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مرجان فوالدوند

 
پدر  وقتى 
حضرت  ما،  بزرگوار 
آدم را از بهشت بيرون كردند، 
همة فرشته ها  منتظر بودند از غم فراق و 

غصة غربت دق كند و بميرد.
ــالى هم  ــه آدم واقعاً غمگين بود، چهل س البت
ــور  گريه كرد، آن قدر كه گفته اند: همة  آبهاى ش
ــكهاى حضرت آدم است از غم دورى  جهان،  اش
وطنش. اما باالخره عادت كرد. دق كه نكرد هيچ، 
خانه ساخت و بچه دار شد و زراعت كرد و ماندگار 
ــت كه گاهى دلش مى گرفت-  دلمان  شد. درس
مى گيرد -  درست كه  هر غروب  دلتنگى مى آمد 
ــراغش – مى آيد سراغمان -  اما ديگر كم كم  س

داشت به همه چيز عادت مى كرد.
اين قصة عادت كردن چيز عجيبى است. پدر 
ــت چشم باز كرده  ما كه در باغ امن و آرام  بهش
بود، به زمين، با سيل و خشك سالى و قحطى اش، 
با گرگ و مار و عقربهاى موذى اش عادت كرد . 
تا اين جا عادت كردن بد نبود.  همان چيزى بود 
كه باعث شد،  نسل دايناسورهاى بزرگ منقرض 
ــود و آدميزاد نرم و نازك هم چنان زنده بماند  ش

و خيال انقراض هم نداشته باشد. 
اما  قسمت بد ماجرا هم از همين جا شروع شد ، 
از اين كه خيلى خيلى عادت كرديم.  آن روزها و 

سالها گاهـى برويم دو 
اول،  ــاى  قرنه و 

ــزاد  كنار درختها زندگى  آدمي
مى كرد و كنار رودها و آبشارها. درخت را  اگر 

از او مى گرفتى،  بى تعارف مى مرد. نه اين كه فقط 
گرسنه بماند ، نه، از دل تنگى مى مرد. درخت ، آب ، 
آسمان ، او را به ياد خانه اش  مى انداخت؛ آن وقتها 

كه همساية خدا بود. 
ــت، بچه هايش  به  اما كم كم  زمان كه گذش
ــاه عادت  ــقفهاى كوت ــته و س خانه ها ى در بس
ــان  كرد ند.  به جاى درخت و رود و جنگل، دلش
ــه دو تا گلدان و يك حوض  ــوش كردند  ب را خ
ــتند چرا حالشان خوب نيست.   آب و نمى دانس
ــا و رود ها را  ــرون. درخته ــد بي ــى مى زدن گاه
ــرة خيلى  دور  ــاد  يك خاط ــه مى ديدند، ي ك
مى افتادند؛  يك خاطرة شيرين و دور و  دلشان 
مى خواست بخندند، آواز بخوانند، مهربان شوند. 
ــة  آب دادن به گلدانها را هم  حاال ما كه حوصل
ــتيك، گل و  ــا كاغذ و پارچه و پالس نداريم،  ب
ــى غمگين تر  ــت مى كنيم   و ه درختچه درس

مى شويم و نمى دانيم چرا. 
ــمان ببينيم. گاهى برويم  دو  تا  گاهى  برويم آس
ــوند ياد خانة   ــت بكاريم. درختها باعث مى ش درخ
اصلى مان بيفتيم  ياد بهشت، و حالمان  بهتر بشود.  

تا درخـت بكاريم

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفتر انتشارات كمك آموزشي
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نماز يك معاملة پرسود
با توجه به نعمت هاى گوناگون الهى كه در اين آيه بيان 
ــده است، در آية بعد به مردم اعالم مى كند كه جا دارد  ش
ــا آورند و با بهره گيرى  ــكر اين نعمت هاى بزرگ را به ج ش
صحيح از اين نعمت ها، حق شكر او را ادا كنند. مى فرمايد: 
ــكر مرا به جا آوريد و  ــما را ياد كنم و ش مرا ياد كنيد تا ش
كفران نكنيد: «فاذكرونى اذكركم واشكروا لى و ال تكفرون.»

ــت جملة «مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم»،  بديهى اس
ــت؛  ــاره به يك معنى عاطفى ميان خدا و بندگان نيس اش
ــت كه به هم مى گويند: به  ــه كه در ميان انسانهاس آن گون
ــيد تا به ياد شما باشيم. بلكه اشاره به يك اصل  ياد ما باش

تربيتى و تكوينى است. يعنى به ياد من باشيد، به ياد ذات 
ــت و به اين  ــمة تمام خوبيها و نيكيهاس پاكى كه سرچش
ــازيد و آمادة  ــن س ــيله روح و جان خود را پاك و روش وس
ــما به اين ذات  ــويد. توجه ش پذيرش رحمت پروردگار ش
پاك، شما را در فعاليتها مخلص تر، مصمم تر، نيرومندتر و 

متحدتر مى سازد.
همان گونه كه منظور از «شكرگزارى و عدم كفران» تنها 
يك موضوع تشريفاتى و گفتن با زبان نيست، بلكه منظور 
ــت و به جاى خود مصرف  ــت كه هر نعمتى را درس آن اس
كنيد و در راه همان هدفى كه براى آن آفريده شده  است، 

به كار گيريد تا ماية فزونى رحمت و نعمت خدا شود.

آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى

ــما  ــيد تا به ياد ش ــه ياد من باش «ب
ــم و شكر مرا گوييد و كفران (در  باش
ــد.»  بقره/152 به  ياد من  باشيدبرابر نعمت ها) نكني

نكته ها

تفسير مفسران از جمله ى «فاذكرونى اذكركم»
ــه منظور از  ــه و اين ك ــرح اين جمل ــران در ش مفس
ــت و يادآورى خداوند چگونه  يادآورى بندگان چيس
ــيرهاى متنوعى ذكر كرده اند. فخررازى  است، تفس
در «تفسيركبير» خود (جلد4، صفحه ى 144) آن را 
ــوع خالصه كرده كه با تغيير مختصرى و  در 10 موض

مقدارى اضافات چنين است:
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 مرا به «اطاعت» ياد كنيد، تا شما را به «رحمتم» ياد كنم (شاهد اين سخن آية 132 سورة 
آل عمران است كه مى گويد: اطيعواهللا والرسول لعلكم ترحمون).

 مرا به «دعا» ياد كنيد، تا شما را به «اجابت» ياد كنم (شاهد اين سخن آية 60 سورة مؤمن 
است كه مى گويد: ادعونى استجب لكم).

 مرا به «ثنا و طاعت» ياد كنيد، تا شما را به «ثنا و نعمت» ياد كنم.
 مرا در «دنيا» ياد كنيد تا شما را در «جهان ديگر» ياد كنم.

 مرا در «خلوتگاهها» ياد كنيد تا شما را در جمع ياد كنم.
 مرا به «هنگام وفور نعمت» ياد كنيد، تا شما را در «سختيها» ياد كنم.

 مرا به «عبادت» ياد كنيد، تا شما را به «كمك» ياد كنم (شاهد اين سخن جملة اياك نعبد 
و اياك نستعين است).

 مرا به «مجاهدت» ياد كنيد، تا شما را به «هدايت» ياد كنم ( شاهد اين سخن آية 69 سورة 
عنكبوت است كه مى فرمايد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).

 مرا به «صدق و اخالص» ياد كنيد، تا شما را به «خالص و مزيد اختصاص» ياد كنم.
 مرا به «ربوبيت» ياد كنيد، تا شما را به «رحمت» ياد كنم (مجموعة سورة حمد مى تواند گواه 

اين معنى باشد).

البته هر يك از اين امور جلوه اى از جلوه هاى معنى 
ــت و آية فوق همة اين معانى و  ــيع اين آيه اس وس
ــامل مى شود: مرا به «شكر»  حتى غير آن را نيز ش
ــادى نعمت» ياد كنم،  ــما را به «زي ياد كنيد تا ش
ــورة ابراهيم مى خوانيم: «لئن  چنان كه در آية 7 س

شكرتم الزيدنكم».
ــك هرگونه توجه به خداوند - چنان كه  بدون ش
ــه در پرتو ياد خدا در  ــم- اثر تربيتى دارد ك گفتي
ــان پرتوافكن مى شود و روح و جان او بر  وجود انس
ــر اين توجه، آمادگى نزول بركات جديدى را كه  اث

متناسب با نحوة ياد اوست، پيدا مى كند.
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 اي كاش
اي كاش در روزگاري كه درختان

از طلوع تا غروب خورشيد چشم به آسمان دوخته اند 
و منتظر قطره اي باران هستند

اي كاش در روزگاري كه مردم در هواي باراني
نيز عينك مي زنند

اي كاش در روزگاري كه كودكان
به فكر باالبردن مدل گوشي هاي خود هستند

ــهر از  ــك ش ــردم ي ــه م اي كاش در روزگاري ك
ــت مي كنند ــگاه حماي ــه در ورزش ــم غريب ــك تي ي

اي كاش در روزگاري كه مردم
به جاي رفتن به پارك و لذت بردن از طبيعت

 سينما رفتن را ترجيح مي دهند
كسى هم باشد كه خود را بشناسد

و بداند او انسان است و اشرف مخلوقات
و انسان بودن خود را فراموش نكند...

فرياد
فرياد مي زنم تو را

به وسعت همة سكوتهاي تلخ
و به وسعت بيابانهاي تكرار

بگذار دانه هاي مرواريد سينه ريزي باشد 
گونه هاي يخ زده ام را

فريادي براي ابدي شدن
پس

سكوت را در مشتم مي فشارم
تا دانه هاي عشق از درونم زاده شود

روزهاي خوش
از روزهايت كه عبور مي كني

مدام خوشبختي را از در و ديوارش ليس مي زني
مي نشيني كنار پنجره

پشت به دنيا و دل خوش به يك بستني
كه در نگاه خيس تو

آب مي شود!

تينا صادقي ـ تهران

نرگس كشاورزيانـ  مباركه اصفهان

محمد ديلي ـ شيراز



تصويرگر: حميد رضا سليمانى
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رنگين كمان
مي تابد؛ آفتاب مهرباني ات
بر اشكهاي بي قراري ام ...

رنگين كمان
پر مي كند

تمام دلتنگي هايم را ...

شعر
اوج مي گيرند

بالهاي احساس
بر آسمان سپيد كاغذ ...

باران كه مي بارد
قاصدكهاي عاشق

پناه مي برند
زير چتر شعر ...

غم
دفن مي كند شادي ام را در خاك باغچه

و من مي خندم
به لبخند غنچه هاي گل سرخ ...

اين روزها باران چه شاعرانه نامت را
زمزمه مي كند.

و زمين سرشار مي شود از عشق ...
اينجا منم،

كه تنها روي زمين راه مي روم ...

سمانه مالميرـ قم
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محمد كرام الدينى

گوهر شب چراغ ايران

كمياب ترين گياه ايران
اگر از شـما بپرسـند كمياب ترين گياه ايـران كدام 
است، چه پاسخ مى دهيد؟ فكر مى كنم پاسخ منطقى 
شما اين باشـد: «نمى دانم.» چنين پاسخى را به اين 
علت منطقـى مى دانيم كه ما از همـة گياهان ايران 
خبر نداريم. معلوم نيست چه تعداد از گياهان ايران 
را هنوز شناسـايى نكرده ايم و ممكن است بسيارى 
از گياهـان هنوز از چشـم آدمى دور مانده باشـند. 
به عـالوه، تعيين كميـاب، كمياب تـر و كمياب ترين 
دشوارتر از شناسايى گياهان است، چون براى تعيين 

آن به داشتن اطالعاتى دربارة تعداد نياز داريم. 
امـا اگر ديديـد در جايى از كمياب تريـن گياه ايران 
سـخن مى گويند، بدانيد به احتمال زياد منظورشان 
كمياب تريـن گياه شـناخته شـدة ايران اسـت كه 

«سوسن چلچراغ» يا «سوسن سفيد» نام دارد.

چرا چلچراغ
بعضيها مى گويند كه رنگ مهتابى و شكل 
واژگون گلها به چلچراغ شباهت دارد. اما 
مردم محلى بر اين باورند كه گل سوسن 
چلچراغ، شبها نورافشـانى مى كند و به 

همين علت چلچراغ ناميده شده است.

گياه ملى ايران
لدربـورى،  كشـف  از  پـس  يك سـال 
گياه شـناس فرانسـوي «شـوراى عالى 
محيط زيست كشـور»، سوسن چلچراغ 
را به عنوان تنها گياه ملى ايران، در زمرة 

آثار طبيعى ملى كشور به ثبت رساند.

عارفى كوكه كند فهم زبان سوسن
                          تا بپرسد كه چرا رفت و چرا باز آمد
حافظ
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اهمّيت
ممكن اسـت اين پرسش در ذهن شما ايجاد شود كه صرف نظر 
از زيبايـى و جلب بازديد كننده از ايران و كشـورهاى گوناگون 
جهان، اهميت زيست شناختى اين گياه كدام است و چرا بايد از 
آن حفاظت و از انقراض آن جلوگيرى كرد. به بيان ديگر، اهميت 

اين گياه كمياب در طبيعت چيست؟
پاسـخ در تنوع و گوناگونى اسـت. گويى تنوع و ناهمسـانى از 
بنيادهاى هستى اند. چون در جهان هستى، هرگز دو ذرة يكسان 
نمى توان يافت؛ حتى دو اتم يكسـان، دو دانة ماسة يكسان، دو 
برگ يكسـان از يك درخت يا دو انسان يكسـان، اگرچه آنان 
را دوقلوى يكسـان بناميم. به عالوه، هرچه سامانه هاى هستى 
از تنوع بيشـترى برخوردار باشند، به همان اندازه پيچيدگى و 
تكامل بيشتر دارند. يعنى هرچه تنوع موجودات زندة سرزمينى 
بيشـتر باشد، آن سرزمين پايدارتر، اسـتوارتر و زنده تر است. 
پس كوشـش براى نجات سوسـن چلچراغ از نابودى، عالوه بر 
اين كه براى حفظ زيبايى و جلب گردشـگر اسـت، براى حفظ و 
گسترش تنوع موجودات زنده صورت مى گيرد كه در نهايت به 

پايدارى بيشتر محيط زيست مى انجامد.

موسم گل
سوسـن چلچـراغ معمـوالً از نيمـة اول 
خرداد ماه به گل مى نشيند و تا پايان تير 
ماه گل مى دهد. زيسـتگاه گياه سوسـن 
چلچراغ زيسـتگاهى حفاظت شـده به 
مسـاحت 5700 متـر مربـع در ارتفـاع 
1900-1700 متـرى در 44 دقيقـه و 36 
درجة شـمالى و 48 دقيقـه و 49 درجة 
طول شرقى در نزديكى روستاى داماش 

در استان گيالن است.

گياه شناسى
 سوسـن چلچـراغ گياهـى علفـى و 
چندسـاله و پيـاز آن تخم مرغى شـكل، 
اندكـى نامتقـارن وباريك اسـت. 4-7 
سـانتى متر قطر دارد و سـفيد يا سفيد 

مايل به زرد و پولك دار است.
 ساقة سوسـن چلچراغ راست است و 
حدود 150-50 سـانتى متر رشد مى كند. 
ضخيم، محكم و سـبز است و شيارهاى 

كم عمق دارد.
  برگها راسـت و نوك تيزند و مساحتى 
ر  1 ميلى مت تقريباً به اندازة 10-20×00-140

دارند. برگهاى بااليى ساقه كوچك ترند.
 گلهاى اين گياه سفيد، معطر و واژگون اند 
و 6-5 سـانتى متر قطـر دارنـد. گلبرگها 
نيـزه مانند هسـتند و 8/5 - 7 × 1/5-1/8 
سـانتى متر وسـعت دارنـد و نقطه هايى 
سرخ مايل به قهوه اى در حاشيه هاى آنها 
مشاهده مى شود. گل آذين آن خوشه اى، 
شهد دانهاى آن سـبز، دانه هاى گرده اش 
سـرخ، خامة آن بسيار بلندتر از بساكها و 
كالله اش سبز است. كپسول ميوة آن -45
25-32-30 ميلى متر، راسـت، واژگون و 

تقريباً شش وجهى است.

كشف و شناسايى
در سـال 1354، يكى از گياه شناسان فرانسوى به نام لدربورى 
كه به روسـتاى «داماش» در منطقه اى از بخش «عمارلو» واقع 
در رودبار اسـتان گيالن سـفر كرده بود، گياهـى زيبا و جالب 
را مشـاهده و وجـود آن را به مراكز علمـى جهان گزارش كرد. 
درپى آن، اين گياه تازه كشـف شـده با نام كاشف آن «سوسن 
لدربورى» مشـهور شد و در متون علمى به اين صورت به ثبت 
رسيد: «Lilium lederbourii» كه به معنى سوسن لدربورى 

است.
بى گمان لدربورى نخسـتين كسى نبود كه اين گياه را مشاهده 
و كشـف كرده بود، بلكه مردم داماش و رودبـار از ديرباز آن را 
مى شـناخته اند و نامش را سوسـن چلچراغ يا سوسـن سفيد 
گذاشـته بودند. لدربورى اما، نخستين كسى بود كه اهميت آن 

را كشف و آن را به جهان معرفى كرد.
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سياوش شايان

البـرز
بهشت كوه نوردان
ــال است كه كوههاي البرز در جاي خود ايستاده اند و حدود 200 سال  دهها ميليون س
است كه شاهد گسترش روستايي به نام تهران و تبديل آن به كالنشهر تهران هستند! اين 
كوههاي سر به فلك كشيده كه به جز زمين شناسان و جغرافي دانان كسي از سرگذشت و 
طول و عرضشان خبر ندارد و از تعداد قلل بي شمار آن چيزي نمي  داند،  اكنون سالهاست 
كه در شمال شهر تهران،  ديده ها را به سوي خود جلب مي كنند و كوه نوردان و عالقه مندان 

به طبيعت را به سوي خود مي خوانند.

بر سر حدود البرز توافق نيست
ــان  ــد كه زمين شناس ــت بداني جالب اس
ــرز با هم  ــر حدود الب ــان بر س و جغرافي دان
ــان البرز را از نظر  توافق ندارند! زمين شناس
ساختماني بسيار طوالني تر از جغرافي دانان 
ــته  كوههاي طالش و  ــد و حتي رش مي دانن
ــداد البرز  ــان را امت ــمال خراس كوههاي ش
ــروع البرز را از  مي دانند. اما جغرافي دانان ش
ــاي آن را درة خوش  ــفيد رود و انته درة س
ــاهرود در نظر مي گيرند.  ييالق در شمال ش
ــورد حدود البرز  ــن دو گروه هر يك در م اي
براي خود استداللي دارند،  اما اين استداللها 
ــاي البرز فرقي  ــت،  براي كوهه هر چه هس
ــهر بزرگ و كوچك  نمي كند، آنها بر دهها ش
ــايه افكنده اند و با ذوب برفهاي خود،  آب  س

موردنياز اين شهرها و صدها روستا را فراهم 
مي كنند و زندگي را براي مردم پيرامون خود 

به ارمغان مي آورند.
ــان خوب  ــه جغرافيايش ــاني ك اگر از كس
نيست بپرسيد بلندترين قلة البرز كدام است، 
ممكن است بگويند:  دماوند! واقعاً نكند شما 

هم همين  فكر را مي كنيد؟!
ــز در ميان  ــت كه دماوند ني ــت اس درس
ــرده،  اما قله اي  ــرز جا خوش ك كوههاي الب
ــت كه بعدها از ميان رشته كوههاي البرز  اس
ــوه ايران  ــب بلندترين ك ــرآورده و لق ــر ب س
ــت.  ــود اختصاص داده اس ــه خ ــرز را ب و الب
ــاني و تازه وارد در  دماوند مخروطي آتشفش
ــت و  مجموعه كوههاي چين خوردة البرز اس
فرزند جواني از البرز محسوب مي شود. پس 

بلندترين قلة البرز،  قبل از سربرآوردن دماوند،  
چه بوده است؟ «علم كوه». 

ــه عنوان  ــع را اگر ب ــة بلند و رفي ــن قل اي
ــاب آوريم،  راه  ــرز به حس ــن قلة الب بلندتري
خطايي نرفته ايم. علم كوه با قلة رفيع 4650 
ــاية  متري خود در غرب كوههاي البرز همس
ــليمان» با ارتفاع  ديگري هم دارد؛ «تخت س
ــايه از هم  ــوه همس ــن دو ك ــر. اي 4643 مت
فاصلة كمي دارند و همانند دو يار دبستاني، 
سالهاست به خوشي و دوستي بر يكديگر سايه 
ــد،  به هم برف و يخ قرض مي دهند  مي افكنن
ــتان گيالن،  تهران و  ــه اس و با آبهاي خود س
ــبز و خرم مي  كنند. كوههاي  قزوين را سرس
با بيش از چهار هزار متر ارتفاع،  پيرامون علم 

كوه و تخت سليمان كم نيستند.
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شهرهاي دامنه هاي البرز
ــتي بلند باال از شهرهاي مستقر بر  فهرس
ــوان فراهم كرد. نزاع  ــاي البرز مي ت دامنه  ه
علمي زمين شناسان و جغرافي دانان به كنار، 
ــران، كرج،   ــهرهايي مثل ته اما مي  توان ش
دماوند،  فيروزكوه،  ورامين، قزوين، سوادكوه، 
سمنان،  دامغان و شاهرود را فرزندان البرز 
ــتاي مستقر بر  خواند كه هريك دهها روس
ــد. اگر حريم و حدود  ــاي البرز دارن دامنه ه
ــود و هر سال مقداري  كوه البرز رعايت نش
از دشتها و دامنه هاي اين كوهستان سر به 
فلك كشيده به گسترش شهرها و روستاها 
ــدهاي متعدد ديگري بر  اختصاص يابد،  س
ــوند، رودهايش  روي رودهاي آن احداث ش
بخشكند، سنگها و خاكهايش به يغما بروند، 

 گياهانش به مصرف چراي بيش از حد دامها 
برسند و هوايش آلوده و آلوده  تر شود،  از اين 
ــتي  كوهها چه مي ماند؟ اين منظومة زيس
ــيع چگونه مي تواند دوباره خودش را با  وس

شرايط بد و جديد وفق دهد؟
نمي خواهيم نوميدانه به اين كوهها نگاه 
كنيد. اين كوهها را باز هم سرسبز، شادمان، 
ــان نواز فرض كنيد. اما اين   پرتحرك و انس
ــتيباني از  ــان نوازي و اين تدارك و پش انس
نيازهاي آب و خاك براي انسان حدي هم 
ــت كه البرز كوه  ــت اس دارد يا خير؟ درس
ــوه زنده و پويايي  ــت، اما آيا اين كوه،  ك اس
ــم كوهها را  ــما ه ــت يا خير؟ نكند ش هس

موجودات بي جان فرض مي كنيد؟! 
بار ديگر نگاهي به كوههاي البرز بيندازيد.

شهر تهران و قلة توچال
ــران ديده مي  ــهر ته اما آن چه كه از ش
ــه ارتفاعش به  ــت ك ــود،  قلة توچال اس ش
ــد و ساكنان شهر تهران  3943 متر مي رس

آن را قلة مرتفع البرز فرض مي كنند. 
ــه، دره و ديواره،  ــه قل ــا اين هم ــرز ب الب
 بهشت كوه نوردان ايران به شمار مي آيد. اگر 
ــيت به خرج ندهيم و دماوند را هم  حساس
ــاب  به عنوان قله اي از قله هاي البرز به حس
آوريم، آن وقت همة كوه  نوردان از ما راضي 
ــت كوه نوردي  ــد و لقب «بهش خواهند ش

ايران» را براي رشته كوههاي زيبا و طوالني 
البرز با جان و دل مي پذيرند.

ــدر دل  ــال اخير،  چه ق ــي 60-50 س ط
ــكافته و جاده ايجاد كرده  اند.  اين كوه را ش
ــت بر سر رودهاي  ــد ريز و درش چندين س
آن ساخته اند كه سدهاي هراز،  لتيان،  كرج 
ــتند.  ــان از بزرگ ترين هاي آنها هس و طالق
چه قدر جاده هاي كوهستاني كه دامنه  هاي 
ــردم تهران و  ــد تا م ــع كرده ان ــرز را قط الب
ــوش آب و هواي  ــون را به دره  هاي خ پيرام
شاهرود،  هراز، كرج و طالقان برسانند. حتي 
ــتاني بيش از سه هزار  نواحي مرتفع كوهس
ــت جاده ها در امان نبوده  اند  متر هم از دس
ــده  اند تا  و تونلهاي متعدد در آنها احداث ش
مردم از يك سوي البرز به  آن سوي كوههاي 

رفيع بروند.
اگر خروج روزانة صدها كاميون سنگ و 
ــة البرز به عنوان مصالح  خاك را كه از گوش
ساختماني به همة شهرهاي و پيرامون آنها 
ــتها و دامنه هاي البرز براي گسترش  به دش
ــم و دودهاي  ــهري اضافه كني زمينهاي ش
ــهرهاي پيرامون  حاصل از كارخانه هاي ش
البرز را هم بدان بيفزاييم، آن وقت اشكمان 
براي اين رشته كوههاي نجيب درمي آيد و 
از خود به عنوان يك انسان مي پرسيم: ما با 
اين كوه چه مي كنيم؟! يا ما با اين كوههاي 

نجيب و استوار،  چه نمي كنيم؟!
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نظرية اعداد

ــايد قديم ترين  ــروس رايند ـ كه ش در پاپي
ــال پيش  متون رياضى متعلق به 1600 س
ــواهدى دال بر  ــيح است ـ ش از ميالد مس
ــنايى با اعداد اول وجود دارد. پس از آن  آش
ــتان و  قديم ترين متون معتبر به يونان باس
سپس به قرن 17 ميالدى برمى گردد. فرما 
در سال 1640 ميالدى ادعا كردكه هر عدد 
F(n)=22n، عددى اول است. 

به شكل 1+
ــاً اعدادى اول  ــه ازاى n=1 تا n=4 واقع ب

حاصل مى شود:
F(1)=22+1=5
F(2)=222

+1=24+1=17
F(3)=223

+1=28+1=257
F(4)=224

+1=216+1=65537
 F(5) اما اويلر در سال 1732 ثابت كرد كه

عددى تجزيه پذير است:
F(5)=225

+1=641×6700417
ــى بزرگتر از F(4)از  ــون هيچ عدد اول تاكن

ضيات.
 ريا

د ملكة
ت و نظرية اعدا

رياضيات، ملكة علوم اس

نظرية اعداد شاخه اى از دانش رياضى است كه به ويژگيهاى جالب 
اعدادـ  به طور خاص، اعداد صحيح مى پردازد. بخش قابل توجهى 

از نظريه اعداد به كاوش در «اعداد اول»1 مى پردازد.
ــوم  ــى كه تنها و تنها دو مقس ــت طبيع عدد اول، عددى اس
عليه طبيعى دارد: يكى 1 و ديگرى خودش. البته با اين تعريف 
ــل يكتايى تجزية هر  ــددى اول خواهد بود. به دلي عدد 1 هم ع
ــل اول، عدد 1 را از دايرة اعداد اول  ــدد طبيعى به ضرب عوام ع
خارج مى كنند. اعداد اول كوچك تر از 100 (كه شامل 25 عدد 

هستند.) عبارت اند از:

2،3،5،7،11،13،17،19،23،31،37،41،43،47،53،59،61،67،
71،73،79،83،89،97

مجموعه اعدد اول نامتناهى است. برهان شورانگيزى كه اقليدس 
در 300 سال پيش از ميالد مسيح اقامه كرده است نشان مى دهد 
كه بزرگ ترين عدد اول وجود ندارد. طبق «قضية اساسى حساب» 
ــر عدد طبيعى بزرگ تر از 1 را مى توان به صورت ضرب اعداد اول  ه
ــداد اول آجرهاى بناى همة اعداد طبيعى  ــش داد. در واقع اع نماي
ــتند. در عين حال چگالى اعداد اول ميان اعداد طبيعى صفر  هس
است. در واقع با حداقل مصالح مى توان بنايى با اين عظمت برپا كرد.

ــت. از ديگر  ــده اس فرمول فرما حاصل نش
ــداد اول مى  توان به تابع زير  توابع مولد اع

اشاره كرد:
F(n)=n2-n+41

به ازاى n=1,2,3,...,40 عدد اول حاصل 
مى شود. ولى به ازاى n=41 داريم:

F(n)=412

كه عددى اول نيست.
از ديگر توابع چند جمله اى مى توان به تابع 

زير اشاره كرد:
F(n)=n2-79n+1601

به ازاى n=1 تا n=79 عدد اول حاصل مى 
ــه ازاى n=80 عددى غيراول  ــود، ولى ب ش

بدست مى دهد.
ثابت مى شود كه هيچ تابع چند جمله اى با 
ضرايب گويا نمى توان يافت كه تمام اعداد 
ــد كند و هيچ عدد غير اولى هم  اول را تولي

توليد نكند.

كارل فريد ريك گاؤسسيري در 
مهدي شيرزاد

توابع مولد اعداد اول
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ــنگ بنا و آجرهاى ساختمانى اعداد طبيعى  اعداد اول در واقع س
هستند ولى نكته آن است كه اين آجرها فوق العاده اندك هستند. 

به سوال زير توجه كنيد:
ــه تصادف  ــة  يك عدد ب ــر از مجموع «اگ

انتخاب شود به چه احتمال اين عدد، عددى اول مى باشد؟»
ــا A(n) نمايش  ــاوى n را ب ــداد اعداد اول كوچكتر يا مس تع
مى دهيم. به فهرست زير توجه كنيد. اعداد طبيعى 1 تا 20 درجه 

شده اند و زير اعداد اول خطى كشيده شده است:
1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15،16،17،18،19،20

در واقع در اين فهرست 8 عدد، اول هستند يعنى:
A(20)=8

هرچه n افزايش يابد، A(n)  هم افزايش مى يابد ولى سرعت 
ــد A(n)  در مقابل n خيلى كم تر است. به جدول زير توجه  رش
ــداد اول در ميان هزار،  ــبى» اع كنيد. در اين جدول «فراوانى نس

ميليون و ميليارد عدد طبيعى درج شده است:

دقت كنيد فراوانى نسبى را مى توان عمًال معادل احتمال يافت 
ــت. همانطور  ــدن يك عدد اول در ميان n عدد طبيعى دانس ش

ــش n اين احتمال به صفر  ــت، با افزاي كه در اين جدول پيدا اس
مى گرايد.

البته جدول باالنظم خاصى براى فراوانى نسبى توزيع اعداد اول 
نشان نمى دهد: يا اگر نظمى هم وجود دارد به اين راحتى ها قابل 
رويت نيست. اين جا است كه نبوغ رياضى خود را نشان مى دهد. 
An بطور 

n
نابغة بى بديل رياضيات «گاؤس» حدس زد كه نسبت 

 ميل مى كند. در واقع مطابق با اين حدس براى 
log n

1 مجانبى به 
nهاى بزرگ مى توان نوشت:

n
A(n)

log n
=

ــت (3)  ــت كنيد logn برآوردى از تعداد ارقام يك عدد اس دق
ــداد طبيعى 1 تا n با  ــبى اعداد اول در ميان اع ــس فراوانى نس پ

تعداد ارقام n نسبت عكس دارد.
مثًال فرض كنيد بخواهيم برآوردى از تعداد اعداد اول كوچكتر 

از يك ميليون داشته باشيم:

A( )
log

= = =
6 6

6
6

10 1010 16700610

پى نوشت 
1. Prime number
2. Twine Prim numbers

3. اگر قسمت صحيح لگاريتم برابر n باشد آن عدد (n+1) رقم غير اعشارى دارد. مثًال 
log آنگاه A عددى چهار رقمى است. A /= 3 اگر 14

ــند، به آن ها اعداد اول  ــتند. اگر دو عدد اول، دو عدد فرد متوالى باش غير از 2 بقية اعداد اول فرد هس
دوقلو2 گفته مى شود: مثل (3،5) و (5،7)، (11،13)، (29،31) و... اين نشان مى دهد كه فاصله دو عدد 
اول مى تواند خيلى كم باشد. از آن طرف دره هايى بزرگ در ميان اعداد اول مى توان يافت. قضية ساده اى 
وجود دارد كه به ازاى هر عدد طبيعى n، دنباله اى از(n-1)  عدد طبيعى مى توان يافت كه همگى عدد 

مركب هستند:
n!+2=(2×3×...×n)+2=2 (3×5×...×n+1)= 2 مضرب
n!+3=(2×3×...×n)+3=3 (2×5×...×n+1)= 3 مضرب...

      n!+n=(2×3×...×n)+n=n (2×3×...×(n-1)+1)= n  مضرب
ــداد اول در ميان اعداد  ــان مى دهد كه توزيع اع ــتند. اين نش يعنى دنبالة اعداد فوق همگى مركب هس
طبيعى، توزيع غريبى است. گاهى دو عدد اول متوالى فوق العاده نزديك هم هستند و گاهى هم هزاران 

كيلومتر از هم فاصله مى گيرند!

An/nn

0/168103

0/078498106

0/050847478109

 دره هايى ميان اعداد اول

 قضية اعداد اول

{1,2,3,...,n}
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چترهاي ژله اي 
شناور در آب

عروسـهاي دريايـي نقـش بسـيار مهمـي در 
اكوسيسـتمهاي دريايي دارند و از اعضاي مهم 
جمعيت آب زيان «پالنگ» 1 اين اكوسيسـتمها 
هسـتند. اين جـان دار دريايي،  مانند شـقايق 
دريايي و مرجان ها،  در طبقة جاوري «كنيداريا»2 

قرار مي گيرد.

     شناور يا ساكن
ساختمان بدن عروس دريايي شبيه يك 
چتر باز شـده و يا يك چتر نجات است. 
بين اليه هاي سـلولي بدن آن،  مادة لزج 
و ژالتينـي وجـود دارد كـه نـام «ماهي 
ژله اي»3 از آن گرفته شـده اسـت. بدن 
عروس دريايي تقريبـاً از 95 درصد آب،  
چهـار درصد نمـك و يك تـا دو درصد 
پروتئين تشـكيل شـده اسـت. عروس 
دريايي در چرخة زندگي خود دو مرحلة 
 كامـالً  مشـخص و جـدا از هـم دارد: در 
مرحلة اول به شكل كيسه هايي كوچك ، 
 شـناور و پالنكتونـي اسـت و در مرحلة  
دوم به بسـتري سخت چسبيده و شبيه 
گياه اسـت. با مهيا شدن شرايط مناسب 
اكولوژيكي در اثر توليد مثل عروسـهاي 
دريايـي گيـاه مانند و ثابت،  عروسـهاي 
دريايي شـناور توليد مي شوند. حركت و 
جابه جايي اين آبزي بسـيار كند و عامل 
اصلـي جابه جايي آن جريانـات دريايي 

است.

    دفاع از خود
در سـطح تحتاني بدن عروس دريايي،  
چهار تا هشـت بـازوي دهانـي و گاهي 
تعدادي رشتة باريك و ظريف در اطراف 
بخش چتر مانند وجود دارد. در سراسر 
د  اين رشته ها،  سـلولهاي گزنده اي وجو
دارنـد كه انـدام دفاعـي و شـكار اين 

قبيل عروسـهاي دريايي هسـتند. پس 
از تحريك شـدن و در معرض خطر قرار 
گرفتن عـروس دريايي،  اين سـلولهاي 
گزنده به بـدن موجود مهاجـم برخورد 
مي كنند و سم تزريق مي شود و طعمه را 

فلج مي كند.

     
دددددددددد

     آفتاب گريزها
هم چنيـن، وجود سـلولهاي حسـاس به 
نور باعث مي شـود كه در روزهاي آفتابي 
عـروس دريايي مهاجرت عمودي داشـته 
باشد و به عمق برود. ولي هنگام غروب رو 
روزهاي ابري،  در سطح آب به سر مي برد.

     
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااخخخخخت

مليكا قليچ پور
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پي نوشت
1. بخش سطحي و مياني آب درياها و اقيانوسها

2. Cnidaria
3. Jellyfish
4. افزايش تراكم و جمعيت يك گونه در اكوسيستمي خاص

منابع
ــروس دريايي و بلوم آن در  ــرد، غالمرضا (1383). ع 1. دريانب

ايران. موج سبز،  سال چهارم. شمارة 18.
2. Barnes, R.D.1987.Inverteborate zoology. 
Sanders college publishing, pp:893.
3. Mills, C.E. 2001. Jellyfish blooms: are 
populations increasing globally in response 
to changine ocean conditions? Hydrobiologia 
451 (Dev. Hydrobiol. 155): 55-68

     ازدياد جمعيت عروس دريايي
در صورتـي كه به صـورت ناگهانـي جمعيت 
نوعـي عـروس دريايي افزايـش يابد،  ممكن 
اسـت سـبب كاهش كارايـي ادوات صيادي 
شـود. عروسـهاي دريايي تحت تأثير جريان 
آب به تورهاي ماهي گيري برخورد مي كنند و 
باعث مسدود شدن چشمه هاي تور مي شوند. 
از طرف ديگر، با سـنگين كردن تورها هنگام 
جمع كـردن و خروج تور از آب  ممكن اسـت 

باعث تخريب تور صيادي شوند.
تأثير منفـي ديگـر را مي تـوان در رقابت 
غذايي عـروس دريايي با برخـي از آب زيان 
ديگر به دليل رژيم غذايي مشابه دانست. اين 
جانوران بي مهـره،  عموماً  از پالنكتونها تغذيه 
مي كنند. از آن جا كه سخت پوستان و بسياري 
از ماهيـان اقتصادي در زمان نوزادي و الروي 
به صورت پالنكتون جانوري زيست مي كنند، 
 اين احتمال وجود دارد كه به وسـيلة عروس 
دريايي خورده شـوند و بديـن ترتيب، احيا و 
بازسـازي ذخاير آنها با مشـكل همراه شود. 
از طـرف ديگر،  بـا تغذيـه از فيتوپالنتونها و 
زئوپالنكتونها،  رقيب غذايي آب زياني خواهند 
بود كـه آنها نيـز از همين موجـودات تغذيه 

مي كنند.

     در آبهاي ايران
در سـال 1381،  در آبهاي درياى 
عمان و خليج فارس در سـواحل 
كشـورمان، مشـكل اكولوژيكي 
«بلوم»4 عروس دريايي مشاهده 
شـد كه تهديدات ذكر شده را به 
دنبال داشـت و علـت آن به طور 
دقيق تعيين نشـد. به طور كلي،  
برهـم خـوردن تعـادل جمعيت 
يك گونـه در يـك اكوسيسـتم 
مي تواند خطرات زيادي را متوجه 
آن زيسـتگاه و سـاير گونه هاي 

ساكن آن اكوسيستم كند.

     مصرف خوراكي      
و  آبـزي  ايـن  از  بهره بـرداري 
مصـرف خوراكـي آن به عنـوان 
مكمـل غذايـي،  سـابقة ديرينه 
دارد و قدمت آن در كشور چين 
به 1700 سـال مي رسد. عالوه بر 
مصرف خوراكي، امروزه پزشكان 
و داروسـازان از خـواص درماني 
اسـتفاده مي كنند  اين آب زيان 
الزم  مـوارد  و  اسـتخراج  بـا  و 
براي سـاخت داروها،  در درمان 
رماتيسـم،  نظيـر  بيماريهايـي 
 فشارخون، ناراحتي هاي قلبي و 
كمردرد از آنها استفاده مي كنند.
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ايتاليانو
ــي مي كنيم. برخي از مردم  ــما عزيزان معرف امروز زبان ايتاليايي را به ش
ــت. اين  جهان معتقدند كه زبان ايتاليايي يكي از زيباترين زبانهاي دنياس
زبان به خاطر برخوردار بودن از ويژگيهاي موزيكال و آهنگين، بسيار مورد 
توجه موسيقي دانان و شاعران قرار گرفته است. ايتالياييها خودشان عاشق 
زبانشان هستند و از آن لذت مي برند. آنها مي گويند زبان ايتاليايي نه تنها 
ــت،  بلكه احساسات،  عواطف و اعتراضات را نيز  ابزاري براي انتقال پيام اس
ــيقي اُپرا ببينيد كه مهد آن،  ــان مي  دارد. اين امر را مي  توانيد در موس بي

 كشور ايتالياست.

الفباي ايتاليايي و برخي از ويژگيهاي آن
ــت و 5 مصوت  ــي داراي 21 صام ــاي ايتالياي الفب
است. صامتهاي y ،x، w، k وJ در واژه هاي بيگانه1 
يافت مي شوند؛ مانند taxi, jeans. صامت c در 
 o و u ، a  ــل از مصوتهاي ــان ايتاليايي اگر قب زب
ــورت /k/ و اگر قبل از i وe قرار  ــرار بگيرد،  به ص ق
بگيرد، به صورت /ch/ تلفظ مي شود. اما صامتهاي 
ــوند.  ــب "ch"  و"cch" هر دو /k/ ادا مي ش مرك
ــظ دارد، در حالي كه بقية  مصوت a فقط يك تلف
ــتند. در واژه هايي كه  مصوتها داراي دو تلفظ هس
ــوند،  معموالً  به مصوت (حرف صدادار) ختم مي ش
ــود،  اما  ــمي مصوت آخر ادا نمي ش در گويش رس
 j ــذف مي كنند. حرف ــي در محاوره آن را ح گاه

ــود.  در واژه هاي ايتاليايي /i/ تلفظ مي  ش
ــت بدانيد كه اسامي در ايتاليايي مؤنث و  جالب اس
ــامي درختان مذكرند  ــتر اس مذكر دارند. مثًال بيش
ــث:   درخت انجير  ــامي ميوه ها مؤن ــتر اس و بيش
ــث):  ــيب (مؤن ــوه س ــر) = il fico و مي (مذك

. la mela
ــام درخت و نام ميوه  ــه در محاوره گاهي ن البت
ــان مي گويند. مثًال براي ميوة پرتقال و  را يكس

درخت پرتقال يك واژه را به كار مي برند.

تاريخچه
ــپانيايي،  پرتغالي،   ــاي اس ــي با زبانه ــان ايتالياي زب
ــوي و رومانيايي خواهرند كه مادر همة اين  فرانس
ــان هندواروپايي  ــن و مادربزرگش ــا زبان التي زبانه
است. شباهتهاي ميان زبانهاي ايتاليايي و اسپانيايي 
ــر دو زبان به  ــوران ه ــت كه گويش آن قدر زياد اس

راحتي مفهوم صحبت يكديگر را متوجه مي شوند.
در قديم ايتالياييها به زبان التين و چند زبان ويژة 
ديگر صحبت مي كردند و از قرن چهاردهم به بعد، 
 زبان ايتاليايي زبان ادبي و رسمي كشور ايتاليا شد 
ــه زبان خود،   ــان مدرن مي گويند و ب ــه به آن زب ك

«ايتاليانو» مي نامند.
ــفر مي كنيد،  با لهجه ها و  ــي كه به ايتاليا س هنگام
ــي در مناطق  ــهاي متفاوتي از زبان ايتالياي گويش
ــويد كه همة آنها به  ــور روبه رو مي ش گوناگون كش
راحتي با هم ارتباط برقرار مي كنند و مفهوم سخن 
ــوند. ايتالياييها معموالً  با  يكديگر را متوجه مي ش
ــود با خارجيها صحبت نمي كنند و براي  گويش خ
ــتاندارد بهره  ــا،  از زبان اس ــراري ارتباط با آنه برق

مي گيرند.
ــخن  حدود 70 ميليون نفر در ايتاليا به اين زبان س
ــان ايتاليايي يكي از چهار  مي گويند. هم چنين،  زب
زبان رسمي كشور سويس محسوب مي شود. به طور 
ــترده در اياالت متحده آمريكا، كانادا،  استراليا،  گس
 آرژانتين،  سان مارينو،  واتيكان،  قسمتهايي از برزيل، 
 بخشهايي از آفريقا و همچنين در شهر «نيس» در 
فرانسه (كه قبًال جزو كشور ايتاليا بوده) گويشوراني 

به زبان ايتاليايي زندگي مي كنند.
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پي نوشت
ــت كه از  ــه واژه هايي اس ــور از واژة بيگان 1. منظ

زبانهاي ديگر وارد يك زبان مي شود.
2. صامت Hh در زبان ايتاليايي خوانده نمي شود.

z/ .3/ در ايتاليايي به صورت /ts/ تلفظ مي شود.
ــده در مورد ويژگيهاي  4. با توجه به نكات ذكر ش

الفبايي، به راحتي مي توانيد واژه ها را بخوانيد.

واژه هاي ايتاليايي در زبان فارسي
استوديو،  ماكاروني،  اسپاگتي،  پيانو ، بروكلي، 

 اُيرا،  بالكن،  ماالريا و كنسرت.

چند واژه و اصطالح ايتاليايي4
Ciao = سالم

Arrivederci  = خداحافظ
amico = دوست

Per piacere= ًلطفا
Grazie= متشكرم

Ti amo= دوستت دارم
Buona sera = صبح به خير

  Buona notte= شب به خير
che ora sono?= ساعت چنده؟

uno  1
due  2
Tre   3

quattro  4
cinque   5

اعداد
sei   6 

sette   7 
otto   8 

nove   9 
dieci  10

الفباي ايتاليايي
آ

بي
چي
دي

ِ ا
اِفَّ

جي
آكا
اي
اِلَّ
اِمَّ
اِنَّ
او
پي
كو
اِرَّ
اِسَّ
تي
او
وو

اِپْسُيلن
 ِزتا 
ايكس

ِي
كاپا

Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh 2
Kk
Ll

Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv

Yy
Zz 3
 Xx

Ii
Jj

صامتهاي بيگانه
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زهرا شعباني

ُگل ُگل ،ُگل از هزار رنگ
ــاه يكى از  ــنواره هاى فصلي گل و گي جش
هزار راهى است كه مى تواند با هزار رنگى كه 
ــاعتى  هم كه شده چشمهايت  دارد، براى س
ــه به اضافه چند برنامة ديگر  را آرام كند . البت
ــا برايت مفيد خواهد  ــه حداقل يكى از آنه ك
ــنايى با چند نمونة جديد كه به  بود. مثًال آش
ــگاهى توليد شده اند،  روش تجربى يا آزمايش
آموزش روشهاى توليد و نگه دارى با توجه به 
اقليمهاى متفاوت به كودكان و بزرگ ساالن؛ 
ــزار باغبانى  ــتها، ارائة اب معرفى انواع كمپوس
ــما  ــس، و قدرت ش ــن، جن ــد كه با س جدي

متناسب است.
 اقليمهاى متنوع ايران در مقايسه با بسيارى 
از كشورهاى همسايه، براى توليد و صادرات 
ــط به چند  ــد. اگر فق ــب تر مى باش گل مناس
نكته توجه كنيم مى توانيم يكى از بزرگترين 

مصرف كننده ها( تعجب نكنيد، اين يكى را 
زياد مصرف كنيد!) و صادر كننده هاى گل و 
ــا را مى توان در يك  ــيم. اين نكته ه گياه باش
عبارت" سرمايه گذارى هدفمند" خالصه كرد. 
توليدكنندگان گل وگياه در جشنوارةگل هاي 
داوودي به چند تا از اين نكته ها اشاره كردند.
راستى مي دانيد گلهاى داوودى ويژه پاييز 
ــنواره شدم،  ــتند. وقتى وارد سالن جش هس
ــتن حتماً چند  ــم موقع برگش تصميم گرفت
ــى از دروازه هاى  ــاخه از آنها بخرم. اما وقت ش
ــرون مى آمدم  ــارك گفت وگو بي ــى پ خروج
ــمعدانى خيلى  ــدم دوتا گلدان ش متوجه ش
ــه در نايلونى در  ــرخ ك ــك با گلهاى س كوچ
كنار هم جاى گرفته بودند ، تا خانه همراهم 
ــمعدانى و شب بو  ــنيده ام ش خواهند بود.ش

گلهاى مخصوص اسفند و فروردين هستند.

جشنواره گلهاى داوودى – تهران، پارك گفت و گو

 جهش ژن ها (آزمايشگاهي يا اتفاقي)، گل ها را متنوع 
و بازار داخلي و جهاني را گرم تر مي كند.

ــر + باغباني  ــاي)= هن ــت مينياتوري (بن س  درخ
ــمة زنده از درختان غول پيكري  بن ساي يك مجس
ــان آرزو داشت روزي آنها را با خود به  است كه انس

خانه ببرد!
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ــگاه گفتند: استاندارد   توليدكنندگان گل در نمايش
ــش هزينه هاي  ــت توليد گل يعني كاه كردن صنع
ــرك، توجه به  ــة محصوالت، حمايت گم توليد، بيم

سليقة مخاطب جهاني و...

 نماى بيرونى پارك گفت و گو (محل برگزارى جشنواره)

ــي آپارتماني و  ــه اي (تراريوم) ويژة زندگ  باغ شيش
شهرهاي آلوده

عكس: طيبه رحيمى
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ــافري  ــفري؟ مس ــافري؟ چه س چه مس
كوچك اّما بزرگ. سفري كوتاه اّما بلند. هيچ 
سفري اين همه كوتاه و بلند نيست! مسيري 
پيموده شده از قلب تا چشم. از شكستني در 

درون تا درخششي در بيرون.
ــت!  هيچ چيز اين همه دوگانة يگانه نيس
ــادي گونه ها را مي نوازد و هم  هم در اوج ش

در اوج غم بر چهره خانه مي سازد.
ــكوت حرف  ــن همه در س ــچ چيز اي هي
ــك، كتابي  ــك. هر قطره اش نمي زند كه اش
ــت گوياي هزار قصه؛ هزار راز. كتابي كه  اس
ــكوت ورق مي خورد و پنهان و زواياي  در س

تاريك روح «اشك ريز» را روشن مي سازد.
اشك فقط راوي دل شكستگي اشك ريز 
ــت كه بر جان تماشاگر  نيست. شعله اي اس
ــكند. وقتي كسي  هم مي افتد و او نيز مي ش
اشك مي ريزد، در تماشاگر آشوب مي آفريند. 
كودكي كه مي گريد، تاب از همه مي گيرد. هر 
كس راهي مي جويد تا گريه را به لبخندي و 

شانة لرزان را به آرامشي برساند.
ــم طوفان  ــاز و ه ــك، هم طوفان س اش
زداست. گفتم طوفان زدا، هيچ ديده ايد كه 

ــك و هق هق گريه ها چه اتّفاقي  پس از اش
ــد،  ــد؟ دل به آرامش عجيب مي رس مي افت
ــمان پس از ابر و  مثل آرامش و صفاي آس

رعد و برق!
ــاي  ــان، ميوه ه ــد در پاي ــاي بلن گريه ه
ــيرين آرامش و طمأنينه مي آورند. جان  ش
بي تاب پس از گريه آرام مي گيرد و تپشها و 

شورشهاي دروني فروكش مي كند.
ــك، آب است، آبي آتشناك! و شگفتا  اش

كه آِب آتش نشان هم هست. 
ــش را خاموش  ــت كه آت ــعله اي اس ش
مي كند. شايد اين همه تكيه بر اشك، در 
ــد.  ــوز و گدازها همين باش راز و نيازها و س
ــن كار را مي كند.  ــقانه نيز همي ذكر عاش
ــت كه  ــك اس در نهايت ذكر و زمزمة اش
ــات را از  ــد و حتي گاه كلم ــرف مي زن ح
ــي خويش اطمينان  ــا مي گيرد و در پ لبه
ــايد يك معناي «اال بذكر اهللا  مي آورد و ش
ــد. ذِكر اشك  تطمئن القلوب» همين باش
ــن لحظه ها را در  ــز، آرامش بخش تري انگي

پي دارد.
ــت كه از محبوبهاي خدا يكي  همين اس

محمدرضاسنگري
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ــت كه خدا دو  ــك است. روايت اس هم اش
ــرة خوني كه از  ــت دارد؛ قط قطره را دوس
ــد و قطرة  ــهيدي بر خاك مي چك پيكر ش
اشكي كه شبانگاة پلكها را خيس و صورتها 

را گرما مي بخشد.
بزرگي گفته است: آب دو آب است: يكي 
ــمه كه جام را مي شويد و ديگري  آب چش
ــتن جامه  ــم كه نامه را. براي شس آب چش

مشكي بايد و براي شستن نامه، اشكي!
ــر بزرگي؛ مّفسر دروني داغ  اشك، مّفس
ــته و در  ــرك برداش ــي كه ت ــذاب. قلب و م
شكستگي خويش، در هيئت قطره اي با ما 

حرف مي زند.
ــتگان، تفسير اشكها را مي دانند! هر  فرش
ــت، مي داند كه  ــته خوس ــه اين جا فرش ك

«اشك» چه راز و رمزها دارد.
اشكهاي  ــق  عاش ــتگان،  فرش مي گويند 
ــه قدر به  ــه طور؟ ما چ ــد. ما چ صادقانه ان
ــم؛ حتي به  ــكهاي ديگران بها مي دهي اش
ــه در گلو  ــكهايي ك ــكهاي نريخته، اش اش
ــه وار، فقط از  ــد و عقده گونه و ّغص مي مانن

خطوط چهره خوانده مي شوند.

ما چه قدر و كي و چگونه به پاك كردن 
ــكي انديشيده ايم؟ كي هم دم و هم دل  اش
ــده يا عقده اي  و همراه با اندوهي منفجر ش
ــي و كاري فكر  ــه راه ــو، ب ــم در گل متراك

كرده ايم؟
ــانه با  لّذت «هم  شايد هيچ لذتي هم ش
لبخندي» نباشد؛ هم لبخندي با كسي كه 
ديوارة غم و اندوهش فرو ريخته و حاال دارد 

لبخند مي زند.
خدا، شادي را براي تقسيم كردن، غم را 
ــردن و محبت را براي به توان  براي منها ك

بي نهايت رساندن آفريده است.
و اشك را آفريده است تا قيمت محبت را 
بدانيم. رنگين كمان پس از باران تماشايي 

است.
كسي كه اشك را نشناسد و تجربه نكند، 

ارزش خنده را نمي داند.
اشك آنان كه مي فهمند و اشك مي ريزند، 
ــمان مي رود. يك  بر زمين نمي افتد، به آس
روز از سر فهم و معرفت عميق گريه كرديم، 

همة ذّرات عالم به ما تبسم خواهند زد.
خدا گريه هاي شادي آور را از ما نگيرد.
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ابراهيم اصالني
تصويرگر: شهاب جعفر نژاد

اين درسته!
براي شروع،  هم مي توانم بگويم: «بار كج به منزل نمي رسه»،  و هم 
ــود از آب گل آلود ماهي گرفت». شايد هم بشود از  بگويم: «نمي ش
مثال يا ضرب المثل ديگري استفاده كرد. اما حرف اصلي اين است 

كه هر كاري نظم و منطقي دارد؛ از جمله درس خواندن.
ــود لذت درس  ــه مي تواند باعث ش ــن داليلي ك ــي از مهم تري يك
خواندن را نچشيد،  رفتارهاي نامنظم و نادرست است. وقتي كارها 
را به شيوه اي نادرست انجام مي دهيد،  خب معلوم است كه نتيجة 
قابل قبولي كسب نخواهيد كرد. فوتباليستي كه زدن ضربة كات دار 
را ياد نگرفته،  هر ضربه اي بزند، از باال يا كنار دروازه به اوت خواهد 
رفت. حاال ممكن است اتفاقي ضربه اي هم گل شود،  اما اين اتفاق، 
ــهاي نادرست  ــود. در درس خواندن هم، با روش زياد تكرار نمي ش
ــايد كم و بيش نتيجه اي بگيريد، اما بهتر است دو كار درست را  ش

ياد بگيريد تا از گلهايي كه مي زنيد،  لذت ببريد.

با يك ذهن آشفته 
و سردرگم سراغ 

مطالعه نرويد.

مكان مطالعه 
نبايد زياد شلوغ 

و متنوع باشد.

خودتان را به 
مطالعه در محيطي 

ثابت و ساده 
عادت دهيد.

مطالعه را در 
آرامش و هوشياري 

آغاز كنيد.

 روش هاي درست و نادرست درس خواندن



ــن زمانهاي مطالعه،  زمانهايي هم  ــيوة فاصله دار،  بي اما در ش
ــتراحت در نظر گرفته مي شود. فراموش نكنيد كه  براي اس
ــد،  توانايي يادگيري و  ــتراحت بدهي اگر به ذهن فرصت اس

حافظه تان به مراتب باالتر خواهد رفت.
بك نكتة مهم ديگر در مطالعه ، توجه به عنوانها و سرفصلهاي 
ــله سرفصل و  ــت. هر بخش و مطلب از يك سلس كتاب اس
ــه به صورت  ــت ك ــده اس ــكيل ش عنوان اصلي و فرعي تش
عنوانهايي درشت يا ريز نشان داده مي شوند. عادت كنيد هر 
ــت يا ريزي رسيديد، چند لحظه بايستيد.  جا به عنوان درش

درك عنوان مطلب تأثير زيادي در درك متن دارد.
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فقط از مطالعة هدفمند و هوشيارانه مي توان بهترين نتيجه را 
گرفت. اگر با ذهني آشفته و سردرگم سراغ مطالعه برويد و در 

زمان مطالعه هم،  شلوغ بازي در بياوريد،  ضرر خواهيد كرد.
ــلط باشيد و بدانيد كه  هنگام آغاز مطالعه،  بر خودتان مس
ــيارانة مطالعه  توصيه  ــد چه مي كنيد. براي آغاز هوش داري
مي كنيم: وضو بگيريد؛ دعاي مطالعه را بخوانيد؛ نيت كنيد؛ 
ــمها براي چند لحظه،  تمركز كنيد يا يك  ــتن چش با بس

عالمت يا رمز ويژه براي خودتان بگذاريد.
دو شيوه براي مطالعه وجود دارد: «متراكم » و «فاصله دار». 
در شيوة متراكم،  فرد تا جايي كه زورش مي رسد، مي خواند! 

و  پشت سرهم 
فشار آوردن  با 
به خود مطالعه 

نكنيد.

تند تند و سرسري 
نخوانيد.

روي عنوانها و 
سرفصلهاي هر مطلب 

تمركز و دقت كنيد.

بعد از هر 
مطالعه ي 80-90 

دقيقه اي، يك 
فرصت استراحت 
15-10 دقيقه اي به 

خودتان بدهيد.

  هدفمند و هوشيار



  6  اسفند 89
 22

اميرحسين فردي
اسماعيلتصويرگر: حسن تبريزى

در بعد از ظهر آخرين روز زمستان، اسماعيل 
كنار جاده باريك و مالرويي كه به روستاي 
بنفشه دره مي رفت،  از ميني بوس پياده شد. 
ــت و به  ــاكش را كنار جاده زمين گذاش س
ــم اندازش دشت  ــت. در چش اطراف نگريس
ــاك نرم و پوك كه جابه جا  صافي بود با خ
جوانه هاي سبز از زير پوست آن سرزده بود. 
سبالن باز هم روبه رويش بود. اين بار جبهة 
ــر هيبت و بلند با  ــي آن را مي ديد. پ جنوب
قله اي پوشيده از برف و پاره ابرهايي كه مانند 
ــد روي يال هايش گرد آمده بودند.  گردن بن
ــبالن را در كودكي هايش  ــره از س اين چه
ــش اوائل پاييز به  ــال پي ديده بود. چند س
ــده بودند. تازه خرمن ها  عروسي دعوت ش
ــده بودند و زمان برپايي عروسي ها  جمع ش
بود. پدر اسماعيل را هم با خودش برده بود. 
اما برايش بليط اتوبوس نگرفته بود. دوتايي 
يك صندلي بيشتر نداشتند. اسماعيل روي 
پاهاي پدر مي نشست . گاهي هم گوشه لبة 
ــه زحمت گير مي داد.   صندلي خودش را ب
اما زود دردش مي آمد و ناچا سرپا در راهرو 
مي ايستاد و به جلو گردن مي كشيد تا جاده 
را ببيند. غروب شد،  شب شد،  تاريكي آمد. 
سفيد رود را توي سياهي شب ديد. زير نور 
ــيد،  مثل مار بزرگي  ــاه از هيبت آن ترس م
ــاب مي  خورد. ميان دره هاي عميق  پيچ و ت
ــاس  و خوفناك پيش مي رفت. گاهي احس
ــيده از جنگل روي  ــرد  كوه هاي پوش مي ك
ــر توده هاي  ــوند و آبها زي ــاده آوار مي ش ج

ــوند و يا ديو  ــنگ و خاك مدفون مي ش س
ــط جاده جلوي ماشين  مهيبي ناگهان وس
ــرد و آنها را يكي يكي مي خورد. با  را مي گي
اين خيالها كف اتوبوس خوابيد. وقتي بيدار 
ــين ايستاده است.  ــد،  احساس كرد ماش ش
ــرف و آن طرف  ــش اين ط ــده اي از روي ع
ــتش را گرفت و بلندش  مي رفتند. پدر دس

كرد. چشم هايش را ماليد و گفت:
- رسيديم؟

- نه.
- پس كجا هستيم؟

- حيران.
- حيران؟

- آره
- پس چرا ماشين راه نمي ره؟

- جاده را آب برده.
-كجا برده؟

- نمي دانم، شايد برده باشه پايين.
ــاال آمد و گفت:  ــوفر ب در همين موقع ش
«همه پياده بشن. زود!» آنها هم همراه بقيه 
ــدند. باران مي آمد. آب توي جاده  پياده ش
ــاده بود. جلوي دماغه  خاكي باريك راه افت
ــمتي از جاده ريزش كرده بود   ــين قس ماش
ــوي دره. چند نفر با بيل و كلنگ در حال  ت
ــين بتواند از آن  ــوه بودند تا ماش كندن ك
ــود. زن ها و پيرمردها و بچه ها  طرف رد بش
در پناه اتوبوس ايستادند تا از باران در امان 
ــگ مي زدند و  ــد،  مردها به نوبت كلن بمانن
ــوه را مي كندند و چند نفري هم خاك و  ك
ــنگ ها را از دم كلنگ ها برمي داشتند تا  س

جاده تعريض شود.
ــم كار مي كرد درخت  ــن تا چش آن پايي

ــر رودي كه  ــر ش بود و درخت و صداي ش
جاري بود و خودش ديده نمي شد. در تمام 
مدتي كه مردها مشغول كندن كوه بودند،  
باران هم يكريز مي باريد. كم كم ماشين هاي 
ديگر هم از باال آمدند و پشت سر هم صف 
ــدازه عبور يك  ــتند. باالخره جاده به ان بس
ــد و راننده با ترس و لرز  ــين گشاد ش ماش
ــافرها  ــوس را از آن باريكه گذراند. مس اتوب
ــوار شدند و اتوبوس  آن طرف آب بردگي س
ــربااليي  ــروع به باال رفتن از س ناله كنان ش
ــد. از سقف  ــان ش كرد. باالي گردنه سردش
اتوبوس آب مي چكيد و بادي سرد و گزنده 
از درزهاي آن به داخل مي وزيد. او خوابش 
مي آمد،  اما سرما نمي  گذاشت. چند ساعت 
بعد، وقتي خورشيد از پشت پردة  ضخيم ابر 
و مه در آمد و از پشت شيشه هاي چركتاب 

اتوبوس به داخل تابيد. 
آنها در همين محل پياده شدند. پدرش 
دستش را گرفت و از كوره راهي كه اطرافش 
علف هاي زرد پاييزي روييده بود،  به سوي 
ــد. آن موقع براي اولين بار  ده به راه افتادن
سبالن را ديد. از هيبت آن حيرت كرد. پدر 
انگار او را فراموش كرده بود. با گام هاي بلند 
ــرو پيش مي رفت و راجع به  روي جادة  مال
ــاي اطراف توضيح مي  داد. او  مزارع و كوه ه
به دنبال پدر كشيده مي  شد. در همان حال 
ــت مي توانست آهسته گام  دلش مي خواس
بردارد  با خيال راحت به اطراف نگاه كند...

ــال راحت به  ــت با خي .... حاال مي توانس
ــذت روي خاك نرم  ــگاه كند، با ل اطراف ن
گام برمي داشت و سبالن در خيالش مانند 
فيل عظيم الجثه اي بود كه آرام آرام،  در پي 
خورشيد به سوي غرب مي رفت. اما مقصد 
او روستاي بنفشه دره بود . كه درخت هايش 
در پايين دست كنار رودخانه ديده مي شد. 
دشت خلوت بود. باد روي خاك آماسيده و 
برآمده سينه مي ساييد. زنبق هاي آبي دسته 
ــته از خاك سر زده بودند. گلبرگ هاي  دس
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خوش رنگشان در باد مي لرزند. به سوي ده 
به راه افتاد. سينه اش انباشته از عطر خاك 
و بوي برف شد. شوقي كودكانه در سينه اش 
ــت در آن جاد پيچ در  تلنبار بود. مي خواس
ــن بيايد،   ــاال برود،  پايي ــچ مالرو بدود. ب پي
ــت،  به چپ. باد به صورتش  بپيچد؛ به راس
بخورد،  به پيشاني اش،  به گونه هايش،  از يقة 
ــه پايين بخزد. خنكش كند. به  پيراهنش ب
نزديكي بنفشه دره رسيد.. در آنجا قبرستان 
ديده مي شد. باالي تپه اي مشرف به ده بود. 
ــط خرمن مى گذشت.  راه از كنار تپه، از وس
زميني وسيع و صاف كه در تابستان محل 
ــد  هر خانواده اي  خرمن كوبي اهالي مي ش
جاي مخصوص خود را داشت. چندين سال 
پيش كه با پدرش آمده بود، هنوز بعضي ها 
ــه باد مي دادند و  خرمن مي كوبيدند،  كاه ب
ــاال آن زمين هاي  ــتند. ح گندم برمي داش
مسطح جابه جا پر از زنبق هاي آبي و سفيد 
ــفند در شيب ماليم  ــده بود. چند گوس نش
تپه اي مشغول چريدن بودند. چوپان ديده 
ــد. اما صداي آوازش را باد مي آورد،   نمي ش

حزين مي خواند:
محبوب من، اين دره ها سنگالخي اند

                    و از عمق آنها سيالبها جاريست
مي ترسم از پرتگاه سقوط كنم و بميرم

             چشمان تو محبوب من،  گريان بماند
به پشته نزديك تر شد. نوجواني با موهاي 
ــفته،  يله شده بود در تيغ آفتاب  بلند و آش
ــايه اسماعيل را كه ديد،  مثل فنر  غروب. س
ــش از خجالت گل  ــد. گونه هاي از جا جهي
ــه خوب آواز  ــماعيل گفت: چ انداخت. اس

مي خواني!
ــت و با ته  ــن انداخ ــرش را پايي ــر س پس
چوب دستي اش مشغول پوش دادن خاك شد.

- اسمت چيه؟
- مقصود.

-گوسفندها مال خودته؟
ــيد،  اذيتش  ــعاع خورش براي اين كه ش

نكند، با يك چشم نگاهش كرد و گفت:
- آره

- پسر كي هستي؟
- پسر قارداش؟

نمي شناخت. با اين حال گفت:

زنده باشي،  باز هم بخوان! 
ــيد. سرش را  مقصود باز هم خجالت كش
ــتي  ــت پايين و بي اختيار با چوب دس اندخ
ــخم زد.  ــا را پوش داد و زمين را ش خاك ه
اسماعيل به طرف ده سرازير شد. در حاشية 
روستا دو درخت كهنسال بيد كنار يكديگر 
ــتاده و شاخه هايشان در هم تنيده بود.  ايس
از دور شبيه دو انسان بودند كه سر بر شانه 
ــند. تصوير اين دو درخت  هم گذاشته باش
ــانة  زوال  ــوز در ذهنش بود و آنها را نش هن
باغ بزرگي،  كه روزگاري در حاشيه ده بوده،  
مي دانست. آتش شبانان و گاوچران ها، تنة 
ــوزانده و به اندك توفاني  تنومند آنها را س
ــايد هم آن دو درخت به  بلند كرده بود،  ش
ــن دليل به يكديگر تكيه داده بودند تا  همي

بيشتر بمانند.
خانه مادربزرگ پايين ده بود. خانه اي رو 
به باغ و چمنزار ، بدون ديوار و بدون حياط ، 
با يك پرچين كوتاه  و كوچك  كه تنها اتاق 
و طويله اش را محافظت مي كرد. از جاده اي 
كه به مركز روستا مي رفت،  خارج شد و از 
راه كناره خود را به خانة  مادربزرگ رساند. 
ــابق بود،  پرچين و حياط  همه چيز مثل س
ــيب و گالبي كه زمستان  و چند درخت س
ــرش  ــود. به نظ ــه ب ــان را ريخت برگ هايش
درخت ها قد كشيده بودند و شاخه هايشان 
ــده بود. از پرچين گذشت. داخل  بيشتر ش
ــرخ و ختمي  ــد. چند بوتة  گل س حياط ش
ــكيده گوشة حياط بود.  با شاخه هاي خش
بعد از گذشت اين همه سال نمي دانست با 
مادربزرگ چه طور روبه رو شود و چه بگويد. 
در خانه چوبي و قديمي بود. كه اندكي در 
ــينة  ديوار فرو رفته بود. كوبة كوچك و  س
زنگ زده را چند بار آهسته به گل ميخ زد. 
ــم زد. اين بار بلندتر و  ــي نيامد. باز ه صداي
ــتر. صداي پارس سگي از پشت ديوار  بيش
ــد. كمي بعد پوزة   ــايه بلند ش حياط همس
بزرگ سگي از روي ديوار باال آمد و اين بار 
ــمگين تر پارس كرد. به دنبال  بلندتر و خش
آن صداي پارس سگ هاي ديگري هم بلند 

شد.
دست برد تا باز هم كوبه را بلند كند كه 

صداي ضعيف و لرزاني از پشت در آمد:

- كيه؟
- منم،  مادر بزرگ،  اسماعيل؟

- كي؟
- گفتم اسماعيل!

ــدن كلون شنيده شد  صداي كشيده ش
ــپس در به كندي و با صداي جيرجير  و س
ــته باز شد.  ــنه چرخيد و آهس بلند بر پاش
ــش را گرفته  ــزرگ در حالي كه روي مادرب
ــزاي صورتش،  تنها  ــرون آمد. از اج بود،  بي
ــت و مهربانش پيدا بود كه  ــم درش دو چش
ــتني  ــنا و دوست داش ــماعيل آش براي اس
بودند. در همان نگاه اول هر دو همديگر را 
شناختند. چارقد مادربزرگ به كناري رفت 
ــت هايش مثل دو بال قوي بزرگ باز  و دس
ــماعيل خودش  ــدند و او را طلبيدند. اس ش
ــرد. رايحة  ــوش مهربان رها ك را در آن آغ
خوشي داشت آغوش مادربزرگ، رايحه اي 
آميخته به بوي پونه و صابون هاي سوغاتي 
كه توي بقچه ال به الي لباس ها مي گذارند تا 

پارچه ها را معطر كند.
- قربان چشم هايت بروم پارة  دلم.

- خدا نكند،  مادر بزرگ.
- بيا تو،  نور چشمم، چراغ خانه ام!

ــو. داالن  ــود برد ت ــا خ ــماعيل را ب و اس
تاريكي بود كه بوي نم مي داد. انتهاي داالن 
ــيمن باز  ــري بود كه رو به اتاق نش در ديگ
مي شد. نرسيده به اتاق طويله بود. اسماعيل 
هنوز يادش مانده بود. مادربزرگ با كمري 
ــود و هم چنان قربان  ــده جلو افتاده ب خمي
صدقه اش مي رفت. ناگهان برگشت و گفت:

- مثل اين كه در كوچه باز ماند.
- من مي بندم مادر بزرگ،  شما نياييد.

-نه،  تو نمي توني عزيزم.
رفت. پيش از آن كه در را ببندد،  سرش 
ــرد و به اطراف نگاه كرد. بعد در  را بيرون ب
ــماعيل  ــت و كلون آن را انداخت. اس را بس

هم چنان منتظر ايستاده بود.
- سر پا نمان نور چشمم،  خسته راهي!

ــه در انتهاي داالن  ــو افتاد. دري را ك جل
بود باز كرد.

ــرده، قربان  - درها را خودم مي بندم،  س
را  ــتخوان هام  اس ــرما  ــرم. س ب ــمات  چش

مي سوزونه.
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با احتياط از پله سنگي پايين رفت و گفت:
- مواظب باش نور چشمم.

ــماعيل گذرا به اتاقي كه درش نيمه  اس
باز بود سرك كشيد. يادش آمد آنجا طويله 
بود. آن سر طويله گاوي روي زمين خوابيده 

بود و آرام آرام نشخوار مي كرد.
- اِ... مادر بزرگ گاو هم كه داري!

- خيلي وقته.
- يعني آن دفعه هم بود؟

- آن دفعه؟ يعني چند سال پيش؟
- يعني،  يعني. چهارده سال پيش.

ــن طويله به دنيا  ــن حيوان. تو همي - اي
آمده. آره،  خيلي وقته.

ــير هم  ــس من يادم نمانده؟ ش - چرا پ
مي ده حاال؟

-آره، حاال آن حيوان را ولش كن بيا تو،  
خسته اي، درد و بالت بخوره به جان صد تا 

همچين گاو!
ــت و زيبايش،  در  گاو با چشم هاي درش
حالي كه آرام آرام نشخوار مي كرد، نگاهش 
ــه او دوخته بود. كفش هايش را درآورد  را ب
ــط اتاق  ــكوي كوتاهي باال رفت. وس و از س
ــرش و لباس و  ــه طرف مف ــي بود. س كرس
ــم،  روي يكديگر  ــار ه ــي آرد،  كن چندگون
ــده بودند. گوشة اتاق چند سنگ  چيده ش
سياه براي درست كردن اجاق ديده مي شد. 
مادربزرگ ساك او را گرفت و گذاشت روي 
ــر آن  مفرش و بعد چوب بلندي را كه بر س
علوفه پيچيده شده بود از روزنه سقف كنار 
زد. در همان موقع ستون مدور نور خوشيد 
ــي رنگي،  ــي. گربه حناي ــد روي كرس تابي
ــمالويش را مؤدبانه روي دو  ــر گرد و پش  س
دستش گذاشته و به شكل رشك برانگيزي 
ــي دراز كشيده بود.  روي لحاف گلدار كرس
ــه خاطري در  ــي و دغدغ ــا هيچ نگران گوي
زندگي اش وجود نداشت؛ آن قدر كه آسوده 

خوابيده بود.
- برو زير كرسي عزيزم. برو استخوان هايت 

نرم شود.
ــرد و پاهايش را  ــه لحاف را بلند ك گوش
دراز كرد زير كرسي، گرماي ماليمي،  همراه 
ــي پرده هاي  ــدس و روغن حيوان با عطر ع
ــتش را به  ــوازش مي داد. پش بيني اش را ن

ــباند  بالش تكيه داد و كف پاهايش را چس
ــي. گرما،  آرام آرام از  به پايه هاي داغ كرس
ــد و در همان حال  ــاق پاهايش باال خزي س
خستگي و كوفته گي ماهيچه هايش را التيام 
ــته  مي داد. طاقت نياورد با گربه كاري نداش
ــر گربه دست كشيد و  ــد. آهسته به س باش
نوازشش كرد. گربه كمي پلك هايش را باال 
كشيد و با چشم هاي خواب آلود و مرطوب 
ــته دهانش را باز كرد و  نگاهش كرد و آهس
سبيل هايش را لرزاند و مررررو كرد. عصبي 
ــيد. گويا مي گفت: «ولم كن  به نظر مي رس
بگذار بخوابم. حوصله اش را ندارم. مخصوصاً 
ــمت!» جابه جا شد  تو را كه اصًال نمي شناس
و پشت را به اسماعيل كرد و دوباره خوابيد. 
تنها گاهي نوك دمش را تكان مى داد. يعني 

اين كه هنوز عصباني ام.
ــفره  در همين موقع مادربزرگ با يك س
آمد. آن را روي كرسي پهن كرد. توي سفره 

چند نان لواش بود.
-چه كار مي كني مادربزرگ؟

- كاري نمي كنم.
برگشت و اين بار با يك پياله سرشير آمد.

- آخه من كه گرسنه نيستم االن.
- بخور نور چشمم، جوان هميشه گرسنه 

است، منتها خودش خبر ندارد.
ــودش را به  ــه خ ــفره گرب ــا آمدن س ب
ــراند و اين بار رويش را  ــي س گوشة  كرس
ــم هاي  ــفره برگرداند و با چش به طرف س
ــته شروع به جنباندن سبيل هاي نازك  بس
ــدش كرد،  يعني كه من مي دانم توي  و بلن
ــت. اسماعيل ناچاره راست  سفره چي هس
ــت و تكه اي نان در پياله سرشير فرو  نشس
ــت توي دهانش. احساس كرد  برد و گذاش
ــت. اشتها هم دارد. لقمه هاي  خوشمزه اس
ــدا بلعيد. آن قدر  ــرو ص بعدي را كمي با س
ــيد و  كه گربه كمي پلك هايش را باال كش
از ميان دو خط باريك ميان مژه هايش به 
ــفره نگاه كرد. كمي بعد از جا بلند شد،   س
دو دستش را جلو گذاشت،  سر و كمرش را 
خماند و به اندامش قوس داد. سپس دهن 
دره اي كرد و با زبان نازك و سرخ رنگش، 
 دور دهانش را ليسيد. مادر بزرگ سر رسيد 
ــت دست گربه را هل داد و از روي  و با پش

كرسي انداخت زمين و گفت:
ــار ببينم توهم،  بي حيا! صبح تا  - برو كن

شب روي اين كرسي مي خوابه!
گربه صداي اعتراض آميزي از حلقوم خود 
درآورد و رفت كمي آن طرفت تر خودش را 

به ستون چوبي اتاق ماليد.
مادربزرگ نشست پاي كرسي و پرسيد:

ــر؟ مامان  ــي؟ چه خب ــه حال ــب چ - خ
محبوب حالشان چه طور است؟

- خوب هستند،  سالم رساندند،  خيلي خيلي.
- خب، ديگر چه خبر؟

ــب عيدي دلم  ــالمتي مادربزرگ. ش - س
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پى نوشت 

د دوم)،  زير چاپ.
1. بريده اى از رمان «اسماعيل» (جل

ت را كرده پا شدم آمدم.
هواي تخم مرغ هاي رنگي ا

ــن كردي،  عيدي به من  -چراغ خانه ام را روش

دادي. عزيز دلم،  پشت و پناهم...

صداش مثل يك الاليي،  ماليم و مهربان بود. 

ــتري نرم جاري  مانند حرير و يا جويي كه در بس

ــم هايش اشك  ــود. در همين حال دور چش بش

1 جمع شد و با گوشة  چارقدش آن را پاك كرد....
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ــى به نام طهران،  ــهر بزرگ ــه چندان دور، در ش در روزگارى ن
ــين، تهران، بزى با سه بچه اش زندگى مى كرد كه اسم  نه ببخش
بچه هاش شنگول، منگول و حبة انگور بود. اونا توى يه ويالى 
ــه روز خانوم بزه به  ــران زندگى مى كردن. ي ــمال ته بزرگ در ش
بچه هاش گفت: «من مى خوام برم مركز خريد و براى نهار، قورمه 
ــرم. در رو روى هيچ كس باز نكنين» و از خونه  ــبزى آماده بخ  س

بيرون رفت.
ــنگول و منگول اينا  در همون لحظه، آقا گرگه كه دم خونة ش
ــته كار گذاشته بود، فهميد كه خانوم بزه از خونه  دوربين مداربس
ــد و خدا مى دونه  ــت به كار ش ــريع دس بيرون رفته. آقا گرگه س
ــاعته خودشو رسوند دم خونة  چه جورى توى اين ترافيك، نيم س

خانوم بزه اينا و دكمة آيفون رو فشار داد.

ــه آيفون خونة  ــا رو نكرده بود ك ــه بيچاره فكر اين ج آقا گرگ
ــوختگى  ــزه اينا تصويريه! بنابراين، بعد از اين كه بوى س خانوم ب
ــرش زد. آقا گرگه  ــت، فكر تازه اى به س دماغش، محله رو برداش
ــك كه  ــريع لپ تاپش رو درآورد و رفت توى اينترنت و يه ماس س
شكل بز بود، سفارش داد. بايد بگم كه اون ماسك يه ساعت و نيم 

بعد به دستش رسيد.
ــناختن و در رو روى اون باز  ــن دفعه بچه ها، آقا گرگه رو نش اي
ــريع طول حياط 200 مترى خانوم بزه اينا  كردند. آقا گرگه هم س

رو طى كرد و رفت توى خونه. بچه ها تا اونو ديدن فرار كردن.
ــد. آخه هم گشنه اش بود، هم وقت  آقا گرگه خيلى عصبانى ش
ــت. هر لحظه ممكن بود خانوم بزه از راه برسد. پس  زيادى نداش
شروع كرد به گشتن. يه كيسة پالستيكى هم دستش گرفت تا هر 
كدوم از بچه ها رو كه گرفت، بندازه داخلش. چون دوست داشت 
ــت و گشت.  ــت و گش همة بچه ها رو با هم بخوره. آقا گرگه گش
ــدل خانوم بزه پيدا كرد. منگول  ــنگول رو توى فرگاز آخرين م ش
ــده بود  ــم در حالى پيدا كرد كه توى يخچال دو در قايم ش رو ه
از ترس و سرما داشت مى لرزيد. اما حبة انگور... آقا گرگه هرچى 

گشت، نتونست اونو پيدا كنه.
يه دفعه آقا گرگه يه صدايى شنيد. فكر كرد صداى حبة انگوره كه 
داره فرار مى كنه. براى همين سريع خودشو به در ورودى رسوند. 

ولى چى ديد؟ بعله! پليس و خانوم بزه اون جا بودن!
ــپزخونة اپن خانوم بزه، دنبال  ــى كه آقا گرگه توى آش وقت
بچه ها مى گشت، حبة انگور در حالى كه توى دست شويى 
ــده بود، با تلفن همراهش زنگ مى زنه  فرنگى قايم ش
ــه چه اتفاقى افتاده.  ــه خانوم بزه و بهش مى گه ك ب
خانوم بزه هم كه شاخ هاشو به خاطر اين كه مد شده 
بود، كوتاه كرده بود و خودش نمى تونست به حساب آقا 
گرگه برسه، سريع به پليس اطالع داد. پليس هم آقا گرگه 

رو طى يه عمليات ضربتى، دستگير كرد.
آخرين خبر اين كه آقا گرگه توى آخرين بازجويى به سه قتل 
و دزدى مرغ منجمد اعتراف كرد. قاضى دادگاه هم اونو 

به حبس ابد محكوم كرد.

شادى دهقانـ  چهارمحال و بختيارى
رتبه چهارم مسابقة طنز
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يك روز در آن روزهاى بهارى روزگار خوش قرن هفدهم، براى 
ــاك به بيابان هاى اطراف شهر رفتم. با سرعت  كندن خار و خاش
ــاك و آن خار بودم كه از دور  ــت در حال پيدا كردن اين خاش ثاب
ــايه اش براساس روابط فيزيكى  ــىء بلند سياهى را ديدم كه س ش
ــش رفتم و جلويش  ــتاب دار پي ــرعت ش كنارش افتاده بود. با س
ايستادم. شخصى بود كه سر تا پايش سياه شده و موهايش سيخ 

ايستاده بود. تعجب كردم و پرسيدم: «چه شده است؟» 
گفت: « از بيابان رد مى شدم كه ناگهان صاعقه مرا زد و به اين 

روز افتادم.»
گفتم: «هر چه به سرت آمده، حّقت بوده است! تو مگر واحدهاى 
فيزيك مكتب خانه را پاس نكرده اى يا به استاد زير ميزى داده اى 
ــده اى؟ هر كه فيزيك نداند، ول معطل است. اگر دو  كه قبول ش

كالم فيزيك مى خواندى، اين بال به سرت نمى آمد.»
گفت:«آخر چگونه؟ من اصًال اسم فيزيك را هم نشنيده ام.مگر 

فيزيك چيست؟»

ــين تا برايت بگويم.  ــوم عمرت بر باد است! بنش گفتم: «دو س
ــد، همه چيز  ــت كه اگر نباش ــادر و پدر همة علم هاس فيزيك م
ــه روى زمين  ــگام صاعق ــزد. اگر تو هن ــه هم مى ري ــا ب و همه ج
مى خوابيدى، بين تو و ابر تخلية الكتريكى اتفاق نمى افتاد و حالت 

اين چنين نبود.» 
همين را كه گفتم، سيبى از درخت باالى سرمان بر كلة مبارك 
او افتاد. سيب را باعصبانيت برداشت و گفت: «تو چه مى گويى؟»

گفتم: «تو مى دانى چرا سيب افتاد؟»
ـ به خاطر اين كه از درخت جدا شد.

ـ چر ا از درخت جدا شد؟
ــد. من به توضيح اين  ــت جواب ده كمى فكر كرد، ولى نتوانس
ــيب را به طرف خودش  موضوع پرداختم كه زمين جاذبه دارد و س
مى كشد و در پايان هم گفتم: «تو اين سيب رو بردار و به ادارة ثبت 
اكتشافات شهرتون ببر و اين اكتشاف رو به نام خودت ثبت كن.» 

او به خارج رفت و عمل فرار مغزها را انجام داد و سپس مشهور 
شد به نيوتون. ديگر هم خبرى از او به دست من نرسيد. هر كس 
اين نامه را پيدا كرد، با نيوتون كارى نداشته باشد. چون من خودم 
رضايت دادم به جاى من مشهور شود و دردسرهايش را هم بكشد.  رعنا فالحى ـ اردبيل

زير خاكنامه اى از رتبة سوم مسابقه طنز



دو رفيـق!  زهرا شعباني

حرف اول : اعتماد به نفس
عالقه هـاي غزالـه و فاطمـه در دورة 
دبيرسـتان مرا به يـاد كارتون قديمي 

«كار و انديشه» مي اندازد!
ــتان هميشه دوست  غزاله : دورة دبيرس
داشتم چيزي بسازم. نزديك امتحانات پايان 
ــال بود. با اصرار از دبير فيزيك خواستم  س
ــكيل  اجازه دهد تا يك گروه تحقيقاتي تش
ــد. با اين كه هنوز  ــكيل ش بدهم. گروه تش
نمي د انستيم هدف اصلي گروه چيست، به 
همة كالس اعالم كردم ما مي خواهيم يك 
ــيله اختراع كنيم! فصل امتحانات بود و  وس
ــان مرحلة اعالم نظر من متوقف  كار در هم

شد! 
ــه يادگيري  ــط ب ــن فق ــا م فاطمـه: ام
ــهايم  ــردم. آن قدر با دقت درس فكر مي ك
ــه ذهنم  ــؤال ب ــه كلي س ــدم ك را مي خوان
مي رسيد. وقتي آنها را يكي يكي از معلمها 
ــيهايم از اين كه اين  مي پرسيدم، هم كالس
ــهاي عجيب و غريب را از كجا  همه پرسش
ــت با  ــد. هيچ وق ــب مي كردن آورده ام،  تعج
ــدم،  ــي قانع نمي ش خواندن كتابهاي درس
ــه همين خاطر منابع اصلي را هم مطالعه   ب

مي كردم.

خانواده: اولين سكوي بلند پرتاب
ايده هـاي  در همـان دورة دانش آمـوزي 
متفاوتي ذهـن فاطمه و غزالـه را به خود 
مشـغول كرده بود. آنها دوسـت نداشتند 
صبر كنند تا بعد از فارغ التحصيل شـدن، 
با مدرك دانشگاهي به دنبال عملي كردن 
اين ايده ها بروند. از همان نيم سـال اول به 
بازار كار رفتند تا به قول خودشان هم زمان 

با تحصيل، تجربه هاي ناب كسب كنند.
غزاله: خانواده هايمان ما را از محيط كار 
نترساندند. اجازه دادند با آرامش به ايده هايي 
ــيد،  فكر كنيم. البته  كه به ذهنمان مي رس
گاهي نگران مي شدند و وضعيت كاري مان 
ــير روبه  را مرور مي كردند تا ببينند در مس

جلو هستيم يا نه.
ــود كه  ــن ب ــزرگ اي ــت ب فاطمـه: نعم
ــتيبان  ــر فكري پش ــان از نظ خانواده هايم
ــه خاطر  ــت كه ب ــت اس ــد. درس ــا بودن م
ــتة الكترونيك، از  ــاالي رش ــاي ب هزينه ه

چند سال قبل فقط هم كالسي بودند،  اما امروز دو رفيق صميمي و دو كارآفرين خالق هستند.
گوشه اي به مساحت حدود 1/5 متر مربع از طبقة هم كف ساختمان «فرهنگ سراي فناوري اطالعات»،  

دنياي كوچك فاطمه خسرو سرشكي و غزاله سليماني است. 
ــنيده ام كارآفرينها، هم اهل ريسك هستند هم اهل حسابگري! قدرت تصميم گيري آنها ستودني  ش
ــتقالل طلبي،  آينده نگري، خوش بيني، ابتكار عمل و توان ذهني باال،  از ديگر  ــت تعهدكاري، اس اس
ويژگيهاي آنهاست. شايد وقتي گفت وگوي من با غزاله و فاطمه را در غرفة گرم و راحتشان بخوانيد،  

شما هم مانند من اين ويژگيها را كم و بيش در كار و زندگي آنها احساس كنيد. 

داستان جذاب كارآفريني دو هم كالسي در فرهنگ سراي فناوري اطالعات
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ــرايط مناسب  ــتند ش نظر مالي نمي توانس
ــد، اما همين قدر كه  ــراي ما فراهم كنن را ب
اجازه مي دادند روي پاي خودمان بايستيم 
ــان كافي بود.  ــروع كنيم، برايم و كار را ش
ــديم و به اصطالح  ــته مي ش گاهي كه خس
ــنهاد مي كردند صبر كنيم  مي بريديم، پيش
ــال كار  ــدن دنب ــد از فارغ التحصيل ش و بع
ــد چه طور دوباره  برويم. اما وقتي مي ديدن
ــروع مي كنيم،  با صبر و حوصله  با انرژي ش
راهنمايي مان مي كردند. بارها با سؤاالتشان 
ــاي جالبي به ذهنمان  ــدند، فكره باعث ش
برسد و متوجه شويم كجاي كارمان اشتباه 

است!
به جز خانواده، يكي ديگر از كساني كه 
به آنها كمك كرد تا نترسـند و قدم اول را 

بردارند،  استاد كيوان كرمي بود.
فاطمه دربـارة اسـتادش مي گويد: «اين 
ــتاد كرمي بود كه به روش خودش به ما  اس
ــس داد تا قبل از فارغ التحصيل  اعتماد به نف
ــاي دانش آموزي  ــدن،  وقتي هنوز در فض ش
بوديم،  يك مهندس الكترونيك خالق باشيم.»

غزالـه و فاطمـه كارشـان را در سـه 
بخش انجام مي دهند. صنعت، توليد و 

راه اندازي كارآفرينهاي آينده!
غزاله: در بخش صنعت براي قطعه هايي 
ــكل  ــتگاههاي خارجي كه دچار مش از دس
مي شوند و شركت توليدي،  آنها را حمايت 
نمي كند، جاي گزين مناسب تهيه مي كنيم.

توليد در بخش الكترونيك،  سرمايه گذاري 
ــاز دارد. به همين خاطر فعًال براي  كالن ني
ــم. در بخش  ــان عام توليد مي كني مخاطب
توليد،  به آن دسته از محصوالتي مي انديشيم 
كه بازار فروش خوبي داشته باشند. ساخت 
ــاي  تابلوه

ــي و كيتهاي روبات،  يكي  تبليغات
ــت. روباتها را به  از فعاليتهاي ماس

ــازل درآورديم تا  ــورت قطعات پ ص
ــه به حوزة  ــاني ك بچه ها و تمام كس

كار با روباتها عالقه مندند،  ولي تخصص 
ــه كمك راهنمايي كه  كافي ندارند، ب

همراه پازل است، قطعات را بر هم 
سوار كنند و روبات را راه 

بيندازند.

آنهـا،  اصلي تريـن،  كار  سـوم  بخـش 
شـيرين ترين، جذاب ترين بخش كار و به 
قـول غزاله كمك بـه كارآفرينهاي آينده 
اسـت. مي گويد: «بخش سوم كارمان،  آموزش 
ــجويي و تحقيقاتي  و راه اندازي پروژه هاي دانش
است. در دورة تحصيل تجربه هاي خوبي كسب 
ــه فرصت كافي براي  ــتاداني ك كرده  بوديم. اس
پاسخ گويي به دانشجويان نداشتند،  ما را به آنها 
معرفي مي كردند تا كمك كنيم پروژه هايشان را 
راه بيندازند. هنوز هم مشتريهاي ما را استادان 
دانشگاه معرفي مي كنند. اطالعيه هايي هم در 

دانشگاه ها زده ايم.»

معناي تعهد كاري را اين جا بخوانيد.
غزاله ويژگي اصلي كارشان را اين گونه 
ــزي كه در  ــام مراك توضيـح مي دهـد: «تم
ــگاه،  پروژه هاي دانشجويي انجام  بيرون از دانش
مي دهند،  آن را به طور كامل تحويل مي گيرند. 
ــي  ــجو عمالً  در انجام پروژه نقش درواقع،  دانش
ــم،  فقط به  ــا امكاناتي كه داري ــدارد. اما ما ب ن
دانشجو اطالعات مي دهيم و هم زمان با خود او 
پروژه را عملياتي مي كنيم. معموالً دانشجوياني 
كه به ما مراجعه مي كنند،  در دقيقة 90 زمان 
ــتند. وقتي قوانين كارمان را  تحويل پروژه هس
ــن مي شوند  ــان توضيح مي دهيم و روش برايش
ــروژه را انجام نمي دهيم،  يا منصرف  كه تمام پ

سه گانه هاي فاطمه و غزاله
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ــه مي مانند و كار  ــا اين ك ــوند و مي روند ي مي ش
ــايد باوركردني نباشد كه عده اي  ياد مي گيرند. ش
ــجويي،  در  ــروژة دانش آموزي يا دانش ــا همان پ ب
ــتر  ــرايطي قرار مي گيرند كه نام كارآفرين بيش ش
اليق آنهاست تاما! كمك به يك پروژة تحقيقاتي 

كمك به يك كارآفرين است!» 

دل خوشيهاي امروز و آرزوهاي فردا
كوه نوردي تفريح مشترك فاطمه و غزاله است.

فاطمه: معموالً من و غزاله جمعه ها به كوه نوردي 
مي رويم. تصميم گرفته ايم از اين به بعد پنج شنبه ها 

برويم تا جمعه ها كنار خانواده باشيم.
فاطمه سفر را دوست دارد، البته به شهرهايي 
كه تا به حال نرفته است. به ويژه اگر سرسبز 
و در حاشـية سـاحل باشـد. مي گويد: «اگر 
ساعتها كنار ساحل قدم بزنم و به دريا خيره شوم،  

خسته نمي شوم.»
ادبيات يكي از موضوع هاي مورد عالقة غزاله 
است تا جايي كه شـايد روزي در تحصيالت 
ادبيـات  و  بدهـد  تغييـر رشـته  تكميلـي 
ــعرهاي  ــتان هاي بلند و ش بخواند:«مطالعة داس

كالسيك و نو برايم شيرين و جذاب است.»
هر دو دوسـت به تحصيل در دوره هاي باالتر 

فكر مي كنند.
ــكي برايم جالب است،  اما  فاطمه: مهندسي پزش
هنوز از انتخابم مطمئن نيستم. بهتر است با چند 
نفر كه در اين رشته تحصيل كرده اند و مشغول كار 

هستند،  مشورت كنم. 
غزاله هم معتقد اسـت: «مطمئنم با تحصيالت 
ــري در ذهنمان  ــتر و جديدت باالتر، ايده هاي بيش
پرورش مي يابند. به همين خاطر تصميم گرفته ايم 
براي مدتي كارمان را محدود كنيم تا بتوانيم براي 

آزمون كارشناسي ارشد آماده شويم.»

روبات تنبل!
غزاله خاطرة مربوط به يكي از روزهاي پاييزي 
چند سال پيش مي گويد:«تمام گروه سخت كار 
مي كرديم تا بتوانيم در مسابقة روبات هاي شهري 
كه توسط شهرداري برگزار مي شد، شركت كنيم. 

همه هيجان زده بوديم. وقتي روبات را روي زمين مسابقه 
ــروع به كار كرد! اما فقط راست راست راه  گذاشتيم، ش
مي رفت! قرار بود زباله ها را از روي زمين جمع كند،  ولي 
ــد. انگار يادش رفته  ــردي از كنار آنها رد مي ش با خونس
ــاخته شده است. حتي يك قطعه  بود براي چه كاري س
ــا حاال،  هر وقت  ــم جابه جا نكرد! از آن روز ت ــه را ه زبال
ياد گيج زدنها و قيافه هاي شوك زده و ملتمس خودمان 

مي افتيم! مي زنيم زيرخنده!» 
ــتش را بخواهيد،يادمان رفته  فاطمه هم مي گويد: «راس

بود به او بگوييم: شهرما خانة ماست!»

يك اتفاق مشترك
ــمت بزرگي از درامدمان صرف خريد ابزار و  غزاله: قس
قطعات الكترونيكي و اجارة   بهاي اين غرفه مي شود. اما 
ــا اولين درآمدم از  ــوب به خاطر مي آورم كه ب خيلي خ
ــگاه،  براي سفر حج عمرة  كالس هاي حل تمرين دانش

دانشجويي،  گذرنامه تهيه كردم.
ــهاي حل تمرين  فاطمه: من هم اولين درامدم از كالس
بود و آن را با خودم به سفر حج عمرة دانشجويي بردم. 
ــارت خانة خدا  ــالف چند روز به زي ــن و غزاله با اخت م

مشرف شديم و چند بار يكديگر را در آن جا ديديم.
فاطمه مي گويد كه سفر مكه يك سفر رويايي بود 
و غزالـه هم از يك حـس دروني مي گويد: «قبل از 
ــه و مدينه هم مانند هر جايي  ــفر تصور مي كردم مك س
غير از وطن،  حال و هواي غربت دارند. ولي وقتي به اين 

دو شهر رفتم، احساس كردم به آنها تعلق دارم.»

بازيابي يك فراري
ــنگيني را تحويل گرفته بوديم. روزها  فاطمه: پروژة س
ــبها هم كار مي كرديم. يك هفته از آخرين  كه هيچ، ش
ــت، اما هنوز به  ــده بود، مي گذش ــي كه تمديد ش فرصت
ــتطيل  ــيده بوديم. قرار بود تصوير يك مس نتيجه نرس
ساده را بر صفحة تلويزيون ببريم. يكي از استادان بسيار 
خوبمان كار را سفارش داده بود. كلي شرمنده مي شديم 
ــر... . باالخره وقتي براي چندمين بار آخرين كليد را  اگ
ــايد از نظر خيلي از ما، تصوير  ــاده و ش زديم، تصوير س
پيش پا افتادة يك كادر مستطيل تيره،  در صفحة روشن 
ــد. چه لحظة شيريني بود! آن تصوير  تلويزيون ديده ش

ديدني ترين نمايش تلويزيوني براي ما شد!
غزاله: بله! باالخره چشم همه به جمال تصوير فراري

روشن شد!
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سيده  فاطمه شبيرى

اوليه در ميان 
جنگل  هاى 

استوايى

الية پوششى چيست؟
يك «الية پوششى»1 جزء يا بخشى از يك اليه را بدون حذف 
ــما مى توانيد اليه هاى  ــو مى كند و در نتيجه، ش واقعى آن مح
زيرين را از ميان اين اليه مشاهده كنيد. پاك كردن الية پوششى 
ــاد نمى كند و تنها در حالت  ــر اصلى هيچ تغييرى ايج در تصوي

مشاهدة تصوير، بخشى از آن به طور غيرواقعى حذف مى شود.

گام اول: باز كردن فايل تصوير
ــد زمينة  ــرى را كه مى خواهي ــل تصوي فاي

ــر  ــك تصوي ــد (ي ــاز كني ــد، ب ــس باش عك
ــپس درپالت  ــًال يك منظره). س زمينه، مث
ــون  آيك روى  ــك  كلي ــا  ب  «layers»
ــر  (تصوي  «Create a new layer»
ــپس  ــه اى جديد ايجاد كنيد. س آيكون) الي
ــد روى اين  ــرى را كه مى خواهي ــل تصوي فاي
ــد و بعد از انتخاب  ــه قرار دهيد، باز كني زمين
ــدى كه  ــة جدي ــردن ،آن را در الي ــى ك و كپ
ــد «paste» كنيد (يك تصوير،  ــاد كرده اي ايج
ــه ). اگر اندازة اين  ــان اولي مثًال تصويرى از انس
ــردن  ــت، با فش ــب نيس دو عكس با هم متناس

ــان«CTRL+T» اهرمهاى تغيير را  هم زم
ــر كنيد و اندازة تصوير را تغيير دهيد تا  ظاه

متناسب شود.
 layersحاال دو اليه داريم  (تصوير پالت
كه در آن دو اليه مشاهده مى شود)، اما تنها 
ــاهده است. مى خواهيم   الية رويى قابل مش
بخشهايى از الية رويى را پاك كنيم تا الية 

زيرين از ميان آن ديده شود.

گام دوم: ايجاد الية پوششى
ــا كليك كردن نام الية رويى در پالت «Layers» آن را انتخاب  ب
ــد. دكمة «Add A Mask»  (تصوير آيكون ) را كه در پايين  كني
ــى به الية  پالت Layers قرار دارد، كليك كنيد تا يك الية پوشش
ــر الية اصلى، يك تصوير كوچك  ــود. در كنار تصوي جارى اضافه ش

سفيد رنگ ظاهر مى شود كه نشان دهندة الية پوششى است.

گام سوم : پاك كردن الية رويى
ــر) ابزار  ــكى انتخاب كنيد.(تصوي ــه»2  را مش ــگ پيش زمين «رن
ــا را داخل محيط  ــزار برگزينيد. مكان نم ــة اب «Brush» را از جعب

ــى  ــش نقاش ــا و در پوش ــر جابه ج تصوي
ــم را با توجه به دقت  ــد (اندازة نوك قل كني
ــان انتخاب كنيد). با انجام اين كار،  تصويرت
الية جارى محو و الية زيرين قابل مشاهده 
ــود (تصوير). آيكون تصوير كوچك  مى ش
موجود در پالت، وضعيت الية پوششى را 
نشان مى دهد. با اين كار مى توانيد تصوير 
ــبز  ــان را در دل يك جنگل سرس خودت

بنشانيد.

در ضمن اگر دوست داشتيد الية رويى به طوركامل 
ــود و تنها كم رنگ شود ، رنگ پيش زمينه را  پاك نش
خاكسترى انتخاب كنيد. براى اعمال پوشش به اليه، 
از منوى Layerگزينة «Layer Mask» و سپس 

Apply  را انتخاب كنيد (تصوير).

ــزى به اندازة خوش حال  ــا تقريباً هيچ چي تازگيه
ــد. آن قدر  ــرژى نمى ده ــه من ان ــه» ب كردن «اولي
ــه مرا به  ــادى مى كند ك ــه و كودكانه ش معصومان
ــاديهايى كه اين روزها  وجد مى آورد؛ از آن نوع ش
به ندرت مى توانى در چهرة كسى ببينى! از اين كه 
ــتوايى  خيلى   ــتم وسط جنگلهاى اس او را گذاش

خوش حال و راضى هستم.

ــاكن  ــر مى كنم  «اوليه » روزگارى س من كه فك
ــون هر وقت  ــت. چ ــتوايى بوده اس جنگلهاى اس
ــت را مى بينيم ، به ويژه وقتى  تصاويرى از طبيع
ــيم،  ــتوايى مى رس به عكس جنگلهاى انبوه اس
حالش دگرگون مى شود و با زبانى كه حاال ديگر 
ــت دارد  تا حدودى مى فهمم، مى گويد كه دوس
آن جا باشد. امكانش كه نيست، اما مى شود الاقل 
ــير كند.  در خيال در ميان آن درختهاى انبوه س
ــتم بر مى آيد اين  ــن هم تنها كارى كه از دس م
است كه با عكسها بازى كنم و او را در ميان يك 

تصوير زيبا بنشانم.

 آشنايى با اليه هاى پوششى در فتوشاپ

پى نوشت
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تذكر: در هر مرحله ، اگر به اشـتباه قسـمتى از الية 
رويى را حذف كرديد و مايل به برگرداندن آن بوديد، 
رنگ پيش زمينه را به سـفيد تغيير دهيد و روى آن 

قسمت، دوباره با ابزار «Brush» نقاشى كنيد.



تصويرگر: مرتضى يزدانى
  6  اسفند 89
 32

ـم  اگر دست
به او برسد!

توي حرم ... نه ... نمي شد ... حرم جاي رو 
در رو شدن و بدو بيراه گفتن نبود. ايستاد تا 
نماز سيد تمام شود. چه قدر طولش مي داد! 
ــيد: «همه اش  مرد عرب با خودش انديش
ريا ... تظاهر ... خودستايي ... مردم فريبي!»
صورتش را چرخاند طرف سيد. محاسن 
پهِن سفيدش، مثل نخ هاي ابريشم نرم بود؛ 
ــبيده به هم. دورتا دور  ــته رشته و چس رش
ضريح نقره پوش امام علي (ع)، از آدمهاي 
زائر پُر و خالي مي شد. هر كس كه به سيد 
ــيد، مكثي مي كرد. دمي به او خيره  مي رس
ــيد، دستي  مي ماند و اگر خجالت نمي كش
ــيد و  ــانه اش مي كش ــياه و ش به عمامة س

ــرب به خودش  ــد. مرد ع بعد دور مي ش
ــتند كه او  مي گفت: «اگر مي دانس

ــوي حقه بازي  ــه آدم دروغ گ چ
است، آن وقت به جاي تّبرك، 
چه مي دانم ... ُمشت بر سرش 
ــيعيان  مي زدند! مثًال مرجع ش

ــم ... از جابر  ــت! چه مي دان اس
ــه خانه اش يك  ــنيدم ك آهنگر ش

ــا خيل خدم و  ــت ب عمارت بزرگ اس

ــت بوس! همه اش از پول من و  َحَشم و دس
اين بدبخت بيچاره هاست. اما وقتي به ميان 
ــت  مردم مي آيد، كله اش آن  قدر پايين اس
ــه انگار از همة دنيا و آدمهايش دل بريده  ك
و بيچاره دستش به جايي بند نيست ... اَه ... 

اگر دستم به او برسد! »
ــتاده ديد. تپش قلبش زياد  ــيد را ايس س
شد. برخاست و دنبال سيد راه افتاد. سيد از 
حرم بيرون آمد. هر كس كه سر راهش بود، 
ــالم مي كرد و سيد هم با  با احترام به او س

مهرباني جواب سالمش را مي داد.
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اما مرد عرب ِهي به خودش تشر زد كه: 
ــت و اوِل ريا ... يا بايد از  « او آِخر دروغ اس
من يك كتك جانانه بخورد، يا همة فك و 
ــزا بكشم و دلم را خنك  فاميلش را به ناس
ــك جاي خلوت ... پس كو  كنم ... اما در ي

جاي خلوت؟!»
فقط به همين خاطر كه شنيده بود، سيد 
دارا و پول دار است. ثروتي دارد كه در همة 
ــت. اما به هيچ فقير و  عراق مثال زدني اس

آدم يك القبايي كمك نمي كند. 
ــيد. قلبش داشت به خاطر  ــيد رس به س
تپش زياد از جا كنده مي شد. به خودش، با 
خشم گفت: «ببين چه بوي خوبي مي دهد! 
عباي وصله دار و عطري به اين خوش بويي. 

اصًال با هم جور در نمي آيد!»
سيد به كوچه اي پيچيد كه خلوت و خالي 

بود. مرد عرب جلو دويد و بي مقدمه، 
چشم در چشم او دوخت و بلند و 

يكريز ناسزا گفت:
ـ الاله االاهللا ... پناه بر خدا!

سيد اين دو جمله را خيلي 
ــه گفت و به  كوتاه و غمگينان

ــتر حرص  راه خود ادامه داد. مرد عرب بيش
خورد. حاال مي خواست از پشت، پا بر كمر 
سيد بكوبد، اما نيرويي مانعش شد. ترسيد.

دوباره جلو دويد.
ـ اي دروغ گو ... مّكار ... حقه باز ... تو ...

ــزا. سيد فقط  ــزا پشت ناس و باز هم ناس
نگاهش كرد، وقتي مرد به خانواده اش ناسزا 
ــنگي، در  گفت: مرد عرب به دنبال پاره س
ــم چرخاند. تكه خشتي در پناه  كوچه چش
ــردارد.  ــه آن را ب ــوار ديد. رفت ك ــك دي ي
ــتش لرزيد و پايش ُسست شد. تعجب   دس
ــيد مقابل خانه اي ايستاده  كرد. ديد كه س
است. سيد برگشت و نگاهش كرد و پدرانه 

گفت: «صبر كن، االن مي آيم!»
ــد. خانه اي بود كوچك تر  در خانه باز ش
از همة خانه هاي آن كوچة قديمي 
ــي و رنگ و  ــا دري چوب ب
ــاي  آجره ــرده.  ُم رو 
از  ــه اي،  نيم ــه  نصف
خانه  ديوارهاي  دل 
بودند.  زده  ــرون  بي
مرد عرب به خودش 

گفت: «اين جا ... اين جا كه عمارت نيست. 
ــت. البد  حتماً عمارتش يك جاي ديگر اس
رفته كه اوباش خود را صدا بزند تا به جانم 

بيفتند!»
ــتم، همة  ــتر از اين نداش ـ بيا برادر، بيش
ــه حق موال  ــاءاهللا ب ــت. ان ش دارايي ام اس

علي (ع)، گره از زندگي ات باز شود!
ــكناس در مقابل او  ــيد   دسته اي  اس س
ــت. عبايي  ــر نداش گرفته بود.  عمامه بر س
ــانه هايش بود  و عرقچين سفيدي بر  بر ش
ــاج و واج لب لرزاند  ــرب ه ــرش. مرد  ع س
ــيد ادامه داد:  ــرده نگاهش كرد. س و دل م
ــو. اگر از من  ــزا نگ «ديگر به خانواده ام ناس
ناراحتي، به خودم بد بگو، نه به كسانم. هر 
وقت دست وبالت از پول خالي شد، به سراغ 
خودم بيا. اين خانه، خانة توست ... حاال بيا 

و ناهار را ميهان من باش!» 
ــت سيد را  مرد عرب پول را گرفت و دس
بوسيد. گريه امانش را گرفت و از  يادش برد 
كه چه بگويد و به كدام سو برود؛ خانة سيد 
يا بادية خود  كه در حاشية شهر نجف بود.

آيـت اهللا العظمـي سـيد 
در سال  ابوالحسـن اصفهاني 
1384 هجري قمري در روستاي 
ــاِن» اصفهان به  ــه لنج «مديس
ــان كودكي به  ــد. از هم دنيا آم
ــاده و  ــتعداد فوق الع ــر اس خاط
ــوم ديني،  ــوق زيادش به عل ش
ــرد. در  ــاس طلبگي بر تن ك لب
ــان رفت و  ــالگي به اصفه 14 س
در محضر درس استادان بزرگي 
 ، مثل جهانگير خان قشـقايي
ــت.  ــم آموخ ُدرچـه اي و ... عل
ــالگي به نجف  ــپس در 23 س س

اشرف رفت.
او به زودي مجتهدي بزرگ و براي 

شيعيان، مرجع بي نظيري شد.
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پروين اعتصامي؛
اختر چرخ ادب

به مناسبت 25 اسفند، روز بزرگداشت پروين اعتصامي  

سال 1314، كتاب خانة 
دانش سراي عالي تهران

ــرا نزد  ــتادان دانش س ــي از اس يك
ــت و به او كه  پروين اعتصامي رف
ــود،  گفت:  ــاب دار كتاب خانه ب كت
ــعر  «خانم اعتصامي،  من ديوان ش
ــه كردم.  ــه دقت مطالع ــما را ب ش
شما در كار قصيده و تمثيل نظير 
ــعرتان  ــه عالوه،  زبان ش نداريد. ب

افسون كننده است.»
ــرش  پروين اعتصامي در جواب س
را پايين انداخت و سرخ شد. استاد 
ــعار  ــدت تحت تأثير اش كه به ش
ــه بود،  ادامه داد:  پروين قرار گرفت
«اگر بر من خرده نگيريد،  مي گويم 
شما از همة  شعراي صد سال اخير 
ــر و  ــر،  ژرف انديش ت ــران توانات اي

زبردست تر هستيد.»
ــرش را با  ــن هنگام پروين س در اي
ــتاد  دلخوري بلند كرد و گفت: «اس

مرا دست مي اندازيد؟!»
استاد لبخندي زد و به آرامي گفت: 
«اختيار داريد خانم اعتصامي،  من 

واقعيت را مي  گويم.» 
ــي رنجيده خاطر  اعتصام ــن  پروي
ــد و با لحني عتاب آميز گفت:  ش
ــر نمي خواهيد راهنما  ــل اگ «الاق
ــن بكنيد،  ــيد و كمكي به م باش
ــن تعريف نكنيد. من   بيهوده از م
ديوان شعرم را به شما داده بودم 
ــكاالتش را برايم  تا بخوانيد و اش
بگوييد،  نه اين كه از آن تعريف و 

تمجيد كنيد.»
شاعر جوان اين جمله ها را گفت و 
ــخ به  بعد بدون آن كه فرصت پاس
ــتاد بدهد،  از اتاق بيرون رفت؛  اس
ــا ديدن اين  ــتاد ب در حالي كه اس
همه فروتني،  مبهوت و شگفت زده 

بر جاي خود باقي ماند.



پروين شاعري بي  مانند
ــي  ــي را مورد بررس اگر تاريخ ادب فارس
جامعي قرار دهيم،  قطعاً در ميان زنان شاعر 
ــخنور،  اولين نامي كه مي يابيم پروين  و س
اعتصامي است؛ كسي كه در هشت سالگي 
شعر گفتن را آغاز كرد،  در نوجواني اشعاري 
شيوا و پرمعني سرود و در جواني به شهرتي 
ــورد اقبال بزرگان  ــيد و م غيرقابل باور رس
ادب فارسي قرار گرفت. به راستي چه كسي 
مي تواند باور كند كه شعر «آرزوي پرواز» از 

يك كودك 12 ساله است: 
كبوتر بچه اي با شوق پرواز 

به جرئت كرد روزي بال و پر باز
نمودش بس كه دور آن راه نزديك 
شدش گيتي به پيش چشم تاريك 
ز وحشت سست شد بر جاي ناگاه

ز رنج خستگي درماند در راه
شعر پروين شيوا،  روان و دل نشين است 
ــش،  مانند باغ پرگلي  و مضمونهاي متنوع
ــوازش مي دهد.  ــان را ن ــت كه روح انس اس
ــي، پرهيزگاري و  ــعارش پاك پروين در اش
ــعر او  ــالق را آموزش مي دهد. جهان ش اخ
عالمي است تماشايي،  دل انگيز و جذاب كه 
ــي ء  ــدم و از هر منظره و از هر ش ــر ق در ه

اشك يتيم
ــاهي قدرتمند  ــالها پيش روزي پادش س
ــور مي كرد. عدة  ــتمگر از گذرگاهي عب و س
ــاه او را  ــكريان و نوكران پادش ــادي از لش زي
ــاه با غرور تمام بر  همراهي مي كردند و پادش
اسب مخصوص خود نشسته بود و به اطراف 
ــاش! دورباش!»  ــرد. صداي «دورب نگاه مي ك
ــيپور آنها تا  ــداي طبل و ش ــان و ص جارچي
ــنيده مي شد. مردم با ديدن  مسافتي دور ش
ــكريانش،  از ترس هر كدام به  ــاه و لش پادش
ــه اي مي گريختند و از دور آنها را تماشا  گوش
ــان ماجرايي  ــد. در اين ميان ناگه مي كردن
عجيب رخ داد: كودكي يتيم از ميان جمعيت 
بيرون آمد و در حالي كه به تاج طاليي پادشاه 

اشاره مي كرد،  پرسيد:
پرسيد ز آن ميانه يكي كودكي يتيم

منابع
ــارات مطبوعات ديني.  1. فيض،  كريم. راز پروين. انتش

قم. 1383.
ــعار پروين اعتصامي.  ــود. زندگي و اش 2. نامني،  محم

انتشارات ثامن. تهران. 1387.
3. يوسفي، غالمحسين. چشمة روشن. انتشارات علمي. 

تهران. 1370.

كين تابناك چيست كه بر تاج پادشاست؟
آن يك جواب داد: 

ما چه دانيم كه چيست؟
پيداست آن قدر كه متاعي گران بهاست

ــي خميده قامت و  ــن هنگام پيرزن در اي
ــجاع و دلير، بدون آن  نحيف اندام،  ولي ش
ــود راه دهد، جلو رفت و با  ــي به خ كه ترس

صدايي محكم گفت: 
اين اشك ديدة من و خون دل شماست!
ما را به رخت و چوب شباني فريفته است
اين گرگ،  سالهاست كه با گله آشناست

بر قطرة سرشك يتيمان نظاره كن
تا بنگري كه روشني گوهر از كجاست؟

ــد. سكوتي مرگبار همه جا  پيرزن آرام ش
را فرا گفت و پادشاه حيران و خشمگين به 

پيرزن شجاع خيره شده بود.

ــف مي شود. عالمي پر  بي جان،  چيزي كش
ــي و نكته آموز. پروين در  ــز و راز، پرمعن رم
ــخن مي گويد:  ديوانش از زبان همه چيز س
ــدادي كه بر زمين افتاده تا گلي كه در  از م
باغچه روييده و گربه اي كه راه را گم كرده. 
ــت كه  ــا در ديوان پروين اعتصامي اس تنه

سوزن با نخ سخن مي گويد:
در دست بانويي به نخي گفت سوزني

كاي هرزه گرد بي سرو بي پا، چه مي كني
خنديد نخ كه ما همه جا با تو همرهيم

بنگر به روز تجربه تنها چه مي كني
و سير با پياز به گفت وگو مي نشيند:

سير يك روز طعنه زد به پياز
كه تو مسكين چه قدر بدبويي

گفت: از عيب خويش بي خبري
زان ره از خلق عيب مي جويي
ــتان،  تير با كمان،  نخود با  و برف با بوس

لوبيا،  گل با خار،  شاهد با شمع و ...
همة اين گفت وگوها را كه در ادب فارسي 
به آن «مناظره» مي  گويند،  در ديوان پروين 
مي توان يافت. مناظرات پروين گاه طنزآميز 
و نمادين است و گاه جدي و صريح؛ اما در 
ــادگي و صميميت در همة آنها  هر حال س

موج مي زند.
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پروين اعتصامي از نگاه بزرگان

ملك الشعراي بهار: پروين 
ــعر ادب  ــوادر ش ــي از ن يك
ــت كه هيچ گاه  ــي اس فارس
ــة  ادبي تاريخ ايران  از حافظ

بيرون نخواهد رفت.

ــن  عالمـه دهخـدا: پروي
ــعر  ــالمت و متانت ش در س
ــتادان قديم  ــه با اس هم رتب
ــان زنان ايران  نظم و در مي
به شهادت تاريخ يگانه است.

شهريار:
سپهر ادب راست،  پروين ستاره
جهاني سوي اين ستاره نظاره

بلند آسماني است ديوان پروين
در آن اختران هنر بي شماره

سزد چون بلند آيتي آسماني 
به ديوان پروين،  كنند استخاره

حكايتي از پروين اعتصامي
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سرگذشت هندسه
هندسه مانند حساب يكي از قديمي ترين 
ــه نظر  ــت. ب ــش رياضي اس ــهاي دان بخش
ــه كهن تر از  ــان به هندس نگارنده، نياز انس
ــان به حساب است. زيرا هندسه از  نياز انس
شناختي «ناخودآگاه» موسوم به «هندسة 
ــود. ناخودآگاه را  ــروع مي ش ناخودآگاه» ش
مي توان تصورات مشترك بين انسان و ديگر 
ــت. براي مثال، اگر آشيانة  جان داران دانس
ــتكاري كنيم، ديگر كالغ  ــك كالغ را دس ي
به آن النه بر نمي گردد و متوجه مي شود كه 

«شكل» آشيانه اش تغيير كرده است.
ــود آگاه را  ــوان ناخ ــن تعبير، مي ت ــا اي ب
مشاهدة تصاوير، شكلها و طبيعت دانست. 
به عنوان مثالي ديگر، مي توان گفت كه هر 
شخص اعضاي خانوادة خود را از روي شكل 
آن ها تشخيص مي دهد. بنابراين نياز انسان 
ــي از نياز انسان به تطبيق  ــه ناش به هندس

شكلهاست.
ــه،  ــي واژة هندس در فرهنگ نامة انگليس
ــت كه ريشه در زبان  «Geometry» اس
ــي از دو كلمة  ــي دارد. اين واژة يونان يونان
«جئو» به معني زمين و «متري» به معني 
ــكيل شده است. در نتيجه  اندازه گيري تش
ــري زمين»  ــي «اندازه گي ــه به معن هندس
ــت كه هندسه  ــت و مهندس كسي اس اس
مي داند. به دنبال نياز انسان به اندازه گيري 
ــه با عنوان  زمين، مرحلة دوم تكامل هندس

«هندسة تجربي» به وجود آمد.
ــن، در بابِل،  ــال پيش از اي چند هزار س
ــاله  ــرزمينها هر س ــالم، مصر و ديگر س عي
ــد و زمينهاي  ــا طغيان مي كردن رودخانه ه
اطراف رودخانه ها را سيل فرا مي گرفت. در 
نتيجه مرز بندي زمينها از بين مي رفت و نياز 
ــه نمود مي يافت.  به جنبة كاربردي هندس
ــه قاعده هايي براي  ــان آن دوران بايد ب انس
ــاحت و مرزبندي زمينهاي  اندازه گيري مس

كشاورزي دست پيدا مي كرد.
ــتد كاال و  ــد كه داد و س ــده هاي بع در س
صنعت پيشرفت كرد، هندسه و مفهومهاي 
ــان با  ــه دان ــد و هندس ــر ش آن پيچيده ت
ــه مربوط  ــدند ك ــه رو ش ــئله هايي روب مس
ــم ظرفهاي  ــكلها و اندازه گيري حج ــه ش ب
گوناگون بود. به همين سبب، نياز به دقت 
ــتدالل را پديدآورد و  ــري، اس در اندازه گي
مفاهيمي كه با تجربه به دست آمده بودند، 
ــدند و دوران  ــتدالل توأم ش با منطق و اس

«هندسة برهاني» فرارسيد.
ــي در انتقال به دورة هندسة  نقش اساس
ــمندان يونان باستان بازي  برهاني را دانش
ــد. تالـس، دموكريـت، اودكـس،  كردن
ــة  فيثاغورس، اقليدس و ديگران، هندس
تجربي و كاربردي پيش از خود را با منطق 
و استدالل همراه كردند و سرانجام در سدة 
سوم پيش از ميالد، هندسه را كم و بيش به 

منابع
1.صدر، مير شهرام. «نقش تاريخ در آموزش رياضي». ارائه 

شده در هفتمين كنفرانس آموزش رياضي كشور.
2. شهرياري، پرويز. تاريخ رياضيات (كتاب كوچك رياضي 

28). انتشارات مدرسه. 1382.
3. سخن راني دكتر محمد قاسم وحيدي اصل  در همايش  
تاريخ رياضي براي دبيران رياضي منطقة يك شهر تهران، 

.1383

صورت امروزي  در آوردند. مدل تكامل علم 
هندسه را مي توان به صورت زير بيان كرد:

هندسة ناخودآگاه
⇓

هندسة تجربي
⇓

هندسة برهاني
به طور ويژه، نقش اصلي در جمع آوري و 
ــة برهاني را مديون اقليدس،  تنظيم هندس
ــت در  ــتيم. او توانس رياضي دان يوناني هس
ــدة سوم پيش از ميالد مفاهيم هندسي،  س
ــتداللهاي مربوط به آنها  ــف آنها و اس تعري
ــاب خود به نام  ــه صورت منظم در كت را ب

«مقدمات» بياورد.
ــت كه آموزش  مقدمات اولين كتابي اس
ــي و قابل فهم  ــه روالي منطق ــه را ب هندس
ــاب از آن جا معلوم  ــار اين كت درآورد. اعتب
مي شود كه در طول بيش از دو هزار سال كه 
از تأليف آن كتاب مي گذرد، همة كتابهاي 
ــة مقدماتي، مانند كار اقليدس، و يا  هندس

تحت تأثير نوشتة او بوده اند.
ــمندان و  ــزد دانش ــه ن ــت هندس اهمي
ــخص مي شود  متفكران يوناني از آن جا مش
ــار قرن قبل از  ــه افالطون در حدود چه ك
ــود كه در آن  ــر در آكادمي خ ميالد، بر س
فلسفه آموزش داده مي شد، نوشته بود كه:
«هركس هندسه نمي داند، داخل نشود!»

سرگرمي رياضي
ــا دو روش  ــم زير را ب ــش ضلعي منتظ ش
ــمت يكسان و قابل  ــت قس متفاوت به هش

انطباق تقسيم كنيد.



سيد امير سادات موسوي
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نشانه هاى خدا
شـش سال پيش، بسيارى از نشريات انگليسى شروع به نشر 
سخنان ندامت آميز فيلسوف مشهورى به نام آنتونى فلو1 كردند. 
او كـه سـاليان درازى از عمر خـود را بدون اعتقـاد به خداوند 
سـپرى كرده بود، با مشاهدة پيشـرفت هاى علم ژنتيك متوجه 
مى شـود كه سـاختارهاى نظام مندى كـه در جهـان اطرافمان 

مشاهده مى كنيم، بدون وجود خالق 
قابـل توجيه نيسـت. او در خصوص 
مصاحبه هـا و حرف هايـش دربـارة 
تفكـرات جديد خـود مى گويد: «از 
آن جايى كه اشـخاصى تحـت تأثير 
افكار مـن به گمراهـى افتاده اند، به 
اين وسـيله مى خواهم زيان عظيمى 
را كه ممكن است به آن ها زده باشم، 

جبران كنم.»
 توجه به شـگفتى هاى طبيعت به عنوان نشانه هاى وجود خدا، 
از مسـائلى است كه در قرآن بسـيار مورد تأكيد است. قرآن در 
حدود شـش هزار آيه دارد كـه بيش از 750آيـة آن، به طبيعت 
اشاره دارد. مثًال در آية 29سورة شورى آمده است: «و از آياتش، 
خلقت آسمان ها و زمين و جنبندگانى است كه در آن دو منتشر 

كرده است...»
اين كه قرآن جهان اطراف ما را نشانة وجود خدا مى داند، يعنى 
هرچه ما بيشـتر با شـگفتى هاى جهان آشنا شـويم، بهتر علم و 
قدرت خداوند را درك مى كنيم. مثًال حتماً شما با نيوتن و قوانين 
او2 و فعاليت هايى در زمينة منظومة شمسـى آشـنايى داريد. اما 
آيـا مى دانيد كه مهم ترين انگيزة نيوتن بـراى انجام اين كار چه 
بوده اسـت؟ او در خصوص اين كار بزرگش مى گويد: «من نگاهم 

به آن اصولى بود كه ممكن است مردم را به سوى اعتقاد به 
خدا سـوق دهد و هيچ چيز بيش از اين مرا خوش حال 

نمى كنـد كه دريابـم، براى اين منظـور مفيد بوده 
اسـت».3 او به روشنى جهان اطراف ما را نشانة 

وجود خدا مى داند و مى گويد: «آيا از پديده ها 
برنمى آيد كه موجودى غيرجسمانى، حّى و 

حكيم وجود دارد؟»
و يا اليب نيتس4 كه بيشتر به علت 
ديفرانسـيل  در حسـاب  كارهايش 
و انتگرال مشـهور اسـت، مى گويد: 
«اين خصوصًا در علوم است... كه ما 
عجايب خداونـدى را مى بينيم... به 
همين علت اسـت كه مـن از ابتداى 
جوانى، خود را به علومى كه دوست 

، سپرده ام.» دارم

پى نوشت
1.Anthony Flew
2.lsaac Newton

3.حرف هاى نيوتن و اليبنيس از كتاب زير نقل شده است:
مهدى گلشنى، از علم سكوالر تا علم دينى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 

چاپ سوم، 1385، فصل اول
4.Leibniz

توجه به شـگفتى هاى طبيعت 
وجـود  نشـانه هاى  عنـوان  بـه 
خـدا، از مسـائلى اسـت كـه در 
قرآن بسـيار مـورد تأكيد اسـت



آيا موجودات فضايي واقعاً وجود دارند؟ حتماً اين 
سؤال براي شما هم تاكنون پيش آمده است.

ــي مي كنيم؛  ــي زندگ ــة شمس ــا در منظوم م
منظومه اي كه در آن عالوه بر زمين،  هفت سيارة 
ــيارات هم  ــر نيز وجود دارد. آيا روي اين س ديگ
ــده اي وجود دارد؟ و اگر  مانند زمين،  موجود زن
نگاهمان را وسيع تر كنيم،  مي توانيم بپرسيم كه 
ــود زنده اي غير از ما  :«آيا در تمام كيهان،  موج

وجود دارد؟»
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موجودات فضايي

ــك آمريكايي  ــال پيش،  ي حدود 30 س
ــا،  براي خودش  ــد در ايالت آريزون ثروتمن
ــاخت تا به صورت  رصدخانه اي شخصي س
ويژه،  سيارة مريخ را بررسي كند. او معتقد 
بود كه روي سطح مريخ كانالهاي آبرساني 
وجود دارد. امروزه مي دانيم آن چه كه او را به 
اشتباه انداخته بود،  چيزي جز ناهمواريهاي 
ــطح مريخ نبوده است. 20 سال  طبيعي س
ــوي،  مبلغ 100  پيش،  يك مؤسسة فرانس
ــوان جايزه براي ايجاد  ــزار فرانك را به عن ه
ــي قرار داد.  ــا موجودات غيرزمين ارتباط ب
ــد،  اما اين  ــايد خيلي نااميد كننده باش ش
ــت وجوها در منظومة شمسي،  تاكنون  جس
ــراي يافتن موجود زنده به  هيچ نتيجه اي ب

همراه نداشته است.

اكنون مي دانيم كه در ميان سيارات منظومة شمسي، زمين تنها سياره اي است 
كه شرايط الزم براي زندگي را دارد. علت اين يكتايي،  شرايط بسيار ويژه اي است كه 

ــت كه  ــرايط ويژه، جوي اس ــت. مثًال يكي از از اين ش حيات را روي زمين ممكن كرده اس
ــپر ايمني ما در مقابل سنگهاي معلق در منظومة شمسي است.   اطراف زمين وجود دارد. جو، س

ــنگها قرار مي گرفت. اكنون وقتي  ــت، زمين هر لحظه زير بمباران شهاب س در صورتي كه جو وجود نداش
يك شهاب سنگ با سرعت باال به طرف زمين مي آيد، معموالً در جو مي سوزد و به جز رّد روشني كه شبها از آنها مي بينيم، 

 تأثيري بر زمين نمي گذارد.
اگر به تصاوير كرة ماه توجه كنيد،  متوجه حفره ها و گودال هاِي كوچك و بزرگ روي آن مي شويد. اين گودالها دقيقاً  به خاطر 

برخورد شهاب سنگها تشكيل شده اند. اگر ماه هم مانند زمين جو داشت،  اين بالها بر سرش نمي آمد.
ــيارات از خورشيد يكسان نيست. هرچه يك  ــت. فاصلة س مثال جالب ديگري كه در اين زمينه وجود دارد،  دماي زمين اس
ــياره به خورشيد نزديك تر باشد،  دماي آن بيشتر مي شود و هرچه از خورشيد دورتر باشد،  سردتر مي شود. به همين دليل  س

سيارة زهره دمايي بيشتر از 40 درجة سانتي گراد و سيارة اورانوس دمايي كمتر از 200- درجة سانتي گراد دارد.

حيات در منظومة شمسي
در قرن هجدهم ميالدي، منجمي 
به نام ويليام هرشل1، كاشف سيارة 
اورانوس، نظر جالبي دربارة حيات 
در منظومة شمسي داشت. او معتقد 
ــاه و حتي  ــياره ها،  م بود كه در س

خورشيد موجود زنده وجود دارد.

ويليام هرشل،  كاشف سيارة اورانوس



راستي 
اگر تاكنون هنوز ما 

موفق به يافتن موجودات 
ن  فضايي نشده ايم،  پس اي

خبرهايي كه هر از چندي دربارة 
ديده شدن بشقاب پرنده ها 
و موجودات فضايي گفته 

مي شود،  چيست؟
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حيات در خارج از منظومة شمسي
ــمندي كه  ــس2 (دانش ــوي گن ــش،  ه ــرن پي چند ق
ــت) نوشته بود: «چه  ــهور اس فعاليتهايش در مبحث نور مش
ــتاره ها به  ــود،  هر كدام از اين س دليلي وجود دارد كه تصور ش

همان تعداد كه خورشيد ما سياره دارد،  سياره ندارند؟»
واقعاً هيچ دليلي براي اين موضوع وجود ندارد. حتي طبيعي تر 
ــت كه تمام ستاره ها هم مانند خورشيد ما،  داراي سياراتي به  اس
ــكل اين جاست كه ستاره ها خيلي از ما  ــند. اما مش دور خود باش
دورند. حتي نزديك ترين ستاره به خورشيد هم،  چند سال نوري 
ــيدن به ما چند سالي را  با ما فاصله دارد. يعني نور آن براي رس
در راه است. به خاطر فاصلة  زيادي كه ستاره ها با ما دارند،  حتي 
ــكوپها هم نمي توانيم چيزي بيشتر از  ــتفاده از بهترين تلس با اس
يك نقطه از يك ستاره ببينيم. بنابراين، مشاهدة سيارات اطراف 
ــتاره ها تقريباً منتفي است. زياد ناراحت نشويد، زيرا روشهاي  س
ديگري براي پي بردن به وجود سيارات در اطراف ستاره ها وجود 

دارد.
وقتي يك ستاره داراي سياراتي به دور خود باشد،  اين موضوع 
ــتاره،  افت و خيزهاي كوچكي  ــود كه سرعت آن س باعث مي ش
ــي سرعت  ــد. به همين دليل،  ما مي  توانيم با بررس ــته باش داش
ستارگان،  از سياراتي كه در اطراف آنها وجود دارند،  باخبر شويم. 
ــال پيش در رصدخانة  اولين بار 15 س
ــرعت  ــي افت و خيزهاي س ژنو، بررس
ــف اولين سيارة  ــتاره ،  باعث كش يك س
ــتفاده از  ــد. امروزه با اس ــيدي ش فراخورش
ــهاي ديگر،  پيداكردن  اين روش و بعضي روش

پي نوشت
1. William Herschel
2.Christiaan Huygens
3.Richard Feynman

ــيدي كاري عادي شده است. اما شايد بگوييد  سيارات فراخورش
كه اين موضوع هنوز ما را به جواب سؤال اصلي مان نرسانده است. 
پيداكردن سيارات فراخورشيدي كافي نيست. ما مي  خواهيم در 

اين سيارات به دنبال موجود زنده بگرديم.
ــخ دادن به اين  ــايد ما فعًال كمي با پاس ــت، اما ش ــت اس درس
ــش فاصله داشته باشيم. فعالً  كاري كه از دست ما برمي آيد  پرس
ــيدي را پيدا كنيم و بعد در اين  ــت كه سيارات فراخورش اين اس
ــته بگرديم كه مانند زمين براي حيات  ــيارات به دنبال آن دس س

آمادگي دارند.
ــتي اگر تاكنون هنوز ما موفق به يافتن موجودات فضايي  راس
ــده ايم،  پس اين خبرهايي كه هر از چندي دربارة ديده شدن  نش
ــت؟  ــود،  چيس ــقاب پرنده ها و موجودات فضايي گفته مي ش بش
ــايعاتي هستند كه به  ــتش را بخواهيد اين حرفها معموالً  ش راس
خاطر عالقة مردم،  به آنها دامن زده مي  شود. در واقع خيلي قابل 
ــال در راه باشند و  ــت كه مثًال موجوداتي هزاران س پذيرش نيس
ــانند تا يك لحظه ديده شوند و برگردند!  ــان را به ما برس خودش
ــه اي از جهان  ــاً زماني موجودات فضايي را در گوش اما اگر فرض
پيدا كرديم، با چه زباني با آنها صحبت كنيم؟ آيا اصالً  مي توانيم 
ــتيم؟ مثًال ما نمي توانيم به  پيغامي دربارة خودمان به آنها بفرس
آنها توضيح دهيم كه قدمان در حدود دو متر است،  زيرا اصًال  آنها 
ــند. اما شايد به قول ريچارد فاينمن3 بتوانيم به  متر را نمي شناس
آنها بگوييم كه قدمان در حدود 179 ميليارد اتم هيدروژن است. 
به هر حال بايد حواسمان باشد كه ما و موجودات فضايي نيازمند 

يك فرهنگ مشترك هستيم.
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در آيين اسـالم به سفر كردن بسيار توصيه شده اسـت. براي شناخت يك دوست، براي ديدار 
يك محبوب، براي گستراندن افق ديد، و به روايت قرآني اش، براي انديشيدن در نظام هستي، 
ديدن آن چه از پيشـينيان باقي مانده اسـت و عبرت گرفتن از آن چه كه بوده و هست. با سفر 
اسـت كه در مي يابي همه چيز مثل تو در سـفر است. همه در عبور و گذرند از پل حيات. روزي 

همين كوه ها چون غباري بيش نخواهند بود. همين ستارگان بي فروغ، خواهند شد.

ــتن هدف است. هدف از سفر،  ــفر، داش اولين نكته در س
ــه يافتن براي آخرت است، مثل سفرهاي زيارتي، يا  يا توش

كسب درامد حالل، مانند سفرهاي كاري و تجاري، يا كسب لّذت 
ــدن، هم چون سفرهاي تفريحي. تندرستي و تجديد قوا نيز  و سرگرم ش

يكي ديگر از اهداف سفر است كه در برخي روايات مطرح شده است:
ــة  ــفر نمي كند، مگر براي: ا. تهية توش  امام صادق (ع) مي فرمايد: «عاقل س
ــاح و تفريح غير حرام» [مكارم  ــرت؛ 2. تأمين معاش در زندگي؛ 3. لذت مب آخ

االخالق طبرسي 240].
 پيامبر نيز فرموده است: «سفر كنيد تا سالم بمانيد» [ميزان الحكمه، ج5: 2484].

پس نبايد سفر را با مسائلي آلود و خسته، كوفته و پريشان به خانه بازگشت.
انتخاب همراه

 هم سـفر هم سفر خوب آن قدر مهم است كه پيامبر فرمود: «نخست هم سفر 
انتخاب كن، بعد قدم در راه گذار» [ميزان الحكمه، ج5: 2484].

 «آيا در روي زمين نمي گردند تا بنگرند كه پايان كار پيشينيانشان 
چه بوده است؟» [يوسف/ 109].

 «بگـو در زمين بگرديد و بنگريد خداونـد چگونه آفرينش را آغاز 
كرده اسـت. سـپس (خداوند به همين گونه) جهان آخـرت را ايجاد 

مي كند» [عنكبوت/ 20].
 «سياحت كنيد تا پاكيزه شويد. به درستي كه آب اگر يك جا بماند، 

مي گندد» (امام صادق (ع)) [محجه البيضا، ج4: 56].

 بار سفر بربند
حسين اميني پويا

ــها، ضمن  ــن پرسش ــا و اي ــن تأكيده اي
ــلمانان براي  تحريك و ايجاد انگيزه در مس
ــفر در طبيعت،  گردش در جهان و سير و س
اين نكته را يادآور مي شوند كه براي دريافت 
ــنت هاي تاريخي و ديدن عاقبت و پايان  س
كار تمدن هاي عظيم، تنها نبايد به مطالعه 
ــفر  كتابها پرداخت. بايد همت كرد، رنج س
را بر خود هموار ساخت، جاي جاي جهان 
ــير آفاقي در كنار سير  را درنورديد، و به س
انفسي پرداخت. عالمه طباطبايي(ره) در 
ــد:  نتيجه گيري از اين گونه آيات مي نويس
«از اين آيات به دست مي آيد كه سير و سفر 
امري پسنديده و مستحب در شريعت است 

[الميزان، جلد9، ص404].
البته اينك در دنياي جديد و در زندگي 
ــفر به يك ورزش استثنايي و  ــيني، س ماش
حتي به يك ضرورت بدل شده است. چرا كه 
اگر كسي برخي از رشته هاي ورزشي  مثًال 
تنيس را تا آخر عمر هم تجربه نكند، هيچ 
ــفر اين گونه  ــاق خاصي نمي افتد. اما س اتف
ــفر عنصري الزم براي بهداشت  ــت. س نيس
ــت كه  ــاني اس رواني افراد به ويژه براي كس
در شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند. بايد به 
سفر رفت و چند روزي را در محيطي خارج 
از فضاي معمولي زندگي آسود. اين فضا هر 

چه به طبيعت نزديك تر باشد، بهتر است.

 هدف سفر
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منابع
1. محمدي ري شهري، محمد. ميزان الحكمه (ج5). مركز 

تحقيقات دارالحديث. چاپ دوم. 1379.
ــال دوم، شمارة 22، اسفند و  ــپيده دانايي، س 2. مجلة س

فروردين 1388.

 شروع كردن سفر با صدقه، براي سالمتي و دفع بالها.

 خواندن دعاي سفر (اللهم استودعك اليوم ... : مفاتيح الجنان، آداب سفر، ص540) 

و خواندن آيت الكرسي در هر شب سفر.
 غسل كردن پيش از سفر: اسالم از هر فرصتي براي رعايت بهداشت و گسترش آن بهره برد. 

در همين راستاست كه غسل پيش از سفر مستحب شمرده شده است.
 همراه داشـتن لباس مناسب و وسـايل ضروري شخصي: چون مسواك، شانه، حوله، نخ، 

سوزن و ...
 در سفرهاي گروهي براي خود امتيازي ويژه قائل نشدن: با ديگران بايد همكاري داشت 
و تقسيم كار كرد. پيامبر (ص) در سفري به اصحاب خود دستور داد، گوسفندي ذبح كنند. يكي 

از آن ها گفت: «يا رسول اهللا من گوسفند را ذبح مي كنم.»
ديگري گفت: «من پوستش را مي كنم.»

سومي گفت: «من گوشتش را خرد مي كنم.»
چهارمي گفت: «من آن را مي پزم.»

پيامبر (ص) فرمود: «من هم هيزم جمع مي كنم.»
ــما نبايد به زحمت بيفتيد. پدر و مادرانمان به فدايتان! ما  اصحاب عرض كردند: «ش

جاي شما كار مي كنيم!»
ــتان و  ــت ندارد، بنده اش با عده اي از دوس پيامبر (ص) فرمود: «... اما خداوند دوس

هم سفران خود باشد گوشه اي بنشيند، و كار نكند.»
ــت و شروع به جمع آوري هيزم كرد [ميزان الحكمه، ج5:  پس از آن حضرت برخاس

ص 2489].
 در سفر باري بر دوش ديگران نبودن: در حضور پيامبر (ص) از مردي سخن 
به ميان آمد. گفته شد آدم خوبي است. عرض كردند: «اي رسول خدا، آن مرد 
هم سفر ما در حج بود. هرگاه در منزلي فرود مي آمديم، پيوسته زبانش به ذكر 
ــن راه نيز همواره ذكر خدا  ــا بود تا آن كه كوچ مي كرديم. در بي ــه اال اهللا گوي ال ال

مي گفت تا دوباره اتراق مي كرديم.»
ــي شترش را علوفه مي داد و غذايش را درست مي كرد؟  پيامبر (ص) فرمود: «پس چه كس

«عرض كردند: همة ما.»
پيامبر (ص) فرمود: «همة شما از او بهتريد [ميزان الحكمه، ج5: ص 2489].

 مراعات حال هم سفران در صورتي كه خسته يا مريض باشند.
 مشورت كردن با هم سفران در انجام كارها و تصميم گيريها.

 مراقبت در خواندن نماز در اول وقت.
ــما به  ــت: «هرگاه يكي از ش  سـوغات و هديـه آوردن: تا جايي كه پيامبر (ص) فرموده اس
ــنگ براي خانواده اش هديه و تحفه بياورد  ــت حتي اگر شده، يك قطعه س ــفر رفت، در بازگش س

[ميزان الحكمه، ج5: ص 2489].
 پس از سفر، نقل نكردن سختيها و ناماليمات سفر

 هنگام بازگشتن خدا را شكر كردن و بر نعمت سالمتي او را حمد و ستايش گفتن.
 غسل كردن و دوباره در پايان سفر صدقه دادن.

  آداب سفر



تصويرگر: پيمان رحيم زاده
  6  اسفند 89
 42

كتايون رجبى راد Angels Can Be at Class!
Hand out some chocolates in the class so 

that everyone receives 2 chocolates. Ask 

your friends to eat one and to keep another 

intact. Everyone should write her or his 

name on the inner side of the chocolate 

paper.

Now it is time to wrap the written paper 

over the other chocolate. Wrap it until it 

gets tight. Next, pour all the chocolates into 

a big bowl and mix all of them. Everyone 

should pick one and open the outer paper. 

He or she reads the name of a friend very 

slowly and not loudly. If it was his or her 

own name should return it to the bowl again 

and stir them and take the other one.

He or she is to be the angel of the owner's 

name. From now on, he or she will be the 

angel of the one whose name was written on 

his or her chocolate paper. 

Being angle for someone is too nice, because 

of any kinds of support that the persons will 

receive from their angles, such as receiving 

presents, hearing happy news, and etc. In order 

to have an angle for ever, do your

best that nobody informs whose angle you are.

It is so good to be an angle for ever, too.



دوستان جوان!
 اگر مايليد در مسابقة  جدول شمارة 6 رشد جوان شركت كنيد. آن را 

تكميل كنيد و به  نشاني صندوق پستي مجله بفرستيد. 
ــاني كامل منزل و شمارة تلفن خود   يادتان نرود نام و نام خانوادگي، نش

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

افقي
ــهرهاي غرب مازندران در كنارة درياي خزر كه به داشتن مركبات  1. از ش

معروف است- خسارتها- باال آمدن آب دريا.
2. پيامبر رحمت و خاتم النبيين(ص)- آگاهي و ادراك- از نامهاي خداوند 

به معناي پوشانندة عيوب.
3. نقل خبر يا حديث از پيامبر يا امام(ع)- نوشتن- زيبا و مبارك.

4. دو حرف در پايان الفبا- برگه ها- الفت ورزيدن.
5. اهل بناب- گروه  افرادي كه براي هدفي مشترك جمع شوند.

6. همدم- ناچار- پوستين- ضمير اول شخص جمع.
ــا با تيم فوتبال  ــهرهاي ايتالي ــريالنكا- از ش ــي از دو قوم جمعيت س 7. يك

يوونتوس- پيشوند برخي واژه ها به معناي بزرگ و ناهموار.
8. كلك- امر آمدن- به تازي يعني خواهرم.

9. كمتر از يشم- آرميده- شبكه.

عمودي
ــبتي در اين ماه بر مبناي  1. نوعي حريف- مناس

احسان.
ــه  ــفارت خانه ك ــد س ــتة كارمن 2. روش- وابس

وظيفه اي خاص دارد- نقب.
ــبيه لك لك كه  ــي- برادر- پرنده اي ش 3. بيهوش

روي زمين النه مي سازد.
4. دينها- تمايل داشتن- هواپيماي عجول.

5. پياپي- نوعي ظرف و پيمانه.
ــايه باشد- خدايان ملل باستاني-  6. جايي كه س

جامة بافتني ضخيم.
7. نتيجه ها- نظر- پرچم.

ــطة  صدق و  ــه واس ــم (ع) ب ــام شش ــب ام 8. لق
امانت  داري بسيار ايشان- درجه- آن طور.

ــخصيت ساده لوحي كه علي اكبر دهخدا در  9. ش
ــتفاده مي كرد-  ــتعار اس آثارش از آن به طور مس
منسوب به خانداني پيش از عباسي- از آن طرف،  
خوراكي پهن و نازك از ميوه هاي ترش و شيرين.

ــاگرد و معاون  10. متبرك- از طرفي به معني ش
است- مادر تازي.

11. دنبال تازه هاست- جدا كردن.
12. سيلي- سپاسگزاري - برگة معروف پليس.

ــغول شدن-  ــرگرميهاي گوناگون مش 13. به س
سرپناه- هميشه بيگانه.

14. مريخ- گونه گون- گياه دو لبه اي بي گل برگ 
با ميوة كروي و مغز خوراكي.

15. در پانزدهم اسفند انجام مي دهند- پرورش.

ــت- پيدا كردن- در اثر وحدت و مقاومت نيروهاي  10. كوچك- اصلي نيس
ملي و مذهبي كشور اين صنعت ملي اعالم شد.

توجه- پرش در آب. . 11
12. از سرزمينهاي شمالي آفريقا كه در حدود 880 ق، فنيقي ها آن را بنا نهادند. 

به عربي «قرطاجه» گويند- پيك سوار- يكي از ايزدان نه گانة مصر باستان.
13. فلزي انتقالي با عدد اتمي 26 كه از 4000 سال قبل از ميالد شناخته 
ــده است ـ با پايان اين ماه و سال به سوي آن مي رويم- خانداني ايراني  ش
ــته از شمال كشور كه در حدود سال 320 ه.ق حكومت  از ديلميان برخاس

تشكيل دادند.
14. رونق- از حيوانات استراليايي- دوستي.

ــرقي كشور نزديك  ــان فعال در جنوب ش 15. پول ژاپن- تنها كوه آتش فش
خاش- خوشگل.
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عليرضا متولى
تماشاي زيباييها

در شماره هاي گذشته گفتيم زندگي خوب 

ــالوه بر امكانات مالي و دانش، بايد داراي  ع

ــد. طرب اگرچه به معناي سرور  طرب باش

ــت،  اما ما در اين جا منظورمان  و شادي اس
طعم و رنگ و بوي زندگي است.

آيا كسي را مي شناسيد؟
ــيد كه از  ــي را مي شناس آيا كس
ــش نيايد؟  ــرة زيبا خوش يك منظ
ــيقي دل نشين،  يك  يك قطعه موس
ــا، يك تنديس،   ــي زيب تابلوي نقاش
ــاختمان با معماري  يا حتي يك س
ــگفت انگيز،  يك قطعه آواز،  يك  ش
ــا نمايش  ــك فيلم ي ــن ادبي،  ي مت
ــاي ديگر هنري،  ــم،  و نمونه ه فخي
ــدن  ــب ش  همه و همه براي دلچس

زندگي هستند.
ــه به زندگي  ــي از كارهايي ك يك
ــوب مي  دهد،   ــما رنگ و طعم خ ش
عالقه مند شدن به يكي از رشته  هاي 
ــكان دارد همين  ــت. ام ــري اس هن
ــتعدادي را در يكي از  ــم اس حاال ه
ــري در خود حس  ــاي هن زمينه ه
ــرده و در آن زمينه آموزش هايي  ك
را هم ديده باشيد. اگر چنين كاري 
نكرده ايد، نگران نباشيد،  دير نشده 
ــر مي دانيد كه  ــت. خودتان بهت اس
ــته هاي هنري  ــدام يك از رش به ك
عالقه مند هستيد. شروع كنيد. براي 

شروع مي توانيد يك كتاب خودآموز در آن زمينه تهيه كنيد و 

تاحدودي با اصطالحات و قوانين آن كار آشنا شويد. بعد از اين 

كه كمي پيشرفت كرديد،  خودتان شركت در كالس و آموزش 

مستقيم زير نظر يك استاد را ترجيح خواهيد داد.

حتي اگر فكر مي كنيد،  از استعداد هنري برخوردار نيستيد، 

 عالقه  مندي خودتان را پنهان نكنيد.
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اس

رنگ و طعم و بوي بهتر

فكر شما و احساسات شما بايد با تماشاي فيلمها و نمايشهاي خوب 

تقويت شوند. نشانة تشخيص يك فيلم يا نمايش خوب از بد چيست؟ 

ــه آن فكر مي  كنيد،  يا  ــي فيلمي را مي بينيد كه تا مدتها ب ــما وقت ش

ــت. اما ممكن  ــما مي ماند ، يك فيلم خوب اس تصاوير آن در ذهن ش

ــت يك فيلم بد هم همين خاصيت را داشته باشد. عالمت اصلي  اس

ــاس مي كنيد از درون به نكتة تازه اي دست  ــت كه شما احس اين اس
پيدا كرده ايد.

ــن» عالقه مند باشيد.  ــت به فيلمهاي پرتحرك يا «اكش ممكن اس

بعضي از اين قبيل فيلمها هم خوب هستند،  اما بيشتر آنها تجاري اند 

و براي خالي كردن جيب شما ساخته شده اند.

يكي از بهترين كارها خواندن نشريات معتبري است كه در زمينة 

ــامي آدمها و كارگردانهاي خوب  معرفي فيلم منتشر مي شوند. با اس
آشنا شويد.

ــمت عالقه  مندي هاي هنري برويد،  مطمئن هستم كه  هرچه به س

احساس بهتري از شخصيت خود پيدا مي كنيد و مطمئن هستم كه 

زندگي شما رنگ و طعم و بوي بهتر و خوش تري به خود مي  گيرد.

عادت به ديدن زيبايي

ــما به ديدن زيبايي عادت كند. وقت  ــم ش سعي كنيد چش

ــي،  ــگاههاي نقاش ــد و از موزه ها بازديد كنيد. از نمايش بگذاري

 نگارگري و از اين قبيل مكانها بازديد كنيد و با دقت به تابلوها 

ــيايي كه مي بينيد خيره شويد. نيازي نيست كه اطالعات  و اش

ــته باشيد. نيازي به هيچ چيز ديگر نيست. حتي فكر  فني داش

نكنيد كه هنرمند خالق اين اثر منظورش چه بوده است. فقط 

تماشا كنيد و حس خودتان را از تماشاي آن اثر بسنجيد.

. وقت
ــي، ش
بلوها
عات
فكر
ط

ــگاهها را نداريد و نمي توانيد  اگر حوصلة رفتن به موزه  ها و نمايش

براي مدت زيادي ساكت بمانيد و مراعات سكوت چنين جاهايي را 

ــه طبيعت برويد و به درختها نگاه كنيد؛ به مورچه  ها و به  بكنيد،  ب

پروانه ها. به برف و باران و خيسي خانه ها، خيابان و بيابان را با اين 
نگاه تازه ببينيد.

ــين.  ــنيدن صداهاي دل نش ــادت كند به ش ــما بايد ع گوش ش

ــت و پول كافي براي اين كار  ــرت برويد و اگر وق مي توانيد به كنس

نداريد،  نوارها و سي دي موسيقي هاي استادان موسيقي را بشنويد. 

ــيقي محض و بدون آواز است. براي آشنايي  در اين جا منظورم موس

ــيقي هاي خوب بايد با يك استاد موسيقي آشنا شويد،  يا با  با موس

كسي كه موسيقي خوب را مي شناسد. عالمت موسيقي خوب اين 

است كه بعد از شنيدن آن حس خيلي خوب و آرام بخشي به شما 
دست مي دهد.

ــيقي هاي مخرب،  طعم، رنگ و بوي خوش را از زندگي شما  موس

ــيد در يكي از زمينه هاي  ــما ممكن است عالقه  مند باش مي برند. ش

موسيقي به مهارت برسيد. اين هم خوب است. مي توانيد با يك ساز 
سنتي آغاز كنيد.

ــتر اين گونه  ــيد. بيش ــيقي هاي با آواز مراقب باش ــورد موس در م

موسيقي ها،  چيزي جز انرژي منفي به شما تزريق نمي كنند. شنيدن 

ــيقي هاي نااميد كننده را از زندگي خود حذف كنيد. بهترين  موس

موسيقي و بهترين آواز  آوازي است كه به شما انگيزة بيشتري براي 
زندگي بهتر بدهد.
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 دى وى دى
ظرفيت شش برابر دى وى دى نسبت به سى دى در نگه دار اطالعات، از زمانى 

كه در سال 1997 از دى وى دى رونمايى شد، تغييرات بنيادى در حفظ و 
سازمان دهى اطالعات ايجاد كرده است. انعكاس تحوالت ايجاد شده توسط دى 

وى دى، در دنياى فيلمهاى سينمايى خانگى قابل رؤيت است . در اختيار داشتن 
تصويرى با كيفيتى باالتر به همراه بسته هاى ويژة صوتى و تصويرى كه از امكان 
داشتن زيرنويس به زبانهاى متفاوت برخوردار است، آن هم تنها در يك ديسك 
نورى، انقالبى به حساب مى آيد. البته تحوالت دنياى فناورى به دى وى دى ختم 

نخواهدشد. در سالهاى اخير، ديسك هاى نورى با ظرفيت بالغ بر 12 برابر دى 
وى دى تب جديدى در بازار فناورى و نگه دارى اطالعات به راه انداخته اند.

1

1
7

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

خواندن با نور
پرتوهاى نورى ، با خواندن ديسك نورى، 

دست رسى به اطالعات آن را  ممكن مى سازند. اين 
اطالعات به سيگنال هاى الكتريكى باينرى تبديل 

مى شوند كه قبل از آن به عكس، تصوير ويديويى، 
صدا يا اطالعات، ترجمه و تبديل شده بودند.

ساطع كنندة ليزر
پرتوى ليزر را از طول موجى 

خاص مى سازد.

آينه ها
هدايت پرتوها را با كارى 

هماهنگ به عهده دارند.
مسير پرتو

براى خواندن ديسك، پرتوى 
ليزرى بايد به طور عمود به سطح 

ديسك تابيده شود.
عدسى

پرتو را روى ديسك متمركز 
مى كند.

خواندن 
پرتوى ليزرى به سطح براق 

ديسك اصابت و منعكس 
مى شود. رشته هاى بازتابيده شده، 

مطابق الگويى كه به شكل چاله  
هستند، بازتابيده مى شوند.

منشور
مسير حركت بازتاب هاى پرتوى 
ليزرى كه حاوى اطالعات خوانده 

شده است را تغيير مى دهد.

ديودهاى حساس به نور
تغييرات بازتاب ها را ترجمه و 

به سيگنال هاى ديجيتال تبديل 
مى كنند.

ايمان اوجيان
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ليزر آبى
نور آبى نسبت به نور قرمز متداول سى دى و 
دى وى دى ، طول موح كوتاه ترى دارد و مى تواند 
چاله هاى ريزترى را روى ديسك نورى بخواند. به همين 
دليل، ديسكهاى Blue-ray فضاى بيشترى براى حفظ 
و نگه دارى اطالعات در اختيار كاربر قرار مى دهند.

يك اليه باينرى تشكيل 
شده است از صفرها و يكها كه 
به وسيله تغييرات بين چاله ها و 
صفحه مسطح ايجاد شده است.
يك چاله بزرگ نمايانگر تعداد 
زيادى صفر است. در حالى كه 

يك تغير طول كوتاه نشان دهنده 
عدد يك است.

پالستيك پلى كربنات

آلومينيوم
الية براق

1/6

از سى دى تا Blue-ray ،نگه دارى اطالعات 
فشرده تر و طول موج خواندن پرتوها كوتاه تر 

شده است.

نمايه

Blue-ray از سى دى  تا
اين جدول انواع ديسكهاى نورى را كه بر اساس گنجايش مرتب شده اند، مقايسه 

مى كند.

حداكثر حجم(تك اليه)
حداكثر حجم(دواليه)

طول موج ليزر
ميزان جابه جايى اطالعات بر اساس 

(Mbps)مگابيت بر ثانيه
مقاومت در مقابل خراش

حداكثر تجزية تصوير(رزولوشن)
پشتيبانى از فرمت هاى:

27154/7875
----

----

8/5
650

576 1080 1080

789
6

خير خير خير بله
11/1- 10/1 36/55 36/54

30
405

54
405

حداقل طول 
يك چاله: 0/9

حداقل طول 
يك چاله: 0/4

حداقل طول 
يك چاله: 0/204

CD

DVD

HD DVD

Blue-ray DVD

1/2

0/74

0/4

0/32

 0/1

حداقل طول 
يك چاله: 0/15

1ميلى متر  = 1000 ميكرومتر
1 ميكرومتر  = 1000 نانومتر
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ــان به نطنز در دامنة كوه  ــتاي ابيانه در راه كاش  روس
ــتان  ــده از روزگار كهن ايران باس ــادگاري زن ــس،  ي كرك
ــتهايش از خاك سرخ مسي  ــت. ديوار خانه ها كه خش اس
ــت. ابيانه ايها از  ــده،  زيبا و چشم نواز اس ــاخته ش رنگ س
ــقي كه به سنت معماري  ــانيان تاكنون با عش زمان ساس
ــرزمين نياكان خود داشته  اند،  در هر تعمير و بازسازي،   س
ــبك بناهاي روستا را حفظ كرده اند. ساختمان معمول  س
خانه هاي ابيانه عبارت اند از: ايواني بلند كه در ضلع شمالي 
بنا قرار دارد،  درها و پنجره هاي مشبك چوبي،  ديوارهايي 
ــتاني و در دو طبقة باالي  ــرخ و ...،  اقامتگاه زمس از گل س

آن،  اقامتگاه تابستاني اهل خانه.

ــع  ــجد جام ــه مس ــد ك  هرچن
ــاي خارجي چندان جالب  ابيانه نم
ــدارد،  اما برخي از  توجه و جذابي ن
ــري بناهاي  ــمندترين آثار هن ارزش
ــجد قرار  ــي ايران در اين مس مذهب
دارد. دِر منبت كاري شده و زيباي 
ــاي گل و گياه و  ــجد،  با الگوه مس
ــا تزئين و تذهيب  خطاطيهاي زيب

شده است. 
اين در به سال 1311 هـ .ق توسط 
ــتاد صفرعلي بيگدلي ساخته  اس
شده و جاي گزين درِ چوبي شكسته 
وكهنة بنا شده است. مسجد جامع 
ــي از  ــتان دارد. يك ــه دو شبس ابيان
ــرار دارد،  ــر زمين ق ــا كه در زي آنه
ــيار قديمي است. محراب چوبي   بس
ــري هنري  ــدة آن اث كنده كاري ش
ــت كه  متعلق به قرن پنجم ه.ق اس
ــتان در  ــت از بناي اين شبس حكاي

عهد سلجوقي دارد.
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