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جوانه

(ویژه نوجوانان)

عجیب است .آدم دوست دارد به حریم شخصیاش احترام بگذارند و به نظرش چیزی مهمتر از این مسئله
توی دنیا وجود ندارد ولی همین آدم وقتی قرار است حریم شخصی دیگران را به رسمیت بشناسد مرگش
است .حریم شــخصی مصادیق زیادی دارد که قرار است در این ستون درباره مهمترین مواردش حرف
بزنیم.درتاکسییااتوبوسنشست هایدوبغلدستیتانباگوشیهمراهشمشغولاست.چهسرتان
را خم کنید توی گوشــیاش و چه زیر چشــمی ،محتــوای تلفنش را ببینید در هــر صورت به حریم
شخصیاش پا گذاشــتهاید .اینطور وقتها بهتر است به روبهرو نگاه یا خودتان را مشغول کاری
کنید که بغل دستی تان ،اطمینان پیدا کند زیر چشمی نمیپاییدش .اگر دوست و آشنا خواست
از گالری گوشــی یا تبلتش عکسی بهتان نشان بدهد باید منتظر باشــید تا خودش عکس را باز
کند و به سمت شما بگیرد .باید مراقب باشید از روی کنجکاوی عکسهای قبلی یا بعدی او
رانگاهنکنید،اگرشخصخودشبخواهدمیگویدعکسهایقبلوبعدهممرتبطباهمین
موضوعاستومیتوانیببینیشان.هرچهقدرهمصمیمیتبینافرادزیادباشدنمیشود
بدوناجازهوباتصوراینکه«ماچیزینداریمازهمقایمکنیم»گالریعکسهایااطالعات
شخصیگوشیکسیرازیرنظرگرفت.شایدهمهاینمواردبهنظرمانبدیهیبیایدولی
رعایت همین نکتههای کوچک ،از شخصیت ما وجهه خوب و قابل احترامی میسازد.
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مینی مهارت

بفرمایید مونتکریستو!

خیالبافیدربارهاحتمالوجودنسخهایازمادرجهانیدیگر

جهانموازیچهشکلیه؟

تلویزیون لم میدهم و هویجبستنیام را میخورم .جهان موازی تو چه شکلی است؟ فکر کردن
مرجان ساعدی
و گپ زدن درباره سوژههای فانتزی و خیالی ،غیر از کیفناک بودن ،کمک میکند ذهنمان هم
دورهمی
سرحال بیاید .برای همین در دورهمی این هفته ،با «اشکان محمودی» 13ساله« ،آرمان مولوی»
تا حاال فکر کردی اگر جهان موازی واقعیت داشتهباشد ،نسخه دیگری از تو و «امیرحسین علیمردانی» 14ساله و «محمدرضا زینلی» 15ساله درباره تصورشان از جهان
در جهانی دیگر ،چطور زندگی خواهدکرد؟ من دوست دارم تخیل کنم صبح ،موازی گپ زدیم و به نتایج بامزهای رسیدیم.
از ساعت  10که شروع میشود روباتها کارهایم را انجام میدهند و من هم اینطرف جلوی برای شرکت در جلسات جوانه ،با شمارههای باالی صفحه درارتباط باشید.

همزادم،کجایی؟

نظر اشــکان دربــاره جهــان موازی شــبیه

آدمفضاییهاهممیجنگند؟

بعضیهامیگویندبرایرسیدنبهجهان

ن
امیرحســین ،ترجیــح میدهــد جهــا 

خودمان فایق بیاییم تــا چنان بر ابر ابعاد

تصورکند.چراکهنه؟بیناینهمهفرضیه

است؛فرضیاتیکهمیگویندزماندرجهان

پرطرفدارتریــن و ســاد هترین الگــوی
یــک از ما همزادی داریم که در کهکشــانی

کیهانشناســی اســت که ادعا میکند هر
حدود  10بهتوان 280متر دورتر از زمین،

زندگیمیکند«:منفکرمیکنمتویدنیای
موازی یک همزاد دارم که از لحاظ احساس
وعواطفممکناســتمثلمنباشدولیاز

فضایی تاثیر بگذاریم که توانایی ورود به

ن مــوازی ،نظریه آرمــان هم
دربــاره جهــا 

معتقد اســت در جهــان مــوازی ،رفتن از

درکلیات،مثلجهانماهستندوفقطدر

انعطافپذیر است و درقبال هر چیز خوبی

غشــایی دیگر را به دســت آوریم .رضا اما
ُبعدی به بعد دیگر ،بهراحتی آب خوردن

سفر کنیم .باید شهر پیشرفتهای در علم

االن ما جلوترنــد چون بههرحال هوش
از ِ

جنگ جهانی اول باشــم .بهنظرم مشــغول

ساختوتعلیمروباتهایانساننماهستم

یک شــهر بینالمللــی در کهکشــان راه

انسانی کمتر بشود .شــاید هم دارم ژن آدم

موجــودات فضایــی اســت .بهنظــر من،

کشفهایعلمیجدیدیبرسم.بهنظرمن

از ســرمان برنمــی دارد و شــاید شــاهد

درجهــان موازی آدمها نقــاب میزنند و در

مکانها و شرایط مختلف ،جسمی یکسان

جزئیات متفاوتاند .مثال احتماال خیلی

اســت« :در جهــان مــوازی میتوانیــم به

هواوفضا وجود داشتهباشد که بهعنوان

فضاییها را با انســان ترکیــب میکنم تا به

ن موازی
شنیدنی اســت« :به نظر من جها 

پیشــرفتهتر از ما روی کره زمین باشــند.

نظر اقتصادی یا اعتقادی فرق کند .شــاید

تا در جنگ از آنها اســتفاده کنم که تلفات

موازی را به شــکل دنیــای رویایی خودش

فرضیههای موجــود در این زمینه ،نزدیک
موازیبههمینصورتینیستکهمادرکش

هزارانسالقبلبرگردیموبهبعددیگری

زندگی بدوی داشتهباشــم یا مثال در زمان

جهانروباتهایباهوشمطیع

جهانموازیآرمانی

تصورآرمانازجهانموازیدریکجنبه،به

موازی باید بر محدودیتهای ســهبعدی

شــیری قــرار گرفتــه و محــل رفتوآمــد

درباره علم پزشــکی ،حداقل هزارســالی

مصنوعیپیشرفت کردهاست وروباتها
به زندگی بهتر انسانها کمک میکنند.

میکنیم« :بهنظرم در دنیــای موازی ،زمان

باید چیــز دیگری را از دســت بدهیم ،مثل

سریالخاطراتخونآشام».ازاینجابهبعد،
جهان موازی آرمان ،بیشــتر شبیه جهانی

آرمانی اســت« :در جهان موازی جنگی رخ

نمیدهد ،چون همه دســتاوردهای تاریخ
میتواندباجنگازبینبرود.همهانسانها

کار مــن هــم آنجا این اســت که بــا هوش

به صلح بــاور دارنــد و به همنوع خودشــان

قدرتطلبــی انســان آنجــا هــم دســت

«به مانع که رســیدی ،بپر»! فکر کنم آنها

و ظلم نیستند .هیچ قطعیتی وجود ندارد

جنگهای فضایی باشیم».

همیشــه انتظار اتفاق خوب را داشت .در

ولی شــخصیتهای متفــاوت دارند.

مصنوعی بــه روباتها آمــوزش میدهم؛

ازدستوراتمپیرویکنند،البتهنمیشود

دنیای موازی شــاید بتوانیــم ظاهرمان را
خودمان انتخاب کنیم

همچنیــن شــاید رنــگ چشــم

مثلآواتار».

یا مثــا مــدل بینیشــان را

احترام میگذارند .حاکمهــا دنبال قدرت

و همهچیز  50 ،50اســت .ممکن است من
آدم دلســوزتری باشــم یا بیروح و خشــن.
احتماالشخصیتهایمختلفیداشتهباشم

که هرکدام کارهــای متفاوتی انجام

خودشان انتخاب کنند و

میدهند .بهنظــرم در جهان
مــوازی ،چیزهــا لزومــا
مخالــف یــا رودرروی

بتوانند بهراحتی هرجا

هــم نیســتند و فقط

کــه اراده میکننــد،

متفاوتاند».

عکس و ویرایش:محمدپور ،نکویی

بروند».

عجایب

اسم غذا را ببین! چهقدر شیک هســتیم ما! برای درست کردن این میان وعده جذاب که البته اگر
خیلی شــکمو نباشید حکم شــام را هم دارد ،به چندتا نان تســت ،چندورق ژامبون و پنیر گودا نیاز
دارید .مراحل اولیهاش فرقی با درست کردن ساندویچ سرد معمولی ندارد .روی نان ،کمی سس
مایونز بزنیــد بعد یک الیه پنیر و بعد هم یک ورق ژامبون .این الیهها را تا ســه یــا چهار مرحله تکرار
کنید .پنیر ،حجیم و پرکالری اســت و اگر نمیخواهید ساندویچتان زیادی سنگین شود ،الیهها را
زیاد نچینید .بعد از این مرحله ،کل ســاندویچ را با دست کمی فشار بدهید تا مواد به هم بچسبند.
حاال بروید ســراغ مایع جادویی؛ دوتا ســفیده تخممرغ ،نصف پیمانه شــیر و قدری نمک و فلفل را
خوب با هم مخلوط کنید .مونتکریستو
را چندثانیهای تــوی مایع فرو ببرید.
ســاندویچها را تــوی ســینی فــر
چربشده ،بچینید .فر را روی
 220تنظیم کنید .هر سمت
ساندویچ5 ،دقیقه زمان الزم
دارد .مراقب انگشتهایتان
باشید!
آثار شما

جمعه
آیدا پاکزاد|  ۱۶ساله

		
بازآدینهگذشتودلمانتابنداشت
ماهوخورشیدوزمیندستبهدامانخدا
		
ذکرهرروزوشبمنتظرانیمهدی
		
غمهجرتسببظلمتاینشهرشده
		
عالمیاینهمهحیرانودلآشفتهتو

شهر بیحوصله بود و غزلی ناب نداشت
لیکعالمزغمتثانیهایخوابنداشت
میچکد خون ز دل و دیده من آب نداشت
بیتواینشهردگرپرتویمهتابنداشت
از برای فرج عدهای اصحاب نداشت؟

محمد بهبودینیا | دوســت گرامی سالم! شــعر زیبای شــما را خواندم و لذت بردم .اولین نکتهای
که بعد از خواندن اش به ذهنم رســید ،تسلط شــما بر وزن و قافیه بود .شــما با توجه به سن و سالتان
آشنایی خوبی با وزن و قافیه دارید که قابل تحسین است و میتوان این تسلط را در سرودن شعر به فال
نیک گرفت .اما چند نکته در شعر شما وجود دارد که باید برای پیشرفت شعرتان بیشتر به آنها توجه
داشتهباشید .اول اینکه در شعر شــاعران امروز دیگر از کلماتی مانند «لیک»« ،ز» «از برای »«هجر» و
«دگر» استفاده نمیشود همانطور که در صحبتهای روزانه از این کلمات استفاده نمیکنیم .نکته
دوم این است که استفاده از آرایههای ادبی مثل تشبیه ،استعاره و دیگر صنایع ادبی در شعر شما چندان
به چشــم نمیخورد و باید در این زمینه توجه بیشتری داشتهباشید تا اثر شــما از یک شعر معمولی به
شعری دلنشینتر تبدیل شود .سوم این که نکت هدرباره شــعر این است که در مصرع آخر «از برای فرج
عدهایاصحابنداشت؟»افزونبرگنگبودنمفهوم،شاهدنوعیناهماهنگیدروزنهستیم.باتوجه
به این نکات ،شاهد شعری زیباتر خواهیم بود .خانم آیدا پاکزاد! بیشک شما دارای ذوق و قریحه خوبی
در زمینه سرودن شعر هســتید و ما امیدواریم در سالهای آینده شعرهای بیشــتری از شما بخوانیم.
منتظر آثار دیگر شما هستیم .شاعر باشید و ماندگار.
شما هم میتوانید آثارتان شــامل داستان ،شــعر ،عکس و ...را به شمارههای باالی
صفحه بفرستید.

بالتازار

آب باالخره آبی است یا بیرنگ؟

موتور کاناپهای هم رسید
حتما قبول دارید که کاناپه اساسا برای سکون و لم دادن است .طبیعی است کسی روی کاناپه
لم نمیدهد که با آن دور شــهررا بگردد! ولی جالب اســت بدانید عدهای این کار را با ســاخت
کاناپههای موتــوری انجام دادهانــد .ســازندگان کاناپه موتــوری میگویند این وســیله نقلیه
راحتشان تا ســرعت  65کیلومتر بر ساعت هم میتواند ســرعت بگیرد .در ضمن به سیستم
صوتی و خنککننده نوشــیدنی هم مجهز اســت .پس میتوان گفت با این کاناپهها میتوانید
وارد شهر شوید و درحالی که به راحتی لم دادهاید شهر را بگردید!

رستوران آتشفشانی

4

ازنظرروحیاحتیاجدارمهفتههامازظهرجمعه
یهوبپرنظهرشنبهوغروبجمعهوصبحشنبه
نداشتهباشم.
ایدهواجرا:محمدعلیمحمدپور ،سعیدمرادی

جذابیتهایبیپایانمحتویاتگوشیهمراهدیگران

سالم!
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وقتی حرف از آتشفشــان میشــود احتماال همهمان گدازههای آتشین وحشتناکی را
تصور میکنیم که از کوه تا فاصلههای دوری پرتاب میشود ولی بعید است تا حاال فکر
کردهباشیم با گرمای آتشفشــان میشــود غذا پخت .اما این ایده عجیب در رستورانی
اسپانیایی به یک اتفاق واقعی تبدیل شدهاست .این رستوران در جزایر قناری قرار دارد
و از حرارت درون آتشفشان که حدود  500درجه دما دارد برای کباب کردن گوشت و
ماهی استفاده میکند .اجاق رســتوران که از حدود  9طبقه سنگ آتشفشانی ساخته
شده ،از حرارتِخارج شــده حفرهها و ســوراخها برای تامین گرما اســتفاده میکند.
البته این آتشفشــان حدود  200ســال اســت که فعالیتی ندارد و خطری مشتریان را
تهدید نمیکند.
منابع :عصرایران ،روزپالس

مریم ملی| روزنامه نگار

توی دریا آبی است ،توی لیوان من و شما بیرنگ .تازه توی همه دریاها هم یکرنگ نیست ،یک جا نیلی است یک جا آبی تیره .تکلیفش
با خودش روشــن نیســت ولی وقتی دربارهاش میخوانید ،میبینید که بیرنگ معرفیاش کردهاند .اما روشی که برای تعیین رنگ
آب به کار رفته چه بودهاست؟ از کجا میدانیم آب واقعا آبی اســت یا بیرنگ؟ دانشمندان برای این که رنگ یک ماده را تعیین کنند با
روشی خاص به آن نور سفید میتابانند .در این حالت آب ،رنگ آبی مالیم و تقریبا محوی از خود نشــان میدهد .البته حواسمان
باشد که منظور ما از رنگ آب ،آب خالصی است که هیچ مادهای در آن حل نشدهباشد .ممکن است رنگ دریاها ،دریاچهها و رودها
دقیقتر ماجرای رنــگ آب را بدانیم باید
براثر محلول شدن مواد مختلف به رنگهای متفاوت دیده شود .خب اگر بخواهیم کمی
انحــراف ،درون آب بــه مســیرش ادامــه
این ویژگی آب را بشناســیم؛ آب دارای ضریب شکست اســت .یعنی نور با مقداری
با طول مــوج کمتــر روی آب باقــی میمانند و
میدهد .طول موجها در داخــل آب رفتار متفاوتی باهــم دارند یعنی رنگهای
رنگهای با طول موج بیشتر به زیر آب منتقل میشوند.
مثال رنگ قرمز ،ســریعتر وارد اعمــاق دریاها
میشود تا رنگ آبی .رنگ بنفش هم که توسط
الیه ازن گرفته میشــود .پس رنگهــای نیلی و
آبی و ســبز که طول موج کمتــری دارند روی آب
باقی میمانند.
در بین اینها چون نیلی و آبی طول موج کمتری
دارند بیشتر روی آب میمانند به همین دلیل
دریاهــا و ابرهــا به رنــگ نیلی و آبــی دیده
میشوند.

