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 دفتر انتش��ارات كمك آموزشى عالوه 
بر رشد جوان، مجله هاى زیر را نیز منتشر مى كند:

 ماهنامه هاى رش��د كودك )براى كودكان پیش دبستانى و دانش آموزان پایه ى 
اول دبس��تان(، رش��د نوآموز )براى دانش آموزان پایه هاى دوم و س��وم دبس��تان(، رشد 

دانش آموز )براى دانش آموزان پایه هاى چهارم و پنجم دبس��تان(، رشد نوجوان )براى دانش آموزان 
دوره ى راهنمایى تحصیلى(

 ماهنامه هاى رش��د معلم، مدیریت مدرس��ه، تكنولوژى آموزش��ى، آموزش ابتدایى،آموزش راهنمایى 
تحصیلى و مدرس��ه فردا و فصلنامه هاى آموزش فیزیك، آموزش ش��یمى، آموزش ریاضى، آموزش زبان، 
آموزش جغرافیا، آموزش زیس��ت شناس��ى، آموزش معارف اس��المى، آموزش زبان وادب فارسى، آموزش 
تاریخ، آموزش تربیت بدنى، آموزش هنر،آموزش علوم اجتماعى، آموزش قرآن، آموزش فنى و حرفه اى،مشاور 
مدرسه، آموزش زمین شناسى و پیش دبستاني )براى دبیران، آموزگاران، دانشجویان تربیت معلم، مدیران مدارس 

و كارشناسان آموزش و پرورش( 
 مطالب مجله لزوماً منعكس كننده نظر مسئوالن دفتر انتشارات كمك آموزشى نیست .

ن وآزاد و رهــا
قـا صـــدکی مهــربــا

ر نادری
ناص

م  سال
ماه  مه��ر!  ب��ر 

مهربانی ها و س��الم بر 
شما مهربانان.

سالم بر پاییز و ضرب آهنگ دانه های باران، بر 
شیش��ه های پنجره ی کالس و چرخش برگ های زرد و 

نارنجی در دستان ناپیدای باد.
سالم بر دلشوره ی شیرین و فراموش ناشدنی روز اول مدرسه؛ 

دلش��وره ای به جنس ابهام و گنگی مس��افری در ج��اده ی مه آلود و 
خیس در یک روز بهاری؛ دوست داش��تنی و کشف کردنی؛ شوق آفرین 

و خواستنی.
سالم بر هیاهوی دل نشین مدرسه، و صدای خنده های شاد هم کالسی ها 

و نگاه مهربان معلمان. س��الم بر ایران و جوانان برومندی که ش��کوه نبرد 
هشت ساله ش��ان، زیباترین تابلوی نقاشی دنیاست. سالم بر شما هم سفران 
جوان که خدا را به خاطر با شما بودن، سپاس گزاریم. امیدواریم در شکستن 

مرزهای علم و اندوختن سرمایه ی تقوا، سرامد همه ی جوانان جهان باشید.
امسال نیز مجله ی »رشد جوان«، چونان قاصدکی مهربان و آزاد و رها، به 
آسمان شهرها و روستاهای ایران می آید و با خود پیغام دوستی و مهربانی 
و امید می آورد. منتظرش باش��ید و در رنگین کمان دلتان، برایش جا باز 
کنید!  برایش نامه و داس��تان و ش��عر و قطعه و... بفرستید؛ چه با پست 

دستی و چه با پست الکترونیک (E-mail) مجله.می بینید که در مجله 
تغییراتی رخ داده اس��ت. امیدواریم بپس��ندید. راستی یادم نرود، 

دوس��تانی که در مسابقه ی »س��ی امین بهار« شرکت کرده اند، 
ب��ه زودی نتیجه ی آن را خواهند فهمید. تا ش��ماره ی بعد، 

خدا نگه دارتان!
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حرف آغاز 
... و خ��دا کلم��ه را آفری��د و کلمه هاي 
خداوند، دست مایه ي آفرینش آدمیان شد. 
ه��ر آدمي که توانایي آفرینش را از خداوند 
وام گرف��ت، این و آني آفری��د و نیافرید تا 
ش��ریک خدا در آفرینش ش��ود که محال 
است آن که کسي شریک آن الشریک شود 
ک��ه: الحول وال قوه اال باهلل. بلک��ه آدم آفرید 
تا ب��ه زبان زیبایي و هنر، تس��بیح و حمد 
بخش��نده ایي را به ج��ا آورد که حمد و ثنا 

حق اوست.
و ام��روز من ب��ه حریم��ي از کلمه هاي 
آس��ماني راه یافت��م که بي آواز، س��مفونِي 
زیبای��ي را مي خوانن��د و به س��از عش��ق، 

بي دست وپا مي چرخند. 
در کارگاه اس��تاد نصراله افجه اي، به هیچ 
طرف نمي تواني پش��ت کني که به هر س��و، 
قبله اي از کالم حق در تموج زیبایي، محدث 

حدیث خداوندگار است.
گویي »الِف« ان��ا اَعطیناك الکوثر به قد 
قامت، پلي از زمین تا آسمان بسته و بسم اهلل 

نور به نور، تو را به ایمان فرا مي خواند.
و در سویي دیگر، کاري در ابعادي بزرگ از 
رنگ و حجم و خط، دل به دل حافظ سپارد 

که: عشق آسان نمود اول.
و من ش��اد و راضي ام از این که نخستین 
گفت وگو از صفحه ي چهره ي ماندگار به نام 

مقدس هنر و هنرمند متبرك مي شود.

روایت راوي
در م��اه مهمان��ي خ��دا، دم دماي 
افطار، فرزند پنجم علي اکبر افجه اي، 
در ده قلهک متولد ش��د؛ خانه اي که 
امروز بیش��تر ش��بیه رؤیاس��ت و در 
فیلم ها دیده مي ش��ود. اما آن روزها، 
خان��ه اي خ��وب و آبرومن��د و منبع 
اله��ام کودک��ي بود که هنوز کس��ي 
نمي دانست، دستان آفرینش سهمي 
زیبا براي او در نظر دارد و نس��بت به 
او کمي بخش��نده تر است و آن پسر 
هم، قدر پیشکش و امانت خداوند را 

خواهد دانست.
نصراله به یاد ندارد از ِکي کشش به 
خط خطي کردن در او سر کشید. اگر 
کسي مي توانس��ت خاطرات روزهاي 
ن��وزادي او را ترجم��ه کند، مي گفت 
وقت��ي در گهواره زی��ر درخت چنار 
به آس��مان ن��گاه مي کرد و دس��تان 
کوچک��ش را در ه��وا ت��کان مي داد، 
بي تاب��ي مي ک��رد تا دس��تاِن به دعا 
گشوده ي نارون را بر صفحه ي آسمان 

ماندگار کند. 
همه ي ب��ازي و بازیگوش��ي دوران 

کودکي اش، در خط خطي کردن سپري 
شد. در یاد از آن دوران مي گوید: »دلم 
به حال خودم مي س��وزد، اصاًل بچگي 
نکردم. اوِل بازي الک ُدلک، گوش��ه اي 
مي رفتم و دنب��ال تکه اي گچ یا زغال 
مي گشتم تا طرح بزنم. دوستانم بقیه 
را ب��ه بازي هاي پرهیج��ان و دویدني 
دعوت مي کردند و من به مس��ابقه ي 
طراحي. کمي که بزرگ تر شدم، براي 
طراحي با علي اكبر صادقي1، دوس��ت 
و هم محل��ي به داوودی��ه و قیطریه و 
گالب دره مي رفتیم تا از مناظر آن جا 

طرح بزنیم...«
دوازده س��ال دوران تحصیل را در 
»مدرس��ه ي جم قلهک« مي گذراند و 
از خوش شانسي یا بخشندگي هستي، 
یکي هم آن که معلمان این مدرس��ه، 
هنرشناس اند و قدر نصراله را مي دانند 
و با تشویق و تحسین، بستري خوب 

براي رشد او فراهم مي کنند.
این  نخس��تین خطاطي اش، رسم 

جمله بر دیوار کوچه است:  
»این نیز بگذرد.«

 گفت وگو با استاد نصراله افجه اي
نيکو منفرد
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و به شدت مورد تشویق دوستانش 
قرار مي گیرد. جسور مي شود و روي 
دیوار ایوان خانه با زغال مي نویس��د: 
»ز نیرو بود مرد را راستي« و این بار، 

عصبانیت پدر گریبانش را مي گیرد.
اس��تاد افجه اي با یاد از این خاطره، 
آهي مي کش��د و با چش��ماني خیس 
و لحني نگ��ران مي گوی��د: » این که 
مي گویم پدر عصباني شد، خداي ناکرده 
منظورم قدرناشناسي از او نیست. آن 
عصبانیت ه��ا و مخالفت ه��ا، نگراني 
ب��راي آینده ي من بود. پدر نگران بود 
که از نقاش��ي و خ��ط، نان یک مرد و 
خانواده اش درنمي آید. اما دستي دیگر 
و شعوري دیگر براي نصراله، از همان 
قبله که عشق و معشوق او بود، روزي 
یک مرد را از هم��ان نوجواني فراهم 
کرد. کالس هفتم بود که مدرس��ه ي 
دیگري در همان محله ي قلهک از او 
دعوت کرد که به بچه ها و معلمانشان 

درس هنر بدهد. 
و بعد ورزش��گاه تابستاني محله ي 
قلهک از او دعوت مي کند تا بر سردِر 

»نصرال�ه  اس�تاد  كارگاه  در 
افج�ه اي«، ب�ه هی�چ ط�رف 
نمي تواني پش�ت كن�ي كه به 
هر سو، قبله اي از كالم حق در 
تم�وج زیبایي، محدث حدیث 

خداوندگار است.



ورزشگاه بر باالي داربست، این خط 
را ب��ر گچ حکاکي کن��د: »ز نیرو بود 
مرد را راستي« و این سردر تا چندي 
پیش، در گذرگاه استاد یادآور عشق 

دیرین و بخشنده ي او بود.
تم��ام دوران نوجوان��ي و جوان��ي 
نصرال��ه ب��ه کار و درس مي گ��ذرد؛ 
کاري که عش��ق او نیز هس��ت. با آن 
کار، زندگ��ي مي کن��د و در عرصه ي 
هنر ب��ا حضور در محضر اس��تاداني 
چ��ون اس��تاد عل�ي كاوه و... در راه 
رشد و تعالي قدم مي گذارد. تا دوران 
س��ربازي که هنرش باز به حمایت از 
او  ب��ه میدان مي آید و به جاي رفتن 
به منطقه اي دور، در تهران مي ماند و 
دوران سربازي را با عزت و افتخار، و 

به راحتي طي مي کند. 
با اتمام دوره ي سربازي، او با علي اکبر 
صادق��ي و دیگ��ران، »گال��ري 7« را 
افتتاح مي کنند، تا کار هنري را پیشه 
کنند. ب��ه قول خودش هنر صنعتي! و 
از س��فره ي هنري که به آن عش��ق 
مي ورزن��د،  روزي بگیرند. این گالري 
محل رفت و آمد و اجتماع هنرمندان 
جواني مي شود که هر یک به نوبه ي 
خود، خورشیدي و قطبي در یکي از 
رشته هاي هنري مي شوند؛ ستارگان 
مان��دگاري چون علي اکب��ر صادقي، 

مرتضي ممیز و... .
و نصرال��ه افج��ه اي از دامنه تا قله 
جاري مي ش��ود و هی��چ کار دیگري 
نمي کند. فقط یک کار نقاش��ي خط، 
ه��م هنر و هم پیش��ه. فقط یک کار 
مي کند، اما تکرار نمي کند؛ آن قدر که 

چهره اي ماندگار و جهاني مي شود.
صداي جبرئیل و خداي محمد)ص( 
و محمد)ص( در هستي جاري است: 

»بخوان«. قس��م به قلم و آن چه  )را 
با قلم( مي نگارن��د و نصراله افجه اي 

مي خواند و مي نویسد تا... 
 خدا؟ 

 هنرمند!
 هنرمند؟

 بنده ي خدا!
 افجه اي؟ 

 بي وقفه جاري، بي سکون.
 عشق؟

 ثمره ي تحلیل منطقي داشته ها.
 عشق منطق دارد؟

 ش��اید خودش منطق ندارد، اما 
از تحلی��ل منطقي داش��ته ها پدیدار 

مي شود.
 دوست؟

 وفادار، کس��ي که ب��ا تو و کم و 
بیش تو مي سازد و زندگي مي کند. 

 نقاشي خط؟
  هنري که اساس تشکیل دهنده ي 
آن طراح��ي و ح��روف و کلمه ه��ا 

هستند. 

 شما ابداع کننده ي آن هستید؟
 ن��ه، قب��ل از م��ن اس��تادان و 
هنرمندان پیش��ین و معاصر در این 
عرص��ه کار کرده ان��د. م��ن مي توانم 
مدعي ابداع اسِم »نقاشي خط« براي 

این هنر باشم.
 خالقیت و هنر؟

 هنریعن��ي خالقی��ت. هنر اصل 
است، صنعتي نیست.

 اصل است، صنعتي نیست، یعني چه؟
 صنع��ت، تولید تکراري دارد، اما 
هنر و نظر هنري، همیشه یکي است. 
البته به ش��رطي هنري، هنر اس��ت 
که باقي بماند. ماندگار اس��ت، تکرار 
مي ش��ود، اما توسط دیگران مکتب و 

روش مي شود.
 مثل؟ 

 هم��ه ي آثار هنري مش��هور که 
در موزه ه��ا و مجموعه ه��ا نگه داري 

مي شوند. 

تا سیب هست، زندگي باید کرد.

زیرنویس
1. چهره ي ماندگار در نقاشي 

  گفتم، گفت

پیشكش استاد، دو كلمه 
حرف حساب؟
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به نظر شما کدام بیشتر 
بهره مند مي شوند؟نسیم 
ک��ه بر ُگل م��ي وزد و از 

لطافت آن لذت مي ب��رد و با دامني از 
بوي خوش راه خ��ود را ادامه مي دهد، 
ی��ا گل که نرمي نس��یم را ب��ر نازکاي 
گل برگ هایش حس مي کن��د و با آن 

شکفته مي شود؟
راستي کدام؟

خورش��ید وقتي در دریا تن مي شوید، 
بیش��تر لذت مي برد یا دریا که چنگ 
در رش��ته  هاي نور مي زند و ذره ذره باال 
م��ي رود و آس��مان را مهم��ان ابرهاي 

زندگي بخش مي کند؟
به راستي کدام؟

وقتي شما لبخند مي زنید، وقتي غمي از 
دلي مي گیرید، وقتي مهربانانه دستي را 
مي فش��رید، شما بیشتر لذت مي برید یا 
آن که لبخند و مهرباني شما را مي چشد؟
به راستي سهم کدام یک از شما بیشتر است؟

مي بینی��د که هی��چ خوب��ي یکطرفه 

نیس��ت. آن که مهربان است، سهم او از 
مهرباني خود، کمتر از دیگران نیست. 
آیا ش��ما هم موافقید که بگوییم سهم 
آن که مهرباني مي کند، بیشتر از کسي 

است که مهرباني مي بیند؟
تا حاال در کوه بوده اید و پژواك صداي 
خود را شنیده اید؟ صدا دل پذیرتر است 

یا پژواك و طنین آن؟
همه ي این پرس��ش ها بهانه اند تا دریابیم 
جهان خیابان دوطرفه اي است که رفت و 

برگشت، قصه ي جاري آن است. 
به قول باباطاهر:

چه خوش بي مهربوني هر دو سربي
كه یك سر مهربوني دردسربي

هیچ اتف��اق بي بازتاب��ي در این جهان 
نمي افت��د. هی��چ صدای��ي بي انعکاس 

نیست و به قول سعدي:
تو نیكي مي كن و در دجله انداز

كه ایزد در بیابانت دهد باز

حاال فرصتي اس��ت تا خودمان را 
مرور کنیم.

چند اتفاق در زندگي مان مي شناس��یم 
ک��ه نتیج��ه ي رفت��ار خودم��ان بوده 
است؟خوب یا بد فرقي نمي کند. تنها، 
خوبي ما در ما بازتاب ندارد؛ بدي ها هم 

چنین وضعیتي دارند.
کسي که خش��مگینانه و پرخاشگرانه 
ب��ه دیگران بد و بیراه مي گوید، س��هم 
خودش از مخاطب کمتر نیست! وقتي 
کس��ي را تحقیر مي کنی��م، ازخودمان 
آینه اي س��اخته ایم که »حق��ارت« ما 
در آن پیداس��ت. وقتي اوقات کسي را 
تلخ مي کنیم، درون خودمان را بیشتر 
و پیشتر تلخ کرده ایم. پس اولین قرباني 
بدي همان کسي است که بدي مي کند 
و اولی��ن برنده ي خوبي، همان کس��ي 

است که خوبي مي ورزد.
باز هم فرصتي اس��ت تا خ��ود را مرور 

کنیم.

خورشيد وقتي تن 
در دريا مي شويد

محمدرضا سنگري
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نام: جعفر به معنی نهر جاری پرفایده
كنیه: ابوعبداهلل

لقب: صادق
پ�در: حض��رت 
محمد بن علی)ع(

مادر: ام فروه، دختر قاسم بن 
محمدبن ابی بکر

والدت: یکشنبه 17 ربیع االول، سال 83 هجری در مدینه
مدت عمر: 65 سال

علت شهادت: مسمومیت به دست منصور دوانیقی
زمان شهادت: یکشنبه 25 شوال، سال 148 هجری

مدفن مطهر: قبرس��تان بقیع در کنار مزار پ��در و جد و عمویش امام 
حسن مجتبی)ع(

از امام زین العابدین)ع( پرسیدند: بعد از امام محمدباقر)ع( 
امامت با چه کس��ی خواهد بود؟ حضرت فرمود: جعفر، که 
نام او نزد اهل آس��مان ها صادق اس��ت. پرسیدند: با این که 
همه ی شما صادق و راست گو هستید، چرا به خصوص ایشان 
را صادق می نامند؟ امام س��جاد فرمودن��د: وقتی فرزند من 
جعفربن محمدبن علی بن الحسین به دنیا آمد، او را صادق 
نام بگذارید؛ زیرا پنجمین فرزند از نسل او، جعفر نام خواهد 
داشت و به دروغ ادعای امامت خواهد کرد و نزد خدا جعفر 

کذاب و افترا زننده خواهد بود. 
فضایل امام صادق بیش از آن اس��ت که بتوان بر زبان آورد. 
این جمله  از مالك بن انس، امام مشهور اهل سنت است که: 
»بهتر از جعفربن محمد، هیچ چش��می ندیده، هیچ گوشی 

نشنیده و در هیچ قلبی خطور نکرده است.«
از ابوحنیفه نیز این جمله مشهور است که گفت: »ما رأیت 
افقه من جعفربن محمد«؛ یعنی: »از جعفربن محمد، فقیه تر 

ندیدم.« 
و اگ��ر از زبان خود آن حضرت بش��نویم، ضریس می گوید: 
امام صادق)ع( در باب این آیه ی شریفه: کل شیء هالک اال 
وجهه، یعنی: »هر چیز فانی است جز وجه خدای متعال«، 
فرمود: »نحن الوجه ال��ذی یوتی اهلل منهم«؛ یعنی »ماییم 

آینه ای که خداوند از آن آینه شناخته می شود.«
بنابرای��ن امام صادق)ع( فرموده اس��ت ک��ه او آینه ی ذات 

حق تعالی است.

 گوهری کز صدف کون و مکان بيرون بود

هنوز اول ترم اس��ت، 20 مهر. خیلی خس��ته ام. س��اعت را 
تنظیم می کنم. تلفن همراهم را هم. تلفن را می گذارم باالی 
سرم. می دانم به محض این که ساعت زنگ بزند، خاموشش 
می کنم و می خوابم. پس همراهم را می گذارم دورتر. تا بلند 
ش��وم و بروم خاموشش کنم، خواب از سرم می پرد. چراغ را 
خام��وش می کنم. دراز می کش��م. فکر که می کنم، مطمئن 
می ش��وم که فردا ه��ر دو را خاموش می کن��م و می خوابم. 
چش��م های استادم می آید جلو چشم هایم. به دست های بابا 
فکر می کنم که چه قدر باید کار کند تا ش��هریه ی مرا بدهد. 
بلند می ش��وم. دیوان حافظ همیشه باالی سرم است. چراغ 
را روش��ن می کنم. حمد و س��وره می خوانم. بازش می کنم. 

می خوانم و خشکم می زند.
خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود

گر تو بیداد كنى شرط مروت نبود
ساعت و تلفن همراهم را خاموش می کنم و می نشینم سر درسم.

خواجه ش��مس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر بزرگ قرن 
هشتم ایران است. بیشتر اشعار او غزل است، اما رباعی و قصیده 

نیز دارد.
واژه ی حافظ یعنی نگه دارنده و به کس��ی گفته می شود که 

بتواند قرآن را از حفظ بخواند.
ندیدم خوش تر از شعر تو حافظ

به قرآنى كه اندر سینه داری
سال های زندگی او را 727 تا 792 تخمین زده اند. مهم ترین 
ویژگی غزل های او طنز و ایهام های بی ش��مار است. به دلیل 
ایهام بسیار قوی اشعار او و این که در یک غزل از موضوعات 
گوناگون��ی حرف می زند، هرکس می توان��د از ظن خود یار 
او ش��ود. همه نیز چنین می پندارند که حافظ فقط با آن ها 

سخن می گوید و به آن ها پاسخ می دهد.
گوته ی آلمانی درباره ی او چنین گفته اس��ت: »خود را با تو 

برابر گرفتن به راستی که دیوانگی است.«
حافظ تأثیر بسیاری بر ش��اعران بعد از خود گذاشته است. 
هم چنین ارتباطي ناگسس��تنی بین خوش نویس��ی و اشعار 
او می بینی��م. خوب اس��ت بدانیم که دی��وان او به زبان های 

گوناگون ترجمه شده است.

مژگان بابامرندی

دوشنبه، 20 مهر روز بزرگداشت حافظ

   او آيينه ی خدا بود
چهارشنبه، 22 مهر 

سالروز شهادت 
امام صادق )علیه السالم(

تصويرگر: سمائه شريفى
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 عصای سفيد

شروع این سریال هم با پاییز بود، روزی مثل امروز، پنجم مهر. 
نمی دانم چه رازی در این س��ریال بود. هنوز آهنگ آغاز آن 
شروع نشده بود که پدر و عمو، هر دو با هم به گریه افتادند. 
مادربزرگ سی دی های این سریال را خریده است. هربار که آن 
را مي بیند، مي گوید واقعاً خاکمان سرخ است. امروز اما نقشه ی 
آبادان را دیدم. این شهر با آن دودکش های پاالیشگاهش که 
عمو به آن ها می گوید فندك رستم، شبه جزیره اي است بین 
دو رودخانه ی اروند و بهمن ش��یر. مادربزرگ هنوز آن چادر 
کهنه و کوچک مادر را نگه داشته است. پدر می گفت هرکس 
در این شهر زندگی می کرد، رستم بود. در آن طرف رودخانه ، 
دشمن را می دیدیم. جنگ که شد، فقط دخترها و زن ها را 
بیرون بردیم. همه  برگشتیم توي شهر. عراقی ها فقط همین 

چادر گیرشان آمد؛ اما پدر چادر را می خواست.
رزمنده ه��ا هم کمکش کردن��د و آن را از چنگال عراقی ها 
بیرون کشیدند. پدر زخمی شد و آن را پنهان کرد. شب ها 
زانوی مجروحش را با چادر می بس��ت. و سال 1360 وقتی 
حصر آبادان شکسته ش��د، آن را به تهران آورد. هیچ کس 
نمی دانست جز خدا و پدر. بعد که پدر با مادر ازدواج کرد، 
فقط مادربزرگ و مادر می دانستند که این چادر مال مادر 

است. مادری که آن موقع دختر نوجوان همسایه بود.

در سال 1950، »سازمان 
آموزشی، علمی، فرهنگی 
ملل متحد« )یونس��کو( و 

»ش��ورای جهانی نابینایان« 
روز  مش��ترك،  جلس��ه ای  در 

پانزده��م اکتبر برابر با بیس��ت و س��وم 
مهرم��اه را روز جهان��ی عصای س��فید یا روز 

جهانی »ایمنی نابینای��ان« نامیدند. فرد نابینا 
یا کم بین��ا، عصا را به صورت قوس  مانن��د حرکت می دهد و 
ب��ا نوك عصا آهس��ته ضرباتی به زمی��ن می زند. این عصای 
بلند به فرد امکان می دهد، موانع س��ر راهش را تش��خیص 
دهد. بعد از جنگ جهانی دوم و در سال 1921، جیمز بیگز 
انگلیسی برای اولین بار این ابتکار را به کار برد. وی که عکاس 
ب��ود، بینایی اش را در یک س��انحه از دس��ت داد، اما عصای 
سفید، فعالیت اجتماعی را نه فقط به او، بلکه به همه ی آنانی 
که ش��بیه او بودند، بازگرداند. این عصا برای آنان به منزله ی 

پرچم استقالل است.
هم اکنون عصای سفید در کنار بریل، یکی از دو عنصر بسیار 
مهم فعالیت نابینایان اس��ت. حتماً می دانید که چش��م های 
آنان در حس المسه ش��ان جاری اس��ت... و تمرکزی بسیار 
قوی دارند.خوب اس��ت بدانیم که رودكى، پدر شعر فارسی 
نابینا بوده است. ابوبصیر، شاگرد امام صادق نیز نابینا بود، اما 
این موضوع باعث نشد از الگویی هم چون امام صادق بی بهره 
بماند. یکی از یاران و مؤذن پیامبر، در جنگ بدر نابینا ش��د. 
وی با وجود نابینایی اش در جنگ های احد و خندق شرکت 
کرد و پرچم دار جنگ قادس��یه بود. لویى بریل هم نابینا بود 
و با تالش��ش دنیای نابینایان را به دنیای روشنی پیوند داد. 
هم چنین، طه حسین، آیه اهلل حاج سید عبدالهادی شیرازی 
)از مراجع تقلید در نجف( و مرحوم دكتر محمد خزائلى، از 
جمله  انس��ان های بزرگ و نابینا بوده اند. شما چند نفر از این 

انسان های بزرگ را می شناسید؟

مامان نیس��ت. رفته اس��ت ش��اه عبدالعظیم. نذری داشت، 
س��فره ی حضرت رقیه نذر کرده بود. من کنکور قبول شدم. در 

مورد ایشان چیزی نمی دانم. فقط یک بار رفته ام زیارت؛ اما می دانم که نسب ایشان پس از چهار 
واسطه به امام حسن مجتبى)ع( می رسد؛ به خاطر همین به حسنی شهرت یافته است. پدر 

بزرگوارش عبداهلل و مادرش فاطمه دختر عقبه بن قیس است. والدت با سعادت ایشان 
در س��ال 173 هجری قمری در شهر مقدس مدینه بوده است. مدت 79 سال عمر با 
برکت او با دوران چهار امام معصوم، یعنی امام موس�ى كاظم)ع(، امام رضا)ع(، امام 

محمدتقى)ع( و امام على النقى)ع( مقارن بوده است. محضر مبارك سه امام آخری را 
درك کرده و از آنان احادیث فراوانی روایت کرده است.

ابن بابویه در روایتی از امام هادی)ع( نقل کرده که آن حضرت به فردی از اهالی ری 
گفت: »آگاه باش اگر قبر عبدالعظیم حسنی را که در نزد شماست، زیارت کنی، مثل آن 

است که حضرت حسین بن على)ع( را در کربال زیارت کرده باشی.«
وی از دانش��مندان شیعه و از راویان حدیث ائمه ی معصومین)ع( و از چهره های شاخص، 

محبوب و مورد اعتماد، نزد اهل بیت عصمت)ع( و پیروان آنان بود.

یكشنبه، 5 مهر شكست حصر آبادان در عملیات ثامن االئمه)ع(

 هيچ کس نمی دانست جز خدا و پدر

پنج شنبه، 23 مهر روز جهانى نابینایان

 عبدالعظيم حسنی
یكشنبه، 12 مهر سالروز رحلت حضرت عبدالعظیم حسنى
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ثانیه قب��ل و دو ثانیه بعد از آریتمی 
یک ثانیه در زمان آریتمی( سیگنال 
ذخیره از طریق س��رویس پیام کوتاه 
)SMS( ب��ه مرک��ز مربوط فرس��تاده 

می شود. 
در مرکز، اطالعات دریافتی توس��ط 
نرم افزار پ��ردازش و نم��ودار مربوط 
رس��م می ش��ود. س��یگنال اطالعات 
ارس��الی از طریق پیام کوتاه، حدود 
25 ثانی��ه پس از دریافت ب��ه رایانه 
 ،)EXCEL( »مي رود و با نرم افزار »اِکسل
منحني آن رسم می شود. بخش های 
الکترونیکی )شامل بردها و مدارها( و 
برنامه نویسی نرم افزاری میکروکنترلر 
برنامه نویسی برای پردازش اطالعات 
و ترس��یم آن ها در رایانه ها، توس��ط 
دانش آم��وزان انج��ام ش��ده اس��ت. 

فشرده س��ازی اعداد، کاه��ش تعداد 
نرم افزار،  یکپارچه سازی  و  پیامک ها، 
در کاراتر شدن دستگاه مؤثر است. در 
نهایت می توان گفت، انگیزه ای درونی 

مرا به انجام این کار تشویق کرد.
 چ�ه م�دت روی ای�ن ط�رح كار 

كردی؟
 حدود یک سال و چهار ماه.

 آیا به ثبت رسیده است؟
 بله، تا امروز دو ثبت اختراع داشته ام 
و جالب این جاست که آن طرح دیگر 
هم از درون این طرح به دست آمد که 

به نوعی ابتکاری است.
 جرقه ی اولیه ی این طرح كى زده 

شد؟
 همه چی��ز از ی��ک ماج��رای واقعی 
ش��روع ش��د. یکی ازهم��کاران پدرم 

اشاره
چ��ه فرقی می کن��د که کجا ایس��تاده ایم؟ 
مهم این اس��ت که به آن چ��ه در درون ما 
وجود دارد، پی ببریم و فکر کنیم. انسان ها 
پر از اس��تعدادهایی هس��تند ک��ه خداوند 
متع��ال در ضمی��ر آن ها نهفته اس��ت. اگر 
بتوانند آن ها را کش��ف کنند، مسیر درست 
زندگ��ی را خواهند یافت. آبتین هوش�ان، 
جوان 17 س��اله ای است که به عنوان یکی 
از برگزی��دگان دهمین جش��نواره ی جوان 
خوارزمی، توانس��ت در س��ایه ی این باور، 
راه صحی��ح را پیدا کند. او با تمام وجودش 
ای��ن موفقیت ها را ب��اور دارد و می داند که 
برای بارور ش��دن هر اس��تعداد، باید فعل 
خواستن و توانستن را صرف کند. او با یک 
س��بد ایده و یک دریا تالش به تازگی سال 
سوم دبیرستان را به پایان رسانده است و با 
همین روحیه، چشم به آینده ای درخشان 

دارد. با او به گفت وگو نشسته ایم.

 با چه انگیزه ای به دنبال س�اخت 
این دستگاه رفتى؟

 قب��ل از هر حرف��ي باید بگویم که 
در این دستگاه، سیگنال استخراجی 
)پالس های قلب( به دیجیتال تبدیل 
ش��ده اس��ت. این اطالعات پردازش 
مي ش��ود و در ص��ورت مش��اهده ی 
هرگونه آریتمی، حدود پنج ثانیه )دو 

گفت وگو با آبتين هوشان، دانش آموز برگزيده ی 
رتبه ی اول دهمين جشنواره ی جوان خوارزمی 
» طراح و سازنده دستگاه پايشگر ديجيتال قلب «

 همه چيز از يک ماجرای
 واقعی شروع شد

محسن وزيری ثانى

 الریجاني
عظم
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هنگام رانندگی پش��ت فرمان ماشین 
س��کته می کند و پس از برخورد با یک 
ساختمان، عالوه بر صدمات مالی، دچار 
حمله ی قلبی مي شود  او را به بیمارستان 
می برند. دقیقاً  پس از گذشت چند روز و 
همان طوری که در باال گفتم، انگیزه ی 
درونی و این اتفاق، دست به دست هم 
دادند تا به س��راغ این طرح و س��اخت 
دستگاه آن بروم. ناگفته نماند که اوایل 
کار می خواستم فقط یک سنسور بسازم 
که روی کمربن��د ایمنی خودرو نصب 
می شد، ولی از این کار منصرف شدم و 

شروع به ساخت این دستگاه کردم.
 ای�ن دس�تگاه در چ�ه جاه�ای 

دیگری قابل استفاده است؟
 همان ط��وری که گفت��م، عالوه بر 
خودرو، از آن می توان در محیط کار 

و خانه استفاده کرد.
 ب�رای س�اخت آن چه قدر هزینه 

كردی؟
 چیزی حدود سه میلیون  تومان.

 چگون�ه ب�ا جش�نواره ی ج�وان 
خوارزمى آشنا شدی؟

 از س��ال اول دوره ی دبیرس��تان و 
چون عالق��ه ی خاصی ب��ه کارهای 
الکترونیکی داش��تم، در همان اوایل 
س��ال تحصیلی مورد توجه مربیان و 
معلمان مدرس��ه واقع شدم. از آن جا 
که نش��انه هاي خالقیت  و نوآوری  را 
در م��ن دیدن��د، مرا به جش��نواره ی 

خوارزمی معرفی کردند.
 آیا در طول انجام كار دچار ناامیدی 

هم شدی؟
 ُخ��ب این گونه مس��ائل هم پیش 
می آمد، ول��ی چون به نتیجه ی کارم 
امیدوار بودم، هیچ وقت دس��ت از کار 

نکشیدم. یادم هس��ت، سه روز قبل 
از داوری مرحل��ه ی کش��وری، مدار 
دس��تگاه اتصالی کرد و س��وخت که 

دوباره آن را درست کردم.
 سطح داوری جشنواره چگونه بود؟

 ش��اید باورتان نش��ود، اما یکی از 
جذاب ترین و حساس ترین بخش های 
جشنواره همین داوری هاست. هیئت 
داوران از پنج نفر تشکیل شده است، 
ول��ی از آن ج��ا  ک��ه طرح م��ن جزو 
طرح هاي مهندس��ی پزشکی بود، دو 
داور دیگر هم به هیئت داوران اضافه 
شد. من باید ظرف مدت زمان معینی 
از طرح خود دفاع می کردم. هنگامی 
که ش��روع به توضیح دستگاه کردم، 
آنان هم پرسش های تخصصی خود را 
مطرح کردند. من توانستم به تک تک 
پرسش ها پاسخ دهم و این مرحله را 

هم با موفقیت به پایان رساندم.
ج�زو  مى ك�ردی  فك�ر  اص�اًل   

برگزیدگان جشنواره باشى؟
 هرچند که اوایل تردید داشتم، ولی 
به مرور زمان اطمینان پیدا کردم که   
جزو برگزیدگان هس��تم و چنین هم 

شد.
 آن موقع چه احساسى داشتى؟

 واقع��اً  خیلی خوش حال ش��دم. از 
میان تعداد بی شماری شرکت کننده، 
در رش��ته ی خودم رتب��ه ی اول را به 

دست آوردم.
  ب�ه نظ�ر ش�ما چگون�ه مى توانیم 

دانش آموزان را در این مسیر قرار دهیم؟
 قبل از هر چیز باید اطالع رس��انی 
دقی��ق و مناس��بی داش��ته باش��یم 
ت��ا هم��ه ی دانش آموزان مس��تعد و 
توانمند در این مسیر قرار گیرند. این 
نوع جشنواره ها می توانند پشتوانه ی 
مناس��بی برای چنین دانش آموزاني 
باشند تا مسئوالن و دست اندرکاران 
از این راه بتوانند آنان را با عرصه های 
بین المللی آشنا کنند و دانش آموزان 
هم از این فرصت های به دست آمده، 

نهایت استفاده را ببرند.
 غیر از جشنواره ی جوان خوارزمى 
در چه جشنواره های دیگری شركت 

كرده ای؟
آلم��ان  اختراع��ات  جش��نواره ی   
)نورنب��رگ( در س��ال 2008 که برای 
کشورم مدال نقره گرفتم. همان جا هم 
موفق به دریافت جایزه ی ویژه ی وزارت 
علوم روسیه ش��دم. دیگر، جشنواره ی 
اختراعات س��وئیس )ژنو( در س��ال 
2009 که مدال طال به دست آوردم. 
هم چنی��ن جایزه ی وی��ژه ی انجمن 

مخترعان کرواسی را دریافت کردم.
 ماندگارترین جمله؟

 آن چه انسان را به حرکت وا می دارد 
نیاز است، نه لذت.

آن چ�ه انس�ان را ب�ه 
حرك�ت وا مى دارد نیاز 

است، نه لذت.
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روزی ب��رای ناه��ار ب��ه ی��ک 
رس��توران گران قیمت باالی شهر 
رفت��م. گارس��ون بس��یار مؤدب��ی 
س��ر میز آمد و گفت: »س��الم عرض 
می کن��م قربان! افتخ��ار بزرگیه که امروز 
میزبان حضرت عالی هس��تیم. این جا نظافت و 
نزاکت حرف اولو می زنه. جس��ارت نیست بپرسم چی میل 

می کنین؟«
من ب��رای خودم یک پرس ماهی س��فید س��فارش دادم. ده دقیقه بعد 

گارسون غذا و مخلفات را آورد و روی میز چید.
� قربان، ترکیب س��االدتون طوری طراحی شده که دقیقاً  با رنگ لباستون 

هماهنگ باشه. امیدوارم مطبوع خاطر مشکل پسندتون قرار بگیره.
وقتی خواستم شروع به خوردن کنم، متوجه شدم ماهی سفید درسته ای 
که توی دیس است کاماًل نپخته. بنابراین گارسون را با عصبانیت صدا زدم 
و گفتم: »آقاِی نظافت و نزاکت حرف اولو می زنه!... فکر می کنم این ماهی 

هنوز زنده س... به نظر شما چه جوری باید بخورمش؟!«
گارس��ون زود دس��ت و پای��ش را جمع ک��رد و گفت: »زن��ده س؟... به 
هیچ وجه نگران نباش��ین قربان... ما قبالً  از طرف شما ازش معذرت خواهی 

کرده ایم.«

اینترنت و موبایل و غیره، سر جوان ها را آن قدر گرم کرده که کمتر 
فرصت می کنند از تجربه های نس��ل های قبل اس��تفاده کنند و 

چیزهایی درباره ی زندگی یاد بگیرند.
� الو... سالم دخترم...

� سالم مامان... شما خوبین... بابا خوبن؟
� همه خوبیم... به خودت می رس��ی یا نه... کوچولومون 

هنوز لگد می زنه؟
� بعله... فکر  کنم وقتی به دنیا بیاد، بزنه همه ي شیشه ها 

رو بشکنه!
� ای قربونش بره مامان بزرگ... دیگه همین روزا وقتشه که 
مس��افر کوچولومون از راه برسه... تو که هیچ چی درباره ی بچه 

نمی دونی... خودم باید بیام یه شیش ماهي پیشتون بمونم.
� مام��ان چ��را این ق��در س��خت می گی��ری؟... مگه من و ش��وهرم 
بی س��وادیم؟... بچه که به دنیا بیاد، طرز نگه داری ش��و روی جعبه ش نوش��ته ن... 

خودمون می خونیم و موبه مو انجام می دیم.

از گوشه ی خیابان مردی هپلی را، 
بازپروری  مرک��ز  کارشناسان به  بردند. 

با نمونه برداری از چرك های روی پوستش 
متوجه شدند که شانزده سال است این مرد 
روی حمام و صاب��ون را ندیده. بنابراین به 
عنوان اولین اقدام، او را به حمام فرستادند. 
وقتی مرد هپلی داشت جوراب هایش را در 
می آورد، بهیار جوان از او پرسید: »درست 

در این لحظه چه احساسی داری؟«
� درس��ت مثل ورق زدن آلبوم عکسای 

قدیمی می مونه.

نزاكت

باسوادها

تصويرگر: سعيد نوروزی

حمام
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روز هم��راه  پس��رم به بان��ک رفته آن 
بودم. پس��رم الب��ه الی گلدان های غول پیکر 
و زیب��ای بانک برای خ��ودش بازی می کرد 
و گاه��ی هم از دس��تگاه آب س��رد کن، آب 
می خورد. پیرمردی که پشت سرم بود گفت: 
»خوش به ح��ال بچه ها که چی��زی درباره ي 
پول و چک و قسط نمی دونن. از بانکم فقط 

آب سرد کن شو می شناسن.«
من حدود دو ساعت و بیست وهشت دقیقه 
توی صف سرپا مانده بودم و داشتم از شدت 
خس��تگی غش می کردم. عالوه بر این، برای 
یازده پی��رزن که عینکش��ان را در خانه جا 
گذاش��ته بودند، فرم پر ک��رده بودم و هفت 
جوان موتورس��وار که نگذاشته بودم نوبتم را 
بگیرند، با کاله کاسکت زده بودند توی سرم. 
بعد از همه ی این مرارت ها، باالخره نوبتم شد 
و دفترچه را از کیفم درآوردم، اما درست در 
همین لحظه، پسرم جلو آمد و گفت: »بابایی 

همین االن باید منو ببری دست شویی...«
م��ن گفتم: »مگ��ه نمی بینی بع��د از این 
همه بدبختی، تازه نوبتم ش��ده؟... یه خورده 
صبر کن... خدایا، این بچه ها درباره ی پول و 

اقتصاد چی می دونن؟!«
پسرم گریه کنان گفت: »بابایی، دیگه منو 
دوس��ت ندارین؟... شما به خاطر یه حساب 
سپرده کوتاه مدت با سود شیش درصد، منو 
نمی برین دست شویی، ولی مامان با یه حساب 
پلکانی بلند مدت با حداقل سود بیست درصد، 

اون روز منو برد دست شویی...«

مرد خسیسی به سینما رفت. بعد در حالی که شست پایش ازسوراخ 
جوراب بیرون بود، آن را روی هوا گرفت و مشغول تماشای فیلم شد. 
وقتی سر و صدای مردم بلند شد، مسئول سالن آمد و از مرد خسیس 

توضیح خواست.
ً  من یه کم افسردگی پیدا کردم، � اخیرا

دکتر بهم گفته ب��ا نزدیک ترین 
کس��ی که دوس��تش داری، 

ب��رو س��ینما... بنابرای��ن 
من شس��ت پامو آوردم 
فیلم ببین��ه... چون که 
نمی خ��وره...  چیپ��س 
هر بیس��ت دقیقه یه بار 
دست ش��ویی نم��ی ره... 

فیلمو ب��رای آدم تعریف 
نمی کنه و نمی خواد که آدم 

فیلمو براش تعریف کنه... ضمناً  
الزم نیست آدم براش بلیت بخره.

عده ای سارق مسلح به خانه ی زوج جوانی حمله کردند. زن و شوهر 
بنا کردند مثل بید لرزیدن. بچه هش��ت ماهه شان با دیدن غریبه های 

نقاب دار زد زیر گریه. زن جوان بچه را بغل کرد تا آراَمش کند.
یکی از سارقان مسلح نقاب پوش گفت: »طالها کجاس؟«

مرد جوان که خیلی بیشتر ترس��یده بود، گفت: »من بی اطالعم... 
معموالً خانوما می دونن طالها کجاس... طال که قابل شما رو نداره.«

س��ارق نقاب دار بچه را در بغل گرفت 
تا زن برود و طالها را بیاورد. بعد 

از این که آن ها همه ی پول ها، 
طالها و اش��یای قیمتی را 
برداشتند، راه افتادند که 
بروند. زن به همسرش 
گف��ت: »ی��ه چی��زی 
بگ��و کام��ران... دارن 
بچه مونو با خودش��ون 

می برن.«
صدایی  ب��ا  کام��ران 

ل��رزان گفت: »دوس��ت 
عزی��ز، میش��ه اون بچه رو 

بذاری��ن زمی��ن؟... خانوم��م 
می ترسه بغلی بشه.«

سرقت

افسردگى

بانك
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 چ�را در احكام دین�ي باید تقلید 
كرد؟ مگر تقلید كاري ناپسند نیست؟

تقلید برخالف آن چه در نگاه نخس��ت به 
نظر مي آید، در بعضي موارد، اشکالي ندارد. 
تقلید کورکورانه اس��ت که منفي به حساب 

مي آید؛ یعني تقلیدي که ناآگاهانه باشد.
مي دانیم که میمون حیواني مقلّد است. تا 
جایي که به تقلید شهره و در آن مثل شده 

است. این تقلید تا بدان جاست که مي گویند 
ش��کارچیان بومي آفریقای��ي گاه در به دام 
انداخت��ن این حیوان، از ای��ن نقطه ضعف 
استفاده مي کنند. مثاًل شکارچي جایي که 
میمون ها فراوان اند، کف جنگل روي زمین 
مي نش��یند و ظرف آبي روبه روي خود قرار 
مي دهد و با فاصله اي مناسب، در چند قدمي 
خود، ظرفي دیگر را که محتوي نوعي 
ماده ي چسبناك است، روي زمین 
مي گذارد. س��پس دس��ت هایش را 
درون ظرف ف��رو مي برد و از باال به 
پایین به روي صورت خود مي کش��د و 

با حوصله این کار را تکرار مي کند. 
بع��د از مدتي از می��ان میمون هاي روي 
درخ��ت، یک��ي از آن ه��ا ک��ه فضول تر از 
بقیه اس��ت، پایین مي آی��د و در کنار ظرف 
دوم مي نش��یند و ب��ه تقلید از ش��کارچي، 
دس��ت هایش را در مای��ع چس��بناك فرو 

مي ب��رد و به صورتش مي کش��د. این کار و 
تکرار آن باعث مي شود پلک هاي میمون به 
یکدیگر بچسبد و دیگر نتواند جایي را ببیند. 
این جاست که شکارچي موقعیت را مناسب 
مي بیند. آهسته به حیوان نزدیک مي شود و 
به راحتي شکارش مي کند. تقلید میمون وار 
که مي گویند، چیزي در همین مایه هاست. 
اما آیا همه ي تقلیدها این گونه است؟ یا نه، 
تقلید آگاهانه و از سر خردمندي نیز وجود 

دارد؟
بل��ه، چنین تقلی��دي در زندگي 
م��ا وجود دارد. بس��یار ه��م وجود 
دارد و اتفاق��اً با چنی��ن نگاهي و از 
چنین زاویه اي، انسان بیش از دیگر 
موج��ودات مقلّد اس��ت. اگر دقیق 
شویم، آدمي بسیاري از کارهایش را 
با تقلیدهاي این چنیني مي آموزد. 
حرف زدن، نوشتن، حّتي راه رفتن 
تقلیدهاس��ت  این گون��ه  ب��ا  و  و... 
ک��ه مي تواند انبوه��ي از کارها را با 

سرعت بیاموزد.
بله، شیوه ي درست را در هر کاري 
باید جست وجو کرد. شیوه ي درست 
زندگي را باید از دیگران آموخت؛ حّتي با تقلید. 
تقلیدي این چنین، نه تنها هیچ منعي ندارد و 
منفي نیست که شیوه ي درست زندگي است. 
پ��س نوعي از تقلید یعن��ي »تقلید آگاهانه« 

کاري انساني است.

 جایگاه تقلید در زندگي كجاست؟  
اصاًل تقلید یعني چه؟

دین اسالم دین زندگي است و براي تمامي 
کارها و حرکت هاي انسان دستور و برنامه دارد؛ 
پس دین شناسي و فراگرفتن تکالیف و احکام 

مورد نیاز، وظیفه اي همگاني است. 
پس هر مسلماني باید به دنبال فراگیري 

احکام الهي باشد.
خ��ب، از کجا باید این اح��کام را بدانیم؟ 
بخ��ش عم��ده اي از آن ها را بای��د از مرجع 
تقلی��د آموخت. زیرا بس��یاري از مس��ائل 
زندگ��ي در ح��وزه ي احکام ش��رعي و در 

د؟
ـلي

 تق
ـرا

چـ
حسيـن امينـي پويا 
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چارچوب تخصصي فقه است که فهم 
و کش��ف آن ها در اختیار و توان همه 
نیست. همه ي مس��ائل و احکامي که 
در حوزه ي عمل ف��رد قرار دارد، مانند 
نماز، روزه، خمس و دیگر فروع دین و 
صدها مسئله ي جدید و مورد نیاز دیگر، 
مثل این که در خوردني ها و نوشیدني ها 
کدام حالل و کدام حرام است و... فقیه 
مجتهد است که باید حکم آن ها را بیابد 
و بیان کند. به این کار »استنباط احکام 

شرعي« مي گویند.
باید دانست این کار به علوم متفاوتي 
چون صرف و نحو عربي، علم اصول و 
فقه، حدیث و... نیاز دارد که فراگیري 
آن ه��ا اس��تعداد باال و زم��ان زیادي 
را مي طلب��د. به خاطر همین اس��ت 
که مي گوییم ای��ن کار در توان همه 
نیس��ت و تنها افرادي انگشت ش��مار 
مي توانند تخصص هاي الزم را در این 
علوم که مقدمه و پیش نیاز استنباط 
احکام شرعي است، پیدا کنند. فقیه 
مجتهد، نه تنها چون یک حقوق دان 
آش��نا ب��ه قوانین، ب��ه بی��ان حکم 
مي پردازد و مراجع��ه کننده )مکلّف 
مقلّ��د( را یاري مي ده��د � به همین 
دلی��ل هم به او »مرجع تقلید« گفته 
مي ش��ود � بلکه با استفاده از منابع و 

دالی��ل چهارگانه � قرآن، س��نت و... 
� حکم ش��رعي را کشف و استنباط 
مي کند. به خاطر همین، وظیفه و کار 
او به واقع چیزي بس��یار فراتر از یک 
متخصص علم حقوق است که تنها به 
بیان احکام و قوانین و شرح و تفسیر 

آن ها مي پردازد.
پ��س همان گونه که م��ا به هنگام 
بیماري به پزشک متخصص مراجعه 
مي کنیم و نسخه ي او را به کار مي بریم، 
هنگام پیش آمدن یک مشکل شرعي 
و ب��راي دریافت ی��ک حکم از احکام 
شرعي نیز به متخصص فقه اسالمي 
مراجعه مي کنیم و از او مي پرسیم و 
به دس��تورالعمل پیشنهادي یا همان 
فتواي او عمل مي کنیم که این کار را 

اصطالحاً »تقلید« مي نامند.
این کار چون مراجعه به پزش��ک، 
کاري عاقالنه و بخردانه است؛ چرا که 
ما به س��واد، فه��م و تخصص فقیه و 
تالش و مجاهدت علمي او نیازمندیم. 
بي جهت نیست که متخصص علوم فقهي 

را »مجتهد« مي نامند؛ چه اصطالح و 
نام گذاري بجایي. یعني کسي که کمال 
مجاهدت را در به دس��ت آوردن حکم 
ش��رعي به کار بسته است. پس وقتي 
دقیق مي شویم، مي بینیم تقلید با این 
تلقي و با این شکل، چیزي جز پیروي 
از علم نیست؛ یعني بهره گیري از فهم و 

درك علمي عالم دیني.

 اگر كسي نخواهد تقلید كند، 
باید چه كار كند؟

به طور کل��ي فهم درس��ت احکام 
زندگ��ي از یک��ي از راه ه��اي زی��ر 

امکان پذیر است: 
 بهره گرفتن از معصوم )ع( که در 
زم��ان غیبت، این راه به کلي به روي 

ما بسته است.
 اجتهاد که گفتیم این راه در توان 
همه نیست؛ یعني همه نمي توانند به 
درجه ي اجتهاد برسند و خود شخصاً 
احکام ش��رعي را از روي منابع اصیل 

بیابند.
 عمل به احتیاط، یعني ش��خص 
طوري به وظیف��ه ي خود عمل کند 
ک��ه  به یقین برس��د، تکلیف خود را 
انجام داده اس��ت. مثاًل اگر عده اي از 
مجتهدان، عمل��ي را واجب و بعضي 
دیگ��ر آن  را مس��تحب مي دانند، آن 
را به جا آورد. این مدل کار، س��خت و 

پیچیده است. 
 تقلید کردن که شیوه اي درست و 
مناسب است. یعني آن چنان عمل کنیم 
که مجتهدي جامع الش��رایط به حکم 

شرعي خود یافته اش عمل مي کند.
پ��س در این حال��ت، مقلد با یک 
واسطه، خود انگار مجتهد است؛ چرا 
که در نهایت او نیز چون یک مجتهد 

عمل مي کند.

همه نمي توانند به درجه ي 
اجته�اد برس�ند و خود 
ش�خصاً احكام ش�رعي 
را از روي مناب�ع اصی�ل 

بیابند.
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اشاره
»وقت��ی صب��ح از خ��واب بیدار ش��دم، 
خوش حال بودم؛ چون جمعه بود و مدرسه 
نداش��تم. رفتم س��راغ رایانه و آن را روشن 
کردم. تا باال بیاید دست و صورتم را شستم. 
س��المی گفته و نگفته به اعض��اي خانواده، 
برگشتم تا پشت رایانه ام بنشینم. برای خودم 
برنامه هایی داشتم. باید جواب چند  ایمیل 
را می دادم و بعد هم گشت وگذاری و هرچی 
پیش آید، خوش آید. تازه شروع کرده بودم 

که مامانم فریادزنان وارد اتاق شد که...«
برای روشن ش��دن موضوع »اینترنت و 
جهان مج��ازی«، پای صحب��ت نعمت اهلل 
فاضلى، دکترای انسان شناس��ی اجتماعی 
و عض��و هیئت علم��ی دانش��کده ی علوم 
اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 

نشسته ایم.

دانش آموزان در فضای مجازی 
و اینترنت باید چه رفتار و الگوی 
عملى و جدی داشته باشند تا از 
زندگى س�الم، پرنشاط و مؤثري 

برخوردار شوند؟
 نکت��ه ی اول این ک��ه زندگی در 
فضای مجازی را نباید امري اتفاقی یا 
تصادفی دانست که ناگهان و برحسب 
اتفاق واردش شده ایم و در نتیجه، مثل 
تمام حوادث و رخدادهای دیگری که 
تصادفی هس��تند، با آن رفتار کنیم. 
باید به تدریج نوعی آگاهی نس��بت به 
شرایط، هنجارها، قواعد و قوانین این 

محیط به دست آورد.
درس��ت اس��ت که دنیای مجازی 

برخ��الف دنیای واقعی اس��ت؛ چون 
در دنیای واقعی، مح��دوده ی آدم ها 
تا حدود زیادی خارج از کنترل افراد 
اس��ت. ما ناچار در س��رزمینی به نام 
زادگاه به دنی��ا می آیی��م و هیچ گونه 
اختیاری برای انتخاب آن نداریم. پدر 
و مادرهای ما ای��ن زادگاه را برای ما 
انتخاب می کنند. آن ها هم براس��اس 
یک جبر اجتماعی که خانواده ایجاب 

کرده است، در جایی به دنیا آمده اند.
ام��ا در محی��ط مج��ازی این گونه 
نیس��ت. ما درست زمانی وارد محیط 
مجازی می شویم که شناخت و آگاهی 
داری��م و انتخ��اب می کنیم. یعنی ما 
می توانیم انتخاب کنیم که اصاًل وارد 
این دنیا نش��ویم یا این که می توانیم 
انتخاب کنیم که وارد سرزمین معینی 
شویم. از این رو مثل سفر کردن است.

مسافر معموالً مبدأ و مقصد خودش 
را می شناسد و وسیله ی رفتن به این 
سفر را هم انتخاب می کند. برای وارد 
شدن به دنیای مجازی هم باید مبدأ 
و مقصدمان را بشناسیم؛ در غیر این 
صورت، نمی توانیم به شکلي درست 

وارد این دنیای شگفت انگیز شویم.
یعنى سیر در اینترنت و سفر در 
دنیای مجازی، مانند س�فركردن 

در دنیای واقعى است؟
 بله، ما وقتی می خواهیم س��فر 
کنی��م، س��رزمین هایی را انتخ��اب 
می کنی��م ک��ه از لح��اظ طبیع��ی، 
تاریخی، فرهنگی، هنری یا اقتصادی 

جاذبه ه��ای مادی و معنوی داش��ته 
باشند. جهان مجازی مثل سرزمینی 
است که ما به آن مسافرت می کنیم. 
باید جایی را انتخ��اب کنیم که این 
محی��ط با ارزش ها، باوره��ا و نیازها، 
توانایی ها، قابلیت ها، هدف ها، ساختار 
زندگی، س��اختار احساسات و کلیت 
هستی ما س��ازگاری داش��ته باشد. 
در غی��ر این ص��ورت اگر ما مقصد را 
اشتباه انتخاب کنیم، آن سفر برای ما 
خوشایند نخواهد بود و ممکن است 

پرخطر هم باشد. 
ب�رای كس�انى ك�ه تصادفى و 
ب�دون هدف، ش�ناخت و آگاهى 
وارد دنیای مجازی مى شوند، چه 

توصیه ای دارید؟
 بای��د توجه کنیم که زیس��تن و 
گش��ت و گذار در مجامع مجازی غیر 
از زیستن و گش��ت و گذار در مجامع 
فیزیکی است. در واقعیت، شاید آرزو 
می کردی��م در جایی بهت��ر از این جا 
بودی��م، و این امکان ن��دارد. ولی در 
جهان مجازی قدرت انتخاب یا حتی 

تغییر مقصدمان را داریم.
نکته ی دوم این که جهان مجازی، 
جهان بسیار متکثر و بسیار متنوعی 
اس��ت؛ آن قدر وس��یع و متنوع است 
ک��ه تقریباً برای تک تک آحاد بش��ر 
فضاهای مناسب وجود دارد. هیچ کس 
نمی توان��د بگوی��د در فضای مجازی 
جای مناسبی برای من وجود ندارد. 
این از ویژگی های خوب جهان مجازی 

 اينترنت و جهان مجازی
 درگفت و گو با دکتر نعمت اهلل فاضلی

بهناز پورمحمد
عکس: اعظم الریجانی
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است. در جهان  واقعی محدودیت ها 
خیلی بیشترند. شما ممکن است فکر 
کنید اگر مثاًل در روستا نبودید و در 

شهر بودید، بهتر بود و...
اولین چیزی كه به نظر مى رسد 
این اس�ت كه این كار مس�تلزم 

هزینه، ابزار و زمان است.
 ش��رایط دیگر هم بای��د اجازه 
بدهد تا بتوانید به شهر بروید، 
اما در مورد جهان مجازی 
در  نیس��ت.  این گون��ه 
جهان واقعی انتخاب ها 
از جه��ان  محدودت��ر 
ب��ه  اس��ت.  مج��ازی 
آحاد  و  نف��وس  تعداد 
مناسب  فضاهای  بش��ر 
در محی��ط مجازی وجود 
دارد. ای��ن امر ما را وامي دارد 
که حتماً مطالع��ه کنیم و محیط 
مج��ازی خودمان را انتخ��اب کنیم. 
به خودم��ان اجازه ندهی��م اتفاقی و 
تصادفی وارد ش��ویم. چ��ون به حد 
کاف��ی امکانات و فضاهای مناس��ب 
وج��ود دارد، م��ا می توانیم به کمک 
تنوع وسیع محیط های مجازی، آن را 

که دلمان می خواهد، انتخاب کنیم.
ای��ن  بع��دي  نکت��ه ی 
اس��ت که زیستن 
محی��ط  در 
ی  ز مج��ا
ست  ر د
مث��ل 

زیستن 
در محیط 
و  واقع��ی 
فیزیک��ی، ی��ک 

محیط تعامل انس��انی است و از این 
نظر به محیط فیزیکی شباهت دارد. 
همان ط��ور ک��ه در محی��ط واقعی، 
رعایت یک  سلس��له اص��ول، باورها، 
ارزش ها، هنجارها، قوانین و مقررات 
کمک می کند که نظم خاصي شکل 

بگیرد و در پرتوی این نظم، انسان ها 
ارتباط معنادار، موفق و مفیدي با هم 

داشته باش��ند، در محیط مجازی 
نی��ز همین طور اس��ت. یعنی 

دانش آم��وزان و کاربران ما، 
اگ��ر بتوانند به ای��ن باور 
مجازی  محیط  برسندکه 
دارای فرهن��گ اس��ت و 
زیستن در محیط مجازی 
نوع معیني از زیس��تن را 
می طلبد و از اول نس��بت 

به آن آگاهی داشته باشند، 
ای��ن تص��ور برایش��ان ایجاد 

هرج و مرج  آن جا  که  نمی ش��ود 
اس��ت و جایی  اس��ت که می توانی 
هر کاری بکنی. نه، آن جا هرج و مرج 
نیس��ت. آن جا، جایی نیست که هر 

کاری را بشود کرد.
اگر به بهانه ی وجود نداشتن پلیس 
ی��ا محدودیت های دیگ��ر، هر کاری 
را در جهان مج��ازی انجام دهیم، ما 
جزو گروه بزه��کاران اجتماعی قرار 
می گیری��م. در محی��ط واقع��ی هم 
همین ط��ور اس��ت. در محیط واقعی 
می ش��ود قوانی��ن را زیرپ��ا بگذارید، 
اما ج��زو گروه هایی ک��ه نابهنجار و 
آسیب پذیر هس��تند، قرار می گیرید. 

لح��اظ  از 
ع��ی  جتما ا

هم در زمره ي 
معتادان یا سارقان 

و بزهکاران خواهید بود.
آی�ا اعتیاد ب�ه اینترنت واقعى 

است؟
 بل��ه. یکی از انواع آس��یب هایي 
که در فضاه��ای اینترنت می توان از 
آن نام برد، اعتیاد به اینترنت است. 
ممکن اس��ت وارد فضایی شوید که 
بعد از مدتی، یک  سلسله عادت های 
فکری، روحی و معن��وی، و رفتاری 
پیدا کنید. این عادت ها عماًل جسم 

و روح ش��ما را آسیب پذیر می کنند. 
به جای آن که به شما قدرت بدهند، 
شما را ضعیف تر، نحیف تر و ناتوان تر 
می سازند. بنابراین ضروري است که 
با فرهنگ محیط مجازی آشنا شویم. 
ای��ن فرهن��گ پیچیده، گس��ترده، 
متن��وع و دارای الیه های گوناگونی 
اس��ت. ضرورت دارد آگاهی هایمان 
از قوانین و مقررات بیش��تر ش��ود و 
ب��ه قابلیت ه��ای آن فضاها تس��لط 

بیشتری پیدا کنیم.

جهان مجازی مثل سرزمینى 
اس�ت كه ما به آن مسافرت 
را  جای�ى  بای�د  مى كنی�م. 
انتخاب كنیم كه با س�اختار 
زندگى، و كلیت هس�تى ما 

سازگاری داشته باشد.
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بهارک دماوندی

مسئله ی چهاررنگ
به نقشه ی زیبای کشورمان، ایران، توجه کنید. روی این نقشه، هر استان به رنگی نمایش داده شده است. 
به عالوه دقت کنید، هیچ دو اس��تان مجاور، به رنگ یکس��ان نیستند. این موضوع دست مایه ی یک مسئله ی 

نسبتاً قدیمی ریاضیات است:
»اگر بخواهیم ناحیه ای از صفحه را كه به بخش های مجزا و مجاور هم تقس�یم شده اند، به گونه ای رنگ كنیم كه 

هیچ دو ناحیه ی مجاور به رنگ یكسان نباشند، حداكثر به چهار رنگ متفاوت نیاز است.«
این مسئله به »مسئله ی چهاررنگ« معروف است و به  عنوان یک مسئله ی دقیق ریاضی، اولین بار در سال 
1852 مطرح شد. از آن تاریخ انواع برهان های غلط در جهت اثبات آن ارائه شده اند. هم چنین انواع مثال های 
نقض در جهت ابطال آن مطرح شده اند که البته همگی دچار خلل و نقص هستند. تا کنون اثباتی که همه ی 
ریاضی دانان را راضی کرده باش��د، ارائه نش��ده است. در دهه های 70 و 80 میالدی، جمعی از ریاضی دانان به 

کمک نظریه ي  گراف ها و به همراهی برنامه های رایانه اي، اثبات قابل قبولی برای این مسئله ارائه کردند.
البته در بعضی نقشه های ساده تنها سه رنگ کفایت می کند، ولی در نقشه های پیچیده تر، خصوصاً حالتی که یک 
ناحیه با تعداد فرد نواحی دیگر محاط شده باشد، به طوری که همگی در یک حلقه به هم اتصال داشته باشند، به چهار 

رنگ متفاوت نیاز است.



ور وعطر خدا  نُقل ـن
م��ن یک خانم را مي شناس��م ک��ه مهربان تر از همه ي 
فرش��ته ها و پري هاس��ت؛ خانم��ي که آفتاب اس��ت، اما 
فقط در آسمان نیس��ت. یاِس عشق است، اما نه فقط در 
باغچه ي تب دار زمین. خانمي که هم در آس��مان است و 

هم در همین نزدیکي ها. 
ای��ن خانم آن قدر صمیم��ي و خودماني اس��ت که به 
راحتي مي ش��ود به زیارتش رفت؛ ه��ر روز و هر وقت! نه 
در باال دس��ت است، نه در پش��ت دیوارهاي بلنِد تودرتو. 
بي آن که کس��ي از خدمتکارهایش، جل��وي آدم را بگیرد 
و بي آن که کس��ي از دربان هایش، اخم کند و دست رد به 

سینه ي آدم بزند.
خانه اش آن قدر زیبا و خودماني اس��ت که انگار خانه ي 
خود توست؛ حتي بهتر و راحت تر از آن. آن قدر که مي شود 
خیلي راحت توي اتاِق خوش بویش پا گذاش��ت، زانو زد و 

دل برایش به حرف آورد. ِهي گفت و گفت، آرام و بي صدا 
موی��ه کرد و صدایش زد. ِهي خوان��د و خواند ... این بانو 
خیلي داناست. عالمه اي اس��ت بزرگ از خانداِن آسمانِي 
اهل بیت )ع(. با او مي ش��ود به هر زباني سخن گفت و با 

هر لهجه  و اشاره اي حرف زد.
اس��م این خان��م معصومه )س( اس��ت. او در قم و در 
حرمي زیبا و دل انگیز خانه دارد. درهاي این حرم ملکوتي 
به روي همه ي مردم باز است؛ حتي به روي میهمان هایي 
که از کش��ورهاي دیگر، یا آن س��وي دنیا مي آیند. خانم 
معصومه )س( به میهمان هایش گل محبت هدیه مي دهد. 
م��ن هر وقت به خانه اش م��ي روم، او جیب هاي مرا مثل 
هم��ه ي زائرانش، پر از نُقل نور و عط��ِر خدا مي کند. اگر 
معصومه )س( نباش��د، من توي قم غریبم و س��رگردان، 

باور کنید!

مجيد مالمحمدي
فی

شری
ئه 

سما
ر: 

یرگ
صو

ت
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احمد عربلو

اصاًل خوب نیست که هنوز 
از راه نرس��یده، درباره ی مرگ 
اما یک ضرب المثل  بنویسیم! 
جدید س��اخته نشده است که 
می گوید: وقتی ک��ه یکی  دو صفحه 
ج��ا در مجله ی »رش��د جوان« به تو 
بدهند، فقط می توانی در مورد مرگ 

بنویسی!
به هرح��ال ما رفتیم ت��وی تاریخ 
گش��تیم و دیدی��م که به ب��ه! عجب 
آدم هایی بوده اند که در اثر اتفاق های 
عجیب و غریبی که برایش��ان افتاده، 
مجبور به مردن شده اند! بد نیست ما 
هم بخوانی��م و بدانیم که باید هوای 
کار خودمان را داش��ته باشیم. البته 
قبل از خواندن این ها به جان ش��وهر 
عمه مان قس��م می خوری��م که هیچ  
کدامشان را از خودمان درنیاورده ایم. 
اله��ی کچل ش��ود و درضمن مجبور 

شود آگهی های تلویزیون را بین 
دو نیم��ه ی مس��ابقه ی فوتب��ال 
تماش��ا کند و ب��ه ع��الوه، تمام 
مطالب همین ش��ماره ی مجله ی 

ج��وان را بخواند، اگر 

کسی بخواهد دروغ بگوید!
به هر حال بعضی از این مردن های 
خن��ده دار را خدا نصیب گرگ بیابان 

هم نکند!
  

آگاتوكلس، یک پادشاه خودکامه 
بود که بیچاره داش��ت برای خودش 
خودکامگی می ک��رد. یک روز بعد از 
خوردن غذا داش��ت با خالل دندان، 
البه الی دندان هایش را تمیز می کرد 
که یکدفعه هوس کرد خالل دندان را 
ق��ورت بدهد. همین کار را هم کرد و 

خفه شد!
الكساندر که از قضا پادشاه یونان 
هم بود، توس��ط ی��ک میمون از خدا 
بی خبر خانگی گاز گرفته شد. میمون 
بی تربیت آن روز هوس کرده بود که 

بال  و  اال 

یک پادش��اه را گاز بگیرد. بعد از این 
ماجرا، پادشاه دچار عفونت خون شد 

و درگذشت.
تامس م�ى یک مورخ انگلیس��ی 
بود. او در حال غذا خوردن، داش��ت 
تاریخ می نوش��ت یا این ک��ه در حال 
تاریخ نوشتن داشت غذا می خورد که 
احساساتی ش��د و یک لقمه ی به چه 
گندگ��ی را بلعید و نتوانس��ت آن را 

قورت بدهد. به ناچار خفه شد!
جان وینس�ون ی��ک ماجراجوی 
انگلیس��ی ب��ود. البت��ه من ش��خصاً 
ماجراجویی هایی  چه ج��ور  نمی دانم 
می کرده است. به هرحال او در حالی 
که فقط 72 سال داشت و روی اسب 
سوار بود، از آن باال ُسر خورد و روی 
زمین افتاد. از بخت بد، یک میخ که 
همیشه به پهنا 

تصویرگر: سعید نوروزی
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روی زمین می افتاد، این بار وارونه به 
زمین افتاده بود. این میخ بد ذات بر 
سر طفلک، جان وینسون فرو رفت و 

آن بیچاره را کشت!
آخرین  بناپارت،  ناپلئون  جروم 
بناپ��ارت آمریکای��ی بود. او داش��ت 
همراه همس��رش توی یک پارك به 
چه قش��نگی قدم می زد و از زندگی 
ل��ذت می برد ک��ه ناگه��ان پایش به 
زنجیر س��گ زنش گرفت و بدجوری 
روی زمی��ن افتاد و بع��د از مدتی، بر 
اثر زخم ه��ای حاصله، م��رد. نتیجه 
می گیری��م ک��ه آدم��ی زاد حتی اگر 
آخرین ناپلئون آمریکایی باشد، نباید 
با زنش ب��ه پارك ب��رود و قدم بزند 
و اگ��ر هم رفت، بای��د خیلی مواظب 
زنجیر سگ همسرش باشد که مبادا 

ناغافل پایش به زنجیر گیر کند و...
او دولفون�ى یرو، ب��ا این که این 
اسم را داشت، اما یک ژنرال مکزیکی 
بود که عشق طال داشت. او به همراه 
اس��بش ک��ه اس��مش را متأس��فانه 
نمی دانم! داش��ت توی شن های روان 
می رف��ت که طالهایی که به خودش 
و اسبش بس��ته بود، سنگینی کرد و 

آرام آرام داخ��ل ماس��ه ها فرو رفت و 
مدفون ش��د. مرد حسابی می مردی 
اگ��ر 100 کیل��و از آن طالها را دور 

می انداختی؟!
زئو که متأسفانه نام فامیلی اش را 
فراموش کرده ام، یک نقاش یونانی در 
قرن پنجم میالدی بود )این چیزها را 

گفتم که خیال نکنید 
می بندم!(  خال��ی 
او ب��ه تصویری که 

از ی��ک جادوگر پیر 
کش��یده بود، آن قدر خندید که 

یکی از رگ هایش پاره شد و مرد! به 
این می گویند از خوشی ُمردن!

كنت اریك مگن�وس آندریاس 
هرس س�تنبورگ و غی�ره...! اوالً 
از بابت این اس��م معذرت می خواهم 
و درثان��ی نمی دانم او کیس��ت! فقط 
می دانم که او یک ُکنت بوده و در سال 
1895 مرده است. او که در اثر مستی، 
بسیار خشمگین شده بود، ناگهان یک 
سیخ بخاری به چه داغی! را برداشت 
و به دوس��تش حمله کرد ت��ا او را به 
سیخ بکشد، اما از بدشانسی، اشتباهی 

خودش توی بخاری افتاد و سوخت!

لنگى كالیر، اصاًل اهل فوتبال 
و این ج��ور چیزها نب��ود.!!! بلکه یک 
کلکس��یونر آمریکایی بود! او همیشه 
می ترس��ید که مبادا دزدها به سراغ 
کلکس��یون های او بیایند. این بود که 
نشس��ت و یک تله موش، نه ببخشید 
یک تله دزد به چ��ه گندگی اختراع 
کرد و آن را سر راه دزدها گذاشت. اما 
خودش توی تله افتاد و به ناچار مرد! 
گمانم طفلکی می خواسته تله اش را 
امتحان کند که این بال را سر خودش 

آورد.
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اشاره
یک��ي از پدیده هاي جدی��د و تأثیرگذار 
در حیط��ه ي اینترن��ت، وبالگ اس��ت. در 
س��ال هاي اخیر، ای��ن پدی��ده، انقالبي در 
اینترنت و فرهنگ اس��تفاده از آن به وجود 
آورده اس��ت. دلی��ل این ام��ر، قابلیت هاي 

نهفته در وبالگ ها است. 
وب��الگ )weblog( صفحه اي ش��خصي 
روي اینترن��ت اس��ت که با اس��تفاده از آن 
مي توانی��د اطالع��ات خود را در ش��بکه ي 
جهان��ي عرضه کنید. مي توانی��د خاطرات، 
درددل ها، دانس��ته ها و تجربیات، نش��اني 
پایگاه هاي مفید، اخبار و حتي مقاالت خود 

را در وبالگ  قرار دهید.

تفاوت وبالگ و سایت
مهم ترین قابلیت وبالگ که تفاوت 
عمده ي آن با س��ایت نیز به حساب 
مي آید، این اس��ت ک��ه ایجاد  آن به 
تخص��ص و دان��ش خاص��ي احتیاج 
ندارد. همین امر باعث شده است که 
اف��راد زیادي به وبالگ نویس��ي روي 
بیاورند. در می��ان این افراد مي توان 
طیف بس��یار گس��ترده اي از پزشک 
و پرس��تار گرفت��ه ت��ا روزنامه نگار، 
دانشجو و دانش آموزان عالقه مند در 
مدرس��ه هاي راهنمایي و متوسطه را 

مشاهده کرد. 
تف��اوت دیگ��ر وبالگ با س��ایت، 
رای��گان ب��ودن ایجاد و اس��تفاده از 
وبالگ هاس��ت. این تفاوت نیز نقش 
بس��یار مهم��ي در اس��تقبال افراد و 
به خص��وص جوان��ان از ای��ن پدیده 
دارد. همین استقبال گسترده باعث 
شده  است، اطالعات و مطالب بسیار 
مفی��دي از این رهگ��ذر به عرصه ي 
اینترنت افزوده ش��ود؛ اطالعاتي که 
ما تا پیش از این به علت ناآش��نایي 
این اقش��ار با طراحي صفحات وب، 
از آن ها مح��روم بوده ایم. این پدیده 
به خص��وص در ای��ران با اس��تقبال 

گسترده تري روبه رو شده است. 
یک تف��اوت دیگ��ر بی��ن وبالگ  
و س��ایت هاي معمول��ي، پویا بودن 
س��ایت ها  بیش��تر  وبالگ هاس��ت. 
ماهیت��ي ایس��تا و س��اکن دارن��د و 
معموالً به س��رعت تغییر نمي کنند. 
ی��ا اگر تغییر کنن��د، بخش کوچکي 
از آن ها تغییر مي کند )به اس��تثناي 
سایت هاي خبري و برخي سایت هاي 
دیگر( ولي اگر پس از ده روز به یک 
وبالگ فعال مراجع��ه کنید، ممکن 
اس��ت اث��ري از نوش��ته هاي قبل��ي 
نبینید. زیرا وبالگ ها ماهیتي پویا و 

روزآمدش��ونده دارند و به تبع همین 
ماهیت، بازدیدکنندگان وبالگ ها هم 
بس��یار بیش��ترند و در فواصل زماني 

کمتري به وبالگ ها سرمي زنند.

وبالگ چیست؟
وبالگ پدی��ده اي نوپا در عرصه ي 
اینترنت اس��ت و بیش از چند سال 
از پیدای��ش آن نمي گ��ذرد. وبالگ 
 )Blog( ک��ه به آن ب��الگ )weblog(
نی��ز مي گویند، ترکیبي اس��ت از دو 
کلمه  ي »web« به معناي ش��بکه ي 
جه��ان و »log« به معن��اي گزارش 
روزان��ه ی��ا روزنوش��ت. در واقع، به 
یادداش��ت هایي گفته مي ش��ود که 
توس��ط یک ی��ا چند نف��ر به صورت 
روزان��ه، هفتگي یا گاه به گاه نوش��ته 
مي شوند و در عرصه ي اینترنت قرار 

مي گیرند.
تاکن��ون چند معني فارس��ي نیز 
براي وبالگ ابداع ش��ده است. مثل 
»تارنگار« یا »تارنگاش��ت« که کمتر 
مورد اس��تفاده ق��رار مي گی��رد. هر 
فردي که ب��ه اینترنت دست رس��ي 
داش��ته و داراي مطلبي براي نوشتن 
باش��د، مي توان��د به طور رای��گان )یا 
در ص��ورت تمایل با ص��رف هزینه(، 

پرويز قراگوزلو

پديده اي نوپا 
درعرصه ي اينترنت

 همه چيز درباره ي وبالگ
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صاحب وب��الگ ش��ود. مطالبي که 
در وبالگ نوش��ته مي ش��ود، ممکن 
اس��ت خاط��رات ش��خصي، خب��ر، 
مقاالت علمي و هرگونه مطلب قابل 
نگارش باش��د. عالوه بر این، نظرات 
خوانندگان وبالگ ها نیز جزو مطالب 

وبالگ به  حساب مي آید.

راهنماي ثبت نام و ایجاد وبالگ   
در بالگف�ا

م��ا مي توانیم ب��راي ایجاد وبالگ 
س��ایت هاي  مجان��ي  خدم��ات  از 
س��رویس دهنده ي وبالگ اس��تفاده 
کنیم. یکي از این س��ایت ها، سایت 
»www.blogfa.com« اس��ت. در این 
نوش��ته چگونگي ایج��اد وبالگ در 
این س��ایت بیان خواهد ش��د. البته 
سایت هاي دیگري نیز وجود دارند که 
امکان وبالگ نویسي به طور رایگان را 
براي ما فراهم مي کنند که در این جا 
نام برخي از آن ها را مي آوریم. ناگفته 
نمان��د که تفاوت چن��دان زیادي در 
چگونگي ایجاد وبالگ در آن ها وجود 
ن��دارد و اگر کس��ي ایجاد وبالگ در 
بالگفا را یاد بگیرد، خواهد توانس��ت 
در ه��ر س��ایت  دیگري ه��م وبالگ 
مورد عالق��ه ي خود را ایج��اد کند. 

س��ایت هایي که به طور مجاني براي 
ایجاد وبالگ خدمات ارائه مي دهند، 

عبارت اند از:
www.blogfa.com
www.persianblog.com
www.mihanblog.com
www.blogger.com
www.blogsky.com

به سایت www.blogfa.com بروید 
و روي ثب��ت وبالگ جدی��د کلیک 
کنید. فرمي به شما ارائه خواهد شد 
که باید آن را پ��ر کنید، در این فرم 
یک نام کارب��ري )username( براي 
خ��ود در نظر بگیرید. توجه داش��ته 
باش��ید ک��ه آدرس اینترنتي وبالگ 

شما به صورت:
 http://username.blogfa.com  
خواه��د ب��ود. بنابراین اگ��ر آدرس 

خاصي مدنظر شماست، براي مثال:
 http://yourname.blogfa.com
-)you  تنها کافي اس��ت نام خود
)name را به عن��وان، نام کاربري وارد 
کنی��د. در انتخاب ن��ام کاربري خود 
دقت کنید تا در آینده ناچار به تغییر 
آدرس وب��الگ و ایجاد وبالگ جدید 

نشوید.

كلمه ي عبور
در فرم ثبت نام از ش��ما خواس��ته 
خواهد شد که کلمه  ي عبوري را نیز 
براي ورود به بخش مدیریت و ارسال 
مطالب براي درج در وبالگ مشخص 
کنید. درانتخ��اب کلمه ي عبور بهتر 
اس��ت عبارات یا کلمات��ي را در نظر 
بگیری��د که به خاطر س��پردن آن ها 
براي شما آسان باشد و در عین حال، 
قابل حدس توسط دیگران نباشد. از 
در نظر گرفتن کلمه عبورهایي مانند 
1234، خود نام کاربر، یا دیگر موارد 

قابل حدس، جداً خودداري کنید. 
کلمه ي عب��ور را نبای��د در اختیار 
فرد دیگ��ري قرار دهی��د و باید آن را 
به ص��ورت محرمانه نگه دارید. س��عي 
کنید از کلمه ها و عددهایي اس��تفاده 
کنی��د که بتوانید آن ه��ا را در ذهن و 
خاطر خود نگ��ه دارید. در پایین کادر 
کلمه ي عبور، کادر دیگري وجود دارد: 
»تکرار کلمه ي عبور«. این کادر  از شما 
مي خواهد کلمه ي عبوري را که در باال 

نوشته اید، دوباره بنویسید. 
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فراتر از تخیل
ارس�طو به غلط فک��ر مي کرد که 
در س��قوط آزاد اجس��ام، هر جس��م 
که س��نگین تر باشد، سریع تر سقوط 
مي کن��د و زودتر به زمین مي رس��د. 
گالیل�ه، در ی��ک اق��دام جس��ورانه 
به عنوان اولین گام ها در جهت ایجاد 
دانش تجربي، دو گلوله، یکي سبک و 
دیگري سنگین را از فراز برج معروف 
پیزا رها مي کند و با نمایش س��قوط 
هم زمان ای��ن دو گلوله، خط بطالني 
بر اندیش��ه هاي معلم اول مي کش��د.
اما آی��ا گالیله فکر مي ک��رد کمتر از 
300 س��ال بعد، همی��ن آزمایش در 
کره ي ماه انجام شود؟ به نظر مي رسد 
تخی��الت آدمي بر پای��ه ي داده هاي 
واقعي او ش��کل مي گیرد؛ مگر آن که 
الهامي یا کش��في روحان��ي آدمي را 

دستگیري  کند.

»فرمانده كش�تي فضای�ي »آپولو 
15«، »دیوی�د اس�كات« در مقاب�ل 
دوربین هاي تلویزیوني یك چكش و 
یك پَر را هم زمان از ارتفاع یكساني 
بر سطح كره ي ماه رها مي كند و نظر 
گالیل�ه یك بار دیگر ثابت مي ش�ود. 
به  عالوه ثابت مي ش�ود، زمین و ماه 
از قوانین مكانیك یكس�اني پیروي 

مي كنند.«

زمین، گهواره ي تمّدن
به اعتقاد بس��یاري از پژوهندگان، 
پدر دان��ش فضایي و از پیش��گامان 
اولیه ي گشایش عصر فضا، مهندس و 
آینده نگر پرآوازه ي روس، كنستانتین 
است.   )1857�1935( تسیلوفسكي 
اولین پژوهش هاي نظري )تئوریک( 
در زمینه ي نحوه ي ساخت کشتي هاي 
فضایي و مع��ادالت بنیادین، فرار از 
قوه ي جاذبه ي زمین، و مسافرت هاي 
فرازمیني، توسط تسیلوفسکي انجام 
ش��دند؛ به طوري ک��ه تحقیقات وي 

الهام بخش کارهاي آیندگان شدند. 
آثار تسیلوفسکي در زمانه اي منتشر 
مي شد که پرداختن به مسافرت هاي 
فضایي در حّد داس��تان هاي علمي � 
تخیلي قرار داش��ت و دست رسي به 
آن ه��ا، فرات��ر از امکان��ات موجود به 
حس��اب مي آم��د. تسیلوفس��کي در 
جمل��ه اي معروف مي گوی��د: »زمین 
گهواره ي تمدن است؛ اما هیچ بچه اي 
را نمي توان براي همیش��ه در گهواره 

نگاه داشت.«

مسابقه ي فضایي
بي هیچ تردیدي پیشگامان اولیه ي 
تس��خیر فضا روس ها بودن��د. اولین 
فضاپیما به نام »اسپوتنیك«، در سال 
1957 توسط اتحاد جماهیر شوروي 
س��ابق به فضا پرتاب شد که بیش از 
همه، حیرت همراه با نگراني آمریکا را 
برانگیخت. بعد از 21 روز، باتري هاي 
اس��پوتنیک 1 تخلیه شدند و پس از 
92 روز، این فضاپیما با الیه هاي جّو 

برخورد کرد و به طور کامل سوخت.

 با پيشگامان گشايش عصر فضا
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کمت��ر از ی��ک م��اه بع��د، حیرت 
آمریکایي ها دوچندان شد. این دفعه، 
»اس��پونیک2« ب��ه فضا پرتاب ش��د 
که همراه آن س��گي به عنوان موجود 
زنده به س��فري فضایي به گرد زمین 
رفت. این س��گ، هف��ت روز به گرد 
زمین چرخید تا این که پس از پایان 
اکسیژن موجود در فضاپیما خفه شد. 
روس ه��ا اتاقک فضاپیم��ا و جنازه ي 

سگ را به زمین برگرداندند.

آمریکایي ه��ا هم البت��ه چند گام 
عقب تر از روس ها، مسابقه ي فضایي 
را آغاز کرده بودند. در س��ال 1955، 
دستور ساخت یک موشک باربري به 
نام »ونگارد« صادر ش��د. اما با پرتاب 
اس��پوتنیک 1 توس��ط روس ها، این 
پروژه متوقف ش��د. اولین ماهواره ي 
آمری��کا به ن��ام »كاوش�گر1« در 31 
ژانوی��ه ي 1958 به فضا پرتاب ش��د. 
موشک ونگارد نیز در سال 1958 به 
فضا رفت؛ اما به نظر مي رسید که در 
این جنگ سرد، پیروز معرکه روس ها 

هستند.

در سال 1960، كندي رییس جمهور 
وقت آمریکا، در اقدامي بلندپروازانه، 
سازمان فضایي آمریکا )ناسا( را مأمور 
ک��رد، تا پی��ش از پای��ان دهه ي 60 
میالدي ماه را تس��خیر کند و اولین 
انس��ان قدم به ماه بگ��ذارد. روس ها 

هم��واره با ن��گاه تردیدآمی��ز به این 
پ��روژه نظر مي کردند و آن را فراتر از 
امکانات موجود مي دانس��تند. اما در 
نهایت با صرف میلیاردها دالر هزینه، 
سرانجام »آپولو11«، نیل آرمسترانگ 
را بر سطح ماه پیاده کرد و او به عنوان 
اولین انس��ان، همانند کودکي که به 
تازگي راه رفتن آموخته است، افتان 
و خیزان بر س��طح ک��ره ي ماه قدم 
زد. ب��ه این ترتیب، آمریکایي ها براي 
اولین بار در مسابقه ي تسخیر فضا از 

روس ها پیشي گرفتند.

پای�ان جنگ س�رد: كند ش�دن 
مسابقه ي فضایي

پس از آن که آرمسترانگ بر سطح 
ک��ره ي ماه قدم زد، بس��یاري رؤیاي 
تسخیر مریخ را در سر مي پروراندند. 
زود،  زودي  ب��ه  مي رس��ید  به نظ��ر 
مسافرت هاي فضایي تسهیل خواهند 
شد. بسیاري، از شهرك هاي مسکوني 
س��اخته ش��ده در کره ي ماه سخن 
مي گفتند. حتي بعضي مي گفتند که 
المپیک 2000 میالدي در کره ي ماه 

برگزار خواهد شد! 
اما با فروپاش��ي یکي از قطب هاي 
بزرگ دنیاي دوقطبي و پایان جنگ 
سرد، تحقیقات و مس��ابقه ي پرشور 
تس��خیر فضا هم رو ب��ه کندي نهاد. 
البته در این میان نباید از هزینه هاي 
غافل  پروژه هایي  سرس��ام آور چنین 
ش��د. در این مدت »ایستگاه  فضایي 
میر« و »ایستگاه فضایي بین المللي« 
براي حضور طوالني مدت انس��ان در 
فضا ساخته شدند؛ ولي این تحرکات 
در مقایسه با شتاب نخستین صنایع 

فضایي ناچیز بودند.
در دوران جنگ س��رد، تحقیقات 
فضایي بیشتر در حوزه ي نظامي بود، 
ولي امروزه اهداف صلح جویانه فراواني 
در دنیاي پیشرفته وابسته به صنایع 
فضایي مشاهده مي کنیم. البته بعضي 

پژوهش ه��ا جنبه ه��اي کاماًل نظري 
دارند؛ مثل کاوش هاي کیهان شناسي 

و رصد کهکشان هاي دوردست.

ایران در باشگاه فضایي
خوش بختانه در چند سال گذشته، 
سازمان فضایي ایران گام هاي خوبي 
در جه��ت ورود ب��ه باش��گاه فضایي 
برداش��ته اس��ت. پرتاب »ماهواره ي 
امی�د« آین��ده اي پر امی��د را در این 

حوزه ترسیم مي کند.
با ساخت این ماهواره، ایران نهمین 
کش��ور در دنیاس��ت ک��ه توانمندي 
ارس��ال ماهواره به فضا را پیدا کرده 

است. 
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سين رضازاده،
ح

پهلوان ايران،قهرمان جهان

سيدكمال شهابلو

ش ه��اي 
 تش��کیل فدراس��یون  ورز

 1318
باستاني توسط عبداهلل نادري.

 تشکیل اولین اردوي وزنه برداري با 
 1319

ب، افشارطوسي و 
حضور ش��رفي، طباطبایي، غی

نادري.
ت ایران در فدراس��یون هاي 

 عضوی��
 1325

جهاني وزنه برداري.
ک 

ب اولی��ن مدال برن��ز المپی
 کس��

 1327
ت جعفر سلماسي در وزن 

توسط کشورمان به دس
ک آن سال.

60 کیلوگرم در بازي هاي المپی
س ص��ادق به عنوان 

 انتخ��اب مهند
 1331

س فدراسیون جهاني وزنه برداري.
ب ریی

نای
ش ه��اي 

 ارائ��ه ي آموز
1302 ت��ا 1320

غیررس��مي و حرکات وزنه برداري در دانش��گاه 
افسري تبریز و تهران.

 تصدي سرپرستي فدراسیون 
1321 تا 1325

وزنه برداري ایران توسط عبداهلل نادري. او اولین 
دستگاه هالتر به وزن 110 پوند4 را از هندوستان 
ش 

وارد ای��ران کرد. عبداهلل نادري بعدها س��فار
ک هالتر را به چ��دن کاري در خیابان 

ت ی
س��اخ

منوچهري تهران داد و رس��ماً اولین هالتر ایراني 
ت ورزشکاران این رشته سپرد. 

را به دس

وزنه برداري در ایران

وزنه برداري درجهان
ک نوین در 

 اولی��ن دوره ي بازي هاي المپی
 1896

شهر آتن. در این دوره، رشته ي وزنه برداري در زمره ي 
ت.

مسابقات دوومیداني قرار گرف
 تنظی��م مق��ررات و برنامه هاي رش��ته ي 

 1913
گ 

وزنه برداري ب��ا هماهنگي کمیت��ه ي بین المللي پرا
توسط فرانسویان. 

 تشکیل اولین فدراس��یون وزنه برداري در 
 1914

فرانسه توسط فرانسویان.
 تشکیل فدراس��یون جهاني وزنه برداري و 

 1920
ت این 

ت ریاس
انتخاب ژول روس��ه ي فرانس��وي به سم

فدراسیون.
 قرارگیري رشته ي وزنه برداري در بازي هاي 

 1925
گ.

ک در پرا
ک در کنگره ي بین المللي المپی

المپی
 انجام مس��ابقات وزنه برداري در بازي هاي 

 1932
ت به صورت رسمي.

س در پنج حرک
س آنجل

ک ل
المپی

 انجام مس��ابقات وزنه برداري در بازي هاي 
 1936

 ، س1
ت )پر

ک به ص��ورت نوین و در س��ه حرک��
المپی��

( در برلین. ک ضرب2 و دوضرب3
ی
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ت 1357� اردبیل
 تولد: 22 اردیبهش

 نام پدر: مجتبي
ک پس��ر 

ت تأهل: متأهل و داراي ی
 وضعی

به نام »ابوالفضل«
 قد: 184 سانتي متر
 وزن: 160 کیلوگرم

ت بدني
س تربی

ت: کارشنا
 تحصیال

 مربیان:  عزیز حسیني، جلیل امیري، اوالد  
ف.

وطني و ایوان
شّوق: پدر و مادر

 م
 شروع وزنه برداري: 14 سالگي

ت در تیم ملي ایران: 16 سالگي
 عضوی

» نام و یاد ابوالفضل)ع( در همه ي تمرینات و مسابقاتم 
حضور دارد. همیشه با توکل به پروردگار و مدد از بزرگان 
دین، توانسته ام سربلندي ایران و ایراني را روي سکوهاي 
ک دقیقه اي نظاره گر باشم. هربار که مدالي روي سینه ام 

ی
ت و میهنم دلشادم.«

مي نشیند، به خاطر سرافرازي مل
ت ماه 1357، 

خنکاي نس��یم شهر اردبیل در اردیبهش
ش کرد. از 

چش��مان »حس��ین« را نواز
14  س��الگي ب��ه رش��ته ي وزنه برداري 
ت 

عالقه مند شد و دو سال بعد به عضوی
تیم ملي ایران در همین رشته درآمد.

ب 
مدال ه��اي رنگارنگي ص��داي قل

ش را ش��نیده اند. اولین رکورد 
مهربان��

دنی��ا را در مس��ابقات جهان��ي ورش��و 
ک 2004 

لهستان جابه جا کرد. در المپی
آت��ن ک��ه »تندوتیزتری��ن، باالترین و 
نیرومندترین«، شعار هماوردجویي هاي 
ت دومین نشان طالي 

ش بود، توانس
ورز

ک 2000 
ک خود را بعد از المپی

المپی��
سیدني به گردن بیاویزد.

ش، هیچ گاه 
ت شهر

مردمان پایین دس
ش 

طعم شیرین دلجویي هاي او را فرامو
ت مدرسه در یکي از 

نخواهند کرد. ساخ
محروم ترین نقاط اردبیل، تنها یکي از کارهاي حس��ین 

ش بود.
در قبال مردم شهر

ش ه��اي 
 تش��کیل فدراس��یون  ورز

 1318
باستاني توسط عبداهلل نادري.

 تشکیل اولین اردوي وزنه برداري با 
 1319

ب، افشارطوسي و 
حضور ش��رفي، طباطبایي، غی

نادري.
ت ایران در فدراس��یون هاي 

 عضوی��
 1325

جهاني وزنه برداري.
ک 

ب اولی��ن مدال برن��ز المپی
 کس��

 1327
ت جعفر سلماسي در وزن 

توسط کشورمان به دس
ک آن سال.

60 کیلوگرم در بازي هاي المپی
س ص��ادق به عنوان 

 انتخ��اب مهند
 1331

س فدراسیون جهاني وزنه برداري.
ب ریی

نای
ش ه��اي 

 ارائ��ه ي آموز
1302 ت��ا 1320

غیررس��مي و حرکات وزنه برداري در دانش��گاه 
افسري تبریز و تهران.

 تصدي سرپرستي فدراسیون 
1321 تا 1325

وزنه برداري ایران توسط عبداهلل نادري. او اولین 
دستگاه هالتر به وزن 110 پوند4 را از هندوستان 
ش 

وارد ای��ران کرد. عبداهلل نادري بعدها س��فار
ک هالتر را به چ��دن کاري در خیابان 

ت ی
س��اخ

منوچهري تهران داد و رس��ماً اولین هالتر ایراني 
ت ورزشکاران این رشته سپرد. 

را به دس

هرچند ناتواني و ناامیدي در برابر او به س��توه آمده بود، 
ت نکرد و 

ک پکن شرک
ولي به توصیه ي پزش��کان در المپی

در دوم مردادماه 1387 از مس��ابقات رس��مي خداحافظي 
ش را نیز به 

ت تیم ملي وزنه برداري کش��ور
کرد ت��ا مدیری

ش اضافه کند. 
افتخارات دیگر

ت در مسابقات قهرماني 
گ ساالن را براي شرک

او تیم بزر
آسیا به قزاقستان اعزام مي کند. تیم اعزامي، در این بازي ها 
ت مي یاب��د. با برنامه ری��زي او تیم 

ب��ه مقام قهرماني دس��
نوجوانان هم به کش��ور تایلند اعزام مي شود؛ بازي هایي که 

در سطح باال و با حضور 49 کشور برگزار مي شوند. 
نوجوان��ان تیم، دلگرم از حضور حس��ین رض��ازاده، در 
ت مي کنند و دستورات و فنون او را یکي یکي 

مسابقات شرک
ت و در مسابقات  

به اجرا درمي آورند. قهرماني هدف آن هاس
ت نمي کنند.

به کمتر از قهرماني قناع
ب 

حاال او به آینده مي نگرد؛ آینده اي که با قهرماني و کس
ت. 

ک 2012 لندن همراه اس��
مدال ه��اي رنگین در المپی

ت، اما باور 
هرچند با دنیاي قهرماني خداحافظي کرده اس��

ت. 
دارد که »قهرمان پروري« کمتر از قهرماني نیس

با حسین رضازاده

پهلوان حسین رضازاده 

واژه نامه
س: کشیدن هالتر به روي سینه و باال بردن 

1. پر
آن با فشار.

ت از روي 
ک حرک

ک ض��رب: بردن هالتر با ی
2. ی

زمین به باالي سر. 
ت، یکي 

3. دوض��رب: باال بردن هالتر با دو حرک
ت 

س با حرک
کش��یدن آن به روي س��ینه و سپ

بعدي به باالي سر.
ت با 450 گرم.

4. پوند: هر پوند برابر اس
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اشاره
� آخ��رش با ای��ن درس خواندن هیچی 
نمی ش��ی! آخ��ه این ه��م نمره اس��ت که 

گرفتی؟ 
� بچم خیلی ام می خونه، اما نمره هاش خوب 

نمی شه! اول درست رو بخون، بعد مهمونی! 
� درست رو خوندی که داری ول می گردی؟! 
� االن تو باید خواب باش��ی، نه این که تا 
این موقع شب فیلم ببینی! به بابات می گم 

تلویزیون رو جمع کنه!...

حرف��ای آش��نایی هس��تند، نه؟! 
من خ��ودم زمان��ی که دبیرس��تان 
می رفتم، یادم هس��ت که خانواده ام 
از درس خواندنم راض��ی نبودند. اما 
وقت��ي  نمره های خ��وب می گرفتم، 
کاري با من نداش��تند. م��ادرم هنوز 
هم مي گوید: »آرزو دارم نیم س��اعت 

بشینی توی اتاق و درس بخونی!«
قرار است به کمک مطالبی که در 
این صفحه نوش��ته می شود، شما هم 
روش درست مطالعه را بیاموزید و هم 
ب��ا در پیش گرفتن روش های جدید، 
خ��ود را از ش��ر این نوع س��رزنش ها 
خالص کنید. عالوه بر آن که می توانید 

اوقات فراغت نیز به دس��ت آورید و از 
آن کمال استفاده و لذت را ببرید. 

یادم��ان باش��د، می توانیم از درس 
خوان��دن چن��ان ل��ذت ببری��م که 
به عن��وان یک تفریح به حس��اب آید 
و ای��ن احتیاج��ی به چ��راغ جادو یا 
معجزه ن��دارد. فقط نظم و پى گیری 
می خواهد که مطمئنم طی س��الیان 
تحصیل به دس��ت آورده اید. )به جبر 
روزگار و خانواده هم که شده تجربه 
کرده ای��د!( این بی��ت را هم در تأیید 

این ادعا بخوانید:
مى توان در سایه ی آموختن
گنج عشق جاودان اندوختن

پس پیش به سوی ذهن برتر!

قابلیت های انسان
قبل از صحبت از مهارت ها، ش��ما 
باید خودت��ان و قابلیت هایتان را که 
باعث شده اند اشرف مخلوقات باشید، 
بهتر بشناسید. به این قابلیت ها نگاه 

کنید )تصویر1(.
دنیای بیرون، دنیای درون

دنیای بیرون شما با دنیای درونتان 
در رابطه اس��ت. آن چه برایتان اتفاق 

می افت��د، تا ح��دود زی��ادی به این 
بس��تگي دارد که در درون ش��ما چه 
اتفاقي می افتد. تجربه ی بیرونی شما 
بازتاب اندیش��ه ی درونی شماست. از 
بی��ن مؤلفه های ذکر ش��ده که برای 
پیشرفت و موفقیت، پرورش همه ی 
آن ها مهم است، در حوزه ی مطالعه، 
»ق��درت تمرکز« اهمیت بیش��تری 
دارد. زی��را در نظری��ه ی یادگی��ری 
مشاهده ای، اولین گام در یاد گرفتن، 
توجه ب��ه محرك هاس��ت و در زمان 
مطالع��ه، مربوط به مطلب مي باش��د 
که با نام تمرکز مطرح می ش��ود. اما 
تمرکز چیس��ت و چگونه می توان به 

آن دست یافت؟

يک، دو، سه... پرواز کن!
آناهيتا تاشك

ر1
صوی

ت
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قانون تمركز
قدرت تمرکز را گاهی با نشانه هایی 
از عدم تمرکز شناسایی می کنند که 
ش��ما نیز در موقعیت ه��ای مختلف 
آن ها را تجرب��ه کرده اید. براي مثال، 
شاید برایتان پیش آمده باشد که در 
سالن مطالعه و سکوت مطلق، دو نفر 
صحبت کنند، و ش��ما که هیچ وقت 
حس��اس نبوده اید، اذیت شده باشید 
و به قول معروف، ذهنتان آش��فته و 

تمرکزتان به هم ریخته باشد.
قانون تمرکز می گوی��د: به هرچه 
دقیق ش��وید، رش��د می کند. هرچه 
به موضوعی بیشتر فکر کنید، بیشتر 
بخشی از حقیقت شما می شود. این 
قانون تا حدودی موفقیت و شکست 

را توضیح می دهد. 
اولی��ن مرحله در فرایند یادگیری، 
»توجه کردن« است که خود قسمتی 
از تمرکز به حساب می آید. گفته شده 
است که در شروع مطالعه، ده دقیقه ی 
اول، زمانی است که باید شرایط برای 
تمرکز فراهم ش��ود. سعی کنید تمام 
وس��ایلی را ک��ه ب��رای مطالعه الزم 
دارید، قبل از شروع آماده کنید. شاید 
خنده تان بگیرد اگر بگویم که در این 
زمان ذهن بازیگوشی می کند و سعی 
دارد از تمرک��ز و ادامه ی مطالعه فرار 
کند. بنابراین چنین فرصتي را به این 

اسب لجام گسیخته ندهید. 
اصطالحی اس��ت که من در مورد 
فکر به کار می ب��رم. معتقدم که فکر 
هم باید تح��ت آموزش قرار بگیرد تا 
بتواند با ما همکاری کند و با شرایط 
تطابق داشته باشد. بهترین مثال آن 
می تواند همین زمان مطالعه باش��د. 
اگر ش��ما بتوانید ای��ن ده دقیقه را با 
وجود وسوسه ها، توجیه ها و بهانه های 
فکر ب��ه مطالعه ادام��ه دهید، تا 45 
دقیقه بیشترین یادگیری را از مطالب 

خوانده شده، خواهید داشت.  بعد از 
آن، این تمرکز و کارایي افت مي کند. 
می��زان کارایي ذهن��ي و تمرکز را با 

توجه به زمان در نمودار ببینید. 
ش��اید برایتان پیش آمده باشد که 
در حین مطالع��ه و مخصوصاً هنگام 
ش��روع، به این فک��ر بیفتید که مثاًل 
پاك کن دم دس��تتان نیس��ت؛ حال 
آن که سالی یک بار هم از آن استفاده 
نمی کنی��د. ماج��را از همین جا آغاز  
می شود که شروع به گشتن می کنید 
و از بخت نامراد، مدتی طول می کشد 
ت��ا آن را بیابی��د. این هم��ان زمان 
تلف شده ای خواهد بود که خودتان را 

در مورد آن سرزنش می کنید.
بنابراین به فکرتان فرصت بهانه گیری 
ندهید. قبل از شروع مطالعه، تا جایی 
که می توانید وس��ایل م��ورد نیازتان 
را فراهم کنید. حتی وس��ایلی را که 
ممکن اس��ت مورد نیازتان نباشد، تا 
جایی که مقدور است، در دست رس 
قرار دهید تا بتوانید بهانه جویی فکر 
را کنترل کنید. یک کاغذ سفید هم 
دم دس��تتان باشد تا مطالبی را که به 
فکرتان می رسد، ازجمله این که ظهر 
ناهار چی دارید را بنویسید تا فکرتان 
تمرکزش را حفظ کند و هر لحظه در 

حال حدس زدن نباشد. 
ب��رای این که مطالب گفته ش��ده 

در این ش��ماره، تا انتش��ار شماره ي 
بعدي مجله برایتان یادآوری ش��ود، 
جمله هایی را تدارك ببینید و بنویسد 
و به همراه خود داشته باشید یا جایی 
نصب کنید که هر روز آن ها را ببینید. 
این ه��ا جمله ه��ای پیش��نهادی من 

هستند:

 برای گرفتن بیش�ترین نتیجه از 

كار خود، فكرتان را مرتب كنید.

 فكر، انگی�زه ی تمام كارهای این 

جهان است.

 اندیشه ی انسانى وسیله ای است 

ك�ه مى تواند ب�ه آرزوهای بش�ری 

پاسخ دهد.

 افس�ار اسب فكرتان را در دست 

بگیرید تا از سواری لذت ببرید.

جمله های دیگر را شما بگویید.

منابع
1. تریس��ی، برای��ان )1386(. راهکاره��ای موفقی��ت. 

ترجمه ي مهدي قراچه داغی. نشر آسیم.
2. بالدری��ج، ک��ی. پ��ی )1383(. روش ه��ای مطالعه. 

ترجمه ي علي اکبر سیف. نشر دانا.
3. همدانی، مش��فق. حافظ��ه در روان شناس��ی. بنگاه 

مطبوعاتی صفی علی شاه.
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آبدزدكى در جست و جوی خوراک
پاهایم��ان  زی��ر  از  آبدزدك ه��ا 
می گریزند. این جا و آن جا، تکه هایی 
ش��ده ی  خ��رد  اس��تخوان های  از 
خرچنگ ه��ا به چش��م می آید. کرم 
بزرگ��ی راه خود را به س��وی خیابان 
بس��تری  می گش��اید. صدف ه��ا در 
خش��ک و ترك خورده فرو رفته اند. از 
مرغ ه��ا و پرندگان کن��ار رود خبری 
نیست و در میان برکه هایی نه چندان 
وس��یع، گله های کوچکی از ماهی ها، 
بی خبر از سرنوشتی که در انتظارشان 
اس��ت، دور خود می چرخند. همه ی 
این ها وضعیت زاینده رود اس��ت که 
روزگاری آب در آن ج��اری ب��ود؛ اما 
در اوایل خرداد ماه امس��ال که ما به 
دی��دار زاین��ده رود و اصفهان رفتیم، 

دست خالی برگشتیم.

 بستر خشك زاینده رود
از کجا معلوم تقصیر ما نبود؟! شاید 
ما بد وقتی را برای دیدار از زاینده رود 
انتخاب کرده باشیم و باید چند وقتی 
صبر می کردیم ت��ا دوباره زاینده رود، 

زاینده رود شود!
ش��اید هم تقصی��ر اهلل وردی خان، 
سپهس��االر ش�اه عباس اول بوده که 
دستور داده است، استاد حسین، بنای 

اصفهانی، پلی روی زاینده رود بزند که 
حدود 400 سال بعد، این پل به پلی 
بی خاصیت تبدیل شود! آخر مگر نه 
این که باید پل از روی رودی بگذرد و 
این کناره ی رود را به آن کناره وصل 
کند؟ خ��ب وقتی آبی نیس��ت، چرا 
بیخود کار مهندسی می کنند و مواد 
و مصال��ح را خراب می کنند و صدها 

کارگر را سِر کار می گذارند؟ 
ما که رفتیم و دیدیم، هم می توانیم 
از بستر خش��ک زاینده رود بگذریم و 
هم از زیر پل عرض رود را طی کنیم 
و ه��م از روی پل. فرق��ی نمی کرد. 
آب��ی نبود که م��ا از آن بگریزیم و از 
رطوبتش بهراسیم. دیگر پلی به طول 
300 متر و عرض 14 متر الزم نبود؛ 
تازه آن هم سی و س��ه پل؛ نه یک پل. 
ما رفتیم و دیدیم که یک پل بیشتر 
نیس��ت و به غلط به آن »سی و س��ه 
پ��ل« می گویند. باید بگویند یک پل 
سی و سه دهنه بر روی یک زاینده رود 

خشک!

 پل های زاینده رود
خب، حاال از این حرف ها بگذریم. 
پل ه��ای روی زاین��ده رود، به همین 
سی و سه پل ختم نمی شوند. چند پل 
بزرگ و کوچک و قدیمی و جدید دیگر 

هم وظیفه ی سنگین برقراری ارتباط 
بین دو کناره ی زاینده رود را به عهده 
دارند. »پل خواجو« )پل ش��اهی( از 
دیگر پل های این شهر است که کمی 
حدود 50 س��ال بعد از سی و سه پل، 
به دس��تور ش�اه عباس دوم س��اخته 
شده است. خدا رحم کرده که تعداد 
ش��اه عباس ها زیاد نبوده است. وگرنه 
ش��اید هر شاه عباس��ی یک پل روی 
زاینده رود می س��اخته و هرکدام یک 
اثر تاریخی از خود برجا می گذاشتند 
که در مواقع کم آبی زاینده رود و قطع 
جری��ان آن، به یک بنای بی خاصیت 

تبدیل می شدند!

 رگ حیات در جلگه ی اصفهان
زاینده!  اس��ت  زاین��ده رود، رودی 
یعن��ی رودی که زندگ��ی می آورد و 
ب��ر عمق زندگی می افزای��د. این رود 
از دوردس��ت ها، از سرزمین بختیاری 
سرچشمه می گیرد و با جوش و خروش 
به سوی اصفهان ره می سپارد. بر سر 
راه زاین��ده رود، در همه ج��ا باغ ها و 
کش��تزارها از چپ و راست گسترده 
ش��ده و از ای��ن رود و ش��اخه هایش 
که به نام مادی معروف اند، س��یراب 
می شوند، طراوت ایجاد می کنند، بر و 
ثمر می دهند و غذای انسان و حیوان 

 بی
زاينده رود،
 زاينده رود!

سياوش شايان
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را فراهم می سازند. 
زاین��ده رود یعن��ی رگ حیات در 
جلگه ی اصفه��ان و در دش��ت های 
میان��ه ی ایران زمی��ن. اصفه��ان ب��ر 
زاینده رود پهل��و زده و با اطمینان از 
جریان دائم آب آن، هر روز بر وسعت 
خ��ود افزوده و قرن ها پایدار و بادوام، 
و زیبا و پرتنوع بر جای مانده اس��ت. 
امیدواری��م که همواره چنین باش��د 
ت��ا ما با معرفی این س��رزمین زیبا و 
پرنقش و نگار به دیگر هم وطنان خود 
و به عالقه مندان ایران زمین در خارج 
از کشور، به خود ببالیم. از هنرمندی 
هنرمندان آن تعریف کنیم و همواره 
امید داش��ته باش��یم که روزی بدان 
سفر کنیم و اصفهان و زاینده رودش 

را از نزدیک ببینیم.

 یك منظومه ی جاری
زاینده رود فقط جریان آب نیست؛ 
ی��ک منظوم��ه ی جاری اس��ت. یک 
منظومه ی زنده، به هم پیوسته، جاری 
و ج��ان دار از انس��ان، گی��اه و انواع 
جانوران که با آب زاینده رود، زنده اند، 
می آفرینن��د.  زندگ��ی  و  می زاین��د 
آبدزدك، قورباغه، ماهی، الك پشت، 
پرندگان کنار رود و میان آب، ماغ ها، 
گیاهان علفی و پربرگ و انس��ان های 
پیرام��ون زاین��ده رود، زندگی به هم 
پیوسته ای دارند که اگر آن ها را یک 
زنجیره ی به هم پیوس��ته از زندگانی 
بگوییم، راه دوری نرفته ایم: همان که 
در کتاب های درسی آن  را اكوسیستم 

می خوانند: منظومه ی زنده.
اگ��ر نتوانیم این منظومه ی زنده را 

ببینیم، درك کنیم و زمینه ی تداوم و 
استمرار همیشگی اش را فراهم کنیم، 
نه تنها قورباغه و آبدزدك، که انسان ها 
و نیزارهای زاین��ده رود را از حلقه ی 
زایایی این رود کنده ایم و کنده شدن 
هری��ک از این حلقه ه��ا از زنجیره ی 
زندگی زاینده رود، به معنای گسست 
زندگی در این رود خروشان و سرشار 

از طراوت است. 
ما تنها برای خراب شدن منظره ی 
کناره ی رود و از کار افتادن سی و سه 
پ��ل و دیگر پل های اصفهان تأس��ف 
نخوردیم. ع��الوه بر هم��ه ی این ها، 
دیدیم که مردم ش��هر با قطع جریان 
آب در رود، س��ر در گریبان شده اند 
و مرغ ه��ا آواز نمی خوانند و غوك ها 
س��ردرنمی دهند.  ش��ادمانه  فری��اد 
ماهی��ان گله به گله در می��ان برکه ها 
تلف شده اند و کرم خاکی ها، خزیدن 
را فرام��وش کرده اند و از کناره ی رود 

به سوی خیابان ها به راه افتاده اند. 
امیدواری��م این ب��ار ک��ه می رویم، 
پرس��توها را ببینی��م که سرش��ار از 
ش��ادمانی در آس��مان زاینده رود پر 
می کشند و زندگی را فریاد می کنند. 
زاینده رود، در این شرایط زاینده رود 
می ش��ود؛ وگرنه، نه زاینده است و نه 

رود...

طول زاینده رود: 350 کیلومتر
وسعت حوزه:  20/000 کیلومتر مربع

سرچشمه: زردکوه بختیاری
مقصد نهایى: تاالب گاوخونی

آبده�ى میانگی�ن: 5/30 متر 
مکعب در ثانیه

حداكثر آب: اواسط بهار
حداقل آب: آخر پاییز

میلیون  آب دهى ساالنه: 950 
مترمکعب

آیا مى دانید؟
تونل كوهرنگ قس�متى از آب های زاگ�رس را از یك حوزه 
ب�ه حوزه ی دیگر حمل و آن را به زاینده رود منتقل مى كند. 
طرح و اقدامات اولیه ی س�اخت این تونل مربوط به دوره ی 
صفویه است، اما حدود 50 سال قبل بهره برداری از آن آغاز 

شده است.
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 آق�اي حس�ن زاده، جواني را  م
تعریف كنید.

 اگر بخواهم خیلي حاشیه نروم، 
دوراني اس��ت که مرا یاد این چیزها 
مي اندازد: شور، نشاط، انرژي، حرکت 

و کسب تجربه.
 تفاوت نس�ل جواني شما، به 
معناي اخص كلمه با نس�ل امروز 

چیست؟
 جوان��ي من در ش��رایط خاصي 
ب��ود؛ درس��ت دوراني که کش��ور ما 
دوران جن��گ را ط��ي مي ک��رد. من 
هم هم��راه با خانواده ام مهاجر جنگ 
ش��ده بودم. خیلي سخت بود؛ خیلي 
زیاد. س��ختي هایي ک��ه فکر مي کنم 
باعث ش��د که من مثل ف��والد توي 
کوره آبدیده ش��وم. نمي توانم جواني 
خودم را با نس��ل حال حاضر مقایسه 
کنم. فکر مي کن��م جوان هاي االن � 
نمي خواه��م تحقیر کنم ی��ا این که 
تف��اوت فخرفروش��انه اي بگ��ذارم � 
این س��ختي ها را نچش��یده اند یا اگر 
بچشند،  ش��اید خیلي دوام نیاورد یا 
خیلي موفق نباش��ند ک��ه توي این 

سن، این تجربه ها را کسب کنند.
 ب�ه نظر ش�ما جوان�ي از چه 

سني است؟
 ی��ک جورهایي مي ش��ود گفت 
از اواس��ط یا اواخر نوجواني ش��روع 

مي شود.
 تا ...؟

 ت��ا ندارد دیگ��ر. آدم هاي پنجاه  
ش��صت س��اله هم مي توانن��د با نوع 
پوش��ش، لب��اس، تفک��ر و من��ش، 
هم چنان با طراوت و شاداب و جوان 

بمانند.
ب�راي  كتاب های�ي  چ�ه  از   

جوان ها خوشتان آمده است؟
 ناتور دشت س��لینجر، صد سال 
تنهای��ي مارکز، رمان حی��اط خلوت 
ش��خصیت هایش،  چ��ون  خ��ودم. 
شخصیت هاي جوان هستند و جوانان 
امروز مي توانند ی��ک زندگي دیگر را 
که مربوط به نس��ل خودشان نیست، 
با این رمان تجربه کنند و با آن آش��نا 
شوند. نمي توانم خیلي نام ببرم، چون 
جواني که اهل مطالعه و خواندن باشد، 
هر اث��ري را به خصوص ه��ر  رماني را 
مي تواند بخواند و با آن آشنا شود. ولي 
دلم مي خواهد این مطالعه به گونه اي 
باشد که سراغ آثار سطحي و احساسي 
ک��ه در جامعه ي ما هم زیاد اس��ت و 
عاش��قانه و عامیانه هم هس��ت، نرود. 
یا اگر مي رود، بیاید مقایسه کند بین 
اثري این چنیني و اثري که پش��تش 

تفکر و تعمق وجود دارد.
 كودكي تان؟

 کودکي من در آبادان گذش��ت. 
آب��ادان ش��رایطي خ��اص دارد. یک 
شبه جزیره است، بین دو تا رودخانه: 
اروند و بهمن شیر. خب کاًل ما همیشه 
در معرض خطر بودیم. فاصله ي بین 
ما ایراني ه��ا و عراقي ها یک رودخانه 
ب��ود. همیش��ه ع��راق را از آن طرف 
مي دیدیم و به خاطر حکومت بعثي ها 
حس خطر و آماده باش داشتیم. توي 
شهري بودیم که همیشه دودکش هاي 
روشن پاالیشگاه را که همیشه از آن 
آتش بیرون مي آمد، هر جاي ش��هر 
که بودیم، مي دیدیم. در شب برایمان 
زیبای��ي خاصي داش��ت. تعبیري که 
در بچگ��ي مي کردی��م ای��ن بود که 
این سیگارهاي رس�تم است. فندك 
رستم اس��ت. کبریت رستم است. یا 

اشاره 
فرهاد حسن زاده بیستم فروردین 1341 
در آب��ادان به دنیا آمد. او از نویس��ندگاني 
اس��ت که در تمام��ي حوزه ه��اي ادبي از 
داستان و ش��عر کودك و نوجوان، تا رمان 
براي بزرگس��االن دس��ت به ن��گارش زده 
است. اولین کتاب او در سال 1370 چاپ 
ش��د و اکنون بیش از پنجاه عنوان کتاب 
چاپ ش��ده دارد. حسن زاده جوان ها را هم 
فرام��وش نکرده و تاکن��ون دو رمان براي 
آن ها نوشته اس��ت. رمان »حیاط خلوت« 
که در سال 1382 در نشر ققنوس منتشر 
ش��د و چند جایزه براي نویس��نده اش به 
ارمغ��ان آورد و رمان »مهمان مهتاب« که 

سال پیش در نشر افق به چاپ رسید.
حس��ن زاده ه��م اکن��ون عض��و هیئت 
تحریریه هفته نام��ه ي دوچرخه، )ضمیمه 
روزنامه ي همشهري( است. به گمانم که او 
یکي از معدود افرادي است که هیچ گاه پیر 
نمي ش��ود. ذهن فعال و جوانش، هم چنان 
پویا و خالق اس��ت. گفت وگویي کوتاه با او 

داریم.
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مثاًل شط را که مي دیدیم، مي گفتیم 
کسي نمي تواند از آن بپرد، مگر شاه 
یا رستم. خب، همه اش با خیال بود. 
همه اش با رؤیا بود. همه ي این ها هم 
فرصتي براي رؤیابافي من بود تا اآلن 

کمک کند داستان بنویسم.
 چه قدر فضاي جامعه مي تواند 
روي زندگ�ي م�ا تأثی�ر بگذارد؟ 
چه ق�در م�ا مي توانی�م خودمان 

باشیم؟
 م��ن فک��ر مي کنم که م��ا باید 
خودمان باش��یم. ح��اال چه قدرش را 
هرکس با توجه به نوع زندگي که دارد، 
مي تواند تعیین کند. بعضي جوان هاي 

ما خیلي احس��اس هویت نمي کنند. 
یک جوري میان زمین و آسمان گیر 
کرده اند. خودشان و فرهنگ خودشان 
را باور ندارند. چشم ش��ان به جاهاي 
دیگر و سرزمین هاي دیگر و الگوهاي 
دیگر اس��ت. این باعث مي شود خود 
خوِد خودش��ان نباشند و از خودشان 
دور باشند. یک جاهایي ممکن است 
ریا کنند. یک جاهایي ممکن اس��ت 
به قول خودشان خالي بندي کنند و 
چیزهایي بگویند که شکل خودشان 
هم نباش��د. ول��ي به هر ح��ال فکر 
مي کنم مهم ترین اصل این است که 
جوان ها خودشان باشند و اداي کسي 

را هم درنیاورند.

جوانى مرا یاد این چیزها 
مي اندازد: ش�ور، نشاط، 
انرژي، حركت و كس�ب 

تجربه.

بسیاري  شاید سرگذش��ت 
از نوابغ، مش��اهیر، مفاخر و 
به ط��ور خالص��ه  آدم هاي 
مشهور را بس��یار شنیده 
هم چنی��ن  باش��یم. 
بسیاري از آن ها را هم 
به فراموشي سپرده ایم 
زندگي نامه هاي  با  یا 
دیگر اشتباه گرفته ایم 

و براي یادآوري درست یکي از 
آن ها، مجبور ش��ده ایم دوباره به کتاب 
مراجعه کنیم. اما این بار با زندگي نامه ي 
متفاوتي روبه روییم؛ زندگي نامه ي دکتر 

قریب که: 
1. ب��ه دلیل معاصر بودنش با زندگي 

ما پیوند خورده است. 
2. نوع نگارش آن به گونه اي اس��ت 
که در زندگي امروز به معناي هم اکنون 

جاري است.
نب��ض کتاب همراه نب��ض ما مي زند. 
خوب در خاطرمان مي ماند. در ذهنمان 
بلوار و بیمارستان کودکان و خیابان دکتر 
قریب یکي مي شود. بیماري، غریب بودن 
و س��المت مهرداد به م��وازات کودکي، 
مس��افرت و متخصص شدن دکتر قریب 
پیش مي رود. خواننده مهرداد را دوست 
دارد؛ چون بسیاري مثل او را در زندگي 
روزمره دیده اس��ت. دکت��ر قریب را هم 
دوس��ت دارد؛ زیرا شاید کساني مثل او 
خیلي خیل��ي اندك باش��ند. کتاب که 
تمام مي ش��ود، خواننده شکرگزار است؛ 
زیرا مهرداد به س��المتي رس��یده است. 
فاتحه اي نیز براي دکتر قریب مي خواند 
و آرزو مي کن��د ک��ه اگ��ر از نظر علمي 
نمي تواند مثل او باش��د، از نظر اخالقي، 
مهرباني و انضباط شبیه او باشد. نویسنده 
به خوبي مي داند ک��ه زندگي نامه دکتر 
قریب با خواننده همراه اس��ت و دیگر از 

یادش نمي رود.

  محمد  قریب 

نوشته ي فرهاد حسن زاده  

انتشارات مدرسه 

س: اعظم الریجانی
عک



ميرشهرام صدر

 نُه اندر نُه آمد، سه اندر چهار

اشاره
امسال در ایام نوروز که به عمره مشرف 
ش��ده ب��ودم، گروه ه��ای دانش آم��وزی را 
می دیدم که به س��بب ضعف در گفتار زبان 
عربی، هن��گام خرید ب��رای تفهیم منظور 
خود از انگش��تان دست هایش��ان استفاده 
می کردن��د. برای مث��ال، وقت��ی پیراهنی 
را انتخ��اب می کردن��د و از آن نوع پیراهن 
دوتا می خواس��تند، برای تفهیم عدد2، دو 
انگشت نش��انه و میانی خود را در کنار هم 
قرار می دادند و بقیه ی انگشتان دست خود 
را ب��ه طرف کف دس��ت می بردند تا این که 
فروشنده متوجه ش��ود از این نوع پیراهن 

دوتا می خواهند.
هم چنین، وقتی فروش��نده می خواست 
قیمت جنس خود را بیان کند، برای مثال 
ده ریال س��عودی، می گفت: »َعشر ریال« 
و در صورتی ک��ه خریدار متوجه نمی ش��د، 
انگش��تان دو دست خود را نش��ان می داد 
و خری��دار ت��ازه قیمت جن��س را متوجه 

می شد.
در این مقال��ه، درباره ی اهمیت وجودی 
دست ها و حرکت انگشتان و تعداد آن ها که 
باعث توجه انسان به مفهوم عدد و شمارش 

شده است، مطالبی را بیان می کنیم.

 شمردن با انگشتان
انگشتان از گذشته های بسیار دور 
منش��أ و مبن��ای محاس��بات عددی 
بوده ان��د هم اکن��ون نی��ز از اعتبار و 
گس��ترش خاصی برخوردارند. هنوز 

هم مورد قبول و اس��تفاده ي مردمان 
جهان پیش��رفته همان گونه که گفته 

شد، قرار دارند.
در میان برخی از قبایل سرخپوست 
در آمریکای جنوب��ی، عدد پنج را به 
»یک دس��ت« تعبیر می کنند و عدد 
ش��ش »یک انگشت از دست دیگر«.
بنابراین به ده می گویند »دو دست« 
و برای یازده »یک انگش��ت از پا« را 
در نظ��ر مي گیرند. به همین صورت، 
ب��ه پانزده می گویند »یک پا« و برای 
شانزده از »یک انگشت از پای دیگر« 
بهره مي گیرند. تا آخر که برس��ند به 
بیس��ت و ب��راي آن می گویند »یک 
نفر«. برای ش��مارش باالتر از بیست، 
برای مثال بیست وسه هم می گویند: 
»س��ه انگشت از دس��ت فرد دیگر«. 
س��رانجام، به عدد چه��ل »دو نفر« 

می گویند.
وقتی به این گونه ش��مردن ها دقت 
می کنیم، مشخص می شود که چون 
تعداد انگش��تان هر دو دس��ت برابر 
ب��ا ده تاس��ت، پس مبنای اع��داد در 

شمارش عدد ده است.
م��ردم گوناگون جه��ان مبناهای 
متفاوت��ی را ب��رای ش��مارش به کار 
ً  رومیان ابتدا مبنای  می بردند. ظاهرا

شمارش را تعداد انگشتان یک دست، 
یعنی عدد پنج قرار داده اند. به همین 
دلیل، عدد یک را با »I«، عدد دو را با 
»II«، عدد سه را با »III« و عدد پنج 
را ب��ا »V« که مبن��ای اعداد رومیان 

بود، نشان می دادند.
ع��دد چهار را با نماد یکی کمتر از 
پن��ج، یعنی »IV« و عدد ش��ش را با 
 ،»VI« نماد یکی بیشتر از پنج، یعنی
تا ده که با نماد »X« یا دو پنج نوك 
به نوك نش��ان می دادن��د. هم چنین 
عدد ن��ه را با نماد یک��ی از ده یعنی 
»IX« و یازده را با نماد یکی بیشتر از 

ده یعنی »XI« نمایش می دادند.
اکن��ون روش دیگری برای نمایش 
اع��داد بی��ان می کنی��م که ش��اید 
باس��تانی ترین روش بیان شمارش با 
دس��ت و انگشتان باش��د. این روش 
عب��ارت از ش��کل هایی اس��ت که به 
وس��یله ی خم، نیم خم کردن و باز و 
بستن انگشتان و هم چنین گذاشتن 
نوك انگش��ت ش��صت و س��بابه در 
س��ر انگش��ت یا بنده��ای معینی از 
یکدیگر به دس��ت می آید. تصویرهای 
هجده گانه ی صفح��ه ي بعد، نمایش 
عدده��ا را از یک تانود ب��ا این روش 
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نشان می دهد.
برای نشان دادن عدد صد باید تمام 

دست را باز کرد.
 بیش از دوهزار سال پیش

درباره ی این  ک��ه چنین طرز بیان 
اعداد و شمارش��ي برای نخستین بار  
بی��ن کدام مردم جه��ان پدید آمد و 
گس��ترش یافت، میان نویس��ندگان 
اختالف نظ��ر وج��ود دارد. ام��ا طبق 
برخي مستندات باستانی، قدمت این 
نوع ش��مارش در ایران به بیش از دو 

هزار سال پیش مي رسد.
باستان شناس��ان در نواحی شمال 
ای��ران مهره هایی متعلق به دوره های 
ساسانی را کش��ف کرده اند که روی 
آن ها، نقش هایی از انگش��تان دست 
وجود دارند که عددهای بیست وسی 
را نش��ان می دهند. ای��ن مهره ها به 
ه��زاره ی یکم پیش از می��الد تعلق 
دارن��د که نش��ان می ده��د این گونه 
ش��مارش در بین مردم ای��ران رایج 
بوده اس��ت و زنان این گونه مهره ها را 
بر مبنای اعتقادات خودشان، هم چون 

زیورآالت برگردن می آویختند. 
وج��ود ای��ن مهره ها از یک س��و و 
اشاراتی که در ادبیات و اشعار فارسی 
 به برخی از ش��ماره ها و شکل ها )در 

معان��ی دیگ��ری غیر از ش��مارش و 
اعداد( شده اس��ت از سوی دیگر، بر 
این تأکید دارد که این نوع ش��مارش 
در سرزمین ایران بسیار معمول بوده  
است و س��ابقه ی طوالنی و باستانی 

دارد.

 فردوسى و طرز بیان اعداد
فردوسی توسی )416-330 ه�  .ق( به 
دلیل آشنایی خود و مردم آن روزگار 
با این طرز بیان اعداد، در سروده های 
خود اش��اره ای به این موضوع داشته 
است و این دلیل محکمی بر اشاعه و 
معروفیت این نوع ش��مارش در اوایل 

دوره ی اسالمی در ایران بوده است.
فردوسی در بیان خساست سلطان 
محمود غزنوی و این که نتوانس��ت یا 
نخواست پاداش رنج های فردوسی را 
در سرودن شاهنامه چنان که بایسته 
و شایسته بود، بپردازد، سروده است:

كف شاه محمود واالتبار
                نُه اندر نُه آمد، سه اندر چهار

در معن��ی ای��ن بیت ب��ا توجه به 
تصویره��ای هجده گان��ه، مالحظ��ه 
مي کنیم که نه  ان��در نه )9×9(یعنی 
هشتادویک و س��ه اندر چهار )4×3( 
یعنی دوازده را با هم جمع می کنیم 

که می شود نودوسه. و چون بخواهیم 
عدد نودوس��ه را مطاب��ق تصویرهای 
هجده گانه نمایش دهیم، باید یک بار 
انگشت س��بابه را به بند آخر شصت 
بچسبانیم که می شود 90 )تصویر18( 
و بار دیگر برای ساختن عدد سه، الزم 
اس��ت که سه انگشت باقی مانده را به 
داخل کف دس��ت خ��م کنیم که در 
نتیجه همه ی انگشتان بسته و دست 
به صورت مش��ت در می آید. می دانیم 
هن��وز ه��م معمول اس��ت ک��ه اگر 
بخواهند به اشاره، خساست کسی را 
بیان کنند، مشت یا کف دسته بسته 

را نشان می دهند.
در نتیج��ه این بیت از ش��اهنامه، 
رایج ب��ودن این طرز بی��ان اعداد را 
در س��ده های چهارم و پنجم هجری  
بین مردم نش��ان می ده��د. از طرف 
دیگر نیز، زیرکی و هوشیاری سرشار 
فردوسی را در این بیت می توان یافت، 
به گونه ای که در ظاهر مدح سلطان 
محمود را می گوید، ولی در باطن به 

لئامت و خساست او پرداخته است.
 منابع

1. ارج نامه ی ایرج. به کوشش محسن باقرزاده، انتشارات 
توس، چاپ اول، 1377.

2. www.wikipedia.com
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چكیده ي زندگي نامه
علیرضا قزوه، اول بهمن ماه س��ال 1342 در گرمس��ار به دنیا آمد. 
دوران کودک��ي و تحصی��الت خود را در همان جا گذراند و در س��ال 
61 دیپلم تجربي گرفت. قزوه س��ال 69 مدرك کارشناس��ي خود را 
در رش��ته ي حقوق از مدرسه ي عالي قضایي قم دریافت کرد و بعدها 
تحصیالت خود را در رش��ته ي زبان و ادبیات فارس��ي تکمیل کرد. او 
عالوه بر تحصیل در دانش��گاه، چند س��الي هم طلبه بوده است. اهل 
ش��عر، ش��روع فعالیت جدي قزوه را با غزل معروفي به یاد دارند که 

َمطلع آن چنین است:
وقتي که غزل نیست شفاي دل خسته

دیگر چه نشینیم به پشت دربسته
قزوه در نیمه ي اول دهه ي 60 با ش��اعران حوزه ي هنري آشنا شد و 

همین آشنایي، ابتدایي بود بر فصل شکوفایي این شاعر معاصر.

 راوي سوره ي انگور
 زندگي و شعر عليرضا قزوه

محمدحسن حسيني

نگاهي به شعر
بیش��تر شعرهاي اولیه ي قزوه شعر اعتراض است؛ اعتراض به تبعیض، 
ریا، ناراس��تي و زیر پا گذاش��تن ارزش هاي انقالب و دف��اع مقدس. این 
اعتراض ها در ابتداي دوره ي شاعري او، گاه لطمه هایي به جوهره ي اصلي 
شعرهاي او زده است. شعرهاي سپید قزوه در حوزه ي سیاست و اجتماع، 
یادآور زبان ش��عري صفارزاده و گاه � در برخي چش��م اندازهاي طنز � 
سلمان هراتي است. اوج هنرنمایي قزوه در شعرهاي آییني و غزل هاي 
عرفاني او بروز کرده است. آشنایي این شاعر معاصر با عرفان غني شرق به 
خصوص عرفان اس��المي، لحظات به یادماندني فراوان در ابیات او به وجود   
آورده اس��ت. هم چنین به تعبیر منتقدان احاطه ي او به ظرافت هاي علم 
عروض و اس��تفاده از کلمات اشباع کننده ي وزن و کاربرد هجاهاي کوتاه 
و نداش��تن س��کون و مکث در آهنگ به رواني آثار او کمک شایاني کرده 

است.
عاطف��ه، عنصر قالب در ش��عرهاي افزوده اس��ت. نس��ل انق��الب هنوز 
مثنوي س��وزناك او با ش��روع: ش��ب اس��ت و سکوت اس��ت و ماه است و 

م��ن، دوبیتي هاي مح��زون او و 
ش��عرهاي س��پید »موال ویال نداشت« 
و »در روزگار قحط��ي وجدان« را زیر 
لب زمزمه مي کند. شناخت عمیق او از 
تاریخ اسالم و ارادتش به ائمه ي اطهار 
علیهم السالم، منبع توفیق او در سرودن 
اش��عاري منحصر به فرد و به یادماندني 

در عرصه ي شعر آییني شده است. 
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آن سوي آبي ها
ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم

سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم
شهر ما آن سوي آبي هاست، دور از دست رس

شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم

اندکي باالتر از آبادي تسلیم محض
صاف مي آیي سر کوي »صراط المستقیم«

خاك آن عرشي ست، گل هایش زیارت نامه خوان
سنگ فرش آسمانش بال هاي یاکریم

شهر ما آبادي عشق است، اما راز عشق
عشق یعني واژه هاي رمز قرآن کریم

عشق یعني قاف و الم »قل هو اهلل احد«
عشق یعني باي »بسم اهلل رحمن رحیم«

گریه ي انگورها
دور شو از خود که بانگ دورها را بشنوي

در نمازت گریه ي انگورها را بشنوي
تار شد شب هاي تنهاییت، چنگي زن به دل 

تا صداي هق هق تنبورها را بشنوي
رکعتي از رنگ بیرون آي، اي همرنگ نور

نور شو، تا ربّناي نورها را بشنوي
سعي کن آیینه  را هر صبح، لب خواني کني
سعي کن با یک نظر، منظورها را بشنوي
پنبه را از گوش بیرون آر، اي حالج وهم

تا اناالحق گفتن منصورها را بشنوي
بي که موسي باشي از طور تجلي بگذري
بي که اسرافیل باشي صورها را بشنوي

تو سلیمان مي تواني شد، ولي با چند شرط 
شرط اول آن که حرف مورها را بشنوي
شرط آخر آن که برگردي به ظهر کربال
محو عاشورا شوي و شورها را بشنوي

آثار
شعر )سروده هاي خود شاعر(:

از نخلس��تان تا خیابان، ش��بلي و آتش، این همه 
یوسف، گزیده ي ادبیات معاصر )مجموعه شعر منتشر 
شده در نیستان(، عشق علیه السالم، قطار اندیمشک و 

ترانه هاي جنگ، کاروان نیزه، و سوره ي انگور
نثر و گردآوري:

دو رکعت عش��ق )خاطرات کوتاه از رزمندگان(، 
پرس��تو در قاف )س��فرنامه ي حج(، یادهاي س��بز 
)نگاهي به ش��عر و زندگي شاعران سفر کرده(، چه 
عطر شگفتي )یادنامه ي احمد زارعي(، غزل معاصر 

ایران، خورشیدهاي گمشده )شاعران تاجیک( و...

به خاطر عندلیب
از قطع نامه ها دو سال بزرگ تر بود

از غزه
دو روز کوچک تر

تازه حرف آمده بود
اما هنوز نام خود را نمي گفت

با آن که بابا را مي گفت
شمع را مي گفت

و غزه را...
دیشب شب تولد او بود

که برق نبود
پدر به آسمان اشاره کرد و گفت:

االن شمع ها روشن مي شوند...
و شد!

در خانه شمع نبود
اگرچه کیک خنده ي مادر بود

پدر گفت:
به خاطر تو مي زنند عندلیب!

و خندید...
مغازه هاي غزه بادکنک نداشتند

مغازه هاي غزه
بي شمع مي سوختند

� بابا! ماه...
� ماه را کاله سرت خواهم کرد دخترکم!

� بابا! ستاره...
� دارند به جشن تولد تو مي آیند...

ببین چه گونه راه مي روند!
دوباره فشفشه اي روشن شد

با فسفر سفید
پدر فریاد زد: به خاطر خدا نزنید...

مادر مي خواست فوت کند
که کیک خنده اش خونین شد!

تنها در چشم هاي دخترك
دو شمع کوچک مي سوخت...



 ختم ارباب واال
تصويرگر: طاهر شعبانيمحمدرضا كاتب



از زیر طاق نما که می گذشتی، خانه ای 
قدیمی با دیوارهای کاهگلی و در چوبی 
پیدا می ش��د. وسط حیاط خانه، حوض 
ب��زرگ و تََرك خورده ای وجود داش��ت 
که هرچ��ه آب توی��ش می ریختند، پر 
نمی ش��د. دور تا دور حیاط پ��ر بود از 
اتاق های فس��قلی که فقط کمی از گور 
بزرگ تر بودند. هر اتاق را هم خانواده ای 
هفت هشت نفره اجاره کرده بود. صبح ها 
حیاط مثل کندوی زنبور می شد؛ از هر 
طرف عده ای اِه��ن و اُهن کنان بیرون 
می آمدن��د. خانواده ی پرجمعیت ما هم 
ب��ا هزار التماس، یک��ی از اتاق های این 
بیغوله یا بهتر بگویم این کاروان س��رای 

شاه عباسی را کرایه کرده بود.
خوب به ی��اد دارم که آن روز صبح، 
طبق معم��ول، همه دور تا دور س��فره 
نشس��ته بودیم و منتظر دم کش��یدن 
چای کتری بودیم؛ آخر، قوری کفافمان 
را نم��ی داد. ای��ن طرف س��فره ما توی 
س��روکله ی ه��م می زدی��م، آن طرف 
س��فره هم ننه و آقام مثل همیش��ه بر 
سر پول گوش��ت و نان در حال بحث و 
کشمکش بودند. دیگر چیزی نمانده بود 
که توی س��روکله ی هم بزنند. صدا به 
صدا نمی رسید. یکهو کسی با مشت به 
در اتاق کوبید. همه ساکت شدند. آقام 
می خواست با تکان دادن سر، دستور باز 

کردن در را صادر کند که صدایی آمد:
� مش  باقر! اُهوی مش باقر!

آقام خودش از جا بلند شد و به طرف 
در رفت و گفت:

� کیه دارد زورش را به در می رساند؟
ما هم پشت سرش ستونی راه افتادیم. 
آق��ام در اتاق را باز ک��رد. جواد باغبان 
با آن ش��لوار پاچه گش��اد و پر وصله اش 
پش��ت در بود. پیراهن س��یاهی به تن 
کرده ب��ود و قیافه ی آدم های غمگین و 
مادرمرده را به خود گرفته بود. ما را که 

دید، گفت:
� س��الم علیکم! ماش��اء اهلل! ماش��اء 
اهلل! چه خبر اس��ت توی اتاقتان! نذری 

می دهند؟ دو س��اعت است که دارم به 
شیش��ه ی پنجره تلنگ��ر می زنم، صدا 
می زنم، ان��گار نه انگار! اصاًل گوش��تان 
بدهکار نیست... راستش مش باقر، پسر 
ارباب گفت چون کارتو خوب اس��ت و 
برای تم��ام ختم ها دعوت��ت می کنند، 
بیایم دنبال��ت. می دانی که امروز عصر، 
سوم ارباب واالست؛ از ساعت سه تا پنج 

توی مسجد الرحمان.
همین ط��ور که صحبت می کرد، یک 
مرتبه اشک توی چشم هایش جمع شد 
و هق، هق، هق، مثل ماشین دیزلی که 
تازه روشنش کرده باشند، شروع به گریه 

کرد. آقام سرش را خاراند و گفت:
� خدا تمام اسیران خاك را بیامرزد. 

او را هم خدا بیامرزد. 
کمی س��اکت شد و بعد گفت: »واهلل 
آقا جواد، تا آن ج��ا که خودت گفتی و 
ما می دانیم، این ارب��اب واال در حق تو 
این قدرها ه��م خوبی نکرده بود که تو 
این طوری مثل آب پاش برایش اش��ک 

می ریزی!«
جواد باغبان فینی کرد و دست خود 
را با دس��تمال کاغذی اش یعنی دیوار، 
پاك کرد و گفت: »کی برای ارباب واال 
گریه می کند؟! من به حال خودم گریه 
می کنم. آخر، پسر ارباب یک مدت است 
که می خواهد این باغ را بفروشد. به چله 
نمی کشد که این کار را می کند. همین 
دیروز ب��ا یک نفر س��ر قیمت صحبت 
می کرد. درست است که ارباب هی مرا 
می زد و سرم داد وقال می کرد، گالب به 
رویتان، شکر به دهنتان، المذهب اسم 
ریقو رویم گذاش��ته بود، ولی دست کم، 
یک اتاق هفت هش��ت متری داده بود 
دستم. یک نان بخور و نمیری هم بهم 
م��ی داد. چه کنم زندگی س��خته! حاال 
زن و بچه اش می خواهند برای ش��ادی 
روحش مجلس بگیرند تا روحش، شب 
تا صبح عینهو بچه ی کتک  خورده عذاب 
نکشد و گریه نکند، ولی چه فایده؟!...«

یکمرتبه به خود آمد، دس��ت و بالش 

را جم��ع کرد و گف��ت: »بگویم؟ بگویم 
می آیی یا نه؟!«

آقام س��ری ت��کان داد و گفت: »چرا 
نیایم؟! خ��ودت می دانی ک��ه زندگی ام 
این طوری ها می چرخد. کارم این است.«

جواد باغبان موقع خداحافظی اشاره کرد  
به ما و گفت: »این گله ات را هم بیاور. آخر 
توی خاك سپاري اش هم جمعیت کم بود. 

ثواب دارد! بیا و مجلس را پر کن.«
هم��ه س��ر س��فره برگش��تیم. آقام 
همان طور ک��ه توی اس��تکان ها چایی 
می ریخت، گف��ت: »عصری ختم ارباب 
واالس��ت. آن هایی که سِر کار نیستند، 
بیایند میوه و شیرینی حسابی می دهند. 
توی زنده بودنش از میوه های باغ بزرگش 
که بغل گوش��مان بود، به وزن یک بال 
پشه هم به ما چیزی نرسید. دست کم، 
می توانی��م بعد از مرگش برویم و فیض 

ببریم و از آن ها استفاده کنیم.«
از گوش��ه ی چش��م، نگاه��ی به من 
و یک��ی از داداش های��م انداخت، کمی 
ساکت ماند و بعد گفت: »حیف که پول 
خوبی می دهند، وگرنه صدس��ال سیاه 

نمی رفتم مجلسش را بگردانم!«
دوباره نگاهم کرد و س��ری جنباند و 
گفت: »حق این و آن را خورد! خونشان 
را کرد توی شیشه تا عوض متکا سرش 
را روی پ��ول بگ��ذارد. غاف��ل از این که 
می بایس��ت با عمو عزرائی��ل رفت ددر. 
حال همه اش می رس��د به وارث هایش. 
می خورند و برایش آروغ هم نمی زنند.«

دیگر حرف های آقام را نمی شنیدم... 
ماجرای آن روز، کم کم پیش چش��مم 
در  ب��ه حرک��ت  و  می گرف��ت  ج��ان 

می آمد...
* * *

خشمگین بودم. طوری که نیفتم، لب 
دیوار باغ ارباب واال ایس��تادم. چشم که 
دواندم توی باغ، ارباب را دیدم که روی 
صندلی توی سایه نشسته بود و چیزی 

می نوشت. صدا زدم:
� ارباب! ارباب!
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ارب��اب واال س��ربرگرداند. اول نگاهی 
به جواد باغبان و بعد به من کرد. جواد 
باغبان هول ش��د. تن��د، میوه خوری را 
جلو ارباب گذاش��ت و آم��د جلو و داد 
زد: »پیش��ته! کیش!کیش! مگر نگفتم 
که ارباب نیست! رفته خانه اش! برو بعداً 

بیا. برو...!«
حسابی عصبانی بودم. گفتم: »پس او 
کیس��ت؟ ارباب من مزدم را می خواهم. 
میوه هایم را می خواهم. چرا زیر حرفت 
می زنی؟ نمی خواهی کار کنم، نمی کنم، 
ول��ی چرا مزدم را نمی دهی؟ س��ی روز 
کار ک��ردم و برایت می��وه چیدم. حاال 
مزدش را می خواهم. خودت گفتی اگر 
توی این یک ساعتی که می آیم این جا 
سربزنم، ماشینم را برق بیندازی، عالوه 
بر مزدت، چند س��طل می��وه هم بهت 
می دهم. کلی بیل زدم! دس��تم را ببین! 
تو را خدا ببین! همه زخم اس��ت! پول 

زیادی هم که نمی خواهم!«
ارباب واال دس��تی به س��بیل سفید و 
کلفتش کشید و آرام گفت: »به چه اجازه 
آم��ده ای روي دی��وار؟ می خواهی بدهم 
حبست کنند بوزینه؟ تا ندادم سگم باوفا 

سرحالت بیاورد، برو پی کارت!«
جواد باغبان، خودش را وسط انداخت 
و گفت: »برو بّچه! چرا پا روی دم ارباب 
می گ��ذاری؟ اگر آن روی س��گش باال 

بیاید، باال آمده ها...!«
ارباب عصبانی ش��د. روب��ه روی من 
ایس��تاد و گف��ت: »ببین بچ��ه، چراغ 
ماشینم را شکستی موقع کار، عوضش 
با مزدت چراغ نو خریدم. حاال هم راهت 

را بکش و برو.«
حرصم گرفته بود. داشتم می ترکیدم. 
گفت��م: »ارباب، خودتان هم می دانید که 
توی تص��ادف المپ و چراغ ماش��ینتان 
شکس��ته؛ چون جلوبندی و سپر هم ُقر 
شده! شما اگر قباًل  ندیده اید، من چه کار 
کنم؟ تو را به خدا، تو را به حضرت عباس 
مزدم را بدهید! سی روز کار کردم، داغان 

شدم!«

کل��ی برایش ح��رف زدم و گفتم که 
آن پول را می خواهم برای کفش و کاله 
زمس��تانم. باالخره دلش به رحم آمد و 
قب��ول کرد مزدم را بدهد. ش��اید هم از 
سروصدایم هراس داشت. گفت: »بیا دم 

در، بگیر.«
از لب دی��وار، تیز پری��دم پایین و با 
خوش حالی رفتم طرف در باغ و منتظر 
ش��دم. در بزرگ باغ که باز ش��د، ارباب 
واال با سگش جلو در ظاهر شدند. ارباب 
گفت: »روي دیوار م��ی روی هوار هوار 
می کنی، ه��ان؟ می خواه��ی آبرویم را 

ببری، آره...«
و بع��د قالده ی س��گ را ول کرد. مرا 
می گوی��ی؟ ِد دررو. فلنگ را بس��تم و 
زدم به چاك. همین طور که می دویدم، 
برگش��تم ببینم »باوفا« می آی��د یا نه. 
دی��دم ای داد! در چند قدمی ام اس��ت. 
دیگر نمی دویدم؛ بلک��ه روی هوا پرواز 
می کردم. یکباره رانم س��وخت. »باوفا« 
چنان گازی از رانم برداشت که گوشت و 
شلوار را به هم دوخت. مثل عقرب زده ها 
از جا پریدم و مش��تی حواله ی صورت 
سگ کردم. »باوفا« ول کن نبود. از درد 
داش��تم می مردم. خدایی شد چند نفر 
از رهگذران به دادم رس��یدند. ش��لوارم 
پاره ش��ده و تمام رانم را خون پر کرده 
بود. زدم زیر گریه؛ آن هم چه گریه ای! 
دیگر خجالت ِمجالت هم سرم نمی شد. 
با خش��م لگدی به دیوار ب��اغ زدم و راه 

افتادم طرف خانه مان.
ب��ه خودم آم��دم. آقام هنوز داش��ت 

یکریز صحبت می کرد.
� هم پول داش��ت، ه��م زور. اگر آن 
روز جلویش در می آمدم، پدرم را جلوی 
چش��مم می آورد. تازه آخرش، بی دین، 

یک چیز هم طلبکار می شد.
* * *

من و داداش غالمم جلو می رفتیم و 
ننه و بقیه پش��ت س��ِر ما می آمدند. به 
میدانی که نزدیک مسجد بود، رسیدیم. 
یکمرتبه چشمم به ماش��ین ارباب واال 

افتاد که یک نفر غریبه پشت آن نشسته 
بود. چند لحظه بعد، کامیون بزرگی آمد 
و پشت ماشین ایستاد. از توی آن، اول 
جواد باغبان و پشت سرش چهل پنجاه 
تا عمل��ه و کارگر گ��ردن کلفت پایین 
ریختند. جواد باغب��ان، بعد از صحبت 
با مردی که پش��ت ماشین نشسته بود، 
همه را دور خودش جمع کرد. کنجکاو 
شدم که چه ش��ده و چه نشده. دویدم 
طرفش��ان. جلو که رفت��م، صدای جواد 

باغبان به گوشم خورد:
� چ��ه آن های��ی ک��ه م��ال باغ های 
خودمانن��د و چ��ه آن های��ی ک��ه مال 
باغ های آقای محس��نی هستند، بعد از 

ختم بیایند این جا کارشان دارم.
وقتی هم��ه متفرق ش��دند، یکی از 
کارگره��ا پی��ش ج��واد باغب��ان رفت، 
دس��تش را کشید و گفت: »مگر به من 
نگفتی اگ��ر بیایی یک کرایه ماش��ین 

حسابی بهت می دهم؟«
جواد باغبان گفت: »برای همین گفتم 
آخر سر جمع بشوید این جا دیگر! فامیل 
ارباب به همه تان کرایه ماشین می دهد. 
حاال هرکس��ی دوست داشت با کامیون 
برمی گردد، هرکس هم نخواست، خود 

داند دیگر!
از دور، ص��دای قرآن خوان بلند بود. 
راه افتادیم طرف مسجد، جلو در مسجد 
دوتا داماد ارب��اب واال با چند نفر دیگر 
ایس��تاده بودند. یکمرتبه ماش��ین نگه 
داش��ت و دختر ارب��اب واال بیرون آمد. 
دختر ارباب، س��گ را دست شوهر خود 
داد و گف��ت: »خانه بودم، دی��دم باوفا 
تنهاست. نگاه کن، دارد گریه می کند!... 
چش��م هایش پر از اش��ک اس��ت. دلم 
نیامد... اُهو، اُهو، اُهو... نیاورمش. هرچه 
نباشد، او به پاپا خیلی نزدیک بود. یکی 

از اعضای خانواده به حساب می آید.«
دستی به سروگوش »باوفا« کشید و 
گفت: »دیگر دست پر محبت پاپا را بر 
سر خود احس��اس نخواهی کرد!... اُهو! 

اُهو... پاپاجان...«
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توری روی صورت��ش را پایین داد و 
بعد گریه کنان داخل مسجد شد. سگ 
ارباب با غم و اندوه به ما که وارد مسجد 
می ش��دیم، نگاه کرد. بین صاحبان عزا، 
از هم��ه غمگین تر بود و چش��م هایش 
اش��ک آلودتر. تا نگاهش ب��ه من افتاد، 
ُغرُغر کرد و دندان قروچه رفت. الکردار، 
هنوز ماجرای مزد گرفتن و دعوا با من 
از یادش نرفته بود. داماد ارباب، سگ را 

داخل ماشین برد و در را قفل کرد.
کفش هایم��ان را درآوردیم و رفتیم 
گوش��ه ی مسجد نشس��تیم. نگاهی به 
اطراف کردم. مسجد تقریباً خالی بود. 
کل جمعی��ت با م��داح و روضه خوان، 
سی  چهل نفر بیش��تر نمی شدند. آقام 
ما را که دی��د، به طرفمان آمد. لباس 
مش��کی رنگ و رو رفته ای که بعضی 

جاهایش س��فید شده بود، تنش کرده 
بود. دکمه های پیراهن بدجوری توی 
ذوق می زد، هر کدام یک رنگی بود و 
یک ش��کلی. آقام قیافه ی غمگینی به 
خ��ود گرفته بود. ان��گار مرحوم ارباب 
واال با ایش��ان نس��بت برادری داشته 
اس��ت که وقتی فوت نموده، ایش��ان 

را این چنی��ن غمگین ک��رده بود. آمد 
جلو ما، گالب کف دس��تمان ریخت و 
رفت دم در شبستان، مثل داغ دارها با 

گردن کج ایس��تاد.
ب��اال دس��ت مجلس، هم��ه  آدم های 
ژیگول و ش��یک پوش نشس��ته بودند. 
پایین دس��ت مجل��س آن  ط��وری ک��ه 
قیافه هایش��ان داد می زد، نان خشکی، 
گدا یا سپور و کاسب بودند. شاید آن ها 
ه��م مثل ما برای خورد و خوراك آمده 

بودند. 
رفت��م تو نخ گدای یک چش��می که 
بقچه ای توی دس��ت داش��ت و کنار ما 
نشس��ته ب��ود. با همان یک چش��مش 
همه چی��ز را زی��ر نظر می گرف��ت. اول 
نگاهی ب��ه صاحبان عزا، بع��د به افراد 
اتو خورده می انداخت. آخرس��ر، آقام را 

می پایید و بعد خیلی س��ریع میوه های 
جلوی��ش را می ریخت ت��وی بقچه اش. 
المذهب تردس��تی ب��ود! در عرض یک 
لحظ��ه دیس می��وه را غی��ب می کرد! 
افس��وس خ��وردم ک��ه چرا س��طلی، 
کیسه ای، چیزی با خودم نیاورده بودم. 
می بایست به جایش تا خرخره بخورم، 

حقم بود ُخب! رو به غالم کردم و گفتم: 
»بلند ش��و برویم آن طرف مجلس. این 
یارو یک چشمه، نس��ل هرچی میوه و 
ش��یرینی بوده، کنده. ما که دو تا چشم 
داریم، باید بیس��ت سال کار کنیم تا به 

پایش برسیم. بلند شو!«
رفتیم آن طرف مسجد که خالی بود، 
نشس��تیم و ش��روع کردیم به خوردن. 
س��یب، پش��ت س��یب و پرتقال، پشت 
پرتق��ال. هنوز این دوت��ا را قورت نداده 
بودم که نارنگی را توی دهانم می چپاندم 
و با فشار ش��یرینی، میوه ها را می دادم 
پایین. ای خدا، چه می ش��د این سوراخ 
گلو را این قدر باریک نمی گرفتی؟ فّکم 
درد گرفت��ه بود، بس ک��ه جویده بودم! 
ط��وری بخور بخ��ور می کردیم که گدا 
یک چشمه با تعجب رفته بود تو نخ ما و 
با دهان نیمه باز، بِر وبِر نگاهمان می کرد. 
راس��ت می گویند خوش��ی ها کوتاه اند. 
چون همان دم، مردی کراواتی که سر و 
وضع مرتبی داشت، آمد کنار ما نشست 
و من مجبور شدم دست و بالم را کمی 
جمع کنم. ش��اید گداه��ه با همان یک 
چش��مش ما را چشم زده بود. آقام آمد 
جلو مرد کراواتی ایستاد. می خواست به 
او گالب بزند که مرد تندتند دستش را 

تکان داد و گفت:
� نزن! گالب نزن!

آق��ام ب��ه او ق��رآن داد. م��رد گفت: 
»مرسی، متشکرم!  نمی خواهم.«

آقام گفت: »ش��یرینی ک��ه تعارفت 
نمی کنم، مرسی مرسی می کنی! قرآن 
است، بخوان برایش، بیچاره دستش از 

دنیا کوتاه است.«
مرد کراواتی که ش��اید فکر نمی کرد 
آقام این ط��وری با او ح��رف بزند، یک 
جوری نگاهش کرد که نگو! بعد قرآن را 
گرفت و آن را کنار خودش روی زمین 
گذاشت. نمی دانم چرا فکر کردم آقام از 
زدن آن حرف ها خوش حال است. آقام 
آمد کنار ما و آهسته گفت: »تا می توانید، 
بخورید! ننه تان هم این جاست. پس، از 
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ش��ام خبری نیس��ت. تازه، تا یک عالم 
وقت دیگ��ر، رنگ می��وه را نمی بینید. 
میوه ها را به ضرب تخماق بدهید پایین. 

فقط مواظب باشید خفه نشوید.«
کارگرهایی که ت��وی میدان بودند، 
یکی یکی وارد مجلس می ش��دند. بعد 
از کمی فکر کردن، تازه دوزاریم افتاد 
و موض��وع را فهمی��دم. فامیل ارباب 
واال کارگره��ا را با کامی��ون آورده، به 
وس��یله ی جواد باغبان به آن ها حالی 
کرده بود که در ختم بنش��ینند و در 
ع��وض، مزد ی��ک روز را ب��ه بهانه ی 
کرایه ماش��ین بگیرند. بعد هم س��وار 
کامیونش��ان کن��د و برش��ان گرداند. 
جواد باغبان که سردسته ی آن ها بود، 
آمد نزدیک ما نشس��ت. م��داح هم با 
وقار بلند ش��د و پش��ت بلندگو رفت. 
قیافه اش به همه کس می خورد غیر از 

مداح ها. ش��روع به خواندن کرد:
... ای مرگ چه خانه ها که ویران کردی

در بستر تن تو غارت جان کردی
و بعد مثل خروسی که تازه از خواب 

بلند شده باشد، زد زیر آواز که:
... ای مادر غم دیده نداری خبر از من

کز گردش ایام چه آمد به سر من
من تازه جوان بودم، اندر چمن ُحسن
نشکفته فرو ریخت همه بال و پر من

خدا بیامرز ارباب واال، س��ن حضرت 
ن��وح را داش��ت. در حالی ک��ه م��داح 
می گف��ت: »تازه جوان بوده، و در چمن 
ُحس��ن، پروبالش همه ریخته.« اگر به 
90 ساله ها می گویند تازه جوان، یعنی 
م��ن هنوز به دنیا نیام��ده ام. باز صدای 

مداح باال رفت:
� این یک بیت را هم گوش بدهید و 

با داغ دارانش هم گریه شوید:
داستان شب هجران تو گفتم با شمع
آن قدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد

کلمه ه��ای »آن قدر س��وخت که از 
گفته پشیمانم کرد« را با صدای خیلی 

بلند و با س��وز و گداز خواند تا مجلس 
را بیش��تر گرم کند. اگر بگویی صدای 
گریه از دیوار بلند ش��د، از افراد مجلس 
هم درآمد. جواد باغبان که دید هوا پس 
است، مشغول سرپرس��تی گروه سرود 
خود که همان کارگرها بودند، شد. هی 
به آن ها اش��اره می کرد، به بغل دستی 
س��یخونک می زد، چشم و ابرو می پراند 
و ریش و س��یبیل گرو می گذاش��ت و 

می گفت:
� آب��روی آن بیچ��اره را بخرید، واهلل 

ثواب دارد!

نمی دانس��تند  آن ه��ا  از  ع��ده ای 
طرف کیس��ت و چ��کاره اس��ت، پول 
پیشانی  به  می خواس��تند؛برای همین، 
خود زدند و به اتفاق جواد باغبان الکی 
ش��روع به گریه کردند. یکی از کارگرها 
که مثاًل می خواس��ت کاری کرده و حق 

مطلب را ادا کرده باشد، با صدای تقریباً 
بلندی گفت:

� خ��دا این حاج خانم را بیامرزد و به 
ش��وهرش صبر بدهد. من خودم سه تا 
زن از دس��ت داده ام؛ می دانم شوهرش 

چه می کشد!
جواد باغبان با غیظ رو به مرد کرد و 
گفت: پدر نامرد!  حاج خانم کیه؟ ارباب 
واال مرده، آن جاس��ت!  عکسش را ببین. 
با شاخ س��بیلش گاو را بلند می کرده... 

می گوید حاج خانم!
کارگر با تعجب گفت:

� خود مداح االن گفت: زن اول بُمرد 
از داغ شوهر...

جواد باغبان گفت:» به! معلوم هست 
از ک��دام َدَرکس��تانی آم��ده ای این جا؟ 
بن��ده ی خدا! من با این که باغبانم و آن 
خدابیامرز همیش��ه بهم می گفت: االغ 
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ی��ک گوش و چالق از تو بهتر می فهمد 
و معلم حساب تو می شود، فهمیدم چی 
گف��ت! یعن��ی زن ارب��اب واال دارد این 
حرف را می زند ک��ه از داغ تو، من اول 

دق مرگ شدم. یعنی خیلی ناراحتم.«
کارگ��ر گف��ت: »خداوکیل��ی دروغ 
نگویم، واال اسم زن است. یک زنی توی 
محلمان هس��ت که اسمش واال غربتى 
است. من هم خیال کردم این طرف که 

مرده، زن است.«
آقام تک��ه کاغذی به مداح داد. مداح 
کاغذ را خواند و سوزناك خواند: »االن به 
من خبر دادند که عده ای از کارگرهای 
باغ��ات آن مرح��وم آمده اند به مجلس 
ما تا تس��لیت بگوین��د. ببینید چه طور 
اش��ک می ریزند و این ش��عر را زیر لب 

می خوانند که:
مطمئن باش که ِمهرت نرود از دل ما

مگر آن روز که در خاك شود منزل ما
ای وای! وای! وای!... م��ن نمی دان��م 
پسر آن مرحوم، جناب كامران خان واال 
چه می کشد! نگاه کنید ببینید چه طور 
دارد مث��ل اب��ر بهاری گری��ه می کند و 
اش��ک می ریزد! داغ پ��در خیلی عظیم 

است! کمر را می شکند!«
ارواح  »آره،  گفت��م:  پی��ش خ��ودم 
ش��کمش! داغ پدر برایش خیلی عظیم 
بوده! جواد باغبان می گفت: هنوز سه اش 

نشده، مشتری آورده، باغ را بفروشد.«
ص��دای م��داح دوباره بلند ش��د که 
با س��وز می خوان��د: »دامادهای مرحوم 
چن��ان در غم و اندوه ف��رو رفته اند، که 
ماهی در دریا. این ها نمی توانند خود را 
از غم رها کنند، چرا؟ ُخب معلوم است! 
پدر زن نه، پدر از دست داده اند. ببینید 

در گوش هم چه می گویند؛
می گویند:

هر گل که بیشتر به چمن می دهد صفا
گلچین روزگار امانش نمی دهد.«

داماده��ای ارباب که ت��ا چند لحظه 
پیش دم گوش ه��م پچ پچ می کردند و 

سیگار می کش��یدند، تا این حرف را از 
مداح ش��نیدند، با غم و اندوه به زمین 
نگاه کردند و سرشان را هی تکان تکان 

دادند.
صدای جیغ دخترکی از قسمت زنانه 
بلند ش��د. مداح از خدا خواسته گفت: 
»ببینید چه طور دختر کوچک مرحوم 
جی��غ می زن��د! ای وای یتیمی! یتیمی 

درد بی درمان یتیمی! یتیمی...«
دختر کوچک ارباب واال کم کم س��ی 
س��الش بود و دو تا بچه داش��ت. اصاًل 
ً  که از  ارب��اب دختر جغله نداش��ت. بعدا
ننه ام قضیه را پرسیدم، گفت: »دختری 
می��وه ای را از دس��ت بچ��ه ی کوچکی 
مي گی��رد. آن وقت، بچه ل��ج می کند و 

دست دخترك را به دندان می گیرد.«
م��داح ِه��ی در و دی��وار را ب��ه هم 
می دوخ��ت و می خواند. م��ا هم صدای 
مف��ِت های های او را گ��وش می دادیم 
و از میوه ه��ای مفت تر که مداح گاه گاه 
می گفت: »تناول کنی��د« می خوردیم. 
تازه برای اولین ب��ار توی عمرمان قهوه 

هم خوردیم.
***

مجلس ختم که تمام شد، گدای یک 
چش��م آمد بغل ما نشس��ت. با آن یک 
چشمش هرچه تجسس کرد که میوه ای 

در آن اطراف پیدا کند، پیدا نکرد.
گفت: »ای��ن قس��مت مجلس مثل 

این که خشکسالی آمده!«
همان طور که بلند می شد از مجلس 
ب��رود بی��رون، گفت: »م��رگ این جور 
آدم ها نعمت است. همین طور که سیب 

و پرتقال نعمت است.«
مداح ک��ه می خواس��ت از در بیرون 
ب��رود، آقام جلوی��ش را گرفت و گفت: 
»بی زحمت، با این قلم و کاغذ آدرستان 

را بدهید. یکی از آقایان می خواهد.«
مداح کارت ویزیتی را از جیب درآورد 
و به او داد. آق��ام چپ چپ به مقوا نگاه 
ک��رد و آمد پیش ما و گف��ت: »ببینید 

روی ای��ن چه نوش��ته! عینکم همراهم 
نیست.«

روی کارت ویزیت نوش��ته بود: غالم 
بنده زاده مداح در عروس��ی، عزا و همه 
نوع مراسم. به بهترین وجه مجلس شما 
را گرم می کند. صبح ها از ساعت نه الی 
دوازده ظهر تماس بگیرید. تلفن: هفت 

و... .
آقام اخ��م کرد و گفت: »کالغ اخمخ 
)احمق( فهمیدم مداح اهل بیت نیست. 
کاس��ب اس��ت. بعد مقوا را لوله کرد و 

انداخت توی سطل آشغال.«
گداه��ا بقی��ه ی میوه ه��ا را بردند و 
ظرف ه��ا را ه��م پاك س��ازی کردند. از 
مجلس آمدیم بیرون. دم میدان، فامیل 
ارباب واال و کارگرها را دیدم. رفتم جلو. 
یکی از قوم و خویش های ارباب هی به 
آن ها اص��رار می کرد که پول را بگیرند؛ 
ول��ی کارگرها از جمل��ه کارگری که به 
جواد باغب��ان گفته بود: مگر نگفتی که 
پ��ول می دهن��د؟ موقع پ��ول گرفتن، 
ه��ی نَه و ن��و می کردن��د و می گفتند: 
»نمی ش��ود! ما برای پول نیامده ایم که! 
ارباب بیشتر از این حرف ها به گردن ما 

حق داشته.«
ق��وم و خوی��ش ارباب ب��ه زور توی 
جیب آن ها پول می گذاش��ت: »همین 
که آمدید، ممنونی��م. دیگر خرج راه را 

باید بگیرید!«
بعد از رفتن کارگرها، دختر ارباب به 
اتفاق »باوفا« سوار ماشین شد. ماشین 
آرام حرکت ک��رد و راه افتاد. یکمرتبه 
چش��مم به قاب عکِس بزرگ ارباب واال 
افتاد که کن��ار پیاده رو ج��ا مانده بود. 
ارباب از پش��ت شیش��ه ی قاب عکس 
داشت به دور شدن ماشین نگاه می کرد 
خلقش تنگ ب��ود و رفته بود توی فکر. 
انگار چیزی هم داشت زیر لب می گفت. 
باد تن��دی آمد و قاب عک��س را که به 
میله ی تابلوی راهنمایی رانندگی تکیه 

داده بود، توی جوب انداخت.
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اشاره
از این شماره مي خواهیم شما را با دنیاي 
ش��گفت انگیز سینما آش��نا کنیم و در هر 
شماره به گوشه اي از این هنر بپردازیم. در 
این شماره به تاریخچه ي مختصر پیدایش 
و رشد و تکامل س��ینما در جهان خواهیم 

پرداخت. 

برادران لومیر
هنگامي که برادران لومیر در س��ال 
1895 ب��راي نخس��تین بار فیلم هاي 
کوتاهي هم چون ورود قطار به ایستگاه 
و خروج کارگ��ران از کارخانه را در 
پاریس نمای��ش دادند، هیچ کس 
حتي تصورش را هم نمي کرد که 
این آثار کوتاه طلیعه ي ظهور 
هنري عظیم و شگفت انگیز 
باش��ند و سینما را در صدر 
هنرهاي پیشین قرار دهند. 
هن��ر و صنعت س��ینما 
آن چن��ان  هم اکن��ون 
است  کرده  پیشرفت 
ک��ه غیرممک��ن و 
ح��دود  و  ح��د 
و  نمي شناس��د 
که  دارد  ادع��ا 
هر  مي توان��د 
را  چی��زي 
ب��ه تصویر 

کشد.

خاس��تگاه هنر س��ینما، فرانسه و 
آمریکا ب��ود و کم کم به کش��ورهاي 
آلمان، ش��وروي،  دیگري هم چ��ون 
ایتالیا و انگلیس راه یافت. نخس��تین 
فیلم ها هم کوتاه بودند و هم مستند 
و گزارشي، اما ژرژ ملي پس، کارگردان 
فیلم هایي  ب��ا س��اختن  فرانس��وي، 
هم چون »س��فر به م��اه« )1902( و 
»فتح قطب« )1912(، داستان گویي 
را وارد دنی��اي س��ینما ک��رد. دیوید 
وارک گریفی�ت، کارگردان آمریکایي 
نیز با س��اخت فیلم هایي مانند »تولد 
ی��ک مل��ت« )1915( و »تعص��ب« 
)1916(، داس��تان گویي در سینما را 

تکامل بخشید. 
سینماي صامت، سینماي ناطق

س��ینما در ابت��دا صام��ت ب��ود و 
اگرچ��ه بس��یاري از کارگردانان بزرگ 
و ش��اهکارهاي س��ینمایي در دوران 
س��ینماي صامت ش��کل گرفتند، اما 
بیش��تر مردم س��ینماي س��خن گو را 
ترجیح مي دادند. تالش هاي شرکت هاي 
فیلم سازي سرانجام در سال 1927 به 
ثمر نشست و نخستین فیلم هاي ناطق 
در آمریکا س��اخته شدند. خوب است 
بدانید که در دوران س��ینماي صامت، 
کارگردان��ان بزرگي هم چون س�ر گي 
آیزنشتین روس، فریتس النگ آلماني 
و چارل�ي چاپلی�ن آمریکایي، فعالیت 
داشتند و شاهکارهایي فراموش ناشدني 

خلق کردند.

 سينماي جهانمحمدرضا سهرابي
  در گذر تاريخ
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ورود رنگ به سینما
ب��ا ورود رنگ به س��ینما، فیلم ها 
جذابیت بیشتري پیدا کردند و سینما 
یک گام دیگر به سوي تکامل پیمود. 
به همراه این پیش��رفت هاي فني، در 
بازیگري  فیلم نامه نویس��ي،  زمینه ي 
پیش��رفت هاي  نی��ز  کارگردان��ي  و 
چش��م گیري رخ داد؛ به ط��وري که 
مانند  س��بکي  کارگردان��ان صاحب 
جان فورد، هاوارد هاوكز، اورسن ولز و 

آلفرد هیچكاک ظهور کردند. 
اس��تادان  از  یک��ي  ف��ورد  ج��ان 
داس��تان پردازي اس��ت و بیش��تر به 
خاط��ر فیلم هاي وس��ترن ش��هرت 
 ،)1939( »دلیجان«  فیلم هاي  دارد. 
و   )1940( خش��م«  »خوش��ه هاي 
از   )1956( »جس��ت وجوکنندگان« 

آثار مشهور او هستند. 
هیچکاك نیز که به استاد هیجان و 
دلهره و تعلیق شهرت دارد، آثاري خلق 
کرد که به تکامل هنر سینما به ویژه از 
نظر بیاني، کمک شایاني کردند. »طلسم 
شده« )1945(، »سرگیجه« )1958( 
و »روح« )بیمار رواني( )1960( از آثار 

مشهور او هستند.
اما اورسن ولز یکي از نوابغ سینما بود 
که به راستي سینما را متحول کرد. او 
روش مدرن داستان گویي را ابداع کرد و 
در آثار خود به تحلیل شخصیت ها توجه 

ویژه اي نش��ان داد. فیلم »همش��هري 
کی��ن« )1941( او هنوز ه��م پس از 
سال ها یکي از بزرگ ترین شاهکارهاي 

سینمایي است.
تغییر و تحول سینما

جن��گ جهان��ي دوم نی��ز یکي از 
عوامل��ي بود ک��ه بر تغیی��ر و تحول 
سینما بسیار تأثیر گذاشت. سینماي 
نئورئالیس��م ایتالی��ا که به مس��ائل 

اجتماع��ي زمان جن��گ و پس از آن 
مي پرداخت، مقوله هاي تازه اي را وارد 
س��ینما کرد. فیلم هاي نئورئالیستي 
اگرچه داس��تاني بودند، اما به لحاظ 
واقع گرایي شدیدشان به آثار مستند 
شباهت داش��تند و کارگردانان براي 
تأثیرگ��ذاري بیش��تر، گاهي وقت ها 
از بازیگ��ران غیرحرف��ه اي اس��تفاده 
مي کردن��د. فیل��م »دزد دوچرخ��ه« 
)1948( اثر دیسكا، یکي از مشهورترین 

فیلم هاي این سبک سینمایي است.
از دهه ي 1960، موج روشن فکري 
در سینما، به ویژه سینماي اروپا شکل 
تازه اي به خود گرفت و فیلم س��ازاني 
ظه��ور کردند ک��ه فیلم هایش��ان از 
پیچیدگي هاي ساختاري و محتوایي 
قابل توجهي برخوردار بودند؛ به طوري 
که درك بس��یاري از ای��ن آثار بدون 
مراجعه به تحلیل و نقد صاحب نظران 
مي رس��ید.  به نظ��ر  مش��کل  کاري 
از قبیل لوئیس بونوئل  فیلم س��ازاني 
اس��پانیایي، فدریكو فلین�ي و میكل 
آنجلو آنتونیون�ي ایتالیایي و اینگمار 

برگمن سوئدي از این دسته اند. 
جنبش��ي که موج نوي فرانسه نام 
گرفت نیز تالشي بود در جهت تغییر 
روند سینماي آن زمان فرانسه؛ یعني 
س��ینماي س��نتي که به موضوعات 
مبتذل و عامیانه روي آورده بود. این 
سینما چون مسائل روز جامعه را بیان 
نمي کرد، به تدریج مخاطبان خود را از 
دست داد و از تعداد سینماروها مدام 
کاس��ته شد. در دهه هاي بعد، باز هم 
س��ینما چه از نظر فني و چه از نظر 
محتوایي راه تکام��ل پیمود. یکي از 
کارگردانان مهمي که از دهه ي 1960 
به ش��هرت رسید، اس�تنلي كوبریك 
آمریکایي بود که در س��اخت بیشتر 

گونه هاي سینمایي به موفقیت 

اولین ها در تاریخ سینماي جهان

فیلم »ورود قطار به ایستگاه«* )1895(، فرانسه، برادران لومیراولین فیلم تاریخ سینما

»خواننده ي جاز« )1927(، آمریكا، اَلِن كراسلنداولین فیلم ناطق
»بكي شارپ«** )1935(، آمریكا، روبن مامولیاناولین فیلم رنگي

»سرقت بزرگ قطار« )1903(، آمریكا، ادوین اس. پورتراولین فیلم وسترن

»سفر به ماه« )1902(، فرانسه، ژرژ ملي یساولین فیلم علمي � تخیلي

استودیوي بَِلك ماریا كه در سال 1893 توسط توماس ادیسون تأسیس شد.اولین استودیوي فیلم سازي

سالن ایندین در گراند كافه ي پاریس فرانسه )1895(اولین سالن سینما

16 مه 1929 در آمریكااولین مراسم اُسكار

اولین فیلمي ك�ه درامد آن از 
یك میلیارد دالر گذشت

»تایتانیك« )1997(، آمریكا، ساخته ي جیمز كامرون

  در گذر تاريخ
در دوران س�ینماي صام�ت، 
كارگردان�ان بزرگي هم چون 
» س�رگي آیزنشتین« روس، 
»فریت�س الن�گ« آلماني و 
آمریكایي  چاپلین«  »چارلي 
فعالیت داشتند و شاهكارهایي 
فراموش ناشدني خلق كردند.

دست یافت.
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آماده ي سفر فضایي شوید
ان��دازه ي جهاني  هیچ مي دانید 
که ما مي شناس��یم چه قدر است؟ 
اصاًل با یک سفر فضایي چه طورید؟ 
شاید بعد از این سفر، بزرگي جهان 
را بهت��ر بفهمیم. ف��رض کنید در 
حاال  ایس��تاده اید.  آزادي  می��دان 
به سمت آس��مان پرواز مي کنیم. 
هرچه دورتر مي شویم، برج آزادي 
کوچک تر مي ش��ود. در تصویر 1، 
میدان آزادي و خیابان هاي اطراف 
آن در تصوی��ر 2 کل ش��هر تهران 
ودر تصویر 3 کل ایران را مي توانیم 
ببینی��م. در ادامه ي س��فر فضایي، 
در تصویر 4 کم کم چش��ممان به 
کره اي خوش رنگ مي افتد: زمین. 

ش��عاع زمین چیزي در حدود 6 
هزار کیلومتر است. میلیون ها سال 
مي ش��ود که زمین مثل گهواره اي 
آرام س��اکنانش را در فضا جابه جا 

مي کند.
در تصوی��ر 5 زمی��ن دیگ��ر به 
سختي دیده مي ش��ود؛ اما متوجه 
جس��م کوچکي مي ش��ویم که در 
م��داري به گرد زمی��ن مي چرخد. 
این جسم کوچک، قمر زمین یعني 
ماه اس��ت. در تصوی��ر بعد متوجه 
مي ش��ویم که زمین در مداري به 
دور خورش��ید مي چرخ��د. البت��ه 
زمی��ن در این گردش همیش��گي 
تنها نیست. در تصویر 7 مي بینیم 
که س��یارات دیگري هم هس��تند 

  آيا اندازه ي جهان با
 عمر جهان در ارتباط است؟

جهان بزرگ ما
سيد امير سادات موسوي

1

2

3
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که همواره در حال چرخش به 
دور خورشیدند. به این مجموعه یعني 
خورش��ید و س��یاره هایي ک��ه به دور 
آن مي چرخن��د، منظومه ي شمس��ي 

مي گویند.
اگر همین طور دور و دورتر ش��ویم، 
منظومه ي شمس��ي هم کم کم ناپدید 
مي شود. در تصویر 9 در میان فضایي پر 
از ستاره و غبار میان ستاره اي سرگردان 
مي ش��ویم. این جا بخشي از کهکشان 
ماس��ت. هر کهکش��ان مجموعه اي از 
میلیاردها س��تاره است. در تصویر 10 
کل کهکش��ان  ما، یعني »کهکش��ان 
راه ش��یري« دیده مي شود. کهکشان 
راه ش��یري و تع��داد کهکش��ان دیگر 
در نزدیکي هم، خوش��ه ي کهکشاني 
محلي ما را مي سازند. این کهکشان ها 
در تصویر 11 دیده مي ش��وند. تصویر 
12 هم نش��انگر آخرین نمایي اس��ت 

4
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که مي توانیم از جهان تصور 
کنیم. گوی��ا دیگر به انتهاي جهان 
رس��یده ایم. نوري که از این ناحیه 
به ما مي رسد به اندازه ي تمام طول 
عمر جهان در راه بوده است. این جا 

لبه ي جهان مشاهده پذیر است.1

فاصله هاي نجومي
سرعت نور آن قدر زیاد است که 
مي تواند در یک چشم به هم زدن، 
1000 بار فاصله ي تهران تا مشهد 
را ط��ي کند.2 اگر م��ا جایمان را با 
ی��ک پرتوي نور ع��وض کنیم، آن 
وقت با س��رعت باالی��ي که داریم، 
8 دقیقه طول مي کشد تا از زمین 
به خورش��ید، و چهار س��ال طول 
مي کش��د تا به نزدیک ترین ستاره 
قنطورس(  پروکس��یماي  )یعن��ي 
برس��یم. ستاره شناس��ان از همین 
طریق واح��دي را براي فاصله هاي 
نجوم��ي تعریف مي کنند که به آن 

سال نوري مي گویند.3 

فاصله تا خورشيد = 8 دقيقه ي نوري

فاصله تا نزديك ترين ستاره )پروكسيما قنطورس( = 4 سال نوري

فاصله تا نزديك ترين كهكشان )ابر ماژالني بزرگ( = 160 هزار سال نوري

فاصله تا لبه جهان مشاهده پذير = 13 ميليارد سال نوري

پیدایش جهان 
بشر مدت هاست که به پیدایش 
جه��ان فک��ر مي کند؛ ب��ه خاطر 
این که این موضوع همیشه براي او 
جذاب بوده است. هرچه از هزاران 
س��ال پیش به عصر حاضر نزدیک 
مي ش��ویم، نظریاتي ک��ه در مورد 
عالم داشته ایم،  بیشتر به تجربیات، 
متکي مي شود. آخرین نظریه اي که 
امروزه مشهور اس��ت و بسیاري از 
کهکشان شناسان آن را پذیرفته اند، 
نظریه ي وجود »مهبانگ« یا همان 
انفجار بزرگ اس��ت4. انفجار بزرگ 
نامي اس��ت که شصت سال پیش 
فِرد ُهیل5 به قصد تمسخر بر روي 

این رویداد گذاشت. 
طبق این نظری��ه ، جهان اطراف 
ما پس از انفج��اري در حدود 13 
میلیارد س��ال پیش به وجود آمده 
اس��ت. در لحظه ه��اي اول پ��س 
از انفج��ار، دما، چگالي و فش��ار به 
صورت وحشتناکي باال بوده اند. به 
مرور نخس��تین عناصر، نخستین 
س��تارگان و باالخره پس از حدود 
یک میلیارد سال کهکشان ها شکل 
گرفته اند. در تمام این مدت، جهان 
در حال انبس��اط بوده اس��ت. هم 
اکنون هم جهان در حال انبس��اط 
اس��ت. یعني دارد بزرگ مي شود؛ 

بنابرای��ن ان��دازه ي جهان با 
عمر جهان در ارتباط است. 

ما كجاي كار هستیم؟
یک بار دیگر به تصاویر صفحه ي 
قبل نگاه کنید. هم اکنون جهان ما 
از میلیاردها کهکشان تشکیل شده 
است که هر کدام از آن ها میلیاردها 
س��تاره دارند. خورش��ید ما یکي از 
ستاره هاي کهکشان راه شیري است 
و ما یکي از میلیاردها انساني هستیم 
که بر کره ي کوچکي به نام زمین به 
دور آن مي چرخند؛ حتي به سختي 
مي توان این موض��وع را تصور کرد. 
وضع بش��ریت در براب��ر این جهان 
بزرگ در یاد من آی��ه اي از قرآن را 
تداع��ي مي کند که »قطعاً آفرینش 
آس��مان ها و زمین از آفرینش مردم 
بزرگ تر اس��ت؛ ولي بیش��تر مردم 

نمي دانند« ]غافر: 57[.
ت��ازه، کار تنها ب��ه این  حرف ها 
ختم نمي ش��ود. ما انس��ان ها بین 
یک جه��ان خ��رد و ی��ک جهان 
بزرگ قرار گرفته ایم. قدمان تقریباً 
یک میلیاردم قطر خورشید و یک 
میلی��ارد برابر قطر ی��ک مولکول 
اس��ت. یک پاي ما البه الي اتم ها و 
مولکول هاست و پاي دیگر ما میان 
کهکشان ها و س��اختارهاي عظیم 

کیهاني!

زیرنویس
1. بخشي از تصاویر این بخش با استفاده از نرم افزار 

Google Earth تهیه شده است.
2. س��رعت ن��ور 300000km/s و فاصله ي تهران تا 
مشهد حدوداً 930km است. زمان یک چشم به هم زدن 

هم چیزي در حدود 300 تا 400 میلي ثانیه است.
3. به فاصله اي که نور در مدت یک سال مي پیماید، 

یک سال نوري (ly) مي گویند.
4. Big Bang
5. Fred Hoyle
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افقي

1. وزیر دفاع کابینه ي ش��هید باهنر که در سال 60 بر اثر سقوط 

هواپیما به شهادت رسید � هر لحظه � قسمت.

2. مهر، هنگام آن و علم آموزي است � اسب آذري.

3. جوهر مرد � قفس انگلیسي � وسیله ي وزنه بردارها.

4. در بازکن برقي � مساوي برکت � سمیع.

5. مراسم میالد � معروف � اشاره به دور.

6. تعجب مؤنث � در دل افتادن � فعل ماضي، مفرد مذکر غایب 
از »قول«.

7. منسوب به آخرت � حال ندار � تکرار حرفي.

8 . از خاندان نوح � تپه، بازو � کافي � میوه ي مثبت.

9. رنگ آسمان � شیره ي انگور � مجمع الجزایري واقع در اقیانوس 

آرام و مورد اختالف روسیه و ژاپن.

10. تیراندازي � علم کیفیت انتقال صفات طبیعي � ضمیر غایب 
مفرد.

11. جویي در بدن � وحشتناك � آفریده � نوعي آینه.

12. انسان � طالي سیاه � جوان.

13. نبرد � سهم و نعمت � متحرك.

14. پدر آذري � نام عملیات شکس��ت حصرآبادان به فرمان امام 
خمیني در سال 60.

15. حرفه و کمال � پدر تازي � شلوغي.
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اصغر نديري

عمودي

1. نعمت شور � اي جوان � دور شده.

2. صد و یازده � یک کالغ، چهل کالغ کردن.

3. نامي است � مهربان � نوعي کاموا.

4. جام دار مشهور � نظرات شرعي � حاکم.

5. دوستي � سزاوارتر � روستا � حرف دهم و پنجم.

6. آغوز � جریان کار عادي � آب.

7. میز بیگانه � به معناي علم با حرفي اضافه � کلمه ي تعارف.

8 . بزرگ تر � همه � خانه ي ترکي � گذرگاه دل کوه.
9. روان � زیبا � توشه.

10. کتاب خاطرات زهرا حسیني از روزهاي شروع جنگ تحمیلي در 

خرمشهر � زنگ کلیسا � شهري قدیمي در کردستان عراق.

11. وس��یله ي سوراخ کردن اشیا � غله ي سبز و کوچک � زیاد � 
سوداي ناله.

12. پاشنه اش معروف است � فرایند شروع یا تنظیم مجدد رایانه 
� باد ضعیف.

13. بادکن��ک بزرگ س��فري � در فصل خزان، محبت اس��ت � 
زاویه ي 90 درجه.

14. ادامه � خاطره و ضمیر � واحد مقاومت الکتریکي.

15. اصطالحاً دلیران است � شاعر شوریده و مثنوي  سراي ایراني 

قرن ششم، صاحب دیوان شمس.

 اگر مایلید در مسابقه ي جدول شماره ي 1 

رشد جوان ش��ركت كنید، آن را تكمیل كنید و 

به نشاني صندوق پستي مجله بفرستید.  یادتان 

ود نام و نام خانوادگي، نش��اني كامل منزل و 
نر

ش��ماره تلفن خود را بنویس��ید.  به 10 نفر از 

برندگان، جوایزي اهدا مي شود.

ای��ن ماهواره در 15 بهمن ماه 
1387 و در س��ی امی��ن س��الگرد 
پی��روزی انق��الب اس��المی ایران 
توسط موشک ماهواره بَر »سفیر« 
در مدار فضا قرار گرفت. ناسا تأیید 
کرد ای��ن پرت��اپ، موفقیت آمیز 

بوده است.
ماهواره ي امید ، نخستین ماهواره ي 
س��اخت کشور ایران اس��ت. تمام 
تجهیزات این ماهواره در سازمان 
فضایی جمهوري اسالمي ایران ، 

طراحی و تولید شده است.

ماهواره بَر امید
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