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حواسمانباشد!
داستان »کشتی حضرت نوح)ع(« را شنیده ای؟ نوح مأمور بود برای نجات امتش کشتی بسازد وآن ها را 
سوارکند . حتی از هرحیوانی یک جفت داخل کشتی کند. چون قرار بود خداوند عذابی را بر کسانی که 
به او ایمان نمی آوردند نازل کند. آن ها که به نوح ایمان داشتند، سوار کشتی شدند. باران باریدن گرفت 

و آن ها که سوار کشتی نشده بودند، در دریای باران غرق شدند.
 داستان این کشتی ادامه دارد. ناخدای این کشتی امام حسین)ع( است. تا جایي که پیامبر اکرم )ص(  

فرموده اند: هماناحسین، چراغ هدایت  و کشتی نجات است. 
اس�تادی داشتیم که می فرمود: این کشتی هنوز در حال مسافر س�وار کردن است. تا دیر نشده سوار 
ش�وید.  می فرمود تصور کنید. ابتدای نوجوانی و بلوغ، شما س�ر این کشتی را می بینید. آن جا جایی 
است که خود امام حسین)ع( مشغول ناخدایی این کشتی است. و در میانۀ عمرتان به وسط های کشتی 
می رس�ید و در اواخر عمرتان به ته کش�تی. هر جا که سوار  شوید، وارد کشتی نجات شده اید. اما اگر 
زود تر سوار شوید به امام حسین)ع( نزدیکتر هستید. حاال به نظر شما سوار شدن به این کشتی چگونه 
اس�ت؟ اول از همه ش�ناخت امام حسین)ع( ، سپس شناختن راه و برنامۀ زندگی ایشان.  وقتی این دو  
کار را انجام بدهید سوار کشتی شده اید. حاال باید آداب زندگی در این کشتی را بیاموزید. وقتی سوار 
کش�تی امام حسین)ع( شدید، با نور هدایت ایشان راه را بهتر می بینید و  از تمام ظلم ها و سیاهی ها، 

ناهنجاری ها و اضطراب ها نجات پیدا می کنید. 
 مراس�م آیینی ایام محرم برای شناخت امام حسین)ع( و راه اوست. هرس�ال در این روزها چراغ این 
کشتی روشن می شود و  در بندر دل های ما لنگر می اندازد. با احترام و ادب سوارش شویم. حواس مان 

باشد که جا نمانیم.
علیرضا متولی
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امدادگر
آن شب، پس از حملة عراقی ها به گروه امدادی بی سیم 
زدن��د ک��ه آمبوالنس اع��زام کنند، ول��ی آمبوالنس به 
مأموریت رفته ب��ود. وقتی هم که آمبوالنس آمد، راننده 
آن قدر خسته  بود که نمی توانست دوباره اعزام شود. برای 
همین خودم با س��رعت سوار آمبوالنس شدم و به طرف 

منطقه به راه افتادم.
 وقتی رسیدم با صحنة تکان دهنده ای روبه رو شدم. اغلب شهید 
ش��ده بودند و آن هایی هم که نفس می کش��یدند اکثراً آن قدر 
خون از بدنشان رفته بود که کاری از دست من بر نمی آمد. در 
این میان یک مجروح  وضعیت خیلی وخیمی داش��ت. به هر 
زحمتی بود او را سوار آمبوالنس کردم. رزمندة زخمی به زحمت 
لب های خش��کیده اش را ت��کان داد و گفت: »امدادگر« 
گفتم: »بله.« بعد گفت: »رانندة آمبوالنس.« گفتم» بله 

منم«. بعد بیهوش شد. 
همین لحظه یکی از رزمنده ها 

که جان سالم 

به در برده ب��ود و تنها از کتفش خون می آمد، جلو آمد 
و گفت: »خواهرم ش��ما به مجروح برسید من رانندگی 
می کنم.« از بد حادثه رانندة آمبوالنس مس��یر برگشت 
را بلد نب��ود و با وجود اینکه نباید چراغ آمبوالنس را در 
ش��ب روش��ن کرد، این کار را انجام داد. با روشن شدن 
چراغ آمبوالنس عراقی ها ما را به گلوله و خمپاره بستند. 
آن ق��در آتش زیاد بود که صدای خودم را نمی ش��نیدم. 

فقط احساس کردم شکمم می سوزد. 
وقتی به بیمارستان رسیدیم، آن قدر به آمبوالنس شلیک 
ش��ده بود که مجبور ش��دند برای بی��رون آوردن ما در 
آمبوالنس را اره کنند. وقتی مرا به اتاق عمل منتقل کردند 
عالئم حیاتی من از بین رفت و به علت کثرت مجروحین 
مرا به سرعت به معراج شهدا منتقل کردند. نمی دانم چند 
روز طول کش��ید، ولی روزی که می خواستند شهدا را به 
داخل خودروی حمل شهدا منتقل کنند، دیدند مشمعی 
که مرا داخل آن پیچیده اند بخار کرده است. این بود که 
مرا به سرعت به داخل بیمارستان بردند. یکي از دوستان 
حاضر در بیمارستان می گفت: دکتر وقتی که شما را دید 
گفت: »چرا دوباره این شهید را آوردید؟ مسئولین حمل 

شهدا گفتند: آقای دکتر ایشان زنده اند!« 
در عملی��ات والفجر یک، امدادگر بودم. پانس��مان پای 
یکی از مجروحان را تعوی��ض می کردم که هواپیماهای 
عراق��ی منطقه را بمب��اران کردند. به س��رعت از چادر 
بیرون آمدم و به منطقة بمباران ش��ده 
رفتم تا مجروحی��ن را نجات دهم. 
بوی س��یر »بمب ش��یمیایی گاز 
خردل« در منطقه پخش ش��ده 
بود. به سرعت ماس��کم را زدم. 
وقتی به چادر برگش��تم دیدم  
جانبازی که داش��تم مداوایش 
ماسکم  ندارد.  می کردم ماسک 

را برداشتم و به صورت او زدم.

از خاطرات آمنه وهاب زاده
جانباز شیمیایی
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غذاينفتي
حسن رضوان خواه
تولد: 1 مهر 1344

ازدواج با مهین پور سرپرست: 1 دي 1361
شهادت: 10 شهریور 1365

یک روز توي خانه با کمیل تنها بودم. یک بخاري هیزمي 
داش��تیم که با نفت روش��نش مي کردیم. هر وقت هم 
که نفت نبود، گازوئی��ل مي ریختیم تویش. یک ظرف 

کوچک مخصوص نفت براي خودم درست کرده 
بودم که شبیه قوري بود. کم کم پُرش مي کردم 
تا با آن راحت تر روي هیزم ها بریزم و بخاري را 
روشن کنم. آن روز حواسم نبود و ظرف نفت را 

گوشه اي گذاش��ته بودم و رفته بودم بیرون اتاق و 
کمیل داشت توي اتاق بازي مي کرد.

همین که آمدم توي اتاق خش��کم زد. 
کمیل نشس��ته بود و داشت ظرف 
نفت را س��ر مي کش��ید. دست و 
پایم را گ��م کردم. نمي دانس��تم 
چه کار کنم. مي ترسیدم بالیي سر 

بچه آمده باش��د. حسن هم که نبود 
و این ترس��م را بیش��تر مي کرد. تنها 

کاري که توانس��تم بکن��م این بود که 
صاحب خانه م��ان، آقاي پورزلفي را ص��دا زدم. او آمد و 

کمیل را بغل کرد و رفتیم دکتر. دهان بچه بدجوري بوي 
نفت مي داد. دکتر وقتي نگراني ما را دید گفت: »این که 

چیزیش نیست. این قدر ناراحت نباشید.«
بع��د هم که بچ��ه را معاینه کرد، گف��ت: »بعد از این 
که بهش شیر دادي، خودش با شیر بیرون مي ریزه.«

خیالم کمي راحت ش��د. روز بعد همان طوري شد که 
دکت��ر گفته بود. وقتي بچه ش��یرش را باال آورد، بوي 
نفت لباس و تنش را برداشت. حسن که آمد و فهمید، 
خیلي خونس��رد کمیل را نشاند توي بغلش. نوازشش 
کرد و گفت: »پس��رم! از این به بعد هر وقت خواستي 
نفت بخوري مراعات کن. چون ش��اید تموم بشه و ما 

از سرما یخ کنیم.«

چي
ور

ا ش
ریب

ف

3 منبع: کتاب نیمۀ پنهان ماه، جلد15
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يكرشتةخوردني!
دوست دارید آشپز شوید یا قناد؟

*شاید شما »موس��اکا*« نخورده باشید، اما 
ما خورده ایم. رفتی��م که با دو نفر گفت وگو 
کنیم. آن ها برایم��ان کیک یزدي پختند و 
دوستانشان موس��اکا. ما هم از هر دوي شان 
خوردیم. بعد هم نشس��تیم دور هم به گپ 

و گفت وگو.
دارن��د.  ویزی��ت  کارت  هانی��ه  و  اله��ه 
اله��ه آش��پزي اش خ��وب اس��ت، هانی��ه 
ش��یریني پزي اش. با همی��ن ویژگي ها بود 
که الهه ش��د مسئول بوفة مدرس��ه و براي 
فالفل هایش سرودست مي شکستند و هانیه 
ش��روع کرد به پختن انواع و اقس��ام کیک و 
ش��یریني و گرفتن سفارش براي عید نوروز! 
حاال هر دو 18 ساله اند و جالب این که هر دو 
از 6-7 سالگي تصمیم گرفته بودند، همین 
ش��غل را انتخ��اب کنند. الهه مي خواس��ت 
ریاض��ي بخوان��د و هانی��ه تجرب��ي. اما بعد 
فهمیدند رشته اي هست به اسم »آشپزي و 
قنادي«. همین شد که راهشان را کج کردند 

و آمدند به این سمت.
هانیه از االن تصمیم گرفته اس��ت راه بیفتد 

برود پاریس تا بشود یک سرآشپز جهاني.
 اي داد بیداد، اگر مي دانستید »موش 
سرآش�پز«** ت�و را گول مي زن�د، اصاًل 

نمي ساختندش! 

هانیه: اتفاقاً من هر وقت 
مي خواهم کارم خوب شود، 

اول این کارتون را مي بینم. یک 
موش هم خریده ام!

 واي ي ي! واقعي؟
هانیه: نه! عروسک است.

 آهان.
هانیه: اسمش هم رتتویي است.

 رتتویي که اسم غذاست نه آدم و حیوان!
)مي خندد(

*این درس هایي است که دانش آموزان رشتة 
آش��پزي و قنادي مي خوانند: س��المت غذا، 
نگهداري غذا، بهداشت غذا، کنترل کیفیت، 
آش��پزي روز، آشپزي س��نتي و بین الملل، 
س��االد و اردور، کیک س��از و ترساز، قنادي 

سنتي، دسر سنتي، دسر بین الملل و...
 حاال کدامشان را دوست دارید؟

الهه: آشپزي سنتي.
هانیه: کیک ساز و ترساز.

 خودتان شکمو هستید؟
الهه: معلومه. دوست دارم با دست برم تو غذا!

هانیه: آره، اما دوس��ت دارم یواش یواش غذا 
را بخورم.
 چرا؟

هانیه: که مزة مواد غذایي را تک تک بفهمم.

 خوش�مزه ترین غذایي که خورده اید 
چه بوده؟

الهه: پلو کله گنجشکي مادربزرگم.
هانیه: کیک شکالتي قنادي... 

 خوشمزه ترین چیزي که پختید چه بوده؟
الهه: کله گنجشکي.

هانیه: کوفته تبریزي.
 آن وقت الگوي تان در آشپزي کیست؟
الهه: عموي من آشپزخانه دارد. الگوي من اوست.

هانیه: موش سرآشپز!
 کدام مادة غذایي را دوست دارید؟

الهه: زعفران.
هانیه: شکالت.

 دوس�ت دارید همیشه توي غذایتان 
چه چیزي باشد؟

الهه: برنج.
هانیه: پنیر موتزارال.

توي دنیا انواع و اقس�ام ش�غل ها وجود دارند؛ ش�غل هایي با 
اسم هاي دهان پرکن که همۀ ما جذب آن ها مي شویم و گاهي 
بدون هیچ گونه عالقه اي مي رویم س�ر وق�ت آن ها. توي دنیا 

انواع و اقس�ام شغل ها وجود دارد؛ شغل هایي که هیچ کدام 
ما نمي شناسیمش�ان و حاضر نیس�تیم برویم سراغش�ان. 

اما آدم هایي هستند که بسیار ش�جاع اند. آن ها ریسک 
مي کنند و جالب این که هیچ وقت هم پشیمان نمي شوند. 
آن ها دو سال، فقط دو سال درس مي خوانند و خیلي زود 

وارد بازار کار مي شوند.
این شماره: الهه سیدابوالقاسم رعیت � هانیه هزاوه
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اولین درامد الهه 13 هزار تومان بوده است؛ 
آن هم از فروش فالفل در مدرسه. مي گوید: 
»خیلي بهم چسبید. دلم نمي آمد خرجش 
کن��م. آن روز به این فکر مي کردم که از این 

به بعد مي توانم خودم خرجم را دربیاورم.«
اولی��ن درامد هانیه 300 ه��زار تومان بوده 
اس��ت؛ آن هم از فروش شیریني براي عید. 
مي گوید: »درامد باالیي نیست، چون خیلي 
زحمت کش��یده بودم. اما وقت��ي این اتفاق 

افتاد، عشقم به رشته ام چند برابر شد.«
 کسي که مس�خره تان نکرد به خاطر 

رشته تان؟
الهه: چرا. هم س��ن  و سال هاي خودم گفتند 

بعد از ای��ن همه درس خواندن ش��دي 
آشپز؟!

هانیه: آدم هایي که سطحش��ان پایین 
اس��ت از این فکرها مي کنن��د، وگرنه 

تمام دنیا مي دانند فرانسه با آشپزهایش 
معروف است.

 یعني حرف هایشان دلسردتان نکرد؟
الهه: نه، چون از س��وم دبستان تصمیمم را 

گرفته بودم.

هانیه: نه، گفتم که!
 کارتان سخت است؟

هر دو: سختي اش شستِن ظرف است!
 ش�ماها فیلم و برنامه دربارة آشپزي 

مي بینید؟
الهه: من برنامه هاي تلویزیون را مي بینم و 

سي دي هاي آموزشي.
هانیه: اما من بیش��تر کتاب آش��پزي 
مي خوان��م، ت��وي اینترن��ت هم چرخ 

مي زنم.
 زیاد رستوران مي روید؟

الهه: نه.
هانیه: بله.

 دوست دارید غذاهاي فرنگي را 
هم امتحان کنید؟

هر دو: بله!
 چه غذاهایي؟

الهه: کیمچي.
هانیه: خرچنگ. نه اینکه بخورم ها، دوس��ت 

دارم ببینم چه طور خورده مي شود!
 ح�اال ب�ه نظرت�ان غذاه�اي ایراني 

خوشمزه ترند یا غذاهاي فرنگي؟
الهه: ایراني. هی��چ غذایي مثل غذاي ایراني 

عطر ندارد.
هانیه: اما شیریني هاي خارجي بهترند. هم 

تنوعشان بیشتر است، هم خامه اي هستند.
 نان هم پخته اید؟

هر دو سر تکان مي دهند.که بله.
 س�خت ترین چی�زي که تا ب�ه حال 

پخته اید؟
الهه: شیریني ناپلئوني.

هانیه: مرغ گاالنتین.
 چي؟

بای��د  هانی��ه: 

استخوان  هاي مرغ را دربیاوریم، بدون اینکه 
تغییر شکل بدهد. باید یک مرغ کامل باشد.

 توي خانه هم آشپزي مي کنید؟
هر دو: هر وقت مهمان داریم.

 بزرگ ترین آرزوي تان توي کارتان چیست؟
الهه: ابداع یک غذاي سنتي.

هانیه: پختن یک کیک هفت طبقه.
 آیندة شما چه شکلي است؟

الهه: یک رستوران سنتي تأسیس مي کنم.
 فرق رستوران تو با بقیۀ رستوران ها چیست؟

الهه: فرقش در طعم غذاهاست.
 هانیه، آیندة تو چه شکلي است؟

هانیه: اگر بش��ود مي روم براي ادامة تحصیل. 
اگر نشود همین جا یک کارگاه تولید شیریني 

باز مي کنم.
ش��اید موس��اکا نخ��ورده باش��ید، ام��ا ما 
خورده ای��م. وقت��ي الهه و هانیه داش��تند 
و  مي زدن��د  ه��م  را  آرد  و  تخم م��رغ 
وقت��ي داش��تند کیک ی��زدي مي پختند، 
دوستانش��ان آن طرف تر داش��تند موساکا 
درست مي کردند. اول بادمجان گذاشتند، 
س��پس مخلوط گوش��ت و ق��ارچ را به آن 
اضاف��ه کردند، رویش س��س ریختند، بعد 
پورة س��یب زمیني و بعد آن را گذاش��تند 
درون ف��ر. وقتي گپ و گفت م��ا با الهه و 
هانیه تمام ش��د، غذا و شیریني آماده بود. 

جایتان خالي.
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سهشنبه،7آذر

مقارنۀ زهره و زحل
حدود یک ساعت قبل از طلوع آفتاب، در افق جنوب 
ش�رقی می توانید ای�ن مقارنۀ زیب�ا را ببینید. زهره 
پرنورتر اس�ت و سمت راست زحل قرار دارد. جدایی 
زاویه ای هم در حدود نیم درجه است و این دو سیاره 
در ارتفاعی در حدود 15 درجه از افق قرار گرفته اند. 
به مرور هر چه به طلوع خورشید نزدیک تر می شویم 
ارتفاع آن ها افزایش می یابد اما نور خورشید آسمان 
را روشن تر می کند و ممکن است به این خاطر دیدن 

آن ها سخت شود.

چهارشنبه،8آذر
ماه گرفتگی نیم سایه ای

در منطق�ۀ جغرافیایی ما نمی توان از لحظۀآغاز ش�اهد 
ای�ن ماه گرفتگی ب�ود. بنابرای�ن از دید ما ش�روع این 
گرفتگی، هم زمان با طلوع ماه )حوالی س�اعت 17:30( 
اس�ت که احتماالً تنها در همان یک س�اعت اول بتوان 

تاریک بودن ماه را با چشم احساس کرد.

جمعه،24آذر
اوج بارش شهابی جوزایی

از 14 ت�ا 27 آذرم�اه می ت�وان ش�اهد فعالیت بارش 
ش�هابی جوزایی ب�ود. اوج این بارش ش�هابی حوالی 
3 بام�داد 24 آذر اس�ت. اگ�ر به دیدن ش�هاب های 
پی درپی عالقه مند هس�تید، بس�تۀ پیشنهادی من 
برای شما این است: برنامۀ خواب تان را جوری تنظیم 
کنید که بتوانید چند س�اعتی از بام�داد جمعه را به 
تماشای بارش ش�هابی جوزایی اختصاص دهید. مثاًل 
خوب اس�ت که بین 12 تا 3بامداد با تجهیزات کامل 
در یک رصدگاه تاریک و دور از شهر اتراق کنید و در 
تم�ام مدت به حوالی افق جنوب تا جنوب غربی نگاه 
کنی�د. احتم�االً در این مدت بتوانید40-30 ش�هاب 
ببینید! حواس�تان باشد که منظور از تجهیزات کامل 
اینطور چیزهاس�ت: لباس گرم، نقشۀ آسمان، چراق 

قوه با طلق قرمز و ...

پیادهرویفضایی
اگر روزي فضانورد ُشدید، حواستان باشد که بدون ابزار از سفینه خارج 

نشوید. مثالً شاید استفاده از »یک دستگاه مانور تک نفره« )MMU( بد 
نباشد. این وسیله کوله پشتی قدرتمندي است که می توان با آن آزادانه در 

فضا حرکت کرد. بدون آن، فضانورد گم می شود و در مداری سرگردان تا 
ابد به دور زمین می چرخد. در این تصویر »بروس مک َکندلس« را در حال 
اولین پیاده روی فضایی با استفاده از یک دستگاه مانور تک نفره می بینید.
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»زمانهاییكهنوشتهشدهاند،تقریباًبرایتمامنقاطایران
درستهستند!«



گفتوگوينجومی

همه س��اله تیم های المپیادی کش��ورمان به رقابت های جهانی 
گوناگ��ون اعزام می ش��وند و مدال ه��ای خوش رنگ��ی را برای 
کشورمان کس��ب می کنند. المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک 
امسال در کشور برزیل برگزار شد و ایران با داشتن دو تیم پنج 
نفره، مجموعاً یک مدال طال، پنج نقره و چهار برنز به دست آورد.

آرش گل محم��دی که موفق به کس��ب مدال طال شده اس��ت، 
می گوید: »راستش دقیقاً نمی دانم چرا به نجوم عالقه مند شدم، 
ولی مطمئنم که خورش��یدگرفتگی سال 1378 بی تأثیر نبوده، 
دقیقاً یادم هس��ت که آن روز به هم کالسی هایم در مهد کودک 

می گفتم: »بچه ه��ا امروز خورش��یدگرفتگیه!« آرش به همة 
عالقه مندان به نجوم توصیه مي کند که کارشان را با شرکت 

در برنامه های همگانی نجومی یا رفتن به سایت های 
اینترنتی نجومی شروع کنند. او می گوید: »اگر 

هم کسی دوست داشته باشد در المپیاد 
نجوم شرکت کند،  به نظر من در مرحلة 
اول باید این موضوع را بداند که خواندن 
چه مطالبی الزم اس��ت. برای این کار 
می تواند با جست جو در اینترنت کسانی 
را پیدا کند که قبالً خودشان المپیادی 
بوده اند و از طریق آن ها اطالعات کافی 
را به دس��ت بیاورد. مهم ترین مس��ئله 
برای یک المپیادی پاس��خ به س��ؤال 

است.«

خبركوتاه
در سال 387 ه.ق. ابوریحان بیرونی )در خوارزم( و ابوالوفا بوزجانی )در بغداد( یک ماه گرفتگی را هم زمان رصد کردند. آن ها با ارسال اطالعات 

رصدی شان براي هم، توانستند اختالف طول جغرافیایی خوارزم و بغداد را محاسبه کنند.

برایخنده
خورشید سوپراستاِر آسمان است!

آذر 91

ماهگرفتگینیمسایهاییعنیچی؟
ماه گرفتگی های درس�ت و حس�ابی زمانی رخ می دهند که ماه از داخل سایۀ زمین عبور کند. با این حال ماه گرفتگی های نیم سایه ای هم وقایع 
جالبی هستند. در این ماه گرفتگی ها ماه از درون نیم سایه عبور می کند. گاهی چشم انسان به سختی می تواند این ماه گرفتگی ها را متوجه شود، 

چرا که نور سطح ماه به مقدار بسیار کمی افت می کند. 

بارششهابییعنیچی؟
وقتی زمین از تودة تکه سنگ های منظومۀ شمسی عبور می کند، این ذرات با سرعت باال به درون جو زمین مي آیند و به خاطر اصطکاک با جو 
می س�وزند. نوری که از سوختن این سنگ های فضایی دیده می شود، »شهاب« نامیده می شود. وقتی این توده های فضایی تراکم باالیی داشته 
باشند، مشاهدة شهاب ها طی یک دورة ده بیست روزه زیاد می شود. به این دوره های زمانی »بارش شهابی« می گویند که هر کدام از آن ها به نام 

یک صورت فلکی که کانون آن بارش است، نام گذاری می شوند.

از مهدتا المپیاد
گفت وگو با »آرش گل محمدی«، دارندة مدال طالي المپیاد نجوم
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مهندسيدرون
چکش تا زماني که توي جعبۀ ابزار اس�ت، یک چکش اس�ت. اگر نجار آن را به 
دست بگیرد، مي داند که چگونه ضربۀ چکش را بر سر میخ فرود آورد. اگر چکش 
را به دست دیوانه اي بدهي، جز خرابي محصولي نخواهد داشت؛ یا بر سر خودش 
خواهد زد یا بر س�ر تو. چکش در دست یک کودک یا قاتل یا دزد چه کاربردي 
خواهد داشت؟ اگر جسمت را رها کني، مثل همان چکش خواهي بود توي یک 
جعبۀ ابزار. هر کس دستش به تو برسد، با تو کاري مي کند در حد عقل و دانش 
و هدف خودش. اما اگر خودت را به دس�ت نج�ار ماهر یا آهنگر توانا و کارداني 
بدهي، مي داند از تو چه اس�تفاده اي کند. این تو هس�تي که تصمیم مي گیري 

چکش وجود خودت را به دست چه کسي بدهي.
قیمت نیم کیل��و بذر گندم چند اس��ت؟ 
بذر گندم در دست آشپز به غذایي تبدیل 
مي شود. مي تواند غذاي مرغ و خروس شود 
و یا به دست کشاورز به سي یا چهل کیلو 
گندم تبدیل ش��ود؛ البته نه هر کشاورزي. 
کشاورزي که سالیان سال تجربة کشاورزي 
دارد. مي داند ب��ذر را کجا بکارد، کي و چه 
مقدار به آن آب بدهد و کي آن را برداشت 
کند. انسان بذر اس��ت. شاید گاهي بتواند 
خ��ودش را بپروران��د، اما باید خ��ودش را 
بسپارد به کشاورز ماهر. معلم ها و راهنماهاي 
زندگي همین کشاورزها هستند. کتاب هاي 
خوب هم از همین قبیل هستند. اما کشاورز 
حقیقي خود خداوند است که این بذر اولیه 
را خودش تولید کرده اس��ت. انس��ان براي 

کسي شدن باید خودش را به خدا بسپارد.
خداوند وقتي حیوان را آفرید در او نرم افزاري 
به اس��م »غریزه« گذاشت. غریزه حیوان را 
وامي دارد که براي بقاي خودش بکوش��د. 
گرسنه که مي شود، غذا بخورد. به تناسب 
هر حیواني هم غریزة مخصوص خودش را 
به او داده اس��ت. شیر، فیل، پلنگ، پشه و 
پروانه غریزة خاص خود را دارند و گوسفند، 
زنب��ور، مورچه و گربه هم غریزة مخصوص 

خودشان را.
انسان هم غریزه دارد. غریزه هاي بشري هم 
مثل غریزه هاي حیواني هستند. اما انسان 
به عن��وان مبارک ترین خلق��ت خداوند و 
عزیز دردانه و اشرف مخلوقات، باید چیزي 
اضافه تر از غریزه هم داش��ته باشد. نرم افزار 

انسان پیچیده تر و قوي تر است. انسان عالوه 
بر نرم افزار ابتدایي غریزه، نرم افزار پیچیده تر 

و ارزشمندتري به نام »فطرت« دارد.
خداون��د توي ای��ن نرم افزار هم��ة راه هاي 
سعادت را گذاشته است. یعني همة انسان ها 
وقت��ي نرم افزار فطرتش��ان ب��ه کار بیفتد، 
مي فهمند کدام کار خوب است و کدام کار 
بد. یعني حتي یک دزد هم مي داند که دارد 
کار ب��دي انجام مي دهد و گاهي هم عذاب 

وجدان مي گیرد. 
حتي ممکن است از کار خودش توبه کند و 
به فطرت خودش باز گردد. فطرت نرم افزاري 
است که تعادل بین غریزه و سعادت بشر را 
فراهم مي کند. اما همین نرم افزار قدرتمند 
پس از مدتي ممکن اس��ت کند شود. و به 
بازس��ازي و »رفرش« احتیاج داشته باشد. 
گاهي ممکن است غرایز که کار لذت رساني 
به بش��ر را هم انجام مي دهند، آن قدر قوي 
شوند که فطرت نتواند کار خودش را انجام 

بدهد.
خداوند براي رفع مش��کالت ای��ن نرم افزار 
پیامبراني فرس��تاده است. این پیامبران در 
واقع مهندس��ان نرم اف��زار فطرت اند. آن ها 
راهنماي راه ما هستند. هیچ کس نمي تواند 
بدون راهنمایي آنان در جادة سعادت بیفتد. 
پس براي کسي  شدن باید همیشه به نداي 
فطرت خودمان گ��وش کنیم و اگر صداي 
فطرت ما ضعیف ش��ده بود، به مهندسان 
نرم اف��زار فط��رت مراجعه کنی��م. خداوند 
مي خواهد ما کسي باشیم. چرا ما نخواهیم؟
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همی�ن  از  یک�ي  نومی�ري،  فائ�زه 
را  پ�روژه اش  ک�ه  دانش آموز هاس�ت 
به بررس�ي یک�ي از ویژگي ه�اي آب 
اختصاص داده. فرضیۀ او همان پدیده 
»امپمبا« اس�ت که نتیج�ۀ یک اتفاق 
بود. سال ها پیش دانش آموزي به اسم 
امپمبا توانس�ت این پدیده را به اس�م 

خودش به ثبت برساند.
امپمبا زماني که داش�ت ب�راي یکي از 
کالس ها بس�تني درس�ت مي کرد، به 
این پدیده رس�ید. او مواد بس�تني  را 
همان ط�ور داغ داخل فریزر گذاش�ته 
بود، چون زمان نداش�ت. ولي با کمال 
تعجب دید که بستني اش خیلي زودتر 
از بقیه بستني ها درس�ت شد. امپمبا 
بارها و بارها این آزمایش را تکرار کرد 

و ب�ه همان نتیج�ه رس�ید. وقتي این 
موضوع را به معلم هاي مدرسه گفت ، او 
را مسخره  کردند. تا اینکه باالخره یکي 
از دانشمندان با شنیدن این اتفاق آن 
را آزمایش کرد و این پدیده را به اس�م 

خود امپمبا به ثبت رساند.
 فائزه هم با دو فرضیه ش�روع به انجام 
این آزمایش کرد. با آب گرم و س�رد، و 
با آب داغ و س�رد. او در هر دو آزمایش  
مشاهده کرد که آب داغ و آب گرم در 
هر مرحله خیلي زودتر از آب س�رد به 
درجۀ انجماد مي رسد. و آب داغ زودتر 
از آب گرم. فائزه مي گوید:» شاید بتوان 
با قراردادن قسمتي در یخچال ها ، ابتدا 
مواد غذایي را گرم و بعد فریزري کرد تا 
ارزش مواد غذایي بیشتر حفظ شود.«

  
محمد زارعي هم  نرم افزاري براي درس 
شیمي تهیه کرده است. نرم افزار او در 
یک بخش به فناوري پلیمر، پالستیک  
بخ�ش  در  و  الس�تیک مي پردازد  و 
دیگري به سرگرمي هاي آموزندة درس 
شیمي. حدود 20 سرگرمي که مسائل 
س�خت درس ش�یمي را به شکل سه 
بعدي نشان مي دهند و به دانش آموزها 
کمک مي کنند تا مشکالتش�ان را در 

بفرماييدبستنيداغ
بعضي از آدم ها با شنیدن اسم درس شیمي به وحشت مي افتند و یاد نمره گرفتن ها  
و نگرفتن هایش�ان مي افتند؛ یاد فرمول هاي پیچیده و شکل ساختاري مولکول هاي 
عجیب و غریب و جدول مندلیف که خیلي ها را از این درس فراري مي دهد. ولي خب 
در این بین  دانش آموزهایي هم هستند که  به علم به ظاهر غول شیمي غلبه مي کنند 
و نمره هاي شیریني هم از این درس مي گیرند. و همیشه هم  دنبال آزمایش هاي عجیب 
و غریب  و اکتشاف  هستند. و بعضي از آن ها طرح ها و برنامه  هایي را ارائه مي دهند که 

خیلي جالب  اند و برایشان رتبه هاي خوبي هم به ارمغان مي آورد.

گزارشي از همایش شیمي استان البرز
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این درس راحت تر حل کنند و یادگیري 
بهتر و شیرین تري داشته باشند.

ای�ن نرم اف�زار یک ویژگ�ي جالب هم 
دارد. اینکه شما دیگر نیازي به استفاده 
از م�وس ندارید و به ص�ورت خودکار 
به صفح�ات بع�دي مي روید.این نوع 
خواندن باعث مي ش�ود انسان خسته 
نش�ود و ذوق بیش�تري براي خواندن 

مطلب مورد نظر پیدا کند.
  

روزانه چند لی�وان آب مي خورید؟ دو 
لیوان، س�ه لیوان یا بیش�تر؟ دکترها 
مي گویند روزانه باید هشت لیوان آب 
بنوشیم تا سالم بمانیم. پس اگر به فکر 
سالمتي خودتان هستید، روزانه هشت 
لیوان آب بیاش�امید. اما آیا هر آبي را 

مي شود خورد؟ 
از ح�دود 40 س�ال پی�ش تا ب�ه حال، 
تصفیۀ آب در لیوان با کلر و مش�تقات 
آن انجام مي شود که این روش خطراتي 

هم دارد. 
نیما زواري، طرح »تصفیه آب با نانو ذرة 
نقره و ازون« را ارائه داده است. امروزه 
دیگر در بیش�تر کشورهاي صنعتي از 
کلر براي تصفیه آب استفاده نمي شود. 

ازون  از  آب  تصفی�ه  روش  در  نیم�ا 
اس�تفاده کرده است ، ولي یک مشکل 
بزرگ وجود دارد: »ازون سمي است.« 
البته مي توان 75 درصد تصفیۀ آب را 
با ازون انجام داد و ما بقي را به نانوذرة 
نقره سپرد. نیما این راه را آزمایش کرد 
و به نتایج مطلوبي هم رسید. تصفیه با 
ازون و نانوذره نقره خیلي کمتر از کلر و 

مشتقات آن مضر است.

  
طرح »اس�تخراج کافئی�ن از ضایعات 
چاي« ط�رح جالب دیگري اس�ت که 
نیما نظاري  ارائه داده اس�ت.تقریباً 90 
درصد از افراد جامعه به طور خودآگاه و 
ناخودآگاه از کافئین استفاده مي کنند. 
ای�ن ماده س�طح هوش�یاري و آگاهي 
ف�رد را افزای�ش مي ده�د. همچنی�ن 
باعث بي خوابي مي شود ومخصوصاً در 
شب هاي امتحان مصرف بیشتري دارد. 
چاي، قهوه، کاکائو و حتي نوشابه هاي 
انرژي زا از منابع کافئین هس�تند. نیما 
نظ�اري مي خواهد از طری�ق »فرایند 
س�نتز کافئی�ن« ضایعات چ�اي را به 
حداقل برس�اند. در ایران س�االنه 150 
هزار تن چاي مصرف مي شود که حدود 
40 ت�ا 50 هزار ت�ن آن تولید کش�ور 
خودمان است. مقدار زیادي از این چاي 
تولیدي غیرقابل مصرف است که غالبًا 

به شکل کود درمي آید.
نیما مي گوید:»با ارائۀ این طرح مي توان 
میزان ضایعات چاي را از طریق س�نتز 
کافئی�ن ب�ه حداقل رس�اند. آن هم با 
کمتری�ن هزینه. به وس�یلۀ یک دیگ 
جوش�ش که همان عصاره گیر است و 
بعد از طریق قیف جداساز  مي شود این 
سنتز را انجام داد. طبق آمار، با داشتن 
12هزار تن ضایعات داراي س�ه درصد 
کافئین،حت�ي اگ�ر یک درص�د را هم 
بتوانیم استخراج کنیم، ساالنه 130تن 

کافئین  مي توانیم استخراج کنیم.«

 محمد زارعي

 نیما نظاري

 نیما زواري



دوربينديجيتال
.)photography( »کلمۀ »عکاسي« واژه اي است یوناني و ترکیب شده، به معني »طراحي با نور

عکاس�ي روش ثبت تصاویر ثابت روي یک صفحۀ حس�اس به نور است. دوربین هاي دیجیتال هم از همین قانون قدیمي پیروي 
مي کنند، اما در مقابل ثبت تصاویر روي فیلم هاي حاوي مواد ش�یمیایي حس�اس به نور، آن ها با پردازش ش�دت نور و ضبط این 
اطالع�ات به صورت دیجیتال این کار را انجام مي دهن�د. دوربین هاي دیجیتال جدید به طور کلي داراي پیش فرض هاي متفاوتي 

هستند و توانایي ضبط صدا و فیلم برداري را نیز در اختیار عکاسان قرار مي دهند.

سامانةدیجیتال

تكامليطوالني

حسگريكهجایگزین
فیلمعكاسيشد

1500172518021826

برداشتنتصویر1

عدسيسوژه

اصولبصريوشیمیایيسطوححساسبهنوردوربیناتاقتاریک
باهمتركیبشدند

نیسهفورنیپسه

فتوسایتها

فیلترها

شاتردیاگرام

تصویردیجیتال

CCD

CCD

عدسي روي سوژه فکوس و 
امواج نوري رسیده از سوژه 
را معکوس مي کند و سپس 

آن ها را به شکل هم گرا به یک 
تصویر واحد تبدیل مي سازد.

اشعه هاي نور ساطع شده از شيء از میان حفرة بسیار کوچکي 
تصویر را در داخل جعبۀ دوربین به صورت وارونه منعکس 

مي کردند. یک عدد عدسي نور را متمرکز مي کند و تصویر را 
واضح نشان مي داد. آینه ها براي منعکس کردن تصویر روي 

صفحۀ حساس مورد استفاده قرار مي گرفتند. و عکاس در 
به طور مداوم مراقب عکس نمایان شده بود.

به وسیلۀ یک دانشمند آلماني  
به نام فردریک شولتز ثابت 
شد که نور باعث سیاه شدن 

نیترات نقره مي شود.

عکس ها به وسیلۀ قرار دادن 
مستقیم ورقه هایي  روي کاغذهاي 
حساس به نور، به دست مي آمدند،  

اما عکس ها قابلیت ثبوت نداشتند و 
به مرور از بین مي رفتند.

یک ورقۀ نازک که با »بیتومن« پوشیده شده 
بود را به مدت زمان 8 ساعت در معرض نور 
قرار داد. بیتومن در این عمل سخت شده و 
به رنگ سفید درمي آید و تصویر را تشکیل 

مي دهد. قسمت هایي که سخت نشده اند 
به وسیلۀ شستن از بین مي روند.

سلول هاي حساس به نوراند. میزان نور تابیده 
شده روي فتوسایت ها مستقیماً ومتناسب به بار 
الکتریکي تبدیل مي شود که یکجا جمع مي شود.

براي ساختن تصویر رنگي، گروهي از فیلترها باید 
تصویر را به مقدارهاي مشخصي از رنگ هاي قرمز، 

سبز و آبي تجزیه کنند.

»CCD( »Charged-coupled device( از تعداد 
زیادي دیودهاي حساس به نور تشکیل شده است،  

فتوسایت هایي که فوتون ها )نور( را به الکترون 
تبدیل مي کنند. 

میزان نور وارد شده به لنز 
را تنظیم مي کند. واحد 

اندازه گیري اش F  است. هرچه 
اندازة عددي F بزرگ تر باشد، 
میزان باز بودن دیاگرام کمتر 

است.

شاتر مدت زمان عبور نور 
براي ثبت تصویر را تعیین 

مي کند. عموماً براساس ثانیه 
اندازه گیري مي شود. هرچه 

شاتر سریع تر بسته شود، 
مدت زمان نوردهي کوتاه تر 

خواهد شد.

تصویر به صورت 
وارونه نمایان مي شود.
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فرایندپردازشدوتایي)باینري(

فشردهسازيونگهداري
110میلیون

1839184118511907 18891989

فیلمهايكالوتایپدگروتایپ
انعطافپذیر

صفحات
شیشهاي

عكاسيویدئویيعكسهايرنگي
دگروتایپ درنهایت تصاویر 

داراي جزئیات را روي ورقه هاي 
سربي پوشیده شده با نقره و 
حساس به نور با یُد به دست 

آورد. عکس ها به وسیلۀ بخار 
جیوه توسعه داده شدند و با 
محلول سالین تثبیت شدند.

به وسیلۀ »تالبوت« اختراع 
شد. این اولین شکل 

تهیۀ»مثبت« از »منفي« 
است. نوردهي بین یک تا پنج 

دقیقه طول طول مي کشد. 
مي توان بي نهایت  کپي از 

تصویر منفي  تهیه کرد .

دوربین هاي کداک از 
یک حلقه فیلم حساس 

به نور سلولوئید استفاده 
مي کردند. هر حلقه 
قابلیت انداختن 100 

عکس را داشت.

جاي گزیني کاغذ به جاي 
صفحۀ شیشه اي کامل مي 

شود. صفحات با نیترات نقره 
حساس مي شوند که قباًل 

تصویر منفي را دریافت کرده 
اند. این کار فقط چند ثانیه 

طول مي کشد.

برادران »لومیر« با بهبود 
بخشیدن به استفاده از 

شیشه هاي پوشیده شده با 
دانه هاي رنگي امکان دسترسي 
به عکس رنگي را فراهم کردند.

شرکت »سوني«  دوربیني انعکاسي 
ساخت که تصویرها را روي 

صفحه هاي مغناطیسي ضبط مي کرد.

براي تبدیل بار الکتریکي فتوسایت)آنالوگ( به امواج 
دیجیتال، دوربین از یک مبدل استفاده مي کند) ADC( که با 
اختصاص دادن مقادیر باینري به هرکدام از بارهاي حفظ شده 

در فتوسایت ، آن ها را به عنوان پیکسل ضبط مي کند. 

هر زمان که تصویري دیجیتالي مي شود، یک میکروپروسسور 
 JPG آن را به صورت اطالعات در یک حافظه جانبي با پسوند

یا  TIFF فشرده مي کند . تعداد دوربین هاي 
فروخته شده در سراسر دنیا 

در سال 2006 است.

2

3
CCDلنز

كارتحافظه

LCD

چشمي هدایتگرها

مخلوطافزودني

رزولوشن

هر پیکسل براساس میزان مشخصي از سه رنگ 
قرمز، سبز و آبي رنگي دیده مي شود.  تغییر میزان 
هرکدام از این سه رنگ مي تواند هر رنگ دیگري را 

در طیف بصري به وجود بیاورد.

با واحد PPI اندازه گیري مي شود. یا به عبارت دیگر، 
پیکسل بر هر اینچ مربع. یعني تعداد پیکسل هایي 

که مي توانند به وسیلۀ دوربین ضبط شوند. این مقدار 
اندازه و کیفیت عکس را مشخص مي کند. 

میزان هرکدام مي تواند از صفر تا 255 تغییر کند.
255 صفر
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چهلباسي
انتخابكنيم؟

آیا بای��د مانند بعضي ها، ه��ر پدیدة نو و 
مدي را چشم بسته بپذیریم تا از قافلة به 
اصطالح تمدن عقب نمانیم؟ یا برعکس، 
مانند برخ��ي دیگر از همان ابتدا در برابر 
هر پدیدة مدرني گارد بگیریم و آن را رد 
کنیم و صرفاً در همان سنت هاي گذشته 
زندگ��ي کنیم؟ اما راهي دیگر نیز در این 

عرص��ه وج��ود دارد؛ راهي میان��ه. یعني 
نه  س��نت ها و هنجارهاي پیش��ینیان را 
به خاطر اینک��ه کهنه اند یک جا رد کنیم، 
و ن��ه هر پدیدة نو و ت��ازه اي را، به دلیل 
تازگ��ي و ب��ه روز بودنش، تأیی��د بله، راه 
درس��ت آن اس��ت که دس��ت به انتخاب 

بزنیم و آگاهانه برگزینیم.

چرخةانتخابپدیدةنووكهنه
در انتخاب هر پدیدة نو و کهنه اي � فرقي 

نمي کند � باید چرخه اي را طي کنیم:
 اول، ش��ناخت و ارزیابي، یعني انطباق 
ی��ا عدم انطباق آن پدیده یا مد با ضوابط 

دیني؛ 
 دوم، اص��الح و احیان��اً تکمیل آن در 

صورت نیاز؛
 سوم، پذیرش یا عدم پذیرش آن.

این ش��یوه به خص��وص در م��ورد مدها 
شیوه اي منطقي است. اینکه تصور کنیم 
هرچه دنیا آن را پس��ندید و پدیدة قرن 

در ش�ماره هاي پیشین از مد گفتیم و اینکه خاستگاه آن و زمینه هاي گسترش 
آن کدام اند و در نهایت، مدگرایي افراطي چه تبعات منفي اي در پي دارد. در این 
شماره مي خواهیم تکلیفمان را با مد روشن کنیم و ببینیم باالخره ما باید با مدها 

چه برخوردي داشته باشیم.
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ش��د، دیگر درست اس��ت، تصور درستي 
نیست. مطلِق پس��ند که دلیل نمي شود. 
اتفاقاً یکي از چیزهایي که مسلمان نباید 
تحت تأثیر آن قرار بگیرد، همین پس��ند 
جامعه اس��ت. ام�ام عل�ي)ع( فرموده 
اس��ت: »اگ��ر راه حق را پی��دا کردید، از 
اینکه در اقلیت هس��تید هرگز وحش��ت 

نکنید.« )نهج البالغه، خطبة 199(.

اسالمبرايكفشولباس
مدخاصينیاوردهاست

در برخ��ورد با ه��ر مد، ابت��دا باید 
آن را ارزیاب��ي کرد و ب��ا ضوابط دیني 
سنجید. باید دید دین در مورد مد چه 
دیدگاهي دارد. از اسالم شناس بزرگ، 
ش��هید مطهري بشنویم: »اسالم نه 
براي کف��ش و لباس م��د خاصي 
آورده، نه براي ساختمان ها سبک 
و استیل معیني در نظر گرفته، و 
نه براي تولید و توزیع، ابزارهاي 
مخصوصي معین کرده اس��ت 
� اساس��اً � اس��الم به ش��کل 
ظاهر و ص��ورت زندگي که 
دارد  اساس��ي  وابس��تگي 
به می��زان دانش بش��ري، 
نپرداخته است � از این رو 
� در اس��الم یک وسیله 
یا یک شکل ظاهري و 
م��ادي نمي توان یافت 
که جنبة تقدس داشته 
باش��د تا فرد مسلمان، 
خود را موظف بداند که 
آن وس��یله و شکل را براي همیشه حفظ 
کند. اس��الم نگفته که خیاطي، بافندگي، 
کشاورزي، حمل و نقل و جنگ یا هر کار 
دیگر از این قبیل باید با فالن ابزار باشد.«  

)نظام حقوق زن در اسالم، ص 97-96(.
اسالم تنها اصول و چارچوب ها را در این 
زمینه ها مشخص کرده است. دستورهاي 
اسالم مربوط است به روح، معني و هدف 
زندگي و باز به قول ایش��ان: »اس��الم نه 
گفته با دست غذا بخور نه گفته با قاشق 
غذا بخ��ور، گفته در هر ح��ال نظافت را 

رعایت کن.« )همان، ص 102(.

دینبااصلمدمخالفتيندارد
این اس��ت که دین ب��ا اصل مد و نوآوري 
در ش��کل و آداب زندگي مخالفتي ندارد 
و امروزي ش��دن را در ش��کل درست آن، 
یعن��ي در جهت بهبود زندگي و تحرک و 
جس��ت وجوي دستاوردهاي نو مي پذیرد؛ 
به شرطي که این دس��تاوردها با اصول و 
ضوابطي ک��ه دین بر آن ه��ا تأیید کرده 

است، همخواني داشته باشد. 
به عنوان نمونه،  اسالم پیروي از مد را در 
حد اعتدال در ش��یوة لباس پوش��یدن با 
رعایت اصولي که در پوشش شرعي آمده 
اس��ت، رد نمي کند. اسالم که با زیبایي و 

خودآرایي مخالف نیست. 
دین اس��الم براس��اس فطرت بنا ش��ده 
است. مگر میل به خودآرایي و زیباسازي 
محی��ط، امري فط��ري و ذاتي نیس��ت؟ 
و مگر با این کار نیس��ت ک��ه هم زمینة 
آراس��تگي محیط زندگي انس��ان فراهم 
مي آید و هم انگیزة تعالي و تداوم زندگي 

اجتماعي تقویت مي شود؟
ب��ا این کار � زیباس��ازي خ��ود و محیط 
پیرامون � عواملي که موجب ایجاد نفرت 
و دوري م��ردم از یکدیگ��ر و یکنواختي 
زندگي مي ش��ود، از محیط زندگي آدمي 
رخ��ت برمي بن��دد و جنبه ه��اي مثبت 
کمال خواهي و زیبایي دوس��تي انسان ها 

شکوفا مي شود.
بي دلیل نیس��ت که مي بینیم، در س��یرة 
ب��زرگان دیني، همواره با این منطق غلط 
که پرهیز از خودآرایي و آراس��تگي دلیل 
وارس��تگي از قید نف��س و بي اعتنایي به 
دنیاس��ت، به ش��دت برخورد شده است. 
زی��را ای��ن کار نه تنه��ا موجب��ات تنفر 
دیگ��ران را فراهم م��ي آورد، بلکه با اصل 
عزت نفس و کرامت و منزلت انس��ان نیز 
همخوان��ي ن��دارد. به ع��الوه بي توجهي 
ب��ه نعمت ه��ا را نیز در خ��ود دارد. امام 
صادق)ع( در سخني به عبید ابن زیاد 
فرمود: »آشکار س��اختن نعمت نزد خدا، 
محبوب تر از نگهداري آن در گنجة لباس 
است. پس زنهار که جز در نیکوترین نوع 
لباس مردم زمان خویش ظاهر نش��وي.« 

)میزان الحکمه، جلد 11، ص 5289(.

دینوخودآرایي
در رهنمودهاي دین��ي دربارة خودآرایي 
به م��وارد زیادي تصریح و توصیه ش��ده 
اس��ت؛ از جمله: لباس تمیز پوش��یدن و 
آراسته پوشیدن؛ شانه زدن موها، نظافت؛ 

خوش بو کردن بدن و لباس.
در م��ورد لباس نیز اس��الم م��د خاصي 
نی��اورده، بلک��ه تنه��ا ب��ه بی��ان اصول 
بس��نده  زمین��ه  ای��ن  در  الزم   کل��ي 

کرده است. 
فرض��اً اینک��ه لب��اس به گونه اي نباش��د 
که عفت و پاکي با آن خدش��ه دار ش��ود. 
یعني از نظر ش��کل، رن��گ و طرح نباید 
احساسات شهواني دیگران را برانگیزد یا 
از ش��باهت به کفار و بیگان��گان و تقلید 

محض از آنان عاري باشد. 
کاف��ي اس��ت که تنه��ا هوی��ت فرهنگي 
خ��ودي را ب��ه نمای��ش بگ��ذارد، زی��را 
مس��لمان حق ندارد هویت فرهنگي خود 
را از دس��ت بدهد و اسیر روحي و رواني 

بیگانگان شود.
مس��لمان مؤمن تنوع طلب، با رعایت این 
اص��ول، آزاد اس��ت که به هر ش��کل که 
مي خواه��د لباس بپوش��د و از رنگ هاي 

گوناگون استفاده کند. 
اس��الم ک��ه نمي خواهد هم��ه یک جور 
از  حدیث��ي  در  بپوش��ند.   لب��اس 
ام�ام ص�ادق)ع( آمده اس��ت: »خیر 
لب��اس کِل زم��اٍن لباس اهل��ه« یعني 
بهتری��ن لباس هر زمان��ي، لباس مردم 
همان زمان اس��ت )میزان الحکمه، جلد 

11، ص 5289،  حدی��ث 18081(.
 ای��ن اس��ت ک��ه مي بینیم لباس��ي که 
امام رضا)ع( مي پوشیدند، با نوع لباس 

امام علي)ع( متفاوت بود. 
این موضوع را که برخي از اطرافیان نیز 
برنمي تافتن��د و حتي به آن حضرت نیز 

جاهالنه اش��کال مي گرفتند. 
خود ام��ام رض��ا)ع( در جای��ي فرموده 
من،  بي بضاعت  »دوس��ت داران  است: 
دوس��ت دارن����د ک������ه م��ن روي 
ل����باس درش�����ت  و  بنش��ینم  نمد 
بپوش��م، در ح����الي که  زب����ر �   �

زمان��ه )م��ا( آن را نمي پذی��رد.«
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مهم ترین اشکالي که براي کشو پیش مي آید. شل شدن یا کنده شدن دستگیره 
است. در این شماره یاد مي گیریم که چگونه دستگیرة کشو را سفت کنیم.

ب�ا  چوب�ي  س�طوح  اس�ت  ممک�ن 
استفاده هاي مکرر و یا ناصحیح کدر 
و یا لک دار ش�وند. براي از بین بردن 
لکه ه�ا مي توانیم به ای�ن روش عمل 

کنیم:

یک واشر بزرگ پشت پیچ مي گذاریم.

نگران نباشید. لکۀ چوبي از روي چوب به راحتي پاک مي شود.

حاال مجدداً قاب کشو را سر جایش 
سفت مي کنیم. پیچ هاي قاب کشو را باز مي کنیم.
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تعمیرصفحة
رويكابینت

12

23

3

تعمیر افتادگي صفحۀ روي کابینت بسیار آسان است. معموالً شرکت هاي »ام دي اف« سازي براي سوراخ ها و خراش هاي ریز مواد 
پرکنندة هم رنگ آماده و به بازار عرضه مي کنند. اما وقتي یک تکه از لبۀ صفحه مي افتد، مي توانید آن را به این روش اصالح کنید.

 افتادگي را با دقت در محل قرار مي دهیم 
و چند لحظه نگه مي داریم.

کمي ماسۀ نرم روي لکه مي ریزیم. بعد با یک تکه چوب، خیلي 
مالیم سطح را مالش مي دهیم. بعد با یک تکه پارچه سطح را کاماًل 

تمیز مي کنیم.حرکت دست باید بسیار آهسته و مالیم باشد.

کمي روغن مناسب چوب را با یک دستمال به محل لکه مي مالیم 
و بعد با پارچه تمیز مي کنیم.  براي نتیجۀ بهتر  این کار راتکرار 

کنید. پوشیدن دستکش را فراموش نکنید.

 بعد از اینکه چسب خودش را گرفت، با 
استفاده از مداد و یا مداد شمعي سفید، 

باقي ماندة چسب را از بین مي بریم.
با استفاده از یک تکه پالستیک یا چوب، قسمت افتاده، و  لبۀ کابینت را به چسب 

چوب آغشته مي کنیم.چند لحظه چسب را با دست نگه مي داریم.
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اشاره
فکر مي کنم حاال که به آرامي در حال عبور از جاده نوجواني به ش��اهراه جواني هستید، درباره بلوغ 
مي دانید. این که در چه س��ني بالغ ش��ده و بعد از بلوغ چه اتفاقاتي مي افتد. اما از آن جایي که زمان 
دقیقي را براي بلوغ همة دختران نمي توان در نظر گرفت و دوره سني اي بین 9 تا 16 سالگي را براي 
این اتفاق در نظر مي گیرند، به همین دلیل یادآوري برخي نکته هاي پایه اي ضروري است. پس ابتدا 
نگاهي داریم به اتفاقات دوره بلوغ و سپس به بررسي نیازهاي تغذیه اي این دوران مي پردازیم. فراموش 
نکنید که عادت ماهیانه اتفاقي نیست که یک بار آن را تجربه کرده و دیگر اتفاق نیفتد. بنابراین یادآوري 

نکاتي در این باره، در هر سني که باشیم، مفید است. 
غ��رور« مي گویند. نباید ای��ن جوش ها را 
دس��تکاري ک��رد؛ چون ج��اي آن ها روي 
صورت و نقاط دیگر باقي مي ماند. بهترین 
راه درم��ان، مراجعه به متخصص پوس��ت 

است.
4. افزای�ش تع�رق: اگر تا قب��ل از این 
عرق نمي کردید یا اگ��ر عرق مي کردید و 
ب��وي خاصي نمي داد، از ای��ن به بعد باید 
منتظر تعرق بیشتر باشید. الزم است براي 
جلوگی��ري از بوي بد ع��رق، حمام کردن 
و اس��تفاده از خوش بو کنن��ده را فراموش 

نکنید.
5. رشد س�ینه ها: یکي از شاخص ترین 
تغیی��رات دخت��ران در دورة بلوغ، رش��د 

تدریجي سینه هاست.
6. تغییر اندام ها: با ش��روع دوران بلوغ، 
میزان چربي ذخیره ش��ده در بدن به ویژه 
در برخ��ي نقاط بیش��تر و ب��ه این ترتیب 
در برخ��ي نقاط، بدن دچار تغییر ش��کل 
مي شود. مواظب باشید که شکمتان بزرگ 

نشود.
7. عادت ماهانه: بین سنین 
9 تا 16 سالگي باید منتظر 
اتفاق »عادت ماهانه« یا 
»قاعدگي«  همان 
»پری��ود«  و 
باش��ید. الزم 

اس��ت نکات مهم را از مادرتان بیاموزید و 
رعایت نظافت را نیز فراموش نکنید.

منويغذادردورةبلوغ
مهم ترین نیاز ب��دن در دورة بلوغ، تأمین 
نیازهاي تغذی��ه اي و به ط��ور خاص مواد 
مغذي اس��ت. متخصصان تغذیه معتقدند 
اگر طب��ق الگوي »ه��رم تغذیه اي« عمل 
کنید، مشکالتي مانند اضافه وزن یا الغري 
مفرط نخواهید داش��ت. از ش��اخص ترین 
نیازه��اي تغذی��ة دخت��ران مي ت��وان به 
تأمین آهن، اس��ید فولیک، کلسیم، روي، 
ویتامین ه��اي  و   A و   D ویتامین ه��اي 

خانوادة B اشاره کرد.

غالتوحبوبات
یکي از نخستین نیازهاي دختران در دورة 
بلوغ، مصرف غالت و حبوبات اس��ت. براي 

مصرف به میزان آن ها توجه کنید: 
نان: به اندازة یک کف دس��ت ش��امل نان 

گذرازنوجواني
براي این دورة چه برنامۀ تغذیه اي باید در نظر گرفت؟
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بلوغ در دخترها با تغییرهاي ظاهري آغاز 
مي شود. این تغییرها عبارت اند از: 

1. جه�ش قدي: اگ��ر کمي بیش��تر در 
آینه به خودتان ن��گاه کنید، مي بینید که 
به تدری��ج در حال قد کش��یدن هس��تید. 
آستین لباس ها کوتاه شده و شلوار تا باالي 
قوزک پا آمده اس��ت! این یعني بلوغ آغاز 
شده است. جهش قدي دخترها در مقایسه 
با پس��رها دو سال زودتر آغاز مي شود. این 
جهش بین 9 تا 11 سالگي اتفاق مي افتد.

2. موهاي جدی�د: در نقطه هایي از بدن 
ک��ه تا پی��ش از ای��ن مو وجود نداش��ت، 
موهای��ي دی��ده مي ش��ود که ب��ه تدریج 

پررنگ تر مي شوند.
3. ی�ک تغییر ناخوش�ایند: 85 تا 90 
درص��د دخت��ران در دوران بل��وغ، روي 
پوستش��ان جوش هاي ریز و درشتي ظاهر 
مي ش��وند که ب��ه آن »آکن��ه« یا »جوش 
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سنگک، تافتون یا بربري. دربارة نان لواش 
میزان مصرف چهار کف دست است.

برنج: به اندازة 2 تا 5 قاشق سرخالي. بهتر 
است برنج به صورت کته باشد.

سایر خوراکي ها: ماکاروني به اندازة نصف 
لیوان؛ یک عدد سیب زمیني پختة متوسط؛ 
سه عدد بیسکویت؛ یک سوم لیوان حبوبات 

پخته شامل عدس، لوبیا چیتي، سویا و... 

سبزيهاومیوهها
ای��ن گروه باعث تنظیم عملکرد دس��تگاه 
گوارش مي شوند و به سالمت پوست و مو  
کمک مي کنند. براي مصرف بهتر، به این 

الگوي تغذیه اي دقت کنید: 
میوه: می��زان مصرف می��وه 2 تا 5 واحد 
در روز اس��ت. ب��راي این کار کافي اس��ت 
به عن��وان میان وعده بین وعدة صبحانه تا 
ناهار و بین ناهار تا شام، چند عدد میوه و... 

نوش جان کنید.
س�بزي: روزان��ه بین 300 ت��ا 700 گرم 

س��بزي باید مصرف کنیم. اگر این مقدار 
را به صورت واحدي در نظر بگیریم، روزانه 
یک لیوان سبزي خام و نصف لیوان سبزي 

پخته مصرف کنید. 

لبنیات
این گروه کلس��یم و ویتامین D مورد نیاز 
ب��دن را تأمی��ن مي کنند. می��زان مصرف 
لبنیات روزانه بین 2 تا 3 واحد* است. هر 
لیوان شیر از نظر ارزش غذایي معادل یک 
لیوان ماس��ت، یک لیوان کشک و 2 لیوان 
دوغ محس��وب مي ش��ود. بهتر اس��ت این 

خوراکي ها از انواع کم چرب باشند.

پروتئینها
اگر این خوراکي ها براي بزرگ ساالن خیلي 
خوب نیس��تند، اما براي نوجوانان بس��یار 
ضروري ان��د. بهترین می��زان مصرف این 
مواد غذایي، روزانه 5 واحد است. هر واحد 
گوش��ت عبارت اس��ت از 30 گرم گوشت 
کم  چرب، یک عدد تخم مرغ، نصف لیوان 
حبوبات پخته یا مغزها یا آجیل ها و یا 45 
گرم پنیر. مصرف این خوراکي ها نیاز بدن 
به آه��ن را تأمین مي کند. عالوه بر این که 
نیاز بدن به اسیدهاي آمینه ضروري مرتفع 

مي شود.

چربيها
هرچ��ه قدر می��زان دریاف��ت چربي هاي 
اشباع مانند کره، گوشت پرچرب، خامه، 
سوس��یس و کالباس، و... کم شود، بهتر 
اس��ت. این موضوع را فراموش نکنیم که 
ب��دن به ای��ن ترکیبات غذای��ي هم نیاز 
دارد، ام��ا باید نیاز بدن به این ترکیب ها 

از طری��ق خ��وردن منابع 
سالم تأمین شود. بهترین 
مناب��ع چربي ها  عبارت اند 

روغ��ن  زیت��ون،  روغ��ن  از: 
آفتابگردان، روغن سویا، دانة سویا و 

آجیل هاي خام.

هیدراتكربن
ترکیب هاي  کربن هم��ان  هیدرات ه��اي 
قندي هس��تند. خوردن انواع ش��یریني، 
ش��کالت و... اما مي توان گلوکز مورد نیاز 
ب��دن را از طری��ق مص��رف منابع طبیعي 
هیدرات کربن شامل توت، خرما، کشمش،  

انواع آجیل خام و... تأمین کرد.

ویتامینهاوموادمعدني
با مصرف مقدار مناسب از گروه هاي غذایي 
که به آن ها اشاره کردیم، نیاز بدن به انواع 
ویتامین ها و مواد معدني تأمین مي ش��ود. 
در صورتي که تأمین نش��د، الزم اس��ت با 
مش��ورت متخص��ص تغذیه، نی��از بدن از 
طریق مصرف مکمل ه��اي غذایي تأمین 

شود.

آهنسازي
یکي از نیازهاي ضروري دختران، تأمین 
آهن مورد نیاز بدن اس��ت. آمارها نشان 
مي دهد بسیاري از دختران جوان به دلیل 
کمبود مصرف منابع آهن دچار کم خوني 
ناشي از فقر آهن هستند. بهترین راهکار 
تأمی��ن این نی��از، مصرف م��واد غذایي 
حاوي این منبع شامل جگر، پسته، انواع 
آجیل هاي خام، ش��یر غني شده با آهن، 
غالت و حبوبات و... است. در صورت نیاز 
با مش��ورت متخصص تغذیه مي توانید از 
مکمل ه��اي حاوي آه��ن و یا قرص آهن 
اس��تفاده کنید. اما از آن جایي که قرص 
آهن باعث بروز یبوست مي شود، بنابراین 
بای��د مصرف مواد غذایي ح��اوي فیبر را 

فراموش نکرد.



دس��تکش، لبه کاله، لباس 
مس��ابقه، محافظ س��ایش و 

چکمه.
 

موتوكراسـ
سوپركراس

در این مسابقات، »سرعت« 
مهم تری��ن  »پ��رش«  و 
اصول در رقابت ها هس��تند. 

در  موتوک��راس  مس��ابقات 
)پیس��ت(  بس��ته  محوط��ه اي 

برگزار مي ش��وند ک��ه درون آن ها 
پر از پس��تي و بلندي اس��ت. همچنین، 
ش��یارهاي فراواني در طول پیست وجود 
دارن��د که چرخ ها در آن ها قرار مي گیرند 
و از سقوط موتورسوار جلوگیري مي شود. 
س��وپرکراس نی��ز روي پیس��تي برگزار 
مي شود که جنس آن از خاک یا ترکیبي 

از ماسه و خاک رس است.   
موتورس��واران  آغاز مس�ابقه:  عالمت 
همگ��ي پش��ت خ��ط ش��روع مس��ابقه 
مي ایستند و یک مقام رسمي آغاز مسابقه 
را اع��الم مي کند. اگر ش��رکت کننده اي 

اگرچه نخستین وسایل دوچرخي که با موتوربخار کار مي کردند، قبل از دهه 70 قرن 
19 در آمریکا و اروپا مورد استفاده قرار گرفتند، اما امتیاز این اختراع در سال 1871 
به صورت رسمي به فرانسوي ها داده شد. با گذشت زمان سایر وسایل کمکي نیز به 
موتورها افزوده شد. در اواخر قرن نوزدهم گیربکس )دنده( نیز در موتورها رواج پیدا 
کرد و با پیش�رفت در ساخت این وسیله موتورها به سرعت 120 کیلومتر در ساعت 

نیز دست یافتند. 
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موتوكراس
آشناييباموتورسواري

ممکن  موتورسواري  مس��ابقة  مسیرهاي 
اس��ت ثابت باش��ند. یعني براي برگزاري 
مس��ابقه اي خ��اص س��اخته ش��ده ی��ا 
مس��یرهاي موقت��ي باش��ند. یعن��ي این 
مسیر تنها به منظور برگزاري یک رقابت 
ساخته شده باشد و پس از آن در هنگام 
برگ��زاري رقابتي دیگر، ش��کل آن تغییر 
کند. مس��افت این مسیرها از 5/ 3 تا 10 
کیلومتر است و در تمام رقابت ها، حداقل 
250 متر از ش��روع مسابقه باید مسیري 

صاف و بدون ناهمواري باشد.

سایرمسابقات
از دیگر رقابت موتورس��واري مي توان به 
رقابت هاي ترکیبي اشاره کرد که هم در 
جاده و هم در بیرون آن برگزار مي ش��ود. 

مسابقات بین المللي شش روزه، موتوبال، 
موتورس��واري در چمن، موتورسواري در 
خاک و موتورسواري روي یخ نیز از دیگر 

رقابت هاي موتورسواری هستند. 

تجهیزات
تجهیزات با توجه به اهمیت »س��رعت« 
در مس��ابقات موتورس��واري سبک بودن 
تجهیزات موتورس��وار مهمترین اصل در 
رس��یدن به حداکثر سرعت است. شاسي 
موت��ور معموالً از آلیاژه��اي آلومینیوم یا 
تیتانیوم س��اخته مي ش��وند و به منظور 
کاه��ش اصطکاک با هوا س��طح آن ها از 
فیبرکربن تهیه مي ش��ود. یک موتورسوار 
از تجهیزات دیگري نیز اس��تفاده مي کند 
که عبارت ان��د از: محافظ صورت و گردن، 



آذر 91

آن ه��ا،  از  عالقه من��دان 
کم ک��م گروه��ي ب��ه فکر 
افتادن��د ک��ه ب��ا برگ��زاري 
موتورس��واري،  مس��ابقات 
مهارت خ��ود را ب��ه دیگران 
نشان دهند.بدین ترتیب، اولین 
مسابقات موتورسواري در میدان ارک 
تهران و جاللیه )پارک الله( با موتورهایي 
از قبی��ل B.S.A، ماچلس تریومف، آریل 

رویال و سه تفنگه برگزار شد. 
در اوایل ده��ه 40 یکي از واردکنندگان 
براي تبلیغ بیش��تر این موتورها دس��ت 
ب��ه برگزاري مس��ابقه اي به ص��ورت تور 
تهران �  مش��هد زد. در س��ال 1353 ش. 
اولین برنام��ه دقیق براي مس��ابقات 
موتورس��واري ای��ران توس��ط دو 
قهرمان خارجي از کش��ورهاي 

ژاپن و چکسلواکي طرح شد. 
بنیانگ��ذار  »احم��د توس��لي« 
در  اتومبیل ران��ي  مس��ابقات 
ایران مس��ابقاتي را در نیمة دهه 
50 برگزار ک��رد که با حضور 160 
موتورسوار از کشورهاي ایران، آمریکا، 
ژاپ��ن و اتریش انجام ش��د و نقطه نهایي 
مسیر، قلّة توچال بود. اندکي پس از این 
مس��ابقه کم نظیر، انجمن موتورس��واري 
ایران تأسیس ش��د. این انجمن کمتر از 
دو دهه بعد تبدیل به فدراس��یون شد و 
در س��ال 1989م / 1368 شمسي عضو 

فدراسیون بین المللي موتورسواري شد.

زودتر از اعالم آغاز، حرکت را شروع 
کند، داور با نشان دادن پرچمي قرمز 
رنگ، شروع مس��ابقه را باطل اعالم 

مي کند و دس��تور مي دهد که همگي 
دوب��اره به پش��ت خط آغ��از برگردند تا 
فرمان آغاز داده شود. 25 موتورسوار باید 
به شکلي پش��ت خط قرار بگیرند که هر 
نفر حداقل یک متر با موتور کناري خود 

فاصله داشته باشد.

موتورسواريدرایران
انته��اي  در  ای��ران  در  موتورس��واري 
ده��ه 20 شمس��ي آغ��از ب��ه کار کرد. 
ای��ران  کش��ور  ش.   1328 س��ال  در 
 موتورسیکلت هاي فراواني را از انگلستان 

وارد کرد.
 با ورود این موتورها و افزایش اس��تفاده 

جایزهبزرگسرعت
grand prix

این مسابقه در خارج از بازه و در مسیري 
بس��ته )همچون پیس��ت دوومیداني( 
برگزار مي شود. موتورسواران حاضر در 
مس��ابقه نیز اجازه دارند قبل از مسابقه 
براي آش��نایي بیشتر با مسیر در آن به 
تمرین بپردازند. عالمت شروع مسابقه 
یک چ��راغ با نور قرمز رنگ اس��ت در 
این حالت شرکت  کنندگان باید آماده 
حرکت شوند. به محض آن که نور سبز 
شد، حرکت ش��روع مي شود. مسابقات 
معموالً 20 الي 30 دقیقه طول مي کشد.

مسابقاتبینالملليجایزهبزرگ
معم��والً در هر س��ال 16 رقابت جایزه 
بزرگ در سطح جهاني برگزار مي شود. 
در هر رقابت 15 شرکت کننده مسابقه 

مي دهند که ب��ه نفر اول 25 
امتیاز، نف��ر دوم 20 امتیاز 
و نفر س��وم 16 امتیاز اعطا 
مي ش��ود. از ای��ن رتب��ه به 

بعد، امتی��ازات یکي یکي 
مي ش��وند.  ک��م 
موتورسواري که در 

مجم��وع 16 رقابت 
جایزه بزرگ امتیاز بیش��تري 
کس��ب کند، در پایان سال به 
عنوان موتورس��وار شماره یک 

انتخاب مي شود.

 انواع مسابقات

1868
نخستینوسایل
دوچرخموتوردار،
دراروپاوآمریكا
مورداستفاده

قرارگرفتند.این
وسایلازموتوربخار
استفادهميكردند.

1903
سرعتسریعترین
موتورسیكلتهابه
120كیلومتردر

ساعترسید.چنین
سرعتيتاآنزمان

ركوردمحسوبميشد.

1922
نخستینمسابقة

استقامتيموتورسواري
در»پولدياور«واقع

درفرانسهبرگزار
شد.مدتزماناین
رقابت24ساعتبود.

شمار
گاه
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خاطراتدانشآموزيآقويهمساده
شنبه

امروز گفتم برم مدرس��ه. البت��ه از اول همچین عالقه اي هم به 
مدرسه نداشتم ها. گفتم مي رم اونجا با همة دانش آموزا دوست 
مي ش��م. با معلم ها هم دوست مي ش��م. با مدیر مدرسه و ناظم 
هم مي ریزیم رو هم. درس مي خونیم ها. ورزش مي کنیم. استخر 
مي ریم. خالصه خوش مي گذرونیم ها. آقو چشمت روز بد نبینه، 
روز اول مدرس��ه بچه ها دس��ته جمعي ریختن روي سرم. همة 
دانش آموزا من یه نفر رو به قدري زدن که یه دنده س��الم توي 
کل بدن��م نموند. االن بدنم خمیره خمی��ره. گفتم: المروتا چرا 
مي زنین؟ گفتن: چون پس کله ات صافه آدم دوست داره بزنتت. 
منم جوري تو خودم خرد شدم، جوري افسرده شدم که همون 

روز اول از مدرسه متنفر شدم.

یكشنبه
امروز معلم منو صد ا کرد پاي تخته. گفت: انتگرال تانژانت سي 
درجه چي مي شه؟ گفتم: نامسلمون من هنوز اعداد رو نمي تونم 
تا ده بش��مرم، این رو چه جوري حساب کنم؟! گفت: یه ساعت 
بهت وقت مي دم. اگه جواب رو پیدا نکردي دیگه سرکالس من 
نیا. گفتم: کاکو معلم، من تا سال آخر دبیرستانم نمي تونم این 

معادله رو حل کنم.

دوشنبه
امروز به هر زحمتي بود، معادله رو حل کردم. رفتم مدرسه دیدم 
معلممون عوض شده. معلم جدید تا منو دید گفت: این در آینده 
شاعر مي شه. گفت: ش��عري چیزي از حفظ هستي؟ گفتم: یه 
توپ دارم قلقلیه رو تا وس��طش حفظم. آخرشم نمي دونم بابام 
بهم عیدي داد یه توپ قلقلي داد یا بابام بهم کتک داد یه چک 
و یه لگد داد. گفت: خوب تکلیف امشبت اینه که تا فردا »کلیات 
سعدي« رو از بر کني. گفتم: کاکا معلم، سعدي خودش، نصف 
نصف غزالشم از بر نبود. خود تو یه بارم این کتاب رو نخوندي. 
رحم کن! من چه جوري یه شبه کل دیوانشو حفظ کنم؟! مگه 

اسیر گرفتین! گفت: اگه دوست نداري مدرسه ات را عوض کن.

سهشنبه
دیش��ب کلیات س��عدي رو تا صبح تو مخم فرو ک��ردم. باورم 
نمي ش��د بتونم یه شبه کل کلیات س��عدي رو از بر کنم. له له 

ش��دم، داغون داغون. رفتم مدرس��ه دیدم آقا، مدرسه رو خراب 
کردن جاش دارن بیمارس��تان مي سازن. رفتم جلو از مهندس 
ساختمان پرسیدم: آقو اینجا قبالً مدرسه نبود؟ گفت: چرا بود، 
ولي آموزش وپرورش چون مدرسه زیادي داشت، اینجا رو واگذار 
کرد. این مدرسه با مدرسه پایینیه یکي شدن. االن دانش آموزان 
رفتن مدرسه پایینیه. بدو رفتم مدرسه پایینیه. گفتن: جا تموم 
شده. آخرین نفر قبل از تو اومد تو مدرسه دیگه جا نداریم. گفتم: 
من یه نفرم، بگین بچه ها یه خورده جمع تر وایسن منم جا بشم. 

گفتن: برو مدرسة اون طرف شهر، جا نیست.

چهارشنبه
مدرس��ة اون طرف شهر تا خونة من چهار ساعت راه بود. وقتي 
رسیدم مدرسه که بچه ها داشتن تعطیل مي شدن. گفتم: تعطیل 
نکنین من تازه رسیدم. آقاي معلم گفت: اتفاقاً به موقع رسیدي. 
االن وقت تکلیف منزله. امش��ب از روي »تاریخ بیهقي« سه بار 
خوش خط و خوانا مي نویس��ي. گفتم: آقو معلم، بیهقي کاتب 
بوده، دبیر بوده، چند س��ال طول کشیده تا اون کتاب رو یه بار 
بنویس��ه. حاال من چه طوري یه شبه سه بار از روش بنویسم؟! 
گفت: دیر اومدي، طلبکارم هستي؟! حاال که این طور شد، پنج 

بار بنویس تا عادت کني به نوشتن.

پنجشنبه
دیشب تا حاال چهار بار تاریخ بیهقي رو نوشتم. فکر کنم انگشتام 
دیگه خرد ش��دن. دستم دیگه تکون نمي خوره. به خاطر همین 
خاطرات روزانمو تا اینجا بیش��تر نمي تونم براتون بنویسم. ولي 
تالشمو مي کنم. بعد رفتم مدرسه. دیدم مدرسه تعطیله. گفتم: 
کاکو باباي مدرسه! چرا مدرسه تعطیله؟ گفت: آموزش وپرورش 
گفته از امروز پنج شنبه ها تعطیله. رفتم از دست آموزش وپرورش 
شکایت کردم. گفتم: کاکو آموزش وپرورش، چرا من؟ چرا امروز؟ 
بیست سال از تحصیل محرومم کردن. چنان خرد شدم که دیگه 

ترجیح دادم بي سواد بمونم.

سنجاق قفلي

دفترزندگیمپرشدهاز»گاف«،دریغایستگاهشعر
»چهكنمحرفدگریادنداداستادم«

***
نميدونيازعشقتچهكشیدم
چهبرقيتويچشمايتودیدم

منوهيميزننتاتوبتابي
تویهمهتابيهستيمنكلیدم!

طنزدردستگاهاصفهان
زندگيبيالمينیستبهارطربش

زخمتاخندهفروشاستنمكداني
هست
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نیازمندیهایدانشآموزی!

مزایده

تعدادی نم��رة 20 مازاد بر مصرف این جانب ش��اگرد زرنگ 

کالس، ب��ه باالترین پیش��نهاد واگ��ذار می ش��ود. اولویت با 

هم کالسی هایی است که بتوانند یادم بدهند چه طور می شود 

س��وت دو انگش��تی زد یا در بازی گل یا پ��وچ، جوری خالی 

بازی کرد که نفهمند گل توی کدام دستمان است یا با زدن 

دس��ت ها به هم و فرستادن هوا داخل دهان، صدای باز کردن 

تشتک نوشابه را در آورد!

ردیف اول کالس، نیمکت اول، علی ممتازیان!

 قلم عجول
کار دست صاحبش مي دهد.

 فوتبالیست داستان،
روي قلم نویسنده 

فول کرد.
 از بیراهه به مقصد مي رسد بار کج.

 اگر پول چرک کف دست باشد، مخارج سنگین زندگي صابون  اسکناس بدون گوشه است آدم بدقول.
آنتي باکتریال است.

 پستچي با ادب نام ها را مي خواند، پستچي بي ادب نامه ها را. خودکارم که تمام مي شود مغزش را عوض مي کنم. ماه هر شب به دنبال بدن گم شده اش مي گردد. کتاب تاریخ را که باز مي کنم، کلماتش مي ریزد.
 رنگین کمان نقاله اي است که زاویۀ زمین و خورشید را اندازه مي گیرد. تنها وقتي گرسنه ام کتاب مي خورم.

کاریکلماتور

مامان بزی:شنگول،منگول،حبة انگور،بیایید اینجا ببینید کی اومده.
ش�نگول:یعنی کی می تونه باشه این وقت ش��ب؟نکنه مأمور شهرداریه 

اومده آشغاالرو جمع کنه.
منگول:نه ش��نگول جان،تازه ساعت دوازده شبه. سه چهار ساعت دیگه 

میان!
حبه انگور: بچه ها، بابابزیه!بابابزی برگشته...

بابا بزی:بعععععع،حبة انگور، چه قدر بزرگ شده ای فرزندم! آخرین بار که 
تورا دیدم بزغاله اي بیش نبودی. ولی االن برای خودت عجب بزی هستی.

بیا در آغوش پدرت.
شنگول: بابا بزی، چه قدر دلم برات تنگ شده بود. خوبی؟چرا این جوری 

حرف می زنی؟
مامان بزی:باباتون چند سالی اینجا نبوده، یه کم زبونش قدیمی شده.

بابابزی:آری،چند سال پیش به طور اتفاقی وارد بخشی از تبه شدم.خوابی 
س��نگین مرا فرا گرفت. با صدای اتومبیلی از خواب بیدار گشتم. دریافتم 
از دل کوه اتوبانی احداث نموده اند و خود را هر آینه جهان جهان و دوان 
و دوان به اینجا رسانیدم. منگول جان بیا جلو ببینمت. چرا این قدر تغییر 

کرده ای؟چرا ریشت این گونه است؟ 
منگول: قربونت برم بابابزبزیه خودم.لهجة شیرینت تو چشمام! ریش بزیه 
دیگه،تازه مد ش��ده. می خوام بدم ته شو شینیون کنن، بعدشم بیگودی 

ببندم.
بابابزی:الزم نکرده است.یک مدت نبودیم کاه و یونجه تان زیاد شده است.

سریعاً بدهید کل بدنتان را گنگول خر تراش بتراشد تا روی دیگرمان باال 
نیامده. بگذریم.خب ، بزبزقندی خودمان چه طور است؟ فدایت شوم، دلم 
برای بع بع های دل اف��روزت به قدر یک کاه گردیده بود. آه! باور کن تمام 
این چند سال که خواب بودم،دائماً داشتم همان خواب ماه یونجه ای که با 
هم به نمک آب رول رفته بودیم را می دیدم. تا به انتها می رسید، می زدم 

اولش دوباره همان را  در خواب تماشا می نمودم!
مام�ان بزی:ممنونم ازت عزیزم، ولی من زیاد دلم برات تنگ نمی ش��د! 
چون عکس��اتو هر روز در شبکه های اجتماعی با دوستات می دیدم و هی 

یادت می کردم.
بابابزی:آه،باور کن تمامشان فتوشاپ است. این هارا دشمنانم برایم درست 
کرده اند. ما که اصاًل صفحة اجتماعی نداریم. اگر هم خدای نکرده داشته 

باشیم، طویله اش بسته است. یعنی هر کسی نمی تواند ببیند.
مام�ان بزی:حاال بعدن دربارة این موضوع صحبت می کنیم. به خونه ات 

خوش اومدی بابابزی!

بازگشتبابابزی!
بز اُفسکي

م. سربه هوا

حق تقدم

اولیور تودست

م. مداد رنگي

داستانك
عروسي

دیر شده بود و مهمان ها منتظر بودند.عروس وداماد با سرعت 

از آرایشگاه به سمت سالن به راه افتادند. در میان راه صحبت از 

آرایش و این چیزها بود که مرد فهمید همسر آینده اش ماهي 

چند میلیون خرج آرایش مي کند. زن را مقابل سالن عروسي 

پیاده کرد. به آرایشگاه بازگشت و با آرایشگر او ازدواج کرد.

م. مربا



 لغت معنی
ازاونلحاظ

کارخانه : محل ظهور همت 
متخصصان داخلی )برای 

اخبار ساعت 9( و البته تحت 
لیسانس خارجی ها )برای تبلیغ 

بعد از اخبار(!
کشاورز  یکی از پولدارهای 

مملکت که یک بانک هم دارد!
گاراژ: جایی که اسمش 

عوض شده و شده »ترمینال 
مسافربری« ولی اتوبوس های 

آن هنوز قدیمی هستند!
گردنه: جایی برای خفت کردن ! 

در قدیم دزدان این کار را 
می کردند و امروز خود گردنه 

راننده خواب آلود را!
گریه: آخرین، کشنده ترین و 

بهترین سالح زنان!
لب: شریک جرم زبان است 

ولی همیشه کاسه کوزه ها سر 
زبان می شکند.

میزگرد: بهترین بهانه برای 
تعریف کردن از هم و بیان 

نکته های بی ضرری به نام نقد 
شفاف و بُرنده!

نقد پذیری: »آماده شنیدن« 
»انتقاد سالم« » خرد جمعی «  

هستیم که با 
»کار علمی و ریشه ای« از ما 

»حمایت« می کنند و ما از آن ها 
»استقبال می کنیم« . فهمیدید 

حاال ؟!
همایش: جایی برای پخش 

بولتن و کاتالوگ، خواندن مقاله 
و خوردن نهار!

هنرمند متعهد: هنرمندی که 
»قراردادی« کار می کند و الکی 

»تعهد« نمی کند. 
چهارراه

خبــر:هزینهناشــیازافــتتحصیلی
دانشآمــوزاندرســال420میلیــارد

توماناست.
جمله تایپ شده در باالی ورقه های امتحانی: اگر 

وجدان داری درس بخوان!
بیت منحرف شده: برو درس می خوان مگو درس 

چیست 
ضرر تا نکردیم بگیرید بیست!

نتیجه فلس��فی: دانش آموزان قطع��اً در اقتصاد 
مملکت تأثیر می گذارند، حاال از کدام طرف خدا 

عالم است!

ســؤال:برایجبراناینضــررچهباید
كرد؟

ال��ف: هزین��ه کل را ب��ر دانش آم��وزان افت دار! 
سرش��کن ک��رده ، پولش را بگیرید ت��ا اگر هم 
خودشان نفهمیدند، والدین شان بفهمند یک من 

ماست چقدر کره ضرر می زند!
ب: ضرر؟ کدام ضرر؟!!

ج: پول گزینه الف را بدهند به والدین بچه های 
درس خوان تا آن ها با قطار مسافر کشی نکنند!

د: ب��ا نص��ف این پول ب��رای هم��ه آن ها معلم 
خصوصی بگیرند.

خبــر:توزیــعشــیررایــگاندربرخــی
مدارسمتوقفشد.

نکته : ای سیاه نما! می توانی جمله را سفید نمایی 
کنی، این طوری: توزیع ش��یر در برخی مدارس 

متوقف نشده است!
بیت الحاقی: آن یکی شیر است اندر بادیه 

وین یکی شیر، نیست اندر بادیه )و اصوالً همین 
است که هست!(

نتیجه فلسفی: به هیچ چیز رایگان اعتماد نکنید، 

حتی شما دوست عزیز!

ســؤال:چراتوزیعشیررایگاندربرخی
مدارسمتوقفشد؟

الف: چون توزیع ش��یر رایگان در برخی مدارس 
متوقف شد.

ب: زیرا توزیع ش��یر رای��گان در برخی مدارس 
متوقف شد.

ج: برای این که ما تمهیداتی اندیش��یده ایم ولی 
توزیع شیر رایگان در برخی مدارس متوقف شد.

د: آخر ما تالش های بسیاری کردیم ولی توزیع 
شیر رایگان در برخی مدارس متوقف شد.

خبــر:دورههایتحصیلیبــاز،بازنگری!
میشوند.

نکتة امتحانی: چرا ترسیده اید؟ گفتند بازنگری، 
نگفتند که باز سرگردانی چند ساله دانش آموزان 

نظام جدید و نظام جدیدتر!
بیتی که هم اکنون به دستمان رسید: نو که بیاد 

به بازار برو کار می کن مگو چیست کار!!
نتیجه: نتیجه اش هنوز به دنیا نیامده، نظام قدیم 
بابا ب��ود، نظام جدید بچه ، نظ��ام جدیدتر هم 

فوقش می شود: نوه! حاال کو تا نتیجه؟

سؤال:بازنگریدورههایتحصیلیچقدر
حالمیدهد؟

 الف: به طنزنویس های بی سوژه خیلی!
ب: حال ساده اش می رسد به مؤلفان کتاب های 
جدید، یک حال استمراری هم به دانش آموزان 

می دهند !
ج: از مسئولین بپرسید.

د: همه موارد و هیچ کدام!

کنکور رشد

حكمتمیرزا

نردبان
24

امثالوحکممندرآوردي

وقتي در حمام آب قطع، شود مي تواني

 قبض آبت را از طریق تلفن همراه بپردازي. 

)ژان ژاک روشور(
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گربه هاي شهر را نان مي دهند موش ها در شهر جوالن مي دهند  
گربه که سهل است آدم مي خورند گرچه در حجب و حیا آماتورند   

موش تهراني بتن را مي جود هرچه برج اینجاست ویران مي شود  
گردن او را نمي برد تبر موش این موذي زشت و بي پدر   

مست مست از طعم تلخ مرگ موش من خودم دیدم که یک گربه به دوش  
نعره مي زد در خیابان ونک نصف شب با خنده هاي بي نمک   
من دهان گربه ها را فاعالت در محله من خفن، من گنده الت  

نصف شب ها رفتگرها خورده ام آبروي شهرداري برده ام   
سام بادي کال مي جري سام وان سیچان مي شناسندم همه با هر زبان   

دو سه میلیون باج سیبیل من است وحشت سگ ها از استیل من است  
چیدمان جوي ها مطلوب نیست خانه ام دیگر درون جوي نیست   
شهر تهران زیر پاهاي من است برج هاي شش قلو جاي من است  

مي خورم آنجا کمي گربه پلو گاه گاهي مي روم زیر پل و    
ما ز باالییم و باال مي رویم آخر هفته به ویال مي رویم   

یا اگر اعصاب او زخمي شده  هر کسي بدبخت و بي چاره شده  
من به طاعون و وبا آلوده ام عامل بدبختي اش من بوده ام   

رو به درگاه خدا نالید و گفت عاقبت آن موش سر تا پا کلفت   
اي تو صاحب بر زبان موش ها اي خداي مهربان موش ها   

انتهاي ظرفشان مازاد باد سطل آشغال هاي همه آباد باد   
موش ها از شهرداري راضي اند مردم از خانه نداري راضي اند   

مثنويموش

صابرقدیمي

سجادة زردوز که محراب دعا نیست همه جا هست ولي پیش خدا نیست  

اندیشۀ سیال من اي دوست کجا نیست گفتند سر سجاده کجا رفته حواست؟  

تعریف نباشد! ابداً قصد ریا نیست! از شدت اخالص من عالم شده حیران  

از کیفیتش نیز همین بس که قضا نیست از کمیت کار که هر روز سه وعده  

هر رکعت من حائز عنوان جهاني است یک ذره فقط کندتر از سرعت نور است  

چندي است که این حافظه در خدمت ما نیست این سجدة سهو است و یا رکعت آخر!  

محراب به یاد خم ابروي شما نیست! اي دلبر من تا غم وام است و تورم   

چون فکر من از قسط عقب مانده جدا نیست بي دغدغه یک سجدة راحت نتوان کرد  

گفتند که این بهرة بانکي است ربا نیست هر سکه که دادند دو تا سکه گرفتند  

در سجدة ما رونق اگر هست صفا نیست از بس که پي نیم وجب نان حاللیم  

نیموجبنان

سعیدطالئي
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شيرايرانیدرهندوستان!
جس�د آخرین ش�یر ایرانی در س�ال 1323 در س�احل رود کارون در اس�تان 
خوزس�تان مش�اهده ش�د. پس از آن دیگر کس�ی هرگز ش�یر ایران�ی را در 
سرزمین ایران ندید؛ چون از آن به بعد شیر ایرانی در وطن خود منقرض شد. 
خوش�بختانه این جانور پرش�کوه بر خالف ببر مازندرانی کام�اًل از روی زمین 
ناپدید نش�ده است، بلکه در حدود 350 ش�یر ایرانی هم اکنون در پارک ملی 

»گیر« واقع در هندوستان زندگی می کنند.

روبهكاهش
در گذشته های دور تعداد بسیار زیادی شیر 
ایران��ی در اروپا و آس��یا زندگی می کردند، 
اما از حدود دو هزار س��ال پیش به این سو، 
جمعیت آن ها رو به کاهش گذاش��ت. شیر 
ایرانی نخست در ارمنستان و یونان ناپدید 
شد و س��پس نوبت به فلسطین، روسیه و 
جمهوری آذربایجان رس��ید. در پایان سدة 
نوزدهم ترکیه از ش��یر ایرانی خالی شد و 
در حدود 68 س��ال پیش ای��ن انقراض به 

سرزمین اصلی آن، یعنی ایران رسید. 

جانوراجتماعی
ش��یر ایرانی جان��وری اجتماعی اس��ت و 
گروهی زندگی می کند. معموالً در هر گروه 
دو یا سه شیر ماده با هم زندگی می کنند. 
نرها معموالً تنها هس��تند و فقط در فصل 
جفت گیری و هنگام ش��کارهای بزرگ به 

ماده ها می پیوندند.
ني
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د 
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عواملخطر
متأسفانه ش��یر ایرانی در زیستگاه کنونی 
خود، یعنی هندوستان نیز در خطر انقراض 
اس��ت، اگر این ش��یر در آنجا هم منقرض 
شود، دیگر به هیچ وجه نمی توان آن را زنده 
کرد. آتش سوزی، سیل، بیماری، کشاورزان 
و دامداران محلی از عوامل خطر برای شیر 

ایرانی اند.

ایرانییاهندی؟
چون ش��یر ایرانی دیگر در ای��ران زندگی 
نمی کند، بلکه فقط در هندوس��تان یافت 

می شود، ممکن اس��ت هندی ها بخواهند 
مطابق با قوانین بین المللی نام این شیر را 

به شیر هندی تغییر دهند. 

بازگشتبهوطن
ک��ه  کرده ان��د  ب��رآورد   کارشناس��ان 
می توان ش��یر ایرانی را به س��رزمین اصلی 
آن بازگردان��د و بار دیگر غرش آن را که از 
هشت کیلومتری شنیده می شود، در ایران 
ش��نید. برای این کار به دو تا سه شیر نر و 

حداقل چهار شیر ماده نیاز است.

تفاوتهایشیرایرانیوافریقایی
یال ش��یر ایران��ی تیره تر و کوتاه تر اس��ت، 
به طوری که گوش های آن پیداس��ت. جثة 

شیر ایرانی اندکی کوچک تر است. موهای 
بدن شیر ایرانی بلندتر است. موهای انتهای 
دم و روی آرنج ش��یر ایرانی بلندتر اس��ت. 
در سراس��ر زیر شکم شیر ایرانی یک چین 

پوستی وجود دارد.

پیامآورنوروز
بر دیوارهای دوهزار و پانصد ساله تخت جمشید 
تصویرهای متعددی از شیر ایرانی درحال نبرد 
با گاو مش��اهده می ش��ود. این تصاویر در واقع 
نمادهایی از پیروزی فصل گرم )شیر( بر فصل 

سرد )گاو( و فرارسیدن نوروز هستند.

آذر 91
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هر طرف س��ر مي چرخاندي کتیبه ب��ود و پرچم. آقاجان 
چه��ار ضلع حیاط را چهار کتل بلند و زیبا گذاش��ته بود. 
سر هر کتل یک پنجة فلزي بود. شمعداني ها را لب حوض 
مي چید. با س��رپنجه هایش روي برگ ها را خیس مي کرد. 
دستش را عقب نکشیده، به کتیبه اي خیره مي شد. مکثي 

مي کرد و آهسته مي گفت: »یا حسین!«
باره��ا و باره��ا آقاجان را لب ح��وض دیده ب��ودم. بارها 
شمعداني ها را سیراب کرده بود. عزیز مي گفت: »خاصیت 

محرم، چشم خیس آدم هاست.« 
اه��ل محل از چند روز به محرم مانده با آقاجان صمیمي 
مي ش��دند. پسر همس��ایه یادش مي افتاد که روزي با من 

هم کالس بوده است.
عزیز مجبور مي ش��د با وجود درد زانوی��ش با اهل محل 
چاق سالمتي کند. وانتي محل، چوب هاي خشک را کنار 
حیاط خالي مي ک��رد؛ چوب هایي که مثل خیمه تا کمي 

بعد ازظهر عاشورا مي سوختند و تمام مي شدند.
مث��ل هر س��ال و طبق یک ع��ادت دیرین��ه، قبل رفتن، 

قابلمة ماژیک نویس��ش را کنار چوب ها 
مي گذاش��ت. آقاجان راه مي رفت و هر 
از گاه��ي بلند مي گف��ت: »کاش به راه 

حسین مي رفتیم، نه به زخم حسین.«

وقتيازراه،دوري...
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حرفش تمام نش��ده، گوش��ة چش��مش را پ��اک مي کرد. 
سیب زمیني ها را خودش سرخ مي کرد. پدر بي منت کرایة 

وانت را بیشتر هم مي پرداخت.
غروب روز اول نرس��یده از پایین پله تا زیر روش��ویي باال 
پر از اس��م هاي ماژیکي مي ش��د و پ��ر از قابلمه هایي که 
مي توانست نشانگر کدبانویي زن هاي محل باشد. چرک ها 
و چربي هاي مانده کنار دس��تة سوختة کاچویي قابلمه ها 

نشان خیلي چیزها بود.
همه مي دانستیم تمام این دوستي ها چند روز بیشتر دوام 
ندارن��د. عزیز بي کمک از یک هفت��ه مانده به محرم برنج 
پاک مي کرد. محرم تمام نش��ده، باید هر ش��ب کمرش را 

پماد مي زدم تا درد کهنه اش تسکین پیداکند. 
دل خوش��ي و دل مش��غولي من، کیس��ه لیموهاي عماني 
بود. مي چس��بید وقتي پلک هاي ترشش��ان را از هم جدا 
مي کردم. بهانة مصرف لیموهاي خرد ش��ده، چاي با عطر 

لیمو عماني و هل بود.
آقاجان خس��ته ع��رق پیش��اني اش را پاک مي ک��رد. به 
قابلمه ه��ا خیره مي ش��د. گاهي کفگیر را ره��ا مي کرد و 

ناراحت به پرچمي چشم مي دوخت.
عزی��ز لبخن��دي مي زد و عرق پیش��اني آقاج��ان را پاک 
مي ک��رد. س��رش را از روي قابلمه چرخي مي داد و به به و 
چه چهي مي کرد. آقاجان روي چهار پایه مي نشس��ت و به 

عزیز خیره مي شد.
� واال بال روي اهل کوفه رو هم ما سفید کردیم، نکردیم؟
عزیز سرش را تکان مي داد، اما حرف آقاجان را هم تأیید 
نمي کرد. زیر شعله را کم مي کرد و مي گفت: »اي آقا، نقل 

این حرف ها نیست، بیراهه زیاد شده.«
آقاجان س��رش را تکان مي داد و به من اش��اره مي کرد تا 
گوشت ها را آماده کنم. عطر قیمة عاشورا تنها عطري بود 

که حتي سیدجواد عطرفروش هم نداشت.
زینب، دختر خیاط محل آبروي زن ها را مي خرید. ظهر نشده 

با یک سیم زبر ظرف شویي تک تک قابلمه ها را مي سابید.
صداي تق و توق چوب هاي خشک زیر آتش بلند مي شد. 
آقاجان به آتش خیره مي ش��د و زیر لب دعایي مي خواند. 
نگاه��ش را ب��ه زخم دس��ت زینب مي دوخ��ت. لبخندي 
م��ي زد و آهس��ته مي گفت: »باید به راه��ش رفت باال، نه 

به زخمش.«

زینب س��رش را ت��کان م��ي داد و محکم ت��ر قابلمه ها را 
مي س��ایید. آقاجان دوست نداشت توي کوچه پرسه بزند. 
مرا هم س��فارش مي کرد، راس��ت برو و راست هم برگرد. 
ب��ا عصبانیت براي عزیز مي گفت چه طور دخترها پش��ت 
پنجره ه��ا جوان ه��اي عزادار را دید مي زنند. عزیز پش��ت 
دس��تش مي کوبید و از اشقیاي شام مي گفت که چه طور 
از روي پشت بام هایش��ان به کاروان اهل بیت حسین)ع( 

سنگ مي زدند.
زینب قابلمه ها را به زمین مي کوبید تا هق هق گریه اش به 
گوش ما نرسد. آقاجان باالي سرش مي ایستاد و سرش را 
تکاني مي داد و مي گفت: »پاش��و بابا... پاشو برو تو دلت را 
خالي کن. این مردم قابلمه به دست، دارو ندارشان همین 

آهن پاره هاست.«
زینب گوشة چادرش را مي چسبید و خودش را مي انداخت 
بغ��ل عزیز. عزیز براي زینب گریه مي کرد و مظلومیتش و 

زینب براي تنهایي مردم و وابستگي شان.
وق��ت روضه  خوان��دن با تم��ام تاریکي، ص��داي عزیز را 
مي شناختم. زینب هم با چشم هاي گریان سیني چاي را 
جابه جا مي کرد. صداي اذان بلند نشده، زینب سرجا نماز 
مي نشست. آقاجان لبخندي مي زد. سرش را تکان مي داد 
و مي گف��ت: »آره بابا، هر مس��یري یک راه درس��ت داره. 

بي راهه خار و خس و زخم و دورشدن از واقعیت داره.«
قابلمه ها همه با شکم پر لب پله ها نشسته بودند. 

ه��ر  از گاهي ص��داي داد و بیدادي بلند مي ش��د. آقاجان 
چش��مش را به هیچ کس��ي نمي دوخت. اگ��ر دعوایي هم 

مي شد، تنها براي زودتر بُردن قابلمه بود.
ص��داي اذان که از مس��جد جامع بلند مي ش��د، آقاجان 
مي رفت. بودند کس��اني که زیر لب ن��ق مي زدند و لیچار 
بار خس��تگي آقاجان مي کردند. آقاج��ان تا چند روز بعد 
عاش��ورا از خانه خارج نمي ش��د. وقتي داشت ظرف ها را 
تمی��ز مي کرد به م��ن گفت: »وقت��ي از راه دوري، دنبال 

زخمش میري نه راه اش.«
چاق��و را دس��تش  مي گرف��ت و ب��ه من خیره  مي ش��د و 
 مي گفت: »اگر دس��تت رو بریدي واس��ه اینه که چاقو را 
درست دستت نگرفتي. پس واسه زخم ات الکي اشک نریز 
راه چاقو دست گرفتن را یاد بگیر.« حرفش را تمام مي کرد 

و رو به قبله مي ایستاد.



نيم روز دهم
عاش��ورا ب��ا اینکه ی��ک نیم روز بیش��تر 
نبوده اس��ت اما قرن هاس��ت ک��ه به یک 
فرهن��گ ، آرم��ان و ایدئول��وژي تبدیل 
شده اس��ت . فرهن��گ عاش��ورا فرهن��گ 
پایداري ، مقاومت و زیستن شرافتمندانه 
و مرگ با عزت در روزگار س��لطة س��تم 
اس��ت. ب��راي هر کدام از ما الزم اس��ت تا 
واقعیت هاي این حادث��ه را خوب بدانیم . 
درکتاب»عاش��ورا در آینة تاریخ و ادب«، 
نوش��تة دکتر محي الدین بهرام محمدیان، 
مي خوانی��م امام)ع( در لحظ��ة وداع اهل 
بیت��ش را چنین ب��ه صبر و اس��تقامت 
توصیه نموده اند: »خ��ود را براي امتحان 
آم��اده کنی��د ، بدانید خداون��د نگهدار و 
نگهبان شماس��ت و ش��ما را به زودي از 
شر دش��منان نجات مي دهد و پایان کار 
شما را خیرو نیکو مي گرداند. دشمنانتان 
را به عذاب هاي گوناگون مجازات مي کند 
و در عوض این بالها به ش��ما نعمت هاي 
زیاد و کرامت و بزرگي عطا مي نماید. پس 
ش��کوه و گالیه نکنید و آنچ��ه که از قدر 
و منزلت ش��ما مي کاهد ، بر زبان نرانید.« 
در جایي دیگر وقتي علي اکبر)ع( رخصت 

طلبید تا ع��ازم میدان نبرد 
ش��ود، پ��در بي ان��دک 
تأمل��ي او را رهس��پار 
میدان کرد. اما از پشت 
رشیدش  جوان  س��ر، 

را نظ��اره مي ک��رد که 
چگونه با گام هاي استوار و 
پرصالبتش به سوي قربانگاه 

قدم بر مي دارد. سپس انگشت 
س��بابة خوی��ش را به طرف 
آس��مان گرفت و این چنین 

فرمود: » خدایا! گواه و شاهد باش، اکنون 
جواني به مبارزة این جماعت مي شتابد که 

شبیه ترین مردم در َخلق و ُخلق و 
گفتار به پیامبر توست و هر گاه ما 
مشتاق دیدار رسول تو مي شدیم، 

به چهرة او مي نگریستیم.«

عاشوراي حسيني 5
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پ��روردگارا! این دی��و ناب��کار، دام هاي 
جوراج��ور و رنگارن��گ در راه بگ��ذارد. 
ای��ن دیو نابکار، فکره��اي ابلهانه، غرور 
و خودبین��ي را در مغ��ز ما ف��رو برد تا 
خودبی��ن و مغرورمان ب��دارد. این دیو 
ناب��کار به خویش��تن وع��ده همي  دهد 
که دم��ار از روزگار ما 
خواه ناخواه  ب��رآورد. 
جان م��ا را از صراط 
راهي  از  مس��تقیم، 
ک��ه ب��ه رحم��ت 
ت��و  بي انته��اي 
ش��ود،  منته��ي 
به  و  باز گرداند 
خویش،  دنبال 
بیغوله ها  ب��ه 
بیراه��ه  و 
ن  قما س��و
اغرا  دهد. 

کند و اغوا کند و عش��ق طاعت و شرف 
عب��ادت خ��ود را از چش��مان و دلمان 
ب��ردارد و ب��ه عوض،ل��ذت گن��اه را در 
کاممان صدچنان نماید و بدین ترتیب، 
معصیت را شیرین و ساده و سبک جلوه 
ده��د و عبادت را تل��خ و ناگوار و منفور 
بنمایان��د و باالخ��ره از ج��وار برکت و 

مرحمت تو دورمان سازد.
علی بن الحس�ین، ملقب به »سجاد« و 
»زین العابدین« در س��ال 38 هجری در 
مدین��ه به دنیا آمد. حضرت س��جاد در 
واقعه جانگداز کربال حضور داش��ت ولی 
به علت بیماری و تب ش��دید با خواست 
خدا از آن کش��تار بي رحمانه رس��ته تا 

چراغ افروخته بماند.
صحیفة سجادیه که مشتمل بر 54 دعا 
اس��ت و به آن »زب��ور آل محمد)ص(« 
نیز می گویند، یک��ی از ارزنده ترین آثار 

ارزشمند اسالمی است.

شهادت حضرت زين العابدين)ع(
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ابن معلم
در مس��ئله اي فقهي مابین اس��تاد و 
شاگرد )ش��یخ مفید و سیدمرتضي( 
اختالف نظ��ر ب��ود. ب��ا بح��ث و ارائه 
دلیل و گفت وگو، مشکل حل نشد و 
همچنان هر دو ب��ر رأي خود پابرجا 
بودند. از این رو هر دو راضي شدند که 
آن مس��ئله را خدمت موالي متقیان 
عل��ي)ع( بنویس��ند و از آن حضرت 
راهنمایي بخواهند. س��ؤال را نوشتند 
و بر باالي ضریح مطهر امام گذاردند.

 صب��ح روز بع��د کاغذ را برداش��ته، 
دستخطي دیدند که حضرت خطاب 
ب��ه ش��یخ چنین نوش��ته ب��ود: »اي 
ش��یخ! تو مورد اطمینان من هستي 
 ول��ي حق ب��ا فرزندم س��یدمرتضي، 

علم الهدي است.«
ش�یخ مفی�د اباعب��داهلل مع��روف به 
»ابن المعل��م« از متکلمان و معلمان 
عقاید ش��یعه است. در زمان حیاتش 
ریاس��ت ش��یعه به او منتهي شد. او 
مردي فقی��ه و در علم فقه و کالم بر 
دیگران مقدم بود.  ابن معلم در سال 
336 هجري قمري در محلي نزدیکي 
بغداد متولد و در سال 413 قمري در 

سن 75 سالگي وفات یافت.

 بزرگداشت 
شيخ مفيد
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طوالني ترين شب سال
م��ا ایراني ها معم��والً در ش��ب یلدا دور 
هم جمع مي ش��ویم و جشن کوچکي 
مي گیریم. پی��ش از این  ها  مردم در این 
ش��ب دور کرس��ي جمع مي شدند و در 
کنار خوردن آجیل و تنقالت، »شاهنامه« 
فردوس�ي و دی��وان اش��عار حاف�ظ را 
مي خواندن��د و فال حاف��ظ مي گرفتند. 
ابوریحان بیروني مي گوید در گذش��ته 
مردم در شب زایش خورشید )شب یلدا( 
با گردو فال مي گرفتند. به این ترتیب که 
گردوها را مي شکس��تند. اگر پوک بود، 
نحس و اگر مغز داشت خوش یمن بود. 
پیش ترها در مناطق روس��تایي در شب 
یلدا با پوست هنداونه فالي گرفته مي شد 
به این نحو که هندوانه را به چهار مثلث 
تقسیم مي کردند و بعد از خوردن میوه 
پوست آن را پشت سر خود مي انداختند. 
هرچه تعداد رویه هاي سبزي که بر روي 
زمین قرار داشت بیشتر بود، نتیجه بهتر 
بود. فال کوزه هم گرفته مي شد. در فال 
کوزه  در شب قبل از یلدا هر یک از اعضاي 
خانواده ش��یئي را به دلخواه داخل کوزه 

مي انداختند و نیت مي کردند سپس 
کوزه را  در محلي تاریک مي گذاشتند. 
در شب یلدا کوزه را بیرون مي آوردند 

و گرد آن مي نشس��تند. یک��ي از اقوام 
اش��عار باباطاه�ر را مي خواند و یکي 

دیگر از بزرگان با اتمام هر ش��عر 
یک ش��يء را از داخل کوزه 

بیرون مي آورد. شعري که 
مربوط  مي شود  خوانده 
به صاحب آن ش��يء  
بود و خ��ود او باید 
ش��عر  آن  تعبی��ر 

مي فهمی��د. را  
نداشت  ضرورتي 
دیگ��ران  ک��ه 
کدام  بدانن��د 
براي  ش��يء 
کس��ي  چ��ه 

است.

شب يلدا 30
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ميرزا كوچك خان جنگلي
آرام��گاه  میرزا کوچک خ�ان  جنگلی  
مع��روف  ب��ه  »س��ردار جن��گل«   در 
جنوب  ش��هر رش��ت  واقع  شده  است . 
این  آرامگاه  کوچک  ساده،  مورد توجه  
مسافران  و مردم بسیاري  است  . میرزا 
کوچک فرزند میرزا بزرگ، در س��ال 
1259 شمسی، در شهر رشت به دنیا 
آمد.  بعدها به صفوف آزادی خواهان 
پیوس��ت و برای سرکوبی محمدعلی 
ش�اه روانة تهران شد. در سال 1289 
شمسی، در نبرد با نیروهاي طرف دار 
محمد عل��ی ش��اه در ترکمن صحرا 
شرکت داش��ت و در این نبرد زخمی 
ش��د. در س��ال 1294 شمس��ی، به 
جای »مجلس اتّحاد«، »هیئت اتّحاد 
اسالم« از یک گروه 17 نفری در رشت 
تشکیل شد. که پس از اشغال نواحی 
شمالی ایران از س��وی روسیة تزاری،  
به مبارزه با ارتش تزار پرداخت و یک 
گروه مس��لح به عنوان فدایی تشکیل 
داد.  ای��ن کمیت��ه »نهضت جنگل« 
و »ح��زب جنگل« نیز نامیده ش��ده 
اس��ت. میزا کوچک خ��ان در یازدهم 
 آذرماه سال 1300هجری شمسی به 

شهادت رسید.

شهادت 
ميرزا كوچك خان
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اگر روزي جدول کلمات متقاطع حل  کردید و در ش�رح یکي از ش�ماره هاي افقي 
یا عمودي آن خواندید: طنزپردازي که به تنهایي مدیر، س�ردبیر، شاعر، نویسنده، 
طراح مسابقه، صفحه آرا، نمونه خوان، مسئول توزیع، آبدارچي و حسابدار نشریه اش 
 بود، بي درنگ در خانه هاي خالي مربوطه بنویس�ید: س�ید اش�رف الدین حسیني 

)معروف به نسیم شمال(. 

آن جا که برایشان سرود: 
رشتیان بر گردنم دارند حق

گر نویسم مي شود سیصد ورق!
روزنامة نسیم شمال در رشت منتشر مي شد تا 
زماني که محمدعلي شاه بساط مشروطه را به 
هم ریخت و در و تخته را به هم زد تا ورق هاي 
بیشتر و عجیب تري را به تاریخ ایران )و البته 
کتاب هاي تاریخ مدارس!( بیفزاید. این جا بود 
که سید اشرف الدین همان طور که قبالً در این 
بیت گفته بود مرد عمل اس��ت، قلم را زمین 

گذاشت و تفنگ برداشت: 
تا که همت نکني کس به رخت در نگشاید

مرد آن است که لب بندد و بازو بگشاید
البته دربارة این که تیراندازي نسیم شمال هم 
مثل س��رودن شعر طنزش، دقیق و هدفمند 
)لطفاً با هدفمن��دي از نوع یارانه  اي اش��تباه 
نشود!( بوده اس��ت یا خیر، اطالع چنداني در 
دس��ت نیس��ت، اما اگر تیرهایي که به جانب 
مزدوران محمدعلي  ش��اه انداخته، به دقت و 
قوت این بیتش بوده باشد که براي محمدعلي 

شاه گفته، حتماً حسابشان را رسیده بودند: 
کمترین ممدلي ام، داروغة انزلي ام

غوره حلوا نمي شه، ممدلي بک شاه نمي شه!
انتشار نسیم شمال پس از وقفه اي چند ماهه، 
این بار در تهران ادامه پیدا کرد. نسیم شمال 
فقط در تهران منتش��ر و توزیع مي شد، اما در 
سراسر ایران خوانده مي شد. زیرا خیلي از مردم 
که از تهران براي اقوامشان در شهرستان ها نامه 
مي نوشتند، نسیم شمال را هم در پاکت نامه 

مي گذاشتند.
در این دوره نش��ریة نسیم شمال در چاپخانة 
کلیمیان چاپ مي ش��د و به همین دلیل هم 
در روزهاي اعیاد و مراسم هم وطنان کلیمي، 
نسیم شمال منتشر نمي شد! مدیر این چاپخانه 
نوراهلل باروخیان بود و عالوه بر ادارة چاپخانه در 
کار خرید و ف��روش روغن اتومبیل هم بود و 

خالصه نانش حسابي در روغن بود.
سعید نفیسي دربارة محبوبیت نسیم شمال 
در میان مردم مي نویس��د: »... در قهوه خانه ها 
و س��رگذرها، ب��ا س��وادها براي بي س��وادها 
مي خواندن��د و مردم دور هم حلقه مي زدند و 

روي خاک مي نشستند و گوش مي دادند.« 
سید اشرف الدین که سال ها در تبریز و کربال  32

س��ید اش��رف الدین در س��ال 1287 هجري 
قم��ري )1249 هجري شمس��ي( در قزوین 
به دنیا آمد و از لحظة تولد تا دم بستن بار سفر 
ابدي، تنگدست و فقیر بود. اما هرچه جیبش 
خال��ي بود، ذهنش پر از اس��تعداد س��رودن 
اشعار طنز و نوشتن مطالب شیرین و بانمک 
بود. سیداشرف الدین در رشت گذران زندگي 
مي کرد که ناگهان روزي نس��یم انتش��ار یک 

نشریة طنز به س��ر و کله اش وزید و احتماالً 
با تفألي که به دیوان حافظ زد و مشاهدة بیت: 

خوش خبر باش اي نسیم شمال
که به ما مي رسد زمان وصال

پاش��نة گیوه هایش را ور کش��ید و در س��ال 
 1325 ه� .ق )1285 ه� .ش( انتش��ار نشریة 
»نسیم شمال« را شروع کرد. سید اشرف الدین 
نسبت به مردم رشت ارادت ویژه اي داشت تا 
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دارالمجانين!
شاعريدر

درنگيدرزندگيسيداشرفالدينحسيني)نسيمشمال(
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درس خوانده بود و چیزي جز نش��ریة نسیم 
ش��مال )که بیش��تر یک دارایي ادب��ي بود تا 
دارایي منقول!( و حجره اي محقر در مدرس��ة 
صدر نداشت، از این بي عدالتي کمي تا قسمتي 

شاکي شد و سرود: 
صد سال اگر درس بخواني همه هیچ است

در مدرسه یک عمر بماني همه هیچ 
است

خود را به حقیقت برساني 
همه هیچ است

ج��ز مس��خرگي هرچه 
بداني همه هیچ است...

گویا این شاعر طنزپرداز 
کمي هم اه��ل دل بوده 

)البت��ه از لح��اظ م��رغ و 
فس��نجان دوس��تي اش!( و در 

اش��عار بس��یاري به این دو غذا اشاره 
کرده است. از جمله در بخشي از زندگي نامة 
منظومش به دوس��تانش وصیتي مي کند که 
ش��ما هم مي توانید با عمل به آن روح س��ید 

اشرف الدین را شاد کنید:
خواهشي دارم ز یاران ظریف

چون که حاضر شد غذاهاي لطیف
هر کجا دیدید مرغي با خروس

در فسنجان همچو داماد و عروس
از من و دوران من یاد آورید

از دل بریان من یاد آورید
هر کجا مرغ و فسنجان مي خورید

همچو پندارید با من مي خورید
...

نسیم شمال عالوه بر محبوبیت بین عامة مردم، 
دشمناني هم داشت؛ از جمله عوامل حکومت 
و کساني که به شهرت ادبي این سید هنرمند 
حس��ادت مي کردند. سید اشرف الدین ازدواج 
نک��رد و آن قدر تنها بود ک��ه پس از چند روز 
وقفه در انتشار نسیم شمال، در شمارة پنجم 
از سال هفتم انتشارش نوشت: »قارئین محترم 
بدانند که چند روزي بود این عبد مسکین... به 
حالت بیهوشي و اغما افتاده بود... کسي عیادتم 
نکرد. تش��نه بودم و کسي آبم نداد... در حین 

بیهوشي مي شنیدم یکي مي گفت: 
تا بداني که روز پیچاپیچ

بهر تو جز خدا نماند هیچ

تا این که به برکت ائمة معصومین صلوات اهلل 
علیهم، حالم بهتر شد و امیدوارم که همة هفته 

نسیم شمال را به نظر قارئین برسانم.«
شاید بد نباشد به شیوة نشریات زرد، در این جا 
کمي هم در زندگي خصوصي سید اشرف الدین 
سرک بکشیم و ببینیم چرا هرگز ازدواج نکرد. 
نفیس��ي در این باره مي نویس��د: »او 
در جوان��ي در قزوی��ن دلدادة 
دخت��ري از خان��دان خود 
شد و پدر و مادر دختر از 
پیوند با این سید بي اعتنا 
به همه چی��ز خودداري 
کردند. از آن روز ناکامي 
زی��ر  دل،  در  را  عش��ق 
خاکس��تري که گاهي گرم 

مي شد، پنهان  کرد ...«
جالب است دربارة »تیراژ« )یا همان: 
شمارگان پیشنهاد فرهنگستان!( نسیم شمال 
بدانی��د، در روزگاري ک��ه جمعی��ت تهران و 
باسوادهایش��ان به مراتب کمت��ر از امروز بود 
)در آن روزگار ته��ران 400 هزار نفر جمعیت 
 داش��ت!( هر شمارة نسیم ش��مال بین دو تا 
چهار هزار نسخه فروش مي رفت؛ تیراژي که 
امروزه براي خیلي از نشریات و حتي روزنامه ها 

رویایي است.
سال هاي پایاني عمر سید اشرف الدین بیشتر 
ت��راژدي بود تا کمدي. به روایت بس��یاري از 
صاحبان قلم، حکومت وقت براي خالص شدن 
از انتقادهاي این شاعر طناز او را دیوانه خواند 
و راهي دارالمجانینش کرد. جالب آن که سید 
اش��رف الدین حتي در دارالمجانین هم دست 
از س��رودن شعر طنز و انتش��ار نسیم شمال 

برنداشت.
مدتي بعد، ملک الشعراي بهار که صاحب نفوذ 
سیاس��ي بود، او را از دارالمجانین بیرون آورد 
)احتم��االً با این اس��تدالل منطقي و عقالني 
که سید اش��رف الدین، قطعاً از سالمت عقل 
بس��یاري برخوردار است که تا آن سن و سال 
مجرد مانده!( و براي انتش��ار روزنامه به سید 
اشرف الدین کمک کرد؛ هر چند که به گفتة 
خیلي ها، اشعار این دوران نسیم شمال دیگر 
به قوت س��ابق نبود. س��رانجام ش��مع وجود 
این طنزپرداز پرکار در س��ال 1352 توس��ط 

ملک الموت، فوت )یا فوت!( شد. عمر ما و شما 
که به دیدن نس��یم ش��مال قد نداد، اما براي 
دیدن مزارش مي توانیم سري به »ابن بابویه« 

)واقع در شهرري( بزنید.
البت��ه در نس��یم ش��مال ه��م گاه و بي گاه 
اعالن هاي تجاري منتشر مي شد؛ از جمله این 

آگهي فروش خرما: 
این جانب ابوالقاس��م عب��اس زاده، رطب هاي 
شهد بسیار اعال، خرماي بي هسته وارد نمودم. 
روب��ه روي مغازة حاجي نب��ي قناد. به قیمت 

مناسب. عجله فرمایید که تمام خواهد شد.
روزه  دارم من و افطارم از آن لعل لب است

چون که افطار رطب در رمضان مستحب است!
و در پایان این شما و این هم مشتي از خروار 

اشعار سید اشرف الدین: 
شبي دختري گفت با مادرش

زماني که مي خفت در بسترش
که: اي مادر مهربان ادیب
نویسندة نکته دان نجیب

به وقت نوشتن بدون خالف
بگو قیمه با »غین« بود یا با »قاف«

بخندید مادر ز گفتار او
خوشش آمد از حرف و اطوار او

پس از خنده فرمود: اي نور عین
بدان قیمه نه »قاف« باشد نه »غین«

ز »قاف« و ز »غین« قیمه ناخورده کس
فقط روغن و گوشت بایست و بس
من این شعر شیرین همچون عسل

نوشتم به عنوان ضرب المثل
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ــوشميگذره؟! چهجوريخــ
پیشآمدهكه...

س�ن و سال آدم ها که باال مي رود، به اهمیت 
وق�ت و گ�ذر زندگي بیش�تر پ�ي مي برند. 
مس�ن ترها حس�رت جوان�ي را مي خورند، و 
جوان ها � البته جوان هاي با س�ن و س�ال! � 
گاه�ي آرزو مي کنن�د کاش فرصت�ي دوباره 
داشتند تا بعضي از تجربه ها را دوباره تکرار 
کنن�د. خیلي دور نیس�ت، ب�ه زودي روزي 
مي رس�د که ش�ما هم به کوچک ترها دربارة 

استفاده درست از وقت، تذکر بدهید!
زندگي مي گ�ذرد یا زندگ�ي را مي گذرانیم؛ 
هر کدام با عالقه مندي ه�اي متفاوت. گاهي 
این تفاوت ها کم است و گاهي هم زیاد. نحوة 
گ�ذران زندگي ب�ه عواملي مثل ش�خصیت، 
تجرب�ه، امکان�ات و فرهنگ بس�تگي دارد. 
آنچه ب�راي یکي جالب اس�ت، ش�اید براي 
دیگري اصاًل خوش�ایند نباش�د. آنچه که در 
یک سن بسیار جذاب است، شاید در سنین 
دیگر و س�ال هاي باالتر عم�ر، حّتي مضر به 

نظر برسد.

ه�ر ک�س دلی�ل خ�ودش را دارد. م�ا براي 
عالقه به چیزهایي ک�ه به آن ها عالقمندیم، 
دلی�ل داریم و س�اده ترین دلیل این اس�ت 
ک�ه: »این جوري خوش مي گ�ذرد!« یا: »این 
ج�وري راحت ت�رم!« مفهوم خ�وش  بودن و 
راحت بودن هم براي هرکس متفاوت است و 

نمي شود دقیقًا آن را تعریف کرد.
ام�ا اي کاش هر کس کالهش را قاضي کند و 
از خود بپرسد: خوشي به چه قیمتي؟ در هر 
خوشي، چه به دست مي آوریم و چه از دست 
مي دهیم؟ با هر خوش�ي، چه قدر به دیگران 

نزدیک تر یا از آن ها دورتر مي شویم؟

بزرگ تره�ا به مفهوم »نفع« بیش�تر اهمیت 
مي دهن�د و این ک�ه چ�ه چیزي نف�ع دارد و  34
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ــوشميگذره؟! چهجوريخــ
چه چی�زي ضرر. مهم ش�مردن وقت و گذر 
زندگي ه�م، یک جور نگاه نفع آمیز اس�ت. 
وقتي کس�ي فرصت ه�اي زندگ�ي اش را از 
دس�ت مي ده�د، یعني ض�رر مي کند. س�ر 
مفه�وم »نفع« هم مي توان دعوا کرد. این که 
ه�ر کدام از ما نفع و ض�رر زندگي مان را در 
چ�ه ببینی�م، مي توان�د منش�أ اختالف هاي 
بس�یار باش�د، اما همچنین مي تواند نش�ان 

دهد که چه قدر زندگي را جدي گرفته ایم.

گذران زندگي ش�اید اختیاري به نظر برسد، 
ام�ا با ه�م و در کنار هم زندگ�ي مي کنیم و 
ب�ه ای�ن ترتی�ب، نح�وة گ�ذران زندگي ما 
ب�ا هم ارتب�اط پی�دا مي کند. ممکن اس�ت 
عالقه مندي هاي تو در بازي، مطالعه، ارتباط 
با دوس�تان، خرید، تفری�ح و خالصه گذران 
زندگ�ي، ب�ا عالقه مندي ه�اي پ�در و مادر 

تفاوت هایي داشته باشد. خوب است:
 ب�ه عالقه مندي ه�اي یکدیگ�ر احت�رام 

بگذارید.
مس�خره  را  یکدیگ�ر  عالقه مندي ه�اي   

نکنید.
 عالقه مندي خودتان را محدود نکنید و به 

خودتان فرصت تجربه بدهید.
 به یاد داشته باشید، افزایش سن به کامل 

شدن تجربه ها و پختگي کمک مي کند.
 نوع عالقه مندي هایتان را با اهداف زندگي 

و نگاه به آینده بسنجید.
امکان�ات و ش�رایط زندگي ام�روز متفاوت 
اس�ت. همان ق�در ک�ه الزم اس�ت جوان ها 
به ش�ناخت درس�ت تري از گ�ذران زندگي 
برسند، والدین و بزرگ ترها هم باید شرایط 

متفاوت دنیاي امروز را بهتر بشناسند.

تفاوتي،
درهر

دبتوان
شای

يیافت.
زمشترك

مر



مش��هدي اس��ماعیل آقا نزدیک 40 سال 
اس��ت ک��ه کار و کاس��بي مي کن��د، ولي 
اندوخت��ة چندان��ي ن��دارد. او مي گوی��د: 
»دخ��ل و خرجم به ه��م نمي آیند. خوب 
پول درمي آورم، ولي بد خرجش مي کنم. 
همیش��ه هش��تم به نهم بدهکار اس��ت!« 
مش��هدي اس��ماعیل هیچ برنامه اي براي 

درامد و مخارجش ندارد.
کاظم آقا 20 س��الي اس��ت که مي خواهد 
دیپل��م بگیرد، ولي هنوز س��یکلش را هم 
نتوانس��ته بگی��رد؛ چون برنامه ن��دارد. نه 
خوب به کالس رفته، نه خوب کتاب هایش 
را خوانده، نه مطالب درس��ي را فهمیده و 
نه وقت گذاش��ته است. از همه بدتر اینکه 
االن کاظم آقا نزدیک 60 س��ال سن دارد 
و در این س��ن اصاًل انگیزه اي براي درس 

خواندن ندارد.
دیگ��ر اینکه همی��ن غالم کنک��وري که 
آدمي شبیه مشهدي اسماعیل و آقا کاظم 
است، تقریباً سي سال مي شود که کنکور 
مي دهد، ولي همیش��ه از آخر اول اس��ت. 
غالم هم مثل مش��هدي اس��ماعیل و آقا 

کاظم بي برنامه است.
داود پاطال هم که همة شوت هایش، حتي 
در دو س��ه قدمي دروازه، به اوت مي رود، 
نزدیک ده پانزده س��ال اس��ت که فوتبال 
بازي مي کند. بهتر اس��ت بگویم که بدون 
ه��دف 15 س��ال اس��ت که دنب��ال توپ 
مي دود. بچه هاي تیمش��ان مي گویند که 
داود پاطال چند دفعه به تیم خودشان هم 

گل زده است!
بچه ه��ا زیاد وقت ش��ما را نگی��رم، از این 
آدم ها در دور و برمان کم نیس��تند. البته 
خ��دا کند که خودمان از ای��ن نوع آدم ها 
نباش��یم. منظورم را که مي فهمید؟ یعني 
آدم هاي بدون برنامه و هدف و حس��اب و 

کتاب.

بچه ها االن در ماه آذر هستیم و ماه بعدي 
دي ماه یا ماه امتحانات نیم سال اول است. 
چه برنامه اي ب��راي موفقیت در امتحانات 
خود داری��د؟ در چ��ه درس هایي ضعیف 
هس��تید؟ در چه درس هایي ب��ه خواندن 
بیشتر نیاز دارید؟ در چه درس هایي الزم 
است از معلم یا هر کسي که بهتر مي داند، 

اشکاالت خود را بپرسید؟ و... .
ت��ا آنجایي که م��ن مي دانم، ای��ن مجله 
معم��والً چن��د روزي مانده ب��ه آذرماه به 
دستتان مي رسد. از اول آذر تا اول دي ماه 
30 روز اس��ت. من نمي دانم که ش��ما در 
چه پایه اي مشغول تحصیل هستید و چند 

کتاب را مي خوانید.
از ای��ن رو ف��رض مي کنیم ک��ه 12 کتاب 
به ط��ور میانگین 150 صفح��ه اي را باید 
تا پایان س��ال تمام کنی��د. معلم ها تقریباً 
ت��ا اول دي ماه نیمي از کت��اب را تدریس 
کرده اند؛ یعني 12 کتاب 75 صفحه اي که 

مي شود: 
12×75=900

900 صفح��ه. ب��راي مطالع��ه و مرور این 
900 صفحه،  از اول آذر تا اول دي ماه 30 
روز فرصت داریم. به عبارت دیگر، هر روز 

به طور متوسط باید: 
900÷30=30

30 صفح��ه را مطالع��ه کنی��م. بعضي از 
درس ه��ا و صفحات را خوب یاد گرفته ایم 
و در مرور آن ها به سرعت پیش مي رویم. 
ول��ي برخ��ي دیگر ب��ه مطالعة بیش��تر و 
دقیق ت��ري نیاز دارن��د. بعضي از صفحات 
فقط خواندني هس��تند و تع��دادي نیز به 
تأمل و صبر و فکر بیشتري احتیاج دارند. 
خالصه اینک��ه در این یک ماه باید به طور 

میانگین روزي 30 صفحه مطالعه کنیم.
فرض کنید ک��ه از 8 صبح تا 4 بعدازظهر 
وقتتان را صرف مدرس��ه رفت��ن، عبادت 
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و نم��از، خ��وردن نه��ار و اس��تراحت و... 
مي کنید. بنابراین س��اعت هاي آزاد را از 4 

بعدازظهر حساب مي کنیم:
از 4 تا 6 بعدازظهر: 2 ساعت.

از 6 تا 8 عصر: نماز، شام، کمي تلویزیون 
دیدن و... 

از 8 تا 10 شب: 2 ساعت.
پس دست کم مي توانیم روزي 4 ساعت را 
ب��ه مطالعه و مرور درس هایمان اختصاص 
دهیم.با این حس��اب، اگ��ر هر 5 دقیقه 1 
صفح��ه را مطالعه کنیم � ک��ه البته هر 5 
دقیق��ه 1 صفحه یک مطالعة بس��یار کند 
و نامطلوب اس��ت � آن وقت در هر ساعت 

یعني 60 دقیقه: 
60÷5=12

مي توانیم به آس��اني 12 صفحه را مطالعه 
کنیم و در 4 ساعت وقت آزادمان 

12×4=48
چهل و هشت صفحه. پس با حساب ما که 
باید روزي 30 صفحه را مطالعه مي کردیم، 
18 صفحه هم بیشتر از برنامه مان مطالعه 
ای��ن 18 صفح��ة بیش��تر را  مي کنی��م. 
مي توانیم ب��راي روزهایي که به هر دلیلي 
حال و وقت درس خواندن نداریم، ذخیره 
کنی��م، و یا ب��راي درس هایي صرف کنیم 

که به دقت و زمان بیشتري نیاز دارند.
ب��ه این ترتی��ب ظ��رف 30 روز آذرماه به 
آس��اني نیم��ي از تمام 12 کت��اب 150 
صفح��ه اي فرضي مان را م��رور مي کنیم و 
ب��راي امتحانات دي ماه آماده مي ش��ویم. 
بچه ه��ا فراموش نکنی��د که ای��ن برنامه 
یکي از س��اده ترین برنامه ه��ا براي گذر از 

امتحانات است. 
نظر ش��ما چیس��ت؟ آیا برنامة دیگري را 
پیش��نهاد مي کنید؟ برنامة خ��ود را براي 
ما ارسال کنید. امیدوارم در امتحانات ماه 

بعد موفق باشید.
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 پس ت�و خیلي جدي چس�بیدي به 
مستندسازي.

بله.
 چرا؟

فضاي مس��تند را بیشتر دوست دارم. فکر 
مي کن��م در ای��ن ژانر چیزهای��ي را که در 
ذهن دارم، راحت تر مي توانم نش��ان بدهم. 
توي مس��تند تو با واقعیت ه��ا روبه رویي، 
اما در فیلم داس��تاني همه چیز س��اخته و 

پرداختة ذهن کارگردان است.
 از این دست آدم هایي هستي که از 
بچگي مي خواستند مستندساز شوند؟

نه. من دیپلم تجربي دارم. اول دبیرس��تان 
هم تصمیم گرفته بودم دام پزش��ک شوم. 
اما یک بار با فراخوان پرس��ش مهر و فیلم 
رشد روبه رو شدم و با خودم گفتم شانسم 
را امتح��ان کن��م. از قبل فک��ر نمي کردم 
فیلم ساز شوم. اولین فیلمم را که ساختم، 
برای��م مثل ی��ک جرقه ب��ود. فیل��م اولم 
داستاني بود. آن را فرس��تادم جشنواره و 

باال رفت. 

گلكونشاطي
سال تولد: 1371

شغل: عکاس و فیلم ساز آزاد
محل زندگي: کرج 

تندیس سیمین »سي و نهمین جشنوارة فیلم رشد« براي مستند »راز سنتور« و دریافت 
جایزة بهترین فیلم در بخش »ترویج فرهنگ شهروندي« در »جشنوارة چهلم رشد« براي 

مستند »سکوت باران«. داور بخش دانش آموزي چهل و دومین جشنواره فیلم رشد

 اما مستندسازي سخت است.
هم س��خت است و هم آسان. باید حواست 
باشد که تو چیزي را به نمایش مي گذاري 
که همه دیده اند و همیش��ه هس��ت. حاال 
این که آن را چه طور و با چه نگاهي نش��ان 

بدهي مهم است. 
 هم�ۀ کارهاي فیلم های�ت را خودت 

مي کني؟
بل��ه. طرح و ای��ده از خودم اس��ت. بقیة 
کارها را هم خ��ودم مي کنم. البته برادرم 
علي اکب��ر در فیلم برداري و تدوین کمکم 
مي کند. همیش��ه هم مي گوی��د چرا از او 
در مصاحبه های��م تش��کر نمي کنم. البته 
من تشکر مي کنم، اما خبرنگارها حذفش 

مي کنند. شما حذف نکنیدها!
 چش�م حذف نمي کنم! اما دارم فکر 
مي کنم که تو و خیلي از مستندسازها 
خیلي ه�ا  ول�ي  مي کش�ید،  زحم�ت 
مس�تند دوس�ت ندارند. فکر مي کني 

دلیلش چیست؟
خب واقعیت این است که بعضي مستندها 

س��نگین هستند. مس��تند باید روان باشد 
و در آن مبالغه نش��ده باش��د. بعد هم باید 
چیزهای��ي را که هس��ت با نگاهي نش��ان 
بدهی��م ک��ه دیگ��ران از آن زاویه نگاهش 

نکرده اند. 
 راستي در مستند آدم ها فیلم بازي 
مي کنند و دیالوگ برایش�ان نوش�ته 
مي شود، یا همیش�ه همه چیز طبیعي 

است.
هر دو صورتش هست. اما من سعي مي کنم 
توي کارهایم همه چیز طبیعي باش��د. مثاًل 
اگر یکهو تلفن زنگ زد یا چیزي شکست، 

حذفش نکنم.
 از این که مس�تندي س�اختي که در 
آن ی�ک س�از کاماًل ایران�ي را معرفي 

کردي چه حسي داري؟
قاعدتاً خوشحالم.

 براي بهتر ش�دن فیلم هایت چه کار 
مي کني؟

فیلم ه��اي خوب مي بین��م. همین دوربین 
عکاسي در دس��ت گرفتن هم خیلي مفید 

است.
 مستندسازها سفر هم زیاد مي روند؟

اتفاقاً االن مدتي اس��ت که س��فر کردن را 
شروع کرده ام. از ماسوله هم شروع کردم.

 دوس�ت داري روي ژان�ر خاصي کار 
کني؟

نه، چون مس��تند غیرقابل تصور اس��ت. تو 
ممکن اس��ت روي فق��ر کار کني، اما یک 
روز به یک پیرمرد در روس��تایي برسي که 
زندگي عجیبي دارد. بعد از روي زندگي او 
هم فیلم  بسازي. من دوس��ت دارم دربارة 
چی��زي فیلم بس��ازم ک��ه دیگ��ران آن را 

ندیده اند.
 از خودت چه انتظاراتي داري؟

همیش��ه دوس��ت دارم ب��ه چی��زي که 
مي خواهم برس��م. من قباًل شیراز زندگي 
مي کردم و براي ش��رکت در جشنواره به 
ته��ران مي آمدم. اما حاال کرج هس��تم تا 
به امکانات دسترس��ي بیش��تري داشته 
باش��م. مي خواهم خیلي خوب عکاس��ي 
کنم. به تک تک ش��هرها و روستاها بروم. 
وقتي من از خودم راضي باش��م، آن وقت 
مخاطب هایم هم درصدي از من راضي اند.
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جشنوارهنامه
»جش��نوارة بین المللي فیلم لوکارنو« 
از س��ال 1946 در س��وئیس برگزار 
مي شود. ویژگي این جشنواره نمایش 
فیلم ه��ا در فضاي ب��از و تمرکز روي 
آثار کمتر شناخته شده از فیلم سازان 
جوان است. جایزة اصلي این جشنواره 
»یوزپلنگ طالیي« است که بهترین 
فیل��م در بخ��ش اصل��ي بین المللي 

مي تواند آن را تصاحب کند.

دیالوگماه
)اقتباس � اسپایک جونز(

نیکالس کیج: »ام��روز، اولین روز از 
بقیة عمر منه.«

لغتنامه
میزانسن: به چیدمان عناصر )بازیگر، 
دک��ور و...( جلوي دوربی��ن با حفظ 
فاصلة دل خواه کارگردان »میزانسن« 
مي گوین��د. نحوة قرارگرفتن بازیگرها 
نسبت به یکدیگر، و نحوة قرارگرفتن 
دوربین نس��بت به صحنه و بازیگرها 
م��ورد توج��ه دقی��ق ه��ر کارگردان 

حرفه اي و خالق است.

اولینهایسینمایجهان

اولینفیلمناطق
در س�ال 1927 کمپان�ی ب�رادران وارنر)از اولی�ن کمپانی های 
فیلم سازی آمریکا( داشت رو به ورشکستگی می رفت که یک 
اتفاق مهم آن ها را نجات داد. اولین فیلم ناطق سینمای جهان 
توس�ط کمپانی آن ها به نمایش درآمد و آن ها از ورشکستگی 
نجات پیدا کردند. »خواننده جاز« به کارگردانی آلن کراسلند 
در 6 اکتب�ر همان س�ال به نمایش درآم�د و اگرچه 281 کلمه 
بیش�تر در آن وجود نداش�ت؛ اما  به عنوان اولین فیلم کاماًل 
ناطق دنیا در تاریخ سینما شناخته شد. این فیلم یک ساعت 
و 30 دقیق�ه ای دربارة یک آوازخوان بود  که می خواس�ت  در 
تاالرهای موس�یقی آواز بخواند، اما نگ�ران مذهب، خانواده و 
آبروی�ش بود. در ای�ن فیلم که اغلب ص�دای آواز بود، بازیگر 
اصل�ی حرف هم می زد.فیلم خوانن�ده جاز با حضور بی نظیر و 
تاریخی تماشاگران روبرو ش�د و از آن پس سینما وارد دوران 
جدیدی شد.  البته با پیدایش سینمای ناطق اتفاق های بدی هم 
رخ داد ،به طور مثال ستارگان سینمای صامت آن روزگار مثل 

باستر کیتون آرام آرام شهرت خود را از دست دادند.

اولینفیلمرنگی
به تازگ�ی نخس�تین فیلم رنگ�ی دنیا 
کشف ش�ده اس�ت. این فیلم در سال 
1902 می�الدی توس�ط عکاس�ی به نام 
ادوارد ریمون�د ترنر در لندن س�اخته 
شده است. فیلم دربارة سه کودک است 
که پشت یک میز با آفتابگردان هایی که 
در دست دارند بازی می کنند. ترنر روشی را ابداع کرده بود تا 
با عبور فیلم  از سه فیلتر قرمز، آبی و سبز آن ها را رنگی کند.
او این اختراع را در سال 1899 میالدي به ثبت رسانده بود اما 
خیلی ها اختراع او را یک شکست می دانستند، نه یک پیروزی. 
او پس از تکمیل این ترفند برای ساخت  فیلمی کوتاه به شهر 
دیگری رفت و در همان شهر فوت کرد، بنابراین طی تمام این 
سال ها اولین فیلم رنگی دنیا ناشناخته مانده بود. این فیلم طی 
این س�ال ها درون جعبه ای در موزه  ملی رس�انه در برادفورد 
باقی مانده بود که حاال به تازگی کشف شده است و حتی پس 

از ترمیم به نمایش هم درآمده است.
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دیبا علی نژاد / همدان

فاطمه حیدری/ تهران

جادههایسجاده
بنویس از بهار که این شب ها، خوش بو کنی تمام دهان ها را

از رنگ ها بگیر نگاهت را، خطی بکش غرور جهان ها را
در آسمان شکوه قفس گم شد، در کهکشان عشق هوس گم شد

وقتی ستاره ها همه می دیدند، باران بی قرار اذان ها را ...
سجده به سجده آینه پیدا بود، آیه به آیه شهر تماشا بود

سوره به سوره فاصله را خواندیم، تا امتحان کنیم زبان ها را
شاعر وضو بگیر که این شب ها، آتش برای مست شدن بس نیست

دریا شو و همیشه بخوان از نور، پایان بده دوباره گمان ها را
این روزها که قلب جهان سنگ است، شاید خدا برای تو دلتنگ است

شعری بخوان ستاره شوی با عشق، بر هم بریز سود و زیان ها را

40

مناجات
خدای خوب و مهربانم، گفتنی های دلم هنوز خیلی مانده تا واژه شوند.

حرف های دل من واژه هایی به وسعت آسمان هم شوند، نمی توانند عشق 
مرا به تو بیان کنند.

زمستان دل کوچک من با گفت و گوی تو چون بهاری شکوفا می شود.
هر بار که به سراغم می آیی، غنچة امید در دلم شکفته تر می شود و 

آرامشی جاودانی وجود پرتالطمم را فرا می گیرد.
لحظه هایی را که ملتمسانه به درگاهت می آیم، دوست دارم. این اشک ها و 

این عاشقی ها را دوست دارم.

یاسكبود
ای همه بود و نبود من، تو زهرای منی ای گل یاس کبود من، تو زهرای منی 

ای رکوع و ای سجود من، تو زهرای منی قبله گاه من به هنگام نماز عاشقی  
ای وجودت تار و پود من، تو زهرای منی لحظه های بی تو بودن را چگونه سر کنم 
وزن هرشعر و سرود من، تو زهرای منی من بدون تو فقط یک قطعه شعر ناتمام 

کوثر حس وجود من، تو زهرای منی ای گل نیلوفری، ای یاس خاکستر نشین 
ساحل امن وجود من، تو زهرای منی تکیه گاه خستگی ها ای پناه بی کسی 
ای گل یاس کبود من، تو زهرای منی در وداع آخرینم باز می گویم به درد  

ش
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محمد آقایی / شهرری

دوست خوبم خانم فاطمه حیدری
ش��عر خوبی بود. مرثیه ای در فراغ حضرت بتول )س( از زبان حال امیرالمومنین)ع( سروده اي. توجه 
به ارزش های مذهبی و مدح ائمه )ع( بسیار پسندیده و نیکو است و نیکوتر آن که از زاویه ای به این 
موضوع بپردازی که قباًل کسی سراغ آن نرفته است و در اصطالح نو و تازه باشد. یکی از ویژگی های 
شعر خوب تازگی و طراوت آن از نظر زاویه دید و کلمات به کار رفته در شعر است. در این شعر ما با 
اصطالحات و توصیفاتی مواجه هستیم که قبل  ترها از شاعران دیگر دیده و شنیده ایم و برای مخاطب 

تازگی ندارد. بهتر است وصف ائمه )ع( و مرثیه سرایی برای ایشان با زبان و نگاهی نو صورت 
بگیرد تا تاثیر بیش��تری بر مخاطب بگذارد و اجر بیشتری نصیب شاعر شود. ردیف شعرت 
هم بسیار بلند بود و در برخی جاها لزوم به تکرار آن نبود. ردیف و قافیه موسیقی کناری 
شعر است و شعر را زیبا و دل انگیز می کند اما این ردیف و قافیه باید در جای خود بنشیند 

و نه صرفاً نقش آن پر کردن وزن شعر باشد. از دو قافیه »وجود« در دو بیت پشت سر هم 
استفاده کرده بودی که در شعر کالسیک پسندیده نیست. اگر می خواهی از دو قافیة در یک 

غزل اس��تفاده کنی بهتر است که با فاصله از آن ها استفاده کنی که مخاطب احساس تکراری 
بودن نکند. منتظر غزل های خوب دیگرت هستم.

دوست خوبم محمد آقایی
شعر سرودن در مورد ارزش های دفاع مقدس بسیار خوب و پسندیده است. شعرت در قالب نیمایی یا 
شعر نو سروده شده است، اما در بسیاری از قسمت های آن، به اصول شعر نو پایبند نبوده ای. در شعر 
نیمایی وزن در تمام ش��عر وجود دارد. درس��ت است گاهی وزن شکسته می شود یا تغییر می کند، اما 
عنصر موس��یقی وزن همواره وجود دارد. در ش��عر نیمایی حتی قافیه و ردیف هم وجود دارد. نیما در 
شعر خود نحوة به کارگیری قافیه و ردیف در شعر قبل از خود یا همان شعر قدمایی را شکست، ولي 
آن را در شعرش به روش و شیوة خود به کار برد که به این نوع شعر به اصطالح نیمایی می گویند. در 
شعر نیمایی قافیه و ردیف به فراخور شعر و جایی که واقعاً شعر برای موسیقی خود به قافیه و ردیف 
نیاز دارد، به کار می رود. نیما اعتقاد داشت که قافیه و وزن زنگ کالم هستند و هر جایی که شعر به 

زنگ و موسیقی نیازدارد، باید به کار برود. منتظر شعرهای خوب دیگرت هستم.

توبخند
یاد کن ...

از پدری در این شهر...
یک نفس می کشدو صد خلسه...

روزگارش بوی تلخی داده...
مثل آن روز که دروقت نبرد

بوی بادام تلخ می آمد...

هم کالسی من و تو مسئولیم
خنده مان قیمت دارد

قیمتش خون شهیدی است که در عمر 
زمان

جان خود ارزان داشت
تا تو از عمق وجود خنده کنی

آسمانت را آسمانم را بنگر...

خطبهخط



نیداوود،آوازمحمد
گاه��ی الزم اس��ت بعض��ی از کتاب ه��ا و 
موس��یقی ها در هر خانه ای باشند. از جملة 
این موسیقی ها، دو آلبوم از آلبوم هاي آخر 
محمد نوری است. محمد نوری استاد مسلم 
آواز ای��ران بود. آوازه��ای او ریتمیک بودند 
و به خاط��ر همین هم پی��ر و جوان آن ها را 
دوست داش��تند. جالب است بدانید، نوری 
از نوجوانی آوازخواندن را شروع کرد وظرف 
50 س��الی که آواز خواند، 300 قطعه اجرا 
کرد. همة ما آهنگ ه��اي »ایران« و »جان 
مریم« او را دوست داریم. نغمه هاي تنهایی 
1 و 2 ج��زو آخرین آلبوم هاي او هس��تند 
ک��ه برخ��ی از قطعات آن ها را از رس��انه ها 
ش��نیده اید؛ قطعاتي مثل عروس��ی، تولدت 

مبارک، ایران، ایران و پشت دریاها.
آهنگ س��از این دو آلبوم محمد سریر است 
و قیم��ت هر آلبوم 6000 توم��ان. »کانون 
فرهنگی ن��ی داوود« ای��ن آلبوم ها را 

عرضه کرده است.
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فیلین�ت الک وود فک��ر مي کن��د که 
بسیار باهوش اس��ت. اما نمي داند چرا.
هرچی��زي ک��ه او اخت��راع مي کن��د به 
کار هیچ کس��ي نمي آید و بال اس��تفاده 

مي ماند. 
مادرش تنها شخصي است که به او انگیزه 
مي دهد اما پس از مرگش او و پدرش را 
تنها مي گذارد.پدرش فکر مي کند فلینت 

باید دست از اختراع بردارد. 
شهري که فلینت در آن زندگي مي کند 
ش��هري دور افتاده اس��ت ک��ه تنها راه 
درآمدش تولید س��اردین است. صنعت 
پ��رورش ماه��ي دیگر مش��تري ندارد. 
فلینت تصمیم مي گیرد تا با س��اختن 

احتمالبارش

همبرگر

ت 
اس

ی م
دها

ها
شن

ا پی
ن ه

م ای
ما

... ت
ت و

سای
م، 

فیل
ی، 

یق
وس

ب، م
کتا

ت: 
س

ز ه
چی

مه 
ا ه

ن ج
ای

د 
چن

ن و 
دی

چن
ت 

ؤاال
خ س

اس
ر پ

طو
چه 

 یا 
ید

 کن
 پر

ن را
ت تا

راغ
ت ف

وقا
ور ا

ه ط
ه چ

ن ک
ی ای

برا

ت.
س

ی ه
یز

ی چ
قه ا

سلی
هر 

ی 
برا

ت. 
اس

شم
 با 

ب
خا

 انت
اال

د.ح
کنی

دا 
 پی

ن را
ه تا

سال

دستگاهي از آب غذا بسازد. 
اما درپي چند اتفاق، دس��تگاه به آسمان 
مي رود و با تبدی��ل آب موجود در ابرها 
آن را به ان��واع غذا تبدیل مي کند و غذا 

مثل باران بر روي شهر مي بارد. 
ای��ن انیمیش��ن محصول س��ال 2009 
آمریکا به کارگرداني فیل لرد و کریس 

میلر است. 

صداهايماندگار
- صدای مورچه خوار رو چه کسی گفته؟

- صدای آن شرلی رو چی؟
- آنونس های تلویزیون رو چه کسی می گه؟

- نق��ش آلن دلون و مارل�ون براندو و رابرت 
دنیرو رو کیا می گن؟

ب��راي پیدا ک��ردن ج��واب این س��ؤال ها به 
نرم افزار »صداه��ای ماندگار«  مراجعه کنید. 
این نرم افزار مجموعه ای اس��ت برای پاسخ به 
تمامی س��ؤاالت ش��ما در مورد گویندگان و 
مرجعی اس��ت برای دوست داران این هنر. در 
این مجموعه با  زندگینام��ه، تصویر و نمونة 
ص��دای حدود 100 گویندة رادیو و تلویزیون 
داخلی آشنا مي شوید. برخي از این گویندگان 
مرتضی احمدی، منوچهر اسماعیلی، چنگیز 
جلیلوند، ش��وکت حجت، ش��راره حضرتی، 
خس��رو خسروش��اهی، بهرام زن��د، منوچهر 
 زن��ده دل، فریب��ا ش��اهین مقدم  هس��تند.

توجه: ای��ن نرم اف��زار روی اندروید های 
باالتر از 2/1 به خوبی کار 

می کند و با ابعاد 800 
در 480 بهینه شده 

است.

IMDB
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که هنگام دیدن 
فیلم یا سریال مورد عالقه تان بخواهید از کم و 
کیف تهیة  آن سر در بیاورید؟ یا مثالً بدانید که 
دیگران در نقاط دیگر دنیا دربارة  آن چه نظري 
دارند؟ نرم افزار IMDB جواب سؤال شماست. 
ای��ن نرم افزار ک��ه در رده بندي »اپ اس��تور« 5 
س��تارة  طالیي را به خود اختصاص داده است، 
برپایة یکي از بزرگ ترین سایت هاي سینمایي 
جهان برنامه ریزي شده است و منبع تمام عیاري 
براي عالقه مندان به سینماست.این سایت حاوي 
امتیازات کاربران، تریلرها، گالري عکس، نقد و 
بررسي، نقل قول ها، س��وتي ها، جداول فروش 
هفتگي و خیلي چیزهاي دیگر اس��ت که مي 
توان��د لذت دیدن فیلم مورد عالقه تان  را با این 

اطالعات دوچندان کند.
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باغی وسط بیابان
یک بار هم که شده به دیدن باغ شازده ماهان بروید!

هر وقت س��ال به دیدن »باغ شازده« ماهان بروید، از دیدنش 
شگفت زده مي شوید. برای بازدید از این باغ کافی است کمی از 
ش��هر کرمان دور شوید و به سمت شهر ماهان بروید. مطمئن 
باشید که از همان دور درختان باغ را مي بینید و مثل هر مسافر 
دیگری مي پرسید: »چه طور ممکن است که وسط بیابان باغی 

وجود داشته باشد؟!«
باغ شازده ماهان 5/5 هکتار وسعت دارد و شگفتی آن فواره هایی 
اس��ت که در طول این باغ وجود دارند و به سمت شما که کنار 
در ورودی ایس��تاده اید، مي آیند. این فواره ها طبیعی اند و از هیچ 
فناوري  اي در آن ها اس��تفاده نش��ده است. ش��گفتی دیگر باغ، 
درختان متنوع تزئینی و درختان میوه ای اس��ت که همگی هم 
اندازه اند و ده ها درجه از دمای هوای بیابان مي کاهند. عبدالحمید 
میرزا ناصرالدوله، در س��ال 1298 هجري قمري دستور ساخت 
ای��ن باغ را صادر کرد. معماران در انتهای آن عمارتی س��اختند 
مشرف بر تمام باغ. مسافرانی که به کرمان سفر مي کنند مي دانند 
که نیمی از یک روز را باید در این باغ س��ر کنند و از خودش��ان 
بپرسند که این درختان چه طور پابرجا مانده اند. در کنار گیاهان 
این باغ نام و س��ن آن ها نوشته شده است. در عمارت اصلی هم 

مي توانید عکس هایی از صاحبان اولیة این باغ را ببینید.

هرک�دام از ما تا به امروز مرجع تقلید خودمان را انتخاب 
کرده ای�م و هرک�دام از ما گاهی دچار س�ؤاالتی بنیادین 
و مه�م مي ش�ویم که پاس�خ آن ه�ا را نمی دانی�م. گاهي 
دسترسی به مراجع تقلید از طریق تلفن سخت مي شود. 
خوب اس�ت ب�رای پیدا کردن پاس�خ س�ؤاالتمان که گاه 
ممکن است بی نهایت برای ما حساس باشد، به سایت این 

مراجع رجوع کنیم.
س�ایت آیت اهلل العظم�ی ناصر مکارم ش�یرازی به هفت 
زبان زندة دنیا در دس�ترس اس�ت. پی�ش از هر کاري به 
کتابخان�ه، فروش�گاه و نرم افزارهای این س�ایت مراجعه 
کنید. توضیح المس�ائل آقای مکارم شیرازی هم در همان 
صفحۀ اول در دس�ترس است. خواندن اشعار و اندرزهای 
ای�ن مرجع تقلید را به ش�ما توصیه مي کنی�م. در بخش 

استفتائات هم هر سؤالی دارید مي توانید بپرسید.
سؤال: آیا استفاده و خوردن غذاهاي نذري که اقلیت هاي 
دیني )ارامنه و زردتشتیان( به مناسبت ایام محرم توزیع 

مي نمایند براي مسلمانان جایز است؟
جواب: از غذاهاي غیرگوش�تي آن ها مي توانید اس�تفاده 

کنید.

وبگاهمرجع

جشنوارهرافیلمبارانكنید

»انجمن سینمای جوان« از سال 1364 فعالیت خود را آغاز 
کرد. آموزش طرز س��اخت، تولید و عرضة فیلم کوتاه تنها 
بخشی از فعالیت هاي این انجمن است. این انجمن هر سال 
جشنواره هاي متعدد عکس و فیلم برگزار مي کند. جشنوارة 
فیلم کوتاه تهران و جش��نواره هاي فیلم  منطقه ای، بخشی 
از این جش��نواره ها هستند. از امسال این انجمن، جشنوارة 
جدیدي را هم پایه گذاری کرده است که اسم آن »جشنوارة 
فیلم اولی ها« اس��ت. حاال اگر اهل عکاس��ی و فیلم س��ازی 
هس��تید، ش��انس خودتان را امتحان کنید. اول به س��ایت 
انجمن سینماي جوان سر بزنید و بعد ببینید دوست دارید 

در چه جشنواره ای شرکت کنید.
www.iycs.ir

www .makarem .ir



 بازي خلیج عدن که توس��ط ش��رکت 
» آمیتیس ب��ازي رای��ان« طراح��ي و با 
حمایت ارتش جمهوري اسالمي ساخته 
ش��ده بود در خردادم��اه امس��ال به طور 
رسمي به بازار عرضه شد. نبرد در خلیج 
عدن بازي اکش��ن اول ش��خصي است 
که درگیري ت��کاوران ارتش جمهوري 
اس��المي ایران را ب��ا دزدان دریایي در 

شاخ آفریقا روایت مي کند. 
این ب��ازي از خیلي جهات با  بازي هاي 
س��اخت داخل تف��اوت دارد. ب��ازي با 
تری��ن  مهم  ه��اي  ویژگي  از  ترکیب��ي 
بازي هاي اکشن روز دنیا ساخته شده و 
از ای��ن نظر در حد اس��تاندارد مطلوبي 

قرار دارد.
مجموعة طراحان بازي با تالش بس��یار 
سعي کرده اند تا فرم و سبک استاندارد 

خليجعدن
نبردبادزداندريايي

بازي هاي اول شخص اکشن را با اجرایي 
هدفمن��د پیاده کنند. گرافیک، داس��تان 
و گیم پلي مناس��ب، محیط��ي جذاب را 

براي مخاطب عرضه مي کند. نصب و راه 
اندازي بازي و رجیستر کردن آن بسیار 

سریع و راحت است.

بخش حذف نش��دنی شب یلدا آجیل است. با 
اینکه مي گویند آجیل باعث چاقی مي ش��ود، 
اما فراموش نکنید که مغز پسته، بادام و فندق 

خواص زیادی هم دارند.
 آجیل ش��ب یلدا که ش��امل پس��ته، گردو، 
ب��ادام، فندق، توت، انجیر، خرمای خش��ک و 
باس��لوق است، برای بدن ما که هنوز در حال 
تغییر اس��ت، بسیار مفید است. آهن، کلسیم 
و فس��فر زیادی توس��ط این آجیل به بدن ما 
مي رس��د. حتي اگر ب��رای کم خونی به دکتر 
مراجعه کنیم، به ما خوردن پسته را پیشنهاد 
مي ده��د. بنابراین مي بینید که آجیل ش��ب 
یلدا که حاال قرن هاست در سفره هاي ماست، 

چه فلسفه ای پشتش دارد.قدیمی ترها خیلی 
خوب از مواد غذایی مفید در جشن هایش��ان 
اس��تفاده مي کردن��د. )البته زی��اده روی هم 
نمی کردند تا چاق نشوند!( البته اینکه آجیل 
را از کج��ا بخری��م هم مهم اس��ت. بعضی از 
آجیل ها بس��یار براق و درخش��ان اند و معلوم 
اس��ت که از رنگ هاي جالدهن��ده و مضر در 
آماده س��ازي آن ها استفاده ش��ده است. این 
رنگ ها نه تنها خواص این مغزهای خوشمزه 
را از آن ها مي گیرند، بلکه به بدن ما آس��یب 
هم مي رس��انند. پس از االن مطمئن ش��وید 
که آجیل ش��ب یلدایتان از فروشگاه مناسب 
خریداری مي شود. فال حافظ هم یادتان نرود.

ساعترومیزي
داشتن ساعتي توانا و کاربردي نیازي است که 
هرروز بیشتر از دیروز ضرورت آن را احساس 
مي کنیم. ش��اید تا به امروز برنامه هاي زیادي 
را امتحان کرده باش��ید. »الساعه« یا »ساعت 
رومیزي« برنامه اي اس��ت ایراني که شباهت 
زیادي به یک س��اعت رومی��زي دارد؛ البته با 
قابلیت هاي زیاد. این زمان نما در عین سادگي 
و زیبایي عالوه بر نشان دادن ساعت به وقت 
محلي، تاریخ میالدي، ایراني و هجري قمري، 
دماي ه��وا، اوقات ش��رعي و موقعیت ماه در 
دایره الب��روج را نیز به ش��ما نش��ان مي دهد.
نشان دادن ساعت به شکل عقربه اي کالسیک، 
تقویم دیجیتال در قاب پایین صفحه، تقویم 
روي حلقة بیروني س��اعت و ماه نما با شکل هالل 
ماه از جمله امکانات این برنامة ایراني اندروید است.
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با یک جست وجوی کوتاه می توانید اطالعات این کتاب ها 
را بیابی�د و آن ه�ا را بخرید؛ هفت کتاب�ي که جزو بهترین 

کتاب های چاپ شده برای گروه سنی دبیرستان هستند:
کرمي که هیوال شد )رمان(جعفر توزنده جاني. 

انتشارات کانون. پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان 

 تلفن 88715545

فاصله اي که پیر شد )مجموعه داستان( 
محمدرضا شمس.نشر پیدایش.

تلفن:66970270

مجموعه کتاب پرسش هاي نخستین، 
پاسخ هاي بی پایان )فلسفه(. گروه 

نویسندگان. انتشارات افق.
تلفن: 66413367 

 استادان داستان. همینگوي. 
محمدعلي قرباني. انتشارات رویش. 

تلفن:66695386

قدم بخیر مادربزرگ من بود )مجموعه 
داستان(. یوسف علیخانی. نشر آموت. 

تلفن: 88827140    

نقشه بکشید
اگرچه داش��تن ش��روع خوب برای نوشتن یک مطلب الزم 
اس��ت، اما به این معنا نیس��ت که همین ابزار برای ما کافی 
است. در واقع هر نوش��ته ای باید نقشة ساختار هم  داشته 

باشد. حاال البد می پرسید »نقشه ساختار« چیست؟ 
نقش��ة س��اختار در واقع برای تولید یک نوشتة خوب است. 
حاال سؤال بعدی شما این است: »عناصر داستان چیست؟«

عناصر داس��تان عبارت اند از بافت، ش��خصیت ها، اهداف و 
تعارض ها، رخدادها، حل مسئله و پیام.آن قدرها هم که فکر 

می کنید سخت نیست:
 بافت: یعنی زمان و مکان رخداد داس��تان هر یادداشت، 
داستان و خاطره ای در زمان و مکانی خاص اتفاق می افتد.

 شخصیت ها: یعنی مهم ترین افراد داستان که می توانند 
راوی داس��تان باش��ند و یا افرادی که داستان دربارة آن ها 
و حول ش��خصیت آن ها اتف��اق می افتد و تأثیرات مهمی بر 

شکل گیری نوشتة ما دارند.
 اهداف و تعارض ها: یعنی نقطة تمرکز داس��تان و اتفاق 
مهمی که قرار اس��ت درباره آن بنویسیم. قطعاً ما از نوشتن 
یک مطلب هدفی جز عنوان یک ماجرا را دنبال نمی کنیم. 
این اتفاق باید بسیار مهم و یا برای مخاطب ما جذاب باشد.

 رخدادها: یعنی تالش های ش��خصیت های داستان برای 
رسیدن به هدف.

 حل مس�ئله: یعنی پیامدهای تالش های شخصیت های 
داستان.

 پیام: ایدة اساس��ی و اصلی یک اثر . در واقع ما از گفتن 
ی��ک ماجرا هدفی را دنبال می کنی��م و به خاطر همین هم 

شروع به نوشتن می کنیم.

ح��اال برای اینکه راحت تر متوجه نکاتی بش��وید که در باال 
مطرح شد ، می توانید توی هرکدام از مطالبی که تا به حال 
نوش��ته اید، دنبال این عنصرها بگردید و ببینید پیش از این 
به کدام یک از آن ها توجه کرده اید و آیا اصاًل این عناصر در 

انشا و خاطرات شما وجود دارد. یا نه.

تمریناینماه
 قلم و کاغذي بردارید و نقشة ساختار یک متن را بنویسید، 
پس از آن هم ش��روع به نوشتن متنتان کنید.  فرقی ندارد 
که این متن یک داس��تان اس��ت یا یک خاطره. بد نیس��ت  

تجربه ای را که به دست می آورید، با ما هم شریک شوید. 

»رمان های س�ه گانۀ دختران کابلی«، نوشتۀ دبورا الیس 
و ترجمۀ ش�هال انتظاریان، ماجرای دختری اس�ت که در 
جنگ افغانس�تان لباس پسرانه مي پوشد و در قالب یک 

ي پس�ر به زندگی اش ادام�ه مي دهد تا از  شیه ها حا
جنگ فرار کند.

نویس�ندة این کتاب در افغانستان 
زندگ�ی مي ک�رده و از نزدی�ک با 
زندگی هم سن و سال های ما آشنا 
شده و بعد به سراغ چنین سوژه ای 
رفته اس�ت. ای�ن کتاب ابت�دا در 
کانادا چاپ ش�ده و ف�روش باالیی 
داشته اس�ت. »انتشارات قدیانی« 
آن را یک بار به صورت مجموعه ای 
سه جلدی و بار دیگر در قالب یک 
کتاب در سه فصل به چاپ رسانده 

است.
www.ghadyani.ir

قیمت مجموعه: 15000 تومان
تلفن: 66404410

كتابیدرهمسایگیما



46

اد
عد
لا
دو
ج

كاكوروچیست؟
پس از س��ودوکو حاال نوبت »کاکورو« است؛ سرگرمي لذت بخش 
دیگري از ژاپن که بس��یار شبیه جدول کلمات متقاطع است. در 
جدول کلمات متقاطع مي باید با حروف الفبا مفهومي را یافت و در 

جدول کاکورو همین کار با اعداد انجام مي شود.

شیوةبازي
 مجموع اعداد نوشته شده در هر سطر یا ستون باید با عدد نوشته 

شده در خانة سیاه برابر باشد.
 از عدد 1 تا 9 در هر مجموعه تنها مي توان یک بار استفاده کرد.

 در س��طرها و س��تون هاي آزاد نیز اعداد 1 تا 9 باید تنها یک بار 
نوشته شوند.

 سطح دش��واري جدول ها به صورت آس��ان، متوسط، سخت و 
بسیار سخت طراحي شده است.
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حل جداول آبان ماه



 Ingredients 
 4 cups milk 
 3 -4 tablespoons  yogurt 

Directions

1- Place the milk into a pot and bring to almost a boil. 
Making sure you don’t burn the milk on the bottom of the 
pot (A non-stick pot if possible). 
2- Turn off heat and let cool to 115 degrees. 
3- As the milk is heating up and then cooling add 3-4 ta-
blespoons of  yogurt in a cup. 
4- Let sit at room temperature (about 70 degrees). 
5- When the milk has cooled to the correct temperature, 
add some to the cup with the yogurt. 
6- Next stir well and then add back into the pot of milk, 
stir. 
7- Next take a clean glass jar/ovenproof bowl and pour the 
milk into it, stir well. 
8- Cover the jar/bowl with plastic wrap and then a dish 
cloth. 
9- Let the jar/bowl with the milk and yogurt starter incu-
bate under the cloth for about 8 to 12 hours. 
10- Refrigerate! 
11- NOTE: The longer you let the yogurt stay under the 
cloth, the more tangy the yogurt will taste. 
12- The amount of yogurt starter used is another factor in 
the success of the finished yogurt; too much or too little is 
no good. 
13- Also, the environment in which you place the jar/bowl 
can effect the finished yogurt as well. 
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