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ــال كم كم همه به اين نتيجه  ــن روزهاي پاياني س در اي
ــگي  ــيد كه قربان صدقه رفتن ها و اصرار هميش مي رس
مادرانتان كه: «بچه شير بخور قد بكشي!» توطئه اي بيش 
براي بهره وري هر چه بيشتر از تواناييتان در نصب پرده و 
تميز كردن لوستر و... نبوده  و احتماالً پس از رسيدن به 
چنين نتيجه اي تصميم مي گيريد به جاي «از شنبة سال 
ــويد و به كتابخانه  ــد»، از همين امروز درس خوان بش بع
ــودي خود جاي بدي  ــب البته كتابخانه به خ برويد. خ
نيست، اما صبر كنيد. شايد بد نباشد آدم سالي يكبار را 

در اتاق خودش گشت بزند. 
به اين فكر كنيد كه بستة آدامس، جوراب هاي نشسته  و 
برگه هاي امتحاني را كه كنار بزنيد، امكان دارد به فيلمي 
برسيد كه هيچ وقت  فرصت ديدنش را پيدا نكرده بوديد 
يا كتابي كه دوستي بهتان هديه اش كرده بوده و يا شايد 

هم به يك دفتر انشا از دوره هاي قبل؛ همان دفتري كه در 
يكي از برگه هايش نوشته ايد مهندس، دريانورد، عكاس، 

مدير، پزشك، معلم، نويسنده يا هر چيز ديگر.
ــف هر كدام از اين ها كمتر از هيجان كشف  هيجان كش
ــت و بهترين زمان براي اين  ــناخته نيس يك جزيرة ناش
ــايد همين روزهاي خانه تكاني باشد؛  ــف ها ش قبيل كش
همين  االن كه الاقل سيزده روز براي فكر كردن بهشان 
فرصت داريد. شك نكنيد! اين تعطيالت جادويي قدرت 

تغيير آيندة شما را دارند. 
اما اگر با همة اين تفاسير هنوز توجيه نشده ايد، به آن ده 
ــكان دارد در جيب يك لباس قديمي  هزار تومان كه ام

پيدا شود، فكر كنيد.... حاال مطمئنم حتماً قيد 
در كتابخانه خوابيدن را مي زنيد.
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پژوهش بالمانع
در شمارة قبل به بررسى چرايى و چگونگى فيش نويسى 

پرداختيم. در اين شماره قصد داريم موانعى را كه...

تعطيالت جادويي

راحت العلوم!
وسط يك خانة مرتب و تميز 

جان مي دهد براي گفت و گو با 
يك جوان خالق . مخصوصاً اگر 

بداني كارگاه او يكي از اتاق هاي 
همان خانه است. محمد حسين 

جدي كالس دوم دبيرستان 
است. 
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ش بالمانع
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. در اين شماره قصد داريم موانعىرا كه...

جدي كالس دوم دبيرستان 
است. 



ــذا را پخته و  ــك ظهر گرم بود. نازنين غ ي
ــان را جمع وجور كرده و بعد به ما  چادرش
ــاله ام و سال  ــده بود: «من 16 س ملحق ش
ــن اصًال  ــب م ــتم. خ ــتان هس دوم دبيرس
آن طور كه شما فكر مى كنيد كار نمى كنم. 
يعنى كارهاى روزمره را انجام مى دهم. فقط 
گاهي به مردها كمك مى كنم گوسفندها را 

ببرند چرا!»
 منظورت از كارهاى روزمره چيست؟
خب، صبحانه درست مي كنم، ناهار و شام 
ــم و ظرف ها را  ــه دارى مى كن مى پزم، خان

مى شويم.
 پس همة  كارهاى خانه  با توست؟

آره!
 پس كى درس مى خوانى؟

ــت. تا آنجا دو  ــبانه روزى اس مدرسة  ما ش
ــت. وقتى مى رويم مدرسه تا  ساعت راه اس
ــنبه ظهر آنجا هستيم. وقتى براى  چهارش
سه روز آخر هفته برمى گردم، دوباره كارها 

با من است.
 چه قدر سـخت! حتمًا وقتى مى آيى 

كلى كار روى هم تلنبار شده است؟
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ايل  نازنين!
براى ديدن نازنين والى به راه دورى رفتيم. ماشين انداخت توى جاده، ما از شيراز 
دور شديم و به كازرون نزديك و نزديك تر شديم. ماشين يك بريدگى را انداخت 
توى بيراهه و از چند تپه گذر كرد تا رسـيديم به چادرها... چادرها در تمام دشت 
پراكنـده بودند. مردها رفتـه بودند دنبال كار و زن ها داشـتند زندگى مى كردند، 
بعضى هايشان سبزى  كوهى مى چيدند، بعضى هايشان به ماشين ما نگاه مى كردند. 
بعضى هايشـان مراقب مـرغ و خروس ها بودند... ما به يك طايفه از ايل قشـقايى 
رسـيديم؛ طايفة «فارس مدان»، تيـرة «ماچان لـو». از آن دور دخترى با پيراهن 
عشـاير را ديديم؛ پيراهنى صورتى رنگ كه به ما چشمك مى زد و مى گفت نازنين 

مدت هاست منتظر ماست تا براى ما از زندگى عشايرى و از كوچ بگويد.

ــاى من در اين  ــك ذره! چون مادرم به ج ي
مدت كارها را انجام مى دهد. اما خب وقتى 

برمى گردم كارها با من است.
روز  طـول  در  چه قـدر  آن وقـت   

مى خوابى؟
ــازم را  ــوم. نم ــح بلند مى ش ــم صب پنج وني
ــفندها را  ــد گوس مى خوانم و اگر قرار باش
ــرا كه البته بعضى وقت ها اين كار  ببريم چ
را مى كنيم، ساعت شش ونيم راه مى افتيم. 
ــفند را دو نفرى  ــدود 200 تا 250 گوس ح

مى بريم و برمى گردانيم.
 سگ گله هم داريد؟

بله. گاهى كه گوسفندها خيلى دور شوند، 
مى رود دنبالشان.

مشـكل  بـه  گوسـفندها  بـا   
برنمى خورى؟

بعضى  وقت ها دعوايشان مى شود.
 و بعد برمى گرديد خانه؟

ظهر برمى گرديم. كمى استراحت مى كنيم 
ــفندها را مى بريم چرا.  ــاره عصرگوس و دوب

روزى دوبار بايد چرا كنند.
 چه سخت!

ــت؛ از  ــا بلد اس ــى كاره ــل خيل ــر اي دخت
ــيدن  قالى بافى گرفته تا پختن نان. از دوش
ــت و دوغ و  ــفندان تا زدن ماس شير گوس
ــت كره  ــر ايل بلد اس ــك. دخت حتى كش

خانوادة نازنين
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بگيرد. مى گويند: «دختر ايل بايد همه كار 
ــد. همان وقت كه بچه است، ياد  را بلد باش
مى گيرد. قرار نيست هر روز همة اين كارها 
را انجام بدهد، اما بايد بلد باشد و برحسب 
نياز توانايى هايش را به كار بگيرد. بايد هم 

زن باشد و هم مرد.»
من به دست هاى زن هاى ايل نگاه مى كنم 
ــت ها  ــده اند. اين دس ــه قوى و مردانه ش ك
ــا را  ــر مرغ ه ــد و پ ــر مى برن ــفند س گوس
ــت بابت اين كارها پول  مى كنند. قرار نيس
بگيرند. قرار است در كنار هم زندگى كنند 
ــواده اش را حفظ كند.  ــر ايل بقاى خان و ه
ــى يا مرد فرقى ندارد. همه در ايل  زن باش
ــد تا ايل روى  ــد. همه كارى مى كنن مهم ان

پاى خودش بايستد.
ــهرى بودن  ــد: «دختر ش ــن مى گوي نازني
ــا دختر ايل  ــت. ام ــن كار دنياس راحت تري
ــت، مخصوصاً اگر خواهر و  بودن سخت اس

برادر كوچك تر داشته باشى!»
 چه كارى بيشتر سخت است؟

ــه را مرتب  ــه خان ــى ك ــتش وقت هاي راس
ــردم مى بينم  ــر كه برمى گ ــم و عص مى كن

برادرهايم دوباره چادر را به هم ريخته اند.
 از حيوا ن ها نمى ترسى؟

ــه چادركه با  ــار مى آيد ب ــى  وقت ها م بعض
چوب آن را دور مى كنيم. البته سگ ها هم 

كمكمان مى كنند. مارها از سگ مى ترسند.
 پـس تو حسـابى شـجاعى! من مار 
ببينم ديگر زنده نمى مانم؛ چه برسـد 
بـه اينكـه بخواهـم آن را دور كنـم و 
خانـه ام را نجات بدهـم. من جيغ زنان 

فرار مى كنم!
مى خندد و مى گويد: «ما به حيوان ها عادت 

كرده ايم.»
ــختى  ــى در ايل به س ــا زندگ ــن روزه اي
ــت بروى سر  ــته ها نيست. الزم نيس گذش
ــه براى آوردن آب. بعضى  ايل ها در  رودخان
ــوند كه مى توانند از  جاهايى مستقر مى ش

آب بهداشتى و برق استفاده 
ــل  ــى اي ــاال اهال ــد. ح كنن
ــهر  براى خريد گاهى به ش
مى روند و فقط روزى يك بار 
الزم است مردها بروند و آب 
از تانكر بردارند و به نزديكى 

چادرها بياورند.
ــب اين ها ديگر  ــام؟ خ ــويى و حم دست ش
ــتند. آدم ها شبيه گذشته ها،  ساختنى هس
ــتفاده  ــت آب اس براى حمام كردن از تش
ــان  چادرهايش ــه  ب را  ــرق  ب و  ــد  مى كنن
ــون ببينند. اما  ــند تا بتوانند تلويزي مى كش
ــان پارچه هاى كلفت است  تنها سرپناهش
كه بايد آن ها را از سرما و گرما حفظ كند. 

ــه ات را جمع  ــد خودت خان ــى هم باي گاه
ــد جاى ديگر...  ــى... خانه ات با تو مى آي كن
ــت بقيه بدهى و دوباره  ــت به دس بايد دس
ــرپا كنى. ايل هنوز  خانة پارچه اى ات را س
ــته ها بزرگ و ريش سفيد دارد.  مثل گذش
ــد، او حل مى كند.  ــكلى پيش بياي اگر مش
ــت  مهمانى بيايد اول خانة او مى رود. درس
شبيه به ما كه آمده ايم به خانة  بزرگ ايل و 

بعد نازنين آمده است پيشمان...
افراد ايل دربارة لباس هايشان حرف مى زنند 
ــار يخچال هاى  ــد كن ــا را مى برن ــد م و بع
ــان كه با پارچه درست كرده اند.  طبيعى ش
ــك آب مى ريزند  از توى مش
ــك  برايمان كه: «آب در مش
خنك مى ماند. اين مشك ها 
ــت  پوس از  ــان  خودم را 

حيوان ها مى سازيم.»
 غذا چه مى خوريد؟

 همه  چيز.
 يعنى ايـل غذاى خـاص خودش را 

ندارد؟
ــاص ايل  ــي از غذاهاي خ ــًال يك ــرا، مث چ
ــان غذاهايي را  ــت. اما معموالً هم شورباس

مى خوريم كه در شهر مى خورند.
 همه را بلدى بپزي؟

بله، دختر ايل خيلى كارها بلد است.

دختر شهر بودن 
راحت ترين كار 

دنياست
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معرفي جوان شايستهتص

به نظرتان يك جوان چه 
ويژگي هايي دارد؟

اينكه چاق 
است!!!

اين هم كه خوش تيپ نيست!اين يكي كه خيلي الغر است!

اگر دوست داريد جوان شايسته باشيد، شبكة زرد را نگاه كنيد!
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فقط محصوالت مارك يلو را مي پوشد.او از شامپوي زرد استفاده مي كند.به اين پسر توجه كنيد.

براي خريد پكيج شايستگياز معجون معجزة زرد استفاده  مي كند.
همين االن با ما تماس بگيريد

خوبه اين هم از اين!
چه مي كند اين تبليغات!
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ــنواره حضور داشته است، به اين سي اين جش

موضوع نيز اشاره كرد كه: «نمى توان منكر 
شد كه خود رشد نيز سال به سال دارد رشد 
مى كند. اين رشد، هم حاصل تجربه است 
و هم زحمت زيادى كه دست  اندركارانش 

مى كشند.»
در نهايت در ساعت شش بعد  از ظهر اكران 
ــى  ــا و برگزارى كارگاه هاى آموزش فيلم ه
آغاز شد و حاال همه مى خواستند بفهمند 

برگزيدگان اين دوره چه كسانى هستند. 
در بخش فرهنگيان، سازندگان يك فيلم 
داستانى بلند، چهار فيلم داستانى كوتاه و 
دو مستند توانستند تنديس زرين، ديپلم 
ــه و جوايز نقدى را از آن  افتخار، تقديرنام
خود كنند.اما در بخش دانش آموزى اولين 
ــم مى آمد، توجه  تفاوت جالبى كه به چش
بيشتر بچه ها به ساخت انيميشن و مستند 
ــوب! آن ها پنج  ــتندهاى خ بود؛ البته مس
مستند، پنج انيميشن و دو فيلم داستانى 
ــتند. دكتر الستى در اين زمينه  كوتاه داش
در پاسخ به سؤال  ما كه: «آيا واقعاً ساختن 
فيلم كوتاه الزمة ورود به دنياى فيلم هاى 
ــاره كرد كه:  ــت؟» به اين نكته اش بلند اس
ــتند كه  ــيار زيادى هس «در دنيا عدة بس
فيلم كوتاه مى سازند، بدون هيچ نيتى براى 
ساختن فيلم بلند. چرا كه هويت فيلم كوتاه 
ــتقل است و همة ما مى بينيم  هويتى مس
فيلم سازهاى بزرگى مثل جارموش، لينچ 
ــاختن فيلم كوتاه  و ... هم اين روزها به س

رو آورده اند.»
ــى  ــدى پراكندگ ــه بع ــل توج ــة قاب نكت
ــاوت بود و  ــهر متف ــدگان از 10 ش برگزي
تساوى تصادفى تعداد دختران و پسران و 
البته غيبت برگزيدگان تهرانى! (كه شايد 
همين يك عامل آخر كمى اميدوار كننده 
ــته از افرادى كه بهانة  ــد براى آن دس باش
كمبود امكانات - كه خب ما هم منكرش 
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صدا، دوربين، رشد

جشنوارة امسال 
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اسفند ماه1393

نكته هايي دربارة فيلم سازي
از استاد احمد الستى چه چيزهايى را بايد ياد 

بگيريم؟ 
ــد و  ــد و خوان ــد خوان ــدن باي ــاز ش ــراي فيلم س ب
ــه تئاتر  ــوب ديد، ب ــى هاى خ ــد نقاش ــد. باي خوان
ــاى ــى از راه ه ــوش داد. يك ــيقى گ ــت و موس رف

گسترده  شدن ذهن همين اشراف نه عميق اما قابل 
ــفانه نسل  ــت. اما متأس مالحظه به تمامى هنرهاس
ــازان25-20 سالة ما انگار از تخيل بريده اند.  فيلم س
به نظر من خطرناك ترين چيزى كه در زمان حال و 
ــدن از روياهاست  براى ما وجود دارد، همين دور ش
ــيار زياد اجتماعى. نمى شود  ــم بس و اتكا به رئاليس
بگوييد من كتاب نمى خوانم، اما فيلم زياد مى بينم. 
هيچ چيز به تنهايى نمى تواند جايگزين چيز ديگرى 
ــود همه  ــد به همه چيز! مگر مى ش ــد، چه برس باش
ــدار زيادى از  ــرد؟ مق ــه تصوير تبديل ك ــز را ب چي
حرف ها را بايد در لغات جست و جو كنيد. شعر قابل

ــدن به تصوير نيست. ماهيتش در خودش  تبديل ش
پنهان شده است. 

اگر كسى توجيهش براى مطالعه نكردن، ديدن فيلم 
ــت، دنياى جادويى لغات را چه طور مى خواهد به  اس
ــران مقدمة خوبى  ــد؟ خواندن آثار ديگ تصوير بكش
ــت. بعد از اينكه چند  است. بايد كمى حوصله داش
ــا مطالعه» از  ــتيد «ب ــار يا حتى چندين بار توانس ب
ــرانجام به جايى  ــازيد، س ايده هاى ديگران فيلم بس
ــت  ــيد كه با يك ذهنيت قوى قادر به درس مى رس
ــد بود. اگر  ــاى خودتان هم خواهي درآوردن ايده ه
ــه دارد، اما ما  ــى فكر مى كند يك عالمه انديش كس
ــش نمى بينيم، اين يعنى  هيچ چيز خاصى در فيلم

حتماً يك جاى كار غلط بوده است.
ــاختار  ــى گذر از س ــت، حت ــز پله پله اس ــه چي هم
ــى كه بدون تجربة ساختار  كالسيك به مدرن. كس
كالسيك فيلم مدرن مى سازد و خوب هم مى سازد، 
مطمئن باشيد به اندازة كافى اطالعات داشته است، 

ــم بايد به اندازة كافى  ــه در اين زمينه ه و گرن
ــت. نمى خواهم بگويم به طور  تجربه داش
اطالعات به دست مى آيد،  معجزه آسايى 
ــايد از راه هاى ديگرى و شايد  نه! اما ش
ــترش  ــه اى از راه ها باعث گس مجموع

ذهن و ايده اش شده است. مى خواهم باز 
تأكيد كنم: ببينيد، بخوانيد و تجربه كنيد. 

ــى ها ،  ــب كتاب ها، فيلم ها، نقاش ــرا كه اغل چ
ــيقى ها و هنرها خوب اند، فقط بايد فهميد  موس
ــد خواند و ديد و  ــر كدام را در چه زمانى باي ه

شنيد.
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تماشاچى/ مهدى ولى زاده
اگر در حالت عادى به شما دو تركيب «ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز» و «جشنوارة رشد» را بدهيم و 
بگوييم كه رابطة بينشان را برايمان پيدا كنيد، عمراً 
نمى توانيد هيچ ربطى بينشان پيدا كنيد. ولى به هر 
حال نمايندة اين ستاد آمده بود به ديدن فيلم هاى 
جشنواره. با آقاى افراسيابى، نمايندة ستاد مذكور، 
و دكتر عيسى كشاورز، يكى از مدرسان دانشگاه، 
ــنواره آمدند و اين  ــد به جش در مورد اينكه چه ش
ــنواره و اتفاقات مشابهش چه تأثيرات مثبتى  جش

روى جامعه دارد، گفت و گو كرديم.
ــيابى، معلمان هنرمند چون هم  از نظر آقاى افراس
هدف واالى آموزشى دارند و هم ابزارى چون هنر - 
كه يك راه ارتباطى مؤثر با جامعه است -  مى توانند 
ــراى ايجاد  ــب ب ــتر مناس ــترش بس در زمينة  گس
ــيار مفيد باشند. از  نوعي فضاى فرهنگى خاص بس
ــان جشنواره را پلى ارتباطى ميان  طرف ديگر، ايش
آموزش و پرورش و مردم و دانش آموزان مى دانستند 
ــنواره، برنامه هاى هنرى با  و از آنجا كه هدف جش
ــان ابزارى بسيار  ــى است، به نظرش رويكرد آموزش
ــاب  ــل آگاه به حس مفيد در بحث تربيت يك نس

مى آيد.
دكتر كشاورز مى گفتند : «ويژگى بارز هر فرهنگ 
ــى  ــت كه جدا از توليد عناصر آموزش قوى اين اس
ــل بعد منتقل  ــت، بتواند خودش را هم به نس مثب
كند، و قطعاً برنامه هايى چون اين جشنواره زمينة 

مناسبى را براى اين امر فراهم مى كنند.»
ــتيم، از آقاى افراسيابى در  از بحث هدف كه گذش
مورد حمايت هايشان از جشنواره و شركت كنندگان 
پرسيديم و متوجه شديم ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
ــازان  و ارز برنامه هاى حمايتى جالبى براى فيلم س
ــارزه با پديدة  ــى كه ايده هاى نو در زمينة مب جوان
ــت. از جملة اين  ــدارك ديده  اس ــاق دارند، ت قاچ
ــى و همچنين ايجاد  ــا، حمايت هاى مال حمايت ه
بسترى براى پخش آثار برگزيده از صدا و سيما در 

آينده اى نه چندان دور است.
پس اگر تصميم داريد يك فيلم جديد به جشنوارة 
بعدى ارائه دهيد، بد نيست كمى هم به ارزش هايى 
ــورمان خواهد بود، فكر  كه حتماً به نفع آيندة كش

كنيد.
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 خانم كاظميان، اين اولين بار است كه 
در جشنواره شركت مى كنيد؟

ــن به عنوان تهيه  ــت. م بله تجربة اول ماس
ــركت كرده ام  كننده در بخش فرهنگيان ش

و دخترم هم كارگردان كار هستند.
 رشـتة تحصيلى دختر شما گرافيك 
اسـت. چـرا با رشـتة هنـرى مخالفت 
رياضى وادار نكرديد؟نكرديد و او را به تحصيل مثًال در رشتة 
وقتى مى ديدم به هنر عالقه مند شده و از آن 
ــتعداد دارد، دليلى  مهم تر، در اين زمينه اس
براى مخالفت نداشتم. راستش من اگر قرار 
ــد االن يك جوجه بكشم، همان جوجة  باش
ــم.  ولى دخترم  ــال پيش را مى كش 40 س
اين طور نيست. وقتى مى بينم با يك حركت 
دست نقاشى هاى  بهتر و متفاوت ترى خلق 
ــاً حمايتش  ــرم و قطع ــد، لذت مى ب مى كن

مى كنم.
 موضوع فيلمتان چيست؟!

ــاه و خروس. يكى  ــته ايم روب نامش را گذاش
ــنواره به فيلم هايى با نگاه  از بخش هاى جش
ــمت فرهنگيان)،  ــى (در قس به كتاب درس
ــد،  ــه مى داني ــان ك ــاص دارد. خودت اختص
كش مكش ميان روباه و خروس هميشه پاى 

ثابت كتاب هاى درسى است!
ــندة كودك و  ــاى  بهمن پگاه راد، نويس آق

مهدى ولى زاده
ــك نكنيد كه چند دقيقه اى توى  ــؤال را مى پرسيديم، ش ــل قبل اين س اگر از نس
ــد هم اطراف را نگاه  ــان را مى خاراندند و بع ــان نگاه مى كردند و بعد سرش صورتم
ــؤالمان كس ديگرى نبوده باشد و آخر سر  ــوند مخاطب س مى كردند تا مطمئن ش

هم ازمان سؤال مى كردند: «با من بودى؟! دارى مسخره مى كنى؟!» .
ــؤال ما كه «فكر مى كنى اگه فيلمت مى رفت  ــل فرق دارد. بين اين س ولى اين نس
ــت مى زدند يا نه؟»  ــالن برات دس ــد، جمعيت توى س ــكار و اونجا پخش مى ش اس
ــه چه عرض كنم، چند  ــك نكن!» چند ثانيه ك ــواب آن ها كه «آره، حتماً، ش و ج
ــتند خودشان را  ــايد مى خواس صدم ثانيه هم فاصله نيفتاد.حاال كارى نداريم كه ش
ــان را نشان دادند و ما  ــان بدهند، اما همين كه اعتماد به نفسش با اعتماد به نفس نش
ــتى بچه محل ها و اهل فاميل بگذارد و  ــايد آن ها را در رودربايس چاپش كرديم، ش

آخر سر هم به اسكار برسند. 
مى دانيد؟ راستش اين سؤال براى ما خيلى عجيب نبود، اما سؤال بعدى چرا !

وقتى از آن ها پرسيدم كتاب مى خوانند يا نه، باز هم به همان سرعت گفتند: «آره 
ــتند كه  ــك نكن!» باور مى كنيد؟ هنوز هم در دنيا دهة هفتادى هايى هس حتماً، ش

بدون شك كتاب مى خوانند!
سؤال جذاب بعدى و در واقع جواب جذاب بعدى بچه ها در پاسخ به اين سؤال كه: 
ــه فيلم از فيلم هاى رقيبت را كه از كار تو بهتر بودند، حذف  ــتى س «اگه مى تونس
ــديم،  كنى، اين كارو مى كردى يا نه؟!» صادقانه بگويم ما به آن ها خيلى اميدوار ش
وقتى كه باز هم بدون مكث گفتند: «آره حتماً، شك نكن!» و نام فيلم هاى بهتر از 
خودشان را بردند. اين يعنى با كسى رو دربايستى ندارند. اين يعنى مى  پذيرند كه 
ــت و اعالم مى كنند كه اگر قرار باشد فقط يك روز  ــتر كار كردن هس جا براى بيش
ديگر وقت داشته باشند، از آموخته هاى كارگاه آموزشى (وركشاپ) و فيلم هايى كه 
ديده اند و حتى از خود اين جشنواره، مى توانند فيلم ها و مستند ها و انيميشن هاى 

قوى ترى بسازند.
ــن. آن ها آمده بودند كارگردان شوند و  ــان صريح بود و تكليفشان روش پاسخ هايش
مى دانستند كه تازه اول راه  هستند. ما به آيندة منصور، عسل و نيلوفر اميدواريم و 

اميدواريم آن ها هم هميشه هيجان و نشاط اين روزهايشان را حفظ كنند.

انجمن اسكارى ها!

يك فيلم خانوادگى
مهدى ولى زاده-زهرا صنعتگران

خانـم مرضيه كاظميـان، دبير فيزيك 
معتقدنـد: «آدم بايـد تمـام جنبه هاى 
ذهنـش را بـا تجربه هاى جديد رشـد 
دهـد» و مى گوينـد بـه هميـن دليل 
است كه در جشنواره شركت كرده اند. 
آمده اند تا با دخترشان تجربه اى جديد 

داشته باشند؛ تجربة فيلم سازى. 
از ايشان مى پرسم: 
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وحيد گلستان، مدرس دانشگاه و كارشناس فيلم آموزشى و از همكاران دفتر تكنولوژي 
آموزشي است، چند سالى مى شود كه به عنوان داور در «جشنوارة بين المللى فيلم هاى 
آموزشى رشد» حضور پيدا مى كند. ما در اين مصاحبه كوشيده ايم با پيشنهادات ايشان 

براى نسل جديد فيلم  ساز بيشتر آشنا شويم.
 آقاى گلستان، ارزيابى شما از سطح دانش آموزان چيست؟

ــن رو به جلو  هستند. اين  ــيري روش ــدت و در مس من فكر مى كنم دانش آموزان به ش
ــرفت يكى به علت در دسترس قرار گرفتن سخت افزار و ديگرى به دليل به راحتى  پيش
به اشتراك گذاشتن توليدات آن هاست. در واقع اين روزها مى شود با يك تلفن همراه 
ــت. همين رشد كمى  ــتوديوى خانگى داش و لپ تاپ و هزينة خيلى پايين تر، يك اس

توليدات به تدريج باعث رشد كيفى نيز خواهد شد.
 به نظر شما ايراد اصلى كار بچه ها بيشتر در كجاست؟

شتاب زدگى و در پس شتاب زدگى، شعار زدگى حتى! ما دو نوع فيلم آموزشى داريم: 
آموزش مستقيم و آموزش غير مستقيم. در آموزش غير مستقيم بيننده خودش به اين 
ــد كه عملى خوب است يابد. اما زمانى كه كارگردان در رساندن پيامش  نتيجه مى رس
ــد، مستقيم و به صراحت حرفى را مى زند كه براى بيننده قابل باور نيست؛  ناتوان باش
ــخصى اش دارد. و اما چرا گفتم شتاب زدگى؟  ــى با تجربه هاى ش چرا كه تفاوت فاحش
متأسفانه بچه ها در بهترين حالت فيلم زياد مى بينند. ديدن فيلم قطعاً به مشق نظرى 
كمك خواهد كرد، اما بخش مهم فيلم سازى فلسفه و جهان خود فيلم ساز بايد باشد كه 

از مطالعة زياد و ديدن ها و سفرها و فهميدن ها به وجود مى آيد.
 توصيـه اى براى كسـانى كه تازه وارد اين راه شـده اند و شـايد هنوز ايدة 

مستقلى نداشته باشند، داريد؟
بايد به اصالت ذهن خودمان نزديك تر باشيم. راه اين نزديك شدن ساخت هرچه بيشتر 
ــتند است. رسيدن به فانتزى و ايده آليسم شناخت و گذشتن از رئاليسم  فيلم هاى مس
است. ما مى بينيم كه هر ساله در همين جشنواره چند فيلم مستند وجود دارند كه تنه 

به فيلم هاى بزرگ سال ما مى زنند حتى!
 بين كارهاى ارائه شـده، كارى هم وجود داشـت كه شخصاً دوست داشته 

باشيد بسازيدش؟
بله،مستند «نان محلى» ايدة خوبى بود و جاى كار خيلى بيشترى داشت.
 در پايان براى بهتر شـدن عملكرد جشنواره و همين طور خود 

دانش آموزان پيشنهاد خاصى نداريد؟
ــنواره فكر مى كنم بايد نوعى ارتباط عرضى بين قسمت هاى  دربارة جش
ــال باشد. البته داشتيم  متفاوت كودك و نوجوان، فرهنگيان و بزرگ س

ــوان داور انتخاب  ــال هاى بعد به عن ــده اى كه در س ــوزان برگزي دانش آم
مى شدند، اما اگر بر فرض جشنوارة دانشجويى هم برگزار مى شد، به قطع 

ــدن ارتباط بين تجربة بيشتر و ايده هاى نو بين بچه هايى كه تقريباً  نش
هم سن اند و حرف هم را بهتر مى فهمند، كمك بسيار زيادى 
مى كرد. در مورد خود دانش آموزان هم، چه كسانى كه به 
فيلم سازى نگاه جدى دارند و چه دانش آموزان معمولى، 
اگر سعى كنند براى ارائة تحقيق ها و كارهاى كالسى شان، 
به جاى قلم و كاغذ كه البته اين روزها جايش را به كپى 
و پيست داده است، از يك دوربين استفاده كنند، من 
قول مى دهم هم خودشان لذت بيشترى مى برند و هم 
ــطح سليقه و نگاه فيلم سازان نوجوان و  به باال بردن س

مخاطبانشان كمك قابل مالحظه اى مى كنند.

كمى پيش از داورى

نوجوان و همسر خانم كاظميان نيز به همراه 
دخترشان در جشنواره حضور داشت.

ــنده هاى  ــى از پركارترين نويس ــان يك ايش
ــتان كوتاه در كيهان بچه ها و همچنين  داس
ــف كتاب هاي نبرد رئيس على، مثل رود  مؤل

پر خروش و... است.
ــنواره پرسيديم.  نظر آقاي راد را دربارة جش
ــد اگر  ــنوارة رش ــت: «جش ــد اس وى معتق
ــود، 44 دوره ادامه پيدا  ــنوارة خوبى نب جش
ــنواره  ــرد. يكى از نكاتى كه اين جش نمى ك
ــت با ايده هاى  نو.  دارد، حضور نوجوانانى اس
ــازان  ــن ايده ها حتى مى توانند به فيلم س اي
ــرادى كه در زمينة  ــال ما و تمام اف بزرگ س
ــت مى كنند كمك  ــودك و نوجوان فعالي ك
بسيارى كنند. اساس نوشتن تخيل است و 
ــن هاى پايين تر  تخيل ناب را مى توان در س
ــل جديد  به راحتى ديد. از طرف ديگر، نس
ــكالتى كه  ــاى جديد دارند براى مش ايده ه
ــل ما در برطرف كردنشان ناتوان بودند.  نس
پس بايد از تمام ايده هاى اين نسل استفاده 

كرد.»
ــان مى گويند حتى اگر هيچ ايده اى هم  ايش
در كارهاى دانش آموزان به چشم نخورد، باز 
وجود جشنواره ماية خير است؛ چرا كه حداقل 
مى شود با مشكالت و دغدغه هاى بچه ها آشنا 

شد و در جهت رفع آن ها اقدام كرد.

ى بيشترى داشت.
همين طور خود 

بين قسمت هاى 
د. البته داشتيم 

ــوان داور انتخاب 
ار مى شد، به قطع 

هايى كه تقريباً 
ع

دى 
به 
ى، 
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حدود 20 درصد از الكتريسيتة دنيا توسط «نيروگاه هاى برقابى» و با استفاده 
از نيروى جريان آب رودخانه ها توليد مى شود. از اين فناورى ابتدا در قرن 

نوزدهم استفاده شد.  با وجود اينكه تأثيرات توليد اين انرژى بر محيط زيست 
چشمگير است، اما در زمرة انرژى هاى پاك و تجديدپذير قرار دارد. طبق آمار 

سازمان ملل، كشورها، به خصوص در شمال آمريكا و اروپا، حدود دوسوم از 
ظرفيت هاى توليد اين انرژى را به كار گرفته اند.

اتاق توربيناتاق توربين

11

2233

آب وارد نيروگاه مى شود 
و تحت فشار به داخل 
توربين تزريق مى شود.

نيروى فشار آب تيغه هاى توربين 
را به حركت درمى آورد.

حركت توربين باعث چرخش ژنراتور و 
توليد انرژى الكتريسيته مى شود و آب 

ً  به رودخانه بازمى گردد.  مجددا

جايى است كه انرژى جنبشى رودخانه 
توسط توربين ها به انرژى مكانيكى و 

بعد توسط ژنراتورها به انرژى الكتريكى 
تبديل مى شود.

آبآب

انرژىانرژىتوربينتوربين

برق از آب گذشتهبرق از آب گذشته

1

شير سوزنىشير سوزنى
فشار آب ورودى را 

تنظيم مى كند.

لوله هاى تزريقلوله هاى تزريق
آب پرفشار را 

به چرخ توربين 
هدايت مى كنند.

ژنراتورژنراتور
انرژى مكانيكى توربين را 

به انرژى الكتريسيته تبديل 
مى كند.

چرخچرخ
فشار آب روى 

تيغه ها چرخ را به 
حركت درمى آورد.

 الكتريسيتة توليد شده توسط نيروگاه 
به وسيلة يك ترانسفورماتور افزايش 

ولتاژ داده مى شود.
انرژى الكتريكى ولتاژ باال توسط 

تيرهاى فشار قوى به نقاط دوردست 
انتقال مى يابد.

يك ترانسفورماتور تقليل فشار ولتاژ 
الكتريسيته را قبل از توزيع به خانه ها 

پايين مى آورد.

از محل سد تا خانهاز محل سد تا خانه
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اين كشور با توليد 95000 مگاوات انرژى 
برقابى بزرگ ترين توليدكنندة الكتريسيتة 

برقابى است. آمريكا، كانادا و برزيل در 
رده هاى بعدى توليدكنندگان قرار دارند. در 
ايران ساالنه نزديك به 10/000 مگاوات برق 

به اين روش توليد مى شود.

اين عدد (به مگاوات) ظرفيت توليد ساالنة 
بزرگ ترين نيروگاه برقابى جهان است كه در 

سال 2009 در چين ساخته شد. ركورددار 
قبلى، نيروگاهى در مرز پاراگوئه و برزيل بود 
كه ساالنه 12/600 مگاوات برق توليد مى كرد.
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درياچة پشت سد ندارد و از آب هاى 
جارى فصلى براى توليد انرژى برق 

استفاده مى كند.

ايجاد يك درياچة  مصنوعى پشت سد، 
جريان دائمى آب و توليد انرژى را ضمانت 
مى كند. البته توليد برق بستگى به ميزان 

نوسان در اندازة  آب دارد.

در اين نوع نيروگاه ها كه دو درياچة ذخيرة آب با سطوح متفاوت دارند، 
ً  از آب استفاده مى شود و لذا نيروگاه بازدهى باالترى دارد.  مجددا

نيروگاه هاى پشت سدنيروگاه هاى پشت سدنيروگاه  فرعىنيروگاه  فرعى

نيروگاه هاى تلمبه اىنيروگاه هاى تلمبه اى

چين

22/500

آب وارد نيروگاه مى شود، 
توربين ها را به حركت 

درمى آورد و ژنراتور 
الكتريسيته توليد مى كند.

2. آب استفاده شده به 
رودخانه بازمى گردد.

آب از درياچة  بااليى 
به پايينى مى ريزد و در 

مسير، با گذر از توربين، 
برق توليد مى كند.

با خاموش شدن 
نيروگاه،  آب درياچة 

ً  به درياچة   دوم مجددا
اول پمپاژ مى شود.
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بزرگداشت خواجه نصير طوسي
5 اسفند

دانشمند وسياستمداري برجسته
ــى، رياضى دان،  ــه نصيرالدين طوس  خواج
ــتمدار برجستة  ــوف و سياس منجم، فيلس
ــور  ــام ام ــه در تم ــت ك ــى اس ايران
ــول، براى  ــكرى مغ ــورى و لش كش
ــود دخالت  ــه مقاصد عالية خ نيل ب
ــت. تا اندازه  اى كه توانست از  داش
پيشامدها و سختى  هاى ناگواري 
ــلمين  ــه جامعة مس ــه متوج ك
او  ــد.  كن ــرى  جلوگي ــد،  مى  ش
و  ــناس ترين  سرش از  ــى  يك
شخصيت هاى  بانفوذترين 
فكرى  جريان هاى  ــخ  تاري
اسالمى  است. وى در زمان 
ــه ايران در  ــة مغول ب حمل
پيش ناصرالدين محتشم 
قهسـتان به كارهاى علمى 
خويش مشغول بود. در همين 
ــرى» را  ــان «اخالق ناص زم
ــس از مدتى به  ــت. پ نوش
در  ــماعيليان»  «اس ــزد  ن
ــكان  ــل م ــوت نق دژ الم
ــس از يورش  كرد، اما پ

ــان يافتن فرمانروايى  هالكوى مغول و پاي
ــن را  ــان نصيرالدي ــماعيليان، هالكوخ اس
ــاخت، و خواجه  ــود س ــر خ ــاور و وزي مش
ــو را در تازش به بغداد و  نصير الدين هالك

سرنگونى عباسيان يارى كرد. 
ــة  الموت و  ــح قلع ــد از فت ــان بع هالكو خ
سرنگوني اسماعيليان راهي بغداد شد. آن 
ــي و هفتمين  دوران المسـتعصم باهللا، س
ــهر بغداد حكومت  ــي، در ش خليفة عباس
ــه در تمام اين  ــه نصير ك ــرد. خواج مي ك
ــيد تا  ــراه هوالكوخان بود ،كوش مدت هم
ــردم را بگيرد و هم  ــوي قتل عام م هم جل
مانع نفوذ خرافاتي مثل نزول بال در صورت 

انقراض بني عباس شود . 
ــت  ــداد به دس ــه بغ ــد از اينك 10 روز بع
ــاد، خليفه در نمد پيچيده  هوالكوخان افت
ــد و آن قدر او را ماالندند تا مرد. خواجه  ش
ــال 672 هجري قمري با  نصير الدين در س
ــاگردان خود راهي بغداد شد  جمعي از ش
ــا بقاياي كتاب هاي به تاراج رفته را جمع  ت
 آورد و به مراغه بازگرداند، اما اجل مهلتش 
نداد و در تاريخ 18 ذيحجة همان سال در 

كاظمين دارفاني را وداع گفت. 

روز درختكاري
هر كس درختى بكارد

حضرت على (ع) ، پس از رحلت پيامبر اكرم (ص)، چا ه ها و قنات هاى بسيارى حفر 
 كرد كه آثار آن ها هنوز در حجاز باقى است و آب گوارايش مشهور است. ايشان با 
آب آن  چاه ها، نخلستان هايى بزرگ  پديدآورد. به طورى كه توانست هزار بنده را با 

درامد آن نخلستان ها آزاد سازد و مخارج زندگى فقيران را تأمين كند.
 با توجه به آثار فراوانى كه درختان در زندگى بشر و ساير موجودات زنده دارند، 
همة  و  شده است  داده  بسيارى  اهميت  درختكارى  امر  به  اسالم  مقدس  دين  در 
باره  اين  در  اسالم  پيامبرگرامى  شده اند.  تشويق  پسندانه  خدا  امر  اين  به  مردم 
استفاده  آن  ميوة  از  انسانى  يا  حيوان  هيچ  بكارد  درختى  كس  مى فرمايند:«هر 
نمى كند، مگر آنكه براى وى صدقه محسوب كنند و پاداش  نويسند.» همچنين، 
امام صادق(ع) در اين زمينه فرموده اند: «كشاورزى كنيد و درخت بكاريد؛ به خدا 

سوگند، مردم هيچ كارى حالل تر و پاكيزه تر از اين ندارند.»
15 اسفند

والدت حضرت زينب(س)
5 اسفند  ماه

نام: زينب(س)
ــب: زينـب كبـري، صديقـه  لق

صغرا، عقيله بني هاشم
پدر: علي بن ابي طالب(ع)

مادر: حضرت زهرا(ع)
مدت عمر: 56 سال
مرقد مطهر: دمشق

6 هـ. ق
تولد حضرت زينب(س) در شهر 

مدينه، پنجم جمادي االول
11 هـ. ق 

رحلت پيامبر(ص) و شهادت 
حضرت زهرا(س)

18 هـ. ق
ازدواج حضرت زينب(س) با 

عبداهللا بن جعفر ابي طالب (برخي 
اين تاريخ را سال 19 هجري قمري 

مي دانند.)
40 هـ. ق

شهادت پدر گرامي شان علي بن 
ابي طالب(ع)
49 هـ. ق

شهادت برادر گرامي شان امام 
حسن(ع)

61 هـ. ق
واقعة كربال و شهادت امام 

حسين(ع) و فرزندانش و يارانش، به 
اسارت رفتن و حضرت زينب و امام 

سجاد و فرزندان امام حسين(ع)، 
سخنراني كوبندة حضرت زينب در 

كوفه و شام و بازگشت به مدينه.
62 هـ. ق

وفات حضرت 
زينب(س) در 

پانزدهم ماه رجب

ــورى و لش كش
ــه مقاصد نيل ب
ــت. تا ان داش
پيشامدها و
ــه متوج ك

ج ــد،  مى  ش
ــى  يك
بانفوذ
ــ تاري
اسالم
ــ حمل
پيش ن
قهسـت
خويش م
ــان زم

ــت نوش
ــزد ن
دژ ا
كرد

حسين(ع) و فرزندانش و يارانش، به 
اسارت رفتن و حضرت زينب و امام 

سجاد و فرزندان امام حسين(ع)، 
سخنراني كوبندة حضرت زينب در 

كوفه و شام و بازگشت به مدينه.
62 هـ. ق

وفات حضرت 
زينب(س) در 

پانزدهم ماه رجب
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شهادت امام حسين(ع) بزرگداشت دهخدابزرگداشت پروين اعتصامي
7 اسفندماه25 اسفندماه

دخو
ــيم؛  ــه او را غالباً با لغت نامه اش مى شناس ــت ك ــدا يكى از مرداني اس ــر دهخ على اكب
ــت. در اوايل نهضت  ــى از آخرين كارهاى خطير دهخدا اس ــي كه لغت نامه يك در حال
مشروطه او به عنوان مهم ترين نويسندة روزنامة «صور اسرافيل» شناخته 
ــا اجتماعى را در  ــى ي ــد. دهخدا يك مقالة جدى سياس ش
ابتداى روزنامه و يك مطلب طنز با عنوان «چرند و 
پرند» در انتهاى روزنامه با نام مستعار «دخو»  

منتشر مى كرد. 
ــش دار و  ــد چنان ني ــد و پرن ــاالت چرن مق
ــكايات بسيارى ،  پرطرف دار بودند كه به ش
ــة توضيحات به  ــور ارائ ــدا را به منظ دهخ
ــد و او به دفاع از  ــرا خواندن مجلس ملى ف

خود برخاست. 
ــوراى  زماني كه انتخابات دورة دوم مجلس ش
ملى برگزار شد. دهخدا از طرف مردم كرمان 
به عنوان نماينده انتخاب شد و به مجلس رفت. 
با تأسيس دانشگاه تهران، دهخدا به عنوان رئيس 
ــغول به كار  ــكدة حقوق و علوم سياسى مش دانش
ــد. كار لغت نامه نيز زمانى شروع شد كه دهخدا به  ش
مدت دو سال و نيم در ميان ايل بختيارى به سر 
مى برد. در واقع او فيش بردارى هاى خود 

را در اين دوره شروع كرد.

آرزوي پرواز
ــخنور، اولين نامي  ــاعر و س  در ميان زنان ش
ــي  ــت؛ كس كه مي يابيم پروين اعتصامي اس
كه در هشت سالگي شعر گفتن را آغاز كرد، 
ــيوا و پر معني سرود و  ــعار ش در نوجواني اش

ــاور نكردني  ــهرتي ب ــي به ش در جوان
رسيد. اشعار پروين بسيار لطيف و 
ــت و روان و روح انسان را  شيواس

ــعر «آرزوي پرواز»  مي نوازد. ش
ــالگي  ــن در دوازده س را پروي
سرود است كه بخشي از آن را 

مي خوانيم:
كبوتر بچه اى با شوق پرواز

به جرئت كرد روزى بال و پر باز
پريد از شاخكى بر شاخسارى
گذشت از بامكى بر جو كنارى

نمودش بس كه دور آن راه نزديك
شدش گيتى به پيش چشم تاريك
ز وحشت سست شد بر جاى ناگاه

ز رنج خستگى درماند در راه
گه از انديشه بر هر سو نظر كرد
ــر در زير  گه از تشويش س

پر كرد

ــد. دهخدا يك مقالة ج ش
ابتداى روزنامه و
پرند» در انت
منتشر مى
ــاالت مق
پرطرف د
ــدا دهخ
مجلس م
خود برخا
زماني كه ا
ملى برگزار
به عنوان نما
با تأسيسيس دانش
كـكددة حقوق دانشـ
ــد. كار لغت نامه ش
مدت دو سال
مى برد.
را در

ــيوا و پر معني سرود و 
ــاور نكردني  تي ب

ل لطططيف و  سيار
روح انسان را 

وي پرواز» 
ــالگي  س
ي از آن را 

 پرواز
و پر باز ل
خسارى
و كنارى

ن راه نزديك
 چشم تاريك
بر جاى ناگاه

در راه د
 نظر كرد
در زيرر
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دوزندگي و برازندگي
سارا يكي از دوستان نگار است كه روحيات شبيه  به هم دارند. ماجراي واقعي زير 
را سارا براي نگار تعريف مي كند و خيلي دوست دارد نظرش را بداند؛ چون نظر نگار 

براي او مهم است و روي آن فكر مي كند. 
مادر سارا به او پيشنهاد مي كند به جاي خريد لباس عيد، پارچة مناسب تهيه كنند 
و خودشان لباس بدوزند. اما سارا دوست دارد لباس آماده بخرند. مادر دوست  دارد 
داليل سارا را براي خريد لباس آماده بداند. سارا فكر مي كند لباس آماده، زيباتر و 
به روزتر است و خودشان نمي توانند لباس خوب و شيك بدوزند. در ضمن، دوختن 

لباس وقت گير و سخت است. 
مادر سـارا مي داند به خاطر تجربه هاي بيشـتري كه در ايـن زمينه دارد، مي توانند 
لبـاس فاخـر و زيبايي بدوزند كه بهتر و ارزان تر از لباس آماده اسـت، ولي ترجيح 

مي دهد خود سارا اين تجربه را كسب كند.
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ماجراي دوختن لباس براي نگار خيلي جالب بود:  هم به خاطر 
تجربة جديدي كه سارا كسب كرده بود و هم اختالف قيمتي 

كه اين دو نوع لباس داشتند. در ضمن نگار معتقد است، 
لباسي كه در خانه دوخته مي شود، نسبت به لباس آماده 

كيفيت بهتري دارد و دقيقاً اندازة تن فرد دوخته مي شود و با 
روحيات شخصي اش متناسب تر است. شما هم دوست داريد 

چنين ماجرايي را خودتان تجربه كنيد؟
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آيا بى شخصيتى هم داريم؟
تا حاال با چنين فردى روبه رو شده ايد؟

 مدام نق مى زند و ايراد مى گيرد. تقريباً 
ــرزنش ديگران  ــام مدت در حال س در تم
ــت و حتى به نزديكان و  ــت. بدبين اس اس
افراد خانواده هم اعتماد ندارد. فكر مى كند 
ــر كارى يا هر حرفى از روى غرض ورزى  ه

انجام مى گيرد يا گفته مى شود.
ــايل بايد سر جاى خود باشند.   تمام وس
ــود، او  ــر جاى چيزى يا فردى عوض ش اگ
ناراحت است و خودخورى مى كند (حرص 
ــرايط را به  مى خورد) و در اولين فرصت ش

حالت اول برمى گرداند. 
ــه اندازة جانش  ــز در زندگى اش ب يك چي
ــينش. آن را دائم  ــت دارد؛ مثًال ماش اهمي
ــرق مى اندازد و حتى براى جابه جا كردن  ب
ــختى حاضر است از  اعضاى خانواده به س
ــد كثيف  ــتفاده كند؛ چون مى ترس آن اس

شود!
ــدا نمى كند. ترجيح   در جمع حضور پي
ــغلى داشته باشد كه  مي دهد ش
ــاق كارش  ــى در ات به تنهاي
ــد و به صورت  ــغول باش مش
روبه رو  مراجعان  با  مستقيم 

نشود. 
ــى  نمايش ــاى  رفتاره  
جگرى  قرمز  لباس  دارد. 
ــد  ــد بلن ــد، بلن مى پوش
ــجاعت هايش  ش از 
ــدد  ــد و از تع مى گوي
ــعى  س ــتانش.  دوس
ــام  تم در  ــد  مى كن
ديگران  از  غير  موارد 
ــه  ــه هم ــد و توج باش
ــه  ــب كند. هميش را جل
و  ــرى  جلوه گ ــال  ح در 
ــت و  جلب توجه ديگران اس
احساس مى كنيد كه شخصيت 
ــگرى دارد، به اين صورت  نمايش
ــت دارد و سعى مى كند  كه دوس

ديگران فقط به او توجه كنند.
ــن   تكليفش با خودش هم روش
ــردا بد  ــوب و ف ــت. امروز خ نيس
ــت. دوگانگى عاطفى و رفتارى  اس
ــفر  ــما براى يك س دارد. امروز با ش

بررسي اختالالت شخصيت

مختل نشويد
در ميان اختالالت روان شناختي، اختالالت شخصيت 
ناشناخته هستند. افراد مبتال به اين اختالالت در بين 
ما زندگي مي كنند و حتي ممكن است افراد موفقي 
باشند، اما اختالل دارند! «شخصيت» يعني مجموعه اي 
از رفتارها و شيوه هاي تفكر و ابزار هيجان منحصر به 
ش بيني باشد و به سازگاري 

فرد كه پايدار و قابل پي
ك كند. اختالل 

گ كم
فرد در زندگي، اجتماع و فرهن

شخصيت يعني داشتن ويژگي هاي رفتاري و هيجاني 
بدون انعطاف كه با شرايط فرهنگي و انتظاراتي كه از 

فرد مي رود، متفاوت باشد.
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يا يك پژوهش برنامه ريزى مى كند، اما فردا 
ــت! البته ممكن  مى گويد منصرف شده اس
ــت تغيير عقيده بدهد. به هر حال قابل  اس
پيش بينى نيست و نمى توان روى او حساب 
كرد! يك روز در اوج خشم است و روز ديگر 
ــار را نبايد با  ــادى! البته اين رفت در اوج ش
ــتباه گرفت. او به زمان  اختالل شيدايى اش
ــودش متوجه  ــت، اما خ ــكان واقف اس و م
ــتر ديگران اذيت  ــان نيست و بيش اين نوس
مى شوند. مثل پدرى كه به فرزندانش قول 
مى دهد كه آن ها را براى گردش به طبيعت 
ــرد، اما بدون هيچ دليل منطقى منصرف  بب
ــود. به نظر عجيب و غريب مى آيد، اما  مى ش
شايد برايتان جالب باشد كه چنين افرادى 
ــفانه آزار و  ــا زندگى مى كنند. متأس بين م
ــتر نصيب اطرافيان نزديك،  ــان بيش اذيتش
ــود.  ــوادة آن ها مى ش ــاى خان ــى اعض يعن
خودشان هم قبول ندارند كه مشكلى وجود 
دارد. به همين دليل، درمان آنان به سختى 
ــد،  ــت. مواردى را كه ذكر ش امكان پذير اس
با نام اختالالت شخصيت توصيف كرده اند؛ 

اختالالتى كه اين ويژگى ها را دارند:
ــه با اعضاى  ــتن روابط پرتنش (چ  داش

خانواده و چه با دوستان)؛
ــو (البته اين  ــق و خ ــر دائمى خل  تغيي
عالمت در انواع متفاوت اختالل شخصيت 

فرق مى كند)؛
ــت فرد از  ــزواى اجتماعى (ممكن اس  ان
ــل رفتارهاى  ــه دورى كند، يا به دلي جامع
ــه، ديگران او را طرد  بدبينانه يا انزواجويان

كنند)؛
 كنترل ضعيف رفتار؛

 مشكل در پيدا كردن دوست؛
 ناگهان و بدون دليل منطقى خشمگين 

شدن.
ــت كه اختالل از دوران  نكتة مهم اين اس
ــا عالئم در  ــود، ام ــروع مى ش نوجوانى ش
بيشتر  هستند.  شناسايى  قابل  بزرگ سالى 
ــع اعضاي خانواده از رفتارهاى مربوط  مواق

به اين نوع اختالالت آسيب مى بينند.

دسته بندى اختالالت شخصيت
ــرات و باورهاى  گـروه اول: اين گروه تفك
عجيبى دارند. به ويژگى هاى هر نوع توجه 

كنيد:

1.  اختالل شخصيت بدبين (پارانوييد):
 بدگمانى نسبت به ديگران؛

 اطمينان از اينكه ديگران مى خواهند به 
او آسيب برسانند؛

 فقدان احساسات؛
 خصومت و دشمنى با ديگران.

2. اختالل شخصيت اسكيزوييد:
ــب و غريب،  ــيدن لباس هاى عجي  پوش

داشتن تفكر، باورها و رفتارهاى عجيب؛
 تغييرات ادراكى؛

ــت  ــى رابطه (دوس ــى در نزديك  ناراحت
ــوند و  ــا نزديك ش ــراد به آن ه ــد اف ندارن

هميشه فاصلة تعريف شده اي دارند)؛
ــب  ــى نامناس ــخ هاى هيجان  دادن پاس
(ممكن است در مراسم عزادارى شروع به 

خنده كنند!)؛
ــبت به ديگران (اگر فردى   بى تفاوتى نس
را ببينند كه دارد گريه مى كند يا مى خواهد 
ــد، بى تفاوت  ــى پرت كن ــودش را از محل خ

مى گذرند؛
 باور داشتن به اينكه وقتى فكر مى كنند، 

ــد روى افراد تأثير  مى توانن
ــر جادويى  ــد و تفك بگذارن

دارند.
ــروه  گ ــن  اي دوم:  گـروه 
ــر يا روابط بيش از حد  تفك

عاطفى دارند:
شـخصيت  اختـالل   .1

ضداجتماعى:
 بى توجهى به ديگران؛

 دائماً دروغ گفتن يا سرقت كردن؛
 مشكل مكرر داشتن با قانون؛

 نقض حقوق ديگران به طور مكرر؛
ــى رفتار  ــونت آميز و تهاجم ــاً خش  غالب

كردن؛
 بى توجهى به امنيت خود و ديگران.

2. اختالل شخصيت مرزى:
 ناگهانى و پرخطر رفتار كردن؛

 فرار كردن از روابط؛
 خلق و خوى ناپايدار داشتن؛

 تمايل به خودكشى؛
 ترس از تنهايى.

3. اختالل شخصيت نمايشى:
ــب توجه  ــت وجوى جل در جس ــاً   دائم

ديگران بودن؛

 بيش از حد احساساتى بودن؛
 حساسيت زياد نسبت به تأييد شدن از 

طرف ديگران؛
 خلق و خوى ناپايدار داشتن؛

 نگرانى بيش از حد دربارة ظاهر خود.
4. اختالل شخصيت خودشيفتگى: 

ــن از ديگران  ــه اينكه م ــتن ب  باور داش
بهترم؛

ــارة قدرت،  ــى درب ــكار ته ــتن اف  داش
موفقيت و جذابيت خود؛

ــتاوردها و  ــارة دس ــردن درب ــه ك  مبالغ
استعدادهاى خود؛

ــتايش و تحسين شدن توسط   انتظار س
ديگران؛

ــات و عواطف   اهميت ندادن به احساس
ديگران.

گروه سـوم:  اين گروه اضطراب و افكار و 
رفتار ترسناك دارند:

1. اختالل شخصيت مردم گريز
 حساسيت زياد نسبت به سرزنش؛

 احساسات ناكافى؛
 انزواى اجتماعى؛

ــى  ــد خجالت ــش از ح  بي
بودن در محافل اجتماعى؛

 كم رويى؛
شـخصيت  اختـالل   .2

وابسته:
ــتگى بيش از حد به   وابس

ديگران؛
ــته هاى  ــدن در برابر خواس ــليم ش  تس

ديگران؛
 ميل به مراقبت كردن از ديگران؛

 داشتن نياز فورى به تشكيل يك رابطة 
جديد، زماني كه يك رابطه تمام مي شود؛
3. اختالل شخصيت وسواس اجبارى:

 انجام هر كارى با قانون و نظم؛
 كمال گرايى افراطى؛

 تمايل به كنترل شرايط؛
 ناتوانى در دور انداختن اشياى شكسته 

و بى ارزش؛
 انعطاف نداشتن.

ــخصيت  ــخيص و درمان اختالالت ش تش
و  دارد  را  ــود  خ ــاص  خ ــاى  پيچيدگى ه
ــامل روان پزشك،  ــيلة تيمى ش بايد به وس
روان شناس و مددكار اجتماعى انجام شود.

  1919

اختالل شخصيت 
يعني داشتن 

ويژگي هاي رفتاري 
و هيجاني بدون 

انعطاف
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 محمد حسين مي شود كمي از كاري 
كه انجام مي دهي، بگويي؟

اينجا گارگاه  دست سازه هاي آموزشي است.  
يعني ما در اينجا با توجه به نياز و درخواست 
ــته هاي آموزش علوم  ــان بس معلمان برايش
ــته ها با توجه  آماده مي كنيم. داخل اين بس
ــده، دست سازه هاي  به نياز سنجي انجام ش

آموزشي درس علوم  قرار دارد.
 چـه كسـي ايـن قطعـات را توليـد 

مي كند؟
ــت، يعني خودم  ــا گروهي اس  كار در اينج
ابوالفضل  ــل كارمي كنيم. ــرادرم ابوالفض و ب
ــتر در كار بازاريابي فعال است و من در  بيش
تهيه و توليد دست سازه ها. البته در قسمت 
مكانيكي ابوالفضل خيلي كمك مي كند، ولي 

ــمت الكترونيك كار كامًال با خود من  در قس
است.

 اين دست سازه ها بيشتر به درد معلم 
مي خورد يا دانش آموز؟

ــراي اينكه بتوانند  معلم ها ب
ــه  ب ــى  به خوب را  ــى  مفهوم
دهند ،  انتقال  ــوزان  دانش آم
اين وسيله را تهيه مي كنند 
ــم مي تواند  ــوز ه و دانش آم
ــان نمونه كه  خودش از هم
مخاطبان  ــازد.  بس مي بيند، 

ــتند؛ از پاية اول  ــي ما دانش آموزان هس اصل
ابتدايي تا پيش دانشگاهي . البته دانش آموزان 
ــك معلم و اوليا  ــوم ابتدايي به كم اول تا س

مي توانند اين دست سازه ها را توليد كنند.

راحت العلوم!
وسـط يك خانة مرتـب و تميز جان مي دهـد براي گفت و گو با يـك جوان خالق . 
مخصوصـاً اگر بداني كارگاه او يكي از اتاق هاي همان خانه اسـت. محمد حسـين 
جدي كالس دوم دبيرسـتان اسـت. او طراح و سازندة بسـته هاي آموزشي علوم 
اسـت. دست سازه هاي او وسـايل كمك آموزشي هسـتند كه معلمان در آموزش 
از آن ها كمك مي گيرند. محمد و برادر بزرگش ابوالفضل كه اكنون دانشجوسـت، 
با حمايت هاي فكري پدرشـان به تازگي يك شـركت راه انـدازي كرده اند. آن ها 
دست سازه هاي درس علوم را توليد و عرضه مي كنند. محمد مغز متفكر گروه است 

و به راحتي هر ايدة خامي را به عمل تبديل مي كند. 

گفت وگو با  محمد حسين جدي، 
طراح و سازندة دست سازه هاى علوم

 به نظر مي رسد در تهية اين وسايل از 
لوازم دور ريختني مثل در بطري بيشتر 

استفاده شده است؟
ــت، اما ما با توجه به اينكه قرار  ــت اس درس
است اين لوازم را به فروش برسانيم، از لوازم 

نو استفاده مي كنيم.
 با توجـه به اين موضوع، چرا از لوازم 

ديگر استفاده نكرده ايد ؟
ــت. ما  ــوش نكنيد هدف ما آموزش اس فرام
مي خواهيم دانش آموزان ببينند كه مي توان 
ــتفاده كرد و  ــا به خوبي اس از دور ريختني ه
ــيله اي مقرون به صرفه ساخت كه هزينة  وس

چنداني نداشته باشد.
 به نظر مي رسد اين قطعات هنوز كامل 

نشده اند و به روكش نياز دارند؟
ــتند  ــًال برعكس، كامل هس ــه، اتفاقاً كام ن
ــت به همين شكل عرضه شوند. ما  وقرار اس
ــك تك اجزاي  ــم دانش آموز با ت مي خواهي
يك قطعه يا دست سازه آشنا شود و خودش 

بتواند نمونة آن را بسازد.
 با اين حساب، هدف خاصي را دنبال 

مي كنيد؟
ــوزي  ــگر. دانش آم ــوز كاوش ــه، دانش آم بل
ــاخت  ــيله به دنبال س كه با ديدن يك وس
ــاً  ــرود، اصطالح ــر ب ــازه هاي ديگ دست س
ــت به  ــگري كند و دس كاوش

آزمايش و خطا بزند.
كالس  حـال  بـه  تـا   

آموزشي هم داشته اي؟
ــه تنهايي نه، ولي به  خودم ب
عنوان دستيار در كارگاه هاي 
ــركت  ــان ش ــوزش معلم آم

كرده ام.
 اختراعي هم داشته اي ؟

ــتم سطح سوم  بله، در دورة راهنمايي توانس
بنياد ملي نخبگان را به دست آورم و به تازگي 
هم يك اختراع ديگر دارم كه در مرحلة تأييد 

نهايي قرار دارد.
 در جشنواره ها هم شركت مي كني ؟

ــنوارة موشك آبي  معموالً. تازگي ها در جش
ــركت كرده ام. البته رتبه اي نگرفتم، ولي  ش
چون موشك من متفاوت از ديگر موشك ها 

بود، لقب آقاي خاص جشنواره را گرفتم.
 بـا اين همه كار و مشـغله چه طور به 

درس هايت مي رسي ؟
ــن انجام مي دهم،  ــن كارهايي كه م همة اي
ــيله اي  ــار كه وس ــت. هرب ــم درس اس براي

هربار كه وسيله اى 
مى سازم، با يك 

مفهوم جديد آشنا 
مى شوم
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مي سازم، با يك مفهوم جديد آشنا مي شوم. 
خدا را شكر، از آنجا كه هميشه بايد درس ها 
ــم كه به  ــوري درس مي خوان ــم، ط را بفهم

مشكل برنخورم.
 به نظرت سطح سواد و تحصيالت چه 

تأثيري در روند كار امثال شما دارد؟
ــد، ايده هايي  ــطح سواد باال تر باش هر چه س
كه به ذهن مي رسند، تخصصي تر مي شوند. 
ــت  را در كار  ــت و كيفي ــرعت ، دق حتي س

افزايش مي دهد.
 چه پيشنهادي به دانش آموزان ديگر 

مي كني؟
ــر به اين گونه طراحي ها عالقه دارند، ابتدا  اگ
ــت.  بايد بدانند از ايده تا عمل فاصله زياد اس
سعي كنند يك ايده را ابتدا طراحي كنند و 
بعد با استفاده از وسايل ساده و كم هزينه آن 
را به توليد برسانند؛ تا در صورت اشتباه  زياد 
متضرر نشوند. ببينيد براي توليد هر وسيله 

ي ي
ــر به اين گونه طراحي ها عالقه دارند، ابتدا  اگ
ــت.  ــت. بايد بدانند از ايده تا عمل فاصله زياد اس بايد بدانند از ايده تا عمل فاصله زياد اس
سعي كنند يك ايده را ابتدا طراحي كنند و 
بعد با استفاده از وسايل ساده و كم هزينه آنبعد با استفاده از وسايل ساده و كم هزينه آن 
را به توليد برسانند؛ تا در صورت اشتباه  زياد 
متضرر نشوند. ببينيد براي توليد هر وسيلهممتضرر نشوند. ببينيد براي توليد هر وسيله 

ــت. براي مثال، اين  ــيرى تكاملي نياز اس س
وسيله اي كه اينجا هست، ابتدا به اين شكل 
ــرور زمان اين ايده ها را كامل  نبود، من به م
ــكل در آمده است. شايد  كرده ام تا به اين ش
ــار ديگر آن را طراحي كنم و باز  حتي يك ب

شكل كار را كامل تر كنم.
 به عنوان حـرف آخر، تفريـح تو در 

زندگي چيست؟
ــردن را مثل هر  ــح ك ــم تفري ــب، من ه خ
ــي فوتبال  ــت دارم. گاه كس ديگري دوس

ــينما  بازي مي كنم و گاهي با خانواده به س
ــتر از كاري كه  ــي از همه بيش ــم. ول مي روي
انجام مي دهم لذت مي برم. اين كار براي من  
نوعي سرگرمي است. كوچك كه بودم خيلي 
ــتم يك آرميچر داشته باشم.  ــت داش دوس
ــتم برايم يك آرميچر  يك بار از مادرم خواس
ــابي  ــرد. من با آن آرميچر خودم را حس بخ
ــت يك  ــرگرم كردم. هنوز هم  كافي ا س س
ــم، آن وقت ديگر بي كار  آرميچر داشته باش

نيستم و كلي سرگرم مي شوم.
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Baba Ganoush 
No Middle Eastern meze table is complete 

without a bowl of this creamy dip 

Fava Bean Dip
Look for skinless dried fava beans at Middle Eastern and 

Latino grocers

2lb (900g) eggplants, cut in 
half lengthwise 
3 tbsp tahini, plus more to 
taste 
2 tbsp fresh lemon juice, 
plus more to taste 
2 tbsp extra virgin olive oil 
2 tbsp plain yogurt 
2 large garlic cloves, crushed 
salt and freshly ground 
black pepper 
cilantro sprigs, to garnish 

Prepare ahead The dip 
can be refrigerated up to 1 
day before serving. Bring 
to room temperature 
before serving. 

1
Preheat the oven to 425°F 
(220°C). Lightly oil a 
baking sheet. Make a deep 
lengthwise incision, without 
cutting through the skin, 
down the center of the cut 
side of each eggplant half. 
Place on the baking sheet, 
skin side up. Bake for 25–30 
minutes, or until the flesh 
is thoroughly softened and 
collapsing. 

2
transfer the eggplant halves 
to a colander on a plate. Let 
stand for 15 minutes, or 

9oz (250g) skinless 
dried fava beans, soaked 
overnight in cold  water to 
cover
3 onions
6 garlic cloves
1⁄3 cup chopped cilantro, 
plus more to garnish
1⁄3  cup chopped parsley, 
chopped, plus more to 
garnish
2 tbsp chopped mint
1 tsp ground cumin
salt and freshly ground 
black pepper
3 tbsp olive oil
juice of 1 lemon

Prepare  ahead The 
dip can be covered 
with plastic wrap and 
refrigerated for up to 
2 days. Serve at room 
temperature.

1
drain the beans. Place them 
in a large saucepan and 
add enough fresh water to 
cover. Coarsely
chop 1 of the onions and 3 
of the garlic cloves and add 
to the pan. Bring

until they are cool enough to 
handle. 

3
scoop the eggplant flesh into 
a food processor. Add the 
tahini and lemon juice with 
the olive oil, yogurt, and garlic, 
and process until smooth. 
Taste and adjust the tahini and 
lemon juice as needed, then 
season with salt and pepper. 
Sprinkle with cilantro, and 
serve.  
Good with warmed pita bread, 
cut into strips. 
Leftovers can be kept in the 
refrigerator, covered, for 2 
days. 

Prepare by Hand 
Preheat the broiler and set the 
pan about 8in (20cm) from 
the source of heat. Broil the 
scored eggplant halves, cut–
sides down, about 10 minutes, 
until thoroughly softened and 
collapsing. Instead of using a 
food processor, the ingredients 
can be mashed together to a 
paste using a large pestle and 
mortar or in a large bowl using 
a sturdy wooden spoon.

to a boil, skimming off any 
foam. Reduce the heat and 
cover. Simmer
1 hour, or until the beans are 
soft. 

2
Drain  the  beans and 
vegetables, reserving the 
cooking liquid. Transfer the 
mixture to a food processor 
and add the cilantro, parsley, 
mint, and cumin. Purée, 
adding enough of the reserved 
cooking liquid to moisten the 
mixture. Season with salt and 
pepper. Transfer to a dish and 
keep warm.

3
meanwhile, slice the 
remaining onions. Heat 1 
tbsp oil over medium-high 
heat. Add the onions and 
cook, stirring often, for about 
12 minutes, or until they 
are dark golden and slightly 
caramelized. Chop the garlic, 
stir into the onions, and cook 
for 1 minute more.

4
spread the fried onions and 
garlic over the purée and 
drizzle
with the lemon juice and 
remaining oil. Garnish with 
additional cilantro and 
parsley and serve

makes 6 servings 
prep 10mins, plus standing
cook 25–30 mins

makes 6–8 servings
prep 20 mins, plus soaking
cook 114/ hrs
low fat
soak the beans 
overnight in cold water
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Cooking Techniques
Vegetable Samosas 

Serve these Indian pastries hot or cold. In India, they would be fried in ghee, 
a clarified butter that can be heated to a high temperature, but oil works equally well

makes 16 samosas 
prep 45 mins, plus resting and 
cooling • cook 35–40 mins 
deep-fat fryer or large 
saucepan, deep-frying 
thermometer 
freeze uncooked samosas up 
to  1 month, defrost and pat dry 
with paper towels before frying 

For the pastry 
21⁄2 cups all-purpose flour, 
plus more for rolling the 
dough 
1⁄2 tsp salt 
6 tbsp vegetable oil, plus more 
for deep-frying 
1 cup warm water, as needed 

For the filling 
3 baking potatoes (1lb/450g) 
2 cups cauliflower florets 
3 tbsp vegetable oil 
2 shallots, sliced 
1 cup thawed frozen peas 
2 tbsp curry powder 
2 tbsp chopped cilantro 
1 tbsp fresh lemon juice 

Prepare ahead The samosas 
can be prepared up to 2 
hours ahead, stored at room 
temperature, and fried just 
before serving. 

1
to make the pastry, sift the 
flour and salt into a bowl. Stir 
in the oil. Gradually stir in the 
warm water until the dough 
comes together. 

2
Knead the dough on a floured 
surface until smooth. Wrap in 
plastic wrap and let stand at 
room temperature for at least 
30 minutes. 

3
to make the filling, cook the 
unpeeled potatoes until 
tender, about 25 minutes. 
Drain and cool. Peel and cut 
into small dice. 

4
cook the cauliflower in a 
saucepan of lightly salted, 
boiling water for 2–3 
minutes, or until just tender. 
Drain. 

5
Heat the oil in a large, deep 
frying pan over medium 
heat. Add the shallots and 
cook for 3–4 minutes, 
stirring frequently, until 
tender. Add the potatoes, 

cauliflower, peas, curry 
powder, cilantro, and lemon 
juice. Reduce the heat to 
low and cook, stirring 
occasionally, until heated 
through, about 3 minutes. 
Let cool. 

6
divide the dough into 8 
equal balls. Roll out each 
into a 7in (18cm) round. 
Cut each round in half, one 
at a time, and shape into a 
cone, moistening the edges 
of the cone to seal. Spoon a 
little of the filling into a cone, 
moisten the top edge, and 
press down over the filling to 
enclose it. Transfer to a wax 
paper lined baking sheet. 

7
Pour in enough oil to come 
halfway up the sides of a 
large, heavy saucepan, and 
heat to 350°F (180°C). In 
batches, fry the samosas 
for 3–4 minutes, or until 
golden brown on both sides. 
Transfer to paper towels 
to drain. Serve warm or at 
room temperature. 

Meat Samosas 
Replace 8oz (225g) potatoes 
with an equal amount of 
ground lamb. Cook the lamb 
with the shallots until well 
browned and drain off any 
excess fat before combining 
with the other ingredients. 
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زينب دليرى/ كرمانشاه
خورشيد خانوم

خورشيد خانوم تو نقاشى رنگ طاليى داره
ماه و ستاره باز طلوعى تازه داره
دفتر نقاشى رو ورق بزن دوباره

ستاره ها رو رد كن
ماه رو ببين دوباره

دفتر پاره پاره
اميد و آرزوهام بازم نيمه كاره

دفتر من خيس شده
آرزوهام رو شسته

خانم زينب دليرى 
ــت. براى سرودن شعر  ــعر دچار مشكل وزن و قافيه اس اين ش
ــيك، شما بايد با وزن و قافيه و عروض آشنا باشيد. البته  كالس
ــيد و آن وقت  ــعر بنويس ــدون وزن و قافيه هم ش ــد ب مى تواني

ــيد  ــپيد بنويس ــعر س بايد ش
ــعر خوب سپيد  كه نوشتن ش
ــعر  ــتن ش ــه مراتب از نوش ب

ــت. زيرا  ــخت تر اس ــيك س كالس
ــما ديگر موسيقى  در شعر سپيد ش
ــى و وزن و قافيه نداريد و بايد  بيرون
شعرتان موسيقى درونى داشته باشد 

و انديشه و عواطف قوى.
ــعر گرفته مى شود،  وقتى وزن از ش
ــت كه شعر از پوشش  مثل اين اس

ــت عناصر ديگر  ــرون بيايد. آن وق بي
شعرى بيشتر ديده مى شوند و شما بايد آن عناصر را با قدرت 
ــترى به كار ببريد تا شعرتان خواندنى شود. برايتان آرزوى  بيش
ــما را به بيشتر خواندن شعر بزرگان ادب  موفقيت مى كنم و ش

فارسى توصيه مى كنم.

ــمارة 0915 پيام داده: «من قسمت   دوستى با پيش ش
ــت دارم، اگه مى شه  خوراك مغز مجله تون رو خيلى دوس

بيشترش كنيد».
دوسـت عزيز، چشم! خوراك زبون و چشم و بناگوش هم 
داريم. مى خواييد يه پرس هم از اونا تقديم حضور كنيم؟

 دوستى با پيش شمارة 0935 پيام داده و گفته: «اينجا 
ــه نيست خيلى بى مزه است. شما كه مى تونيد زنگ  مدرس

تفريح رو بنويسيد، از شما بعيده!»
دوست عزيز، هر كسى يه سـليقه اى داره. بعضى پيامك 
زدن و خالف حرف شـما رو گفتن. شـايد هم يه مسـابقة 
پيامكى بين طرف داراى دو صفحه بذاريم تا ببينيم كدوم 

صفحه بيشتر طرف دار داره.

 دوستى زنگ زده و گفته: «ما كلى به اين كاريكاتوراى 
صفحة آخرتون مى خنديم. هى با بچه ها مى گرديم دونه به 
ــدا مى كنيم و با بچه هاى كالس خودمون  دونة آدما رو پي
ــدوم از اين ها توى  ــم و مى خنديم. هر ك ــه مى كني مقايس
ــه خوابه، يا  ــتن. مثًال اميرى اونيه كه هميش كالس ما هس

صمدى اونه كه هميشه در حال خوردنه.»
دوست عزيزم، احتماالً كاريكاتوريست هم از روى كالس 
شـما اين كاريكاتورها رو مى كشه. برگرد پشت سرت رو 
نگاه كـن، همونيه كه داره رو كاغذ يه چيزايى مى كشـه. 

اسمش چى بود؟
ــا حاال فكر مى كرديم  ــتى زنگ زده و گفته: «ما ت  دوس
ــما مى گيد، اين پادماده  طال از همه چيز گرون تره. حاال ش
از همه چيز گرون تره. مى شه بگيد اين چى هست و مظنة 

بازارش چنده و كجا مى شه خريدش؟»
ما هم بى خبريم به جان شما. از فردا خودمان هم مى رويم 

تو كار خريد و فروشش.

پيغام درگيرپيامك هاي كال

رسيده ها و Callها
ـيد 
پيد 
ــعر 

ــت. زيرا
ر موسيقى 
داريد و بايد 
داشته باشد 

مى شود، 
ز پوشش 

عناصر ديگر 
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احواالت يك شاعر
دفترچة قسطام سر به فلك كشيده

پول تو جيبم ندارم
چى كار كنم شاعرم

كارم شده شعر گفتن
وضعم شده گريستن
شاعرم و خوش حالم

وليكن پول ندارم

خانم زهرا عمادى
ــعر طنز خوبت رو خوندم. وزن و قافيه رو از دست دادى،  ش
ولى نمك خوبى تو كارت هست. البته كسى به شاعر جماعت 
ــط هاش باشه. بگذريم، بيشتر شعر  وام نمى ده كه به فكر قس
طنز بخون و بيشتر شعر طنز بنويس. تو اين زمينه استعداد 

دارى. برات آرزوى موفقيت مى كنم.

ــته: «با عرض   على عزيزيان از تبريز نامة برقى زده و نوش
سالم و خسته نباشيد خدمت كاركنان مجلة رشد جوان. 

ــدم اگر در قسمت (دفتر  ــتم كه ممنون مى ش شعر نويى داش
كاهى) چاپ و آن را نقد كنيد.  قبًال به خاطر زحمات فراوانتان 

از شما تشكر مى نمايم.»
ما هم مى گيم: «چشم على آقا! شعرت رو چاپ مى كنيم، ولى 
بعدش بايـد ببريش بانك نقدش كنى. متأسـفانه پول نقد تو 
دست و بال بچه هاى مجله نبود. اين شد كه نشد نقدش كنيم. 

شرمنده.

 خيابان زمان 
من نمى دانم 

كه شب آهسته شده 
يا من عاصى شده ام 

شب به سنگينى يك خواب 
از خيابان زمان مى گذرد 

مى توانستم اگر 
از زمان ها مى گذشتم 

شيشة شب را مى شكستم 
سوى خورشيد لقا مى رفتم.

خانم شـقايق سـربازى، 17 سـاله از شـهر «مرادلو» برامون 
نامة برقى زده و تصوير اسكن شـدة نامة دستى اش رو برامون 
فرستاده. خب سركار خانوم چه كاريه؟!  يا نامة برقى رو تايپ 
كن و بفرسـت يا نامة دسـتى رو پسـت كن. اين ديگه خيلى 
كار پسـت مدرنى بود. از ايشون تشـكر مى كنيم كه اين همه 

خالقيت زدن.

نامه هاي برقي

خيال تو
مدت هاست

كه خيال تو را
ميان ترنج هاي فرش اتاق

گم مي كنم
من از تمام تو

فقط خيالت را دارم
كه حاال نقشي شده ميان ترنج ها...

خانم زهرا اميربيك
ــي حتماً نياز به قلم مو و رنگ نيست، با كلمه هم مي توان  براي نقاش
ــازي زيبايي كرده اي و با كلمات  ــي كشيد. در شعرت تصويرس نقاش
ــاعر، خيال  دوستي را ميان  ــيده اي. در اين شعر ابتدا ش ــي كش نقاش
ــت  گل هاي قالي گم مي كند و بعد با ديدن ترنج هاي قالي به ياد دوس

مي افتد و نقاشي خيال  زيبايي با كلمات در شعر شكل مي گيرد.
به شعر گفتن ادامه بده و شعرهاي زيبايت را براي ما بفرست.

زهرا اميربيك/ شهرري

رو چاپ مى كنيم، ولى 
 متأسـفانه پول نقد تو 
د كه نشد نقدش كنيم. 

خالقيت زدن.

زهرا عمادى
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جهان  1+3 بعدي
آيامي توانستيم درجهان ديگري بوجود بياييم؟

جهان ما داراي يك بعد زماني و سه بعد مكاني است. تمام اجسامي كه در اطرا فمان 
مي بينيم، سـه بعدي هسـتند؛ طول و عرض و ارتفاع دارند. ما بـه زندگي در اين 
جهان سـه بعدي عادت كرده ايم، اما فيزيك دان ها و رياضي دان ها سعي مي كنند 
جهان هايي با ابعاد متفاوت را در نظر بگيرند و ويژگي هاي آن ها را بررسـي كنند. 

پس از اين بررسي ها تازه مي فهميم كه دنيا چه دوست داشتني است!

تمام قوانين و شرايط اولية دنياي ما به گونه اي بوده اند كه به حيات انسان منجر شوند.
كيهان شناسان به اين موضوع «اصل آنتروپيك» مي گويند.

جهان هاي چند بعدي 
ــت. در  ــان دو بعدي اس ــه يك جه صفح
ــدي مي توانيم بي نهايت  ــن جهان دو بع اي
چندضلعي منتظم رسم كنيم. اين ويژگي 
ــان دو بعدي (صفحة كاغذ)  مربوط به جه

است. 

ــه  ــاال تصور كنيد بخواهيم در جهان س ح
ــم؛ يعني  ــابهي انجام دهي ــدي كار مش بع
ــازيم. چندوجهي  ــي منتظم بس چندوجه
ــام اضالع و  ــت كه تم منتظم، حجمي اس

زواياي آن برابر باشد. 
ــت  ــم بي نهاي ــا مي تواني ــان آي ــه نظرت ب
ــخ اين  ــازيم؟ پاس چندوجهي منتظم بس
ــخص بود.  ــؤال از روزگار افالطون مش س
تنها پنج چندوجهي منتظم مي تواند وجود 

داشته باشد! 

در جهان 4 بُعدى تعداد چنين شكل هايى 
ــاد باالتر فقط 3  ــت. در همه ى ابع 6 تا اس
ــى داريم. اين  ــكل با چنين ويژگى هاي ش
ــاً يكى از ويژگى هاى عجيب و غريبى  صرف
ــا ابعاد مختلف  ــت كه در جهان هايى ب اس

ديده مى شود.

ــطح  ــود، س ــه دو برابر مي ش ــي فاصل وقت
ــت ميدان نيرو در آن  مقطعي كه قرار اس
پخش شود، چهار برابر مي شود. در نتيجه 
ــدت ميدان در واحد سطح، يك چهارم  ش
ــان دليل كه وقتي  ــود. دقيقاً به هم مي ش
فاصله مان از يك چراغ دو برابر شود، شدت 

نور يك چهارم مي شود.
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گهوارة ما
ــازي هاي رايانه اي مي توانيم  با شبيه س
ــا ابعاد زماني  ــت جهان هايي ب سرنوش
ــم. وضعيت  ــر را ببيني ــي ديگ و مكان
ــا غيرقابل  ــن جهان ه ــياري از اي بس
ــت. اگر بيش از يك بعد  پيش بيني اس
ــتيم، شرايط حاد و عجيب  زماني داش
ــد. شرايطي  و غريبي حكم فرما مي ش
ــناخته شده  كه هنوز كامًال براي ما ش
نيست. در جهان هاي با يك بعد زمان 
ــا)، اگر تنها يك يا  هم (مثل دنياي م
دو بعد مكاني داشتيم، با جهان بسيار 
ــديم؛ جهاني  ــه رو مي ش ــاده اي روب س
ــك خط يا يك صفحه. در اين  مانند ي
ــش و حيات موجودات  وضعيت پيداي
ــًال براي ــود. چرا كه مث ــده محال ب زن
رد شدن روده از پيكر چنين موجوداتي، 

بدنشان به دو نيم تبديل مي شد.
ــد زمان و  ــا يك بُع ــي ب در جهان هاي
بيش از سه بعد مكان هم، همان طور 
ــدار به  ــاي پاي ــم، تعادل ه ــه گفتي ك
ــد و در نتيجه پيدايش  ــم مي خورن ه
ــاختارهايي نظير اتم ها، ستاره ها و  س
ــوند.  ــيارات محال مي ش مدارهاي س
ــان مي دهد كه  ــات نش ــن توضيح اي
ــه جايگاه دقيق و ويژه اي  جهان ما چ
ــه  دارد؛ جهاني با يك بعد زماني و س
ــي. در جهان ما اتم ها پايدار  بعد مكان
ــراي  ــد ب ــن مي توان ــد و زمي مي مانن
ــال مانند گهواره اي آرام  ميلياردها س
ــبي قرار دهد.  ــرايط مناس ما را در ش
ــم» مي گويد:  ــد در «قرآن كري خداون
ــن را برايتان مانند گهواره   اي  «آيا زمي

آرام قرار نداده ايم؟» (نباء/ 6)

نيروها در جهان هاي ديگر
ــتيم تصوير قبل را در جهان چهار بعدي رسم كنيم، مي ديديم كه با دو  اگر مي توانس
ــدن فاصله، شدت ميدان در واحد سطح، يك هشتم مي شود. به عبارت ديگر،  برابر ش
___   1 متناسب بود. به همين ترتيب 

r3   اگر جهان ما چهار بعدي بود، نيروهاي طبيعت با
ــدند. مسئلة  ___   1  مي ش

r4   ــب با در جهان هايي با پنج بعد مكاني، اين نيروها متناس
شگفت انگيز اين است كه در تمام اين حالت ها، مدارهاي گرانشي ناپايدار بودند. 

ــد كه مدارهاي سيارات از هم بپاشند و هرگز  يعني كوچك ترين اختاللي باعث مي ش
خانة امني براي حيات  وجود نداشته باشد. البته مسئله از اين هم وحشتناك تر مي شد. 

چرا كه اصًال اتم ها هم نمي توانستند به وجود بيايند.
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«قناعت» يعنى مصرف به اندازة نياز، يعنى راضى بودن و بسـنده كردن به امكانات 
موجـود زندگى، يعنى به دنبال زرق و برق و اضافاتى كه فكر و وقت آدمى را به خود 

مشغول مى سازد نرفتن، و اين شيوه و سبك درست زندگى است. 
امام صادق(ع) فرموده اسـت: «چون خداوند بنده اى را دوست بدارد، شوق عبادت 
در دل او مى افكند و قناعت را پيشـة او مى سـازد و او را به فهم بصيرانة دين موفق 
مى دارد و به دل او با يقين نيرو مى بخشد. چنين انسانى به كفاف بسنده مى كند و در 

جامة عفاف مى خرامد.»(الحياه، ج 4؛ص 377).

ثروت بى پايان
مصرف ايده آل در اسالم ك
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قناعت، كاستن از تالش نيست!
ــيوه اى در مصرف، يعنى  ــت چنين ش رعاي
ــه درامد و  ــبت ب ــارج نس ــرى مخ اندازه گي
ــاس ضرورت ها و نيازها،  مصرف كردن براس
امكان پس انداز مازاد بر مصرف و نيز كمك 
ــاركت هاى  ــدان و حضور در مش به نيازمن
ــه را فراهم  ــى اقتصادى عام المنفع اجتماع
ــازد. ممكن است فكر كنيد: «قناعت،  مى س
ــدرن و مصرف گراى  ــاى م ــم در دني آن ه
امروزى، مگر مى شود؟!» انگار اين واژه فقط 
ــا و پدربزرگ ها كاربرد  در دورة مادربزرگ ه

داشته است! 
ــى از داليل  ــع، يك ــه واق ب
برابر  در  ــا  بعضى ه مقاومت 
ــتن  ــت و مخالف دانس قناع
ــا چارچوب هاى زندگى  آن ب
مدرن اين  است كه آن ها در 
دانش نامة ذهنشان، شناخت 
ــتى از اين واژه  و درك درس
ندارند. آن ها تصور مى كنند 

ــى به حداقل تالش اكتفا كردن  قناعت يعن
و فقيرانه زندگى كردن، در حالى كه قناعت 
به معنى كاستن از تالش نيست. قناعت به 
ــتن از مصرف، يعنى مصرف به  معنى كاس

اندازه و هم داستان با نيازهاست. 
ــه ضروريات  ــان ب ــت كه انس قناعت آن اس

زندگى فكر كرد. بايد هرچه بيشتر برخوردار 
ــد تا لذت زندگى را درك كرد. اين باور و  ش
ــتر را در آدمى  تصور غلط تنها حرص بيش
ــتر  برمى انگيزد. يعنى بر طبل مصرف بيش
مى كوبد. اما آيا حرص بيشتر موجب آسايش 
افزون تر مى شود؟ پاسخ منفى است. چرا كه 
ــته باشد و به هرچه  آدم حريص هرچه داش
ــاس كمبود مى كند. پس  ــد، باز احس برس
برخالف تصور، هرچه انسان حريص تر شود، 
ــود.  ــان اندازه از آرامش دورتر مى ش به هم
ــد: «حريص از دو  ــام صادق(ع) مى فرماي ام
ــود و دو چيز گريبانش  ــز محروم مى ش چي
را مى گيرد: از قناعت محروم مى شود، پس 
ــى مبتال مى شود، و از رضايت  به بى آسايش
ــه بى يقينى دچار  ــود، پس ب محروم مى ش

مى شود (وسايل، ج 17:  20).
ــخص حريص و غيرقانع نه آسايش دارد،  ش

زندگى بپردازد و از حرص زدن هاى بيهوده و 
تنوع طلبى هاى افراطى بپرهيزد. به داشته ها 
ــم ندوزد و به  رضايت بدهد، به ديگران چش
امكانات زندگى خود كه با تالش و كوشش 

معقول به دست آورده است، اكتفا كند.

قناعت يا ثروت
داشتن اين روحيه به مثابه دست يافتن به 
ــت؛ ثروتى حقيقى. چرا  ثروتى بى پايان اس
ــاز مى كند. جز اين  ــان را واقعاً بى ني كه انس
ــت كه دست  ــت كه انسان غنى آن اس اس
نيازش به سوى ديگران دراز نباشد؟ و مگر 
ــخص برخوردار از قناعت  ش

نيز اين گونه نيست؟
امام على(ع) چه زيبا فرموده 
است: «قناعت مالى است كه 
ــان نمى پذيرد» (حكمت  پاي

475، نهج البالغه). 
در جاى ديگرى نيز فرموده 
است: «من در جست وجوى 
ــز در قناعت  ــودم، ولى آن را ج ــرى ب توانگ
نيافتم (زيرا حرص، غالباً توانگران را نيازمند 
ــه كنيد تا غنى  ــه مى دارد). قناعت پيش نگ

شويد (بحار، ج 64: 399).
تصور خيلى از ما اين است كه براى راحتى 
بيشتر فقط بايد به امكانات بيشتر و رفاه در 

قناعت مالي است 
كه پايان نمي پذيرد
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آثار  قناعت
عزت نفس و بى نيازى

ــت به روزى  ــوردار از قناع ــخص برخ ش
خداوند بسنده مى كند. عزت خود را  نگه 
مى دارد و دست نياز به سوى كسى دراز 
ــس، طمع و حرص زياد  نمى كند. برعك
ــى كه از  ــت نفس را در پى دارد. كس ذل
قناعت بى بهره است، تابع و اسير هوس ها 
ــت.  ــادى خويش اس ــته هاى م و خواس
بى دليل نيست كه مى بينيم امام على(ع) 
فرموده است: «طمع ورزى بردگى ابدى 

است» (حكمت 180، نهج البالغه).

سالمت كسب و كار
ــان قانع چون به روزى خداوند راضى  انس
ــد، پس براى  ــت و حرص زياد نمى زن اس
ــتر به  ــال و ثروت بيش ــوردارى از م برخ
ــد. وى  ــت نمى كن ــتورات دينى پش دس
ــت مى آورد؛  درامدى پاك و پاكيزه به دس
درامدى كه به هيچ شائبه اى آلوده نيست. 
قناعت باعث مى شود شخص در انتخاب 
كسب و كار و نيز نحوة انجام آن از مسير 
درست منحرف نشود. معموالً آدم حريص 
ــيارى از آلودگى هاى  ــه بس ــت كه ب اس
ــوه خوارى،  رش اختالس،  نظير  اقتصادى 

زدو بندها و بى قانونى ها دچار مى شود.

قناعت و اصالح نفس
ــت: «قناعت  ــى(ع) فرموده اس ــام عل ام
ــت  ــالح نفس اس ــيلة اص ــن وس بهتري
(غررالحكم، ج2:  436). قناعت نداشتن 
و بيشتر خواستن باعث مى شود شخص 
خود را تحقير كند، تملق بگويد و خود 
را آسان بفروشد. به خواهش هاى بى مورد 
دلش گوش بدهد، حق را زيرپا بگذارد و 

زير بار منت ديگران برود. 
ــى و  در حالى كه قناعت، تملق، چاپلوس
حرام و حالل كردن ندارد. قناعت حرص 
و طمع را از سفرة زندگى برمى چيند. اگر 
عاقالنه بينديشيم و به گذرا بودن زندگى 
ــت را در زندگى  ــز قناع ــر كنيم، ج فك

انتخاب نمى كنيم. 
ــش روح،  ــه در پاالي ــت ريش آرى قناع
عزت نفس، آگاهى، خردمندى، تعقل و 

دورانديشى دارد.

نه به خداوند، آن چنان كه بايد، در عمل باور 
دارد. به قول سعدى  (عليه الرحمه):

خدا را ندانست و طاعت نكرد
كه بر بخت و روزى قناعت نكرد

قناعت توانگر كند مرد را
خبر كن حريص جهانگرد را 

(بوستان، باب 6، ابيات 1 و 2)
ــت دادن  ــادى به خاطر از دس اين بى اعتق
ايمان و نداشتن رضايت از تقدير الهى است. 
كسى كه مدام در حال مقايسة زندگى خود 
ــى كه از صبح تا شب  با ديگران است، كس
ــى اش را رنگى تر كند، مگر  مى دود تا زندگ
آسايش دارد؟ اگر قناعت داشت، آيا آسايش 
بيشترى نداشت و از زندگى لذت بيشترى 

نمى برد؟
حريص به دليل قانع نبودن هميشه احساس 
ــت  مى كند از ديگران عقب مانده و اين اس

ــود مى كند و  ــاس كمب كه هر لحظه احس
لحظه اى راحتى ندارد.

امام على(ع) وضعيت چنين فردى را در يك 
ــت: «حريص  جملة كوتاه توصيف كرده اس
ــتراحت و راحتى ديده نمى شود  در حال اس

(غرر، حديث ، 6601).
ــيارى از نارضايتى هاى  ــمة بس آرى، سرچش
ــا از وضع زندگى  ــكايت هاى آن ه مردم و ش
كمبودهاي زندگى آن ها نيست. گاه مى بينيم 
بعضى همه چيز دارند، اما باز گله و شكايت و 

آه و نفرينشان بلند است. 
ــير نبودن چشم و قانع  عامل اصلى غالباً س
ــت. برعكس، به قول امام على(ع)،  نبودن اس
ــت از دنيا بهره مند  ــى كه به اندازة كفاي كس
ــد و  ــت مى ياب ــايش دس ــه آس ــود، ب مى ش
ــد (نهج البالغه،  ــوده خاطر زندگى مى كن آس

حكمت 369).



كودكان و پيران فاتح
يك باور عمومى وجود دارد كه براى قهرمان ورزشـي شـدن، بايد ورزش را از 
سـنين كودكى آغاز كرد و اگر انسـان در كودكى ورزش را شـروع نكند، ديگر 
هيچ گاه نمى تواند بر قله هاى ورزشـى بايستد. اما اين باور تا چه اندازه صحيح 
اسـت؟ تا به حال فكر كرده ايد از چه سنى مى توان قهرمان شد و اين قهرمانى 

را تا چه سنى مى توان حفظ كرد؟

قهرمان شدن در چه سن وسالى ممكن است؟
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سرعت و استقامت
ــته هاي  ــى رش ــش در برخ ــة درخش الزم
ــرعت يا انعطاف پذيرى  ــي، داشتن س ورزش
ــت. به همين دليل، اين ورزش ها را بايد  اس
ــى كه  از كودكى آغاز كرد. براى مثال، كس
ــناى 50  مى خواهد در دوى 100 متر يا ش
متر بدرخشد، بايد از كودكى اين مسابقات 
را آغاز كند. در اين ورزش ها، با افزايش سن، 
ــرعت كاسته مى شود و ورزشكارى كه  از س
مى خواهد صاحب عنوان شود، به ماده هاى 
ــراي نمونه، اكثر  ــتقامت روى مى آورد. ب اس
ــال دارند. زيرا  دوندگان ماراتن باالى 30 س
دويدن در مسيرى به مسافت 42 كيلومتر و 
195 متر، ميانگين سرعت پايين ترى نسبت 
ــرعت الزم دارد. انعطاف بدنى  به دوهاى س
هم به مرور زمان كاهش مى يابد و به همين 
ــتيك  ــي چون ژيمناس ــر، ورزش هاي خاط
ــى آغاز كرد. اما  ــيرجه را بايد از كودك و ش
هرچه بر ايستايى رشتة مورد نظرمان افزوده 
ــش در آن ورزش ها  شود، سال هاى درخش
نيز افزايش مى يابد. اما بين جوان ترين ها و 
ــانى ركورددار مسابقات  پيرترين ها، چه كس

ورزشى هستند؟

جوان ترين ركوردداران
يونانى،  ــت  ژيمناس لوندراس،  ديميتريوس 

ــپتامبر 1885 متولد شده بود،  كه در 4 س
ــورش برندة مدال برنز  در حالى با تيم كش
ــد كه تنها  اولين دورة بازى هاى المپيك ش
ــن  ــت! جوان تري ــال و 218 روز داش 10 س
ــابقه اى انفرادى  ــكارى هم كه در مس ورزش
ــت، نيك  ــه اس ــدال گرفت ــك م در المپي
اسـكوگلوند دانماركى بود كه در المپيك 
1920 آنتورپ برندة مدال نقره شد؛ آن هم 

وقتي 14 سال و 11 روز داشت!
اما ديگر مشاهير جوان عبارت اند از:

ــك 1960، تيم دو  كالوس زرتا: در المپي
ــان در حالى برندة مدال  نفرة قايقرانى آلم
طال شد كه كالوس زرتا، يكى از اعضاى اين 

تيم، تنها 13 سال و 283 روز سن داشت.
ــالى المپيك  ــدال ط كيتامـورا: برندة م
ــناى 1500 متر  لس آنجلس (1932) در ش
آزاد. كيتامورا هنگام حضور در اين رقابت 

14 سال و 309 روز سن داشت.
ــك  ــا: در المپي ــتيك ايتالي ــم ژيمناس تي
ــه نفرة دختران  آمستردام (1928) تيم س
ــد كه  ــا در حالى برندة مدال نقره ش ايتالي
ــال و 301 روز  لوييجينا جياووتى 11 س
سن داشت، اينس ورچسى 12 سال و 99 
روز و كارال مارانيونى 12 سال و 269 روز. 
گارال سورنسـن: جوان ترين زن مدال آور 
ــرادى بازى ها،  ــك در رقابت هاى انف المپي

ــناگر دانماركى است كه با 12 سال  اين ش
ــابقة 200 متر كرال  ــن در مس و 24 روز س
سينة بازى هاى برلين (1936) برندة مدال 

برنز شد.
پيرترين ركوردداران 

ــالى در  ــه در كهن س ــكارانى ك ــن ورزش بي
ــابقات بزرگ شركت كردند، نام اسكار  مس
ــه جاودان  اسـوان سـوئدى براى هميش
ــوان درحالى كه 64 سال و  ــت. اس مانده اس
280 روز از عمرش گذشته بود، در المپيك 
ــتكهلم (1912) مدال طال را كسب كرد  اس
ــابقات لقب گرفت؛ آن  و پيرترين فاتح مس
ــدازى با تفنگ  ــته اى چون تيران هم در رش
ــه نيازمند دقت و تمركز و مهم تر از همه،  ك
ــوان بعدها در  توانايى باالى بينايى بود. اس
ــرد و با 72  ــركت ك المپيك 1920 هم ش
ــب كرد!  ــال و 281 روز، مدال نقره كس س
ركورد بعدى كه او شكست، در سال 1924 
ــالگى وارد المپيك پاريس  بود كه در 76 س
ــد؛ هرچند كه اين بار در مسابقات حضور  ش
ــت. از ديگر پيرمردان و پيرزنانى كه در  نياف
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در ايران 
ــن  ــى، چندي ــان ايران ــن قهرمان در بي
ــكار را مى يابيم كه خيلى دير به  ورزش
ــورد نظر خود روى آوردند و با  ورزش م
ــطوح باال رسيدند. يكى  اين حال به س
ــن آن ها محمـود نامجو  از نام آورتري
ــطوره اى كشورمان بود كه  وزنه بردار اس
ــربازى، وزنه بردارى را آغاز  در دوران س
كرد و تا قهرمانى جهان نيز پيش رفت. 
ــود را در 33  ــالى خ ــو اولين ط نامج
سالگى كسب كرد و دو بار ديگر نيز در 

34 و 35 سالگى قهرمان جهان شد. 
ــدال المپيكى  ــن دو م نامجو همچني
ــب  ــالگى كس ــود را در 36 و 40 س خ
ــع بين المللى لقب  ــا در مجام ــرد ت ك
ــود. البته  ــة ورزش» به او اعطا ش «نابغ
ــود و نامجو در 42  ــن پايان كار او نب اي
ــيايى توكيو  ــالگى در بازى هاى آس س
ــرة ديگر  ــك مدال نق ــم ي (1958) ه
كسب كرد! امامعلى حبيبى، قهرمان 
المپيك 1956 در رشتة كشتى و على 
باغبانباشى، دوندة استقامت كشورمان 
و برندة طالى بازى هاى آسيايى دهلى نو 
(1951) از ديگر نفراتى بودند كه ورزش 
ــكلى جدى در دورة سربازى و  را به ش
پس از آن آغاز كردند. جعفر سلماسى 
اولين مدال آور ايران در المپيك نيز در 
دورانى كه ناظم مدرسة شرافت ايرانيان 
در بغداد بود، تصميم گرفت وزنه بردارى 
ــاز كند و با اين حال برنز المپيك  را آغ

1948 را از آن خود كرد!
ــن  چني ــم،  ه ــى  كنون روزگار  در 
ــد. براي مثال،  ــكارانى وجود دارن ورزش
رضا عنايتى، فوتباليست سابق تيم ملى، 
ــالگى تصميم گرفت فوتبال  در 23 س
ــاز كند؛ نرجـس امامقلى نژاد،  را آغ
تيرانداز كشورمان، در بازى هاى آسيايى 
ــدال نقرة اين  ــدة دو م ــون و برن اينچئ
ــدازى را از 23  بازى ها نيز تيران
ــالگى آغاز كرد تا نشان  س
ــان با اراده  دهد كه انس
مى تواند به موفقيت هاي 
ــد و كلية  ــادي برس زي
را  سنى  محدوديت هاى 

از پيش رو بردارد.

المپيك حضور يافتند، مى توان به نفرات زير 
اشاره كرد:

گالن اسپنسر: متولد 19 سپتامبر 1840 
ــر در روز تولد 64  در اياالت متحده. اسپنس
سالگى خود، در تيراندازى با كمان المپيك 
سن لويى شركت كرد و با تيم آمريكا، برندة 

مدال طال شد!
جرى ميلنر: متولد 5 جوالى 1847. ميلنر 
ــى در المپيك لندن و در حالى كه  بريتانياي
ــت، در تيراندازى با  ــال و 4 روز داش 61 س
تفنگ برندة مدال طال شد؛ آن هم با شليك 
ــة 1000 ياردى ( هر يارد  ــه هدف از فاصل ب

0/91 متر است).
لورنا جانستون: پيرترين زن شركت كننده 
در المپيك، لورا جانستون بريتانيايى است 
ــال  ــه در المپيك 1972 مونيخ با 70 س ك
ــرد. لورا در  ــركت ك ــا ش و 5 روز در بازى ه

اسب سوارى براى كشورش به ميدان رفت.
ــن ترين زن مدال آور در  اليزا پولوك: مس
ــزا پولوك آمريكايى  بازى هاى المپيك الي
ــت كه در المپيك 1904، با 63 سال  اس

ــركت كرد و تيم  ــا ش و 333 روز در بازى ه
ــاالت متحده را برندة  تيراندازى با كمان اي
ــن ترين زنى هم كه در  مدال طال كرد. مس
ــده  ــابقه اى انفرادى برندة مدال طال ش مس
ــت كه در  ــت، كويينى نوال از بريتانياس اس
ــك 1908 و با  ــان المپي ــدازى با كم تيران
ــن، به اين عنوان  ــال و 275 روز س 53 س

ــكارانى وجدست يافت.  ورزش
رضا عنايتى، فوتب
ــالگى در 23 س
ــاز كند؛ نر را آغ
تيرانداز كشورمان
ــون و برنـ اينچئ
بازى ها ني
ــا س
د

م
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خنده زار

ــا اختراعى جالب و  ــتم كه ب ــك عالقه مند به فوتبال هس ــا من ي آق
هيجان انگيز، مشكل برخورد توپ بچه هاى نوك حملة  تيم ملى به 

تير دروازه را حل كرده ام. با اين اختراع، ديگر توپ هرگز به تير دروازه 
ــورد نمى كند. يعنى اگر با وجود اين اختراع، باز هم توپ به تير دروازه  برخ

ــى مان است! فقط مى ماند گرفتن تأييديه از  بخورد، ديگر قطعاً از بدشانس
ــتفاده از اين تيردروازه در بازى هاى بين  المللى كه دست شما  فيفا براى اس

را مى بوسد! اين هم عكسى از دروازة اختراعى اين جانب:
امضا- يك مخترع فوتبال دوست!

مشاور
اتفاقـاً عكس اختراع شـما را براى رئيس فيفا فرسـتادم و ايشـان 

هم به شدت مشـتاق ديدار شما هسـتند. چون مى خواهند شما را 
بـه تيردروازه ببندند تا مخترع اين طرح هم، درسـت به اندازة خود 

تير، شناخته شود! لطفاً هرچه سريع تر نشانى تان را براى رئيس فيفا 
بفرستيد! ايشان بى صبرانه و طناب به دست، دم تير دروازه منتظر شما 

هستند!
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 كبكش از بس خروس خواند، 
خروسك گرفت.

 از يادش قول گرفت كه ديگر نرود.

كاريكلماتور          حميد رضا سليمانى

ــك ــا من ي آق
هيجان ان
تير درواز
ــورد نم برخ
بخورد،
فيفا
ر

صداي مشاور                          علي زراندوز
ــرم مدتى است اصرار دارد كه  ــاور عزيز! من يك ميوه فروش هستم. پس مش

ــتفاده كنم و به صورت  ــروش ميوه هايم از روش هاى مدرن بازاريابى اس در ف
ــى ام را به يك سوپر ميوه كه در سطح شهر شعبه هاى  آكادميك، ميوه فروش

ــنهاد داد كه روش  ــم. براى همين هم به من پيش ــادى دارد، تبديل كن زي
بازاريابى علمى ام را با اين شعار شروع كنم كه: «اول تست كنيد، بعد بخريد!» 

ــتن اين شعار همان و بيچاره شدنم همان! اين هم تصويرى از نحوة  اما نوش
ورشكست شدنم:

حاال من با اين همه سيب و پرتقال و نارنگى و خيار و كدو و پياز و سيب زمينى 
گاز زده و تست شده چى كار كنم؟

امضا- يك ميوه فروش تحت گاز!

مشاور
خيلى ساده است... يكى از اصول همين بازاريابى مدرن اين است كه 

اين طور ميوه هـاى گاز زده را در حراجى بزرگ، به عنوان ميوه هايى 
كه ورزشكاران، بازيگران و هنرمندان بزرگ، مثل على دايى، خداداد 

عزيزى، پرويز پرستويى و ليونل مسى گاز زده اند به فروش برسانيد. 
درسـت مثل آخرين آدامس جويده شـدة آلكس فرگوسن كه االن 

حدود چندصدهزار دالر قيمت دارد!
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حمايت از تيم ملى      روح اهللا احمدى

ــت فودي است و كسانى  ــتوران فس آقا منزل ما نزديك يك رس
ــان را  ــه مى آيند آنجا و پيتزا مى خورند، پس مانده هاى غذايش ك

ــالمتى، جمع  شدن  مى ريزند داخل باغچة ما... بحث نظافت، س
ــت در اثر ــه به كنار، االن مدتى اس گربه و موش و مگس و پش

ــت فودها، در باغچة خانه  ــس مانده هاى   اين فس ــد كردن پ رش
ــوردن و ترب قرمز، بوتة پيتزا، درخت  ــبزى خ ما به جاى گل، س

ــوخارى رشد مى كند! اين هم عكسى از  ساندويچ و گل مرغ س
ــا گل داده... منتظر  ــك بوتة پيتزا كه در باغچة حياط خانة م ي

راهكارهاى شما هستم. 
امضا- همساية فست فودي سر كوچه!

مشاور
لطفاً هرچه سـريع تر همة اين گياهان و حتى عكسـى را 

كه براى ما فرسـتاده ايد، از بين ببريـد. چون اگر مردم از 
اين پديده با خبر شوند، همين چهار تا گل و گياه و دار و 

درختى هم كه در شـهر مانده، تبديل مى شود به گياهان 
فست فودى و در فصل پاييز، به جاى خش خش برگ ها زير 

پاى عابران، شـعرا بايد دربارة صداى تـاپ و تاپ افتادن 
مرغ سوخارى از درختان شعر بسرايند!

بين ورزش ها هميشه هست بحث فوتبال
فوتبالى كه ندارد ذره اى مال و منال

پس نمى بينيم در بازيكنانش حس و حال
تا مربى گفت: «تمرين» پاسخ آمد: «بى خيال!»

جاى ورزش كردن از ورزش روايت مى كنيم 
«قاطعانه تيم ملى را حمايت مى كنيم»

تيم ايران رفت خارج، توى ايران جشن بود 
كل ايران شاد شد، استان به استان جشن بود 

زير نور آفتاب و زير باران جشن بود 
تيم ملى باخت اما در خيابان جشن بود 

حين شادى هم قوانين را رعايت مى كنيم 
«قاطعانه تيم ملى را حمايت مى كنيم» 

اولش گفتند: ما از آفريقا بهتريم! 
بعد از آن ديديم ما از آمريكا بهتريم!

 بعد فهميديم حتى از اروپا بهتريم! 
آخرش معلوم شد از كل دنيا بهتريم!

 قصة جام جهانى را روايت مى كنيم 
«قاطعانه تيم ملى را حمايت مى كنيم»

جو گرفته باز از ديروز ورزش مى كنيم 
بسته به جو، از سه تا سى روز ورزش مى كنيم 

با فالنى كه نه، با فيروز ورزش مى كنيم 
باختيم و مثل يك پيروز ورزش مى كنيم 

بعِد ورزش هم كه احساس رضايت مى كنيم 
«قاطعانه تيم ملى را حمايت مى كنيم»
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قوانين را رعايت مى كنيم 
را حمايت مى كنيم» 

بهتريم! 
 بهتريم!

ريم! 
يم!

 جمالت قصار من در آوردى
 «از روزنامه براى پاك كردن شيشه استفاده نكنيم.» 

 لُنگ فروش



ــة تست و انتخاب   كارگردان تئاترى در جلس
بازيگران به داوطلبان گفت: «نقش سيب زمينى 

ــده اى را بازى كنيد كه دارد در ماهيتابه  خالل ش
سرخ مى شود.»

ــاال و پايين  ــروع كردند به ب ــة داوطلبان ش هم
ــيدند: «تو چرا كارى  پريدن اال يك نفر. از او پرس

نمى كنى؟»
گفت: «من به كف ماهيتابه چسبيده ام.»

لطيفه هاى امروزى            

  روح اهللا احمدىتنبلى   روح اهللا احمدى

يين پ و ب ب ر روع ن ب و
ــيدند: «تو چرا كارى  پريدن اال يك نفر. از او پرس

نمى كنى؟»
گفت: «من به كف ماهيتابه چسبيده ام.»

 در سِر من خياِل شعر نبود 
يا اگر بود، حاِل شعر نبود 

گفته چون سردبير، معذورم 
چون خفن داده گير، مجبورم 

شده ام ُكند مثل يك حلزون 
چون نرفتم زخانه ام بيرون 

آن قدر «خورد و خواب» كارم شد 
تنبلى آمد و سوارم شد!

شكل و ُفرم تنم خراب شده 
بدنم شكل رختِ خواب شده! 

شاد بودم، ولى بدم آمد
كم كم از تنبلى بدم آمد 

تا كه يك روز رأس ساعت هفت 
تنبلى را پياده كردم رفت! 

جاى اينكه تپل مپل بشوم 
فكر كردم كه عقِل كل بشوم 
صرف كردم زماِن ماضى را 

حل نمودم كمى رياضى را 
با قلم، با مداد حل كردم 

تجزيه، اتحاد،... حل كردم 
سفت و محكم به درس چسبيدم 

تا در آخر نتيجه را ديدم 
من براى خودم كسى شده ام 

درس خواندم، مهندسى شده ام

چند خط حرِف دوستانه زديم 
سر موضوع شعر چانه زديم 
هم جناب مدير راضى شد

هم   دِل سردبير راضى شد 
داشت شعرم پيام اخالقى 

اى عزيزان! بقايتان باقى!
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و دوست بمانيم .
4 . دوسـت آدم باشـد : وقتى كه آدم از گزينه هاى بد استفاده نكند، خب با 

بقيه دوست مى شود ديگر. وقتى هم كه دوست شد ، دوست هايش توى مدرسه 
برايش داد مى زنند: «داش حسنو ايول!» و آدم خوشش مى آيد و وقتى كه توى 

كوچه راه مى رود، دور و برش را مى گيرند و آدم ياد فيلم هاى آموزنده مى افتد و 
اگر خواستند توى كوچه نامردى كنند و توى محل بااليى آدم را بزنند، نوچه... 

ببخشيد، دوست هاى آدم را مى بينند و نمى آيند و نمى زنند! و دعوا كار خوبى 
ــته باشيم بهتر است و از  ــت و از همان دور با هم گفتمان منتقدانه! داش نيس

همانجا مواضع همديگر را به چالش بكشيم، كافى است!!
البته چون ما مى دانيم كه دوست هاى ما با معرفت هستند، اين ها را مى گوييم 

واّال اگر قرار باشد كه مثل پارسال همه شان يكدفعه صلح طلب بشوند و در بروند 
كه نمى شود كه ! آن ها قول داده اند كه در نروند تا ديگر توى محل خودمان از 

روزگار كج مدار كتك نخوريم!

نبش قبل  

عبداله مقدمى زنگ انشا    
اسفند ماه1393

يادى از طنزها و طنازهاى قديمى 
ميرزا محمدعلى صائب تبريزى يكى از بهترين شعراى 

سبك هندى است. شمار اشعارش از شصت هزار 
بيت مى گذرد. صائب بيش از ديگر شاعران سبك 

هندى از اسلوب معادله در شعرهايش استفاده 
كرده است. شاه عباس دوم صفوى به صائب لقب 

«ملك الشعرا»يى داد. وى در حدود سال هزار هجرى 
زاده شد. هشتاد سال زندگى كرد و در اصفهان ديده 

از جهان فرو بست. روحش شاد و يادش گرامى باد. 
از ميان غزلياتش تك بيت هايى را انتخاب كرده ايم كه 

در ادامه آن ها را با هم مى خوانيم:
« تار و پود عالم امكان به هم پيوسته است

عالمى را شاد كرد آن كس كه يك دل شاد كرد »
«فكر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را

عشرت امروز بي انديشة فردا خوش است»
«عالَِم بى خبرى طرفه بهشتى بوده است

حيف و صد حيف كه ما دير خبردار شديم»
«بود از موى سفيد اميد بيدارى مرا

3535  بالش پر گشت آن هم بهر خواب غفلتم»

ككككرده
للللللالشششششعر «ملككككككككككككككك 
زززززززززاده شدددددددد. هشتا

از جهان فرو بست
از ميان غزلياتش تك
در اد

خصوصيات هم كالسى خوب را توضيح دهيد 
ــت تا انشايم را آغاز كنم و اين  ــتان من گذاش به نام خداوندى كه قلم در دس

ــه شمعى است كه مى سوزد و مى سازد با ما  حرف ها ! و معلم هم مثل هميش
كه از او نور مى گيريم!

ــت . البته همه مى دانند كه  ــى خوب اس ــاى اين هفتة ما دربارة هم كالس انش
هم كالسى خوب چه قدر خوب است و چه قدر به درد آدم مى خورد . 

يك هم كالسى خوب بايد : 
1. با سواد باشد : يعنى مخش كار كند و درس بخواند و آن حيوان دراز گوش 

را بزند تا هم خودش موفق بشود و هم ما. يعنى ما كه براى چيزى نمى گوييم ، 
ــويق  ــويم و تش ــتكار او دلگرم مى ش فقط براى اين مى گوييم كه با ديدن پش

مى شويم كه برويم و درس بخوانيم و آدم بشويم . تازه اگر آدم هم كالسى با سواد 
داشته باشد و با او دوست شود، خوب است ديگر. آدم مى رود و پيش بقيه پز 

مى دهد كه ما هم هم كالسى باسواد و خر ... ببخشيد! درس خوان داريم و به 
قول مادرمان ، خودمان كه هيچى نمى شويم، مگر اينكه با هم كالسى هايمان 

ــه در راه موفقيت هاى  ــه توجه ندارد ك ــه مادر ما به اين نكت ــز بدهيم . البت پ
هم كالسى هاى ما، چيپس و نوشابه و ساندويچ هايى كه ما مى خريم هم سهم 

بسزايى دارد !
2. با معرفت باشد: از قديم گفته اند : علم بدون معرفت به آش بدون پياز داغ 

ــواد و به قول آقا  مى ماند؛ دوزار نمى ارزد ! آدم وقتى كه بچه درس خوان و با س
معلممان دانشمند كوچك است ، خب بايد معرفت هم داشته باشد ديگر ! موقع 

امتحان آن دست بى صاحب مانده را از روى ورقه بردارد ! البته فكر نكنيد ما براى 
ــزى اين حرف ها را مى زنيم ها . ما فقط دلمان به  حال آن بى صاحب مانده  چي

مى سوزد كه در ارتفاع مانده است و خون به آن نمى رسد و همة خون مى رود 
توى مخ آن بى معرفتى كه فردا وقتى 20 شد به ريش ما مى خندد . 

3. بچه محل آدم باشد: بهترين هم كالسى در جهان كسى است كه عالوه بر 
داشتن علم و معرفت ، بچه محل آدم هم باشد . آ ن طورى آدم هر وقت كه دربارة 

ــكلى شد ، مى رود و با او مشورت مى كند و دفتر رياضى اش را  درس دچار مش
ــئله ها را در آن حل كرده است، قرض مى گيرد و مثل آن بچه كه  هم كه مس

توى فيلم مى دويد و مى گفت : «دفتر مقش دوستم را مى برم » نمى شود ... دفتر 
را زود مى برد و بقيه اش را مى رود گيم نت و هى آدرس خانة هم كالسى اش را 

نمى پرسد تا از رويش فيلم بسازند و نتواند به كارهاى مهمش برسد !
تازه غير از اين ها وقتى كه هم كالسى  بچه محل هم باشد ، آدم توى گل كوچك 

هم كمكش مى كند و به او پاس مى دهد تا او هم دست بى صاحب مانده اش را 
از روى ورق بردارد و ما هم مجبور به استفاده از گزينه هاى خشونت آميز نشويم 
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 شهرام شفيعى

ــاندويچى  تا حاال از آن نان هاى دراز س
ــاى يك مترى را  ديده ايد؟ همان نان ه
ــان  ــم كه وقتى مى خواهيد برش مى گوي

داريد، از وسط مى شكنند.
ــول يك نان  ــس نمى داند چرا ط هيچ ك

بايد اين قدر زياد باشد.
ــس؛ حتى معلم رياضى ما كه هم  هيچ ك
ــك دارد و هم تمام چيزها را دربارة  عين

طول مى داند!
ــا را تند تند  ــيبيلو، نان ه ــروش  س نان ف
ــراى  ــد و ب ــف مى كن ــزش نص ــا ارة تي ب
ــذارد. او  ــه مى گ ــوى كيس ــترى ها ت مش
ــت؛ يعنى  ماهرترين نان فروش جزيره اس
ــا  موقع بريدن نا ن ها، هم تلويزيون تماش
ــاگردش دعوا مى كند و  مى كند، هم با ش
هم به طوطى اش حرف زدن ياد مى دهد.

معرفي
ــت كه به خلبان هاى «توپولف» مى ماند،  ظاهرش آن قدر جدى اس
ــر و شيطان است. سال 1349 در تهران  اما باطنش يك نوجوان ش
متولد شده است و براى نوجوانان طنز مى نويسد. طنزنويسى براى 
نوجوان كار بسيار پيچيده اى است. حتى از سالم به زمين نشاندن 
يك هواپيماى توپولف هم سخت تر است. فانتزى و طنز مخصوص 

به خودش را دارد كه كارهايش را از بقية نويسندگان طنز نوجوان 
ــق خامه اى»، «گربه در  ــدا مى كند. «جزيرة بى تربيت ها»، «عش ج
جوراب زنانه»، «با عرض معذرت»، «مرغ سوخارى براى جنازه» و 
«پاشنه طال» از جمله آثارش هستند. شهرام شفيعى جوايز زيادى 

هم در حوزة كتاب دريافت كرده است.

دو مزاحم در نانوايى
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با همة  اين ها، فقط سه تا از انگشت هايش 
قطع شده است!

نان فروش سيبيلو هميشه عصبانى است. 
ــان با باترى  چون پيرمردهايى كه قلبش
كار مى كند، از او خواهش مى كنند نان 
ــمت مساوى  ــان به هجده قس را برايش
ــى از راه هاى  ــيم كند. اين كار يك تقس

صرفه جويى در مصرف باترى است!
ــش را توى  ــيبيلو ارة براق نان فروش س
ــد و مى گويد: «نان را  ــوا تكان مى ده ه
ــم مى توانيد تكه تكه كنيد.  توى خانه ه
ــتم را با  ــت داريد باز هم دس نكند دوس

اره ببرم!»
اما به نظر من حق با پيرمردهاست. چون 
آن ها فقط يك قلب دارند. اما نان فروش 
سيبيلو هنوز هفت تا انگشت ديگر دارد! 

ــت. اگر كمى  ضمناً  او خودش مقصر اس
بيشتر درس مى خواند، مى توانست براى 

خودش يك شغل بدون اره پيدا كند.
ــرهاى جزيره دوست ندارند  عوضش پس
ــود. اين عادت  ــا اره نصف ش ــان ب نانش
قديمى پسرهاى دورة بى تربيت ها، هنوز 

توى جزيره باقى مانده است.
ــك مترى را  ــد نان ي ــرى بتوان اگر پس
ــته به خانه برساند، مثل اين است  درس
ــا يك موتور به  ــه خلبان، هواپيما را ب ك
ــد؛ اما اگر نانوا نان را  زمين رسانده باش
نصف كند، نتيجه مى گيريم كه آن پسر 

بچه ننه است.
ــرش را با دو  ــراى بردن نان بايد دو س ب
ــت بگيريد. بعد هم با نوك دماغتان  دس
وسطش را نگه داريد تا توى راه نشكند...
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قسمت ششمكارگاه داستان نويسي

ــخصيت ها همان موجودات قصة ما هستند كه توسط آفرينش و انتخاب شخصيت ها (قسمت دوم) ــندة ش ــد. اگر مى خواهيم نويس ــود آمده ان ــن ما به وج ــتان هايمان خلق كنيم. به گونه اى كه خواننده آن ها خوبى شويم، بايد شخصيت هايى واقعى و باورپذير براى ذه ــد؛ حتى بهتر از همسايه ها و دوستانش. داس ــما نزديك را خوب بشناس ــخصيت قصة ش ــده بايد آن قدر به ش ــود كه مثًال بداند او از نظر اعتقادى و فرهنگى در چه خوانن ــت؟ وقتى عصبانى مى شود، چه سطحى است. آيا مهربان است يا نه؟ چه تكيه كالم هايى ش ــخصيت منفى به عكس العملى از خود نشان مى دهد و ...دارد؟ آرزوهايش چيس ــخصيت مثبت و ش ــت داريد كه با اين نوع حتماً اصطالح ش ــتان خورده است. اگر دوس خط اين صفحه را بخوانيد.شخصيت هاى داستانى آشنا شويد، بهتر است تا آخرين گوش
ــخصيت مثبت داستانمان به آدمى ويژگى هاى شخصيت مثبت در داستان پيش آمد، خواننده با او همدردى و برايش دلسوزى كند.باهوش باشد؛ به گونه اى كه اگر در داستان مشكلى برايش اطمينان، مسئوليت پذير، شجاع، شريف، فداكار، ناجى و دوست داشتنى تبديل شود. خوب است كه او فردى مورد بايد كارى كنيم تا ش

ــود؛ شخصيتى كه از او متنفر بايد كارى كنيم كه شخصيت منفى داستانمان به آدمى ويژگى هاى شخصيت منفى در داستان ــود و نقشه هايش شويم. آزاردهنده و زورگو، و پيمان شكن و خودخواه باشد. دوست نداشتنى تبديل ش خواننده دلش بخواهد كه او مغلوب ش
عملى نشود.

براى خلق هر شخصيت بايد پرونده اى براى او روى كاغذ شخصيت سازي

ــام كنيم. براى  ــم و او را در ذهنمان ثبت ن ــكيل دهي ــالى متولد شده است؟ نامش چيست؟ پدر و طراحى شخصيت به اين سؤال ها جواب مى دهيم:  «او كجا تش كاره است؟ در چه زمينه هايى استعداد دارد؟ و ...»او چگونه است؟ عادت ها و تكيه كالم هايش چيستند؟ چه مادر او چه كسانى هستند؟ وضعيت تحصيلى و اقتصادى و در چه س

ــد، خيلى توجه كنيد. نام مثل پيراهن بايد بر تن اول: به نام هايى كه براى شخصيت هاى داستانتان انتخاب سه نكتة مهم ــتان را با توجه به موضوعى كه شخصيت بنشيند و برازندة نقش او باشد.مى كني ــخصيت هاي داس ــتان دوم: ش ــوم: خصوصيات درونى شخصيت داستانتان را آهسته است و مردم دوستش دارند، جالب نيست.ترسناك طراحى شخصيتي منفى كه خيلى بگو و بخند انتخاب مى كنيد، طراحى كنيد. مثًال براى يك داس ــناخت شخصيت ها بيشتر لذت آهسته و در دل متن، به خواننده معرفى كنيد. اگر اين گونه س ــادى كردن و خنديدن هستند، قهرمان مى برد. مثًال در قسمتى از داستان كه همه در يك جشن بنويسيد، خواننده از ش ــتش است كه به علت مشكالتى چند روزى است داستان شما نمى خندد، چون ذهنش درگير كمك كردن تولد در حال ش ــكالت دوستش است و نسبت به دوستانش احساس كه اين قهرمان بيشتر از شادى لحظه اى خودش، به فكر كه به مدرسه نمى آيد. پس اينجا خواننده متوجه مى شود به دوس مسئوليت مى كند.مش ر
.
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تمرين شمارة 1

پرونـده اى براى يك شـخصيت مثبت در داسـتانى فرضى 

تشكيل دهيد و خصوصيات او را بنويسيد.
............................................................

........... 
تمرين شمارة 2

پرونـده اى بـراى يك شـخصيت منفى در داسـتان فرضى 

تشكيل دهيد و خصوصيات او را بنويسيد.
............................................................

...........
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دسته گل سهرابيمه
همسايه: سهرابى تويى؟

سهرابى: بله آقا!
ــهرابى زانو زد و دستانش را به حالت خواهش و  ــايه در برابر س همس
ــهرابى گرفت و گفت: «سهرابى التماس مى كنم!  التماس به طرف س
آقاى سهرابى التماس مى كنم! سهرابى خواهش مى كنم! آقاى سهرابى 

خواهش مى كنم!»
ــد. بعد چند ثانيه سكوت  و با گفتن هر جمله صدايش بلند تر مى ش

كرد و به آهستگى گفت: اين قدر شلوغ نكن! اين قدر سرو صدا نكن!...
و هر جمله را كه مى گفت، صدايش بلند تر مى شد. آقاى مدير تند تر 
ــت هايش را به هم مى ماليد و بيشتر حرص مى خورد. سهرابى كه  دس
ترسيده بود، با تعجب به آقاى همسايه گفت: «ولى آخه آقاى همسايه 

من كه شما را اصالً نمى شناسم!»
همسايه: نمى شناسى؟ نمى شناسى ؟ نمى شناسى ؟ نمى شناسى؟ ...

و هر بار كه مى پرسيد صدايش باالتر مى رفت .
سهرابى: نمى شناسم به خدا آقا!

ــم ! خووب ! خوووب ! خوووب !  همسايه: ولى من تو را خوب مى شناس
خووووب ! ...

ــت، صدايش باالتر مى رفت.  ــايه مى گف و با هر خوبى كه آقاى همس
سهرابى با ترس و لرز پرسيد: «تخم مرغ روى شيشة ماشينتان زدم ؟»

همسايه: نه !
سهرابى: چرخ ماشينتان را پنچر كردم؟

همسايه: نه !
سهرابى: پوست موز روى پله هاى خانه تان انداختم؟

همسايه: نه!
سهرابى: آدامس روى زنگتان چسباندم؟

همسايه: نه!
سهرابى: با توپ شيشة خانه تان را شكستم؟

همسايه: نه !
و با هر نه اى كه همسايه مى گفت، صدايش باالتر مى رفت.

ــا را بلديم. مگر چه كار  ــدا ما فقط همين كاره ــهرابى: آقا به خ س
كرده ايم؟

همسايه: چه كار نكردى ؟! چه كار نكردى ؟! چه كار نكردى ؟! چه 
كار نكردى ؟!

و هر بار صدايش باالتر مى رفت كه مدير ديگر طاقت نياورد و 
گفت : «آقاى همسايه! جان به لب شديم! لطفاً بگوييد چه كار 

كرده است؟»
همسايه: آقاى مدير اين شما نيستيد كه ساعت 7:30 صبح 
اين ميكروفن مدرسه را دستتان مى گيريد و پشت آن فرياد 

ــهراااابى! آرام باش ! سهراااابى! اين قدر شلوغ نكن!  مى زنيد: «س
ــهراااابى! از روى ديوار بيا پايين! سهراااابى! بيا دفتر! سهراااابى !  س

سهرااابى ! سهراااابى !

ــئوليت هاى بى شمارى در قبال مدرسه داريم. مثالً ما هميشه  ما مس
ــد و كسى در آن آشغال  ــتيم كه حياط مدرسه تميز باش مراقب هس
نريزد. يا اينكه اگر كسى شير آبى را درست نبسته، برويم و آن را محكم 
ببنديم. تا جاى ممكن سر كالس معلم هاى خوبمان را اذيت نكنيم و 
بگذاريم كه آن ها به ما علم بياموزند. وقتى هم به خانه مى رويم، خوب 
درس بخوانيم تا خستگى از تن معلم هايمان در بيايد. اما ما كارهاى 
خيلى مهم ترى هم براى مدرسه مان انجام داده ايم. مثالً همين چند 
وقت پيش من و چند تا از هم كالسى هايم متوجه شديم كه مديرمان 
بايد مدرسه را تخليه كند؛ آخر ساختمان مدرسه اجاره اى بود. ما هم 
اول پيش خودمان گفتيم اگر جاى جديدى براى مدرسه پيدا نشود، 
احتماالً بايد چادر بزنيم. من خيلى از داشتن چنين تجربه اى هيجان 
داشتم. اما كمى بيشتر كه فكر كرديم، متوجه شديم نمى شود چادر 

زد؛ آن هم با اين همه دانش آموز كه اصالً جور در نمى آيد.
براى همين با بچه ها به اين فكر افتاديم كه برويم و به چند تا بنگاهى 
ــته  ــپاريم و اين كار را كرديم. اما هر كجا كه مى رفتيم به در بس بس
ــبى را  مى خورديم. وقتى كمى فكر كرديم، فهميديم كه زمان مناس
ــوالً بنگاه امالك ظهر ها  ــن كار انتخاب نكرده ايم. چون معم براى اي
تعطيل است و اصطالحاً ظهر «وقت نهارى» است. براى همين عصرها 
ــون هيچ كدام از بنگاه ها  ــته خورديم. چ رفتيم و باز دوباره به در بس
محل مناسبى براى مدرسة ما نداشتند تا به آخرين بنگاه آن حوالى 
رسيديم و صاحب بنگاه گفت كه يك مورد مناسب مدرسه دارد، اما 
ــه اجاره بدهد. چون قبالً در آنجا مدرسه اى  آن را نمى تواند به مدرس
بوده كه كلى سر و صدا و مزاحمت براى همسايگان ايجاد كرده و به 
خاطر گاليه هاى همسايگان، حاال هم بعيد مى داند همسايه ها با يك 
ــة جديد موافق باشند. با آدرسي كه مي داد داشت مدرسة مارا  مدرس

معرفي مي كرد.
البته همسايه ها بى راه هم نمى گفتند. همين چند وقت پيش يكى از 
همسايه ها به مدرسة ما آمد. او سراغ سهرابى را مى گرفت و هى فرياد 

مى زد: «اين سهرابى كيه؟»
آقاى مدير آمد و گفت: «چى شده آقاى همسايه؟»

همسايه: سهرابى كيه؟ او را به من نشان بدهيد؟
مدير: مگر چه شده؟ ديگر اين سهرابى بال چه آتشى سوزانده؟

همسايه: لطفاً فقط صدايش كنيد...
ــما بگوييد چه كار كرده؟ فكرم  ــم صدايش مى كنم، اما ش مدير: چش

هزار راه رفت.
ــايه در حالى كه صدايش از ناراحتى مى لرزيد، اين بار بلندتر از  همس

قبل گفت: «آقا فقط صدايش كنيد!»
سهرابى را صدا كردند. همه داشتند با دقت ماجرا را دنبال مى كردند. 
ما كه از كنجكاوى داشتيم دق مى كرديم و آقاى مدير هم از ناراحتى 
دست هايش را به هم مى ماليد و حرص مى خورد. سهرابى بعد از چند 

دقيقه سر و كله اش پيدا شد.
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ــترده اى را انجام داديم و  مشكل موجود را پيدا كنيم. تحقيقات گس
ريشة مشكل را فهميديم. فهميديم مشكل شخص شخيص دوست 
ــايه ها به صاحب ملك  ــهرابى است و گاليه هاى همس گرامى مان س

مدرسه باعث شده است او چنين تصميمى بگيرد .
براى همين ما هم تصميم گرفتيم دادگاه دانش آموزى تشكيل دهيم 
ــكيل شد و سهرابى  ــهرابى را در آنجا محاكمه كنيم. دادگاه تش و س
صادقانه همة اتهاماتش را پذيرفت و در نهايت محكوم شد به اينكه به 
ــايه ها گل بخرد و با همراهى كميتة دلجويى، متشكل از  تعداد همس
جمعى از مثبت ترين دانش آموزان مدرسه، به سراغ تمامى همسايه ها 
ــر  ــم و از آن ها عذر خواهى كند و قول بدهد كه ديگر اذيت و س بروي
ــدن مدرسه  ــايه ها هم در عوض از خير جابه جا ش و صدا نكند. همس
ــر قرار داد؛  ــايه ها را تحت تأثي ــد. كميتة دلجويى همة همس بگذرن
مخصوصاً آقاى همساية مورد نظر را كه با گل و كمپوت به عيادتش 
رفتيم. در نهايت هم همسايه ها از مالك خواستند كه مدرسه بماند و 

توانستيم مدرسه مان را از بحرانى جدى نجات دهيم.

اين شما نيستيد كه وقت و بى وقت اين ميكروفن مدرسه را دستتان 
ــت آن فرياد مى زنيد: سهراااابى! آرام باش! سهراااابى!  مى گيريد و پش
ــهراااابى! از روى ديوار بيا پايين! سهراااابى! بيا  ــلوغ نكن! س اين قدر ش

دفتر! سهراااابى ! سهرااابى ! سهراااابى!
هر زنگ تفريح ميكروفن را دستتان مى گيريد و هر روز همين جمالت 
ــت اين سهرابى آرامش و آسايش نداريم.  را تكرار مى كنيد. ما از دس

ديوانه شديم. خداياااااااا...»
و آقاى همسايه از هوش رفت. يكى از معلم ها رفت تا آب قند درست 
كند. آن يكى هم زنگ زد به اورژانس. بعد هم آمبوالنس آمد و آقاى 
ــتان و در بخش مراقبت هاى ويژه بسترى  ــايه را بردند بيمارس همس

كردند .
وقتى مذاكراتمان با بنگاه مورد نظر به بن بست رسيد، تصميم گرفتيم 
كه جلسه اى برگزار كنيم و جلسه را برگزار كرديم. اول تصميم گرفتيم 
ــايد بتوانيم جايى را براى  پول توجيبى هايمان را بگذاريم روى هم ش
مدرسه بخريم. ولى كالً با پولمان توانستيم دو تا چيپس و سه تا پفك 
بخريم. براى همين اين ايده را كنار گذاشتيم و در پايان آن جلسه به 
اين نتيجه رسيديم كه بايد  تحقيقات گسترده اى انجام دهيم و ريشة 
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پژوهش بالمانع
در شـمارة قبل به بررسـى چرايى و چگونگـى فيش نويسـى پرداختيم. در اين 
شـماره قصد داريم موانعى را كه ممكن است بر سـر راه پژوهشگر قرار بگيرند، 

معرفي كنيم و راه حل هايى براى برطرف كردن آن ها ارائه دهيم.
اين موانع سـاده گاهى دانش آموزان بسيار توانمندى را از مسير خارج مى كنند. 

شما با هوشيارى از اين موانع عبور كنيد و به سمت موفقيت برويد.

بررسي موانع پژوهشگري

در مسير پژوهشگر موانع كدام اند؟
ــاوت مى توان  ــع را با رويكردهاي متف موان
ــرد. در اينجا  ــيم  ك ــته تقس ــه چند دس ب
ــم و توضيح  ــى را ذكر مى كني ــع اصل موان

خواهيم داد:

1. حق به جانب بودن
برخى دانش آموزها آن قدر به موضوعاتشان 
ــوند كه ناخودآگاه دلشان  عالقه مند مى ش
ــه نفع موضوع  ــد روند پژوهش ب مى خواه
ــوع تعصب  ــبت به موض ــرود (نس ــش ب پي

دارند). 
ــبيه دانش آموزى كه دارد دربارة  درست ش
سيستم دفاعى تيم فوتبال مورد عالقه اش 
ــودآگاه معايب و  ــد و ناخ ــش مى كن پژوه
ــده مى گيرد. از  ــم را نادي ــرادات آن تي اي
ــرف بودن  ــش، بى ط ــر اصلى پژوه عناص
ــنده يا پژوهشگر است. نويسنده حق  نويس
ــتكارى كند تا نتيجة  ندارد حقيقت را دس

پژوهش به نفع خودش تمام شود.

راه حل
ــتان آن قدر دل بسته  اگر به موضوع پژوهش
شده ايد (كه البته به خودى خود عالقه مند 
ــت) كه  ــه موضوع اتفاق خوبى اس بودن ب
ــت نسبت به آن  گمان مى كنيد ممكن اس

ــير  ــدا بخواهيد در اين مس از خ
ــه او توكل كنيد  كمكتان كند. ب

ــر وجودتان را پُر  تا آرامش سراس
كند.

3. عجول بودن
ــد  قص ــوان  ج ــگران  پژوهش ــى  برخ
ــان را بنويسند،  ــبه مقاله ش دارند يكش
ــازند، اختراعشان را  محصولشان را بس
ــوع باعث  ــد و... همين موض ــت كنن ثب

ــًال دلزده  ــد روز كام ــود پس از چن مى ش
ــد پروژه را  ــوند و حس كنند نمى توانن ش
ــانند. بايد توجه كنيد كه  به سرانجام برس
اكثر پروژه هاى مهم پژوهش دانش آموزى 
در يك سال شاكله پيدا مى كنند، در سال 
ــان  ــا مى يابند تا خرده مشكالتش دوم ارتق
ــينند،  ــد به بار مى نش ــود و بع برطرف ش
ــوند و  ــكوفا مى ش ــول مى دهند، ش محص

گرهى از مشكالت مردم باز مى كنند.

راه حل
براى پژوهش خود دفتر برنامه ريزى درست 
ــيد و تالش نكنيد تمام  كنيد. عجول نباش
كارها را در يك روز انجام دهيد. هرقدر به 
ــال كنيد، ذهن  ــرور پژوهش خود را دنب م
ــتر و بيشتر  ــما هم فرصت دارد تا بيش ش

ــدر و مادر يا  ــيد، از معلم، پ ــب باش متعص
دوستى بزرگ تر بخواهيد تا مقالة پژوهشى 
ــان كرد كه  ــا گم ــد و هرج ــما را بخوان ش
برخورد شما با موضوع متعصبانه يا حق به 
ــت، به شما تذكر دهد تا آن  جانب بوده اس

را اصالح كنيد.

2. ترس
ــيارى از دانش آموزان،  ــدة بس ــكل عم مش
ــند،  ــان مى رس ــه ميانة پژوهشش ــى ب وقت
ــى موفق  ــه مى گويند: «يعن ــت ك اين اس
ــه  ــه ب ــه؟... نكن ــى مى ش ــيم؟.. يعن مى ش
ــيم؟!» ترس يكى از  ــنواره نرس تاريخ جش
ــگر  ــر راه پژوهش بنيادى ترين موانع بر س
ــهيد چمران لحظه اى  ــايد اگر ش است. ش
ترس به خودشان راه مى دادند كه: «پيروز 
مى شويم؟» هيچ وقت به جنگى نمى رفتند 
ــالمى بود و  ــه يك طرفش جمهورى اس ك

طرف ديگرش كل ابرقدرت هاى غرب.
ــت كه  ــكل بزرگى اس ــدر مش ــرس آن ق ت
مى تواند از يك پژوهشگر جهادى و شجاع، 

يك ترسو بسازد.

راه حل
ــتان را براى  ــه خدا توكل كنيد و پژوهش ب
رضاى خدا و كمك به خلق او شروع كنيد. 
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ــد و راه حل هاى  ــر كن ــوع فك ــه آن موض ب
خالقانه ترى سر راهتان بگذارد.

 
اهميت پيشينة تحقيق و مشورت

ــگر است كه در مورد  اين از وظايف پژوهش
موضوعش همواره جست وجو كند، مقاالت 
ــابه را بشناسد و مطالعه  و اختراع هاى مش
ــاى قبلى را  ــا و معايب نمونه ه ــد. مزاي كن
ــتخراج كند تا بتواند مزايا را در مطالعه  اس
ــد كه  ــش باش و مقالة خود بياورد و حواس
ــب اختراعات قبلى را تكرار نكند. اين  معاي
ــينة تحقيق»  عمل در اصل «نگارش پيش
ــش  پژوه اركان  ــن  مهم تري از  و  ــت  اس
محسوب مى شود. پيش از اين گفته بوديم، 
از اهميت ها و مزاياى يك پژوهش، نوآورى 
ــت. پژوهشگر بايد بداند  آن در موضوع اس
ــى نوآورانه  ــه تغييرات ــه موضوعش با چ ك

كار روي كودكان كار
ــت  ــت. فرزين از آن دس ــتان اس ــوم دبيرس ــال س ــن برزگر نفرى دانش آموز س فرزي
دانش آموزهاست كه دوست دارد مشكالت اجتماعى را نشانه برود و گرهى از كار مردم 
ــروع كرده بود، گفت كه به موضوع «كودكان  ــال دوم كه پژوهش را ش باز كند. از س
ــان انجام دهد. پس از  كار» فكر مى كند و دلش مى خواهد كارى براى بهبود شرايطش
مطالعة اوليه و بررسى پيشينة اين موضوع تصميم گرفت روى ايدة: « مطالعة روياهاى 
مرتبط با شغل آينده در نقاشى هاى كودكان كار» پژوهش كند. او 50 نقاشى كودكان 
كار را از ارگان هاى خيريه و فرهنگى جمع آورى كرد و به بررسى اين موضوع پرداخت 
ــال مى كنند كه در آينده ــدة خود را چگونه مى بينند. آن ها خي ــه اين كودكان آين ك

چه كاره مى شوند؟ و آيا خشونت در آثارشان تجلى پيدا مى كند؟
ــناخت  ــت و همين ش ــناختى از دنياى اين كودكان اس ــتاورد پژوهش فرزين ش دس
ــود كه بدانيم، براى بهبود شرايط دقيقاً بايد چه كار كنيم: فيلم بسازيم و  سبب مى ش

فرهنگ سازى كنيم؟ قانون تصويب كنيم؟ يا...
ــنوارة  ــانزدهمين دورة جش ــر در ش ــن برزگ فرزي
ــورى هم  ــركت كرد و تا مرحلة كش خوارزمى ش
ــكل  ــش رفت. اما تالش او براى حل يك مش پي

اجتماعى بسيار مهم تر است.
يادم هست كه فرزين روزى چشم در چشمم در 
ــه با هدفش از پژوهش خود گفت: «وظيفه  رابط

دارم كارى براى كودكان كار بكنم و با تمام وجود 
ــئوليت نسبت  خواهم كرد.» همين حس مس

ــور  ــالمى مى تواند كش به جامعة اس
ــه روز توانمندتر كند؛  ما را روزب

ان شاءاهللا!

صويب كنيم؟ يا...
ــنوارة  مين دورة جش
ــورى هم رحلة كش
ــكل  ى حل يك مش

چشم در چشمم در 
خود گفت: «وظيفه 

كنم و با تمام وجود 
ــئوليت نسبت  س

ــور  كش
د؛ 

ــود. مثًال فرض كنيد من قصد دارم  مى ش
ــم؛ موضوعى  ــارة اعتياد پژوهش كن درب
ــود با  ــرارى و غيرنوآورانه. حال مى ش تك
ــود در حوزة  ــدن پژوهش هاى موج خوان
ــيد كه اگر من  ــاد به اين نتيجه رس اعتي
در اين حوزه كار كنم كه: «آيا با افزايش 
ــوان ميزان آن  ــازات موادمخدر مى ت مج
ــه موضوعى  ــم كرد؟» ب ــه ك را در جامع
ــيد. در اين حوزه  ــم رس ــه خواه نوآوران
ــزايى  ــورت كردن مى تواند نقش بس مش

داشته باشد. 
ــتگان خود جست وجو  بين معلمان و بس
ــانى باشند كه در حوزة  كنيم، شايد كس
ــگاهى داشته  پژوهش ما تحصيالت دانش

باشند. 
ــا بخواهيم به ايدة ما گوش كنند  از آن ه
و نظرشان را براى ارتقاى ايده و ساختار 

مقاله يا اختراعمان بگويند.
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ــي هم زمان شده است و طبق صحبت  با شما قرار  ــتار با روز مهندس حضرت زينب(س) و روز پرس
ــال چهارم تجربي آماده كنيم. من و نوشين پاكزاد از  ــد كه كار مشتركي با بچه هاي س بر اين ش
ــي بوديم. با وجود اينكه سال دوم راه تحصيلمان از هم جدا شد و او  ــال اول راهنمايي هم كالس س
ــتة رياضي را، اما خدشه اي در دوستي پايدار هفت ساله مان  ــتة تجربي را انتخاب كرد و من رش رش

به وجود نيامد و بين بچه ها زبانزد هستيم.
نوشين عاشق پرستاري است. عمه اش سرپرستار يك بيمارستان است. نوشين به  اين شغل افتخار 
مي كند و تصميم دارد در دانشگاه پرستاري بخواند.  يادتان هست كه به دفترتان آمديم و خواستيم 
كه برنامة  پنجم را ما اجرا كنيم و شما هم پذيرفتيد؟ اما امان از دست حسودان و بخيالن. متأسفانه 
ــتي هاي قديمي را ندارند. باور كنيد نمي خواهم نظرتان را  ــم ديدن دوس ــتند كساني كه چش هس
ــرده از آن ها بدگويي كنم! فقط مي خواهم اصل  ــبت به بعضي از بچه ها عوض كنم يا خداي نك نس
ــين صحبت  و سوءتفاهم را برطرف  ــماييد كه مي توانيد با نوش ماجرا را برايتان بگويم. چون فقط ش

كنيد.
ــين هم كالسي است. متأسفانه بايد بگويم كه من از همان زمان  سـاناز جابري از سال دوم با نوش
ــده بودم و مي ديدم كه دختر صادقي نيست. چند بار پيش آمده بود كه  متوجه رفتار دوگانه ش ش
بين بچه ها  دو به هم زني كند. اين بار هم اين رفتار نابجايش دامان مرا گرفته و رابطة من و نوشين 
ــودي مي برد! از قول من رفته و به دروغ گفته  ــت. واقعاً نمي دانم از اين كار چه س را به هم زده اس
كه شنيده من دركالس با چند تا از هم كالسي هايم مشغول صحبت دربارة  آيندة سخت و غيرقابل 
تحمل نوشين و به طور كلي بچه هاي تجربي بودم. اين درست عين جمالتي است كه ساناز از قول 
ــتباهه. بايد كنكور رياضي بده. اون يه مهندس يا معلم  ــين گفته  است: «نوشين در اش من به نوش
ــكي برنمي ياد. حتي يك ساعت كم خوابي رو تاب  ــه، اما از پس رشته هاي پزش خيلي خوب مي ش

نمي ياره...»
راستش بيشتر از ساناز، دلم از دست دوست هفت ساله ام شكست. ما كامًال يكديگر را مي شناسيم 
و با روحيات هم آشناييم. او خيلي صبور است و من هميشه گفته ام كه توانايي پرستار خوب شدن 
ــته حرف هاي دروغ كسي را كه پيشينه اش در اين امر معلوم است،  را دارد. نمي دانم چه طور توانس

باور كند؟!
در آخر مطلب بايد بگويم كه نوشين حاضر نيست براي برنامة پنجم با من همكاري كند و راستش 
ــما خواهش  ــپاريد. اما از ش خودم هم ديگر دل و دماغي براي اجرا ندارم. كار را به دو نفر ديگر بس

دارم كه ميانجيگري كنيد. 
با سپاس بي كران
عسل اميني 
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دو به هم  زن                         ماهرخ همتي

بحران چيپس و سونى    

بياييد دوي همديگر را هم نزنيم  
ــما را به هم زده اند يا نه،  نمي دانم تا حاال دوي ش
ولي حال مرا كه به هم زده اند و اصالً حس خوبي 
ــدارد. باز هم خبر ندارم كه تا به حال دو به هم  ن
زني كرده ايد يا نه، ولي وقت هايي كه من دو به هم 
زني مي كردم، خيلي كيف مي داد، و از آنجايي كه 
دنيا دار مكافات است، پس مطمئن باشيد اگر دو 
ــي هم پيدا  به هم زني كنيد و كيف كنيد، كس
ــان كند و حالتان را  ــود كه دو به هم زني ت مي ش
بگيرد. اگر هم كسي پيدا نشود كه همان كار را با 
خودتان بكند، مطمئن باشيد كه عذاب وجدانش 
رهايتان نمي كند؛ همان طور كه مرا چند سالي  
است يخه كرده و گلويم را چسبيده است. اگر هم 
از آن آدم هاي بي وجدان خوش شانس هستيد و 
مطمئنيد كه كسي ميانة شما و رفقايتان را به هم 
ــس خوش  به  حالتان! حاال مي توانيد  نمي زند، پ
ــان و ميانة  مردم را به هم بزنيد  برويد توي خياب
و تفرقه بيندازيد. ولي مطمئن باشيد ارزشش را 
ــم باز مي كنيد و مي بينيد  ندارد. يك وقتي چش
ــت و تنهاييد. هيچ  دور و برتان هيچ كس نيس
ــش نمي آيد. اگر  كس از آدم دو به هم زن خوش
هم از آن دسته آدم هاي بي وجدان خوش شانسي 
ــتيد كه از تنهايي لذت مي برند، پس راهي  هس
ــما را به همين  براي من باقي نمي گذاريد كه ش

ــمان فقط سلمان  از بين بچه هاى كالس
بود كه دستگاه «سونى» داشت، از شانس 
خوب من سلمان مثالً دوست جان جانى ام 
بود. عصرها كه تعطيل مى شديم، هميشه 
ــلمان اين ها پهن بود.  ــاطمان خانة س بس
ــت و مخلفات پاى من بود  چيپس و ماس
ــلمان. موقع  ــونى پاى س و راه انداختن س
ــترس مى گرفتيم، مثل  ــس اس بازى از ب
ــق  الكس فرگوسـن با حرص آدامس س
مى زديم. آدامس هم پاى من بود؛ آن هم 
نه آدامس خرسى و شيك. سلمان مى گفت 
آن ها آشغال اند. از من آدامس هاى مارك دار 
ــت. يك جورهايى سلمان  گران مى خواس
ــن هم جاى پول  ــونى اش را مى داد و م س
ــكم او را سير مى كردم. رابطه اى  كلوپ، ش
دوطرفه! تا اينكه يك روز من مريض شدم، 
آن هم براى يك هفته و وقتى كه برگشتم، 

ديدم سلمان به من خيانت كرده. 
اسم دوستش مصطفى بود. به جاى اينكه 
ــلمان  ــلمان چيپس بخرد، س ــراى س او ب

دارم كه ميانجيگري كنيد. 
با سپاس بي كران
عسل اميني 
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مهدي وليزاده    
براى او مى خريد، باورتان مى شود؟! حتى 
ــلمان جاى  ــت، ولى س آدامس هم نداش
ــه او! همين جا اعتراف  ــن را داده بود ب م
ــلمان و مصطفى  مى كنم كه من بين س
ــلمان  ــم زدم، فقط كافى بود به س را به ه
ــه او بعدازظهرها، بدون اينكه به  بگويم ك
ــلمان خبر دهد، مى رود خانة عابدى تا  س
ــتى بازى كند، و مهم تر از  با او فوتبال دس
همه اينكه براى عابدى چيپس و آدامس 
ــلمان بعد از اينكه اين را  هم مى خرد! س
ــد، رابطه اش را با مصطفي به هم زد.  فهمي
ــت كه بعد  بخش غمناك ماجرا اينجاس
ــن را نديد. با  ــه اش با او، باز هم م از رابط
يكي ديگر به خانه مى رفت و سونى بازى 
مى كرد. سلمان هيچ وقت دوباره پيش من 

برنگشت. 
االن فهميدم كه من را فقط براى چيپس 
ــت، و من به  ــت موسير مى خواس و ماس
ــردم! هنوز هم  ــرش دو به هم زنى ك خاط

عذاب وجدانش يخه ام كرده.

تارا خسروي     
سوي چراغ قسم دهم كه دو به هم زني نكنيد! 
ــرده مي شوند! بياييد دوي  مردم اين طوري افس

همديگر را هم نزنيم. 

 اسفندماه1393

پيام + كاف           زهرا رهرو
خانم رهرو، امروز چهارشنبه است، پس چرا متن بچه ها رو 

نمى فرستيد؟

همه يعنى كيا؟

خانم همتى كه مى گفتند متناى هشت شماره رو تحويل دادن؟

مگه شما نبايد قبل از ارسال كارا براى من، يه دور 
بخونيدشون؟

خانم رهرو؟

متن خودتو نوشتى يا نه؟

پس چه طورى متن ولى زاده كه « بياييد عاقبت انديش باشيم» را 
نديديد اصًال؟

پس همين اس ام ها را تايپ كن تا نيم ساعت ديگه بفرست برام. 
مى دونى كه موضوع اين ماه چيه؟

سالم، خب هنوز همه ندادن كاراشون رو.

مثًال ماهرخ همتى!

خب نه، منظورم مهدى ولى زاده بود!

ام... شرمنده... راستش... نه.

بله... مى دونم... دو به هم زنى!

بله خب.

من گفتم ولى زاده؟ چيزه!... اشتباه تايپى شده، تارا 
خسرويه كه هنوز نداده كارشو!

بله؟

  4343

مهديوليزاده

يم ز م را ر مدي



ان
امت
ت ق

راس
ان
امت
ت ق

راس
اده

ي ز
ه قل

كين
س

(ع)
لي
م ع

 اما
سة

در
م م

معل

غم دوران
روايتي از زندگي شهيد عباس دوران

ــى  ــود دختر به ارتش ــه ب ــادرش گفت م
نمى دهد و او فكر مى كرد واقعاً نمى دهد. 
ــاده بود. جوان بود و فكر مى كرد دنيا  س
ــت كه آدم ها  ــده اس ــاخته ش طورى س
هميشه مى توانند همان كارى را بكنند 
كه مى خواهند. ساده بود و جوان؛ چرا كه 
از اين ارتشى خوشش آمده بود. چون تا 
ــر مى كرد مى خواهد  يك هفته قبل فك
ــگاه، اما حاال  ــد و برود دانش درس بخوان
نمى خواست. حاال مردش را ديده بود و 

مى خواست كنارش زندگى كند. 
براى اولين بار برايش نامه نوشت: «سالم 
عباس جان! فكر نمى كردم روزى آن قدر 
از هم دور بشويم كه بخواهم برايت نامه 
بنويسم... اين اولين بار است كه بدون تو 
مى آيم شيراز. بدون تو برايم جهنم است. 
ــهر،  عباس تو را به خدا بگذار بيايم بوش
ــم نتوانى بيايى، هفته اى  حداقل زياد ه

ــه مى توانيم يكديگر را ببينيم.  يك بار ك
ــت مى كنم.  ــت كم غذا برايت درس دس
جان مهناز بگذار بيايم. تحمل دورى ات 
برايم خيلى سخت است. بهم تلفن كن. 

منتظر نامه ات هستم. مهناز تو.»
ــواب نامه اش آمد:  ــد از چند روز ج و بع
ــالم،  ــون من، مهناز خانوم گلم س «خات
ــتى و از دورى من  ــوب هس ــو كه خ بگ
ــراى من هم  ــه نمى گيرى. ب ــاد بهان زي
نبودن تو سخت است، ولى چه مى شود 
ــت و زن و بچه  ــرد. جنگ،  جنگ اس ك
ــد. نوشته بودى كه دلت  هم نمى شناس
مى خواهد برگردى بوشهر. مهناز به جان 
تو كسى اينجا نيست... زياد غصه نخور، 
ــود.  ــت مى ش همه چيز خيلى زود درس
دوستت  دارم. خيلى زياد مواظب خودت 

باش.»
همسرت عباس، مهر 1359

نشسته است پشت فرمان. چراغ داخل 
ــن است. قرآن كوچكى را  اتومبيل روش
ــم هايش  ــاز مى كند و مى خواند؛ چش ب
ــتة  ــى به پنجره بس ــت. كس خيس اس
ماشين مى زند. عباس سر بلند مى كند. 
ــت.  ــد. مادر مهناز اس ــمى مى كن تبس
ــد چرا توى ماشين نشسته اى،  مى پرس
ــر به زير مى گويد: «طاقت  و عباس س

ندارم گريه هاى مهناز را ببينم.»
ــتلق  مادر دوباره مى  گويد: «بيا باال مش

بده، به دنيا آمده!»
عباس با تمام صورتش مى خندد. قرآنى 
ــت دارد، مى دهد به مادر.  را كه در دس
ــى دارد و  ــردارى را برم ــن فيلم ب دوربي

پله ها را سه تا يكى مى رود باال.
ــاس  ــاه 1361 عب ــى ويكم تيرم روز س
ــاعت سه صبح  ــد: «س دوباره مى نويس
ــاعت ديگر بايد گردان  است. تا يك س
باشم. امروز پرواز سختى داريم. مى دانم 
مأموريت خطرناكى است. حتى ممكن 
ــردم، اما خودم  ــت ديگر زنده برنگ اس
ــته ام كه اين مأموريت  داوطلبانه خواس
ــاه ديگر از اين  ــام بدهم. تا دو م را انج
جنگ دو سال مى گذرد. به عباس، پسر 
عمويت هم گفتم. گفتم دلم مى   خواهد 
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ــو به خاطر  ــم افتاد، ت ــر اتفاقى براي اگ
ــبتى كه با مهناز دارى، خودت خبر  نس

را به او بدهى.»
ــر عباس  ــت صبح منتظ ــاز از هف مهن
ــرعمويش عباس را  ــا وقتى پس بود. ام
ــد، بى اختيار پايش  ــوى در خانه دي جل
ــد. ديگر نمى توانست بايستد.  سست ش

همان جا نشست و زد زير گريه. 
ــت. اين بار مهناز  ــته اس ــال ها گذش س
براى عباس مى نويسد: «ملكة تو ديگر 
لبى براى خنديدن ندارد. حتى حوصلة 
ــتى و همة  ــودم را هم ندارم. تو نيس خ
ــان را برايم از  ــوب ارزشش چيزهاى خ
ــال قضاياى حقوق  ــت داده اند. دنب دس
ــو به تنم  ــا هم نرفتم. م و اين حرف ه
راست مى شد كه بخواهم از خون بهاى 

تو حرف بزنم. 
ــت كه به تو بگويم  تمام حرفم اين اس
ــت  در اين دنياى بزرگ هيچ زنى نيس
ــوهرش را دو بار روى شانه هايش  كه ش
تشييع كرده باشد. كاش بتوانى بفهمى 
ــبكى پر،  عباس كه حمل تابوتى به س
ــت! من و امير اين  ــخت اس چه قدر س
ــكوت با هم تقسيم  ــنگينى را در س س
ــل چيزى به هم  ــم، بى  آنكه از قب كردي

گفته باشيم!
ــد و  دلم مى خواهد همه چيز دروغ باش
ــى. در تابوت دوباره  ــو هنوز زنده باش ت
ــود و ما تو را ببينيم كه از خوابى  باز ش
دراز و دور بيدار مى شوى و به ما لبخند 

مى زنى.»
راوى: نرگس خاتون (مهناز)    

         دليرروى فرد
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عباس دوران كه بود؟

عباس دوران در سال 1329 در شهر شيراز ديده به جهان گشود. وي پس از اخذ 
ــال 1348 وارد دانشكدة خلباني نيروي هوايي ارتش شد و پس از طي  ديپلم در س
ــد.  ــي در ايران، براي ادامة تحصيل و دورة تكميلي به آمريكا اعزام ش دورة مقدمات
پس از اخذ نشان و گواهي نامة خلباني به ايران بازگشت. با آغاز جنگ تحميلي، در 

پست افسر خلبان شكاري و معاونت عملياتي انجام وظيفه كرد.
دوران در طول جنگ بيش از يكصدودو پرواز جنگي داشت. در هفتم آذرماه 1359 
ــهيد خلبان حسـين  ــه اي بزرگ آفريد و به كمك ش در عمليات (مرواريد) حماس
ــحرگاه روز 30 تيرماه  ــاخت. در س خلعتبري پنج فروند ناوچة عراقي را منهدم س
ــگاه الدوره»، هواپيماي او مورد اصابت  ــال 1361، در عمليات حمله به «پااليش س

موشك دشمن قرار گرفت و دوران به شهادت رسيد.
ــهيد دوران توسط «كميتة  ــال ها انتظار در تيرماه 1381 بقاياي پيكر ش پس از س
ــرداد 1381، طي  ــد و در پنجم م ــن منتقل ش ــن» به ميه ــت وجوي مفقودي جس

مراسمي، بر دوش هم رزمان خلبانش تشييع شد.

نام كتاب: آسمان
دوران به روايت همسر شهيد

پديدآورنده: زهرا مشتاق
ناشر: روايت فتح

ــرداد 1381، طي ــد و در پنجم م ــن منتقل ش ميه
لبانش تشييع شد.
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ــت و چهار  ــخصي اس ــه براي هركس منحصربه فرد و ش ــن مجموع اي
مرحله دارد: 

1. آمادگي: تالش مغز براي حل مسئله از راه هاي معمول.
2. پرورش موضوع: وقتي مغز نتوانست از راه هاي معمول مسئله 

را حل كند خسته مي شود و به سراغ راه هاي ديگر مي رود.
3. يافتن راه حل: در اين قسمت ناخوداگاه فرد مثل جرقه راه حل 

را پيدا مي كند.
4. تأييديه گرفتن: حاال قوة استدالل پاسخ را تحليل و بررسي و 

همة احتماالت را ارزيابي مي كند. 
ــؤال هايي طراحي  ــما، س در ادامه، براي آزمايش خالقيت ذهن ش
ــوند. براي حل ده آزمون زير  ــده اند كه رفته رفته مشكل تر مي ش ش

45 دقيقه وقت داريد.

خوراك مغز

اگر دو تصوير باالي خط 12
درست باشند، كدام يك از تصاوير 

پايين خط اشتباه است؟

شش وجهي ها را طوري در شكل قرار دهيد تا اعداد داخل مثلث ها 
كنارهم يكسان باشند. چرخاندن شش وجهي ها مجاز نيست.
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اسفند ماه1393

پاسخ ها:  3-ج 4-ج 1-(1)د، (2) و، (3) ب، (4) ي، (5) هـ، (6) الف، (7) ج2-ب،ج و هـ1-5

3

4

5

پاسخ  صحيح پاسخ  صحيح 
كدام است؟كدام است؟

كدام شكل با بقيه تفاوت دارد؟

كدام شكل با بقيه تفاوت دارد؟

كدام يك از سه شكل زير مناسب جاي خالي است؟
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ــي  هواپيماي ــه  ب ــدگان  پرن ــرواز  پ روش 
بي موتور (گاليدر)شباهت دارد كه براي پرواز 
ــان هوا، به ارتفاع  ــتفاده از جري كردن با اس
ــرعت بيش تر دست مي يابد. شكل بال  و س
پرندگان بسته به نيازهاي هر گروه متفاوت 
است. برخي از آن ها در مسافت هاي طوالني 
پرواز مي كنند و به همين دليل از بال هاي 
بلند و پهن برخوردارند. در حالي كه بعضي 
ــند  ديگر داراي بال هاي كوتاه وگرد مي باش
كه براي پروازهاي كوتاه مدت، از شاخه اي 

به شاخة ديگر مناسب است.
ــه اي دو  ــاي دانش مجموع ــنامة دني دانش
ــي  ــت كه هر بخش آن به بررس جلدي اس
ــه مي پردازد. اين  يك مقوله علمي جداگان
ــاده و در قالب  مجموعه با زبان و متني س
ــب گوناگون علمي  ــذاب، مطال تصاوير ج

ــده در اختيار  ــه صورت طبقه بندي ش را ب
عالقه مندان قرار مي دهد. اين كتاب با هدف 
ــنايي مخاطبان با موضوعات گوناگون  آش
ــف از جمله  ــاخه هاي مختل ــي در ش علم
ــافات،  ــان، فضا واكتش تكنولوژي، بدن انس
ــتان،  خزندگان  پرندگان، ماهي ها ودوزيس
ــت. همچنين واژه نامة  ــده اس و... منتشرش
انتهاي كتاب، بر سرعت دستيابي خواننده 
به معاني واژه هاي علمي گوناگون مي افزايد. 
پديدآورندگان اين كتاب تالش كرده اند تا 
ــا و مطالب گوناگون  با گنجاندن موضوع ه
ــده و  ــي، يك مجموعة طبقه بندي ش علم
ــار خوانندگان قرار دهند  جامع را در اختي
ــب  ــني مناس كه براي اغلب گروه هاي س
بوده و اطالعات ارائه شده در آن متناسب با 

نيازهاي عمومي خوانندگان باشد. 

دانشنامة دنياي دانش
مترجمان : فواد والي، امير صالحي طالقاني، سارا بكايي/ پيام آزادي /تهران / 1393. 

دانشنامة دنياي دانش(جلد اول  و دوم)/ مارتين چارلبرت/ 
تلفن: 33905515

ايران در عصر تيموري/ زهرا كشاورز 
قاسمي / مدرسه /تهران / 1392.

تلفن:88924750

«من اميرعلي نبويان هستم، متولد 
دوم فروردين هزار و سيصد و پنجاه و نه. 

فارغ التحصيل رشتة مهندسي برق از 
دانشگاه صنعتي مازندران. اين قصه ها 

اتوبيوگرافي نيستند و تمامشان ساختة 
اين ذهن مشوش هستند!

بازيافت به معناي مصرف دوباره فرآورده ها 
و مواد براي ساختن فراورده هاي جديد به 
جاي دور ريختن آن ها است. اين كتاب با 

«بازيافت» ، «بازكاهي »، «باز انديشي »،« باز 
مصرف» آشنا مي شويم.

قصه هاي اميرعلي1 / اميرعلي نبويان/ 
نقش نگار/ تهران/ 1391

تلفن: 66950725

پالستيك و بازيافت/ كيت واكر/ ترجمه 
هايده منصوري/ انتشارات فني ايران/ 

تهران/1392.
تلفن:  88505055 

در اين كتاب مي خوانيم چگونه تيمور 
وجانشينانش در برابر عظمت فرهنگ 

و تمدن ايران سر تعظيم و تسليم فرود 
آوردند و توانستند هنر و دانش را به رونق 

و شكوفايي دوباره برسانند.

ــي  هواپيماي ــه  ب ــدگان  پرن ــرواز  پ ــده در اختيارروش  ــه صورت طبقه بندي ش را ب


