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 خوب بودن يا بد بودن؛ 
مسئله اين است

ــورا،  ُزهيربِن ُسَليم اَزدي،  از اهالي كوفه  در حادثه ي عاش
بود و با آخرين سپاه كوفه به كربال آمد؛ سپاهي كه فرمانده 

آن،  شمربن ذي الجوشن بود.
ــود و فرزندش عبداهللا،  در  ــاله ب زهير پيرمردي هفتاد س
ــوعا،  طوفاني در جان  سپاه عمر سـعد،  فرمانده.  غروب تاس
ــرد؛  اما اندرز و  ــود آمد. با فرزندش گفت وگو ك ــر به وج زهي

هشدارش فايده اي نداشت.
ــپاه عمرسعد را ترك كرد و در تاريكي  زهير به تنهايي س

شب به  سپاه ابي عبداهللا الحسين(ع) پيوست.
ــورا در ضيافت نماز و تالوت قرآن و راز و نياز با  شب عاش
ــو داد،  و در صبح عاشورا،   معبود،  روح و جانش را شست وش
ــوار بر اسب،  آماده ي  پس از نماز امام و خطبه ي زيبايش،  س

كارزار شد.
چيزي نگذشت كه با اذن امام، شمشير به دست به سوي 

ــوار جنگيد و در  ــمن تاخت. زهير چون جواني چابك س دش
ــينه و بازوانش با تيغ شمشير زخمي شده بود و  حالي كه س
مي سوخت،  تيري به سينه اش نشست. اين تير،  تير فرزندش، 

 عبداهللا بود!
ــه زد و روح پاكش تا  صورت زهير بر خاك گرم كربال بوس

آسمان آبي وصل پرواز كرد...
  

ــورا بسان كتاب قطوري است كه در صفحه  حادثه ي عاش
ــه و عبرت آموز موج مي زند.  ــه ي آن درس هاي جاودان صفح
ــژاد و زبان و  ــا بد بودن به رنگ و ن ــتي خوب بودن ي به راس
پيوندهاي فاميلي نيست. خوب بودن يا بد بودن به  آگاهي و 
شناخت درست و اراده و تصميم هاي سترگ است و عاشورا 
صحنه ي بروز خوبي ها و بدي هاست. و اين يكي از درس هاي 

هميشگي عاشوراست در همه ي دوران ها.
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آيت  اهللا ناصر مكارم شيرازي

گنجشك ها براي كه مي خوانند

پاسخ به يك سئوال
ولي در اين جا يك سئوال باقي مي ماند: «اگر منظور از تسبيح 
ــي و عظمت و قدرت  ــد، حكايت نظام آفرينش از پاك و حم
ــلبيه و ثبوتيه او را شرح مي دهد، پس  خداست، و صفات س
چرا قرآن مي گويد شما حمد و تسبيح آن ها را نمي فهميد؟ 

اگر بعضي نفهمند، حداقل دانشمندان كه مي فهمند.»
اين سئوال دو پاسخ دارد:

نخست اين كه روي سخن با اكثريت مردم نادان و مخصوصاً 
مشركان است و دانشمندان با ايمان كه در اقليت قرار دارند، 

از اين عموم، مستثنا هستند كه هر عامي استثنايي دارد.
ــم مي دانيم، در برابر  ــرار اين عال ديگر اين كه آن چه ما از اس

آن چه نمي دانيم، همانند قطره اي در برابر دريا و ذره ي كاهي 
ــت بينديشيم،  ــت در مقابل يك كوه عظيم، كه اگر درس اس

حتي نام علم و دانش  نمي توان بر آن گذاشت.
تا بدانجا رسيد دانش  من

كه بدانستمي كه نادانم! 
بنابراين در واقع ما تسبيح و حمد اين موجودات را نمي شنويم؛ 
هر چند دانشمند باشيم. زيرا آن چه را كه مي شنويم، تنها يك 
كلمه است از يك كتاب بزرگ و روي اين حساب مي توان به 
ــم عمومي خطاب به همه ي جهانيان گفت:  صورت يك حك
ــبيح و حمد موجودات عالم هستي را كه به زبان  ــما تس «ش

حال است درك نمي كنيد. 

تسبيح و حمد عمومي موجودات جهان
ــبيح و حمد موجودات  ــخن از تس در برخي آيات قرآن، س
ــت  ــر خداوند بزرگ به ميان آمده اس ــتي در براب عالم هس
ــوره ي اسراء باشد  ــايد، از همه صريح تر، آيه ي 44 س كه ش
ــتثنا،  همه ي موجودات عالم هستي،  كه بدون هيچ گونه اس
زمين و آسمان، ستارگان و كهكشان ها، انسان ها و حيوانات، 
ــك اتم را در اين  ــاي درختان و حتي دانه هاي كوچ برگ ه
ــرآن مي گويد:  ــريك مي داند. ق ــبيح و حمد عمومي ش تس
« عالم هستي يك پارچه زمزمه و غوغاست. هر موجودي به 
نوعي به حمد و ثناي حق مشغول است. و غلغله اي خاموش 
در پهنه ي عالم هستي طنين افكنده كه بي خبران، توانايي 
شنيدن آن را ندارند. اما انديشمنداني كه قلب و جانشان به 
نور ايمان زنده و روشن است. اين صدا را از هر سو به خوبي 

به گوش جان مي شنوند.» 
ولي در تفسير حقيقت اين حمد و تسبيح، در ميان دانشمندان 
و فالسفه و مفسران، بسيار گفت وگو است. بعضي آن  را حمد 

و تسبيح «حالي» دانسته اند و بعضي «قالي».

جمعي معتقدند كه همه ي ذرات موجودات اين جهان، 
اعم از آن چه ما عاقل مي شماريم يا بي جان و غيرعاقل،  همه 
داراي نوعي درك و شعورند، و در عالم خود تسبيح و حمد 
ــتيم به نحوه ي درك و  خدا مي گويند؛ هر چند ما قادر نيس
ــاس آن ها پي ببريم و زمزمه ي حمد و تسبيح آن ها را  احس
بشنويم. [آياتي مانند 74 سوره ي بقره] (بعضي از سنگ ها از 

ترس خدا از فراز كوه ها به پايين مي افتند.)
[آيه ي 11 سوره ي فصلت] (خداوند به آسمان و زمين فرمود 
از روي اطاعت يا كراهت به فرمان من آييد. آن ها گفتند ما 
ــوان گواه بر اين  ــم. و مانند آن را مي ت ــت مي آيي از در اطاع

عقيده گرفت.)
بسياري معتقدند كه اين تسبيح و حمد، همان چيزي است 
كه ما آن را «زبان حال» مي ناميم. حقيقي است نه مجازي، 

ولي به زبان حال است نه قال.



تسبيح ديوار 

يكي از ياران امام صادق(ع) مي گويد: 

ــيء اال  ــير آيه ي «وان من ش از تفس

ــئوال كردم. امام  يسبح بحمده» س

ــبيح و حمد  فرمود: «هر چيزي تس

ــي هنگامي كه  ــد، حت خدا مي گوي

ــي از آن به  ــكافد و صداي ديوار مي ش

گوش مي رسد، آن نيز تسبيح است.»

تسبيح گنجشك
امام باقر(ع) صداي گنجشكاني را شنيد. 
فرمود: «مي دانيد اين ها چه مي گويند؟» 

ــاران خاص امام  ــزه ثمالي از ي مي گويد: «عرض كردم نه.»ابوحم
ــبيح خداوند  ــا تس ــود: «اين ه  فرم

ــد و روزِي خود را  از او مي خواهند.» بزرگ را مي گوين
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ــري مي خوانيم كه تسبيح لباس ــث ديگ ــول خدا ديروز فرمود: «اين دو لباس مرا بشوي.»يك روز پيامبر (ص) نزد عايشه آمد. در حدي عرض كرد: «اي رس
ــود، تسبيح آن نيز تسبيح خدا مي گويد و هنگامي  فرمود:« آيا نمي داني كه لباس انسان شستم.» كه چرك و آلوده ش

قطع مي شود.» 
ــان  ــتثنا در مجموعه اين روايات كه بعضي از آن ها معاني دقيق و باريكي دارد، نش ــبيح موجودات، همه چيز را بدون اس ــازگار است. اين كه در روايات مذكور خوانديم هنگامي برمي گيرد و همه ي اين ها با آن چه در تفسير دوم (تسبيح به معني زبان حال و مي دهد كه اين حكم عمومي تس ــود، تسبيح آن قطع مي گردد. ممكن است اشاره تكوين) گفتيم، كامًال س يادآوري از بين مي رود.مي اندازند. اما هنگامي كه چهره ي پاك طبيعي خود را از دست دادند، ديگر آن به اين باشد كه وقتي موجودات چهره ي پاك طبيعي دارند، انسان را به ياد خدا كه لباس آلوده و كثيف مي ش

تسبيح حيوانات

ــده است كه  از امام باقر (ع) نقل ش

) فرمود: «عالمت داغ در 
پيامبر (ص

ــات نگذاريد. تازيانه به  صورت حيوان

د؛ زيرا آن ها حمد 
ــورت آن ها نزني ص

و ثناي خدا مي گويند.» 

منبع: تفسير نمونه، جلد 12، صفحات 133 تا 140 (با تلخيص)
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 سيد سعيد هاشمي 

وامى
 براى

 دماغ 
بابابزرگ

ــزرگ از  ــاى باباب ــه ى گرفتارى ه هم
ــارك با  ــد كه توى پ ــروع ش زمانى ش
تيناخانم آشنا شد. خودش گرفتار شد، 

ما را هم گرفتار كرد.
ــه بابابزرگ  ــت بود ك ــان راح خيالم
ــيند و كمى  ــى رود توى پارك مى نش م
ــن   ــه تا از هم س هوا مى خورد و با دو س
ــرف مى زند.  ــودش ح ــال هاى خ و س
ــادش مى رود و  ــوت مامان بزرگ از ي ف
افسردگى اش ذره ذره به شادمانى تبديل 
ــود. حتى روزهاى اولى كه با تينا  مى ش
ــد، باز هم ما خوش حال  ــنا ش خانم آش
باالخره  كه  بوديم 
بابابزرگ از تنهايى 
درآمده و همدمى 

پيدا كرده است.
   

هرچند بابا چند بار به بابابزرگ گفته 
بود: «آقاجون شما هفتاد سالتونه. تينا 
خانم نصف شما سن دارد. جاى بچه ى 
شماست. فكر نمى كنين اين لقمه براى 

دهن شما بزرگ باشد؟»
ــواب داده بود:  اما بابابزرگ هر بار ج
ــن من به تو ربطى نداره. دهن من  «ده
به اندازه ى كافى گشاد هست. تو مراقب 

تنگى و گشادى دهن خودت باش.»
يك روز ديديم بابابزرگ هى مى رود 

جلوى آينه و با دماغش ور مى رود.
- چى شده آقاجون؟!

- به نظر شما اگه من دماغم رو عمل 
كنم، بهتر نيست؟

- مگر دماغتون مشكلى داره؟
- نه! ولى دوست دارم سرباال باشد!

بابا گفت: «دست بردار آقاجون! ديگر 
ــته. اين كارا مال دختراى  از شما گذش
ــه پيرمرداى  ــاله اس ن ــده هجده س هف

هفتاد ساله.»
ــت: «اين  ــزرگ با عصبانيت گف باباب
قدر به من نگو هفتاد ساله. من همه ش 
شصت و هفت سال دارم. بعدشم، 
من  ــه  ب ــم  خان ــا  تين
خيلى  دماغت  مى گه 
آويزونه. اگه به شما 
بگن دماغتون آويزونه، 

بهتون برنمى خوره؟»
- خب! فهميدم! پس بگو قضيه از كجا 
آب مى خوره! دوباره پاى تينا خانم وسطه.

- بله! پاى تينا خانم وسطه. شما كه به 
فكر آبروى من نيستين. بزارين حداقل 
ــده ى خدا آبروى منو  اون بن

حفظ كنه!
- آقاجون! آبرو كه به دماغ نيست.

ــد روى ميز  ــت كوبي بابابزرگ با مش
جلويش و گفت: «من بايد دماغمو عمل 

وي
وس

م م
ميث

گر: 
وير

تص
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كنم! همين كه گفتم!»
ــا عصبانيت گفت: «خيلى خب!  بابا ب
ــربااليش كن  برو عمل كن. اين قدر س

كه وقتى بارون اومد، آب بره توش.»
بابابزرگ خنديد: «نخير! مى رم پيش 
ــه خيلى دمش  ــر متخصص ك يه دكت

گرمه! كارش درسته. داداش تيناخانم.
ــم پنج ميليون  تينا خانم گفته داداش

تومن مى گيره، دماغتو عمل مى كنه.»
ــج ميليون تومن؟! چه  بابا گفت: «پن
ــاغ دو هزار تومن  ــره؟! اصًال اون دم خب

مى ارزه؟»
- پس چى؟ حاال مى بينى، داداش تينا 
خانوم يه كارى مى كنه كه دماغم مى ره 

روى بيست ميليون و سى ميليون.
  

ــاره بابابزرگ را  يك هفته ى بعد دوب
جلوى آينه ديديم. بابا گفت: «خدايا به 

دادمون برس!»
بابابزرگ گفت: «به نظر شما، موى فرفرى 

بيشتر به من مى ياد يا موى لخت؟»
ــن كله ى كچل  ــدوم. همي - هيچ ك
ــا آدم مو فرفرى  ــما مى ارزه به صد ت ش

و مولخت.
ــم مى گه موى لخت  ــى تينا خان - ول
ــتش به فكر  ــت مى ياد. راس ــتر به بيش

افتادم برم مو بكارم.
ــت بردار آقاجون! مگه دفعه ى  - دس

اولته كه دارى ازدواج مى كنى؟
ــوى ازدواج اولم به اندازه ى  - خب ت
كافى مو داشتم، ولى االن سرم حسابى 
خالى شده. تينا خانم گفته اگه بخواى، 
مى تونم با داداشم صحبت كنم كه برات 
ــدود هفت ميليون  ــو بكاره. مى گه ح م

خرجش مى شه.
ــودت و ما رو  ــون اين قدر خ - آقاج
ــه كچلى، يه روز  ــت نكن. تو االن ك اذي

در ميون به كله ات سشوار مى زنى. اگه 
مو بكارى كه بايد هفته اى يه بار سشوار 
ــوزونى. تازه اين همه پول رو از كجا  بس

مى خواى بيارى؟
- فكرشو كردم. ماشينمو مى فروشم. 

يه كم هم وام  مى گيرم.
- الاله...

  
يك هفته ى بعد دوباره بابابزرگ پاى 
ــت به پوست  ــبز شد و هى دس آينه س

صورتش مى كشيد.
ــون رحم كنه! تينا خانوم  - خدا بهم

ديگه بهتون چى گفته آقاجون؟!
ــش  - چيزى نگفته، ولى ظاهراً داداش
مى تونه چروك هاى پوستمو برطرف كنه.
- آقاجون تو رو به قرآن بس كنيد!

- تو چت شده بچه! آدم وقتى مى تونه 
جوون بشه، چرا نشه؟

- خب پوستتونو صاف كردين ... سن 
و سالتونو مى خواين چه كار كنيد؟

- تو چه قدر ساده اى بچه! من كه سن 
و سالى ندارم.

- خب هزينه ى اينو از كجا مى خواين 
جور كنيد؟

- پس تو رو بزرگ كردم براى چى؟
ــه آقاجون ... تورو  ــى؟ ... من ... ن - چ
خدا از من يكى دست بكشيد! من پولم 

كجا بود؟
- آره، فكر كردى من نمى دونم؟ پس 
اون ده ميليونى كه گذاشتى توى بانك 

چيه؟
ــتم براى  - اى بابا! آقاجون اونو گذاش

خرج جهيزيه و عروسى اين بچه!
ــه ات؟ چرا بين  ــن مهم ترم يا بچ - م
ــى ذارى؟ من براى تو زحمت  ما فرق م
ــازه اين بچه  ــه؟ ت ــيدم يا اين بچ كش
ــى مى خواد چه كار؟  عروسى بايد  عروس

ساده باشه. با يه ميليون هم مى شه دو 
ــاده  ــا فاميلو دعوت كرد و يه خرج س ت

داد.
خالصه بابابزرگ ده ميليون را گذاشت 

گردن بابا.
چند روز بعد همه افتاديم به پول جور 
كردن. ماشين بابابزرگ را فروختيم. وام 
ــيديم  ــم. پول بابا را از بانك كش گرفتي
ــه بابابزرگ و بابابزرگ  بيرون و داديم ب
هم تقديم داداش تينا خانوم كرد. داداش 
تينا خانم هم يك هفته به بابا برنامه ى 
ــى داد تا بابابزرگ براى  غذايى و ورزش

سه تا عمل مهم و حياتى آماده شود.
  

به قسمت سوزناك داستان مى رسيم. 
ــول را توى پارك  ــه بابابزرگ پ روزى ك
ــوم كرد، آخرين  تقديم داداش تينا خان
ــش رو  ــارى بود كه تينا خانوم و داداش ب
ــت گوشش را  مى ديد. بعد از آن اگر پش
ديد، آن ها را هم ديد. كار به شكايت و اين 
چيزها هم كشيد، ولى هيچ كدام فايده اى 

نكرد و پول زبان بسته زنده نشد.
االن چند روز است كه بابا با بابابزرگ 
ــزرگ هم چنان  ــاغ باباب ــت. دم قهر اس
ــزرگ هم  ــت. خود باباب ــرپايين اس س
ــرپايين است و رويش  مثل دماغش س
نمى شود كه سرش را باال كند. من ولى 
ــه با بابابزرگ شوخى  هنوز مثل هميش
مى كنم و مى گويم و مى خندم. ديروز به 
او گفتم: «بابابزرگ من مى خوام دماغمو 
عمل كنم تا يه كم سرباال بشه. نظرتون 

چيه؟»
بابابزرگ پكى به سيگارش زد و گفت: 
«اگه دماغ سرباال خوب بود، خدا تو رو با 
دماغ سرباال مى آفريد. به هيكلت دست 

نزن. نقاشى خدا نقص نداره.»
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محمد كرام الديني

ــورمان، اعتقاد به  يكى از آثار بر جاى مانده از برخورد فرهنگ ما با فرهنگ مغوالن در تاريخ كش
وجود دوره هاى 12ساله اى است كه يكى پس از ديگرى به ترتيب مى آيند و مى روند، هر 12سال 
ــوند و هر كدام به ترتيب نام يكى از اين حيوانات را بر خود دارند: موش، گاو،  يك بار تكرار مى ش
ــب، گوسفند، ميمون، مرغ، سگ و خوك1. منجمان قديم مغول  پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار، اس

اعتقاد داشتند، هر سال  ويژگى هاى حيوانى را دارد كه نامش بر آن سال نهاده شده است.
ــال، يعنى سال 1389 سال «پلنگ» است، به همين علت به باور  مطابق با اين نوع تقويم، امس
كسانى كه به اين دوره هاى 12ساله اعتقاد دارند، امسال سال زيبايى، وقار، قدرت و توانايى است؛ 
ــه ويژگى از صفات اين جانور زيبا، باشكوه و قدرتمند است. از سوى ديگر، گروهى  چون اين س
ــناتر كردن مردم با پلنگ ايرانى استفاده  ــت داران محيط زيست، از اين فرصت براى آش از دوس
ــته اند. پس ببينيم اهميت اين گربه سان  ــال پلنگ ايرانى» گذاش ــال را «س كرده اند و نام امس
ــخ به اين پرسش، نخست به  ــت و چرا بايد از آن محافظت كرد. براى پاس بزرگ ايران در چيس
ــپس از اهميت جلوگيرى از  ــوان خوش خط وخال مى پردازيم. س ــاى ظاهرى اين حي ويژگى ه

انقراض آن سخن مى گوييم.

ويژگى ها
بدن پلنگ ايران حدود 110تا 195سانتى متر طول، 45تا 78سانتى متر ارتفاع و 
35 تا 90كيلوگرم وزن دارد. با جثه اى بزرگ، قوى، نرم و چابك، اكنون بزرگترين 
ــته ها، دو جانور گربه سان بزرگ تر از پلنگ  ــان ايران است. در گذش جانور گربه س
ايرانى هم در ايران زندگى مى كردند: يكى ببر مازندرانى كه حدود 50سال است، 
ــت و ديگرى شير ايرانى كه اكنون در ايران  ــده اس كامًال از روى زمين منقرض ش

زندگى نمى كند، بلكه تعداد اندكى از آن ها در هندوستان به سر مى برند.
ــفيد تا كرم مايل به نارنجى، اما زير بدنش  ــت پلنگ ايرانى س رنگ موهاى پش
ــترى است. روى پشت و پهلوها از خال هاى تو خالى، اما روى  كرم مايل به خاكس
سر، گردن، دست ها و پاها از خال هاى توپر پوشيده شده است. جثه، رنگ و طول 

موهاى اين حيوان در مناطق گوناگون 
ــت. مثًال، هر چه به  اندكى متفاوت اس
سوى شمال شرقى كشور برويم، جثه ى 

آن بزرگ تر و رنگ پريده تر مى شود.
ــيار چابك و زورمند  پلنگ ايرانى بس
ــت كه الشه ى  ــده اس ــت. ديده ش اس
ــى حيوانات بزرگ، مانند  حيوانات، حت
گورخر را با دندان مى گيرد و آن ها را به 
باالى درخت مى برد و در آن جا مخفى 
ــان زمين رو،  ــا از چنگ رقيب مى كند ت

مانند خرس و كفتار دور باشد.
ــان 9نوع پلنگ  ــور كلى در جه به ط
ــگ ايرانى يكى از  ــود دارند كه پلن وج
آن هاست: پلنگ آفريقايى، پلنگ عربى، 
ــمال  پلنگ آمور يا خاور دور، پلنگ ش
چين، پلنگ جنوب چين، پلنگ  جاوه، 
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ــريالنكا، پلنگ هندى و پلنگ  پلنگ س
ايرانى. پلنگ ايرانى اگرچه در منطقه اى 
ــتان تا غرب آسيا  ــترده از هندوس گس
ــبه جزيره ى عربستان)  (به استثناى ش
ــتر (حدود  ــا بيش ــود، ام ــت مى ش ياف
ــا در ايران زندگى  60تا70درصد) آن ه

مى كنند.

رفتار
ــى  پلنگ معموالً انواع جانوران وحش
ــه مى كند. اما  ــكار و از آن ها تغذي را ش
ــنگى،  ــه علت كمبود غذا و گرس گاه ب
ــز حمله مى كند.  ــه حيوانات اهلى ني ب
ــه ى او را  ــوران مورد عالق مى توان جان
ــرد: قوچ و  ــب چنين معرفى ك به ترتي
ميش، كل و بز، آهو، پايكا، روباه، گرگ، 
ــى،  ــدگان، گراز، تش ــوكا، پرن مرال، ش
ــگ اهلى، گاو، گوسفند و  جوندگان، س
ــب، االغ و شتر. همان طور  بز اهلى، اس
ــد، حيوانات اهلى  كه مالحظه مى كني
در آخر فهرست عالقه مندى هاى پلنگ 

ايرانى قرار دارند.
ــگ ايرانى هم  ــن، اگرچه پلن بنابراي
ــنگى به  ــرگ گاه از فرط گرس مانند گ
گله هاى گوسفندان مى زند، اما اين كار 

ــرگ دارد.  ــيارى با گ او تفاوت هاى بس
گرگ وقتى كه به گله مى زند، تعدادى 
ــه و رها مى كند و  ــفندان را خف از گوس
معموالً يكى را مى خورد. اما پلنگ فقط 
ــرد و چند روز از  ــفند را مى ب يك گوس

پلنگ ايراني:
110تا 195سانتى متر طول، 
45تا 78سانتى متر ارتفاع 

35تا 90كيلوگرم وزن
با جثه اى بزرگ، قوى نرم و 

چابك، اكنون بزرگترين جانور 
گربه سان ايران است

پى نوشت
1. مردم قديم براى آن كه ترتيب اين سال ها را فراموش 
نكنند، اين شعر را كه در نصاب الصبيان نقل شده است، 

به خاطر مى سپردند: 
موش و بقر(گاو) و پلنگ و خرگوش شمار 

زين چار چو بگذرى نهنگ آيد و مار
و آن گاه به اسب و گوسفند است حساب

حمدونه(ميمون) و مرغ و سگ و خوك آخر كار.

ــن رفتار پلنگ را  آن تغذيه مى كند. اي
نشانه اى از قناعت پذيرى آن مى دانند و 
اين صفت را نيز به صفت هاى ديگر آن 
مانند زيبايى، شكوه و غرور مى افزايند. 
ــه جوانمردى نيز  مردم عقيده دارند ك
ــت.  ــى ديگر از صفات اين جانور اس يك
ــز از كمين گاه  ــالً ، پلنگ ايرانى هرگ مث
ــان حمله نمى كند، بلكه نخست  به انس
سعى در فرار از او دارد و فقط در صورتى 
كه زخمى شده باشد و راه فرار نداشته 
ــت به انسان حمله ور  ــد، ممكن اس باش
ــنوايى و بينايى  ــود. در واقع حس ش ش
ــت كه  پلنگ ايرانى به اندازه اى قوى اس
معموالً پيش از آن كه انسان آن را ببيند،  
انسان را ديده و بى صدا فرار كرده است. 
به همين دليل مى گويند منزوى است و 
انسان كم تر موفق به ديدارش مى شود.

حفاظت
ــر  ــته پلنگ ايرانى در سراس در گذش
ــه رفته، به  ــود. اما رفت ــور فراوان ب كش
ــت آن رو به  ــاى متفاوت، جمعي علت ه
ــت؛ به طورى كه سرانجام  كاهش گذاش
گمان مى رفت كه اين گربه سان باشكوه 
در كشور منقرض شده است. در سال هاى 

ــدادى از آن ها  ــاهده ى تع ــر با مش اخي
ــت كه هنوز مى توان  مشخص شده اس
ــتگاه هاى  ــه حضور اين جانور در زيس ب
كشور اميدوار بود. براورد شده است كه 
در حدود 800 پلنگ ايرانى در مناطق 

گوناگون كشور، از كوه هاى بلند گرفته 
ــاز زندگى  ــت هاى ب ــا جنگل ها و دش ت

مى كنند.
پلنگ گوشت خوار و از مصرف كنندگان 
ــت. يعنى هم از  ــى اكوسيستم هاس رأس
جانوران گياه خوار تغذيه مى كند و هم از 
گوشت خواران. از طرف ديگر، دشمنى در 
طبيعت ندارد، مگر آدمى كه اين دشمنى 
را از چند جهت به اين جانور روا مى دارد: 
ــتگاه ها و نابودى جانورانى  تخريب زيس
ــكار آن هستند؛  شكار كردن آن با  كه ش
تفنگ يا كشتن با طعمه هاى سمى؛ و در 

تصادف هاى جاده اى.
ــك از انواع  ــوش نكنيم كه هر ي فرام
ــت جزئى  ــده در طبيع ــودات زن موج
هستند از شبكه اى بزرگ كه اجزاى آن 
به هم پيوسته اند. نابودى هر يك از اين 
حلقه ها كه با استادى و تدبير آفريدگار 
ــده اند و قرار  ــاط باهم چيده ش در ارتب
است در نظمى پايدار باقى بمانند، سبب 
ــود.  نابودى همه ى حلقه هاى آن مى ش
ــبكه ى  نابودى پلنگ، يعنى نابودى ش
ــكارهاى آن.  ــر افزونى ش ــى بر اث غذاي
فكرش را بكنيد، حتى اگر جمعيت هاى 
ــى هم در طبيعت  ــفند وحش بز و گوس
بزرگ تر از حد طبيعى شوند، چه باليى 
ــق طبيعى خود  ــان مناط ــر گياه بر س
مى آورند و سرانجام به علت كمبود غذا، 

خود نابود مى شوند.
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اميدواريم جغرافيايتان آن  قدر خوب باشد كه 
به ياد آوريد، «هزار مسجد» نام رشته كوهى در 
شمال خراسان است. اگر زياد اميدوار باشيم، 
شايد توقع داشته باشيم كه «هزار مسجد» نام 
شهرى را هم به خاطر شما بياورد: آيا آن  قدر 
ــت كه نام «استانبول»  جغرافيايتان خوب اس
ــتانبول،  ــه را به ياد آوريد؟ بله، به اس در تركي
شهر هزار مسجد هم مى گويند. اما در اين نوشته 
ــت؛ يعنى رشته  منظور ما، همان مطلب اول اس
كوه هايى كشيده و نسبتاً  باريك و تقريباً  مرتفع 
در شمال خراسان كه ارتفاع آن از سطح دريا 

به حدود 3140 متر مى رسد.

هزار مسجد، مسجد ندارد
ــجدى  ــجد، مس ــته كوه هزار مس رش
ــتيغ هاى قلل  ندارد! بعضى مى گويند س
ــاجد را به  مرتفع اين كوه، مناره هاى مس
ــن خاطر و از روى  ــاد مى آورد. به همي ي
همين مناره هاى زياد، آن را هزار مسجد 
ناميده اند. بنابراين، اگر چه در دامنه ها و 
ــت هاى پيرامون اين كوه، مساجدى  دش
بزرگ يا كوچك وجود دارند، اما در خود 
ــجدى نيست. آيا شما هم قبول  كوه، مس
ــتون هاى  مى كنيد كه قلل نوك تيز و س
ــن كوه به نام  ــدد باعث نام گذارى اي متع
ــت؟ آيا نام اين  ــجد» شده اس «هزار مس
ــرو برده  ــما را به فكر ف ــوه تاكنون ش ك

است؟!

زمين شناسان مى گويند
ــر از من  ــى را بهت آنان كه زمين شناس
ــواد  ــه م ــته اند ك ــد، نوش ــما مى دانن و ش
تشكيل دهنده ى سنگ هاى اين كوه بيشتر 
ــنگ و گاه  ــيل و آهك، مارن و ماسه س ش
ــت و  ــنگ هاى تبخيرى اس كنگلومرا و س
ــتقرار آن ها، از  ــكيل اين سنگ ها و اس تش
ــل تاكنون (از  ــال قب حدود 70 ميليون س
ــن و پس از آن) زمان  ــيك تاميوس ژوراس
ــت. در طول اين 70 ميليون سال،  برده اس

ــوبى هزار مسجد، فعاليت  در حوضه ى رس
آذرين (آتش فشانى) صورت نگرفته است. 
ــازندهاى كالت، كشف  ــان س زمين شناس
ــازندهاى  ــه س ــزدوران را از جمل رود و م

تشكيل دهنده ى اين منطقه مى دانند.
ــز از هوازدگى و  ــاى حاصل خي خاك ه

تخريب سنگ هاى منطقه ى هزار مسجد، 
با ضخامت هاى متفاوت خود، امكان رشد 
انواع درخت ها و درختچه هايى نظير ارس 
ــترن  ــك كوهى، نس ــروكوهى)، زرش (س
وحشى، آويشن، ريواس، گل ماهور و انواع 
ــه اى و غيرعلوفه اى را  ديگر گياهان علوف
ــت ها و دامنه هاى  فراهم كرده اند. در دش
ــترده  ــيارى گس ــجد، مراتع بس هزار مس
ــاير و دام داران محلى در  ــده اند كه عش ش
ــغول اند.  ــرورش انواع دام مش ــا به پ آن ه

هم چنين زنبوردارى از ديگر فعاليت هاى 
ــاير پيرامون  ــاكن روستاها و عش مردم س
هزار مسجد است كه با بهره گيرى از انواع 
گل ها و شكوفه هاى درختان و درختچه ها 
ــل هاى خوش مزه و  و بوته ها، به توليد عس

خوش عطر و بو مى پردازند.

 هزار مسجد با هزاران مناره   
سياوش شايان
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وارد كالت شويد
ــرس، پلنگ  ــان مى خواهد خ ــر دلت اگ
ــوچ، كل و بز  ــى، گراز، ق ــه ى وحش و گرب
كوهى را از نزديك ببينيد، راهى كوه هاى 
هزارمسجد شويد و از راه هايى كه شما را 
ــانند، راهى  به قله هاى متعدد كوه مى رس
قله شويد. اما بر سر راه خود، وارد «كالت» 
ــويد كه به «كالت نادرى» نيز معروف  ش
ــا «بند نادرى»  ــت و در نزديكى آن ج اس
ــرى از زمان  ــدى آج ــد؛ يعنى س را ببيني
ــلجوقيان كه در انتهاى جلگه ى  نادر يا س
شهرستان كالت قرار دارد. ارتفاع اين سد 
ــجد،  از كف رودخانه در كوه هاى هزار مس
ــاى قرمز و  ــد. آجره ــه 70 متر مى رس ب
ديواره ى سد كه شكلى هاللى دارد، بسيار 
زيباست و حكايت از پيشرفت مهندسى و 

سدسازى در قرن هاى قبل دارد.

كوه نوردى در هزار مسجد
كوه نوردى در هزار مسجد حال و هوايى 
ديگر دارد. كوه نوردان گاهى مجبورند از 
ــور كنند تا در اين  ــاى فلزى عب نردبان ه
ــار آن  ــو» و آبش منطقه به «دره ى قرس
ــند. ديواره هاى تند دامنه هاى هزار  برس
ــيارى جاها بر اثر گسل ها  مسجد در بس
ــاى جارى  ــط آب ه ــا حفر نهرها، توس ي
ــده اند و دست رسى به باالدست  ايجاد ش
دامنه ها، تنها با غلبه بر شيب هاى تند و 

يا استفاده از طناب امكان پذير است.
گاهى در ميان دو تيغه ى سنگى موازى 
ــمت هاى  ــاى جارى قس ــار هم، آب ه كن
ــرده و  ــاييده و ب ــنگ ها را س ــم دوام س ك
ــاد كرده اند كه اهالى محلى  كوچه اى ايج
ــا «كوچه»  ــه آن ه ــم ب ــوردان ه و كوه ن

ــد. راه رفتن ميان اين كوچه هاى  مى گوين
سنگى كه ديوارهاى كناره اى آن ها تا ده ها 
متر باالى سر كوه نوردان كشيده شده اند، 
ــوردان و  ــى به كوه ن ــال و هواى خاص ح
عالقه مندان به طبيعت مى دهد.  توصيف 
ناهموارى هاى هزار مسجد دشوار است و 
تنها با ديدن آن ها و يا تصاويرشان مى توان 

زيبايى اين طبيعت را حس كرد.

افسوس وافسوس
افسوس كه مكان هاى شناخته نشده ى 

ــه  توج ــورد  م زود  ــى  خيل ــى،  طبيع
ــد كه عده اى  ــى قرار مى گيرن ايران گردان
ــرام نمى گذارند:  ــا به طبيعت احت از آن ه
ــع و قمع  ــوزاندن قل ــان را براى س درخت
مى كنند، بوته ها را آتش مى زنند، به گل ها 
ــان دارويى هجوم مى آورند و آن ها  و گياه
ــد. در نهايت، بهره بردارى  را نابود مى كنن
ــط انسان و دام ها، باعث  بيش از حد توس
نابودى گياهان و حيات وحش منطقه و بر 
هم خوردن تعادل بين گياهان، جانوران و 

انسان در منطقه مى شود.
ــگرانى را هم  ــوردان و گردش ــر كوه ن اگ
ــح در ناحيه ى  ــه در حين بازديد و تفري ك
ــد مى كنند،  ــتانى، فقط زباله تولي كوهس
ــجد اضافه  به خرابكاران طبيعت هزار مس
ــه ى بهره برداران و  كنيم، آن وقت مجموع

تخريب گران محيط زيست كامل مى شود!
ــن انواع  ــت با ريخت ــگران بى دق گردش
ــدن بوته ها و آتش  ــا، كن ــام زباله ه و اقس
افروختن، طبيعت هزار مسجد را همانند 

ــده  ــيارى از مناطق بكر يا حفاظت ش بس
ــرده وبه خطر  ــران، آلوده ك ــده ى اي و نش
ــا هم راه  ــه همين خاطر م ــد. ب انداخته ان
دست رسى به اين كوه ها را به شما، نشان 

نمى دهيم!
ــتند،  ــدن نداش ــا مع ــن كوه ه كاش اي
داراى جاده نبودند و محل دفن زباله هاى 
ــدند، تا تعادل  ــهرى و روستايى نمى ش ش
اكوسيستمى آن ها برهم نمى خورد! اما اگر 
قول مى دهيد كه در گردش هزار مسجد، 
ــازى نكنيد و به پاك سازى محيط  زباله س
ــت آن جا كمك كنيد، يك نشانى به  زيس
ــمال غربى شهرستان  ــما مى دهيم: ش ش
ــروع به  ــتاى الئين نو و ش ــهد، روس مش

حركت از جبهه ى شمالى.

اگر مى خواهيد بدانيد 
«كوچـه ى سـنگى» 
چيسـت، سـفرى به 
كوه هاى هزار مسجد 
داشته باشيد و آن ها 

را از نزديك ببينيد

برخى مى گويند به خاطر ستون هاى 
زياد در كوه هاى هزارمسجد، اين 
رشته كوه را هزارمسجد ناميده اند، 
اما سـتون هاى زيـادى در آن جا 

ديده نمى شود!
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سيده فاطمه شبيري

تنظيم رنگ عكس، 
روشنـايـى تصويـر
 و رنگى كردن تصوير

اصالح تيرگى و روشنى عكس
گام اول: كپى گرفتن از اليه ى موجود

 "Layer" از منوى
ــار دادن  ــه ى "...Duplicate" را انتخاب كنيد. فش گزين
ــن كار (كپى  ــاى CTRL و J نيز همي ــان كليده هم زم

كردن) را انجام مى دهد.
گام دوم: تغيير دادن حالت اليه ى جديد

ــاپ، هر اليه حالت (mode)هاى متعددى دارد  در فتوش
ــكل نمايش اليه و اثر آن بر اليه ى  كه نشان دهنده ى ش
زيرين هستند. اگر اليه اى حالت "screen" داشته باشد، 
اليه هاى زيرين آن روشن تر ديده مى شوند و اگر اليه اى 
ــد، ويژگى هاى اليه ى  ــته باش ــت "Multiply" داش حال
ــود. بنابراين، بعد از  ــن آن تقويت و پررنگ تر مى ش زيري
ــمت راست  كپى گرفتن از اليه ى موجود، در پنجره ى س
ــود، چنان چه  ــه تمام اليه ها در آن نمايش داده مى ش ك
ــت، حالت اليه ى جديد را به screen و  تصوير تيره اس
 Multiply ــن است، حالت آن را به چنان چه تصوير روش
تغيير دهيد (تصوير 1). با چند بار تكرار اين عمل، مى توانيد 

روشنايى عكس را به ميزان دل خواه برسانيد.
اگر هنوز نور عكس به نظرتان مورد قبول نيست، از منوى 
ــه ى "New Adjustment Layer" و  "layer"، ابتدا گزين
سپس گزينه ى "...Level" را انتخاب كنيد و در كادرى كه 
ظاهر مى شود، دكمه ى تأييد را فشار دهيد. با اين كار، يك 
ــود (اليه ى  اليه ى تنظيم روى همه ى اليه ها ايجاد مى ش
تنظيم را نمى بينيد، ولى روى نحوه ى نمايش اليه هاى زيرين 
خودش تأثير مى گذارد) و كادر "Level" ظاهر مى شود. در 
اين كادر، دكمه ى "Auto" را كليك كنيد و با جابه جا كردن 
زبانه هاى تنظيم، نور عكس را به اندازه ى دل خواه برسانيد و 

سپس دكمه ى تأييد را فشار دهيد. (تصوير 2)

ــيم  ــته ى آقاجون كه همراه «اوليه» ترس عكس قديمى و شكس
كرده ام، تيره است و رنگش هم متمايل به قهوه اى و زرد است. بايد 
ــم كنم، هم رنگش را. به عالوه دلم مى خواهد  هم نورش را تنظي
عكس را رنگى كنم. اگرچه فكر مى كنم همان عكس سياه و سفيد 
لطف بيشترى دارد و به نظر واقعى تر مى آيد، اما يك نمونه ى رنگى 

هم از عكس داشته باشم بد نيست.
قبل از هر چيز بايد تيرگى عكس را اصالح كنم. اول يك كپى از 

اليه ى موجود مى گيرم.

1

2

3
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ــده، اما هنوز رنگ عكس متمايل به  ــد. نور رنگ تنظيم ش  بد نش
ــتـ  مثل بيشتر عكس هاى قديمىـ  حاال بايد رنگ را  قهوه اى اس

تنظيم كنم.

تنظيم رنگ عكس
ــز، زرد يا...  ــفيدى كه به قرم ــياه و س براى تنظيم رنگ عكس س
ــفيد، از  ــياه و س ــى كامالً  س ــت و تبديل آن به عكس متمايل اس
ــوى "image"، گزينه ى "Adjustment" و از اين منو، گزينه ى  من

"Gradient Map"، و از ميان حالت هاى موجود، حالت 
سياه و سفيد را انتخاب كنيد و دكمه ى تأييد را فشار دهيد. 
ــن كار را مى توانيد چند بار تكرار كنيد تا رنگ عكس به  اي

حالت دل خواه شما برسد. (تصوير 3)
توجه: مراحل باال را براى تبديل عكس رنگى به سياه و 

سفيد نيز مى توانيد انجام دهيد.

رنگى كردن عكس هاى سياه و سفيد
گام اول: دور تا دور بخشى را كه مى خواهيد رنگى كنيد، با 
  «polygonal lasso tool» كمك ابزار انتخاب چندضلعى
انتخاب كنيد. مثالً اگر قصد داريد صورت يك نفر را رنگى 
كنيد، دور تا دور صورت را انتخاب كنيد. سپس براى آن كه 
چشم ها و لب از حالت انتخاب خارج شوند، همين طور كه 
ــته ايد، دور تا دور چشم ها و لب را  دكمه ى Alt را نگه داش

انتخاب كنيد، تا از حالت انتخاب خارج شوند.
 ،D و Alt ،CTRL ــاى ــردن هم زمان دكمه ه بعد با فش
ــدد 2 را در آن وارد كنيد  ــر و ع كادر "Feather" را ظاه
ــر 4) با اين كار،  ــار دهيد. (تصوي ــه ى تأييد را فش و دكم
لبه هاى قسمت هاى انتخاب شده، از حالت شكسته و تيز 
خارج مى شوند و ماليم و طبيعى به نظر مى رسند. حال 
ــه ى "Adjustment" و از اين  از منوى "image"، گزين
منو، گزينه ى "Hue/Saturation"  را انتخاب كنيد. (به 
ــد دكمه هاى CTRL و U  را  جاى اين مراحل مى تواني
هم زمان فشار دهيد). در كادر كنار "Colorize" كليك 
 Hue" ــال كنيد. حال با تغيير دادن زبانه هاى و آن را فع
ــمت انتخاب  ــواه را به قس ــگ دل خ و Saturation" رن
Hue/" ــده بدهيد. به جاى اين كار مى توانيد در كادر ش

Saturation" عدد مناسب را وارد كنيد. البته اين كار به 
ــارت نياز دارد. براى مثال، براى رنگى كردن صورت،  مه
ــبى به  ــراى هر دو مورد، رنگ مناس ــوالً عدد 30 ب معم

صورت مى دهد. (تصوير 5)
ــد،  ــن يا تيره به نظر مى رس اگر هنوز رنگ صورت روش
ــا، آن را تنظيم كنيد.  ــتفاده از منحنى ه مى توانيد با اس
 Adjustment گزينه ى ،image ــراى اين كار از منوى ب
ــد (به جاى  ــه ى cures را انتخاب كني ــپس گزين و س
ــاى CTRL و M را هم زمان  ــن كار مى توانيد دكمه ه اي
فشار دهيد). يك منحنى ظاهر مى شود. شما با انتخاب 
 (RGB ــا ــب (Red، Green، Blue ي "channel" مناس
مى توانيد ميزان رنگ ها را در عكس تنظيم كنيد. يكى از 
اين كانال ها را انتخاب كنيد و سپس با ماوس نقطه اى از 
منحنى را بگيريد و آن را در جهت هاى متفاوت حركت 
دهيد و نتيجه ى كار را ببينيد. (تصوير 6) با كمى تمرين 

مى توانيد بهترين رنگ را براى تصوير ايجاد كنيد. 

4

5

تصويرگر: روح اهللا محموديان6
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مهدي شيرزاد  فيزيك جديد: 
 عصرهسته اى

ــته  ــكافت هس ــا فرايند واقعى ش ام
را اتوهـان، ليـزه مايتنـر و فريس 
ــد. هان و  ــف كردن اشتراسـمن كش
ــد و پس از  ــكار بودن ــمن هم اشتراس
كارهاى انويكـو فرمى روى پرتوزايى 
مصنوعى، با اين سؤال روبه رو شدند كه 
ــاران اورانيوم با نوترون چه  پس از بمب
عنصرهايى به دست مى آيد. هان به اين 
فرضيه رسيد كه هسته هاى اورانيوم به 
دو پاره تقسيم مى شوند. اما اين فرض 
ــت كه آن  را آن چنان نامعقول مى دانس
ــرد. آن دو، نتيجه ى كار  ــر نك را منتش

ــتند.  ــود را با مايتنر در ميان گذاش خ
ــودى بود كه از  ــمندى يه مايتنر دانش
ــرس آلمان نازى به دانمارك گريخته  ت
ــا برادرزاده اش اتوفريش  بود و آن جا ب
كار مى كرد. مايتنر و فريش توضيحات 
هان را تأييد و پيشنهاد كردند كه اين 
ــا الهام از واكنش  ــش جديد راـ  ب واكن
مشابهى در زيست شناسى ـ «شكافت 

هسته اى» بنامند.
ــش با آگاهى از اهميت  مايتنر و فري
زياد اين كشف آن را به اطالع دانشمند 
ــى، نيلز بور  ــك كوانتوم ــام آور فيزي ن

ــاندند. در اين تاريخ نيلز بور خود را  رس
براى سفر كوتاه به آمريكا آماده مى كرد؛ 
سفرى كه مسير فناورى هسته اى را به 

كلى دگرگون كرد.

فاصلـه ى سـال هاى 1933تـا 1945ميالدى را مى تـوان «عصر 
هسـته اى فيزيك جديد» دانسـت؛ عصرى كه على رغم همه ى 
پيشـرفت ها در دانش بشـرى، داراى نقطه ى سـياهى است كه 
شـايد در تمامى تاريخ دانش فيزيك بى بديل باشـد: بخشى از 
تاريخ كه جغرافيايى را نابود كرد و همراه آن، لكه ى سـياهى بر 

دامان بعضى دانشمندان طراز اول فيزيك هم نشست.

پيشگامان دانش هسته اى
ــان  ــه ى معروف E=mc2 نش معادل
ــدار زيادى  ــد كه هر جرمى مق مى ده
ــه را آلبرت  ــن معادل ــرژى دارد. اي ان
ــال 1905 اثبات كرد.  انيشتين در س
ــتين و نه  ــه انيش ــان ن ــا در آن زم ام
ــر از پيامدهاى مثبت و  هيچ كس ديگ
منفى آن كوچك ترين اطالعى نداشت. 
اصًال در آن تاريخ كسى نمى دانست اتم 
داراى هسته است و اين هسته قابليت 

آزادسازى انرژى دارد.
از لحاظ تاريخى، رّدپاى پژوهش هاى 
ــته را بايد در  خانواده ى  ــكاف هس ش
ــراغ گرفت ايـرن كورى  كورى هـا س
ــه  ــر پى يـر و مـارى كـورى، ب دخت
ــرش فريدريـك ژوليو،  همراه همس

ــه ى  ــش در زمين ــگامان پژوه از پيش
ــتند. فريدريك  ــته هس پرتوزايى هس
ــال  ــو به همراه ايرن كورى در س ژولي
1935 موفق به دريافت جايزه ى نوبل 
ــدند. اما تيزبينانه همراه با  ــيمى ش ش
كمى دلشوره  هنگام سخنرانى دريافت 

جايزه ى نوبل گفتند: 
ــم كه  ــر مى كني ــق فك ــا به ح «م
ــتن  ــاختن و شكس ــگران با س پژوهش
تبديل هاى  توانست  خواهند  عنصرها، 
ــت انفجارى ايجاد  ــته اى با سرش هس
ــته اى را  كنند. اگر اين تبديل هاى هس
بتوان به درون ماده كشاند، مى توان به 
منبع عظيم توليد انرژى دست يافت. اما 
ــه روزى كه اين واگيرى گريبان  واى ب
همه ى عنصرهاى سياره ى ما را بگيرد. 

در اين صورت بايد با هوشيارى كامل، 
ــب و پيامدهاى نامبارك  همه ى جوان
چنين فاجعه ى غمبارى را پيش بينى 
كنيم.»  فاجعه اى كه كمى بعد بشريت 

را غمبار كرد. 
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طرح منهتن
بـور با رسـيدن بـه آمريكا در 
سال 1939 همكارانش را در جريان 
كشـف هان و اشتراسمن گذاشت. 
در ژانويه ى سـال 1939، كنفرانس 
پنجم فيزيك نظرى در «دانشـگاه 
جورج واشـينگتن» آغاز شد و در 
روز افتتـاح اين همايش بود كه بور 
و فرمى كشف شكافت هسته اى را 
بـه اطالع حاضران رسـاندند. تمام 
روزهـاى ايـن كنفرانس بـه بحث 
درباره ى كشف جديد و كاربردهاى 
لئوشـيالرد  سـپس  گذشـت.  آن 
فيزيـك دان مجارى تبـار، مقامات 
آمريكايى را از خطر بزرگ احتمال 
دسـت يابى، نازى ها بـه بمب اتمى 

آگاه ساخت. 

ــده ى ديگرى،  ــراه ع ــيالرد به هم ش
فرانكليـن  ــه  ب ــاب  خط ــه اى  نام
ــور وقت  ــس جمه روزولـت، ـ رئي
اياالت متحده ـ تنظيم كرد. سپس از 
انيشتين خواستند كه زير اين نامه را 
امضا كند. چون اطمينان داشتند كه 
ــتين نزد روزولت  اعتبار و احترام انيش
ــيله اى است كه مى تواند نظر  تنها وس
مثبت رييس جمهور را به اين موضوع 
جلب كند. انيشتين در دوم اوت سال 
ــرد و اين نامه  ــه را امضا ك 1939 نام
تسليم روزولت شد. پس از آن با پاسخ 
مثبت رييس جمهور، طرحى موسوم 

به «طرح اورانيوم» كليد خورد.
ــمار،  ــات بى ش ــى آزمايش ــس از ط پ
ــرانجام در آغاز سال 1945 رؤياى  س
دست يابى به مهار انرژى هسته اى در 

قالب بمب اتم به واقعيت پيوست.
ــلم  ــال مس ــه از ماه آوريل آن س البت

شده بود كه آلمانى ها تحقيق در اين 
زمينه را رها كرده اند وشكست آلمان 
قطعى بود. مسئله ى اصلى در آن وقت 
ژاپن بود. ابتدا به منظور ايجاد رعب و 
ــت در دل ژاپنى ها، در ژوئيه ى  وحش
 350 در  ــوردو»   «آالموگ در   ،1945
كيلومترى «لوس آالموس»  انفجارى 
ــن انفجار  ــد. اي ــام ش ــته اى انج هس
آن چنان نور خيره كننده اى توليد كرد 
كه دختر كوچك ايرن كورى آن را از 
كيلومترها فاصله با چشم ديد. باالخره 
ــى  ــار پى درپ در اوت 1945، دو انفج
ــيما و ناكازاكى،  ــته اى در هيروش هس
ژاپن را از ادامه ى جنگ بازداشت و در 
عين حال، پيشگامان دانش هسته اى 

را در عذاب وجدانى جانكاه فرو برد. 
آلبرت انيشتين، جيمز فرانك، هانس 
بته، لئوشيالرد، ويكتور وايسكوف، 
سـام گودسـميت و ادواد تلـر، با 

پايه گذارى «بولتن دانشمندان اتمى»، 
اولين صف مخالفان تكثير سالح هاى 
ــكيل دادند. پس از  ــته اى را تش هس
ــتين و  ــى آلبرت انيش ــا فراخوان آن ب
دانشمند آزاد انديش برتراند راسل 
در سال 1955، «جنبش پاگواش»  
ــالح هاى  در مخالفت با به كارگيرى س

هسته اى پا گرفت.
ــته اى با  ــه دانش و فناورى هس گرچ
ــاب تاريخ  ــتى غمبار در كت سرگذش
علم ثبت شد، اما وجدان هاى بيدار و 
انسان هاى آزاده، فصل نوينى از كاربرد 
ــته اى را آغاز  ــح آ ميز فناورى هس صل
كردند؛ فصلى كه ما ايرانيان صفحات 

نخستين آن را ورق مى زنيم.
منابع

ــك نوين.  ــت فيزي ــل. سرگذش ــكى، ميش 1.بيزونس
ترجمه ى لطيف كاشيگر. انتشارات فرهنگ معاصر.

ــوز، فرانك. فيزيك ذرات. ترجمه ى فيروز آرش.  2. كل
انتشارات فرهنگ معاصر.



زندگى در بستر آب ها
ــازگار  ــى قادر به س ــاى درياي خياره
ــدن با درجات متفاوت شورى آب ها  ش
ــتند. از اين رو به  ندرت در آب هاى  نيس
«لب شور» يافت مى شوند. اين جانوران 
از مرحله ى بلوغ همگى كف زى هستند 
ــا، از  ــاوت اقيانوس ه ــاق متف و در اعم
ــزر و مد در  ــاحلى كه ج ــه ى س منطق
ــا نواحى  ــه ت ــد گرفت ــاق مى افت آن اتف
ــا به طور  ــى مى كنند. ام ــق زندگ عمي
معمول، به عنوان موجودات كف زى آب 
سنگ هاى مرجانى اقيانوس ها شناخته 

شده اند.
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بى مهرگان
اقيانوس ها

مليكا قليچ پور

«خيار دريايى» جانورى بى مهره از شاخه ى «خارپوستان» است كه 
ــال پيش در اقيانوس ظاهر شد.  طى دوران تكامل، 540 ميليون س
خارپوستان همگى دريازى هستند. از ديگر گونه هاى متعلق به اين 

شاخه مى توان از «توتياى دريايى» و «ستاره دريايى» نام برد.

خيارهاى چرمى اقيانوس ها
ــت و با پوست چرم مانند به رنگ هاى  ــكل اس بدن خيار دريايى نرم و بيضى ش
ــفيد، قهوه اى يا سياه پوشيده شده است. در مقايسه با ساير خارپوستان جثه ى  س
ــانتى متر است.  ــط آن حدود 40-10 س بزرگ ترى دارد، به طورى كه اندازه ى متوس
البته شكل هاى كوچك تر اين جانور به طول حداكثر چند ميلى متر نيز وجود دارد. 
دهان اين جانور مدور و بزرگ و داراى ماهيچه هاى قوى است كه در انتهاى جلوى 
ــطح شكمى جانور قرار دارد. اطراف دهان به وسيله ى بازوهاى  بدن و متمايل به س
ــت. بازوها در  ــده و تعداد آن ها از 10 تا 30 عدد متغير اس بوته  مانندى احاطه ش
محل اتصال به بدن ساده و ضخيم و در انتها بوته مانند، منشعب و نازك هستند. 

مخرج در انتهاى ديگر بدن جانور و در سطح پشتى قرار دارد.
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تالش براى بقا با از دست دادن اندام
ــرايط نامطلوب محيطى،  ــاى دريايى در ش خياره
ــدان غذا و  ــا كمبود يا فق ــدن ب ــه مواجه ش از جمل
هم چنين حمله ى دشمن، به واكنشى دفاعى دست 
ــرايطى، بدن  ــد. آن ها در چنين ش مى زنن
ــه كمك عضالت حلقوى  خود را ب
ــدت منقبض  ــى به ش و طول
مى كنند. با اين كار، لوله ى 
ــك، طويل و  ــوارش باري گ
پيچ خورده ى خود را جدا و 
ــازند. در  از بدن خارج مى س
رويارويى با دشمن، خيار دريايى 
لوله ى گوارش خود را از بدن خارج مى كند و در اين 
زمان جانور مهاجم مشغول خوردن اين اندام داخلى 
ــود. بدين ترتيب، خيار دريايى فرصت گريز و  مى ش

پناه بردن به محيط امن را پيدا مى كند.

الروهاى شناور
خيارهاى دريايى ماده و نر از نظر ظاهرى تفاوتى با يكديگر ندارند. 
ــلول هاى جنسى خود را در آب رها  در زمان تخم ريزى، ابتدا نرها س
مى سازند و سپس ماده ها تخم ريزى مى كنند. عوامل متعددى بر زمان 
ــوران اثر دارد. باال رفتن ناگهانى درجه ى حرارت  توليدمثل اين جان
ــكوفايى «فيتوپالنكتونى»  ــنايى و ش آب، افزايش طول دوره ى روش
ــيارى از گونه هاى  ــريع تر مى شود. الروهاى بس سبب تخم ريزى س
ــا تغذيه مى كنند. به همين دليل  ــاران دريايى از فيتوپالنكتون ه خي
عموماً با افزايش تعداد «فيتوپالنكتون ها»، خيار دريايى نيز تخم ريزى 
ــتند و با  ــناور هس ــدن از تخم، ش مى كند. الروها در زمان خارج ش
گذشت زمان، به بستر اقيانوس ها مى روند و پس از دگرديسى و 
تغيير شكل، به شكل خيار دريايى بالغ درمى آيند.

خوراكى لذيذ
ــار دريايى در  ــاى خي ــيارى از گونه ه بس

ــاط گوناگون جهان مورد مصرف خوراكى قرار  نق
ــى خيار دريايى، ديواره ى بدن  مى گيرند. بخش خوردن

ــت. در ايتاليا ماهى گيران خيار دريايى را به صورت سرخ  آن اس
كرده مصرف مى كنند. اما ساكنين جزاير اقيانوس آرام و هم چنين 
ــورت خام مى خورند.  ــورهاى ژاپن و كره، آن ها را به ص مردم كش
ــك و آبگوشت نيز  ــرو، خش خيار دريايى هم چنين به صورت كنس
ــورهاى هند، مالزى، اندونزى، سنگاپور،  ــود. كش ــتفاده مى ش اس
فيليپين، چين، ژاپن، ايتاليا و آمريكا از مهم ترين مصرف كنندگان 

اين آب زيان هستند.

دارويى از اقيانوس ها
ــالوه بر مصرف خوراكى،  خيار دريايى ع
مصارف دارويى نيز دارد. اين جانور طبيعتى 
گرم دارد و براساس همين ويژگى، در چين 
ــمى، ناتوانى در  براى معالجه ى ضعف جس
ــى از خشكى روده  ــت ناش اثر پيرى، يبوس
آن  از  ادرارى،  ــارى  بى اختي ــى  گهگاه و 
استفاده مى كنند. هم چنين، حاوى موادى 
مهاركننده ى ويروس هاست. چينى ها از اين 
ماده ى خيار دريايى براى مقابله با ويروس 

«HIV» استفاده كرده اند.
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از زبان
 سوئدى بشنويد

در  ــا  اروپ ــمال  ش در  ــورى  كش ــوئد  س
ــكانديناوى» است. از  ــبه جزيره ى «اس ش
ــمال با كشور  ــور نروژ، از ش غرب به كش
ــرق با خليج بونتيا، از جنوب  فنالند، از ش
شرقى با درياى بالتيك و از جهت جنوب 
غربى با كشور دانمارك همسايه است. نام 
اين كشور در زبان فارسى از زبان فرانسه 

(Sued'e) گرفته شده است.
زبان سوئدى با زبان هاى نروژى و دانماركى 
ــان به قدرى به  ــه زب نزديكى دارد. اين س
ــوران آن ها  هم نزديك اند كه اغلب گويش
ــان خود، با هم  ــد هر كدام به زب مى توانن

ارتباط زبانى برقرار كنند.
زبان سوئدى، زبان رسمى كشور سوئد 
است، اما در برخى از نواحى شمالى كشور 

به زبان فنالندى نيز سخن مى گويند. 
در كشور سوئد به چهار زبان اقليمى، شامل 
فنالندى، تورندال، رومانى ( زبان كولى ها) 
ــود. شهروندان  ــامى نيز تكلم مى ش و س
ــى در تعامل با  ــدود معين ــوئدى تا ح س
ــتفاده از اين  دستگاه هاى دولتى حق اس
ــن، در مراقبت  ــا را دارند. هم چني زبان ه
ــاالن اجازه دارند از  از كودكان و بزرگ س
زبان هاى فنالندى و سامى استفاده كنند.

ــتفاده از  ــان حق اس ــامى زب كودكان س
ــه دارند.  ــامى را در مدارس پاي ــان س زب
ــال آخر متوسطه هم به زبان  آموزش س
سوئدى و سامى ارائه مى شود. هم چنين 
دانش آموزانى كه به زبان فنالندى حرف 
ــدارس پايه و  ــد در م ــد، مى توانن مى زنن
ــادرى خود آموزش  ــطه به زبان م متوس
ــور فنالند،  ــه عكس در كش ــد؛ و ب ببينن
ــوئدى به طور برابر  دو زبان فنالندى و س
ــمى كشور محسوب مى شود.كه  زبان رس
ــال 1540 ميالدى ترجمه و چاپ  در س

شد.

تصويرگر: ايمان اوجيان
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چند ضرب المثل زيبا
 زندگى بدون عشق، مثل سال بدون 

تابستان است.
 صبر قوى ترين داروسـت؛ زيرا غول 

نااميدى را به هالكت مى رساند.
 كفـش سـياه نشـانه ى دل سـياه 

نيست.
 حسود به طرف ديگران تير مى اندازد، 

ولى خود را زخمى مى كند.

الفباى سوئدى شيوه ى تلفظ
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

m
n
o
p
q
r
s
t
v
x
y
z

å

ä

ö

ah
bay
say
day
ay
ef

gay
haw
ee

yee
kaw

el
em
en
oh
pay
koo
air
ess
tay
vay
eks
ew

say-tah
( با لب هاى گرد شده)

aw
eh

( با لب هاى گرد شده)
er

برخى اصطالحات عمومى
God morgon = صبح به خير

Hej/ God day = سالم/ روز به خير
Hey då = خداحافظ

Tack (såmycket) = متشكرم
Fru = خانم
Herr = آقا

Fröken = دوشيزه
Hur mår du?= حالت چطور است؟

Bra = خوب
Engeleska = انگليس

Svenska= سوئد
Sverige = Swedish = سوئدى

اعداد  به زبان سوئدى
noll

ett, en
två
tre
fyra
fem
sex
syu
åtta
nio
tio

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفباى سوئدى
ــى  ــوئدى را بررس ــال بياييم الفباى س ح
كنيم. الفباى زبان سوئدى 29 حرف دارد 
ــامل 26 حرف انگليسى به اضافه ى  كه ش

مصوت هاى ö , ä , å  است.
ä  و ö وجه تمايز زبان سوئدى از زبان هاى 
فنالندى و دانماركى است. الفباى سوئدى 

از اين قرار است:
ــيارى  ــه، واژه هاى بس ــاى ميان در دوره ه
ــوى به زبان  ــاى آلمانى و فرانس از زبان ه
ــس، برخى  ــده اند. برعك ــوئدى وارد ش س
ــى  ــوئدى هم در زبان  انگليس واژه هاى س

متداول شده اند. براى مثال:
ــوئدى  ــك واژه ى س  «smorgasbord» ي

است كه به زبان انگليسى وارد شده است:
ــاندويچ كه در   «smorgasbord» نوعى س

بوفه يا رستوران هاى كوچك ارائه مى شود.
 smörgäs = sandwich = ساندويچ

ــاى  ــور غذاه ــز، منظ  bord = table = مي
فورى است

يكى از اولين آثار ادبى 
بـه زبـان سـوئدى 
گوسـتاو  «انجيل 
واسا» نام دارد

يكى
بـه
»

تصويرگر: ايمان اوجيان
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 سكوتي پر از هياهو
دوستى هاى اينترنتى مجاز است؟

كهكشانى از روابط
آن چنان زل زده بود به چشمانم كه 
ــر دارد نگاه  ــگار به موجود عصر حج ان
ــاد بود كه  ــكوتش پراز فري مى كند. س
ــى. كه انگار تو هم  تو هم مرا نمى فهم
ــس نمى كنى. دنيا  تغييرات عالم را ح
عوض شده است. اندازه ى آدم ها تغيير 
ــده است.  ــت. آداب عوض ش كرده اس
ــبك و  ــط آدم ها ديگر به همان س رواب
سياق گذشته نيست. معناى روابط ديگر 
سفيد و سياه نيست. دوستى ها فقط در 
حضور آدم ها ادراك نمى شوند. اجتماع 

ــت. رفت و آمدها  ديگر در خيابان نيس
ــود.  ــرو و اتوبوس خالصه نمى ش در مت
اين جا كهكشانى از روابط شكل گرفته 
است كه حتى سيم هاى تلفن را اشغال 
ــما فكر مى كنيد كه  نمى كند. هنوز ش

بايد برويم و ببينيم تا بشناسيم؟ 
دنياى ما دنياى مجازى است. دنياى 
بى سر و صداى بى سيم. هياهوى واقعى 
در اين دنياى مجازى است. خيابان ها و 
ــاى بى بعد در اين فضاى مجازى  جاده ه
ــت. ترافيك خيابان ها  كشيده شده اس
ــده است. دوستى ها  به اين جا منتقل ش

مجازى شده است. ديگر الزم نيست وارد 
دنياى ممنوعه ى شما بشويم. اين جا پر از 
اتاق هاى گفت وگو است. پر از دفترهاى 
ــى براى خودت،  يادداشت كه مى نويس
بى هراس از اين كه كسى تو را بشناسد. 
بى آن كه بترسى و خودت را پنهان كنى. 
همانى مى مانى كه هستى. نكند اين هم 
ممنوع است؟ نكند اين هم مجاز نيست؟ 
نكند اين جا هم هنوز حالل و حرام شما 
كاربرد دارد؟ گناه و ثواب هم اين جا راه 
دارد؟ نكند اين جا هم بايد مراقب درست 

و نادرست باشيم؟

حسين اسكندري 
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حقيقت پشت ابهام
ــى راه  ــرد و خاك ــه گ ــم چ مى گوي
ــتى  ــتى مجازى دوس انداخته اى؟ دوس
ــت كه  ــت يا نه؟ حتماً چيزى هس هس
ــتى است. چيزى هست  مى گويى دوس
ــينيد  كه در اين فضاى مجازى مى نش
ــى چيزى  ــد. وقت ــو مى كني و گفت و گ
هست به نام دوستى، تو با نوعى رابطه 
روبه رويى. چه فرق مى كند كجا باشد؟ 
حضورى باشد و رو در رو، با سيم باشد 
در دو سمت خط تلفن، يا در اين حضور 
مجازى بى سيم بى حجم كه هزار هزار 

دوستى كنار هم تبادل مى شود.
ــت و درد دل و  ــت نياز آدم اس دوس
ــرى.  ــم از احتياجات بش ــرى ه هم فك
ــى حرف بزنى كه  تو مى خواهى با كس
ــى و براى  در هر حال بايد او را بشناس
ــناخت معيار الزم دارى. همان طور  ش
ــردن پارچه به متر نياز  كه براى متر ك
ــمى باشد يا  دارى. حاال پارچه ات ابريش
ــد. اندازه گرفتن  نخى، چه فرق مى كن
ــوع پارچه  ــه ن كه ب

ــد و قامت تو  ــدارد. اندازه به ق ربطى ن
ــرى تو. به  ــردد. به چاقى و الغ برمى گ
ــتى براساس  كوتاهى و بلندى ات. دوس
ــكل مى گيرد. تو  در هر حال  اعتماد ش
ــى كه رازت  ــى مى گوي رازت را به كس
ــى  ــتى ات را به كس ــه دارد. دوس را نگ
ــتت بدارد. احساست  مى دهى كه دوس
را كه از كف خيابان جمع نكرده اى كه 
ــكل همان  همين طور دور بريزى. مش

مشكل قديمى است. 
ــراى  ب ــر  مت ــتن  نداش ــكل  مش
دوستى هاست و ندانستن اين كه به چه 
ــى مى توان اعتماد كرد؛ چه كسى  كس
ــد. فكر كن همين فضاى  تو را مى فهم
ــكل بگيرد.  ــوى اتوبوس ش ــازى ت مج
همين طور چشمانت را ببند و درد دل 
ــم نكن او كه  ــو. نگاه ه كن و پياده ش
ــت، كيست. همان  ــته اس كنارت نشس
قصه است. اگر اين جا ندانى، آن جا هم 
ــم مجازى به تو جنسيت  نمى دانى. اس

واقعى را نمى دهد. 
ــى و بچگى، خامى و پختگى را  بزرگ
ــان نمى دهد. فضاها عوض مى شود.  نش
موقعيت ها تغيير مى كند. حضورهاى 
واقعى به حضورهاى مجازى 
ــود.  مى ش ــل  تبدي
با  ــات  ارتباط
 ، ــيم س

ــؤال هاى ما  ــود. اما س ــيم مى ش بى س
ــر الزم داريم.  ــت كه بود. مت همان اس
ــنجه ى ما تعيين مى كند كه آن چه  س
ــت يا نه.  انتخاب كرده ايم، به اندازه اس
ــش مى خواهد ته  ــال آدم دل حتى خي
ــا به واقعيت  ــك گفت وگوى خيالى پ ي
بگذارد و به دنياى بيرون سرك بكشد و 
ببيند كه آن طرف چه رنگى است، چه 
قدى است، كيست، كجاست. خيال تا 
ــت راه پيدا نكند، واقعيت پيدا  به واقعي

نمى كند.
اين ها مسائل انسانى است با همه ى 
ــانى كه داريم. ما چون  دغدغه هاى انس
ــت  ــت و نادرس ــانيم، درگير درس انس
ــب و نامناسب،  ــتيم؛ درگير مناس هس
خوب و بد. همين سكوت پر از هياهوى 
تو هم ادعاى خوب بودنش را تا جلوى 
ــمانت پيش آورده است. معيار تو  چش
ــت؟ تو چه  ــت بودن چيس ــراى درس ب
ــاى مجازى كه  طور مى گويى اين فض
ــده،  ــت ابهام آن پنهان ش حقيقت پش
ــت براى دوستى؟ من  ــبى اس راه مناس
ــت. نمى گويم  ــت اس نمى گويم نادرس
ــت. اندازه بگير بعد بگو. آيا  درست اس
ــتى عوض شده است؟  معيارهاى دوس
ــوند، اما راه رفتن،  جاده ها عوض مى ش
ــه رفتن را  ــت. بايد چگون راه رفتن اس

هنوز بياموزيم.
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 سنگ نوردي 
 در كوهستـان و 

 سالن
سنگ نوردي به شـكل امروزي آن،  يكي 
از ورزش هاي مهيج و تقريبًا جديد است 
كه عالقه مندان بسـياري را در سراسـر 

جهان به خود جلب كرده است. 
در حـدود نيم قـرن پيـش، كوه نوردان 
هنگام صعود به قله هـا،  اگر به صخره اي 
مي رسيدند، با نگراني آن را دور مي زدند 
و مسـير خود را تغيير مي دادند تا با آن 
درگير نشـوند. ولي امروز سـنگ نوردان 
پيشـرو به دنبـال صخـره و ديواره هاي 
بلند جهان مي گردند  بعد از شناسـايي، 
 روي آن ها مسيرهايي با درجه ي سختي 
متفاوت بـاز مي كنند. به دنبال ايشـان، 
تـوان  برحسـب  ديگـر   سـنگوردهاي 
خود،  مسـيري را انتخاب و بر آن صعود 

مي كنند.

مهدي كريم خاني
مدرس و مربى فدراسيون كوه نوردى و صعودهاى ورزشى
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طراحي و ساخت لوازم با فناوري امروزي
ــتقيم با اين  عامل ديگري كه بر اثر ارتباط مس
ورزش مورد تغيير و اصالح قرار گرفت، وسايل 

و تجهيزات سنگ نوردي بود؛ براي مثال:
ــبك تر و قطر آن ها نازك تر،   وزن طناب ها س

ولي مقاومت شان بيشتر شد.
ــب  ــنگ نوردي) بر حس ــا (كتاني س  كفش ه
كاربردشان طراحي شدند و اصطكاك (گيرايي) 

آن ها خيلي بيشتر شد.
ــيار  ــا و ابزارهاي صعود و فرود بس  صندلي ه

سبك تر،  مقاوم تر و ايمن تر شدند.
 آلياژ كارابين ها اصالح شد،  وزن آن ها كاهش 

يافت و بر مقاومتشان افزوده شد. 
ــدند كه امروز   ابزارهاي جديد ابداع و توليد ش
جاي مهمي در اين ورزش و رشته هاي مرتبط 

(امداد و نجات) ايفا مي كنند.

صعودهاي ورزشي در ايران
در ايران نيز با گذشت دو دهه،  و با ورود مربيان 
ــالن هاي سرپوشيده، انتقال  خارجي و ايجاد س
ــبب توسعه و رشد  علم و تكنيك هاي جديد س
ــد. تمايل روزافزون،  و استعداد و  اين ورزش ش
ــي آن ها به  ــتكار جوانان ايراني و دست رس پش
ــازي قهرمانان جهان  ــات بدن س نحوه ي تمرين
ــد حيرت آور آن ها در  ــق اينترنت،  به رش از طري
اين مدت كوتاه كمك بسياري كرد و چشم انداز 
ــان را در  ــنگ نوردان ميهن عزيزم ــروزي س پي

مسابقات آسيايي و جهاني نويد مي دهد.

صعودهاي ورزشي (سنگ نوري داخل سالن)
تقريباً از سه دهه پيش، ورزش سنگ نوردي در جهان دچار تحول 
ــد. علت آن ايجاد ديواره هاي مصنوعي و سرپوشيده ي  اساسي ش
ــهرها، جذب مخاطب، حفظ محيط زيست،  ــترس در ش قابل دس
ــيله  ــاچي بود. به اين وس ــيرها و جذب تماش ــي، تنوع مس ايمن
سنگ نوردان مي توانستند در تمام فصول به تقويت عضالت و باال 

بردن تكنيك هاي خود بپردازند.
رشد سريع ورزش سنگ نوردي داخل سالن در اين مدت كوتاه و 
قابليت هاي جديد آن در مسابقات قاره اي و جهاني،  باعث شد كه 
اين ورزش پرتحرك از فدراسيون جهاني كوه نوردي خارح و خود 
مستقًال به فدراسيوني به نام «صعود هاي ورزشي» تبديل شود 
ــد روزافزون آن باعث شده است كه در سال  تا جايي كه امروز رش

2012 به بازي هاي «المپيك» راه يابد.

سنگ نوردي طبيعت
و ديواره نوردي در ايران

ــي  ورزش ــاي  صعوده ــته ي  رش
ــوردي و به ويژه  ــه از دل كوه ن ك
زاده  ــت  طبيع در  ــنگ نوردي  س
ــد، امروز باعث باال رفتن توان  ش
ــتقامت و مقاومت) و  (قدرت،  اس
تكنيك هاي صعود ديواره نوردان 
ــده و  ــنگ نوردان طبيعت ش و س
زمان صعود آن ها را بسيار كوتاه تر 
ــيرهايي را كه  ــت. مس ــرده اس ك
آن ها در طور دو تا سه روز صعود 
ــروزه در يك روز و  ــد،  ام مي كردن
حتي كمتر از آن صعود مي كنند.
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 مهران! در دبيرسـتان چه رشته اي 
خوانده اي؟

 در دبيرستان شهيد چمران رشته ي 
رياضي- فيزيك خوانده ام.

 كدام شهر؟
 مشكين دشت، در 10 كيلومتري كرج.

 از محـل زندگي و تحصيل خود چه 
چيزهايي مي تواني بگويي؟

ــت امكانات علمي و   در مشكين دش
ــر دانش آموز يا  ــي و آن چه كه ه رفاه

ـودروي پاك خ
گفت وگو با مهران لشني، يك جوان خالق

حتماً،  نام «خودروي پاك» را شنيده يا در جايي خوانده ايد. خودروي پاك به وسيله اي گفته 
ــيلي و آلوده كننده ي محيط و هوا، مانند بنزين يا گازوئيل،  ــوخت هاي فس ــود كه از س مي ش

استفاده نكند.
ــود،   ــيته كه در پيل هاي باتري ها ذخيره مي ش خودروي پاك يا الكتريكي،  از نيروي الكتريس
ــده ي اين ماشين وجود دارد، اما فراخوان  ــتفاده مي كند. البته در دنيا نمونه هاي ساخته ش اس
مسابقات «خودروي ملي الكتريكي» دانشگاه صنعتي شريف باعث شد تا دانشجويان فعال در 

قالب گروه هايي جمع شوند و نمونه هاي ايراني آن را ارائه دهند.
تيم دانشگاه آزاد قزوين با خودروي (نفر اول از سمت چپ) الكتريكي«پاراكس» در اين رقابت 
ــاير  ــني و به نمايندگي از طرف س ــد كه در اين جا با يكي از اعضاي تيم به نام مهران لش اول ش

اعضا گفت وگو مي كنيم.

اصغر نديري
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ــاز دارد،  كم تر از  ــال ني ــجوي فع دانش
ــت. حتي در  ــاي ديگر اس خيلي جاه
ــتن دبيران متخصص  ــه از داش مدرس
ــته ي خودمان  ــا دانش آموخته ي رش ي

چندان برخوردار نبوديم.
 «موفقيت» از نظر تو كه با كمبودها 
مقابلـه كـرده اي و هدف هـاي عالي 

داري،  چه تعريفي دارد؟
ــت تعريفي دارد.  ــي از موفقي  هركس
فكر مي كنم هر كس هدفي دارد و اگر 
ــد، موفق  ــايه ي تالش به آن برس در س

است. من در ايام كودكي دوست داشتم 
هواپيما بسازم. حاال چنين نشده است، 
ــمتي از آن فكر و  ــته ام به قس اما توانس
هدف برسم و همراه دوستانم خودروي 
الكتريكي بسازم و موفقيت را از نزديك 

لمس كنم.
 پـس در ايـن راه از هزينه هايي كه 
كـرده اي راضي هسـتي و مثـًال نوع 

دانشگاه هم برايت مهم نيست؟
ــد،  ــگاهم كجا باش  ابتدا اين كه دانش
برايم مهم بود. ولي االن با اين موفقيت، 
ــا آمده ام و از  خوش حالم كه به اين ج

هزينه اي كه كرده ام، ناراضي نيستم.
 بـراي آينـده چه ايـده و فكرهايي 

داري؟
ــتر  ــد مطالعه و تالش مان را بيش  باي
كنيم. ايده ي بعدي ساخت خودروهاي 

دوگانه يا «هيبريدي» است.
 آيـا از عهده ي سـاخت خـودروي 

برقي برآمده ايد؟
 ما به نقاط ضعف و قوت خودمان پي 
ــه اين نتيجه  ــم. البته دنيا هم ب برده اي
ــت كه خودروهاي دوگانه ي  رسيده اس
ــين خوبي براي  ــرق و بنزيني جانش ب
خودروهاي فعلي است؛ اگر چه مطالعات 
ــاخت خودروي  و اقداماتي نيز براي س
هيدروژني در حال انجام است. حال كه 
استارت اين مسابقات زده شده است، ما 
هم دوست داريم در اين رقابت شركت 

كنيم.
 شـما چند نفر بوديد و چند ماه كار 

كرديد؟
ــم و رفته رفته  ــش نفر بودي ــدا ش  ابت

ــه تخصص هاي  ب ــديم  متوجه ش
مانند طراحي شاسي  ديگري 
بدنه،  سيستم تعليق،  سيستم 
انتقال قدرت و فرمان پذيري 
هم نياز داريم. به اين ترتيب 
ــداوم باعث  13 ماه كار م
ــد تا خودروي پاراكس  ش
را بسازيم  و در تست هاي 

مربوطه اول شويم.

 در واقع شما ارزش كارگروهي را هم 
نشان داديد؟

ــه بخواهيم در  ــش از آن ك ــه، بي  بل
مسابقه شركت كنيم، مي خواستيم توان 
خودمان را محك بزنيم. حاال مي بينيم 

كه يك سرو گردن از بقيه باالتريم.
 جايزه چه بود؟

 پيش تر بگويم، جايزه براي ما اهميت 
نداشت، بلكه آن چه مهم بود،  همدلي 
و كسب تجربه و رسيدن به ايده آلي بود 

كه براي آن بسيار فعاليت كرديم. 
ــغ 10 ميليون  ــر حال،  جايزه مبل در ه
ــد.  ــان بود كه نصيب تيم برنده ش توم
ــگاه هم قول هاي مساعدي براي  دانش

ادامه ي تحصيل به ما داده است.
 اعضاي ديگر گروه پاراكس درباره ي 
اين دسـتاورد و موفقيت كه كسـب 

كرده اند، چه نظري دارند؟
ــتند. ببينيد ما   همه خوش حال هس
قبل از ورود به اين رقابت، واقعاً با اين 
مفاهيم بيگانه بوديم. اما االن با افتخار 
در اين عرصه ها حاضريم و حرفي براي 
ــن داريم. پس از اين كار و تجربه،  گفت
مي دانيم خودرو چه ويژگي هايي دارد 
ــا نيز چه  ــاخت م و خودروي برقي س
ــته است. البته  نقايص يا مزايايي داش
ــه ي كمبود  ــتر در زمين ضعف ما بيش
ــكات مثبت  ــت. وقتي به ن ــه اس تجرب
فكر مي كنيم، مي بينيم طراحي خوب، 
ــاب دقيق  انتخ ــب،  ــي مناس ارگونوم
ــب، ما  موتور و تعيين مركز ثقل مناس

را برنده ي اين ميدان كرد. 

23
9ذر 9 آ
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دركالس درس
شنا كنيد!

ابراهيم اصالني

عده اى وقتى مى خواهند وارد آب دريا يا استخر شوند، اول پاهايشان را خيس 
مى كنند و بعد به تدريج خودشان را به آب مى زنند. عده اى هم همان اول كار، 
شاال پ مى پرند توى آب و كار را يكسره مى كنند! در كالس نشستن هم يكى 
از دو حالت يادشـده را دارد. بعضى ها واقعاً سـركالس هم نسيه مى نشينند؛ 
زمانى حواسشـان به درس هسـت و زمانى هم نيسـت؛ گاهـى جذب درس 
مى شـوند و گاهى هم يادشـان مى رود كه حتى كجا هستند! اگر مى خواهيد 
از درس خواندن لذت ببريد، خود را كامالً به آب بيندازيد و در دريا، استخر، 
حوضچه يا هرچيز ديگر كه اسمش را مى گذاريد! شنا كنيد. غواص مجرب، از 

درياى علم و آگاهى كالس، غنائم مفيدى جمع خواهد كرد.

 به تجربه دريافته ام، اگر 
قبل از ورود به كالس 
مطالبى را كه احتماالً 
دبير درس خواهد داد 
ــم، آمادگى ام  مرور كن
درس  درك  ــراى  ب
شد. خواهد  ــتر  بيش

ــه ى  م ا د ا
فرمايشات من! خوب است 

ــب  درس هاى احتمالى هر روز را ش
قبل مرور كنيم و با ذهنى آماده به كالس 
ــد، مرور  ــر فرصت اين كار نش ــم. اگ بيايي
مختصر مطالب چند دقيقه قبل از شروع 

كالس هم بى فايده نخواهد بود.

مهارت گوش دادن:
 تمركز حواس و حفظ هوشيارى
 اجتناب از عوامل حواس پرتى

 توجه به گفته ها و نكته هاى دبير 
و از دست ندادن سرنخ مطالب.

با ورود به كــ
ــوخى  گفت وگو، ش
كارهاى مشابه، تعطيل
 كتاب، دفتر و ساير لوازم
 تمركز براى شروع درس
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مهارت پرسيدن:
 جرئت پرسيدن

 سؤال به موقع و الزم
 توجه به خواسته ها و ا نتظارات دبير
مثالً ممكن است دبيرى از طرح

 سؤال در حين تدريس استقبال نكند 
و سؤال ها را به آخر تدريس موكول 

كند.

يادداشت بردارى:
 فقط نوشتن نكات مهم و نه 

تمام گفته هاى معلم
 استفاده از عالئم اختصارى

 جاگذاشتن بين سطرهاى يادداشت براى 
افزودن اطالعات جديد به آن ها در صورت لزوم
ــخ در باالى  ــوان و تاري ــتن عن  نوش

صفحه ى اول يادداشت

يادگيرى هر درس:
ــور معمول، هر دبير براى    به ط

يادگيرى بهتر درس مربوط به خود، 
نكته هايى را مى گويد كه اين كار بيشتر 
ــه ى اول صورت مى گيرد.  موارد در جلس

به اين نكات به خوبى توجه كنيد.
ــر دبيرى اين كار را انجام نداد،   اگ

ــما را  ــه ش ــد ك از او بخواهي
راهنمايى كند.

تصويرگر: سعيد نوروزي

ـالس:
ى، خوردن و 

ل!
 مورد نياز، آماده!
س و تدريس دبير



ساعت مچي نارنجي
سارا عرفاني

ــوار اتوبوس شدم و رديف سوم، كنار  س
پنجره نشستم.

ــادم، قلبم تند مي زد.  يادش كه مي افت
دوست داشتم زودتر ببينمش. چند بار 
ــش را برايم بفرستد اما  خواستم عكس
ــتد تا وقتي رو  او گفت عكس نمي فرس
در رو هم ديگر را مي بينيم،  جا بخوريم. 
مي گفت آن طوري كيفش بيشتر است. 
ــم را  به من هم اصرار مي كرد كه عكس

برايش نفرستم.
پس چرا راننده اتوبوس نمي آمد؟! ُمردم 

از اضطراب!
ــتي به روسري ام كشيدم و مرتبش  دس
ــاژ را زير و رو  ــه تا پاس كردم. ديروز س
ــري نارنجي  ــا بتوانم يك روس كردم ت
قشنگ و ارزان پيدا كنم. آخر گفته بود 
از رنگ نارنجي خوشش مي آيد. دوست 

داشتم بداند كه سليقه اش برايم ارزش 
دارد.

خانمي كنارم نشست. زنبيل سبزي را 
ــت جلوي پايش و نگاهي به من  گذاش
كرد. رويم را برگرداندم و بيرون را نگاه 
كردم. دختر و پسري كه هر دو اسكيت 
پايشان بود،  به طرف ايستگاه مي آمدند. 
ــد و مي خنديدند.  ــرف مي زدن باهم ح
ــم را از  ــيدم و نگاه نفس عميقي كش

آن ها گرفتم.
ــت به  ــته بود، داش زني كه كنارم نشس
ــم نگاه مي كرد.  الك نارنجي ناخن هاي

سرش را تكان داد و صاف نشست.
ــوار شد و شروع كرد به جمع  راننده س
ــوار  ــكيت س كردن بليت ها. دختر اس
ــيده بود،  از پسر  ــر تا پا آبي پوش كه س
ــر دو تا  ــرد و رفت. پس ــي ك خداحافظ

ــش فرو كرد و  ــي را در گوش هاي گوش
ــا باال آمد و  ــريع،  از پله ه با حركتي س
ــتن جا بود،  پشت  با اين كه براي نشس

آخرين صندلي، رو به خانم ها ايستاد.
اتوبوس حركت كرد.

ــم تند زد.  ــادش افتادم و قلب دوباره ي
ــتادم.  ــن ايميل را من برايش فرس اولي
ــته بود  او هم همان روز جواب داد. نوش
ــود به  فقط براي اين كه زبانش قوي ش
اينترنت مي آيد. از من هم خواست كه 
ــه انگليسي جوابش را بدهم، اما  هميش
من به حرفش گوش نكردم. چون زبانم 

اصالً  خوب نبود.
ــف كرد،  دو تا دختر  وقتي اتوبوس توق
هم سن و سال من سوار شدند و همان 
جلو ايستادند. پسر، به آن ها نگاه كرد. 
ــب چيزي گفت كه  ــد زد و زير ل لبخن
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ــي از دخترها آرام  نفهيميدم. يك
پرسيد: «چي گوش مي دي؟»

پسر نشنيد و سرش را تكان داد. 
ــاره  ــه گوش خودش اش دختر ب
كرد و بلندتر گفت: «مي گم چي 

گوش مي دي؟» 
پسر يكي از گوشي ها را از گوشش 

درآورد و به طرف او گرفت. 
ــته بود،  ــي كه كنارم نشس خانم
ــانه ام را باال  زير لب نچ نچ كرد. ش
ــرون را نگاه كردم.  انداختم و بي
ــا نبودم. فقط  ــن كه مثل آن ه م
ــا او ارتباط  ــق اينترنت ب از طري
داشتم. حاال هم كه مي خواستم 
ببينمش، فقط براي اين بود كه 
ببينم چه شكل و قيافه اي دارد. 
ــم اهل اين كارها نبود. فقط  او ه
تقويت  را  ــش  زبان ــت  مي خواس

كند.
ــانه اي از خودمان به هم  هيچ نش
نگفته بوديم. او مي گفت اين طوري 
هم  هيجانش  ــت؛   اس شاعرانه تر 
ــت. مي گفت بعد از دو  بيشتر اس
سه ماه چت كردن و ايميل زدن، 
ــت نگاهمان همديگر   بايد از حال
را بشناسيم. او مطمئن بود كه با 
نگاه اول همديگر را مي شناسيم. 
تيپ من هم كه تابلو بود. دوباره 
قلبم شروع كرد به تند زدن. چند 
ــيدم. دوست  تا نفس عميق كش

داشتم زودتر ببينمش.
ــته  در يكي از ايميل هايش نوش
بود انگار كم كم دارد طعم عشق 
ــب كه  ــه مي كند. آن ش را تجرب
ــه اش را خواندم، جور ديگري  نام
شدم. خوابم نمي برد. انگار كسي 
قلبم را فشار مي داد و مي چالند. 
ــودم گفتم انگار كم كم دارم  با خ
ــق را تجربه مي كنم! از  طعم عش
ــر به ايميل هاي  آن به بعد زودت
هم جواب مي داديم. گاهي اوقات 
تمام شب را چت مي كرديم و من 

صبح ها با چشم هاي پف كرده و 
قرمز به مدرسه مي رفتم.

ــس  ــه او پ ــي را ب ــر، گوش دخت
ــا پياده  ــت: «ما اين ج داد و گف

مي شيم.» 
ــب  ــرد در جي ــت ك ــر دس پس
پيراهنش و يك تكه ورق درآورد 
ــت. دو  ــت دختر گذاش و در مش
دختر پياده شدند و برايش دست 
ــكان دادند. او فقط لبخند زد و  ت

گوشي را در گوشش فرو كرد.
ــته بود  ــه كنارم نشس خانمي ك
ــودش اين جوونا  گفت: «خدا خ
ــه من نگاه  ــت كنه» و ب را هداي
ــت داشتم بگويم: «به  كرد. دوس
من چه؟ من فقط مي خوام ببينم 
چه شكليه.» اما نگفتم. به ساعت 
ــتمال از تو  ــگاه كردم. يك دس ن
كيفم درآوردم و عرق پشت لبم 

را پاك كردم.
ــتگاه آخر توقف  اتوبوس در ايس
ــدند. ضربان  كرد و همه پياده ش
قلبم شديدتر شده بود. تند قدم 
برمي داشتم. دوست داشتم زودتر 
ــاعت نگاه كردم.  ببينمش. به س
ــيده بودم.  ــت سر وقت رس درس
قرارمان زيرپله هاي پل عابر پياده 
ــود. از آن جا چيزي معلوم نبود.  ب
بايد به آن طرف خيابان مي رفتم. 
ــري ام را  از پله ها باال رفتم. روس
كمي عقب تر كشيدم و قدم هايم 
ــردم. از پله هاي آن  ــر ك را تندت
طرف پل كه پايين مي رفتم، پسر 
ــوار را ديدم. ساعت  ــكيت س اس
ــتش باز  بزرگ آبي را از مچ دس
كرد و در جيب شلوارش گذاشت 
و از جيب ديگرش،  يك ساعت با 

بند نارنجي درآورد.
ــرعت قدم هايم كم شد و روي  س

پله آخر ايستادم.
ــت،  گوشي را  ــاعت را كه بس س
ــش  جيب و  درآورد  ــش  گوش از 

ــت،   ــت. با دو دس گذاش
موهايش را مرتب كرد.

ــور كه نگاهش  همان ط
ــك پله باال  مي كردم ي
رفتم. بلوز تنگ آستين 
كوتاهش حالم را به هم 
ــه بود عكس  زد. گفت
ــتد تا وقتي  نمي فرس
ــر را  رو در رو هم ديگ
ــم،  جا بخوريم.  ديدي
اين طوري  مي گفت 
كيفش بيشتر است.
ــه نرده  ــتم را ب دس
و  برگشتم  گرفتم. 

روي پله ها دويدم.

تصويرگر: حسن تبريزي



ــك  باد هوهو مي كرد و با لب هاي خش
خود، خاربته ها را مي خواست از جا بكند. 
ــن از كارش  ــت، و م ــا قدرتش را نداش ام
ــودم مي گفتم:  ــده ام مي گرفت. به خ خن
«قدرت خدا را ببين! يك وقتي آن قدر زور 
بازو دارد كه عالم و آدم را به هم مي اندازد و 
خاك بيابان را در الك خود غربال مي كند، 
 يك وقتي هم مثل االن كه فقط بلد است 
بيخ گوشمان زوزه بكشد و به تنمان گرما 

بريزد! اوه.. چه هواي داغي!»
به درشكه چي جوان نگاه كردم. داشت 
چرتش مي گرفت. دلم به حالش سوخت. 
ــراي عيالم هم  ــته بودم. ب خودم هم خس
ناي و حالي نمانده بود. اما حجب و حياي 
ــد كه  ــي اش،  مانع از آن مي ش ــال زدن مث

حرفي بزند و گاليه اي بكند.
ــتاني يا  - اما كو منزلگاه يا باغي و باغس
الاقل تپه اي نصفه نيمه كه بشود در سايه سار 
كمركش آن،  كمي استراحت كرد؟! ... همه 

جا يك دست بيابان است!
ــتيم، سوار بر  ما به ايران بازمي گش
ــكه ي كوچك. من بودم  يك درش
ــر تازه عروسم،  به همراه  و همس
ــه زائر  ــد غريبه ي ديگر ك چن
ــتند به  ــات بودند و داش عتب

شهرهايشان برمي گشتند.
ــود،  ــرق در خ ــتم غ داش
زمزمه   را  ــر»  سوره ي «حش
مي كردم كه صدايي از پشت 

سِر ما بلند شد.
- به يك باغستان نزديك 
ــد،   كني ــگاه  ن ــويم.  مي ش
ــوي آن  ــت؛  آن س آن جاس
تپه هاي شتري رنگ! دلم 
ــي پر  ــكاي مطبوع از خن
ــد، چرا كه با شنيدن  ش
ــتان،  حس  باغس اسم 

كردم همان دم نسيمي به استقبال ما آمد 
و خودش را به پاي ما ريخت.

كمي كه جلوتر رفتيم، چيز عجيبي ديدم. 
ــت نمايان بودند،   درخت هايي كه از دوردس
ــباهت  چه قدر به باغ خودمان در « نيار» ش

داشتند! نكند خواب نما شده بودم!
همسرم پرسيد: «رسيديم.آن جا روستاي 

نيار است؟»
ــي جواب دادم: «هنوز  با لبخند بي رمق

نه،  ولي به نيار شباهت دارد!» 
فوري پرنده ي خيالم پر زد به آن روزي 
ــت در تيررس درخت هاي گردو  كه درس
ــيب  ــمم به س بودم و ناگهان از دور چش
سرخي افتاد كه داشت در ميان دست هاي 

زالل جويي روان،  چرخ مي خورد.
من تنها بودم و كسي در كوچه باغ نبود. 
ــاي ميوه،  جويي  ــان انبوه درخت ه در مي
ــمت  ــتاب با آبي زالل و لبالب،  به س پرش
ــود و بيلم بر  ــد. پاهايم در آب ب ما مي آم
دوش و حواسم به آيه هايي كه از نو براي 
ــتم تكرارشان مي كردم.  حفظ كردن،  داش
ــت آبياري با من  ــد از ظهر نوب آن روز بع
بود و آب،  از سرچشمه، تازه به سمت باغ 
ــت راه باز مي كرد. خوب كه نگاه  من داش
ــرخ درشت و چشم نوازي  كردم، سيب س
ــد و چرخيد تا وقتي كه  ديدم كه چرخي
ــيد. در ميان پاهايم گير كرد و  به من رس
ــتاد. من هم با خوشحالي خم شدم و  ايس
ــردم. بوي عجيبي  ــتم و بو ك آن را برداش

داشت: تخدير كننده و شوق آور!
ــيب داشتم  به خودم گفتم: «هوس س
كه از راه غيب رسيد. حاال چه لذتي دارد 

خوردنش!» 
پس به نيش دندان گذاشتم و ...

ــيب  ــن س ــردي! اي ــه ك - اي واي چ
ــب را چه زود خوردي؟! به همين  بي صاح
سادگي؟! نگفتي حالل است يا حرام؟! اصًال 

پرسيدي مال كيست و از كجا آمده؟!
ــر خود زدم و با بغض  ــتي بر س دو دس
ــدم. دست  گفتم: «خدايا يك آن غافل ش

خودم نبود! »
ــاره ي جوي را  ــران و گريزناك كن حي
ــير  ــت در مس ــم و جلو رفتم. درس گرفت
ــربااليي،  باغ هايي تو در تو قرار داشت.  س
ــياري از پرچين يك باغ  ــاخه هاي بس ش
بيرون زده بودند و دست هاي درخت هاي 
ــمت راه گرفته  ــيب،  ميوه شان را به س س
ــيب از يكي  ــم: «حتماً آن س بودند. گفت
ــده و توي جوي آب  ــاخه ها كنده ش از ش

افتاده!»
باغبان باغ را صدا زدم. از كناره ي يكي از 
درخت ها سر خود را بيرون داد. با اضطراب 
جلو دويدم و به التماس،  ماجراي خوردن آن 

سيب را به او گفتم و حالليت خواستم. 
باغبان خنديد و جواب داد: «نوش جانت 
برادر،  اما بدان اين باغ مال من و برادرم است. 
ــهم خود را حاللت كردم،  اما برادرم  من س
ــت كه در نجف اشرف سكونت  طلبه اي اس

دارد و من از جانب او اختياري ندارم!»
حيران پرسيدم: «نجف؟!... اما از اردبيل تا 

نجف كه بيش تر از هزار فرسخ راه است!»
اين شد كه نشاني برادرش را گرفتم. به 
دلم افتاد كه باروبنه ام را خيلي زود ببندم 
ــايد اين بهانه ي  و عزم عتبات كنم كه ش
ــت و اتفاق  ــراي زيارت آن جاس ــي ب بزرگ
عجيب و غريبي در آتيه ي زندگِي اين مِن 

باغباِن ناچيز!
از پدر و مادر و بستگان خود خداحافظي 
ــي كوچك، از  ــا كاروان ــراه ب ــردم و هم ك
همه ي راه هاي پرخطر و سخت گذشتم و 
به نجف رسيدم؛ رودر روي بارگاهي بزرگ 
ــام علي(ع) كه  ــت آور از مواليمان ام و به
ــده بودم، و مثل نگيني  به خوابم هم ندي
درخشان بود در حلقه ي شهري كوچك و 

غريب به اسم نجف اشرف!
ــراغ برادر  ــد از زيارت،  بي مهابا به س بع
روحاني آن باغبان رفتم؛ پرس و جو كنان 
ــن كوچه و آن كوچه،  تا به خانه اي  و از اي
كوچك رسيدم. مرد روحاني وقتي قصه ي 
آن سيب سرخ و اين همه ماجراي دنباله ي 
ــنيد،  مرا مثل نسيمي،  با اشتياق  آن را ش

سيب سرخي 
كه مـرا به نجـف فرستاد



ــانه ام را  ــاني و ش در آغوش گرفت و پيش
چند بار بوسيد.

ــرطي كه با  ــا به ش ــت،  ام - حالل اس
دخترم ازدواج كني! 

- چي؟ دختر شما؟...چگونه؟...اين جا... 
او كجاست؟...من غريبم!... از روستاي نيار 

اردبيل... اما شما؟!... آه!
ــال در تعريف  ــي مث ــي ب ــا آرامش او ب
ــل و  ــرش گفت كه او كر و كور و ش دخت
ــت. به همين زودي مي تواني او را  الل اس
ــتي به  به عقد خود در آوري و اگر خواس

ايران ببري!
ــم هايم تار شد،  نه سرم  باور كنيد نه چش
گيج رفت، نه در دلم شرم كردم، نه زير زبانم 
ــط از آن ميان نگاهم به گنبد  ــد. فق تلخ ش
ــورد و من جذب  ــي موال گره خ زرد طالي

مغناطيس ملكوتي اش شدم.
وقتي خطبه ي عقد در همسايگي حرم جاري 
شد و با آن بانو هم صحبت شديم،  شگفت زده 
شدم! بانويي بود زيبا كه همه ي كماالت را در 
ــت و به شيريني تمام حرف  خود يك جا داش

مي زد، نگاه مي كرد و .. .
بي اراده پرسيدم: «اما پدرتان گفته بود 

كه شما كر و كور و شل و الل...»
ــت: «مراد  ــه گف ــد و بي مقدم او خندي
پدرم از كر بودن من،  نشنيدن حرف هاي 
از  ــورش  منظ ــت.  بي بهاس و  ــت  نادرس
ــان و نابخردان،  ــوري ام، نديدن نامحرم ك
ــودن پاهايم، نرفتنم  ــل ب مقصودش از ش
ــت، و مفهوم الل بودنم،  به جاهاي نادرس
اجتناب من از غيبت ديگران و سخن هاي 
حرام بوده است. پدرم همه ي آن جمله ها 

را در لفافه ي معني گفته بود.»
ــاال بعد از اين همه لطف خدادادي و  ح
آن ازدواج آسماني به بركت سيب سرخي 
كه مرا به پابوسي مواليمان به نجف كشاند، 
من هستم و اين بانوي عزيز و دانشمند و 

كودك پاكي كه بشارت آمدنش را بارها 
در خواب ديده ام.

ــد... داري با  - محمد... محم
ــرف مي زني؟! نگاه  خودت ح
كن، به يك باغستان بزرگ و 
پردرخت رسيديم. نگاه كن 
اين جا چه قدر سيب سرخ 
دارد! باغبانش هم شيعه ي 
ــت و به  آل علي (ع) اس

پيشواز ما آمده!
به خودم آمدم. درست 

ــت. ما در ميان باغي از درخت هاي  مي گف
ــيب بوديم، سيب هاي سرخي كه  پر از س
يكي يكي از البه الي برگ هاي درشت به 
ما چشمك مي زدند و سراغ از قصه ي آن 

سيب سرخ مي گرفتند... .
حاصل ازدواج محمد اردبيلي و همسرش،  
ــد كه سال ها بعد  ــري ش به دنيا آمدن پس
عالمي بزرگ در علوم آل محمد(ص)  شد 
ــهرت يافت. و به مقدس اردبيلي ش
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نظامي گنجوي
جادو  سخن جهان

ـ پسرم! پسرم محمد! صداي كوبه ي در مي آيد؛  در را باز كن.
ـ چشم پدر مي روم.

ــوي در چوبي حياط  ــرعت از جا برمي خيزد. به س محمد به س
مي رود و از پشت در مي پرسد: «كيست؟»

صدايي بلند و محكم از پشت در شنيده مي شود: «ما فرستادگان 
ــاه شروان و دربند هستيم. نامه اي  سلطان ابوالمظفر اخستان،  ش

براي حكيم نظامي آورده ايم. در را باز كنيد.»
ــد و در را باز مي كند. چند  ــد كلون در را به كناري مي زن محم
سوار پشت در به انتظار ايستاده اند. يكي از سواران با ديدن محمد 
ــد و نامه اي به او مي دهد. محمد  ــب پايين مي آي به چابكي از اس
آن ها را به درون خانه دعوت مي كند،  اما سواران مي گويند: «وقت 

ماندن نيست، بايد به سرعت به شروان برگرديم.»
سواران به تاخت از آن جا دور مي شوند. محمد به گرد و غباري 
كه از سم اسبان آن ها به آسمان بلند شده بود،  خيره مي شود و با 
خود مي گويد: «يعني شروان شاه با پدرم چه كار مهمي دارد كه 

سوارانش را با اين شتاب از شروان به گنجه فرستاده است؟!»
ــه مي آيد. از كنار  ــه در را مي بندد و درون خان ــا اين انديش او ب
ــد. از پله ها باال مي رود  ــال خانه عبور مي كن درخت هاي كهن س
ــت.  ــذارد. نظامي غرق مطالعه اس ــاق پدرش مي گ ــدم به ات و ق

محمد نامه را به دست پدر مي دهد و خود در گوشه اي بر زمين 
مي نشيند.

اتاق نظامي پر است از ديوان هاي شعر شاعران پارسي گوي. در 
ــان آن ها دو كتاب از خود نظامي نيز جلوه گري مي كند. يكي  مي
ــت كه نظامي آن را  ــرار» اس از آن ها مثنوي عرفاني «مخرن االس
ــروده و حاوي نكته هاي دقيق اخالقي،  در دوران جواني خود س
 عرفاني و تعليمي است. ديگري مثنوي «خسرو و شيرين» است 
ــق پرماجراي خسرو، پادشاه ساساني است با  كه سرگذشت عش

شيرين، شاهزاده ي ارمني.
نظامي آن روزها شهرت زيادي پيدا كرده بود. سخنش در اوج بود 
و كالمش بين طبقات مختلف مردم خريدار بسيار داشت. اما او بعد 
از مرگ زود هنگام همسر و شكوفه ي بهار عمرش آفاق،  سال ها بود 

كه ديگر دست به قلم نبرده و دفتر شعري نسروده بود.
ــروان شاه» را مي گشايد  لحظه ها مي گذرند. نظامي، نامه ي «ش
ــد. درنامه آمده  ــروع به خواندن آن مي كن ــا صداي بلندي ش و ب
بود: «اي جادو سخن جهان، نظامي!  از تو مي خواهم كه داستان 
شيرين ليلي و مجنون را از عربي به فارسي برگرداني و به نظم 
ــراغ دارم، مي دانم كه اين كار را  درآوري. با فصاحتي كه در تو س
به بهترين شكل انجام خواهي داد و داستاني خواهي سرود كه از 

تمام عشق نامه ها برتر و باالتر باشد.»
ــد، براي  ــدن نامه كه به پايان مي رس خوان
ــاق  ــنگين در ات ــكوتي س ــه س ــد لحظ چن
ــه فرو  ــود. نظامي به انديش حكم فرما مي ش
ــي رود. بي قراري در چهره اش موج مي زند.  م

ناصر طاهرنيا
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محمد به چشمان پدر خيره مي شود و مي پرسد: «حاال پدر چه 
خواهي كرد؟»

نظامي حيران و سرگشته مي گويد: «ضعف، بدن و چشمانم را 
فرا گرفته است و به پيري رسيده ام. چگونه مي توانم چنين كار 

عظيمي را به پايان برسانم؟!» 
ــس به نزديك او  ــه پدر بهانه مي آورد. پ ــد درمي يابد ك محم
ــد و مي گويد: «اي  ــه بر پايش مي زن ــي رود و با مهرباني بوس م
پدر، گرچه اين كار پرزحمتي است،  اما نتيجه ي عالي دارد كه 

يادگاري ارزشمند مي شود.»
ــي دارد و هم چنان در ترديد و نااميدي به  نظامي حس غريب
سر مي برد، اما محمد ادامه مي دهد: «اي پدر، چون تو خسرو و 
شيرين را سروده اي، بايد ليلي و مجنون را نيز بسرايي تا اين دو 
طاووس زرين با هم بدرخشند؛  چه طاووس جفت بهتر است!»

خسرو و شيرين چو ياد كردي  
چندين دل خلق شاد كردي 

ليلي و مجنون ببايدت گفت
تا گوهر قيمتي شود جفت

ــر در پدر كارگر مي افتد. لبخندي بر  ــرانجام نفس گرم پس س
ــكفد. حرف هاي محمد 14 ساله اش،   لبان حكيم نظامي مي ش
ــت  ــود كه او پس از هش يادگار آفاق جوان مرگش، باعث مي ش
ــال دست به قلم ببرد. نظامي ترديد را به كناري مي نهد و با  س
ــيرين سينه اش را مي فشارد.  محمد همدلي مي كند. بغضي ش
ديگر لحظه اي آرام ندارد. قلم را برمي دارد و ابياتي زيبا و روان 

روي كاغذ مي نگارد:
اي نام تو بهترين سرآغاز                               بي نام تو نامه كي كنم باز
اي ياد تو مونس روانم                              جز ياد تو نيست بر زبانم

موجي از شادي و سرور در چهره ي محمد مي نشيند و نظامي 
ــعرش را ادامه مي دهد. او در مدت كمتر از چهارماه بيش از  ش

چهار هزار بيت مي سرايد. 

پي نوشت
1. سگ دالن: كنايه از درنده خويان.
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حكايتي از منظومه ي «ليلي و مجنون»
پادشاه تاج دار و سگان درنده

ــهر «مرو» حاكمي زندگي مي كرد كه بسيار بي رحم  ــال هاي پيش در ش س
بود. او سگان درنده و ديوانه اي در اختيار داشت و هرگاه از كسي خشمگين 
ــگ ها بيندازند. سگ ها نيز در يك  ــد،  دستور مي داد او را به قفس س مي ش

چشم به هم زدن او را از هم مي دريدند.
شه چون شدي از كسي بر آزار                            داديش بدان سگان خون خوار
هركس كه زشاه بي امان بود                                           آوردن و خوردنش همان بود

از قضاي روزگار،  پادشاه، نديمي داشت كه جواني هنرمند و با كمال بود. او با 
آن كه وظايف خود را به خوبي انجام مي داد،  اما از چنين عاقبت شومي هراس 
ــي پرداخت. او هر روز گوسفندي را مي كشت و به  ــت. پس به دورانديش داش
سگان درنده مي داد تا مدتي بعد،  همه ي آن ها مطيع و بنده اش شدند. روزگار 

بدين منوال مي گذشت تا آن كه سرانجام:
روزي به طريق خشمناكي                                      شه ديد در آن جوان خاكي
فرمود به سگ دالن1 درگاه                                              تا پيش سگان برندش از راه

دستور اجرا شد و جوان هنرمند به داخل قفس سگ ها انداخته شد. سگ ها 
ابتدا به سوي او حمله ور شدند،  اما تا ولي نعمت خود را شناختند،  گرداگردش 

حلقه زدند و نشستند.
تا رفت بر اين يكي شبان روز بودند بر او چو دايه دلسوز                                 
شد شاه زكار خود پشيمان                                             غمگين شد و گفت بانديمان
شاه با ناراحتي گفت: « ببينيد سگ ها چه باليي بر سر جوان بيچاره آورده اند! » 

سگبان مخصوص از حضور پادشاه خارج شد و به ديدار جوان رفت، اما طولي 
نكشيد كه سراسيمه به نزد پادشاه برگشت و با شگفتي گفت: «او با مهرباني 

در ميان سگ ها نشسته است و آن ها هيچ آسيبي به او نرسانده اند!»
شاه متعجب و حيران شد و دستور داد جوان را به نزدش آوردند. وقتي جوان 
آمد، شاه به گرمي او را در آغوش كشيد و از وي عذرخواهي كرد. آن گاه از 
چگونگي ماجرا پرسيد. جوان گفت: «10 سال به تو خدمت كردم، اما قدرم 
را ندانستي و مرا جلوي سگ ها انداختي. ولي سگان به تكه استخواني با من 

دوست شدند و از من قدرداني كردند.»
چون ديد شه اين شگفت كاري                                              كز مردمي است رستگاري
هشيار شد از خمار مستي                                          بگذاشت سگي و سگ پرسي
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اهميت كنترل خشم
ــت و  ــودى اجتماعى اس ــان موج انس
ــازگارى با ديگران، طلب  هم آميزى و س
ــات و  ــار احساس ــه وى مه ــد ك مى كن
هيجاناتش را در دست داشته باشد. يعنى 
ــى كه ضرورت دارد، بايد بتواند  در جاهاي
با ابراز خشم از حقوق ذاتى خويش دفاع 
كند و در مقابل نيز بايد بتواند به موقع با 
مهار زدن بر خشم خويش، با ديگران به 

سازگارى پيش برنده اى برسد.
اهميت اين كارـ  سازگارى و مديريت 

ــمـ  تا بدان جاست كه از مضمون  خش
برخى از روايات استفاده مى شود: 

اساساً ايمان در پرتو سازگارى با 
مردم و پرهيز از خشم محفوظ 
مى ماند. زيرا در صورت فقدان 
ماليمت و مدارا، انسان گرفتار 
هيجانات عصبى مى شود و اغلب 

در اين صورت اعمال و رفتارهاي 
ــده ي يك  ــه زيبن ــي ك غيراخالق

انسان مؤمن نيست از وي سرمي زند 

اين همان است كه در روايات آمده است: 
«خشم ايمان را نابود مى كند، همان گونه 
ــل را» [ميزان الحكمه، ج 9،  ــركه عس كه س

پيامبر (ص)].
ــدارا و  ــان در پرتو م ــس انس پ
ــم است كه قدرت  مديريت خش
ــد ذخاير ايمانى خويش را  مى ياب
محفوظ نگه دارد. از امام باقر(ع) 
ــت كه فرمود: «هر  نقل شده اس

ــت و قفل  ــزى داراى قفل اس چي
ج68،  ــوار،  [بحاراالن ــت»  مداراس ايمان 

ص211].

مبارزه با اژدهاى خشم
حسين اميني پويا

ــم، به تعريف و توضيح چندانى نياز ندارد.  ــى چون خش ــت كه هيجان و احساس واقعيت اين اس
مى توان گفت همه ى ما كم و بيش با آن آشناييم و به نوعى اين هيجان را تجربه كرده ايم. زيرا اين 
مفهوم مانند طيفى، شدت و ضعف دارد و از ناراحتى هاى خفيف شروع و به برآشفتگى و تشنج هاى 

روحى و حاد هيجانى ختم مى شود.
ــت آن است كه عصبانيت معمولى يك هيجان كامًال  سالم و طبيعى  اولين نكته اى كه بايد دانس
است.كاركرد خشم معمولى مثل استرس مفيد است. چون در بسيارى از جاها تنها از طريق بروز 

خشم است كه مى توان از حقوق ذاتى و حريم شخصى خويش دفاع كرد. 
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همان گونه كه گفتيم، خشم هيجانى 
ــت. اما اگر ميزان  ــالم و طبيعى اس س
ــدت يابد، يعنى توأم با تخليه و  آن ش
پرخاشگرى به شكل فيزيكى روى خود، 
مانند «خودزنى» يا درگيرى با ديگران يا 
پرتاب اشيا نمود يابد، غيرطبيعى است 
و در مواردى مى تواند بيمارگونه باشد. 
چرا كه براساس يافته هاى پژوهشگران، 
ــم، عالوه بر  ــده ى خش بروز كنترل نش
زيان هاى فردى و اجتماعى، زمينه ساز 
ــه  جمل از  ــى،  فراوان ــى هاى  ناخوش
بيمارى هاى قلبى ـ  عروقى مى شود. به 
همين دليل، فروخوردن خشم يكى از 
ــات عالى و از لوازم ضرورى زندگى  صف
است و قرآن آن را از عالئم پرهيزكاران 
و نيكان برشمرده است: «آنان كه خشم 
خويش فرو مى خورند و از خطاى مردم 
در مى گذرند و خدا نيكوكاران را دوست 

دارد» [آل عمران/ 134].
ــى از حال طبيعى خارج  آدم عصبان
ــود و نمى تواند فكر كند. اصالً   مى ش
عقلش از كار مى افتد و به هر كارى 
ــتى كه هيچ  ــت مى زند. به راس دس

احساسى مانند خشم، قدرت تشخيص 
و قضاوت فرد را تيره و تار نمى كند. به 
ــت كه پيوسته گفته و  همين دليل اس
شنيده مى شود كه هرگز در اوج خشم 

تصميمى نگيريد.
ــى (ع) آمده  ــات امام عل در فرمايش
است: «خشم خردها را تباه مى گرداند 
و از جاده ى صواب دور مى سازد.» [ميزان 

الحكمه، ج 9، ص4331].
ــت: «تواناترين مردم  ــده اس ــز آم و ني
ــى است كه  ــت كس ــخيص درس در تش

خشمگين نشود» [همان منبع].
ــكار  ــت؟ دليلش آش چرا اين طور اس
است. همواره در پاسخ هاى احساسى و 
آنى، فرد خود را از گزينه هاى متفاوت 
ــت  ــروم مى كند. اين در حالى اس مح
ــتن دارى و كظم غيظ سبب  كه خويش
ــب متفاوت  ــود فرد زوايا و جوان مى ش
ــراى رويارويى با  ــكاود و ب ــئله را ب مس
ــت خود را به  ــئله پيش آمده، دس مس

سوى بهترين گزينه دراز كند.
عوامل بروز خشم

ــم به  ــى، خش امروزه در روان شناس

ــالً  محيطى،  ــكل يك پديده ى كام ش
الگوبردارانه و اكتسابى مطرح است؛  چرا 
ــان آميزه و تركيبى از كيفيات  كه انس
سرشتى و پرورشى است. به اين معنى 
ــكل گيرى منش و شخصيت  كه در ش
ــى و ذاتى و  ــل بيولوژيك ــى، عوام آدم
عوامل محيطى و پرورشى هر دو نقش 
دارند و احساسى به نام خشم نيز از اين 

مقوله نمى تواند جدا باشد.
بنابراين، در عين اين كه نقش عوامل 
ــم  بيولوژيكى چون توارث در بروز خش
ــل محيطى،  ــت، عوام ــر اس انكارناپذي
تربيتى و روحى نيز در اين ارتباط كامًال 

و آشكارا مؤثرند.
ــم كه حضرت  در حديثى مى خواني
مسيح(ع) در پاسخ به سؤالى درباره ى 
ريشه ى خشم فرمود: «خود بزرگ بينى، 
ــمردن مردم  ــرازى و حقير ش گردن ف

است» [ميزان الحكمه، ج9،ص4338].
زمينه هاى ذهنى بروز خشم

زمينه هاى ذهنى بروز خشم بى شمار و 
گسترده است و ما در اين جا به اختصار به 

برخى از آن ها اشاره مى كنيم.

توقعات غيرعقالنى
ــا در زندگى خود  ــيارى از م ــفانه بس متأس
ــن نظر كه  ــول داريم؛ از اي ــى نامعق توقعات
ــى، تمايل  ــا در زندگ ــتن بهترين ه خواس
ــتن  ــتعد داش ــت. ما مس ــر اس طبيعى بش
ــتيم كه هميشه  انتظارات و تقاضاهايى هس
ــادت كنيم كه  ــتند. بايد ع هم معقول نيس
هميشه خواسته هاى خود را از لحاظ عقالنى 
بودن ارزيابى كنيم. اگر اصرار داشته باشيد 
كه تمام چيزها «هميشه» مطابق ميل شما 
باشد، اين كه ديگران بايد «هميشه» با شما 
درست رفتار كنند و اين كه شما 
ــد از ناكامى رنج  ــز» نباي «هرگ
ببريد و همه بايد به ميل شما رفتار 
كنند، مطمئن باشيد كه كمتر مى توانيد آرام 

و خونسرد بمانيد و عصبانى نشويد.
نارسايى و مشكالت شخصيتى

شايد ما نيز جزو آن دسته از افرادى هستيم 

كه چون از نارسايى هاى ريشه دار شخصيتى 
رنج مى بريم، دچار خشم مى شويم؛ اشخاصى 
ــكل آفرينى چون  كه درگير ويژگى هاى مش
نظم گرايى افراطى، وسواس، مطلق نگرى و 
كيفياتى از اين دست هستند. اين ويژگى ها 
نه تنها با مديريت خشم سازگارى ندارند كه 
آشكارا براى پويايى و شكوفايى خود فرد نيز 

مشكل آفرين هستند.
خودبزرگ بينى

گاهى فرد به اين دليل خشمگين مى شود و 
به پرخاش دست مى زند كه تصور مى كند، 
ــه قرار نگرفته  ــى وى مورد توج ارزش واقع
ــت و وى ارزشى بيش از آن چه كه مردم  اس
براى او قائل اند، دارد. چون معموالً  سايرين 
اين ارزش خيالى را به رسميت نمى شناسند، 
وى هميشه خشمناك است. بايد نسبت به 
خود واقع بين باشيم و سطح توقعات خود را 

منطقي كنيم.

عكس: هاتف همايي
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بهشت آقامهدي ديدني بود!
وقتي به 15 كيلومتري استان قزوين 
ــوي سوار  ــديم،  مهدي موس نزديك ش
ــيكلت،  كنار جاده اي كه به  بر موتورس
«محمديه» مي رفت، منتظرمان بود تا 
ــير ما را راهنمايي كند.  در ادامه ي مس
ــاط و محجوب به نظر  آرام، موقر،  بانش
ــودروي گروه  ــر از خ ــيد. جلوت مي رس
خبرنگاري حركت كرد. از چند جاده ي 
خاكي گذشتيم. وقتي مزرعه هاي سبز 
ــراوت منطقه ي «حصار خروان»  و پرط
ــد كه  ــصتم خبردار ش را مي ديدم،  ش
ــم بايد به همين  مزرعه ي آقامهدي ه

زيبايي باشد.

ــت بود. وقتي خودرو را  حدسم درس
كنار جاده پارك كرديم و در يك رديف 
ــمت  ــه دنبال هم از كنار مزرعه به س ب
ــي قرار  ــه آلونك كوچك ــاي آن ك انته
داشت،  حركت مي كرديم،  سمت چپمان 
ذرت هاي بلند و سبز با بوته هاي شاداب 
ــدو و هندوانه،   ــه فرنگي،  خيار،  ك گوج
ــت را خلق  ــي از طبيع ــب زيباي تركي
ــده بودند  ــرده بودند. گندم ها درو ش ك

بسته هاي علوفه  و 
ــن  روي زمــي

ه  كـنــد ا پر
بودند. وقتي 
كفش هايم 

ــرم و مرطوب فرو مي رفتند  در زمين ن
ــد ذرت به  ــاقه هاي بلن ــم از س و نگاه
ــه كه  ــده ي هندوان ــاقه هاي خرامي س
ــدم، زير قدم هايم له  بايد مراقب مي ش
ــوند،  و در آخر به آلونك طاليي كه  نش
ــانده شده  ــاقه هاي خشكيده پوش با س
ــدي غبطه  ــد،  به مه ــود،  ختم مي ش ب

مي خوردم! 
ــناس مجله  ــن جمله ي كارش ياد اي
افتادم كه در راه گفته بود: «كارآفرين ها 
ــت دارند خودشان آقاي خودشان  دوس
ــت،  تنفس در اين  باشند.» طبيعي اس
هواي پاك و فضاي آرام،  و هم ياري در 
خلقت الهي آن هم به شيوه ي خالقانه،  
ــه از صفات  ــتقالل طلبي را ك حس اس

الهي است، در آدم تقويت مي كند.
مهدي از گروه جدا مي شود و گريزي 
به ميان جاليز مي زند. چند دقيقه بعد، 
 با چند خيار تازه به سراغمان مي آيد. از 
طرفي دوست داشتم سريع تر به آلونك 
ــه ي دنج آن،  مهدي  برسيم و در گوش
ــه اش برايمان بگويد و از طرف  از مزرع

بهمن پور كارشناس: زهرا
گزارش:زهرا شعباني

مزرعه ام را دوست دارم
همراه با كارآفرين جوان،  مهدي موسوي

نام او «كارآفرين» است! دانشمندان و اهل نظر به او مي گويند: «موتور حركت توسعه ي اقتصادي، 
 اجتماعي،  فرهنگي و ...» چون مي تواند از يك ايده ي اوليه به يك يا چند ارزش جديد و مادي و 
معنوي برسد. با مطالعه ي جمله ها و عبارت هاي باال در چند مقاله،  در دلم به همه ي كارآفرين ها 
خدا  قوت گفتم. مي گويند از 30 سال پيش به اين طرف،  در بسياري از كشورها موضوع كارآفريني 
يكي از داغ ترين بحث هاي روز شده است. زيرا ترويج روحيه ي كارآفريني در جامعه و حمايت دولت 

از كارآفرينان،  يكي از بهترين راه هاي توسعه ي پايدار و همه جانبه است.
ــري بزنيم و با او  ــال خودتان س ــن و س ــماره مي خواهيم با يكي از كارآفرين هاي هم س در اين ش

درباره ي خالقيت ها و نوآوري هايش گپي دوستانه داشته باشيم.
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ديگر آرزو مي كردم،  اي كاش اين جاده 
طوالني تر بود و لذت قدم زدن در آن را 

بيشتر تجربه مي كردم.
ــاحت  آلونك فضاي كوچكي به مس
ــت. جايي  ــش مترمربع داش تقريباً ش
ــود مهدي هم  ــتن نبود. خ براي نشس
نبود! بعد از يكي دو دقيقه پيدايش شده 
ــته ي پرس شده ي  و با آوردن چهار بس
كاه و مبله كردن فضاي مطبوع آلونك، 

ما را از بالتكليفي درآورد.

سالم آقاي كارآفرين!
در تيرماه سـال 1371 به دنيا آمده 
و فرزند كوچك خانواده اسـت. چهار 
خواهـر دارد كـه همگـي متأهل اند. 
چندسـالي اسـت كـه پـدر پيـر و 
خسـته اش زمين كشـاورزي را به او 
واگذار كرده اسـت و خـودش به باغ 
انگوري كه آن طرف جاده قرار دارد، 
 رسـيدگي مي كنـد. درواقـع مهدي 

نان آور خانواده شده است.

 آقامهدي! شـنيده ام سـال گذشته 
از گندمكارهاي نمونه شده اي. گندم 

امسال چه طور بود؟
ــا را درو  ــت كه آن ه ــد روزي اس  چن
ــال گندم هاي اين ناحيه  كرده ايم. امس
ــت آن ها را  ــدند و دول ــت ش ــار آف دچ

خريداري نكرد.
 گندم شما را هم آفت زد؟

ــالم بود و  ــه گندم من س  خوش بختان
ــد. با توجه به تجربه هايي  خريداري ش
ــتم،  به موقع آب و كود دادم و  كه داش
سم پاشي كردم. به همين خاطر آفت به 

سراغشان نيامد.
 از كدام تجربه ها صحبت مي كني؟

ــر  ــوم ابتدايي با پدرم س  از كالس س
زمين مي آمدم. از همان موقع كشاورزي 
را ياد گرفتم و با تجربه هاي قديمي پدر 

آشنا شدم.
 وقتي با پدر به اين جا مي آمدي،  غر 

هم مي زدي؟
  نه! با عالقه مي آمدم.

 چـه خوب! سـود گندم پارسـال با 
امسال چه قدر تفاوت داشت؟

  تقريباً يك ميليون تومان كمتر بود.
 اولين درآمدي كه از فروش محصول 

داشتي را به خاطر مي آوري؟
ــته از فروش گندم ها   بله. سال گذش

بود.
 با آن چه  كردي؟

 همه را به پدر دادم. البته او هم هميشه 
مقداري از آن را به خودم مي دهد.

در  مهـدي  ابتـكار  و  خالقيـت   
كشاورزي اين است كه دقيقاً مي داند 
چه محصولي را كي و بعد از برداشت 

كدام محصول بكارد.
 مي شود گفت كشاورزي همين است. 
ــود گوجه  فرنگي زياد است،  اما  مثًال  س
ــد كند،  سال بعد  آفتي دارد كه اگر رش
ــان زمين باز هم آن  نمي توانيم در هم

را بكاريم.
 اين گوجه فرنگي هايي كه ما ديديم، 

 آفت داشتند؟
ــال آن قدر   نه! ولي گرماي تيرماه امس
ــده بودند.  زياد بود كه همه پژمرده ش
ــن كه به بار  ــم گرفتم قبل از اي تصمي
بنشينند،  زمين را شخم بزنم و جاي آن ها 
ــك محصول ديگر بكارم. نااميد بودم،  ي
ــردم. با خودم گفتم  ــا باز هم صبر ك ام
شايد جان بگيرند. كمي بيشتر به آنها 
رسيدگي كردم. خوش بختانه نتيجه اش 

اين شد كه مي بينيد. سبز و پربارند.
 كـدام محصول هـا بـراي فـروش و 
كدام يكي براي مصرف خودتان است؟
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ــط  ــدم، ذرت و گوجه فرنگي توس  گن
ــوند و به بازار  ــت مي ش كارگرها برداش
مي روند. كدو، خيار،  لوبيا سبز و هندوانه 
ــت.  ــتر براي مصرف خودمان اس بيش
ــداري از آن ها را خودم  ــر روز مق اما ه

دست چين مي كنم و به بازار مي برم.
 راستي! در طول مسير كه مي آمدم، 
 متوجه شـدم هيچ كـدام از مزرعه ها 
به روش قطره اي آبياري نمي شـوند. 
در حالـي كه بـا ايـن روش مي توان 
به انـدازه ي چند برابـر زميني كه به 
روش سنتي آبياري مي شود،  محصول 

برداشت كرد!
 زمين هاي  اين ناحيه،  كوچك هستند. 
ــت  ــورت گروهي درخواس ــد به ص باي
ــال  بدهيم تا دولت تجهيزات بدهد. س
ــان زمين هاي  ــده اي از صاحب پيش ع
ــت دادند،  اما چون  اين اطراف درخواس
باهم همكاري نمي كنند،  كاري از پيش 

نرفت.
 آب را از كجا تأمين مي كنيد؟

 در اين ناحيه حفر چاه شخصي ممنوع 
است. يك چاه اصلي وجود دارد كه آب 

آن بين كشاورزان تقسيم مي شود.
 پس مشكل آب نداريد؟

ــي اين است كه قيمت   مشكل اساس
ــيار  ــته بس ــال گذش ــبت به س آب نس
ــدوارم دولت  ــت. امي ــده اس گران تر ش

فكري به حال اين مسئله كند.
 بهتر نيسـت خودت بـه تنهايي به 
فكـر مكانيزه كردن آبيـاري زمينت 

باشـي؟ اگر ايـن كار را انجام دهي 

و محصول بيشـتري برداشـت كني،  
ديگـران هـم تشـويق مي شـوند و 

مشاركت مي كنند.
ــربازي بروم. وقتي  ــال بايد به س  امس
برگشتم، سعي مي كنم از روش آبياري 

قطره اي يا افشانه استفاده كنم.
 راسـتي! آقا مهدي در چه رشته اي 

درس خوانده اي ؟
 جوشكاري.

 چرا كشاورزي نخواندي؟
ــراف  ــن اط ــي اي ــز آموزش  در مراك
ــاورزي نبود. جوشكاري  ــته ي كش رش
ــتان  ــت دارم، اما اگر در هنرس را دوس
رشته ي حسابداري وجود داشت، آن را 
انتخاب مي كردم؛ هرچند براي رشته ي 
ــابداري در روستا و اين اطراف كار  حس

مناسبي پيدا نمي شود.
 مهدي مي گويد تا حاال از مهندسين 
كشاورزي نخواسته است به مزرعه اش 
بيايند و نظرشان را درباره ي وضعيت 
محصوالتـش بگويند. مـن با تعجب 
مي پرسـم: «آقامهـدي! به نظر شـما 
تجربه هاي بومي در كشاورزي بيشتر 
كاربـرد دارند يـا اطالعاتي كه از نظر 
علمـي ثابت شـده اند و بسـياري از 

كشاورزان آن ها را تجربه كرده اند؟»
ــتفاده  ــاي بومي اس ــن از تجربه ه  م
ــده ام. ولي مطمئن  ــرده ام و موفق ش ك
ــين كشاورزي اطالعات  هستم مهندس

خوبي در اين باره دارند.
يـك ذهن خـالق با يـك روحيه ي 

پرتالش

مهدي با انرژي خاصي از برنامه هايش 
برايمان مي گويد. مي خواهد زمين هايش 
را گسترش دهد كه البته به خاطر گراني 
ــن ايده به اين زودي ها عملي  زمين، اي
ــت، مي خواهد  ــود. به همين عل نمي ش
ــش را در زمين هاي ديگران  نوآوري هاي
ــت محصوالت  ــه كاش ــد. ب ــاده كن پي
جديد، از جمله سيب زميني، گل كلم، 
ــي، هندوانه آرژانتيني و  دانه هاي روغن
چند محصول ديگر فكر مي كند. البته 
ــا را بلند و به عبارت  عده اي هندوانه ه
ــه بايد فكري هم به  ديگر مي دزدند ك
ــتكار و تجربه هايي  حال آن كند. با پش
ــن محصول را  ــه بهتري كه دارد هميش
برداشت مي كند. پس درآمد ساالنه اش 
اين اجازه را به او مي دهد كه بلندپروازي 
يا ريسك كند. به هر كسي كه به دنبال 
ــت توصيه  ــردن ايده هايش اس عملي ك
مي كند از تجربه هاي ديگران به صورت 
ــتفاده كند و تقليد را كنار  خالقانه اس

بگذارد.
با مهدي در مزرعه ي سبز و پربارش 
ــه خاطر  ــم. او را ب ــي كردي خداحافظ
ــپاريد تا در شماره هاي بعد،  شما را  بس
ــر با ويژگي هاي  با چند كارآفرين ديگ
ــنا كنيم.  ــوي آش ــابه مهدي موس مش
ــمندان معتقدند هركسي در هر  دانش
ــد.  ــد كارآفرين باش ــي مي توان موقعيت
كارآفريني قبل از هر چيز يك فعاليت 
ــرد در افكارش  ــت،  يعني ف ــي اس ذهن

نوآوري مي كند. پس بسم اهللا!
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تربيـع دايره
مسائل مشهور و غيرقابل حل در هندسه
براى حل سه مسئله ى معروف در هندسه كه صورت بسيار 
ساده و قابل فهمى دارند، طى قرن هاى متمادى اقدامات بسيار 
گسترده اى از سوى رياضى دانان و همه ى عالقه مندان به مسائل 
هندسه انجام شده است، ولى هيچ يك از آن ها نتوانستند اين 
ــن درجه ى اول در  ــائل را حل كنند. از آن جا كه متفكري مس
برابر اين مسائل موفق نبودند، نوعى تعصب عجيب براى حل 
آن ها در جست وجوكنندگان به وجود آمد كه با عقل و منطق 
ــائل مزبور به نظر  ــت. واقعيت اين بود كه مس هم خوانى نداش

ساده مى رسيدند و ظاهراً قابل حل بودند.
اين سه مسئله با عنوان هاى «تثليث زاويه» ، «تربيع دايره» 
ــد. هنوز هم با دانش آموزان يا  و «تضعيف مكعب»  معروف ان
افرادى روبه رو مى شويم كه براى حل آن ها به كمك خط كِش 
غيرمدرج و پرگار وقت خود را صرف مى كنند. اين در حالى 
ــت كه عدم امكان اثبات اين گونه مسائل قبًال ثابت شده  اس

است.
در اين جا مسئله تربيع دايره را بيان مى كنيم و براى اطالع 
از دو مسئله ى ديگر و كارهاى انجام شده درباره ى آن ها، بهتر 
است به كتاب تثليث زاويه و تربيع دايره از مجموعه كتاب هاى 

كوچك رياضى «انتشارات مدرسه»  مراجعه كنيد.
ــه موجب پژوهش هاى  ــئله ى تربيع دايره بيش از هم مس
شورانگيز شد. به طور كلى مقصود از تربيع دايره آن است كه 
فقط به كمك خط كشى غيرمدرج و پرگار، مربعى رسم كنيم 

كه مساحت آن برابر با مساحت يك دايره باشد.
ــاحت دايره برابر با حاصل ضرب  چون مى دانستند كه مس

محيط دايره در نصف طول شعاع است؛ يعنى:
2

2
12 rrrS π=×π=

ــد كه پاره خطى رسم  ــئله منجر به آن مى ش بنابراين مس
ــد و اين  ــا طول محيط دايره برابر باش ــد كه طول آن ب كنن
ً  مشكل به نظر نمى رسيد. ولى برخالف انتظار،  مطالب ظاهرا
ــئله بى نتيجه ماند و در  همه ى زحمت ها براى حل اين مس
ــه به كمك خط كش  ــيد ك هر راه حل چنين به نظر مى رس
ــوان پاره خطى يافت كه طول آن با  غيرمدرج و پرگار نمى ت

طول محيط دايره برابر باشد.

سرگرمى هاى رياضى
1. دو عدد ساعت شنى 9 دقيقه اى و 13 دقيقه اى مفروض 
ــت. آيا مى توان با استفاده از اين ساعت ها مدت زمان 30  اس

دقيقه را اندازه گيرى كرد؟

2. تعداد رقم هاى يك در مجموع زير چند تا است؟

A=9+99+999 +...+ ��� 9999 ...

                                        99 تا 

پاسخ سرگرمى هاى شماره ى قبل
ــروع كنيم، پس از دو  ــر با 100 باكترى ش 1. راه اول: اگ
شبانه روز 900=32 ×100 باكترى خواهيم داشت. بنابراين اگر 
ــروع كنيم، طبق مفروضات مسئله، ظرف  با 900 باكترى ش

مخصوص كشت پس از 25=2ـ27 شبانه روز پر مى شود.
ــبانه روز برابر است  راه دوم: تعداد باكترى پس از يك ش
ــت با: 32×100.  ــبانه روز برابر اس ــا: 3 ×100. پس از دو ش ب
ــت با: 33×100 ... و پس از 27  ــه شبانه روز برابر اس پس ازس
شبانه روز برابر است با: 327×100، به همين ترتيب، چنان چه 
با 900 باكترى شروع كنيم و ظرف مخصوص كشت پس از 

x روز پر شود، خواهيم داشت:
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ــك 37 ضلعى به صورت  ــده مى توان ي 2. با نقاط داده ش
زير رسم كرد.

ميرشهرام صدر
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ــده ميرزا هنگام به توپ بستن مجلس (1326 ه.ق) در قفقاز زندگي زندگي سياسي مي كرد و در تفليس و باكو از اوضاع آن روز جهان باخبر ش
ــت. اما قاجار در فتح قزوين و تهران (23 تير 1288) شركت كرد تا آن ميرزا به رشت آمد و همراه با مخالفان استبداد محمدعلي شاه بود.  ــامان سياسي سبب شد كه اندكي بعد،  بسياري از كه همراه با ديگر مجاهدان گيالني پا به پايتخت گذاش فاتحان تهران مجازات شوند!شرايط نابس

حماسه ي جنگل
پا به پاي ميرزا كوچك خان جنگلي

ــپري مي كرد. ارمغان  ــور ايران تاريك ترين روزهاي تاريخ خود را س ــال قبل،  كش درحدود صد س
ــرزمين هاي فراواني از  ــت دادن س قاجاريه براي ايران، فقر،  خرابي،  جنگ هاي پر از ناكامي،  از دس
خاك كشور و قرارداد هاي ذلت بار اقتصادي بود، تا آن كه مردم توانستند امتيازي بزرگ از پادشاه 

بگيرند و آن «انقالب مشروطه» و تأسيس مجلس شوراي ملي در سال 1285 هـ .ش بود.
اما جنبش بزرگ مشروطه پس از تغيير حكومت به «مشروطه ي سلطنتي»، به سرعت نابود شد. 
مجلس به دستور محمدعلي شاه به توپ بسته شد و دولت روسيه در مجلس ايران دخالت كرد! 
جنگ جهاني اول آغاز شد. ايرانيان اعالم بي طرفي كردند، زيرا معتقد بودند: «خون مسلمان نبايد 
براي كفار و در جهت منافع غير مسلمان ريخته شود.» اما اين بي طرفي وقتي معنا پيدا مي كند 
ــتوانه ي قدرت خود چنين اعالميه اي صادر كند،  نه از روي ضعف. روسيه،  ــور به پش كه يك كش
 انگلستان، عثماني و آلمان در خاك ايران با هم جنگيدند و ارمغاني از قتل و قحطي براي ايرانيان 
ــردم روي كار آمدن  ــد. تنها آرزوي م ــد. حكومت مركزي روز به روز ضعيف و ضعيف تر ش آوردن

شخصي وطن پرست بود كه منجي مردم شود و به اين شرايط اسفناك سروسامان دهد.

در قفقاز زندگيزندگي سياسي ق) ه 1326) ل

دوران كودكي

ــال 1257 ه.ش (1298هـ.ق) در محله ي  يونـس فرزند ميرزابـزرگ در س

«استاد سرا» در شهر رشت به دنيا آمد. شرايط مالي ميرزا بزرگ متوسط بود 

و عالوه بر يونس، دو پسر (محمدعلي و رحيم ) و دو دختر نيز داشت. يونس 

در «مدرسه ي حاجي حسن» در صالح آباد شهر رشت تحصيل را آغاز كرد و 

در «مدرسه ي محموديه» تهران تحصيالتش را ادامه داد. 

مهدي زارعي

ــا  دوباره تبعيد ــوب، روس ه ــاي پرآش ــاه محمدعلي شاه را به ايران بازگرداندند در آن روزه ــي به طرف داري از ش ــد. ميرزاكوچك خان خود و طغيان هاي ــام ش ــاند و پس از زخمي انج ــه گرگان رس ــال تبعيد محكوم شد. بازگشت به گيالن ، با دستور سركنسول شدن براي معالجه به باكو رفت. هنگام را ب ــت در تهران. روس به پنج س ــز اقام ــاره اي نبود ج ــد و چ ــي بعد جنگ جهاني آغاز ش مناطق شمالي ايران افزايش دادند.روس ها سلطه ي خود را بر استان ها و مدت
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يك حكومت مستقل

ــياري  كم كم نيروي ميرزا كاهش مي يافت. بس

ــمت) در اين  از ياران ميرزا (هم چون دكتر حش

ــزي را خوردند و پس  ــدت فريب حكومت مرك م

ــدند! دولت تصميم داشت تا  ــليم خود، اعدام ش از تس

افتتاح مجدد مجلس شوراي ملي،  از انجام عمليات نظامي 

ــرخ  به بهانه ي «تعقيب  خودداري كند تا آن كه ارتش س

فراريان نيروي دريايي روس»، وارد بندر انزلي شدند.

روز يكشنبه 16 خرداد 1299،  جنگلي ها به صورت رسمي 

تشكيل «كميته ي انقالب سرخ ايران» و تأسيس حكومت 

«جمهوري سوسياليستي ايران» و الغاي سلطنت را اعالم 

ــر گيالن، اين منطقه از سپاهيان  كردند.   با تصرف سراس

ــكان بزرگ نيز به  ــد. مال ــي و قواي انگليس پاك ش دولت

تهران گريختند و اموال آن ها به نام جمهوري ضبط شد.

ك ك

ــرده بود. حمله ي قزاق ها به جنگل ــاي قدرتمند تغيير ك ــت هاي دولت ه ــود جز مبارزه با مهم ترين هدف دولت بريتانيا تقويت حكومت مركزي سياس ــود و دليل آن چيزي نب ــده ب ــور تازه شكل گرفته ي «اتحاد جماهير ايران ش ــي ها در صدد بودند در نقاطي چون كمونيسم و كش ــا به «آب هاي ايران و عثماني حكومت هاي قدرت مند و طرف دار خود شوروي». انگليس ــيدن روس ه ــد تا از رس ــتند تا با را روي كار آورن دولت مركزي كنار بيايد. اين يك اولتيماتوم بود.گرم» جلوگيري كنند. از اين رو از ميرزا خواس

مي
ب

ي
ت
م
ن
ه

ــكيل پايان نهضت تش از  ــس  پ ــي  ــيدن حكومت شد. ميرزا به عنوان اعتراض جمهوري،  اختالفات ميان رهبران اندك ــتور كردند. تندروي هاي مخالفان ميرزا سبب شد كه بسياري از رشت را ترك كرد و مخالفان وي 17 ماه در گيالن حكومت سبب از هم پاش ــردم عادي نيز از نهضت جنگل فاصله بگيرند. به دس ــان اهللا خان،  تمام م ــت سابق ميرزا، احس ــد كه سياست طرف داران ميرزا را دستگير كردند. در اين زمان قراردادهاي حاكم جديد و دوس ــبب ش ــوروي س ــه بخش شوروي در برابر جنگلي ها تغيير كند.جديد بين دولت ايران و ش ــن ماه هاي نهضت جنگل،  حكومت به س ــيم شده بود و ميرزا حاكم بخشي از آن بود. احسان اهللا در آخري ــم گرفت به تهران حمله كند، ولي از تقس ــرار كرد. ديگر متحد خان به تنهايي تصمي ــت خورد و نيز به باكو ف ــابق ميرزا، خالو قربان نيز ترجيح داد به نيروهاي دولتي قزاق ها شكس ــليم شود. ميرزا جنگ كنان به س ــي كه در اوج وفاداري به او مانده بود، روي آورد و در برابر آن ها تس ــال و در آخرين در 11 آذر 1300، ميرزا در گردنه اي ميان طالش و خلخال  يك آلماني بود كه در جنگل به هوشنگ شهرت داست.كوه زد. حاال تنها كس ــه ي جنگل پس از هفت س روزهاي كابينه ي قوام السلطنه به پايان رسيد.يخ زد و حماس
تصويرگر: ميثم موسوي
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محمدرضا سنگرى

زندگى پر از مسابقه است؛ مسابقه هاى ورزشى، 
مسابقات علمى، مسابقه ى تحصيلى، مسابقات 

شغلى و حتى مسابقه با خود!
ــركت  ــابقه ش تا حاال با «خودتان»  در يك مس

كرده ايد؟
تا حاال برخودتان پيروز شده ايد؟

ــت: پيروزى بر ديگران يا  كدام لذت بخش تر اس
پيروزى بر خود؟

ــم، دعوت  ــتر توضيح ده ــش از آن كه بيش پي
مى كنم اين رويداد شيرين، شگفت و درس آموز  

را بخوانيد:
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نُـه قهرمـان
بر سكوى اول

مسابقات پارالمپيك (المپيك معلولين) 
ــياتل»  آمريكا شروع شده  ــهر «س در ش
بود. تماشاگران مشتاقانه چشم به ميدان 
ــابقه ى دو 100متر  دوخته بودند تا مس

معلوالن را نظاره كنند.
ــت  ــركت كنندگان پش ــر از ش 9 نف
ــابقه گوش سپرده بودند  خط آغاز مس
ــه حركت  ــنيدن صداى تپانچ ــا با ش ت
ــن 9 نفر همگى  ــود را آغاز كنند. اي خ

عقب مانده ى جسمى و ذهنى بودند.
ــز قادر  ــت كه آنها هرگ ــن اس روش
ــد. پس آن چه  ــريع نبودن به دويدن س
اتفاق مى افتاد، حتى شبيه به راه رفتن 
معمولى نبود. اما تالش همه بر آن بود 
ــير مسابقه را طى كنند و مدال  كه مس

پارالمپيك بر گردنشان آويخته شود.

ــان اتفاقى افتاد كه همه چيز را  ناگه
عوض كرد. پاى يكى از شركت كنندگان 
ــن افتاد اين دونده  پيچ خورد و بر زمي
دختر جوانى بود كه پس از افتادن چند 
غلت خورد و كمى بعد صداى گريه اش 
ــت نفر ديگر با شنيدن  ــد. هش بلند ش
ــپس  ــتادند. س ــداى گريه ى او ايس ص
همگى به عقب برگشتند و براى كمك 

به او آماده شدند.
ــركت كننده كه  ــى از دختران ش يك
ــديد جسمى  مبتال به عقب ماندگى ش
ــندرم داون) بود، خم شد و  و روانى (س
دختر گريان را بوسيد و گفت: «عزيزم 

اين بوسه دردت را تسكين مى دهد.» 
اندكى بعد، هر 9 نفر بازو در بازوى هم 
انداختند و خود را قدم زنان به خط پايان 
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رساندند. يعنى همه ى آن ها اول شدند!
ــاگران جمع  ــك در چشم تماش اش
ــده بود. در اين هنگام تمام جمعيت  ش
در ورزشگاه به پا خاستند و ده دقيقه ى 

تمام براى 9 نفر قهرمان كف زدند.
  

ــان هاى درستكار،  ــكوه رفتار انس ش
تماشايى ترين صحنه است.

ــابقه، در برنده شدن يك  زيبايى مس
ــت. پيروزى هاى بيرونى هرگز  نفر نيس
عظمت و شكوه پيروزى هاى درونى را 

ندارند.
ــده، رقيب خود  ــت نفر دون اگر هش
ــابقه ادامه  ــد و به مس ــا مى كردن را ره
مى دادند، چه مى شد؟ ديگر امروز اين 
ــانى » نبود. ديگر  يك «حماسه ى انس

اين مثال از چند عقب مانده ى ذهنى و 
جسمى، براى ما كه خود را پيشرفته ى 
فكرى و نابغه و توانا مى بينيم، شنيدنى 

نبود!
پيروزى زمانى گوارا و دل نشين است 

كه «ديگران» هم ديده شوند.
حذف ديگران، حذف خود است.

ــانه ى  ــن ديگران، نش ــده گرفت نادي
حقيقت گم شده در روح انسان است.

ــتنى  درخت از آن جهت دوست داش
است كه سايه ى خود را به همه تعارف 

مى كند.
ــكن  هيزم ش ــر  س از  ــايه  س ــى  حت

برنمى دارد!
ــون  چ ــت  اس ــتودنى  س ــت،  درخ
ــش را به همه تعارف مى كند؛  ميوه هاي

ــتگى و زخم ديدگى، از  حتى در شكس
هرچه دارد دريغ نمى كند.

ــابقه ى  ــته ى مس ــه درخت شكس ن
ــه و همه،  ــراى هميش ــك، ب پارالمپي

سايه ى خنك عبرت و آموزش اند.
ــابقه دادند و  ــان، مس آن ها با خودش

پيروز شدند.
آيا ما هر روز شركت كننده ى چنين 

مسابقه اى نيستيم؟
راستى ما بر كدام سكو ايستاده ايم.

اين سخن زيبا و تكان دهنده ى امام 
ــورا، پايان مناسبى بر  ــابقه ى عاش مس
ــت: «ايها الناس نافسوا  اين نوشته اس
فى المكارم»: «مردم در بزرگ منشى ها، 
ــتى ها پيروز مسابقه و  نيكى ها و درس

پيشتاز مسابقه باشيد.»

درخـت، سـتودنى اسـت چـون 
ميوه هايش را به همه تعارف مى كند؛ 
حتى در شكستگى و زخم ديدگى، 
از هرچـه دارد دريـغ نمى كنـد

يان
مود

مح
هللا 

ح ا
 رو

رگر:
صوي

ت
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عليرضا متولى

معناى شادى
ــاد بودن و راضى بودن است.  يكي از اهداف مهم زندگى، ش
يكى از كارهايى كه بايد براى خودت انجام بدهى، يافتن معناى 

شادى است. شادى حقيقى چيست؟
ــد كه قرار است براى زندگى بهتر، به زندگى مان  يادمان باش

رنگ و بو و طعم خوش بدهيم.
ــت، داريم زندگى مى كنيم. خيلى ساده  اما شوخى كه نيس
ــنويم كه يكى از عزيزانمان را از  و راحت و البته ناگهان مى ش
دست داده ايم. يا درست در شب يك امتحان سخت كه خيلى 
هم به خاطرش زحمت كشيده ايم، ناگهان آنفلوانزا مى گيريم. 

ناگهان در شهرمان زلزله مى شود. ناگهان...
ــاد باشيم؟ خب، البته  چگونه مى توانيم در اين جور وقت ها باز هم ش
نمى توانيم وقتى كه براى ما مشكل غم آورى پيش آمده است، شاد باشيم. 
ــادى هاى ظاهرى با شادى هاى  ــيم. تفاوت ش ً  بايد غمگين باش ظاهرا
عميق در همين جا معلوم مى شود. شادى عميق كه من به آن «سرور» 
مى گويم، با تو كارى مى كند كه به هنگام غمگينى هم متانت خود را 
حفظ كنى! چون از درون به يك رضايت عميق رسيده اى. چون درونت 
را پر از بوهاى مطبوع كرده اى. درونت رنگ خدايى دارد. تو نمى توانستى 

جلوى اين اتفاقات را بگيرى. تو مسئول اين اتفاقات غم انگيز نبوده اى. پس 
دليلى ندارد با خودت جنگ كنى.

ــر از قبل اين  ــد تو را آرام كند. اگ ــن چند جمله مى توان ــتن همي دانس
آمادگى را نداشته باشى، نمى توانى با مصيبت هايى كه در زندگى پيش 
ــد؛ برخورد منطقى كنى. اين آمادگى در اثر چه به وجود مى آيد؟  مى آي

به نظر من بهترين پاسخ در يك كلمه خالصه مى شود: دانايى.
دانستن و بيشتر دانستن، تو را در مقابل اين گونه غم ها مقاوم مى كند. 
ــادى و رضايت درونى كه در اثر  ــه شادى آفرين است. ش دانش، هميش
ــتن در وجودت پديد مى آيد، سد مقاومى در برابر حوادث غم انگيز  دانس
ــت. به تصاويرى كه از دانشمندان بزرگ هست نگاه كن، آيا  زندگى توس

در چهره ى آن ها غم مى بينى؟
ــى ات را لذت بخش مى كند. به زندگى ات  دانايى طعم زندگ
رنگ دل انگيز مى زند و در اثر دانايى از زندگى ات بوى خوش 

برمى خيزد.
شادى و آرامش

اما يكى دو نكته هم هست كه بايد درباره ى آن ها فكر كنيم. 
ــانى را مى شناسيم كه دانش  ــت كه ما كس اولين نكته اين اس
ــد. بداخالق اند و يا دچار  ــى دارند، اما زندگى خوبى ندارن باالي
مشكالت روحى و روانى هستند. بنابراين وقتى از دانايى حرف 
مى زنيم، منظورمان فقط دانايى هاى علمى نيست. فكر كردن 
درباره ى هدف زندگى، رعايت اخالق و انسان دوستى، رفتارهايى 
ــب علم در دانشگاه به دست نمى آيد. وقتى  هستند كه از كس
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بدانيم كه زندگى بى هدف خلق نشده است و اين 
همه تأسيسات و تشكيالت دنيا، هدف و برنامه اى 
ــادى و آرامش اصيل را  ــال مى كنند، راه ش را دنب
ــت پيرمردى بودم  يافته ايم. من در كودكى ام دوس
ــالت مى فروخت. او  ــه مان تنق ــوى مدرس كه جل
ــواد بود، اما در ذهنش هزار هزار داستان بلد  بى س
بود. يك روز از او پرسيدم: «عمو اين داستان ها كه 

تعريف مى كنى، به چه دردى مى خورد؟»
ــه و  ــرم تو مى آيى به اين مدرس ــت: «پس او گف
مى روى و روزى دكتر مى شوى، مهندس مى شوى، 
اما معلوم نيست آدم شوى! اين قصه ها و افسانه ها 
ــويم.» من  به ما ياد مى دهند كه چه طورى آدم ش
ــخ پيرمرد را سرسرى گرفتم. اما بعدها  آن روزها پاس
ــت، محصول  ــينه اش داش فهميدم قلب مهربانى كه در س
ــنيدن و تعريف كردن آن همه قصه هاى قشنگ بود كه  ش

به خودش و به من احساس شادى را منتقل مى كرد. 
ــدن، هنر است.  بعدها فهميدم يكى از از راه هاى آدم ش
ــى زيبايى نگاه مى كنى، وقتى به موسيقى  وقتى به نقاش
دل نشينى گوش مى دهى، وقتى يك فيلم خوب مى بينى، 
ــى زيبايى مى بينى و  ــنوى، وقت وقتى قصه ى خوبى مى ش
به زيبايى فكر مى كنى، همه ى زندگى ات سرشار از زيبايى 

مى شود و شادى ات عمق پيدا مى كند. 
ــان دوستى است. انسان  ــان، انس يكى از هنرهاى بزرگ انس
ــتى و تالش براى تكثير مهربانى در هرجا كه هستى،  دوس
ــوى و ديگران را هم شاد كنى.  ــاد ش كمك مى كند كه ش
ــه لذت بخش و  ــراى من ياد و تصوير آن پيرمرد، هميش ب

شادى آفرين است. 
نكته ى دوم كه ممكن است فكر كنى دانش شادى آفرين 
ــت كه آدم هاى دانا به خاطر دانايى بيشتر  نيست، اين اس
متوجه نقايص زندگى بشرى، ظلم ها و بى عدالتى مى شوند 
ــان مى دهد، پس آگاهي نمى تواند  و همين موضوع رنجش

شادى آفرين باشد.
اين حرف ظاهر درستى دارد. اما فكر مى كنم، آدم دانا 
كسى است كه با دانايى، زندگى اش را طورى تنظيم 
مى كند كه با رنج هاى گريبان گير بشر مبارزه كند. 
تالش براى از بين بردن ظلم و بى عدالتى، مى تواند 
شادى آور باشد. آيا تماشاى لبخند تشكر آميز كسى 
ــت؟  ــادى آور نيس كه تو خدمتى به او كرده اى، ش
ــت كه تو از دانايى ات  دانايى در صورتى رنج آور اس
استفاده نكنى. در پايان مطلب اين آيه ى قرآن كريم 
ــان با نادانان با هم  ــه يادت مى آورم: «آيا داناي را ب

برابرند؟» پاسخ تو به اين سؤال چيست؟
عكس: هاتف همايي



I'm a God's Messenger
do you know me?

I'm sent to the world to eat and bait, to live and then to 
die. But as I think what my duty is, I get sure that I'm 
sent to the world to keep one of the best creatures of the 
world alive and to save his life against his enemies.

That creature that I told you about, was not a timid one, 
but great and brave.

Don't be amazed! All I did was impossible in a natural 
world, but by God's permition I did it in this real 
world.

I am a weaver king, all the time I am weaving. God let 
me do what was a miracle! You know all messengers 
should have at least a miracle.

By now, haven't you known me yet?

Write my name and sent to the magazine office. You 
will be given a prize if write one of correct answers.

Fill in the blank with a name belonging to one of the greatest 
scientists of Islam. He is born in Azar. Look him up in your 
calenders. Two forms of writing there are for his name. You 
can write us both kinds of writing and take your prize!
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سربزير
قضاوت بد

درختي
نيروي پنداره

 از صور
فلكي

نقره اي باشد پر دارد
حاكم

رگ بله
دهم محرم

سوراخ
طرف

 راوي
تنهايي

خانواده
مادر تازي

موثق
شهر كعبه

دور كردن
جاه طلب

 بلندترين
شب

 اثر تاريخي
درري

 خطاط
صفوي

پوشه كاري
 مركز

آسيايي
پايان

ورقه
منت ها

رها
 چربي
بيگانه

 ديوار
نازك

 سبزي
درازبرگ

 ازمركبات
 ترش

وشيرين

اصل نيست
اشاره نزديك

دل
كتف

خورشيد لشگر

آينده
آزادگي

 محصل
دانشگاه

نيروي مردمي

 موي گردن
اسب

دارو
زنده

سند درهم

 كمربند
 فرضي زمين

سرور

 بن مضارع
ُرفتن

بندر تركيه

كوه آدم
يازده

مرغ خارجي
قصد

 پسوند
شباهت

 امام دهم
شيعيان گريبان  نام سدي

در جنوب

 حركتي از
زمين

 شاعر
بهارستان

سرشير
ميوه راحت

اصغر نديري

دوستان جوان!
 اگر مايليد در مسابقه ي جدول شماره ي 3 رشد جوان شركت كنيد. 

آن را تكميل كنيد و به  نشاني صندوق پستي مجله بفرستيد. 
ــاني كامل منزل و شماره ي تلفن   يادتان نرود نام و نام خانوادگي، نش

خود را بنويسيد.
 به قيد قرعه به10 نفر از برندگان، جوايزي اهدا مي شود.



ــن مطلب مربوط به تبريز در «كتيبه ي سـارگن دوم»،    قديمي تري
ــت كه آن را شهري بزرگ و  ــاه آشور (750-722 ق.م) آمده اس پادش
آباد وصف كرده است. سارگن در اين كتبيه از شهري به نام «اوشكايا» 
كه شايد همان «اسكو»ي امروز است و نيز از دژ و قلعه ي محكمي به 

نام «تارويي» ياد مي كند كه به احتمال زياد تبريز است.

 استان آذربايجان شرقي در 
ــرار دارد و  ــمال غرب ايران ق ش

مركز آن تبريز است.
ــمال   «رود ارس» حدود ش
استان را با آذربايجان، ارمنستان 
و اياالت خود مختار «نخجوان» 

مشخص مي كند.
ــاي  آب ه و  ــور  قط رود   
ــه حدود غربي  درياچه ي ارومي
آن را با استان آذربايجان غربي 
ــرق به  ــكيل مي دهد و از ش تش

استان اردبيل منتهي مي شود.
ــرقي يكي از  ــان ش  آذربايج
ــور  قطب هاي مهم صنعتي كش
ــتقرار  ــود. اس ــوب مي ش محس
صنايع بزرگي چون ماشين سازي 
و تراكتورسازي سبب شده است 
ــم از اهميت  ــه اين كانون مه ك

ويژه اي برخوردار شود.
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