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انقالب آيينه ها
مي خواه�م از انق�الب بگویم، از انقالب اس�المي و از کارنامه اش. مي دانم س�وءمدیریت ها و دش�مني ها 
و س�نگ اندازي ها را. مي دان�م هنوز عدم تحّقق برخي از اهداف و آرمان ه�ا را.آري. اما در مقابل مي دانم 
تالش ها، خون دل خوردن ها، فداکاري ها، موفقیت ها، موفقیت هاي بزرگ را. مي دانم کارآمدي ها و نسبتي 
از ناکارآمدي ها را. این را نیز مي دانم که کارآمدي ش�اخصي است که از مقایسۀ امكانات و توانمندي ها از 
یک س�و و موانع و مش�كالت از دیگرسو حاصل مي ش�ود. ولي هرچه که هست، با هر نسبتي که هست، 

دوست دارم همچنان از سِر باور امیدوار و با نشاط زیرلب این شعر )احمد عزیزي(  را زمزمه کنم:
انقالب ما هبوط مذهب است
انفجار نور در عصر شب است

ناگهان بر روي ایوان هاي ما 
حق تجّلي کرد در جان هاي ما 

انقالب ما ظهور نور بود
نعرة دف، نالۀ تنبور بود 

ما عروج عاشقان را دیده ایم
دف زنان در خون خود غلتیده ایم

انقالب آیینه ها را پاك کرد
خلوت ما را پر از ادراك کرد

انقالب آمد زمین ها جان گرفت
کوچه هامان را ِمِه عرفان گرفت

انقالب ما جهان را تازه کرد
کشور ما را پر از آوازه کرد.

حسین  امیني پویا
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رويايگلسرخ
آن شب، فكرش را هم نمي کردم که آخرین لحظه هاي بودنم 
با محبوبه باشد. دیروقت بود که از راه پیمایي برگشت. خیلي 
خس��ته به نظر مي رسید. پاهایش را نشان داد و گفت: »مامان 

ببین! آن قدر راه رفته ام که پاهایم تاول زده اند.«
سر سفرة ش��ام کمي از حوادث آن روز تعریف کرد. بعد بلند 
ش��د و به اتاقش رفت. نیمه ش��ب هنوز چراغ اتاق روشن بود. 
رفت��م ببینم چه مي کند. دیدم قرآن و نهج البالغه را باز کرده 
و مشغول مطالعه است. آرام در را بستم و تنهایش گذاشتم.

صبح روز 17 شهریور، حدود ساعت شش بود که یك بلوز آبي 
گشاد و شلوار لي پوشید و مقنعه اش را سر کرد و چادرش را 
روي س��رش انداخت و آمد و گفت: »مادر! دارم مي روم که با 

دوستانم در تظاهرات شرکت کنم.«
گفتم: »چیزي نمي خوري؟« گفت: »میل ندارم.« بعد صورتم 
را بوس��ید و ب��ا لحني مهرب��ان و در عین ح��ال جدي گفت: 

»مادر! اگر شهید شدم، غصه نخورید.«
وقتي داشت از در خانه بیرون مي رفت، برگشت و نگاهم کرد. 
در نگاهش چیزي بود که دلم را لرزاند. انگار براي همیش��ه با 
من وداع مي کرد. وقتي در را پش��ت س��رش بست، یاد رویاي 
چند ش��ب پیش افتادم. در عالم خواب رفته بودم براي ادامة 
تحصیل در کالس��ي ثبت ن��ام کنم. خانمي که مس��ئول بود، 
مرا ثبت نام نمي کرد. هرچه اصرار مي کردم، س��ودي نداشت. 
س��رانجام پس از اصرار زیاد من، دري را گشود و گفت: »نگاه 
کن!« حیرت زده نگاه کردم و دیدم باغي است بي نهایت بزرگ 
و تا جایي که چش��م کار مي کند، آکنده از بوته هاي گل  سرخ 

است؛ آن هم گل هایي آتشین و تر و تازه.
از یادآوري آن رویاي عجیب تمام روز دلم شور مي زد و مثل 
مرغ  پرکنده بي قرار بودم. آن روزها محبوبه پایین تر از خیابان 
سیروس، کتابخانه اي را اداره مي کرد و براي بچه هاي محروم 
جنوب ش��هر کتاب مي برد. براي آن ها ی��ك برنامة مطالعاتي 

دقیق آماده کرده بود، برایش��ان داستان هاي اسالمي تعریف 
مي کرد و... همیش��ه مي گفت باید برنام��ة مطالعاتي منظمي 
داشته باش��یم تا به نتیجه برسیم. نباید با مطالعات پراکنده، 

ذهنمان را به یك کتابخانة بي نظم تبدیل کنیم...
عمویش علي بعدها تعریف مي کرد، س��اعت حدود س��ه بود 
که خانمي زنگ زد. وقتي فهمید من عموي محبوبه هس��تم، 
گفت او شهید شده است. پرسیدم: »مطمئن هستید؟« گفت: 
»بله، پیكرش را به یكي از مس��اجد محله برده ایم تا به دست 

نیروهاي رژیم شاه نیفتد.«
جریان را از او پرس��یدم. گفت: »موق��ع حملة نیروهاي گارد، 
برادرها خواس��تند که خانم ها برگردند عق��ب و آنجا نمانند، 
ولي محبوبه گفت، تا وقتي ش��ما در میدان هس��تید، ما هم 
مي مانیم! یكي از خانم ها پرچمي را که روي آن نوش��ته شده 
ب��ود »اس��تقالل، آزادي، جمهوري اس��المي« حمل مي کرد. 
ناگهان با ش��لیك پي درپ��ي گلوله ها از پا درآم��د. محبوبه با 
ش��تاب پرچم را به دس��ت گرفت. همه جا خون بود و فریاد و 
گلوله. آتش بود و دود و اش��ك. در این هنگام، جالدي دیگر 
ماشة اسلحه اش را چكاند و گلوله اي داغ قلب مهربان محبوبه 

را شكافت...«
در بهشت زهرا رویاي باغ گل سرخ برایم تعبیر شد. مأموران 
مسلح در اطراف مي چرخیدند و مي گفتند که جسد به کسي 
تحویل داده نمي شود. به غسال خانه رفتم و با شیون و ضجه، 
زن مرده شوي را راضي کردم که جسد دخترم را به من نشان 
بدهد. دلش به رحم آمد و گفت: »بیا ببین. ش��اید این دختر 

تو باشد.«
همراه او رفتم و آنچه را که نباید ببینم، دیدم. محبوبة من بود 
که آرام و معصوم خفته بود. گلوله درس��ت در قلبش نشسته 
بود. گل س��رخ م��ن در میان ده ها گل س��رخ دیگر به خواب 

ابدي رفته بود.

یادي از شهید محبوبه دانش آشتیاني
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قهرمانپابرهنه
حسن آبشناسان

تولد: 9 اردیبهشت 1315
ازدواج با گیتي زنده نام: دي ماه 1341

شهادت: 8 مهر 1364
وقتي پس��رها بزرگ ش��دند، حس��ن تأکید داشت که 
در یكي دو رش��تة ورزش��ي تا قهرمان��ي پیش بروند. 
ه��ر دو مي رفتند باش��گاه: امی�ن، جودو، افش�ین، 
بس��كتبال. هر دو هم تا رده ه��اي قهرماني، هنوز هم 
کتاني هاي چیني ارزان  قیمت مي پوش��یدند. حس��ن 
همیشه مي گفت: »آدم با اراده اش قهرمان مي شود نه 
با کفش و لباس.« اس��م صدت��ا قهرمان المپیك را بلد 
بود که پابرهنه مي دویده اند یا با توپ پارچه اي تمرین 
مي کرده اند. خودش هنوز هم تمرین مي کرد. صبح ها 
نوار مي گذاش��ت و نرمش مي کرد یا ورزش باس��تاني. 
نوارش هنوز هس��ت: »علي، علي، علي، علي.« نوار که 
تمام مي شد، خودش ادامه مي داد: »علي، علي، علي، 

عل��ي« و ورزش مي ک��رد. روي تراس خانه را براي 
آنكه از بیرون دید نداش��ته باشد، آهن سفید زده 
بودیم. حس��ن روي آن، با ماژیك مشكي ریزریز 
نوشته بود: »ده فرمان حضرت موسي، حدیث، 

کلمات قصار، شعر:
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگي ما عدم ماست.«
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کش��تي را انجام داده، یكي دوربین کاپیتان 
را برداش��ته و س��ومي هم س��كان را گرفته 
اس��ت. آن ها تا به حال چند نقش��ة دریایي 
هم کش��یده اند. چند بار هم به کارخانه هاي 
کشتي س��ازي و لنج سازي س��رزده اند. آن ها 
چون قرار اس��ت کاپیتان شوند، باید از همه  
چیز کشتي سردربیاورند و همه کار بلد باشند؛ 
حتي بتوانند گرة ملواني بزنند. رنگ زدن بدنة 
کشتي، رفتن توي چاه زنجیرکشتي، فهمیدن 
زبان پرچم ها، کشیدن نقشه، مدیریت کشتي، 
مبارزه با بیماري ها، چیدن کانتینرها، همه و 
همة این ها توي کتاب هاي درسي آن ها هست. 
پدر عبدالوهاب روي لنج کار مي کند. همین 
باعث ش��ده اس��ت که خود او هم به کشتي 
عالقه مند ش��ود. امیر هم توي خارک زندگي 
مي کرده و از بچگي روي کشتي هاي متفاوتي 
بوده است. اما دلیل محسن براي انتخاب این 
رشته و شغل جالب است. او مي گوید: »روي 

دریا مي تواني آزاد باشي؛ آزاِد آزاد!«
 پس از بچگي کشتي رویایي هم توي 

ذهنتان ساخته اید؟
محسن: بله.

 چه شكلي است؟
محسن: یك کش��تي بزرگ پر از کانتینر با 

همة تجهیزات.
امیر: یك کشتي بزرگ تفریحي با آمفي تئاتر، 

مغازه، سرسرة آبي، سالن موسیقي و... .
عبدالوه�اب: من هم یك کش��تي  ش��بیه 

رافائل.
  رافائل؟

عبدالوهاب: یك کشتي تفریحي ایراني بود 
که تا زمان جنگ هم کار مي کرد، اما به گل 
نشست. خیلي بزرگ و باشكوه بود. پدرهاي 

ما سوارش شده بودند.
ردیابي مسیر یكي از وظایف کاپیتان کشتي 

است.
 از روي ستاره ها دیگر؟

)مي خندند(
 ؟

امیر: نه،  حاال مثل گذش��ته نیس��ت. امروزه  
از ناوبري نزدیك س��احل و ناوبري الكتریكي 

تخمیني استفاده مي کنند.
 یعني دیگر کالً از علم نجوم استفاده 

نمي شود؟
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شما هم دلتان مي خواهد شش ماه  روي آب 
زندگ��ي کنید؟ ما براي دی��دن عبدالوهاب، 
محس��ن و امی��ر ک��ه چنی��ن تصمیمي را 
گرفته اند، رفتیم بوش��هر. رفتیم ببینیم که 

رش��تة »ناوبري« چه جذابیتي دارد که 
یكي مث��ل محس��ن راهش را 

از ش��یراز کش��یده و آمده 
تا در مدرسه،  بوش��هر 
بخواند.  ناوبري  رشتة 
و  نشس��تند  آن ه��ا 
براي ما ح��رف زدند. 
کش��تي  موت��ور  از 

دزده��اي  از  گفتن��د، 
دریای��ي حرف زدن��د و از 

اینك��ه دیگ��ر ملوان ها لباس 
راه راه نمي پوش��ند!) آن ه��ا از ناخ��دا 
محمد ابراهیم همتي هم حرف زدند.( 

عبدالوهاب، محس��ن و امیر باالخره یك روز 
کاپیتان کشتي مي شوند. آن ها اول مي روند و 
فوق دیپلم مي گیرند )آن  موقع مي توانند افسر 
کشتي شوند(، بعد هم ادامه تحصیل خواهند 

داد. محسن و عبدالوهاب مي خواهند در تمام 
دریاها کشتي راني کنند. اما امیر دوست دارد 

به همة  اقیانوس ها سفر کند.
آن ها از اولش هم عاشق کشتي و کشتي راني 
بودن��د. فیلم هایي را هم که ت��وي آن ها از 
کش��تي و مل��وان خب��ري بوده، 
»جن��گ  امی��ر  دیده ان��د. 
دوس��ت  را  نفت کش ها« 
»ملوان  محسن  داشته، 
زب��ل« را و عبدالوهاب 

»تایتانیك« را.
آن ها اصالً هم از دزدان 
نمي ترس��ند.  دریای��ي 
مي گوین��د: »دزد همه جا 
هس��ت، اما اگر گمان کرده اید 
دزدهاي دریایي شبیه قدیم ها هستند، 
اشتباه کرده اید. آن ها دیگر از شمشیر استفاده 

نمي کنند. پایشان هم چوبي نیست!«
اگر شما تا به حال سوار کشتي نشده اید، باید 
بدانید که این سه نفر کالس دومي هنرستان 
چندبار کشتي راني هم کرده اند! یكي کار افسر 

ملوانهايزبل!
مي خواهید کاپیتان  کشتي شوید؟

توي دنیا انواع و اقس�ام شغل ها وجود دارد. ش�غل هاي دهان پرکني که همۀ ما 
جذب آن ها مي شویم و گاهي بدون هیچ گونه عالقه اي مي رویم سروقت آن ها. 

ت�وي دنیا انواع و اقس�ام ش�غل ها وج�ود دارد. ش�غل هایي ک�ه هیچ کداممان 
نمي شناسیمش�ان و حاضر نیستیم برویم سروقتشان. اما آدم هایي هستند که 
بس�یار شجاع اند. آن ها ریس�ک مي کنند و جالب اینكه هیچ وقت هم پشیمان 
نمي شوند. آن ها دو س�ال، فقط دو سال درس مي خوانند و خیلي زود وارد بازار 

کار مي شوند.  این شماره: عبدالوهاب شجاعي، محسن آقایي و امیر سازگار  
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امیر: چ��را، اما ک��م ؛ در صورتي ک��ه برق و 
مخابرات کشتي خراب شود.

 یعني شما بلدید؟
محس�ن: نه، این یكي را توي دانش��گاه یاد 

مي دهند.
 و اگر اشتباه کنید؟

عبدالوهاب: هر صدمه اي که به کش��تي و 
افراد بخورد، کاپیتان مقصر اس��ت. آن وقت 
م��ي رود دادگاه دریای��ي و باید خس��ارات را 
جبران کند. حتي ممكن اس��ت راهي زندان 

شود.
 پس شغل سختي است؟

عبدالوه�اب: بله، حتي موقع غرق ش��دن 
کشتي، کاپیتان آخرین نفري است که اجازة 

خروج دارد.
 با این حال کاپیتان ها پول دارند!

محسن: بستگي به کشتي و مسیر آن دارد. 
یك کاپیتان ممكن است ماهي 20 میلیون 

حقوق بگیرد، یكي دیگر 5 میلیون.
 راس�تي یک جای�ي گفتی�د ناخ�دا 
محمدابراهیم  همتي. او چه کسي است؟

او ناخداي ناوچة پیكان بوده. در زمان جنگ 
در روز7 آذر توانسته پایانة صدور نفت منطقه 
و 50درص��د توان رزمي نیروي دریایي عراق 
را نابود کند. اما همان روز او و بقیة پرس��نل 
کشتي مورد حملة موشك ها قرار مي گیرند و 

شهید  مي شوند.
 پس به خاطر همین است که اسم این 

روز را روز نیروي دریایي گذاشته اند؟
بله

زب��ان  کش��تي  کاپیتان ه��اي 
را  خودش��ان  مخص��وص 

دارند. آن ها عالوه بر اینكه عین بلبل انگلیسي 
حرف مي زنند، زب��ان پرچم ها را بلدند. توي 
هر کشتي کلي پرچم وجود دارد که با آن ها 
به کش��تي هاي دیگر عالمت مي دهند. این 

پرچم ها زبان دریا هستند.
 ح�اال ش�ماها کدامش�ان را دوس�ت 

دارید؟
امیر: یكي از آن ها معني اش مي ش��ود: »به 
کشتي من نزدیك نشوید!« من آن را دوست 

دارم.
محس�ن: من پرچم »Code« را دوس��ت 
دارم. براي شروع و پایان مخابره از آن استفاده 

مي شود. پرچم »M« را هم دوست دارم.
 چرا؟

محسن: چون اول اسمم است!
 و تو چي عبدالوهاب؟

عبدالوهاب: من همه شان را دوست دارم.

 ت�ا به حال فك�ر کرده اید که بروید به 
یک جزیرة ناشناخته؟ 

امیر، عبدالوهاب و محسن اصالً فكر نكرده اند.
 اگر کشتي تان غرق شود چه؟

مي گویند: »نجاتمان مي دهند.«
 خب اگر نشد چه؟ اگر برسید به یک 

جزیره!
فكر مي کنند. پاس��خ ب��ه این س��ؤال براي 
عبدالوهاب سخت اس��ت. امیر هم مي گوید 
دری��ا ب��راي او م��كان امن و آرامي اس��ت و 
اصالً چنین تصوري برایش ممكن نیس��ت. 
اما محسن مي گوید: »نهایتش این است که 
م��ي روم و ت��وي آن جزیره 

را  زندگي جدیدي 

شروع مي کنم.«

کار با نقش��ه، روش هاي ماهي گیري، تعمیر 
ادوات صید، مخاب��رات دریایي، کار با رادار و 
کار با س��كان، همة این ها را به دانش آموزان 
ناوبري یاد مي دهند. با این حال محس��ن و 
عبدالوهاب رادار را بیش��تر دوس��ت دارند و 
امیر سكان را. کش��تي هایي هم هستند که 
آن ها دوس��ت دارند. محسن از ناو هواپیمابر 
خوش��ش مي آید. امیر یادش نیست که اسم 
کشتي مورد عالقه اش چیست، اما مي گوید 
عكس های��ش را دی��ده اس��ت. یك پاس��اژ 
بزرگ، اس��تخر و سیرک دارد. روکش قاشق 
و چنگال هایش هم از طالس��ت. عبدالوهاب 
هم معتقد اس��ت تایتانیك بهترین کش��تي 
دنیا بوده و هس��ت! آن ها به روزهاي سخت 
کش��تي راني هم فكر کرده اند؛ ب��ه روزهاي 
توفاني و به برخورد با مانع. مي خواهند آن قدر 
 IMO خبره ش��وند که بتوانند ی��ك روز از

)سازمان دریانوردي( مدرک دریافت کنند.

کاپیتان کشتي شدن خیلي خوب است: 
پول خوب دریافت مي کني، از این کشور به 
آن کشور مي روي، خورشید نزدیك توست، 
س��تاره ها نزدیك تو هس��تند، وال و دلفین 

مي بیني، و همه از تو اطاعت مي کنند. 
کاپیتان کشتي شدن بد است: جان همه 
در دس��تان توس��ت، طوفان نزدیك توست، 
کوس��ه ها اطراف ت��و هس��تند، و دریازدگي 
همراه توست. اما عبدالوهاب، امیر و محسن 
مي گویند تنهایي بزرگ ترین س��ختي شغل 

ماست اگر بخواهي ازدواج کني!
مي گویند با همة این ها ما این رشته را 
انتخاب کرده ایم؛ هیجان انگیز ترین 

رشتة دنیا را.

 7
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قيمتتراببرباال
حتم�ًا تا به ح�ال به دلیل گ�ران بودن بعض�ي چیزها فكر ک�رده اي! مثاًل از 
فروش�نده مي پرس�ي: »چرا این لباس گران تر اس�ت؟«  لباس را به دس�تت 
مي دهد و مي گوید: »دس�ت بكش به جنس پارچه اش. نوع دوختش را ببین! 
جن�س خ�وب و کار خوب باعث گران تر ش�دن جنس ش�ده اس�ت.« گاهي 
هم نش�ان لباس را نش�انت مي دهد و مي گوید: »این لباس مارك دار اس�ت. 
یعن�ي کارخانۀ تولیدکنن�دة آن به کیفیت کاالیي ک�ه تولید مي کند اهمیت 
مي دهد. خب همۀ این ها باعث گران تر ش�دن محصول مي شود.«حاال ببینیم 
چه طور باش�یم تا ارزشمندتر شویم. یا به س�خن دیگر، چگونه زندگي کنیم 
که قیمتمان گران تر باش�د. مگر نه این اس�ت که کاالهاي با کیفیت گران تر 
هس�تند؟ باید برویم به سوي مارك دار ش�دن، مگر نه این است که کاالهاي 
مارك دار قیمتشان باالتر است؟ حاال باید یاد بگیریم چگونه انسان با کیفیتي 

شویم تا ارزشمان باالتر برود.

سوپراستار
ش�ما یک هنرپیش�ۀ معروف س�ینما 
را به ی�اد بیاورید. منظ�ورم همان هایي 
هستند که »ستاره« یا »سوپر ستاره« 
نامیده مي شوند. بعضي از این ها فقط به 
دلیل زیبایي ظاهري شان به این مقامات 
رس�یده اند. البته به مح�ض اینكه آثار 
پی�ري و بیماري بر چهره و اندامش�ان 
ظاهر شود، ارزش خودشان را از دست 
مي دهند. اما ع�ده اي را به دلیل اینكه 
هنرپیشۀ خوبي هس�تند، دوستشان 
داری�م. یعن�ي این ها نقش خودش�ان 
را به ق�دري هنرمندان�ه و واقعي  بازي 

مي کنند که به هنر آن ها عالقه مندیم.

هس�تند  ه�م  هنرپیش�ه هایي  ام�ا 
ک�ه ع�الوه ب�ر بازي ه�اي خ�وب و 
هنرمندانه شان، زندگي هنرمندانه اي 
ه�م دارند. س�الم زندگ�ي مي کنند. 
آدم هاي مهرباني هس�تند. خودخواه 
و خودپس�ند نیس�تند. ب�ه اصطالح 
خاکي هستند. در میان مردم زندگي 
مي کنند و خودش�ان را از مردم جدا 
نمي کنند. در ام�ور خیریه پیش قدم 
هس�تند. مردم به این نوع هنرمندها 
بیش�تر عالقه مندن�د ک�ه ع�الوه بر 
توانای�ي در ایف�اي نق�ش، زندگ�ي 

اجتماعي سالم و فعالي دارند. 
ای�ن هنرمن�دان ب�ه دلی�ل کیفیت  لي

تو
ضا م

یر
عل

زندگي ش�ان گران قیمت هم هستند. 
فیل�م  ب�ازي آن ه�ا در ی�ک  مث�اًل 
باعث فروش بیش�تر فیلم مي ش�ود. 
دس�تمزد  حاضرن�د  تهیه کننده ه�ا 
بیش�تري به آن ها بدهند. این موارد 
در میان ورزش�كارها هم هست. ولي 
نیس�ت  الزم  ارزش�مندبودن  ب�راي 
هنرپیش�ه یا ورزش�كار باش�یم. در 
زمینه هاي دیگر زندگي هم کس�اني 
هس�تند که ارزش�مندتر از دیگران 
هستند. مثاًل پزشک متخصص خوب، 
به دلی�ل تجربه، دان�ش و مهارتي که 
در درمان بیمارهای�ش پیدا مي کند،  
اعتبار بیشتري کسب مي کند. چون 
دان�ش بهتري کس�ب کرده اس�ت، 
ب�ا مردم ارتب�اط بهت�ري دارد. البته 
قیمت کارش هم گران تر است. آدم ها 
حاضرند پول خرج کنند، از شهرهاي 
دیگ�ر بیایند و در نوبت بمانند تا این 

پزشک معاینه شان کند.
نویس�نده ها و شاعرهایي هستند که 
م�ردم منتظرند اثر ت�ازه اي از آن ها 
منتشر شود و حاضرند پول بیشتري 
ب�راي کتاب هاي آن ه�ا بدهند. خب 
هم�ۀ این ه�ا براي این اس�ت که این 
ش�دن  ارزش�مندتر  ب�راي  آدم ه�ا 
خودش�ان زحمت کش�یده اند. من و 
تو هم بای�د فكر کنیم، ب�راي اینكه 
به این ارزش در زندگي برس�یم، چه 
کارهایي باید بكنیم. من فكر مي کنم 
همه چیز از همین فكرکردن ش�روع 

مي شود.
ما هرجور دربارة خودمان فكر کنیم، 
همان مي ش�ویم. ما بای�د خودمان را 
ارزش�مند تصور کنیم. ام�ا مهم این 
اس�ت که ویژگي هاي ارزشمندشدن 



بهمن 91

را بشناس�یم. در ش�مارة قبل دربارة 
احساس مسئولیت نوش�تم. یكي از 
ویژگي ه�اي احس�اس ارزش�مندي، 
احساس مس�ئولیت است؛ مخصوصًا 
احس�اس مس�ئولیت دربارة خودت. 
احس�اس  خ�ودت  درب�ارة  وقت�ي 
ه�م  نقش�ه ات  و  کن�ي  مس�ئولیت 
این باش�د که به انس�اني ارزش�مند 
ش�وي،  تبدی�ل  گران قیم�ت  و 
مطمئنًا درس�ت را بهت�ر مي خواني. 
س�رگرمي هایي براي خودت انتخاب 
مي کن�ي ک�ه ت�و را باالت�ر ببرن�د و 

ارزش�مندتر کنن�د. دنب�ال 
و  نم�ي روي  س�قوط 
دائم به راه هاي صعود 

مي اندیشي.
کوهن�ورد ب�راي فتح 
قل�ه دنب�ال راه ه�اي 
مي گ�ردد.  صع�ود 

قل�ه  از  پایین آم�دن 
خیل�ي س�خت نیس�ت. 

را  خ�ودش  مي توان�د  حت�ي 
از قل�ه پرت کن�د پایی�ن! کاري که 
خیلي ها مي کنند. با انتخاب کارهایي 
ک�ه مثل س�قوط از قله اس�ت، مثل 
سیگارکش�یدن، مص�رف موادمخدر 
ی�ا رفتن به راه هاي ناپس�ند دیگري 
ک�ه از طرف دوس�تان بد پیش�نهاد 
مي شود، ارزشمندي خود را از دست 
مي دهی�م. گاه�ي فرصت هایي که از 
دس�ت مي دهی�م از هم�ه مهم ترند. 
م�ا ب�ا ه�ر کار ارزان قیمت�ي داریم 
فرصت هایمان را ارزان مي فروش�یم. 
م�ا باید وقتمان را به قیمت مناس�ب 
بفروش�یم، در این ص�ورت به ارزش 

دروني خودمان اضافه مي کنیم.
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فكر کنید چه خوب مي ش�د اگر لباس ها، ملحفه ه�ا و روکش هاي صندلي یا مبل، 
ضدباکت�ري، ضدق�ارچ و ضدمیكروب بودن�د و پس از ده ها بار شست وش�و با آب 
100 درجه نیز این خواص را از دس�ت نمي دادند. و چه هواي پاکي را هر روز تنفس 
مي کردیم، اگر آلودگي هواي ناشي از انواع آالینده ها به طور هوشمند تصفیه مي شد 
یا اینكه در خروجي اگزوز خودرو اکسیژن به وجود مي آمد و هزاران فكر لذت بخش 
دیگر. خوب است بدانید، تمام این ایده ها و هزاران هزار ایدة دیگر به وسیله »فناوري 
نانو« به محصول تبدیل شده اند؛ حتي در کشور عزیزمان ایران. علم نانو علم جوان 
و به روزي است که شاید این روزها بیشتر نام آن را شنیده باشید. نانو نه یک ماده 
است، نه یک جسم. فقط یک مقیاس است. مقیاسي است بسیار کوچک با تأثیري 
بس�یار بزرگ در زندگي انس�ان! در مقیاس نانو، مواد خواص اصلي خود را از دست 
مي دهند و داراي خواص ویژه اي مي ش�وند که ما به آن ها نیاز داریم. از این خواص 
جدید براي تولید محصوالتي جدید با کاربرد ویژه استفاده مي شود؛ مثل چوب هایي 

که به دلیل پیدا کردن خواص جدیدشان، دیگر در معرض آتش نمي سوزند!

هواپیماي آن ها س��طحي ص��اف و صیقلي 
دارد که در برخورد با هوا اصطكاک کمتري 
به وجود م��ي آورد. به همین دلیل هواپیما با 
مصرف سوخت کمتر به  راحتي پرواز مي کند. 
در این طرح مش��كل هواپیماي اولیة آن ها 
نیز حل شده اس��ت. یعني هواپیما مانورها 
را به خوب��ي اجرا مي کند. آن ها که دو س��ال 
اس��ت در زمینة نانو فعالیت دارند، این ایدة 
بزرگ خود را در جشنوارة فناوري نانو که در 
مهرماه امسال در تهران برگزار شد، در غرفة 
باشگاه دانش آموزي نانو به نمایش گذاشتند 
و توانستند رتبة اول را در بخش کاربردهاي 
فناوري نانو به دس��ت آورن��د. به عالوه، پروژة 
آن ها توانس��ت در »جش��نوارة جوان« رتبة 

چهارم را بیاورد.

بازي فكري راز نانو
فاطمه خس�رونژاد، دانش آموز س��ال اول 
دبیرس��تان، در جش��نوارة فناوري نانو طرح 
متفاوت و جالبي ارائ��ه داد. او براي آموزش 
بخشي از علوم و فناوري نانو به دانش آموزان 
14 ساله و باالتر، بازي فكري نانو را طراحي 
ک��رده بود و در غرفة باش��گاه نانو به نمایش 
گذاش��ت. این بازي بخشي کوچك اما مهم 
از این علم را آم��وزش مي دهد. بازي فكري 
نانو به صورت دستي است و 55 کارت سؤال 
در سه سطح س��اده، متوسط و سخت دارد. 
سطح سؤال ها با رنگ هاي متفاوت نشان داده 
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مي توانید تصور کنید یک نانومتر 
چه قدر کوچک است؟

نانو به معني یک میلیاردیم متر است.

نانو در هواپيما!
ممكن اس��ت تا به ح��ال با هواپیما س��فر 
کرده باشید. آیا وقتي روي صندلي هواپیما 
نشس��ته اید، به این فكر کرده ای��د که بدنة 
هواپیمایي که سوار آن هستید، از چه ساخته 
شده اس��ت؟ بدنة هواپیما هرچه سبك تر و 
مقاوم تر باش��د، بهتر است؛ مقاومت در برابر 
فش��ار، حرارت و خوردگ��ي. همچنین بهتر 
اس��ت بدنة هواپیما طوري باش��د که ضمن 
پرواز هواپیما و برخ��ورد با مولكول هاي هوا 

اصطكاک کمتري ایجاد کند.
س�عید م�رادي، دانش آموز پای��ة چهارم 
دبیرس��تان و صادق بقایي، دانش آموز پایة 
س��وم دبیرس��تان، مدتي بود که در زمینة 
س��اخت هواپیما تحقیق و فعالیت داشتند. 

هواپیمایي که آن ها مي ساختند، مشكالتي 
داشت؛ از جمله قدرت مانور پایین. به همین 
دلی��ل در س��اخت بدن��ة هواپیم��اي خود 
از فن��اوري نانو اس��تفاده کردن��د و بدنه اي 
نانوکامپوزیتي براي هواپیماي خود ساختند.

به ط��ور کلي، بدنة نانوی��ي هواپیما مي تواند 
چوب��ي، یونولیت��ي ی��ا کامپوزیتي باش��د. 
کامپوزی��ت ترکیب��ي اس��ت ک��ه از لحاظ 
ماکروس��كوپي از چند مادة متمایز ساخته 
شده است، به طوري که این مواد از هم قابل 
تشخیص هس��تند. نانوکامپوزیت هم نوعي 
کامپوزیت اس��ت که یك یا چند جزء از آن 
ابعادي کمتر از 100 نانومتر دارند. س��عید و 
صادق در طرح خود براي هواپیما، یك بدنة 
مق��اوم و در عین حال س��بك ارائه دادند. از 
ویژگي هاي دیگر هواپیماي آن ها با بدنة نانو 
کامپوزیتي، خاصیت ضدخوردگي آن است 
که باعث مي ش��ود هواپیما بیشتر در مقابل 
خوردگ��ي مقاوم��ت کند. همچنی��ن، بدنة 

گزارشي از درخشش دانش آموزان در پنجمین جشنوارة فناوري نانو
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شده  است. سؤال ها موضوعات متنوعي دارند. 
فرد باید با قرارگرفتن روي خانه هاي س��ؤال  
به آن ها پاسخ دهد. سپس مهره هاي رنگي و 
مشكي را دریافت کند، آن ها را کنار هم قرار 
دهد و صفحة خود را دریافت کند. هر بازیكن 
بای��د یك صفحة »گراف��ن1 مانند« را کامل 
کند. برندة بازي کس��ي اس��ت که بتواند به 
تعداد سؤال  بیشتري در زمان کمتري پاسخ 

دهد و زودت��ر از بقیه صفحة گرافن 
مانند خود را کامل کند. فاطمه 

خسرونژاد توانست در این 
جشنواره رتبة سوم را در 
بخش آم��وزش فناوري 

نانو دریافت کند.

كرم چندمنظورة 
نانويي

خارج ش��دن از منزل و قرار گرفتن 
در معرض نور آفتاب براي همه اتفاق مي افتد. 
پوست بدن انسان در تماس با نور خورشید 
و اش��عة ماوراي بنفش ممكن اس��ت دچار 
بیماري هاي پوس��تي ش��ود. به همین دلیل 
استفاده از کرم هاي ضدآفتاب توصیه مي شود. 
سرور سیاه منصوري و شیما مقصودي، 
دانش آموزان س��ال دوم تجربي، توانستند با 
اس��تفاده از فناوري نان��و کرمي تولید کنند 
که داراي ویژگي هایي مثل مرطوب کنندگي 
 بهتر، آنتي باکتریال بودن، داش��تن خاصیت

»UV«2بالک، ضدحساسیت و  ارزان بودن 
و ماندگاري باال داشتن است. به همین دلیل 
آن را کرم چندمنظورة نانویي نامیدند و طرح 
خود را در جش��نوارة فناوري نانو به نمایش 
گذاشتند. خوش بو بودن از دیگر ویژگي هاي 
این کرم چندمنظورة نانویي است. چون آن ها 
از اسانس هاي طبیعي کاکائو در ساخت آن 
اس��تفاده کردند. سرور و شیما براي ساخت 
این کرم از مواد طبیعي مثل موم سفید، 
موم عس��ل، روغن زیت��ون، آب 
مقطر، اس��انس ها و رنگ هاي 
طبیعي کمك گرفتند. براي 
تهیة محصول نهایي خود 
بیش از 24 ب��ار آزمایش 
انجام دادند و بعد از تست، 
بهترین نمونه را براي عرضه 
انتخ��اب کردند. پ��روژة کرم 
چندمنظورة نانویي توانست رتبة سوم 
را در بخش کاربردهاي فناوري نانو به دست 

آورد.

ساخت دستگاه اندازه گيري قندخون 
بدون نياز به خون گيري 

اف��راد دیابتي به خون گیري مكرر نیاز دارند 
و باید مبالغ س��نگین براي تهیة دستگاه ها 
بپردازند. رفع این مش��كل انگی��زه اي ایجاد 
کرد تا شادي عباسپور و شكوفه عباسي 
مق�دم روش��ي جدی��د ب��راي اندازه گیري 

قندخون ابداع کنند. آن ها که در پایة س��وم 
دبیرس��تان تحصیل مي کنند، در س��اخت 
دس��تگاه خود از فناوري نانو استفاده کردند. 
این دستگاه سنسوري3 دارد که در آن، مواد 
به طور کامل در مقیاس نانو تثبیت شده اند. 
ابداع جالب آن ها باعث مي شود افراد دیابتي 
ب��ه خون گیري مكرر نیاز نداش��ته باش��ند. 
به همین دلیل احتمال آسیب دیدنشان کمتر 
مي شود. پروژة آن ها که در جشنوارة فناوري 
نانو ارائه شد، رتبة دوم را در بخش کاربردهاي 
فناوري نانو به دست آورد.خوب است بدانید 
در تهران هر س��اله »جشنوارة فناوري نانو« 
به همت »ستاد توس��عة فناوري نانو« برگزار 
مي ش��ود.  امس��ال نیز براي پنجمین سال 
پیاپي این جشنواره در روزهاي 13 تا 17 
مهرماه برگزار شد. یكي از پرمخاطب ترین 
بخش هاي این جش��نواره غرفة باشگاه نانو 
بود. در بخش��ي از این غرفه دانش آموزان 
دبیرستاني به ارائة طرح هاي دانش آموزي 

در زمینة فناوري نانو پرداختند.

باشگاه دانش آموزي نانو، راهي 
به سوي تحقق اهداف نانويي

نانو علم فیزیك، ش��یمي و زیست شناسي 
نیس��ت، بلكه موضوعي بین رشته اي است. 
اگر ش��ما ه��م با توج��ه به نی��از روز دنیا 
ب��ه این علم بین رش��ته اي، به آش��نایي و 
تحقیق در این زمینه عالقه مند هس��تید، 
از همی��ن لحظه ش��روع کنی��د! راهي که 
ما به شما پیش��نهاد مي کنیم عضویت در 
»باشگاه دانش آموزي نانو« از طریق سایت 
است.   »www.nanoclub.ir« اینترنتي 

این باشگاه ماهیت دانش آموزي دارد.

جايگاه ايران در فناوري نانو
اس��المي  »جمهوري  عزیزم��ان  کش��ور 
ایران« که تنها 10 س��ال است وارد این 
علم جدید ش��ده، اکن��ون رتبة نهم را در 
دنی��ا و رتبة اول را در جهان اس��الم، در 

این زمینه دارد. 
در بیان جایگاه دانش آموز توانمند ایراني 
همین بس که دکتر س�رکار، دبیر ستاد 
توس��عة فناوري نانو در ای��ران مي گوید: 
آیندة  بیمه کنندة  دانش آموزي،  »حرکت 

فناوري نانو در ایران است.«



ديجيتالشدن
بس�یاري از فناوري هاي ام�روز دیجیتالي ش�ده اند. خواندن، 
تش�خیص دادن و حت�ي عكس ب�رداري در ای�ن گ�روه ق�رار 
مي گیرند. در این زمینه، پویش�گر )اس�كنر( که ب�ا رایانه کار 
مي کن�د و »بارکدخ�وان« از جمله ابزاري هس�تند که برایمان 
تش�خیص هاي  پزش�كي،  در  پویش�گرها  البت�ه  آش�ناترند. 
بیومتری�ک، س�امانه هاي امنیت�ي و تش�خیص فرکانس ه�اي 

رادیویي هم مورد استفاده قرار مي گیرند.

بعضي از پویش�گرهایي که به رایانه متصل مي ش�وند، قابلیت 
تش�خیص متن را دارن�د و مي توانن�د آن را از تصویر تفكیک 
کنند؛ خواه ای�ن متن به صورت دیجیتال پرینت گرفته ش�ده 
باشد یا تایپ شده باشد یا حتي دست نویس باشد. این توانایي 
منحصربه فرد به قدري حائز اهمیت است که در تبدیل اسناد و 
مدارك در دانش�گاه ها و کتابخانه ها بسیار مورد استفاده قرار 
گرفته و در مجموع باعث پیشرفت چاپ و انتشار شده است.

چگونه يک تصوير ديجيتالي مي شود

نسخه اصل

قسمت تصويربرداري

 انواع ديگر اسكنرها 
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کلمۀ »اسكنر« از مصدر »to scan« به معني 
»تصویربرداري کردن« مي آید. این دستگاه از 

یک صفحه تصویر  برمي دارد و آن را به داده هاي 
دیجیتال تبدیل مي کند.

نسخۀ اصلي هر مدرکي با سطح 
صاف مانند عكس، کاغذ و یا 
صفحات کتاب مي تواند باشد.

قسمت تصویربرداري عكس یا متن را 
تشخیص مي دهد و به صورت نوارهاي 
افقي باریک در واحد زمان مي خواند.

اینجا جایي است که کتاب یا صفحه 
به صورت پشت ورو، روي صفحۀ شفاف 

قرار مي گیرد.

براي اسكن کردن کتاب هاي بسیار 
ضخیم مي توان پوشش اسكنر را 

از آن جدا کرد.

عكس یا متن را تشخیص داده و 
به صورت نوارهاي افقي باریک در 

واحد زمان مي خواند.

هر زمان که یک نوار تمام 
مي شود، قسمت تصویربردار 

حرکت مي کند و قسمت 
بعدي را مي خواند. 

هر نوار تقریباً کمتر از 0/01 
میلي متر ضخامت دارد.

1

1

2

3

2

خط به خط
منبع نور

نسخه اصل

لنز

آينه ها

چگونه كار مي كند؟

چشمي حساس این نور را به پالس هاي 
الكتریكي تبدیل مي کند و به این 

ترتیب اطالعات دیجیتالي مي شوند )به 
داده تبدیل مي شوند(.

نور در مقابل نسخۀ اصلي 
روشن مي شود و رنگ ها 

را منعكس مي کند.
تعدادي از آینه ها و 

لنزهاي تنظیم کننده، 
نور منعكس شده را به 

چشمي حساس منتقل 
مي کنند.

باركد
بارکدخوان اسكنر 
کوچكي است که 

به وسیلۀ لیزر هر بارکد 
را مي خواند و اعداد 
را براساس ضخامت 

خطوط مشخص مي کند.

به این دستگاه 
»بارکدخوان« 

مي گوییم.

توموگرافي رايانه اي
این دستگاه از بدن در 
زاویه اي متفاوت به صورت 
X-Ray و متناوب عكس 
مي گیرد. رایانه این تصویرها 
را بازسازي مي کند.

آشنایي با کارکرد اسكنر)پویشگر(
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آينه هاچشمي حسگر

پوست
حسگرها

قسمت تصویربردار 
در طول این میله هاي 

هدایتگر حرکت مي کند.
موتور حرکتي باید 
توانایي حرکت دادن و 
متوقف کردن قسمت 
تصویربردار را در یک صدم 
میلي متر داشته باشد.

كابل 
اطالعات

موتور حركتي

صف ديجيتال

در رايانه

3

4

هر پیكسل به وسیلۀ یک عدد 
مشخص مي شود که رنگ و میزان 
روشني اش را تعیین مي کند.

داده هایي که از طریق حسگر جمع آوري شده اند، به نوبت 
مورد استفاده قرار مي گیرند تا تصویر را در رایانه و یا در 
برنامه اي مانند فتوشاپ به صورت دیجیتال بازسازي کنند.

در رایانه تصویر به اطالعات شماره گذاري شده تبدیل 
مي شود. این تصویر مي تواند دوباره به وسیلۀ انواع 

نرم افزارها اصالح شود یا تغییر یابد.

تصویر دیجیتال از قسمت هایي که بسیار 
دقیق  مرتب شده اند، تشكیل شده است که 

به هر کدام از آن ها پیسكل گفته مي شود.

اثرانگشت ديجيتالي
اثر انگشت را حسگرهاي 
الكتریكي بسیار ریزي است که 
در تماس با پوست عكس العمل 
نشان مي دهند، مي سازند.

گروهي از حسگرها در 
تماس با پوست اثر انگشت 

را بازسازي مي کنند.
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 معتاد، تریاکي و... برچسب هاي سخت و سنگیني هستند که از شنیدن آن ها هم 
اک�راه داریم. اما هیچ وقت به این قضیه فك�ر کرده ایم: فردي که حاال به او »معتاد« 
مي گوییم، روزي مثل خود ما کامالً س�الم بوده است؟ به این فكر کرده ایم که اولین 
بار چه طور معتاد ش�ده است؟ اصالً چرا معتاد شده است؟ و در نهایت اینكه ممكن 
است ما هم روزي خداي ناکرده مثل او بشوییم؟ بیایید با هم اعتیاد را از ابتدا تا انتها 

بررسي کنیم. اینكه اصالً اعتیاد یعني چه و عواقب گرفتار آن شدن چیست. 

اس��تفاده مي کنند، والدین معت��اد و... با 
وجود این، هس��تند افرادي که در یكي 
از این شرایط قرار گرفته اند، اما معتاد 
هم نش��ده اند. پ��س مهم ترین عامل 
»خود ما« هستیم، نه اتفاقات اطراف 

ما.

چه موادي، چه خطراتي؟
اسم انواع مواد مخدر کم و بیش به گوش 
هم��ة ما خ��ورده اس��ت. از معروف ترین 
آن ها، یعني تریاک و هروئین، تا تازه ترین 
انواع آن ها. مي خواهیم بیش��تر با آن ها و 
اثرهاي منفي ش��ان آشنا شویم تا بتوانیم 
بهت��ر از آن ها دوري کنی��م. به طور کلي 
مواد مخدر را به چهار گروه تقسیم بندي 
مي کنند. هر ک��دام از این گروه ها، تأثیر 
خاصي روي رفتار و حالت هاي فرد دارند: 
 کندکننده ه�ا: این گ��روه از مخدرها 
باعث کندشدن فعالیت هاي مغز مي شوند.

تأثی�ر: کاهش فش��ارخون؛ کندش��دن 
ضربان قلب و تنفس؛ ایجاد حالت سستي 

و خواب آلودگي.
نمونه: تریاک،  مورفین و هروئین.

 محرك ها: همان طور که از اسمش��ان 
پیداس��ت، باعث تحریك سیستم عصبي 
بدن مي شوند و آس��تانة تحریك عصبي 
را کاهش مي دهند. مي توان گفت اثر این 

گروه نقطة مقابل گروه اول است.
تأثی�ر: باالرفت��ن فش��ارخون؛ افزای��ش 

ضربان قلب و تنفس؛ بي خوابي.
نمونه: کوکائین و نیكوتین.

این مواد   مخدره�اي استنش�اقي: 
مخدر استنش��اقي هستند. به این ترتیب 
که فرد معتاد این مواد را از طریق تنفس 

وارد بدن مي کند.
تأثی�ر: افزای��ش ضربان قلب؛ س��ردرد؛ 
کندش��دن انجام فعالیت هاي مغزي و در 

نتیجه ناتواني در تشخیص درست.
نمونه: ماري جوانا.

 توه�م زا: مصرف ای��ن مخدرها باعث 
بروز حالت هاي هذیاني و توهم مي شود.

تأثیر: از دس��ت دادن حافظه؛ ناتواني در 
تش��خیص و حالت ه��اي توهمي؛ لرزش؛ 

استفراغ؛ تغییر خلق وخو.
نمونه: ال . اس. دي و قرص هاي روان گردان 

از مصرف تا تأثير
مواد مخدر به هم��ان راحتي که مصرف 
مي شوند، به همان سرعت هم مي توانند 
روي فرمانده بدن، یعني مغز اثر بگذارند. 
البته بس��ته ب��ه اینكه نوع م��ادة مخدر 
مصرفي چه باش��د، مدت زمان تأثیر آن 

متفاوت است:
 تزریق در رگ: بین 15 تا 30 ثانیه

 تزریق در ماهیچه: بین 3 تا 5 دقیقه
 خوراکي: بین 20 تا 30 دقیقه

 استنشاق: بین 5 تا 8 ثانیه

احتياطدراعتياد

هي
شا

رو
س

  خ
ب
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م

اول درب��ارة دو کلمه توضیح بدهم؛ چون 
گاه��ي این دو کلم��ه که معن��ي تقریباً  
مشابهي دارند، باعث مي شوند ما از روي 
رفتاره��اي یك ش��خص به  اش��تباه او را 

»معتاد« بدانیم.
 اعتیاد: اگر فردي به لحاظ »ذهني« و 
»رفتاري« به انجام کاري عادت پیدا کند، 
به شكلي که »نتواند« روي خواستة خود 
کنترل داش��ته باشد، معتاد شده است. او 
نمي تواند ب��دون کمك دیگران اعتیادش 
را ترک کن��د. مثاًل مص��رف موادمخدر، 

اعتیاد به مواد است.
 عادت: اگرچه ریش��ة دو کلمة عادت 
و اعتیاد یكي اس��ت، اما با یكدیگر تفاوت 
دارند. ع��ادت کردن فرد به ی��ك رفتار، 
»ارادي« است و شخص مي تواند با ارادة 
خودش، انجام آن را متوقف کند یا ادامه 
دهد. او براي کنار گذاش��تن رفتارش به 
کمك دیگران نیازي ن��دارد. براي مثال، 
انجام بازي ه��اي رایانه اي عادت اس��ت. 
نكته اي که فراموش نمي کنیم این اس��ت 
که اگر عادت کردن به انجام کاري از ارادة 
ما خارج ش��ود، مي تواند به اعتیاد تبدیل 

شود.

از كجا مي آيد؟
م��وارد متفاوت��ي را مس��بب گرایش به 
اعتیاد مي دانند؛ مواردي مانند مشكالت 
فردي، مش��كالت خانوادگي، تجربة یك 
شكست در زندگي، س��اختار شخصیتي 
فرد، مش��كالت اقتصادي، نامناسب بودن 
س��اختار فرهنگ��ي � خانوادگ��ي ف��رد، 
ناآگاه��ي از خط��رات اس��تفاده از م��واد 
مخدر، ارتباط با دوستاني که از این مواد 



بهمن 91

مغز را ويران مي كنند
گفتی��م که هر گ��روه از این مخدرها چه 
تأثی��ري روي ب��دن دارن��د. در واقع مغز 
گیرنده های��ي دارد ک��ه بعد از مصرف هر 
ی��ك از مخدره��ا، یك ن��وع از گیرنده ها 
تح��ت تأثیر قرار مي گیرند. این گیرنده ها 

به سه گروه تقسیم مي شوند: 
 تأثی��ر ب��ر گیرنده ه��اي اول: مص��رف 
مخدرها اگر روي گیرندة اول اثر بگذارد، 
باعث کاه��ش درد و اختالل مغز در فهم 
و درک درد مي ش��ود. کاه��ش فعالی��ت 
تنفس��ي و یبوست از دیگر عوارض است. 

در نهایت نیز فرد معتاد مي شود.
 تأثی��ر ب��ر گیرن��دة دوم: باعث کاهش 
درک و فه��م مغز از درد مي ش��ود. تكرر 
ادرار تأثی��ر منف��ي دیگ��ري اس��ت که 
مي تواند س��بب از بی��ن رفتن آب بدن و 
در صورت عدم رس��یدگي به موقع به فرد 

مصرف کننده، سبب مرگ او شود.
 تأثیر ب��ر گیرندة س��وم: باعث کاهش 

احساس درد مي شود.

مي شود درامان بود؟
پاس��خ به این س��ؤال هم خیل��ي راحت 
اس��ت و هم خیلي س��خت. راح��ت، زیرا 
ب��راي اینكه معتاد نش��ویم، کافي اس��ت 
کمي هوش��یار باشیم و چند نكته یادمان 
باشد. و س��خت از این نظر که تا چه حد 

نكته ه��ا اراده داری��م و هم��ة  ای��ن 
را به خاطر مي س��پاریم و ب��ه آن ها عمل 

مي کنیم. پس دقت کنید: 
 دور مصرف هرگونه مادة مش��كوکي را 

خط بكشیم.
 از خوردن، آش��امیدن و گرفتن هر نوع 
م��ادة خوراکي و... از دوس��تانمان امتناع 

کنیم.
خواس��ته هاي  براب��ر  در  به راحت��ي   
دوس��تانمان »نه« بگویی��م. البته گاهي 
این کار س��خت ترین کار دنیاست. اما اگر 
یك بار دیگر اثرهاي مصرف این مخدرها 
را بخوانی��د، حتماً متوجه مي ش��وید که 
»ن��ه« گفتن از خ��داي ناک��رده مرگ 

راحت تر است.

 خجالت نكش��یم اگر دوستانمان ما را 
براي نكشیدن س��یگار یا امتحان نكردن 
هر نوع قرص، دارو، ش��ربت و... مس��خره 

مي کنند.
 براي رفع مشكالت، هر نوعي که باشد، 
حتم��اً راه ه��اي بهتري از مص��رف مواد 
مخدر وج��ود دارد. با افرادي که به آن ها 
اطمینان داریم، مش��ورت کنیم تا راه را 

نشان دهند.
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با جاروبرقي الي درزها را تمیز مي کنیم.

با یک تیغ دسته دار چسب قدیمي را از سطح جدا مي کنیم.

با استفاده از کاردك، دوغاب آماده شده 
)مخلوط سیمان سفید و پودر سنگ( را 

الي درزها مي مالیم و صاف مي کنیم. با یک تیغ،  بندهاي کاشي قدیمي را برمي داریم.

ني
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بازسازي بندكشي كاشي

پركردن درز بين كاشي و كابينت
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23
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با استفاده از مواد بندکشي و یا چسب 
کاشي بندها را پر مي کنیم.

یک چسب کاغذي به لبۀ کاشي و کابینت مي چسبانیم تا چسب 
آکواریوم به اطراف نمالد.

درز را با چسب آکواریوم پر مي کنیم مي توانیم در پایان کار با 
کشیدن انگشت سطح چسب را صاف کنیم و بعد چسب کاغذي را 

از باال و پایین جدا مي کنیم.

سطح کاشي را با دستمال پاك مي کنیم. با یک اسفنج روي بندهاي کاشي را مي شوییم و آب کشي مي کنیم.
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پيام حكيمانه
قرآن مجی��د در یك راهكار حكیمانه، به 
زنان و دختران مسلمان سفارش مي کند 
که از پوش��ش و حجاب استفاده کنند تا 
به عفت و پاک دامني ش��ناخته ش��وند و 
در نتیج��ه مورد بي حرمت��ي قرار نگیرند 

]احزاب/ 33[.
درس��ت اس��ت که میل به دیده ش��دن و 
غری��زة جلوه گري در زنان قوي تر اس��ت، 
اما ای��ن غریزه نیز مثل ه��ر غریزة دیگر 
به هدایت نی��از دارد و افراط در آن مثل 
افراط در هر غریزة دیگري نتایج زیانباري 

خواهد داشت.

طال، مخصوص زنان 
در آموزه هاي اس��المي  وج��ود این میل 
طبیع��ي ب��ه روش��ني پذیرفته ش��ده و 
نادیده گرفتن آن نكوهش ش��ده است. در 
روایتي از امام صادق)ع( نقل شده است 
که براي زن س��زاوار نیس��ت بدون زیور 
و آرایش باش��د؛ حتي اگر یك گردن بند 

باشد )وسائل، جلد 4، ص 459(.
اهمی��ت  زینت ک��ردن و آرای��ش زن��ان 
به ح��دي اس��ت ک��ه پوش��یدن بعض��ي 
لباس ها، مثل لباس ابریش��مي و استفاده 
از ط��ال براي زیبایي، ب��ه زنان اختصاص 
یافته اس��ت. چنانكه امام باقر)ع( فرموده 
اس��ت: خداوند طال را در دنیا زینت زنان 
قرار داد و بر مردان حرام کرد )وس��ائل، 

جلد 4، ص 380(.
بل��ه این می��ل اگر در مح��دودة خانواده 
باش��د و ب��راي رعای��ت حق همس��ري 

باش��د، ارزش ویژه اي براي زن��ان ایجاد 
مي کن��د. ام��ا اگر ب��ه ش��كلي افراطي و 
بدون مدیریت صحیح باش��د، مشكل ساز 
مي شود؛ چرا که خودآرایي بي قید و بند، 
نوعي س��طحي نگري و توج��ه افراطي به 

زیبایي هاي ظاهري را ترویج مي کند.
ای��ن ام��ر، ممك��ن اس��ت موج��ب بروز 
لغزش هاي اخالق��ي و حتي اختالل هاي 
رواني ش��ود. زیرا وقتي زن ب��ا آرایش و 
بي قی��د در جامع��ه ظاهر ش��ود، به طور 
طبیعي مورد توجه قرار مي گیرد و به نحو 
بیمارگونه اي مي کوشد وضع ظاهري اش 
را به گونه اي درآورد که بیشتر مورد پسند 

قرار گیرد. 
این گون��ه زنان و دخت��ران ناچارند براي 
اینكه به خیال خود زیباتر ش��وند، زمان و 
هزینة زیادي را صرف خودنمایي کنند. 

با این ح��ال،  همواره این دغدغه را دارند 
ک��ه آیا توانس��ته اند در نگاه ها بنش��ینند 
ی��ا نه. این اس��ت ک��ه هر روز ب��ه تنوع 
بیش��تري در لباس و آرایش و جلوه گري 
روي مي آورند. به عبارتي چون از زندگي 
درون��ي غني برخ��وردار نیس��تند، بردة 

پیرامون خود مي شوند.

ميوه هاي تلخ
آنچه گاهي موضوع را پیچیده تر مي کند، 
آن اس��ت که خودنمایي هاي ناسالم چه 
بسا به وابستگي شدید عاطفي بینجامد؛ 
رابطه اي که غالب��اً به ازدواج و پیوند نیز 
ختم نمي شود. آسیب هاي روحي و رواني 
این رابطه هاي ناپایدار بر کس��ي پوشیده 

نیس��ت. دست کشیدن از کار و تحصیل و 
بي انگیزگي براي هر کار دیگر، میوه هاي 
تلخ این احس��اس آتش��ین و بي سرانجام 
خواهد ب��ود. از این بدتر حتي گاهي فرد 
هنگام شكست عاطفي و نرسیدن به فرد 
م��ورد عالقه خ��ود چنان دچ��ار اختالل 
رواني مي ش��ود که به اعتیاد، خودکشي، 
جنایت، یا حتي قتل طرف مقابل دس��ت 

مي زند.

پله پله تا سقوط 
متأسفانه برخي دختر خانم ها با خودنمایي 
افراطي، بي آنكه خود بدانند پیام منحرف 
کننده ای براي مخاطب ارسال مي کنند. 
درست اس��ت که بس��یاري ممكن است 
تنه��ا بخواهن��د نگاهي را ب��ه خود جلب 
کنند و حت��ي تمایلي به برقراري ارتباط 
آن چناني نیز نداش��ته باشند، اما مسئله 
چن��دان فرقي نمي کند. آن ه��ا فراموش 
مي کنند که ایج��اد و تقویت زمینه هاي 
تحریك پذیري و شرایط ناسالم ارتباطي، 

انگیزة جنسي را تشدید مي کند. 
پس این خطر ب��راي آنان وجود دارد که 
 گرفتار فریب دیگران شوند. چرا که مثاًل 
رد و بدل کردن ن��گاه گناه آلود، به راحتي 
و ناخواس��ته ممكن است به مراحل دیگر 
کش��انده ش��ود و با ورود به هر مرحله  و 
عادي ش��دن وضعیت تمایل به برداشتن 
گام ه��اي بعدي در سراش��یبي س��قوط 

بیشتر  شود.
ب��ه عنوان ی��ك اقدام پیش��گیرانه، قرآن 

به دخت��ران و زنان دس��تور مي دهد 
ک��ه وقت��ي در حض��ور مردان 

نامحرم ق��رار مي گیرند، 
باش��ند:   پوش��یده 

ویا
ي پ

مین
ن ا

سی
ح
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»به زنان با ایمان بگو چش��م هاي خود را 
از نگاه هوس آلود فرو گیرند و دامان خود 
را حف��ظ کنند و زین��ت خود را � جز آن 
مقدار که نمایان است � آشكار ننمایند و 
روسري هاي خود را به سینة خود افكنند 
تا گردن و س��ینه با آن پوش��انده شود« 

]نور/ 31[.

حجاب براي زنان و مردان 
البته حكم مربوط به حجاب تنها تكلیفي 

براي زنان نیست، بلكه به مردان نیز اشاره 
دارد. فقط حجاب آنان شكل متفاوتي به 

خود مي گیرد. 
رعای��ت حجاب چش��مي م��ردان نیز در 
امنی��ت روحي و رواني زنان مؤثر اس��ت: 
»ب��ه مردان ب��ا ایم��ان بگو چش��م هاي 
خود را فروگیرن��د و عفاف خود را حفظ 
 کنن��د. این ب��راي آنان پاکیزه تر اس��ت. 
خداون��د از آنچ��ه انجام مي دهن��د، آگاه 

است« ]نور/ 30[.

ب��ه این ترتی��ب، نظام تربیتي اس��الم با 
خودنمایي،  زمینه ه��اي  ک��ردن  محدود 
یعن��ي اج��ازة خودآرایي صرف��اً در برابر 
همس��ر و در مجالس ویژة بانوان، س��عي 
کرده اس��ت این میل غریزي را در حدي 
متع��ادل نگ��ه دارد تا نش��اط ف��ردي و 

خانوادگي را تضمین کند. 
به عبارتي ش��رط پروانه شدن و رها شدن 
از »بردگِي خود« واقع بیني و دریدن پیلة 

خودنمایي است.



قدیمي تری�ن ش�واهدي ک�ه از بازي هایي مش�ابه 
بولینگ به دس�ت آمده، در مقبره اي 5200 س�اله 
واقع در کش�ور مصر یافت ش�ده اس�ت. در این 
مقبره یک سنگ کروي و 9 سنگ گنبدي شكل 
یافت ش�ده  اس�ت که ش�باهت فراواني به توپ 
و پین ه�اي بولینگ ام�روزي دارند. ب�ا این حال 
عده اي از کارشناسان نیز معتقدند که بولینگ در 
قرن چهارم میالدي در شمال اروپا شكل گرفت. 
در این مناطق بازي هایي به نام »کگال« یا »کگل 
اش�پیل« وجود داش�ت که بازیكنان در آن تالش 

مي کردند سنگي کروي را از فاصلۀ حدود 20 متري 
به سوي هدف هاي سنگي پرتاب کنند.  حي

ري
تف

ي 
ها

ش 
رز

و

 20

عی
زار

ی 
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م

توپوپين

نحوة بازي
هر مس��ابقة بولین��گ ش��امل 10 نوبت 
بازي اس��ت که هر ی��ك از آن ها »فریم« 
نام دارد. در ه��ر فریم بازیكن دو فرصت 
براي انداختن »پین «ها دارد. در صورتي 
ک��ه با پرت��اب اول بازیكن، تم��ام پین ها 
افت��اد، فریم به پایان مي رس��د براي این 
حال��ت )افتادن تمام پین ها با یك ضربه( 
مي شود.  برده  »استرایك«به کار  اصطالح 
ام��ا اگر چند عدد از پین ه��ا براي پرتاب 
دوم باقي بمانند و در دومین پرتاب روي 
زمین بیفتند، عبارت »اسپیر« به کار برده 

خواهد شد.
ابزار بازي

ت�وپ: وزن توپ بولینگ حداقل 2/721 
و حداکث��ر 7/257 کیلوگرم اس��ت. روي 
هر توپ بولینگ س��ه سوراخ تعبیه شده 
اس��ت تا ورزش��كار بتواند انگشت شست 
و دو انگش��ت دیگ��ر خ��ود را در آن ه��ا 
قرار ده��د و آن گاه ت��وپ را پرتاب کند. 
توپ ه��ا از م��وادي همچون پالس��تیك، 
»اورتان«، »رزین« و ترکیبات پیش��رفتة 
جدید س��اخته مي شوند. توپ هایي که با 
ترکیبات جدید تولید مي شوند، »ذره اي« 

یا »حرفه اي« نام دارند.
پی�ن: به هدف هاي بازي بولینگ »پین« 
گفت��ه مي ش��ود. ارتف��اع ه��ر پی��ن 38 

قط��ر  و  س��انتي متر 
ش��كم  قس��مت  در  آن 

)عریض ترین بخش پین( به 
11/5 سانتي متر مي رسد. جنس 

آن در قدی��م از چ��وب با 
بود،  روکش پالس��تیك 
ول��ي امروزه پین ها را از 

مواد پلیمري مي س��ازند. 
 1/473 حداق��ل  آن ه��ا  وزن 

و حداکث��ر 1/640 کیلوگ��رم اس��ت. در 
پین ه��اي چوبي حداکث��ر اختالف مجاز 
وزن 114 گرم است. در صورتي که پین ها 
پلیمري باش��ند، اختالف س��بك ترین و 
س��نگین ترین پین نباید بی��ش از 56/7 
گرم باش��د. ه��ر پین ش��مارة مخصوص 
ب��ه خود را دارد و پین ها به ش��كلي قرار 
داده مي ش��وند که تش��كیل ی��ك مثلث 
متس��اوي االضالع را بدهند. فاصلة مرکز 
دو پین هم جوار از یكدیگر 30 سانتي متر 
اس��ت و ش��كل قرارگرفتن پین ها به این 

صورت است: 
7    8    9    10

4    5    6
2    3

1

کفش بولینگ: مهم ترین ویژگي کفش 
بولینگ، داش��تن کف��ه اي از جنس چرم 
است. این کفه سبب مي شود که عالوه بر 
حفظ تعادل، ورزش��كار هنگام جلو رفتن 
و پرتاب توپ به راحتي ُسر بخورد و فشار 

کمتري به کمر و زانوهاي او وارد شود.

محدودة بازي بولينگ 
ورزش بولین��گ در مس��یري باریك که 
»الین« نام دارد، برگزار مي ش��ود. پهناي 
مس��یر 1/07 متر اس��ت و قسمت طولي 
آن از سه بخش مجزا تشكیل شده است:

 محل قرارگرفتن بازیكنان 
بازیكن در فاصله 4/5 متري مي ایس��تد و 
به سمت جلو گام برمي دارد تا توپ را به 
س��مت پین ها پرتاب کند. در این بخش 
سه خط موازي به صورت نقطه چین رسم 

آشنایي با بولینگ



در محل ه��اي  را  پی��ن  اتوماتی��ك 10 
مشخص شده قرار مي دهد.

اصطالحات 
اس�پیر: پین هاي آزادي ک��ه با دومین 
پرتاب نیز روي زمین ریخته نمي ش��وند. 
در ج��داول بولینگ، اس��پیر را با عالمت 

»/« نشان مي دهند.
می�س: ع��دم موفقی��ت در زدن پین ها. 

عالمت اختصاري میس »�« است.
تپ: بر زمین نیفت��ادن یكي از پین هاي 
س��مت چپ که معموالً شمارة آن بین 7 
 »T« تا 10 اس��ت. عالمت اختصاري تپ

است.
چاپ:  اگ��ر در اولین پرتاب خود 9 پین 
را روي زمین بیندازیم و در دومین پرتاب 
هم موفق به انداختن تنها پین باقي مانده 
نشویم، »چاپ« صورت گرفته که عالمت 

اختصاري آن »C« است.

ش��ده اند که بازیك��ن مي تواند 
مح��ل ایس��تادن و حرکت خود 
را ب��ه س��مت جلو با توج��ه به این 

نقطه چین ها مشخص کند.
 الین بازي

طول این بخش 18/5 متر است. بازیكن 
باید ت��وپ را در این بخش رها کند تا به 
سمت پین ها برود. نواري به ضخامت یك 
سانتي متر قسمت قرار گرفتن بازیكنان را 
از الین بازي جدا مي سازد. این نوار،  »نوار 
خط��ا« نام دارد. اگر ب��دن بازیكن از این 
خط بگذرد و وارد الین بازي ش��ود، خطا 
به حساب مي آید. روي الین بازي نقطه ها 
و فلش هایي وجود دارند که »نقطه چین 
هدایت« ن��ام دارد. پرتاب ت��وپ از روي 
این نق��اط مي تواند در انداختن پین هاي 

بیشتر به ورزشكار کمك کند.
 محل قرارگرفتن پین ها

ط��ول ای��ن بخ��ش دو متر اس��ت و زیر 
آن دس��تگاهي قرار دارد ک��ه به صورت 

آيا مي دانيد؟!

در بولینگ حدود 120 مفصل و ماهیچۀ بدن فعال 

مي شوند و به همین دلیل قبل از هر مسابقه و 

تمرین حتماً باید از نرمش هاي کششي براي 

»گرم کردن بدن« استفاده کرد. همچنین در پایان 

تمرین و رقابت نیز باید حرکات کششي مخصوصي 

را براي »سرد کردن بدن« انجام داد.

1818
نخستين كتاب دربارة 

ورزش بولينگ به چاپ 
رسيد. اين كتاب »به سوي 

هدف« نام داشت و در 
آمريكا منتشر شد.

1841
قديمي ترين قوانيني كه در 
آن، تعداد هدف ها )پين ها(

ي بازي بولينگ 10 عدد 
معرفي شد، مربوط به اين 

سال است.

اواخر قرن 19
تأسيس اولين 

فدراسيون بولينگ در 
اياالت متحده با نام 

»انجمن ملي بولينگ«.

1914
شركت »برونزويک« 

تأسيس شد. يک قرن 
است كه اين شركت 

لوازم ورزش بولينگ را 
توليد مي كند.

دهة 1930
 كشف قديمي ترين آثار 
مشابه بازي بولينگ در 

مصر باستان.

1976
ميزباني ايران در 

مسابقات جهاني بولينگ.

شمار
گاه 
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اولی��ن باش��گاه بولین��گ در ای��ران در 
منطقة »س��عادت آباد« تهران و در سال 
1343 ه�  .ش تأسیس شد. این باشگاه 
»بولینگ ته��ران« نام داش��ت و داراي 
10 خ��ط )مس��یر بازي( بود. دو س��ال 
بعد باشگاه »بولینگ عبده« افتتاح شد. 
مالك این باش��گاه، 20 خط مجهز را از 
ش��رکت برونزویك خرید تا باش��گاه او 
به یكي از اولین باش��گاه هاي 20 خطي 
بولینگ در آسیا بدل ش��ود. بعدها این 
باشگاه در رش��ته هاي دیگر نیز توسعه 
یافت و همگان تیم هاي این باش��گاه را 
با نام »پرس��پولیس« ش��ناختند. ایران 
در س��ال 1348 به عضویت فدراسیون 
جهاني بولینگ درآمد و در سال 1353 
به نخس��تین افتخ��ار بین المللي خود 
دس��ت یافت. کامبیز کیاني عنوان سوم 
بولین��گ جه��ان را به خ��ود اختصاص 
داد. کشورمان در س��ال 1355 میزبان 
مس��ابقات جهاني بولینگ بود و پس از 
یك تعطیلي 10 ساله )1357-1367( 
در همة فعالیت هاي این رشته، بولینگ 

مجدداً فعالیت خود را از سرگرفت.

بولینگ در ایران



يح
فر

گ ت
زن

خاطرات دانش آموزي كه بختش خوابيده بود
شنبه 

امروز از شاگرد اول کالس پرسیدم: »چه طور است که من این قدر درس 
مي خوانم، نمره هایم همگي یك رقمي هستند و تو تمام نمره هایت بیست 
اس��ت؟ مگر چه ق��در درس مي خواني؟« گفت: »اص��الً ربطي به درس 
خواندن ندارد. توي این دور و زمونه دیگر کسي با درس خواندن، مدرک 
و نمره نمي گیرد. همه چیز به بخت و اقبال آدم بس��تگي دارد.« من هم 

تصمیم گرفتم بروم و بختم را بیدار کنم.

يک شنبه 
ام��روز از خانه بیرون زدم ت��ا بروم بختم را بیدار کنم. پایم را که از خانه 
بیرون گذاشتم، طبق معمول توي آسانسور آپارتمانمان گیر افتادم. بعد 
از کلي داد و بیداد، طنزنویس��ي که همس��ایه مان بود به فریادم رسید و 
از آسانس��ور درم آورد. گفت: »اي بد پیش��اني، تو که همیشه توي این 
آسانسور گیر مي افتي، بیا و از پله ها رفت  وآمد کن. حاال کجا مي روي؟« 
گفت��م: »مي روم بختم را بیدار کن��م.«  طنزنویس گفت: »تو را به خدا، 
اگر پیدایش کردي به او بگو طنزنویس سالم رساند و گفت: چند وقتي 
است سوژه اي براي نوشتن پیدا نمي کنم. به مترو و اتوبوس شهري گیر 
مي دهم، بعضي ناراحت مي ش��وند. دربارة آپارتمان س��ازي و برج سازي 

مي نویسم، عده اي دلگیر مي شوند. بگو من چه کار کنم؟«
گفتم: »باشد« و به راه افتادم.

دوشنبه
ام��روز ه��م به دنبال بختم به راه افتادم. رفتم و رفتم تا در راه یك نامزد 
انتخابات را دیدم. نامزد پرسید: »کجا مي روي؟«  گفتم: »مي روم بختم 
را بی��دار کنم.« نامزد گفت: »حاال که ت��و این راه را مي روي، از قول من 
هم بپرس چرا من در تمام انتخابات برگزار شده در سطح کشور شرکت 

کرده ام و در همة آن ها شكست خورده ام؟« گفتم مي پرسم. 

سه شنبه 
ام��روز در راه پی��دا کردن بخت به یك خانم که اس��مش ماهي بود و از 
بزرگي دماغ به ش��دت رنج مي برد، برخوردم. ماهي خانم از من پرسید: 
»کجا مي روي؟« گفتم: »مي روم بختم را بیدار کنم.« ماهي خانم گفت: 
»اگر دیدیش بپرس چرا من این دماغم را تا به حال ده ها بار عمل کرده ام، 

ولي درست نمي شود؟« قبول کردم و به راه افتادم.

چهارشنبه 
امروز به پش��ت قلة دماوند رسیدم. دیدم یك نفر خوابیده و خر و پفش 
هواست. بیدارش کردم و پرسیدم: »تو کیستي؟« گفت: »بخت تو.« گفتم 

پاش��و که این همه سال مرا بیچاره کردي. بخت چشم هایش را مالید و 
گفت:»چه کارم داري؟« گفتم: »اول به سؤاالتم جواب بده و بعد دنبالم 
بیا.« سؤاالتم را پرسیدم و شاد و خندان به راه افتادم. توي راه ماهي خانم 
را دیدم. ماهي خانم پرسید: »پیدایش کردي؟«  گفتم: »آره، ولي اول باید 
به من قول بدهي که با من ازدواج کني تا دواي دردت را به تو بگویم.« 
ماهي خان��م گفت: »حاال بگو تا ببینیم.«  گفتم: »توي دماغت یك لعل 
گی��ر کرده، باید بروي پیش جراح تا آن لع��ل را خارج کند. حاال با من 

ازدواج مي کني؟« 
ماهي خانم کمي فكر کرد و گفت: »نه، چون اگر دماغم را عمل کنم، زیبا 
مي شوم. در ضمن با پول لعل جهیزیة مفصلي براي خودم تهیه مي کنم 
و گوني گوني خواستگار برایم پیدا مي شود. چرا زن تو یك القبا بشوم؟« 

هرچه التماس کردم به گوش ماهي خانم نرفت.

پنج شنبه 
امروز هم شاد و خندان به راه خودم ادامه دادم. رفتم و رفتم تا به نامزد 

انتخابات رسیدم. نامزد پرسید: »چارة کار مرا پرسیدي؟«
گفتم: »تو زن هس��تي و چارة کار تو این اس��ت که با یك مرد ائتالف 
کني تا رأي بیاوري. با یك مردي که بختش بیدار باش��د. من حاضرم با 

تو ائتالف کنم.« 
نام��زد ابرو درهم کش��ید و گفت: »اي ض��د زن! اوالً ما زن ها به تنهایي 
قادریم تمام کارهایمان را انجام بدهیم و به هیچ مردي نیاز نداریم. ثانیاً 
تو اصالً قیافة فتوژنیك نداري و باعث شكسته شدن رأي من خواهي شد. 

ثالثاً چهرة شناخته شده یا ورزشكار و مردمي نیستي.« و رفت.

جمعه 
امروز به خانه رسیدم. دوباره توي آسانسور گیر کردم و طنزنویس دوباره 
نجاتم داد. طنزنویس پرسید: »بختت را دیدي؟«  گفتم: اوهوم. طنزنویس 
گف��ت: »دواي درد مرا هم پرس��یدي؟«  گفتم: »بای��د دنبال آدم بخت 
برگش��ته اي باشي که هیچ ارگان، سازمان یا حزبي از او حمایت نكند.« 
طنزنویس گفت: »خب سر راه چه اتفاقي برایت افتاد؟« سیر تا پیاز ماجرا 
را براي طنزنویس تعریف کردم. طنزنویس گفت: »آها گرفتم، بایست که 

سوژه از تو بهتر پیدا نمي شود!«

جمعة هفته بعد
امروز بختم که بیدار ش��ده بود و پش��ت س��رم مي آمد، باالخره رسید و 
بعد از اینكه طنزنویس خاطراتم را نوشت، به شهرت رسیدم و به چهرة 
مطبوعاتي تبدیل شدم و خالصه کاره اي شدم. در این میانه طنزنویس 

بدبخت شد و لذا از نوشتن این مطلب پشیمان شد!

سنجاق قفلي

ايستگاه شعر
هی نرمش انعطاف دست و گردن

تمريِن ز بارفيكس باالرفتن
يک ساِل تمام زنِگ ورزش بوديم

در حسرِت فوتبال بازی كردن
::

اين دغل دوستان كه می بينی،
مگسانند گرِد شيرينی،

همگی بهترند از آن كس
كه كند پشِت سر سخن چينی

طنز در دستگاه اصفهان 
اظهار عجز پيش ستم پيشه ابلهي است

اشک كباب باعث طغيان آتش است 
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صائب تبريزي
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متواضع االضالع



مهدي فرج الهي

م . مربا

 نیازمندی های دانش آموزی!

اکازیون

چن��د ع��دد نیمكت نو، فاق��د هرگونه کن��ده کاري )اعم از 

یادگاري، تقلب و اشعار پشت کامیوني(، با میخ هاي بیرون  

نزده، جامیزي قر نش��ده، کاماًل »سایلنت« و بدون صداي 

جیرجیر، آن هم همزمان با هر بار دم و بازدممان آرزوست!

بچه  هاي یک کالس با شلوارهاي 

پاره و دیسک کمر پیشرفته تا نخاع!

 گربۀ خوش بخت دوئل  موش ها را تماشا مي کرد.
 آمدن پیش درآمد رفتن است.

 آنكه از دیوار تو مي آید، در را گم کرده است.
 تبر براي درخت ها سخنراني مي کرد.
 کلمۀ منزوي ناشناخته باقي مي ماند.

 دل ریش
به سبیل دود دادن نیازي ندارد.

 عاقبت
در زندگي

رخ در خاك مي کشیم.

 زلزله
حرمت بناهاي پیر را نگه نمي دارد.

 غزل خداحافظي
همۀ آدم ها را شاعر مي کند.

کاریکلماتور

مامان بزی: خس��ته نباش��ی بابابزی، یه کافی یونجة تازه دم برات آوردم با 
پولكی بخوري سرحال بیای.

بابا بزی: سپاس��گزارم همس��ر مهربانم. همین که تو را نگاه می کنم تمام 
خستگیم مرتفع می شود. تو خودت قند و نباتی بزبزی من.

مامان بزی: زش��ته مرد، این حرفا واس��ه بچه هایی که دارن داس��تانمونو 
می خونن بدآموزی داره! 

بابا بزی: آری، درست می فرمایید. من از تمامی خوانندگان گرامی پوزش 
می طلبم.

مامان بزی: راس��تی، جدیداً به رفتار منگول دقت کردی؟ یه جوری شده. 
تا چند وقت پیش از صبح تا ش��ب یه دم تو طویله بع بع می کرد. مغزو بنا 
گوشمونو می خورد. اما یه هفته است وقتی از مدرسه برمی گرده سریع می ره 
تو آغلش، هدفن رو می ذاره تو گوش��ش و هزار بار آهنگ »شبدرم درد منو 

دیگه دوا نمی کنه« رو گوش می ده. من نگرانش شدم.
باباب�زی: کارهایش توج��ه مرا نیز به خود جلب کرده اس��ت. مصرف آب 
یونجه اش)جهت جلوگیری از هرگونه سؤتفاهم نوعی دلستر محلی است!(
زیاد ش��ده. دیروز در آخورش یك چیپس گذاش��تم. امروز دیدم پاکتش را 
خورده و چیپس ها را دور انداخته اس��ت. قبالً وقتی از س��رکار برمی گشتم 
به اس��تقبال من می آمد تا کمی به لهجه ام بخندد. اما امروز وقتی مرا دید، 
در جواب سؤال خوبی بزغاله ام؟ جواب داد: حال همة ما خوب است، اما تو 

باور نكن!
مامان بزی: نكنه آنفوالنزای انسانی یا افسردگی گرفته؟

بابابزی: ش��اید هم تاپاله می کشد. اگر در دام بزغاله های ناباب افتاده باشد 
چه؟ افسوس منگولم از دست رفت.

مامان بزی: البته امكان داره بلوغ زودرس هم تأثیر داش��ته باشه. همسایة 
گوس��فندمون می گفت یه مدتی پش��م بره ش بی دلی��ل می ریخته، بردن 

دامپزشك گفته به خاطر بلوغ زودرسه.
بابا بزی : بلوغ زودرس دیگر چه مرضی است؟یعنی از تب برفكی بدتر است؟
مامان بزی : نه، خطرناک نیست. همه اش به خاطر این یونجه های هورمونیه 
که به خوردمون می دن. حتی منم بعضی وقتا صدام دورگه می ش��ه ، حبة 

انگور بهم می گه صدات شبیه آقا گرگه است!
بابابزی: شاید کاه های چینی هم بی تأثیر نباشد. آن قدر بی کیفیت هستند 

که مزه باقالی پلو با گوشت گوساله می دهند. حال باید چه کار کرد؟
مامان بزی: برای کاه چینی؟

بابابزی: خیر، برای منگول.
مامان بزی: نگران نباش. خودم باهاش صحبت می کنم ببینم مش��كلش 

چیه. کافیه، یونجه تو بخور از دهن افتاد.
ادامه دارد...

بلوغ زودرس1
شنگول آباد

  بزافسكی

حق تقدم 

م. سربه هوا

اولیور توریست

داستانك
ترافیک

لباس عافیت به تنم گریه مي کرد و فامیل براي من. پاش�ویه 

بي اثر ب�ود. قرص ها و آمپول ها جواب نداد. درجۀ تبم آن قدر 

باال بود که دست دکتر اورژانس هم نرسید آن را پایین بیاورد. 

خیابان ها شلوغ بود و انگار همه چیز دست به دست هم داده 

بود تا نرسیم. به بیمارستان که رسیدیم، جان سالم به در بردم. 

انگار عزرائیل هم با آمبوالنس در ترافیک گیر افتاده بود.

 م. مربا



 لغت معنی
از اون لحاظ

چانه زدن: بهترین دلیل بي ثباتي 
حرف هاي بعضي از ما.

چلوکباب: غذاي مایه داري فقرا!
حال: زماني که در گذشته برایش 

نقشه مي کشیدیم و در آینده 
حسرت تلف کردنش را مي خوریم.

خدمت: هدف نهایي بعضي پست و 
مقام هاي مسئولین؛ باور کنید!

خشونت: همان پاسخ قاطعانه 
است.

خواننده: کسي که یك شیر 
پاک خورده اي پیدا شده و بهش 

گفته: »تو هم صدات بد نیست  ها!«
داروخانه: یخچال همة خانه هاي ما
دانش آموز: کسي که براي تحول 

در آموزشش، سالي یك بار نظام 
آموزش را به هم مي ریزند، ولي او 

متحول نمي شود. پس دوباره نظام 
آموزشي را به هم مي ریزند، دوباره 

متحول نمي شود. دوباره...
دانشمند: آقاي رئیس که یك تار 
مویش به هزار تا پروفسور و دکتر 

مي ارزد.
ددر: صنعت گردشگري بچه ها!

درگذشت: مردن با آداب و رسوم.
دیه: بهترین ارثیة مرحوم.

ذات: نامرئي ترین قسمت انسان 
که از مرئي ترین عضوش هم بیشتر 

مورد اظهارنظر قرار مي گیرد.
ذلت: سازگاري همیشگي با محیط 

و زندگي بي خطر.

خبــر: بعضي مدارس در كشــور به خاطر 
به حد نصاب نرســيدن تعداد شاگردان 

تعطيل مي شوند.
نكته: آدرسشان را نگفتي!

بیت: به دانش گراي و بدو ش��و بلند/ ولي الاقل 
ده تا باید بشند!

نتیج�ۀ فلس�في: ب��ه ای��ن ترتی��ب دکتر و 
مهندس شدن ما عالوه بر سعي خودمان، نیازمند 

همت هم کالسي هایمان هم هست!

ســؤال: توماس آلوا اديسون چه كسي 
بود؟

الف( کسي که برق را اختراع کرد تا به روستاهاي 
دورافت��اده بكش��ند ت��ا بچه ها از نعم��ت دیدن 
تلویزیون که خیلي س��ریال هاي آموزنده پخش 

مي کند، محروم نشوند.
ب( کس��ي که براي رفتن ب��ه کالس هاي به حد 

نصاب رسیده، توي قطار از مأمور کتك خورد!
ج( یك��ي از اهالي روس��تایي دورافت��اده بود که 
به خاطر به حد نصاب نرسیدن، درس نخواند و تا 
آخر عمر به خوبي و خوشي توي مزرعه کار کرد!

د( در تكمی��ل گزینة »ج«: هیچ��ي هم اختراع 
نكرد!

خبر: در يكــي از اياالت هند، اســتفادة 
دانش آموزان از موبايل ممنوع شد.

نكته: »موبایل« نه، »تلفن همراه«! الاقل نصفش 
که فارسي است!

بیت مش�كل دار: نگار من ک��ه درس نخواند و 
خط ننوش��ت/ به جاش خط موبایلي به نام خود 

بنوشت!
پیام بهداشتي: بچه ها! از فروشندگان دوره گرد 

هله هوله و سیم کارت اعتباري نخرید!

بــراي  همــراه  تلفــن  آيــا  ســؤال: 
دانش آموزان خوب است؟

الف( بله،  البته با هندزفري مخفي.
ب( براي بیدارشدن صبح، بله و خیر!

ج( با پیشرفت فناوري بهتر هم مي شود.
د( در هند یا ایران؟!

از  آمــوزان  دانــش   اســتفادة  خبــر: 
سرويس هاي خصوصي بدون هماهنگي 

مدارس ممنوع شد.
نكتۀ امتحاني: به این مي گویند اقدام قاطعانه!

بیت الحاقي: نگار من که به مكتب برفت و خط 
بنوشت!/ اگرچه دیر رسیده ولي هماهنگ است!!

پیش�نهاد وارده: اصاًل چه طور اس��ت از این به 
بعد قبل از خریدن خانة جدید توس��ط والدین، 

دانش آموزان تأیید مدرسه را بگیرند؟

سؤال: اگر سرويس دانش آموزان بدون 
هماهنگي مدرسه حركت كند...

الف( الهي چرخش پنچر شود.
ب( آن وق��ت خ��داي نكرده این ش��بهه پیش 
مي آید که مسئولین مدارس در زمینة حمل ونقل 

دانش آموزان خود هیچ کاري نمي کنند!
ج( این ط��وري مدارس هیچ گونه مس��ئولیتي را 
به عهده نمي گیرند. )نه که قباًل خیلي مسئولیت 

به عهده مي گرفتند!(
د( الف و ب صحیح است.

کنکور رشد

حكمت ميزرا 

نردبان 

چهارراه
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امثال و حکم من درآوردي

 پول سرمایه ملي است، در نگهداري آن کوشا 

باشید. )کیف پول فروش(
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جزوه هایي همه خوشگل همه چون باقلوا بنده یک جزوه نویس متبحر بودم    

کپي از تک تكشان حكم طال داشت! طال! جزوة کل دروس از عربي تا ورزش   

تا ببینند رخ )!( دفتر زیباي مرا  آخر ترم همه دربه در من بودند   

آنكه در مدت یک ترم نمي شد پیدا از صمیم دلش احوال مرا مي پرسید  

و اگر جزوه به آن ها بدهم واویال! من اگر جزوة خود را ندهم نامردي است  

صفحاتش همگي گم شده و پخش و پال دفترم مي رود و تا که به دستم برسد  

زخمي از لكۀ چاي است و اضافات غذا پاره هاي تن من پاره شوند و تنشان   

دوستان گل من البته حتي به شما  عهد کردم که دگر جزوة خود را ندهم  
 

جزوه

این عددها کرده من را کیش و مات کله ام پر گشته است از حفظیات  
دور بازوی االغ و فیل را حفظ کردم طول رود نیل را  

طول راه زاهدان-چالوس را حفظ کردم حجم اقیانوس را  
طول درمان جزامی با پماد طول عمر خرمگس در تندباد  
همچنین پهنای نان بربری جرم مریخ و زمین و مشتری  

خالی از هرگونه استعداد شد کلۀ من مخزن االعداد شد  

خرمگس در تندباد

آقا جزوه تو نده به اين و اون مي برن داغونش مي كنن مي آرن. از ما گفتن بود.

سعید طالیي

سیدامیر سادات موسوي
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خداحافظمح
حياتوحش!

فعالیت هاي ما انس�ان ها ب�ه نابودي بس�یاري از جانوران 

دوست داش�تني و مفید کمک مي کند. تخریب جنگل ها 

و کمک به بیابان زایي، آلودگي محیط و بهره برداري بیش 

از حد از منابع طبیعي به نابودي زیس�تگاه ها مي انجامند 

و زندگي گونه هاي جانوري را به خطر مي اندازند. »اتحادیۀ 

بین الملل�ي حفاظت« هرچند س�ال یک بار فهرس�تي از 

گونه هایي را که در سراس�ر جهان در خط�ر انقراض قرار 

دارند، منتشر مي کند. در این فهرست که »فهرست سرخ« 

نام دارد، تعدادي از جانوران ایران هم وجود دارند.

ني
دی

م ال
کرا

د 
حم

م

نابودي ماهي ها 

ماهي ها زیر آب زندگي مي کنند. بنابراین، 

بررس��ي وضعیت آن ها بس��یار دش��وارتر 

از جانوران و گیاهان خش��كي اس��ت. اما 

به تازگي اعالم شده است که 1173 گونه 

ماهي در خطر نابودي قرار گرفته اند. مثاًل 

پژوهش ه��ا نش��ان داده اند ک��ه جمعیت 

ماهي ه��اي خاوی��اري خ��زر، مانند فیل 

ماهي، ش��یپ و تاس ماهي در س��ال هاي 

اخیر در ایران بس��یار کاهش یافته است و 

آن ها در معرض انقراض اند.

برکه هاي کوچك آب زندگي  کنند.از ماهي ه��اي آب ش��یرین مجبورن��د در کرة زمی��ن بس��یار محدودند. بس��یاري بیشتري قرار دارند، چون آب هاي شیرین البت��ه ماهي ه��اي آب ش��یرین در خطر بسیار کمتر از ماهي هاي صید شده است. ماهي هایي که هر س��ال متولد مي ش��وند بی��ش از اندازه ق��رار دارند، چ��ون تعداد ماهي هاي خوراک��ي در خطر ماهي گیري ماهي هاي خوراكي را دريابيم

دوزيستان در خطر 

دوزیستان بیش��تر از دیگر مهره داران در 

خط��ر انقراض اند. در 30 س��ال گذش��ته 

گزارش هایي از نابودي ش��مار بسیاري از 

دوزیس��تان کرة زمین در نق��اط متفاوت 

جهان منتش��ر ش��ده اس��ت. مثاًل یكي از 

دوزیس��تان کمیاب ایراني که ش��دیداً در 

خطر انقراض قرار دارد، س��مندر لرستاني 

است. عده اي س��ودجو و دشمن طبیعت 

این سمندر زیبا را براي فروش در داخل یا 

خارج ایران، صید مي کنند و مي فروشند.



چند عامل كاهش جمعيت دوزيستان 

 آلودگ��ي صوت��ي که نمي گ��ذارد صداي 

�ا و قورباغه هاي نر به 
جفت خواه��ي وزغ ه�

ماده ها برسد.

 ورود جان��وران ش��كارچي به زیس��تگاه 

دوزیستان.

 چن��د تكه ش��دن زیس��تگاه ها ب��ه علت 

دخالت هاي انسان در محیط زیست.

 خراب��ي الی��ة ازون و برخ��ورد پرتوهاي 

فرابنف��ش خورش��یدي ب��ه ب��دن برهن��ة 

دوزیستان.

 آلودگي محیط زیس��ت و ورود س��م هاي 

گوناگون به زیستگاه هاي دوزیستان.

زیرگونة ایراني گور آس��یایي نیز در معرض دم موش��ي، ق��وچ و می��ش، ف��ك خزري. دریایي، انواع خفاش ها، ش��نگ، سنجابك ایران آسیب پذیر معرفي شده اند: پازن، گاو ش��ده اند. تعدادي از گونه هاي پستان داران ش��یر ایراني نیز در آس��تانة انقراض اعالم ایراني یوزپلنگ آس��یایي، خرس س��یاه و شده است. در فهرست سرخ به جز زیرگونة در محیط زیست خود، یعني ایران منقرض جهان رخت بربسته و شیر ایراني که حداقل که منقرض شده اند: ببر مازندراني به کلي از دوگونه از پس��تان داران ایران، چندي است نابودي پستان داران 
خطر است.

پرندگان را نجات دهيم

 درناي سیبري که بزرگ ترین درناست، 

بدن��ي کاماًل س��فید یكدس��ت دارد و از 

س��یبري به ایران مهاج��رت مي کند، در 

آستانة انقراض قرار دارد.

 اردک سرسفید از اردک هاي ماهي خوار 

اس��ت و منقار آبي رن��گ دارد. این پرندة 

کمیاب که گاه در آب هاي داخلي ایران به 

تعداد اندک مش��اهده مي شود، در معرض 

انقراض است.

 کرکس پش��ت س��فید در مناطق باز با 

درختان پراکنده و زمین هاي کش��اورزي 

اطراف روس��تاها به تع��داد اندک زندگي 

مي کند و در آستانة انقراض است.

 جمعیت گیالن شاه خال دار یا گیالن شاه 

نوک باریك که از خانوادة »آبچلیك«هاست 

و به تعداد اندک در س��واحل خلیج فارس 

یافت مي ش��ود، در حال کاهش اس��ت و 

این گونه در خطر انقراض قرار دارد.

 جمعیت هوبره در کشور ما رو به کاهش 

اس��ت. بنابراین این پرندة حالل گوش��ت 

که در ایران حمایت ش��ده، ممكن اس��ت 

به زودي منقرض شود.

پرندگان در خطرند
تعداد قابل توجهي از پرندگان ایران در خطر 
انقراض اند. یعني اگر از آن ها حفاظت نكنیم، 
ب��ه زودي از بی��ن مي روند و نابود مي ش��وند. 
احتمال انقراض آن ها در طبیعت زیاد است.برخ��ي دیگر از آن ه��ا آس��یب پذیرند. یعني 

ک
ز ي

ر ا
شت

 بي
ها

نه 
خا

ود
ب ر

ي آ
دگ

آلو
رد

ذا
ي گ

ي م
جا

ه 
ه ب

شت
  ك

تم
ب ا

بم
 



 28

ان
ست

دا
ور

ي پ
رض

ه   ف
وداب

س

خبر دادند ش��اهین خان مرد. ما مي توانستیم به هوا بپریم و مثل 
وقت��ي که تیم محبوبمان گل مي زند، از ش��ادي جیغ بكش��یم. 
مي توانس��تیم به چشم هاي که مثل س��تاره مي درخشیدند، نگاه 
کنیم و بكوبیم کف دس��ت هم. مي توانس��تیم دس��ت هاي هم را 
بگیری��م و دور ات��اق بچرخیم و حتي ناش��یانه برقصیم. اما فقط 

ساکت نشستیم و حرفي نزدیم.
س��خت بود باور کنیم. ش��اهین خان مرد؟ به همین سادگي؟ آن 

هم کجا؟ گوشة خرابه، آن سر دنیا؟ 
کس��ي باور نمي ک��رد. انگار نمي ش��د ش��اهین خان ب��ه همین 
س��ادگي بمی��رد. انگار ش��اهین خان مث��ل همة آدم ه��ا نبود و 
مرگش نمي توانس��ت مثل همة آدم ها باشد. حتي انگار نمي شد 
شاهین خان با آن شانه هاي پهن و ابروهاي پرپشت اصاًل بمیرد.

ش��اهین خان را سال ها از پایین نگاه کرده بودیم و عادت داشتیم 
از باال ببیندمان. مردن اصاًل به او نمي آمد. حاال، بعد از این همه 
س��ال که او را ندیده ایم، مي گویند ش��اهین خان مرد. کلي طول 
کش��ید تا یكي از ما باالخره بتواند ح��رف بزند و آن هم فقط با 

صدایي که انگار از ته چاه درآمده باشد بگوید: »به درک!«
و باز سكوت کردیم و به شاهین خان فكر کردیم و قبري که او را 
با آن قد و هیكل در خود جا داده اس��ت. به شاهین خان و خرابه 
فكر کردیم و حتي نتوانس��تیم او را در گوش��ة خرابه با لباسي به 
جز کت و شلوار و کراوات تصور کنیم. هرچه کردیم نتوانستیم او 
را چمباتمه زده در خرابه اي کثیف و پرزباله با سر و موي ژولیده 
تصور کنیم. حتي در پس ذهنمان چنین تصوري از ش��اهین خان 

نمي گنجید.
تصویر مرگ او، با جنازه هاي آمادة دفن ارمني پیش چشم هایمان 
نق��ش بس��ت. در تابوتي با چ��وب قهوه اي جالخ��ورده با کت و 
ش��لوار و کراوات. وقتي گفتند، وقت شستن و کفن پوش کردنش 
اس��تخوان هاي خشكیده اش را شكس��ته اند و صاف کرده اند، باور 
نكردیم. حتي باور نكردیم که لباس هاي پوسیده و شپش زده اش 
را پاره کرده اند و از تنش درآورده اند. گفتیم البد اشتباه مي کنند 
و ش��اید ش��اهین خان نب��وده. اما س��عي کردیم که ب��اور کنیم. 
این طوري ش��اید دلمان آرام مي گرفت. انگار تنها آرزویمان باور 

این محال بود.
ش��نیده بودیم شب هاي سرد زمس��تان از هول و هراس یخ زدن، 
سگ هاي خرابه را مثل دختران زیبا بغل مي گرفته و مي خوابیده. 
خ��ودش را نایلون پی��چ مي کرده و حتي ص��ورت روي پوزة گرم 
س��گ ها مي گذاش��ته. این ها را چن��د نفري که به چش��م دیده 
بودن��ش مي گفتند. دلیلي نداش��ت دروغ بگویند، هرچند که باز 

ناباور نگاهشان مي کردیم. 
همیش��ه سایة س��نگین بودنش را روي زندگي مان، روي جواني 

از دس��ت رفته مان و روي زندگي بچه هایمان � که هیچ وقت او را 
ندیده بودند � هم حس مي کردیم.

و حاال خبر دادند شاهین خان مرد. ما مي توانستیم به هوا بپریم و 
مثل وقتي که تیم محبوبمان گل مي زند از ش��ادي جیغ بكشیم. 
مي توانس��تیم به چشم هاي هم که مثل س��تاره مي درخشیدند، 
نگاه کنیم و بكوبیم کف دس��ت هم. مي توانستیم دست هاي هم 
را بگیریم و دور اتاق بچرخیم و حتي ناش��یانه برقصیم. اما فقط 
س��كوت کردیم و کلي طول کش��ید تا یكي از ما باالخره بتواند 
ح��رف بزند و آن هم با صدایي که انگار از ته چاه درآمده باش��د 

بگوید: »به درک!«
همان وقت یادمان آمد که شاهین خان چه کرده و چه بر سرمان 
آورده. این ش��د که س��رها چرخید طرف عكس نادر روي سینة 
دیوار که نوار س��یاهي زاویه اش را س��ه گوش ک��رده بود. باالخره 
بغض تك تكمان ترکی��د و آن کس که خبر آورده بود، بي خبر از 

همه جا فكر کرد ما براي مرگ شاهین خان گریه مي کنیم.
صورت خشك و خش��ن شاهین خان با س��بیل هاي پرپشت که 
حاال باید سفید شده باشد، آن سر دنیا رفت زیر خاک، تا این جا 

خاطرات تلخ و خفتة ما از زیر خاک بیرون بیاید.
ش��اهین خان از آن عوضي هاي نفرت انگیزي بود که ما در خلوت  
ش��ب هاي توي پش��ه بندمان هم نمي توانس��تیم ب��ه خودش، به 
خدمتكارش و حتي به س��گش فحش بدهیم. تا صبح روزي که 
دیدیم روي دیوارخانة ش��اهین خان که به نظر دژي بلند مي آمد، 
کسي شعاري نوشته و حتي آن قدر فرصت داشته که دور حروف 
»مرگ بر ش��اه« را که با ذغال نوشته بود، با گچ پر کند. آن روز 
ان��گار هیچ چیز دیدني تر از آن خط س��یاه و س��فید روي دیوار 
خاکس��تري خانة ش��اهین خان نبود. اهالي محل با شوقي پنهان 
خط خوش مرگ بر شاه را به هم نشان مي دادند و براي آن ها که 

ندیده بودند تعریف مي کردند.
هیچ کس نپرس��ید چه کس��ي چنین جرئتي داشته. شاید چون 
هرکس دوست داشت دیگري فكر کند او این را نوشته و هرکس 
مي پرس��ید، ثابت مي کرد پس او نبوده که این را نوشته؛ که اگر 
او بود این را نمي پرسید. هیچ کس نپرسید و هرکس حتي سعي 

کرد که گمان ها را به طرف خود بكشاند.
آن روز خانة ش��اهین خان براي ما حكایت نمایش هاي روحوضي 
را داش��ت. نیم خیز ش��ده بودیم روي پش��ت بام روب��ه روي خانة 
شاهین خان و چانه هایمان را گذاشته بودیم لبة پشت بام و خیره 

شده بودیم به خانة او.
اگر کس��ي از پایین نگاهمان مي کرد، تعدادي سر مي دید که به 
ردیف چیده شده اند لب هاي پشت بام؛ سرهایي با چشم هاي براق 
و دهاني باز ش��ده به خنده اي کودکانه. در پس ذهنمان یكي یكي 

پشت بام ها شاهدند
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تصور مي کردیم ش��اهین خان را که حاال از خواب بیدار مي شود. 
کاله خ��واب مس��خره اش را از س��ر برمي دارد و مي گ��ذارد روي 
پاتختي کنار تختش. بعد حتماً پردة توري مسخره تري را که دور 
تختش را گرفته است، پس مي زند و از جا بلند مي شود. شاید در 
حرکت لخت و کرختش وقت دست ش��ویي رفتن، پشتش را هم 
مي خاراند. آن وقت بعد از کارش و شس��تن دس��ت و صورتش و 

انداختن خلط ته گلویش توي دست شویي بیرون مي آید.
س��رهاي روي پشت بام خیره ش��ده بودند به دیواري که طرحي 
ذغال��ي و گچ��ي رویش نقش بس��ته ب��ود و فك��ر مي کردند به 
صبحان��ه اي ک��ه زیر آالچیق آماده بود؛ به کره و مربا و عس��ل و 
چی��زي که یكي از بچه ها مي گفت از ش��كم ماهي درمي آورند و 
خیلي خوشمزه است و فقط به معدة خان و خان زاده ها مي سازد.
بع��د به دماغ س��رهاي لبة پش��ت بام بویي مي خ��ورد که معلوم 
مي ش��ود، آن طرف دیوار سیخي گوش��ة منقل گذاشته مي شود 
و برداش��ته مي ش��ود، ذغالي باد مي خورد و دود از س��وراخ هاي 

دماغي بیرون مي زند.
حاال باید وقتش باش��د که ش��اهین خان از پاي منقل بلند شود، 
سرخوش و سرحال لباس بپوشد و به دختر خدمتكاري که کتش 

را مي آورد، چیزي بگوید که دختر با دندان هاي س��فید یكدست 
بخندد.بعد شوفر ماشین سیاه را که برق انداخته، مي آورد جلوي 
در ورودي ساختمان و شاهین خان پاشنة کفش را ور مي کشد و 

مي نشیند روي صندلي عقب.
و بع��د دیدی��م که در دو لنگة خانه ش��اهین خان، درس��ت کنار 
خط نوشتة سیاه و سفید روي دیوار باز شد و ماشین بیرون آمد. 
س��رهاي ردیف روي دیوار را پنهان کردیم و بعد تا زیر چش��م ها 
بیرون آوردیم. خیره ش��دیم به ش��اهین خان ک��ه محكم کوبید 
روي شانة شوفر و شوفر ماش��ین را ایستاند و شاهین خان پیاده 
ش��د. ایستاد درس��ت رو به روي دیوار، آن طور که ما از روي این 
طرف تنه اش، »مرگ« را مي دیدیم و از آن طرف »ش��اه« را. بعد 
شاهین خان، همان طور خونس��رد برخالف تصور ما، بدون اینكه 
صورتش رنگ ذغال شود یا رنگ گچ، به خدمتكاري که لنگه هاي 

در را مي بست چیزي گفت، سوار شد و ماشین راه افتاد.
کم��ي بعد که تن هاي دمر خوابیده مان را از روي پش��ت بام بلند 
کردیم و ناراضي از نمایش روحوضي س��ِر زانوهایمان را تكاندیم، 
دیدیم که خدمتكار با سطلي آب و کف آمد، شاه و مرگ را درهم 

آمیخت و شست و چالند توي سطل.
روز بعد جمله اي طوالني تر روي دیوار نوش��ته ش��ده بود. این بار 
خود نوش��ته با گچ بود و حاشیه اش ذغالي. هرکس که بود، مثل 
نقاش��ي که تابلویي را با عشق کشیده باشد، هنر خرج کرده بود 
و به نوش��ته اش ش��كل داده بود. روز بعد جمله اي دیگر. حروف 
یكي در میان سیاه و سفید و روز بعد کاریكاتوري جلوي نوشته.

و ش��بي که توي پش��ه بند خوابیده بودی��م و آرزو مي کردیم که 
کاش ما، او بودیم که هر ش��ب در تاریكي پا به کوچه مي گذارد 
و دیوار خانة ش��اهین خان را خط خطي مي کند، از کوچه صداي 
فریادي آمد. خیز برداش��تیم سمت لبة پشت بام. کسي مي دوید. 
روش��نایي یكي دو پنجرة بي خواب تابید توي کوچه. نادر بود که 
مي دوید. هیبت شاهین خان را دیدیم با ربدوشامبر تیره، ایستاده 
در دهان��ة دِر دو لنگة خانه اش. ناگهان با صداي ش��لیك گلوله، 
نادر که مي دوید، افتاد. خون پاشید روي پیراهن سفیدش. به زور 
ایستاد. افتاد و دیگر نایستاد. ما ایستادیم و خیره شدیم به دست 

نادر که مي لرزید و هر دم سفیدتر مي شد.
قلب هایمان مي لرزید. چیزي در درونمان جوش��ید و فریاد زدیم. 
صداي نعره هاي از ته دل ما، از صداي تیرهاي هوایي شاهین خان 
بلندتر بود. گلویمان خش��ك شده بود و چشم هایمان خیس. به 
نادر فكر مي کردیم و به انگش��ت هاي س��یاه و سفیدش. چه قدر 
دوست داش��تیم نادر باشیم. آن قدر فریاد زدیم و فریاد زدیم که 

آخرین تكبیر ما وصل شد به اولین »اهلل اکبر« اذان صبح.
بعد از آن دیگر ش��اهین خان را ندیدی��م و او هم ندید که حجلة 

نادر تا مدت ها از سر کوچه برداشته نشد.
خبر دادند ش��اهین خان مرد. ما مي توانستیم به هوا بپریم و مثل 
وقتي که تیم محبوب مان گل مي زند از ش��ادي جیغ بكشیم. اما 

ساکت نشستیم و فقط یكي از ما گفت: »به درک!«



مژده آمدنش
راهب خود را فرستادة بحیراي بزرگ 
معرف��ي کرد و گف��ت که از س��وي او 
مأموری��ت دارد افراد کاروان را به صرف 
ناهار در دیر فرابخواند. این دعوت امري 
بي سابقه و افتخاري براي کاروانیان بود. 
پس ش��ادمان و حی��رت زده دعوتش را 
پذیرفتند. هنگامي که مهمانان گرداگرد 
سفره نشستند، بحیرا آنان را نگریست و 
گفت: »گویا یكي را گذاش��ته و با خود 

نیاورده اید!« 
یك��ي گفت: »ج��ز غالم��ان، تنها یك 
کودک را به نگهباني کاالها و دارایي هاي 

خود گذارده و با خود نیاورده ایم.« 
بحیرا از آنان خواست تا او را نیز بیاورند. 
پس کسي را به دنبال محمد فرستادند. 
بع��د از خوردن غ��ذا، در حالي که همه 
س��پاس گویان ع��ازم بازگش��ت بودند، 
بحیرا محمد و ابوطالب را نگاه داشت. 
آن گاه از نسبت آن دو با یكدیگر پرسید. 
ابوطالب گفت: »این، پس��ر من است.« 
بحیرا گفت: »نباید پدر داشته باشد. این 
پسر باید در کودکي پدر و مادر خود را 

از دست داده باشد.«
ابوطالب شگفت زده س��خن او را تأیید 
ک��رد. بحیرا از نام او پرس��ید. هنگامي 
که دانس��ت اسمش محمد است، برقي 
از شادي، از چش��مان پیر و خسته اش 
جست. پس گفت: »اینك اي محمد، تو 
را به الت و ُعّزي س��وگند مي دهم که 
به پرسش هاي من از سِر راستي پاسخ 

بگویي.« 
محمد گف��ت: »از الت و ع��ّزي با من 
سخن نگو که در زمین چیزي را از آن ها 

دشمن تر نمي دارم.«
راهب رو به ابوطالب گفت: »به خدایي 
که جان بحیرا در دست اوست سوگند 
که این، همان کس��ي است که تورات 
و انجی�ل م��ژدة آمدن��ش را داده اند و 
پیامبران پیش��ین، نشانه هاي او را بیان 
کرده ان��د. او بت ها را نابود خواهد کرد و 
پرده هاي ناداني و کفر و شرک را از برابر 

دیدگان مردم کنار خواهد زد.«

منبع: رهگذر، رضا. 
آخرین فرستاده. مدرسه. تهران. 1382.

والدت حضرت 
رسول)ص(

 10
بهمن

روزه��ا و س��اعت هاي دهة فج��ر یادآور 
تصنیف ه��اي  و  مان��دگار  س��رودهاي 
ش��ورانگیز و بي تكرارند؛ س��رودهایي که 
بازگوکنن��دة پیام هاي انق��الب و بهترین 
دریافت کنن��دة اندیش��ه ها و آرمان ه��اي 
انقالب بودند. سرودهایي از جنس حرکت، 
پویایي، جنبش و مردم. اغلب س��رودهاي 
انقالبي روزهاي بهمن في البداهه سروده 
مي ش��دند و در همان روز با آهنگ سازي 
و یكي دوبار تمرین کردن، ضبط مي شدند 
و فرداي هم��ان روز در اختیار مردم قرار 
مي گرفتند. به همین خاطر هم از تازگي، 
طراوت و نوآوري خاصي برخوردار بودند.

ایران ایران 
شاعر: افشین سرفراز/ آهنگ ساز: فریدون 

خشنود/ خواننده: رضا رویگري
مطلع شعر: ایران ایران ایران 

مشت شده برایوان
ایران ایران ایران
رگبار مسلسل ها

بهاران خجسته باد
ش��اعر: علي بهزاد/ آهنگ ساز: کرامت اهلل 

دانشیان/ تنظیم: اسفندیار منفردزاده
مطلع ش��عر: هوا دلپذیر شد گل از خاک 

بردمید

پرستو به بازگشت زد نغمة امید

برپاخیز
آهنگ ساز:  کس��رایي/  س��یاوش  ش��اعر: 

کورش یغمائي/ خواننده: گروه ُکر
مطلع ش��عر: برپاخیز از جا کن بناي کاخ 

دشمن
چو در جهان قیود بندگي اگر فتد به پاي 

مردمي

جاویدان ایران عزیز ما
خواننده: گروه ُکر

مطلع شعر: به اللة در خون خفته
شهید دست از جان شسته

وحدت
آهنگ ساز:  کس��رایي/  س��یاوش  ش��اعر: 

اسفندیار منفردزاده/ خواننده: فرهاد
مطلع شعر: واال پیامبر )پیام دار(

محمد

دیو چو بیرون رود
شاعر: حمید سبزواري/ خواننده: گروه ُکر
مطلع شعر: بوي گل سوسن و یاسمن آید

عطر بهاران کنون از وطن آید

دهة فجر

12 تا 22 
بهمن

بهاران 
خجسته باد

 30
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امام صادق)ع(: »کس��ي که بدون بصیرت و دانایي به کاري دس��ت مي زند مانند 
مس��افري اس��ت که در بیراهه مي رود او هرقدر بر س��رعت رفتن خود مي افزاید به 

همان نسبت از جاده دورتر مي شود.«
الحدیث، جلد 3، صفحه 235

امام حس�ن عس�كري)ع( فرموده اند: »هرکس برادرش را در نه��ان پند دهد، او را 
آراسته است. و اگر آشكارا پندش دهد، او را زشت  و بي اعتبار ساخته است .«

میالد امام جعفر صادق)ع(

شهادت امام حسن عسكري)ع(

سفر به فضا
با پرتاب ماهوارة »اس��پوتنیك« به 
فضا، در س��ال 1957  فصل تازه ای 
در تاریخ بش��ر آغاز ش��د. انسان ها 
کم کم احس��اس کردند که سفر به 
فضا دیگ��ر آرزویي دس��ت نیافتنی 
نیس��ت. آغاز عص��ر فضا هم��راه با 
خ��ودش فناوری های ت��ازه ای را به 
جه��ان معرفی کرد ک��ه حاال دیگر 
بعضی از آن ه��ا در زندگی روزمرة 
ما ه��م حض��ور دارند. مث��اًل حتماً 
برایت��ان عجیب اس��ت ک��ه بدانید، 
اولین  بس��ته بندی  پالس��تیك های 
بار در جریان س��اخت پوشش های 
بازتاب کنن��دة ماهواره ه��ا س��اخته 
م��درن  دس��تگاه های  ی��ا  ش��دند. 
حس��اس ب��ه دود که ب��رای اطفای 
حریق اس��تفاده می شوند، اولین بار 
در آزمایش��گاه ایس��تگاه فضایی به 
کار گرفت��ه ش��دند. هم اکنون ده ها 
ه��زار ف��راوردة جانب��ی از صنع��ت 
فضایی وارد زندگی ما شده است که 
بعضی از آن ها در پزش��كی استفاده 

می شوند.
کش��ور ما نیز مدتی ا ست 
ک��ه به جمع کش��ورهای 
و  پیوسته اس��ت  فضای��ی 
متخصصان فضایی ما هر 
روز در فكر برداشتن 
هستند.  تازه اي  گام 
قصد »سازمان فضایی 
ای��ران« این اس��ت که 
را  متفاوت  مرحله های 
تا فرس��تادن انسان به 
فضا، یك به یك پشت 

سر بگذارد.
اولین  شاید خوِد شما 
فضانوردی باش��ید که 
توسط سازمان فضایی 
ایران به فضا فرستاده 

مي شود.

روز فناوری فضایی  14
بهمن

 10
بهمن

 1
بهمن

دانايي

اندرز نهان
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در معرفي طنز پرداز نامي این ماه قصد داریم تقویم زندگي ابوتراب جلي )شاعر و 
طنز پرداز( را بر عكس ورق بزنیم ... یعني از تاریخ وفاتش که 14 خرداد 1377 است 

شروع کنیم تا برسیم به روز تولدش در شهر دزفول و سال 1287! 

روي تو که هس��ت پر کك 
و م��ك/ از ماه نكوتر اس��ت 

الشك
اي ش��كل تو مظهر ابوالهول/ 
از ت��رس ت��و غ��ول خوانده 

الحول!
قد ت��و ز غایت درازي/ بگرفته 

چنار را به بازي!
از هیكل��ت اي جن��اب اعظم/ 

اهرام ثالثه مي کند رم!
از بسكه سبیل تو درشت است/  

بر گرد لبت دو خارپشت است
و در کتاب ابراهیم)ع( در وصف 
دادگاه��ي ک��ه مش��رکان براي 
ابراهیم)ع(  حض��رت  محكومیت 
پس از شكس��تن بت ها تش��كیل 

داده بودند، مي سراید:
... چونك��ه اس��ناد روبه راه ش��دند/ جمله 

تحویل دادگاه شدند 
آن زم��ان موق��ع محاکم��ه ش��د/ نوبت 

دستگاه حاکمه شد:
پسر اسم تو چیس��ت؟ ابراهیم؟/ پدرت؟ 

آذر اهل اورشلیم
تو ش��بیخون زدي به بتخانه؟/ تو فتادي 

به جان بت ها؟ نه!
تو نمودي به ضرب تیش��ه جدا / دست و 

پا از تن بتان؟ ابدا!
...  چه کس��ي جز تو قاتل بت هاست؟ / - 

کار، کار بت بزرگ شماست
ناتوان است این بت از حرکت/ - پس چرا 

خواستید از او برکت؟
قطع��ه اي چوب و قالب بي ج��ان/ از کجا 

مي دهد شما را نان؟
گوی��ا در زمان س��رودن مثنوي حضرت 
)نخس��ت وزیر وقت(  هوی�دا  عل��ي)ع(، 
دستور توقف انتشار آن را مي دهد چون 
معتقد بوده منظ��ور جلي از عمرو عاص، 
ش��خص هویداست! جلي در سال 1330 
نشریة طنزي به نام »شب چراغ« منتشر 
ک��رد که بنا به قول خودش با وجود آنكه 
براي انتش��ار آن نه پولي داشت، نه دفتر 
و دس��تك و کاغذي، توانست 22 شماره 

ادامة حیات دهد.   32

جلي از س��ال 1369، یعني انتشار اولین 
ش��مارة هفته نامة »گل آقا« تا آخرین روز 
حیاتش با این نشریه همكاري داشت؛ که 
این شعر مشتي از نمونة خروار اشعار گل 

آقایي جلي است:
 گل عل��ي از ده می��ا بی��رون که خوارت 
مي کنند/ گر شدي شهري به صد محنت 

دچارت مي کنند 
خواستي گر چند دانه لیمو از لیموفروش/ 
لخ��ت همچون ش��اخه بي ب��رگ و بارت 

مي کنند
 در خرید مرغ و ماهي دکه داران حریص/ 
پ��ول اگ��ر در کیف خود داري ش��كارت 

مي کنند 
بهر یك قرص مسكن جمله داروخانه ها/  
س��وي ش��رق و غ��رب عالم رهس��پارت 

مي کنند
اما ابوتراب جلي عالوه بر اش��عار طنز، 
زندگي امام علي)ع(، حضرت موسي)ع( 
و حض�رت ابراهیم)ع( را ه��م به زبان 
ش��عر س��رود که در نش��ریات »توفیق« 
و »چلنگ��ر« چاپ و با اس��تقبال زیادي 
هم روبه رو ش��دند؛ زیرا جلي در سرودن 
این اش��عار از زباني ش��یرین براي وصف 
اتفاق ها و حوادث تاریخي اس��تفاده کرده 
ب��ود. مثاًل در کتاب حضرت موس��ي )ع( 
چاپلوس��ي هاي درباریان فرعون دربارة او 

را این طور به تصویر مي کشد:
کردند به وص��ف او دهان باز: / اي نام تو 

بهترین سرآغاز
هر چند س��ر تو طاس و بي موست / این 

طاس به از هزار گیسوست
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ند
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ر/ 
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جل��ي درب��ارة موضوع ه��اي سیاس��ي و 
اجتماعي زیادي شعر طنز سرود از جمله 
این شعر که پس از ادعاي اعراب حاشیه 
خلیج فارس دربارة مالكیت جزایر ایراني 

به نظم درآمد:
تن��ب بزرگ و کوچك ما در خلیج فارس/ 
جزء کویت و مس��قط و عمان نمي شود... 
گ��ر هر دو تنب را بگ��ذاري به روي هم/ 

هرگز براي پاي تو تنبان نمي شود!
ابوت��راب جلي ک��ه اولین قصی��ده اش را 

در س��ال 1296 س��روده ب��ود، دربارة 
اشعار دوران کودکي و نوجواني اش 

دوران  ش��عرهاي  مي گوی��د: 
کودک��ي ام ک��م از ش��عرهاي 

امروزم نیس��تند. یك قصیده 
در 10-9 س��الگي سروده 

ب��ودم... ام��روز که فكر 
االن  مي بینم  مي کنم 
آن ط��ور  نمي توان��م 

بگویم!
متأسفانه چون اشعار 
دوران کودکي استاد 
نیست،  دسترس  در 
اش��عار  از  یكي  فعاًل 

را  جوان��ي اش  دوران 
چاپ مي کنیم تا بعد:

گر طالب ش��هرتي پس��ر 
جان/ بش��تاب که هس��ت 

راهش آسان 
... دی��دي چو س��تون آگهي، باز/ 

فوري دو سه آگهي بینداز
... تبری��ك عروس��ي زلیخا/ یا تس��لیت 

طالق لیال 
تبریك والدت غضنفر/ یا تس��لیت وفات 

اصغر
گر س��اخت رجب عمارتي ش��یك/ 

فوري بچپان سه چار تبریك
چ��ون قصد تو کس��ب 

اش��تهار اس��ت/ 

غافل منشین که وقت کار است!
اما طنز دوس��تان ابوتراب جلي را بیشتر 
ب��ا اس��امي مس��تعاري مي شناس��ند که 
معروف ترینش��ان »فالن��ي« و »مزاحم« 
بود و از میان بقیه هم مي توان به: خفي، 
رنجب��ر، خوش��ه چین، بازیگوش و ش��رر 

اش��اره کرد. چون دفتر زندگ��ي ابوتراب 
جل��ي را وارون��ه ورق زدی��م، االن ک��ه 
رسیدیم به روي جلد آن ناچاریم با استاد 
خداحافظي کنیم. اما قبلش این ش��ما و 
این هم یكي از خواب هاي رنگي اس��تاد 

که تعبیرش دیگر با خودتان:
سازمان ملل!

درود و ثنا خالي از هر خلل
نثار تو اي سازمان ملل
فداي مقام منیعت شوم

به قربان کاخ رفیعت شوم
تویي پاسدار حقوق بشر

تویي مانع تق و توق بشر
تو محك��م به اش��رار چك 

مي زني
ستم پیش��گان را کتك 

مي زني
ب��ه نزد تو ظالم ز بیم 

خالف
اس��ت  نم��وده 
شمش��یر خ��ود را 

غالف
چن��ان از میان رفته 

زجر و گزند
ک��ه رم مي کند گرگ از 

گوسفند!
چنان خان��ه ظلم کردي 

خراب
ک��ه از پش��ه اي مي گری��زد 

عقاب
زگیتي دگر محو شد نقش جنگ

ندارد حناي ستمكار رنگ
نمانده اثر دیگر از شر و شور

نه در شرق وسطي، نه در شرق دور
بنازم میانجیگریهات را

جلوگیري از جنگ و دعوات را
زالالیي مهرت اي سازمان

مهد  در  جهان خفت��ه 
امن و امان!



رك
شت

ز م
مر

ـــــــــزايآبگوشت! پيتـ
مي گویی�م:  کس�ي  ب�ه  گاه�ي 
»بي س�لیقه«. واقعیت این اس�ت که 
باش�ند،  آدم ها مي توانند بدس�لیقه 
ام�ا هیچ کس بي س�لیقه نیس�ت. س�لیقه هم 
مانند بس�یاري از مفاهیم مرتبط با انس�ان ها، 
مفهومي نس�بي دارد. فیلمي ک�ه از نظر یكي 
بسیار جذاب و دیدني است، ممكن است براي 
دیگري بي مزه و خس�ته کننده باشد. یک تابلو 
یا اثر هنري از نظر عده اي ش�اهكار محس�وب 
مي شود، اما شاید کس�اني هم آن را بي ارزش 
بدانن�د. »روان شناس�ي س�لیقه« موضوع�ي 
بس�یار پیچیده است. س�لیقه هم جنبۀ فردي 
دارد و هم�ه جنب�ۀ اجتماع�ي. از طرف دیگر، 
س�لیقۀ آدم ه�ا در موضوع�ات گوناگ�ون نیز 
متفاوت اس�ت. کس�ي در انتخاب لباس خیلي 
خوش سلیقه است، اما در خرید کادو سلیقه اش 
تعریفي ندارد. سلیقه با شخصیت انسان ها هم 
مرتبط است. عده اي بسیار در این مورد سخت 
گیرند و مثاًل در انتخاب لباس و وس�ایل خیلي 
مته به خشخاش مي گذارند، اما تعدادي هم در 

سلیقه، بي خیالي طي مي کنند.
زمان هایي هم مي رسد که سلیقه ایجاد مشكل 
مي کند؛ وقتي که به عنوان انس�اني اجتماعي 
و فردي از اعض�اي خانواده با دیگران اختالف 

سلیقه داریم.

مادرت لباس�ي را مي پس�ندد که تو 
خوشت نمي آید و تو لباسي را دوست 
داري که از نظر مادر نامناسب و شاید 
هم جلف است. پدر غذایي را هوس کرده است 
که از نظر تو خوشمزه نیست و او هم غذاهایي 
را ک�ه ت�و مي خواه�ي، بي خاصیت و ش�اید... 
بدان�د! اخت�الف س�لیقه گاه�ي موقعیت هاي 
س�ختي را در خانواده به وج�ود مي آورد. حتي 
ش�اید کار به جاهاي باریک هم بكشد. میزان 
کنارآمدن ه�ا در مورد س�لیقه، ب�ه رفتارهاي 
دیگر هم ربط دارد؛ به تفاهم، حوصله، احترام   34
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ـــــــــزايآبگوشت! پيتـ
و مدارا. در بیش�تر موارد به جاي آنكه به حل 
اختالف س�لیقه توجه کنید، باید به رفتارهاي 

دیگري بیندیشید.

س�لیقه به حس و حال س�ني افراد، 
خیل�ي  و  اجتماع�ي  مالك ه�اي 
چیزهاي دیگر هم بستگي دارد. پس 
س�لیقه ممكن است در طول زمان تغییر کند. 
االن در مورد موضوعي سلیقه اي داري و شاید 
پنج س�ال دیگر س�لیقه ات 180 درجه تغییر 
کند. بزرگ ترها هم چنی�ن وضعیتي را تجربه 
کرده اند و سلیقۀ االن آن ها هم براساس حس 

و حال سن و سال خودشان است.
باید ب�ه س�لیقۀ یكدیگ�ر احت�رام بگذاریم. 
ام�ا گاهي هم  چ�اره اي جز ای�ن نداریم که به 
نحوي با سلیقه هاي هم کنار بیاییم. مهم ترین 
نكته این اس�ت که اختالف س�لیقه نباید پاي 

اختالف هاي دیگر را به میان بكشد.

اگ�ر با عین�ک احت�رام و م�دارا به 
اخت�الف س�لیقه ها بنگرید، ش�اید 
کمتر مشكل پیش بیاید. منظور این 
نیست که همه جا از س�لیقه هایتان صرف نظر 
کنی�د، ام�ا درس�ت ه�م نیس�ت که س�ر هر 
اختالف س�لیقه اي یكس�ان عمل کنید. فقط 
یک ب�ار لب�اس نمي خرید، دفع�ات بعدي هم 
ب�راي انتخاب لباس وج�ود دارد. فقط یک بار 
غذا نمي خورید، این موضوع هم تكرارش�دني 
اس�ت. مي ش�ود در اختالف س�لیقه ها گاهي 
معامل�ه کرد، گاهي کوتاه آمد، گاهي به تفاهم 
رسید و گاهي هم ایس�تاد. باید ببینید ارزش 
موض�وع چه قدر اس�ت و چه بهای�ي مي توان 

براي آن پرداخت.
احترام و مدارا به تفاهم نزدیک تر است؛ شاید 

بشود پیتزاي آبگوشت هم خورد!

در هر تفاوتي، 

شايد بتوان 

مرز مشتركي يافت.
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رياضياتدردلدانههايبرف!
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بارش برف یكي از زیباترین پدیده ها در فصل زمس��تان است. 
فرش س��فید زمین، رق��ص دانه هاي معلق ب��رف بین زمین و 
آس��مان، نشس��تن بلورهاي برف بر ش��اخه هاي به خواب رفتة 
درخت��ان، و کوچه ها و بام ها و جاده هاي س��فید همه و همه بر 
زیبایي این تابلوي خارق العادة طبیعت مي افزایند. در هر ثانیه، 
دانه هاي بي شماري از برف بر زمین مي نشینند. شاید شمارش 
دانه ه��اي برفي که حتي در یك لحظ��ه هم بر زمین مي بارند، 
غیرممكن باش��د. عجیب تر اینكه هر دانه برف ش��كل هندسي 
زیبایي متفاوت با دانه هاي دیگر دارد. بله! دانه هایي که شمارش 
آن ها براي کوچك ترین لحظات هم امكان پذیر نیست، هر کدام 

شكلي خاص دارند!
ب��راي اولین ب��ار در 15 ژانویه س��ال 1885، محقق��ي به نام 
ویلسون بنتلي که روي دانه هاي برف مطالعه مي کرد، موفق 
ش��د از دانه هاي برف عكس بگیرد. بنتلي پس از 6000 مرتبه 
عكس گرفت��ن از دانه هاي برف به این نتیجه رس��ید که هیچ 
دو نوع کریس��تال برفي شبیه به هم نیس��تند. دانه هاي برف از 
کریستال هاي یخ شش وجهي تشكیل شده اند. معموالً برف در 
ابرهایي که دماي بس��یار پاییني دارند، ش��كل مي گیرد. شكل 
کریستال یخ در داخل دانه هاي برف به درجة حرارت ابر و اندازة 
آن به رطوبت ابر بس��تگي دارد. هرچه رطوبت ابري که برف از 
آن به وجود آمده اس��ت، بیشتر باش��د، بلورهاي تشكیل شده از 
آن نی��ز بزرگ ترند. هر دانه برف حاوي تعدادي کریس��تال یخ 
اس��ت. بین رأس و سر کریس��تال فضا و شكافي از ستون هاي 
مخروطي شكل شش ضلعي وجود دارد که با هوا پر شده است. 
همان ط��ور که گفتیم، ش��كل دانه هاي برف ب��ه  درجة حرارت 
بس��تگي دارد و دماه��اي متف��اوت به ش��كل گیري طرح هاي 
گوناگون دانه هاي برف منجر مي ش��وند. معموالً در دماي صفر 
درجة سانتي گراد بلورهاي شش ضلعي یخي شكل مي گیرند. در 
منفي دو درجة س��انتي گراد )C °2-( بلورهاي برف کوچك تر و 
 )-5 ° C( مس��طح پدید مي آیند. در منفي پنج درجة سانتي گراد
بلورهاي یخي چندستوني و سوزني تشكیل مي شوند. در منفي 
پان��زده درجة س��انتي گراد )C °15-( دانه ه��اي برف ظریف تر 
 -30  °C با قطعه هاي بزرگ تر تولید مي ش��وند. همچنی��ن در
ستون هاي بیش��تري از بلورهاي برف به وجود مي آیند. بچه ها 
از موضوع اصلي زیاد دور نش��ویم. گفتیم که ویلس��ون بنتلي 
پس از مطالعات بس��یار به این نتیجه رس��ید که هیچ دو دانه 
برفي را نمي توان پیدا کرد که ش��بیه هم باش��ند. همچنین، او 
 با آزمایش، طراحي، نقاش��ي و باالخره عكاسي از دانه هاي برف 
پي برد که بلورهاي برف به شكل شش ضلعي و در بعضي موارد 
سه ضلعي هستند. سؤال: با ریاضیات ثابت کنید چرا نمي توان دو 

دانه برف را پیدا کرد که کاماًل شبیه یكدیگر باشند؟

پاس��خ: فرض کنید که شما مي خواهید دو توپ قرمز و سبز را 
کنار یكدیگر قرار دهید اگر از شما سؤال کنند که به چند طریق 
مي توانید این کار را انجام دهید پاسخ این است که به دو طریق 

مي توانید این کار را انجام دهید: 
  یا    

یعني اینكه در خانة اول هر دو توپ مي توانند قرار بگیرند و بعد 
در خانة دوم تنها یك توپ. بنابراین تعداد کل حالت ها مي شود: 

حالت 2=1×2
حاال اگر بخواهیم س��ه توپ به رنگ هاي متفاوت را در کنار 
یكدیگر قرار دهیم، ش��ش راه براي ای��ن کار وجود دارد. در 
خان��ة اول یكي از س��ه توپ مي تواند قرار بگیرد؛ یعني س��ه 
روش. در خان��ة دوم دو توپ و در خانة س��وم تنها یك توپ 
باقي مانده مي تواند قرار بگیرد. بنابراین کل حالت هاي ممكن 
ب��راي قرارگرفتن س��ه توپ ب��ه رنگ هاي متف��اوت در کنار 

یكدیگر مي شود: 
)شش حالت( 6=1×2×3

به  همین طری��ق تعداد حالت هایي که مي توان مثاًل ش��ش 
توپ به رنگ هاي متفاوت را کنار یكدیگر قرار داد، مي شود: 

720 طريق 720=1×2×3×4×5×6
و در کل اگ��ر بخواهیم n توپ به رنگ هاي گوناگون را کنار 

هم قرار دهیم، براي این کار تعداد کل حالت ها مي شود: 
n ×)n-1( ×)n-2( ×)n-3( ×...×3×2×1

خ��ب حاال بع��د از این توضیح دربارة چین��ش توپ ها در کنار 
یكدیگر، برمي گردیم به س��ؤال: »با ریاضی��ات ثابت کنید چرا 
نمي ت��وان دو دانه ب��رف را پیدا کرد که کاماًل ش��بیه یكدیگر 
باش��ند؟« در شكل گیري یك بلور برف بیش��تر از 100 عامل 
تأثیرگذار دخیل هستند. یعني اینكه براي تشكیل یك بلور برف: 

100×99×98×97×96×...×3×2×1
روش متفاوت وجود دارد. حاصل ضرب این اعداد تقریباً برابر 

است با: 
10158 )ده ب��ه توان صد و پنجاه و هش��ت(. یعني به 10158 

طریق یك بلور برف مي تواند شكل بگیرد.
این تعداد حالت ها تقریب��اً دو برابر تعداد اتم هاي موجود در 

جهان هستي است!
بنابراین بدیهي است که با این احتمال بعید است ما بتوانیم 

دو دانه برف پیدا کنیم که کاماًل شبیه یكدیگر باشند.



بهمن 91



 38

شد
ي ر

نما
سي

روايتگرفوالد

 تو، هم تصویربرداری بلدی،هم تدوین، 
ه�م عكاس�ی، در نهایت هم ک�ه داری 
کارگردانی می کنی. همۀ این ها را چه طور 

یاد گرفتی؟
شرکت در کالس های انجمن سینمای جوان 

اصفهان.
 خیلی وقت پیش؟

بله، وقتی کالس سوم راهنمایی بودم.
 در اصفه�ان ه�م امكانات نس�بت به 

تهران کم است؟
بله

 اما تو کار خودت را کردی؟
معلوم است.

 دربارة روایت فوالد بگو ؟
11 دقیقه است و از اسمش هم که پیداست 
دربارة چیست. روایت آهن از زمان انسان اولیه 
است تا االن. برای این کار من کتاب های زیادی 
خواندم و  به کارخانة ذوب آهن اصفهان رفتم. 

ساختن این کار شش ماه وقت برد.
 اما موضوعت سخت بودها!

خب می دانید در تهران راحت تر 
می شود وسایل فیلم برداری را 
تهیه کرد. در س��ایر شهرها 
دخترها را جدی نمی گیرند.

آن اوایل دلسرد می شدم، اما 
ح��اال که کارم در جش��نواره 

رش��د به نمایش درآمده است، 
همه روی من حساب می کنند.

 چ�ه خوب. ش�نیده ام کار تو 
به خاطر تدوین خوبش مورد 
گرفته.  ق�رار  توجه 

غزاله رضوی
سال تولد: 1373

شغل: کارگردانی و عكاسی گروهی همراه با اعضای انجمن سینمای جوان
محل زندگي: اصفهان

جوایز در جشنوارة رشد: شرکت در جشنواره رشد برای فیلم روایت فوالد

فكر می کنی تدوین به اندازة کارگردانی 
مهم است؟

ص��د در صد.یك فیلم در یك بازة زمانی باید 
یك پی��ام بزرگ را برساند.رس��اندن این پیام 
دست تدوینگر است چون قیچی دست اوست.

او آخرین کس��ی اس��ت که فیلم را آماده می 
کند.

 نمی خواهی دربارة گذشته ات صحبت 
کنی؟

گذشته ام؟

 بل�ه. مگر تو خیلی س�ال پی�ش داور 
جشنوارة فیلم کودك و نوجوان اصفهان 

نبودی؟
چرا!

 پارتی داشتی؟
نه ،برای این جشنواره آزمون برگزار می کنند. 
م��ن هم رفتم و ش��رکت ک��ردم. اول آزمون 

تئوری را دادیم، بعد هم مصاحبه داشتیم.
 آن وق�ت چه ط�وری کاره�ا را داوری 

می کردید؟
صبح می رفتیم س��ینما فیلم ه��ا را می دیدم. 
بع��د جعبه هایی بود ک��ه نظرم��ان را دربارة 
بازی ها،کارگردان��ی، موض��وع و ...توی آن ها 
می ریختی��م. عصرها هم ب��ا کارگردان همان 
فیلم نشست داشتیم و فیلم را نقد می کردیم.

 پس می توان گفت ازآن موقع این فكر 
به سرت زد که وارد کار سینما شوی؟

خب بله. این جور اتفاق ها خیلی تأثیر دارند.
  فیلم هایت را دوست داري؟

)می خندد( معلوم اس��ت وقتی فكر می کنم 
چه قدر برایشان زحمت کشیده ام حساسیت 

خاصی به آن ها پیدا می کنم.
 االن تو داری ب�رای کنكور می خوانی. 

می خواهی چه رشته ای قبول شوی؟
تغذیه.

 چرا هنر شرکت نكردی؟
دوس��ت دارم رشتة تجربی را ادامه بدهم و در 
کنارش کارگردانی کنم. هر دو را دوست دارم. 

در کنار هم و با هم.
 دوست داری چه فیلمی بسازی؟

یك مس��تند دربارة قحطی زدگان آفریقا که 
خودم مستقیم آنجا حاضر باشم.

  قبل از حرف آخر می شود به ما سه تا 
فیلم پیشنهاد بدهی تا ببینیم؟

بله. »با او حرف بزن« به کارگردانی 
پ�درو آلمودووار. »ش��هر زیبا« 
ساختة اصغر فرهادی و »شاید 

وقتی دیگر« اثر بهرام بیضایی.
  و حرف آخر؟

معل��وم اس��ت. از دو نفر که به من 
کم��ك کرده ان��د و به من مش��اوره 
داده اند تشكرمی کنم. آقایان احسان 

عظیمی و بهرام طوسی.

گفت وگو با یک کارگردان جوان
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جشنوارة نامه
جش��نواره بین المللی فیلم برلین یا 
برلیناله هرس��اله در ماه فوریه برگزار 
می ش��ود. این جش��نواره  یكی از سه 
روی��داد بزرگ س��ینمایی اروپاس��ت 
و اولین باردر س��ال1951 با نمایش 
آلف�رد هیچكاك  اثر  فیلم»رب��كا« 
آغاز ب��ه کارکرده اس��ت. جایزه های 
اصلی این جش��نوارة خ��رس طالیی 
و خرس نقره ای هس��تند ک��ه ایران 
چندبار توانسته است آن ها را تصاحب 
کند. رض�ا ناجی برای بازی در فیلم 
آواز گنجش��ك ها و گ��روه بازیگ��ران 
»جدای��ی نادر از س��یمین« در چند 
س��ال اخیر خرس نقره ای را تصاحب 
کرده اند. اصغر فره�ادی هم جایزة 
خرس طالیی را تصاحب کرده است.

ديالوگ ماه 
)دربارة الی � اصغر فرهادی(

شهاب حسینی: یه پایان تلخ... بهتر از 
یه تلخیه بی پایانه...

لغت نامه 
سیناپس یعنی...

ب��ه خالصه ای از فیلم نامه ک��ه در دو تا 
چند صفحه  نوشته می شود »سیناپس« 
می گویند.  این چند صفحه بدون شرح 
صحن��ه و گفت وگوه��ا، کلی��ت قصه و 
رویداده��ای فیلم را ش��رح می دهد. در 
بس��یاری از مواقع س��یناپس در اختیار 
کس��انی قرار می گیرد که قرار اس��ت با 
یك فیلم همكاری کنند، تا با مطالعة آن 

تصمیم اولیة خود را بگیرند.

اولين كارگردان های زن

اولين كارگردان جهان
»آلی�س گای بالنش�ه « اولی�ن فیلمس�از زن جهان اس�ت.این 
فیلمساز فرانسوی فیلمی ساخته است که یک نسخه آن هم در 
ایران کشف شده است.نام  این فیلم» فاوست و مفیتسو« است 
که براساس یک افسانه س�اخته شده است. فاوست شخصیتی 
اس�ت که اهریمن سعی می کند روح او را تسخیر کند. این فیلم 
آنقدر قدیمی است که توسط شخص مظفرالدین شاه خریداری 
و ب�ه ایران آورده ش�ده اس�ت. جالب اینكه این فیلم با دس�ت 
رنگ آمیزی شده و تنها نس�خه رنگی این فیلم در جهان است.
موسیقی ها و اپراهای زیادی درباره »فاوست « ساخته شده است 
و اف�راد زیادی کتابی را با این  عنوان نوش�ته اند، گوته هم یكی 
از این نویس�نده ها بوده است. اما آلیس گای بالنشه این افسانه 
را آنقدر خالصه کرده اس�ت که توانس�ته است از آن فیلمی دو 

دقیقه ای بسازد. این فیلم در کاخ گلستان کشف شده است.

اولين كارگردان ايرانی
»شهال ریاحی« در حدود 55 سال پیش فیلمی را به نام مرجان 
کارگردانی کرد.در آن زمان هنوز سینمای روحوضی باب بود و 
کس�ی به دیگر انواع هنرهای نمایشی توجهی نداشت. در آن 
شرایط ش�هال ریاحی این فیلم را ساخت . جالب اینكه پس از 

ساخت این فیلم هم دیگر کارگردانی را ادامه نداد.
فیل�م مرج�ان روایت یک قبیل�ه از کولی هاس�ت که نزدیک 
دهكده ای ساکن می شوند و یكی از کولی ها از مدرسۀ دهكده 
گوس�فندی را می دزدد و گرفتار می ش�ود. در همین گیر و دار 
معلم مدرسه عاشق دختر آن دزد می شود.اما در نهایت آن دو 

به هم نمی رسند و دختر به قبیله خود برمی گردد.
ش�هال ریاحی متولد سال 1305 اس�ت و فعالیتش را به عنوان 
بازیگر تا س�ال 79 ادامه داده است. نام اصلی او »قدرت زمان 

وفادوست« است.
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شهرزاد یزدی پور/ تهران

طاهره کاظمی نیا/ رشت

كی می شود؟ 
 کی می شود

دستان من و تو
بوستان گل های الله گردند

کی می شود
قلب های من و تو

آواز دریایی عشق را نجوا کنند
کی می شود

چشمان من و تو
چمنزاران دلتنگی ها را آبیاری کنند

 40

مناجات
ای کس بی کسان

وجودی بی وجود دارم که از درونم 
ندایی سر می دهد پر امید

فریادی از هستی روح بلند تو در من
بر زمین با ارزش باران باراندی

و زنده شد
حال آنكه می میرانیش

در عین زنده بودن
و باز بهارش می کنی در خزان

مشتی گل را چه مزیتی هست که تكه ای از 
وجودت را دمیدی در تنش

و زندگی بخشیدی به او شیرین تر از شیرین
حال آنكه مرگی تلخ در انتظار اوست اگر 

آمرزیده نشود قبل از آن
زمینت و همه ما وجودهای بی وجود با هم بر 

می خیزیم به رستاخیز 
اما چگونه زمینی به این وسعت آمرزش 

نخواهد و مشتی گل در تمام زندگی اش آن 
را طلب کند؟ 

کمك کن حواسمان به تكه ای از تو باشد که 
خودت باید بیامرزی

آمین
ش

ا لب
رض

علی
ظر 

یرن
ز
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زهرا  ابراهیمی/ تهران

دوست خوبم، طاهره کاظمی نیا
نامه ات و داس��تا  ن هایت را خواندم. نیایش هایی که در دفترچه ات نوش��ته بودی و برایمان 
فرستاده بودی را بیشتر پسندیدم. داستا  ن هایت شبیه پاورقی های مجالت خانوادگی شده 

بود. این پاورقی ها که می خواهند بر عواطف و احساس��ات خواننده تاثیر بگذارند، 
از داستان فاصلة زیادی دارند. سعی کن با خواندن رمان ها و داستان های کوتاه 
معروف ایران و جهان و مقایس��ه آن ها با این پاورقی ها تفاوت هایشان را بیابی. 
ش��اید مهم ترین تفاوت آن ها را بتوان نوع نگاهشان دانست. در داستان پاورقی 

احساس��ات سطحی و معمولی انس��ان مهم است و به همین خاطر اکثر آن ها از 
یك روایت داس��تانی یا یك س��اختار مش��ابه برخوردارند. ولی در داستان عنصر 

تخیل و تفكر اهمیت بیشتری دارد و الگو ها و ساختارهای هر داستان متفاوت است. 
منتظر داستان های دیگرت هستم. 

دوست خوبم، زهرا ابراهیمی 
داستانت را خواندم. کمی بلند بود و نتوانستم کل آن را در این صفحه بیاورم. داستان از 
زبان یك کبوتر روایت می شود؛ یعنی راوی جانداری به جز انسان است. این گونه روایت 

در داستان از قدیم هم معمول بوده است، گاهی از زبان یك گرگ و گاهی از دیدگاه یك 
اسب. وقتی از زبان یك حیوان به روایت داستان می پردازیم، باید خصوصیات راوی را در 
نظر بگیریم. روایت از زبان حیوان کار سختی است، ولی تو به خوبی از پس آن برآمده ای. 

منتظر آثار دیگرت هستم.

گل هاي سرخ و سفيد
من کبوتری هستم ساکن مشهد، خانه ام گلدسته های امام رضا ست... 

می خواهم برایتان خاطره ای را بازگو کنم. آن روز مثل همیشه در صحن پر می کشیدم که 
صحنه ای دیدم که برایم نا آشنا هم نبود. دخترکی کم سن و سال در گوشه ای از صحن که 
کمتر محل عبور سایر عموم بود کز کرده بود و چادر سفیدش را که بالین گل های سرخ و 

سفید بود، روی صورتش انداخته بود و آرام گریه می کرد... 

خط به خط



نرم افزار مشاهير
حاوي زندگي نامه 225 تن از مش��اهیر ایراني 
و جهان��ي ش��امل دانش��مندان، مخترع��ان، 
سیاست مداران، نویسندگان، شاعران، بازیگران، 
هنرمندان و ورزش��كاران به هم��راه تصویرها، 
معرفي آثار و شرح تفكرات آن هاست. امكانات 

نرم افزار از این قرارند: 
 قابلیت تغییر فونت و زمینه؛

 امكان ارس��ال قس��متي از متن به وس��یلة 
پیامك به مخاطب دلخواه؛

 متن فهرست بندي شده؛
 قابلیت جست وجو در کل متن؛

 بي نیازي به فونت فارسي یا فارسي ساز.

اد
نه

شـــ
پي

پاری��س س��ال 1910. امیل��ي دختري 
اس��ت که آرزو دارد روزي ستارة سینما 
ش��ود و این آرزو را با اجرا کردن برنامه 
هاي هن��ري در س��الن ه��اي نمایش 

جستجومي کند. 
رائول که مخترع بس��یار خالقي اس��ت 
نیز سعي مي کند با تمام کردن ساخت 
وسیله تقلیه اي که درحال ساخت دارد 
خ��ود را به عنوان مخترع مش��هوري به 

دنیا معرفي کند.
در جریان داستان امیلي به همراه رائول 
و دوس��ت دوران بچگي رائول به دنبال 
ش��كار هیوالیي هس��تند که در ش��هر 
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پاریس به قاتل ش��هروندان معروف شده 
است. 

لوسیل که در یكي از سالن هاي نمایش 
در پاری��س برنامه هاي هن��ري اجرا مي 
کند و دوست قدیمي رائول است، امیلي 
و رائ��ول را وادار مي کن��د ت��ا ب��ا کمك 
یك دانش��مند بس��یار عجیب و میمون 
پرتحرکش وارد داس��تان تعقیب و گریز 

هیوال شوند. 
هیوال کس��ي نیس��ت جز کنه اي که به 
جثه اي بس��یار بزرگ تبدیل مي شود اما 

بي آزار است. 
آن ها پس از پي بردن به واقعیت س��عي 
م��ي کنند ت��ا هیوال را از دس��ت رییس 
پلی��س که ف��ردي جاه طل��ب وبي رحم 

است نجات دهند. 

يكي هست
نوبتي هم که باش��د، نوبت یك آلبوم ش��اد 
اس��ت؛ یك آلبوم جوان پس��ندانه که مجوز 
انتش��ار آن صادر ش��ده و کلي هم طرفدار 
پیدا کرده است. »یكي هست« جدیدترین 
آلبوم مرتضي پاش�ایي اس��ت. این آلبوم 
حت��ي در س��وپرمارکت ها هم توزیع ش��ده 
اس��ت. »تصویر گستر پاس��ارگاد« آن را با 
قیمت 2000 تومان منتشر کرده است. این 
آلب��وم 12 قطعه دارد و بعض��ي از قطعات 
آن عبارت اند از: »یكي بود یكي نبود«، »به 

خدا«، »آرزو« و »یكي هست«.

 42

ويكي واژه
با بیش از 230 هزار لغت فارس��ي به انگلیسي 
و انگلیس��ي به فارسي در زمینه هاي گوناگون 
نظیر علوم مهندسي، رایانه، عمران، معماري، 
شیمي، نجوم، روان شناسي، بازرگاني، ورزش، 
علوم نظامي و... و امكان جست وجو به صورت 
آفالین )ب��دون نیاز ب��ه اینترن��ت( و نمایش 
فهرس��ت کاملي از کلمات موج��ود به منظور 
مشاهدة کلمات مرتبط، از توانایي هاي منحصر 
به فرد »ویكي واژه« اس��ت. از دیگر مزایاي آن 

مي توان به این موارد اشاره کرد: 
 قابلیت کامل سازي خودکار کلمات با تایپ 

حروف ابتدایي آن ها.
 حج��م بس��یار کم برنام��ه با وج��ود دامنة 
وسیعي از لغات انگلیس��ي و فارسي به همراه 

موتور گفتار.
 قابلیت تلفظ لغات انگلیسي همراه با نصب 

خودکار موتور گفتار.
 امكان تلفظ و انتقال کلمة انتخابي و ترجمة 
آن به حافظة موقت براي استفاده در برنامه هاي 

دیگر یا ارسال از طریق پیامك.
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شب هاي ستاره اي
یک بار هم که شده به دیدن کویر مرنجاب بروید

االن دیگر وقت ش��ن بازي و خوابیدن در چادر اس��ت. حتماً راه 
رفتن روي شن ها را بدون کفش خیلي دوست خواهید داشت و یا 
شمردن ستاره ها را در شب. بنابراین راهي کویر »مرنجاب« شوید. 
این کویر در شمال »آران و بیدگل« اصفهان قرار دارد و هر ساله 
عدة زیادي به آن سفر مي کنند. این کویر پر است از تپه هاي شني. 
دور و بر آن آثار تاریخي هم وجود دارد. چاه تاریخي »دستكن« و 
کاروان سراي مرنجاب دو تا از مهم ترین آن ها هستند. کاروان سرا 
وس��ط کویر و در زمان شاه عباس ساخته ش��ده است و زماني 

تاجران زیادي از امكانات آن استفاده مي کرده اند.
وقتي ش��ما به کویر مرنجاب برس��ید، باید پیاده روي را شروع 
کنید. بنابراین به کفش مناس��ب احتیاج دارید. کوله پشتي تان 
هم باید پر از ابزار مهم و ضروري باش��د. مثل... این سفر از آن 
دست سفرهاست که به همراه داشتن آب کافي ضروري است. 
خ��ب حتماً تا اینجاي ماجرا فهمیده ای��د که حتماً باید دنبال 
راهنما حرکت کنید. در دل این کویر کوهي هم وجود دارد به 
اسم »سیاه کوه« که صدالبته چون به رنگ سیاه است، این اسم 

را روي آن گذاشته اند.
هر ساله عدة زیادي به این کویر سفر مي کنند تا از مناظر جالب 
آن عكس بگیرند و شب بتوانند س��تاره هاي زیادي را ببینند. 
البته فراموش نكنید که اینجا کویر اس��ت و تمام آن خطراتي 
که کویرها دارند، از جمله وجود مار و عقرب، ش��امل حال این 

کویر هم مي شود.

هر کدام از ما تا ب�ه امروز مرجع تقلید خودمان را انتخاب 
کرده ای�م و هر کدام از ما گاهي دچار س�ؤاالتي بنیادین و 
مهم مي ش�ویم که پاس�خ آن ها را نمي دانیم. دسترسي به 
مراجع تقلید گاهي از طریق تلفن س�خت مي شود. خوب 
است براي پیداکردن پاسخ سؤاالتمان که گاهي بي نهایت 

براي ما حساس اند، به سایت این مراجع رجوع کنیم. 
در س�ایت آیت اله العظمی وحید خراس�انی  می توانید به 
راحتی به بس�یاری از احادیث دسترس�ی داش�ته باشید. 
خیل�ی از مواقع ما ب�ه دنبال این احادی�ث می گردیم.حاال 
آن ها طبقه بندی شده در اختیار ما هستند.از دیگر امكانات 

این س�ایت کتابخانۀ آن اس�ت که می تواند به شما 
کتاب ه�ای مختلف دینی و مرج�ع را معرفی کند 
و آن ه�ا را در اختیارتان بگ�ذارد.در این وبگاه هم 

همانطور که پیشتر گفتیم می توانید سواالت خود 
را ارسال و پاسخ آن را دریافت کنید.

سوال  : آیا خانم ها می توانند در خارج از منزل 
از عطر استفاده نمایند؟

جواب:اگ��ر به صورتی باش��د که ب��وی آن به 
نامحرم برسد بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

سايت مرجع

ميراث همينگوي

قرار اس��ت به شما چهار کتاب را معرفي کنیم؛ چهار کتاب 
رمان از نویس��ندة معروف ارنس�ت همینگوي. اگر پیش 
از ای��ن کتاب هاي این نویس��نده را خوانده باش��ید، حتماً 
دلت��ان مي خواهد باز هم کتاب ه��اي جدیدي از او بخوانید 
و با ش��خصیت هاي داستاني او، وارد دنیایي پرتجربه شوید 
و هم��راه با آن ها به اس��تقبال خطر بروید، ای��ن رمان ها را 

انتشارات افق منتشر کرده است: 
 داشتن و نداشتن، ترجمة خجسته کیهان.

 در زمان ما، ترجمة شاهین بازیل.
 م��ردان بدون زن��ان، ترجمة 

اسداهلل امرایي.
 پیرم��رد و دریا، ترجمة نازي 

عظیما.
دیالوگ��ي کوت��اه از داش��تن و 
نداشتن: »تو زیاد آدم مي کشي؟ 
اول وردست کاپیتان رو کشتي. 
حاال مي خواهي خود کاپیتان رو 
بكشي. آنوقت کي مي خواد ما را 

برسونه آن طرف؟«
تلفن: 66413367

www.ofoqco.com

www.VahId-khOrasanI.Ir



سلس��له اي از قتل هاي تلخ، ترس��ناک 
و بي رحمان��ه فضاي تهران را مس��موم 
کرده اس��ت و هیچ کاري نیز از امنیه ها 
برنمي آی��د. روزنامه ها بر دولت مي تازند 
و به تعریض، سخن از تبدیل کوچه هاي 
تهران ب��ه صحن��ة فیلم هاي وس��ترن 

خارجي برزبان مي رانند. 
اما نكته این اس��ت ک��ه قربانیان ماجرا 
ک��ودکان معصوم و بي گن��اه از محالت 
پایین ش��هر هستند که مشخص نیست 
ب��ه کدامین گن��اه درگیر این نقش��ه و 
بازي ش��یطاني ش��ده اند. رییس امنیه، 
س��رهنگ نصیري، پرون��دة قتل ها را به 
دست یكي از زبده ترین نیرو هاي خود، 

قتلدر
كوچههايتهران

کارآگاه افش�ار مي سپارد تا شاید هوش 
و ذکاوت این مأمور دلسوز و وطن پرست 
نجات بخ��ش تهران ش��ود. در این میان 
روزنامه نگاري به نام سرسلوکي معتقد 
است دست هایي از پش��ت پرده قاتل را 
هدایت و از این ت��رس حاکم بر اجتماع 
تغذیه مي کنند. به راستي قاتل کیست؟

بازي قتل در کوچه هاي تهران که توسط 
ش��رکت »عصربازي پارس« منتشر شده 
است، جایزه هاي بسیاري را برده؛ از جمله:

� بهترین بازي جشنوارة هدایت؛

بهتری��ن بازي س��ال از دیدگاه ش��وراي 
نویسندگان نشریة دنیاي بازي.

تندیس چهارمین جش��نوارة رسانه هاي 
دیجیتال در بخش عمومي. 

بهترین بازي نامه، اتمس��فر، صداگذاري 
س��ال از دیدگاه ش��وراي نویس��ندگان 

بازي هاي رایانه اي.
این بازي که براي سنین باالي 15 سال 
اس��ت آنقدر جذابیت هاي دیگر دارد که 
بخواهید در نق��ش کارآگاه نصیري راز 

قتل هاي داستان را کشف کنید. 

سالم روبو
اگر ب��ه علم »روباتیك« عالق��ه دارید، خوب 
اس��ت بدانید که دهمین مس��ابقات جهاني 
دانش آم��وزان روباتیك در راه اس��ت و ایران 
هم چند س��ال اس��ت در این مسابقه شرکت 
مي کن��د. هر س��ال مس��ابقه هاي گوناگوني 
در سراس��ر کش��ور برگ��زار مي ش��ود و در 
نهایت کس��اني که در مس��ابقات کشوري به 
پیروزي مي رس��ند، به مسابقات جهاني اعزام 
مي ش��وند. بخش زیادي از این دانش آموزان 
ه��م اعضاي مرکز روباتی��ك »کانون پرورش 
فكري کودکان و نوجوانان« هس��تند. چنین 
مراکزي امكان یادگی��ري علم روباتیك را در 
اختیار دانش آم��وزان قرار مي دهند و آن ها را 
آماده مي کنند تا در مسابقات رتبه بیاورند. اگر 
خودتان ت��ا به حال روباتي اختراع کرده اید یا 
مایلید این کار را بكنید، بهتر اس��ت به وبگاه 

مسابقات جهاني هم سر بزنید: 
www.wro2012.org
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اين ماه چی بخوريم؟
آب پرتقال آدم ها را زیباتر مي کند. به همین 
دلیل س��اده هم که ش��ده تا پرتقال ها تمام 

نش��ده اند، حتماً گاهي یك لیوان آب 
پرتقال بخوری��د. این آب میوة 

تقوی��ت  ب��ه  خوش رن��گ 
پوست، مو و ناخن کمك 

مي کند. 
ام��ا همة این ه��ا زماني 
ک��ه  مي افتن��د  اتف��اق 

این آب می��وه بدون هیچ 
افزودني باشد. 

آن وق��ت اس��ت که بخش��ي از 
ویتامین C، پتاس��یم و اس��یدفولیك 
بدن ش��ما تأمین مي ش��ود. ضمناً این 
آب میوه از س��نگ کلیه هم جلوگیري 

مي کند. 
این روزها آب میوه فروش��ي هاي زیادي 
هس��تند که آب پرتقال مي فروش��ند یا 
مي توانید کارخانه اي آن را از مغازه تهیه 
کنید. اما خب مثل همیشه بهتر است از 
نوع طبیعي و خانگي آن استفاده کنید. 

از دیگ��ر خوبي ه��اي آب پرتقال هم دفع 
کلسترول منفي است که البته این موضوع 
حاالحاالها به درد شما نمي خورد، اما در 

ه��ر حال پیش��گیري بهتر از درمان اس��ت. 
توصیه ش��ده اس��ت که خانم ها این آب میوه 
را زیاد مصرف نكنند. مصرف زیاد از حد آن 

باعث بیماري نقرس مي شود.
 از: وبگاه تبیان
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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:
سریع تر از نور )رمان علمي � تخیلي(. 

محمدعلي حسنین. انتشارات کانون پرورش 
فكري. 

تلفن: 88715545 
با عرض معذرت )رمان طنز(. شهرام شفیعي. 

نشر نیستان. 
تلفن: 22612443

 آرش و تهمینه )رمان تاریخي(. 
سیامک گلشیري. انتشارات افق.

تلفن: 66413367

سفرزندگي.) نوشته هاي کوتاه براي نوجوانان و 
جوانان(. محمدرضا سنگري. انتشارات مدرسه.

تلفن: 88317832 

چرا خاطره بنویسیم؟
ما خاط��رات خودمان را به دالیل زیادي مي نویس��یم: به جا 
گذاش��تن ردپایي از زندگي، دفاع از عملكرد و مواضع خود، 
ثب��ت لحظه هایي از زندگ��ي، تفنن و س��رگرمي، و از همه 

مهم تر تمریني براي نویسندگي.
بد نیست بدانید که خیلي از نویسندگان بزرگ هم با همین 
خاطره نویس��ي ش��روع کرده اند. اما گمان مي کنید آن ها در 
خاطره نویسي خود چه نكاتي را رعایت کرده اند؟ آن ها چند 
نكتة کلیدي را به کار برده اند. بد نیس��ت از این به بعد ش��ما 

هم این کلیدها را به کار ببرید.
1. با قلبتان بنویس�ید: در ش��روع احتماالً گمان مي کنید 
ک��ه خاطرات زی��ادي ندارید و نوش��تن کار اف��راد بزرگ و 
همه چیزدان اس��ت. این تردید آفت بزرگي اس��ت. باید آن 
را دور بریزید و وس��واس به کاربردن کلمات را کنار بگذارید. 
ش��ما شروع به نوشتن بكنید، در نهایت پس از پایان  کار آن 

را ویرایش مي کنید.
2. به مناب�ع خاطرات خود فكر کنی�د: منابع خاطرات ما 
نامحدودند. همه چیز براي ش��ما منبع اس��ت. خانة قبلي تان، 
کوچه ا ی ک��ه در آن بازي مي کردی��د، توپ فوتبال کودکي تان، 

در و پنجره هاي خانه و عكس ها، به همة آن ها باید فكر کنید.
3. خودتان باش�ید: در نوش��تن س��عي نكنید مثل فالن 
نویس��نده بنویسید، هماني باشید که هستید؛ همان طور که 

حرف مي زنید و رفتار مي کنید.
4. خاطرات دیگران را بخوانید: با خواندن خاطرات دیگران 
قطعاً چیزهایي هم به یاد شما خواهد آمد. متوجه مي شوید که 

مي شود به دنیاي اطراف به نوع دیگري هم نگاه کرد.
5. حقیقت را بگویید: در خاطره نویس��ي باید همه چیز را 
نوشت. یعني همیشه نباید خاطرات شما مثبت باشد و یا به 
اشتباهات اعتراف نكرد. خاطره نویسي قهرمان پروري نیست، 

این را فراموش نكنید.
6. از یادآورها اس��تفاده کنی��د: هر کدام از ما روش متفاوتي 
براي به یاد آوردن خاطراتمان داریم. روش ش��ما چیس��ت؟ 

خوب فكر کنید و از آن راه استفاده کنید.

تمرين اين ماه 
 یكي از خاطراتي را که قباًل نوش��ته اید، بردارید، بخوانید و 
س��عي کنید دوباره آن را بنویسید. بعد دو نوشته را مقایسه 

کنید و تفاوت هاي آن ها را بنویسید.
 به اعضاي خانواده تان بگویید که فهرستي از افرادي که تا 
هفت س��الگي به یاد دارند، تهیه کنند. بعد به یاد بیاورند چه 
خاطره اي از آن ها دارند. مطمئن باش��ید نتیجة این تمرین 
خیلي جالب اس��ت. »رش��د جوان« را هم در جریان نتیجة 

آن بگذارید.
 از: مجلۀ انشا و نویسندگي.

»رک و راس��ت بگوی��م که این، دفت��ر وقایع نگاری اس��ت، نه 
ی��ك دفتر خاطرات. ای��ن، فكر مامانم بوده، نه م��ن. اما اگر او 
فك��ر می کند که در این دفتر دربارة احساس��اتم از این چیزها 

می نویسم، پاک اشتباه کرده.
تنها دلیلی که این دفتر را قبول کردم، این بود که بعدها وقتی 
مش��هور و ثروتمند شدم، این کتاب به دردم می خورد. اما فعالً 

همكالسی یك مشت کودن هستم.
امروز اولین روز مدرسه اس��ت و حاال منتظریم معلم مان بیاید 
و بهتر اس��ت تا آم��دن او توی این دفتر بنویس��م. فقط از من 
نخواهید که بنویس��م دفت��ر عزیزم این اتفاق افت��اد و یا دفتر 
عزیزم آن اتفاق افتاد...« خب فكر می کنید یك نوجوان خارجی 
ممكن است در دفتر وقایع نگاری اش چه چیزهایی را بنویسد؟ 
خ��وب اس��ت بدانید مجموع��ه» ویمپی کی��د« دردنیا یكی از 
پرفروش��ترین مجموعه داستان های نوجوان بوده است. ویمپی 
کید یعنی همان بچة الغر مردنی.حاال انتش�ارت پیدایش این 

مجموعه را چاپ کرده است.این نوشته ها در واقع 
یادداشت های پسری به اسم گریگوری هفلی 
است که بالهایی را که توی خانه و مدرسه سرش 
در می آید می نویس��د.هر کتاب مس��تقل است 
و در کنار هم مجموعه ای را تش��كیل می دهند.

این کتاب ه��ا عبارتند از:دفتر خاطرات بچه الغر 
مردنی، دستورات رودریك،آخرین ضربه، روزهای 

سگی. 
نویسنده:جف کینی.

مترجم: نسرین مهاجرانی
تلفن:66970270

يک نوجوان الغرمردنی
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حل جداول دي ماه



 Ingredients 
CAKE

 Ground almonds - 4 cups
 All purpose flour - 2 cups 
 Eggs - 6
 Sugar - 2 cups 
 Baking powder - 1 teaspoon 
 Ground Cardamom - 1 teaspoon
 Rose water- 1 estekan  golab = 1/2 cup 
 Water - 6 table spoons 
 Unsalted melted butter- 2 sticks 

SYRUP
 Sugar -1 cup 
 Water - 1 cup 
 Rose water - 1/2 cup 
 syrup needs to be hot/warm to put on cake

How to Prepare
Ground blanched almonds 
Mix eggs in machine for about 2 min
Add Rose water
Add sugar in eggs and stir
Add ground almonds and stir
Add butter and stir
Add the flour and baking soda
Add Cardamom
And 3 table spoons water and let stir
Mix 2 more min
Butter/Oil pan and put in preheated oven to 250F cook for 
45 min
(check at 35 min)
Cut cake into diamond shape (Do it in diagonals and let 
the lines lead to diamonds)
and pour on syrup
Let it sit a bit to absorb.
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Cake Baghlavai 
Persian Baklava Cake with Rose 
Water and Cardamom


