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ناصر نادرى ِمهر خوبان

مهر خوبان دل و دين از همه بى پروا برد
رخ شطرنج نبرد آن چه رخ زيبا برد

ــت عالمـه  ــالروز رحل ــان، س ــاله، روز 24 آب ــر س ه
ــا روز كتاب و  ــادف ب محمدحسـين طباطبايـى، مص
ــى بين اين دو  ــتى چه ارتباط ــت. به راس كتاب خوانى اس

مناسبت وجود دارد؟
ــه، بيانگر نوعى  ــه زندگى عالم ــرم، لحظه لحظ به نظ
شيفتگى او نسبت به دنياى اسرارآميز كتاب و بى تابى روح 
ــف بى كرانگى انديشه هاست. بزرگ مردى  بلندش در كش
ــاس خستگى  ــبت به يادگيرى و تفكر، احس كه هرگز نس
ــردى نكرد. بزرگ ترين اثر وى، تفسير جاودانه و 40  و س
ــد و اين  ــته ش ــال نگاش جلدى «الميزان»، ظرف 17 س
نشانه ى همت بلند و كار سترگ او در دنياى تفسير قرآن 
كريم است. به تعبير استاد شهيد مرتضى مطهرى، شايد 

ــفه ى جهان به كنه  ــرن بگذرد تا فالس ــد يك ق الزم باش
نظريات فلسفى عالمه پى ببرند.

ــع عاليقدر، نقل كرده  آيت اهللا جعفر سـبحانى، مرج
ــا خود را در  ــق مطلبى، عالمه مدت ه ــت: «در تحقي اس
ــى جز براى امور ضرورى  اتاقى محصور مى كرد و با كس
ــاس بود كه استاد در دورانى  تماس نمى گرفت. براين اس
ــاً از همه جدا بود،  ــر مى برد و تقريب ــه در تبريز به س ك
ــال را در يكى از روستاهاى نزديك تبريز به  فصلى از س
نام «شادگان» به سر مى برد و يك دوره «بحاراالنوار» را 
ــى قرار مى داد. بسيارى از كارهاى  در آن جا مورد بررس
ــائل مربوط به معارف  تحقيقى او درباره ى حديث و مس

در چنين جاهايى انجام شده است.»
ــر حرم  ــجد باالى س پيكر پاك اين عالم ربانى در مس
ــهر قم به خاك  ــالم اهللا عليها) در ش حضرت معصومه (س

سپرده شده است. درود خدا بر روح آسمانى عالمه!
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 شست وشو در 
 چشمه ي عرفه

خالصه شده اي در دل خوشي هاي حقير...
ــده اي به زمين و كسي نمي داند كليد را  قفل ش

كجا جا گذاشته اي...
شايد پاي بوته ي بي خيالي...

يا زير بالش تنهايي...
يا روي طاقچه ي عادت...

ــرا روزهايت روي  ــي: چ مدام از خودت مي پرس
پاشنه نمي چرخند؟

چرا چشم هايت لم داد ه اند در تاريكي؟
چرا در تقويم اتفاق تازه اي نمي افتد؟!
مانده اي چه كني با اين همه «چرا»

بايد به ياد بياوري...
به ياد بياوري نقش كليدي انگشتانت را 

كه پس از بستن بايد دوباره بگشايند...
به ياد بياوري كه باالتر از اين سقف فيروزه اي، 

هميشه كسي منتظر شنيدن صداي توست...
كه بخواني اش به شكر...
و اجابت كند به لطف...

حاال قبل از اين كه دلتنگي هاي در هم فشرده از 
چشم هايت سرازير شوند 

قبل از اين كه فراموش كني و فراموشت كنند
و قبل از اين كه يخ بزني در تنهايي و تاريكي...

به ياد بياور: گاهي فقط زمزمه اي كافي ست
تا بهار از گلدان دلت،  سردربياورد. 

ادعوني استجب لكم... بخوانيد مرا تا اجابت كنم 
شما را...

سعيده اصالحي

عكس: هاتف همايي
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كليدي به نام تشكر
عالوه بر شمارش نعمت ها،  نمايش نعمت ها نيز مي تواند 
ــكوفا كند. بسيار  ــپاس گذاري را در انسان ش احساس س
ــدر و ارزش نعمت ها را نمي دانيم،   ــود كه چون ما ق مي ش
ــان نمي دهيم. اما اگر  ــاس نش قدرداني نمي كنيم و احس
ــت آوريم،   ــاره ي آن نعمت اطالعات به دس ــداري درب مق
جايگاه آن نعمت را به خوبي درك كنيم و آثار نبود آن را 
در زندگي خود تشخيص دهيم،  با تمام وجود براي سپاس 

آن قيام خواهيم كرد.
ــيدن كه سـعدي شـيرازي،  ــت نفس كش ــًال نعم مث
«گلستان» خود را مضموني برگرفته از اين حديث از امام 
ــت كه فرمود: «در هر نفسي، نه  صادق (ع)  آغاز كرده اس

تنها يك شكر،  بلكه هزار شكر الزم است.»
ــيم؟  ــي قدر اين نعمت را مي شناس ــتي چه زمان به راس

آن گاه كه اندك اختاللي در دستگاه تنفسي ما ايجاد شود،  
ــود را بدهيم تا اين دم و بازدم  حاضريم همه ي دارايي خ

هم چون هميشه انجام شود.
از زبان قرآن

ــما اگر صبح برخيزيد   اي پيامبر به مردم بگو،  به نظر ش
ــما آب گوارا  ــي براي ش ــا را تلخ ببينيد،  چه كس و آب ه

مي آورد؟ [ملك/ 30]
ــما اگر خداوند شب را    اي پيامبر به مردم بگو،  به نظر ش
ــما جاودان سازد معبودي جز اهللا مي تواند  تا قيامت بر ش

براي شما روشنايي بياورد؟ [قصص/ 71]
 اي پيامبر به مردم بگو،  اگر خداوند روز را براي هميشه 
ــبي كه در آن  ــما ش ادامه دهد،  كدام خدا جز اهللا براي ش
آرام گيريد را مي آورد؟  آيا نگاه نمي كنيد و دقت نمي كنيد؟  

[قصص/72]

هنر نماز
فطرت، زباني بين المللي است كه براي همه ي آدم ها 
ــالم عزيز بر اين اساس  ــت و اس قابل فهم و مطلوب اس
ــت. هيچ فكر كرده ايم هدايايي كه  ــده اس پي ريزي ش
خداوند از روي كرمش به ما ارزاني داشته،  چندتاست؟ 
ــك ميليون،  يك  ــا، 1000 ، 10000، 100000، ي 10 ت

ميليارد و ...؟! و هركدام از آن هدايا چه قدر مي ارزد؟
سوره ي ابراهيم، آيه ي 34 مي فرمايد:

ــماريد،  «اگر بخواهيد نعمت ها و هداياي خدا را بش
نمي توانيد.»

ــه ياد خداي  ــان را ب ــت كه انس هنر«نماز» اين اس
كريم مي اندازد و به ياد هداياي او و نتيجه ي اين ياد 
ــپاس از هداياي  كردن، كرنش در برابر عظمت او و س

اوست.

حكايت
ــته بود  ــالم نشس پيامبر عزيز اس
ــته ي وحي  ــه مي كرد. فرش و گري
ــه ي حضرت را  ــد و راز گري نازل ش
ــان كامل و نوراني  ــيد. آن انس پرس
ــم هداياي  ــاب مي كن فرمود: «حس
ــه توان  ــت ك ــدا آن قدر زياد اس خ
تشكر و سپاس براي آن ها را ندارم. 
چه كنم؟! چگونه مي توانم اين همه 

نعمت را سپاس گويم؟» 
ــمان پركشيد و  جبرئيل به آس
برگشت و گفت: «اي رسول رحمت! 
خدايت مي فرمايد ما همين احساس 
را از تو مي خواهيم؛ احساس بندگي، 

 احساس كوچكي،  احساس عجز.»

 فطرت
 زبان بين المللي

حجت االسالم سيد جواد بهشتي



تصويرگر: 
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حسن آقا آخر شب از خانه اش بيرون مي آيد تا ماشينش را ببرد 
بگذارد توي حياط خانه اش. هنوز دست به دستگيره ي پيكان مدل 
ــغ و ويغ دعواي چند تا  ــت كه صداي جي ــاه و پنجش نزده اس پنج
ــر بر مي گرداند و نگاه مي كند. چهار  ــش مي خورد. س گربه به گوش
ــغال هايي كه آقا  پنج تا گربه كنار خانه ي آقا ياشـار دارند توي آش
ــار كنار خانه اش گذاشته است، مي لولند و سر آشغال گوشت ها  ياش

 سيد سعيد هاشمي  آشغال ها

89 9بـان 22 آ
4

حسسن آقا آخر شب ااااز خخخخانه اش بيرون مي آيد تا ماشينش را ببرد 
بگذارد توي حياط خانه اش. هنوز دست به دستگيره ي پيكان مدلل 
ــغ و ويغ دعواي چند تتا  ــت كه صداي جي ــاه و پنجش نزده اس پنج
ــر بر مي گرداند و نگاه مي كند. چهارر  ــش مي خورد. س گربه به گوش
ــغال هايي كه آققا  يپنج تا گربه كنار خانه ي آقا ياشـار دارند توي آش
ــار كنار خانه اش گذاشته است، مي لولند و سر آشغال گوشت هها  ياش

ش سيد سعيد هاشمي

تصويرگر: ميثم موسوي
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و استخوان هاي ريز و درشت آن با هم 
دعوا مي كنند. حسن آقا در حالي كه در 
ماشين را كه تازه باز كرده است،  محكم 
ــب مي گويد: « اين مرد  مي بندد،  زير ل

اصالً  همسايه داري بلد نيست!»
ــار را  ــگ در خانه ي آقا ياش ــد زن بع
ــار در  مي زند. چند لحظه بعد،  آقا ياش
ــي كه زير پيراهن النه زنبوري پاره  حال
ــلواري راه راه كوتاه به تن  پوره و زيرش

دارد،  در را باز مي  كند.
- به! حسن آقاي گل و بلبل خوديم! 

بفرما تو!
- ببينم اين ها مال شماست؟

آقا ياشار نگاهي به گربه ها مي اندازد. 
بعد با تعجب مي گويد:

ــا اصليدن گربه  ــر بََبم جان. م « خي
ــاده كيناري  ــايد مال همس نداريم. ش

باشد.»
ــابي! گربه ها رو نمي گم.  - مرد حس

آشغاال رو مي گم. مال شماست؟
ــادگي مي گويد: ها!  ــار با س آقا ياش
آشغاال رو مي گي؟  آره مال ماست. البته 

قابل شما رو نداره.»
ــارك صاحابش  ــي ممنون! مب - خيل
ــتي اين جا؟ ببين اين  ــه. چرا گذاش باش

گربه ها اين جا رو به چه روزي انداختن!
- خب به من ربطي نداره. شهرداري 

بايد بياد اينا رو جمع آوري كند.
- مرد حسابي چرا پرت و پال مي گي؟ 
ساعت 9 شب ماشين شهرداري اومده 

آشغاال رو برده.
- خب حاال حرف حساب شما چيه؟
ــغاالرو  ــم چرا آش ــوام ببين - مي خ

گذاشتي اين جا؟
ــو ناراحتي، بيارم بذارم  - خب اگه ت

دم خانه ي شما.
- نه آقا جون! همين جا باشه ولي به 
ــا اين جا رو چه كار  موقع! ببين گربه ه
ــن كارا رو مي كنين كه  ــردن؟ همي ك
ــن. اين كارا خالف  مردم مريض مي ش
ــت رو  ــما داريد محيط زيس قانونه. ش

آلوده مي كنين!

- حاال چرا اين قدر داد مي كشي؟ مگه 
هندوانه مي فروشي؟

- هوار مي كشم،  خوبم هوار مي كشم. 
بذار همه ي مردم بفهمن كه چه كساني 
به محيط زيست ضرر مي رسونن. اصًال 
ــت تو از كدوم يكي از  هيچ معلوم هس
ــاي كابل اومدي به پايتخت به  دهات ه
ــن بزرگي كه هنوز زندگي كردن بلد  اي

نيستي؟
ــدم.  ــل نيام ــده از باب ــدش بن - اولن
ــيد.  ــريف باش ــاب تش ــدش ص ثانيون
ــراي من نبر باال كه  ثالثندش صداتو ب
ــم. كاري نكن كه  ــن از صدات بترس م
ــت  ــم يه عربده ي هش من تحريك بش
ريشتري بكشم. رابعندش چشات رو باز 
كن، جلوي در خونه ي خودتو نگاه كن. 

سه خروار آشغال در خونه ات هس.
حسن آقا جلو خانه اش را نگاه مي كند. 
ــغال را مي بيند،  رنگش  چند كيسه آش
ــب، موش ها  ــوي تاريكي ش مي پرد. ت
ــغال هاي  ــك هايي كه دور آش و سوس
ــوند.  ــنگ ديده مي ش او مي گردند، قش
ــغاالي  ــن آقا مي گويد:«اين ها آش حس
ــايه ها اين ها رو  ــت. حتماً همس ما نيس

گذاشتن اين جا.»
- الكي تهمت نزن. نيم ساعت پيش 
ــا. من  ــت اون ج ــه ات اونارو گذاش بچ
ــتم از خريد برمي گشتم. آقازاده ي  داش

جناب عالي رو ديدم.
ــن به بچه ام مي گم  - خيلي خب، م
ــه. تو هم به  ــن غلط ها نكن ــه از اي ديگ

خانمت بگو اين ها رو از اين جا برداره.
ــتو جمع كن. ديگه  - اوهوي!...حواس
ــو چه كار به  ــي نكن. ت قضيه رو ناموس
زن و بچه ي من داري. تو برو سوسكاتو 

جمع كن.
ــه از اين  ــي باش ــر چ ــك ه - سوس

گربه هاي نره خر بهتره.
ــن را مي گويد و با لگد  ــن آقا اي حس
ــه ي پالستيك. كيسه  مي زند زير كيس
ــغال ها وسط كوچه  پاره مي شود و آش

ولو مي شوند.

ــد؟ به آشغاالي من توهين  - چي ش
مي كني؟ بزنم توي داماغت، تا داماغت 

از پس كله ات بزنه بيرون؟
ــو جراحي  ــرو لهجه  ت ــا،  ب ــرو باب - ب

پالستيك كن.
ــگيله.  - لهجه ي من خيلي هم خوش

تو برو دماغتو سرباال كن.
ــود. دستي به  حسن آقا سرخ مي ش
ــد  دماغ گنده و كج و كوله اش مي كش
و مي گويد: «حاال كه مي بيني نمي توني 
ــي  كاري بكني،  پاي دماغ منو مي كش

وسط؟»
- چي؟ من نمي تونم كاري بكنم؟

ــه هاي دم  ــار مي دود و كيس آقا ياش
ــي دارد. دور  ــا را برم ــن آق خانه ي حس
ــرش مي گرداند و بعد پرت مي كند.  س
ــد و پاره  ــه ها روي زمين مي افتن كيس
مي شوند و آشغال ها وسط كوچه پخش 

مي شوند.
- چي آشاغاالي منو پخش مي كني؟ 
ــم فردا زنگ مي زنم  عيب نداره، من ه
ــتام اون جا  ــي از دوس ــهرداري. يك ش
ــئوله. مي گم بياد حقتو بذاره كف  مس

دستت.
- اتفاقا من مهم يك دوستي دارم كه 
توي شهر داري نيست. ما توي واليتمان 
بهش مي گيم پهلوان. مي گم بياد تو رو 
ــكتبال  ببره باالي كله اش. بعد عين بس

توپي،  بكوبتت زمين.
- برو بابا. برو حوصله تو ندارم.

ــد و به  ــن را مي گوي ــا اي ــن آق حس
خانه اش مي رود.

ــداري، اتفاقاً منم  - تو اگه حوصله ن
حوصله ندارم.

آقا ياشار هم اين  را مي گويد و مي رود 
توي خانه. فقط آشغال هاي كف كوچه 
ــا و  ــك ها و موش ه ــد و سوس مي مانن

گربه ها.

5
22 89 9بـان آ

و استخوان هاي ريز و درشت آن با هم
دعوا مي كنند. حسن آقا در حالي كه در
ماشين را كه تازه باز كرده است،  محكم
ــب مي گويد: « اين مرد مي بندد،  زير ل

اصالً  همسايه داري بلد نيست!»
ــار را ــگ در خانه ي آقا ياش ــد زن بع
ــار در مي زند. چند لحظه بعد،  آقا ياش
ــي كه زير پيراهن النه زنبوري پاره حال
ــلواري راه راه كوتاه به تن پوره و زيرش

دارد،  در را باز مي  كند.
- به! حسن آقاي گل و بلبل خوديم!

بفرما تو!
- ببينم اين ها مال شماست؟

آقا ياشار نگاهي به گربه ها مي اندازد.
بعد با تعجب مي گويد:

ــا اصليدن گربه ــر بََبم جان. م « خي
ــاده كيناري ــايد مال همس نداريم. ش

باشد.»
ــابي! گربه ها رو نمي گم. - مرد حس

آشغاال رو مي گم. مال شماست؟
ــادگي مي گويد: ها! ــار با س آقا ياش
آشغاال رو مي گي؟  آره مال ماست. البته

قابل شما رو نداره.»
ــارك صاحابش ــي ممنون! مب - خيل
ــتي اين جا؟ ببين اين ــه. چرا گذاش باش
گربه ها اين جا رو به چه روزي انداختن!

- خب به من ربطي نداره. شهرداري
بايد بياد اينا رو جمع آوري كند.

- مرد حسابي چرا پرت و پال مي گي؟
شب ماشين شهرداري اومده 9 ساعت

آشغاال رو برده.
- خب حاال حرف حساب شما چيه؟
ــغاالرو ــم چرا آش ــوام ببين - مي خ

گذاشتي اين جا؟
ــو ناراحتي، بيارم بذارم - خب اگه ت

دم خانه ي شما.
- نه آقا جون! همين جا باشه ولي به
ــا اين جا رو چه كار موقع! ببين گربه ه
ــن كارا رو مي كنين كه ــردن؟ همي ك
ــن. اين كارا خالف مردم مريض مي ش
ــت رو ــما داريد ممحيط زيس قاانونه. ش

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآللللللللللللللللللللللللللللللووووووووووووووووووووووووووودددددددددددددددددددددددددددههههههههههههههههههه ميييييييي كنننننننننييييييييييييييننننننننننننننننن!!!

- حاال چرا اين قدر داد مي كشي؟ مگه
هندوانه مي فروشي؟

- هوار مي كشم،  خوبم هوار مي كشم.
بذار همه ي مردم بفهمن كه چه كساني
به محيط زيست ضرر مي رسونن. اصًال
ــت تو از كدوم يكي از هيچ معلوم هس
ــاي كابل اومدي به پايتخت به دهات ه
ــن بزرگي كه هنوز زندگي كردن بلد اي

نيستي؟
ــدم. ــل نيام ــده از باب ــدش بن - اولن
ــيد. ــريف باش ــاب تش ــدش ص ثانيون
ــراي من نبر باال كه ثالثندش صداتو ب
ــم. كاري نكن كه ــن از صدات بترس م
ــت ــم يه عربده ي هش من تحريك بش
ريشتري بكشم. رابعندش چشات رو باز
كن، جلوي در خونه ي خودتو نگاه كن.

سه خروار آشغال در خونه ات هس.
حسن آقا جلو خانه اش را نگاه مي كند.
ــغال را مي بيند،  رنگش چند كيسه آش
ــب، موش ها ــوي تاريكي ش مي پرد. ت
ــغال هاي ــك هايي كه دور آش و سوس
ــوند. ــنگ ديده مي ش او مي گردند، قش
ــغاالي ــن آقا مي گويد:«اين ها آش حس
ــايه ها اين ها رو ــت. حتماً همس ما نيس

گذاشتن اين جا.»
- الكي تهمت نزن. نيم ساعت پيش
ــا. من ــت اون ج ــه ات اونارو گذاش بچ
ــتم از خريد برمي گشتم. آقازاده ي داش

جناب عالي رو ديدم.
ــن به بچه ام مي گم - خيلي خب، م
ــه. تو هم به ــن غلط ها نكن ــه از اي ديگ

خانمت بگو اين ها رو از اين جا برداره.
ــتو جمع كن. ديگه - اوهوي!...حواس
ــو چه كار به ــي نكن. ت قضيه رو ناموس
زن و بچه ي من داري. تو برو سوسكاتو

جمع كن.
ــه از اين ــي باش ــر چ ــك ه - سوس

گربه هاي نره خر بهتره.
ــن را مي گويد و با لگد ــن آقا اي حس
ــه ي پالستيك. كيسه مي زند زير كيس
ــغال ها وسط كككوچه پاره مي شود و آش

ولو مي ششوند.

ــد؟ به آشغاالي من توهين  - چي ش
مي كني؟ بزنم توي داماغت، تا داماغت 

از پس كله ات بزنه بيرون؟
ــو جراحي  ــرو لهجه  ت ــا،  ب ــرو باب - ب

پالستيك كن.
ــگيله.  - لهجه ي من خيلي هم خوش

تو برو دماغتو سرباال كن.
ــود. دستي به  حسن آقا سرخ مي ش
ــد  دماغ گنده و كج و كوله اش مي كش
و مي گويد: «حاال كه مي بيني نمي توني 
ــي  كاري بكني،  پاي دماغ منو مي كش

وسط؟»
- چي؟ من نمي تونم كاري بكنم؟

ــه هاي دم  ــار مي دود و كيس آقا ياش
ــيييي ددددااااااااررردد. دور  ــا را برم ــن آق خانه ي حس
ــرش مي گرداند و بعدد پپپپپپررتتتتتتت مي كند.  س
ـــــــددددددددددددددد وووو پاررررهههه  ــه ها روي زميننننن مي اففتنن كيس
مي شوند و آشغال ها وسطططططططططططططططططط ككككككككككككككوووووووچچچچچچچچههه پپخششششششششششششش 

مي شوند.
- چي آشاغاالي منو پخشششششش مي كني؟ 
ــم فردا زنگگگ مييييييييي زززززنممم  عيب نداره، من ههههه
ــتتاام اونننننننن ججججججججاااااااااا   ــيي ااااازز دوس ــهرداري. يك ش
ــئوله. مي گم بياد حقتو بببببببذذذذذذذاررررههههههه كككككككككففففففففف  مس

دستت.
- اتفاقا من مهم يك ددددددوستي ددااررررم كه 
توي شهر داري نيست. مااااا توي واليتمانننن 
بهش مي گيم پهلوان. مي گم بياد تو رو 
ــكككتبال  ببره باالي كله اش. بعد عين بس

توپي،  بكوبتت زمين.
- برو بابا. برو حوصله تو ندارم.

ــد و بببههههه  ــن را مي گوي ــا اي ــن آق حس
خانه اش مي رود.

ــداري، اتفاقاً منممممم  - تو اگه حوصله ن
حوصله ندارم.

آقا ياشار هم اين  را مييييييييييي گويد وو ميييي رودد 
توي خانه. فقط آشغاللللل هاي كف كوچچچههه 
ــا و  ــكككك هاا ووووو موشششششششششششششششششششششش هههههههههه ــد و سوس مي مانن

گربه ها.
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 كوكو: پرنده ي
ي خانمان   ـب

كوكو هم نام نوعي غذاست و هم نوعي 
پرنده. در اين جا به كوكويي كه غذاست 
ــم به  ــه مي خواهي ــم،  بلك كاري نداري

پرنده اي كه كوكو نام دارد، بپردازيم.
اما آيا هر پرنده اي كه صداي «كوكو» 
ــام دارد؟ خير. مثًال  ــي آورد،  كوكو ن در م
ــانان، مانند  ــي از كبوترس ــداي برخ ص
«فاخته» هم شبيه كوكوست، در حالي 
كه نام آن ها كوكو نيست. به همين علت 
ــرادي كه پرنده ها را كم  هم برخي از اف
ــند،  به فاخته كه نوعي كبوتر  مي شناس
ــو دارد،   ــبيه كوك ــت،  اما صدايي ش اس
به نادرست مي گويند «كوكو». كوكو اما 

در اصل نام پرنده اي خاص است،  اندكي 
بزرگ تر از اعضاي خانواده ي كبوتر سانان 
ــه خانواده ي ديگري به نام خانواده ي  و ب

كوكوسانان تعلق دارد.
كوكوي پرنده

ــرزمين ما چها نوع كوكو زندگي  در س
مي كنند: كوكوي تاج دار، كوكوي خال دار، 

كوكوي آسيايي و كوكوي معمولي.
ــاي  كناره ه در  ــي  معمول ــوي  كوك
ــا و علف زارهاي  جنگل ها، در بوته زاره
ــي مي كند. همه ي اين  بي درخت زندگ
ــانان در  ــار عضو خانواده ي كوكوس چه
آشيانه  ي پرندگان گونه هاي ديگر تخم 

ــت از جوجه ها را به  مي گذارند و مراقب
صاحبان اين آشيانه ها وامي گذارند. اين 
نوع زندگي، نوعي زندگي انگلي- راهزني 

به شمار مي رود.
ــيانه ي  آش ــت  ماده، نخس ــوي  كوك
ــي، مانند «دم  ــدگان كوچك اندام پرن
ــك» (پرنده اي  ــا « ِسس ــك» ي جنبان
ــي كوچك تر از  ــانان، ول از گنجشك س
ــك) را زير نظر مي گيرد. وقتي  گنجش
ــده ي ماده به  ــود كه پرن مطمئن مي ش
تازگي در آن آشيانه تخم گذاشته است 
ــا مي خوابد ، منتظر فرصتي  و روي آن ه
ــده ي ميزبان به  ــاه مي ماند كه پرن كوت
ــيانه را ترك كند.  مدت چند لحظه آش
ــرعت روي تخم هاي  در اين هنگام با س
ــيند و در مدت  پرنده ي ميزبان مي نش
چند ثانيه يك تخم كوچك كه شباهت 
ــان دارد، در  ــياري با تخم هاي ميزب بس
ــيانه مي گذارد و بالفاصله آشيانه را  آش

ترك مي كند.
ــد جوجه ي كوكو خيلي  چند روز بع
ــان از تخم  ــاي ميزب ــر از جوجه ه زودت
بيرون مي آيد. اولين كار اين جوجه كه 
هنوز چشم باز نكرده است،  آن است كه 

ــيانه لمس مي كند،  هر چه را درون آش
روي پشت خود مي گذارد و از آشيانه به 
پايين مي اندازد و به اين وسيله ،  همه ي 
ــان را به پايين  ــاي پرنده ي ميزب تخم ه

در زبان فارسي وقتي مي گوييم «كوكو» منظورمان بيشتر غذاي خوش مزه اي است كه با تخم مرغ 
ــاعت ديواري قديمي مان بيفتيم كه به  ــايد هم با شنيدن اين واژه به ياد س ــت مي كنند. ش درس
فاصله هاي زماني منظم،  جسمي شبيه به پرنده اي از آن بيرون مي زند،  مي خواند: «كوكو» و بدين 
ترتيب گذر زمان را خبر مي دهد. اما شايد تجربه اي متفاوت از اين دو داشته باشيم. ممكن است 
ــورمان بوده ايم،  صداهايي بريده بريده  وقتي در طبيعت،  مخصوصاً در پاييز و بهار در طبيعت كش
ولي منظم از دوردست ها به گوشمان رسيده باشد؛  صداهايي گوش نواز مانند كسي يا چيزي كه 

هر چند ثانيه يك بار بگويد: «كوكو».

محمد كرام الديني
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مي اندازد و نابود مي كند. مادرخوانده و 
پدرخوانده، يعني پرنده هاي ميزبان كه 
نمي دانند اين جوجه، جوجه ي خودشان 
ــانند،  ــه او غذا مي رس ــت، مرتب ب نيس
ــد و او را پرورش  ــت مي كنن از او مراقب

مي دهند.
ــزرگ  ــو ب ــه ي كوك ــه زودي جوج ب
ــه پدر خوانده و  ــود، به طوري ك مي ش
ــكم  ــيركردن ش ــده براي س مادرخوان
جوجه اي كه جثه اش چند برابر جثه ي 
ــم قرار  ــت،  در تالش دائ ــود آن هاس خ
مي گيرند. جوجه ي كوكو پس از آن كه 
ــرك مي كند  ــيانه را ت ــد، آش بزرگ ش
ــع زادآوري و  ــوالً  به جز در مواق و معم

آميزش، به تنهايي زندگي مي كند.

سازگاري ها
ــازگاري هايي در اين رفتار  چه نوع س
كوكو وجود دارد؟ يعني اين رفتار با نوع 
و سبك زندگي پرنده چه سازگاري هايي 

دارد؟
ــه مراقبت  ــوي ماده ب ــت، كوك نخس
ــه آن ها نياز  ــاني ب از جوجه ها و غذارس
ــيانه نيز نمي سازد. در نتيجه  ندارد،  آش
ــتري براي غذايافتن و  كوكو وقت بيش
غذاخوردن دارد و مي تواند تعداد زيادي 

تخم توليد كند.
ــط در مدت  ــاده فق ــوي م دوم، كوك
ــيانه ي ميزبان تخم  ــه در آش چند ثاني
مي گذارد. چون هر لحظه ممكن است 
صاحب آشيانه از راه برسد و اگر پرنده ي 
ــود ببيند،  آن  ــيانه ي خ غريبه را در آش
آشيانه را ترك مي كند و ديگر هرگز به 

سراغ آن نمي آيد.
ــوم، اندازه ي تخم كوكو كوچك و  س

ــت.  نزديك به اندازه ي تخم ميزبان اس
ــه اي به اندازه ي  ــي پرنده اي با جث يعن
ــاً  به اندازه ي تخم  كبوتر،  تخمي تقريب
ــن كار براي  ــذارد. اي ــك مي گ گنجش
ــده ي ميزبان متوجه  ــت كه پرن آن اس
ــود كه در آشيانه اش تخم بيگانه اي  نش

گذاشته شده است.

ــو خيلي زود  ــارم، جوجه ي كوك چه
سر از تخم در مي آورد، چون مأموريتي 
ــا و جوجه هاي  ــودي تخم ه ــراي ناب ب
ميزبان دارد. اگر جوجه هاي ميزبان از 
تخم خارج شوند، ممكن است پرنده ي 
ــا جوجه ي  ــاوت آن ها ب ــان به تف ميزب
ــه ي انگل را  ــرد و جوج ــو پي بب كوك

بيرون بيندازد.
پنجم، جوجه ي كوكو به طور غريزي 
ــن مي اندازد.  ــاي ميزبان را پايي تخم ه
اين كار عالوه بر تأمين سازگاري مورد 
ــادر خوانده را  ــدر خوانده و م قبلي، پ
ــي دارد كه فقط از او مراقبت كنند،  وام
ــت  چون جوجه ي كوكو بزرگ جثه اس

و به غذاي بيشتري نياز دارد. 
ــس از  ــو پ ــه ي كوك ــم،  جوج شش
مشاهده ي والدين ميزبان،  دهان خود را 
باز مي كند و پوشش نارنجي رنگ درون 
دهان را كه محركي است براي ميزبان، 
ــت  ــان مي دهد. جالب اس  به آن ها نش
بدانيم كه پرندگان هنگام جوجه آوري 

نسبت به اين رنگ حساس اند و تمايل 
ــيايي از همين رنگ  دارند،  به درون اش
ــتند، غذا بگذارند؛  ــيانه هس كه در آش
ــر قطعات كاغذ رنگي را درون  حتي اگ
آشيانه قرار دهيم. به همين علت رنگ 
ــان جوجه هاي اين  ــش درون ده پوش

پرنده نارنجي است.

از نسلي به نسل ديگر
ــگفتي ها،   ــت از ش پيرامون ما پر اس
هماهنگي ها،  نظم و تدبيرها. اگر كوكو 
چنين ترفندي را براي ادامه ي زندگي 
به كار نمي بست، منقرض و نابود شده 
ــو و ميزبانان آن از  ــود. بي گمان كوك ب
ــد و توان  ــط چيزي نمي دانن اين رواب
انجام همه ي اين كارها در ژن هاي اين 
پرندگان نهاده شده است و از نسلي به 

نسل ديگر به ارث مي رسد.

پيرامون ما پر است از شگفتي ها،  
هماهنگي ها،  نظـم و تدبير. اگر 
كوكو چنيـن ترفنـدي را براي 
ادامه ي زندگي به كار نمي بست، 

منقرض و نابود شده بود

در سـرزمين ما چهار نوع كوكو 
زندگي مي كنند: كوكوي تاج دار، 
كوكوي خال دار، كوكوي آسيايي 

و كوكوي معمولي
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ــول 1000 كيلومترى آب هاى  در ط
ــنگ هاى  ــون خليج فارس، آب س نيلگ
ــرا، خورهاى  ــى، جنگل هاى ح مرجان
ــا، جزاير منحصر  متعدد، مصب روده
ــمه هاى آب گرم  به فرد زيستى، چش
ــادن نمك و  ــاحلى، مع ــى س در نواح

ــاحلى و  آهن غنى، پارك هاى ملى س
تاالب هاى وسيع بين المللى ، جلوه هايى 
زيبا از محيط زيست منحصر به فردى 
ــر يك از آن ها  ــاد كرده اند كه ه را ايج
ــراى تحقيق و  ــى ب ــد موضوع مى توان
ــت داران  ــه اى براى عرضه به دوس مقال
ــه  حيات وحش و خليج زيباى هميش

فارس باشد.
ــارس در  ــج ف ــط خلي ــق متوس عم
قسمت هاى شرقى بين 50 تا 80 متر 

و در قسمت هاى غربى حدود 10 تا 30 
ــت. اين ارقام يعنى آن كه يكى  متر اس
ــت گاه هاى مساعد براى  از بهترين زيس
ــا در اين خليج  پرورش انواع مرجان ه

پهناور مهياست.
ــه  ــدود 57 گون ــا ح ــن آب ه  در اي
ــنگ مرجانى وجود دارند كه در  آب س
آب هاى زالل، گرم و مساعد خليج فارس 
ــترش پهنه ها و جزاير  به زندگى و گس

مرجانى مشغول اند. 
ــان، جزاير  ــاى متفاوت مرج گونه ه
ــكيل داده اند كه  متعدد و زيبايى را تش
شايد معروف ترين آن ها، يعني جزيره ى 
ــش را ديده و يا تصاوير مرجان هاى  كي

آن شما را مبهوت كرده باشد. 
ــالوه بر آب  ــد، ع مرجان ها براى رش
ــرم، به آب هاى كم تالطم و به  زالل و گ
ــاز دارند و اين  ــق 10 تا 30 متر ني عم
ــارس كامًال فراهم  ــرايط در خليج ف ش
ــره ى كيش، در  ــر جزي ــت. عالوه ب اس
جزاير خارك، خاركو، الوان،  هند رابى، 
ــارس، فرور، بنى  ــيدور (جعفرى)، ف ش
فرور، سيرى، تنب بزرگ، تنب كوچك، 
ــم، هنگام و الرك نيز  ــى، قش ابوموس
مى توان آثار رشد مرجان هاى زيبا را به 
شكل نواره اى در ساحل يا دريا و يا در 

تمام جزيره مشاهده كرد.

ــامى جزاير باال توجه  به فهرست اس
ــيدور را تاكنون  ــره ش ــد. نام جزي كني
ــره، جزيره اى  ــن جزي اي ــنيده ايد؟  ش
ــاكن  ــت كه تنها س منحصر به فرد اس
ــت! اين جزيره ى  آن «مار جعفرى» اس
ــات وحش  ــكونى پناهگاه حي غيرمس
ــود  ــوب مى ش منحصر به فردى محس
ــذ مجوز از  ــد اخ ــه آن نيازمن و ورود ب
مقامات محيط زيست است. شايد اين 
مجوز براى آنانى صادر مى شود كه روى 
مارهاى جعفرى اين جزيره يا پرندگان 

و حيات وحش آن تحقيق مى كنند. 

ــد كه تعداد جزاير ايرانى  گمان نكني
در قلمرو خليج فارس به همين اسامى 
ــود. اوالً  كه ذكر كرديم، محدود مى ش
بايد جزيره را تعريف كنيد و بعد تازه ما 
نام جزاير وسيع را ذكر كرده ايم. صدها 
ــواحل  ــزرگ و كوچك در س ــره ب جزي
استان هاى هرمزگان، بوشهر و خوزستان 
ــر  ــد و جزر آب از آب س ــان م در جري
برمى آورند و دوباره در آب فرو مى روند. 
بنابراين، جزايرى شبانه روزى اند. يعنى 
ــبانه روز چندبار به حالت جزيره  در ش
ــروق  ــپس در آب مغ ــد و س در مى آين

مى شوند!
ــداد جزاير  ــر مى خواهيد تع ــا اگ ام
ــد، بايد بگوييم  ــيع ايرانى را بداني وس
ــزگان 21 جزيره، در  ــتان هرم در اس
ــهر 12 جزيره و در استان  استان بوش
ــتان 7 جزيره ى ايرانى وسيع،  خوزس
ــده اند. يعنى  نام گذارى و شمارش ش
ــاب، حداقل 40 جزيره ى  با اين حس
ــود دارد.  ــى در خليج فارس وج ايران

اسامى بقيه ى آن ها را مى دانيد؟!
ــيع از ديگر  ــا و وس ــاى زيب تاالب ه
محيط هاى زيستى پويا در خليج فارس 
هستند. تاالب جنگل هاى حرا در قلمرو 

جالب است بدانيد كه نام ديگر 
ايـن جزيـره، به خاطـر حضور 
فعال مارهاى جعفرى، جزيره ى 

جعفر ى است

خليج فارس
منظومه ى حياتى پويا

ــت. اما اين  ــتى خليج فارس اندك اس ــه اطالعات  ما، از ويژگى هاى زيس ــت ك واقعيت اين اس
ــيع، زيبا و جان دار، داده هاى وسيع اكوسيستمى در دست  ــود كه از اين خليج وس دليل نمى ش
نباشد. دانشمندان درباره ى ويژگى هاى زيستى خليج فارس پژوهش هاى بسيار انجام داده اند و 
ــت  دريافته اند كه در اين پهنه ى آبى 239000 كيلومتر مربعى، جلوه هاى حيات به گونه اى اس
كه مى توان آن را محيطى پويا، منظومه اى جان دار و منحصر به فرد در سطح جهانى محسوب 
داشت. حتى برخى از مناطق آن به عنوان پناهگاه بين المللى حيات وحش در جهان شناخته 

شده و به ثبت رسيده اند.

سسرس رفا ججخليج
ييويا ووپ تتاتى اا حي ههومهى ووظ سياوش شايانظظمن
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ــتان هرمزگان،  رودهاى گز و حرا در اس
ــعت دارند  ــش از 15000 هكتار وس بي
ــتان، آب زيان،  ــا انواع دوزيس و در آن ه
ــر به فرد  ــدگان و گونه هاى منحص پرن
گياهى و جانورى زندگى مى كند. در اين 
تاالب و تاالب هاى ديگر، پرندگان مهاجر 

براى خود خلوتى ساخته اند! 

مى توانيد 22 ميليون پرنده را در ذهن 
ــم كنيد؟ مثل ابرى از پرنده هاى  مجس
زيبا و متنوع با رفتارهاى متفاوت به نظر 

مى رسند.
ــيرين  ــور، رود ش تاالب دلتاى رودش
ــعت  ــاب، 11800 هكتار وس و رود مين
ــزار  ــوران 100 ه ــاالب تنگه خ دارد و ت
هكتار. جزيره ى شيدور نيز خود داستان 
ديگرى  دارد كه قدرى از آن را مطالعه 
ــيع ترين تاالب، تاالب  كرديد. شايد وس
ــتان خوزستان باشد كه  شادگان در اس
ــعت  ــى 425 هزار هكتار وس ــه تنهاي ب
ــناخته شده، پناهگاه  دارد. اين تاالب ش
ــادگان لقب  بين المللى حيات وحش ش
ــه تنهايى 200  ــت و در آن ب گرفته اس
گونه پرنده، دوزيست، خزنده و پستان دار 

همراه با بى شمارى از گونه هاى گياهى 
ــى منحصر به فرد و  ــورى، محيط و جان
بهشتى براى پژوهشگران محيط زيست 

فراهم آورده اند.
ــلويه در استان بوشهر  در بخش عس
ــتين پارك  ــال 1382، نخس نيز در س
ــه نام «پارك  ــاحلى ـ دريايى ب ملى س
ملى ناى بند» پيرامون خليج ناى بند به 
مساحت 48400 هكتار تأسيس شد كه 
ــواحل متنوع صخره اى، ماسه اى ،  با س
مرجانى و سنگى، مجموعه ى بى نظيرى 
از منظومه اى پويا را در امتداد سواحل و 

آب هاى خليج فارس به وجود آورده اند.
ــمه هاى  ــر بخواهيم درباره ى چش اگ
متعدد آب گرم و سرد در امتداد سواحل 
ــاى طبيعى و  ــارس و جلوه ه ــج ف خلي

ــداد و در  ــواحل ايران در امت ــاص س خ
درون آب هاى اين خليج هميشه فارس 
ــيم، سخن به درازا مى كشد؛ اما از  نويس
جنگل هاى حرا در امتداد سواحل خليج 

فارس نمى توان گذشت. 
ــتين دانشمند  بوعلى سـينا، نخس

ايرانى بود كه درباره ى  جنگل هاى حرا 
به پژوهش پرداخت و ويژگى هاى آن ها 
را بررسى كرد . به همين دليل، نام يكى 

از گونه هاى درختان اين جنگل هاى حرا 
(از خانواده ى شاه پسنديان )، به نام وى 

بوعلى سينا لقب گرفته است.
ــه  ب ــوان  مى ت را  ــا  ــن جنگل ه اي  
مانگروهاى ساحلى، دلتايى، جزيره اى 
ــيم كرد. برخى  ــار آبراهه اى تقس و كن
ــاى حرا،  ــاى درختى جنگل ه گونه ه
خاصيت علوفه اى دارند و براى شتران، 
گوسفندان و بزهاى پراكنده در جزاير و 
سواحل خليج فارس، غذايى خوش مزه 

و خوش خوراك فراهم مى كنند.

اين جنگل هـا هنگام مد و جزر 
درون  در  سـاحلى  آب هـاى 
آب هاى پهنه ى  گلى و سـاحلى 
غرق مى شـوند و دوباره سـر از 

آب به در مى آورند.

در اين خلوت زمسـتانى حدود 
سـال  در  پرنـده  ميليـون   22
دوره ى  گذرانـدن  مشـغول 
مهاجرت زمستانى خود هستند

94 درصد پهنه ى جنگلى حراى 
ايران در استان هرمزگان و بقيه در 
استان هاى سيستان و بلوچستان 

و بوشهر پراكنده شده اند
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سيده فاطمه شبيري

چند پروژه كاربردي با فتوشاپ
گام اول: اسكن كردن عكس ها

اين كه  است،  براي  مهم  ترميم  در  كيفيت عكس ها  كه  آن جا  از 
بهترين نتيجه را بگيريد،  عكس ها را با كيفيت مناسب و با دقت 

حداقل 300dpi (يعني 300 نقطه در اينچ)  اسكن كنيد.
براي ترميم،  اول تصوير دوران سربازي آقا جون خدا بيامرز 
ــرات دوران  ــتش دارم و خاط ــاز مي كنم كه خيلي دوس را ب
ــده مي كند. عكس خيلي با  ــي ام با آقاجون را برايم زن كودك
ــابي شكسته شده و چون هيچ نگاتيوي  ابهتي است، اما حس
ــمند از آن نگه داري  ــته ام مثل يك گنج ارزش هم از آن نداش
كرده ام تا خراب تر از اين نشود. مي خواهم بعد از ترميم،  آن را 

چاپ و بعد قابش كنم و به ديوار اتاقم بزنم.
تصوير اسكن شده دانه دانه است. اين دانه ها به بافت كاغذ 

عكس مربوط مي شود. بهتر است اول اين ها را از بين ببرم.

گام دوم: از بين بردن نقاط ريز مربوط به بافت كاغذ عكس
و سپس   "Noise" گزينه ي   ،"Filter" منوي  از  كار،  اين  براي 
"Dust scratches" را انتخاب كنيد. با توجه به تعداد نقاط ريز،  
عدد 1 يا 2 را در بخش Radius وارد كنيد. اگر عدد بزرگ تري 

انتخاب كنيد،  جزئيات عكس هم از بين مي رود. (تصوير 1).
خب، حاال بايد خطوط شكسته ي عكس را ترميم كنم. اين جاي 

كار،  دقت زيادي الزم دارد.

گام سوم: ترميم خطوط شكسته
 clon stamp مهم ترين ابزار براي ترميم،  ابزار مهر الستيكي يا
است. اين ابزار،  تصويري از يك نقطه را در نقطه ي ديگري از عكس 
كپي مي كند. بنابراين با انتخاب نقاطي نزديك به محل شكستگي 
عكس كه بيش از بقيه  نقاط به تصوير ناحيه شكسته شبيه است، 
 مي توان آن نقاط را روي شكستگي كپي كرد و عكس را با دقت 

نسبتاً خوبي ترميم كرد.
براي ترميم،  از زمينه عكس شروع كنيد. ابزار clon stamp را 
انتخاب كرده و اندازه سر قلم را با توجه به دقت و ظرافت نقطه اي كه 
قصد ترميمش را داريد،  تنظيم كنيد. در حالي كه دكمه Alt را نگه 

ــن و ديدن عكس خودش خيلي جالب  ــراي اوليه،  تجربه ي عكس گرفت ب
بود. از وقتي كه با اين پديده آشنا شده ، دائم از من مي خواهد از او عكس 

بيندازم و بعد با رايانه روي عكس تغييراتي بدهم
امروز تصميم گرفتم آلبوم عكس هاي چاپي مان را نشانش بدهم تا دست از 
سر رايانه بردارد و ببيند قبل از دوران فناوري رايانه،  ما چه طور عكس ها را 
نگه داري مي كرديم. ساعت ها سرش به ديدن عكس ها گرم شد. يكي يكي 
ــش مي آمد، جدا  عكس ها را با دقت مي ديد و بعضي ها را كه خيلي خوش
ــاره مي كرد؛  يعني مثل دفعه ي قبل،  مي كرد و بعد به خودش و عكس اش

 عكسم را كنار اين ها بگذار!
ــفيد و شكسته مي رسيد،  ــياه و س وقتي به عكس هاي خيلي قديمي،  س
 اخم هايش را درهم مي كرد و كنارشان مي گذاشت. راستش،  مدت هاست 
قصد دارم دستي به سروروي عكس هاي قديمي بكشم، همه را اسكن كنم، 
شكسته ها را ترميم و بعضي از آن ها را رنگي كنم، اما تا حاال انگيزه ي جدي 
نداشته ام و به همين خاطر كار را به تأخير انداخته ام. االن كه اخم هاي اوليه 
ــوم. عكس هاي  ــت به كار ش را مي بينم، تصميم مي گيرم همين حاال دس
موردنظر را جدا مي كنم و به سراغ رايانه مي روم. اوليه هم دنبال من مي آيد. 

اول عكس ها را يكي يكي اسكن و در پوشه اي ذخيره مي كنم.

يان
مود

 مح
 اهللا

روح
گر: 

وير
تص

ترميم
عكس هاي قديمي
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داشته ايد،  روي نقطه اي،  نزديك به خط شكستگي، كليك كنيد (نقطه 
1) تا يك كپي از آن نقطه گرفته شود. حاال Alt را رها كرده و روي 
شكستگي (نقطه2) كليك كنيد.(تصوير 2) مي بينيد كه تصوير نقطه 1 
روي نقطه2 (محل شكستگي) كپي مي شود. اين كار را چند بار تكرار كنيد 

تا تمام نقاط شكسته ترميم شود.
توجه: الزم نيست هر بار دكمه ي Alt را نگه داريد. تا زماني كه دوباره 
Alt را فشار نداده ايد،  به طور خودكار روي هر نقطه كليك كنيد،  با توجه 
به وضعيت نقطه هاي 1 و 2 ابتدايي نسبت به هم،  تصوير نقطه ي متناظر 

با 1 روي نقطه ي جديد كپي مي شود. 

تتذكر1. هرجا اشتباه كرديد،  با زدن دكمه هاي "CTRL+Z"،  يك 
تا  بازدن دكمه هاي"CTRL+Alt+Z"،  به دفعات دل خواه،  مرحله و 

چند مرحله به عقب برگرديد. 
تتذكر2. براي ترميم نقاط دقيق و ظريف تر، نوك قلم را كوچك تر 

انتخاب كنيد و با دقت،  كار كپي را انجام دهيد.
اجزاي صورت،  ترميم  مثل  دقيقي  نقاط  ترميم  هنگام  تتذكر3. 
تا  را به حدود 50 درصد برسانيد  مهر الستيكي   "opacity"  ميزان 

جزئيات تصوير از بين نرود (تصوير 3). 
تتذكر4. هنگام ترميم، به گونه اي كپي كنيد كه نقاط از بين رفته، 
 به شكل اوليه شان،  مجدداً درست شوند. مثالً  امتداد خطوط حفظ شود. 

(تصوير 4).
بد نشد، اما تصوير كمي غير طبيعي به نظر مي رسد. لكه هاي 
ــده روي صورت،  تصوير را خراب كرده اند. بايد عكس  درست ش

را كمي رتوش كنم. 

گام چهارم: رتوش عكس
براي رتوش "opacity" مهر را در حدود 30 تنظيم كنيد و لكه ها را با 
استفاده از ابزار "clon stamp" از بين ببريد. مراحل كار،  درست مثل 

مراحل ترميم عكس است.
ــا جون عكس  ــن امروز از آق ــد. انگار همي ــدر خوب ش چه ق
ــت، نورش خوب تنظيم  گرفته ايم. فقط چون عكس قديمي اس
ــده. كمي هم سايه ي قهوه اي دارد. خوب است نورش را هم  نش

تنظيم كنم.

دريچه ي نو
آيا مي دانيد در سالي كه شما به دنيا آمديد، چه آدم هاي مهم 
ــته اند؟ كدام هنرمندان،  ــما پا به اين دنيا گذاش ديگري بجز ش

كدام دانشمندان و كدام نويسندگان؟
ــت داريد بدانيد در سال تولد شما چه اتفاق هاي مهمي  دوس
ــيقي ها داغ  در دنيا رخ داده اند؟ بازار كدام فيلم ها و كدام موس

بوده است؟
چه افرادي جايزه نوبل گرفته  اند و كدام فيلم سازان اسكار و...

همه ي اين ها را در سايت 
 www.whathappenedinmybirthyear.com

مي توانيد پيدا كنيد.

درس بعد: تنظيم رنگ عكس و روشنايي تصوير،  
رنگي كردن عكس هاي سياه و سفيد



   2   آبـان 89
 12

نوآوران
 فيزيك

اينشتين ديروز
هر زمانى كه دانش آموزى مشكالتى 
ــى و فيزيك  ــاً در دروس رياض خصوص
ــد، معلمان و والدينش غالباً  داشته  باش
ــه دلگرم مى كنند كه:  ــا اين جمل او را ب
«اينشتين از نظر درسي هم دانش آموز 
خوبى نبود، ولى در نهايت به يك نابغه ى 

فيزيك تبديل شد.» 
ــه  ك ــت  اس ــن  اي ــت  حقيق ــارى  ب
آلبـرت اينشـتين (1879 - 1955) 
ــتاخ و بى نظم بود و  ــوزى گس دانش آم
نظام تحصيلى خشك و فوق العاده منظم 
آلمان در اواخر قرن نوزدهم ميالدى را 
ــى آورد. البته نبايد  ــاب نم به راحتى ت
ــى دانش آموزى  ــرد كه وقت فراموش ك
ــه و حساب را  ــتانى بود، هندس دبيرس
به طور خودآموز از كتاب ها مى آموخت 
ــكل  ــاده مش ــاى فوق الع و در كتاب ه
ــوفانى چون كانت و شوپنهاور  فيلس
كندوكاو مى كرد. به خاطر داشته  باشيم 
ــتاخى و بى نظمى معموالً نشانه ى  گس

نبوغ است نه علت آن!
ــا در مورد نابغه ها  تصور غلط ديگر م
ــت كه معموالً فكر مى كنيم حل  آن اس
ــت.  ــان اس ــئله ها براى نابغه ها آس مس
ــئله ى  ــوزى كه نتواند يك مس دانش آم

رياضى را در عرض دو دقيقه حل كند، 
ــليم باال  ــت هايش را به عالمت تس دس
مى برد و مى گويد: « از من چه انتظارى 

داريد؟ من كه اينشتين نيستم!» 
اما حتى نابغه اى چون اينشتين هم 
چه بسا روزها و ماه ها درگير حّل مسائلى 
ــد. هيچ گاه فكر نكنيد اينشتين  مى ش
ــد: « امروز من تصميم دارم  گفته باش
نظريه ى نسـبيت را اختراع كنم!» و  
ــد و ببينيد كه اين نظريه تا وقت  بيايي
نهار آماده شده است! هيچ كس، حتى 
ــرد، ايده هايى  ــم فكر نمى ك خود او ه

چنين نو و نبوغ آميز را ارائه دهد.
به نظر شما چه چيزى موجب شد كه 

از اينشتين نابغه اى ساخته شود؟
ــط روى يك ويژگى  اگر بخواهيم فق
انگشت بگذاريم اين ويژگى عبارت است 
ــارت فكرى»، يعنى اشتياق به  از: «جس
ــانى  ــن در راهى كه قبًال هيچ انس رفت
ــت، همراه با صداقت فكرى و  نرفته اس
پشتكار به منظور سردرآوردن از مفاهيم 

رياضى نظريه ى خود با جزئيات كامل.

فكر بكر 
ــت ميز  ــتين پش ــك روز كه اينش ي
ــات در  ــت اختراع كارش در اداره ى ثب
شهر «بِرن» سوئيس نشسته بود، فكري 
اساسي به ذهنش خطور كرد. او متوجه 
شد، هروقت به صندلى اش تكيه مى دهد 
ــى رود، صندلى بى وزن به  ــه عقب م و ب
ــتين نتيجه گرفت  ــد. اينش نظر مى رس
ــتاب» از  كه «گرانش» ( جاذبه) و «ش

يكديگر غيرقابل تميز هستند.
ــا آزمايش  ــرى را ب ــن نتيجه گي او اي
ــت و در آن  ــهورى پى گرف ــى مش ذهن
ــخص واقع در آسانسور  ــان داد: ش نش
ــته نمى تواند آزمايشى انجام دهد  دربس
ــخص كند كه آيا او در اثر نيروى  تا مش
ثقل به سمت پايين كشيده مى شود يا 
ــور در فضاى آزاد با شتابى برابر  آسانس
ــيده مى شود.  ــتاب ثقل به باال كش با ش
هم ارزى ميان گرانش و شتاب متضمن 
چندين پيش بينى عجيب است؛ از قبيل 
ــرو مغناطيس از  ــدن امواج الكت خم ش

جمله نور مرئى در ميدان هاى گرانش.
اما بار ديگر اينشتين اين جسارت را 
ــان دنبال كند.  ــت كه كار را تا پاي داش
مشاهدات دقيق نجومى در سال 1919 
و كار ماندگار ادينگتون در رصد كردن 

مهدي شيرزاد



 13
 آبـان 89   2

ــان داد كه نور در  ــوف آن سال نش كس
ــته مى شود و  ميدان جاذبه واقعاً شكس
در مسير آن انحراف پديد مى آيد. يعنى 

پيش بينى اينشتين درست است.
اينشتين در سراسر دوران تحصيل و 
سال هاى دراز پس از آن، زندگى ساده اى 
داشت. او ويولون نوازى زبردست و بسيار 
ــدن  ــرب بود. حتى برنده ش خوش مش
ــل هم پول چندانى نصيب  جايزه ى نوب
او نكرد. چرا كه همسر اول او ميلوا در 
ــاده اى قانونى گنجانده  طالق نامه اش م
ــده بود، اگر  ــه در آن تصريح ش ــود ك ب
ــتين برنده ى جايزه ى نوبل شود،  اينش
ــزه از آن ميلوا  ــول حاصل از اين جاي پ
ــتين در  ــد بود. هنگامى كه اينش خواه
سال 1921 - به خاطر تحليل دقيق اثر 
ــو الكتريك - برنده ى جايزه ى نوبل  فوت

شد، اين بند قانونى به اجرا درآمد! 

اينشتين امروز
ــدگان،  پژوهن از  ــيارى  بس ــه  گرچ
ــناس  اسـتيون هاوكينـگ كيهان ش
ــين صالح آلبرت  نام آور معاصر را جانش
ــتين مى دانند، ولى درخشان ترين  اينش
ــتين بى هيچ  ــك دان پس از اينش فيزي

ترديد ادوارد ويتن است. 
ويتن همانند اينشتين در مؤسسه ى 

در  ــتون  پرينس ــرفته ى  پيش مطالعات 
ــد و  ــى» كار مى كن ــت «نيوجرس ايال
همانند اينشتين، از پيشگامان نظريه ى 
ــت. البته بين  ــدى در فيزيك اس جدي
ويتن و اينشتين تفاوت هايى هم وجود 
ــك را در  ــه ى فيزي ــن مطالع دارد. وتي
ــالت خود  ــانس تحصي دوره ى فوق ليس
آغاز كرد، در حالى  كه اينشتين همواره 
ــود. ويتن از  مايل بود كه فيزيك دان ش
محققين نام آور در حوزه ى «ريسمان» 
و «ابرريسمان» است: نظريه اى نهايى 
ــاده و راز و رمز  ــد ذات م ــه مى خواه ك

ساختمان دنيا را توضيح دهد.
ــه ى 1990 ميالدى  در ميانه  ى ده
ــفته  ــمان تا حدى آش ــه ى ريس نظري
ــورى كه  ــود، به ط ــده ب ــده ش و درمان
ــامان  بس و  ــل  تكام از  ــا  فيزيك دان ه
ــى درمانده  ــيدن اين نظريه به كل رس
ــت متفاوت از  ــج رواي ــده بودند. پن ش
ــت كه هيچ يك  اين نظريه وجود داش
ظاهراً مزيت خاصى بر ديگرى نداشت. 
ــان داد كه همه ى اين  ادوارد ويتن نش
پنج روايت را مى توان گونه هاى خاصى 
ــوم به  از يك نظريه ى يك  پارچه موس
ــا اين اقدام  ــت. ب «نظريه ىM» دانس
ــازه اى در پيكره ى  ــورانگيز، جان ت ش

نظريه ى ريسمان دميده شد.

ــود را  ــه خ ــش از هم ــتين بي اينش
ــت وهر چند تبحر  فيزيك دان مى دانس
ــت، ولى هرگز  ــى در رياضيات داش كاف
ــت  خود را خبره ى رياضيات نمى دانس
ــى  راهنماي و  ــك  كم از  ــواره  هم و 
رياضى دانان زبردستى هم چون هرمان 
مارسل گروسمان  و  مينوكوفسكى 
بهره مى گرفت. از آن سو، «ويتن» خود 
ــت و در سال  ــته اس رياضى دانى برجس
ــت معتبرترين  ــق به درياف 1990 موف
جايزه ى رياضى يعنى جايزه ى «فيلدز» 

شده است.
ــمان به  ــر در آينده، نظريه ى ريس اگ
ــى از ذرات بنيادى نايل  ــح دقيق توضي
ــايد ويتن با دريافت جايزه ى  ــود، ش ش
ــمند  ــل فيزيك پرافتخارترين دانش نوب
ــى كه  همه ى دوران ها لقب گيرد: كس
ــم جايزه ى نوبل و هم جايزه ى فيلدز  ه
ــت؛ افتخارى كه  ــته اس را دريافت داش
ــش از از اين نصيب هيچ رياضى دان  پي

يا فيزيك دان ديگرى نشده است.

منابع
ــت؟، ترجمه ى  1. آرى، موتى بن، نظريه ى علمى چيس

فريبرز مجيدى. انتشارات مازيار.
ــه ى كوانتومى، ترجمه ى  ــگ هرن، جان، نظري 2. پاكين

حسين معصومى همدانى. انتشارات دانش معاصر.
3. براگ، الرنس، فيزيك: انديشه ها و يافته ها. ترجمه ى 

محمدرضا خواجه پور. انتشارات دانش معاصر.
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 مصاحبه با خورشيد
سيد امير سادات موسوي

 بـراي شـروع مصاحبه، لطفـاً  كمي 
خودتان را معرفي كنيد.

 با سالم، اسم من خورشيد است. من 
ــتم و در كهكشان راه  يك ستاره هس

شيري زندگي مي كنم.
 مي شـود كمي در مورد كهكشان  راه 

شيري به ما توضيح دهيد.
ــما آدم ها،  ــتاره ها هم مثل ش  ما س
ــت داريم.  ــي اجتماعي را دوس  زندگ
ــه نام  ــي ب ــن در مجموعه هاي بنابراي
ــان» با هم زندگي مي كنيم.  «كهكش
كهكشاني كه من و حدود صد ميليارد 
ستاره ي ديگر ساكن آن هستيم «راه 

شيري» نام دارد.
 جالب اسـت! اگر ممكن اسـت كمي 

بيشتر از خودتان بگوييد.
ــت،   نمي دانم دقيقاً منظورتان چيس
ــتاره ي  ــا بگذاريد بگويم كه يك س  ام
زردرنگ هستم و در يكي از بازوهاي 
مارپيچي كهكشان راه شيري زندگي 

ــن و سال زيادي  مي كنم. در ضمن س
ندارم. تقريباً 5/4 ميليارد ساله هستم.

 چي؟ 5/4 ميليارد سال؟
 بله تعجب نكنيد. ما ستاره ها خيلي 
بيشتر از شما آدم ها عمر مي كنيم. عمر 
ــما آدم ها در حدود هفتاد  طبيعي ش
هشتاد سال است. اما ما در حدود 10 
ــال عمر مي كنيم. تازه اين  ميليارد س
كه چيزي نيست،  فكر مي كنيد قد من 

چقدر است.
 نمي دانم. شايد هزار برابر ما!

ــن خيلي بزرگ تر از   (با خنده) نه،  م
اين ها هستم، تقريباً اندازه ام يك ميليارد 
برابر قد شماست. البته هيكل من مثل 

شماها نيست. من كروي هستم.
 يعني مثل زمين؟

 بله، با اين تفاوت كه من يك ميليون 
ــنگين تر هستم.  ــما س بار از زمين ش
ــكيل دهنده ي من هم  البته مواد تش
ــت، اما  ــرق مي كند. زمين جامد اس ف

من كامالً  گازي هستم.
 واقعاً شـما از گاز تشـكيل شده ايد؟ 

چه طور ممكن است؟
ــاً از گاز هيدروژن  ــن عمدت ــه، م  بل
ــده ام. نيروي گرانش من  ــكيل ش تش
ــود كه هيدروژن تشكيل  باعث مي ش
ــود و به  ــن پراكنده نش ــده ي م دهن
صورت متراكم باقي بماند. اين تراكم 
آن قدر زياد است كه در مركز من، دما 
ــت و  ــدود 15 ميليون درجه اس در ح
البته همين دماي باالست كه شرايط 

توليد انرژي را در من فراهم مي كند.
 حاال كه به اين موضوع اشاره كرديد،  
فكر مي كنم خوب باشـد كمي بيشتر 
در مـورد فراينـد توليـد انرژي تـان 
توضيح دهيد. اصًال چرا شـما اين قدر 
نوراني هستيد و به اطراف پرتوافشاني 

مي كنيد؟
ــم،  تراكم  ــور كه گفت  خب همان ط
هيدروژن در مركز من بسيار زياد است. 

ــرش شلوغ بود، اما باالخره حاضر شد فرصتي در اختيار ما بگذارد و در  با اين كه خيلي س
اين مصاحبه شركت كند. مصاحبه با شخصيت بزرگي مثل خورشيد،  باعث خشنودي من 
ــاس مي كردم. آن قدر كه  ــام مدت مصاحبه،  گرماي وجودش را به خوبي احس ــود. در تم ب
نزديك بود گرماي وجودش ذوبم كند! اگر اين مصاحبه را بخوانيد، شما هم مثل من متوجه 

خواهيد شد كه خورشيد چه ستاره ي فداكاري است!
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ــت كه  ــده اس همين موضوع باعث ش
هيدروژن هاي مركز من به شدت داغ 
ــوند. در چنين وضعيتي،  هيدروژن  ش
من در يك واكنش هسته اي به هليوم 
ــود و در اثر اين واكنش،  تبديل مي ش
ــي از جرم من كم  مي شود و به  بخش
انرژي تبديل مي شود. تمام نوري كه 
ــن مي بينيد، از اين  ــما هر روز از م ش

طريق توليد مي شود.
 يعني شما هميشـه در حال وزن كم 
كـردن هسـتيد و از هميـن طريق به 

اطراف نورافشاني مي كنيد؟
 بله.

 با اين حسـاب شـما خيلـي فداكار 
هسـتيد. چون با ايثار و فـداكاري به 
اطراف گرما و حرارت مي بخشـيد. اگر 
گرمايـي كه شـما به زميـن مي دهيد 
نبود،  ما انسـان ها هرگز نمي توانستيم 
زندگي كنيم. من دوسـت دارم شما را 

«ستاره ي فداكار» بنامم.
ــما داريد   خواهش مي  كنم. البته ش

ــن تعريف مي كنيد.  بيش از حد از م
ــي  ــال در اين دنيا هر كس ــه هر ح ب
ــعدي يكي  وظيفه اي دارد. به قول س
ــاعران خودتان، «ابر و باد و مه و  از ش
خورشيد و فلك در كارند...» تا تو ناني 

به كف آري و به غفلت نخوري.
 در ادامـه ي مصاحبـه دوسـت دارم 
كمـي از زندگي خصوصي تـان براي ما 

بگوييد.
 خب همان طور كه مي دانيد، من به 
ــياره اي كه در اطرافم  همراه هشت س
ــي» را  ــه ي شمس ــتند، «منظوم هس
ــازيم. زمين شما يكي از همين  مي س
سيارات است. از بس كه اين سياره ها 
در مدارهايشان به دور من مي چرخند،  
ــرگيجه مي گيرم (با خنده).  گاهي س
ــيارات نيستيم كه  البته فقط من و س
منظومه ي شمسي را مي سازيم. اجرام 
ديگري هم هستند كه در اطراف ما قرار 
دارند،  يا اين كه گاهي از كنار ما عبور 
مي كنند. مانند سيارك ها، دنباله دارها 

ــتش را بخواهيد من از  و ... اما راس
ــي،  بين تمام اجزاي منظومه ي شمس

 زمين را بيشتر دوست دارم. 
 حـرف پاياني تان بـراي خوانندگان 

مجله ي رشد جوان چيست؟
 راستش من از بقيه ي ستاره ها خيلي 
دور هستم. آن قدر كه حتي چند سال 
طول مي كشد تا نورم به نزديك ترين 
ــتاره برسد. اما شما آدم ها خيلي به  س
هم نزديك تر هستيد و خيلي راحت تر 
ــيد.  ــم در ارتباط باش ــد با ه مي تواني
براي همين از شما مي خواهم كه قدر 
ــت  ــم را بدانيد و از زندگي تان درس ه
استفاده كنيد. مواظب باشيد كه بقيه 
را از خودتان ناراحت نكنيد. همانطور 
كه قبًال گفتم،  عمر ما ستاره ها خيلي 
بيشتر از شما آدم هاست. من در طول 
ــل هاي قبلي  ــرم زندگي تمام نس عم
ــما را از تولد تا مرگ شاهد بوده ام  ش
ــد از خيلي  ــما باي فكر مي كنم كه ش

بيش تر استفاده كنيد.



هندوايراني
ــاخه ي زباني  ــد،  ش يكي از فرزندان خانواده اي كه ذكر ش
مهمي به نام «هند و ايراني» است. زبان هاي هندي و ايراني 
بيش از ساير اعضاي اين خانواده به هم شباهت دارند. بنابراين 
ــت كه اين  وقتي مي گوييم « هند و ايراني»،  بدين معني اس
ــاخه ي زباني به دو شاخه ي اصلي «زبان هندي» و «زبان  ش
ايراني» تقسيم مي شود. اين دو زبان با گذشت زمان و در اثر 
ــي به شاخه هاي  تحوالت فراوان اجتماعي،  فرهنگي و سياس

گوناگوني تقسيم شده اند. 
قديمي تريـن زبان هاي شـاخه ي ايراني،  زبان فارسـي 
باسـتان و زبان اوستايي اسـت كه در دوره ي ايران باستان 
(دوره ي هخامنشيان) رواج داشت و در آن زمان آيين زردشتي 
ــران (ايالت پارس=  ــود. اين زبان در نواحي جنوبي اي رايج ب
ــي مي گويند.  ــارس) رايج بود و به همين علت به آن فارس ف
ــتان  ــي باس پس از آن طي دوره هاي متفاوت تاريخي، فارس
نيز تحت تأثير تغيير و تحوالت اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و 

سياسي قرار گرفت و به زبان «فارسي ميانه» تبديل شد.
فارسي ميانه دنباله ي زبان فارسي باستان است

ــاني» زبان رسمي ايران بود كه  اين زبان در دوره ي «ساس

به آن «پهلوي ساساني» نيز مي گفته اند. البته اين پهلوي را 
ــاهي پهلوي،  قبل از انقالب اسالمي  با نام سلسله ي شاهنش
ــرانجام در سال 31 هجري،  پس از كشته  اشتباه نگيريد. س
شدن يزدگرد سوم، آخرين پادشاه ساساني و سرنگوني اين 
ــالم شد و تا سال  ــرزمين هاي اس ــله،  ايران جزئي از س سلس
ــان عربي بود. اما پس از  ــمي ايران، زب 254 هجري زبان رس
ــد و دولت مستقل  آن يعقوب ليث صفاري حاكم ايران ش
ــت. او «فارسي دري» را زبان رسمي  «صفاري» را بنا گذاش

ايران اعالم كرد كه تاكنون ادامه دارد.
زبان فارسي دري همين فارسي جديد امروز است كه به 

مرور زمان كلمه «دري» از انتهاي آن حذف شده است
ــال 261 منطقه ي  ــاري در س ــس از نابودي دولت صف پ
ــتان، اروپا،  درياي آرال تا  ــيعي از جهان از قبيل هندوس وس

خليج فارس به اين زبان سخن مي گفتند.
امروزه فارسي دري، زبان رسمي افغانستان،  تاجيكستان و 
ايران است. تحوالت تاريخي، فرهنگي،  اجتماعي و سياسي كه 
باعث تغييرات و تحوالت زباني مي شوند، زبان فارسي دري را 
ــتخوش تغيير كردند؛  تا جايي كه تفاوت هاي فراواني  نيز دس
ــي رايج در اين كشورها ايجاد شده است. هم چنين،  در فارس
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ــماره ي قبل خوانديد كه زبان  ها داراي خانواده هاي گوناگوني هستند كه به آن ها زبان هاي  در ش
ــت. اين خانواده  ي زباني  ــادر مي گويند و مهم ترين خانواده ي زباني (مادر)، «هندواروپايي» اس م
در سراسر سرزمين اروپا و قسمت پهناوري از آسيا،  آمريكا و حتي اقيانوسيه و آفريقاي جنوبي 
پراكنده است. بيش از صد زبان عضو اين خانواده هستند. يعني به عبارت ديگر،  اين مادر كه به 
ــت،  بيش از صد فرزند دارد كه با  ــاي متفاوتي چون «هندوژرمني» و «آريايي» معروف اس نام ه

گذشت قرن ها از خانواده ي خود جدا و مستقل شده اند.
از اين شماره به بعد قصد داريم شما را با اين فرزندان آشنا كنيم. به طوري كه در هر شماره يك 
زبان را معرفي مي كنيم و تاريخچه و ويژگي هاي مهم برخي از اين زبان ها را بيان خواهيم كرد. 
ــنا كردن شما با اين زبان هاي كارامد و معروف است تا دانش زباني شما ارتقا يابد و   هدف ما آش

ريشه ي آن ها را در واژه هاي زبان فارسي،  انگليسي يا هر زبان ديگري كه مي دانيد،  بيابيد.

عكس: اعظم الريجاني



خط و الفباي فارسي
ــته شده  ــي تاكنون به الفباهاي گوناگوني نوش زبان فارس
ــمت چپ به راست  ــي باستان كه از س ــت. الفباي فارس اس
نوشته مي شد،  به «خط ميخي» معروف است. بدين دليل به 
ــبيه به ميخ است.  آن خط ميخي مي گويند كه حروف آن ش
برخي از كتيبه هاي دوره ي هخامنشي به خط ميخي نوشته 

شده اند.
مثال:

(A: آ)

(U: او)

(i : ايي)

كه امروزه در كتاب هاي درسي به عنوان مصوت هاي بلند 
(آ،  او، ايي) معرفي مي شوند.

 زبان فارسي ميانه به الفبا و خط پهلوي و به طور پيوسته، 
 از سمت راست به چپ نوشته مي شده است. خط پهلوي در 
ــكانيان توسط قومي كه «پرثو» يا «پهلوي» خوانده  زمان اش

مي شدند،  اقتباس شد؛  براي مثال: ره = ف، پ 

كتيبه ي شاپور دوم در طاق بستان، يكي از مهم ترين آثار 
دوره ي ساساني است كه به خط پهلوي نوشته شده است.

درباره ي خط جديد فارسي چه مي دانيد؟
ــي جديد (دري) از  همان طور كه قبًال گفتيم ،  زبان فارس
فارسي ميانه و زبان فارسي ميانه از زبان فارسي باستان گرفته 
ــان هند و اروپايي  ــاخه ي زباني از فرزندان زب ــده و اين ش ش
(مادر) است. اكنون مي خواهيم بگوييم كه خط فارسي جديد 
از خط عربي گرفته شده است. اما جالب است بدانيد كه زبان 
عربي جزو خانواده ي هند و اروپايي نيست، بلكه از خانواده ي 

سامي است كه در شماره هاي آينده معرفي خواهد شد.
ــي  ــازي زبان فارس ــتان زبان براي پاك س امروزه فرهنگس
ــياري  ــتاني و ملي، تالش بس ــاس داري از اين زبان باس و پ
ــي،   ــده به زبان فارس كرده و براي واژه هاي بيگانه ي وارد ش
ــب يافته است كه رفته رفته در ميان مردم  معادل هاي مناس

رايج مي شوند.
براي مثال:

كامپيوتر=رايانه
كوپن=كاالبرگ

فاكس= نمابر
ايميل= رايانامه

وب سايت= تارنما

به داليلي كه ذكر شد، واژه هاي بسياري از زبان هاي روسي، 
فرانسه،  انگليسي، عربي و چندين زبان ديگر وارد زبان فارسي 

شده است. مثال:
واژه هاي فرانسه:

سديم، بيسكويت، 
سراميك، سيمان، 
 پرانتــز، پاكــت، 
 آپارتمان،  آمـپول، 
 دمكراسي،  گـالن

واژه هاي روسي:
اسـتكان،   آپارات، 
اسـكناس،  پالتـو، 

 چمدان،  بشكه

واژه هاي عربي: 
فـندق، صندل،
فيل،  يـاقوت ،

نارنجي

واژه هاي انگليسي:
آمبوالنـس، تلفن، 
پليـس، تـايـــر، 
 كـاپ،  گـــل (در 

بازي فوتبال)
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يك بعـدازظهر داغ

اين جا پژوهش سراي ابن سينا است
ــان تهران است،  اين جا ميدان خراس
ــرورش منطقه 15  ــا آموزش و پ  اين ج
ــراي  ــت،  اين جا پژوهش س ــران اس ته
ــك راهروي  ــت. اين جا ي ــينا اس ابن س
ــاي بزرگ كه  ــت با اتاق ه طوالني اس
ــتند:  ــتقل هس هر كدام كارگاهي مس
ــيمي،  كارگاه  كارگاه رباتيك، كارگاه ش
زيست، كارگاه ساخت هواپيماي مدل 
و كارگاه آموزش نجوم. اين جا ديوارها با 
پوسترهايي كه اختراعات دانش آموزان 
ــرا رويشان حك شده  عضو پژوهش س

ــر كارگاهي  ــده  اند. ه ــت، تزئين ش اس
ــاگرداني؛   يك مربي دارد و هر مربي ش
شاگرداني كه نه تنها پولي نمي پردازند، 
ــاندن  ــي هم براي به ثمر رس  بلكه پول

طرح هايشان دريافت مي كنند.
مدير پژوهش سرا،  هوشنگ اطالعي،  
ــح مي دهد كه به همين  برايمان توضي

سادگي ها هم نيست. 
ــق  ــه مناط ــي ب ــا بخش نامه هاي - م
گوناگون آموزش و پرورش داده ايم. هر 
ــي مي آيد اين جا،  بايد يك دغدغه،   كس
سؤال يا طرح داشته باشد. وقتي طرح 

او تأييد شد و مشاور علمي به او كمك 
ــه روز مي آيد  ــه اي دو تا س ــرد، هفت ك
ــه اش در يكي از  ــا و بنا به دغدغ اين ج
كارگاه هاي ما عضو مي شود. مربيان ما 
براي حل مسئله به او كمك مي كنند و 
قدم قدم بچه ها تا اختراع پيش مي روند. 

تهمينه حدادي

 گزارشي از پژوهش سراي ابن سينا 

 آموزش و پرورش منطقه ي 15 تهران

ــيديم  ــه جايي رس ــر داغ ب ــك بعدازظه در ي
ــتاني،  آن جا  ــه پر بود از مخترع هاي دبيرس ك
مخترع هايي منتظرمان بودند كه اختراعشان 
ــا را فروخته اند  ــانده اند،  آن ه ــه ثبت رس را ب

ــاندن  ــغول به فروش رس ــا مش و ي
ــتند؛ مخترعاني كه  ــا هس آن ه
ــبيه تو بودند،   ــان ش خيلي هايش

و  ــده اي  اي ــؤالي،   س ــتند،  داش ــي  طرح
ــراي  ــتند چه كنند. اما «پژوهش س نمي دانس
ابن سينا» دستشان را گرفت،  حمايتشان كرد، 
ــان به ايده و بعد اختراع آن  در تبديل طرحش
كمكشان كرد و حتي آن ها را تا ثبت و فروش 
ــان پيش برد. كمتر جايي است كه  اختراعش
ــراي دانش آموزان از اين كارها بكند. در يك  ب
بعد ازظهر داغ به آن جا رسيديم و حيفمان آمد 

كشفمان را با كسي تقسيم نكنيم.
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البته ما اصراري نداريم در انتها آن ها به 
ــا ياد گرفتن  ــند. هدف م اختراعي برس
روش حل مسئله و چگونگي پژوهش و 

گسترش فرهنگ پژوهش است.
ــال  ــينا از س ــراي ابن س پژوهش س
ــغول به كار است. تا به حال  1383 مش
ــت.  ــاي مهمي هم انجام داده اس كاره
اعضايش به صورت تيمي،  طوالني ترين 
ــاخته اند.  روزنامه ي ديواري جهان را س
ــن  ــت تدوي ــي را در دس دايرئ المعارف
ــوز در تدوين  ــه 5000 دانش آم دارد ك
ــن اعضاي  ــد،  در ضم ــركت دارن آن ش
ــه  ــي را ب ــاي درس ــد كتاب ه آن دارن
ــك تبديل مي كنند. در  كتاب الكتروني
راهروهاي پژوهش سرا كه راه  مي روي، 
ــايت هاي آن، دانش آموزان در  ــوي س ت
ــتند.  ــت وجو در اينترنت هس حال جس
ــب رصدي را  ــوم برنامه ي ش كارگاه نج
ــام دارد و تو مي داني كه  ــت انج در دس
ــرا 25  ــال از در اين پژوهش س تا به ح
ــده بيرون رفته است. از  اختراع ثبت ش
آقاي اطالعي مي پرسم: «با اين همه كار،  
چرا توي نمايشـگاه هاي خارجي شركت 

نمي كنيد؟» 
 ما به طور مستقل نمي توانيم

- آقاي اطالعي اين سـؤال كليشـه اي 
اسـت،  اما اختـراع كـردن و پژوهش به 

درس بچه ها لطمه نمي زند؟ 
 معلوم است كه نه! 

- مهم تريـن ويژگـي وجـود چنيـن 
پژوهش سرايي چيست؟

ــرا باعث مي شود بچه ها   پژوهش س
خودشان را باور كنند. آن ها بايد جايي 
ــي و ايده پردازي  ــوآوري،  طراح براي ن
ــند. آن ها به فضايي احتياج  داشته باش
ــان  ــه كتاب هاي درسي ش ــد كه ب دارن
ــد. نهادي مي خواهند كه  محدود نباش
ــاي آن ها حمايت كند و ما اين  از فكره

كارها را مي كنيم.
- آقاي اطالعي راسـت است كه اين جا 
شما با دانش آموزان قرارداد هم مي بنديد؟ 

 بله،  ما فرم هاي قراردادپژوه داريم. 

ما تعهد مي  دهيم بچه هايي را كه عضو 
ــادي و معنوي  ــاظ م ــوند،  از لح مي ش
حمايت كنيم. آن ها هم تعهد مي دهند 

تا پايان كار پشتكار داشته باشند.

با مخترعان، مكتشفان و طراحان
ــل جديد نيروگاه هاي برق  «طرح  نس
ــتگاه  ــره كش آبي»،  «دس آبي»،  «حش
ــمند وابسته به نور و دما»،   آبياري هوش
ــرعت  ــش دهنده ي س ــول افزاي «محل
جوانه زني دانه ها» و «غني سازي ماست 
ــفان،   با روغن ماهي». مخترعان، مكتش
ــتند.  و طراحان اين پروژه ها اين جا هس
ــن دارند و  ــا كلي حرف براي گفت آن ه

كلي پروژه ي در دست انجام.
سـارا غفاري كه امسال دوم تجربي 
ــف كردن را دوست دارد  است،  هم كش
هم اختراع كردن  را. ماستي را كه توليد 
ــت و به ما  ــت گرفته اس كرده،  در دس

نشان مي دهد.
عليرضا تاج الدين طرح «نسل جديد 
نيروگاه هاي برق آبي» را از كتاب شيمي 
اول دبيرستان و دستگاه فشارسنج ايده 
گرفته است و نسل دوم طرحش را هم 

در دست انجام دارد.
جابـر عسـگري و علـي اسـالمي 
ــتند كه در كتاب خانه  ــتي هس دو دوس
آشنا شده اند. يكي طرح مي دهد، يكي 
جست وجوهاي اينترنتي انجام مي دهد. 
«طرح حشره كش آبي»  آن ها به محيط 
زيست كمك مي كند. آن ها «گهواره ي 
ــپري ضدعفوني» و  ــي»،  «اس مغناطيس
ــتفاده از  ــاي ضد گلوله با اس «جليقه ه
ــتيك»  و «مچ بند  نوعي محلول و پالس

بلوتوثي» را هم ساخته اند.
ــيدن  جابر مي گويد: «هر رفتني رس

نيست، ولي براي رسيدن بايد رفت.» 
از سپيده اسدي بشنويد كه كشفش 
ــگاه  ــاورزي» و «دانش را به «جهاد كش
ــتاده است و آن ها هم  بوعلي»  هم فرس
تأييدش كرده اند. او مي گويد: «دوست 
ــف كنم، بزرگ ترين كاشفان  دارم كش

دنيا چه طور كشف مي كردند.» 
ــا كنون 32  علـي رحيمي هم كه ت

حشـره كش آبـي هـم جالـب 
اسـت. مخترعان از انعكاس نور 
المـپ مهتابـي در آينـه اي در 
آب اسـتفاده كرده اند. كشـش 
بوسـيله   را هـم  سـطحي آب 
«گليسـيرين» و «ريـكا» كـم 
كرده انـد. حاصلش هم شـكار 

بي خطر حشرات است

مي
هرا

ضا ب
س: ر

عك



آب كه اختراعش كردم.» 
سارا غفاري هم ماجراي جالبي دارد: 
 «من كارم را روي ماهي شروع كردم. 
ــئوالن پژوهش سرا به من گفتند به  مس
ــن و من هم فكر  ــري ماهي فكر ك كارب
كردم. نتيجه اش اين شد كه از ضايعات 

ــكمي ماهي روغن استخراج  حفره ي ش
ــاخته ام،  ويتامين  ــتي كه س كردم. ماس
ــيم بدن را كامًال تأمين مي كند.  و كلس
ماندگاري طوالني تري هم دارد و رنگ 

و بوي ماهي را هم ندارد.
 از سپيده اسدي مي پرسم: «مكتشف 

بودن خوب است؟»
ــازه اي را  ــد: «وقتي چيز ت  مي گوي

كشف مي كني،  تشنه تر مي شوي.»

ــط صحبت هايمان به دفتري  بعد وس
اشاره مي كند كه در آن هر چيزي را كه 
ــم خلقت به نظرش عجيب بوده،  در عال

يادداشت كرده است.
ــت.  ــي هم جالب اس ــره كش آب حش

مخترعان از انعكاس نور المپ مهتابي در 
آينه اي در آب استفاده كرده اند. كشش 
سطحي آب را هم بوسيله  «گليسيرين» 
ــد. حاصلش هم  ــكا» كم كرده ان و «ري

شكار بي خطر حشرات است.
سارا غفاري يكهو ياد چيزي مي افتد. 

 مي گويد: «به نظرم برق بزرگ ترين 
ــر بوده و هواپيما بزرگ ترين  كشف بش

اختراع.»
مي گويم: «حاال كدام كشف بوده كه 

تو دلت خواسته آن را كشف كني؟» 
 مي گويد: «ويروس!»

 آدم هاي اين جا اصًال عجيب غريب 
ــتند مثل تمام  ــتند. آدم هايي هس نيس
آدم هاي ديگر. البته فرق هايي هم دارند: 
ــد، هدف  ــد،  دغدغه دارن ــتكار دارن پش
ــما با آن ها در يك  دارند. اما همه ي ش
ــتراك داريد: توي ذهن همه ي  چيز اش
ــت  ــت، ايده اي هس ــؤالي هس آدم ها س
ــا آدم ها آن ها را به  ــت. ام و طرحي هس
دست باد مي سپارند و اگر هم به دست 
ــت كه آن ها را  ــي نيس باد نسپارند، كس
جدي بگيرد. اما اين جا در منطقه ي 15، 
جايي هست كه همه ي دانش آموزان را 

جدي مي گيرد؛ خيلي جدي!
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ــال 1385 و قبل از  ــته،  س اختراع داش
اختراع هايش، با پژوهش سرا آشنا شده 
ــت. او مي گويد: «در راه اختراع زياد  اس
شكست خورده ام و شكست ديگر برادر 

ناتني ام شده است.» 
ــن از زرده ي تخم مرغ»،   ــد روغ «تولي

ــنوايان»، «تهيه  ــرزان براي ناش «بالش ل
الياف از پوست پرتقال»، «پنير رژيمي»، 
«ساخت دستگاه اسانس     گيري» و «حذف 
ــاجي»، تمام اين  ــاب هاي رنگي نس پس
اسم هاي قلمبه سلمبه، طرح ها و اختراعات 
اعضاي پژوهش سرا هستند. آن ها االن اين 
جا نيستند؛ شايد در مدرسه اند و شايد به 

كالس كنكور رفته اند.
 عليرضا تاج الديني مي گويد: «طرح 
ــت كه با  ــاره ي نيروگاهي اس ــن درب م
ــار در آب ساكن برق توليد  اختالف فش
مي كند.» مي گويد: «سال 1387 آن را 
ــال و نيم  ثبت كردم تكميل آن يك س
ــد: «مي خواهم  ــيد.» مي گوي طول كش

بروم دانشگاه،  رشته ي مكانيك.»
ــي مي گويد: «من معلم   علي رحيم

رباتيك و الكترونيك هم بوده ام.»
ــم: «تابه حال چيزي بوده كه  مي پرس

كسي بگويد كاش اختراعش كني؟» 
ــور حساس به   مي گويد: «بله سنس

پژوهش سراي ابن سينا از سال 
1383 مشـغول به كار است. تا 
به حال كارهاي مهمي هم انجام 
داده است. اعضايش به صورت 
تيمـي،  طوالني ترين روزنامه ي 

ديواري جهان را ساخته اند
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Read the text below and complete it by some tag questions! You can find the answers in this 
magazine .Choose a topic for the passage and win a prize!

When he and his father were building the Ka'ba walls, most of the people of Mecca were 
pagan, they were worshipping idols,-----------?He was so faithful and brave, so he told 
Abraham,"Father! you have been ordered to sacrifice me, -----------? Do your duty! I'm ready 
to be killed for God's sake,------------? "

But the knife didn't cut,------------? God sent them a lamb to be killed instead of 
Samuel,-------------?

I teach you some patterns to cover most of the tag questions, used for different tenses 
and aspects! Make two columns out of a paper sized A4! Write on them as below. Draw a 
rectangular like this! (A,B,C,D) Be more careful about column B on Verb part and column 
Don Tag question part! Now take a look at changes

زي
تبري

سن 
ر: ح

ويرگ
تص
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تفريحمان شده 
تـفـريــح 
  مـجـــازي

تفريح يا وقت گذراني
ــه زدن بي هدف  ــردن، پرس چت ك
ــاعت ها پاي بازي هاي  در اينترنت،  و س
رايانه اي نشستن،  در عصر قحط تفريح 
ــت تفريح. مي بينيد؟  حقيقي، شده اس
تفريحمان نيز شده است تفريح مجازي! 
ــته  اين گونه نبود.  در حالي كه در گذش
انسان ها راه هاي متفاوتي براي سرگرم 
كردن خود و ديگران مي يافتند و معموالً 
ــي از فعاليت هاي  ــامل نوع اين كار ش

اجتماعي نيز بود.
متأسفانه ما نيز مثل اكثر كساني كه 
مي خواهند به سبك و سياق مثالً  مدرن 
ــا مصرف كننده ي  تنه ــد،   كنن زندگي 
ــران  ــرگرمي هاي ديگ ــات و س تفريح
ــرگرمي ها و بازي هايي كه  شده ايم. س
به جاي جنب وجوش ها و تعامالتي كه 
الزمه ي رشد جسماني و عاطفي ماست، 
سرشار از سكون است. يعني ساعت ها  
ــي در مقابل صفحه ي نمايش  بي تحرك
رايانه كه نه تنها هيچ كدام از خواسته ها 
و نيازهاي واقعي ما را برآورده نمي كند، 
ــاختن ما از واقعيت هاي   بلكه با دور س
ــي خيالي  ــوع دنياي ــي، درمجم زندگ

حسين اميني پويا

ايي
 هم

تف
: ها

س
عك
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ــه در آن  ــازد؛ دنيايي ك ــان مي س برايم
زندگي صرفاً به عنوان امكان و مجالي 
ــادي،  ــد و فروش ش ــت براي خري اس
ــي، ابراز خشونت و  ــاگري جنس تماش
ــت هاي شخصي به  ترجيح دادن خواس
هر چيز ديگر و در يك كالم،  زندگي به 

عنوان يك بازي و سرگرمي ناتمام..
ــم در تفريح  ــل مه ــه اص در حالي ك
ــت كه تفريح صرفاً وقت گذراني  آن اس
نيست؛  آموختن زندگي نيز هست. بله 
ــد  ــي رش تفريح يكي از نيازهاي اساس
ــت. چه، هنگام انجام آن  اجتماعي اس
ــود به نوعي زندگي را  ــت كه مي ش اس
ــرد و مهارت هايي را آموخت. تمرين ك
ــت كه بخشي از رشد  در اين فرايند اس
اجتماعي افراد شكل مي گيرد اين جاست 
كه فرد رفتارهايي را مي آموزد،  از حقوق 
خود آگاه مي شود،  و عواطف ديگران را 
درك مي كند و مي تواند به آن ها پاسخ 

بدهد.

دين و تفريحات
ــن را به  ــار آن كه مؤم ــالم دركن اس
فعاليت و كار فرا مي خواند،  از نيازهاي 
روحي او نيز واقف است و از محدوديت  
ــالع دارد. به  ــماني وي اط ــواي جس ق
ــتفاده از لذت ها  همين دليل او را به اس
ــالم فرا  ــب پاك و تفريحات س و مواه

خوانده است. 
ــيد  امام كاظم(ع) مي فرمايد: «بكوش
ــيم  ــات خود را به چهار بخش تقس اوق
كنيد: بخشي براي عبادت و مناجات با 
خدا،  بخشي براي امور زندگي و تأمين 
معاش،  بخشي براي رفت وآمد با برادران 
و اشخاص مورد اعتماد كه عيب هايتان 
را به شما بگويند و در باطن دوست شما 
ــي هم براي پرداختن به  ــند،  بخش باش
لذت هايي كه حرام نباشد. با اين بخش 
(پرداختن به استراحت و تفريح) است 

كه براي انجام كارهاي سه بخش ديگر 
ــويد و توان پيدا مي كنيد»  آماده مي ش

[بحار، جلد 78، ص 321] 
ــد،  آن چه دين در اين مقوله  مي بيني
ــت كه تفريح و  به ما مي آموزد،  آن اس
سرگرمي نه تنها از آن جهت كه مايه ي 
تجديد قواست،  و مؤمن را براي فعاليت 
ــازد،  بلكه به عنوان  بيشتر آماده مي س
يك نياز اصيل و حياتي نيز در زندگي 
ــدر كه ما به  ــت دارد. چه همان ق اهمي
كار كردن نياز داريم،  به تفريح نيز نياز 

داريم.
 

ويژگي هاي تفريح سالم
  حالل و مشروع بودن

اساسي ترين شرط تفريح حالل بودن 
آن است.

ــن و هنجارهاي جامعه آن  يعني دي
را بپذيرد.

  مخالف رشد و كمال نبودن
در تفريح بايد ديد،  كاري كه مفرح و 
ــت،  آيا مايه ي رشد و كمال  لذت آور اس
ــت يا نه كه اگر اين گونه نبود،  نيز هس
 بايد از آن پرهيز كرد. مگر هر فيلمي را 
مي توان ديد؟ مگر هر آهنگ و ترانه اي 

را مي شود شنيد؟
ــالوه بر اين كه  ــيقي مبتذل، ع موس
خود يك پديده ي زشت و منكر است،  
ــياري از  ــفانه دروازه ي ورود بس متأس
ــود.  ــمرده مي ش ــان ديگر نيز ش گناه
ــي از اين گونه  ــه تحريكات ناش چرا ك
ــه را براي  ــيقي ها و ترانه ها، زمين موس
ارتكاب گناهان ديگر نيز مهيا مي كند.

السالم) مي فرمايد:  امام سجاد(عليه 
ــه مي خواهي  ــه هر چ ــي ب ... نمي توان
ــه خداوند بزرگ  ــي،  زيرا ك گوش ده
ــم و دل  ــت: «گوش و چش فرموده اس
ــراء/ 36؛ بحار،  جلد  همه مسئول اند» [اس

76، ص 193].

   حفظ شخصيت
يكي از شروط تفريح سالم متناسب 
ــت.  ــان اس ــخصيت انس بودن آن با ش
امام رضا(ع) مي فرمايند: «از لذت هاي 
ــهمي برگيريد و  ــود س ــراي خ دنيا ب
خواسته هاي مشروع خود را برآوريد تا 
آن جا كه به مردانگي و شخصيت شما 

ضربه نزند» [بحار، جلد 78، ص 346].
   رعايت حد اعتدال

ــت كه همه ي زندگي  بايد توجه داش
ــت، بلكه بخش كوچكي از  تفريح نيس
ــني زندگي  زندگي و به اصطالح چاش
ــدازه نگه  ــر كاري بايد ان ــت. در ه اس
ــت. «مؤمن را در برنامه ي زندگي  داش
ــت: زماني براي  سه زمان مشخص اس
عبادت و رازگويي با خداوند،  زماني كه 
ــت و  در پي تحصيل معاش خويش اس
ــي ها و لذات حالل  زماني كه به خوش
ــردازد» [نهج البالغه،  و نيكوي خود مي پ

حكمت 382].
  رعايت حقوق ديگران

ــت درازي به حقوق ديگران نبايد  دس
دستمايه ي تفريح انسان باشد؛ آن چه كه 
متأسفانه غالباً در تفريح كردن فراموش 
ــود و اصالً گاه خود اين كار براي  مي ش
خودش نوعي تفريح به حساب مي آيد؛  
يعني مسخره كردن و آزار دادن ديگران. 
ــتن در جمع دوستان  براي مثال، نشس
در پارك محله،  تخمه شكستن  پوست 
ــت  تخمه ها را در اطراف پراكندن،  و دس
انداختن گاه و بي گاه رهگذران، و به خيال 
خود لذت بردن. اما آيا اين ها تفريح است؟ 
مگر شادي و شادماني به هر وسيله اي و 

با هر شيوه اي مجاز است؟

منبع
ــتفاده از كتاب سيماي روزانه ي فرد مسلمان ناشر  با اس
ــته مهراب صادق نيا، چاپ اول،  ــتان كتاب قم نوش بوس

.1382
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بازيچه ي بزرگان
مذاكرات صلح

ــا در  ــتم، اروپ ــرن بيس ــداى ق در ابت
ــر مى برد كه به آن «صلح  حالتى به س
ــد. دول قدرتمند با  ــلح» مى گفتن مس
ــتانه اى داشتند، اما  يكديگر روابط دوس
ــد. يك جرقه  ــط ظاهرى بودن اين رواب
ــبز را به آتش  ــه قاره ي س ــى بود ك كاف
ــاند. اين اتفاق در سال 1914 رخ  بكش
ــتعمرات فراوانى  ــا توجه به مس داد و ب
ــر جهان داشتند،  كه اروپاييان در سراس
ــوز شد.  جهان درگير جنگى خانمان س
چهار سال از جنگ جهانى اول گذشت 
ــرانجام، ورود اياالت متحده به نفع  و س
ــود اين  ــرايط را به س گروه متفقين، ش
ــت  ــر داد. چيزى به شكس ــروه تغيي گ
ــان و متحدانش باقى نمانده بود كه  آلم
ويلسون، رئيس جمهور آمريكا، با طرح 
14 ماده پيشنهاد كرد كه مذاكرات صلح 

برمبناى اين مواد شكل گيرد. 
بدين ترتيب دولت هاى بزرگ تصميم 
ــى به وجود آورند كه از  گرفتند مجمع
برخوردهاى بين المللى جلوگيرى كند 
و وظيفه ى حراست از صلح را عهده دار 
ــركت 45  ــه ى ملل با ش ــود. جامع ش
ــال 1920 م / 1299 ش  ــور در س كش
ــا با توجه به  ــود را آغاز كرد. ام كار خ
ــزب جمهورى خواه  ــدن ح روى كار آم
ــاالت متحده و مخالفت آن با اين  در اي
جمع، آمريكا از شركت در  جامعه ملل 

خوددارى كرد!! 

يك مجمع بى قدرت
هنوز مدتى از تأسيس مجمع نگذشته 
ــيد.  بود كه بى كفايتى آن به اثبات رس
ــائل مربوط به  قدرت هاى بزرگ در مس
ــان، حاضر به اطاعت از  منفعت خودش
ــه ى ملل ناچار  ــع نبودند و جامع مجم
ــا قدرت ها  ــد با پند و نصيحت ب مى ش

مقابله كند! 

اشغالگران آزادى خواه!
با شروع جنگ جهانى دوم، جامعه ى 
ملل از صحنه ي سياست جهانى كنار 
ــد بدون هيچ  ــد. دول قدرتمن زده ش
مانعى، شعارهاى زيبا دادند و به عملى 
ــت زدند. در سحرگاه  مغاير با آن دس
ــهريور  ش  3)  1941 ــت  آگوس  25
ــازده روز پس از  ــت ي 1320) و درس
انتشار «منشور آتالنتيك» ـ كه طى 
آن وينستون چرچيل (نخست وزير 
بريتانيا) و فرانكلين روزولت (رئيس 
ــتقالل و  ــكا) آزادى، اس جمهور آمري
ــت را براى تمامى  ــق تعيين سرنوش ح

ــميت شناختند  ملت هاى جهان به رس
ــور بى طرف ايران از شمال، جنوب  ـ كش

ــوروى  ــرب مورد تهاجم قرار گرفت و ش و غ
ــمنان  ــيوه هايى كه به دش و بريتانيا با همان ش

ــه كردند. اين  ــبت مى دادند، به ايران حمل خود نس
ــتى از خروارها بى قانونى بود.  حركت نمونه اى كوچك و مش

بدين ترتيب مشخص بود كه پس از جنگ جهانى نيز تغييرى در 
شرايط ايجاد نخواهد شد.

مهدي زارعي
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آغاز كار سازمان ملل متحد
ــران از كنفرانس هاى خود به  ــيارى از س ــان جنگ جهانى، بس در زم
ــر روابط بين  ــح و امنيت و ناظر ب ــازمانى حافظ صل ــال س دنب
ــد كه از ژوئن 1945/ تير 1324  الملل بودند. چنين ش
ــيس سازمان ملل به  در سانفرانسيسكو، طرح تأس
امضاى نمايندگان 50 كشور رسيد. اين كشورها 
در 24 اكتبر/2 آبان همان سال موافقت كردند 
كه سازمان رسميت بيابد. بدين ترتيب كار 
سازمان آغاز شد و با انحالل جامعه ى ملل 
در 1947م/ 1326ش، تمامى مؤسسات 
بين المللى ( هم چون ديوان دادگسترى 
بين المللى در الهه ى هلند) به سازمان 

ملل ملحق شدند.

مجمع عمومى سازمان ملل
ــع از تمامى دولت هاى عضو  اين مجم
ــكيل شده است.  سازمان ملل متحد تش
ــور  ــاز كار اين مجمع تنها با 50 كش آغ
بود،  اما به تدريج و با استقالل كشورهاى 
ــف، بر تعداد اعضاى آن نيز افزوده  مختل
شد. در ابتداى كار اين مجمع، تنها 13 
كشور آفريقايى و آسيايى در آن عضويت 
ــر تعداد  ــدك اندك ب ــا ان ــتند. ام داش
ــيايى عضو  ــورهاى آفريقايى و آس كش
ــا به بيش از  ــد و تعداد آن ه افزوده ش

نيمى از اعضاى مجمع افزايش يافت.
اين مجمع قدرت اجرايى ندارد،  اما 
ــت نمايندگان تمامى  به دليل عضوي
ــى آن ها،  ــق رأى تمام ــا و ح دولت ه
داراى وجهه ى خاصى در افكار عمومى 
ــت و البته ابزارى مناسب  جهانيان اس

براى تبليغات دولت هاى بزرگ.
رياست مجمع برعهده ى دبير كل سازمان 
ملل متحد است كه با توصيه ى شوراى امنيت 

و رأى مجمع عمومى انتخاب مى شود. 

شوراى امنيت سازمان ملل
ــازمان ملل در اختيار اين شوراست.  قدرت واقعى س
شوراى امنيت پنج عضو دائمى دارد كه عبارت اند از : آمريكا، 
بريتانيا، روسيه، فرانسه و چين. شورا 10 عضو غيردائم نيز دارد كه براى 
مدت دو سال توسط مجمع عمومى سازمان انتخاب مى شوند. با توجه به 

ماده ى يك «منشور سازمان ملل»، يكى 
ــوراى امنيت حفظ  ــف اصلى ش از وظاي
ــت. اين شورا  صلح و امنيت جهانى اس
ــازمان ملل را براى  مى تواند نيروهاى س
حفط صلح و امنيت به مناطق موردنظر 

اعزام كند.

يك شوراى فرمايشى
ــس « دمبارتن اوكس»،  ــى كنفران ط
دولت هاى بزرگ براى خود «حق وتو» 
ــان هر دولتى  ــب كردند. در آن زم كس
ــت. اسـتالين  دليل خاص خود را داش
مى خواست اگر موضوعى مطابق منافع 
ــوروى نبود، آن را وتو كند. چرچيل  ش
ــت براى دفاع  ــيله اى مى دانس آن را وس
ــا در مقابل آراى  ــورى بريتاني از امپراط
ــاى كوچك. روزولت نيز در نظر  ملت ه
داشت كه اگر كنگره ى آمريكا با مصوبه اى 
ــازمان ملل مخالفت داشت، از آن  در س
استفاده كند. بدين ترتيب، قطع نامه هاى 
ــازوكار اجرايى خود را  ــازمان ملل س س
ــى كه آمريكا از  ــت دادند؛ تا جاي از دس
ــروز، 32 قطع نامه  ــال 1982 تا به ام س
عليه اسرائيل را وتو كرده است! كسى به 
ــازى قومى از « دارفور» و كشته  پاك س
ــدن 300 هزار غير نظامى در سودان  ش
توسط شبه نظاميان «جنجاويد»ـ  كه از 
سوى دولت سودان حمايت مى شوند ـ 
كارى ندارد و حمايت هاى شبه دوستانه 
ــال 1994  از مردم فقير «روآندا» در س

ناكام مى ماند. 
اما در مقابل، اين سازمان در سال 1991 
به خوبى از مردم ثروتمند كويت حمايت 
مى كند. بدتر از حق وتو، برگزارى جلسات 
ــازمان ملل  محرمانه ميان اعضاى دائم س
ــت كه به يك عادت تبديل شده است.  اس
ــود قوانينى را  بدين ترتيب، آن ها بين خ
تصويب مى كنند و ديگر اعضاى غيردائم را 
ــده قرار مى دهند. اين  در برابر كار انجام ش
چنين مى شود كه در شوراى امنيت «همه 

با هم برابر مى شوند، اما برخى برابرترند!»
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ــته بود. انار  شهريار روي تخت نشس
مي خورد و با وزير بزرگ خود حرف مي زد 
كه پيرزن خدمتكار جلو آمد،  تعظيم كرد 
ــاها، خبر بدي براي شما  و گفت: «پادش
دارم،  ملكه...» چشم هاي شهريار به رنگ 
ــار در آمد و گفت: زود بگو ببينم،  چه  ان

اتفاقي براي همسرم افتاده؟ 
پيرزن خدمتكار،  سرش را نزديك برد 

و چيزهايي به پادشاه گفت.
ـ هر چه زودتر ملكه را حاضر كنيد! 

ــان از در وارد  ملكه،  با موهايي پريش
شد و با ديدن چشم هاي قرمز شهريار، 

رنگش مثل ديوار سفيد شد.
ـ اين چه كار زشتي بود كه انجام دادي؟
ملكه به گريه افتاد و نتوانست حرفي بزند.

ـ آي جالد! كجايي؟
جالد مثل اتفاقي ناگوار، ظاهر شد.

ـ همين حاال مي روي و موهاي ملكه 
را به دم اسبي رام نشده مي بندي و در 

حياط قصر رهايش مي كني! 
ــرد و با لباس قرمز و  جالد تعظيم ك
ــياه، به طرف ملكه رفت.  چكمه هاي س
دست هاي پرمويش، بوي مرگ مي داد. 
وزير خواست چيزي بگويد، اما پادشاه 
ــش كرد كه  ــا عصبانيت نگاه چنان ب

زبانش بند آمد.
ــاه  ــاد و از پادش ــه گريه افت ــه ب ملك
ــد. پادشاه اناري  خواست كه او را نكش
ــت و به طرف او پرتاب كرد. انار  برداش
ــد  به ديوار خورد و دانه هايش پخش ش

روي زمين.
ـ آي جالد! چرا ايستاده اي؟ اين زن 

را ببر و به سزاي اعمالش برسان!
جالد با چكمه هاي سياهش، دانه هاي 
ــان،   ــان كش ــز انار را له كرد و كش قرم
ــزرگ هر  ــرد. وزير ب ــه را بيرون ب ملك
ــهريار از حرف  لحظه منتظر بود كه ش
خود پشيمان شود، ولي او مشتي دانه 
ــت،  ريخت توي دهانش و با  انار برداش
خونسردي،  شروع كرد به جويدن. انگار 
نه انگار كه قرار است تا لحظاتي ديگر،  

خون همسرش به زمين بريزد.
ــاد ملكه از حياط قصر به  جيغ و فري
گوش مي رسيد. شيهه ي اسبي وحشي 
ــه را با  ــد و صداي ملك ــا پيچي در فض
ــكوت تمام قصر  ــود به دورها برد. س خ

عـروس سخن گو! 
ــي از قصه هاي  ــتان، روايت نو از يك اين داس
ــت. در البه الي اين  ــب» اس ــزار و يك ش «ه
ــر تاريخي، هزاران نكته درس آموز و به ويژه  اث
ــاهان عياش و  ــتم هاي پادش جلوه هايي از س

چشم تنگ وجود دارد.
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ــاه از ته دل آه بلندي  را فراگرفت. پادش
ــمش  ــك از چش ــيد و قطره اي اش كش
چكيد روي سنگ فرش كاخ. هيچ كس 
ــزي بگويد؛ حتي  ــت نمي كرد چي جرئ

مرغ مينايي كه ميان قفس بود.
ــهريار، وزير بزرگ خود را صدا زد.  ش

صدايش از ناراحتي مي لرزيد.
ــم از اين پس،  هر  ـ تصميم گرفته اي
ــم. هيچ  ــر ازدواج كني ــب با يك نف ش
ــش را ندارد كه بيشتر از  دختري ارزش
ــد. تو بايد هر  ــب همسر ما باش يك ش
ــراي ما پيدا كني و  ــري زيبا ب روز دخت
ــر خود را به  ــه قصر بياوري،  وگرنه س ب

باد مي دهي.
ــهر را  ــن دختر ش ــب، زيباتري آن ش
ــاه آوردند.  آرايش كردند و به نزد پادش
ــيد طلوع كرد،  ديگر از آن  وقتي خورش
ــتور  ــرو خبري نبود. به دس دختر ماه
ــيد،  ــاه، پيش از باال آمدن خورش پادش

عروس بايد كشته مي شد.
ــر آورده  ــري به قص ــب، دخت هر ش
ــه قتلگاه  ــحر، ب ــگام س ــد و هن مي ش
مي رفت. هر خانواده كه دختر دم بختي 
داشت، احساس بدبختي مي كرد. ديگر 
ــرون نمي آمدند و  ــا از خانه بي دختره
حتي از ترس، جلوي پنجره نمي رفتند. 
آن ها با آينه ها قهر كرده بودند. موهاي 
ــورت خود را  ــود را نمي بافتند و ص خ
ــت به  ــتند تا زش ــف نگاه مي داش كثي
ــر بيايند. اما اين كارها بي فايده بود.  نظ
خبرچين ها،  نشاني دخترهاي دم بخت 
را به مأمورهاي پادشاه مي دادند و جايزه 

مي گرفتند.
ــياري از خانواده ها خانه و  كم كم بس
كاشانه ي خود را ترك كردند و خيلي ها 
ــود را با عجله به خانه ي بخت  دختر خ
فرستادند تا نصيب پادشاه نشود. مردم 
ــود را به هر كور  حاضر بودند دختر خ
ــاه  ــي بدهند، ولي به قصر پادش و كچل

نفرستند.
ــت براي  ــردن دختر دم بخ ــدا ك پي

وزير بزرگ روز به روز سخت تر مي شد. 
ــب نتواند  ــه اگر يك ش ــت ك مي دانس
ــتد،  ــاه بفرس ــري را به نزد پادش دخت
صبح روز بعد،  آواز خروس ها را نخواهد 

شنيد.
ــاه هر چه  ــك روز مأمورهاي پادش ي
ــتند،  دختر مناسبي پيدا نكردند و  گش
دست خالي به كاخ برگشتند. انگار تمام 
دخترهاي آن سرزمين آب شده بودند و 
رفته بودند زير زمين. وزير بزرگ، خسته 
ــن به خانه آمد تا با خانواده اش  و غمگي
خداحافظي كند. با ديدن دختر بزرگش 
ــك در چشمش حلقه زد.   شهرزاد،  اش
همسرش پرسيد: «چه شده... چرا گريه 

مي كني؟»
ــرا گريه نكنم؟ ديگر  جواب داد: «چ
هيچ دختري وجود ندارد كه به جناب 
پادشاه تقديم كنيم. من مطمئن هستم 

كه فردا طلوع خورشيد را نمي بينم.»
ــم و اندوه مثل بويي بد، در خانه ي  غ
ــت چه طور اين  وزير پيچيد. نمي دانس
ــكل بزرگ را حل كند. از پنجره به  مش
بيرون نگاه كرد. خورشيد به رنگ خون 
ــه چكه روي كوه ها  در آمده بود و چك

مي چكيد.
ــده بود كه دخترش  آماده ي رفتن ش
ــيقي  ــه اي موس ــون قطع ــهرزاد،  چ ش

گوش هايش را نوازش داد:
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ـ ناراحت نباش پدر! كليد حل اين مشكل 
پيش من است.

ــاه  ـ چه مي گويي دختر؟ حكايت پادش
است و خنجر خون!

ــب  ـ پدر جان،  اجازه بدهيد كه من امش
ــاه شوم. نقشه ي خوبي در سر  عروس پادش
دارم و مي خواهم كاري كنم كه ديگر هيچ 
ــاه،  زير  ــنگدلي پادش دختري به خاطر س
ــيد كه فردا صبح  خاك نرود. مطمئن باش

صداي خروس ها را مي شنوم.
ــه اش را تعريف كرد. واقعاً  ــهرزاد نقش ش
باهوش و زيرك بود. با حرف هايش توانست 
ــدر  و مادرش را راضي كند كه او را چون  پ
دختري معمولي به قصر شهريار بفرستند. 
نبايد كسي باخبر مي شد كه او دختر وزير 

بزرگ است.
ــك و آه و دعا،  غروب بود كه در ميان اش
سوار تخت روان شد و به قصر پادشاه رفت. 

آرايشگرها به سرعت دست به كار شدند. 
پيرزن خدمتكار،  دست شهرزاد را گرفت 
ــرد. دور تا دور  ــاه ب و او را به خوابگاه پادش

خوابگاه، روي ديوارها و 
حتي سقف،  پر از آينه 
ــر طرف كه  ــود. به ه ب
ــرد، خودش  نگاه مي ك
ــدن  ــد. از دي را مي دي
ــا،   آينه ه در  ــودش  خ
ــت.  گرف ــه اش  غص
ــكل تمام  بود ش شده 
ــي كه تا به  عروس هاي
حال به دستور پادشاه 
ــده بودند. با  قرباني ش
ــت: «نه،  ــودش گف خ
ــازه نمي دهم  ــن اج م
ــم به  ــره اي از خون قط
كاري  ــزد.  بري ــن  زمي
ــه يك  ــم كه ن مي كن
شب، نه صد شب، كه 
ــب عروس  هزار و يكش

پادشاه باشم.»

ـ پادشاه وارد مي شوند!
پيرزن خدمتكار با چشم هاي سياه و سرمه 
كشيده اش به شهرزاد اشاره كرد كه تعظيم 
كند. شهرزداد مثل عروسكي پارچه اي خم 
ــهريار وارد اتاق  ــد و بي حركت ماند. ش ش
ــد بدون اين كه به عروس جديدش نگاه  ش
ــده ي درخت، روي  ــت و مثل ُكن كند،  رف
ــتپاچه شد  ــهرزاد دس تخت خواب افتاد. ش
ــل كبوتري از زير  ــك بود قلبش مث و نزدي

پيراهن حريرش به پرواز در بيايد.
ــيد و به  ــازه بلندي كش ــهريار خمي ش
ــرد كه نزديك  ــاره ك عروس جديدش اش
ــه طرف او  ــهرزاد يك قدم ب ــرود. ش تر ب
ــت،  ولي ناگهان صداي گريه اش به  برداش
هوا بلند شد و چند قطره اشك، از صورت 
سرخابي اش ليز خورد و افتاد پايين،  روي 

ترنج وسط قالي. 
ــاهم،  نه  ـ چرا گريه مي كني؟ من پادش

لولوخورخوره! 
ــي دارم كه  ــر كوچك ــاها، خواه ـ پادش
هرشب برايش قصه اي مي گفتم و خوابش 

مي كردم. مي دانم كه امشب از دوري من...
ــم هايش را بست و صدايش  شهريار چش

مثل خفاشي در قصر به پرواز درآمد: 
ــه و زاري ها را  ــن حوصله ي اين گري ـ م

ندارم... خواهرش را بياوريد! 
ــته وارد خوابگاه  ــرزن خدمتكار،  آهس پي
شد،  اشك هاي شهرزاد را پاك كرد. سكوت 
با عجله در قصر قدم مي زد. لب هاي شهرزاد، 

از ترس خشك شده بود.  
ــهرزاد براي آمدن خواهرش- دنيازاد-  ش
ــماري مي كرد.. وقتي وارد خوابگاه  لحظه ش
شد. با خوشحالي بغلش گرفت و او را كنار 

خود، روي قاليچه اي ابريشمي نشاند.
ــت براي خواهرم  ــهريارا،  اجازه هس ـ ش

قصه اي بگويم؟
پادشاه به فكر فرو رفت: «چه عيبي دارد 
ــرش مثل گل  ــه ي دختري كه عم به قص
ــت گوش بدهم؟ هم فال است و  كوتاه اس

هم تماشا!»
دستش را مثل تكه اي چوب تكان داد و 
از پشت پرده ي حرير تخت خواب،  به عروس 

تازه اش خيره شد. 
ــت،  ــي زيباس ـ خيل
ــح چنين  ــا فردا صب ام
ــن  ــري روي زمي دخت

وجود نخواهد داشت! 
شمع هاي كنار تخت، 
به آرامي اشك مي ريختند 
ــك و كوچك تر  و كوچ
مي شدند. شهرزاد نفس 
ــيد. روي  ــي كش عميق
ــمي  ابريش ــه ي  قاليچ
ــد،  و قصه  ــا ش جابه ج
گفتن آغاز كرد. صدايش 
صداي باران بود؛  صداي 
آسماني عروسي غمگين 
ــت اجازه  كه نمي خواس
بدهد شوهرش خونش را 

به زمين بريزد... .
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بَِد كم را دست كم نگيريم!
ــاز  ــنگ آغ ــا س ــوه ب ك
ــا قطره ها،  ــود. دريا ب مي ش

درخت با برگ ها.
ــه اي از «لبخندها»  مجموع

زندگي مي سازد و تراكم تدريجي 
«اخم ها»، جدايي، فاصله و تلخ كامي. 

ــته را يك  ــد، اين نوش ــر فرصت داري اگ
لحظه كنار بگذاريد و به يكي از خاطرات تلخ، 

 رويدادهاي ناگوار، جدايي ها و اختالفات خود فكر كنيد.
ــرچه بود؟ چه  ــد؟ همه ي دعوا س ــروع ش ــرا از كجا ش ماج
ــاز شد و زنجيره  اي از حوادث را با  مسئله ي كوچكي مسئله س

خود همراه آورد؟
يك كبريت براي حريقي بزرگ كافي است. يك حرف ناروا 

براي برپايي آتش خانمان سوز يك اختالف بس است.
ــتان  ــته برگرديد. مطالعه ي جامعه ي عربس كمي به گذش
ــال طول  ــه كه گاه چهل س ــگ چند قبيل ــد كه جن مي گوي
مي كشيد و كودكان يتيم، زنان بي سرپرست ، مادران داغ ديده 
ــك و درد و دلهره و پريشاني را در پي  ــب و روزهاي اش و ش

داشت،  گاه محصول يك اتفاق كوچك ساده بود؛ همين! 
ــي زده بود يا وارد مزرعه ي كسي  ــتري تنه به ديوار كس ش
ــه با يك معذرت  ــيار رخدادهاي كوچك ك ــده بود. چه بس ش

خواهي يا گذشت ساده حل مي شد،  اما...
ــري بود.  ــول يك بي تدبي ــران محص ــه ي مغول به اي حمل
ــوري را به كام جنگ و آتش و  مسئله اي كوچك، سال ها كش

خون و ويراني كشاند.
ــه  مگر جنگ هاي اول و دوم جهاني چه بودند؟ قصه هميش
ــت. همين كوچك هايي كه بزرگ مي شوند. همين  همين اس
كوچك هاي بزرگ شده، بسياري بزرگان را از ما گرفته اند. يك 
حرف نتراشيده ي نسنجيده، يك كار به ظاهر كوچك،  سرآغاز 

دردسرها و آشوب ها مي شود.
پس بد كم، بد است،  چون ممكن است به بد بزرگ بينجامد. 
همين كوچك ها اگرحذف نشوند، همين بدهاي اندك كه گاه 

به چشم نمي آيند، فاجعه هاي بزرگ مي سازند.
ويروسي كوچك، ميكروبي ناقابل، آلودگي اندك ممكن است 

سر از مرگ درآورد.
ــم  بگويي ــه  ك ــن  همي
ــروع  ش ــت»،  نيس «چيزي 

فاجعه است.
خوب گفته اند:

سرچشمه  شايد گرفتن به بيل  
چو پُر شد نشايد گرفتن به پيل

نوشته اند كسي به ديدن امام صادق(ع) آمد 
و پرسيد: «تقوا چيست؟» 

ــيد: «تاكنون در بيابان قدم زده اي. وقتي از خارزار  امام پرس
ــي خارهاي ريز پايت را نيازارد يا خارهاي  مي گذري، مي كوش

درشت؟» 
ــخ معلوم است: از هر دو خار بايد پرهيز كرد. كوچك و  پاس

بزرگ هر دو گزنده و درد آور و خونبارند.
حاال يك بار ديگر اين نوشته را رها كن. خوب فكر كن چه 
ــدار، و چه كارهاي نادرست كوچك  حرف هاي كوچك نيش
ــد. اصًال قرار  ــل حذف و قلم گرفتن ان ــل! داريم كه قاب ناقاب
ــتباهات كوچكي را مرتكب بشويم كه ممكن  ــت چه اش اس

ــت... اس
كم ها، كم نيستند، وقتي كم كم با هم مي شوند.

ــتند، وقتي با كوچك هاي ديگر همدست  بدها كوچك نيس
مي شوند. 

شما هم ديده ايد در طبيعت،  همدستي چند كفتار،  شير را 
با همه ي شكوه و شوكتش از پا مي افكند.!

ــخور با ببر و پلنگ چه  ــما هم ديده ايد، تباني چند الش ش
مي كند! 

ــعت وجودمان را پر كنند. همين  مباد بدهاي ما كم كم وس
بدهاي حقير، حقيرمان مي كنند.

آري  همين ها!  همين!
پس كوه با سنگ آغاز مي شود. دريا با قطره

حذف چراغي كوچك، آغاز تاريكي است.
ورود يك ميكروب، سرآغاز بيماري، پلي به سوي مرگ!

پس هيچ بَِد كمي را دست كم نگيريم.
خدا در همه حال دستگيرتان.
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كفر نگو مرد!
پاهايم را به نرده هاي ايوان گره داده بودم و سر بر متكا داشتم 
كه گنجشكي خواند: «جيك... جيك جيك... جيك جيك...!»
چشم هايم را طرف صدا چرخ دادم. گنجشك در پشت برگ ها 

پنهان بود. پلك هايم يكريز مي زد كه توي خيال رفتم...
ـ  سالم ميرزاهاشم، اين بچه ها كه گفتم... شاگردهاي ديروزتان!

ــالي پير مكتب خانه  ما چهار نفر بوديم كه ميرزا هاشـم،  م
بهمان زل زد. باباي علي مراد به او گفت: «اين بچه ها نمازشان 

را به فارسي مي خوانند. نظر شما چيست؟»
برق از چشم هاي به چال افتاده ي او پريد.

ـ چي؟... پناه بر خدا!
ــده اي كرد،  اما فوري به خود  باباي علي مراد بي اختيار نيم خن
آمد و گفت: «بچه  كه بودند مي آمدند مكتب خانه ي شما،  عربي 

ياد مي گرفتند!»
ــت ديگرش زد. رگ هاي متورم و سبز  ــت روي دس ميرزا دس

دستش باال آمدند.
ـ عربي هم خوانده اند و باز هم ...الاله اال اهللا!

باباي علي مراد از سر گرفت و ادامه داد: «نمازشان را به فارسي 
ــه عربي بخوانيم. ما كه  ــد. مي گويند دليلي ندارد ك مي خوانن

حريفشان نيستيم!»
ــد. ميرزا در خانه اش  ــم هايش سرخ و درشت ش حاال چش

جاجيم مي بافت. صبح به صبح هم مي آمد مكتب خانه 
كه يكي از اتاق هاي بيروني خانه اش بود،  الفباي عربي 

و حركات آن را آموزش مي داد: «الف دو زِبَر اً و دو 
زير اٍ و دو پيش اٌ...اً اٍ اٌ» من و بچه ها،  شاگردهاي 
ــال پيش او بوديم. او به طرف  هفت هشت س

باباي علي مراد تند شد.
ـ كفر نگو مرد!... چه بيجا! 

و من خيره شدم به عباس.
ـ نگاه عباس... بحث نكني ها.

عباس كه گويي حرف مرا نشنيده است، 
نصفه نيمه گفت: «خب ما براي خودمان 

دليل داريم. االن هم...»
صورت ميرزا ُگر گرفت.

ـ همه چيز كه با نصيحت و زبان خوش 
درست نمي شود، بايد...

ما برخاستيم. باباي علي مراد جلوتر از ما. خيلي زود از خانه ي 
او بيرون آمديم.

سر شب،  صداي اسماعيل بود كه خيلي خفه تاب خورد و از 
پشت در به گوشم ريخت.
ـ منم،  در را باز كن رضا! 

ــرعت در را بازكردم. خنديد و سالم كرد و گفت: «بابايم  به س
با تو كار دارد!»

از تعجب فقط نگاهش كردم كه او ادامه داد: «نمي دانم... فقط 
گفت زودتر به خانه ي ما بيا!»
با حالت سردي گفتم: «باشه»

برگشتم كه لباس هاي بيرونم را تن كنم. بابا در قاب در بود.

مجيد مالمحمدي

ويرگر: مرتضي يزداني
تص
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ـ كجا اين وقت شب.... حاجي از مّكه  آمده؟
ساعت 8 شب بود. اسماعيل حرفمان را شنيد و جلو آمد.

ـ سالم آقاي محسني... ببخشيد مزاحم شدم! بابام رضا را كار 
فوري داره!

ــيد. فقط  ــا نه تعجب كرد،  نه اما و اگر آورد، نه چيزي پرس باب
لبخند زد.

ـ باشه... زود برگرد رضا!
ــب كردم. عجيب بود كه حرفي نمي زد و اجازه  از كارش تعج

مي داد! 
از خانه بيرون زدم و راه افتاديم.

ـ حاال چي هست. چه مي خواهد بگويد!
سرش را باال انداخت.

ـ نمي دانم. به من كه نگفت.
به خانه ي شان رسيديم. زير يك گذر بود. در كنار يك ساباط1 
ــتاب به ته گذر  قديمي،  پايين تر از يك جوي پر آب كه به ش

مي رفت.
پا به خانه ي شان گذاشتيم و بابايش را در حياط ديدم.

ـ سالم آقا رضاي گل و گالب،  خوش آمدي!
او هم مثل بابا لبخند مي زد.

ــه ام براي ديدن حاج آقا رحيم  ــه داد يك وقت گرفت ـ و ادام
ارباب،  همراه شما و چند تا از پدرها!

ـ چرا؟ چي شده؟
اسم آقاي ارباب را زياد شنيده بودم. مرد بزرگ و صاحب نامي 

بود. بابا هميشه از او به نيكي و معرفت ياد مي كرد.
ـ براي همان بحث هميشگي، نماز فارسي را مي گويم!

خنديدم. حاال باباي اسماعيل هم مثل باباي خودم، وارد گوِد 
ــاخته ي دست او و  ــده بود. بو بردم كه اين برنامه،  س ماجرا ش

باباست.
ـ چشم،  هر وقت شما بفرماييد.

ـ فردا بعدازظهر،  يكي دوساعت مانده به غروب!
  

ــاده و قديمي بود.  ــت. خانه اش س آقاي ارباب به آرامي برخاس
ــه ي كتاب بود.  ــي داد. دور تا دورش قفس اتاقش بوي عطر م
ــت كه بيشتر گل هايش،    درحياطش يك باغچه ي بزرگ داش
ــت داد. عبا بر دوش داشت با  محمدي بودند. با همه ي ما دس

كاله پوستِي بلند بر سر.
ـ خوش آمديد گل هاي من!

ــا در راه به من گفته بود كه او  ــيد. باب احوال همه ي ما را پرس
ــتاد آدم هايي بزرگ و عالم است. خودش هم در بسياري از  اس

علوم دانشمند است.
ـ كجا درس مي خوانيد؟

بچه ها يكي يكي به حرف آمدند تا نوبت به من رسيد. ما پانزده 

نفر بوديم همراه پدرم، پدر علي مراد و رضا و چند باباي ديگر. 
ــيريني و انار  يك مرد جوان اول چايي آورد، بعد چند طبق ش

و سيب.
ـ بفرماييد،  اين ميوه ها با لذت بسم اهللا و حالوت2 ُقربَه�ً الي اهللا،  

حالل شده اند!
ــي رياضي،  يكي  ــيد. از يك ــئله پرس ــر كدام مان يك مس از ه
ــوم،  يكي تعليمات ديني... و بعد جبر مثلثات و فيزيك... و  عل
هيچ كدام مان بلد نبوديم به سؤال هاي او جواب بدهيم. صداي 
علي مراد در گوشم ريخت: «از كجاي كتاب هايمان اين سؤال ها 

را آورده... چه قدر داناست!»
مرد جوان سيني چاي دارچين را جلويمان كشيد. يك استكان 

برداشتم. بوي خوبي داشت  ، مثل خنده هاي خود آقاي ارباب.
ـ ماشاءاهللا همه حاضر جوابيد. هم نگاهتان معصومانه است، هم 

خوب حرف مي زنيد! 
يكي از دست هايش زير عبايش بود و آن يكي بيرون، كه وقتي 
حرف مي زد،  خيلي آرام باال و پايين مي رفت. خوب به ما خيره 
شد و مهربان، گفت: «والدين شما از اين كه شما نمازتان را به 
فارسي مي خوانيد نگران اند. آن ها نمي دانند كه من كساني را 

مي شناسم كه نعوذباهللا اصًال نماز نمي خوانند!»
ــديم به هم. حاال آقاي ارباب هم،  از برنامه ي ما چند  خيره ش

نفر خبر داشت.
ــما جوانان پاكي هستيد؛  هم اهل دين هستيد و هم اهل  ـ ش
همت و تالش. من هم در جواني مي خواستم مثل شما نماز را 

به فارسي بخوانم،  اما مشكالتي پيش آمد كه نشد!
ــم و گوشمان گره خورده بود به  جيكمان در نيامد. فقط چش
ــه گاه از الي انبوه ريش هاي  ــت و قهوه اي اش ك لب هاي درش

حنازده اش،  ديده مي شدند.
ــته ي دوران جواني من جامه ي عمل  ــما به خواس - اكنون ش

پوشانده ايد. آفرين به شما!
چندتايي از ما زير چشمي، به هم خيره شديم.

ـ در آن روزگار نخستين مشكل من ترجمه ي صحيح سوره ي 
حمد بود كه البد شما آن را حل كرده ايد. اكنون يكي از شما 
به من بگويد كه بسم اهللا  الرحمن  الرحيم را چگونه ترجمه كرده 

است.
ــت طرف عبداهللا كه از همه ي ما بهتر  ناخودآگاه نگاه ها برگش
ــتش را باال  ــد،  دس حرف مي زد. او هم بي آن كه خجالت بكش

برد.
ـ من آماده ام! 

آقا به جثه ي ريزه اش نگاه كرد.
ــكر كه طرف مباحثه ي ما يك نفر است؛  زيرا  ـ خب،  خدايا ش

من از عهده ي پانزده جوان نيرومند برنمي آيم!
او شكسته نفسي مي كرد، آن هم با آن همه سواد و معلومات و 
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كتاب هايي كه داشت.
ـ خب،  ترجمه ات را بگو پسرم!

عبداهللا زانو زد و دو شانه اش را باال داد.
ـ به نام خداوند بخشنده ي مهربان! 

ـ گمان نكنم ترجمه ي درست بسم اهللا 
ــد. ترجمه ي  ــن  الرحيم اين باش  الرحم
«بسم» را مي شود گفت به نام،  اما «اهللا» 
ــون جامع ترين  ــت چ قابل ترجمه نيس
ــات او  ــه صف ــت و هم ــاي خداس نام ه
ــم خاص  ــو مي كند. اس ــا بازگ را يك ج
خداست و قابل ترجمه نيست.  «اهللا» را 
بايد همان طور كه هست به كار برد. اما 
در مورد «رحمان» كه گفتيد بخشنده. 
اين ترجمه بد نيست،  ولي كامل نيست؛ 
 زيرا رحمان يكي از صفات خداست كه 
ــف او را هم  ــندگي،  لط عالوه ي بر بخش
ــاند. رحمان يعني خدايي كه در  مي رس
اين دنيا هم بر مؤمن و هم بر كافر رحم 
ــايه ي رحمت و  مي كند و همه را در س

بخشندگي خود قرار مي دهد.
او يك نفس حرف مي زد. با اين كه پير 
بود،  اما دل جوان و زبان گويايي داشت.

ــم» معنا كرديد:  ــا در مورد «رحي ـ  ام
ــت قرآني  «مهربان». رحيم كلمه اي اس
ــت.  ــم اس ــت نه اس رحيم نه صفت اس
ــود. اگر آن را  ــت معنا ش پس بايد درس
ــاينده ترجمه مي كرديد، راهي به  بخش
ــرا «رحيم» يعني  ــد؛ زي دهي مي بردي

ــه در آن دنيا گناهان مؤمنان  خدايي ك
را عفو مي كند...

اتاق كيپ تا كيپ سكوت بود.
ـ  به هر حال آن چه كه گفتيد بد نيست، 

 اما كامل هم نيست و اشتباهاتي دارد!
ــگاه كرد به تك تك ما. به بچه ها خيره  ن
ــدم. همه سر به زير داشتند و حرفي  ش
براي گفتن نداشتند، اما او بازهم حرف 

داشت.
ــران گلم، من هم در دوران جواني  ـ پس
چنين قصدي داشتم،  اما به اين مشكالت 
ــي  ــدن نماز فارس ــوردم و از خوان برخ
ــدم. تازه اين فقط آيه ي اول  منصرف ش
ــوره ي حمد بود؛  اگر به سراغ آيه هاي  س
ــه موضوع خيلي پيچيده  ديگر برويم ك

مي شود؛  اما...
اما چه؟ نگاهش را چرخ داد. يك سيب 
ــرخ از بشقاب كوچكش برداشت و بو  س

كرد.
ــدم اگر باز هم بر حرف  ـ  اما من معتق
ــت از نماز  ــرار داريد، دس ــان اص خودت
ــد؛ زيرا  ــي برنداري ــه فارس ــدن ب خوان

خواندنش از نخواندن نماز بهتر است.
با حرف او تاپ تاپ قلبم تندتر شد.  ديگر 
ــتم صورتم را باال  از خجالت،  نمي خواس
بياورم. سر و رويم خيس عرق شده بود.

ــِي ما به حرف  ــداهللا بعد يكي يك اول عب
آمديم.

ــتباهي بود. شما دل ما را  ـ  راه ما راه اش
روشن كرديد!

ــه ترجمه اش نيز  ــي مي خوانيم ب ـ  عرب
توجه مي كنيم.

آقا خنديد. گويي در نگاه عميق و زاللش 
دري باز شد رو به يك باغ بزرگ.

ــكالت آن را  ــي از مش ــن فقط يك ـ  م
براي تان گفتم.

ــيريني دست به  ــاره ي او،  َطَبق ش به اش
دست گشت. آقا3 وقتي آن دست ديگرش 
را از زير عبايش درآورد،  بوسه هاي ما مثل 
ــاپرك هاي كوچكي روي آن نشست.  ش
ــد  براي نمازي تازه،  لذت ديدار تمام ش

 دل مان به پيشباز اذان رفت.
ـ  اهللا اكبر...

پي نوشت
ــقف داشتند،   ــان س 1. به  كوچه هاي قديمي كه باالي ش

ساباط مي گفتند.
2. شيريني قربئ الي اهللا. (مستحب است انسان در هر كار 

خيري نيت و قربتش براي خدا باشد.)
ــرت آيت اهللا العظمي حاج آقا رحيم  3. عالم بزرگ حض
ــري در قريه ي  ــري قم ــال 1297 هج ــاب، در س ارب
ــواده ي او اهل  ــان به دنيا آمد. خان ــن» اصفه «چرمهي
ــعر و ادب و تاريخ بودند. پدرش متخلص به «لنگر»  ش
بود و با شاعران بزرگ،  جلسات شعر داشت. رحيم هم 
از كودكي اشعار شاعراني چون حافظ،  سعدي،  موالنا و 
ــظ كرد. او از همان كودكي صرف و نحو عربي  ... را حف
ــات و درس هاي حوزه را فراگرفت و خيلي زود  و مقدم
ــيد. جهانگيرخان قشقايي  به مرتبه ي بااليي از علم رس

يكي از استادان بزرگ او بود.
ــقايي)  ــتادش(مرحوم قش مرحوم ارباب در خدمت به اس
ــت. خوراك و غذاي ايشان را آماده  ــه تالش داش هميش
ــت و  ــرد، لباس هايش را با دقت و احتياط مي شس مي ك

هميشه در خدمت او بود.
ــروع كرد و شاگردان بسياري را  او كم كم تدريس را ش
ــجد حكيم  پرورش داد. كالس درس او بيش تر در مس
ــهيد  ــهيد مطهري،  ش ــود. علمايي چون ش اصفهان ب
ــهيد مفتح،  عالمه جالل الدين همايي،  از  ــتي،  ش بهش
ــود و هم اديب،  هم  ــد. او هم فقيه ب ــاگردان او بودن ش
ــه علم هاي  ــنا ب ــتاد اخالق،  هم آش ــوف،  هم اس فيلس

تجربي و رياضي و ... 
در خانه اش هميشه مراسم روضه خواني بود. به فقيران 
ــك زيادي مي كرد و با مردم مهربان بود. او نزديك  كم
به صد سال عمر كرد و سرانجام در 19 آذر 1355 (در 
ــر) از دنيا رفت. جنازه ي پاكش در تخت  روز عيد غدي

فوالد اصفهان حوالي تكيه ملك به خاك سپرده شد.
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سرگرمي رياضي 
ــت يك نوع باكتري نشان مي دهد كه تعداد  1. كش
ــه برابر مي شوند. اگر  ــبانه روز س باكتري ها در هر ش
كشت را با 100 باكتري شروع كنيم،  ظرف مخصوص 
ــت،  پس از 27 روز پر مي شود. چنان چه كشت را  كش
با 900 باكتري شروع كنيم، همان ظرف پس از چند 

شبانه روز پر مي شود؟
ــتفاده از نقاط داده شده در شكل، يك چند  2. با اس
ضلعي با بيشترين تعداد رئوس رسم كنيم؛ به طوري 
ــند و ضلع هاي چند  ــاط زير باش ــه رئوس آن ها نق ك
ــد و از هر نقطه هم يك  ــي يكديگر را قطع نكنن ضلع

بار عبور كنيم.

A

B

پاسخ سرگرمي هاي شماره ي قبل
1. چنان چه سه آجر را مطابق شكل زير  روي هم بگذاريم؛ با 
خط كش مي توان طول پاره خط AB را كه همان قطر داخلي 

آجر است،  اندازه گرفت.

ــكه را با T و طرف روي  ــت س 2. در صورتي كه طرف پش
ــه حركت طرف ديگر  ــكه را با K نمايش دهيم، با انجام س س

سكه ها رو به باال قرار مي گيرند.

3. بزرگ ترين بسته مي تواند با ابعاد 60×30×20 باشد. زيرا 
 (4b) چهار بار عرض ،(2a) طبق شكل، روبان بايد دوبار طول
و شش بار ارتفاع (6c) بسته را بپوشاند. در ضمن، حجم بسته 
زماني ماكزيمم است كه اين مقادير با هم برابر باشند. بنابراين 

داريم: 

(T.T.T.T.T.T.T)  → (K.K.K.K.K.T.T)  →
(T.T.T.T.K.K.T) → (K.K.K.K.K.K.K)  

 كارل فريدريك گاؤس

ميرشهرام صدر

2a=4b= 6c=____=120 360
3

a = 60cm   
b = 30cm   
c = 20cm   

پوزش و اصالح:
فرمول مساحت دايره، درشماره ى 1 رشدجوان: 

= مساحت سطح كيك × + × + + × = + + + = ×r a× r a× r a× r a a+ a r r2 2 2 2 2 2 2... ( ... )� � �� �� � ���� π πr =
                      محيط كيك                                                                              

n مجموع اعداد طبيعي از 1 تا
ــي، كارل فردريـك گاؤس (-1777 ــاره ي رياضي دانان نام روايتي درب
ــود وجود دارد. طبق اين روايت، يك  ــتان ب 1855)، وقتي دانش آموز دبس
روز معلم وارد كالس شد و از دانش آموزان خواست كه مجموع اعداد 1 تا 
100 را محاسبه كنند. دانش آموزان دست به كار جمع كردن اعداد شدند 
و معلم فكر مي كرد كه دانش آموزان وقت زيادي را صرف به دست آوردن 
ــه اي به نام گاؤس  ــد. اما در اين كالس،  دانش آموز نابغ ــن مجموع كنن اي
ــت كه به سرعت جواب را پيدا كرد و گفت: «اجازه آقا ! حاصل  وجود داش

اين مجموع 5050 است.» 
معلم كه از اين پاسخ شگفت زده شده بود راه حل  را  از گاؤس خواست 

و او چنين گفت : 
- فرض كنيم حاصل اين اعداد برابر با صد باشد:

S=1+2+3+ ... +99+100
اكنون مجموع S را دوبار مي نويسيم،  با اين شرط كه در سطر دوم، ترتيب 
جمله ها بر عكس باشد، اگر اعداد دو سطر را نظير به نظير با هم جمع كنيم،  

خواهيم داشت: 

0019989321 ++++++= ...S

1230008999001 ++++++=S
__________________________________________

)()()()(SS 3890008939920011 ++++++++=+

����� ������ �� 1011011010001011011012 ++++++=S
                                                           100 مرتبه

05052
1010011010012 =

×
=⇒×= SS

اكنون با روش گاؤس مى توان مجموع اعداد طبيعي 1 تا n را محاسبه كرد :
n)n(S +−+++= 100021

120001 +++−+= )n(nS
__________________________________________

)n()n(...)n()n(S 1211212 +++−++−+++=

������ ������� �� )n()n()n()n(S 11000112 ++++++++=⇒
                                                   n مرتبه

2
112 )n(nS)n(nS +

=⇒+=

« حاال شما به روش گاؤس مجموع اعداد طبيعي 1 تا n را محاسبه كنيد.»

)()( 1001299 ++++

100 مرتبه

n مرتبه 

2
1321 )n(nn... +

=++++
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ناصر طاهرنيا   

از صداى سخن عشق نديدم خوش تر...
پرده ى اول: شور جوانى

شب، شبى مهتابى بود با تك ستاره هايى كه در افق هاى دوردست 
ــيدند. باد خنكى مى وزيد و صورت ها را نوازش مى داد.  مى درخش
درختان سرو، چنار و انجير، منظره ى دل انگيزى به كوچه هاى شهر 

داده بودند. هواى شيراز بس جانفزا و نشاط انگيز بود.
ــيراز » پذيراى ميهمان هر  ــب « مسجد جامع عتيق ش آن ش
شبش بود. ميهمان او شمس الدين محمد بود؛ جوانى كه تنها 
ــته بود. محمد روزها در  ــت و چند بهار از زندگى اش گذش بيس
محفل درس سيدشريف عالمه جرجانى در دارالشفاى شيراز 
به تحصيل مشغول بود و شب ها به مسجد جامع شيراز مى آمد و 
ــغول مى شد.  محمد  بعد از نماز  به خواندن قرآن و مناجات مش
عاشق قرآن بود. او هر شب بعد از آن كه با صداى بلند و با آوازى 
خوش و لطيف آياتى از قرآن را مى خواند، آن ها را حفظ مى كرد 
ــغل خميرگيرى  ــدادان هنگامى كه در نانوايى محل به ش و بام

مشغول بود، به تكرار آن ها مى پرداخت.
ــه انتهاى خود  ــب عجيبى بود. حفظ قرآن ب ــب، ش اما آن ش
نزديك مى شد. محمد از خوش حالى در پوست خود نمى گنجيد؛ 
ــات قرآن را  ــته بود. او آخرين آي ــور عجيبى به جان او نشس ش
ــارش  ــد بار با صداى بلند از حفظ خواند. ناگهان رنگ رخس چن
ــمانش درخشيد. به سجده  ــد و برق شادى در چش دگرگون ش
افتاد و خداى خويش را سپاس گفت. احساس مى كرد در و ديوار 
ــجد به او لبخند مى زنند. آن شب او تولدى ديگر يافته بود.  مس

شمس الدين محمد، «حافظ» قرآن شده بود:
نديدم خوش تر از شعر تو حافظ  

 به قرآنى كه اندر سينه دارى
پرده ى دوم: سفر به هندوستان

سپيده دم بود. جزيره ى كوچك و زيباى «هرمز» در هواى معتدل 
ــم به روز ديگرى مى گشود. مردم پس از خواب و  صبحگاهان چش
ــتراحت شبانه، كار و تالش را از سر گرفته بودند. مسافران نيز  اس
ــاحل را در پيش مى گرفتند.  ــيدند و راه س يكى يكي از راه مى رس
طولى نكشيد كه ساحل جزيره ى هرمز از انبوه مسافرانى كه قصد 
ــد. در ميان مسافران  ــفر به كشور هندوستان را داشتند، پر ش س
چهره ى آشنايى به چشم مى خورد. او شمس الدين محمد حافظ، 
خواجه ى شيراز بود. حافظ با تنى چند از دوستانش در حال سوار 
ــفر دريايى را تجربه  ــتى بود. او اولين بار بود كه س ــدن به كش ش

مى كرد. صداى خروش امواج دريا براى گوش هايش غريب بود.
ــتى آماده ى حركت بود. مسافران در ميان كشتى نشسته  كش
ــا مى كردند. اندك زمانى  ــد و مناظر زيباى طبيعت را تماش بودن
سپرى شد. ناگهان بادى سخت وزيدن گرفت و دريا طوفانى شد. 
ــهمگين دريا با شدت مشت به ساحل دريا مى كوبيدند.  امواج س
ــته بودند، بهت زده به  ــافرانى كه روى عرشه ى كشتى نشس مس
ــه اى از كشتى، حافظ اما  ــتند. در گوش اين صحنه ها مى نگريس
ــوبى سخت در دلش به وجود آمده  ــه فرو رفته بود. آش به انديش
ــتان  ــفر به هندوس و ترديد به جانش افتاده بود. او ناگهان از س

حافظ از نـگاه
ـان ايـران  بزرگ
ــان و جــهـ

 دكتر عبدالحسين زرين كوب، محقق معاصر: «شعر 
ــت و همين آزادگى است  ــتايش آزادگى اس حافظ س
ــت. او آزادى را  ــه او را به لقب رند معروف كرده اس ك
مى ستايد و با ريا، تعصب، خودبينى، دورويى و نيرنگ 

به مبارزه برمى خيزد.»
ــه ماركس:  ــى در نامه اى ب ــوف آلمان  انگلس، فيلس

ــى. حافظ  ــا بتوانى حافظ را بشناس ــى بياموز ت « فارس
بازتاب روح مشرق زمين است.»

ــاعرى  ــاعر معاصر: «حافظ ش  منوچهـر آتشـى، ش
مردمى، عارف و دين محور است.»

 گوته، شاعر بزرگ آلمان: «حافظ شاعر شاعران جهان 
است.»
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ــكوه و جالل قصر سلطانى در نظرش رنگ  منصرف مى شود؛ ش
مى بازد و شوق بازگشت به شيراز بى تابش مى كند.

ــتانش خداحافظى  ــرد. با دوس ــظ تصميم خود را مى گي حاف
ــيراز بازگردد. وقتى  ــود تا به ش ــتى پياده مى ش مى كند و از كش
ــامل بى اعتنايى به ثروت و  ــد، غزلى راـ  كه ش ــيراز مى رس به ش

خوشى هاى جهان است ـ براى محمودشاه دكنى مى فرستد:
شكوه تاج سلطانى كه بيم جان در او درج ست 

كالهى دلكش است اما به ترك سر نمى ارزد
چه آسان مى نمود اول غم دريا به بوى سود

غلط كردم كه اين طوفان به صد گوهر نمى ارزد
چو حافظ در قناعت كوش و از دنياى دون بگذر

كه يك جو منت دونان به صد من زر نمى ارزد
حافظ به زادگاه خود شيراز دل بستگى فراوان داشت و برخالف 
سعدى كه سفرهاى طوالنى دور و درازى كرد و آفاق را درنورديد، 
ــت براى مدتى طوالنى دل از شيراز بركند و به  او هيچ گاه نتوانس

سير و سفر بپردازد.
ــداد، بنگاله و ... از  ــادى از اصفهان، بغ ــالطين زي بزرگان و س
حافظ دعوت كردند تا به دربار آن ها برود، اما او هيچ كدام از اين 

دعوت ها را اجابت نكرد.
حافظ در تمام طول عمرش تنها دوبار شيراز را ترك گفت. يك بار 
سفرى كوتاه به يزد داشت و ديگر بار به دعوت محمودشاه، سلطان 
بخشنده و ادب دوست دكن1 ، به جزيره ى هرمز رفت تا از آن جا با 

كشتى به هندوستان برود.

پرده ى سوم: خاك مصلى
ــم مى داد. گويى  ــزون و دلگير بود. همه جا بوى غ ــيراز مح ش
ــيده بودند. جماعتى از مردم در «خاك  ــهر پاش گرد غم روى ش
ــيراز را در آن جا  ــى» گرد آمده بودند تا جنازه ى خواجه ش مصل
ــر و صداى زيادى از همهمه و زمزمه هاى  ــپارند. س به خاك بس
ــر بودند و نگران. عده اى از  ــيد. همه منتظ مردم به گوش مى رس
دشمنان ظاهربين و رياكار حافظ جلوى جمعيت را گرفته بودند 
و فرياد مى زدند: «حافظ كافر و بى دين است و نبايد در قبرستان 

مسلمانان دفن شود.»
ــا خيل مردم بدون توجه به اعتراض آن ها، جنازه ى حافظ را  ام
بردوش خود مى گيرند و به سوى گورستان حركت مى دهند. نزديك 
است آشوبى به پا شود. ولى ناگهان يكى از بزرگان شهر در حالى كه 
نسخه اى از ديوان حافظ را در دست دارد، به ميان جمعيت مى آيد 
ــنهادى مى دهد كه همه مى پذيرند. او مى گويد: «براى حل  و پيش
اين مشكل بهترين حكم، حكم خود خواجه است. پس از ديوان او 

فالى مى گيريم و طبق آن عمل مى كنيم.»
جمعيت آرام مى گيرد و نفس ها در سينه حبس مى شود. همه 
ــتند. ديوان به تفأل  ــنيدن كالم حافظ هس بى صبرانه منتظر ش

گشوده مى شود. كالم شيرين حافظ به انتظارها پايان مى دهد:
قدم دريغ مدار از جنازه ي حافظ

كه گرچه غرق گناه است مى رود به بهشت
لحظاتى بعد حافظ در باغى زيبا در خاك مصلى به خاك سپرده 

مى شود.

پى نوشت
1. دكن يكى از ايالت هاى هندوستان بوده است.

منابع
1. « تاريخ ادبيات ايران » ، دكتر ذبيح اهللا صفا. فردوس. چاپ هفتم.1366.

2. «تاريخ ادبى ايران»، ادوارد براون، ترجمه ى على اصغر حكمت. اميركبير. 1327.
2. «حافظ شيرين سخن» ، دكتر محمد معين، به كوشش دكتر مهدخت معين. معين. 

چاپ 1369.
4. « ديوان شرقى»، يوهان و لفگانگ گوته. ترجمه ى كوروش صفوى. حرمه.1379.

5. «ديوان حافظ»، به تصحيح محمد قزوينى و دكتر قاسم غنى. بامداد.چاپ 1362.

اني
 يزد

ضي
 مرت

رگر:
صوي

ت



   2   آبـان 89
 36

 دوستى هاى خيابانى
حسين اسكندري 

ــت و نوشت: «به نظر شما دوستى هاى خيابانى  قلم را برداش
ــت چيزى در  ــرد. انگار مى خواس ــت؟» كمى فكر ك ــوب اس خ
ــت. كاغذ را برداشت، مچاله  ــد. اما چيزى ننوش ادامه اش بنويس

كرد و در سطل آشغال انداخت. زير لب داشت غر مى زد. 
ــد بگويد نه. خب  ــد؟ حتماً مى خواه ــد چه بگوي ـ مى خواه
ــان چى؟ كجا  خودش
ــدا  پي ــت  دوس
؟  ــد ن ه ا د كر
تخم دوستى 
ن  ــا يش ا بر
ند  ــته ا ش كا
توى باغچه ى 
تا  ــان  خانه ش
رشد كند ميوه 
ــد  بع و  ــد  بده
تقديمشان كنند؟ 
ــتى،  دوس مگر  تازه 
غيرخيابانى  و  خيابانى 
دارد؟ اگر شما توى خيابان 
طال پيدا كنيد، طال نيست؟ يا 
چون خيابانى است، نمى شود به آن 
ــت زد  و بايد آن را دور انداخت؟  دس
مگر اصًال دوستى را مى توان به خوب 
و بد تقسيم كرد؟ مگر دوستى بد هم 
ــت بد كه دوست نيست!   داريم؟ دوس
ــودت نگفتى؟ اين طور  اين را مگر خ
ــت خوب است كه  ــت؟ اگر دوس نيس

ديگر كجا يافتن آن چه فرقى مى كند؟ 
يك روز از پدرم پرسيدم: « حرف شما درست. نمى شود دست 
هر كس را گرفت و گفت اين دوست من است. اما از كجا بدانم 
ــى دوست هست يا نه؟ مى خواهيد دست يك غريبه را  كه كس
ــما او را ارزيابى كنيد و بگوييد دوست  بگيرم و بياورم خانه تا ش

من مى تواند باشد يا نه؟» 
ــه نمى آورند.  ــه آدم غريبه را به خان ــم تو مى گويى ك مى دان
ــب مى دانى كه چه دارم  ــت را به خانه دعوت مى كنند. خ دوس
ــه؟  مى گويم؟ غريبه را كجا بيازمايم؟ توى خيابان؟ توى مدرس
توى ميهمانى ها؟ كجا مى توان كسى را براى گزينش و امتحان 
دوستى انتخاب كرد؟ من مى دانم تو مشكلت دوستان من نيست. 
تو دلت براى من مى تپد. تو مى ترسى من كم بياورم. تو نگرانى 
ــن مى دانم تو  ــم. م ــتباه كنم. به راه كج رفته باش نكند من اش
همه ى اين ها را مى دانى. خودت گفتى كه بايد افراد را بيازمايم. 

يادت كه مى آيد؟ 
ــتد تا امتحانش كنى. مى گفتى  مى گفتى كه كسى نمى ايس
تازه اگر بداند دارى امتحانش مى كنى، ممكن است نقش عوض 
ــد. كارى كند كه او را نتوانى به راحتى بيازمايي. آدم ها موش  كن

آزمايشگاهى نيستند كه امتحانشان كنى. يادت كه مى آيد؟ 
ــن كار را بكند،  ــى با من اي خودت مى گفتى اگر كس

ــتم  كارى را كه نبايد مى كنم. من هم مثل تو هس
ــرد؟ تو  ــس چه بايد ك ــه نظر تو پ ــدر! خب ب پ
مى گويى عجله نكن. هر كس كه سر راه تو قرار 
ــت. مى دانم. من هم اين را  گرفت دوست نيس
قبول دارم. من كى گفته ام كه بى منطق و معيار 

كسى را به عنوان دوست انتخاب مى كنم؟
ــى قبل تر از  ــكل ما كم ــى پدر جان، مش مى دان
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ــم. انگار نمى دانى  ــت. تو فكر مى كنى من هنوز كودك اين هاس
من بچه ى دبيرستانى ام. يكى دو سال ديگر دانشگاهى مى شوم. 

بزرگ شده ام. باور كن. 
ــدارى؛ مرا باور  ــت كه تو به من اعتماد ن ــكل ما اين اس مش
ــه روش و  ــو حتى اگر ب ــت پرورده توام. ت ــن دس ــرده اى. م نك
ــى. مى توانى مرا بفهمى و  توانايى ات اعتماد كنى، به من مى رس
ــه من اعتماد كنى. ببين، من درس هايم را خوب بلدم. همه را  ب
هم از تو و معلمانم ياد گرفته ام. دوست را بايد در شرايط سخت 
آزمود. دوست كسى است كه عاقل باشد. درستكار باشد. خيانت 
ــتى كم نگذارد. تو را رشد  ــته باشد. در دوس نكند. انصاف داش

بدهد. اهل كج روى نباشد. باز هم بگويم؟ 
ــور اين همه معيار را به  ــا من فرصت تمرين ندارم. چه ط ام
ــرم؟ تو مى گويى كه گول ظاهر آدم ها را نخور. بله اين  كار بگي
حرف درستى است، اما مگر نبايد آن را از نزديك تجربه كرد؟ 
ــى كردن را تجربه  ــاختن دنياى خودم بايد زندگ من براى س
ــت.  ــت؟ خب كجا؟ خيابان يك گذرگاه اس كنم. اين طور نيس
ــد تا آدم ها  ــد آدم ها. بايد رفت و آم ــور و رفت و آم ــل عب مح

راشناخت.
ــتى خيابانى راهى است كه به خانه  مى دانم مى گويى دوس
ختم نمى شود. به كوچه پس كوچه هاى مبهمى كشيده مى شود 
كه نظارت و كنترلى بر آن ها نيست. اما پدر مهربان و گل من! 
ــتى ها در كوچه ها و خيابان ها  فكر نمى كنيد براى اين كه دوس
ــوند، بايد در خانه را باز كنيم و رفت و آمد ها را  سرگردان نش
ــما و هم من بتوانيم از نزديك به  ــانيم تا هم ش به خانه بكش

ــتى دست پيدا كنيم؟ دوستى خيابانى از آن نوع  ارزيابى درس
ــما مى گوييد، بد است و از ورود به خانه مى گريزد. اين  كه ش
ــا آن نقد كرد.  ــت كه مى توان رابطه ها را ب ــان معيارى اس هم

اين طور نيست؟ 
اما با همه ى اين ها يادتان باشد، اين منم كه مى خواهم دوست 
انتخاب كنم؛ براى خودم و با معيارهاى خودم. تو كه نمى خواهى 
به جاى من زندگى كنى؟ يا به جاى من انتخاب كنى؟ من براى 
زندگى معيارهاى شما را و تجربه ى شما را الزم دارم. كمى برايم از 
تجربه هايت بگو. از اين كه دوستى هاى خيابانى از كى باب شده اند؟ 
چرا دوستى خيابانى به وجود آمد؟ چرا بعضى دوستى ها مثل 
بچه هاى خيابانى هستند؟ آيا به اين خاطر نيست كه سرپرست 
ندارند؟ آيا اگر سرپرستى كنيم، نمى توانيم از دل اين ارتباط ها به 
دوستى هاى خوبى دست پيدا كنيم؟ فكر نمى كنى به جاى اين كه 

تجربه، عقل، بزرگى، استقالل و جوانى خود را 
به رخ هم بكشيم، بهتر است آن ها را به 

هم گره بزنيم؟ 
پدر جان! من فكر مى كنم بياييم 
اين دوستى را از درون خانه شروع 
كنيم. اگر من بتوانم با شما دوست 
شوم، بهتر مى توانم بيرون از خانه 

دوستان خوبى انتخاب كنم.
پدر جان! فكر نمى كنى دوستى خيابانى 

به اين خاطر شكل مى گيرد كه ما نتوانسته ايم 
دوستى هاى خوبى را در خانه تجربه كنيم؟
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  قنـد!
ي     

هتلـخـ تـجـربــه اي ـب

ــا  ــتانم ب ــى از دوس ــق يك  از طري
ــه قول  ــان و ب ــاى خودم «چت روم»ه
فرهنگستان،«اتاق گفت گو»آشنا شدم. 
ــرگرمى و همان طور  اوايل فقط براى س
ــرار از تنهايى و وقت  كه گفتم، براى ف
ــو مى پرداختم. اما  گذرانى، به گفت و گ
ــى اگر چت هم  ــد از چند وقت، حت بع
نمى كردم ، بايد وارد اينترنت مى شدم 
ــت و گذار مى كردم، كامًال عادت  و گش
كرده بودم و تقريباً هر بعداز ظهر بعد از 
ــتن از مدرسه، برنامه ي من شده  برگش
بود، غذا خوردن كه گاهى حتى جلوى 
رايانه مى خوردم و بعد هم تا آخر شب 

جست جو و چت! 
ــود و پدر و مادرم  رايانه توى اتاقم ب

هم كه ديرتر از من، به خانه مى آمدند، 
ــغول درس هايم  ــد مش ــر مى كردن فك
هستم. هر روز صبح هم خسته از خواب 
بيدار مى شدم. اشتهايم را از دست داده 
بودم و نمره هايم افتضاح شده بود. البته 
بهانه ي مريض بودن پدرم را مي آوردم 
ــت و  ــده اس و اين كه باعث نگرانى ام ش
ــم و معلم ها هم  نمى توانم درس بخوان
رعايت حالم را مى كردند (دروغ گفتن 
ــروع شد. من كه اگر  من از همين جا ش
ــه ام را حتى با  ــنيدم، رابط دروغ مى ش
دوستم قطع مى كردم، مثل آب خوردن 
دروغ مى گفتم و كاشكى اين جريان هم 

دروغ بود!). 
ــد. در  ــه اين جا ختم نش ــا وضع ب ام

اتاق هاى گفت وگو با افراد متفاوتي آشنا 
ــده  بودم. بعضى ها مثل خودم ناشى  ش
ــد و بعضى هاى ديگر كامًال ورزيده  بودن
ــال طرف  ــن و س بودند. مثل اين كه س
مقابل را هم به خوبى تخمين مى زدند 
و يك پا روان شناس بودند. چون جورى 
پيش مى رفتند كه مار را هم از سوراخ 
ــد به من  ــيدند، چه برس بيرون مى كش
كه يك دختر خام و به قول قديمى ها، 

چشم و گوش بسته بودم.  
در يكى از اين صحبت ها، با جوانى به 
اسم اميد آشنا شدم. خودش را دانشجو 
ــاى  ــه زمان ه ــرد و اين ك ــى مى ك معرف
ــت مى كند. (جالب آن كه  ــتراحت چ اس
ــتراحتش 24 ساعته بود!).   زمان هاى اس
اول با گفت وگوهاى معمولى شروع كرد و 
بعد از سن و سال، درس و رشته ام پرسيد، 
ــنايى من و اين فرد  همين مقدمه ي آش
شد. بعد از آن فقط وابستگى به اينترنت 
نبود، بلكه هر بار كه سراغ رايانه و چت روم 
مى رفتم، حتماً دنبال اميد مى گشتم و با 
ــردم. گاهى تا نيمه هاى  او صحبت مى ك

شب داشتيم حرف مى زديم.

آناهيتا تاشك

سالم دختر عزيزم!
نامه ات را خواندم و ترجيح دادم كه براى دوستانت در مجله ي«رشد جوان»، تجربه ي تو را بگويم 

تا براى آن ها هم درسى شود كه تاكنون نخوانده اند! بگذار از زبان خودت بشنوند:
ــتفاده از  ــتم، به اينترنت و ديدن فيلم پناه برده بودم. براى اس ــاس تنهايى داش روزهايى كه احس
ــكلى نداشتم. محل كار پدرم چندين ساعت اينترنت رايگان براى كارمندان در نظر  اينترنت مش
گرفته بود و از آن جا كه چشم و چراغ پدر و مادر بودم، آن ها هم بدون هيچ محدوديتى رمز عبور 
را در اختيارم گذاشته بودند. و از آن  جا كه هميشه به من اعتماد داشتند و حتى زمان هايى را كه 

در اينترنت به سر مى بردم ، كنترل نمى كردند.
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 اوايل حرف هايمان در مورد دانشگاه 
ــن چيزها بود، اما  ــته و اي و انتخاب رش
بعدها حرف ها به جمالت عاشقانه، قيافه 
ــد! عكسى از او  و زيبايى، و ... تبديل ش
نديده بودم، اما با تمام وجودم چهره اش 
ــى كرده  بودم. همان  را در ذهنم طراح
شاهزاده ي روياهايى كه مى گويند سوار 
ــت. زيباترين جوان  ــب سفيد اس بر اس
ــم و او هم به خوبى  درنظرش مى گرفت
مى دانست چگونه به اين احساس دامن 
ــده بود  ــر «اميد» ناديده، ش بزند، ديگ

قسمتى از زندگى ام.
ــك بود و  ــر ترم نزدي ــات آخ  امتحان
وضع درسى من وخيم. حوصله ي درس 
خواندن هم نداشتم و شروع كرده بودم 
ــما  ــادرم جر و بحث: كه ش ــا پدر و م ب
درس خوانديد، كجا را گرفتيد؟ من هم 
نمى خواهم درس بخوانم! تا قبل از آن، 
ــم خوب بود و معموالً مادرم زياد  درس
ــر نمى زد. اما حاال درسم  به مدرسه س
ــته بودند  ــده بود و دبيرها خواس بد ش
ــه بيايد.  ــى از والدينم به مدرس كه يك
دوستانم را هم از دست داده بودم، چون 
ــودم و هم به جز  ــده ب هم بد اخالق ش
ساعت هاى كالس، زمان هاى ديگرى با 
آن ها نبودم. بعد از تعطيل شدن مدرسه 
ــريع خودم را به خانه مى رساندم  هم س
ــرده بودم،  ــم را عوض نك ــوز لباس و هن

مى رفتم سراغ رايانه.
ــه ماه مثل برق و باد   بگذريم، آن س
ــال از دوازده درس نه  ــت. آن س گذش
ــال بودم  ــدى آوردم، خوش ح تا تجدي
چون مجبور مى شديم مسافرت نرويم. 
ــد  ــم بيرون رفتنم محدود مي ش من ه
ــترى را در  ــان بيش ــتم زم و مي توانس
ــه بگذرانم. هنوز با اميد  خانه پاى رايان
ــق  ــاط بودم و در تب و تاب عش در ارتب
مى سوختم . فكر مى كردم كه او هم اين 
احساس را دارد. چنان مرا وابسته كرده 
ــاعت نبود يا جواب  ــود كه اگر يك س ب
ــم تنگ مى شد. تا اين كه  نمى داد، نفس

اتفاقى كه نبايد بيفتد، افتاد!
 من آن قدر در افكار و روياهاى خودم 
غرق بودم كه حتى اين سؤال برايم پيش 
نيامده بود كه چرا اميد نمى خواهد مرا 
ــت ، آيا  ــد. يا اين كه اگر دانشجوس ببين
ــراى مطالعه الزم ندارد،  زمان  هايى را ب
ــه اينترنت  ــه ب ــه چرا هميش ــا اين ك ي

دست رسى دارد! 
ــتيم(با كمال  ــه داش ــب ك ــك ش ي
معذرت) دل مى داديم و قلوه مى گرفتيم، 
ــد پيدا  ــت جدي ــد گفت يك دوس امي
ــر كمتر با  ــت و احتماالً ديگ ــرده  اس ك
ــن صحبت خواهد كرد. تمام دنيا دور  م
ــرم مى چرخيد، اصًال حرف هايش را  س
ــك هايم روان بود. با  ــدم. اش نمى فهمي
حالت التماس گفتم كه اين كار را نكن، 
من به تو احتياج دارم، تو را دوست دارم! 
مى دانيد چه جوابى گرفتم؟ گفت:«اين 
حرف ها مال بچه مدرسه اى هاست. اصًال 
ــن بچه بازى ها ندارم. آدم  اعتقادى به اي
بايد باز باشد و از هر كس خوشش آمد، 

با او خوشيش را بكند. بعد هم هر وقت 
ــش را زد، بگويد خداحافظ». خنديد  دل
و گفت: «خيلى خاطرت را مى خواستم 
ــا بعضى ها كه  ــم خداحافظ. ب ــه گفت ك

خداحافظى هم نمى كنم!»
داشتم ديوانه مى شدم. باصداي بلند 
ــت خودم نبود، آن  به گريه افتادم. دس
هم ساعت سه شب. پدر و مادرم نگران 
ــان از صداى گريه ام آمدند توى  و هراس
ــان نداشتم،  اتاق. هيچ توضيحى برايش
هم سال تحصيلى را از دست داده بودم 
و هم اعتمادى را كه پدر و مادرم به من 
ــتند. اگر از دست دادن دوستان را  داش
ــم، فكر كنم درك  ــم به آن اضافه كن ه
مى كنيد كه فاجعه ي تمام زندگى ام رقم 
ــالم بود كه  خورده بود. مگر من چند س
بايد تجربه اي به اين تلخى مى داشتم؟!

 آن شب گذشت و شب هاى ديگر، اما 
من يك دختر مات و مبهوت شده بودم. 
ــوردم، درس نمى خواندم و  ــذا نمى خ غ
ــت. فقط  هيچ چيز برايم اهميت نداش
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ــه مى كردم. باز  غصه مى خوردم و گري
هم امتحانات نزديك بود و من نه تنها 
درس ها را نخوانده بودم كه توان روانى 

براى شكست ديگرى را هم نداشتم. 
ــماره ي  ــا، چند ش ــن روزه در همي
ــد جوان كه قبًال به دستم  مجله ي رش
ــد به  ــر صفحه كلي ــود، زي ــيده ب رس
ــم چرا،  ــورد، واقعا نمى دان ــمم خ چش
ــه ورق زدن يكى از  ــروع كردم ب اما ش
ــه اى توجهم را جلب كرد.  آن ها. صفح
ــن و سال هايم بود.  چند تجربه از هم س
ترغيب شدم بنويسم و كمك بخواهم. 
ــتم، از اين غصه و گرفتگى  برايتان نوش
ــده است و  نجاتم دهيد. تحملم كم ش

درمانده شده ام.
اين تمام ماجرا از زبان دوستمان بود. 
ــت، اما اتفاقى است كه  تأثر برانگيز اس
افتاده. قبل از اين كه به اين دختر خوبم 
پاسخ دهم، مى خواهم يادآورى كنم كه 
ــانه را به  ما در دوران نوجوانى، اين افس
عنوان يك روش دفاعى به كار مى بريم 
كه«براى من هيچ وقت اتفاق نمى افتد.» 
فكر مى كنيم اگر سيگار بكشيم. ما دچار 
ــويم. فكر مى كنيم  سرطان ريه نمى ش
ــتيم كه در يك رابطه  آن قدر قوى هس
ــويم. آن قدر بزرگ هستيم كه  غرق نش
ــخيص دهيم و گول  خوب را از بد تش
نخوريم! اما اين نوع طرز تفكر كه تقريباً 
در همه وجود دارد، در واقع نوعى دفاع 

است؛ دفاعي ناكارامد و موقت. 
ــه پيش آمده،  ــأله اى ك در مورد مس
ــودت فرصت  ــز، بايد به خ ــر عزي دخت

بدهى تا بتوانى فراموش كنى. اين نكته 
ــه خيلى خدا با تو همراهى  را بگويم ك
كرده كه تجربه ات به خير ختم شده و 
تجربه ي تلخ ترى رقم نخورده است. اگر 
ــنا شده بودى و  با آن فرد رو  در رو آش
خودت را با اعتمادى كه در تو به وجود 
ــود در اختيارش قرار مى دادى،  آورده ب
ــنگين روانى و  مى دانى چه هزينه ي س

آبرويى را متحمل مى شدى؟
ــعى نكن  ــر اصًال س ــال حاض  در ح
ــى را كه  ــام صحبت هاى زيباي كه تم
ــى يا در  ــنيدى، از ذهنت پاك كن ش
ــان مقاومت نكن؛  مقابل به ياد آوردنش
ــودت را پيدا كنى.  ــعى كن خ بلكه س
ــد كمك كند.  ــتن خيلى مى توان نوش
قبل از هر كار، با پدر و مادرت صحبت 
كن و براى وقفه اى كه در جريان درس 
خواندنت افتاده است، عذرخواهى كن، 
حتى اگر گفتن علت آن برايت سخت 
ــناختى كه از والدينت  ــد و يا با ش باش
ــت  ــر مى كنى كه ممكن اس دارى، فك
ــتباه تو پاسخ دهند.  ــختى به اش به س
ــان بگو كه خودت  بنابراين فقط برايش
ــعي داري آن را  ــت را مى دانى و س عل
ــا همراهان  ــى. اگر آن ه ــت كن مديري
خوبى هستند. جريان را برايشان بگو و 
از آن ها براى گذراندن امتحانات كمك 

بخواه.
 اين حالت غم و غصه و فلش بك ها، 
يعنى آمدن حرف هاى عاشقانه طرف 
ــى كه با هم  ــا زمان هاي خوب مقابل ي

ــته ايد، به صورت ناگهاني  داش

ــم خوردن تمركز  ــن افكارت و به ه بي
ــنيدن صدا، عادى است. تو  يا حتى ش
دارى يك شوك را مى گذرانى و چگونه 
ــتن از اين بحران هم بستگى به  گذش
ــه چه جور  ــينه ي تو دارد؛ اين ك پيش
ــه روش هايى  ــخصيتى دارى و از چ ش
ــتفاده مى كردى. مثًال  براى مقابله اس
ــتان صميمى داشتى كه االن  آيا دوس
بتوانى از آن ها كمك بگيرى ؟ هرچند 
ــه خاطر  ــتانت را ب ــى دوس ــه گفت ك
ــت داده اي.  ــرگرمى جديدت از دس س
البته دوست مى تواند اين دورى كردن 
را اگر با توضيح مختصر تو همراه باشد 
ــغول  (مثًال اين كه خيلى به خودم مش

بودم)، ناديده بگيرد. بنابراين:
 سـعى نكن اتفاق افتاده را سركوب و يا 

انكار كنى.
 به خودت فرصت بـده تا از اين بحران 

عبور كنى.
 از كسـانى براى همراهـى كمك بگير؛ 

والدين، دوستان، مشاور.
 سـعى كن به فعاليت هايى بپردازى كه 
دوست دارى، تا انرژى روانى هدر رفته ات 
بازيابى شـود، براي مثال، ورزش كردن، 
نقاشى كشيدن، آلبوم تمبر جمع كردن، 

نوشتن و ...
 يكى از روش  هاى مقابله با موقعيت هاى 
اسـترس زايى كه ديگر كنتـرل آن ها در 
اختيارما نيسـت، پناه بـردن به قدرتى 
فراتـر از تمـام قدرت ها يعنـى خداوند 

بى همتاست؛ به او پناه ببر. 
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حوادث سال هاي 1912 تا 1922 را به نام آن در رماني نوشته و بر قزاق هاي 

آن  ناحيه تقديم كرده است- ورزش پايه.
11. هرج و مرج- از ساز هاي مضرابي موسيقي ايراني- در سوره ي بقره آيه ي 

269 از آن به عنوان خير كثير ياد شده است.
12. توان- برترين- مدرسه ي قديم.

13. ترازو- از برجسته ترين نام هاي پيامبر اسالم (ص) در قرآن كريم- اما.
14. هضم غذا- مواد تشكيل شده از شير- قومي ايراني.

15. طبيب- ادامه- تو- اول.

عمودي
ــالم (ص)  به رسالت-  ــدن پيامبر اس 1. غاري در كوه نور و محل برانگيخته ش

افسرده- كوچك ترها- سخن گفتن
2. روح نيست- روز ملي مبارزه با استكبار جهاني. 

3. بهره- زبان رسمي پاكستاني- خيس آذري.
4. گرما- سي روزه- دانه اي روغني و غذايي با يك حرف اضافه در اول. 

5. آهنگر- بزرگي- هاشم نشد.
6. ريزه بين- حمامي با اتاق گرم و حوضچه ي آب سرد- ندرت در هم.

ــيخ انصاري كه در حوزه هاي علميه تدريس مي شود- پوشه اي  7. اثر فقهي ش
با گيره ي كاغذ- براي من.

8. امتحان- قطب نما.
9. از آن وارد مي شوند- از سويي تدين است- تمايل.
10. بدون سرپناه- عجيب بيگانه- كاشتني انفجاري.

11. تلخ تازي- دوست داران- قلم با مغز زغالي.
12. كار ني- رودي در كردستان به طول 450 كيلومتر- درج- مرطوب. 

13. يكي از دو قبيله ي مدينه- بزرگ تر- توق.
14. محلي در ميان مكه و مدينه كه پيامبر اسالم (ص) در 18 ذي الحجه در 

آن جا امام علي(ع)  را به جانشيني خود تعيين فرمود- آشفتگي و بي نظمي.
15. از اقوام كشورمان- قطار زيرزميني- كويري در شمال كرمان- موي نرم بز.
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اصغر نديري
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دوستان جوان!

ــابقه ي  ــر مايليد در مس  اگ

جدول شماره ي 2 رشد جوان 

ــركت كنيد. آن را تكميل  ش

ــاني صندوق  كنيد و به  نش

پستي مجله بفرستيد. 

م و نام خانوادگي، 
 يادتان نرود نا

نشاني كامل منزل و شماره ي 

ن خود را بنويسيد.
تلف

ــدگان،  ــر از برن ــه10 نف  ب

جوايزي اهدا مي شود.
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 جورچين موفقيت
مي گويند: «با حلوا حلوا كردن» دهان شيرين 
ــما به جاي حلوا» واژه  ي  ــود. «حاال ش نمي ش
«موفقيت» را بگذاريد و جمله را دوباره بخوانيد. 
پختن حلوا به ملزومات و مهارت هايي نياز دارد 
ــط  ــاً موفقيت! و البته يك چيز اين وس و ايض
ــه ي هر دو  ــت: نتيجه. بله! نتيج ــترك اس مش
ــت و صد البته نتيجه ي موفقيت از  شيرين اس

حلوا هم شيرين تر است! 
«موفقيت» حاصل مجموعه اي از عوامل است؛ 
عواملي كه با يكديگر مرتبط اند. با خواندن اين 
ــنا مي شويد و  مطلب هم با عوامل موفقيت آش
هم مي توانيد موانع موفقيت را شناسايي كنيد.

ابراهيم اصالني

فضاي درسي
ــكات ظريف و تأثيرگذار در  از ن
پيشرفت و موفقيت تحصيلي كه 
كمتر مورد توجه قرار مي گيرد،  
ــر از آن،  ــواده و مهم ت ــو خان ج
ــت. اگر در مدرسه  ــه اس مدرس
ــي و علمي  يا خانه،  فضاي درس
ــي حكم فرما  ــب و منطق مناس
ــي  ــاي تحصيل ــد،  انگيزه ه باش

افزايش خواهند يافت.

كتاب ها
ــاي كمك  ــواع كتاب ه رواج ان
ــي و كمك آموزشي باعث  درس
تقويت نيازهاي كاذب در دانش 
ــده است. بسياري از  آموزان ش
ــه حدي به اين  دانش آموزان ب
نوع كتاب ها عادت كرده اند كه 
ــرفت  آن ها را از ضروريات پيش

تصور مي كنند. 
ــان  كارشناس ــب  اغل ــر  نظ از 
براي  بهترين منبع  ــي،  آموزش
ــل  ــه دو عام ــي ك دانش آموزان
ــزه  را دارند،  پيش نيازها و انگي
كتاب هاي درسي هستند. شايد 
ــي كتابي غير از كتاب هاي  گاه
ــد،  ــورد نياز باش ــي نيز م درس
ــه االن ديده  ــا نه به حدي ك ام

مي شود. 

تصويرگر: شهاب جعفرنژاد
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نگاه چند بعدي
كدام يك از اين عوامل در پيشرفت و موفقيت تحصيلي 
نقش بيشتري دارد؟ شايد بتوان نقش دو عامل: پيش نيازهاي 
ــي و آمادگي هاي انگيزشي را بيشتر دانست، اما با اين  درس

حال نبايد از عوامل ديگر غفلت كنيم.
ــت كه هر كدام  موفقيت حاصل مجموعه اي از عوامل اس
ــته باشند. خوب است با  ــهمي زياد يا كم داش  مي توانند س

نگاهي چند بعدي به تحليل عوامل موفقيت بپردازيد.

برنامه ها و امكانات آموزشي
ــي و آمادگي هاي  ضعف در پيش نيازهاي درس
انگيزشي باعث روي آوردن بيشتر دانش آموزان 
به برنامه هاي خاص و امكانات پرهزينه مي شود. 
ــن موضوع هايي چون:  علت اصلي اهميت يافت
ــر خصوصي، روش هاي  ــگاه ها، دبي انواع آموزش
ــي و غيره،  عالوه  ــرده، آموزش هاي تضمين فش
ــاري، ضعف ها و  ــات و جنبه هاي تج ــر تبليغ ب
ــت.  ــود دانش آموزان هم هس كم كاري هاي خ
برنامه ها و امكانات آموزشي تا حدي مي توانند 
ــوان تمام  ــند ،  اما نمي ت ــت مؤثر باش در موفقي

علت هاي موفقيت را در آن ها خالصه كرد.

مهارت هاي يادگيري و مطالعه
يكي از ضروري ترين عوامل پيشرفت تحصيلي، آشنايي 
ــت. درس خواندن  با مهارت هاي يادگيري و مطالعه اس
بدون تسلط بر اين مهارت ها مانند راه رفتن در تاريكي 
ــت. برخي از مهارت هاي يادگيري و مطالعه، اصولي  اس
هستند كه همه بايد رعايت كنند و موارد ديگر،  شامل 
ــخص ديگر  ــخصي به ش ــوند كه از ش نكته هايي مي ش

متفاوت است.

روش هاي برنامه ريزي
ــاي برنامه ريزي تا حد زيادي با ويژگي   روش ه
فرهنگي جامعه مرتبط اند. يكي از ويژگي هاي 
ــت كه چندان  ــي از ما اين اس ــي بعض فرهنگ
ــتفاده از  ــادت نداريم. بنابراين، اس ــه نظم ع ب
ــزي خيلي جزئي و دقيق،  روش هاي برنامه ري
ــت و بهتر است در اين   چندان ثمربخش نيس

باره انعطاف پذير باشيم.

آمادگي هاي انگيزشي
بعد از پيش نيازهاي درسي، آمادگي هاي انگيزشي عامل 
ــه درس خواندن و  ــت؛ يعني عالقه ب مهم موفقيت اس
انگيزه براي يادگيري و پيشرفت تحصيلي، پيش نيازهاي 
درسي و آمادگي هاي انگيزشي بر يكديگر تأثير متقابل 
دارند. دانش آموز قوي، انگيزه ي بيشتري براي موفقيت 
دارد و اين انگيزه،  توانايي او را براي يادگيري هاي بعدي 

افزايش مي دهد.

پيش نيازهاي درسي
ــي  ــچ عاملي به اندازه ي پيش نيازهاي درس اهميت هي
نيست و عمده ترين بخش موفقيت تحصيلي مربوط به اين 
موضوع است. در بيش تر درس ها، يادگيري هاي جديد بر 
پايه ي يادگيري هاي قبلي بنا نهاده مي شوند. دانش آموز 
قوي،  صرفاً دانش آموز با هوش نيست، بلكه كسي است 
ــت و  كه پيش نيازهاي دروس را به خوبي ياد گرفته اس

براي يادگيري هاي جديد آمادگي خوبي دارد.
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زندگى قشنگ
وقتى از زندگى قشنگ حرف مى زنيم، 

چه چيزهايى به ذهنمان مى آيد؟
كدام نوع زندگى را مى توانيم بگوييم 
قشنگ است؟ زندگى در يك آپارتمان 
ــيك و داراى آخرين امكانات  بسيار ش
رفاهى، يا زندگى در يك كلبه ى چوبى 
ــك جنگل پردرخت  ــاده در دل ي و س
ــا گونه اى از  ــوا؟ و ي ــوش آب و ه و خ
زندگى كه هر دوى اين ها در آن وجود 

داشته باشد؟

ــى كه از وضع  ــا فكر مى كنى كس آي
مالى خوبى برخوردار است، آيا زندگي 
آرام هم دارد مى كند؟ ممكن است يك 
آدم ثروتمند دغدغه هاى يك آدم فقير 
ــانى را كه از سطح زندگى  يا حتى كس
ــراى گذران  ب ــطى برخوردارند،  متوس
زندگى نداشته باشد، ولى ممكن است 
ــب  ــر اين كه با ديگران در كس به خاط
ثروت در رقابت است، از زندگى آرامى 
ــد. در حالى كه يك آدم  برخوردار نباش
ــته باشد،  كم درآمد، زندگى آرامى داش

ــار دارد،  ــه در اختي ــون به آن چه ك چ
راضى است.

برعكس اين حالت هم وجود دارد. در 
اين باره مثال هاى زيادى مى شود زد. اما 
واقعاً زندگى قشنگ و آرام چيست و چه 

ويژگى هايى دارد؟
در مطلب قبلى گفتم كه زندگى بايد 
«طرب» داشته باشد و گفتم اگرچه طرب 
به معنى شادى است، اما منظور من سه 
چيز است كه اول نام آن ها كلمه طرب 
را مى سازند. جالب اين كه چهارمين چيز 

عكس: طيبه رحيمي

عليرضا متولى

زندگىطعــم  
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زندگى خود طرب است؛ يعنى شادى. اما 
آن سه چيز چه هستند؟

به نظر من زندگى بايد «طعم» داشته 
باشد. «رنگ» داشته باشد و «بو» داشته 
ــد. وقتى زندگى طعم و رنگ و بوى  باش
ــاد مى شود و  ــت، زندگى ش خوبى داش

شادى با خود آرامش مى آورد.
ــيرين  زندگى تو چه طعمى دارد؟ ش
ــت يا تلخ؟ ممكن است  است؟ شور اس
بگويى زندگى من طعم بستنى مى دهد. 
يا مزه ى لواشك. بله ممكن است زندگى 
تو چنين طعمى بدهد. طعم زندگى ات را 
به هر چيزى تشبيه كنى، نشان دهنده ى 
ــت كه در زندگى تو وجود  چيزهايى اس
دارند. زندگى مى تواند پرتقالى باشد. يا به 

طعم توت فرنگى و يا به طعم شير.
به زندگى ات نگاه كن ببين چه طعمى 

به ذهنت مى آيد.
ــته  ــت زندگى تلخى داش ممكن اس
ــد و  ــى ات غم انگيز باش ــى يا زندگ باش
ــا چنين  ــتر م ــم خوبى ندهد. بيش طع
هستيم. فكر مى كنيم ديگران بهتر از ما 
زندگى مى كنند. فكر مى كنيم آن ها كه 
پول دارتر از ما هستند، طعم زندگى شان 

شيرين تر از زندگى ماست. ممكن است 
پدر يا مادرت را از دست داده باشى و فكر 
كنى، كسى كه يتيم نيست، زندگى اش 

از زندگى تو قشنگ تر است.
ــت در خانواده ات كسى به  ممكن اس
ــد يا يكى از  ــختى دچار باش بيمارى س
ــواده ات به درد اعتياد مبتال  اعضاى خان
باشد يا در زندان باشد. در چنين صورتى 
مى دانم كه احساس مى كنى زندگى ات 

خوش طعم نيست.
ــال از اين پنجره به  ــم تا به ح نمى دان

زندگى نگاه كرده اى يا نه؟
ــى بايد چه  ــم زندگ ــا ببيني حال بي
ــته باشد كه طعم خوبى  چيزهايى داش

بدهد. يا اين كه چه كار كنيم كه زندگى 
طعم بهترى داشته باشد.

زندگى مثل مواد اوليه ى غذا مى ماند. 
ــذا، اگر طعم دهنده هايى  براى پختن غ
مثل نمك، فلفل، زردچوبه، دارچين و 
زعفران نباشد، غذا خوشمزه نمى شود. 
ــه را در اختيارت  ــى مواد اولي در زندگ
قرار داده اند، ولى طعم دهنده ها را بايد 
خودت پيدا كنى. پيامبران و دانشمندان 
ــان معرفى اين  علوم زندگى، كارشناس

طعم دهنده ها هستند.

طعم خدا
مهم ترين طعم دهنده ى زندگى حضور 
ــك لحظه هاى زندگى  خداوند در تك ت
ماست. اگر خداوند را از زندگى ات حذف 
ــا زندگى  ــتى، ام ــى، فقط زنده هس كن
ــى در لحظه هايى كه به  ــى. حت نمى كن
ــتى، شادى  ــاد هس ــد ش نظرت مى رس
نمى كنى. در واقع شادى اصيل در كنار 

ــت. بايد در  ــدن اس دريا، با دريا يكى ش
كنار دريا بنشينى و به بازى آب و ساحل 
نگاه كنى. خودت را ساحل كنى و اجازه 

بدهى آب هم با تو بازى كند. 
تو خوش بخت تر از ساحل هستى. چون 
ساحل نمى تواند به آب بپرد، اما تو مى توانى 

بپرى توى آب و با آب يكي شوي. 
ــوان بهترين  ــدا به عن ــه از خ حاال ك
ــردم، به هر  ــده ى زندگى نام ب طعم دهن
ــر مى كنم، در برابر  چيز ديگرى كه فك
ــت.  حضور خدا در زندگى، كم رنگ اس
ــت.  چون كه صد آمد نود هم پيش ماس
ــته باشيم. همه  يعنى وقتى خدا را داش
ــز داريم. خداوند طعم و رنگ و بوى  چي

زندگى ماست. خداوند شادى و آرامش 
است؛ طرب است.

ــاال فقط اجازه  ــا به نظرم مى آيد ح ام
ــى به ما امكان  دارم بگويم چه چيزهاي
ــور خداوند را در زندگى  مى دهد تا حض
ــه خدا،  ــم. ايمان ب ــاس كني خود احس
ايمان به مهربانى اش، ايمان به بخشنده 
بودنش، ايمان به توانا بودنش، ايمان به 
اين كه تنها اوست كه مى تواند كارهاى ما 
را سامان بدهد و در مشكالت ما را يارى 
ــد و اولين و آخرين كار و راه ما براى  كن
كسب آرامش در زندگى است. پرستش 
خداوند به عنوان آفريدگار همه ى هستى، 
راهى است كه طعم زندگى ما را دلچسب 

مى كند.
ــد در زندگى، ما را  باور حضور خداون
ــه مهربان و  ــاز مى دارد. باور ب از خطا ب
بخشنده بودنش ، به ما اجازه ى بازگشت 
ــد و اعتماد و  ــاى خطا را مى ده از كاره
ــا را در برطرف كردن  ــوكل به خدا، م ت
مشكالت زندگى و حل كردن مسائل آن 

يارى  مى دهد.
ــا را از  ــد در زندگى، م حضور خداون
ــى نجات  ــى و بى پناه ــاس تنهاي احس

ــا طعم خدا  ــى زندگى م ــد. وقت مى ده
ــم تصور كنيم  ــه مى تواني بدهد، چگون

زندگى ما آرام و قشنگ نيست؟
ــم و نمى توانم درس  ــن نمى خواه م
ــى بدهم، اما مى توانم بگويم  خداشناس
يكى از مهم ترين مهارت هاى زندگى كه 
معموالً كمتر از آن حرفى زده مى شود، 
«مهارت ارتباط با خدا»ست. بله ارتباط 
با خداوند هم به مهارت نياز دارد. بخشى 
ــد از روحانيان و  از اين مهارت ها را باي
ــوزگاران علوم دينى ياد بگيريد و به  آم
ــماره  ي بعدي  ــازه بدهيد در ش من اج
ــاره كنم كه در حدود  به بخش هايى اش

دانش ناچيز من است. 

زندگى  طعم دهنده ى  مهم ترين 
تك تـك  در  خداونـد  حضـور 

لحظه هاى زندگى ماست



پرى دلفانى

 هوا هميشه قسمتي از شماست
بررسي پديده ي گرم شدن زمين

وقتى 
تنفس  شما 
ــوا  ه ــد،  مى كني
ــه هاى  كيس ــق  طري از 
هوايى وارد رگ هاى خون شما 
مى شود. هوا حاال قسمتى از بدن شما 
ــت. هر  ــده و آماده ي كار براى شماس ش
بافت و اندامى، مخصوصاً قلب و مغز شما، 
به مقدار ثابتى اكسيژن براى انجام وظايف 
خود احتياج دارد. در داخل بدن، گاز كربن 
دى اكسيد، به عنوان يك محصول به درد 
نخور، به وسيله ي اعمالى مثل هضم شكل 
مى گيرد. كربن دى اكسيد از طريق ريه ها 

به هواى بيرون فرستاده مى شود.
ــمتى از شماست و  ــه قس هوا هميش
ــازدم بيرون  ــما از طريق ب هوايى كه ش
ــمتى از هر كس ديگر نيز  مى دهيد، قس
ــما  ــوا قابل ديدن بود، ش ــت. اگر ه هس
مى ديديد كه چه طور هوا همه ى ما را به 

هم پيوند مى دهد.
حيوانات اكسيژن مى گيرند و كربن دى 
اكسيد پس مى دهند. گياهان كربن دى 
اكسيد مى گيرند و اكسيژن آزاد مى كنند. 
حيوانات و گياهان باهم جو ما را در تعادلي 
كامل نگه مى دارند. نكته ى قابل توجه اين 
كه آن تعادل براى صدها هزار سال ثابت 

مانده است.

گازهاى گل خانه اى
ــم اين تعادل را  ــان ها داري حاال ما انس
ــاز انقالب صنعتى  به هم مى زنيم. با آغ
ــه ى قرن نوزدهم، روز به روز نياز  در نيم
ــوخت هاى  ــرژى و مصرف س ــر به ان بش
فسيلى نظير زغال سنگ، نفت و گازهاى 
طبيعى، افزايش يافته است. براى سوختن 
اين سوخت ها، اكسيژن الزم است. وقتى 
آن ها مى سوزند، كربن دى اكسيد توليد 

مى كنند. 
ــى گازهاى  ــيد و برخ كربن دى اكس
ــان موجود  ــار آب و مت ــر نظير بخ ديگ
ــه هاى يك گل خانه  ــوا، مثل شيش در ه
عمل مى كنند. شيشه هاى گل خانه، نور 
ــيد را از خود عبور مى دهند، ولى  خورش
ــود نگه مى دارند. به  گرماى آن را در خ
ــه گل خانه ها اين قدر  ــت ك اين دليل اس

گرم هستند.
ــا از انرژى وارده  ــى، زمين م به طوركل
ــت  ــيد، گرماى خود را به دس از خورش

مى آورد. 
ــيد را  ــن مقدارى از انرژى خورش زمي
ــس مي كند.  ــذب و باقى آن را منعك ج
ــوج نور  ــد، طول م ــن فرآين ــى اي در ط
ــر مي يابد. بعضى از گازهاى موجود  تغيي
ــش خروجى را  ــن، اين تاب ــو زمي در ج
ــش عمدتاً در  ــد. اين تاب جذب مى كنن
ــت. مولكول  اس ــرخ  ــدوده ى فروس مح
گازهاى گل خانه اى، بسيار بيشتر از ساير 

ــذب مى كند.  ــرخ را ج گازها، نورفرو س
ــط مولكول هاى گاز  ــرژى توس جذب ان
ــبب جنبش مولكول و افزايش انرژى  س
ــود. وقتى اين اتفاق در مقياس  آن مى ش
ــت كه  ــد، مانند اين اس ــزرگ رخ ده ب
ــانده ايم؛ دماى  ــن را با يك پتو پوش زمي
ــش مى يابد. اين  ــى زمين افزاي كل نواح
ــه اى» و گازهايى كه  پديده «اثر گل خان
در آن مؤثرند، گازهاى گل خانه اى ناميده 

مى شوند.
ــال ها، آن قدر كربن دى  ــا در اين س م
ــتاده ايم كه گياهان  ــيد به هوا فرس اكس
ــى آن را پاك  ــرعت كاف نمى توانند با س
كنند. دانشمندان مى گويند دماى زمين 
ــت.(تحقيقات نشان  در حال افزايش اس
ــزان گازهاى  ــد، بين افزايش مي مى دهن
ــدن  گل خانه اى موجود در جو با گرم ش
ــتقيمى وجود  ــره ى زمين ارتباط مس ك

دارد.) 

عواقب افزايش دما
ــدن  ــدن زمين، باعث آب ش ــرم ش گ
ــزان قابل  ــود و مي يخ هاى قطبى مي ش
توجهى آب شيرين به اقيانوس ها اضافه 
ــث تغيير  ــت باع مى كند كه ممكن اس
عمده جريان هاى اقيانوسى شود. اين كه 
ــرات مزبور چگونه روى آب و هواى  تغيي
زمين تأثير مى گذارند، هنوز مورد بحث 
دانشمندان است و در اين مورد نظريه هاى 
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مختلفى وجود دارند. از جمله ي 
ــاال آمدن آب  ــن نظريه ها، ب اي
ــه، رفتن  ــا و در نتيج درياه
مناطق ساحلى و جزاير زير 
ــدن آب  آب، و رقيق ش
اقيانوس ها و در نتيجه 
افزايش باران در تمام 

جهان است.
به عالوه، بسيارى 
ــاى  گونه ه از 
تغيير  با  جانورى 
و  آب  ــريع  س
ــرض  منق ــوا  ه
و  ــوند  مي ش
توزيع جغرافيايى 

ــن  اي از  ــيارى  ــا نيز تغيير بس گونه ه
ــد. زيرا گونه هاى جانورى با تغيير  مى كن
آب و هوا به سمت مناطق جديد حركت 
ــنال  مى كنند. بنابر گزارش مجله ى« نش
ژئوگرافيك»، تا سال 2050 بيش از يك 
ــى و جانورى در  ــه ى گياه ميليون گون

معرض انقراض خواهند بود. 
برخى از دانشمندان، افزايش طوفا ن ها 
ــى از  ــهمگين را يك ــاى س ــرد باده و گ
ــن قلمداد  ــدن كره ى زمي نتايج گرم ش
ــان اقليمى  ــب كارشناس ــد. اغل مى كنن
ــن روند مى  تواند به وقوع  معتقدند كه اي
ــالى ها، سيل ها، بادهاى گرم و  خشك س
توفان هاى مهيب تر منجر شود. تغيير در 
ــاورزى كه مشكالت  نوع محصوالت كش
ــه همراه خواهد  اجتماعى و قحطى را ب

داشت، از ديگر عواقب افزايش دماست.

راه هاى مقابله با افزايش دما
ــور زمين، هوا  ــاره ى اين كه چه ط درب
را براى زندگى به مدت طوالنى مناسب 
نگه داشته است، چيز زيادى نمى دانيم. 
ــه داريم آن را  ــلماً مى دانيم ك ــى مس ول
ــا نمى توانيم خطى  ــم. م تغيير مى دهي
ــم كه كجا هوا  ــيم و عالمت بگذاري بكش
ــود و ما شروع مى شويم. هوا  تمام مى ش
ــت، ما هوا هستيم. اگر  ــمتى از ماس قس

ــن ماده ى  ــه به تنفس اي مى خواهيم ك
ــد به ياد  ــه دهيم، باي ــش ادام حيات بخ
داشته باشيم كه هر كارى با هوا بكنيم، 

با خودمان كرده ايم.
خوش بختانه، بيشتر كشورها درصدد 
ــه هوا را  ــه صدمه زدن ب ــتند ك آن هس
ــا قوانينى را به  ــازند. دولت ه متوقف س
ــاى خارج  ــانند تا گازه ــب مى رس تصوي
ــط كارخانه ها و ماشين ها را  ــده توس ش
كنترل كنند. سوخت هاى تميز جديدى 
ــوند تا جاى سوخت هاى  آزمايش مى ش

فسيلى را بگيرند. 

به جز «معاهده ى كيوتو»  كه متأسفانه 
سريكا به شكلي خودخواهانه آن را امضا 
ــت كه در سطح بين المللى به  نكرده اس
ــيد مى پردازد،  در  كاهش كربن دى اكس
ــراى كاهش كربن  ــطح خانگى نيز ب س
دى اكسيد اقدامات زيادى مى توان انجام 
داد. روزانه ميزان زيادى كربن دى اكسيد 
ــرژى در خانه ها توليد  به علت مصرف ان
مى شود كه به راحتى مى توان اين ميزان 

را كاهش داد.
ــين  ــيارى از ما ماش ــراى مثال، بس ب
ــدن روشن  ــويى را قبل از پر ش لباس ش

ــزان  مي و  ــم  مى كني
ــى انرژى را  قابل توجه

هدر مى دهيم. استفاده 
ــاى كم مصرف  از المپ ه

ــرى طوالنى دارند،  كه عم
به جاى المپ هاى معمولى، 

هنوز چندان معمول نيست؛ با 
ــتفاده از آن ها  وجود اين كه اس

مبلغ قبض برق را تا حدود زيادى 
كاهش مى دهد. ياد آورى اين نكته 

بد نيست كه در شهر تهران پسماند 

ــش از 70 درصد  ــى كمى بي مواد غذاي
ــت. اين  ــده اس ــا، گزارش ش كل زباله ه
ــتند. از  ــت تخريب پذير»  هس مواد«زيس
ــب پذير به  ــت تخري تجزيه ى مواد زيس
ــيله ى موجودات ذره بينى، «زيست  وس
ــور عمده  ــود كه به ط گاز» توليد مى ش

متان و كربن دى اكسيد است.
ــاده و مؤثرى  ــا مى توان كارهاى س ام
ــگام دور ريختن  ــًالًًً، هن ــام داد. مث انج
زباله هاى خود، كاغذ و مقوا، شيشه، مواد 
ــتيكى و قوطى هاى فلزى موجود  پالس
در آن ها را به طور جداگانه در ظرف هاى 
ــيد كه اين  ويژه بريزيد. نگران اين نباش
زباله ها در ماشين شهردارى دوباره با هم 
مخلوط مى شوند! وقتى تفكيك زباله ها 
ــهروندان به صورت يك اصل  ــط ش توس
رعايت شود، جداسازى زباله ها هزينه اى 
ــت و بازگردانى مواد  ــر نخواهد داش در ب
ــان تر و به صرفه تر  ــود در آن ها آس موج
خواهد بود . شهردارى هم در اين زمينه 

جدى تر خواهد انديشيد.
ــتفاده ى كم تر  برخى از مردم براى اس
از اتومبيل، سوار دوچرخه مى شوند و يا 
ــايل حمل و نقل  از اتوبوس، مترو و وس

عمومى استفاده مى كنند.
ــك به نظر  ــا كوچ ــه ى اين كاره هم
ــدن  ــى در كاهش گرم ش ــند، ول مى رس
زمين موثرند. جلوگيرى از روند گرمايش، 
ــا «كاهش مصـرف انـرژى» و  ــط ب فق
«اسـتفاده ى مجـدد و بازيافت منابع 
طبيعى» امكان پذير است و اين همه تنها 

با همكارى تك تك ما ميسر خواهد بود.

بــرخـى از دانشــمندان، 
افزايــش طـوفا ن هــا و گرد 
بادهـاى سـهمگين را يكى از 
نتايج گـرم شدن كـره ى زمين 

قلمداد مى كنند
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  استان گلستان از نظر داشتن 
ــى و جنگلى تنوع  دريا، پارك مل
اقليمى، دشت و صحرا، آب و هوا 
ــرايط جوى مورد توجه است.  و ش
در اين استان اقوام متفاوتى، اعم 
ــرد، تركمن،  ــارس، ترك ، ك از ف
ــتانى و ... با هم  بلوچ، قزاق، سيس

زندگى مى كنند.
ــت و  ــتان اس گـرگان: مركز اس
ــاى تاريخى و  ــى از مكان ه برخ
ــد از: پارك  ــى آن عبارت ان طبيع
جنگلى و زيباى النگ دره، جنگل 
ــان بلوط  ــر از درخت ــه پ ــرق ك ق
ــيعى  ــت و در آن محل وس زيباس
ــه دارى از  ــان براى نگ بين درخت
ــاد كرده اند، جنگل و  گوزن ها ايج
پارك  جنگلى ناهارخوران با انبوه 
درختان سر به فلك كشيده ى زيبا، 
ــرگان، مجموعه ى كاخ  موزه ى گ
ــان قاجار، محله و بازار  آقامحمدخ
قديمى و خانه هاى زيباى قديمى 
با سقف هاى شيروانى كه با سفال 
پوشيده شده اند، امام زاده نور و ... .
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