
هزاران سال قبل نيز مي دانستند كه آب يك ماّده ي معمولي 
نيست. بلكه پديده اي مقدس است كه از جانب خداوند بر زمين فرو باريده و 
به اين كره ي خاكي زندگي بخش��يده است. چنان كه در قرآن كريم مي خوانيم: 
. هر چيز زن��ده اي را از آب پديد آورديم.  َحيٍّ َوَجَعلن��ا ِمَن اَلمآء ُكلَّ َش��ْي ً

)انبيا:30(

آب و ِگل
يكي از زالل ترين شعرهاي�ي هم كه درباره ي آب سروده شده، شعري است 
از زنده ياد س��هراب س��پهري به نام »آب را ِگل نكنيم«. او در 
پايان اين شعر مي گويد؛ مردمان سِر رود آب را مي فهمند 

/ ِگل نكردندش،
ما نيز / آب را ِگل نكنيم.

آيا تاكن��ون به معن��ي »آب را ِگل نكنيم« فكر 
كرده ايد؟ از كجا معلوم! گاهي شايد ما هم آب را 
ِگل كرده  باشيم. وقتي بدون اجازه وسط حرف هاي 
معلّ��م پريده ايم و حواس دوس��تانمان را از موضوع 
منحرف كرده ايم. وقتي حرفي را كه هنوز درستي آن 
معلوم نش��ده، براي ديگران تكرار كرده ايم و تبديل 
ش��ده ايم به ناقل ميكروب شايعه. وقتي انتقام باخت 
تيم محبوب خود را از صندلي هاي استاديوم گرفته ايم. 

وقتي...
دوستان؛ چه خوب است كه در اين ماه باراني، ما هم 
مثل س��هراب در معني »آب« دقيق تر شويم و با خود 
عهد ببنديم كه هيچ آبي را ِگل نكنيم. زيرا به قول سهراب:

»ش��ايد اين آب روان، مي رود پاي سپيداري، تا فرو شويد 
اندوه دلي«.

آب در ضرب المثل ها
فراواني ضرب المثل هايي كه با آب س��اخته شده اند، دليل 
ديگري اس��ت بر اهميّ��ت آب در فرهنگ ايراني. مثل هايي 

مانند:
آب از دستش نمي چكد!

آب از سرچشمه ِگل آلود است!
آب از آب تكان نمي خورد!

آب پاكي را روي دستش ريخت!
آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم!

از آب گل آلود ماهي مي گيرد!
آب زيِر كاه است!

آب كه يه جا بمونه، مي گنده.
آب كه سر باال رفت، قورباغه ابو عطا مي خونه!

ضرب المثل هاي آبي ديگري هم وجود دارند. چطور است 
كمي فكر كنيد و به ياد بياوريد!

آبان؛ يعني هنگام بارش آب از آسمان.
بي آبان جهان بيابان مي شود.

در ايران باستان، عالوه بر ماه ها، روزها نيز نام هايي داشتند. 
جالب اين كه 12 نام )فروردين، ارديبهشت، خرداد،... اسفند( 

بين روزها و ماه ها مشترك بودند. پس هرگاه نام روز و ماه يكي 
مي ش��د، آن روز را جشن مي گرفتند. برخي از اين جشن هاي 

مهم عبارت بودند از: 
نوروز )فروردين روز از فروردين ماه(

مهرگان )مهر روز از مهرماه(
آبانگاه )آبان روز، از آبان ماه( كه برابر با دهم آبان بود.

درباره ي آب��ان روايت هاي مختلفي وج��ود دارد: از جمله 
اين كه؛ درزمان هاي قديم بعد از هشت سال خشك سالي، روز 

دهم آبان باران باريد و جشن آبانگاه پديد آمد.
در باور نياكان ما، چهار عنصر آب، باد، خاك و آتش مقدس 
بودند و كس��ي حق نداش��ت آن ها را آلوده كند. به طوري كه 
انداخت��ن آب ده��ان يا هر چيز ناپاك در آب گناه ش��مرده 
مي شد. آن ها همچنين عقيده داشتند كه چهار فرشته )ايزدبانو( 
مسئوليت اين چهار عنصر مقّدس را به عهده دارند. نام ايزد 
بانوي آب، آناهيتا بود. بانويي جوان و زيبا با گردنبند طال و تاج 
جواهرنشان بر سر، با كفش هاي درخشان، سوار بر كالسكه اي 
كه چهار اس��ب سفيد )ابر، باران، برف و تگرگ( آن را به هر 

طرف مي بردند و...
دوس��تان نوجوان، اگرچه اين باوره��اي قديمي بيش تر 
شبيه افس��انه اند، اّما نش��ان مي دهند كه حتّي انسان هاي 

دبير
 سر

داشت
ياد
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جشنواره ي فيلم رشد، پيام آور اميد به فرداهاي رنگي و پراز افتخار، يك بار ديگر برترين فيلم هاي دانش آموزان و معلمان 

فيلم ساز را معرفي مي کند تا اين پر سابقه ترين جشنواره ی فرهنگی کشورمان همچنان گرم و روشني بخش بماند.
به بهانه ي س��ي و نهمين دوره ي برگزاري اين جش��نواره خانم معصومه نادري، مسئول بخش فيلم هاي دانش آموزان و 

معلماِن اين جشنواره به چند پرسش ما پاسخ داده است:

به مناسبت سي و نهمين جشنواره ي بين المللي فيلم رشد

محسن وزيري ثاني
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 بخش دانش آموزان و معلمان فيلم س��از، از چه زماني به 
جشنواره ي فيلم رشد افزوده شده است؟

 امسال هفتمين دوره ي بخش دانش آموزي و سومين دوره ي 
بخش معلمان فيلم ساز است. اولين بار در سال 1382 در شهر 
كرمان بود كه بخش دانش آموزي جاي خود را در جش��نواره 

باز كرد.
 لطفاً درباره ي فيلم هاي دانش آموزي کمي بيشتر توضيح 

دهيد؟
 بخ��ش ويژه ي دانش آموزان فيلم س��از از س��وي معاونت 
پرورش��ي و تربيت بدنِي وزارت آموزش وپرورش  در س��ال 
1375 پيش��نهاد شد و در سال 1382 اولين بار با جشنواره ي 

بين المللي فيلم رشد در شهر كرمان همراه شد.
 مهم ترين هدف اين بخش از جشنواره چيست؟

 تشويق دانش آموزان و معلمان براي اين كه بتوانند حرف های 
دلش��ان را با دوربين و زبان تصويربزنند و در جامعه ی خود 

تأثير خوب بگذارند.
 دانش آموزان و معلمان بيش��تر درباره ي چه موضوعاتي 

فيلم می سازند؟
 در اين بخش از جشنواره هيچ گونه محدوديت خاصي براي 
شركت كنندگان وجود ندارد و آنان مي توانند به موضوعات 
دل خ��واه خود بپردازند. ولي اغلب موضوعات و س��وژه هاي 
آنان برگرفته از نيازها، احساسات، آرزوها و ديدگاه  هايشان 
درباره ي آموزش وپرورش، مسائل اجتماعي و محل زندگي 

خودشان است.

 در دوره ي گذشته چه تعداد فيلم توسط دانش آموزان و 
معلم ها توليد شده بود؟

 فيلم هاي دانش آموزان و معلمان فيلم س��از در بخش هاي 
مستند، داستاني، انيميشن، نماهنگ )كليپ( و بخش مستند 
داس��تاني در مجموع حدود 3000 عنوان ب��ود كه با گذر از 
مراحل مختلف بررسي در مدرسه، منطقه و استان، تعداد 164 
فيلم به مرحله ي پاياني رسيد كه از اين تعداد 90 فيلم متعلق 

به آقايان و 74 فيلم هم متعلق به خانم ها بودند.
 به نظر شما دانش آموزان فيلم ساز چه ويژگي هايي دارند؟

 اين دانش آموزان افرادي خالق، توانمند، حس��اس و 
هوشيار هستند و اطمينان دارم در آينده ي نه چندان 

دور حرف هاي بسياري براي گفتن خواهند داشت.
 کمي هم درباره ي داوري اين فيلم ها بگوييد.

 داوران بخش دانش آموزي ما از خوِد دانش آموزان 
فيلم سازي هس��تند كه در سال هاي گذشته در همين 

جشنواره داراي رتبه و مقام بوده اند. تركيب هيئت داوري در 
سال هاي گذشته متشكل از پنج نفر بود ولي در دوره ي سي و 
هشتم به سه نفر كاهش يافت كه دو داور از كشورهاي خارجي 

و يك داور از ايران بود.
 آي��ا نوش��تن بياني��ه ي هيئ��ت داوران ه��م ب��ه عهده ي 

دانش آموزان است؟
 بله، تمامي كاره��اي داوري از ابتدا تا انتها برعهده ي خوِد 
دانش آموزان اس��ت و آنان هس��تند كه ب��ا تيزبيني و دقت، 

فيلم هاي برتر دانش آموزي را انتخاب و معرفي مي كنند.
 دانش آم��وزان فيلم س��از ايران��ي در ک��دام زمينه ه��ا 

موفق ترند؟
 به طور قاطع مي توانم بگويم دانش آموزان فيلم س��از 
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ايراني در فيلم هاي مس��تند و مستند داستاني موفق ترند ولي 
دانش آموزان فيلم ساز خارجي در كارهاي انيميشن حرف اول 

را مي زنند.
 سي و هشتمين دوره ي جش��نواره با دوره هاي ديگر چه 

تفاوتي داشت؟
 يكي از كارهاي بسيار خوب و جالبي كه در اين دوره اتفاق 
افتاد اين بود كه در مدت برگزاري جش��نواره ، دانش آموزان 
فيلم س��از به طور آزاد مي توانس��تند در كارگاه هاي آموزشي 
ش��ركت كنند و از نظرات اساتيد فيلم س��ازايرانی و خارجی 
نهايت استفاده را ببرند كه به نوبه ي خود مي تواند تأثير زيادي 
در كيفي��ت فيلم هاي دانش آموزان داش��ته باش��د و مي توان 
گفت؛بخش دانش آموزی جشنواره ی فيلم رشد، سكوي پرش 

دانش آموزان ايراني در هنر سينماست.
 دانش آم��وزان چگون��ه مي توانن��د فيلم هاي خ��ود را به 

جشنواره برسانند؟
 دانش آموزان فيلم س��از مي توانند فيلم هاي خود را به دفتر 
توسعه و برنامه ريزي فرهنگي � هنري و فوق برنامه ي معاونت 
پرورش��ي ارسال كنند تا پس از بررسي و تأييد به اين بخش 

سپرده  ش��ود. البته اگر مس��تقيماً هم به 
دبيرخانه ي جشنواره ارسال شوند، آن ها 
را مجدداً به دفتر توسعه  و برنامه ريزي 
فرهنگي � هنري مي فرستيم تا مراحل 
خ��ود را ط��ي كنن��د. عالقه مندان 

اطالع��ات  ب��راي  مي توانن��د 
 بيشتر به س��ايت جشنواره

 www.festival.roshd.ir
مراجعه كنند.

  براي شما که 
فرصت  چني��ن 

خوب��ي  را ب��راي 
رشد استعدادهاي 
دانش آم��وزان 
در  کش��ورمان 
زمينه ي فيلم سازي 
کرده ايد،  فراهم 
آرزوي موفقيت 

مي کنيم.

مهدی حکمفرمايی هستم اهل استهباِن فارس. پدرم راننده ی 
آژانس اس��ت، بچه پول دار نيس��تم اما به پدر زحمتكشم افتخار 
می كنم. روزی در راهروي مدرسه فراخوان جشنواره ی فيلم رشد 
نظ��رم را جلب كرد و بعد از پرس و جوهايی كه كردم، با كانون 
فرهنگی تربيتی بسيج ، وابسته به آموزش و پرورش شهرمان آشنا 
شدم. آن جا يك دوربين فيلم برداری و يك رايانه ی قديمی داشتند. 
با راهنمايی آقای سيد حسن كشفی كه استاد عكاسی من بود و مرا 
متوج��ه كرد كه چقدر كم می دانم، تعدادی كتاب در باره ی هنر 
سينما مطالعه كردم و كمی بعد، گروه فيلم سازی ما شكل گرفت؛ 
آقای كشفی)فيلم بردار(، پسر خاله ام كريم بالغی)تدوين گر(، دوستم 

سجاد قرائت)منشی صحنه( و خودم كارگردان شدم.
ققن��وس اولين فيلم ما ب��ود كه در س��ال 1385 رتبه ی اول 
كش��وری را كسب كرد. اين فيلم داستان كشاورز سخت  كوشی 
بود كه پسرش در دام اعتياد افتاده بود و او تالش می كرد فرزند 

خود را نجات دهد.
پاييز سال بعد فيلم مس��تندُکُرش را در چهار ماه ساختيم. 
نام فيلم از واژه ی قديمی »َكرُخش��ت« گرفته شده بود كه به 
معنی حوض مخصوص آبگيری انگور است. در اين فيلم نحوه ی 
تهيه ی شيره ی انگور را در شهر استهبان به تصوير كشيده بوديم 
كه خوشبختانه به خاطر نماهای خيلی زيبا و كارگردانی خوب، 
تنديس زرين سی وهشتمين جشنواره ی بين المللی فيلم رشد را 
گرفت. بعد از آن در كنگره ی ملی پرس��ش مهر رئيس 
جمهور و جشنواره ی اس��تانی »كل گراش« كه در شهر 

الرستان برگزار شد، رتبه ی اول را كسب كرد.
دليل موفقيتم

ساده بگويم :
 اول، لطف خدا و دعای پدر و مادر.

دوم؛ مشخص كردن هدف و داشتن پشتكار الزم 
برای تمركز روی هدف. به نظر من يك فيلم س��از 
بايد ديد وسيعی داشته  باشد تا بتواند جهانی فكر كند 
و منطقه ای عمل نمايد. به همه ی دوستان نوجوان 
توصيه می كنم برای تقويت فكرش��ان تا می توانند 
كتاب های خوب بخوانند. و اگر امكانات كافی ندارند، 
اين س��خن»ابن يمين«، عارف و ش��اعر نامی كشورمان 

يادشان باشد كه:
به گاه فقر توانگرنمای همت باش

 که گر چه هيچ نداری بزرگ دارندت.

پای صحبت يکی از برگزيدگان
جشنواره ی دانش آموزی فيلم رشد
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مليحه ظريف شاهسون نژاد

OWTO

T’IRT

SATE

QUAR

=

TENTR

EEEHE

RARTE

APENS

KRHTI

=

HFNEVELEA

UENOYTROF

NYTNEVESI

DTWSHEVIF

REOYNETXT

ENPEIGHTY

DISHLUOYT

ONETNINEW

NEETRIHTO

Hidden sentences
 در ميان هر خط از حروف به هم چسبيده ي زير، يك جمله 
نهفته است. آن ها را پيدا كنيد.
IT'’ STWENTYFIVEMINUTESPASTTWO.
PLEASEHURRYUP.
HAVEYOUAGLASSINYOURBAG? 
NO.IHAVEN’TAGLASSINMYBAG.

* در جدول زير يك جمله نهفته است. با گذاشتن عالمت 
پيكان )←( جمله را پيدا كنيد. جمله با حروف خانه هاي زرد 

شروع مي شود.

در اين جدول اعداد و ضماير فاعلي را بيابيد.

Zero

Number
Digit

thousand

To plus

To Multiply

To Divide

To Minus

Integer Number

Fraction Number

Decimal Number

Negative Number

Positive Number

Parallel

Perpendicular

Calculator

Line

Ru
ler

Triangle

Square

Rectangle

Circle

Ellipse

Lozenge
or

Diamond

Trapezoid

Numbers and Shapes
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محّمدعلي قرباني
تصويرگر: سام سلماسي

سال 2080 ميالدي است. 
من تازه پنجاه ساله شده ام ولي به نظر 85 ساله مي آيم.

كليه هايم كامالً بيمارند و درد شديدي را تحّمل مي كنم. 
دكتره��ا مي گويند از خ��وردن كم مايعات اس��ت. به من 

گفته اند زياد زنده نخواهم ماند.
امروز من پيرترين فرد جامعه هستم.

يادم مي آيد وقتي پنج س��اله بودم، زندگي كامالً متفاوت 
بود. جاهايي به نام پارك وجود داشت؛ پر از درخت. حتّي 
يادم مي آيد برخي از خانه ها باغچه داشتند. من مي توانستم 
حّمام بروم. يادم مي آيد يك بار نزديك يك ساعت در حّمام 
ماندم. حاال ما بايد خودمان را با دستمال هاي مرطوب كننده 

و روغن مخصوص تميز كنيم.
در آن روزگار يادم مي آي��د زن ها و مردها موهاي بلند 
داش��تند و به مدل موهايشان مي باليدند؛ اّما حاال همه بايد 
موه��اي خود را از ته بتراش��ند. چون بايد با چيزي ش��بيه 

شيشه پاكن سرشان را تميز كنند.
ي��ادم مي آيد وقت��ي بّچه بودم، پدرم ماش��ين خود را با 

شيلنگ آب مي شست.
اّما امروز كس��ي حرف هاي مرا باور نمي كند. وقتي براي 

ديگران تعريف مي كنم، همه به من مي خندند.
يادم مي آيد هميشه از راديو و تلويزيون اخطار مي كردند: 
»آب را ه��در ندهيد...، در مصرف آب صرفه جويي كنيد« 
ولي بعضي ها توّجه نمي كردند. مي گفتند اين همه آب مگر 

تمام خواهد شد؟

ام��روز هم��ه ي رودخانه ها، س��دها، بركه ه��ا و آب هاي 
زيرزميني خشك ش��ده و آب دريا  چنان آلوده شده است 

كه قابل استفاده نيست. 
مناظر زيباي اطراف ش��هرها و روس��تاها كامالً به بيابان 

تبديل شده است؛ بيابان بي انتها. 
اين روزها علّت مرگ، خشكي پوست، از كار افتادن كليه 

و ورم روده است و همه ي اين ها به دليل بي آبي است.
همه ي كارخانه ها و صنايع تعطيل ش��ده است و بي كاري 
غوغا مي كند. فقط يك شركت هنوز فعاليت دارد؛ شركت 
توليد و تكثير گياهان تصفيه كننده ي آب. مردم زيادي هر 
روز در مقابل اين ش��ركت تجّمع مي كنند تا شايد فرصت 
كار كردن پيدا كنند. كارگ��ران روزانه به جاي حقوق چند 

ليوان آب مي گيرند.
خيابان ه��ا پر از ولگرد اس��ت. آن ها به كس��اني كه آب 
گرفته اند، حمله مي كنند و آب آن ها را مي گيرند. پليس نام 

آن ها را »آب  قاپ« گذاشته است. 
هش��تاد درصد غذاها مصنوعي شده اس��ت. البتّه برخي 
از كش��ورها موفّق شده اند جزايري بسازند و در آن ها گياه 
و س��بزيجات پرورش دهند؛ اّم��ا اين جزاير تحت مراقبت 
ش��ديد ارتش اس��ت. ارزش آب و سبزيجات اين روزها از 

طال و الماس بيش تر شده است. 
ديگر هيچ درختي بر روي كره ي زمين وجود ندارد. باران 
نمي بارد. فقط گاهي بارش باران هاي اسيدي است كه همه 

چيز را از بين مي برد.

نامه اي از آينده
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ما بايد قبل از آن كه زمين به اين نقطه ي بدون بازگش��ت 
برسد، كاري مي كرديم.

اي كاش مي توانستم به عقب برگردم و به انسان ها بگويم 
چه آينده اي در انتظار آن ها و فرزندانش��ان اس��ت. به آن 
روزي برگردم كه هنوز فرصت بازگشت براي زمين وجود 
داش��ت، فرصت تغيير آينده. فرصت حفظ محيط زيست. 
كاش مي توانس��تم ب��ه آن ه��ا بگويم: »هش��دارها را جّدي 

بگيريد!«

ديگ��ر چهار فص��ل منظم وجود ن��دارد. تغيير فصول به 
خاطر تأثيرات گلخانه اي از بين رفته است. به جاي كوالك 

برف، توفان شن مي وزد.
كاش آن روزها مردم هشدارهاي حفظ محيط زيست را 

جّدي مي گرفتند. 
گاهي دست هايم را بر روي سر بي موي دخترم مي كشم و 
برايش از زيبايي جنگل مي گويم، از باران، از گل ها، از لّذت 
شيرجه زدن در آب، از ماهي گرفتن در رودخانه. از اين كه 
هرچه قدر دلمان مي خواس��ت، مي توانستيم آب بنوشيم. از 
اين كه مردم همه س��الم بودند و مي توانستند با صداي بلند 

بخندند.
او از من مي پرسد:

� پدر، چرا ديگر آب نيست؟
ان��گار چي��زي در گلوي��م مان��ده. 

نمي توانم جوابش را بدهم. احساس 
گناه مي كنم؛ چون من هم يكي از 
آن هايي بودم كه محيط زيس��ت 
را تخريب كرديم و هشدارها را 

جّدي نگرفتيم.
از نس��لي ك��ه مي توانس��ت 
با كم��ي دقّت آين��ده را براي 
فرزن��دان خ��ود حف��ظ كند و 
جلوي اين تغيي��ر را بگيرد. از 
نسلي كه با سهل انگاري آينده 

را از بين برد.
فرزندانم��ان  روزه��ا  اي��ن 
ت��اوان همان س��هل انگاري را 
مي پردازن��د. و چ��ه دردناك 
در مقاب��ل چش��مان پ��در و 
مادرهاش��ان خشك مي شوند 
و بدون اش��ك گريه مي كنند. 
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 : همان ط��ور ك��ه در كتاب ه��ای تعليمات دينی 
دوره ی راهنمايی تحصيلی آمده اس��ت ما انس��ان ها سعی 
می كني��م با اس��تفاده از برهان های عقل��ی »وجود خدا« را 
اثبات كنيم. س��ؤال اين است كه چرا به دنبال اثبات وجود 

خدا هستيم و با او چه كار داريم؟
س��تاره آخوندی: می خواهيم بدانيم اين همه تالش ما در 
دنيا برای چيست و خداوند برای چه ما را آفريده است.

حديثه ظاهريان: خداوند از آفرينش ما هدف بزرگی داشته، 
می خواهيم آن را بفهميم و به درك بهتری از او برسيم.

پريس��ا وطن دوست: برای اين كه بيش��تر به خدا نزديك 
شويم و با او رابطه ی نزديك تری داشته باشيم.

زهرا مهری: آفرينش اين جهان و انسان ها بيهوده نيست؛ 
ما بايد هدف خدا را درك كنيم.

همان طور كه شاهد بوده ايد، در شماره ی قبل درباره ی اهميت عقل در شناخت جهان خلقت و آفريننده ی آن 
بحث كرديم. در اين شماره به چند نفر ديگر از دوستان شما سرزديم تا درباره ي رابطه ی انسان و خدا بحث 

كنيم و نظر آن ها را جويا شويم. در اين ميزگرد خانم عذرا شادلو به عنوان كارشناس حضور داشت.

ميزگردی درباره ی رابطه ی انسان و خدا

حسين احمدي
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 : مگر خداوند هدفی از خلقت ما داشته است؟
فاطمه سرپريان: بايد هدفی داشته باشد؛ يعنی حتماً.

مهری: قطعاً هدفی داشته است.
وطن دوست: در آفرينش هر مخلوق هدف وااليی وجود دارد.

 : موافقم. پاس��خ اين س��ؤال ظاهراً خيلی روش��ن 
اس��ت. چون س��اده ترين آدم ها هم هي��چ كاری را بدون 
ه��دف انجام نمی دهند. چه ر س��د ب��ه خداوند حكيم كه 
علم و دانش او بی كران است. اما دوستان! چرا می خواهيم 

بدانيم هدف خدا چه بوده است؟
ظاهريان: برای اين كه بدانيم ما در اين دنيا برای چه بايد 

تالش كنيم و آخرش به چه چيزی می رسيم.
وطن دوس��ت: وقتی ما ه��دف كاری را بدانيم بهتر آن را 

انجام می دهيم و به آن عالقه مندتر می شويم.
مهری: وقتی ما هدف خدا را بشناس��يم با انجام كارهايی 
ك��ه ما را به آن هدف نزدي��ك می كند، می توانيم به خدا 

نزديك تر شويم.
 : تقريباً درست گفتيد، ما برای اين به دنبال هدف 
خداوند از خلقت انس��ان هس��تيم كه تكلي��ف خودمان را 
بداني��م و در مس��ير الهی حركت كنيم ول��ی، آيا اين كار 
لزومی دارد؟ يعنی لزومی دارد كه ما انس��ان ها در مسير 

هدف الهی حركت كنيم؟
ظاهريان: بله، برای اين كه به سعادت جاودان برسيم و به 

خدا نزديك تر شويم.
آخوندی: بله، ضرب المثلی است كه می گويد: با خدا باش 

پادشاهی كن.
مه��ری: بله، زي��را راه خوش بختی دني��ا و آخرت همين 

است.
سرپريان: پيامبران الهی گفته اند كه اگر راه خدا را برويم 

به سعادت ابدی می رسيم.
 : درس��ت می گوييد، خداوندی كه انس��ان و اين 
جهان با عظمت را آفريده، علم و حكمتش بی نهايت است 
و بهتر می داند كه راه سعادت انسان كدام است. به عنوان 
مثال يك مهندس معمار و يك كارگر ساختمان را در نظر 
بگيريد. مهندس تمام هدف های كلی و جزئی س��اختمان 
را می دان��د و ب��ه همين دليل كارگر س��اده بدون چون و 
چ��را به راهنمايی های مهندس گوش می دهد تا مش��كلی 
در ساخت و س��از س��اختمان پيش نيايد. حال سؤال ديگر 
اين اس��ت كه آيا مردمی كه در مسير هدف الهی حركت 

نمی كنند، خوش بخت نيستند؟
گودرزی: ش��ايد در اين دنيا خوش بخت باشند اما در آن 

دنيا نيستند.
مه��ری: ما با خدا راز و نياز می كنيم ولی آن ها كس��ی را 

ندارن��د تا ب��ا او راز و نياز كنند؛ آن ها حت��ی در دنيا هم 
خوش بخت نيستند.

 : حق با شماس��ت؛ كس��انی كه با خدا بيگانه اند، 
در دنيا هم خوش بخت نيس��تند. به همين دليل با همه ی 
پيش��رفت هايی كه در علم و فناوری حاصل ش��ده است، 
اين روزها انسان ها بيشتر به معنويات روی می آورند. به 
اي��ن مثال توجه كنيد: در يك بازی فوتبال ممكن اس��ت 
بازيكن��ی خيلی خوب بازی كن��د و زياد دريبل بزند ولی 
گل نزند. در اين صورت نه مربی از او راضی است و نه 
خودش، چرا؟ چون هدف اين است كه گل بزند. مردمی 
هم كه در مس��ير خدا حرك��ت نمی كنند نه خدا از آن ها 

راضی اس��ت و نه خودش��ان آرامش و قرار دارند.
آخون��دی: مثل دانش آموزی كه مدرس��ه می رود ولی به 
درس توجه نمی كند. چون معلم از او راضی نيست و خود 
او م��دام اضطراب دارد كه مبادا به دفتر مدير فراخوانده 

شود.
: آفرين! همين طور اس��ت. حاال به نظر ش��ما اگر 

ارتباط ما با خدا قطع شود چه اتفاقی می افتد؟
مهری: در بين همه ی مخلوقات فقط انس��ان قدرت تفكر 
دارد و كس��ی كه قدرت تفكر دارد نباي��د ارتباطش را با 

خدا قطع كند.
گودرزی: انس��ان برترين مخلوق خداس��ت، اگر او گمراه 
ش��ود زندگی ساير موجودات را هم به خطر می اندازد و با 

رفتار نادرست آن ها را هم به نابودی می كشاند.
وطن دوست: در آن صورت ما فقط زندگی می كنيم اما نه 

هدفی داريم و نه معنويتی.
آخون��دی: ما از خدا هس��تيم و خ��دا از روح خود در ما 
دميده است. اين ناسپاسی است كه از خدا جدا شويم و با 

او قطع ارتباط كنيم.
: نكت��ه ی خيل��ی خوبی ب��ود. ما از خدا هس��تيم. 
حقيقت انسانی ما همان روحی است كه خدا در ما دميده 
اس��ت. به همين دليل اگ��ر از خدا جدا ش��ويم از ارزش 

کساني که با 
خدا بيگانه اند 
در دنيا هم 
خوش  بخت 
نيستند.
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می افتيم و از اصل خود جدا مي ش��ويم. مثل المپی كه به 
جريان برق وصل نيست و هيچ ارزشی ندارد. پس بايد در 
مس��ير هدف الهی قرار بگيريم و ارتباطمان را با خدا قطع 
نكنيم تا روش��ن بمانيم. س��ؤال بعدی اين است كه هدف 

خدای بزرگ از خلقت انسان چيست؟
ظاهريان: آزمايش انسان ها در راه رسيدن به خدا.

مهری: هدف خلقت اين اس��ت كه انسان خدا را بشناسد 
و عب��ادت كند. همان ط��ور كه در آيه 56س��وره ذاريات 

مي گويد: »و ما َخلقت الِجن و االِنس اال ليعبدون«.
آخون��دی: خدا بهش��ت زيبا را خلق ك��رد و هدفش اين 
است كه انسان او را عبادت كند تا شايستگي بازگشت به 

بهشت را پيدا كند.
: اگر از من بپرس��يد هدف خدا از خلقت انس��ان 
چيس��ت اولين پاس��خ من اين خواهد بود كه »نمی دانم«. 
چ��را؟ چون هدف خدا را بايد از خود او بپرس��يم. خدا از 
طريق كتابش و پيامبران و امامان معصوم)ع(، پاسخ ما را 
می دهد. البته پاسخ های شما درست بود ولی بايد يادآوری 
كن��م كه ما بايد به س��راغ قرآن و احادي��ث پيامبر)ص( 
و امام��ان)ع( بروي��م و از آن طريق هدايت ش��ويم. پس 
آي��ا هدف خدا از خلقت ما انس��ان ها فقط مربوط به دنيا 

می شود؟
س��رپريان: البته زندگی دنيا هم هس��ت و بايد برای آن 
تالش كنيم ولی قس��مت ديگرش توشه جمع كردن برای 

آخرت است.
وطن دوس��ت: اين دنيا مثل يك مزرعه اس��ت كه در آن 

محصوالتی را برای آخرت می كاريم.
آخون��دی: ما هرچه قدر عمر كني��م باالخره بايد به جهان 

آخرت برويم. پس بايد اندوخته داشته باشيم.
: با شما موافقم. بخشی از هدف خدا مربوط به زندگی 
ما در دنيا می شود؛ مثل ازدواج، تولد، مرگ و... اما مهم ترين 
بخش از هدف خلقت مربوط به جهان آخرت اس��ت. چون 
زندگی اصلی و جاويدان آن جاس��ت. اين طور نيست كه اگر 
كسی در دنيا زندگی خوبی داشته باشد، آخرتش هم خوب 
باشد. اين مسئله مثل بازی فوتبال است؛ در بازی فوتبال اگر 
تيمی نيمه ی اول را خوب بازی كند و چند تا گل هم بزند آيا 
بازی را برده اس��ت؟ خير، بازی، نيمه ی دوم هم دارد و برد 

نهايی در پايان نيمه ی دوم معلوم می شود.
وطن دوس��ت: هرچه می خواهيم بايد در همين دنيا انجام 

دهيم و نتيجه اش را در جهان آخرت خواهيم ديد.
آخون��دی: دني��ا وس��يله ی آزمايش انس��ان اس��ت مثل 

آزمايش هايی كه خدا درباره ی حضرت ابراهيم و اسماعيل  
و يعقوب و يوس��ف)ع(، انجام داد. هركس هر كاری بكند 

نتيجه اش را در آخرت می بيند.

: آفرين! درس��ت اس��ت. حضرت اميرالمؤمنين 

علی)ع( می فرمايد: دنيا جای عمل است نه جای حساب و 
كتاب، ولی آخرت جای حساب و كتاب است نه جای عمل. 
)حكمت/ خطبه 42( پيامبر اكرم)ص( نيز فرموده اند: دنيا 
مزرعه ی آخرت اس��ت.  پس ما ب��رای اهداف مربوط به 
جهان آخرت هم بايد در دنيا كار كنيم و دنيا و آخرتمان 
نبايد از هم جدا باشد. حاال به نظر شما چه كارهايی برای 

سعادتمندی در جهان آخرت بايد انجام دهيم؟
ظاهريان: كاره��ای نيك، مثل نماز، قرآن خواندن، كمك 

به نيازمندان، محبت به مردم، راست گويی و...
سرپريان: تحصيل علم هم از اعمال صالح است.

آخون��دی: اعم��ال صالح، موج��ب س��عادت آخرت ما 
می ش��ود ولی بايد قصد قربت داشته باشيم و در اين راه، 

از هيچ كس نترس��يم.

: كاماًل درست است؛ قصد نزديكي به خدا الزم 
اس��ت تا اعمال خوب ما مورد قب��ول خدای بزرگ قرار 
گيرد. گاهی حتی ممكن اس��ت آدم های با ايمان مسخره 
شوند. مثل حضرت نوح كه كافران او را به خاطر ساختن 
كشتی مس��خره می كردند. دليل چنين كاری، بی اطالعی 
و نادانی است. مثالی بزنم: فرض كنيد يك نفر از كره ی 
مريخ به زمين آمده و می بيند كه كشاورزی گندم هايش 
را روی زمين می ريزد. مريخی از مراحل كشت بی اطالع 
اس��ت و او را مس��خره می كند. اما، آن كش��اورز ايمان 
دارد كه گندم ها در بهار س��بز می شوند و خرمنی بزرگ 

نصي��ب او می كنن��د.
كسانی كه افراد مؤمن و اهل عمل صالح را مسخره می كنند 

از بهار باشكوهی كه منتظر مؤمنان است، بی خبرند.

برد نهايي در 
پايان نيمه ي دوم 
معلوم مي شود.
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هنوز گرد و غب��ار جبهه روی تنمان 
بود. تازه اس��ير شده بوديم و در يكی از 
شهرهای مرزی عراق در اتاق كوچكی 
زندان��ی بودي��م. خس��ته از عمليات و 
شكنجه ی عراقی ها، زخمی و خون آلود، 
كف زن��دان افتاده بوديم و داش��تيم از 
تشنگی هالك می شديم. نيمه شب، يكی 
از همراهان از ش��ّدت عطش فكر فرار 
به س��رش زد. از پنج��ره ای كوچك كه 
عراقی ها گمان نمی كردند كسی بتواند 
از آن عب��ور كند، با زحمت زياد بيرون 
رفت و به راحتی آزاد شد. ما كه مجروح 
بودي��م، برای موفّقيتش دع��ا كرديم و 
هم چنان تش��نه لب در انتظار سرنوشت 

مانديم.
پاسی از ش��ب گذشته بود. همراهان 
خواب بودند، اّما من از ش��ّدت تشنگی 
خواب در چشمم نمی آمد. در اين حال، 
از پشت پنجره ی كوچك زندان، صدای 
پايی به گوشم رسيد. برگشتم به طرف 
پنجره. دستی از پنجره داخل شد؛ دستي 
ك��ه يك قوط��ی آب را به من نش��ان 
می داد. خودم را به آن دس��ت مهربان 
رس��اندم. قوطی آب را گرفتم و قبل از 
آن كه كام خشكيده ام را تر كنم، كنجكاو 
ش��دم كه صاحب آن دست مهربان را 

ري
شت

ضا ا
ير

عل
سي

ما
سل

ام 
: س

رگر
صوي

ت

بشناسم. از پنجره بيرون را پاييدم. همان 
دوست اسيری بود كه ساعتی پيش فرار 

كرده بود.
آهسته گفت:

� زود باش��يد. تن��دی بخوريد تا برم 
دوباره بيارم.

چند نف��ر از همراه��ان را كه در آن 
لحظه ها ش��ايد خواب آب را می ديدند، 
بيدار كردم و چشمشان كه به آب افتاد، 

نزديك بود از خوشحالی فرياد بزنند.
لحظه ای بعد، قوط��ی خالی را بيرون 
گرفتم. به سرعت قوطی از دستم گرفته 
ش��د. اس��رای ديگر هم يكی يكی بيدار 
شدند. لحظاتی گذشت تا دوباره قوطی 
پر از آب از پنجره داخل ش��د و عّده ای 
ديگر از اس��رای تش��نه را سيراب كرد. 
آب آور باز هم رفت آب بياورد و آورد 
و همه آب را نوشيدند. او سپس از پنجره 
داخل شد و سر جای قبلي اش نشست. 
حاال ديگر برای فرار خيلی دير شده بود. 
س��اعتی ديگر آفتاب می زد. بی صبرانه 
منتظر بوديم سقّا از سفر چند ساعته اش 

به آزادی بگويد و او گفت:
� از زندان كه بيرون رفتم، قبل از هر 
چيز دنبال آب گشتم. سرانجام شير آبی 
پيدا كردم، عطشم را خواباندم و به طرف 
نخلستانی كه در اين نزديكی است، راه 
افتادم. از ميان نخل ها در حالی به سوی 
آزادی می رفتم كه عذاب  وجدان آزارم 
می داد. آخرش هم لب های تشنه ی شما 
نگذاشت قدمی جلوتر بگذارم. برگشتم و 
اين قوطی را در راه پيدا كردم و برايتان 

آب آوردم.
سقّا در حالی كه بر كف سيمانی زندان 

دراز می كشيد، گفت:
� ان شاءاهلل يك روز با هم برمی گرديم 

وطن!

منبع
رنج شيرين ؛خاطرات آزاده؛ احمد يوسف زاده 
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آورده اند كه روزي كودكي از پدر پرس��يد: 
»پدرجان! برايم بازگوي تا بدانم فرق النه  با 

خانه چيست؟«
پدر پاس��خ همي داد كه: »اي فرزند! النه 
مكاني اس��ت كه حيوانات در آن زندگاني 
كنند و خانه جايي اس��ت كه انسان ها در 

آن زندگي مي كنند.«
پسر گفت: »نيك دانستم پدرجان، اما 
پس چرا به آن مكان كه زماني س��فارت 
آمري��كا در آن ب��ود، مي گوين��د النه ي 

جاسوسي؟«
اي��ن حكايت را از ب��راي آن در اين جا 
آوردم تا بگويم كه چرا به آن مكان، النه 

مي گويند.
روزگاري در اين س��رزمين بزرگ، 
مردي كوچك حكوم��ت مي كرد كه 
ش��اه ب��ود و آن هم از ن��وع خائن. 
مردم كه از دس��ت او به ستوه 
آم��ده بودن��د، او را از ايران 
بيرون كردند. او هم هرچه 
خواهش و التماس كرد 
كه اي مردم، من تاج و 
تختم را دوست دارم، 

احمد عربلو
تصويرگر: سيد ميثم موسوي

به مناسبت 13 آبان 
روز دانش آموز و 

تسخير النه ي جاسوسي
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بگذاريد به پادشاهي ام برسم و هرچه دلم مي خواهد به شما ظلم كنم ...، مردم قبول نكردند و او را از 
كشور بيرون انداختند. او هم هرچه داد و هوار كرد كه اي واي، من تاج و تختم را مي خواهم، كسي 
توجهي نكرد. بعد از مدتي او بيمار شد و در يكي از كشورها به رغم ميل باطني اش مجبور شد شخصاً 
اقدام به فوت كند. يك كشوري بود � و هنوز هم كمي هست � به نام آمريكا كه بد باليي بود. اين 
آمريكا بيشتر از سگ هايي كه همدم مردمان تنهاي آن جا بود، جاسوس در كشورهاي مختلف داشت.

ش��غل غير ش��ريف اين جاس��وس ها جاسوس��ي بود! يعني فضولي در زندگي و كارهاي مردم ديگر 
كشورها.

يكي از النه هايي كه عده اي از اين آدم فضول ها در آن جا جمع شده بودند و براي خودشان جاسوس 
بازي مي كردند و كاري به كار كس��ي نداشتند و در خوبي و خوشي دور هم زندگاني مي كردند، 

همين النه ي جاسوس��ي بود. اين بيچاره ها از صبح تا شب زحمت مي كشيدند و با هزار جور 
جان كندن، اخبار و اطالعات محرمانه را به كشورشان مخابره مي كردند تا يك لقمه ناني 

پيدا كنند و بخورند!
يك روز عده اي از مردم ايران از در و ديوار اين النه باال رفتند و همه ي جاس��وس ها را 

دس��تگير كردند. جاس��وس هاي از خدا بي خبر و از همه جا با خبر هر چه داد و هوار 
كردند كه ما را نگيريد، ما داريم براي خودمان يك لقمه اخبار محرمانه پيدا مي كنيم 

و كاري با شما نداريم و اين حرف ها ... توي گوش مردم فرو نرفت كه نرفت.
جاسوس ها هم گفتند حاال كه ما را مي گيريد، دولت اَبَرقدرت ما مي داند با شما 

چه كار كند!
آن زم��ان، ي��ك آقايي كه اتفاقاً اس��مش جيمي كارتر ب��ود و رئيس جمهور 
آمريكا هم بود، پيغام و پسغام )مخصوصاً پسغام!( فرستاد كه يااّل جاسوس هاي 

زحمت كش ما را آزاد كنيد وگرنه من آنم كه رستم بَُود پهلوان.
مردم هم گفتند ش��ما اموال ما را به همراه آن ش��اه خائن پس بدهيد تا ما 

خودمان او را محاكمه كنيم، بعد جاسوس هايتان را پس مي دهيم.
اين جيمي از آن جيمي هاي عجيب بود. او يك شب تعدادي از افرادش را به 
همراه چند هلي كوپتر )همان بال گرد خودمان!( به ايران فرستاد تا جاسوس ها را 
بردارند و ببرند. انگار كه جاسوس ها را همان جا ريخته بودند كه او بيايد و آن ها 

را بردارد و ببرد.
نصف شب، وقتي كه آمريكايي ها وسط صحراي طبس پياده شدند، هوا خيلي 
خوب و عالي بود. ش��ب بود. مهتاب بود و آن ها از ديدن اين همه منظره ي 
زيبا لذت  مي بردند كه ناگهان همه چيز كوفتشان شد. طوفان شن عجيبي به 
پا شد و بال گردهايي كه توي آسمان بودند به هم خوردند و آتش گرفتند و 
عده اي از آمريكايي ها زنده زنده مردند و خالصه يك شير تو شيري برايشان 
به وجود آمد كه بيا و ببين. بقيه هم از ترس پا به فرار گذاشتند. جاسوس هاي 
بخت برگشته هم كه دستشان به جايي نمي رسيد از صبح تا شب، تو سرشان 

مي زدند و با غصه مي گفتند: »جيمي كجايي؟!«
* * *

سرانجام بعد از گذشت 444 روز، با قبول شرايط ايران جاسوس هاي آمريكايي 
براي هميشه با النه ي خود خداحافظي كردند و رفتند.

نصف شب، وقتي که آمريکايي ها وسط صحراي طبس پياده 
شدند، هوا خيلي خوب و عالي بود.
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ت می آيد...
گاهی غم های كوچكی به سراغ

گاهی تصور می كنی خيلی بدشانسی.

نی
صال

م ا
هي

ابرا

ش نكن كه زندگی باال و پايين دارد.
 فرامو

نی!
ی ك

دگ
ی زن

ديگر
ت می خواهد در دنيای 

گاهی دل

تصويرگر: سام سلماسي

گ...
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ش نكن كه زندگی باال و پايين دارد.
 فرامو

و گاهی تسليم می شوی!

گاهی می خواهی با غم هايت بجنگی...

گ...
زر

ی ب
م ها

ی غ
گاه

و 

 زندگی شادی و غم دارد؛ غم ها در پختگی و كمال شخصّيت انسان مؤثّرند.
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نويسنده: تری بيسون

مترجم: حبيب يوسف زاده

تصويرگر: سيد ميثم موسوي



است كه هی می خواهم به تو حالی كنم.
� خوب... پس با چی فكر می كنند؟

� تو انگار متوجه نيس��تی. شايد هم نمی خواهی حرف های 
من را بفهمی. عمل تفكر توس��ط مغز آن ها انجام می ش��ود، 

توسط گوشت!
� گوشِت متفكر! تو می خواهی من وجود گوشِت متفكر را 

باور كنم؟!
� بله، گوشت متفكر، گوشت باشعور، گوشتی كه می تواند 
عشق بورزد، رويا ببيند. همه چيز به همين گوشت برمی گردد! 
می توان��ی اين موضوع را بفهمی يا همه چي��ز را از اول 

تعريف كنم؟
� آه، خدای من انگار تو حرفت جدی اس��ت. 

پس؛ يعنی واقعاً از گوشت تشكيل شده اند.
� چه عجب باالخره متوجه شدی. آن ها واقعاً 
از گوش��تند و تقريباً صد س��ال است كه تالش 

می كنند با ما ارتباط برقرار كنند.
� عج��ب! خوب چی ت��وی كله ی اين گوش��ت ها 

است؟
� اوالً می خواهن��د با ما حرف بزنند. بعد، به نظرم، س��عی 
دارند عالم هستی را كشف كنند، با موجودات با شعور ديگر 

ارتباط برقرار كنند و با آن ها تبادل افكار و اطالعات كنند.
� يعنی ما بايد با گوشت صحبت كنيم؟

� درست است، اين پيامی است كه آن ها با فرستنده های 
راديويی ارسال می كنند و مرتب تكرار می كنند؛ سالم، كسی 

آن جا نيست؟ و از اين جور حرف ها.
� پس آن ها واقعاً حرف می زنند و كاربرد كلمات، ايده ها 

و مفاهيم را بلدند؟
� بله، تنها فرقش��ان اين اس��ت كه همه ی اين كارها را با 

گوشت انجام می دهند.
� به نظرم، گفتی كه آن ها از فرس��تنده ی راديويی استفاده 

می كنند.
� همين طور اس��ت، فك��ر می كنی چی را با راديو ارس��ال 
می كنند؟ صداهای گوش��تی را. می دانی كه هروقت دو تكه 
گوشت را به هم بزنيم، صدا توليد می شود. آن ها با ارتعاش 
گوشت، با يكديگر حرف می زنند. حتی با دميدن هوا از ميان 

گوشت، می توانند آواز هم بخوانند.
� اي��ن ديگر از آن حرف هاس��ت. گوش��ت آوازخوان! در 
مجم��وع ان��گار با موج��ودات عجيبی طرفيم. پيش��نهاد تو 

چيست؟
� پيشنهاد رسمی يا غيررسمی؟

� هردو.
� رسماً ما وظيفه داريم بدون تعصب يا ترس و خشونت با 

دو موج��ود فضايی، بع��د از نمونه برداری های مختلف از 
انسان های زمينی در سفينه ی خود نشسته بودند و درباره ی 

كشف جديدشان بحث می كردند:
� آن ها از گوشت تشكيل شده اند!

� گوشت؟
� بله گوشت، آن ها از گوشت تشكيل شده اند.

� گفتی گوشت؟
� بله، هيچ شكی در اين باره نيست. ما از جاهای مختلف اين 
سياره نمونه برداری كرده ايم. آن ها را با وسايل آزمايشگاهی 

خودمان بررس��ی كرده ايم؛ كامالً از گوشت تشكيل 
شده اند.

� اين غيرممكن اس��ت؛ اگر اين طور است، 
پ��س آن پيام های راديويی چيس��ت؟ همان 
پيام هايی كه اين موجودات زمينی به ستارگان 

ديگر می فرستند.
� آن ها از امواج راديويی برای ارتباط استفاده 

می كنند. اما امواج را از خودش��ان ارس��ال نمی كنند؛ 
آن ها امواج را با دستگاه می فرستند.

� خوب، دس��تگاه ها را كی درس��ت كرده؟ ما دنبال آن ها 
می گرديم.

� همين ها دستگاه ها را درست كرده اند، چرا متوجه نيستی، 
گوشت، دستگاه ها را درست كرده.

� اين واقعاً مس��خره است. چطور گوشت می تواند دستگاه 
درست كند؟ تو انتظار داری من وجود »گوشت با احساس« 

را باور كنم؟
� من انتظار ندارم، دارم به تو می گويم. اين موجودات تنها 
موجودات با احس��اس در اين ناحيه از فضا هستند و جنس 

آن ها از گوشت است.
� شايد آن ها از نوعی هوش مبتنی بر كربن برخوردارند كه 

روی يك ساختار گوشتی نصب شده است.
� نه. آن ها گوشت به دنيا می آيند و گوشت هم می ميرند. 
م��ا چند دوره از زندگی آن ها را مطالعه كرديم، كه زياد هم 
طول نكشيد. می توانی تصور كنی، دوره ی زندگی گوشت چه 

مفهومی دارد؟
� بايد ببخشی، بسيار خوب، ولی شايد فقط قسمتی از آن ها 
گوش��تی باشد؛ موجوداتی با يك كله ی گوشتی كه مغزی از 

جنس پالسمای الكترونی داخل آن است.
� ن��ه، ما هم اول اين فك��ر را می كرديم، اما همان طور كه 
گفتم، آن ها را آزمايش كرديم. به طور كلی از گوشت تشكيل 

شده اند.
� مغز ندارند؟

� چرا ندارند، مغزش��ان هم از گوش��ت است! اين چيزی 
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هر موجود با شعوری در اين ناحيه از فضا 
ارتباط برقرار كنيم و به آن ها خوش آمد 

بگوييم.
� فكر می كردم چنين حرفی بزنی.

� كمی س��خت به نظر می رسد، اما 
يك محدوديت وجود دارد؛ آن هم اين 
است كه آيا ما واقعاً می خواهيم با گوشت ها 

رابطه برقرار كنيم؟
� م��ن صددرص��د موافقم. ما چی داري��م كه به همديگر 
بگوييم؟ سالم گوشِت عزيز. اوضاع چطور است؟ اما آيا اين 
كافی اس��ت؟ اصالً بگو ببينم، چند تا از اين سياره ها در اين 

ناحيه وجود دارد؟
� فقط يكی؛ آن ها با وسيله های مخصوص حمل گوشت به 
سياره های ديگر سفر می كنند. اما نمی توانند روی آن سياره ها 
زندگی كنند. چون از گوشت ساخته شده اند و نمی توانند تندتر 
از سرعت نور حركت كنند. اين موضوع امكان تماس آن ها 
را ب��ا موجودات ديگر ضعيف می كن��د، درواقع يك احتمال 

خيلی كم و ناچيز.
� پس چطور اس��ت وانمود كنيم كسی اين جا نيست و از 

خيرشان بگذريم؟
� همين كار را بايد بكنيم.

� البته بی رحمی است. همان طور كه خودت هم گفتی، كی 
حال دارد با گوشت رابطه برقرار كند؟ اما با آن هايی كه در 
آزمايشگاه ما هستند و تو داشتی رويشان آزمايش می كردی، 

چه كار كنيم؟ مطمئنی بعداً چيزی يادشان نمی آيد؟
� اگر هم، چيزی به كس��ی بگويند، همه فكر می كنند كه 
به سرشان زده. ما داخل سر آن ها رفتيم و گوشت آن جا را 
دست كاری كرديم، تا همه ی چيزهايی را كه ديده اند، بعدها 

به نظرشان مانند رؤيا جلوه كند.
� گوشتی كه رؤيا می بيند! چه قدر عجيب است كه ما بايد 

نقش رؤيا را برای اين گوشت ها بازی كنيم.
� ما آن بخش از مغزشان را كامالً پاك كرديم.

� بس��يار خوب، هم رس��می و هم غيررس��می موافقم اين 
پرونده بسته ش��ود. باز هم موردی هست؟ مثالً موجودات 

ديگری در آن سوی كهكشان؟
� بله، موجوداتی هس��تند كه از نوعی هوش با هس��ته ی 
هيدروژن��ی برخوردارن��د و تا حدی ه��م خجالتی اند و جزو 
س��تارگان گروه 9 در ناحيه ی جی 445 محسوب می شوند. 
آخرين باری كه تماس گرفتند، صدها سال قبل بود. انگار باز 

هم دم از دوستی می زنند.
� گويا بدشان نمی آيد تند تند مزاحم بشوند؟

� چ��ه عيب��ی دارد. همين كه تنها نيس��تيم، خيلی خوب 
است.

در ش��ماره ی قبل درباره ی طرح پيرنگ داستان صحبت 
كرديم و گفتيم طرح داس��تان، مثل نقشه ی ساختمان است، 
يا مثل نقشه ی راهی است كه می خواهيم طی كنيم و به يك 

مسافرت برويم.
در اين ش��ماره به يكي ديگر از عناصر اساس��ی داس��تان 
می پردازيم. وقتی نويس��نده ای طرح داس��تانش را ريخت و 
آن را برای خودش مش��خص كرد، نوبت به اس��كلت بندی 
آن می رس��د. اسكلت بندی همان چارچوب اصلی داستان يا 

ساختمان داستان است.
ساختمان يا اسكلت هر داستانی، از سه قسمت عمده تشكيل 
شده است. قسمت اول، مقدمه ی داستان است. مقدمه همان 
چند س��طر ابتدای داستان اس��ت. همه ی داستان ها مقدمه 
دارند. در بعضی داستان ها مقدمه، يك جمله، در برخی چند 
جمله، يا چند س��طر و حتی چند بند است. نكته ی مهم اين 
است كه مقدمه ی داستان وظيفه ای دارد كه بايد آن را انجام 

دهد.
در مقدمه معرفی های مقدماتی صورت می گيرد و ماجرای 
اصلی داس��تان طرح می ش��ود. معلوم می شود شكل داستان 

حسين فتاحی
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چيس��ت و خواننده قرار اس��ت، چه چي��زی را دنبال كند و 
نويسنده از چه حرف بزند. پس مقدمه بايد حس كنجكاوی 
خواننده را برای ادامه ی داستان تحريك كند. اگر خواننده ای 
دلش نخواهد داستان را ادامه بدهد، يا اشتياقی برای خواندن 
آن نداشته باشد، مقدمه ی داستان دچار اشكال است. همچنين 
در مقدمه شخصيت اصلی داستان وارد می شود. چون مشكل 
داستان مربوط به اوست. فضای داستان نشان داده می شود 
و با خواندن آن می فهميم كه داس��تان در چه محيطی اتفاق 
می افتد و چه حال و هوايی دارد؛ مثالً در داس��تان »س��الم! 
كسی آن جا نيست« شخصيت های اصلی داستان دو موجود 
فضايی هستند كه برای تحقيق به زمين آمده اند و با موجودی 
به نام انس��ان روبه رو شده اند. چيزی كه باعث تعجب آن ها 
ش��ده، اين است كه به موجودی زنده و گوشتی برخورده اند 

كه كارهای عجيب و غريبی انجام می دهد.
دومين قسمت از ساختمان داستان، »تنه ی« داستان است. 
تنه ی داستان اصلی ترين قسمت داستان است. اگر داستانی، 
چهار يا پنج صفحه باشد، چند سطر اول آن مقدمه، و بقيه ی 
آن تنه ی داس��تان است. پس نزديك به نود درصد داستان 
در تنه ی داستان بازگو می شود. بنابراين، می توان گفت همه ی 
اتفاق های داستان در تنه ی داستان صورت می گيرد. در تنه ی 
داستان اس��ت كه خواننده متوجه می شود، شخصيت اصلی 
چگونه مشكلش را حل می كند، با افراد ديگر داستان درگير 
می شود، حرف می زند، از آن ها كمك می گيرد يا عليه آن ها 
كاری صورت می دهد. در داستان های ماجرايی كه دعوا بين 
دو يا چند نفر است، همه ی آن دعواها، بگومگوها و شكايت ها 
و بزن بزن ها در تنه ی داستان اتفاق می افتد. در داستان های 
غيرماجرايی نيز چگونگی حل مش��كل داستان كه بيشتر از 
طريق گفت و گو و تفكر صورت می گيرد، در قسمت تنه بيان 

می شود؛ مثل اين داستان »سالم! كسی آن جا نيست؟«.
در اين داستان، مشكل اصلی داستان و شخصيت اصلی و 
حال و هوای آن كه نشان دهنده ی يك داستان علمی � تخيلی 

است در مقدمه آمده است و بقيه ی قسمت ها در تنه.
در مقدمه فقط اش��اره اي كلی به موضوع داستان می شود. 
ولی در تنه، تمام جزئيات، گفت و گوها و شخصيت پردازی و 
زير وبم های داستان نشان داده می شود. در اين داستان خاص 
نيز، در تنه ی داس��تان ما به عن��وان خواننده با ديد آدم های 
فضايی، نسبت به انسان آشنا می شويم و می فهميم آن ها چه 
تصوری از ما دارند و اعجاز خلقت انسان چيست. اين كه يك 
تكه گوشت توان انجام چه كارهايی را دارد؛ راه می رود )مثل 
ماشين(، حرف می زند )مثل دستگاه های صوتی( فكر می كند 
و محاس��بات انجام می دهد )مثل رايانه(، شعور دارد و با اين 
شعور كارهايی می كند كه دستگاه های پيچيده ی الكترونيكی 

قادر به انجام آن نيستند.
تمام اين صحنه ها، با گفت وگوهايی كه بين دو آدم فضايی 

رد و بدل می شود، به خواننده نشان داده می شود.
قس��ت س��وم داس��تان نتيجه ی آن اس��ت. هر داستانی، 
نتيجه ای به خواننده ارائه می كند؛ مثالً همين داستان سالم!... 
م��ا را به فكر فرومی برد و بع��د از مطالعه، فكر می كنيم و با 
نويسنده همراه می ش��ويم و درباره ی عجايب و شگفتی های 
خلقت انسان می انديشيم. از خواندن اين داستان به اين نتيجه 
می رس��يم كه انسان موجودی بسيار پيچيده و عجيب است. 
با اين كه از گوشت و خون و استخوان درست شده است. به 
دس��تگاه هايی كه از آهن، فوالد و پالستيك و اجسام سخت 

درست شده اند برتری دارد.
درباره ی نتيجه و نتيجه گيری داس��تان، بايد اين را اضافه 
كنيم كه در بعضی داس��تان ها، نويسنده نتيجه را به صورت 
مس��تقيم و با چند جمله به خواننده می گويد. اما در بسياری 
از داستان های امروزی، نتيجه، مستقيم گفته نمی شود، بلكه 
خواننده همان طور كه داستان را می خواند و با ماجراها درگير 
اس��ت، خودبه خود نتيجه گيری می كند و در پايان به آن چه 
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اشاره
آيا تاکنون به طرز ايس��تادن و نشستن دوستانتان توجه کرده ايد؟ آيا 
در زمان کار با رايانه يا تماش��اي تلويزيون به مدت طوالني، درد گردن 
و عضالت پش��تي را تجربه کرده ايد؟ آيا در زمان انتخاب يك رش��ته ي 
ورزش��ي با فرد متخصص مش��اوره کرده ايد؟ آيا متوج��ه پرانتزي بودن 
زانوي برخي دوس��تان خود شده ايد؟ آيا متوجه ش��ديد کفش برخي از 
هم کالس��ي هايتان بعد از مدتي به يك سمت کج شده است؟ علت اين 

کجي چيست؟
امس��ال قصد داريم عالوه بر پاس��خ به س��ؤاالت فوق، ش��ما را با انواع 
ناهنجاري هاي اسکلتي، که به خاطر رعايت نکردن اصول صحيح نشستن، 
ايستادن، راه رفتن، خوابيدن، حمل صحيح کيف و... به وجود مي آيد آشنا 
کنيم و راه هاي پيشگيري از آن ها را بشناسيم. در اين شماره به طريقه ي 

نشستن و کار با رايانه مي پردازيم.

کج نشويد
رعايت نكردن اصوِل صحيح نشس��تن به هنگام كار با رايانه، 
موجب از دست دادن تعادل، ضعف در عضالت و در نهايت 
تغيير شكل اسكلت بدن مي ش��ود. موقع كار با رايانه اگر 
بدن بيش از حد به جلو خم ش��ده باشد، شانه و عضالت 
گ��ردن قادر به نگه داش��تن وزن س��ر نخواهند بود. به 
عبارت ديگر بيش��تر دردهاي گردن و كمر كه موقع كار 
با رايانه ايجاد مي شوند، به دليل قرارگيري نادرست بدن 
روي صندلي و پشت ميز است. هنگام كار از خم شدن روي 
صفحه  كليد بپرهيزيد، با جابه جا كردن صفحه ي نمايشگر بر 
روي ميز، بهترين وضعيت را براي آن انتخاب نماييد تا بدن در 
حالت صاف و عادي خود قرار گيرد. البته در صورتي كه ميز 
كار شما طوريست كه مجبوريد صفحه ي نمايشگر را 
در گوشه اي از آن قرار دهيد مي توانيد هنگام 
كار با رايانه ب��ا جابه جايي صندلي به يك 

وضعيت مناسب دست يابيد. 

چند نکته ي رايانه اي
1. در صورتي كه درخش��ندگي 
شما  رايانه ي  نمايش��گر  صفحه ي 
زياد اس��ت آن را تنظيم كنيد و 
در صورت لزوم از عينك ضد 

اشعه استفاده نماييد.
2. گاه��ي به چش��مان 
خود اس��تراحت دهيد. 
س��عي كنيد هر 5 تا 
10 دقيقه چش��م 
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خود را از صفحه ي نمايش��گر برداشته و 5 تا 10 ثانيه به 
نقطه اي دور نگاه كنيد. اين كار س��بب استراحت عضالت 
چشم مي شود. همچنين به شما فرصت مي دهد پلك بزنيد 
تا س��طح چشم ش��ما مرطوب شود، بس��ياري از كاربران 
رايان��ه به اندازه ي كافي پل��ك نمي زنند، اين امر منجر به 
خشك شدن چشم و برخي مشكالت ديگر مي شود. زماني 
كه افراد غرق در بازي هاي رايانه اي مي ش��وند اين حالت 

بيشتر مي شود.
3. هنگام كار با رايانه هر چند دقيقه، وضعيت سر خود 
را كنترل كنيد. در وضعيت صحيح، الله ي گوش شما بايد 

در راستاي شانه قرار داشته باشد.
4. مچ شما نبايد در حالت خم قرار گيرد. در زمان استفاده 
از صفحه كليد، موس و ساير وسايل مشابه، مچ بايد در امتداد 

ساعد باشد تا از مشكالت بعدي جلوگيري كنيد.
5. بازوه��ا و آرنج ها زماني آرام��ش دارند كه نزديك 

بدن باشند.
6. در روز بيش از يك س��اعت از رايانه استفاده نكنيد. 

پس از اتمام كار، كمي راه برويد و نرمش كنيد.
7. هنگام كار با رايانه س��عي كنيد پرده ها را بكش��يد و 
روش��نايي اتاق را به نصف وضعيت معمولي كاهش دهيد. 
اگر از چراغ مطالعه اس��تفاده مي كني��د آن را طوري قرار 
دهيد كه به صفحه ي نمايشگر يا چشم شما نتابد. هم چنين 
مي توانيد از صفحه هاي فيلتر بر روي صفحه ي نمايش��گر 
اس��تفاده كني��د. تابش نور به صفحه ي نمايش��گر س��بب 
كاهش تفاوت رنگ ها و در نتيجه خستگي چشم مي شود. 
اين حالت زماني كه زمينه ي صفحه  تيره  باش��د ش��ديدتر 

خواهد شد.

ويژگي هاي صندلي براي کار با رايانه
1. ارتفاع صندلي بايد قابل تنظيم باشد. ارتفاع صندلي، 

41 تا 52 سانتي متر توصيه مي شود.
2. س��طح نش��يمن گاه صندلي بايد داراي طول و عرض 
40 تا 48 س��انتي متر باش��د. براي افراد چاق صندلي هاي 

پهن تر توصيه مي شود.
3. ضخامت تش��ك در حدود 4 تا 5 س��انتي متر باشد و 
رويه ي آن از جنسي باشد كه اصطالحاً بتواند تنفس كند و 

لبه ي جلوي صندلي، گرد و لبه ي بيروني آن، نرم باشد.

4. زاويه ي پشتي با تشك صندلي، حداقل 100 تا 120 
درجه باشد. )حدود 10 تا 20 درجه به سمت عقب(

5. عرض پشتي صندلي بايد حداقل 32 تا 36 سانتي متر 
باشد. ارتفاع پشتي صندلي را نيز بين 50 تا 82 سانتي متر 
توصي��ه مي كنن��د. )بهتر اس��ت بلندي صندل��ي حدود 5 

سانتي متر باالتر از استخوان كتف باشد(
6. صندلي بايد در قس��مت قرار گرفتن گودي كمر 15 
تا 20 سانتي متري از تشك داراي يك قوس محدب و در 

قسمت پشت داراي يك قوس معقر باشد.
7. صندلي هاي مورد استفاده در كار با رايانه بهتر است 
دس��ته دار بوده و دس��ته ي آن با ارتفاع ميز كار مطابقت 
داش��ته باش��د. هم چني��ن داراي 5 چرخ ب��وده و چرخان 

باشد.
8. هنگام كار با رايانه بهتر اس��ت از يك سطح شيب دار 

در زير پاي خود استفاده كنيد.
اگ��ر از رايانه زياد اس��تفاده مي كنيد، جدول زير را جدا 
ك��رده و ب��ر روي ميز كارتان قرار دهي��د، هر 3 يا 4 روز 
يك بار آن را تكميل كنيد. آيا پس از يك ماه در وضعيت 

بدن شما تغييري حاصل مي شود؟

فاصله ي چشمدست هاپشت و كمرسر و شانهمدت استفادهآنچه بايد كنترل شود
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شگفتي هاي آفرينش

صفورا زواران حسينی

حيوانات تاالب ساز
سرخ پوست ها بيدسترها را »مركز مقدس« 

سرزمين می نامند. برای اين كه بيدسترها زيستگاه های مناسب و خوبی برای حيواناتی مانند پستانداران، 
ماهی ها، الك پشت ها، قورباغه ها و پرندگان آبزی می سازند. آن ها با سد بستن بر روی رودخانه ها 
و نهرهای مناطق سيل خيز آن جا را تبديل به تاالب می كنند. در تاالب سرعت آب كم می شود 
و بركه يا درياچه ی كوچك پديد می آيد. تاالب ها محل زندگی بسياری از حيوانات و گياهان 
هستند. تاالب ها فوايد ديگری هم دارند. آن ها با كم كردن سرعت آب از فرسايش خاك 
جلوگيری می كنند. در واقع تاالب ها كليه های زمين هستند، زيرا تصفيه كننده های طبيعی 

آب هستند )آرام بودن آب و وجود گياهان در آن به اين تصفيه كمك می كند(. 
بيدسترها در جايی كه آبگير وجود نداشته باشد، با ساختن سد بر روی نهر يا رود، آبگير 
مصنوعی ايجاد می كنند تا مكان مناسبی برای ساخت خانه ی خود فراهم كنند. آن ها گاهی 
اوقات برای حمل مصالح خانه سازی خود كه سنگين است و بر روی زمين نمی توانند بكشند 

كانال هايی را حفر می كنند تا به كمك جريان آب آن ها را به مكان مورد نظر برسانند.
بيدسترها به طور غريزی می دانند چگونه با به هم بستن تركه ها و شاخه ها و پر كردن سوراخ ها 
با گل و سنگ سد بسازند. هرگونه شكستگی در سد بايد فوراً تعمير شود در غير اين صورت 
النه از هم می پاشد. طول برخی از اين سدها به بيش از صد متر می رسد و ارتفاعشان به اندازه ی 

قد انسان.
خانه ی بيدس��ترها نيز ساختار جالبی دارد. برای آشنايی بيشتر با آن می توانيد سراغ 
كتاب ها برويد يا در اينترنت واژه های Beaver )بيدستر( و Lodge )خانه ی دست ساز 

بيدسترها( را جست وجو كنيد.

ما آن ها را بيشتر به نام سگ 
آبی می شناسيم، اما کارشناسان حيات وحش می گويند 
بهتر است آن ها را »بيَدستَر« صدا بزنيم. بيدسترها را 
با آن دم پهن، دندان های بلند و تيز و بدن پشمالويشان 
حتماً می شناسيد. انسان ها اولين بار سد ساختن را از اين 
حيوان آموختند. کاری که بيدسترها با دقت و ظرافت 

تمام انجام می دهند. اين کار برای محيط 
زيست فوايد زيادی دارد.
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سدهايی که انسان ها می سازند
سدهای ساخت انسان ديواره هايی هستند كه در مسير رودخانه ها ساخته 
می ش��ود. امروزه ما از س��دها برای مهار كردن، تغيير مسير، يا ذخيره ی 
آب برای اس��تفاده در زمين های كشاورزی و آبرسانی های ديگر استفاده 
می كنيم يا با نيروی آب توربين ها را می چرخانيم و برق توليد می كنيم. اين 
اس��تفاده ها كمابيش در قديم نيز به همين شكل بوده است، با اين تفاوت كه در آن 
زمان به جای استفاده از نيروی آب برای توليد برق، از نيروی آن برای چرخاندن آسياب ها و... استفاده می شده است.

اكثر قديمی ترين سدهای شناخته شده در دنيا در منطقه ی خاورميانه قرار دارند. طبق تحقيقات انجام شده قديمی ترين 
سد دنيا در كشور اردن ساخته شده است. اين سد سنگی نه متر ارتفاع و يك متر عرض دارد. 

كشور ما ايران در منطقه ی گرم و خشك قرار دارد و منابع آبی آن محدود است، به همين خاطر از گذشته های دور 
مديريت آب در آن بسيار اهميت داشته است و ما روش های مختلف و منحصر به فردی برای استفاده ی بهتر از منابع 
آبی داشته ايم؛ روش هايی مثل حفر قنات، ساخت سد و... . يكی از سدهای قديمی ايران سد »ُكريت« در نزديكی طبس 
است. اين سد در حدود 660 سال قبل ساخته شده است و تا اوايل قرن بيستم، با ارتفاع شصت متر بلندترين سد جهان 

بوده است. از نظر محققان ساخت اين سد در آن دوره، يك معما و شگفتی است. 
بلندترين سد بتونی كه امروزه در ايران در حال ساخت است، سد كارون چهار است و همان طور كه از نامش پيداست 

بر روی رودخانه ی بزرگ كارون ساخته می شود.
پيش از احداث س��دها بايد مطالعات زمين شناس��ی دقيقی در آن منطقه انجام داد. زيرا اگر زمين آن منطقه مناسب 
نباشد ساخت سد به يك شكست اقتصادی تبديل خواهد شد. همچنين از آن جا كه سدها با كاهش جريان آب پايين 
دست و ايجاد درياچه در پشت خود تغييرات زيادی در محيط زيست اطراف خود ايجاد می كنند، اگر پيش از ساخت سد 
مطالعات زيست محيطی درستی انجام نشود و محل درستی انتخاب نشود، ساخت سد بسيار آسيب زننده خواهد بود. 
اين آسيب ها در حدی است كه حتی امروزه در بسياری از كشورهای پيشرفته به دنبال راه های ديگری برای مديريت 

آب، به جای سدسازی هستند.

انواع بيدسترها

دو نوع بيدستر در دنيا زندگی می كنند؛ بيدستر آمريكايی كه ساكن آمريكای شمالی است و بيدستر اوراسيايی 

سی كيلوگرم نيز می رسد.كه در شمال اروپا و آسيا زندگی می كند. وزن بيدسترهای آمريكايی كه معروف تر از نوع ديگر هستند به بيش از 

بيدسترها در كنار رودخانه ها و درياچه های آب شيرين كه در نزديكی درخت زارها قرار دارند، زندگی می كنند.

اين حيوانات خز بس��يار زيبايی دارند كه متأس��فانه بالی جانشان است و به خاطر همين خز زيبا اسير شكارچيان 
می شوند.

بيدسترها معموالً هر بار يك تا چهار بچه به دنيا می آورند و اين بچه ها تا دو سالگی همراه پدر و مادر خود زندگی 

می كنند. فرزندان يك ساله هم گاهی اوقات مسئوليت مراقبت فرزندان تازه به دنيا آمده را به عهده می گيرند.

ويژگی بسيار جالب بيدسترها اين است كه آن ها می توانند در زير آب با دهان باز نفس بكشند بدون آن كه آب 

وارد مجراهای تنفسی شان بشود. برخالف ما كه هوای وارد شده از بينی ابتدا وارد حلق و بعد وارد نای می شود، در 

بيدسترها هوا از بينی مستقيماً  وارد نای می شود. همچنين آن ها در زير آب می توانند انتهای زبانشان را باال بياورند 

را به دهان بگيرند يا بجوند.می توانند در زير آب شاخه های درختان و انتهای حلقشان را ببندند تا آب وارد شده در دهان نتواند عبور كند. با داشتن اين ويژگی بسيارجالب، بيدسترها 
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آب اگر خوردی عذابش آتش است
تا ببندی چشم، کورت می کند

تا شوی نزديك، دورت می کند
کج گشودي دست، سنگت می کند

کج نهادی پای، لنگت می کند
تا خطا کردی عذابت می کند

در ميان آتش آبت می کند
با همين قصه دلم مشغول بود

خواب هايم خواب ديو و غول بود
خواب می ديدم که غرق آتشم

در دهان شعله های سرکشم
در دهان اژدهايی خشمگين

بر سرم باران گرز آتشين
محو می شد نعره هايم بی صدا
در طنين خنده ی خشم خدا

نيت من در نماز و در دعا
ترس بود و وحشت از خشم خدا
هرچه می کردم همه از ترس بود
مثل از بر کردن يك درس بود

مثل تمرين حساب و هندسه
مثل تنبيه مدير مدرسه

تلخ مثل خنده ای بی حوصله
سخت مثل حل صدها مسئله

مثل تکليف رياضی سخت بود
مثل صرف فعل ماضی سخت بود

تا که يك شب دست در دست پدر
راه افتادم به قصد يك سفر
در ميان راه در يك روستا

خانه ای ديديم خوب و آشنا

زود پرسيدم پدر اين جا کجاست؟
گفت اين جا خانه ی خوب خداست

گفت اين جا می شود يك لحظه ماند
گوشه ای خلوت نمازی ساده خواند
با وضويی دست و رويی تازه کرد
با دل خود گفت وگويی تازه کرد

گفتمش پس آن خدای خشمگين
خانه اش اين جاست؟ اين جا در زمين؟!

گفت آری خانه ی او بی رياست
فرش هايش از گليم و بورياست
مهربان و ساده و بی کينه است

مثل نوری در دل آيينه است
عادت او نيست خشم و دشمنی

نام او نور و نشانش روشنی
خشم، نامی از نشانی های اوست

حالتی از مهربانی های اوست
قهر او از آشتي شيرين تر است

مثل قهر مهربان مادر است
دوستی را دوست معنا می دهد
قهر هم با دوست معنا می دهد

هيچ کس با دشمن خود قهر نيست
قهری او هم نشان دوستی است

تازه فهميدم خدايم اين خداست
اين خدای مهربان و آشناست

دوستی از من به من نزديك تر

شعر اول
پيش از اين ها فکر می کردم خدا

خانه ای دارد ميان ابرها
مثل قصر پادشاه قصه ها

خشتی از الماس و خشتی از طال
پايه های برجش از عاج و بلور

بر سر تختی نشسته با غرور
ماه، برق کوچکی از تاج او
هر ستاره پولکی از تاج او
اطلس پيراهن او آسمان

نقش روی دامن او کهکشان
رعد و برق شب، طنين خنده اش
سيل و طوفان نعره ی توفنده اش

دکمه ی پيراهن او آفتاب
برق تير و خنجر او ماهتاب

هيچ کس از جای او آگاه نيست
هيچ کس را در حضورش راه نيست

پيش از اين ها خاطرم دلگير بود
از خدا در ذهنم اين تصوير بود

آن خدا بی رحم بود و خشمگين
خانه اش در آسمان دور از زمين

بود، اما در ميان ما نبود
مهربان و ساده و زيبا نبود

در دل او دوستی جايی نداشت
مهربانی هيچ معنايی نداشت

هرچه می پرسيدم از خود از خدا
از زمين از آسمان از ابرها

زود می گفتند اين کار خداست
پرس وجو از کار او کاری خطاست

هرچه می پرسی جوابش آتش است

محمد حسن حسيني
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از رگ گردن به من نزديك تر
آن خدای پيش از اين را باد برد

نام او را هم دلم از ياد برد
آن خدا مثل خيال و خواب بود
چون حبابی نقش روی آب بود
می توانم بعد از اين با اين خدا

دوست باشم دوست، پاک و بی ريا
می توان با اين خدا پرواز کرد
سفره ی دل را برايش باز کرد

می توان درباره ی گل حرف زد
صاف و ساده مثل بلبل حرف زد
 چکه چکه مثل باران راز گفت

با دو قطره صد هزاران راز گفت
می توان با او صميمی حرف زد

مثل ياران قديمی حرف زد
می توان تصنيفی از پرواز خواند

با الفبای سکوت آواز خواند
می توان مثل علف ها حرف زد

با زبانی بی الفبا حرف زد
می توان درباره ی هر چيز گفت
می توان شعری خيال انگيز گفت

مثل اين شعر روان و آشنا
پيش از اين ها فکر می کردم خدا...

زنده ياد قيصر امين پور

شعر دوم
دوستی دارم صبور و مهربان

پيش چشمش کوچك است اين آسمان
دوستم با آرزوها آشناست

خوب می داند حواس من کجاست
دست خوبش سايبان خستگی

سرپناه فرصت دلبستگی
می شود در پيش او بی رنگ بود
شادمان شد داد زد دلتنگ بود
می شود آرام و راحت حرف زد
مثل باران با صراحت حرف زد

حرف هايش درس و درسش تکيه گاه
درس هايی بی گچ و تخته سياه

درس هايش پرتپش چون زندگی است
مثل ورزش مثل انشا، مثل بيست
فصلی از درسش شکفتن در بهار

فصل ديگر يك زمستان انتظار
درسش از صفر و خالء لبريز نيست
مبحث مجموعه هايش بی تهی است
در حسابش کهکشان بسيار نيست

هيچ کاری پيش او دشوار نيست
حجم اندوه مرا کم می کند

هرچه می خواهم فراهم می کند
گاه بر سر شاخه ها گل می زند

گاه بين قلب ها پل می زند
خاک تا لبريز ماتم می شود

آبپاش ابري اش خم می شود
کوه ها را برف بر تن می کند

روی آن خورشيد روشن می کند
دوستم اين جاست راهش دور نيست

اشتياقم از نگاهش دور نيست
من نمی دانم که تنهايی کجاست

چون حضورش بی کران بی انتهاست
بی خيال های و هوی اين و آن

دوستی دارم صبور و مهربان
شهرام رجب زاده
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وزن و قالب شعرها
همان طور كه می بينی دو شعر باال هر دو در يك وزن يعنی: 
ت��ن تتن تن تن تتن تن تن تتن س��روده ش��ده و قالب هر دو 
شعر مثنوی است. در مثنوی پايان هر دو مصراع )كوچك ترين 

قسمت شعری( شبيه هم است.

موضوع
موضوع هر دو شعر خداست.

تناسب با فضای ذهنی نوجوانان
در شعر اول تصاوير و موضوعات با فضای ذهنی نوجوانان 
نزديك تر اس��ت و خواننده به خوب��ی آن ها را درك می كند. 

مثال:
هرچه می كردم همه از ترس بود
مثل از بر كردن يك درس بود

اما شعر دوم گاه موضوعات نامحسوس و دور از ذهنی دارد. 
مثال:

دست خوبش سايبان خستگی
سرپناه فرصت دلبستگی

همان طور كه می بينيد، فهميدن معنای »س��رپناه فرصت 
دلبستگی« براي نوجوانان مشكل است.

ظرافت های شعری و بازی با کلمات
شاعر شعر اول ظريف گويی ها و جست وخيزهای بيشتری در 

كلمات دارد. نمونه هايی از بازی او با كلمات عبارت است از:
هرچه می پرسی جوابش آتش است

آب اگر خوردی عذابش آتش است
تا خطا كردی عذابت می كند
در ميان آتش آبت می كند

ضعف های زبان در سرودن برخی تکه ها
در شعر اول شاعر آن قدر غرق در مضمون سازی و بازی های 
زيبا با كلمات و تعابير و تصاوير ش��ده كه گاه به نظر مي رسد 

برخی تكه های شعرش، می شد بهتر از اين باشد. مثاًل در تكه:
زود پرسيدم پدر اين جا كجاست

گفت اين جا خانه ي خوب خداست

زود و خوب اضافه هستند يا در تكه ي:
گفتمش پس آن خدای خشمگين

خانه اش اين جاست؟ اين جا در زمين؟!
گفتمش مناسب نيست و هيچ كس در گفت وگوهای معمولی 
از اين كلمه اس��تفاده نمی كند و بهتر بود ش��اعر به جای آن 

می سرود: گفتم آخر آن خدای خشمگين...
نمونه هايی از اين ضعف ها در شعر دوم عبارت اند از:

گاه بين قلب ها پل می زند
كه نزديكی تلفظ دو حرف قاف و گاف خواندن اين مصراع 

را مشكل می كند و گاه اين طور خوانده می شود:
قاه بين گلب ها پل می زند.

تصاوير جاندار و زنده
هر دو ش��عر سرش��ار از تصاوير زيبا و به ي��اد ماندنی اند. 

تصاويري در شعر اول:
ماه، برق كوچكی از تاج او
هر ستاره پولكی از تاج او
اطلس پيراهن او آسمان

نقش روی دامن او كهكشان
رعد و برق شب، طنين خنده اش
سيل و طوفان نعره ی توفنده اش

دكمه ی پيراهن او آفتاب
برق تير و خنجر او ماهتاب

تصاويری در شعر دوم:
خاك تا لبريز ماتم می شود

آبپاش ابري اش خم می شود
كوه ها را برف بر تن می كند

روی آن خورشيد روشن می كند
)كه احتماالً  مصراع آخر اش��كال چاپی داشته و درست آن 

»رويشان خورشيد روشن می كند« است(
حرف آخر اين كه؛ هر دو شاعِر اين شعرهای زيبا از شاعران 
خوب و توانمند شعر بزرگ سال و نوجوان اند و شعرهای به ياد 
ماندنی آن ها حاصل سال ها تجربه و تالش است. منظور از اين 
چند خط، آشنايی شما عزيزان با نحوه ی برخورد با شعر و نقد 
آن است. يادمان باشد كه حتی به شعر بزرگان ادبيات نيز بايد 
نگاهی منتقدانه داشته باشيم و گاه با موشكافی های اين چنينی 

بيش از پيش از آن ها لذت ببريم.

پوزش و تصحيح: در ش��ماره ي گذش��ته در تعريف »چهارپاره« كه از قالب هاي ش��عر فارسي 

اس��ت، نوش��ته بوديم در اين نوع ش��عر قافيه ي مصراع هاي اول و چهارم يكي اس��ت. در حالي كه 

مصراع دوم و چهارم درست است.
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دوست خوبم، سيده آذين طاهري / آمل
»رو به روي پنجره

باز هم نشسته ام
باز بادي مي وزد

باز دل شكسته ام ...«
»روز جمع��ه« همان طور كه از اس��مش 
پيداست، ش��عري در توصيف حال و هواي 
دلگير يك روز جمعه اس��ت. شروع شعر، 
آش��نا و دل نشين است؛ تو موفق شده اي از 
پنجره ي چشم هاي يك نوجوان امروزي به 
دنياي دلگير اطرافت نگاه كني. در اين بند 
� مث��ل بعضي از بنده��اي ديگر � مختصر 
مشكالت وزني ديده مي شود؛ مثالً مصرع 
سوم )باز بادي مي وزد( نسبت به مصرع هاي 
ديگر، يك هجا زي��اد دارد و اگر »ي« را از 
آخ��ر »بادي« برداريم، اي��ن مصرع از نظر 

وزني سالم خواهد شد.
هرچه ش��عر پي��ش مي رود و ب��ه انتها 
نزديك مي ش��ود، حجم حضور كليشه هاي 
شعري بيش��تر مي ش��ود و اثر كمتري از 
حرف هاي س��اده و صميمي ابتداي ش��عر 
ديده مي ش��ود: نبودن ش��اپرك ها، زالل و 

آبي نبودن آب چشمه و... .
س��عي كن در ش��عرهايت نشاني هاي 
صادقانه و روش��ني از دنياي درون )خود( 
و بيرون )دني��ا( بدهي و از حس هايت به 
ش��كل پررنگ تري در س��روده ات كمك 
بگيري. به خاطر سطرهاي موفق شعرت 
به تو تبريك مي گويم و منتظر تجربه هاي 

تازه تري از تو هستم.

دوست خوبم، سهيال بهبهاني اصل / خوزستان
»وقتي خانم پيشي معلم بود« را خواندم. 
مهم ترين نقطه ي قوت داستان تو زبان ساده 
و روان و نثر يك دست آن بود. همه ي اين 
ويژگي ها موجب ش��ده اس��ت مخاطب به 
راحتي با داستان ارتباط بگيرد و خواندن آن 

را ادامه دهد.
اما اين كش��ش به اندازه اي نيست كه با 
رغبت تا پايان داس��تان با نويسنده همراه 
شود. داستان البته سوژه اي تازه دارد؛ خانم 
پيش��ي براي معالجه پيش دندان پزش��ك 
مي رود ولي او به اشتباه يكي از دندان هايش 

را مي كشد و ... .
متأسفانه تو موفق نش��دي از اين اتفاق 
نسبتاً جالب، اس��تفاده ي الزم را بكني و به 
خلق فضا و موقعيتي دست بزني كه مخاطب 
را جذب و كنجكاوي او را تحريك كند. در 
واقع تو از مهم ترين نقطه ي قوت داستانت 
براي همراه كردن خواننده استفاده نكردي و 
نيمه ي دوم داس��تان را فقط به سمت اين 

نتيجه گيري معمولي پيش بردي كه: 
»خالصه بچه گربه ه��ا فهميدند ممكن 
است آن ها هم روزي بدون دندان سركالس 

حاضر شوند.«
و نكته ي آخر اين كه اگر قصد داري براي 
كودكان داستان  بنويس��ي، بايد به شرايط 
س��ني و ميزان درك و فهم و ويژگي هاي 
جس��مي و روحي اين گروه دقت بيشتري 

داشته باشي.

گل پَری وش*
پری وش كه به آن نی پرهم می گويند، به 
رنگ های صورتی ماليم، طاليی و خاكستری 
در ميان چمنزار ها و كنار بركه ها می رويد. 
بلندی ساقه های كش��يده ی اين گل های 
خوش��ه ای كه به گل های ابريشم مانندی 
ختم می شود، گاه تا 2متر می رسد.نمونه ی 
اين گل ها در مناطق گرم و خشك هم چون 
كشور های آمريكای جنوبی و زالند نو فراوان 

به چشم می خورد.
نی پر بسيار با دوام است و زيبايی خود را 
تا اوايل زمستان حفظ می كند.هم چنين دمای 
مثبت40 تا منفی12درجه ی سانتيگراد را به  
خوبی تحمل می كند. اين گياه را می توان به 
روش جدا سازی و تقسيم بوته در اوايل بهار 
تكثير كرد. برای خشك كردن اين گل های 
زيبا، بايد آن ها را زمانی كه نيمه باز هستند، 

از ريشه جدا و در سايه خشك كرد.
*نام انگليسی اين گل Pampa grass )علف پامپا( است.

مينا قراگوزلو

زير نظر: سيدعباس تربن

آثار دانش آموزان نوجوان ايراني
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يك روز غروب 
مي کني

به ن��ام خدايي ك��ه در همه جا و با 
همه چيز اس��ت. در سراس��ر وادي پر 
اسرار كائنات. درون امواج درياها، در 
آغوش ابرهاي آس��مان. در دل سپهر 
پهناور. در سايه هاي تيره ي شام گاهي 
و ان��وار درخش��نده ي بام��دادي. در 
عرصه ي بي ك��ران خلقت و صحنه ي 
بي پايان طبيعت كه از حد فكر، وسيع تر 

و از دامنه ي نگاه، دورتر است.
خيلي ها به علل گوناگون دوس��ت 
دارند ب��ه جاي ديگران باش��ند، ولي 
من نمي خواهم. ح��اال كه پا به جهان 
هستي گذاشته ايم و با اخالق و رفتار و 
استعداد متفاوت و در شرايط مختلف 
بزرگ شده ايم، بايد يقين بدانيم وجود 

هر كدام ما الزم بوده است. 
آفتاب��ي كه ب��ا هم��ه ي عظمتش 
جلوه گر اس��ت، اندك اندك غروب 
مي كن��د. هر صدايي كه ش��ب هنگام 
س��كوت را برهم مي زند و هر فصلي 
ك��ه ب��راي س��بزكردن ي��ا پژمردن 
طبيع��ت فرامي رس��د، همه ب��ا زبان 
خويش مي گويند كه چه قدر دامنه ي 
اختي��ارات انس��ان در مقاب��ل قواي 
طبيعت ناچيز است و چه قدر خيال ها 
اراده ي  براب��ر  در  او  آرزوه��اي  و 

پروردگار، حقير و بي اساس.
يادت باش��د حت��ي اگر ب��ه جاي 
خورش��يد باش��ي، باالخره ي��ك روز 
م��ن مي خواه��م  غ��روب مي كن��ي. 
گوش��ه اي از نام پ��روردگار را درك 

كنم تا جاودانه شوم.
فاطمه بصيري / اردبيل

زندگي
زندگي چيست جز 

گوش دادن به صداي تپش قلب نسيم
پر زدن سوي افق

آن زماني که پر از خون ش��ده چشم 
خورشيد

زندگي چيست جز غرق شدن 
در خيال گل سرخ
من خودم را ديدم

در ميان نفس آخر يك برگ چنار
مهسا صالحي / اصفهان

مهماني عجيب
صب��ح كه از خ��واب بيدار ش��دم، 
پاكت��ي را در كنار تخ��ت خود ديدم. 
پاكت را باز كردم. ناشناس��ي مرا به 

يك مهماني دعوت كرده بود.
س��ر از پا نمي ش��ناختم. به سرعت 
لباس هاي��م را پوش��يدم و راه افتادم. 
نشاني را كه در نامه نوشته شده بود، 

دنبال كردم تا به يك قصر رسيدم.
براي اولي��ن بار ب��ود مي ديدم در 
قصري به اين قديمي، آيفون تصويري 
نص��ب كرده ان��د. زنگ را ك��ه زدم، 

صدايي گفت: »پاكت را نشان بده!«
پاكت را دراز كردم و در باز ش��د. 
چشمم كه به داخل قصر افتاد، نزديك 
بود عقل از كله ام بپرد بيرون. مهماني 
از آن چه فكر مي كردم، بزرگ تر بود. 
روي صندلي كه نشس��تم، پينوكيو را 
ديدم كه با لباس س��ياهي روبه رويم 
نشس��ته بود. يك طرفش گربه اي و 
در طرف ديگرش، ي��ك تنگ ماهي 
بود. از او پرس��يدم: »چي شده؟ چرا 

سياه پوشيدي؟«
پينوكي��و گف��ت: »پ��در ژپتو فوت 

كرده.«
آهي كش��يدم و به پينوكيو تسليت 
گفتم. ناگهان در س��مت چپ، حسن  
كچ��ل را ديدم غمگين نشس��ته و به 
فكر فرو رفته اس��ت. به طرفش رفتم 
و از او پرس��يدم: »چ��ي ش��ده؟ چرا 

ناراحتي؟«
حسن كچل جواب داد: »امروز كه 
داش��تم به مهمان��ي مي آمدم، گوش 
اس��بي را كش��يدم. ناگه��ان چنان با 
س��رش ضربه اي به م��ن زد كه تمام 

بدنم درد گرفت!«
در ح��ال دل��داري حس��ن كچ��ل 
بودم كه چش��مم به سندباد افتاد. در 
گوش��ه اي نشس��ته و اخم هايش توي 
هم رفته بود. با خودم گفتم: »اي بابا! 
مثاًل اين جا جشن است. پس چرا همه 
ناراحتند؟« در همي��ن لحظه، ناگهان 
مادرم را ديدم كه سوار بر اسب لوك  
خوش شانس با سرعت پيش مي آيد.

با ديدن اين صحن��ه، رنگم پريد و 
يادم افت��اد براي رفتن به جش��ن، از 
م��ادرم اجازه نگرفته ام. اين ش��د كه 
با تمام ق��وا از خواب پريدم و صداي 
مادرم را ش��نيدم كه مي گويد: »بلند 

شو ديگه! صبحونه ت سرد شد.« 
يوسف پورمحمد / بوشهر

زير نم نم باران 
ب��اران را دوس��ت دارم،  چ��ون از 
صمي��م قلب به م��ن آرامش مي دهد. 
وقتي قطرات باران به سطحي برخورد 
مي كنند، انگار ك��ه تو را صدا مي زنند. 
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قطره قط��ره ي باران، خاطره ه��ا را در 
ذهن��ت بيدار مي كند و ياد كس��اني را 
كه دوستش��ان داري، در ذهنت زنده 
مي كند. برخ��الف برف كه آرام و نرم 
روي زمين مي نشيند و كاري به كارت 

ندارد.
باران كه مي بارد، حرف ها در ذهنت 
جاري مي ش��وند؛ حرف هايي كه شايد 
مدت هاس��ت در زن��دان قلبت حبس 
ش��ده اند. پ��رده را كنار مي زن��ي. بگو 
مي ش��نود. خدا منتظر است تا تو زبان 
بگش��ايي. ش��ايد براي همين است كه 

ديوانه وار عاشق بارانم. 
باران كه مي بارد، زير نم نم قطراتش 
دوباره جوانه مي زني و رو به باال حركت 
مي كني تا اين كه كامالً برپا شوي، مثل 

شروعي دوباره!
مريم شيعه زاده / مشهد

انتظار
نمي دانم ظهورت را چه معنا کنم؟

شکفتن گل؟
جوانه زدن گياه؟

برگشت پرستوها؟
نمي دانم ...

تنها مي دانم 
همه به انتظارت

خيابان ها را گل افشاني کرده اند
تا بيايي

زهره رام / باقر شهر

ابوالهول از چند سو
شايد شما هم »ابوالهول« را همان مجسمه ي عظيم مي دانيد كه در شهر »جيزه« 
در مصر، نزديك اهرام بزرگ قرار دارد. ولي بايد بدانيد ابوالهول، هيوال يا غولي بوده 

است كه در افسانه هاي ملل قديم، همه جا يافت مي شده است.
يونانيان آن را به صورت زني با تن شيري بالدار مجسم مي كردند و مصري ها آن 

را به صورت شيري بي بال تصور مي كردند كه سر و سينه ي آدمي داشت.
ارتفاع مجس��مه ي ابوالهول در جيزه تقريباً 20 متر و طول آن 73 متر اس��ت. 
صورت اين مجسمه نمايانگر فرعون »خفرع« است كه كوچك ترين هرم موجود در 

مجموعه ي اهرام ثالثه را بنا نموده است.
کاميار بيات / کرج
منبع: لئوکوم، ارکدي. به من بگو چرا، ترجمه ي شهروز، تهران، ج 4.

عجايب روميان
روميان به هنگام بيماري به عبادت مي پرداختند تا شفا يابند و اگر بهتر مي شدند، 
هديه ي كوچكي به عنوان ش��كرگزاري در معبد مي گذاشتند. اين هديه ها معموالً 

مجسمه ي كوچكي از قسمتي از بدنشان بود كه بهبود يافته بود.
بيشتر سربازان رومي مجبور بودند 25 سال در ارتش خدمت كنند. البته آن ها 
كه خوش شانس تر بودند، موفق مي شدند بعد از بيست سال، ارتش را ترك كنند.

منصوره سادات آقايي / اصفهان
منبع: چراهاي شگفت انگيز )روم باستان(، ترجمه ي امير صالحي طالقاني.
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مالقات شاعر مرده
دانش آموزي در يكي از مدارس فرانس��ه، ش��عر شاعري 

معروف را سر كالس خواند.
معلّم از او پرسيد: اين شعر را خودت سروده اي؟

� بله!
� واي! از ديدنتان خوش��وقتم. من خيال مي كردم كه شما 

سال ها پيش مرده ايد جناب ويكتور هوگو!
شيما صداقت / اصفهان

سؤال تاريخ
معلّم: بگو ببينم در سال 604 چه اتفّاقي افتاد؟

دانش آموز: آقا اجازه، مولوي به دنيا آمد.
معلّم: آفرين! خب حاال بگو ببينم در سال 608، يعني چهار 

سال بعد چه اتفّاقي افتاد؟
دانش آموز: خب، معلوم اس��ت ديگر؛ مولوي چهار س��اله 

شد!
زهرا برنا / سمنان

تصادف
يك روز گنجش��كي با يك موتور س��وار تصادف مي كند. 
وقتي به هوش مي آيد، خود را در قفسي حبس شده مي بيند 
و مي گويد: »واي، بيچاره ش��دم! موتور س��وار مرد، انداختنم 

زندان!«
مهشاد غني پور / شهريار

اتاق درجه يك
مدير هتل: اميدوارم ديشب خوب خوابيده باشيد. من سعي 

كردم بهترين اتاق اين هتل را در اختيار شما بگذارم.
مس��افر: قطعاً همين طور بوده است چون تمام پشه ها هم 

همان اتاق را انتخاب كرده بودند!
فاطمه رضايي / مشهد

شکنجه
يك روز مي خواستند شخصي را شكنجه بدهند، او را داخل 

اتاقي گرد مي فرستند و مي گويند: »برو يك گوشه بشين!«
معصومه آهنگران / اصفهان

تصويرگر: سام سلماسي
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مجيد عميق

بااليی هم كس��ب نكند؛ مث��الً آلبرت 
اينشتين در درس رياضی نمرات چندان 
باال نمی گرفت اما فوق العاده با استعداد 
بود. از طرف ديگر ايس��اك )اس��حاق(

نيوتن، كاش��ف نيروی جاذبه، زمانی كه 
در دوره ی دبس��تان هم كالس��ی هايش 
هن��وز جم��ع و تفريق ي��اد می گرفتند 
می توانس��ت مس��ائل رياض��ی دوره ی 
دبيرستان را حل كند. به هرحال افرادی 
كه از نبوغ و استعداد بااليی برخوردارند، 
در حل مسائل و معماها به گونه ای عمل 

می كنند كه به فكر ديگران نمی رسد. در 
پايين به يك معما اشاره شده است كه 
ب��ا حل آن می توانيد تا ح��د زيادی به 

خودتان اميدوار باشيد!
يادتان باشد، برای حل اين معما بايد 

نگاه ديگری به تصوير بيندازيد.
تصوير يك س��گ را می بينيد كه با 
اس��تفاده از س��يزده عدد چوب كبريت 
درست شده است. آيا می توانيد دو عدد 
از چوب كبريت ها را طوری جابه جا كنيد 

كه سگ به سمت راست نگاه كند؟

بر اس��اس يك روايت قديمی، نبوغ 
يا اس��تعداد ذاتی آميخته ای از الهام و 
سخت كوش��ی اس��ت. گروهی از افراد 
با اس��تعداد س��رانجام به دانش��مندان 
برجسته ای تبديل می شوند. اما يك فرد 
عالوه بر داشتن استعداد خوب بايد برای 
افزايش مهارت هايش پش��تكار داشته 
باش��د و زحمت بكش��د. روان شناسان 
بر اين باورند فردی كه از اس��تعداد يا 
نبوغ فوق العاده ای برخوردار است ممكن 
است در دوره ی تحصيل نمرات بسيار 
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منيره حبيب پور

هندوانه به شرط عشق
نويسنده: فرهاد حسن زاده
ناشر: كتاب چرخ و فلك 

)تهران، ص پ 141557354(
چاپ اول: 1388، 80 صفحه

قيمت: 17000 ريال

»چ��ه گل خوش بويي! س��وراخ هاي 
دماغ آدم باز مي ش��ود. دلم مي خواهد 
گل را مثل ماسك اكسيژن همين طور 
بگيرم جلوي سوراخ هاي دماغم.« بابا 
هم كه هنوز درجه ي عصبانيتش روي 
نقطه ي جوش اس��ت، از چرخيدن به 
دور ح��وض باز مي مان��د و چپ چپ 
نگاه��م مي كن��د و مي گوي��د: »حنّاق 

بگيري! حاال وقت گل بو كردنه؟«
فرهاد حس��ن زاده، نويسنده ي جدي 
و طنزپ��رداز اس��ت. او مجموع��ه اي از 
آثاربه يادماندني را خلق كرده است كه 
لطيفه هاي ورپريده و دردسرهاي يك 
نويسنده ي ناشي دو نمونه از آن هاست.

»هندوان��ه به ش��رط عش��ق« از نام 
يكي از داس��تان هاي ش��ش گانه ي اين 
كتاب انتخاب شده است. او در آخرين 
س��طرهاي كتابش نوشته است: »اصوالً 
عشق چيز خوبي است. گاهي هندوانه از 
عشق بهتر است ... از همه ي اين ها بهترتر 
داستان طنز است. داستان هايي درباره ي 
پدري ش��اعر مس��لك، مادري تيمسار 

مسلك و بچه هايي فرشته مسلك«.

داستان بهنام
نويسنده: داوود اميريان

ناشر: نشر شاهد
چاپ اول: 1381، 139 صفحه

قيمت: 14000 ريال
»زودب��اش بهن��ام، س��ربازها دارند 
می آيند... بهنام قوطی اسپری رنگی را به 

شدت تكان داد و روی ديوار نوشت:
»يا مرگ يا خمينی«...

بهن��ام می دويد. توپ ه��ا و خمپاره ها 
سوت كش��ان می آمدند و دور و اطراف 

او منفجر می شدند...«
خيلی از اف��رادی كه در خرمش��هر 
زندگی كرده اند، نس��بت به آن تعصب 
پي��دا می كنن��د؛ حتی اگ��ر اهل جنوب 

نباشند.
داوود اميريان هم از نويسنده هايی است 

كه به خرمشهر و شخصيت دوست داشتنی 
شهيد »بهنام محمدی«، نوجوان دالور اهل 
مسجد سليمان، دل بسته و كتاب داستان 
بهنام را در س��ه بخش؛ قب��ل از انقالب 
اس��المی، زمان انق��الب و دوران جنگ 

تحميلی، نوشته است.
بهن��ام رزمنده ی نوجوانی اس��ت كه 
در آغ��از جنگ به مدافعان خرمش��هر 
می پيوندد و جانانه از شهر دفاع می كند:

»... با راهنمايی بهنام جيپ زير باران 
گلول��ه و انفجار خمپاره ه��ا به نزديكی 
محل درگيری رسيد. بهنام با دلخوری 
پياده شد. دو خيابان آن طرف تر چند 
تانك خيابان را بسته بودند و به نوبت 
شليك می كردند. رسول نورانی با ديدن 
بهنام جلو دويد و گفت: اسلحه از كجا 

آوردی؟
بهنام گفت: غنيمت گرفتم.

رسول گفت: بده من هم شليك كنم.
بهن��ام دلش نمی آمد اس��لحه اش را 
به رس��ول بدهد. اما رسول اصرار كرد 
و بهنام گفت: نام��ردی نكنی ها، بعد از 

شليك بده به خودم!...«
داس��تان بهن��ام در 31 فص��ل ادامه 
می يابد تا اين كه به صفحات پايانی و يك 
هفته قبل از سقوط خرمشهر در سال 59 

می رسد:
»در بيمارستان صالح به دكتر می گويد. 
بهنام چه ش��د؟ و دكتر می گويد: ديگر 

بهنام را صدا نكن.«
اين كتاب در جشنواره ی انتخاب كتاب 
سال شهيد حبيب غنی پور )سال 1383( 
رتبه ی اول و در س��ومين جش��نواره ی 
ادب و پايداری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، تنديس برگزيدگان را دريافت 

كرده است.

يك خبر خوب
به زودی يك سريال سيزده قسمتی بر 

اساس اين كتاب ساخته خواهد شد.
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چند جمله ي کتابي
 كتاب، بوستان دانشمندان است.)امام علي عليه السالم(

 دنيا مثل كتاب است.  آن ها كه سفر نمي كنند، در صفحه ي اول مي مانند. 
 خانه ي بدون كتابخانه مثل بدن بدون روح است.

 كتابخانه، معبد يادگيري است.

نتايج مسابقه ی 
زبان ديگر

ك��ه  هس��ت  يادت��ان  دوس��تان، 
درصفحه ی27 ش��ماره ی فروردين ماه 
سال قبل، مطلب »زبان ديگر« همراه با 
يك مسابقه بود. متنی را به زبان انگليسی 
چاپ كرده بوديم و قرار بود به بهترين 
ترجمه های ش��ما جايزه بدهيم. ضمن 
تبريك به برن��دگان يادآوری می كنيم 
كه تع��داد جواب های درس��ت خيلی 
بيش��تر بود و ناچار قرعه كشی كرديم. 
نكته ی ديگ��ر اين كه؛ برخی دوس��تان 
را   »Environmentalist«كلم��ه ی
ب��ه ج��ای »محيط ب��ان« ،»جنگل بان« 
ترجمه كرده  بودن��د. اما اين دو با هم 
فرق دارند و جنگل بان را در انگليسی 

Forester می گويند.

هفته ي مطالعه و کتاب خواني مبارک باد
هفته ي مطالعه و کتاب خواني مبارک باد!
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برندگان مسابقه
آم��ل: غ��زل واحدی آمل��ی، ته��ران: س��جاد 
مظفری، فرشته ش��هرابی، رامس��ر: مهال قنبری، 
رفس��نجان: نرج��س عامری، س��بزوار: افس��انه  
ايستری، شوش دانيال: حكيمه كرمی، شيراز: زهرا 
يگانه منش، مشهد: س��يده محدثه رزاقی، گيالن: 

بهناز موسوی نژاد.
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سجاد محقق
تصويرگر: عليرضا گلدوزيان

كه به نخلس��تان ابوطلح��ه می رفت از 
چش��مه ی آب گوارايی كه در آن باغ 
بود می نوشيد و وضو می گرفت. جدای 
از اين، آن نخلستان منبع درآمد خوبی 
برای ابوطلحه به شمار می رفت. تا اين كه 
آي��ه ی »لن تنالو البّر...« بر پيامبر )ص( 

نازل شد. 
ابوطلحه مدت ه��ا در حين كار و در 
سكوت نخلستان به اين آيه می انديشيد. 
او پس از تفكر زياد درباره ی مفهوم اين 
آيه، س��رانجام تصميم خود را گرفت و 
به خدمت پيامبر)ص( رسيد و گفت ای 
رسول خدا، می دانی كه عزيزترين اموال 
در نزد من همين باغ است و می خواهم 
آن را در راه خدا انفاق كنم تا ذخيره ای 
برای آخرتم باشد. پيامبر )ص( فرمود: 
»آفرين بر تو! اين ثروتی است كه برای 
تو سودمند خواهد بود.« پس به صالح 
ديد پيامب��ر)ص(، طلحه باغ را در بين 

نزديكان خود تقسيم كرد.

روز نياز
ابوذر غفاری، صحابی بزرگوار پيامبر 
اسالم مشغله های فراوانی داشت. روزی 
مهمان ناخوانده ای بر او وارد شد. ابوذر 
از مهمان عذرخواهی كرد و با شرمندگی 

حتماً بارها اين حديث را ش��نيده ايد 
كه؛ آن چه برای خود می پسندی برای 
ديگران هم بپس��ند و آن چه برای خود 

نمی پسندی برای ديگران مپسند.
در اين ش��ماره می خواهيم شما را با 
آيه ی 92 سوره ی آل عمران آشنا كنيم. 
در واقع می توان گفت اين حديث از اين 
آيه استخراج شده است. خداوند در اين 
آيه می فرمايد:» لَْن تَنالُوا الْبِرَّ َحتّی تُنْفِقُوا 
ِمّما تُِحبّوَن وَ ما تُنْفِقُوا ِمْن َشیٍء فَاِنَّ اهللَّ 
بِه َعليٌم« يعنی: »هرگز به نيكی دس��ت 
نمی يابيد مگر اين كه از آن چه دوست 
می داري��د انفاق كني��د و آن چه انفاق 

می كنيد خداوند از آن آگاه است.«
اين آي��ه ی مباركه از جمل��ه آياتی 
اس��ت كه شواهد مشخصی از تأثير آن 
بر تالوت كنندگان ثبت شده است. ما 
قصد داريم سه نمونه از اين تأثيرات را 
بيان كنيم. اما بهتر است قبل از آن كمی 
به معن��ی لغت »بِّر« توجه كنيم: واژه ی 
»بِّر« در اصل به معنی وسعت است و از 
اين رو صحراهای وسيع را »بَر« می گويند 
و به همين دليل نيز به كارهای نيك كه 
نتيجه ی آن گسترده است و به ديگران 

می رسد »بِر« می گويند.

سودمندترين ثروت
ابوطلح��ه ی انص��اری، يك��ی از ياران 
پيامبر)ص( در گرمای تابستان مشغول 
كار در نخلستان بسيار بزرگ و با صفای

خود بود. نخلستان ابوطلحه به واسطه ی 
زحمات وی آن قدر آباد ش��ده بود كه 
همه در مدينه از آن س��خن می گفتند. 
حتی پيامبر بزرگوار اس��الم هم زمانی 



گفت من كارهای زيادی دارم و شخصاً 
نمی توانم از تو پذيرايی كنم. پس نشانی 
منطقه ای را كه شترهايش را در آن جا 
نگه می داش��ت به مهم��ان داد و از او 
خواس��ت به آن جا رود و بهترين آن ها 
را با خود بياورد ت��ا برای پذيرايی از او 
قربانی كند. مرد پذيرفت و پس از مدتی 
با شتری الغر نزد ابوذر بازگشت. ابوذر 
ناراحت ش��د و از او پرسيد چرا به من 

خيانت كردی و اين شتر را آوردی؟
مرد ج��واب داد: فكر كردم ش��ايد 
روزی به بقيه ی ش��ترها نيازمند شوی. 
صحابی پيامبر بر افروخته شد و گفت: 
»روز نياز من همان زمانی اس��ت كه از 
اين جهان چشم خواهم بست. پس بهتر 
است برای آن روز چيزی ذخيره كنم. 
مگر نشنيده ای سخن خدای عزوجل را 
از زبان محّمد )ص( و سپس شروع كرد 

به قرائت آيه ی »لن تنالوالبّر...«

قرآن گرا ن قيمت
زبيده، همسر هارون الرشيد، صاحب 
قرآن بس��يار گران قيمت��ی بود كه هر 
روز آن را با جواهر آراسته می كرد و بر 
قيمت آن افزوده می شد. اين قرآن نزد 

او بسيار عزيز و گرامی بود.
روزی در حالی ك��ه داش��ت از همان 
ق��رآن گران قيمت ت��الوت می كرد به 

كتاب باشد. دوم اين كه در حديث ثقلين 
پيامبر )ص( می فرمايد: من در ميان شما 
دو چي��ز گران بها به جا می گذارم، يكی 
كت��اب  و ديگری اهل بيت كه اين خود 

دليل ديگری است.
آيا خدا جسم است که نياز به خانه 

داشته باشد؟
مسلماً شما هم واژه ی بيت اهلل به معنی 
خانه ی خدا را زياد شنيده ايد. خدا جسم 
نيست كه نياز به خانه ای داشته باشد. 
اين نسبت دادن را »اضافه ی تشريفی« 
می گويند كه برای بيان شرافت چيزی، 
آن را ب��ه خدا نس��بت می دهند؛ مثاًل 

می گويند ثاراهلل يا شهراهلل يا...
چرا خداوند بندگان��ش را امتحان 

می کند؟
اميرمؤمن��ان در زمينه ی فلس��فه ی 
امتحانات الهی می فرمايد: گرچه خدا به 
روحيات بندگانش از خودش��ان آگاه تر 
اس��ت ولی آن ها را امتح��ان می كند تا 
كاره��ای خوب و بد كه معيار پاداش و 

كيفر است از آن ها ظاهر شود.
آيا بين قص��اص و قص��ه رابطه ای 

وجود دارد؟
قصاص از م��اده ی »قَص« به معنی 
جس��ت وجو و پی گي��ری از آثار چيزی 
است و هر امری كه پشت سر هم آيد 
عرب آن را قصه می گويد. حال از آن جا 
كه قصاص، قتلی است پشت سر قتلی 

ديگر، از اين كلمه استفاده می كنند!

اين آيه رس��يد و در فك��ر فرو رفت. با 
خود گفت هيچ چيز ن��زد من، مثل اين 
قرآن محبوب نيس��ت و بايد آن را در 
راه خدا انفاق كنم. بی درنگ كسی را به 
دنبال جواهر فروشی فرستاد و تزيينات 
و جواه��رات ق��رآن را فروخت و بهای 
آن را برای تهيه ی آب مورد نياز مردم 
صحرانش��ين حجاز هزين��ه كرد. گفته 
می شود هنوز هم بقايای آن چاه ها كه به 
نام زبيده معروف است در حجاز ديده 

می شود. 
آری، تأم��ل و تفك��ر در آيات قرآن 
در زندگ��ی دني��ا و آخرت انس��ان ها 
اثرات نيكويی دارد. خداوند برای جلب 
نظ��ر انفاق كنن��دگان در پايان اين آيه 
می فرمايد: »و ما تنفقوا من شیء فان اهلل 

به عليم«
انفاق در راه خدا، كم يا زياد از اموال 
مورد عالقه يا غير مورد عالقه بر خداوند 
پوشيده نيست هم چنين چگونگی انفاق 
هم بر او مخفی نخواهد ماند. راس��ت و 

درست گفت پروردگار بلندمرتبه.

قرآنی که در دس��ت ماست از چه 
زمانی به اين شکل بوده است؟

جالب اس��ت بدانيد برخالف تصور 
عده ای ك��ه می گويند خليفه ی س��وم 
قرآن را به ص��ورت كتاب جمع آوری 
كرده است، مفسران با تكيه بر دو نكته 
معتقدند اين كت��اب الهی و ترتيب آن 
در زمان خود حضرت محمد)ص( و به 
دست خود ايش��ان شكل گرفته است؛ 
اول اين كه نام س��وره ی حم��د از آغاز 
فاتحه الكتاب بوده است. پس بايد كتابی 
باش��د تا س��وره ی حمد گشايشگر آن 
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گاهي وقت ها، برخي از چيزهايي كه در اطراف ما وجود 
دارد به قدري پيش پا افتاده و س��اده به نظر مي رس��د كه 
كمتر به آن توّجه مي كنيم. درس��ت مثل هوا كه در بيشتر 
اوقات به آن فكر هم نمي كنيم ولي زندگي ما به آن بستگي 
دارد. آن چ��ه در زير مي خوانيد، نمونه هايي از س��اده ترين 
مسائل ورزشي است. شايد تا به حال توجهي به اين نكات 
ريز نكرده باش��يد، اّما دانس��تن همين مسائل ساده و عمل 
به آن ها ش��ما را به ي��ك ورزش كار كامالً عمل گرا تبديل 
مي كند. فراموش نكنيد در دنياي كنوني همه چيز نيازمند 

علوم جديد است. ورزش نيز از اين قانون مستثنا نيست.
***

چرا ورزشکارها چاق نمی شوند
همان ط��ور كه می داني��د، مولك��ول كوچك ترين ذره ی 

يك ماده ی ش��يميايی اس��ت كه ويژگی آن ماده را دارد. 
مولكول های مختلف، م��واد مختلف را به وجود می آورند. 
اّما مولكول هايی هم هستند كه كار اصلی آن ها توليد انرژی 

است و آن ها را»مولكوِل انرژی1« می نامند.
اين مولكول ها در تمام س��لول های ب��دن وجود دارند و 
انرژی الزم ب��رای ادامه ی زندگی را فراهم می كنند. وقتی 
بدن ما انرژی خود را به موقع اس��تفاده نكند، مولكول های 
ان��رژی با تغيي��ر اندكی در س��اختمان خود ب��ه صورت 
باتری های طبيعی در بدن ذخيره می شوند. اين باتری ها در 
واقع همان انرژی انباشته ای هستند كه »چربی« می ناميم. 
بنابر اي��ن، موقع ورزش انرژی زيادی مصرف می ش��ود و 
عضالت بدن، نه تنها حس��ابی تغذيه و نيرومند می گردند 
بلكه از چربی ه��ای اضافی خالص می ش��وند. انبار كردن 
بيش از حد انرژی به صورت چربی )چاقی( مثل اين است 
كه يك ماشين كوچك، مخزن سوخت خيلی بزرگی داشته 
باش��د. چنين ماشينی نه  زور بيشتری دارد و نه تندی الزم 
را. برای همين اس��ت كه فردوس��ی، حكيم و شاعر بزرگ 

ايرانی گفته  است:
 ز نيرو بود مرد را راستی

 ز سستی کجی زايد و کاستی 

تأثير ورزش بر قلب انسان
اگر در اثر اتّفاقي ناگوار، عصباني و ناراحت شده باشيد يا 
اين كه حادثه اي سبب نگراني شما شده باشد، حتماً متوّجه 
باال رفتن ضربان قلب خود ش��ده ايد. وقتي هم كه ورزش 
مي كنيد ضربان قلب ش��ما باال مي رود. به  نظر شما اين دو 
نوع »افزايش ضربان قلب« باهم تفاوتي دارند؟ آيا هر دو 

مفيدند؟! 
ب��ه هن��گام ورزش و انجام تمرينات ش��ديدي همچون 
دوهاي سرعت، ضربان قلب به شّدت افزايش پيدا مي كند. 
ح��ال اگر بعد از پايان ورزش و اندكي اس��تراحت ضربان 
قلب را اندازه بگيريد، مش��اهده مي كنيد ضربان قلب حتّي 
از ش��رايط عادي نيز كمتر ش��ده اس��ت؛ مثاًل اگر تاكنون 
قلب شما 72 بار در دقيقه مي زد، حاال 69 بار مي زند! اگر 
تمرين��ات را ادامه بدهيد، ضربان قلب باز هم كاهش پيدا 
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مي كند. دليل آن اين است كه ورزش قلب را قوي مي كند؛ 
يعني مي��زان خوني كه با 72 تپش قل��ب در بدن جريان 
پي��دا مي كرد حاال با 69 تپش در بدن جريان پيدا مي كند. 
هرچه قدر بدن آماده تر باش��د مي توان در هنگام تمرينات 

ضربان را باالتر برد.
دونده ه��اي حرفه اي در تمرين��ات، ضربان قلب خود را 
سيصدبار در دقيقه مي رس��انند! اّما پس از آن قلب چنان 
ق��درت دارد كه با تپش هايي بس��يار كمتر، كار قلب يك 
انس��ان عادي را انجام دهد. باوركردن اين مسئله مشكل 
است ولي قلب »ران كالرك«، دونده ي استقامت استراليايي 
در شرايط عادي به جاي 72 تپش، 26بار مي تپيد! اين امر 
هيچ دليلي ندارد جز تمرينات مس��تمر و دقيق ورزشي. با 
اين شرايط نياز به گفتن نيست كه هرچه قلب قوي تر شود 
و نياز به ضربان كمتري داشته باشد عمر آن افزايش پيدا 
مي كند. به همين دليل امثال ران كالرك هيچ وقت دچار 

بيماري هاي قلبي، سكته و... نخواهند شد.
استرس نيز سبب افزايش ضربان قلب مي شود ولي پس 
از پايان اس��ترس، خبري از كمترشدن ضربان قلب نسبت 

به شرايط عادي نيست. 
اين افزايش ضربان قلب به ش��ّدت براي سالمتي ضرر 
دارد. با افزايش سن انسان، باال رفتن ناگهاني ضربان قلب 
در اث��ر عصبانيّت، اتّفاقات ناگ��واري را منجر مي گردد. از 
اين رو اگر زود عصباني يا نگران مي ش��ويد از همين دوران 
نوجوان��ي به ورزش روي آوريد تا قدرت قلب خود را باال 

ببريد.

تمرين درست چگونه تمريني است؟
اگر تا حاال به باش��گاه هاي بدن سازي رفته باشيد، حتماً 
شخصي را ديده ايد كه به محض ورود تازه كاران برنامه اي 
را بر روي كاغذ نوش��ته و به آن ها مي دهد. يادتان باش��د 
اين كار در هر ورزشي صددرصد غلط است؛ زيرا خداوند 
انسان ها را با ش��رايط بدني متفاوتي آفريده است. ساده تر 
بگوييم: »به تعداد انس��ان هاي روي كره ي زمين برنامه ي 
تمريني ورزش��ي وجود دارد! توّجه  داش��ته باش��يد در هر 

ورزشي بايد اصول زير را رعايت كنيد. 
ابتدا تمرينات بسيار سبك انجام دهيد و ميزان حداكثر 
توانايي خود را بس��نجيد. براي اين كار ابتدا به جاي آن كه 
از تمام قدرت خود اس��تفاده كنيد و وزنه ي بيست كيلويي 
را باالي سر ببريد، از وزنه ي ده و پانزده كيلويي آغاز كنيد 
و سپس تعداد تمرينات خود را افزايش دهيد. وقتي كاماًل 
متوجه توانايي خود شديد، آن را مبناي كار خود قرار دهيد 

تا اندك اندك پيشرفت كنيد.

شايد در باشگاه ها ديده باشيد كه 
برخي به هن��گام تمرين كردن، از 
ديگ��ران كمك مي گيرند تا كاري 
بيش از توانايي خود انجام دهند. 
اين كار صددرصد اش��تباه است؛ 
زي��را اگ��ر ورزش كار ب��ر مبناي 
تواناي��ي خود تمرين كن��د، ديگر 
ني��ازي به كم��ك گرفتن ن��دارد. 

اين نوع تمرين مانن��د باال رفتن از 
يك قلّه ي بلن��د و پايين آمدن از آن 

اس��ت كه بسيار س��ريع انجام مي گيرد. 
ممكن اس��ت ف��ردي كه تواناي��ي باالبردن 

وزنه ي بيست كيلويي را دارد، با كمك گرفتن از 
ديگران موفق به بلندكردن وزنه ي سي كيلوگرمي شود، 

اما توانايي او نيز به همان سرعت كاهش خواهد يافت. ولي 
اگر كسي به تنهايي تمرين درس��ت انجام دهد، آرام آرام 
متوجه مي شود كه توانايي وي افزايش يافته است. اين نوع 
توانايي دير به دس��ت مي آيد اما خيلي ديرتر نيز آثار خود 
را از دس��ت خواهد داد. فراموش نكنيد اين اصول در تمام 
ورزش ها صدق مي كند. دووميداني، شنا، وزنه برداري و... 

همواره بايد به ياد داشته باشيم، تمرين درست تمريني 
اس��ت كه با نيرويي كمتر از نيروي واقعي ما انجام ش��ود؛ 
مث��اًل اگر مي خواهي��م ده بار تمرين دوي ص��د متر انجام 
دهيم، بايد با س��رعتي ثابت، تمام اي��ن تمرين ها را انجام 
دهيم تا پس از پايان تمرين، اين آمادگي را داش��ته باشيم 
ك��ه حتّي ب��راي بار يازدهم نيز صد مت��ر را برويم. هرگز 
نبايد طوري تمرين كنيم كه در انتهاي كار انرژي بدنمان 

تخليه گردد.

پايان تمرينات
پس از تمرين هاي ورزش��ي، نرمش هاي كشش��ي را به 
هي��چ عنوان فراموش نكنيم. اهميت اين نرمش ها كمتر از 
تمرين نيس��ت. آخرين كار ه��م دوش گرفتن در زير آب 
ولرم است. همين كار ساده اهميتي به ميزان تمرين دارد. 
اگر با دقّت تك تك اصول گفته شده را رعايت كنيد، پس 
از مّدتي خودتان متوجه تفاوت هاي خود با ديگر دوس��تان 
ورزش كارتان خواهيد ش��د. شما به همين سادگي به يك 

ورزش كار عمل گرا تبديل شده ايد!

پي نوشت:
1. نام علمی مولكول انرژی

)Adenosine Triphosphate)ATP است كه موقع ذخيره 
شدن بهADP(Adenosine Diphosphate( تبديل می شود.
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فاطمه مدير فالح

مثال
شکل 1. بازيكن سياه اّولين خط 

را مي كشد.
شکل 2. س��پس بازيكن سفيد با 
يك خط جلوي حركت او را مي گيرد.

ش��کل 3. حاال هر كدام 2 نوبت 
بازي كرده اند.

ش��کل 4. بع��د از 5 نوبت ممكن 

شكل 1 شكل 2 شكل 3

شكل 4 شكل 5

در اين بازي، نقطه هاي سياه متعلق به 
بازيكن اول و نقطه هاي س��فيد متعلق به 
بازيكن دوم است. هر كدام از بازيكنان در 
هر نوبت مي توانند بين دو نقطه ي مجاور 
يك خط بكشند. اين خط ها مي توانند افقي  
يا عمودي باشند و الزم نيست حتماً پشت  
س��رهم قرار گيرند. به اين ترتيب آن ها 
بايد خود را از يك طرف صفحه به طرف 
ديگر آن برسانند. نقطه هاي سياه بايد چپ 
و راست صفحه و نقطه هاي سفيد بايد باال 
و پايي��ن صفحه را به هم متصل كنند. با 
اين شرط كه نمي توانند خط هاي حريف 
را قطع كنند. بهتر است رنگ خط هاي هر 
كدام از بازيكنان متفاوت باشد تا اشتباهي 

پيش نيايد.

است خط ها به اين صورت باشند.
شکل 5. بعد از 11 حركت بازيكن 
س��ياه برنده شده اس��ت. چون سمت 
چپ و راست صفحه را با يك خط به 

هم وصل كرده است.
 بهتر است از شكل 6 )صفحه ي 
ب��ازي( چند كپي تهيه كنيد تا دفعات 

بيشتري از اين بازي لذت ببريد.

جواب معمای صفحه31
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رمز جدول شماره ي قبل: هنر نزد ايرانيان است و بس
* در طراحي اين جدول از كتاب درسي حرفه وفن پايه ي اول راهنمايي استفاده شده است.

طراح: محمد عزيزی پور

حروف مربع هاي شماره دار را به ترتيب 
بنويسيد تا رمز جدول به دست آيد.

1

4

2

7

8

1210

119

14

15

1317

16

18

مناسبت 
محل توليد عسل24 آبان

جديدابزار دروحيوان نجيب

از وسايل ارتباطي
نوعي آلياژ 

مسي

نوعي دوخت

فوري

بزرگراه

عموي عرب

رنده نشدهنوعي خاك رس

نهنگ

اسم پيش شماره

متحّرك روي آب

وسيله اي در 
نّجاري

فلزي سبك

نامي پسرانه

ساكت

تكرار حرفي

هسته ي وارونه

ماه باريك
از مصالح 
ساختماني

فاز ناتمام

قيمت

برداشت محصول

شهري مذهبي

ريختن

قامت

سّمي خطرناك

شكستن

باوركردن

نوشتن

شبيه

غذاي مانده

غذاي بيمار

مفيد براي بينايي

ديكتهدمي

سه كيلوگرم
موجود 
تك سلّولي
بندرها

جانوري

حرف انگليسي

مناسبت 13 آبان

خشكي

عضوي در صورت

پيري 

قسمتي از پيراهن

منسوب به دنياحرف همراهي

حيواني شيرده

نوعي قيچي
نشانه ي اتصالي 

برق

تهاجم 
بي پايان

پارتي وارونهكشور ارسطو

حشره اي مفيد

برنامه اي رايانه اي 

پول خارجي

مادر عرب
يك مولّد 
الكتريكي

يوسف به هم 
ريخته

انگشتان 
جمع شده ي 

دست
كوك لباس

نظاميان

جمع بيت

نوعي فيوز

وزير نامرتب

مقام وزير

رسوم

نيم عايقعالمت نداشتن

برادر كمبوجيه

3

5

6
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عصمت گيويان

می گويند، در همين منطقه بوده كه هوش��نگ پيشدادی، با 
پرتاب سنگ چخماق و ايجاد جرقه در كنار جريان گاز، آتش را 

كشف كرده بود.
از اهواز، مركز استان خوزستان، 125 كيلومتر كه برويد، در 
شمال شرقی استان به مسجد سليمان می رسيد. اين شهر از شمال 
به دزفول، از جنوب به رامهرمز، از ش��رق به استان چهارمحال 
بختياری و از غرب به شوشتر محدود می شود. اين شهر دارای 
سه بخش � مركزی، اللی و انديكا است. در برخی جاهای مسجد 
سليمان، جريان نفت و گاز در سطح زمين ديده می شود.با اين 
كه در تابستان دمای هوا تا 52 درجه هم می رسد، بهار مسجد 
سليمان بسيار دل انگيز است و در ماه های اسفند و فروردين از 
خوش آب و هواترين مناطق ايران به شمار می رود. زبان مردم اين 

ديار، فارسی با لهجه ی لُری بختياری است.

نام گذاری
در گذش��ته های دور اين شهر را »پارس��وماش« يا منزلگاه 
پارس��يان می گفتند و از آن به عنوان زادگاه كوروش هخامنشی 
هم نام برده شده است. اما بعدها به خاطر وجود آتشكده ای كه 
با گاز طبيعی، تا زمان هارون الرشيد روشن بوده است، اين شهر 
را مسجد سليمان نام نهادند. زيرا مردم با ديدن تخته سنگ های 
عظيمی كه در س��اخت آن ب��ه كار رفته بود به طوری كه حتی 
20 مرد قوی نمی توانستند آن ها را تكان بدهند، فكر می كردند، 
ساخت چنان بنايی از قدرت بشر خارج است و آن جا را ديوها 
به فرمان حضرت سليمان عليه السالم ساخته اند. از اين رو پس 
از آن كه مردم آن مناطق دين اسالم را پذيرفتند، نام آن جا را 

مسجد سليمان نهادند.

پايتخت نفت ايران
حدود 101 سال قبل، مسجد سليمان صحرايی بيش نبود، تا 
اين كه در 26 ارديبهشت 1287 هجری شمسی، بنا به قراردادی 
كه بين انگليسی ها و حكومت مظفرالدين شاه قاجار بسته شده بود، 
ژرژ برنارد رينولدز، مهندس انگليسی با اجازه ی سردار اسعدخان 
بختياری و كمك كاركنان زيادی از ايل بختياری، اولين چاه نفت 
ايران و خاورميانه را در محلی به نام نفتون كشف نمود و نفت از 
عمق 360 متری به آسمان فوران كرد. ظرفيت اين چاه، روزانه 

36000 ليتر بود. از آن زمان به بعد شهر جديد مسجد سليمان 
پيرامون اين حوزه ی نفت خيز شكل گرفت. صد سالگی اولين چاه 
نفت ايران كه در فهرست آثار ملی كشور قرار گرفته در خرداد 
ماه سال گذشته جشن گرفته شد و ساختمان آن در حال حاضر 

به صورت موزه درآمده است.

يك بازی قديمی و هيجان انگيز
چو بازی )چوب باز( یکی از بازی های سنتی، عشایر مسجد 
سلیمان است که معموالً در مراسم عروسی انجام می دهند و 
معموالً با آهنگ ساز و دهل همراه است. کسی که چوب بزرگی 
برای دفاع از خود دارد در جلو و نفر دوم که ترکه ای در دست 
دارد، پشت سر او حرکت می کند. آن ها چوب های خود را پشت 
گردن قرار داده و همراه با نوعی رقص محلی پیش می روند. بعد 
از چند بار گردش دایره ای، کسی که ترکه ی نازک چوب در 
دست دارد، به عالمت هشدار داد می زند »هاو!« یعنی آماده باش! 
در این هنگام، نفر جلویی باید زود برگردد و جلوی ضربه ی 
طرف مقابل را با چوبدستی بگیرد و نگذارد که چوب به پایین 

زانوی او بخورد.
کسی که ترکه چوب در دست دارد، دو سر آن را با دو 
دست گرفته و معلوم نمی کند که ضربه را با کدام دست خواهد 
زد. اگر ترکه به زیر زانوی حریف بخورد، بازی ادامه می یابد. اما 
اگر حریف جلوی ضربه را با چوبدستی خود بگیرد، جای خود 

را عوض می کنند.

سردار 13 ساله
بهنام محم��دی راد كه در 
عمليات آزادسازی خرمشهر 
به ش��هادت رسيد و همانند  
ش��هيد حس��ين فهميده، از 
حماسه س��ازان نوجوان دفاع 

مقدس به ش��مار می رود، از اهالی مسجد سليمان بود. درباره ی 
زندگی اين شهيد، رُمانی با عنوان »داستان بهنام« منتشر شده و در 

بخش معرفی كتاب همين شماره معرفی گرديده است.

پایتخت نفت ایران
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