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الغرمردنی
خودتی 18

از بچگي اهل کتاب بودم. 
از یک جایي حس کردم که 

مي توانم وارد رشته هاي 
دراماتیک بشوم. اول رفتم 

به یک دورة تئاتر. اما 
فهمیدم این چیزي نیست 
که مي خواهم. وقتي وارد 

دبیرستان شدم...

24 آب�ان ماه، روز کتاب و کتاب خوانی اس�ت. همه س�اله در این ایام، مثل ایام نمایش�گاه، موضوع 
کتاب داغ می ش�ود و برنامه های زیادی در مورد کتاب تولید و پخش می شود. واقعاً ما چه نسبتی با 
کتاب داریم ؟ کتاب چه نقش�ی در زندگی روزمرة ما و در تصمیم گیری ها ، هدف گذاری ها و صورت 
و محتوای اقدامات ما ایفا می کند ؟ آیا واقعا خرید کتاب مهم اس�ت؟ اگر کسی اهل مطالعه نباشد با 
خرید کتاب یاهدیه گرفتن  بُن کتاب و این جور چیزها کتابخوان نمی شود . بُن کتاب هم که به او بدهی 
، حاضر اس�ت به هر زحمتی که ش�ده آن بن را  به پول نقد تبدیل کند ولی کتاب نخرد .حتی خود 
کتاب را هم که به او هدیه کنی آن را به یک گوشه ای پرتاب می کند و یا اگر هم آن را مورد استفاده 
قرار دهد اس�تفاده های دیگری می کند جز خواندن .مثالً از کتاب به عنوان بادبزن، مگس کش ، زیر 

قابلمه ای ، پایۀ میز و یا حتی بالش بهره می برد. به قول مولوی: 
گر چه مقصود از کتاب آن فن بَود / گر تو اَش بالش کنی هم می شود 

 ولی رغبتی به مطالعۀ آن ندارد .خواندن کتاب مهم است تاحدی که رهبر معظم انقالب اسالمي پس 
از بازدید ازسومین نمایشگاه کتاب می فرمایند:

من می خواهم خواهش�ی از مردم بكنم و آن این است: کس�انی که وقت های ضایع  شوند ه ای دارند؛ 
مثالً به اتوبوس یا تاکسی سوار می شوند، یا سوار وسیله  نقلیه  خودشان هستند و دیگری ماشین را 
می راند، یا در جا هایی مثل مطب پزشک در حال انتظار به سر می برند و به  هرحال اوقاتی را در حال 
انتظار به بی کاری می گذرانند، در تمام این ساعات، کتاب بخوانند. کتاب در کیف یا جیب خود داشته 
باشند و در اتوبوس که نشستند، کتاب را باز کنند و بخوانند. وقتی هم به مقصد رسیدند، نشانی الی 
کتاب بگذارند و باز در فرصت یا فرصت های بعدی آن را باز کنند و از همان جا بخوانند. دوستان جوان 

کتابخوانی و ایجاد جنبش کتابخوانی تأثیر شگرفی بر شخصیت و آینده شما خواهد داشت.

محمدعلي قرباني

چندكلمهحرفكتاب

www.roshdmag.ir
e-mail: javan@roshdmag.ir
www.roshdmag.ir/weblog/javan
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سّمیه کردستان
چند مرد مس��لح و قوي هی��كل دختري نحی��ف را با موهاي 
تراش��یده در روس��تاها مي گرداندند. گاهي با قنداق تفنگ بر 
کت��ف و پهلوهایش مي کوبیدند و بر س��رش فری��اد مي زدند: 

»باید به خمیني توهین کني، وگرنه آزادت نمي کنیم!«
افراد ضدانقالب مي دانس��تند که ناهی�د از طرف داران انقالب 
اس��المي و پیرو امام خمیني)ره( اس��ت. مي دانس��تند که در 
راه پیمایي ها پیش��رو بود و علیه رژیم شاه شعار مي داد. »یك 
روز مأموران شاه به تظاهرکننده ها حمله کرده بودند و ناهید 
با کمك مردم توانس��ته بود از چنگ آن ها فرارکند. آن ش��ب 
پشتش بر اثر ضربات باتوم کبود شده بود و از درد نمي توانست 

روي پاهایش بایستد.«
گروه��ك وابس��تة »کومل��ه«، ب��راي ایج��اد وحش��ت میان 
دوس��ت داران امام و انقالب به آدم ربایي  روي آورده بود. آن ها 
ی��ك روز ناهی��د را که بیمار بود و به درمانگاهي در س��نندج 
مي رف��ت، بین راه ربودند. چند نفر دی��ده بودند که چهار نفر 

دوره اش کرده  و انداخته بودند داخل یك ماشین.
ناهید که تنها 17 سال داشت، در دوران اسارتش حسرت یك 
آه را بر دل افراد ضدانقالب گذاش��ت. با این که مي توانست با 
یك توهین ساختگي و مصلحتي به امام)ره(، خود را از چنگال 
آن ها خالص کند، حاضر به این کار نش��ده بود. تا این که یك 
روز جس��م بي ج��ان و غرق��ه در خون او را در س��نگالخ هاي 
اطراف روس��تاي »هش��میز« پیدا کردند. آن روز پیكر ناهید 
مانند کتابي مصور از مظلومیت و ایس��تادگي، بر دوش مردم 

گریان سنندج مي گردید و دل ها را آتش مي زد.
چ��ون کینة ضدانقالب تمامي نداش��ت و بیم آن مي رفت که 
به جس��م خفته در خاک او نیز جس��ارت کنن��د، پیكرش به 
پایتخت انتقال داده ش��د و در قطعة ش��هداي انقالب بهشت 

زهراي تهران آرام گرفت.
مادر ناهید براي آن که بتواند پیوس��ته بر مزار دختر دلبندش 
حاضر ش��ود، به تهران کوچ کرد و آن ق��در در فراق ناهیدش 
گریس��ت که دیگر طاقت نی��اورد و در پي دی��دارش به دیار 

ملكوت شتافت.
بس��یج »جامعة زنان کش��ور«، ناهید فاتحي کرجو را ش��هید 

شاخص بسیج در سال جاري اعالم کرده است. ید
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آخرين ديدار

منبع: کتاب نیمۀ پنهان ماه، جلد 9

مهدي زین الدین
تولد: 18 مهر 1338

ورود به دانشگاه: 1356
ازدواج با منیره ارمغان: 31 خرداد 1361

شهادت: 27 آبان 1363

آن روز در خانة پدرشان یك مهماني خانوادگي داشتند. 
من هم آن جا بودم. مهمان ها که رفتند، من ماندم. یك 
س��اعت بعد مهدي آمد. رفت��م و در را برایش باز کردم. 
 محرم بود و لباس مش��كي پوش��یده بودم. آمدم داخل. 
تا مه��دي با خواهر و مادر و پ��درش از هر دري حرف 
مي زد، از پیروزي ها و از شكست ها، من تندتند انار دانه 
ک��ردم. ظرف انار را بردم توي اتاق و کنارش نشس��تم.  
لیال )دخترمان( را گذاشتم بینمان. دم غروب بود. چند 
دقیقه همه س��اکت ش��دند. حرف نزدن او اذیت کننده 
نبود. لبخند همیش��گي اش را بر لب داشت. دوتایي لیال 
را ن��گاه مي کردیم. باالخره مادرش س��كوت بینمان را 

شكست. به مهدي گفت: »باز هم بگو! تعریف کن.« 
مه��دي با لحن��ي بغض آلود گفت: »مادر دیگر خس��ته 

شده ام. مي خواهم شهید شوم.« 
بعد رو کرد به من و لبخند زد. یعني که این هم مي داند. 
همه فكر کردیم خب دلش گرفته است، خوب مي شود. 
هیچ کدام نمي دانس��تیم جدي مي گوی��د. مي خواهد و 
مي ش��ود. فردا صبح دوتایي قبل از اذان بیدار ش��دیم و 
رفتیم زیارت. خنكي هواي دم س��حر و رفتن او، هواي 
ح��رم رضوي را برایم غمگین کرده بود. وقتي داش��تیم 
برمي گش��تیم، توي یكي از ایوان هاي ح��رم دو تا بچة 
پنج شش سالة عبا به دوش دیدم که با پدرشان نشسته 
بودند و جلویش��ان کتاب سیوطي باز بود. مهدي رفت و 
با پدر بچه ها صحبت کرد. بچه ها هم برایش از حفظ دو 
س��ه خط قرآن خواندند. بچه هاي جالبي بودند. مهدي 
امد و مرا رس��اند دم  خانه و رفت. این آخرین باري بود 

که دیدمش.
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پینوکیو در مدرسه!
آشنایي با رشتۀ صنایع چوب

  اگر یک کندة چوب را بدهند دستتان 
چه کار مي کنید؟

ُخب، علي و حس�ن خ��وب بلدند چه کار 
کنند. مي نشینند فكر مي کنند که با آن چه 
مي شود درست کرد، آن را طراحي مي کنند 
و کندة چ��وب را ص��اف مي کنند و صیقل 
مي دهن��د. بعد هم از دل کنده، آن چه را که 

مي خواهند بیرون مي کشند.
این کار آن هاس��ت. رنگ کردن و مقارکاري 
هم که روي شاخش است. وقتي که شما در 
خواب ناز به س��ر مي برید، علي از اسالم شهر 
راه مي افتد و مي آید تهران. حس��ن هم بند 
و بس��اطش را جم��ع مي کند ت��ا از منطقة 
خودشان برسد به یك منطقة دیگر و درس 

را شروع کند.
اگ��ر ش��ما عش��ق فیزی��ك و حس��ابان و 
روان شناسي نیستید، عوضش علي و حسن 
عشق چوب هس��تند. قضیه وقتي جالب تر 
مي ش��ود که بدانید این عش��ق ب��ه قدري 
زیاد بوده که حس��ن سال دوم دبیرستان را 
ریاض��ي خوانده و یكهو تغییر رش��ته داده و 
به این رش��ته آمده است. چرا نشود؟ خیلي 

هم مي شود!
 حاال چرا تغییر رشته دادي؟

حسن: اول آمدم ثبت نام براي همین رشته، 
اما گفتند ثبت نام تمام ش��ده است، به خاطر 
همین رفتم رشتة ریاضي و تا آخر ساِل دوم 

هم خوان��دم. اما دل��م را زد. بنابراین دوباره 
آمدم و از س��ال دوم رشتة »صنایع چوب« 

را خواندم.
 پ�س حاال وقت�ي چیزي مي س�ازي، 

حسابي حال مي کني؟
حسن: معلوم است.

 حاال اولین چیزي که ساختي چه بود؟
حسن: رحل قرآن.

رش�تۀ صنای�ع چوب س�ال هاي س�ال 
اس�ت ک�ه وج�ود دارد، اما زی�اد از آن 
اس�تقبال نمي ش�ود. علي و حسن هم 
در ی�ک کالس 9 نفره درس مي خوانند. 
مي گویند مي خواهیم این رش�ته را در 

دانشگاه ادامه بدهیم.
 مگر در دانشگاه هم این رشته هست؟

حسن: معلوم است، تا دکترا. آن هم در چهار 
گرایش.

 چه جالب!
علي: متقاضي این رشته هم کم است، پس 
م��ا را راحت مي پذیرن��د و زود وارد بازار کار 

مي شویم.
 آن وقت ش�ما مث�ل فیلم ه�ا اره و از 
این ط�ور چیزها هم داری�د یا همه چیز 

برقي است؟
علي: هن��وز خیل��ي کارها با دس��ت انجام 

مي شوند، اما دستگاه هاي برقي هم زیادند.

 اسم هایشان چیست؟
علي: ارة سه کاره، دستگاه سمباده، دستگاه 

پرس، دستگاه خراطي و دستگاه ُگندگي.
 گندگي؟!

علي: چوب را رنده مي کند.
 حاال بگویید چه جور چوبي را دوست 

دارید؟
حسن: کندة چوب را بیشتر دوست دارم.

علي: من چوب الوار آماده را که صاف و تر و 
تمیز است، دوست دارم.

 آن وقت از چه درختي؟
حسن: آبنوس.

علي: گردو.
 گفتید از این رشته استقبال نمي شود، 

چرا؟
عل��ي: دالیلش بس��یار اس��ت. اول این که تا 
ب��ه ح��ال همة کارکن��ان این رش��ته آن را 
به ط��ور تجربي دنبال کرده اند و هنوز علمي 
یادگرفتن آن جا نیفتاده اس��ت. دوم این که 
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توي دنیا انواع و اقس��ام شغل ها وجود دارد. شغل هاي دهان پرکني که همة ما جذب 
آنه��ا مي ش��ویم و گاهي بدون هیچ گونه عالقه اي مي رویم س��روقت آنه��ا. توي دنیا 
انواع و اقس��ام شغل ها وجود دارد. ش��غل هایي که هیچ کداممان نمي شناسیمشان و 
حاضر نیستیم برویم سروقتشان. اما آدم هایي هستند که بسیار شجاعند. آنها ریسك 
مي کنند و جالب اینكه هیچ وقت هم پش��یمان نمي شوند. آنها دو سال، فقط دو سال 

درس مي خوانند و خیلي زود وارد بازار کار مي شوند.
این شماره: علي پهلوان و حسن قره داغي
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آن را با نجاري اشتباه مي گیرند، در حالي که 
ما طراحي وسایل را هم یاد مي گیریم. سوم 
این که گمان مي کنند این رشته آینده ندارد.

 حاال درست فكر مي کنند؟
علي: معلوم اس��ت که نه. در بدترین حالت 
ممكن، م��ا یك کارگاه معمول��ي راه اندازي 
مي کنیم. این دیگر بدترین حالت در رش��تة 

ماست!
اگر از ش�ما بپرس�ند حس�تان دربارة 
پینوکی�و چیس�ت، حتي اگ�ر با چوب 
سروکار نداش�ته باش�ید، حتماً نظري 
مي دهید. اما حس�ن و علي هیچ نظري 

ندارند!
آن ه��ا تا چند وق��ت دیگ��ر در کار چوب و 
ش��ناخت آن، هم��ه فن حریف مي ش��وند. 
گاهي ه��م مي رون��د س��روقت مغازه هایي 
که وس��ایل چوبي مي فروش��ند و طراحي و 
رنگ آمیزي وسایل را بررسي مي کنند. حسن 
طراحي ها را بیشتر دوست دارد و علي غالباً 

به ظریف کاري هاي روي چوب دقت مي کند.
علي و حس��ن خیلي جدي در جواب سؤالم 
که مي پرس��م: آی��ا چوب ها با ش��ما حرف 
مي زنند؟ مي گویند: »نه، اگر بخواهند حرف 

بزنند مي خواهند بگویند ما را نبر.«
مي گوی��م: »ب��ا این حس��اب دلت��ان براي 

درخت ها مي سوزد!«
مي گویند: »نه، اگر بس��وزد باید از گرسنگي 

بمیریم.«
 اما اگر درختي جایشان کاشته نشود 

چه؟
نگاهم مي کنن��د و مي گویند: »واقعیت این 
اس��ت که از ای��ن بُعد به قضیه ن��گاه نكرده 

بودیم.«
علي و حس��ن خیلي جدي به شغلشان فكر 
مي کنند. آن ها معتقدند باید چیزي را تولید 
کنند که مش��تري مي خواهد و ب��ازار آن را 
مي پذیرد. با این حال دلشان مي خواهد براي 
خوِد خودش��ان هم چیزي بس��ازند. حسن 
دوست دارد وسط یك جنگل براي خودش 
خان��ة چوبي بس��ازد. علي ه��م دارد روي با 

کیفیت ترین کابینت دنیا فكر مي کند!
آن ها تا االن با انواع و اقسام چوب و چسب، 
وسایل کار و طریقة کاربرد آن ها، محاسبات 
برش، طراح��ي، خواص فیزیكي و مكانیكي 

چوب، و حتي نگه داري و خش��ك کردن 
چوب ها آش��نا ش��ده اند. هفت��ه اي 12 

ساعت توي کارگاه کار مي کنند 
ق��اب  ش��طرنج،  صفح��ة  و 

عك��س، می��ز و صندلي، 
و کم��د هم س��اخته اند. 
آین��ده  م��اه  چن��د  در 

کارهاي اساسي تري هم یاد 
مي گیرند.

 عل�ي آین�دة ت�و چ�ه 
شكلي است؟

مي روم دانشگاه و بعد هم در 
شرکت یا کارگاهي استخدام 

مي شوم.
 حس�ن، آین�دة ت�و چه 

شكلي است؟
من هم مي روم دانش��گاه، 
بعد هم مي خواهم تالش 
تأسیس  کارخانه اي  کنم 

کنم.
 ت�ا به ح�ال چوب�ي را هم ل�ت و پار 

کرده اید؟
حسن: بله.

 آن وقت آن را انداخته اید دور؟
حس��ن: نه، گذاش��تیمش کنار تا بعداً ازش 

استفاده کنیم.
 بزرگ تری�ن آرزویتان در این ش�غل 

چیست؟
علي: براي خودم شرکت بزنم.

 رشتۀ شما سختي هم دارد؟
علي: نه،  اگر دوستش داشته باشي، نه.

 اما وسایل کار خطرناك است.
حسن: بله، باید مراقب انگشتانمان باشیم.

 بازدید هم مي روید؟
علي: بل��ه، کارخانه هاي چوب و نمایش��گاه  
بین المللي صنایع چوب. تفریحمان هم رفتن 

به یافت آباد* است.
 چه جالب، خیلي مي روید؟

علي: غالباً.
 راس�ت اس�ت که آن جا همه پول دار 

هستند؟
حسن: بله.

 یعني شما هم روزي پول دار مي شوید؟
حسن: شاید.
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جمعه،12آبان
مقارنۀ ماه و مشتری

دیدن مقارنة این ماه کار آدم های س��حرخیز است. 
حدوداً یك ساعت قبل از طلوع خورشید، در ارتفاع 
45 درج��ه از افق غربی می توانید ش��اهد قرارگیری 
ماه و مشتری در کنار هم باشید. مشتری باال سمت 
راست ماه قرار مي گیرد و جدایی زاویه ای اش از ماه 

حدود یك درجه است.
جدایی زاویه ای یعنی چی؟

یعنی جدایی زاویه ای دو چیز از دید یك ناظر! مثاًل فكر 
کنید که ش��ما در حال دیدن دو ستاره هستید. از هر 
کدام از آنها خطی فرضی به چشمتان وصل می کنیم و 
زاویة بین این دو خط را اندازه می گیریم. به این زاویه 

می گویند جدایی زاویه ای آن دو ستاره. 

خوشةسنبله
ه��م  کن��ار  در  س��تاره ها 
کهكش��ان ها را می سازند و 
کهكشان ها با هم خوشه های 
تش��كیل  را  کهكش��انی 
می دهند. کهكشان هایی که 
در تصویر می بینید بخشی از اعضای یكی از معروف ترین 
خوش��ه های کهكش��انی به نام »خوشة سنبله« هستند. 
خوشة سنبله درحدود 50 میلیون سال نوری با ما فاصله 
دارد و داراي 1300 کهكش��ان ریز و درش��ت اس��ت. بد 
نیست یادآوری کنیم که یك کهكشان معمولی در حدود 

100 میلیارد ستاره دارد.

زمانيكهنوشتهشده،تقریبًابرایتمامنقاط
ایراندرستاست!

خبرنجومی

شعر سعدی برای موجودات فضایی
»ُویجر« نام دو کاوش�گر فضایی است که در انتهای دهۀ 1970 
توسط »ناسا« برای بررسی س�یارات منظومۀ شمسی به فضا 
پرتاب ش�د. »ُویجر 1« پس از بررس�ی دقیق مشتری به طرف 
سیارة زحل رفت و پس از عبور از کنار این سیاره، راهی فضای 
بی کران خارج از منظومۀ شمس�ی ش�د. »ُویجر 2« نیز پس از 
بررس�ی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون مانند ُویجر1 در فضا 
راه خود را ادامه داد. به گزارش خبرنگار ش�بكۀ نجوم، اکنون 
پس از گذش�ت بیش از 40 س�ال، ما همچنان قادر به دریافت 
عالئم رادیویی کاوشگر ُویجر1 هستیم. این کاوشگر هم اکنون 

در فاصلۀ 18 میلیارد کیلومتر از زمین اس�ت و با س�رعت 17 
کیلومتر بر ثانیه از ما دور می ش�ود. برای اینكه فاصلۀ کنونی 
این کاوشگر از زمین را بهتر متوجه شوید، خوب است بدانید 
که عالئم رادیویی آن بعد از 16 ساعت و نیم به ما می رسد. علت 
این موضوع آن است که امواج الكترومغناطیسی با سرعت نور 
در فضا منتش�ر می ش�وند. گزارش ها حاکی از آن است که در 
چند سال اخیر میزان اشعه های کیهانی رسیده به این کاوشگر 
افزایش چش�م گیری داشته اس�ت. برخی از دانشمندان این 
موضوع را گواهی بر مدعای خود می دانند که کاوش�گر ُویجر1 

در حال ورود به فضای میان ستاره ای است.
اِد استون، دانشمند پروژة ُویجر، در بیانیه ای که ناسا منتشر 
کرده، گفته است: »قوانین فیزیک به ما می گوید که ُویجر روزی 



خبركوتاه
اگر خورش�ید در یک لحظه ناپدید ش�ود، زمین تا هش�ت دقیقه 
همچن�ان در مدار خودش به دور خورش�ید می چرخد و بعد از آن 
تازه متوجه نبود خورشید می شود. این به خاطر آن است که حتی 

نیروی گرانش هم با سرعت نور منتشر می شود!

برایخنده
وقتی دو تا سحابی دارن با هم صحبت می کنن، یه سیارك نمی یاد بگه مدارم کجه!

آبان 91

مریخ نورد کنجكاوی )Curiosity( مرداد ماه امسال بر روی مریخ فرود آمد. 
آیندة اکتشاف سطح مریخ کامالً وابسته به اطالعاتی است که از طریق این 
مریخ نورد به دست ما خواهد رسید. مثالً آیا عالئمی از حیات بر روی مریخ 
دیده خواهد شد؟ این سوالی است که ذهن خیلی ها را به خودش مشغول 

 JPL کرده است. فیروز نادری مدیر فعلی برنامه اکتشافات منظومه شمسی در
ناسا مي گوید: »در مأموریت های فضایی پیشین ما به این موضوع پی برده ایم 

که دست کم روزگاری بر روی مریخ، آب وجود داشته است. اکنون ما به دنبال 
یافتن مواد معدنی آلی )اُرگانیک( هستیم. این موضوع یک قدم ما را به یافتن 

حیات بر روی مریخ نزدیک تر می کند«.

اولین وسیلۀ دست س�از بشر خواهد بود که به فضای میان 
ستاره ها می رس�د. اما ما هنوز دقیقاً نمی دانیم که این روز 

کی خواهد بود«.
یک نكتۀ بس�یار جالب دربارة کاوشگران ُویجر این است که 
آن ها حاوی لوحي از طال هس�تند که روی صفحات دیجیتال 
آن، نش�انی جایگاه زمین در منظومۀ شمسی، تصویری از دو 

انسان و فرازهایی از تمدن انسان به زبان ریاضی قرار دارد.
اگ�ر روزی این لوح ها به دس�ت موجودات فرازمینی برس�د، 
آن ه�ا می توانند صداهای متفاوت�ی را هم که روی این لوح ها 
ثبت شده اند، بشنوند: صدای بعضی از حیوانات، صدای قلب 
و گام برداش�تن انسان، موسیقی هایی به زبان های گوناگون و 
همچنین سالم و خوشامدگویی به 55 زبان دنیا. پیام فارسی 

این لوح به این صورت است:
»درود بر ساکنین ماوراي آسمان ها!

بنی آدم اعضای یک پیكرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار«

اگر دوست دارید پیغام فارسی ُویجر 1 را بشنوید، به این نشانی بروید:
http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/languages/persian.html
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چند مي ارزي؟
اگر از تو بپرسم: »تو چه هستي؟« چه جوابي خواهي داد؟

به نظرم پیش از پاس�خ دادن به پرس�ش من مي گویي: آقاي نویسنده! باید 
مي پرسیدي: »تو که هستي؟« 

درست است. گاهي حتي اگر از یک انسان بپرسي تو چه هستي، شاید 
بوي اهانت هم از این پرس�ش بلند ش�ود. اما نمي خواس�تم به کسي 

اهانت کن�م. یک بار از خودت بپرس: »من چه هس�تم؟« و یک بار 
دیگر هم از خودت بپرس: »من که هستم؟« 

فكر مي کنم بتواني به هر دو پرسش پاسخ بدهي..

مي گوین��د روزي آدم ثروتمندي از یك دانش��مند 
پرسید: »من چه قدر مي ارزم؟« 

دانشمند پاسخ داد: »من حساب کرده ام، هر آدمي 
صد دینار مي ارزد!«

مرد ثروتمند ناراحت ش��د و گفت: »یعني چه؟ من 
با این همه ثروتم، صد دینار مي ارزم؟«

دانشمند گفت: »ناراحت نشوید! فكر مي کنم با این 



آبان 91

ش��كم گنده و آن لپ ه��اي پف کرده، 
قیمت شما صد و ده دینار باشد.«

مرد ثروتمند بیش��تر ناراحت شد و گفت: 
»یعني چه؟ تو چه  جور دانشمندي هستي؟ 

این  چه  جور حساب کردن است؟« 
دانش��مند گفت: »تمام وجود ش��ما از 
مق��داري مواد معدني، مثل نمك، قند، 
آهن، کلسیم، فسفر و پروتئین ساخته 
شده اس��ت. من هم، اندازة این مواد را 
در بدن انسان محاسبه کرده ام و قیمت 
این مواد را از بازار پرسیده ام. به نتیجه 
رسیده ام که در نهایت به طور میانگین، 
هر آدم��ي بیش��تر از صد دین��ار نمي 
ارزد. ش��ما که کمي پرخوري کرده اید 
و گوش��ت اضاف��ه و مق��داري چرب��ي 
بیش��تر دارید، ده دینار از بقیه گران تر 

هستید.«

یك داستان دیگر هم هست که معموالً 
ب��ه عن��وان لطیف��ه تعری��ف مي کنند. 
مي گویند پادشاهي از آدمي که خودش 
را به ساده لوحي زده بود، پرسید: »من 

چه قدر مي ارزم؟« 
آدم ساده لوح فوري گفت: »صد دینار!«

پادش��اه ب��ا عصبانی��ت گف��ت: »مرد 
ناحس��ابي! فقط لباس��ي که پوشیده ام 

صد دینار مي ارزد!«

آدم ساده لوح هم گفت: »من هم قیمت 
لباستان را گفتم.«

خب، دوس��ت من! گاه��ي وقت ها آدم 
طوري اس��ت که فق��ط مي تواني از او 

بپرسي: »تو چه هستي؟« 
در حقیق��ت بعض��ي آدم ه��ا یك چیز 
بیش��تر نیس��تند و قیمتش��ان در حد 
همان چیز بودنشان است. اما آدم هایي 
ه��م هس��تند که چی��زي نیس��تند و 
کسي هس��تند و ارزش آن ها به لباس 
و مواد تش��كیل دهندة بدنشان نیست. 
از این طور آدم ها باید بپرس��ي: »تو که 

هستي؟«

تو چه هس��تي چیز بودن را مي پرس��د 
و تو که هس��تي، کس��ي بودن را. حاال 
این آدم ها هستند که تصمیم مي گیرند 

چیزي باشند یا کسي باشند.
براي چیزي بودن الزم نیس��ت تالشي 
کني، اما براي کسي بودن و کسي شدن 

باید از خودت مراقبت کني.

تصميمباتوست
خیلي ها هستند که دلشان مي خواهد 
تو یك چیز باقي بماني. مثل یك ابزار 
ساده باشي تا از تو سوءاستفاده کنند.
این تو هس��تي ک��ه تصمیم مي گیري 
یك چیز باقي بماني یا کس��ي شوي. 
وقتي تو کسي شوي، عالوه بر این که 
ابزار دیگران نیس��تي، بلكه با زندگي 
خودت مي توان��ي از اطرافیان خودت 

هم کس��ي یا کس��اني بس��ازي.
جامعة انساني به انسان هایي که فقط 
یك چیز هس��تند نیاز ن��دارد. جامعة 
انس��اني بای��د پ��ر از ش��خصیت هاي 

انساني شود. 
آدم هایي که چیز باقي مي مانند، ابزار 
دست دیگران مي ش��وند. براي مثال، 
کارخانه هایي هس��تند که محصوالت 
نامرغوب تولید مي کنند و محصوالت 
اف��راد  همی��ن  ب��ه  را  نامرغوبش��ان 

مي فروش��ند. 
مواد مخدر، طعمه هاي  فروش��ندگان 
خود را از میان همی��ن افراد انتخاب 
مي کنن��د. هر چن��د گاه نوعي لباس 
ی��ا نوعي آرای��ش مو یا حت��ي نوعي 

حرف زدن مد مي ش��ود. 
یكي از دلیل هاي وجود مد در جامعة 
انس��اني، سودجویي اس��ت. متأسفانه 
رفتاره��ا  این گون��ه  اس��یر  کس��اني 
مي شوند که هنوز ش��خصیت خود را 

نساخته اند.
حاال این تو هس��تي ک��ه باید تصمیم 
مناس��ب  زم��ان  بهتری��ن  بگی��ري. 
ب��راي این که تصمی��م بگیري چیزي 
باش��ي یا کسي ش��وي، همین دوران 
نوجوان��ي و جواني اس��ت. اگر خودت 
تصمیم نگیري دیگران برایت تصمیم 

مي گیرند. 
اگ��ر برنام��ه اي براي کس��ي ش��دن 
باش کساني  باش��ي، مطمئن  نداشته 
هس��تند که دلش��ان مي خواهد از تو 
چی��زي بس��ازند و تو را به اس��تخدام 

منافع خودش��ان دربیاورند.
در ش��ماره هاي بعدي، دربارة کس��ي 

شدن خواهم نوشت.
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اوریگاميچيست؟
ش��ما حتماً ت��ا ب��ه ح��ال واژة اوریگامي را 
شنیده اید و چه بس��ا با معني و کاربردهاي 
آن هم آش��نا باشید. اما براي آشنایي بیشتر 
ش��ما با این هنر جذاب مطالب��ي را برایتان 
 )origami( گردآوري کرده ای��م. اوریگامي
یك واژة دو بخش��ي ژاپني است که در آن، 
»اوري« ب��ه معناي »تا ک��ردن« و »گامي« 
به معناي »کاغذ« اس��ت. بنابراین اوریگامي 
هنر و اندیش��ة تا زدن کاغذ )یا صفحاتي از 
جنس پالس��تیك، فلز و م��واد دیگر( براي 
خلق ش��كل هاي مختلف است. به طور کلي 
اوریگامي ترکیبي از علم، هنر و مهارت است 
که در س��ال هاي اخیر عالوه بر یك تفریح و 
سرگرمي سالم، به عنوان یك مبحث علمي 
مورد توجه نوجوانان، جوانان و دانشگاهیان 
زیادي در سرتاسر دنیا قرار گرفته است. هم 
اکنون این علم به صورت مباحث درسي در 
دبیرستان هاي کشور ژاپن تدریس مي شود. 
همچنین باشگاه هایي در کشورهاي اروپایي 
و آمریكای��ي وج��ود دارد که ن��گاه علمي و 
کاربردي دارند و پایان نامه هایي از کارشناسي 
تا دکتري بر روي مباحث گوناگون آن تعریف 

و تدوین شده اند.

اوریگامياززبانیكهنرمندجوان!
هومن مش��ایخي، یكي از شرکت کنندگان 
در بخش نمایش��گاهي کنفرانس و مسابقه 
ملي اوریگامي اس��ت، تخصص او در رش��ته 
اوریگامي همراه با برش اس��ت. او دربارة این 

رشته و جذابیت هاي آن مي گوید: 
تحصیالت من در رشته گرافیك بوده است. 
در زمینه اوریگامي به صورت ش��خصي کار 
مي کنم و بدون آنك��ه آموزش خاصي دیده 
باش��م بنا به تجربیات شخصي خودم آثاري 
را خلق مي کنم. هنر اوریگامي گرچه ریشه 
در کش��ور ژاپن دارد و هنرمندان نامي این 
رشته ژاپني هس��تند، ولي به طور موازي در 
برخي کشورهاي اروپایي و دیگر کشورها هم 
دنبال مي ش��ود. در اوریگامي به طور معمول 
شروع کار با یك کاغذ مربع شكل است که با 
تا زدن هاي هوشمندانه به یك فرم مشخص، 

دلخواه و جذاب مي رسند.
ش��اخه دیگر اوریگامي شیوه اي است که در 

کاغذها 
جان مي گیرند

»دانش��كدة ریاضي و علوم کامپیوتر« دانش��گاه امیرکبیر )پلي تكنیك تهران( همه ساله 
»کنفرانس و مسابقه ملي اوریگامي« را برگزار مي کند. امسال هم چهارمین دورة کنفرانس 
و مسابقة ملي اوریگامي در روزهاي 19 تا 21 اردیبهشت ماه سال 1391 در این دانشگاه 
برگزار ش��د. در مدت دو روز برگزاري این کنفرانس و در مس��ابقات برگزار شده 20 تیم 
دانش آموزي و دانشجویي حدود 100 اثر ارائه کردند و در مراسم پایاني با داوري آثار، به 
برگزیدگان جوایزي اهدا شد. براي آشنایي بیشتر شما با هنر اریگامي مطالبي پیرامون این 

هنر و سرگرمي آماده کرده ایم. آن را با هم مي خوانیم.

اوریگامي؛ هنر کاغذ و تا
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آن ضرورتاً از کاغذ مربع اس��تفاده نمي شود 
و ممكن اس��ت ابعاد دیگري داش��ته باشد. 
نمونه آن هم همان س��ازه هایي است که ما 
و ش��ما هم بارها آن را به شكل موشك و یا 
کشتي ساخته ایم و این اشكال براي همگان 
تقریباً آشناس��ت و البته اش��كال جذاب تر و 
پیچیده تري هم دارد که بس��تگي به مهارت 
و هنر و خالقیت سازنده آن دارد. یك شاخه 
دیگر هم وج��ود دارد که ن��ام آن اوریگامي 
همراه با برش است و تخصص من هم بیشتر 
در همین رش��ته است. در این رشته معموالً 
تطابق بیشتري بین اشكال ذهني و عیني با 
اشكال ساخته شده وجود دارد و چون بیننده 
امكان مقایس��ه بین س��ازه هاي تولید شده 
و مصادی��ق عین��ي را دارد مي تواند جذابیت 
بیشتري را براي بیننده به همراه داشته باشد. 
در این روش چون هنرمند عالوه بر تاکردن 
کاغ��ذ، امكان ایجاد برش هاي مختلف را هم 
دارد، امكان بیشتري براي ارائه اشكال خالقانه 
و هنرمندان��ه را در اختی��ار دارد و مي تواند 

کارهاي جذاب و واقعي تري را تولید کند.

كاربردهاياوریگامي
برخي کاربردهاي اوریگامي عبارت اند از: 

اوریبوتیک: رشته اي ترکیبي از اوریگامي 
و ربوتیك اس��ت که در صنایع براي ساخت 
سنس��ورهایي کارب��رد دارد که ب��ه صورت 

خودکار باز و بسته مي شوند.
حل مسئله: رابطه عمیق و تنگاتنگ ریاضیات 
و اوریگامي انكارناپذیر است. براي مثال، مسئلة 
تقس��یم یك زاویه به س��ه بخش مساوي که 
س��ال ها ذهن ها را درگیر کرده بود، حدود 20 

سال پیش با روش اوریگامي حل شد.
طراحي ش�هري: در آمریكا پارکي احداث 
ش��ده است که با استفاده از اوریگامي، در آن 
گل هایي از س��طوح فلزي ساخته شده اند که 
فرمان باز و بسته شدن خود را از نور مي گیرند.
تلسكوپ  بزرگ ترین  ساخت تلس�كوپ: 
جهان در کالیفرنیا با قوانین اوریگامي ساخته 

شده است.
ساختمان س�ازي: طراحي ساختمان هاي 
مق��اوم در براب��ر زلزله از دیگ��ر قابلیت هاي 
اوریگامي اس��ت. این ساختمان ها به هنگام 

زلزله به جاي فروریختن تا مي شوند. 

طراح�ي دکوراس�یون: طراحي و ساخت 
مبلمان و دکوراسیون داخلي خانه به گونه اي 
که بیشترین کارایي را داشته باشد، از طریق 

سازه هاي مبتني بر اوریگامي ممكن است.
طراحي بدنۀ خودرو: خودروسازهاي ژاپني 
توانس��ته اند ب��ا کمك اوریگام��ي مدل هاي 
بهتري براي تغییر ش��كل دادن و تا خوردن 
بدنه خودرو در زمان تصادف به دست آورند. 
این خودروها به گونه اي طراحي مي شوند که 
در شدیدترین تصادف ها هم آسیب جدي به 

سرنشینان خودرو وارد نشود.
بررس�ي تحوالت پروتئین در س�لول: 
زیست شناس ها هم از اوریگامي براي بررسي 
پروتئین ه��ا و چگونگي تح��والت آن ها در 

سلول ها استفاده مي کنند. 
مولكول ه��اي DNA که کده��اي وراثتي 
موجودات زن��ده را در خود ذخیره مي کند، 
رش��تة بس��یار بلند اما چنان پیچ خورده اي 
را ش��كل مي دهن��د ک��ه فض��اي اندکي از 
هستة سلول را اش��غال مي کنند. هر بار که 
سلول مي خواهد تقسیم شود، این مجموعة 
مولكول باز مي شود و از خود نسخه اي دیگر 

تكثیر مي کند.
نقشه کشي: تا کردن نقشه هاي جغرافیایي 
)مانند نقش��ه سیستم حمل و نقل شهري( 
از مواردي اس��ت که امروزه مطرح ش��ده و 
ب��ا کمك اوریگامي مي توان براي مثال تمام 
قس��مت هاي یك جاده را از ابتدا تا انتها به 

صورت متصل مشاهده کرد.

هرچهكهبينددیدهخدایش
آفریده!

اوریگامي همه جا هست. اگر کمي به محیط 
پیرامون خود با دقت نظر کنیم، نش��انه هاي 
زی��ادي از اوریگامي را که نش��انگر عظمت 
خلق��ت و وجود خالقي دانا و تواناس��ت، در 
پدیده هاي اطراف خ��ود خواهیم دید. مثاًل 
حش��ره اي مث��ل »کف��ش دوزک«، هنگام 
نشستن بال هاي بلند خودش را تا مي کند 

و به راحت��ي و در فضایي کوچك جاي 
مي دهد. این موضوع شباهت بسیار 

زیادي به تا زدن و جمع کردن 
اشیا در اوریگامي دارد.

نمونههایيازكاربرد
اوریگاميدرزندگيواقعي

کارب��رد اوریگامي در س��اخت روبو 
اسكوتر

روبو اسكوتر یك نمونه اولیه از اسكوتر 
برقي است که بعد از تا شدن به اندازه  
یك چمدان است و تنها از 191 قطعه 

تشكیل شده است.
کارب��رد هنر اوریگام��ي در طراحي 

بسته هاي تبلیغاتي

 س��اخت مجس��مه هاي کاغذي با 
استفاده از هنر اوریگامي

همان طور که اشاره شد؛ چهارمین دوره 
کنفرانس و مس��ابقه ملي اوریگامي در 
روزهاي 19 تا 21 اردیبهشت ماه سال 
91 در دانشكدة ریاضي و علوم کامپیوتر 
دانشگاه امیرکبیر )پلي تكنیك تهران( 

برگزار شد. 
هدف از برگ��زاري این دوره کنفرانس و 
مسابقات اوریگامي آشنایي عالقه مندان 
ب��ه مباح��ث علم��ي هن��ر اوریگامي، 
شناس��اندن ای��ن هنر ب��ه عالقه مندان 
در س��طح کش��ور، معرفي کاربردهاي 
اوریگامي، شناسایي و معرفي چهره هاي 
مستعد این هنر در کشور و فراهم آوردن 
فضایي مناسب براي آشنایي دوستداران 
و فعاالن اوریگامي بود. گزارش تصویري 

این کنفرانس را مشاهده کنید.
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س هاي 
ك رایانه اي شده، لبا

با اختراع پارچه هاي هوشمند و پوشا
ب انگیز 

ما در سال هایي که از راه خواهند رسید، به مقوله اي اعجا
شر اتفاق 

ط ب
س توس

تبدیل خواهند ش�د که از زمان پوش�یدن لبا
ت. 

نیفتاده اس
س ها س�اخته ش�ده اند و اکن�ون در بازار وجود 

تعدادي از این لبا
ستند. در پارچۀ آن ها از موادي استفاده 

ت یابي ه
دارند و قابل دس

مي ش�ود که ویژگي هاي خاصي دارند؛ ویژگي هایي که تصورشان 
ت. براي مثال، نه تنها 

ت بوده اس
سیار س�خ

در سال هاي گذشته ب
شان دادن 

س العمل ن
س هایي که به منظور پوش�اندن بدن و عك

لبا
س�تند، بلك�ه هم چنین 

ب ه
ت ه�اي فیزیكي آن مناس�

ب�ه فعالی
ش توانایي هاي بدن تنظیم 

س هایي که خودش�ان را براي افزای
لبا

مي کنند.

س هوشمند
لبا

ت.  
ت جدید در نانوفناوري اس

پارچه هاي هوشمند محصول تحوال
سترده  استفاده 

ت انگیز آن ها در آینده به شكلي گ
ویژگي هاي شگف

ت اند از: 
خواهند شد. برخي از این ویژگي ها عبار

ت که در فیبرهاي 
کلرین ماده اي اس

این پارچه ها وجود دارد و از رشد 
جرم ها جلوگیري مي کند. یكي 

ب دیوارة 
از ویژگي هاي آن تخری

ت. هم چنین 
سلول هاي باکتریایي اس

ت و 
کلرین پایۀ سفیدکنندگي اس

براي ضدعفوني مورد استفاده قرار 
مي گیرد.

س ساخته شده از 
لبا

پارچه هاي نانویي که 
سورهاي ریز 

داراي سن
و مدارهاي الكتریكي 

ستند، 
غیرقابل دیدن ه

ب، 
مي تواند ضربان قل

سیژن مصرفي 
میزان اک

و سایر گازهاي محلول 
ف 

در خون، کالري مصر
س در 

شده و تعداد تنف
س را 

دقیقۀ پوشندة لبا
ت کند.

ثب

شمند
پارچههايهو

كلرین

ت
تاطالعا

ثب
ت
هنگامانجامفعالي

ک و شیشه مي توان فیبرهاي مخصوصي 
ب پالستی

از ترکی
ب نور را 

ت و با مدارهاي که توانایي کنترل میزان بازتا
ساخ

گ مي دهد! 
ب کرد و پارچه اي تهیه کرد که تغییر رن

دارند، ترکی

امروزه پارچه هایي ساخته شده اند که لكه هاي شیریني را از 
ک نگه مي دارند و آلودگي ها را 

ت را خش
بین مي برند، پوس

به خود نمي گیرند. هم چنین پارچه هایي ساخته شده اند که 
آنها موادي هستند که مي توانند از طریق تهویۀ هوا و یا گرم  

س دماي بیرون ارائه دهند.
نگهداشتن بدن را براسا

ك نمي شوند، در برابر 
پارچۀ محصول نانوفناوري چرو

س از سال ها استفاده 
ت خود را پ

آلودگي مقاوم اند و حال
ت نمي دهند.

ت وشو از دس
س

و ش

این پارچه ها ضدالكتریسته ساکن هستند. از این رو از باالرفتن 
ك که به طور 

ت گرد و خا
ب گردة گیاهان و ذرا

موها و از تأثیر نامطلو
ت  زا هستند، جلوگیري مي کنند.

بالقوه  براي برخي حساسی

پارچه هاي محصول نانوفناوري از رشد باکتري ها، 
س ها و قارچ ها جلوگیري مي کنند.

ویرو

ك هوشمند براي 
پوشا

ب 
سیار مناس

ورزشكاران ب
ت،  هم چنین براي افرادي 

اس
که بیماري هاي مزمن دارند 

ت؛ مانند افراد 
نیز سودمند اس

دیابتي که مي باید به طور مداوم 
ت کنترل 

شان تح
ط بدن

شرای
باشد.

تمامرنگيبودن

راحتي

مقاومبودن

ستهبودن
ضدالکتری

ضدباكتري

كاربران

سگر فیبر نوري
ح

سگر
ح

ت
مرکز اطالعا

میكروفن

ان
جی

ن او
ما

 : ای
جم

تر
م
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ف شده 
ت صر

س« که سه سال براي ساختن آن ها وق
ش هاي »آدیدا

کف
ت، مي توانند وزن ورزشكار و بلندي گام هاي او را تعیین کنند و 

اس
ش ها را هنگام برخورد با زمین تنظیم کنند.

ف کف
ش اطرا

میزان تن

ت در هر ثانیه 
تعداد محاسبا

پ در 
ط میكروچی

که توس
س انجام 

ش هاي آدیدا
کف

مي شوند.

ش 
ش، اجزاي کف

در داخل پاشنۀ کف
سي ایجاد مي کنند.

میدان مغناطی

هنگام دویدن، پا به پاشنه ضربه مي زند 
سي را تغییر مي دهد.

و میدان مغناطی

ش از 
ت بی

سگري که توانایي دریاف
ح

ت میدان 
س العمل را دارد، تغییرا

هزار عك
ص 

شخی
ش را ت

سي در پاشنۀ کف
مغناطی

ت را به موتور منتقل مي کند.
مي دهد و اطالعا

ب براي 
ش مناس

پ میزان تن
ک میكروچی

ی
ت را به 

پاشنۀ پا را تعیین مي کند و اطالعا
موتور مي فرستد.

ش هزار دور در دقیقه مي چرخد و 
موتور ش

ث 
ت مي دهد؛ به گونه اي که باع

پیچ را حرک
برگرداندن وزن یا آرام کردن پاشنه مي شود. 

تمام این مراحل در هر قدم تكرار مي شود.

ش سه یا 
وقتي شخصي مي دود، بدن

چهار بار، وزن او را به صورت ضربه 
ش هاي 

جذب مي کند. در هر گام، کف
هوشمند به جذب این ضربه هاي 

ت از اندام هایي که 
ناخواسته و محافظ

ب 
به آن ها توسط این ضربه ها آسی

ک مي کنند. هم چنین 
مي رسد، کم

ث راحتي و توازن مي شوند.
باع

12345

ص
گامهايبينق

5000/000
سگر

ح
موتور

پاشنه

شرده
پاشنه ف

پاشنه  باز

انتقال دهنده

سي
ناحیه مغناطی
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مي گویند روزي پلیس دو نفر را دستگیر 
ک��رده بود. یك نفر از راه رس��ید و گفت: 

»ما سه نفر را کجا مي برید!«
امروز مدگرایي همان نفر س��وم است که 
ب��ا زور مي خواهد خ��ود را به »تمدن« و 
»پویایي« بچس��باند. تا حدي که در یك 
معادلة نادرس��ت، اف��راد مدگرا متمدن و 
آن ها که به دنبال مد نیستند، عقب مانده 

و اُمل معرفي مي شوند.
ای��ن ن��وع معادله ه��ا توس��ط کس��اني 
طراحي مي ش��وند که بسیار اهل حساب 
و کت��اب هس��تند. زی��را مدگرایي زمینة 
مصرف گرایي اس��ت و مصرف گرایي نیاز 
س��رمایه داري! نظام س��رمایه داري براي 
دس��تیابي به بازار مصرف دائمي و فروش 
تولیدات روزافزون خود، نیازمند گسترش 
فرهنگ مصرف است و یكي از مؤثرترین 
روش ها ب��راي برآوردن این نیاز، کوبیدن 

بر طبل مدگرایي است.

مد،اختراعسرمایهداران
جهان غ��رب تحمیل رفتارهاي اجتماعي 
را نی��ز همانند ص��دور کاالي مصرفي، به 
صورت انبوه درآورده و در قالب مدگرایي 
به سراس��ر دنیا صادر مي کند. حتي براي 
هر سال رنگ، پوش��ش و آرایش خاصي 
مش��خص مي کند ک��ه پدیده اي نس��بتاً 
جدید اس��ت. ب��ا اندکي دق��ت مي توان 
دریافت که اجراي چنین برنامه اي تا چه 
حد مي تواند در بازار مصرف و تقاضاهاي 

جدید اثر بگذارد. 
ای��ن اس��ت ک��ه مي بینیم چه بس��یارند 
افرادي که ابزار، لوازم زندگي و لباس هاي 
نو و قابل اس��تفاده را تنها به دلیل از مد 
افتادن رنگ یا شكل آن ها، دور مي اندازند 

و لوازم و لباس هاي مد روز مي خرند.
در دید کالن، جهان غرب با تولید، عرضه 
و تبلیغ مد در کاالهاي متفاوت از جمله 
لباس و وس��ایل نقلیه، براي حفظ حیات 

خود تالش مي کند. 
بس��یاري از جامع��ه   �  شناس��ان ب��ر این 

باورند که مد اساس��اً س��اخته و پرداختة 
سرمایه داران است. آنان با تقسیم مصرف 
کنن��دگان به طبقات مختل��ف، به تولید 
کاال ب��راي ه��ر گ��روه اق��دام مي کنند و 
حتي با ایجاد نیازه��اي کاذب، بازارهاي 
جدی��دي پدی��د مي آورند ت��ا چرخ هاي 
کارخانه هایش��ان بچرخ��د و به انباش��ت 

ثروت بپردازند. 
تجارت مدرن با اس��تفاده از روان سنجي، 
شناخت سلیقه ها و ش��كل دادن آن ها از 
طری��ق مدپ��ردازي، به فكر س��ود مادي 
بیشتر است. هر روز هم با شیوه هاي جدید 
کاالهاي تازه اي را تولید و توزیع مي کند 
و در این میان از تبلیغات رسانه اي اي نیز 
بهره مي گی��رد. تبلیغات پرحجم فریبنده 
ای��ن احس��اس را در مصرف کننده پدید 
مي آورن��د که تهیة چنی��ن کاالیي از نان 

شب نیز واجب تر است! 
نمونة این نی��از کاذب را در فروش باالي 
کاالهاي لوکس و تزئیني مي توان دید. با 
این شرایط آیا عاقالنه است که کاالیي را 
صرفاً به دلیل از مد افتادن به راحتي کنار 

بگذاریم؟

صادرات فرهنگ
نكت��ة مه��م دیگر آن اس��ت ک��ه غرب 
مي کوش��د فرهنگ خاص خویش را � که 
مورد انتقاد جدي نیز هس��ت � در قالب 
مدهاي گوناگون عرضه کند؛ و براي این 
کار از قالب هاي جذابي هم چون فیلم هاي 
مبتذل هالیوودي، شبكه هاي ماهواره اي، 
به��ره  و...  اینترنت��ي  صفح��ات متن��وع 
مي گیرد. تولیدکنندگان، همواره کاالهاي 
مد ش��ده، هنجارهاي غربي و ارزش هاي 
خ��اص خود را بی��ن مصرف کنندگان، به 

خصوص جوانان رواج مي دهند.
ب��ه عب��ارت دیگ��ر، ح��وزة مأموری��ت 
مدگرای��ي فق��ط به تغییر ظاه��ر زندگي 
محدود نمي ش��ود، بلكه در پي دگرگوني 
بنیان هاي فك��ري، ارزش هاي و باورهاي 

ملت هاست.

هواي احمق ها را  دارند
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وقتيشعارهاوصلةُمدميشوند!
وقتي مي ش��نویم کنگره اي با فالن شعار 
برگزار مي شود، یعني آن کنگره هدف ها 
و آرمان هایي بخصوص دارد که در قالب 
آن ش��عار بیان مي شود. شعار همیشه در 
قال��ب کلمات بیان نمي ش��ود. گاه نوعي 
از ط��رح، رنگ و لباس��ي خاص مي تواند 
ش��عار باشد و حاوي پیام. پلیس با لباس 
مخصوص خ��ود به بیننده مي فهماند که 

من پلیس هستم. 
آمیخته  مد نی��ز ام��روزه غالب��اً 
با ش��عار اس��ت و پیامي را به 
کند.  مي  منتق��ل  مخاط��ب 
اف��رادي ک��ه مخاطب این 
ش��عارها هس��تند و با آن 
ارتباط برق��رار مي کنند، 
نهفته  پی��ام  ناخودآگاه 
در شعار را درمي یابند 
و آن را ب��ه دیگ��ران 
منتقل مي س��ازند. هر 
م��د در واق��ع تابلوي 
فرهنگ  یك  تبلیغاتي 
و ی��ك جریان فكري 
اوقات  اغلب  اس��ت. 
جریان ه��اي فكري 
از  نی��ز  منح��رف 
به  همی��ن طری��ق 
تبلیغ باورهاي خود 

مي پردازند. 
ش��عارهایي  آن ه��ا 
در قال��ب لباس، آرم 
و نش��ان مخص��وص، 
آرای��ش م��و و چهره، 
گ��ردن  و  دس��ت بندها 
آویزه��ا و... فراه��م م��ي 

آورند. از اینرو در اس��تفاده 
از مدها، نشان ها و عالئم باید 
دقیق بود، چرا ک��ه به کارگیري 
آنه��ا مي تواند وابس��تگي به آن ها، 
پذیرش آن ها، هم س��ویي ب��ا آن ها، و 
در نهای��ت، تبلی��غ آن ها به حس��اب آید.

بي توجه ب��ودن به این نكته و اس��تفادة 
نسنجیده از نمادها، گاه به غلط به معني 
ب��اال بودن تعداد ط��رف داران آن گروه ها 

تعبیر مي شود. به عبارت دیگر، این افراد 
� ناخودآگاه � سیاهي لشكر آن جریان ها 
و نگرش ها به ش��مار مي آین��د. بي جهت 
نیست که مي بینیم یكي از شاخص ترین 
مالکهاي رس��انه هاي غرب��ي در تحلیل 
باوره��اي جوانان ما، میزان اس��تفاده از 
همین مده��ا و نمادهاس��ت. براي مثال 
آمار مي دهند ک��ه گرایش جوانان ایراني 
به گروه هاي شیطان پرستي افزایش یافته 
است. دلیل هم مي آورند که این مورد را 
مي توان در شیوة لباس پوشیدن، آرایش 
و... آن ها دید. این یعني سوءاس��تفاده از 
جوانان ایراني ک��ه اغلب چنین اعتقادي 
 ندارن��د و ب��ه ای��ن مقوله ه��ا فك��ر هم 

نمي کنند.

گروهلجن!
متأس��فانه گاه جوان ام��روز از نمادهایي 
اس��تفاده مي کن��د که دقیقاً ش��عار یك 
گروه منحرف اس��ت. یا حتي گاه لباسي 
مي پوشد که کلمات یا جمالتي روي آن ها 
حك شده اس��ت که کمترین ارتباطي با 
زندگي، آرمان ه��ا، عالقه ها و باورهاي او 
ندارند؛ جمالتي ک��ه گاه معناي آن ها را 
نیز نمي داند و ش��اید اگ��ر معني آن ها را 
بداند، موجب حیرت و ناراحتي اش شود. 
عباراتي مانند: »ما پسران شیطانیم! گروه 

لجن! گروه سیاهان بوگندو! و...«
یا مي بینیم گاه لباس هاي چسبان و تنگي 
مي پوشند که به سادگي مي توان فهمید، 
برخالف اص��ول بهداش��ت و نیز مخالف 
موازین عفت و اخالق اس��ت. به راس��تي 
تاب��ع مد بودن آن ه��م مدهاي عجیب و 
حتي گاه��ي به ص��ورت لباس هاي پاره 
چ��ه معنا دارد؟ آیا پوش��یدن لباس پاره 
و کثیف به گمان خوش تیپ شدن، واقعاً 

مضحك نیست؟ 
آشكار است جواني که به دلیل پیروي از 
مد، ش��لواري پاره پاره را به قیمت گزاف 
مي خ��رد، به راحتي مي تواند آلت دس��ت 
سودجویان ش��ود. همان طور که مارك 
توای�ن، طنزپرداز آمریكای��ي گفته بود: 
»بیایید قدر احمق ها را بدانید. اگر آن ها 

نبودند، بقیه به جایي نمي رسیدند!«
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بیش�تر وس�ایل م�ورد اس�تفاده در 
آش�پزخانه، حمام و دست ش�ویي را 
بای�د روي دیوار نصب ک�رد. در اکثر 
جاهاي کشور دیوارهاي این بخش ها 
از کاش�ي س�اخته ش�ده اند. سوراخ 
کاري کاش�ي راه و رسمي دارد که در 
این قس�مت به آموزش تكنیک هاي 

خ صحیح آن مي پردازیم
ورا

 س
ت

اس
زم 

 ال
که

ي 
جای

ي 
رو

ي 
غذ

 کا
ب

س
 چ

اي
كه 

دا ت
ابت

 
ار 

دک
خو

یا 
اد 

مد
 با 

 را
دن

 ش
اخ

ور
 س

حل
د م

 بع
م.

انی
سب

ي چ
د م

شو
م.

کنی
مي 

ي 
ذار

ت گ
الم

ع

یک متۀ الماس 
کوتاه داخل دریل 
مي گذاریم. قطر 
مته باید با قطر 
رولپالك یكسان 
باشد.

براي این که غبار سوراخ کاري پخش نشود، جاروبرقي را روشن 
مي کنیم و در فاصلۀ کمي از محل سوراخ کاري مي گیریم.

چسب را از روي سوراخ 
بر مي داریم و رولپالك را 
به داخل فشار مي دهیم. 
اگر رولپالك کمي 
گیرداشت، مي توانیم پیچ 
را داخل آن ببندیم و با 
چند ضربۀ آرام چكش، 
رولپالك را تا انتها در 
سوراخ جا دهیم.

اگر طول رولپالك بلند است، باید مته را با یک متۀ بلند عوض کنیم.

طول سوراخ باید با رولپالك برابر باشد.

جاروبرقي را داخل سوراخ مي گیریم تا سوراخ کاماًل  تمیز شود.

4 5
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کابین�ت  دره�اي  لواله�اي  گاه�ي 
آش�پزخانه خ�راب مي ش�وند. اگ�ر 
اشكال از خود لوال باشد، کافي است 
یكي ش�بیه آن را تهی�ه و جایگزین 
کنی�د. ولي اگر اش�كال از محل لوال 

باشد، به این روش عمل کنید.

 لوال را باز مي کنیم و از وسط سوراخ هاي قبلي 
خطي بامداد مي کشیم. کمي پایین تر روي 
خط، محل سوراخ هاي جدید را عالمت گذاري 
مي کنیم. فاصلۀ سوراخ ها باید به اندازة 
سوراخ هاي قبلي باشد.قطر مته  باید دقیقًا به 
اندازه باشد.
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تعویضلوالی
دربكابينت
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»ای��ن ب��ار هم که رفتم لباس بخرم، لباس پیدا نكردم. هیچ لباس��ي اندازه ام نیس��ت! حتي 
کوچك ترین سایز لباس هم به تنم اندازه نبود! فقط هم یك جا سر نزدم، حداقل 5-6 مغازه را 

گشتم و به نتیجه نرسیدم. نمي دانم چه کار کنم تا اندازه ام طبیعي  شود...«
خیلي از ما با شروع دوران بلوغ، دچار کاهش وزن شدید مي شویم. به قدري الغر و اصطالحاً 
استخواني مي ش��ویم که کمتر لباسي اندازه مان مي ش��ود. باید چه کار کرد؟ این الغري که 
اعصاب مان را همه جوره خرد کرده اس��ت، دلیلش چیس��ت و چه طور مي توان آن را درمان 

کرد؟ آیا اصاًل بیماري است یا ساختار بدني ما به این شكل است؟ 

همان طور که برخ��ي افراد با ش��روع دوران 
بلوغ دچار اضافه وزن مي شوند، برخي نقطة 
مقابل آن ها قرار دارند. به این معني که بلوغ 
باعث کاهش وزن و گاهي الغري مفرط آن ها 
مي شود. این موضوع نقص ژنتیكي نیست، بلكه 
ناشي از »ساختار ژنتیكي« 
ماست. علت هاي متفاوتي 
ه��م دارد ک��ه مهم ترین 
آن ها را مي توان به این شرح 

خالصه کرد: 
 ابتال به برخي بیماري ها

اگر به بیماري هایي مثل »پرکاري 
غدة تیروئید« )هیپرتیروئیدیسم(، 
دیابت، بعضي از بیماري هاي گوارشي 
و یا انگل دستگاه گوارش مبتال باشیم، هر قدر 
هم که بخوریم، چاق نمي شویم. بنابراین باید 

از این نظر نیز شرایط مان را کنترل کنیم.
 زمینۀ ژنتیكي

 نگاه��ي به پ��در و م��ادر، خواهر و ب��رادر و  
اطرافی��ان نزدیكمان بیندازیم. آن ها مانند ما 
الغر هستند. البته نه این که همة اطرافیان ما 
الغر باشند. ممكن است پدرمان الغر باشد و 
به عكس مادرمان الغر نباشد. اما به هر حال 
ما ژن الغري را از پدر یا مادرمان ارث برده ایم.

 مشكالت رواني
نترسید. منظور این نیست که خداي ناکرده 
شما به مشكل رواني دچار هستید؛ هر چند 
این بیماري ها هم راه کنترل و درمان دارند. 
منظورم این اس��ت که برخي مشكالت 

که فكر ما را آزرده مي کنند، مي توانند باعث 
بي اش��تهایي و الغري ش��وند؛ مثل استرس 
و اضطراب، افس��ردگي، نگراني دربارة برخي 
کارهاي مدرس��ه و... اگ��ر در دوران بلوغ قرار 
داش��ته باشیم که گاهي این حالت ها تشدید 
هم مي شوند و همین امر باعث بي اشتهایي و 

الغري مي شود.
 اختالل تغذیه اي

بدغذای��ي، بي غذایي و دریاف��ت مواد غذایي 
کمتر از ان��دازه اي که بدن ب��ه آن نیاز دارد، 
مي توان��د باعث کاهش وزن و الغري ش��ود. 
)دربارة این مشكل در  بعداً صحبت مي کنیم.(

 تحرك بدني
وقت��ي یك لحظه آرام و ق��رار نداریم، هرچه 
مي خوری��م را مي س��وزانیم و همین موضوع 
باعث مي شود الغر شویم. حتماً شنیده اید به 
افرادي که دچار اضافه وزن هس��تند، توصیه 

مي شود تحرک بدني شان را افزایش دهند.

اختاللتغذیهايچيست؟
اش��اره کردیم که »اختالل تغذیه اي« یكي از 
دالیل الغري است. وقتي صحبت از اختالل 
تغذیه اي مي شود، شاید یاد آدم هایي بیفتیم 
که از فرط الغري و گرس��نگي، دنده هایشان 
بیرون زده است و یا ناي راه رفتن ندارند. این 
افراد هم دچار نوعي اختالل تغذیه اي هستند 
که به آن »س��وءتغذیه« مي گویند. یعني این 
افراد به قدري که باید غذا دریافت نمي کنند. 
اما دربارة اختالل ه��اي تغذیه اي که به آن ها 
اشاره کردیم، ببینیم این اختالل ها کدام اند و 
چه ط��ور مي توان با رفع آن ها، به وزن ایده آل 

رسید.
 بدغذایي

اگر جزو آن هایي هس��تید که قبل از خوردن 
هر غذایي ای��رادي روي غذا مي گذارند و بعد 
هم بشقاب غذا را کنار مي زنند، فرد بدغذایي 
هستید. همان هایي که اگر پیاز در غذا ببینند 
یا بوي س��یر از غذا به مشامش��ان برسد، آن 
را نمي خورند، یا گوش��ت داخ��ل غذا را جدا 
مي کنند و... به این ترتیب بیش��تر غذاها را با 
اکراه و بدون اشتها مي خورید و الغر مي مانید. 
البته بدغذایي ش��كل دیگري هم دارد و آن 
این که بعضي از ما، یك روز با اش��تهاي تمام 
و دو روز بدون ذره اي اش��تها غذا مي خوریم. 

خودتي
الغري، یكي از عوارض دوران بلوغ است 

که باید آن را درمان کرد
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در این ش��رایط هم فرد بدغذایي محس��وب 
مي شویم.

 بي غذایي
ای��ن اف��راد اگر غذا هم دم دستش��ان 
باش��د، یادش��ان مي رود غذا بخورند! 
مثالً صبحان��ه را مي خورند و عصر که 

از مدرس��ه برگشتند، یادش��ان مي افتد که 
مادرش��ان  ظ��رف غذایي داخل کیفش��ان 
گذاشته بود که ناهار بخورند. این بي غذایي 
باعث مي شود سلول هاي بدن گرسنه شوند 
و از مناب��ع اصلي ذخیرة ب��دن براي جبران 
گرسنگي شان استفاده کنند و به این ترتیب 

الغري اتفاق مي افتد.
 دریافت کمتر از مصرف

بدن ما ب��راي انجام فعالیت هاي روزانه اش به 
مق��داري انرژي نیاز دارد ک��ه به آن »کالري 
پایه« مي گویند. دخت��ر خانم ها به 1800 تا 
2000 و آقا پس��رها به 2000 تا 2200 کیلو 
کالري انرژي نیاز دارند. بعد از این مقدار، هر 
ش��خص به اندازة فعالیت بدني که دارد، باید 
کالري مشخصي از طریق مواد غذایي، دریافت 
کن��د. اگر مقدار کال��ري دریافتي ما کمتر از 
مقدار نیاز بدن باش��د، شخص دچار کاهش 

وزن و الغري مفرط مي شود.
نكته: به آدم هاي هله هوله خور هم مي توان 
بدغ��ذا گفت. ای��ن افراد هم ب��ه جاي آن که 
غ��ذاي اصلي را نوش ج��ان کنند، با خوردن 
خوراکي هایي که ارزش غذایي ندارند، باعث 
اصطالحاً کور شدن اشتهاي شان مي شوند و 

میل به غذاي اصلي ندارند.

چهكاركنيم؟
 علت هاي الغري مان را دانستیم. اکنون ببینیم 

براي برطرف کردن مشكل چه کار باید کرد: 
 بررسي سالمت

اولین کار این است که با مراجعه به متخصص 
تغذیه یا پزشك، سالمت جسمي را بررسي 
کنیم. ب��ا آزمایش خ��ون، ادرار، مدفوع و... 
مي توان به وج��ود بیماري  در بدن پي برد. 
مثالً اگر غ��دة تیروئید ما پرکار باش��د، با 
آزمایش خون موضوع مشخص و با دریافت 
درمان دارویي، مش��كل برطرف مي شود. 
پس در اولین فرصت به پزش��ك مراجعه 

کنیم.

 برنامۀ غذایي مناسب
اگر از نظر جسمي، مشكلي دیده نشد، نوبت 
به تنظیم برنامة غذایي اس��ت. این کار فقط 
از عهدة متخص��ص تغذیه برمي آید. بنابراین 
با مشورت با یك متخصص تغذیه و دریافت 
برنامة غذایي منظم، مي توانیم به وزن ایده آل 

برسیم.
 ورزش مناسب

تعجب نكنید. درس��ت است که گفتیم یكي 
از دلیل ه��اي کاه��ش وزن و الغري، تحرک 
زیاد اس��ت، اما اگر ورزش منظم و همراه آن 
نیز تغذیه مناسب داشته باشیم، هم مشكل 
الغري م��ان برطرف مي ش��ود و ه��م این که 
مي توانیم هیكلي عضالني داش��ته باش��یم. 
بنابراین بع��د از مراجعه به متخصص تغذیه، 
مي توانیم از معلم ورزشمان یك برنامة منظم 

ورزشي بگیریم.
 خوش خوراك شدن

دربارة افراد بدغذا، بي غذا و... صحبت کردیم. 
هر چند ترک عادت ها کمي سخت است، اما 
هدف ما، مهم است. بنابراین براي رسیدن به 
هدف باید تالش ک��رد. به تدریج عادت هاي 

نادرست غذایي را کنار بگذاریم.

مثالً اگر قبالً نمي توانستیم غذاهایي 
را که پیاز دارند بخوریم، به این فكر کنیم که 
 C و B12 ، B1 ب��ا خوردن پیاز، ویتامین هاي
مورد نیاز بدن تأمین مي شود. به این ترتیب، 
هم سیستم ایمني مان تقویت مي شود و هم با 
خوب غذا خوردن دیگر الغر نخواهیم بود. اگر 
قبل از این بازي و ش��یطنت و یا حتي درس 
خوان��دن بیش از اندازه باع��ث بي غذایي مان 
مي شد، حاال کافي است یك نخ به دستمان 
ببندیم یا زنگ ساعتمان را کوک کنیم که سر 

ساعت خوراکي هایمان را بخوریم.
 تحمل داشته باشیم

بعضي ها عجول هس��تند. یكي دو هفته که 
برنام��ة غذای��ي و ورزش را رعایت مي کنند 
و مي بینن��د خب��ري از اضافه وزن نیس��ت، 
خسته مي شوند. تحمل کنید. به سلول هاي 
بدن باید فرصت بدهید تا با ش��رایط جدید 
خودش��ان را وفق بدهند. از طرف دیگر، ابتدا 
باید کمبودهاي تغذیه اي جبران شوند و بعد 
از آن وارد مرحلة افزایش وزن شویم؛ پس به 

تدریج و آهسته.

هشدارها

به این نكته ها دقت کنید تا در طول دورة اضافه وزن اشتباه نكنید: 
 دارو ممنوع

ب��ه هیچ وج��ه از داروهاي افزایش دهندة وزن یا داروهایي که براي تولید عضله در مراکز ورزش��ي ارائه 

مي شوند، استفاده نكنید؛ مگر این که متخصص تغذیه مصرف دارویي را براي شما تجویز کرده باشد.
 به اندازه

براي افزایش وزن عجله نكنید و براساس برنامة غذایي تان پیش بروید. دریافت کالري اضافي فقط باعث 

افزایش وزن بي دلیل مي شود؛ نه تناسب اندام.

 فقط حرف متخصص

به حرف هاي غیرعلمي اطرافیان توجه نكنید؛ این که با خوردن برنج پرچرب، خورشت پرچرب، چربي یا 

شیریني وزنتان افزایش پیدا مي کند و نیازي به مراجعه به متخصص تغذیه نیست. خوردن این خوراکي ها 

ممكن است باعث برطرف شدن الغري شما شود، اما هزار و یك مشكل دیگر از باال رفتن چربي خون و 

اضافه وزن بي دلیل گرفته تا دیابت نوع دوم )دیابت اکتسابي ناشي از چاقي( و... را به دنبال دارد.



گاهشمار

تیر و کمان بازي
آشنايی با ورزش دقت و جسارت

استفادة آن ها، به شكل هاي متفاوت ساخته 
مي ش��وند. وزن آن ها از 12 تا 19 کیلوگرم 

است. انواع کمان عبارت اند از: 
کمان ریكرو: تنها کماني است که مسابقات 
آن در المپیك برگزار مي ش��ود. این کمان 
از کربن ورقه ش��ده یا فایبرگالس س��اخته 
مي ش��ود. دو انتهاي آن به صورت منحني 
درآمده اند و به طرف پشت کمان انحنا دارند.

کمان کامپاند: بعد از ریكرو، معروف ترین 
نوع کمان اس��ت. این کمان کمي از ریكرو 
کوتاه تر است ، اما قرقره هایي که در نوک آن 
قرار گرفته اند و تنظیم��ات را براي تیرانداز 
آسان تر مي سازند، سبب شده اند که از کمان 
ترکیبي )کامپاند( به عنوان کماني مكانیكي 
یاد شود. به همین دلیل، مسابقات کامپاند، 
المپیكي نیست و معتبرترین رقابت هاي آن 

»مسابقات جهاني« است.

تير)پيکان(
تیرها معموالً از چوب، فایبرگالس، آلومینیم 

تیرو و کمان از جمله س��الح هاي س��اختة انسان است. این وس��یله اولین ابزاري بود 
که اس��تفاده از آن، مس��تلزم رودررو قرار گرفتن با دش��من نبود. به همین دلیل، به 
س��رعت به وسیله اي تأثیرگذار در نبردها بدل شد. آثار باقي مانده از زمان هاي باستان 
و نقاش��ي هاي دیوارة غارها نشان مي دهد انس��ان از 50 هزار سال پیش از تیروکمان 
چوبي اس��تفاده مي کرده است. در افسانه ها،  اس��طوره ها و مذاهب مختلف نیز دربارة 

تیروکمان حكایت هاي بسیاري نقل شده است. 

1673
اولينمسابقة

تيراندازيباكمان
درانگلستان
درمنطقة

»یوركشایر«
برگزارشد.

1860
اولينباشگاهمخصوص

كمانداراندر
انگلستانتأسيسشد.

1879
دراینسال،
اتحادیةملي

تيراندازاندر
ایاالتمتحده
تأسيسشد.
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درروایتهايمذهبي
در دین اس��الم استفاده از تیروکمان توصیه 
شده اس��ت. »تیراندازي« از جمله هنرهایي 
است که به فرمودة پیامبر اسالم)ص(، پدران 
باید به فرزندان خود آموزش دهند. در روایات 
آمده اس��ت که هشام بن عبدالملك، خلیفة 
عباسي، از امام باقر)ع( درخواست کرد که در 
حضور دیگران با کمان تیراندازي کند. امام نیز 

10 تیر برداشت و همه را به هدف زد.

دراساطيرایراني
معروف ترین موارد اس��تفاده از تیروکمان در 
حماس��ه هاي ایراني، ماجراي آرش کمانگیر 
اس��ت. در نبرد سپاهیان منوچهر، شاهنشاه 
ایران با افراس��یاب، شاه توران )ترکان شمال 
ش��رق ایران(، ایرانیان در مازن��دران مجبور 
شدند ش��رایط تورانیان را بپذیرند. قرار شد 
که ایرانیان از مازندران تیري به سمت شرق 
ش��لیك کنند و هرجا که تیر فرود آمد، مرز 
دو کش��ور باشد. به پیش��نهاد فرشتة زمین، 

اسفندارمذ، آرش براي شلیك تیر انتخاب شد. 
او مي دانست که باید جان خود را در این راه 
بدهد. به همین دلیل برهنه شد و به شاهنشاه 
و س��پاهیان گفت: »من بدني سالم دارم، اما 
مي دانم پس از شلیك تیر، تمام نیرویم از بدن 
بیرون مي رود و جانم فداي ایران مي ش��ود.« 
آن گاه پس از ش��لیك تیر از فراز قلة دماوند 
جانش را از دس��ت داد. به خواست اهورامزدا 
)خداوند(، فرش��تة باد نگهبان تیر ش��د و از 
افتادن آن جلوگیري کرد. تیر از بامداد تا ظهر 
در آسمان بود و از کوه ها و دشت ها گذشت تا 
آن که ظهر بر بزر گ ترین درخت گردوي عالم 
� که در کنار رود »جیحون« )در ترکمنستان 
امروزي( بود � فرود آمد و مرزهاي دو کشور 
در این نقطه قرار گرفت. ایرانیان باس��تان به 
پاس دالوري آرش هر س��اله جش��ني به نام 

»تیرگان« برپا مي کردند.

انواعكمان
کمان ها ب��ا توجه به مواد س��ازنده و موارد 
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باید زه را داخل آن گذاشت.

نحوةكسبامتياز
هدف نشانه اي دایره اي شكل به نام »سیبل« 
است که تیر به سوي آن پرتاب مي شود. قطر 
دایرة   سیبل 125 سانتي متر است و درون آن 
10 حلقه به رنگ هاي زرد، قرمز، آبي، سیاه و 
س��فید وجود دارد. دو حلقة کوچك دروني به 
رنگ زردند و قرار گرفتن تیر در آن ها، امتیازات 
9 یا 10 را براي کمان دار به ارمغان مي آورد. با 
فاصله گرفتن از مرکز دایره، رنگ حلقه ها تغییر 

. مي کند و امتیازات نیز کاهش  بن��د مي یا
حلقه هاي قرمز امتیازهاي 7 و 
امتیازهاي  8، حلقه هاي آبي 
س��یاه  حلقه ه��اي   ،6 و   5
امتیازهاي 3 و 4 و حلقه هاي 
سفید بیروني امتیازهاي 1 و 
2 را براي ورزشكار به همراه 

دارند.

ی��ا آلمینوکربن )از دو جن��س آلومینیم و 
کربن( ساخته مي ش��وند. طول تیرها باید 
متناس��ب با طول دس��ت تیرانداز باشد، به 
همین دلیل ان��دازة آن ها متفاوت اس��ت. 
تیرهاي مسابقات بین المللي معموالً به طول 
4/66 تا 12/71 سانتي متر )26 تا 28 اینچ( 

و از جنس آلومینیم ساخته مي شوند.

اجزايتير
هر تیر از چهار بخش تشكیل شده است: 

1. نوك تیر: قس��متي که در س��ر تیر قرار 
دارد و به شكل فشنگ است.

2. بدنه: قسمت میاني تیر است که تمام اجزاي 
تیر است که تمام اجزاي تیر به آن متصل اند.

3. پرها: در انتهاي هر تیر سه پر قرار دارد 
که ب��ه صورت عمود بر بدنة تی��ر و در زیر 
محل ش��كاف ته تیر قرار مي گیرند. جنس 

پرها از پالستیك است.
4. شیار انتهاي تیر: شكافي پالستیكي که 
در انتهاي تیر قرار دارد و هنگام نشانه گیري 

مس��ابقات تیراندازي با کم��ان ریكرو و کمان 
کامپاند: هم در سالن و هم در فضاي باز برگزار 
مي شوند. مسابقات »سالني«7 در مسافت هاي 
18 و 25 متر برگزار مي شوند و رقابت ها شامل 
دو دوره )راند( هستند. هر شرکت کننده در هر 

راند باید 30 تیر شلیك کند.
ن��وع  دو  در  آزاد«8  »فض��اي  رقابت ه��اي 
»فیتاران��د«9 و »المپی��ك ران��د«10 برگزار 
مي شوند. در مسابقات فیتا )مسابقات جهاني( 
تیران��دازان مرد از فاصله ه��اي 30، 50، 70 و 
90 مت��ر و تیراندازان زن از مس��افت 30، 50، 
60 و 70 مت��ري به هدف ش��لیك مي کنند. 
در المپیك � که تنه��ا در بخش ریكرو برگزار 
مي شود � مس��ابقات تنها در مسافت 70 متر 

برگزار مي شوند.
از دیگر مس��ابقاتي ک��ه با تیروکم��ان برگزار 
مي ش��وند مي توان به »تیران��دازي صحرایي« 
جنگل��ي،  مناط��ق  در  تیران��دازي  )نوع��ي 
کوهس��تاني، دشت ها و سایر مناطق طبیعي(، 
»تیراندازي س��ه بعدي« )تیران��دازي صحرایي 
که اه��داف آن حیوانات مصنوعي هس��تند(، 
»تیران��دازي در ح��ال دوی��دن« )ترکیبي از 
تیراندازي و دوومیداني( و »تیراندازي با کمان 

در حال اسكي« اشاره کرد.

مسابقات تیروکمان 

اصطالحاتتخصصي

زه: بخش کش مانندي که به کمان متصل مي شود و تیر روي آن قرار مي گیرد.

داخل کمان، شكم کمان: قسمتي که هنگام نشانه گیري به سوي هدف، به سمت 
کمان دار است.

قبضه: بخشي از کمان که هنگام نشانه گیري دست را به دور آن حلقه مي زنند.

بازو: به بخش هاي اطراف قبضه، بازو مي گویند.

چله: محل قرار گرفتن دو شاخة انتهاي تیر روي زه را چله مي گویند.

1900
تيراندازيبا

كماندربرنامة
بازيهايالمپيك

قرارگرفت.

1920
پسازبازيهاي
المپيكآنتورپ،
تيراندازياز

برنامةالمپيككنار
گذاشتهشد.

1930
»فدراسيونبينالمللي

تيراندازيباكمان«)فيتا
FITA(تأسيسشد؛درهمين

سال،اوليندورةمسابقات
جهانيتيروكمانبرگزارشد
وازآنپس،هرسالاین

رقابتهاانجامگرفت.

1950
ازاینسالقرار
شدكهمسابقات
جهانيتيروكمان،
هردوسالیكبار

برگزارشود.

1972
تيراندازيبا

كماندوبارهبه
بازيهايالمپيك

راهیافت.
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خاطراتدانشآموزيپينوكيو
ش��نبه: امروز از اول صبح پدر ژپتو مرا صدا مي کرد 
تا به مدرس��ه بروم. من هرچه به او مي گویم زمانه 
عوض ش��ده،  االن آدم حس��ابي ها هم از مدرسه و 
درس خواندن فرار مي کنند، من که چوبي هستم، 
بگذار بروم مبل ش��وم، صندلي ش��وم، عصا شوم، 
بهتر از این است که درس بخوانم، گوشش بدهكار 

نیست. مي گوید: »تو باید دکتر بشوي.« 
هرچه مي گویم: االن هر کسي هم واقعاً دکتر است، 
از ترس تهمت تقلبي بودن مدرکش انكار مي کند، 
گوش نمي دهد. اصالً این پدر ژپتو به هیچ صراطي 
مستقیم نیست. حقش همان است که توسط نهنگ 
خورده ش��ود و من هم ن��روم کمكش کنم و وقتي 
کامالً هضم و دفع شود، بفهمد که نباید گیر بدهد.

یكش��نبه: در راه مدرس��ه گربه نره و روباه مكار را 
دیدم. گفتند: »راهي مي شناسیم که یكشبه پول دار 

شوي.« 
گفت��م: »مي خواهی��د پرزنت��م کنی��د؟ دوب��اره 

گلدکوئیست؟« 
گفتند: »نه به این مي گویند جلس��ة مش��اوره و با 
گلدکوئیست  متفاوت اس��ت. آن فروش کاال بوده، 
و این س��رمایه گذاري اس��ت. پولت را در شرکت ما 
س��رمایه گذاري مي کني و ماهانه 30 درصد س��ود 
مي گیري. البته باید پول دوستان و هم کالسي هاي 
دیگرت را هم بیاوري و در شرکت ما سرمایه گذاري 

کني.«
قبول کردم و تمام پول هایم را سرمایه گذاري کردم. 

بهتر از درس خواندن و کار کردن است.
دوشنبه: امروز سر راه مدرسه به یك پري برخوردم. 
پري  خانم گفت: اگ��ر چند قول به من بدهي، تو را 
آدم مي کنم. گفتم: چه قول هایي؟ گفت: درس��ت 

را بخواني. گفتم: مطمئن باش همیش��ه درس��م را 
مي خوان��م. دماغم یك وجب دراز ش��د. گفت: پدر 
ژپتو را اذیت نكني. گفتم: قول مي دهم. دماغم یك 
وجب دیگر بلندتر ش��د. پري گفت: قول مي دهي 
دیگر دور و بر گربه نره و روباه مكار آفتابي نش��وي؟ 
گفتم: قول مي دهم. دماغم یك وجب دیگر بلندتر 
شد. آن روز مجبور شدم پیش جراح زیبایي بروم و 

دماغم را عمل کنم.
سه ش��نبه: امروز همه مسخره ام مي کردند و به من 

مي گفتند: دماغ عملي.
همش تقصیر پري است. از نیمه راه مدرسه برگشتم 

خانه.
چهارش��نبه: امروز در راه مدرس��ه دیدم عده اي از 
دوستان جمع ش��ده اند. پرسیدم: »مي خواهید چه 

کار کنید؟« 
گفتند: »مي خواهیم فرار مغزها کنیم، برویم خارج، 

آن جا خوش بگذرانیم.« 
من هم تصمیم گرفتم با آن ها فرار مغزها کنم.

پنج ش��نبه: امروز به صورت کامالً یواش��كي از مرز 
خارج ش��دیم و فرار مغزها کردی��م. البته من فرار 

چوب ها کردم.
جمعة چند س��ال بعد: االن چند س��الي مي شود 
که فرار مغزها یا چوب ها ک��رده ام. پدر ژپتو بعد از 
رفتن من افس��ردگي گرفته. دوس��تانم هم از بس 
کار کرده ان��د، ش��بیه درازگوش ش��ده اند. من  هم 
دچار سرماخوردگي چوبي یا خرخوردگي چوبي یا 
چوب خوردگي خري شده ام. مي خواهم خودم را به 

عنوان هیزم به یك شومینه معرفي کنم.

سنجاق قفلي

ایستگاهشعر
مندراندیشةباران
تودراندیشةخاك

حاصلضربهماندیشيما
باغیامزرعهاياست

بعدازدوسهسال،درس،زحمت،كوشش...
پسفایدةاینهمهزحمتكوشش؟

ماندهستمياننمرههایمتنها
یكنمرةغيرصفر،آنهمورزش
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نيازمنديهايدانشآموزي!

معاوضه مي شود
س�ه عدد ساندویچ کوکتل سوخته همراه با سس 

مایونز 200 درصد چربي و نان بیات ش�ده، با یک 

ساندویچ خوش مزه و س�الم کوکو سبزي خانگي 

تعویض مي ش�ود. متقاضیان بع�د از زنگ تفریح 

یواشكي به بوفۀ مدرسه مراجعه کنند!

امضا محفوظ
علي زراندوز

 گردي زمین 
تمامي خداحافظي ها را 

به سالم ختم مي کند.

 کوري
عالج دهان بیني نیست.

 انتظار
در انتهاي نگاهم

روزگار سپري مي کند.

 از تلفن عمومي
براي گفتن حرف هاي 

خصوصي استفاده مي کنم.

 شبگرد شد،
وقتي شنید

سایه اش را با تیر مي زنند.

کاریکلماتور

درس��ت است که من بي سواد هستم، اما قبول کن که اگر من نبودم تو هم 
هیچ وقت باسواد نمي شدي. روزهاي اول دوستي مان یادت هست؟ من تازه 
از جنگل هاي شمال پیش تو آمده بودم و گاهي زیادي دلتنگي مي کردم. با 
این حال خوش حال بودم که دوس��ت جدیدي پیدا کرده ام و مي توانم براي 
او مفید باش��م. اما تو انگار اصاًل توجهي به من نداش��تي. هر شب مرا داخل 
ی��ك اتاق تاریك زنداني مي کردي. بعضي از روزها هم با دندان کله ام را گاز 

مي گرفتي و این باعث مي شد که سردرِد شدیدي بگیرم.
آن روزه��ا ق��ِد من خیلي بلندتر از االن ب��ود. از آن روز به بعد قِد من کوتاه 
و کوتاه تر ش��د و قِد تو بلند و بلندتر. با هر حرِف جدیدي که مي نوشتي، با 
هر کلمة تازه اي که مي آموختي، من کوچك تر مي ش��دم تا این که یك روز 
احساس کردي من دیگر به دردت نمي خوردم. مرا به گوشه اي پرت کردي 
و دیگر به س��راغم نیامدي. از آن روز س��ال ها گذش��ته است و تو دیگر مرا 
فراموش کرده اي. اما خواستم بداني که من خیلي دلم برایت تنگ مي شود.

مداد دوران دبستانت

شنگول: مامان بزي، مامان بزي، یه خبر خوب دارم. حدس بزن چي شده؟
مامان بزي: سالم شنگول جان، کارنامتونو دادن؟

ش�نگول: نعععع بابا، آخه مگه تو مهر کارنامه  مي دن؟ تازه هفتة اولیه که 
مي ریم مدرسه!

مامان بزي: دو روز تلویزیون ندیدیما، نكنه روابط ترینیداد و تو باگو با جزایر 
النگر هوس بهتر ش��ده،  در نتیجه بازار جهاني علوفه با کاهش محس��وس 

قیمت مواجه شده ؟!
شنگول: نع، دیروز تو برنامة کودک گفت شاخص هاي بورس سیر تكاملي 

خودش رو طي مي کنه!
مامان بزي: نكنه بازم با جوجه اردک زشت دعوا کردي؟ من حوصلة اداهاي 
مامان��ش رو ندارما. دفعة قبلي که بهش ش��اخ زده ب��ودي، به اندازة کافي 

خجالت کشیدم.
شنگول: نع خیرم، اولندش که من کاري با اون جوجه ندارم، خودش پرش 
مي خواره. اون بارم که زدمش، پیش بچه ها بهم گفته بود ش��نگول گاگول! 
منم یه »ایپون س��ویناگه« زدم بهش تا بفهمه یه سطح کاه چه قدر یونچه 

داره! ثانیندش گفتم خبر خوش دارم.
مامان بزي: اه، آنفالنزاي بزي گرفتم از دستت! حرفتو بزن دیگه! 

شنگول: باالخره در امتحان بازیگري قبول شدم!
مامان بزي: چي؟ جدي مي گي؟ الهي مامان بزي قربونت بره، مي دونستم 

آخرش بره م یه چیزي مي شه. حاال نقش چندمي؟ فیلمه یا سریاله؟
ش�نگول: ایناش��و دقیقاً نمي دونم، فقط بهم گفتن تو یه صحنة عروسي 

قراره بازي کنم.
مامان بزي: ایشاال عروسي خودت باشه، مادر. حاال قرار چه کار کني؟ چقد 

دیالوگ داري؟
ش�نگول: دیالوگ خاصي ندارم، فقط قراره چند بار بگم بع بع، کار اصلیو 

قصاب مي کنه!
مامان بزي: چي؟ قصاب؟ یعني چي؟!

شنگول: قراره من زیر پاي عروس داماد نقش قربانیو بازي کنم. البته اول 
منو نشون مي دن، بعد تو قسمت بعدي سر رو مي برن!

مام�ان ب�زي: خدا مرگم بده، نكنه آگهي اس��تخدام چند ب��ره بازیگر رو 
خوندي و رفتي اون جا؟ اون آکادمیه آقا گرگه است! شانس آوردن همون جا 

نخوردنت! آخه من از دستت چه قدر حرص بخورم، شنگول گاگول!
ش�نگول: شماها دوس��ت ندارین من پیشرفت کنم. مگه همین ببعیه تو 
س��ریال کاله قرمزي نبود، انقده مشهور شده که در عرض یه سال خودش 
آکادمي بازیگري زده. تازه بهش فیلم هم پیش��نهاد شده براي کارگرداني. 

آخرش یه روز منم معروف مي شم...

شنگولآباد
صابر قدیمي

م.سربه هوا

دلمبرايتتنگشدهاست
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ازاونلحاظ

کلم�ه ای  )عال�ی(  آل�ی: 
اس�ت که دانش آموزی پای 
برگه های مقش�ش ! نش�ان 
اص�رار   و  می ده�د  مام�ان 
می کند که آن را خود خانم 

معلمش نوشته !!
 . گرفت�ن  ی�اد   : آموخت�ن 
اس�تعداد خ�اص ب�ر و بچز! 
در شیوه های دعوا، راه های 
ف�رار، کلیده�ای می�ان بر 
گیم، خالی بندی و اصوالً هر 

چیزی غیر از درس!
آدم  دارای�ی  تنه�ا   : امی�د 

مفلس!
مفس�ران  کش�ور  ای�ران: 

سیاست و فوتبال!
بار امان�ت: باری که ابر و باد 
و مه و خورش�ید و فلک ، با 
زرنگی تمام انداختند بر این 

پیكر الغر من !
باس�تانی: هر چیز که از آن 
قدیم ه�ا مانده باش�د ، مثل 
نقاشی ها،  کتاب ها،  اش�یاء، 
مجس�مه ها و ... که در تیول 
فرنگی اجنبی کافر اس�ت و 
ی�اد و افتخار و قمپز و ... که 

در دست ما مانده است. 
مرک�ز  مهم تری�ن   : بال�ش 
اندیش�ه! ) از حس�رت های 
گذشته تا خیال پردازی های 

آینده(
ویژگی ه�ای  از  بلندپای�ه: 

هیئت!
وصل�ه: از دارایی ه�ای مهم 

قشر مستضعف !

ع.م

خبر : بخش نامة شاداب سازی مدارس دخترانه 
ابالغ شد.

الحاقیه بخش نامه: البته فعاًل از پولش خبری 
نیست!

تش�كر هفته: بنده تَِشكر می کنم از این همه 
بذل توجه!

حكای�ت مرتبط: آورده اند از یكی می پرس��ند 
قلی��ه )ی��ك نوع غ��ذای قدیم��ی( را ب��ا »غ« 
بخش نام��ه می کنند یا ب��ا »ق« ؟ گفت: با هیچ 

کدام، با گوشت!
سؤال: تأثیر این بخش نامه بر مدارس دخترانه را 

چگونه برآورد می کنید؟
ال��ف ( به نام خدا، بنا بر تحقیقات علمی ما این 
بخش نام��ه دو هزار درصد بر ش��ادابی دختران 

دانش آموز افزود ! 
ب ( به نام خدا. بنا بر کار کارشناسی ما ، بچه ها 
را نمی دانیم، ولی با پرداخت حق کارشناس��ی،  

شادابی ما خیلی افزوده خواهد شد !
ج ( ب��ه نام خدا. طرح ش��اداب س��ازی مدارس 
دختران��ه با موفقیت پنج هزار درصدی به اتمام 

رسید !
د ( به نام خدا، کالس اولی هس��تم، خوش��حال 

هستم !!
**

خبر: هفتة معلم تمام شد .
درددل: ببی��ن چقدر این معلم ه��ا رو تحویل 
می گیرن!؟ یك هفته به نامشون زدن ، بازم می 

گن حقوقمون کمه !
سخنرانی : 

مسئول تشكر : بنده باز هم تَِشكر می کنم ...

س�ؤال : لطفاً جای خالی سخنرانی پرشور را پر 
کنید . 

......... از نجیب ترین و عزیزترین و زحمتكش ترین 
اقشار جامعه محسوب می شوند. 

الف ( 11 و 12 اردیبهشت : معلم ها و کارگران 
ب ( 8 شهریور: کارمندان دولت

ج ( تولد حضرت زینب)س(: پرستاران
د ( 7 مهر : آتش نشانان !!

**
خبر: » 53 درصد از مدارس کش��ور فرس��وده 

هستند.«
نكت�ه: برای رعایت حال بیماران قلبی ، خبر را 
این طوری می گویند : 47 درصد ساختمان های 
مدارس کشور مستحكم و نو و اوکازیون هستند ! 
بیت الحاق�ی : خانه از 50 درصد پای بس��ت 
ویران است خواجه در فكر نقش مدارس کپری 

در پیشرفت جامعه است !!
نتیجه گیری : حاال ...

س�ؤال : با توجه به خبر باال ، جملة مناسب را 
پیدا کنید .

الف( ساخت مدرس��ه ها را باید به جای خیرین 
مدرسه س��از، بدهند به بساز بفروش ... ببخشید 

به انبوه سازان !
ب( همان 47 درصد باقی مانده را چهار ش��یفته 
بكنیم و یك نان بخوریم و هزار تا خیرات کنیم .

ج( باید برای نوسازی 3 درصد مدارس فرسوده 
اقدام فوری نمود تا الاقل عدالت برقرار شود !

د( فرسودگی مدرسه که مهم نیست ، آدم باید 
معرفت داشته باشد .

کنکور رشد

 عبداله مقدمی

امثالوحکممندرآوردي

فرهنگ صحی�ح روزنامه خواني ایجاب مي  کند از 

روزنامه براي پاك کردن  شیشۀ   اتومبیل استفاده 
نكنیم )لُنگ فروش(.

م.رازي
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دیروز پدر ز بنده پرسید با حالت بین خشم و تهدید  
بر لفظ »چنین« نمود تأکید آخر تو چرا چنین عجیبي؟  

یک بار ولي چهار! تجدید!   یک بار علوم مي شوي بیست  
در نسل بشر کسي نفهمید   تكلیف تو را و نمره ات را   
هر نمرة من بدون تردید   گفتم عصبي نشو پدرجان  

شخص بغلي، زاویۀ دید وابسته به این دو اصل بودست  
هر نمرة من که گشت تولید   از همت هم کالسیان بود   
با صد هنر و هزار تمهید   یک روز سر کالس چیدیم   

با شرکت جمعي از اساتید! ترکیب مناسب تقلب  
  speed هم power هم از نظر یک تیم دقیق کارشناسي  
ترکیب چنان »رئال مادرید«    تدبیر شبیه جنگ رستم   
از پایه بناي کار پاشید   استاد که جابه جایمان کرد   
هفده شد علي به لطف فرشید   من هفت شدم به لطف فرشاد  

سیب افتاد و طرف فهمید زود یک نفر زیر درخت سیب بود  
ظاهراً این نكته چندان ساده نیست گفت با خود حكمت این قصه چیست؟ 

سیب مي افتد چرا روي زمین  آسمان صاف و آبي را ببین  
گفت اسم آن چه باشد؟ »جاذبه«  کشف کرد این نكته را یک مرتبه  

چشم مردم از حسادت کور شد از قضا بسیار او مشهور شد  
حرف از او دائم مي آمد در میان  در تمام نشریات آن زمان   
وضع ناجورش به شدت جور شد سیب افتاد و طرف مشهور شد  

بعد هم تندیس او را ساختند قصه ها از کشف او پرداختند  
ناگهان زد کار و بارش سكه شد در حقیقت او خودش هم شوکه شد 

من چه چیزم آخر از او کمتر است؟ درد من اما ز چیزي دیگر است  
باورت مي شد که تنبل نیستم من اگر در آن زمان مي زیستم  
جاذبه سهل است، اسمارتیز را کشف مي کردم هزاران چیز را   
من هزاران ایده در سر داشتم من به ذات علم باور داشتم  
حیف اما بخت من این جور بود آن شرایط از من اما دور بود  

کشف گردیده تماماً پیش از این واقعاً هر نكته اي روي زمین  
هیچ چیزي مانده تا کشفش کنم؟ پس بگو دیگر چه را کشفش کنم 
شعر گفتن بهتر از ول گشتن است پس شما هم حق بده حق با من است 

منونيوتن
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تو را به پنج چیز س��فارش مي کنم:  
اگر مورد س��تم واقع ش��دي، ستم 
مك��ن. اگر به ت��و خیان��ت کردند، 
خیانت مكن. اگ��ر تكذیبت کردند، 
خشمگین مشو. اگر مدحت کردند، 
شاد مش��و، و اگر نكوهشت کردند، 

بي تابي مكن. 
امام محمد باقر)ع( 
)بحاراالنوار ، ج 75، ص 167(

آبان2 شهادت امام باقر)ع(

هشتم آبان ماه»روز نوجوان« است. این 
روز به یاد ش��هادت نوجواني 13 س��اله 
در اولین ماه هاي جن��گ تحمیلي، روز 
نوجوان نامیده ش��ده. حس��ین فهمیده 
یك��ي از 36 ه��زار دانش آموز ش��هید 

ایراني است.
وقت��ي ک��ه رژیم بعث��ي ع��راق در 31 
ش��هریور1359 ب��ه ایران حمل��ه کرد، 
حس��ین در خان��ه بن��د نش��د. زود به 
راه افت��اد و خ��ودش را به خوزس��تان 
 رس��اند. آنجا آن قدر اصرار کرد تا قبول 

کردند بماند. 
مدتي بعد با دوستش محمدرضا شمس 
زخمي ش��دند و آن ها را به بیمارستان 

ماهشهر بردند. 
حس��ین و محمدرضا تا حالش��ان خوب 
شد، دوباره به جبهه برگشتند. اما این بار 
فرمانده اجازه نمي داد حس��ین به خط 

مقدم نبرد برود.
چن��د روز بعد، حس��ین با کل��ي لباس 
و اس��لحه عراقي ها پیش فرمانده ش��ان 

آمد. فرمانده با کمال تعجب فهمید که 
او این ها را با دس��ت خال��ي از عراقي ها 
غنیمت گرفته اس��ت. همین شد که به 
حسین اجازه داد تا دوباره به خط مقدم 

برگردد.
حس��ین   ،1359 آب��ان  هش��تم  روز 
در  ش��مس،  محمدرض��ا  و  فهمی��ده 
نزدیك ترین س��نگرها به دشمن، کنار 
ه��م بودن��د. محمدرضا مجروح ش��ده 
بود و حس��ین با هر ج��ان کندني که 
 بود، دوستش را به پشت جبهه رساند 

تا مداوا ش��ود.
اما حس��ین فهمیده پش��ت خط نماند. 
دل��ش رض��ا نم��ي داد که سنگرش��ان 
را خال��ي بگ��ذارد. او وقت��ي به س��نگر 
رس��ید که پنج تانك عراق��ي، مغرورانه 
رج��ز مي خواندند و پی��ش مي آمدند تا 
رزمندگان ایراني را محاصره کنند و بعد 

همه  را به قتل برسانند.
تنه��ا راه پیش روي حس��ین، فداکردن 

خودش براي نجات هم رزمانش بود...

روز نوجوان

8
آبان

 شهيددانش آموز
»اگر یك خادم آمریكایي، یك آش��پز 
آمریكایي، مرجع تقلید ش��ما را وسط 
ب��ازار ترور کند دادگاهه��اي ایران حق 
محاکم��ه ندارند... اگر ش��اه ایران یك 
سگ آمریكایي را زیر بگیرد بازخواست 
خواه��د ش��د...”  این بخش��ي از نطق 
تاریخي امام خمیني)ره( است که در 4 
آبان م��اه 1343 در پي تصویب الیحة 
کاپیتوالسیون، اقدام رژیم شاه را مورد 
انتقاد شدید قرار دارند.  پیشنهاد تصویب 
کاپیتوالسیون در اسفند 1340 از سوي 
سفارت آمریكا به دولت امیر اسداهلل علم 
داده ش��د.  س��پس در 21 مهر 1343 
حسنعلي منصور نخست وزیر وقت این 
الیحه را به مجلس ش��وراي ملي برد و 
به تصویب  رساند. در ایران این موضوع 
براي اولین ب��ار در عصر صفوي مطرح 
ش��د، ولي هیچ وقت تحقق نیافت. در 
دوره قاجار و در پي شكس��ت ایران در 
جنگ با روس��یه قرارداد ترکمانچاي به 
ایران تحمیل ش��د.  مستشاران روسي 
ب��ه ایران تحمیل و پس از آن دولتهاي 
انگلیس و فرانسه نیز کاپیتوالسیون را به 
ایران تحمیل نمودند. تا باالخره در سال 
1306ش. این قانون در ایران لغو گردید.  
کاپیتوالسیون سرانجام پس از پیروزي 
انقالب اس��المي، در 23 اردیبهش��ت 
1358، توسط نظام جمهوري اسالمي 

ایران رسماً لغو گردید.

كاپيتوالسيون 4
آبان
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ffبه بلندای استقامت
 در ای��ن روز تع��داد زیادي از مردم  
و از جمل��ه دانش آموزان براي دیدار 
با آی�ت اهلل طالقان�ي و راه پیمایي 
علی��ه رژیم ش��اه جلوي دانش��گاه 
تهران جمع ش��ده بودند. آن روز 13 
آب��ان س��ال 1357 ب��ود؛ روزي که 
ی��ادآور 13 آب��ان 1343  و تبعی��د 
ام�ام خمیني )ره( ب��ه ترکیه بود. 
روز 13 آبان ، ماموران ش��اه مردم و 

دانش آموزان را به گلوله بستند.
از هم��ان روز و ب��ا ش��هادت چن��د 
نف��ر از دانش آم��وزان، 13 آبان روز 

دانش آم��وز ن��ام گرف��ت. اما 
گویي دس��ت تقدی��ر هنوز 
اتفاق هایي  روز  ای��ن  براي 
نگه داش��ته بود. یك سال 
بع��د درس��ت در همی��ن 
پی��رو  دانش��جویان  روز، 
خ��ط امام، س��فارت وقت 
امریكا را که در واقع النة 

جاسوسي دولت آمریكا 
بود، تسخیر کردند . 

ام��ام خمین��ي 
ای��ن واقعه را 

دوم  انقالب 
نام داد . 

13  روز دانش آموز
آبان

لبيك اللهم لبيك
همه را دعوت مي کني به خانه ات که 
تمام جهان در آن مي گنجد. دعوت 
مي کني آن را که مي آید و از نزدیك 
ت��ن و جانش را  به دی��دار خانه ات 
مي آورد. و آن ک��ه نمي تواند بیاید، 
از راه دور ب��ه تو نزدیك مي ش��ود و 
دعوت��ت را اجاب��ت مي کن��د. و فكر 
مي کن��م، ت��و هم به ج��واب آن که 
خود را به پوش��ش خانه ات آویخته 
گ��وش مي دهي و ه��م از جواب آن 
ک��ه از کیلومتره��ا فاصل��ه صدایت 
مي زند، لذت مي بري . و ما چه قدر به 
تمرین نزدیك شدن به تو نیاز داریم 
و چه قدر خوش به حال کس��ي مي 
شود که بتواند دعوتت را پاسخ دهد.

کاش این بار ما هم محرم بش��ویم . 
کاش ما ه��م خودم��ان را بیابیم و 
دعوت��ت را اجابت کنی��م. حضورت 
را حس کنیم ولبی��ك گویان به تو 

نزدیك شویم . کاش...

5 عيد سعيد قربان
آبان

غريب سامرا
ام��ام علي بن محمد )علیه الس��الم( 
در س��ال 212 هجري قم��ري، در 
نیم��ة م��اه ذي حج��ه، در محلي از 
اط��راف مدینه ب��ه ن��ام »ُصریا« به 
دنی��ا آم��د. پ��درش حض��رت امام 
محمد تقي)علیه الس��الم( و مادرش 
سمانه بود. نام پیشواي دهم شیعه، 
عل��ي ب��ود و کنیه اش ابوالحس��ن و 
لقب های��ي همچ��ون نق��ي، هادي، 

نجیب، مرتضي، فقیه و... داشت.
آن حض��رت در مدینه بس��یار مورد 
توجه مردم بود. مدت امامت ایشان 
33 سال طول کشید )از سال 220 
ت��ا 254 هج��ري( و در ای��ن مدت  
با هفت ت��ن از خلف��اي بني عباس 
معتصم،  مأم��ون،  بودن��د:  هم زمان 
واثق، مت��وکل، منتصر، مس��تعین، 
معتّز. از این میان، متوّکل عباس��ي 
بیش��ترین جسارت و سخت گیري و 
دشمني را با آن حضرت و اهل بیت 

پیامبر)ص( داشت.
او در س��ال 243 هج��ري امام را از 
مدینه به س��امّرا تبعید ک��رد، تا به 
خی��ال خ��ود دور از ش��یعیان و در 
انزوا باش��د. از آن پس تا پایان عمر 
حضرت به مدت 11 س��ال در سامرا 
بودند و همان جا به شهادت رسیدند. 
از امام هادي)ع( احادیث گرانقدري 
به ی��ادگار مان��ده اس��ت. از جمله؛ 
مي فرمایند: »آن که از خودش راضي 
شود، ناراضیان از او فراوان شوند.« 

والدت امام هادي)ع( 10
آبان
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گوزن زرد ايران
گ�وزن زرد ایران�ي یكي از زیباترین و کمیاب ترین گوزن هاي جهان اس�ت که 
سال ها پیش تصور مي رفت منقرض شده و از بین رفته است. اما در سال 1334 
معلوم ش�د که هنوز چند ت�ا از این گوزن ها نزدی�ک رودخانه هاي دز و کرخه 
زندگي مي کنند. در آن زمان تعدادي از آن ها را زنده گیري کردند و به »دشت 
ناز« س�اري و سپس به چند نقطۀ دیگر کش�ور انتقال دادند. از آن پس تعداد 
آن ها رو به افزایش گذاش�ت. امروزه در ح�دود 400 رأس گوزن زرد ایراني در 

مناطق حفاظت شدة ایران زندگي مي کنند.

فراواناماكمياب
صدها س�ال پیش، گله هاي پرش�مار 
گوزن ه�اي زرد ایران�ي در منطق�ه اي 
وسیع از شمال آفریقا تا سوریه، عراق 
و غرب ای�ران زندگي مي کردند. یكي 
از علت ه�اي کمیابي این گ�وزن زیبا 
ش�كار آن اس�ت که از قدیم مرسوم 

بوده اس�ت و در آث�ار به جا مانده 
آن  تصاوی�ر  پیش�ینیان  از 

مشاهده مي شود.

شکارگروهي
در  تصوی�ري که بر دیواري از 

کاخ آش�ور بانیپال، ش�اه آسور 
بر ج�اي مان�ده و در حدود س�ال 

450 پیش از میالد نقش ش�ده است، 
شكارچیان گله هاي گوزن زرد ایراني 
را ب�ه درون ت�وري هدایت مي کنند تا 
آن ه�ا را ب�ه دام اندازن�د. این صحنۀ 
شكار در »نینوا« واقع در شمال عراق 
یافت ش�ده اس�ت و اکن�ون در موزة 

بریتانیا در لندن نگه داري مي شود.
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درشکارگاهخسروپرویز
در یك�ي از نقش هاي »طاق بس�تان« 
واق�ع در کرمانش�اه، خس�رو پروی�ز، 
پادشاه ساس�اني، در سه نقطه حضور 
دارد: در باال ایس�تاده است و در حال 
تماشاي شكارگاه اس�ت، در وسط در 
حال تاخ�ت و تیراندازي به گوزن هاي 
زرد ایران�ي اس�ت و در نقطه اي دیگر 
گوزن�ي را که ن�واري بر گ�ردن دارد، 
به بی�رون مي برد. در س�مت چپ این 
نق�ش ش�تران را مش�اهده مي کنیم 
ک�ه گوزن هاي کش�ته ش�ده را حمل 

مي کنند.

گوزنسواري
در صحنه اي از ش�كار ش�اهانۀ شاپور 
دوم، پادشاه ساساني، شاه با تاج ویژة 
پادشاهان ساساني بر گوزن زرد ایراني 
سوار است و مي کوشد آن را با خنجري 
از پ�اي درآورد. در همین حال گوزني 
دیگ�ر در پایین تصوی�ر در حال فرار 

است.

تمبرگوزنزردایراني
به سبب اهمیت گوزن زرد ایراني، این 
تمبر در سال 1998 از سوي »سازمان 

ملل متحد« در ژنو منتشر شده است.

رنگبدن 
موهای�ي ن�رم، قه�وه اي و زرد مای�ل 
ب�ه س�رخ ب�دن گ�وزن زرد ایراني را 
مي پوش�انند. ای�ن موها در تابس�تان 
کوتاه، ولي در زمستان بلندترند. پشت 
ب�دن و پهلوهاي این گ�وزن خال هاي 
س�فیدي وج�ود دارد. وزن گوزن زرد 

ایراني 50 تا 130 کیلوگرم است.

شاخ
فقط گ�وزن زرد ایراني نر ش�اخ دارد 
و ماده ها بي ش�اخ اند. رش�د شاخ ها از 
یک س�الگي شروع مي ش�ود. شاخ ها 
در پایان زمستان مي افتند و بالفاصله 
به جاي آن ها ش�اخ هاي جدیدي رشد 
مي کنند و تا تابستان تكمیل مي شوند.

رويسکهها
ب��ر این س��كة 10 دین��اري که در 
س��ال 2003 در کردس��تان عراق 
منتش��ر ش��ده، گ��وزن زرد ایراني 
نقش بسته اس��ت. در سال 1991 
در جزایر »کوک« واقع در ش��مال 
ش��رقي زالندنو که کشور مستقلي 
به ش��مار مي رود، 12 سكة نقره اي 
ب��ا نقش ه��اي جان��وران کمی��اب 
جهان منتش��ر ش��د. روي یكي از 
این س��كه هاي 50 دالري نقشي از 

گوزن زرد ایراني حك شده بود.

رويبطريصفویه
بر این بطري عطردان کوچك که از 
عهد صفویان بر جاي مانده اس��ت، 
ش��یري در حال ش��كار گوزن زرد 

ایراني دیده مي شود.

ایرانيیااروپایي
دو ن��وع گ��وزن زرد در جهان یافت 
مي شود: گوزن زرد ایراني و گوزن زرد 
اروپایي. بین گوزن زرد ایراني و گوزن 

زرد اروپایي چند تفاوت وجود دارد: 
قس��مت باالي ش��اخ هاي گوزن زرد 
ایراني پهن نیست، بلكه باریك است.

گ��وزن زرد اروپای��ي کوچك ت��ر از 
گوزن زرد ایراني است.

رويقاليچه
روي قالیچ��ة بلوچ��ي گ��وزن زرد 

ایراني بافته شده است.
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بي دلی��ل توي ذوقم مي زند و تمام اش��تیاقم فروکش مي کند. 
وقتي مي گویم مي خواهم فوق لیسانس بگیرم همه مي گویند: 
»تو فوقش لیسانست را بگیري!« وقتي مي گویم: »من هم مثل 
ش��ما نبوغ دارم« مي گویند: »تو نه، بوق هم نداري!...« خالصه 

این که هیچ شانسي ندارم. 
من دانش��جوي ادبیاتم و ش��عر نو مي گویم، اما به جاي این که 
تشویق شوم و از من هم انتظار داشته باشند که شاید جاي پاي 
نیماي خدا بیامرز را مِن مینا پر کنم، تمسخر مي شوم که: »تو 

فعاًل امال را یاد بگیر تا نوبت انشایت برسد!«
باالخره به تنگ آمدم و حافظ را نصف شبي از خواب پراندم و 
زابه راه کردم. گفتم با جوابت تكلیف مرا روش��ن کن. حضورش 
را در کنار خود احس��اس مي کردم. احتماالً دلش مي خواست 
خفه ام کند تا این قدر مزاحم او نشوم. اما فال حافظ هم کمك 
نكرد. نه! ش��اید هم کمك کرد؟! آخر من هر دفعه فال گرفتم، 
آن چه دلم مي خواست نیامد. براي همین آن قدر فال گرفتم و 
براي یك چیز خوب و امیدوارکننده به حافظ التماس کردم تا 

باالخره خسته و فال خوبش را رو کرد.
بعد رفتم سراغ استخاره. حاال که از حافظ مطمئن شده بودم، 
رفتم س��راغ یك مقام خیلي خیلي باالت��ر، و همان دفعة اول 
جوابي را که مي خواستم گرفتم، بعد کتاب حافظ را به گوشه اي 
انداختم و گفتم: »برو بابا، تو هیچي نمي فهمي! خدا دفعة اول 
جوابم را داد. از این دفعه از همان اول مي روم سراغ خدا، نه تو!«
به هر حال بعد از کلي فال و استخاره، تكلیفم را با خود مشخص 
کردم. شعرهایم را به صورت مجموعه اي مرتب درآوردم و براي 

ناشري فرستادم.
مدت ها گذشت. کتابم چاپ شد، اما باز هم مایة مباهات خانواده 
نبودم. البته دیگر فهمیده بودم چرا؛ براي این که افتخارات آن ها 
مصنوعي بود. خجالت مي کش��یدند به من هم مثل خودشان 
افتخار کنند. حق با آن ها بود. من هم جنسش��ان نبودم؛ آن ها 
فقط مي خواستند جلوي دیگران کم نیاورند. والدین پدربزرگ 
گمنام بودند. او در پرورش��گاه بزرگ ش��ده بود و بعد از سال ها 
کارگري در یكي از بزرگ ترین کارخانه هاي تهران، با کلي قرض 
از این و آن توانسته بود کارخانة کوچكي بخرد و حاال که پیر و 
خانه نش��ین شده، آن را به دست کسي سپرده است تا مدیریت 

کند.
م��ن مي دان��م که برادرم حت��ي در خواب هم س��عادت دیدن 
ابن سینا را ندارد،  چرا که بعد از دو سال پشت کنكور ماندن، در 
یك دانشگاه پرت، پزشكي قبول شده است. مطمئنم که استاد 
برادر دومم تا به حال حتي از کنار عكس دکتر حسابي هم رد 

نشده است، چه برسد به این که شاگرد او باشد.
ولي باالخره نفهمیدم این همه بهان��ة افتخار از کجا آمده. هر 
چند، دیگر برایم مهم نیس��ت، چون مي دانم به چه چیز و چه 
ک��س افتخار کنم: »به وجودي که هس��تم ی��ا وجودي که در 

خیالم ساخته ام.«

در خانواده اي زندگي مي کنم که همة افرادش خودش��ان را به 
چیزي منس��وب مي کنند تا ب��ه آن افتخار کنند. برخالف من 
که کوچك ترین اعتماد به نفس��ي در وجودم نیس��ت. آن ها به 
قدري اعتمادبه نفس دارند که انگار گردانندگان جهان هستند. 
پدربزرگ با این که مي داند جنگ اتفاق دلچس��بي نیست، اما 
افتخار مي کند که پدرش در جنگ جهاني دوم یكي از خلبانان 
ارتش آلمان بوده و از شخص هیتلر دستور مي گرفته است. مادر 
تهراني اش که براي گردش � البته قبل از جنگ � به آلمان رفته 
بود، در یكي از لوکس ترین رستوران هاي برلین پدرش را دیده 
ب��ود. بعد هم این دیدار به ازدواجي خوب و خوش ختم ش��ده 
بود که حاصلش یك پسر با اقتدار بوده )همین پدربزرگ!( که 
در عرصة صنعت کشور یك کارخانه دار به تمام معناست! و به 
خود مي بالد که با زني دلفریب و اصل و نس��ب دار ازدواج کرده 
و پس��ري به عرصة وجود آورده که مانن��د پدر خدا بیامرزش، 
خلباني دلیر ش��ده است که در جنگ ها اگر او نبود، هیچ کس 

نبود!
مادر هم عالوه بر افتخار به این که خانوادة بي نظیر و پدر فالن و 
بهمان، بیشتر به این مي بالد که از وجود پرخیر و برکت اوست 
که شوهرش به موفقیت نائل شده و دو پسرش از افتخارات روي 
زمین به ش��مار مي روند. البته براي این که جنسش جور باشد، 

بي دختر هم نمانده است!
اما دربارة برادر بزرگم فقط همین را بگویم که مدرک پزشكي اش 
را به تازگي گرفته و مي خواهد فوق دکتراي تخصصي اش را هم 
بگیرد. بنابراین به چش��م ابن س��یناي دوم به او نگاه مي کنند، 
مرحوم س��پهري آن جا که گفته »بام ها جاي کبوترهایي است 
که به فوارة هوش بش��ري مي نگرند« حتماً در عالم رویا همین 
ابن سیناي دوم را دیده بود و با الهام از او مي خواسته بفهماند که 
هوش بشري در بعضي افراد آنقدر زیاد است که چون فواره اي 
که آب به اطراف مي پاش��د، ن��ور دانش را به اقصي نقاط جهان 
مي پراکند. در مورد برادر دیگر خانواده بي اما و اگر »اینشتین« را 
این مي دانند که با دو واسطه بتواند تمام تجربیاتش را به برادرم 
منتقل کند. مي گویند اس��تاِد برادرم شاگرد پروفسور حسابي 
بوده و پروفسور حسابي رفیق گرمابه و گلستان اینشتین بوده 
اس��ت، بنابراین به انتظار نشسته اند تا برادر دومم با تز دکتراي 

فیزیك خودش همة جهان را با نبوغ خود حیران کند.
در این میان فقط من هس��تم ک��ه نمي توانم خود را به چیزي 
یا کس��ي منسوب کنم و باعث مباهات خانواده شوم. بخصوص 
این ک��ه برخالف اعض��اي باریك اندام و بلند ق��د خانواده � که 
مي گوین��د قد با هوش رابطة مس��تقیم دارد � چ��اق و کوتاه 
هس��تم و دیگر هیچ انتظاري از من نمي شود داشت. هر وقت 
هم به صورت زیبایم مي نازم مرا پند مي دهند که »صورت نیكو 
نماند، سیرت زیبا بیار« بنده از نظر آنها سیرت عقل درست و 
حسابي ندارم میان آنان همانند جوجه اردک زشت هستم. هر 
بار که براي کسب افتخار تالش مي کنم یكي از اعضاي خانواده 
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ابوالقاس�م حالت، شاعر اشعار جدي و طنز، مترجم، محقق، روزنامه نگار و پدري مهربان و 
همسري وفادار بود که سال تولدش در شناس نامه 1292 نقل شده است، اما چون خود استاد 
حالت همواره اصرار داشت که سال صحیح تولدش 1298 است، ما هر دو را نقل کرده ایم و 

شما را در انتخاب حرف استاد یا شناس نامه اش آزاد گذاشته ایم. 

خروس زبان دان!

استاد حالت در نوجواني 
و جواني به انجمن هاي 
ادبي رفت وآمد مي کرد 
و اش��عارش را مي خوان��د 
و توس��ط حاضران تش��ویق 
مي شد تا روزي که تصادفي 
سرنوشت س��از، او را به وادي 
ش��عر طنز وارد کرد، تصادف 
موردنظر در سال 1317 بین 
اس��تاد حالت جوان و صاحب 
امتیاز نشریة »توفیق« در یكي 
از پیاده روه��اي تهران رخ داد و 
نه تنها خس��ارتي نداشت، بلكه 
سبب شد تا ابوالقاسم حالت به 
نشریة طنز توفیق ملحق شود و 
با اشعار طنزش دل مردم را شاد 

کند.
اولین شعر طنز حالت در توفیق با 

این بیت شروع مي شد: 
اال اي دوس��ت کن روزي به آش 
رشته مهمانم/ در افكن بندي از هر 

رشته اي برگردن جانم 
یكي دیگر از دل مشغولي هاي استاد 
حال��ت س��رودن ترانه ه��اي طنز و 
فكاهي ب��ود که به عنوان پیش پرده 
در تماشاخانه هاي تهران قدیم اجرا 
مي ش��د. جالب آن که استاد عزت اهلل 
انتظامي هم زم��ان در »تماش��اخانة گهر«، 
پیش پرده هایي را که استاد حالت سروده بود، 

اجرا مي کرد.
در س��ال 1325 فیل س��ینما دوستي استاد 
حالت یاد هندوستان کرد و نام برده به همراه 
دو نفر از بازیگران سرشناس ایراني به دعوت 
یك کمپاني فیلم سازي آن طرف آبي، براي 

ترجمة چند فیلم به هند سفر کرد. 
او 20 ماه در بمبئي ماند و توانست با تكمیل 
زبان انگلیس��ي خود تا پای��ان عمر آثار ادبي 
زیادي را به فارس��ي ترجم��ه کند؛ از جمله: 
زندگ��ي روي مي سي س��ي پي، زندگي من، 

ناپلئون در تبعید و تاریخ فتوحات مغول.
پ��س از بازگش��ت از هن��د اس��تاد در ادارة 
انتشارات »شرکت نفت آبادان« مشغول به کار 
ش��د. آن جا بود که در مجلة »اخبار هفته«،  32

او در دوران کودکي عالقة زیادي به نواختن 
س��از »قره ن��ي« داش��ت، اما چ��ون پدرش 
عالقه اي به این هنر نداش��ت، اجازة نواختن 
ساز را به ابوالقاسم نوجوان نداد )توضیح آن که 
االن تازه چند س��ال است که مد شده پدر و 
مادرها مجبورند کارهایي را که بچه هایشان 

مي خواهند، انجام دهند وگرنه در زمان هاي 
دورتر این رابطة اجباري، برعكس بود!(

 پس اس��تاد حالت  س��از را زمین گذاشت و 
قلم را برداشت تا هنر بي سروصداي شاعري 
را امتحان کند. )که البته صداي این یكي هم 

بعداً درآمد!( 
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ش��اعري و مترجمي را با هم مخلوط کرد و 
ستوني راه انداخت که در آن معني جمالت 
قصار انگلیس��ي را به زبان ش��عر براي شیر 

فهم تر شدن مخاطب مي سرود:
 Better untaught than ill - taught

نیاموخته بهتر از بد آموخته است.
شمعي که پي بدي برافروخته است / جان و 

سر اهل بزم را سوخته است
در مكتب روزگار وز دفتر عمر/ ناموخته بهتر 

از بد آموخته است!
در 29 اس��فند 1329 )ک��ه هر س��ال لذت 
تعطیلي اش نصیب دانش آموزان مي ش��ود!( 
قانون »ملي شدن صنعت نفت« تصویب شد 
و تعطیلي ش��رکت خارجي که استاد حالت 
کارمن��د آن بود، فراغتي س��ه س��اله برایش 
فراه��م آورد که آن را ص��رف یادگیري زبان 
عرب��ي کرد. پس از آن کتاب ه��اي زیادي از 
جمله س��خنان قصار حضرت علي)ع(، امام 
حسین)ع( و »تاریخ کامل« ابن اثیر را از عربي 
به فارس��ي ترجمه کرد. براي این که بحث به 
درازا نكشد، همین جا بدانید که جناب حالت 
در فراغتي دیگر راهي اروپا شد و زبان فرانسه 
را هم آموخت و کتاب هایي را هم از فرانس��ه 
به فارسي ترجمه کرد تا در آینده براي تمام 
دانش آموزاني که در همان درس هاي am و 
is و are کتاب زبان انگلیسي شان مانده اند، 

مایة عبرت شود!
پ��س از پیروزي انقالب اس��المي اس��تاد با 
نش��ریات طن��ز »خورجی��ن« و »گل آق��ا« 
همكاري داشت تا آبان ماه سال 1371 که به 

قول خودش به آخر خط رسید: 

آخرخط!
گاهي تنت از لباس محروم شود/ گه دل ز غم 

خوراک مغموم شود
روزي ک��ه اجل ز در درآید ناگاه/ تكلیف تو و 

کار تو معلوم شود!
توضیح آن که این شعر، آخرین شعري بود که 
چند روز قبل از فوت استاد حالت در نشریة 

گل آقا چاپ شد!
مطلب ما به پایان رس��ید و داش��ت یادمان 
مي رفت به س��ه نكتة مهم دربارة ابوالقاس��م 

حالت اشاره کنیم: 

اول، هدهد میرزا، خروس الري، شوخ، فاضل 
مآب و ابوالعینك از جمله  نام هاي مستعار او 
هس��تند که آثارش با این نام ها در نشریات 

طنز چاپ مي شد.
دوم، نخستین سرود جمهوري اسالمي ایران 
س��رودة استاد است. این دو بیتش را به پدر، 
مادر یا برادر و خواهر بزرگ ترتان نشان دهید 

تا آن را با ریتمش برایتان بخوانند: 
شد جمهوري اسالمي به پا/ که هم دین دهد 

هم دنیا به ما 
از انقالب ایران دگر/ کاخ س��تم گشته زیر و 

زبر...
و سوم، رهي معیري دربارة استاد حالت این 
بیت را سروده که روي جلد کتاب دو جلدي 

»فكاهیات حالت« هم چاپ شده است: 
به شعر اکثر گویندگان نیابي حالي/ زهي ترانة 

حالت که »حالتي« دارد!
راس��تي اس��تاد حال��ت در نوش��تن »بحر 
طویل« )نثر آهنگین با اندکي قافیة اضافه!( 
هم چیره دس��ت ب��ود. این هم یك��ي از بحر 
طویل هاي ایشان که البته چندان هم طویل 
نیست و خواندنش کار یكي دو دقیقه است: 

در س��حرگاه یكي روز دل اف��روز بهاري که 
لطیف اس��ت ه��وا، مردک��ي از خ��واب چو 
برخاست، کشید از ته دل یك دو سه خمیازه 
و بنم��ود نفس تازه و آمد به دم پنجره و دید 
زمین یكسره از شدت باران شده گل، گشت 
کسل، غصه اش افتاد به دل، سخت برآشفت 
و به خود گف��ت: از این بارش هنگفت، دگر 
باره زمین گل ش��د و کار همه مشكل شد و 
نقش همه باطل شد و باید پس از این هلپ 

و هلپ، زد توي گل شلپ و شلپ، 
رفت جل��و تلپ و تلپ، واي که 
مي باید از امروز به هر صبح دو 
س��اعت به توي خانه بمانیم و 
به دقت بتكانیم گل از ارسي و 

شلوار و قبا را!
آدم��ي برزگر و پیر که 
همس��ایة او ب��ود، چو 
دید آن ک��ه رفیقش 
شده آشفته بخندید 
نباید  و بدو گف��ت: 
از این مس��ئله  تو 

افسرده و پژمرده و دل مرده شوي، چون شود 
از ریزش باران،  همه جا رشك گلستان، همه جا 
روضة رضوان، همه جا سرس��بز چو بس��تان، 
همه پر الله و ریحان، غرض آن وقت رس��یده 
است کنون کز دم باد و نم ابر آن چه که پنهان 
ش��ده در زیرزمین، ب��ار دگر جان دگر گیرد و 
 از خاک برون آید و روش��ن کند از جلوة خود 
چشم شما را. مرد کم ظرف از این حرف، زجا 
جس��ت و فغان کرد و زدل نعره برآورد و بدان 
مرد دهاتي ز سردرد بگفتا که: خداوند تو را عمر 
ده��د، محض خدا نوبت دیگر مزن این حرف. 
اگر هرچه که در زیرزمین خفته به یك مرتبه 
جان گیرد و از خاک برآید، زن من نیز که مرده 
است، دگر باره سر از خاک برون آرد و زحمت 
دهد از نو من بي برگ و نوا را! این هم دو نمونه 
از رباعي هاي حالت )چاپ ش��ده در هفته نامة 

گل آقا( که حسن ختام مطلب ما شد.

شيربيمزه
آن قوم که سخت گیر در هر چیزند/ از خوردن 

شیر پاک مي پرهیزند
گویند: براي صرفه جویي در آب/ در ش��یر به 

جاي آب، گچ مي ریزند!

رفعنگراني
از مسئله تورم و جنس گران/ درهم شده بود 

یك تن از دادگران
گفتم: که عزیز من، چرایي نگران؟/ هي وعده 

بده تو هم به ما چون دگران!
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ماهي ها به خـــانه برمي گردند
پيشآمدهكه...

پدر و مادر آرزوهایي دارند و البته خواسته ها 
و توقعات�ي. خوب اس�ت ک�ه در خانواده ها، 
جریان همدلي و تفاهم برقرار باش�د، اما اگر 
نبود، چه؟ گاهي فاصله هایي بین خواسته هاي 
والدین و فرزندان وجود دارد؛ فاصله هایي از 
کم تا زیاد. گاهي احساس مي کني نگاه تو به 
زندگ�ي و موضوعات گوناگ�ون با نگاه پدر و 

مادر تفاوت هایي دارد. 
خان�واده داریم ت�ا دور هم باش�یم و از کنار 
هم بودن لذت ببریم. اما گاهي ممكن اس�ت 
حرف هایم�ان با هم نخواند و آبمان توي یک 
جوي نرود. خواس�ته ها و دستورات والدین، 
گاهي شاید س�خت گیرانه یا تحمیلي به نظر 
برس�ند و این حس به وجود بیای�د که: تو را 

درك نمي کنند!

زیرذرهبين
دو دنیاي متفاوت! ش�اید تفاوت هایي وجود 
داش�ته باش�د، اما م�ا گاهي ناخواس�ته این 
تفاوت ه�ا را بیش�تر مي کنی�م. پ�در و مادر 
در زم�ان و م�كان خ�اص خودش�ان به دنیا 
آمده ان�د و زندگي کرده ان�د، تو هم در زمان 
و م�كان دیگري. همان گونه که انتظار نداري 
آن ها حرف و خواسته ش�ان را تحمیل کنند، 
نمي تواني انتظار داش�ته باش�ي که همیشه 

مطابق میل تو رفتار کنند.
اگ�ر چیزهای�ي را از ای�ن ط�رف مي بین�ي، 
چیزهایي را هم از آن طرف ببین. دنیاهاي ما 
وقتي به هم نزدیک مي شوند که کمي تحمل 

به خرج بدهیم با اندکي مدارا.

فرصتباهمبودن
به طور طبیعي، کس�ي دع�وا، بگومگو، قهر، 
جدای�ي و مانن�د آن ه�ا را دوس�ت ن�دارد. 
خان�واده دریایي اس�ت که ماهي ه�ا در آن  

دختربودن

34

چرا دیر کردي؟

چرا دیر کردي؟

 اَه! شما چه قدر 
گیر مي دین؟!

 بذار بیام تو، 
یک چایي بخورم، 

بعدش توضیح مي دم.

این چیه؟ مگه صدبار 
نگفتم من این غذا رو 

دوست ندارم!...
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ماهي ها به خـــانه برمي گردند
کنار هم هس�تند، با هم شنا مي کنند، با هم 
به گش�ت و گذار مي روند و با هم تجربه هاي 
زندگ�ي را پشت س�ر مي گذارن�د. حتي اگر 
موجي و تالطمي بی�ن آن ها فاصله بیفكند، 
باز در اولین فرصت دور هم جمع مي ش�وند. 
ماهي ها هرجا باشند، به خانه بازمي گردند تا 

با هم باشند.
قرار نیست با کوچک ترین اخم و سروصدایي 
از هم فاصله بگیریم و فاصله ها آن قدر زیاد 
شوند که دیگر نتوانیم یكدیگر را پیدا کنیم.

مرزمشترك
براي کم ش�دن فاصله، قدم ها را نش�مارید. 
ی�ک قدم ت�و یک ق�دم من، معادل�ۀ خوبي 
براي به هم رسیدن نیس�ت. اگر پدر یا مادر 
حرف�ي مي زنند، ایرادي مي گیرند و دعوایي 
مي کنند، حتي اگر رفتارش�ان را درس�ت و 
منطق�ي نمي داني، کاري نكن ک�ه فاصله ها 

شكل بگیرند.
دوطرف�ه به ه�ر موضوعي نگاه ک�ن: کاري 
که آن ها مي کنند و پاس�خي که تو مي دهي 
ی�ا کاري که تو مي کني و پاس�خي که آن ها 
مي دهن�د. پدر و م�ادر، حتي اگر ب�ا دنیاي 
خودشان به موضوعات نگاه کنند و حتي اگر 
اشتباهي در رفتارشان باشد، دوست ندارند 

فاصله بیفتد.
اگر انتظار داري که ش�رایط و خواس�ته هاي 
ت�و را درك کنن�د، ت�و ه�م باید ش�رایط و 
خواس�ته هاي آن ه�ا را درك کن�ي. رفت�ار 
منطقي خوب است، اما از هر دو طرف؛ مدارا 
خوب اس�ت، اما از ه�ر دو ط�رف؛ و تحمل 
خوب اس�ت، اما از هر دو ط�رف. به ماهي ها 

بیندیش و به دریا که همیشه آرام نیست.

پسربودن
چه خبره؟ االن یه 
ساعته پاي تلفني!...

چه خبره؟ االن یه 
ساعته پاي تلفني!...

چون از این غذا خوشم 
نمي آد، با اجازه تون یه 
چیز ساده مي خورم...

 مگه تلفن فقط 
مال شماست، 
خوشم مي آید...

ببخشید! 
کار ضروري داشتم؛ 

االن تمام مي شه.

تفاوتي،
درهر

دبتوان
شای

يیافت.
زمشترك

مر



دنی�اي ریاضیات به دنی�اي خاکي ما 
خیلي نزدیک است؛ به نزدیكي من و 
میزي که اکنون روي آن این نوشته را 

مي نویسم.
این میز مستطیل ش�كل و زیباست. 
عل�ت زیبایي آن تناس�بي اس�ت که 
بین ط�ول و ع�رض آن وج�ود دارد. 
ط�ول این می�ز 120 و ع�رض آن 75 
سانتي متر است. نسبت طول به عرض 
120 ، یعني 1/6 اس�ت. پنجرة 

75
این میز

اتاقي هم ک�ه االن این نوش�ته را در 

آن مي نویس�م، مس�تطیلي است که 
چشم انداز خوبي دارد؛ چرا که نسبت 
ط�ول و عرض این پنج�ره 130 به 81 
است و این نس�بت هم تقریباً برابر با 

1/6 مي شود.
جالب ت�ر ب�ازوي دس�ت راس�ت من 
اس�ت که ب�ا آن مي نویس�م. از نوك 
انگش�ت بزرگ دست تا س�ر شانه ام 
71 سانتي متر و فاصلۀ انگشت بزرگ 
دس�ت تا آرنج�م هم 44 س�انتي متر 
اس�ت که این نسبت هم معادل است 

؛ تقریباً 1/61. 71
با:44

انگار این عدد 1/61 عدد جالب، خاص 
و پرمفهوم�ي اس�ت. هرج�ا نس�بت 
زیبای�ي هس�ت، این عدد ه�م آن جا 
هس�ت. حاال به دنبالۀ اع�داد زیر که 
به »دنباله اعداد فیبونانچي« معروف 
اس�ت، دقت کنید. دو جملۀ اول این 
دنبال�ه ع�دد یک هس�تند و جمالت 
بعدي در این دنباله از حاصل جمع دو 
جملۀ قبلي خود به دست مي آیند؛ به 

صورت زیر: 
... و 89 و 55 و 34 و 21 و 13 و 8 و 5 و 3 و 2 و 1 و 1 
از خ�واص جالب ای�ن دنباله یكي آن 
اس�ت ک�ه اگ�ر از ابتدا هر ع�دد این 
دنباله را بر عدد پیش از آن تقس�یم 
کنیم، به تدریج به عدد 1/618 نزدیک 

مي شویم؛ همان عدد!
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اعداد فیبونانچي
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زیبا جلوه مي کنند.
این عدد و نس�بت در طبیعت بسیار 
وج�ود دارد. ب�راي مثال در نس�بت 
برگ هاي درخت�ان، بال هاي پروانه ها، 
تخم ه�اي گل آفتاب گ�ردان و حت�ي 
در آناتوم�ي انس�ان. اگ�ر ان�دازة قد 
خ�ود را بر فاصلۀ عمودي ناف تا نوك 
انگشتان پا تقسیم کنیم، تقریباً عدد 

1/618 حاصل مي شود.
معم�اران و طراح�ان نیز از ه�زاران 
سال پیش از نس�بت طالیي استفاده 
مي کردند. ب�راي مثال، در اهرام مصر 
که از ش�اهكارهاي معم�اري بناهاي 
تاریخي اس�ت و قدم�ت آن به بیش 
از 2500 س�ال قبل از میالد مي رسد، 
عدد و نس�بت  طالیي توسط معماران 
ب�ه  خوبي به کار گرفته ش�ده اس�ت. 
به ط�وري ک�ه اگر اه�رام مص�ر را از 
ارتفاع برش دهیم، مثلثي قائم الزاویه 
در نتیجۀ این برش به وجود مي آید که 
طول وترش نسبت به ضلع قاعدة آن 

برابر نسبت طالیي است.
طول وتر در ه�رم واقعي حدود 356 
متر و طول ضلع مرب�ع قاعده حدوداً 
440 متر اس�ت. نسبت 356 به نصف 
 یا 1/618 
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اندازة ضلع مرب�ع برابر 
است.

در پای�ان بي فای�ده نیس�ت که روش 
تقس�یم یک پاره خ�ط را به نس�بت 
طالیي توضیح بدهیم )البته با استفاده 

از ماشین حساب و عدد طالیي(. 
براي این تقس�یم، پاره خط AC را در 

نظر بگیرید.
نقطۀ B را روي این پاره خط طوري باید 
در نظر گرفت که نسبت قسمت بزرگ 
به قسمت کوچک برابر شود با نسبت 
کل پاره خط AC به قس�مت بزرگ تر 
)براي این تقس�یم از ماشین حساب و 

عدد طالیي 1/618 استفاده کنید(.
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 AC ب�راي مث�ال، اگر ط�ول پاره خط
 B 10 س�انتي متر ف�رض ش�ود، نقطۀ
را ط�وري روي پاره خ�ط AC انتخاب 
مي کنیم که ط�ول پاره خط AB برابر 
 BC 2/6 س�انتي متر باش�د. بنابراین

براي 3/8 سانتي متر مي شود. پس: 
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که این نسبت، »نسبت طالیي« است.
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بچه ها مقاله را زی�اد کش نمي دهیم! 
عدد 1/618 »عدد طالیي« است. بشر 
از هزاران س�ال پیش تاکن�ون با این 
عدد آشناست. نام دیگر عدد طالیي 
»نس�بت طالیي« اس�ت. عدد طالیي 
یا نس�بت طالیي ویژگي هاي بس�یار 
جالبي دارد. ش�كل ها و اجس�امي که 
با نس�بت طالیي س�اخته مي شوند، 
زیبای�ي و تق�ارن مخصوص�ي دارند؛ 
به طوري که در چش�م انس�ان بسیار 

سؤال
ب�ه اطرافتان خوب ن�گاه کنی�د و ببینید که 

نسبت طالیي در کجاها دیده مي شود؟
بد نیس�ت ک�ه بدانی�د، کپلر، ریاض�ي دان و 
ستاره ش�ناس مع�روف، مي گوید: »هندس�ه  
داراي دو گنج اس�ت: یكي قضیۀ فیثاغورس 
و دیگري رابطۀ تقسیم یک پاره خط به نسبت 
طالی�ي. اولین گنج را مي توان به طال و دومي 

را به جواهر تشبیه کرد.«

BC =3/8 سانتي مترAB =6/2 سانتي متر

A

A

B

B

C

C
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فیلمش کردم

ریاض�ي  پارس�ال  ت�ا  ش�نیده ایم   
مي خوانده اي و حاال تغییر رشته داده اي 

و آمده اي هنر.
بله.

 یعني تا این حد عشق هنر بودي؟
البته.

 پ�س اتفاق�ي وارد حوزة فیلم س�ازي 
نشده اي؟

نه، من از بچگي اهل کتاب بودم. از یك جایي 
حس ک��ردم که مي توان��م وارد رش��ته هاي 
دراماتیك بشوم. اول رفتم به یك دورة تئاتر. 
اما فهمیدم این چیزي نیست که مي خواهم. 
وقتي وارد دبیرس��تان شدم، شانس آوردم که 
مربي پرورشي مان خیلي جدي این طور مسائل 
را دنبال مي ک��رد و قب��الً دانش آموزانش در 
جشنواره فیلم رشد شرکت کرده بودند. ما یك 

گروه شدیم و شروع کردیم به ساختن فیلم.
 گفتي کت�اب مي خواندي و مي خواني. 
اهل کتاب بودن چه قدر در کار س�ینما 

تأثیر دارد؟
اگر بخواهي فیلم س��از شوي باید حرف 
بزن��ي و اگر بخواهي ح��رف بزني، باید 

کتاب بخواني!
 کارگرداني سخت است؟

هم بله، هم نه. تنوع این کار هم 
سخت است، هم نه. وقتي وارد 

ای��ن کار مي ش��وي، همة 
است.  زیرنظر  زندگي ات 

براي همه مهم است 
تو  ن��وع تفكر  که 

چه طوري است. 
آدم  آن وق��ت 
بتواند  بای��د 

رضوانرجبي
سال تولد: 1373

محل زندگي: قزوین
راه یافته به دور نهایي جشنوارة فیلم رشد براي فیلم داستاني »روایت ها« و 
مستند »عمارت کاله فرنگي«، داور اولین جشنوارة بین المللي فیلم کودکان.

بین علم و ایدئولوژي اش تعامل به وجود بیاورد.
 خب از داور بودن بگو.

داور ب��ودن ح��س خوبي دارد،  اما ترس��ناک 
هم هس��ت؛ مخصوصاً اگ��ر فضا خیلي جدي 
بشود. تو اولین کاري که در این شرایط انجام 
مي دهي، مقایسه است. مثالً فیلمي را دیدیم 
که 18-19 کودک انگلیس��ي ساخته بودند و 
اس��م همه هم به عنوان کارگردان اعالم شده 
بود. آن ها کارگاهي کار مي کنند. اما در ایران 

ما بلد نیستیم کار گروهي انجام بدهیم.

 امسال هم جشنوارة فیلم رشد همین 
روزها آغاز مي ش�ود. براي امسال باز هم 

فیلمي داري؟
بله، اس��مش »چهار دیواري« اس��ت.تعدادي 
دانش آموز امتحان دارند، ناگهان در کالس بسته 
مي شود. بعد ما موقعیت ها و عكس العمل هاي 

آدم ها را  در این فضا مي بینیم.
 »روایت  ره�ا« و »عمارت کاله فرنگي« 

هم در همین حال و فضا بودند؟
نه، اولي دربارة دختري به اس��م رها است که 
صبح در ایستگاه اتوبوس دیده مي شود،  اما به 
مدرسه نمي آید. بعد ما قضاوت ها و حرف هاي 
آدم ها را داریم که هر کدام چه طور این اتفاق 
را تعریف و توجیه مي کنند. دومي هم دربارة 

عمارت چهل ستون قزوین و مستند است.
 تا این جاهمه چیز براي تو تجربه کردن 
بوده است. حاال مي خواهي چه کار کني؟
اگر بشود در دانشگاه فیلم نامه نویسي بخوانم.

 جداً؟
بل��ه، فیلم نام��ه خیلي مهم اس��ت. مش��كل 

فیلم هاي ما، نداشتن فیلم نامة خوب است.
 ما در شمارة قبل از یكي از همكاران تو 
خواستیم به ما فیلم پیشنهاد بدهد. بیا 
ح�اال کار دیگري بكنیم. حاال تو به ما به 

جاي فیلم سه کتاب پیشنهاد بده.
مي شود نویسنده پیشنهاد بدهم؟

 بله.
مصطفي مستور، رضا امیرخاني و زویا پیرزاد.
فیل�م  جش�نوارة  مي کن�ي  فك�ر   
رش�د، فضاي خوبي براي ش�روع کار 

سینماست؟
بل��ه. توي این جش��نواره اس��م تو کنار 
خیلي ه��ا مطرح مي ش��ود. ب��ودن در 
این فضا حس خیل��ي خوبي به آدم 

مي دهد.
 مي شود تو هم سه تا فیلم 
پیشنهاد بدهي که ببینیم؟

ط��ال و م��س، و فیلم هاي 
دیوی��د  و  هیچ��كاک 

فینچر.
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جشنوارهنامه
»جش��نواره فیلم توکیو« از مهم ترین 
جش��نواره هاي فیل��م  آسیاس��ت. این 
جشنواره از سال 1958 کار خود را آغاز 
کرده اس��ت. ابتدا به صورت دوساالنه 
برگزار مي شد، اما مدتي است هر ساله 
برگزار مي ش��ود. جایزة این جش��نواره 
»س��اکورا« نام دارد و به بهترین فیلم 

بخش مسابقه اهدا مي شود.
 

دیالوگماه
)جای�ي براي پیرمردها نیس�ت � 

جوئل و ایتن کوئن(
لولین: اگه من زنده برنگش�تم به 
م�ادرم زن�گ بزن بگو دوس�تش 

داشتم!
همسرش: مادرت که مرده!

لولین: خب پ�س اون وقت خودم 
بهش مي گم!

 

لغتنامه
بک گران�د: ب�ه صداه�ا، اجس�ام 
و مناظ�ري ک�ه در عم�ق تصویر 
دی�ده یا ش�نیده مي ش�وند و در 
واقع حاش�یۀ آن تصویر هستند، 

»بک گراند« مي گویند.

اولينهایسينمایایران

اولينفيلم
»آبی و رابی« اولین  فیلم ایرانی اس�ت.این فیلم  در س�ال 
1309 س�اخته ش�د. تهیه کنن�دة آن س�اکوارلیذره ب�ود و 
فیلم ب�ردار آن خ�ان بابا خان معتضدی. آبي و رابي س�یاه و 
سفید و صامت بود و ماجراهای خنده دار دو مرد بلند وکوتاه 

در موقعیت های مختلف را روایت می کرد. 

اولينكارگردان
آوان�س اوگانیان�س متول�د  1279  اولین کارگ�ردان ایراني 
اس�ت. او  در س�ال 1309 اولین مدرسۀ س�ینمایی ایران را  
با نام »پرورش�گاه آرتیستی سینما« در تهران تأسیس کرد 
و در همین س�ال به عنوان نویس�نده، کارگ�ردان، بازیگر و 
تدوینگر، اولین فیلم تاریخ س�ینمای ایران را به نام »آبی و 

رابی« ساخت.

اولينفيلمناطق
فیلم »دختر لُر« به تهیه کنندگی اردش�یر ایرانی اولین فیلم 
ناطق سینماي ایران اس�ت فیلم نامه نویس و کارگردان آن  
عبدالحسین سپنتا بود. سینمای ایران است. این فیلم سیاه 
و س�فید داس�تان جعفر و گلنار را روایت می کند. آن ها که 
به دنبال عالقه ای که به هم پیدا می کنند، ش�رارت را در یک 

منطقه از بین می برند.

اولينبازیگرزنسينمایایران
صدیقه )روح انگیز( سامی نژاد بازیگر فیلم »دختر لر« اولین 
بازیگر زن ایراني است. او پس از استقبالی که از فیلم دختر 
لر ش�د، در فیلم »ش�یرین و فرهاد« س�اختۀ عبدالحسین 

سپنتا هم بازی کرد. 

اولينفيلمرنگی
فیل�م »گرداب«  اولی�ن فیل رنگی ایران�ی بود.این فیلم در 
سال 1332 عرضه شد. جوانی در این فیلم حضور داشت که 
گرفتار عده ای سودجو می شود و کم کم جوانی اش را تلف 

می کند تا اینكه...
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زینب اکبري/ ماهدشت کرجز

رقیه زادبخشي/ گیالن/ تولم شهر

مهتاب مختاري/ کرج

ساناز اسدزاده/ آذربایجان شرقي/ سراب

سکوتوسياهي
در کنار این پنجره 

باید سكوت کرد و گوش فرا داد
تا بشنوي آواز مرغ حق را 

که در شب پاییزي نجوا مي کند
باید سكوت کرد و نشان داد

چیزي بامعناتر از سكوت وجود ندارد
و خیره شد به آسمان در شب

و فهمید رنگي باالتر از سیاهي نیست

40

بيقرار
من از تبار بي کسي هایم، تو باشي همدم دل تنهایم

دو سه روزي ست که من غم دارم، دلیلش را نمي خواهم بدانم
بهار است و لیكن گل سرخي نمي روید

گویي بهار شادي را فراموش کرده، نمي دانم...
تو از کدام تباري زهرا)س( من تو را مي خوانم

بهار تو را مي خواند، همه تو را مي خوانند

خانهتکاني
دلم در این روزها خانه تكاني مي کند

او هم دارد براي عید خانه تكاني مي کند
گرد و خاک هاي دل را پاک مي کند

پنجره هاي خانه ام را دوباره باز مي کند

چشمانتو
بهانة این غزل غزال چشمان تو
دریده آرامشم خیال چشمان تو

شبي نباشد دلم، نلرزد از خاطرت
سیه  شده بخت من مثال چشمان تو
ماه گریزان شود ز خجلت از آسمان

شبي که رؤیت شود هالل چشمان تو
سیاه مژگان تو چو خنجري بر دلم
بیا و جانم ستان، حالل چشمان تو
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دوست خوبم، زینب اکبري از ماهدشت کرج  سالم!
 شعر زیبایت را خواندم. در شعرت از »ضرب المثل« استفاده کرده بودي که یك صنعت شعري است و به آن 
»ارسال المثل« مي گویند. از این صنعت در شعرهاي فارسي زیاد استفاده مي شود و زیبایي شعر را دو چندان 
مي کند. کاش براي فضاس��ازي شعرت از جزییات بیش��تري کمك مي گرفتي. وقتي مي گویي شب پاییزي، 
خوانندة شعرت فقط با چند واژة توخالي مواجه است، ولي اگر این شب پاییزي را توصیف مي کردي و چند 
تصویر به شعرت اضافه مي کردي، مثل صداي خش خش برگ ها و... آن وقت خواننده بیشتر فضاي شعرت را 
لمس مي کرد. فضاي شعرت کمي سیاه است و ناامیدکننده. دنیا زیبایي هاي زیادي دارد که یكي از وظایف 
شاعر انتقال آن هاست. چرا نباید از روز، روشني و امید شعر بنویسیم؟ شعرهاي شاد و شوخ و گاهي آمیخته 
با طنز بیشتر به دل خواننده مي نشینند. اگر دوست داري امتحان کن. شعري با فضاي روشن بنویس و براي 

اطرافیانت بخوان و نظرشان را بپرس.منتظر شعرهاي دیگرت هستم.

دوست خوبم! رقیه زادبخشي از گیالن ازتولم شهر
شعر بي قرار را که سوگ سروده اي براي حضرت فاطمه)س( است، خواندم. خوب است که راحت توانسته اي 
احساست را نسبت به حضرت فاطمه)س( بیان کني. وزن و قافیه در شعر تو به شدت دچار مشكل است. اگر 
مي خواهي شعر موزون بنویسي، حتماً باید موسیقي کالم و یكسان بودن وزن در هر مصراع و بیت را حفظ 

کني. بهتر اس��ت با توجه بیشتري شعرهاي کالسیك کتاب درس��ي و دیوان شعرایي از جمله حافظ و 
س��عدي را بخواني و ببیني که چه طور توانسته اند وزن ش��عر را به کار ببرند. به کار بردن قافیه هم 
در ش��عر کالس��یك اصولي دارد که باید یاد بگیري. منتظر شعرهاي بهترت هستم. برایت آرزوي 

موفقیت مي کنم.

دوست خوبم!مهتاب مختاري از کرج
شعر خوبت را خواندم. زبان شعرهایت ساده و صمیمي است و خواننده را با خود همراه مي کند، اما 

مش��كل وزن و قافیه در شعرهاي تو هم وجود دارد. اگر مي خواهي شعر کالسیك بگویي باید به وزن 
و قافیه بیشتر دقت کني و در این باره بیشتر مطالعه کني. نكتة دیگري که در شعرهایت وجود داشت، 

اطناب و پرگویي بود. باید بتواني در شعرهایت ایجاز را رعایت کني: کم گوي و گزیده گوي چون ُدر/ تا زندک 
تو جهان شود پر

کلمه ها ارزشمند هستند و براي خرج کردن آن ها در شعر باید دقت کافي داشت. در بیت اولت در دو مصراع 
یك چیز را بیان کرده اي و نیازي به تكرار آن نبوده است. در استفاده از کلمات دقت کن تا شعرهاي دیگرت 

خواندني تر شوند. منتظر شعرهاي بهترت هستم.

دوست خوبم!ساناز اسدزاده ازآذربایجان شرقي ازسراب
غزل زیبایت با عنوان چشمان تو را خواندم. از نظر وزن و قافیه، شعر سالمي است. تصویرها و توصیف هاي خوبي 
را در شعرت ساخته بودي. اغراق و تصویرسازي زیبایي در بیت دوم داشتي که دل نشین بود. بعضي از کلماتي 
که به کار برده بودي، کمي زمخت بودند و از بافت شعر خارج مي شدند. مثالً کلمة »دریده«. دریده شدن آرامش 
توسط خیال چشمان محبوب کمي خشن است و براي برهم خوردن آرامش، استفاده از اصطالح دریده شدن، 
بي دقتي شاعر در استفاده از کلمات را مي رساند. مبنا و اساس شعر کلمه است. ابزار شاعر در ساخت شعر واژگان 
اس��ت، پس باید در اس��تفاده از این ابزار ظریف نهایت تالش و دقت خود را به کار برد. شعر خوبي بود. منتظر 

شعرهاي خوب دیگرت هستم. موفق باشي.

خطبهخط



احتياطنکنيد
»خونس��رد« و »سونامي«، دو آلبوم موسیقي 
مهدي مقدم هس��تند که پیش از این فروش 
خوبي داش��ته اند. ح��اال مدتي اس��ت آلبوم 
»احتیاط« توسط مؤسسة »آواي مهر میهن« 
منتشر شده اس��ت. این آلبوم 14 قطعه دارد 
که مضامیني اجتماعي و عاطفي دارند. یكي 
از قطعه هاي زیباي این آلبوم »خدا« نام دارد. 
خدا یك درددل با خداست که مهدي مقدم 
به زیبایي آن را اجرا کرده اس��ت. قیمت این 

آلبوم 2000 تومان است.
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»ژاک « و »انزو« دو دوس��ت  قدیمي  که  
دوران  کودکي  خود را با هم  در جزیره اي  
یوناني  س��پري  نموده اند اکن��ون  هر دو 
غواصان��ي  حرفه اي  هس��تند. مرگ  پدر 
ژاک که او هم ش��ناگر ماه��ري بود  در 
دریاي مدیترانه باعث مي شود دو دوست 
قدیمي براي س��ال ها ارتباطش��ان را از 

دست بدهند.
»انزو« رکورددار جهان  در غواصي  بدون  
کپسول  اکسیژن  است  و از این  امر بسیار 
ب��ه  خود مي بالد. ام��ا »ژاک « جواني  کم  
ح��رف  و من��زوي  اس��ت  که  ب��ه  دریا و 

دلفین ها عشق  مي ورزد. 
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»انزوي « قهرمان  »ژاک « را به  مس��ابقه اي  
ب��راي  رقابت  فرا مي خوان��د، غافل  از اینكه  

»ژاک « باعث  باخت  او در مسابقه  مي شود.

 فیلم با فراز و نش��یب هاي بس��یار دیدار 
دوباره این دو دوس��ت را رقم مي زند و در 

زمینه اي علمي، داستان ادامه مي یابد.

حدسلوگو
آی��ا تا به حال س��عي 
کرده ای��د ب��ا دی��دن 
تصاویر یا عالئم اس��م 
آن ه��ا را حدس بزنید 
یا اطالعات��ي راجع به 
آن بگویید؟ بازی زیبا 
و معروف »حدس لوگ��و« این بار با لوگوهای 
ایرانی، در دس��ترس شماست. کافي است  به 
س��ایت »بازار« که در شمارة گذشته معرفي 
ش��د س��ري بزنید و آن را روي گوشي خود 
نص��ب کنید. در این بازی می توانید با حدس 
نام و ش��كل لوگوها، دقت، سرعت و اطالعات 

خود را در این زمینه بسنجید.

ویژگی ها:
بیش از صد لوگوی ایرانی

دو حالت زمانی حدس تصویر 
لوگو و حدس برند لوگو

یك حالت بدون زمان و 
فرصت محدود

دو نوع سختی برای هر یك 
از حالت ها

امكان ثبت رکورد برای هر 
حالت و 

هر سختی

بازگشتبهگایا
دنیاي زیباي گایا خانة  مردمي است که بسیار 
باهوش و خالقند؛ اسنورک ها .آن ها با جثه اي 
کوچك، شباهتي غیرطبیعي به انسان دارند. 

اسنورک ها با خطري جدي روبرو هستند.
ش��خصي س��نگ جادویي به نام داالمیت را 
دزدیده  است. دو تن از اسنورک ها به نام هاي 
بوو و زینو  س��وار سفینه هایشان مي شوند تا 
با پشت سر گذاش��تن خطرهاي بسیار سنگ 

جادویي را پیدا کنند. 
در طول سفر پرمخاطره شان آن ها وارد دنیاي 
دیگري مي شوند که بسیار ترسناک و متفاوت 

است.
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سفر به دهكده چوبین
یكبار هم که شده باید دهكدة چوبین را دید

در ایران روس��تایی هس��ت که تم��ام آن با چوب س��اخته 
ش��ده اس��ت. در و دیوار و سقف و رستوران و موزه و خانه و 
آشپزخانه همه از چوب است.این روستا نزدیك شهر نیشابور 

و در ده هكتار ساخته شده است.
خ��وب به عكس نگاه کنید، می دانیم ک��ه باور وجود چنین 
خانه هایی در ایران س��خت است. اما باید باور کنید. در این 
روس��تا حتی خانه هایی وجود دارد ک��ه می توانید در آن ها 
اقامت کنید و به یك آرزوی دوران کودکی تان برس��ید.این 
دهكده نزدیك به روس��تای محمدآباد از توابع نیشابور است 
و فردی به نام مهندس حمید مجتهدی آن را ساخته است.
در این دهكده مسجد بزرگی هم وجود دارد که اولین مسجد 
چوبی دنیاس��ت که می تواند در برابر زلزلة 8 ریشتری مقاوم 
باش��د. این دهكده جوری ساخته ش��ده است که موریانه ها 
قادر نیس��تند آن را از بین ببرند. اگر گذرتان به این دهكده 
افتاد حتماً به نانوایی آن هم سر بزنید، حتماً دیدن دودکش 

نانوایی شما را هیجان زده خواهد کرد.

ه�ر کدام از ما تا به امروز مرجع تقلید خودمان را انتخاب 
کرده ای�م و هر کدام از ما گاهي دچار س�ؤاالتي بنیادین و 
مهم مي شویم که پاسخ آن ها را نمي دانیم. دست رسي به 
مراجع تقلید گاهي از طریق تلفن س�خت مي شود. خوب 
است براي پیداکردن پاسخ سؤاالتمان که گاهي بینهایت 

براي ما حساس اند، به سایت این مراجع رجوع کنیم.
س�ایت آیت ال�ه العظم�ي لط�ف اهلل صاف�ي گلپایگان�ي 
بخش ه�اي متنوعي دارد. ش�ما مي توانید به آثار علمي و 
ادبي، و درس ها و دیدگاه هاي ایش�ان دست رس�ي داشته 
باشید و رسالۀ ایشان را دانلود کنید. امكان ارسال ایمیل 
ه�م برایتان فراهم اس�ت. یكي از بخش ه�اي جذاب این 
سایت »با جوانان« است. در این بخش جوانان و نوجوانان 
مي توانند س�ؤاالت خودشان را مطرح و جواب را در مدت 

زماني کوتاه در همین سایت مطالعه کنند. 
ب�ه عنوان مثال:آیا پوش��یدن لباس مشكي در طول ماه محّرم 
جهت عزاداري حضرت سید الشهدا علیه السالم وارد شده است یا 

بطور مطلق کراهت دارد؟
 پوش�یدن لباس س�یاه به عنوان عزاء براي سرور و ساالر 
شهیدان حضرت امام حسین )ع( مطلوب است ولو در تمام 

ماه محّرم باشد.

برايگنبدزردطال

ب�ه زودي فراخ�وان »یازدهمی�ن جش�نوارة بین المللي 
امام رضا)ع(« منتش�ر مي شود. این جشنواره بخش هاي 
متع�ددي دارد. یك�ي از ای�ن بخش ها بخ�ش کودك و 
نوجوان است که البته موضوع آن در هر استان متفاوت 
اس�ت. ش�ما مي توانید با نش�ریه نگاري، کتاب س�ازي، 
پژوهش، نمایش نامه خواني و... در این جش�نواره شرکت 
کنی�د. البته هر س�ال این موضوعات به طور چرخش�ي 
به اس�تان ها ابالغ مي ش�وند. باید دید امسال به استان 
محل زندگي ش�ما چه موضوعي اختصاص پیدا مي کند. 
حاال پیش از انتش�ار نهایي فراخوان بهتر است سري به 
سایت این جش�نواره بزنید و با اهداف جشنواره و روند 

برگزاري اش در سال هاي قبل آشنا شوید:
www.shamstoos.ir 

www .sAAFI .NeT
معرفيوبگاه
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خیلي از ما براي کم کردن وزن خود با 
دردس��رهاي بسیاري دست و پنجه نرم 
مي کنیم. رژیم هاي سخت و طاقت فرسا، 

وعده هاي غذایي کم و نا متعارف!
ام��روزه خیل��ي از کارهایم��ان به قولي 
کامپیوتري ش��ده و اگر رایانه ش��خصي 
یا گوش��ي تلفن همراهمان نباشد انگار 

کاري انجام نمي شود. 
نگران نباش��ید، حتي ب��راي کم کردن 
وزن و داش��تن اندامي مناسب هم مي 
شود از این ابزارآالت دیجیتالي استفاده 
ک��رد. LoseIt یكي از بهترین برنامه ها 
در زمین��ه پیگیري  می��زان کم کردن 
وزن و همچنین مق��دار دریافت کالري 

رژيم
از نوع نرم افزاري

ه��اي روزانه اس��ت. جدول هاي مرتب و 
منظم اش قطعا ش��ما را غافلگیر خواهد 

کرد. 
کافي اس��ت ق��د و وزنتان را ب��ه برنامه 
بدهید تا وزن ایده آلتان را مشخص کند 

و سپس کمي اراده درمان درد است.
ای��ن نرم افزار بر اس��اس اطالعاتي که از 
ش��ما مي گیرد برنامه کاملي براي میزان 

دریافت یا از دس��ت دادن کالري تنظیم 
مي کن��د . 86 درصد کس��اني که از این 
برنامه اس��تفاده کرده اند ب��ا موفقیت به 

وزن دلخواهشان رسیده اند. 
 این ن��رم افزارهم  ب��راي اندروید و هم 

برايios  موجود است.

اینماهچیبخوریم؟
ب��دون ش��ك خیل��ي وقت ها 
نمي ش��ود در براب��ر ش��كالت 
مقاوم��ت کرد. ح��اال که فصل 

داغ  چ��اي  و  رس��یده  س��رما 
مي چس��بد، بهتر اس��ت ب��ا چاي 

شكالت بخوریم. ما پیشنهاد 
مي کنی��م ش��كالت تل��خ را 

جاي گزین دیگر انواع شكالت 
کنید. 

ش��كالت تلخ هم قند کمتري 
دارد و ه��م خ��واص بیش��تري. 
ش��كالت تلخ از بروز س��رطان ها 

و بیماري ه��اي قلب��ي � عروق��ي 
جلوگی��ري مي کن��د. مطالعات هم 

نش��ان مي دهند که خوردن یك تكه 
ش��كالت تل��خ در روز مي تواند فش��ار 

خون را به حالت تع��ادل دربیاورد. ضمناً 
از سرطان پوس��ت هم جلوگیري مي کند و 
باعث مي ش��ود خون رساني به مغز سریع تر 
انجام بگیرد. با این حال حواس��تان باش��د 
که چه ش��كالتي را مي خرید و فراموش هم 
نكنید ک��ه مصرف بیش از اندازة ش��كالت 
چ��ه تأثیر بدي دارد. چاي با ش��كالت تلخ  

نوش جانتان.

بازهمبرايآنهاكهكتابخوانند
اگر دسترسی به کتابخانه برای شما مشكل 
س��از ش��ده و حس کتابخوانی ش��ما هم به 
جوش آمده، در این مطلب راه حلی جذاب 

پی روی شماست. 
وب گاه »کتاب خواني« با هدف ترویج کتاب 
خوان��ی در س��طح جامعه و با اس��تفاده از 
فن آوری های روز و بس��تر ش��بكه جهانی 
اینترنت راه اندازی ش��ده است. این سایت  
با معرفی کتاب، برگزاری مس��ابقات کتاب 
خوانی، اه��داء کتاب، ارائ��ه خدمات کتاب 
و کت��اب خوانی براي همه بس��تر فرهنگی 
مناس��بی را جه��ت ارتقاء کت��اب خوانی و 

استفاده صحیح از اینترنت فراهم نماید.
این هم از نشاني:

www.ketabkhani.com
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پنجكتاب،پنجخوششانسی

با یک جست وجوی کوتاه می توانید اطالعات این کتاب ها 
را بیابی�د و آنه�ا را بخری�د؛ هفت کتابي ک�ه جزو بهترین 

کتاب های چاپ شده برای گروه سنی دبیرستان هستند:
 من و درخت پنیر )رمان(. فریبا کلهر. 

نشر پیدایش
تلفن: 66970270

 استادان داستان. داستایوسكي. 
نقي سلیماني. انتشارات رویش. 

تلفن:66695386 

عاشقانه هاي یونس در شكم ماهي )رمان(جمشید 
خانیان. کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان. 

تلفن: 88715545

نقطه ته خط )مجموعه داستان کوتاه طنز(
مهرداد صدقي. انتشارات سوره مهر. 

تلفن: 66460993

جشن خاکستر )رمان(. مریم محمدخاني 
انتشارات چكه. 

تلفن: 88547295

شروع کنیم؟
خیلي از ما هر وقت مي خواهیم شروع کنیم به نوشتن، حاال چه 
انش��ا باشد چه داستان یا حتي یك نامه )که حاال تبدیل شده 
است به ایمیل(، دچار مشكل مي ش��ویم. اصاًل نمي دانیم باید 
از کجا و چه طور ش��روع کنیم. اصاًل چه کار کنیم که نوشتة ما 

هیجان انگیز باشد و خواننده را دنبال خود بكشد*؟
این بار که خواس��تید چیزي بنویس��ید، بد نیس��ت از یكي از 

راه حل هاي زیر استفاده کنید: 
با صدا شروع کنید: 

بوم! در صندوق عقب محكم بسته شد.
بنگ! وقتي پیاده شدیم، درهاي ماشین محكم بسته شد.

با بیان افكار شروع کنید: فكر کنم توي دردسر بزرگي افتادم!
با مجموعه اي از س��ؤاالت ش��روع کنید: کمي سرماخوردگي؟ 

تخم مرغي در موهاش؟ راموناي بیچاره!
با لحظات ترسناک، مهیج یا پرتنش شروع کنید: مي خواستم 

فرار کنم!
با گله و شكایت شروع کنید: این طور که معلومه، ما هیچ وقت 

به استخر نخواهیم رفت.
با فهرس��ت شروع کنید: عرق بر پیش��اني؛ گردي از غبار روي 

صورت؛ یه جایي در میانة بیشه زار.
با جملة حاکي از تعجب شروع کنید: واي نمي دوني!

با سؤال شروع کنید: تا به حال زمین خوردید؟
با احساس��ات بسیار شدید ش��روع کنید: وقتي براي اولین بار 

مارچوبه را دیدم، از آن بدم آمد.
وقتي هر نوشته اي ش��روع خوب دارد، توجه خواننده را جلب 

مي کند تا خواندن آن نوشته را ادامه بدهد.

تمریناینماه
یك شروع از یك کتاب انتخاب کنید. بعد خودتان آن را ادامه 
بدهید. وقتي کارتان تمام شد، داستان یا خاطره تان را براي ما 
بفرستید. فراموش نكنید که بنویسید شروع مطلبتان را از کدام 
کتاب برداشته اید. فراموش نكنید که ما قرار است دنبال مطلب 

شما کشیده شویم، پس این شروع باید بسیار جذاب باشد.

اش�تباه نكنید. قرار نیست دربارة کارتون فوتبالیست ها 
صحب�ت کنیم. قرار اس�ت چه�ار کتاب به ش�ما معرفي 

کنیم؛ چهار کتاب پر از جدول.
اگر پیش از این »سودوکو« بازي کرده باشید و خوشتان 
آمده باش�د، حتم�ًا باز ه�م دلتان مي خواه�د بازي هاي 
دیگر ژاپن�ي را تجربه کنید. پس ما بازي هاي »کاکورو«، 

»س�یكاکو« و »فیلومین�و« را به 
ش�ما پیش�نهاد مي کنی�م. همۀ 
ای�ن بازي ه�ا در واق�ع ب�ازي با 
اعداد هس�تند. هر ک�دام از این 
کتاب ها، ابت�دا روش بازي را به 
شما مي آموزند و بعد شما با کلي 
بازي ها  جدول ط�رف هس�تید. 
ه�م به ترتیب س�اده، س�خت  و 
پیچی�ده چی�ده ش�ده اند. ای�ن 
کتاب ها را »انتشارات ترفند« به 

چاپ رسانده و قیمت هر کدام 
1800 تومان است.
تلفن: 66024265

كاكورو،نهكاكرو!

زیرنویس
* تعلیق

** برگرفته از فصل نامة »انشا و نویسندگي« 
.)www.neveshan.ir(

www.tarfand.persianbook.net
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سيکاكوچيست؟
س��یكاکو از پرطرف دارترین جدول هاي اعداد ژاپني اس��ت 
ک��ه هیچ گاه در ژاپن جایگاهش را از دس��ت نداده اس��ت. 
هیجان س��یكاکو در روش س��اده و بس��یار متنوع حل آن 
است. در این جدول ویژگي خاصي میان اعداد برقرار است 
ک��ه هیچ ک��س نمي تواند حس��اب و کتاب کن��د. خانه هاي 
جدول به مربع ها و مس��تطیل هایي تقس��یم مي ش��ود و با 
کم��ك یك ع��دد مي توان بقی��ه را ح��دس زد. تنها کمي 
حوصله ب��راي اندیش��یدن منطقي و البت��ه توانایي تحلیل 
براي پیروزي کافي اس��ت. به همین دلیل س��اده، سیكاکو 
ب��راي همة معما دوس��تان از پیر و ج��وان، مهیج و چالش 

برانگیز است.
س��یكاکو یا ش��یكاکو به واقعیت اعداد یا مح��دودة ارقام نیز 
معروف اس��ت که یك��ي از دوست داش��تني ترین جدول هاي 
ژاپني اس��ت و توس��ط طراح معماي ژاپني، نیكولي آفریده 

شده است.

443233
34

58
832322

36
64

3553
2242
3233
6333

36
95

542249
54

52
233328

در ای��ن ج��دول، اندیش��یدن منطقي، توانای��ي تمرکز، تصور 
خالق، ش��كیبایي زیاد و عالقه اس��ت که موجب حل مسائل 

پیچیده مي شود. 

روشبازي
خانه ه��اي تعیین کننده همان هایي هس��تند ک��ه عددي در 
آن ها نوش��ته ش��ده اس��ت. هدف تفكیك ش��بكه به مربع و 
مستطیل هاي کوچك تر است که اشتراکي با هم ندارند. در هر 
شبكه خانه هایي هستند که اعداد امتیازآور درون آن ها نوشته 
شده است. این اعداد نشان مي دهند که چگونه مي توان اعداد 

اطرافشان را به آساني حدس زد. 
مثال: در یكي از خانه ها عدد 6 نوش��ته شده است، پس باید 
جدول را طوري تصور کرد که از 6 خانة کوچك تشكیل شود؛ 
یعن��ي هر عدد بیانگر تعداد خانه هاي کوچك ش��بكه اس��ت. 

ساده است! پس شروع کنید.

شگردوترفند
طبیعت��اً مي ت��وان راهي پیدا کرد و نخس��تین مربع را حدس 
زد؛ سریع و آس��ان! اما چگونه مي توان منطقي و حساب شده 
امتیاز گرفت؟ ابتدا به گوش��ه هاي شبكه توجه کنید. مربع ها 
 و مس��تطیل هاي عالمت گ��ذاري ش��ده،  همین جا هس��تند. 

کمي دقت کنید!
مثاًل وقتي درس��ت در گوشة راست پایین عدد 6 نوشته شده 
اس��ت، یعني این که انتخاب ه��اي متفاوتي ب��راي تصور یك 

مستطیل وجود دارد. 
یك مستطیل 3×2 که مي تواند افقي یا عمودي باشد یا شاید 
هم یك مس��تطیل 6×1 افقي یا عم��ودي. با کمي دقت دیده 
مي شود که عدد بعدي به فاصلة دو خانه آن طرف تر از 6 قرار 
دارد. چون همیش��ه در محدودة مستطیل یا مربع فرضي تنها 
یك عدد نوش��ته ش��ده اس��ت، پس مي توان حدود مستطیل 

مورد نظر را از باال تعیین کرد. 
اگر در س��ه خان��ة کوچك نزدیك 6 نیز عددي قرار داش��ت، 
پاس��خ کاماًل آشكار اس��ت: کافي است که مس��تطیل فرضي 

اطراف 6 با 3×2 و به صورت افقي در نظر گرفته شود. 
هر بار پس از ش��روع، به ویژه در جدول هاي پیچیده، باید نوع 
قرارگرفتن عمودي یا افقي مربع یا مستطیل فرضي را بررسي 
کرد که آیا مربع ها و مس��تطیل هاي بعدي هم به خوبي قابل 
تفكیك هس��تند یا نه. توصیه مي کنیم که مداد و پاک کن را 

فراموش نكنید.

ترفندپایاني
اگر در بعضي خانه ها نتوان هیچ مستطیلي را فرض کرد، بهتر 

است از فاصلة دورتري به جدول نگاه شود.
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Dolmeh Barge Mo 
(Stuffed Grape Leaves)

 Ingredients (20-30 Grape Leaves)
30-40 grape leaves
1 cup rice 
1 medium onion 
1/2 cup yellow split peas (lapeh) 
1/3 cup lemon juice or vinegar 
250-500 grams ground beef 
100-250 grams sabzi (herbs: parsley, cilantro, green onions 

or tareh, shevid (dill), and small amount of Tarragon)
salt, pepper, turmeric 
oil and water

 Prepare the mixture
Chop up the onion and fry it in a pan. Add the meat once the onion 
is golden in color and fry the meat. Add about half a cup of water and 
allow the meat to cook. You will add salt, pepper, and turmeric to the 
meat as well. Allow the meat to cook for at least 20. Once the meat is 
cooked set it aside and allow it to cool. Heat up water in a pot and boil 
the yellow split peas for approximately 15 minutes. Then drain and 
set them aside to cool. Heat up water in a pot and bring the rice to a 
boil. Drain the rice and set aside to cool.Clean any fresh herbs and 
chop them up slightly using a food processor (or a knife). If using any 
dry herbs make sure to use less than you would if using fresh herbs. 
Certain herbs such as parsley, cilantro, and green onions you can use 
more of, while you would use less tarragon and dill. I used dry tarra-
gon and dill, while I used fresh parsley, cilantro, and green onions. Mix 
all these ingredients together in a bowl, add salt and pepper for taste.

Liquid mixture to pour over the Dolmeh’s:
Take the 1/3 cup of lemon juice (or vinegar) and add the sugar to 
it. Add about a cup of water to the juice/sugar and stir everything 
together. Once the sugar has dissolved pour the contents all over 
the Dolmeh’s in the pot.

Cooking the Dolmeh’s:
Place a plate (or something else thats heavy) over the Dolmeh’s to 
make sure they dont move around. Turn the burner on to medi-
um-low heat and place the lid on top of the pot. Allow the Stuffed 
Grape Leaves to cook for 30-45 minutes.
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