
ناصر نادري

حكايتآنكه
خدارادرآينهديد
وقتي اين عبارت را در كتابي 
خواندم، خوشم آمد و آن را چند 
بار در ذهنم مرور كردم:

ـ اگر فكر مي كني كس ديگري هم 
وجود دارد كه مي تواند زندگي ات را 
متحول كند، در آينه نگاه كن!

بهتر شدن زندگي ما، بستگي به بهتر شدِن 
خود ما دارد. و اين »خود« همان اراده ي 
ماست؛ هديه ي خدا در درون انسان.
براي همين امامعلي)عليهالسالم(

مي فرمايند:ـ  ]اي انسان[ مي پنداري 
جسم كوچكي هستي، در حالي كه 
دنيايي بزرگ در درون تو نهفته است.

در زمانه اي نه چندان دور، روحاني 
پاكي با نگرش ايماني، خدا را در آينه ي 
وجودش يافت و با روشنگري و آگاه 
كردن مردم، انقالب شكوهمند اسالمي 
را در سرزمين ايران پديد آورد.

اين نگرش ايماني باعث شد تا آرامش 
رواني، عدم ترس و حزن، اعتماد به 
خدا، دل بسته نشدن به دنيا، و اميد 
داشتن به زندگي پس از آخرت، در 
خودش و پيروانش جاري شود.

او به راستي مرِد خدا بود. خورشيد 
هر روز از چشمانش طلوع مي كرد و 
عطرهاي بهاري از نََفس هايش مي تراويد. 
او خوب مي دانست كه با »اتفاق« 
نمي تواند ملت خود را »آزاد« كند. به 
آن ها آموخت كه به »خود« آيند و با 
پيوستن به »درياي خدا« بزرگ ترين 
معجزه ي قرن بيستم را خلق كنند.

حضرت امام خميني)ره( همه ي حرفش 
اين بود: »مردم، شما آقاي خودتان باشيد!«
روحش شاد!



اشاره
ــيرين و  ــماره ي قبل با مصائب ش در ش
عوارض بازي هاي رايانه اي آشنا شديم. در 
اين شماره، ادامه ي آن را كه به قابليت ها و 
خوبي هاي بازي هاي رايانه اي ارتباط دارد، 

مي خوانيد.

آي�ادربازيهايرايان�هايعوارض
ديگريهموجوددارد؟

ــته ي عوارض  ــومين دس  بله، س
ــا،  عوارض اجتماعي اند. يعني  بازي ه
ــاي فرهنگي كه اين بازي ها  ارزش ه
ــا جهت گيري هاي  ــا مي كنند، ب الق
ــي و تلقين هاي مذهبي تضاد  سياس
ــه از زن در  ــاًل هويتي ك ــد. مث دارن
ــود،  بعضي از اين بازي ها ارائه مي ش
به جاي يك موجود لطيف كه نقش 
مادري را برعهده مي گيرد، موجودي 
ــن كه مي زند و مي كشد؛  است خش
در عين حال كه جاذبه هاي جنسي 

خود را به نمايش مي گذارد. 
بسياري از بازي ها هم براي القاي 
ــي خاصي طراحي  ارزش هاي سياس
ــده اند. مثل بازي »سربازان« كه  ش
ــراد از گناه  ــراي پاك كرن ذهن اف ب
ــام طراحي  ــگ ويتن ــكا در جن آمري

ــازي، رفتار  ــت. در طول ب ــده اس ش
ــي آمريكايي در كمال  زندانيان جان
ــداكاري،  ــر و عطوفت، صبر و ف مه
ــده است،  ــمندي ترسيم ش و هوش
ــت كنگ ها افرادي  ــي كه وي در حال
ــو و بي تمدن  ــن، بي رحم، ترس خش
ــوند كه حاضرند براي  توصيف مي ش
پيشبرد اهدافشان دست به هر كاري 
ــت كه مردم عادي  بزنند. جالب اس
ــا كمال ميل به چريك هاي  ويتنام ب
آمريكايي كمك مي كنند و نظاميان 
ــه با ويتنامي ها،  آمريكايي در مقايس
ــه تصوير  ــته هاي نجات ب مثل فرش

كشيده مي شوند.
ــا در بازي »جنگ خليج فارس«،  ي
ــت  در همه جاي بازي، اين آمريكاس
ــود و صدام هميشه  كه پيروز مي ش
ــت. جالب  ــودي اس ــرض ناب در مع
ــام صحنه هايي  ــت، در تم اين جاس
ــر  ــت س كه صدام حضور دارد، پش
ــي  ــن مذهب ــي از اماك او صحنه هاي
مسلمانان ديده مي شود تا القا كند، 
ــته،  فرهنگي كه صدام از آن برخاس

فرهنگي اسالمي است.
ــاد  ــي زي ــابه خيل ــاي مش بازي ه
ــتند. حتي گاهي اوقات قبل از  هس
وقوع يك ماجراي سياسي، يك بازي 
ــود تا ذهن افراد  به بازار عرضه مي ش

ــود.  براي پذيرش آن واقعه آماده ش
بعضي از بازي ها هم براي القائات ضد 

مذهبي طراحي شده اند.
 تم�امبازيه�ايرايان�هايكهبد
نيس�تند.ازخوبيه�اوقابليته�اي

آنهاهمبرايمانبگوييد.
ــه  ــي ك ــه ي حرف هاي ــا هم ب  
ــت كه در  ــم، از حق نبايد گذش زدي
ــه اي، آن قدر  ــاي بازي هاي رايان دني
ــراي يادگيري،  فرصت هاي متنوع ب
ــر  ــه اگ ــود دارد ك ــان و... وج درم
آگاهانه وارد اين دنيا بشويم، نه تنها 
ــه مي توانيم  ــرري نمي كنيم، بلك ض
ــت پُِرپر بيرون بياييم. همه ي  با دس
ــاًل گفتيم براي اين  چيزهايي كه قب
بود كه حواسمان جمع باشد، وگرنه 
ــدر هم كه  ــاي رايانه اي آن ق بازي ه
مي گويند بد نيستند. مي گوييد نه؟ 
ــان را كه  ــا از محاسنش ــن چند ت م
ــگران هم به آن ها رسيده اند،  پژوهش

برايتان مي گويم.
ــاي زيادي  ــايد تا حاال بازي ه ش
ديده باشيد كه براي مقاصد آموزشي 
ــده اند؛ بازي هاي آموزش  طراحي ش
ــي، جغرافي و  ــوزش رياض زبان، آم
ــا، بازي هايي كه براي  ــاير درس ه س
ــت هماهنگي  ــت حافظه، تقوي تقوي
چشم و دست، هماهنگي مغز و دست 

لطـفًا
Game Over
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ــم  ــده اند يا مهارت تجس طراحي ش
ــند؛  ــما را بهبود مي بخش فضايي ش
بازي هايي كه باعث رشد مهارت هاي 
ــئله از طريق  ــل مس ــتداللي و ح اس
ــوند و...  ــام آزمايش و خطا مي ش انج
حتي ممكن است بازي هاي شبيه ساز 
پرواز را ديده باشيد كه براي آموزش 
ــتفاده مي شود. تا  خلبانان از آن ها اس
ــت واقعي را  ــبيه موقعي موقعيتي ش
ــازي كند، بدون  ــراي آن ها شبيه س ب
ــاي واقعي در آن  ــه خطرات دني آن ك

وجود داشته باشد.
ــدر بازي هاي  ــد چه ق ــا مي داني آي
ــرطاني كمك  رايانه اي به كودكان س
ــا توجه آن ها از درد حاصل  مي كند ت
از شيمي درماني منحرف شود و كم تر 

درد را احساس كنند؟
ــد از بازي هاي رايانه اي  آيا مي داني
چه قدر در درمان ناراحتي هاي رواني 
ــود و بازيكن بيمار، به  استفاده مي ش
ــگري  ــونت و پرخاش جاي ابراز خش
نسبت به افرادي كه از آن ها عصباني 
ــت، احساس خصومت خود را نثار  اس
ــخصيت غيرواقعي بازي مي كند تا  ش
مقداري از شدت هيجان و عصبانيت 

او كاسته شود؟
ــورها  آيا مي دانيد در بعضي از كش
ــل معضالت خاص اجتماعي  براي ح
و براي آموزش مهارت هاي اجتماعي 
به افراد، بازي هايي طراحي شده اند؟ 
ــازي »Busted« براي كاهش  مثل ب
ــي در جوانان  ــاي ضداجتماع رفتاره
بزهكار، بازي  »Smack« براي مبارزه 
ــدر و ايجاد نگرش منفي  با مواد مخ
ــه اين مواد، يا  ــبت ب در نوجوانان نس
ــراي آموزش پيش گيري  بازي هايي ب

از بيماري ايدز.
ــه اي از  ــم فقط گوش ــه گفت آن چ

بازي هاي  ــت  مثب ــاي  پيامده
ــما مي توانيد  ــه اي بود. ش رايان
ــه  ــون ب ــاي گوناگ در كتاب ه
ــن  اي از  ــي  كامل ــه ي  مجموع
پيامدها، دست رسي پيدا كنيد. 
 پسچهبايدك�رد؟باالخره

بازيكنيميانه؟
 اول اين كه حواسمان باشد، 
وقت و زماني كه براي بازي هاي 
ــد،  مي كني ــرف  ص ــه اي  رايان
ــد. مواظب باشيد،  متعادل باش
ــازي اختصاص  ــي كه به ب زمان
ــما را  ــد، تمام وقت ش مي دهي
ــتگي پيدا  پر نكند. آن قدر وابس
نكنيد كه همه ي فكر و ذكرتان 
ــد و از كار و درس و  ــازي باش ب
ــق و حتي تفريح هاي سالم  مش

ديگرتان بمانيد.
اگر االن در دام اين بازي ها گرفتار 
ــتان را بكنيد تا  ــده ايد، تمام تالش ش
ــرك كنيد. با خودتان  اين عادت را ت
عهد ببنديد، براي بازي كردنتان زمان 
ــان را ملزم به  ــن كنيد و خودت تعيي
ــت آن بدانيد. به تدريج از مقدار  رعاي
آن كم كنيد. اگر قرار است امروز يك 
ساعت بازي كنيد، حتماً به تعهدتان 
ــاعت،  ــيد. فقط يك س ــد باش پاي بن
ــتر، نه يك دقيقه  نه يك دقيقه بيش
كمتر. خودتان را هم گول نزنيد. براي 
خودتان جريمه هاي سنگين بگذاريد 
ــك بار هم  ــف نكنيد. حتي ي تا تخل
نبايد كوتاه بياييد. كوتاه آمدن همان 

و دوباره گرفتار شدن همان.
نگراني دوم در مورد نوع بازي هاست. 
ــد، بعضي از بازي ها با  حواستان باش
روح و ذهن شما چه مي كنند. هر نوع 
بازي مناسب شما نيست. اجازه ندهيد 
اين تذكر را بزرگ ترها به شما بدهند، 

خودتان به خوبي مي توانيد تشخيص 
ــن و  ــاي خيلي خش ــد. بازي ه دهي
ــا مضامين  ب ــه، بازي هايي  بي رحمان
ــب و بازي هايي كه  ــي نامناس فرهنگ
ــتند،  از نظر اخالقي قابل اعتماد نيس
ــده اند!  ــما طراحي نش براي امثال ش

مواظب باشيد. 
در كشورهاي پيشرفته استفاده از 
بازي ها با توجه به رده بندي درج شده 
ــود.  ــش آن ها انجام مي ش روي پوش
يعني هر بازي براي هر سني مناسب 
ــب روي  ــاًل وقتي برچس ــت. مث نيس
 »Adults only« ــازي ــته بندي ب بس
باشد، يعني اين بازي فقط براي افراد 
بزرگ سال طراحي شده است؛ يعني 
پدر و مادرهاي شما، نه خود شما. اگر 
ــور ما هنوز بازي ها رده بندي  در كش
ــت. قبل از هر  نشده اند مشكلي نيس
ــنايي  ــرادي كه با آن آش ــازي، با اف ب
ــد صحبت كنيد و از محتواي آن  دارن
باخبر شويد. اگر مناسب بود، به سراغ 

آن برويد.

حواسمانباشد،وقتوزماني
كهب�رايبازيه�ايرايانهاي
صرفميكنيد،متعادلباشد
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میخواهیدكارگردان
شويد،بسماهلل! 

كارگردانفيلمكيست؟
ــاختن هر  ــد كه برای س پيش از اين، تأكيد ش
ــاه، »فيلم نامه« الزم  فيلمی حتی يك فيلم كوت
است. طول و شكل هركدام از اين فيلم نامه ها بسته 
به مورد ممكن است متفاوت باشد. در اين مرحله، 
شخصی الزم است كه فيلم نامه را به تصوير بكشد 
يا به تعبير ديگر، فيلم نامه را به فيلم تبديل كند. 

اين شخص، »كارگردان« نام دارد.
ــردان فيلم يا  ــی كارگ ــف كل ــك تعري در ي
ــت كه فيلم نامه را در  ــخصی اس ــاز ش فيلم س
ذهن خود مجسم می كند، جنبه های نمايشی 
ــرد و گروه  ــر می گي ــم را در نظ ــری فيل و هن
ــازی و بازيگران را برای محقق ساختن  فيلم س
ــود رهبری و هدايت می كند.  ايده ی ذهنی خ
ــت تهيه كننده ی فيلم،  البته گاهی ممكن اس
ــد. گاهی نيز كارگردان  كارگردان فيلم نيز باش

ــر فيلم  ــری مطلق ب ــرل هن ــم دارای كنت فيل
ــط  ــه كارگردان توس ــن معنی ك ــت. بدي نيس
ــه  ــود. در اين گون ــاب می ش ــده انتخ تهيه كنن
ــر در مورد  ــده حق اظهارنظ ــوارد، تهيه كنن م
همه ی امور، از فيلم نامه گرفته تا تدوين نهايی 
ــم را دارد و در برخی مواقع، ديدگاه های او  فيل
ممكن است حتی در تضاد با نظرات كارگردان 
ــد. اين موضوع در مجموعه های تلويزيونی  باش
ــن صورت،  ــم می خورد. در اي ــتر به چش بيش
ــدی كاهش  ــردان تا ح ــئوليت های كارگ مس
ــاخت  ــد. بنابراين كارگردان هايی كه س می ياب
ــای تلويزيونی را انتخاب  فيلم ها يا مجموعه ه
می كنند، اساساً ناچارند اين مسئله را بپذيرند 
ــينما  ــان در س ــدازه ی همتايانش ــه نه به ان ك
ــوند و نه به اندازه ی آن ها پول  ــين می ش تحس

دريافت می كنند.

محمدرضا سهرابی

آلفردهيچكاك



مسئوليتهایكارگردان
ــر جنبه های خالقانه ي  ــئول نظارت ب  كارگردان مس
ــط  ــت. او غالباً ذهنيت خود را می پروراند، بس فيلم اس
ــت و ايده در فيلم به  ــد تا آن ذهني می دهد و می كوش
تصوير كشيده شود. عالوه بر اين، او لحن فيلم را تعيين 
ــت مخاطب را هنگام ديدن  می كند و دريافت و برداش
ــكلی از  ــد. درواقع كارگردانی ش ــم، هدايت می كن فيل

قصه گويی است.
ــئول تعيين زوايای دوربين، تأثيرات   كارگردان، مس
ــردازی، حركات دوربين و  ــی ها، نورپ و جلوه های عدس
ــت و غالباً در به كارگيری و استخدام  طراحی صحنه اس
اعضای اصلی گروه فيلم سازی، مشاركت مستقيم دارد. 
كارگردان حركات بازيگران را هماهنگ می كند و سامان 
ــت در نوشتن فيلم نامه،  می بخشد. به عالوه، ممكن اس
ــاخت يا انتخاب موسيقی و امور  تدوين فيلم برداری، س
مالی فيلم، نقش داشته باشد. برخی از كارگردانان خود 
شخصاً فيلم نامه ی مورد نظر خود را می نويسند و پس 

از فيلم برداری نيز خود فيلم را تدوين می كنند.
 كارگردان ارتباط تنگاتنگی با گروه فيلم سازی دارد 
ــورت می كند. برخی  ــع مقتضی با آن ها مش و در مواق
كارگردانان تمايل دارند كه قبل از شروع كار، تمرينات 
ــی و بازيگران انجام  ــرده ای را با گروه فن ــخت و فش س
ــد، درحالی كه برخی ديگر فقط پيش از هر صحنه  دهن
ــن فرايندی مهم و  ــد. اما به هرحال اي ــن می كنن تمري
اساسی است، چرا كه به كارگردان و ساير اعضای گروه 
ــراح حركات، چهره آرا و  )ازجمله مدير فيلم برداری، ط
ــه آخرين مالحظات و  ــن امكان را می دهد ك غيره( اي
ــت اصلی، اعمال كنند.  تغييرات الزم را پيش از برداش
كارگردان، هم چنين از »استوری بورد«1 برای به تصوير 
كشيدن ذهنيات و صحنه ها و هم چنين »ويوفايندر«2 
ــب دوربين  ــاب زوايای مناس ــاب( برای انتخ )منظره ي

استفاده می كند.
 كارگردان در مراحل پس از توليد فيلم نيز او نقش مهمی 
به عهده دارد. غالباً در كنار تدوينگر است تا مطمئن شود كه 
حس صحنه ها درست منتقل می شود و روايت به درستی جلو 
می رود. عالوه بر اين، كارگردان در مورد درجه ی رنگی تصاوير 
نهايی اظهارنظر می كند، به تركيب بندی نماها از نظر احساسی، 
گرمی يا سردی می بخشد تا احساسات ظريف شخصيت ها 
يا محيط را منعكس كنند. وی در تركيب صداها و ساخت 

موسيقی فيلم نيز مشاركت دارد.

روشهایفيلمسازيكارگردانان
ــازی  كارگردانان روش های متفاوتی برای فيلم س

دارند. برخی از اين روش ها عبارت اند از:
 خطوط كلی خط سير داستان را برای بازيگران 
ــه بازيگران  ــد و اجازه می دهند ك ــيم می كنن ترس
ــود را ادا كنند. برخی  ــه گفت و گوهای خ فی البداه
ــتفاده  ــهوری كه از اين روش اس از كارگردانان مش
می كنند، عبارت اند از: اسپايکلی،ويمِونِدرس،ژان

لوگُگدار،ميكلوشيانچو و عباسكيارستمی.
 همه ی امور را به دقت كنترل می كنند و از بازيگران 
و گروه فنی توقع دارند كه اصول و دستورالعمل ها را 
موبه مو اجرا كنند.استيوناسپيلبرگ،جيمزكامرون،
جورجلوكاس،فرانسيسفوردكاپوال،استنلیكوبريک،
آلفردهيچكاك،بهرامبيضايی و علیحاتمی، كارگردانان 

مشهوری هستند كه از اين روش استفاده كرده اند.
 ترجيح می دهند عالوه بر كارگردانی، فيلم نامه 

ووديآلن
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ــند.وودیآلن، جيمز  ــان بنويس را هم خودش
ــتنلی كوبريك، ج�ورج لوكاس، كامرون، اس
چارل�زچاپلين،س�اتياجيترای،ديويدلينچ،
آكي�راكوروس�اوا،داريوشمهرجوي�ی،بهرام
بيضاي�ی، علی حاتمی و ابراهيمحاتمیكيا در 

اين گروه قرار می گيرند.
ــان  ــه را با همكاری فيلم نامه نويس  فيلم نام
با تجربه می نويسند. مارتيناسكورسيزی، يا 
ساجيرواوزو،پيترجكسن و كريستوفرنوالن، 

ازجمله ی اين كارگردانان هستند.
ــان مدير فيلم برداری و/ يا تدوينگر   خودش
ــتنلی  ــاوا، اس ــرا كوروس ــتند. آكي ــم هس ه
كوبريك، ديويدلين، جيمز كامرون، برادران
كوئ�ن، داريوش مهرجويی و بهرام بيضايی از 

اين قبيل كارگردانان به شمار می روند.
ــان بازی می كنند )ولو   در فيلم های خودش
ــته باشند(. اورس�نولز،مل نقشی اندك داش

گيبسن،كوينكاستنر،كلينتايستوود، وودی 
آلن، سيلوستر استالونه، آلفرد هيچكاك و ايرج
قادری از اين دسته كارگردانان هستند. نكته ی 
جالب اين است كه آلفرد هيچكاك، كارگردان 
مشهور انگليسی، معموالً در فيلم های خود برای 
لحظات كوتاهی حضور می يافت كه برخی آن 
را در حكم امضای او پای فيلم هايش می دانند.

ــازند.  ــان می س ــيقی فيلم را خودش  موس
ــن كارگردانان می توان به چارلی  ازجمله ی اي
چاپلين، استنلی كوبريك، كلينت ايستوود و 

ساتياجيت رای اشاره كرد.
ــك  نزدي ــاط  ارتب ــا  كارگردان ه ــوالً  معم
ــم دارند. چرا كه  ــا تهيه كنندگان فيل كاری ب
تهيه كننده مسئول عناصر و جنبه های هنری 
و غير هنری فيلم، ازجمله پذيرش فيلم نامه، 
ــر، انعقاد قرارداد و  ــور مالی، انتخاب بازيگ ام
ــت. اما همان طور كه گفته شد،  بازاريابی اس

برخی از كارگردانان بعضی از مسئوليت های 
ــود به عهده می گيرند. مثاًل  تهيه كننده را خ
ــن ولز، چارلز چاپلين  افرادی هم چون اورس
ــندگی،  ــك به دليل نويس ــتنلی كوبري و اس
ــان  ــی فيلم هايش ــی و تهيه كنندگ كارگردان

مشهورند.
ــماره الزم  ــن نكته ای كه در اين ش آخري
ــود، »نظريه ی مؤلف«3  است بدان اشاره ش
است. اين نظريه ی انتقادی در دهه ی 1950 
ــينمايی فرانسه اشاعه يافت  بين منتقدان س
و به تدريج منتقدان ساير كشورها نيز آن را 
پذيرفتند. به موجب اين نظريه، فيلم ساز را 
ــداوم موضوعات و مضامين آثارش  بايد در ت
ــنجيد، و  و تكوين و تحول آن ها طی كار س
ــاير  ــاس فقط يك فيلم و مجزا از س نه براس
ــدان فيلم  ــر آن، اين منتق ــارش. عالوه ب آث

ــری فردی  ــی، ولی اث ــل كار جمع را حاص
ــاز مؤلف و خالق،  می دانند. درواقع، فيلم س
ُمهر شخصيت، جهان بينی و سبك تصويری 
خاص خود را بر اثر می زند. آلفرد هيچكاك، 
هاواردهاوكز، ونيس�نتمينهل�ی و نيكالس 

ِری ازجمله كارگردانان مؤلف هستند.
پینوشت

ــتوری بورد، پيش طرح ها يا تصاويری هستند كه  storyboard .1: اس
ــيم  ــيدن مقدماتی صحنه های فيلم ترس ــردان برای به تصوير كش كارگ
می كند. استوری بوردهای آيزنشتين، كارگردان روسی بسيار مشهورند.
2. Viewfinder

3. Auteur Theory
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زندگی شلوغ و پرهياهوی شهری، 

ــا گرفته  ــا را از م ــياری فرصت ه بس

ــود فكر كردن،  ــت! فرصت به خ اس

ــران و  ــردن به ديگ ــت فكر ك فرص

فرصتی  »اردو«  فرصت خودآزمايی. 

است برای رهايی از زندگی روزمره، 

به دست آوردن تجربه های نو و شايد 

ــرای زندگی واقعی. در اين  فرصتی ب

نوع زندگی، عالوه بر خودم، ديگران 

هم مهم هستند؛ ديگرانی كه زندگی 

بدون آن ها انسان را از اصل خود جدا 

می سازد. گونه ای زندگی كه در آن، 

زمينه هايی برای شناخت بهتر خود، 

ديگران، جامعه و كشور آماده است.

ــال به اردو  ــا تا به ح ــم آي نمی دان

رفته ايديا نه؟ مي پرسيد:چه اردويی؟ 

سياحتی، زيارتی، تفريحی، ورزشی، 

علمی و... دوستانی كه اردو رفته اند، 

ــی به  ــه اردو تجربه هاي ــد ك می دانن

ارمغان می آورد كه در خانه، خانواده 

و مدرسه به دست نمی آيند.

يكی از اين اردوها، »اردوی جهاد 

ــت. اردوی جهادی  ــازندگی« اس س

ــه در آن می توان،  ــت ك فرصتی اس

ــارت  »مه ــمند  ارزش ــای  تجربه ه

زندگی« را به دست آورد؛ مهارت هايی 

مانند: انجام امور شخصی )مديريت 

ــری، قانون مداری،  ــود(، نظم پذي خ

ــئوليت پذيری، زندگی جمعی و  مس

مهارت های ارتباط با خدا، ارتباط با 

ــا ديگران و ارتباط با  خود، ارتباط ب
طبيعت.

ــا  ــازندگی، م ــاد س در اردوی جه

»تمرين می كنيم« كه چگونه زندگی 

ــم زندگی كنيم و  كنيم. چگونه با ه

چگونه برای هم زندگی كنيم.

ــه جوانان  ــی از زمينه هايی ك يك

ــتند در آن فعاليت  ــد هس عالقه من

داشته باشند، فعاليت های داوطلبانه 

ــازندگی نيز  ــت. اردوی جهاد س اس

حركتی خودجوش و داوطلبانه است 

ــط عده ای از دانش آموزان و  كه توس

معلمان عالقه مند، در مناطق محروم 

كشور برگزار می شود.

ــتان،  تابس ــرم  گ ــاي  روزه در 

ــي از  ــوزان يك ــا دانش آم ــد روز ب چن

دبيرستان هاي خوب تهران در اردوي 

ــازندگي در استان خراسان  جهاد س

ــمالي همراه بوديم. گزارش آن را  ش
بخوانيد.

یكريمزادگان، مدير امروز و 
هاد

ــتان كه  دانش آموز ديروز اين دبيرس

ــای  در20 دوره از30 دوره ی اردوه

ــركت كرده، معتقد  ــده ش برگزار ش

ــازندگی  س ــاد  جه اردوی  ــت:  اس

ــی آورد برای انجام  فرصتی فراهم م

بسياری از فعاليت ها كه امكان انجام 

ــه و زندگی روزمره  ــا در مدرس آن ه

ــت. يعنی انجام كار  كمتر فراهم اس

ــع و از  ــت، كار بی توق بی چشم داش

ــه! يعنی  ــر كار بدهكاران طرف ديگ

شما احساس می كنيد كه به ديگران 

ــانی  كس همان  ــتيد؛  هس ــكار  بده

ــاره ی  امخمين�ی)ره( درب
ــه ام� ك

ــك موی  ــد: »ي ــان می فرمودن ايش

ــام زندگی  ــين ها به تم اين كوخ نش

كاخ نشين ها می ارزد!«

ــك تير  ــا ي ــادی ب در اردوی جه

ــك به  ــود: كم ــان زده می ش دو نش

راستانخراسان
جهادسازندگید

موزاندراردوی
همراهبادانشآ

محمدرضا حشمتی

ني
چا
قو
د
ومن

ير
دن
حام

س:
كا
ع

هادسازندگی،
دراردویج
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كريم زادگان  و خودسازی.  محرومان 
در  ــروز  ام ــفانه  »متأس ــد:  می گوي
ــا طلبكار تربيت  ــه ی ما، بچه ه جامع
ــوند و مصرف زدگی زياد ديده  می ش
ــوارد را در  ــود. نمونه ی اين م می ش
ــياحتی و ديگر  اردوهای تفريحی، س
ــتيم. دانش آموزان  اردوها شاهد هس
ــذا، امكانات و  ــتراحت، غ از محل اس
ساير موارد شكايت دارند. درحالی كه 

در اردوی جهادی عكس اين است. 
ــدن وضعيت  ــوز با دي دانش آم

ــتاهای  ــی روس ــی اهال زندگ
ــكايتی از  محروم، گاليه و ش

ــكان، غذا و  ــب بودن محل اس نامناس
ــال در اردو،  امكانات ديگر ندارد. امس
ــرايطی پيش آمد كه سه روز برای  ش
ــتيم، اما كسی  ــتحمام آب نداش اس

اظهار ناراحتی نكرد.«
اردو؛وسيلهياهدف

علیرضاباقری كه مديريت يكي ديگر 
از مدارس اين مجتمع را برعهده دارد، 
ــد: »در برنامه های مدارس اين  می گوي
ــی، اردوی جهادی  مجتمع آموزش

وسيله است و هدف نيست. 

ــت برای  اردوی جهادی فرصتی اس
ــا به انجام  ــن كارهايی كه بچه ه تمري
آن ها نياز دارند. برگزاری اردوی جهادی 
مقدمات زيادی دارد كه دانش آموزان در 
آن ها فعال هستند؛ مثل تأمين هزينه ی 
برگزاری اردو. دانش آموزان برای جذب 
ــدی مردم  ــای نقدی و غيرنق كمك ه

فعاليـت های زيادی می كنند .«

مصطفیاميریطيبی می گويد: 
ــه ی اردوها متفاوت  »اين اردو با بقي
است. انسان كار می كند و خسته می شود، 
ــاس كه به مردم كمك می كند،  اما اين احس
ــاس نمی كند.  ــتگی را احس لذتی دارد كه خس
ــم زمينه های  ــام اين كارها بتواني ــاءاهلل با انج ان ش

ظهور امامزمان)ع( را آماده كنيم.«
ــختی ها، شريك شدن در  در اردوی جهادی، آدم با س
كار تيمی، و 10 روز زندگی با امكانات كم آشنا می شود. 
ــه همه ی اين ها زمينه ی  ــت ك بهزاداحمدی معتقد اس

خيلی خوبی برای »خودسازی« به حساب می آيند.

جهانبخشجهانزمين كه برای اولين بار در اين اردو شركت 
ــاعت 2  ــاعت 7 صبح تا س ــد: »لذت كار از س ــرده، می گوي ك
ــه نيست؛ مخصوصاً برای ما  بعدازظهر، با هيچ چيز قابل مقايس
ــن كارهايی انجام نداده ايم.  بچه های تهرانی كه تا به حال چني
ــر و... فرصت خوبی برای  ــر می كنم كار با خاك، مالت، آج فك
ــمان  ــت. در اين اردو بايد زمان كار حواس تمرين مردانگی اس
خيلی جمع باشد؛ چرا كه در كار گروهی اگر لحظه ای ُكند كار 

كنيم، كل برنامه ی ساختن خانه با تأخير مواجه می شود.«
رضافرجیدانا معتقد است: »فكر نمی كنم جای ديگری چنين 
فرصتی پيدا شود كه كمی سختی را تحمل كنيم. اين جا ميدان 
خوبی است برای اين كه آدم ببيند، چه قدر می تواند با مشكالت 

بجنگد و آن ها را حل كند؛ كم خوابی، كم آبی و...«

ــت در اردوی جهادی  ــال اس ــه س علیفيض كه س
مدرسه شركت می كند، جدا شدن از زندگی روزمره ی 
شهری را مهم می داند و می گويد: »اين اردوها باعث 
می شوند كه قدر امكانات خودمان را بيشتر بدانيم و 
در زندگی شهری، مردم خوب و زحمت كش مناطق 

محروم كشورمان را فراموش نكنيم.«
محمدجوادرهنما می گويد: »اردوی جهادی جايی 
ــه می كند.  ــد می دهد و پخت ــه آدم را رش ــت ك اس
ــتری از مشكالت و كارها  ــبب می شود درك بيش س
ــتراحت زير  ــدا كند.« او ادامه می دهد: »لذت اس پي
ــاخته ايم، خاطره ای  ــايه ی ديواری كه خودمان س س

فراموش نشدنی است.«



محمدسيناخودكار 
می گويد: » اين اردو با ساير اردوها 

ــا خيلی با هم صميمی  فرق دارد. بچه ه
می شوند. به نظر من كار گروهی باعث محبت 

بيشتری می شود. فكر می كنم امسال اوقات فراغت 
غنی شده ای داشته ام.«

مهدیكرباسی كه امسال با كسب رتبه ی زير 300 
ــود و آخرين روزهای حضور در  ــگاه می ش وارد دانش
ــه را می گذراند، معتقد است: »اردوی جهادی  مدرس
ــتن  فرصتی برای افزايش روحيه ی ايثار و مقدم داش
ــت: اول در  ــود  در دو جنبه ی مهم اس ــران بر خ ديگ
ــور، دوم در زمان  ــرای مردم محروم كش ــان كار ب زم
ــاهده كرده ام كه دوستان وقت  ــتراحت. بارها مش اس
دريافت غذا، نوبت خود را به ديگران داده اند. اين نوع 

كارها در اردوهای ديگر كمتر ديده می شوند.«
سيدمحمدجعفری، دانش آموز پيش دانشگاهی 
ــب  ــال در كنكور رتبه ی 86 را كس كه امس
ــادی را فرصتی  ــت، اردوی جه كرده اس
برای مسابقه در انجام كار خير می داند؛ 
ــابقه ای كه احساس حسادت در  مس
ــتانه و برادرانه  آن نيست. همه دوس
تالش می كنند تا بيشتر كار كنند و به 

دوستان ديگرشان فشار كمتری بيايد.
ــت برای تغيير  ــادی فرصتی اس اردوی جه
ــت:  ــردن. س�يدصالحعل�وی معتقد اس ك
ــازی و برطرف كردن  »اثر اين تغيير در خودس
ــكاالت رفتاری و ُخلقی است. به دليل اين كه  اش
ــا در برخورد با  ــتيم، اخالق بد م در بين جمع هس

ن  ا ــر يگ كم می شود. هدف اين اردو تفريح نيست، د
ــران هم راحتی  ــت كه ديگ بلكه اين اس
ــيد صالح علوی در  ــته باشند.« س داش
ــد: » اردو فرصتی برای  ــه می گوي ادام
ــی و مواجهه  ــدرت بدن ــت ق تقوي
ــا ياد  ــت. در اين ج ــائل اس ــا مس ب
می گيريم كه فقط به فكر خودمان 

نباشيم. ديگرانی نيز هستند!«

برنجي�ان می گويد:  امير
از  ــه،  ــا در مدرس »بچه ه
شروع نيم سال دوم در انتظار 

برگزيده شدن برای شركت در 
اردوی جهادی هستند.«

ــی دارد: »تا  حس�ينفائق اظهار م
ــنايی با  ــل از اين اردو، هيچ آش قب
محروميت نداشتم، گرچه چيزهای 
ــنيده بودم. با شركت در  زيادی ش
اردوی جهادی و حضور در مناطق 
محروم، االن محروميت را بهتر حس 
می كنم. نسبت به اين مردم احساس 
ــين  ــن دارم. ما مردم مركزنش ِدي
)تهران( در خدمت رسانی به مردم 
ــادی داريم.«  محروم، كم كاری زي
فائق ادامه می دهد: »مردم مناطق 
امكانات  محروم، درحالی كه گاهی 
يك زندگی معمولی را هم ندارند، 
با عزت نفس بسيار باال با ما برخورد 
می كنند. در عين فقر، خيلی كريم 

هستند.«

رسايهی
تاستراحتزي

لذ

ساختهايم،
هخودمان

ديواریك

نشدنیاست
رهایفراموش

خاط
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گفتوگوباابراهیمحسنبیگی

داستاننويسمعاصرايران

عشقاول
مژگان بابامرندی

ابراهيمحسنبيگی
دريکنگاه

حس�نبيگی  ابراهي�م
ــال 1336 در يكی از  در س

متولد  گرگان  ــتان های  شهرس
ــم و  ــال 1359، معل ــد. در س ش

سپس دو سال، مدير برنامه های راديو 
ــفر به كردستان در سال  گرگان بود. س

ــود.  ــرآغازی در زندگی او می ش 1364، س
ــفر، موضوع های داستان های كوتاهش  اين س

ــته ی  ــال 1364، در رش را فراهم می آورد. در س
زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه به تحصيل مشغول 

می شود. از سال 1376 تا به حال، به عنوان كارشناس 
ــغول به كار بوده  ــتان »انتشارات مدرسه« مش بخش داس

است. 
بيشتر آثار او حاصل سفرها و آشنايی اش با مردم نقاط گوناگون 

ايران است و همان ها هم برای وی جوايز ادبی متعددی به ارمغان 
ــال های  ــه در اعماق« او طی س ــت كتاب »ريش آورده اند. گفتنی اس

ــال  ــاب برگزيده ی 20 س ــوان كت 1375، 1377، 1379 و 1381 به عن
داستان نويسی انقالب اسالمي و دفاع مقدس انتخاب شده است.

ــيح، چته ها، جشن  ــه در اعماق، معمای مس بعضی از آثار او عبارت اند از: ريش
ــانه ها:  ــش تن يك فرياد، كميل، عكس روی درخت، نش ــدم، مرواريد ری، ش گن

قصه هايی از زندگی امام رضا)ع(، عصر آن روز، مثل پرنده ها، مدرك جرم، گزيــــده ی 
ادبيات معاصـر )مجموعه داستان معاصر نوجوان اسب سفيد خالدار(، مرگ در مرداب 

، شهيد بروجردی، به ماه نگاه كن، دور شو كور  )خاطراتـــــی از روزهای تبعيد رضاشاه(
ــو، برگی از زندگی، گلی گم كرده ام )مجموعه داستان در مورد زندگی امام خمينی)ره((،  ش

شته ها و شكوفه ها، نيكوتر از طال، عموجان عباس، سال های بنفش، اشكانه، غنچه بر قالی )يكی 
از 25 جلد كتاب برتر سال(.
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ب�ه توج�ه ب�ا 
آثارتان،شمارزمنده

بودهاي�د.چهق�دردر
جبهههاحضورداشتيد؟

ــا پايان  ــال 1364 ت  اول س
ــر  ــتان و مدي ــگ در كردس جن

مجتمع فرهنگی استان كردستان 
بودم.

ــتقر بود.  ــنندج مس ــن مجتمع در س اي
فعاليت های پشتيبانی جبهه و جنگ استان 

كردستان را كه وابسته به سازمان تبليغات بود، 
ــوزه ی نظامی هم همكاری  انجام می دادم. با ح

می كردم.
چهتشابهیبينحماسهامامحسين)عليهالسالم(

وحماسهیقهرمانانجنگیمامیبينيد؟
ــم اين دفاع مقدس،  ــان جنگ هم می گفتي   در زم
تداوم و ادامه ی نهضت امام حسين)عليه السالم( است. 
حماسه ی امام حسين )عليه السالم(، حماسه ی خير و 
شر، ظالم و مظلوم، و حق و باطل بود. حماسه ی دفاع 
مقدس را هم با همان تعابير می بينيم. مبارزه با صدام 
ظالم، جنگ خون با شمشير و حق با باطل بود. جنگ 
ما جنگ تاكتيكی و صد درصد نظامی نبود. می دانيم 
ــتم بهره نگرفته  ــيوه های قرن بيس ــه از بهترين ش ك
ــتيم. ارتش  بوديم. تانك و توپ به اندازه ی كافی نداش
ــيده ی ابتدای انقالب را  ــت خورده و از هم پاش شكس
داشتيم. جمهوری اسالمی نظام نوپايی بود كه ظاهراً 
نمی توانست حتی برای چهار روز در برابر ارتش صدام 
مقاومت كند، اما هشت سال دوام آورد. مقاومت ما بر 
پايه ی اعتقاد و مسائل دينی و معنوی استوار بود. هر 
عملياتی كه قرار بود صورت گيرد، با توسل به ائمه)ع( 
و مبتنی بر فرهنگ عاشورايی انجام می گرفت. در آن 
دوران، پيوند عجيبی بين ملت و امام حسين)ع( بود، 
ــت، اما آن روزها »كل  ــورا فقط يك روز اس االن عاش
ــود. يادآوری نام امام  ــورا وكل ارض كربال« ب يوم عاش
حسين)ع( هرگز از زندگی خارج نشد و بچه ها بدين 
وسيله توانستند هشت سال در برابر تهاجم ظالمانه ی 
دشمن مقاومت كنند و وجب به وجب خاك اشغال 

شده ی كشـور را پـــس بگيرند .

جوان�ی 
درجبه���ه

چگونهب���ود؟
ــروز و  ــل ام   مث

مثل همه ی جوان ها، 
ــق و  ــور و عش پر از ش

ــقش  البته نوع عش حال. 
متفاوت بود.

چندفيلموكتابماندنی
دفاعمقدسازنظرشماكدامها

هستند؟
از  ــر«  بی س ــای  »نخل ه ــان  رم   

قاسمعلی فراست، »آژانس شيشه ای« و 
ــت  »از كرخه تا راين«. اين ها را آثار دوس

ــم؛ هرچند كه به  ــتنی و ماندگار می دان داش
ــتقيم نپرداخته اند، بر  ــا به طور مس درگيری ه

خالف زنده ياد مالقلی پور كه به مسائل مستقيم 
جنگ می پرداخت.

دربارهیاشكانه
ــم، اما اين بار اثری را  ــيار خوانده اي در مورد ادبيات جنگ بس

ــتان عاشقانه  ــت. با دو داس می خوانيم كه كاماًل متفاوت اس
ــتيم كه به طور موازی پيش می روند. عشق اول  روبه رو هس
ــتان، از آن اش�كانه و سيدحسين معلول و  و محور داس
آزاده ی جنگی است، و عشق دوم از آن يك عراقی است.

ــق پياده  ــگ، تأثير مخرب خود را روی هر دو عش جن
می كند. جنگ نه تنها زندگی را تخريب می كند، بلكه 
آرزوها را نيز از بين می برد. دوست و دشمن و ايرانی 

و عراقی نمی شناسد. در اين اثر با واقعيت های تلخ 
جامعه و استحاله ی آدم های بعد از جنگ هم روبه رو می شويم؛ 
ــا كه در جنگ رزمنده و فرمانده بوده اند. با هم چند  همان ه

سطر از داستان را می خوانيم:
ــد. بگذارد  ــود را  رها كن ــت خ ــكانه حاال می توانس اش
ــادی در  ــك ش ــتش بدود و اش خوش حالی زير پوس
چشم هايش حلقه بزند. و يا خود را به سيد آن قدر 
ــيد گونه های او را ببوسد و به  نزديك كند كه س
او بگويد فاتح بزرگ اين مبارزه بود. سيد گفته 
ــتت دارم«؛ جمله ای كه اشكانه  بود: »دوس

چهار سال در انتظار آن بود.
ــروزی را  ــيرين پي ــم ش ــكانه طع اش
می چشيد. او توانسته بود بر لجاجت 
ــيد غلبه كند. بعدها سيد به او  س
گفت كه می خواسته است او را 
از خود طرد كند، تا جوانی اش 
ــيد  ــه پای او نريزد. س را ب
ــود: »من لياقت  گفته ب
ــار را از  ــن همه ايث اي
ــدارم!«  ــرف تو ن ط
ــكانه به فكر  و اش
ــه ی او  كودكان
خنديده بود.

بهمن 88

11

5



9ب��هم����������������ن

رندي
ابام

ن ب
ژگا

م

زندگيمنپياممناست
از او خواستند پيامي دهد. او گفت: »زندگي من پيام من است.«

ــتر  ــال بيش موهن�داسَكُرًمچن�دگاندي، روز 2 اكتبر 1869، در »پوربندر« هند به دنيا آمد. هنوز 13 س
ــتان رفت و حقوق خواند. در 24  ــالگي چهار فرزند داشت. به انگلس ــت كه ازدواج كرد. در 19 س نداش

ــال به روزنامه نگاري و وكالت مشغول بود. سپس به  ــد. سه س ــالگي راهي آفريقاي جنوبي ش س
ــت؛ در حالي كه فقط به مبارزه با ظلم و بي عدالتي فكر مي كرد. مقاله هايي در  هند بازگش

ــوم تحميل مي كند نوشت و بارها به زندان افتاد. ــتعمار به جهان س مورد آن چه اس
در سال 1921 رهبر كنگره ي ملي هند شد. در اين دوران، انديشه ي مبارزه 

ــام كاالهاي خارجي را  ــلحه خود را به مردمش آموخت. تم بدون اس
ــال 1925، اولين روزه ي سياسي خود را كه  تحريم كرد. در س

ــت روز به طول انجاميد، در اعتراض به هم پيمانانش  هف
ــي مي كردند، آغاز كرد. نقطه ي عطف  كه نافرمان

ــال 1930 روز 12 مارس  مبارزات او در س
بود كه مردم هند را به اعتراض براي 

انحصار نمك توسط بريتانيا 
اين  در  ــرد.  ك دعوت 

روز، مردم هند 
ــراي  بــ

تما
مها
رور

ن،ت
بهم
ه9
جمع

هند
ري
عما
است
ضد
بر
،ره
دي
گان

دي
ميال
19
48
ي/
مس
يش

جر
13ه

26

لين  و ا
بار قدرت خود 

را به نمايش گذاشتند. 
ــادي از  ــداد زي ــدي و تع گان

معترضين در اين روز دستگير شدند.
ــد، اما  ــتقل ش ــد مس در 15 اوت 1947 هن

اختالف هاي دروني براي تقسيم كشور به دو بخش هند 
و پاكستان آغاز شد. در پي كشته شدن هزاران نفر و آوارگي هاي 

بسيار، اين تجزيه صورت گرفت و او نتوانست مردمش را با هم آشتي دهد.
ــد،  ــزرگ، مي خواندن ــي روح ب ــا، يعن ــه او را مهاتم ــدي ك ــرانجام گان س

ــدوي  هن ــك  ي ــت  دس ــه  ب ــرال«  بي ــد  »معب در   ،1948 ــه ي  ژانوي ــي ام  س در 
ــه ي  نظري ــل  دلي ــه  ب ــلمانان،  مس ــه  ب ــبت  نس ــدي  گان ــرد  ــر مي ك فك ــه  ك ــي  افراط

ــيد. ــه قتل رس ــد، ب ــرج مي ده ــه خ ــدارا ب ــاهل و م ــد تس ــش از ح ــان، بي ــدت روح« ادي »وح
ــن فرقه اي  ــم پس از م ــت؛ نمي خواه ــم در كار نيس ــد: »گانديس ــش مي گوي ــاب خاطرات ــدي در كت گان

ــيوه ي خود  ــتم با ش ــداع كرده ام، فقط مي خواس ــوزه ي نويني را اب ــتم آم ــود. به هيچ وجه مدعي نيس ــت ش درس
ــا بياموزم. حقيقت  ــز تازه اي ندارم كه به دني ــدي خودمان بپردازم. هيچ چي ــي روزمره و اصول زندگي اب ــائل زندگ به مس

ــترده تر به تجربه درآورم.« ــعي كردم اين دو خصلت را تا حد ممكن، هرچه گس ــت. فقط س ــال اس ــن و س ــونت، بي س و عدم خش
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دوشنبه19بهمن
روزاعالمهمبستگي

همافرانبااماموانقالباسالمي
به���اروبهم����ن

خانه مان سر نبش است. پنجره هاي قدي رو به خيابان، پنجره هاي اتاق پذيرايي هستند و پنجره هاي نيم قد رو به كوچه، 
پنجره هاي اتاق خواب ها. از پنجره ي اتاق خواب كوچه را نگاه مي كنم. سكوت سكوت است. انگار همه خواب هستند. 
دو سه ماهي است كه اين طوري است؛ يعني از وقتي كه معلم ها اعتصاب كردند و مدرسه ها تعطيل شدند. باز آن 
وقت ها دم صبح و بعد از ظهر كمي شلوغ مي شد. مي روم توي پذيرايي. حاال كه مامان نيست، مي توانم گوشه ي 
پرده ي مخمل، نو و گرانش را كنار بزنم. سر اين پرده چه قدر با بابا دعوا كرد. يك عالم پولش را داد و خريد. 
هفته ي پيش نصبش كرد. گفت: »نماي خانه مان تو تمام كوچه تك شده است.« خيابان شلوغ است. همه 
گريه مي كنند. ماشين آقاي توكلي را مي بينم مي پيچد تو كوچه. از پنجره مي بينم خانم و آقاي توكلي و 
دخترشان ستاره خانم، از ماشين پياده مي شوند. دو توپ پارچه براي جهيزيه  ي ستاره خانم خريده اند. 
دست بيشتر رهگذران پنبه است. اگر مامان اين جا بود مي گفت: »هر چه كه بشود به ما مربوط 

نمي شود. مردم هر كاري دلشان مي خواهد بكنند. ما زندگي عادي خودمان را مي كنيم.«
بابا هم مي گفت: »خدا را شكر خانواده ام مثل خودم فكر مي كنند. باز هم صد هزار مرتبه شكر 
كه تو محله اي زندگي مي كنيم كه همه مثل هم فكر مي كنند. همه ي ما از آشوب به دور 
هستيم.« صداي باز شدن در هال را مي شنوم. مي روم توي هال. مامان گريه مي كند. 
مي ترسم. جعبه ي كمك هاي اوليه را بيرون مي آورد. بسته هاي پنبه را برمي دارد. چند 
بسته ي كوچك باند هم داريم. آن ها را هم بر مي دارد. از جلوي ميز آرايشش هم 
بسته هاي كوچك پنبه هاي آرايشي خارجي و گرانش را برمي دارد و مي گذارد 
و  برمي گردد  پشيمان مي شود.  برود.  بزرگش. مي خواهد  توي ساك دستي 
همافران  نمي كنم.  باور  مي شنوم  كه  را  آن چه  تلفن.  ميز  جلو  مي نشيند 
زخمي شده اند. او خودش جوان هاي همافر را ديده است كه چه طور در 

خاك و خون غلتيده اند. مي گويد: »همه بايد كمك كنند. مگر آن  جوان هايي 
كه مثل گل هستند،  چه گناهي كرده اند. همه پنبه آماده كنيد. باند هم داريد 
بدهيد. خدا بزرگ است. به بهروز مي گويم چند روز ديگر، براي همه پنبه و 

باند بخرد. پارچه هم مي خواهند. فقط تميز باشد.« تلفن را قطع مي كند. مي گويد: 
»آيداجان، مي روي از همسايه ها پنبه بگيري؟« مي آيم بيرون. هوا سرد است، اما 

سوز هواي بهمن ماه را ندارد. همه پنبه و باند و پارچه مي دهند، جز خانواده ي آقاي 
توكلي. چند بار مي آيم و برمي گردم تا بتوانم همه را ببرم خانه. بابا هم از راه مي رسد. 

مامان مي گويد:  است؟«  آمدم. چه خبر شده  زدي  تلفن  اين كه  »به محض  مي گويد: 
»خودت حتماً همافران را ديده اي! اگر تو و آيدا كمك كنيد اين ها را ببريم ...« باور نمي كنم. 

مي گويم: »من هم بيايم؟« مي گويد: »آره، چند دختر هم سن و سال تو به كاركنان بيمارستان كمك 
مي كردند تا زخم هاي همافران را ببندند.« من و بابا حاضر مي شويم. همه دم در هستيم. 
مامان يكهو برمي گردد تو پذيرايي. يك طرف پرده ي مخمل محبوبش را مي گيرد و مي كشد. پرده 

با صداي بلند از جايش درمي آيد. آن را تا مي كند و مي گويد: »به پارچه محكم نياز داشتند...« بابا 
مي گويد: »فداي سرشان، برويم.«

هر سه نفر راه مي افتيم. سر كوچه ماشين آقاي توكلي مي پيچد جلوي پايمان. آقاي توكلي مي گويد: 
» بفرماييد. هرجا برويد با هم مي رويم. فقط كجا بايد برويم؟« سوار مي شويم. رو زانوي خانم توكلي دو 

توپ پارچه است. مامان دست جلو مي برد و لمسشان مي كند. مي گويد: »چه جنس خوبي دارد! چه قدر 
هم قشنگ هستند!« خانم توكلي مي گويد: »اين بال كه به خير بگذرد، با هم مي رويم و باز هم مي خريم. اين 

گل پيدا نشد، يك گل ديگر؛ دنيا كه به آخر نمي رسد.« ماشين يكي از اهالي محل پشت سرمان مي ايستد و 
چراغ مي زند. بابا پياده مي شود. راننده مي گويد: »به ما هم نشاني بدهيد. من توي يكي از داروخانه ها آشنا دارم. 
مي روم دارو و پنبه و باند مي گيرم و پشت سرتان مي آيم.« دو ماشين ديگر هم مي ايستند. همه مي آيند كنار بابا. 

آن ها مي خواهند خون بدهند. يكي از همسايه ها يك فالسك آب پرتقال آورده است. همه راه مي افتيم. يادم مي افتد 
كه پالتو نپوشيده ام. هيچ كس پالتو نپوشيده است. هواي بهمن است اما كمي ديگر بهار از راه مي رسد.



ارزيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخطـــــــــــــــــــي!
وقتي كنار ديگران قرار مي گيريم و چشم ما به خصوصيات 
آن ها باز مي شود، كم كم از »خودمان« فاصله مي گيريم و 
پس از مرور ويژگي هاي آنان، دوباره به خويش برمي گرديم 

و خودمان را با آنان مقايسه مي كنيم:
ـ موي او ............ بود و موي من ...................
ـ قد او ............... بود و قد من .....................

ـ لباس هايي كه او پوشيده بود .............. و من ...
ــه ي ويژگي هاي  و گاه كمي عميق تر و دقيق تر به مقايس
ــم و  ــان مي پردازي ــا خودم ــاري او ب ــخصيتي و رفت ش

مي گوييم:
ـ او خيلي تودار و اسرارآميز بود و من ...

ـ من خيلي زود به او اعتماد كردم و او ...
ــت را تأييد مي كنيد؟  ــما چه قدر آدم هايي از اين دس ش
ــه مي كنند  ــود را با ديگران مقايس ــي كه دائم خ آدم هاي
ــاي قوت خود  ــش از آن كه نقطه ه ــوالً بيش و پي و معم
ــته هاي خويش باز  ــم به ضعف ها يا نداش را ببينند، چش

مي كنند.

اگر بپذيريم كه آفريننده ي ما، همه ي ما را حتي در رنگ 
ــت، اگر بپذيريم كه خدا به  مو و چهره متفاوت آفريده اس
ــتعدادها و توانايي هايي بخشيده است كه با  همه ي ما اس
ــناخت و باروركردن آن ها، مي توانيم از بسياري كسان  ش
كه گاه آرزو مي كنيم مثل آن ها بوديم، برتر و باالتر باشيم، 

ديگر درباره ي خود قضاوت هاي منفي نخواهيم كرد.
ــه ي  ــد ادامه ي اين راه به كجا مي انجامد؟ مقايس مي داني
ــرزنش و تحقير خود مي رساند يا به  دائمي، يا ما را به س
نفرت و حسادت مي كشاند. اين هر دو جهنم هايي هستند 
ــد. البته گاه اين  ــار زندگي ها دهان باز كرده ان ــه در كن ك

مقايسه ها بد هم نيستند، به شرط آن كه:
ــان خود را ناچيز و  ــم و در مقابل آن ــود را نبازي 1. زود خ

ناتوان تصور نكنيم.
ــگاه به نظرمان جالب و  ــم، آن چه كه در اولين ن 2. بداني

برجسته رسيده، ممكن است ويژگي ارزشمندي نباشد.
ــرفت و رشد  3. ويژگي هايي را ببينيم كه ما را در راه پيش

علمي و اخالقي ياري كند.
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محمدرضا سنگريارزيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخطـــــــــــــــــــي!

ــي داريم كه ديگران  ــد، ما نيز توانايي هاي 4. يادمان باش
آرزوي داشتن آن ها را دارند.

حاال مي رسيم به يك پيشنهاد:
مي توان چشم ها را شست و جور ديگر ديد. آن هم عبور از 

»ارزيابي دايره اي« به »ارزيابي خطي« است.*
دو شكل زير را با هم مقايسه كنيد:

ــه با  ــره  اي، »خود« گرفتار دائمي مقايس ــي داي در ارزياب
ــاينده، آزاردهنده و تمام  ــت؛ مقايسه اي فرس ديگران اس
ــدني. اما در ارزيابي خطي،  به جاي مقايسه با ديگران،  نش
ــور مي كنيم؛ خطي كه  ــتقيم تص خود را بر يك َخط مس
بخشي از آن در مه گذشته فرو رفته است و بخشي از آن 
در ابهام آينده. آن گاه خودمان را كه در »اكنون« زندگي 
ــال و 4 سال  ــال، 8 س ــته ـ مثاًل 12 س مي كند، با گذش

گذشته ـ مقايسه مي كنيم و از خود مي پرسيم:
ــي كرده ام؟ در اين مدت  ــال پيش چه فرق ـ من با 12 س

ــت آورده ام و چه چيزهايي از دست  چه چيزهايي به دس
ــتم بكنم كه نكردم و اگر  ــه كارهايي مي توانس داده ام؟ چ

مي كردم، امروز موقعيتي بهتر و برتر داشتم.
همين سؤاالت را درباره ي هشت سال و چهار سال گذشته 
و حتي چند ماه و روز گذشته مي توان مطرح كرد. چنين 
پرسش هايي نه براي تحقيرند، نه براي محاكمه و نه نفي 
ــش ها براي تصحيح  ــتباه نشود، اين پرس ــته. نه اش گذش

رفتارند؛ براي بهتر زيستن و خوب تر عمل كردن.
ارزيابي خطي فرصتي براي سفر بهتر زندگي است؛ براي 
فردايي شيرين تر و دل پذيرتر و بالنده تر. حاال يك پرسش 

بزرگ: »امروز چه كنيم كه بهتر از ديروز باشيم؟«
پاسخ اين پرسش را حتماً بنويسيد و در صورت درست و 
عملي بودن، كوشش كنيد همين امروز آن را اجرا كنيد.

پينوشت
* اين نكته برگرفته از پيام مشاور، شماره ي 73، مركز مشاور دانشگاه تهران است.
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نوشتنودرجمطلبجديددروبالگ
ــان  اولين هدف ابزار مديريت وبالگ، ايجاد محيطي آس
براي درج مطلب جديد و هم چنين مديريت نوشته هاي پيشين 
ــري و كلمه ي عبور خود، به  ــت. به اين منظور، بايد با نام كارب اس

بخش اعضاي سايت وارد شويد.
ــالگ، صفحه اي خواهيد ديد كه در  ــس از ورود به بخش مديريتي وب پ
ــتي از گزينه ها و امكانات مديريتي نمايش داده شده  سمت راست آن، فهرس
ــت. در مركز صفحه  نيز، فرمي براي ثبت  نوشته هاي جديد در وبالگ نمايش  اس
داده خواهد شد. زير اين فرم، فهرستي از آخرين عناوين نوشته هاي قبلي را مي بينيد. 
براي ثبت يك نوشته ي جديد، مي توانيد عنوان مطلب و متن كامل را وارد و دكمه ي ثبت 
ــار دهيد. توجه داشته باشيد، ورود عنوان و حتي متن كامل الزامي  ــازي وبالگ را فش و بازس

نيست، اما حداقل يكي از آن ها را بايد پر كنيد.

ثبتموقتوعدمنمايشنوشتههادروبالگ
گاهي ممكن است كه نويسنده ي وبالگ نياز به ثبت موقت يك مطلب يا تمايل به عدم 
نمايش مطلب خاصي در وبالگ داشته باشد. براي مثال، ممكن است تايپ مطلب پايان 
نيافته باشد يا  به نمايش مطلب در روزهاي آتي نياز باشد. در چنين شرايطي مي توانيد 
گزينه ي ثبت موقت و عدم نمايش در وبالگ را انتخاب كنيد. در چنين شرايطي، 
ــد و نويسنده مي تواند در  مطلب پس از ثبت در وبالگ نمايش داده نخواهد ش

زمان ديگري، مطلب را ويرايش و گزينه ي عدم نمايش را غيرفعال كند.
اين گزينه به خصوص براي كساني كه مطالب روزهاي آتي وبالگ خود 

را قباًل مي نويسند، بسيار كاربرد دارد.

تنظيمزمانوتاريخثبتوارسالمطلب
در بالگفا به صورت پيش فرض، تاريخ تنظيم و ارسال مطالب 
ــان حاضر و منطقه ي  ــت آن ها و با توجه به زم ــس از ثب پ
ــنده مي تواند با  ــود. با اين حال، نويس زماني ثبت مي ش
انتخاب لينك »ويرايش تاريخ و زمان ارسال مطلب« 

تاريخ تنظيم مطالب را تغيير دهد.
ــب  ــم مطل ــان تنظي ــخ و زم ــش تاري ويراي
ــد تغيير  ــراي كاربراني كه قص ــد ب مي توان

باوبالگنويسی
بخشچهارم

گـامبـهگـام
پرويز قره گوزلو



به  ــالگ خود  وب ــرويس دهنده ي  س
بالگفا را دارند و مايل به حفظ تاريخ 
زمان نوشته هاي قبلي خود هستند، 

مفيد واقع شود.

ويرايشرنگويافونتمتنها
از  ــد  مي توانن ــا  بالگف ــران  كارب
ــگر خاصي كه براي ويرايش  ويرايش
متون در نظر گرفته شده است، براي 
تنظيم رنگ، اندازه ي حروف )فونت( 
و نحوه ي نمايش متن استفاده كنند. 
آيكون هايي در نوار بااليي ويرايشگر 
نمايش داده شده اند كه شرح عملكرد 
هر يك را مي توانيد با بردن اشاره گر 

ماوس روي آن ها بخوانيد.

درجپيونددرمياننوشتهها
ــك( بين  ــد )لين ــراي درج پيون ب
ــد از امكاناتي كه  ــته ها، مي تواني نوش
ويرايشگر متون بالگفا فراهم مي كند، 

استفاده كنيد.
ــوان پيوند، آن را  ــس از تايپ عن پ
ــد »Shift+Arrow key« يا  ــا كلي ب
ــاب كنيد. حاال آيكون  با ماوس انتخ
افزودن لينك را از نوار ابزار برگزينيد. 
ــد و  ــش داده خواهد ش ــي نماي فرم
مي توانيد آدرس اينترنتي )URL( را 

آن جا وارد كنيد. 

درجتصويردرمياننوشتهها
ــته هاي  ــر در ميان نوش درج تصوي
ــاب گزينه ي افزودن  وبالگ، با انتخ
ــا  ــگر بالگف ــوار ويرايش ــر از ن تصوي
ــس از انتخاب  ــت. پ ــر اس امكان پذي
ــره اي به  ــده، پنج ــاره ش آيكون اش
ــي نمايش داده خواهد شد كه  فارس
ــد آدرس اينترنتي تصوير را  مي تواني
وارد كنيد. هم چنين مي توانيد تعيين 
كنيد كه اين تصوير كجا نمايش داده 

ــود )مثاًل در سمت چپ مطلب يا  ش
سمت راست و...(.

ــته باشيد كه براي درج  توجه داش
ــه آن تصوير در  ــر نياز داريد ك تصوي
ــخص باشد.  يك آدرس اينترنتي مش
نبايد تصوير را از داخل رايانه ي خود 
ــرا كه امكان ديدن  انتخاب كنيد، چ
ــدگان وبالگ  ــراي ديگر خوانن آن ب
ــراي قرار دادن  فراهم نخواهد بود. ب
ــود، مي توانيد  ــايت خ تصاوير در س
ــايت هايي كه فضاي رايگاني را  از س
براي چنين كاري در نظر مي گيرند، 

استفاده كنيد.

ويرايشياحذفمطالبپيشين
ــت  هنگام ورود به صفحه ي نخس
ــالگ، تعدادي از  بخش مديريتي وب
آخرين مطالب نوشته شده، در پايين 
ــوند كه در  صفحه نمايش داده مي ش
كنار آن ها، آيكون هايي براي ويرايش 
ــه  ــر گرفت ــب در نظ ــذف مطال و ح
ــراي ويرايش  ــن ب ــده اند. هم چني ش
ــين نيز مي توانيد از  نوشته هاي پيش
سمت راست صفحه، گزينه ي مطلب 
ــد و با توجه به  ــي را انتخاب كني قبل
ــال ورود مطلب، آن را براي  ماه و س

ويرايش يا حذف انتخاب كنيد.

درجتصويردروبالگ
ــياري از  ــواردي كه بس ــي از م يك
ــان به آن نياز دارند، درج  وبالگ نويس
ــت. در بالگفا اين  تصوير در وبالگ اس
امكان وجود دارد كه هنگام تايپ متن، 
ــتفاده از امكانات ويرايشگر متن  با اس
بالگفا، به راحتي با تايپ آدرس، تصوير 
ــوه و جاي نمايش  ــي نح را درج و حت

آن ها را ميان متن تعيين كنيد.
براي درج تصاوير در ميان مطالب 
خود در وبالگ، نياز داريد تصوير را در 

فضاي وب قرار دهيد. به اين منظور، 
ــر از قبل در اينترنت وجود  اگر تصوي
ــد ـ مثل تصاوير خبري  ــته باش داش
ــردن آدرس  ــا پيدا ك ــد ب ـ مي تواني
اينترنتي آن )معموالً، با زدن دكمه ي 
ــت ماوس روي تصوير و  ــمت راس س
انتخاب »Properties«( و قرار دادن 
ــر در  ــش آدرس تصوي آدرس در بخ
ويرايشگر مطالب بالگفا، از آن تصوير 

در وبالگ خود استفاده كنيد.
براي درج تصاويري كه در رايانه ي 
ــر نمي خواهيد از  ــد، يا اگ خود داري
ــتفاده كنيد،  آدرس اصلي تصوير اس
ــاي وب قرار دهيد  بايد آن را در فض
ــپس آدرس آن را در بخش درج  و س
ــگر تصاوير بالگفا درج  تصوير ويرايش
ــاده براي قرار دادن  كنيد. روشي س
ــتفاده از  ــايت خود، اس تصاوير در س
 )Host( ــاي ــايت هاي ارائه ي فض س
ــي از اين  ــت. كار با برخ ــگان اس راي
ــت و تنها  ــيار ساده اس سايت ها بس
كافي است در صفحه ي مربوط در آن 
سايت، تصوير مورد نظر خود را با زدن 
دكمه ي »Browse« انتخاب كنيد و 
 »Upload« سپس دكمه ي تأييد يا
را بزنيد. بعد از مدت كوتاهي، تصوير 
در  آن  آدرس  و  ــايت،  وب س آن  در 
اختيار شما، قرار مي گيرد. حال كافي 
ــت آدرس تصوير را در ويرايشگر  اس

متن بالگفا وارد كنيد 
ــتفاده از برخي از اين سايت ها  اس
ــوالً  ــاز دارد و معم ــام ني ــه ثبت ن ب
ــخصي را در اختيارتان  ــاي مش فض
ــتفاده از  ــد. مزيت اس ــرار مي دهن ق
ــود پيچيدگي   ــا وج ــايت ها ب اين س
اوليه، مديريت كامل بر فايل هاست؛ 
به طوري كه حذف يا جايگزين كردن 

تصاوير امكان پذير است.
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 عالمبرزخچگونهعالمیاست؟
فلسفهیآنچيست؟

ــات روحی خويش   آدمی در حي
ــم متعددی را پيش رو  مراحل و عوال
ــم برزخ، اولين عالم از عوالم  دارد. عال
بعد از دنياست كه در بازگشت انسان 
ــدس احديّت ـ در  ــوی ذات مق به س
قوس صعودی ـ پيش روی اوست. بايد 
دانست كه انسان برای ورود به هريك 
از اين عوالم و نظام ها، بايد خصوصيات 

ــت  از دس ــی را  و صفات
ــات   خصوصي و  ــد  بده
ــت آورد  نوينی را به دس
ــتن در  ــا آمادگی زيس ت
ــدی و توان  مرحله ی بع
ــدن با قوانين  روبه رو ش
ــد را  ــای جدي و نظام ه

داشته باشد.
اين جريان،  در  مرگ 
برای  ضروری  مرحله ای 
ــدن  ب از  روح  ــی  جداي

مادی است و برای از دست دادن آثار 
و احكام و قوانين ماّدی و آماده شدن 
ــرزخ، روبه رو  ــرای ورود به جهان ب ب
ــت. چنان چه  ــا آن الزم اس ــدن ب ش
ــز كه حد  ــم برزخ ني ــی در عال زندگ
فاصلی است ميان دنيا و آخرت، برای 
ــاده كردن آن  ــوالت روحی و آم تح
ــه عالم آخرت )قيامت(،  برای ورود ب
ــت. از  ــروری و حتمی اس ــری ض ام
ديدگاه قرآن مجيد، نظام برزخی در 
مسير انسان به سوی لقای پروردگار 
ــت و انسان بايد آن را  قرار گرفته اس
ــر بگذارد. اين  تجربه كند و پشت س
ــفه های وجود عالم برزخ  يكی از فلس

است.

ــرزخ كه در  ــفه ی عالم ب پس فلس
ميانه ی دنيا و آخرت قرار گرفته، مانند 
حكمت و فلسفه ی هر مرحله ی ميانی 
ديگر است. زيرا انتقال از محيطی به 
محيط ديگر كه از بسياری جهات با 
ــت، در صورتی قابل  ــاوت اس آن متف
تحقق خواهد بود كه نوعی مرحله ی 
ــته باشد؛ مرحله ای  ميانی وجود داش
كه دارای برخی ويژگی های مرحله ی 
اول و پاره ای از ويژگی های مرحله ی 

دوم باشد.
 چراعال�مپسازمرگرابرزخ

ناميدهاند؟
ــداری عالم  ــم برای پدي  می داني
ــگرف و  ــرات ش ــد تغيي ــرت باي آخ
بنيادينی در جهان هستی رخ دهد. با 
توجه به تحوالت روز قيامت، از قبيل 
خاموشی ستارگان، ماه، خورشيد و... 
و اين كه هنوز معاد تحقق نيافته است، 
با توجه به اين كه تاكنون بسياری از 
انسان ها از ابتدای پيدايش تا به امروز 
در اين عالم از دنيا رفته اند، و با توجه 
ــان موجودی  به اين كه می دانيم انس
ــت و از بين نمی رود، اين  جاودانه اس
سؤال پيش می آيد كه: ارواح مردگان 

ــدن مادی،  ــدن از ب ــس از جدا ش پ
ــات خود ادامه  ــه عالمی به حي در چ

می دهند؟
اين جاست كه وجود جهان ديگری 
ــن جهان و  ــطه بين اي به عنوان واس
ــرزخ مطرح  ــه نام ب ــان آخرت ب جه
ــه معنی  ــرزخ در لغت ب ــود. ب می ش
ــت.  ــه و حايل ميان دو چيز اس فاصل
ــز، ميان زندگی دنيايی  عالم برزخ ني
و حيات اخروی، و حايل ميان آن دو 
محسوب می شود. روح انسان 
در عالم برزخ تا رستاخيز، يا 
برخوردار  الهی  نعمت های  از 
است يا گرفتار نوعی عذاب و 

قهر الهی است.
ــان  انس روح  ــت،  درحقيق
براساس نوع رفتار و عملكرد 
ــت يا  دنيوی خويش در بهش
دوزخ به سر می برد، اما بهشت 
ــب با آن  و دوزخی كه متناس
ــت. از اين روست كه  عالم اس
به آن ها بهشت و جهنم برزخی گفته 
می شود كه با بهشت و جهنم اخروی 
ــی دارد و به واقع  ــای اساس تفاوت ه
ــت و جهنم  ــی كوچكی از بهش تجل

آخرتی است ]هود/ 106-108[.
ام�ام »از  ــد:  می گوي ابوبصي�ر 
صادق)عليهالسالم( از ارواح مؤمنان 
پرسش كردم«. امام فرمود: در منازل 
ــت اند و از طعام  و حجره هايی از بهش
ــيدنی  ــد و از نوش ــتی می خورن بهش
بهشت می نوشند. می گويند: پروردگارا 
قيامت را برای ما به زودی پيش آور و 
ــده فرموده ای عنايت  آن چه به ما وع
فرما و آخر ما را به اول ما ملحق كن« 

]بحاراالنوار، ج6: 269[.
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ــادق  ــام ص ــد: »ام ــر می گوي ابوبصي
ــود: و ]برعكس[  ــالم( فرم )عليه الس
ــدن  ــران در حال عرضه ش ارواح كاف
ــتند و می گويند:  به آتش جهنم هس
ــرای ما پيش  ــروردگارا قيامت را ب پ
ــه ما وعده داده ای  نياور و آن چه را ب
ــا را به اول ما  ــاز و آخر م محقق نس

ملحق نكن« ]همان، ص 270[.
 آياروحانساندرعالمبرزخبا
بدنهمراهاس�ت؟اگرپاسخمثبت

است،بدنبرزخیچگونهاست؟
ــياری از واقعيت ها و حقايق   بس
ــوص آن هايی كه در  ــتی، به خص هس
ــرار دارند،  ــاورای جهان طبيعت ق م
ــيدگی همراه  ــام و پوش ــا نوعی ابه ب
هستند. البته اين پوشيدگی بيشتر در 
چگونگی آن حقايق است، نه در اصل 
ــود آن ها. بله، دانش ما به ماهيت  وج
بعضی از حقايق بسيار محدود است. 
از آن نمونه هاست چگونگی بدن های 
برزخی كه برای ما به صورت كامل و 

ــت. فقط می دانيم  دقيق روشن نيس
ــان در تمامی عوالم  آن است كه انس
هستی ـ دنيای مادی، برزخ و قيامت ـ 
ــت. يعنی آدمی  دارای نوعی بدن اس
در هيچ عالمی بدون بدن نيست؛ زيرا 
روح آدمی حقيقتی است كه در متن 
و ذات آن، تعلق به بدن نهفته است. 
ــك از عوالم  ــل آن كه هري ــا به دلي ام
هستی دارای نظام و احكام و قوانين 
مخصوص به خود است ـ يعنی فرضاً 
ــم طبيعت حاكم  ــی كه بر عال قوانين
است، با عالم برزخ تفاوت دارد ـ بدنی 
كه در عالم برزخ است نيز، هم سنخ با 
قوانين حاكم بر آن عالم، يعنی عالم 

برزخ است.
پس بدن برزخی غير از بدن مادی 
ــت؛  ــت و غير از بدن قيامتی اس اس
يعنی بدنی متناسب با احكام، آثار و 
قوانين عالم برزخ است. بدن برزخی از 
بدن مادی كامل تر و در عين حال، از 
بدن قيامتی ناقص تر و پايين تر است. 

اما با همه ی اين تفاوت ها، آن چه در 
ــن حقيقت را  ــت، اي روايات آمده اس
بيان می كند كه بدن برزخی چيزی 
ــبيه بدن دنيوی است. يعنی روح  ش
ــان بعد از رفتن از دنيا، در بدنی  انس
ــبيه و مثل اين جسم  قرار دارد كه ش
ــل آن را  ــت. به همين دلي مادی اس
ــا »قالب مثالی« نيز  »بدن مثالی« ي
ــالم(  صادق)عليه الس امام  ناميده اند. 
می فرمايد: »ارواح مؤمنان )در برزخ( 
ــبيه بدن های دنيايی  در بدن هايی ش

آن هاست« ]همان، ص 268[.
 انس�انهادرعالمبرزخدرچه

سنیظاهرمیشوند؟
ــال مربوط به دنياست   سن و س
كه سرايی مادی و موقتی است و در 
آن جوانی و پيری و مرگ وجود دارد. 
اما در برزخ و نيز قيامت، سن و سال 
مطرح نيست، زيرا روح انسان بعد از 
مرگ و پايان زندگی دنيا در بدن هايی 
قرار می گيرد كه از بسياری از عوارض 

ب�رزخدرلغتبهمعن�یفاصلهو
حاي�لمياندوچيزاس�ت.عالم
برزخنيز،مي�انزندگیدنيايیو
حياتاخ�روی،وحايلميانآن

دومحسوبمیشود
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ماده، مانند زمان و سن بركنار است.
 ارتباطارواحبادنياچگونهاست؟

 شخص در عالم برزخ بی ارتباط با 
عالم دنيا نيست. آدمی در آن عالم نيز به 
خويشان و نزديكان خويش ـ كم و بيش ـ 
توجه دارد و به ديدار آن ها می آيد و از 

رفتار و اعمال آن ها متأثر می شود.
ــت  ــون بعضی روايات آن اس مضم
كه شخص مرده در عالم برزخ، حتی 
ــردار و رفتار اهل خانواده ی خود  از ك
آگاه است و البته اگر از مؤمنين باشد، 
تنها كردار و اعمال خوب و شايسته ی 
ــواره در  ــذا هم ــد. ل ــا را می بين آن ه
آرامش و خوشی به سر می برد. اما اگر 
از اهل دوزخ باشد، به كارهای زشت 
و ناپسند نزديكان خويش توجه پيدا 

ــانی  می كند. از اين رو هماره در پريش
ــن لحاظ  ــرد. يعنی از اي ــر می ب به س
ــان و ناصالحان تفاوت  نيز بين صالح
ــاس حكمت  وجود دارد. يعنی براس
خداوندی، اگر به فرض پدری از دنيا 
ــد، اگر از اهل ايمان باشد،  رفته باش
ــای نيك فرزند  ــكان دارد از كاره ام
ــود، اما درباره ی  يا فرزندانش آگاه ش
كارهای ناپسند آن ها نمی تواند آگاهی 
يابد. همان طور كه معموالً عيب های 
درونی هركس در اين دنيا از ديگران 

پوشيده است.
امام صادق)عليه السالم( می فرمايد: 
»مؤمن كه از دنيا رفت، اهل خودش 
را ديدار می كند. خوبی های خانواده ی 
ــال  خوش ح و  ــد  می بين را  ــود  خ
ــود و بدی های آن ها بر  می ش
او پوشيده می ماند. اما كافران 
اهل خود را ديدار می كنند و 
ــای آن ها را می بينند و  بدی ه
خوبی هايشان بر آن ها پوشيده 
می ماند« ]اصول كافی، ج3: 230[.
 آي�ازي�ارتم�ردگانو
خي�راتبرایآنهاس�ودی

همدارد؟
ــاس آيات و روايات،   براس
ــان روح  ــی مي ــاط خاص ارتب
انسان در برزخ و قبر خاكی اش 
ــن ارتباط در  ــود دارد. اي وج
ــه ی روح و بدن  اصل از رابط
ــول زندگی  ــادی ـ كه در ط م
ــر به نوعی  ــوی، با يكديگ دني
سرچشمه  ــته اند ـ  داش اتحاد 
ــت كه  ــد دانس ــرد. باي می گي
اين ارتباط با قطع وابستگی، 
ــدن  ــی روح از ب ــی جداي يعن
به وسيله ی مرگ، به طور كلی 
ــی رود. يعنی روح  از ميان نم
ــورش در  ــی به رغم حض آدم
عالمی فوق ماده، توجه خاصی 
ــادی و مكانی دارد  به بدن م
كه بدنش در آن جا دفن شده 

ــاس همين ارتباط است  است. براس
ــكام خاصی در  ــتورات و اح كه دس
باب تشييع جنازه، كفن و دفن توأم 
با احترام و استحباب زيارت قبور در 

شريعت اسالمی وجود دارد.

وجود همين ارتباط موجب می شود 
ــر بتوان با روح  ــه از اين طريق بهت ك
متوفی رابطه برقرار كرد. بدين دليل، 
در روايات بر دادن خيرات، دعا كردن 
ــرت، و تالوت  و طلب رحمت و مغف
ــر مزار تأكيد فراوانی شده  قرآن بر س
است. هرچند انجام اين كارها در هر 
ــت، اما  جايی برای مردگان خوب اس
به دليل اين ارتباط، بر انجام اين آداب 
و اعمال بر سر قبرها تأكيد بيشتری 

شده است.
ــاس  ــر، ارواح براس ــرف ديگ از ط
ــه، از حضور مؤمنان بر  اين نوع رابط
ــوند. امام  ــر مزار خوش حال می ش س
صادق)عليه السالم( می فرمايد: »قسم 
به خدای متعال، مردگان رفتن شما 
بر سر قبورشان را می دانند و با حضور 
ــوند. با شما انس  ــما مسرور می ش ش
ــما بهره مند  می گيرند و از حضور ش

می شوند« ]وسائل، ج2: 878[.
ــد:  می فرماي ــر  ديگ ــوردی  م در 
ــتغفار  »مرده به طلب رحمت و اس
ــود؛ همان گونه  ــاد می ش برای او ش
ــا هدايا خوش حال  ــه افراد زنده ب ك
ــوند« ]المحجه البيضا فيض كاشانی،  می ش

ج8 ، ص: 292[.
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ــفانه زياد عمر نكرد. چون كه يك  پيرزن قصه ي ما متأس
ــه بود زيرزمين خانه اش را تميز كند كه در ميان  روز رفت
وسايل، چشمش به يك چراغ قديمي افتاد. آن را برداشت 
و پاك كرد كه ناگهان يك غول به چه بزرگي از داخل آن 
ــرد و گفت: »اي پيرزن جوان! هر  بيرون آمد و تعظيم ك
ــواه تا برايت برآورده كنم. اما  ــي كه داري از من بخ آرزوي

يادت باشد كه فقط يك آرزو مي تواني بكني.«
ــاخ درآورده بود، با خودش گفت:  ــرزن كه از تعجب ش پي
ــت آرزو كنم شهريه ي دانشگاه تمام نوه هايم را  »بهتر اس

او پرداخت كند.« 
اين بود كه رو به غول چراغ جادو كرد و گفت: »اما آقاي 

غول! واقعاً هر آرزويي را مي تواني برآورده كني؟«
غول گفت: »البته بانوي من!«

پيرزن گفت: »حتي آرزوهاي خيلي محال؟!«
غول گفت: »البته كه مي توانم.«

ــهريه ي دانشگاه نوه هاي  پيرزن گفت: »يعني مي تواني ش
مرا يك كم، كم كني يا حتي پرداخت كني؟«

ــيد و در حالي كه  ــان اخم هايش را درهم كش غول ناگه
ــراغ جادو مي رفت، گفت: »اي بابا! بانوي من!  به طرف چ
نخواستيم بابا. من گفتم آرزوهاي محال، نه به اين محالي 
كه! بهتر است من بيچاره برگردم توي همان چراغ! كاش 
كار راحت تري مي خواستي. كاش مي گفتي ترافيك تهران 
ــازي را از ادارات  ــم، كاش مي گفتي كه كاغذب را حل كن
ــد جوان را بخوانم! كاش  ــردارم. كاش مي گفتي اين رش ب
ــت كنم، كاش مي گفتي  مي گفتي اُفت تحصيلي را درس
ــا! كاش مي گفتي تيم ملي  ــاورم اين ج ــوار چين را بي دي
فوتبال را به جام جهاني ببرم! كاش... اما اي كاش چنين 
ــه اين همه  ــختي را از من نمي كردي ك ــت س درخواس
ــوم. اي داد، اي بيداد. مي خواهم از شدت  ــرمنده ات ش ش

شرمندگي دوباره داخل همين چراغ جادو برگردم... .
ــرمندگي، هاي هاي  و بعد، غول مهربان چراغ جادو از ش

شروع به گريه كرد.
پيرزن كه اين همه سادگي و مهرباني غول را ديد، از آرزويي 
كه كرده بود پشيمان شد و گفت: »چه غول مهرباني! الهي 

من فدايت شوم كه قلب به اين نازكي داري!«
همين كه پيرزن اين را گفت، فداي غول شد و جان به جان 

آفرين تسليم كرد و قصه ي ما هم به سر رسيد...

ــهر تهران،  ــايگي يكي از پول داران ش ــت كه در همس نقل اس
پيرزني خانه ي كوچكي داشت. مرد، هرگاه از نزديكي آن خانه 
ــود كه  عبور مي كرد با خودش مي گفت: »عجب چيزي مي ش
اين خانه را از اين پيرزن بخرم و آن را قاطي ملك خودم كنم 

و چنان برجي بسازم كه از برج ايفل بلندتر باشد.«
ــان بود. آن مرد  ــه فقط 10 ميليون توم ــاري! قيمت آن خان ب
ــتاد كه من حاضرم از شهريه ي  پول دار براي پيرزن پيغام فرس
ــگاه آزاد كه براي فرزندانم مي دهم، بگذرم و  ــكن دانش كمرش

خانه ي تو را به 20 ميليون بخرم!
پيرزن گفت: »نمي فروشم!«

ــرزن! اگر مردم  ــه او گفتند: »اي پي كس�انآنمرد پول دار ب
متوجه شوند كه تو خانه ي 10 ميليوني خود را به 20 ميليون 
هم نمي فروشي، مي گويند كه توـ  زبانشان الل!ـ  سفيه هستي 

و آن وقت خانه را از چنگت درمي آورند!«
پيرزن گفت: »اوالً كه پيرزن جد و آبادتان است و در ثاني، چرا 
ــاز و بفروش حكم نمي دهند كه  ــفاهت آن مرد بس مردم به س

مي خواهد خانه ي 10 ميليوني را 20 ميليون بخرد!«
كسان آن مرد هم رويشان كم شد و رفتند كه از راه سودآور و 
ــهريه را هزينه كنند. البته اين موضوع  نان و آب دار ديگري ش
ــراي اين آورديم كه اين مطلب  ــهريه و اين جور حرف ها را ب ش

يك جوري به جوانان ارتباط پيدا كند!
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پدربزرگ
اولی به دومی: »چيه؟... چرا اين قدر ناراحتی؟«

دومی: »آخه امشب پدربزرگ باز می ياد خونه ی ما!«
اولی: »خب اين كه ناراحتی نداره!«

دومی: »آخه بچه های من خيلی پدربزرگ رو دوست دارن.«
اولی: »خب اينم كه جای خوش حالی داره....«

دومی: »آخه پدربزرگ، حدود سه ساعت دندون مصنوعی های 
ــر دو فكش رو برای بچه ها از دهنش بيرون می ياره... بچه ها  ه

هم كلی می خندن و سرگرم می شن.«
اولی: »اين كه خيلی هم خوبه!«

ــاعتی پنجاه  دومی: »آخه پدربزرگ بابت دندونای هر فك، س
هزار تومن می گيره!«

قانون
يك دانشجوی درس خوان رشته ی حقوق كه در احترام به 

قانون افراط می كرد، دختری را به عقد خودش درآورد. يك 
ــتند برای گردش بيرون بروند،  روز كه زوج جوان می خواس

پسر گفت: »خب عزيزم، دوست داری كجا بريم؟«
ـ پارك.

ـ نه... اگر بريم پارك، ممكنه چمن ها را لگد كنيم.
ـ خب بريم شهر بازی.

ــهر بازی، ممكنه سوار ماشين برقی مخصوص افراد زير هجده  ـ نه... اگه بريم ش
سال بشيم.

ـ خب بريم تئاتر.
باالخره پسر پيشنهاد دختر را قبول كرد و آن ها به سالن تئاتر رفتند. اما از آن جا كه دختر 
ــت بازيگران را خوب ببيند، از  ــازی داده بود و نمی توانس عينكش را برای تعمير به عينك س

پسر خواست كه بروند و روی صندلی های رديف اول بنشينند.
با شنيدن اين حرف، پسر فوراً دست همسرش را گرفت و از سالن بيرون آورد.

ـ امكان نداره قبول كنم!... اگه قرار باشه رديف اول بشينيم، بايد هر دو تامون گواهی نامه ی 
پايه ی يك رانندگی بگيريم.

تصويرگر:ابوالفضلمحترمی
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تدفين
برای يك پول دار انگليسی خبر آوردند كه بهترين و گران قيمت ترين گربه اش از خانه فرار 

كرده و زير غلتك ماشين راه سازی له شده است.
ــكوه ترين مراسم تشييع جنازه برای گربه ی عزيز من برگزار بشه. دستور می دم  ـ بايد باش

گرون ترين و زيباترين مقبره رو با سنگ سفيد براش بسازين.
ـ اطاعت قربان... فقط بفرمايين كه دوست دارين ايشون به چه شكل دفن بشن؟... تا شده 

يا لوله شده؟

ساندويچ
يك شب دو نفر معتاد كارتن خواب، مشغول جست و جو بودند تا برای خودشان 
شامی پيدا كنند... باالخره حدود دو ساعت بعد از نيمه شب، در روشنايي زير 
يك تير چراغ برق، روی زمين يك ساندويچ پيچيده در روزنامه پيدا كردند 
و از شدت گرسنگی آن را با روزنامه اش خوردند... البته اولی كه قوی تر بود، 

بخش اعظم ساندويچ را خورد و دومی با خوردن روزنامه سير شد.
اولی: »می ترسم هر دومون بميريم... كالباسش مال شيش ماه پيش بود.«

دومی: »من طوريم نمی شه... چون روزنامه ش مال امروز بود!«

هويت
در تيمارستان، يك بيمار روانی ادعا كرد كه كاماًل سالم 
است و بايد مرخص شود. بنابراين پزشك ارشد بيمارستان 
او را احضار كرد. بيمار هم ظرف غذاخوری اش را برداشت 

و به اتاق روان پزشك رفت.
ــك به بيمار گفت: »قدم اول در درمان اينه كه  روان پزش
تو، خودت رو خوب بشناسی. آيا تو هيچ وقت يادت نمی ره 

كه چه كسی هستی؟«
ــت يادم نمی ره...  ــت: »نه آقای دكتر... هيچ وق بيمار گف

چون اسممو روی ظرف غذام نوشته ام!«
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هوشبــن آوازهخـــــوانمزرـع

زندگی
ــرداد ماه 1331 در نهاوند  محمدرضا عبدالملكيان، چهاردهم خ
ــه دنيا آمد. دوران كودكی و تحصيالتش را در زادگاه خود گذراند.  ب
او دانش آموخته ی رشته ی كشاورزی تا دوره ی دكتراست و خدمت 
نظام وظيفه اش را به عنوان سپاهی ترويج و آبادانی در كرج گذراند. 
از مسئوليت های علمی و فرهنگی عبدالملكيان می توان به تحقيق 
ــگاه تهران،  ــات اجتماعی دانش ــات و تحقيق ــه ی مطالع در مؤسس
ــاورزی، رياست اداره ی تدوين كتب درسی  كارشناسی سازمان كش
ــاورزی، مديريت كل دفتر آموزش های رسمی  سازمان آموزش كش
ــاورزی، عضويت در شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد  وزارت كش
ــالمی، عضويت در هيئت مديره ی دفتر شعر جوان، عضويت در  اس
ــران و عضويت در هيئت مديره ی  ــاعران اي هيئت مديره انجمن ش
خانه ی هنرمندان اشاره كرد. عبدالملكيان از اعضای اصلی جلسات 
ــنبه  شب های حوزه ی هنری در دهه ی 1360 است و در اوج  پنجش
لحظه های شور و شهادت دوران دفاع مقدس، شعرهای به يادماندنی و 

زيبايی سروده است.

دربارهیشعر
عبدالملكيان در شعرش رابطه ای ساده و بی آاليش با مخاطب 
ــاعری طبيعت گرا و عاطفی با رويكردهای  برقرار می كند. او ش
ــت. عده ای او را در رويكرد حسرت و  ــی و اجتماعی اس سياس
دريغ بازگشت به روستا، تا حدی شبيه منوچهرآتشی می دانند. 
عنصر عاطفه در شعر عبدالملكيان بر ديگر عناصر شعر او برتری 
ــار از تصاوير زنده از  ــپيد او سرش ــعرهای نيمايی و س دارد. ش
بی رحمی شهر و لطافت روستاست. عبدالملكيان شاعر جزييات 
ــت. عناصر عاطفی در شعر او واقعی  و تصاوير به يادماندنی اس
ــرودن در اكثر قالب های  ــتند.او تجربه ی س و غير منتظره هس
شعری را در كارنامه ي خود ثبت كرده، ولی بيشترين توفيقش 
ــعرهای سپيد اخير او  ــپيد بوده است. ش در قالب نيمايی و س
ــاعر معاصر را از حداكثر قابليت های  توانايی استفاده ی اين ش

زبانی اثبات می كند. او شاعری اجتماعی و آرمانگراست.

آثار
مه در مه، ريشه در ابر، 

رباعی امروز )گردآوری(، 
ردپای روشن باران، 

مهربانی، آوازهای اهل 
آبادی، گزيده ی ادبيات 

معاصر )مجموعه ی شعر 
نشر نيستان(، ساده با تو 

حرف می زنم، حاال كه 
آمده ای، حاال كه رفته ای 

)در سوگ قيصر امين پور(، 
گزيده ي شعرها )مرواريد(.

ــــــرمحـــمـدرضـاعبـــدالملكیان ــــدگــــيوشـع زـن
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هوشبــن آوازهخـــــوانمزرـع
تشنگی دامنه داشت

قريه در حسرت باران می سوخت
خاك له له می زد

جوی در جوی عطش می نوشيد
كرت در كرت ترك برمی داشت

پدرم
درد را می فهميد

وسعت فاجعه را حس می كرد
پدرم می دانست

كه چرا
آسمان غمگين است

و نمی بارد هيچ
تب طوفان ملخ وحشت سنگينی داشت

ريشه های پدرم می خشكيد
و زمين خاطره ی گندم و گل را به فراموشی داد

در شب فاجعه ی مرگ گياه
چار قاطر همه ی هستی ما را با خود

تا شب شهر كشاند
پدرم شهری شد

پدرم اين جا تنها بود

پدرم اين جا
چون گلی بی ريشه می پژمرد

خوب حس می كردم
روی دوش پدرم

شهر سنگينی می كرد
پدرم

اهل آبادی بود
مزه ی باران را می فهميد

چين پيشانی او با نفس سنبله ها وا می شد
پدرم اين جا دق می كرد

دل سبز پدرم
در هوای قريه پرپر می زد

پدرم
ريشه در مزرعه داشت
ريشه در رويش داشت
ريشه در باران داشت

پدرم اين جا بی معنی بود
پدرم را يك شب

باران ها با خود بردند

درسوگقيصرامينپور
حاال كه رفته ای

می گويند در ميان دفترهايت
نه پروانه ای خشكيده است

نه گلی
نه گل برگی

می گويند در ميان همه ی دفترهايت
كودكی است كه با پروانه ها

به سراغ ماه می رود

حاال كه رفته ای نه باد می آيد و نه برگی
 دست تكان می دهد

انگار زمان متوقف شده است برای من
كه بی كليد پشت همه ی درها مانده ام

حاال كه آمده ای
همه ی گلدان ها خوش حال اند

دوباره اين آب پاش زرد
هر روز ساعت هفِت صبح
به سراغشان خواهد رفت

حاال كه آمده ای
گريه نكن

ديگر مشق نمی نويسی
همه ی مدادهايت رنگی است

حاال كه آمده ای
همين جا بنشين

و فقط از خدا بپرس
چه قدر با هم بودن خوب است

حاال كه آمده ای
هی دست و دلم را نلرزان و 

هی دلواپسم نكن
اگر نمی مانی

بيابان های بی باران
منتظرم هستند

حاال كه آمده ای 
همين پرنده ی بی طاقت

كه تو را گم كرده بود
با خيال راحت

دلش را بر می دارد و 
به جانب جنگل های دور می رود

حاال كه آمده ای
تازه می فهمم

احساس آن دهقان پير و
مزه ی دعای باران را
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حلمعمای)2(: 

 عبارت های جعبه ی دوم و سوم متناقض هستند، پس حتماً يكی راست است و 
ــت. چون در ميان اين سه عبارت دقيقاً يكی راست است، پس  ديگری دروغ اس

عبارت جعبه اول حتماً دروغ است. يعنی طال در جعبه ی )1( وجود دارد.

حلمعمای)3(:

به برابری های زير توجه كنيد:

كوچکترينعددصحيحيراپيداكنيدكه:
 باقي مانده ي تقسيم آن بر 2 برابر 1 باشد.
 باقي مانده ي تقسيم آن بر 3 برابر 2 باشد.
 باقي مانده ي تقسيم آن بر 4 برابر 3 باشد.
 باقي مانده ي تقسيم آن بر 5 برابر 4 باشد.
 باقي مانده ي تقسيم آن بر 6 برابر 5 باشد.
 باقي مانده ي تقسيم آن بر 7 برابر 6 باشد.
 باقي مانده ي تقسيم آن بر 8 برابر 7 باشد.
 باقي مانده ي تقسيم آن بر 9 برابر 8 باشد.
 باقي مانده ي تقسيم آن بر 10 برابر 9 باشد.

شخصي سه سكه در دست دارد: يك 
ــكه نقره و يك سكه  سكه طال، يك س
ــما مي توانيد فقط يك جمله  مسي. ش
ــد. اگر  ــخص بگويي ــاب به اين ش خط
ــت باشد، او به شما  جمله ي شما درس
ــي اگر جمله ي  ــكه مي دهد، ول يك س
ــد، هيچ سكه اي به شما  شما غلط باش
ــه اي بگوييد تا  ــد داد. چه جمل نخواه

حتماً سكه ي طال را به شما بدهد؟

ــر را با  ــدول زي ــاي ج خانه ه
ــداد 1 تا 8 طوري پر كنيد  اع
كه هيچ دو عدد متوالي مجاور 

هم قرار نگيرند.
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آدمهاوستارهها
سیدامیر سادات موسوي

شباهتيكهآدمهاباستارههادارند
ــتاره ها خيلي شبيه آدم ها  ــتش را بخواهيد، س اگر راس
هستند. هر ستاره اي يك روز به دنيا مي آيد، مدتي زندگي 
ــتاره ها  ــك روز مي ميرد. بعضي از س ــد و عاقبت ي مي كن
ــد و بعضي جوان. آن ها رنگ هاي متفاوتي هم دارند.  پيرن
ــت هستند، مثل ستاره ي  مثاًل بعضي از آن ها سفيدپوس
ــت اند.  ــهيل« و بعضي مثل »قلب العقرب« سرخ پوس »س
حركت كردنشان هم يك جور نيست. بعضي از آن ها خيلي 
آهسته جابه جا مي شوند و بعضي مثل ستاره ي »بارنارد«، 
از ديد ما با سرعت خيلي زيادي حركت مي كنند. شباهت 
ديگري كه ستاره ها با آدم ها دارند، شكل زندگي آن هاست. 
ــته جمعي را  ــان ها معموالً زندگي دس آن ها هم مثل انس
ــورت دوتايي يا  ــتاره ها به ص ــح مي دهند. اغلب س ترجي
چندتايي در كنار هم هستند. مجموعه هاي بزرگ تري از 

ستاره ها هم در كنار هم كهكشان ها را مي سازند.

تفاوتيكهستارههاباآدمهادارند
ــادي هم با ما آدم ها  ــتاره ها فرق هاي زي با اين حال، س
ــت.  ــتر از ماس ــول عمر آن ها خيلي بيش ــد. مثاًل ط دارن
ــيدي كه هر روز با آن سروكار داريم، تقريباً  همين خورش
ــذرد. با اين حال بايد  ــال از تولدش مي گ 5/4 ميليارد س
ــد كه آن را يك ستاره ي پير تصور نكنيم.  حواسمان باش
ــيد تازه در اواسط عمر خودش به سر مي برد و اگر  خورش
ــال ديگر هم زنده خواهد  خدا بخواهد، تا 5/4 ميليارد س
ماند. با اين حساب، حتماً ستاره ها عمر انسان ها را خيلي 
ــما در مورد موجودي كه در حدود 15  كوتاه مي بينند. ش
ــد؟ اين واقعاً نگاهي  ــه عمر مي كند، چه فكر مي كني ثاني
ــتاره ها به آدم ها دارند. در ضمن آن ها، ما را  ــت كه س اس
ــيار كوچكي مي بينند. نگاه ستاره ها به ما،  موجودات بس

مانند نگاه ما به مولكول هاست. 
ــتاره ها وجود  ــم ديگري كه بين آدم ها و س تفاوت مه
ــت. ستاره ها خيلي خون گرم تر  دارد، درجه ي حرارت اس
از ما هستند. حتماً تاكنون تجربه ي ديدن يك تكه آهن 
ــده  ــدت گرما، برافروخته و قرمزرنگ ش ــه از ش داغ را ك
باشد، داشته ايد. تقريباً دماي سطحي سردترين ستاره ها، 

با دماي چنين آهني برابر است.

سحابي،جاييكهستارهمتولدميشود
خوب است حاال نگاهي دقيق تر به تولد ستاره ها داشته 
ــتاره ها چگونه به وجود مي آيند. به  باشيم و ببينيم كه س
ــحابي جبار« را نشان  تصوير 2 نگاه كنيد. اين تصوير »س

مي دهد.

ــتاره اي دارد؛  ــنيده ايد كه بعضي ها مي گويند: »هر آدمي براي خودش س حتماً تاكنون ش
ــود و همراه او مي ميرد.« حتي شايد شما هم مثل خيلي افراد  ــتاره اي كه همراه او متولد مي ش س

ديگر، در عالم خيال ستاره ي خودتان را در آسمان پيدا كرده باشيد. اصاًل نظر شما در 
مورد اين موضوع چيست؟

ــان ما در حدود 100ميليارد ستاره دارد. در ضمن مي دانيم  جالب است كه كهكش
ــان روي كره ي زمين زندگي مي كنند. اگر انسان هايي كه  كه تقريباً هفت ميليارد انس
در گذشته مي زيسته اند و هم چنين انسان هايي كه در آينده به دنيا خواهند آمد را هم 
در نظر بگيريم، احتماالً تعداد آدم ها با تعداد ستاره هاي كهكشانمان برابر خواهد شد. 

ــتاره مي رسد. اما ممكن است بپرسيد كه اصاًل  پس مي توان گفت كه به هر آدمي حداقل يك س
آدم ها چه ربطي به ستاره ها دارند؟!

تولديكستاره

تصوير1.تصويريفرضيازكهكشانراهشيري
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ــتاره ها هستند. اين نواحي  ــحابي ها محل تولد و مرگ س س
ــكيل شده اند. البته  ــتاره اي تش عموماً از گاز و غبار ميان س

ــت. يعني نسبت  ــحابي ها عموماً خيلي كم اس چگالي س
ــروكار داريم،  ــه روي زمين با آن ها س ــه گازهايي ك ب

ــتند. اما همين گاز و غبارهاي  ــيار رقيق تر هس بس
ــث به وجود آمدن  ــتاره اي مي توانند باع ميان س

ستاره ها شوند. در همين سحابي جبار آن قدر 
ــود دارد كه امكان به وجود آمدن  ماده وج

ــتاره مانند  چيزي در حدود 10هزار س
خورشيد فراهم است. اما چگونه در اين ابر و غبار پراكنده، ستاره اي كروي شكل با آن دماي 

باال شكل مي گيرد؟ راز اين موضوع در شناختن نيروي گرانش نهفته است.

گرانش
ــروي  ني ــار  چه ــت  طبيع در 

ــه يكي از اين  ــن وجود دارند ك بنيادي
ــت. نيروي گرانش  نيروها، نيروي گرانش اس

ــر دو ذره در جهان به  ــت كه ه ــان نيرويي اس هم
ــطه ي جرمي كه دارند، به هم وارد مي كنند. نيروي  واس

ديگري كه حتماً با آن آشنا هستيد، نيروي الكترومغناطيسي 
ــاردار به هم وارد  ــت؛ يعني همان نيرويي كه دو ذره ي ب اس
مي كنند. دو نيروي ديگر، يعني نيروي »هسته اي ضعيف« 
و »هسته اي قوي« هم در طبيعت وجود دارند كه مربوط 

به ابعاد ريزتر مي شوند.
جالب است كه گرانش از هر سه نيروي ديگر قدرت 
كمتري دارد. براي مثال، نيروي الكترومغناطيسي بين 
يك الكترون و يك پروتون، تقريباً 1040 برابر نيروي 
ــت. اما با تمام اين اوصاف، در  گرانش بين آن هاس
ــازترين نيرو،  ابعاد بزرگ و كيهاني، سرنوشت س
ــت؟ دو  ــت. علت اين موضوع چيس گرانش اس
ــف، برد خيلي  ــته اي قوي و ضعي نيروي هس
ــن كه كمي از ابعاد  كمي دارند. يعني همي
اتمي فاصله بگيريم، ديگر سر و كله ي آن ها 
الكترومغناطيسي  نيروي  نمي شود.  پيدا 
ــاردار وجود دارد و  ــم ب هم بين دو جس
مي دانيم كه اغلب مواد خنثا هستند. 
بنابراين در ابعاد بزرگ  و كيهاني كه 

تصوير2.سحابيجّبار

بهمن 88

28

5



تقريباً همه چيز خنثاست، ديگر اثري نخواهد داشت. اما گرانش باقي مي ماند.
ــتم رأي گيري مي داند و مي گويد: »هر ذره اي يك رأي دارد و مي تواند بر هر  جانويلر1 گرانش را نوعي سيس
ذره ي ديگر تأثير بگذارد.«2 درست است كه رأي يك ذره به تنهايي خيلي كم است، اما مجموع آرا آن  قدر زياد 

است كه بتواند بزرگ ترين تأثيرات را در عالم كيهاني ما بگذارد.
ــركت كنند.  ــابقه ي دو ش نيروهاِي طبيعت را مانند چهار دونده تصور كنيد كه مي خواهند در يك مس
ــرعِت كمتري دارد، اما نيروهاِي هسته اي ضعيف و هسته اي قوي زود  ــه نيروِي ديگر س گرانش از هر س
خسته مي شوند و ديگر نمي توانند مسابقه را ادامه دهند. نيروِي الكترومغناطيسي هم گاهي به سمت 
ــروع برمي گردد و به خاطر اين سردرگمي اش نمي تواند  ــمت خط ش خط پايان مي دود و گاهي به س
زياد به سمت جلو حركت كند. اما نيروي گرانش آهسته و آرام از همه جلو مي زند و به خط پايان 

نزديك مي شود. حتماً شما هم شنيده ايد كه:
              رهرو آن نيست كه گه تند و گهي خسته رود

                                              رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود
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تولديکستاره
ــه تصوير  ــار ديگر ب حاال ب
سحابي جبار توجه كنيد. وقتي ناحيه اي 
ــحابي كمي متراكم تر از اطرافش باشد،  از يك س
ــاي گاز پراكنده،  ــود كه توده ه نيروي گرانش باعث مي ش
ــوند. بنابراين، تراكم آن ناحيه زياد و زيادتر  ــمت آن جذب ش به س
ــود. براي اين كه يك ناحيه ي متراكم بتواند ستاره اي را به وجود بياورد،  مي ش
ــي كه پيش از اين در  ــي چگالي آن افزايش بيابد. هر اتم ــد به اندازه ي كاف باي
ــيع و بسيار رقيق يك سحابي جاي زيادي را به خود اختصاص داده  نواحي وس

بوده است، حاال بايد همان جا را با حدود 1018 اتم ديگر تقسيم كند. 
ــذب مي كند،  ــورِت متقارن ج ــرف، مواد را به ص ــش از همه ط ــون گران چ
ــكِل كروي به خود مي گيرد. فشار زيادي كه به مركز  ــتاره« تقريباً ش »پيش س
اين توده وارد مي آيد، باعث مي شود كه دما در آن ناحيه به شدت افزايش پيدا 
مي كند. وقتي كه دما به بيش از حدود 8 ميليون كلوين رسيد، كم كم شرايط 
ــته اي فراهم مي شود و هيدروژن ها در آن دماي باال مي توانند  براي جوش هس
به هليوم تبديل شوند. اين فرايند باعث تبديل شدن بخشي از جرم به انرژي 
ــنايي و فروزندگي ستاره را به ارمغان  ــود و همين انرژي است كه روش مي ش
ــتاره متولد  مي آورد. از اين لحظات به بعد ديگر مي توانيم بگوييم كه يك س

شده است.
فرايند جوش هسته اي، انرژي بسيار زيادي را در ستارگان ايجاد مي كند و 
ــت سر هم، شرايط را براي ادامه ي هم جوشي هسته اي مهيا نگه مي دارد.  پش
ــال، يك ستاره را هم چنان درخشان  اين موضوع مي تواند براي ميلياردها س

حفظ كند. 
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ــتم كه شما،  »نمره ی ناپلئونی«! مطمئن هس

ــد و هم از آن  ــنايی داري هم با اين اصطالح آش

بدتان می آيد؛ اما چرا؟ می دانيد كه ناپلئون يكی 

از قدرتمندترين و مغرورترين سياستمداران دنيا 

بود كه به دنبال قدرت، حتی به دورترين مناطق 

ــه  ــا همين فرد در مدرس ــرد. ام ــی ك لشكركش

ــت و با حداقل نمره قبول  مي شد. سابقه ی خوبی نداش

ــا نمره ي  ــه مي توانيم ب ــم چگون ــال ببيني ح

ــماره های قبل  ناپلئوني خداحافظي كنيم. در ش

ــورد عوامل تأثيرگذار بر مطالعه و نتيجه ی  در م

به دست آمده صحبت شد )طول مدت مطالعه و 

مطالعه ی هدفمند(. در اين شماره می خواهيم به 

روش های صحيح مطالعه بپردازيم؛ يعنی بعد از 

ــخص كرديد، چگونه بايد  اين كه هدفتان را مش

برنامه ريزی كنيد و چه نكاتی اهميت دارند.

ــت دو نكته را  ــروع مطالعه، الزم اس قبل از ش

مشخص كنيد و با توجه به آن ها به برنامه ريزي 

دست بزنيد. به اين منظور، عادت های مطالعه ی 

خود را به ترتيب زير بررسی كنيد:

ــته  ــت از آن دس ــما ممكن اس زم�ان: ش

ــيد كه بعد ازظهر و شب بهتر درس  افرادی باش

می خوانند. بنابراين، برای اين زمان برنامه ريزی 

ــای زود  ــی ديگر صبح ه ــيد. گروه ــته باش داش

ــته باشند و اين زمان برای  می توانند تمركز داش

آن ها بيشترين بهره وری را دارد. گروهی اين كه 

ــاعت چه درسی بايد مطالعه كنند،  بدانند هر س

برايشان مهم است و گروهی ديگر به اين اهميت 

مي دهند  كه در پايان روز، چه درسی را و به چه 

ميزان بايد خوانده باشند. پس طبق عادت خود 
برنامه ريزی كنيد.

 خواب شب را حتمًا داشته باشيد و از ميزان 

خوابتان كم نكنيد. تحقيقات نشان داده اند، براي 

حفظ كارايي حافظه، خواب شب بايد مناسب و به 

اندازه ی كافی باشد. از سوی ديگر كاهش خواب 

ــد، در فرد حالت های  اگر به صورت مقطعی باش

اضطرابي به وجود می آورد. بنابراين شب ها را به 

ميزان الزم و كافي بخوابيد.

ــترين  ــان بيش ــر خودت ــه از نظ  زمانی ك

ــب مفهومی و تحليلی  ــره وری را داريد، مطال به

مانند رياضيات را مطالعه كنيد. اگر برای امتحان 

ــن زمان ها را برای مطالعه در نظر  می خوانيد، اي

ــت ذهنتان  بگيريد و از زمان هايی كه ممكن اس

ــته باشد، برای بررسی سؤال های آخر فصل  خس

آناهیتا تاشک

خداحافظ
نمرهیناپلئونی!؟
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و يا زدن تست استفاده كنيد. يك نكته را تصحيح 

می كنم: ذهن ما هيچ وقت خسته نمی شود، مگر از 

انباشت بی نظم مطالب و احيانًا نگرانی های روانی. 

ــری داريد،  ــی كه كارايی كمت ــن زمان هاي بنابراي

ــی و  ــه مطالعه كرده ايد مورد بررس ــی را ك ارزيابی قرار دهيد.مطالب

ــر جلسه ی  ــت س  همان زمانی را كه قرار اس

امتحان بنشينيد و پاسخ پرسش ها را بنويسيد، به 

ــاص بدهيد. بدين معنا كه در همان  مطالعه اختص

ــش و  زمان در روزهای قبل از امتحان، يا به پرس

ــان بپردازيد و يا  ــخ مطالب امتحانی از خودت پاس

ــت ساعت 3  مطالعه كنيد. برای مثال، اگر قرار اس

بعدازظهر امتحان داشته باشيد، طی برنامه تان اين 

زمان را برای استراحت در نظر نگيريد.

ــه ی خود را در  موقعي�ت: عادت های مطالع

ــاكت، بدون  نظر بگيريد. آيا بايد در يك مكان س

ــروصدا و به تنهايی درس بخوانيد يا مطالعه با  س

ــد؟ آيا محيط خانه  ــتانتان را ترجيح می دهي دوس

ــا اين كه  ــت ي ــب اس ــما مناس برای مطالعه ی ش

بازيگوشی می كنيد و ترجيح می دهيد در محيطی 

ــه درس بخوانيد؟ ببينيد  ــمی مانند كتاب خان رس

آن برنامه ريزی كنيد.كدام يك از اين حالت ها را ترجيح می دهيد و طبق 

زمانی كه عادت های مطالعه ی خود را كشف 

ــخت گيرترين  ــق آن برنامه ريزی كرديد، س و طب

فرد برای اجرای برنامه باشيد. بدين ترتيب كه اگر 

ــًا تنبيهیـ  مثالً   ــق برنامه عمل نكرديد، حتم طب

حذف يك برنامه ی تفريحیـ  را برای خود در نظر 
بگيريد و حتماً  آن را اجرا كنيد.

ــه ای برنامه ريزی كنيد كه در صورت   به گون

لزوم بتوانيد آن را متناسب با شرايط تغيير بدهيد. 

برای مثال، اگر قسمتی از برنامه اجرا نشد، بتوانيد 

ــمتی ديگر بگنجانيد. در برنامه ريزی  آن را در قس
به ياد داشته باشيد:نگاهی واقع بينانه داشته باشيد.

شمامنحصربهفردهستيد،باويژگیهایبیهمتا.

ــود برنامه ريزی  ــظ و ارتقای موقعيت خ برای حف

كنيد، نه برای تغيير شرايط به صورت موقت.
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مادرم 
ــا  ت ــت  نتوانس
ــدای  ص ــدن  تمام ش
ــد. تلويزيون  ــيپور صبر كن ش
ــرد و به نرمي�ن گفت:  ــوش ك را خام
ــمت  »دخترجان چای بريز« و با عجله به س
ــن رفت. هنوز چای نخورده بوديم كه از توی هال  تلف
صدای حرف زدن مادر را شنيديم؛ بريده بريده و ناقص. بيشتر 
ــه ی  ــوش می داد تا اين كه حرف بزند و بعد در حالی كه با گوش گ
ــك هايش را پاك می كرد، از اتاق بيرون زد. با نگرانی  ــری اش روس
ــش كرديم. گفت: »بی بی عفيفه به رحمت خدا رفت. من بايد  نگاه

بروم.«
چای سرد شده اش را خورده نخورده، بلند شد. مادر كه رفت، سر 
ــفره ی صبحانه هيچ كس نمی توانست حرف بزند و فقط صدای  س
چنگال و چاقو و نوشيدن چای بود كه شنيده می شد. توی خانه كه 
از سكوت پر شد، اول از قهوه خانه ی سر كوچه صدای آهنگ و ترانه 
آمد و بعد صدای بم مردی كه با صدای بلند حرف می زد. نمی دانم 
از طبقه ی باال بود يا خانه ی كناری، اما هرجا كه بود، راحت شنيده 
می شد. بعد هم صدای زن بود كه عصبانی جوابش را می داد... فكر 
ــريال اول صبح را نگاه می كنند. قديم ها،  ــايه ها دارند س كنم همس
ــييع جنازه می زدند، محله ساكت می شد و همه  ــيپور تش وقتی ش

رمضان ديکمن
)نويسنده ی معاصر ترکیه(

ترجمه ی داوود وفايی
تصويرگر:مريمطباطبايي



منتظر می شدند تا مؤذن مسجد اسم ميت را بگويد، اما 
اين روزها كسی به اين چيزها كاری ندارد.

ـ بچه ها...
پدرم نتوانست حرفش را ادامه بدهد و در حالی كه عبا 
را روی دوش می كشيد، روی مبل نشست. توی فكر بود 
و چوِب سيگار مثل پيپ كنج لبش بود و هی به آن پُك 
ــيگار سكوت خانه را سنگين تر  می زد. حلقه های دود س
ــت چيزی  می كرد. پدر را كه می ديدی، انگار می خواس
ــيمان می شد. شايد نمی توانست برای  بگويد اما زود پش

حرف هايش واژه های مناسبی پيدا كند.
ــا رفته... بقای عمر  ــی كه ُمرد، مرده. از اين دني »كس
ــخته...« و پدرم به همه ی اين جمله ها،  ــما باشد... س ش

مثل كسی كه تسليم روزگار باشد، تن داده بود.
ــت؟  ــدن از مرز اس اما مگر نه اين كه مرگ فقط رد ش
مگر نمی گويند كه مرگ تولدی دوباره است؟ انسان قرار 
است با مرگ چه چيزی را از دست بدهد؟ آن چيزی كه 
ــتی خاك می پوشانند، حاال  توی قبر می گذارند و با مش
ــت و كدام ردپاست كه در مزار به انتها می رسد؟  كجاس
ــويم،  در آن دنيا، وقتی با آن ها كه رفته اند روبه رو می ش
چه شكل هستند؟ با اين كه می دانيم از اين دنيا رفته اند، 
ــواب تعجب نمی كنيم؟  ــور از ديدن آن ها توی خ چه ط
چرا احساس می كنيم كه اصاًل نمرده اند و همه چيز مثل 
ــايد سعی كنيم كه به  ــته است؟ بعضی وقت ها ش گذش
ــان هنوز توی  ــر نكنيم، اما چرا محبت گرمش آن ها فك
قلب های ما حس می شود؟ مگر نه اين است كه تصويرها 
و خاطره های آن ها با زندگی ما يكی شده اند؟ مگر نه اين 
است كه هروقت دنبال آن ها بگرديم، همين نزديكی ها 

پيدايشان می كنيم؟
احساس می كنم، آن ها كه رفته اند آن قدر به من نزديك 
هستند كه اگر فقط دستم را دراز كنم، می شود لمسشان 
كنم؛ اين قدر نزديك... و تصوير آن ها را هيچ چيز نمی تواند 
به فراموشی ببرد؛ نه اعالم مؤذن مسجد كه بعد از شيپور 
گفت: »جنازه اش بعد از نماز عصر از مسجد بازار تشييع 
ــه حاال در خانه ی ما  ــود«، نه فضای پر از غمی ك می ش
موج می زند و نه چيزهايی كه به كارمند خسته ای مثل 
من كه برای مرخصی به استانبول آمده، گفته می شود. 
ــتن اين كه بی بی عفيفه مدت ها مريض بود و  حتی دانس
ــك های زيادی رفته و دو  توی بيمارستان ها پيش پزش
بار عمل شده و آخر سر فهميده بودند كه سرطان دارد، 
كمكی نمی كند. بعد هم كه دكترها جوابش كرده بودند 

و سه ماه توی خانه تحت مراقبت بود.
ــت  ــده بود. پوس ــا حالش خيلی بد ش ــن آخری ه اي

ــد اگر كمی آب  ــده بود. مادرم می گوي ــتخوان ش به اس
می خورد، چند ساعت از درد به خودش می پيچيد و بايد 
ُمسكن پشت ُمسكن تزريق می كرد. اين تصويرها را هيچ 
ــرد؛ حتی فكر كردن به اين كه  چيز نمی تواند از بين بب
ــته: دو دختر  چهار بچه ی بی پناه از خودش به جا گذاش
و دو پسر كه بزرگ ترينشان نمی دانم سيزده سالش شده 

يا نه.
ــين رو به روی  از توی پنجره بيرون را نگاه كردم. ماش
ــتاده بود. از توی جمعيتی كه كوچه را  در پاركينگ ايس
ــی. من، داود،ابراهيم  ــد همه را ببين پر كرده بود، می ش
ــتيم آماده می شديم كه راه را بند بياوريم.  وراس�م. داش
ــده اند و بين  ــی تزئين ش ــا كاغذهای رنگ ــين ها ب ماش
صندلی های جلو و عقب پرده كشيده اند. جلوی ماشين 
با روبان های سبز و سجاده های ابريشمی و گل های سرخ 
و شاخه های شمشاد تزئين شده است. شيپورها دارند با 
دهل ها همراهی می كنند و فضای كوچه پر از غم شده. 
جوان هايی كه از رقص های محلی خسته شده اند، چند 
ــان به جلوي در  ــند و حواسش نفر چند نفر صف می كش
ــود خارج شدنش را ديد. فضای خالی بين  است. نمی ش
ــين ها و در با گليم های محلی از سه طرف پوشيده  ماش
ــاخه ی درخت های توت و زردآلو روی  ــت. ش ــده اس ش
ــفال های خزه دار حياط  ــيده از س ديوارهای بلند و پوش
ــپتامبر، دارند  ــر باد ملس س ــوند و به خاط ديده می ش

می لرزند.
كمی بعد گليم ها را جمع می كنند و عمو خيری روی 
ــت آب نبات می ريزد. اين يعنی بی بی  ماشين مشت مش
ــری جوان برای  ــای توری، مثل دخت ــه با لباس ه عفيف
ــوار  آخرين بار از خانه ی پدری خداحافظی می كند و س
ــين بزك كرده ای می شود تا به خانه ی هميشگی و  ماش
ابدی اش برود. بچه ها برای جمع كردن آب نبات ها هجوم 
ــوی جمعيت موج كوچكی  ــد. به خاطر همين ت می برن
ــود. زن ها و دخترهای جوانی كه روسری  درست می ش
سياه بر سر دارند و از پنجره ی خانه های چوبی سفيد رنگ 
به دو طرف كوچه نگاه می كنند، لحظه به لحظه زيادتر 
ــوند. حاال سازها از صدا افتاده اند و روحانی مراسم  می ش
ــدن و خوش بختی زوج های  ــروع می كند به دعا خوان ش
ــن می گويند. دعا  ــوان را از خدا می خواهد. همه آمي ج
ــود، ماشين با بوق های ممتد آرام حركت  كه تمام می ش
می كند و بعد تمام سازها شروع می كنند به زدن قطعه ای 
ــبيه  ــب حال و هوای جدايی؛ چيزی ش غمگين و مناس
همان قطعات هميشگی جشن های عروسی و اشك های 

عموخيری...
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و ما نوجوان ها به هم نگاه می كنيم 
ــت و جلوی  ــش اس ــی وقت ــه يعن ك
ــه  ــه آن تكي ــم و ب ــل می روي اتومبي
ــازی قهوه چی كه  ــم. عمو ني می دهي
ــر به  ــی وقت بود مردم محله س خيل
سر پسرش می گذاشتند و می گفتند 
ــد، حاال با  ــه او زن نمی ده ــی ب كس
خوش حالی از اين كه پسرش را دارد 
داماد می كند، دست و دلبازی می كند 
و با خوش حالی از اسكناس هايی كه 
ــته، راه را باز  ــتمان گذاش ــوی مش ت
ــه به خانه برمی گردند.  می كند و هم
ــاز و آواز.  ــم گروه س ــين، ه هم ماش
ــگار توی محله  ــد از رفتن همه، ان بع
ــند، همه جا  ــيده باش گرد مرده پاش
ــود. نبودن آن هايی كه  ساكت می ش
ــده ها، رفتن  مرده اند، مرگ پژمرده ش
آن هايی كه می روند... سكوت غريبی 
ــا، ازدواج ها و مرگ ها را به  كه تولده
ــی تا چند روز  يادمان می آورد. عروس
ــای خاله زنكی محل  موضوع حرف ه
ــدان... زن های  ــب حنابن ــت و ش اس
ــه همه ی مردم  محله با گفتن اين ك
ــده اند و كوچه را پر  توی خانه جا نش
ــد، می گويند: »همه عفيفه را  كرده ان

دوست داشتند...«
ــر  ــد. اگ ــت می گفتن ــا راس زن ه
ــان های خوب توی قلب ها  جای انس
ــت؟ بی بی عفيفه  نباشد پس كجاس
ــور بود. از باال تا پايين محله  همين ط
ــه لبخند  ــتش داشتند. هميش دوس
ــی زد و آزارش حتی به مورچه هم  م
ــيد. دست بده داشت، نه تنها  نمی رس
ــتری ها هم  برای مهمان ها كه از مش
ــوان آب خنك يا كمی  اگر با يك لي
ــوه پذيرايی نمی كرد، اجازه  نان و مي
نمی داد بروند. خواهر بزرگ تر همه ی 
ــا فداكاری،  ــای محله بود و ب دختره
عالقه به خدمت كردن و خوش قلبی، 
ــرد كه دخترهای  طوری رفتار می ك
ــود كه به  ــی ب ــه می گفتند كس محل
ــت. مثاًل توی  ــردن همه حق داش گ

ــتی پيدا  محله دختری را نمی توانس
كنی كه وقت رسيدن به سن تكليف، 
ــت بی بی عفيفه مقنعه نگرفته  از دس
ــناها  ــد. عمه می گفت وقتی آش باش
ــد: »خرج زندگی  ــه بی بی می گفتن ب
ــا را باال  ــی قيمت ه ــده، كم زياد ش
ببر«، جواب می داد: »نه، حرام است. 
نمی خواهم حق كسی گردنم باشد.«

خدا رحمتش كند. بيخود نبود كه 
ــی، دخترهای محله،  روز ازدواج بی ب
ــد و می گفتند:  ــه می كردن همه گري
ــرای ما مقنعه  ــن به بعد كی ب »از اي
ــا نگرانی آن ها خيلی  می دوزد؟!« ام
ــاز بود و  ــيد. آقا عاكف بس طول نكش
ــرش به كار  با اصرار قبول كرد همس
ــد. اين طور بود كه  خياطی ادامه ده
دوباره چرخ خياطی به راه افتاد و خانه 
ــا و دخترهای  ــل رفت و آمد زن ه مح
ــتری ها  ــا كم كم مش ــد. ام محله ش
ــادرم می گويد  ــدند. م كم و كم تر ش
ــز پيرزن ها،  ــال های آخر به ج اين س
ــی برای دوختن مقنعه سراغش  كس
نمی رفت. می گفت: »حاال ديگر مثل 
گذشته نيست. تعداد باحجاب ها كم 
ــده. آن ها هم كه مقنعه می زنند،  ش
ــد. دوره،  ــده اش را می خرن دوخته ش

دوره ی مانتو پوشيدن است...«
مادرم راست می گفت. به ديروز كه 
ــم، خانه هايی يادم می آيد  فكر می كن
ــزرگ و ديوارهای  ــی ب ــا حياط هاي ب
ــفيد و آبی كه روبه روی هم بودند  س
و لك لك ها، روی شيروانی آن ها النه 
ــد و دخترهای باحجابی كه  می كردن
از پياده روهای سنگ فرش خيابان ها، 

مثل رويا رد می شدند و می رفتند.
ــم مقنعه  ــر می كن ــوز فك من هن
ــش، شخصيت زن  به عنوان يك پوش
ــد؛ به خصوص  ــر حفظ می كن را بهت
مقنعه هايی كه بی بی عفيفه می دوخت 
و تا كمر را می پوشاند. راحت و گشاد 
ــاتن سياه كه به  بودند و از جنس س
ــت خاصی می دادند.  زن وقار و نجاب

دخترهايی كه مقنعه ی بی بی عفيفه 
ــان بود، مثل قرقاول، ظريف و  سرش
زيبا می شدند؛ به خصوص وقتی شال 
ظريف سياهی هم سرشان می كردند. 
ــپيدی چهره شان با رنگ تيره شان  س

می جنگيد و جذاب بود.
ــای ديگری  ــه، خياط ه توی محل
ــه می دوختند،  ــد كه مقنع هم بودن
ــان مثل بی بی  ــا كار هيچ كدامش ام
ــت  ــه نبود و هر كس می خواس عفيف
ــراغ او می رفت.  مقنعه ی نو بدوزد، س
ــورت بی بی عفيفه نورانی و لطيف  ص
بود و هيچ كس از پيشش دست خالی 
اين كه سفارش ها  برنمی گشت. برای 
ــب ها تا  ــر كند، ش ــروقت حاض را س
ديروقت كار می كرد؛ مخصوصاً عيدها 
كه سفارش زيادتر بود. بعضی وقت ها 
ــم هايش  ــح نمی خوابيد. چش تا صب
انگار طاقت اين همه كار را نداشتند. 
ــش با آن  ــن، عينك ــر همي به خاط
ــه های ضخيم، جزئی از جانش  شيش
ــده بود. داستان عينك زدن بی بی  ش
ــت و  ــال های بچگی برمی گش به س
حتی خيلی ها دير ازدواج كردنش را 
به خاطر عينكی كه روی چشم هايش 

بود، می دانستند.
ــو خيری خيلی  ــه می گفت عم عم
وقت بود كه به بی بی عفيفه می گفت، 
كار دوخت و دوز را ول كند، اما او قبول 
ــان تنگ بود و  نمی كرد. چون دستش
ــايد هركس ديگری هم بود، همين  ش
ــا و برادرهای  ــرد. خواهره كار را می ك
ــان  بی بی عفيفه هنوز آن طور وضعش
خوب نبود كه بتوانند كمكی برای بی بی 
باشند. برادرش ريفات، توی مدرسه ی 
ــبانه روزی درس می خواند و تا تمام  ش
شدن درس و كار كردنش خيلی مانده 
بود. سلما و الف هم كه هنوز ابتدايی را 
تمام نكرده بودند. فرهاد هم نمی دانم 
ــادر بی بی هم كه  ــا دوم. م ــود ي اول ب
خاله صدايش می زديم، هميشه ی خدا 
مريض بود. خدا بيامرز هميشه سرش 
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درد می كرد. هروقت با عمه به خانه ی 
خاله سر می زديم، می ديدم كه دستمال 
خيسی روی پيشانی اش گذاشته و آرام 

روی تخت نشسته است.
توی اين اوضاع و احوال، مسئوليت 
ــواده ی  ــرج و مخارج خان ــن خ تأمي
پرجمعيت روی دوش گاری فكسنی 
ــه آن هم كفاف  ــری بود ك عمو خي
ــه خاطر همين،  ــی را نمی داد. ب جاي
بی بی عفيفه احساس وظيفه می كرد 
ــرد تا  ــدرش كار می ك ــدوش پ و هم
ــه غير از  ــگ نماند. ب ــرج خانه لن خ
ــل پخت و پز،  ــی، كارهايی مث خياط
ــتر  ــو و نظافت را هم بيش شست وش
وقت ها خود بی بی انجام می داد. هيچ 
وقت گله نمی كرد و هميشه ُشكرگزار 
خدا بود. هيچ وقت هم لبخند رضايت 
ــد. به خاطر  از چهره اش جدا نمی ش
همين، هميشه وقتی بی بی عفيفه به 

خاطرم می آيد، دارد لبخند می زند.
ــت كه 7-6 ساله بودم  خاطرم هس
ــی آمده بود  ــاه رمضان بود. بی ب و م
خانه ی ما تا با عمه برای خواندن نماز 
ــجد بروند. با آن مقنعه ی بلند  به مس
سياه و چادر نماز سفيدی كه نقش های 
ــه از جهان  ــت، انگار ك آبی ريز داش
روياها آمده بود. مادرم يا مادربزرگم 
پرسيد: »چه طوری عفيفه خانم؟« و او 
ــكر خدا...« و يادم می آيد  گفت: »ش
ــه در آن لحظه، خنده ای ديدم كه  ك
پر از آرامش بود و چشم های سياهی 
كه از پشت عينك ته استكانی، خيلی 
بزرگ بودند. نگاه بی بی عفيفه عميق 
ــق. نگاهی كه تهش  بود؛ عميِق عمي
دست نخورده  مرواريد  هزار  ــد  می ش
پيدا كرد. گفتنش سخت است، مثل 
ــته شهاب پرنور  اين بود كه يك دس
ــل ماندن توی  ــرت ببارد. مث روی س
فراموشی بود. اما حيف كه فقط يك 
لحظه بود و بعدها فكر می كردم، حتماً 
نورانی بودن همين چشم ها بوده كه 
به مقنعه های بلند و زيبای دخترهای 

محله اين همه زيبايی داده.
بی بی عفيفه و عمه ام سجاده هايشان 
ــتند و رفتند.  ــل برداش ــار مب را از كن
ــر، چيزی را كه  ــا من مات و متحي ام
احساس كرده بودم، مثل يك راز توی 
ــت  وجودم دفن كردم؛ گرچه راز دس
ــه  ــت. از آن روز ب ــرم برنمی داش از س
بعد، هروقت بی بی عفيفه را می ديدم، 
ــدم، اما  ــم هايش خيره می ش به چش
ــت. چون نگاهش را از  فايده ای نداش
ــن می گرفت. بعضی وقت ها هم كه  م
ــوی كوچه بازی می كرديم  با بچه ها ت
ــعی  ــت، س ــی عفيفه می گذش و بی ب
می كردم چشم هايش را پيدا كنم، اما 
بی بی مثل هميشه سرش پايين بود 
ــوك كفش هايش نگاه  ــت به ن و داش
ــرد. بعضی وقت ها همه كه عمه  می ك
بقچه ی گلدوزی اش را برمی داشت تا 
به خانه ی بی بی برود، سعی می كردم 
با هر كلكی كه می شد، عمه را راضی 
كنم و همراهش بروم. از همسايه های 
نزديك ما بود و آشنايی من و فرهاد هم 

توی همين رفت وآمدها شكل گرفت.
با فرهاد زير درخت توت تيله بازی 
ــت دارد  می كرديم. او می گفت دوس
زودتر بزرگ شود تا بتواند توی يك 
مدرسه ی شبانه روزی درس بخواند و 
دكتر بشود و مادر مريضش را خوب 
ــد. وقت بازی توی حياط، صدای  كن

ــی بی بی عفيفه از  چرخ خياط
ــای پنجره  ــت ميله ه پش

ــا  آن وقت ه ــد.  می آم
ــيب  بی بی برای ما س
ــفتالو  ــه و ش و آلوچ
سينی  و  ــت  می شس
ميوه را جلو دستمان 

مـی گـــذاشت. 

وقت رفتن هم دستی به سر من و 
فرهاد می كشيد. اين طور، وجود پر از 
شيطنت من، سرشاز از محبت می شد 

و گيج و وارفته نگاهش می كردم.
ــه  حيف كه آن روزها برای هميش
رفته اند؛ برای هميشه... و زمان برای 
ــتد. من هم مثل  هيچ كس نمی ايس
بقيه بزرگ شدم، به دبيرستان رفتم 
ــتان ها برای جور كردن پول  و تابس
ــی  توجيبی در مغازه ی بافتنی فروش
عمو جالل، ته بازار آسمالی حسابدار 
ــتری ها كم  بودم. وقت ظهر كه مش
ــه ی كنار در،  ــد، روی چهارپاي بودن
ــی می خواندم. عمو  رمان های پليس
ــدن كتاب را  جالل فهميد كه خوان
ــتی  ــت دارم. پس يك روز دس دوس
ــرم كشيد و چند كتاب جلد  روی س
شده به من داد. صفحه های زردرنگ 
كتاب ها پر از داستان هايی از سرزمين 
مادری ام بود كه با خواندشان كم كم 
ــروع به فهميدن حقيقت وجودی  ش
ــردم. فهميدم كه  ــه ك ــی عفيف بی ب
ــرارانگيز،  فقط تعبير مرواريدهای اس
ــت.  ــده ی حرف های بی بی اس برازن

خدايش بيامرزد.*
پینوشت

* برگرفته از كتاب: ديدار )گزيده ی داستان های كوتاه 
ــر رسش، نوبت  معاصر تركيه(، ترجمه ی داوود وفايی، نش

چاپ: اول، زمستان 1387.



تولدسهند
ــال قبل،  ــدود هفت ميليون س ح
جايی كه امروز آتشفشان سهند قرار 
گرفته است، سرزمينی بود سرسبز با 
آب و هوايی گرم و مرطوب، هم چون 
منطقه ی استوايی امروزی كه در آن، 
ــراوان، محل  ــگل و بوته زارهای ف جن
ــی جان داران  ــبی را برای زندگ مناس
ــه، فيل،  ــون زراف ــه ای چ عظيم الجث
ــانان  ــزال، و انواع گاوس ــدن، غ كرگ
ــاخته بود. جمعيت فراوانی  فراهم س
ــراه انواع و  ــان داران فوق، به هم از ج
ــت خواران، خزندگان و  ــام گوش اقس
ــتان در جای سهند امروزين،  دوزيس
به خوشی و خرمی با يكديگر روزگار 

می گذراندند.
اما روزگار به اين منوال باقی نماند. 
زمين لرزيد و گسل ها دهان گشودند. 
ــترهای  ــدازه و خاكس ــای گ روانه ه

ــان از دل زمين  آتشفش
ــد و محل  ــرون آمدن بي
زندگی جان داران متنوع 
ــيدند. از  را به آتش كش
ــم  عظي ــت  جمعي آن 
باقی  ــزی  چي حيوانات 
نماند، به جز فسيل هايی 
كه اكنون در گوشه و كنار 
آتشفشان  مخروط های 

سهند برجا مانده اند.
ــهند را بين  ــروج گدازه های س خ
ــال قبل تا 12 ميليون  140 هزار س
ــته اند؛ يعنی در اين  سال پيش دانس
ــا اتفاق  ــروج گدازه ها باره ــكان خ م
افتاده است. از خروج گدازه ها اكنون 
ــته كوهی برجای مانده است كه  رش
ــهند می نامند و مردم ساكن  آن را س
استان آذربايجان شرقی، همه روزه با 
آن سروكار دارند. از آبش می نوشند، 
از زيبايی های گياهانش لذت می برند، 
ــد  ــی می كنن ــش زندگ در دامنه هاي
ــای  ــبزش، گله ه ــع سرس و در مرات
ــفند را تغذيه می كنند.  اسب و گوس
ــهند عروس كوه های آذربايجان و  س
ــمرده  بلكه عروس كوه های ايران ش

می شود.
ــانی را در  ــواد آتشفش ضخامت م
ــته اند. انواع  ــهند تا 800 متر نوش س
و اقسام سنگ های آتشفشان سهند، 
ــن  زيري ــوبی  رس ــنگ های  س روی 
ــده اند و منابع فراوانی از  گسترده ش

كنگلومراهای آتشفشانی، خاكسترها، 
گدازه های آندزيتی، آگلومراها و ديگر 
ــانی را كه  ــنگ های متنوع آتشفش س
ــاختمانی به كار  ــرای مصالح س گاه ب

می روند، ايجاد كرده اند.

گردشگاهعالقهمندانبهطبيعت
ــگاه  گردش ــهند  س ــای  دامنه ه
ــت كه  ــدان به طبيعت اس عالقه من
ــی از  ــای گياه ــواع گونه ه در آن، ان
ــقايق ها، آالله ها و الله های  جمله ش
واژگون، چشم ها را نوازش می دهند. 
هم چنين، حدود 185 گونه پرنده ی 
ــمان سهند، بر  بومی و مهاجر در آس
ــه ای كه ارتفاع  فراز قله های چندگان
ــن آن ها به حدود 3710 متر  بلندتري
اين  ــد، درپروازند. دامنه های  می رس
ــته كوه آتشفشانی، با چشمه های  رش
زيبا و متعدد، ازجمله گوموش بالغی، 
ــمه ی  ــری و گوران بالغی، سرچش پ
ــه از  ــتند ك ــی هس ــای فراوان روده
ارتفاعات سهند سرچشمه می گيرند 

سهند
آتشفشانبرفپوش

سیاوش شايان

موادآتشفشانیس�هند،پهنهایبهوسعت
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و هم چون رگ هايی، آب های خود 
را در دره ها و دشت های پيرامون 
ــازند و زندگی مردم  جاری می س
ــرقی را رونق و صفا  آذربايجان ش

می بخشند.

قللپوشيدهازبرف
ــته كوه،  اين رش در دامنه های 
ــار مراتع ييالقی  130 هزار هكت
ــبی را  وجود دارد كه مكان مناس
ــب ها و دام های  برای پرورش اس
ــاير فراهم ساخته  دام داران و عش
است. فاصله ی قلل سهند از تبريز 
ــهر مراغه 40  45 كيلومتر و از ش
كيلومتر است. روستاهای متعدد 
ــون  ــی پيرام ــهرهای فراوان و ش
ــهند جای گرفته اند كه ديدار  س
از آن ها روح بخش و مفرح است؛ 
كه  روستاي »كندوان«  هم چون 
ــترهای  مردم آن، در دل خاكس
آتشفشان سهند، مساكن خود را 
بنا كرده اند و ازجمله ديدنی های 
ــوب  ــه ی آذربايجان محس منطق

می شود.
آب های سهند، هم چون صوفی 
ــر  ــعيدآباد و ديگ ــای، رود س چ
ــكل شعاع های يك  رودها، به ش
ــان  دايره از مخروط های آتشفش
ــمه گرفته اند و به  سهند سرچش

دره ها، شهرها و مزارع آذربايجان 
ــند. مخروط های  ــان می بخش ج
ــهند را تا 29 قله  ــانی س آتشفش
ــته اند كه از همه مشهورتر،  نوش
ــتند.  جام داغی و هرم داغی هس
ــو داغ نيز از  ــلطان داغ و دمي س
مخروط های مرتفع سهند هستند 
كه به ترتيب 3300 و 3500 متر 

ارتفاع دارند.
ــهند اغلب اوقات سال  قلل س
ــيده از برف اند. زيرا رطوبت  پوش
ــه ی  درياچ ــر  تبخي از  ــل  حاص
اروميه، منبع بزرگی برای تشكيل 
ابرهايی است كه رطوبت خود را 
ــكل برف بر سهند می بارند.  به ش
اين برف ها غالباً تا تير و مردادماه 

سال بعد برجای می  مانند.
ــه ی  عالق ــان  آذربايج ــردم  م
ــهند دارند و سهند  خاصی به س
ــژه ای در ادبيات اين  ــگاه وي جاي
ــرزمين دارد. شعرها و قطعات  س
ــندگان اين  ادبی فراوانی از نويس
سرزمين به سهند اختصاص دارد 
ــهورتر، قطعه ی  ــه از همه مش ك
ــهند« از مفت�ونامين�ی به  »س
زبان آذری است. مفتون در شعر 
سهندش به گدازه های آتشفشانی 
ــاره  ــهند اش و حركات درونی س
می كند و هم چنين، به برف های 

س�هندراهم�انك�وهقديمی
اس�نوندنيزدانس�تهاندكهدر
اساطيرايرانیمكان»آتشكدهی

آذرگشسب«بودهاست

قلل سهند پرداخته است و كوه سهند را 
حاصل مجموعه ای از تضادها و تقابل ها 

ميان برف و آتش توصيف كرده است.
ــروزی منطقه ی  ــرمای ام ــرف و س ب
ــا آب و هوای گرم و  ــهند و تقابل آن ب س
مرطوبی كه هفت ميليون سال پيش بر 
ــرزمين حكمفرما بوده است نيز،  اين س
مجموعه ی ديگری از تضادهای منطقه ی 

سهند به شمار می آيد.



ــد ــن كنن ــفر در وط ــه س ــن دالن هميش روش
ــمع و همان گرم رفتن است ــت ش استاده اس

)صائب تبريزی(
ــت. شعر  ــی »تك بيت« اس ــعر فارس كوتاه ترين نوع ش
فارسی براساس بيت شكل می گيرد. به عبارت ديگر، تمام 
ــی از دوبيتی و رباعی تا  ــعر كهن فارس ــكال و انواع ش اش
ــاس كناِر هم قرار گرفتن  ــده، غزل، مثنوی و... براس قصي
ــكل  ــی، يعنی »بيت« ش ــعر فارس كوچك ترين واحد ش

می گيرند.
ــای »خانه«. هر بيت  ــت به معن بيت كلمه ای عربی اس
ــكل از دو »مصراع« است. مصراع در لغت به معنای  متش
يك نيمه ی در است. دو مصراع در كنار هم يك َدِر كامل 
ــاب  ــعر )بيت( به حس ــت كه راه ورود ما به خانه ی ش اس
ــراع ديگر »هم وزن«  ــعر با مص می آيد. هر مصراع يك ش
است. يعنی تعداد هجاهای كوتاه و بلند آن با ديگری برابر 
ــعر  ــت. اين وزن كه از آن به عنوان »وزن عروضی ش اس
فارسی« ياد می شود، بخش عمده ی موسيقی شعر فارسی 

را پديد می آورد و شكل های متنوع و متفاوتی دارد.
هنگامی كه شاعری تمام مقصود و منظور خود را ـ تمام و 
كمال ـ در يك بيت می گويد، اصطالحاً به چنين بيتی »فرد« 

يا »بيت مفرد« می گويند كه به معنای »تك بيت« است.
ــاعران زبان  ــت از ديرباز مورد توجه ش ــرودن تك بي س
ــت. اما از طرف ديگر، به دليل استقالل  ــی بوده اس فارس
ــيار  ــعار، گاه برخی بيت ها بس معنايی ابيات در اغلب اش
ــعر فارسی واقع  مورد توجه عالقه مندان و خوانندگان ش
ــون مكتوب و يا  ــن تك بيت هايی در مت ــوند. چني می ش
ــفاهی مردم به صورت مكرر مورد استفاده قرار  فرهنگ ش
ــاهد مثال و برای تزئين و تلطيف  می گيرند و به عنوان ش

متن يا گفتار به كار می روند.
ــپردن آن را سهل و ساده  كوتاهی تك بيت به خاطر س
ــهولت در به حافظه سپردن تك بيت و  می كند. همين س

ــياری از  ــن مضمون گيرا و تخيل لطيف آن، بس هم چني
ــاده ی  تك بيت ها را در زبان مردم )از نخبگان تا مردم س
ــت. از بسياری  كوچه و بازار( به َمَثِل رايج تبديل كرده اس
از شاعران زبان فارسی، تنها تك بيت هايی درخشان باقی 
ــت روزها و  ــای پرحجم آن ها، به گذش ــده و ديوان ه مان
حوادث از ميان رفته اند. در تذكره های شاعران، نمونه های 

فراوانی از تك بيت های شاعران نقل شده اند.
ــاعران بزرگ نيز بخشی به عنوان  در ديوان بعضی از ش
»مفردات« يا »تك بيت ها« در نظر گرفته شده است؛ مثاًل 
می توان به تك بيت های سعدی، صائب و بيدل اشاره كرد. 
ــِش بارز دارد، به  ــی از تك بيت ها، عنصر قافيه نق در برخ

صورتی كه هر دو مصراع شعر هم قافيه هستند:
    پيراهن برگ بر درختان

                        چون جامه ی عيد نيك بختان
)سعدی(

كس نتواند گرفت دامن دولت به زور
                كوشش بی فايده ست وسمه بر ابروی كور
)سعدی(

مرا چون كار با شب های تار است
                         چرا غم اختِر دنباله دار است؟!

)غنی كشميری(

چنان تنهای تنهايم كه حتی نيستم با خود
نمی دانم كه عمری را چگونه زيستم با خود
)مهدی اخوان ثالث(

ــا، از قافيه و رديف خبری  ــياری از تك بيت ه اما در بس
نيست و به تعبيری شاعر در بيان مقصود از تنگنای قافيه 
آزاد است و دو مصراع تنها از نظر وزن، توازن موسيقيايی 
ــيع اوزان  دارند. چنين تك بيت هايی با توجه به تنوع وس

تـكبیـت
كوتاهتريننوعشعرفارسی مهدی الماسی
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ــی، از بهترين انواع شعر برای بيان احساسات  ــعر فارس ش
آنی شاعرانه و ساخت و پرداخت مضامين به زبانی بسيار 

موجز و خيالناك است:
ــت ــرد هر كه بنيادش بد اس ــو نيكان نگي پرت
ــت ــت نااهل را چون گردكان بر گنبد اس تربي

)سعدی(

ــش آت زده  ــاالن  ن ــِل  بُلب گل  ــِن  خرم در 
ــت نيس ــری  بی اث ــوختگان  س ــس  نف آری 

)طايری(

ــت ــه ی گرداب هم چنان خالی س كفم چو كاس
ــده ام ــنا ش ــه آش ــَرم گرچ ــِط َك ــه آن محي ب

)رافع(

ــل ــو غاف ــری و ت ــه ی پي ــو در رعش ــدام ت ان
ــرون آی ــن خانه ب ــز و از اي ــد زلزله برخي ش

)غنی كشميری(

ــعر فارسی  ــرودن تك بيت در همه ی ادواِر ش اگرچه س
ــبك  ــاعران س ــت، اما اين نوع ادبی نزد ش رايج بوده اس
ــاعران اين سبك  ــت. ش هندی جلوه و جمالی ويژه داش
ــروری و خيال بندی های رنگين و ظريف  كه به مضمون پ
ــهورند، تك بيت های مشهوری سروده اند كه بعضی از  مش

آن ها از زيباترين شعرهای كوتاه جهان اند.
ــاعران سبك هندی، حتی در ابيات قالب هايی نظير  ش
غزل ـ بی توجه به فضای كلی شعر ـ به دليل عالقه ی مفرط 
به ساخت مضامين تازه و خيال انگيز، مضامين و موضوعات 
مختلفی را می گنجاندند. به نحوی كه برخی از اين غزل ها 
از اجتماع »تك بيت «هايی كه هركدام معنای مستقل )و 
ــكيل شده اند  گاه متناقض و متباين با يكديگر( دارند، تش

و تنها وزن يكسان و قافيه های اين ابيات، فصل مشترك 
ــاره را در اين  ــمار می رود. خصوصيت مورد اش آن ها به ش

غزل صائب تبريزی می توان بررسی كرد:
ــر پروانه را ــوزد بال و پ ــمع چندانی كه س ش
را ــه  پروان ــر  دگ ــاِل  ب ــد  می ده ــراری  بی ق
ــوزی عاشق كجا ــِن سنگين دل كجا، دلس ُحس
ــر پروانه را ــِم ت ــه آب از َچش ــمع می راند ب ش
ــوق ــد بی تابان ش ــد نمی خواهن ــه و قاص نام
ــر پروانه را ــر از بال و پ ــت مكتوبی به غي نيس
ــد ــا جلوه گر در بزم ش ــيم اندام من ت ــرِو س س
ــر پروانه را ــد در نظ ــين ش ــمع، ميِل آتش ش

در اين غزل، هرچند تمامی مضامين و تصاوير بر محور 
ــخصيت پروانه می چرخند، اما هر بيت استقالل خاص  ش
ــر ابيات از نظر معنايی هيچ ارتباط  ــود را دارد و با ديگ خ
مشخصی ندارد. به عبارت ديگر، تصوير و معنای هر بيت 
در كنار ديگری، هم گرايی معنايی يا تصوير هماهنگی را 

در ميان ابيات به ذهن القا نمی كند.
ــعرهای كوتاه رونقی تازه  ــعر معاصر، سرودن ش در ش
ــاعران تحت تأثير ترجمه ی شعرهای  گرفت. برخی از ش
ــكل اين  كوتاه ژاپنی )هايكو( به تقليد و گرته برداری از ش
ــعر كوتاه در زبان فارسی پرداختند. هايكو شعری  نوع ش
برآمده از متن فرهنگ ژاپن و مبتنی بر جهان بينی مكتِب 
»ذن ـ بوديسم« است. آفرينش چنين شعری )و حتی فهِم 
درست آن(، بدون آگاهی و حضور در چنين فرهنگی، فاقد 
اصالت است. به هر روی، سرودن شعرهای »هايكو«وار در 
ــاعراِن دوست دار اين نوع  ايران توفيق چندانی نصيب ش
ــرودن  ــاعران جوان به س ادبی نكرد، حال آن كه توجه ش
ــت« می تواند به داليل  ــعر كوتاه آن هم از نوع »تك بي ش
ــاعر در  متعدد و ازجمله اصالت و قدمت و آزادی عمل ش
بهره گيری از اوزان متنوع، نتايج درخشان و قابل اعتنايی 

درپی داشته باشد.
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صناي�عدفاع�يونظامي:فن�اوريموش�كي،رديابي،

دنبالگيرياهدافمتحرك.
.LIDAR،تحقيقاتي:طيفنگاري،پراش،تداخل

تجاري/اداري:سيديهايليزري،چاپگرهايليزري،
اسكنرهايبارُكد،دماسنج،هولوگرامو...

اولي�نكاربردليزردرزندگيروزانه،اس�كنرهايليزري
برايخواندنقيمتكاالهاازرويباركِداجناسبودكهسال

1974معرفيشد.

كاربردبعدي،س�يديهايليزريبودكهدرس�ال1982
ارائهش�دندوبافاصلهيكميپسازآن،چاپگرهايليزري

روانهيبازارشدند.

ايمنيليزر
ب�هتصويرزيرتوج�هكنيد.آي�ابهخاطرداري�دكهاين
عالم�تراكج�اديدهايد؟اينباركهازدس�تگاهخودپرداز
بانک)ATM(.اس�تفادهميكنيد،بهعالمتكناردستگاه
توجهكنيد.اينعالمتبهمعنيآناس�تكهدراينناحيه
نورليزريتابشميش�ودوازاينرونبايدبهآنخيرهنگاه

كرد.

حت�يليزرهاي�يباتوانچن�دميل�يواتميتواننددر
ش�رايطخاصيبهچش�مآس�يبجديبرس�انند.ازلحاظ

درجهيايمنيليزرهابهگروههايزيرتقسيمميشوند:
كالس1:ك�هض�رريندارن�د،چ�ونن�ورلي�زرداخل

محفظهايمحصوراست؛مثلليزرداخلCDهايليزري.
كالس2:اينليزرهادركاربردهايعاديضرريندارند
وپل�کزدنمعموليچش�م،جلوينفوذليزربهچش�مرا
ميگي�رد.حداكثرتواناينگ�روهازليزرهايکميليوات
است؛مثلليزرهاينشانگر3،مشابهآنهاييكهمعلميندر

كالسبراياشارهبهنكاترويتختهبهكارميبرند.
كالس3R:ك�هدارايتوان�يدرح�دودپنجميليوات
هستندوبرايچش�متاحّديضرردارند.اگربيشازچند
ثانيهبهاينليزرهاخيرهشويم،بهچشمصدماتجزئيوارد

ميشود.
كالس3B:ب�اتوانهاي�يبي�شازپنجميل�يواتكه
بالفاصلهبهچش�ملطماتج�ديميرس�اند؛همانندليزر

.»DVD Writer«
كالس4:آنقدرقدرتدارندكهپوستراميسوزانند.

ب�هليزره�ايم�ادونقرمزب�اطولم�وجبي�شاز1/4
ميكرومتراصطالحاً»ايمنبرايچشم«4اطالقميشود.اين
طولموجهابهسختيتوس�طچشمجذبميشوند.البته
چنينادعاييتااندازهايغلطاست.حتيدراينطولموج
هم،اگرتوانليزربهحّدكافيزيادش�ود،ميتواندقرينهرا

بسوزاند.
هي�چگاهبهنورلي�زري�چهقويوچ�هضعيف�خيره

نگاهنكنيد!

پينوشت

1. LASER
2. MASER
3. Laser Pointer
4. eye-safe

»نمايشيازبارُكد«

! DANGER
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جعفر رباني

در بخش قبل آموختيم كه:
 اختراع خط س��رآغاز زندگي بش��ر متمدن 

نقطه ي شروع تاريخ است؛
 در گذشته مي گفتند: آدم بي سواد ]كسي كه 

خواندن و نوشتن نمي داند[ كور است؛ 
 نوش��تن يك مهارت است؛ بنابراين نياز به 

آموختن و تكرار و تمرين دارد؛
 نوشتن خالقّيت است و در آزادي ]مخصوصًا 

در آزادي دروني[ شكوفا مي شود؛
 نوشتن، عالي ترين � و بنابراين مشكل ترين 
� مهارت از چه��ار مهارت اصلي زبان آموزي، 

يعني خواندن، نوشتن، گفتن و شنيدن است.

ــخن به شما  ــايد گفتن اين س ش
ــان همواره  ــوزان، كه خودت دانش آم
ــق، تكليف،  ــتنـ  مش ــال نوش در ح
ــت برداري و...ـ   ــئله، يادداش حل مس
ــتيد، كمي غريب به نظر برسد و  هس
به اصطالح، »تحصيِل حاصل« باشد. 
ــتن،  بله، واقعاً هم اگر منظور از نوش
البته  ــد،  باش ــتن ها  نوش همين گونه 
ــت و حتي بي مورد  حرف تازه اي نيس
است. اما خوب مي دانيد كه منظور ما 
از نوشتن »نوشتن براي خود و براي 
ــت. درست مثل شعر گفتن  دل« اس
ــي از او  ــاعر بدون اين كه كس كه ش
ــرايد، در نوشتن  بخواهد، شعر مي س
هم بايد اين احساس در شما به وجود 
آيد كه كسي از درونتان شما را صدا 
ــتتان بگذارد و  ــد و قلم را در دس بزن

بگويد: بنويس! بنويس! اگر اين حالت 
ــك نكنيد  ــان يافتيد، ش را در خودت
ــندگي  ــدم در ابتداي راه نويس كه ق
ــا اگر! ـ آن  ــته ايد و اگر ـ تنه گذاش
ــد و ادامه دهيد، دير  را جّدي بگيري
ــل قلم و  ــه جرگه ي اه ــت كه ب نيس

نويسندگان تأثيرگذار درآييد.

جوششدرونوسخنيبامعلمانو...
مي گوييم كه عالقه به نوشتن بايد 
ــمه هاي  ــد. ما، از چش از درون بجوش
كوهساران كه خودشان سخاوتمند از 
زمين مي جوشند و جاري مي شوند، 
ــاي آرتزين هم  ــم، از چاه ه مي گذري
ــيد ـ  ــا را مي شناس ــما آن ه ـ كه ش
ــتثنايي هستند.  مي گذريم، چون اس
ــه بيش تر  ــت ك ــرض ما بر اين اس ف
ــد و  ــن آب دارن ــل زمي ــا، مث آدم ه
ــتند؛ تنها  ــتعد چشمه شدن هس مس
ــت تا  مقني يا حفركننده اي الزم اس
ــمه ها را در درون آن ها پيدا  اين چش
ــش درآورد، كه اين ها  كند و به جوش
ــه و خارج  معلمان، مربيان )در مدرس
ــه(، پدر و مادر، دوستان و...  از مدرس

هستند.
ــنده ي چك، كه  ايوانكليما، نويس
دوره ي نوجواني خود را در اردوگاه هاي 
آلمان نازي گذرانده است، مي نويسد: 
ــه ي اردوگاه، از ما  »يك بار در مدرس

خواستند انشايي درباره ي موضوعي به 
انتخاب خودمان بنويسيم. من انشايي 
ــاره ي جنگله�ايكرچ  ــتم درب نوش
ــاره ي پاركي  ــك پراگ و درب در نزدي
در تپه ي پتري�ن. درباره ي درخت ها 
ــاره ي آدم ها: چون  ــتم، و نه درب نوش
ــتم.  چيزي درباره ي آدم ها نمي دانس
ــناختم يا  ــاني كه مي ش همه ي كس
ــابه خود من داشتند،  سرنوشتي مش
ــري در جهان در  ــب ديگ ــا به ترتي ي
ــان تباه  محاصره ي جنگ، زندگي ش
ــده بود. در نوشته ي من درخت ها  ش

نماد آزادي بودند.
معلم من ستايش خود را از انشايم 
به اين ترتيب نشان داد كه گفت آن 
را با صداي بلند بخوانم. شايد او با اين 
ــه من كمك كرد تا وظيفه  و  كارش ب
مشغله ي آينده ام را براي خودم معين 
ــال قوي تر، وقتي  ــا به احتم كنم. ام
ــايم را مي نوشتم، به يكباره و  كه انش
ــي بردم كه  ــورت غيرمنتظره، پ به ص
ــتن چه قدرت رهايي بخشي به  نوش
آدم مي دهد. نوشتن به تو اين قدرت 
ــوي  را مي دهد كه وارد زمان هايي ش
كه در زندگي واقعي دور از دست رس 
ــتند؛ حتي ورود به ممنوع ترين  هس
ــتن اين  ــا. فراتر از اين، نوش مكان ه
قدرت را به آدم مي دهد كه هر كس 

را به مهماني خود دعوت كند.«

گاهیچیزیبنويس
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روزنامهيخانوادگي
چند سال پيش در خانه ي يكي از بستگان 

ــرا جلب كرد. زهرا  ــده اي جالب، توجه م پدي
دختر كوچك خانه كه در سال دوم راهنمايي 

درس مي خواند، براي گذراندن اوقات فراغت 
ــي به نام  ــك روزنامه ي خانوادگ ــتان، ي تابس

ــرا . زري . زر( طراحي و چاپ  »زرنامه« )زه
ــماره اش را به من داد. او  كرده بود و چند ش

ــاده ي داخل و خارج  از همين رويدادهاي س
ــته بود  ــه، خبرهايي را تهيه كرده و نوش خان

ــد، از خواندن آن لذت  ــه هر كس مي خوان ك
ــما هم با چند خبر آن  حافظبانصببازيهايرايانهايمخالفتميكندآشنا شويد؟مي برد. مي خواهيد ش

به گزارش خبرنگار زرنامه، حافظ هم چنان 
ــب بازي هاي رايانه اي مخالفت مي كند.  با نص
ــرادر بزرگ( ــرا از حافظ )ب ــي پيش زه مدت

ــازي در رايانه نصب  مي خواهد كه تعدادي ب
ــواب او مي گويد: تا  ــظ در ج ــا حاف ــد. ام كن

امتحاناِتطه )برادر كوچك( تمام نشود، اين 
ــد كرد. كه البته امتحانات طه از  كار را نخواه

تير شروع مي شود. زهرا تا آن موقع ناچاراست 
خودش را به كارهاي ديگري مشغول سازد. 

كارنامهيزهرادادهشده
ــه ي خانوادگي،  ــزارش خبرنگار روزنام به گ

كارنامه ي زهرا داده شد. زهرا مدتي فكر مي كرد 
ــت از درس علوم نمره ي خوبي  ــه ممكن اس ك

ــد كه  نياورد؛ و اين ترس او وقتي دوچندان ش

مدير مدرسه زنگ زد. خانم مدير نه تنها حرفي 
را كه زهرا منتظر بود نگفت، بلكه از زهرا تعريف 

نيز كرد. البته ترس زهرا تا موقع دادن كارنامه 
تقريباً عالي گرفته بود.نيز ادامه داشت، اما او از همه ي درس ها نمره ي 

دعوايزهرا
ــدر و مادرش بعد از رفتن  دعواي زهرا با پ

ــاي ديگر باال گرفت.  عمه ف�روغ  و مهمان ه
اين دعوا به خاطر آن بود كه چرا نگذاشته اند 

فاطمه، دختر عمه فروغ، در خانه شان بماند و 
يا زهرا به خانه ي آن ها برود. پدر زهرا مي گويد 

كه يادش رفته است به عمه فروغ بگويد، اما 
ــادر زهرا مي گويد: به اين خاطر به او اجازه  م

با پدر و مادر خود آشتي كرد.نداده است كه حمام نرفته بود. باالخره زهرا 
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را  ــی  كودك ــال های  س ــينا  ــت پدرش، به آموختن قرآن ابن س ــالگی حافظ طبق خواس ــد محمودمس�اح، و ادبيات گذراند و در 10 س ــد. بع ــام قرآن ش آن ها مهمان بود، منطق، فلسفه و هندسه ابوعب�داهللناتلی كه در بخارا و در منزل علم فقه را به وی آموخت. پس از آن ها از را به او تعليم داد. سپس اسماعيلزاهد سبزی فروش محل، حساب، جبر و مقابله تم
را درس گرفت.

ــروف به  ــال 370 به دنيا آمد و در ابوعل�یحس�ينبنعبداهللبنس�ينامع ــيخ الرييس« در ماه صفر س ــتای »افشنه« بود كه در نزديكی شهر ايراني ماه رمضان سال 428 در سن 58 سالگی درگذشت. محل »ش ــامانيان، قرار داشت. آرامگاه و محل تولدش روس ــوفان مسلمان دفنش نيز در شهر همدان قرار دارد.»بخارا«1، پايتخت س ــك يكی از بزرگ ترين فيلس ــت كارهای علمی و وی بدون ش ــت. عظم ــرق و غرب از زمان خودش تاكنون اس ــت كه وی را در ش ــری اش آن قدر زياد اس ــفه بود، پزشكی نابغه نيز به حساب عالم به طور يكسان مشهور ساخته است. در عين حال كه فك ــه نجوم و از بلندمرتبه ترين فالس ــال رياضی دان، عالم ب ــان ح ــد، و در هم ابوعبيدجوزجانی آن را كامل كردكه زندگی نامه ی خود را تا 35 سالگی نوشت و شاگردش، وزارت رسيد. او هم چنين از اولين متفكران مسلمانی است می سرود، از رجال سياسی بود و در دوران سامانيان به مقام دانشمندی بزرگ در علم منطق بود. عالوه بر اين كه شعر می آم

طلــــــــــــــوع

ــيار باهوش و ُپركار بود. او از تمام دقيقه های عمرش به طور  ــينا بس ابن س

ــتن  ــتفاده كرد و آوارگی، زندان يا وزارت، او را از مطالعه، تفكر و نوش كامل اس

ــرايط، خالقيت و تمركز خود را از  ــخت ترين ش ــت. ذهن او حتی در س بازنداش

ــفی اش را وقتی همراه اميری در  ــت نمی داد؛ آن گونه كه بعضی از آثار فلس دس

جنگ بود، نوشت. هرچه را می خواند، زود حفظ می كرد.

ــاله بود كه بيماری العالج نوحبنمنصورسامانی، فرمانروای بخارا را  17 س

ــكان از درمانش ناتوان شده بودند، درمان كرد. در جوانی كتاب  كه همه ی پزش

ــورهای اسالمی و اروپايی  ــت كه چند قرن در كش ــكی نوش »قانون« را در پزش

ــكی به شمار می آمد و تا سال 1650 ميالدی، كتاب  مهم ترين مرجع علوم پزش

درسی تمام دانشكده های پزشكی در اروپا بود. اين كتاب در كشور هند و جهان 
اسالم هنوز مورد استفاده قرار می گيرد.

ــينا اولين كسی است كه فهميد: »عالئم بيماری های ريوی و كبدی در  ابن س

عنبيه ی چشم ظاهر می شوند« و »ماساژ قفسه ي سينه در درمان بيماری قلبی 

ــت«. امروزه همه ی اين نظريه ها به اثبات رسيده اند. او هم چنين استاد  مؤثر اس

ــالمت روح بر بدن كاماًل آگاهی داشت. به اعتقاد  طب روان تنی بود و از تأثير س

ــان مثل يك طبيب می تواند بدن را درمان كند؛ با اين تفاوت كه  وی، روح انس

ــتفاده از وسايل به درمان  ــك با اس ــيله درمان می كند، ولی پزش روح بدون وس

ــفی هم وی آن چنان فلسفه ی ارسطو را بازسازی كرد كه می پردازد. از نظر فلس

آلبرتكبير2وتوماسآكويناس3 در قرون وسطا تحت تأثير او قرار گرفتند و به 

تدوين مجدد الهيات مسيحی دست زدند.

نبــــــــــــــوغ

اولینمعلمانابنسینا

دي
حم

ن ا
سی

ح

سي
لما

م س
 سا

گر:
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ــدر زرنگ  ــينا آن ق هنگام تحصيل، ابن س

ــا را از معلمانش نيز  ــه درس ه ــوش بود ك و باه

ــن دليل تصميم گرفت  ــر می فهميد؛ به همي بهت

تحصيالت و مطالعاتش را بدون معلم ادامه دهد. 

ابتدا آثار منطقی ارس�طو و شرح های مربوط به 

آن ها را خواند و خوب فراگرفت. آن گاه به تحقيق 

ــالگی  و مطالعه ی علم طب روی آورد و در 16 س
پزشكی ماهر شد.

ــك  متافيزي ــه ی  مطالع ــه  ب ــالگی  س در 18 

ــطو پرداخت؛ آن را چهل بار  )مابعدالطبيعه( ارس

ــی چيزی  ــظ كرد، ول ــش را حف ــد و تمام خوان

نفهميد. تا اين كه شرح مابعدالطبيعه ی ارسطو به 

ــتش رسيد و با يك بار  قلم ابونصرفارابی به دس

ــاب متافيزيك  ــوم مطالب كت ــدن آن، مفه خوان

ارسطو را به طور كامل دريافت.

یادگیریبدونمعلم

ــاند و نخستين كسی بود كه فلسفه ی مشائی فارابی را در هماهنگ ساختن فلسفه ی يونانی با تعاليم اسالمی و آثارش كامل ترين شكل فلسفه ی مشائی را ارائه داده اند. او كار ابوعلی سينا بزرگ ترين فيلسوف »مشائی«4 مسلمان است  ــی نوشت. همين امر به اوج كمال رس باعث شد كه پس از او زبان فارسی به زبان علمی و عقلی جهان را در كتاب »دانش نامه ی عاليی«، به فارس
ــيد كه فلسفه ی مشائی اما با تمام اين تالش ها بوعلی به فلسفه ی مشائی وفادار نماند و اسالم تبديل شود. ــی به اين نكته ی مهم پی برده بود، ولی به دليل آن فيلسوف را به حقيقت نمی رساند. وی خاطرنشان می كند كه از از آن روی تاباند؛ زيرا به اين عقيده رس ــائی را گناه محسوب دوران جوان ــرايط زمانه اش مخالفت با روش مش ــت اين موضوع را به صورت علنی بيان كه ش ــائی معرفی می كند و می كرد، صالح نديده اس ــوفی مش ــفا« را هم به همان سبك و سياق كند. پس به ظاهر خود را فيلس ــمند »ش ــفه ی خود كه آن را »حكمت مشرقی« كتاب »االنصاف« را در 20 جلد می نگارد. در اين كتاب او به طور می نويسد. اما برای خودش و ساير كسانی كه مثل او می انديشند، كتاب بزرگ و ارزش ــرح فلس مبسوط به ش

ناميده است، می پردازد.

فلسفهیابـنسینـا

شــاگـــــردان
مرزب�ان،  بهمنيارب�ن ــاگردی ايالتی از جمله عالمان و فيلسوفان بزرگی سيدعبداهللمحمدبنيوسفشرفالدينعبدالرحمنب�نابیص�ادقنيش�ابوری و ابوالحس�نبنطاهرب�نزيله، ابوالقاس�مابوعبي�د جوزجانی، ابوعبداهللمعصومی، ابوالحس�ن ــتقيم به ش ــد كه به طور مس ــوفان و ابوعلی سينا پرداختند و از كالس های درس بودن ــرق وآلبرتتحت تأثير وی قرار داشتند كه سهروردی، عالمان بی شمار ديگری نيز از طريق آثارش او بهره های فراوان بردند. اما فيلس در غرب، ازجمله ی اين عالمان هستند.كبير،توماساكويناس و دنساسكوتس5 ميردام�اد و مالص�درا در ش

ــارات و برشمرده اند. مهم ترين كتاب های فلسفی اش گذاشت. البته تعداد آثار او را تا 242 مورد نيز ابن سينا 180 اثر تأليفی از خود برجای  ــفا )در 28 جلد( و اش در طب سنتی محسوب می شود.»قانون« را تأليف كرد كه دايرهًْ المعارفی كامل االنصاف )در 20 جلد(. در پزشكی نيز كتاب عبارت اند از: ش

تـألیفــــــــات

پينوشت
1. امروزه بخارا از شهرهای كشور ازبكستان است.

2. از فيلسوفان مشائی مسيحی در قرن 13 ميالدی.
3. از فيلسوفان مشائی مسيحی در قرن 13 ميالدی كه شاگرد آلبرت كبير بود.

ــيدن به حقيقت فقط از استدالل های عقلی استفاده  ــفه ی مشائی برای رس 4. فلس
می كند و به تهذيب نفس و سلوك معنوی اعتنايی ندارد.

5. از فيلسوفان مسيحی مشائی در قرون وسطا )قرن 13م(.
منابع

1. نصر، سيدحسين و ليمن، اليور. تاريخ فلسفه ی اسالمی )ج1(. ترجمه ی جمعی 
از استادان فلسفه. انتشارات حكمت. 1383.

ــالمی. ترجمه ی سعيد دهقانی.  ــنت عقالنی در ايران اس ــين. س 2. نصر، سيدحس
قصيده سرا. تهران. 1383.

ــيد جعفر غضبان. سازمان  ــيعه. ترجمه ی س ــفه ی ش ــيخ عبداهلل. فالس 3. نعمه، ش
انتشارات و آموزش انقالب اسالمی. تهران. چاپ اول. 1367.

4. شريف، ميرمحمد، تاريخ فلسفه در اسالم. ترجمه ی جمعی از استادان فلسفه. زير 
نظر نصراهلل پورجوادی. مركز نشر دانشگاهی. تهران. 1362.

5. ديور، ت. ج. تاريخ فلسفه در اسالم. ترجمه ی عباس شوقی. مؤسسه ی مطبوعاتی 
عطائی. چاپ سوم. 1362.
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ــته در معرفي  ــال گذش ــيد، س ــته باش ــر به ياد داش اگ
ــتان گزاري  ــم كه داس ــه ي طرسوس�ي« گفتي »داراب نام
ــود و حتي در اوايل  ــاي قديم متداول ب ــران از دوره ه در اي
ــدن اين رسم در ايران و  ــالمي نيز از همه گيرش دوره ي اس
سرزمين هاي اطراف آن اسنادي وجود دارد. داستان گزاران 
قصه هايي چون قصه ي سياوش، داستانرستمو اسفنديار 
و... نقل مي كرده اند؛ حتي پيش از فردوسي. چون همان طور 
ــال  ــتاني از نزديك به 4000س كه مي دانيد، قصه هاي باس
ــتان گزاران، كوسانان  ــدند و داس پيش در ايران نقل مي ش
ــتان ها را براي مردم روايت  )خنياگران(، نقاالن و... اين داس

مي كردند.
ــه اي پيچ درپيچ و  ــي از هزارتوهايي كه امروز قص اما يك

جهاني به شمار مي آيد، داستان »هزار و يك شب« است.
ــر اين كه براي مردم جهان از  ــب، عالوه ب »هزار و يك ش
افراد عامي كوچه و بازار تا سرامدان فرهنگي و شخصيت هاي 
بزرگ علم و ادب به يكسان جاذبه دارد، از چند جهت براي 
مردم ايران داراي اهميت ويژه است. اول اين كه هزارويک
ش�ب يا الفليلوليله، اثري شرقي و به طور اخص ايراني 
است كه فراورده ي ميراث فرهنگ هند، ايران و عرب است 
ــانه ها و عناصر مختلف فرهنگي اين  و از تلفيق قصه ها، افس

هر سه قوم برآمده است.
ثانياً عالوه بر داستان اصلي آن، يعني سرگذشتشهريار،
ش�اهزمان،شهرزادودنيازاد، تعداد زيادي از داستان هاي 
ديگر كتاب، صددرصد ايراني هستند. هم چنين، نام شماري 
ــدادگاهِ بعضي قصه ها،  ــت و رخ ــخصيت ها ايراني اس از ش

شهرهاي ايران: شيراز، خراسان، اصفهان و... است...«1
ــهريار، فرزند يكي از  ــتاني از ش ــب با داس هزار و يك ش
ــان، سطان جزايِر هندوچين، آغاز مي شود؛  ملوك آل ساس
ــتان خيانت. اين اتفاق باعث مي شود، شهريار به تمام  داس
زنان بدبين شود و قصد بر ُكشتن تمام آنان داشته باشد. اما 
وقتي به شهرزاد، دختر وزيرش برمي خورد، او براي شهريار 
ــه اي دنباله دار مي گويد؛ قصه اي كه دنباله اش به هزار و  قص

داستانهزار
ويكشب

عزت اله الوندي
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حكايتگنجشکوعقاب
ــنيده ام گنجشكي  كالغ گفت: »ش
ــفندي بپريد و عقاب  ــه رمه ي گوس ب
ــي را ديد كه بّره اي را به چنگال  بزرگ
ــك  گرفته، همي برد. و آن گاه گنجش
ــود و گفت: »من  پرهاي خود را بگش

هم بدانسان كنم كه عقاب كرد.«
ــمرد و به  ــس خويش را بزرگ ش پ
ــرده در حال  ــبه ك قوي تر از خود تش
ــم هاي  بپريد و به قوچي فربه كه پش
بلند داشت، بيفتاد. پشم هاي قوچ به 
ــد و داِم پاي  ــك درپيچي پاي گنجش
ــت بپرد، پريدن  ــد. چون خواس او ش
ــمگين  ــت. آن گاه عقاب خش نتوانس
ــت و  ــت و او را بگرف ــته، بازگش گش
پرهاي او را بركند. و ُشبان نيز بيامد، 
ــك بسته،  ــماني به پاي گنجش ريس
پيش فرزندانش برد. يكي از ايشان با 

پدر گفت كه: »اين چيست؟«
شبان گفت: »اين به بزرگ تر و قوي تر 

از خود تشبه كرد و هالك گشته.«
ــو نيز اي روباه، حذر كن از اين كه  ت
به قوي تر از خود تشبه كني كه هالك 

خواهي شد.3

ــب ديگر مي رسد. شهريار هر  يك ش
شب از شهرزاد قصه اي تازه مي شنود؛ 
قصه هايي كه چون هزارتويي بي نهايت 

درهم پيچيده اند.
مسلماً اين قصه ها همان قصه هايي 
ــردِم روزگاران  ــان م ــتند كه مي هس
ــد و مردم از  ــته متداول بوده ان گذش
ــخن ها  آن ها پندها مي آموختند و س

ياد مي گرفتند.
ــيزدهم، يعني  ــه ي قرن س در ميان
در زمان حكومت قاجار، بهمنميرزا
ــه او خود نيز  ــد عباس ميرزا ك )فرزن
ــاه بود(  فرزند و ولي عهد، فتحعلي ش
تبريزي  عبداللطي�فتس�وجي از 
ــه از فرهيختگان ادب و هنرمندي  ك
ايراني بود، خواست تا قصه هاي كهن 
ــن ميان  ــد و در اي ــردآوري كن را گ
ــف ليل و ليله را  ترجمه ي قصه ي ال

مطرح كرد.
تسوجي براي ترجمه ي اين كتاب 
ــزرگ انجام داد.  بزرگ، خود كاري ب
او با كوششي بي نظير به زباني دست 
ــان دوره ي قاجاري  ــا زب ــت كه ب ياف
ــيار داشت. كوشش او تنها  تفاوت بس

ــب  به ترجمه ي كتاب هزار و يك ش
ــه الي قصه ها از  ــدود نبود. او الب مح
ــعار، َمَتل ها و رواياتي بهره برد كه  اش
ــدن داستان كمك  به خواندني تر ش

مي كنند.
و سرانجام هزار و يك شب نزديك 
به 100 سال پيش در چاپخانه اي در 
ــد و در رديف  ــنگي ش تبريز چاپ س
ــده ي ايران  اولين كتاب هاي چاپ ش
ــيده نماناد  قرار گرفت. »اما بعد پوش
ــم و آيين چنين  كه حكيمان را رس
است كه گاهي به رسم افسانه سخن 
گويند و گاهي از زباِن دد و دام حديث 
كنند و مقصود از آن همه، پند گفتن 
ــت، ولي اين  ــت آموختن اس و حكم
ــه كار برند كه عامه ي طباع  حيلت ب
ــت ها( را به گفته ي  )طبيعت و سرش
ــانه  ــان رغبت افتد و به رأي افس ايش

بخوانند و به آساني ياد بگيرند.«2

پينوشت
ــب، ترجمه ي  ــك ش ــزار و ي ــاب ه ــه ي كت 1. از مقدم

عبداللطيف تسوجي، نشر هرمس، چاپ سوم، 1386.
ــت مترجم همان كتاب، نوشته شده در سال  2. يادداش

1261 هجري قمري در تبريز، صفحه ي هفت.
3. هزار و يك شب، جلد اول، صفحه هاي 554 و 555.

تصويرگر: طاهر شعباني
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اصغر نديری

دوستانجوان!
 اگر مايليد در مسابقه ي جدول شماره ي 5 رشد جوان شركت كنيد. آن را تكميل 

كنيد و به نشاني صندوق پستي مجله بفرستيد. 
 يادتان نرود نام و نام خانوادگي، نشاني كامل منزل و شماره ي تلفن خود را بنويسيد.

 به 10 نفر از برندگان، جوايزي اهدا مي شود.
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حل جدول شماره ي 4

افقي
1. بخشش و ريزش ـ راكب اسب ـ انقالب اسالمي به رهبري حضرت 
ــخص در سال 1357 به سرانجام  ــتم اين ش امام خميني )ره( عليه س

رسيد.
ــاط  ــد و بس 2. روزهاي 12 تا 22 بهمن كه امام خميني وارد ايران ش

حكومت ظلم برچيده شد ـ نيكويي صورت و سيرت.
ــتـ  عيد  ــوه كردن اس ــان  جل ــدـ  هم ــر تايلن ــام ديگ ــدـ  ن 3. مقص

ويتنامي ها.
4. فضاپيماـ  محفوظـ  از شخصيت هايي كه حافظ شيرازي در ديوانش 

با او ميانه ي خوبي ندارد.
5. ماده اي از اكسيژن، ازت، كربن و هيدروژن كه در بدن توليد مي شود 

ـ دانش ها ـ غالف.
6. راه غذا به معده ـ حرف صفت ساز ـ نيمه كامل ـ بانگ.

7. شهروندان يك كشور ـ بلندي ـ پايان.
8. ميوه ي خوب ـ نزديك.

9. پشتيباني ـ پستان دار بزرگ آبزي ـ خواست.
10. غذاي تزريقي ـ طال ـ بار آن به منزل نمي رسد ـ گروه ورزشي.

11. بي چيز ـ كنايه از آسمان ـ كوبيدن و خرد كردن
ــهري در استان آذربايجان شرقي و با رودي به  12. عقيده، مباني ـ ش

همين نام كه از مركز شهر مي گذرد ـ جد شيخ الرئيس ابوعلي.
13. سؤال از زمان ـ داخل ـ دفتر و درجه ي صدا ـ خداوند.

14. حق كسي را تمام دادن ـ قيام و نهضت گروهي.
ــودگي اش عدم اوست ـ ميوه ي آب دار فصل گرم ـ بعضي ها از  15. آس

آن كاله مي جويند.

عمودي
1. علم دينـ  دومين پيشواي پاك و امام معصوم شيعيان جهان كه در 
سال سوم هجري قمري متولد شد و معروف به تقوا و حسن خلق است 

كه در 28 صفر سال 50 هجري شهيد شد ـ بخشندگي.
ــالمي حضرت امام  ــتن نظر ديگري ـ از ويژگي هاي قيام اس 2. خواس

خميني در سال 1357، چنين بوده است.
3. عليه ـ كج ـ احصا و شمردن ـ كدو.

ــلمان ايران به جمهوري اسالمي  ــي از ياختهـ  رأي مردم مس 4. بخش
ـ مردمي.

ــتاره ي شب هاي آخر تابستانـ  صداي گوسفندـ  رساله ي دكترا  5. س
ـ داراي رفاه.

ــيـ  جوي خونـ   ــا آوردن عهد و پيمانـ  ضمير جمع فاعل ــه ج 6. ب
درياچه و شهري در تركيه.

7. متفق شدن بر انجام كاري ـ غزال ـ قسمتي از پا از باالي زانو.
8. تكرار حرف دوازدهم ـ شهر مرزي در گوشه ي شمال غربي ايران ـ 

كنجد كوبيده ـ ضمير منفصل سوم شخص مفرد.
9. كاشف انگليسي واكسن آبله ـ جنگ شتري ـ شهري در ايتاليا.

10. مدت دار ـ آرواره ـ بخيه ي لباس ـ از آن  طرف جابه جايي است.
11. رازها ـ استخدام نيست ـ سالن پيش ساخته ي بزرگ.

12. ضمير جمع مخاطب ـ حامل باران ـ چهره.
13. سفت نيست ـ شكل ـ كوره ي آهك پزان ـ ريشه.

14. ادامه ـ رؤيت.
15. نامش حاج محمد بود، سردار عاشورايي خيبرـ  ماه خوب پيروزي 

انقالب اسالمي ـ سرماي تازي.

بهمن 88
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