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قارچ خوراكي پرورش دهيد 2
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مناسب بفروشیم در این 
صورت به ارزش درونی 
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طبق قانون درخت
آدم ها شباهت هاي زیادي با درخت دارند. بعضي ها ریشه دارند و بعضي ها بي ریشه اند. عده اي پوست کلفت 
هس�تند و عده اي نازك نارنجي. برخي میوه هاي ش�یرین مي دهند و برخي میوه هاي تلخ. بعضي در بهار 

زندگي میوه مي دهند و بعضي کارشان را تا آخر پاییز لفت مي دهند...

و اما شاخه ها!
آیا دقت کرده اید که ما هم براي خود ش�اخه هایي داریم؟ افكار و تمایالت گوناگوني از درون ما ش�كفته 
مي شوند و در جهات مختلف رشد مي کنند. ولي ما یک فرق اساسي با درخت داریم. تكلیف شاخه هاي 
درخت را باغبان مش�خص مي کند و معموالً ش�اخه هایي را که در پایین رش�د کرده اند، هرس مي کند تا 
درخت فرصت قد کشیدن پیدا کند. در حالي که باغبان شاخه هاي زندگي ما خودمان هستیم و این البته 
کار بسیار سختي است. چون معموالً دلمان نمي آید شاخه اي را از خود جدا کنیم. از طرفي مي دانیم که 
اگر فكري به حال ش�اخه هاي پست و کم ارزش خود نكنیم، کوتوله خواهیم ماند و البه الي درختان بلند 

قد گم خواهیم شد.
بیایید در آس�تانة رستاخیز طبیعت وقتي شاهد جوانه زدن شاخه هاي درختان هستیم، ما نیز از قانون 

درخت اطاعت کنیم و با دل کندن از شاخه هاي بي فایده به خودمان فرصت قدکشیدن بدهیم.
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اول از همه قارچ صدفي پرورش مي دهند و 
بعد قارچ دکمه اي. مثل بچه هایشان هم از 

قارچ هایشان محافظت مي کنند.
طوب��ا و حدیث نیز از این قاعده مس��تثنا 
نیس��تند. اما نكتة عجیبش این اس��ت که 
آن ه��ا اصاًل مزة ق��ارچ را دوس��ت ندارند. 
طوبي مي گوید که اولین بار در س��ال دوم 
دبیرستان حاضر شده است یك عدد قارچ 
بخورد. او حتي حاضر نیس��ت در پیتزا هم 

لب به قارچ بزند.
حدیث مي گوید: »من تا قبل از انتخاب این 
رش��ته لب به قارچ نم��ي زدم. االن هم اگر 
توي غذا قارچ باش��د و من به هیچ عنوان 

نفهمم، مي خورمش.«
 آن وقت چطور اس�ت که مي گویید 
مدام مراقب آن ها هستید، آن هم در 

حالي که مزه اش را دوست ندارید؟
طوبا: واقعیتش این اس��ت که وقتي قارچ 
س��ر از خاک درمي آورد، ب��وي زندگي را 

حس مي کني.
حدیث: راست مي گوید. در این مواقع من 
فكر مي کنم که بای��د براي قارچ هر کاري 
بكنم. باید با قارچ انس بگیرم. باید مراقبش 

باشم که بیمار نشود و خوشگل بماند.
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پرورش قارچ خوراکي اصاًل هم رش��تة 
عجی��ب غریب��ي نیس��ت. این ش��مایید 
که نشس��ته اید پش��ت نیمك��ت و درس 
مي خوانید. وگرن��ه زیادند دانش آموزهایي 
که دارند عرق جبین مي ریزند و االن توي 
کارگاه مشغول فعالیت اند. بعد هم حاصل 
کارش��ان را مي فروشند. طوبا و حدیث هم 
از آن دسته آدم ها هستند. آن ها مي گویند: 
»واقعیتش این است که مدیر مدرسه مان 
ما را با این رش��ته آش��نا کرد. اسم رشته 
ه��م جذاب بود. بعد م��ا رفتیم و با چندتا 
از معلم هایمان هم مش��ورت کردیم. آن ها 
گفتند اگر فوت وفن این رش��ته را به خوبي 

یاد بگیریم، میلیاردر مي شویم!«
 آن وق�ت خانواده هایت�ان نگفتن�د 
نمي خواهد بروید این رش�تة عجیب 

غریب؟

طوبا: نه، چون رش��تة پدر من کشاورزي 
است. البته او گفت ممكن است چون من 
دخترم، این رشته برایم سنگین باشد. اما 
بعد که آمد و اوضاع را بررسي کرد، موافقت 

کرد.
حدیث: پ��در من مخالف ب��ود، اما مادرم 

موافق.
 حاال کي میلیاردر مي شوید؟

طوبا: وقتي روش تولید را خیلي خوب یاد 
بگیریم.

حدی�ث: و اگر بتوانی��م وام اولیه را براي 
تأسیس یك مرکز جور کنیم.

رش��تة پرورش قارچ خوراکي چند س��ال 
است که در چند مدرسه تدریس مي شود. 
بچه ها چند روز مدرسه هستند و چند روز 

در کارگاه پرورش قارچ.

قارچ هاي 
باكالس

قارچ خوراکي پرورش دهید
توي دنیا انواع و اقسام ش�غل ها وجود دارند؛ شغل هاي دهان پرکني که همة 
ما جذب آن ها مي ش�ویم و گاهي بدون هیچ گونه عالقه اي مي رویم س�روقت 
آن ه�ا. ت�وي دنیا انواع و اقس�ام ش�غل ها وج�ود دارد؛ ش�غل هایي که هیچ 
کداممان نمي شناسیمش�ان و حاضر نیستیم برویم سروقتشان. اما آدم هایي 
هس�تند که بسیار شجاع اند. آن ها ریسک مي کنند و جالب این که هیچ وقت 
هم پشیمان نمي شوند. آن ها دو سال، فقط دو سال درس مي خوانند و خیلي 

زود وارد بازار کار مي شوند. این شماره: طوبا بیاتي و حدیث بهجتي 

د.
شه

ِد م
آبا

لي 
ي ع

ستا
 رو

را،
زه

ت 
ضر

 ح
ان

ست
نر

ز ه
ر ا

شك
با ت

 *



 راس�ت مي گویید ه�ا. نس�بت ب�ه 
قارچ هاي کج وکوله چه حسي دارید؟

طوبا: با دیدنشان ناراحت مي شویم. من که 
خودم را سرزنش مي کنم.

حدی�ث: س��رزنش مي کنی��م ک��ه چرا 
مراقبشان نبوده ایم.

یك��ي از عادت ه��اي طوب��ا و حدیث این 
اس��ت که وقتي به مغازه مي روند، س��رک 
مي کشند تا ببینند قارچ هاي آن مغازه چه 
شكلي هس��تند. بعضي وقت ها هم به این 
نتیجه مي رسند که قارچ هایي که خودشان 

تولید مي کنند، بهترند.
حدی�ث: مي دانی��د، مثاًل ت��وي مغازه ها 
قارچ هایي مي بینیم که پ��ر از لكه اند. این 
ضعف کار کساني اس��ت که آن قارچ ها را 

ارائه داده اند.
 روز اول هم از این اعتقادها داشتید 

که قارچ هاي خودتان خوب است؟
حدیث: نه! خب ما اول قارچ صدفي تولید 
کردی��م. و البته محصولي ک��ه من تولید 

کردم، کپك زد.
 یعني چه؟

حدیث: قارچ صدفي توي یك کیسه تولید 

مي شود. ما باید کاه را بجوشانیم و بریزیم 
توي کیسه و البه الیش بذر بریزیم. از این 
بذرها س��ه دوره مي توانیم قارچ برداش��ت 
کنیم. اما ممكن اس��ت تو اشتباهي کرده 

باشي و قارچ ها کپك بزنند.
 طوبا تو چه؟

طوبا: خب قارچ هاي من بد شكل درآمدند. 
رطوبت آن ها کم بود. 

 ام�ا حال�ت فوت وفن کار دس�تتان 
آمده؟

هر دو: بله!

محیط پرورش قارچ صدفي و قارچ دکمه اي 
با هم فرق دارد. سم پاشي کردن آن ها هم 
فرق دارد. طوبا و حدیث وقتي کیسه هاي 
قارچ صدفي را آماده مي کنند، باید از یك 
نردبان باال بروند و کیس��ه ها را از س��قف 
آویزان کنند. این سقف ها هم یكي دو متر 
نیستند که، بس��یار بلندند. عوضش قارچ 
دکمه اي مثل بقیة محصوالت کش��اورزي 

روي زمین کاشته مي شود.
حدیث و طوبا حاش��یه هاي رشته ش��ان را 
هم دوس��ت دارند. حدیث مي گوید: »من 

مه پاش را دوست دارم.«
 چي؟

حدی�ث: مه پ��اش. آب را ب��ا فرمالی��ن 
قات��ي مي کنیم و با یك وس��یله قارچ ها را 

ضدعفوني مي کنیم.
 طوبا تو چه؟

طوبا: من زماني که قارچ ها را دسته بندي 
مي کنیم تا بفرستیم براي فروش را دوست 

دارم.
 اینكه تلخ است، حاصل مدت ها کار 

و زحمتتان را مي دهید برود.
طوبا: نه دیگر این شغل ماست.

 دلت�ان ب�راي قارچ هایت�ان تن�گ 
نمي شود؟

ه�ر دو: ن��ه، قارچ هاي دیگ��ري پرورش 
مي دهیم.

 ام�ا مي توان�م حدس بزن�م بهترین 
لحظه تان در شغلتان چیست.

هر دو: چي؟
 وقتي قارچ ها سر از خاك درآوردند.

هر دو لبخند مي زنند.

»قرار است سفیدترین قارچ هاي مشهد را 
من تولید کنم.« ای��ن را حدیث مي گوید. 
طوبا ه��م مي گوید: »من ه��م مي خواهم 

روزي یك کارگاه راه اندازي کنم.«
 یعن�ي حاال هم�ة فوت وف�ن کار را 

بلدید؟
طوبا: بله. ما کلي درس هاي تئوري در این 
زمینه خوانده ایم؛ حتي بازاریابي قارچ. حاال 
مي توانیم قارچ درجة 1، درجة 2 و درجة 3 
را تشخیص بدهیم. حتي مي دانیم با قارچ  

چه غذاهایي مي شود پخت.
 چه خوب، البته مشكل این است که 
به آن غذاها لب نمي زنید! حاال آن قدر 
تعری�ف کردید که م�ن گمان مي کنم 

کارتان هیچ سختي ندارد، دارد؟
حدیث: چرا،  اتفاقاً جابه جایي کمپوس��ت 
�  همان کیس��ه هاي قارچ صدفي � سخت 
است. در ضمن محل پرورش قارچ باید دور 

از محل زندگي باشد.
 چرا؟

حدی�ث: آخ��ر قارچ ه��ا گازهای��ي تولید 
مي کنند که باعث تنگي نفس مي ش��وند. 
پس باید در فضایي باشند که اکسیژن در 

آن جریان داشته باشد.
 دیگر چه؟

طوبا: مي دانید، حاال که قرار اس��ت 
کار حرفه اي را شروع کنیم، نگران 
هس��تیم که مبادا روزي قارچ ها 
بیم��اري بگیرن��د  بیماري کل 
سالن را بگیرد. یا این که نتوانیم 

به حد اس��تاندارد تولید داش��ته 
باش��یم، یا مب��ادا روزي آب قطع 

شود.
 اشكال ندارد، میلیاردرها 
ه�م بعض�ي وقت ه�ا ضرر 

مي کنند!
هر سه مي خندیم.

حدیث: ما که هنوز کارمان را 
شروع نكرده ایم.

 نگ�ران نباش�ید، به 
زودي شروع مي کنید. 
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 چهارشنبه 30 اسفند
اتفاق نجومي آخر این ماه به ش�كل هاي متفاوتي بر 
زندگي همة ما تأثیر مي گذارد. البته شاید مهم ترین 
تأثیر آن تعطیلي مدارس باش�د! لحظة تحویل سال 
1392 هجري شمس�ي، ساعت 14 و 31 دقیقه و 56 
ثانیه در روز چهارش�نبه 30 اس�فند است. حاال این 
تحویل سال دقیقًا چیست؟ و اصاًل در آن لحظه چه 

اتفاقي مي افتد؟
مح�ور دوران زمین به دور خودش، و محور چرخش 
زمین به دور خورش�ید، دقیقًا در یک راستا نیستند 
و بینش�ان یک زاوی�ة 5/23 درجه اي وج�ود دارد. 

این موضوع باعث مي ش�ود که طول روز و ش�ب در 
فصل هاي مختلف متفاوت باشد. 

در تابس�تان روزها و در زمس�تان ش�ب ها طوالني 
مي ش�وند. ام�ا این موض�وع در دو زمان ب�ه تعادل 
 مي رس�د. یعن�ي ط�ول روز و ش�ب دقیق�ًا ب�ا هم 

برابر مي شود. 
منجم�ان این زمان را اعتدال بهاري � اول فروردین 
� و اعت�دال پاییزي � اول مه�ر � مي نامند. در این 
دو زمان، محور چرخش وضعي زمین دقیقًا بر شعاع 
مداري اش عمود مي ش�ود. منظور از ش�عاع مداري، 
خط واصل بین زمین و خورشید در هر لحظه است.

آسمان در اين ماه

در این تصویر موقعیت زمین در فصل هاي متفاوت سال را مشاهده مي کنید.آغاز سال هجري شمسي، قرارگیري زمین در 
وضعیت اعتدال بهاري است.  4
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سؤال
با توجه به این شكل: 

 آیا فصل هاي نیم کرة شمالي و جنوبي مثل هم 
هستند؟

 چرا در قطب هاي شمال و جنوب، شاهِد شش 
ماه شب و شش ماه روز هستیم؟

وبگاه مفید
به  نظر شما زاویة قبله و زمان اوقات شرعي چگونه محاسبه مي شود؟ 
نش��اني زیر مربوط به مرکز تقویم مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران اس��ت که مطالب خوب و مفی��دي در این زمینه دارد. ضمناً 
در این وبگاه مي توانید از نرم افزارهاي محاس��بة قبله و اوقات شرعي 

به صورت آنالین استفاده کنید.
www.calender.ut.ac.ir

مشتری!
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تصویري که مي بینید، براساس داده هاي آرشیو میراث هابل به دست آمده است. 
این کهكشان به خاطر شكل ظاهري اش، کهكشان بچه قورباغه نامیده شده 
است. فاصلة آن از ما 420 میلیون سال نوري است! شما با نگاه کردن به این 

تصویر، منظره اي مربوط به حدوداً نیم میلیارد سال پیش را مي بینید؛ یعني حتي 
میلیون ها سال قبل از آنكه اولین بچه قورباغه ها روي زمین پدیدار شده باشند!

 شرح عكس 

ماجراي جالب
مي گویند وقتي اینش�تین نظریة جدید خود را با نام »نس�بیت عام« مطرح 
کرد، ابتدا بسیار سخت و پیچیده به  نظر مي رسید. آرتور ادینگتون از اولین 
کساني بود که به نس�بیت عام عالقه مند شد. او براي آزمایِش صحت آن به 
آفریقا رفت  تا یک خورش�یدگرفتگي را از آنجا رصد کند. معروف اس�ت که 
بعد از این رصد، یكي از دانشجویان از ادینگتون مي پرسد: »راست است که 
شما جزء سه نفري در دنیا هستید که نسبیت عام را مي فهمند؟« ادینگتون 
لحظاتي س�كوت مي کند. دانش�جو دوباره مي گوید: »استاد! شكسته نفسي 
نكنید.« ادینگتون مي گوی�د: »برعكس! من دارم به این فكر مي کنم که نفِر 
سوم چه کسي است؟« )یعني فقط من و اینشتین نسبیت عام را مي فهمیم.(
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قرمز است!

چرا حجاب داشتن براي بعضي ها 
سنگين و مشكل جلوه مي كند؟

یك��ي از علت هایش آن اس��ت که زیربناي 
حجاب و فلسفة آن درست فهمیده نشده 
است. ما معموالً حجاب را صرفاً در پوشش 
خ��اص مي بینی��م، در حالي ک��ه حج��اب 
مجموعه اي از رفتارهاي ارتباطي است که 
پوش��ش مناسب، بخش��ي از آن است. در 
واقع حجاب، مجموع��ه اي از پیش بیني ها 
و عاقبت اندیشي ها براي دور نگه  داشتن زن 
و مرد از آسیب ها و تهدیدهاست. به همین 
دلیل، بخش��ي دیگر از حجاب، هم س��خن 
نشدن با نامحرم به شیوه اي دلربا نیز هست. 
چرا ک��ه نوع ح��رف زدن مي توان��د عامل 

تحریك و توجه گناه آلود شود.

آيا پوشش يعني به بن بست 
رسيدن؟

البته فهم این فلسفه براي کسي که زندگي 
در نگاهش، جز نمایش و بازي و لذت هاي 
س��طحي، مفهوم دیگري ندارد، سنگین و 
غیرممكن است. کسي که هر روز با آرایش 
خاص موها و با لباس هاي آن چناني در کوچه 
و خیابان و پاساژهاي خرید پرسه مي زند و 
ب��وي ادکلنش را همه جا مي پراکند و با هر 
حرکت بدن، نگاه هاي هرزه را به سوي خود 
مي کشاند، فلسفة زندگي اش معلوم است؛ 
چرا که براي چنین فردي، پوش��ش یعني 
پوچ و بیهوده  بودن و به  بن بس��ت رسیدن. 
 وقت��ي ه��دف زندگ��ي صرفاً س��رگرمي، 
لذت ب��ردن، نمایش  دادن، جال��ب بودن و 
در چش��م ها و دل ها نشستن باشد، معلوم 
اس��ت که حجاب مزاحم جلوه مي کند. اما 
هنگامي که بفهمیم زندگي جز این اس��ت 
و هدفي فراتر از این بازي ها و س��رگرمي ها 

دارد و لذت هایي برتر از این لذت ها، حجاب 
و محدودیت هاي ناشي از آن فهم مي شود.

نسبت حجاب و آزادي
اینجاست که نس��بت حجاب و آزادي نیز 
به نوعي درک مي شود. مي فهمیم که این دو 
با یكدیگر در تضاد نیستند. وقتي در اسالم 
حضور اجتماعي و فعالیت اقتصادي و حتي 
سیاسي براي زنان منعي ندارد، دیگر کدام 
آزادي است که با حجاب نفي مي شود؟ مگر 
اینكه مراد از آزادي هرزگي و بي بندوباري 
جنسي باشد که البته حجاب این نوع آزادي 
را مح��دود مي کند و بای��د هم چنین کند. 
چون یكي از کارکردهاي حجاب پیشگیري 
و جلوگیري از بي بندوباري جنسي و مفاسد 

اجتماعي برآمده از آن است.

زن در دنياي مدرن غرب
چرا ارمغان این نوع آزادي را در فرهنگ 
غربي نمي بینیم؟ مگر به اس��م آزادي زن 
به ابتذال کش��یده نشده اس��ت؟ به اسم 
آزادي کاري کرده اند که زن به راحتي در 
اختیار نگاه هاي هوس آل��ود دیگران قرار 
گیرد. متأس��فانه غربي ه��ا از زیبایي هاي 
فیزیكي بانوان و دختران و از میل شدید 
به خودنمایي و خودآرایي در آنان به شدت 
و ب��ه ش��كل هاي مختلف سوءاس��تفاده 
کرده اند. آري، چی��زي که معموالً به آن 
بي توجهیم همین اس��ت. به اس��م آزادي 
در دنیاي مدرن غ��رب، زن به راحتي در 
دسترس مردان قرار دارد. بي دلیل نیست 
که در اسالم دستور پوشش به این شكل 
به زنان و دختران داده شده است تا آنان 
را چون گوهري گران از دسترس رهزنان 

دور نگه دارد.

تفاوت زن و مرد 
البت��ه این نكت��ه به تف��اوت زن و مرد نیز 
برمي گردد. تحقیقات علمي و روان شناختي 
نیز نش��ان داده ان��د که مردان نس��بت به 
محرک هاي چشمي حساس تر از زنان اند و 
برعكس، زنان در برابر محرک هاي لمس��ي 
حساسیت بیشتري دارند. از این رو، داشتن 
پوشش بیش��تر به شكل حجاب براي زنان 
واج��ب ش��ده و به  همین ترتی��ب، کنترل 
نگاه در م��ردان با تأکید بیش��تري مطرح 
شده است. همین جاس��ت که شاید تصور 
کنیم، نوع پوشش��ي که اس��الم براي زنان 
تعریف مي کن��د، به دلیل ایجاد محدودیت 
براي آن ه��ا، با آزادي در تضاد اس��ت. اگر 
این تصور درست باشد، پس باید وضع هر 
قانوني را به  دلیل محدودیت هایي که براي 
انسان ها ایجاد مي کند، مخالف آزادي تلقي 
کنی��م. چه فرقي مي کند؟ قانون پوش��ش 
نیز همچون هر قانون دیگري؛ مثل قوانین 
راهنمایي و رانندگي یا قوانین بهداشتي، در 
جهت س��المت و آرامش مردم وضع شده 
است. این قانون ها نیز به طور معمول براي 
انس��ان ها محدودیت هایي ایجاد مي کنند؛ 
یعني براساس آن ها انسان نمي تواند هر چه 
را مي خواه��د و در هر ش��رایطي بخورد و 
بنوشد یا در رانندگي نمي تواند اتومبیلش 
را بنابر میل خود در س��مت راست یا چپ 
جاده ه��ا و ی��ا در جهت خ��الف براند. آیا 
مي توان این گونه قوانی��ن محدودکننده را 
مغایر آزادي دانس��ت؟ مگر ممكن اس��ت 
در زندگي محدودیت وجود نداش��ته باشد. 
حقیقت این اس��ت که هر جا محدودیتي 

نباشد، آزادي نیز غایب است.

حجاب، مخالف آزادي نيست
قان��ون الهي حجاب را نیز مانند بس��یاري 
از قوانین امروزي دیگر که تأمین س��المت 
روح��ي و اخالق��ي جامعه یك��ي از اهداف 
آن هاس��ت، نمي توان و نباید مخالف آزادي 
به ش��مار آورد. مگر هرکس��ي مجاز اس��ت 
هرگونه خواس��ت در جامع��ه رفتار کند؟! 
بنابراین اگر قانوني براي رعایت مصالح فردي 
و اجتماعي، مثل حفظ عفت و پاکدامني و 
استحكام نظام خانواده، افراد جامعه را متعهد 
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اس��الم نمي خواه��د بین زن 
و زیبای��ي فاصل��ه بیندازد. 
اسالم در مورد زیبایي زنان 

و جاذبه ه��اي زنان��ه و حتي 
آرای��ش تأکی��د و توصیه هاي 

متع��دد دارد. زن به عن��وان م��ادر، 
خواهر و دختر مظهر زیبایي است. 
اما اس��الم براي اس��تفاده و عرضة 
این زیبایي ه��اي زنانه ضابطه دارد. 
یعني صفات زنانگي و نش��ان دادن 
زیبایي  ها در حیط��ه و حریم مجاز. 
یعن��ي در محیط��ي مح��رم و براي 

مح��ارم و بی��ن زن��ان، مهماني هاي 
معقول زنانه و دوس��تان هم جنس باید 

اعمال شود.
بنابراین اس��الم زینت و آراس��تگي را نفي 
نمي کند، بلكه آنچه مورد س��رزنش و نهي 
قرآن است، آشكار کردن زینت ها در سطح 
کوچه و خیابان و در برابر غیرمحرم است؛ 
چرا که باعث فساد، گناه و آلودگي مي شود.

در  که  سازد 
معاش��رت هاي 

خود حدود ویژه اي را 
رعایت کنند و طوري راه بروند 

که آرام��ش دیگران را س��لب نكنند، 
چنین قانوني را نمي توان منافي آزادي 
فردي دانس��ت. این محدودیت داراي 

پشتوانه اي منطقي است.
مگ��ر نه این اس��ت ک��ه خود م��ا براي 

محافظ��ت از مزاحمت دیگران گاه از پرده 
اس��تفاده مي کنی��م ک��ه محدودیت دید 
و منظ��ر را براي ما به هم��راه دارد؟  این 
محدودیتي است که در جهت دستیابي به 
نوعي مصونیت اعمال شده است و به همین 
دلیل عملي خردمندانه محسوب مي شود. 
خب یكي از اهداف مهم حجاب نیز همین 
حفاظت و مصونیت اس��ت؛ یعني حفظ و 
صیانت از اخ��الق و عفت فردي و جمعي. 
قرآن با اس��تداللي معقول مي فرماید: »اي 
پیامبر به زنان مؤمن بگو پوش��ش خود بر 
خویش فرو افكنند تا به عفت و پاکدامني 
شناخته شوند و در نتیجه مورد آزاد و اذیت 

قرار نگیرند.« ]احزاب/ 58[

عفاف، مسئله اي دروني است و 
حجاب، نشانة بيروني آن

البته ما نیز قب��ول داریم که اصل عفاف و 
پاکي، مسئله اي دروني است و حجاب یكي 
از نشانه ها و نمود بیروني آن عفاف و پاکي 
درون اس��ت. اما این موجب نمي ش��ود که 
تصور کنیم، حجاب ظاهري اهمیت ندارد 
و صرفاً دل باید پاک باش��د. در اینجا توجه 
داش��ته باش��یم که همة هدف  حجاب این 
نیس��ت که من سالم و پاک بمانم. دیگران 
نیز هستند. آن ها نیز نباید منحرف شوند. 
به عبارت دیگر، کافي نیست که بگوییم من 
با این س��ر و وضع مواظب خودم هستم و 
س��الم مي مانم. چ��را که پس��ران و مردان 

جامعه نیز نباید به فساد کشیده شوند.
همین ج��ا باید توجه داش��ته باش��یم که 
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علي نجفي، دانش آموز س�ال دوم دبیرس�تان شاهد ابن س�یناي همدان، در سال 
1390، پس از طي مدارج عالي آموزش زبان انگلیس�ي، توانس�ت از شعبة دانشگاه 
کمبریج انگلس�تان در ایران دکتراي افتخاري بگی�رد و به عنوان مدرس در کانون 
فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمي همدان در سطوح مقدماتي و عالي مشغول 
تدریس شود. تا اینجاي کار تقریباً خبرش همه جا پیچید و رسانه اي شد. اما وقتي 
که در یكي از روزهاي پاییز به دبیرس�تان محل تحصیل وي رفتیم، متوجه شدیم 

علي ویژگي هایي دارد که دکتراي افتخاري از کمبریج در مقابل آن عددي نیست.
علي در زندان مرکزي و در کانون اصالح و تربیت همدان براي مددجویان هم س�ن 
و س�ال خ�ودش علوم دیني و راه و روش زندگي تدری�س مي کند و براي رهایي از 
مش�كالتي که ب�ه دام آن ها افتاده اند، به آنان مش�اوره مي ده�د. علي یک الگوي 

تمام عیار براي جوان ایراني است. این گزارش را بخوانید، حتماً لذت خواهید برد.

عین حال مجبوري در دبیرستان هم 
درس بخواني ناراحت نیستي؟

نه، من دانش آموزم و تا تحصیالت رسمي 
خود را تمام نكنم، باید در مدرس��ه باشم 

و درس بخوانم.
 ش�عار مي ده�ي ی�ا واقعًا ب�ه این 

حرف ها معتقدي؟
من از شما اجازه گرفتم که راحت صحبت 
کنم. نه، دلیلي ندارد ش��عار بدهم. سن و 
موقعی��ت من اقتضائاتي دارد که باید این 
دوران را بگذران��م. ضمن��اً م��ن معطل و 
منتظ��ر نمانده ام ک��ه کار و موقعیت هاي 
اجتماعي به س��راغم بیای��د و هم زمان از 
توانایي خ��ودم در زمینه هایي که امكان 

آن برایم فراهم است، استفاده مي کنم.
 درس خواندن در مدرس�ه آسان تر 

است یا درس دادن در زندان؟
اگر کارم��ان را بلد باش��یم و براي انجام 
وظیفه اي ک��ه برعهده گرفته ای��م آماده 
باش��یم، هر دو آس��ان و دلپذیر هستند. 
اما اگ��ر بازیگوش و بي اعتنا به وظایفمان 
باشیم هر دو سخت اند. من دانش آموزاني 
را مي شناس��م که وقتي زن��گ مي خورد 
انگار از زندان فرار مي کنند، و مددجویاني 
را هم مي شناس��م که با دانش و بینش از 

زندان بیرون مي آیند.
 راستي از دانشگاه بگو. اولین باري 
فارغ التحصی�الن  کان�ون  ب�ه  ک�ه 
دانش�گاه آزاد اسالمي همدان و بین 
دانش�جویان آن دانش�گاه رفتي چه 

گفت وگو با علي نجفي، دکتراي افتخاري آموزش زبان انگلیسي

تحصيل در مدرسه 
تدريس در زندان!

 علي آق�ا به چ�ه عنوان�ي صدایت 
بزنیم راحت تري: آقاي دکتر یا آقاي 

نجفي؟
س��الم و ممنون که به  سراغ من آمدید. 

با هم��ان عنوان��ي که دوس��تانم صدایم 
مي زنند، علي نجفي صدایم بزنید.

 از اینكه در س�طح دانشگاه، زبان 
در  و  مي کن�ي  تدری�س  انگلیس�ي 



اتفاقي افتاد؟
عده اي از دانشجویان سر کالس بودند که 
من هم به کالس رفتم. کسي حضورم را 
جدي نگرفت و وقتي پش��ت میز تدریس 
رفتم، دانشجویان با هم زمزمه مي کردند 
که این پس��ربچه، فرزند یكي از استادان 
است که حوصله اش س��ررفته و با آمدن 

استاد کالس را ترک خواهد کرد.
 ای�ن وضعیت چقدر طول کش�ید؟ 
باالخره کس�ي نپرسید آقا پسر توي 

کالس چه  کار داري؟
نه! مس��ئوالن کانون آمدند و مرا معرفي 
کردن��د. جو کمي تغییر کرد، ولي باز هم 
عدة زیادي با تعجب و حیرت به من نگاه 
مي کردند. احساس مي کردم با خودشان 
مي گویند: »چه شود! این بچه قرار است 

چي به ما یاد بدهد؟«
 خب چه شد؟ روز اول تدریس چه 
درس دادي و وق�ت کالس چگون�ه 

گذشت؟
اصاًل نفهمیدم زمان کي گذشت؟

 یعني این قدر کار سخت و سنگین 
بود که نفهمیدي س�اعت کالسي کي 

تمام شد؟
اتفاقاً برعكس بود! آن قدر خوش گذشت 
ک��ه در پای��ان کالس، ه��م م��ن و ه��م 
دانشجویان، همه احساس خوبي از با هم 

 بودن داشتیم.
 پ�س در اولی�ن جلس�ه، تدری�س 
موفق و باتس�لطي داش�تي و به قول 

معروف گربه را دم حجله کشتي؟
ببخش��ید باز هم مجبورم ج��واب منفي 
بدهم. اص��اًل گربه اي وجود نداش��ت که 
من بخواهم آن را بكش��م. در جلسة اول 
اص��اًل  تدریس نكردم. متأس��فانه یكي از 
اشتباهات کس��اني که تدریس مي کنند 
این اس��ت که از همان لحظه و س��اعت 
اول ش��روع مي کنن��د به ح��رف زدن و 
مي خواهن��د همه چیز را ب��ه دانش آموز و 
دانش��جو انتقال دهند. اصاًل جلس��ة اول 
براي آشنایي است. آن هم در کالسي که 
یك نفر که از همه کوچك تر اس��ت، قرار 
است معلم باشد و دیگران گوش بدهند.

م��ن هم زم��ان در دبیرس��تان هم درس 
مي خوان��دم. خ��ودم را گذاش��تم ج��اي 

دانش��جویان بزرگس��الي ک��ه در چنین 
وضعیت��ي ی��ك  عالمه س��ؤال داش��تند. 
ش��ناختن علي نجفي و اینكه ادعا کرده 
بود مي توان��د در دانش��گاه درس بدهد، 
س��ؤاالتي را به دنب��ال داش��ت ک��ه اگر 
بي پاس��خ مي ماند، کس��ي ب��ه تدریس و 
حرف م��ن توجه مي کرد. ما در جلس��ة 
اول اص��اًل کتاب را ب��از نكردیم و خیلي 
هم ل��ذت بردیم. عوضش جلس��ة دوم و 
جلس��ات بعدي خیلي جدي، لذت بخش 

و مفید بودند.
 از اینك�ه ب�ه س�راغ زنداني ه�اي 
نوج�وان و جوان رفته اي چه حس�ي 
داري؟ آی�ا بودن�ت بین آن ه�ا اثري 
هم در رفتار و عملكردش�ان داش�ته 

است؟
کس��ي نمي تواند ان��كار کند ک��ه زندان 
جاي خطرناکي اس��ت. اساساً زندانیان و 
مددجویان براي پیك نیك و میهماني به 
زن��دان نیامده اند، بلك��ه به دلیل جرائمي 
ک��ه انجام داده ان��د، گرفتار ش��ده اند. اما 
ی��ك نكته را ه��م نباید فرام��وش کنیم: 
م��ا مس��لمانیم و همگي نس��بت به این 
جماعت مسئول هستیم. نمي شود آن ها 
را رها کرد. اتفاقاً رفتن به زندان براي من 
تجربة جالبي ب��ود و درس هاي زیادي از 
آن گرفتم. روزه��اي اول با چند نگهبان 
و همراه به می��ان زنداني ها و مددجویان 
مي رفتم، ولي کم کم این س��خت گیري ها 
کم ش��د. مددجوها وقتي دیدند نوجواني 
در سن وس��ال خودش��ان ب��ا صمیمیت 
ب��ا آن ها ح��رف مي زند و واقعاً با عش��ق 

ت��الش  و عالق��ه 
کاري  مي کن��د 

دهد،   انجام  برایشان 
از حضور من استقبال کردند.

م��ن ب��راي انجام ای��ن کار خیلي 
ت��الش و مطالعه کردم و زحمت 
کش��یدم. وقت��ي برق ش��ادي 
ک��ه  زندانیان��ي  ن��گاه  در  را 
بودن��د،  افس��رده  و  ناامی��د 
ان��رژي  واقع��اً  مي دی��دم، 
زیادي  روزهاي  مي گرفتم. 
پ��اي صحب��ت نوجواناني 
نشس��تم که هم سن وسال 

خودم بودند. حدی��ث گرفتاري هاي آنان 
را ش��نیدم و با نوجواني که مي خواس��ت 
آزاد ش��ود و نزد نام��زدش برگردد و او را 

خوش بخت کند، گریستم.
 علي! مطالعه هم مي کني؟

بله، من به مطالعه و خواندن عالقة زیادي 
دارم و جدا از فراگیري زبان انگلیسي، با 
راهنمایي اس��تادان و بزرگاني که توفیق 
آشنایي و شاگردي آنان را دارم، یك سیر 
مطالعات��ي براي خ��ودم در نظر گرفته ام 
و در زمین��ة مس��ائل دین��ي، اجتماعي، 
فرهنگ��ي، علمي و مش��اوره اي مطالعات 
مس��تمر و مداومي دارم. حواس��م هست 
مس��ئولیت هاي اجتماع��ي ک��ه برعهده 
مي گیرم، عالوه بر اینكه فرصت هستند، 
مس��ئولیت هم هستند و باید جواب گوي 
کساني هم باشم که با اعتماد و اطمینان 

در کالس هاي من حضور پیدا مي کنند.
 ب�راي بزرگ ش�دنت چ�ه آرزویي 

داري؟
مي خواهم فرماندار همدان بشوم.

ببین�ي  و  ش�وي  فرمان�دار  اگ�ر   
نمي توان�ي ب�ه اهدافي که ب�ه آن ها 
اعتق�اد و ایمان داري عمل کني، چه 

تصمیمي مي گیري؟
با خداي خودم پیمان بس��ته ام و در هیچ 
ش��رایطي هدفم را گ��م نخواهم کرد. در 

چنین شرایطي ادامه نمي دهم.
 چه پیامي براي هم سن و سال هاي 

خودت داري؟
اگر گمان مي کنند که من با آن ها صادق 
ب��وده ام، یك ب��ار دیگر ای��ن مصاحبه را 

بخوانند.
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خانه هاي هوشمند
هدف فناوري خانه هاي هوشمند گسترش و توسعة راه هایي است که این توانایي را در 

اختیار خانه ها قرار  دهد که با همگون شدن با صاحبانشان، به نیازها و خواسته هاي آن ها 
پاسخ مناسبي مي دهند. همچنین در مدت زماني که این افراد در این خانه ها زندگي 

مي کنند، تمامي کارهاي مربوط به مراقبت و نگهداري از اجزاء خانه را به عهده داشته باشند. 
هرچند هنوز این براي بسیاري از افراد گران قیمت به شمار مي آید ،اما با ادامة ساخت  

این گونه خانه ها در آیندة نزدیک تقریباً تمامي خانه ها داراي فناوري خانه هاي هوشمند خواهند 
بود.

پردة  پنجره

آبياري باغچه ها

سيستم نظارت

روشنايي 
اضطراري

صندوق پستي 
هوشمند

سيستم محافظت

راحت و اقتصادي

زماني كه فرد ناشناسي وارد منزل شود، 
زنگ خظر به صدا درمي آيد.

زماني كه آب يا گاز در خانه نشت كند 
يا آتش سوزي شود، يا برق اتصالي كند   

سيستم هشدار فعال مي شود.

با اين سيستم زندگي در اين خانه ها راحت ترخواهد 
بود ودر مصرف انرژي صرفه جويي مي شود.

نقاشي هاي مجازي

ما خانه هستيم!

حسگر هاي نور

این پرده ها را مي توان بسته به نور روز، براي باز و 
بسته شدن برنامه ریزي  کرد.

با استفاده از سیستم هوشمند 
مي توان براي هر فصل سال 
برنامة آبیاري تدارك دید. 

تصویرها یا عكس هایي که با استفاده از اینترنت 
دانلود شده اند و به صورت دوره اي عوض مي شوند.

زماني که منزل براي مدتي خالي 
است ) براي مثال مسافرت(، سیستم 

هوشمند پرده ها را باز  و چراغ ها و 
لوازم برقي را روشن مي کند تا وانمود 

شود کسي در منزل حضور دارد.

با اندازه گیري 
نور محیط بیرون 

خانه، مي توان نور 
چراغ هاي محوطة  

اطراف خانه را 
کنترل کند.

كارهاي اوليه
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رايانة 
 مركزي

شبكة 
رايانه اي

آنتن تلويزيوني

تهويه هواي 
هوشمند

حسگر 
نشت آب

حسگر دود 
و نشت گاز 

حسگر براي 
تشخيص باز بودن 

درها و پنجره ها
دوربين

ورودي منزل را 
كنترل دارد

لپ تاپ
مي تواند از هر نقطه اي 

در منزل سيستم را 
كنترل كند

حسگر قطعي برق
باقطع شدن برق 
برق اضطراري فعال 
مي شود

مراقبتزنگ خطردوربين

درهاي روشنايينشت
ورودي

دماي هواي 
منزل

تلويزيون 
و سيستم 

صوتي

شست 
و شو و 

آشپزخانه

شبكة 
رايانه اي

كنترل لوازم خانگي 

تمامي لوازم خانه را مي توان 
به وسیلة سیستم مرکزي 
برنامه ریزي  و یا  از آن ها 
مراقبت کرد.

سيستم 
مركزي

كنترل از راه دور
سيستم مركزي خانه را 
مي توان با رايانه يا حتي 
يك گوشي تلفن همراه  
كه به اينترنت متصل 
باشد؛ كنترل كرد.
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ده ها سال است که دیگر کسی غرش ببر مازندرانی را روی زمین نشنیده 
است. چون این پستاندار که بزرگ ترین عضو خانوادة گربه سانان بود و در 
بوته زارها و جنگل های خزری زندگی می کرد، منقرض شده و از میان رفته 

است. عالوه  بر چند عكس قدیمی، تنها اشیاء بازمانده از این ببر چند تختة 
پوست است که در موزه ها نگه داری می شوند. علت نابودی این گربه سان 

بزرگ نابودی زیستگاه و شكار بوده است.

آخرين ببر مازندرانی
آخرین بار در سال 1337، مردی ترکمن یك ببر مازندرانی را در پارک 
ملی گلس��تان مش��اهده کرد. او با مراجعه به پاس��گاه تفنگی به امانت 
گرفت و با آن ببر را کش��ت. از آن پس دیگر هرگز کس��ی ببر مازندران 

را ندید. 

خويشاوند بنگالی
بب��ر مازندران ش��باهت زیادی به ببر بنگالی داش��ت، اما نوارهای روی 
پوس��تش به پهنی نوارهاي ببر بنگالي نبود. همچنین موهای صورت و 

زیر شكم ببر مازندرانی بلندتر بود.

شناگر بزرگ
ببر مازندرانی برخالف دیگر گربه س��انان به آب عالقة فراوان داشت. از 
آب تنی کردن لذت می برد و حتی می توانس��ت ده ه��ا کیلومتر در آب 

شنا کند.

ناهار 40 كيلوگرمی
ببر مازندرانی می توانست در هر وعده، 40 کیلوگرم گوشت بخورد.

هر گردی گردو نيست
در اردیبهش��ت ماه 1389، سازمان محیط  زیست ایران دو ببر سیبری را 
که از لحاظ ژنتیك به ببر مازندرانی نزدیك اند، از روسیه به کشور وارد 
کرد تا نس��ل ببر مازندرانی را در پناه��گاه حیات  وحش میانكاله زنده 

کند. اما پس از چند ماه ببرها مردند و این کار به ثمر نرسید.
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مشخصات ببر مازندرانی 
برخی از ویژگی های ببر مازندرانی، که ببر خزری یا ببر 

هیرکانی هم نام داشت، چنین بود:
 حدود 300 کیلوگرم وزن داشت.

 طول سر و تنه و دم آن به حدود 380 سانتی متر می رسید.
 پشت گوش های آن سیاه بود، اما لكة سفیدی در میان آن 

وجود داشت.
 زیر بدنش سفید، اما رنگ پشتش زرد مایل به نارنجی بود.
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همه در تكاپو هس��تند و در خانه ه��ا، کوچه ها و خیابان هاي 
ش��هر در جنب وجوش ان��د. حتي در پش��ت بام و حیاط هاي 
خانه ه��ا هم این حرکت را ح��س مي کنید. انگار خبر مهمي 
است. زمین و آسمان حال دیگري دارند. بوي زندگي مي آید. 
صداي نفس کشیدن زمین را مي شنویم. بچه ها به همراه پدر 
و مادرهایش��ان در فروشگاه ها و بازارها سخت مشغول خرید 
هس��تند؛ خرید ش��ب عید: لب��اس، کف��ش، پیراهن و حتي 
گندم، عدس، ماش و غیره براي سبزة شب عید و جورکردن 

هفت سین نوروز و همچنین، شیریني، شكالت، آجیل و... 
بازار فروش همه چیز گرم اس��ت. همیش��ه قبل از شروع سال 
جدید، خانه ها و خیابان ه��ا و همه چیز و همه جا درهم و برهم 
و ش��لوغ، بي نظم و پریشان مي ش��وند و بعد از تحویل سال در 
همه جا نظم و آرامش و پاکیزگي مي بینید. انگار این آشفتگي و 

آراستگي بعد از آن نماد و مظهر قبل و بعد نوروز است.
از دیگر نشانه هاي سال نو، وجود ماهي و تنگ ماهي، سبزه، 
ش��یریني، آجیل و هفت سین در همة خانه هاست. شاید اگر 
این ها در خانه اي نباش��ند، انگار جش��ن عید آن خانه کامل 

نمي شود؛ مخصوصاً سبزه، هفت سین، ماهي هاي قرمز و... 
25 میلیون خانوار هر کدام دس��ت کم س��ه عدد ماهي قرمز. 
مادر من هم هر س��ال چند روز مانده به عید، دس��ت کم 10 
ماهي قرمز مي خرد که اگر خوش ش��انس باش��یم، حداقل تا 
پایان ماه فروردین دو سه تایش��ان زن��ده مي مانند. میانگین 
قیم��ت هر ماهي در ش��هرهاي مختلف و نق��اط باال و پایین 
هر ش��هر متفاوت است؛ از 500 تومان به باال. مثاًل در بعضي 
از محله هاي ش��هر تهران، ماهي قرم��ز را 5000 تومان هم 

مي فروش��ند و در بعضي جاهاي ش��هر هم شاید بتوانید یك 
ماهي قرمز را با چانه زدن تا 500 تومان هم بخرید.

به طور میانگین، اگر هر خانواده سه عدد ماهي بخرد، آن وقت 
25 میلیون خانوار: 

25/000/000×3=75/000/000
75 میلیون ماهي قرمز مي خرند. اگر هر خانواده به طور متوسط 

1500 تومان براي خرید هر ماهي بپردازد، مي شود: 
75/000/000×1500=112/500/000/000

یك ص��د و دوازده میلیارد و پانصد میلیون تومان. دو ماه بعد 
از عی��د، یعني اواخر اردیبهش��ت ماه، به هر خانه اي که س��ر 
بزنید، خبري از ماهي ها نیست؛ همه مرده اند! یا بهتر بگوییم 

112 میلیارد و 500 میلیون تومان مرده است!
از بحث ماهي ها خارج مي ش��ویم و مي رویم به سراغ دومین 
نماد س��فرة ش��ب عید، یعني س��بزة ش��ب عی��د. بعضي از 
خانواده ها یك س��بزه و بعضي ها دو تا سه سبزه، بعضي دیگر 
هم از هر غالت و حبوباتي یك س��بزه سبز مي کنند. از 250 
گ��رم گرفته تا یكي دو کیل��و گندم، عدس، ماش، جو، ارزن، 
برن��ج، نخود، ذرت، و... خالصه هر چیزي که در دسترش��ان 

باشد! و این به پول و انصاف هر خانواده بستگي دارد.
خیلي ها خودش��ان س��بزه را مي کارند و پ��رورش مي دهند، 
ول��ي در زندگي مدرن امروزي، خیل��ي از خانواده ها ترجیح 
مي دهن��د مثل تمام چیزهایي که در عص��ر کنوني حاضر و 
آم��اده مي خرن��د، این یكي را هم آم��اده بخرند. چرا که هم 
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راحت تر اس��ت و هم کالس کارش��ان باال مي رود و به  جاي 
اینك��ه زحمت کاش��ت و داش��تش را بكش��ند، فقط زحمت 
انتخابش را مي کشند و تمام! تنها مشكلي که دارد این است 

که باید یك کمي دست به جیب شوند.
در بازارهاي ش��ب عید در حال حاضر یك س��بزة خوب را با 
جای��ش کمتر از چه��ار پنج هزار توم��ان نمي دهند. خب به 
این ترتیب قیمت هر بش��قاب سبزه هم براي هر خانواده چه 
خودش��ان بكارند و پرورش دهند و یا آم��اده بخرند، به طور 
متوس��ط کمت��ر از 3000 تومان نمي ش��ود. خب قیمت این 
س��بزه ها را هم حساب کنیم و با هزینة ماهي هاي شب عید 
هر خانوار جمع کنیم و ببینیم چه قدر مي ش��ود. 25 میلیون 

خانوار هر کدام یك سبزه مي شود: 
25/000/000×3000=75/000/000/000

75 میلیارد تومان س��بزه! سبزه هایي که فایدة آن ها فقط تا 
پایان س��یزده بدر است و بعد از سیزده بدر جایشان در آب ها 
و جوي هاس��ت و تنها فایدة آن ها بعد از س��یزده بدر تخریب 
طبیعت زیبا و آلوده کردن محیط زندگي اس��ت. 75 میلیارد 
سبزه به عالوة 12 میلیارد و 500 میلیون ماهي هاي کوچك 

تنگي مي شود: 
187 ميليارد و 500 ميليون تومان!

از دیگر کارهاي واجب س��ال نو شست وشوي خانه و فرش ها و 
اسباب اثاثیه است که حتي اگر مثاًل فرش ها نو و تمیز هم باشند، 
باید براي ش��ب عید حتماً آن ها را شست. هزینة شست وشوي 

ی��ك جفت فرش 12 متري که این روزها خانواده ها معموالً به 
بیرون سفارش مي دهند، کمتر از 60 هزار تومان نمي شود. حاال 
اگر دست کم براي هر خانواده یك جفت فرش 12 متري هم در 

نظر بگیریم، 25 میلیون 60 هزار تومان برابر است با: 
25/000/000×60000=1/500/000/000/000

1500 میلیارد تومان هم بابت شس��تن فرش هاي نو و کهنة 
شب عید!

خب 1500 میلیارد بابت فرش شویي، به عالوة 112 میلیارد 
و 500 میلیون بابت ماهي ها، به عالوة 75 میلیون سبزه هاي 

شب عید روي هم مي شوند: 
1/500/000/000/000+112/500/000/000
+75/000/000/000=1/687/500/000/000

يك هزار و ششصد و هشتاد و هفت 
ميليارد و پانصد ميليون تومان!

بچه ها این ها فقط هزینة ماهي و س��بزه و شست وشوي فقط 
ی��ك جفت ف��رش 12 متري در ه��ر خان��وادة ایراني در به 
اصطالح شب عید بود. حاال شما حساب کنید که اگر هزینة 
میوه ها، آجیل ها و ش��كالت ها )که خیلي از آن ها هم اسراف 
و بد مصرف مي شوند( و هزینه هاي لباس هاي آن چناني را به 

این رقم اضافه کنیم، چه قدر مي شود.
ب��ه این فك��ر کنید که با ای��ن پول ها چه کاره��اي مفیدي 

مي شود انجام داد.
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ــــدو،  دير شد! بــــــــ
پیش  آمده که...

عده اي فكر مي کنند که سرعت زندگي زیاد 
است و باید جلوي سرعتش را بگیرند. عده اي 
ه��م برعكس، فك��ر مي کنند زندگي کند اس��ت و باید 
س��رعت بگیرد. آیا مي توانید حدس بزنید که گروه اول 
چه کساني هستند و خودتان بین کدام گروه قرار دارید؟

انرژي و ش��ور و هیجان جواني، با میل به سرعت همراه 
اس��ت؛ چیزي که پدرها و مادره��ا کم وبیش دربارة آن 

احتیاط به  خرج مي دهند.
پیش مي آید که در امور روزمره، به سرعت کاري را انجام 
دهید یا نش��ان دهید که از سرعت خوشتان مي آید،  اما 
پدر و مادر یا بزرگ ترها توصیة دیگري داش��ته باش��ند. 
زندگ��ي چه تند و چه کند، پیش م��ي رود و ما به مرور 
زمان درمي یابیم که تندي و کندي هر کدام چه زماني 

خوب است.

زیر ذره بین
مي گویند سرعت اقتضاي نوجواني و جواني 
است؛ س��رعتي که گاهي به عجله مي رسد. 
میان ساالن و کهن ساالن بیشتر اهل احتیاط هستند و 
به اصطالح محافظه کارند. البته همه مثل هم نیستند و 
ممكن است بین جوان ها، آدم اهل احتیاط هم پیدا شود 
و بین بزرگ ترها، آدم عجول! از طرف دیگر، بیشتر آدم ها 
در طول زندگي مسیري را طي مي کنند که در آن، عجله 

تبدیل به احتیاط مي شود.
با آنكه اآلن جوان هس��تید و اقتضاي سن و سال خود را 
درک مي کنی��د، اما یادتان نرود ک��ه پدر و مادرتان هم 
روزي جوان بوده اند. تلخي ها و شیریني ها، موفقیت ها و 
شكس��ت ها و در یك کالم تجربه هاي زندگي، به تدریج 

نگاه آدم را به زندگي تغییر مي دهند.
افزایش س��ن را هم دس��ت کم نگیرید. انس��ان تا وقتي 
کودک، نوج��وان یا جوان اس��ت، دوس��ت دارد هرچه 
سریع تر بزرگ شود  و به خواسته هایش برسد. اما وقتي 
به 40-50 س��الگي مي رسد، بیش��تر به این مي اندیشد 
که چند س��ال دیگر براي زندگي  ک��ردن فرصت دارد. 
بنابراین، طبیعي اس��ت که انسان ها در سنین متفاوت، 
نگاهي متفاوت به زندگي داشته باشند؛ یكي اهل سرعت   16
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ــــدو،  دير شد! بــــــــ
و عجله باشد و دیگري اهل احتیاط و محافظه کاري.

سرعت و دقت
س��رعت همیش��ه با زرنگي مترادف نیست. 
چه بس��ا آدم هایي که بعضي کارهایشان را 
با س��رعت انجام مي دهند، آدم های��ي بي برنامه و تنبل 
باشند. س��رعت یا عجله گاهي بیش از آنكه به اقتضاي 
س��ن باشد، نشانة ضعف در برنامه ریزي و مدیریت خود 
است. اگر کسي نتواند رفتارهایش را سامان دهد و زمان 
را مدیریت کند، گاهي ناخواسته مجبور مي شود سریع 

یا عجول باشد تا عقب نماند.
ش��نیده اید که در بعض��ي از کارها، مثل ب��ازي فوتبال 
مي گوین��د: »دقت نباید فداي س��رعت ش��ود.« گاهي 
س��رعت نه تنها خوب، بلكه الزم اس��ت؛ به  شرطي که 
به ج��ا و همراه با دقت باش��د. در فوتبال، اگر یك پاس 
در زمان مناس��ب و باس��رعت داده نشود، فرصتي هدر 
مي رود. بهترین بازیكنان خط حمله کساني هستند که 

هم سریع باشند و هم دقیق.
پس سرعت داریم تا سرعت! سرعت مي تواند نشانة دقت 
و مهارت باشد و گاهي هم نشانة عجله و ناشیگري است.

مرز مشترك
به قول حافظ: 

ه�زار نكتة باریك تر ز مو اینجاست
               نه هر که سر بتراشد قلندري داند

گذر زندگي و رویدادها و تجربه هایي که پیش مي آیند، 
همان هزار نكتة باریک تر ز مو هستند. تجربة پدرها 
و مادرها، آن ها را به س��وي احتیاط و آرامش مي کشاند؛ 
خصوصیتي که ممكن است مقبول طبع جوان ها نباشد. 
البته خوب اس��ت والدین با درک اقتضاي سن جوان ها، 
میل به س��رعت را ایراد نگیرند و خیلي هم در برابر آن 

مقاومت نكنند. شما هم مراقب باشید: 
 سرعت به عجله تبدیل نشود. 

 سرعت به جا و به   موقع باشد.
 به  کدورت  یا بي احترامي نینجامد.

3
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در هر تفاوتي، 

شايد بتوان 

مرز مشتركي يافت.
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خاطرات روزانة خانم جی كی رولينگ، نويسندة هری پاتر
شنبه

ام��روز زن��گ اول انش��ا داش��تیم. موضوع انش��ا ای��ن بود که 
می خواهید چه کاره ش��وید؟ معلم گفت: »رولینگ بیا انش��اتو 

بخون.« 
رفتم پای تخته و انش��امو خوندم: »بر همگان واضح و مبرهن 
اس��ت، من در آینده می خواهم نویس��نده شوم و داستان یك 

جادوگر را بنویسم تا پرفروش شود و پولدار شوم.«
معل��م گفت: »این جادوگره می تونه گم ش��ده پیدا کنه؟ فال 

قهوه بلده بگیره؟« 
گفتم: »نه.« 

معلم گفت: »کف بینی چی؟ کف بینی بلده؟«
گفتم: »فكر نكنم بلد باشه. این جادوگر با لرد سیاه و جادوی 

سیاه می جنگه و اونو شكست می ده.«
معلم گفت: »برو بابا اینكه نش��د جادوگ��ر. جادوگری که بلد 
نباش��ه فال قهوه بگیره، به چه دردی می خوره؟ قصه تو نگه دار 

برای خودت. صفر. برو بشین.«

يكشنبه
دوس��تام همیشه جزء مشوقین اصلی من بودند. امروز دوستام 
تا س��رحد مرگ منو تش��ویق کردن. البته فكر نكنید که این 
تشویق در حوزة ادبیات و نوشتن اتفاق می افته. نه. امروز با یه 
دختر هم کالسی گیس وگیس کش��ی و دعوا می کردیم و بقیة 

بچه ها هم یه صدا فریاد می زدن: »رولینگ... رولینگ.«

دوشنبه
البت��ه این تش��ویق ها تو خونه ه��م ادامه داش��ت و همة این 
تش��ویق ها باعث شد که من شاهكار خودم، یعنی هری پاتر رو 

خلق کنم. مخصوصاً پدرم خیلی منو تشویق می کرد. 
امروز که پش��ت میز تحریر نشس��ته بودم و در حال نوش��تن 
بودم، پدرم وارد اتاق شد. پدرم گفت: »آفرین دخترم، مشقاتو 

خوش خط بنویس تا در آینده دکتر بشی.« 
گفتم: »من دارم کتاب می نویسم.«

پ��درم گفت: »چ��ه کتابی؟ کت��اب کمك درس��ی و کنكوری 
بنویس. نون تو این جور کتاباست.« 

گفتم: »من دارم کتاب داستان می نویسم.«
پدرم گف��ت: »می خوای خودت رو بدبخ��ت کنی؟ کی کتاب 

داستان می خره؟ کتاب کمك درسی بنویس دخترم.« 
گفت��م: »ول��ی من می خ��وام یه کتاب داس��تان بنویس��م که 

میلیاردی بفروشه و همه بخوننش.« 
پدرم گف��ت: »برو بابا، خود الیور توییس��ت هم نتونس��ت یه 

همچین کتابی بنویسه.« 
گفتم: »چارلزدیكنز بابا. الیور تویست اسم کتابش بود.« 

پدرم گفت: »حاال هر چی. اصاًل ژان والژان.«
گفتم: »بابا اونم شخصیت داستان بی نوایان بود، نویسنده نبود 

که.« 
پ��درم گفت: »همی��ن دیگه منظ��ورم همین نویس��نده های 
بینواس��ت دیگه. تا حاال کدوم نویس��نده ای به نون ونوا رسیده 

که تو دومیش باشی؟«
گفتم: »بابا شما اصاًل تو عمرت کتاب خوندی؟«

پدرم گفت: »آره. من همة کتاب درس��ی هامو خوندم. اصاًل به 
من چه؟ کتاب داستان بنویس تا بدبخت شی.« 

سه شنبه
  م��ادرم ه��م اون قدر منو تش��ویق ک��رد که در 45 س��الگی  

»ام . اس« گرفت.
امروز هم پش��ت میز تحریر نشس��ته بودم و داش��تم داستان 
می نوش��تم که م��ادرم  اومد تو اتاق. گف��ت: »اَه. دوباره داری 

چی می نویسی؟« 
گفتم: »داستان.«

مادرم گفت: »اقاًل از این داس��تان عش��قولیا بنویس که مردم 
می خونن. مثل قلب شكس��ته و بدون اون هرگز و عشق پاک 

و این جور چیزا.«
گفتم: »ولی من می خوام قصة یه جادوگر رو بنویسم.«
مادرم گفت: »جادوگرم خوبه؛ مثل جادوگر شهر موز.«

گفتم: »مامان تو تا به حال الی یه کتاب رو باز کردی؟«
مادرم گفت: »نه. کتاب خون��دن کار آدمای بی کاره. من کلی 

کار دارم.« 

چهارشنبه
ام��روز جلد اول هری پاتر را چاپ کردم و مش��هور و ثروتمند 
شدم. دیگه برای نوشتن خاطرات روزانه وقت ندارم. باید شش 
جلد دیگه از هری پاتر رو بنویس��م. پس همین جا خاطراتم را 

به پایان می برم.

سنجاق قفلي

ـ لغت معنی از اون لحاظ 
ذلیل: کسی که سر سالمت به گور می برد.

راس�ت گو: انس��ان زیان دیده، دیوانه ای در شهر، مرد 
نامرئی. 

رتوش: کاله گذاری عكاس بر سر مشتری! همان »چه 
سری، چه دمی، عجب پایی« است!

زالل: تعریف آبی اس��ت که اول از چشمه می خوردند. 
بعد گفتند بهداشتی نیست و تصفیه اش کردند و کردند 
توی لوله. بعد همان آب چش��مة س��ابق را کردند توی 

قوطی و شد: آب زالل چشمه!
زمین: س��یارة بیچاره ای که با حس��رت به زندگی آرام 

همسایه هایش نگاه می کند.
زن: شما بگویید، من چه بگویم؟!

زندگی: عجیب ترین معادله برای انس��انی که 70 سال 

عمر می کند و غم هزار سال را می خورد.
سرباز: کس��ی که دو ماه دورة آموزش نظامی می بیند 
و 22 ماه جارو می کند، چایی می برد، نامه می رس��اند، 

بلیت پاره می کند و...
س�ریال: چی��زی که اگر ب��رای ما آب نداش��ته، برای 

سازندگانش نان خوبی داشته است!
سالح: وسیله ای که آدم ها ساختند تا به وسیلة کشتن 

یكدیگر از صلح محافظت کنند.
ش�ادروان: مرده ای که می شود پشت سرش همه چیز 
گف��ت و از دهانش خیلی چیزها ش��نید ت��ا روانش به 

راستی شاد شود. 
شاگرد: کسی که برای یاد نگرفتن چیزهایی که باید یاد 

بگیرد به سختی تالش می کند.
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مهدي فرج الهي

م. مداد رنگي

نیازمندیهایدانشآموزی!

در جست وجوی کار

ای��ن جانب احمد احمدیان با س��ابقة 10 س��اله در زمینة 

تربیت ش��یر، ببر، پلنگ و کروکودیل که دو ماه است معلم 

مدرس��ة گل های بهش��تی شده ام، بدون چش��م داشت به 

حق��وق، بیمه، حق ایاب و ذه��اب و بن کارمندی، آمادگی 

خود را برای بازگشت به شغل سابقم اعالم می کنم... کمك!

کیف پول فروش

 قناری وسواسی، از ترس سرطان حنجره، نمی خواند.
 گورکن پیر، پس از ُپر شدن گورستان، دق کرد.

 پیرزن تنها از دزد خانه اش می خواهد تا به قصه هایش گوش بدهد.

 خیابان ها در فرار از سكون، پای همدیگر را لگد می کنند.
 پرندة امیدوار، تفنگ می خرید و می شكست.

 عرض عمر
به اندازة طول آن

دست خداست.
 عاشق کسی هستم که

تاریخ تولدش را 
خودش انتخاب کرده باشد.

 با ارائة فیش حقوقی ام،
عزرائیل را متقاعد کردم

جانم را بگیرد.
 به دنبال هم سفر می گردم

برای سفر آخرت.

کاریکلماتور

خارجي. طویلة مامان بزي! آغل منگول. دیروقت.
منگول پش��ت رایانه نشس��ته و با هدفن آهنگي را گوش مي کند. ناگهان 

مامان بزي وارد مي شود.
مامان بزي: »به به، قربون بزغالة خوشگلم برم. برات شیر کاه آئو! آوردم. داري 

چي کار مي کني؟«
منگول: »مرسي. دارم دربارة یه سري از مسائل مهم با دوستم چت مي کنم.«

مامان بزي: »کدوم دوستت؟«
منگول: »برة ناقال. خیلي بافهم و کماالته. همة مشكالت مزرعه رو با کمك 

آقاسگه حل مي کنه.«
مامان بزي: »چه قدر جالب. با چه زبوني حرف مي زنین؟«

منگول: »بره ناقال زیاد حرف نمي زنه. بیش��تر اهل عمله! بع انگلیش تایپ 
مي کنیم.«

مامان بزي: »حاال دربارة چي بحث مي کنین؟«
منگول: »گفت وگومون بیش��تر در زمینة بزشناس��ي و ب��ودن یا نبودن و 
این جور مس��ائله. مثالً دقت کردي هر یونجه اي علفه، ولي هر علفي یونجه 

نیست؟«
مامان بزي: »نه. خوب که چي؟«

منگول: »لئوناردو داوینچي! هم وقتي که مونالیزا رو مي کشید، شاید 
ب��ه این نكته فكر مي کرد که موجودات ش��اد مي خندن، ولي هر کس که 

مي خنده شاد نیست!«
مامان بزي: »خوبي منگول جان؟ جاییت درد مي کنه عزیزم؟ چرا این جوري 

شدي تو؟«
منگ�ول: »همین دیگه. چ��را حرفامو نمي فهمی��ن؟ هیچ وقت منو درک 
نمي کنی��ن. همة نوابغ در تنهایي زندگي ک��ردن و در تنهایي مردن. مثاًل 
همون بز داناي پسرشجاع.« بیچاره صدبار به پدر پسرشجاع توضیح مي داد: 
»آخه نمي شه که اسم تو پدر پسرشجاع باشه. خب قبل از اینكه پسرشجاع 

به  دنیا بیاد اسمت چي بود؟«
جواب مي داد: »من از وقتي یادم مي یاد، پسرشجاع بود و منو پدر پسرشجاع 

صدا مي کردن.« آخرم از دستشون سكته کرد و مرد.
مامان بزي: »واه واه چه حرفا! بذار اول شاخت سبز بشه، بعد واسه من اداي 

قوچ دانا رو دربیار. درست حدس زدم، تو دچار بلوغ زودرس شدي.«
منگول: »همیشه تا دو کلمه بع بع حسابي کردیم، گفتین برو جوجه بزغاله، 
هر وقت بز شدي برگرد. بلوغ ملوغ دیگه چیه؟ اعصابم به هم ریخت. قرص 

بزوفن یا ادالت بز داریم تو طویله؟«
مامان بزي: »بععععع. خجالت بكش. بشین سر درس و کتابت. زیاد به این 

چیزا فكر نكن. مشكالت سن بلوغه، زود مي گذره.«
منگول: »چي بگم؟ به قول معروف این نیز بگذرد.«

بلوغ  زودرس 2
شنگول آباد

  بزافسكی

حق تقدم

 م. سربه هوا

الیور توریست

داستانك

»مسئولیت هرگونه برداشت از این داستانک 

برعهدة خواننده است.«
روزی، هر کس��ی که ش��ما دلتان می خواه��د، از جایی که 

فكر می کنید مناس��ب است، رفت به همان جایی که تصور 

می کنید و در همان جا اتفاقاتی افتاد که مدنظر شماس��ت. 

بعد هم برگش��ت. ش��اید هم برنگش��ت که این هم به شما 
بستگی دارد. 

م. مربا
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در کنار خطوط سیم پیام
 خارج از ِده، سه کاج روییدند

سالیان دراز رهگذران

آن سه را چون سه دوست مي دیدند
یكي از روزهاي پاییزي
 زیر رگبار و تازیانة باد

 یكي از کاج ها به خود لرزید
خم شد و روي سومي افتاد
گفت: »اي آشنا سالمٌ علیک

زحمت بنده را تقبل کن
 ریشه هایم ز خاك بیرون است

 چند روزي مرا تحمل کن«!
کاج همسایه گفت با لبخند:

»جاي تو اي رفیق بر سِر ماست
 توي آغوشم استراحت کن

 پیش من میهمان حبیب خداست
کاج دوم که ماجرا را دید

 از حسادت کشید فریادي
 گفت: »اي کاج زشت و بي ریشه

 پس چرا روي من نیفتادي؟«
گفت: »شرمنده! وضع اخالقت

 کامالً در کتاب درسي هست
 به تو گر تكیه داده بودم من

 رفته بودیم جفتمان از دست«!

سه كاج

ماجراي جالب سن بلوغ یک پسر عرض خواهم کرد اینجا ماجرایي مختصر 
هیكلش مانند یک ماشین اسقاطي شود اینكه ترکیب تمام چهره اش قاطي شود 
صورتش هم مي شود چیزي شبیه انفجار پشت لب هایش بروید سبزه مثل سبزه زار 

آن چنان که از دو فرسخ دورتر مي بیني اش مي شود اندازة یک هندوانه بیني اش 
جوش هاي مهربان سر سفید و سر سیاه ناگهان سر مي زند در صورت مانند ماه  

جاي آن ها درمي آید جوش هاي بیشتر جوش هاي نازنینش را بترکاند اگر  
راه ششصدساله را طي مي نماید یک شبه روحیاتش هم دگرگون مي شود یک مرتبه 

چشم وگوشش هم به بعضي چیزها وا مي شود فرم و آهنگ صدایش مثل بابا مي شود 
یک پسربچه پس از آن مي شود آقاپسر الغرض هر چند این ایام دارد دردسر 

آقاپسر
وم
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عكس هاي شني

  چرا اسمش را ذهن گذاشتي؟
چون یك انیمیش��ن داس��تاني نیس��ت. یك 
سلسله تصویر انتزاعي و کامالً مفهومي است. 

یعني باید خیلي ذهني آن را دید.
  مگر موضوع آن چیست؟ 

انسان و رابطة آن با چهار عنصر آب، باد، خاک 
و آتش.

  چه شد که رفتي سراغ انیمیشن؟ 
م��ن از کودکي گوش��ة کتاب هایم نقاش��ي 
مي کردم و بع��د آن را تندتند ورق مي زدم. 
این جوري انگار تصویرها متحرک هس��تند. 
به ای��ن روش مي گویند فیلیپ بوک. دوران 
راهنمای��ي ام ک��ه تمام ش��د، پ��در و مادرم 
به خاط��ر عالقة م��ن به انیمیش��ن از قم به 
تهران آمدند و س��ه سال اینجا ماندند تا من 

وسیما تحصیل کنم. در هنرستان صدا
  پ�س وقت�ي جای�زه را ب�ردي خیلي 

خوش حال شدند!
بل��ه، خیلي. هرکس پدرم را در این چند وقت 
مي دید، به او مي گفت که باالخره پاداش تحمل 

این همه سختي را گرفتي!
  چطور ش�د که با جشنوارة رشد آشنا 

شدي؟
امس��ال از ط��رف هنرس��تان کارم را ب��راي 
جشنوارة پرسش مهر فرستادم و بعد هم از 
آنجا بود که کارم به جشنوارة رشد راه پیدا کرد.

  دوست داري خودت هم داور جشنواره 
باشي؟

بله.
  آن  وق�ت معی�ارت ب�راي انتخ�اب 

انیمیشن ها چه بود؟ 
زحمتي که براي کار کشیده شده و تكنیك آن. 
مثالً من اصالً کارهاي 3D )سه بعدي( را قبول 

مسعود طايري
سال تولد: 1373

شغل: دانشجوي رشتة انیمیشن
محل زندگي: قم

جوایز: جایزة بهترین کارگرداني براي انیمیشن ذهن.

ندارم، چون خیلي ساده اند. براي همین خودم 
اصالً 3D کار نمي کنم.

  پس تكنیک انیمیشن تو چیست؟
استاپ موشن )Stope motion(؛ مثل اینكه 
یكس��ري عكس را بگذاري کنار هم. البته من 
این کار را با ماسه انجام داده ام. به این تكنیك 
 )Sand animation( در ساخت انیمیشن
یا همان انیمیشن ماسه اي مي گویند؛ یعني با 
ریختن ماسه روي میز نور طرح هایي را درست 
مي کني و بعد از آن ها عكس مي گیري و کنار 
ه��م قرار مي دهي. مثالً م��ن براي این کار که 
زم��ان آن 2 دقیقه و 40 ثانیه ب��ود، از 1400 

فریم استفاده کردم.
 درس�ت مثل همان فیلیپ بوك دوران 

کودکي؟
)مي خندد( بله، فقط کمي تخصصي تر.

 درست کردن انیمیشن سخت است؟
به نظ��ِر من ای��ن کار خیلي صب��ر و حوصله 
مي خواهد. شاید هرکسي بتواند بسازد، اما اگر 
بخواهد موفق شود، باید به کارش عشق داشته 

باشد.
  یعني من هم اگر بخواهم مي توانم یک 

انیماتور شوم؟چطوري؟
بله. مثالً همین  سیب را ببین! باید فریم فریم 
جابه جایش کن��ي و از آن عكس بگیري. بعد 
هم عكس را در نرم افزارهاي مخصوص این کار 

مي گذاري و play مي کني!
  پس چرا همه انیماتور نمي شوند؟

چون به نظر من انیمیشن باید توي خون آدم 
باشد. یعني طرف واقعاً باید انیماتور باشد.

برگزاري جشنواره اي مثل رشد، چقدر 
به جوان هایي مثل تو کمک مي کند؟

جش��نواره باعث مي شود آدم ش��انس دیدن 
کارهاي دیگران را داش��ته باشد و همچنین با 

فضاي فیلم سازي آشنا شود.
  فقط همین؟ تشویقتان نمي کند؟ 

تشویق شدن فقط براي افرادي است که رتبه 
آوردند. اما آن هایي که رتبه اي نیاورده اند، خیلي 

ناراحت مي شوند.
  خب، تا حاال تو تشویق شده اي؟ 

بله، خیلي. م��ن االن خودم ب��ه خودي خود 
مشتاق ش��ده ام که یك کار دیگر هم درست 

کنم.

گفت وگو با یک کارگردان جوان
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وقت كسب و كار من است
»ما باید وقت مان را به قیمت مناس��ب 
بفروش��یم در ای��ن صورت ب��ه ارزش 

درونی خودمان اضافه می  کنیم.«
جملة باال آخرین خط از نوشتة شماره 
گذش��ته بود. در این شماره می توانیم 
درب��ارة تج��ارت وق��ت ح��رف بزنیم. 
تجارتی که سود داشته باشد و سودش 

ارزشمندتر کردن خودمان باشد.
همة ما شنیده ایم که می گویند: وقت 
طالس��ت. و بعضی هم می گویند وقت 
گران بهاتر از طالس��ت. چ��ون طال را 
ممكن است دوباره به دست بیاوریم اما 

وقت را هرگز.
وقتی از طال ح��رف می زنیم بی درنگ 
یاد ث��روت می افتیم. پ��س هیچ کس 
فقیر به دنیا نمی آید. خداوند به هنگام 
تولد، این ثروت را به همة ما می دهد. 
درس��ت از اولین لحظه ای که به دنیا 
می آیی��م ثروتی به نام وق��ت را به ما 
می دهند و سند ش��ش دانگش هم به 
نام خود ماس��ت. البته در س��ال های 
اولی��ة زندگی، اختیار اس��تفاده از این 
وقت به دس��ت خود ما نیست. لزومی 
ه��م ندارد باش��د. ما خیل��ی هم وقت 
نداریم پوشك خودمان را عوض کنیم. 
یا آشپزی بلد نیستیم که بتوانیم برای 
خودمان غذا درس��ت کنی��م. یا برویم 
اسباب بازی فروش��ی ب��رای خودم��ان 
جغجغه بخریم. پس در سال های اولیة 

زندگی پادشاهی می کنیم و انجام این 
کارها را به دیگران می س��پاریم. کمی 
که بزرگ تر می شویم، شروع می کنیم 
به ی��اد گرفتن زبان مادری و کش��ف 
دنیای پیرامونم��ان. در اینجا از وقت 

خوب استفاده می کنیم. کنجكاوی 
و ش��یطنت های خردسالی باعث 
می ش��ود ارزش وقت را بدانیم. 
ان��گار عجل��ه داری��م زودتر به 
دنی��ای کودک��ی و نوجوانی و 

جوانی و بزرگسالی وارد شویم.
مدرس��ه  وارد  وقت��ی  و 
می شویم. عجله های ما هم 
تمام می شود. دیگر ارزش 
وق��ت را از ی��اد می بریم. 
کم��ی  اس��ت  ممك��ن 
تنبل ش��ویم. البته همة 
افراد این طور نیس��تند. 
به ش��رایط خانوادگی و 
اجتماعی وابستگی دارد.

ممكن اس��ت م��ادر ما 
باش��د  از آن مادرهایی 
که همة کاره��ای ما را 
خودش انج��ام می دهد. 

و م��ا وق��ت کاف��ی برای 
تنب��ل ش��دن را به دس��ت 

اس��ت  ممك��ن  می آوری��م. 
خیلی اتفاق های دیگر هم در 

زندگی ما وجود داشته باشد که 
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نخواهی��م و نتوانیم 
به ارزش این ثروتی 
ک��ه در اختی��ار ما 
گذاشته می شود پی 

ببریم.
اما از یك سنی باید 
ش��روع کنی��م و این 

ثروت را بشناسیم. 
ی��ك دقیقه به س��اعت 
نش��انك  ک��ن.  ن��گاه 
ثانیه ش��مار ساعت، از چپ 
به راس��ت تیك تی��ك می -

کند و هی دور محور خودش 
ی��ك  ه��ر  و  می چرخ��د. 
دوری که می زند نش��انك 
دقیقه ش��مار را ی��ك تیك به 

جلو می برد. 
وقت��ی ب��ه س��اعت ن��گاه می کنی 
متوجه گذشتن زمان می شوی. اما در 

واقع ثروتت را از دست می دهی.
بهتری��ن و بزرگ تری��ن دارای��ی ات را 

می فروشی.
به چند؟ به چه قیمتی می فروشی؟ 

تص��ور ک��ن پول��ی در جی��ب داری. 
م��ی روی به ی��ك مغ��ازه. پول��ت را 
می دهی به فروش��نده. کمی نگاهش 

می کن��ی و برمی گ��ردی. و هر روز هر 
پولی که به دس��تت می آید این کار را 
می  کنی. تصورش هم سخت است. تو 
در مقابل پولی که به مغازه دار می دهی 

باید چیزی دریافت کنی.
حاال ببین با وقت��ت چه کار می کنی. 
هر تیك ثانیه شمار ساعت همان پولی 
اس��ت که به هس��تی می ده��ی. حاال 
ببین در مقابل آن چه چیزی دریافت 

می کنی.
اآلن که داری این مطلب را می خوانی، 
وقتت را به من می فروشی. فكر کن در 
مقابلش چه چیزی به دست می آوری؟

وقت��ی داری بازی می کن��ی ببین در 
مقابل وقتی که می فروشی چه چیزی 

به دست می آوری!
ط��ال را می ده��ی و بای��د در مقابلش 

الماس بگیری. 
اگر هر روز که از خواب بیدار می شوی 
مث��ل یك ب��ازرگان، بروی ب��ه دنبال 
کار تجارت، با س��رمایة خود می توانی 

بهترین سودها را ببری. 
و اولی��ن س��ود در معاملة درس��ت با 
وقت، ارزش��مندتر شدن روح و روان و 

شخصیت تو است. موفق باشی.
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روزي از روزها، رس��تم اس��باب ش��كار را آماده ک��رد و همراه با 
اس��بش رخش عازم مرزهاي کش��ور توران ش��د. آن روز رستم 
در نزدیكي ش��هر سمنگان گوري ش��كار کرد و بعد از خوردن 
گور ب��ه خواب رفت. چند تن از س��واران توراني که از آن محل 
مي گذش��تند، رخش را دیدند که در دشت به چرا مشغول است. 
چون رخش اسب بي نظیري بود، آن را گرفتند و با خود به شهر 

سمنگان بردند.
وقت��ي رس��تم از خواب بیدار ش��د و اس��ب خوی��ش را نیافت، 
اندوهگین ش��د و به ناچار پاي پیاده براي یافتن رخش عازم شهر 
سمنگان شد. پادشاه س��منگان وقتي شنید که رستم براي پیدا 
کردن اسبش به شهرش��ان آمده است، شادمان شد و به پیشواز 
رستم شتافت. شاه سمنگان رستم را به کاخ خودش دعوت کرد 

و به او قول داد که به زودي رخش را بیابد.
در کاخ رستم با تهمینه، دختر شاه سمنگان، آشنا شد و موبدي 
را براي خواس��تگاري تهمینه نزد شاه س��منگان فرستاد. شاه از 
خواستة رستم بسیار خشنود شد و رستم و تهمینه با هم ازدواج 
کردند. سپس رس��تم مهره اي را که به بازوي خویش بسته بود، 
درآورد و به همس��رش تهمینه داد و گفت: »اگر فرزندمان دختر 
ب��ود، ای��ن مهره را به گیس او ببند و اگر پس��ر ب��ود، مهره را به 

بازوي او ببند.« 
صبح روز بعد شاه سمنگان به رستم خبر داد که رخش را یافته 
است. پس رستم از تهمینه خداحافظي کرد و همراه با رخش به 
سوي زابلستان رهسپار شد. تهمینه پسري به دنیا آورد که بسیار 

شبیه پدرش بود و نام او را سهراب نهاد.
سهراب به سرعت رش��د مي کرد و بزرگ مي شد، به طوري که در 
10 سالگي چنان قوي هیكل و نیرومند شده بود که در آن نواحي 
کسي قدرت نبرد با او را نداشت. روزي از روزها سهراب نزد مادر 
رفت و از نام و نش��ان پدر خویش پرسید. مادر به او گفت که تو 
از دودمان نریمان و فرزند رستم دستان هستي. سهراب چو این 
گفته شنید، بسیار خشنود شد. بعد گفت من به زودي لشكري از 
پهلوان��ان توران گرد خواهم آورد و به ایران حمله خواهم کرد تا 
کي کاووس، ش��اه ایران را که فردي ناالیق است، از تخت به زیر 
کشم و پدرم رس��تم را بر تخت پادشاهي نشانم. سپس همراه با 
پ��درم به توران حمله خواهیم کرد و افراس��یاب را نابود خواهیم 

کرد.
از آن طرف جاسوس��ان این خبر را براي افراس��یاب بردند. وقتي 
افراس��یاب شنید که سهراب فرزند رستم است و قصد دارد براي 
یافتن پدر به ایران لشكر بكشد، با خود فكري کرد و گفت شاید 
در این لشكرکشي رس��تم به دست پسرش سهراب کشته شود. 
پس به هومان و بارمان که از س��رداران لش��كرش بودند، فرمان 

داد تا لش��كري متشكل از 12 هزار س��رباز گردآورند و به یاري 
س��هراب بشتابند. س��پس به آن ها گفت که سهراب نباید هرگز 
پدرش را بشناس��د تا شاید رستم پهلوان به دست پسرش کشته 
شود. سرداران به سرعت لشكري فراهم کردند و به یاري سهراب 
شتافتند. سهراب فرماندهي آن لشكر را به عهده گرفت و به سوي 

مرز ایران شتافت. 
اضط��راب و هیجان همه جا را فرا گرفته ب��ود. عده اي مي گفتند 
رس��تم فاتح می��دان خواهد ب��ود و عده اي س��هراب را به خاطر 
جوان تربودن برندة نهایي مي دانستند. در آن میان بودند کساني 
که از رابطة واقعي رس��تم و س��هراب آگاه بودن��د، اما بي رحمانه 

براي مقاصد پلیدشان این ماجرا را پنهان کرده بودند.
رستم و سهراب آماده نبرد بودند. چشم درچشم هم مي چرخیدند 
و یكدیگر را برانداز مي کردند. از همه طرف هیاهو برخاسته بود. 
لحظه ها به س��رعت مي گذش��ت تا یكي از تلخ تری��ن رخدادهاي 
تاریخ و افسانه به وقوع بپیوندد که صدایي همة نگاه ها را به سوي 
خ��ود جلب کرد. مردي با لباس س��فید بلند دوان دوان به کارزار 
نزدیك مي ش��د و فریاد مي زد: »دس��ت نگه دارید! دس��ت نگه 

دارید!« 
رستم و سهراب با تعجب به مرد سفیدپوش نگاه مي کردند 

که با هر گامي که برمي داش��ت مي گفت دس��ت نگه 
دارید. عاقبت مرد به میدان نبرد وارد ش��د. رستم 
با تعجب به او نگاه کرد و گفت: »چرا دس��ت نگه 

داریم؟ کیستي و چه مي خواهي؟« 
مرد رخصت خواست تا نفسش سر جا بیاید. چنان 

نفس نفس مي زد که گویي براي رس��اندن خبر مهمي 
این چنین ش��تابان آمده اس��ت. راوي داس��تان 

خیل��ي دوس��ت داش��ت تا م��رد حامل 
خبري باش��د که کاًل غائل��ه را ختم 
کند و نگذارد خون پس��ر به گردن 
پدر بیفتد. اما ای��ن اتفاق نیفتاد، 
چرا که مرد خودش را مس��ئول 
ادارة مب��ارزه با دوپینگ معرفي 
کرد. حامل خبر خاصي نبود. او 
از دو پهلوان خواس��ت آزمایش 
دوپین��گ بدهن��د و بع��د از آن 

مبارزه کنند.
آن ها با تعجب پرسیدند: »آزمایش 
دوپینگ براي چیست؟ ما در حال 

جنگیم؛ مسابقه که نمي دهیم.« 
مسئول کمیتة مبارزه با دوپینگ 



گفت: »این قانون جدید است و از همین امروز الزم االجراست.«
سهراب پرسید: »اگر پاسخ دوپینگ یكي از ما دو نفر مثبت بود، 

آن گاه چه مي شود؟« 
مرد گفت: »اگر چنین شود سه � هیچ به نفع سپاه مقابل جنگ 
برنده اعالم مي ش��ود. ش��ما بای��د منتظر نتیج��ه بمانید. جواب 
آزمایش ممكن اس��ت چند روز طول بكش��د، چ��را که خودمان 
تجهیزات انج��ام آزمایش را نداریم. باید نمونه ها را براي برادراِن 
بربِر آلماني مان بفرس��تیم. پس تا قبل از اعالم نتیجة آزمایش از 

هرگونه اقدام خصمانه جداً خودداري کنید.« 
ش��ما هم مثل م��ن آرزو مي کردید که کاش یك��ي از دو پهلوان 
دوپینگ کرده بود و آن اتفاق تلخ نمي افتاد، ولي این چنین نشد. 
پس از چند روز نتایج آزمایش رسید هر دو سپاه در میدان گرد 
آمده و س��راپا گوش بودند تا ببینند چه مي شود. مسئول مبارزه 
با دوپینگ وارد میدان ش��د و به س��وي رستم و سهراب رفت. در 
حالي که مي خندید گفت: »مي دانستم شما دو جهان پهلوان اهل 

دوپینگ نیستید.« 
هلهله اي از هر دو سپاه برخاست. مرد با فریاد همه را به سكوت 
دعوت کرد و ادامه داد: »اما از آن جا که محض احتیاط همیش��ه 
چن��د آزمایش اضافي ه��م مي گیرم، باید به اطالعتان برس��انم، 

مطابق نتیجة آزمایش ژنتیكي شما پدر و پسر هستید.« 
رستم و سهراب با تعجب به هم نگاه کردند. رستم نشان خواست 

و س��هراب مه��ره  را نش��ان داد. یكدیگر را در آغوش کش��یدند. 
باالخره نویسندة داستان به آرزویش رسید و سهراب قصه کشته 
نش��د. هر دو شاد و خندان به راه افتادند تا به خانه بروند که در 
میان راه دژبان از س��هراب کارت پایان خدمت خواست. سهراب 
از ابتداي تولد در کش��وري بیگانه بزرگ شده بود و کارت پایان 
خدمت نداش��ت. در نتیجه دژبان ها او را گرفتند تا به س��ربازي 
ببرند. ابتدا رس��تم خواس��ت به زور مانعش��ان بش��ود، ولي بعد 
تصمیم گرفت که از راه قانوني وارد شود. او به راحتي مي توانست 
از طریق رزم آوري معافیت س��هراب را بگیرد. اما بعد که فهمید 
کف پاي سهراب صاف است، برایش معافیت پزشكي گرفت. حاال 
سهراب شاد و خرسند در کنار رستم بود و مادر نیز به جمعشان 

اضافه شد و جمع گرم و صمیمي خانواده شكل گرفت.
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برنام��ه »اطالعات جامع آکواریومي آب 
شیرین« شامل اطالعات بسیاري دربارة 
آکواریوم آب ش��یرین است. همان طور 
که مي دانید، داش��تن آکواریوم ماهیان       
آب شیرین از لحاظ اقتصادي مناسب تر 
از آب شور و نگهداري آن آسان تر است.
در ساخت این مجموعه سعي شده است 
گوش��ي هایي که از فارس��ي پشتیباني 
نمي کنند، مش��كلي در استفاده نداشته 
باش��ند. در این مجموعه بخش هاي زیر 

را مشاهده مي کنید:
تجهیزات: پمپ، بخاري، فیلتر، المپ 

و...
معرفي ماهي ها: زنده زاه��ا )گوپي و...(، 

اطالعات 
آكواريومي

البیرنیت دارها )فایتر و گورامي(، سیكلیدها 
)اسكار، فالور و...(، گربه ماهي ها )پنگوسي، 
دراگون و...(، کپورماهیان )گلدفیش و...(، 
کاراسین ها )تترا و...(، و دیگر ماهي ها نظیر 

نایف � آروانا و...

 اس�امي گیاه�ان: ش��امل بیش از 30 
گیاه آکواریومي.

بیماري ها: سفیدک، فساد باله ها و... 
تغذیه: دافني � آرتمیا و...

رس��توران یاب مزه ه��ا، نرم اف��زاري با هدف 
انتخ��اب بهترین مزه ه��ا در رس��توران ها، 
فس��ت فودها، کافي ش��اپ ها و... اس��ت. این 
اندروید  نرم اف��زار مخصوص گوش��ي هاي 

طراحي شده و داراي امكانات زیر است: 
 نمای��ش اطالع��ات کامل بی��ش از 500 
رس��توران، کافي ش��اپ، فس��ت فود، سالن 

پذیرایي، مرکز تهیة غذا و... در تهران
 گروه بندي رستوران ها براساس نوع آن ها 
�  فست فود، کافي شاپ، فرنگي و... � و امكان 

محدود کردن نمایش به یك نوع خاص
 گروه بندي رستوران ها براساس منطقه 

  امكان جست وجو
 نمایش موقعیت رس��توران روي نقش��ه 

بدون نیاز به اینترنت 
 ام��كان دریاف��ت اطالع��ات از مكان یاب 
ماه��واره اي و نمایش موقعی��ت کاربر روي 

نقشه بدون نیاز به اینترنت
 امكان نمایش نزدیك ترین رس��توران ها 
نسبت به موقعیت جغرافیایي کاربر تا شعاع 

دو کیلومتر
 ارسال نظر کاربران

 امكان معرفي رستوران جدید.

احس�ان خواجه امی�ري آواز خواندن را از 
پ��درش یاد گرفت و از ش��ش س��الگي هم با 
ویولن آش��نا ش��د. او با اجراي ترانه هر چي 
آرزوي خوبه شناخته شد . خواجه امیری با 
خواندن آلبوم س�الم آخر در سال 1386 به 
اوج محبوبیت رسید. به اعتقاد خودش، احسان 
خواجه امیري را باید با این آلبوم شناخت. از 
او تا به حال ش��ش آلبوم منتش��ر شده است 
که آخرین آن  در س��ال روز تولدش منتش��ر 
ش��د. آلبومی با نام عاشقانه ، با ترانه سرایي 
روزبه یماني و تنظیم هومن نامدار، از دید 
اکث��ر منتقدها بهترین آلب��وم خواجه امیري 
بوده اس��ت. عاش��قانه با 10 قطعه به نام هاي 
احساس آرامش، آرزو، این حقم نیست، 
 کجایي، دریا، لحظه و... منتشر شده است. 

این آلبوم به همت مؤسسه آواي هنر منتشر 
شده است.

فيزيك در خانه 
آی��ا دوس��ت داری��د فیزی��ك را به ش��كل 
کاربردي ی��اد بگیرید؟ آن ه��م از راه دور. 
پس مي توانید به وبگاه چیستا سري بزنید. 
ای��ن وبگاه به یادگی��ري بهتر درس فیزیك 
کمك مي کند. س��ایت پر است از فیلم هاي 
فایل هاي  انیمیش��ن، تصاوی��ر،  آموزش��ي، 
صوتي و مدل س��ازي. سایت چیستا به شما 
ای��ن ام��كان را مي دهد ک��ه مباحث درس 
فیزی��ك را به ش��یوه اي دیگر م��رور کنید. 
چیس��تا مي تواند مرجع خوبي براي تبادل 
تجربیات معلمان درس فیزیك و همین طور 

عالقه مندان باشد.
www.chistaa.com
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دریاچة چورت
دوس��ت دارید یك بار دیگر لذت پیاده روي در میان درختان 
انبوه جن��گل را تجربه کنید؟ آن هم در دل البرز. پس با ما 
همراه ش��وید. این بار مي خواهیم ب��ه دریاچة چورت برویم. 
ابتدا خودمان را به ش��هر ساري مي رسانیم که مرکز استان 
مازندران است. س��پس به سمت کیاسر حرکت مي کنیم و 
بعد از طي 25 کیلومتر، به  طرف روس��تاي چورت مي رویم. 
آن گاه با اس��تفاده از تابلوهاي راهنما، خودمان را به دریاچة 

چورت مي رسانیم.
ای��ن دریاچه بر اثر زمین لرزه، رانش زمین و بس��ته  ش��دن 
مس��یر چش��مه اي که در کنار آن ق��رار دارد، به وجود آمده 
اس��ت. زماني که آب دریاچه پایین مي آی��د، باقي ماندة تنة 
درخت های��ي که در مح��ل پیدایش دریاچ��ه بوده اند، دیده 
مي ش��وند و منظ��رة زیبایي از س��ایة این درخت��ان در آب 
ش��فاف دریاچه به تصویر درمي آید که شاید کمتر در جایي 
دیگر دیده باش��ید. مي توانید س��اعت ها در کنار این دریاچه 
بنش��ینید و از صداي طبیعت لذت ببری��د. محلي ها به این 
دریاچه میانش�ه هم مي گویند. ام��ا به  دلیل نزدیكي آن به 

روستاي چورت، به این نام معروف شده است.

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.
ش�ما مي توانید با مراجعه به وبگاه آیت اهلل جوادي آملي، 
از بخش ه�اي متنوعي بازدید کنید. ای�ن وبگاه به چهار 
زبان قابل استفاده است و عنوان هاي بخش هاي گوناگون 

آن عبارت اند از: 
دروس، ویژه نامه ه�ا، پرس�مان، تألیفات، اس�تفتائات و 
بخش ه�اي دیگري که هر کدام پاس�خ گوي عالقه مندان 
اس�ت. یك�ي از بخش هاي ج�ذاب این وب�گاه تلویزیون 
اینترنتي آن اس�ت. ش�ما مي توانید با ورود به این بخش 
تعدادي از سخنراني هاي آیت اهلل جوادي آملي را دانلود 
کنی�د. همین طور بعضي از تألیفات ایش�ان از طریق این 
س�ایت در اختی�ار عم�وم ق�رار گرفته اس�ت. در بخش 
استفتائات هم مي توانید س�ؤاالت خود را مطرح کنید و 

از پاسخ ایشان در کوتاه ترین زمان مطلع شوید؛ 
سؤاالتي مانند: 

س�ؤال: قضاي نماز را چه موقع مي ت��وان خواند؟ یعني قضاي 
نماز صبح را مي شود ظهر خواند؟

ج�واب: قض��ا را در تمام اوقات مي توان به ج��ا آورد، مگر آنكه 
موجب قضا شدن نماز ادائي شود.

وبگاه مرجع

4 كتاب، 4 خوش شانسی
با یک جست وجوی کوتاه می توانید اطالعات این کتاب ها 
را بیابی�د و آن ه�ا را بخرید؛ چهار کتاب�ي که جزء بهترین 

کتاب های چاپ شده برای گروه سنی دبیرستان هستند:
سرگذشت نمایش در ایران.رضا آشفته. 

انتشارات افق 
تلفن: 66413367 

بندبازي روي تن آب.محمدمهدي رسولي. 
نشر نیستان 

تلفن: 22612443

 مغز و شگفتي هایش. 
مترجم: کمال بهروزکیا. انتشارات قدیاني

تلفن: 66404410

قربوني،) مجموعه داستان(، محمداسماعیل 
حاجي علیان،  انتشارات آموت

تلفن: 88827140 

www.portal.esra.ir



خواجه نصیرالدین  تش��تي خواست 
که هم از مس ساخته شده و هم بزرگ 
باشد تا بتواند با صدایش هوالکوخان 
را بیدار کند و فرمان ساختن رصد خانه 
را بدهد. امیر س�یف الدین فرمان داد 
تا تش��ت را براي خواجه آوردند.خواجه 
دو تن از همراهان خود را مأمور کرد تا 
بي آن که کسي بداند، تشت را باالي قلة 
کوهي ببرند و شب، هنگامي که همه در 

خواب هستند، آن را به پایین اندازند. 
س��پس افرادي را که در اردوي هوالکو 
بودند، به سه دسته تقسیم کرد: دستة 
اول را هم از افتادن تشت آگاه کرد و هم 
از زمان وقوع آن. دس��تة دوم را تنها از 
فرو افتادن تشت آگاه کرد و زمان وقوع 
آن را به آن ها نگفت. به دس��تة س��وم 
هم هی��چ نگفت!خواج��ه، هوالکوخان 
و اطرافیانش را دردس��تة اول قرار داد. 
نزدیك س��پیده صبح تشت را از قله به 
زیر انداختند. صداي رعدآس��اي تشت 
تمام کوهس��تان را به لرزه درآورد. افراد 
گروه س��وم هم��ه وحش��ت زده به هر 
س��وي مي دویدند و گم��ان مي کردند 
بالیي آس��ماني بر سرش��ان نازل شده 
اس��ت.گروه دوم، با خاطري پریش��ان 
به جمع گروه اول پیوس��تند. اما گروه 
اول، ش��ادمان به رفتار گروه دوم و سوم 
مي خندیدند. هوالکو پس از مش��اهدة 
این صحنه گف��ت: »تاکنون هیچ کس 
تنوانسته بود چنین بر دل لشگر مغول 
ترس ان��دازد. پس حكم��ت آن را بگو 
خواج��ه.« خواجه نصیرالدین گفت:» در 
این هنگام ش��ب، آدمیان سه دسته اند: 
اول کس��اني که هم بیدارند و هم آگاه، 
دوم کساني که بیدارند اما آگاه نیستند 
و دستة سوم کساني اند که نه بیدارند و 
ن��ه آگاه. آن ها هر واقع��ه  اي را غریب یا 
بالي آسماني مي دانند.  این چنین شد 
که خواجه نصیرالدین طوسي توانست با 
زیرکي دستور بناي رصد خانة مراغه را از 

هوالکوخان مغول بگیرد.

تولد خواجه نصيرالدين 
طوسي

 5
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خبر تولد نوزادي عزیز، به گوش رسول 
خدا)ص( رسید. رسول خدا)ص( برای 
دی��دار او ب��ه منزل دخت��رش   حضرت 
فاطم�ه زهرا)س( آمد و به دختر خود 
فاطمه)س( فرمود: دخترم، فاطمه جان ، 
ن��وزادت را برای��م بیاور ت��ا او را ببینم. 
فاطمه)س( نوزاد کوچكش را به س��ینه 
فشرد، بر گونه های او بوسه زد، و آن گاه 

به پدر بزرگوارش داد. 
پیامبر)ص( فرزند دلبند زهرای عزیزش 
را در آغ��وش کش��یده ص��ورت خود را 
به صورت او گذاش��ت و شروع به اشك 
ریخت��ن کرد. فاطم��ه)س( متوجه این 
صحنه ش��د در حالی که شدیداً ناراحت 
بود از پدر پرس��ید: »پ��درم، چرا گریه 

می کنی ؟« 
رسول خدا )ص( فرمود: »گریه ام به این 
علت اس��ت که پس از م��رگ من و تو، 
این دختر دوست داشتنی من سرنوشت 
غمباری خواهد داشت ، در نظرم مجسم 
گش��ت که او با چه مشكالت دردناکی 
رو ب��ه رو می ش��ود و چ��ه مصیبت های 
بزرگ��ی را به خاط��ر رض��ای خداوند با 

آغوش باز استقبال می کند. 
در آن دقایقی که آرام اشك می ریخت 
و نوادة عزی��زش را می بوس��ید، گاهی 

نی��ز چهره از رخس��ار او برداش��ته، به 
چه��رة معصومی ک��ه بعدها رس��التی 
بزرگ را عهده دار می گشت خیره خیره 
می نگریس��ت و در همین ج��ا بود که 
خطاب به دخترش فاطمه)س( فرمود: 
»ای پاره تن من و روش��نی چش��مانم، 
فاطمه جان، هر کس��ی که ب��ر زینب و 
مصائب او بگرید ثواب گریستن کسی را 
به او می دهند که بر دو برادر او حسن 

و حسین گریه کند.« 
قس��متى از خطب��ة  حض��رت زين��ب 
)س( در مجل��س یزید: »به خدا قس��م 
ای یزی��د، هرچه کردی بازگش��ت آن 
به س��وی خودت خواهد بود، چرا که تو 
جز پوست خود نشكافتی و جز گوشت 

خود ندریدی ای یزید! 
در آن روزی ک��ه خداوند بدن های پاک 
ش��هیدانمان را حاضر میکند تا حقوق 
خود را از س��تمگر بستاند، تو بر رسول 
خ��دا صلّی الّل علیه و آله و س��لّم وارد 
خواهی ش��د، اما مي دانی در چه حالی؟ 
در حالی ک��ه خون عزیزان او را ریخته و 
حرمت ذّری��ة او را از بین برده ای. آری 

ای یزید! 
از ای��ن پی��روزی ظاهری که به دس��ت 
آورده ای، غرق شادی مشو، و آن عزیزان 

والدت حضرت زينب )سالم اهلل عليها(
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ک��ه   ب��ود   1278 خردادم��اه   
اولی��ن عملی��ات حف��اري نف��ت در 
مسجدس��لیمان به نتیجه رسید. این 
حف��اري به عمق 350 متري رس��ید 
که نف��ت از دل خاک ف��وران کرد و 
نام مسجدس��لیمان به عن��وان اولین 
منطقه نفت خی��ز خاورمیانه در تاریخ 

ثبت شد. 
با رون��ق گرفتن صنعت نف��ت ایران، 
بیگان��گان ب��ه دنبال اس��تثمار منابع 
زیرزمین��ي کش��ور بودن��د و در ه��ر 
امتیازهاي  گرفت��ن  ب��راي  فرصت��ي 

گوناگون نفتي اقدام مي کردند. 
 1329 اس��فند   29 در  س��رانجام، 
مقرر ش��د که کلیة عملیات اکتشاف، 
اس��تخراج و بهره ب��رداري نف��ت در 
دس��ت دولت قرار گیرد و مجلس به 
 ملي ش��دن صنعت نف��ت ایران، رأي 

مثبت داد.

               ملي شدن 
صنعت نفت

29
اسفند

اش��عار پروین اعتصام�ي دل نشین و 
روان است. 8 س��الگي پروین آغاز بهار 
شعر گفتنش  بود و در جواني به شهرتي 
غیر قابل باور رسید. برخي از زیباترین 
ش��عرهاي پروی��ن مرب��وط ب��ه دوران 
نوجواني او اس��ت. ش��عر اي مرغکرا 

پروین در سن 12سالگي سرود.
ای ُمرغك ُخرد، ز آشیانه

پرواز کن و پریدن آموز
تا کی حرکات کودکانه؟

در باغ و چمن چمیدن آموز
رام تو نمی شود زمانه

رام از چه شدی؟ رمیدن آموز
مندیش که دام هست یا نه
بر مردم چشم، دیدن آموز
شو روز به فكر آب و دانه
هنگام شب آرمیدن آموز

تولد 
پروين اعتصامي
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امام حسن عسكري)ع( مي فرمایند:
تمام پلیدی ها در خانه ای قرار داده 

شده و کلید آن دروغگویی است.
بحار االنوار، ج78، ص377  

ميالد امام حسن 
عسكري )ع(
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 اینك دخت��ري  تنها در می��ان جادة 
مدینه و مرو ایس��تاده. صداي مؤذن از 
دور شنیده مي شود.  چون خواست براي 
نماز برخیزد پیكر رنجورش نتوانس��ت 
روح بزرگ��ش را ت��اب آورد؛ روحي که 
در آس��تانة کوچ بود. کوچ به سرزمیني 
دور از شوربختي هاي زمین و تبه کاري 
آدم��ي. در خاطرش احادیثي ش��عله ور 
شد . روزي که پدرش گفت» قم، آشیانة 
آل احمد و پناهگاه شیعیان آن است.« 
در دل فاطمه نوري آسماني روشن شد 
و کالم ج��دش صادق)ص( در ذهنش 
این چنین درخشید : »حرم ما قم است 
و به زودي دختري از فرزندانم که نامش 
فاطمه است ، در آن جا به خاک سپرده 

مي شود.«

وفات حضرت معصومه 
)سالم اهلل عليها(
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را ک��ه در کرب��ال ب��ه خ��اک و خون 
کش��یده ای، مغلوب و م��رده مپندار. 
ک��ه خداوند میفرماید: »کس��انی را 
که در راه خدا ش��هید شده اند مرده 
مپندارید. بلكه آنان زنده اند و در نزد 
خ��دای خ��ود روزی مي خورند. ]آل 

عمران: 169[. 
 و ای یزید! ب��رای تو همین بس که 
حاکم در آن روز خداوند، و دش��من 
تو پیامبر خدا، و یاور و پشتیبان اهل 
بیت جبرئیل باشد. و به زودی کسی 
ک��ه این مقام را برای تو زینت داده و 
تو را بر گردن مس��لمین سوار کرده 
است �  معاویه � ، خواهد دانست که 
چه جانش��ین بدی برای خود تعیین 
ک��رده و در روز جزا درخواهید یافت 
ک��ه بدترین م��كان از آِن کیس��ت و 
بدبختی و ضعف و زبونی ش��امل چه 

افرادی خواهد شد.«*

* خطابة زینب کبری )س(، پشتوانة 
انقالب امام حسین)ع(، صفحات 55 - 
57، اثر محمد مقیمی، انتشارات سعدی، 
به نقل از طراز المذهب، ص 32 و 22
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 Ingredients 
 1/3 cup canola oil 
 2/3 cup confectioners’ sugar (regular white sugar works too!) 
 2 eggs 
 2 tablespoons iranian rose water 
 2 and 1/4 cups rice flour 
 1/4 teaspoon baking powder 
 3/4 teaspoon ground cardamom 
 ground roasted pistachio nuts or poppy seed 

    
How to Prepare
Mix together the canola oil and white sugar. Beat eggs and add 
along with the rose water to the sugar mixture. Add the white 
rice flour, baking powder and cardamom and blend into a thick 
dough. Refrigerate for at least 20 minutes.Preheat the oven to 
350F/180°C Line a cookie sheet with baking paper or oil lightly. 
Take a spoonful of dough the size of a walnut, roll into a ball 
between your palms, flatten slightly, and place on the cookie 
sheet. Repeat, leaving about an inch between cookies. 
Sprinkle the ground pistachios on top or poppy seeds if using. 
Place cookie sheet in the preheated oven and bake for about 15-
22 minutes, or until firm and cracked on top. They should still 
be quite white but have a slight golden bottom. Remove from 
the oven and allow to cool before removing from the paper, and 
be careful these cookies crumble very easily. Store in an airtight 
container until serving. 

Persian Rice Cookies 
Naan Berenji
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كم نمي آورم
تولد : 24 دی ماه سال1342 - آبادان

ش��هادت: 13 مردادماه-1363، گلس��تان ش��هدای آبادان در اثر 
اصابت خمپارة دشمن

از همان لحظة اول، مهرش به دلم نشس��ت. مي گفتند دختر بسیار 
باهوشی است و از حجاب و ایمانش تعریف مي کردند. به او گفتم که 

مي خواهیم اعالمیه هاي امام خمینی)ره( را تكثیر و پخش 
کنیم و در راه پیمایي ها حضور مؤثري داشته باشیم. بدون 

رودربایستي فكرهایت را بكن، اگر خواستی، اعالم آمادگي 
کن. مریم گفت:» باید کاماًل برایم معلوم شود هدف از این کارها 

چیس��ت.« به او گفتم: »رهبران نهضت به این نتیجه رسیده اند که 
اگر در بحبوحة انقالب، کار به قیام مس��لحانه کشید، زن ها هم باید 

بتوانند دفاع کنند، به همین دلیل آموزش استفاده از اسلحه مي بینیم 
و در کن��ار آن، دوره هاي امدادگ��ري را هم طي مي کنیم. ضمناً در 

پخش اعالمیه و نظم دادن به تظاهرات هم کمك مي کنیم.« مریم 
کمي فكر کرد و گفت: »قبول مي کنم، ولي ش��رطش این است که 

همیشه قبل از غروب آفتاب در خانه باشم. یادم هست، در پایان یك 
دورة آموزش��ی، رفته بودیم کوهنوردي. هرچه باالتر مي رفتیم، راه 

س��خت تر مي شد. باالخره راه به قدري باریك و سخت شد که همه 
مي خواس��تند برگردند. سرگروه همه را جمع کرد و گفت: »تا اینجا 

آمده ایم، از حاال به بعد تصمیم با خودتان اس��ت.« هر کسي حرفي 
زد. یكي گفت اگر پرت ش��ویم، جواب خانواده مان را چه کسي باید 

بده��د و دیگران هم تكرار مي کردند که برگردیم، برگردیم. مریم بر 
خالف دیگران گفت: »اگر قرار باش��د در مقابل این قله کم بیاوریم، 

چطور مي توانیم بر مش��كالت دیگر غلبه کنیم؟« در پایان آن دوره، 
مریم یكي از کساني بود که باالترین امتیاز را آورد و تقدیرنامه گرفت.

خیل��ي مرتب و منظم بود. همیش��ه مقنع��ه و مانتویش را که 
مي شست، حس��ابي روي طناب مي کش��ید تا حتي یك 
چروک هم روي آن نماند. بعد هم که خشك مي شد، زیر 

 متكا و تشك پهن مي کرد تا صاف شود. در آن معرکة آتش
و خ��ون، این همه توجه به نظم و آراس��تگي، واقع��اً حیرت آور بود. 

همیشه مي گفت اگر مرتب و آراسته باشیم و رعایت کامل بهداشت 
را بكنیم، در سالمتي و روحیة مجروحان اثر مثبت دارد.

خیلي صبور و اهل مدارا بود. اگر در جمعي احس��اس مي کرد بحث 
به طرف غیبت مي رود، بالفاصله به بهانه اي مجلس را ترک مي کرد. 

به روس��تاهای آب��ادان که مي رفتی��م، بچه ها ب��ه او مي گفتند 
خاله مری��م. حتي اگر پول نداش��ت، از م��ن مي گرفت و زیر 

بالش بچه هاي خانواده هاي فقیر مي گذاشت. بازار که مي رفتیم 
هدیه ه��اي کوچك مي گرفت تا وقتي مي رویم به روس��تاها، دل 

بچه ه��ا را ش��اد کند. او یك بن��دة خوب خدا بود که ن��وري از انوار 
اله��ي به دلش تابیده بود. یك انس��ان طبیعي بود ب��ا تمام غرایز و 
 خواس��ته هاي طبیعي، با این تفاوت که مهارِ نفس��ش دستش بود.

برگرفته از خاطرات امداد گران جانباز
 فاطمه جوشی و سنیه سامري

امداد گر شهيد مريم فرهانيان در يك نگاه


