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نیایش زمستان
ناصر نادری

خدایا!
این روزها و شب های زمستان

چه قدر زیبا هستند!
و من چه قدر احساس می کنم

به گرمای مهربانی های تو نیازمندم.
  

در لحظه های خاموش و دل گیر غروب
از پنجره، بیرون را نگاه می کنم
و در انتهای بغض خاموش دلم

روزنه ای از
نور وجودت را می طلبم.

  
خدای من!

تو آفریننده ی دانه های برف،
ـ این مهمانان زمستانی زمین ـ

هستی.
برف ها، نشانه ی مهربانی تواند

مخمل سفید برف ها
بر سینه ی دشت های تنها،

دست نوازش تواند
بر چهره ی سخت زمین...

  
خدایا!

زمستان، پر از رازهای ناگفته است.
کاش، هم چون کالغ ها

بر شاخه های برف گیر درختان
ساعت ها خیره بر دشت ها

در خلوت اندیشناک می نشستیم...
  

خدایا!
بهار از متن زمستان می آید

زمستان، گهواره ی بهار است
زمستان، زیباست هم چون بهار!

  
دوستان جوانم!

در این روزهای سرد، سینه ی گرم و دل بهاری
برایتان آرزومندم.



امروز هم مثل عاشورا هوا گرم است. خورشید 
ــنه ي آب،  ــنه اند، اما نه تش ــت. همه تش داغ اس
تشنه ي دیدار. همه ي مردم توي خیابان هستند. 
ــد؛ پیر و جوان و کودک، زن  همه گریه مي کنن
ــي  ــت چند نفر نقل عروس ــرد. معلوم نیس و م
ــت.  ــند که هوا این جوري پر از نقل اس مي پاش
ــفند  ــپند دود مي کنند. چند گوس چند نفر اس
ــوند. امروز را خوب به خاطر دارم،  قرباني مي ش
ــه من خیلي  ــان تعریف مي کند ک هرچند مام
ــیر آزاد شد. و چه  کوچك بودم. امروز دایي اس
ــرداد، تاریخ آزادي اولین  ــت که 26 م جالب اس
گروه اسراي ایراني برابر شده است با 11 محرم، 
یعني روز اسیر شدن خانواده ي امام حسین)ع(.

همه از چند روز پیش آماده بودند. همه جا را 
ــین)ع(  تزئین کرده و همه هم داغ دار امام حس
ــي داد. او که  ــذري این بار بوي امید م ــد. ن بودن
ــكرگزار بود و نذري  ــت، ش ــیرش برمي گش اس
مي داد. او که نام عزیزش بین اسامي نبود، امید 
ــذري مي داد.  ــتنش را پیدا کرده بود و ن برگش
ــمان  ــینه ي آس ــید. چند کبوتر در س دایي رس
ــید و اول از همه آمد خانه ي  پرواز کردند. او رس
ــرش. از آن به بعد،  ــتش؛ یعني بابا و خواه دوس
ــد دایي. اما بابا نیامد. در هر آزادي اسرا، فقط  ش
ــم به راهش ماندیم. تا این که باز هم جشن  چش
گرفتند. این بار من بزرگ بودم. دایي پالک بابا 
را شناخته بود. با این همه، من فكر مي کردم هر 

چه که داریم از خدا و امام حسین )ع( است.
11 محرم، روز اسیر شدن اهالي خیمه ي امام 
حسین)ع( است و روز آزادي اولین گروه اسراي 
ــت. و این خیلي  ــي و روز تجلیل از آن هاس ایران

عجیب است، نه؟!

مژگان بابامرندي

ــزرگ  ــت دم در. مادرب ــده اس ــي آم کس
مي گوید: »واي باز یكي دیگر آمد. آخر مرد، 
ما دیگر چهار پنج تا نوه داریم. کوچك ترین 

نوه مان دانشگاهي است!«
ــاره مي کند. باز هم مي گوید:  و به من اش
»دختر کوچكمان هم چند وقت دیگر عروس 
ــود و تو هنوز پول قرض مي دهي! اگر  مي ش
ــدا کردیم چي؟  ــان در خانه نیاز پی خودم

ُمردم از دست تو!«
پدربزرگ مي گوید: »خدا آن روز را نیاورد!«
ــتر حرصش  و مي خندد. مادربزرگ بیش
ــزرگ مي خواهد برود دم در.  مي گیرد. پدرب
مادربزرگ رو به رویش مي ایستد. پدربزرگ 
مي گوید: »فقط آرام صحبت کن. این بنده ي 
خدا آبرومند است. در خانه ي هر کسي هم 
نمي رود. برحسب اتفاق فهمیدم که نیاز به 
ــه بیاید. نباید  ــك دارد. خودم گفتم ک کم

حتي کلمه اي از این حرف ها بشنود.«
ــگاه مي کند که  ــزرگ را چنان ن و مادرب
ــرش را پایین مي اندازد و کنار  مادربزرگ س
ــه من دیده ام که  ــت ک مي رود. او ندیده اس
ــده است. پدربزرگ  چشم هایش نمناک ش

برمي گردد تو اتاق.
ــته ایم. انگار مادربزرگ با  سر سفره نشس
ــت. هرچه پدربزرگ به او  پدربزرگ قهر اس
ــده«، یا: »من کمي  ــد: »لطفاً آب ب مي گوی
ــم«، مادربزرگ  ــت مي خواه ــر خورش دیگ
ــنیدن زده است. پدربزرگ  خودش را به نش

مي گوید: »ببین ...«
ــقابش است.  تمام نگاه مادربزرگ به بش
ــود دارد.  ــگار که پدربزرگي وج ــگار نه ان ان
پدربزرگ هر وقت که فكر مي کند، گوش هاي 
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چه قدر عجیب است، نه؟!

ــته اش را مي مالد. حاال هم گوشش  شكس
قرمز شده است. او اصاًل گوش هاي قشنگي 
ندارد. وقتي نگاه مرا مي بیند، مي گوید: »رو 
تشك کشتي شكسته است. اما مادربزرگت 

پسندید دیگر.«
ــس که بد  ــد: »از ب ــزرگ مي گوی مادرب

ــلیقه بودم ...«  س
ــدد. مي گوید: »همه ي  پدربزرگ مي خن
این ها قبول! اما خودت بهتر از من مي داني 
ــت که ما مي توانیم گاهي  ــعادتي اس که س
ــم. برکت  ــي باز کنی ــكل کس گرهي از مش
خانه ي ما از دعاي مردم است. مگر نه این که 
ما پولي را براي قرض دادن کنار گذاشته ایم، 

پس قهر کردن تو براي چیست؟«
ــگاه مي کند و  ــس آقاي تختي ن و به عك
مي گوید: »به خصوص امروز که سالروز او هم 
هست. هیچ وقت یادم نمي رود که چه طوري 
دست مردم را مي گرفت. او همیشه مي گفت: 
باید از مرتضي علي )ع( یاد بگیریم. ما اول از 
همه باید جوانمرد باشیم و بعد ورزشكار. مگر 
خودت سرگذشت پوریاي ولي را نمي داني؟ 
ــر لج  بس کن خانمم، باز هم که بي خودي س

افتادي!«
ــگاه مي کنم،  ــه چهره ي پدربزرگ که ن ب

مي بینم چیزي از آقاي تختي کم ندارد. 
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شیخ بهاالدین محمد عاملي، معروف به »شیخ 
ــال 953 به دنیا  ــي«، از اهالي جبل عامل، در س بهای
آمد. زمان زندگي او اول قرن یازدهم هجري، ربع اول 
قرن هفدهم میالدي بوده است؛ یعني قرن پیشرفت 
و رنسانس اروپا. کودک که بود با پدرش به ایران آمد. 
هم چنین به کشورهایي چون مصر، شام، حجاز، عراق، 

فلسطین، آذربایجان و هرات مسافرت کرده است. به همین دلیل 
از محضر استادان متعدد در رشته هاي گوناگون بهره برده است. 
وي ادیب،  شاعر، فیلسوف، ریاضي دان، فقیه و مفسر بود. از طب 

نیز سررشته داشت. کتاب »جامع  عباسي« از اوست.
شاگردان شیخ عاملي عبارت  بودند از: مالصدراي شیرازي، 
ــي دوم(، صاحب  مالمحمد تقي مجلس�ي اول )پدر مجلس
ــاب »بحاراالنوار« و فاضل جواد صاحب »آیات االحكام«.  کت
ــیخ بهایي که دختر شیخ علي منشار است، زني  همسر ش
فاضله و فقیهه بوده است. منصب شیخ االسالمي ایران پس از 
محقق كركي به شیخ علي منشار، پدر زن شیخ بهایي، و پس 

از او به شیخ بهایي رسید.
ــر  ــگفتي هاي علمي او س ــرت آوري از ش ــتان هاي حی داس
زبان هاست. حتي در مورد او گفته مي شود که قبل از نیوتن، 
ــي، به قوه ي جاذبه زمین توجه داشته و در  ــمند انگلیس دانش
ــام برحسب جاذبه ي خورشید، ثوابت،  مورد سقوط آزاد اجس

سیارات و اقمار بحث و گفت وگو کرده است.
ــیخ بهایي نیز اقوال گوناگون وجود  در مورد تاریخ وفات ش
ــي« که از مآخذ مورد  ــب »تاریخ عالم آراي عباس دارد. صاح
اعتماد است، مي گوید که شیخ شب چهارم شوال سال 1030 
ــوال  ــب 11 ش ــد و هفت روز رنجور بود تا این که ش بیمار ش
درگذشت. و چون وي رحلت کرد، شاه عباس در ییالق بود 
و اعیان شهر جنازه ي او را برداشتند. ازدحام مردم به اندازه اي 
ــود که جنازه ي او را  ــه در »میدان نقش جهان« جا نب بود ک
ــجد جامع عتیق«، به آب چاه غسل  حرکت دهند. در »مس
دادند و علما بر او نماز گزاردند و در بقعه اي منسوب به امام 
ــت، گذاشتند و  زین العابدین )ع( که مدفن دو امام زاده اس
از آن جا به مشهد بردند و به وصیت خود او، در پایین پا، در 
ــهد در آن جا درس مي گفت،  جایي که هنگام توقف در مش

به خاکش سپردند.

پنج شنبه 17 دي، 
درگذشت جهان پهلوان 
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ــته اش را مي مالد. حاال هم گوشش  شكس
قرمز شده است. او اصاًل گوش هاي قشنگي 
ندارد. وقتي نگاه مرا مي بیند، مي گوید: »رو 
تشك کشتي شكسته است. اما مادربزرگت 

پسندید دیگر.«
ــس که بد  ــد: »از ب ــزرگ مي گوی مادرب

ــلیقه بودم ...«  س
ــدد. مي گوید: »همه ي  پدربزرگ مي خن
این ها قبول! اما خودت بهتر از من مي داني 
ــت که ما مي توانیم گاهي  ــعادتي اس که س
ــم. برکت  ــي باز کنی ــكل کس گرهي از مش
خانه ي ما از دعاي مردم است. مگر نه این که 
ما پولي را براي قرض دادن کنار گذاشته ایم، 

پس قهر کردن تو براي چیست؟«
ــگاه مي کند و  ــس آقاي تختي ن و به عك
مي گوید: »به خصوص امروز که سالروز او هم 
هست. هیچ وقت یادم نمي رود که چه طوري 
دست مردم را مي گرفت. او همیشه مي گفت: 
باید از مرتضي علي )ع( یاد بگیریم. ما اول از 
همه باید جوانمرد باشیم و بعد ورزشكار. مگر 
خودت سرگذشت پوریاي ولي را نمي داني؟ 
ــر لج  بس کن خانمم، باز هم که بي خودي س

افتادي!«
ــگاه مي کنم،  ــه چهره ي پدربزرگ که ن ب

مي بینم چیزي از آقاي تختي کم ندارد. 

او قبل از نیوتن 
مي دانست
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 نفر اول:
مردی از جنس آسمان

ــش بی تپ ــنگ های  س ــان  می در 
ــور بود ــت وجوی ن ــب او در جس قل
ــنی ــا و روش ــس دع ــردی از جن م
ــرود ــف و رحمت را س ــای لط آیه ه
ــرا ح ــار  غ دل  در  روز  آن  ــاید  ش
ــد دمی ــو  ن از  ــاب  آفت ــر  دیگ ــار  ب
ــا ــا م ــد دل ه ــده ش ــش زن از فروغ
ــید ــر رس ــر تاریكی و ظلمت س عم
ــت ــش عزم ابراهیم داش در نگاهش
ــن زمی ــر  ب ــوت  نب ــاه  م ــن  آخری
ــت ــه بت ها شكس ــه هم در دل کعب
ــود محم�د امی�ن ــان ب ــوه ایم ک
ـــــن پـــروردگــار ــالم روش از کــ
ــان او ــر ج ــا ب ــته آیه ه ــی گش وح
ــردگار ــگ لطف ک ــوش رن ازگل خ
ــوش عطر وبو ــته روح مؤمنان خ گش
منا پارسائی محمدی، اهواز

 نفر دوم:
سفر عشق

ــمانت ــده باز از میان چش غروب آم
ــمانت ــق بی کران چش ــان آن اف می
گذشت عمرم و هرگز ندیده ام هوسی
گذشته باشد از این هفت خان چشمانت
غروب آمد و شب شد ولی عجیب این است
که صبح سر زده از آسمان چشمانت
ــیانه می سازم ــینه ی تو آش درون س
ــمانت ــیان چش ــی نمی روم از آش ول

پر از سرود خدا و محبت و رنج است
پرنده ای که شده نغمه خوان چشمانت
تو گفتی از َسَفِر عشق و زندگی کردن
ــمانت ــی با زبان چش ــزار نكته ول ه
ــهید راه دلی ای همیشه جاویدان ش
ــحرند وارثان چشمانت ــتاره و س س
مهسا میرزایی، همدان

 نفر سوم:
رباعی

ــن نامیدند ــتاره بی ــم مرا س تا چش
ــمان خود را دیدند ــم من آس با چش
ــب ــمان ها هر ش با عینك دودی آس
ــتاره را دزدیدند ــم من آن س از چش

***
ــا می خندند ــایه ها به م نوریم که س
ــا می خندند ــا به م ــم و پرنده ه بالی
ــت بندها هم هر روز دستیم که دس
ــت ها به ما می خندند ــتن دس با بس

***
ــن مهمان باش ــار بیا و پیش م یك ب
ــان باش ــاله ام درم ــزار س ــر درد ه ب
ــكیده درخت عاشقی با این درد خش
ــته ام باران باش در قلب کویر و خس

***
ــم ــمت من بود که باران باش این قس
ــم ــش درخت های بی جان باش در نق
ــر راه قطار ــن کوه که ریخت بر س ای
دانست که قسمت است دهقان باشم
محسن نوبخت، اردبیل

آثار برگزیده ي
سي امین بهار  مسابقه ي ادبي 
ه ي شعــر در رشـت

 نفر اول:

مردی از جنس آسمان
ــش بی تپ ــنگ های  س ــان  می در 
ــور بود ــت وجوی ن ــب او در جس قل
ــنی ــا و روش ــس دع ــردی از جن م
ــرود ــف و رحمت را س ــای لط آیه ه
ــرا ح ــار  غ دل  در  دم  آن  ــاید  ش
ــد دمی ــو  ن از  ــاب  آفت ــر  دیگ ــار  ب
ــاي ما ــد دل ه ــده ش ــش زن از فروغ
ــید ــر رس ــر تاریكی و ظلمت س عم
ــت ــزم ابراهیم داش ــش ع در نگاه
ــن زمی ــر  ب ــوت  نب ــاه  م ــن  آخری
ــت ــه بت ها شكس ــه هم در دل کعب
ــود محم�د امی�ن ــان ب ــوه ایم ک
ـــــن پـــروردگــار ــالم روش از کــ
ــان او ــر ج ــا ب ــته آیه ه ــی گش وح
ــردگار ــگ لطف ک ــوش رن ازگل خ
ــوش عطر وبو ــته روح مؤمنان خ گش

 نفر دوم:
سفر عشق

ــمانت ــده باز از میان چش غروب آم
ــمانت ــق بی کران چش ــان آن اف می
گذشت عمرم و هرگز ندیده ام هوسی
گذشته باشد از این هفت خان چشمانت
غروب آمد و شب شد ولی عجیب این است
که صبح سر زده از آسمان چشمانت
ــیانه می سازم ــینه ی تو آش درون س
ــمانت ــیان چش ــی نمی روم از آش ول

پر از سرود خدا و محبت و رنج است
پرنده ای که شده نغمه خوان چشمانت
تو گفتی از َسَفِر عشق و زندگی کردن
ــمانت ــی با زبان چش ــزار نكته ول ه
ــهید راه دلی ای همیشه جاویدان ش
ــحرند وارثان چشمانت ــتاره و س س

 نفر سوم:

رباعی ها
ــن نامیدند ــتاره بی ــم مرا س ــا چش ت
ــمان خود را دیدند ــم من آس با چش
ــب ــمان ها هر ش با عینك دودی آس
ــتاره را دزدیدند ــم من آن س از چش

***
ــا می خندند ــایه ها به م نوریم که س
ــا می خندند ــا به م ــم و پرنده ه بالی
ــت بندها هم هر روز دستیم که دس
ــت ها به ما می خندند ــتن دس با بس

***
ــن مهمان باش ــار بیا و پیش م یك ب
ــان باش ــاله ام درم ــزار س ــر درد ه ب
ــكیده درخت عاشقی با این درد خش
ــته ام باران باش ــب کویر و خس در قل

***
ــم ــمت من بود که باران باش این قس
ــم ــش درخت های بی جان باش در نق
ــر راه قطار ــن کوه که ریخت بر س ای
دانست که قسمت است دهقان باشم
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 »جوان�ی« در تابلوی عاش�ورا 
چگونه است؟

  عاشورا، قصه ی شگفت و شورانگیزی 
ــده ی آن را  ــاً محور عم ــت که اتفاق اس
ــكیل می دهند. در کربال، ما  جوانان تش
31 نوجوان داریم که بعضی هایشان هم 
ــگفت و شیرین  ــان ش آن قدر زندگی ش
ــت که من مطمئنم اگر  ــنیدنی اس و ش
دوستان عزیز جوان من با این چهره ها 
ــرح زندگی آن ها را  ــوند و ش ــنا ش آش
بخوانند، هرگز به یك بار خواندن آن ها 
ــا خواهند  ــرد. باره ــا نخواهند ک اکتف
ــه ی این چهره های زالل  خواند. در آین
و روشن، می توانند خودشان را ببینند و 
جست و جو کنند. شاید یك دلیل این که 
ــتم آینه داران  ــم کتابم را گذاش من اس
آفتاب، معرفی همین آینه ها بوده است. 
آینه هایی که ما می توانیم خودمان را در 
ــم و آن زیبایی ها را ببینیم  آن ها ببینی
ــا، به تصحیح  ــدن آن زیبایی ه ــا دی و ب
ــان بپردازیم، یك زندگی  زندگی خودم

زیباتر، خوب تر و شیرین تر.
ــیم که  ــته باش باید این دقت را داش
ــت که به خون  کربال فقط قصه ای نیس
ختم می شود. همیشه خون یا چهره ی 
ــان بدهیم که یعنی کربال  تند آن را نش

فقط خون و کشتن و قطعه قطعه شدن 
است یا فقط سوگ است و بنشینیم بر 
کربال گریه کنیم. من هماره گفته ام که 
ما گریستن بر کربال باید داشته باشیم، 
ــتن، به نگریستن در  اما بیش از گریس
ــد کربال را  ــاز داریم. یعنی بای کربال نی

بشناسیم، بفهمیم.
 چه توصی�ه ای به جوان ها برای 

عزاداری امام حسین)ع( دارید؟
ــی  ــی اساس ــه ی خیل ــك توصی   ی
ــم  ــز این که در مراس ــدی دارم: ج و ج
ــور و  ــق و ش ــرکت می کنند، با عش ش
ــك می ریزند،  ــیدایی و شیفتگی اش ش
ــان  ــت می کنند و ارادت خودش و خدم
ــان تاریخ، یعنی  ــه بزرگ ترین انس را ب
اباعبداهلل)ع( نشان می دهند، فرصت هایی 
هم فراهم بیاورند که بنشینند در مورد 
کربال مطالعه کنند. چند کتاب را الاقل 

بخوانند.
ــی دارد به  ــین )ع( سفارش امام حس
ــه نوجوان ها.  ــه ی ما و به خصوص ب هم
ــوا فی المكارم«: سعی  می گوید: »نافس
کنید در خوبی ها به نفس نفس بیفتید. 
دیده اید وقتی ما می دویم، آن که بیشتر 
ــتر از همه  ــت، بیش ــه دویده اس از هم
نفس نفس می زند. می گوید وقتی خوبی 

ــعی کنید شما جلوتر از  مطرح شد، س
ــتر از همه. پیش قدم  ــه بدوید، بیش هم
ــعی کنید در  ــا. س ــید در خوبی ه باش
ــام، توی  ــدت، توی این ای ــن چند م ای
ــل، رفتارهای خوب و  ــن ده روز الاق ای
ــاحت امام  ــا را تمرین کنید تا به س زیب
حسین)ع( نزدیك بشوید. از کجا معلوم، 
ــت مهربان امام حسین)ع( را  شاید دس
روی شانه های خودمان حس کنیم که 
ــت من هستی،  به ما بگوید: تو هم دوس
ــتی. این را ما  تو هم جزو یاران من هس

می توانیم انجام بدهیم.
زندگ�ی  در  عب�ادت  نق�ش   

جوان های امروز چیست؟
ــه در زندگی دچار    ببینید، ما هم
نشیب و فراز، و دشواری ها و تنگناهایی 
هستیم. انسانی نیست که در زندگی اش 
ــورد نكند.  ــی برخ ــا غم ــكل ی به مش
می گویند: در این دنیا دل بی غم نباشد/ 
ــد. امكان ندارد  ــد بنی آدم نباش اگر باش
ــكالت و  ــی با درد، غصه، غم، مش کس
ناراحتی ها مواجه نباشد. عبادت دست 
ــا را در این موقعیت ها می گیرد. البته  م
ــختی ها  عبادت فقط برای تنگناها و س
ــت. یك وقت ما  ــا و غم ها نیس و غصه ه
می خواهیم کار بزرگی بكنیم و برای آن 

دست مهربان
امام حسین)علیه السالم( 
را روی شانه هایمان 

احساس کنیم
مژگان بابامرندی

گفت و گو 
با دکتر محمدرضا سنگری، 

نویسنده و پژوهشگر 
معاصر ایران
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نیازمند پشتوانه هستیم. عبادت یعنی 
اندوخته های کافی برای طی کردن راه 
ــتوانه ی  ــتن. عبادت پش در اختیار داش
رفتن های بزرگ است. آنان که عبادت 
ــد.  ــم نمی توانن ــن ه ــد، رفت نمی توانن

پیشرفت نمی فهمند. ما نیازمندیم.
ــادت به معنای هموار کردن  اصاًل عب
ــت. خود کلمه ی عبد، یعنی راه  راه اس
ــت که  ــوار کردن. عبادت این اس را هم
ــی ات را برای خدا هموار کنی.  راه درون
ــرای خدا هموار  ــو راه درونت را ب اگر ت
ــی را هموار  ــردی، خدا راه های بیرون ک
می کند. خب پس ما همواره به عبادت 

نیاز داریم. 
البته یك عبادت رسمی داریم که از 
ما خواسته اند، مثل 17 رکعت نماز، مثل 
روزه ی ماه رمضان، مثل عبادت هایی که 
واجب است. اما کسی که با خدا خیلی 
ــد، در این حد  ــت و صمیمی باش دوس
ــه 17 رکعتش اکتفا  ــد. فقط ب نمی مان
ــد با خدای  ــد. هروقت می توان نمی کن
ــدد. این پل  ــاره پل می بن خودش دوب
ممكن است یك ذکر باشد، ممكن است 
خدمت به دیگری باشد. اما باید یادش 
باشد، موقعی که دارد این کار را می کند، 
برای خدا باشد. اگر ذکر می گوید، برای 
خدا بگوید. عبادت بزرگ ترین پشتوانه 

ــت. انسانی که  و اندوخته ی زندگی اس
عبادت نكند، درون تهی دارد. و انسانی 
که تهی باشد، به زودی می شكند و فرو 
ــكنیم و  می ریزد. اگر ما می خواهیم نش
در بحران ها و مشكالت محكم و استوار 
بمانیم، اگر می خواهیم راه های سخت را 

طی کنیم، باید از عبادت مدد بگیریم.
 چن�د اث�ری را ك�ه از آن ه�ا 

خوشتان آمده است، نام ببرید.
ــی که خوانده ام    ازجمله کتاب های
ــرده ام، کتاب های  و واقعاً خیلی لذت ب
ــد: ژان والژان،  ویكت�ور هوگ�و بوده ان
ــدد و بینوایان، این ها  مردی که می خن
کتاب های غیر فارسی بودند. و کتاب های 
فارسی که در دوران نوجوانی خواندم و از 
آن ها لذت بردم و استفاده کردم، ممكن 
ــار عزیزان  ــر در اختی ــت امروز دیگ اس
جوان ما نباشند. یك دوره ی خاص بود 
ــتفاده می کردیم. من  که ما از آن ها اس
از کتاب های شهید مطهری و زنده یاد 
ــردم و بهره ها  ــتفاده ک ش�ریعتی اس
گرفتم. اآلن هم به دوستان عزیز جوان 
توصیه می کنم از این دست کتاب ها تا 
می توانید بخوانید. از کتاب های ادبیاتی، 
»مثنوی« برای من خیلی شیرین و زیبا 
ــتان« و »بوستان« سعدی  بود. »گلس
ــی خودم خواندم و  را در دوره ی نوجوان

لذت بردم. کتاب »کلیله و دمنه« را هم 
ــان روزگار خواندم. من فكر می کنم  هم
ــت کتاب ها  ــتان از این دس ــر دوس اگ
ــیار لذت می بردند و بسیار  بخوانند، بس

چیزها می توانند یاد بگیرند.
 ك�دام اثرتان را بیش�تر از همه 

دوست دارید؟
ــدان روح  ــن فرزن ــه ی آثار م   هم
ــان را  ــتند و همه ش ــن هس و درون م
ــق می ورزم.  ــت دارم. به آن ها عش دوس
ــك لحظه و  ــان محصول ی هر کدامش
حالت خاص بودند. ولی بین کتاب هایم، 
ــت دارم،  »گلبرگ هایم« را خیلی دوس
ــرای حضرت  ــه ب ــاه در آب« را ک و »م
ــته ام؛ و توی  ابوالفضل العباس )ع( نوش
ــت.  ــده اس ــته ش لحظه ی خاصی نوش
ــت که من این  لحظات خاصی بوده اس
ــمی دارم که وقت  جمالت را گفتم. رس
خوابم، همیشه قلم کنارم است. تا یك 
کشف و فهم تازه ای می کنم، یادداشت 
ــم به حافظه ام  می کنم. اعتماد نمی کن
ــمش. همان لحظه  بگویم فردا می نویس
ثبتش می کنم تا برایم بماند. در کتاب 
بوده اند.  این گونه  گلبرگ ها، لحظه های 
گاهی حتی راه رفته ام و چیزی نوشته ام. 
ــا توی اتوبوس این ها را ثبت کرده ام و  ی

نوشته ام.

 دوره ی جوانی
ــود. دورانی که  ــر التهابی ب ــی، دوران پ   دوره ی جوان
ــی مواجه بودم. دوره ی من  ــیب و فرازهای فراوان من با نش
ــالمي بود. من با عسرت، سختی،  دوره ی قبل از انقالب اس
ــكالت فراوان اقتصادی، سعی می کردم خودم  تنگی و مش
ــش قابل توجهی از روزم به  ــت کنم. آن موقع، بخ را مدیری
مطالعات غیر درسی می گذشت. یعنی درک کرده بودم که 
اتكا به کتاب های درسی، هرگز افق های روشنی را برای من 
رقم نخواهد زد. کتاب درسی را می خوانم، اما باید در کنار 
ــال ها هم  ــه مطالعات و به تأمل ها هم بپردازم. آن س آن، ب
معموالً من خلوت هایی داشتم. یعنی در روح خودم فرصتی 
ــینم و فكر کنم. گاهی  ــاص می دادم که فقط بنش را اختص
وقت ها قدم می زدم. گاهی وقت ها این قدم زدن ممكن بود 
ــت، نه، ده کیلومتر برسد. در آن فرصت و موقعیت،  به هش
درک و دریافت های خودم را می نوشتم و ثبت می کردم. و 

خب این زمینه ای شد برای بعد.
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  محمدرضا سنگری از زبان خودش
ــت قلم می زنم؛ از همان دورانی   من سال هاس
ــم، و لحظه هایم  ــعر می گفت ــه نوجوان بودم. ش ک
ــت. از  ــه مطالعه، تفكر و تعمق می گذش ــاً ب عمدت
همان زمان احساس می کردم خداوند در من یك 
ــت که من باید از آن استفاده  توانایی قرار داده اس
ــتن  ــن موضوع انگیزه و دغدغه ی نوش کنم. همی
ــرد. این بود که چیزهایی  ــیار قوی ک را در من بس
ــتم و معموالً به دیگران نشان می دادم.  را می نوش
ــه بود و همراهی ها. البته گاهی  ــویق ها همیش تش
ــرخوردگی ها و طعنه ها و تمسخرها  اوقات هم س
و ناباوری ها که زمینه ای می شد برای این که اندک 

کندی در کار ایجاد بشود.
ــوگ سرخ« در سال  ــم »س اولین اثر من به اس
ــی من روی  ــید. تمرکز اصل ــه چاپ رس 1370 ب
ــورایی. خیلی  ــورا بود و ادبیات عاش حوزه ی عاش
ــاران بزرگی که  ــورد ی ــتم که در م ــت داش دوس
ــد، روزی چیزی  ــم زدن ــورا را رق ــه ی عاش حماس
بنویسم و کاری بكنم. در این زمینه، هم مطالعات 
خودم را و هم قلم زدن هایم را ادامه دادم که تبدیل 
ــد به چندین کتاب. اولین آن ها »سوگ سرخ«  ش
ــپس »یادهای  ــره معصوم« س ــود و بعد »حنج ب
سبز«. و بعد جمالت کوتاهی می نوشتم و احساس 
ــر و روح خودم را  ــرده ی فك می کردم عصاره و فش

 ماه در آب
 محمدرضا سنگري

 انتشارات مدرسه

ــه ام که با عنوان  ــوی آن جمالت ریخت ت
»گلبرگ ها« بعدها چاپ شد.

بعدها عضوی از مجموعه  ی مؤلفان کتاب های 
ــتان نزدیك سی  ــدم و به اتفاق دوس درسی ش
ــای ابتدایی،  ــی دوره ه و چند جلد کتاب درس
راهنمایی و دبیرستان را تألیف کردیم. تاکنون 
ــاب را، چه  ــاً 50 جلد کت ــش از تقریب ــام بی ن
به صورت مشترک با دیگران و چه به این صورت 
که خودم کار کرده باشم، در کارنامه ی علمی ام 
ــن کتاب ها توفیق پیدا کردند  دارم. بعضی از ای
که مورد توجه واقع شوند. یك کتاب سه جلدی 
دارم با عنوان »نقد و تحلیل ادبیات منظوم دفاع 
ــوان کتاب  ــال 1380 به عن ــدس« که در س مق
ــد. کتاب »ماه در آب« را برای  ــال معرفی ش س
حضرت ابوالفضل )ع( نوشتم که به عنوان کتاب 
برگزیده ی جشنواره قرآنی معرفی شد. و اخیراً 
کتابی نوشته ام با عنوان »آیینه داران آفتاب« در 
دو جلد که البته دو سال پیش من آن را نوشتم 
ــال گذشته، کتاب برگزیده  که این کتاب در س

در قم معرفی شد.
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ــم پیش از میالد، دانشمندی یونانی به نام  در قرن شش
ــك توپ در حال  ــتارخوس عنوان کرد که زمین ی آریس

چرخش است. البته کسی نظر او را جّدی نگرفت.

ــال بعد، یعنی در سال 1543 میالدی،  حدود 2000س
كوپر نیک، نظری مشابه اعالم کرد. طی سه قرن پس از 
کوپرنیك، تقریباً همه ی دانشمندان حرکت زمین به دور 
ــی( و هم چنین حرکت زمین به گرد  خود )حرکت وضع

خورشید )حرکت انتقالی( را پذیرفتند.

آونگ فوکو
مهدی شیرزاد

ــی تجربی برای تحقیق حرکت  ــما، آیا روش به نظر ش
وضعی زمین وجود دارد؟

همگی با آونگ ساده آشنایی دارید. گلوله ی کوچكی از 
نخی آویزان می شود و پس از منحرف شدن از وضع قائم 

شروع به نوسان می کند.

ــوی به نام لئون  ــال 1851، فیزیك دانی فرانس در س
فوكو، با استفاده از آونگ ساده روشی برای اثبات حرکت 

وضعی زمین پیدا کرد.
در اثر حرکت وضعی زمین، صفحه ی قائمی که آونگ 
ــر می کند. اولین  ــا زمان تغیی ــد، ب روی آن دوران می کن
ــط فوکو به کمك  ــال 1851 توس ــش عملی در س آزمای
آونگی به طول 67 متر و با گلوله ای به جرم 28kg انجام 
شد. در این آزمایش، صفحه ی دوران آونگ در هر ساعت 
11ْ دوران می  کرد، به طوری که پس از حدود 38 ساعت، 
یك دوران کامل انجام می داد. یعنی گلوله ی آونگ عالوه 
ــد ـ انجام  ــی ـ البته خیلی کن ــان، حرکت دوران بر نوس

می دهد.

ــگ فوکو در مدت یك  ــمال یا جنوب، آون در قطب ش
ــبانه روز یك دور، کامل می چرخد. اگر آونگ فوکو در  ش
ــان آن ثابت می ماند و  ــتوا دوران کند، صفحه ی نوس اس

دورانی مشاهده نمی شود.

  I have an idea the 
EARTH is  a spinning 
ball that rotates daily ...
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در عرض جغرافیایی φ ، آونگ فوکو در هر شبانه روز به 
اندازه ی زاویه ی α می چرخد؛ به طوری که:

 )(sin ϕ=α 360
ــمالی  ــاًل در تهران که در عرض جغرافیاییْ 35 ش مث
ــبانه روز برابر  قرار دارد، میزان چرخش آونگ فوکو در ش

است با:                                 
 20653360 =×=α sin

فهم آزمایش فوکو راحت است. فرض کنید به گلوله ی 
ــان  ــت؛ به طوری که در اثر نوس ــگ، مدادی وصل اس آون
می تواند روی صفحه ی کاغذ زیر خود خطوطی رسم کند. 
ــد و دوران نكند،  ــر صفحه ی کاغذ زیر گلوله ثابت باش اگ
ــان پاره خط های  ــه )و لذا مداد( در حال نوس آن گاه گلول

منطبق بر هم رسم می کنند.
ــر آونگ  همانند  ــد صفحه ی کاغذ زی ــال فرض کنی ح
ــی زمین به دور خود بچرخد. در این حالت،  حرکت وضع
ــیم  ــان منحنی هایی را روی کاغذ ترس مداد در حال نوس

می کند، نه پاره خط های منطبق بر هم را.

دوستان جوان!
ــما را براي حضور در  ــد جوان« ش »رش
مسابقه ي وبالگ نویسي با موضوع »علمي« 
ــما مي توانید با استفاده  دعوت مي کند. ش
از محتواي صفحه ي »دنیاي صفر و یك« 
ــالگ خود را تا  ــماره ي قبل و آینده، وب ش
تاریخ 1388/12/29، با درج مشخصات خود 
)نام و نام خانوادگي، سن، پایه ي تحصیلي، 
ــاس و رایانامه(، به  ــاني منزل، تلفن تم نش

نشاني رایانامه ي مجله بفرستید.

 معیارهاي داوري عبارت اند از: 
الف( معیارهاي محتوایي: شامل رعایت 
ــوا؛ بهره گیري از  ــب موضوع و محت تناس
ویژگي هاي ادبیات وبالگي، مثل صمیمیت، 
رواني و سادگي، و کوتاهي متون؛ استفاده 
ــتفاده از پیوندهاي  ــر و لینك؛ اس از تصوی

روزانه و دائمي.
ــب  ــامل تناس ب( معیاره�اي فني: ش
گرافیك وبالگ با موضوع؛ استفاده از بخش 
ــي  ــالگ؛ رعایت نكات ویرایش ــي وب معرف
ــتفاده از آرشیو موضوعي؛  ــي؛ اس و نگارش

مناسب بودن سرعت بارگذاري وبالگ.
 وبالگ هاي برتر در مجله معرفي و به 
پدیدآورندگان آن ها جوایزي اهدا مي شود.

  منتظر وبالگ هاي شما هستیم!

       مسابقه ي وبالگ نویسي
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نصراهلل دادار

 چه طور ش�د كه به فكر طرح تهیه ی كاغذ از ساقه ی 
برنج افتادید؟

 سحر: در استان های شمالی کشور مانند گیالن و مازندران، 
ــت محصول، ساقه های برنج را  در اکثر مزارع برنج، بعد از برداش
یا می سوزانند و یا دفن می کنند. سوزاندن آن ها به آلودگی هوا، 
ــور شدن خاک و کاهش حاصل خیزی زمین می انجامد. دفن  ش
کردن ساقه های برنج موجب می شود که سال بعد هنگام کشت، 
ــاورزان با مشكالت زیادی روبه رو شوند. این موضوع ما را به  کش

فكر انداخت که درباره ی آن مطالعه کنیم.
بعد از مطالعاتی که از طریق کتاب خانه و اینترنت انجام دادیم 
ــگاه  ــتادان دانش ــتان و اس و گفت وگوهایی که با معلمان دبیرس
داشتیم، متوجه شدیم در کشورهایی مانند هند، چین، سنگاپور 
و مالزی، مدت هاست که از این ساقه ها برای کارتن سازی و تولید 
شانه های تخم مرغ استفاده می کنند. به خصوص در هند و چین 
ــتند که با تولید خمیر ساقه ی برنج، کارتن و  کارخانه هایی هس

مقوا می سازند.

به ط�ور خالص�ه بفرمایید كه این طرح چه 
مشخصاتی دارد؟

ــاقه ی برنج  ــن طرح ما از س  س�جاد: در ای
ــتن و انجام  ــور تهیه ی کاغذ برای نوش به منظ
ــتفاده کردیم. باید توجه  کارهای هنری اس
داشت که ترکیبات شیمیایی ساقه ی برنج، 
شامل الیاف سلولزی، سیلیس، لیگنین و 
ــت که در مراحل کاری، سیلیس  آب اس
و لیگنین از ساقه ی برنج خارج می شود. 
با لیگنین حتی می  توان آسفالت جاده 
ــاخت. ما در طرحمان توانستیم از  س
ساقه ی برنج، خمیری تولید کنیم که 

قابل تبدیل به کاغذ است.
 روش كار ش�ما چه تفاوتی با 
روش های موجود در كارخانه های 

تولید كاغذ دارد؟
ــد  ــن روش تولی  س�حر: رایج تری
ــت. در این  ــذ، روش »کرافت« اس کاغ

اشاره
ما از کودکی به صورت مشترک درس می خواندیم. فعالیت های 
دیگرمان را نیز با هم انجام می دادیم. برای شرکت در مسابقات 
قرآن، نقاشی و علمی، با هم همكاری می کردیم و نتایج خوبی 
در سطح شهر، استان و کشور به دست می آوردیم. برای شرکت 
در جشنواره جوان خوارزمی هم تصمیم گرفتیم که با هم عمل 
کنیم و با تهیه ی »طرح تولید کاغذ از ساقه ی برنج« و ارائه ی آن 
به دهمین جشنواره جوان خوارزمی، موفق شدیم اسامی خود 
را در فهرست برگزیدگان کشوری جشنواره ی جوان خوارزمی 

ثبت کنیم.
ــجاد آفتابی، برگزیدگان دهمین  ــحر و س پای صحبت س
ــحر متولد سال  ــنواره ی جوان خوارزمی نشسته ایم. س جش
ــجاد برادر کوچك او، متولد سال 1370.  ــت و س 1369 اس
ــتند. سحر و سجاد  ــاکن شهرستان بندر انزلی هس آن ها س
معتقدند دانش آموزان با کارهای جمعی و مشترک می توانند 
ــوند.  گپ و گفتمان را با این  به موفقیت های بزرگی نائل ش

دو دانش آموز گیالنی پی می گیریم:
عكس: اعظم الریجاني
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روش، برای هر کیلوگرم کاغذ، 300 لیتر آب مصرف می شود 
ــاوت و مزیت طرح و  ــت. تف ــیار باالس و حرارت مورد نیاز بس
روش ما نسبت به روش کرافت این است که ما با مصرف آب 
کمتر )180لیتر( و حرارت پایین )زیر 90درجه ی سانتی گراد( 

موفق به تولید کاغذ شده ایم.
 كیفیت كاغذ تولید ش�ده از س�اقه ی برنج چگونه 

است؟
ــده را به  ــی از کاغذهای تولید ش  س�جاد: ما نمونه های
کارخانه ی چوپا )کارخانه ی چوب و کاغذ ایران( فرستادیم. در 
نه مرحله، کاغذ ما با کاغذهای خارجی مقایسه شد. در هشت 

مرحله کاغذ ما بهتر بود.
ــش، عبور هوا، ترکیدگی، پارگی،  کاغذ تولید ما از نظر کش
ــبت جرم به سطح کاغذ( و... تأیید شد  تاشدگی، گراماژ )نس
ــبت به  ــفافیت، نس و بهتر از نوع خارجی بود و تنها از نظر ش

کاغذهای خارجی ضعیف تر بود.

 آزمایش های مورد نیاز طرح را كجا انجام می دادید؟
 س�حر: روزهای اول، در مدرسه ی امام علی)ع( کارهای 
آزمایشگاهی را انجام می دادیم، ولی بعدها یك سری مشكالتی 

پیش آمد که مجبور شدیم بقیه کار را در منزل انجام دهیم.
 مثاًل چه مشكالتی؟

ــئوالن مدرسه می گفتند این کارها برای ما   سجاد: مس
ــه دخترانه بود، برای  هزینه دارد. از طرف دیگر، چون مدرس

ورود پسر به آن جا مشكل داشتند.
 در بندرانزل�ی ب�رای كاره�ای تحقیقات�ی هی�چ 

پژوهشگاهی وجود ندارد؟
 سحر: در بندرانزلی پژوهشگاه بوعلی سینا را داریم، 
ــت. در جشنواره ی جوان خوارزمی،  ولی عماًل فعال نیس
برخی از دانش آموزان می گفتند که در استانشان، نیمی 
ــای تحقیقاتی آن ها را پرداخته اند،  از هزینه های طرح ه
ولی در استان گیالن، به مسائل تحقیقاتی دانش آموزان 

توجه چندانی نمی شود.
 چه كس�انی در تهیه ی ط�رح »تولید كاغذ از 

ساقه ی برنج« شما را راهنمایی كردند؟
 سحر: خانم منیر رمضانی، کارشناس ارشد شیمی 
آلی که در المپیاد شیمی با او آشنا شده بودیم، در تهیه ی 
این طرح بیشترین کمك را به ما کرد. ایشان برای ما خیلی 
زحمت کشید و ما را راهنمایی کرد. هرجا که سؤالی برای 
ــؤاالت ما پاسخ می داد.  ما پیش می آمد، با بزرگواری به س

حتی در انجام آزمایش ها هم ما را یاری می کرد.

ایشان برای ما وقت زیادی گذاشت. شاید خیلی از معلمان 
ــند که دانش آموزان را راهنمایی  این قدر حوصله نداشته باش

کنند، ولی ایشان با حوصله ی تمام، به ما کمك کرد.
 تهیه این طرح چه مدتی طول كشید؟

ــال 1386 این طرح را شروع   س�جاد: ما از بهمن س
کردیم و در اواخر بهار 1387 آن را به پایان رساندیم.

 عالوه بر این طرح، چه كارهایی انجام داده اید؟
 س�حر: قبل از تهیه ی این طرح، ما روی جدول تناوبی 
عناصر به عنوان یك وسیله ی کمك آموزشی کار کردیم و آن 
را در مسابقات ساخت وسایل کمك آموزشی شیمی )جشنواره 
ــیمی شهرستان  ــرگروه ش اردبیل( ارائه کردیم. به گفته ی س
ــت ما  ــد، ولی لوح تقدیر آن به دس ــوم ش انزلی، این طرح س
ــید. هم چنین کتابی رابه نرم افزار آموزشی تبدیل کردیم  نرس
که در جشنواره ی »تولیدات و محتوای الكترونیك« برگزیده 
ــد. هم چنین در مسابقات نقاشی استانی و سراسری کشور  ش
چندبار مقام آوردیم و در جشنواره هنرهای تجسمی یادواره ي 

پیامبر اعظم )ص(، سجاد لوح تقدیر کشوری گرفت. 
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 سحرخانم، ش�ما در چه پایه ای مشغول به  تحصیل 
هستید و دوست دارید در چه رشته ای ادامه تحصیل 

دهید؟
 سحر: من امسال دوره ی پیش دانشگاهی را به پایان رساندم 

و دوست دارم در رشته ی داروسازی تحصیلم را ادامه دهم.
 برای ورود به دانشگاه چه اقداماتی انجام داده اید؟

ــه ی ارائه  ــاده دو آیین نام ــاس بند پ م  س�حر: بر اس
تسهیالت به نخبگان، مصوبه ی شورای عالی انقالب فرهنگی، 
برگزیدگان جشنواره ی جوان خوارزمی بدون کنكور و بر اساس 
شرایطی که دانشگاه ها اعالم می کنند، می توانند وارد دانشگاه 
شوند. اما برخی از دانشگاه های تهران، مانند دانشگاه صنعتی 
شریف، می گویند جشنواره ی جوان خوارزمی را قبول ندارند. 

بنابراین دست دانشگاه هاست که ما را بپذیرند یا نپذیرند. 
 در آزمون سراسری دانشگاه ها شركت نكرده اید؟
 سحر: چرا، شرکت کرده ام و منتظر نتیجه ی کنكور هستم.
 معدل شما در سال سوم دبیرستان چه قدر بود؟

 سحر: 18/38.
 آقا سجاد شما در چه پایه ای مشغول به تحصیل هستید؟
ــده ام.   س�جاد: من وارد دوره ی پیش دانشگاهی ش

 در چه رشته ای می خواهید ادامه ی تحصیل بدهید؟
 سجاد: عالقه ی زیادی به فیزیك و شیمی نفت دارم.
 معدل شما در سال سوم دبیرستان چه قدر بود؟

 سجاد: 19/87.
 چ�ه احساس�ی از موفقیت خود در جش�نواره ی 

جوان خوارزمی دارید؟
 سحر: مسلماً وقتی انسان نتایج زحمات خود را می بیند 
و در کارش پیروز و موفق می شود، احساس شعف و شادابی 
می کند. پیروزی در جشنواره ی جوان خوارزمی برای ما یك 
ــود انسان بسیار خرسند  ــویق بود. آن چه که باعث می ش تش
شود این است که احساس می کند، کارش به نتیجه رسیده 
ــت. ما زحمتی کشیدیم که نتیجه ی آن تولید کاغذ شد.  اس
ــن کار خودمان می بالیم و افتخار می کنیم، نه به برنده  به ای

شدن در جشنواره ی خوارزمی.
 مهم ترین عوامل موفقیت خود را چه می دانید؟

 س�جاد: تالش و پشتكار، برنامه و نظم، توکل و توسل 
به خدا، و حمایت پدر و مادر و معلم دلسوزمان، مهم ترین 

ــیر  ــل موفقیت ما بودند. پدر و مادر ما در این مس عوام
ــتند. آن ها کاری کردند که ما وقتمان  خیلی نقش داش

را هدر ندهیم و از آن حداکثر استفاده را ببریم.
 پدر و مادر شما چه كار می كنند؟

ــراج آفتابی( دیپلمه   س�جاد: پدرم )آقای مع
ــری  ــم کب ــادرم )خان ــت و کار آزاد دارد و م اس

ستاری نژاد( خانه دار است.
 بزرگ ترین آرزوی شما چیست؟

ــن این  ــن آرزوی م  س�حر: بزرگ  تری
است که تالش کنم تا به درد مردم کشور 
ــی انجام دهم که  خودم بخورم و کارهای

ــه ی ظهور آقا ام�ام زمان  پیش مقدم
)عج( باشد.

 سجاد: بزرگ ترین آرزوی من 
ــه ای زندگی  ــت که به گون این اس
کنم که مردم به نیكی از من یاد 

کنند.
 شما در زمینه ی علوم 

قرآن و مس�ائل اس�المی 
هم مطالعه دارید؟

ــه. ما در   س�حر: بل
جزء 30  ابتدایی  دوران 
ــرآن را حفظ کردیم  ق

ــب در  ــور مرت و به ط
ــی  قرآن ــابقات  مس
شرکت می کردیم. 
دو سال پیش هم 
ــابقات  مس در 
احكام استان، 

رتبه ی سوم 
ــب  را کس

کردیم.

نمونه هایی از كاغذهای تولید ش�ده ی 
خودم�ان را ب�رای كارخان�ه ی چوب و 
كاغذ ایران )چوپا( فرستادیم كه مورد 
آزمایش قرار گرفت و كاغذ ما در هشت 

زمینه بهتر از كاغذ استاندارد بود
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فیلم نامه چیست؟
ــاخت هر فیلمی، حتی یك فیلم کوتاه، پیش  برای س
ــر چیز به یك فیلم نامه احتیاج داریم. بنابراین بهتر  از ه

ــت ببینیم که فیلم نامه چیست. در یك تعریف کوتاه،  اس
ــیله ی تصاویر گفته  ــت که به وس ــتانی اس فیلم نامه داس
می شود و فیلم نامه نویسی، هنر و مهارت نوشتن فیلم نامه 
ــت. به  ــینما، تلویزیون یا بازی های ویدیویی اس ــرای س ب
ــتان فیلم است  ــناریو( طرح داس بیان دیگر، فیلم نامه )س
ــود؛  ــته می ش ــه صحنه به صحنه و فصل به فصل نوش ک
ــخصیت های ماجرا باشد.  به نحوی که نمودار وقایع و ش
بنابراین، کارگردان، بازیگران، فیلم بردار، تدوینگر و سایر 
اعضای کادر فنی باید فیلم نامه را با دقت بخوانند تا بتوانند 
براساس آن عمل کنند. به فیلم نامه ای که در آن جزئیات 
ــخص  ــی، مثل حرکات دوربین، نوع نماها و غیره مش فن
ــا فیلم نامه ی مخصوص  ــند، فیلم نامه ی کار ی ــده باش ش

فیلم برداری می گویند.

انواع فیلم نامه
ــن آن ها عبارت اند  ــه انواعی دارد که عمده تری فیلم نام
ــریالی )مجموعه ای(، داستانی، مستند  از: کوتاه، بلند، س

و اقتباسی.
فیلم نامه ی کوتاه به فیلم نامه ای گفته می شود که حداکثر 
حدود 30 صفحه باشد، یا به طور کلی از فیلم نامه ی بلند 

که حداقل 70 صفحه است، کمتر باشد.

ــا  ی ــد  بلن ــه ی  فیلم نام
ــینمایی، متنی است که  س
شروع، میان و پایان مشخصی 
دارد. این متن حدود دو ساعت فیلم 
ــامل می شود. س�ید فیلد، مدرس  را ش
ــنده ی  ــی و نویس ــهور فیلم نامه نویس مش
کتاب مشهور »چگونه فیلم نامه بنویسیم«، 
معتقد است فیلم نامه ی سینمایی باید 120 
ــد، و برهمین اساس، فرمولی برای  صفحه باش
ساختار این نوع از فیلم نامه ارائه داده است. اما 
فیلم هایی وجود دارند که زمانی حدود 90 دقیقه )معادل 
90 صفحه( دارند و در عوض فیلم های دیگری هم هستند 

که زمانی حدود 210 دقیقه یا بیش تر را دربرمی گیرند.
ــینمایی از نظر زمانی بیشتر  به هر حال، فیلم نامه ی س
ــاختاری نیز  ــت. در عین حال، از لحاظ س از 70 دقیقه اس
برخالف فیلم نامه ی کوتاه، از موضوعی فرعی که رابطه ای 
تنگاتنگ با موضوع اصلی دارد، سود می جوید. این موضوع 
یا داستان فرعی کمك می کند که موضوع اصلی بهتر معنا 
یابد و گیراتر و جذاب تر جلوه کند. فیلم نامه ی بلند می تواند 
ــته باشد، یا فاقد آن باشد. یكی از  گفت و گو )دیالوگ( داش
ــرای فیلم نامه ی فاقد گفت و گو در دوران  بهترین مثال ها ب
ــینمای ناطق، فیلم »آخرین نبرد« )1983( ساخته ی  س
لوک ِس�بون، کارگردان مشهور فرانسوی است که در آن 

حتی یك کلمه نیز در سراسر فیلم رد و بدل نمی شود.
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فیلم نامه ی سریالی تقریباً همه ی عناصر فیلم نامه ی بلند 
را درون خود دارد، اما با اندکی تفاوت. این نوع از فیلم نامه 
ــر زمانی هیچ محدودیتی ندارد و می تواند 12، 24،  از نظ
52، 200، 300، 500 و... قسمت باشد. این فیلم ها معموالً 
برای پخش تلویزیونی ساخته می شوند. در یكی دو دهه ی 
ــی و قابل توجهی  ــای تلویزیونی طوالن ــر، مجموعه ه اخی
ــی آن می توان  ــده اند که از نمونه های خارج ــاخته ش س
ــاحران )طلسم شدگان(،  ــدگان، س به فرار از زندان، گمش
ــك دهكده اشاره کرد.  ــتان، قصه های جزیره و پزش دوس
ــدگان، یكی از مجموعه های  مجموعه ی تلویزیونی گمش
ــت که  ــال های اخیر اس ــرف دار س ــاخت و پرط خوش س
ساختار روایی بسیار پیچیده ای دارد. از نمونه های ایرانی 
نیز می توان به مجموعه های طنز شب های برره، پاورچین، 
ــاره کرد. عالوه بر این مجموعه های  کوچه ی اقاقیا و... اش
ــربداران، هزاردستان، امام علی)ع( و یوسف  تلویزیونی، س
ــز از مجموعه های تلویزیونی غیرطنز ایرانی  پیامبر)ع( نی

پس از انقالب هستند.
این نوع فیلم نامه، برخالف فیلم نامه ی سینمایی که از 
ــه ی فرعی دارد،  ــاظ موضوع صرفاً یك موضوع یا قص لح
ــی را به صورت  ــوع و قصه ی فرع ــد چندین موض می توان
ــالوه می تواند  ــوازی پی بگیرد. به ع ــا به طور م ــتقل ی مس
ــته باشد. از آن جا  ــخصیت های فرعی فراوانی نیز داش ش
ــش تلویزیونی در نظر  ــریالی برای پخ که فیلم نامه ی س
گرفته می شود، و رسانه ی تلویزیون خصوصیاتی متفاوت 
با سینما دارد )از جمله ی این تفاوت ها می توان به تمرکز 
مخاطب در سالن تاریك سینما و عدم تمرکز درون خانه 
ــن فیلم نامه می تواند  ــاره کرد(، ای ــل تلویزیون اش و مقاب
ــینمایی داشته باشد.  ریتمی کندتر از ریتم فیلم نامه ی س
ــینمایی هر صفحه را معادل  ــی اگر در فیلم نامه ی س یعن
ــم، در کار تلویزیونی هر صفحه از  ــك دقیقه فرض کنی ی
ــد.  ــی ثانیه باش فیلم نامه می تواند برابر با یك دقیقه و س
در فیلم نامه های سریالی کم اهمیت تر، حتی گاهی اوقات 
فیلم نامه نویس برای این که فیلم را طوالنی تر کند، برخی 

از صحنه ها را بیهوده کش می دهد.
ــتانی همان طور که از نامش پیداست،  فیلم نامه ی داس
بازگوکننده ی یك قصه ی اصلی است. فیلم نامه ی مستند 
ــوع فیلم نامه غالباً به  ــد. این ن می تواند کوتاه یا بلند باش
ــنده در  ــل نویس ــردازد و تخی ــی می پ ــای واقع رویداده
شكل گیری آن نقشی ندارد. در این قالب، نویسنده براساس 
تحقیقاتی که درباره ی یك موضوع انجام داده است، دست 
به نگارش فیلم نامه می زند. فیلم نامه ی مستند می تواند در 
مورد یك موضوع خاص و مسائل مختلفی ازجمله بالیای 

ــیل، زلزله، آتشفشان و...(، یافته های علمی و  طبیعی )س
ــت، پدیده های اجتماعی  ــكی، حیات وحش و طبیع پزش
ــالق و...(، جنگ ها و مبارزات  )جنایت، دزدی، ازدواج، ط
مردمی و... باشد. اگرچه در فیلم نامه ی مستند، نویسنده 
از تخیل خود استفاده ی چندانی نمی کند، اما می تواند با 
تحقیقی جامع و کامل و براساس ذوق، مهارت و استعداد 
ــطحی به یك اثر  ــاده و س خود، کار را از یك گزارش س

هنری زیبا و به یاد ماندنی تبدیل کند.
در فیلم نامه ی اقتباسی نیز معموالً یك اثر ادبی، تاریخی 

و... دستمایه ی نوشتن فیلم نامه قرار می گیرد.

مراحل نوشتن فیلم نامه
ــك ایده یا طرح اولیه که  ــتن فیلم نامه با ی معموالً نوش
ــكل می گیرد، آغاز می شود. سپس  ــنده ش در ذهن نویس
نویسنده این ایده را در ذهن خود بسط و پرورش می دهد 
و در صورت لزوم در مورد قسمت های مورد نیاز، اطالعات 
ــاوره و پژوهش  ــاهده، مش ــق مطالعه، مش الزم را از طری
به دست می آورد. هنگامی که ایده به پختگی کافی رسید، 
ــه ای از طرح را روی کاغذ  ــس معموالً خالص فیلم نامه نوی
می آورد. پس از آن نیز نوبت به نوشتن فیلم نامه ی خالصه 

می رسد و در انتها نیز فیلم نامه ی کامل نوشته می شود.
اگرچه اصول کلی فیلم نامه نویسی ثابت است، اما شیوه ی 
نگارش فیلم نامه بسته به نویسنده می تواند متفاوت باشد. 
ــاً متكی بر دیالوگ )گفت و گو(  برخی از فیلم نامه ها اساس

هستند و برخی متكی بر توصیف و تعریف.

تقسیم بندی ساختاری فیلم نامه
معموالً هر فیلم نامه مانند یك رمان دارای قسمت هایی است 

که مهم ترین آن ها عبارت اند از: نما، صحنه و فصل )سكانس(.
ــات یا پالن( کوچك ترین واحد فیلم نامه است  نما )ش
ــكیل می شود. به بیان  که از مجموع چند قاب )فریم( تش
ــت که دوربین فیلم برداری  دیگر، نما مقدار تصویری اس

بدون قطع می گیرد.
صحنه کوچك ترین واحد کامل یك فیلم نامه است که 
ــكیل می شود و ممكن است داخلی  از یك یا چند نما تش

یا خارجی و روز یا شب باشد.
ــت که معموالً  ــكانس هم یك فصل از فیلم نامه اس س
ــود و یك موضوع را  ــكیل می ش از یك یا چند صحنه تش
دنبال می کند که با پایان یافتن آن، موضوع سكانس نیز 
عوض می شود. درواقع سكانس قسمتی از فیلم است که 

به خودی خود، کامل است.
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پرسش ها و پاسخ های دینی 

درباره ی جن

حسین امینی پویا

جن ها چه 
ــه دلیل این که موجوداتی هستند؟ ــورد جن ها، ب ــوند، پرسش زیاد است؛ این که آیا اصاًل آن ها واقعاً آن ها را نمی بینیم و موجودات نامرئی محسوب  در م ــتند؟ آیا آن ها هر می ش ــود دارند یا صرفاً زاییده ی خیاالت ما هس همین دلیل قادر به پیش گویی آینده هستند؟ آیا هیچ وقت نمی توان آن ها را دید؟ و...آیا آن ها کسانی هستند که به مردم ضرر و زیان می زنند؟ آیا غیب می دانند و به نوع اطالعاتی را، هرکس در هر جایی از این دنیا بخواهد، به او می دهند؟ وج

ــخصی فراوانی نقل  ــتان ها، ماجراها و تجربیات ش ــور که می دانید، در مورد جن ها داس همان ط
شده اند و موجودند؛ البته درست و غلط، سره و ناسره، و آمیخته با افسانه ها و باورهای خرافی. بسیاری 

از ما نیز عقاید و تصوراتی در این زمینه داریم که بر پایه ی دریافت معقول و درستی استوار نیست. این عقاید 
ــت ها، به بازخوانی نیاز دارند. آن ها را باید پاالیش کرد. در این مورد اولین کاری که باید انجام داد، آن  و پنداش

است که مجموعه ی باورها را باید با منابع اصیل دینی محك بزنیم. یعنی حتماً باید آن ها را از منابع مستند و قابل 
اطمینانی بگیریم.

چه منبعی مطمئن تر از قرآن؟ ببینیم قرآن کریم در این مورد چه می گوید. این کتاب آسمانی، جنیان ر ا ابتدا به عنوان 
ــت. و اتفاقاً نام گذاری آن ها نیز به همین  ــتور اس ــت؛ واقعیتی که به دلیلی از دیدگان ما مس یك واقعیت معرفی کرده اس

دلیل است. جن در لغت به معنی »پوشیده« و »مستور« است و همین معنا در همه ی مشتقات و ساخت های گوناگون 
ــت، چون سپر آدمی را از شمشیر دشمن می پوشاند. یا  ــپر« اس این کلمه وجود دارد.مثل واژه ی »ُجّنه« که به معنی »س
آمدن زمینش می شوند. »َجنان« به معنی قلب که در سینه و از نظرها پنهان است.»جنین«، چرا که در رحم مادر و دور از چشم ما قرار دارد. یا »جّنت« به معنی باغ؛ باغی که درختان آن مانع از به چشم 
ــت. قید در حالت عادی  ــت که در حالت عادی قابل رؤیت نیس ــده اس پس این موجود به این دلیل جن نامیده ش
ــتاد مصباح یزدی در کتاب »معارف قرآن«: »اشخاصی وجود دارند که در این مسائل  توضیحی دارد. به قول اس
ــتند که یارایی انبساط و انقباض خویش را  ــیار لطیفی هس کار کرده اند و ادعا می کنند جنیان پدیده های بس
ــاوایی و دیدن نیستند. ولی اگر منقبض گردند،  ــاط اند و لذا قابل بس می توان آن ها را دید و لمس کرد.«دارند. در حالت عادی در حال انبس

ــوند، به این معنی نیست که هرگز  پس این که مي گوییم جن ها در حالت عادی دیده نمی ش
ــا از نظر دینی ممنوع و صدای جن ها را بشنود یا حتی آن ها را ببیند.کسی نمی تواند آن ها را ببیند. بله، اگر کسی بخواهد می تواند با طی راه های پیچیده،  ــت، پیمودن این راه ه البته باید دانس

خالف است.

عكس: رضا بهرامي
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بگویید  می شود   
جن دقیقاً چگونه موجودی است؟

ــور که گفتم، ما باید از قرآن   همان ط
ــر در این مورد اطالعات  و منابع اصیل دیگ
کسب کنیم؛ اطالعاتی مستند و قابل اطمینان. 

قرآن مجید می گوید:
 این نوع موجودات قبل از نوع بشر خلق شده اند 

]حجر/ 27[.
 آن ها دو جنسی هستند و مذکر و مؤنث دارند ]جن/ 6[.

 مؤمن و کافر دارند. عده ای صالح و برخی بدکردارند 
]جن/ 11[.

ــرعت حرکت کنند و اجسام سنگین را   می توانند با س
جابه جا کنند ]نحل/ 38[.

به قول ش�هید مطه�ری)ره( در تفسیر سوره ی جن، آن ها 
ــك آن، می توانند این جا  ــرعتی فوق العاده دارند. »در ی س

باشند و در آن بعد، در دورترین کرات عالم.«
ــان ها دارند. این  ــابه انس ــا نیز خصوصیاتی مش پس جن ه
ــخیص، درک، تكامل ـ البته  ــامل قدرت تش خصوصیات ش
ــت ـ آزادی و قدرت  ــر اس ــل آن ها کمتر از بش ــطح تكام س

انتخاب بین حق و باطل و خوب و بد است.
 جنیان از چه چیزی خلق شده اند؟

 جن از آتشی سوزنده و بی دود )مارج( آفریده شده است. در 
قرآن آمده است: »)خدا( آدمی را از ِگل خشكیده، هم چون 
ــفال آفرید و جن را از شعله ای بدون دود« ]الرحمن/ 15[.  س
ــكل، ترکیب  ــتند، ش ــی که آن ها نامرئی هس و از آن جای
ــكل نهایی آن ها برای ما مشخص نیست.  ــیمیایی و ش ش
ــان ها قابل تجزیه کردن است، اما بدن جنیان  بدن ما انس
ــط ما قابل تجزیه و  ــود، توس چون دیده و لمس نمی ش
تحلیل شیمیایی نیست. فقط می دانیم از آتش آفریده 
شده اند. حتی این که آیا منظور همین آتشی است که 
در اثر ترکیب اجسام قابل احتراق با اکسیژن پدید 

می آید یا چیزی شبیه آن، معلوم نیست.
البته، همان طور که تغییر شكل گل خشكیده در 
آناتومی فعلی بدن انسان، چندان قابل فهم و 
تصور نیست، همان گونه نیز تعبیر »مارج« 
ــموم«، یعنی طیفی از آتش  و »نارالس
سوزنده و بی دود در ساختار بدن 
جنیان، برای ما قابل فهم و 
بود.  نخواهد  درک 

هم چنان که 
عبور جنیان از هر دیوار و 

مانعی برای ما که جسمی سه بعدی 
ــت که به آسانی قابل  داریم، موضوعی اس

ــت. چرا که تعاریف فیزیك در  درک و فهم نیس
ــول و... زمان و دیگر  ــای خاکی ما )اندازه ی ط دنی

ابعاد(، با دنیای جنیان، ماهیتاً متفاوت است.
ــاص و عام  ــبیت خ ــروزه بحث نس ــه ام خوش بختان

اینشتین، راه کوچكی برای درک »فیزیك از نوع دیگر« 
را بر روی ما گشوده است. هم چنان که در سال های اخیر، 
ــمان ها« در فیزیك، کورسویی برای فهم  »نظریه ی ریس
آیات الهی پیرامون این دنیای عظیم ناشناخته و موجودات 
ناشناخته ی آن با قدرت های ویژه و ناشناخته، ایجاد کرده 

است.
 آیا جنیان غیب می دانند؟

ــز درک خوبی  ــرک و نی ــدرت تح ــان از ق ــم جنی  گفتی
ــت که جنیان  برخوردارند، اما این موضوع به معنی آن نیس
ــوان توان غیب گویی ندارند.  غیب می دانند. آن ها به هیچ عن
ــبب حجم وسیع اطالعات و شیوه ی  پیش بینی جنیان به س
ــم: مگر پیش بینی  ــت. از شما می پرس اطالع گیری شان اس
شرایط آب و هوایی ـ توسط ما انسان ها ـ که با ارسال ماهواره ها 
ــان غیب گویی ما  به خارج از جّو زمین صورت می گیرد، نش
ــترش دامنه ی داده ها،  ــت؟ آشكار است که گس آدمیان اس

سبب این پیش گویی هاست.
در قرآن با صراحت بر این موضوع که جنیان غیب نمی دانند، 
تأکید شده است؛ ماجرایی که در آیه ی 14 سوره ی »سباء« 

به آن اشاره شده است.
 آیا جنیان ازدواج می كنند و تولیدمثل دارند؟

ــان ازدواج می کنند و صاحب   آری، می توان گفت جنی
ــوند. البته روش ازدواج آن ها هنوز ناشناخته  فرزند می ش
است، اما ممكن است در آینده بتوان اطالعاتی در مورد 
ــان ها در  ــت آورد. هم چنان که قرن ها ما انس آن به دس
ــم  مورد ویروس ها و موجودات ریز دیگری که با چش

غیرمسلح قابل رؤیت نیستند، چیزی نمی دانستیم. 
اما اینك مطالب زیادی درباره ی چرخه ی حیات 

و دوره ی زندگی آن ها و روش تكثیر، ازدیاد 
ــی و  و تولیدمثل آن ها از طریق جنس

ــی می دانیم. در مورد  غیرجنس
ــاًل ما  ــز فع ــا نی جن ه
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ــم  نمی دانی
آن هــــا چگونــه ازدواج 
می کنند، ولی این نكته نباید باعث 

انكار تولیدمثل ایشان شود.
قرآن در سوره ی »کهف«، آیه ی 50 به صراحت 

به فرزند داشتن و ذریه ی جنیان اشاره می کند.
 آیا جنیان می میرند؟

ــده و مخلوق خدا  ــه. از آن جایی که آن ها آفری  بل
ــر از خداوند بزرگ،  ــتند، پس مرگ نیز دارند. غی هس
ــه می کنند ]الرحمن/ 26؛  همه ی موجودات مرگ را تجرب

سجده/ 25؛ اعراف/ 38[.
 آیا باید از جن ترس�ید؟ آیا جنیان به انس�ان ها 

آزار می رس�انند؟
ــیطان )ابلیس که او نیز از جنیان است(،   نه جن و نه ش
قطعاً هیچ کدام قدرت و اجازه ی آزار رساندن به انسان را به 
ــما کنار پله ایستاده باشید و  ــكل فیزیكی ندارند؛ مثاًل ش ش
آن ها بتوانند شما را هل بدهند و سرنگون کنند. اصوالً معنی 
ــود نامرئی، به دیگری که او را نمی بیند،  ندارد که یك موج
ــه آن موجود قدرت دفاع از خود را  ــلط یابد، در حالی ک تس
ــد. این خالف حكمت الهی است. شیطان نیز  ــته باش نداش
ــان را وسوسه کند و کسانی  تنها می تواند از نظر روانی انس
ــانی که خود بخواهند  را تحت تأثیر قرار بدهد؛ آن هم کس

تحت تأثیر قرار بگیرند ]حجر/ 41[.
ــیاطین جنی نیز حداکثر قدرتی که دارند آن است که  ش
ــوند. ما می توانیم با ذکر خدا،  ــه باعث غفلت ش با وسوس
ــاه بردن به آن ذات  ــك گرفتن از هدایت او و با پن کم
بی یزال، از شر وسوسه ی شیطان در امان بمانیم. پس 
از نقطه نظر روانی نیز، تا زمانی که در راه راست قرار 
داشته باشیم، به خدا توکل کنیم و اخالص بورزیم، 
ــتند ]نحل/ 98؛  ــیاطین ناتوان از تأثیر بر ما هس ش
ــه  ــیطان وسوس ــوی ش ــر/ 40-41[. اگر از س حج
ــدی، به خداوند پناه ببر؛ زیرا خداوند آن  ش
شنوای داناست. پرهیزکاران، چون شیطان 
ــه کند، با توسل به ذکر  آن ها را وسوس
و یاد خداوند، ناگهان بینشی پیدا 
ــا مصون  ــد و از خط می کنن

می مانند ]اعراف/ 201 و 202[.

ــالوه  به ع
ـــت،  دانس ــد  بایــ

در  ــان  جنیــ از  ــیــاری  بس
خدمت انسان هایند؛ یعنی در این حد 

)وسوسه کردن( نیز آزاری ندارند. به همین 
ــت  ــل، هراس از جن و جن زدگی نیز درس دلی

نیست و اصاًل نباید ذهن را با این مسئله درگیر و 
مشغول کرد.

 ارتباط با جن آیا ممكن و رواست؟
ــم دیده نمی شوند، ارتباط   از آن جا که جن ها با چش

ــود و برانگیزاننده ی  ــا آن ها همواره امری رمزآل گرفتن ب
حس کنجكاوی و توأم با هیجان بسیار بوده است. اما باید 

دانست که در تعالیم اسالمی، از ارتباط برقرار کردن عموم 
با جنیان نهی شده است. این کار خطرات و تبعات انحرافی 
ــوم الهی(، آن هم  ــی دارد. تنها خواص )آگاهان به عل فراوان
به منظور کسب معرفت بیشتر و نیز حل مشكالت مسلمانان، 
ــری ارتباط با جن، به فتوای  ــاز به این کارند. حتی یادگی مج
بزرگان دینی، ازجمله حضرت امام)ره(، حرام شمرده شده است.

ــیاطین جنی،  ــم، ارتباط با جن به خصوص ش ــد می کن تأکی
ــب آزردگی خود  ــراف و انحطاط روحی و موج ــب انح موج
ــود. همین جا خوب است دوستانه  ــخص و دیگران می ش ش
ــم. همان گونه که گفتم، ما در  ــه ی مهمی را تذکر بده نكت
ــتند و درست، بسیار کم داریم. اما  مورد جن اطالعات مس
حتماً نیازی هم نبوده است که بیشتر بدانیم. پس در این 
ــت کنجكاوی افراطی خود را کنار بگذاریم.  مورد بهتر اس
ــتر بدانیم، چون  لزومی ندارد در این مورد بخواهیم بیش
ــت و خرافی  ــن حالت به ناچار با اطالعات نادرس در ای
ــویم؛ اطالعاتی  که هیچ مبنایی ندارند، روبه رو می ش

ــتی ندارند و  ــی درس ــه ی تجربی و علم ــه پای ک
ــب آن ها خیال پردازی های افراد بیمار  اغل

ــتند که در پی  ــراد منحرفی هس یا اف
سوء استفاده اند. ما باید به دنبال کسب 
معرفت در مورد خودمان باشیم. باید 
انسان را بشناسیم. این چنین علمی 

در سرنوشت ما دخالت دارد. 
علم نافع، این هاست.
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دیوانهها
احمد عربلو

یوهان گونراد دیپل: او درکشور آلمان و متأسفانه در قلعه ای 
ــتاین« از مادرش متولد شد و بالفاصله شروع به  به نام »فرانكش
رشد کرد! تمام این اتفاقات در قرن 17 میالدی افتاد و باعث شد 
ــود! از جمله کارهای روزانه ی او، ابداع  ــیمی دان ش که او یك ش
رنگ دانه بود و بنابراین توانست رنگ دانه ی آبی پروس را که یكی 
ــیمیایی ترکیبی در جهان است، ابداع کند.  از اولین رنگ های ش
ــت )مثل بعضی  ــغل دیگری هم داش اما او عالوه بر کار اصلی، ش
از دانشمندان امروزی!( و آن، تالش برای کشف »اکسیر حیات« 
ــد که آدمیزاد  ــف کن ــت فرمولی را کش بود! به واقع، او می خواس
نمیرد! خدا رحم کرد که او نتوانست این کار را بكند، چون در آن 

صورت، االن جا برای هیچ کدام ما روی کره ی زمین نبود!
ــی از مردم این زمان،  ــی از مردم آن زمان )که مثل بعض بعض
اهل شایعه سازی و درست کردن حرف پشت سر این و آن بودند( 
شایعه کرده بودند که یوهان آزمایش های عجیب و غریبی روی 

اجساد آدمیزاد انجام می دهد!
اگرچه یوهان در این زمینه به جایی نرسید و به ناچار ُمرد، اما 
ــاس همین شایعه ها، داستان های عجیبی نوشتند و  عده ای براس

آن ها را چاپ کردند و فروختند!

ــتعداد عجیبی در امور جنگی داشت. به طوری که وقتی هنوز  وارنر براون: او اس

ــباب بازی اش را پر از ترقه کرد و آن را در  ــده بود، قطار اس ــالش تمام نش 12 س
ــه نبوغ او پی بردند،  ــلوغی در آلمان منفجر کرد! مردم از همین جا ب ــان ش خیاب
ــت این مردم  چون که او با این کارش جنگ را پیش بینی کرده بود! )امان از دس
ــروع شد، برای  ــان!( وارنر بعدها که جنگ جهانی دوم ش با این پیش بینی هایش

هیتلر موشك می ساخت! بعدها او به عنوان اسیر جنگی به دست 
متحدین افتاد و بنابراین تصمیم گرفت در امور فضانوردی و اکتشافات 
فضایی کار کند. دلیل آن هم این بود که فكر می کرد شاید به این وسیله بتواند 
ــمنانش بگریزد! وارنر مدت زیادی برنامه های فضایی آمریكا را در  از چنگ دش
ــغل دیگر هم بود. او هم زمان استاد فلسفه  ــت داشت و ضمناً دارای دو ش دس
ــوهرعمه ام اگر  ــود و در جای دیگری هم آموزش غواصی می داد! )به جان ش ب
ــود که موضوع دوشغله ها و  ــم. معلوم می ش سه شغله ها ریشه در تاریخ دارد!(این چیزها را از خودم درآورده باش

به جای مقدمه!
ــر، مورچه  ــابی! آخ ــت: »مرد حس ــی می گف ظریف
چیست که کله پاچه اش چه باشد؟ این یكی دو صفحه 
ــت که مقدمه اش  طنز خط ویژه، خودش چی چی هس

چی باشد؟«
ــم: »اوالً از یك نفر آدم ظریف این جور  ما هم گفتی
ــان می خواهد  ــت. درثانی، ما دلم حرف زدن بعید اس
مقدمه بنویسیم و می نویسیم! تا چشم بخیالن دربیاید 
و الهی کچل شود اگر کسی فكر کند که ما با نوشتن این 
مطلب، می خواهیم زبانم الل سربه سر قشر زحمتكش 
ــمندان بگذاریم. و الهی، اگر کسی چنین فكری  دانش
کرد در درجه ی اول مجبور شود در ساعات شلوغ سوار 
مترو شود و در درجه ی دوم مجبور شود سطر به سطر 
مجله ی رشد جوان را بخواند. به عالوه، کارش در بعضی 

از اداره های دولتی گیر کند و از این حرف ها...
حاال کاری با این حرف ها نداریم. ما آمدیم در مورد 
ــم که  ــمند! مطلبی بنویس دیوانه ترین نابغه های دانش

انگاری خودمان هم یك جورهایی شدیم.
ــتی  ــتش اخیراً یكی از مجله های علمی، فهرس راس
ــمندان جهان را منتشر کرده بود؛  از عجیب ترین دانش
ــود، غیرعادی  ــه در زمان حیات خ ــی افرادی ک بعض
ــمار می آمدند، اما حاال ما می دانیم که خیلی هم  به ش

خوب و ناز و الهی که من قربونشون برم بوده اند!
ما، در ذیل! به معرفی چند نفر از آن ها پرداخته ایم!

تصویرگر: ابوالفضل محترمی

دی 88

18

4



نخوانند!
ــدت به ساخت  ــت و خودآموز زبان خود، هروقت که فرصتی پیدا می کرد، می رفت بمب اتم عالقه داشت. در کنار کار پرمشغله ی رابرت آپنهایمر: او به ش ــمت هایی از کتاب هندی و آلمانی را می خواند تا هنگام آزمایش و یك گوشه ای می نشس ــن بمب اتم خود، قس مقدس هندوها را به عنوان خطابه بیان کند. اولی

واقعاً که!

ــود به عنوان که کلید آغاز عصر الكترونیك بودند، اختراع کند!توانست رادیوی بی سیم و ژنراتورهای به چه بزرگی را نیكوالتسال: او بچه ی خیلی خوبی بود. تا جایی که  ــن بود که از بدن خ ــا ایرادش ای ــتاوردهایش در جمع تنه ــانا برای نمایش دس ــتفاده می کرد! واقعاً که بعضی از این دانشمندان چه ابزاری رس کارهای خطرناکی می کرده اند...اس

فریمن دیس�ون: او عاشق علم فیزیك بود. به همین 
ــروع به نوشتن داستان های علمی ـ تخیلی کرد.  خاطر، ش
چرا ندارد. آن موقع ها هر کس که عاشق علم فیزیك بود، 
ــت. دیسون در سال  ــتان های علمی ـ تخیلی می نوش داس
ــه داد و گفت  ــب و غریب ارائ ــك نظریه ی عجی 1960 ی
ــی  ــه ی محافظتی دور منظومه ی شمس ــه باید یك الی ک
بكشیم تا بتوانیم حداکثر استفاده از نور خورشید را ببریم! 
ــوان الیه ی  ــن الیه اکنون به عن ــت ها! ای خالی بندی نیس

دیسون شناخته می شود.
جک پارس�ونر: این جك پارسونر خودمان خیلی بال 
ــی موتور جت بود،  بود. او با این که پایه گذار البراتوار رانش
اما دائم در حال تمرین جادو و جادوگری بود! آن قدر این کارها را ادامه داد تا این که یك روز موفق شد 

خانه اش را به آتش بكشد و خودش هم به ناچار مرد. ضمناً او یك آمریكایی بود!
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 حرف اول
پس از طی مسافتی در یك فضای 
ــجر قدیمی، به اتاق کار پروفسور  مش
ــیخ جباری در پژوهشكده ی  حاج ش
فیزیك می رسیم. هم زمان با ورود ما،  
ــرعت از اتاق بیرون  آقای جواني با س
ــبیه کارمندان  ــی رود. ظاهرش ش م
دفتری است و حدس می زنم مسئول 
دفتر پروفسور باشد و آن اتاق خیلی 
ــئول دفتر. با  ــم اتاق مس معمولی ه
ــگاه به دنبال دري دیگر در آن اتاق  ن
ــالن کاری  ــه ما را به س ــردم ک می گ
ــد، اما در  ــورانه راهنمایی کن پروفس
ــاًَ 3×3 متر در دیگری  آن اتاق تقریب

نیست.
ــم و جوانی که چند  ــر می کنی صب
دقیقه پیش رفته بود، باز هم تند و با 
سرعت به اتاق بر می گردد. می گویم: 

»آقای حاج شیخ جباری؟!«
با تبسم می گوید: »خودم هستم.«

می گویم: »از مجله آمده ایم.«
ــبیه  ــاده که ش آن جوان خیلی س
ــت، می گوید: »پس  پروفسورها نیس
ــد، چون  ــروع کنی ــر چه زودتر ش ه

ــان از همین االن  ــاعت وقت ت نیم س
شروع شد.«

ــی  با نگاهی که خیلی خوب بخش
از حرف ها را می زند و در طول مدت 
مصاحبه، بخشی از بار مصاحبه را به 

دوش می کشد.
ــی، نگاهی  ــه با نگران عكاس مجل
ــن می کند و  ــاق و نگاهی به م به ات
ــد: »نمی شود به اتاق بهتری  می پرس
ــز کار  ــی، می ــم؟ میز کنفرانس بروی

بهتری؟!!«
ــم: »اتاق بهتر همان جایی  می گوی
ــیخ جباری  ــت که آقای حاج ش اس
ــای آن، با رایانه ی نه  در پس دیواره
ــز کاری خیلی  ــی مدرنش و می خیل
ــزرگ می آفریند.  ــاده، افتخارات ب س

اتاق بهتر همان جایی است که...«

 روایت راوی
ــال 1352، دومین  ــن س 15 بهم
ــم در  ــك خانم معل ــر ی ــد پس فرزن
زمستان سرد شهر اراک چشم به دنیا 
ــود. مادرها و پدرها فرزندشان را  گش
ــت دارند؛ چه باهوش باشد چه  دوس

عادی؛ خیلی زیبا باشد یا کمی زیبا؛ 
ــادر وقتی فرزندش را در آغوش  و... م
می فشارد، مهر و دوستی اش وابسته 
ــت، هر چند  ــده ی نوزاد نیس به آین
ــالم  در دل دعا می کند: »الهی که س
ــوی  ــی و عاقبت بخیر ش و صالح باش

مادر.«
خانواده ی چهار نفره ی حاج شیخ 
جباری، اهل اراک نبودند. اصالتاً اهل 
ــتان  اردبیل بودند و بعدها به شهرس
ــرادر بزرگ تر با  ــوچ کردند. ب کرج ک
تفاوت سن اندک، نقش حامی و یاور 

مهدی را داشت.
ــم بر  ــی معل ــه زن ــه ای ک در خان
ــا و  ــرد، از دعواه ــت می ک آن مدیری
ــرانه ی  ــور پس ــر و ش اختالفات و ش
ــیخ  ــر حاج ش محمد و مهدی دو پس

جباری خبری نبود.
ــال های آغاز  ــان س ــادر در هم م
ــی مهدی کم کم متوجه آثاری  کودک
از هوشی متفاوت و نعمتی خدادادی 
ــد. مهدی یك سال زودتر از  در او ش
هم سن و سال هایش به مدرسه رفت؛ 
مدرسه ای کاماًل عادی در شهرستان 

گفت وگو با مهدی حاج  شیخ جباری 
چهره ی ماندگار فیزیک ایران

نیکو منفرد

هرگلی بزنی 
به سرخودت زدی

عكس: رضا بهرامي
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ــا آغاز جنگ  ــتانی که ب کرج؛ شهرس
پذیرای پناهندگان تهرانی بود.

تمام سال های دانش آموزی مهدی 
ــای ابتدایی و راهنمایی، با  در دوره ه
ــای جنگ و دفاع  التهاب و دغدغه ه
ــت ساله سپری می شود.  مقدس هش
مهدی در مدرسه شادی و لذتی تازه 
ــف می کند: »لذت یادگیری.«  را کش
ــاد می گیرد،  ــتر ی ــس هرچه بیش پ
عطش یادگیری در او بیشتر می شود، 
و آن چه مدرسه به او می دهد، کمتر 

از میل و عطش اوست.
ــتان را ظرف سه  سال دوم دبیرس
ــد و به این  ــتان می گذران ــاه  تابس م
ــالگی از دبیرستان  ترتیب در 16 س
ــود. در همان  ــل می ش فارغ التحصی
سال های دبیرستان تجربه ی المپیاد 
ــذارد. در  ــر می گ فیزیك را پشت س
ــوم کنكور را  ــال 1369 رتبه ی س س
ــب می کند. و فقط با سه عنوان  کس
ــریف  ــریف، فیزیك ش الكترونیك ش
ــریف، برگه ی انتخاب  و مخابرات ش

رشته را پر می کند.
با لبخند می گوید: »می دانستم چه 

رشته ای قبول می شوم.«
ــته ای؟!«  رش ــه  »چ ــم:  می پرس

می گوید: »الكترونیك شریف.«
ــاله ی دانشجو، بعد  نوجوان 16 س
ــال، تصمیم به تغییر رشته   از یك س
ــب این که با هیچ کس  می گیرد. جال
ــه نه نگران  ــورت نمی کند ک هم مش
ــرش را تغییر دهند.  ــوند و نه نظ ش
فیزیك را شروع می کند و طی چهار 
ــال با گذراندن هر ترم 25 واحد،  س

دوره را می گذراند.
ــیار زیاد،  در هر ترم با فاصله ی بس
دوره  و کل  دوره  ــر  ه اول  ــاگرد  ش
ــود. به توصیه ی استادانش، در  می ش
کنكور فوق لیسانس شرکت می کند و 
نفر اول کنكور فوق لیسانس می شود.

ــه مهدی حاج  ــد اضافه ک 40واح
ــانس  ــیخ جباری در دوره ی لیس ش

گذرانده است، طبق تصویب دانشگاه 
او  از  ــانس  فوق لیس دوره ی  ــرای  ب
ــود و او قدم به دوره ی  پذیرفته می ش
دکترا می گذارد. دوره ی دکترا را طی 
دو سال نیم و هم چنان با رتبه ی اول 

طی می کند.
دکتر مهدی حاج شیخ جباری جوان 
ــخیر  ــاله ای که زمان را به تس 23 س
ــت و بیشتر دوره ها  خود در آورده اس
ــد، در همین  ــی طی می کن را جهش
ــرزان، اولین  ــمن ف زمان با خانم یاس
دختر المپیادی که در المپیاد فیزیك 
ــت و سال دوم فیزیك  مقام آورده اس
ــد، ازدواج می کنند. به  را طی می کن
این ترتیب، فیزیك عالقه ای مشترک 
ــاب تنها  ــن فرزندو علی الحس و اولی
فرزند یك زوج دانشمند می شود که 

افتخارها آفریده اند و خواهند آفرید.

 گفتم، گفت
 اهل كجایید؟

ــدم، کرج بزرگ  ــه دنیا آم  اراک ب
ــدم، تهران زندگی می کنم و پدرم  ش

اهل اردبیل است.
� مهدی حاج ش�یخ جباری خود را 
مدیون هوش خ�دادادی می داند یا 

پشتكار؟
 به نظرم پشتكار و تالش بر هوش 
ــتكار  ــد، پش اولویت دارد. هوش باش

نباشد، اتفاقی نمی افتد.
  شما از فیزیک چه تعریفي دارید؟

 علم فهم طبیعت.
 و متافیزیک؟

 بعید است بتوانید از یك فیزیك دان 
تعریف متافیزیك را بگیرید.

این یعنی اقرار به این که علی االصول 
ــود دارند که قابل فهم  چیزهایی وج
ــیارند  ــتند. البته در فیزیك بس نیس
و  ــم  نمی دانی ــا  م ــه  ک ــی  چیزهای
ــا متافیزیك  ــیم. اما آن ه نمی شناس
نیستند، باالخره روزی دست یافتنی 

و فهمیدنی می شوند.

 عشق را می شناسید؟
ــم فروتنانه اش  ــگاه گویا و تبس  )ن
ــد(  ــرف می زنن ــا ح ــش از واژه ه بی
ــت.  ــق نمی دانم چیس نمی دانم، عش
شاید توجه و عالقه و جذب شدن به 
ــوع و چیزی که تمام اراده ی تو  موض
ــد و با تمام اراده  را به خود جلب کن

آن را بخواهی.
 و ب�ه این صورت ش�ما كجا و كی 

عاشق بودید؟
ــه و در بیشتر موارد.   تقریباً همیش
یعنی یا یك موضوع و یك چیز تمام 
ــا اگر در این  ــرا جلب کرده ی اراده م
حد نبوده است، سریع آن را فراموش 

کرده ام.
 می شود لطفاً یک مثال بیاورید؟

ــام اراده ی مرا  ــزی اگر تم  هر چی
برای رسیدن به آن جلب نكند، دیگر 
وقت برایش نمی گذارم. ما زمان زیاد 
ــبانه روز همه اش 24  ــم. یك ش نداری
ــت. مثاًل غذا چه بخورم یا  ساعت اس
چه بپوشم، از آن مواردی هستند که 

فكر و وقت برایشان نمی گذارم.
 كی و برای چه كس�انی معش�وق 

 بودید؟
ــم(  ــاز همان نگاه و همان تبس  )ب
ــید؛ شاید  نمی دانم باید از آن ها پرس
ــا و خواهرم، و  ــادرم، برادره پدر و م

خانمم.
 خدا.

ــنت های  ــی وجود دارد که س  خلقت
ــت. با سنت الهي  الهی بر آن حاکم اس
مي توانید هم گام شوید و کار کنید، اما 
نمي توانید آن را وارونه کنید. خدا، این 

سنت ها را خلق کرده است.
 ب�ه تقدیر از پیش نوش�ته اعتقاد 

دارید!
ــت که نه! )با همان نگاه   معلوم اس
ــنت های الهی  ــم( به س و همان تبس
اعتقاد دارم. اما تقدیر از پیش نوشته 
شده، یعني برخالف اراده و خواست 

انسان، نه.

هرگلی بزنی 
به سرخودت زدی
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 بعضی مردها مخصوصاً اگر كارهای 
خیلی مهم و جدی داشته باشند و 
به كارهای دیگر نرسند، می گویند 
دنیای ب�دون زن ها دنی�ای بهتری 

بود. درست است؟
ــی من نقش  ــادرم در زندگ ــه، م  ن
ــت و من و خانمم  مؤثری داشته اس
بیشترین  نمی کنیم.  این طور زندگی 

تفاهم را با هم داریم.
 یک دانشمند و پژوهشگر در خانه 

چه شكلی است؟
 من و همسرم در پژوهشكده با هم 
ــتیم و از این جا تا خانه و  همكار هس
ــتیم که  از خانه تا این جا همانی هس

هستیم؛ دو شكل نیستیم.
 داستان فرار مغزها در مورد شما و 

همسرتان اتفاق نیفتاده است؟
ــالی در  ــم( چند س  )با همان تبس
ــال  ــا بودیم. چند س ــكا و ایتالی آمری
پیش توسط دوستان و اهالی فیزیك 
دعوت شدیم و آمدیم به ایران و حاال 

هم مشغول هستیم.
 دی�د ش�ما ب�ه عل�م و یافته های 

علمی، جهانی است یا كشوری؟
ــت. در هیچ جای  ــم جهانی اس  عل
دنیا، هیچ یافته ی علمی را نمی توان 
ــدود کرد. علم و یافته های علمی  مح
جهانی هستند و محدود به یك کشور 

و دانشمندان آن کشور نمی شوند.
 برای شما به عنوان یک پژوهشگر، 
وط�ن بهتر اس�ت ی�ا كش�ورهای 

پیشرفته  تر علمی؟
 به نظرم زندگی یك معامله است، 
ــید. چیزهایی را  ــاال هرجا که باش ح
ــد و چیزهایی را از  ــت می آوری به دس
ــكا رفتار  ــد. در آمری ــت می دهی دس
جامعه، به خصوص جامعه ی علمی با 
ــا باز هم آدم  ــا خیلی خوب بود، ام م
ــدارد. این جا  ــاس تعلق ن آن جا احس
ــالم  ــنده و بقال محله با تو س فروش

ــراغت  ــك دارد. تو را نبیند، س و علی
ــن قبیل تعلقات.  ــرد و از ای را می  گی
هرچند آن جا در مراکز علمی شرایط 

بهتری حاکم است. 
 حقوق و مزایا چه طور؟

ــام دنیا، حقوق و پرداخت ها   در تم
ــی و علمی،  ــه یك چهره ی پژوهش ب
ــت به دیگران تفاوت  خیلی با پرداخ
ندارد. تفاوت در مسئله ی تورم است. 
آن جاها چون تورم کنترل شده، خرج 

و دخل با هم یكسان است.
 ای�ن واژه ه�ا از دی�د فیزیك�ی 

چه رنگی هستند؟
 محبت: آبی
 صلح: سبز

 آزادی: سفید
 دوستی: خاکستری

 دانش�مند و پژوهش�گر در خانه 
چه كاره است؟

 پژوهشگر، در حالی که به موضوعات 
کارش فكر می کند، کارهای خانه را هم 
انجام می دهد. من و خانمم در این مورد 

خیلی فرق نداریم.
 چه كسی آشپزی می كند؟

 بیشتر خانمم.
 ساده و قابل درک، پژوهشكده ی 
فیزیک برای ای�ران و مردمش چه  

می كند؟
 ببینید، پژوهش و نتایج آن طوری 
نیست که خیلی سریع و فوری، سودی 
را عاید مردم کند. حتی از صدها سال 
ــتند، پژوهش  قبل هم مردم می دانس
و پژوهشگر فایده های بسیاری برای 
ــن فایده ها فوری  ــردم دارند، اما ای م
به دست نمی آیند، بلكه در درازمدت 
ــور که  ــا عاید مردم یك کش نه تنه

مردم جهان می شوند.
 شادترین لحظه ی زندگی تان را به 

یاد دارید؟ ِكی بود؟
ــاد کم نبوده  ــن لحظه های ش  از ای

است. خیلی لحظه های شاد داشته ام.
 مثل...

 هر وقت که از تالش هایم نتیجه ی 
ــی آورم، همان  ــت م ــی به دس مطلوب
ــه ی زندگی ام  ــادترین لحظ لحظه ش

است.
 دوست صمیمی دارید؟

ــت صمیمی چه کسی است؟   دوس
چه تعریفی دارد؟

 كس�ی كه دوست دارید اوقاتی را 
با او باشید. با هم حرف برای گفتن 
دارید. عالقه و س�لیقه ی مشترک. 
باه�م تفری�ح كنی�د. و ش�ادی و 

اندوه تان را با هم تقسیم كنید.
 این نشانه هایی که می دهید خانمم 

است.
 س�ؤال آخر، چون نیم س�اعت ما 
تمام ش�ده اس�ت. هرگز در زندگی 

كم آورده اید؟! كی؟ كجا؟
 بله، در روابط اجتماعی.

 و حرف آخر ش�ما؛ ب�رای جوانان 
رش�د جوان، پیشكش اس�تاد چه 

دارید؟
ــاید   یك ضرب المثل قدیمی که ش
ــر بیاید، اما من  ــا افتاده به نظ پیش پ
ــم آن را  ــم و می گوی ــن را می گوی ای

جدی بگیرید؛ خیلی جدی!

پیشكش استاد:
»هر گلی بزنی به سر خودت زدی.«
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بهارک دماوندی

ــدد صحیحي  ــن دو ع ــداد 6 و 10 کوچك تری 2. اع
هستند که چنین ویژگي هایي دارند. توجه کنید: 

102-62=100-36=64=43

103-63=1000=216=784=282

3

1

4 6

8

5

7 2

ــب، عقربه ي  ــا 12 ش ــر ت ــي 12 ظه ــه ي زمان 1. در فاصل
دقیقه شمار 10 مرتبه از عقربه ي ساعت  شمار عبور مي کند.

میزان شیردهی چهار گاو سیاه و سه گاو قهوه ای در پنج 
روز مساوی مقدار شیردهی سه گاو سیاه و پنج گاو قهوه ای 

در چهار روز است. گاو چه رنگی، شیر بیشتری می دهد؟

ــه جعبه نمایش داده شده اند. داخل  در شكل زیر س
ــود دارد و دو  ــك قطعه طال وج ــی از جعبه ها ی ــط یك فق
ــته  ــتند. روی هر جعبه عبارتی نوش جعبه ی دیگر خالی هس
شده است. فقط یك عبارت راست است و دو عبارت دیگر دروغ 

هستند. کدام جعبه حاوی طال است؟

1

3

2
طرف چپ برابری های زیر را با استفاده از 
دقیقاً چهار رقم 4 و چهار عمل اصلی )جمع، 

تفریق، ضرب و تقسیم( کامل کنید.

ــكل مقابل توجه کنید. هیچ دو عدد متوالي در این  3. به ش
ــبكه با یك پاره خط به هم متصل نشده اند. البته جواب هاي  ش

دیگري هم امكان دارند.
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زندگي

ــفند  ــم اس عم�ران صالح�ي، ده

ــه ي تهران به  ــال 1325، در امیری س

ــالت ابتدایي خود  ــد. تحصی دنیا آم

ــران، و تبریز  ــهرهاي قم، ته را در ش

ــاند. نخستین شعر او در  به پایان رس

مجله ي »اطالعات کودکان« به سال 

1340 چاپ شد. عمران نوشتن را از 

ــنایي با  مجله ي توفیق و به دنبال آش

پرویز شاپور در سال 1345 آغاز کرد. 

ــراغ پژوهش در حوزه ي  سپس به س

طنز رفت. او شعر جدي هم مي سرود 

ــتین شعرش در قالب نیمایي،  و نخس

در »مجله ي خوشه« در سال 1347 

منتشر شد. عمران صالحي همكاري 

ــز فعالیت در  ــیار و نی ــا مجالت بس ب

ــي ویرایش صدا و  ــوراي عال رادیو، ش

ــز فرهنگي دیگر  ــیما، و چند مرک س

ــاعر  را در کارنامه ي خود دارد. این ش

صمیمي اهل آذربایجان، در میان اهل 

ــه »آقاي حكایتي« معروف بود  طنز ب

ــته هایش با عنوان ثابت »حاال  و نوش

حكایت ماست«، از نمونه هاي ماندگار 

ــمار مي رود.  طنز معاصر  ایران به ش

سرانجام در یك صبح غمگین پاییزي 

سال 1385، در بیمارستان توس، روح 

ــه تعبیر خودش  ــاعر مهربان ب این ش

ــقف گذر کرد« و به آسمان پر  »از س
کشید.

نگاهي به شعر

عمران آن چنان که خود مي گفت در 

شعر به دنبال برخورد بي شائبه با اشیا 

و نوعي عرفان و یگانگي با جهان بود. 

او بیش از وزن به توازن مي اندیشید؛ به 

تعبیر خودش، رسیدن به نوعي تعادل 

ــعرش را مي ساخت. او  که ساختار ش

ــت:  ــعرش گفته اس خود درباره ي ش

ــاعر براي رسیدن به هماهنگي و  »ش

ــي بهره ببرد؛ نه  توازن باید از هر روش

ــعرهاي من  فقط از اوزان عروضي. ش

ــوري است،  مثل آجیل چهارشنبه س

میان آن ها همه چیز پیدا مي شود.«

ــد  متعه ــخصیت  ش ــران  عم

ــال  ــز دنب ــن فكرانه اش را در طن روش

ــعرش چیستان  ــت. او در ش کرده اس

نمي سازد، از بازي هاي ظاهري و زباني 

ــد و براي همین  ــرف دوري مي کن ص

ــعر او هیچ گاه در دریافت  مخاطب ش

ــعرش دچار ابهام نمي شود.  مفهوم ش

صالحي سهل و ساده سخن مي گوید؛ 

سهل اما ممتنع. شعرهاي تلخ صالحي 

همان قدر مخاطب را به گریه مي اندازد 

ــه رفتن  ــزش به ریس ــعار طن که اش

مخاطب منجر مي شود. تلخي برخي 

ــعار او برگرفته از وجود شاعرانه  از اش

ــعرهاي  ــت. ش و غمگنانه ي خود اوس

ــار از جمله هاي  عمران صالحي سرش

ــت. صالحي  ــاعرانه اس صمیمي و ش

آن قدر در این زمینه موفق عمل کرده 

که بیشتر شعرهایش تكیه کالم و ورد 

زبان مخاطب هایش شده است.

شـاعري با  
اشک هاي خندان

 زندگي و شعر زنده یاد عمران صالحي

محمد حسن حسیني
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ــه در آب؛ قطاري  طنزآوران امروز ایران با همكاري آثار ــدپور؛ گری ــن راه؛ هفدهم؛ بیژن اس ــتگاه بی نیلوفري؛ پنجره دن داش گلیر )به زبان ترکي در مه؛ ایس رویاهاي مرد  ــاید باور نكنید )چاپ سوئد(؛ یك آذربایجاني(؛  ــتان گزینه اشعار؛ آي نسیم سحري؛ ناگاه لب و هزار خنده؛ حاال حكایت ماست؛ ش یك نگاه؛ مال نصرالدین؛ از گلس

ــان؛ هزار  ــي؛ باران پنه ــن ببر ورق ــه زبان م ــا کیمي )ب ــك آینه؛ آین ــالم؛ و ی ــتان و بوستان؛ ترکي آذربایجاني(؛ تفریحات س ــته ها )منتخبي از قصه هاي طنز سعدي در گلس ــم(؛ عملیات عمراني؛ زبان بس ــه نام کوچكم خنده سازان و خنده پردازان؛ موسیقي حیوانات به نظ ــرخ؛ مرا ب عطر گل س
صدا کن و...

نمونه ي اشعار


دفتر من در وسط
باد ورق مي زند

برگي از آن مي کند
نام تو در باغ ها

ورد زبان مي شود


بر سرش چتر گرفتم
دیدم ...

او خودش باران است.
رفتم و پشت سرم باران گرفتابرها از چارسو گرد آمدندآیه ها در پیش چشمم جان گرفتمادرم روي سرم قرآن گرفت

به ما که خسته ایم بگه، خونه باهار کدوم وره؟کاش تو فضاي چشممون، پیدا بشه یه شاپرهمسافر امیدمون، رفته از اینجا دور شدهبرگ درخت باغمون، زباله ي سپور شدهتو شهرمون آخ بمیرم، چشم ستاره کور شدهبه ما که خسته ایم بگه، خونه باهار کدوم وره؟بلكه با دیدنش یه شب، وا بشه چن تا حنجرهگلدون سرد و خالي رو، بذار کنار پنجرهرو آسمون شهري که ستاره برق خنجرهکمك کنین هلش بدیم، چرخ ستاره پنچره
به ما که خسته ایم بگو، خونه ي باهار کدوم وره؟آهاي فلك که گردنت، از همه مون بلن تره...
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استخر
ــبه پول دار شد و آپارتمان بزرگي  آقایي، به اصطالح یك ش
ــكوني گران قیمت خرید. مدیر ساختمان  در یك مجتمع مس
ــت آخر  توضیحات الزم را درباره ي مقررات مجتمع داد و دس
ــیم به استخر ... باید عرض کنم این  اضافه کرد: »حاال مي رس
استخر بسیار مجهزه ... فقط همگي باید مراقب بچه ها باشیم... 
ــر یه وقت دیدین یه بچه ي  ــه ي مهم اینه که بدونین، اگ نكت
ــمت عمیق آن خفه مي شه، فقط یازده  کوچولو داره توي قس

ثانیه وقت دارین که نجاتش بدین.«
آقاي تازه وارد فكري کرد و گفت: »نگران نباشین ... اگه روز 

تعطیل باشه، من مي تونم خیلي بیشتر از اینا وقت بذارم.«

حالت كما
پزشك حاذق یك بیمارستان معتبر، باالي سر بیماري 

رفت که چند لحظه قبل، از حالت کما بیرون آمده بود.
ـ خانم پرستار، این آقا چند روز توي کما بودن؟

ـ فقط سه روز آقاي دکتر.
ــرد و گفت: »باید مدتي فقط  ــر مریض را معاینه ک دکت
ــرِد بدون نمك بخورند ... فعاًل بدنشون  آب مرغ رقیق و س

ضعیفه.«
ــاز کرد و گفت:  ــم هایش را ب همین موقع، مریض چش
»آقاي دکتر ... اگه امكان داره، بنده دو هفته ي دیگه توي 

کما بمونم که پایه م قوي بشه!«

تصویرگر: محمد اكبري
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عادت
ــي کثیف یكي از پارک ها،  در توالت عموم
ــرد، منتظر بودند  ــدت زیادي بود که دو م م
تا کار بچه هاي کوچولویشان تمام شود. الزم 
است یادآوري کنم که هواکش آن محل هم 

خراب بود.
ــت را باز  ــر صحب مرد اول براي این که س
ــه مرد دوم گفت: »من عادت دارم  کند، رو ب

این جور وقتا روزنامه بخونم.«
ــرد دوم گفت:  »منم عادت دارم این جور  م

وقتا باال بیارم.«

نوشابه  ي گازدار
ــغول پذیرایي شام بودند که  مهمان داران هواپیما مش

صداي خلبان از بلندگو شنیده شد:
ــه اطالعتون  ــفانه باید ب ــافران گرامي ... متأس ـ مس
برسونم که هر دو موتور هواپیما آتش گرفته ... بنابراین 
ــعي مي کنم تا چند ثانیه ي دیگه، عملیات فرود  من س
ــدم ... البته ما در حال حاضر روي  اضطراري رو انجام ب
ــتیم. به احتمال نود و نه  ــمالي هس اقیانوس اطلس ش
ــه  درصد هواپیما در اثر برخورد با امواج، تكه تكه مي ش
ــن ... اگه این اتفاق نیفته، به احتمال  و همه نابود مي ش
نود و نه درصد کوسه ها همه ي ماها رو مي خورن ... اگه 
ــود و نه درصد همه مون  ــن اتفاق نیفته، به احتمال ن ای
ــن اتفاق نیفته، به  ــیم ... اگه ای در اقیانوس خفه مي ش
احتمال نود و نه درصد همه مون از سرما یخ مي زنیم ... 
ــي به ساحل جزیره برسه، به  اگه این اتفاق نیفته و کس
ــون رو  احتمال نود و نه درصد آدم خورهاي جزیره، ایش

مي  خورن.
با شنیدن این حرف ها، هواپیما چند لحظه در سكوت 
ــیار متشخص و موقّري سكوت را  فرو رفت. اما مرد بس
ــت: »لطفاً این  ــان دار را صدا زد و گف ــت. او مهم شكس
ــه دوغ بدون گاز بیارین ...  ــابه رو ببرین براي من ی نوش
چون اگه نوشابه ي گازدار بخورم، به احتمال صد درصد 

تا دو ساعت دیگه سوزش معده مي گیرم.«
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یك روز پیامكي زیبا و تأمل برانگیز دریافت کردم؛ 
ساده، اما عمیق با این مضمون: »ما قرار است قیمتي 

زندگي کنیم، نه به هر قیمتي زندگي کنیم.«
ــت؟ اصاًل چه کسي  ــتي قیمت ما چه قدر اس راس
مي تواند بر انسان قیمت بگذارد؟ وقتي خریدار انسان 
ــتگان به پایش افتاده اند؛ وقتي  ــت، وقتي فرش خداس
ــت قیمت شماست خود را  علي )ع( مي گوید: »بهش

به کمتر از آن نفروشید ...« 
بعضي چه قدر ساده و ارزان خود را مي فروشند!

بعضي به بهایي اندک، همه ي ارزش و آبروي خود را 
به حراج مي گذارند. اتفاقاً تاریخ پر از ناکامي آدم هایي 
ــیدن به خواسته هایي کوچك،  است که در رؤیاي رس

محمدرضا سنگري

ــش معامله  ــرو و ارزش خوی ــر آب ــر س ب
کرده اند.

ــول همین  ــه جنایت ها که محص چ
معامله هاي کوچك و حقیر است!

جعده، به رؤیاي همسري یزید، در 
ــرش، امام مجتبي)ع(  کوزه  ي همس
ــه آرزویش  ــز ب ــت و هرگ ــر ریخ زه

نرسید.
ــت و  عم�ر س�عد رؤیاي ري داش
ــم زد، اما  ــار کربال را رق جنایت غم ب
ــرانجام  ــید و س هرگز به »ري« نرس

سرش بازیچه ي کودکان کوفه شد!
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چرا دور برویم؟ صفحه ي حوادث روزنامه ها گواه است 
که بعضي ها چه قیمت و بهاي کمي براي خود قائل اند. 
همین چهره هاي شطرنجي، همین صورت هاي پوشیده 
ــت ها، و همین: متأسفم، پشیمانم. کاش  در میان دس
ــناختن قیمت خویش  ــه ي نش ــند، نتیج مرا ببخش
ــان چنان باال و واالست که  ــت. بها و ارزش انس اس
ــت  ــنگین ترین مجازات هاي خدا، براي آنان اس س
ــته یا  ــت« دیگران را شكس ــدر« و »حیّثی که »ق
ــار آن، باالترین پاداش و  ــه دار مي کنند. در کن لك
ــت که آبرویي را پاس  ــاني اس ارج و اجر مال کس
مي دارند، عیبي را مي پوشانند و از خطا و لغزش 

مي گذرند.
حتي نباید کاري کرد که ناگزیر به عذرخواهي 
ــد. تا مي توانیم چنان سنجیده عمل کنیم  ش
ــیم؛  ــوم به عذرخواهي نباش ــه بعدها محك ک
ــرا که عذرخواهي مداوم از اعتبار و ارزش  چ
ــان مي کاهد. خوب است این توصیه ي  انس
ــورا در گوش  ــا و حكیمانه ي امام عاش زیب
ــود که: »کاري  و هوشمان طنین افكن ش
مكن که از آن پوزش بخواهي؛ زیرا مؤمن 
نه بد مي کند و نه عذر مي طلبد، و منافق 

هر روز بد مي کند و عذر مي خواهد.«1
ــیرت زیباي  ــن نمونه ي رفتار و س ای
ــیني گویاتر از هر چیز، پاسداشت  حس
ــد:  ــزد مي کن ــرو را گوش ــظ آب و حف
ــته اي نیازش را به  نیازمندي در نوش
دست امام داد. اما همین که دریافت 
ــت دارد، نامه را  هزار دینار درخواس
ــد و به خزانه دار گفت: »به او  نخوان

پرداخت کن.«

به امام گفتند: »چرا نخواندي و پرداخت کردي؟«
پاسخ امام این بود: »تا وقتي من آن را بخوانم، خداوند 
ــت  ــتادن این مرد پیش رویم مرا بازخواس درباره ي ایس
مي کند« )در طول خواندن نامه مرد شرمسار ایستاده و 

این کار نوعي تحقیر و ارزش شكني است(.
شگفت تر آن است که مرد پس از دریافت پول، شروع 
ــه او گفت: »مگر  ــرد. خزانه دار امام ب ــمارش آن ک به ش

چیزي به ما فروختي که این گونه وارسي مي کني؟«
مرد نیازمند گفت: »بله، آبرویم را فروختم!«

امام حسین فرمود: »او راست مي گوید. به وي دو هزار 
ــت،  دینار دیگر بده. هزار دینار اول براي نیازي که داش
ــوم براي  ــزار دینار دوم براي آبروي او، و هزار دینار س ه

این که پیش ما آمده است.«2
ــاني و نگاه دیگران را فراهم  ــته بر پیش نه شرم نشس
ــم که ارزش ها،  ــه گونه اي رفتار کنی ــم و نه خود ب آوری
ــه و ضربه بپذیرد. قیمت ما  شخصیت و آبروي ما خدش

بسیار باالست.
ــي، بالفاصله خود را پیش  ــه هر بهانه و با هر تنگنای ب
ــرور کاذب، از  ــم. عزت نفس نه غ ــران تحقیر نكنی دیگ

ویژگي هاي انسان هاي فرهیخته و بزرگ است.
ــتین را ـ همان پیامك  دیگر باره همان جمله ي نخس

آغازي را ـ تقدیمتان مي کنیم که:
ــت قیمتي زندگي کنیم، نه به هر قیمتي  »ما قرار اس

زندگي کنیم.«
ــه روح و ذهنتان  ــن پیامك را همین  لحظه ب لطفاً ای

مخابره کنید.

پي نوشت
1. فرهنگ جامع سخنان امام حسین)ع(، ترجمه ي علي مؤیدي. نشر معروف: چاپ اول، 

. 848 ،1383
ــیني، جعفر بیاتي، ترجمه ي موسي دانش، بنیاد پژوهش هاي اسالمي،  2. اخالق حس

مشهد، 1386، ص 83 .
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 فوتبال در گذر زمان
ــي که در  ــته هاي ورزش ــن رش بی
ــي با  ــراد یا تیم هاي ورزش ــا،  اف آن ه
ــت مي پردازند، »فوتبال«  هم به رقاب
ــته اي است که در سراسر جهان،  رش
میلیاردها نفر را طرف دار خود کرده 
ــه در چین، بازي  ــت. از زماني ک اس
ــوپ چرمي و  ــك ت ــوچو« با ی »تس
شبیه به فوتبال کنوني انجام مي شد، 
ــام جهاني فوتبال«  ــا امروز که »ج ت
برگزار مي شود، همواره این مسابقات 

تماشاچیان بي شمار داشته است.
اولین مسابقات جام جهاني فوتبال، 
ــالگرد استقالل کشور  در صدمین س
ــال 1930 برگزار  ــه«، در س »اروگوئ
ــورهایي چون برزیل،  شد. بعدها کش

در اکثر جام هاي جهاني برگزار شده، 
شرکت کردند و در بعضي از ادوار آن، 
این جام معروف طالیي را با خود به 

کشورشان بردند.
فینال جام جهاني فرانسه را در سال 
ــت داران و عالقه مندان  1998، دوس
فوتبال هرگز فراموش نمي کنند. در 
ــه با 3 گل، برزیل را  آن دوره، فرانس
شكست داد. زیدان، بازیكن مسلمان 
این تیم، در یك روز رویایي، با دو گل 
ــازي فوق العاده ي خود،  زده و بازي س
ــه را فراهم  موجبات قهرماني فرانس

ساخت.
تیم ملي کشورمان نیز در این جام 
شرکت داشت و با شكست تیم ملي 
ــي در  فوتبال آمریكا، خاطره ي خوش

ذهن تمام ایرانیان بر جاي گذاشت.
ــازي، حمید اس�تیلي،  ــن ب در ای
ــرمربي تیم  بازیكن خوش اخالق و س
ــتیل آذین«، با یك ضربه ي سر،  »اس
اولین گل بازي را در نیمه ي اول، وارد 
دروازه ي آمریكا کرد. در نیمه ي دوم 
نیز، پاس تماشایي علي دایي، مهدي 
مهدوي كیا را در موقعیت تك به تك 
ــان حریف قرار داد و او نیز  با دروازه ب
ــاب شده، دومین  با یك ضربه ي حس
گل بازي را به حریف آمریكایي خود 
تحمیل کرد و »طعم تلخ شكست را 

به تمام آمریكایي ها چشاند.« 1
 هافبک بازي ساز

دومین فرزند حس�ن آقا و فاطمه 
خانم، در 16 شهریور ماه 1359 متولد 

نكونام، هافبک
 بازي ساز ایران

 تولد: 16 شهریور 1359
 محل تولد: شهر ري )دومین فرزند خانواده(
 ورود به تیم ملي بزرگ ساالن ایران: 1379

 تیم كنوني: اوساسونا
 اولین بازي ملي: بازي دوستانه با اکوادور

 پست بازي: هافبك )کاپیتان تیم ملي ایران(
 تعداد بازي هاي ملي: بیش از 100 بازي

 حضور در جام جهاني: یك دوره.

 بـا جـواد نکـونـام

نام باشگاه          سال شروع
1371  نوجوانان نفت تهران 
1372  نوجوانان سایپاي تهران 
1373  جوانان راه آهن تهران 
 پاس تهران             1377
 الوحده ي امارات             1384

 1385  الشارجه ي امارات        
 اوساسوناي اسپانیا         1385  تاکنون

 نکـونام در باشگاه هـاي فوتبال

سید كمال شهابلو

نكونام دركودكي
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شد. عالقه ي بي شمار مادربزرگ خانواده به 
ــبب شد که حسن آقا  حضرت جواد)ع(، س
نام جواد را براي فرزند دومش انتخاب کند. 
ــروع حمالت رژیم بعثي عراق، شیریني  ش
ــواده ي نكونام به  ــواد را براي خان ــد ج تول
ــواد که به  ــرد. پدر ج ــي تبدیل ک تلخ
عنوان »تكنیسین« هواپیما در فرودگاه 
مهرآباد مشغول به کار بود، به خاطر 
ــتر اوقات  ــا، بیش ــرایط آن روزه ش
ــل کار مي گذراند  ــود را در مح خ
ــور عزیزش را به  و خدمت به کش
ــواده و میهمان تازه  ــدن خان دی

رسیده ي آن ترجیح مي داد.
همیشه بعد از تعطیل شدن 
مدرسه، جواد با دوستان خود 
ــهر ري،  ــان در ش در محله ش
ــازي فوتبال را  ترتیب یك ب
ــاي محل،  ــد. بچه ه مي دادن
ــت داشتند در  همیشه دوس
تیمي باشند که جواد در آن 
بازي مي کرد. اکثر اوقات، تیم 

او برنده ي بازي مي شد.
ــدر خود  ــواد با پ ــرگاه ج ه
ــابقات فوتبال  ــدن مس ــه دی ب
مي رفت، تصور مي کرد که روزي 
او هم فوتبالیست بزرگي مي شود 
و در حضور هزاران  تماشاگر بازي 
مي کند. از بازي مختاري فر ـ یكي 
ــتقالل ـ خیلي  ــان تیم اس از بازیكن
ــارت، عالقه و  ــد. جس ــش مي آم خوش
ــد تا به تیم نوجوانان  پشتكار او باعث ش
ــران بپیوندد. انتقال مربیان آن روز  نفت ته
نفت به تیم سایپا، عاملي شد تا او نیز به تیم 

نوجوانان سایپاي تهران منتقل شود.
ــه، رو به جلو و  بازي هاي خوب، درگیران
ــواد، کم کم او را به  ــوت هاي از راه دور ج ش

بازیكني با آتیه و ثابت تبدیل مي کرد.
ــیا  ــاي مقدماتي نوجوانان آس در بازي ه
ــه عنوان یكي از  ــرداد 1375، او نیز ب در م
بازیكنان »تیم ملي نوجوانان ایران« انتخاب 
ــا تیم نوجوانان  ــد و در بازي تیم ایران ب ش

ــد 4 گل از 12 گل  ــتان، موفق ش تاجیكس
ــران را وارد دروازه ي حریف  ــم ای زده ي تی

کند.
با تشكیل تیم ملي امید براي رقابت هاي 
مقدماتي المپیك 2000 سیدني، نام جواد 
ــت  نیز به عنوان یكي از بازیكنان، در فهرس
انتخابي مربیان قرار گرفت. بهار 1379 بود 
که جواد براي حضور در تیم ملي بزرگ ساالن 
ــت چهارجانبه ي آمریكا،  فوتبال در تورنمن
ــوي ج�الل طالبي،  ــن بار از س ــراي اولی ب
سرمربي آن روز تیم ملي ایران دعوت شد و 
اولین بازي ملي خود را در تیم بزرگ ساالن، 

در مقابل تیم ملي اکوادور تجربه کرد.
ــي 2006، هر چند  حضور در جام جهان
ــران همراه نبود، اما  با موفقیت تیم ملي ای

ــگاه اروپایي خواهان  سبب شد تا چند باش
ــوند.  جذب هافبك جوان تیم ملي ایران ش
ــواد از بین  ــم انتخابي ج ــونا«، تی »اوساس
ــگاه هاي پیشنهاد دهنده  شد و او اولین  باش
ــه در »اللیگا« بازي  ــد ک بازیكن ایراني ش
ــاي او در دقیقه ي 119  ــرد. گل زیب مي ک
ــه ي یك چهارم نهایي جام یوفا به  در مرحل
ــه، نه تنها نام »نكو« را  تیم »بوردو« فرانس
ــگاه »رینود ناوارا«2 به سر زبان ها  در ورزش
انداخت، بلكه او را به یكي از بازیكنان ثابت 
ــت رئال  ــونا تبدیل کرد.شكس ــم اوساس تی
مادرید توسط اوساسونا در اللیگا که سبب 
بقاي آن در لیگ اول کشور اسپانیا شد، دل 

هزاران هوادار جواد را شاد کرد.
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مي ایستم 
  به اقامه ي نور

ساناز احمدي دوستدار

ــالم( مي فرمایند: »باال بردن دست  امام علي )علیه الّس
در نماز، همان بندگي است.«

ــتم به اقامه ي نور.  ــت هایم را باال مي برم و مي ایس دس
ــود و یكي از ستاره هایش را به سینه ام  آسمان خم مي ش
سنجاق مي کند. حاال من هم براي خودم کسي مي شوم و 
ــتگاري و با تمام وجودم، بزرگ  دل مي دهم به بلنداي رس

بودنش را فریاد مي کنم: »اهلل اکبر!«

پیامبر خدا )ص( مي فرمایند: »هر چیز گزیده اي دارد و 
گزیده ي نماز، تكبیر نخستین است.«

ــترین ذکري است که هم در مّقدمات  »اهلل اکبر«، بیش
نماز، هم در خود نماز و هم در تعقیبات آن گفته مي شود. 
ــك روز، فقط در  ــلمان در طول ی ــه هر مس ــوري ک به ط
نمازهاي پنج گانه ي واجب )نه نمازهاي مستحب(، حدود 

360 مرتبه آن را تكرار مي کند؛ بدین صورت:
1. براي هر پنج نماز اذان مي گوید و در هر اذاني شش 

مرتبه »اهلل اکبر« گفته مي شود )مجموعاً 30 مرتبه(.
ــراي هر پنج نماز اقامه مي گوید که در هر اقامه اي  2. ب

چهار مرتبه اهلل اکبر گفته مي شود )مجموعاً 20 مرتبه(.
ــش تكبیر  3. قبل از تكبیر ه االحرام، در هر پنج نماز، ش
ــت و تكبیر هفتم، همان »تكبیره االحرام«  ــتحب اس مس

واجب است )مجموعاً 30 مرتبه(.
4. تكبیره االحرام آغاز نمازها که در مجموع پنج تكبیر 

مي شود.
5. قبل از هر رکوع، در 17 رکعت یك تكبیر آمده است 

)مجموعاً 17 مرتبه(.
ــجده داریم که براي هر  6. در هر 17 رکعت نماز، دو س
ــجده دو تكبیر مستحب است: یكي قبل و یكي بعد از  س

آن )مجموعاً 68 مرتبه(.
ــل از هر قنوت یك  ــر نماز یك قنوت دارد که قب 7. ه

تكبیر مي گوییم )مجموعاً پنج مرتبه(
8. در پایان هر یك از نمازهاي پنج گانه، سه 

تكبیر آمده است )مجموعاً 15 مرتبه(.
ــاز 34 مرتبه تكبیر به عنوان  9. بعد از هر نم
تسبیحات حضرت زهرا مي گوییم )مجموعاً 170 

مرتبه(.

دلم را گره مي زنم به بلنداي رحمتت. مي ایستم 
ــم هایم  ــد. چش رو به آفتاب. دریا در من مي خروش
ــتانم پر از شوق تمنا.  ــوند و دس آینه باران مي ش

ــرزمین سجاده.  بر س مي ایستم 
مي خوانم تو را به هزار نام 

قاصدک هاي  مقدست. 
عاشقي، دنیاي مرا پر 
مي کنند. عطر بهشت 
مي دود  ــم  ریه های در 
ــي تو مرهم  و مهربان

تنهایي ام مي شود.
بزرگ  تویي که مرا 
آفریده اي،  این چنین 
ــاک و  ــتي خ از مش
ــاب و در  تكه اي آفت
من دمیدي از بزرگي 
ــق  خودت و من عاش

شدم. »اهلل اکبر!«
معناي تكبیر

ــر«، یعني خدا  »اهلل اکب
ــه ي موجودات  ــر از هم برت

حسي، عقلي، ُملكي و ملكوتي 
است.

ــر«، یعني خدا برتر از  »اهلل اکب
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ــي بتواند او را توصیف کند ... امام  آن است که کس
ــد: همین که تكبیر مي گویي،  صادق )ع( مي فرمای
ــود، جز او. وگرنه  ــد همه چیز نزد تو کوچك ش بای
این که انسان با زبان تكبیر بگوید، اما دل به دیگري 
بسته باشد،  دروغ گویي و حیله گري است. به خاطر 
ــود را از او  ــیریني ذکر خ ــن امر، خداوند ش همی

مي گیرد.

            

ــا اقاقی ــر  ز عط ــت  اس ــر  پ ــوا  ه ــي  وقت             
ــنا ــتي و یك حس آش                   حس مي کني تو هس
ــیم ــده اي در مه و نس                 حس مي کني رها ش
ــده اي مثل ابرها ــبك ش ــي س ــس مي کن                   ح
                 حس مي کني خوش ست اگر شست وشو دهي
ــالل را ــار م ــت غب ــت و نیس ــه هس                   از هرچ
ــوق روي هم ــه پلك مي نهي از ش ــي ک                   وقت
ــوا ــن ه ــودت از ای ــام وج ــود تم ــر مي ش                   پ
ــان ناگه آرام  ــي روي  م ــال  بي خی ــو  ت       
ــا ــد، بی ــدا مي زن ــه ص ــرا نهفت ــزي ت                ... چی
ــود ــت فراموش مي ش     یك لحظه هرچه هس
ــدا ــا خ ــد از روح ت ــته راه مي کش ــك رش    ی
ــان عطرناک ــده با ج ــا ش ــي ره ــك توی   این
ــنا آش ــاق  آف در  ــبز،  س ــل  فص ــان  مهم  
محمد جواد محبت

در قرآن واژه ي تكبیر فقط یك بار آمده است. 
ــوره ي اسرا«. خداوند  آن هم در آیه ي آخر »س
ــان  ــه خطاب به رسولش ــن آی ــه در ای بلندمرتب
مي فرمایند: »بگو ستایش مخصوص خداوندي است 
که نه فرزندي براي خود انتخاب کرده است و نه شریكي 
ــه خاطر ضعف و ذلّت )حامي و(  ــت دارد، و نه ب در حكوم

سرپرستي براي اوست و او را بسیار بزرگ بشمار.«
ــیر آن گفته اند: »تكبیر« به معناي  ــران در تفس مفس
ــتن خداوند و هم چنین به معناي  تعظیم و بزرگ دانس

اهلل اکبر گفتن است.

ایستاده ام! در بلنداي دعا و انابه. در وسعت الیتناهي 
ــت هاي به آسمان گشوده.  نماز و نیاز. در حریم دس
ــتن ها و رسیدن ها.  ــنواره ي بي دریغ خواس در جش

ایستاده ام روبه روي گلدسته هاي سبز اجابت.
با تمام حضور وضو مي گیرم و سجاده ي ماالمال 
از گل و ریحان را مي گسترم به سمت قبله ي عشق. 

صدایي در من فریاد مي زند: »اهلل اکبر!«
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ش�مس تبریزي درباره ي محیي الدین عربي 
ــي نیكو. هم درد  ــت: »کوهي بود، کوه گفته اس
ــیخ  ــگرف مردي بود ش بود. نیكو مونس بود. ش

محّمد.«
این شگرف مرد، آن قدر بزرگ بود که توانست 
با آثار بسیارش بر متفكران قرن هاي پس از خود 
ــهودي  ــف و ش ــز تأثیر بگذارد. آثار او به کش نی
ــت. او از آن  مي ماند که حاصل الهامات غیبي اس
ــه منداني است که عالقه ي بسیاري  دسته اندیش
ــراي آن ها به  ــتن ب ــتن دارند و اصل نوش به نوش

اعتیادي خوش خیم تبدیل شده است.
ــهورترین نام براي محمد بن  »ابن عربي« مش
ــت، اما به  ــت. او ایراني نیس عل�ي ابن عربي اس
دلیل تأثیر بسیاري که بر اندیشه ي اندیشه ورزان 
ــالمي گذاشته است، همواره به عنوان یكي از  اس
ــهورترین فیلسوفان و متفكران اسالمي، از او  مش

نام برده مي شود.
ــتاد ذبیح اله صفا: »کسي که از  به گفته ي اس
ــایخ صوفیه[ در  ــوفان و مش همه ي اینان ]فیلس
بخشیدن صورت علمي به تصوف سهیم تر است، 
محمد بن علي بن محمد، معروف به محیي الدین 
ــبتش به حات�م طایي  ــت که نس ــن عربي اس اب
مي رسد. ُمولد )زادگاه( و منشأ او اندلس )اسپانیا( 
بود و به همین سبب نحوه ي اندیشه ي او با دیگر 
صوفیان تفاوت بزرگ داشت ... شیخ محیي الدین 

در علوم مختلف زمان خود دست داشت و به این 
ــخنان عرفاني را با توجیهات و تعبیرات  سبب س
حكمي درآمیخت و در حقیقت عرفان و حكمت 
ــئله ي وحدت  ــت و مس ــراقي را به هم پیوس اش
وجود را با قواعد عقلي و اصول علمي و استداللي 

توضیح داد«1 ]صفا، 1378: 168 و 169[.

جست وجو در دریاي معني
ــي را برخي 240،  ــاي ابن عرب ــداد کتاب ه تع
برخي دیگر 400 و عده اي 500 عنوان دانسته اند 
و عثمان یحیي 848 و ویلیام چیستیک نزدیك 
ــه 900 عنوان گفته اند. مهم ترین کتاب هاي او،  ب
ــمند »فتوحات مكّیه« و  ــیار ارزش دو کتاب بس

»فصوص الحكم« هستند.
ــود که از اندلس به  ــت بلند ابن عربي یار ب بخ
مكه رفت و در آن جا با شیخ مجدالدین اسحاق 
ــتي پیدا کرد و صدرالدین، پسر مجدالدین  دوس
ــه ها و دیدگاه هاي او شد. سفر او  مجذوب اندیش
ــري، فرصتي  ــال 598 هجري قم به مكه در س
بود براي دیدار با بزرگان عالَِم شرق. او در همان 
سال نگارش فتوحات مكّیه را آغاز کرد و در سال 
ــه پایان برد. تحریر  ــر اولیه ي آن را ب 629، تحری
نهایي این کتاب ارزشمند نیز هفت سال به طول 
انجامید تا ابن عربي آن را در سال 636، دو سال 

قبل از مرگش، به پایان برساند.

     نگ    ین حكمت ها
پنجره اي رو به ابن عربي و ُفصوص الِْحَكم

عزت اله الوندي

دی 88

34

4



یافتن نگین حكمت
اما فصوص الحكم که یكي از ارزشمندترین متون 
ــفي است و به قولي، وصیت نامه ي  حكمي و فلس
فكري و عقیدتي ابن عربي به شمار مي آید، از 27 
»فص« تشكیل شده است. فص به معناي نگین 

است و فصوص جمع فص.
ــتاد محمد علي موحد، مترجم  به گفته ي اس
فصوص الحكم در دیباچه ي چاپ سوم این کتاب: 
»خود ابن عربي الحق معماست ... او در فصوص، 
معموالً مطلب را در نهایِت ایجاز و رمزگونه بیان 
مي کند و اجازه مي دهد که سخن او به چند گونه 

تفسیر شود« ]ابن عربي، 1386: 55[.
همین ویژگي فصوص الحكم باعث شده است، 
ــرح هاي فراواني بر این کتاب ارزشمند نوشته  ش
شود؛ کتابي که تعداد صفحات آن از 250 تجاوز 
ــدِر مثنوي هفت من  ــرح هایي به ق نمي کند، ش

کاغذ را پدید آورده است.

وحدِت وجود
ــا نگین حكمت ها، در اصل بر  فصوص الحكم ی
ــه ي فلسفي وحدت وجود استوار است. در  اندیش
ــفه، اندیشه مندان گذشته و به ویژه ابن  این فلس
عربي معتقد بودند که: »ما یك وجود مطلق داریم 
ــت و  که دربند نمي گنجد و آن واجب الوجود اس
یك عدم مطلق داریم. وجود مطلق پذیراي عدم 
ــت.  ــت و عدم مطلق هم پذیراي وجود نیس نیس
اما در فاصله ي میان وجود محض و عدم محض 
چیزي را داریم به نام امكان که هم پذیراي عدم 

است و هم پذیراي وجود« ]همان، ص 70-69[.
ــمه ي  ــا معتقدند که همه چیز از سرچش آن ه
ــكل گرفته است و هر  واحدي به نام خداوند ش
چیزي که در این عالم وجود دارد، از خداوند وجود 
یافته است. بر این اساس، یكي از نمونه هاي موفق 
و کامل بیان وحدت وجود، قصه ي »منطق الطیر« 

عطار است.
اما با وجود دشواري بیان در این فلسفه، شیریني 
بیان ابن عربي فرصت تفكر را براي جویاي دانش 
ــه کردن بر  ــت فراهم مي آورد تا با اندیش و حكم
ــاي جالبي  ــفي، به نكته ه ــم دیني و فلس مفاهی

ــد که  ــدا کن ــت پی دس
ــتر حتي به آن فكر  پیش

هم نكرده بود.
ــنایي با نثر  ــراي آش ب
ــنده، هر چند یك  نویس
نفر دیگر آن را به فارسي 
ــت،  ــرده اس ــه ک ترجم
ــي از خطبه ي اول  بخش

کتاب را مي آوریم.

رؤیاي بشارت آمیز
را،  ــداي  خ ــپاس  س
حكمت ها  نازل کننده ي  
ــاي کلمه ها، به  بر دل ه
یگانگِي راهِ راست. از مقام 
قدیم تر، اگرچه دین ها و 

مذهب ها به اختالِف امت ها مختلف گشتند.
ــالم خدا بر محمد و خاندان او که  و درود و س
مدد رساننده ي همت هاست از خزایِن جود و کرم 

به سخن راست تر.
ــدا )ص( را در رویایي  ــول خ ــا بعد، من رس ام
ــدم ـ در دهه ي آخر  ــواب دی ــارت آمیز به خ بش
ــهر دمشق ـ که به  ــال 627 در ش از محرمي س
ــت. مرا فرمود: این کتاِب  دست خود کتابي داش
ــت، بگیر و نزد مردمانش برو تا  فصوص الحكم اس
از آن بهره جویند. گفتم: شنیدم و فرمان خداي 
ــت و رسوِل او را و صاحباِن امر را از میاِن ما  راس

چنان که ما را فرموده اند.
ــت حضرت را به جاي آوردم و نیت  پس خواس
ــتم  خالص گردانیدم و قصد و همت بر آن گماش
ــوِل خدا فرمود  ــه این کتاب راـ  چنان که رس ک
ــم ... من مدعِي  ــكار کن ـ بي هیچ کم و زیاد آش
ــالت نیستم، اما وارثم و کشت کاِر  پیامبري و رس

آخرت خویشم.

منابع
ــارات فردوس. چاپ دوازدهم.  1. صفا، ذبیح اله. تاریخ ادبیات در ایران. انتش

.1378
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موحد و صمد موحد. نشر کارنامه. تهران. چاپ سوم. 1386.
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اسباب بازی های پیچیده
هیس�ا  ژاپنی،  ــام آور  ن ــر  صنعتگ
ش�یگه تاناكا1 )1881- 1799( که 
ــت،  ــون ژاپن« معروف اس به »ادیس
ــباب بازی های  اس از  ــه ای  مجموع
فوق العاده پیچیده ی مكانیكی ساخت 
ــل نخستین  که می توان آن ها را نس
ــی  کنون ــرفته ی  پیش ــای  روبات ه
ــت. بعضی از این اسباب بازی ها  دانس
ــتند چای درست کنند، از  می توانس
افراد در کنار میز غذاخوری پذیرایی 
ــكل تری  نمایند و حتی کارهای مش

هم چون نقاشی انجام دهند.

ــیاری، روبات به معنی  در نگاه بس
»آدم آهنی« است؛ دستگاهی شبیه 
ــان که رفتاری مشابه آدمی از او  انس
ــین  ــر می زند. ولی از نگاه مهندس س
ــری روبات ها  ــكل ظاه روباتیك، ش

ــتی  ــی ندارد. به راس اهمیت چندان
روبات چیست؟

»مؤسسه ی بین المللی استانداردها« 
)ISO( در استاندارد ISO 8373، این 
ــات ارائه می کند:  تعریف را برای روب
»روبات وسیله ای است قابل کنترل، 
ــد منظوره که  قابل برنامه ریزی، چن
ــه جهت  دارای درجات آزادی در س
ــت و به صورت ساکن و  یا بیشتر اس
یا متحرک در کاربردهای اتوماسیون 

صنعتی به کار گرفته می شود.«
ــات  ــف را اکثر مؤسس ــن تعری ای

روباتیك جهان پذیرفته اند.

انواع روبات ها
روبات ها را در چهار رده تقسیم بندی 

می کنند:
 روبات هایی که با کنترل انسان 

کارها را انجام می دهند.
 روبات هایی که به طور خودکار 

کارهای تكراری انجام می دهند.
 روبات هایی که با برنامه های از 
ــده به صورت خودکار  پیش تعیین ش

کار می کنند.
ــر پایه ی  ــی که ب ــات های  روب
ــده کار  برنامه های از پیش تعیین ش
ــه ی اطالعات  ــر پای ــد، اما ب می کنن
ــمندانه ی  محیطی، به تصحیح هوش

رفتار خود می پردازند.
آن چه که در نگاه افراد  غیرمتخصص 

ــت، در  به نام »آدم آهنی« معروف اس
اصطالح روباتیك، »روبات  انسان نَما« 
نامیده می شود. روبات های انسان نما، 
هم به عنوان روبات های چند منظوره 
ــای دارای  ــوان روبات ه ــم به عن و ه

وظایف خاص ساخته شده اند.

مهدی شیرزاد

منتظر روبات های انسان نما باشید

»ASIMO« روباتی انسان نما، ساخته ی شركت »هوندا« است
روباتی انسان نما به نام »Topio« كه می تواند پینگ پنگ بازی كند.
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روبات و صنعت
ــاً  کاربرد  ــه عمدت ــای اولی روبات ه
ــا کارها را  ــتند. روبات ه صنعتی داش
با بهره وری بیشتر و دقت بهتر انجام 
ــالوه، در محیط های  ــد. به ع می دهن
ــّمی،  ــه مواد س ــوده ب ــر و آل پرخط
ــه حفظ ایمنی  ــتفاده از روبات ب اس
ــترین  ــاند. بیش ــان یاری می رس انس
ــی آن ها مربوط به  کاربردهای صنعت
ــته بندی و  ــازی، بس صنایع خودروس
الكترونیك، به خصوص تولید مدارهای 
چاپی و قرار دادن عناصر ریز با سرعت 
و دقت باال روی بوردهای الكترونیكی 

است.
در سال 1926، »شرکت الكتریكی 
ــات  روب ــن  اولی ــتینگهاوس«2  وس
ــه ووکس«3  ــا نام »تل ــردی را ب کارب
ساخت. در سال 1930، این شرکت 
اولین روبات انسان نَما را برای نمایش 
ــن روبات  ــد کرد. اولی ــوزه تولی در م
ــط یك  ــال 1928 توس ژاپنی در س
زیست شناس به نام ماكاتو نیشیمورا3 
ساخته شد. اولین روبات الكترونیكی 
ــگرهای الكترونیكی  ــه حس مجهز ب
ــه کردند. این  ــی ها ارائ را نیز انگلیس
روبات به سنسورهای نوری مجهز بود 
و می توانست با اشیای خارجی تماس 
ــگرها  برقرار کند. به کمك این حس
ــود را  ــیر خ ــت می کرد و مس حرک

می یافت.
اولین روبات مدرن را که متصل به 
رایانه کار می کرد و قابل برنامه نویسی 

ــال 1954  ــود، جرج دو ُول4 در س ب
ــاخت و آن را »آنی ِمیت«5 نامید.  س
ــازنده ی این روبات در سال 1960  س
آن را به شرکت خودروسازی »جنرال 
موتور« فروخت. این روبات به عنوان 
ــال  ــات کارخانه ای در س ــن روب اولی
ــد جنرال موتور  ــط تولی 1961 در خ
ــرار گرفت و وظیفه ی بلند کردن و  ق
قرار دادن بخش های داغ خودرو را بر 

عهده گرفت.

ژاپن: پایتخت روبات ها
بی تردید پیشگام بی چون و چرای 
روباتیك ژاپنی ها هستند. 30 درصد 
کل روبات های جهان در ژاپن ساخته 
ــال  ــراوردی در س ــده اند. طبق ب ش
ــك میلیون روبات  2008، بیش از ی
ــان وجود  ــی و صنعتی در جه خانگ
ــاً نصف این تعداد در  دارند که تقریب
آسیا، 32درصد در اروپا، 16 درصد در 
آمریكاي شمالی، 1 درصد در استرالیا 
ــد  ــتند. رش و 1 درصد در آفریقا هس
تعداد روبات ها در ژاپن به حدی است 

ــی«  ــرکت »میتسوبیش که رییس ش
ــید  می گوید: »عصری فرا خواهد رس
که انسان ها و روبات ها به همزیستی 

خواهند رسید.«
ــی در رقابتی فناورانه با  کره جنوب
ــود ـ  ژاپن ـ وعده  رقیب دیرینه ی خ
ــت که تا سال 2020، درهر  داده اس
ــك روبات  ــره ی جنوبی ی خانه ي ک

وجود داشته باشد.
در سال های اخیر، مراکز دانشگاهی 
ایران و جوانان با استعداد آن، گام های 
اساسی را در مسیر توسعه ی فناوری 

روباتیك در کشور برداشته اند.
پي نوشت

1. Hisashige Tanaka
2. Teleuox
3. Makoto Nishimura
4. George Devol
5. Unimate

ــوان راهنمای افراد که  ــان نما به عن یك روبات انس
می تواند سخنان محدودی را بفهمد و بیان کند.

روبات ه�ا كاره�ا را با 
بهره وری بیشتر و دقت 
می دهند انج�ام  بهتر 
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ــد غم و  ــه بخواه ــي، چنان ک خارج
ــش را از وضع آني نشان دهد،  افسوس
ــكارا تكان داد و با همان  ــرش را آش س
زبان لهجه دار و با همان دهاِن معروفش 

گفت: »آناهیتا؟!« 
ــو را به چه  ــي این که ت خالصه یعن
روزي انداخته اند. آن وقت دست آني را 
گرفت و کشید که او را ببرد؛ به همین 

راحتي.
ــای  ــوی فریاده ــه ت ــتی ک از وحش
ــا دنبال  ــی بود، همه ی م ــناک آن ترس
خارجی دویدیم، و بزرگ تری نمی دانم 
از کدام طرف، سر رسید و آنی را از توی 

دست های او بیرون کشید.
ــا را نمی فهمید،  خارجی که زبان م
ــاره  ــان به آنی و خودش اش تهدیدکن
ــت: »آناهیتا،  ــرد و مرتب می گف می ک

آناهیتا!«
ــعی  ــا بدن کج وکوله که س ما هم ب
می کردیم حتماً به شكل او باشد، برایش 
ــكلك در می آوردیم و تكرار کنان با  ش
ــوص خودمان  ــان کجی های مخص ده

می گفتیم: »آناهیتا، آناهیتا...«
ــر می دادیم.  ــده را س ــلیِك خن و ش
مرد، عدسی روی چشمش را برداشت 
ــده از اشك و  ــم های سرخ ش و با چش

عصبانیت فریاد زد: »آناهیتا!«
ــد،  ــه که پیدایش ش ــبان محل پاس
ــه ای خارجی را رد  ــورت محترمان به ص
ــرد؛ گو این که او به زور می رفت. بعد  ک
پاسبان دو سر سبیل های چخماقی اش 
را تاب داد و تشری هم به ما زد؛ و ظاهراً 
موضوع تمام شده به نظر می رسید. اما 

ــار، دوازده بار  ــی غیر از این یك ب خارج
ــار اول یك کیف پر از  دیگر هم آمد. ب
پول آورده بود، از اسكناس هایی که ما 
توی آن بچگی حتی رنگ آن ها را هم 
ندیده بودیم. همه را می خواست یك جا 
به مادر آنی بدهد و او را بگیرد و ببرد.

ــت از بس سماجت  یك بار یادم هس
ــد  ــام ق ــه  تم ــرد و دم در خان می ک
ــتاد، مادر آنی یك سطل آب از  می ایس

پشت بام روی سرش خالی کرد.
ــفیر یونان به  چیزی نگذشت که س
ــر پلیس  همراه آن خارجی با یك افس
ــبز شدند؛ و  ــت در خانه ی آنی س پش
ــر این که وزیر خارجه ی  از آن عجیب ت
ــود. وزیر خارجه  ــان ب ما هم همراهش
ــت و از  ــدی به تن داش ــیاه بلن کت س
ــیك پوش تر، سفیر  او خوش پوش تر وش
یونان بود. چهارده پلیس از وزیر خارجه 
مواظبت کردند تا او داخل خانه ی آنی 
ــرش ما بچه ها راهروی  شد و پشت س
ــبان  خانه و اتاق را پر کردیم. البته پاس
ــازارش  ــود، چون ب ــا هم ب ــه ی م محل
ــده بود. در حالی که سبیل های  گرم ش
چخماقی اش را تاب می داد و گاه گاهی 
ــرفه های قالبی و اِهن و اوهون های  س
مهم می کرد، حكم راهنما را برای آن ها 
ــان ازدحام ما،  ــود. در می ــدا کرده ب پی

سفیر شروع کرد به توضیح دادن.
ــده بود و  ــاج وواج مان ــی ه ــادر آن م
ــفت  ــت آنی را س ــرد. دس ــگاه می ک ن
ــود. اگر یك  ــت هایش گرفته ب تو دس
ــح می دادند یا یك  کیلومتر هم توضی
میلیون ساعت هم حرف می زدند نه آنی، 

نه مادر آنی از جا ُجم نمی خوردند.
ــی کاری کرد که دل  آن وقت خارج
ــق با  ــه تكان خورد. مثِل یك عاش هم
ــواره اش و با آن ریش های  تمام قد و ق
ــی افتاد و  ــه پای آن ــوری اش، ب پروفس
گفت: »آنی! دختر گمشده ی من... من 

پدر تو هستم... با من بیا.«
ــه  ــا ک ــم بعضی ه ــك از چش و اش

نازک دل تر بودند، سرازیر شد.
ــم های عجیب و غریبش ـ که  با چش
نی نی آن به طرز مخصوص و ترسناکی 
توی چشم خانه اش می چرخید ـ مثل 
جادوگری بود که پشم وپیله اش ریخته 
ــری خورده  ــك جادوگر توس ــد. ی باش
ــاغ نوک تیز و  ــت وپا. با آن دم و بی دس
ــه بعدها فهمیدم  ــای فرفری. البت موه
که او یك باستان شناس است. آن طور 
ــنیدیم یا می گفتند، بنا به  که بعدها ش
اعتقاد او در اواخر هزاره ی سوم یا اوایل 
آن )که قرن بیست می شد( و بر اساس 
ــاطیر یونان، دختری به دنیا  روایات اس
ــاطیر  می آمد با خصوصیاتی که در اس
ــده بود. و وقتی دختر او  شرح داده ش
ــه دنیا آمده بود، تمام آن خصوصیات  ب
ــته بود. ولی آن دختر را دزدیده  را داش
ــده بود و حاال او مدت ها  بودند یا گم ش
ــرزمین به  ــهر و س ــهر به ش ــود که ش ب

سرزمین در جست وجویش بود.
ــَزع و َفَزع  ــی زد و َج ــی داد م خارج
ــوم!  ــن دختر هزاره ی س ــرد: »ای می ک
دختر من!... چرا مرا فراموش کرده ای؟« 
و وزیر خارجه ی ما هم با اندوه سر تكان 

می داد.
و ما بچه ها که خانه ی آن ها را شلوغ 
و پر کرده بودیم از ته دل می خندیدیم 
و مرتب می گفتیم: »ای دختر هزاره ی 

سوم، بال نگرفته!«
ــت وزیر خارجه یك نگاه از آن  آن وق
ــه فیل را توی هوا  ــا به ما کرد ک نگاه ه

خشك می کرد.
ــش دانگ  ــبان ها که ش ــازه پاس و ت
ــای آنی و  ــش ماجراه ــان پی حواسش

نقی سلیمانی
تصویرگر: محسن جمالی
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خارجی رفته بود، یادشان افتاد که باید 
ما را از خانه بیرون کنند. 

اما غیرت آنی همه ی ما را به هیجان 
آورد. او دست مادرش را کشید و گفت: 
ــت های مرا از خانه بیرون  »دارند دوس
می کنند.« و همراه مادرش قدمی پیش 

گذاشت تا به طرف کوچه راه بیفتد.
وزیر خارجه، بی سر و صدا مچ دست 
ــرای این که زیاد بد  ــبید و ب آنی را چس
ــبان ها هم یكی از  نشود، به رئیس پاس
ــت آن ها که برای  آن نگاه ها کرد؛ و دس
ــده بود، روی  ــرون کردن ما پیش آم بی
ــم که مثاًل  ــكید. حاال ما بودی هوا خش
می خواستیم دست های آنی را ببوسیم 
ــاید محبتش از  یا به پایش بیفتیم و ش
ــا بود که توی دل ما بچه ها  همین جاه

هم افتاد.
ــان باز نگاه  ــادر آنی فقط با ده اما م
می کرد. چون خارجی داغ و سرخ شده 
بود و عرق ریزان همین طور حرف می زد؛ 
و به گمانم که وزیر خارجه به هوای او و 

سفیر یونان، ما را تحمل می کرد:
ــوم! تو را  ــزاره ی س ــره ه ـ ای دخت
چه قدر، چه قدر کوچك و ذلیل کرده اند. 
تو بدبخت به دنیا نیامده ای که بدبخت 
ــری. ای  ــی و بدبخت بمی ــی کن زندگ
اسطوره ی هزاره ی سوم! چه لباس های 
ــو کرده اند. تو  ــدره ای تن ت ــندره پن ش

ــی،  باید بهترین لباس ها را بپوش
ــوب دل ها. تو باید  ای محب

را  ــا  غذاه ــن  بهتری
بخوری؛ و در 

ــوی. این  ــاکن ش ــا س ــن قصره بهتری
اسطوره ی ذلیل شده ی من، آناهیتا...

ــوزی می گفت.  ــا چه س ــا را ب آناهیت
ــد و تند ترجمه می کرد؛  مترجم هم تن

اگرچه گاهی توی دست انداز می افتاد.
ــم مثل  ــت: »روح ــر گف ــت آخ دس
ــی کن دختر  ــت، رحم عنكبوت تنهاس

من.«
مادر  آنی می گفت: »بیچاره از بس غم 
ــنگین بوده، دیوانه  دزدیدن دخترش س

شده.«
ــارالتان  ــت: »یك ش ــر  می گف دکت
ــود. هرچه  ــه تمام معنا ب ــِی ب بین الملل

می گفت چرند بود.«
شاعر محله با پوزخند می گفت: »هر 
ــت! تازه اگر هم  آناهیتای�ی، آنی نیس
باشد، ما در میان زرتشتی های خودمان 
ــارده پانزده تا  ــن آناهیتاها چ ــم از ای ه

داریم!«
ــه آن  ــد از روزی ک ــه معتقدن هم

زرتشتی پا به محله ی ما گذاشت، 
این نوع اتفاقات شروع شد. 

از روزی که آن زرتشتی 
با دیدن آنی با آن 

ــای  لباس ه
ــد  بلن

ــم های جمع شده و  ــپیدش و با چش س
اسرارآمیزش، تعظیم کنان جلوی او خم 
شد و محترمانه گفت: »تو ناهید ما، تو 
ــز دور و ناپدید  ــا...« و احترام آمی آناهیت
ــت که آن  ــزی نگذش ــد. آن گاه چی ش

باستان شناس یونانی پیدایش شد.
ــن  ــه آن آقا و خانم ُمس ــد نوبت ب بع
ــید. آن ها البته درباره ی آنی  روسی رس

ــتان مقدسی  ــطوره یا داس هیچ اس
ــف کنند. هر  ــتند که تعری نداش

ــی را از زبان  ــم آن ــا اس دو، ت
ــنیدند،  بچه های محله ش

ــغ و فریاد زنان به  جی
طرف آنی پریدند و 

سر تا پای او را 
؛  ند سید بو

حاال  و 



ــی« را »آنّا«ی  ــت آن ها بود که »آن نوب
خودشان صدا بزنند.

مرد، کاله ُشل و ِولی داشت با لبه های 
آویزان و لَخت و قهوه ای رنگ. این کاله 
ــته بود با چشم های  ــرش نشس روی س
ــابه او،  ــی و ابروهای بور. و زنش مش آب

حتی کاله را هم نداشت.

ــی  ــتر، عكس ــا پرس وجوهای بیش ب
ــشـ  یعنی اگر  ــد که کم وبی را درآوردن
اندکی ارفاق کنیم ـ می شد گفت شبیه 
ــال پیش آنی بود. مادر آنی  ــه س دو س
ــد، و نگاه  ــس را گرفت که نگاه کن عك
ــرده، زن خارجی مثل  ــرده و نگاه نك ک
جغجغه، جیغی زد و عكس را از چنگ 
او بیرون کشید و به سینه اش چسباند. 

آن طور که بعدها فهمیدیم، آن عكس، 
یگانه عكسی بود که از او داشتند.

حتی پلیس هم در کالنتری به آن ها 
ــادگاری این قدر  ــن ی ــه اگر ای گفت ک
ــت، پس تكثیرش  ــان مقدس اس برایش
ــن کار را  ــا گفتند که ای ــد. و آن ه کنن
کرده اند و اصل این عكس در خانه شان 

ــت. متنها مادر بیچاره ی آنا  در مسكوس
در طول تمام مسافرت ها، اگر این عكس 
را کف دستش نگیرد و به آن نگاه نكند، 

خوابش نمی برد.
ــر با خنده می گفت: »این عكس  دکت
از هر قرص خوابی آرامش  بخش تر بود 

و شیرین تر.«
ــت می گویند یا  واقعاً معلوم نبود راس

دروغ، ولی پافشاری شان تا حد جانفشانی 
ــود که هی باال می رفت. از  و مثل تب ب
آن جا که مردها زیاد هم عاطفه برانگیز 
نیستند و نمی توانند احساسات را دامن 
بزنند، مرد خارجی یونانی آن قدرها هم 
ــت در محله تأثیرگذار باشد. در  نتوانس
نهایت همه می گفتند: »بیچاره دیوانه ای 
بود، معقول نما تا آن حد که می  توانست 

وزیر خارجه ی ما را هم گول بزند.«
ــان برای مرد و  ــی تا بخواهی دلش ول
زن مسن روسی سوخت. دل یك محله 
برایشان کباب شد. مادرها اشك هایشان 
ــدردی  ــا هم ــد و ب ــاک می کردن را پ
ــان پیدا  می گفتند: »خدا کند دخترش

شود!«
پیرزن ها قصه هایی را نقل می کردند 
ــد در آن، دختر و  ــال بع ــل س که چه
مادری که از هم دور افتاده بودند، بر اثر 
ُحسن اتفاقی بی اندازه خوش، سرانجام 
به هم می رسیدند. این جور قصه ها انواع 
ــام پیدا کرده بود. در جواب زن و  و اقس
ــی و البته با همدلی، هرکس  مرد روس
ــت. خنده دارترین حرف  چیزی می گف
ــه ای را به قهقهه  ــی گفت که محل را آن
ــی می گفت:  ــاند. آن ــه کش و غش وریس
»دلم برای این ها خیلی می سوزد. کاش 
ــته  ــتم پنج تا پدر و مادر داش می توانس
ــان مال  ــم؛ ولی آخر این ها یكی ش باش

یونان است و آن یكی مال شوروی!«
ــده و  ــا خن ــرف ب ــن ح ــا ای مدت ه
ــوی محله مثل  ــی، ت ــتی جمع همدس
گردباد پیچ می خورد و نوعی غبار ـ که 
ــا بخواهی نرم بود ـ روی  مثل مخمل ت
دل ها می نشاند. با تمام همدلی ها، تنها 
کاری که توانستند برای مرد و زن مسن 
روسی انجام دهند این بود که عكس دو 
سال بعد آنّای آن ها را )یعنی عكس آنی 
را( در اختیار آن ها گذاشتند تا نمونه ی 

شرقی تر بچه شان را هم داشته باشند.
ــتاد شده  اما بچه های محله، دیگر اس
ــنیدم، هر  ــد. آن طور که بعدها ش بودن
ــراغی از یك  خارجی که با ِمن و ِمن س
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ــانی در کوچه ی ما می گرفت، آن ها  نش
ــاف او را دم در  ــده و نفهمیده ص فهمی
خانه ی آنی می کاشتند و استادِ  استادها 
ــادر آنی ـ که عكس آنی را هم  ـ یعنی م
تكثیر کرده بود با مقداری همدلی، به هر 

کدام از خارجی ها یك عكس می داد.
با یافته شدن مادری رومی که »آنی« 
را »دیانا«ی خودش می خواند، و با اندکی 
همدلی و چای قندپهلوی ایرانی، عكسی 
هم از آنی در اختیار او قرار گرفت، تا دل 
ــاد  دیگری را هرچند نه به طور کامل، ش
کند. چه کنیم، ما ایرانی ها هرگز نمی توانیم 

مهمان نوازی نكنیم.
و البته این کار سخت وحشتناکی بود 
که بعدها همگی به وحشتناک بودن آن 

پی بردند.
ــم وقایعی که  ــد دقیقاً  نمی دان هرچن
شنیده امـ  مخصوصاً ماجراهای متفاوت 
ــان صحیح  ــاره ی عكس ها ـ تمامش درب
ــه ذهن  ــر از هم ــی جالب ت ــند؛ ول باش
ــت که اگر  قصه پرداز مردم محله ی ماس

هم چیزی بود، از آن چیزها ساختند.
همین طوری ها بود که خاطره ی تلخ 
ــكوه و  ــكل گرفت؛ و باش آنی کم کم ش
باشكوه تر شد. یك محله با هم همدست 
ــدند تا قصه ای را به پایان ببرند،  می ش
ــكوه ترین خاطره ی  ــد که با ش تا آن ح

محله ی ما شود.
ــه زیاد هم  ــی ک ــی از روزهای در یك
مهم نیست که چه روزی بود )چون به 
ــتی به یاد هیچ کس نمانده(، یك  درس
مرتبه مادر آنی درِ تمام خانه های محله 
را زد و آن ها را یكی یكی بیرون کشید تا 
ــد که آن ها آنی را ندیده اند؟ یا در  بپرس

خانه ی آن ها نیست؟
عصر بود و هوا رنگی داشت که نمی شد 
گفت صبح زود است یا شبِ  بی تردید را 
در پی خواهد داشت. و همین طوری ها 
بود که، مادری که می توانست بسیاری 
ــس دخترش آرام کند،  قلب ها را با عك
ــود محتاج دختری دیگرـ  که معلوم  خ
نبود در کجا یافته خواهد شدـ  و عكس 

او شد.
ــور کوچولوی  پروفس آن وقت ها یك 
ــاه( توی  ــك بچه ی قد کوت عینكی )ی
محله مان داشتیم که گاهی تفسیرهای 
عجیب وغریب خنده داری می کرد. مثاًل 
ــی و اهمیتش  ــدن آن ــاره ی گمش درب
ــا می گفتند: »آنی مثل  برای آدم دزده

اَنیشتین برای آن ها مهم بود.«
بعضی ها مثل کارآگاهی که نتیجه ی 
ــه و رایگان  ــق را فروتنان ــری تحقی عم
ــه می گذارند، می گویند:  در اختیار هم
»دزدهایی که لباس های قدیمیِ قدیمی 
ــل  ــان مث ــه لباس هایش ــته اند، ک داش
امروزی ها نبوده، او را دزدیده اند.« و برای 
نزدیك کردن نتیجه ی تحقیقاتشان به 
ــتی کمك  ذهن، از خاطره ی آن زرتش
ــد می کنند که  ــد. البته  تأکی می گیرن
ــتی نیست،  ــان آن زرتش ابداً منظورش
ــبیه او یا همتای  اما می تواند چیزی ش

او باشد.
ــرگردان اند، ولی اگر  ــم س عده ای ه
بخواهی به زور از آن ها اعتراف بگیری یا 
مثل خود آنی، آن ها را سؤال پیچ کنی، 
تا راست بگویند، جوابشان این است که: 
ــی نمی داند او را  »کسی ندیده«؛ »کس

چگونه دزدیده اند«.
ــؤال اصلی هنوز هم هست، و  ولی س
ــِض در گلو مانده با هزارها  مثل یك بغ
ــیر، یك محله را با تمام کوچك و  تفس

بزرگش آزار می دهد.
بعضی وقت ها به یادداشت های قدیمی ام 
نگاه می کنم و در آخرین سطرهای انشای 
آن روزم غرق می شوم که چشم خواهرم 
ــاند و هرکس از بچه های  ــك نش را به اش
ــه را که در کالس ما بود، متأثر کرد.  محل

من نوشته بودم:
ــی که پدر و  ــون »آنی« تو کجای اکن
ــیار  ــیار گریه می کنند و بس مادرت بس
ــت وجوها کرده اند و می کنند و تو  جس

را نمی یابند.
ــن  ــه ای ــر ب ــه، دیگ ــای محل بچه ه
سؤال هایی که می کردی، نمی خندند و 

مثل یك سؤال مقدس از هر سؤالت یاد 
می کنند.

مأموران پلیس سری تكان می دهند 
و می گویند: »حیف شد! بچه ی زیبایی 

بود.«
ــه دالیل دیپلماتیك ارائه  وزیر خارج

می کند.
ــه می گوید:  ــی محل ــر خانوادگ دکت
ــیار باهوش بود و ممكن بود یكی  »بس

از نوابغ شود.«
ــم های  ــه در چش ــای محل و بچه ه
ــه می بینند، خوب نگاه  هر دخترکی ک
می کنند و با یافتن کوچك ترین شباهتی 

می گویند: »انگار که آنی است.«
و برای دختر بچه های محله مثل اسم 
مقدس »فاطمه« شده ای که با یادی از 
تو و با دیدن کوچك ترین تمسخری و یا 
بی احترامی کوچكی، با طرف مقابل دعوا 
ــد که به نیكی از تو یاد نكرده و  می کنن

قصد بی احترامی داشته است.
آی آنی که به قول شاعر محله ی ما، 
مثل آن »آِن« هنری حافظ می ماندی، 
ــرت آمده؟  اکنون کجایی؟ چه بالیی س
ــا می کنی؟ اگر از حال ما  آیا یادی از م

خواسته باشی، باید بگویم:
ــده اند و  ــر ش ــادرت پیرت ــدر و م ـ پ

چروک های صورتشان افزون تر.
ـ دکتر محله مرتب در تشخیص هایش 
اشتباه می کند و با چشم های غمگین به 

دوردست ها نگاه می کند و آه می کشد.
ـ مأموران پلیس عصبانی تر شده اند و 
خشن تر برخورد می کنند و دیگر کمتر 

مهربان هستند.
ــان را  ـ و بّچه های محله درس هایش
ــابی خنگ  ــب می خوانند و حس نامرت
شده اند. دلشان برای سؤال های تو تنگ 
شده است. دیگر دست ها به کار نمی رود. 
ــده ای،  از وقتی تو را دزدیده اند یا گمش

ما روی خوش ندیده ایم.
دل همه ی ما برایت تنگ شده.

تو را در کجا باید جست وجو کرد، ای 
 آنی؟
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 لطـفًا
          Game Over 

گفت و گو:بهناز پورمحمد نشوید!

 از مصائ�ب ش�یرین! رایانه 
برایمان بگویید!

ــاي رایانه اي   اگر پایه ي بازي ه
ــید، حتماً یكي از این چند نوع  باش
ــد و اگر  ــت کرده ای ــه را دریاف هدی
ــال دارد  ــید، احتم ــي پایه باش خیل
ــما  ــه ي این مصائب را به ش که هم
تقدیم کرده باشند: عوارض جسمي، 
ــتي به دلیل  مثل بیماري هاي پوس
ــعه هاي  ــرار گرفتن در معرض اش ق
ــل و  ــش؛ درد مفاص ــه ي نمای صفح
ــه دلیل  ــت که ب ــاي دس ماهیچه  ه
ــا و اهرم  ــردن پي درپي دکمه ه فش
ــرل اتفاق مي افتد؛ درِد زردپي و  کنت
ــت ها، دست ها و آرنج؛  کرختي انگش
ــردن و ناراحتي  ــت و گ درد مچ دس
ستون فقرات؛ سردرد، اضطراب و در 

نتیجه شب ادراري.

از این عوارض بگذریم، همین چند 
ــاعت پاي رایانه نشستن و تحرک  س
نداشتن، باعث چاقي مي شود و چاقي 
هم مادر خیلي از بیماري هاي آینده، 
ــي ـ عروقي و  مثل بیماري هاي قلب

دیابت است.
 آی�ا در این رابط�ه، عوارض 

رواني هم مطرح است؟
ــونت و  ــاي خش ــه، اول الق  بل
ــاي خیلي  ــگري )در بازي ه پرخاش
ــاق مي افتد.  ــن( که به مرور اتف خش
ــما شاید از کشتن  یعني اوایل کار ش
ــیدن  و تكه تكه کردن حریف و پاش
ــتان شود.  خون به اطراف و... چندش
ــود را از  ــیت خ ــا به مرور حساس ام
ــت مي دهید و از این کارها لذت  دس
ــما  هم مي برید. یعني روح لطیف ش
ــل لگدکردن  ــاًل تحم ــاید قب که ش

ــت،  ــم نداش ــه را ه مورچ
بي رحمي  ــه  ب ــبت  نس
در  ــل  الاق ــت،  جنای و 
دنیاي مجازي، بي تفاوت 

مي شود و قساوت پیدا مي کند!
از عوارض دیگر رواني، تنبل شدن 
ــتر بازي هاي  ــت. در بیش ــن اس ذه
ــاي این که فكر درگیر  رایانه اي به ج
ــتان درگیر بازي است و  شود، انگش
قدرت سازندگي و ابتكار عمل وجود 

ندارد.
ــازي رایانه اي،  ــر، ب ــرف دیگ از ط
ــا بازي  ــه مي کند. ت ــا را بي حوصل م
ــت،  نرف ــش  پی ــان  میلم ــق  مطاب
ــا ی ــم  مي زنی را   »Exit« ــه ي   دکم
»play again« را و به این کار عادت 
مي کنیم. این ترفند در مورد بازي ها 
ــي آورد، اما  ــود نم ــكلي به وج مش
ــي از آن که در ما  ــي ناش بي حوصلگ
ــود، کم کم دنیاي واقعي  ایجاد مي ش
ما را هم تحت تأثیر قرار مي دهد؛ آن 
ــه در آن اگر از کالس  هم دنیایي ک
ــد، نمي توانیم  ــمان نیام معلم خوش

 بخش اول
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ــم و یا معلمي  ــه ي Exit را بزنی دکم
را با معلم مورد عالقه مان جاي گزین 
ــكلي  کنیم. اگر با پدر و مادرمان مش
ــان  ــم، نمي توانیم حذفش پیدا کردی
ــازگار  ــم، باید به فكر راه هاي س کنی

شدن باشیم و...
بازي ه�اي  دنی�اي  در  آی�ا   
رایانه اي رفیق بد، سي دي خوب 

هم وجود دارد؟
 وقتي پژوهشگران دیدند،  افرادي 
ــوند، به  ــي غرق بازي مي ش که خیل
قدري به آن وابستگي پیدا مي کنند 
ــه مواد  ــم اعتیاد ب ــان عالئ ــه هم ک
ــم  ــدر در آن ها بروز مي کند،  اس مخ
ــت را »اعتیاد به بازي هاي  این وضعی
البته بعضي ها  ــتند.  رایانه اي« گذاش
مخالف اند و مي گویند: نگویید اعتیاد، 
ــتگي. اما اهمیتي ندارد،  بگویید وابس
ــت. حتماً تا حاال در  مهم نشانه هاس
ــردي آن قدر  ــنیده اید که ف اخبار ش
ــدون انقطاع بازي کرده و نخورده و  ب

نیاشامیده و نخوابیده تا مرده!
 از كجا متوجه ش�ویم كه به 
این بازي ها اعتیاد پیدا كرده ایم؟ 

آیا عالئمي دارد؟
ــدار  ــواب بی ــه از خ ــح ک  صب
ــوید، اول از همه دوست دارید  مي ش
ــه ي on رایانه تان را بزنید. موقع  دکم
ــي نباید با شما حرف بزند  بازي کس
و حواستان را پرت کند. مادر بیچاره 
ــما  انگار فقط با زور کتك مي تواند ش
را از پاي رایانه بلند کند. به سراغ هر 
ــد، کالفه اید. قلقلكتان  کاري مي روی
مي آید که دوباره برگردید پاي رایانه. 
ــام  ــي حاضرید از وقت ناهار و ش حت
ــازي کنید. ممكن  بزنید و با رایانه ب
است مشغول کارهاي دیگري بشوید، 
ولي در حین انجام همه ي آن کارها، 
ذهنتان به دنبال بازي است و این ها  

عالئم خوبي نیستند.
ادامه دارد...

بازي هاي رایانه اي، از دیروز تا امروز
شاید بتوان گفت: اولین متهم تولید بازي هاي رایانه اي، استیفن راسل 
بود. این دانشجوي »دانشگاه ام آي تي« در اوایل دهه ي 1960، در محل 
ــبات در اختیار داشت. اما از آن جا که  کارش رایانه اي براي انجام محاس
هنوز با دنیاي کودکي اش فاصله زیادي نگرفته بود، با دوستانش که آن ها 
ــرگرمي داشتند، برنامه اي نوشت و اسم  هم عالقه ي زیادي به بازي و س
آن را »جنگ فضایي« گذاشت. به این ترتیب، اولین بازي رایانه اي متولد 
شد. همین بازي بعدها به بازي »شهاب سنگ ها« تبدیل شد. این برنامه 
ــد که اندازه اش در حدود یك اتومبیل بود و در  روي رایانه اي اجرا مي ش
آن دو بازیكن که هر کدام کنترل یك سفینه را به عهده داشتند، حول 
ــیاره در چرخش بودند. هدف بازي انهدام سفینه ي طرف مقابل  یك س
بود. این بازي هنوز هم زنده است! اگر دوست دارید آن را ببینید و آنالین 

بازي کنید، به این آدرس مراجعه کنید: 
http://agents.www.media.mit.edu/el/projects/Speacewar.

استقبال از این بازي ها تا دهه ي 1970 ادامه داشت. از دهه ي 1970، 
ــگاه هاي پژوهشي دانشگاه ها به کلوپ هاي  بازي هاي رایانه اي از آزمایش
بازي و نهایتاً بازي هاي بچه هاي کوچك تر راه یافتند. اولین بازي رایانه اي 
ویدیویي، در »شرکت آتاري« در سال 1973 به نام »پونك« تولید شد. 
ــل پدر و مادرهاي شما از آتاري به عنوان یك وسیله ي بازي  احتماالً نس

محبوب خاطراتي دارند.
ــروش، بازي هاي  ــگا« به بازار ف ــال 1990، ورود بازي هاي »ِس در س
رایانه اي را وارد رقابت فشرده اي کرد. از سال 1993، بازي ها از تك نفره 
به دو و چند نفر با تلفیق گرافیك و متن ارتقا پیدا کردند. سه بعدي شدن 
ــدن ماجرا به بازي، طراحي بازي ها بر مبناي داستان هاي  بازي، اضافه ش
ــینمایي با  ــاد ارتباط بین رمان ها و فیلم هاي س ــيـ  تخیلي، و ایج علم
ــه در کمتر از دو دهه بازي هاي  ــاي رایانه اي، از مراحلي بودند ک بازي ه
ــرانجام این  ــاختند و هم چنان نیز ادامه دارند. س ــه اي را متحول س رایان
بازي ها وارد تلفن هاي همراه شدند تا همیشه همراه آدم ها باشند. خالصه 
از این به بعد خدا مي داند چه اتفاقات عجیب و غریب دیگري قرار است 

در بازي هاي رایانه اي اتفاق بیفتند ... 
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دیدن میكروسكوپي
ــت  ــم هایت را ببند و تصویري را که از پش چش
دست خود داري، در ذهن تجسم کن. شكل دستت 
ــپار. پس از چند لحظه چشم هایت  را به خاطر بس
ــت خود نگاه کن. شكل  ــت دس را باز کن و به پش
ــت ها  ناخن ها، چین ها و چروک هاي مفاصل انگش
ــت خود ببین. شاید  و جاي رویش موها را بر دس
ــد که این طور به پشت دستت  براي اولین بار باش
نگاه مي کني. هر چه بیشتر نگاه کني به کشف هاي 
تازه تري از دستت مي رسي. حاال متوجه مي شوي 
ــه واقعیت دارد،  ــي ات از آن چه ک که تصویر ذهن

متفاوت است.
ــرون را نگاه کن. چیزهایي  از پنجره ي اتاقت بی
خواهي دید که تا به حال به آن ها دقت نكرده اي.

ــایلي را مي بیني که  ــن. وس ــگاه ک ــه اتاقت ن ب
ــت از حضورشان با خبري، ولي توجهي  مدت هاس
به آن ها نداري. در این نگاه تازه چیزهاي تازه تري 
ــكل چهره ي پدر و مادرت  ــف مي کني. به ش کش
ــي که حاال  ــگاه کن. مي بین ــا دقت ن ــگاه کن. ب ن
ــر تازه تري از چهره ي آن ها در ذهن تو نقش  تصوی

مي بندد.
ــت دستت نگاه کن. با چشم  حاال دوباره به پش
ــي ببیني. که همین  ــودت، تا جایي را مي توان خ

ــا یك ذره بین  ــي. اما اگر ب ــاال داري مي بین ح
ــتت نگاه کني، مي تواني بخشي از  ــت دس به پش
ــي. این  ــا بزرگ نمایي ببین ــتت را ب ــت دس پوس
ــت. اگر  ــدرت ذره بین اس ــي در حد ق بزرگ نمای
ــان بخش نگاه کني،  ــكوپ به هم با یك میكروس
ــت  ــاي تازه تري در درون پوس ــي چیزه مي توان
ــر، حتي  ــكوپ قوي ت ــك میكروس ــي و با ی ببین
مي تواني سلول ها و حرکت خون یا اجزاي تشكیل 
دهنده ي پوست را ببیني. با میكروسكوپ قوي تر 
ــا و بعد به اجزاي  ــي به مولكول ها و اتم ه مي توان
ــت خود برسي. عجیب  تشكیل دهنده ي اتم پوس
ــت دست تو یك شكل جامد و  این که ابتدا پوس
فشرده دارد، اما هرچه به درون آن نفوذ مي کني، 
مي بیني چه قدر فضاي خالي در میان اجزاي آن 
ــود دارد؛ فضایي که الكترون ها در آن در حال  وج
چرخش هستند. در یك کالم، آن چه در نگاه اول 
ــت که  ــم تو مي آید، حتماً آن چیزي نیس به چش
وجود دارد. یا به عبارت دیگر، در عمق چیزهایي 
که مي بیني، واقعیت هاي دیگري هم وجود دارد. 
همان طور که ش�یخ محمود شبس�تري، یكي از 

فیلسوفان نامدار کشورمان گفته است: 
همه از وهم توست این صورت غیر 

              که نقطه دایره ست از سرعِت ِسیر

علیرضا متولي دیدن درست                                          

ــماره ي قبل درباره ي جور دیگر دیدن یا  در ش
ــتي نوشتم. بسیاري از  جور دیگر حس کردن جهان هس
کج فهمي ها و ساده انگاري ها ناشي از خوب ندیدن، خوب 
ــت. پس مي خواهیم ببینیم چگونه باید  ــنیدن و... اس نش
ــه فراتر از دیدن ها و حس کردن هاي معمولي ما  ببینیم ک
ــد. چگونه ببینیم که دنیاي خالقي را در زندگي خود  باش

بسازیم؟
نكاتي که در این نوشته مي خواني، فقط اشاره اي است 
ــف کني یا  ــد خودت بتواني راه هاي تازه تري کش و تو بای
کتاب ها و نوشته هاي تازه تري بخواني. من از نوعي دیدن 

متفاوت شروع مي کنم.
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 دیدن درست                                          

مطالعه و تفكر
راه دیگر، مطالعه و تفكر بیشتر است. با خواندن کتاب هاي مربوط 
ــعر، مي تواني  ــتان و خواندن ش به آموزش مهارت هاي زندگي، داس
ــائل نگاه مي کنند. با دیدن تابلوهاي  بیاموزي دیگران چگونه به مس
نقاشي و تماشاي فیلم هاي خوب و... نكات تازه اي از زندگي و قضاوت 

درباره ي زندگي را مي آموزي.
ــر آن را بیاموزي،  ــت. هنري که اگ ــور دیگر دیدن یك هنر اس ج
زندگي ات پر بارتر خواهد شد. اگر یاد گرفتن چنین هنري را دوست 
ــتر از  ــداري، گناهي نكرده اي، اما در چنین صورتي نمي تواني بیش ن
یك دوربین فیلم برداري باشي. جور دیگر دیدن مي تواند صورت هاي 
مختلفي داشته باشد. مي تواني همه چیز را بد ببیني و بد داوري کني 
و در نتیجه، بد زندگي کني. مي تواني خوب ببیني و داوري درست 

داشته باشي و در نتیجه خوب و آرام زندگي کني.

به چهره ي آدم ها نگاه كن
ــه مي کنیم. به  ــاال به نكته ي دیگري توج ح
ــرایط مختلف نگاه کن. تو  چهره ي آدم ها در ش
ــا دیدن چهره ي دیگران،  به راحتي مي تواني ب
ــمگین است یا  بفهمي صاحب آن چهره، خش
ــت یا خوش حال. این درست  آرام؛ غمگین اس
ــت دستت نگاه  ــت که تو به پش مثل زماني اس
ــكوپي براي  ــر ذره بین یا میكروس مي کني. اگ
دیدن درون و عمق احساس هاي پشت آن چهره 
وجود داشته باشد، مي تواني به دالیل احساسي 

که از چهره ي فرد مي بیني، پي ببري.
ــاً دلیلي براي  ــراي مثال، فرد غمگین حتم ب
ــیاري از مواقع  غمگین بودن خود دارد. در بس
ــن بودن فرد را نمي دانیم و با او  ما دلیل غمگی
برخوردهاي مختلفي مي کنیم. ممكن است به 
او بگوییم: »چیه؟ باز زانوي غم بغل کردي؟« یا 

بگوییم: »بي خیال باش، درست مي شه.« و... 
ــرد را بدانیم،  ــر دلیل غمگیني آن ف ولي اگ
ــته  ــت تري داش ــا او برخورد درس مي توانیم ب
ــا زودتر از این  ــیم و حتماً کمكش کنیم ت باش
ــرایطي که  حالت بیرون بیاید. اگر نگاه ما به ش
ــت باشد، دچار قضاوت  مي بینیم، دقیق و درس

غلط نمي شویم.
ــر روز انجامش  ــه ه ــت ک ــدن کاري اس دی
ــه باید آن را به  ــت ک مي دهیم. دیدن کاري اس
ــم. دیدن عملي  ــور مفید و مؤثر انجام بدهی ط
ــبیه کار یك  ــت ش ــت. کاري اس ــي اس فیزیك
ــي یا فیلم برداري. اما دیدن تو با  دوربین عكاس
ــرق دارد. تو باید  ــي ف دیدن یك دوربین عكاس
بتواني خوب ببیني. وقتي خوب بیني، مي تواني 
برداشت و قضاوت درست تري نسبت به آن چه 
ــته باشي. بسیاري از  در اطرافت مي گذرد، داش
ــاماني هاي رفتاري ما در نتیجه ي درست  نابس

ندیدن است.
ــدن یا جور  ــت دی اما چگونه مي تواني درس
ــاده است،  دیگر دیدن را یاد بگیري؟ این کار س

اما یادگیري آن به زمان نیاز دارد.
هرچه را که مي بیني، فوراً درباره آن قضاوتي 
در ذهنت شكل مي گیرد. در همان لحظه باید به 
خودت بگویي ممكن است این قضاوت من غلط 
باشد. این شك باعث مي شود، با دقت بیشتري 
ــگاه کني. به قدري به قضاوت هاي  به موضوع ن

خود شك کن تا به اصل واقعیت برسي.
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زنگ خطر

آنفلونزای نوع A )ویروس H1N1( نوعی بیماری حاد 
تنفسی و به شدت واگیردار است. ویروس آن برای نخستین 
ــل، به آنفلونزای  ــد و به همین دلی بار در خوک ها دیده ش

خوکی شهرت یافت.

A عالئم بالینی آنفلونزای نوع
عالئم بالینی آنفلوانزای نوع A با آنفلونزای فصلی انسانی 
و سایر بیماری های عفونی حاد دستگاه تنفسی فرق چندان 
ــت که آنفلونزای معمولی،  ندارد، تنها فرق آن ها در این اس
باالی 64 سال مرگ ومیر دارد و این آنفلونزا جان افراد 5 تا 

24 ساله را گرفته است.
هم چنین موارد خفیف یا بدون عالمت بیماری هم ممكن 
ــت بروز کند و شناسایی نشود. بنابراین میزان گسترش  اس
واقعی این بیماری در انسان ها تاکنون ناشناخته است. اگر 
می خواهید تشخیص بدهید که خودتان یا اطرافیان آنفلونزا 
ــت. این را  ــما نیس نوع A گرفته اید یا نه، باید بگویم کار ش
ــكی می تواند نشان دهد، اما به این عالئم  آزمایش های پزش
دقت کنید: تب )باالی 38/5 درجه(، لرز، بدن درد، سردرد، 
احساس خستگی، سرفه،  گلودرد، تنگی نفس )نفس دشوار(، 

و بروز اسهال و استفراغ در بعضی از بیماران.

به كوشش: كارشناسان دفتر سالمت 
اجتماعي  آسیب هاي  از  پیشگیري  و 
وزارت آموزش وپرورش

راه های انتقال
1. تماس با حیوانات آلوده )پرندگان، خوک 

و...( یا محیط نگه داری حیوانات آلوده.
ــتقیم با ترشحات آلوده ی  2. تماس مس

فرد بیمار )عطسه، سرفه، روبوسی و...(
ــتقیم از طریق وسایل  3. تماس غیرمس
آلوده به ترشحات فرد بیمار )مانند وسایل 
ــخصی دیگران، دستگیره ها و میله های  ش
وسایل حمل ونقل عمومی مانند اتوبوس، 

قطار شهری و...(.
نكته: در محیط های پر رفت وآمد و شلوغ 
ــال بیماری به  ــال، انتق ــرد س در فصول س
سرعت انجام می شود. به خصوص در مدارس، 
دانش آموز مبتال به بیماری تنفسی تب دار، 
ــت  در صورت رعایت نكردن موازین بهداش
فردی و عدم استراحت در منزل، به راحتی 

اطرافیان را بیمار می کند.

A همه چیز درباره ی آنفلونزای نوع  
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توصیه ها
 از تماس نزدیك با افرادی که ناخوش هستند و یا تب 

و سرفه دارند، اجتناب کنید.
ــول روز، به خصوص قبل و بعد از خوردن غذا و   در ط
بعد از اجابت مزاج، دست ها را با آب و صابون به طور مكرر 

بشوید.
ــامل خواب و  ــتی خوب، ش ــت عادات بهداش  از رعای
ــب و انجام  ــواد غذایی مناس ــی، مصرف م ــتراحت کاف اس

فعالیت های ورزشی، غفلت نكنید.
ــی کردن با  ــت دادن، روبوس ــكان، از دس ــا حد ام  ت
ــت دادن، بالفاصله  ــراد خودداری کنید و در صورت دس اف

دست های خود را با آب و صابون مایع بشویید.
ــایل کار خود استفاده کنید   در همه حال، صرفاً از وس
ــایل  ــه دیگران و یا به امانت گرفتن وس ــا ب و از دادن  آن ه
ــر، کتاب، حوله، لباس  ــران )مانند خودکار، مداد، دفت دیگ

و...( خودداری کنید.
ــود و یا  ــت افزارهای خ ــایل و یا نوش ــرار دادن وس  ق
دیگران در دهان )حتی به صورت تصادفی( غیربهداشتی و 
خطرناک است. لذا چنان چه ناخواسته چنین اتفاقی افتاد، 

فوراً دهان خود را بشویید.
ــایل شخصی خود )قاشق و   هنگام غذا خوردن از وس
ــتفاده و به سالمت محیط  ــقاب، لیوان و...( اس چنگال، بش

غذاخوری نیز دقت کنید.
 استفاده از صابون مایع پس از استفاده از سرویس های 
ــلم بهداشت فردی است که  ــتی، یكی از اصول مس بهداش
ــت. )لطفاً به هیچ وجه  ــالمتی شماس رعایت آن ضامن س
فقدان صابون مایع در سرویس ها را نپذیرید و موضوع را از 

طریق مسئولین آموزشگاه پی گیری کنید.(
ــخصی  ــتفاده از آب خوری ها، حتماً از لیوان ش  در اس
ــتفاده کنید و قبل از آن، لیوان را به طور کامل بشویید،  اس
ــود را با صابون  ــت های خ در صورت نبود لیوان، ابتدا دس
ــویید و به کمك دست های خود آب  مایع به طور کامل بش
ــتقیم از شیرهای  ــامیدن آب به طور مس ــامید. از آش بیاش

ً  خودداری کنید. آب خوری جدا

ــیده )مانند   در همه حال، فضاهای سرپوش
ــرویس ها،  ــتی، سلف س ــرویس های بهداش کالس، س
خوابگاه ها، اتاق مطالعه و...( به تهو یه ی هوا نیاز دارند. 

این موضوع را پی گیری کنید. 
ــك مراجعه کنید و  ــورت بیماری: به پزش  در ص
ــتورات پزشك را کاماًل  از خود درمانی بپرهیزید. دس

رعایت کنید.
ــاری آنفلوآنزا، به  ــراد مبتال به بیم  99 درصد اف
سادگی بهبود می یابند و تنها 2-1 درصد ممكن است 
ــوند و به اقدامات و  ــه حالت وخیم بیماری دچار ش ب
ــد. بنابراین توصیه  ــاز پیدا کنن ــای ویژه نی مراقبت ه
ــود، از پنهان کاری بعد از ابتال خودداری کنید.  می ش
ــم، حتماً تمامی  ــه مراکز درمانی ه ــد از مراجعه ب بع
توصیه های بهداشتی درمانی را جدی بگیرید و داروها 

را به طور کامل و صحیح مصرف کنید.
ــالمتی، از رفتن به مدرسه،   تا برقراری مجدد س
تردد بین مردم و یا استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی 
خودداری کنید. و مراقب باشید سایر اعضای خانواده 

نیز بیمار نشوند.
 ظروف و وسایل شخصی خود را جدا و دقت کنید 

با وسایل سایر اعضای خانواده اشتباه نشوند.
 از دست مالیدن به چشم ها و بینی خود اجتناب کنید.

ــه ای )و  ــد الی ــتمال چن ــكان از دس  حتی االم
ــتفاده  ــب اس ــك مناس حتی المقدور مرطوب( یا ماس
کنید. هنگام عطسه و سرفه، حتماً دستمال را جلوی 
دهان و بینی بگیرید و دستمال های آلوده را در سطل 
زباله بیندازید و از رها کردن آن ها در محیط خودداری 

کنید.
ــب )به خصوص مایعات، آب میوه،   تغذیه ی مناس
ــتراحت کافی، و  ــبزیجات و...(، خواب و اس ــیر، س ش
تحرک مناسب، به تسریع در بهبودی کمك می کند.
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عمودي:
1. با ارزش ـ ماه پیروزي خون بر شمشیر ـ حرف پس از ال.

2. اول آن بعد کار ـ یقین ـ روز اول.
3. دوباره ـ مردي سخاوتمند از اجداد پیامبر گرامي اسالم)ص( 

ـ مزرعه ها.
4. نیروي کمكي ـ کشور آفریقایي ـ دل پذیرـ دلیر.

ــتعد کردن ـ  ــدر آمودن و به معناي مس ــم مص 5. روزگار ـ اس
قیمت بازار.

6. همگي ـ با تجربه ـ کوکب.
7. نفیرـ  به صدا درآمدن سازـ  از شهرهاي شمال استان زنجان.

8 . فوري ـ قلم درهم ـ فیل است.
9. بزرگان ـ پایتخت پرتغال ـ بلند نظري.

ــهر دیوان داوري بین المللي  10. قدیمي ترین پایتخت مصرـ  ش
ـ همدم چوپان.

11. مزه ي سنجد ـ گلي است ـ گیاهي دارویي، اشتهاآور و ضد 
بي خوابي از تیره ي توت فرنگي ها.

12. سر ـ عالمت مصدري جعلي ـ آفرین.
13. محبوب ـ از کلمات تشكر بیگانه ـ گروهي.

ـ تیم فوتبال بارسلون. ـ نام مدرسه و کوچه اي در تهران  14. بي اساس 
ــان و بازمانده ي  ــیعیان جه ــف ماده ـ امام چهارم ش 15. مخال

حادثه ي عاشورا ـ وسیله ي باال رفتن از دیوار.
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افقي:
ــماره ي روزنامه ي وقایعه  اتفاقیه را چاپ و دارالفنون  1. اولین ش

را تأسیس کرد ـ آسمان.
2. بدون حل ـ به تازي اگراست ـ بزرگ، فرمانده.

ــه در رکاب امام  ــن )ع( ک ــه ـ فرزند امام حس ــریك غص 3. ش
حسین)ع( شجاعت ها به خرج داد ـ قرن.

4. از سه تا نه ـ آهنگ ـ شناخته شده ـ دم.
5. ماه سرد ـ ارزان را از پا درآورد ـ آتش بیگانه.

6. حرف تنبیه ـ انتشار خبر بي اساس ـ فهرست ـ من و تو.
ــب واقع گرایيـ  در  ــین )ع(ـ  مكت ــادار امام حس ــر وف 7. همس

کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاست.
8 . بیگانه نیست ـ پنج یك چیزي ـ کلك.

ــاالر حادثه ي عظیم  ــل مي ماند ـ آینده ـ س 9. از تصفیه ي عس
کربال.

10. آزاده  ي کربال ـ کتان انگلیسي ـ بررسي.
11. آدم است نزد اقوام سامي ـ مستتر ـ خوب نشد.

12. درز ـ طبق عادت ـ از آن طرف چله ي کمان ـ شكیب.
13. شهري قدیمي در فارس ـ پیرامون ـ نوعي صمغ گیاهي.

ــرف از آن جلوگیري مي کنیمـ   ــال اصالح الگوي مص 14. در س
ضمیر اول شخص فاعلي ـ سالمند.

15. فعل الزم نیست ـ چند رسانه اي.
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