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ناصر نادرى

امروز فرداىِ 
ديروز اسـت

ــت  دس
خودم نيست. 
ــه به  ــار ك ب ــر  ه
ــمارة ارديبهشت مجله  ش
ــاد وقت و  ــيم، ناخودآگاه ي مى رس
زمان مى افتم و با خود فكر مى كنم: 
ــت و به  ــدر زود زمان گذش «چه ق

شمارة آخر مجله رسيديم!»
ــكل منتظر  در كتابى خواندم: مش
ــت كه وقتى  فردا ماندن اين اس
ــد، به آن مى گويند  فردا برس
ــرداى ديروز  امروز. امروز ف
است. اما پرسش اصلى اين 
ــت كه: ما با فرصتهاى  اس

امروز چه كنيم؟
ــاعتى كه  ــه عقربة س ب
ــت دارى يا ساعتى  به مچ دس
ــن. به صداى  ــت، نگاه ك كه روى ديوار اس
تيك تيك ساعت گوش كن. اين تيك تيك 
ــت. اين  ــاى زندگى ماس ــاعت، لحظه ه س
ــت. اين  ــان اس لحظه ها براى همة ما يكس
ــاعت  ماييم كه بايد آن  را مديريت كنيم. س
ــمارد و  فقط لحظه هاى زندگى ما را مى ش
ــه مى كنيم. اين  ــدارد ما با زمان چ كارى ن
ــان را تعيين  ــه محتواى ظرِف زم ماييم ك

مى كنيم.
ــما كه هنوز مجال زياد  خوش به حال ش
ــتفاده از  ــمارى براى اس ــاى بى ش و فرصته

ــالها، ماهها  زمان داريد! اگر خدا بخواهد، س
ــت. بايد زير  ــاى زيادى در راه اس و هفته ه
ــادة هدفها و  ــدا، در ج ــف خ ــيد لط خورش
رؤياهاى خود گام برداريد و از همين لحظه ها 

براى طراحى آيندة بهتر استفاده كنيد.
  

خدا را شكرگزاريم كه دوره اى ديگر هم 
ــد جوان، مهمان باغ چشمها،  با مجلة رش
ــه هايتان بوديم. از همة  احساسها و انديش
ــنده، مترجم و تصويرگر كه  دوستان نويس
ــتند،  ــه با ما همكارى داش ــد مجل در تولي
ــوراى  ش ــاى  اعض از  ــژه  به وي ــم؛  ممنوني
كارشناسى، مدير داخلى، طراح گرافيك و 
ويراستار مجله ـ كه اگر نبود زحمات آنها، 

اين مجله توليد نمى شد.
ــود، اما  ــتان، مجله چاپ نمى ش در تابس
ــما خواهد بود. اگر  وبالگ مجله، مهمان ش

دوست داشتيد، داستان و شعر بفرستيد. 
  

ــوب و به اميد  ــا آرزوهاى خ ــا يك دني ب
ــيرين،  ــى و روزهاى آفتابى و ش خوش بخت
ــمارة اول مجله در سال  ــما را تا ش همة ش

تحصيلى آينده به خدا مى سپاريم.
ــال با شما  ــحالم كه سه س خيلي خوش

همسفران جوان بودم.
ــد  ــدا، از پاييز 90، مجلة رش ــه اميد خ ب
ــردبيري آقاي محمدعلي قرباني  جوان با س

منتشر خواهد شد.
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آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى

فاطمه، خير كثير

فاطمه، پارة تن پيامبر
ــانى كه خدا و پيامبرش را ايذا مى كنند،  «كس
ــا و آخرت از رحمت خود  ــد آنها را در دني خداون
ــازد و براى آنان عذاب خوار كننده اى  دور مى س

آماده كرده است.» [احزاب/ 57].
ــت؟ بعضى  منظور از «ايذاى پروردگار» چيس
ــت كه خدا را به  گفته اند: همان كفر و الحاد اس
ــم مى آورد؛ چرا كه آزار در مورد خداوند جز  خش
ــته  ــم، مفهوم ديگرى نمى تواند داش ايجاد خش
ــود دارد كه ايذاى  ــز وج ــد. اين احتمال ني باش
خداوند، همان ايذاى پيامبر (ص) و مؤمنان باشد 
ــانة اهميت و تأكيد بر مطلب  و ذكر خداوند نش

است.
و اما ايذاى پيامبر اسالم (ص) مفهوم وسيعى 
ــود كه او  ــامل مى ش دارد و هرگونه كارى را ش
ــاد و مخالفت با  ــد؛ اعم از كفر و الح را آزار ده
دستورات خداوند، نسبتهاى ناروا و تهمت، و يا 
ــى كه آنها را به خانة  ــاد مزاحمت به هنگام ايج
ــود دعوت مى كند؛ همان گونه كه در آية 53  خ

ــت: «اين كار شما پيامبر  همين سوره آمده اس
را آزار مى دهد.

ــورة توبه آمده  و يا موضوعى كه در آية 61 س
ــر انعطافى كه در برابر  كه پيامبر(ص) را به خاط
ــان مى داد، به خوش باورى و  ــخنان مردم نش س
ــاختند: «گروهى از آنها  ــاده دلى متهم مى س س
پيامبر را آزار مى دهند و مى گويند: او آدم خوش 
باورى است كه گوش به حرف هر كس مى دهد»، 

و مانند اينها.
ــده  ــى كه در زير آيه وارد ش ــى از روايات حت
ــتفاده مى شود كه آزار خاندان  است، چنين اس
ــاً علـى (ع) و دخترش  ــر (ص) مخصوص پيامب
ــمول همين آيه بوده  فاطمه زهرا (س) نيز مش
ــت. در «صحيح» بخارى، جزء پنجم، چنين  اس
آمده است: رسول خدا فرمود: «فاطمه پارة تن 
ــم درآورد، مرا  ــت. هركس او را به خش من اس
ــت.»[صحيح بخارى، جزء 5،  به خشم درآورده اس

صفحة 26].

س
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فاطمه، كوثر است
ــيعى دارد، و آن  ــى جامع و وس ــر» معن «كوث
ــر مصاديق  ــت. كوث ــر و فراوان» اس ــر كثي «خي
ــزرگان علماى  ــيارى از ب ــادى دارد، ولى بس زي
شيعه يكى از روشن ترين مصداقهاى آن را وجود 
مبارك فاطمه زهرا (س) دانسته اند؛ چرا كه شأن 
ــا پيغمبر اكرم (ص) را  ــزول آيه مى گويد: «آنه ن
ــت. قرآن ضمن  متهم مى كردند كه بالعقب اس
ــخن آنها مى گويد: ما به تو كوثر داديم.»  نفى س

[كوثر/1].
ــه اين  ــود ك ــتنباط مى ش ــر اس ــن تعبي از اي
ــت، زيرا  «خيركثير» همان فاطمه زهرا (س) اس
ــل و ذرية پيامبر (ص) به وسيلة همين دختر  نس
ــار يافت، نسلى كه نه تنها  گرامى در جهان انتش
ــمانى پيغمبر بودند، بلكه آيين او و  فرزندان جس
تمام ارزشهاى اسالم را حفظ و به آيندگان ابالغ 
ــوم اهل بيت (ع) ـ  ــد. نه تنها امامان معص كردن
ــاب مخصوص به خود دارند ـ بلكه   كه آنها حس
ــر  ــزاران هزار از فرزندان فاطمه (ع) در سراس ه

ــان آنها علماى  ــه در مي ــدند ك جهان پخش ش
ــران  ــندگان، فقها، محدثان، مفس ــزرگ، نويس ب
ــان عظيم بودند كه با ايثار و  واالمقام و فرمانده

فداكارى در حفظ آيين اسالم كوشيدند.
ــى از «فخررازى»  ــه بحث جالب ــا ب در اين ج
ــيرهاى متفاوت  ــم. وى ضمن تفس برمى خوري
ــت كه اين  ــوم اين اس كوثر مى گويد: «قول س
سوره به عنوان رد بر كسانى نازل شده است كه 
ــدم وجود اوالد را بر پيغمبر اكرم (ص) خرده  ع
ــوره اين است كه  مى گرفتند. بنابراين معنى س
ــلى مى دهد كه در طول زمان  خداوند به او نس
ــدازه از اهلـ  بيت  ــد. ببين چه ان ــى مى مان باق
ــال جهان مملو از  ــهيد كردند، در عين ح را ش
ــت كه از بنى اميه ـ  ــت! اين در حالى اس آنهاس
ــالم بودندـ شخص قابل ذكرى  كه دشمنان اس
ــپس بنگر و ببين چه قدر  در دنيا باقى نماند. س
ــت؛ مانند باقر و  از علماى بزرگ در ميان آنهاس
صادق و رضا و نفس زكيه»1 [تفسيرفخررازى، جلد 

32، صفحة 124].

پى نوشت
ــراى  ــت ب ــى اس ــه» لقب 1. «نفس زكي
ــن  «محمدبن عبداهللا» فرزند «امام حس
مجتبى» (ع) كه به دست منصور دوانقى 
در سال 145 هجرى به شهادت رسيد. 
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گنجشك
مژگان غالمى، از اصفهان

گنجشكى روى شاخة درختى نشسته
و به پهناى آسمان نگاه مى كند

به پرواز درمى آيد
و در اعماق آن

گم مى شود

آزادى
زهرا ناصرى نژاد، از نهاوند

مى روم از اين شهر
مى روم از هياهوى ديوانه وار شهر

مى روم تا بگويم كه من آزادم

مى روم در زير آسمان آبى و بى كران خدا
قهقهة شادى سر مى دهم

و با فرياد مى گويم كه من آزادم
آزاد آزاد

جادة تنهايى
بهناز نصيرى، از اصفهان

من در اين اوج تنهايى، خواستم بِوَزم تا شايد در وزش 

بادها، ديگران را شاد كنم؛ اما نتوانستم. خواستم بوزم، 

بدوم، شاد باشم، اما نتوانستم. گم راه، بى راه، در وسط 

ــى نيست كه مرا دريابد.  جادة تنهايى مانده ام و كس

ــيده است، چشمانم ديگر سو  فرصت من به آخر رس

ــد؛ دور، دور. هيچ كس مرا  ــن دورن ــدارد، همه از م ن
نمى بيند و اوج مرا درك نمى كند.

زيرنظر حسين احمدي 
شاعر معاصر
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آن باال آرزوها
سارا نورى گلمايى، از مازندران

نگاهم غرق تماشاى آسمان
و آسمان

غرق در چشمانم
آسمان پر از پرواز است

آرى
من پروانه نيستم

بال پرواز ندارم
آرزويم پريدن نيست

آرزوهايم را پرواز مى دهم
مثل بادبادكى تا خانة باد

آن باال، آرزوهايم
و نخش در دست من است

نخش كافى است
نكند باد آن را با خود ببرد؟

مى زنم كمى رنگ خدا را
بر كوچه پس كوچه هاى دلواپسى

روى تپه اى ايستاده ام. زمزمه هاى پر شكوه 
و ملكوتى مرغان هوا را... مى شنوم كه چه 
مشتاق... آهنگ شادى مى نوازند. اين جا 
دشتى بى رهگذر و... نيست. اين جا جايى 
است كه... (آدم) شـراره هاى عشق پاك 
خداوند را كه در... قلبش شعله مى كشد، 
احساس مى كند. نگاهت بر من قالب شده 

و آن را... نفس عميقى مى كشم، چشمانم 
را مى بندم و دستهايم را مى گشايم، در... 
روى ابرها قدم مى زنم، آرام، آرام! سـراپا 
شور و احساسـم. شقايقها... داغى بزرگ 
بر سينه دارند، ... در تب و تاب اند، اين دل 
سوختگان... به طبيعت! به شكوه و جاللى 

خفته در آن... نگاه كن!...

برگزيدگان جدول 90ـ   89

آذرشهر؛ سارا بذرافشان
آمل؛ رضا موسويان

اردبيل؛ فرناز كريمى، هاله اسرافيلى
اصفهان؛ الهام محلوبى، اميرحسين عباسي 

تبريز؛ احمد نظري، امين اكبرپور،
سجاد آسيابي

تهران؛ ميترا فالح زاده
چهارمحال و بختيارى؛ زهرا نادري

رزن؛ معصومه قرقو
سبزوار؛ زهرا حسين آبادي

شهررى؛ سهيل رنجبر
فارس (صفاشهر)؛ فائزه سارخانى، مريم براتى

قائم شهر؛ سيدمحمد رحمانى
مازندران (رويان)؛ هاجر مشايخ
مباركه اصفهان؛ جواد خسروى

مشهد؛ سيدعلى سجادى، مينا حيراني 
ميمه؛ مهتاب اسفندى

نجف آباد؛ مرضيه كسمائى
نهاوند؛ فاطمه محسنلو، الهام بيك جانى،

عاطفه آرزومند،  فاطمه كوچكى، معصومه عليجانى 
نرگس عبدالهى، فاطمه اكبرى افالكى

ريحانه قاسمى، سعيده آمدئى، ليال هيزجى
سمانه سليمى، سارا هيزجى، راضيه هيزجى
فاطمه هيزجى، اعظم فتحى، مهسا صالحى،

سيما پيرزادى
ورزقان؛ صادق شاهى

تصويرگر: حميدرضا سليماني
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«نمى توانيد بدون لمس كردن، لمس شويد.» اين 
قانون سوم نيوتن است!

از هيچ نوع بازى هم نمى توانيد لذت ببريد، مگر 
آن كه قاعده هاى آن بازى را بدانيد. اين هم اولين 

قانون همة بازيهاى دنياست!
اين قانون را هم همه مى دانيم كه بدون شناخت 
قواعد طبيعت نمى توانيم ارزش حقيقى محيط 
پيرامون خود را بشناسيم و اين علم فيزيك است 
كه در هماهنگى با ساير دانشها، به شناخت اين 

قواعد مى پردازد.
جمالت باال را پل جـى ـ هيوئيت در كتابش، 
ــايد اين تنها  ــت. ش فيزيك مفهومى، آورده اس
ــه راحتى  ــن فيزيك را ب ــد كه قواني كتابى باش
راحت الحلقوم و هلويى كه در گلو ُسر مى خورد، 
اثبات كرده باشد و بعد از حداقل 10 بار ويرايش 
ــيارى از كشورها، يك فيزيك دان  و چاپ در بس
ايرانى با ادبيات ساده و شيوايش، آن را به فارسى 

ترجمه كرده باشد!

ــه كرديم تا با مترجم خوب   كتاب را بهان
آن، خانم دكتر منيژه رهبر گپ وگفتى داشته 
ــتم اگر موافق است  ــيم از ايشان خواس باش
ابتدا دوره هاى تحصيالت دانشگاهى شان را 

مرور كنند.
ــل از آن برايتان بگويم كه آن  ــه. اما قب  بل
ــى جامع در  زمان مانند امروز كتابهاى درس
اختيار نداشتيم. بيشتر از جزوه هايى استفاده 
ــتگاههاى الكلى تكثير  مى كرديم كه با دس
مى شدند و مجبور بوديم كلمات كمرنگ يا 

جا افتاده را پررنگ كنيم.
در دبيرستان رياضى خواندم، اما دوست 
ــتم فيزيك بخوانم. وقتى وارد دانشگاه  داش
علوم تهران شدم، دورة ليسانس، از سه سال 

به چهار سال افزايش يافت.
پايان تحصيالت تكميلى ام با افتتاح مركز 

ــگاه تهران هم زمان شد.  راكتور اتمى دانش
ــز گذراندم.  ــوزى را در آن مرك دورة كارآم
ــته اى بود. تازه آن جا  ــم فيزيك هس گرايش
ــود كه از نزديك تمام آن چه را كه خوانده  ب
بودم، لمس كردم و برايم تفهيم شد. مدتى 
ــگاه بودم و شار الكترون را  ــتيار آزمايش دس
ــدازه مى گرفتم. آن قدر به موضوع فيزيك  ان
هسته اى عالقه مند شدم كه به لندن رفتم و 
در اين رشته ادامة تحصيل دادم. بعد از آن، 
ــازمان انرژى اتمى تشكيل شد و من هم  س
ــگاه، به فعاليت در  در كنار تدريس در دانش

آن جا پرداختم.
 كار در آزمايشگاههاى هسته اى خطرناك 

نيست؟!
ــفر با خودروى شخصى  ــما س  به نظر ش

بيشتر خطرناك است يا هواپيما؟!
 طورى مى پرسيد كه فكر كنم بايد بگويم، 

خودروى شخصى.
ــند،  ــقوط هواپيما مى ترس  بله. همه از س
ــى كمتر از  ــقوط هواپيما خيل اما تلفات س
ــت. ترس ما  ــاده اى اس ــار تصادفهاى ج آم
ــوادث هوايى  ــك دليل دارد: خبر ح فقط ي
ــاده اى پخش  ــريع تر از حوادث ج خيلى س
مى شود و غير عادى تر به نظر مى آيد. اخبار 
ــته اى هم، سريع تر منتشر  نيروگاه هاى هس
مى شود و عجيب تر است. در جهان هميشه 
ــت. درحالى كه  ــر برابر اس ــم با خط اين اس
خطر نيروگاههاى هسته اى به مراتب كمتر 
ــئله اى اگر  ــت. با هر مس از مراكز ديگر اس
ــت برخورد نشود، مشكل ساز مى شود.  درس
ــته اى، به  براى مثال عكس بردارى هاى هس
اختصار NMR معرفى شد. اما مردم از واژة 
هسته اى وحشت مى كردند و به ياد بمباران 

ــن خاطر  ــد. به همي ــيما مى افتادن هيروش
 MRI به NMR ــد و ــرف N حذف ش ح
ــر يافت. با اين ترفند ديگر مردم از اين  تغيي

آزمايش پزشكى نمى ترسند.
ــتان  ــرا اين قدر از درس فيزيك خوش  چ

مى آمد؟
ــتم.  ــت داش ــون معلم فيزيكم را دوس  چ
ــه را به آزمايشگاه  يكى از كالسهاى مدرس
ــاى فيزيك اختصاص داده بود. اين  پديده ه
ــگاه كوچك و ساده و معلم خوب و  آزمايش
ــان در كنار هم مطالب را آن قدر خوب  مهرب
در ذهنم تفهيم مى كردند كه براى هميشه 
به فيزيك عالقه مند شدم. در مقابل، يكى از 
ــها را اصًال دوست نداشتم، چون معلم  درس
آن درس، سؤالهايم را به مسخره مى گرفت. 
ــتش را بخواهيد، هنوز هم از اين درس  راس

بدم مى آيد.
ــال  ــنيده ام حدود 40 س ــم رهبر! ش  خان
ــى تدريس  ــاوت تحصيل ــاى متف در دوره ه
ــيهاى يك معلم، محتواى  كرده ايد. از خوش
ــت دانش آموزان  ــى و وضعي كتابهاى درس

برايم مى گوييد؟
ــه. باالترين خوش حالى من اين بود كه   بل
ــا درس را خوب فهميديم  ــا بگويند م بچه ه
ــه  و در يك مورد خاص به كار برديم. هميش
ــعى مى كردم با شوق و ذوق درس بدهم،  س
اما خيلى وقت ها مى ديدم كه بچه ها مثل من 
ــوند.  محتواى كتاب هاى  هيجان زده نمى ش
ــبت به گذشته كه به شكل معما  درسى نس
ــدند و به زحمت آن را  برايمان مطرح مى ش
ــر هيجان زده  ــت آخ درك مى كرديم و دس
مى شديم، بسيار بهتر شده است. بزرگ ترين 
مشكل دانش آموزان هم اين است كه نوشتن 

فيزيك     زندگى
زهرا شعبانيگفت وگو با  دكتر منيژه رهبر، سردبير مجلة رشد آموزش فيزيك
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ــتند. اگر فعاليتهاى روزمرة خود را  بلد نيس
ــند، بعد از  ــاده و اصولى بنويس به صورت س
مدتى اين مهارت مهم را ياد مى گيرند. حتى 
ــى اهل تالش  ــاى ممتاز هم كه خيل بچه ه
هستند، مفاهيم اولية فيزيك را درست درك 
ــر مى كنند فيزيك در فرمول  نمى كنند. فك
ــود،  ــده خالصه مى ش ــط تعريف ش و ضواب
ــائل زندگى  ــه فيزيك همان مس درحالى ك

روزمره ما در طبيعت است. 
ــخ  ــش دانش آموزى هم پاس  به اين پرس
مى دهيد كه اين همه ظرافت و نكته سنجى 

براى درك مفاهيم درس براى چيست؟
ــورى، نيروى انسانى   ثروت اصلى هر كش
متخصص است كه مى تواند امكانات موجود 
ــتى  ــد، به درس ــر قدر هم كه كم باش را ه
ــت  مديريت كند. به اعتقاد من درك درس
ــاى مهم  ــى از پايه ه ــى يك ــم درس مفاهي
ــت. با در  مديريت دانش آموزان در آينده اس
ــاخص هاى ثروت، ما بايد از  نظر گرفتن  ش
ــيم. اگر  ــورهاى دنيا باش ثروتمندترين كش
ــت و  ــكال كار كجاس ــتيم بايد ديد اش نيس
ــايش  ــرا با اين همه مصرف انرژى در آس چ
نيستيم. قدم اول اين است كه روش درست 

برخورد علمى با هر مسئله اى را بشناسيم.
ــرى كتاب هاى  ـ وقتى تصميم گرفتم به س
ــر رهبر  ــه خانم دكت ــك مفهومى، ك فيزي
ــتند نگاهى بياندازم بعد از  مترجم آن هس
ــته از قوانين  ــاعتى متوجه شدم آن دس س
ــتان درست  را كه هيچ وقت در دورة دبيرس
دركشان نكردم. حاال مى توانستم به راحتى 
ــه آن روز برايم غير ممكن  كه تصورش تا ب
بود، بفهمم. يك متن ساده و شيوا كه خبرى 

از فرمولهاى پيچيدة رياضى در آن نيست!

ــوب اين مجموعه   ــوان مترجم خ  به عن
ــه  ــى آن را چ ــن ويژگ ــمند مهمتري ارزش

مى دانيد؟
ــيوايى متن، كليد درك  ــاده و ش   زبان س
ــريع آن است كه كتاب «فيزيك  راحت و س

مفهومى» اين ويژگى را دارد.
وقتى ديدم در سطح جهانى از آن استقبال 
ــوزان و  ــراى دانش آم ــت آن را  ب ــده اس ش

دانشجويان ايرانى  ترجمه كردم .
  بعد از گفت وگو با خانم رهبر كنجكاو شدم 
تا برخى از مطالب كتاب را مرور كنم. شايد 
ــندگى» براى شما هم  خواندن فرايند «پاش

جالب باشد:
هر كسى رنگين كمان خودش را مى بيند! 
وقتى دوست شما مى گويد ببين چه قدر اين 
قوس رنگى زيباست مى توانيد به او بگوييد 
بگذار جاى تو بايستم تا رنگين كمان تو را هم 
ببينم! رنگين كمان حاصل فرايند پاشندگى 
است براى ديدن آن خورشيد بايد يك طرف 
ــمان باشد و قطرات آب موجود در ابر يا  آس
بارانى كه فرو مى ريزد در بخش مقابل آن. 
ــت به خورشيد قرار بگيريم طيف  وقتى پش
رنگ را به صورت كمان مشاهده مى كنيم 

اما اگر زمين مانع نبود و مى توانستيم از 
ارتفاع خيلى باال به آن نگاه كنيم يك 

دايرة كامل رنگى را مى ديديم!
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بهترين راه موفقيت، 
عمل كردن به 

نصيحتهايى است كه 
به ديگران مى كنيم.

آن كه از يادگيرى منصرف 

مى شود، پير است؛ 

خواه 18 سال داشته 

باشد، خواه 80 سال.

نگران اندازة خود باشيد.شما را عصبانى مى كند، اگر چيزهاى كوچك 

هيچ آدمى نمى تواند با 
عصبانيت و مشتهاى گره 

آن خواهد نشست.پرندة خوش آوازى بر قلبت نگه دار. سرانجام يك درخت سبز در كرده، درست فكر كند.

هرگز چهرة خندانى 

نديده ام كه زيبا نباشد.

زيبايى هدية خوب 
خداوند است. اما زياد 
مغرور نبايد شد. گاهى 
خداوند آن را به آدمهاى 

بد هم مى دهد.

كسى كه مى گويد خويش است.ندارد، بردة پيرامون كسى كه زندگى درونى 
افكار ديدنى نيست، 
هنر را نشناخته است.

وحدت مى رسند.دست و دل به در هنر، ذهن و 

جاني
الري

ظم 
س: اع

عك

سخنان ويتامينه!
انتخاب و ترجمه: 

حبيب يوسف زاده



زناِن ده در مسجد به رديف ايستاده بودند 
ــد قامت، كه لباس  ــد؛ بانوى بلن تا بانو برس
ــان مى آمد.  ــت، به طرفش عربى به تن داش
ــه گالبدان در  ــش دخترانى بودند ك همراه
ــك از زنان كه  ــتند. او به هر ي ــت داش دس
مى رسيد، به همراهانش اشاره مى كرد تا به 

بر و رويشان گالب بپاشند.
سكينه اين همه را مى ديد و آرام و بى قرار 
ــو و دختران  ــيدن او بود. بان ــار رس در انتظ
ــو لحظاتى به  ــيدند. بان همراهش به او رس
ــد؛ طورى كه او نتوانست  چهرة او خيره ش
ــت و  ــاورد. عرقى بر چهره اش نشس تاب بي
ــرش را پايين گرفت. شنيد كه بانو گفت:  س

«به ايشان سه بار گالب بپاشيد.»
ــامش پيچيد. او از اين  بوى گالب در مش
ــد. از دلش گذشت: «آيا از  سخن نگران ش

من خطايى سر زده است كه با سه بار گالب 
پاك مى شوم؟»

لحظاتى بعد، از رديف زنان خارج شد و به 
سوى بانو دويد.

ــه بار  ــم، چرا گفتيد به روى من س - خان
گالب بپاشند؟

بانو مهربانانه به چهره اش نگريست و گفت: 
«به خاطر آن طفلى كه باردارش هستى. او 

خدمات بزرگى به اسالم خواهد كرد!»
ــد، همچنان بوى  ــه بيدار ش از خواب ك
ــامش بود. با شور و شعفى كه  گالب در مش
ــجده افتاد  ــاس مى كرد، به س در خود احس
ــودِك نظر كرده  ــيدن آن ك و در انتظار رس

بى قرار شد.
سرانجام در يك روز سرِد زمستانى در سال 
ــيد و خانة شيخ محمدحسين  1299، او رس

مطهرى را لبريز از گرماى بهارى كرد.
 

ــودك فريمانى، «مرتضى مطهرى»  آن ك
بود؛ مرد بزرگى كه سالها بعد، امام خمينى 
ــهادتش فرمود: «من فرزند  (ره)، پس از ش
بسيار عزيزى را از دست داده ام و در سوگ 
ــخصيت هايى بود كه  ــته ام كه از ش او نشس

حاصل عمرم محسوب مى شد.»

سالروز شهادت فيلسوف عاليقدر، عالمه 
شيخ مرتضى مطهرى، به عنوان «روز معلم» 
ناميده شده است؛ استاد فرزانه اى كه آثارش 
ــماِن  ــان در آس ــتاره هايى درخش چونان س
ــمه اى  ــان چش ــد و بس معرفت مى درخش
ــنة جوانان را به خود  ــينه هاى تش گوارا، س

مى خواند.

در آسمان معرفت
به مناسبت 12 ارديبهشت، سالروز شهادت استاد مرتضى مطهرى
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 گنجشك شهرى
ــا ما زندگى  ــناترين پرندگان اند، چون همه جا ب ــكها آش گنجش
ــروصدا و پر جنب و جوش هستند. آيا  مى كنند اجتماعى، پر س
ــاوت وجود دارد؟  در  ــك متف مى دانيد در ايران 11 نوع گنجش
ــما چه نوع گنجشكى وجود دارد؟ گنجشك خانگى كه  شهر ش
ــت، تك همسر است. يعنى در  يكى از فراوان ترين گنجشكهاس
ــود. هر دو  ــر فقط با يك ماده جفت مى ش ــل زادآورى هر ن فص
ــد و پس از خروج از  ــك نر و ماده روى تخمها مى خوابن گنجش

تخم از جوجه ها مواظبت مى كنند.
گنجشكها گرچه پرندگانى كوچك و بى اهميت به نظر مى رسند، 
ــود، خسارتهاى زياد و قابل توجهى به  اما اگر تعداد آنها زياد ش

كشتزارها مى رسانند.

 شهر بى كالغ؟
ــراغ داريد؟ كالغها، مخصوصاً كالغ ابلق، در  آيا شهر بى كالغ س
ــت؛ يعنى  ــد. كالغ ابلق همه چيز خوار اس ــهر زندگى مى كن ش
ــورى. اين نوع كالغ  ــورد و هم مواد جان ــم مواد گياهى مى خ ه
ــهرها بيشتر از مواد زائد غذايى انسان تغذيه مى كند. البته  در ش

صابون را هم بسيار دوست دارد. مواظب باشيد!

 هميشه در پرواز
ــت، چون از حشرات در حال  ــتو يا «بادخورك» غالباً در پرواز اس پرس
ــتوها بسيار با  پرواز تغذيه مى كند حتى در پرواز به خواب مى رود. پرس
سرعت پرواز مى كنند، بلند پروازند و كمتر به ما نزديك مى شوند، مگر 
ــته روى زمين،  ــد مثل و جوجه آورى؛ چون در حالت نشس براى تولي

نمى تواند به پرواز درآيد.

 از چاه به شهر
ــهرها سازگار  ــت كه با زندگى در ش كبوتر چاهى يكى از پرندگانى اس
شده است. اين پرنده از دانه ها و مواد گياهى و حشرات تغذيه مى كند 
ــكافهاى ديوارهاى شهر آشيانه مى سازد. اين نوع كبوتر، به ويژه  و در ش
ــم مى خورد. اگر در آفتاب به  ــراف زيارتگاهها به فراوانى به چش در اط
ــد، پديدة فيزيكى عجيبى را  ــاى دورگردن كبوتر چاهى نگاه كني پره
ــاهده خواهيد كرد. اين پرها نور آفتاب را به رنگهاى متنوع سبز و  مش

آبى منعكس مى كنند.

محمد كرام الدينى

دزد از آسمان مى آيد

ــت. پرندگان همه جا با ما  ــى بدون پرندگان تقريباً غير ممكن اس زندگ
هستند. از كوههاى سر به فلك كشيدة سرزمينمان تا نخلستانهاى گرم 
ــهر  ــهرهاى بزرگ. اگر در ش جنوب. از بيابانها تا علفزارها و حتى در ش
زندگى مى كنيد، اندكى فكر كنيد: چند نوع پرنده در اطراف شما زندگى 
ــد تا از آنها را  ــيد؟ نام چن ــما مى شناس مى كنند؟ چند نوع از آنها را ش

مى  دانيد؟

دربارة پرندگان شهرنشين
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تحقيق كنيد
مى توانيد دربارة يك يا چند نوع از پرندگان شهرى تحقيق 
ــد آورد. اگر  ــت خواهي كنيد. بى گمان نتيجة جالبى به دس
ــر وجود دارد،  ــما تاالب يا آبگي ــراف محل زندگى ش در اط
ــر را در آن جا مورد  ــد ورود و خروج پرندگان مهاج مى تواني
ــما ساحلى است و در كنار  ــهر ش پژوهش قرار دهيد. اگر ش
دريا قرار دارد، بى گمان در محيط زيست خود با تعداد بسيار 
ــريك هستيد. بيشتر پرندگان كشورمان در  زيادى پرنده ش

كنار آبها زندگى مى كنند.

 دزد از آسمان مى آيد
اگر شيئى فلزى در مدت كوتاهى از حياط خانه تان كه كسى به 
آن رفت و آمد نداشته است، ناپديد شد، زياد تعجب نكنيد. زاغى 
يا زاغچه اشياى براق مانند فلزات كوچك را با خود مى برد. زاغى 

پرندة زيبايى از خانوادة كالغهاست.

  قمرى خانگى
ــت كه به خانوادة  قمرى خانگى نيز از پرندگان زيباى شهرهاس
كبوترسانان تعلق دارد. اين پرنده در خانه ها نيز آشيانه مى سازد 
و با زندگى با انسان به خوبى سازگار شده است. نام اين پرنده در 
زبان انگليسى «كبوتر خندان» است، چون صداى آن به قهقهة 

آدمى شباهت دارد.
رنگ پرهاى نوك بال قمرى خانگى مايل به آبى است و پرهاى 
ــرخ است. پرهاى گردنش مسى رنگ  بدنش قهوه اى مايل به س

است و لكه هايى روى آنها ديده مى شود.
قمرى خانگى پرنده اى تك همسر است. جفت ماده دو تخم سفيد 
ــيانه مى گذارد و معموالً خود روى آنها مى خوابد؛ اما  رنگ در آش

جفت نر نيز در صورت لزوم به ماده كمك مى كند.

 بلبل خرما
ــود. اين بلبل آزاد كه  ــهرها گاه صداى بلبل نيز بلند مى ش در ش
ــت، «بلبل خرما» نام  ــهرهاى ايران فراوان شده اس اخيراً در ش
ــتر روى درختان نخل خرما زندگى  دارد؛ چون در گذشته بيش

مى كرد.

ديگر پرندگان شهرى
به جز پرندگانى كه از آنها نام برديم، چه نوع پرندگانى 
ــما زندگى مى كنند؟ اگر در شهرى بزرگ  ــهر ش در ش
زندگى مى كنيد، شايد يك يا چند پرنده از اين انواع را 

كالغ سياه در در اطراف خود بيابيد:
اطراف بعضى 

شهرها به صورت 
گروهى زندگى 

مى كند.

دم جنبانك يكى 
از پرندگان آشناى 

شهرهاست.
مينا هم كه در 

تقليد صدا استاد 
است، در برخى 

شهرها به صورت 
آزاد زندگى مى كند.

سار پرندة پر 
سروصدا و مهاجر  

است كه معموالً 
در زمستانها به 

كشور ما مى آيد.



محمد رضا سنگري
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آب تــــنـــى در حــــوضــ
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ـــــــــــچــة اكــــنــون!
ــانى، هماره از حاضر  پادشاه مغرور ساس
از  ــود.  ب آزرده  دل  بزرگمهـر  ــاى  جوابيه
ــر مى گفت،  ــتى كه بزرگمه نكته هاى راس

ناراستان تاب نمى آوردند.
روزى به سلطان كه بامدادان دير از خواب 
ــوت و خميازه رهايش  ــته بود و رخ برخاس

نمى كرد، گفت:
«سحرخيز باش تا كامروا باشى.»

ــيد كه فردا صبح  سلطان نيرنگى انديش
ــه مى رفت،  ــه به گرماب ــر را ك زود، بزرگمه
ــتة گستاخ كند تا لباسش  دچار چند گماش

را به سرقت برند.
آن روز بزرگمهر غارت شده ديرتر به دربار 
ــاه خنده كنان و ريشخند زنان  ــيد و ش رس
ــحرخيزى اين گونه  گفت: «اى بزرگمهر، س
ــت» و او  ــاره ات كرده اس ــارت زده و بيچ غ
ــيارانه گفت: «چون دزدان  بى درنگ و هوش

سحرخيزتر از من بودند، كامرواتر بودند!»
ــف و درس آموز را در كنار  اين نكتة ظري
ــى طنزپرداز  ــه بگذاريد كه ظريف اين جمل
ــوش و گربه،  ــة بين م ــت: «فاصل گفته اس

بستگى به زرنگى طرفين دارد!»
كندى موش، مرگ اوست و كندى گربه 
ناكامى و تهيدستى. كافى است موش كمى 
ــه اى جبران ناپذير ُرخ  ــد، حادث ديرتر بجنب

خواهد داد.
ــته را مرور كن: كمى  حاال چند روز گذش

ــدن، كمى دير از خانه  دير از خواب بلند ش
خارج شدن، كمى دير مطالعه كردن، كمى 
نماز را به تأخير انداختن، كمى دير تصميم 

گرفتن و... چه نتايجى داشته است؟
ــت، تغيير  ــى دير»، كمى نيس گاه «كم
ــت دادن فرصت و  ــت است؛ از دس سرنوش

موقعيتى جبران ناپذير است.
گاه كمتر از يك ثانيه تأخير، قهرمانى را 
ــب مدال باز مى دارد. گاه يك دقيقه  از كس
غفلِت يك تيم، شكست را بر آن ها تحميل 
مى كند. تا حاال چند بازى بزرگ ديده ايد كه 
شكست يك تيم محصول چند ثانيه غفلت 

بوده است؟
ــاى از كف  ــد ثانيه، گاه به به قيمت چن
ــة ثانيه ها  ــت. هم رفتن همة اندوخته هاس
ــتند. كسى كه تمام سال را، يا  مساوى نيس
ــال را براى موفقيت در المپيك  چندين س
ــة» كارش به  ــد، گاه «نتيج ــن مى كن تمري

«ثانيه» حتى كمتر از ثانيه وابسته است!
ــحرخيز كامروا، تنها كسى نيست كه  س
ــيرينى خواب را پس مى زند  صبحگاهان، ش
و لذت بستر را رها مى كند. سحرخيز يعنى 
ــى كه لحظة تصميم و عمل، درست و  كس
بهنگام و سريع دست به كار مى شود و اجازه 
نمى دهد به بهاى تأخير نابه جا، عمرى تأسف 

و پشيمانى دامن گير زندگى اش شود.
به نظر شما، لحظة شيرين موفقيت، همة 

خستگى هاى پيشين را از تن نمى شويد؟
ــى پس از  ــما، لبخند قهرمان ــر ش به نظ
پيروزى، همة رنجها و سختيهاى گذشته را 

پاك نمى كند؟
آيا سحرخيزان، از ديدن طلوع خورشيد، 

بيش از خواب سحرگاهى لذت نمى برند؟
ــًال به اصل قصه اى كه گفتم برگرديد:  اص
ــر؟ آيا  ــاه يا بزرگمه ــت؟ پادش برنده كيس
ــى با غارت  ــرك و دورانديش، حت ــر زي وزي

لباسهايش، برنده نيست؟
پس همة برندگان جهان سحرخيزان اند.

پايان ديرخيزى، سربه زيرى است.
ديرخيزان، خود ستيزان اند.

ــك ريز  ــر آن نداريم كه بعدها اش اگر س
ــه و فرصتهاى از كف  ــر باد رفت آرزوهاى ب
رفته باشيم، هم «اكنون» برخيزيم و كارى 

بكنيم.
حق با سهراب سپهرى است كه مى گويد: 
ــة «اكنون»  ــى در حوضچ ــى آب تن زندگ

است. 
با «اكنون» چگونه ايد؟

همين «اكنون» را درياب.
ــته هايى كه اندوهشان را مى  همة گذش

خوريم، «اكنون»هاى پرپر شدة ديروزند.
«اكنون» را دريابيم. مراقبت از «اكنون» 

همان سحرخيزى است.
پس سحرخيز باش تا كامروا باشى.
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به استقبال هدفمندى يارانه ها برويم

ــه باور  ــت ك ــيده اس ــر وقت آن رس ديگ
ــم بخوانند؛  ــل و خرج بايد با ه كنيم، دخ
ــطح  ــه خواندنى! هم خوانى در س آن هم چ
ــت كه قديمى ترها كه  ملى! مگر نه اين اس
ــان در برخى از مهارتهاى  همه به باورهايش
ــى ايمان داريم، گفته اند: «موقع خرج  زندگ
ــد. شب  ــت به دخلت هم باش كردن حواس
ــياه زمستان هم در راه است!» اگر زمانى  س
ــاه،  ــنجى فقط دربارة يك پادش اين نكته س
ــهر يا خانواده مى توانست مصداق  حاكم ش
داشته باشد، امروزه كه همة زندگى ها به هم 
ــت و به اصطالح يك جيب  گره خورده اس

شده ايم، مهم تر به نظر مى آيد.
ــدى يارانه ها» و  ــالح «هدفمن ــر اصط اگ
ــرژى» را كه اين روزها  «مديريت مصرف ان
ــوان متغيرهاى دو  ــنويد، به عن ــاد مى ش زي
ــايد اين  ــرف يك معادله فرض كنيم، ش ط
اتفاق خوبى كه اسمش «رفاه عدالت محور» 
ــت و همه منتظرش بوديم، زودتر پيش  اس
بيايد. فقط يادمان نرود، حاال كه قرار است 
ــاب  بانكى  ــاى نقدى كه به حس ــا يارانه ه ب
سرپرست خانواده ها واريز مى شود، مصرف 
انرژى را مديريت كنيم، طورى عمل كنيم 
ــراى آيندگان به ارث  ــه در فرهنگى كه ب ك
ــتى،  مى گذاريم، بلند طبعى، ميهمان دوس

آرامشگرى و... كم رنگ نشده باشد.

مديريت مصرف نه مصرف مديريت!
ــت كه به  مديريت مصرف به اين معناس
دنبال پيدا كردن روشهايى باشى كه با به كار 
بردن آنها، به بهترين شكل ممكن از انرژيها 
استفاده كنى. مديريت مصرف در دو بخش 
ــرد دارد كه در بخش  ــد و مصرف كارب تولي
ــيار مؤثرتر از بخش توليد است.  مصرف بس
چند راهكار ساده كه تقريباً بدون هزينه يا 
با هزينه هاى ناچيز قابل اجراست، به اضافة 
ــى مديريت مصرف را در  چند نتيجة بديه
اين جا برايتان مي نويسيم تا بخوانيد و آنهايى 

را كه جا افتاده اند، برايمان بفرستيد.

زندگي به سبك امروز



ــوز، از  ــيلة برقى يا گاز س ــراى خريد هر وس  ب
ــب انرژى هر  ــابى مطالعه كنيد. بر چس قبل حس
ــت كه حرف  ــى از حرف A تا G اس ــيلة برق وس
ــان دهندة كمترين ميزان مصرف انرژى و  A نش
ــترين ميزان مصرف  ــان دهندة بيش حرف G نش
انرژى است. پس يك دستگاه صرفه جو را با خود 

به خانه ببريد!

 وقت سفر سيم همة وسايل برقى به جز يخچال 
را از پريز بكشيد. تا حاال به اين موضوع فكر كرده ايد 
ــه چرا بايد تلويزيون خانه هم زمان با ما از خواب  ك

بيدار  شود و تا آخر شب صدايش را بشنويم:

ــال تنظيم دماى آب موقع   فكرى هم به ح
ــتتان  ــت چپ و راس دوش گرفتن كنيد تا دس
ــج نزنند! يك  ــز و آبى گي ــيرهاى قرم روى ش
ــزن آب گرم  ــاده، تنظيم درجة مخ ــل س راه ح
روى عددى است كه براى دوش گرفتن مناسب 
ــت با آب سرد مخلوط  ــت و ديگر الزم نيس اس
شود. راه حل ديگر استفاده از تنظيم كننده هاى 
ــان  ــت كه احتماالً در آينده جايش خودكار اس
ــردوش  ــازار باز مى كنند. انتخاب يك س را در ب
ــب كه آب را منظم پخش كند، به اضافه  مناس
كوتاه كردن زمان دوش گرفتن، حتى به اندازة 
ــى دو دقيقه، مى تواند يكى از رقمهاى قبض  يك

آب را حذف كند.

ــتن كم  ــان آب را موقع ظرف شس ــدت جري  ش
ــب قبل مانده اند، آنها را با  كنيد. اگر هم ظرفها از ش
آب پاش خيس كنيد و بعد از چند دقيقه سراغشان 

برويد.

 از پدر بخواهيد هر چند وقت يك بار موتور خودرو را تنظيم كند 
تا مصرف بنزين كمتر شود.
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 ماشين پدر را در حياط 
ــر امكان  ــوييد. اگ خانه نش
دارد آن را به كارواش ببريد 
ــطل آب  ــا فقط با چند س ي

بشوييد.

 تمرين كنيد موقع مسواك زدن به جاى اين كه دستتان را زير 
شير آب ببريد، ليوان آب را پر كنيد و با آن مسواك بزنيد.

 تلفن بانكها هم عجب اختراع جالبى هستند! بدون 
اين كه زحمت بيرون رفتن از خانه را به خود بدهيد و 
در بانك منتظر بمانيد تا نوبت به شما برسد و احتماالً 
متصدى بانك كلى از مزاياى پرداخت غيرحضورى را 
ــما يادآورى كند، هم به سبك تر شدن ترافيك  به ش
ــالمت هوا و اقتصاد  ــهر كمك كرده ايد، هم به س ش

خانواده و...

ــه چه قدر بايد منضبط  ــر از همه مى دانيد ك  بهت
ــته  ــيد تا لباس هايتان به اتوى كمترى نياز داش باش
باشد. يا اين كه صداى چك چك آب آن قدر هم براى 
شنيدن موزون نيست كه نتوان با يك واشر ساده از 

مزاحمت آن خالص شد. 

 سيستم هاي سرمايشى و گرمايشى خورشيدى به صرفه ترين سيستم در كشورهاى 
ــيده اند، گران  ــتند. البته در ايران به خاطر اين كه هنوز به توليد انبوه نرس ــرقى هس ش
ــتند. شك نكنيد با داوطلب شدن شما و حمايت دولت از توليدكنندگان، فرهنگ  هس

استفاده از انرژى هاى پاك رايج خواهد شد.

 همين حاال به يخچال و فريزر خانه سرى بزنيد. 
ــانت  ــتى كمتر از 20 س اگر فاصلة آنها از ديوار پش
ــتند، مشكل را  ــت، يا در معرض نور آفتاب هس اس
برطرف كنيد. راستى! به ازاى هر چند ثانيه كه شما 
مقابل در باز يخچال مى ايستيد و به دنبال گمشدة 
ــرژى هدر  ــان مى گرديد، كلى ان ــزة خودت خوش  م
مى رود. به مادر هم سفارش كنيد، محتويات يخچال 
ــا فاصله از هم بچيند تا هوا راحت تر جريان پيدا  را ب
ــى در مصرف برق  ــورى كل ــاور كنيد اين ط كند! ب

يخچال صرفه جويى كرده ايد!
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زيبا، مهربان و بخشنده

عليرضا متولى

طبيعت نمايشگاه آثار هنرى
ــت، بايد به درخت  ــراى بودن در طبيع ب
ــوازش كنى.  ــى و برگهايش را ن ــت بزن دس
ــايش  ــيدى، خوب تماش هرگاه به گلى رس
كن. بهترين تابلوهاى هنرى را در طبيعت 
ــن گالرى يا  ــى. طبيعت بهتري پيدا مى كن

نمايشگاه آثار هنرى خداوند است.
ــتا زندگى  ــت خودت در روس ممكن اس
ــت  ــه حالت. ممكن اس ــا ب كنى كه خوش
ــه فاصلة محل  ــهرى زندگى كنى ك در ش
زندگى ات با طبيعت زياد نباشد؛ پس براى 
بودن در طبيعت خيلى به زحمت نمى افتى. 
اما اگر در شهرهاى بزرگ زندگى مى كنى، 

ــراى گذراندن وقت  ــتانها بهترين جا ب بوس
هستند. اما اگر در نزديكى محل زندگى ات 
حتى بوستانى نيست، مى توانى به گلدانهاى 
ــوى و با  خانه ات اكتفا كنى. با آنها رفيق ش
ــا آب و كود بدهى.  ــا حرف بزنى. به آنه آنه
به آنها خيره شوى و شاهد رشدشان باشى. 
ــى آموزش، به تكثير  حتى مى توانى با كم
ــرگرميها  ــردازى. يكى از بهترين س آنها بپ
براى ساكنان شهرها، پرورش گلها و گياهان 
ــه براى  ــن هدي ــت. و بهتري ــى اس آپارتمان
ــان دارى، گلدانى است  كسانى كه دوستش
كه گياهى در آن زندگى مى كند كه خود تو 

آن را تكثير كرده اى.
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فصل طرب
ــيده. محيط  ــش رس ــه نيمه هاي ــار ب به
اطرافت پر از دگرگونيهاى روح بخش است. 
اميدوارم از بارانهاى بهارى و از رنگ زيباى 
ــرى. از بوى خوش  ــبز لذت بب برگهاى س
ــر و طعم بهار را  ــاى زندگى ات لذت بب فض

خوب بچش.
حاال كه با چيزهايى دربارة طعم و رنگ 
و بوى زندگى آشنا شده اى، و حاال كه طعم 
ــب  و رنگ و بوى محيط هم، زيبا و دلچس
ــت، چرا از وجودت در اين هستى  شده اس
زيبا لذت نبرى؟ اميدوارم زندگى ات هميشه 
و هرجا كه هستى، خوش رنگ و خوش بو و 

خوش طعم باشد.
ــادى و  ــت؛ فصل ش بهار فصل طرب اس
شادابى است. بگذار نسيم بهارى به صورتت 
ــو همان كارى را  ــوزد. اجازه بده بهار با ت ب
ــا و طبيعت  ــا و نهره ــد كه با درخته بكن

مى كند.
يكى از راههايى كه مى تواند زندگى ات را 
پر از طرب، يعنى طعم و رنگ و بوى خوش 

كند، هماهنگى با طبيعت است.
ــى به ما توصيه  ــمندان علوم زندگ دانش
ــى خود را با  ــاعتى از زندگ مى كنند كه س
ــانى كه در  طبيعت بگذرانيم. به ويژه كس
ــهرهاى بزرگ زندگى مى كنند، بايد به  ش

اين توصيه بيشتر عمل كنند.
دقايق و ساعتهايى از روز خودت را براى 
رفتن به طبيعت اختصاص بده. و اگر برايت 

ــت، هرجا كه اثرى از طبيعت  ــخت اس س
مى بينى به تماشايش بنشين.

ــتان جنگلى  اگر رفتن به يك باغ يا بوس
ــت، مى توانى به بوستان  ــخت اس برايت س
ــى ات بروى.  ــك محل زندگ ــك نزدي كوچ
ــروى و بويى را كه  ــه الى درخت ها راه ب الب
از برگ درختها پراكنده است، به ريه هايت 
ــه از البه الى  ــاب ك ــه رنگ آفت ــى. ب بكش
ــگاه كنى و به  ــاى درختها مى تابد، ن برگه
ــيم در گيسوان درخت،  صداى پيچش نس
ــدگان كوچكى كه البه الى   و به صداى پرن
ــاخة درختها بازيگوشى مى كنند، گوش  ش

بدهى.

با طبيعت ، در طبيعت
ــغول كن و  ــا طبيعت مش ــودت را ب خ
ــاداب تر مى شوى. من اين  ببين چه قدر ش
ــرگرميهايم در  ــه را دارم و يكى از س تجرب
ــيدگى به گلدانهاى عزيزم است.  خانه، رس
هنگامى كه مشغول رسيدگى به گلدانهايم 
هستم، حس مى كنم هيچ غمى در اين دنيا 
نمى تواند به ديوار محكم آرامش من ضربه 

بزند.
ــو يكى از  ــن. مى توانى عض ــان ك امتح
ــت دار محيط زيست شوى  گروههاى دوس
ــرف فكر كردن به  ــى از وقتت را ص و بخش
ــد از مدت  ــت كنى. بع ــظ محيط زيس حف
ــى خواهى ديد كه چه قدر زندگى ات  كوتاه

از اين رو به آن رو خواهد شد.

ــت.  ــط گل و گياه نيس ــا طبيعت فق ام
ــنگ است و خاك. كوير، شن است  كوه، س
ــمان يك  ــت و موج. آس و باد. دريا آب اس
ــت، يك روز ابرى است. به همة  روز آبى اس
آنها توجه كن. اگر اين روزها رنگين كمانى 
ديدى، بنشين جايى و خوب تماشايش كن. 
آرامشى كه تماشاى رنگين كمان نصيب تو 

مى كند، هيچ چيز ديگرى نمى تواند.
ــيمى كه  ــط يك بار به نس ــار و فق يك ب
ــيم  مى وزد توجه كن. مى بينى كه اين نس
چه حرفهاى ناگفته اى با تو دارد و تو هرگز 

پاى درد دلش ننشسته اى.
ــتر دقت كن.  ــا بيش ــار به پرنده ه اين ب
ــان  ــوى. بازيگوشيهايش ــان مى ش عاشقش
ــا  ــان را تماش ــن. جست وخيزهايش را ببي
ــم و رنگ  ــر. اين طورى طع ــن و لذت بب ك
ــون مى كنى. ــى ات را دگرگ ــوى زندگ و ب

اگر به اين توصيه ها عمل كنى، تفاوت با 
ــت بودن را با در طبيعت بودن درك  طبيع
ــتم در طبيعت  ــن از تو نخواس مى كنى. م
ــى.  ــى، بلكه مى خواهم با طبيعت باش باش
ــتى لذت مى برى، اما  وقتى در طبيعت هس
ــت. درحالى كه وقتى  ــذت تو عميق نيس ل
ــلولهايت و با  ــتى، با تمام س با طبيعت هس
تمام روحت سرشار از حس عميق آرامش 
ــوى. و مثل خود  ــاداب مى ش مى شوى؛ ش
طبيعت مى شوى؛ زيبا، بخشنده و مهربان.

زندگى ات هميشه پر از شادى باشد. خدا 
نگه دار!
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چهل جزيره
گردن بندى از مرواريد

سياوش شايان

فراموش نكرده ايم!
ــماره هاى  فراموش نكرده ايم كه در يكى از ش
همين مجلة «رشد جوان»، و در همين سال 
ــول داده بوديم كه دربارة  تحصيلى جارى، ق
جزاير زيباى خليج فارس نيز مطلبى مستقل 
بنويسيم. دربارة قشم و درة ستاره ها نوشتيم 
ــش، هرمز، هنگام و  ــتيم براى كي و مى توانس
ــيارى از جزاير معروف و غير معروف هم  بس

مطلب مستقلى بنويسيم.

خواهر و برادر
ــؤال امتحان درس جغرافياى  ــايد اين س ش
ــد: «جزيره را تعريف  ــما بوده باش مدرسه ش
كنيد.» مسلم مى دانيم كه شما از دانش آموزان 
خوش فكرى بوده ايد كه به راحتى توانسته ايد 
جواب اين سؤال بسيار دشوار (!) جغرافيايى را 
بدهيد. جزيره تكه اى خشكى است كه اطراف 
آن را آب فراگرفته باشد. برعكس، درياچه يك 
ــت كه پيرامون  پهنة آبى كوچك يا بزرگ اس
ــد. يعنى درياچه و  ــكى گرفته باش آن را خش

جزيره تقريباً با هم خواهر و برادرند! 

گردن بندى مرواريدى از جزاير
اگر همة جزاير موجود در خليج فارس را در دريا 
در كنار يكديگر بچينيم و آنها را ريسه كنيم، 40 
مرواريد زيباى بزرگ و كوچك خواهيم داشت! 
اين يعنى تعداد جزاير موجود در خليج فارس، 
ــت. پس اگر با رشتة محبت و  حداقل 40 تاس
وطن دوستى اين جزيره ها را به هم وصل كنيم، 
ــاى ريز و  ــزرگ و زيبا، با دانه ه ــدى ب گردن بن
ــت از جزاير خواهيم داشت كه نگين آنها،  درش

يعنى بزرگ ترين جزيره، قشم است. 

جزاير گمنام
ــه آنها عنايتى  ــام مانده اند. ب ــارس نزد ما گمن ــى از جزاير خليج ف ــه، برخ بل
ــته ايم و چون از آنها دور هستيم، از حال و روز آنها و محيط زيستشان  نداش
ــنيده ايد؟ دلكش، دارا،  بى خبر مانده ايم. مى گوييد نه؟ آيا نام اين جزاير را ش
بونه، مهنارو. اينها نام جزايرى در سواحل استان خوزستان هستند كه تاكنون 

احتماالً نام آنها را نشنيده و نخوانده ايد. 
ــبله، ام الكرم و  و اما جزاير گمنام ديگر: علف دان (صدرا)، نگين، جبرين، ام س
ــواحل استان بوشهر هستند كه اگر نام  ــمالى. اينها جزاير گمنام س جزيرة ش
ــك، نخيلو و فارسى را با آنها در كنار هم  ــيف عباس جزاير خاركو، خارك، ش
ــما در خليج فارس و در آبهاى خليج  ــت نامهاى جزاير ش قرار دهيد، فهرس
ــتان هرمزگان همة ما نام  ــت. در اس ــده اس ــهر كامل ش فارس در كنارة بوش
ــى، تنب بزرگ و كوچك و شايد الرك را  ــم، هرمز، الوان، ابوموس كيش، قش
شنيده ايم، اما به نظر مى رسد از جزاير ديگرى چون هندرابى، سيرى، فارور، 
ــيخ هندرابى، و سه مجمع الجزاير به نام هاى گز،  دوكوهكان، صخرة بزرگ، ش

جگين و ميدانى بى خبر بوده ايم. 
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فقط نام؟
ــك واقعيت و يك موجود  ــامى را براى ي ــم بودند؟ نه، اس واقعاً اينها فقط اس
مشخص به كار مى گيرند. بنابراين جزيره هايى كه نام برديم، هر يك دنيايى 
ــتند. در قشم، كيش، ابوموسى،  ــم نيس از ديدنيها را در خود دارند و فقط اس
ــر ديگر، زندگى جريان دارد. بچه ها به  ــيارى از جزاي آبادان، مينو، هرمز و بس
مدرسه و دبيرستان مى روند و درس مى خوانند و بزرگ ترها به تجارت، صيد، 
ــاغل مشغول اند. بنابراين، اينها فقط نام نيستند و اگر  دريانوردى و ساير مش
ــت محيطى و جان داران و گياهان اين جزاير را هم به زندگى  ويژگيهاى زيس
ــه مرواريدهايى جان دار تبديل  ــان اضافه كنيم، آن وقت اين مرواريدها ب انس

مى شوند.

تمام شد؟ 
ــتن دربارة جزاير زيباى خليج فارس و ويژگيهاى منحصر به فرد آنها  نه، نوش

تمامى ندارند، بقيه اش را برويد از نزديك ببينيد و لذت ببريد.    

ديگرچه؟
هيچى. برخى از اين جزاير پرنمك اند! يعنى معادن و گنبدهاى نمكى در آنها 
وجود دارد؛ مثل قشم كه يك نمكدان بزرگ دارد، هرمز كه يك گنبد نمكى 
ــت و ابوموسى كه همه جايش مثل همسايه اش تنب بزرگ، شور و خوش  اس
ــت. بعضى از جزاير هم سفيدند! از مرجانها و اسكلت بر جاى ماندة  نمك اس
آنها درست شده اند و از خرد شدن اسكلتهاى آنها، ماسه هاى سفيد و زيبايى 

در سواحل و پسكرانه ايجاد شده اند.



دانستم
سمانه مالمير، از قم

چرا فرشي از قاصدك
بيكران نگاهم را، رديف كرده است

يا چرا گاهي ساعتها غروب را 
آذين مي بندم، تا طلوع نگاهت را چراغاني كند ...

خدايا
مي شود باران ببارد؟
اين بغض، به تنهايي

از گلويم پايين نمي رود!

انار 
انار مي خورم، خونم رقيق تر شود

شايد، عشقت كمرنگ تر شود

فردايي كه در اين نزديكي است
مرضيه طهماسبي  

روزي زيباتر از همة روزهاي خدا
روزي پر از عشق و زيبايي

كه تو با اسب سفيد و صورتي پر نور و ذوالفقار مي آيي
روزي است در همين نزديكيها 

در جستجويش هستم

بيا اي گل نرگس
سمانه خوش كالم هريس، از تبريز

كوچه هاي خلوت تو را مي خوانند
و در نجواي شبانگاهي ات آهسته مي گريند.

و ستاره هاي آسمان از شدت گريه كم نور مي شوند
اي شادي بخش دلها

در كدامين سو ايستاده اي و به كجا مي نگري ...

قلب من، بهار
سارا نمير، از ديلم

وقتى كه آسمان
خميازه اى كشيد

يك دسته برگ زرد
از شاخه ام پريد

پرهاى بال من
هم رنگ آفتاب
تصوير چهره ام
افتاد، توى آب

تصويرچهره ام
در حوض خانه بود

بر روى شانه ام
يك آشيانه بود

وقتى كه قطره اى
بر صورتش چكيد
موهاى سيخ من
در آب مى دويد

گرچه خزان شده
در گوشه و كنار

هرگز نمى رود
از قلب من بهار
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اني
ليم

ا س
رض

ميد
: ح

رگر
صوي

ت

جشن تولّد خورشيد
سپيده احمدپور، از مباركه اصفهان

قاصدكهاى سفيد
گرداگرد خورشيد

همه خندان
همه رقصان

و پر از شوق نگاه خورشيد
چشمهايش را بست

زير لب خواند دعا
مژگانش لرزيد

و به هرم نفسش فوت كرد
شمع سى سالگى اش را آرام

ماه لبخندى زد
و ستارگان شب

با تمناى حضور جاودان خورشيد
جشن سى سالگى اش را شادباش گفتند.

تنگ ماهي، قاب عكس
بهاره سلماني، از تهران

سال نو مي شد ولي
تنگ ما، ماهي نداشت

قلكم هم مثل قلبم
در بساط كوچكش آهي نداشت

«بي خيال سال نو!
ماهي قرمز نمي خواهم پدر

بوسة قرمز براي تنگ قلبم مي خري؟
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تاريخ فيزيك: راديواكتيويته

تاريخ علم: جست وجوى ناتمام
دموكريتوس، فيلسوف يونان باستان، بر 

اين عقيده بود كه ماده در نهايت از اتمهاى 
ــكيل شده است. اما  غير قابل شكستن تش
اين ديدگاه براى قرن پنجم پيش از ميالد، 
ــيار هضم ناپذير بود؛ به طورى كه فالسفة  بس
نابغه اى چون افالطون و ارسـطو هم آن را 
ــوالً در تاريخ علم به موارد  ــكار كردند. اص ان
ــتى،  ــمارى برمى خوريم كه ايدة درس بى ش
چون بر خالف الگوهاى پذيرفته شدة زمانه 
ــود، نه تنها از سوى عوام بلكه از  ارائه مى ش
ــرف خواص علمى آن دوران مورد ترديد،  ط
بلكه انكار قرار مى گيرد. بازگشت ديرهنگام 
نظرية اتمى تا قرن هفدهم ميالدى به تأخير 
مى افتد. در دست نوشته هاى نيوتن، گرچه 
نامى از اتم به چشم نمى خورد، ولى او ذرات 
ــر، و متحركى را  ــرم دار، جامد، نفوذناپذي ج
توصيف مى كند كه هيچ گاه از بين نمى روند 

و 
ــه  ب

ــته اجزايى هم  شكس
؛  ند ــو يعنى همان اتمها.نمى ش

ــيمى  ــاى فيزيك و ش ــروزه در كتابه ام
ــتانى و دانشگاهى، از اتم،  دوره هاى دبيرس
ــاير ذرات اتمى و  ــون و س ــرون، پروت الكت
ــود كه گويى  زيراتمى چنان صحبت مى ش
ــلمات علمى و مورد اجماع  همواره جزء مس
جامعة علمى بوده است. خوب است بدانيم 
ــش ـ و حتى هم  ــال پي تا كمتر از 100 س
ــتند بزرگانى كه به  اكنون هم ـ بوده و هس
داليل كامًال موجه، ذرات اتمى و زيراتمى را 
مورد ترديد و گاهى انكار جدى قرار داده و 

مى دهند.
ــى، ارنست  ــتة اتريش فيزيك دان برجس

ماخ (هم او كه نامش 
امروزه واحد سنجش سرعت 
هواپيماها و جتهاست) اعتقاد داشت كه 
در نهايت تمامى معرفت از اطالعات حسى 
ــزى جز تجربة  ــود و علم چي حاصل مى ش
ــى تا به حال  ــت. ولى چه كس خالص نيس
ــت؟ به عقيدة ماخ، فيزيك  اتمها را ديده اس
ــاى بيليارد نامرئى  نيازى ندارد كه به توپه
ــد تا چيزى را در واقعيت  ــته باش باور داش
ــدگاه افراطى  ــه اين دي ــف كند. البت توصي
امروزه در جامعة علمى طرف داران چندانى 
ــبت به موجودات  ندارد. حتى آن ها كه نس
ميكرو فيزيك ديدگاههاى رئاليستى ندارند، 
ــانه هاى مفيد»  وجود آنها را به عنوان «افس
مى پذيرند؛ يعنى مفاهيمى كه براى توجيه 
و تبيين مشاهدات و ايجاد نظامهاى علمى 

كاربرد مفيد دارند.
ــا در پاريس روى  ــه كورى ه ــى ك هنگام

مهدي شيرزاد

برترين بانوى دانشمند
ــيارى از فيزيك دانان  در تصوير خاطره انگيزى كه بس
برجستة ربع اول قرن بيستمـ  يعنى همانها كه دست اندركار 
ــته اى بوده اندـ  در آن  تدوين و تكميل فيزيك اتمى و هس
حضور دارند، تنها يك زن حضور دارد. اين زن كسى نيست 
ــر  جز ماريااسكودوفسـكا كه بعدها پس از ازدواج با همس

دانشمند خود، پيركورى به مارى كورى شهرت يافت.
ــخصيت زن علمى در قرن  ــته ترين ش ــارى كورى برجس م

بيستم است كه برندة دو جايزة نوبل در دو 
رشتة معتبر علمى، يعنى فيزيك و شيمى 
ــت. البته خانوادة كورى جزو  شده اس
استثنايى ترين خانواده هاى علمى 

ــود: مارى كورى، پيركورى و  ــوب مى ش محس
ايرن ـ ژوليوكورى (دختر مارى كورى)، هر سه 

ــته هاى فيزيك و شيمى  برندة جايزة نوبل در رش
شده اند.

ــى بود كه برندة دو جايزة  مارى كورى اولين كس
نوبل شد. اين افتخار تنها 60 سال بعد از دومين جايزة 

نوبل مارى كورىـ  يعنى در سال 1972ـ  از سوى جان 
ــد. البته «لينوس  باردين، فيزيك دان آمريكايى تكرار ش

پاؤلينگ» كه او را بزرگ ترين شيمى دان قرن بيستم لقب 
داده اند نيز برندة دو جايزة نوبل شد: يكى 

ــيمى و ديگرى جايزة صلح  ــتة ش در رش
نوبل.
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ــادا روى موارد  ــه كار مى كردند، راترفورد و سـادى در كان راديواكتيويت
ــابهى در حال پژوهش بودند. تا آن زمان اعتقاد عمومى بر اين بود كه  مش
اشعة X و راديواكتيويته چندان تفاوتى با هم ندارند. ولى آزمايشات تفاوتهاى 
ــاند. اشعة X هنگامى توليد مى شود كه ماده  بارزى را ميان آن دو به اثبات رس
بمباران شود، حال آن كه راديواكتيويته به طور خودبه خودى صورت مى پذيرد. اين 

آزمايشات سرآغاز «فيزيك هسته اى» بودند. 
ــار انرژى راديواكتيويته در  در واقع منبع سرش
ــم رخ مى نمود.  ــتة ات ــى بود كه در هس تغييرات
ــط فيزيك دان گمنام  ــه گام بزرگ  بعدى توس البت
ــته  ــون ـ برداش ــهور اكن ــى مش آن روزگار ـ و خيل
ــد. فيزيك دان انقالبى، آلبرت اينشـتين، در مقالة  ش
ــال 1905، فرمول تبديل جرم به  دوران ساز خود در س
ــاند. شايد مشهورترين فرمول علمى  انرژى را به اثبات رس

پس از قضية فيثاغورس فرمول زير باشد:
E=mc2

ــرم (m) مى تواند مقدار  ــه اين ترتيب، مقدارى جزئى از ج ب
عظيمى انرژى (E) توليد كند. در واقع راز و رمز راديواكتيويته در 

همين تبديل جرم به انرژى نهفته است.

منبع
ــتراترن، پل. 6 نظريه اى كه جهان را تغيير داد. ترجمة  اس

دكتر توكلى صابرى و بهرام معلمى. انتشارات مازيار.

ــورى  ــارى ك ــال 1902، م ــل س در اواي
ــس از مدتها كار  ــى پيركورى پ ــه همراه ب
ــن  ــدود ده ت ــتند از ح ــا توانس طاقت فرس
ــيدهاى  ــه از اكس ــت ـ ك ــة اورانيني نخال
ــود ـ در نهايت يك  اورانيم محسوب مى ش
ــت آوردند. اين تحقيقات  گرم راديوم به دس
ــبانه روزى به كشف عنصر جديدى به نام  ش

«راديوم» انجاميد.
يك گرم راديوم خالص به اندازه اى ارزش 
ــال 1921، مارى كورى  دارد كه وقتى در س
ــود،  ــاالت متحده آمريكا دعوت مى ش به اي
ــور آمريكا،  ــه از رييس جمه ــوان هدي به عن

درخواست يك گرم راديوم مى كند. هزينة 
تهية اين مقدار راديوم 100 هزار دالر براورد 
مى شد. پرزيدنت هاردينگ، رييس جمهور 
ــامدگويى به  ــگام خوش ــكا، هن وقت آمري
ــة  ــك جعب ــر او، ي ــورى و دو دخت مارى ك
ــبز رنگ حاوى راديوم به او هديه  چرمى س

مى دهد.
اكنون از راديوم در «راديوم درمانى»ـ  كه 
به افتخار خانوادة كورى به «كورى درمانى» 

هم معروف است ـ استفاده مى شود.
ــالها تماس با  ــه علت س ــارى كورى ب م
ــرطان خون مبتال  مواد راديواكتيويته به س

ــالگى فوت كرد. البته  ــد و در سن 66 س ش
ــارات علمى  ــده ماند كه افتخ ــدر زن او آن ق
ــود، يعنى ايرن كورى را در زمينة  دختر خ
«راديواكتيويتة مصنوعى» مشاهده كند. يك 
سال پس از درگذشت مارى كورى، دختر او 
ايرن ژوليوكورى و همسرش، به خاطر كشف 
ــدة جديدى در راديواكتيويته، موفق به  پدي

دريافت جايزة نوبل شدند.
امروزه نامهاى مارى كورى و راديواكتيويته 
چنان هم بسته شده اند كه نام نيوتن و جاذبة 
عمومى يا نام اينشـتين و نسبيت عام... و 

داستان علم هم چنان ادامه دارد.
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روياى شورِ دريا
ــر، عرق  ــر نفس نفس مى زد و شروش بارب
ــيد چنان داغ بود كه  مى ريخت. نور خورش
ــت آفتاب پرست ها را مى سوزاند.  حتى پوس
باربر ايستاد تا نفسى تازه كند. كوچه اى ديد 
باصفا؛ آب پاشيده و جارو زده. خانه اى بسيار 

بزرگ؛ مانند قصر.
بار خود را روى سكو گذاشت و كمرش را 
به سختى صاف كرد. چشمش افتاد به يك 
ــتاده  درخت بيد پير، كه روبه روى خانه ايس
ــده بود.  ــرش مثل كمر او خم ش بود و كم
ــت چروك خوردة درخت  ــتى به پوس دس
كشيد و در سايه اش نشست. نسيمى خنك 
و خوشبو از راه رسيد، از لباس هاى وصله دار 
ــك داد. از ميان  ــت و تنش را قلقل او گذش
ــنيد و بوى غذا  ــاز و آواز ش خانه، صداى س
ــش آب افتاد؛ عطر  ــه دماغش خورد. دهان ب
ــت  ــاب و پلوى زعفران خورده و خورش كب

قورمه سبزى، كوچه را برداشته بود.
ــش را قورت داد و با صداى بلند  آب دهان
گفت: «اى خدايى كه هم فيل و هم مورچه 
ــده اى، نمى دانم چرا يكى چون من،  را آفري
ــد و  ــد تمام عمر كار كند و زحمت بكش باي

يكى ديگر، در ناز و نعمت به سر ببرد؟»
بلند شد. آه سوزانى كشيد و خواست بار 
خود را به دوش بكشد كه در خانه باز شد و 
پسركى بيرون آمد. آستين باربر را گرفت و 

گفت: «بيا، اربابم با تو كار دارد!»
ــو كه من بار  ــه مى خواهد؟ به او بگ - چ

سنگينى دارم و كار بسيار.
- اربابم گفت برو و هرطور شده اين مرد 

را به خانه بياور!
ــرد. چاره اى  ــرك نگاه ك با تعجب به پس
ــت و به  نبود. بارش را در داالن خانه گذاش

محمدكاظم مزينانى
تصويرگر: مرتضي يزداني
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دنبال او راه افتاد. چه حياطى! پر از درخت 
و گل؛ جوى آب؛ پرنده و نسيم و سايه. چه 
خانه اى! گچ بُرى هاى زيبا؛ فرش هاى گرانبها، 
ــاى بلورين. چه  ــاى مخملين، جام ه پرده ه
ــى! گرم و مهمان نواز؛ سفره اى دور و  مجلس

دراز، صداى ساز و آواز.
ــا آن لباس وصله دار و بدن عرق كرده و  ب
پاهاى پينه بسته، وارد خانه شد و روى قالى 
ابريشمى ايستاد. مهمان ها چشم  چرخاندند 
به او خيره شدند. نزديك بود از خجالت آب 
شود. حال شغال بدقيافه اى را داشت كه به 
مهمانى قرقاول ها پا گذاشته باشد. پيرمردى 
ــد و  ــان، به او نزديك ش ــفيدمو و مهرب س
ــتم كه  ــت: «از حياط مى گذش ــته گف آهس
شنيدم با خدا درددل مى كنى. دوست دارم 
بر سر سفرة ما بنشينى و گلويى تازه كنى... 

خدمتكارها، از مهمان ما پذيرايى كنيد!
ــراغ باربر آمد؛ با پارچى  خدمتكارى به س
ــه اى ترمه. باربر  ــتى زرين و حول نقره، طش
ــت هايش را شست و سر سفره نشست.  دس

در عمرش چنين غذاهايى نخورده بود.
- اى مرد، اسم تو چيست و به چه كارى 

مشغولى؟
ــت و بار مردم را به  ــمم سندباد اس - اس

دوش مى كشم.
- عجيب است. اسم من هم سندباد است. 
ــت دارم قصة  ــندباد دريايى. دوس ــه س البت
ــى ام را برايت تعريف كنم تا بدانى كه  زندگ
ــت نمى آيد. البته  هيچ گنجى بى رنج به دس
ــيار عجيب و غريب است و  حكايت من بس
ــاده ترين آدم ها  ــاور كردنش حتى براى س ب
ــكل. من هفت بار به سفر دريايى رفتم  مش
و هفت بار ُمردم و زنده شدم. از بزرگ ترين 
ــدم كه وقتى  ــتم. پرنده اى دي درياها گذش
ــد.  ــد، هوا تاريك مى ش ــرواز درمى آم به پ
الماس هايى ديدم به اندازة انار، انارهايى قد 
ــتر. من  هندوانه. هندوانه هايى به بزرگى ش
ــان  ــر هر ماه، حال ش مردمانى ديدم كه س
ــد، پر و بال در مى آوردند و  دگرگون مى ش
در آسمان پرواز مى كردند. جانورى ديدم كه 
آدم ها را به سيخ  مى كشيد و كباب مى كرد 
و مى خورد. پرنده اى ديدم كه روى آب تخم 
ــت اهالى يك  ــت. يك بار به دس مى گذاش

ــدم. بار ديگر، مردى  جزيره، زنده به گور ش
براى عبور از رودخانه، روى دوشم نشست و 
ديگر پايين نيامد و با حيله و نيرنگ فراوان، 

توانستم از شرش خالص شوم.
ــربت زعفران نوشيد،  پيرمرد جرعه اى ش
ــى تازه كرد و گفت: «حال مى خواهم  نفس
داستان اولين سفر دريايى ام را برايت تعريف 
ــازرگان كه در جوانى  ــتم ب كنم. پدرى داش
ــت.  ُمرد و ثروت زيادى از خود به جا گذاش
هرچه داشتم فروختم. مقدارى كاال خريدم، 
ــدم و به راه افتادم. از اين  ــتى ش سوار كش
دريا به آن دريا و از اين جزيره به آن جزيره 
ــط  ــم و تجارت مى كردم. روزى، وس مى رفت
دريا به جزيره اى رسيديم سبز و باصفا. پياده 
شديم و هريك به كارى مشغول شديم كه 
ــاد زد: « بجنبيد... تا دير  ــان ناخدا فري ناگه
نشده سوار كشتى شويد و خودتان را نجات 
بدهيد. اين چشمه باصفا از دماغ يك نهنگ 
ــت، يك  ــد. اين جزيره نيس بيرون مى پاش
ــت كه خاك و شن  ــيار بزرگ اس نهنگ بس
ــده و نخل و گياه در  ــتش جمع ش روى پش
ــت كه زير آب برود و  آنجا روييده... االن اس

همه شما غرق شويد.»
ــيمه، دويديم به طرف كشتى  همه سراس
ــورد و در يك  ــره تكان خ ــه ناگهان جزي ك
ــتر  ــم زدن، رفت زير آب. بيش ــم به ه چش
ــان را به كشتى رساندند ولى  افراد، خودش
ــن و چند نفر ديگر در آب افتاديم. هرچه  م
ــى مرا  ــت تكان دادم كس ــاد زدم و دس فري
ــتى بادبان برافراشت و آرام آرام از  نديد. كش
برابر چشمم دور شد. گويى جان من بود كه 

از بدنم بيرون مى رفت.
موج ها يكى پس از ديگرى از راه مى رسيدند 
و مرا به هر طرف كه مى خواستند مى بردند. 
ماهى ها گازم مى گرفتند و انگشت هاى پايم 
را مى جويدند. مطمئن بودم كه از اين حادثه 
ــالم به در نمى برم. دل به آفريننده  جان س
ماه و ستاره سپردم و تن به يك تخته پاره.

ــناور بودم و به اين  ــاعت ها روى آب ش س
طرف و آن طرف مى رفتم. تشنه و گرسنه و 
ــته؛ با پاهايى زخمى. ميان اقيانوسى از  خس
آب شناور بودم و از تشنگى داشتم مى مردم. 
ــداد زيادى  ــده بود. تع ــم مثل چوب ش زبان

ــعى كردم  ماهى دوروبرم مى چرخيدند. س
يكى از آنها را بگيرم و گاز بزنم؛ نتوانستم.

ــرم را مى ديدم.  ــختى دوروب ــر به س ديگ
ــمم  ــال، منظرة عجيبى به چش در همان ح
ــورد؛ كوهى و قرقاولى و جوى آب زاللى.  خ
ــده بودند و  چند درخت آن طرف تر، خم ش
ــل به من تعارف  ــتند موز و نارگي انگار داش
ــتم را به طرف شاخه ها دراز  مى كردند. دس
ــوه اى بچينم كه از حال رفتم و  كردم تا مي

ديگر چيزى نفهميدم.
ــم هايم را باز كردم.  ــر آفتاب داغ، چش زي
ــودم و نفس  ــده ب ــد! من زن ــاورم نمى ش ب
ــن هاى نرم ساحل؛ در  مى كشيدم؛ روى ش
ــر از درخت موز و  ــيار زيبا. پ جزيره اى بس

نارگيل.
ــادم و با كمك  ــه راه افت ــگان ب لنگان لن
تكه اى چوب، خودم را به جنگل رساندم. در 
ــمزگى نخورده  عمرم ميوه هايى به آن خوش
ــدم، رفتم روى  ــير ش بودم. وقتى خوب س
ــره اى بلند و به اطراف نگاه كردم. تمام  صخ
ــانه اى  جزيره از آنجا پيدا بود، ولى هيچ نش
از آدمى زاد به چشم نمى خورد. فقط صداى 
ــرگ بود كه از دورها به  غرش ببر و زوزة گ

گوش مى رسيد.
ترس به دلم افتاد. تازه فهميدم كه نبايد 
از زنده ماندن خود چندان خوشحال باشم. 
ــگال جانورهاى  ــدم از چن اگر موفق مى ش
ــرم، بايد تا  ــه در بب ــالم ب ــى جان س وحش
ــرة دورافتاده زندگى  پايان عمر در آن جزي
ــردم. بدون قبر و  مى كردم و همان جا مى م
هيچ نشانه اى. دور از خانواده. با ريش بلند و 

ناخن هاى دراز.
ــرپناهى براى  ــره پايين آمدم و س از صخ
ــرگ درختان و  ــاختم از چوب و ب خودم س
رختخوابى از ريشه درخت نارگيل. ساعت ها 
ــا مالش دو تكه  ــتم ب تمرين كردم تا توانس
چوب، آتش درست كنم. ياد گرفتم زير دريا 
بروم و ماهى و خرچنگ دريايى شكار كنم 

و كباب هاى خوشمزه بپزم.
زمان در جزيره به كندى مى گذشت. براى 
ــال از دستم  ــاب روز و ماه و س اين كه حس
بيرون نرود، هر روز صبح، با تكه سنگى تيز، 
ــتم. ديگر  ــره اى عالمت مى گذاش روى صخ
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ــره كنار آمده بودم  كامًال با زندگى در جزي
ــكلى نداشتم جز تنهايى. حاضر  و هيچ مش
ــودم به بغداد برگردم و تا آخر عمر باربرى  ب
كنم. هر وقت به ياد خانواده و دوستان خود 
مى افتادم، دلم مى گرفت. فكر مى كردم كه 
ــم كرده اند. مادرم را مى ديدم  همه، فراموش
ــيد نگاه  كه هر روز هنگام غروب، به خورش
ــر گم شده اش اشك  مى كند و از دورى پس
ــه روى  ــدم ك ــرم را مى دي ــزد. خواه مى ري
ــت مى كشد و تصميم  شكم برآمده اش دس
مى گيرد وقتى نوزادش به دنيا آمد، اسمش 
ــتم كه چنين  ــندباد. مى دانس را بگذارد س
ــاز هم دختر به  ــى نمى افتد، چون او ب اتفاق

دنيا مى آورد...
گلوى پيرمرد خشك شده بود و صدايش 
ــربت زرشك نوشيد و  مى لرزيد. جرعه اى ش

به حرف هايش ادامه داد:
ــتم عالمت هاى روى  يك روز صبح، داش
ــنايى  ــمردم كه صداى آش صخره را مى ش
ــم خورد. نه، اشتباه نمى كردم. اين  به گوش
ــب بود. ديوانه وار به  ــيهة يك اس صداى ش
سمت ساحل دويدم. اسبى بسيار زيبا كنار 
دريا، ُدم مى جنباند. تا چشمش به من افتاد، 
روى پاهايش ايستاد و شيهة بلندى كشيد. 
مردى سياه پوست، دوان دوان به طرفم آمد 
ــتى و اينجا  و فرياد زد: «آهاى، تو كى هس

چه مى كنى؟»
باورم نمى شد! موجودى روبه رويم ايستاده 
بود كه مثل خودم دماغ و دهان داشت و به 
ــحالى، بغلش  زبان من حرف مى زد. با خوش
گرفتم و گفتم: «راست بگو، آيا تو از طايفة 
ــتى؟ آيا خودت را به شكل  جن و پرى نيس

آدمى زاد در نياورده اى تا اذيتم كنى؟»
ــاج و واج، نگاهم كرد و گفت: «نه، من  ه
ــتر به  ــه قيافة خودتو بيش ــك آدمم! البت ي
ــباهت دارد. حاال بگو ببينم،  جن وپرى ها ش
تو كى هستى و در اين جزيرة دورافتاده چه 

كار مى كنى؟»
ــتم و حكايت خود را از اول تا آخر  نشس
برايش تعريف كردم. موهايش از تعجب سيخ 
شد. گفت: «اى مرد، با همة سختى هايى كه 
ــيده اى، بخت بلندى دارى. ما مردمانى  كش

هستيم كه در جزيره اى دور از اينجا زندگى 
ــام ملك  ــاهى داريم به ن ــم. پادش مى كني
ــت؛مخصوصاً  ــق اسب اس مهرجان. او عاش
اسبهاى تندرو. من و دوستانم هر سال اين 
موقع، بهترين اسبها را براى جفت گيرى به 
ــب، وقتى ماه  ــن جزيره مى آوريم. يك ش اي
كامل شد، اسب ها را كنار ساحل مى بنديم و 
خود در اين غار پنهان مى شويم. اسب هاى 
دريايى با شنيدن بوى اسبها، از دريا بيرون 
مى آيند و با آنها جفت مى شوند. بعد از اين 
ــه مملكت  ــم و ب ــب ها را برمى داري كار، اس
ــد، آنها  ــه ماه بع ــم. نُ ــان برمى گردي خودم
كره هايى مى زايند كه  در دنيا مثل و مانند 

ندارند.
از خوشحالى به گريه افتادم. طولى نكشيد 
ــتان آن مرد نيز به غار آمدند. آنها  كه دوس
ــت بودند و با شنيدن حكايت  نيز سياه پوس
ــد كه ناراحت  ــدارى ام دادن زندگى من، دل
ــهر خودمان مى بريم.  ــاش، ما تو را به ش نب
ــاه ما بسيار مهمان نواز است و حتماً از  پادش
شنيدن ماجراى تو خوشحال مى شود. خدا 
ــكر گفتم و به انتظار نشستم. چشم از  را ش
ــتم. مى ترسيدم جزيره  اين افراد برنمى داش
ــب  را ترك كنند و تنهايم بگذارند. چند ش
بعد، اسب هاى دريايى از آب بيرون خزيدند 
ــب هاى پادشاه آمدند. مردان  و به سراغ اس
سياه پوست، با صداى طبل و دهل، اسب هاى 
دريايى را به طرف دريا راندند و با خوشحالى 

به غار برگشتند.
صبح روز بعد، همگى سوار كشتى شديم، 
بادبان برافراشتيم و به راه افتاديم. شب ها و 
روزهاى بسيارى روى آب بوديم تا به شهرى 
رسيديم بسيار زيبا. با ساختمان هايى چوبى 

و مردمى خوب و مهربان.
پادشاه به قصر دعوتم كرد و خواست كه 
حكايت خود را موبه مو برايش تعريف كنم. 
از شنيدن آن ماجرا، متعجب شد و هديه اى 
ــهر را به من  گرانبها به من داد و بندرگاه ش

سپرد.
ــود بيرون  ــن خ ــر وط ــه اى از فك لحظ
نمى آمدم. هر كشتى كه به بندر مى رسيد، 
ــراغ وطن خود را از مسافرها مى گرفتم،  س

ولى هيچ كس از آنجا خبرى نداشت. روز به 
روز بيشتر دلتنگ مى شدم. چيزهاى عجيب 
و غريبى در آن سرزمين ديدم. جزيره اى در 
ــاز و  ــب صداى س آن نزديكى بود كه هر ش

آواز از آنجا به گوش مى رسيد.
ــهر خسته شده  ديگر از زندگى در آن ش
ــتاده بودم و به  ــودم. روزى كنار دريا ايس ب
پرواز ماهى هاى بالدار نگاه مى كردم كه يك 
ــد و آرام آرام در بندر  ــتى از دور پيدا ش كش
ــنا آمد  پهلو گرفت. چهره ناخدا به نظرم آش
ــدم. خدايا  جلو رفتم و با دقت به او خيره ش
ــه مى ديدم؟! او همان ناخدايى بود كه در  چ

دريا رهايم كرده بود و رفته بود.
قلبم مثل يك ماهى، خودش را به قفسه 
سينه ام مى كوبيد. ناخدا را بغل كردم و گفتم: 

«خوب به من نگاه كن! مرا نمى شناسى؟»
- قيافه ات به نظرم آشناست، اما...

- من سندبادم، همان كه در دريا غرق شد!
ــم مى كرد. ماجراى غرق  حيرت زده، نگاه
ــدن خود را موبه مو برايش تعريف كردم.  ش
ــك از  ــوب ورانداز كرد و اش ــرتاپايم را خ س
چشم هايش سرازير شد. باورش نمى شد كه 
ــم. در  ــالم به در برده باش از آن دريا جان س
آغوشم گرفت و گفت: «آنقدر عوض شده اى 
ــم نمى تواند تو را  ــى ديگر مادرت ه كه حت
بشناسد. راستش، فكر مى كردم كه آن طشت 
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چوبى، روزى به بغداد برگردد اما تو هرگز!»
ــتى  ــتور ناخدا، بارهاى مرا از كش به دس
ــم من  ــرون آوردند. روى تك تك آنها اس بي
ــده بود. كاالهاى خود را فروختم  نوشته ش
و سود خوبى نصيبم شد. مقدارى از كاالها 
ــردم. وقتى از  ــاه هديه ب ــز براى پادش را ني
ــورى اشك را روى  قصر بيرون مى آمدم، ش

لب هايم احساس مى كردم.
در كشتى نشستم و به راه افتاديم. روزها و 
شب هاى بسيارى روى آب بوديم تا سرانجام 
به بغداد رسيديم. وقتى چشم خانواده ام به 
ــحالى بال  ــك بود از خوش ــن افتاد، نزدي م

دربياورند.
بعد از مدتى استراحت، مغازه اى خريدم و 

به كار خود ادامه دادم. زندگى آرامى داشتم، 
ولى پشت هم خواب دريا را مى ديدم. احساس 
مى كردم دلم براى زندگى در آن جزيرة دور 
افتاده تنگ شده. مزه نارگيل هاى آن جزيره 
ــود. تركيدن صدف ها را  هنوز بيخ دندانم ب
ــب ها، صداى  ــم حس مى كردم. ش در دهان
ــم مى پيچيد و  ــب ها، در اتاق ــيهة آن اس ش
دائماً به عالمت هايى فكر مى كردم كه روى 
ــودم. فكر مى كردم  ــته ب صخره به جا گذاش
ــا مى روم و  ــوم و از دني به زودى پير مى ش
ــيارى از جاها را نديده ام و بسيارى  هنوز بس
از گل ها را نبوييده ام. تصميم گرفتم دل به 
دريا بزنم و باز هم به سرزمين هاى دور سفر 
كنم. حكايت آن سفرها طوالنى است... اى 

ــر، حاال فهميدى كه اين خانه و اينهمه  بارب
مال و ثروت چگونه به دست آمده است؟ اگر 
دوست دارى ماجراهاى سفرهاى بعدى من 
ــنوى، باز هم به اينجا بيا! اين هديه را  را بش

هم از من  بپذير!»
باربر، از سندباد دريايى تشكر كرد و از اتاق 
بيرون آمد. توى داالن خانه، لحظه اى ايستاد 
و به هديه اش نگاهى انداخت، كيسه اى بود 
ــكه هاى طال. چشم هايش از شادى  پر از س
ــود را به دوش  ــد و بار خ ــرق زد و خم ش ب
كشيد. كوچه، خلوت و خنك بود و كمر بيد 

همچنان خميده.  
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اين با

 با اميرحسين حاجى آقاجانى، 
گفت وگو

 فناورى نانو
ش آموزى

رتبة برتر نخستين المپياد دان

از  ــى  يك در  ــر  برت ــة  رتب ــب  كس
جديدترين المپيادهاى دانش آموزى او 
را مصمم كرده است تا در آزمون كنكور 
سراسرى هم به نتيجة دل خواه خود فكر 
كند. هوش فوق العاده، آرامش، پشتكار 
ــائل اعتقادى،  ــه مس ــه خاص ب و توج
ــين  ــاى اميرحس ــن ويژگيه از بارزتري
هستند كه مى توانند او را به هدفهايش 
ــانند. دنياى پرتكاپوى اميرحسين  برس
ــت  پر از آرزوهاى كوچك و بزرگى اس
ــت هيچ وقت او را در يك  كه قرار اس
مسير دايره وار يا معكوس سرگردان 
نكنند و به او بگويند: «درس و مشق 

فقط ابزار است!»
ــى در  ــين حاجى آقاجان اميرحس
پنجمين روز مرداد ماه سال 1372 
به دنيا آمده است و در حال حاضر 
در دورة پيش دانشگاهى «دبيرستان 
ــتة رياضى ـ  كمال» تهران در رش
فيزيك مشغول به تحصيل است 
ــت  ــاده براى كنكور. او دوس و آم
دارد در همان رشته هاى مرتبط 
با رشتة خود ادامة تحصيل دهد. 
او مى گويد: شايد در آينده براى 
تحصيالت تكميلى خود بخواهد 

در رشتة فناورى نانو ادامه دهد.

مريم سعيدخواه
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سالم نانو
ــراى  ب ــوالً  معم ــن  م

ــت آوردن اطالعات علمى  به دس
ــى مى كنم. در يكى  ــايت  ها سركش به س

از اين سركشى هايم با «سايت باشگاه نانو» آشنا 
شدم كه اطالعات خوبى دربارة فناورى نانو به من 
داد. از طريق همين سايت مطلع شدم قرار است 
ــود، اما خيلى جدى  المپياد فناورى نانو برگزار ش
ــم. چند روز بعد اين خبر را از طريق اخبار  نگرفت

ــنيدم و آن وقت  علمى شبكة چهار سيما ش
ــختى توانستم  بود كه به با كمى س

ــم و وارد مراحل  ثبت نام كن
بعدى شوم.

هم گروهى هاى من
ــان نانو و نهاد  ــگاه دانش پژوه  باش

رياست جمهورى برگزاركنندگان المپياد بودند.
 شركت كنندگان همه دانش آموزان دورة متوسطه 

بودند با اختالف سنى يك تا دو سال.
ــة اول، 31 نفر  ــركت كننده در مرحل  از بين 120 ش
توانستند به مرحلة دوم راه يابند دو نفر انصراف دادند. از 
اين 31 نفر، 7 يا 8 نفر تهرانى بودند و بقيه شهرستانى.

ــز من زهرا خرمى و آرزو پوراحمد نيز مدال   ج
طال گرفتند. آرزو پوراحمد توانست در كنكور 

سراسرى هم رتبة پانزدهم تجربى را 
كسب كند. 

كوتاه اما پُر بار
 مرحلة اول المپياد، با مطالعه 44 مقاله شروع شد.

 بعد از اعالم نتايج، براى ورود به مرحلة دوم، يك دورة 
فشردة 10 روزه را در يك اردوى آموزشى گذرانديم. 

ــگاه صنعت نفت بوديم. اين   چند روز اول در پژوهش
دوره بيشتر دربارة روشهاى ساخت و سنتز نانو مواد بود. 
ــتادان  ــد از آموزش، تمام مراحل را تحت نظارت اس بع

مجرب انجام مى داديم.
ــيم شده بوديم: دو گروه آقايان   ما به چهار گروه تقس
ــم و انفرادى  ــا. گروهى كار مى كردي ــروه خانمه و دو گ
سنجيده مى شديم. در واقع در مرحلة عملى و ساخت با 

هم به رقابت مى كرديم.
 در خالل اين دوره ها، با روش تحقيق و نقش فناورى 
ــاورى را با  ــديم و اين فن ــنا مى ش ــو در اقتصاد آش نان
فناوريهاى ديگر مقايسه مى كرديم . در كنار اين دوره ها، 

كارگاه «شبيه سازى در ابعاد ملكولى» هم داشتيم.

دست  ساخته هاى ما
ــهاى  ــيد روى با روش ــدف ما توليد نانو ذرات اكس  ه
متفاوت سنتز بود. مى خواستيم ببينيم، اين مواد ميزان 
ــر ما را دارند يا خير، و ماده  تخلخل و خواص مورد نظ
ــته باشد. اين  در ابعاد نانو چه فايده هايى مى تواند داش
ــهاى متفاوت اين كار را انجام مى داديم تا  بود كه با روش

بفهميم كدام روش بازده بيشترى دارد.
 بعد از انجام آزمايشها، پژوهشگاه موادى را كه توليد 

كرده بوديم براى آناليز فرستاد.

باالتر از تجربه 
ــن دوره هاى  ــى از بهتري ــن دوره يك  اي
زندگى ام بود. هم تجربه هاى علمى كسب 

كردم، هم با آدمهاى خوبى آشنا شدم.
ــم رقابت مى كرديم اما    چهار گروه با ه
رقابتمان اصًال جنبه منفى نداشت. خيلى 
خوب با هم تعامل داشتيم و به هم كمك 

مى كرديم.
ــك ماده در  ــم ببينيم ي ــدد بودي  در ص
شرايط خاص چه نوع خاصيت و ويژگى از 
خود نشان مى دهد (ويژگيهاى شيميايى و 
ــدرت خودمان را در  فيزيكى) تا بتوانيم ق

تحليل و ساخت نانومواد بيشتر كنيم.
ــاورى نانو يك فرصت  ــلماً چون فن  مس
استثنايى است پس مى تواند، دست انسان 

را براى انجام فعاليت ها خيلى باز  كند.
ــتن اين فناورى مى تواند   انسان با دانس
درك خيلى قوى ترى از خلقت داشته باشد. 
به قول پدر فناورى نانو، ريچارد فاينمن 

«در آن پايين جاى بسيارى هست.»
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ــتة نانو الزم  براى ورود به رش
ــت كه يك سلسله اطالعات  اس
ــهاى شيمى،  علمى و جامع از درس
فيزيك و زيست شناسى داشته باشيم. به 
ــه در حال حاضر، اين  ــت ك همين دليل اس
ــته  ــكان كه از همان ابتدا بتوان وارد اين رش ام
شد، وجود ندارد. كسانى كه به اين رشته عالقه مند 
هستند، بايد بدانند پاية اصلى فناورى نانو رشتة شيمى 
ــر مثل فيزيك  ــته هاى ديگ ــت، اما فارغ التحصيالن رش اس
ــو كه با علوم پايه  ــى، و همه  عالقه مندان به نان و زيست شناس
ــته را  ــناى دارند. مى توانند در دورة تحصيالت تكميلى اين رش آش

انتخاب كنند

نانو براى دوست داران

 من هم زمان با المپياد امتحان نهايى هم داشتم.  اين موضوع به نوعى فكر و انرژى من و بچه ها ديگر 
ــئولين مى خواهند بچه هاى ايرانى در المپياد ها مطرح شوند، چرا فكرى  ــغول كرده بود. اگر مس را مش

به حال اين معضل نمى كنند تا آنها با انرژى و آرامش بيشتر در رقابتها شركت كنند.
 گاهى با عضو كردن بچه هاى اين المپياد ها در بنيادهايى مانند بنياد نخبگان و نهادهاى هم راستا، 

بچه ها را آن قدر دلگرم مى كند كه مى توانند تا آخر عمر براى كشورشان افتخار بيافريند.
ع؟! اعطاى امتياز و حمايتهاى مادى و معنوى مى تواند، سطح اعتماد به نفس دانش آموزان را باال ببرد.

مان
 با 

دو
را 

چ
 شبها بايد تا دير وقت بيدار مى مانديم تا مطالعه كنيم و آماده 

شويم. از صبح زود هم فعاليت شروع مى شد.
 گاهى كه مشكلى در فرايند توليد پيش مى آمد، مجبور 
ــد را تكرار كنيم. يادم  ــم چندين بار مرحلة تولي بودي
ــت ، يك بار براى اين كه به نتيجة مورد نظر و  هس
ــمت را 12 بار تكرار  دل خواه برسيم، يك قس
ــيرين و به ياد ماندنى  كرديم. سخت اما ش

بود.
اما نتيجة اين سختيها شيرين بود.

ه تامويز
قور

ــط  ــار توس ــن ب ــو اولي ــاورى نان  واژة فن
ــتاد دانشگاه توكيو در  نوريوتاينگوچى، اس

سال 1974 مطرح شد.
ــتكارى  ــت دس ــو فناورى عبارت اس  نان
كوچك ترين اجزاى ماده، يعنى اتم. يا توانايى 

كنترل يا دستكارى در سطوح اتمى. 
ــى ،  آى ت ــاورى  فن ــه  س ــب  تركي ــا  ب  
ــاى  ــوان كاره ــو، مى ت ــناختى، نان زيست ش
مفيدى انجام داد. اين سه مكمل هم هستند 
ــو مى تواند كليدى براى دو  البته فناورى نان

فناورى ديگر باشد.
 كشور ما مقام چهاردهم را بين كشورهاى 
ــان در فناورى نانو به خود اختصاص داده  جه

است.

گيز
ت ان

شگف

ــالم بود. پدر در هر فرصتى كه پيش  پنج س
ــى را يادم  ــاى رانندگ ــد فوت وفن ه مى آم
ــام آن فوت وفنها در اين  ــه تم مى داد. البت
خالصه مى شد كه پسرم اين حلقه، اسمش 
ــدال گاز و اون يكى ترمزه. با  فرمونه، اين پ

بوق كاريت نباشد و...
در يكى از تابستان هاى گرم در سفر به شيراز 
نزديك تخت جمشيد ماشين پدر از كار افتاد. 
ــزار را از صندوق عقب  ــد كه جعبة اب پياده ش
ــين در  ــدن او ماش بردارد اما به محض دور ش
ــرازيرى به راه افتاد. سريع از صندلى عقب  س
روى صندلى راننده رفتم و به حالت ايستاده 
ــتم و بعد از آن  پايم را روى پدال ترمز گذاش

ترمز دستى را كشيدم. ايست!

مز
تر



ايجـاد متن برجسـته در فتوشـاپ

گام اول: ايجاد الية مضاعف
ــه مى خواهيد متن  ــر دل خواهى را ك تصوي
ــته كنيد، باز كنيد. سمت  را روى آن برجس
راست صفحه و در پنجرة «layers»، روى 
ــت كنيد.  الية مربوط به تصوير كليك راس
 duplicate» ،ــاى موجود از ميان گزينه ه
ــا اليه اى كامًال  ــاب كنيد ت layer» را انتخ

مشابه با الية اول ايجاد شود.

گام دوم: نوشتن متن
ــتن متن از بين ابزارهاى موجود  براى نوش
ــمت چپ، نشانگر ماوس را روى  در پالت س
ابزار نوشتن متن ببريد و روى فلش كوچك 
سمت راست و پايين اين آيكون كليك كنيد 
ــا حالتهاى متفاوت  ــاوس را نگه داريد ت و م
ــود (تصوير 2). از ميان ابزارها  متن ظاهر ش
 «horizontal type mask tool»

ــاب فونت و  ــد. بعد از انتخ ــاب كني را انتخ
اندازة دلخواه، متن مورد نظر را روى تصوير 
ــما مى توانيد  ــن مرحله ش ــيد. در اي بنويس
ــته  ــتفاده از ابزار جابجايى، متن نوش با اس
ــده را به هرجاى تصوير كه مى خواهيد،  ش
منتقل كنيد. حال با انتخاب هر ابزار ديگرى 
مى توانيد متن خود را ببينيد كه خط چينها 

در حاشية آن در حركت اند (تصوير 3).

گام سوم: حذف زمينه
ــوى «select» گزينة «inverse» را  از من
ــر (به جز متن)  ــاب كنيد تا بقية تصوي انتخ
ــود. اين كار را مى توانيد با فشار  انتخاب ش
ــان «shift+ctrl+l» نيز انجام  دادن هم زم
دهيد. حال دكمة «delete» را فشار دهيد 
تا تمام زمينة تصوير پاك شود و فقط متن 

باقى بماند.

ــتم  ــتم. مى دانس ــا زود انتظارش را داش ــر ي دي
ــده،  ــبز ش ــر راه من س همان طور كه ناغافل س
ــتش مى دهم؛ اما  ــور ناگهانى هم از دس همان ط
ــتم به اين زودى. در همين مدت  ــت نداش دوس
كوتاه خيلى بهش عادت كرده بودم؛ به سادگى و 
احساسات كودكانه اش. امروز صبح كه بيدار شدم 
ــت. رايانه هم روشن بود و روى زمينة  ديدم نيس
يكى از عكسهايى كه با هم داشتيم، برايم نوشته 
بود:  «ممنون براى همه چيز». توى همين مدت 
يك پا «فتوشاپيست» شده بود. تصوير را ذخيره 

مى كنم تا براى هميشه نگهش دارم.

 ايجاد متن برجسته روى يك زمينه

گام چهارم: ايجاد جلوه روى الية شامل متن
ــت روى الية  ــن مرحله با كليك راس در اي
ــاى موجود،  ــامل متن، از ميان گزينه ه ش
ــاب  انتخ را   «...blending options»
مى كنيم و به اليه، جلوه هاى مورد نظرمان 
را مى دهيم: ايجاد سايه، ايجاد جلوة نور به 
ــمت داخل يا خارج متن، انحنا دادن به  س
 «preview» ــة ــية اليه و... اگر گزين حاش
ــت اين پنجره فعال باشد،  ــمت راس در س

ــاهده  ــم زمان تغييرات را مش مى توانيد ه
ــار  كنيد. در پايان دكمة تأييد (ok) را فش

دهيد.

خداحافظ اوليه. من كه فكر نمى كنم حاال 
حاالها، دل و دماغ كار كردن با فتوشاپ را 

داشته باشم. مرا بدجورى ياد تو مى اندازد!
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خداحافـظ اوليـهسيده  فاطمه شبيرى



فرشته هاى زمينىفرشته هاى زمينى
حسين اميني پويا
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خانواده را كوچك تريـن گروه اجتماعى 
در جامعه دانسته اند كه شامل پدر، مادر 

و فرزنـدان اسـت. امـا در نگاه دينـى، دايرة 
خانـواده به اين افـراد محدود نمى شـود. پدربزرگها، 

مادربزرگها و حتى عمه ها، خاله ها، عموها، دايى ها و... نيز در اين محدوده 
قرار مى گيرند. در اين انگارة اسالمى خانواده، به خصوص بر احترام و توجه 
به والدين تأكيد بسـيار شده است. «قرآن كريم» به دفعات و به تكرار از 
مسلمانان مى خواهد كه به والدين خويش نيكى كنند، از جمله سورة بقره، 
آية 83. حتى ديدار اعضاى خانواده، نزديك بودن به ايشان، و حفظ روابط 
و پيوندهـاى خانوادگى تحت عنوان «صلة ارحام»، يكى از تكاليف دينى 

هر مرد و زن مسلمانى شمرده شده است.

وظايف ما نسبت به پدر و مادر
ــان  ــرام، نيكى كردن و انفاق به ايش � احت
ــت باشند و تأمين  به خصوص اگر تهى دس
نيازمنديهاى زندگى و برآوردن خواسته هاى 

مشروع آنان، در حد شئون عادى زندگى.
 (اى پيامبر) از تو مى پرسند چه چيز انفاق 
كنند، بگو هر مالى كه مى بخشيد، نخست به 

پدر و مادر و نزديكان ببخشيد [بقره/215].
امام صادق (ع) نيز دربارة آية «و بالوالدين 
احساناً» فرمود: «نيكى كردن اين است كه 
ــارى كنى و اجازه ندهى  با آنان خوش رفت
كه مجبور شوند، آن چه را نياز دارند اظهار 
كنند و از تو بخواهند؛ اگرچه بى نياز باشند 

[ميزان الحكمه، جلد 14، صفحة 7091].

� خوددارى از بدرفتارى در سخن و عمل 
ــادر تو را  ــر پدر و م ــت: «اگ ــت اس در رواي
دلتنگ و آزرده ساختند، به آنان اف مگو و 
ــر تو را زدند، به آنها پرخاش مكن [همان،  اگ

صفحة 7099].
ــت كه هر فرزندى ممكن است  درست اس
ــاى پدر و  ــكار و ايده ه ــارة برخى از اف درب
مادر نقدي داشته باشد و با ايشان به بحث 
بنشيند، اما بايد اين كار توأم با ادب و احترام 
ــد. امام صادق (ع) در پاسخ مردى كه  باش
عرض كرد: «پدرم به من خانه اى بخشيده و 
حاال از تصميمش برگشته و مى خواهد آن را 
پس بگيرد»، فرمود: «پدرت كار بدى كرده 
است، اما اگر با او مخاصمه كردى، صدايت 
را بر او بلند نكن و اگر او صدايش را باال برد، 
تو صدايت را پايين بياور.» [ميزان الحكمه، جلد 

14، صفحة 7099].
ــود كه پدر و مادر پيشنهادي  بله گاه مي ش
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حرمت پيران
ــز در خانواده منزلتى واال دارند و بايد  ــا و مادربزرگها ني پدربزرگه
ــند. نبايد اقتصادى و مادى انديشيد  از توجهى ويژه برخوردار باش
ــه اى بر خانواده تحميل  ــت اينها كار نمى كنند و فقط هزين و گف
مى كنند. بايد الهى فكر كرد، بايد دانست كه بسيارى از بركتها به 
وجود آنها نازل مى شود و خيلى از بالها و مشكالت به دعاى خير 

آنان برطرف مى شود.

نيكى به پدر و مادر به هنگام سالخوردگى
ــادق (ع) گفتم: پدرم  ابراهيم بن شـعيب مى گويد: «به امام ص
خيلى پير و ناتوان شده است. ما او را هرگاه نيازى به رفع حاجت 
ــر دوش مى بريم. امام فرمود: تا مى توانى خودت اين كار را  دارد، ب
ــت خود لقمه در دهانش بگذار كه بى گمان اين  بكن. حتى با دس
ــپرى است براى تو در برابر آتش  رفتار با پدر در فرداى قيامت س

[اصول كافى، جلد 2، صفحة 162].

برترى مادر در كرامت و حقوق
ــى نيكى كنم؟  ــردى نزد پيامبر (ص) آمد و گفت: به چه كس «م
فرمود: به مادرت. (ديگر بار) گفت: ديگر به كه نيكى كنم؟ فرمود: 
ــه مادرت. باز گفت: ديگر به كه نيكى كنم؟ پيامبر (ص) فرمود:  ب
به مادرت. آن مرد گفت ديگر به چه كس؟ پيامبر (ص)ـ  اين بارـ 

فرمود: به پدرت» [اصول كافى، جلد 2، صفحة 160].
عالمه مجلسى (ره) مى گويد: «به اين حديث استدالل شده است 

كه سه چهارم نيكيها از آن مادر است.»
ــرعي و غيرمنطقي دارند. در چنين  غيرش
ــا منطق و  ــاري و ب ــد با بردب ــواردي باي م
ــان آگاه  ــا را به اشتباهاتش گفت وگو، آن ه
كرد. مسئلة تضاد ايمان و تقوا با پيوندهاي 
عاطفي و خويشاوندي مسئلة مهمي است.

ــنى  قرآن در اين زمينه تكليف ما را به روش
بيان فرموده است: «نبايد در اين گونه موارد 
از آنها اطاعت كرد.» البته بالفاصله در ادامه 
ــا آن دو در دنيا به طرز  مى فرمايد: «ولى ب

شايسته اى رفتار كن.» [لقمان/ 14].
ــود با نظر كسى مخالف  مى بينيد كه مى ش
بود، اما احترام او را نيز حفظ كرد. به عالوه، 
ــت، به حق در برخى  اگر چه گاه ممكن اس
مسائل و روابط بين فردى با پدر يا مادرمان 
ــته باشيم، اما  ــكل و اختالف نظر داش مش
ــتمان دارند و  فراموش نكنيم كه آنها دوس
بى هيچ پيرايه، به ما عشق مى ورزند. هيچ پدر 
و مادرى نيست كه صبح هنگام بيدار شدن 
ــه اى  از خواب، براى بدبختى فرزندش نقش
ــچ مادرى به خود نمى گويد:  طرح كند. هي
ــده، از فرزندم ايراد  «امروز به هر وسيله ش
مى گيرم و او را تحقير مى كنم.» پس نبايد 
در برابر هر نظر مخالفى از سوى پدر يا مادر 
ــات مخالفت آنها  ــع بگيريم. اغلب اوق موض
ــه در تجربيات آنها دارد؛  با نظرات ما، ريش

به قول موالنا: 
آن ترشرويى مادر يا پدر

حافظ فرزند باشد از هر خطر
(دفتر ششم مثنوى) 
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هرگز نشه فراموش!

ــى ساده»  ــويم كه به آنها «فراموش ــى هايى مى ش  گاهى دچار فراموش
ــت تعداد موضوعات درسى و كارهاى  مى گويند. بعضى روزها ممكن اس
ديگر زياد باشد و مجبور شويد از مغزتان زياد كار بكشيد. در اين مواقع، 
ــت، اما اين نوع فراموشى زياد جدى  ــتر اس ــى هم بيش احتمال فراموش
ــاده مى شويد، خودتان را  ــت. پس اگر گهگاه دچار فراموشى هاى س نيس

نگران نكنيد. 
 گاهى مطلب يا خاطره اى را كه مدتها فراموش كرده بوديد، ناگهان به ياد 

مى آوريد. اين موضوع نشان مى دهد كه: «ما هرگز فراموش نمى كنيم.»
ــت و مى خواهيد به آن سر و سامان  ــفته اس  اگر تاحدودى ذهنتان آش
ــاز دارد و بايد با آرامش  ــازى ذهن به زمان ني بدهيد، عجله نكنيد. بازس
ــى را به كار  ــه انجام گيرد. نكته هاى مربوط به حافظه و فراموش و حوصل

بگيريد. به مرور زمان تأثير آنها را مشاهده خواهيد كرد.
ــان در همة زمانها در اوج باشد. شايد  ــت توانايى حافظة انس  قرار نيس
ــته باشيد. گاهى حتى در يك روز،  روزهايى پيش بيايد كه حوصله نداش
ــر، وضعيت ديگرى داريد. اگر روحيات  ــرحال و آماده ايد، اما عص صبح س

خود را بشناسيد، از توانايى هايتان بهتر استفاده خواهيد كرد.

ابراهيم اصالني

نه! اشتباه نكنيد، اتفاقى يا خاطره اى پيش نيامده است كه بخواهيم آن را فراموش 
نكنيم. منظور اين است كه اگر چيزى را واقعاً ياد بگيريم، هرگز فراموش نمى كنيم. 

تصورات بسيارى از مردم در مورد فراموشى نادرست است.
ــده و  يادگيرى واقعى زمانى اتفاق مى افتد كه اطالعات وارد حافظة دراز مدت ش
در آن اندوخته شود. بسيارى از اطالعاتى كه ما فكر مى كنيم فراموش كرده ايم، 
ــده اند؛ يعنى آنها را به درستى نياموخته ايم.  هرگز به حافظة دراز مدت وارد نش
ــا ما نمى توانيم آنها را  ــده اند، ام گاهى هم اطالعات وارد حافظة دراز مدت ش

يادآورى و بازيابى كنيم؛ اين همان فراموشى است.
ــى با  ــمتى از كاهش فراموش ــراى آن كه فراموش نكنيم چه بايد كرد؟ قس ب
ــت. (مطلب شمارة قبل مجله را  به كار بردن ويتامينهاى حافظه ممكن اس
ــنهاد مى دهيم، حتماً افاقه  ــما پيش بخوانيد.) اين بار نيز نكته هايى را به ش

خواهد كرد!

حجـم زيـادى از مطالب را پشـت 
سـرهم و يك جـا نخوانيـد. درس 
خواندن به صورت فشـرده و متراكم 
توانايى حافظه را كاهش و فراموشى 

را افزايش مى دهد.

مطالـب شـبيه به هـم را بـه دنبال 
هم نخوانيد. ايـن كار باعث تداخل 

اطالعات خواهد شد.
بيشتر بدانيد

تصويرگر: ابوالفضل محترمي
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بين هـر 1:30 تا 2 سـاعت مطالعه، 

وقفـه اى 20ـ  15 دقيقـه اى ايجـاد 

كنيد. وقفـه فقط براى اسـتراحت 

اسـت و باعث مى شـود مطالبى كه 

خوانده ايد، در ذهنتان جا بيفتد.

مؤثر است.در كاهـش كارامدى حافظه بسـيار زوركى درس نخوانيد. ضعف انگيزه 

نظـم در رفتـار مى توانـد بـه نظم 
ذهنى منجر شود. اگر سبك زندگى 
منظمى داشته باشيد، افكارتان هم 
منظم خواهد شد. مطالب را منظم و 

با حوصله مطالعه كنيد.

و كاهش فراموشـى در نظر داشـته روحية مثبـت را در تقويت حافظه نقش شـادابى، تندرستى، ورزش و 
باشيد!



 36
8  ارديبهشت90

زبان انگليسى بچة كيه؟
ــماره هاى پيشين با چند زبان معروف جهان آشنا  در ش
ــك خانوادة بزرگ  ــديد و دريافتيد كه همة آنها از ي ش
ــوى،  ــده اند و زبانهاى فرانس ــتق ش (هندواروپايى) مش
اسپانيايى، ايتاليايى و پرتغالى با هم خواهر هستند. امروز به 
معرفى زبان انگليسى مى پردازيم كه يكى ديگر از نوادگان 

زبان هندواروپايى است.
ــى هم از نوادگان  ــت كه زبان فارس نكتة جالب اين اس
ــى  ــاوندان زبان انگليس ــت و از خويش هندواروپايى اس

محسوب مى شود.
ــيارى از كشورهاى  ــى زبان رسمى بس زبان انگليس
ــمالى، كانادا،  ــتان، آمريكاى ش جهان از جمله انگلس
ــت و مردمان بيش  ــد و نيوزلند اس ــتراليا، ايرلن اس
ــره در اقيانوس  ــور آفريقايى و چند جزي از 15 كش
ــخن مى گويند. در هند به عنوان  آرام به اين زبان س
ــتفاده مى شود و برخى  ــمى ادارى از آن اس زبان رس
ــان آن منطقه نيز در مكالمات روزمرة خود  از مردم
ــخن مى گويند. امروزه انگليسى زبان  به اين زبان س
ــت و  ــدود 380 ميليون نفر در جهان اس مادرى ح
ــر جهان به عنوان زبان دوم از  ميليونها نفر در سراس
ــره مى گيرند. در ايران نيز اين زبان از اهميت  آن به
ــت و ما با عنوان زبان خارجى  فراوانى برخوردار اس
ــى  يا زبان بيگانه از آن بهره مى گيريم. زبان انگليس

پنجمين زبان جهان از لحاظ تعداد گويشور است. 

تاريخچه
از لحاظ تاريخى، تحوالت زبان انگليسى را مى توان 
به سه دوره تقسيم كرد: انگليسى باستان (از پيدايش 
ــال 1150م)، انگليسى ميانه (از سال 1150 تا  تا س
ــال 1500م) و انگليسى نوين يا امروزى (از سال  س

1500م تاكنون).

انگليسى باستان
اين دوره از زمانى آغاز شد كه سه قبيلة ژرمنى 

ــون»2 و «جوت»3 به  ــام «اَنگل»1، «ساكس به ن
ــز»4 در بريتانيا  ــراف رودخانة «تايم مناطق اط

حمله كردند و در آن جا ساكن شدند. قبيلة انگل 
ــرزمين خود را «engel- land» نام گذارى  س

ــد.  ــناخته ش ــان آنها «اِنگليس»5 ش ــرد و زب ك
بسيارى از متون انگليسى آن زمان توسط اَنگل 

و ساكسون هاى غربى نوشته شد. دانش انگليسى 
باستان اساساً برگرفته از اين زبان است.

انگليسى ميانه
ــكانديناوى از  ــال پيش، مردم اس حدود هزار س

ــكان كردند و  ــتان نقل م ــمال اروپا به انگلس ش
ــيارى  ــدند. زبان آنها تأثير بس ــاكن ش در آن س
ــه با / ــت. وام واژه هايى ك ــى گذاش ــر انگليس ب

ــل ــى از قبي ــوند و وام واژه هاي ــاز مى ش sk/ آغ
از   law, ugly, ill, both, cut و take  

اسكانديناوى اخذ شده اند. هم چنين وام واژه هايى 
در زبان انگليسى مشاهده مى شوند كه از التين 

 alter, pear, palm, ــد ــده اند، مانن گرفته ش
 priest و kitchen

انگليسى نوين
در سال 1066 ميالدى تحول عظيمى در زبان انگليسى رخ داد. در اين سال انگلستان 

توسط يكى از پادشاهان فرانسوى به نام نورمن فتح شد و به دست فرانسويان افتاد. اين 
ــوى روى انگليسى شد؛ به طورى كه در فرهنگهاى  رويداد باعث تأثيرات عميق زبان فرانس

ــوى به چشم مى خورد. يكى از  ــيارى از زبان فرانس ــى امروزى وام واژه هاى بس واژگان انگليس
داليلى كه زبان انگليسى فرهنگ واژگان وسيعى دارد، وجود دو عقيدة انگلى و فرانسوى براى يك 

مورد است. دليل ديگر، ورود فناورى به فرهنگ مردم از چند 100 سال پيش تاكنون است. بيشتر 
واژه هاى علمى و فنى در انگليسى برگرفته از واژه هاى باستانى التين و يونانى هستند.

ــته اند. مردمى كه به آمريكا و استراليا  ــزايى داش ــى نقش بس مهاجران نيز در افزايش واژگان زبان انگليس
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تفاوت در تلفظ 4

ــيارى  ــد، از بس ــرت مى كردن مهاج
ــره مى گرفتند و  ــاى بوميان به از واژه ه
رفته رفته به فرهنگ واژگان خود مى افزودند. 
على رغم خيل عظيم ورود واژه ها به انگليسى، 
ــى  ــامل انگليس ــمت اعظم اين زبان ش قس
باستانى است كه از دورة انگل و ساكسون ها 
گرفته شده است. به همين دليل دو گونه از 
ــر جهان رايج شده است.  اين زبان در سراس
كه به آنها انگليسى بريتانيايى و انگليسى 

آمريكايى گفته مى شود.

تفاوتهاى دو گونة آمريكايى و بريتانيايى
ــه، در كاربرد دو واژه  ــن دو گونه در ديكت اي
ــىء، در دستور زبان، و در تلفظ  براى يك ش
ــاوت دارند. در جدولهاى زير برخى از اين  تف

تفاوتها را مشاهده مى كنيد.

سه ضرب المثل
 Don't bottle up your feeling. 

احساسات را توى دلت نگه ندار.
 Speak your mind, I'm all ears.   

حرف دلت را بزن، من سراپاگوشم.
 no pain, no gain

نابرده رنج گنج ميسر نمى شود.

پي نوشت
1.Angles
2. Saxons
3. Jutes (يهوديان)
4. Thames
5. Englisc

ــه صداى /t/ يا /tt/ وجود دارد،  در واژه هايى ك
در تلفظ آمريكايى گونه اى از /d/تلفظ مى شود؛ 
ــل: watter, letter, later,bottle و  از قبي

.buttom

ــت كه با وجود تفاوت  نكتة قابل توجه اين اس
ــى از دو گونه  ــه به يك ــورانى ك ــراوان گويش ف
صحبت مى كنند، آنها به راحتى مى توانند با هم 
ارتباط برقرار كنند و حرف يكديگر را بفهمند.

 have got در بريتانيايىدر فارسى بهI have got two sister

 have آمريكايىمعنى داشتنI have two sister

تفاوت در كاربرد گرامر 3

آمريكايىبريتانيايىفارسى

lifeelevatorآسانسور

dialogueconversatمكالمه

pantetrousersشلوار

flatapartmentآپارتمان

تفاوت در كاربرد واژه  براى يك شىء 2

آمريكايىبريتانيايىفارسى

colourcolorرنگ

favouritefavoriteمورد عالقه

airplaneaeroplaneهواپيما

neighbourneighborهمسايه

تفاوت در ديكته 1



ــاك و زاهد روزگار  ــول يكى از مردان پ بهل
ــالى  ــال مردى كه پنج س ــت. كهنس ماس
مى شود از ميان ما رخت بربسته و هم نشين 
ــت. حاال از او نامى نام آور  ــده اس ملكوت ش

مانده و يك دنيا خاطره، شعر و بركت.

منم بهلول عبد روسياهم
كه نبود مثل من غرِق گناهم

ِز افعال بد خود شرمسارم
به فضل ايزدى اميدوارم

مرا باشد محمد با تقى نام
نظام الدين پدر، معصومه ام مام

شدم معروف از آن، من به بهلول
كه كارم نيست پيش خلق معقول

چو مقصود مرا مردم بدانند
از آن رو بنده را بهلول خوانند
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از آن رو 
بنده را 
بُهلول 
خوانند

نام آور

تصويرگر: مرتضي يزداني



ــام تاريخى و  ــان قي ــول از نقش آفرين بهل
ــال  ــاد» در س ــجد گوهر ش مردمى «مس
1314 هجرى شمسى، عليه كشف حجاب 
ــجد،  رضاخان بود. او در جوانى در آن مس
ــاه منبر رفت و سخن رانى آتشين  عليه ش
كرد. سپس به خاطر حملة مأموران پهلوى 
به افغانستان گريخت و با تحمل 25 سال 
ــارت و سپس پنج  ــش سال اس زندان و ش
ــور مصر (مجموعاً 36  ــال تبعيد در كش س
سال)، به وطن بازگشت. با اين حال دست 

از مبارزه برنداشت.
ــق مردم بود و مردم و بزرگان و  بهلول عاش

علما، شيفتة او.
ــود و بيش از 200  ــل ذوق و ادب ب او اه
ــرود. 50 هزار شعر از  ــعر س هزار بيت ش
ــت. حافظ  ــاعران نامى را در حفظ داش ش
ــيارى از نهج البالغه،  ــود. بس ــرآن ب كل ق
ــر دعاها و دهها  ــجاديه و ديگ صحيفة س
ــردى  ــد. م ــظ مى خوان ــاب را از حف كت

ــاز بود. شگفتى س
مقام معظم رهبرى پس از رحلت او فرمود: 

«... يكى از شگفتيهاى روزگار ما بود!»

ــال  ــتر از 80 س در زمان دفاع مقدس بيش
ــت  ــاى جنگ، طى هش ــت و جبهه ه داش
ــگر او تبرك  ــدم آرام و نوازش ــال، به ق س
ــت: «در دوران  ــودش مى گف ــت. خ داش
ــه رفتم. در  ــا به جبه ــاع مقدس، باره دف
ــالم بودم. چند بار  كنار برادران رزمندة اس
ــم، اما لياقت نائل  ــهادت رفت تا نزديكى ش

شدن به آن را نداشتم.»

ــق و دلدادة امام خمينى(ره) بود و در  عاش
وصف آن عزيز مى گفت: «وقتى (در عراق) 
ــان را ديدم، بى اختيار احساس كردم  ايش
ــتم. روى همين عشق  ــان هس فدايى ايش
ــل توجهى از  ــالص بود كه بخش قاب و اخ
ــعار خودم را بر وزن شاهنامة فردوسى  اش
ــدح و منقبت امام اختصاص دادم كه  به م

به خمينى نامه شهرت يافته است.»

بهلول از مال دنيا نه خانه داشت، نه پول، 
نه جايى براى استراحت و آرامش و راحتى. 
ــفر بود. در سفر تبليغ و زيارت و  دائم در س
ديدار با بزرگان و دوستان. غذايش هميشه 
ــت: «غذاى من  ــاده بود. خودش مى گف س
اكثراً نان و ماست و ميوه جات است. ماست 
ــت و تمام نيازهاى بدن را  غذاى كاملى اس
تأمين مى كند. در خيلى از مهمانيها كه مرا 
دعوت مى كنند و غذاهاى رنگارنگ هم سر 
ــت، من به خوردن نان و ماست  سفره هس

اكتفا مى كنم.»

ــات عرب و  ــه ادبي ــلط ب ــد و مس او مجته
سرايندة اشعار و متنهايى به زبان عربى بود. 
بيشتر اوقات پياده روى داشت. استراحتش 
ــه تا چهار ساعت افزون نمى شد. دائم  از س
ــاده بر تن مى كرد.  در روزه بود و لباس س
فاطمه يعقوبـى (خواهرزاده اش) مى گويد: 
ــالى يك مرتبه، لباس نو  ــالى يا دو س «س
ــم اولين روزى  ــه ه ــد و هميش مى خريدن
ــر تن مى كردند، روز تولد  كه لباس نو را ب

حضرت فاطمه زهرا (س) بود.»

سيدحسين موسـويان (خواهرزاده اش) 
ــق بچه ها بود.  ادامه مى دهد: «حاج آقا عاش
اگر كسى بچه دار مى شد، مى رفت خانه  شان 
ــا مى گفت: برو  ــراى كمك. به مادر بچه ه ب
ــت برس، من  ــتراحت كن يا به كارهاي اس
بچه ات را نگه مى دارم. تا صبح بيدار مى ماند 

و بچه دارى مى كرد.»

تنها بود. تنها مى آمد و تنها گام برمى داشت. 
شايد در كوچه و بازار كسى او را نمى شناخت، 
اما بزرگ بود و دلى آسمانى و پاك داشت. 
حرفهايش پر از بركت و معنويت بود. بيشتر 
ــات به خاطر منبر زيبا و بى نظيرش، در  اوق
شهرهاى گوناگون ميهمان بود. او مى گفت: 
ــته ام  «من هيچ وقت بابت منبر پول نخواس

ــؤال  ــان س ــورد امام عصر(عج) از ايش در م
مى كردند. در همة جوابها يك نكته بيشتر 
ــم مى خورد: «رضايت مقدم  از همه به چش

است بر رؤيت.»
مى پرسيدند: «چه كنيم امام زمان (عج) را 

ببينيم؟»
ــخ مى داد: «همان قدر كه به ديدن امام  پاس
ــتحبى و  عصر(عج) طمع داريد، به نماز مس

نافله هم حرص داشته باشيد.»

ــوم محمدتقى بهلـول بيش از 100   مرح
ــگفتيهاى  ــال عمر كرد؛ مردى كه از ش س
روزگار ما بود و ما قدرش را ندانستيم. ساده 
ــت.  ــود و حرفهاى بزرگ و تأثيرگذار داش ب
ــادى را به خاطر  ــالهاى زي مجاهدى كه س
ــران، درد زندان و تبعيد و  ــالم و ملت اي اس
دربه درى كشيد، اما با پيروزى انقالب، سر 
بر سجدة شكر گذاشت و براى انقالب و امام 

دعا كرد.
او در هفتم مرداد ماه سال 1384 چشمهاى 
ــت و در زادگاهش  ــرو بس ــته اش را ف خس
ــهيد گمنام دفاع  ــار پنج ش ــاد، در كن گناب
ــت. مزار او زيارتگاه مردم  مقدس، آرام گرف

دوست دار اوست.

و منبرم براى خدا و ارشاد مردم بوده است. 
ــت، آن را  ــى چيزى به من داده اس اگر كس
ــيم  ــتمندان تقس بالفاصله بين فقرا و مس
ــرده ام. االن هم از مال دنيا چيزى ندارم،  ك
ــر، در اين  ــهايم و به همين خاط جز لباس
ــبكى و راحتى  ــيار احساس س ــنين بس س

مى كنم.»
آيت اهللا حائرى شيرازى از او پرسيد: «شما 
ــور مواليمان  ــد وقت ظه ــا مى گويي از كج

نزديك است؟»
ــه اى نخواند، ولى جواب خيلى  روايت يا آي
ــردم. مردم  ــت: «از روى م ــى داد. گف جالب
ــردم وفا و صفا و  ــده اند. من در م عوض ش

بصيرت و آگاهى مى بينم!»

جبـهه

روز تولد

امام زمان (عج)

خميني نامه

بچه داري

تنـها

در كنار پنج شهيد
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پـى افكندم از 
نظم كاخى بلند
 به مناسبت 25 ارديبهشت، روز بزرگداشت فردوسى

   تصوير اول: باغ غزنين
صبح زيبايى بود. هوا آفتابى و دل نشين بود. باغ 
ــبز  غزنين پر از گلهاى رنگارنگ و درختان سرس
ــه الى برگهاى درختان  ــيم خنكى از الب بود. نس
ــى داد. چند تن  ــد و صورتها را نوازش م مى وزي
ــلطان محمود در ميان باغ  ــاعران دربار س از ش
نشسته و مشغول گفت وگو بودند. آنها جامه هايى 
ــبدهايى پر از ميوه هاى  زيبا بر تن داشتند و س
رنگارنگ در مقابلشان بود. در كنار آنها مردى نيز 
ــنى سفيد، چهره اى مهربان و لباسهاى  با محاس
ــته بود. او حكيم ابوالقاسم فردوسى  ساده نشس
بود. حكيم توس براى آن كه «شاهنامه»اش در 
روزگاران دراز گزندى نبيند، به غزنين آمده بود 
تا كتاب را به سلطان ارائه كند و با امكانات دربار 
چند نسخه از آن تهيه شود. در باغ غزنين شاعران 
دربار يكى يكى شاهنامه را ورق مى زدند و ابياتى 
ــپرى  از آن را مطالعه مى كردند. اندك زمانى س
شد. عنصرى، ملك الشعراى دربار محمود، رو به 
ــى كرد و گفت: «اى ابوالقاسم، ما قبل از  فردوس
ــلطان معرفى كنيم، بايد طبع  آن كه تو را به س
ــعرت را بيازماييم. پس هر كدام از ما شاعران  ش
دربار، مصراعى را فى البداهه با قافيه اى مشكل و 
ــز بايد مصراع چهارم را  كمياب مى گوييم. تو ني

بگويى. آيا قبول مى كنى؟»
فردوسى به چشم هاى عنصرى خيره شد و گفت: 

«قبول مى كنم.»
عنصرى پس از مكثى كوتاه اين مصراع را سرود: 

«چون عارض تو ماه نباشد روشن.»
فرخى بدون معطلى شعر او را ادامه داد: «مانند 

ُرخت گل نُبَود در گلشن.»
عسجدى، ديگر شاعر دربار نيز مصراع سوم را 

سرود: «مژگانْت همى گذر كند از جوشن.»
ــدون آن كه لحظه اى  ــى ب در اين هنگام فردوس
ــى  درنگ كند، مصراع چهارم را با لحنى حماس

سرود: «مانند سنان گيو در جنگ پَِشن.»*
ــاعران دربار همه حيران و  ــعر فردوسى ش با ش

شگفت زده شدند.

 تصوير دوم: دربار سلطان محمود
سلطان محمود با غرور و تكبر بر تخت سلطنت 
ــكاران و غالمان در حال  ــته بود و خدمت نشس
ــوى او وزيران و  پذيرايى از او بودند. در يك س
سردارانش ايستاده بودند و در ديگر سو شاعران 

مداح دربار.
ــتاده بود.  ــى نيز روبه روى سلطان ايس فردوس
ــاهنامه را در  ــود درحالى كه ش ــلطان محم س
ــى كرد و با  ــت گرفته بود، روى به فردوس دس
ــاهنامه ات را خواندم. شاهنامه  طعنه گفت: «ش
خود هيچ نيست مگر حديث رستم واندر سپاه 

من هزار مرد چون رستم مى باشد.»
ــى زد و گفت: «زندگانى  ــى لبخند تلخ فردوس
ــپاه تو چند مرد  ــلطان دراز باد. ندانم اندر س س
ــه خداى  ــا اين دانم ك ــد، ام ــتم باش چون رس
ــتن را هيچ بنده چون رستم ديگر  تعالى خويش

نيافريد.»
ــاهنامه اش را  ــى اين سخن را گفت، ش فردوس
ــت و از كاخ خارج شد. كمى بعد از رفتن  برداش
ــلطان محمود ناگهان از جا برخاست و با  او، س
ــم به وزير و درباريانش گفت: «اين مردك  خش

مرا به كنايه دروغ گو خواند.»
همهمه اى در جمع افتاد. وزير گفت: «بايد او را 

پيدا كرد و كشت.»
ــهر را  ــربازان تمام ش ــلطان س ــتور س ــه دس ب

جست وجو كردند، اما فردوسى را نيافتند.
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پى نوشت
ــت ميان قندهار  ــن محلى اس * گيو، پهلوان ايرانى و پش
ــران و توران با يكديگر به  ــپاه اي و مولتان كه در آن جا س

جنگ پرداختند.

منابع
ــدى مداينى.  ــش مه ــمارة 7). به كوش ــگ (ش 1. فرهن

انتشارات علمى و فرهنگى. 1369.
ــماره هاى 5،4،2و6). ويژه نامة  ــى» (ش 2. مجلة «فردوس
ــارات دانشگاه  ــت فردوسى. انتش كنگرة جهانى بزرگداش

تهران. 1369.
ــر ذبيح اهللا صفا.  ــتة دكت ــخ ادبيات در ايران. نوش 3. تاري

انتشارات فردوس. 136

 تصوير سوم: دروازة توس
ــيد آرام آرام خود را  ــود. خورش ــك ظهر ب نزدي
ــلطان محمود و  ــيد. س ــمان مى كش بر بام آس
لشكريانش در راه بازگشت از هندوستان بودند. 
چهره هايشان همه خسته، گرمازده و عرق كرده 
ــتوار رسيدند  بود. در راه به قلعه اى محكم و اس
ــلطان  كه گروهى به آن جا پناه برده بودند. س
ــتاد تا آنها را به تسليم  محمود قاصدى را فرس
وادارد. وقتى قاصد برگشت، سلطان از وزيرش، 
خواجه حسـن ميمندى پرسيد: «به نظر تو 

چه پاسخى به پيام من داده اند.»
ــى  ــن بيت را از فردوس ــى اي ــه بى معطل خواج

خواند:
اگر جز به كام من آيد جواب

من و گرز و ميدان و افراسياب
ــه خواجه  ــتاد و ب ــت باز ايس ــود از حرك محم
ــعر از كيست كه مردى ازو همى  گفت: «اين ش

زايد؟»
خواجه گفت: «شعر از بيچاره ابوالقاسم فردوسى 
ــت كه 35 سال رنج برد و چنان كتابى تمام  اس

كرد و هيچ ثمره اى از آن نديد.»
ــردى كه از او ياد  ــود گفت: «كار خوبى ك محم
كردى. به غزنين كه بازگشتيم، به من يادآورى 

كن تا هدايايى برايش بفرستيم.»
ــلطان از  ــتادگان س اما چند ماه بعد وقتى فرس
ــهر توس وارد مى شدند، مردم جنازة  دروازة ش
فردوسى را از دروازه اى ديگر به سوى باغ زيباى 

توس مى بردند.
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 سيد سعيد هاشمي 

ــت با  ــه مامان داش ــاعت بود ك ــم س ني
ــة «كنكور طال» صحبت مي كرد و  مؤسس

روي اعصاب من راه مي رفت:
- چي؟ هفته اي يه بار امتحان مي گيريد؟ 
دستتون درد نكنه. مگر اين كه شما يه كار 
ــد اين بچه رتبة تك رقمي بياره... حاال  كني
ــه هر روز امتحان بگيريد؟ آهان! بله  نمي ش
وقت تصحيح نداريد... ما مي تونيم اين چند 
ميليونو قسطي ... بله... آخه مي دونيد؟ باباي 
ــه... برامون  ــده... رفته وام گرفت بچه كارمن

سنگينه... .
ــرف اُرد  ــم هي از اين ط ــزرگ ه مامان ب

مي داد:
-بگو بهش نمره بدن.

ــزرگ مگه اون جا  ــت: «مامان ب زهره گف
ــة كنكور، هر  ــت؟ توي مؤسس مدرسه اس

كسي بايد سعي كنه خودش نمره بياره.»
اما مامان بزرگ گوشش بدهكار نبود:
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 -
ــو  بگ

ــد  تن تند
ندن.  بهش درس 
آروم آروم درس بدن... 
ــو مواظب رفت و آمدش  بگ
باشن... با بچه هاي خوب بندازن 
ــداي باز و  ــز... بگو... .ص توي يك مي

بسته شدن در خانه آمد.
ــنگ پا گم  ــالم! اينجا چه خبره؟ س - س

شده؟ صدا به صدا نمي رسه!
مامان خداحافظي كرد و گوشي راگذاشت. 
ــة  ــتم با مؤسس ــالم! هيچي داش گفت: «س
كنكور صحبت مي كردم. ايشاّال از هفتة بعد، 

عصرها بايد بره سر كالس.»
ــم رفتم با يه  ــر راه باباگفت: «من هم س
ــة ديگه صحبت كردم، بلكه صبح ها  مؤسس

هم بفرستيمش سر كالس.»
ــة مطمئنيه؟  مامان گفت: «حاال مؤسس

اسمش چيه؟»
ــة كنكوِر  ــة خوبيه. مؤسس - آره مؤسس
ــج ميليون  ــتم». پن ــذار تو دس ــتتو ب «دس

مي گيره،  رتبة 10 كنكور تحويلت مي ده.
ــت: «وا... ده چيه؟ ده كه  مامان بزرگ گف
خيلي پايينه! يه دونه بياد پايين تك مي شه. 

تجديد مي شه.» 
- نه مادر جون،  اين رتبه با نمرات مدرسه 

فرق دارد.
ــه مي دونم واال.  ــان بزرگ گفت: «چ مام

ايشاّال زودتر توي عطاري قبول بشه!»
ــزرگ؟! ما كه  ــان ب ــاري چيه مام - عط
ــاري نداريم. بگو  ــتة عط ــگاه رش توي دانش

داروسازي.
ــه مي دونم واال! همون  - همون ديگه!  چ
كه شما مي گين. مهم اينه كه عطاري رشتة 

بابابزرگش بود. بايد همونو ادامه بده!
ــون ما كه  ــادر ج ــت: :«نه م ــان گف مام

كرديم.  مونو  صحبتها 
ــراره مهندس  ــن بچه ق اي
ــول توي  ــه. االن پ ــران بش عم
ــر خواهرم هم  ــه. كيميا،  دخت عمران

رفته همين رشته.»
ــتش بود  ــا دفترچه اي را كه توي دس باب
ــرو بابا با اون  ــت روي ميز و گفت: «ب انداخ
دختر خواهرت. اونا گفتن تو هم باور كردي! 
ــه آدم ُمنگل  ــاال ديده كه ي ــه كي تا ح آخ

مهندس عمران بشه؟!»
يكدفعه مامان جوش آورد.

ــي گفتي منگل؟ يه  -چي؟ منگل؟ به ك
بار ديگه بگو؟

- بله گفتم منگل؟ به همون كيميا خانوم 
ــار ديگه هم  ــهله 10 ب گفتم؟ يه بار كه س

مي گم: منگل منگل منگل!
كيميا خانوم منگل! واقعاً هم كيمياست!  
هفت سال توي كنكور شركت كرده،  قبول 
ــده. االن هم همه مي دونن كه داره توي  نش
كارخونة پوشك بچه كار مي كنه. منتها ننه 
ــم كارخونه رو گذاشتن دانشكدة  باباش اس

مهندسي.
ــي دلت  ــن! تو هرچ ــتو جمع ك -حواس
ــي؟ فكر  ــوادة من مي گ ــه خان ــواد ب مي خ
مي كني خانوادة خودت كي  هستن؟ تو فكر 
ــي من نمي دونم كه بچة خواهرت به  مي كن
جرم پخش شيشه در زندان تشريف دارن؟ 
منتها ننه باباش اسم زندانو گذاشتن جزيرة 
كيش! هه هه! بچة ما توي جزيرة كيش كار 

مي كنه!
ــك بچه  ــة پوش ــدان از كارخون - اون زن

بهتره!
- كيميا مهندس عمرانه!

ــاالد خرد مي كرد داد  زهره كه داشت س
زد: «اَه... بس كنيد ديگه! كالفه مون كرديد. 

شما چه كار به بچه هاي مردم داريد؟»
بابا گفت: «بچة من بايد بره رشتة مديريت. 

االن نون توي رشتة مديريته.»
مامان گفت: «نخير! همون كه گفتم!»

ــس كنين! چرا  ــره گفت: «توروخدا ب زه
شما داريد واسة اين بچه تصميم مي گيرين؟ 

خودش بايد تصميم بگيره.» 
ــت: «حاال اين  ــا كرد و گف ــد رو به باب بع

دفترچه چيه؟»
ــه! بايد براش پر  ــة كنكوره ديگ - دفترچ
ــتم. خودم پر مي كنم. بايد بره  كنم و بفرس

رشتة مديريت. 
ــاال مگه عطاري  ــزرگ گفت: «ح مامان ب

چه شه؟»
مامان گفت: «فقط عمران!»

ــه هيچي  ــو ك ــه زن، ت ــا داد زد: «آخ باب
نمي دوني چرا براي بچه تصميم مي گيري؟ 
آخه عمران هم شد رشته؟ طفلك پسر من 
بعد از اين همه درس خوندن،  حاال بايد بره 

كلنگ زني و زنبه كشي؟!»
ــتة مديريت كه  - نه،  پس مي گي بره رش
ــمش به اين شركت و اون  تا آخر عمر چش
شركت باشه؟ ببينه كي مي بردش سر كار تا 

مدير آدماي گشنه بشه؟!
ــه دو تا  مامان بزرگ گفت: «حاال نمي ش

رشته رو با هم بخونه؟»
ــران هم  ــم عم ــي ه ــت: «يعن ــا گف باب

مديريت؟»
ــم عطاري هم  ــون،  يعني ه ــه ننه ج - ن

عمران.
بابا عصباني تر شد.

ــم با اين  ــادر جون تو ه ــن م - اَه، ول ك
ــته ات! آخه كي اين عطاري رو انداخته  رش
ــو تربيت  ــد هم بچه هات ــوي دهن تو؟ بع ت
كردي تموم شده رفته پي كارش. حاال بذار 

بچه هاي خودمونو، خودمون تربيت كنيم.
اوضاع حسابي به هم ريخته بود. مامان و 
ــزرگ افتاده بودند به جان هم  بابا و مامان ب
ــته هاي دانشگاهي را مورد كارشناسي  و رش
ــم در مورد  ــرار مي دادند. گاهي ه ــق ق دقي
ــي نبايد  ــي و  اين كه كس ــائل خانوادگ مس
ــران تصميم بگيرد،  بحث و جدل  براي ديگ
ــان مي رفت.  ــان تا خياب مي كردند. صدايش
ــته شدم. از صدايشان خسته شدم. هم  خس
ــان، هم از  ــان هم از تصميمهايش از صدايش
نظراتشان... از همه چيزشان... يكدفعه بدون 
ــم داد زدم: «بابا تو رو  ــه خودم بخواه اين ك

خدا بس كنين!»
ــد و بر صداي  ــه پيچي ــم توي خان صداي
ــه  ــد. هر س ــر چربي ــه نف ــي آن س عصبان
ــدند و با تعجب يكديگر را نگاه  ــاكت ش س



كردند. بعد هم به من 
ــا  باب ــد.  دوختن ــم  چش
ــرا داد  ــه؟ چ ــه بچ گفت: «چت

مي زني؟»
مامان گفت: «جل الخالق! اين هم به 

جاي تشكرته؟»
ــه هم بچه هاي  ــزرگ گفت: «بچ مامان ب

قديم.»
ــما يه  با درماندگي گفتم: «آخه االن ش
ساله دارين براي من تصميم مي گيرين. تا 
حاال منو به ده تا كالس كنكور فرستادين. 
از خواب و خوراك افتادم. توي اين يه سال 
ــي نفهميدم.  ــي كالس رفتم،  ولي هيچ كل

فقط پولتون حروم شده.»
ــه،  از همين االن  ــن بچ ــت: «ببي باباگف
ــته ي عمران  بهت بگم، اگه توي كنكور رش

دانشگاه تهران رتبه نياري...»
ــت: «بابا  ــا را بريد و گف ــره حرف باب زه
ــواد بگه. يه دو  ــن ببينيم چي مي خ بذاري

كالم هم از خودش نظر بخواين.»
بابا با بي  حوصلگي گفت: «خب بگو ببينم 

چي مي خواي بگي؟»
ــرا مجبورش  ــت: «اصًال ما چ مامان گف

كنيم؟ هر رشته اي كه خودش خواست.»
مامان بزرگ گفت: «ببينم عزيزم، دوست 

داري شغل بابابزرگتو ادامه بدي؟»
ــه مامان بزرگ،  من اصًال به بوي دارو  - ن
ــه. هيچ  ــم بد مي ش ــيت دارم. حال حساس

عالقه اي به داروسازي ندارم.
ــت: «بفرمايين!  ــه مامان بزرگ گف بابا ب
ــه نبايد با  ــادر جون! بچه رو ك ديدي م

زور به يه رشته بفرستي.»
ــه من و گفت:  بعد رو كرد ب
گرفتي.  ــي  ــم خوب «تصمي
رشته  بهترين  مديريت 

است.»

ــت  ــا، من مديريت رو هم دوس ــه باب - ن
ــته  ــي از اين رش ــن هيچ ــه م ــدارم. آخ ن

نمي دونم. هيچ عالقه اي هم بهش ندارم.
مامان كه احساس پيروزي مي كرد گفت: 
ــرم!  حاال بشين برگه ي انتخاب  «آفرين پس

رشته تو پر كن. همه رو بزن عمران.»
ــت ندارم. اصالً   - من عمران رو هم دوس
ــدر زور مي گين؟! من هيچ  ــما چرا اين ق ش

كدوم از اين رشته ها رو نمي خوام.
- پس مي خواي چه رشته اي رو بزني؟

ــم: «هيچ  ــر انداختم و گفت ــرم را زي س
ــته اي. من اصًال نمي خوام برم دانشگاه.  رش

دوست دارم برم سربازي.»
زيرچشمي نگاهي به بزرگ ترها انداختم. 
ــده بود. بابا به زور آب  ــه بند آم زبان هر س
ــربازي؟  ــش را قورت داد و گفت: «س دهان

چرا سربازي؟»
ــتر عالقه دارم.  ــه من به نظام بيش - آخ
دوست دارم وارد ارتش بشم. همه كه نبايد 

برن دانشگاه.
اين را گفتم و نفس راحتي كشيدم. حرفي 
كه يك سال سِر دلم گير كرده بود،  آخر راه 
ــي به مامان و  ــودش را باز كرد. بابا نگاه خ
مامان بزرگ انداخت و گفت: «ديوونه شدي 
بچه؟ من تا حاال چند ميليون تومن خرجت 
ــا تو َكت من نمي ره.  كردم. نخير! اين حرف

فقط دانشگاه ،  فقط مديريت.»
ــط عمران! آخه كي از  مامان گفت: «فق

مديريت خير ديده؟»
ــزرگ گفت: «حيف! اگه مي رفت  مامان ب

رشته ي عطاري!»
ــي را  ــگ زد. مامان گوش ــه تلفن زن يكدفع

برداشت:
- سالم! حال شما! چي؟ بله! شما خوبيد؟ 
چي؟ مؤسسه ي «شيران كنكور»؟ درسته! 

فرموديد از چه روزي بياد سر كالس؟...
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It was the first session after exams. The 
teacher asked the students which made the 
students' eyes frozen. The teacher knew 
who had cheated in the previous exams 
but let nobody know who was faulty. 
"For the first time I want give you a good 
reward for your cheat. Do you know who 
the wisest is?", he said in the silent class. 
"and who a good leader is? "
One of my classmates raised his hands 
and calmly said," I think the wisest is who 
works wisely and by wisely I mean that I 
learn anything through wise thinking. "
"Good!" the teacher eagerly kept on. "But what 
do you call the one who does stupid tasks?"

"Stupid.", all the class said.
"You come to school to learn thinking 
wisely. This chance is given to you to 
learn in a friendly atmosphere. If you lose 
your chance, it means that you've lost 
your opportunity to learn new things and 
to correct your behavior."
"So who is the best teacher now?"
"My faults are my best teachers. Because 
they help me to think wisely and to correct 
my behavior.", I told.
"Congratulation! This is one of IMAM 
ALI's sayings: the wisest people are who 
have eyesight to one's faults."

In God We Trust
Who was the wisest?
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ايمان اوجيان

با اين كه سالها از به بازار آمدن دستگاه هاى پخش موسيقى گذشته ، اما نياز به استفاده از آن هر 
روز بيشتر مى شود. اگر نگاهى به ويترين فروشگاههاى عرضه كنندة كاالهاى الكترونيكى بيندازيد، 
متوجه داغ بودن بازار اين دستگاههاى كوچك مى شويد. شايد جالب باشد كه بدانيد ايده ابداع اين 

دستگاه از 30 سال پيش توسط  شخصى به نام كين كرامر1داده شد كه بعدها به ساخت دستگاههاى 
سى دى پلير و mp3 و mp4 پلير منجر شد. اما پدر دستگاههاى پخش mp3 شركت"آديوهاى 

وى"2 است كه در سال 1997 به طور مشخص دستگاهى را به بازار عرضه كرد كه به عنوان 
پخش كنندة موسيقى همراه يا شخصى شناخته شد وجايزه اى هم در آن سال دريافت كرد.

باگذشت زمان و اضافه شدن انواع فرمت هاى فايل هاى صوتى و تصويرى و نياز روز افزون به داشتن 
چنين دستگاههايى، اقسام جديدى از اين فناورى به بازار عرضه شد. با كوچك شدن اين دستگاهها 

و توانمند شدنشان وهم چنين با توجه به سرعت تغييرات، پيش بينى آينده براى اين دستگاهها 
بسيارمشكل است. 

ت 
بى نهاي

سرگرمى
مسير تحول

ــت.  يكى از جالب ترين ويژگى هاى طراحى  آى پاد، توانايى نگه دارى حجم بااليى از اطالعات اس
ــت رس بودن 80گيگابايت اطالعات در دستگاهى تنها به اندازه ى يك كف دست،  تصور در دس

كار دشوارى است.

موزيك
آ ى پاد 80 گيگابايتى مى تواند

ــگ را در خود  تا 20هزار آهن
ــدل 30  ــد( در م ــاى ده ج
ــه  ــدار ب ــن مق ــى اي گيگابايت

هفت هزار آهنگ مى رسد). 

تصوير
مدل 80 گيگابايتى مى تواند 
ــر را  ــاعت تصوي ــا 100س ت

نمايش دهد.

بازى
ــراه چهار بازى  آى پاد به هم
ــود. البته  به بازار عرضه مى ش
ــتر،  ــود بازى هاى بيش با دانل
ــرگرمى   مى توانيد از نهايت س

لذت ببريد.

عكس
ــدل  ــس در م ــزار عك ــش از 25ه بي
ــوان ذخيره كرد.  ــى مى ت 80گيگابايت
ــا ى خانوادگى همراه  ــدن عكس ه دي
ــيقى مورد عالقه تان  ــش موس ــا پخ ب
ــا  ــى ي ــينماى خانوادگ در دستگاه س
ــت كه نمى توان به  تلويزيون، لذتى اس

راحتى از آن گذشت.

ــبك تر و كارامدتر شده است. حاال  ــد،تاكنون به مرور كوچك تر، س ــال 2001 رونمايى ش از زمانى كه آى پاد در س
آى پاد داراى صفحه نمايش تمام رنگى است و نسبت به اولين مدل، حافظة داخلى اش 16برابر افزايش يافته است.

2001
نسل اول آى پاد با 
حافظه ى داخلى 
5گيگابايت به 
بازار عرضه شد.

2004
Mini

6گيگابايت 
حافظه كه ديگر 
توليد نمى شود.

2004
U2

اين مدل به 
 U2همراه گروه

رونمايى شد.

2005
Nano

جانشين آى پاد مينى. سبك تر 
و كوچك تر با صفحة نمايشى 
رنگى و 80 گيگابايت حافظه 

2005
Shuffle

كوچك ترين 
مدل با وزنى 
حدود 15 گرم

2005
5G

80 گيگابايت 
حافظه و صفحة 
نمايش 5/2 اينچى

2007
Touch

با صفحة نمايش 
كامال لمسى 

cm
 10

/4 

cm 6/1
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اين تصوير نمايى از طراحى داخل آى پاد نانو اسـت 
كه پيچيدگـى و ظرافـت را در كنار هـم به نمايش 
مى گذارد. چيپ ها، مدارها و صفحة نازك كريستال 
مايـع كه كار نمايش تصوير را به عهده دارد، همگى 

در فضايى به اندازة 4*9 سانتى متر جمع شده اند.
هر زمان كـه آى پاد به رايانه وصل شـود، مى تواند 
از اطالعات موجـود در تقويم و دفترچة تماس هاى 
از  كار  ايـن  كنـد.  اسـتفاده  رايانـه  در  موجـود 
پرطرف دارترين و قابل استفاده ترين كارهاى آى پاد 

به شمار مى آيد.

براى طرف داران ورزشبراى طرف داران ورزش!!

نتيجـة همـكارى آى پـاد و يكـي از شـركت هاي توليد لبـاس و كفش ورزشـى به 
ورزشـكاران اين امكان را داد كه در حين فعاليت ورزشى و گوش كردن به موسيقى 
مورد عالقه شان، از كارايى بدن مانند ضربان قلب، سرعت، مسافت طى شده و كالرى 

سوزانده شده مطلع شوند.
 آى پـاد نانو به كمك گيرندة بى سـيم، 
اطالعاتى را كه سنسور مى فرستد، مى گيرد 

و تحليل مى كند.

 در زمان لذت بردن از ورزش و موسيقى 
مورد عالقه، ورزشـكار مى تواند گزارشـات 
عملكرد بدنش را روى صفحة نمايش ببيند 
و آن ها را با تاريخ و ساعت در آى پاد ذخيره 

كند.

 حسگر موجود در كف 
كفش پاى چپ، اطالعات 
فعاليـت  زمـان  در  را 

جمع آورى مى كند.

صفحة كنترل قاب رو درگاه 
صوتى

حسگر

گيرنده

درگاه 
اطالعات

كارت 
حافظه

باترى

بلندگو

قاب 
پشت

صفحة 
صفحة نمايشLED مدار اصلى

(در اين مدل3/8 سانتى متر است) 

 0/6 4/06
 8/89

ابعاد به سانتى متر

پيچيدگى در اندازة كوچك!

1- Kane Kramer
2- Audio Highway  

پى نوشت



 48
8  ارديبهشت90

در  ــزگان  هرم ــتان  اس  
ــده  ــران واقع ش ــوب اي جن
است. اين استان از شمال و 
شمال شرقى با استان كرمان، 
ــا خليج فارس و  ــوب ب از جن
درياى عمان، از جنوب شرقى 
با استان سيستان وبلوچستان 
و از غرب با استانهاى فارس 
ــت.  ــايه اس ــهر همس و بوش
ــزگان  هرم ــتانهاى  شهرس
ــاس،  بندرعب از:  ــد  عبارت ان
ــاب، رودان،  ــه، مين بندرلنگ
حاجى آباد،  ــك،  جاس قشم، 

ابوموسى و كيش.


