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يکليوانتصميِمخنک
انسـان از آغاز آفرینش عالقۀ زیادی به نمادسـازی داشته اسـت. مثاًل براي او، از گذشته هاي دور 
شـیر نماد »قدرت«، سـیب نماد »عشق« و مار نماد »سـالمتی« بوده است. تا جایی که اگر کسی 
مریض می شد، می گفتند، »بی مار« شده است. حتی امروز نیز در بسیاری از کشور ها مار نماد دارو 

و درمان است. 
حال که امسـال، سال مار نامیده شده است، بد نیست نگاهی بیندازیم به یک ویژگِی جالب مار؛ 

یعنی پوست اندازی.
مارها وقتی رشـد می کنند، دیگر در پوسـت سـابق خـود نمی گنجند. با کشـیدن بدن خود به 
سـنگ های نوک تیز و تنۀ درختان، سـعی می کنند خود را از پوسـت تنِگ قدیمی برهانند و به 

رشد خود ادامه دهند. 
دوسـتان جـوان، گاهی پوسـته هایی نامرئی درک و بینش مـا آدم ها را نیز در میـان می گیرند؛ 
پوسـته هایی از جنس عادت های قدیم که مانع رشـد کافی ما می شوند. شـاه کلیِد رهایی از این 
پوسـته ها، آگاهی دربارة آن هاست. خوب اسـت در فصل زیبای بهار ما هم قدری به پوسته های 
احتمالی خود فكر کنیم.ببینیم دور انداختني هسـتند یا نه. اگر روحمان تشنۀ پرواز و رهایی از 

عادت های پیشین است، چرا به یک لیوان تصمیِم خنک میهمانش نكنیم؟
همچنین، بیایید یاد کنیم از همۀ معلمان مهربانی که تا امروز در پوسـت اندازی های روح ما نقش 
مهمی داشـته اند. فراموش نكنیم، بهترین هدیه برای آن ها این است که شاهد پوست انداختن و 

شكوفایی ما باشند.
حبیب یوسف زاده
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اگر ش��ما تا به حال یك الم��اس واقعي را از 
نزدیك ندیده ای��د، عوضش فاطمه رنجبر و 
فاطمه رباطي دیده اند. در هر حال شغلشان 
این اس��ت. قرار اس��ت تا ابد با انواع و اقسام 
سنگ ها سروکله بزنند. خدا را چه دیده اید، 
ش��اید به زودِي زود قرار ش��ود الماس را هم 
تراش دهن��د. البته این چیزه��ا براي آن ها 
عادي است؛ آن هم وقتي مشت مشت سنگ 

گران قیمت را در دستشان مي گیرند.
همه چیز به همین س��ادگي است. 

فاطمه رباطي یك دس��تگاه 
تراش خری��ده و توي خانه 
مشغول کار ش��ده  است. 
مي خوان��د  درس  ه��م 
هم کار مي کند. فاطمه 
رنجبر هم چون پدرش 

مغازه داشته، چند دستگاه 
خریده اس��ت و کارت ویزیت 

چاپ کرده و پس از آن کارش را شروع 
کرده. هر دوي آن ه��ا مي گویند: »ما از اول 
هم سنگ ها را دوست داشتیم، اما هیچ وقت 

امكان این کار براي خانم ها نبود.«
فاطمه رنجبر مي گوید: »من همیشه وقتي 
کن��ار دریا مي رفتم س��نگ جمع مي کردم. 
آخر س��ر هم که مشغول به  کار شدم، از آن 
سنگ ها استفاده کردم. آن ها را به گوشواره 

تبدیل کردم.«

تراشزيبايي
مي خواهید سنگ هاي قیمتي را تراش دهید؟

توي دنیا انواع و اقسام شغل ها وجود دارد؛ شغل هاي 
دهان پرکني که همۀ ما جذب آن ها مي شـویم 

و گاهـي بدون هیچ گونه عالقـه اي مي رویم 
سـروقت آن ها. توي دنیا انواع و اقسـام 

شـغل ها وجـود دارد. شـغل هایي کـه 
هیچ کداممان نمي شناسیمشان و حاضر 
نیستیم برویم سروقتشان.  اما آدم هایي 

هستند که بسیار شجاع اند. آن ها ریسک 
مي کنند و جالب اینكه 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: فاطمه رنجبر، فاطمه رباطي

 اصـاًل چه شـد کـه وارد این رشـته 
شدید؟

رباطي: »آمدم در هنرس��تان ثبت نام کنم، 
دیدم براي اولین بار چنین رش��ته اي را براي 
دخترها گذاشته اند. خوش��م آمد و ثبت نام 

کردم.«
رنجبر: »م��ن اول در رش��تة نظري ثبت نام 
کردم. بعد تغییر عقیده دادم و تصمیم گرفتم 
به هنرستان بیایم. مدیر مدرسه هم این رشته 
را به من معرفي کرد. اوِل اول نمي دانستم 
که این ریس��ك را بكنم یا نه. اما 
کردم و خوش بختانه موفق هم 

بودم.«
رشـته  ایـن  حـاال   
همان طـوري هسـت که 

فكر مي کردید؟
رباطي: »ما فكر مي کردیم تراش 
راحت اس��ت یا فق��ط در چند نوع 

محدود است، اما اصالً این طور نیست.«
 یعني شما فقط سنگ ها را براي تهیۀ 

انگشتر و گردن بند نمي تراشید؟
رنجبر: »نه. ما سرمه دان، اشك، نخل و خیلي 

چیزهاي دیگر هم درست مي کنیم.«
 و مجبوریـد همه نوع سـنگي را هم 

بتراشید؟
رباطي: »ما با همه نوع س��نگ و تراش آن ها 
آشنا شده ایم. اما بیشتر روي چند نوع سنگ 

کار مي کنیم.«
 از روزهاي اول کارتان بگویید.

رنجبر: »من خیلي اش��تباه مي ک��ردم، چون 
مي ترسیدم. اما معلم مان گفت این کار هم مثل 
ماشین س��واري، اولش ترس دارد. بعد هم باید 
احتیاط کرد. آن اوایل یك بار دستگاه دستم را 

برید. اگر حواسم نبود، انگشتم قطع مي شد.«
 اما در عوض درامدش باالست.

رباطي: »درآمد این کار به س��نگش بستگي 
دارد و اینكه آن را چه طور تراش بدهي. مثاًل 

خیلي ها عقیق یمني را دوست دارند.«
رنجبر: »یا خیلي ها دنبال سنگ هاي ماه تولد 

هستند.«
 حـاال اصالً توي این رشـته جز تراش 
سـنگ ها چـه چیزهـاي دیگـري یاد 

مي گیرید؟
رباطي: »انواع س��نگ ها را مي شناس��یم و با 
خاصیت آن ها آشنا مي شویم. با بازاریابي هم 
آشنا مي شویم یا حتي مي فهمیم کدام سنگ 

متعلق به کجاي دنیاست.«
 ابزار کارتان چیست؟

رباطي: »جز دستگاه؟«
 بله.

رباطي: »عینك، ماسك و هدفون.«
 یعني صـداي دسـتگاه اذیت کننده 

است؟
رباطي: »به مرور زمان بله.«
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رباطي: »یك ست کامل از آمیتیست.«
 حتماً این سنگ ها را از همۀ سنگ ها 

بیشتر دوست دارید؟
هر دو با هم: »بله.«

 سنگ هاي گراني اند؟
»بله.«

 و قضیه این طوري است که سنگ را به 
شما مي دهند و شما دنبالش نمي روید؟

»بله.«
 کارتان سخت نیست؟
رباطي: »به دقت نیاز دارد.«

 دلتان مي خواهد الماس داشته باشید؟
رنجبر: »2-3 سالي هست که این موضوع را 

دوست دارم.«
 تراش الماس سخت است؟

رباطي: »بله، دقت باالیي الزم دارد.«
 حاال که با این همه سنگ در ارتباطید، 

دیگر حسي به آن ها ندارید؟
رنجبر: »اتفاقاً چرا. وقتي یك سنگ معمولي 
را به س��نگي زیبا  تبدی��ل مي کني، خیلي 

لذت بخش است.«
 فكر مي کردید روزي شـغلتان بشود 

این؟
رنجب��ر: »م��ن از بچگي معلمي را دوس��ت 

داشتم.«
رباطي: »من هم دلم مي خواست آتش نشان 

شوم.«

 و حاال خوش حالید؟
هر دو با هم: »البته!«

 شغل شما مشكلي هم دارد؟
رباطي: »جز خطرناک  بودن دستگاه ها؟«

 بله.
رباطي: »حساس��یت هم هست. بعضي ها به 
س��نگ ها حساس��یت دارند و یا اینكه خود 
سنگ ها حساس��یت زا هستند. مثالً جاسبر 

یكي از آن سنگ هاست.«
 نمي شود دستكش دست کرد؟

رباطي: »نه.«
فاطمه رنجب��ر و فاطمه رباطي در مش��هد 
زندگي مي کنند؛ جایي که فیروزه و الجورد 
در آن موج مي زند. آن ها جزء اولین کساني 
هس��تند که در این شهر دلش��ان را به دریا 
زده اند و وارد رشته اي جدید شده اند. آن ها از 
صبح تا شب با عقیق یمني، عقیق خراساني، 
جاسبر، آمیتیست، ُدر کوهي و انواع و اقسام 

سنگ ها سروکار دارند.
 آرزویتان در کارتان چیست؟

رنجب��ر: »آرزو دارم بتوان��م روي پاي خودم 
بایس��تم. آرزو دارم وضعم آن قدر خوب شود 

که به زودي ماشین و خانه بخرم.«
رباط��ي: »آرزو دارم پیش��رفت کن��م. دل��م 
مي خواهد بزرگ ترین تراش��كار خانم ایران 

بشوم.«
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 حاال که مي گویید کار مي کنید، 
چه طور ممكن است که عده اي به شما 

اعتماد کرده باشند؟
رنجبر: »راست مي گویید. اما خب اولین بار 
به من 112 تا عقیق یمني دادند و پرسیدند: 
ما چط��ور مي توانیم به تو اطمینان کنیم؟« 
من هم گفتم حاال من کارت مهارت دارم و 
دوس��ت دارم وارد بازار کار شوم. اگر بخواهم 
این اتفاق بیفتد، باید خوب کار کنم. بعد که 
اولین کار را تحوی��ل دادم، به من اطمینان 

کردند و خود مشتري اولم معرف من شد.
 شما دارید با بازار مشهد کار مي کنید. 

این کار سخت نیست؟
رباطي: »خب هنوز این نگاه هست که شغل 
ما مردانه است، اما وقتي به تو اعتماد کنند 

قضیه حل است.«
یكي از کارهاي روزمرة فاطمه رنجبر و فاطمه 
رباطي عكس گرفتن از طال و جواهر اس��ت. 
آن ها مي گویند وقتي به خیابان مي روند، دم 
طالفروشي ها مي ایس��تند و خوب به تراش 

سنگ هاي آن ها دقت مي کنند.
گاهي هم مي ش��ود که س��نگ هایي را که 
تراش مي دهند، بسیار دوست دارند و دلشان 

نمي آید از آن ها دل بكنند.
 تا بـه حال براي خودتـان هم چیزي 

درست کرده اید؟
رنجبر: »بل��ه، یك توگردني و گوش��واره از 

الجورد.«
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M9خوشةكروی
به مجموعه های نسـبتًا کروی از سـتاره ها، خوشۀ کروی 
می گویند. در حدود 150 تا 160 خوشۀ کروی در کهكشان 
راه شـیری می شناسـیم. در بین آن ها M9 که 25 هزار 
سـال نوری از ما فاصله دارد، به شدت به مرکز کهكشان 

نزدیک است.
 ایـن نزدیكی تا حدی اسـت کـه اثرات گرانشـی مرکز 

کهكشان، در حال تغییر دادن قیافۀ ظاهری M9 است.

جمعه،6ارديبهشت
ماه گرفتگی جزئی

البته این ماه گرفتگی خیلی خیلی جزئی است و در اوج 
گرفتن، چیزی کمتر از یک درصد ماه پوشـیده خواهد 
شـد. اما به هر حال بد نیسـت که بامداد جمعه )یعنی 
پنجشـنبه شب( نگاهی به ماه بیندازید. در ساعت 24 
دقیقۀ بامداد این ماه گرفتگی آغاز می شود و 13 دقیقۀ 
بعد به اوج می رسـد. در نهایت هم در ساعت 51 دقیقۀ 

بامداد پایان خواهد یافت.

گزارشنجومی
فراورده های جانبی فضایی

شاید برای شما هم این سؤال پیش آمده  باشد که صرف 
وقت و هزینه برای اکتشافات فضایی چه فایده ای دارد. 
البته یكی از مهم ترین دالیل این فعالیت ها، قطعاً حس 
کنجكاوی بشر اسـت. اما جالب است که پژوهش های 
فضایی کاربرد های دیگری هم در زندگی ما داشـته اند. 
حتی اگر از ایسـتگاه های ماهواره ای که برای مخابرات 
و هواشناسی ضروری اند بگذریم، به فراورده های جانبی 

زیادی بر می خوریم.
خیلـی از فناوری هایـی که اولین بار برای اسـتفاده در 
فضـا طراحی شـده اند، با کمـی تغییر و اصـالح برای 
زمینی ها هم به درد بخور هسـتند. جالب این است که 
خیلی اوقات کاربردهای آن ها در زندگی زمینی ارتباط 

چندانی به استفادة فضایی آن ها ندارد.

زمانيكهنوشتهشده،تقريبًابرایتمامنقاط
ايراندرستاست!
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1-پمپانسولين
رابرت فیشل، مخترع پمپ انسولین، یک دانشمند فضایی بود. وقتی پمپ انسولین 
در بدن قرار می گیرد، مقدار مشـخصی انسـولین آزاد می کند. سازوکار این پمپ 
براساس فناوري مورد استفاده در سفینۀ »وایكینگ« طراحي شد. این سفینه روی 

مریخ فرود آمد. 

2-لباساسكی
بعضی از لباس هایی که اولین بار برای محافظت از فضانوردان طراحی شـده  بودند، 
اکنون در پیست های اسكی استفاده می شوند. مثالً کاله های ضدمه اولین بار برای 
»آپولو« طراحی شـدند و حاال با تغییراتی به کاله ایمنی اسـكی بازان تبدیل شده 
 اسـت. گرمایش الكتریكی و پنكۀ قابل تنظیم، باعث می شـود که رطوبت و بخار 

درون کاله باقی نماند.

3-سيمكشیدندان
»نیتینـول« آلیـاژی از نیكل و تیتانیوم اسـت. این آلیاژ اولین بـار به خاطر برخی 
تجهیزات فضایی مانند آنتن ها توسـعه یافت. این آنتن ها در زمان پرتاب فشرده 
می شدند تا در فضا مجدداً باز شوند. نیتینول بهترین ماده برای این کار است، زیرا 
بعد از خم شدن می تواند به شـكل و حالت اولیۀ خود بازگردد. روی زمین، کاربرد 
نیتینول برای ایجاد فشار پیوسته روی دندان هاست. این موضوع باعث می شود که 

انحراف شكل دندان ها ترمیم شود. 

4-فروشگاه
برای دیدن یک نمونه از فناوري فضایی فقط کافی اسـت سـری به یک فروشگاه 
معمولی بزنید:  دسـتگاه بارکدخوان! این دستگاه به سرعت از روی بارکد اجناس، 
قیمت آن ها را مشخص می کند. خیلی از غذاهای آماده و خوراکی های خشک هم 

نتیجۀ پژوهش های فضایی چند دهۀ گذشته است.

5-پزشكی
ردپای پژوهش های فضایی امروزه در تمام بیمارستان ها دیده می شود؛ مثالً: پوشش 
بازتابنده ای که از آن برای حفظ گرمای بدن قربانیان تصادف استفاده می شود، دستگاه 
دیالیز کلیه بـرای تصفیۀ خون، تخت های مخصوص بیماران سـوختگی، یا دوربین 
کوچكی که روی سر جراح نصب می شود تا دیگران بتوانند عمل جراحی را مشاهده 

کنند و آموزش ببینند. همۀ این ها در اثر پیشرفت فناوري فضایی توسعه یافته اند.

1
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شاید شـما هم دلتان مي خواهد روزي بازیگر شـوید و نقش هاي متفاوتي را بازي 
کنید؛ نقش آدم هاي بد، نقش آدم هاي خوب. گریه کنید و بخندید. لباس هاي کهنه 
و پاره بپوشید و لباس هاي نو و زیبا و ...  ما به درخواست شما بازیگر هم سن وسال 
خودتان را به دفتر مجله دعوت کردیم تا با هم سفري به دنیاي پر از نقش بازیگري 
داشته باشیم. مهسا هاشـمی دانش آموز  سال اول دبیرستان است. از پنج سالگی 
بازیگري را  در یک تیزر تبلیغاتی شـروع کرد. و بعد از تنها یک بازی توانسـت به 
سینما راه پیدا کند. او اولین کارش را با بازی در فیلم »بهار قبل و بعد« شروع کرد  
و تا به حال در حدود 30 فیلم و سریال بازی داشته است. ، فیلم سینمایي »خیابان 
بیسـت و چهارم« و سریال  »وضعیت سفید«، سریال  تاریخي» سرزمین کهن« )که 

هنوز پخش نشده است(، بعضي از این آثار هستند.

 وقتـي مي خواهي نقش متفاوتي بازي 
کني چه چیزي کمـک مي کند تا موفق 

شوي؟
وقتي فیلم نامه اي را مي خوانم دیگر مهسا را 
فراموش مي کنم . فكر مي کنم االن من تبدیل 
شده ام به شخصیتي که در فیلم دارم. البته به 
کارگردان هم بستگي دارد که چه طور صحنه 
را برایت توضیح دهد و چه طور از تو بخواهد 

که بازي کني.
 شده است که بخواهي در فیلمی بازي 

کني، اما خانواده مخالفت کنند؟
بله. براي ماه رمضان س��ال قبل می خواستم 
در سریالی بازی کنم، مادرم اصاًل موافق نبود، 
چ��ون موقع امتحان های خرداد بود. ولی من 
دوس��ت داشتم این نقش را بازی کنم، چون 
نقش متفاوتی داش��تم. باالخره هم مادرم را 
راضی کردم. معموالً می دانم باید چه  کار کنم.

 پـس همیشـه خـودت نقش هایت را 
انتخاب می کنی؟

نه خب، کوچك تر که بودم خیلي تش��خیص 
نمي دادم که چه نقشي را می توانم بازي کنم. 
به خاطر همین مادرم فیلم نامه اي را که برایم 
مناس��ب ب��ود، انتخاب  مي ک��رد و من بازي 
مي کردم. االن دیگر دو س��ه س��الی است که 

خودم این کار را می کنم.
 یكي از کارهاي سخت بازیگري گریه 

کردن است ؟ درست است؟
خب بله، ول��ي اگر همان اول خودت را جاي 
نقشت قرار بدهي و فكر کني این من هستم 
که این اتفاقات را تجربه مي کنم، حتماً خیلي 

راحت گریه مي کني.
 دوست داري خودت فیلم ساز شوي ؟

البته، خیلي دوس��ت داشتم سال قبل فیلم 
کوتاهي بسازم و به جشنوارة رشد برسانم که 

گفت وگو  با مهسا هاشمي، بازیگرجوان

مادرم
معلممناست

 تو از پنج سـالگی بازیگری را شـروع 
کـردی. تـوي آن سن وسـال بازیگري 

برایت سخت نبود؟
ن��ه تا قبل از اینكه مدرس��ه بروم. ولي وقتي 
رفتم مدرسه، وضعیت فرق کرد. چون شرایط 
درس خواندن برای همة بچه ها یكسان است . 
م��ن هم باید درس بخوانم و امتحان بدهم و 
هم باید برای تمرین و ضبط فیلم بروم. حتی 
بعضی وقت ها ممكن است نتوانم مدرسه هم 

بروم. 
 بـا کـدام کارگردان ها تا بـه  حال کار 

کردي؟
آقایان حمید نعمت اله ، س��عید اسدي، کمال 

تبریزي ، صادق کرمیان، ...
 با کمال تبریزي هم کار کرده اي !؟

بله. خب من خیلي دوست داشتم که با ایشان 
کار کنم. یك  روز دستیار آقاي تبریزي برای 
بازی در یك س��ریال به من زنگ زدند. آن ها 
ابتدا از من تس��ت گرفتن��د. وقتی من برای 
تس��ت نقش��م رفتم، حدود 300 دختر آنجا 
بودند که همگی برای تس��ت بازیگري در آن 
سریال آمده بودند. از بین آن همه فقط پنچ 

نفر انتخاب شدند که یكي از آن ها من بودم.
 دوسـت داري با کـدام کارگردان هاي 

دیگر هم کار کني ؟
اصغر فرهادي، مازیار میري و مهران مدیري.

 بـا مهران مدیري، پـس اهل طنز هم 
هستي؟

بله، فكر مي کنم. من در فیلم هاي طنز بازي 
کرده ام، اما هیچ وق��ت نقش من طنز نبوده 
اس��ت. دوس��ت دارم آن را ه��م تجربه کنم. 
البت��ه طنز براي گروه س��ني نوجوان خیلي 
کم رنگ اس��ت، ولي ُخب براي  بزرگ ساالن 

فرق مي کند. 
 بازي کدام بازیگر نوجوان را دوسـت 

داري ؟
هم��ه خوب هس��تند،  ولي من ب��ازي علي 
ش��ادمان را خیلي دوس��ت دارم. من با علي 
شادمان در سریال س��رزمین کهن هم بازي 

بودم و او را تحسین مي کنم.
 نقش هایت را چه طور انتخاب می کنی؟

اول فیلم نامه را مي خوانم. اگر دیدم نقشم را 
دوس��ت دارم و توانایي اش را هم دارم، نقش 
را قبول مي کنم.  س��عي مي کنم نقش هایي 
متفاوت��ي را قبول کنم  ت��ا تجربة جدیدی 
به دست بیاورم. خودم را محدود نمي دانم که 
همیش��ه یك نقش آرام را بازي کنم. دوست 

دارم همة نقش ها را تجربه کنم.



نش��د. اما امسال تمام تالشم را براي این کار 
مي کنم .

 تابستان ها را هم مشغولي؟
من اغلب تابس��تان سر کار هستم . اگر اوقات 
فراغتي باشد فیلم مي بینم و کتاب مي خوانم؛ 
مخصوصاً رمان. نمایش نامه  هم مي نویس��م. 
یك بار هم درمس��ابقات داستان نویسي رتبه 
آوردم.اگر وقت بیش��تري هم داش��ته باشم، 

کالس هاي مربوط به کارم را مي روم.
 آدم هاي بزرگ را چگونه دیدي؟

من توي س��ینما با این آدم ه��ا کار کرده ام و 
مي دان��م که آدم هایی که م��ا االن مي بینیم 
معروف ش��ده اند وآدم های بزرگی هس��تند،  
خیل��ي خیل��ي ت��الش کرده اند. همیش��ه 
آدم ه��اي بزرگ  مقصدهاي بزرگ هم دارند؛ 
مقصدهایي که پایاني هم ندارند چون همیشه 
به جایي فكر مي کنند ک��ه باید خیلي براي 

رس��یدن به آن تالش کنند و شاید با خیلي 
تالش به نصف آنچه که مي خواهند برس��ند. 
ول��ي همة آدم ه��اي بزرگ پش��تكار دارند و 

مقصدهاي بزرگ.
 مقصد تو کجاست؟

همه فكر مي کنند من چون بازیگر هس��تم 
باید بازیگر هم بمانم و رشتة بازیگري را ادامه 
بده��م. ولي من اصاًل چنین تصمیمي ندارم. 
نه اینكه نخواهم بازیگر باشم، نه. من از اینكه 
فیلم بازي می کنم، خیلي هم خوش��حالم و 
دوست دارم در آینده  بازي هم بكنم؛ ولي نه 
به  عنوان یك رش��تة خاص. من دوست دارم 
تحصیالتم را در رش��تة پزشكی اطفال ادامه 

بدهم.
 جایزه هم گرفته اي؟

ن��ه. ولي اگر روزي قرار باش��د مهس��ا جایزة 
بهترین بازیگر را بگیرد حتماً آن جایزه را به 

م��ادرش تقدیم مي کند . مادرم بهترین معلم 
من است.

 قبـل از حـرف آخر، چـه صحبتي با 
هم سن وسال هاي خودت داري؟

اول باید بدانیم شرایطي را که داریم و در آن 
زندگي مي کنیم هدیه اي از طرف خدا است. 
پس همیش��ه بدانیم آن  چیزي که هس��تیم 
خیلي خوب اس��ت و باید براي بهتر ش��دن 
ت��الش کرد. و در هر ش��رایطي خدا را داریم 
پس بگو خدایا به خودت توکل مي کنم و قدم 

در راه هاي بزرگ بگذار.
 و حرف آخر؟

 از تمام کساني که توي این راه به من کمك 
کرده  اند تشكر مي کنم. همین طور از معلم ها و 
مدیر مدرسه مان خانم فاطمي و دوست هاي 
خوبم؛ پ��گاه یارمحم��دي، معصومه پندپي، 

ملیكا قریشي و زهره امیري.
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نقطةتهديدآميز
باید بدانی��م هر گونه ارتباط��ي خارج از 
این چارچوب ها ناس��الم اس��ت، چرا که 
این گون��ه  رابطه ه��ا مي توانن��د در عمل 
آرام آرام از ش��كل اولی��ه فاصله بگیرند و 
به نقطه اي تهدیدآمیز برسند. این اظهار 
محبت و دوستي با جنس مخالف، گاه با 
یك برخورد و س��الم وعلیك ساده شروع 

مي شود، اما در ادامه مي بینیم به 
 تدریج ن��وع ارتباط ها و گفت وگوها تغییر 
مي کن��د و به می��زان و کمیت آن افزوده 
مي ش��ود و تا آنجا پی��ش مي رود که فرد 
مي خواهد تمام انرژي عاطفي خود را در 

همین رابطه ها هزینه کند.

بهزنگتفريحميماند
ای��ن روابط و دوس��تي ها به دلی��ل اینكه 
منبع تمایالت عاطفي خوش��ایند،  صرفاً 
گفت وگ��و و برخوردهاي بدون س��رزنش 
و انتظ��ارات بي قیدوش��رط هس��تند، به 
زنگ تفریح مي مانند و همین اس��ت که 
با قدرت و س��رعت فرد را سرگرم و اسیر 
خود مي سازند. این است که مي گوییم از 
همان ابتدا باید از این نوع رابطه ها پرهیز 

داشت.
از دی��دگاه روان شناس��ي ام��روز نیز این 
ن��وع رابطه ها به خاطر اینكه در آن ها: اوالً 
ش��رایط و تعهدات طرفین تعریف نشده 

اس��ت؛ ثانیاً رفتارها به دلیل جذابیت ها و 
کش��ش متقابل غیرقابل کنترل هستند، 
ش��رایط ی��ك ارتب��اط س��الم را ندارند. 
متأس��فانه در چنین فضاي ارتباطي غالباً 
این حیثیت افراد اس��ت ک��ه در معرض 
آسیب و تهدید قرار مي گیرد. به خصوص 
دخت��ران ک��ه در رواب��ط عاطفي ت��ر و 
احساس��ي ترند، از ای��ن رابطه ها بیش��تر 
صدمه مي بینند. ش��دت و دامنة آس��یب 
در آن ها به مراتب از پسران بیشتر است. 
آن ه��ا باید توجه داش��ته باش��ند، با آنكه 
دوستي با جواني غیرهم جنس و گپ  زدن 
با او به ظاهر آرامش دهنده است، اما نباید 
صرفاً به آثار موقتي این رابطه فكر کنند. 

آن ها باید آینده نگر باشند.

غبارلذتجوييها
متأس��فانه وقتي روابط بین دختر و پسر 
پیش��رفته مي ش��ود � یعني بعد از روابط 
آزاد � معموالً پسرها و دخترها غالباً به آن 
بي توجه اند. اغلب کساني که آسیب دیده  
و س��المت و آبروي خود را در این راه از 
دس��ت داده اند، همان ها هس��تند که در 
غبار لذت جویي ها، بي آنكه متوجه باشند 
اندک ان��دک به خط قرمزها رس��یده و از 
آن عبور کرده ان��د. و اینك درگیر ماجرا 
و سرنوش��تي تل��خ، افس��رده و مضطرب 

نمي دانند چه کنند.

در شـمارة قبل گفتیم ارتباط دختر و پسـر رابطه اي میان فردي اسـت که گاه 
به دلیل شـرایط خاصي ممكن اسـت ضرورت پیدا کند. در آن صورت با قیود و 
محدودیت هاي خاص خود رابطه اي پذیرفتني و سالم محسوب مي شود؛ رابطه اي 
که در حد نیاز و به  دور از احساسـات گناه آلود و تمایالت جنسـي باشد؛ یعني 
همان رابطه اي که در آن دو نفر به  عنوان دو انسان که در زندگي اجتماعي ناگزیر 

از همكاري هستند، با یكدیگر ارتباط دارند.
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جاذبة طبیعي دختر و پسر و خامي آن ها 
و تنها چش��م دوختن ب��ه لذت ها زمینة 
انح��راف را در این گونه رابطه ها به راحتي 

فراهم مي سازد.

خلوتباشيطان
ای��ن هم��ان اس��ت که ب��ه تك��رار در 
آموزه هاي دیني هش��دار داده ش��ده که 
هر گاه دو غیرهم جنس در قالب هر نوع 
ارتباط��ي، به خص��وص در مكاني خلوت 
و دور از چش��م دیگ��ران � که زمینة هر 
گونه سوءاس��تفاده اي فراهم است � قرار 
گیرند، ش��یطان آن ها را به سمت روابط 



منطقواحتياط،مسئلهايناست
پس در برخورد با جنس مخالف، آنجا که 
ضرورت دارد، باید منطقي بود و عاقالنه و 
محتاطانه گام برداشت. به خصوص دختران 
جدا یا استفاده از پوشش مناسب و کنترل 
رفت��ار و ح��رکات، در رویارویي با جنس 
مخال��ف باید از هر نوع برخورد هیجاني و 
احساس��ي پرهیز کنند. این هیجان زدگي 
و برانگیختگ��ي باع��ث ب��روز رفتاره��اي 
عجوالنه مي ش��ود. بروز این هیجان حتي 
به ش��كل یك لبخند نابجا ممكن اس��ت 
در ط��رف مقابل س��وءتفاهم ایجاد کند و 
زمینه س��از مزاحمت هاي بعدي وي شود. 

نمي گوی��م دختران در ه��ر برخوردي در 
س��طح جامعه طوري عمل کنند که انگار 
از پسران متنفرند؛ نه. تنها باید خونسرد و 
باصالبت بود. داشتن این حاالت لزوماً به 
معني بداخالقي  کردن نیست. خونسردي 
مانع بروز اعمال غیرارادي و سبك س��رانه 
مي ش��ود و ما را در برخوردها به س��طح 
مطلوب��ي از خویش��تن داري مي رس��اند. 
انس��ان هاي خویش��تن دار و باتق��وا هرگز 
ارزش هاي عالي انساني نظیر عفت و پاکي 
را فداي امیال نفس��اني خ��ود نمي کنند؛ 
حتي اگر ارضاي تمایالتش��ان براي مدتي 

به تأخیر بیفتد.

تهدیدآمیز مي کشاند. خود خلوت  بودن 
محیط باعث مي ش��ود که افكار شیطاني 
راحت تر مجال ب��روز و اجرا بیابند. هیچ 
تفاوتي هم نمي کند که این ارتباط فقط 
از س��ر کنجكاوي باشد یا براي پرکردن 
اوق��ات بي کاري؛ از س��ر تفّنن باش��د یا 

جدي. 
و باز متأس��فانه هستند کساني که حتي 
 گاه ب��دون هیچ طرح��ي و برنامة قبلي 
ب��ه  دلیل ضع��ف اعتقاد و ش��خصیت با 
یك حادثة ساده با یكدیگر رابطه برقرار 
مي کنند، بدون اینك��ه بدانند در نهایت 

چه چیزي را در این ارتباط مي بازند.
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گاهشمار

هر دروازه نیم دایره اي وجود دارد که شبیه به 
محوطة جریمه در زمین فوتبال اس��ت و به 
 D شهرت دارد. شعاع محوطة »D محوطة«
14/64 متر است. درون این محوطه، نقطة 
پنالتي وجود دارد که در فاصلة هفت متري 
دروازه قرار گرفته اس��ت. همة خطوطي که 
در زمین مش��خص شده اند، 7/5 سانتي متر 

پهنا دارند.
بازیكنان: تع��داد بازیكنان هر تیم 18 نفر 
است. از این تعداد، 11 بازیكن به صورت ثابت 
در میدان ب��ازي مي کنند و بقیه ذخیره اند. 
تعویض بازیكنان نیز هیچ محدودیتي ندارد.

زمـان: ه��ر ب��ازي هاک��ي از دو نیمة 35 
دقیقه اي تشكیل شده است و بازیكنان بین 
دو نیمه 10 دقیقه فرصت استراحت دارند. 
اگر مس��ابقه به صورت حذفي یا در مراحلی 
باشد که حتماً باید یك تیم به  عنوان برنده 
معرفي شود، دو وقت اضافي 7/5 دقیقه اي به 

ورزش »هاکـي« از جمله ورزش هاي قدیمي اسـت که به شـكل هاي متنوع در 
سراسر دنیا برگزار مي شود. ایرانیان این ورزش را »چوگان پیاده«، اسكاتلندي ها 
»شینتي«، فرانسـویان »هوکه«، ولزي ها »بندي« و مردم شرق روسیه »ریبكا« 
مي نامیدند. دلیل گسـتردگي ورزش هاکي در نقاط گوناگون جهان، ویژگي هاي 
مشترکي است که انسان هاي سراسر جهان دارند: همه به بازي با توپ عالقه مندند 
و همه دوسـت دارند کـه قوي ترین و دقیق ترین ضربه را بـه آن وارد کنند! در 
ایران باستان، کساني که به بازي چوگان عالقه مند بودند ولي اسب نداشتند، این 
مسابقه را بدون سوار شـدن روي اسب انجام مي دادند و به آن »چوگان پیاده« 
مي گفتند. در مصر باسـتان نیز بازي با چوب و گوي رواج داشـت. یونانیان هم 
همین مسـابقه را انجام مي دادند. در قسمتي دیگر از دنیا، سرخ پوستان آزتک 
)در مكزیک امروزي( این بازي را انجام مي دادند و معتقد بودند که خداي تاریكي 
و خداي روشـنایي با اسـتفاده از ماه و خورشید، در آسمان به چنین مسابقه اي 

مي پردازند و سبب پیدایش شب و روز مي شوند! 

1855
اولينمسابقة

بينالملليهاكي
بهشكلامروزي
بينسربازان
انگليسيو

كاناداييبرگزار
شد.

1860
اولينمقررات

هاكيدر
انگلستانبه

تصويبرسيد.

1886
اتحاديةهاكي

انگلستان
تأسيسشد.

1895
ديداراولين

مسابقةبينالمللي
دوتيممليهاكي
بينايرلندوولز
برگزارشدوبا

برد)3ـ0(ايرلند
خاتمهيافت.
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ي
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قوانينبازي
زمین: طول زمین هاکي 91/5 متر و عرض 
آن 54/9 متر اس��ت. خطي سراسري وجود 
دارد ک��ه از عرض زمین مي گذرد و آن را به 

دو قسمت مساوي تقس��یم مي کند. در هر 
نیمة زمین نیز خطي ع��رض زمین را طي 
مي کن��د که خط »یك چه��ارم« نام دارد و 
فاصلة آن با دروازه 22/87 متر است. جلوي 

عی
زار

ی 
هد

م

فوتبالباچوبدستي
آشنایي با رشتۀ هاکي روي چمن



سايرقوانين
هنگام ضربات شروع مجدد توسط یك تیم، 
بازیكنان حریف باید دس��ت کم 4/5 متر از 
توپ فاصله داشته باش��ند. وقتي توپ اوت 
مي شود، باید آن را روي خط طولي کاشت 
و با چوب به آن ضرب��ه زد. باال بردن چوب 
هاکي در حین مس��ابقه خطاست و بازیكن 
زماني که صاحب توپ است نمي تواند چوب 
را از ش��انه هایش باالتر بب��رد. اگر بازیكني 
هنگام مسابقه رفتار خشونت آمیزي داشته 
باش��د یا قوانین بازي را به طور مكرر زیر پا 
بگ��ذارد، داور به او کارت س��بز مي دهد. در 
صورتي که بازیكن به این رفتار خود 
ادامه دهد، با گرفت��ن کارت زرد به 
ص��ورت موقت و به م��دت 2 دقیقه از 
بازي اخراج مي ش��ود. اما اگر خش��ونت 
بیش��تري به خرج دهد، داور مي تواند با 
دادن کارت قرمز او را از مس��ابقه اخراج 

کند.

هاكيداخلسالن
مس��ابقات هاکي داخل س��الن، 
نوعي هاکي اس��ت که با 
قوانی��ن هاکي روي چمن 
و در سالن برگزار مي شود. 
به س��بب برگزاري این مسابقه ها در سالن، 
تفاوت های��ي در تع��داد بازیكن��ان و زمین 
بازي این رشته نسبت به هاکي روي چمن 
وج��ود دارد. در هاکي داخل س��الن، تیم ها 
6 نفره ان��د و 6 بازیكن ذخیره نیز در بیرون 
زمی��ن حضور دارند. طول زمین حداقل 36 
و حداکثر44مت��ر و عرض آن حداقل 18 و 
حداکثر 22 متر است. بازي در دو نیمة 20 
دقیقه اي برگزار مي شود و بازیكنان مي توانند 

بین دو نیمه، 5 دقیقه استراحت کنند.

زمان بازي افزوده خواهد شد. در هاکی زمان 
بازي غیرفعال است؛ یعني هنگام اوت شدن 

و سایر توقف ها، بازي متوقف نمي شود.
دروازه: دروازة هاک��ي 3/66 مت��ر عرض و 
2/13 متر ارتفاع دارد. تیردروازه ها سفیدرنگ 
و مس��تطیل ش��كل اند و پهن��اي آن ها 5 
سانتي متر است. عمق دروازه ها هم حداقل 

0/91 و حداکثر 1/22 متر مي تواند باشد.
توپ: توپ هاکي سفیدرنگ است و از چرم 
و الستیك ساخته شده است. قطر توپ 2/7 
سانتي متر و وزن آن 156 تا 163 گرم است.

لبـاس بازیكنان: لب��اس بازیكنان 
عبارت اس��ت از یك پیراهن آستین 
کوت��اه ی��ا ب��ي آس��تین ی��ا رکابي، 

ش��ورت هاي ورزش��ي براي م��ردان و 
دامن کوتاه براي زنان، و جوراب با کفش 
کتان��ي. دروازه بان ه��اي هاک��ي عالوه بر 
لباس غیرهم رنگ با دیگر بازیكنان تیم 
خ��ود، از نقاب )گارد( محافظ صورت، 
دستكش محافظ و ساق بند محافظ 
)ب��راي حف��ظ پاها( نیز اس��تفاده 
مي کنند. دروازه بان ها می توانند با 

هر قسمت از بدن یا چوب 
خود از ورود توپ به دروازه 

جلوگیري کنند.
چـوب هاکي: به ص��ورت یكپارچ��ه و با 
انحنای��ي در قس��مت پایین آن س��اخته 
مي ش��ود. در بخ��ش باالی��ي ه��ر چوب، 
نوارهایي چسبانده اند که از آسیب دیدگي 
دس��ت جلوگی��ري مي کن��د. بازیكن باید 
ب��االي چوب را با دس��ت چ��پ و بخش 
پایین تر آن را با دس��ت راس��ت بگیرد تا 
بتواند تس��لط کافي بر چوب داشته باشد. 
وزن چ��وب 560 �510 گ��رم و طول آن 

91/5 سانتي متر است.

هاک��ي در چند مرحله در ایران متداول ش��د. 
اولین بار به ش��كل »چوگان پیاده« و در حدود 
2500 س��ال قبل انجام مي گرف��ت. در طول 
قرن ها، ای��ران باره��ا و بارها به اش��غال اقوام 
مختلف درآمد و به همین س��بب، بسیاري از 
آداب و رس��وم و تفریح ه��ا و ورزش هاي ملي 

ایرانیان فراموش شدند.
هاک��ي نوین در س��ال 1299 ه� .ش توس��ط 
انگلیس��ي هاي شاغل در »شرکت نفت ایران و 
انگلیس« به کش��ور ما راه یافت و در طول دو 
دهه تنها تعداد کمي از مردم به آن عالقه مند 
شدند. در س��ال 1320، با اشغال ایران توسط 
متفقی��ن و ورود گروه��ي از س��ربازان هندي 
به کش��ور م��ا )هندي ها ب��راي انگلیس��ي ها 
مي جنگیدند(، این ورزش گس��ترش بیشتري 
یافت. در دهة 1350 هاکي در میان مردم ایران 
محبوبیت یافت. پس از آنكه میزباني بازي هاي 
آسیایي 1974 )1353( به ایران تعلق گرفت، 
مقرر شد که تیم هاکي روي چمن کشور ما هم 
در بازي ها شرکت کند؛ زیرا تیم میزبان مي باید 

در همة ورزش ها نماینده اي داشته باشد. 
»فدراس��یون هاک��ي ایران« در س��ال 1351 
تأس��یس ش��د. در مدت��ي کوتاه پ��س از آن، 
مسابقات باش��گاه هاي تهران با حضور 8 تیم، 
رقابت ه��اي دانش��گاهي با ش��رکت 14 تیم و 
مسابقات مدارس با 34 تیم برگزار شدند و یك 
مرب��ي هلندي به نام اگبرگ به مربیگري تیم 
ملي ایران برگزیده شد. عالوه بر این، تیم ایران 
در سفري که به پاکستان داشت، در مسابقاتي 

دوستانه با تیم هاي آن کشور شرکت کرد.
پ��س از انقالب نیز اولین مس��ابقات هاکي در 
س��ال 1359 در کرمانش��اه برگزار ش��د و این 
رقابت ها تا به امروز ادامه یافته اس��ت. ایران در 
 هاکی س��النی یكی از قدرت های بزرگ آسیا 

به  شمار می آید.

هاکي در ایران

اصطالحاتتخصصي
زمیني به جلو ُهل بدهد.پوش: ضربه  زدن به شكلي که چوب هاکي توپ را به شكل 
از زمین بلند شود.فلیک: ضربه  زدن به توپ با فشار چوب؛ به طوري که توپ 
اسكوپ: بلند کردن توپ با کمك گرفتن از قسمت پشت 

پایة چوب.

1900
سهكشور

بريتانياييجلسهاي
درشهرمنچستر

)انگلستان(تشكيل
دادندوقوانين

بينالملليهاكيرا
تصويبكردند.

1908
هاكيبهطور
رسميدر

برنامهالمپيک
قرارگرفت.

1927
فدراسيون
هاكيزنان

شكلگرفت.

1928
ظهورهندبهعنوان
قدرتاولهاكي

جهان؛هنديهابدون
دريافتحتييکگل
قهرمانشدند.آنها
عنوانخودراتاسال
1960حفظكردند!

1982
دوفدراسيونهاكی
مردانوزناندرهم

ادغامشدندو
فدراسيونبينالمللي

هاكي)FIH(را
تشكيلدادند.
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قلبمصنوعي
قلب مصنوعي هوشمند از سال 1982 که اولین مدل از آن به صورت دائمي مورد استفاده قرار گرفت، تاکنون درحال پیشرفت بوده 
اسـت؛ هـر چند که در طول زمان این روش تحت تأثیر آموخته هاي تجربي فراوانـي قرار گرفته که دلیلش پیچیدگي خود قلب 
مصنوعي است. کامل ترین قلب مصنوعي هوشمند، مدلي که آبیوکور خوانده مي شود، با موفقیت براي بسیاري از بیماران قلبي 
که مشكالت جدي داشته اند مورد استفاده قرار گرفته است. قلب آبیوکور یک عضو مصنوعي تقریبًا بي نیاز از بدن است که به 
حداقل نگهداري نیاز دارد. نكتۀ قابل توجه دربارة قلب هوشمند این است که هر روز به واقعي تر بودن نزدیک مي شود؛ هرچند 

که در حال حاضر هنوز براي همۀ افراد قابل دسترس نیست. 

ايمپلنت

شريانآئورت

شريانريوي

وريدريوي

وريداجوف
دريچههاياوليه

موقعيت

عمل جاگذاري قلب هوشمند مصنوعي هنگامي که گردش خون توسط 
دستگاهي کنترل مي شود، انجام مي گیرد. عمل جاگذاري قلب یكي از 

بزرگترین مداخله هاي جراحي به شمار مي آید. 

خون اکسیژن دار با پمپاژ 
قلب از طریق آئورت به تمام 

بدن منتقل مي شود. 

قلب خون خالي از 
اکسیژن را از طریق 

شریان ریوي به 
ریه ها مي فرستد؛ 

جایي که خون تمیز و 
اکسیژن دار مي شود.

خون تمیز و مملو از 
اکسیژن از این طریق 

وارد قلب مي شود.

خوني را که از سراسر 
بدن مي آید و حاوي 

ضایعات و بدون 
اکسیژن است، به 

شریان راست قلب 
منتقل مي کند.

این دریچه ها 4 عدد هستند؛ 
همانند قلب طبیعي انسان که 
با باز و بسته شدن اجازة وارد 
شدن یا خارج شدن خون را 

به قلب مي دهند و بدین وسیله 
از برگشت هاي خطرناک 

جلوگیري مي کنند. 

قلب هوشمند مصنوعي حفره اي را 
 که قلب بیمار در آن قرار داشته؛ 

را در حین جراحي و جاگذاري اشغال 
خواهد کرد. به گونه اي که بیمار 
هیچ گونه تغییري از نظر ظاهري 

نخواهد کرد. 



5 سال

1

2
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چگونهكارميكند

پمپ کردن

اجزاي عضو مصنوعي

انتقالدهندة
انرژيپوست

موادتشكيل
دهنده

موتوردّوار

قلب

كنترلكنندهها

باتريهاداخلي

بستههاي
كنترلكنندةباتريهايخارجي

كلسيستم

جهتحركت
خون

خارجاز
بدن

داخل
بدن

مايع

مايع

پمپ

پمپ

موتوردريچه

قلب هوشمند مصنوعي یک تقسیم کننده است با دیوارهاي 
ارتجاعي از جنس سیلیكون مایع. یک موتور داخلي دّوار مایع 
را از آن به بیرون  مي راند  و فشاري  را به دیواره هاي ارتجاعي 
وارد مي آورد. دریچه ها فشار را کنترل مي کنند و این همان راز 

عملكرد صحیح قلب مصنوعي است. 

به جز باتري هاي خارجي، تمامي قطعات این سیستم در 
داخل بدن بیمار قرار دارند به طوري که قابل رؤیت نیستند.

این عضو  یک 
کویل خارجي دارد که 

از طریق پوست انرژي را به قطعۀ 
داخلي انتقال مي دهد. از انرژي مزبور براي 

شارژ کردن باتري هاي داخلي مورد استفاده 
مي شود. این طراحي به داشتن سیم یا لوله 

براي این انتقال انرژي به داخل بدن نیازي ندارد 
و در نتیجه احتمال حساسیت یا ایجاد عفونت 

را کاهش مي دهد.

مدت زماني است که فرد استفاده کننده از آبیوکور مي تواند 
زنده بماند. در چندسال آینده مدل جدیدتري عرضه خواهد 
شد که مي تواند جایگزین این عضو باشد و به مدت بیشتري 

براي فرد بیمار براي زندگي به ارمغان بیاورد. 

نیروي هیدرولیک در پمپ به دیواره هاي 
ارتجاعي  در یک سمت پمپ وارد 

مي شود. دیوار به سمت مخالف و محفظۀ 
حاوي خون فشار وارد مي کند و خون را 
به بیرون مي فرستد. درضمن در همین 

زمان قسمت دیگر محفظه که نقطۀ 
مقابل این عمل قرار دارد، از خون پر 

مي شود.

دریچه هاي بسته باز مي شوند و 
دریچه هاي باز بسته مي شوند و نیروي 

هیدرولیک به قسمت دیگر پمپ 
 انتقال مي یابد. و این عمل 

به صورت متناوب به وسیلۀ خود قلب 
تكرار مي شود.

این موتور 9هزار دور در 
دقیقه مي چرخد تا با نیروي 

گریز از مرکز باعث تولید 
فشار هیدرولیک شود. 

تقریباً 1 کیلو گرم )0.9( 
وزن دارد که با باتري هاي 

داخلي تغذیه مي شود.

اضافه شده اند تا با کنترل کردن 
عملكرد قلب، فشار و  دماي 

خون را نیز تحت کنترل 
داشته باشند. 

ساخته شده از لیتیوم. این باتري ها 
انرژیي  را که از طریق باتري هاي 

خارجي دریافت مي کنند و به قلب 
هوشمند انتقال مي دهند.

ساخته شده از لیتیوم. تنها 
قسمتي  از سیستم  است که 

در خارج از بدن قرار دارد. 
براي شارژ کردن باتري هاي 

داخلي مورد استفاده مي گیرد.

براي نظارت و ثبت 
اطالعات سیستم مورد 
استفاده قرار مي گیرد. 

این موتوردریچه هاي کنترل 
کننده گردش مایع هیدرولیک  

 از یک قسمت تقسیم کننده 
به قسمت دیگر را 
 بازوبسته مي  کند.

عیاري از تیتانیوم 
و پالستیک سبک 

است که خون به 
آن نمي چسبد.
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پرواز
درتاريكي

شبگرددهانگشاد
اگرچه نوک شب گرد کوچك است، اما دهان بزرگی دارد. 
پرهایش نرم و خاکی، قهوه ای، خاکس��تری و س��یاه اند. 
این ها همه باعث می ش��وند پرنده به رنگ محیط درآید، 
به ط��وری ک��ه در روز روی زمین یا روی ش��اخة درخت 
قابل تشخیص نیست. سر و چشم های شب گرد درشت و 

گردن آن کوتاه است.

انواعشبگرد
در ایران چهار نوع شب گرد وجود دارد: 

 شب گرد معمولی: فراوان ترین شب گرد است.
 شب گرد دشتی )یا شـبگرد مصری(: کمیاب ترین 

شبگردهاست.
 شب گرد بلوچی: در ایران فراوان است.

 شـب گرد هنـدی: در جنوب ش��رقی ای��ران زندگی 
مي کند.

جغدها
جغدها نیز پرندگانی شب پروازند. جغد پرنده ای شكاری 
اس��ت و بال های بلند و گرد، دم کوتاه، پاهای پردار، س��ر 
بزرگ، چش��مان بزرگ رو به جل��و و منقار و چنگال های 

تیز و قوی دارد.

پرندةشبزندهدار
حواصیل ش��ب را هم مي توان از پرندگان ش��ب به شمار 
آورد. ای��ن پرنده بیش��تر هنگام غ��روب و اوایل صبح به 

شكار مي رود.

پرندگان شب پرواز ایران
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شبگرد
این شب گرد روزها مي خوابد، اما غروب که مي شود، به پرواز درمی آید و تا صبح حشرات را شكار مي کند. هنگام 

پرواز دهان بزرگ خود را کامالً باز نگه مي دارد و با آن حشره ها را مي گیرد و مي خورد. 

جغدانبارپرندةشبپرواز
ساختار بدن و رفتار جغد انبار طوری است که 

فقط برای شكار در شب مناسب است.
 چشم ها بزرگ و به نورکم بسیار حساس اند.

 گوش ها بسیار حساس اند و مي توانند 
صداهای ضعیف را هم بشنوند.

 هنگام شكار بال ها بی صدا حرکت مي کنند 
و صید غافلگیر مي شود.

جغد  جغد انبار 

حواصيل شب بوتيمار

مرغغمخوار
»بوتیمار« )غم خورک( نیز نوعی حواصیل اس��ت که بیش��تر ش��ب ها 
فعالیت مي کند. مي گویند بوتیمار که پرنده ای ش��ب پرواز اس��ت، در 
کنار آب مي نش��یند و از غم آنكه آب کم نش��ود، تشنه مي ماند و آب 
نمی خورد. اعتقاد دارند که چون شب زنده دار است، خوردن گوشتش 

سبب بی خوابی مي شود. 
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شنبه
امروز می خواستم برم مدرسه، سر راه دیدم چندتا گربه تو آشغاال دنبال 
غذا می گردن. دلم سوخت. گفتم اینا گربه ان، نمی فهمن. نكنه برن غذای 
فاس��د و مونده بخورن، مریض بش��ن. رفتم تو آشغاال رو گشتم براشون 
غذا پیدا کنم. دیدم مردم چه آشغاالیی می خورن. تو سطل پر از پیتزا و 
کالباس و سوسیس بود. به گربه ها گفتم: »نه. شما نباید اینارو بخورین. 
مریض می شین. اینا آدمن طوریشون نمی شه.« رفتم از خونه لقمة نون 
و پنیر براشون درست کردم، آوردم با چایی شیرین دادم خوردن. گربه ام 
باید غذای سالم بخوره دیگه. مگه چیه؟ خب نرسیدم برم مدرسه. فردا 

می رم خب! مگه چیه؟

يكشنبه
امروز تو راه مدرسه یه پیرزنه رو دیدم، داشت می رفت نونوایی. پاش درد 
می کرد. گفتم: »مادر پولتون رو بدید من برم نون بگیرم. من جوونم. پامم 

درد نمی کنه.«  گفت: »ننه خدا خیرت بده.« 
ی��ادم رفت ازش بپرس��م چه نونی بگیرم. مجبور ش��دم ب��رم هم نون 
س��نگك بگیرم، هم بربری، هم لواش، هم تافتون. تازه رفتم نون باگتم 
گرفتم. گفتم خوب ش��اید پیرزنه دندون نداشته باشه، بخواد نون باگت 
بخوره. صف نونا شلوغ بود. خب دیر رسیدم. پیرزنه گفت: »من نون جو 
می خواستم بخرم.« خوب بعضیا نون جو دوست دارن دیگه، مگه چیه؟ 

خب تا برم نون جو بگیرم، همة بچه ها از مدرسه برگشته بودن.

دوشنبه
امروز یكی رو دیدم رو ویلچر نشس��ته بود. گفت: »بیا منو از چارراه رد 

کن.«  گفتم: »خونه ات کجاست؟ می رسونمت در خونه تون.« 
گفت: »خونه مون خیلی دوره.«  گفتم: »عیب نداره. می رسونمت.« 

گفت: »الزم نیست.«  گفتم: »تعارف می کنی؟ می رسونمت. تو آدرس رو 
بگو.«  گفت: »من اصالً نمی خوام برم خونه.«

فهمیدم تعارف می کنه. به زور بردم رسوندمش در خونه شون. خانومش 
اومد دم در. گفت: »تو چرا اینجایی؟ مگه قرار نبود بری دکتر؟« 

گف��ت: »این پس��ر زبون نفهم من��و از اونجا آورده اینج��ا. دقیقاً دم در 
بیمارستان بودم.« خیلی خجالت کشیدم. فرار کردم رفتم تو خونه قایم 
شدم که دیگه چشمم به چشم آقاهه نیفته. مگه چیه؟ خوب آدم اشتباه 

می کنه دیگه!

سهشنبه
امروز س��ر راه مدرسه، یه بچة کوچولو جلومو گرفت. گفت: »آقا می شه 

کمكم کنی.« گفتم: »آره می شه. چی  کار کنم.« 

گفت: »می شه این زنگ در رو بزنی. من قدم نمی رسه.«
گفتم: »چرا نمی شه.« زنگ رو زدم. بچه هه در رفت. گفت: »فرار کن.« 
گفت��م: »چرا فرار کنم. این کار بچه های بی تربیته که زنگو می زنن فرار 

می کنن.« 
یه آقاهه اومد دم در. گفت: »چی کار داری؟« گفتم: »هیچی.« 

گفت: »پس چرا زنگو زدی؟« 
پیش خودم گفتم نامردیه بچه هه رو لو بدم. گفتم: »نمی دونم چرا زدم.« 

آقاهه منو کتك زد. گفتم: »هوی آقاهه چرا منو می زنی؟« 
گفت: »نمی دونم.« 

آقاهه حق داش��ت، گذاشتم کتكم بزنه. بعدش��م روم نشد برم مدرسه. 
خوبیت نداشت بچه های مدرسه ببینن من کتك خوردم.

چهارشنبه
امروز می خواستم برم مدرسه، سر راه دیدم گنجیشكا دارن جیك جیك 
می کنن. گفتم خوب البد گرس��نه ان. رفتم براش��ون غذا ریختم. دیدم 
کالغام قارقار می کنن. گفتم حتماً این طفلكیام گرس��نن. برای اونا هم 
غذا ریختم. دیدم صدای ماهیا و مورچه ها درنمي یاد. گفتم حتماً اونام 
گرسنه ان، ولی خجالت می کشن، به زبون بیارن. واسه اونام غذا ریختم. 
گفتم ش��اید گال و درختا هم گشنه و تش��نه باشن. از کجا معلوم؟ من 
که زبونشونو نمی فهمم. رفتم همه درختا و گالی خیابون رو آب دادم. 
بعد گفتم نكنه تو محله های دیگه هم این جوری باشه. تا شب کارم این 
بود. ولی چند تا محله موندن. نرس��یدم برم مدرسه. خب آدم وقت کم 

می یاره دیگه.

پنجشنبه
توي هفته که قسمت نشد برم مدرسه. براي این که مسیر یادم نره گفتم 
یه سر به مدرسه بزنم. تو راه یه آقاهه آدرس پرسید. گفتم: »خیلی دوره، 
اونور شهره.« گفت: »خیلی دوره، خسته می شم.« گفتم: »می خوای بری 

اونجا چی کار؟« گفت: »می خوام برم به پسرم سر بزنم.« 
گفتم: »خب تو خس��ته می شی، من می رم س��ر می زنم، برمی گردم.« 
پس��رش خونه نبود. موندم تا از سرکار برگرده. خوب شد آقاهه نیومد، 

چون پسرش خیلی خسته و عصبانی بود و با منم دعوا کرد.

جمعه
امروز همه تعطیلن، ولی من باید برم مدرسه. می خوام به بابای مدرسه 
کمك کنم مدرس��ه رو جارو کنه. خب چیه؟ پی��ره. باید کمكش کرد 

دیگه. چیه مگه؟!
سنجاق قفلي



مهدي فرج الهي

هم اکنون نیازمند آراء شما هستم!

با رأی دادن به این جانب، دانش آموز »میم. ریاست منش«، آینده خود و مدرسه مان را 

شكوفا کنید. فهرست برنامه های این جانب در صورت انتخاب به عنوان شهردار مدرسه 
به شرح زیر است:

 انتقال دریای خزر به جنب مدرسه مان یا مدرسه مان به جنب دریای خزر )هر کدام 
که عشقتان کشید!(

 تعطیلی بین التعطیلی های این جمعه تا جمعه بعد، به صورت یك هفته درمیان!

 رفت وآم��د کلی��ة دانش آموزان از خانه به مدرس��ه و از مدرس��ه به خانه توس��ط 

تاکسی های سمند کولردار و به صورت دربستی انجام می شود.

  س��ود حاصل از کسب و کار بوفة مدرسه به تمام اقشار دانش آموزان تعلق دارد و 
باید وارد شكم های خودشان شود.

 اصوالً ظرفیت انتقادی بنده بسیار باالست، اما چون همه جنبة مواجهه با ظرفیت 

باال را ندارند، تا قبل از انتخاب به عنوان شهردار مدرسه، شنوای همة انتقادهای شما 

هس��تم. اما بعدش ش��رمنده، فقط تعریف پذیرفته می ش��ود؛ حتی از شما دوست و 
هم کالسی عزیز!

 آن قدر بر دلم یادگاری نوشته ای که خودش را با درخت اشتباه می گیرد!
 ذهنم را کنار پنجره می گذارم تا دیدن بیاموزد!

 کودک، برای َرد شدن از جوی، وارد آب شد!

 نُت ها در بازی گرگم به هوا نُه گانۀ بتهون را آفریدند!
 سالم پیش درآمِد رفتن است.

 به لطف دستۀ کالغ ها
          درخت عریان

         میوه داده است
 درخت 

با دیدن پاییز   
      زرد کرد

 زمستان
   پاییِز پاییز است

 با یک گل 
می توان  

    دل بهار را 
        به دست آورد

 بهار را
در گلدان  

پس انداز می کنم  

کاریکلماتور

حبـۀ  انگور : چرا این رنگی ش��دی منگول؟ خوبی؟ چ��ی داری با خودت 
می گی؟

منگول: رفتم ی��ه بزپارتی خیلی باحال. چن تا قرص بزتازی انداختم باال. 
عجب فازی داد. بععپس بعععپس بعععپس... )اصوات نامفهومی که بزها بعد 

از خوردن قرص های روان گردان از خود در می آورند!(
حبۀ  انگور: بععععع چرا رفتی؟ بابا بزی بفهمه پوستتو می کنه، ازت آبگوش 

بزباش درست می کنه. اوه اوه بابا بزی اومد...
بابا بزی: درود بر بزغاله های خودم. حالتان چگونه است؟ 

منگول: حالم عوض می شه! حرف تو که باشه، اسمت بابابزی، عطر توهم ... 
راستی چه عطری زدی بابا بزی ، چه  قد جیگر شدی بال!

بابا بـزی: جان! چرا دوباره جفنگ می گویی؟ چرا کله و پاچه ات این طوری 
شده؟

حبۀ  انگور: قرص روان گردان خورده.
بابا بزی: وای بر من! آخر چه قدر باید از دست تو حرص بخورم گاگول. خوب 

شد بُِزردوز نكردی...
منگـول: خیل��ی باح��ال بود. پلن��گ صورت��ی و کاله قرمزی دور س��رم 
می چرخیدن. بعد میومدن جلو و اجازه می گرفتن و مرخص می شدن. من 
اول فكر کردم س��وار »سرنتی پیتی«ام. بعد که به خودم اومدم، دیدم سوار 
نوة پدر ژپتوئم... ولی خودش اصرار داشت خر ِشرکه! دیونه ست دیگه! هنگ 

کرده! بعپسسس بعععپسس بعپسسس...
بابابزی: با خودت چه کرده ای منگولم. جواب مامان بزی را چه بدهم؟

منگول : جواب مثبت بهش بده. گناه داره. خیلی دوستت داره. اون سری، 
داشت با بابابزرگ بزی از عشقش به تو می گفت. بهتره زیاد سخت نگیرید. 
همین هفته مراسم عروسی به پا کنید. بابابزی چقد قشنگه، خیلی مبارکش 

باد...
بابابزی: حاال چه کار کنیم؟حالش خیلی بد است. حبة انگور برو دنبال دکتر 
ارنست ببینیم چه کاهی بر شاخمان بریزیم... مگر نگفتم دیگر حق نداری 
بروی بز پارتی؟ چه قدر باید از سم تو حرص بخورم؟ بزغاله  هم بزغاله های 

قدیم. چرا مرا در این شرایط دشوار قرار می دهی؟
منگول: دوشواری؟ دوش��واری نداریم. من خیلی ام عالی ام. دکتر ارنست؟ 

دکتر ارنست کیه؟
بابابزی: دکتر ارنست را نمی شناسی؟
منگول: مگه نمی گی دکتر ارنستم؟

بابابزی: منگول عزیزم. من بابابزی هستم.
منگول: پس دکتر ارنست رونشون بده.

بابابزی: در راه است. حبة انگور رفته است دنبالش.
منگول: خب اگه تو بابابزی هستی، برو بیرون درو ببند، ُسمت رو از زیر در 
نشون بده. من االن از کجا بدونم تو آقاگرگه نیستی؟ بعدشم اگه تو بابابزی 
هس��تی من کی ام؟ جواب بده دیگه، من کی ام؟ کیه؟! کیه؟! می ش��ه این 
مسئله رو از منظر بزشناسی و تقابل اون با پسابزگرایی واسه من شرح بدی؟ 

بعپسس، بعپسسس...
بابابزی: ای بعععع، ای بی بعععع! بزغاله ام از دست رفت...

منگولدربزپارتی
شنگولآباد

  بزافسكی

حق تقدم

م.سربه هوا

الیورتوریست

طنز در دستگاه اصفهان

چشم طمـع مدوزیـد بر کیسۀ خسیسان

باور نمی توان داشت سگ نان دهد گدا را

بیدل دهلوی

نيازمنديهايدانشآموزي!
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کشاورز: یكی از پولدارهای مملكت که یك بانك هم 
دارد!

گاراژ: جایی که اسمش عوض شده و شده »ترمینال 
مسافربری«، ولی اتوبوس های آن هنوز قدیمی هستند!

گردنه: جایی برای خفت کردن! در قدیم دزدان این 
کار را می کردند و امروز خود گردنه رانندة خواب آلو را!

گریه: آخرین، کشنده ترین و بهترین سالح بعضي ها!
گریز: فن آخر استاد!

لب: شریك جرم زبان است، ولی همیشه کاسه کوزه ها 
سر زبان می شكند.

معلم: کسي که در فصل تابستان به تدریس 
تجدیدي ها مي پردازد !

میزگرد: بهترین بهانه برای تعریف کردن از هم و بیان 
نكته های بی ضرری به نام نقد شفاف و بُرنده!

خبــر:»اولينقطاردربســتیدانشآموزانبه
حركتدرآمد.«

نكته: ولی اگر اتوبوس دربستی بود، بهتر بود. یك بسته 
بلیت می خریدیم و... صفا!

شعر دریافتی: راننده چنین بگفت و بنشست این قافله 
تا به حشر، ... دربست!

سؤالی که اگر آدم از خودش بپرسد خوب است، ولی به 
کس��ی نگوید: این از اولی، خب انشاءا... دومی و سومی 

هم دارد دیگر؟!

ســؤال:اگــرشــمايــکقطــارداشــتيدچــه
میكرديد؟

الف( نصف روز با آن مسافرکشی می کردیم، نصف دیگر 
روز سهمیة بنزینمان را می فروختیم!

ب( روزهای بارانی دربستی می زدیم، َکره!
ج( ب��ه دانش آموزهایی که چیپ��س و پفك می خورند، 

کرایه اش نمی دادیم!
د( اول از آموزش وپرورش کرایه مان را می گرفتیم. آن ها 

هم اول کرایه شان را از والدین می گرفتند و خالص!

تحصيلــی افــت از ناشــی »هزينــة خبــر:
دانشآمــوزاندرســال420ميليــاردتومان

است.«
جملۀ تایپ شـده در باالی ورقه های امتحانی: اگر 

وجدان داری درس بخوان!
بیـت منحرف شـده: برو درس می خ��وان مگو درس 

چیست/ ضرر تا نكردیم بگیرید بیست!
نتیجۀ فلسـفی: دانش آموزان قطعاً در اقتصاد مملكت 

تأثیر می گذارند، حاال از کدام طرف خدا عالم است!

سؤال:برایجبراناينضررچهبايدكرد؟
ال��ف( هزین��ة کل را بر دانش آموزان افت دار! سرش��كن 
ک��رده، پولش را بگیرید تا اگر هم خودش��ان نفهمیدند، 
والدینش��ان بفهمند یك من ماس��ت چق��در کره ضرر 

می زند!
ب( ضرر؟ کدام ضرر؟!

ج( پ��ول گزین��ة ال��ف را بدهند ب��ه والدی��ن بچه های 
درس خوان تا آن ها با قطار مسافرکشی نكنند!

د( ب��ا نصف ای��ن پول برای همة آن ه��ا معلم خصوصی 
بگیرند تا هم برای آیندة علمی بچه ها خوب باشد و هم 

براي آیندة مالی معلم ها!

خبــر:»توزيعشــيررايــگاندربرخیمدارس
متوقفشد.«

نكتـه: ای سیاه نما! می توانی جمله را سفیدنمایی کنی، 
این طوری: توزیع ش��یر در برخی مدارس متوقف نشده 

است!
بیت الحاقی: آن یكی ش��یر است اندر بادیه/ وین یكی 
شیر، نیست اندر بادیه )و اصواًل همین است که هست!(

نتیجۀ فلسفی: به هیچ چیز رایگان اعتماد نكنید، حتی 
شما دوست عزیز!

ســؤال:چــراتوزيــعشــيررايــگاندربرخی
مدارسمتوقفشد؟

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

ب( زیرا توزیع ش��یر رایگان در برخ��ی مدارس متوقف 
شد.

کنکوررشد

حكمتميزرا

نردبان

چهارراه

امثال و حکم من درآوردي

وقتي در حمام آب قطع شود، مي تواني قبض آبت 

را از طریق تلفن همراه بپردازي.
)ژان ژاک روشور(

لغتمعنی
ازاونلحاظ
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وم
نظ
زم
طن

درس خواندن کوششی بی حاصل است گفته بودي چون که درست مشكل است  

تازگی ها بی سوادی ُمد شده ست گفته  بودی علم از بس بی خودست  

وقت می گیرد از آدم. بی خیال! گفته بودی حل تمرین و سؤال   

پاسخی دارم به این صورت: »زکی! پیش استدالل هایت من یكی   

چارة کارت فقط یک یاعلی ست« اسم این هایی که گفتی تنبلی ست  

درِدتنبلی

تو طناز شیرین سخن آفریديخدا از تو ممنون و متشكرم من
هزاران هزار انجمن آفریديمگر شاعران کارشان سكه باشد
هزاران زمین چمن آفریديبه منظور گل خوردن تیم مّلي

بشر را شما از لجن آفریديبشر تا خودش را زیادي نگیرد
خفن در خفن در خفن آفریديتو از آدم و همسرش مردماني

که از نافه، مشك ختن آفریديزدي روي دست همه عطرسازان

رقیب بشر کرگدن آفریديمگر کم شود روي گردن کلفتان

دلش را ولي از چدن آفریديبشر را شما نرم مانند اسفنج
نسیم آفریدي گون آفریديشما کدکني را به شهرت رساندي
دو فروند فندق شكن آفریديشما در دهان بشر اصل و مرغوب

به ما لطف کردي و »ون« آفریديبه منظور ارشاد این خلق گمراه 
بر آن روکشي مثل تن آفریديبني آدم از روح خود تا نترسد

به ُگل پرچ کردي و زن آفریديکمي خاک مرغوب فردوس را هم
یكي شاعري مثل من آفریدي!از آن زن که در بیت قبلي سرشتي

سعید  بیابانكي

كرگدن

سیدامیر  سادات موسوی

یي
طال

د 
عی

ر س
نظ

زیر
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هانیه زینل خاني/   ابهر

علیرضا غدیري / رامسر

مریم نوري/ تهران

خيسخاطره
 پاییز که مي آید

دوست دارم در کوچه 
خاطره ها
قدم بزنم

و رقص پاییزي برگ ها را به تماشا 
بنشینم

خاطره هایت هنوز اینجایند
پاییز من 

این کوچه ها هنوز بوي باران مي دهد
بوي خاطره 

باران پاییزي ات را بر من ببار
خاطره هایم را خیس کن

20

دينو
در جنگلی یك کلبه وجود داشت که در آن سه نفر زندگی می کردند. تری، 

پدربزرگ و مادربزرگش. تری از اینكه همبازی نداشت افسرده بود. پدربزرگ 
و مادربزرگ همیشه سعی می کردند او را از این حال دربیاورند. 

تری روزی در حیاط کلبه نشسته بود که ناگهان صدای مهیبی شنید. به 
دنبال صدا کمی جلو تر رفت. محل ایجاد صدا، پشت یكی از درخت ها بود. 
او باز هم جلو تر رفت ناگهان تكه آهنی را دید که شبیه انسان بود. اولش 

ترسید ولی این ترس را در خود پنهان کرد. 
آن یك آدم آهنی بود. از او پرسید از کجا آمدی؟ نام تو چیه؟ گفت: من از

 فضا آمدم و نام منم دینو است.... 

ازتو
نوشتن از تو

پاییز را به گریه مي اندازد
چه برسد به من

دنیاي زیبا
چشم هایت را ساعتي به من هدیه بده 

تا من هم دنیا را 
مثل تو زیبا ببینم

ش
ا لب

رض
علی

ظر 
رن

زی
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دوست خوبم، هانیه زینل خاني
آثار خوبت را خواندم. خواسته بودي در قالب »سپید« شعر بنویسي. اما تا به حال به این فكر کرده اي 
که چه چیزي باعث مي شود که ما نام یك متن را نثر ادبي بگذاریم یا شعر سپید؟ فرق نثر و شعر به 
نظر تو در چیست؟ نوشته هایت بیشتر از آنكه شعر سپید باشند، متن ادبي هستند. تنها با تقطیع یك 
سطر نمي توان آن را شعر دانست. شعر به نظر تو چیست؟ مي خواهم اینجا تعریفي از شاعر معروف، 
نزار قباني ارائه بدهم. نزار قباني مي گوید: »شعر در نظر من انتظار چیزي است که انتظار نمي رود.« 
یعني ش��عر کالم شگفت انگیز است. چیزي است که در مخاطب ایجاد شگفتي کند. به خاطر همین 
وجود مي آید؟ با ایجاد مضمون تازه یا  به ش��عر »معجزه با کلمات« مي گویند. این معجزه چگونه به 
بیان تازه از مضموني کهنه یا نگاهي تازه به سوژه اي کهن. تازگي و نو بودن در شعر از اهمیت زیادي 
برخوردار است. در شعر تو اتفاق نو و تازه در برخورد با پاییز نیفتاده است. چیز جدیدي از ویژگي هاي 
پاییز به مخاطب نشان نداده اي. در ضمن شعر تو دچار »اطناب« شده است. اطناب یعني زیاده گویي. 
خیلي از کلمات را در این شعر مي توان حذف کرد، بدون اینكه به شعر لطمه اي وارد شود. کلمه ابزار 
کار شاعر است. در به کار بردن کلمات باید دقت بیشتري داشته باشي. برایت آرزوي موفقیت مي کنم 

و منتظر آثار بهترت هستم.

دوست خوبم، علیرضا غدیري
داس��تان ات را خواندم. داستانت یك داس��تان علمی تخیلی یا فانتزی بود. چند ایراد در کار 

تو وجود داش��ت. اول اینكه از اس��م های خارجی اس��تفاده کرده بودی. تو به زبان فارسی 
می نویسی و در کشور ایران زندگی می کنی. داستانت باید با فضای ایران همسانی داشته 
باشد. از اسامی و فضاهای ایرانی استفاده کن. دوم اینكه داستانت سرشار از ماجرا بود و به 
فضاسازی و توصیف جزئیات نپرداخته بودی. این جزئیات است که یك داستان را می سازد. 

سوم اینكه اتفاقات داخل داستان از فیلم ها و کارتون ها و کتاب های خارجی که دیده بودی 
اقتباس ش��ده بود. داستان نویسان فانتزی خارجی برای ساختن داستان های خود از فرهنگ 

عامه و افسانه ها و اسطوره های خود کمك می گیرند. مثال در داستان هری پا تر نویسنده داستان 
یعنی خانم رولینگ از اسطوره ها و قصه های انگلیسی و یونانی بهره فراوان برده است. برای نوشتن 
یك داس��تان خواندنی نیاز به مطالعه و تمرین بیش��تر داری. برایت آرزوی موفقیت دارم و منتظر 

داستان های بعدی ات هستم. 

دوست خوبم، مریم نوري
ش��عرهایت را خواندم. ش��عرهاي خوبي بود. به خوبي توانسته ام کلمات را در خدمت بیان مضامین و 
مفاهیم موردنظرت به خدمت بگیري. در بعضي از قسمت هاي شعرت مي توانستي از کلمات کمتري 
استفاده کني و شعرت زیباتر شود. مثاًل در شعر دنیاي زیبا در انتهاي شعر، »مثل تو« اضافه است. در 
سطر قبل با کلمة »هم« معناي مورد نظرت را رسانده اي و نیاز به تكرار و تأکید نداشت. در شعر نباید 
همه چیز را توضیح داد. شعر مقالة علمي یا درسي نیست. ابهام در شعر مي تواند به شعر کمك کند به 
شرطي که این ایهام مخل نباشد. در شعرت جایي براي فكر کردن مخاطب هم بگذار. اگر به مخاطب 
اجازه دهي که قسمتي از شعر را خودش تخیل کند و با تخیلش شعر را ادامه دهد، مطمئناً شعرت 

بیشتر در ذهن مخاطب خواهد ماند. منتظر شعرهاي خوبت هستم.

خطبهخط
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پرویز شاپور، پدر کوتاه نویسي و کاریكلماتور فارسي، پنجم اسفندماه سال 1302 
شمسي در قمـ  به  قول خودشـ  و در تهرانـ  به قول شناسنامه اشـ  از در ورودي 
زندگي وارد شد و پانزدهم مرداد سال 1378، قلبش براي شنیدن رازي که مرگ با 
دلش در میان نهاد، سكوت کرد و پیكرش را به گورستان هدیه داد. شاپور در عمري 
که براي نام نویسـي روي سنگ قبر فرصت داشت، تحصیل را از »مدرسۀ دقیقي« 
آغاز کرد و رشـتۀ اقتصاد را با مدرک کارشناسـي به پایان رساند. سال 1333، در 
حالي که خودنویسش را از خورشید پر کرده بود، فعالیت مطبوعاتي اش را با نشریات 
اهواز آغاز کرد. سال 1334، پس از بازگشتش به تهران، با نشریات »سپید و سیاه« 
و »توفیق« شروع به همكاري کرد که آثارش با نام هاي مستعار »کامیار«ـ  پسرش و 
»مهدخت«ـ  خواهرشـ  در صفحات »دارالمجانین«، »سبدیات« و »برخورد عقاید 

و آرا« به  چاپ مي رسید. 

مي گوی��د: »تا کالس پنج��م ابتدایي زبانم 
ش��ل ب��ود، یعن��ي گاف را مي گفتم جیم. 
وقتي معلم ادبیات مي گفت کتاب بخوانم، 
بچه ها همه رویشان را برمي گرداندند و مرا 
تماشا مي کردند. مثاًل در کتاب نوشته بود: 
بزرگمهر و من این را مي گفتم: بوذرجمهر. 
تا رسیدم به کالس پنجم ابتدایي. یك روز 
در کالس شروع کردم به خواندن، بعد دیدم 
هیچ کدام از بچه ها سرش��ان را برنگرداندند 
ک��ه مرا نگاه کنند. فهمیدم زبانم درس��ت 

شده.«
ش��اپور در کاریكلماتورهای��ش با طبیعتي 
انساني به سراغ همه چیز مخصوصاً طبیعت 
مي رود. واقعیت این اس��ت ک��ه او دنیایي 
متف��اوت و مخصوص به  خ��ود دارد. وقتي 
وارد دفتر نش��ریه مي ش��ود، خداحافظي و 
هنگام رفتن سالم مي کند. او واقعیت ها را 
جور دیگ��ري مي بیند. کلمه ها را چنان در 
کنار هم مي گذارد که مي توان دربارة بعضي 
از کاریكلماتورهایش ساعت ها صحبت کرد. 
بیش��تر موضوعاتي را که ش��اپور به سراغ 
آن ها مي رود، طبیعت و عناصر آن تشكیل 

مي دهند.
ش��اپور عاش��ق آب، ماهي، تنگ، آبش��ار، 
رودخان��ه، ب��اران، اش��ك و دریاس��ت. در 
نوش��ته هاي شاپور س��گ ها از گربه ها فرار 
مي کنن��د و موش ها به خودش��ان س��س 
گوجه فرنگي مي زنند تا زحمت گربه کمتر 
شود. هر برگ زرد را پاییز کوچكي مي داند. 
در س��راب آبتن��ي مي کن��د و از آن ماهي 
مي گیرد. پشه ها براي شاپور احترام خاصي 
قائل اند، زیرا دس��تش را از پشه بند بیرون 

مي گذارد تا پشه ها کاماًل ناامید نشوند.
بعضي ها کاریكلماتور را به اشتباه تقلیدي 
از اتفاق��ات ادبي غرب��ي مي دانند که اصاًل 
این طور نیست. کاریكلماتور کشف تازه اي 
در ادبیات ایران نیست و کوتاه نویسي همراه 
با شوخ طبعي و مضمون پردازي در ادبیات 

ما فراوان به چشم مي خورد؛ مثل: 
فكر شنبه تلخ دارد جمعة اطفال را

عش��رت امروز بي اندیشة فردا خوش است 
)صائب تبریزي(

کاریكلماتور سه ویژگي اصلي دارد: کوتاهي، 
سادگي زبان و غافلگیرکنندگي. البته همین  22

خردادماه س��ال 1346، وقتي نوشته هاي 
کوتاهش در نش��ریة »خوشه« منتشر شد، 
اس��م کاریكلماتور را روي آن ها گذاش��ته 
بودن��د. یك لغ��ت »م��ن درآوردي« که از 
ترکیب کاریكاتور و کلمات به دس��ت آمده 
اس��ت؛ یعن��ي کاریكاتوري که ب��ا کلمه ها 
نوشته شده باشد یا کاري بكنیم که کلمه ها 

به تور بیفتند. شاپور از سال 1370 تا پایان 
عمر با نشریة »گل آقا« همكاري داشت. او 
عالوه بر طنزنویسي کاریكاتور هم مي کشید. 
طرح هایي خطي و س��اده با سنجاق قفلي، 
موش، گربه و... چند نمایشگاه از آثار او در 

داخل و خارج از کشور برپا شد.
پروی��ز ش��اپور درب��ارة دوران تحصیل��ش 
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س��ادگي ممكن است سبب شود که تصور 
کنیم، نوش��تن این گونه جم��الت خیلي 
س��اده است که این طور نیست. شاید براي 
درک بهتر این ماجرا دس��ت به قلم ش��دن 
راه مناسبي باشد. در ادامه، ضمن خواندن 
چند کاریكلماتور از پرویز ش��اپور، موضوع 
بیشتر روش��ن خواهد ش��د. براي مطالعة 
کاریكلماتورهاي بیشتر مي توانید به کتاب 
»قلب��م را با قلبت میزان مي کنم« مراجعه 
فرمایید. این کتاب مجموعة هش��ت کتاب 
ش��اپور را در دل خ��ود جا داده و توس��ط 

»انتشارات مروارید« منتشر شده است.
 آب در آبش��ار مي دود، در رودخانه قدم 

مي زند و در مرداب استراحت مي کند.
 آدم برفي وقتي به خورشید نگاه مي کند، 

اشك در چشمانش حلقه مي زند.
 وقتي تصویر گل محم��دي در آب افتاد، 

ماهي ها صلوات فرستادند.
 وقت��ي هم زم��ان ب��ه ب��اران و آفت��اب 
مي اندیش��م، غرق تماش��اي رنگین کمان 

ذهنم مي شوم.
 گرب��ه از درخ��ت ب��اال م��ي رود و م��ن 
لبخندزنان پایی��ن آمدن درخت از گربه را 

به تماشا نشسته ام.
 دربارة موش حرف مي زنم. تا سروکلة 

گربه پیدا ش��د، حرف هایم پا به فرار 
گذاشتند.

 پ��رواز از پرندة جوان بیش��تر از 
پرندة پیر حرف شنوي دارد.

 پرستوي تنبل فرارسیدن بهار 
گذشته را بشارت مي دهد.

 س��ایة درخت چون ریش��ه در 
خاک ندارد، نمي تواند سرپا بایستد.

 سراب کاریكاتور آب است.
 وقتي نیس��تي نگاهم دس��ِت خالي به 

چشمم باز مي گردد.
 وقت��ي با پیراهن گل دار از درخت عریان 
پایی��زي ب��اال م��ي روم، پرس��توي مهاجر 
فرارس��یدن اخت��الل ح��واس را بش��ارت 

مي دهد.
 قلبم یك در میان براي خودم مي زند.

 وقتي به مالقات زمان مي روم، کالهم را 
به عقربة ساعت مي آویزم.

 واژة سالم متواضع ترین واژه هاست.

 قفس پرنده کنسرو بي عدالتي است.
 براي بادکنك میسر نیست »یك سوزن 

به خودش بزند یك جوالدوز به دیگري«.
 تا ضد یخ در کاسة سرم نریزم، به قطب 

شمال فكر نمي کنم.
 چ��ه در زمان جنگ و چه در زمان صلح 

باالترین تلفات از آن زمان است.
 تم��ام م��ردم دنیا به یك زبان س��كوت 

مي کنند.
 عزرائیل دس��ت میكروب��ي را که باعث 

مرگم شد، به گرمي فشرد.
 سایة چهار نژاد یك رنگ است.

 عشق، قلة دوست داشتن است.
 گورستان س��نگ قبري براي کوهستان 

باقي نمي گذارد.
 پش��ت س��ر اغل��ب خواننده ه��ا صفحه 

مي گذارند.
 عاش��ق خرب��زه ام، زی��را مث��ل هندوانه 
تخمه های��ش را در س��لول انفرادي حبس 

نمي کند.
 قلة پرواز پرنده، بن بست پروازش است.

 م��رگ رازي را با دلم در میان مي گذارد 
که ضربان قلب براي ش��نیدنش س��كوت 

مي کند.
 آب تنبل دنبال چاله مي گردد.

 عمر هزارپا کفاف بستن بند کفش هایش 
را نمي دهد.

 قلة کوه، سنگ قبر ارتفاع است.
 دود سرگرم باال رفتن از سقوط است.
 آدم ولخرج، قرض پس انداز مي کند.

 خش��م آن چنان بالیي سر آدم مي آورد 
که کاس��ة صبرش تبدیل به بشقاب پرنده 

مي شود.
 گل��ي که بر قلة کوه مي روید، حكایت از 

کوه نوردي بهار مي کند.
 مسافر جسد خستگي را زیر سایة درخت 

به  خاک مي سپارد.



ش��ما اگر مي خواهید بابایتان را دق بدهید، حتماً سري به من 
بزنید. »من آدم بدبختي هستم...« همه اش این جمله در ذهنم 
مي چرخد؛ ولي نمي دانم چرا به زبانم نمي آید. فكر مي کنم تنها با 
این جمله است که مي توانم عذابي را که روي وجدانم سنگیني 
مي کند بردارم و برگردم به روزهایي که بابام هر وقت مرا مي دید، 
لبخن��د مي زد و از حال و روزم مي پرس��ید. از درس ومش��قم. از 
کارهای��م. ولي انگار هیچ راهي وجود ن��دارد. همة راه ها به رویم 

بسته شده است!
این چندمین باري اس��ت که کتابم را برمي دارم و مي روم هال تا 
بابام سري برگرداند و توجهي به من بكند. ولي بابا دراز کشیده 
و همة حواسش به تلویزیون است. احمد از اتاق سمیرا بیرون 
مي آی��د و مي پرد به طرف بابا. بابا ان��گار نه انگار. حس مي کنم 
همة غصه هاي عالم را در دل دارد. تا چند روز پیش، پدر نسبت 
ب��ه کوچك ترین اتفاق خانه واکنش نش��ان مي داد. حتي وقتي 
مامان چشم مي دوخت به صفحة تلویزیون، براي هزارمین بار او 
را از زل زدن زیاد به تلویزیون نهي مي کرد. حتي گاهي مي شد 
که براي بهتر شس��تن رخت ها راهكارهای��ي ارائه مي کرد و اگر 
مام��ان راهكاره��اي او را رد مي کرد، کامالً علمي گفته هایش را 
ثابت مي کرد و آن وقت بود که مادر عصباني مي شد و سرش داد 
مي کشید: »خسته نمي ش��ي مرد؟ واه واه چه قدر حرف مي زني 

تو!« و پدر مي خندید.
خانه س��وت وکور اس��ت. انگار نه انگار که در این خانه پنج نفر 
آدِم زنده، نفس مي کشند. حتي احمد کوچولو انگار تحت تأثیر 
رفتاره��اي پدر � زبانم الل � دچار نوعي بیماري العالج ش��ده 
اس��ت و دیگر از آن ش��یطنت هایش خبري نیس��ت. نمي دانم 
چه کار کنم که پدر از این حالت دل مردگي بیرون بیاید و دوباره 
نسیم زندگي در این خانه جریان پیدا کند. قبل ها هر وقت مادر 
را عصبان��ي مي کردم و پدر از من دف��اع مي کرد، چه قدر کیف 
مي کردم! مخصوصاً وقتي این جمله را با متانت مي گفت: »بگذار 
بچه اش��تباه بكنه. اشتباه بخشي از زندگي بچه هاست!« اما این 
چند روز حال پدر چنان گرفته اس��ت که حتي مادر هم جرئت 

آشتي دادن ما را ندارد.
خودم را آماده مي کنم این بار که رفتم هال، سرفة بلندي بكنم تا 
پدر حضور مرا حس کند. کتابم را برمي دارم و مي روم. سرفه اي 
مي کنم و کمي نزدیك مي شوم. ولي پدر انگارنه انگار. مي خواهم 
بلند بگویم: »پدر من آدم بدبختي هستم!« نه: »من آدم بدبختي 
هستم پدر!« ولي نمي توانم. حس مي کنم هنوز زمان گفتن این 
جمله نرس��یده است. تلفن همراه پدر زنگ مي زند. روي صفحة 

گوشي عكس عمواکبر، دوست صمیمي بابا مي افتد. مي خواهم 
گوش��ي را بردارم و بگویم: »عمو سري به بابا بزن، حالش خوب 
نیس��ت«، ولي تا دس��تم به گوشي برس��د، صداي گوشي قطع 
مي شود. قبل ها وقتي عمواکبر زنگ مي زد، بابا صداي مادربزرگ 
را درمي آورد و عمو را سرکار مي گذاشت. گاهي اداي مرد دیگري 
را درمي آورد و مي گفت: »عرضم به حضور ش��ما که این گوشي 

واگذار شده!«
گوشي دوباره زنگ مي زند. بابا براي اینكه از شرش راحت شود، 
گوش��ي را خاموش مي کند و زل مي زند ب��ه صفحة تلویزیون؛ 
ساکت و بي حرکت. خاموش. دارم دیوانه مي شوم. چیزي به آخر 
ش��ب نمانده است. مي خواهم همین امشب قال قضیه را بكنم. 
یك کاري بكنم که بابا مثل چند سال پیش با کمربندش تهدیدم 
کند. قبل ها تهدید مي کرد با کمربند مي افتد به جانم و من فكر 
مي کردم چه اتفاق وحش��تناکي خواهد افتاد! ولي هرگز چنین 

اتفاقي نیفتاد.
بعدها دیگر هیچ وقت مرا تهدید به زدن با کمربند نكرد. عصباني 
که مي ش��د، مي گفت من بزرگ شده ام. حتي یك بار که خیلي 
شدید عصباني شد گفت: »آخه زدن مال حیوانه، مگه تو حیوان 
شدي نعوذباهلل!« و از آن پس، مطمئن شدم که واقعاً بزرگ شده ام 
و باید اخالق و رفتارم را اصالح کنم. همان روزها ش��روع کردم 
به مسواک زدن. چند شبي مرتب مسواک زدم. حتي براي اینكه 
بابا خوش حال بشود، نخ دندان هم مي کشیدم و مي خوابیدم. بابا 
چه قدر خوش حال مي ش��د، وقتي مي دید من از اساس متحول 
ش��ده ام: »آفرین، مسواک زدن فواید زیادي داره، از جمله اینكه 
بزرگ که شدي مجبور نیستي هر روز بري دندون پزشكي و یه 
عالمه پول خرج کني...« همان روزها مادرم گفت که خوش حال 

کردن پدر، مثل خوش حال کردن خداست.
دوباره مسواک را برمي دارم. در دست شویي را نیمه باز مي گذارم تا 
بابا متوجه بشود که من دارم مسواک مي زنم. مي دانم چه قدر از 
مسواک زدن من ذوق مي کند. مسواکم تمام مي شود، ولي هیچ 
فرقي به حال بابا نمي کند. مي خواهم بلند و خیلي حساب شده 
بگوی��م: »م��ن آدم بدبختي هس��تم پدر!« ولي ح��اال که همه 
خوابیده اند، گفتن چنین جمله اي همه را از خواب بیدار خواهد 

کرد.
بابا قبالً تهدید کرده بود که چیزي نمانده از دست ما سر به کوه 
و بیابان بگذارد. مي ترسم همین امشب تهدیدش عملي بشود. 
وقتي تصورش را مي کنم که بابا سر به کوه و بیابان گذاشته است، 
هم مي ترس��م و هم خنده ام مي گیرد. ولي راس��تش دیگر دارم 
دیوانه مي شوم. همه اش تقصیر من است. اگر آن شب با گوشي ام 
آن ق��در ور نمي رفتم، بابا هم عصباني نمي ش��د. این چندمین 
گوشي است که خریدنش را به بابا تحمیل کرده ام. مشكل بزرگ 
من این است که در این چند سال گوشي بابا هیچ طوریش نشده 

است، اما من سه بار گوشي عوض کرده ام.

قول مردانه
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بابا بارها تذکر اساسي داده بود که گوشي فقط براي صحبت کردن 
درست ش��ده اس��ت. اما خداییش من تنها کاري که با گوشي 
نمي کنم  صحبت کردن است. بابا بارها و بارها تأکید کرده بود 
که من گوش��ي را خریده ام که تو همیش��ه در دسترس باشي، 
ولي اعتراف مي کنم که من هیچ وقت در دسترس نبوده ام. اقرار 
مي کنم که آن زمان ها که گوش��ي نداشتم، بیشتر در دسترس 
بودم. نمي دانم اگر من جاي بابام بودم چه کار مي کردم. بابا گاهي 
که عصباني مي ش��د مي گفت: »اي کاش خدا پسري بهت بده 
که مثل خودت باش��ه!« واي! اگر خدا پسري مثل خودم به من 
بدهد، من... نمي دانم... خدا نكند. نه خدایا، من پسري مثل خودم 
نمي خواهم. ولي فكر مي کنم باالخره آه پدر مرا مي گیرد و روزي 

پسري مثل خودم تالفي کارهایم را سرم درمي آورد.
باالخره پدر تلویزیون را مي بندد. س��پس خیلي س��نگین از جا 
برمي خیزد. صورت شكس��ته اش بیش��تر از هر چیزي به چشم 
مي آید. دلم  مي خواهد خ��ودم را بیندازم بغل بابا و  آرام بگویم: 
»من آدم بدبختي هستم پدر!« ولي هرچه فكر مي کنم مي بینم 
اگر آرام بگویم، حق مطلب ادا نمي شود. نه نمي شود. تا بابا بیاید 
و برود به دست شویي مي خواهم این کار را بكنم. ناگهان به خودم 
جرئت مي دهم و بي واهمه جلوي بابا س��بز مي شوم. بابا از ترس 
کمي عقب مي پرد، ولي من بدجوري بغضم مي ترکد. با گریة بلند 
هم��ه را از خواب بیدار مي کنم. احمد با گریه از خواب مي پرد و 
»من آدم بدبختي هستم پدر!« قاطي گریه هایم مي شود. معلوم 
نیس��ت چه مي گویم. سرم را روي ش��كم بزرگ بابا مي گذارم و 
بلندبلند گریه مي کنم. وقتي دس��ت هاي نوازش��گر پدر را روي 
موهایم حس مي کنم، دماغم را باال مي کش��م و خیلي قشنگ و 

شمرده  مي گویم: »من آدم بدبختي هستم پدر!« 
اش��ك از گوشة چشمان پدر مي جوشد. زل مي زند به چشمانم. 
نگاهش حرف هاي نگفتة  زیادي دارد، ولي وقتي زبان باز مي کند، 
آرام مي گوید: »درس��ت رو بخون پسر، همة غصه هاي من براي 

اینه که تو بي خیال درسات شدي!«
گریه ام بلندتر مي شود. دست پدر را مي بوسم و مي گویم: »به خدا 
قول مي دم خوب بخونم، بابا قول مي دم، تو رو خدا بابا اخم هاتونو 

وا کنین. تو رو خدا لبخند بزنین!«



»مشاعره« کتابي اس��ت دیجیتالي براي 
گوشي هاي اندرویدي و حاوي مجموعه اي 
از اش��عار که عمدتاً دوبیتي هستند. این 
اش��عار به ترتیب حروف الفبا دسته بندي 
شده اند. به این ترتیب که شما با انتخاب 
هر یك از حروف الفبا از فهرس��ت کتاب، 
مي توانی��د به مجموعه اي از اش��عار که با 
آن حرف آغاز مي ش��وند دسترس��ي پیدا 
کنید. این کتاب منبع بسیار خوبي براي 
دوس��ت داران شعر و ادبیات و به خصوص 
عالقه مندان به صنعت مش��اعره اس��ت. 

برخي از امكانات آن به شرح زیر است: 
 محیطي زیبا و کاربرپسند

 س��رعت بس��یار باال در اجرا و هنگام 

مشاعره
باتلفنهمراه

استفاده
 قابلیت تغییر اندازة متون

 قابلیت تنظیم فاصلة بین خطوط
 قابلیت تغییر رنگ متون

 دارا بودن دو حالت ش��ب و روز براي 
مطالعة راحت تر

 امكان تنظیم کتاب براي روشن ماندن 
یا نماندن صفحه هنگام مطالعه

آیا مایلید اصطالحات زبان انگلیس��ي را فرا 
بگیری��د؟ نرم افزار »یادگی��ري اصطالحات 
انگلیس��ي« ای��ن امر را براي ش��ما بس��یار 
آسان مي سازد )ش��امل اصطالحات رسمي 
امریكن(. نرم افزار مزبور داراي ویژگي هایي 

به این شرح است: 
 ترجمة فارسي

 معادل انگلیسي
 امكان مشاهدة فصلي/ موضوعي
 امكان مشاهده براساس ترجمه 

 جست وجو در متون فارسي
 جست وجو در متون انگلیسي

 راحتي استفاده 
 تست شده روي نمایشگرهاي 

گوناگون
ب��ه روز  رس��اني ش��ده   
و  گرافی��ك  )ارتق��اي 

افزایش اصطالحات(

ای��ن اثر در یك لوح فش��رده با ن��ام »قول 
و غـزل« و ی��ك لوح فش��ردة تصوی��ری 
شامل کنس��رتی در فرهنگس��رای نیاوران 
)شهریور 1390( با همراهی تمبك پدرام 

خاورزمینی و حمید قنبری است.
قطع��ات س��ی دی عبارتن��د از: »غ��زل در 
همای��ون«، »قول در چه��ارگاه«، »غزل در 
چه��ارگاه«، »ق��ول و غزل )براس��اس مقام 

بیاتی حسینی« و »فرح فضا«.
ای��ن مجموعه توس��ط موسس��ه فرهنگي 
هنري ماهور در بهمن ماه س��ال گذش��ته 

وارد بازار شده است.  

سايترشد
این شماره، آخرین شماره از سري بیست و 
نهم مجلة جوان اس��ت. مي دانیم همان طور 
که ما دلمان براي ش��ما تنگ مي شود، شما 
هم صبورانه انتظار دیدن سري جدید مجلة 
خودت��ان را از اول س��ال تحصیل��ي جدید 
مي کش��ید. اما راهي وجود دارد که اگر در 
طول تابستان خواس��تید یادي از ما بكنید 
و یا اگر در در طول س��ال گذش��ته شماره 

هایي از مجله به دستتان نرسیده مي توانید 
به س��ایت رشد سري بزنید و از قسمت هاي 

مختلف آن لذت ببرید. 
س��ایت رش��د با پوش��ش وس��یعي تمامي 
مجالت، اخب��ار مربوط و بخش هاي جذابي 
را براي ش��ما تدارک دیده  است. در سایت 

منتظرتان هستیم.
www.roshdmag.ir
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با یک جست وجوی کوتاه می توانید اطالعات این کتاب ها 
را بیابیـد و آن هـا را بخرید؛ هفت کتابي کـه جزء بهترین 

کتاب های چاپ شده برای گروه سنی دبیرستان هستند:
اهلل وردي خان )غالمي که سلطان شد(، 

جعفرتوزنده جاني، انتشارات مدرسه 
تلفن: 88715545 

دایرئ المعارف فوتبال، کالیو گیفورد، ترجمه: 
جواد آزمون، انتشارات محراب قلم

تلفن: 22612443

اسحاق نیوتن، ناتالي مایرا روزینسكي، ترجمه: 
رضا علیزاده، نشرققنوس.

تلفن: 66413367

زیرخاکي، مجید قیصري، نشر افق

تلفن: 66413367 

قلعۀ افالک
َفلَك االفالک  قلعه ای تاریخی در مرکز شهر خرم آباد در استان لرستان 
است. فلك االفالک با نام قلعه دوازده برجی هم شناخته می شود. قلعة 
فلك االفالک بر باالي تپه ای مش��رف به شهر خرم آباد  قرار گرفته و 
یكي از زیباترین آثار تاریخی و گردشگری درون شهر خرم آباد است. 

این بنا مربوط به دورة ساسانیان است.
این قلعه به لحاظ موقعیت اس��تراتژیكی خود در قرن چهارم هجری 
قمری به عنوان مقر حكومت آل حس��نویه و گنجور در زمان آل بویه 

در آمد.
 همچنی��ن خزانة حكومتی خاندان بدر در قرن چهارم هجری و مقر 
حكومتی اتابكان لر کوچك و والیان لرستان در دورة صفویه تا قاجار و 
سرانجام پادگان نظامی و زندان سیاسی در دوران پهلوی اول و دوم از 

مهمترین کاربردهای قلعه در گذشته محسوب می شود.
این اثر ارزش��مند در س��ال 1349 از ارتش به وزارت فرهنگ و هنر 
سابق واگذار شد و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. در سال 
1354 این بنا با راه اندازی موزة مردم شناسی و مفرغ های لرستان به 
موزه تبدیل شد. در سال های اخیر با مرمت نمای بیرونی و داخل قلعه 
موزه های باستان شناسی، مردم شناسی، آزمایشگاه مرمت اشیاء، مرکز 
فروش تولیدات فرهنگی و چایخانه سنتی در این مجموعة فرهنگی 

تاریخی راه اندازی شده است.

هر کدام از ما تا به  امروز مرجع تقلید خودمان را انتخاب 
کرده ایـم و هر کدام از ما گاهي دچار سـؤاالتي بنیادین 
و مهم مي شویم که پاسـخ آن ها را نمي دانیم. دسترسي 
بـه مراجع تقلید گاهي از طریق تلفن سـخت مي شـود. 
خوب اسـت براي پیدا کردن پاسخ سؤاالتمان که گاهي 
بي نهایت براي ما حساس اند، به سایت این مراجع رجوع 
کنیم. سایت آیت اهلل سید موسي شـبیري زنجاني توسط 
جمعی از دوسـتداران و ارادتمنـدان این مرجع عالیقدر 
راه اندازی شده اسـت و عنوان هاي بخش هاي گوناگون 

آن عبارت اند از: 
زندگینامه، دروس، توضیح المسائل و بخش هاي دیگري 

که هر کدام پاسخگوي نیاز و عالقۀ شما است.
 شماهم مي توانید بامراجعه به  این وبگاه از احكام رساله 

ایشان مطلع شوید.
سؤال: حكم فراموش کردن قنوت چیست؟ 

جواب: اگر عمداً قنوت نخواند قضا ندارد، و اگر فراموش کند و 
پیش از آن که به اندازة رکوع خم ش��ود یادش بیاید، مستحب 
اس��ت بایس��تد و بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید، مستحب 
اس��ت بع��د از رک��وع قضا کند و اگر در س��جده ی��ادش بیاید 

مستحب است بعد از سالم نماز قضا نماید.

مرجع

www.zanjani.almaktab.ir



سلطانملكسخن
پادش��اهی با غالمی عجمی در کش��تی 
نشس��ت و غالم دیگر دریا را ندیده بود و 
محنت کشتی نیازموده، گریه و زاری در 
نهاد و لرزه بر اندامش اوفتاد. چندان که 
مالطفت کردند آرام نمی گرفت.  حكیمی 
در آن کش��تی بود، مل��ك را گفت:» اگر 
فرم��ان دهی من او را به  طریقی خاُمش 
گردانم« گفت:» غایت لطف و کرم باشد 
بفرمود تا غالم را به دریا انداختند. باری 
چند غوطه خورد. مویش گرفتند و پیش 
کش��تی آوردند. به دو دس��ت در سكان 
کشتی آویخت. چون بر آمد به گوشه اي 
نشس��ت و قرار یافت. ملك را عجب آمد 
پرس��ید در این چه حكم��ت بود؟ گفت 
از اول محن��ت غرق ش��دن ناچش��یده 
بود و قدر س��المت کشتی نمی دانست. 
همچنین قدر عافیت کس��ی داند که به 
مصیبتی گرفتار آی��د. )حكایت هفتم از 

باب یكم گلستان سعدي(
ش��اعر  س��عدي  اش��عار  و  حكای��ات 
شیرین س��خن قرن هفتم، طي س��ال ها 
سینه به س��ینه و از نسلي به نسل دیگر 
منتقل ش��ده اس��ت. به قول محمد علي 
فروغي:»س��عدي س��لطان ملك سخن 
است؛ کالم در دست او مانند موم است. 
هر معنایي را به عبارتي ادا مي کند که از 
آن بهتر ، زیباتر و موجزتر ممكن نیست.«

بزرگداشت سعدي 1
ارديبهشت

سـلطان محمود با غرور بر تخت تكیه داده بود و وزیران و س��ردارانش گوش به فرمان او 
ایستاده بودند. در کنار جمع مردي با چهره اي مهربان و آرام  ایستاده بود. او کسي نبود جز 
حكیم ابوالقاسم فردوسي. سلطان از او خواست تا پیش بیاید. سپس با طعنه به او گفت:» 
شاهنامه   ات را خوانده ام. خود هیچ نیست مگر حدیث رستم. در حالي که سپاه 

من هزاران مرد چون رستم دارد.« 
فردوس��ي در حالي که  لبخند تلخي مي زد، گف��ت: » خداي تعالي هیچ 
بنده اي چون رس��تم نیافریده و نخواهد آفرید.« و با خاطري رنجیده از 
دربار بیرون رفت.  سال ها گذشت، سلطان محمود و لشكریانش در حال 
بازگشت از هندوستان بودند. در راه به قلعه اي رسیدند. سلطان پیكي 
روانه کرد تا آن قلعه را تس��لیم کنند. وقتي قاصد برگشت سلطان از 
وزیرش پرسید» به  نظر تو آن ها چه پاسخي داده اند.« وزیر بي معطلي 

خواند:
»اگر جز به  کام من آید جواب       من و گرز و میدان افراسیاب«

سلطان  پرسد: » این شعر از کیست که در آن مردانگی جاري ست؟« وزیر گفت: 
»از حكیم ابوالقاسم فردوسي.« وقتي سلطان محمود به غزنه باز می گردد، دستور 
می دهد هدایایي نزد فردوس��ي ببرند و از او دلجویي کنند اما هنگامی که کاروان 

هدایاي سلطان رسید، پیكر فردوسی را به سوي باغ زیباي توس می بردند.

 بزرگداشت فردوسي
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پیامبر هنوز چند قدمي از عاص دور نشده بود که صداي خندة او را شنید. متوجه گفت و گوي 
عاص با همراهش شد.

پسر وائل با که سخن مي گفتي؟
با ابتر!

منظورت محمد پسر عبداهلل است؟
آري.

پیدا بود که حرف هایش در عاص تأثیري نگذاش��ته بود. عاص حتماً شنیده بود که خداي 
محمد)ص( هیچ مردي را تنها به خاطر جنسیت بر زنان برتري نمي دهد. پیامبر بارها به آن ها 
گفته بود که به والدینتان احترام بگذارید و به آن ها نیكي کنید. نگفته بود که فقط به پدرتان 
احترام کنید و مادرتان را رها کنید. اما چه فایده! دریغ از گوشي که بشنود و به دل بسپارد. 
یاد مادر مهربانش افتاد، یاد دایه اش حلیمه، یاد فاطمه بنت اسد که بعد از آمنه، بي دریغ 
برایش مادري کرده بود و خدیجه که با همة ثروت و دارایي اش، سخاوتمندانه از او حمایت 
مي کرد. خدا را شكر کرد. ناگهان احساس سبك و نوازشگري بر جانش نشست. این حال را 
خوب مي شناخت. نسیم مالیمي چهره اش را نوازش داد. جبرئیل در گوشش زمزمه کرد:» انا 
اعطیناک الكوثر...« : ما به تو کوثر عطا کرده ایم؛ پس براي پروردگارت نماز بگذار و قرباني کن 

که بدخواه تو خود ابتر است.

ميالد حضرت زهرا )س(

شاعررياضيدان
آی��ا خیـام شـاعر هم��ان خیـام 
ریاضي دان اس��ت یا ن��ه. بحث هاي 
فراوان شده است و کتاب هاي بسیاري 
نوش��ته اند . برخ��ي مي  گویند خیامي 
ریاضي دان با خیام شاعر یكي نیستند 
و دو ش��خصیت مستقل هستند و نیز 
بس��یاري دیگر از پژوهشگران خیام و 
خیام��ي را یك نفر مي دانن��د و او را 
ش��اعري ریاضي دان و یا ریاضي داني 

شاعر مي شناسند.
حكیم  عمر خیام در زمان سلطان 
جالل الدین ملک شـاه سـلجوقي 
زندگي مي کرد. هنگامي که س��لطان 
تصمی��م به اص��الح تقوی��م گرفت از 
خیام و چند تن از دانشمندان دعوت 
ک��رد. این گ��روه پس از چهار س��ال 

تقویم جاللي را بنیاد نهادند. 
در تقوی��م جالل��ي ، زمان برحس��ب 
گ��ردش زمی��ن ب��ه دور خورش��ید  
محاس��به مي ش��ود. آغاز سال جاللي 
نخس��تین روز بهار است و مدت زمان 
س��ال خورش��یدي 365 ش��بانه روز 

است. 

28 بزرگداشت خيام
ارديبهشت

آموزگار
دولت جان پرور است صحبت آموزگار

خلوت بي مدعي، سفرة بي انتظار
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع

نالة موزون مرغ، بوي خوش الله زار
روز بهارست خیز تا به تماشا رویم
تكیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار

برگ درختان سبز پیش خداوند هوش
هر ورقي دفتري است معرفت کردگار

سعدي

  بزرگداشت 
مقام معلم
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اولین س��اعت ها حدود ش��ش قرن قبل از میالد توسط بابلی ها 
س��اخته ش��دند.در آن زمان، آن ها عدد 60 را براي آنكه مبناي 
تقس��یم بندي ساعت قرار گیرد، مناسب تشخیص دادند، زیرا از  
نظر آن ها  عدد 60 به اعداد 1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،10 ،12، 15، 20 ،30 و 
خود 60 قابل تقسیم است. همچنین تقسیم بندی دایره به360 

درجه که مضربی از 60 است هم از کارهای بابلیان است. 
مادرب��زرگ من یك س��اعت قدیمي 100 س��اله داردکه حدود 
100 سال اس��ت که کار مي کند. به این فكر مي کردم که نوک 
عقربه های ساعت ش��مار، دقیقه ش��مار و ثانیه ش��مار این ساعت 
100س��ال اس��ت که محی��ط دایره هایی به ش��عاع8 ،10 و12 
سانتی متر را دور می زنند. از خودم سؤال کردم که این عقربه ها 

قرن گذشته چه مسافتی را پیموده اند؟ 
ب��رای پاس��خ به این س��ؤال ابت��دا محیط دایر ه ای به ش��عاع 8 

سانتی متر را محاسبه کردم:

سانتيمتر50/24=8×3/14×2
یعني که عقربة ساعت ش��مار در هر12 س��اعت محیط دایره اي 
ب��ه مس��افت 50/24  س��انتي متر را طی می کن��د. چون در هر 

شبانه روز دو مرتبه این مسافت را می پیماید؛ داریم:

سانتيمتر100/48=2×50/24

و در یك سال یا 365 روز:

100/48×365=36675/2
ودر 100سال این عقربه مسافتی حدود:

36675/2×100=3667520

3667520 سانتیمتر را رفته است .
می دانیم که هر متر برابر اس��ت با 100سانتی متر. بنا براین این 

عقربه در این 100 سال طولی به اندازة

3667520÷100=36675/20

 36675/20 متر را چرخیده است. و با حساب اینكه هرکیلومتر 
1000متراست، می شود:

كيلومتر36/67520=1000÷36675/20

معلوم ش��د عقربة ساعت شمار 36 کیلومتر راه پیموده است. به 
همین ترتیب رفتم س��راغ عقربه هاي دقیقه ش��مار و ثانیه شمار 
ت��ا ببینیم ای��ن عقربه ها چن��د کیلومتررا در این  100 س��ال 

چرخیده اند!
عقربة دقیقه ش��مار با طول 10 س��انتی متر مسافت 550/ 128  

کیلومتر را طي کرده است.
ناگفته پیداس��ت که بیش��ترین مس��افت را دربی��ن عقربه های 
ساعت عقربة ثانیه شمار می پیماید. چرا که در هرساعت 60 دور 
می گردد. بنابراین عقربة ثانیه ش��مار به طول 12 س��انتی متر در 

صد سال، 216/ 39609 کیلومتر را طي مي کند.

میدانيد39609كيلومتر
چهفاصلهایاست؟

ب��رای فه��م  ای��ن ع��دد بهت��ر اس��ت 
بدانی��د که محی��ط کرة زمی��ن روی 
اس��ت.  نصف النهار39944 کیلومتر 
یعني عقربة ثانیه ش��مار س��اعت 
خانة مادربزرگ در 100 س��ال 
گذش��ته تقریباً یك دور کامل 
محیط ک��رة زمی��ن را طی 

کرده است! 

دوركرةزمينبا
ساعتمادربزرگ!
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 Ingredients 
 Ground red meat (I use beef) - about 1 lb 
 Potatoes peeled and diced into «jewel sized» cubs
 Diced tomatoes (do not drain) - 1 can (28oz) 
 Basmati rice - 2 cups 
 Onions - 2 large 
 Garlic - 3 cloves
 Teaspoon cinnamon  
 Teaspoon Turmeric 
 Salt and Pepper to taste
 Vegetable Oil- about half a cup
 Water - about a half a cup

 

How to Prepare
Start by frying your ground red meat. I use beef, but lamb and 
veal is fine too. Cut 1 onion into small cubes and add with some 
oil (about 3 table spoons minimum) into a heated frying pan. Add 
your meat as well as your spices and start frying. Once your meat 
has started browning, add in your minced garlic. Until your meat 
browns completely you can start your potatoes in another frying 
pan. Cut your potatoes into small cubes (like 1.5 cm cubes)  Fry 
until nice and golden with some oil, salt and pepper. set aside. Cut 
up your last onion into small cubes, fry with some more oil until 
golden brown. set aside. So by now your meat is nice and brown, 
and you have your potatoes and your golden onions.

Time for the rice.
Wash rice basically until the water is no longer cloudy. After drain-
ing your last rinse, add just enough water so that it does not come 
over your rice. Then add in your large can of diced tomatoes. Mix 
in a pinch more of cinnamon and pepper. Add in your onions along 
with a half a cup of water. Stir gently.Turn on the stove and bring 
your mixture to a boil. Once your rice starts bubbling a bit, turn it 
down to a a low/medium .Now add in your potatoes, and meat, stir 
gently. Add in a minimum of 2 tablespoons of oil or butter.Place 
your lid. and wait.  After about 45 min, yor food is ready. Serve with 
plain yogurt OR pickled vegetables. Enjoy it!  

Estamboli Polo  
Persian Potato Beef tomato Rice

C
oo

ki
ng

 M
al

ih
e Z

ar
if



شد
ير

نما
سي

گرافيك،نورونقاشي

 چرا کارگردان شدی؟
کارگردانی  نوعي مدیریت است. من کار 
هنری را دوست داشتم، بنابر این مدیریت 

در یك کار هنری را انتخاب کردم.
 چه شد که کارگردان شدی؟

کالس پنجم ابتدای��ی در یك فیلم بازی 
کردم. گذش��ت تا س��ال دوم دبیرستان 
که متوجه ش��دم در هنرس��تان رشته ای 
ب��ه اس��م »تصویربرداری« هس��ت. پس 
تغییر رش��ته دادم. بعد هم ش��روع کردم 
ب��ه فیلم س��ازی. همان س��ال فیلمی  به 
اس��م»بازی عروسك ها« س��اختم که در 
جش��نوارة کودک آلمان هم شرکت کرد.

سال سوم هم »اردک من« را ساختم.
 تو برای ساختن فیلم هایت امكانات 

دریافت می کنی؟
اآلن بل��ه، اما قباًل که هن��وز فیلم هایم به 
جش��نواره ها نرفته بودند، با بودجة خودم 

فیلم هایم را می ساختم.
 گفتی کارگردانـی  نوعي مدیریت 
اسـت. ایـن نـوع مدیریت سـخت 

نیست؟
چرا. ت��و باید همه  چی��ز را کنترل کنی.

باید مس��ئولیت آدم ه��ا را بپذیری و این 
مس��ئولیت ها به تو فش��ار می آورند. یادم 
مي آی��د  س��ر فیلم»اردک م��ن« دو روز 
بستری شدم. یك روز اگر هوا ابری شود 
ی��ا  ناگهان اعالم کنن��د تعطیل عمومی 
اس��ت، آن وقت همة برنامه های تو تغییر 
می کنن��د. م��ن هم��ة این ها را ب��ا تمام 

سختي هایش قبول کرده ام.

زانيارطهماسبی
سال تولد:1370

شغل: دانشجوی رشتة گرافیك
محل  زندگی: سنندج

سـابقۀ فعالیت هنري: شرکت در جشنوارة  رش��د با فیلم »اردک من«. این فیلم 
در جشنواره های عراق و اسپانیا نیز به نمایش درآمده است. برندة جایزه براي فیلم 

»غرق شدن در آب« در این جشنواره.

 انتخـاب بازیگر چه؟ ایـن  کار هم 
سخت است؟

البته، باید بازیگر را درست انتخاب کنی.
ممكن اس��ت بازیگر خیلی حرفه ای باشد 
اما به نق��ش نخورد آن وق��ت کار خراب 

می شود.
 می خواهـی بـه سـاخت فیلم در 

کردستان ادامه بدهی؟
م��ن معتقدم ه��ر فیلم س��ازی در محل 
زندگی خ��ودش می تواند فیل��م بهتری 
بس��ازد. چون به فرهنگ و آداب و رسوم 
آن محل تس��لط دارد. اینجا امكانات کم 
است، اما قشنگی اش این است که بتوانی 
با امكان��ات کم کار کنی. اگرچه امكانات  

کم اس��ت، اما ما محتوا می سازیم 
و این خوب است.

 تو داری رشـتۀ گرافیک 
چه  گرافیک  می خوانـی، 

ربطی به کار سینما دارد؟
گرافی��ك، نقاش��ی و رنگ 
و نور، پایه و اصل س��ینما 
هس��تند. اگر من رنگ و 
ن��ور را نشناس��م و ندانم 
براي مثال رنگ قرمز چه 
ب��ه درد کار  وقت هایی 
من می خورد، نمی توانم 
اث��ر خوبی خل��ق کنم. 
ای��ن مهم اس��ت که تو 

اطالعات��ی از این دس��ت 
داش��ته باشی، حتی عباس 

نقاش��ی  ه��م  کیارسـتمی 

خوانده اس��ت. وقتی م��ن پالنی دارم که 
دربارة مرگ اس��ت بای��د بدانم چه نور و 
رنگی را ب��ه کار ببرم. زمانی که فیلم من 
شاد اس��ت باید بلد باشم نور مناسبی به 

سكانس فیلمم بدهم.
 یعنی می خواهی این رشته ها را هم 

ادامه بدهی؟
ن��ه، قطع��اً برای ارش��د و دکترا س��ینما 

خواهم خواند.
 آرزوی سینمایی تو چیست؟

بردن جایزة اسكار
 سـه فیلم به مـا پیشـنهاد بده تا 

ببینیم.
دوس��ت  »خان��ة  و  گی��الس«  »طع��م 
عباس کیارسـتمی و  آثار  کجاس��ت« 

فیلم »  دونده« ساختة  امیر نادری.

گفت وگو با یک کارگردان جوان
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