بله دوستان ،درست حدس زديد .بعد از چند بار تکرار اين عمليات،
هميشه و هميشه به عدد  ۷۱۲ميرسيد.

اين کار را حتي براي اعداد يک رقميو دو رقميهم ميتوانيم
انجام دهيم.
جالب بود نه!

حاال حتما تقريبا متوجه شده ايد که چه رابطه اي بين نتيجه اين بازي
قبل از آنکه با مفهوم سياه چاله اعداد آشنا شويم بياييد بازي زير را

و سياهچالهها وجود دارد.

انجام دهيم:

ميدانيد که سياهچالهها به مکان هايي در فضا گفته ميشود که

- ۱يک عدد دلخواه در نظر بگيريد.

همه سياره ها و ستاره هاي اطراف خود را به درون خود ميکشد.

- ۲تعداد ارقام اين عدد ،تعداد ارقام زوج اين عدد و همچنين تعداد

حتي نور را هم به سمت خود ميکشاند.

ارقام فرد آن را کنار هم بنويسيد.

اعداد هم سياهچاله هاي فراواني دارند .اما سياه چاله اعداد چيست؟

مثال اگر عدد  ۱۸۳۹۷۴۱رادر نظر بگيريم عدد بدست آمده۳۷۸ ،

هرگاه براي هر عدد دلخواه ،بر طبق يک رابطه و عمليات خاص ،به

است.

ارقام مشترک برسيم ،به اين ارقام مشترک ،سياه چاله اعداد ،بر

- ۷حاال دوباره براي عددي که بدست آمده همين کار را تکرار کنيم

طبق آن رابطه مشخص ،گفته ميشود.

يعني تعداد ارقام اين عدد ،تعداد ارقام زوج اين عدد و همچنين

مثل بازي باال که انجام داديد .عدد  ۷۱۲يک سياه چاله رياضي بر

تعداد ارقام فرد آن را کنار هم بنويسيد .براي عددي که در نظز گرفته

طبق رابطه گفته شده است.

بوديم دوباره اين کار را روي عدد  ۳۷۸انجام ميدهيم ،که عدد ۷۱۲

حال بياييد رابطه ديگري بفرم ذيل تعريف کنيم:

به دست ميآيد.

عددي در نظر بگيريد اون عدد را در  ۹ضرب کنيد بعد مجموع ارقام

 ۸به اين نکته توجه کنيد که اگر عددي که در نظر گرفتيد،

عدد بدست امده را حساب کنيد همينطور مجموع رقم ها رو حساب

رقم زوج يا فرد نداشت که بخواهيد تعداد آن را بنويسيد ،به جاي

کنيد به عدد  ۹ميرسيم.

تعداد آن ،صفر بگذاريد و همچنين دقت کنيد که عدد صفر را عدد

بعنوان مثال عدد  ۳7۷۸را در نظر بگيريم،

زوج در نظر بگيريد.

۳7۷۸*۹=۱۳۴7۱

اعداد مختلف دلخواهي را در نظر گرفته و همين مراحل را چندين بار

۱+۳+۴+7+۱=۲۳

براي آنها تکرار کنيد...

۲+۳=۹

آيا به نتيجه خاصي ميرسيد؟

پس ميشه گفت  ۹:عدد حالبي است وسياه چاله ديگه

وقتي ميرم بانک به جاي يه شماره  ،پنج شيش تا شماره ميگيرم
اينطوري اون آدميکه بعد من مياد وقتي هي شماره هارو اعالم
ميکنن
و ميبينه که کسي نيست از خوشحالي تا دم باجه ذوق مرگ ميشه!
اکر ما شاد کردن دل ملته ديگه

ساعت دو و نيم نصف شب اين همسايه بيشعورمون با مشت
ميکوبيد به ديوار
حاال خوبه من خواب نبودم داشتم شيپور تمرين ميکردم
مردم خيلي بي فرهنگ شدنا اه اه اه

از يارو ميپرسن راسته که ميگن شما اول فحش ميدين بعدا سوال
ميکنين ؟
يارو ميگه  ----- :خورده  ،کي گفته ؟

استادم گفت :چرا تو ارزشيابي اساتيد بهم  ۲۱دادي؟
بهش گفتم من به شما  ۲۱ندادم شما خودت  ۲۱گرفتي

yeeeeeeees

همسرم
همدلم
همزبونم

يکي از فانتزيام اينه که يه شرکت بزرگ الکترونيک راه بندازم
اسمشو بزارم “خربزه مشهدي” بعد با شرکت “اپل” رقابت
کنم

همپام
همدستم
همش درد ميکنه

خداييش دکتر خوب سراغ نداريد ؟!

امروز ديدم پشت پيکان نوشته بود :
Go With With
بعد از کلي تحقيق و تفحﺲ در متون انگليسي فهميدم

منﻈورﺵ هست:
يه روز يه مورچه يه دونه رو بسﺨتي
مي برد باال هي مي افتاد پايين
شمردم  ۰۷بار رفت باال افتاد پايين
دفعه  ۰۲ديگه حوﺻلم سر رفت لهش کردم ديگه

برو بابا!!
برو = Go
با = With
با = With
مملکت نداريم که ،زندان نوابﻐه

به بعضيا هم بايد يادآوري کرد که اسم دارن رو بچشون
ميذارن


واکنش اساتيد دانشاگه

اينهمه اﺻرار دارن کسي

يوزرنيم انتﺨاب نميکنن که

تعدادي استاد دانشاگه رو دعوت کردن به فروداگه و اونا رو

برنداشته باشه ! . .

توي يک هواپيما
نشوندن و وقتي درهاي هواپيما رو بستن از بلندگو بهشون

اعالم کردن که :
اين هواپيما ساخت دانشجوهاي شما ست !..
وقتي اساتيد محترم اين خبرو شنيدن همه از دم اقدام به فرار

کردن !
همه رفتن به سمت در خروجي جز يه استاد که خيلي ريلکﺲ

نشسته بود !..
پرسيدن  :چرا نشستي؟ نگو که نمي ترسي !!
استاد با خونسردي گفت :
اگه اين هواپيما ساخت دانشجوهاي منه  ..عمرا” پرواز بکنه..
تـــــــــــــــــازه اگـــه روشن بشه ..

سالمتي وقتي که در بستر بيماري باشيد آرزو
مي شود!...
يک لبخند ،وقتي که دلشکسته ايي رويا
ميشود!...
امروز تمام چيزها و آدم هاي اطرافمان را خوب

استادي از شاگردان خود پرسيد:
به نظرشما چه چيز انسان را زيبا مي کند؟
هريک جوابي دادند،
يکي گفت:چشمان زيبا
دومي گفت:قدي بلند

نگاه کنيم و قدرشان را بدانيم...

ديگري گفت :پوست سفيد...

زندگي آنقدرها هم طوالني نيست...

در اين هنگام استاد دو ليوان از کيفش در آورد.
يکي ليوان بسيار لوکس زيبا بود و ديگري سفالي
و ساده
سپس در هريک از ليوان ها چيزي ريخت و رو به
شاگردانش کرد و گفت:
در ليوان رنگين و زيبا زهر ريختم و در ليوان سفالي
آب گوارا،

ديدن يه دوست و آشنا در تنهايي و غربت آرزو

شما کدام را انتخاب ميکنيد؟

مي شود!...

همگي به اتفاق گفتند  :ليوان سفالي را!

يک دوست وقتي از دست مي رود ،خوبيهايش
عيان مي شود! ...پس قشنگ تر مي شود!...
يک لحظه آزادي ،وقتي که در بند باشي غنيمت
مي شود!...

استاد گفت :مي بينيد؟ زماني که حقيقت درون
ليوان ها رو شناختيد ،ظاهر برايتان بي اهميت
شد...
حيف که درون آدمها دير رو ميشه ...
حيف...

