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صداي مؤذن را بشنو!
بوعلي سینا را مي شناسي؟ دانشمند بزرگ ایراني. روزي یكي از شاگردانش گفت: »استاد! اگر شما ادعاي 
پیامبري کنید، مي پذیرم.« وي چیزي نگفت. تا بامداد روزي، بوعلي به شاگردش گفت: »برو و کوزة آب را 
از ایوان خانه بیاور.« هوا سرد و برفي بود. شاگرد بهانه ها تراشید و نرفت. در همان حال، صداي اذان مي آمد.

بوعلي  گفت: »یادت هست مي گفتي اگر ادعاي پیامبري کنم، مي پذیري؟«
ـ آري، استاد. اکنون هم مي گویم.

بوعلي ادامه داد: »تو با آن که مرا از نزدیک دیده اي و هم عصر من هسـتي، براي آوردن کوزة آب بهانه ها 
مي آوري و نمي روي. اما صداي مؤذن را بشـنو. او با آن که پیامبر را ندیده و قرن ها از زمان حیات پیامبر 

مي گذرد، در زیر برف به باالي گلدستة مسجد رفته است و به پیامبري ایشان شهادت مي دهد!« 
در این حكایت، راز فلسفة عشق به بزرگان دین، به ویژه حضرت خاتم النبیین )صلوات اهلل علیه( و ائمة 
اطهار)علیهم السالم( نهفته است. از مهم ترین ویژگي هاي شیعه، »اصل محبت« است. اگر تشیع را »مذهب 
عشق و شیفتگي« بخوانیم، به بیراهه نرفته ایم. شاعران فارسي زبان، عشق را »اکسیر« یا کیمیا نامیده اند؛ 
ماده اي که مي تواند ماده اي را به مادة دیگر تبدیل کند. و عشق را اکسیر و کیمیا گفته اند، چرا که قادر است 
ماهیت انسان را دگرگون کند. اگر عشق باشد، دل، دل است و اگر نباشد، آب و ِگل است. عشق است که از 

بخیل، بخشنده، از ناشكیبا، شكیبا، از ترسو، شجاع و... مي سازد. در قرآن کریم آمده است: 
 »آنان که ایمان آورده اند، در دوستي خدا سخت ترند« ]بقره/ 165[.

» اگر خدا را دوست دارید، از من پیروي کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را برایتان ببخشاید« 
]آل عمران/ 31[. 

و امام صادق )علیه السالم(، چه زیبا فرمودند: »مگر دین چیزي غیر از دوستي است؟«1
دین از ما مي خواهد به زندگي، پدیده هاي هستي، انسان هاي نیكوکار و به ویژه بزرگان دین، عشق بورزیم. 
اگر این عشـق، ریشـه در فكر و شناخت داشته باشـد، به پیروي و الگوپذیري آگاهانه مي انجامد. و این 
کامل ترین شكل عشق است. و این همان، اکسیر و کیمیاي عشق است. و تعبیر »عشق به والیت«، ترجمان 
این عشق است. در زمانة ما، این عشق، در حس انتظار حقیقي به ظهور حضرت حجت )سالم اهلل علیه( 
و عشق ورزي به عالمان پیراستة دین و مراجع تقلید و به ویژه »پیروي از ساحت ولي فقیه« تجلي مي یابد.
ناصر نادري 1. با الهام از کتاب جاذبه و دافعه علي)ع(، نوشتة استاد شهید مرتضي مطهري



 2

ان
مت

 قا
ت

س
را

ين
ير

ش
ن 

خت
سو

ده
ف زا

وس
ب ی

حبی

پشتخط

پرستارازنوعايراني

اصغر قجاوند
تولد: 7 اردیبهشت 1336

ازدواج با رقیه قجاوند: 16 فروردین 1360
شهادت: 1 فروردین 1367

یك بار رفتنش خیلي طوالني ش��د. همه چیزمان تمام 
ش��ده بود. ده پانزده روز بود که بچه ها را حمام نبرده 

بودم. هوا سرد شده بود و آب گرم نداشتیم. 
با اصرار یكي از همسایه ها، المنت برقي شان را گرفتم 
و انداخت��م داخل س��طل آب. آب را گ��رم مي کردم و 
بچه ها را با آن مي شس��تم. زهرا را مي فرستادم بیرون 
حمام، فاطمه گریه مي کرد. زهرا برمي گش��ت. دوباره 
مي بردم��ش بی��رون، فاطمه دنبالم مي آمد. خواس��تم 
س��طل آب را بردارم، پایم را گذاش��تم لبة لگن مسي. 
همین که دستم به سطل خورد، برق مرا لرزاند و پرت 
ش��دم آن طرف تر. خودم را بیرون انداختم و زدم زیر 
گریه. المنت مانده بود کف حمام و س��روصدا مي کرد. 

تلفن هم زنگ مي خورد.
همسایه از پایین تلفن را برداشت و کمي بعد زد روي 
گوشي. با من کار داشتند. گوشي را برداشتم و با گریه 

جواب دادم. خودش بود. پرسید: »چي شده؟«
گفتم: »هیچي.«

گوش��ي را گذاش��تم. دلم نمي خواس��ت بفهمد که گریه 
ک��رده  ام. دوباره صداي زنگ تلفن بلند ش��د و همس��ایه 

برداشت. پشت س��ر هم تلفن خانه را مي گرفت. 
خانم همسایه دیگر نگران ش��ده بود. آمد باال 
پرسید: »چي شده؟ اصغرآقا پشت خط است.«

نمي خواس��تم کس��ي چیزي بفهمد. گفتم: 
»نمي دانم قطع شد.«

این بار گوشي را برداشتم.
مي خندید.

گفت��م: »مي داني چند وقت اس��ت گذاش��تي 
رفت��ي؟ نمي گویي من در ش��هر غریب ش��اید 

چیزي الزم داشته باشم؟«
هن��وز مي خندی��د و من ه��م گری��ه مي کردم. 
خواستم گوش��ي را بگذارم که گفت: »گوشي را 

بده به زهرا.«
گفتم: »زهرا بابایش را نمي شناس��د که گوشي را 

بگیرد، یادش رفته...«
گوش��ي را گذاشتم. نشستم و س��یر گریه کردم. 
آرام تر که ش��دم، زهرا آمد و گفت: »چرا گوشي را 

ندادي من با بابا حرف بزنم؟«
گوش��ي را برداش��ت. اصغر هنوز پش��ت خط بود. زهرا 
ش��روع کرد به بابا بابا گفتن و بع��د گفت: »نمي دانم. 

مامانم رفت حمام و برق نمي دانم چي شد.«
گوشي را گرفتم. صداي اصغر از آن طرف خط مي آمد.

� هیچي توي خانه ندارید؟
� چرا همه چیز داریم.

� کپسول گاز خالي شده، با چي رفتي حمام؟
دوباره زدم زیر گریه و گوشي را گذاشتم.

زن همسایه آمد باال. گفت: »اصغرآقا هنوز پشت خط 
است ها.«

باورم نشد. گفتم: »جدي مي گویي؟«
زن همس��ایه گوش��ي را برداش��ت و داد به زهرا. زهرا 
گوش��ي را گرفت و گفت: »اِه... بابا! این جاس��ت. خاله 

اومده باال.«
زن همس��ایه برگش��ت خانه ش��ان. گوش��ي را از زهرا 
گرفتم و گفت��م: »ببین، اگر کاري ن��داري قطع کن، 

فاطمه بیدار شده باید بروم.« 
گفت: »چرا، کار دارم« و ش��روع ک��رد به حرف زدن. 
گوشي را نمي گذاشت. گفت: »ببین، اگر با خوش حالي 

از من خداحافظي نكني، قطع نمي کنم.«
آخر سر قسم خوردم.

� به خدا خوش حال خوش حالم. تو هم بمان، هر موقع 
دلت خواست بیا.
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در یكي از روستاهاي اطراف بم بودم که شنیدم جنگ 
شروع شده است. همان جا تصمیم گرفتم بروم جبهه. 
آم��دم تهران. مادربزرگم فوت ک��رده بود. تازه دفنش 
کرده بودند. خیلي دوس��تش داش��تم. ب��ه هم خیلي 
نزدی��ك بودیم. همة حرف هایم پیش او بود. اما جنگ 
همة باورها را عوض کرده بود. حتي نمي توانستم بمانم 

ختم مادربزرگ تمام شود...
دو س��رباز که خیلي آش��فته بودند، آمدن��د و گفتند: 
»خیلي شهید و مجروح داده ایم. کمك مي خواهیم.« 

س��وار آمبوالنس ش��دیم تا برویم خط. توي ماش��ین 
دوربین را برداش��تم و بیرون را ن��گاه کردم. یك خط 
سیاه از دور پیدا بود. جلوتر که رفتیم، یكي از سربازها 

گفت: »اینجا چه قدر تانك هست!« 
نمي دانس��تیم خ��ط دس��ت عراقي ها افت��اده. آن قدر 
نزدی��ك ش��دیم که ب��ا مسلس��ل مي توانس��تند ما را 
ه��دف بگیرند. ناگهان ی��ك گلولة تانك خ��ورد کنار 
 ماش��ین. پریدیم پایین که پناه بگیری��م. همانجا پاي 
برادر جرگویي )پزش��ك گروه( تی��ر خورد. یك کانال 
کوچ��ك نزدیكمان ب��ود. خودمان را رس��اندیم آنجا. 
رفتم س��راغ برادر جرگویي. فقط به این فكر مي کردم 
ک��ه چه طور خون ریزي پایش را بن��د بیاورم. به فكرم 

نمي رسید االن به دست عراقي ها اسیر مي شویم...
***

وقت��ي در زندان اعتصاب کرده بودیم و مي خواس��تیم 
ب��راي خانواده هایمان نامه بفرس��تیم، عراقي ها داخل 
س��لول ریختند و ش��روع کردند به کتك زدن ما. سر 
و ص��ورت و بدنمان پر از خون ش��ده بود. با انگش��ت 
 کوچكم که خون مي آمد، روي دریچة س��لول نوش��تم 

»اهلل اکب��ر« و ای��ن ب��راي آن ها کوبنده ب��ود. یكي از 
خواهرها به س��رباز عراقي ضرب��ه اي زد و دو نفر دیگر 
کاب��ل را از دس��ت س��رباز عراقي گرفتن��د. خالصه با 
کاب��ل به جانش��ان افتادیم و آن ها را زدیم. برایش��ان 
خیلي س��خت بود که زنان، آن هم اس��یر، کتكش��ان 
بزنن��د. ضمناً آن ها هم مثل م��ا تحمل کتك خوردن 
را نداش��تند. بنابراین به بیرون س��لول فرار کردند. ما 
هم ابزار جرم را که در دستمان بود، انداختیم بیرون.

تمام بدنمان درد مي کرد،  اما شروع کردیم به صحبت 
کردن و خندیدن. در همین حین اس��راي دیگر هم با 
س��روصدا به در س��لول ها مي کوبیدند. وقتي جو آرام 
شد، یكي از افسران عراقي به در سلول افسران ارتش 
رفت��ه و گفته ب��ود: »همة زن هاي ایران��ي این طوري 

هستند؟«
از او پرسیده بودند: »چه طور؟«

گفته بود: »اگر همة زن هاي ایراني این طوري هستند، 
من دلم براي شما مردهاي ایراني مي سوزد.« 

این افسر ارتش بعدها به من گفت: »من آنجا احساس 
غرور کردم که یك زن ایراني به اردوگاه اسیران آمده 

و سربازان عراقي را عاصي کرده است.«

3 از خاطرات فاطمه ناهیدي، پرستار آزاده

گي
مع

ي  ج
هر

م



س
در

دي 91كار

 4

وس��ط یك تش��ك کش��تي  جان مي دهد 
براي ی��ك گفت وگو. مخصوصاً اگر چهارزانو 
بنش��یني، قلم و کاغذت را دستت بگیري و 
دو تا ورزشكار حرفه اي بنشینند روبه رویت. 
یكي از آن ها دروازه بان تیم ملي جوانان 
واترپلوس��ت و آن یك��ي در س��طح 
باش��گاهي بس��كتبال بازي مي کند. 
حسـین مي گوید: »بدشانسي ام بود. 
دم انتخ��اب تیم ملي پایم شكس��ت و 

عضویت در این تیم را از دست دادم.«
مهران از 11 س��الگي رفته سراغ شنا. بعد 
هم از 13 سالگي واترپلو را شروع کرده است. 
حسین هم از همین سن شروع کرده. بعد از 
باشگاه، براي تیم تهران بازي کرده و بعدتر به 

اردوي تیم ملي دعوت شده است.

 راسـت است که ورزشـكارها بعضي 
چیزها را نباید بخورند؟

مهران: بله. ما نوش��ابه نمي خوریم و چربي 
براي ما کاماًل ممنوع است!

 سخت نیست؟
مهران: اولش بود، حاال نه!

 یعني غذایي هست که حسرت 
خوردنش روي دلتان مانده باشد؟

حسین: بله، ماکاروني.
مهران: فست فود. آرزو به دلم مانده که 

یك بار بروم رستوران)...(!
 آن وقت ، شماها داروهاي ورزشي هم 

مصرف مي کنید؟

مهران: بله. بعضي مكمل هاي مجاز ورزشي را.
 رشتة شما هزینة مالي هم دارد؟

حسین: توي مدرسه بله، اما وقتي حرفه اي 
شوي خیلي از هزینه ها را باشگاهت مي دهد.
 یعنـي از همیـن سـن شـما سـود 

مالي مي کنید؟
حسین: بله. در هر حال این شغل ماست.

 حـاال چه شـد که آمدید هنرسـتان 
تربیت بدني. شـماها کـه قبل تر ورزش 

حرفه اي را شروع کرده بودید.
مهران: ما توي مدرسه همه چیز را علمي تر 

یاد مي گیریم.
 تبلیغ الكي نكنید دیگر!

مهران: نه، تبلیغ نمي کنم. اینجا ما با انواع و 
اقسام ورزش ها آشنا مي شویم.

 خب، اینكه بد است!
 مهـران: اتفاقاً نه. وقتي ورزش��كار به س��ن 
28-27 س��الگي مي رس��د، ت��ازه مي فهمد 
چه ق��در خ��وب ب��ود از دیگر رش��ته ها هم 
سردرمي آورد. یعني همین کاري که ما االن 
در مدرسه مي کنیم. ورزشكار حرفه اي باید از 

رشته هاي متعدد ورزشي سردربیاورد.
 گفتید حرفه اي، امـا ورزش حرفه اي 
دردسـرهاي خودش را هم دارد. شماها 
از روي فكـر و سـنجیده این شـغل را 

انتخاب کرده اید؟
هر دو با هم: البته!

 اما مثالً رونالدوي برزیلي وقتي ورزش 
را ول کـرد، خیلي چاق شـد. شـماها 

حاضرید به این روز بیفتید؟
مهران: ببینید، هر ورزشكار تحت نظر چند 
پزشك است؛ دکتر تغذیه، دکتر بدن ساز، و 
روان شناس. وقتي ورزش را رها مي کند، این 
مراقبت ها دیگر وجود ندارد. معلوم است که 

از نظر جسمي و روحي افت مي کني.
 یعني مي گویید این به علم ربط دارد، 

نه ورزش؟
مهران: بله، این علم است که باید آسیب ها 

را کم کند.
 خب برگردیم به رشته هاي ورزشي تان. 
شـماها هر دو بـا تـوپ کار مي کنید. با 

توپ هایتان حرف هم مي زنید؟
حسین: بله، وقت هایي که عصباني ام!

مهران: اما من هر وقت توي دروازه ام و توپي 

را مي گیرم، باهاش حرف مي زنم.
 توپ فوتبال را هم دوست دارید؟

مهران: بله.
 بـه نظرتان وضعیـت فوتبـال ایران 

چه طور است؟
دیگ��ر  رش��ته هاي  روي  اگ��ر  حسـین: 

سرمایه گذاري کنند بهتر است!

اگ��ر براي تحصیل رش��تة »تربیت بدني« را 
انتخاب کنید، مدرس��ة ش��ما پر خواهد بود 
از انواع و اقس��ام زمین هاي ورزشي: فوتبال، 
بس��كتبال، هندبال و والیبال. استخر، تشك  
کش��تي و زمی��ن تنیس هم ج��زء الینفك 

امكانات شماست.
حسین و مهران مي گویند به خاطر عالقه شان 
ب��ه این رش��ته آمده اند. ام��ا مي گویند این 

تصمیم چندان ساده هم نبود.
حسین: ببینید، قضیه ساده نیست. ورزش 
حاشیة زندگي خیلي هاس��ت. اما اگر بشود 
همه چیزت، حتماً عده اي هستند که برایت 

دردسر درست کنند.
 ممكـن اسـت ایـن اتفـاق از طرف 

دوستانشان هم بیفتد؟
حسین: بله.

 آن وقت این حسادت ها چه بالیي سر 
شماها مي آورد؟

حسـین: وقتي ورزش��كار شكست بخورد، 
شاید زندگي غیرمتعارفي را شروع کند.

 اگر این بال سرتان بیاید چه؟
 مهـران: من پیش از س��قوط باش��گاهم را 

عوض مي کنم.
حسین: من هم رشتة ورزشي ام را.

 نمي ترسید؟
مهران: نه، ما این چیزها را پذیرفته ایم.

 بیاییـد بحث را عوض کنیم. شـماها 

ورزشكار محبوب هم دارید؟
حسین: بله، حامد حدادي.

مهران: دیدیه دروگبا.
 کي؟

مهران: بازیكن شمارة 11 چلسي.
 خـب چه کنم، من اصـاًل اهل فوتبال 
نیستم. خب حاال بگویید ببینم ورزش 

دیگري را هم دوست دارید؟
حسین: بله، جودو.

مهران: هندبال و بسكتبال.
 فكر مي کنید بهترین ورزش دنیا چه 

ورزشي است؟
 مهران: ورزش��ي ک��ه کمترین آس��یب را 

داشته باشد!
حسین: ورزشي که درآمد خوبي داشته باشد.

 شـماها جـز ورزش دیگـر چـه کار 
مي کنید؟

مهران: فیلم مي بینیم.
 چه خوب، چه فیلم هایي؟

مهران: همه چیز مي بینم، ایراني و خارجي.
 نظرتـان دربارة کسـاني کـه ورزش 

نمي کنند چیست؟
حسین: تقصیر خودشان نیست. اگر همة ما 
از دبستان ورزشي را انتخاب کنیم و بتوانیم 
روي آن متمرکز شویم، آن وقت هیچ کس از 

ورزش زده نمي شود.
 یک سؤال: اگر شماها خیلي حرفه اي 

شوید از ایران مي روید؟
حسین: نه.

مهران: اگر امكانات الزم در دسترسم باشد، 
معلوم است که نه.

 ممنون که وقتتان را به من دادید.
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ورزش،بيماكاروني!
مي خواهید دربارة ورزش بخوانید؟

توي دنیا انواع و اقسـام شـغل ها وجود دارد. شـغل هاي دهان پرکني که همة ما جذب آن ها مي شـویم و گاهي بدون 
هیچ گونه عالقه اي مي رویم سـر وقت آن ها.  توي دنیا انواع و اقسـام شـغل ها وجود دارد. شغل هایي که هیچ کداممان 
نمي شناسیمشان و حاضر نیستیم برویم سروقتشان. اما آدم هایي هستند که بسیار شجاع اند. آن ها ریسک مي کنند و 
جالب این که هیچ وقت هم پشـیمان نمي شوند. آن ها دو سال، فقط دو سال درس مي خوانند و خیلي زود وارد بازار کار 

مي شوند. 
این شماره: حسین بني احمديـ  سیدمهران باقري 
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سه شنبه 5 دي
مقارنة ماه و مشتري

تقریبًا در تمام طول شـب مي توانید این منظرة زیبا 
را ببینید. امـا هرچه به صبح روز بعد )چهارشـنبه( 
نزدیک مي شویم، جدایي زاویه اي ماه و مشتري کمتر 

مي شود و در نهایت به حدود یک درجه مي رسد.

چهارشنبه 13 دي
زمین در حضیض

البته این واقعة نجومي را نمي توان با چشـم دید، اما به 
هر حال دانسـتنش بد نیست. مثالً شـاید بتوانید این 
موضوع را به دوسـتانتان پیامک کنید، تا آن ها هم به 
دوستانشان پیامک کنند. همان طور که مي دانید، مدار 
زمین به دور خورشـید، یک بیضي اسـت. در سـاعت 
08:07 زمیـن از حضیـض ایـن بیضي عبـور مي کند. 

حضیض نزدیک ترین نقطة بیضي به کانون آن است.

»زمان هايی كه نوشته شده اند، تقريباً برای 
تمام نقاط ايران درست هستند!«

 خبر نجومی 

دنباله دارها تخته سنگ هاي کوچكي هستند 
که هر از چندي با نزدیك ش��دن به خورشید 
شروع به سوختن مي کنند و دنبالة زیبایي را 
پشت سرشان به وجود مي آورند. بعضي از این 
دنباله دارها تناوبي هس��تند. مثاًل »دنباله دار 
هالي« هر 76 س��ال یك بار به دور خورشید 
مي چرخد. ام��ا بعضي دیگ��ر از دنباله دارها 
که میهمان هاي ناخواندة منظومة شمس��ي 
هس��تند، فقط یك بار دیده مي شوند و ما به 
صورت ناگهاني از ورود آن ها باخبر مي شویم.

به گزارش خبرنگار شبكة نجوم، عكس هایي 
ک��ه از چند ماه پیش ثبت ش��ده اند، نش��ان 
مي دهن��د که احتم��االً اوایل س��ال 1392 
اهالي زمین ش��اهد ی��ك دنباله دار بس��یار 
پرنور و خیره کننده خواهند بود. نمي خواهم 
ناامیدتان کنم، ولي بعضي ها هم به خبرنگار 
ش��بكة نجوم گفته اند که چون این دنباله دار 
زیادي قرار اس��ت به خورشید نزدیك شود، 
ممكن اس��ت کاًل بسوزد و چیزي از آن باقي 
نماند. به هر حال باید منتظر بمانیم و ببینیم 
پیش بیني کدام گروه درست از آب درمي آید.

چه جالب!
دورة تناوب ماه به دور خودش دقیقاً برابر اسـت با دورة تناوبش به دور 
زمین. این موضوع باعث مي شـود که ما همیشـه فقط یک طرف ماه را 

ببینیم. فهمیدید چي شد؟! یک بار به آن فكر کنید!

برای خنده
نیل آرمسترانگ اولین مردي بود که پا به ماه شد!

دي 91

وي
وس

ت م
ادا

 س
یر

دام
سی

دنباله دار مك نات
پنج سال پیش در چنین ماه هایي، ساکنان نیم کرة جنوبي زمین چنین 
دنباله دار پرنوري را در آسـمان مشـاهده مي کردند. ایـن دنباله دار که 
مک نات نام دارد، در یک مدار هذلولي شـكل به نزدیكي خورشید آمد 
و به سـرعت و براي همیشه »منظومة شمسي« را ترك کرد. شاید سال 
آینده ما هم بتوانیم دنباله داري شـبیه آن را مشـاهده کنیم. خبرهاي 

خوشي به گوش مي رسد!

دنباله دارها
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تصویري از افق جنوب غربي در ابتداي بامداد چهارشنبه 6 دي

دنباله دار موردنظر فعاًل بدون دنباله 
در فاصله اي دور زیرنظر قرار گرفته است.

http://photojournal.jpl.nasa.gov/
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در شـماره هاي قبل نوشـتم: نباید به خودت مثل یک تابلوي قدیمي توي اتاق 
پذیرایي نگاه کني. تو باید هر روز و هر لحظه به خودت نگاهي تازه داشته باشي. 
وقتي هر روز و هر لحظه نسبت به خودت آگاهي پیدا کني، ارزش هایت آشكار 

مي شوند.

براي اینكه ارزش هایت را بشناسي، 
باید فرق چیزي بودن با کسي بودن 

را بیاموزي.
تو انسان هسـتي و به خاطر تعهدها 
بایـد  انسـاني ات  و مسـئولیت هاي 
از  و  بشناسـي  را  توانایي هایـت 
توانایي هایت استفاده کني تا جامعة 

انساني به مسیر رشد بیفتد.
اگر بخواهي مسئولیت خود را نسبت 
بـه جامعه نادیده بگیري. به شـیئي 
جامعه اي  مي شوي.  تبدیل  بي هویت 
را تصـور کن کـه در آن همه به فكر 
خـود هسـتند. در چنیـن جامعه اي 

همه بازنده خواهند بود.
پس تک تک ما نسبت به جامعة خود 
داریم.  مسـئولیت هایي  و  تعهـدات 
براي اینكه پیشـرفت کنیم، باید در 

فكر پیشرفت دیگران هم باشیم.
یكـي از ویژگي هاي انسـان هایي که 
از چیزي بودن به سـمت کسي بودن 
حرکـت مي کننـد، همین احسـاس 
مسـئولیت دائمي نسـبت به خود و 
جامعة خودشـان اسـت. ایـن تعهد 
رعایـت  از  مسـئولیت  احسـاس  و 
قوانیـن جامعـه آغـاز مي شـود، از 
رعایـت قوانین عرفـي جامعه عبور 
مي کنـد و در نهایـت بـه خالقیت و 
تفكر مسئوالنه نسبت به کمبودهاي 

جامعه مي رسد.
انسـان مسـئول حتي قوانیني را که 

قبول ندارد، رعایـت مي کند. اما در 
پـي اصالح آن ها هم هسـت. دربارة 
قوانینـي که تأثیر خوبـي در جامعه 
ندارند، فكـر مي کند و با نوشـتن و 
حرف زدن سـعي مي کند مسـئوالن 

کشور را از این قوانین بدآگاه کند.
به هر حال قصد قانون محدودکردن 
مردم به منظـور جلوگیري از هرج و 
مرج اسـت. هرچه مردم دنیا قوانین 
اجتماعـي و شـهروندي را بیشـتر 
رعایـت کننـد، زندگـي راحت تري 

خواهند داشت.
تو هـم براي اینكـه راحت تر زندگي 
کنـي باید قوانیـن را رعایت کني، و 
از آن گذشته کمک کني که دیگران 

هم قوانین را رعایت کنند.
ممكن اسـت اجرا کردن قانون کمي 
تو را محدود کند. اما این محدودیت 
بهتر از این است که دچار خطر شوي 

و یا دیگران را دچار خطر کني.
پـس اولیـن کسـي که باید نسـبت 
او احسـاس مسـئولیت  کنـي،  بـه 
خودت هسـتي. سـپس خانواده ات 
همشـهري هایت،  فامیلـت،  بعـد  و 
هم میهنانت و انسـان هاي کرة زمین 

و بعد هم محیط زیست.
بـه  نسـبت  مسـئولیت  احسـاس 
محیط زیست نشـانة رشد شخصیت 
توسـت. بیا محیط زیست را از اتاقت 
شـروع کنیم. فكر کن اتاق شلوغي 
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داري. هیچ چیـز سـر جـاي خودش 
نیسـت. هـر چیـزي که به دسـتت 
رسیده اسـت گذاشته اي جایي. فكر 
کـن حاال به یكي از این وسـایل نیاز 
داري. آن را راحـت پیـدا مي کني یا 

باید کّلي دنبالش بگردي؟
احتمال اینكـه حافظه ات به تو یاري 
کند که آن وسیله را کجا گذاشته اي 
بسـیار کم اسـت. این جست وجوها 
اعصابـت  ریختـن  به هـم  باعـث 
اعصـاب  به هم ریختگـي  مي شـود. 
باعـث عصبانیـت و عصبانیت باعث 

تصمیم گیري هاي غلط مي شود.
حاال به کوچـه و خیاباني فكر کن که 
در آن زندگـي مي کني. به روسـتا یا 
شـهرت فكر کن و بـه جاده هایي که 
شـهرها و روسـتاها را به هـم پیوند 

مي دهند. 
بـه پارك هـا و جنگل هـا بیندیـش. 
ببین اگر به این ها رسـیدگي نشـود، 
هـم طبیعـت از بیـن مـي رود و هم 
اعصاب ساکنان اطراف. اگر هر کسي 
بـه اندازة اسـتفاده اي کـه از محیط  
زندگي مي کند، به آن رسیدگي کند، 
محیط زیسـت سالم و سـالمت باقي 

مي ماند.
اگـر دچـار  محیط زیسـت طبیعـي 
آلودگـي نشـود، خـودش از خودش 
مراقبـت مي کنـد. چشـمه اي را در 
نظر بگیـر. اگـر در آن آلودگي وارد 
نشود، خود چشمه مي تواند پاکیزگي 
خـودش را حفظ کند. اگـر درختان 
جنگل ها را بیهـوده نبریم، جنگل به 

تكثیر خودش خواهد پرداخت. 
نكتـه  مهم تریـن  و  اولیـن  شـاید 
براي احسـاس مسـئولیت نسبت به 
محیط زیسـت این باشـد که قبل از 
رسـیدگي به آن بـه اهمیت آن فكر 
کنیم. انسـاني که مي خواهد کسـي 
باشـد، بـه انـدازه اي که بـه اهمیت 
خـودش فكر مي کند، به همان اندازه 
به دیگـران و به محیطـي که در آن 

زندگي مي کند مي اندیشد.

ارزشهايتراميشناسي؟
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بـا دیدنش خواهي نخواهـي به دنیاي دیگـري مي روي. ذهنت پر مي شـود از 
فرمول هـاي رنگارنـگ؛ فرمول هایي از جنـس دنیاي ریاضي، احتمـال، جبر و 
هندسـه، و هربار، راه حلي جدید براي پرورش حس زیبایي شـناختي و مهارتي 
براي خوب فكر کردن مي یابي. همة این ها نقش هایي از خط هاي رنگي هسـتند 
که از ذهن بچه هاي ریاضي مي گذرند. چنانچه ویوس مي گوید: »ریاضي درسي 

است براي نمایش قدرت ذهن.«
امین سـعیدزاده در کالس درس ریاضیات گسسته بود که معلم سؤالي مطرح 
کرد؛ سؤالي سخت که در کنكور هم آمده بود و خیلي ها در حل آن وامانده بودند. 
معلم از بچه ها خواست تا راه حلي غیر از آنچه که تا آن لحظه ارائه شده بود، ارائه 
دهند. هنوز چند دقیقه اي بیشتر نگذشته بود که سعید راه حل خود را ارائه داد.
امین سـعیدزاده دانش آموز پیش دانشـگاهي رشـتة ریاضي فیزیک اسـت. او 

توانست مدال نقرة المپیاد ریاضي کشور را به دست آورد.

 ماجرا را از اول برایمان تعریف کن.
وقتي معلم س��ؤالش را مط��رح کرد، اول 
راه حلي را که به نظرم درس��ت بود، روي 
کاغذ نوش��تم. بعد وقتي از درس��تي آن 
مطمئن شدم، آن را به معلم نشان دادم 
و روي تخت��ه کالس راه ح��ل را  اثبات 

کردم.
 چه شد که این  راه حل به ذهنت رسید؟
خب م��ن یكي دو روز قبل به طور اتفاقي 
کتاب »مجموعة ریمان« را خوانده بودم. 
فك��ر کنم آن کتاب کم��ك خیلي خوبي 

برایم بود.
 چه قدر زمان داشتي؟

زمان داش��تم، ولي من در مدت کوتاهي 
توانستم این راه حل را ارائه بدهم.

 واکنـش معلمتان دربارة راه حل تو 
چه بود؟

خیلي تعجب کرد.
 و عكس العمل  بچه هاي کالس؟

عده اي بي تفاوت بودن��د و عده اي گوش 
مي کردن��د. با بعض��ي از بچه ها هم بحث 

کردیم.
 قبـاًل هم مسـائل درسـي را از راه 

دیگري حل کرده بودي؟
ش��اید قباًل این کار را کرده باش��م؛ مثاًل 
زماني ک��ه در المپی��اد ب��ودم. چون در 

المپیاد کارمان فقط حل مسئله بود.
 تشویق هم شدي؟

کالمي، بله خیلي.
 اصوالً آدمي هسـتي کـه به دنبال 

راه حل است؟
ب��ه نظرم این خیلي خوب اس��ت که آدم 
همیش��ه دنبال س��ؤال و جواب باش��د و 
به خص��وص براي جواب��ش دنبال راه حل 
دیگري باشد؛ راه حل هاي جدیدتر، زیباتر 

و شیرین تر.
 پس به نظر تو همیشـه باید دنبال 

راه حل جدید بود؟
نه همیشه. بعضي وقت ها لزومي هم براي 
این کار نیس��ت. بعضي از راه حل ها باعث 
مي شوند خیلي دیر به مقصد برسیم. پس 

همیشه راه حل جدید خوب نیست.
 در زندگي مي شود با راه حل جدید 

به جواب برسیم؟

زندگي با ریاضي فرق مي کند. در زندگي 
هدف این نیست که مسائل را طوري حل 
کنی��م که خیل��ي زیبا به نظر برس��ند یا 

جدید باشند، ولي در ریاضي چرا.
 ولـي در زندگي هم ما خیلي دنبال 

زیبایي هستیم.
نه، منظورم این اس��ت که ریاضي ش��اید 
خالقیت را افزایش بدهد، ولي در زندگي 
بد نیس��ت ما دنبال راه حل جدید باشیم. 
البته موقع عمل و حل مشكل بهتر است 
آسان ترین راه حل را انتخاب کنیم. یعني 
براي رس��یدن به هدف، کوتاه ترین راه را 
بروی��م. به هر حال ما بای��د آینده را هم 
ببینیم تا به مشكلي برنخوریم. این طوري 
بهت��ر و منطقي ت��ر ب��ه نظ��ر مي رس��د.
 آن موقـع کـه به راه حـل جدیدي 
رسـیدي، به این فكر کردي که بروي 
سر وقت بقیة سـؤال ها و براي آن ها 

هم راه حل هاي جدیدي پیدا کني؟
نه، در آن لحظه آن قدر که این اتفاق براي 

دیگران مهم بود، براي من مهم نبود.
 دربارة المپیاد رفتنت بگو.

من از دورة ابتدایي در این گونه مسابقات 

شرکت مي کردم. دبیرستان هم که رفتم، 
طبق عادتم توي مراحل متفاوت المپیاد 
ش��رکت کردم و با تش��ویق دوس��تان و 
معلمانم کالس هاي المپیاد را ادامه دادم. 
حاال هم که مدال نقره را به دست آوردم.

 پس همیشه نمره هایت 20 بوده؟
ن��ه. اتفاقاً یادم هس��ت یك ب��ار در دورة 
راهنمایي در مس��ابقه اي ش��رکت کردم. 
مسابقه خارج از مدرسه بود. آمدم مدرسه 
و توي مدرسه هم امتحان داشتم. نمره ام 

شد 16/5.
 تـوي کالس هاي ادبیـات هم مثل 

ریاضي موفق بودي؟
نه، من همیشه با ادبیات مشكل داشته ام، 
ت��ا جایي که ب��ه م��ن نمره ه��م ارفاق 
مي کردن��د. یك بار هم که نمرة انش��ایم 
شد 13. اما امسال که شروع کردم به طور 
جدي درس خواندن، به ادبیات هم عالقه 

پیدا کردم.
 حاال هم قرار اسـت بـدون کنكور 

بروي دانشگاه؟
ن��ه، فقط کس��اني که مدال طال کس��ب 
کنند بدون کنكور وارد دانشگاه مي شوند. 

مدال من نقره بود.
 تو فقط درس مي خواني؟

نه ورزش هم مي کنم. دو س��ال مي شود 
که »نینجاتس��و« کار مي کن��م. فیلم هم 
مي بین��م. کتاب ه��م مي خوانم. بیش��تر 

کتاب هاي مذهبي دوست دارم.
 به طور کلي به چه کارهایي بیشـتر 

عالقه داري؟
زیادند، ولي به طور کلي فهمیدن مسائل 

و شناختن خودم و دنیا.
 و در نهایت دوسـت داري چه کاره 

شوي؟
از مخترع شدن بدم نمي آید.

 دوسـت داري چه چیـزي اختراع 
کني؟

ش��اید دنبال راه هاي جدیدي براي تولید 
انرژي باش��م. دنبال چیزهایي هستم که 
بیشترین بازدهي را داشته باشند و بیشتر 

مورد نیاز باشند.

پاي صحبت امین سعیدزاده، دارندة مدال نقره المپیاد ریاضي کشور
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فيلمهواكردن
زمـان تولـد تلویزیـون برمي گردد بـه سـال 1884 میالدي، 
هنگامي که پائول نیپكف دوربین دّوار تصویربرداري را براي 
تصویربرداري از عكس هـاي متحرك اختراع کرد. اما در واقع 
در سـال 1936 اولین تلویزیون در انگلستان به شكل مدرنش  

ساخته شد. 
اختـراع رادار در زمان جنگ جهاني دوم هزینة این فناوري را 
کاهش داد و آن را در دسـترس عموم قرار داد. به رغم شروع 

کندي که وجود داشـت، تلویزیون به یک رسـانة بسیار مهم 
بـراي ارتباطات تبدیل شـد و تا حد زیـادي عقاید، رفتارها و 
تصـورات نسـل هاي گوناگون را تحـت تأثیر قـرار داد. امروز  
درحالـي که شـاهد جابه جا شـدن فناوري قدیمي بـا فناوري 
دیجیتال هسـتیم،  تلویزیون هاي سـه بعدي هنوز در ابتداي 
راه قـرار دارند و در آیندة نزدیک تجربیات جدیدي را براي ما 

به ارمغان خواهند آورد. 
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دوربین، تصاویر را از میان لنز، و صدا 
را به وسیلة میكروفن ضبط مي کند. 

تصاویر و صدا از طریق رادیو، کابل کواکسیال یا 
فیبرهاي نوري منتقل مي شوند. هر فرکانس بین 

تصویر)AM( و صدا )FM( تقسیم مي شود.

بازسازي حركت

بالف

فيلم برداري

انتقال

دريافت

تصوير
هر تصویر به شكل 

نوارهاي افقي 
هر خط از نقطه هایي که روشنایي تقسیم مي شود.

متفاوتي دارند، تشكیل شده است. 
طبق یک قرارداد خط ها به سه رنگ 

اولیة قرمز، سبز و  آبي تقسیم مي شوند.

صدا
صدا دقیقاً به همان روشي 

که در رادیوهاي FM به کار 
 مي رود، کدگذاري و پخش 

مي شود.

از طريق سيم
یک کابل کواکسیال 

یا فیبر نوري  مي تواند  
تعداد زیادي کانال را 

از خود عبور دهد.

از طريق ماهواره
از امواج بسیار قوي با 
فرکانس باال استفاده 
مي کند. هر سیگنال

مي تواند یک کشور را 
پوشش دهد.

از طريق راديو
با به کارگیري 

سامانه اي شبیه به 
.FM و AM رادیو

تصاویر در مغر به صورت 
یكپارچه درمي آیند که 

نتیجه خیال انگاري از تصاویر 
متحرك ادامه دار است.

 هر تصویر کاماًل 
شبیه به یک تصویر 
ثابت عكاسي شده 
در یک لحظه است.

 هر تصویر به یک 
لحظه در زمان ربط 

دارد.

ایستگاه هاي تلویزیون در 
آمریكا در هر ثانیه 30 فریم  

تصویر 60 پخش مي کنند، 
در حالي که در اروپا 25 

فریم تصویر در ثانیه.

بازسازي تصوير
هر تصویر دوبار نشان 
داده مي شود. 30 فریم در 
ثانیه به عنوان 60رشته 
در ثانیه به نظر مي آید. در 
روش پخش در هم آمیخته، 
تنها نیمي از خط هاي 
صفحه نمایش تصویر با هر 
رشته جایگزین مي شود. 
یک رشته به خط هاي 
فرد مي رسد  و بعدي به 
خط هاي با شماره زوج. این 
کار تا شكل گیري کانال 
 تصویر ادامه 
پیدا مي کند. 
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مسئلهايبهنام
حجاب

صحبت از حجاب است و پوشیدگي، ابتدا 
باید بدانیم به کارگیري واژة »حجاب« در 
م��ورد پوش��ش زن یك اصطالح نس��بتاً 
جدی��د اس��ت. حج��اب ه��م ب��ه معني 
پوش��یدن اس��ت و هم به معن��ي پرده و 
حاج��ب. در قدیم واژة »ِس��تر« به معني 
پوش��ش زنان به کار مي رفته است. کاش 
این کلمه عوض نمي ش��د. چون استفاده 
از واژة حج��اب موجب ش��ده اس��ت که 
عده اي ب��ه خطا گمان کنند یا دانس��ته 
بخواهند القا کنند که اس��الم مي خواهد 
زن پش��ت پرده و خانه نش��ین باش��د. در 
حالي که پوشش��ي که اس��الم مقرر کرده 
اس��ت، به هیچ وجه به این معني نیست. 
آنچه اس��الم مي خواهد این است که زن 
در معاش��رت خود با مردان نامحرم بدن 

خود را بپوشاند.
البت��ه بوده اند جوامعي ک��ه در حجاب و 
پوش��ش زنان اف��راط کرده ان��د. حتي در 
ای��ران قدیم، زن��ان به خصوص اش��راف 
پوش��یده و پش��ت پرده بوده اند. به روایت 
»ش��اهنامه« گاه زنان��ي آن قدر خود را از 
دیده ه��ا پنهان کرده بودن��د که به تعبیر 
خودش��ان حتي آفتاب و ماه نیز آن ها را 

ندیده بود: 
منیژه منم دخت افراسیاب

برهنه ندیده تنم آفتاب
دگر دختر شاه به آفرید

که باد هوا هرگز او را ندید
کس از پرده بیرون ندیدي مرا 

نه هرگز آوا شنیدي مرا 
این پوشیدگي تا جایي بوده است که در 
ش��اهنامه پوشیده و پوش��یده روي حتي 

معادل زن به کار رفته است: 
ز پوشیده رویان یكي شهرناز

دگر پاک دامن به نام ارنواز
سه پوشیده رخ را سه دیهیم جوي

سزارا سزاوار بي گفت وگوي
بشد با پرستندگان مادرش
گرفتند پوشیدگان در برش

مي بینید که پوش��ش زنان قبل از اسالم 
نی��ز رایج بوده اس��ت و حتي به ش��كل 
افراطي اش وجود داش��ته است. کاري که 
اسالم کرده، آن اس��ت که آن را به شكل 
معق��ول مطرح و تا ج��اي ممكن تعدیل 
کرده اس��ت. از این رو، اگرچه اس��الم بر 
حض��ور زن در خانواده تأکید دارد، اما در 
مواردي که نقش آفریني بانوان در اجتماع 
م��ورد نیاز بوده، نه تنها ب��ا آن مخالفتي 
نداش��ته، بلكه بر آن تأکید ورزیده است. 
البته وقتي از ارزش حضور زن در خانواده 
صحب��ت مي ش��ود و از محوریت عاطفي 
او در محی��ط خان��ه و خان��واده، برخ��ي 
آن را نش��ان ضعف زن مي دانن��د و آن را 
محدودیت و تحقی��ر توانمندي هاي وي 

تلقي مي کنند.
یعن��ي نق��ش زن در خانه را به شس��تن 
لباس ه��ا و ت��ر و خش��ك کردن بچه ه��ا 
تن��زل مي دهند و ب��ه تحریك دختران و 
زن��ان براي احس��اس نارضایتي از خانه و 

خان��ه داري مي پردازند. ام��ا حقیقت آن 
است که خانه مهم ترین کانون اجتماعي 
است و همه چیز از خانه و خانواده شروع 

مي شود.

اصالت حضور زن در خانواده
شخصیت اصلي انسان ها در محیط 
خانواده شكل مي گیرد و به تدریج 
در جامعه تراش  مي خورد و صیقل  
مي یابد. بله، شخصیت بنایي است 
ک��ه زیرس��اخت هایش ت��ا حدود 
زیادي در خان��واده و به خصوص 
تح��ت تربی��ت م��ادران پدی��د 
مي آی��د. پس اصال��ت حضور زن 
در خان��واده، نه به خاطر ضعف او 
که به دلیل توانمندي ها و ظرایف 
عاطفي و تربیتي اوس��ت. به واقع 
همس��ر بودن و مادر بودن یك 

شغل واقعي و تمام عیار است.
توانایي ه��ا،  عم��دة  زن  اگ��ر 
اس��تعدادها و فعالیت هاي خود 
و  فرزن��دان  تربی��ت  راه  در  را 
همراه��ي با همس��رش هزینه 
نكند، جامعة بش��ري خأل مادر 
و همس��ر را به صورت فس��اد، 
خش��ونت و عقده هاي اخالقي 
و رواني ب��روز خواهد داد. زن 
بای��د فرزن��د را ب��ا عواطف، با 
تربی��ت صحیح، ب��ا دل دادن 
و رعای��ت دق��ت آن چنان بار 
بیاورد که این موجود انساني 
� چ��ه دخت��ر و چه پس��ر � 
وقت��ي بزرگ ش��د، از لحاظ 
روحي انس��اني س��الم، بدون 
عقده، بدون احساس ذلت و 
با ایمان و توانا بار آمده باشد.

مدیریت عاطف��ي و رواني زن در خانواده 
اس��ت که مي تواند مانع بروز بس��یاري از 

ناهنجاري هاي اجتماعي شود.

دين، حضور اجتماعي زنان را 
مي پذيرد

طرح مسئلة حجاب خود بیانگر آن است 
که دین حضور اجتماعي زنان را پذیرفته 
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اس��ت. زیرا حجاب در سطح جامعه است 
ک��ه معني پی��دا مي کند، وگرن��ه زن در 
خان��واده و ن��زد فرزند و همس��ر خویش 
که به پوش��اندن س��ر ملزم نیست. حال 
مي بینی��د که حج��اب مس��ئله اي صرفاً 
بلك��ه  نیس��ت،  و خصوص��ي  ش��خصي 

مس��ئله اي اجتماع��ي و موضوعي جدي 
است.

نقش مح��وري زن��ان در کان��ون خانواده 
و مس��ئلة مه��م تربیت ایج��اب مي کند 
ک��ه حریم خانواده به خاط��ر فعالیت هاي 
اجتماعي زنان آسیب نبیند و این نكته از 

دالیل مهم حجاب است. اسالم مي خواهد 
با جلوگیري از اختالط بي قید و شرط زن 
و مرد در جامعه، اس��تواري بناي خانواده 
را حفظ کند. زیرا سس��تي این بنا بنیان 

جامعه را درهم مي ریزد.
ادامه دارد...
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براي رنگ کاري روي سـطوح صاف مي توان از قلم مو یا غلتک و یا اسـپري استفاده کرد. در هر کدام از 
این روش ها ممكن است که رنگ ُشره کند و به صورت برجستگي دیده  شود.

گاهـي ممكـن اسـت رد قلم مـو در 
حیـن نّقاشـي روي دیـوار بماند و یا 
جایـي از دیوار خوب رنـگ نگیرد و 
یا حباب هاي رنگ زیر کار به صورت 
برجسته بماند. در این صورت باید به 

روش زیر عمل کنیم.

گاهـي هنگام رنگ کردن بعضي از جاها خوب رنگ نمي گیـرد. وقتي نقاش عجله کرده، و قلم مو را با 
سرعت کشیده باشد و اجازه نداده باشد که رنگ خوب به سطح بچسبد، این اتفاق مي افتد.

هنگام بلندکردن رنگ شره کرده، مراقب 
با سمبادة نرم سطح را صاف مي کنیم و باشید که به چوب آسیب نرسانید.

پس از تمیزکردن رنگ مي زنیم.

با غلتک مخصوص رنگ کاري مجدداً سطح را رنگ مي کنیم. با سمبادة مخصوص سطوح گچي محل را به خوبي صاف مي کنیم.ناحیه اي از دیوار که خوب رنگ آمیزي نشده است نیاز به نّقاشي دوباره دارد.

با یک سنبادة نرم سطح را صاف مي کنیم 
و روي آن را رنگ مي زنیم.

اگر الیة رنگ ضخیم است مي توانیم با 
کاردك آن را بلند کنیم. اگر رنگ را گرم 

کنیم راحت تر بلند مي شود.
اگر سطح ظریف رنگ شده، ابتدا باید سطح را خوب سنباده بكشیم و تمیز کنیم.با کاردك شرة رنگ روي دیوار یا در را مي تراشیم.
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وقتي رنگ روي در شره مي كند

از بين بردن رّد قلم مو                  
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بلوغ پسـرها دیرتر از دخترها اتفاق مي افتد. این یكي از عمده ترین تفاوت ها بین 
دخترها و پسرهاسـت. به همین دلیل باید در حدود سـني 14 سالگي منتظر بروز 
نشانه هاي بلوغ باشید که البته شما این دوره را طي کرده اید و در حال حاضر یكي 
دو سالي از انفجار نشانه ها گذشته است. در این دوره برخي تغییرات ظاهري اتفاق 

مي افتند که از عمده ترین آن ها مي توان به این موارد اشاره کرد:  

حوصلة خودمان را هم نداریم. خب دوران 
بلوغ اس��ت. اگر مي توانیم این حالت ها را 
کنت��رل کنیم که هیچ، اگر نه باید با یك 
روان شناس یا روان پزشك مشورت کنیم 

و از او کمك بگیریم.

وزن و قد را بسنجيم
جلوي آینه که بایستیم مشخص مي شود 
که جریان از چه قرار است؛ یعني این که 
چاق هستیم یا الغر یا متناسب. اما براي 
اینكه بدانیم در چه ش��رایطي هس��تیم، 
کاف��ي اس��ت ب��ا کم��ك یك فرم��ول و 
اندازه گیري ساده، وضعیتمان را بسنجیم. 
این فرمول »نمایة تودة بدن« )BMI( را 
به ما نش��ان مي دهد. براي این کار کافي 
اس��ت وزنتان را به »کیلوگرم« تقسیم بر 
ان��دازة قدتان به متر، به ت��وان دو کنید. 
عددي که به دس��ت مي آی��د، نمایة تودة 
بدن اس��ت. سپس براساس جدول میزان 
BMI مي توانید متوجه شوید که در چه 

وضعیتي قرار دارید.

چه بخوريم؟
با تقس��یم بندي صحیح م��واد غذایي به 
گروه هاي اصلي و کنترل تغذیه براساس 
آن، مي ت��وان از دریاف��ت م��واد غذای��ي 
ض��روري و از طرف دیگ��ر جلوگیري از 
اضاف��ه وزن مطمئ��ن بود. با هم ش��روع 

کنیم.
 گروه لبنیـات: ب��راي این که قدمان 
بلند ش��ود، دریافت کلسیم و البته همراه 
ب��ا آن ویتامین D ضروري اس��ت. یكي 
از مهم ترین منابع دریافت کلس��یم 
لبنیات هس��تند. بنابراین مصرف 

روزانة لبنیات ضروري است. 
روزان��ه بی��ن دو ت��ا س��ه* واحد 
لبنیات مصرف کنی��د. این مقدار 
مي توان��د از طری��ق مصرف یكي از 
ان��واع لبنیات تأمین ش��ود. هر 

لیوان ش��یر به لحاظ ارزش غذایي معادل 
دو لیوان دوغ و یك لیوان ماس��ت است. 
بنابرای��ن اگ��ر عالقه اي به خوردن ش��یر 
نداری��د، مي توانید به جاي آن ماس��ت یا 

دوغ بخورید.
 سـبزي ها: مصرف میوه و س��بزي به 
چند دلیل بس��یار مهم اس��ت. نخس��ت 
اینكه با خ��وردن این م��واد غذایي تازه، 
ویتامین ه��ا و مواد معدني مورد نیاز بدن 
تأمی��ن مي ش��ود. دوم اینكه ب��ا خوردن  
این خوراکي ها زودتر س��یر مي ش��ویم و 
پرخوري نمي کنیم. سوم اینكه با تنظیم 
بهت��ر عملكرد دس��تگاه گ��وارش از بروز 
بسیاري از مش��كالت دورة بلوغ مي توان 
جلوگیري کرد. بهتر است این گروه را به 
سه دستة سبز، زرد و قرمز تقسیم کنیم.
 سـبزها: همان میوه ها و سبزي هایي 
که واقعاً س��بز رنگ هس��تند؛ مثل کاهو، 

کلم، اسفناج و...
 قرمزهـا: این مواد ح��اوي »لیكوپن« 
آنتي اکس��یدان ها  مهم تری��ن  از  یك��ي 
هس��تند و بدن را در مقابل رادیكال هاي 
آزاد محافظ��ت مي کنن��د. گوجه فرنگي، 
هندوانه، سیب قرمز، توت فرنگي و... جزو 

این گروه محسوب مي شوند.
 زردهـا: میوه ه��اي زرد رن��گ حاوي 
»آنتي اکسیدان« هستند. خربزه، طالبي، 

موز و... در این گروه قرار دارند.
رعایت تنوع در مصرف میوه ها و سبزي ها 
بس��یار مهم اس��ت تا به این ترتیب مواد 
غذایي ضروري از طریق مصرف این مواد 
دریافت شوند. میزان روزانة مصرف میوه 
دو تا چهار واحد و س��بزي ها بین 300 تا 

600 گرم است.
 پروتئین هـا: این بخ��ش از تغذیه به 
رش��د قدي ما کمك مي کن��د. دلیل آن 
هم وجود اس��یدهاي آمین��ة ضروري در 
انواع مواد پروتئیني اس��ت. شاخص ترین 
نمونة این مواد گوش��ت قرمز، س��فید و 
ماهي اس��ت. البته حبوبات، غالت و سویا 
نی��ز جزو مواد ح��اوي پروتئین اما از نوع 
گیاهي هستند. بهترین مقدار مصرف این 
گروه ه��ا، پنج واحد در روز اس��ت. اما به 

چند نكته دقت کنیم: 
 بدون چربي: درس��ت اس��ت که ما در 

خرید نق��ش نداریم، اما 
بد نیس��ت ب��ه این نكته 

دق��ت کنیم که گوش��ت 
به ویژه گوش��ت قرمز مصرفي 
باید بدون چربي باش��د. به هر 

حال روزي پدر خواهید شد 
و باید از حاال به این نكته ها 

دقت کنید.
 انـواع سـفید: در انتخ��اب گوش��ت 

مصرفي اولویت با مرغ و ماهي است.
 انـواع گیاهي: از منابع گیاهي تأمین 

پروتئین غافل نشوید.
 غـالت و حبوبـات: اگ��ر در بخ��ش 
استفاده از منابع پروتئیني سراغ حبوبات 
و غالت هم بروید، بخش��ي از نیازتان به 
این مواد غذایي تأمین ش��ده اس��ت. اما 
به طور اختصاصي، ب��دن به این مواد نیز 

نیاز دارد. توجه داشته باشید: 
 نان: مصرف روزانة نان ضروري است، 
اما مقدار مصرف همة نان هاي س��نتي به 
جز لواش دو کف دست و براي لواش پنج 

کف دست است.
 برنج: بین سه تا شش قاشق برنج که بهتر 

است کته باشد تا ویتامین B داشته باشد.
 سایر منابع: ماکاروني را که نمي شود 
از برنامة غذایي حذف کرد. بهترین مقدار 
مص��رف یك لیوان اس��ت. دربارة س��ایر 

غالت نیز نصف لیوان مناسب است.
 چربي هـا: این یكي خطرناک اس��ت؛ 

به ویژه اگر دچ��ار اضافه وزن 
هستیم. بنابراین تا حد ممكن 
باید مصرف منابع چربي را کم 

کنیم، اما قطع نكنیم.

يك جدول، يك نكته 
م��ا مي توانیم از ش��كل ظاهري 
مادة غذایي متوجه شویم که کم 

کالري است یا پرکالري )جدول(.

ورزش، قد، سالمتي
دخترها به قدش��ان اهمی��ت نمي دهند، 
ام��ا پس��رها روي ای��ن نكت��ه حس��اس 
هس��تند. براي اینكه قدتان بلند ش��ود، 
یك��ي از راهكاره��ا مصرف م��واد غذایي 
حاوي کلسیم اس��ت. اما راه دیگر، انجام 

ورزش هاي کششي و استقامتي است.
 

خطر در كمين است
بح��ث ایج��اد عضل��ه و هم��ان اصطالح 
»پش��ت بازو داش��تن« بحث خطرناکي 
است. نباید براي رسیدن به عضله هاي پر 
و حجیم دس��ت به انجام کارهاي عجیب 
بزنیم. رفتن به باش��گاه ورزش��ي و انجام 
ورزش هاي اس��تقامتي مناس��ب اس��ت، 
 ام��ا در کنار آن، مصرف ه��ر نوع قرص، 
مكم��ل، پ��ودر خوراک��ي و... چیزي جز 
 بیم��اري ب��ه هم��راه ن��دارد. مراقب این 

نكته باشیم.

فصل

دانستني هاي مردانه براي ورود به دورة جدید زندگي
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 رویش موي صورت: این شاخص ترین 
تغییر در چهره و از نش��انه هاي ویژة بلوغ 
شماست. این تغییر را مي توانید در نقاط 

دیگر بدن نیز مشاهده کنید.
 جوش هـاي مزاحـم: آکن��ه یا همان 
جوش هاي س��رخ و مت��ورم، یكي دیگر از 
نش��انه هاي بلوغ اس��ت. بهترین راه براي 
کنترل این جوش ها، دست نزدن به آن ها، 

و مراجعه به متخصص پوست است.
نكتـه: ب��ا اص��الح ص��ورت، جوش هاي 
سرس��فیدي هم به ای��ن مجموعه اضافه 
مي ش��وند که با مش��ورت ب��ا متخصص 
و عم��ل ب��ه راهنمایي ه��اي او، از ش��ر 
ای��ن جوش ها نیز تا ح��د زیادي خالص 

مي شوید.
 تغییـر صـدا: این هم یك��ي دیگر از 
ویژگي ه��اي مردان��ه اس��ت. به تدریج با 
گذر از مرحلة بلوغ، صدا ش��كل طبیعي 
خود را پیدا مي کند و بم مي ش��ود. البته 
ای��ن تغییر آهنگ ص��دا در افراد مختلف 

متفاوت است.
 کمـي کالفگي و بي حوصلگي: یكي 
از مش��كالت دوران بلوغ، اتفاقاتي مانند 
تغییر خلق و خوي است. گاهي کالفه ایم 
و عصبان��ي، گاه��ي ه��م خوش ح��ال و 

س��رزنده. گاهي با اش��تیاق در 
و  مي ش��ویم  جمع حاضر 

گاه��ي اصاًل 

 خوراکی پرکالری     خوراکی کم کالری      

غلیظ              رقیق یا آبكی           
فیبر و حجم زیاد          نرم و چسبناك          

ترد و آبدار            چرب و ترد یا چرب و چسبناك    
پف دار اما غیرچرب              شیرین یا غلیظ شده          
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ورزش��كاران از مس��یر، دو 
طرف آن از ابت��دا تا انتها با 
پرچم هایي کوچك مشخص 
ش��ده اس��ت. در داون هیل، 
هیچ گونه پیچي در مسیر وجود 
ندارد و سرعت مهم ترین عامل براي 

موفقیت است. 
اساللوم: مسیر مس��ابقة اساللوم، مسیري 
مارپیچ اس��ت و اس��كي باز باید از بین جفت 
پرچم هایي که در طول مسیر قرار گرفته اند، 
به صورت زیگزاگ عبور کند. بیشترین فاصله 
بین دو جفت پرچم 15 متر و کمترین فاصله 
0/75 متر اس��ت. اسكي باز حتماً باید از بین 
تمام جفت پرچم ها عبور کند. در صورتي که 
او به جاي عبور از بین جفت پرچم ها، از کنار 

یكي از آن ها بگذرد، حذف خواهد شد. 
پرش با اسكي: پرش با اسكي رقابتي است 
که در آن، اسكي باز باید از نقطة مرتفع معیني 
به سمت ارتفاع کمتر )سراشیبي( حرکت کند 
و پس از رسیدن به ش��تاب حداکثر، به هوا 
بلند ش��ود و روي زمین فرود آید. نقطة آغاز 
مسابقه نسبت به محل پرش، 60 متر ارتفاع 
دارد. اس��كي باز سراشیبي 102�86 متري را 
به سمت پایین حرکت مي کند و سرانجام به 
نقطه اي مي رسد که لبة سراشیبي به سمت 
باال برمي گردد. از نقطه اي که اسكي باز به هوا 
مي پرد تا نقطه اي که فرود مي آید، در حدود 
90�70 متر است. هر اسكي باز دو پرش انجام 
مي ده��د و پنج داور ب��ه او امتیاز مي دهند. 

بیشترین امتیاز 60 است. 
اسـكي صحرانـوردي: مس��ابقاتي که به 
صورت اس��تقامتي روي سطوح برفِي نسبتاً 
مس��طح برگزار مي شود، اسكي صحرانوردي 
ی��ا »کراس کانت��ري« نام دارد. مس��یر این 
مسابقه ها کامالً مس��طح نیست و در برخي 
قس��مت ها سراش��یبي و در برخ��ي دیگ��ر 

سرباالیي خفیفي دارد.

چوب اسكي: اسكي بازها هنگام فرود آمدن از 
ارتفاعات یا پیش رفتن در سطوح صاف، از دو 
چوب مخصوص استفاده مي کنند که در انتهاي 
آن ها حلقه اي پالس��تیكي یا فلزي وجود دارد. 
این حلقه مانع فرو رفتن چوب در برف مي شود. 
استفاده از چوب اسكي هم به تعادل اسكي باز 
کمك مي کند و هم با انتقال نیروي دستان او به 

زمین، پیشروي او را میسر مي سازد.  
لباس اسكي: لباس اس��كي بازان از جنس 
نایلون اس��ت. لباس اس��كي ش��امل شلوار 
چسبان، دس��تكش، عینك، جوراب و کاله 
است و رنگ آن معموالً گرم و درخشان )مثل 
قرمز و نارنجي( اس��ت تا اسكي باز در برف به 

خوبي دیده  شود.
کفش: کفش اس��كي کف ضخیم��ي دارد و 

س��اقه بلند است. براي 
محكم شدن پا در این 

کفش ه��ا نیازي به 
چسب دار  بندهاي 
به کمك  نیست و 

یك گی��رة قابل تنظیم 
)سگك دار( مي توان آن را 
محكم کرد. کف کفش نیز 

به اسكي متصل مي شود.

اصطالحات تخصصی
پیست: قس��متي پر برف و شیب دار از کوه 
را مي گویند که اس��كي بازان براي تمرین یا 
مس��ابقه باید از بخش باالیي آن به س��مت 

پایین حرکت کنند. 
دروازة آغاز: دو میلة عمودي در فاصلة 75 
سانتي متري هم قرار گرفته اند. »اساللوم« با 

عبور از بین این دو میله آغاز می شود.
ترکیبـي نوردیـک: رقابت��ی ک��ه در آن، 
ورزش��كاران باید در دو بخش پرش با اسكي 

و رقابت اسكي صحرانوردي مسابقه بدهند.
ترکیبـي آلپایـن: رقابت��ی ک��ه در آن، 
ورزش��كاران ابتدا باید در مس��ابقة مارپیچ، 

سپس در مسابقة داون هیل شرکت کنند. 

انواع رقابت هاي اسكي
اسـكي آلپاین: رقابت هاي آلپاین به همة 
مسابقاتي گفته مي شود که در آن اسكي باز 
باید از نقطه اي مرتفع، مس��یري سراش��یب 
را بپیماید و به س��وي پایین حرکت کند. از 
جمله مس��ابقات آلپاین مي توان به مارپیچ و 

داون هیل اشاره کرد.
داون هیل: رقابت داون هیل در ارتفاع 610 
متري و در مس��یري ح��دود 3 � 1/5 مایل 
)ح��دود 5-2/5 کیلومتر( برگزار مي ش��ود. 
حداقل عرض مسیر از باال تا پایین کوه هشت 
متر اس��ت. براي جلوگیري از خارج ش��دن 

گزنفون، مورخ یونانی، در س��فر خود به 
شرق به تخته هایی اشاره می کند که کف 
آن ها روکش��ی از پوست حیوانات داشت 
و ساکنان کوهستان ها برای عبور از روی 
برف به پای خود می بس��تند. همچنین 
شكارچیان ساکن مناطق غرب کشور، از 
شاخ چهارپایان وسیله ای می ساختند که 
به پا متصل می شد و راه رفتن روی برف 
را آسان می س��اخت. بعدها در خاطرات 
امیرتیمور گورکانی از همین وس��یله 
یاد شده است که در کوهستان های شرق 
ایران و در ش��هر »فیروزکوه«  اس��تفاده 
مي شد. اما اسكی نوین از حدود 90 سال 

قبل وارد کشور شد. 
در سال 1325، »فدراسیون اسكی ایران« 
به ریاست فیلیكس آقایان تأسیس شد 
و آغاز به کارکرد. ایران از س��ال 1335 در 
مسابقات المپیك زمستانی شرکت کرد. 
مسابقات آسیایی زمس��تانی نیز از سال 
1364 آغاز ش��د که تیم کش��ورمان در 
نخس��تین دورة بازی ها غایب بود. اما در 
دومین دورة مس��ابقات که در »ساپورو« 
ژاپ��ن برگ��زار ش��د، تیم ه��ای آلپاین و 
صحران��وردی ایران برای نخس��تین بار 
در این بازی ها ش��رکت کردند. ایران در 
س��ال 2011م/ 1389 برای نخستین بار 
در اسكي صاحب مدال شد. در بازی های 
آس��یایی که در »آلما آتا«ی قزاقس��تان 
برگزار ش��د، محمدکیا دربندسـری و 
بیژن کنگرلو در صحرانوردی انفرادی، 
دو مدال برنز برای ایران به دست آوردند. 
بیژن کنگرلو، یاسـین شمشـكی و 
سیدسـتار صید نی��ز در صحرانوردی 
تیمی، ایران را صاحب مدال نقره کردند.

اسكی در ایران

از هزاران سـال پیش، مردم سـرزمین هاي سردسیر متوجه شدند که بارش برف 
موجـب وقفه اي بزرگ در زندگي آن ها مي شـود. با سردشـدن هوا نیاز به چوب، 
وسـایل گرم کننده و مواد خوراکي افزایش مي یافت. بـه همین دلیل نیاز بود که 
قبیله ها براي شـكار حیوانات روي برف حرکت کنند. پس از همان ایام، انسان به 
دنبال ساختن وسیله اي بود که راه رفتن روي برف را آسان کند. تجربه نشان داد 
که هرچه کفش ها سـبک تر و درازتر باشند، کمتر در برف فرو مي روند. به همین 
دلیل، حدود پنج هزار سـال مردم ساکن شمال اروپا اسـتخوان هاي حیوانات را 
مي تراشـیدند و به پاي خود مي بسـتند. این کفش ها »اسكید« نام داشت. کلمة 

اسكي هم از همین نام گرفته شده است. 

1206
پادشاه نروژ در نبرد 
»اُسلو« به سربازان 
خود دستور داد كه 
روي برف از اسكي 

استفاده كنند. 
سربازان نروژي در 

اين جنگ پيروز شدند 
و بعد از آن تمام 

ارتش های شمال اروپا 
در نبردها از اسكي 

استفاده كردند.

1765
نخستين كتاب مربوط 

به انواع تمرينات 
اسكي برای سربازان 

در نروژ چاپ شد.

1868
چند اسكي باز 

نروژي، مسير 200 
كيلومتري تلمارك ـ 
كريستيانا )اُسلو( 

را طي كردند و 
بدين ترتيب، 

اسكي صحرانوردي 
شكل گرفت.

1870
تأسيس اولين باشگاه 

اسكي با نام »كلوپ 
اسكي كريستيانا« در 
فستيوال كريستيانا 

)نروژ(.

1884
اسكي پس از 

گسترش در اروپا 
به قاّرة آمريكا نيز 

رسيد. در اواخر 
قرن نوزدهم اسكي 
در قارة اقيانوسيه 

)كشور استراليا( 
نيز توسعه يافت.

1892
اولين دورة 

مسابقات بين المللي 
زمستاني با حضور 

نمايندگان نروژ، 
سوئد و هلند در 

شهر »هولمن كولن« 
)نروژ( برگزار شد.

1910
در 18 فوريه 

نمايندگان كشورهاي 
آلمان، سوييس، 

اتريش، چكسلواكي، 
فرانسه، اسپانيا، 

انگلستان و اسكاتلند 
به نروژ آمدند و 
FIS  را تأسيس 
كردند كه مخفف 
عبارت فرانسوي 
 La Fedration«

 Internationale de
ski« است.

1924
در جشنوارة 

»شاموني« در 
فرانسه، اولين 

المپيك زمستاني در 
رشته هاي گوناگون 

برگزار شد.
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سرسرةحرفهاي
آشناييبااسکي

اسكي در اساطير
اس��طوره ها زادة طبیع��ت، آداب و رس��وم و 
فرهنگ سرزمین ها هس��تند. بر این اساس، 
خدایان و الهه هاي اسكاندیناوي موجوداتي 
بودند که در ب��رف و یخ زندگي مي کردند و 
در طوفان و بوران به کمك مردمي مي آمدند 

که هی��چ راه نجاتي نداش��تند. 
مهم ترین آن ها نیورد الهة 
اسكي و اولسـر، خداي 

زمستان بودند.
اولسر جثه اي بسیار بزرگ 
داش��ت؛ ب��ه طوري که به 
جاي اس��كي به ه��ر پاي 

خود یك کشتي بزرگ مي بست تا بتواند به 
راحتي حرکت کند!

ابزارها و وسايل
اسـكي: قطعه اي است به طول 90 تا 180 
س��انتي متر از جنس فایب��رگالس، چوب یا 
فلز که کفش مخصوص اس��كي به آن بسته 
مي شود. لبة جلویي اسكي 
به س��مت باال برگشته 
است. در مرکز اسكي 
نیز پنجه گیر و گیره 
ب��ه  اتص��ال  )ب��راي 

کفش( وجود دارد. 

شمار
گاه 



يح
فر

گ ت
زن

م. مداد رنگيمهدي فرج الهي

خاطرات دانش آموزي كبري 

نیازمندیهایدانشآموزی!

اطالعیه

تئاتر »رومئو و ژولیت« ک��ه قرار بود فردا ظهر در آمفي تئاتر 

مدرس��ه اجرا ش��ود، به دلیل برخي تغییرات و اصالحات که 

توسط خانم ناظم در نمایش نامه داده شد، به تئاتر: »دخترک 

کبریت فروش س��اعت 9 ش��ب دندوناشو مي ش��وره و مامانو 

مي بوسه و مي گه شب بخیر!« تغییر نام داده است و تئاتر قبلي 

از  درجه اعتبار ساقط است. لطفاً الكي دلتان را صابون نزنید!

جمعي از بازیگران و س��ایر عوامل همان تئاتري که اس��مش 
را گفتیم!

 دست ماهي گیر
از ماهي اي که عمیق فكر مي کند

کوتاه است.
 خیلي وقت ها

شنیدن حرف مفت
گران تمام مي شود.

 آن قدر 
نصیحت آویزة گوشم کردم که 

گوش هایم

سنگین شده است.
 شگفتا!

دهانم بوي شیر مي دهد
کله ام بوي قرمه سبزي!

بنا را بر این گذاشتم،
از آن غافل شدم!

 آدمک چوبي با دروغ گفتن دماغش 
دراز مي شود، آدم معمولي زبانش.

 غصه که مي خورم گرسنه ام مي شود.
  برایم زود زود نامه بفرست تا 
کلكسیون »تمبر«م کامل شود.

  همسایه ام احساسش را مانند تكه 

استخواني، زیر خاك پنهان مي کند.
 مترسک ها به پاي گندمزار 

پیر مي شوند.
 زمین همچنان مي چرخد تا مرا به 

جاي نخستین بازگرداند.

کاریکلامتور

شنبه 
 امروز هوا آفتابي بود . کتابم را دس��تم گرفتم و به حیاط 
رفتم ت��ا  زیر درخت کمي فارس��ي بخوان��م . نمي دانم 
ش��اید هم عربي بخوانم . آخر این کتاب از بس کلمات و 
اس��م هاي عربي دارد ، هم شبیه کتاب فارسي است ، هم 
ش��بیه کتاب عربي. حوصله ام س��ر رفت و بي خیال درس 

خواندن شدم . بلند شدم و به اتاق رفتم . 

يكشنبه 
ام��روز ه��وا باراني ب��ود . هر چ��ه دنبال کتابم گش��تم ، 
پیدای��ش نكردم . یادم آمد که دی��روز آن را توي حیاط 
جا گذاش��ته بودم . به طرف حیاط دویدم ، کتابم خیس 
و کثیف و مچاله ش��ده ،گوش��ة حیاط افتاده بود . از این 
قضی��ه ناراحت ش��دم و تصمیم گرفت��م از کتاب هایم به 

خوبي مواظبت کنم .

دوشنبه
امروز قضیه فراموش کردن کتابم را براي خانم معلممان 
تعریف کردم . خانم معلم گفت : »تو استعداد سیاست مدار 

شدن داري.« چون خیلي خوب فراموش مي کني.
 گفت��م : »من س��عي مي کنم خ��وب درس بخوانم  تا در 

آینده سیاست مدار شوم.«
 معل��م گفت : »اگ��ر درس بخواني آخرش مثل من معلم 
حق التدریس مي ش��وي که هر روز به تو قول اس��تخدام 

مي دهند و فردایش فراموش مي کنند.«
پرسیدم : »پس چه کار کنم؟«

 گفت : »همین طور به فراموش کردن ادامه بده تا ان ش��ا 
اهلل در آینده یك سیاست مدار بزرگ شوي.«

سه شنبه
به توصی��ه معلم مان گوش کردم و از امروز دارم فراموش 
کردن را تمرین مي کنم . اول دوستانم را فراموش کردم . 
بعد مدرسه رفتن را فراموش کردم . کم کم دارم خواندن 

و نوشتن را هم فراموش مي کنم . چون خانم معلم گفت 
: »براي رسیدن به هدفت بسیار مفید است .«

چهارشنبه 
ام��روز جوان��ي به خواس��تگاري ام آمد . وض��ع مالي اش 
بس��یار خوب بود . با او ازدواج کردم . البته فراموش کرده 
بودم که به س��ه نفر دیگر هم قول ازدواج داده بودم . هر 
چند وضع مالي آن ها زیاد خوب نبود . ش��ب عروسي به 
ش��وهرم گفتم او هم باید فراموش ک��ردن را یاد بگیرد . 
مثاًل خان��واده اش را فراموش کن��د . آرامش را فراموش 
کن��د . پول هایش را فرام��وش کند و از همه مهم تر داد 
زدن ، اعت��راض کردن ، غر غر کردن را هم باید فراموش 
کند . البته فقط یك چیز را نباید فراموش کند و آن هم 

چشم گفتن است .

پنج شنبه 
امروز آن قدر در فراموش کردن پیشرفت کرده ام که بچه 
ام را توي تاکسي جا گذاشتم و شوهرم را توي مترو . فكر 
مي کنم کم کم دارم به عالم سیاست نزدیك مي شوم . 

جمعه 
ام��روز رفتم تا سیاس��ت مدار ش��وم . فراموش��ي مرا که 
دیدند، به ش��دت هیجان زده ش��دند و گفتن��د :» انگار 
قباي سیاس��ت را فقط به قامت ش��ما دوخته اند. از امروز 
مي توانید رئیس یك سازمان بزرگ و مشاور یك آدم کله 
گنده سیاسي شوید. من هم قبول کردم . اما االن هر چه 
فكر مي کنم یادم نمي آید که آن ها فراموش کردند ، اسم 
س��ازمان و آن آدم کله گن��ده را بگویند یا گفته اند و من 

فراموش کرده ام . 

سنجاق قفلي

ايستگاه شعر
گاو ما در صف شير آمد و ماما مي كرد

»آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد«

آهسته و بي صدا مرا خواهد كشت
قبل از همة شما مرا خواهد كشت
از سرفة بي وقفة من معلوم است

آلودگي هوا مرا خواهد كشت

»طنز در دستگاه اصفهان«

تار و پود عالم امكان به هم 
پيوسته است

عالمي را شاد كرد آن كس كه يك 
دل شاد كرد 

بابا بزی: حبة انگورم، چرا در کنج طویله س��م در هوا ایستاده ای؟هر 
آینه تو را چه شده است؟!

حبة انگور:دارم ش��عر می گم، بزوفسكی، ش��اعر معروف لوسیه این 
جوری شعر می گفته.

بابـا بزی: بزک عزیزم، مگر هر حیوانی ه��رکاری کرد تو باید همان 
را انج��ام بدهی؟یادت رفته به تقلی��د از فیلم»بز عنكبوتی« از طویله 
رفته بودی باال، با شاخ خوردی زمین، بعد یك هفته مرا با هاپو کمار 

اشتباه می گرفتی؟!
حبة انگور: اتفاقاً این س��ری خیلی خوب داره جواب می ده، تا حاال 

نصفشم نوشتم.    
بابا بزی: آفرین بر ملك الحبة انگور! بخوان ببینم چه کردی؟

حبـة انگور: در میان آغل یا در چراگاهی دور دس��ت، هر کجا بوی 
علف��ی می آید، تو را در برابرم می بینم ک��ه  پاچة غم در بر گرفته ای 
و می گویی: »بخورمت حب��ة انگور!«، و حیف نمی دانی، من دلباختة    
گوساله ای هستم که در گواتماال اسیر دندان گرگی سیبریایی شده و 

گرگ ناگهان چه زود سیر می شود!
بابا بزی: این ها را خودت تنهایی سروده ای؟

حبـة انگـور: پ ن پ ! ب��ا همكاری گرگ سیبرس��ایی و گوس��الة 
گوتماالیی نوشتم!

بابـا بزی: درس��ت بع بع بكن ب��ی ادب، بزغاله که با ب��زش این طور 
س��خن نمی راند. بگذریم. می دانس��تی ما هم در زمان بزغالگی شعر 

می سرودیم؟
حبة انگور: جدی می گی بابا بزی؟

بابا بزی: آری ، اتفاقاً یك نمونه اش هم در خاطرم هست. دوست داری 
برایت بخوانم؟

حبة انگور: سم و شاخ! )معادل سروپا( بنا گوشم!
بابـا بزی: طویل��ه آی طویله، خسته ام،خسته ام،گوش��ة این چراگاه، 
پاچمو بسته ام، هرچی که یونجه است همه مال منه ، کاه رو می بینم، 
دل من می شكنه ، چوپانه کاه نداره، دیگه نداره، چقد یونجه می ذاره؟ 

شدیم بیچاره!  بیچاره! 
حبة انگور: آفرین بابابزی، من بهت افتخار می کنم. فقط شعرش یه 

مقدار برام آشنا بود.
بابابزی: شاید جایی خوانده ام فلذا از من دزدیده اند. به هر روی انگار 
این قریحه در خانوادة ما ارثی می باش��د و خوش حالم که این چشمة 

جوشان خشك نشده است.  

شعر می گوييم...
بزوفسكي
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داستانك
ترافیک

لباس عافیـت به تنم گریه مي کـرد و فامیل براي من. 

پاشویه بي اثر بود. قرص ها و آمپول ها جواب نداد. درجة تبم 

آن قـدر باال بود که دسـت دکتر اورژانس هم نرسـید آن را 

پایین بیاورد. خیابان ها شـلوغ بود و انگار همه چیز دسـت 

به دسـت هم داده بود تا نرسیم. به بیمارستان که رسیدیم، 

جان سـالم به در بـردم. انگار عزرائیل هم بـا آمبوالنس در 

ترافیک گیر افتاده بود.

ف. مربا



 لغت معنی
از اون لحاظ

پا: عضوی از اعضای بدن که آدم ها 
روی آن می ایستند و در مواقع لزوم با 

آن فرار می کنند!
پاپ: نوعی موسیقی که برای نواختن 
و خواندن آن اغلب به تنها چیزی که 
نیاز دارید »رو« است و به تنها چیزی 

که نیاز ندارید »سواد«.
ترتیب : پشت سرهم و به نوبت. 

این طوری: اول من ، بعد رفیقام، بعد 
فامیالم، بعد ...

تسلیت دادن: عملی که انگار اگر  
روی پارچه یا روزنامه نوشته نشود، 

فامیل مرحوم باور نمی کنند.
تقویم: تابلو انتظار تعطیالت!

ثابت: قدم های مسئولین در راه 
مبارزه با مشكالت که این خودش 

می شود پنجاه شصت درصد پیشرفت 
پروژه!

ثروت: چیزی که اگر پیش ما باشد 
نعمت خداست و اگر دست بقیه، 

زهرمار!
ثروتمند: آن چیزی که ما توی 

تلویزیون دیده ایم، کسی است که 
بچه هایش دزد و قاتل و معتادند 

و خودش روانی است و بدبخت و 
بیچاره!

ثنا: چیزی که ما را خوش آید، نه 
بادنجان را !

جادو: کاری که مدل قدیمی اش 
خرافه است و عقب ماندگی، اما 

مدل هاي جدید هری پاتری اش 
می شود: مباحث متافیزیك!

جایزه: مهم ترین دلیل بی اهمیت باز 
کردن حساب های قرض الحسنه که 

فقط برای ثواب آن باز می شود.
جلسه: تنها تخصص مدیران، شرکت 

در آن است.
جگر: از مكان های حساس بدن که 

امروزه نداشتنش بهتر از داشتنش است. 
چاپلوس: از افراد مورد عالقه 

انسان های ابله. 
چاقو: وسیله ای که زنان بیشتر از آن 

استفاده می کنند، ولی آخرش هم 
مردان می شوند: چاقوکش!

خبر: »طــرح تغذية دانش آمــوزان در 
مدارس اجرا مي شود.«

نكتـة امتحاني: البته ای��ن طرح خیلي وقت 
بود )از طرف خود دانش آموزان( اجرا مي شد.

مص��رع روي ب��اک کامیون ب��ا ادب: بخور به 
حساب من!

اطالعـات تكمیلي: براي دریافت فهرس��ت 
م��دارس، ب��ه آموزش وپ��رورش منطقه ت��ان 

مراجعه کنید و فقط نگویید که ما گفتیم!
ســؤال: جــاي خالي را با كلمة مناســب 
پر كنيــد: »حاال مــا مدرســه مان را... 

داريم!«
الف( دوست

ب( خیلي دوست 
ج( در بعضي ساعات خیلي دوست 

د( جاي خالي

خبر: »با بازگشــايي مدارس خيابان ها 
به شــدت با مشــكل ترافيــك مواجه 

شدند.«
نكته: نداریم.

بیت: باز آمد بوي ماه مدرس��ه/ راه بندان هاي 
راه مدرسه!

نتیجه گیري: بیا، گفتم الكي نرو قبض آب و 
برق قالبي بیاور تا توي مدرس��ه پسر دایي ات 
این ها ثبت نام کني، رفتي کردي، حاال بكش!

ســؤال: براي حــل مشــكل راه بندان 
چه كار بايد كرد؟

الف( مي ش��ود مدرس��ه نرفت یا حداقل کمتر 

رفت. ما که حاضریم براي حل مش��كل به این 
جانفشاني دست بزنیم.

ب( مدرس��ه ها را به خارج از شهر منتقل کرد 
و خالص.

ج( حرک��ت دانش آموزان را ب��ه صورت طرح 
زوج و ف��رد مح��دود ک��رد. براي ش��ماره هم 

مي توان از شمارة کفش آن ها استفاده کرد! 
د( نصف مدرسه ها را شبانه کنیم.

خبــر: »از ايــن بــه بعــد والديــن بــه 
دانش آموزان نمرة مستمر مي دهند.«

نكتـه: فكرش را بكن، طرف اگر از این درس! 
نمره نیاورد و رفوزه بشود، چه شود!

بیت مشـكوك: گویند مرا چ��و زاد مادر/ از 
فضل پدر تو را چه حاصل؟!

ســؤال: »با توجه به خبر باال، حاال شما 
بايد چه كار كنيد؟!«

الف( قبل از اینكه والدینمان خبردار بش��وند 
خودم��ان بروی��م و اعالم کنیم ک��ه: طي یك 
تحول روحي پیچی��ده حاضریم هر روز صبح 

نان تازه بگیریم!
ب( ح��اال این ها هیچي، اگر ناراحت ش��دند و 

گفتند که برو با ولي ات بیا چه کار کنیم؟!
ج( مي ش��ود سیاس��ت موازنة منف��ي را پیش 

گرفت: نمره بدهید تا شلوغ نكنم!
د( ای��ن نمره ه��ا که مه��م نیس��ت، آدم باید 

معرفت داشته باشد!

کنکور رشد

حكمت ميرزا

نردبان ترقي
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دانشي هست ولي نیست مجالي چه کنم؟ امتحان است و من و قیلي و قالي چه کنم؟ 

نیست در حیطة فهمم چو سؤالي چه کنم؟ جلسه مي شود آغاز و سؤالي دارم  

فرق بین فنر و جرم و چگالي چه کنم؟ وقتي از استرس از حافظه ام پاك شده   

منم و برگه ام و وضعي و حالي! چه کنم؟ هیچ کس با من بیچاره تقلب نكند  

نظري نیست که با برگة خالي چه کنم؟ کله ام گشته تهي مثل دل اهل نظر  

فرصتي نیست که از عجز بنالي چه کنم؟ امتحان فرصت کوتاه هنرمندي ماست  

بر سر برگة خود باز چو قالي چه کنم؟ پهن باید بكنم سفرة دل را انگار  

نیست جز دوري تان هیچ ماللي چه کنم؟« که: »معلم گل باغ ملكوت است! سالم!  

هیچ کس نیست در این حول و حوالي چه کنم؟ مهربان تر ز تو اي مغز کل اي دانشمند  

تو ولي جامع اوصاف کمالي! چه کنم؟ من که ام؟ بي سروپایي که خودت مي داني  

بعد هفتاد و دو سال متوالي چه کنم؟ باز چون برگ ازین درس مي افتم آقا  

مانده از درس من اما دو سه سالي چه کنم؟ دو سه سال است رفیقان همه فارغ شده اند 

خوب در حد خود! اما نه که عالي! چه کنم؟ به خدا درس شما را متوجه شده ام  

مثل قحطي زده اي اهل سومالي چه کنم؟ خودت انصاف بده من به خدا محتاجم  

التماس نامه 
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امثالوحکِممندرآوردي

هر صورت سیلي خورده اي سرخ است، اما هر 

صورت سرخي سیلي خورده نیست.

)ضرب المثل سرخ پوستي(

بعد من از تیم مان باید پرستاري کنید  بنده کاپیتانم و دارم وصیت مي کنم  
از کتاب و مدرسه اعالن بیزاري کنید چند روزي نیستم اینجا، در این مدت شما  
در محله مثل سابق مردساالري کنید بچه هاي تیم من مردان میدان نبرد  
بابت اثبات این فرضیه همكاري کنید فوتبال این محل بي تیم ما یعني زرشک  
با دفاع خویش، او را دائماً یاري کنید غیر اصغر هیچ کس دروازه بان تیم نیست  

از قبول رشوه مثل مرد خودداري کنید خط حمله با کسي شوخي ندارد هیچ وقت  
مثل سربازان جان بر کف کتک کاري کنید Fair play مال شماها نیست مال بچه هاست 

با صداي نعرة خود مردم آزاري کنید ساعت سه توي کوچه وقت بازي کردن است 
توپ را هر طور شد باید نگهداري کنید با تنه یا تكل یا حتي نشد مشت و لگد  
در تنش هایي که گاهي در زمین رخ مي دهد  هي تمارض کرده و اظهار بیماري کنید

با سوبا و کاکرو همزادپنداري کنید تور دروازه براي پاره کردن خلق شد  
شاید این مدت شما احساس دشواري کنید تا دو سال بعد قطعاً لیگ برتر مي رویم  

واي و واویال اگر یک لحظه کم کاري کنید الغرض من چند روزي در سفر هستم ولي  

وصيت فوتبالي

چهارراه
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گاندو،تمساحپوزهكوتاه
در سـرزمین ما نوعي تمسـاح زندگي مي کند که فقط در 
اطراف منطقة »باهوکالت« اسـتان سیستان و بلوچستان 
یافت مي شـود. نـام محلي این تمسـاح که به »تمسـاح 

پوزه کوتاه« شـهرت دارد، »گاندو« اسـت. گانـدو واژه اي 
بلوچي به معني »خوابیده روي شـكم« یـا »خزندة روي 

شكم« است.
مشاهدة گاندو از نزدیک بسیار دشوار 
اسـت، چون ایـن خزنده به انـدازه اي 
انسان گریز است که حتي از فاصلة 300 

متري هم از انسان مي گریزد.
رنگ بدن نوزادان گاندو زیتوني روشن 
با نقطه هاي سیاه روي دم و پهلوهاست. 
رنگ بـدن گاندوهـاي جوان سـبز تا 
خاکستري روشن با نوارها و لكه هایي 
روي بدن و دم است. اما رنگ گاندوهاي 
مسن تر خاکستري تا قهوه اي با نوارها 

یا لكه هاي سیاه کمتر است.
گاندو بیشـتر در هندوسـتان زندگي 
مي کند، امـا به جز آن در کشـورهاي 
سریالنكا، پاکستان، نپال، بنگالدش و 
میانمار هم یافت مي شود. در ایران این 
جانور فقط در اطراف منطقة باهوکالت 

بلوچستان زندگي مي کند.

گانـدو بـراي زیسـتن و زادآوري در 
محیط زندگي خود، حداکثر سازگاري 

را با محیط دارد:
 چشـم ها روي سـر قـرار دارنـد تا 
هنگامي که در سـطح آب قـرار دارد 
 بتوانـد خـارج از آب را هـم زیرنظـر

 داشته باشد.
دم گاندو بسـیار قوي است و عالوه بر 
آن کـه در شـنا به آن کمـک مي کند، 

وسیلة دفاعي مناسبي هم هست.
 یک ضربـة دم آن مي تواند پاي یک 

انسان را قطع کند.
 آرواره هـاي قدرتمند گاندو براي 

شكار بسیار مناسب اند.
 گانـدو مي تواند بـا پاهاي 

خـود  قدرتمنـد 

ساعت ها در خشكي راه برود.
گاندو براي تخم گذاري گودالي کوچک 
در خـاك نرم حفـر مي کنـد و در آن 
تخـم مي گـذارد. سـپس روي تخم ها 
خاك مي ریزد و با حرکت هاي دم خود 
سطح آن را شبیه زمین اطراف مي کند 

 تا جانوران دیگـر نتوانند تخم ها را 
پیدا کنند. 

گاندو عـالوه بر آن براي 
ن  د ه کـر ا گمر

شـكارچیان چند الیة دیگـر نیز حفر 
مي کنـد، بـدون آنكـه در آن هـا تخم 
بگذارد. یكي از خطرهایي که گاندو را در 
کشورهاي دیگر تهدید مي کند، آن است 
که مردم گاندو را براي به دسـت آوردن 

پوستشان مي کشند و نابود مي کنند. 
در کشـور ما شكار گاندو ممنوع است 
دارد.   جریمـه  ریـال  میلیـون  و 23 
خوش بختانـه مردم کشـور مـا به این 
خزنـدگان احتـرام مي گذارند و هرگز 
آن هـا را نمي کشـند. چـون عـده اي 
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معتقدند که وجود آن هـا باعث بارش 
باران مي شـود. حتي گاه گاندوهایي را 
که دور از آب مانده اند، به کنار آب هاي 

زیستگاهشان منتقل مي کنند.
اگرچه مردم در ظاهر به گاندو آسـیب 
نمي رسـانند، امـا کارهایـي مي کنند 
که باعث شـده اند که اتحادیة جهاني 
حفاظت از طبیعت آن را جزو جانوران 
آسـیب پذیر معرفي کند. سدسازي و 
تخریب زیسـتگاه هاي گاندو آسـیب 

بسیاري به آن مي زند.

در حدود 1200 سـال پیش دانشمندي 
ایرانـي به نـام جاحـظ در کتاب خود 
را چنیـن  ایـن خزنـده  »الحیـوان« 
توصیف کرده است: »دلیري و بي باکي 
 عقاب در هوا، نهنگ در آب و شـیر در 
بیشه اسـت. نهنگ در خشكي بسیار 
ذلیل اسـت« )نهنگ در فارسي قدیم 
به معني تمساح اسـت(. اما نخستین 
گزارش علمي از مشاهدة گاندو در سال 

1339 خورشیدي منتشر شد.

دي 91

میانمار/ بنگالدش / نپال / هند / سریالنكا/پاکستان/ ایران
كشورهايي كه تمساح پوزه كوتاه در آن ها زندگي مي كند:

محدودة جغرافیایي تمساح پوزه کوتاه 
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دي 91

ننم همیشه مي گفت: »عبدل، س��رت به کار خودت باشه، گول هیكلت 
رو نخور. به فكر خودت نیس��تي، به فكر من باش.«  طفلك! هر بار که با 
سروبال خوني مي رفتم خونه، اون قدر به سر و صورتش مي زد که از حال 
مي رفت. بعد خودش و بختش رو نفرین مي کرد و مي گفت: »نخواس��تم 
عبدل، نخواستم پول تو رو، داغ بوات کم نبود؟! به موال دیگه نمي تونم، برم 
کلفتي این و اون بهتر از اینه منتظر بمونم یه روز لشت رو بیارن دم خونه!« 
خدا وکیلي نگفتم سمیر بیا تو لنج خودم کار کن، دو برابر رشید بهت پول 
مي دم؟! خب به خرجت نرفت که نرفت. رشید بدجور زیر پات نشسته بود. 
گفته بود هیكل من گرفتت. اینا رو بعداً بهم گفتن، واال رشید نمك به حروم 
چه طور مي تونست، تو رو سیاه کنه که روم وایسي و لنجت ولنجم، نوبتت 
و نوبتم کني با من؟! یادته قصة پیرمردي رو برام گفتي که هي مي رفت 
دریا ماهیگیري، اما چیزي گیرش نمي اومد؟ آخرش دل به دریا زد و رفت و 
رفت تا اون ماهي  گنده به تورش خورد. وقتي هم رسوندش لب ساحل، یه 
اسكلت بیشتر ازش نمونده بود. قصة من هم شده قصة آن پیرمرده. شانس 
به ما رو نكرد، حاال که خواست رو کنه و من لنج خودم رو ببرم ماهیگیري 
و بشم ناخداي خودم و پیش این و اون ناخدا کار نكنم، رشید لعنتي شد 
کوسه ماهي قصة من. حقیقت من این چیزا رو حالیم نبود. تو مي گفتي 
قصة آدما شبیه همن. یادته قصة جدیدي که برام مي گفتي، یكي شبیه 
اون رو هم از در و همسایه ها نشونم مي دادي؟ ریزه بودي، اما خداییش واسه 
خودت کله خري بودي ها! مي بیني سمیر، حاال اگه بخوام یه پیشوني بند 
عبدالحسین یا عبدالرضایي بردارم و ببندم، نمي شه. آخه به خیالت من آزاد 
کردة بواتم. یه پیشوني بند باید ببندم که روش نوشته باشه عبدبواي سمیرم!

دلم مي خواس��ت ببیني ننم چه طوري افتاده بود به دس��ت و پاي بوات. 
اذون صبح نش��ده، آوردنم تو اتاق. یه دسته سرباز ردیف شده بود. قاضي 
و خونواده هامون اومده بودن. نمي تونستم راه برم، ترس کرده بودم. آخرش 
یكي از س��ربازها کمك کرد برم طرف طناب. بدنم مي لرزید. ننم به حال 
خودش نبود. هوار مي کرد، گیساش رو مي کند، حتي دیدم یه بافه موي 
بافتش رو انداخت جلوي پاي بوات. وقتي طناب رو انداختن، ننم بیشتر هوار 
مي کرد و مي گفت: »یه دونه بچم رو ببخش به شیش تا بچت، ببخش به 
امام رضا. خودش داده، بذار خودش هم بگیره. دادة آقا رو از یه بیوه نگیر!« 
سربازها هم به گریه افتادند. رعشه نمي ذاشت درست رو چهار پایه وایسم. 
سربازه کمرم رو گرفت که آروم بشم. دست خودش هم انگار مي لرزید و 
منتظر اعالم حكم افسر بود. افسر گفت و نگفت که صداي بوات آروم بلند 
شد: »ولش کنید، بخشیدمش به امام رضا، اما شرط داره.« ننم گفت: »هر 

چي بگي قبوله.«
بوات گفت: »بره جبهه، مثل مرد بجنگه، ثوابش هم بشه مال سمیر.«

بعض��ي وقت ها مي گم کاش بوات نمي بخش��یدم. واقع��اً نمي دونم اینجا 
چه کاره ام؟! قبلنا مي دونستم یه ماهیگیرم که ننم غروب به غروب چشم به 
راهمه که برگردم خونه و هي قربون صدقم بره و بگه: »اگه تو رو نداشتم، 
چي مي ک��ردم بعد از مرگ بوات.« اما حاال چي ام؟ یه اجیر ش��ده که نه 
خودم قبول دارم که سرباز جنگم، نه هم رزمام مي دونن من یه قاتلم. اگه 

بقیه افتخارشون اینه که پسراشون رفتن جبهه، ننة بیچاره من، به چي من 
بباله؟! بگه پسر قاتلم رفته جنگ که جونش در نره؟! اگه سالم برگردم یه 
قاتلم، اگه لشم رو ببرن خونه بازم همون قاتلم. حاال اینا به کنار سمیر، اونجا 
یه بار مي مردم، اینجا تا حاال بیشتر از هزار بار مردم و زنده شدم. نمي فهمي 
افتادن نارنجك تو سنگرت اونم پیش پات، پرواز یه طیاره به فاصلة کم باال 
سرت یا خطر شیمیایي شدن یعني چي؟! اینجا آخراي شب هر کي سرش 
به کار خودش��ه. یكي مي نویسه، یكي نماز مي خونه، یكي کفش هاش رو 
واکس مي زنه. من هم تفنگم رو برق مي ندازم و چشمم به گلدونمه. مثل 
لنجم که هر وقت مي خواس��تیم فرداش به دریا بزنیم، شب قبل روغن و 
سنباده اش مي کشیدیم. مرداي اینجا خیلي فرق دارن با بقیه. اصالً نمي شه 
فكر کرد که از جنس اونایي باشن که تو شهر سگ دو مي زنن واسه یه لقمه 
نون. یا از جنس اونایي باش��ن که جز پول درآوردن و خوش بودن فكري 
ندارن. یا حتي از جنس ماهیگیراي والیت خودمون. مي دوني چیه سمیر، 
نمي شه غم و ش��ادي رو تو چهره هاشون تشخیص داد. منظورم اینه که 
شادي و غمشون مثل شادي و غم تو چهره هاي ماها نیست که غروب به 
غروب با لنجاي پرماهي یا بي ماهي به ساحل برمي گشتیم. یه چیزي دیگه 
تو چهره اش��ونه که نمي دونم چي بهش بگم. آرامش، صبوري، بي خیالي، 
اصالً چیزي نگم بهتره. خود کله خرت بودي حتماً یه چیزي واسش پیدا 
مي کردي. کاش بوات مي گفت تو آشپزخونة جبهه کار کنم که حداقل دلي 
از عزا درمي آوردم. اینجا همه چیز جیره بندیه. اگه اینجا بودي به ریش��م 

مي خندیدي که تو این هیروبیر به فكر چي هستم؟!
حاال یكي ندونه، بوات و اسم مأمور گذاشته که کجا مي رم و کجا مي یام؟! 
مي گم سمیر یه وقت به خودت غره نشي که از ترس بوات تو جبهه ام. به 
خیالت اگه مي خواستم نیام اینجا، آب از آب تكون مي خورد؟! اگه ترس از 
آقام امام رضا نبود، به خیالت قدم از قدم وامي کردم برا اینجا؟! اگه نبود آقا، 
دست ننم رو مي گرفتم و مستقیم مي رفتیم یه والیت دیگه. کي به کي 
بود. س��رم رو راحت مي ذاشتم و زندگي جدیدي واسه خودم مي ساختم. 
سمیر هیچ کي من رو نشناخته باشه، تو خوب شناختي. اهل پول درآوردن 
و کار کردنم. هیچ جا لنگ نمي مونم. این چیزا رو مي گم که حالیت ش��ه 
ترس از بوات نبوده. درسته همش بوات بوات مي کنم، شاید بقیه هم بوات 
بوات کنن، اما خداییش من آزاده کردة آقاام، مثل آهویي که آقا ضمانتش 
رو کرده بود که برگرده پیش شكارچي، منم نمي خوام آقا رو پیش بوات 
شرمنده کنم. به شیر ننم قسم، اگه نبود آقا زود به سیم آخر زده بودم و از 
جبهه فرار کرده بودم، حساب روز و ماه دستم نیست، اما انگاري سال هاست 
که اینجام. مي بیني سمیر، کجاي دنیا دیدي که قاتل با مقتولش این قدر 
راحت حرف بزنه و درد دل کنه؟! هنوز که هنوزه باورم نمي ش��ه که من 
کشته باشمت. به موال اگه مي دونستم قراره این اتفاق برات بیفته، انگشت 
هم بهت نمي زدم، چه برسه پرتت کنم تا سرت بخوره به اون لنج لعنتي 
و... بعضي روزا که بیدار مي شم، به خیالم دارم خواب مي بینم. گوني هاي 
ش��ني پر ش��ده، قمقمه هاي آب، صداي اذون یه آدم که چند متر دورتر 
وایس��اده، صداي تك تیراندازها و خش خش بي سیم. دیشب رسیدیم به 

این کانال. فكرش رو نمي کردم یه روز بیام قاطي این بچه ها بش��م. خوب عبدبُوايسمیر
که فكر مي کنم سمیر، مي بینم بوات نبوده که من رو فرستاده اینجا، اگه 
نبود موالم رضا، بوات مي خواست من رو به کي ببخشه، یا ننم مي خواست 
من رو از کي بگیره؟!  تا حاال به آخرت فكر کردي سمیر؟ به گمونم اینجا 
آخرته. نه این که بترسم، تازه یه جورایي هم دوسش دارم. تو دنیا که بودم، 
منظورم والیت خودمونه، از صبح که بلند مي شدم، به این فكر مي کردم 
ک��ه چه قدر ماهي بگیرم، روي کي رو کم کنم، چه قدر پول گیرم مي یاد، 
و... انگار کله ام شیش��ه خورده داشت. اینجا شیشه خورده ها ته مي گیرن. 
هم رزمم که مي بینه بیدار ش��دم مي گه: »عب��دل، نمازت رو که خوندي 
بی��ا عقب.« دوالدوال مهمات مي برند تو نخالي جلو. بعد با خنده مي گه: 
»ماشاهلل قدر چهار نفر زورته! قد چهار نفر هم باید مهمات جابه جا کني!«  
مي گم: »ها ها!« مي گه: »گلدونتم گذاشتم پاي کیسه هاي شني زیر تیربار. 

اونجا آفتاب گیر نیست.«
همون گلدون رو مي گه که یه دختربچه موقع بدرقه از تو اون همه آدم، 
اومد و صاف گذاش��تش توي دستاي من. مثل خودش کوچیك بود. گل 
توش هم کوچیك بود. بعد با ش��یرین زبوني گفت: »باید روزي س��ه بار 

آبش بدي: صبح، ظهر، ش��ب. هر سه بار هم بگي: یا امام رضا، یا 
غریب الغربا. بعد یه فاتحه هم بگي واسه همة شهیدا. مامانم 
اینا رو بهم یاد داده.« وقتي که دیگه داش��تم دور مي شدم 

ازش، داد زد: »دوس��ت داري بري زیارت امام رضا؟!« سرم رو 
تكون دادم و گفتم: »ها.«  گله خیلي قشنگه. مي خواي ببینیش! 

بزرگ تر ش��ده. همه مي دونن م��ال منه. بعضي وقتا که با خودم 
مي برمش خط و مي افتیم تو کم آبي، بچه ها هم آبش مي دن 
و مي گن: »عبدل، گلت رو آب دادیم. حواست باشه، قمقمت 
رو خالي نكني روش.«  از موقعي که خبردار شدن زائر آقاست، 

عزیزتر شده، یه شب یكي از بچه ها اومد پیشم و گفت: »زائر آقا 
رو مي دي چند س��اعتي پیشم باشه؟« وقتي آوردش بوي خوبي 
مي داد. رو برگاش قطره هایي نشس��ته بود، مي دونم که آب نبود، 
آخه وقت آب خوردنش نبود. چند روز بعد دم دماي ظهر، همون 
اومد و گفت: »زائرت حرفام رو به گوش آقا رسونده.« بعد قمقمش رو 

درآورد و پاش آب ریخت. حقیقت سمیر فكر مي کنم به جاي اینكه من 
مواظبش باشم، اون مواظبمه. انگاري نگاه آقا رو توش مي بینم که همش 

دنبالمه که دس��ت از پا خطا نكنم. وقتي مي اومدیم خط، یكي از بچه ها 
واسمون پیشوني بند مي بست. پرسید: »چي مي خواي؟« گفتم: »یا رضا، 
آخه من عبدشم.«   اونم گفت: »ما همه عبدو و نوکرشیم.« گفتم: »فرق 
مي کنه، من عبد در بندش��م.« خندید و هیچي نگفت. سمیر نمي دوني 
چه قدر خوشحالم که دربند آقام. اگه نبود آقا، ما کجا و خط کجا. اوالش با 
صداي یه گلوله قلبم مي افتاد تو دهنم و نفسم باال نمي اومد. حاال دو روزه 
که اینجاییم. یه ریز تیربار و آرپیجي دستمونه. یه لحظه غافل بمونیم از این 
حرومي ها، دخلمون رو درآوردن. نوبت به نوبت جامون رو عوض مي کنیم. 
گله  رو با خودم آوردم، دلم نیومد تنها بذارمش. بچه ها گفتن ببریش هالک 
مي شه از تشنگي، باز هم نتونس��تم. یه قمقمه هم برا اون آوردم. مي گم 
س��میر، آخرش من نفهمیدم کي ام! توام یا خودم؟ اگه به جاي تو اومدم 
ت��و جنگ، پس خودم چكاره ام؟! اگه خودتي تو جنگ، پس تو زیر خاک 
چكاره اي؟! اگه اینجا بودي با مغز کله خریت یه طوري حلش مي کردي. اما 
این رو هم فهمیدم که با بودن این گل و وساطت آقا، خودم هیچ کاره ام و 
دوست دارم واسه همیشه اینجا بمونم. به همین راضي ام که به قول بوات، 

ثوابش بشه مال تو و حالش بشه مال من...

قاطي این بچه ها گل زائر
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مي درخشد شبتاب 
نیست یك دم شكند خواب به چشم 

کس ولیك 
غم این خفته چند 

خواب در چشم ترم مي شكند 
نگران با من ایستاده سحر 

صبح مي خواهد از من 
کز مبارک دم او آورم این قوم به جان 

باخته را بلكه خبر 
در جگر لیكن خاري 

از ره این سفرم مي شكند 
نازک آراي تن ساق گلي 

که به جانش کشتم 
و به جان دادمش آب 

اي دریغا به برم مي شكند
دست ها می سایم 

تا دری بگشایم 
بر عبث می پایم 

که به در کس آید 
در و دیوار به هم ریخته شان 

بر سرم می شكند 
نیما یوشیج

درگذشت نيما، 
پدر شعر نو
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خبر رس��ید ک��ه مأمون به عی��ادت امام 
مي آی��د. پس جمعی��ت را از اطراف خانة 
امام پراکنده کردند. مأم��ون آمد، تنها و 
بي همراه. ظرفي انگ��ور با خودآورده بود. 
کنار بس��تر امام نشست، ظرف انگور را بر 
زمین گذاشت، خوشه اي از آن را برداشت 

و به سوي امام دراز کرد:
- بهترین انگوري است که در باغ هاي توس 
به بار مي آید. با دست خود آن را چیده ام و 
برایتان آورده ام. میل کنید. نیروي از دست 

رفته به بدنتان بازمي گردد.
امام نیم خیز ش��د و در بس��تر نشست. به 
خوشة انگور خیره ش��د و بعد چشم ها را 
به مأمون دوخ��ت و نگاهش کرد؛ نگاهي 

به وسعت دنیا و به سوزندگي خورشید. 
آنچ��ه در نگاه امام بود، ت��ن مأمون را به 
لرزه انداخت. س��عي کرد از آن نگاه فرار 
کند، اما نتوانست. گویي چرخش چشم ها 
دیگر ب��ه اختیار خودش نبود. خواس��ت 
که خوش��ة انگور را به ظرف برگرداند، اما 
نتوانس��ت. توان هر حرکت��ي از او گرفته 
شده بود. هول و سرگردان و نگران مانده 
بود. س��رانجام ام��ام ن��گاه از او برگرفت، 
چش��م برهم نه��اد و لب های��ش به ذکر 
خدا جنبید. ش��اید اگر مأمون گوش تیز 
مي کرد، مي شنید که امام مي گوید: »اي 
پ��روردگارم، آنچه را ک��ه تو بخواهي، من 

نیز مي خواهم؛ حتي اگر مرگ من باشد!«
امام چش��م باز کرد، دس��ت پی��ش برد، 
چند حبه انگور چید و به دهان گذاشت. 
نگاهش آرام بود و در آن نوعي تس��لیم و 
رضا پدیدار ش��ده بود. مأم��ون دیگر تاِب 
ماندن نداش��ت. از جا برخاست و از خانه 

خارج شد.
س��اعتي از رفتن او نگذشته بود که حال 
امام بدتر ش��د. یاسـر را صدا کرد. یاسر 
سراس��یمه آمد. رن��گ و روي پریدة امام 
را دید و اش��ك مثل باران از چشم هایش 
بارید. زانو بر زمین زد. دس��ت هاي گرم و 
مهربان امام را بوس��ید و بویید و به چشم 

مالید.
- چه ش��ده اي موالي من؟ ش��ما که این 
همه بدحال نبودی��د! چه گفتند خلیفه؟ 
چه کار کرد با شما آن انگور؟ ... آیا... آخر 

چرا...؟
امام دس��ت خود را بر س��ر یاسر کشید و 
زمزمه ک��رد: »آنچه را که خواس��ت خدا 
بود انجام دادم یاس��ر، و اینك به س��وي 
او مي روم. م��را در همین آبادي به خاک 

بسپارید.«
صداي هق هق گریة یاسر اتاق را پر کرد.

برگرفته از: کتاب سبزتر از بهار، زندگي نامة 
امام رضا علیه السالم، شكوه قاسم نیا، انتشارات 
مدرسه، 1384.

چه��ل روز از ش��هادت حسـین بن علي 
مي گذرد. از س��فر آمده ام پدر! از سلوک 
تازیانه و طعنه و تیغ و تنهایي، همس��فر 
س��ر و سرنیزه ، پاي تاول زده و گونة نیلي 

و نوازش مدام سیلي!...
ب��ه مجل��س یزیدم��ان آوردن��د. چادر 
نداش��تم. با دست صورت خود را پوشانده 

بودم. یزید پرسید: این کیست؟
گفتند: سكینه دختر حسین است.

به ش��دت گریستم. ش��انه هایم مي لرزید. 
یزید پرسید: چرا گریه مي کني ؟

گفتم: چگونه گریه نكند بانویي که چادر 
ندارد تا روي و موي از چش��مان ناپاک و 

نامحرمان سفاک بپوشاند...
ناگهان دست یزید باال رفت. چوب بر لبان 
پدرم نشست. کاش مي مردم و نمي دیدم.

از پشت پرده حتي صداي گریه  زنان یزید 

و دختران معاویه برخاست.
چوب پي درپي بر لبان مي نشست. شراره 
خشم یزید پایان نداش��ت. دست عمه را 
فش��ردم. به آغوش��ش پناه بردم و گفتم: 
»عمه مي بیني؟ یزید بر لبان باباي عزیزم 

خیزران مي کوبد.«
عمه ناگهان برخاست. طوفان در مجلس 
پیچید. من اش��ك را در گوش��ة چشمان 
پدر دیدم. عمه زینب فریاد مي کش��ید 

و مي خواند:
اي یزی��د! دس��تت بش��كند. چ��وب ب��ر 
لب ها وس��رو صورتي مي زني که س��ال ها 
سجده هاي طوالني براي خدا کرده است.

 برگرفته از: کتاب روایت عطش و آتش، 
محمدرضا سنگري 

 اربعين حسينيشهادت امام رضا )ع(
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سبزتر از 
بهار

پرواز رسول
س��ال یازدهم هجرت، شاهد آخرین 
شعله هاي زندگي بزرگ ترین پیام آور 
اله��ی و خاتم انبیا ب��ود. روح مقدس 
نی��م روز  در  محم��د )ص(  حض��رت 
دوش��نبه 28 صفر به آش��یان ابدي 
پرواز نمود. حضرت علي )ع( جسد 
مطه��ر نبي اکرم را غس��ل داد و کفن 
کرد و نخس��تین کس��ي ب��ود که بر 
پیامبر )ص( نماز خواند. حضرت )ص( 
درهمان حجره اي که درگذش��ته بود 

به خاک سپرده شد.

رحلت حضرت 
رسول  اكرم)ص(

 22
دي
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انتخاب دوست
حضرت امـام مجتبی)ع( در تربیت 
فرزندان خویش به نقش مهم دوست 
توج��ه داش��ته اس��ت. آن حض��رت 
ب��ه فرزن��دش س��فارش می کند که: 
فرزندم! با هیچ کس دوس��تی مكن، 
مگر اینك��ه از رفت وآمد )ویژگی های 
روحی، اخالقی و رفت��اری( وی آگاه 
گردی. هنگامی که دقیقاً بررس��ی و 
تحقیق نمودی و معاش��رت و دوستی 
با او را برگزیدی، آن گاه با او براساس 
گذشت و چش��م پوشی از لغزش ها و 
یاری کردن در سختی ها همراه باش!
منبع: تحف العقول، ص 233.

شهادت
 امام حسن مجتبي)ع(
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دي
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خواندني تر است:
»من معموالً در پیاده روي هاي روزانه ام خیلي 
چیزه��ا از داخل جوي آب و کنار دیوار پیدا 
مي ک��ردم... یك روز از داخ��ل جوي، چهار 
صفح��ه از یك روزنام��ه را پیدا ک��ردم که 
اس��مش »توفیق« ب��ود... آن را بردم خانه و 
خاکش را پاک کردم و خواندم. خیلي خوشم 
آمد. تصادفاً نشاني توفیق در آن چهار صفحه 
وجود داش��ت. آن موقع من با یك دوچرخة 
قراضه به مدرسه مي رفتم و بچه هاي جوادیه 
س��نگ مي انداختند و پره هاي دوچرخه ام را 
مي شكستند و دنبالم مي کردند. یك روز من 
از زبان بچه هاي جوادیه ش��عر گفتم و براي 

توفیق فرستادم با این مضمون: 
من بچة جوادیه هستم آهاي کاکا/ ناراضي اند 

خلق ز دستم آهاي کاکا
مدت ها گذشت و یك روز از توفیق نامه اي به 
دستم رسید. در نامه کلي تشویق شده بودم 
و فهمیدم مطالبم در توفیق چاپ شده است 
و آن ها انتظار داشتند من به دفتر مجله بروم. 
من هم یك روز با دوچرخه قراضه ام به دفتر 

توفیق در خیابان استانبول رفتم ...«
و از همان روز بود که صالحي به همه چیز از 
دریچة طنز نگاه کرد و کمتر کسي صالحي 
را ج��دي دید ی��ا کالمي ج��دي و خالي از 
شوخي و بازیگوشي از زبانش شنید.صالحي 
حتي با تابلوهاي مطب پزشكان هم شوخي 

داشت: 
تابلو

یكي از روان پزش��كان به س��بك آگهي هاي 
تجاري، روي تابلوي مطب خود نوش��ته بود: 
تخلی��ة عقده، تش��خیص ترکیدگي بغض و 

گرفتگي دل!

و البت��ه رسـتم دسـتان ه��م از دس��ت 
شوخي هایش راه فرار نداشت: 

بيژن و منيژه
آورده اند که سال ها پیش در تئاتري، نمایش 
بیژن و منیژه را اجرا مي کردند. وقتي رستم 
زور مي زند و سنگ بزرگ را از روي چاه بیژن 
برمي دارد، یكي از جاهل هاي کاله مخملي از 
ردیف آخر فریاد مي زند و مي گوید: سنگش 

مقواییه!
رس��تم رو مي کند به جاه��ل و مي گوید: دو 
تومن داده اي آمده اي تئاتر، مي گویي لنگش 

ک��ن. نه داداش ما براي دو تومن خودمان را 
ناقص نمي کنیم!

حاال حكایت ماست. چون بعضي ها هي اصرار 
مي کنند که تندتر بنویس!

مي گویند او حتي وقتي سوار تاکسي و آژانس 
هم بود، براي طنزهایش سوژه فكر مي کرد: 

راننده و مسافر
رانندة آژانس: بفرمایید جلو بنشینید.

مسافر: عقب بهتر اس��ت. چون الزم نیست 
کمربند ایمني ببندم.

راننده: گفتم بفرمایید جلو بنشینید.
مسافر: براي چي؟

راننده: من قباًل سرهنگ بوده ام. زماني خودم 
در صندلي عقب مي نشستم. حاال نمي توانم 
ببینم کسي که درجه اش از من کمتر است، 

عقب بنشیند و من راننده او باشم!

هر چند که خودش آثار ماندگاري خلق کرد، 
اما براي همین آثار ماندگار هم یك شوخي 

ماندگار نوشت: 
آثار ماندگار

یكي از ناشران مي گفت: فالن هنرمند، آثار 
ماندگاري خلق مي کند. چ��ون وقتي اثري 
از او چاپ مي کنیم، س��ال ها پشت ویترین 

مي ماند و کسي آن را نمي خرد!

اما عمران صالحي چه طور مطالعه مي کرد؟ 
ماجرا را از زبان دخترش بخوانید: 

بهاره صالح��ي: تمام مثن��وي را به مرور، 
صبح ه��ا در فاصلة زماني که کت��ري را آب 
مي کرد و مي گذاشت تا جوش بیاید، خواند!

صالحي چندین سال ستون زبان بسته ها را 
در هفته نامة طنز »بچه ها گل آقا« مي نوشت 
ک��ه در آن ب��راي ک��ودکان و نوجوان��ان، 
حكایت ه��اي طن��ز و ش��یرین حیوان��ات 
زبان بسته را به زبان شعر تعریف مي کرد؛ از 

جمله حكایت گرگ و بزغاله: 
گرگي از جاده اي گذر مي کرد/ توي سوراخ ها 

نظر مي کرد
دید او را جناب بزغاله/ روي روزن کشید یك 

ماله
پشت در هي به گرگ توهین کرد/ فحش داد 

و هزار نفرین کرد
شیش��كي بست و گفت اي بدکار/ ببر این را 

براي ایل و تبار
با صدایي ش��بیه نغمة ارگ/ خنده اي کرد و 

گفت حضرت گرگ: 
»پاي خ��ود را برون بنه ز اتاق/ تا بیاموزمت 

کمي اخالق!«
عمران ذهن خال قي داش��ت و چیزهایي به 
ذهنش مي رس��ید ک��ه به ق��ول مادربزرگ 
خدابیام��رز م��ا، حت��ي ب��ه عق��ل جن هم 
نمي رس��ید؛ از جمله این روش پست مدرن 

براي شكار خرس بود.
صالح��ي ک��ه س��ال 1352 به اس��تخدام 
رادی��و درآمده بود، س��ال 1375 از این اداره 
بازنشسته شد، ولي تا 11 مهرماه 1385 که 
از دنیا رفت، هرگز قلمش را بازنشسته نكرد. 
او از آغاز انتش��ار نشریات »گل آقا« با اسامي 
مس��تعار ابوقراضه، بالتكلیف، کمال تعجب، 
زرش��ك، تمش��ك،  ابوطیاره، پی��ت حلبي، 
آب حوضي، زنبور، بچة جوادیه، مراد محبي، 
جواد مخفي، راقم این سطور و ع. ص. مداد 

در گل آقا طنز مي نوشت.
»گریه در آب«، »قطاري در مه«، »یك لب و 
هزار خنده«، »خنده سازان و خنده پردازان«، 
»آي نسیم س��حري«، »عملیات عمراني«، 
»تفریحات س��الم« و »موس��یقي عطر گل 
س��رخ« از کتاب هاي طنز و ج��دي عمران 
صالحي ب��ه ص��ورت درهم اس��ت. عمران 
صالح��ي خاطرات زیادي هم از نشس��ت و 
برخاس��ت با هنرمندان گوناگون داشت که 
آن ها را در کتاب »کمال تعجب« گرد آورد؛ 

از جمله این خاطرات:

شعر و داستان
از محمدعلـي سـپانلو پرس��یدند: زماني 
داستان هم مي نوش��تي، چرا دیگر داستان 

نمي نویسي؟«
گفت: »من اگر 15 صفحه ش��عر بنویس��م، 
مي گویند یك ش��عر بلند نوش��ته ام، اما اگر 
15 صفحه داس��تان بنویسم، مي گویند یك 

داستان کوتاه نوشته اي!«
حس��ن خت��ام مطلبم��ان یك��ي از اش��عار 
چندمنظورة عمران صالحي اس��ت که هم 

طنز است، هم جدي، هم خیلي نو: 
مادرم مثل بهار/ گوشة پارچه گل مي سازد/ 
نخ گل دوزي او کوتاه است/ مادرم مي ترسد/ 

غنچه ها وانشوند!  32

 زماني که بچه هاي هم س��ن و س��الش یك 
قل دو قل ب��ازي مي کردند، عمران کوچولو 
براي اش��عارش ردیف و قافیه جور مي کرد. 
این طوري شد که نخستین شعرش در سال 
1340 در مجل��ة »اطالعات کودکان« چاپ 

شد که با این بیت آغاز مي شد: 
ب��اد پاییزي بریزد برگ گل/ بلبالن آزرده اند 

از مرگ گل

البته صالحي در روزهاي بزرگ س��الي تمام 
دوران کودک��ي اش را در این ش��عر خالصه 
ک��رد ت��ا کار آیندگاني را ک��ه مي خواهند 
زندگي نامه اش را تنظیم کنند، راحت تر کند!

در گم��رک امیریه وقتي بودی��م/ در کوچه 
قلمس��تان درس مي خواندیم/ و عاشق بزن 
بزن بودی��م/ با بچه هاي مدرس��ة دیگر/ در 
کوچه ه��اي خلوت دع��وا مي کردی��م/ و با 

وز
ند

زرا
ی 

عل

عملياتعمراني
زندگينامهعمرانصالحي

عمران صالحي دهم اسـفند 1325 در امیریـة تهران از پدري اردبیلي و مادري 
سمناني به دنیا آمد. در سال هاي اولیة زندگي اش، همچون مسافر کوچولو دائم در 

سفر بود و تحصیالت ابتدایي اش را در شهرهاي قم، تهران و تبریز سپري کرد. 

لب��اس پ��اره/ مي آمدیم خان��ه/ در روزهاي 
خستة تابستان/ شاگرد مي شدیم/ در پیش 
یخ فروش و میوه فروش و لحاف دوز/ قصاب یا 
که نجار/ و پول هایمان را/ در س��ینماي نور/ 

خرج مي کردیم.
با آنكه صالحي نزد هیچ شاعري به شاگردي 
نرفت، اما در آین��ده دوره هاي لحاف دوزي و 
بستني فروش��ي به کارش نیامد و شد شاعر 
و طنزپ��رداز ک��ه البته در زمینة ش��عر، هم 
اشعار طنز مي س��رود و هم جدي. صالحي 
طنزنویسي را سال 1345 از مجلة »توفیق« 
آغاز کرد. شنیدن این ماجرا از زبان خودش 
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هايکوهـــــــــايحافظ!
کلمه ها، جمله ها، اشـعار، داستان ها و متون 
با آنكه همیشـه در زندگي مـا حضور دارند، 
اما گاهي تأثیرگذاري آن ها بیشتر است. گاه 
یک جمله انسان را به فكر وامي دارد. زماني 
یک بیت شـعر حس شـادي و غم را منتقل 
مي کنـد. و یک لطیفـه و نكتة طنـز، باعث 

خنده اي هرچند کوچک مي شود.
ادبیات که در قالب هاي گوناگون پدید مي آید، 
بـا فرهنگ جامعـه آمیخته اسـت. فراموش 
نكنیم که کارکرد ادبیات فقط گفتن، خواندن 
و سرگرم شـدن نیست. شـعر حافظ نه فقط 
فال و قال اسـت، بلكه در خود تاریخچه اي از 
گذشـته و حتي امروز فرهنگ ایراني را دارد. 
لطیفـه و طنز نیـز چنین اسـت و ظرایفي از 

فرهنگ و زندگي ما را نشان مي دهد.
ادبیات مي تواند اصیل و عمیق یا سـطحي و 

بي خاصیت باشد.

بخشـي از ادبیـات متعلـق بـه فرهنـگ ما 
نیسـت و از فرهنگ هاي دیگـر وارد جامعة 
ما مي شود. اتفاقًا ارتباط هاي فرهنگي خوب 
است، اما به شرطي که اول ادبیات و آداب و 

رسوم فرهنگ خودمان را بشناسیم. 
به قول حافظ:

سال ها دل  طلب جام جم از ما مي کرد/ آنچه 
خود داشت ز بیگانه تمنا مي کرد

هایكوي ژاپني مي تواند افكار و احساسـات 
خوبي را منتقل کند، اما قدرت سـخن حافظ 
و سـعدي چیز دیگري اسـت. ما در ادبیات 
دیـروز و امروزمان کسـاني را داریم که چه 
در شـیوایي بیان و چـه در انتقـال مفاهیـم 
زیبـا و انسـاني، چیزي کمتر از نوشـته ها و 

اندیشه هاي دیگران ندارند.

زمینه هاي زیادي وجود دارند که باعث دوري 

ما از فرهنگ و ادبیات خودمان مي شوند.
نشـناختن درسـت آنچـه که خـود داریم، 
موجب مي شـود بـه جاي نـگاه دوطرفه، به 
فرهنـگ و ادبیـات بیگانـه بهاي بیشـتري 
بدهیـم. این نوع دورشـدن از هویت اسـت 
و تهدیـدي جـدي بـراي آینـدة فرهنگي 

کشورمان به حساب مي آید.
گاهـي فرهنـگ و ادبیـات مـا در هیاهوي 
فرهنگ هـاي دیگر گم مي شـود. آن قدر از 
آن طـرف مي شـنویم و مي خوانیم که آنچه 
مقابـل چشـم مان اسـت را نمي بینیـم. در 
موسـیقي، شـعر، ادبیات و انواع هنرهاي ما 
ظرافت هـا و زیبایي هایـي وجـود دارند که 
دیدن و احسـاس کردن آن هـا اندکي صبر 

بلبل مي خواهد و درك گل:
باغبان گر پنج روزي صحبت گل بایدش

بر جفاي خار هجران صبر بلبل بایدش

انسان ها حتي اگر در عالئق متفاوت باشند، 
احساسـات مشـترکي دارند. شـادي، غم، 
خنـده و گریـه در همـة ما دیده مي شـود؛ 
اگرچـه هر کـدام با دالیل متفاوتي شـاد یا 
غمگیـن مي شـویم و مي خندیـم یـا گریه 
مي کنیـم. مي توانیـم در احساسـات به هم 
نزدیک تر شـویم و بعد بنشینیم و در مورد 

عالئق مان حرف بزنیم.
مي شـود به فرهنگ هـاي دیگر هـم عالقه 
داشـت، امـا بـه لطیفه هـاي مالنصرالدین 
خندید، شـعر حافظ را هم خواند، موسیقي 
سـنتي ایران را هم شنید و با بزرگان علم و 
ادب ایران زمین آشنا شد. شناخت فرهنگ 
و ادبیـات خـود بـه شـما کمـک مي کند با 
دیدگاه روشن تري به استقبال فرهنگ هاي 

دیگر بروید.

 34
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مرز مشتركي يافت.
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دوربرگردان100ميلياردتوماني!

عي
سا

ي 
 نام

ین
س

ح

 ماشين

 تومان ماشين

هر 5 ثانيه

هر 60 ثانيه

10 خودرو

X
60x10

5 
120 x 

120 ماشـین و در هر ساعت با در نظر داشتن این که 
هر ساعت 60 دقیقه است: 

120×60=7200
7200 ماشـین در یک سـاعت از ایـن دوربرگردان 

عبور مي کنند و در یک شبانه روز یعني 24 ساعت
7200×24=172800

172 هـزار و 800 اتومبیـل از ایـن دوربرگردان دور 
مي زنند و در یک ماه

172800×30=5/184/000
5 ميليون و 184 هزار!

عموعباس مي گوید که بیشتر از 25 سال است که این چهارراه 
را بسته اند و خبري از چراغ هاي زرد و سبز و قرمز سر این چهارراه 
نیس��ت. تقریباً این چهارراه به یك بلوار و یا بزرگراه تبدیل شده 
اس��ت! اگر بخواهید از جنوب و یا از غرب این چهارراه به سمت 
ش��مال آن بروید، باید از چهارراه حدود پنج کیلومتر به س��مت 
شرق بروید تا به دوربرگردان که راه شما را به سمت غرب تغییر 
مسیر مي دهد، برسید. از آن دوربرگردان هم طبیعتاً باید دوباره 
پنج کیلومتر به س��مت چهارراه حرکت کنید ت��ا از چهارراه به 
س��مت ش��مال هدایت ش��وید. بنابراین اگر راننده اي بخواهد از 
مسیرهاي غرب و یا جنوب چهارراه به سمت شمال برود، ناچار 
باید 10 کیلومتر مسیر اضافي تا دوربرگردان و از دوربرگردان به 
چهارراه را بپیماید! به طور میانگین هر 5 ثانیه 10 ماشین از این 
دوربرگردان عبور مي کنند. به عبارت دیگر، در هر دقیقه که 60 

ثانیه است، با یك تناسب مي شود: 

و در یک سال
5184000×12=62/208/000

62 ميليون و 208 هزار!
و تنها در سال هاي 1390 و 1391

62208000×2=124/416/000
124 میلیون و 416 هزار ماشـین از این دوربرگردان دور 

زده اند!
به طـور متوسـط، میانگین مصـرف بنزین یـک خودرو 
در شـهرهاي بزرگ پرترافیک هـر 100 کیلومتر 12 لیتر 
اسـت. به بیان دیگر، خودرویي که 5 کیلومتر به سـمت 
دوربرگـردان مـي رود و 5 کیلومتـر به سـمت چهارراه 
برمي گردد، در مجموع 10 کیلومتر راه مي رود و 1/2 لیتر 

بنزین مصرف مي کند.
حسـاب کردیم که در یک سـال 62 میلیون و 208 هزار 
ماشـین از این دوربرگردان، برمي گردنند. حاال با در نظر 
داشـتن قیمت بنزین لیتري 700 تومان و هر 10 کیلومتر 

1/2 لیتر مي شود: 
62208000×700×1/2=52/254/720/000

52 میلیارد و 254 میلیـون و 720 هزار تومان و تنها در 
سال هاي 90 و 91

52254720000×2=104/509/440/000

104 میلیـارد و 509 میلیـون و 440 هـزار تومـان بابت 
دورزدن از این دوربرگردان بنزین مصرف شده است.

بچه ها این تازه مصرف بنزین در دو سال بود. شما حساب 
کنید مصرف بنزین در این 25 سال چه قدر شده است؟

کارشناسـان عمـران مي گویند هزینة احـداث یک پل 
هوایي نـه چندان پرهزینـه در یک چهـارراه بزرگ در 

شرایطي خوب، بیش از 20 میلیارد تومان نمي شود. 
بنابرایـن بـا هزینه کـردن مبلغـي کـه صـرف ایـن 
دورزدن هـاي باطـل مي شـود، آن هم تنهـا در یک 
دوربرگردان شـهر بزرگ، حداقل مي توان سالي یک 
پل هوایي چند میلیاردي ساخت و تازه چه قدر هم از 

اتالف وقت جلوگیري کرد!

بابت دورزدن از اين دوربرگردان بنزين 

مصرف شده است

104 ميليارد و 509 ميليون 

و 440 هزار تومان

 25سال چه قدر؟
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 تو مجـري برنامة کودك در شـبكة 
از  چه طـور  بـوده اي.  یـزد  اسـتاني 

مجري گري به کارگرداني رسیدي؟
من از اول هم مي خواس��تم کارگردان شوم. 
اما س��ال دوم هنرستان که رشتة »سینما« 
را انتخاب کردم، توسط یكي از معلمانم به 
یك کارگردان معرفي ش��دم و از بین 140 
نف��ر به عنوان مجري انتخابم کردند. اس��م 
آن برنامه »ش��كوفه هاي تاب��ان« بود. اتفاقاً 
بع��د هم یك برنام��ة جوان را اج��را کردم 
به اس��م »روزنه« و خب بعد کنكور دادم و 

کارگرداني قبول شدم.
 یعني حـاال دیگر نمي خواهي اجرا را 

بهشاد حكمت
سال تولد: 1371

شغل: دانشجوي رشتة کارگرداني تلویزیون )دانشكده صداوسیما(
محل زندگي: یزد

جوایز در جشنوارة رشد: مقام سوم بهترین کارگرداني براي فیلم داستاني 
»فصل دوازده گیاه« در جشنواره چهلم. دریافت تقدیرنامه براي مستند »حنا« در 

جشنوارة چهل ویكم. داور بخش نوجوان چهل ودومین جشنواره فیلم رشد

جشنواره نامه
»جشنوارة فیلم کن« از سال 1939 
در فرانسه آغاز به کار کرد. اما به دلیل 
وقوع جنگ جهاني، تا سال 1950 در 

برگزاري آن وقفه اي ایجاد شد. 
این جش��نواره در هفت بخش برگزار 
مي ش��ود و فقط اهالي س��ینما اجازة 
حض��ور در آن را دارند. جایزة بزرگ 
این جش��نواره »نخل طال« است که 
یك ب��ار هم در س��ال 1997 نصیب 
فیلم »طعم گیالس« ساختة عباس 
کیارستمي شده است. عالوه بر این، 
ایران س��ه بار دیگر ه��م کاندید این 

جایزه بوده است.

ديالوگ ماه 
)ماجراهاي تن تن � مارتین اسكورسیزي(
تن تن: یه خبر خوب دارم، یه خبر بد.

هادوك: خبر بد چیه؟
تن تن: همش یه گلوله داریم!

هادوك: و خبر خوب!
تن تن: هنوز یه گلوله داریم!

لغت نامه 
لوکیشن ...

به محلي خارج از استودیو که فیلم برداري 
در آن صورت مي گیرد لوکشین مي گویند.  
این فضا مي تواند داخلي یا خارجي باشد. 
یك ب��اغ، یك خانه، یك س��الن، یك 
خیاب��ان، ی��ك اتاق و... هم��ه و همه 
ابت��دا توس��ط کارگ��ردان ارزیابي و 

سپس انتخاب مي شوند.

ادامه بدهي؟
اگر بشود چرا، اما اولویت اولم نیست.

 پس اولویتت چیست؟
ب��ورس.  گرفت��ن  و  کارشناس��ي  گرفت��ن 
مي خواه��م بروم تحصیالت س��ینمایي ام را 

کامل کنم و دوباره برگردم.
 و بعد چه فیلم هایي بسازي؟

فیلم ه��اي داس��تاني. در واقع  داس��تاني- 
معناگرا.

 االن چه کار مي کني؟
چهار طرح فیلم دارم که وقتي تأیید شوند، 

تك تك آن ها را مي سازم.
 آن  وقت هـا هـم کـه در یـزد فیلم 

مي ساختي، امكانات داشتي؟
سر فیلم اولم که نه. اما بعد که جایزة فیلم 
رش��د را بردم، اوض��اع بهتر ش��د. آن وقت 
بعد از کلي مكاتبات اداري توانس��تم کمي 

امكانات بگیرم.
 پس جشـنوارة رشـد خیلي کمكت 

کرده!
بل��ه. در واق��ع به م��ن امی��د داد. من فكر 
نمي کردم بتوانم جایزه بگیرم. حتي به من 
گفتند اگر کیفی��ت کارت باالتر بود، جایزة 
اول را مي گرفتي. در واقع جشنواره سكوي 

پرتاب من بود.
 فكـر مي کني جز کم بـودن امكانات 
چه چیز دیگري براي کارگردان مشكل 

مي آفریند؟
کار ک��ردن با بچه ها. ت��ا االن همة کارهایم 
دربارة بچه ها بوده است. تا آن ها بیایند و به 
ش��رایط بازي عادت کنند، زمان مي برد. یا 
نمي توانند جلوي هیجان هایشان را بگیرند 

و تو باید کنترلشان کني.
 بعد از مجري گـري تصمیم گرفته اي 

محور کارهایت بچه ها باشند؟
نه، قب��ل از آن هم قص��دم همین بود. من 
بچه ه��ا را خیلي دوس��ت دارم. دید بچه ها 
نس��بت به دنیا فرق دارد. در ضمن همیشه 
از آن ه��ا چیزي یاد مي گی��رم. با این حال 
همان ط��ور که گفت��م، کارکردن ب��ا آن ها 

سختي هم دارد.
 برایمان نگفتي فیلم هایت دربارة چه 

بودند؟
»فص��ل دوازده گیاه« دربارة بچه اي اس��ت 
که رابطة خاصي با درخت ها برقرار مي کند. 
مس��تند »حنا« هم که دربارة حناس��ابي و 

صادرات حنا به خارج از کشور است.
 تو کـه مسـتند را تجربه کـرده اي، 
چیزهاي دیگري هم هسـت که تجربه 

کرده باشي؟
بله. من از بچگي شعر مي گفتم و هنوز هم 
مي گویم. موسیقي را ش��روع کرده ام. تئاتر 

هم کار کرده ام.
 بیشتر چه فیلم هایي مي بیني؟

کالس��یك و معناگرا. کارهاي کیارستمي، 
ه��م  را  کیشلوفسـكي  و  پوالنسـكي، 

دوست دارم.

ترين های سينمای جهان

بهترين فيلم
تـا چندي پیـش فیلم »همشـهري کین« سـاختة اورسـن 
ولـز بهتریـن فیلـم تاریخ سـینما شـناخته مي شـد. اما در 
یک نظرسـنجي جدید کـه 846 منتقد، اسـتاد دانشـگاه و 
نویسندة سـینمایي در آن شرکت داشتند، فیلم »سرگیجه« 
اثـر آلفرد هیچكاك پس از 50 سـال این عنـوان را از فیلم 
 همشهري کین ربود. نظرسنجي مزبور توسط مجلة سینمایي 
»سـایت اند ساند« انجام شـده اسـت. بازیگران اصلي فیلم 
سرگیجه عبارت اند از جیمز اسـتوارت و کیم نواك. فیلم نامة 
آن را آلک کوپل و ساموئل ا. تایلور نوشته اند. موسیقي عجیب 
و گاهي دلهره آور فیلم را هم برنارد هرمان سـاخته است.فیلم 
سـرگیجه جوایز مهمي از »انجمن منتقـدان فیلم نیویورك« 
و »جشنوارة سن سباسـتین« گرفته است. این فیلم داستان 
مردي است که از ارتفاع مي ترسد و به زني دلبسته مي شود که 

اصالً وجود ندارد. این فیلم در سال 1958 ساخته شده است.

پرهزينه ترين فيلم
براي سـاخت فیلم »هابیـت« 500 میلیون دالر هزینه شـده 
اسـت. این فیلم توسـط پیتر جكسـون، کارگردان سـه گانة 
»ارباب حلقه ها« سـاخته شده اسـت. داستان فیلم »هابیت« 
کـه به تازگي اکران شـده اسـت، در دنیایـي روي مي دهد پر 
از جادوگرهـا و کوتوله هایـي بـه نام »هابیـت«. بیلبو باگینز، 
شخصیت اصلي داسـتان، یكي از این هابیت هاست که حلقة 
قدرت را از گالم مي گیرد. هابیت ها گونه اي از موجودات تخیلي 
در رمان »ارباب حلقه ها« هستند. در واقع داستان این فیلم 60 
سال پیش از ارباب حلقه ها رخ مي دهد. بنابر شنیده ها، ساخت 
این فیلم 266 روز طول کشیده و قرار است قسمت دوم آن هم 

سال آینده اکران شود.
بد نیست بدانید که پیش از این فیلم، »دزدان دریایي کارائیب 
در انتهاي جهان«، در سال 2007 با بودجة 300 میلیون دالري، 
رکورد پرهزینه ترین فیلم تاریخ سـینما را در اختیار داشـت. 
حتماً این فیلم را در تلویزیون دیده اید. جاني دپ بازیگر نقش 

اول این فیلم است.
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راضیه وجودي

نیما پایدار/ تهران

الهه رضایي/ مازندران

طاها شهبازي/ نهاوند

دفترچة خاطرات زمان 
اگر یك روز از خواب بیدار شدي و احساس کردي کوه هستي، 

تعجب نكن. حال که کوه هستي در برابر کوهي که در مقابل 
توست چه مي کني؟ خب چون خودت کوه هستي، راحت با هم 

کنار مي آیید. اما اگر با تپه اي کوچك تر روبه رو شدي چه مي کني؟
چون تو با قدرتي سعي مي کني بهش زور بگي؟

بگذریم اگر به دفترچة خاطرات دلت نگاه کني، مي بیني واقعاً به 
موقعش مثل کوه در مقابل مشكالت که چون کوه بزرگ بوده اند، 

صبر کرده اي. پس همیشه سعي کن چون کوه بزرگ و با ابهت باشي 
تا اگر کسي دفترچة دلت را ورق زد، بگوید: »او چون کوه بود...« 

دوست خوبم، طاها شهبازي
از ش��عرت معلوم است که وزن و قافیه و شعر کالسیك را مي شناسي، اما زبان شعرت کهنه 
و قدمایي است. شعر امروز به زبان امروز نیاز دارد. سعي کن همان طور که صحبت مي کني 
و کلمات را در زبان روزمره به کار مي بري، شعر بگویي. دیگر امروزه استفاده از تعابیر و زبان 
قدیم رایج نیست. شعراي قدیم به بهترین شكلي به این زبان شعر گفته اند. شاعر امروز باید 
از تعابیر و تصاویر تازه تر استفاده کند؛ تصاویري که در زندگي او جریان دارند. دیگر امروزه 

از کلمة »بهل« و »دریافتمي« اس��تفاده نمي شود. از شمع و پروانه آن قدر در تصاویر 
شعر قدیم استفاده کرده اند که دیگر نخ نما شده اند. اگر کسي امروزه بخواهد شمع 
و پروان��ه را در ش��عرش به کار ببرد، باید از زاویه اي جدی��د به آن ها نگاه کند و به 
اصط��الح کارکرد جدی��دي از آن ها ارائه دهد. مجموعة ش��عرها و غزل هاي امروز 
را بیش��تر مطالعه کن تا با به کارگیري زبان در آن ها بیش��تر آش��نا ش��وي. بعضي 

از بندهاي ش��عرت هم بي معناس��ت. »از عش��ق نبازد کس جز در بر افسانه« به چه 
معناست؟ بیشتر شعر امروز را بخوان. منتظر کارهاي بهترت هستم.

 40

همچون باد
بي خیال از آتش

رو به آفتاب خیال
متوجه به همه شوق توام 

ولي افسوس که من وقتي که پیش چشمت مي آیم
در چشمت را مي بندي

شروع تازه
سالمي به گرمي آفتاب

به نور ستاره هایي
که وقتي بهشون نگاه مي کنیم

چشمك مي زنند
به دست هایي زحمت کشي که پینه بسته است 

اما لبشون خندونه
به آبي که وقتي قدم برمي داري صداش ناز و 

نوازشه

به گندم زاري که خش خش گندم هاش
براي گنجشك ها غذاست

به جنگلي که سرسبزي درخت هاش تنفسه
به الله زاري که قرمزي الله هاش خون شهیدانه 

و سالمي به صبح دیگر
که نشانة یك زندگي دوباره ست

 

دردي كش ميخانه
دردي کش میخانه باشم من دیوانه 

هرجا که صفا باشد رنگي است ز پیمانه
چشمي که بدیدست آب از چشم من اي 

یارا
دیگر نشود غافل از کار ز میخانه 

شاید بود این دم هم از بهر بهشت او
یارا تو بهل کار و دریاب تو پروانه 

با چنگ و چغانه من دریافتمي رازش
از عشق نبازد کس جز در بر افسانه

....
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دوربين ديد در شب
گاه��ي اوقات ک��ه خواب از س��رمان مي پرد و 
دلمان مي خواهد نیمه هاي ش��ب در تاریكي 
چرخ��ي در خانه بزنی��م و در عین حال بدون 
بیدار کردن س��ایر افراد خان��واده تفریحي هم 
کرده باش��یم، ش��اید عكاس��ي با دوربین دید 
درش��ب حال خاص خودش را داش��ته باشد. 
ای��ن برنامه بهترین برنامة دوربین ش��ب برای 
»آندروی��د« اس��ت. ق��درت دوربین ش��ما در 
تاریك��ی را تا ح��د ممكن بیش��تر می کند. از 
آنجایی که از اشعة مادون قرمز در گوشی شما 
استفاده نمی ش��ود، کیفیت تصاویر به دوربین 
تلفن همراه شما بستگي دارد. مطمئن باشید 

تصاویری جذاب برای شما تولید می کند.

اد
نه

شـــ
پي

ش��هری  در  »لوراک��س«  داس��تان 
ع��اری از هرگونه نعمت طبیع��ی به نام 
»Thneedville« می گذرد. این ش��هر 
که توس��ط ف��ردی به ن��ام اوهـر اداره 
می ش��ود، مدت هاس��ت سیستم طبیعی 
تولید اکسیژن که درختان هستند را خفه 
کرده و به دلیل س��ود مالی بیشتر ، یك 
نوع سیستم تولید اکسیژن مصنوعی را در 
این ش��هر به کار گرفته است. در این شهر 
عجیب، پسری به نام تد زندگی می کند 
که از تمام دنی��ا فقط یه چیز می خواهد 
و آن اینك��ه ب��ا دختری به ن��ام »آدری« 
ازدواج کند. آدری دختر مهربانی اس��ت 
که همیش��ه در حیاط منزلشان در حال 
نقاش��ی درختان خیالی اس��ت. آدری به 
تازگ��ی اعالم کرده اس��ت، با هرکس که 

شهر
بيدرخت
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بتواند یك درخت واقعی ب��رای او بیاورد، 
ازدواج خواه��د ک��رد! این موضوع س��بب 
می ش��ود تا تِد برای رس��یدن به عشقش، 
سخت به دنبال یافتن یك نمونه از درخت 
واقعی باشد. اما متأس��فانه این درخت در 
Thneedville وجود خارجی ندارد و تِد 
مجبور می شود برای یافتن درخت، از شهر 
خارج ش��ود و ماجراهای ت��ازه ای را دنبال 

کند...

لوراک��س  یك��ی از داس��تان های محبوب 
دکتر زوئـس بوده ک��ه این ب��ار کودکان 
دهه های گذش��ته می توانند این داستان و 
ش��خصیت هایش را  ببینند و با آن تجدید 
خاط��ره کنند. لوراکس انیمیش��ن جذابی 
است و ش��وخی های آن برای همة سنین 
مؤثر و مناسب است و می تواند به راحتی با 
مخاطب ارتباط برقرار کند. انیمیشن کمدی 

لوراکس محصول سال 2012 آمریكاست.

درخت مقدس 
یک بار هم که شده درخت انجیر معابد را ببینید

یك بار هم که ش��ده دس��ت از س��ر ش��مال برداری��د و بروید 
جاهایي ک��ه در آن ها چیزه��اي عجیب غریبي وج��ود دارد. 
حاال هم که زمس��تان اس��ت و جنوب دیگر گرم نیست. اصاًل 
بهتر اس��ت این بار بروید از نزدیك درخ��ت »انجیر معابد« را 
ببینید. دیدن آن هم س��خت نیس��ت، باید به قش��م یا کیش 
س��فر کنید. براي رفتن به قشم هم اصاًل نباید آدم ثروتمندي 
باش��ید. ش��ما مي توانید به بندرعباس بروید و با لنج سفر یك 
روزه اي به قش��م داش��ته باش��ید و با یك کوله بار پر برگردید. 
 کوله بار شما دیدن یكي از عجیب ترین درخت هاي  دنیاست که 
600-500 سال عمر دارد. اما به راستي این درخت ها چه چیز 

عجیبي دارند؟
ریشة آن ها از شاخه هایش��ان درمي آید. یعني هر شاخه ریشه 
مي دهد و ریشه به سمت زمین حرکت مي کند تا باالخره زمین 
را مي ش��كافد. از آن به بعد اس��ت که درخت جدیدي ش��كل 
مي گیرد و آرام آرام قطر درخت اصلي بزرگ و بزرگ تر مي شود.
این درخ��ت در محدودة خلیج ف��ارس مي روی��د. از آن به نام 
»درخ��ت مقدس« ه��م یاد مي ش��ود و برخي ب��ه آن پارچه 
مي بندند. درخت انجیر معابد میوه هم دارد و اهالي بومي میوة 
آن را مي خورند. میوه هایش ش��بیه انجیر و قرمز رنگ هستند. 
یكي از کهن ترین درختان انجیر معابد در مرکز کیش قرار دارد 
و در اطراف این جزیره و جزیرة قش��م تعداد بیش��تري از این 

درخت را مي توان دید.

هـر کدام از ما تا به امروز مرجع تقلید خودمان را انتخاب 
کرده ایـم و هر کدام از ما گاهي دچار سـؤاالتي بنیادین و 
مهم مي شویم که پاسـخ آن ها را نمي دانیم. دسترسي به 
مراجع تقلید گاهي از طریق تلفن سـخت مي شود. خوب 
است براي پیداکردن پاسخ سؤاالتمان که گاهي بي نهایت 

براي ما حساس اند، به سایت این مراجع رجوع کنیم.
سـایت آیت اله العظمي سیدعلي حسـیني سیستاني به 
زبان هاي فارسي، عربي، انگلیسـي، فرانسه، ترکي و اردو 
اطالعات الزم و کافي را در اختیار مقلدین این مرجع تقلید 
قرار مي دهد. یكي از خوبي هاي این سـایت آن اسـت که 
نشـاني و شمارة دقیق دفاتر این مرجع تقلید را مي توانید 
در سایت پیدا کنید؛ چرا که بسیاري از اوقات سؤاالتي براي 
ما پیش مي آید که بهتر اسـت حضوري یا تلفني پرسیده 
شـوند. شـما در این سـایت به راحتي مي توانید در بخش 

»ارسال سؤاالت« سؤال خود را تایپ و مطرح کنید.

س��ؤال: پسري که به پدر خود سالم نمي کند، چه حكمي دارد؟ 
اگر پسر به پدر سالم کند و پدر جواب ندهد چه طور؟

جواب: احترام و احسـان به پدر و مادر واجب است. حتي 
اگر او جواب ندهد، باز هم شما سالم کنید.

وبگاه مرجع

مثنوي جوان شد

آشنایي با موالنا و شعرهایش براي تمام ما از خیلي سال  قبل 
ش��روع شده است. اما شاید دیگر وقتش باشد خیلي جدي تر 
»مثن��وي« را بخوانیم. و صدالبته که ممكن اس��ت نتوانیم از 
عهدة فهم تم��ام ظرافت ها و پیچیدگي هاي این اثر بربیاییم. 
حاال کتابي منتش��ر شده است با عنوان »مثنوي جوان«. این 
کتاب گزیده اي از قصه ها، آیات، روایات و حكمت هاي موالنا 
جالل الدین محمد بلخي اس��ت. در واقع این کتاب مثنوي 
را به چهار بخش تقس��یم کرده و گزیده اي از هر بخش آورده 
اس��ت. خوبي دیگر کتاب مثنوي جوان، ش��رح و توضیح آن 
اس��ت که ما را در خوانش و معن��اي مثنوي تنها نمي گذارد. 
وقتي بخش هاي متفاوت این کتاب را بخوانید مي توانید از آن 

پس به مثن��وي اصلي مراجعه 
کنید و حاال دیگر شگرد تحلیل 
ای��ن اث��ر را آموخته اید.  کتاب 
مثن��وي ج��وان 386 صفحه 
دارد و به کوشش جعفر رباني 
تهیه شده است. قیمت آن هم 
14/000 تومان است.این هم 

نشاني وبگاه انتشارات قو: 

آقا ناصر رخصت!
ناصر عبداللهي در تمام س��ال هاي اندکي 
که فعالیت کرد، حس��ابي محبوب ش��د. هم 
ص��داي خوب داش��ت و هم موس��یقي هاي 
متفاوت با تم هاي گوناگون را به نحو احس��ن 
اج��را مي کرد. او پ��اپ و کالس��یك خواند، 
براي ائمه ش��عرهاي متفاوت��ي را اجرا کرد و 
نه تنه��ا جوان ها بلكه بزرگ تره��ا هم دیگر 
موس��یقي هاي م��درن را ب��ه وس��یلة صدا و 
اجراي متفاوت او دوست داشتند. حاال بعد از 
10 سال مجموعه اي از او منتشر شده است؛ 
مجموعه اي که پیش از مرگ او آماده مي شد 
تا منتشر شود، اما انتشار آن با مرگش متوقف 
ش��د. اس��م این آلبوم »رخصت« است و ده 
قطعه را در دل خود جا داده است. این آلبوم 
را »انتش��ارات دارینوش« منتشر کرده است. 
راز مبهم، پنجره، عش��ق قشمي، رخصت و... 
قطعات این آلبوم هستند. هرچند این آلبوم 

به قوت آلبوم هاي زمان حیاتش نیست.

 42

همة دستورهاي پخت غذا
گاهي اوقات تكرار قورمه س��بزي و آبگوش��ت 
برایمان دلچسب نیس��ت و دلمان مي خواهد  
طع��م جدی��دي را تجرب��ه کنی��م. ب��ا برنامة 
»Allrecipes« به بیش از 40 هزار دس��تور 
پخ��ت غذا، ارس��ال ش��ده از س��وی کاربران 
بزرگ ترین س��ایت آشپزی دسترسی خواهید 
داش��ت و به صورت رایگان به هزاران دس��تور 
پخت، تصاویر و نقد و بررس��ی آن ها از س��وی 
میلیون ها کاربر آش��پز از سراسر جهان. با این 
برنامة کارامد هرکس��ي مي تواند آشپز ماهري 

باشد!

www.ghoo-publishing.com

www .SIStAnI .org
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با یک جست وجوی کوتاه می توانید اطالعات این کتاب ها 
را بیابیـد و آن هـا را بخرید؛ هفت کتابـي که جزو بهترین 

کتاب های چاپ شده برای گروه سنی دبیرستان هستند:
 دختران علیه دختران )رمان(. مصطفي 

خرامان. انتشارات افق. 
تلفن: 66413367

استادان داستان. آنتوآن چخوف. مسعود علیا
انتشارات رویش

تلفن: 66695386

پریانه هاي لیاسندرماریس )رمان(. طاهره ایبد. 
انتشارات کانون پرورش فكري. 

تلفن: 88715545

سیب و درخت و دختر )مجموعه داستان 
کوتاه(. تهمینه حدادي. کتاب هاي شكوفه.

 تلفن: 33926622

هم��ة بازیكن��ان ش��هر با ماش��ین پراید 
بازی را ش��روع می کنن��د. همان طور که 
ش��ما  خود را ارتقا می دهی��د و در بازی 
پیشرفت می کنید، س��ایر بازیكنان شهر 
نیز در ح��ال ارتقا خ��ود و انجام مراحل 
بازی هس��تند. بنابراین ش��ما هیچ وقت 
حس نمی کنید در شهر تنها هستید و در 
 اصل رقیبان زیادی دارید. بازی به صورت 
 »Sand box« و   »open world«
اس��ت. یعن��ي می توانی��د هر ط��ور که 
می خواهید ب��ازی را تمام کنید. بنابراین 
مجبور نیستید مسیري ثابت را طی کنید، 
بلكه طبق سلیقه و عالقة خود می توانید 

بازی را جلو ببرید.  
قابلیت اس��پورت کردن ماشین از جمله 
 »Level up« ،تعویض الستیك و رنگ
 »Experience« شدن شما با توجه به

شتابدرشهر

به دس��ت آمده پ��س از انجام موفقیت آمیز 
مراحل، کارت های س��تاره، نگه داش��تن و 
مالكیت چند ماشین در گاراج، تخریب پذیری 
محیط و ماشین ها و... از نكات قابل توجه و 

ارزش دهنده به بازی هستند.
ش��هر داراي چندین گاراج است که طی 
مراحل ب��ازی باز می ش��وند. برخی فقط 
تعمیرگاه ماشین هس��تند و برخی عالوه 
بر تعمیر امكان اسپورت کردن را نیز برای 

بازیكن فراهم می کنند. 
ماشین های رقیب از هوش مصنوعی خوبی 
برخوردار هس��تند که متناس��ب با درجة 
سختی بازی برای شما، همواره چالشی در 

مسابقات هستند. 
تعجب نكنید اگر با درخت تصادف کردید 
و برگ های درخت روی ماشین ریخت یا 
به دریچه آب زدید و فش��ار آب قسمتی از 

ماشین شما را به باال فرستاد! 
منظور  از داینامیك بودن بازی فقط فیزیك 
اش��یا، آب و... نیست، بلكه حتی سایه ها و 
نورپردازی بازی هم کاماًل داینامیك است 
و ش��ما گردش ش��ب و روز  خورشید، ماه  
و س��تاره ها را در بازی خواهید دید. نقشة 
بازی در دو حالت شب و روز طراحی شده 
است و شما می توانید بازی کردن در هر دو 

حالت را تجربه کنید.

شروِع پایان
بد نیس��ت حاال برویم سروقت پایان هاي خوب. قاعدتاً وقتي 
پایان نوشتة ما خوب نباشد، خیلي از تالش هاي ما بي نتیجه 
مي مان��د. در واق��ع، هرقدر ماجرا هیجان انگیز باش��د و یا ما 
وقت گذاشته باش��یم، یك پایان بد مي تواند تمام نوشتة ما 

را زیر سؤال ببرد.
اول از همه خوب اس��ت بدانید که پایان هر نوشته باید سه 

ویژگي اصلي داشته باشد:
 به خواننده این حس را منتقل کند که داس��تان به پایان 

رسیده است.
 مطلب��ي را براي فكر کردن یا انجام دادن به خواننده ارائه 

دهد.
 انتظارات خواننده را برآورده کند. )در واقع ش��ما در طول 
نوش��ته س��ؤاالت یا انتظاراتي را در خواننده ایجاد کرده اید، 

پس باید حتماً به آن ها پاسخ بدهید.(

حاال چند پیشنهاد براي اینكه پایان خوبي بنویسید: 
 نوشتة خود را با نصیحت به پایان برسانید.

 نوشتة خود را با احساسات شدید به پایان برسانید.
 نوش��تة خود را با مطلبي که دوست دارید خواننده تان آن 

را به خاطر بسپارد، به پایان برسانید.
 نوش��تة خود را با مطلبي که دوس��ت داری��د خواننده تان 

انجام بدهد به پایان برسانید.
 نوشتة خود را با یك توصیه به پایان برسانید.

 نوشتة خود را با افكار و عقاید اصلي خود به پایان برسانید.
 نوش��تة خ��ود را ب��ا چیزي که بر ش��ما یا دیگ��ران تأثیر 

مي گذارد به پایان برسانید.
 نوشتة خود را با سؤال به پایان برسانید.

 نوشتة خود را با بیان آرزو یا امید به پایان برسانید.
 نوشتة خود را با قدرداني به پایان برسانید.

تمرين اين ماه 
محبوب تری��ن کتابتان را که چندین و چندب��ار خوانده اید، 
از توي قفس��ه برداری��د. قبل از ورق زدنش ب��ه یاد بیاورید 
که هنگام بس��تن کتاب چه حس��ي داشته اید و چرا. پس از 
آن دوب��اره پنج صفح��ة آخر را بخوانی��د و ببینید پایان آن 
در فهرس��تي ک��ه در باال به ش��ما گفتیم ج��اي مي گیرد یا 
ن��ه. اگر جواب منفي بود، این بار ش��ما به ما بگویید که آن 
پایان چه طوري اس��ت. بعد به فهرس��تي که به شما داده ایم 

اضافه اش کنید.

سـال اول دبیرسـتان وقتـي شـروع به خوانـدن درس 
زیست شناسـي مي کنیم، تازه متوجه مي شویم که بدن 
ما چه شـگفتي هایي دارد. )مثاًل سـاختار سلول را به یاد 
بیاورید. لطفًا هم شـگفت زدگي خودتان را انكار نكنید!( 
حاال ما براي بیشـتر شگفت زده شـدن شما پیشنهادي 

داریم: »فرهنگ نامة بدن انسان را بخوانید.«
این فرهنگ نامه جزءبه جزء بدن انسـان را شرح مي دهد 
و کامـاًل هـم مصـور اسـت. در بخش هـاي گوناگون آن 
بـا دسـتگاه اسـكلتي، دسـتگاه ماهیچه اي، دسـتگاه 
تنفس، دسـتگاه گـوارش، دسـتگاه ادراري و تولیدمثل 
و چرخـة حیات آشـنا مي شـوید. حاال اگـر مي خواهید 
بدانیـد ژن چیسـت، حساسـیت ها چه طـور به وجـود 
مي آیند، سـاختمان ناخن چه جوري است و با ریز به ریز 
فعالیت هاي اندام هاي بدن آشـنا شـوید و پشت سرهم 

شگفت زده شـوید، حتمًا این فرهنگ نامة 
250 صفحـه اي را مطالعه کنید.

فرهنگ نامة بدن انسـان 
منتشر  »نشر طالیي«  را 

کرده است.
www.talaee.ir :وبگاه

تلفن: 88838163
88811575          

بدن شگفت انگيز ما

»حلی��م«. این ماه حلیم بخوریم. هوا هم که 
سرد شده است و جان مي دهد که صبح هاي 

جمعه حلیم توي سفره ها باشد. 
حلیم غذایي ایراني اس��ت. با گندم درس��ت 
مي شود و با داشتن کنجد، تكه هاي بوقلمون 
و م��رغ و دارچین، غذایي مقوي محس��وب 

مي شود. 
ب��ا این ح��ال نبای��د حلیم مان��ده را خورد، 
چون نشاس��ته اش غیرقابل هضم مي ش��ود. 
این غذا سرش��ار از آهن، منیزیم و ویتامین 

»E« اس��ت. اگر در پخت��ن این غذا 
از گندم س��بوس دار استفاده 

ش��ود، خواصش بیشتر 

ه��م مي ش��ود. کاه��ش کلس��ترول خ��ون، 
کاهش فشارخون، کنترل قندخون و کاهش 
احتمال لخته ش��دن خون تنها بخشي از این 

موارد است. 
باالخره اینك��ه به هر حلیم فروش��ي اعتماد 
نكنی��د و حلیم را فق��ط از واحدهاي صنفي 
مجاز ب��ه عرضة حلیم خریداري کنید. چون 
برخي سودجویان در محل هاي غیربهداشتي 
حلیم ه��اي غیربهداش��تي و بي کیفیت طبخ 

مي کنند.

شماييد پروفسور بالتازار؟
شده است ایده اي به ذهنتان برسد و دست 
به کار هم بش��وید، ام��ا خیلي ها بگویند که 
ایده تان اصاًل هم ب��ه درد نمي خورد؟ خب، 
یك جشنواره هست به اسم »جشنوارة ملي 
ایده هاي برتر« که اصاًل هم ایده ها را دست 
کم نمي گیرد و ت��ا به حال 10 دوره برگزار 
شده است. خوبي این جشنواره آن است که 
به ش��ما تعریف دقیقي از ایده هم مي دهد 
تا بدانید واقعاً ایده تان ایده اس��ت یا نه. بعد 
اگر ش��رایط الزم را داشته باشید مي توانید 
ایده تان را در یك مس��ابقه ش��رکت بدهید. 
و خ��دا را چ��ه دیدی��د، اصاًل ش��اید روزي 
ایده پ��رداز و مخترع بزرگي ش��دید. قبلش 
خیلي خوب اس��ت ش��رایط الزم را مطالعه 

»www.bes-idea.ir« :کنید
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اين ماه چی بخوريم؟
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سودوكوهاشيو و كاكوروسوريزا

سودوكو

حل جداول آبان ماه
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بازي هاي روان شناسانه شامل آن دسته از بازي هایي است که ما را در شناخت ذهن 
خویش و ذهنیات دیگران یاري مي کند و در تقویت روانیمان نقش دارد. کوکولوژي با 

طرح داستان هایي مخاطب خویش را به خودشناسي وامي دارد.این بازي کمک مي کند تا 
شكاف ارتباطي میان دوستان و اعضاي خانواده کمتر شود.

مترجم: دکتر چكاد سرامي، 
شاهین دهقان 
ناشر: ترفند
تلفن: 66024265

ژي
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 Ingredients 
 Flat Leaf Parsley - 1 bunch
 Cilantro - .5 bunch
 Dill - 1 table spoon dried
 Green Onions - 2 bunches 
 Zereshk - 1/2 cup
 Walnuts - 1/2 cup (chopped halved however you like)
 Fenugreek - about a palm full (1 tablespoon) crushed
 Salt and pepper to taste
 Cinnamon 1/8 teaspoon
 Turmeric - 1/4 teaspoon
 Eggs - 5
 Oil - 1/4 cup

How to Prepare
Wash your greens and chop finely or throw in a food processor. 
Wash and drain your Zereshk and add to your greens. Add your 
walnuts very roughly chopped. Add in your spices and Salt and 
Pepper to taste. Add your 5 eggs and beat vigorously. You want 
your Kookoo Sabzi to puff, so the more you whisk it (I use a 
fork). Heat the oil in your pan and add your mixture. Lower your 
heat to medium. Once you see the edges underneath brown-
ing and the top hardening (I actually cover with a lid of another 
larger pot to make it harden quicker) Cut into 6 pieces. Turn the 
pieces and let them brown. Then serve with some rice or bread 
and ENJOY!
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Koo Koo Sabzi 
Persian Herb "Kotlet"


