
ناصر نادري

ك پور
س: جاويد ني

عك

دستانت را 
مي گشايي

باور كردنش ش��وق انگيز است: نوشاد عالميان، پينگ پنگ باز 17 
ساله ي ايراني، توانسته نام ايران را بين كشورهاي مدعي در رشته ي 

تنيس روي ميز جوانان زنده كند.
به راستي او چگونه توانسته به چنين جايگاهي دست يابد؟ نوشاد در 
جايي گفته است: »تمام فكر و ذهنم و تمريناتم براي قهرماني است. 

من در تمام طول دوران آماده سازي به اولي فكر كردم.«
همه ي آدم هاي بزرگ، فكرهاي بزرگ دارند، اما خيال پرداز نيستند. 

آن ها سرسختِي حريفان خود را درك مي كنند.
عالميان مي گويد: »حريفان من قطعاً با ش��رايط ايده آل به مسابقه 

مي آيند. آن ها هم به دنبال قهرماني خواهند بود.«
وي به اراده و خواستن و توانستن در مسابقات جهاني اشاره كرده و 
معتقد است مي تواند به بزرگ ترين آرزوي ورزشي اش كه »قهرماني 

در جهان« است، نايل شود.
من تصور مي كنم: زندگي هم چون مس��ابقه اي اس��ت و سختي ها و 

مشكالت، حريفان انسان اند. اگر در برابر سختي ها، فكرهاي 
بزرگ داش��ته باش��يم، خيال پردازي نكنيم و واقعيت ها 
را به خوبي بشناس��يم، مي توانيم با كليد اراده مان، به 

بزرگ ترين آرزوهاي خود برسيم.

دوستان جوانم!
در اين روزهاي بهاري، عطر ياد شهيد عالمه مطهري 

جاري اس��ت و هفت��ه ي معلم با هم��ه ي زيبايي هايش، 
آغوش خود را به رويمان گشوده است...

اين دوره ي مجله نيز مثل حركت تند ابرهاي بهاري 
گذش��ت. باور كنيد قلب همه ي ما در »مجله ي 
رشد جوان« با ضربان قلب شما مي تپد. آرزوي 

همه ي ما، خوشبختي و سربلندي شماست. 
چه زيبا س��روده اس��ت سهراب س�پهري در 

»هشت كتاب« : 
»دستانت را مي گشايي، گره  تاريكي مي گشايد.

لبخند مي زني، رشته ي رمز مي لرزد.
مي نگري، رسايي چهره ات حيران مي كند.

بيا با جاده ي پيوستگي برويم.
خزن�دگان در خواب ان�د. دروازه ي ابديت باز اس�ت. 

آفتابي شويم...«
هميشه جوان و با نشاط و ديندار و پاك بمانيد!



27 ارديبهشت، 
رحلت مرجع عاليقدر تشيع، آيت اهلل بهجت

از نوابغ دنيا
متفكر ش��هيد، اس��تاد مرتض��ي مطه��ري در كتاب 
»آشنايي با علوم اسالمي«، جلد سوم )اصول فقه و فقه( 
آورده است: »علم فقه از وسيع ترين و گسترده ترين علوم 
اسالمي اس��ت. تاريخش از همه ي علوم ديگر اسالمي، 
قديمي ت��ر اس��ت در همه ي زمان ها در س��طح بس��يار 
گس��ترده اي تحصيل و تدريس مي ش��ده است. فقهاي 
زيادي در اس��الم پديد آمده اند ك��ه غيرقابل احصائند. 

برخي از اين فقها، از نوابع دنيا به ش��مار مي روند.«
آيت اهلل بهجت، از مصاديق بارز فقهاي بزرگ و مراجع 
عاليقدر جهان تش��يع بود. فقيه، عارف، اس��تاد اخالق و 
س��ير و سلوك، كه عمري در راه كسب تعاليم اسالمي و 
تهذيب نفس و تطهير روح كوشيد و با خلق آثار ماندگار 
در حوزه ي فقه، همچون س��تاره اي درخشان در آسمان 

حوزه ي علميه قم درخشيد.

 شهادت حضرت فاطمه )سالم اهلل عليها(
سالم خدا بر فاطمه!

فاطمه )س( ديدگانش را براي هميشه فرو بست. علي )ع( 
تنها شد. بي فاطمه. تنهاي تنها. طبق وصيت نامه ي همسرش، 
او را شبانه به خاك سپرد. سپس رو به قبر رسول خدا )ص( 
ك��رد و فرمود: »اي رس��ول خدا! درود م��ن و درود دخترت 
فاطمه � كه اكنون در كنارت، زير خاك آرميده اس��ت � بر 
تو باد! اي رس��ول  خدا! خداوند متعال چنين خواس��ت كه 
او نخس��تين كسي باشد كه به تو مي پيوندد؛ همان گونه كه 
خود خبر داده بودي. اي رس��ول خدا! پس از فاطمه، صبر و 
شكيبايي من به انتها رسيده است. نمي توانم خود را تسكين 
و تسلّي بدهم؛ اما همان گونه كه در مرگ تو صبر پيشه كردم، 
در مرگ و مصيبت دخترت نيز چاره اي جز صبر و شكيبايي 
ندارم ... اي رسول خدا! دخترت را به تو مي سپارم ... درود خدا 

بر تو باد و سالم خدا بر فاطمه!...«
علي )ع( به خانه برگش��ت؛ خانه اي كه ديگر خورشيد 

روي فاطمه )س( در آن نمي تابيد.
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15 ارديبهشت، روز بزرگداشت شيخ صدوق
بهار ماندني مي شود

� عزيز جان خيلي وقت اس��ت كه اين جور غمگيني. چرا 
حرف نمي زني؟ چرا حتي نگاهم نمي كني؟

عزيز لب حوض نشس��ته اس��ت. عكس ياس هاي بنفش 
پش��ت عزيز، حوض را پر كرده اس��ت. ماهي ها تو عكس 
ياس ها و عزيز شنا مي كنند. مي گويد: »خوش به حالشان، 

زير سايه اي هستند.«
نمي دانم س��ايه ي درخت سيب كنار حوض را مي گويد يا 
سايه ي خدا يا س��ايه ي خودش را! ماهي ها مي روند توي 

چارقدش، بعد مي شوند گل پيراهنش.
� عزيز حرف بزن، فقط يك كلمه. 

نگاهم مي كند. چش��م هايش فيروزه اي اند. گل هاي چارقد 
سپيدش، انگشتر شب عروسي اش و گوشواره هاي هديه ي 
آقاجان هم فيروزه اي اند. مي گويم: »عزيز فيروزه، خب بگو 

چه شده است؟ دلم تركيد به خدا!«
مي گويد: »ديشب خواب ديده ام.«

دلم هري مي ريزد پايي��ن. مي گويم: 
»چه خوابي؟«

مي گويد: »خ��واب پدربزرگت. همين 
جا كنار من نشس��ته بود. مثل همين 
حاال. غمگين بود. هر كاري مي كردم 
نمي خندي��د. ي��ك س��يب از همين 
درخت س��يب به��م داد و رفت و من 
از خواب پري��دم. مي داني چند وقت 
است كه س��ر خاكش نرفته ام؟! ببين 
االن 15 ارديبهش��ت اس��ت. همه ي 
درخت ها و گل و گياه نفس مي كشند. 
اگر مرا ببري ابن بابويه برايت بستني 

مي خرم.«
مي گوي��م: »عزيز، دكت��ر ممنوع كرده 

است كه بيرون برويد. بابا هم بيايد دعوا راه مي اندازد. بعد هم 
من ديگر بزرگ شده ام. كتاب صد سال تنهايي را مي خواهم، 

نه بستني!«
مي گوي��د: »م��ن از اين ج��ور كتاب هاي ب��زرگ غمگين 

نمي گيرم. يعني چي صد سال تنهايي؟!«
مي گويم: »نرويم؟!«

مي گويد: »برويم ولي با بس��تني. امروز هم سالگرد شيخ 
صدوق است.«

مي دانم كه خودش خيلي بستني دوست دارد.
كمي بعد با عزيز س��وار ماشين هس��تيم. نشاني اش را از 
تلف��ن 118 گرفته ام. مي خواهم آن را ب��راي آقاي راننده 

بخوانم. اما خودش مي گويد: »شهرري، خيابان ابن بابويه، 
شيخ صدوق، روبه روي برج طغرل.«

عزيز در يك چش��م به هم زدن س��ر خاك آقاجان است. 
م��ي روم كنارش. از زير چ��ادرش، يك جعبه خرما و يك 
شيش��ه گالب و چند شاخه گل بيرون مي آورد. كم مانده 

است شاخ دربياورم. همه چيزش جور است. 
مي گويم: »اين ها را از كجا آوردي؟«

� از خانه.
� پس همه چي��ز را آماده كرده بودي! فقط مانده بود مرا 

بپزي؟
� آقا مرا طلبيده است.

� آقا؟
مي گويد: »آقا، شيخ صدوق را مي گويم. مثل آ ن وقت ها شده 
است كه با پدربزرگت مي آمديم زيارت و خدمت شيخ صدوق 
مي رسيديم حتماً شنيده اي. وقتي امام زمان)عج( پنج ساله 
بودند، پدر ايش��ان خدمتشان رسيده اند. با وجود سن پيري 
بچه نداش��تند. از امام زمان)عج( 
مي ش��نوند ك��ه غص��ه نخ��ور 
حاجتت را گرفته اي. حاجتشان 
همي��ن ش��يخ صدوق اس��ت. 
ش��يخ صدوق در اواي��ل نيابت 
سومين نايب، حسين بن روح، 
در ح��دود س��ال 305 ديده به 
جهان گشود. بنابراين تا سن 23 
سالگي در زمان »غيبت صغرا« 
مي زيسته و دوران نيابت دو نفر 
از نواب خاص امام زمان )عج( را 
درك كرده است. همين سبب 
مي ش��ود كه او عالم و دانشمند 
ش��ود. پدربزرگت ارادت خاصي 

به شيخ صدوق داشت.«
توي دلم فكر مي كنم: خدايا! يعني مي شود روزي همه ي 
ما ظهور آن عزيز غايب را ببينيم؟ و همه در پيش��گاهش 
حاضر باش��يم؟ روزي كه براي هميش��ه بهار مي ش��ود و 
چش��م هايمان به ديدن ياس هاي بنف��ش عادت مي كند.  
مي رويم تو حرم ش��يخ صدوق. زيارت مي كنيم. دير شده 
اس��ت. مي ترسم بابا آمده باشد خانه. مادربزرگ مي گويد: 

»غمت نباشد، آقا كمكمان مي كند زود برسيم.«
زود يعني چه؟ فقط يك قيد زمان است. اما خدايا كمكم 
كن دير نرس��م. زود هم نرس��م. هر جوري كه تو بخواهي 
برس��م. يك پرنده از باالي سرمان مي گذرد. راه مي افتيم.

عزيز مي گويد: »بهار ماندني مي شود، من مي دانم.«

مژگان بابامرندي
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سپيده احمدپور، از مباركه اصفهان،
نفر سوم در رشته ي داستان نويسي

 مسابقه ادبي »سي امين بهار«

يك روز ديگر ب��ه مهر مانده بود. بايد 
براي رفتن به مدرس��ه آماده مي شدم. 
خدا پيش من آم��د و گفت: »فردا بايد 
به مدرس��ه بروي، آيا مي داني كه آنجا 

بايد چه كني؟«
گفتم: »نه نمي دانم.«

يك بس��ته به من نشان داد. با تعجب 
پرسيدم: »اين ديگر چيست؟«

گفت: »در اين بس��ته چيزهايي است 
ك��ه ت��و در مدرس��ه از آن ها اس��تفاده 

خواهي كرد.« بسته را باز كرد:
� اين دفتر اس��ت. اي��ن يكي مداد نام 
دارد. اين پاك كن است. اين هم تراش و 

اسم اين ها هم مدادرنگي است.
ب��ا تعجب ب��ه وس��ايل نگاه ك��ردم. 
حيرت زده ش��ده بودم. گفت��م: »بايد با 

اين ها چه كنم؟«
خ��دا جواب داد: »عجل��ه نكن، برايت 

خواهم گفت.«
توضيح داد:

� در مدرس��ه معلم هايي هس��تند كه 
تو خود آن ها را انتخاب خواهي كرد. از 
آن ها چيزهايي خواهي آموخت و طبق 
آموخته هايت، دفترت را پر مي كني. اين 
دفترت است، تو مي تواني آن را با مداد 
س��ياه، سياه س��ياهش كني يا كثيف و 
زشت و ژوليده، و يا مي تواني با مدادهاي 
رنگي ات در آن نقاشي هاي زيبا بكشي. 
آن را تمي��ز و مرتب نگه داري و هر روز 
به خاطر نقاشي هاي قشنگت، مهرهاي 
هزارآفري��ن بگيري. اما اين  پاك كن نزد 
من مي ماند. اگر روزي چيزي را اشتباه 
كشيدي و يا خواستي خط خطي هايت 
را از بين ببري، بيا به س��راغم. مي تواني 
از اين اس��تفاده كني. اين هم كه تراش 
است. هر وقت نوك مدادهايت شكست، 

آن را با اين مداد تراش، مي تراشي.
هنوز مات و مبهوت بودم. پرس��يدم: 
»همي��ن؟ كار م��ن در مدرس��ه فقط 

همين هاست؟«
گفت: »آري، كار اصلي تو اين هاست. 
اگر دفترت پر از نقاش��ي هاي قش��نگ 
باشد، نمرات كارنامه ات همه 20 خواهد 
شد  و آن وقت نزد من جايزه اي بزرگ 

خواهي داشت.«
نگاهي به وسايلم انداختم. گفتم: »اين 
مداد سياه كه خيلي زشت است، خيلي. 
من اصاًل اين را دوست ندارم. هيچ وقت 
از اين استفاده نخواهم كرد، هيچ وقت!«

خدا گفت: »اميدوارم ...«
نگاهي به مداد رنگي ها انداختم:

� خدايا اين ها چه قدر قشنگ هستند! 
من فقط از اين ها استفاده مي كنم!
و خدا دوباره گفت: »اميدوارم ...«

دفترم را باز كردم. همه ي برگ هايش 
سفيد سفيد بودند. گفتم: »خدايا به تو 
ق��ول مي دهم كه اين دفتر قش��نگ را 
تميز تميز نگه دارم و پر از نقاش��ي هاي 
رنگارنگ كنم. آن قدر در آن نقاشي هاي 
زيبا بكش��م كه هر روز ي��ك مهر هزار 

آفرين بگيرم؛ هر روز!«
و باز هم خدا گفت: »اميدوارم ...«

نگاهي ب��ه پاك كن انداخت��م. گفتم: 
»خداي��ا مطمئن باش م��ن به پاك كن 
نيازي ندارم. من نه دفترم را خط خطي 
مي كن��م و نه نقاش��ي هايم را اش��تباه 
مي كشم. من حواسم جمع جمع است. 
آن ق��در دق��ت مي كنم ك��ه هيچ وقت 
احتياجي به اين پاك كن  نداشته باشم؛ 

هيچ وقت.«
و خدا دوباره جواب داد: »اميدوارم ...«

نگاهي به مدادتراش انداختم و گفتم: 

»ب��ه اين خيل��ي احتي��اج دارم، اين را 
هيچ وقت از دست نمي دهم.«

و باز هم خدا گفت: »اميدوارم ...«
پرس��يدم: »خداي��ا! معلمان مدرس��ه 

بداخالق هستند؟«
خ��دا گفت: »نه ... اين طور نيس��ت ... 
اما بايد دقت كني، زياد دقت كني. بايد 

معلمان خوب را برگزيني.«
گفتم: »مگر معلم هم خوب و بد دارد؟«

ج��واب داد: »آري، عده اي از معلمان،  
خط خطي كردن با مداد س��ياه را به تو 
مي آموزند و بعضي نقاش��ي با مدادهاي 

رنگي را.«
با اطمينان گفتم: »خداي من، نگران 
نباش، من بهترين معلم��ان را انتخاب 

مي كنم، بهترين معلمان!«
و باز هم خدا فقط گفت: »اميدوارم ...«

خدا با صدايي رس��اتر گف��ت: »هيچ 
وقت يادت نرود، اگر روزي سياهي هايي 
با مداد س��ياه روي دفترت رسم كردي، 
مي توان��ي آن ه��ا را پاك كن��ي؛ يادت 

نرود.«
با خنده جواب دادم: »خدايا، من حتي 
يك خط س��ياه هم در دفت��رم نخواهم 

كشيد.«
و دوباره خدا جواب داد: »اميدوارم ...« 

آن روز پ��ر از ش��ادي ب��ودم. آن قدر 
اشتياق مدرس��ه رفتن داشتم كه قابل 
توصيف نيس��ت. در روياهايم دفترم را 
تص��ور مي كردم،  دفت��ري پر از نقش و 
نگارهاي رنگارنگ و زيبا، خيلي زيبا. و 
خدا را تصور مي ك��ردم كه با خنده به 
من نگاه مي كند و گويي مرا از هر زمان 

ديگري بيشتر دوست دارد. 
امروز ساليان سال است كه در مدرسه 
هستم. دفترم را باز مي كنم، آرام آرام ورق 
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مي زنم. صفحه هاي سياه كه تك صفحه هاي 
دور از ه��م رنگ��ي را محاص��ره كرده اند، از 
مقابل چش��مانم عبور مي كنن��د. مهرهاي 
هزارآفرين زيادي به چشم نمي خورد. دفترم 
تميز نيس��ت. لبه ي كاغذهايش تاخورده و 

سياه است. وسايلم را نگاه مي كنم:
مداد س��ياه؛ »اين خيلي زشت است، من 
اصاًل از اين استفاده نخواهم كرد.« شرمنده 
مي شوم. مداد س��ياهم كوچك شده است. 
مداد رنگي هايم؛ »من فقط از اين ها استفاده 
مي كن��م.« باز هم خجالت مي كش��م. همه 
نوك هايش��ان شكسته اس��ت. همان اندازه 
ك��ه بوده اند، هس��تند. »خدايا ب��ه تو قول 
مي دهم كه اين دفتر قش��نگ را تميز تميز 
نگه دارم و پر از نقاشي هاي رنگارنگ كنم.« 
چه قدر خوش قولي كرده ام!! چه دفتر زيبايي 

ساخته ام!
»بايد دق��ت كني، زياد دق��ت كني، بايد 
معلمان خ��وب را برگزيني ...« چه معلماني 

انتخاب كرده ام! ...
براي خ��ودم ناراحتم. نمي دانم، چرا وقتي 
مي دانستم كه مداد سياه زشت است، از آن 
اس��تفاده كردم؟! چرا وقتي مدادهاي رنگي 
به اين قش��نگي داش��تم و مي دانس��تم كه 
زيبا هس��تند، از آن ها استفاده نكردم؟! چه 
كن��م؟ چگونه اين دفتر را به خدايم نش��ان 
دهم؟ چگونه با اين همه خط خطي شرمنده 
نباش��م؟! »من حواسم جمع جمع است ...« 
انگار در تمامي اين سال ها حواسم پرت پرت 
بوده اس��ت. انگار تمامي اين س��ال ها را به 
بي دقتي گذرانده ام. اشك هاي لعنتي، امانم 
نمي دهند. مثل پرده اي جلوي چش��مانم را 

گرفته اند تا دفترم را نبينم.
چ��ه چي��زي را از من پنه��ان مي كنيد؟ 
س��ياهي هايي كه خودم، با دس��تان خودم 
كش��يده ام؟ كاش مي توانستم اين ها را پاك 
كن��م. كاش يك فرص��ت، فقط يك فرصت 
ديگر داش��تم. اما چه طور؟ »هيچ وقت يادت 
نرود، اگر روزي س��ياهي هايي با مداد سياه 
روي دفترت رس��م ك��ردي، مي تواني آن ها 
را پ��اك كني؛ يادت نرود.« آري، حرف آخر 
خدا يادم هست. خدا به من گفت مي تواني 

سياهي ها را از بين ببري. بايد سراغ خدايم 
بروم. خ��دا برايم پاك كن قرار داده اس��ت. 
مي توانم دفت��رم را از س��ياهي پاك كنم و 
دوباره نقاش��ي هاي قش��نگ در آن بكشم! 

آري، بايد به سراغ خدا بروم.
* * *

خدايا! تو چه ق��در مهرباني كه توبه برايم 
ق��رار دادي. تو چه ق��در خوبي كه فرصت 

دوب��اره به م��ن بخش��يدي. چه قدر 
با گذش��تي كه گفتي ه��ر زمان 

ك��ه بيايي��د و توبه كني��د، دير 
نيس��ت. حاال ديگر دفترم پر از 
نقاشي هاي قشنگ شده است. 

به چشم  س��ياهي هاي كمتري 
مي خورد؛ خيل��ي كمتر. خدايا تو 

چه قدر مهرباني!
خدايا دوستت دارم!

خيلي ...

تصويرگر: ميثم موسوي



دكتر محمدرضا سنگری

وقتی كسی روحيه تان را تخريب می كند، وقتی كسی 
هميشه ی خدا دم از نااميدی و يأس می زند، وقتی با يك 
ش��ايعه ی دلفينی1 مدت ها ذهن و فكر شما دچار جزر و مد 

می شود شما با شيطان طرفيد!
شيطان قس��م خورده اس��ت كه در جنگ روانی 
دائمی با ما باش��د. آخر قرآن را خوانده ايد؟ ابزار 
شيطان، وسوس��ه اس��ت؛ هدف؟ صدر )سينه 
و قلب(، ش��يوه؟ پيدا و پنهان، كی؟ هميش��ه 
وهمه جا، چه كسی؟ همه، هركه می خواهی باشی. 

چه بايد كرد؟ پناه بردن به خدا!
نمی دانم اين نوش��ته را در چه س��اعتی از روز يا شب 
می خوانی، اما هر ساعتی كه باشد، از خودت بپرس تا همين 
لحظه چند وسوسه را دچار بوده ای. با اين وسوسه ها، ترديدها و 

درگيری ها چه كرده ای؟
شيطان جنگ نرم راه می اندازد. فرق جنگ نرم با ديگر جنگ ها 
اين است كه خاموش و پنهان است. غوغا و سروصدا ندارد. ممكن 
است هيچ شليكی اتفاق نيفتد. حتی خراشی بر دست و سروصورتی 
ننشيند، اما بی صدا می ُكشد. در سكوت قربانی می گيرد. عواطف و 

احساسات را هدف می گيرد.
قربانی جنگ نرم آدمی می شود كه ايمان در او می ميرد. شوق و 
ش��ور در او خاموش می شود. اميد رنگ می بازد و تالش و تكاپو به 

سكون و ركود تبديل می شود.
امروزه سربازان جنگ نرم، رسانه ها هستند؛ شبكه های پيچيده 
وب ها ي��ا تارهای عنكبوتی مرئی و نامرئی. امروزه جنگ ها معنای 
تازه ای يافته اند. به جای تس��خير س��رزمين، به تسخير انديشه ها، 
احساسات و باورها می پردازند مهاجم وقتی احساس فتح و پيروزی 
می كند كه انس��ان ها با فرهنگ خويش، هوي��ت خويش، باورها و 
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اعتقادات خويش خداحافظی كنند و به باورهای دش��من 
سالم دهند.

وقتی من به فرهنگ خويش عشق نورزم، وقتی ايرانی 
بودن من برای من ارزش و افتخار نباشد، وقتی به باورهای 
ريشه دار و ارزشمندی كه مرا بال پرواز می بخشند و روح 
مرا به آس��مان پيوند می دهند، حساسيت نداشته باشم، 
وقت��ی اصاًل ديگران مهم نباش��ند و »من« محور و مركز 
همه ی خواسته های من باشد، من شكست خورده ی جنگ 
نرم شيطان شده ام. يادمان باشد، منظور از شيطان، فقط 
همان ش��يطان معروف و مشهوری نيست كه در پای آدم 
سجده نكرد. مگر خدا در آخرين سوره بر صفت »خناس 
بودن« ش��يطان، يعنی پنهان كاری و نامرئی بودن اشاره 
نكرده است و مگر مكر شياطين جن و انس � شيطان های 

انسانی و جنی � را هشدار نداده است؟
شيطان آن قدر با انس��ان كار می كند تا انسان شيطان 
شود و حتی از شيطان، شيطان تر! می گويند گاه شيطان 
ش��انه ی برخی را می ن��وازد و می گويد: »آفرين بر تو! اين 

كاری كه تو كردی، من بلد نبودم!«
اي��ن فقط يك اصطالح نيس��ت ك��ه می گويند بعضی 
شيطان را درس می دهند! تا يادم نرفته است خوب است 
بگويم كه ش��يطان در عين استادی، شاگرد زرنگی است! 
هر روز روش های تازه ای از انسان های شيطانی می آموزد!

مجال نيس��ت تا ترفندها و نيرنگ های شيطان را بيان 
كن��م. اما هركس با مرور در گذش��ته ی خ��ود و ديگران، 

فهرستی از اين نيرنگ ها را می تواند تنظيم كند!
فقط به يك پرسش جواب بدهيم. در مقابل جنگ نرم 

شيطان چه  كنيم؟ پاسخ اين است:
1. به خدا پناه ببريم؛ يعنی حضور خدا را احساس كنيم. 
وقتی حضور هميش��ه ی خدا را احساس كنيم، شرم گناه 
احس��اس بازيچه ی بازی نرم شيطان شدن � ما را از گناه 
باز می دارد. در روايت است كه به كوچكی گناه نگاه نكن، 

به بزرگی كسی كه نافرماني اش مي كني، بينديش!
2. روزنه های نفوذ او را بشناس��يم. روزنه ممكن اس��ت 
دوست ما باشد يا وسيله ای كه از آن بد استفاده می كنيم؛ 
مث��اًل رايانه، تلفن هم��راه، كتاب، لباس خ��اص و... اين 

روزنه ها را مسدود كنيم.
3. از موقعيت ه��ا، فضاه��ا و مكان هاي��ی كه م��ا را در 

جنگ نرم شيطان مغلوب می كنند، پرهيز كنيم.
4. كارهای خوب و س��ازنده، ش��يطان را می تارانند. به 
كارهاي خوب دس��ت بزنيم تا صدای ناله ی شيطان را با 

گوش جانمان بشنويم.
... .5

پنجمی را خ��ودت پيدا كن و بنويس. فراموش نكنيم، 
خدا مكر شيطان را »ضعيف« معرفی می كند. اگر ما قوی 

باشيم، اين ويروس هرگز پيروز نمی شود!

پينوشت
1. ش��ايعات دلفينی به ش��ايعاتی می گويند كه در يك مرحله ی خاص خود را نش��ان 

می دهند و بعد ناپديد می شوند.
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گزارش: نصراهلل دادار و فاطمه خرقانيان

قرآن در زندگي ما جوانان مس�لمان چ�ه جايگاهي دارد؟ 
نق�ش ق�رآن در امور ف�ردي و اجتماع�ي ما چيس�ت؟ چه قدر از 
راهنمايي ها و دس�تورات قرآن در زندگي مان اس�تفاده مي كنيم؟ 
آيا نظام ارزش�ي ما مبتني بر ارزش هاي قرآني اس�ت؟ آيا خوب 
و ب�د يك كار را، از طريق ق�رآن تعيين مي كنيم؟ آيا كارهايي كه 
قرآن ما را به انجام آن ها توصيه كرده اس�ت، مانند راست گويي، 
خوش رفتاري، حس�ن ظن، ش�كر نعمت، رعايت عدل و انصاف، 
مهرباني، تالش و كوشش، انفاق، كمك به ديگران، ياري كردن 
م�ردم محروم و بچه هاي يتيم، خوان�دن نماز، احترام به بزرگان 

و عالم�ان، احترام ب�ه والدي�ن، و... را انج�ام مي دهيم؟ آيا 
كارهايي كه قرآن ما را از انجام آن ها منع كرده است، 

مانند دروغ، تهمت، ظلم، تجاوز به حقوق مردم، 
خشونت، تندروي، استبداد، شراب خواري، 

تنبل�ي،  اس�راف،  بدبين�ي،  تكب�ر، 
حرام خواري، فحاشي، دزدي، 

امان�ت  خ��ي�ان��ت در 
ان��ج��ام  را  و... 
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 نظر ش��ما جوان��ان در اين زمينه 
چيس��ت؟ به نظر شما، رفتار و كردار 
م��ا جوان��ان مس��لمان ايران��ي چند 
درصد با دس��تورات قرآن هم خواني 
دارد؟ نكته ي مهم تر و اساسي تر اين 
اس��ت كه ما جوانان با چند درصد از 
دس��تورات قرآن آش��نايي داريم و از 
آن ها آگاه هس��تيم كه به آن ها عمل 

كنيم؟ 
گفت وگو با جوانان

مي نش��ينيم  جوانان  پاي صحبت 
ت��ا از نظرات آن ه��ا در اي��ن زمينه 
اس��تفاده كنيم. به اين منظور، سري 
ب��ه نمايش��گاه بيمن الملل��ي ق��رآن 
مي زنيم و با تع��دادي از جواناني كه 
براي بازديد نمايشگاه قرآن آمده اند، 

صحبت مي كنيم.
محم�د حس�ين س�لماني اولين 
جوان��ي اس��ت ك��ه ب��ا او گفت وگو 
مي كنيم. وي كه به نمايش��گاه قرآن 
آمده اس��ت ت��ا از تازه ه��اي علوم و 
معارف قرآني آگاه��ي پيدا كند، در 
پاس��خ به اين س��ؤال ك��ه قرآن چه 
جايگاه��ي در زندگ��ي ش��ما جوان 
مس��لمان دارد، مي گوي��د: »من هر 
هفته بين 10 ت��ا 15 آيه ي قرآن را 
مي خوانم و تاكنون 16 سوره از جزء 
س��ي قرآن را حفظ كرده ام، اما تا به 

حال روي معاني آن كار نكرده ام.«
او در ادام��ه ب��ا بي��ان اين كه من 
دانش آموز سال اول دبيرستان هستم، 
مي گويد: »ق��رآن، كتاب راهنماي ما 
مسلمانان اس��ت و ما جوانان بايد به 
دستورات آن عمل كنيم، ولي سطح 
آگاهي م��ا جوانان ب��راي فهم قرآن 
كافي نيس��ت. در مدرس��ه بيشتر به 
ما قرائت ق��رآن ياد مي دهند. به نظر 
م��ن تلويزيون مي تواند در اين زمينه 
نقش خيلي مثبتي داشته باشد. زيرا 
مي توان��د برنامه هاي جذابي در مورد 

قرآن و زندگي براي جوانان توليد كند.«
س��لماني در پايان مي افزايد: »من 
سعي مي كنم در زندگي ام به اندازه اي 
كه از قرآن آگاهي پيدا كرده ام، مانند 
نيكي به پدر و مادر، راس��ت گويي و 

انجام كارهاي نيك، عمل كنم.«

قرآن سخن خداست
محم�د ه�ادي مذه�ب جعفري 
يك��ي ديگ��ر از جوانان��ي اس��ت كه 
در نمايش��گاه قرآن پ��اي صحبت او 
نشسته ايم. او مي گويد: »قرآن سخن 
خدا و س��رلوحه ي همه ي كارهاست. 
بنابراي��ن ما باي��د در زندگ��ي و در 
هم��ه ي كارهايمان از قرآن به خوبي 

استفاده كنيم.«
وي مي افزايد: »م��ن تاكنون جزء 
30 را حف��ظ كرده ام و در حال حفظ 

كردن جزء اول هستم.«
مذهب جعفري در پاس��خ به اين 
سؤال كه ش��ما چه قدر با ترجمه ي 
ق��رآن آش��نا هس��تيد، مي گوي��د: 
»من ب��ه ان��دازه ي نيازم ب��ا قرآن 
آشنا هس��تم و از ترجمه هاي آقاي 
الهي قمش�ه اي وآي��ت اهلل مكارم 

ش�يرازي اس��تفاده مي كنم.«
وي مي افزايد: »اولين كاري كه از نظر 
قرآن، انجام آن براي ما ضروري است، 
بعد از ترك محرمات و انجام واجبات، 

نيكي كردن به پدر و مادر است.«
او در پاس��خ به اين س��ؤال  كه به 
نظر ش��ما، جوانان چه ق��در از قرآن 

در زندگي خود اس��تفاده مي كنند، 
مي گويد: »من نمي توانم نظر قطعي 
و كارشناسي بدهم كه جوانان چه قدر 
از ق��رآن در زندگي ش��ان اس��تفاده 
مي كنن��د، ول��ي تقريب��اً مي توان��م 
بگويم كه در ته��ران، نفوذ قرآن در 
جوانان كمتر از 30 درصد اس��ت و 
اي��ن هم بيش��تر به فرهنگ س��ازي 

برمي گردد.«
وي مي افزايد: »همه و به خصوص 
تالش ه��اي  باي��د  صداوس��يما 
گس��ترده اي به خرج دهند تا قرآن 
در زندگ��ي جوانان بيش��تر راه يابد. 
درس��ت اس��ت كه ش��بكه ي قرآن 
رسانه ي ملي تالش هايي كرده است، 
ولي اوالً اين كارها در حد محدودي 
انج��ام مي گيرند و ثاني��اً برنامه هاي 
ش��بكه ي قرآن براي جوانان جذاب 
نيست و دولت و رسانه ي ملي بايد با 
برنامه ه��اي ديگري جوانان را جذب 
قرآن كنند. نكته ي س��وم اين است 
ك��ه بايد بين اف��راد مؤم��ن و افراد 
ع��ادي جامع��ه پلي برقرار ش��ود تا 

جوانان بيشتر جذب شوند.«
بع��د از مذهب جعفري، به س��راغ 

يكي ديگر از جوانان مي رويم.

قرآن سخن خدا و 
همه ي  سرلوحه ي 

كارهاست
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متن عربي و فارس�ي  قرآن را با 
هم مي خوانم

مهس�ا حياتي دانش آموز دوره ي 
پيش دانشگاهي است و 18 سال دارد. 
او مي گويد: »آشنايي من با قرآن در 
اين حد اس��ت كه نيازهاي روزمره ي 
زندگي را با آن برطرف كنم؛ نيازهايي 

ك��ه با قرآن مي توان به آن ها پاس��خ 
داد. گاهي كه به مش��كل برمي خورم 
به س��راغ قرآن مي روم تا اگر بتوانم، 

پاسخ مورد نيازم را به دست بياورم.
گاهي اوقات ه��م قرآن مي خوانم، 
هم متن عربي ق��رآن را مي خوانم و 
هم متن فارسي را. اما فكر مي كنم كه 

جايگاه قرآن در زندگي نس��ل امروز 
بسيار كم رنگ تر از گذشته شده است. 
مثل دوران پدرها و مادرها نيس��ت. 
اس��تفاده از قرآن در اين س��ال ها به 
ماه هاي خاصي از سال محدود است. 
فقط در ماه رمضان و يا چند ماه ويژه 
قرآن مورد توجه قرار مي گيرد و بعد 

فراموش مي شود.«
جوان�ان ب�ا حقيقت قرآن آش�نا 

نيستند
حيات�ي مي افزايد: »يكي از داليل 
بي توجهي به قرآن، ناآشنايي جوانان 
با مفاهيم بلند قرآن اس��ت. آن چه به 
جوانان آموخته اند، در سطحي بسيار 
مبتدي بوده و دانسته هاي قرآني آنان 
بسيار كم است. برپايي نمايشگاه هايي 
مثل نمايش��گاه قرآن در طول س��ال 
مي تواند كمك بزرگي به آشنا كردن 
جوانان با قرآن كند. قرآن در زندگي 
من تأثير زيادي داش��ته و باعث شده 
است، رابطه ي بهتري با پدر و مادرم 
برقرار كنم و به آن ها بيش��تر احترام 
بگذارم. در درس هاي��م هم موفقيت 
زيادي كسب كرده ام كه آن را مديون 

قرآن مي دانم.«
بعض��ي از جوان��ان معتقدن��د كه 
جوانان نتوانس��ته اند با مفاهيم قرآن 
آش��نايي الزم را پيدا كنن��د. آن چه 
آموزش وپ��رورش در م��دارس انجام 
داده، بيشتر در زمينه ي قرائت قرآن 
اس��ت. آن ها مي گويند: »زبان عربي 
براي ما زبان س��ختي است و همين 
امر موجب مي ش��ود ك��ه جوانان از 
قرآن فاصله بگيرند. آموزش وپرورش 
مي تواند در قالب هاي گوناگون مانند 
داستان، فيلم و كارهاي هنري جوانان 
را با مفاهيم قرآن آشنا كند و همه ي 
وقت دانش آم��وزان را صرف آموزش 

قرائت قرآن نكند.«

هر وق�ت در زندگ�ي چيزي كم 
دارم، به سمت قرآن مي روم

عادله معم�اري دانش آموزي 17 
ساله است كه هم اكنون در كالس سوم 
دبيرستان تحصيل مي كند. او معتقد 
اس��ت: »ما به عنوان ملتي مسلمان، 
تأثير زي��ادي از قرآن پذيرفته ايم. اما 
آش��نايي من با قرآن در حد معمول 
اس��ت و متأسفانه نتوانسته ام با قرآن 
انس بگيرم. به نظرم علت اين مسئله 
ضعف زبان عربي ماست كه خواندن 
قرآن را س��خت و فهم آن را مشكل 
مي كن��د. البته چند وقتي اس��ت كه 
با فارسي قرآن آش��نا شده ام و تأثير 
مهمي در زندگي ام داش��ته است. هر 
وق��ت در زندگ��ي چيزي ك��م دارم، 
به س��مت قرآن مي روم. گاه حتي با 
خواندن دو داس��تان قرآني مش��كلم 

حل مي شود يا آرام مي گيرم.«
عادله معم��اري در ادامه مي گويد: 
نتوانسته  برنامه ريزي ها  »متأس��فانه 
آن طور ك��ه بايد جوان��ان را با قرآن 
آشنا كند. در كشور ما كمترين زمان 
به قرآن اختصاص داده مي ش��ود. در 
برنام��ه ي رس��مي كمتري��ن وقت را 
براي قرآن مي گذارند و با اين ش��يوه 
نمي توان انتظار خروجي باال داش��ت. 
مگر معلمي خيلي دلس��وز باش��د تا 
در اين زمينه به موفقيت باال دس��ت 

يابد.«
س�يد ميالد عبدالحسيني هم 
جوان ديگري اس��ت كه با او در اين 
زمينه صحبت كرده اي��م. وي متولد 
س��ال 1371 و دانش آموز سال دوم 
دبيرس��تان اس��ت. مي گوي��د: »من 
مي توانم قرآن را ب��ه صورت صحيح 
بخوان��م، ولي با ترجمه ي آن آش��نا 
نيس��تم؛ چ��ون ترجمه ي ق��رآن را 

نخوانده ام.«

س�عي مي كنم در زندگي ام به 
اندازه اي كه از ق�رآن آگاهي 
پيدا ك�رده ام، مانند نيكي به 
پ�در و م�ادر، راس�ت گويي و 
انجام كارهاي نيك، عمل كنم
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شناخت قرآن، براي هر فرد عالم به عنوان يك فرد 
عالم، و براي هر فرد مؤمن به عنوان يك فرد مؤمن، امري 
ضروري و واجب است. اما براي يك عالم انسان شناس و 
جامعه شناس، ش��ناخت قرآن از آن جهت ضروري است 
كه اين كتاب در تكوين سرنوشت جوامع اسالمي و بلكه 

در تكوين سرنوشت بشريت مؤثر بوده است.
نگاه��ي به تاريخ اين نكته را روش��ن مي كند كه عماًل 
هي��چ كتابي به ان��دازه ي قرآن بر روي جوامع بش��ري و 
بر زندگي انس��ان ها تأثير نگذاش��ته اس��ت. و به همين 
جهت اس��ت كه ق��رآن خودبه خود وارد ح��وزه ي بحث 
جامعه شناس��ي مي ش��ود و جزو موضوعات مورد بررسي 

اين علم قرار مي گيرد.
معناي اين سخن اين است كه بررسي و تحقيق پيرامون 
تاريخ جهان در اين چهارده قرن عموماً، و شناخت جوامع 

اسالمي خصوصاً، بدون شناخت قرآن ميسر نيست.
و ام��ا ضروري بودن ش��ناخت قرآن ب��راي يك مؤمن 
مسلمان از آن جهت است كه منبع اصلي و اساسي دين 
و ايمان و انديشه ي يك مسلمان و آنچه كه به زندگي او 

حرارت و معني و حرمت و روح مي دهد، قرآن است.
قرآن مثل بعضي كتاب هاي مذهبي نيست كه يك سلسله 
مسائل رمزآسا در مورد خدا و خلقت و تكوين مطرح كرده 
باشد و حداكثر يك سلسله اندرزهاي ساده ي اخالقي هم 
ضميمه كرده باشد و بس، به طوري كه مؤمنين ناچار باشند 

دستورها و انديشه ها را از منابع ديگر اخذ كنند.
قرآن اصول معتقدات و افكار و انديش��ه هايي را كه براي 
يك انسان به عنوان يك موجود »با ايمان« و صاحب عقيده 
الزم و ضروري اس��ت و همچنين اصول تربيت و اخالق و 
نظامات اجتماعي و خانوادگي را بيان كرده و تنها توضيح و 
تفسير و تشريح و احياناً اجتهاد و تطبيق اصول بر فروع را 

برعهده ي سنت و يا برعهده ي اجتهاد گذاشته است.
اين است كه استفاده از هر منبع ديگر موقوف به شناخت 
قبلي قرآن است. قرآن مقياس و معيار همه ي منابع ديگر 
است. ما حديث و سنت را بايد با معيار قرآن بسنجيم تا 

اگر با قرآن مطابق بود بپذيريم و اگرنه نپذيريم.

منبع: كتاب آشنايي با قرآن، صص 9 و 10.

عالمه شهيد مرتضي مطهريشناخت قرآن
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مشاوره
خانمي پيش مشاور خانواده رفت و گفت: »دستم 

به دامنتون... زندگيم داره از هم مي پاشه... من 
و شوهرم باهم قهريم... حرف هامون رو براي هم 

روي كاغذ مي نويسيم و مي چسبونيم به يخچال... 
يخچالمون پر از يادداشت شده و ديگه جا نداره.«

� خيلي ساده س خانم... يه يخچال بزرگ تر بخرين!

حاضر و آماده
مرد به همس��ر جوانش قول داده بود كه آن شب 
باهم به رستوران بروند. اما قولش را فراموش كرد 
و وقتي به خانه مي رفت، مقدار زيادي مرغ، گوشت 

و ماهي خريد.
� عزي��زم... مي دوني چرا اين ها رو خريدم؟... چون 

دوست ندارم زنم غذاي حاضر و آماده بخوره.
چند شب بعد، جشن تولد مرد بود. زن يك گوسفند 
زنده را كشان كش��ان آورد و گفت: »مي دوني چرا 
اينو خريدم؟... چون دوس��ت ندارم ش��وهرم شال 

گردن حاضر و آماده ببنده!«



چراغ خواب
چن��د روز پيش، يك چ��راغ خواب ارزان 
چيني خريدم. توي راهنماي اس��تفاده از 
آن، نوشته بود: »لطفاً با اين چراغ خواب، 
بيشتر از چهار نفر به استراحت نپردازيد... 
در صورت خراب شدن، كارخانه هيچ گونه 

مسئوليتي را نمي پذيرد!«

آسايشگاه رواني
بيمار اول: »تو رو براي چي آوردن اين جا؟«

بيمار دوم: »به خاطر گذاش��تن دبه هاي ترش��ي، پشت 
شيشه ي پنجره.«

بيمار اول: »پش��ت شيشه ي پنجره؟... با اين حساب، تو 
مشكل رواني نداري.«

بيمار دوم: »اش��كالش اينه كه هميش��ه مجبورم اولش 
شيشه ي هواپيما رو بشكنم!«

تصويرگر: ابوالفضل محترمي
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زندگي
بيستم ش��هريورماه 1338  يوسفعلي ميرش�كاك 
در يك��ي از روس��تاهاي ش��وش دانيال چش��م به دنيا 
گش��ود. دوران كودك��ي و تحصي��الت او در »ش��وش 
دانيال« س��پري شد. ميرشكاك س��رودن را از كالس 
پنجم ش��روع كرد، اما اولين ش��عرهاي جدي او مربوط 
به سال هاي آغازين دبيرس��تان است. اولين شعر او در 
س��ال 1353 در مجل��ه ي »پيك دانش آم��وز« به چاپ 
رس��يد. ميرشكاك از سال 1358 س��اكن تهران شد و 
اولي��ن معرفي از ش��اعران انق��الب را در مصاحبه هاي 
خود با ش��اعران، در روزنامه ي »جمهوري اسالمي« در 
س��توني به نام »صداي سرخ ش��اعران مسلمان« بنيان 
نهاد. وي از جمله ش��اعراني است كه در نخستين شب 
شعر انقالب در سال 1358، به شعرخواني پرداخت. اين 
ش��اعر، منتقد و نويسنده ي پركار انقالب، با روزنامه ها و 
مجالت بس��ياري چون جمهوري اسالمي، كيهان، ابرار، 
زن روز، مهر، س��وره مرزداران و مراكز فرهنگي س��پاه 
پاس��داران، نخس��ت وزيري، بنياد امور مهاجرين، بسيج 
سپاه پاسداران شوش دانيال و حوزه ي هنري همكاري 
كرده اس��ت. از يوسفعلي ميرش��كاك تاكنون شعرها و 
مقاالت فراواني در زمينه هاي سياس��ي، فرهنگي، ادبي، 
اجتماعي و طنز در مطبوعات كشور چاپ شده است. او 
يكي از قوي ترين نظريه پردازان و منتقدان ش��عر معاصر 

س��ت. ا

نگاهي به شعر
ش��عر در ديدگاه ميرشكاك، همان تعبير حافظ، يعني 
لفظ اندك و معناي بس��يار اس��ت. ميرش��كاك كنايي و 
غيرصريح ش��عر مي سرايد. او در فضاسازي بسيار متأثر از 
منوچهر آتشي، شاعر معاصر متعلق به يك نسل قبل از 
خود است. ميرشكاك زباني كاماًل حماسي در مثنوي ها و 
چارپاره هاي خود دارد و غزلياتش از حال و هواي س��بك 
هندي برخوردارند. مطالعات گسترده ي او در باب اساطير، 
تاريخ، فلس��فه و حكمت ايران و ديگر سرزمين ها، شعر او 
را غنا و عمق ويژه اي بخش��يده اس��ت. به تفسير يكي از 
منتقدان، ميرشكاك در غزل عاشقانه سخن مي گويد، در 
چارپاره از اسب و برنو )نوحي اسلحه( و كوه، و در شعر نو 
مضامين اجتماع، سياس��ت و... را به تصوير مي كشد. افت 
و خيزهاي هجايي و عروضي در شعرهاي ميرشكاك زبان 
او را فخيم و پرطنطنه كرده است؛ زباني كه بسيار محكم 

و بي نقص است.

آثار
ش�عر: قلندران خليج، از چش��م اژدها، ماه و كتان، از 
زبان يك ياغي، گزيده ي ادبيات معاصر )نش��ر نيستان(، 
نش��ان هاي بي نش��ان، زخم بي بهبود، جاي دندان پلنگ، 

گفت وگويي با زن مصلوب، فرامرزنامه و...
نثر: س��تيز با خويش��تن و جهان، غفلت و رس��انه هاي 
فراگير، در سايه ي س��يمرغ )درباره ي فردوسي(، اجمال و 
تفصيل )نقد ادبي(، توسعه و اباحه، قيام مختار )بازنويسي(

گردآوري: غزلي��ات بيدل در دو جلد، مثنوي محيط 
اعظم بيدل دهلوي       طنز: ديپلمات نامه

جست وجوگر
نشان هاي بي نشان
زندگي و شعر يوسفعلي ميرشكاك

محمدحسن حسيني
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تمام خاك را گشتم به دنبال صداي تو
ببين باقي است روي لحظه هايم جاي پاي تو

اگر كافر اگر مؤمن به دنبال تو مي گردم
چرا دست از سر من بر نمي دارد هواي تو

صدايم از تو خواهد بود اگر برگردي اي موعود
پر از داغ شقايق هاست آوازم براي تو

تو را من با تمام انتظارم جست وجو كردم
كدامين جاده امشب مي گذارد سر به پاي تو

نشان خانه ات را از تمام شهر پرسيدم
مگر آن سوتر است از اين تمدن روستاي تو

هر برگ سرنوشتي دارد
از خاك تا شكفتن در خاكستر

با هر درخت آفرينش نامحدودي است
هر شاخه سوره اي است

با برگ هاي بي كرانه ي آيات
آن جا كه برف

آوار آفتاب است
آن جا كه آفتاب

بيدار مي كند
آن جا كه آب دوزخ آرامش است

جهان كشاكش زيبايي است
حتي اگر تمام آدميان
در خاك خفته باشند

چرا كه هر درخت آفرينش انساني است
هر شاخه سوره اي

هر برگ آيتي
از خاك تا شكفتن خاكستر

گزيده ي اشعار

ني
زدا

ي ي
تض

: مر
رگر

صوي
ت
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در اين ش�ماره، ب�ه آخرين مرحله ي تولي�د فيلم، يعني 

»تدوي�ن« خواهيم پرداخت. در واق�ع پس از تدوين نهايي، 

فراين�د توليد فيلم به پايان مي رس�د و موارد پس از توليد، 

يعني چاپ، توزيع و... آغاز مي شوند. البته موارد ديگري نيز 

در فرايند توليد فيلم دخيل هستند؛ از جمله آهنگ سازي، 

طراح�ي لباس، طراحي صحن�ه و چهره   آرايي )گريم( كه در 

صورت امكان در مجالي ديگر به آن ها خواهيم پرداخت.

تدوين چيست؟

تدوين فيلم عبارت اس��ت از هنر، فن و عمل انتخاب 

و پش��ت س��ر هم قرار دادن تصويره��ا و صداهاي فيلم 

به ش��كلي مرتبط و معنادار. »تدوينگر« نيز كسي است 

ك��ه به تنهايي يا به كمك دس��تياراني اين كار را انجام 

مي ده��د. تدوين در ش��كل ابتداي��ي اش، يعني به هم 

چس��باندن نماهاي فيلم براس��اس ترتيبي است كه در 

فيلم نامه مش��خص ش��ده اس��ت. اما كار تدوينگر صرفاً 

س��ر هم كردن مكانيكي نماها نيس��ت. بلكه او بايد به 

شكل خالقانه اي روي تصويرها، داستان ها، گفت وگوها، 

موس��يقي و سرعت اجراي بازيگران كار كند تا به شكل 

مؤثري به تصويرها روح بخشد و آن ها را به اثري منسجم 
تبديل سازد.

به تعبير ديگر، تدوين هنر قصه گويي اس��ت. تدوين 

فيلم وج��ه منحصر به فرد سينماس��ت و در هيچ هنر 

ديگ��ري چنين امكاني وج��ود ندارد. ب��ه همين دليل 

تدوين، س��ينما را از هنرهاي ديگر يعني عكاسي، تئاتر 

و نويسندگي متمايز مي سازد؛ هرچند كه تشابهاتي بين 

فرايند تدوين در فرم هاي ديگر هنري مانند ش��اعري و 

رمان نويس��ي وجود دارد. تدوين فيلم را »هنر نامرئي« 

مي نامند، چرا ك��ه هرگاه اين كار به خوبي انجام گيرد، 

بيننده آن قدر مشغول و درگير داستان فيلم مي شود كه 

از فرايند تدوين غافل مي ماند.

تاريخچه

از اولين فيلم س��ازاني كه به اهمي��ت تدوين خالقانه 

پي بردند و توجه كردند، ادوين اس. پورتر، كارگردان 

آمريكاي��ي بود ك��ه حاص��ل كارش در فيلم هايي مانند 

»س��رقت ب��زرگ قط��ار« و »زندگ��ي يك آتش نش��ان 

آمريكايي« قابل مش��اهده است. فيلم ساز ديگري به نام 

گريفي�ث اصول تدوي��ن را كامل تر كرد و به اين اصول 

دقت و كارايي بيشتري بخشيد. او بود كه شيوه ي تدوين 

موازي و پيش��برد هم زمان دو واقعه را به سينما معرفي 

كرد. تأكيد وي بر اهميت و تأثير »نما« )به جاي صحنه(، 

بر س��ينماي شوروي پس از س��ال 1917 تأثير گذارد. 

فيلم س��ازان روسي به ويژه آيزنش�تين، پودوفكين و 

كولشف به تجربه ي تدوين پرداختند و نظريات هنري 

جداگانه اي درباره ي تدوين ارائه دادند.

بعد از ظهور صدا در س��ينما، گفت وگو تا حد زيادي 

ج��اي نمادگرايي و اس��تعاره پردازي تصويري را گرفت 

و تدوي��ن حالتي نرم تر و ظريف تر يافت. برداش��ت هاي 

طوالني و رواج عمق صحنه � كه گاه به آن تدوين درون 

دوربي��ن فيلم ب��رداري گفته مي ش��د. در دهه ي 1940 

اهميت بيشتري يافت. فيلم س��ازان موج نوي سينماي 

فرانسه و فيلم سازان پيشروي سينماي آمريكا، با به هم 

ريختن قواعد تدوين كالسيك و »قطع 1«هاي غيرمنتظره 

بين گذشته و حال، و تصور و واقعيت، شيوه هاي تازه اي 

را رواج دادن��د كه به صورت��ي متعادل تر، تا حدودي به 

سينماي متعارف تجارتي هم راه يافت. اين روند تكامل 

هم چنان تا زمان حاضر نيز ادامه دارد.

با ظهور تدوين ديجيتالي، تدوينگران و دستيارانشان 

مس��ئوليت بسياري از امور فيلم س��ازي را كه قباًل جزء 

مس��ئوليت هاي ديگران بود، به عه��ده گرفتند. مثاًل در 

گذش��ته، تدوينگران صرفاً با تصاوير س��روكار داش��تند 

و افراد ديگ��ري تحت نظارت و سرپرس��تي تدوينگر و 

كارگردان، به صدا، موس��يقي، جلوه ه��اي تصويري و... 

مي پرداختند. اما در سيس��تم هاي ديجيتالي بسياري از 

اين مسئوليت ها به عهده ي تدوينگر است.

فرايند تدوين

بس��ياري از فيلم س��ازان معتقدند كه فيل��م در اتاق 

تدوين ش��كل مي گيرد. تدوينگران معموالً نقش فعالي 

در س��اخت فيل��م دارند، اما از آن جا ك��ه نقاط برش در 

شكل گيري معناي فيلم بسيار مؤثرند، اين سؤال مطرح 

ن يا هنـر نامرئـي تدوـي
محمدرضا سهرابي
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است كه واقعًا چه كسي نقاط برش نهايي را تعيين 
مي كند: تدوينگر، كارگردان يا هر دو؟ 

به ه��ر ص��ورت، تدوينگ��ر در كن��ار كارگردان، 

فيلم نامه نوي��س، بازيگران، آهنگ س��از، فيلم بردار، 

طراح صحنه و لباس، چهره آرا و... در س��اخت فيلم 

مشاركت دارد. او به تنهايي يا به كمك يك يا چند 

دستيار، برداشت هاي روزمره را كه به آن ها »راش«2 

مي گويند، دريافت مي كند و نماها را طبق فيلم نامه 

پشت سر هم قرار مي دهد و مرتب مي كند كه به اين 

عمل در اصطالح تدوين »اَِسمِبل«3 مي گويند. بعد 

صداها را نيز طبق تصاوير مرتب مي كند و سرانجام 

آن »راف كات«4 مي گويند.برش خام و ابتدايي انجام مي دهد كه به اصطالح به 

در نوبت ه��اي بعدي، هربار برش نماها را دقيق تر 

انجام مي دهد تا ب��رش در نقطه ي دل خواه صورت 

گيرد و به هر نما دقيقًا زمان الزم براي انتقال مفهوم 

و حس داده ش��ود. ب��ه اين مرحل��ه، »فاين كات«5 

مي گويند. س��پس نوبت به تركيب نوارهاي صوتي 

اع��م از گفت وگوه��ا، صداهاي متفرقه و موس��يقي 

مي رس��د كه اصطالحًا به آن »ميكس«6 مي گويند. 

مواردي از قبيل تاريك شدن تدريجي تصوير، روشن 

شدن تدريجي تصوير، محو و تداخل تصوير و... نيز 

طبق عالئم و دستورات تدوينگر در اين مرحله، بعداً 

در البراتوار روي كپي اوليه كه به »كپي كار« مشهور 

است، صورت مي گيرد. از روي اين كپي، فيلم  منفي 

)نگاتي��و( برش مي خورد و س��پس از روي آن كپي 

نهاي��ي براي نماي��ش تهيه مي ش��ود. البته تمامي 

مراحل شرح داده شده، مربوط به فرايندي است كه 

براي فيلم هاي نگاتيو صورت مي  گيرد و اين مراحل 
در فيلم هاي ويديويي به گونه اي ديگر است.

عمل تدوين فيلم هاي نگاتي��و معمواًل روي ميز 

مخصوص��ي كه »مي��ز تدوين« ن��ام دارد، صورت 

مي گيرد. براي اي��ن كار، تدوينگر يا متصدي برش 

فيلم، پش��ت ميز تدوي��ن مي نش��يند. فيلم روي 

صفحه ي كوچكي )مانند ي��ك تلويزيون كوچك( 

ظاهر مي ش��ود و تصوير را مي توان نگه داش��ت، به 

عقب ي��ا جلو برد، حركت آن را س��ريع كرد و هر 

ج��ا الزم ب��ود، روي نوار فيلم را عالمت گذاش��ت 

و آن قس��مت را بريد و مجدداً دو س��ر فيلم را به 

هم چس��باند. نوار صدا ه��م جداگانه روي همين 

ميز حركت مي كند و مي ت��وان هم زمان با تصوير 

آن را تدوي��ن كرد. نكته اي ك��ه ذكر آن در اين جا 

الزم به نظر مي رس��د اين است كه كار تدوين نزد 

كارگردان��ان معتبر آن قدر مهم اس��ت كه يا خود 

فيل��م را تدوين مي كنند و ي��ا با يك تدوينگر 
واحد و هميش��گي كه با سبك و نظر 
              مي كنند.آن ها آشنا و هماهنگ است، كار  

Cut .1 پي نوشت 
2. Rush3. assemble4. Rough cut5. Fine cut6. Mix

منابع
نگاه. تهران. 1.1377. اميد، جمال. فرهنگ س��ينماي ايران. 

ايران. قطره، تهران. 2.1383. بهارلو، عباس. دانش نامه ي سينماي 
دايره المع��ارف  بي��ژن.  خرس��ند،   .3

سينمايي. اميركبير. تهران. 1363.
4. دواي��ي، پرويز. فرهن��گ واژه هاي 

وزارت ارشاد. تهران. 1369.سينمايي. س��ازمان چاپ و انتشارات 
5. www.wikipedia.org
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پرويز قره گوزلو

زيم
سا

ي  ب
روه

گ

يكي از امكاناتي كه در نس��خه ي جديد »بالگفا« فراهم ش��ده 

اس��ت، امكان نوش��تن مطالب وبالگ توس��ط چند نويس��نده و 

گ گروهي( است.
به صورت مستقل )وبال

گ گروهي كافي اس��ت مدير و 
اده از امكانات وبال

ب��راي اس��تف

از ورود به بخش »مديريت وبالگ« 
نويسنده ي اصلي وبالگ، پس 

ام كاربري، 
گزينه ي »نويسندگان وبالگ« را انتخاب كند و سپس ن

 وارد كند. هم چنين فهرستي از 
بور و ديگر مشخصات را

كلمه ي ع

ش داده 
گ در پايين فرم نماي

ده در وبال
ديگر نويسندگان تعريف ش

ود دارد.
ها نيز وج

ش و يا حذف آن 
خواهد شد كه امكان ويراي

الگ
ه وب

گون
چ

س: اعظم الريجاني
عك
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ت�عري���ف موردي  در  كه 
ب��ايد  نويسن��دگ�����ان 

در نظر گرفته شود، حقوق نحوه ي 

دست رسي آن ها به ديگر امكانات وبالگ است. 

براي مثال مي توانيد دست رس��ي نويس��نده ي 

وبالگ را به بخش پيوندهاي وبالگ و يا قالب 

وبالگ مسدود كنيد و يا اين كه فقط يك كاربر 

تعري��ف كنيد كه بتواند قالب وبالگ را ويرايش 

كند و ديگ��ران امكان درج مطل��ب و ويرايش 
ش��ند. مطلب را نداش��ته با

نويس��ندگان وبالگ مي توانند پ��س از ورود به 

بخ��ش مديريت، كلمه ي عبور خود را تغيير دهند 

و يا اين كه مدير وب��الگ كلمه ي عبور آن ها را در 

بخش »نويسندگان وبالگ« تغيير دهد. در صورتي 

كه هنگام ويرايش مشخصات نويسندگان كلمه ي 

عب��ور جديدي وارد نش��ود، هم چنان كلمه ي عبور 

قبلي آن كاربر محفوظ و قابل استفاده است.

معرفي وبالگ به موتورهاي جست وجوگر

فهرست ش��دن مطالب وبالگ شما در موتورهاي 

جست وجوگر در نهايت باعث افزايش بازديدكنندگان 

وبالگ خواهد شد. در ادامه نحوه ي معرفي وبالگ به 

دو موتور جس��ت وجوگر مطرح و محبوب كه قابليت 

مي شود.جس��ت وجو در محتواي فارس��ي را دارند، شرح داده 

Google الف( معرفي به جست وجوگر

آدرس برويد:براي معرفي وبالگ به جس��ت وجوگر گوگل به اين 

http://www.google.com/

addurl/?continue=/addurl

آدرس اينترنت��ي وب��الگ را در قس��مت »URL« و 

توضيحي مختص��ر درباره ي وبالگ را به انگليس��ي در 

بخش »Comments« بنويس��يد. الزم به ذكر اس��ت كه 

گزينه ي Comments اختياري اس��ت و مي توانيد آن را 

پ��ر نكنيد. در ادامه، كلمه ي موجود در تصوير را زير آن 

 Add« و در بخش مربوطه بنويسيد و در نهايت دكمه ي

URL« را بفشاريد تا پيغام مربوط به ارسال موفقيت آميز 

آدرس وبالگ به گوگل نمايش داده شود.

Yahoo ب( معرفي به جست وجوگر

براي معرفي رايگان سايت يا وبالگ به جست وجوگر 

ياهو، الزم اس��ت يك نام كاربري از ياهو داش��ته باشيد 

ك��ه مي تواني��د از ايميل ياهو يا »آي  دي« پيام رس��ان 

ياهو )ياهو مس��نجر( اس��تفاده كنيد. پ��س از رفتن به 

آدرس معرفي سايت به جس��ت وجوگر ياهو و ورود نام 

كاربري ياه��وي خود و كلمه ي عبور آن، وارد صفحه ي 

ديگري خواهيد ش��د كه مي تواني��د آدرس وبالگ خود 

را در آن ثب��ت كنيد. همان طور كه در تصوير مي بينيد، 

 اين صفحه دو ورودي دارد كه مي بايد روبه روي عبارت

وارد كنيد. Enter the URL for your page آدرس وب��الگ خود را 
هم چنين، 
گزينه ي ديگري براي 
ورود آدرس RSS وب��الگ نيز وجود 
دارد كه البته اختياري است، ولي پر كردن آن به 
جست وجوي بهتر مطالب وبالگ شما كمك خواهد كرد. پس از 
ورود آدرس وبالگ، دكمه ي Submit URL را بفش��اريد تا صفحه ي دريافت 

موفقيت آميز آدرس وبالگ شما توسط ياهو نمايش داده شود.
http://submit.search.yahoo.com/free/request

نكته
1. معرفي كامل و ايندكس مطالب وبالگ شما توسط موتورهاي جست وجو بين 15 روز 
تا دوماه پس از معرفي آدرس وبالگ به طول مي انجامد. بنابراين براي مشاهده ي مطالب 

وبالگ در نتايج جست وجو مدتي زمان الزم است.
2. مي توانيد با استفاده از جست وجوگر گوگل و با جست وجوي عبارت site:yourblog.ean.ir، از 
ايندكس شدن و شناخته شدن وبالگتان توسط اين موتور جست وجوگر اطمينان حاصل كنيد. در 

ديگر موتورهاي جست وجوگر نيز مي توانيد مستقيماً آدرس وبالگ خود را وارد كنيد. 
3. براي كس��ب موقعيت بهتر در موتورهاي جس��ت وجو، زماني وبالگ خود را معرفي كنيد كه حداقل 
داراي پنج يا ده مطلب باشد، غالباً وبالگ هاي بدون محتوا توسط موتورهاي جست وجو ايندكس نمي شوند 

و يا از نتايج جست وجو حذف مي شوند.



اشاره 
آيا تاكن�ون فك�ر كرده ايد ك�ه »تلفن 
همراه« ب�ا عمر كوتاهي ك�ه دارد، چگونه 
در زندگ�ي ما نفوذ ك�رده و همه را از خرد 
و كالن، و ب�زرگ و كوچ�ك ُمس�خر خود 
كرده اس�ت؟ جال�ب اين كه اگ�ر كمترين 
زمان تمركز را پيدا كنيم، ناخودآگاه دست 
به جيب يا دس�ت به كيف مي ش�ويم و در 
آن جس�ت وجو مي كنيم. كوچك ترها كه 
با اس�تفاده از آن، به طور حرفه اي مشغول 
بازي ه�اي آن مي ش�وند. اين باعث ش�ده 

است كه ...
در اي�ن ارتب�اط، ب�ه گفت وگو ب�ا دكتر 
محمد س�عيد ذكايي، عض�و هيئت علمي 
دانشگاه علوم اجتماعي عالمه طباطبايي 
و متخص�ص ح�وزه ي مطالع�ات جوان�ان 
مي نشينيم كه به تازگي در زمينه ي تلفن 

همراه نيز تحقيقاتي را انجام داده اند.

 از فرصت ه�ا و تهديدهاي�ي 
ك�ه تلفن همراه با خود به ارمغان 

آورده است بفرماييد.
 تلفن همراه به گونه اي پاسخ گوي 
فردگراي��ي جديد در جامعه ي جديد 
و مدرن اس��ت و فردگرايي را ترويج 
مي كند. يعني استقاللي را به نوجوان 
داده كه هيچ رس��انه ي رقيب موفق 
به آن نش��ده اس��ت. به اين وس��يله 

نوج��وان مي تواند با دوس��تان خود 
شبكه ي اجتماعي خودش را تنظيم و 
هماهنگ كند؛ آن هم بدون در جريان 
قرار گرفت��ن خان��واده؛ راه جديدي 
براي ارتباط با هم سن و ساالن خود. 
رسانه هاي نو به خصوص تلفن همراه 
توانسته اند خيلي سريع جاي خود را 
در ميان مردم، به خصوص جوانان و 
نوجوانان، باز كنند. كلمه ي »موبايل«، 
يعني تحرك و جابه جايي، براي ايستا 
نبودن به ش��كلي زبان حالي اس��ت 
كه مي ش��ود براي اثرات اجتماعي و 

فرهگي رسانه هم انتخاب كرد.
 تلفن هم�راه چ�ه امتيازاتي  
ب�راي ج�وان مي توان�د داش�ته 

باشد؟
 ب��ه ه��ر ح��ال زب��ان ارتباطي 
وي��ژه اي به جوان مي بخش��د و به او 
امكان مي ده��د توانايي هايش را ابراز 
كند. كار كردن با اين فناوري اعتماد 
به نف��س را در جوانان ب��اال مي برد. 
كار كردن، ارتب��اط برقراركردن و از 
جمله بحث آموزش بهره هايي اس��ت 
كه در نتيجه ي اس��تفاده اي از تلفن 
هم��راه عايد ج��وان مي ش��ود. البته 
بحث آموزش مي تواند بحث مستقلي 
باش��د. االن در برخي از دانش��گاه ها، 

فعاليت هاي آموزشي مبتني بر تلفن 
همراه رواج يافته اند. در كش��ور ما به 
نظر مي رس��د، اي��ن ظرفيت چندان 
بررس��ي نشده اس��ت و هنوز اول راه 

هستيم.
 به نظر شما، استفاده از تلفن 

همراه سن خاصي دارد؟
 مشكلي كه كشورهاي ديگر هم 
با آن درگير هستند اين است كه آيا 
بايد از تلفن همراه اس��تفاده كنند يا 
نه. به دليل همان آثار دو لبه ي تيغ، 
كشورهاي ديگر هم عماًل مالحظاتي 
در اين زمين��ه دارند. گاهي به دليل 
اختالل��ي ك��ه در يادگي��ري ايجاد 
مي كند، حساس��يت هايي را به وجود 
مي آورد. طبيعت��اً در ايران نيز همان 
اختالالت ديده مي شوند كه بيشتر از 
جانب والدين و اولياي مدرس��ه مورد 

اعتراض قرار مي گيرد.
از جمله سويه هاي مثبت فناوري، 
»آزادسازي« و »قدرت بخشي« است 
كه مس��تقل از بحث ه��اي هنجاري، 
اتفاق خوبي محسوب مي شود. اتفاق 
بد آن است كه قدرت ريسك كردن، 
تجربه ك��ردن و آزمايش كردن را به 
جوان مي دهد و در جاهايي او وسوسه 
مي ش��ود كه اين موضوع از كنترل و 

گفت وگو: بهناز پورمحمد

گفت وگو با دكتر محمد سعيد ذكايي، متخصص حوزه ي مطالعات جوانان

تلفن همراه 
و فرصت ها و 
تهديدهاي
 آن در زندگي 
جوانان
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نظ��ارت والدين خارج و باعث نگراني 
والدي��ن مي ش��ود. از ديگ��ر مضرات 
اس��تفاده از تلفن همراه، خدشه وارد 
آمدن ب��ه رواب��ط رودررو و چهره به 
چهره است. با استفاده از اين فناوري، 
رواب��ط رودررو مح��دود و محدودتر 
مي شود؛ گرچه طرف مقابل هميشه 
با فشار چند دكمه در دست رس قرار 

مي گيرد.
 بازي ها و سرگرمي هاي تلفن 

همراه هم معضلي شده است.
 بله، اثر سوء ديگري كه مي توان 
ب��راي تلف��ن همراه برش��مرد، بحث 
بازي ه��ا و سرگرمي هاس��ت. وقت��ي 
توجه نوجوان��ان و جوانان روي بازي 
متمركز مي ش��ود، موفقيت تحصيلي 
تزلزل پي��دا مي كند. البته خود بازي 
مي تواند امتيازات مثبتي داشته باشد. 
از جمل��ه به خالقي��ت دانش آموزان 
كمك مي كند و به بچه ها در جريان 
مراحل  ب��راي  راه حل ها  پيداك��ردن 
گوناگون ب��ازي مهارت ه��اي فردي 

مي بخشد.
اش��كال ديگر اس��تفاده ي زياد از 
تلف��ن هم��راه، دورش��دن از جم��ع 
اس��ت. به عالوه، گاه وقت��ي كه بايد 

انج��ام  و  تحصي��ل  ب��راي 
تكليف بگذرد، صرف اس��تفاده از 

تلفن همراه مي ش��ود كه در جاهايي 
جبران ناپذير است و به افت تحصيلي 

مي انجامد.
مش��كل ديگ��ري كه اس��تفاده از 
تلفن هم��راه براي جوان��ان به وجود 
آورده اين اس��ت كه قباًل نوجوانان و 
جوانان مهارت هاي��ي پيدا مي كردند 
تا خودش��ان را سرگرم كنند و تلفن 
همراه اين فرص��ت را از آن ها گرفته 
اس��ت. البته اي��ن اتفاقي اس��ت كه 
همه ي رس��انه ها از جمل��ه تلويزيون 
ب��ه آن دامن زده اند. تلويزيون ممكن 
است ساعت ها همه ي اعضاي خانواده 
را ميخك��وب كند و ش��ما منفعالنه 
پذيراي مصرف كنند ه ي پيامي باشيد 
ك��ه از آن دريافت مي كنيد. در تلفن 
همراه اين موضوع تش��ديد مي شود. 
ممكن است ساعت ها با تلفن همراه 
به موس��يقي گوش كنيد، پيغام ها را 
مرور كنيد يا پيغام ارس��ال كنيد، به 
بازي با آن مشغول شويد، يا در نهايت 
به دريافت و ارس��ال بلوتوث سرگرم 
ش��ويد. بحث مالحظ��ات فرهنگي و 
ارتباط  درخصوص  حساس��يت هايي 

نامناس��ب با غيرهم جنس هم وجود 
دارد كه اين مي تواند براي خانواده ها 
نگران كننده باشد و بيشتر اوقات براي 

دو طرف دردسرساز است.
 آقاي دكتر، به نظر مي رس�د 
تلفن همراه نوعي ادبيات ويژه را 

به همراه آورده است.
 بل��ه، قص��ه ي زب��ان، زباني كه 
در اينترنت و فض��اي مجازي دنبال 
مي كردي��م، در تلفن هم��راه هم به 
لحاظ واژگان مي تواند زبان رس��مي 
كشور را دچار چالش و خدشه سازد.

 بيشتر مباحثي كه به آن اشاره 
كرديد، سوگيري منفي داشت. آيا 
استفاده از تلفن همراه جنبه هاي 

مثبتي هم داشته است؟
 ابتدايي ترين دستاورد و مهارتي 
كه بچه ها به آن دست يافته اند، تايپي 
اس��ت كه در نتيجه ي ارسال پيامك 
آموخته اند. به عالوه، با داشتن تلفن 
هم��راه آن ها همواره در دس��ت رس 
خانواده ها هس��تند. نكته ي ديگر اين 
كه هميش��ه چنين نبوده اس��ت كه 
جوانان تحت تأثير تلفن همراه باشند. 
گاه اي��ن جوان��ان هس��تند كه روي 
فناوري تأثير مي گذارند و با افزودن يا 

اش�كال ديگر اس�تفاده ي زياد از تلف�ن همراه، 

دورش�دن از جمع اس�ت. به عالوه، گاه وقتي كه 

بايد براي تحصيل و انجام تكليف بگذرد، صرف 

اس�تفاده از تلفن همراه مي شود كه در جاهايي 

جبران ناپذير است و به افت تحصيلي مي انجامد
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كم كردن امكانات از تلفن همراه، آن را بيشتر در اختيار خود قرار مي دهند. مثل 
طراحي رنگ و موزيكي كه روي تلفن همراه خود قرار مي دهند. شما از روي رنگ 
و صداي زنگ متوجه مي شويد كه اين گوشي مختص چه گروه سني است. جوانان 
در اس��تفاده از فناوري، به ويژه تلفن همراه، پيش گام هس��تند. اين امر باعث شده 
است، والدين وادار شوند حداقل مهارت استفاده از فناوري را فرا بگيرند تا اشكالي 
در ارتباط برقرار كردن با نوجوانان و جوانان خود پيدا نكنند. آن ها براي يادگيري 
طرز استفاده از فناوري جديد مجبور هستند از بچه هاي خود كمك بگيرند كه اين 

تعامل دو نسل را بيشتر مي كند. 
يكي ديگر از جنبه هاي مثبت اين اس��ت كه نوجوانان و جواناني كه بيش��تر از 
اي��ن فناوري اس��تفاده مي كنند، راه هايي براي به صرف��ه بودن مي يابند تا 
بهره گيري از فناوري برايشان ارزان تر و اقتصادي تر باشد. چون غالباً 
بچه ه��ا به اين ش��رط داراي تلفن همراه مي ش��وند كه خانواده 
متحمل  هزينه ي اضافه نشود. پس بايد از پول توجيبي خود 
اس��تفاده كنند. به همين دليل سراغ ارزان ترين راه يعني 

پيامك زدن مي روند كه حداقل هزينه را دارد.

و  دس�تاورد  ابتدايي تري�ن 
مهارت�ي ك�ه بچه ه�ا ب�ه آن 
دس�ت يافته اند، تايپي اس�ت 
كه در نتيجه ي ارس�ال پيامك 

آموخته اند

فناوري تلفن همراه در يك نگاه 
فناوري تلفن همراه ظرف مدت كوتاهي � ش��ايد 
كمتر از 10 سال � توانست جاي خود را در ميان مردم 
باز كند. بالغ بر 30 ميليون تلفن همراه در دس��ت رس 
مردم اس��ت كه در مقايسه با كش��ورهاي حوزه ي آسياي 
شرقي و شمال غرب اروپا هنوز خيلي ناچيز به شمار مي رود. 
در برخي نقاط اس��تفاده از تلفن هم��راه از صددرصد فراتر رفته 
اس��ت. به اين معني كه يك فرد از دو خط تلفن همراه براي مصارف 

مختلف اداري و تجاري استفاده مي كند.
اي��ن صنعت به لحاظ اقتصاد و س��وگيري، به هر حال تجاري اس��ت و بازاري را 
كه اكنون ش��ركت هاي نرم افزارهاي رايانه اي دارند مي توان براي آن تصور كرد. در 
واقع، همه ي خدماتي را كه معموالً رايانه و اينترنت وعده مي دهند، تلفن همراه به 
راحتي با امكانات جانبي خود مهيا مي كند. اين امكانات جانبي را رايانه و اينترنت 
نمي توانند مهيا كنند. تلفن همراه هميش��ه و هرجا قادر است، از بازي هاي متنوع 
گرفته تا موسيقي را در اختيار مصرف كننده قرار دهد. تلفن همراه جايگاه ويژه اي 
در زندگي مردم يافته و در كانون توجه اكثر مردم قرار گرفته است. اين امر عواقب 

مثبت و منفي متعددي در پي دارد.



بهارك دماوندي 1. ش��ش مداد را طوري روي ميز ق��رار دهيد كه هر دو 
مداد باهم تماس داشته باشند.

2. حلزوني از نقطه ي A با سرعت ثابت روي خط راست 
ش��روع به حرك��ت مي كند و پس از ه��ر 15 دقيقه، 90 
درجه به يك طرف مي پيچد. بعد از چه مدت به نقطه ي 

A مي رسد؟

3. به جاي س��تاره ها در عدد زير چه رقم هايي قرار دهيم 
تا عدد حاصل به 13 قابل قسمت باشد:

3 * * * * *  3

حل معماي 1
اگر A دروغ گو باشد، بنا بر جبر گزاره ها، گزاره ي »اگر من راست گو باشم، آن گاه 
B هم راست گوست« درست است و اين با دروغ گو بودن A در تناقض قرار دارد. 

پس A راست گوست و از گزاره ي او نتيجه مي شود كه B هم راست گوست.

حل معماي 2
با بيرون آوردن 3 توپ، يقيناً 2 توپ هم رنگ خواهيم داشت. از طرف ديگر، اگر 
تعداد توپ هاي آبي و قرمز هر يك برابر n باشد، براي اطمينان از آن كه حداقل 
n+1 عدد توپ بيرون بياوريم.  2 توپ نا هم رنگ از كيسه بيرون آورده ايم، بايد

. يعني از هر رنگ 2 توپ در كيسه موجود است. 31=+n پس 

بل
ي ق

ره 
ما

 ش
ي

اها
عم

ل م
ح

حل جدول شماره ي 8

ه د ا و ن ا خ ه ر ه م

م ر س ب س ر ا پ

ر ت ا ي ا ل و ز ت

ب ر ش م ا ر گ ا ن

د ا س ك ه ر م ا س

ا ر و ن و ه ر ي ز ج

د ا ل و ا ت د ن ر

ن ا ت س ك ا پ ی و ر

ا ی د ا ش ی ش س

و ش و ن م ا ن ت ی و

ل ب ل ب ل ا م ل ا م

اهل خانه
تقويت
 چشم

همراه پيچ
ايران

كافي
شهر فارس

مركز ايتالياآب چشم
بزدل 

پايان نامه
رمق

استان ها
محافظ

محصول
 ابر

نشاني
مجمعه

آبشخور
دريچه

گله
عدالت

خشكي در
دريا

در عراق
طال و نقره 

بي رونق
تغيير

درختي
مانند

پشت

دغل
زينك

آبله
خبر

نام تركي
حرف ندا

كشور
 همسايه

ردا
نخست

كشور
 آسيايي

چيز
مانند

سرور
جمعضمير     

زمان
 آسايش

روتازه

پرنده ي آكنده
بهاري

حل معماي 3
حداقل تعداد افراد ش��ركت كننده 6 نفر است. تعداد 3 
نفر يا كمتر كه به وضوح غيرممكن اس��ت. زيرا يك نفر 
بايد با 3 نفر ديگر دست داده باشد. 4 نفر هم غيرممكن 
است، زيرا اگر 3 نفر با 3 نفر ديگر دست داده باشند، نفر 
چهارم هم بايد با 3 نفر ديگر دست داده باشد، 5 نفر هم 

به دليل مشابه غيرممكن است. ولي 6 نفر كافي است.
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حرف اول

ما آدم ها دوس��ت  داريم دست كم دو بار زندگي كنيم 

ت��ا از تجربه ي اين زندگي، در زندگي ديگر بهره ببريم و 

آدم خيلي خوبي باش��يم. گاهي ه��م  دلمان مي خواهد 

دل به دريا بزنيم و تجربه هاي نو را تجربه كنيم و بازيگر 

باشيم. بازيگري چون داود رشيدي، خوش اقبالي است 

كه با عشق در آغاز راه زندگي، مكرر زندگي ها را زندگي 

مي  كن��د؛ واقعي و زيبا. نقش يكي يكي ما را در كوچه و 

خياب��ان و خانه در صحنه ي تئاتر ايفا مي  كند تا ما خود 

را و زشتي و زيبايي ها و دلبستگي هايمان را در او ببينيم 

و خوب تر انديش��ه كنيم. داود رشيدي چهره ي ماندگار 
داستان هاي زندگي ما شد.

زندگيِ زندگي ها
گفت وگوباداود رشيدي
پيشكسوت تئاترو سينماي ايران

نيكو منفرد



گفتم، گفت

 از داود رشيدي با 40 سال سابقه ي 

تالش هنري راضي هستيد؟

 م��ردم ب��ا مهرباني و لطفش��ان 

نش��ان مي دهند كه از داود رشيدي 

راضي هس��تند، اما من نه. به خيلي 

از اهداف��م ك��ه در جوان��ي تعيي��ن 

كرده  بودم رس��يدم، اما فكر مي كنم، 

ظرفيت و توانايي داود رشيدي بيش 
از اين هاست.

 شهرت، آري يا نه؟

 وقت��ي اي��ن پيش��ه را برگزيدم، 

مي دانس��تم مشهور مي ش��وم و همه 

ج��ا در كوچ��ه و خياب��ان م��ردم به 

س��راغم خواهند آمد. من از آن دسته 

هنرمنداني نيس��تم كه عينك آفتابي 

بزن��م و كاله بگ��ذارم كه م��ردم مرا 

نشناسند. من محبت و توجه مردم را 

دوس��ت دارم. مثالً با اين كه در حال 

حاضر، به خاطر مس��ائل بهداش��تي 

توصي��ه مي كنن��د دس��ت ندهيد و 

همديگر را نبوس��يد، م��ن اصالً مانع 

نمي شوم وقتي كسي پيش مي آيد و با 

محبت مرا در آغوش مي كشد، با شوق 

بسيار به محبتش پاسخ مي دهم.

 عشق زندگي تان؟

 فقط، نه ن��ه فقط تئات��ر. تئاتر،  

س��رزمينم و مردم خوب، خانواده ام و 

نوه ام سينا كه خيلي دوستش دارم.

 تئاتر را چه تعريف مي كنيد؟

 زندگ��ي  س��از، فرهنگ س��از و 

رش��ددهنده ي فرهنگ، ادب و تفكر 
در مردم.

 آيا اين نقش و تأثير را سينما و 
تلويزيون دارند؟

 اهميت تئات��ر از نقش تلويزيون 

و س��ينما ك��م نمي كن��د. ام��ا تئاتر 

نمايش زنده ي زندگي است. تماشاگر 

و بازيگ��ر در م��دت نماي��ش به هم 

پيوند مي خورند و از جايش��ان تكان 

نمي خورند. اما شما هر وقت بخواهيد 

تلويزيون را خاموش مي كنيد.

 كدام ي�ك از نقش هاي�ي را كه 

ايفا كرديد، بيش�تر دوست داريد؟ 

چه در تئات�ر، چ�ه در تلويزيون و 

س�ينما، و چه در عرص�ه ي واقعي 

زندگي، مثل نقش پدربزرگ.

 هم��ه ي آن ها را دوس��ت دارم؛ 

بدون  اين ك��ه بتوانم امتي��ازي براي 

يكي نسبت به ديگري قائل شوم. اما 

من نقش رييس جمهور ايندولند در 

س��ريال »يكي از اين روزها« و شش 

انگش��تي »هزاردس��تان« را خيل��ي 

دوست دارم. كاش سريال يكي از اين 

روزها را صدا و سيما بازپخش مي كرد 

تا جوان  هاي امروز كه در آن زمان يا 

كودك بودند يا متولد نش��ده بودند، 
ببينند!

غمگين تري�ن  و  ش�ادترين   

لحظه ي زندگي تان را به ياد داريد؟ 

چرا و چه زماني؟

 ش��ايد هر دو به نوعي مربوط به 

تئاتر » پيرزني در ش��يكاگو« ش��ود. 

اس��تقبال بي نظير مردم، ش��ادترين 

لحظه هاي زندگي ام را به من بخشيد. 

تعطيلي نابه هنگام اين تئاتر هم بيشتر 

از هر وقتي مرا غمگين كرد.

 آيا تا به حال تصميم نگرفته ايد 

ب�راي زندگي جاي غي�ر از ايران را 
انتخاب كنيد؟

 ن��ه هرگ��ز، م��ن عاش��ق ايران 

و مردم��م هس��تم. با اين ك��ه دوران 

نوجوان��ي و جوان��ي ام را در خارج از 

كشور گذراندم و علوم سياسي و تئاتر 

را در دانش��گاه ژنو خوان��دم و بعد از 

فارغ التحصيلي ش��رايط خيلي خوبي 

براي كار در كنس��رواتوار ژنو داشتم، 

تصميم قطعي ام اين بود كه به ايران 

برگردم و ب��راي مردمم كار كنم. در 

حالي كه در آن سالي كه من به ايران 

آمدم هنوز يك س��الن خوب و مجهز 

در سال 1312، در محله ي » درخونگاه  «، تهران قديم متولد شد. داود از خانواده ي بزرگ حائري هاست كه شجره اي اصيل 

داشتند. جد پدري او در عراق سكونت داشت و روحاني معروفي بود، اما پدر و پدربزرگش اهل تهران بودند. پدرش ديپلمات 

معروفي بود و كارمند عالي رتبه ي وزارت امور خارجه كه دوست داشت، داود پسرش هم در آينده ديپلمات شود.

داوود دوران كودكي پرخاطره اش را در خانه اي با حياطي بزرگ و مشجر گذراند؛ خانه اي با اتاق هاي تو در تو با چند دري ها 

كه فاميلي در آن زندگي مي كرد. متأسفانه ما امروز شبيه آن  را در فيلم ها مي بينيم و برايمان مثل افسانه شده است. كودكي 

سبز و زيباي داود به نوجواني اش در خارج از ميهن پيوند خورد؛ تركيه و سپس ژنو. به تئاتر و بازيگري عشق مي ورزيد، اما به 

خاطر رضايت پدر و نشان دادن توانايي اش، اول وارد رشته ي علوم سياسي شد و سپس هم زمان رشته ي تئاتر را خواند.

اما با وجود امكانات پيشرفت بسيار در ژنو، و با اين كه نوجواني و دوران شكل گيري هويتش را در ايران نبود، به ايران عشق 

مي ورزيد. دس��ت پر به ايران بازگش��ت و همه ي روزهاي زندگيش به  تالش و هنرآفريني گذشت، تا چهره اي ماندگار در 

قلب و خاطره هاي مردم سرزمينش شد.

روايت راوي 
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تئاتر نداشتيم؛ هر چند كه هنوز هم 
نداريم. اما من به ايران آمدم و هرگز 

هم پشيمان نشدم.
 اگر يك بار ديگر به دنيا بياييد، 
چ�ه  زندگي ت�ان،  دوران  اي�ن  در 
كارهايي را مي كنيد و چه كارهايي 

را نمي كنيد؟ كدام داود رشيدي؟
 همين، همين داود رشيدي. باز 

هم تئاتر مي خواندم
 از بازيگ�ران ج�وان، كار چ�ه 

كساني را مي پسنديد؟

 اس��م نمي ب��رم، چ��ون هم��ه 
مي  توانن��د خ��وب باش��ند. مهم اين 
اس��ت كه در آغاز جواني و عرصه ي 
هن��ر، خداي نكرده مغرور نش��وند و 
از م��ردم فاصله نگيرند. توانمندترين 
بازيگران حتي در س��طح بين المللي، 

وقتي روي بلندي مي ايستند و جواب 
سالم مردم را نمي  دهند، كارشان هم 

افت مي كند.
 چرا با اين كه ش�ما به زبان هاي 
بين المللي مس�لط هس�تيد، توجه 
نش�د يا نخواس�تيد ي�ك چهره ي 
بين الملل�ي در عرص�ه ي بازيگري 

باشيد؟
 م��ن در ژنو ب��ودم. زماني كه به 
اي��ران آم��دم، حتي دوس��تاني مثل 
جمشيد مشايخي و آقاي انتظامي 

و آق��اي نصيريان به فارس��ي حرف 
زدن من مي خنديدند و س��ر به سرم 

مي گذاشتند.
 راس�تي، نوعي مكث كالمي كه 
نمي شود گفت، نوعي لكنت در بيان 
شما هست كه شيوه ي صحبتتان را 
منحصر به فرد و شيرين كرده است.

 )مي خن��دد( اين مكث از همان 
موق��ع به خاط��ر چند زبان��ه بودن 
در ش��يوه ي حرف زدنم پيدا ش��د. 
اما در پاس��خ به س��ؤال ش��ما، من 
اعتقاد داش��تم و دارم ك��ه هنرمند 
در س��رزمين خودش موفق اس��ت. 
آن هايي ك��ه رفتند، در هر عرصه ي 
هنري كه بودن��د، موفق تر از زماني 

نشدند كه در ايران بودند.
 ايران؟

 مرز پرگهر.
 ايراني؟

 غيور، با همت و با هوش
 و اميدوارم جوانان ايراني، ايران را 
چنان بسازند كه حق اين سرزمين و 
مردمش اس��ت. من به ايران و ايراني 

ايمان دارم.

من نقش رييس جمهور ايندولند 
در سريال »يكي از اين روزها« 
و شش انگشتي »هزاردستان« 

را خيلي دوست دارم 

پيشكش استاد:

چه خوب اگر تصميم بگيريم، از جواني در 
نمايش زندگي، نقش خود را عالي بازي كنيم.

ارديبهشت89
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 چ�را الزم اس�ت نم�از به 
زبان عربی خوانده شود؟

 اين سؤالی اس��ت كه بسيار 
می پرس��ند. البته هم��راه آن هم 
اين طور انتق��اد می كنند كه نماز 
به زبان عربی، ب��رای عرب زبانان، 
با توجه ب��ه هماهنگی آن با زبان 
مادری ش��ان، به راستی در حكم 
گفت وگو و مناجات با خداست. اما 
برای مردمی كه زبان مادری آن ها 
عربی نيست و عربی هم نمی دانندو 
طبيعتاً به دليل نا آشنايی با معانی 
آن، معنويت الزم را در آنان ايجاد 
نمی كند. حال كه اين طور است، 
آيا بهتر نيست هر كسی نماز را به 

زبان خودش بخواند؟
در پاسخ بايد بدانيم كه:

اوالً، جايز است نمازگزار بعد از 
ذكر قنوت ي��ا بعد از ذكر ركوع و 
سجود به زبان غيرعربي دعا كند 
و اي��ن را عده اي از فقهاي بزرگوار 
تجويز كرده ان��د. البته ديگر اذكار 
نم��از، مانند حمد و س��وره، ذكر 
تس��بيحات اربع��ه، ذك��ر ركوع و 
سجود، تشهد و سالم بايد به زبان 
عربي � كه همان زبان قرآن است 

� باشد.
اين كه مبانی فقهی چنين بايدی 
چيست، يك بحث تحقيقی است 

كه جای آن در اين جا نيست.

ثانياً، ضروری اس��ت ببينيم آيا 
مقيد بودن به اين كه قسمت های 
اصلی نماز ب��ه زبان عربی خوانده 
شوند، روی هم و با توجه به نظام 
خاص تعاليم اسالم، حكمتی دارد 

يا نه.
يعنی ببينيم آيا فلسفه ای پشت 

سر اين نكته خوابيده است؟
فرض كنيد اس��الم اجازه داده 
بود، نماز به زبان غير عربی خوانده 
شود. دراين صورت چه مشكالتی 
برای مس��لمان ها پي��ش می آمد؟ 

توج��ه كني��د كه مس��لمان ها به 
ارتب��اط هرچه بيش��تر با يكديگر 
تشويق ش��ده اند و اسالم خواسته 
اس��ت، مس��لمانان  سراسر جهان 
به ص��ورت يك مل��ت و يك امت 
زندگ��ی كنند و حت��ی مخصوصاً 
از نظر سياس��ی و اقتصادی، يك 
واحد بزرگ سياس��ی و اقتصادی 
را درسراس��ر جهان تشكيل دهند 

تا بتوانند استقالل، عزت و اصالت 
خود را حفظ كنند.

اين كه اكنون فاقد چنين وضعی 
هستيم، مسلماً برخالف نظر اسالم 
است و بايد همه بكوشيم تا چنين 
وضع��ي به وجود آي��د. فعاًل بحث 
ما درباره ي اين اس��ت كه: »آيا با 
توجه به اين آرمان اسالم، نماز به 
زبان عربي خوانده شود بهتر است 
يا اين كه آزاد باش��يم، آن را به هر 

زباني كه خواستيم بخوانيم؟«
اين جاس��ت ك��ه مي بيني��م با 
توجه به اهميتي كه 
وحدت امت اسالمي 
و جامعه ي اس��المي 
اس��الم  تعالي��م  در 
براي  عوامل��ي  دارد، 
تقوي��ت پيوند ميان 
مسلمانان و كمك به 
وحدت اس��المي در 
گوناگون  بخش هاي 
تعالي��م اس��الم پيش بيني ش��ده 
اس��ت. يكي از اي��ن عوامل، يك 
رنگ ب��ودن و يك جور ب��ودن در 
برخي از عبادات، از جمله در نماز، 

حج و... است.
خ��وب دقت كني��د. وقتي قرار 
شود در مساجد انگليس مردم به 
زبان انگليس��ي نماز بخوانند و در 
ايران به زبان فارس��ي و در تركيه 

حسين امينی پويا

پرسش ها و پاسخ های دينی

؟ چرا به  زبان عربی

اصل نماز با يك زبان، قدر مش�ترك 
ميان همه، آن  ه�م با فهم معني آن 
برگزار مي ش�ود و بقيه را كه جنبه ي 
فردي دارد و دعاي ش�خصي اس�ت 
نيز، هر كسي به زبان خود مي گويد
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به زب��ان تركي و 
در كش��ورهاي عربي 
زب��ان عرب��ي، آن وقت  به 
وقت��ي  بكني��د  را  تص��ورش 
ي��ك مس��لمان انگليس��ي زبان يا 
فارسي زبان به كشوري عربي مسافرت 
كند و به يكي از مس��اجد وارد ش��ود كه 
مراس��م و آيين نماز در آن برگزار مي شود، 
غير از اين  است كه خود را نسبت به مراسمي 
كه در حال انجام است، بيگانه مي بيند؟ مسلمان 
عرب زبان هم وقتي به ايران بيايد و به مس��جدي 
ب��رود كه در آن نماز اقامه مي ش��ود، همين حال را 
خواهد داشت. حتي آن آشنايي لفظي را هم كه االن 
هر بچه ي مس��لماني با نماز دارد و هنگامي كه نماز 
خوانده مي ش��ود مي فهمد كه چ��ه كاري دارد انجام 

مي شود، نخواهد داشت.
هم چنين است اذان نماز. مگر اساس اذان اعالم 
اين نيس��ت كه وقت نماز فرا رس��يده است؟ اگر 
قرار باشد اذان به زبان غيرعربي صال داده شود، 
چنان چه مسلماني عرب زبان يا انگليسي زبان 
مث��اًل در تركيه باش��د و بخواهد بداند نماز 
جماعت در كجا برگزار مي ش��ود و اصاًل 
آيا وقت نماز ش��ده اس��ت يا نه، اگر 
اذان به زبان تركي گفته ش��ود، 
نخواه��د دانس��ت آي��ا اين 
خوانده  كه  است  اذان 
مي ش��ود يا آواز! 
در حال��ي 
كه 

االن همين آش��نايي لفظي به اذان و نماز س��بب 
مي ش��ود، هر مسلماني به هر يك از بالد اسالمي كه 

برود، بتواند در مسجد حاضر شود و نماز بخواند.
اي��ن اذان ب��راي او همان مفهوم��ي را دارد كه در 
كشور خودش دارد. پس اگر در كشور خود به معني 
نماز توجه ندارد و معن��ي نماز را نمي فهمد، در يك 
كشور ديگر هم نمي فهمد و اگر در كشور خود معناي 
نماز را مي فهمد، در كش��وري ديگر نيز چنين است. 
ام��ا به هر حال خود را خارج از ميهن اس��المي خود 
و در خارج از س��رزمين اس��الم حس نمي كند. حتي 
وقتي يك مس��لمان در كشورهاي غيراسالمي نيز به 
مس��جد مي رود، خود را در همان س��رزمين اسالمي 
حس مي كند. بله وقتي مس��لمان در مس��ئله ي نماز 
كه يكي از ش��عائر بزرگ اسالم اس��ت و نقشي مهم 
از نظر اس��المي دارد و به عنوان پايه ي بزرگ اس��الم 
و مس��لماني شناخته مي شود، احساس كند كه همه 
جاي س��رزمين اس��الم، براي او وطن اس��ت، همين 
احس��اس به تقوي��ت وحدت امت اس��المي و حفظ 

يكپارچگي مسلمانان كمك فراواني مي كند.
از اين ك��ه بگذريم، مس��ئله ي ديگ��ري كه مطرح 
مي شود، موضوع نماز جماعت و نماز جمعه است. در 
نماز جمعه، امام جمعه نماز را به چه زباني بخواند تا 
براي هم��ه ي مأمومين كه بعضي از آن ها مليت هاي 
متفاوت دارند، مفهوم باشد؟ به زبان تركي، انگليسي، 
يا فارسي، چيني، ژاپني يا...؟ هم چنين ما مراسم بزرگ 
حج را داريم. هر س��ال ميليون ها نفر از مسلمانان به 
حج مش��رف مي شوند. در موسم حج، صدها هزار نفر 
در مكه دور هم جمع مي ش��وند. آن جا هنگام ظهر، 
هنگام عصر، هنگام مغرب و... در مسجدالحرام، تقريباً 
بزرگ ترين نماز جماعت جهان برگزار مي ش��ود و با 
حضور شركت افراد از نژادها و زبان هاي 
گوناگون، آن جا نم��از 



به چه زباني بايد خوانده شود؟ االن وقتي آن جا نماز 
خوانده مي شود، همه ي مسلمان ها مي بينند دارند به 
يك ش��يوه نماز مي خوانن��د. ولي اگر  اين هماهنگي 
نباش��د، آيا اصاًل منظور از انجام مراس��م بزرگ نماز 
جماعت به عنوان يكي از نش��انه هاي يكپارچگي امت 

اسالم تأمين مي شود؟
مي بينيد كه پاسخ منفي است. برگرديم به انتقادي 
كه ب��ر نماز خواندن به زبان عرب��ي بدون فهم معني 
آن مي ش��ود. البته اين انتقادكاماًل بجاس��ت. به واقع 
نمازگزاري كه نماز مي خواند و معني جمله هايي را كه 
مي گويد نمي داند، نمازش البته كه ناقص اس��ت. ولي 
اين مش��كل با اين كه بگوييم هر فرد و اهل هر زباني، 
نماز را به همان زبان خود بخواند، حل نمي شود. اين 
راه  حل نيست. اين جور حل مشكل كردن كار آدم هاي 
تنبل، كم كار و كم ابتكار است. آيا بهتر نيست به جاي 
آن بيايي��م مفه��وم و معني جمالتي را ك��ه در نماز 
مي خوانيم، ياد بگيريم؟ يعني بهتر نيس��ت در تعليم 
و تربي��ت، حتي از همان آغاز، هر ك��ودك و نوجوان 
مس��لمان معني و مفهوم جمالت عربي را كه در نماز 
يا اذان مي گويد، بياموزد؟ مگر كار مش��كلي است ياد 
گرفتن معاني دو سوره از قرآن و تعداد محدودي اذكار 
ديگر؟ طوري كه هر مسلمان به راستي  بفهمد در نماز 

چه مي گويد. چرا اين مشكل را اين گونه حل نكنيم؟
آيا واقعاً جاي تأسف نيست كه با نظام فرهنگي امروز، 
در سرتاسر دنيا يا در جاهايي كه فرهنگ پيشرفته اي 
دارند، ببينيم تقريباً عده ي زيادي از بچه مسلمان ها به 
اندازه ي 100 تا 150 جمله ي انگليس��ي يا يك زبان 
خارجي ديگر را مي دانند، اما به اندازه ي 30 جمله ي 
كوتاه عربي را نمي دانند؟! اگر مي دانس��تند، الاقل در 

برخورد با يك مس��لمان ديگ��ر به اندازه ي 30 
جمله ي زبان مشترك داشتند. به هر 

حال
ي��اد گرفتن معني 

جمله ه��اي اصل��ي نم��از، 
يعن��ي ذك��ر اهلل اكبر، س��وره ي 

حمد، س��وره ي توحيد، ذك��ر ركوع، 
سجود، تسبيحات، تشهد و سالم براي هر 

مسلمان كار خيلي آساني است.
پس خالصه كنيم: ب��ا توجه به اين كه نماز 

ش��عار بزرگ اس��الم و امت بزرگ اسالمي است 
و ب��ا توجه ب��ه اين كه مس��لمانان جه��ان، همه 

بايد يكپارچه باش��ند و پيوندهاي مش��ترك براي 
هم بس��تگي و يكپارچگي يك امت ضروري است، و 
با توجه به مراسم پرش��كوه نماز جماعت و جمعه و 
نماز عيد قربان و مراس��م حج در مكه كه هر سال با 
شركت ميليون ها نفر از مسلمانان نقاط مختلف جهان 
كه داراي زبان هاي گوناگون اند، برگزار مي شود، فهم 
اين نكته آس��ان است كه قس��مت هاي اصلي نماز، 
اذان و اقامه كه اعالم عمومي براي نماز محس��وب 

مي ش��وند، بهتر است به يك لغت عمومي اسالم 
باشد كه همه آن را بفهمند. اين لغت عمومي 

اسالم خودبه خود لغت قرآن، يعني عربي 
خواهد بود.

   منبع
برگرفته از: س��رود يكتاپرستي، دكتر 

انتشارات  شهيدبهش��تي )ره(، 
بقعه، چاپ دوم، 1379 )با 

تصرف و تلخيص(.



چگونه خوب گوش بدهيم؟

عليرضا متولي

گ��وش كردن، گوش دادن و ش��نيدن، همگي يك 

معني دارند و آن فهم و درك معني صداهايي است 

كه از اطراف به گوشمان مي رسد. شما در طول روز 

صداهاي زيادي را مي شنويد. ممكن است با صداي 

زنگ س��اعت يا صداي يكي از اعض��اي خانواده، يا 

صداي گوش خراش روشن شدن خودروي همسايه 

شده است. از خواب بيدار ش��ويد. اين صدا معنايي دارد: صبح 

راديو يا تلويزيون روشن است و برنامه ي صبحگاهي 

پخش مي كند. گوينده با لحن شاد و محركي سعي 

مي  كند، ش��نوندگان را براي روزي فعال و ش��اداب 

آماده كند. اما شما با اعضاي خانواده ي خود مشغول 

صحبت هستيد. مادر مشغول آماده كردن صبحانه 

اس��ت و در حال انج��ام كارش، توصيه هاي الزم را 

تكرار مي كند. موج اين صداها در محيط خانه شما 

در حال نوسان اس��ت و به گوش شما مي رسد، اما 

ش��ما كه در حال آماده شدن هستيد، به هيچ كدام 

از آن ه��ا توجه نمي كنيد؛ چون داريد در ذهن خود 
به مسائل ديگري فكر مي كنيد.

در همين حال، صداي مادر به گوشتان مي رسد كه 

مي گويد: پول تو جيبي ات روي ميز است. در اين جا 

توجه شما به اين جمله ي آخر جلب مي شود. خب 

شماست. اين جا معلوم اس��ت پول تو جيبي يكي از مسئله هاي مهم 

مغز ش��ما فعال مي شود. تا قبل 

از اين فقط 

گوش شما به طور غير ارادي 

يي  ها ا صد

مي شنيد، اما از اين جا به بعد 

فرق  وضع 

كرد. قبال مي شنيديد  و حاال 

گوش دادن را بياموزيدگوش مي كنيد.

اما زندگي شما فقط همين نيست. شما مجبوريد به 

درس معلمتان گوش بدهي��د تا درس را خوب ياد 

بگيريد. ش��ما وقتي نشاني جايي را مي پرسيد، بايد 

خوب گوش بدهيد تا بتوانيد به جايي كه مي خواهيد 

برويد، برس��يد. دست آخر اين كه شما براي داشتن 

يك زندگي موفق، مجبوريد گوش دادن را بياموزيد. 

گوش دادن مهارت الزمي اس��ت ك��ه اگر آن را ياد 

نگيريد در آينده دچار مشكالت زيادي مي شويد.
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چه طور اين مهارت را بياموزيم؟

ج��واب تمرين اس��ت. ش��ما اگر 

بتوانيد مدتي تمرين كنيد، بعد ها 

به طور ع��ادي به يك ش��نونده ي 

خوب تبديل خواهيد شد. 

از اي��ن به بعد س��عي كنيد در هر 

فرصتي كه به دست مي آوريد، به 

جاي غرق شدن در افكار و روياها، 

ب��ه صداهايي ك��ه در محيط خود 

مي ش��نويد، گوش بدهيد. صداي 

خواندن يك پرنده را دنبال كنيد. 

اگر موسيقي گوش مي كنيد سعي 

كني��د ريز ترين صداها ي��ي را كه 
مي شنويد كشف كنيد. 

بكوشيد صداي راديوي خود را در 
كمتري��ن  ح��د ي 

ك��ه 

مي توانيد پايي��ن بياوريد و خوب 

بش��نويد و س��عي كني��د بفهميد 
گوينده چه مي گويد.

 در ارتباط با دوستانتان سعي نكنيد 

فقط بش��نويد، بلكه س��عي داشته 

باش��يد، مفه��وم كالم او را به خوبي 

درك كنيد. موق��ع صحبت كردن 

او به جز جايي كه او از ش��ما تأييد 

مي خواهد، هرگ��ز صحبتي نكنيد. 

حرف او را به هيچ وجه قطع نكنيد. 

اين يك��ي از مهم ترين مهارت هايي 
است كه بايد بياموزيد.

از آن جا كه انگيزه عامل مهمي براي 

خوب گوش كردن است، بكوشيد 

باالترين انگيزه ي شما براي گوش 

كردن به حرف دوس��تتان ، احترام 

و  او  ب��ه 
ش��خصيتش 

 . ش��د با
گاهي او دلش 
مي خواه��د درد دل كن��د. هنگام 

درد  دل ك��ردن او، هي��چ اظه��ار 

نظري نكنيد. او درآن لحظه فقط 

به ش��نونده نياز دارد و نه نصيحت 
كننده.

اص��والً ت��ا جايي كه نظر ش��ما را 

نپرسيده اند، اظهار نظر نكنيد.

ب��راي اين ك��ه ش��نونده ي خوبي 

باش��يد اين تمرين ه��اي اوليه را 

ب��راي مدت��ي انجام بدهي��د تا به 

آن ها عادت كنيد. مردم كساني را 

كه داراي  اين توانايي هس��تند، را 

بسيار دوست دارند. بگذاريد مردم 
دوستتان داشته باشند. 

31

8

ارديبهشت89



 راز ماده
يونانيان باس��تان اعتقاد داش��تند كه همه چيز از چهار 
عنصر بنيادين »خاك، هوا، آتش و آب« تش��كيل شده 
اس��ت. اين انديش��ه تنها در اساس درس��ت بود. عناصر 
مشخص شده در واقع بنيادين نبودند، بلكه خود از اجزاي 

ديگري پديد مي آيند.
موض��وع »فيزيك ذرات بنيادي« گش��ودن راز ماده 
است: ماده چگونه ساخته شده است و از كجا آمده است؟ 
اين شاخه از فيزيك البته هم چنان در راه است و به قدري 
شگفت انگيز شده است كه به سختي مي توان در آن، مرز 
ميان دانش علمي و تخيل را تش��خيص داد. اما به خاطر 
داشته باشيم كسي شايس��ته ي دانشمند شدن است كه 

عجيب ترين تخيالت را هم از نظر دور نگه ندارد.

 هر نََفسي كه فرو مي رود...
فك��ر مي كنيد با هر نفس چه تعداد اتم اكس��يژن وارد 
ريه هاي شما مي شود؟ حدود يك ميليون ميليارد ميليارد 
ات��م! )1024 ات��م(. اين تعداد فوق العاده زي��اد، حكايت از 
كوچكي فوق العاده ي اتم دارد. براي درك اندازه ي يك اتم 

به يك نقطه در اين نوش��تار توجه كنيد. جوهر اين نقطه 
ش��امل حدود 100 ميليارد اتم كربن اس��ت. براي آن كه 
اندازه ي يكي از اتم ها برابر اندازه ي همين نقطه شود، الزم 

است كه قطر اين نقطه به 100 متر برسد.
هر اتم از يك هسته و الكترون هايي به دور آن تشكيل 
شده است. هس��ته ي اتم در مقايسه با خود اتم به قدري 
كوچك اس��ت كه اگر قرار باشد هس��ته ي اتمي به ابعاد 
يك نقطه در اين متن برس��د، الزم اس��ت قطر اين نقطه 
برابر 10،000 كيلومتر شود؛ يعني فاصله ي قطب شمال 
تا قطب جنوب كره ي زمين! يعني قس��مت عمده ي ماده 

خالي است!
هس��ته ي اتم از اجزاي بنيادين »پروتون« و »نوترون« 

تشكيل شده است كه به آن ها »نوكلئون ها« مي گويند.

 الكترون، پروتون، نوترون
فيزي��ك ذرات ب��راي الكترون اج��زاي داخلي ديگري 
معرفي نكرده اس��ت و به نظر مي رس��د كه واقعاً يك جزء 
بنيادين باشد. قطر الكترون نمي تواند از 18�10 متر بيشتر 
باشد. اما پروتون ها و نوترون ها بنيادين نيستند، بلكه خود 
از اجزاي ديگري تش��كيل يافته اند. اين اجزاي فوق العاده 

ريز را »كوارك« مي گويند. اگ�ر مطابق با تمثيل قب��ل

فيزيك ذرات
مهدي شيرزاد

»اصطالح كوارك اولين بار به وسيله ي »ماري گلمان« فيزيك دان آمريكايي 
وضع شد. او اين واژه را از داستاني از جيمز جويس وام گرفته است.«

»چيزي كه كم تر مي توان از آن سر درآورد اين است كه مي توان 
از جهان سردرآورد.«

آلبرت اينشتين
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قرار باشد ابعاد يك كوارك با ابعاد يك نقطه در اين متن 
قابل مقايسه باشد، الزم است كه قطر اين نقطه 20 برابر 

فاصله ي زمين تا ماه شود!
 روش تحقيق

براي بررس��ي ذرات بنيادين به فيزيك انرژي هاي باال 
نياز است. با استفاده از ميدان  هاي الكتريكي و مغناطيسي 
قوي، به ذره هاي باردار الكتريكي مانند الكترون و پروتون 
تا نزديكي سرعت نور ش��تاب داده مي شود. سپس آن ها 
را به طور شاخ به ش��اخ به هم مي كوبند. در اثر اين برخورد 
انواع ذرات گوناگون كشف شده اند. كوارك ها و انواع ذرات 
عجيب ديگر كه فيزيك ذرات با آن ها دس��ت و پنجه نرم 

مي كند، در خالل چنين آزمايش هايي مشاهده شده اند.
انواع متفاوتي از شتاب دهنده ها در دنيا ساخته شده اند 
ك��ه مش��هورترين آن ه��ا »LHC« متعلق به »س��ازمان 
پژوهش هاي هس��ته اي اروپ��ا« )CERN(، واق��ع در مرز 
سوئيس و فرانسه است. اين اتم شكن غول پيكر، در دايره اي 
به محيط 27 كيلومتر، عظيم ترين آزمايش��گاه ساخته ي 
بشر است كه تحقيقات بنيادين در زمينه ي فيزيك ذرات 

و تحقي��ق تئوري ه��اي مربوط به كيهان شناس��ي در آن 
صورت مي گيرد.

 پادماده
مش��اهدات اتم ش��كن ها و ش��تاب دهنده ها انواع ذرات 
عجي��ب و غريب را نش��ان مي دهند. البت��ه بعضي از اين 
ذرات عمر بس��يار كوتاهي در ح��دود 10�10 ثانيه دارند. 
دقت كنيد، اين ذرات حتي اگر با س��رعت نور هم حركت 
كنند، در اين مدت كوتاه مس��افتي حدود چند ميلي متر 
طي مي كنند و غيب مي شوند. لذا در هر شتاب دهنده الزم 

است آشكارسازهاي 
دقيقي  فوق الع��اده  
طراحي شده باشند 
كه مس��يرهايي به 
را  كوتاه  اندازه  اين 

هم ردگيري كند.
ديگ��ر  نكت��ه ي 
بر  ع��الوه  آن ك��ه 
ال��ك�ت��رون ه��ا و 
كوارك ه��ا، صورت  
م��اده  از  ديگ��ري 
كه  دارد  وجود  هم 

تصوير آينه اي آن هاس��ت و »پادذره « نام دارد: موجودي 
با همان جرم، اس��پين، اندازه و مقدار بار الكتريكي، اما با 
بار الكتريكي معكوس. مثاًل الكترون، پاد الكتروني دارد با 
ب��ار مثبت كه »پوزيترون« ن��ام دارد. هم چنين  پروتون، 
ه��م زادي دارد به ن��ام پادپروت��ون با الكتريك��ي منفي. 
همان طور كه الكترون و پروتون اتم هيدروژن را مي سازند، 
از تركيب پوزيترون و پادپروتون »پادهيدروژن« به دست 
مي آيد. يكي از اصلي ترين ويژگي هاي پادماده اين اس��ت 
كه چون با ماده برخورد مي كند، هر دو نابود مي ش��وند و 

يك جرقه ي نور پديد مي آيد.
يك��ي از اصلي تري��ن پرس��ش هاي فيزي��ك ذرات و 
كيهان شناس��ي آن اس��ت كه در عالم نوزاد، يعني اندكي 
پس از مهبانگ )انفجار بزرگ( كه در آن ماده و پادماده در 
توازن كامل بودند، چرا اين دو كاماًل يكديگر را نابود نكردند. 
چرا ماده برپادماده پيروز ش��د وعمر عالم اكنون به حدود 
14 ميليارد سال مي رسد؟! »فتبارك اهلل احسن الخالقين.«

منابع
1. بيزونسكي، ميشل. سرگذشت فيزيك نوين. ترجمه ي لطيف كاشيگر.

2. كلوز، فرانك. فيزيك ذرات. ترجمه ي فيروز آرش.

 LHC نمايي از اتم شكن
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آخرين برگ سفرنامه ی باران اين ست
که زمین چرکین ست

شفيعی كدكنی

اين ش��عر كوتاه و موفق از ش��عرهايی است كه پس از 
خوانده شدن، به سرعت در حافظه ی خوانندگانش جايی 
برای ماندن پيدا می كند. ايجاز، تخيل درخشان، مضمون 
بديع ش��عر و موسيقی خوشايند آن، همگی در اين اتفاق 
دخيل اند. اما آن چه كه شعر را هم چون طنين صدايی در 
ذهن خواننده تثبيت می كند، قافيه ی ش��عر است. گويی 
قافي��ه ناگهان نيروی فراوانی از موس��يقی كالم را از خود 
رها می كند و كيفيتی به كالم می بخش��د كه انس��ان به 
طور ذاتی به آن تمايل دارد. شايد بخشی از تمايل آدمی 
به موس��يقی و قوافی، نظمی است كه در صوت و صدا از 
هماهنگی كلمات با يكديگر حاصل می ش��ود؛ نظمی كه 
انس��ان به كمك نيروی شنوايی از آن حظ می برد و دچار 

لذت می شود.
س��اختار اين شعر به گونه ای اس��ت كه حاصل زيبايی 
ص��ورت و محتوای آن، ب��ه نوعی با عب��ارت پايانی )و يا 
مصراع دوم( گره خورده است. ضربه ای كه در مصراع دوم 
وج��ود دارد، ما را به ياد قالب رباعی می اندازد. معموالً در 
نمونه های موفق رباعی، مصراع چهارم با تصويری شگفت 
و يا انديش��ه ای تكان دهنده، شعر را به پايان بندی موفقی 
می رس��اند و هر چهار مصراع را به يكديگر چفت و بست 

می كند.
در اين شعر نيز، قافيه بندی دو مصراع به گونه ای است 
كه هم زمان محتوا و مضمون ش��عر و طنين موسيقيايی 
آن خود را آش��كار می سازد و قدرت شعر را بيشتر به رخ 
می كش��د. قافيه ی مصراع اول، كلمه ی »اين« و قافيه ی 
مصراع دوم كلمه ی »چركين« است. فعل »است« نيز در 

هر دو مصراع رديِف آن به حساب می آيد.
اگرچه قافيه و رديف از عناصر فرعی در موسيقی شعر 
فارسی به ش��مار می آيند، اما گاه بنا به موقعيت و جايگاه 
خود در ش��عر و س��اختار آن، اهمي��ت فوق العاده ای پيدا 
می كنند. هم چنان كه در اين شعر كوتاه می بينيم، قافيه 
و رديف نقش بی بديلی در زيبايی و تأثيرگذاری آن دارند. 
ترديدی نيس��ت كه اگر شاعر كلمات مترادف ديگری به 
جای اين قوافی در ش��عرش ب��ه كار می برد، هرگز جلوه و 

جمال كنونی را پيدا نمی كرد.

نگاه امروزی
از آن جا كه موسيقی شعر فارسی بر پايه ی وزن و آهنگ 
عروضی است، قافيه در كنار وزن، نمود موسيقيايی كالم 
را بارزتر می كند و قدرت آن را افزايش می دهد. در تعريف 
قافيه با عبارت و نگاهی امروزی می توان گفت: قافيه آهنگ 
يكس��انی است كه از دو يا چند كلمه حادث می شود. اين 
آهنگ يكس��ان در پايان ابيات شعر در قالب های سنتی، 
هم چون صدای هماهنگی در گوش طنين می اندازد؛ مثاًل 

در اين بيت از حزين الهيجی:
ای وای بر اسيری كز ياد رفته باشد
در دام مانده باشد صياد رفته باشد

دو كلمه ی هم قافيه ی بيت، »ياد« و »صياد« هستند كه 
در پايان دو مصراع قرار گرفته اند و حرف آخرش��ان يكی 
است. هم چنين، به كلمات يكسانی كه بعد از قافيه ها در 
آخر دو مصراع تكرار می شوند، »رديف« می گويند. در اين 
بيت، فعل »رفته باشد« رديف بيت به حساب می آيد. در 

طنيـن صدايـی در
 ذهندرباره ی قافيه

مهدی الماسی
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كلمات هم قافيه و برای قافيه ساختن كلمه ای با كلمه ی 
ديگر، شناخت »حرف روی« اهميت خاصی دارد.

حرف روی آخرين حرف »قسمت اصلی« كلمه ی قافيه 
است كه در دو كلمه ی هم قافيه بايد يكسان باشد؛ مانند 

حرف »د« در كلمات »ياد« و »صياد«.
تنوع و ظرايف موسيقی كلمات در زبان فارسی موجب 
شده است كه در سنت شعر فارسی، قافيه نيز برای خود 
صاحب قواعد و قوانينی شود كه برخی از آن ها اصطالحات 
ويژه ای نيز دارند. برای شناخت و آشنايی دقيق با اصول و 
قواعد قافيه، رجوع به كتاب هايی كه در اين زمينه نوشته 
شده اند، بسيار راهگشا و آموزنده است. در سال های اخير 
تالش هاي��ی صورت گرفته اند تا با توجه به روش های علم 
زبان شناسی و آوانگاری، موضوع سنتی قافيه با رويكرد نو 

و تازه ای بررسی و تحليل شود.

تجربه های شاعران
نحوه ی به كارگيری قافيه در ش��عر از عواملی اس��ت كه 
موجب پديد آمدن انواع متفاوت قالب های ش��عر فارس��ی 
شده است. برای مثال، در قالب »مثنوی« در هر بيت، پايان 

هر مصراع با مصراع ديگر هم قافيه )و گاه هم رديف( است:

محمد كافرينش هست خاكش
هزاران آفرين بر جان پاكش
چراغ افروز چشم اهل بينش

طراز كارگاه آفرينش
نظامی

در قالب غزل، در بيت نخس��ت پايان های دو مصراع و 
در ابي��ات بعدی، پايان های مصرع ه��ای دوم هم قافيه )و 

هم رديف( هستند:

شب فراق كه داند كه تا سحر چندست
مگر كسی كه به زندان عشق دربندست

گرفتم از غم دل راه بوستان گيرم
كدام سرو به باالی دوست مانندست؟

قسم به جان تو گفتن طريق عزت نيست
به خاك پای تو و آن هم عظيم سوگندست:

كه با شكستن پيمان و برگرفتن دل
هنوز ديده به ديدارت آرزومندست...

سعدی

در قال��ب دوبيتی و رباعی ني��ز مصراع های اول، دوم و 

چهارم هم قافيه )و هم رديف( هستند. )البته شكل هريك 
از اي��ن دو قالب، عالوه بر تعداد ابيات و نحوه ی قوافی، به 

وزن خاص هركدام نيز وابسته است.(

تا چند ز داغ جامه دوزند مرا
يك بار نشد كه پاك سوزند مرا

بی روی تو هر نفس چو شمِع رهِ باد
می ميرم و باز می فروزند مرا

بيدل دهلوی

در ديگر قالب های س��نتی ش��عر فارسی، نظير قطعه، 
قصيده، مخمس، مربع، مستزاد، ترجيع بند و تركيب بند 
نيز، نقش قافيه در ش��كل اين قالب ها به طرز آش��كاری 
هويداست كه به منظور پرهيز از طوالنی شدن سخن، از 

آوردن مثال برای هركدام خودداری می كنيم.

در ش��عر نو )نيمايی(، هر چند الزامی به اس��تفاده از 
قافيه در تمام مصرع های ش��عر وجود ندارد، اما شاعر به 
اقتضای موضوع برای باال بردن كيفيت موس��يقی ش��عر 
خود، از قافيه استفاده می كند. نيما يوشيج نقش قافيه 
در ش��عر نو را »زنگ مطلب« تعبير می كند؛ امری كه به 
اراده ی ش��اعر و به اقتضای ص��ورت و محتوا در مواضع 
متفاوت ش��عر روی می نمايد. وی در اين باب می نويسد: 
»قافيه را بايد طنين مضاعف ساخت كه به مطلب بخورد 

و ته مطلب و جمله را ببندد، و اال لزومی ندارد.«
خشك آمد كشتگاه من
در جوار كشت همسايه

گرچه می گويند: »می گريند روی ساحل نزديك
سوگواران در ميان سوگواران.«

قاصد روزان ابری داروگ كی می رسد باران.
نيما يوشيج

در شعر سپيد و آزاد نيز از قافيه برای افزودن موسيقی 
كالم استفاده می شود و تجربه های فراوان شاعران معاصر  

را در اين باب، در آثارشان می توان بازجست.
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از آن جا كه موسيقی شعر فارسی 
بر پاي�ه ی وزن و آهنگ عروضی 
اس�ت، قافيه در كن�ار وزن، نمود 
موسيقيايی كالم را بارزتر می كند 

و قدرت آن را افزايش می دهد
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200خور بزرگ و كوچك
ش��ايد ب��اور نكنيد، ام��ا حقيقت دارد كه در س��واحل 
خليج فارس، حدود 200خور بزرگ و كوچك وجود دارد. 
خورها، نمونه هايی از پيش��رفتگی آب به داخل خشكی ها 
هس��تند كه مناطق مناس��بی برای زيس��ت جانداران و 

گياهان و فعاليت های اقتصادی انسان 
فراه��م می كنن��د. زي��را ش��دت 

برخورد امواج به س��واحل در 
آن ها كم است. از اين تعداد 
خور، ح��دود نيمی از آن ها 
در استان بوشهر قرار دارند 
كه دهكده های س��احلی و 
صيادی بسياری را در خود 

جای داده اند. 
پ��رورش  نظ��ر  از  خوره��ا 

آب زي��ان )انواع ماه��ی و ميگو( 
اهميت زيادی دارند. تنها در كناره ی 

بوش��هر، ح��دود 23 خان��واده ی ماهيان در اي��ن خورها 
زندگ��ی می كنند. تع��داد خورهای اس��تان هرمزگان در 
كن��اره ی خليج ف��ارس به 80 می رس��د ك��ه در برخی از 
آن ها، جنگل های حرا گس��ترش قاب��ل توجهی يافته اند. 
در خوزس��تان »خورموسی« از مهم ترين و گسترده ترين 
خورهای كش��ور اس��ت كه در كنار آن، »بندر امام 
خمينی« ب��ه فعاليت های تجاری وس��يعی با 
خارج از كش��ور مش��غول اس��ت و صنايع 
پتروش��يمی و صيادی فراوانی را در خود 

جای داده است.
در خورها انواع پالنكتون های گياهی 
و جانوری، منبع عمده ای برای تغذيه ی 
انواع آب زيان هستند و زندگی جانوری 
متنوعی را در خورهای ايرانی رقم زده اند. 
پرندگان، دوزيس��تان، و خزندگان بی شمار 
اين خورها، از جلوه های تنوع اكوسيس��تمی 

خليج فارس به شمار می روند.

ام��روز بن��ا نداريم در اين مقاله باز هم ب��ه نام خليج فارس 
بپردازي��م، زيرا از نظر ما، اين بحث تمام ش��ده اس��ت و نام 
ديگ��ری بر خليج فارس نمی توان نهاد. بحث ما در اين مقاله، 
ذكر زيبايی ها و تنوع زندگی در بخش های ساحلی، دريايی و 

حدفاصل دريا و خشكی است.
سواحل از جمله محيط های پويا و متغير محسوب می شوند. 
چرا كه آتمس��فر و دريا در آن، در حال تعامل هس��تند. اگر 
ب��ه اي��ن دو عامل، خش��كی و انس��ان و فعاليت هايش را نيز 
اضافه كنيم، متوجه می ش��ويم كه چرا اين محيط ها سرشار 
از اكوسيس��تم های متنوع اند. در اين محي��ط پويا، گياهان و 
جانوران در حال رشد و گسترش اند و هرگياه و جانور، محيط 

دل خواهش را برای تداوم زيست پيدا می كند.
اگر بخواهيم دسته بندی مناسبی از محيط ها يا اكوسيستم های 

پيرامون خليج فارس در 
كشورمان را ارائه كنيم، 
خوره��ا،  می تواني��م 

جنگل های  مصب ه��ا، 
حرا، اكوسيستم مرجانی، 

س��واحل گلی تح��ت تأثير 
جزر و مد دريا، س��واحل ش��نی 

و ماس��ه ای، كرانه ه��ای صخره ای، خليج ه��ای كوچك فرعی و 
آبگيرهای لب شور ساحلی را به عنوان مهم ترين مناطق زيستی 
جان داران و گياهان پيرامون خليج فارس در نظر بگيريم. البته در 
ميان اين مناطق، برخی از آن ها مناطق زيستی حساس دريايی و 
ساحلی كشورمان هستند كه به توجه خاص از نظر امور حفاظتی 

و زيستی نياز دارند.

مانگرو  جنگل  های  مساحت 
يا ح��را در امت��داد آب های 
س��احلی كش��ورمان بالغ بر 

8131 هكتار است
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مصب ها
مصب ه��ا مح��ل اتصال روده��ا ب��ه درياهايی چون 

خليج فارس هستند. اختالط آب های شيرين رودها 
با آب شور خليج فارس، به ايجاد نوعی اكوسيستم 
انجاميده كه تنوع آب زيان، پرندگان و گياهان در 
آن ها ديدنی اس��ت. مصب روده��ای اروند، زهره، 
هنديجان، ش��ور، ُحل��ه، ُمند، مه��ران، گابريك، 
جگين و باهوكالت، از جمله محل های اكوسيستم 

اختالطی مصبی اس��ت كه انواع تاالب های شور را 
ايجاد كرده اند.

جنگل های حرا
ی  جنگل ه��ا

ح��را )مانگ��رو( از 
ی  ه ها يس��تگا ز
ديدنی كناره های 
در  ايران  جنوبی 
س��واحل  امتداد 
س  ر خليج ف��ا

هستند. در منطقه ی 
جن��وب  در  »گوات��ر« 
اي��ران، كناره ه��ای  ش��رقی 
بندرعباس، بوش��هر و جزيره ی قشم، اجتماعات گياهی حرا 
با گونه های متنوع )حدود 63 گونه ی درختی و 100گونه ی 
علف��ی( جنگل هايی زيبا با چش��م اندازهای انحصاری ايجاد 
كرده اند. اين جنگل ها زيس��تگاه ان��واع آب زيان )در البه الی 
ريشه های گياهان(. پرندگان و دوزيستانی هستند كه برخی 
از گونه ه��ای آن ها منحصر به فردند و برخی از مناطق آن ها 

جزو تاالب های بين المللی به ثبت رسيده اند.

مرجان ها
در آب های كرانه ای ايران در امتداد خليج فارس، 
28 گونه ی مرجان در حاش��يه ی 16 جزيره و 2 
منطقه ی س��احلی شناسايی ش��ده اند. مرجان ها 
از جمله گونه های زيس��تی شاخص كره ی زمين 
محس��وب می ش��وند كه رشد و توس��عه ی آن ها 
نمايشگر وضعيت طبيعی 
ك��ره ی زمي��ن و 
انه��دام آن ها 
نه ی  نش��ا
بي��ن  ز ا

رفتن شرايط مناسب زيستی اين زيست كره است. 
رنگ های متنوع و انواع گوناگون مرجان، زيبايی 
خاصی به آب های خليج فارس و جزاير آن داده اند 
كه همه ساله محققان و ايران گردان فراوانی را به 
سوی خود جلب می كنند. جزاير كيش و الوان از 
جمله مناطق ديدنی برای اين گونه عالقه مندان به 

محيط های مرجانی دريايی به شمار می آيند.
اميدواريم روزی بتواني��د از مجموعه ی متنوع 
زندگی جانوری و گياه��ی خليج فارس از نزديك 
ديدن كنيد، چرا كه از قديم گفته اند: »ش��نيدن 

كی بود، مانند ديدن؟!«

پهنه های گلی جزر ومدی 75/7344 
كيلومت��ر مربع و س��واحل ش��نی و 
ماس��ه ای 7/686 كيلومت��ر مربع از 
نواحی ساحلی كش��ور را در سواحل 

خليج  زيبای فارس پوشانده اند



اشاره
واقعاً حيفمان آمد كه هش�ت شماره، مطلب 

طنز بنويسيم و يادي از رزمندگان دليري نكنيم 
كه با روحيه اي عجيب و مثال زدني، صدام مزدور 
و ارتش بعث او و توپ و تانك و گلوله و انفجار را 

به تمسخر و بازي مي گرفتند.
مطالب اين ش�ماره ي خط وي�ژه را به »طنز جبهه« 

اختصاص داده ايم: 
جزيره ي مجنون در واقع شهر موش ها بود. موش هاي 
صحرايي مع��روف به گربه خور! گردان تخريب كه در 
شلمچه مس��تقر بود، گربه اي داشت منحصر به فرد؛ 
گربه اي كه توانس��ته بود با موش ه��اي گردن كلفت 
منطقه مچ بيندازد. ش��هيد خورش�يدي، از برادران 
ت��داركات در جزيره، به فكر چ��اره مي افتد. 
قرار بر اين مي ش��ود كه آن گربه ي كذايي را 
مدتي از واحد تخريب عاريه بگيرند. ايشان 
مي آيد ش��لمچه و با ش��هيد ش�كوهي 
صحبت مي كن��د و او خيلي جدي 
مي گويد: »ما حرفي نداريم، ولي 
بايد از س��تاد لش��كر برايش 
يك هفت��ه حكم مأموريت 
رفاقت��ي  بگيري��د. 
نمي ش��ود، براي 
مس��ئوليت  ما 

دارد!«
  

و  آش��پزها 
كس��اني كه غذا 
توزيع مي كردند، با 
توجه به قد و قواره ي 

رزمندگان، معموالً مي توانستند حدس بزنند شخص 
چه مقدار اش��تها دارد. اگر هم آن ها غفلت مي كردند، 
اطرافيان آدم هاي پرخور عرض حال مي دادند و مشكل 
س��ر همان ديگ غذا حل مي شد. چنان چه هيچ كدام 
از اين ش��رايط فراهم نبود و كار از كار مي گذشت، از 
آن جا كه اين برادران با ش��كم خودشان رودربايستي 
نداش��تند، خود به زبان مي آمدند تا خجالت زده ي آن 
نش��وند. اول به ش��وخي بعد وقتي نتيجه نمي داد با 

زور!
غ��ذا مرغ ب��ود. اتفاق��اً مرغي كه جلوي دوس��ت 
خوش  هيكل ما گذاش��ته بودند، پر و پيمان كه نبود 
هيچ، گويي س��ال ها رياضت كش��يده و پوستش به 
اس��تخوان چس��بيده بود. هر كس چشمش به او و 
آن م��رغ مي افت��اد، بي اختيار خن��ده اش مي گرفت. 
پخش كنن��ده ي غ��ذا را ص��دا زديم و آم��د. گفتيم: 
فالني ش��ما را كار دارد. اشاره كرد. رفت جلو، گفت: 
»مي دان��ي اي��ن مرغي كه ب��ه م��ن داده اي با زبان 
بي زباني چه مي گويد؟ به درگاه ما اس��تغاثه مي كند 

كه: انا الضعيف، الحقير المسكين!«
پخش كننده ي غذا با خوش رويي آن را عوض كرد و 

گفت: »حاال چه مي گويد؟ البد مي گويد: انا القوي!«
  

روزگاري به ما در منطقه هفته اي دو قوطي كمپوت 
آلبالو مي دادند، مي گذاش��تيم وس��ط و مي خورديم. 
غالمعلي داداش�ي تنها كسي بود كه سهميه اش را 
نگه مي داش��ت و به همان يك دو دانه اي كه ديگران 
تعارف مي كردند، بسنده مي كرد. حاال او هشت قوطي 
كمپوت داش��ت كه خيلي وسوسه انگيز بود. چند بار 
ب��ه زبان خ��وش از او خواهش كردم، از خر ش��يطان 

جزيره ي 
مجنون،

شهر موش ها
احمد عربلو
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بياييد پايين و هرچه 
دارد بي��اورد برادران��ه بخوريم، به 

خرجش نرفت كه نرفت. چاره اي نبود. به نمايندگي از 
طرف ساير برادران مأموريت يافتم كه در يك عمليات 
متهورانه! ترتيب قوطي هاي احتكار شده را بدهم. تك 

با موفقيت انجام شد.
ش��ب بود، كمپوت ها را آوردم ريختم روي زمين 
و گفتم بياييد كه انبار ش��ما را مهمان كرده اس��ت. 
جلوت��ر از همه بيچاره داداش��ي آمد. با چه حرص و 
ولعي مي خورد و دس��ت آخر مثل هميش��ه خرسند 
بود از اين كه ش��كمش سير ش��د، در حالي كه انبار 
ذخيره  اش دس��ت نخورده باقي مانده است. چاره اي 
نب��ود، اين خب��ر ناگوار را بايد هرچ��ه زودتر و البته 
عاقالنه ت��ر با او در ميان مي گذاش��تيم. صحبت را با 
ي��ك صلوات ش��روع ك��ردم: »براي س��المتي برادر 

داداشي صلوات!«
بعد ادامه دادم: »ما نمي دانيم چه طور و با چه زباني 

از آقاي داداشي تشكر كنيم. واقعاً لطف كردند!«
مي شد حدس زد چه حالي دارد؛ بين خوف و رجا، 
فهميده و نفهمي��ده، طبعاً منتظر بقيه ي ماجرا بود. 
اما بقيه اي نداشت، خنده ي رفقا و صلوات هاي بعدي 
ج��اي هيچ گونه ابهام��ي را باقي نگذاش��ت. او براي 

اين كه نشان بدهد خودش را نباخته است، بعد از 
آن شوك، با صداي بلند گفت: »نوش جانتان، 
كسي كه چيزي را انبار كند، سزايش همين 

است.«
بخش��ي از خدمت سربازي را در آبادان بودم. 
قرار بود فرمانده ستاد از تيپ بازديد كند. بايد 
گردان را براي رژه آم��اده مي كردند. يكي از 
اين روزها نوبت تمرين به گروهان ما رسيد. 
به صف ش��ديم. طبل و ش��يپور نواخته شد. 
هوا گرم بود و بچه ها خس��ته و بي حال بودند 
و طبيع��ي بودكه پاها خيلي باال نيايد. معاون 

فرمان��ده گروهان در جايگاه ايس��تاده بود و از 

ما س��ان مي ديد. وقتي به 
جايگاه رس��يديم و ب��ه اصطالح نظر 

به راس��ت كرديم، ايش��ان اگر از رژه راضي بودند، 
بايد مي گفتند: »گروهان، خيلي خوب«، اما 

چون رژه ي ما تعريفي نداشت، با همين 
آهنگ، به ج��اي خيلي خوب، »حيف  
نان« گفتن��د. ولي بدون معطلي و به 
صورت غيرقابل انتظاري، در جواب او 
بسيجي صفر كيلومتري كه در صف 
جلو پا ب��ه زمين مي كوبيد، با صداي 
بلند گف��ت: »اس��توار، بي خيال« كه 

تم��ام فرماندهان در جاي��گاه زدند زير 
خن��ده و بقيه ي تمرين لغو ش��د و گل از 

گل كل گردان شكفته شد.
  

شب بود. زير چادر نشسته بوديم. حرف 
ازدواج ش��د. يكي از برادران گفت: »ننه ي 
من قاع��ده اي دارد. مي گويد هر وقت پايت 
از لحاف آمد بي��رون، موقع زن 

گرفتنت است.«
وقت��ي اين ح��رف را 

م��ي زد، عل�ي پرويني، 
فرمانده دس��ته خوابيده بود و 

اتفاقاً پايش از زير پتو بيرون 
افتاده بود. همه خنديديم و 

يك صدا گفتيم: »با اين 
حساب وقت ازدواج 

برادر پ�رويني  
» . س��ت ا

تصويرگر: ميثم موسوي



 از روزه�اي نخس�ت درس و 
مشق برايمان بگو.

 من از همان دوران ابتدايي درس 
خواندن را دوس��ت داشتم و هميشه 
نوعي حس پرسش��گري در من وجود 
داشت. به جرئت مي توانم بگويم كه به 

دانستن خيلي عالقه داشتم.
 شيوه ي درس خواندنت چگونه بود؟

 هميشه س��عي مي كردم همه ي 
مطال��ب و درس هاي��م را در هم��ان 
مدرس��ه ياد بگي��رم و در منزل فقط 

مروري بر درس ها داشته باشم.
 به كدام يك از درس ها بيشتر 

عالقه مند بودي؟
 از همان اوايل برخالف ديگر بچه ها 
رياضي را دوس��ت داش��تم؛ آن هم به 

خاطر معادالت س��خت و پيچيده اش. 
ولي ناگفته نماند به زيست شناسي هم 

خيلي عالقه مند بودم.
 راس�تي موق�ع كنك�ور چ�ه 

احساسي داشتي؟
 چون اولين سؤاالت كنكور مربوط 
به درس ادبيات بود، خيلي اس��ترس 
و اضطراب داش��تم. ام��ا هرچه زمان 

 گفت وگو با ليال شجاعي
 نفر سوم كنكور

 سراسري گروه علوم تجربي 
 سال تحصيلي 89ـ  1388

محسن وزيري ثاني

مـي بــرمواقعاً لذت

اشاره 
همه ي كساني كه به موفقيت و پيروزي رسيده اند، مرهون سعي و تالش و پشتكار شبانه روزي خود هستند و رمز موفقيت 
خود را داش��تن اعتماد به نفس مي دانند. اگرچه آنان چشم به افق هايي مي دوزند كه رسيدن به آن ها، خوش بختي را براي 

خود و جامعه شان به ارمغان مي آورد.
ليال شجاعي متولد سال 1369 است و دومين و آخرين فرزند خانواده به شمار مي رود. پدرش پزشك متخصص مغز و اعصاب 
و مادرش داراي دكتراي ادبيات انگليسي است. برادرش هم يكي از پزشكان موفق جامعه به شمار مي رود. او خود نيز در حال 
حاضر دانش��جوي س��ال اول رشته ي پزشكي در دانشگاه تهران اس��ت. ليال شجاعي، اعضاي خانواده ي خود را الگو و سرمشق 

زندگي اش مي داند. اين خود دليلي شد تا ما به سراغش برويم و با او به گفت وگو بنشينيم.

حيمي
يبه ر

س: ط
عك
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گذشت، آرام تر شدم وبه حالت عادي 
برگشتم. يعني در واقع چيزي حدود 

20 دقيقه اين حالت را داشتم.
 يعن�ي واقع�اً دچ�ار اس�ترس 

شدي؟
 ُخ��ب اي��ن طبيعي ب��ود، ولي با 
اعتماد به نفسي كه داشتم، خيلي زود 

بر آن غلبه كردم.
 سطح س�ؤاالت كنكور چگونه 

بود؟
 اگرچ��ه س��ؤاالت دروس عمومي 
ادبيات و عربي سخت بود، ولي روي هم 

رفته سطح سؤاالت راضي كننده بود.
 از چه زماني به طور جدي خود 

را براي كنكور آماده كردي؟
 اگرچ��ه از تابس��تان س��ال دوم 
دبيرستان با برنامه ريزي خواندن را شروع 
كردم، ولي از دوره ي پيش دانش��گاهي 
به ط��ور جدي تري خوان��دن درس ها و 

تست زدن را دنبال كردم.
 آيا فكر مي ك�ردي كه چنين 

رتبه اي را كسب كني؟
 راس��تش را بخواهي��د، اصاًل فكر 

رتبه ي تك رقمي را نمي كردم.
 قبول شدن در كنكور چه قدر 

برايت مهم بود؟
 قبول شدن در كنكور برايم خيلي 
مه��م و با ارزش بود، چون واقعاً داراي 
هدفي بودم كه بايد به آن مي رسيدم. 
هم چنين، پدر و مادرم هم از من انتظار 
داشتند كه از اين آزمون با پيروزي و 

سربلندي بيرون بيايم.
 موفقيت خود را در چه عواملي 

مي داني؟

 قب��ل از ه��ر چيز لط��ف و عنايت 
خداوند متعال كه شامل حال من شد و 

سپس سعي و تالش و پشتكار خودم.
 پدر و مادرتان در اين موفقيت 

چه قدر نقش داشتند؟
 قبل از هر چيز جا دارد از پدر، مادر 
و برادرم تشكر و سپاس گزاري كنم كه 
با راهنمايي ها و مشورت هايش��ان، مرا 
به موفقيت رساندند و محيطي آرام و 
بدون دغدغه براي م��ن آماده و مهيا 
كردند. هم چني��ن امكانات الزم را در 
اختيارم قرار دادند تا بتوانم با س��عي 
و ت��الش خود اي��ن موفقيت بزرگ را 

كسب كنم.

 چه كسي خبر اين موفقيت را 
به تو داد؟

 از س��ازمان س��نجش با من تماس 
گرفتند كه اول درصدها را از من پرسيدند 

و سپس اين خبر را به من دادند.
احساس�ي  چ�ه  لحظ�ه  آن   

داشتي؟
 واقعاً خيلي خوش حال شدم و در 

پوست خودم نمي گنجيدم.
 اطرافي�ان چ�ه عكس العملي 

نشان دادند؟
 ُخب مادر و برادرم اولين كساني بودند 
كه اين خبر را شنيدند و سپس پدرم كه 

همگي خيلي خوش حال شدند.

 در ح�ال حاض�ر مهم تري�ن 
دغدغه ات چيست؟

 تنها دغدغه ي من اين اس��ت كه 
بتوانم به مدارج عالي تحصيلي دست 

يابم.
 ع�الوه بر كتاب هاي درس�ي، 

مطالعه ي غيردرسي هم داري؟
 بله، من به كتاب هاي داس��تان و 
رمان عالقه ي زيادي دارم و از خواندن 

چنين كتاب هايي واقعاً لذت مي برم.
ه�م  ك�ردن  ورزش  اه�ل   

هستي؟
 بله، تنيس و شنا را خيلي دوست 

دارم.
 حفظ كردن بهتر اس�ت يا ياد 

گرفتن؟
 من ش��خصاً به ياد گرفتن بيشتر 
اعتقاد دارم تا حفظ كردن، ولي هر دو 

مي توانند مؤثر باشند.
 چه دورنمايي از آينده داريد؟
 اميدوارم كه ميهن اس��المي ام را 
در اوج پويندگي و قدرت علمي ببينم 
و بتوانم فرد موفق و تأثيرگذاري براي 

كشورم باشم.
 ب�راي دانش آموزاني كه قصد 
ش�ركت در كنك�ور را دارند، چه 

توصيه اي داري؟
 تنه��ا توصيه ام اين اس��ت كه با 
برنامه ري��زي دقي��ق و مناس��ب تمام 
س��عي و تالش خود را به كار ببرند. از 
همان تابس��تان س��ال دوم دبيرستان 
شروع به خواندن كنند و براي رسيدن 
به اين موفقيت از هيچ كوششي دريغ 

نورزند.
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مادرجون، دوست داری با هم ديگه بريم بيرون؟
� بيرون كجاست؟

اين از همان سؤال های بی جواب بود.
� اِ... بي��رون م��ادر جان... بيرون يعن��ی خيابون، كوچه، 

مغازه...
� من كه نمی فهمم تو چی ميگی، ُگَمم نكنی ها.

� نه عزيز دلم، بريم بيرون. من بيرون رو بلدم.
يك روس��ری و يك مانتو به تنش ك��ردم. به دِم در كه 

رسيديم ايستاد.
� بيا مادرجون. شب ميشه ها...

انگار كه چيزی كم داشت.
� اون رو هم بيار بده من.

� چی مادرجان؟ می تونی نشون بدی؟
� همون ديگه، پارچه. اين جور زشته كه هيچی تنم نيست. 

مردم ميگن اين زنه ُخل شده، بی لباس اومده بيرون.
متوجه منظورش شدم.

� مادرجان چادر رو می گی؟
� آفرين عزيزم، اون باشه بهتره.

� مادرجان چادر برات سخته. اين طوری راحت تره. 
� نه، پارچه خوبه، بهتره. بيار بعداً بريم.

نتوانستم راضی اش كنم.
بيا مادر، چادر رو بگير سرت كن.

می دانس��تم نمی تواند، يادش رفته بود. با چادر ور رفت. 
ولی نتوانس��ت. كمی نگاهم كرد. انگار چيزی می خواست. 

رفتم جلو و آن را مرتب روی سرش انداختم.
� خوبه مادرجان؟

� آره، آفرين دخترم، تو بلدی. من ديگه پير شدم.
� كجا پير ش��دی؟ تازه اول جوونيته! محكم بگيرش كه 

از سرت نيفته!
� ببين حاال چه قدر خوشگل شدم!

نگاهش كردم. صورتش گل انداخته بود.
� آره عزيزم. خوشگل بودی، خوشگل تر شدی. بزار ازت 

يه عكس بگيرم.

كوچ��ه و خيابان را كه می دي��د، می خنديد. مدت ها بود 
كه از خانه بيرون نرفته بود. می گفت اين جا چه قدر بزرگه، 
چه قدر خوش��گله. كنترل راه رفتنش را از دست داده بود. 
سعی می كردم خيلی مراقبش باشم و او طبق ميل خودش 
راه برود. وارد مغازه ای ش��د و يك روس��ری سفيد را ديد. 

برداشت.
� من اينو می خوام.

� آره مادرج��ان، اين خيلی قش��نگه. اما اين گل ُگلی رو 
بردار. اين قشنگ تر از يكدست سفيده.

� نه، همين خوشگله.
به سمت فروشنده رفت و از زير پيراهنش يك 50 تومانی 

چروكيده در آورد.
� بفرماييد عزيزم. مال شما، قابل نداره.

از پش��ت به فروش��نده اش��اره كردم كه پول را بردارد. 
فروشنده هم با لبخند پول را گرفت و تشكر كرد.

� مادرجان دستت درد نكنه پول دادی، زحمت كشيدی. 
حاال وايستا من االن ميام.

از پش��ت سر با فروشنده روس��ری را حساب كردم. انگار 
منتظر چيزی بود. با بی ميلی همراه من آمد بيرون. 

� خيلی خوشگله مادرجون.
س��گرمه هايش را درهم كرد و گف��ت: »همه رو گرفت؟ 

هيچی نداد؟«
دوتا اسكناس 10 تومانی دستش دادم: 

� ن��ه مادرجان، دوتا ديگه داد. گفت دس��تت درد نكنه. 
چهره اش باز شد و پول ها را زير پيراهنش قايم كرد.

� ناقال كلّی پولدار شدی! دو تا پول داری... دوتا!
چيزی نگفت. شايد ترسيد پول هايش را از او بگيرم!

� زود ب��اش بريم ج��ای خودمون. االن عزي��زم می ياد. 
نيستيم، زشته.

و ما آن روز مسير پنج دقيقه ی خانه تا سر كوچه را، يك 
ساعت ونيم تمام راه رفتيم.

روسری س��فيدش را س��رش كردم. بی نهايت دوستش 
داشت. هميشه س��رش بود. نمی گذاشت ازش جدا شود. 

ميترا اميری، از نور )مازندران(، پيش دانشگاهی
نفر دوم در رشته ی داستان نويسی

مسابقه ی ادبی »سی امين بهار«
تصويرگر: مرتضي يزداني

 بخش دوم و  نهايي
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يك روسری يك دست سفيد.
� حاال ديگه حاج خانم ش��دی. بايد 

بهت بگم حاج خانوم جون!
� حاج خانوم چيه؟

� حاج خانوم يعنی خيلی خوشگل 
و خوب.

� ن��ه، نمی خ��واد به م��ن بگی. من 
مادرجونم، حاج خانوم نيستم.

دور ات��اق می چرخيد. دنبال چيزی 
می گشت. نزديكش شدم.

� چی شده مادرجون

� هيچی.
� به من نميگی؟

خيلی آرام دستش را جلوی دهانش 
گرفت و سرش را نزديك گوشم آورد. 
خنديدم و گفتم: »خب چرا خجالت 

می كشی؟«
� زشته ديگه دختر، خوب نيست.

به پشتش دست كشيدم. پوشكش 
بسته بود. اما با اين وجود خوش حال 
ش��دم. معلوم بود حال خوبی داشت 
كه حواس��ش به دست شويی  است. با 

اين ك��ه زحمتم دو برابر می ش��د، اما 
او را به دست ش��ويی بردم. همين كه 
پوش��كش را باز كردم، پيرزن طاقت 
ني��اورد و خ��ودش را خي��س ك��رد. 

بی اختيار خنده ام گرفت.
� ای كل��ك می خواس��تی م��ا رو 
س��ياه كنی؟! خب همون تو تمومش 

می كردی فدات بشم!
آهی كشيد و گفت: »ای روزگار!«

ای  تم��ام  ب��ا  روزگار«  »ای  اي��ن 
روزگارها ك��ه تك��ه كالم ناخودآگاه 
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ه��ر روزه اش بود، فرق می كرد. از ت��ه دل گفت و وجودم 
را سوزاند. احس��اس كردم همه چيز را می فهمد. از دست 

خودم ناراحت شدم. چه قدر دختر كودنی هستم!
� ببخشيد مادرجون. همين جوری خنديدم. االن خوبت 

می كنم.
چيزی نگفت. فقط ايستاده بود و تماشا می كرد.

� منو بخشيدی مادرجون؟
آرام گفت: »من ازت راضی ام«.

چه قدر خوش حال شدم.


� حال��ش خيلی خوب��ه، حرف زدنش با معنی تر ش��ده، 
سرحال شده،

شما نمياين؟...
خيلی منتظره...

گناه داره...
از من گفتن بود... خداحافظ.

گوشی را قطع كردم.
مث��ل يك كودك مرا نگاه می كرد و منتظر خبری خوب 

بود. حتی نمی توانست سؤال كند. 
� اگه گفتی كی بود؟

� عزيزم می خواد بياد؟
� االن نه، اما مي ياد.

محكم بوسيدمش. خنديد و با شوق و ذوق گفت: »ديدی 
گفتم مهربونه؟... هميش��ه می ياد منو ماچ می كنه. همه رو 

ماچ می كنه. خيلی مهربونه.«
عجب غرق توهمی پيرزن! كجا هميش��ه می آيد و تو را 

ماچ می كند؟ كجا گفت تو را ماچ كنم؟ 
� حاال ِكی می ياد؟

� فردا مادرجون.
ب��رای اولين بار چيزی نگفت. احس��اس كردم نش��نيده. 

صدايم را بلندتر كردم:
� فردا می ياد مادرجون، فردا.

� فردا؟ به چه درد می خوره؟ امروز خوبه. دلم براش تنگ 
شده. امروز بياد.

� بهش می گم امروز بياد.
نزديك مغرب بود. صدايش بغض داشت.

� خيلی مهربونه، دوِس��ش دارم. دلم براش تنگ ش��ده. 
عزيز منه، پاره ی تنه منه.

� اگه خيلی مهربونه، حداقل باهات حرف می زد.
� كی رو ميگی؟

� هيچی با خودم هستم.
...

� مادرجون، وقت اهلل و اكبره. تا تو كارت رو می كنی، من 
بهش می گم امروز بياد.

� آفرين عزيزم. زود بگو، اگر زود نگی، دير می ش��ه. دير 
خوب نيست.

قبل از نمازش گفت: »پارچه ی من رو چه كار كردی؟«
� شستمش خوشگل بشه مادرجون.

� بيارش. االن عزيزم كه می ياد، تنم باشه.
روس��ری س��فيدش را از روی بند رخت آوردم و سرش 
كردم. نمازش را خواند و دستانش را بلند كرد و چيزهايی 

گفت. آرام طرف رخت خوابش رفت و دراز كشيد.
� هنوز نيومده؟
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� نه مادرجون... حالت خوب نيست؟
� »بهش گفتی فردا دير می ش��ه؟ امروز بياد. دلم براش 

تنگ شده.
� آره مادرجون فدات بشم، گفتم... مادرجون، منو دوست 

داری؟
� آره عزي��زم، ت��و خ��وب منی، تو عزيز من��ی، من از تو 

راضی ام.
و آرام چشم هايش را بست.

...
رفت��ی پيرزن. باالخره تو هم رفت��ی. بدون اين كه حتی 
روس��ری ات را ب��ا خودت بب��ری. و مرا در خان��ه ات تنها 

گذاشتی. چه قدر تنها بودی، چه قدر تنها هستی!


� چه قدر به شما گفتم زودتر بياييد؟
� خودتون گفتيد حالش خوبه، س��رحاله. مگه ديش��ب 

نگفتيد؟
� خوبه؟ سرحاله؟ تموم شد؟ همين بسه؟ يعنی نبايد يه 
سری بهش می زديد؟ 
9 ماه گفت مهربونم 
گفتم  مي��اد؟  ك��ی 
فردا. 9 ماه حرفتون 
رو زد. 9 م��اه قربون 
اما  رف��ت.  صدقتون 
يه  نخواس��تيد  شما 
مادرتون  ب��ه  لحظه 

سر بزنيد.
� بس��ه خانم! قرار 
كاسه ی  شما  نيست 
داغ تر از آش بش��يد. 
من خودم به اندازه ی 

كافی داغ دارم.
چ��ه  داغ دار؟   �
جالب! شما داغ  مادر 
داريد؟ مادری كه 9 
آب  بهش  پيش  ماه 
مبادا  كه  نمی داديد 
خيس  زياد  خودشو 
بنده ی  دهن  و  كنه 
خدا پر از ترك شده 

ب��ود؟ مادری كه از بس حموم نرفت��ه بود و خودش رو 
خارون��ده بود، تمام بدنش زخ��م بود؟ داغ اون مادر رو 

داريد؟ بارك اهلل به ش��ما!
� مادر من آلزايمر داشت. حتی من رو هم نمی شناخت. 

زندگی همه رو كنسل كرده بود!
� خودتونو به نفهمی نزنيد آقا. مادر شما آلزايمر داشت، 
اما محبت ي��ادش بود، دل رحمی يادش بود. احس��اس 
مادرانه رو آلزايمر ازش نگرفته بود. مهر بچه هاش يادش 
نرفته بود. از دهنش فقط »عزيزم«، »فدات بشم« ميومد 
بي��رون. حجاب و حياش يادش بود. بی محبتی رو درك 
می كرد. اون وقت ميگی منو نمی شناخت؟ شناختن فقط 
به بردن اسمته؟ می تونس��ت به اونجا هم برسه كه پوِچ 
پوچ بش��ه، ام��ا از درد دوری ُمرد و راحت ش��د. دورِی 

شمايی كه...
� مواظب حرف زدنت باش! اصاًل به توچه مادرِ من چش 
بود؟ پولتو گرفتی، حاال برو رّد كارت. تو مگه كی هستی 
داری به م��ن چه كنم چه كنم ياد می دی؟ هر روز صد 
نفر جلوی من دواّل راست می شن، اون وقت تو يه جقله 

واسه من حرف قلمبه سلمبه تفت می دی؟
� آره... من چه كاره ام؟ يه پرس��تار كه تا حاال هزار بار 
از اين ج��ور چي��زا ديدم. االنم می رم س��راغ يه بدبخت 
ديگ��ه و می ش��م يه گوش��ه از زندگی ي��ه بنده خدای 

ديگ��ه، ام��ا...
رفتم به اتاق كه س��اكم را جمع كنم. چش��مم افتاد به 
روسری سفيد مادرجان. بی اختيار اشكی از چشمم پايين 
آمد. از خودم تعّجب كردم. مرگ مريض هايم برايم عادی 
ش��ده بود. اوايل برايشان گريه می كردم. اما بعد فهميدم 
اگر قرار باش��د برای هر مريض گريه كنم، ديگر پرستار 
نيستم. و بعد از پنج سال اولين بار بود كه اين قدر منقلب 
مي شدم. مادرجان چيز ديگری بود. روسری اش را درون 
ساكم گذاش��تم و عكس »خوشگلش« را روی آن. زيپ 

را بستم.
خداحافظ مادرجان. من رفتم سراغ يكی ديگر مثل تو. 

اما ای كاش عزيزانشان مثل عزيزان تو نباشند.
...

� آق��ای مظفری.. س��الم آقای مظفری... خرس�ند 
هس��تم... بله... كار من برای مادر آقای ايران نژاد تمام 
شد... بله، خدا بيامرزه. آدرس بعدی رو اگه لطف كنيد، 

 .از امروز كارم رو ش��روع می كنم

45

8

ارديبهشت89



س��ه پژوهش��گر به خاطر كش��ف 
پروتئين نورانی در يك جانور دريايی 
موس��وم به »چتر درياي��ی« )عروس 
دريايی( برنده ی جايزه ی نوبل شيمی 

شدند.
دو پژوهش��گر آمريكاي��ی و ي��ك 
پژوهش��گر ژاپن��ی به خاطر كش��ف 
پروتئينی نوران��ی در عروس دريايی 
كه سلول ها، بافت ها و حتی اندام ها را 
درخش��ان می كند � ابزاری كه اكنون 
هزاران پژوهشگر در سراسر دنيا از آن 
اس��تفاده می كنند � برنده ی جايزه ی 

نوبل شيمی شدند.
جاي��زه ی 10 ميليون كرونی )1/4 
ميلي��ون دالری( نوبل در رش��ته ی 
ش��يمی، به اوس�امو ش�يمومورا، 

ژاپ��ن  متول��د  دانش��مند 
كه اكن��ون در آزمايش��گاه 
زيست شناسی دريايی »ددز 
ُهول«1 در »ماساچوس��ت« 
آمريكا كار می كند، مارتين 
چالفيه، از دانشگاه كلمبيا 

از  راج�ر تس�ين  نيوي��ورك و  در 
دانشگاه كاليفرنيا در »سان ديه گو«، به 
خاطر كشف پروتئين دارای خاصيت 

فلورسانس سبز اهدا شد.
كميته ی نوبل ش��يمی از آكادمی 
س��لطنتی علوم س��وئد در بيانيه ای 
نوران��ی  س��بز  »پروتئي��ن  گف��ت: 

فلورس��ان« )GFP( ابت��دا در يك 
گونه ی »عروس دريايی«2 در 

سال 1962 كشف شد. از 
آن هن��گام به بعد، اين 
از  ب��ه يكی  پروتئين 
ابزارهای  مهم تري��ن 
م��ورد اس��تفاده در 
علوم زيستی معاصر 

بدل شده است.«
ش��يمومورا، ابت��دا 

GFP را از ع������روس 
دريايی های ساحل غربی 

آمري��كای ش��مالی جدا و 

كشف كرد. اين پروتئين در برابر نور 
ماورای بنفش می درخش��د. از س��ال 
1967، برای 20 سال او هر تابستان 
به »بندر فرايدی« در ايالت واشنگتن 
در غ��رب آمريكا می رف��ت تا هر روز 
بي��ش از 3000 عروس دريايی جمع 

كند.

چالفيه و همكارانش، باكتری هايی 
مانند »ای كوالی«3 و كرم های ريزی به 
نام »كانوربيتيديس الگانس«4 را برای 
توليد اين پروتئين با »چس��باندن«5 

ژن مناسب به كار گرفتند.
رنگ سبز پروتئين عروس دريايی 
كه زير نور آب��ی و نور ماورای بنفش 
خ��ود را نشان 

می ده��د، ب��ه پژوهش��گران ام��كان 
می دهد سلول های توموری را نورانی 
كنند، به رديابی مواد سمی بپردازند 
و خاموش و روش��ن ب��ودن ژن ها را 

تحت نظر بگيرند.
چالفي��ه در مصاحب��ه ای تلفن��ی 
گف��ت: »ما به س��ادگی می توانيم به 
درون جان��ور ن��گاه كني��م و بگوييم 
كجا اين رنگ سبز روشن شده است، 
از چه هنگامی روش��ن ش��ده است و 
پروتئي��ن ايجادكننده ی رنگ س��بز 
در كجا س��اخته شده است و به كجا 

می رود؟«
تسين كه پژوهش��گر »انستيتوی 
پزشكی هاوارد هيوز« در آمريكاست 
نيز از پروتئين مرجان اس��تفاده كرد 
و اين رنگ فلورس��انس را در 
فراسوی س��بز به زرد، آبی و 
س��اير رنگ ها گسترش داد تا 
زيست ش��ناختی  فرايندهای 
متع��ددی را در ي��ك زم��ان 

دنبال كند.
تس��ين گفت، در كودكی به علت 
ابتال به آس��م مجبور بود كه در خانه 
بماند. برای همين ساعت ها، با رنگ ها 
به عن��وان بخش��ی از آزمايش ه��ای 
ش��يمی، در زيرزمين خانه شان بازی 
می ك��رد. او اظهار داش��ت، به خاطر 
دريافت جايزه بس��يار مفتخر است و 
تصديق كرد كه دانش��مندان ديگری 
در اي��ن حوزه كار كرده اند كه ممكن 
بود در اين جايزه س��هيم شوند. اين 
سه پژوهشگر با برنده شدن جايزه ی 
نوبل ش��يمی، ب��ه ردي��ف برخی از 
بزرگ ترين نام ها در علم پيوس��تند؛ 
كس��انی مانن��د ماری ك�وری كه 
جاي��زه ی نوبل فيزي��ك را هم برد، 
و لينوس پائولينگ، دانش��مند و 
فعال مش��هور راه صلح كه در سال 

1954 اين جايزه را برد.
پی نويس

Woods Hole .1
Aequorea victoria .2
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اهل خانه
تقويت
 چشم

همراه پيچ
ايران

كافي
شهر فارس

مركز ايتالياآب چشم
بزدل 

پايان نامه
رمق

استان ها
محافظ

محصول
 ابر

نشاني
مجمعه

آبشخور
دريچه

گله
عدالت

خشكي در
دريا

در عراق
طال و نقره 

بي رونق
تغيير

درختي
مانند

پشت

دغل
زينك

آبله
خبر

نام تركي
حرف ندا

كشور
 همسايه

ردا
نخست

كشور
 آسيايي

چيز
مانند

سرور
جمعضمير     

زمان
 آسايش

روتازه

پرنده ي آكنده
بهاري

زتعی بطزورداهج

ناریابیرایكزم

نادتیدانوراه

فاونابادهمرو

نراقبنبكاتهر

اسلبعددادرمی

واپوهنكلشترا

روهاردركلحاوس

یهنمناماسبنیل

هاداونریادشا

سبمجاهملداعم

تنكربشماهنمی

هباناهتوبابن

اسورهدرنهنور

یتشكیركسعنسحب
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اصغر نديری
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حل معّماهاي شماره ي 8
1. مطابق شكل زير:

2. يك  ساعت طول مي كشد.

3. اعداد قابل قبول عبارت اند از:
3080103 ،3020303 ،3060603

3030703 و 3090503، 3050203، 3000803

دوستان جوان!
 اگر مايليد در مسابقه ي جدول شماره ي 8 

رشد جوان شركت كنيد. آن را تكميل كنيد و 
به  نشاني صندوق پستي مجله بفرستيد. 

 يادتان نرود نام و نام خانوادگي، نشاني كامل 
منزل و شماره ي تلفن خود را بنويسيد.

 به10 نفر از برندگان، جوايزي اهدا مي شود.

حل جدول شماره ي قبل



ترانه هاى عاشق الل

مهدي الماسي
نشر سيب

)021 � 44098239(

حكايت ارديبهشت

جعفر ابراهيمي )شاهد(
انتشارات صابرين

)021 � 88968890(

آسامنى ترين مهربانى

سيدمهدي شجاعي
كتاب نيستان

 )021 � 22612443(

تفسري قرآن كريم )آيات برگزيده(

محسن قرائتي
نشر معارف

 )021 � 88911212(

زيسنت چرا، زيسنت چگونه

حسين اميني پويا
نشر ذكر

 )021 � 66410041(

داستان سيستان

رضا اميرخاني
انتشارات قدياني

)021 � 66404410(

فرهنگ نامه نجوم وفضا

جمعي از نويسندگان
نشر طاليي

)021 � 88838163(

ماه غريب من

مجيد مالمحمدي
انتشارات آستان قدس رضوي

 )021 � 88960620(

عمويت شاعر بود )مجموعه داستان(

محدالُمر و ديگران
ترجمه ي محسن سليماني

 انتشارات سروش
)021 � 66954870(

تاريخ نجوم در ايران

حميدرضا گياهي يزدي
دفتر پژوهش هاي فرهنگي

 )021 � 88821364(

درون يك آينه، درون يك معام

ياستين گوردر
ترجمه ي مهرداد بازياري

نشر كيميا
)021 � 88795674(

محفل فيلسوفان خاموش

نوراك. ويتور يوهوسله
ترجمه ي كوروش صفري

 نشر هرمس
)120 � 47659788(
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