاره .بود خواهد یتروٌ قابل خاکی ی کره نقاط تمام
 .دید را  آ شود می مسلح غیر چشم با که است

 هم. اند کرده تشریح را متفاوت موازی جها  نوع چهار تاکنو  دانشمندا 
 سر بر والئس بلکه نیست، گانه چند جها  عدم یا وجود کلیدی پرسش اکنو 
 !باشد داشته تواند می جهانی چنین که است سطوحی تعداد
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 عاشق من و معشوقی تو الهی            عابد من و معبودی تو الهیشاعر:  

 نادا  من و عالمی تو الهی             ناتوا  من و قادری تو الهی
 فقیر من و رازقی تو الهی             محکوم من و حاکمی تو الهی
 دریاب مرا   تیمار من و حبیبی تو الهی                بیمار من و طبیبی تو الهی

 
 جها  مانند هم ما مغز است ممکن .دارد کائنات با زیادی اشتراکات ما مغز

یا  هوشیاری و برساند اوج به را نظمی بی که باشد شده ریزی برنامه طوری
 !باشد آ  جانبی اثر یک تواند می ما خودآگاه ضمیر
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 ردندبُ و پوشیدند وچه خوردند چه             ببینی تا کن گذر گورستا  به
 سپردند جا  بودند که هرحالی به             آخر و کردند زندگی روزی دو
 وردندانخ زارگاه شترابی روزی ز                 دنیا مال ردنداک یارابس معاط
 فشردند کمامح حدال در را شاتن                  چشمی نور بودند که انانیاهم
 مُردند و گرفتاب سانف آمد لااج                   دارا و اداران دا،اگ و اهاش رااگ

 بینیم می ما که چیزی هر که رسد می نظر به: معروف شناس زیست تنزا ربرت
 است شده ساخته فقط زما  بنابراین. ماست سر در اطالعات وقوع از چرخشی

 !بریم بکار حسی های ورودی این تمام درک برای را آ  ما که
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 شعاع دارای باید( عدیبُ چهار رهکُ یک) باشد هایپراسفر یک جها  اگر

 باید ، پسببینیم توانیم می که است چیزی آ  برابر صد که باشد یانحنائ
 .باشند داشته وجود نیز بیشتری های جها 

 آخر: گفت می اوبیاوریم؟  تو بر ترانند، خوب لیلی از که گفتند می را مجنو 
 من دست به لیلی. نیست صورت لیلی و دارم نمی دوست صورت به را لیلی من
 شرابم عاشق من پس. نوشم می شراب جام، آ  از من. ستا جامی چو  هم
 !نیستید آگاه شراب از است و قدح بر نظر را شما ونوشم  می او از که
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 که کرد حرکتی ،شد می نزدیک اش مغازه طرف به که سگی دید  با قصاب
 کاغذ روی. گرفت را کاغذ. دید سگ دها  در را کاغذی اما ،کند دورش
 کاغذ همراه دتر 46و  بدین گوشت را  یه و سوسیس 41 لطفا: بود نوشته
 و گذاشت ای کیسه در را گوشت و سوسیس ،بود کرده تعج  که قصاب. بود
 کنجکاو که قصاب. رفت و گرفت را کیسه هم سگ. گذاشت سگ دها  در

 راه سگ دنبال به و کرد تعطیل ،بود مغازه بستن وقت طرفی از و بود شده
 حوصله با .رسید کشی خط محل به تا کرد حرکت خیابا  در سگ. افتاد
. افتاد راه دنبالش به قصاب. شد رد خیابا  از بعد و شد سبز چراغ تا ایستاد
 کرد ها اتوبوس حرکت تابلو به نگاهی .رسید اتوبوس ایستگاه به تا رفت سگ
 جلوی سگ .مدآ اتوبوس. ماند منتظر سگ حرکت از رمتحیّ قصاب. ایستاد و

 تا کرد صبر. برگشت ایستگاه به و کرد نگاه را آ  شماره و رفت اتوبوس
و  بود درست اتوبوس. کرد چک را آ  ی شماره دوباره . سگمدآ بعدی اتوبوس
 اتوبوس. شد سوار ،بود باز حیرت از دهانش که حالی در هم قصاب. شد سوار
 تماشا را بیرو  ی منظره سگ و بود شهر ی حومه سمت به حرکت حال در
. زد را اتوبوس زنگ و شد بلند پنجه روی سگ ،خیابا  چند از پس. کرد می

 در سگ. دنبالش به هم قصاب و شد پیاده کیسه با سگ و ایستاد اتوبوس
 کمی و گذاشت پله روی را گوشت. رسید ای خانه به تا کرد حرکت خیابا 
 در کسی اما ،کرد تکرار هم باز را کار این. کوبید در به را خودش و رفت عق 
 و پرید باریک دیواری روی و رفت باغ ی محوطه طرف به سگ. نکرد باز را

 پرید ینپائ به بعد و زد پنجره به بار چند را سرش و رساند پنجره به را خودش
 تنبیه و داد  فحش به شروع و کرد باز را در مردی. برگشت در پشت به و

 این کنی؟ می کار چه: زد داد و شد نزدیک مرد به عجله با قصاب !کرد سگ
 حال به تا من که هست سگی ترین باهوش این. است نابغه یک موجود سگ
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 این !باهوش؟ میگی این به تو: گفت و کرد قصاب به نگاهی مرد .ما هدید
 !کنه می فراموش را کلیدش احمق این که است هفته این تو بار دومین

 
 راه در شده کشته فضانوردا  نام شامل که فضانوردا  یادبود تندیس

 از ناسا و بود شده ردهبُ ماه به مخفیانه صورت بهکه  است یفضائ اکتشافات
 !نداشت اطالعی موضوع ینا

 یوفوها رؤیت ی درباره جهانی های گزارش معتبرترین و مشهورترین از یکی
( شمسی 4300 شهریور 13 مطابق 4370 سپتامبر 43. ) است ایرا  به مربوط
 نیروی با مردم های تماس 4300 شهریور 13 ش  نیم و ده ساعت حدود
 شمیرانات ی منطقه و تهرا  در مرموز و پرنده شئ رؤیت از خبر ارتش هوایی
 یهائ گزارش شادمهر و آزادی های محله مردم از نفر چند بعد، ساعاتی .داد
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 مخابره مهرآباد فرودگاه مراقبت برج به نورانی و ناشناس شئ رؤیت بر مبنی
 از مهرآباد، فرودگاه مراقبت برج توسط ها گزارش این یدتأئ از پس. کردند
 عازم  F- Phantom 1 فروند دو( در همدا  نوژه) شاهرخی یهوائ پایگاه
 از متوجه شئ به شد  نزدیک از پس لاوّ هواپیمای خلبا  شوند. می تهرا 
 را موضوع این و شده هواپیما یرادیوئ ارتباط لوسائ و دقیق آتت افتاد  کار
 محل به بعد دقایقی که دوم هواپیمای خلبا  دهد. می اطالع مراقبت برج به

 را آ  و شده نزدیک ناشناخته شئ به کند می تالش رسد، می گریز و تعقی 
 خیلی شئ پرنده: گوید می خود خاطرات در جنگنده این خلبا . کند مشاهده
 ساطع نور چهار خود از .شد می جا هجاب بات  سرعت با و کرد می حرکت سریع
 نوری ینپائ در ز  و چشمک و قرمز نوری آ  باتی قسمت از و کرد می

 قدری به نورها این. شد می ساطع رنگ آبی نوری طرفین در و رنگ نارنجی
 تر نزدیک از پس .نداشت وجود شئ این ی بدنه دید  امکا  که بودند شدید
 نزدیک هواپیما به و شده جداشئ  آ  از کوچک و نورانی جسمی شد ،
 .است شده شلیک وی سمت به موشکی که کند می تصور خلبا  شود، می

 با کردم سعی و شده شلیک من سمت به موشکی کردم فکر منخلبا : 
 کردم، انتخاب را موشکم وقتی اما دهم. قرار هدف را آ  حرارتی های موشک
  بشقاب. شدم ها چراغ ی همه شد  خاموش و لوسائ افتاد  کار از متوجه
 سمت به جنگنده دو هر کرد. می حرکت آوری سرسام سرعت با چنا  هم پرنده

 وصل و قطع فرودگاه لکُ برق لحظه  یک برای روند. می مهرآباد فرودگاه
 فرودگاه از پرنده  بشقاب که زمانی و آیند درمی لرزه به ها شیشه شود. می

 به مربوط مدارک .گردد بازمی عادی حالت به چیز  همه گیرد، می فاصله
  ایاتت دفاعی اطالعات سازما  توسط خوبی به تهرا  در یوفو ی حادثه
 .شد یدتاٌئ و آوری جمع DIA به موسوم آمریکا ی متحده
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 شد  ثبت باعث ها فرازمینی از اثری و یوفوها کرد  پیدا برای مقامات تالش
 0 وقوع دلیل که هشد ناشناسپرنده  ءاشیا ی مشاهده مورد هزار 41 از بیش
 است! شده اعالم مجهول موارد این از درصد

 
 جدا زمین ی جاذبه از موشک تا شود می مصرف ثانیه هر در سوخت تن پنج
 های تیه بررسی برای GOLD ناسا دتری میلیو  11 ی ماهواره. شود
 .دنکن می فعالیت یدریائ محیط برای ارتباطاتی  ی ماهواره یک و  جو باتی

 کشید رسید به ساعد او دست می چو می کشید مانی چو نقش آ  صنم مست می
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 فضانوردا  گیر گریبا  مدت طوتنی پروازهای در که عوارضی جمله از
 شخصیتی، منفی های جنبه بروز غیرطبیعی، سرخوشی احساس شود، می

 .است هوشیاری سطح در کاهش و زما  هم کارهای انجام یتوانائ در کاهش

 
 زمین ی سایه چنین هم و است معمول از تر بزرگ درصد 41  حدوداً  ماه این
 ( ناسا از عکس)   . است مشاهده قابل آ  روی بر

 را شمسی ی منظومه ی گذشته نوری، سال ده از بیش کمی فقط ی فاصله در
 یابتدائِ  مراحل به "اریدانی اپسیلو  " ی منظومه .نشست تماشا به توا  می

 !دارد شباهت شمسی، ی منظومه

 فورا  دارند. قرار دریا بستر در جها  های آتشفشا  درصد 70 از بیش
 تاریخ طول در یدریائ زیر های آتشفشا  فورا  ترین قوی "هاور " آتشفشا 

 .است بوده
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 سرخط کرد، تهیه هابل که آوری حیرت عکس انتشارمیالدی  1661 سال
 نشا  را نوزاد کهکشا  هزار ده از ای مجموعه عکس این .شد دنیا روز اخبار
 !اند گرفته شکل جها  خلق از پس آشفتگی کرد  فروکش هنگام که دهد می

 چنددر اورامانات کردستا ،  داریا  سد آبگیری از پیششمسی  4331 سال در
 اطراف در خطر در باستانی آثار نجات برای را یهائ کاوش شناسی باستا  تیم

 به شناسی باستا  تیم دو. دادند انجام آوا هواس و روآر اسپریز، ناو، هجیج،
 آثاری کشف به موفق شیدرنگ سونیا دکتر و بیگلری فریدو  دکتر سرپرستی

 لیهاوّ شکارگرا  ،دهد می نشا  که ندشد منطقه در سنگی پارینه ی دوره چند از
 ی هدرّ در قبل سال هزار دوازده حدود تا پیش سال هزار چهل از پیش از
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 سنگی، ابزارهای شامل شده یافت آثار. ندا هزیست می سیروا  ی رودخانه
 های دوره به مربوط که است اجاق بقایای و شده شکار حیوانات استخوا 
 مجموعه این. است سنگی فراپارینه و جدید سنگی پارینه میانی، سنگی پارینه
 .اند شده  واقع سروآباد شهرستا  در سیروا  ی رودخانه امتداد در پناهگاه و غار

 است شده مهم بقایای این کشف باعث مکا  چهار در شده انجام های کاوش
 و شکار زندگی، ی شیوه از ارزشمندی اطالعات بار نخستین برای که

 در را خوراک ی گردآورنده و شکارگر لیهاوّ جوامع این ابزارسازی های فرهنگ
 .ددا قرار گرا  پژوهش اختیار

 به. بودم رفته بوستو  شهر به کنفرانسی برای که بود پیش سال پنجناقل: 
 جا آ  در را خودش پسادکترای ی دوره که قدیمی دوستا  از یکی همراه
 نشانی یک دنبال تی.آی.ام دانشگاه اطراف های خیابا  در داشتیم گذارند. می
 به داریم که شد ما متوجه. شد می رد خیابا  طرف آ  از نفر یک .گشتیم می

 طرف این ما سمت آمد. کنیم می نگاه را خودما  اطراف پرسا  پرسا  شکلی
 نشانی هم ما بکنم؟ کمکی توانم می گردید؟ می یجائ دنبال: پرسید خیابا  و

 به رسید  مراحل شمرده صورت به و آرام خیلی داد. گوش دقیق. پرسیدیم را
 رسم ما برای را مسیر شکل دقیقاً دست حرکت با حتی. گفت ما به را آدرس
 . رویم می درست که شود مطمئن تا آمد ما همراه به قدمی چند هم بعد و کرد
 تیپیکال ای تی.آی.ام یک: گفت دوستم که بودیم نشده دور قدمی چند هنوز
 محیط در که یهائ آدم از خیلی که است جال  گفت چیه؟ منظورت گفتم. بود
 با دقیق، متواضع، یهائ آدم ناخودآگاه کنند، می کار یا تحصیل دانشگاه این
 را موضوعات این از کدام هیچ. شوند می کاربردی و سیستماتیک خیلی نگاه
 این! گذارنند می آ  برای ای دوره نه و کنند می مطالعه نه رسمی صورت به

 از نیمی از بیش. است Osmosis اسمزی یادگیری تکنیک از مثالی
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 درونی و عمیق الگوبرداری نوعی اثر در و ناخودآگاه صورت به ما های یادگیری
 که اسفنج یک مانند درست. گیرد می شکل اطرافما  محیط از آ  سازی
 خودش به را مایع اسمزی، خاصیت دلیل به گیرد، قرار مایع یک در وقتی
 دبموٌ ناخودآگاه ،کنیم می معاشرت دبموٌ های آدم با وقتی هم ما. کشد می
 ،کنیم می تعامل دارند تر عمیق راتتفکّ که کارانی هم با وقتی شویم. می

 های آدم با که زمانی و شود می تر عمیق ،مسائل به دیدگاهما  ناخودآگاه
 . شویم می تر رتالشپُ ناخودآگاه ،داریم نشر و حشر گرا، عمل و رتالشپُ

 :دارد جال  ویژگی چند یادگیری مکانیزم این
 Effortless Learning .گیرد می صورت محسوس تالشِ بدو  (4
  دقیق ریزی برنامه به نیازی. ثرموٌ بسیار هم و است ابجذّ هم دلیل همین به
 .ندارد مشخصی های گام حتی یا خاص توجه یا
 ترین عمیق تا چراکه  Deep learning . باشد عمیق بسیار تواند می (1

 خالف بر درست. کند می درگیر را ما ،احساسی و عملی ادراکی، های تیه
 انجام ذهنی اطالعات انتقال مسیر از صرفاً که درس کالس در یادگیری

 .شود می
 اساس بر یعنی  Social Learning . است اجتماعی یادگیری نوعی (3

 این از. است کارا  هم مخصوصاً و افراد سایر با نزدیک و روزمره تعامالت
 در ،هست شاگرد و استاد بین ارتباط در که یهائ پیچیدگی و مالحظات جهت
 .ندارد وجود یادگیری مکانیزم این

 :ای حرفه تحلیل
 همواره نخواهیم چه و بخواهیم چه ند؟ا کدام ما اسمزی یادگیری منابع (4

 در ناخودآگاه صورت به ما و است فعالیت حال در اسمزی یادگیری مکانیزم
 که است این لاوّ گام. هستیم خودما  به نزدیک افراد از الگوبرداری حال
  دارد؟ قرار محیطی چه در ما اسفنج ،بدانیم
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  دهد؟ می قرار ما اختیار در را شد  ای حرفه برای مناس  منابع ،محیط این آیا
 محیط. کنیم انتخاب دقت با را خود ای حرفه محیط کلیدی نفر سه (1

 تری کلیدی نقشی ها آ  از بعضی اما .ستا زیادی افراد شامل ما ای حرفه
 در همه از بیش که نفری سه. داریم ها آ  با بیشتری تعامالت ما چراکه .دارند
 در را ثیرتاٌ بیشترین ،دارند ارتباط ما با ای حرفه فعالیت و کار محیط

 ثیریتاٌ نفر سه این دقیق گماشتن و انتخاب. دارند ما اسمزی های یادگیری
 .دارد ما شد  ای حرفه در اساسی بسیار

 هیچ :گویند می دانشمندا  باشد؟ بزرگ تواند می اندازه چه تا سیاهچاله یک
 دارد وجود ای سیاهچاله ،مثال عنوا  به !ندارد وجود زمینه این در محدودیتی

 !است خورشید برابر میلیارد 4۲ که

 در خانه، شرافت. است پاکیزگی در خانه، یزیبائ .است شادی در خانه، ثروت
 !است قعش در خانه، حرارت. است خداپرستی در خانه، سعادت .است دوستی

 پدید ما بر شد خانه صحنِ سرِ              کشید درهم را پرده بادی که چو 
 گهر آ  شعاع فکرت آ  هست                 نگر نیکو مبین، ژاک: واگ تاکرتاف

 هرکدام ،آسما  در شیری راه و آندرومدا ی منظره دیگر، سال میلیارد 1 حدود
 دیگری آسما  در تر درخشا  و تر بزرگ هرکدام چو  شود. تر یتماشائ باید
 !دیگرند یک به شد  نزدیک حال در سرعت به ها آ و  شوند می دیده

 در سرای آب و گل پرورده است مهربا  مادر مرا چو  شاخ گل
 استو مرا با خو  دل پرورده اک فاشانم خاو  دل در پای او می
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. برود فرو آ  سطح در دارد احتمال بیاید، فرود اروپا قمر سطح روی رباتی اگر
 و مهندسا  !دارد شباهت زمین در ها بیابا  ای ماسه سطح به حالت این

 رو این از .نبودند مطمئن سفت یا است نرم ماه سطح که این از دانشمندا 
 تا کردند  طراحی شکل بشقابی را ماه یابتدائ های نشین سطح فرودگر قسمت

 !نروند فرو خاک در

 تا نگوئی که اسیرا  کمند تو کمند هر خم از زلف تو پریشا  دلی است
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 با که چینی ای ماهواره از مانده جا به قطعات از یکی میالدی 1644 سال در

 المللی بین یفضائ ایستگاه کیلومتری 0 ی فاصله از ،بود شده منهدم موشک
 .شد یئ فضا پسماندهای ی مسئله به توجهات افزایش باعث که کرد عبور

 حال در جها  در زما  که معتقدند ریسما  ی نظریه طبق دانشمندا  برخی
 زما  بُعد تا یابد می ادامه سال میلیاردها از پس تا روند این است و شد  کُند
 !شود تبدیل مکا  بُعد به و شده محو کیها  پهنه از
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 بسیاری توانند می مغناطیسی ... و ها تشک ها، دستبند پزشکا ، نظر اساس بر
 ها ی! آمریکائبخشند بهبود یا درما  را سرطا  و آرتروز جمله از ها بیماری از

 .کنند می درمانی مغناطیس صرف دتر میلیو  066 ساتنه

 :اینشتین آلبرتجمالتی از 
 باشد. فردی تفکّر و استقالل داد  یاد و تمرین باید آموزش از هدف -4

 شمار به زندگی ی مسئله ترین بزرگ جامعه به رسانی خدمت اگرچه
 .رود می

 کیها  انبساط کردیم درک که بود این فیزیکی های اتقالب از یکی -1
 ”تاریک انرژی “ هما  یا ناشناخته عاملی یعنی است. شتابدار

 .است کرد  عمل حال در گرانش خالف بر
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 بینید می را Cartwheel زیبای بسیار کهکشا  تصویر این راست سمت در
 کهکشا  این عجی  شکل. دارد فاصله زمین از نوری سال میلیو  066 که
در سمت چپ تصویر  مجاورش نامنظم و کوچک کهکشا  دو برخورد دلیل هب

 .باشد می
 :دنده چرخ کهکشا 

 کیهانی مقیاس در را آور حیرت شکل یک کهکشا  دو برخورد اتفاقی طور به
 دنده چرخ. شود می نامیده ” دنده چرخ “ کهکشا  که است آورده وجود به

 زمین با نوری سال میلیو  066 حدود که است یهائ کهکشا  گروه از بخشی
 کهکشا  دو. اند شده واقع تراش سنگ فلکی  صورت در و دارند فاصله
 ی در لبه. هستند مشاهده قابل تصویر چپ سمت در گروه این در تر کوچک



 11 |( 0فواد )جلد   My Documentsاز   انديشههای  لقمه

 

 

 ی اندازه به قطری که دارد وجود مانند حلقه ساختار یک دنده چرخ کهکشا 
 درخشا  شدت به و شده متولد تازه ستارگا  از و داشته نوری سال هزار 406

 .است شده تشکیل
 و کنند می عبور دیگر یک داخل از کنند می برخورد هم با ها کهکشا  وقتی

 گرانشی های میدا  هنوز. ندنمای می برقرار تماس هم با ها آ  ستارگا 
 شکل این واقع در. شوند می منحرف برخورد اثر در یجدّ طور به ها کهکشا 

 مزاحم کهکشا  یک از ناشی گرانشی اختالل ی نتیجه در مانند حلقه
 این. است گرفته شکل کرده، عبور تر بزرگ کهکشانی میا  از که تر کوچک
 شوک موج یک ایجادِ باعث و کرده فشرده را ای ستاره بین غبار و گاز، برخورد
 یک همانند درست است. کرده خارج برخورد ی نقطه از را ستاگا  که شده
 یک احتماتً بزرگ کهکشا  صورت، این در. استخر اطراف در کوچک موج

 .است آمده در چرخ یک شکل به برخورد اثر در که بوده مارپیچی کهکشا 

 دیگر ی ستاره دو توسط ها آ  از یکی احتماتً که دارد ستاره سه قنطورس آلفا
 !دارد عجیبی چرخش مسیر ها آ  ترین کوچک زیراکهاند.  شده بلعیده

 
 را ها آ  کنیم، نگاه دست دور های کهکشا  به مسلح چشم با باشیم قادر اگر
 که بسا چه .است ها آ  جوانی دورا  به مربوط که کنیم می مشاهده شکلی به
 !باشد نداشته وجود دیگر کهکشا  آ 

 دست به را خود تحصیل ی هزینه پرت و خرت فروش راه از که فقیری پسر
 در ناقابل ی سکه یک فقط او. شد گرسنگی و تنگدستی دچار روزی آورد، می
 گرفت تصمیم ،ه بودآورد  فشار او به سخت گرسنگی، که حالی در. داشت جی 
 را در یزیبائ جوا  دختر. زد را ای خانه بدر. کند غذا کمی تقاضای کسی از
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 دختر. خواست آب لیوا  یک غذا جای به و شد دستپاچه. گشود او روی به
 پُر بزرگ بسیار لیوا  یک برایش. است گرسنه بسیار او که کرد احساس جوا 

 شما به باید چقدر: گفت آهسته و کشیده سر را شیر پسرک. آورداز شیر 
 که نیکی کار قبال در داده یاد ما به مادرما . هیچ: گفت جوا  دختر بپردازم؟
 صمیم از: گفت پسرک .نکنیم دریافت چیزی ،دهیم می انجام دیگرا  برای
 از پس ،داشت نام « کلی هاروراد » که پسرک .کنم می تشکر شما از قل 
 ایمانش بلکه ،کرد می حس تر قوی را خود جسمی نظر از تنها نه جا آ  ترک
 بود شده آماده او این از پیش تا. شد بیشتر نیز نیکوکار های انسا  و خداوند به
 گرفتار مهلکی بیماری به جوانی ز  بعد ها سال .بکشد تحصیل از دست که
. یافت انتقال تری بزرگ شهر به او. شدند عاجز وی درما  از پزشکا . شد
 نام او وقتی. شد خوانده فرا ز  این وضعیت ی مشاوره برای کلی هاروارد دکتر

 هایش چشم در عجیبی برق .شنید ،بود آمده آ  از جوا  ز  که را شهری
 خود با و بازگشت اتاقش به مصمم. شناخت را بیمار بالفاصله او. شد نمایا 
 ی مبارزه. گیرد بکار او زندگی نجات برای ،دارد توا  در چه هر ،بست عهد
 بیمار ترخیص روز. رسید پیروزی به طوتنی کشمکش از بعد ،بیماری با ها آ 
 باید ،داشت اطمینا  او. گشود را حساب صورت لرز و ترس با ز . رسید فرا
 حساب صورت به نگاهی. کند کار حساب صورت پرداخت برای عمر آخر تا

 یک با قبالً بیمارستا  مخارج ی همه: خورد چشمش به ای جمله. انداخت
 !است شده پرداخت شیر لیوا 
 باز دهد بیابانت در ایزد که انداز دجله در و کن می نیکی تو

 دمبل سحابی یا M 17 نام به مسیه شارل لیست در جرم هفتمین و بیست
 مرگ، از پس ما خورشید و است نما سیاره سحابی یک دمبل. شود می شناخته
  .شود می تبدیل جرمی چنین به احتماتً
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 :ها ماهواره میکرو
 سوای کاربرا ، مکانی موقعیت ردیابی به گوگل میالدی، 1647 سال اواخر در

 ماه یک حدود. کرد اعتراف ها موبایل در امکا  این بود  روشن یا خاموش
 ردیابی با را خود ی پیشرفته تحقیقاتی سیستم قدرت چینی مقامات بعد،

 در. کشیدند رخ به دقیقه 7 تنها مدت در BBC گزارشگر مکانی موقعیت
 زندگی در واقعیتی به پیش از بیش تر بزرگ برادر رسد می نظر به ل،کُ

 فنالندی استارتاپ لطف به است ممکن. باشد شده بدل ما ی روزمره
ICEYE  پرتاب تحقیقات، این هدف. بگیرد بیشتری سرعت تحقیقات این 

 .باشد می کیلوگرم 466 از کمتر وز  با ای ماهواره رادار
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 آب از شرایطی هر در برداری تصویر قابلیت کوچک های ماهواره از دسته این
 نوع رادار وجود دلیل به زیرا. داشت خواهند را روز از ساعت هر در و هوا و

SAR     یا  synthetic-aperture radar امکا  ها،  ماهواره این در 
 باعث قابلیتی چنین. گردد می فراهم یگرمائ میزا  و نور هر در تصویربرداری

 فوریت های تیم و ها ارتش ها، دولت برای آلی ایده مورد ها ماهواره این ،شود می
 این. دارند افراد دقیق مکانی موقعیت دانستن به نیاز که باشد پزشکی
  با ابعاد ای جعبه در را ها آ  توا  می که هستند کوچک ای اندازه به ها ماهواره

 این آنتن. داد جا(  مایکروویو یک ی اندازه به تقریباً )  ۲6* 06* 06
 .دارد طول متر 0/3 ها ماهواره

 است آ  خودخواهی .نیست خودخواهی دارید، دوست که گونه آ  کرد  زندگی
 !کنند زندگی دارید، دوست شما که گونه آ  بخواهید، دیگرا  از که

 همه چو  آیند می من استقبال به مردم: اینشتین به خطاب چاپلین چارلی
 را تو کدام هیچ چو  آیند می تو استقبال به ولی ،فهمند می را من ها آ 
 !فهمند نمی

 آ  از بایستی که شد ارزش با چیز یک به تبدیل مغزش شتین،این مرگ از بعد
 های سلول جداری، لوب در را نامتعارفی موارد پژوهشگرا . شد می نگهداری
 !کردند کشف او مغز ای پینه جسم و گلیال

 و بدهد ادامه رویا دید ِ و خواب به یا: دارد انتخاب تا دو صبح روز هر انسا 
 .برود یاهایشروٌ دنبال به و شود بیدار خواب از که این یا
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 از تککه  کنند می فکر که تصور خالف بر. است پشت تک یک اسکلت این
 از تواند نمی پشت تک و نیست گونه این واقع در اما جداست، موجود این بد 

 !شود جدا تکش

 یک به را دیگری و کشاورز یک به را یکی .داشت دختر دو مردی گویند می
 دخترانت به سری مرد ای: گفت او به همسرش بعد چندی .داد شوهر گر کوزه
 جویای و رفت زرکشاو ی خانه به لاوّ نیز مرد .بشو جویا را ها آ  احوال و بز 
 ببارد بارا  اگر ،ایم پاشیده بذر و کرده شخم را زمین: گفت دخترک. شد احوال
 دخترک. رفت گر کوزه ی خانه به مرد .بدبختیم نبارد اگر اما ،خوبست خیلی
 اگر و بدبختیم ببارد بارا  اگر ایم، چیده آفتاب در و ایم ساخته را ها کوزه :گفت
 مرد .پرسید اوضاع از همسرش .برگشت خود ی خانه به مرد .خوبست نبارد
  !بدبختیم ما ،نیاید بارا  وچه بیاید بارا  چه: گفت
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 مریخ؟ بعدی، توقف
 به موفق سبک و کوچک حیات یشناسائ بسته یک جدید، مطالعات اساس بر

 ،دهد می نشا  که است شده زمین در کلیدی های آزمایش گذاشتن سر پشت
    منظومه در اقیانوس دارایِ اقمارِ یا مریخ در را فرازمینی حیات روزی تواند می
 در را ها میکروب موفقیت با توانست شده طراحی پلتفرم. کند شکار شمسی 

 که Canadian Arctic Archipelago کانادا قطبی الجزایر مجمع
 .کند یشناسائ دارد، مریخ به شبیه خشک و سرد محیطی

 که بر گرد سر هر کس که گردم دورم اندازد نیم سنگ فالخن لیک دارم بخت ناسازی
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 که است زمین آسما  در باز ای ستاره ی خوشه ترین درخشا  پروین ی خوشه
 سال 166 خوشه این. کرد مشاهده را آ  توا  می غیرمسلح چشم با تقریباً
 .دارد جای گاو فلکی صورت در و دارد فاصله ما از نوری

 کفش برایت تا بفروش را زخم چس  هزارتا این: گفت فرزندش به پدری
 تا بشن زخمی نفر هزار که کنم آرزو باید یعنی: کرد فکر باخود بچه .بخرم
 بزرگ های دل گاهی خدایا !خوبه پاره های کفش کن ولش !بخرم؟ کفش من
 از شویم، می شرمسار که گذاری می کوچک یهائ سینه درو  چنا  آ  را

 !ایم ساخته خود برای که ای بزرگی

 اثر باشد ولی آهسته اندر زیر ل  گویم خدایا بی کنم هر ش  دعائی کز دلم بیرو  رود مهرت
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 :سیاهچاله تکینگی

 ناحیه این در. دارد وجود جالبی ی مشخصه صفر شعاع و سیاهچاله مرکز در
 به گرانشی میدا  دیگر عبارت به .شود می نهایت بی زما  -فضا انحنای

 Singularityتکینگی سیاهچاله، مرکز در ناحیه این به رسد. می نهایت بی
 داخل در کامل طور به سیاهچاله یک جرم عام، نسبیت براساس .گویند می
 و چگالی که معناست بدین ادعا این. است شده فشرده صفر حجم با ای ناحیه
 این در زما  -فضا خمیدگی این، بر عالوه. است بینهایت نقطه این گرانش
 بیشتر که شوند می باعث نهایت بی مقادیر این. بود خواهد نهایت بی نقطه
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 مرکز میا  در را خود یکارائ نسبیت، معادتت جمله از فیزیکی، معادتت
 چگال نهایت بی ی ناحیه این دانا  فیزیک  رو این از. بدهند دست از سیاهچاله

 .نامند می "ینگیتک " را سیاهچاله مرکز در صفر حجم با
 عبارت به است. نقطه یک چرخشی، غیر باردار غیر سیاهچاله یک در تکینگی
 براساس البته .است صفر آ  ارتفاع و عرض طول، که است ای ناحیه دیگر

 بنابر. باشد صفر ی اندازه یادار تواند نمی جسمی هیچ کوانتومی مکانیک
 ای ناحیه بلکه نیست، تکینگی سیاهچاله مرکز کوانتومی، مکانیک تعریف
 شده فشرده ممکن حجم ترین کوچک در ماده زیادی مقادیر آ  در که است
 تکینگی سر بر کوانتمی مکانیک و نسبیت ی نظریه بین رو این از. است

 براساس که باشد چرخشی سیاهچاله که صورتی در. دارد وجود نظر اختالف
 اساس بر  آ تکینگی، هستند چرخشی ها سیاهچاله اغل  موجود، نظریات اکثر

 مرکز در که تکینگی این. بود خواهد حلقه یک شکل به نسبیت، نظریات
 !است صفر عرض و ضخامت دارای ،دارد قرار سیاهچاله

 !کشند می درد گریا  های چشم از بیشتر خندا  های ل  گاهی

 باتتر های سرعت در تواند نمی فیزیکی فرآیند هیچ نسبیت ی نظریه اساس بر
 این نبود  قبول قابل تردید، بدو . گیرد انجام خالء در نور سرعت از

 .است جدید فیزیک فرضیات ترین عجی  از یکی ها سرعت

 بهترین عکس آ  .گرفت عکسی، بود بارا  زیر که فقیر کودکی از عکاس
 در کتابی .گرفت جایزه و شد سال عکاس بهترین عکاس .شد سال عکس
 ای جایزه و شد نویسنده بهترین اش نویسنده .شد نوشته عکس آ  مورد
 تمام .شد فیلم ترین بیننده رپُ فیلم آ  .شد ساخته فیلمی کتاب آ  از .گرفت
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 کودک آ  ولی .شدند تحسین و گرفتند جوایزی فیلم آ  ی سازنده عوامل
 !است چنین این ها انسا  دنیایمتاٌسفانه ! است فقیر هنوز

 
 بر گیاهی پوشش کاشت با تا اند گرفته تصمیم جال  اقدام یک در ها یاسپانیائ
 تالش شهری محیط در آتیندگی کاهش راستای در ها اتوبوس سقف روی
 !کنند
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 قابلی شناس گوهر شود پیدا تا کن صبر ناقابلی هر گاسن بر ز ام را وداخ راوهاگ
 باربری یناااااازم شود پیدا تا کن صبر است حاصل بی زار شوره زمین بر پاشیده آب

 
 در بیکر مونت های کوه اسکی ی منطقه درمیالدی  433۲ برفی سال در

 رخ شهر در اگر بارش مقدار این. بارید برف متر 13 به نزدیک واشنگتن
 !کرد می مدفو  برف متر 7 از بیش زیر را سفید کاخ ،داد می

 ،نباشد بزرگ کنیم می تصور که هم قدر آ  را بیکرا  هستی ما است ممکن
. است نهاده کندی به رو تاکنو  بنگ بیگ از که باشد زما  روند این بلکه
 !باشد شده کند زما  تاکنو  بنگ بیگ از است ممکن

 !ندازنتا می بگیری خودتو اگه .بگیرنت تا بنداز خودتو همیشه باشه یادت
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 کسی برای .زندگیست ماهی برای اما نیست، بیش تفریحی مرغابی برای دریا
 !تفریح نه باش زندگی ،دارد دوستت که

 اما ،میشه گرمبشه، گرم تا یز ر می جوش آب روش میشه سرد که ئیچا
 میشه شد، سرد وقتی .جوره همین هم با هم ها آدم ی رابطهمیشه!  هم کمرنگ
 شیمبا  مو ها رابطه شد  سرد نمیشه! مراق  اوّل مثل اما کرد، گرمش دوباره

 اوّلش مثل هرگز که کنیم گرمش و داغ جانسوز، های ناله و آه با نشه تزم تا
 میشه! روح بی و رنگ بی بلکه نمیشه،

. است داده رخ پیش سال میلیارد یک حدود ماه در آتشفشانی فعالیت آخرین
 06 تا فعالیت نشانگر ماه های دشت در کوچک های گدازه حاضر حال در

 !بودند زنده دایناسورها هنوز که زمانی. است پیش سال میلیو 
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 استا  غربی جنوب های کوهستا  در: جها  ی مدرسه ترین العبور صع 

 از باید ،بروند  مدرسه به که این برای کودکا  از گروهی چین سیچوآ 
 !و بر عکس بیایند ینپائ متری ۲66 ای صخره

 پوشیده آهن اکسید با سطحش که چرا .است معروف قرمز ی سیاره به مریخ
 گیری شکل هنگام به پیش سال میلیارد 0/1 آهن حجم این. است شده

 .شد منتشر سیاره این جو در بیشتر مقدار به و فضا در شمسی ی منظومه
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 تکرار را آ  گیرى، نمی یاد را درسى وقتى که ستا  خوبی معلم چنا  زندگى
 !کند می

 است خانه داخل  خدا وران  نیابک  تادق است بهانه قبله و هم کعبه هم مسجد و  هم
 نشکستی؟  را  کسی ل اق  ینابب وات لاوّ هستی؟ چه دنبال به کعبه در و مسجد در
 بخوابیم  سیر ما و  شنهاگ  ما ی سایهاهم م؟ایخدائ  باتااث  یاپ در  رااچ ونهاگ این
 نیست؟ مگر کعبه یک ی نهاآئی خودش انسا  چیست؟  خدا  معمای و  راز ما  خلقت در

 باش خودت مال و  بز  نقابت  به  چنگی باش  خودت  آمال  ی کعبه کمی و برخیز
 است خواب تو چشما  و واضح خدا تصویر است  نقاب  کهنه همین پشت خدا ویرتص
 شست  خدا  بارا   نم  با ود،اخ  بت  دابای توست و من ذهن  وسط در یابت که شاید
 هست گردنما  رگ و و اخ از تر کازدیان هست  تنما  در و  بد   در خدا که گویی
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 کار این براى را درها کن بازش دوباره بست، تو روى به را درى زندگى اگر

 !بشوند بسته و باز که اند ساخته

 پرواز نخستین انجام برای ز  نامزد 1666 از بیش میا  از ترشکووا والنتینا
 با(  4311 خرداد 10 )میالدی  4303 ژوئن 40 در وا شد. انتخاب یفضائ

 Zvezda ی  موزه در او های لباس. رفت فضا به 0 وستوک فضاپیمای
 .شود می نگهداری مسکو
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 جدا کند، نمی سنگین و سبک ندارد، یترازوئ که بیاموز خورشید از را بخشش
 محاسبه بی را محبت بخشد. می یروشنائ همه بهگذارد.  نمی فرقی و سازد نمی
 .بگشا همه روی به را قلبت و کن پخش

 سیاهی فقط ،ش  آسما  در دیگر سال ها تریلیو  تا و سال ها میلیو  از بعد
 یتروٌ قابل ای سیاره هیچ. شود نمی دیده ای ستاره هیچ. است ممکن لکُ

 !است مطلق سیاهی فقط و نیست
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 آدم یک شک بی ،باشی که دیگرا  زندگی ی معجزه است، ناتکائ قانو  این

 .بود خواهد تو زندگی ی معجزه دیگر،

 وارد شتاب ثابتی نرخ با ٬جرم میزا  به توجه بدو  هرچیزی به گرانش
 ینپائ سمت به یجائ از متفاوت  جرم با اما، اندازه یک توپ دو شما اگر. کند می
 !کنند می برخورد زمین به زما  یک در ها آ  ٬کنید رها
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 برای بتواند تا است یئفضا موریتماٌ یک ی توسعه حال در اروپا یفضائ آژانس

 تاج از جرم خروج“ همانند فضا مضرّ بسیار جوی رخدادهای بار لیناوّ
 !کند برداری تصویر را CME  ”خورشیدی

 داشته توقعی نباید که گیری می یاد کم کم زندگی، های طوفا  بعضی در
 نباید اما نزدیک، هرچند را بعضی که شوی می متوجه .خودت از مگر ،باشی
 .کرد حساب نباید اما صمیمی، چند هر بعضی روی که فهمی می .کرد باور

 اصالً این .شناخت توا  نمی اما آشنا، چند هر را بعضی که شوی می متوجه
 آگاه حین در است ممکن. دارد تاوا  شد  آگاه نیست، شکست نیست، تلخ
 !نیست تلخ هرگز اما، است دردناک آگاهی این بکشی، درد شد 
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 اگه ولی .کنی می تکرار دونی می که را یچیزائ داری فقط زنی، می حرف وقتی
 !بگیری یاد جدید چیزای ممکنه بدی، گوش

 جرم که کند می تولید اتیذرّ که هستند دستگاهی ساخت مدعی ها دا  فیزیک
 که کند می تولید عجیبی اتذرّ جدید، دستگاه این. دارند منفی به نزدیک
 !است ماده از نیمی و نور از نیمی ها آ  جنس

 گاراننداکه بستگا  در این دام رست برای اهل نظر دام عشق آزادی است
 که مبتالی غمش همچو من هزارانند بس تادم وابه بند عشق نه تنها من اوف
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 تقریباً  دارای  معمولی کومولوس ابر یک ولی ،برسند نظر به سبک ابرها شاید
 !فیل عدد صد یک معادل جرمی است، آب تن 004

 بزرگم پدر عمومى، زایشگاه یک در بیایم، دنیا به خواستم میگفت:  حریفی می
: گفت بزرگم پدر چرا؟: گفت مادرم! خصوصى بیمارستا  فقط: گفت مادرم به

 سر ی مدرسه هما  بروم، مدرسه به خواستم می !گویند؟ مى چه مردم
 مادرم چرا؟: گفت پدرم! غیرانتفاعى ی مدرسه فقط: گفت مادرم ما ، کوچه
 فقط: گفت پدرم داشتم. عالقه انسانى ی رشته به! گویند؟ مى چه مردم: گفت

 دخترى با خواستم مى! گویند؟ مى چه مردم: گفت پدرم چرا؟: گفتم! ریاضى
: گفتم !بمیرم من مگر: گفت خواهرم کنم. ازدواج ،داشتم دوستش که ساده
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 را عروسى مراسم پول خواستم مى! گویند؟ مى چه مردم: گفت خواهرم چرا؟
 !شوى رد ما نعش روى از مگر: گفتند مادرم و پدر کنم. ام زندگى ی سرمایه
 جیبم ی اندازه به خواستم مى! گویند؟ مى چه مردم: گفتند ها آ  چرا؟: گفتم
 مادرم چرا؟: گفتم! من بر واى: گفت مادرم کنم. اجاره شهر ینپائ در اى خانه
 خواستم مى. بود ما  عروسى از بعد مهمانى اوّلین! گویند؟ مى چه مردم: گفت
 چرا؟: گفتم! زودى؟ همین به شکست: گفت همسرم صمیمى. و باشد ساده

 بخرم، ینپائ مدل ماشین یک خواستم مى! گویند؟ مى چه مردم: گفت همسرم
 چرا؟: گفتم !دهد مرگم خدا: گفت همسرم باشد. دستم عصاى تا وسعم حد در

 شد. بحث قبرم سر بر. بمیرم خواستم مى! گویند؟ مى چه مردم: گفت همسرم
: گفت زنم شده؟ چه: گفت دخترم! کشید جیغ زنم. قبرستا  ینپائ: گفت پسرم
 مردم "گویند؟ می چه مردم" که شده این ما زندگی لکُ! گویند؟ مى چه مردم
 !پس؟ هستند کجا ما مشکالت موقع

 گشاده دستت چو باش، گشاده ابرو * مشو گِره خود ای، گِره کنی نمی وا گر
 .نیست

 که این خوب خبر اما نیست، دست در اطالعی هیچ آینده از که اینه بد خبر
 .هست هم آینده خدای حال، و گذشته خدای

 !بماند حیرا  آ  از عاقل صد که رساااند روزی رسا  روزی چنااا 

 قدری به ها آ  .دارند وجود شیری راه کهکشا  در سریعی بسیار ستارگا 
 یعنی کنند. فرار شیری راه ی  جاذبه از توانند می که کنند می حرکت سریع
 !ثانیه بر کیلومتر 4166 آور سرسام سرعت
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 زیبا و ساده العاده فوق ی معادله سه

 گرفتی؟ یاد چیز چه نمودی سپری که عمری از: پرسیدند حکیمی پیرمرد از
 : داد پاسخ
 .بدهیم پس زود یا دیر باید است قرض دنیا که* گرفتم یاد*
 .گرفت خواهد را حقش زود یا دیر  مظلوم که *گرفتم یاد*
 .             هستیم غافل اما .شود تمام است ممکن لحظه هر ما دنیای که *گرفتم یاد*
 در ما اصلی ی سرمایه بخشش و یروئ گشاده شیرین، سخن که* گرفتم یاد*

 .زندگیست
 امنیت سالمتی، از که است کسی دنیا در مردم ثروتمندترین که *گرفتم یاد*
 .باشد مند بهره آرامش و
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 .کرد نخواهد برداشت را گندم ،کارد می را جو که کسی *گرفتم یاد*
 .شود نمی تمام کار اما ،شود می تمام عمر که *گرفتم یاد*
 خودش باید ،بدهند گوش حرفش به مردم خواهد می که کسی* گرفتم یاد*
 .دهدب گوش آنا  حرف به نیز
 و معیار بهترین مردم با شد  سفره هم و کرد  مسافرت که* گرفتم یاد*

 .است آنا  درو  و  شخصیت زد  محک برای راه ترین دقیق
 تو ،کنم می آ  و کنم می این من: گوید می مرت  که کسی* گرفتم یاد*

 .دهد انجام کاری تواند نمی و است خالی
 بدو  .ماند می باقی طال همواره ،است طال معدنش که کسی *گرفتم یاد*

 . زند می زنگ و کند می تغییر ،است آهن معدنش که کسی اما تغییر،
 و داشتند یئ کارها همه ،هستند گورستا  در که کسانی تمام* گرفتم یاد*

 . گردانند محقق نتوانستند که داشتند یهائ آرما 
 در که کنیم پهن طوری دنیا در را ما  زندگی و عمر بساط که* گرفتم یاد*

 !نکنیم گم را پایما  و دست کرد  جمع موقع

 و شد بلند ز . زد را خانه درب فقیری خورد می غذا شوهرش با زنی روزی
 ز  کیست؟: گفت شوهرش. بدهد او به تا برداشت یغذائ. است فقیر که دید

 و جرّ که این تا شد مانع شوهرش .برم می غذا برایش ،است فقیر: داد جواب
 ز  و گذشت سال سالیا  .کشید طالق به کارشا  و گرفت بات شا  بحث
 بدر فقیری که خورد می غذا دومش شوهر با روزی .گرفت دیگری شوهر
 خانه به. دارد غذا به نیاز که است فقیری که دید ،کرد باز را در مرد .زد را خانه

 و شد بلند فوراً ز  .ببرغذا  فقیرآ  مرد  برای یغذائ ز  ای: گفت و برگشت
 ،شده چه :گفت شوهرش .برگشت اشک از رپُ چشمانی با ز  اما .ردبُ را غذا
 رو مرد. است من قبلی شوهر ،آمده خانه دربه  که فقیر این: گفت ز  ؟ز  ای



 ( 0فواد )جلد   My Documentsاز   انديشههای  لقمه  | 81

 

 

 ی خانه در به روز آ  که هستم فقیری هما  هم من.: گفت و کرد او به
 !آمدم شوهرت

 
 آشکار را خورشیدگرفتگی ترین قدیمی شا  مقدس متو  و باستا  مصریا 

 .دارند برمی پرده مصر فرمانروای ترین بزرگ "رامسس" رموز از و سازند می

 اوقات اکثر در که آ  شرط به است، خودشناسی برای مناس  ابزاری تلویزیو 
 !باشد خاموش

 مانند مادی اتذرّ شوند، می تقسیم دسته دو به اتذرّ جدید، فیزیک در
 لاوّ ی دسته به. گراویتو  مانند ،هستند نیرو انتقال عامل که اتیذرّ و الکترو 

 گویند. می "بوزو  " دوم ی دسته به و "فرمیو  "

 زمین محوری شی . داد خواهد رخ مهمی رویداد دیگر، سال هزار 43 تا
 !زمین ی کره نیم دو بین فصول شد  جا به جا یعنی این و شد خواهد وارونه
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 ترین درخشا  شباهنگ، ی ستاره کنار از آینده سال هزار 130 تا 1 ویجر
 !کرد خواهد عبور ش  آسما  در ستاره

 :گفتند شدم، اندوهگین !کنی؟ نمی حفظ رو خودت بزرگواری :گفتند خندیدم،
 :گفتند کردم، یترشروئ! کند می یخودنمائ :گفتند زدم، لبخند زنی؟ نمی لبخند
 سخن! دارد زبا  لکنت :گفتند کردم، سکوت! شد آشکار کرد، می نها  چه آ 

 بُز دله! و میاره در ادا :گفتند کردم، بردباری! زند می حرف زیاد :گفتند گفتم،
 گشاده چهره و پروا بی د،تجرّ صورت به .گرفت می انتقام ،رسید می زورش اگر
 داوری داشت جرأت اگر کند، می سری سبک :گفتند شدم، رو هروب ها آ  با
 و بگویم نه شا  جواب در که زمانی ،کند می گیری سخت :گویند می !کرد می
 که بخواهم هم چقدر هر کردم یقین !باشم شا  رأی هم که زمانی نظرم کوتاه



 ( 0فواد )جلد   My Documentsاز   انديشههای  لقمه  | 81

 

 

 قرار نکوهش مورد جهتی از قطعاً آورم، دست به را مردم ی همه رضایت
 !گرفت خواهم

 
 تکامل برابر 16 حدوداً مستقل شکل به مانند چشم ساختارهای یا چشم
 یا و برخوردارند ساختارها این از بیگانه موجودات فهمید توا  نمی اما اند، یافته
 !است زمین ی سیاره به مختص حسی تنها ،یبینائ

 خوبی ی اندازه به ،نکنید رفتار کردند، رفتار شما با که بدی هما  به ها آدم با
 !کنید برخورد ها آ  با خودتا ،
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 ی مسابقهمکعبی در  های ماهواره بخش در شد موفق انگلیسی تیم یک

 عباسی فرشته نام به ایرانی ز  یک .شود برنده ناسا مکعبی های ماهواره
 .است تیم این اعضای از ،تهرا  شریف صنعتی دانشگاه التحصیل فارغ

 فراخواند را ارگز خواب. است افتاده او های دندا  همه که دید خواب پادشاهی
 ی همه باد، سالمت به پادشاه: گفت گزار خواب. شد جویا را خواب تعبیر و

 .ماند نمی کسی شما از بعدکه  ای گونه به ،میرند می شما از پیش شما نزدیکا 
 باشم؟ که با من بمیرند من نزدیکا  ی همه وقتی: گفت و شد ناراحت پادشاه
 .بزنند شالق ضربه صد را او داد دستور !گویی؟ می که است تعبیری چه این

 دوم گزار خواب. بیاورند او نزد را دیگری گزار خوابکه  داد دستور پادشاه سپس
 عمر از درازتر پادشاه عمر که است این ،اند دیده پاشاه که خوابی تعبیر: گفت
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 آ  با بیا  این اما .است هما  تعبیر: گفت پادشاه .بود خواهد نزدیکا  ی همه
 .بدهند او به سکه صد داد دستور .کند می فرق خیلی بیا 
 !کنید بیا  را آ  چگونه که است این مهم چیست، شما سخن نیست مهم

 
 تستش لیناوّ و شد روشن ثانیه چندین برای Falcon Heavy موتورهای

 سمت به ها موشک این. شد انجام فلوریدا یفضائ پایگاه پرتاب سکوی در
 میالدی 164۲ تا شده ساخته موشک قدرتمندترین .شد خواهند پرتاب مریخ
 شرکت Falcon Heavy قدرت. است موشک موتور 17 دارای
 !باشد می 717 بوئینگ هواپیمای 4۲ معادل اکس اسپیس
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 کاری ی مشغله وقتی خاطر همین هب .آید نمی خوشش بطالت از انسا  مغز
 دوپامین دهید، می انجام که یکارهائ از قدردانی برای مغز است، بیشتر شما
 !کند می ترشح شادی هورمو یعنی 

 
 یک از خود اتومبیل با ایروین و اسکات ماه، در دلتا های کوه جنوبی ضلع در

 موضوع این متوجه ایروین اگر و کردند عبور ای درجه 46 تند سراشیبی
 !کنند سقوط عمیقی پرتگاه در فضانورد دو هر ،بود ممکن ،شد نمی

 !باشد تو چو  که دارند آرزو ها خیلی و هستی خودت تو چو  بز  لبخند
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 این .کوداک شرکت مهندس ساخت( میالدی  4370 ) دیجیتال دوربین اولین
 64/6 رزولوشن با سفید و سیاه تصاویر و بود توستر یک ی اندازه به دوربین

 کرد. می تهیه مگاپیکسل

 و است ایلیاتی مردم بین در عامیانه باورهای از یکی "قوتگه بز " داستا 
 این از "قوتگه بز " داستا  .است آنا  کهن شمار گاه در تقویمی رویداد یک
 ظاهراً که ای گوشه در خموش و سرد زمستا  در که زبُ یک که است قرار

 او ماه بهمن لاوّ در کوردی بهار رسید  با .است آرمیده ،بوده غار یا و طویله
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 زمستا ، شد  سپری از حال خوش و کرده حس را بهار آمد  کم کم هم
 و بیست با مصادف  کوردی بهار یکم و بیست روز در که گیرد می تصمیم
 در سیرا  و صفا به و بیاید بیرو  اشکفت و غار یا طویله از بهمن یکم

 بررسی را بیرو  اوضاع تا آورد می بیرو  سر که این محض به  .بپردازد طبیعت
 خورده او پیشانی به تگرگ دانه یک و نماید می بارید  به شروع تگرگ کند،
 در بود؟ آمده ازکجا تگرگ این اماآید.  می در پا از و شده زمین بر نقش و

 نام به خواهری که هشد اشاره صیاد پسرا یعنی  "سیای کوریل " داستا 
 و رفتن کوه ی واقعه در که برادرانش مرگ در که داشتند "ریر هه زم خاتوو "

 بین از ماه بهمن بیستم یعنی بهارکوردی از روز بیستمین در سرما اثر بر شکار
یا  مهره از دستبندی و کند می عزاداری و سرداده زاری و ناله بودند، رفته
 های دانه و کند می پاره دست از عزا رسم به داشته دست در که رگ می
 بر ایلیاتی مردما  .ریزند می زمین بر و شده پراکنده هوا در دستبند یها مهره
 ماه بهمن 14یا  بهارکوردی یکم و بیست وزر در که تگرگی که باورند این

 ریر هه زم خاتو  دستبند های دانه هما  ،برد می بین از را "قوتگه بز "
 .کند می پاره را آ  بهارکوردی 14یعنی  بهمن یکم و بیستم روز در که هستند
. نیست ما های موقعیت و امکانات کند، می مشخص را ما سرنوشت چه آ 

. کنند نمی کاری ولی است. مناس  ها آ  زندگی وضعیت که هستند ها خیلی
 .ماست های تصمیم است، ساز سرنوشت چه آ 

 شا ، خوابید  ها گرگ شود، نمی دیده شا  گریه ها ماهی: پناهی حسین
 !شا  درو  ها انسا  و شا  سقوط ها عقاب

 آفساید را منفی حس خطا، را اخالقی بی شوت، را کیناه پاس، را عشق بیائید
 !کنیام گل را محبت و
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 پیشاوضاع  خوای می که جوری همو  همیشه و نیستن حرفاشو  شبیه همه
 !نمیره

 
 

(  خمین اطراف های کوه ) تیمره در که خطی و حلقوی عالئم مجموعه یک
 یعنی C13 H  10 فرمول کنیم، می آنالیز را ها آ  که وقتی است. شده کشف
 !شود می درست هادی نیمه سیلیکو  یک فرمول
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 ندارم سراغ اما. هایش نگفته از گاه و گفته از گاه شود، می پشیما  زود انسا 
 داند، می خوب که آ  حال به خوش. باشد پشیما  مهربانی از که را کسی

 .زندگیست وگوی گفت ترین منطقی مهربانی

 اشاره غیرمادی فضای در ماده یجائ جابه به نوردی دور یا "پورت تله"
 اشیاء انتقال واقع در که بوده نور به ماده تبدیل شامل فناوری این. کند می
 !است دیگر مکا  به مکانی از غیرمادی صورت هب

 نتیجه در.  است شده اثبات ،رود می نظمی بی سوی به جها  که موضوع این
 از  ینیروئ و داشته آغازی جها  که کند می صدق ترمودینامیک دوم قانو 
 .است شده اعمال جها  به بیرو 

 آ  ی دوباره دید  و شود می رد ما آسما  از سال 70 هر هالی سنگ شهاب
 میالدی 4۲30سال  در هالی عبور روز در تواین مارک. است نادر زندگی در

 !رفت دنیا ازمیالدی  4346 سال در آ بعدی  ظهور روز در وشد  متولد

ی  رهی دانشگاه بلوچستا  ستا در محوطه۲/4/4300جان  فواد ش  جمعه  این
دار هالی را مشاهده کردم. استادم جناب پرویز خیزرانی گفت: من که نه،  دنباله

 سال دیگر! 70بار دیگر هالی را در آسما  ببینی. یعنی  ولی امیدوارم شما یک

 جا  درگاه بر است پرده زبا  این              زبا  زیر در است مخفی آدمی،

 !ای داده تکیه درستى دیوارِ به را آ  که شو مطمئن بروی، بات نردبا  از که این از قبل
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 فضا به پرتاب ی آماده هوی فالکو  موشک

 حاصل ی نتیجه کند، تولید بل دسی 4466 از بیشتر یصدائ بتواند کسی اگر
 !است کهکشا  نابودی و الهچسیاه یک ایجاد

 خاطر به دارند هستند ها خیلی هستی، سالم و صحیح تو چو  بز  لبخند
 !کنند می خرج ها میلیو  شا  سالمتی بازگشت
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 فضا به پرتاب ی آماده هوی فالکو  موشک

 مافات برای فرصت هنوز و شوی می داده روزی و ای زنده تو چو  بز  لبخند
 .دهند انجام صالحی عمل تا دارند را زندگی به بازگشت آرزوی ها مردهداری. 

 مائیم و آستانش تا جا  زتن بر آید گرفت یاریوفایا  نتوا   هر دم چو بی
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 "هوی فالکو  " عملیات ی نقشه

 به رسید  واسه شو  ههم چیزا ی بقیه! آرامشه و سالمتی نعمت بهترین
 !تاست دو همین

 نامبه  ،دارد وجود مریخ در کیلومتر 7 عمق و کیلومتر 1666 طول با ای هدرّ
Valles Marineris  زمانی پیش سال میلیارد چند در  احتماتً هدرّ این 

 .است آمده وجود به ،بوده شد  سرد حال در ی مریخ سیاره که

 به عینک مدتی برای اگر که کند می عمل خوب سازی مدل در قدر آ  مغز
 صورتی هب را مدل مغزتا  مدتی از بعد ببینید، وارونه را تصاویر و بزنید چشم
 !ببینید درست را تصاویر بتوانید مجدداً که دهد می تغییر
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 یفضائ ایستگاه کهداد  نشا  1647در  ای، ماهواره ترافیک های رسانی روز به
ماه  اسفندمیالدی یعنی  164۲ مارس ماه در بسیار احتمال به  4 - تیانگونگ
 !کند می سقوط زمین روی آ  از بخشی و هدش  زمین جو واردشمسی  4330
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 فالکو ی  الجثه عظیم موشک پیشرا  هرسه تا کند می تالش ایکس اسپیس
 خودروی ارسال موریتماٌ این هدف. بازگرداند زمین به سالمت به را هوی

 موشک ثرترینموٌ هیوِی فالکو . است مریخ مدار به ماسک ایال  تسالی
 که موتور 17 دارای و دارد جرم تن 01 حدود کهاست  جها  در عملیاتی
 !دارد زمین گرانش از فرار برای پیشرانش نیروی پوند میلیو  0 برابر قدرتی
 رودستر تسال خودروی یک هوی فالکو  موشک تست جهت ایکس اسپیس

 ی وسیله: گفت ماسک ایال . کند می ارسال  164۲در سال  مریخ مدار به را
 !ماند خواهد سیاره این مدار در سال میلیارد یک برای من ی نقلیه
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 :پیکر غول کهکشا  یک خشن ی تاریخچه

 ظاهر به توجه با است؟ وقوع حال در NGC 171 کهکشا  برای اتفاقی چه
 انتشار تیه چند تر، سطحی تصاویر در شکل بیضوی کهکشا  ی ساده نسبتاً
 یک خشن ی تاریخچه که خورند می چشم به ای سابقه بی و عجی  طرز به

 اما نیست، مشخص فعالً ها پوسته این علت. دهند می نشا  را کهکشا 
 های کهکشا  جذب از مانده باقی بقایای به مربوط کشندی های دنباله احتماتً
 ها پوسته این .اند داشته نقش آ  در پیش، سال میلیاردها در شمار بیِ  کوچک
 با مداوم برخوردهای آ ، در که رسند می نظر به حوضچه یک در امواجی شبیه

 میا  در متراکم امواج ،شده باعث  171NGC باتی در مارپیچی کهکشا 
 این پدیده، این واقعی علت از نظر صرف. شوند وارد کهکشانی غول این
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 خارجی های هاله دهد می نشا  و شده ثبت گذشته سال در برجسته عکس
 ناشی که دارند یهائ پیچیدگی بلکه نیستند، مسطح بزرگ های کهکشا  بیشتر

 نوع این. باشد می همسایه ترِ کوچک های کهکشا  با رمکرّ انفعاتت و فعل از
 چنین از نمونه یک ،است شده دیده نیز شیری راه کهکشا  در که هاله

 سال هزار 106 تقریباً  171NGC کهکشا . است سابقه بی های پیچیدگی
 در زمین از نوری سال میلیو  466 تقریبی ی فاصله در و دارد وسعت نوری
 .است شده واقع ماهی، فلکی صورت

 
 گروه سه از یکی در ها آ  بیشتر اما نیست، یکسا  ها کهکشا  تمام شکل
 های کهکشا ( 1  شیری راه مانند مارپیچی کهکشا ( 4: دارند قرار زیر اصلی
 .نامنظم های کهکشا ( 3  بیضوی
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 به محققا  از تیمی. کردند بررسی را مغز در فکر حرکت شناسا  عص 

 عص  علوم ی سسهموٌ و کالیفرنیا دانشگاه از ” ویلز هلن “ سرپرستی
 نشا  آنا  های یافته. اند شده مغز در فکر حرکت بررسی به موفق شناختی،

 در ها فعالیت هماهنگی در مغزی پیش کورتکس نام به ای ناحیه که دهد می
 ی نویسنده و محقق شستوک آگوستا دکتر .دارد نقش ادراک یک به واکنش
 طور به عصبی های سلول الکتریکی فعالیت ضبط با همکارانش همراه به ارشد

 یک در شنیداری و بصری های کورتکس که دریافتند مغز سطح از مستقیم
 ءابتدا شده، گفته بصری یا شفاهی صورت به که ای کلمه تکرار مثل ساده کار
 از پس مغزی پیش کورتکس سپس. دادند نشا  واکنش کلمه درک به

 به شروع واکنش، یک برای آمادگی منظور به حرکتی کورتکس سازی فعال
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 کورتکس واکنش، و محرک میا  ای ثانیه نیم ی بازه طول در. کرد معنا تفسیر
 کار یک در. نماید هماهنگ را مغز نواحی سایر تا ماند باقی فعال مغزی پیش
 ی ارائه برای ثانیه چندین به مغز کلمه، یک متضاد تعیین مثل دشوار بسیار
 نواحی سایر از مغزی پیش کورتکس مدت، این طول در. داشت نیاز واکنش
 کورتکس که بود این از پس دقیقاً .حافظه های شبکه مثل گرفت، کمک مغز
 وجود به گفتاری واکنش یک تا شد متوسل حرکتی کورتکس به مغزی پیش
 خود از تری سریع واکنش افراد برسد، انجام به زودتر پروسه این قدر هر. آید

 نواحی مغز تیم، های یافته طبق بر که جاست این جال . دهند می نشا 
 دهد می نشا  این. دبده بروز خود از زودتری واکنش تا کرد آماده را حرکتی

 واکنش ی ارائه برای داشت، خواهیم واکنشی چه بدانیم که آ  از قبل ما که
 اوقات برخی افراد چرا که بدهد توضیح بتواند شاید این. شویم می آماده
 !آورند می زبا  به کرد  فکر از قبل را یچیزهائ

 یا باشی فرزند، مادر یا باشی پدر، معشوق یا باشی عاشق کند نمی فرقی
 .بگیریم جدی را را آ ! کند می پا به یغوغائ  « دارم دوستت » عبارت، همسر

. بماند موثر بزرگ های مقیاس در تواند می که هست نیروئی مهمترین گرانش
 محو اثرشا  سریع و شوند می ضعیف سریع خیلی دیگر نیروهای بیشتر
 .شود می

 !ندانی تلذّ را نفس تلذّ دگر ،بدانی تلذّ ترک تِلذّ اگر

 دارند! بر در آتی های غم آنی، های لذت
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 های سید محمد فواد  ابراهیمی در انتشارات علمی کالج سنندج کتاب
                      1،    3،    1،    4جلدهای                         انجمن ریاضی کردستا  ایرا 
 ) آسانسور شش هزار ساله در کردستا  ایرا  ) سفرهای داخل کردستا  ایرا   جلد اوّل 
 شناسی در ایرا  ی کردستا  ترین موزه ی شخصی فواد ( بزرگ ی شخصی در کردستا  ایرا  ) موزه اولین موزه 

  (  تخت سلیما  زادگاه زردشت)  سفرهای داخل کردستا  ایرا   جلددوم 
  ظهور کامپیوتر در کردستا  ایرا 

 های اینترنتی  سایتKurdmath.com   وFoadroyal.com    وMptfoad.com   
 درد دل 
 1  و  4    تئوری اعداد                                                                           جلدهای   
  کامپیوتر و انفورماتیکمبانی 
 1  و  4    ریاضیات عمومی                                                                      جلدهای   
 ) باغ شاهزاده در ماها  کرما  ) سفرهای داخل ایرا   جلد اوّل 
 1  و  4    جلدهای                 ها و یادها                                                           نام  

  قلیچ در شمال تهرا  ) سفرهای داخل ایرا   جلد دوم ( باغ باتما  
 هوشیاری و نرمش در تدریس ریاضیات 
 1،    3  ،  1  ،  4    های ریاضی ایرا                                              جلدهای کنفرانس 

 ی معلمی دغدغه 

 1،    3  ،  1  ،  4    وزش ریاضی ایرا                                    جلدهایهای آم کنفرانس 

 سکوت من 
 1،    3،    1،    4های فکری                                                         جلدهای     بارقه 

  های اورانوس ش 

                                      1  و  4    جلدهای                             پیمود  مسیر عشق  

 گشتی در ریاضیات             
   1،    3،    1،   4سفرهای خارج                                                      جلدهای    ...  ، 

 ) فراتوجه ) توجه به توجه 
 1  و  4    جلدهای                     ی متوسطه                     طراحی سئواتت ریاضی دوره  

 فرمول ( 366های ریاضی در نمایش نو )  مفاهیم ریاضی و فرمول 

 3و    1  و  4    ی ریاضی وصل                                                        جلدهای نشریه 

 ی علمی تام ارگا  انجمن ریاضی کردستا  مجله 
 1  و  4    ت ریاضی مراکز تربیت معلم                            جلدهایطراحی ابتکاری سئوات  
 ام پی تی فواد  ی علمی و پژوهشی سئوال ارگا    مجلهMPT- FOAD   

 1،    3،    1،   4های داودی                                                    جلدهای   پیک    ...  ، 
 لمی سیدمحمدفواد ابراهیمیمرکز پژوهش و تحقیقات ع  (  ام پی تی فوادMPT- FOAD  )آباد سنندج در صلوات 
 1،    3،    1،    4السرینچک                                                 جلدهای   مباحث   ...  ، 
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   1،    3،    1،    4  اهورائیسم                                                                 جلدهای 
 مرّرّک 
 توهمّات 

 1  و  4    جلدهای                                                           ی خدمت معلمی کارنامه   

 تصوّرات 

 آباد سنندج بابا سید ابراهیم صلوات 
 من و هستی 

 1  و  4    جلدهای                های پراکنده                                                  یادداشت   
 موضوعات اجتماعی 
 ستارگا  و نجوم 

 1  و  4    های روستائی                                                                    جلدهای بازی    

 فواد نامه 

 نویسی ( دفتر ایام ) روزنامه 

                                   1،    3  ،  1  ،  4    جلدهای                          افکار سرگردا 

 ها اقیانوس نامه 
                                                         چگونه مطالعه کنیم؟ 

  1  و  4    تخیّلی                                                        جلدهای  –های علمی  داستا  

 اضیگذرگاه ری 
  نامه شفق 

 ی علمی فلسفه 

 1،    3  ،  1  ،  4    تاریخ معاصر جها                                                       جلدهای                

 اشتیاق، عجله و یا اشتباه؟ 

 ها اوّلین 

                                                                    رویٌا نامه 

   1،    3،    1،    4سفرهای خانوادگی                                                 جلدهای  ...  ، 

                              ترسیمات هندسی 
 گذرد؟ در دل زمین چه می 

 1،    3،    1،    4های اندیشه                                                    جلدهای   لقمه  ...  ، 
 یاد و خیال 
  1،    3،    1،    4المعارف فواد                                                  جلدهای   دایره  ...  ، 

 زما  ابعاد ی نظریه 

 1،    3،    1،    4های لذیذ                                                       جلدهای   لقمه  ...  ، 

  منفی، انرژی تاریک، ماده تاریک زما 
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  های موازی جها 

 دیوا  اشعار 

 لمه پهزی 

 هزار لقمه 

 جایگاه شعور 

 ... 

 

 

 


