
روزی بود و روزگاری. در روزگاران قدیم، روزی دو پرنده بر باالی دیواری نشستند و 
به دانه هایی که توی دامی بود، خیره شدند. 

یک نگاه پرنده ها به دانه ها بود و نگاه دیگرشان به دشت ها.
                          یک نظر او سوی صحرا می کند

                          یک نظر حرصش به دانه می کشد
در این بین، یکی از پرنده ها نتوانست چشم از دانه ها بدوزد و اسیر دام شد. اما پرنده ی 

دیگر، با دوراندیشی، چشم از دانه ها فروبست و به سوی دشت ها پرواز کرد.
                         باز، مرغی کان ترّدد1 را گذاشت

                         ز آن نظر برکند و بر صحرا گماشت
موالنا در این حکایت، انسان ها را به پرندگانی تشبیه کرده است که برخی تسلیم 
دانه های هوس آلود شیطانی می شوند و برخی از لذت های زودگذر می پرهیزند و 

به سوی دشت های سبز خوبی ها بال می گشایند.
دوستان جوانم!

لحظ��ه لحظه ی زندگی ما، تمرین به دام افتادن یا پرگش��ودن اس��ت. به تعبیر 
جاودانه ی قرآن کریم: »ما او )انسان( را به راه درست هدایت کردیم؛ یا شکرگزار 

است یا کفران کننده ی نعمت ها« )سوره ی دهر. آیه ی 3(.
صمیمانه تری��ن ش��ادباش ها و تبریک های همه ی نویس��ندگان و تصویرگران و 
دست اندرکاران مجله ی رشد جوان را به مناسبت سالروز تولد جمهوري اسالمي 

ایران، حلول سال جدید و آغاز فصل زیبای بهار پذیرا باشید!
1.ترّدد: تردید

دو پـرنــده، حکـایـتـی 
بـرای تـمـام فصـل هـا

یکی از زیباترین کتاب هایی که تا به 
حال خوانده ام، »مثنوی معنوی« مولوی است؛ کتابی 
که از شاهکارهای بزرگ شعر فارسی به شمار می رود 
و مفاهیم عمیق عرفانی و فلسفی را در قالب حکایت و 
تمثیل بیان می کند. هشت قرن است که اندیشمندان 
و ادیبان در ساحل این اقیانوس متالطم ایستاده اند و 
هزاران هزار صفحه در شرح و تفسیر آن نگاشته اند.

به راستی آسمان مثنوی، آسماني صد رنگ است که 
اندیشه ها را تسخیر می کند. دشت های سبز مخملیني است 

که اسب های تیز پای خیال را به خود می خواند. در این 
شماره، یکی از حکایت های رازآلود مثنوی، »عیدی« شماست:



مژگان بابامرندی

اتفاقی پر از شیرینی و گل و نقل و نور
امروز بیست ونهم اسفند است. چند ساعت دیگر سال نو می شود. هر وقت هفت سین می چینم، به این فکر می کنم که چرا این ها؟ قرآن  
پدربزرگ را باز می کنم. بوی عطرش خانه را پر می کند. بی قرارم می کند. یکهو صدای تق تق عصای پدربزرگ توی راهرو می پیچد. انگار از 

حمام آمده است و عجله دارد بیاید تو و سر سفره بنشیند. می آید:
� هستیجان! هفت سین باید سه مشخصه داشته باشد. هیچ وقت از سبد، ساعت و سیاه دانه استفاده نکنید. اول، مسلم است که 
باید با سین شروع شوند. دوم، نام همه ی آن ها کامالً فارسی باشد. سوم، ریشه ي گیاهی داشته باشند. هر کدام از هفت سیني که 

مرسوم است هم نماد چیزی است: 
 سنجد: ندای خردگرایی و دعوت به عقل، 

 سیب: نماد صحت و سالمت، 
 سبزی: نماد طراوت و خوش خلقی،

 سمنو: نشان قدرت و صالبت، 
 سیر: نگاهداشت حد و حقوق، 

 سرکه: رضا و تسلیم، 
 سماق: صبر و امید.

بعد س��فره را چیده ام. مام��ان و بابا از  آمده اند.  بیمارستان 
بیمارستان پیش پدربزرگ. از تحویل س��ال قرار است که برگردیم 

عمو هر سال الله می خرد. باز هم برای��ش الله هم می خرم. می دان��م که او به یاد 
صدای او می اید: »وقت سال تحویل دعا کن.«

اللیل و النهار، یا محول الحول و االحوال، صدای تلویزیون بلند است: »یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر 
حول حالنا الی احسن الحال ...«

من هم دعا می کنم برای تمام بیمارها و بعد برای سالمتی پدربزرگ. برای سالمتی خودمان. برای همه ی آدم ها. چون زندگی و 
زنده بودن پر از آرزوست.

کم مانده اس��ت به سال تحویل. مامان روکش ظرف شیرینی را برمی دارد. بوی شیرینی می نشیند کنار بوی پدربزرگ. آرزوی 
آخرم این است: کاش تمام سالی که پیش رو دارم، شیرین باشد و پر از حوادث خوب. کسی چه می داند، شاید هم اتفاقی پر از 

شیرینی و گل و نقل و نور.

اّول فروردین، عید نوروز

س: هاتف همایي
عک
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هر تولدي همراه با لبخند و ش��وق و نشاط است؛ تولد انسان، 
تول��د گل، تولد روز، هم��ه و همه این چنین ان��د. مادري که با 
صداي نوزاد خود مي ش��کفد، غنچه اي که روي شاخه اي لبخند 
مي زند و س��پیده ي صبحي که آس��مان را رنگ شیري مي زند. 
این ها تصاویري است که دنیاي ما را دوست داشتني تر مي کنند.

در بین تولِد آدم ها نیز تولدها تفاوت دارند. بیشتر تولدها فقط 
در حد پدر و مادر و آش��ناها مي ماند؛ اما بعضي تولدها، دنیایي 
را به تپیدن شوق انگیز وامي دارد. تولد انسان هاي بزرِگ آسماني 
این گونه اند. با تول��د خاتم پیامبران، حض��رت محمدبن عبداهلل 
)صلي اهلل علیه وآله وس��لم( کاروان هس��تي به ج��اده ي حقیقت 
مي رس��د و ب��ا تول��د منج��ي عالم بش��ریت، حض��رت مهدي 
)عجل اهلل تعالي فرجه الش��ریف( این کاروان به افق هاي روشن نور 

دست مي یابد.
در بین تولِد روزهاي س��ال نیز تف��اوت معناداري وجود 
دارد. بعضي روزها هم چون خورشید مي درخشند و براي ما 

رنگ و بوي دیگري دارند. انگار از جنس دیگرند.
روز 12 فروردی��ن، روز تول��د جمهوري اس��المي ایران از آن 
روزهاست؛ روزي که براي نخس��تین بار در تاریخ ایران، مردم با 
اندیشه ي راستین و قلب مطمئن خود به پاي صندوق هاي رأي 
رفتند و به گمش��ده ي دیرین خود، یعني حاکمیت »اس��الم« و 

»مردم« آزادانه رأي دادند. 
مردم ای��ران که قرن ه��ا در زیر یوغ اس��تبدادگران به تلخي 
روزگارشان را سپري کرده بودند، به ناگاه در بهار 1358 شکفتند 
و در باغ نََفِس ملکوتي امام خمیني )ره( بالیدند و نهال جمهوري 

اسالمي ایران را در خاك این سرزمین کهن کاشتند.
اینک سه دهه از آن روز تاریخي مي گذرد و جوانان فهیم ایران، 
با تقویت روح دین��ي، هویت ملي و تأکید بر آرمان هاي مقدس 
امام خمین��ي )ره( و در چارچوب بیانات رهب��ر فرزانه ي انقالب 
اسالمي، حضرت آیت اهلل خامنه اي و محوریت قانون اساسي، رو 

به آینده اي روشن و امیدآفرین گام برمي دارند.

تولد آفتاب

12 فروردین، روز جمهوري اسالمي ایران
ناصر نادري



دكترمحمدرضا سنگري

موج و خروش باد، همه و همه در گوش ما حرف ها و قصه هاي بدیع مي گویند 
تا چه کسي بشنود و دریابد و ادراك کند.

شما تا حاال چه نکته اي از رهگذر درنگ و تأّمل در پدیده ها یافته اید؟ همیشه این 
احتمال را بدهید، نکته اي را که شما دریافته اید، پیش تر هیچ کس نیافته باشد یا 

الاقل آن گونه که شما ادراك کرده اید، درك و دریافت نکرده باشد.
نکته اي که در پي مي آید، حاصل تأّمل نویسنده اي است در »قلم«؛ آن هم 

»مداد« که ش��ما هم س��ال ها، � دست کم در دوران دبستان � با آن سروکار 
داشته اید. نویسنده مي گوید: پسرك از پدربزرگش پرسید: »پدربزرگ درباره ي 

چه مي نویسي؟«
پدربزرگ پاسخ داد: »درباره ي تو پسرم. اما مهم تر از آن چه مي نویسم، مدادي 

است که با آن مي نویس��م. مي خواهم وقتي بزرگ شدي، تو هم مثل این مداد 
بشوي!« پسرك با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصي در آن ندید و گفت: »اما 

این هم مثل بقیه ي مدادهایي است که دیده ام!«
پدربزرگ گفت: »بستگي دارد که چه طور به آن نگاه کني. در این 

مداد پنج صفت هس��ت که اگر به دستشان بیاوري، 
براي تمام عمرت به آرامش مي رسي.

یک 
شب گوشه ي 

دفترم نوشتم: »شرمسار 
قلبمان باشیم که حتي هنگام خواب،  

هم بي کار نمي ماند!«
آیا شما هم شنیده اید که شاعران و نویسندگان، گاه برخي درس ها 

و نکته هاي لطیف و زیبا را از همین اعضا و جوارح و گاه پدیده هاي دم 
دست فرامي گیرند؟ یکي گفته است: »از دماغ بیاموزیم که وقتي چشم ها 

ضعیف مي شوند، به کمکشان مي آید و عینک را نگاه مي دارد.«
دیگري گفته اس��ت: »خدا دو چش��م داده اس��ت تا هم حق را ببینیم و هم 

باطل را. دو گوش داده است تا هم حق را بشنویم و هم باطل را. اما یک زبان 
داده است تا فقط حق را بگوییم.«دوستي نکته سنج مي گفت: »من از انگشتان 

دس��ت آموختم که تا ایستاده ایم، با هم فرق مي کنیم. وقتي خوابیدیم، همه با 
هم مس��اوي مي ش��ویم!« )در مرگ، فقیر و غني، سیاه و سفید، کوچک و بزرگ 

مساوي مي شوند.(
در دنیاي ما، چه رازها و رمزها و درس ها در خاموشي و سکوت پدیده ها نهفته است 

که تنها ذهن هاي بیدار و چشم هاي ژرف بین درمي یابند.
برف سپید، برگ سبز، لبخند گل، سکوت بشکوه کوه، تا خروش آذرخش و تالطم 



صفت چهارم: چوب یا شکل 

خارجي مداد مهم نیست، مهم زغالي 

اس��ت که داخل چوب است. پس همیشه 

مراقب درونت باش و ببین درونت چه خبر است.

و سرانجام، پنجمین صفت: مداد همیشه اثري از خود 

به جا  مي گذارد. پس بدان هر کاري در زندگي ات مي کني، 

ردّي از تو به جا مي گذارد. از این رو س��عي کن نس��بت به 

مي کني.«ه��ر کاري که انجام مي دهي، هش��یار باش��ي و بداني چه 

مي بینید درنگي ژرف در »مدادي« که تاکنون هزاران هزار 

دست با آن اُنس و الفت داشته اند، به کشف چه درس هاي 

زیبا و لطیفي مي رسد. »دیدن« مهم نیست، عمیق دیدن 

مهم اس��ت که سقوط میلیون ها میلیون سیب هیچ ذهني 

را به کش��ف قانون جاذبه نرس��اند و تنها نیوتن با تأمّل و 

ژرف نگري، به آن کشف بزرگ رسید.

راست همین است که چشم ها فراوان اند و دیدن ها اندك. 

. و هستي  عبرت ها بس��یارند و عبرت گیرندگان کم1

همه کالس است و  دریغا ...
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1. م��ا اکثر العبر و اََق��لَّ االعتبار: عبرت ها 

فراوان اند و عبرت گرفتن ها اندك )نهج البالغه 

علي علیه السالم، ترجمه ي دکتر سید جعفر 

شهیدي، حکمت 297، ص 416(.



 بخش نخست

میترا امیری، از نور )مازندران(، پیش دانشگاهی

نفر دوم در رشته ی داستان نویسی

مسابقه ی ادبی »سی امین بهار«

�  اِ... سالم مادر. بیدار شدی؟
سرش را تکان داد.

� این چه س��رو وضعیه ت��و داری؟!... 
به به... ببینم، امروز چه کاره ای؟!

خندیدم و به طرفش رفتم. صورتش 
را بوس��یدم. آرام، طوری که ناراحت 

نشود، پوشکش را نگاه کردم.
� اُه اُه... می بینم که کلی پیاده کردی 
مادرجون! تبریک می گم بعد از س��ه 

روز مایه ی امیده!
لبخند رضایت بخش��ی زد. دس��تم را 

جلو بردم:
� بیا بریم تو اتاق.

دس��تم را نگرفت. فق��ط نگاهم کرد. 
متوج��ه ش��دم، هن��وز برای��ش جا 
نیفتاده ام. راهم را ادامه دادم و صدای 
پایش را می شنیدم که آرام به دنبال 
م��ن می آمد. پیراهن��ش را در آوردم. 
حواس��م نبود که هوا س��رد است. به 
خودش لرزید. سریع بغض کرد و در 
حالی که دس��تانش را از سرما به خود 
پیچیده بود، گف��ت: »می خوای منو 

بکشی؟!«
� ن��ه... اله��ی قربونت برم ببخش��ید. 

حواسم نبود.
س��ریع بوس��یدمش و پتوی��ی روی 
ش��انه هایش انداختم. به حمام رفتم، 
ش��یر آب را باز کردم تا گرم ش��ود و 
آمدم بیرون. دس��تکش هایم را دستم 

کردم و پوشکش را باز کردم.
� خوب سه روز رو جبران کردی ها!

بقی��ه ی لباس های��ش را در آوردم و 
راهی حمام شدیم. آب هم خوب گرم 
ش��ده بود، بخارش تا اتاق خواب هم 

می آمد. هنوز دستانش را به دور خود 
پیچیده بود. با کمر خم، آرام آرام قدم 

برمی داشت.
� منو نکشی ها!

� نه عزیزم، می خوام بشورمت.
� اگه منو بکش��ی، من که نمی دونم 

کی هستی، ولی کارت خوب نیست.
کم��ی آب گرم روی پایش ریختم، تا 

متوجه بشود.
� اِ... این چه قدر خوشگل بود، چه قدر 

خوب بود.
� گفت��م ک��ه خوبه. آب گ��رم خوبه، 

حمام خوبه.
آرام آرام آب گرم را روی بدنش ریختم 

و به بدنش دست کشیدم.
� آخی��ش، الهی خی��ر ببینی. این جا 
خیلی خوب��ه، تو هم خوب��ی، تو هم 

عزیزی، چه فرقی می کنه؟!
همان طور که می شستمش پرسیدم: 

»چی فرقی نمی کنه مادرجان؟«
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� من چه می دونم وااّل، من یکی بیشتر 
بلد نبودم که اون هم تموم شد.

� آره، راس��ت می گی! من چرا باید از 
تو بپرسم؟

چه لذت��ی می برد از آب گ��رم! مدام 
می گف��ت: »چه ق��در خوش��گله، تو 

چه قدر خوبی.«
خوش��گل برای من کلمه ی قشنگی 
بود. »خوش��گل« هم خوش��گل بود، 
هم خوشمزه بود، هم خوب. هر چیز 
مفیدی برایش خوشگل بود. من هم 

دیگر به همه چیز خوشگل می گفتم!
� مادرجان بلند شو آبِت بکشم.

فقط نگاهم کرد. دستانش را گرفتم و 
بلند شدم. تکرار کردم: »وایستا.«

� تو که باز داری منو می زنی! من که 
کاری نکردم.

� نه فدات بش��م، تو خوبی، من تو رو 
نمی زنم. بلند شو.

پنج دقیقه بعد حسی به او گفت که بلند 
شود. باالخره راحتم کرد. آبش کشیدم 
و آمدیم بیرون. تا جا داش��ت لباس به 
تنش کردم. مثل همیش��ه زیبا ش��ده 
بود. به دلم می نشست. به خودم گفتم: 

»پیری زیبایی اش رو نگرفته!«
� خب... مگه نگفتی امروز می یاد؟

� امروز؟ کی مادر جان؟
� همون که خیلی خوبه، مهربونه.

� اون فردا می یاد.
� تو که همش همینو می گی!

� خب فدای تو بش��م، ام��روز امروزه، 
فردا فرداست... فردا می یاد.

� امروز کدومه؟
� یعن��ی چ��ه کدومه؟... آه��ا... امروز 

شنبه ست.
� یعنی امروز می یاد؟

� نه عزیزم، فردا می یاد، یکشنبه.
� مگه امروز یکشنبه نیست؟

مهلتش ن��دادم. لقم��ه را در دهانش 
گذاش��تم و پش��تش لی��وان چای را 
دادم به دس��تش که اگر ای��ن کار را 
نمی ک��ردم، تا فردا صبح باید ش��نبه 

یکشنبه می کردیم. لقمه را که قورت 
داد، چن��د دقیق��ه نگاهم ک��رد. بعد 
دس��تش را جلوی دهانش گذاش��ت 
و خندی��د. گفت: »ت��و که از خودمی 

عزیزم! تو خوبی!«
تازه مرا شناخت.

� آره مادرجان. من همونم که هر روز 
همین موقع تازه منو می شناسی!

به س��رم دس��ت کش��ید و گفت: »تو 
خوبی، مهربونی، همین جا بمون.«

� اِ ... باز که داری می ری!
� نمی رم مادرجان. ظرفا رو می شورم، 

میام پیشت. تو همین جا بمون.
ح��رف زدن ب��ا او چه فایده داش��ت. 
انتهای��ش ی��ک دقیق��ه در ذهن��ش 
می ماند و باز می پرسید. همیشه باید 

با او کنار آمد.
� دخترم، بابا مامانت کجان؟

� نیستن مادرجان. )می دانستم االن 
چه می پرسد.(

� ُمرَدن؟
� آره مادرجان، خیلی وقته.

مطمئن بودم که داستان زندگی اش را 
می گوید و همین طور هم شد. نگاهی 
غم زده به من انداخت و با چشمان پر 
از اشک گفت: »پس تو هم که شبیه 
من، پدر و مادر نداری. منم که پدر و 
مادرم ُم��رَدن.. هیچ کس رو ندارم. نه 

االن، نه ازاولش که اومدم.«
دستم را گرفت:

� الهی ب��رات بمیرم که پ��در و مادر 
نداری، یتیمی سخته!

وای که اگر پدر و مادرم می دانستند، 
چه طور به دس��ت خودم کشتمشان! 
چ��اره ای ج��ز این هم نداش��تم. این 
مکالم��ه ی ما هر روز تکرار می ش��د. 
حت��ی روزی چندبار و پیرزن بیچاره، 
ه��م برای خ��ودش و هم به حال من 

گریه می کرد.
� مادرجان این جا واینستا، برو بشین، 

خسته می شی.
دور و برش را نگاه کرد.

� چه کار کنم؟
با اش��اره گفتم: »برو اون جا... اون جا 

بشین.«
بغض کرد:

� باشه، حاال که من رو نمی خوای می رم.
� نه عزیزم، من تو رو دوست دارم. تو 

همه کس منی. تو خوبی، خوشگلی.
رفتم طرفش بوسیدمش. خندید.

� تو هم خوشگلی، عزیزترینی.
ی��ادش رفت��ه ب��ود ناراحت اس��ت. 
نشاندمش روی صندلی و ضبط صوت 

را روشن کردم.
� مادرجان دست بزن. دست... دست...

م��ن را می دید ک��ه دس��ت مي زنم 
بلند بلن��د  ذوق  از  مي خن��دم،  و 

می خندید.
� ب��ارك اهلل به ت��و، آها، خوب��ه... این 

خوشگله!
می خندید و این ها را تکرار می کرد.

دست می زد. راه می رفت مي رقصید و 
می خندید. مرا مجبور می کرد نگاهش 
کنم و اگر غیر این می کردم، ناراحت 

می شد. برای من می رقصید.
� آفرین مادرجان. خیلی زرنگ شدی 

ناُقال!
می خندی��د و دس��تانش را جل��وی 

دهانش می گرفت.
� آفرین!... خوبه. تو هم خوشگلی ناُقال! 

اِ... کجا رفت؟
� مادرجان بس��ه، دیگ��ه موقع اهلل و 

اکبره، زشته.
� آره دیگه. االن باید بریم س��راغ کار 

خودمون.
منظورش از کار نماز بود. دس��تانش 
را ب��ه ط��رف آس��مان بلند ک��رد و 
زیرلب چی��زی گف��ت. نمی فهمیدم 
چه می گوی��د. اگر بلند هم می گفت، 
کسی از حرف هایش سردر نمی آورد. 

همان که خدا می فهمید کافی بود.
� مادرجان می یای وضو بگیریم؟

� وضو؟ چی هس��ت؟ ی��ه بار گرفتم، 
حاال تو بیا دیگ��ه. ان قدر این کارا رو 
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نکن، زش��ته! خدا قه��رش می گیره. 
زودتر بریم س��ِر کار خودمون بهتره. 

دیرتر خوب نیست.
وضو نمی گرفت، اما نمازش درس��ت 
بود. چون نمی فهمید وضو چیس��ت. 
یادش نب��ود وضو بگیرد. از نماز فقط 
نماز را می دانس��ت. ذکرهایش را هم 
فراموش کرده بود. زیر لب چیزهایی 
می گفت و خم و راس��ت می شد. هر 
وقت او را می دیدم که نماز می خواند، 

به خودم می گفتم: »نمازش قبوله.«
� مادرجان عصر رو نمی خونی؟

� خوندم.
� آها، راست می گی، پس من چهار تا 

دیگه بخونم بعد بریم، باشه؟
� آفرین، خوبه، بخون.

� مگه امروز نمی یاد؟
� نه مادرجون، فردا می یاد.

� تو که همیشه همینو می گی.
� خب قربونت برم، امروز امروزه، فردا 

فرداست. فردا می یاد.
� امروز کدومه؟

� ام��روز یکش��نبه س، فردا می ش��ه 
دوشنبه. دوشنبه می یاد.

� دوشنبه که خیلی دوره. دور نیست 
عزیزم؟

� نه مادر جون، دور نیس��ت. امش��ب 
بخوابیم، فردا دوشنبه س.

و باز چشمانش پر از اشک شد.
� نگرانش شدم. نکنه اتفاقی براش افتاده!

� نه مادرجون!
چه قدر ساده بود پیرزن و چه مهربان. 
او هن��وز م��ادری اش را از ی��اد نبرده 
ب��ود. کدام ش��نبه؟ کدام دوش��نبه؟ 
چ��ه اتفاقی؟ به چه کس��انی دلت را 
خوش کرده ای پیرزن س��اده! همه ی 
مهربان های��ت منتظر اتفاق تواند و تو 

نگران اتفاق آن ها.
� خیلی دوستش دارم. می دونی کی 

رو می گم؟
� همون که خیلی خوبه؟

لبخندی از رضایت زد.
� آفرین عزی��زم، تو که همه رو بلدی. 

آره اون خوبه. دلم براش تنگ شده.
� می یاد مادرجون، حالش هم خوبه.

� ِهی... نمی دونم وااّل.
چش��م هایش پ��ر از اضط��راب بود. 
ای��ن وقت ه��ا حرف نمی زد. س��اکت 
جایی می نشس��ت. چادرش را دورش 
می پیچید و فقط جلوی چش��مش را 
می دید. دیدم پی��رزن خیلی ناراحت 
اس��ت. دلم سوخت. لیوان آب پرتقال 

را جلویش گرفتم.
� ببین چه چیز خوشگلی آوردم!

نگاهش هیچ تغییری نکرد.
� اگ��ه بدونی چه قدر خوبه... اوووم... 
همش مال ت��و اِ. ب��ه هیچ کس هم 

نباید بدی! 
باز هم همان بود؛ غمگین و افسرده...

� باشه، حاال که مادرجون آب پرتقال 
رو نمی خ��وره، خ��ودم می خ��ورم... 

آخ جون!
لبم را کمی نزدیک لیوان بردم.

� وای خدای من!... چه قدر خوشمزس... 
چه خوشگله!

� به من نمی دی؟
� چرا نمی دم مادرجون، همش ماِل تو.

یک نفس نصف لیوان را خورد. وقتی 
نفسش گرفت، دهانش را کنار کشید.
� چه خوش��گل بود عزیزم، آخیش... 
خیلی خوب بود. الهی پیر بش��ی، تو 

خوبی... تو عزیزی...
و آرام دستم را گرفت و بوسید. دستم 
را کش��یدم و گفتم: »ناگهان این چه 

کاریه می کنی مادرجون؟«
اش��ک هایش را می دیدم و یاد اولین 

روزهای مالقاتمان افتادم.

ُمدام س��رش را می خاراند. دستش را 
می خاراند. چه قدر کثیف بود پیرزن. 
بویی می داد ک��ه ترکیبی بود از بوی 
غذای ریخته روی لباس هایش و بوی 
عرق. فقط صدایی ش��نیدم: »تحویل 

شما.« و بعد سایه ای که رفت.
غریبانه نگاهم می کرد و مثل کودك 
خودش را پنهان��ی می خاراند. وقتی 
نزدیک��ش رفتم، بغض ک��رد و گفت: 
»می خوای منو بزنی؟ برو... من تو رو 

نمی شناسم، برو.«
دهانش بوی ب��دي می داد و صدایش 
بریده بریده بود. حم��ام را پیدا کردم 
و با همان لب��اس او را به حمام بردم. 
مات و مبهوت مرا نگاه می کرد. دستم 
را س��مت دکمه اش ب��ردم. با قدرتی 
ک��ه معلوم نبود این پی��رزن نحیف از 
کج��ا آورده، محکم به دس��تم زد. با 
تم��ام کتک هایی که خ��وردم و داد و 
بیدادهایش که در فضای کوچک حمام 
می پیچید، لباس های��ش را درآوردم. 
باالی پاهای��ش لکه های��ی از مدفوع 
خش��ک شده بود و پوس��تش قرمز و 
زخم از تکرار شب ادراری ها. وقتی آب 
به بدنش زدم، دیگر کتکم نمی زد. آرام 

نشسته بود و نگاهم می کرد.
نگذاش��ت لباس هایش را تنش کنم. 
اصرار داشت خودش آن ها را بپوشد. 
رفت��م بیرون و با لیوانی از آب پرتقال 
وارد ات��اق ش��دم. دی��دم ش��لوارش 
را می خواه��د از س��رش بپوش��د و 
دس��ت هایش را درون پاچه ه��ای آن 
ک��رده، دنبال یک س��وراخ اس��ت تا 
س��رش را از آن بیرون بیاورد. ش��لوار 
را از س��رش کشیدم و لیوان را جلوی 
دهان��ش گرفتم. بی درنگ آن را س��ر 
کش��ید. زیر لب چیزی گفت، شاید: 
»سالم بر حسین«. به من گفت: » تو چه 
خوبی، چه مهربونی، حالم خوب شد.«

دست منِ  غریبه را بوسید و آن قدر که 
خسته بود، خوابش برد.

هنوز اش��ک می ریزی پی��رزن. و من 
غرق در روزهای��ی که خیلی هم دور 
نبودن��د. ام��ا نگاهت دیگ��ر غریبانه 
نیس��ت. دیگر کتک��م نمی زنی و من 
ش��ده ام خوب و عزی��ز! و تو وقتی پر 
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از احساس هس��تی، احساس تشکر 
و قدردان��ی، و س��لول های مغ��زت 
توان فرم��ان دادن ندارند و واژه های 
فراموشکار، حرمت 60سال در دهان 
تو چرخیدن را از یاد برده اند و دیگر 
س��راغت را نمی گیرند، تنه��ا کاِر  تو 

بوسیدن دست است.
9 ماه پیش فهمیدم.

� گری��ه نک��ن مادرج��ون. گریه کنی، 
چشات پُف می کنه، زشت می شی.

� من زشتم؟
� نه عزیز دلم، تو خیلی خوش��گلی، تو 
مثل فرش��ته هایی. گریه نکن قربونت 

برم... بیا بقیه ی آب پرتقال رو بخور.
� نه، نمی خورم. بقیه مال تو اِ.

� مال من نیست. همش ماِل تو اِ.
� ن��ه عزی��زم، با من تع��ارف نکن. من 
ان قدر خوردم بس��ه، بقیه رو تو بخور. 
زحمت کش��یدی، کار کردی، خس��ته 

شدی، نوش جونت بشه.
� الهی قربون دلت بش��م من، خوردم. 

این ماِل تو اِ. بخور خوشگل بشی.
� حتمی خوردی؟ دروغ نگی به من ها...

� بخور نوش جونت.
روی چهارپایه نشس��ته بودم و مشغول 
شس��تن کوهی از لباس ه��ای خودم و 
مادرجان. طبق عادت همیشگی آهنگی 

را زمزمه می کردم.
� چه کار می کنی عزیزم؟

� مادرجان این جا نشین، سرده. برو تو 
اتاق. من االن می یام.

� تو که خوشگل خوشگل 

می خونی، بهتر بخ��ون ما هم بفهمیم 
دیگه عزیزم.

و آرام خندید. خدا را ش��کر روحیه اش 
بهتر شده بود.

بلند زدم زیر آواز: »ای چراغ هر بهانه از 
تو روشن، از تو روشن...«

آمد میان ترانه:
� این چیه می خونی مادرجون. بَده، آدم 

ناراحت میشه. خوشگل خوشگل بخون.
رویم را به طرفش برگرداندم، چشمانش 

پر از اشک بود.
� الهی قربون اون روحیه ی شادت بشم 
من! ت��و خوبی، تو ماهی، فدات بش��م 

الهی، الهی...
و بر لگن پر از کف ضرب گرفتم. دستش 
را جلوی دهانش گرفته بود و بلند بلند 

می خندید. 
� باریک اهلل دخترم! آفرین!

� مادرجون حاال نوبت تو اِ. تو خوش��گل 
بخون.

شیر آب را باز کردم 
ت��ا لب��اس ها را 
بکش�����م.  آب 
م�ی زد  دس�ت 
و م�ی خ��واند. 

نمی فهمیدم چه می خواند. شیر آب را 
بستم و رفتم کنارش. نامفهوم می خواند. 
از ش��عرش، فقط می شد کلماتی مثل 
کوه، گل، ِده و... را در آورد، ولی آهنگ 
داش��ت. مثل کودکی که برای خودش 
شعر می خواند و احساس می کند بقیه 
می فهمند، ام��ا نمی داند جز خودش و 

خدا کسی نمی داند چه می گوید!
� قشنگ بود؟

� آره، خیلی خوش��گل خوندی کلک! 
نگفته بودی بل��دی. از کجا یاد گرفتی 

این قدر خوشگل بخونی؟
بلند خندید. مثل دختر دم بختی که کسی 

از او تعریف کند، قند در دلش آب شد.
� از قدیما بلد بودم. اون موقع ها بیشتر 

یاد داشتم. 
� آفرین مادر گلم! حاال پاش��و برو. من 

لباس ها رو آب می کشم بعد می یام.
� می خوای کمکت کنم؟

چه قدر مهربون و دلسوز بود.
� نه عزیز دلم، آخه چه قدر تو مهربونی، 
تو خسته می شی. برو من االن می یام. 

رفت. دس��ت می زد و 
ترانه ی بی مفهومش 

را ب��ا صدای بلند 
می خواند.

ادامه دارد...
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تاریخچه
نخستین بازیگر به اعتقاد بسیاری 
از صاحب نظران، تس پیس، ش��اعری 
از یون��ان باس��تان ب��ود. وی که در 
اواسط قرن ششم ق.م می زیست، به 
فکر افتاد ب��رای گروه هم خوانانی که 
از دیر زمان در یونان باس��تان وجود 
داشتند، فردی »پاسخ گو« خلق کند. 
بدین ترتی��ب، مکالم��ه و گفت وگوی 
نمایش��ی به وجود آمد و اولین بازیگر 

پا به عرصه ی وجود گذاشت. 
بازیگران در یونان باستان چهره ی 
خ��ود را زیر نقاب پنه��ان می کردند 
و ب��ه تقلی��د ش��خصیت م��ورد نظر 
می پرداختند. از ط��رف دیگر، چون 
زن��ان مجاز نبودند روی صحنه ظاهر 
ش��وند، تمام نقش ه��ا را مردها ایفا 
می کردند. نمایش ها ابتدا یک بازیگر 

داشتند، اما اِشیل، نمایش نامه نویس 
بازیگ��ر  مش��هور یونان��ی، دومی��ن 
نی��ز  س�وفوکل  و  اضاف��ه ک��رد  را 
س��ومین را. در دوران کالسیک، یک 
نمایش نامه نویس وظیفه ی ش��اعری، 
کارگردانی و بازیگری نقش اول را نیز 

بر عهده داشت. اما زمانی که سوفوکل 
و اوریپید )نمایش نامه نویسان شهیر 
یونان باستان( بازیگری را رها کردند،  
ایفای نقش شخصیت های آثارشان را 
به بازیگر نقش اول که در عین حال 
سرپرس��تی گروه و اداره ی بازیگران 
نق��ش دوم و س��وم را نیز ب��ر عهده 

داشت، محول کردند.
این دان��ش و مه��ارت به تدریج از 
یونان به سایر کشورها انتقال یافت و 

در طول تاریخ تغییراتی کرد. تا این که 
کنستانتین استانسیالوسکی، بازیگر 
و کارگ��ردان صاحب نام روس��ی، در 
اواخ��ر قرن نوزدهم نظریات جدیدی 
در مورد بازیگری ارائه داد و بازیگری 
را متحول ساخت. بعدها این شیوه از 
استالآدلر  و  لی استراسبرگ  طریق 
به آمری��کا راه یافت، ب��ه طوری که 
بسیاری از بازیگران مهم آمریکایی، از 
جمله آنبَنکرافت،داستینهافمن، 
جیمزدین،پلنیوم�نواَلپاچینو 
پرورش یافته ی این س��بک بازیگری 

هستند.
در ای��ران نیز بازیگ��ری صرفاً به 
روش هایی که در نمایش های سنتی 
از قبی��ل روحوض��ی و تعزیه به اجرا 
در می آم��د، مح��دود می ش��د. اما 
به تدریج در اثر ارتباط با کش��ورهای 
غربی و ش��رقی و هم چنین بازگشت 
در  ک��ه  ایران��ی  تحصیل ک��ردگان 
دانش��گاه ها و مراک��ز هن��ری غرب 
تحصی��ل ک��رده بودن��د، روش های 

بازیگری غرب به ایران راه یافتند.
با افتتاح هنرس��تان هنرپیش��گی 
در س��ال 1318 ه���.ش، نخس��تین 
آموزشگاه هنری مطابق با روش های 

در شماره های گذشته در مورد نقش افراد متفاوت در ساخت یک 
فیلم سخن گفته شد. اما هیچ فیلم داستانی ساخته نمی شود، مگر این که 
فرد یا افرادی نقش شخصیت های فیلم را ایفا کنند. به این افراد »بازیگر« 
می گویند که موضوع بحث این ش��ماره اس��ت. الزم به ذکر است که در 
برخی از فیلم های غیرداستانی � از جمله مستندهای بازسازی شده � نیز 

از بازیگر استفاده می شود.
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   چند تن از بازیگران مشهور ایران و جهان

فیلم مشهور ملیت نام ردیف فیلم مشهور ملیت نام ردیف

دیگران استرالیایی نیکول کیدمن 12 محمدرسول اهلل)ص( مکزیکی آنتونی کوئین 1

گاو ایرانی عزت اهلل انتظامی 13 دونده ی ماراتن  انگلیسی سرالرنس اولیویه 2

بوی پیراهن یوسف ایرانی علی نصیریان 14 پدرخوانده آمریکایی مارلون براندو 3

کمال الملک ایرانی جمشید مشایخی 15 دایره ی سرخ فرانسوی آلن دلون 4

ترن ایرانی فرامرز قریبیان 16 سرپیکو آمریکایی اَل پاچینو 5

هامون ایرانی خسرو شکیبایی 17 پاپیون آمریکایی داستین هافمن 6

آدم برفی ایرانی اکبر عبدی 18 آناکارنینا سوئدی گرتاگاربو 7

آژانس شیشه ای ایرانی پرویز پرستویی 19 پرسونا نروژی لیواولمن 8

تاراج ایرانی فخری خوروش 20 کلئوپاترا انگلیسی الیزابت تیلور 9

گل های داوودی ایرانی پروانه معصومی 21 اِل سید ایتالیایی سوفیا لورن 10

پاییزان ایرانی کتایون ریاحی 22 کازابالنکا سوئدی اینگرید برگمن 11

آموزش بازیگری
بس��یاری از مدرس��ان بازیگ��ری اعتقاد 
دارند که آم��وزش بازیگری نمی تواند جای 
جوهره ی ذاتی، عالقه و اس��تعداد را بگیرد 
و آم��وزش زمان��ی مؤث��ر خواهد ب��ود که 
اس��تعداد ذاتی در فرد وجود داشته باشد. 
بازیگر حرفه ای باید مهارت ها و ویژگی هایی 
از قبی��ل صدای ق��وی و تأثیرگذار، وضوح 

گفتار، ظاهر پراحساس، درك خوب از پرسپکتیو، آمادگی عاطفی، تخیل 
پرورش یافته، قدرت تحلیل و درك متن نمایشی و توانایی تقلید یا خلق 
ش��رایط فیزیکی و عاطفی را داش��ته باشد. بازیگران کار آزموده غالباً در 
زمینه ی هنرهای تجس��می، تقلید لهجه ها و گویش ها، استفاده از زبان 
بدن، بداهه گویی و... نیز مهارت دارند. بسیاری از بازیگران در برنامه های 
آموزشی درازمدت ویژه یا دوره های آموزشی کالج ها شرکت می کنند تا 
ای��ن مهارت های خود را پرورش دهند، اما همه ی بازیگران لزوماً به طور 

حرفه ای آموزش ندیده اند.

دانشگاهی در ایران آغاز به کار کرد و 
با بهره گیری از استادان فن، به روش 
صحی��ح علمی و عملی ب��ه آموزش 
هنرجوی��ان با اس��تعداد و عالقه مند 
پرداخت. یکی از کسانی که در افتتاح 
این هنرس��تان نقش مهمی داشت، 
نمایش نامه نویس و مدرس مش��هور 
ایرانی، عبدالحسیننوشین بود که 
برای شکل گیری روش علمی و نظام 

بازیگری در ایران، تالش فراوانی کرد.

منابع
1. خلج، منصور. نمایش نامه نویس��ان ایران )از آخوندزاده تا 

بیضایی(. نشر اختران. 1381.
2. شاهین، شهناز و قویحی، مهوش. فرهنگ جامع تحلیلی 

تئاتر. انتشارات دانشگاه تهران. 1383.
3. براکت، اس��کارگ. تاریخ تئاتر جهان. ترجمه ی هوشنگ 

آزادی ور. انتشارات مروارید. 1384.
4. خرس��ند، بی��ژن. دایره المعارف س��ینمایی. انتش��ارات 

امیرکبیر. 1363.
5. بهارلو، عباس. دانش نامه ی سینمای ایران. نشر قطره. 1383.

6. مروتی، سعید و سرایی، جاوید. فرهنگ بازیگران سینمای 
ایران. انتشارات نسل نواندیش. 1384.

7. دانشفر، بهروز. اُسکار. انتشارات زرین. 1368.
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وم قـصــه هـای نقـش  شـده بر ـب

گفت وگ�و ب�ا چه�ره ی مان�دگار نق�اشی

نیکو منفرد

حرف اول
امروز مردی را دیدم، نه... نه... مردی را دیدم نه! چون 
او تنها ی��ک مرد نبود، او یک قبیله بود. مردی از تبار 
پارسیان، سیاوش و رستم و سهراب. مردی از قبیله ی 
مردانگ��ی. دالوران جن��گ و جنگ جو، و عطش آب و 

عشق و صلح و عباس. دالوراِن پاکباز.
مردی که قلم را برداشت و شمشیر و جنگ و جنگ جو 
را روی بوم گذاشت و پیام مهر و مهرورزی و صلح را با 

رنگ و زیبایی به مردم داد.
ام��روز مردی را دی��دم که یک مرد نب��ود، یک قبیله 
بود که در س��طر به  سطر، نقطه به نقطه، طرح به طرِح 

آثارش، به طول جاودانگی تکثیر شده است.

عکس: غالمرضا بهرامي
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روایت راوی
در سایه س��ار درختان بلند روستای 
قله��ک، دامنه ه��ای چین چین البرز 
می رفت تا شاهد تولد پسری باشد که 

باز لبان »حوا« را به تبسم بگشاید.
از کودکی تا جوانی علی اکبر، 
چ��ه روایتی بهت��ر از این که 
پدرش در پنج سالگی عاشق 
مادر او شد. و با تکه ای حلبی 
حلقه ای ساخت و به خانه ی 
خال��ه اش رفت ت��ا دخترك 
سه ساله ی او را خواستگاری 
کند و گفت: که کوچک ترین 
عاش��ق دنیاس��ت و به وفا تا 
آخرین دم عمر بر این عشق 

باقی ماند.
و علی اکبر ثمره ی عش��قی 
چنین پاك بود؛ تک پس��ر 
پدر و م��ادری عاش��ق که 
مه��رورزی آیی��ن او ش��د. 
پس به هرچه »بود« عشق 
ورزید و با چشمانی که هیچ 
آفری��ده ای را زش��ت ندید، 
زیبایی ه��ا را ب��ر قله ه��ای 

خط ورنگ و بوم به نمایش گذاشت تا 
خالق آفریننده را از غیب به آشکاری 
کش��اند؛ خالقی که گفت: آفریدم تا 

شناخته شوم.
عش��ق ورزی و برمال کردن زیبایی ها، 

تپ��ش قلب علی اکبر ش��د و تب این 
عش��ق ورزی تنها بر پیچ و تاب رنگ 
و خط و س��ینه ی بوم آرام می گرفت؛ 
هرچند پدر و بزرگ ترها نگران بودند 
که... که...، نقاش��ی که نشد حرفه ی 

مناسب برای یک مرد.
و آن مرد در سالیانی بیش 
از نیم قرن تقویمی، به قدر 
هزاران ش��ب ق��در، رنگ 
و نق��ش و ن��گار را به هم 
آمیخت تا نش��ان دهد که 
حرفه ی مناسب برای یک 
مرد، تبلور هم��ت و مهر 
اوس��ت؛ به هر نام و بر هر 
در و ب��وم از پیش��ه و چه 
بهتر که هنر، پیشه ی هزار 
بیان. و باره��ا و بارها، نام 
علی اکبر صادقی بر تارك 
تقدیرنامه ها و تحسین های 
اهالی هنر در سراسر دنیا 

درخشید.
و...  تنه��ا پدرومادر  نه  و 
ک��ه ای��ران و ایرانیان را 

س��رافراز کرد.

گفتم، گفت
 م��ن از حی��رت هی��چ نگفت��م و 

نپرسیدم.
و استاد علی اکبر صادقی گفتنی هایش 

را در قصه ه��ای نق��ش 
ش��ده بر بوم و گلدان ها 
و صندل��ی و قف��س و 
و  کهن��ه اش  گیوه های 
پیت حلبی اشیایی دور 
پیچ وتاب  ریختنی ک��ه 
اس��تاد  دس��ت  نوازش 
صادق��ی و امضایش، به 
آن ه��ا اعتب��ار جاودانه 

بخشیده بود.
و من تنه��ا یک جمله 
گفتم به استاد که سؤال 

نبود. 

گفتم: »استاد من نقاشی نمی دانم و 
قصه تابلوهای شما را چنان که باید و 
شاید نمی خوانم. من فقط یک نقش 
را از شما دیدم: شکارچی زیبایی های 

محبوب و رمیده و اهلی کردن هر آن 
چه زش��تی تصویر می شود. علی اکبر 

صادقی صیاد است.«
گفت: من در عمر 70 س��اله ام هرگز 

زشتی ندیده ام.«
و گفت: »شادترین و 
غمناك ترین لحظه ی 
زندگ��ی ام آن دم بود 
که به عنوان چهره ی 
انتخ��اب  مان��دگار 

شدم.
ش��اد ب��ودم ک��ه از 
سوی مردم تحسین 
ش��دم و غمگین که 
پدرم نیست تا ببیند 
و نگران��ی اش پایان 

بگیرد!«
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ترمز
در ابتدای جاده ی ش��مال، یک مکانیکی ارزان قیمت افتتاح 

شده بود که هر نوع ماشین را با هزار تومان تعمیر می کرد. یک 
روز مرد بس��یار ثروتمندی به تعمی��رگاه آمد و گفت: » آقا این 
بنز م��ن پونصد میلیون تومن ارزش داره... چون خیال دارم برم 

شمال، آوردمش تا سیستم ترمزهاش رو بازدید کنین.«
استاد مکانیک، ترمزها را باهزار تومان تعمیر کرد و آقای ثروتمند 

راهی ش��مال ش��د. موقع ناهار، اس��تاد مکانیک دمغ بود و آه 
می کشید. ش��اگردش گفت: »چیه اس��تاد؟ از تعمیر بنزه 

راضی نیستی؟«
- نه راضی نیس��تم! دارم فکر می کنم ک��ه اگر خدای نکرده، 

حتی یه بار ترمزهاش توی این جاده بگیره،
 چه کالهی سرمون رفته!

     قطع پا
در جنگ جهانی دوم، سربازی در اثر اصابت ترکش بی هوش شد. 
وقتی به هوش آمد، پزشک درمانگاه صحرایی باالی سرش بود.

دکتر: »متأسفانه مجبوریم برای نجات جونت، پای
 چپت رو قطع کنیم.«
سرباز: »مهم نیست.«

دکتر: »هیچ نوع داروی بی هوشی و بی حسی هم نداریم.«
سرباز: »مهم نیست.«

دکتر: »البته باید پا را تا باالی زانو قطع کنیم.«
سرباز: »مهم نیست.«

دکتر: »این کار کمی طول می کشد. چون این جا،
 هیچ وسیله ای جز یک دستگاهِ ورقه کردِن کالباس نداریم!«

تصویرگر:ابوالفضل محترمي

دوزیستان
معلم: »چرا دوزیستان، بعد از مدتی از آب 
بیرون می ی��ان و بقیه ی عمرش��ون رو در 

خشکی می گذرونن؟«
دانش آم�وز: »چون اگه بیش��تر توی آب 

بمونن، زنگ می زنن!«
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قطار
زن: »آق��ای قاضی، 20 س��اله من و این م��رد با هم زندگی 

می کنی��م. اما حاال می خوام هر چ��ه زودتر از این دیوونه 
جدا بش��م. چون که متوجه شدم، توی این 20 سال، 

هر شب قبل از این که بیاد خونه، نیم ساعت سوار 
قطار می شده.«

قاض�ی: »خان��م محت��رم، اگه مح��ل کار 
شوهرتون خارج از شهر باشه، چه اشکال 

داره؟«
زن: »ن��ه جن��اب قاضی! آقا هر ش��ب 
تش��ریف می برن ش��هر بازی، قسمت 

تونل وحشت!«

شامپو
- یه دوستی دارم که قباًل همیشه از شامپوی ضد سوزش چشم استفاده می کرد. 

متأس��فانه یه چشمش رو در حادثه ی رانندگی از دست داد... اون، صرفه جوترین 
آدمیه که توی عمرم دیدم.

- چه ربطی داره؟!
- آخه از وقتی یک چش��مش رو از دست داده، دنبال »شامپوی ضد سوزش 

یک چشم« می گرده!
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در آن اسـت        آن چه      در آن اســـت

عزت اله الوندي

در س��مرقند بودی��م و خوارزم ش��اه، 
س��مرقند را در حص��ار گرفت��ه بود. در 
آن محل��ه دختري ب��ود عظیم  صاحب 
جمال. چنان که در آن شهر او را نظیر 
نبود. هر لحظه مي شنیدم که مي گفت: 
»خداوندا، کي روا داري که مرا به دست 
ظالمان ده��ي؟ و مي دانم که هرگز روا 

نداري و بر تو اعتماد دارم.«
»چون ش��هر را غارت کردند، و همه ي 
خلق را اسیر مي بردند و کنیزکان آن زن 
را اسیر مي بردند و او را هیچ المي نرسید 
و با غایت صاحب جمالي، کس او را نظر 
نمي کرد. تا بداني که هر که خود را به حق 
سپرد، از آفت ها ایمن پشت و به سالمت 
مان��د و حاجت هیچ ک��س در حضرت او 

ضایع نشد« ]بلخي، 1372: 82[.
ش��اعر همراه پدرش، سلطان العلما 
که یک��ي از بزرگان زمان و از مش��ایخ 
صوفیان بلخ بود، در حدود س��ال 617 
هج��ري قم��ري وارد قونیه ش��د. او به 
روای��ت برخ��ي تذکره نویس��ان، در آن 
زمان نوجواني 14ساله بود. زماني مانده 
بود تا لش��کر مغول ب��ه بلخ حمله کند 
که پدر تصمی��م گرفت به غرب برود و 
این سفر 10سال طول کشید. در همین 
س��فر بود و تقریباً در آغاز راه که شیخ 
عطار به دیدار سلطان العلما آمد. او در 
جبین نوجوان 14ساله، عمر درازپیري 
را دید که اعجوبه اي خواهد ش��د. عطار 
»اس��رارنامه «اش را به این پدر و پس��ر 
تقدیم کرد تا توش��ه ي راهي باشد براي 
جالل الدی�ن محمد بلخي. خانواده ي 
موالن��ا در این س��فر 10س��اله چیزها 
دیدند و با کسان بسیاري دیدار کردند. 
ام��ا دیدار با عطار اتفاقي ش��گفت انگیز 
براي نوجوان 14س��اله بود، تا سفر او را 

به دوران پرتالطم جواني پیوند بزند. 

حکایت شمس
حاال قونیه براي جالل الدین پایگاهي 
همیش��گي ب��ود ت��ا اتفاق ه��اي دیگر 
زندگ��ي اش در آن رخ بدهد. موالنا اما 
جهان ناآرام��ي بود که در کالبد جواني 
24ساله بر منبر، وعظ و خطابه مي کرد؛ 
گرچ��ه حادثه هاي دیگري در انتظارش 
بودند. آش��نایي او با شمس تبریزي، 
بزرگ ترین حادثه ي حیات طیبه ي او به 
شمار مي آید. این اتفاق در حلب رخ داد 
و موالنا که براي دیدار با محیي الدین 
عربي به این ش��هر س��فر کرده بود، با 
شمس روبه رو شد؛ درست زماني که 25 
سال داشت. حادثه ي دیدار با شمس و 
دلدادگي موالنا به او، مهم ترین حادثه ي 
ادبیات ماس��ت. چرا که اشعار موالنا در 
دی��وان کبی��ر، انگیزه اي ب��زرگ به نام 

عشق شمس تبریزي دارد.
شاعر که به گذش��ته اش مي نگرد، جز 
بحرهاي عروضي نمي بیند. و اگرچه خواسته 
اس��ت از پرگویي بپرهیزد، اما وزن و قافیه 
انگار رش��ته اي نامرئي بر گردن او افکنده 
است و او را به ناکجایي مي برد که »دیوان 

شمس« نام دارد و »مثنوي معنوي«.

مي گویند موالنا اش��عار مثنوي را در 
حالت واالي عرفاني و هنگام »س��ماع« 
سروده است. ش��کل و شمایل بسیاري 
اش��عار و ابی��ات دیوان ش��مس نیز به 
ش��عرهاي بداهه اي مي ماند که از درون 
کوزه اي سرشار تراویده باشد. اما قصه ي 
نثره��اي موالنا با حکایت ش��عرهایش 
متفاوت است و با آن بسیار فاصله دارد. 
او در نثر ش��اعرانه و عارفانه اش، ضمن 
آن که بیاني ش��یوا دارد، س��ادگي را به 
مخاطبش عرضه مي کند. او هرگز شاید 
به این نمي اندیشید که شعرش به ده ها 
زبان دیگر برگردانده ش��ود و میلیون ها 
نف��ر در هم��ه ي اعصار، ش��عرهایش را 
بخوانن��د و گیرن��ده ي حکمت های��ش 
باشند. با همه ي این ها، خیلي ها از نثر او 
آگاهي ندارند یا دس��ت کم به آن دست 

نیافته اند. 

مقاالت شاعر
منحص��ر  نمون��ه ي  »فیه ما فی�ه« 
ب��ه فردي از اندیش��ه ي موالناس��ت، با 
ویژگي ه��اي موالناگونگ��ي. در عی��ن 
ح��ال باید توجه داش��ت که فیه ما فیه 
یادداشت هاي ش��اگردان موالناست در 
مکتب درس اس��تاد. به عب��ارت دیگر، 

درنگي در كتاب »فيه  ما فيه«
                و زنــدگي مــوالنا

تصویرگر:حسام طباطبایي
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موالن��ا مي گفت��ه اس��ت و ش��اگردان 
مي نگاش��ته اند. دس��ت بر قضا یکي از 
آنان فرزند خود او، س�لطان ولد است. 
براساس آن چه از کتاب ها برمي آید، این 
یادداش��ت ها پس از مرگ استاد بزرگ 
تدوین ش��ده اند. نکته ي قابل توجه در 
این باره، سادگي بس��یار زیاد این متن 
است و با آن که آموزه هاي استاد در برابر 
شاگردان ارائه شده است، متني ساده و 
در عین حال دش��وار دارد؛ ساده از آن 
روي که نثري روان و دل نش��ین دارد و 
دش��وار از آن بابت که داراي مفاهیمي 

شگرف و ژرف است.
آن گونه که پیداست، فیه ما فیه عبارتي 
عربي اس��ت و به معناي »در آن اس��ت 
آن چه در آن است«. این عبارت ساده ي 
عربي، در واقع گزاره اي منطقي اس��ت 
که در آن نویسنده ، مفهومي انتزاعي را 
بیان مي کن��د. او در اصل دایره اي را به 
تصویر مي کش��د که همه چیز در آن به 
اصل خود بازمي گ��ردد. در این دایره از 

هرچه بخواهید مي توانید بیابید.
همان گونه که در شماره هاي گذشته 
درباره ي »هزار و یک شب«، »داراب نامه« 
و... یادآور شدیم، نویسندگان، فیلسوفان، 
اندیشه وران و... براي بیان مفاهیم ذهني 
خ��ود و آن چه بدان دس��ت یافته اند، از 
داس��تان بهره مي جس��تند. موالنا نیز 
براي بیان واقعیت هاي زندگي و اشارات 

عارفانه اش، دس��ت به دامان قصه شده 
اس��ت؛ هم چنان که در مثنوي. در این 
حالت از نوش��تن، نویس��نده براس��اس 
س��لیقه و ذائقه ي مخاطب از داس��تان 
بهره مي گیرد تا هم او را سرگرم کرده و 
در او انگیزه اي پدید آورده باش��د، و هم 
اندیشه ي خود را جذاب و روشن انتقال 

داده باشد.

سادگي و رسایي
اگرچه متن نگاشته شده ممکن است 
نثر بي واسطه ي موالنا نباشد، اما به نظر 
مي رس��د س��بک او در بیان واقعیت ها 
بس��یار خاص و مانند اثر بزرگ و قابل 
توج��ه دیگرش، مثنوي معنوي اس��ت. 
پیش ت��ر از او و مجموعه ي مقاالتش � 
فی��ه ما فیه � »اس��رارالتوحید« محمد 
من�ور، »تذکره االولیاي« ش��یخ عطار، 
قصه هاي شیخ اشراق، مقاالت شمس و 
نمونه هاي معروف تاریخ نگاري، الگوهاي 
پرکاربردي در ادبیات به شمار مي آیند. 
ام��ا بیش از هر چیز، مقاالت یاد ش��ده 
براي حضرت موالنا که از وزن و قافیه و 
به اصطالح خودش »مفتعلن مفتعلن« 
به ستوه آمده، گریزگاهي است امن که 
مي توان��د در هواي آن، بي پرواي وزن و 
قافیه بیندیش��د و بگوید و حتي از خود 

بیاموزد.
در دوره اي ک��ه نثر متکل��ف بر ادب 
فارس��ي س��یطره داش��ت، نث��ر 
روان مق��االت موالنا فرصتي بود 
براي ج��ذب مخاطبان بیش��تر. 
فیه ما فیه مق��االت کوتاه کوتاه 
موالناس��ت. او در این مقاالت، از 
زیاده گویي پرهیز و اصل س��خن 
را در داستان هایي مخاطب پسند 
ارائه کرده است تا مجلس درسش 
جای��ي باش��د ب��راي آموختن و 

دانستن فلسفه ي زندگي.
»بنابر شواهد امر، تقریرات فیه 
ما فیه از حوالي سال 645 هجري 
قمري، یعني پس از تعطیل شدن 
مجالس رسمي درس موالنا، آغاز 

شده و تا آخرین سال هاي عمر او ادامه 
داشته است. سلطان ولد، یا هر کسي که 
تقریرات موالنا را مي نوشت، یادداشت ها 
را مي خوان��د ی��ا مي داد به خ��ود او که  درنگي در كتاب »فيه  ما فيه«

                و زنــدگي مــوالنا

بخواند و او ش��اید اصالحاتي روي متن 
انجام مي داد. س��پس یادداش��ت ها در 
صندوقچه اي یا ب��ر طاقچه اي روي هم 
تلنبار مي ش��دند و محف��وظ مي ماندند 
تا چند س��الي پس از م��رگ موالنا که 
سلطان ولد یا یک نفر دیگر، به صرافت 
مي افتد که آن ها را پاك نویس و تدوین 

کند« ]همان، ص 20[.
این کتاب عالوه بر آن که متني ادبي 
به ش��مار مي آی��د، خ��ود دربردارنده ي 
تاریخ��ي واقعي اتفاق��ات دوران زندگي 

موالناست.

منبع
بلخ��ي، موالنا جالل الدین. مقاالت موالنا )فی��ه ما فیه(. بازخواني 

متون ویرایش جعفر مدرس صادقي. نشر مرکز. چاپ اول. 1372.



روش پس ختام
ای��ن روش یک��ي از مهم تری��ن و معروف ترین روش هاي 
بهسازي حافظه است. نام این روش همانند نام انگلیسي 
)PQ4R( آن، از حروف اول ش��ش مرحله تشکیل شده 

اس��ت:

 پیش خواني
مدت آن 15 دقیقه اس��ت و البته بستگي به تمرکز و عادات 
مطالعه تان دارد. در این مرحله یک نگاه و مطالعه ي مختصر 
و مقدمات��ي به فصل کتاب ی��ا مطلبي که مي خواهید به یاد 
بس��پارید داشته باش��ید. از جمله موارد این مرحله خواندن 
عن��وان فصل ها، خواندن س��طحي فصل، توج��ه به تصاویر، 
بخش هاي اصلي و فرعي و خالصه ي فصل هاس��ت. هدف در 
این مرحله یافتن یک دید کلي نس��بت ب��ه کتاب و ارتباط 

دادن بخش هاي متفاوت کتاب به یکدیگر است.

مـــــواد   الزم
ـن   براي پخـت
مـطا   لعــه
دكتر آناهیتا تاشك

اولین ب��ار که ب��ا روش هاي علمي 
مطالعه آشنا شدم، سال اول دانشجویي ام 

بود. حق دارید بگویید: »چه قدر دیر!« 
به نظ��رم خیلي جالب آمد ک��ه بتوانم 
هدف دار و با روشي از قبل طراحي شده 
درس بخوان��م. مطلبي ک��ه مي خوانید 
یک��ي از آن روش هاي پرکاربرد اس��ت 
که ب��ه یاد مان��دن مطل��ب را تضمین 
مي کنند. روش��ي که در بازار با عنواني 
ش��بیه »هرگز مطالب خوانده ش��ده را 

فراموش نکنید« ارائه مي ش��ود.
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 سؤال کردن
این کار به تمرکز بیشتري احتیاج 
دارد. پ��س از مطالعه ي اجمالي 
موضوعات و نکات اصلي، به طرح 
سؤال در مورد آن ها بپردازید. این 
کار باع��ث افزایش دقت و تمرکز 
فکر و س��ریع و آسان شدن یادگیري 

مي شود.

 خواندن
به میزان الزم که به نوع و حجم 
مطل��ب بس��تگي دارد. در ای��ن 
مرحله به خواندن دقیق و کامل 
مطالب کتاب بپردازید که هدف 
آن، فهمیدن کلی��ات و جزئیات 
مطالب و هم چنین پاس��خ گویي 
به س��ؤاالت مرحله ي قبل اس��ت. در 
مرحل��ه ي خواندن، ب��راي فهم بهتر 
مطل��ب مي ت��وان از روش هایي مثل 
یادداش��ت برداري، عالمت گ��ذاري و 

خالصه نویسي استفاده کرد.

 تفکر
البته ب��راي کل زندگي مان این 
کار الزم اس��ت، ام��ا ب��راي این 
روش ب��ه اندازه اي ک��ه مفاهیم 
فصل برایتان روش��ن ش��ود و به 
س��ؤال هایي که در قسمت قبل 
طرح ش��ده پاس��خ دهید، کافي 
است. در این مرحله هنگام خواندن، 
طرح س��ؤال ها، و ایجاد ارتباط بین 
دانس��ته هاي خود، درباره ي مطلب 
فکر کنید. در این مورد نیز مهم ترین 
اصل هم��ان توجه به معنا و مرتبط 
کردن مطالب جدید با دانس��ته هاي 
قبلي اس��ت که تحت عنوان »بسط 
)توس��عه دادن( معنای��ي« از آن نام 
برده مي ش��ود. بسط معنایي ممکن 
اس��ت در مراحل پنجم و ششم نیز، 
یعن��ي در مراح��ل از حف��ظ گفتن 
و مرور ک��ردن، مورد اس��تفاده قرار 

بگی��رد.

 از حفظ گفتن
براي ای��ن کار زمان زی��ادي الزم 
نیست، چون این زمان را در مراحل 
قبل صرف کرده اید و خمیر ذهنتان 
را ورز داده ای��د! در این مرحله باید 
بدون مراجعه به کتاب و از حفظ، 
به یادآوري مطالب خوانده شده بپردازید 
و بار دیگر به سؤاالتي که خودتان طرح 
کرده بودید، پاسخ دهید. در این جا باید 
مطالب آموخته شده را در قالب کلمات 
خودت��ان بیان کنید و اگر مطلب را به 
یاد نمي آورید، دوباره مطالبي را که یاد 
نگرفته اید، بخوانید. مرحله ي از حفظ 
گفتن در پایان هر بخش انجام مي گیرد 
و وقت��ي بخش هاي یک فصل به اتمام 
رس��ید، به مرحله ي بع��د، یعني مرور 

کردن یا آزمون وارد مي شویم.

 مرور کردن
این کار ممکن اس��ت ب��راي بار اول 
زمان زیادي ببرد و خس��ته کننده 
باش��د، اما اگر ای��ن روش مطالعه 
را به عن��وان روش اختصاصي تان 
اجرا کنید، به مرور در اجراي آن 
حرفه اي خواهید شد. این مرحله 
که مرحله ي آزمون نیز محسوب 
مي ش��ود، در پایان هر فص��ل یا هر 
بخشي که در نظر گرفته اید تا مطالعه 
کنید، انجام مي گی��رد. در این جا به 
مرور موضوع��ات اصلي و نکات مهم 
و نی��ز ارتب��اط مفاهی��م گوناگون با 
یکدیگر بپردازید و در صورت برخورد 
ب��ا موضوعات مورد اش��کال، به متن 
اصل��ي مراجعه کنید. یکي از راه هاي 
کمک به این مرحله پاس��خ گویي به 
سؤاالت و تمرینات پایان فصل است. 
اجراي این مرحله مي تواند مقداري از 

اضطراب امتحان را کاهش دهد.

روش دقیق خواني
هدف آن اس��ت ک��ه مطالب کامل و 
دقیق درك و به صورتي سازمان یافته 

و منظم در حافظه نگه داري ش��وند. 
چن��د روش که مي توانن��د به روش 

دقیق خواني کمک کنند، عبارت اند از:

 تکنیك خالصه برداري
عبارات، مفاهیم و موضوعات کلیدي 
مت��ن را بنویس��ید، به طوري که 
در م��رور مطالب، با نگاه کردن و 
خواندن خالصه ها، همه ي مطالب 
خوانده شده را به یاد بیاورید. یک 
روش بسیار مطلوب این است که 
از خالصه ها نیز دوباره خالصه برداري 

کنید!

 تکنیك سازمان دهي مطالب
ای��ن تکنیک باع��ث افزایش درك و 
سرعت یادگیري مي ش��ود و بازیابي 
)دوباره به یاد آوردن( مطالب آموخته 
شده را به راحتي امکان پذیر مي سازد. 
براي سازمان دهي مطالب دو قسمت 

را باید در نظر داشته باشید:
1. سازمان دهي مطلب اصلي خوانده 

شده، 
2. ارتب��اط مطل��ب خوانده ش��ده با 
مطالب مش��ابه یا مطالبي که در یک 

طبقه ي مشابه دسته بندي شده اند.
مت��ن  از  بخ��ش  س��ه  اس��تخراج 
اصلي مورد مطالعه الزم اس��ت که 

عبارت ان��د از:

موضوع اصلي: موضوعي اس��ت که 
تمام��ي مطال��ب را دربرمي گی��رد و 
بقی��ه ي مطال��ب ح��ول و حوش آن 

مي چرخند.
و  خط��وط  اصل�ي:  نکته ه�اي 
اندیش��ه هاي اصلي و مهم هس��تند 
ک��ه در مجم��وع موض��وع اصلي را 
مي س��ازند و از صراحت بیش��تري 

برخوردارن��د.
ن�کات جزئ�ي: اطالع��ات جزئي تر 
هستند که به صورت مثال ها، نمونه ها، 

عکس و تصویرها مطرح مي شوند.
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   فنـاوری نو و
وبل    جایـزه ی ـن

      فيـزیـک 2009

مهدی شیرزاد
و  فیزی��ک  ب��ه  عالقه من��دان  ش��اید 
دانش آموختگان این حوزه ی جذاب دانش 
بش��ری، انتظار داش��تند که جایزه ی نوبل 
فیزیک امس��ال نیز چونان س��ال پیش در 
حیطه ای کاماًل نظری هم چون فیزیک ذرات 
یا کیهان شناس��ی اعطا ش��ود. اما برندگان 
جایزه ی نوبل امسال � گرچه سالیان درازی 
از ارائ��ه ی ایده های اولیه ش��ان می گذرد � 
در حال��ی موفق به دریاف��ت جایزه ی خود 
می ش��وند ک��ه دس��تاورد تالش هایش��ان 
در حوزه ه��ای گوناگ��ون فن��اوری، خاصه 
مهندس��ی الکترونیک و مخابرات، تأثیراتی 
ش��گرف و بی بدیل بر جای گذاشته است. 
ای��ن جای��زه ب��ه دو دس��تاورد فناورانه ی 
مجزا اعطا شده اس��ت که البته هر دو زیر 
بخش هایی از »فتونیک« هستند: فیبرهای 

.CCD نوری و سنسورهای نوری

از سیم های برق تا فیبرهای نوری
چارلز کائو1 )75س��اله( در دهه ی 
1960 می��الدی ایده ه��ای اولی��ه ی 
انتقال سیگنال های نوری را از طریق 
فیبرهای شیشه ای به نازکی تار موی 
انس��ان، مطرح کرد. ابداع او در سال 
1966 س��رآغاز س��اخت شبکه های 
م��درن مخابراتی امروزی ش��د که با 
استفاده از فیبرهای نوری و با انتقال 
ن��ور � به جای الکتریس��یته � داده ها 
را با س��رعت و پهنای باند وس��یع به 
مسافت های طوالنی انتقال می دهند.

فیبرنوری چیست؟
اساس کار فیبرنوری در شکل زیر تصویر شده است:

در واقع، برای انتقال اطالعات اعم 
از صوت، تصوی��ر و داده های متنی � 
به جای ارسال سیگنال های الکتریکی 
از سیگنال های نوری استفاده می شود. 
استفاده از فیبرهای نوری مزایای زیر 

را در بر می دارد:
 تلفات کم؛

 پهنای باند وسیع اطالعات؛
 مقاومت فیبر نوری در مقابل خمش 

و پیچش؛
 س��طح مقطع کم س��یم در حد تار 

موی انسان؛

 ارزان��ی، فراوانی و ط��ول عمر زیاد 
مواد اولیه.

امروزه تقریباً همه ی فیبرهای مورد 
استفاده در مخابرات از جنس شیشه 
یا پالستیک هستند. فیبر نوری از یک 
قسمت اصلی به نام مغزی و غالف و 
یک قسمت پوشش میانی و پوشش 

خارجی تشکیل شده است. 
 نیمی از جایزه ی 1/4 میلیون دالری 
نوبل فیزیک به کائو، به دلیل کارهای 
پیش گامانه ی او در حوزه ی فوتونیک و 

ابداع فیبرهای نوری اعطا شد. چارلز کائو� برنده جایزه نوبل فیزیک 2009

نمونه اي از فیبرنوري
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دقت ذخیره سازی اطالعات نوری افزایش می یابد.
ساخت CCD تحوالت چشم گیری در حیطه های گوناگونی 
ایجاد کرده است: از جمله عکس برداری، انجام جراحی های 

عمیق با امکان مش��اهده ی اعماق بافت های انس��ان، انجام 
عکس برداری ش��گفت انگیز نجومی و... اولین تصویر دقیق 
از س��طح مریخ و بیابان های سرخ فام س��طح آن، به کمک 

دوربین های مجهز به CCD گرفته شد.

پی نوشت
1. Charles Kao
2. Willard Boyle
3. George Smith
4. Charge Coupled device (CCD)
5. Pixel

CCD :سنسورهای نوری
برندگان دیگری جایزه ی نوبل فیزیک 2009، ویالرد 
بویل2 )85 س��اله( و جرج اسمیت3 )79 ساله( هستند. 
اثر فوتوالکتریک آلبرت اینشتین به اعطای دو جایزه ی 
نوبل در دهه ی 1920 منجر شد: یکی به آلبرت اینشتین 
ب��ه خاط��ر توجیه نظری ای��ن اثر و دیگ��ری به رابرت 
میلی�کان، به منظور آزمایش های دقیق و موشکافانه ای 
که در جهت آزمون تجربی این پدیده به انجام رس��اند. 
ولی شاید خود اینشتین هم فکر نمی کرد که حدود نود 
سال بعد، جایزه ی نوبل دیگری اعطا شود که به نوعی با 

اثر فوتوالکتریک در ارتباط باشد.
هم��ه ی  الکترونیک��ی  چش��م  می ت��وان  را   CCD  4
دس��تگاه های مدرن اپتیکی دانس��ت. این حس��گر در 
واقع آرایه ای از عناصر حس��اس به ش��دت نور هس��تند 
که می توانند تصاویر را در قالب سیگنال های الکتریکی 

داخل ماتریس��ی از پیکسل ها ذخیره کنند. مثاًل اگر شما 
تلفن همراهی دوربین دار با مش��خصه ی دو مگاپیکسل5 
 CCD داش��ته باش��ید، در واقع داخل این دوربین از یک
با دومیلیون س��لول )پیکسل( استفاده شده است. هرچه 
تعداد پیکس��ل های CCD بیشتر باشد، قدرت تفکیک و 

قط��ر مغ��زی می تواند از 5 میک��رون تا 100 
میکرون تغییر کند و قطر غالف در حدود 125 

میکرون است.

ری
 نو

یبر
ن ف

تما
اخ

س

نمونه ي فیبر نوری

CCD دوربین مجهز به

مغزي

پوشش خارجي

غالفپوشش میاني
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شيخ اشراق
ی

مد
 اح

ن
سی

ح

زندگ���������������ی
یحی��ی  ش��هاب الدین  ش��یخ 
س��هروردی فقط 38 س��ال در این 
جه��ان زندگی کرد. او س��ال 549 
هجری قمری در روستای سهرورد 
زنجان به دنیا آمد و س��ال 587 در 
ش��هر حلب س��وریه، بنا به فتوای 
ع��ده ای از فقهای ظاهربین س��نی 
مذه��ب که عقاید او را به درس��تی 

درك نکرده بودند، به قتل رسید.

یحیی درس خواندن را از کودکی 
آغاز کرد؛ ابت��دا در مراغه و بعد در 
و  جیل�ی  مجدالدی�ن  اصفه��ان. 
ظهیرالدین قاری از جمله معلمان 
او بودند. پس از آن او برای تکمیل 
مطالع��ات و معلوماتش ش��روع به 
س��فر کرد و سراسر کش��ور بزرگ 
ایران را گشت. در طول این سفرها، 
دیدارهایی با عرفای بزرگ و مشایخ 
صوفیه داش��ت و اوقات بسیاری را 

به عزلت روحان��ی، یعنی نیایش با 
پ��روردگار و تفکر گذران��د. به این 
ترتیب، از نظر قوای روحی و عقلی 

به درجه کمال رسید.

شاگ���������������ردان
از ش��اگردان مستقیم سهروردی 
نام و نش��انی در دست نیست، ولی 
یک ق��رن بعد، یعنی در قرن هفتم 
هج��ری، دو تن از مریدان و پیروان 

زداني
ي ی

تض
:مر

رگر
صوی

 ت
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برجسته ی او ظهور کردند: یکی 
شهروزی  محمد  ش�مس الدین 
است که مفسر و مروج بزرگ عقاید 
س��هروردی بود و اولین تفسیر را 
بر کتاب »حکمئ االشراق« نوشت. 
و دیگری قطب الدین ش�یرازی 
اس��ت که تفس��یر او ب��ر کتاب 
از تفس��یر شهروزی  سهروردی، 

هم مهم تر و معروف تر است.
غیر از ای��ن دو، دانش��مندان 
ب��زرگ دیگری نیز تح��ت تأثیر 
گرفتند  قرار  س��هروردی  تعالیم 
که مش��هورترین آن ها عبارت اند 
از: میرداماد، جالل الدین دوانی، 
س�ید  ش�یرازی،  مالص�دراي 
ابن اب�ی جمهور،  امل�ی،  حیدر 
میرفندرس�کی، م�ال محس�ن 
فیض کاش�انی، عالم�ه حلی و 

خواجه نصیرالدین طوسی.

آث�����������������ار
یحیی سهروردی با این که عمر 
کوتاهی داشت، کتاب های زیادی 
نوشت. کتاب های تاریخی، 50 عنوان 
از آث��ار او را ذک��ر کرده اند. چهار 
عنوان از کتاب هایش بسیار مفصل 
هستند و بقیه کوتاه و مختصرند. 
کتاب های مفصل او عبارت اند از: 
المطارحات، المقاومات، التلویحات، 
و حکمه االشراق. س��ه کتاب اول، 
»فلس��فه ی مش��ایی« را شرح و 
توضیح می دهند، ولی چهارمی به 
بیان »فلسفه ی اشراق« اختصاص 
دارد. او این کتاب را برای کسانی 
نوشته اس��ت که فلسفه ی عقلی 
محض آن ها را راضی نمی کند و 

درحقیقت جویای نور معرفت اند. 
وي این کت��اب را ظرف 3 تا 4 
ماه نوشت و مدعی است مطالب 
آن از غیب به او الهام ش��ده اند. 
او هم چنی��ن بر این باور اس��ت 
که تنها کس��ی مطالب کتابش 
را خواه��د فهمید که چهل روز 
را تحت نظر یک مرشد روحانی 
ب��ه خلوت نش��ینی و ذکر گفتن 
بگذران��د، و س��پس ش��روع به 

خواندن این کتاب کند.
سهروردی به زبان فارسی نیز 
چند اث��ر کوتاه دارد که بس��یار 
زیبا و خواندنی هستند؛ ازجمله: 
لغ��ت م��وران، صفیر س��یمرغ، 
آواز پرجبریی��ل، عق��ل س��رخ، 
هیاکل الن��ور، و روزی با جماعت 

صوفیان.

معلم���������������ا ن
ب��دون ش��ک، س��هروردی در 
اندیش��ه هایش و در تألیف کتاب 
حکمئ االشراق از اندیشمندان قبل 
از خود تأثیر پذیرفته است؛ چون 
هیچ عالمی بدون شاگردی کردن 
به جایی نرس��یده است. چند تن 
از معلمین با واس��طه ی��ا بدون 
واس��طه ی وی در حکمت اشراق 

از این قرارند:
 ابن س�ینا: در مقاله ی قبلی 
خواندید که ابن سینا از فلسفه ی 
یونان��ی روی گردان��د و حکمت 
مش��رقی را برگزید. ای��ن کار او 
تأثی��ر زی��ادی روی س��هروردی 

گذاشت.
 حالج: اندیش��ه های عرفانی 

حالج، عارف مش��هور مس��لمان 
که در س��ال 309 هجری قمری 
به دلی��ل »انا الح��ق« گفتن به 
دستور مقتدر � خلیفه ی عباسی � 
سوزانده ش��د، نیز بر سهروردی 

تأثیرگذار بود.
 ام�ام محمد غزال�ی: عالم و 
متفکر ب��زرگ مس��لمان در قرن 
پنجم هجری هم، ازجمله کسانی 
است که سهروردی از او متأثر شد.

 افالطون: از بین فیلس��وفان 
یونان قدیم، سهروردی ارسطو را 
نمی پذیرد، اما به افالطون اعتقاد 
و عالقه ی خاصی دارد و او را امام 

حکیمان اشراقی می داند.
 زرتشت: شیخ اشراق به طور 
خاص تحت تأثیر زرتش��ت قرار 
دارد. وی زرتش��ت را حکیم��ی 
یکتاپرس��ت و کیش او را کیشی 
تأکی��د  توحی��دی می دانس��ت. 
دوگانه پرس��تی  به  ک��ه  می کند 
زرتش��تی هیچ اعتقادی ندارد و 
واقعی  پیروان  را  دوگانه پرست ها 
زرتش��ت نمی دان��د. او از تعالیم 
زرتش��ت به خص��وص در م��ورد 
فرشته شناس��ی و جنبه ی رمزی 

نور و ظلمت الهام گرفت.
منابع
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2. ابراهیم��ی دینان��ی، غالمحس��ین. ماجرای فکر 
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دوم. 1379.
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ت موسویققنوس های آسمان
سادا

د امیر 
سی

 حتماً تاکنون افسانه ی »ققنوس« را شنیده اید. ققنوس پرنده ای است که پس 

از یک زندگی طوالنی، وقتی هنگام مرگش فرا می رسد، بر سر تلی از خاشاك 

می رود و می سوزد.  اما ناگهان از خاکستر باقی مانده اش ققنوِس جوانی سر بر  

می آورد. عطار ماجراِی ققنوس را در »منطق الطیر« این گونه بیان می کند:

در میان هیزم آید بی قرار

در دهد صد نوحه خود را زار زار

آتشی بیرون جهد از بال او

پس از آن آتش بگردد حال او

مرغ و هیزم هر دو چون اخگر شوند

بعد اخگر نیز خاکستر شوند

چون نماند ذره ای اخگر پدید

ققنسی آید ز خاکستر پدید

جواب شما به این سؤال عطار چیست؟ چه موجودی را می شناسید که کو پس از مردن بزاید یا بزاد؟1هیچ کس را درجهان این اوفتادعطار سپس این سؤال را مطرح می کند:

مانند ققنوس، پس از مرگش باعث تولد فرزندی شود؟ خواهید دید 

که مرگ و زندگی ستاره ها هم دقیقاً به همین صورت است. ستاره ها 

ققنوس هایی هستند که مرگ شان باعث تولد ستاره های دیگر می شود.

یک ستاره، با متراکم شدن بخشی از مواد یک سحابی، شروع به شکل گیری  زندگی یك ستاره***********

می کند. سحابی در واقع ابری از گاز و غبار میان ستاره ای است.2 وقتی مواد در 
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بخشی از یک سحابی متراکم می شوند، فشار و چگالی در مرکز آن ناحیه 

زیاد و زیادتر می شود. وقتی این موضوع ادامه پیدا کند، دیگر ما کم کم با یک 

»پیش ستاره« روبه رو می شویم. دما در مرکز پیش ستاره آن قدر زیاد می شود 

که شرایط برای جوش هسته ای فراهم آید. از آن پس تولید انرژی در مرکز 

ستاره با تبدیل هیدروژن به هلیم آغاز می شود. این تولید انرژی مانع تراکم 

بیشتر ستاره می شود و ستاره را در حالت تعادل قرار می دهد. در واقع فشار 

تابشی، نیرویی روبه بیرون به تمام ذرات ستاره وارد می کند. از طرف دیگر، 

نیروی گرانش به سمت داخل است که قرارگیری این دو نیرو در مقابل هم 

موجب پایداری ستاره می شود. از این لحظه به بعد، یک ستاره برای میلیاردها 

سال، زندگی آرام و یکنواختی را تجربه می کند. در تمام این مدت طوالنی و 

درون ستاره مانند یک کارگاه عظیم کیمیاگری است که درآن هیدروژن به 

هلیوم تبدیل می شود. این همان وضعیتی است که خورشید االن دارد.

*****************

 روزی که یك ستاره می میرد

ستاره ها با سوزاندن هیدروژن درون خود زندگی می کنند. وقتی هیدروژن 

قابل استفاده تمام شود، ستاره دیگر نفس های آخرش را می کشد. برای مدتی 

طوالنی، فشار ناشی از تولید انرژی مانع فرو ریختن ستاره بوده است. اما وقتی 

فرایند هیدروژن سوزی درون ستاره متوقف شود، دیگر عاملی برای جلوگیری از 

»رمبش« ستاره نخواهد بود. بنابراین ستاره به درون خود فرو می ریزد. در حین 

این فرو ریختن ممکن است مجدداً شرایط برای سوختن هیدروژن و حتی سوختن 

عناصر دیگر  فراهم شود که باعث به وجود آمدن تعادل های کوتاه مدت خواهد شد. 

اما در نهایت، رمبش نهایی باعث انفجار می شود و بخش زیادی از مواد ستاره را در 

فضای اطراف آن پراکنده می کند. آن چه که در نهایت باقی خواهد ماند، هسته ای 
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با چگالی بسیار زیاد است. البته با توجه به جرم ستاره، 
این هسته ی متراکم شکل های متفاوتی خواهد داشت.

ستاره هایی مانند خورشید، در نهایت به کره ای 
با شعاعی برابر با زمین تبدیل می شوند. چگالی 
چنین جسمی بسیار باالست. به طوری که یک 
قاشق از مواد تشکیل دهنده ی آن، چندین تن 

وزن خواهد داشت. به این کره ی متراکم و چگالی، 
»کوتوله ی سفید« می گوییم. هر کوتوله ی سفید 

ابتدا به علت دمایی که دارد، سفید رنگ دیده 
می شود. اما جالب است که به علت نداشتن منبعی 

برای تولید انرژی، به مرور سرد و سیاه می شود.
ستاره هایی که جرمی بیشتر از خورشید دارند، هنگام 
رمبش بسیار بیشتر متراکم می شوند. فروریختن این 

ستاره ها به نحوی است که ساختارهای ساده و متعارفی 
اتمی از بین می رود و همه چیز به نوترون تبدیل 

می شود. در این حالت، به جسم باقی مانده »ستاره ی 

نوترونی« می گوییم. چگالی ستاره ی نوترونی بسیار 
بیشتر از کوتوله ی سفید است. هرچه چگالی بیشتر 

باشد، نیروی گرانش در سطح ستاره ی نوترونی قوی تر 
می شود. ممکن است چگالی آن قدر زیاد باشد که هیچ 
چیزی نتواند از قید گرانش فرار کند در این حالت به 

جسم باقی مانده »سیاه چاله« می گوییم. نیروی گرانش 
سیاه چاله آن قدر زیاد است که حتی یک پرتوی نور هم 

نمی تواند سطح آن را ترك کند. به این خاطر هیچ نوری 

از آن به اطراف نمی رسد و همیشه سیاه به نظر می رسد.
تولد ستاره های نسل دوم

کوتوله ی سفید، ستاره ی نوترونی و سیاه چاله، قبرهایی 
هستند که پس از مرگ ستارگان، در آسمان باقی 

می مانند. همیشه برای ما سخن گفتن از مرگ، تلخ 
بوده است. حاال هم که در مورد مرگ ستاره ها صحبت 

می کنیم، شاید در نگاه اول همان تلخی را احساس 
کنیم. اما اگر بدانیم که حیات دوباره ای پس از مرگ 

وجود خواهد داشت، دیگر این موضوع را این قدر ناگوار 
نمی بینیم. ستاره ها می میرند، اما مرگ آن ها مانند 
ققنوس ها باعث حیاتی دوباره می شود. انفجاری که 

پس از رمبش نهایی یک ستاره در انتهای عمرش اتفاق 
می افتد، باعث پخش شدن بخش زیادی از جرم آن در 
فضا می شود. یعنی هر ستاره هنگام مرگ، قسمتی از 

مواد تشکیل دهنده ی خود را به اطراف پخش می کند. 
غبار و گازی که در فضا پراکنده می شود، سحابی ها را 

به وجود می آورد. همان سحابی هایی که قرار است در 
آن ها ستاره های جوان متولد شوند. انگار ستاره ها هم 
مانند ققنوس ها، پس از مرگشان خاکستری از خود 

به جا می گذارند که موجب تولدی تازه می شود.
پي نوشت

1. عطار نیشابوری، فریدالدین. منطق الطیر. به تصحیح محمد 
جواد مشکور. انتشارات الهام. تهران.بی تا.ص215.

2. برای اطالعات بیشتر در مورد سحابی ها، به مطلب شماره ی 
گذشته با نام »آدم ها و ستاره ها« رجوع کنید.
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پیامبر اکرم)صلي اهلل علیه وآله وسلم( درباره ي فضیلت سوره ي حمد 
مي فرمایند: »قس��م به آن که جانم در دس��ت اوست، در تورات و انجیل و زبور و 

حتي در خود قرآن، مانند این سوره نیامده است.«
در نماز پس از تکبیره االحرام، اولین سوره ي قرآن، یعني سوره ي حمد را مي خوانیم. سوره ي حمد را 

»اُمّ الکتاب« نیز مي گویند. این سوره در میان سوره هاي قرآن اهمیت بسیاري دارد. ارزش مفاهیم و معاني آن 
به حدي است که ثواب قرائتش را مطابق ثواب قرائت دو ثلث قرآن دانسته اند.

حمد شایسته ي توست اي برترین، واالترین، مهربان ترین!
حمد شایسته ي توست که پروردگار هر دو جهاني؛ رحیمي و رحمان، لطیفي و رئوف، سّتاري و غّفار، عظیمي و حلیم.

مي ایستم به محراب بندگي. قامت مي بندم تمام دلم را. زبانم از عطر آیه هاي حمد سرشار مي شود که: الحمداهلل رب العالمین... 
تمام یاخته هایم از آفتاِب بودنت گرم مي شود و من مي رسم به امکان یک پرنده شدن.

س��رزمین نیازهایم س��بز از نام توست. باران نامت خشک س��ال دلم را طراوت بخشیده اس��ت و روح تفتیده ام، به افق هاي عاشقي 
مي اندیشد. اي صبور! مرا توفیق نمازگزاردن عنایت فرما.

دومین سوره اي که بر پیامبرت نازل کردي، سوره ي شفاي دردها بود؛ سوره ي تجلي ایمان، سوره ي مهرباني تو و سوره ي عاشق شدن 
ما. در بیست وهفت کلمه ي آن شوري ریختي وصف ناشدني و با 140 حرف، زندگي مان را آسماني کردي.

حاال هر وقت در محراب بندگي  مي ایستیم، با هفت آیه ي روشن، از تاریکي هاي زندگي به روشني هدایت تو مي رسیم و چه خوش بختیم 
که پروردگارمان شفاي هر دردي به جز مرگ را در تالوت این سوره قرار داد.

فاتحه الکتاب، امّ القرآن، سبع المثاني، فاتحه القرآن، القرآن العظیم، الصاله، الشفاء، نور و کنز، نام هاي دیگر سوره ي حمد هستند. این 
بخش اول، حمد و ثنا، و ستایش پروردگار عالمیان سوره مّکي اس��ت و به سه بخش تقسیم  مي شود: 

پایان آن دعا و طلب هدایت است. در است، میانه ي آن، نیایش و راز و نیاز و 
هفتادبار این سوره را تالوت روایت آمده است: »هر کس 

مي یابد.«کند، دردهایش شفا 

 هفت آیه ي روشن 
  نسیمي از باغ سوره ي حمد

ساناز احمدي دوستدار

منابع
1. مجمع البیان، جلد یک، صفحه ي 48
2.مجمع البیان، جلد یک، صفحه ي 14

3. آشنایي با سوره هاي قرآن، 
احمد قاضي زاهدي
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ت
خنده پانتوميم               روح اس

ی
مژگان بابامرند

ف کنید.
 طنز را تعری

ش 
 جدی��داً دوره ه��ای مخصوصی ب��رای آموز

ت 
ف درس

»نه« گفتن در برابر پیشنهادهای مختل
کرده ان��د. مردم تندتند می روند آن جا و نه گفتن 

یاد می گیرند...
بعد، ش��ما به همس��ایه ی باالیی ت��ان می گویید: 
ت ترکیده 

ت عزیز، لوله ی فاضالبتان، درس
»دوس

ش 
روی می��ز ناهار خ��وری ما... می ش��ه تعمیر

کنین؟«
همسایه تان می گوید: »نه!«...

س 
ت. پ

ت آمیزی بوده اس
دوره ی آموزشی موفقی

ش��ما برمی گردید پایین و میز ناهار خوری تان را 
دو متر جابه جا می کنید...

بله، بگذری��م. من هم در یک��ی از این دوره های 
آموزش��ی، توان نه گفتن پیدا ک��رده ام. به خاطر 
ت که نه معتاد می شوم و 

ت اس
همین، خیالم راح

ف کنم.
نه به سرم می زند که طنز را تعری

 زیباتری�ن ش�وخي ها را در کج�ا دی�ده و 
شنیده اید؟

ش��وخ طبعي ها را در 
ش نش��دني ترین 

 فرامو
ب بّچه هایي 

س دیدم. از جان
جبهه ه��اي دفاع مقّد

که بنابر منطق قرآني، از آنچه خداوند نصیبشان 
ش بودن��د. به ق��ول بیدل 

ت، س��رخو
کرده اس��

دهلوي: گر آگهي به س��یر فنا و بقا بخند/ عبرت 
ت، بر این خنده ها بخند...، این را هم 

بهانه جوس��
بگویم ک��ه به نظرم هن��وز روي موضوع طنز در 

ت.
س، کار جدي صورت نگرفته اس

دفاع مقد
س 

ك رمان طن�ز دفاع مقد
 ظاهراً ش�ما ی

پ دارید. بله؟
زیرچا

ت درباره ي طرف مقابل 
 داس��تاني هجایي اس��

یعني صّدام.
س درباره ی 

ك طنزنوی
 نظرتان به عنوان ی

ت؟
س

ت مربوط به ازدواج چی
شکال

م
ت بسیار ساده و در عین 

 این موضوع... کاریس��

ت وگو با شهرام شفيعی 
گف

صـر ایـران
س معا

طنزنویـ



گ زدن 
ت مثل رن

حال بس��یار ضروری... درس
ك نیاوران به وس��یله ی مژه های 

میله های پار
چش��م راستتان! اما این روزها هزینه ی ازدواج 
ت ازدواج 

ت. رفیقی داشتم که می خواس
زیاد اس

ش گفتم همه ی هزینه ها را روی کاغذ 
کند. به

س و ببین مجبوری ب��رای صرفه جویی، 
بنوی��

ش را حذف کنی... خالصه س��ی � چهل 
کدام

ش شروع کردیم به حذف 
ت و بعد

مورد نوش��
کردن...

ک هفته بعد، دوس��تم را ت��وی مترو دیدم و 
ی

ت چی شد؟«
س جریان ازدواج

پرسیدم: »پ
س روهم از 

ت؟... عرو
ت: »مگه یادت نیس��

گف
ت حذف کردی��م!... االن فقط دادن 

توی لیس��
ک ش��ویی 

ش بزرگه به خش
ت و ش��لوار دادا

ک
ت مونده!«

توی لیس
ت. دین ما توصیه های 

البته این ها ش��وخی اس
جّدی در باب ازدواج دارد.

سی روی آوردید؟
 چرا به طنزنوی

ت 
 جراح مغز و اعصاب نش��دم، چون دوس��

ندارم صب��ح زود، کراوات به گردن، بروم برای 
خانه حلیم بخرم.

ش با 
تنها ش��غلی که چینی ها نمی توانند توی

ص خوردن 
ت کنن��د، حر

صنای��ع داخلی رقاب
س شدم!

ت! خودشه! رفتم طنز نوی
اس

ت 
ت وس�ترن را دس

 چرا س�ینما و ادبیا
انداخته اید؟

ت دارم. دراین 
 س��ینمای وس��ترن را دوس��

ک رابطه ی دو نفره، تا 
س��ینما می بینیم که ی

اندازه ای غیر قابل تصور، می تواند توأم با تفاهم 
و فداکاری باشد؛ البته به این شرط که یکی از 

ب باشد!
دو طرف، اس

 چ�ه ارتباطی بین آثار جدی ش�ما مثل  
سته« و آثار طنزتان مثل 

»آوازهای پینه ب
ق خامه ای« وجود دارد؟

ش
»ع

 ناش��ر پول هر دو دس��ته از آثار را نمی دهد. 
مطبوع��ات، هر دو دس��ته را نخوان��ده، برای 
انج��ام مصاحبه انتخ��اب می کنند. من هم در 
مورد هر دو دس��ته، به سؤال های کلی جواب 
ت زمان، 

نمی ده��م. اما یادمان نرود که گذش��
خیلی از چیزه��ای جدی را طنزآمیز می کند. 
ت این روزها دیگر خیلی هم جدی 

مثال همل
ک مسکن، هرگز به 

ت. البته قسط های بان
نیس

ت مادر تبدیل نمی شوند.
بیسکوی

ت شخصی شما چه قدر در نوشتن 
 خاطرا

ش داشته اند؟
ق خامه ای« نق

ش
»ع

 ای��ن کت��اب 99 درص��د از روي خاط��رات 
ت؛ البته خاطراتي که 

شخصي خودم نوشته اس
هرگز اتفاق نیفتاده اند. من بلد نیستم چیزهایي 
ک بار آمدم 

را ک��ه اتفاق افتاده اند بنویس��م. ی
ت درباره ي سر رفتن 

ک یادداش
براي همسرم ی

ظرف شیر و گم شدن دس��ته کلیدم بنویسم. 
ت در 80 صفحه با عنوان »بررسي 

این یادداش
ک هندي«، به 

گ اندیشي در آثار شعراي سب
مر

ش هم 
زبان ترکي استانبولي ترجمه شد. آخر

ض کنیم.
مجبور شدیم قفل خانه مان را عو
ف؟

ستید یا منص
 بي رحم ه



حالت  بي رحمانه ترین   
یک شخصیت این است 
به ص��ورت حرفه اي  که 
منصف باشد. از نظر من 
زیبا و  کس��ي »چهره ي 
معص��وم« دارد که هنوز 
زیبایي هاي  ب��ه  خودش 
چه��ره اش پ��ي نب��رده 

است.
در  فک�ر مي کنی�د   
بچگي هم وجود شوخ 

طبعي را در خودتان حس کرده باشید؟
 بل��ه، چند س��ال پیش مادرم برگه  ه��اي امتحاني کالس 
اول ابتدایي ام را از توي گنجه اي بیرون آورد. طبعاً برگه ها 
را گرفتم و مش��تاقانه پیش خودم نگه داش��تم. در قسمت 
جمله سازي، جمله  هایي نوش��ته بودم که آخرشان عالمت 
تعجب وجود داش��ت. یعني در هفت هش��ت سالگي سعي 

کرده بودم که چیزهاي با نمکي بنویسم.
 شنیده ام سینماي کمدي کالسیك را دوست دارید. 

این فیلم ها نقشي در کشف حس طنزتان داشتند؟
 فیلم ه��اي کم��دي کالس��یک، مث��ل کارهاي لورل 
و ه�اردي، چارلي چاپلی�ن، ژاك تات�ي، هارولد 
لوی�د و غیره، خاطرات ش��یرین کودک��ي و نوجواني 
من اند. االن هم گاهي با پس��رم ش�ایان، مي نش��ینم 
و ضم��ن تماش��اي آن کمدین ها، از تک��رار کودکي ام 
ل��ذت مي برم. در کمدي هاي کالس��یک، نوعي جریان 
بي زماني و بي مکاني هس��ت که لذت بخش اس��ت. اما 
راس��تش، من حس طنز خودم را در نث��ر پیدا کردم. 
داس��تان ها و افس��انه هایي بودن��د که جلوي مدرس��ه 
ابتدایي م��ان، از یک کتاب فروش دوره گرد مي خریدم. 

صمیمی��ت موجود در نث��ر این قصه ه��ا، نوعي اعتماد 
همیش��گي بین من و کلمات ایجاد کرد.

 در بچگي رفتارهاي بیروني شما عالقه تان را به طنز 
نشان مي داد؟

 دوره  هاي مختلفي از درون گرایي و برون گرایي داش��تم. 
مثاًل یادم هس��ت، توي کوچه چادر مي زدیم و براي بچه  ها 
نمایش کمدي اجرا مي کردیم. اما من از آن دار و دس��ته 
کنار کش��یدم. چون عالم کتاب و خواندن و نوش��تن برایم 

خیال انگیزتر بود.
 شما در کالس ها یا پرسش و پاسخ هایتان، با جدیت 
و تعم�ق خاصي درباره ي طنز حرف مي زنید. آیا طنز 

همین قدر جدي است؟
 عوام زدگي آفتي اس��ت که مي تواند ه��ر کاري را تهدید 
کند. ج��دي بودن یعن��ي این که پش��توانه هاي تاریخي و 
انس��اني رشته ي خودمان را جست و جو کنیم و بشناسیم. 
آن چه که به دست ما رسیده، یک محصول معنوي تمدني 

است، نه مثاًل یک قوطي نوشابه!
من طنز را از آریستوفان در یونان باستان و کتاب هاي 
عهدی��ن تا ام��روز دنبال کرده ام؛ البت��ه از روي عالقه ي 
شخصي و... خب ... البته تصادفاً آدمي هستم که خودش 
هم مي نویسد. اما این که آیا طنز مقوله اي جدي باشد یا 
نه، یک مقدار بحث فلس��في دارد. هنوز کساني درباره ي 
این که زندگي موضوعي جدي باش��د، شک دارند. همین 
قدر برایتان بگویم که خنده عبارت اس��ت از درك خالق 
سرنوش��ت محدودیت. خنده پانتومیم روحي اس��ت که 
زبان دیگ��ري براي بیان درك محدودیت نمي شناس��د. 
بنابرای��ن، بدون طنز حتي مرگ را هم نمي توان تفس��یر 
کرد، چه برس��د به زندگي. به هر حال ما مسلمانان بنابر 
ن��ص قرآن اعتقاد داریم. خداوند اس��ت که مي خنداند و 

َّ��ُه ُه��َو أضَح��َک و أَبک��ي.( مي گریان��د. )وأَن

در ته��ران متول��د ش��د، بهم��ن ماه س��ال 1349. 
مي گویند او برخالف هم��ه ي آدم ها هنگام تولد گریه 
نکرد! بلک��ه از همان ابتدا نکات خن��ده دار و طنز این 
دنیا را کشف کرد. بعدها ما تک تک این کشف ها را در 
کتاب هایش خواندیم: عش��ق خامه اي، قصه هاي غرب 
وحش��ي، مرغ س��وخاري براي جنازه، گربه در جوراب 
زنانه، جزیره ي بي تربیت ها، عزیزم چه رنگي بپوشم، با 

تخم مرغ مهربان باش، ماجراهاي سلطان و آقا کوچول 
و ... آثار طنز او هس��تند. شهرام شفیعي آثار جدي هم 
دارد از جمله آوازهاي پینه بس��ته، خیمه خاموش، ماه 
در چاه و... بیشتر آثار او برنده ي جوایز متعدد شده اند. 
خوب است بدانیم که او معلم هم بوده است و حاال هم 
گاهي طنز و قصه  نویسي آموزش مي دهد. او در حال 

حاضر س��ردبیر مجله ي رش��د دانش آموز اس��ت.

همراه با شهرام شفیعي
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معماي 1
در جزیره اي دو گروه زندگي 

مي کنند. یک گروه همیش��ه راست مي گویند و گروه 
دیگر همیش��ه دروغ. به س��راغ دو نفر از این اف��راد به نام هاي 
A و B مي رویم. A مي گوید: »اگر من راس��ت گو باش��م، B هم 

راست گوست.«
آی��ا از این جمله مي توانید تش��خیص دهید A و B راس��ت گو 

هستند یا دروغ گو؟

معماي 2
فرض کنید درون کیس��ه اي تعداد نامعلوم��ي توپ آبي رنگ و 
درست به همان تعداد توپ قرمز وجود دارد. در ضمن، مي دانیم 
که حداقل تعداد توپ هایي که باید از کیس��ه بیرون بیاوریم تا 
حتماً 2 توپ هم رنگ داشته باشیم، برابر است با حداقل تعداد 
توپ هایي که باید از کیس��ه بیرون بیاوریم تا حتماً 2 توپ غیر 

هم رنگ داشته باشیم، درون کیسه چند توپ وجود دارد؟

معماي 3
ش��خصي که در یک مهماني شرکت کرده بود، عنوان کرد: »در 
آن مهماني جز من که فقط با یک نفر دیگر دست دادم، هر یک 

از مهمانان دیگر با 3 نفر دیگر دست دادند.«
در این مهماني دست کم چند نفر حضور داشتند؟

منبع
معماهاي الگوریتمي، 

دکتر محمد قدسي و مهندس یاشار گنجعلي
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با کمي تفکر و عملیات منطقي معلوم 

مي شود، فقط Cراست مي گوید.
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پس این عدد 35 رقم دارد.

بهارك دماوندي

3

پاسخ معماهاي شماره ي قبل
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 عذاب هاي آخ�رت که از لحاظ 
کیفیت بسیار ش�دیدند و از لحاظ 
م�دت گاه اب�دي، آی�ا ب�ا عدالت و 
رحمت خداوندي س�ازگارند؟ مگر 
نباید می�ان گناه و کیفر تناس�بي 

وجود داشته باشد؟
 بله، به ظاهر بین این دو ناسازگاري 
وجود دارد. نه تنها بین این دو که بین 
ع��ذاب غیراب��دي نیز در ابت��دا چنین 
ناس��ازگاري دیده مي ش��ود. البته این 
برمي گ��ردد به نوع و حقیقت عذابي که 

به آن معتقدیم.
اگر تصورمان از عذاب آخرت، این گونه 
باشد که مجازات هاي مذکور قراردادي 
و اعتباري هس��تند، حق آن اس��ت که 
تناس��بي بین این دو وجود ندارد. چرا 
ک��ه اگر فردي به مدت 20 س��ال گناه 
و خطا کرده باشد، آیا هزاران سال باید 
کیفر ببیند یا باید گاه به ش��کلي ابدي 
اسیر آتش جهنم باشد؟ اما اگر حقیقت 
ع��ذاب را درس��ت درك کنی��م، یعني 
بفهمیم که عذاب آخرت چگونه است، 

آن وقت به پاسخ مي رسیم.
ق��راردادي،  و عذاب ه��اي  کیفره��ا 
هم چن��ان ک��ه از نامش��ان پیداس��ت، 
کیفرهایي هستند که در آن ها بین جرم 
و کیفر هیچ گونه رابطه ي حقیقي وجود 
ندارد. چرا که مکافات ها توسط عده اي، 

اعتبار  و  ق��رارداد 
مانند  مي شوند؛ 
در  که  کیفرهایي 
محاک��م قض�ایي براي مجرمان صادر 
مي ش��ود، از قبیل انفصال از خدمت، 
جریم��ه ي نقدي، حب��س، تبعید و... 
در این گون��ه موارد، چ��ون بین جرم 
تکوین��ي وج��ود  رابط��ه ي  و کیف��ر 
ن��دارد، مي بینیم که قاب��ل تغییرند و 
نی��ز در اجراي آن ه��ا گاه به دالیلي، 
تخفیف هایي ص��ورت مي گیرد. حتي 
مي بینی��م ک��ه در اج��راي آن ها گاه 
وقف��ه اي به وج��ود مي آی��د و نیز در 

مواردي اصاًل به اج��را در نمي آین��د.
بله، در این گونه کیفرهاست که حتماً 
باید بین آن ها و جرم تناسب منطقي و 
عادالنه اي وجود داشته باشد. نمي شود 
به خاطر ی��ک خطاي کوچک، مجرمي 
را ب��ه اعدام یا حبس اب��د محکوم کرد. 
اما آیا همه ي کیفرها این گونه هستند؟ 
خی��ر. نوع دیگري از کیف��ر وجود دارد 
که مجازات تکویني ن��ام دارد. این نوع 
کیفرها که »مکافات عمل« نیز نامیده 
ش��ده اند، دیگ��ر ق��راردادي و اعتباري 

نیستند.
مثاًل، بس��یاري از گناه��ان و خطاها 
اث��رات منفي و مخربي در همین جهان 
براي عامل آن پدید مي آورند. براي مثال، 

شراب خواري، 
ع��الوه بر زیان ه��اي اجتماعي، موجب 
اختالالت عصبي و رواني و ناراحتي هاي 
کب��دي مي ش��ود. این ها اث��رات ذاتي 
این گناه محس��وب مي ش��وند و کیفر 
قراردادي نیس��تند که گفته شود آیا با 
عدالت س��ازگارند یا نه و این که تناسب 
جرم و مجازات باید در آن رعایت شود. 
یا به فرض اگر کسي خودسوزي کند و 
زنده بماند و بقیه ي عمرش را با زشتي 
ی��ا کوري بگذراند، حق ن��دارد اعتراض 
کند که چه تناسبي هست بین اشتباه 
و بي توجه��ي لحظه اي من و این جزاي 

دردناك و طوالني!
هم چنین، درباره ي کس��ي که براي 
اولین ب��ار همراه گروهي ب��ه کوه نوردي 
رفته باشد و بي توجه به سخن مسئول 
گروه و راهنما و بدون تجهیزات ایمني، 
به لب��ه ي پرتگاه برود و گامي اش��تباه 
بردارد و به صدها متر پایین تر س��قوط 
کند، آیا کسي مي تواند � یعني منطقي 
است � بگوید بین این عمل و نتیجه ي 
آن تناس��بي وجود ندارد؟ او براي یک 
لحظه خطا کرده است، چرا باید مغزش 

حسین امیني پویا
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متالشي شود؟ یا به فرض زنده ماندن، 
ی��ک عمر نقصي توأم ب��ا درد را تحمل 
کند؟ مي بینید ک��ه این اثرها نتیجه ي 
آن خطا ها هس��تند و نمي شود به آن ها 

اعتراضي داشت.
اما کیفر نوع س��ومي هم هس��ت که 
حتي باالتر از این کیفرهاي تکویني اند، 
مث��ل مجازات هاي جه��ان دیگر. دقیق 
که بش��ویم خواهیم دید آن ها رابطه ي 
تکویني قوي تري با گناهان دارند. یعني 
رابط��ه ي عمل و جزا در آخ��رت، نه از 
نوع قراردادي اس��ت، نه مانند نوع دوم 
از نوع رابطه ي علي و معلولي و تکویني، 
بلکه از آن هم یک درجه باالتر اس��ت. 
در آن جا رابطه ي عینیت و اتحاد حاکم 
اس��ت. یعني با یک نظر دقیق تر، کیفر 
اخروي، عین عمل انس��ان اس��ت. این 
موضوعي است که قرآن مجید روي آن 

سخت تأکید دارد.
در کیفرهای��ي که با عم��ل رابطه ي 
تکوین��ي دارن��د، یعني معل��ول گناه و 
اث��ر حقیقي کردارها هس��تند و با گناه 
رابطه ي عینی��ت و وح��دت دارند، در 
حقیقت خود عمل است که به آن شکل 
� یعني به شکل کیفرها � درآمده است. 
چرا که ه��ر عملي در دنیا یک جنبه ي 
ظاه��ري دارد و یک جنبه ي باطني. در 
این گونه کیفرها نی��ز دیگر جاي بحث 

از تناسب داشتن یا نداشتن 
نیست.

پس تناس��ب داش��تن جرم با کیفر، 
بحثي اس��ت ک��ه در م��ورد کیفرهاي 
اجتماعي و قراردادي قابل طرح اس��ت. 
تنها در این گونه مجازات هاست که باید 
متناس��ب بودن کیفر با جرم را در نظر 
گرف��ت. مجازات هاي اخروي، تجس��م 
یافت��ن خود عمل هس��تند. پ��اداش و 
عذاب آن ها نتیجه ي همین اعمال نیک 

و بد است که در دنیا از ما سر زده اند.
قرآن به ما مي آموزد که همین عمل 
انسان، بهشت و جهنم را پدید مي آورد. 
به عبارت دیگر، اصاًل مسئله ي مجازات 
کردن نیست. شاید کسي بپرسد: مگر در 
قرآن گاه به جزا و مجازات تعبیر نشده 
اس��ت؟ بله، اما باید بدانی��م که در این 
جهت قرآن رعای��ت فهم مردم را کرده 
اس��ت. به قول عالم��ه طباطبایي)ره(: 
»چ��ون عقول عامه ي م��ردم در حدي 
نیس��ت که به راحتي مسئله ي تجسم 
عمل و تکویني ب��ودن کیفرها را درك 
و فهم کند، لذا خطابات ش��رع مقدس 
با توجه به فهم مردم نازل ش��ده است« 
]تفس��یر المی��زان، ج 2: 175 و ج 6: 

.]377
بله، آن چه به عن��وان جزا به بدکاران 

داده مي شود، عمل خود آن هاست.   

پس اگر کیفر 
ابدي و س��رمدي 
نیز معلول اعمال خود 
انس��ان باشد که هست، 
دیگر جا ندارد که بپرسیم 
کجاس��ت.  تناسبش��ان  پس 
قرآن کری��م مي فرماید: همه ي 
اعمال خ��ود را حاضر مي بینند و 
پروردگارت به هیچ کس ستم نمي کند. 

]کهف / 49[
پ��س با یک نگاه دقیق، کیفر اخروي 
عین عمل انسان اس��ت، نه چیز دیگر. 
در این ص��ورت، از ی��ک طرف س��ؤال 
از انگی��زه ي کیفره��اي اخروي پاس��خ 
مي گی��رد، چرا که این س��ؤال از جهل 
و ناش��ناخته ماندن ماهیِت این کیفرها 
ناش��ي مي شود. از س��وي دیگر، معلوم 
مي ش��ود ک��ه خداون��د در روز قیامت 
جایي به نام جهنم با مأموران ویژه براي 
بدکاران آماده نکرده و آتش بیار معرکه 
در واق��ع خود انس��ان هایند: از آتش��ي 
بترس��ید که هیزم آن مردم و سنگ ها 

و بت ها هستند. ]بقره / 23[
ب��ه ق��ول ام�ام خمین�ي)ره(، تمام 
عذاب های��ي ک��ه در آن عالم هس��ت، از 
خود ماست. خداوند تبارك و تعالي مهیا 
نکرده یک چیز را که مأوراي خود ما به ما 

بدهند1 ]صحیفه ي نور، ج 15: 81[.
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پي نوشت
1. با استفاده از کتاب: مطهري، عدل الهي، مجموعه ي آثار )ج 1(. 

2. با استفاده از: 
� مطهري، مجموعه ي آثار )ج 2(: 524.

� مکارم شیرازي و همکاران، پیام قرآن، ج 6: معاد در قرآن.

33

7



 مطرح ش��دن این سؤال به خاطر 
آن اس��ت که ما با معیارهاي این دنیا 
مي خواهیم در مورد آخرت به قضاوت 

بنشینیم و نتیجه گیري کنیم.
  بله، آن چ�ه در بهشت    
دارد،  وج�ود 

اگ�ر صرفاً 
از نوع چیزهایي باشد که 

در دنیا هس��ت، خواه ناخواه، و مطمئناً 
انس��ان بعد از مدتي از آن ها خس��ته 
مي ش��ود؛ یعني اگر از ن��وع چیزهایي 
باشد که با مطلوب واقعي او هم خواني 

نداشته باشد.
واقعیت آن اس��ت که انسان در دنیا، 
حال��ت گم ک��رده اي را دارد ک��ه در پي 
گم شده ي خویش است. به هر چیزي که 
مي رسد، مي پندارد آن را یافته است و به 
آن دل خوش مي کند. اما پس از چندي 
احس��اس مي کند که یافت��ه اش همان 
چیزي نیست که به دنبالش بوده است. 
این جاست که دل زده مي شود و به دنبال 
چیز دیگري مي رود. این است که به قول 
ش�هید مطهري)ره(: »در دنیا آدمي 
همیش��ه طالب چیزي است که ندارد و 

دل زده از چیزي است که دارد.«
ول��ي آی��ا در آخ��رت نی��ز وض��ع 
همین گونه است؟ یا نه، در آن جا انسان 
به آن چ��ه در ژرفاي فطرت خویش به 
آن دل بس��تگي داش��ته و گم ش��ده ي 
واقعي اش بوده � یعني حیات جاوید در 
جوار ربّ العالمین � رس��یده است و به 
همین دلیل به هیچ وجه خس��تگي و 
ماللي برایش پیدا نمي شود. به همین 
دلی��ل به قول قرآن: »انس��ان هیچ گاه 
تمناي نقل مکان از آن � بهش��ت � را 

نخواهد داشت« ]کهف / 108[.
از س��وي دیگر، آن چه خس��تگي و 
دل زدگي را تشدید مي کند، یکنواختي 
اس��ت. ولي برخالف دنیا، بهشت اصاًل 

آهنگ یکنواخت ندارد.

هر زمان نو صورتي و نوجمال 
تا ز نو دیدن فرو میرد مالل

در قرآن هست که بهشتیان هرچه 
بخواهن��د برایش��ان فراهم مي ش��ود 
]فصل��ت / 31[. خ��ب در این صورت 
آی��ا اصاًل براي انس��ان دل زدگي پدید 
مي آید؟ حت��ي اگر بهش��تیان گاه به 
ایجاد تح��ول و دگرگون��ي در وضعي 
که دارن��د، تمایل پیدا کنند، مس��لماً 
خواسته شان برآورده مي شود. به همین 
دلیل هیچ گاه آرزوي آن چه ندارند نیز 

آزارشان نمي دهد.
پس بهشت حالت یکنواخت و مکرر 
ندارد تا خسته کننده و کسل کننده بشود. 
این حدیث از امام صادق)علیه  الس��الم( 
به این نکته آشکارا اشاره دارد: »خداوند 
بهشتي آفریده که هیچ چشمي ندیده 
و هی��چ مخلوق��ي از آن آگاه نیس��ت. 
پ��روردگار متع��ال هر صبح��گاه آن را 
مي گشاید و مي فرماید: بوي خوشت را 
افزون کن و نسیمت را بیفزاي« ]بحار، 

ج 2: 199، حدیث 1980[.
البته روشن است که وقتي از تکراري 
بودن حرف مي زنیم، نباید گمان کنیم 
هر نوع تکراري دل زدگي مي آورد. هر 
تکراري خس��ته کننده نیست. در دنیا 
نیز نعمت هایي وجود دارند که هیچ گاه 
از آن ها دل زده نمي شویم. ما هر روز به 
هواي تازه و پر اکسیژن نیاز داریم و هر 
لحظه آن را مصرف مي کنیم، بي آن که 

از آن ملول شویم.
آب یک نوشیدني ساده و یکنواخت 
است که اگر صدها س��ال عمر کنیم، 
نوشیدن آب گوارا به هنگام تشنگي را، 
به هر چیز دیگ��ري ترجیح مي دهیم. 
نوش��یدن یک لیوان آب گ��وارا از هر 
چیز دیگر براي ما لذت بخش تر است. 
از همین  روس��ت ک��ه مي گویند: آب 
طعم حیات دارد. نه خس��ته مي شویم 
و ن��ه بي اعتنا. بلکه آب گوارا همیش��ه 
براي تش��نگان فوق الع��اده جذاب و با 
لذت اس��ت. چه مانعي دارد که آن جا 
نیز، نعمت هاي بهش��تي از این دست 

باشند؟2 

 آیا جاودانگي دربهشت، 
سبب مالل و  دل زدگي
 نمي شود؟
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تصویرگر: میثم موسوي
احمد عربلو

آورده اند که پادشاهي بود که از 
بس پیتزا و هله هوله و سوس��یس 
کالب��اس و این جور چیزهاي بد را 
خورده بود که ناگهان مریض شد!

بعد از این که مریض ش��د، داد و 
هوار راه انداخ��ت که: »ایهاالناس! 
من حاضرم نصف قلمرو خودم را به 
کس��ي بدهم که بتواند مرا معالجه 
کند و اگر نتوانید مرا معالجه کنید، 

همه تان را مي خورم!«
همه ي دانشمندان و غیردانشمندان 
و پزش��کان جمع ش��دند ت��ا بلکه 
بتوانند پادشاه را معالجه کنند، اما 
نشد که نشد. پادشاه عصباني شد 
و فریاد زد که یاال باید مرا معالجه 

کنید!
در همین هنگام، یک آقایي گفت 
که فکر مي کند مي تواند پادش��اه را 
معالجه کند. او گف��ت  اگر یک آدم 
خوش بخت پیدا کنید و پیراهنش را 
بردارید و بر تن آقاي پادشاه کنید، او 

خوب خواهد شد.
پادش��اه، فوراً دس��تور داد تمام 
قلم��رو او را بگردن��د و ی��ک آدم 
خوش بخ��ت پی��دا کنن��د و فوراً 

پیراهن او را برایش بیاورند.
و  رفتن��د و گش��تند  پیک ه��ا 
گش��تند، اما نتوانس��تند یک آدم 
کاماًل خوش بخت پیدا کنند. آن ها 
س��راغ هر کس��ي ک��ه مي رفتند، 

یک جور مشکل داشت:
یکي کنکور قبول ش��ده بود، اما 
پول ش��هریه نداش��ت؛ یکي پول 
داشت، سواد نداشت؛ یکي ماشین 
داشت، اما رانندگي بلد نبود؛ یکي 
پدرش کارخانه ي ژل سازي داشت، 
ام��ا خودش کچ��ل م��ادرزاد بود؛ 
یکي رستوران داش��ت، اما دندان 

نداشت؛ یکي گوشي خوب داشت، 
اما س��یم کارت نداشت؛ یکي خانه 
داشت، اما قسط َخَفن هم داشت؛ 
یک��ي... خالص��ه هیچ ک��س نبود 
که مشکلي نداش��ته باشد و کاماًل 

خوش بخت باشد.
القص��ه، آخرهاي ش��ب یکي از 
پیک ه��ا وقتي ک��ه از کن��ار یک 
کلبه ي خرابه رد مي ش��د، ش��نید 
که یک نفر در کمال خوش حالي و 
رضایت، با خودش زمزمه مي کند. 
پیک جلوتر رفت و گوش داد. دید 

مردي با خودش مي گوید:
� آخ جان! تمام کارهایم را انجام 
داده ام. غذای��م را هم خورده ام. به 
کس��ي هم بدهکار نیس��تم. حاال 

مي توانم راحت و خوش بخت سرم 
را زمین بگذارم و بخوابم.

پیک خوش حال شد و رفت همه 
را خبر ک��رد که چه نشس��ته اید، 
باالخره ی��ک آدم خوش بخت پیدا 
کردم! زودتر بیایید برویم پیراهن 

او را بگیریم و براي پادشاه ببریم.
خالصه پیک ه��ا ریختند داخل 
خانه ي خراب��ه که پیراهن آن مرد 
خوش بخت را از او بگیرند و هرچه 

مي خواهد به او بدهند.
البد ادامه ي این داس��تان را که 
به زور خواس��تیم طن��زش کنیم، 
مي توانید حدس بزنید. بله! آن مرد 
خوش بخت، آن ق��در فقیر بود که 

اصاًل پیراهن نداشت!
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اسکندر سوم مقدوني، خیلي بال بود! او در سال 356 قبل 
از میالد به دنیا آمد و شروع به بزرگ شدن کرد. او همین طور 
که داشت بزرگ مي ش��د، گاهي اوقات، سوار »بوسفالوس« 
مي ش��د. البته بوسفالوس اسب بود، اما مگر یک نفر اسکندر 
چه قدر مي تواند هي س��وار بوس��فالوس ش��ود! او از این کار 
تکراري خس��ته ش��د. بنابراین یک روز »نکتانبو« را از روي 
یک پرتگاه به چه بلن��دي، ُهل داد و او را توي دره انداخت. 
نکتانبوي بینوا، اس��ب نبود بلکه یک ستاره شناس بود که در 
لحظه ي پرت شدن از پرتگاه، براي خودش مشغول تماشاي 
ستاره ها بود که ناگهان دید ته دره است و اسکندر هم از آن 
باال، براي او دست تکان مي دهد. عده اي از دانشمندان عقیده 
دارند که نکتانبو، براي بدنام کردن اس��کندر، خودش را از آن 
باال توي دره هل داده اس��ت. اما به نظر من، این کار چندان 
عاقالنه نیست. چرا که ممکن است آدم به کلي بمیرد و دیگر 

نتواند شاهد بدنامي اسکندر باشد.
چند سال بعد، ارسطو معلم خصوصي اسکندر شد، اما به جاي 
این که چهار تا کلمه درست و حسابي به او یاد بدهد، دائم مراقب 

بلندي و پشت بام و خودش بود که لبه ي پرتگاه و روي 
که مبادا توسط لبه ي مترو و این جور جاها نرود 

دچار شود!اسکندر، به سرنوشت نکتانبو 
اسکندر  ترتیب،  این  قت��ي به  و
ب��ه دید که توي درس خواندن 

جایي نمي رس��د، یکراست 
رفت سراغ کشتن آدم ها. از 
صغی��ر و کبیر هر کس��ي را 
که سر راهش سبز مي شد، 

زن��ده زن��ده مي کش��ت. 
بهانه اش هم این بود که 
مي گفت: »ی��اال! باید 
همه تمدن یوناني را 

یاد بگیرند!«
از  بع��د  ام��ا 
مدت��ي، حوصله ي 
ای��ن  از  اس��کندر 
ي ها  ز ه با مس��خر

س��ر رفت و تصمیم 
گرفت س��ري هم به 
آس��یا بزند. او شنیده 
بود که در آن جا اقوام 

زیادي یافت مي ش��وند که اصاًل عالقه اي به یادگرفتن تمدن 
یوناني ندارند. چي از این بهتر؟ نتیجه این ش��د که او مقدار 
زیادي از اقوام آس��یایي را، درهم، کش��ت و بعد بدوبدو رفت 

سراغ امپراتوري ایران.
در آن زمان داریوش س�وم که دوستانش او را »داروش« 
صدا مي زدند، پادش��اه ایران بود. داروش فکر همه جا را کرده 
بود. او حتي گردونه هایي اختراع کرده بود تا دش��من را درو 
کند. اما عیب کار، این جا بود که هر چه داروش به س��ربازان 
اس��کندر اصرار مي کرد آن ها حاضر نمي ش��دند بیایند و زیر 
این داس ها بروند تا درو ش��وند. نتیجه این شد که اسکندر، 
داریوش سوم را در سه جنگ شکست داد و امپراتوري ایران 

را گرفت.
مي گویند اس��کندر آدم خیلي بي رحمي بود. و با اسیران 
جنگ��ي، بدترین رفتار را مي کرد تا جایي که حتي گاهي در 
کمال س��نگدلي، بعضي از اس��یران را وادار مي کرد که زبان 

یوناني یاد بگیرند. واقعاً که خدا به دور! 
اسکندر، چندین سال با زحمت فراوان آدم کشت و تمدن 
یونان��ي را به این و آن یاد داد، اما بعد از مدتي، س��ربازانش 
خسته شدند و به شوش برگشتند تا استراحت کنند. اسکندر 
هم با این که هنوز سي و سه سالش تمام نشده بود، تب کرد 
و هرچه تقال کرد تا زنده بماند، نش��د و این بود که به ناچار 

در بابل مرد!

هوالک�و، نوه ي چنگیزخان مغ�ول بود. او وقتي که بزرگ 
ش��د. بعد از کلي محاسبات ریاضي، به این نتیجه رسید که 
عباسیان بي جهت آن همه حکومت کرده اند. )عباسیان تا آن 
زمان فقط 524 سال حکومت کرده بودند!( بنابراین، هوالکو 
تصمیم گرفت به بغداد � که مرکز حکومت عباس��یان بود � 

حمله کند!
در آن زمان شخصي به نام معتصم وجود داشت که اتفاقاً 
خلیفه ي بغداد هم بود! او وقتي ش��نید که هوالکو به سمت 
بغداد مي آید، رو به وزیرش کرد و گفت: »اي وزیر! نکند این 

هوالکو براي فتح بغداد مي آید؟«
وزیر گف��ت: »آري! پس خیال کردید براي خواس��تگاري 
از عم��ه ي من مي آید؟« و بعد ادام��ه داد: »حال که حرف از 
خواس��تگاري پیش آمد، من فکر بکري به نظرم رسید! خوب 
اس��ت وقتي هوالکو به این جا رسید، ما یکي از دختران او را 
براي یکي از پس��ران شما خواس��تگاري کنیم. آن وقت شما 
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با هوالکو فامیل مي ش��وید و هوالکو رویش نمي شود شما را 
بکشد!«

معتصم پیشنهاد وزیر را قبول کرد. اما هوالکو زیربار نرفت 
هیچ، بلکه دستور داد خواستگار دخترش را زنده زنده بکشند 

تا درس عبرتي باشد براي سایر خواستگاران!
معتصم آن قدر گنج داشت که نگو و نپرس! هوالکو دستور 
داد تم��ام طال و جواهرات معتصم را آوردند و جلوي او روي 
زمی��ن ُکپه کردند! بعد هوالکو ب��ه معتصم گفت: »باید این 

جواهرات را بخوري!«
معتص��م بیچاره که تازه ناهار خورده بود، هرچه تقال کرد، 
نتوانست یک لقمه بیش��تر جواهر بخورد. این بود که گفت: 

»جناب هوالکو! من تازه پیتزا خورده ام، االن میل ندارم!«
هوالکو گفت: »الهي که من شخصاً خاك بغداد را بر سرت 
کنم! این همه جواهرات را به سربازانت که گرسنه اند ندادي 

که بیایند و با من بجنگند!«
معتصم گفت: »حواس��م نبود، حاال اگر اجازه بدهید،  این 

کار را مي کنم.«
هوالکو هم گفت: »نچایي از خوشمزگي!«

هوالکو نمي خواس��ت معتصم را بکش��د، چون به او گفته 
بودن��د اگ��ر این کار را بکند، تمام دنیا زیر و رو خواهد ش��د 
اما خواجه نصیرالدین توس�ي که از ریخت معتصم خوشش 
نمي آم��د، ب��ه هوالکو گف��ت: »قربان، هم��ه ي این حرف ها 
خالي بن��دي اس��ت! ما خلیفه را توي ی��ک نمد مي پیچیم و 
مي دهیم چند نفر حس��ابي او را از روي نمد مشتمال بدهند 
تا هم خستگي اش در برود و هم این که اگر دیدیم دنیا دارد 

مي لرزد، دست از کار مي کشیم!«
و همی��ن کار را هم کردند؛ یعني خلیفه را آن قدر از روي 

نمد مالیدند که نگو!
معتصم هم هر چه تالش کرد

زنده بماند نتوانست و به
 ناچار ُمرد!

آریل ش�ارون مرده ي زنده اي اس��ت که واقع��اً بالي بدي 
بوده اس��ت. روزي که از مادرش متولد شد. کمتر کسي تصور 
مي کرد که او جانوري به این عجیبي بش��ود. ش��ارون، بعد از 
این که حسابي بزرگ شد و روش هاي مختلف آدم کشي را یاد 
گرفت، با اس��تعداد ذاتي که در آدم کشي و جنایت داشت، به 

نخست وزیري اسراییل رسید.
جنایت هاي او در حق فلسطیني ها، دست آخر کار دستش 
داد و در سال 2006 میالدي در اثر خون ریزي مغزي به حالت 
کما رفت و هرچه کرد، دیگر نتوانست به هوش بیاید. او از آن 
پس در بیماستان بس��تري شد و آن قدر آن جا ماند که حتي 
مس��ئوالن بیمارستان هم از دس��ت او خسته شدند. آن ها به 
خانواده ي شارون گفتند که »مال بد، بیخ ریش صاحبش«، و 
از آن ها خواستند که او را به خانه ببرند، اما خانواده اش گفتند 
ما این ضرب المثل ها حالي مان نیس��ت و حوصله ي دردس��ر 

نداریم.
در مرکز پزشکي »ش��عبا« در اسراییل، سه اتاق به شارون 
داده اند! البته ش��ارون فقط در یک��ي از اتاق ها به کما رفته و 
خوابیده اس��ت! در یک��ي دیگر از اتاق ه��ا محافظان او چرت 
مي زنند و در اتاق سوم هم گیالد حضور دارد. البته گیالد پسر 
شارون است. او که حوصله اش حسابي سر رفته، آن اتاق را به 

اتاق کار خودش تبدیل کرده است! 
بعضي وقت ها پسرهاي دیگر شارون هم مي آیند و براي او 
موس��یقي مي نوازند تا شاید از کما بیرون بیاید! اما او نمي آید 

که نمي آید. به درك که نمي آید!
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در س��اختمان هاي قدیم��ي ایران طاق هاي قوس��ي و 
گنبده��اي متفاوت��ي را مي بینیم که با گذش��ت زمان، 
هم چنان پا برجا هستند؛ بدون این که در آن ها از تیرآهن 
استفاده شده باشد. چگونه این ساختارها با گذشت زمان 

استحکام خود را حفظ کرده اند؟
وقتي چیزي را بکش��یم، تحت کشش قرار مي گیرد و 
درازتر مي شود. وقتي آن را فشار دهیم، تحت تراکم است 

و کوتاه تر خواهد شد. اگر میله اي را خم کنید، بخش داخلي 
آن تحت تراکم کوتاه تر و پهن تر مي شود، در حالي که بخش خارجي آن 

درازتر و نازك تر خواهد ش��د. این موضوع براي اجسام صلب چندان واضح نیست، 
زیرا تغییر طول آن ها بسیار کم است.

فوالد ماده اي بس��یار عالي اس��ت، زیرا با تحمل نیروهاي بس��یار بزرگ نیز شکل و اندازه ي خود را حفظ مي کند. 
بنابراین، به صورت تیر و ستون در ساختمان هاي بلند به کار مي رود. یک ستون عمودي فوالدي، زیر بار ي 10 تني، 
فقط یک میلي متر متراکم مي ش��ود. س��تون فوالدي عظیم در آسمان خراش هاي 70 تا 80 طبقه، در پایان کار فقط 

حدود 2/5 سانتي متر کوتاه مي شوند.

ساختارهاي قوسي 
در مسجد جامع 

بروجرد قابل 
مشاهده اند.

شکل 1. ساختار 
قوسي را مي توان در 

پل کشکان در چگني 
لرستان مشاهده کرد.

فيـزیـک  در

      مــعـمـاري
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سنگ تحت کشش راحت تر از وقتي مي شکند که تحت 
تراکم باش��د. در ساختمان هاي قدیمي سنگي در مصر و 
یونان، سقف ها تیغه هاي سنگي افقي بودند که به واسطه ي 
سس��تي آن ه��ا تحت تأثیر نیروهاي کشش��ي وزنش��ان، 
س��تون هاي عمودي زیادي براي نگه داشتن طاق ها الزم 

بود. اما اگر به باالي پنجره ها در ساختمان هاي آجري نگاه 
کنید، مي بینید که این بخش ها قوسي شکل اند. همین طور 

پل هاي قدیمي شکل قوسي دارند.
وقتي ب��ار روي س��اختاري قرار بگیرد ک��ه به صورت 
مناسبي قوس دار شده است، تراکم به جاي تضعیف باعث 
اس��تحکام آن مي شود. س��نگ ها محکم تر به هم فشرده 
مي ش��وند و نیروه��اي تراکمي آن ه��ا را در کنار هم نگه 
مي دارد. اگر قوس ها ش��کل مناسبي داشته باشند، براي 
کنار هم نگه داشتن آن ها حتي استفاده از سیمان هم الزم 
نیست. در مورد بار یکنواخت و افقي این شکل مناسب به 

صورت »سهمي« است.
اگر قوس را در دایره اي کامل بچرخانید، گنبد خواهید 
داشت. وزن گنبد مانند قوس تراکم به وجود مي آورد. این 

تراکم سقف را بدون استفاده از ستون نگه مي دارد.
در پل ه��اي فل��زي جدید، ش��کل هاي مثلث��ي را زیاد 
مش��اهده مي کنید. براي پي بردن به چرایي اس��تفاده از 
این شکل هندسي، چهار تکه چوب را با میخ به هم وصل 

کنید تا به شکل مستطیل درآیند.
اگ��ر این مس��تطیل را بکش��ید،  به راحتي به ش��کل 

متوازي االض��الع یا لوزي درمي آید. اما اگر تکه چوب ها را 
به شکل مثلث به هم وصل کنید نمي توانید بدون شکستن 
چوب ها یا بیرون آوردن میخ ها شکل را تغییر دهید. مثلث 
محکم ترین ش��کل هندسي اس��ت. شکل مثلث را در چه 

ساختارهاي دیگري مي بینید؟

وقتي تیرهاي س��اختماني به صورت افقي به کار روند، 
تغییر ش��کل بیش��تري صورت مي گیرد. زیرا تیر زیر بار 
س��نگین شکم مي دهد. تیر افقي در ش��کل 2 را در نظر 

بگیرید که یک سر آن در تکیه گاه است.

این تیر تحت تأثیر دو عامل کش��ش و تراکم وزن خود 
و باري اس��ت ک��ه روي آن قرار دارد. مش��اهده مي کنیم 
که بخش ب��االي تیر تحت تأثیر کش��ش، اندکي بلندتر 
و اتم ه��اي آن از هم دور ش��ده اند. ام��ا بخش زیرین تیر 
تح��ت تأثیر تراکم اندکي کوتاه و اتم هایش به هم نزدیک 
شده  اند. بین این دو بخش، ناحیه اي وجود دارد که در آن 
نه کشیدگي صورت گرفته است و نه تراکم. این بخش را 

»الیه ي خنثا« مي نامند.
در شکل 3، تیري را مشاهده مي کنیم که روي تکیه گاه 
است و بار وسط آن قرار دارد. در این مورد تراکم در بخش 

باالي تیر و کشیدگي در پایین صورت مي گیرد.

اما باز هم یک الیه ي خنثا در بخش میاني در سراس��ر 
آن وجود دارد. ب��ا توجه به الیه ي خنثا، مي توان دید که 
چرا سطح مقطع تیرهاي فوالدي به شکل I است )شکل 
4(. بیشتر ماده در این تیرها در بال هاي باال و پاییني آن 
قرار دارد. وقتي این تیر به طور افقي در س��اختمان به کار 
مي رود، فشار بیشتر روي بال هاي باال و پایین وارد مي آید 
که یکي متراکم و دیگري کشیده مي شود. این دو بال در 

عمل تمام فشار وارد بر تیر را تحمل مي کنند.
بی��ن دو بال، ناحیه اي آزاد از فش��ار به نام »تار« وجود 
دارد که نقش آن بیشتر جدا کردن دو بخش از هم است. 
به واس��طه ي وجود این تار، ماده ي نسبتاً کمي براي تیر 
الزم است و تیر همان استحکام مکعب مستطیل صلب با 

همان ابعاد را دارد.

شکل 2. بخش باالي تیر کشیده و بخش زیرین آن متراکم شده است.

شکل 3. بخش باالي تیر متراکم و بخش پایین آن کشیده شده است.

شکل 4. تیر I فوالدي
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آیينه های
تـو در تـو

زندگی و شعر
 عبدالجبار كاكایی

محمدحسن حسینی

زندگی نامه
عبدالجبار کاکایی، سال 1342 در ایالم به دنیا آمد. 
در همان ابتدای تولد به هم��راه خانواده اش در عراق 
س��کونت گزید و هنگامی که یک س��ال و نیم بیشتر 
نداش��ت با خانواده به ایران بازگشت. دوران کودکی و 
تحصیالت دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را 
در زادگاه خود گذراند و در سال 1360 دیپلم اقتصاد 
گرفت. او ش��عر گفتن را از دوره ی دبیرستان در ایالم 
ش��روع کرد و دوران جنگ تحمیلی باعث شد اولین 
کارهایش درباره ی دوران دفاع مقدس باشد. در سال 
1361 از ایالم به تهران آمد و در »حوزه ی هنری« با 
شاعرانی چون سید حسن حسینی و قیصر امین پور 
آشنا و همراه شد. این منتقد توانمند و شاعر متعهد، 

تحصیالت خود را در رش��ته ی زبان و ادبیات فارس��ی تا 
دوره ی کارشناسی ارشد ادامه داده است.

هم چنین در دومین جشنواره ی بین المللی شعر فجر، 
وی به عنوان یکی از شاعران برگزیده ی کشور انتخاب شد. 
کاکایی در س��ال های اخیر به عنوان یکی از ترانه سرایان 
پرکار کشور مطرح شده و کارهای به یاد ماندنی او توسط 

خوانندگان صاحب نام اجرا شده است.

نگاهی به شعر
کاکایی شاعر دلشوره ها، اضطراب ها، نگرانی ها، یأس ها، 
تلخ کامی ها و شکست هاست. بخش اعظم شعرهای او در 
قالب کهن، به گفته ی خود او، حامل این بخش از عواطف 

آدم هاست. 

جمالي
رگر:محسن 

صوی
 ت

شاعر
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حافظه ی شعر کاکایی لبریز از طعم خون 
و ب��وی ب��اروت دوران جنگ اس��ت. اگرچه 
رویک��رد اخی��را او به ترانه، نش��ان دهنده ی 
ت��الش این ش��اعر ب��رای اش��اعه ی امید به 
زندگی در میان جوانان است، اما بسیاری از 
منتقدان وجه غالب آثار او را شعرهای حزین 

ارزیابی می کنند.
کاکایی بیشتر به غزل و در سال های اخیر 
به تران��ه پرداخته و کارهای به یاد ماندنی و 
موفقی از خود به جا گذاشته است. برخالف 
دوس��ت صمیمی و به نوعی متناظر خود در 
جمع شاعران معاصر انقالب � یعنی علیرضا 
قزوه � کاکایی در غزل تمایلی به اس��تفاده 
از عب��ارات عرفانی و دینی نش��ان نمی دهد. 
تصاوی��ر ش��عری او یادآور بی�دل دهلوی و 
باف��ت کلم��ات و لحن آزاد منش ش��عرش، 
قصیده سرایان فخیم کهن � به خصوص ناصر 
خس�رو � را در یادها زنده می کند. بس��یاری 
از غزل ه��ای کاکایی، حس قصیده های بلند 
ب��ا تصاویر و مضامین پر اضطراب را در خود 

پنهان کرده اند.

آثار
ش�عر و ترانه: آوازهای واپسین، مرثیه ی 
روح، س��ال های تاکن��ون، حتی اگ��ر آیینه 
باشی، گزیده ی ادبیات معاصر )شماره ی 7(، 
زنبیلی از ترانه )منتخب غزل شاعران ایران(، 
فرصت نایاب، با سکوت حرف می زنم، هرچه 
هستم از تو دورم، باغ خیالی )ترانه و صدای 

شعر(.
نقد و بررسی ش�عر: آوازهای نسل سرخ 
)نگاه��ی به ش��عر معاص��ر ایران(، بررس��ی 

تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان.

در زد کس��ی از س��مت خیابان، تو نبودی
برخاس��تم از خواب هراس��ان، ت��و نبودی
در هش��تی تاریک صدای��ی به زمین خورد
مانن��د ت��رك خوردن انس��ان، ت��و نبودی
پاش��ویه پ��ر از برگ ش��د و ماه ف��رو رفت
در ش��اخه ی تاری��ک درختان، ت��و نبودی
ای قصه ی ش��رقی! ندمیدی و ش��بم ماند
در این ش��ب تاریک و هراس��ان، تو نبودی
ای رایح��ه ی س��وره ی یوس�ف، نوزیدی
ای عط��ر غزل های س�لیمان، ت��و نبودی
ای عش��ق من ای غنچه ی نارس، نشکفتی
ای روح م��ن ای نیم��ه ی پنهان، تو نبودی

یه کلید کهنه چرخید توي قفل سینه م انگار
یه دل شکس��ته افتاد زیر دست و پاي زوار
دلم��و ن��ذر تو ک��ردم که هن��وز دلنگرونم
چي مي ش��د مثل کبوتر زیر ایوونت بمونم
مث خواب بود مثل رویا مث لمس آسمون بود
تو هیاهوي صداها یه س��کوت مهربون بود
زی��ر ط��اق آینه کاري پ��اي ای��وون کبوتر
مث خواب بود مثل رویا حتي از خواب تو بهتر
پاي حوض نقره پوشت رو به گلدسته نشستم
دلمو به قف��الي پنجره ي فوالد تو بس��تم
نه س��ر گالیه کردم نه دل ش��کوه شنیدم
ن��ه امید دل س��پردن نه ت��وان دل بریدن
یه کلید کهنه چرخید توي قفل سینه م انگار
یه دل شکس��ته افتاد زیر دست و پاي زوار

دل ب��ه داغ بی کس��ی دچار ش��د، نیامدی
چش��م م��اه و آفت��اب ت��ار ش��د، نیامدی
س��نگ های س��رزمین م��ن در انتظ��ار تو
زی��ر س��م اس��ب ها غب��ار ش��د، نیامدی
چون عصای موریانه خورده دست های من
زی��ر ب��ار درد ت��ار و م��ار ش��د، نیام��دی
ای بلندت��ر ز کاش و دورت��ر ز کاش��کی
روزه��ای رفت��ه بی ش��مار ش��د، نیامدی
عم��ر انتظ��ار م��ا، حکای��ت ظه��ور ت��و
نیام��دی ش��د  روزگار  بلن��د  قص��ه ی 
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کسانی که در همسایگی نانوایی های 
سنگکی زندگی می کنند، به یاد دارند 
که تا چند سال قبل و پیش از آن که 
دس��تگاه های تولید خمی��ر برقی به 
نانوایی وارد ش��وند، وظیفه ی تولید 
خمیر با خمیرگیری بود که با دست 
و اس��تفاده از زور و ب��ازو به تهیه ی 
خمیر می پرداخت. او معموالً کارش 
را از س��اعات اولی��ه بام��داد و حتی 
قبل از طلوع خورش��ید آغاز می کرد. 
با افزودن آب ب��ه آرد و برهم زدن و 
ورز دادن خمیر، پس از مدتی خمیر 
را آم��اده می کرد. س��پس توده های 
خمی��ر را از مح��ل خمی��ر کردن به 
الوکی انتقال می داد که ش��اطر باید 
از آن چان��ه می گرف��ت و درون تنور 
انداختن توده ی  می گذاشت. معموالً 
خمیر به الوك با صدای بلند و تاالپ 
مانندی همراه بود. همسایگان نانوایی، 
گرچه با این صدا خواب بامدادی شان 
برآش��فته می شد، اما آن را به جان و 
دل می ش��نیدند؛ زیرا نشان می داد، 

نان صبحانه دارد آماده می شود...
هم��ه ی این ه��ا را ب��رای تص��ور 
ک��ردن آن صدای افت��ادن خمیر به 

داخ��ل الوك، مجدداً ب��ه خاطرتان 
آوردی��م. البته تش��کر و قدردانی از 
فراهم کنندگان ن��ان یا همان »قوت 
الیموت« و غذای غالب کشورمان را 

هم از نظر دور نداشتیم.
مدت ها ب��ود آن صدا را نش��نیده 
ب��ودم. تنها در فاصله ی 700 یا 800 
متری یک گل فشان زیبا در سواحل 
دریای عمان بود که باز هم این صدا 
را شنیدم؛ آن هم با شدتی و بلندایی 
بسیار بسیار بیشتر از افکندن خمیر 

در الوك!

بلندترین گل فشان
 ،)Borborak( گل فش��ان بُربَُرك
بلندترین گل فش��ان ایران، در استان 
سیس��تان و بلوچستان و در فاصله ی 
اندک��ی از دریای عمان ق��رار دارد و 
هم چنان مشغول گل فشانی و تولید 
صدا و گاز اس��ت. این گل فش��ان از 
س��طح زمین ح��دود 30 متر ارتفاع 
دارد و هم چ��ون مخروط آتشفش��ان 
کوچکی، دارای یک دهانه ی اصلی و 
چند دهانه ی فرعی است که از آن ها 

ِگل و گاز خارج می شود.

سازوکار گل فش��ان ها بسیار جالب 
است! آن ها گل را به ارتفاع قابل توجهی 
پرتاب می کنند و برای انجام این کار 
به خاك، آب و انرژی نیاز دارند. اما آب 

و خاك از کجا می آیند؟
در بس��تر دریای عم��ان، حرکات 
می ش��وند  باع��ث  زمین ش��ناختی 
ک��ه پوس��ته ی دریا به زیر خش��کی 
منطقه ی مکران )در سیس��تان( فرو 
ب��رود. همراه با ای��ن فرورفتن که به 
آن »رانش پوس��ته« گویند، مقداری 
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آب و خاك )یا همان گل( نیز به زیر 
پوسته ی خش��کی )مکران( فرستاده 
می شود. این آب و خاك به شکل گل 
درمی آین��د و در جاهایی که منفذی 
در خش��کی وجود داشته باشد و این 
گل ها بتوانند خود را به سطح زمین 
برسانند، از زمین خارج می شوند و به 
شکل مخروطی از گل در سطح زمین 

برجا می مانند.

صدا از کجا می آید؟
آن ص��دای تاالپ عظی��م را که در 
ابتدای مقاله به آن اش��اره کردیم، به 
ی��اد دارید؟ آن ص��دا از کجا می آید؟ 
جان داران ری��ز و ذره بینی درون گل 
و الی دریا به دام می افتند. می میرند، 
تجزی��ه می ش��وند و از تجزیه ی بدن 
آن ها گازهایی تولید می شوند. همین 
گازها گل را به داخل منفذها می رانند 
و همراه با آن ها خارج می شوند. اما این 
گازها به طور تدریجی بیرون نمی آیند. 
آن ه��ا پش��ت توده ه��ای گل و الی 
متمرکز می شوند و گل را در منفذ به 
جلو حرکت می دهند. وقتی که توده ي 
گل به س��طح زمین می رسد، گاز هم 
آزاد می ش��ود و صدای ترکیبی خروج 
گاز و افت��ادن گل، آن صدای تاالپ را 

ایجاد می کند که ت��ا چند صدمتری 
گل فشان شنیده می شود.

حاال گمان می کنیم که با گل فشان 
تا حدودی آشنا ش��ده اید. در استان 
سیس��تان و بلوچستان و در جلگه ی 
»دش��تیاری«، پنج گل فش��ان و در 
اطراف جاده ی »کهی��ر« به »تنگ« 
س��ه گل فش��ان و در جاه��ای دیگر 
اس��تان، چن��د گل فش��ان  همی��ن 
دیگر نیز وجود دارن��د. در منطقه ی 
ترکمن صحرا در اس��تان گلستان نیز 
گل فشانی به نام »نفت لیجه« وجود 
دارد ک��ه مخروط ندارد، زیرا گل های 
آن خیلی روان هس��تند و به ش��کل 

مخروط درنمی آیند.

راه چندان طوالنی نیست
فرام��وش نکنی��د ک��ه گازه��ای 
خروجی از گل فش��ان ها بس��یار قابل 
اش��تعال هس��تند. در صورت��ی که 
منافذ خروج گاز را در گل فشان برای 
چند دقیقه مس��دود کنید، س��پس 
کبریت افروخته ای را به منفذ نزدیک 
کنید و گاز را رها س��ازید، ش��عله ی 
آبی رنگ��ی را خواهید دید که مربوط 
به گازه��ای خروجی هیدروکربوری، 
به ویژه گاز متان است. برحسب میزان 
تمرکز گاز، ممکن اس��ت تا دقیقه ای 
شعله ی آبی مربوط به اشتغال گاز را 

مشاهده کنید.
گل های خارج شده از گل فشان ها 
در اوقات گوناگون سال، غلظت های 

متفاوتی دارند. اما چه س��فت باشند 
چه نرم، باالخره با رس��یدن به سطح 
زمی��ن، یا مخ��روط می س��ازند و یا 
روانه های زیبایی که نمونه هایی از این 
روانه های گل��ی را در عکس های این 
صفحه می بینی��د. رنگ های متفاوت 
گل ها مربوط به جنس موادی اس��ت 
که در زمان های متفاوت از دریا وارد 
منافذ زیرزمینی می ش��وند. راه رفتن 
روی این گل ها، پس از خشک شدن 
دشوار است، اما به زحمتش می ارزد.

عالقه دارید از گل فش��ان بوربورك 
)بُربُرك( دیداری داش��ته باشید؟ راه 
چندان طوالنی نیس��ت. ابتدا خود را 
به زاهدان برسانید و سپس به سوی 

چابه��ار حرکت کنی��د. از چابهار به 
سمت غرب به سوی بندر تنگ بروید. 
نرس��یده به بندر، در س��مت راست، 
مخروطی را مالحظه می کنید، شاید 
هم صدای ت��االپ بزرگی بش��نوید. 

همان جاست! گل فشان بُربُرك.
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پای صحبت
دانش آموزان عشایر

گفت وگو: نصراهلل دادار و فاطمه خرقانیان

اشاره
سراس�ری  اردوی  دهمی�ن  حاش�یه ی  در 
دانش آموزان عش�ایر که امس�ال با حض�ور 1500 
اردوگاه  در  و پس�ر عش�ایر  دانش آم�وز دخت�ر 
میرزاکوچك خان رامس�ر با ش�ور و نشاط خاصی 
برگزار شد، با تعدادی از دانش آموزان دختر عشایر 
که از حضور در این اردوی سراسری، بسیار شاد و 

مسرور بودند، به گفت وگو نشستیم.

سیده مریم موسوی
دانش آموز عشایر استان لرستان:

دهمین اردوی دانش آموزان عشایر برای من بسیار 
جالب است، زیرا همه ی بچه هاي عشایر را دور هم 
جمع کرده اند. در ای��ن اردو ما با فرهنگ و صنایع 
دستی عش��ایر دیگر اس��تان ها و مردمشان بیشتر 
آشنا می ش��ویم. به نظر من تعداد روزهای اردو کم 
است و با توجه به این که چنین اردوهایی می توانند 
تأثیر بس��یار مثبتی از نظر روحی و آموزشی روی 
دانش آموزان داشته باشند، بهتر است که در آینده 
روزه��ای اردو را افزایش دهند. متأس��فانه در این 
اردو بین مس��ئولین و دانش آموزان ارتباط چندانی 
برقرار نمی شود. من امیدوارم که در آینده تعامالت 

مسئولین با ما بیشتر از گذشته شود.

سلمه قیصری
دانش آموز عشایر استان چهارمحال وبختیاری:

من 16س��اله و دانش آموز کالس دوم دبیرستان 
هستم. دهمین اردوی فرهنگی تربیتی دانش آموزان 
عشایر که در اردوگاه میرزاکوچک خان رامسر برگزار 
شد، برای من بسیار جالب بود و مسائل آموزنده ی 
بسیاری داشت. نظم و کارهای گروهی و جمعی از 
جمله مواردی اس��ت که در این اردو آموختم. برای 
شرکت در اردوی رامس��ر، مسیر ما خیلی طوالنی 
بود. حدود 20 س��اعت در راه بودیم و هوا بس��یار 
گرم بود. خیلی اذیت ش��دیم تا به رامسر رسیدیم. 
امیدوارم مس��ئوالن مربوطه در این باره تمهیداتی 
بیندیشند تا در اردوهای بعدی با این مشکل مواجه 

نشویم.
گفتید که از مدرس��ه و مح��ل تحصیلم بگویم. 
در منطقه ی س��کونت م��ا، م��دارس اندکی وجود 
دارند و تعداد روس��تاهایی که در حومه قرار دارند، 
زیاد اس��ت. لذا برای چندین روستا یک مدرسه ی 
شبانه روزی تأسیس ش��ده است که همه ی بچه ها 
در آن جا تحصیل می کنند. اما چون فاصله ی خانه 
تا مدرس��ه زیاد است، ما مجبور هستیم در خوابگاه 

در حاشيه ی دهمين اردوی 
سراسری دانش آموزان

 عشایر كشور

رنگين كمان
آرزوها
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س��اکن ش��ویم. االن حدود 700 نف��ر در خوابگاه 
زندگی می کنند تعداد کارکنان خوابگاه متناسب با 
جمعیت دانش آموزان نیست. خوابگاه کثیف است و 
امکان تمیز کردن آن وجود ندارد. حش��رات زیادی 
در خوابگاه هس��تند و کارکنان قادر به رسیدگی به 

این امور نیستند.

ندا هاشمی، دانش آموز 
عشایر استان فارس:

من دانش آموز کالس اول دبیرس��تان از اس��تان 
فارس هستم. معدل سال گذشته من 20 شد. این 
اولین باری است که در اردوهای دانش آموزان عشایر 
شرکت می کنم. به نظرم این اردو خیلی عالی است. با 
بچه ها و آداب و رسوم استان های دیگر آشنا شدیم. 
کالس های آموزش��ی که در این اردو برگزار شدند، 
بس��یار مفید بود. دریا هم خیلی زیباس��ت و تأثیر 
زیادی بر ش��ادابی روحی ما می گذارد. از مسؤالنی 

که این اردو را ترتیب داده اند، سپاس گزارم. 
در این ج��ا می خواهم کمی درباره ی مش��کالت 
دانش آموزان عش��ایر صحبت کن��م. دانش آموزان 
عشایر در مدارس نمونه ی دولتی سهمیه دارند، ولی 
از هر 40 نفر دو نفر پذیرفته می شوند. سال گذشته 
از 40 دانش آم��وز مدرس��ه ی م��ا فق��ط دو نفر در 
مدرسه ی نمونه ی دولتی پذیرفته شدند و بچه هایی 
با معدل 19/88 نتوانستند وارد این مدارس شوند. 

فاطمه سیری
دانش آموز شهرستان های استان تهران:

من دانش آموز کالس اول دبیرستان با معدل 20 
از شهرستان های استان تهران هستم. سه سال است 
که در اردوی دانش آموزی عش��ایر شرکت می کنم. 
در این اردو با آداب و رس��وم و طرز لباس پوشیدن 
در سایر استان ها آشنا می شویم و دوستان جدیدی 
از سراس��ر ایران پیدا می کنیم. بهترین بخش اردو 
مراسم افتتاحیه و اختتامیه است. هم چنین برنامه ی 
دریا و کالس های آموزشی، مثل خطاطی و عکاسی 

مفید و جالب هستند.
منطقه ی ما »حاجی آباد«، دبیرس��تان ندارد و ما 
مجبور هس��تیم به پاکدشت برویم. راه دور است و 
وس��یله ی حمل ونقل وجود ندارد. اگر وسیله نیاید، 
معلمان جا می مانند و نمی توانند به مدرسه بیایند. 
حت��ی یک بار یک��ی از دانش آموزان مدرس��ه ی ما 
بدحال شد، اما وسیله نداشتیم که او را به درمانگاه 
برسانیم. به دلیل نبود دبیرس��تان، دختران پس از 
دوره ی راهنمای��ی ترك تحصی��ل می کنن��د. البته 
دبیرس��تان پسرانه هم وجود ندارد. دختران پس از 
ترك تحصیل بیشتر ازدواج می کنند و پسران هم به 

سراغ چوپانی و دام داری می روند.

زبیده پروانه
دانش آموز عشایر استان گلستان:

م��ن 17 س��ال دارم و دانش آم��وز س��ال دوم 
دبیرستان از اس��تان گلستان هستم. فضای اردوها 
را خیل��ی دوس��ت دارم. من در ای��ن اردو در مورد 
اس��تان های کشورمان شناخت پیدا کردم و با افراد 
زیادی آش��نا ش��دم. این روزها برایم��ان خاطراتی 
خوب و دوست داش��تنی س��اخت، ام��ا اردو دارای 
بعضی نقاط ضعف هم بود. ما شب ها نمی توانستیم 
راحت بخوابیم. هوا گرم بود و هیچ گونه وس��یله ی 
خنک کننده ای وجود نداشت. حتی یک پنکه ساده 

نبود. عالوه بر این حشرات اذیتمان می کردند.
درب��اره ی وضعیت عش��ایر بای��د بگویم، وضع 
آموزش��ی عشایر نس��بت به گذش��ته خیلی بهتر 
ش��ده اس��ت. در گذش��ته، حداق��ل امکانات هم 
برای دانش آموزان عش��ایر وجود نداش��ت، اما در 
ده س��ال گذشته خیلی به عش��ایر بها می دهند. 
برگ��زاری همی��ن اردوها نش��ان دهن��ده ی ارج 
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نهادن به عش��ایر است. در گذش��ته اکثر بچه ها 
نمی توانس��تند ادامه ی تحصی��ل دهند، اما امروز 
وضع کاماًل برعکس ش��ده اس��ت. البته هم چنان 
ما مش��کالت زیادی داریم ک��ه امیدوارم به مرور 

زمان حل ش��وند.

زینب الله زاري
دانش آموز عشایر استان ایالم:

15 س��اله و دانش آم��وز کالس اول دبیرس��تان 
هستم. معدلم امسال 19/5 شد. به نظر من، جشن 
افتتاحی��ه ي اردو زیبا بود و مراس��م برایم جذابیت 
زی��ادي داش��ت. در اردو ما با زبان ه��ا، فرهنگ ها، 
لباس هاي استان هاي گوناگون آشنا شدیم که این 
از نقاط مثبت این گونه برنامه هاست. من تا به حال 
در چنین اردویي ش��رکت نک��رده بودم و به همین 
دلی��ل، همه چیز برای��م تازگي داش��ت. گرچه در 
برنامه ریزي ها با ما مشورت نشد، اما برنامه ها خوب 

تنظیم شده بودند.

اگر بخواهم از ش��رایط مدارس عشایر در منطقه 
محل س��کونت خود بگویم، بای��د عرض کنم چون 
مدرس��ه ي ما در منطقه ي دوري واقع ش��ده و آب 
و هواي گرم و نامناس��بي دارد، ش��رایط سختي بر 
آن جا حاکم اس��ت. غالباً سرباز معلم ها در مدارس 
م��ا تدریس مي کنند. بچه هاي مدرس��ه ما بس��یار 
درس خ��وان و پرتالش هس��تند و مع��دل همه ي 
بچه ها باالس��ت. گاهي سرصدم درصد با هم رقابت 
دارند. بس��یاري از آن ها در کنکور قبول مي شوند، 
اما بعضي به دلیل مشکالت مالي، از دانشگاه رفتن 

منصرف مي شوند. 

راضیه بامري دانش آموز
استان سیستان و بلوچستان:

16 ساله و دانش آموز سال اول دبیرستان هستم. 
امسال معدلم 18/51 شد. 

به نظر من اردوي دانش آموزان عش��ایر عالي است. 
رامس��ر شهري سرس��بز با چش��م اندازهاي طبیعي 
زیباس��ت. آب و هواي خوبي دارد و دریا رفتن بسیار 
لذت بخش است. در اردو، ما با بقیه ي استان ها و آداب 
و رسومش��ان آشنا مي شویم و دوستان جدیدي پیدا 
مي کنیم. ساده و صمیمي بودن بچه ها و لهجه ي آن ها، 
برایم بسیار جالب است. اردو تأثیر مثبتي بر روحیه ي 
ما دارد و جنبه هاي آموزش��ي و تفریحي آن سازنده 
است. دختران عشایر استان سیستان و بلوچستان به 
طور معمول از 8 یا 9 س��الگي مشغول کار مي شوند. 
شغل ما سوزن دوزي، حصیربافي، کشاورزي و دام داري 
است. درباره ي ادامه تحصیل دانش آموزان عشایر چند 
نگاه بین خانواده ها وجود دارد. بعضي ها فکر مي کنند 
اگر فرزندانشان درس بخوانند، رشد خواهند کرد، اما 
برخي دیگر فکر مي کنند ک��ه درس خواندن به ویژه 
براي دختران ضروري نیس��ت. ب��ه خصوص بعضي 
عقیده دارند که درس خواندن دختر باعث آبروریزي 
خانواده است و نباید ادامه تحصیل دهد. متأسفانه گروه 

دوم بیشتر هستند.
در م��ورد پس��رها وضع بهتر اس��ت. معم��والً با 
ادامه ي تحصیل آن ها موافق اند، اما توانایي پرداخت 

هزینه هاي تحصیل را ندارند.
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حمیده ساالري دانش آموز
عشایر خراسان جنوبي:

18 س��اله و دانش آموز دوره ي پیش دانش��گاهي با 
معدل 19/86 از استان خراسان جنوبي هستم. در این 
اردو، با سایر استان ها و صنایع دستي آن ها آشنا شدیم. 
کارهاي گروهي و زندگي جمعي را تجربه کردیم و با 
ایران بیشتر آشنا شدیم. کالس هاي آموزشي متفاوتي 
برایمان برگزار کردند؛ از قبیل سوزن دوزي، خطاطي و 
عکاسي. مسابقات ورزشي متفاوتي برگزار شد و دریا 

رفتیم که خیلي خوش گذشت.
مش��کالت ما ب��راي تحصیل زیاد اس��ت. من در 
روستاي »دستگرد« در منطقه ي »درمیان« ساکن 
هس��تم. ما براي درس خواندن مجبور هس��تیم، از 
روستا به شهر برویم. با این حال مدرسه ي ما کمبود 
معلم دارد و امس��ال براي درس هایي مثل فلس��فه 
و جامعه شناس��ي معلم نداش��ت. رشته ي ریاضي و 
فني وحرفه اي در مدرسه ما وجود ندارد. معلم ها در 
رشته هاي تخصصي خود تدریس نمي کنند و تعداد 
معلم تخصصي کم است. خانواده ها تمایل چنداني 
ب��ه ادامه ي تحصیل فرزندانش��ان ندارند و بیش��تر 
مایل اند که بچه ها تا سوم راهنمایي درس بخوانند. 
البته طي چند سال اخیر وضعیت بهتر شده است.

آناهیتا شریفي
دانش آموز عشایر از استان گیالن:

14 س��اله و دانش آموز عشایر شهرستان ماسال 
اس��تان گیالن هس��تم. با معدل 20، س��ال س��وم 

راهنمایي را گذراندم.

هم��ه چی��ز اردو خ��وب ب��ود. لباس دوس��تان 
استان هاي دیگر خیلي زیباست و من از دیدن آن ها 
خیلي لذت بردم. مسئوالن اردوگاه مهربان هستند 
و خ��وب پذیرایي مي کنند. امروز مطالب زیادي در 

زمینه ي چیستي انرژي و انواع و اشکال آن آموختم 
و در کل اردو برایم مفید بود. از کالس هاي آموزشي 
اردو مطالبي آموخته ام، اما طرح ش��دن نام استان 
گیالن در این کالس ها و برنامه ها برایم از همه چیز 

مهم تر است.
مدرس��ه ي ما مش��کل آموزش��ي ویژه اي ندارد و 
مدرسه ي خوبي اس��ت. اما کالس هاي فوق برنامه ي 
آن مربوط به مسائل درسي هستند، در حالي که من 
ترجیح مي دهم، کالس هاي فوق برنامه ي غیردرسي، 
مثل کالس رایانه و یا کالس تیزهوش��ان نیز براي ما 
برگزار ش��ود. مشکل مهم روستاهاي ما این است که 
گاز نداریم و خانواده ها از این مس��ئله رنج مي برند. در 
روستاي ما فقط رشته ي تجربي و ادبیات وجود دارند 
و رش��ته هاي ریاضي و فني وحرفه اي ارائه نمي شوند. 

مشکل اشتغال، مشکلي جدي است. زیرا بچه ها پس 
از پایان تحصیالت تکمیلي فقط مي توانند معلم شوند 
و یا در مرکز ارش��اد مسجد کار کنند و شغل دیگري 
وجود ندارد. در روستاي ما چند نفر پزشک شده اند، اما 
به دلیل نبود درمانگاه، به شهر مهاجرت کردند و ما در 

حال حاضر پزشک نداریم.
من آرزوهاي بزرگي در زندگي دارم. دوست دارم 
یک دکتر نابغه بش��وم. الگوي من ابن سیناست و 
کتاب هاي او را خوانده ام. مس��ائل مالي برایم مهم 
نیس��ت. دوس��ت دارم بیمارانم را معالجه کنم و با 
خدمت به کش��ورم، ایران را س��ربلند سازم؛ چون 
ایران را خیلي دوس��ت دارم. ابن سینا اولین کسي 
بود که گفت: هر کس س��کته ي قلبي کرده، نمرده 
است و امکان بازگش��ت دارد. فکر نمي کنم بتوانم 

مثل ابن سینا شوم،  اما همه ي تالشم را مي کنم.
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کرد � بخشش � کسي که مجله یا روزنامه را آبونه است.

9. پزشک � کنگره ي دیوار � اتالف.
10. پیرو � نمایندگان � ضمیر مفرد مؤنث غایب.

11. حرف انتخاب � سرخ � انجام.
12. چند روز اول سال جدید � بگو � 

فعل ماضي اول شخص مفرد از آمدن � جرگه.
13. تراوش کننده � عرض � جست وجو.

14. میوه ي هزار دانه با شهر معروف آن � کوچه ي بدون دررو.
15. م��رد از دام��ن او به مع��راج مي رود � پانزدهم فروردی��ن روز ملي آن را 

گرامي مي داریم.

افقي
1. کوشش و نبرد در راه حق � سیزدهم فروردین را به این نام خوانند.
2. مالي که زکات آن داده شده است. قیقاج � کشور اسالمي و عزیز ما.

3. برادر حضرت موسي)ع( � ویرایش � پسوند مکان.
4. برآمدگ��ي بافت ها بر اثر عارضه � ضرب��ه ي فوتبالي � از ماه هاي پاییزي � 

وافي نشد.
5. طریق � درخت انگور � کوهي در مازندران.

6. پنجمین ماه � شاعر عرب و صاحب کتاب طبقات الشعرا � 
پسوند شباهت.

7. نیروي نظامي حافظ مرزهاي کشور � از شهرهاي شمالي هند � نشستن.
8 . جمع مکس��ر س��احل � اقوام آریایي کوهستان هاي غرب کشور � عنوان 

دیگري براي راهنمایي و رانندگي.
9. آرام � مرتب � سخن چین و آگاه کننده.

10. از غذاهاي ایراني � مشغول � صحرایي در آمریکا.
11. دادگر � حمله برنده � کافي.

12. کشوري در همسایگي عربستان که قبالً دو قسمت جنوبي و شمالي داشت 
� حاشیه ي کتاب � نیکي � از القاب اروپایي.

13. خبر، قرآن � ظرفي که فلزات را در آن بگدازند � توبه.
14. رخ � عدد منفي � حصار � رییس ها.

15. روزهاي نخست سال نو مصادف است با والدت با سعادت این امام همام 
� دریاپیما.
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حل جدول شماره ي قبل

دوستان جوان!
 اگر مایلید در مسابقه ي
 جدول شماره ي 7 رشد
 جوان شرکت کنید. آن را 
تکمیل کنید و به

  نشاني صندوق پستي مجله بفرستید. 
 یادتان نرود نام و نام خانوادگي
، نشاني کامل منزل و شماره ي
 تلفن خود را بنویسید.
 به10 نفر از برندگان،
 جوایزي اهدا مي شود.

ر ک ت ش

ه ل د ا ع م

و م ا س ف

م خ س م

ک م ی ل ح

ر ت ه ب ا ک

ر ک م س م

ا ب ت س ی ا

ر ش ب

ت ف ر ا ع ت

د ن ق س ب

ی س ر ا و

ن ا گ د ن ر پ

حرف فاصلهخورشید
باعث

ناشنوا
نفس

نوعی
تمرین ریاضی

تاک
چندبارهاپل

شهری در
فلز سرخ فارس

کجی
با ارزش

صبور
غرورویتامین جدول

خوب تر
از چاشنی ها

حیلهامر به توقف
دشمن درخت

حرف همراهی
سرخی شام

آمد نیامد
انسانگذر دارد

دین داریراحت

سوره زنان

ساکاروزکافی
دالور

پسوندی
از مهره داران

بعد از بیست

ه س م م ا

ت ك ا ر ن ا ت س ب د

ز و ر ن   و ق ا ف ا

ا ه و ر ا د ع ی ب ر

ی ك ت ت ف ن ن ی

د ن د ی ع ر ه ل ك

پرندگان قرآنی
مدرسه ی ابتدایی

جنس
کشتی فضایی

3 کیلو
دو سوم آقا

بعد از دو 

خدمات دهنده

فرشته ای

صفت فرهاد
رو به افزایش

موشک

کرانه ها

بهار

نزدیک است

جذب نیست

انواع قرص 
و آمپول

پول ژاپنی

خطاط است
به تنهاییصنعت ملی

رشد، عودجشن سال نو

اصغر ندیری
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