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ياديازيكمربيدلسوز
شايد بهتر بود يادداشت آغازين امسال را اختصاص می داديم به حماسه ای كه شما جوانان در كنار ساير هم ميهنان خود 
در انتخابات امسال آفريديد يا بهتر بود ديدگاه های حجت االسالم والمسلمين دكترحسن روحانی، رئيس جمهور عزيز 
درمورد جوانان را بررسی می كرديم يا با تبريك به ايشان و گفتن توقعاتمان سال تحصيلی جديد را آغاز می كرديم، 
اما در آخرين روزهای سال تحصيلی گذشته اتفاق مهم ديگري در زندگی بسياری از جوانان نسل قديم اين سرزمين 
روی داد. اتفاقی كه ش��ايد برخی از آنها خودش��ان هم متوجه آن نشده باشند. معلم اخالق و مربی ادبی بسياری از ما 
يعنی اميرحس��ين فردی به ديار باقی ش��تافت. كسی كه رهبر فرزانه انقالب در پيامی درگذشت ايشان را به ياران او 

چنين تسليت گفتند:
بسمه تعالی

درگذشت تأسف بار هنرمند و نويسنده متعهد و مجاهد  آقای اميرحسين فردی رحمة اهللا عليه را به همه  
اصحاب ادبيات و هنر انقالب و به خانواده و بازماندگان و ياران همراه ايش�ان تسليت عرض می كنم. اين 
هنرمند مؤمن و سخت كوش، از پيشكسوتان در عرصه  فعاليت های ادبی دوران انقالب و از بنيان گذاران 
هس�ته های جوانان هنرمند انقالبی و در شمار برجستگانی بود كه نهال پرطراوت هنر انقالب را در برابر 

دش�منان َعنود و همراهان سس�ت عنصر، ب�ا انگيزه و ايمان راس�خ خويش 
پاسداری كردند و به شكوفايی و باروری امروز رساندند. رحمت خدا بر او و بر 

تالش صادقانه اش.
سيد علی خامنه ای

شايد بپرسيد اميرحسين فردی يا به قول شاگردانش اميرخان كه بود و چه كرد؟ در 
اين شماره از مجله قصد داريم اندكی راجع به اين هنرمند انقالبی سخن بگوييم. 

شايد شما يا والدينتان از خيل شاگردان يا مخاطبان بسيار او باشيد.
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بلونِدايراني
عصايسفيدتاشده!

هس�ته های جوانان هنرمند انقالبی و در شمار برجستگانی بود كه نهال پرطراوت هنر انقالب را در برابر 
دش�منان َعنود و همراهان سس�ت عنصر، ب�ا انگيزه و ايمان راس�خ خويش 
پاسداری كردند و به شكوفايی و باروری امروز رساندند. رحمت خدا بر او و بر 

شايد بپرسيد اميرحسين فردی يا به قول شاگردانش اميرخان كه بود و چه كرد؟ در 
اين شماره از مجله قصد داريم اندكی راجع به اين هنرمند انقالبی سخن بگوييم. 

محل درس خواندن اميرحسين امينی كالس و پشت 
نيمكت نيست. او كه از بچگی در تلويزيون گلخانه ها و ...
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مردی كه از دل حماسه سياسی ما بيرون 
آمده اس��ت و رفاقت ما با صندوق های رأی 
در 24 خرداد ماه به او اين قدرت را داده تا 
زنگ تدبير و اميد را بزند. مردی كه می داند 
برگ های برنده اش تك تك مردمی هستند 
كه در گوشه گوشه كشور زندگی می كنند؛ 
چه شهری ها و چه روستايی ها و چه عشاير 
كوچ نش��يني كه نه كوچه می شناسند و نه 
خيابان. بلكه دل كوه ها و دامنه های سرسبز 
و گسترده دش��ت های آباد ايران خانه شان 
اس��ت. مردی كه به  همي��ن دليل بارها در 
همين يك��ی دو ماه گذش��ته تأكيد كرده 
است: »من رئيس جمهور همه مردم ايران 
هستم. نه فقط كسانی كه رأی داده اند. من 

به همه مردم تعهد دارم. « 

زنگقدرتدرزيرآفتاب
زنگ اول را در روز 24 خرداد ماه امس��ال، 
ما جوانان كش��ور همراه با پدران، مادران، 
خواه��ران و برادرانمان به ص��دا درآورديم. 

دنگ... دنگ... دنگ... از مدرس�ه های كشور امس�ال صدايی متفاوت آمد. 
زنگ مدرس�ه ها را امسال رئيس جمهوری ديگر به صدا درآورد. مهر امسال 
را به دعوت يك رئيس جمهوری ديگر آغاز كرديم. مهر امسال، اولين ِمهری 

است كه دكتر حسن روحانی در دل مدرسه ها می كارد.  

رفاقت
 از كي شروع شد

دنگ... دنگ... دنگ... از مدرس�ه های كشور امس�ال صدايی متفاوت آمد. دنگ... دنگ... دنگ... از مدرس�ه های كشور امس�ال صدايی متفاوت آمد. 
زنگ مدرس�ه ها را امسال رئيس جمهوری ديگر به صدا درآورد. مهر امسال زنگ مدرس�ه ها را امسال رئيس جمهوری ديگر به صدا درآورد. مهر امسال 
را به دعوت يك رئيس جمهوری ديگر آغاز كرديم. مهر امسال، اولين ِمهری را به دعوت يك رئيس جمهوری ديگر آغاز كرديم. مهر امسال، اولين ِمهری 

زن��گ اول را م��ا زدي��م. زنگی ك��ه زنگ 
حض��ور ب��ود. زن��گ رفاق��ت و همراهی و 
همدل��ی. زنگی كه قدرت��ش 7/ 72 درصد 
جمعي��ت ب��ود در مقي��اس 36 ميليون و 
704 ه��زار و 156 نف��ر؛ يعن��ی جمعيتی 
بيش از كل جمعيت كش��ور در س��ال 57 
ك��ه انقالب كردن��د. در انتخابات امس��ال

ش��رايط  واج��د  نف��ر   50/  483/ 192
رأی دادن بودند.

24 خرداد ماه امسال اگرچه درس و كالس 
تعطيل بود، اما درس ديگری ش��روع شده 
بود. درس دفاع  از آزادی و دموكراس��ی با 
انتخابات. در همين حياط كه روی آسفالت 
و موزائيكش می دويم، در همين نيمكت ها 
كه روی آن نشسته ايم، در زير همين آفتاب 
و در جلوی چشم همه مردم و خبرنگاران 
خارج��ی و داخلی ما زن��گ ديگری زديم. 
ح��اال او ب��ه ص��دای زنگ ما آمده اس��ت؛ 
دولتی كه خودش را تدبير و اميد نام گذاری 

كرده است.

 تغيير اصولی نگرش به مسئله جوانان در عرصه  های اجتماعی و مبنا قراردادن توجه به 
اين سرمايه اصلی ملی به  عنوان فرصت در سياست گذاری ها و برنامه  ريزی ها.

 به كارگيری و مش�اركت همه افراد جامعه به  خصوص جوانان در مسائل كشوری و ايجاد 
زمينه برای حضور فعال آنان در صحنه اجتماع.

 ايجاد زيرس�اخت  های مناس�ب برای انج�ام فعاليت  های فرهنگی، به منظور مش�اركت 
بيشتر جوانان در بخش فرهنگ.

 ايجاد الگوهای رفتاری صحيح منطبق با اخالق و مقتضيات زمانی، مكانی و فرهنگی.

برخيازديدگاههايرئيسجمهوردربارةجوانان
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دكتر حسن روحانی كيست؟ كجا به  دنيا آمده است؟ 
چگونه رش��د كرده و چگونه به اينجا رس��يده است؟ 
دوران تحصيل را در كجا گذرانده و دربارة جوانان چه 
ديدگاه هايی دارد؟ چند نكته را در اين باره می خوانيم 

تا رئيس جمهوری كشورمان را بهتر بشناسيم. 
 نام خانوادگی او »فريدون« بود كه بعدها به روحانی 

تغيير داده شد.
 دكتر حس��ن روحانی س��ال 1327 در روس��تای 
»س��رخه« از توابع استان سمنان به  دنيا آمد. پدرش 
مردی علم دوس��ت، دقيق و كمی هم س��ختگير بود 
كه ش��رايط را هرچه بهت��ر برای تحصي��ل او آماده 
می ك��رد. طوری ك��ه او از كودك��ی كار ك��رد و برای 
خودش درآمدی داش��ت؛ عالوه بر كار، او تا س��يزده 
س��الگی در ح��وزة علمي��ه س��منان درس خواند و 
س��پس س��ال 1340 ب��رای ادام��ه تحصي��ل عازم 

قم شد. 
 چند تن از نوجوانان سرخه ای در زمانی كه حسن 
روحانی دوازده س��يزده ساله بود، برای ادامه تحصيل 
عازم شهرهای ديگر شده بودند؛ از جمله شهر مقدس 
قم كه برخی از آنها بعدها به مسئوليت های مهمی در 

نظام جمهوری اسالمی رسيدند. 
 هنگامی كه حس��ن روحانی ب��رای ادامه تحصيل 
به ق��م رفت، يك اتفاق خوب نصيبش ش��د؛ اتفاقی 
كه شايد مس��ير زندگی و نگرش او را تعيين كرد. از 
خوش��بختی های او، ديدارش با شهيد محمدحسيِن 
بهشتی بود كه آن سال ها به كمك بعضي هم فكرانش 
در قم مدرس��ه ای به ش��يوه نوين داير كرده بود. در 

اين مدرسه روش پذيرش و تحصيل با ساير مدارس 
سنتی قم و حوزه های علميه متفاوت بود؛ برای مثال 
در اين مدرسه، از محصل ها امتحان گرفته می شد.     
 در اين مدرس��ه درس هايی مثل زبان انگليس��ی، 
تاري��خ، زبان و ادبيات فارس��ی و... تدريس می ش��د. 
ش��ايد همي��ن مس��ير ب��ود ك��ه او را ب��رای ادامه 
تحصيالت عالی (كارشناس��ي ارشِد حقوق عمومی 
و دكت��راي حق��وق اساس��ی) ع��ازم گالس��كو در

 انگليس كرد. 
 حس��ن روحان��ی از روس��تايی بودنش رضاي��ت 
انتخابات��ی اش  از س��خنرانی های  يك��ی  در  دارد. 
در يك روس��تا گفته اس��ت: »من، خ��ود زادة يك 
روس��تا هستم و از ده س��الگی كشاورزی كرده ام و 

به روس��تا و روستاييان عشق 
روستاييان دل  می ورزم، 

پاك��ی دارن��د و آمادة 
تالش برای س��اختن 
هس��تند.  كش��ور 
بس��ياری از ش��اگرد 
و  دانشگاه ها  اول های 

بزرگان تاريخ از همين 
روستاها برخاسته اند.«

» نگرش به جوانان بايد تغيير اصولی پيدا كند.«
آق��ای رئيس جمهور! اين جمله باال را خيلی دوس��ت 
داريم. جمله ای كه از ش��عارهای انتخاباتی شماست. 

چرا؟ چون هم در آن تغيير هست و هم نگرش.
ما تغيير را دوست داريم؛ چون جوانيم؛ چون خودمان 
ه��م در حال تغييريم. لحظه به لحظ��ه و زنگ به زنگ. 
تغيي��ر در نگ��رش، تغيي��ر در عالقه ه��ا، تغيي��ر در 
حس وحالمان؛ همه را حس می كنيم. از اينكه ش��ما 

هم اين را می دانيد خوشحال هستيم. 
ما از نگاه های كهنه ای كه گاه به گاه جوانان را می آزارد، 
گله داريم. ما دينمان و فرهنگمان را دوس��ت داريم. 

ش��ما در سال های جنگ كه هم س��ن و سال های ما 
در جبهه بودند، آنها را ديده ايد. فداكاری هايش��ان را 
ش��اهد بوده ايد. ديده ايد كه آنها هم با عشقی بزرگ 
و امي��دی بلند از باورها و سرزمينش��ان دفاع كردند. 
اگر روزی الزم ش��ود، ما هم همان هس��تيم. اگر آن 
تغييرات كه شما هم به ضرورتش آگاه هستيد، اتفاق 
بيفتد، فاصله ما با پدران مادرانمان و نس��ل گذش��ته 
فقط فاصله س��نی و س��الی می ش��ود، ن��ه اعتقادی 
و ب��اوری و نگرش��ی. م��ا می خواهي��م و آماده ايم در 
كنارتان به اين تغيير نگرش كمك كنيم. می خواهيم 

در كنارتان باشيم.

دكتر حسن روحانی كيست؟ كجا به  دنيا آمده است؟ 
چگونه رش��د كرده و چگونه به اينجا رس��يده است؟ 
دوران تحصيل را در كجا گذرانده و دربارة جوانان چه 
ديدگاه هايی دارد؟ چند نكته را در اين باره می خوانيم 

تا رئيس جمهوری كشورمان را بهتر بشناسيم. 

تغيير داده شد.

»س��رخه« از توابع استان سمنان به  دنيا آمد. پدرش 
مردی علم دوس��ت، دقيق و كمی هم س��ختگير بود 
كه ش��رايط را هرچه بهت��ر برای تحصي��ل او آماده 
می ك��رد. طوری ك��ه او از كودك��ی كار ك��رد و برای 
خودش درآمدی داش��ت؛ عالوه بر كار، او تا س��يزده 
س��الگی در ح��وزة علمي��ه س��منان درس خواند و 

س��پس س��ال 
قم شد. 

روحانی دوازده س��يزده ساله بود، برای ادامه تحصيل 
عازم شهرهای ديگر شده بودند؛ از جمله شهر مقدس 
قم كه برخی از آنها بعدها به مسئوليت های مهمی در 

نظام جمهوری اسالمی رسيدند. 

به ق��م رفت، يك اتفاق خوب نصيبش ش��د؛ اتفاقی 
كه شايد مس��ير زندگی و نگرش او را تعيين كرد. از 
خوش��بختی های او، ديدارش با شهيد محمدحسيِن 
بهشتی بود كه آن سال ها به كمك بعضي هم فكرانش 
در قم مدرس��ه ای به ش��يوه نوين داير كرده بود. در 

» نگرش به جوانان بايد تغيير اصولی پيدا كند.«
آق��ای رئيس جمهور! اين جمله باال را خيلی دوس��ت 
داريم. جمله ای كه از ش��عارهای انتخاباتی شماست. 

چرا؟ چون هم در آن تغيير هست و هم نگرش.
ما تغيير را دوست داريم؛ چون جوانيم؛ چون خودمان 
ه��م در حال تغييريم. لحظه به لحظ��ه و زنگ به زنگ. 
تغيي��ر در نگ��رش، تغيي��ر در عالقه ه��ا، تغيي��ر در 
حس وحالمان؛ همه را حس می كنيم. از اينكه ش��ما 

هم اين را می دانيد خوشحال هستيم. 
ما از نگاه های كهنه ای كه گاه به گاه جوانان را می آزارد، 
گله داريم. ما دينمان و فرهنگمان را دوس��ت داريم. 

رئيسجمهور،تحصيلوجوانان

ماوشماآقاىرئيسجمهور
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به روس��تا و روستاييان عشق 
روستاييان دل  می ورزم، 

پاك��ی دارن��د و آمادة 
تالش برای س��اختن 
هس��تند.  كش��ور 
بس��ياری از ش��اگرد 
و  دانشگاه ها  اول های 

بزرگان تاريخ از همين 
روستاها برخاسته اند.«
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 سال 1334 در شش سالگي همراه خانواده به تهران مهاجرت كرد. 
س��ال اول دبستان را در شهرستان »دليجان« گذراند. از سال بعد 
تا پايان دوران دبيرستان در مدارس جنوب شهر تهران (دبستان و 
دبيرستان اتابكي) ادامه تحصيل داد و در 21 سالگي ديپلم طبيعي 

گرفت. خودش درباره آن سال ها می گويد: 
»مدرسه كه رفتم، امير ارسالن، حسين كرد شبستري، مختارنامه 
و ش��اهنامه را خواندم. كتاب كه نبود، مگر اينكه سالي ماهي، در 
بعضي از لوازم التحرير فروشي ها، يا بساطي هاي كنار پياده روها به 
كتابي بر مي خوردم، آن هم اگر پولش را داشتم مي خريدم. سال ها 
گذشت و من بسياري از آثار بزرگ و جذاب ادبي را كه مي بايست 
در آن سنين مي خواندم، نتوانستم بخوانم. دوره دبيرستان، جسته 
و گريخته چند اثر از بالزاك و داستايوفسكي خواندم. كلبه عموتوم 
و بر باد رفته را هم، آن سال ها توانستم بخوانم. از آنها چيزي يادم 
نمي آيد، تا اينكه زد و در س��ال آخر دبيرس��تان، آقاي اكبر رادي، 
معلم ما ش��د. طبيعي بود كه چنان معلمي و چنين دانش آموزي 
ميانه مطلوبي با هم داش��ته باش��ند. آن سال خيلي به من خوش 
گذش��ت، مخصوصا كه كاپيتان تيم فوتبال دبيرس��تان هم بودم، 
ناگزير بيشتر روزهاي هفته بايد ساك به  دوش مي كشيدم و براي 
تمرين و مسابقه وقت مي گذاشتم. در ساك كوچكي كه به دوش 
مي كش��يدم، لباس هاي ورزشي ام با آخرين كتابي كه مي خواندم، 

كنار هم بودند.« 
نوشتن در دوران كودكی و نوجوانی شورانگيز است  و خاطره آفرين. 
اولي��ن نوش��ته ها و درس خواندن ها و نخواندن ه��ا و چكمه نظام 
پوش��يدن و سرباز شدن در س��ال های ميانسالی همواره  به چشم 

می آيد. در باره آن دوران می گويد: 
»يك داس��تان چهار صد صفحه اي نوش��ته بودم. ي��ك روز آن را 
گذاش��تم توي ساكم و آوردم دبيرستان و سر كالس دادم به آقاي 
رادي. سبك سنگين كرد و برد. بعد از خواندن آن، خيلي تشويقم 
ك��رد. براي اولين ب��ار، آقاي رادي راهنمايي ام ك��رد تا آثار جالل 
آل احم��د  را بخوان��م. خبر مرگ جالل را ه��م از زبان آقاي رادي 
ش��نيدم. يادم هست، روزي كه او اين خبر را سر كالس به ما داد، 
پيراهن سياه پوشيده بود. نمي دانم چهلم جالل بود يا به خاطر فوت 
ديگري لباس سياه پوشيده بود. به هر حال اندوهي كه آن روز در 

پدر مهربان
بچه های مسجد

محمدعلي قرباني

 اميرحسين فردي پنجم مهرماه 1328، در روستاي »قره تپه« واقع در
 دامنه جنوبي كوه سبالن از توابع شهرستان نير در استان اردبيل به 
دنيا آمد . بخش هايي از دوران كودكي خود را در دامنه هاي سرسبز 

سبالن  گذراند. 

صداي آقاي رادي بود، هيچ وقت فراموش��م نمي شود. بگذريم. آن 
س��ال با وس��اطت آقاي گلزاري  معلم ورزش و آقاي رادي، معلم 
انشاء، مدير دبيرستان حاضر شد من را براي شركت در امتحانات 
نهايي معرفي كند. چرا كه او عقيده داشت، من درس خوان نيستم 
و در امتحان نهايي، آبروي دبيرستانش را مي برم. من هم قول دادم 
كه بخوانم و آبرويش را نبرم. همين هم ش��د، قبول شدم و آبروي 

مدير و دبيرستان بر باد نرفت. 
حض��ور اميرحس��ين در مس��جد محله س��ر آغ��از فعاليت های 
روزنامه ن��گاری  او در حوزه كودك و نوجوان  به ش��كل دامنه دار 

است. از خاطرات آن سال ها چنين می گويد:
»ظهر روز س��يزده بدر س��ال 1354 بود كه من ديدم به مس��جد 
رفته ام. در كفش كني مسجد، چند قفسه فلزي كهنه سر هم بندي 
ش��ده بود و تعدادي كتاب هاي كهنه مذهبي درون آنها گذاش��ته 
بودن��د. با وجود اين بچه ه��ا از آن كتابخانه اس��تقبال مي كردند. 
مسئول آنجا جواني بود، الغر اندام، با موهاي مجعد بلوطي، پوستي 
روش��ن، نگاهي مهربان و صميمي و چهره اي كه خنده از اجزای 
اصل��ي آن بود. ديدم همه س��رمايه و توانمن��دي او، همين صفا و 
صداقت كالم اس��ت. شيفته اخالقش شدم و دلم براي تنهايي اش 
سوخت. دوري در محوطه كوچك كتابخانه زدم و تقاضاي عضويت 
كردم. خيلي زود كارتم صادرشد. شماره اش 418 بود. هفته اي سه 

روز بعد از ظهرهايم را براي كتابخانه گذاشتم. 
مس��جد جواد االئمه (ع) و كتابخانه اش توي منطقه اسم در كرده 
بود. بقيه مس��اجد هم مي خواستند مثل مس��جدجواد االئمه(ع) 
باشند. بعضي ها هم از ما براي راه اندازي برنامه هاي فرهنگي خود 

نگاهي به زندگي و آثار  اميرحسين فردي
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راهنمايي مي خواستند و ما هم برايشان كارشناس مي فرستاديم.«
بی ترديد جلس��ات ادبی مس��جد جواداالئمه در ش��كل گيری  ادبيات 
انقالبی در سال های پيش از انقالب اسالمی نقش ممتاز و چشمگيری 

داشته است. 
فعاليت بچه های مسجد جواداالئمه(ع) به عنوان اولين تجربه روزنامه نگاری 
اميرحسين فردی پس از پيروزی انقالب اسالمی درحوزه هنر و انديشه 

اسالمی ادامه يافت: 
»سوره بچه هاي مسجد، در واقع شاخه ادبيات كودكان و نوجوانان بخش 
ادبيات حوزه بود. چون س��ابقه كار با كودكان و نوجوانان را در آن جمع 
من داشتم، اين مسئوليت را پذيرفتم. شش شماره از بچه هاي مسجد را 
بنده در آوردم. بعد از آن يعني درش��هريور ماه 1361 به مؤسسه كيهان 

آمدم و مسئوليت كيهان بچه ها به من واگذار شد.« 
 كيهان بچه ها سر آغاز فعاليت حرفه ای اميرحسين فردی در حوزه ادبيات 
و روزنامه نگاری حرفه ای اس��ت. بس��ياری از نويسندگان جوان  امروز  با 
كيهان بچه های دي��روز زندگی كردند. (آن روزه��ا كلمه بچه ها معنای 

وسيع تری داشت و جوانان را هم در بر می گرفت.) 
دستاوردهای مطبوعاتی اميرحسين فردی  متنوع و گسترده است  و هر 
فعاليت او شورانگيز و تأثيرگذار بوده است. درباره تأسيس كيهان علمی 

خودش می گويد:
»درعمرم سه نشريه راه انداختم. يكي سورة بچه هاي مسجد بود كه خدا 
را شكر به همت دوستان حوزه هنري هنوز هر از گاهي در مي آيد. ديگري 
س��وره ادبيات جوانان بود، كه اولين ش��ماره اش را منتشر كردم و بعد به 
كيهان آمدم. سومي كيهان علمي بود. اين يكي شش سال طول كشيد 

و در محافل دانشجويي جايگاه خيلي خوبي براي خودش پيدا كرد.« 

اجراي�ي  فعاليت ه�اي  كارنام�ه  در 
اميرحس�ين فردي، مي توان به چند 
ب�ار داوري براي كتاب س�ال وزارت 
فرهن�گ و ارش�اد اس�المي، كانون 
پرورش فكري ك�ودكان و نوجوانان، 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس، كتاب س�ال ش�هيد حبيب 
غني پور، جشنواره ادبيات داستاني 
بسيج، جشنوارة راهيان نور، انجمن 
قلم ايران، جشنوارة قصه هاي قرآني 
و بنيان گذاری جشنوارة ادبی شهيد 
حبيب غنی پور و... اشاره كرد. او در 
س�ال 1387 نشان درجه يك هنر و 

فرهنگ دريافت كرد.
از ميان آثار قابل توجه فردي، مي توان 
»آشيانه در مه«، »سياه چمن«، »يك 
دنيا پروانه«، »اس�ماعيل«،» كوچك 

جنگلي« و »گرگسالی« را نام برد.
بی ترديد نام اميرحس�ين فردی در 
مطبوع�ات  كودك و نوج�وان نامی 
ماندگار خواهد بود. به خصوص س�ر 
مقاله ه�ای خواندنی و دل نش�ين او 
در مجله كيهان بچه ها در س�ه دهه  
نش�ان از هوش�مندی و درايت او در 
اي�ن ح�وزه دارد. او همچنان در اين 
س�ال ها در عرصة رسانه با مديريت 
كيه�ان بچه ها نقش  ممت�ازی را در 
روزنامه ن�گاری ك�ودك و نوج�وان 

ايفا كرد.
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پاييز فصل رنگ، آواز و پرواز است. نگاه كن! 
رنگ ها را ببين كه در مردمك چشم هايت 

دايره وار می چرخند:
زرد، س��رخ، نارنجی،... اينها همه رنگ های 
شادند. انگار زمين دامن گلدار به تن كرده 
و چارقدی رنگی به  سر انداخته. گوش كن. 
صداها را بش��نو كه در داالن گوش��ت آرام 

می پيچند و طنين می اندازند:
- قار قار.... خش خش... چيك چيك...

كالغ ها، برگ ها و ناودان های خيس از باران 
می خوانند و آمدن پاييز را جشن می گيرند. 
و از همه زيبات��ر در اين فصل، يك رنگ و 
يك آواز اس��ت: رنگ  مهربانی بر چهره تو و 
آواز دوستی در قلب تو. تو كه به مهر سالم 

گفته ای و به پيشواز مهربانی ها شتافته ای!
تو كه طنين  گام هايت در كوچه های صبح 
با تپش قلبت يكی می ش��ود، ت��ا زودتر از 
آنكه زنگ مدرس��ه س��المت بگويد، سالم 
گفته باش��ی. تو كه می دان��ی پاييز فصل 
دوستی هاست و دوستی ها هرگز غم انگيز 
نيست. تو راز پاييز را دريافته ای و می دانی 
كه پاييز غم انگيز نيس��ت. اي��ن را فقط تو 
می دان��ی و پاييز، كه ه��ر دو با مهر به هم 

سالم گفته ايد.
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فصلدوستىها

چهمىخوانى؟

هردوزيباهستند!

پيرمردی س��فيدموی در كنار خيابان 
ايس��تاده بود. چش��م هايش به سختی 
می ديد، پاهايش می لرزيد و قد خميدة 

او حتی با عصا هم صاف نمی شد.
می خواس��تم از خيابان بگذرم كه او با 
صدايی سست و لرزان گفت: »فرزندم! 

مرا هم از خيابان رد كن.«
از بی توجهی خودم خجالت كش��يدم. 
دست پيرمرد را گرفتم و با هم آرام آرام 

از عرض خيابان گذشتيم.
به آن طرف كه رسيديم، پيرمرد گفت: 
»پس��رم، مرا ببخش كه ت��و را معطل 

كردم!«
من گفتم: »پدر جان بيشتر از اين مرا 

خجالت نده.«

خندي��د و دس��ت چروكي��ده اش را بر 
ش��انه ام گذاش��ت و گفت: »دشمنت 
خجالت بكش��د، پس��رم! پيری اس��ت 

ديگر، پيری است و هزار ناتوانی.«
گفتم: »پيری اس��ت و ه��زار توانايی، 
درس هايی كه م��ن از پيرها گرفته ام، 
زيباترين كتابی اس��ت ك��ه خوانده ام، 
كتابی كه خوان��دن آن هيچ وقت تمام 

نمی شود.«
پيرم��رد آهی كش��يد و گفت: »كاش 
همه مث��ل تو فكر می كردند، پس��رم! 
پاييز زندگی ما رس��يده است.« غم در 
نگاه پيرمرد موج می زد. نگاه غمگين او 
قلبم را لرزاند. گفتم: »پاييز و پيری هر 

دو زيبا هستند!«
پيرمرد به چشم هايم نگاه كرد. خنديد 

و گفت: »پير شوی جوان!...«

چن��د روز قبل دوس��ت نوجوان��م را ديدم. 
مشغول مطالعه بود. گفتم: »چه می خوانی؟«

گفت: »يك كت��اب جديد، ام��ا نمی دانم 
درباره چيست.«

گفتم: »پس چرا...«
حرفم را قطع كرد و گفت: »ُخب، هر كتابی 

به يك بار خواندن می ارزد.«
از حرف او تعجب كردم. او هم تعجب را در 

چهره من ديد، چون پرسيد: »مگر نه؟«
گفتم: »نه، من اين ح��رف را قبول ندارم. 
كت��اب خوب آنقدر زياد اس��ت كه عمر ما 
برای خوان��دن آن ها كم اس��ت، حاال چه 
برس��د به اينكه كتاب های بد را هم به آن  ضي
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موجوداتحقير

خانةمن،خانةتو،خانةما

حتماً تو بارها و بارها اين كلمه را شنيده ای كه می گويند: »فالنی خيلی زرنگ است، 
سر امتحان چنان تقلب می كند كه معلم روحش هم خبردار نمی شود!« يا شايد باز هم 
شنيده ای كه می گويند: »فالنی خيلی زرنگ است، بدون آنكه كار كند، درس بخواند يا 

زحمت بكشد، حسابی پول در می آورد!«
متأس��فانه از اين تعريف ها توی جامعه زياد می شنويم و برعكس از آدم های درستكار، 
پركار، با انصاف و باخدا كمتر حرفی به ميان می آيد از بچه هايی كه سر امتحان می توانند 

تقلب كنند، ولی نمی كنند. حتی اگر نمرة كم هم بگيرند!
يا از آدم بزرگ هايی كه س��عی می كنند به اندازة كار و زحمتی كه می كشند، درآمد و 
پول داش��ته باشند، خيلی كم  تعريف می ش��ود و برعكس از آدم های متقلب، دروغگو، 
كاله بردار، دزد، محتكر و آن هايی كه بدون زحمت به جايی می رس��ند، بيشتر تعريف 
می شود و آن هايی كه حق ديگران را زير پا می گذارند، آن هايی كه يك شبه، ميليون ها 
تومان پول درمی آورند. الگو و نمونه می شوند و هميشه بين فاميل و دوستان از آن  ها 
صحبت می ش��ود. با صراحت بايد بگوييم كه اين نشانة بيماری و فساد اخالقی است. 
وقتی آدم های حقه باز و پول دوست عزيز و محترم باشند، خود به خود آدم های درستكار 
و با ش��خصيت كنار زده می ش��وند و آن وقت فساد، گناه و كارهای زشت، جامعة ما را 
آلوده می كند. بايد بدانيم كه آدم های پول دوست آدم های خوبی نيستند، بيشتر آن ها 
انس��ان های بی رحم و بی عاطفه ای هس��تند كه از راه گناه، حقه و كلك به ثروت های 
بادآورده رس��يده اند. آن ها حتی به اندازة يك سر سوزن هم قابل احترام نيستند. برای 
اينكه در س��ينة آن ها به جای قلب گرم و زنده، يك پاره سنگ سرد و مرده وجود دارد. 
برای آن ها نه انقالب مهم است نه اسالم و شهيدانش و نه دوستی و انسانيت. برای آن ها 

فقط ماشين های آخرين سيستم و خانه های گران قيمت و... ارزش دارد.
ما نه تنها بايد سعی كنيم كه مثل اين طور آدم ها نباشيم، بلكه بايد جامعه خودمان را از 

وجود چنين آدم ها و حتی طرز تفكر و سليقة آن ها هم پاك سازی كنيم.

خانه كجاست؟
خان��ه، محلی اس��ت كه ما در آن زندگی می كنيم. پس، هر ي��ك از ما چند خانه داريم. 
خان��ه ای ك��ه در آن راه رفتن را می آموزيم، حرف زدن را ي��اد می گيريم؛ خانه ای كه در 
آن می آموزيم تا دوس��ت داشته باشيم و عش��ق بورزيم. خانه ای كه در آن می خوريم و 
می آشاميم و استراحت می كنيم تا بهتر زندگی كنيم. و خانه ديگری كه در آن نوشتن و 
خواندن را ياد می گيريم. دوستان جديدی پيدا می كنيم. و در آنجاست كه دفتر آينده مان 
را ورق می زنيم. خانه، مدرسه و كوچه و بازار خانه های ما هستند. در خانه با پدر و مادر، با 
برادر و خواهرمان زندگی می كنيم. در آنجا اولين درس های زندگی را می آموزيم و دانش 
عش��ق ورزيدن را ياد می گيريم، در خانه می آموزيم كه چگونه يكديگر را دوست داشته 
باشيم و در غم و شادی ديگران شريك بشويم. در مدرسه چی؟ آنجا هم همين طور. در 
آنجا درس های ديگری ش��روع می شود. دوس��تان ديگری و زندگی ديگری. در آنجا، از 
آموزگارمان دانش می آموزيم. می خوانيم و می نويس��يم و درس های ديگری از زندگی را 
ياد می گيريم. با هم كالسی هايمان بازی می كنيم و قصة دوست داشتن را زمزمه می كنيم. 
من سعی می كنم، در هر دو خانه، ياد بگيرم. عشق بورزم و دوست داشتن را بياموزم. من 

سعی می كنم، هر دو خانه را پاكيزه نگاهدارم، تا روح و جسم خودم پاكيزه بماند.

اضافه كنيم.«
خندي��د و گفت: »اگر بد بود، فراموش��ش 

می كنيم.«
گفت��م: »امكان ن��دارد. وقتی مغ��ز تو با 
چيزهای بد و نامناسب پر شود، جايی برای 

خوب ها نمی ماند.«
دوس��ت نوجوانم گفت: »مگر نمی گويند 

كتاب، دوست انسان است؟«
گفتم: »چرا، اما انتخاب دوست خيلی مهم 

است، مگر نه؟«
دوس��تم به فكر فرو رف��ت. گفتم به قول 

شاعر: با بدان كم نشين كه صحبت بد
هرچه پاكی، تو را پليد كند

آفتاب ارچه روشن است او را
لكة ابر ناپديد كند.



ماه
ان
ست
دا

... حاال در راه باللي جا بود، روستايي چسبيده به دامن سبالن 
و چش��م دوخته ب��ه صخره ها و يال هاي بلن��د آن. رفته رفته، 
درخت ها و بام ها و پش��ته هاي علف آن ديده مي شد. از اينكه 
راه را درس��ت آمده بود خوشحال ش��د. با خيال راحت پيش 
مي رفت. مي دانست كه راه به آبادي ختم مي شود، نه به تنگه ها 
و دربندهاي مخوف سبالن. با اين حال، هنوز دلش هم سفري 
مي خواست تا با هم حرف بزنند و آن قدر از بسته شدن راه در 
زمس��تان ها، از برف هاي سنگين، از س��رما و يخ زدن آدم ها و 
تلف شدن احشام و خيلي چيزهاي ديگر بگويند و بشنوند كه 
متوجه نشوند كي رسيدند و راهشان كوتاه شود. برگشت و به 
عقب نگاه كرد. باد پنجه مي كش��يد و برف ها را تا مسافتي با 

خود مي برد. كسي نبود، كسي نمي  آمد. 
خواست برگردد و به راهش ادامه بدهد، اما انگار چيزي ديد. 
كس��ي آن ميان بود. مي پيچي��د و مچاله مي آمد، و گاهي هم 
در امواج س��فيد برف گم مي شد، 
گويا كه نبوده از اول. 

به هر حال، منتظر ماند تا اگر آن س��ياهي كس��ي بود بيايد و 
به او برس��د و با هم همراه و هم س��فر شوند تا باقِي راه را تنها 
طي نكند. آن سياهي هر كه بود و هر كه نبود، داشت از پردة 
غبار برف بيرون مي آمد. كمي كه ايستاد، ديد باد شالق كش، 
مي پيچد به او. نفس��ش مي رود و سخت برمي گردد. برگشت 
به سوي باللي جا. نمي توانست يك جا بماند. بايد راه مي رفت. 
رفت. آهس��ته و كند. تا آن مسافر هم خودش را برساند. حاال 
كمي گام هايش را  با س��ليقه برمي داشت و مي گذاشت. براي 
همي��ن هم كمت��ر توي برف ف��رو مي رفت. تا ب��ه حال توي 
عم��رش اين همه برف نديده ب��ود! از نوك كوه تا عمق باغ ها 
يك دس��ت س��فيد بود. در تهران هم برف دي��ده بود، از روي 
پشت بام ها با پارو يا استانبولي مي ريختند وسط كوچه و تلي 
از برف درست مي كردند كه از اين سر كوچه تا آن سر كوچه 
كشيده مي شد و تا آب بشود هفته ها طول مي كشيد و بساط 

ُسرُسره بازي آن ها روبه راه مي شد، اما اين برف... .
ياد آن س��ياهي افتاد، دوباره برگش��ت و نگاه كرد. او منتظر 
كس��ي بود، اما كسي نبود... حيران بود، سگي با پوزه اي تيز و 
دراز به قاعدة يك گوس��اله كه مثل شتر، شلنگ انداز مي آمد؛ 
س��ريع خودش را رس��انده بود. ب��ا گام هاي بلن��د و چاالك 
نزديك مي ش��د. هم صداي پايش ش��نيده مي شد، هم هن و 
ه��ن نفس هايش كه بخار آن از دهان��ش بيرون مي آمد. حاال 
چش��م هايش هم ديده مي شد؛ كشيده و كهربايي، گاهي هم 
به رنگ ش��عله. با اين حال سرد، يخ، منجمد يا چيزي شبيه 
به همين ها. س��ردش ش��د و از درون لرزي��د: »گرگ... گرگ 
آدم خوار...« صداي مغازه دار پيچيد توي گوش��ش. مثل بوران 
س��رد كه گاهي مي خواست پردة گوش��ش را پاره كند و راه 
نفسش را بگيرد. البد خودش بود. تا به حال گرگ درست و 
حس��ابي نديده بود. يكي دوبار كه رفته بود باغ وحش، توي 
قف��س گرگ ها چند س��گ الغر و عصبان��ي را ديده بود كه 
راه مي رفتند و به كس��ي هم ن��گاه نمي كردند، اما اين يكي 
فرق مي كرد. ترس��ناك بود. هر دو ايس��تادند و به هم چشم 

عقب نگاه كرد. باد پنجه مي كش��يد و برف ها را تا مسافتي با 
خود مي برد. كسي نبود، كسي نمي  آمد. 

خواست برگردد و به راهش ادامه بدهد، اما انگار چيزي ديد. 
كس��ي آن ميان بود. مي پيچي��د و مچاله مي آمد، و گاهي هم 
در امواج س��فيد برف گم مي شد، 
گويا كه نبوده از اول. 

يك دس��ت س��فيد بود. در تهران هم برف دي��ده بود، از روي 
پشت بام ها با پارو يا استانبولي مي ريختند وسط كوچه و تلي 
از برف درست مي كردند كه از اين سر كوچه تا آن سر كوچه 
كشيده مي شد و تا آب بشود هفته ها طول مي كشيد و بساط 

ُسرُسره بازي آن ها روبه راه مي شد، اما اين برف... .
ياد آن س��ياهي افتاد، دوباره برگش��ت و نگاه كرد. او منتظر 
كس��ي بود، اما كسي نبود... حيران بود، سگي با پوزه اي تيز و 
دراز به قاعدة يك گوس��اله كه مثل شتر، شلنگ انداز مي آمد؛ 
س��ريع خودش را رس��انده بود. ب��ا گام هاي بلن��د و چاالك 
نزديك مي ش��د. هم صداي پايش ش��نيده مي شد، هم هن و 
ه��ن نفس هايش كه بخار آن از دهان��ش بيرون مي آمد. حاال 
چش��م هايش هم ديده مي شد؛ كشيده و كهربايي، گاهي هم 
به رنگ ش��عله. با اين حال سرد، يخ، منجمد يا چيزي شبيه 
به همين ها. س��ردش ش��د و از درون لرزي��د: »گرگ... گرگ 
آدم خوار...« صداي مغازه دار پيچيد توي گوش��ش. مثل بوران 
س��رد كه گاهي مي خواست پردة گوش��ش را پاره كند و راه 
نفسش را بگيرد. البد خودش بود. تا به حال گرگ درست و 
حس��ابي نديده بود. يكي دوبار كه رفته بود باغ وحش، توي 
قف��س گرگ ها چند س��گ الغر و عصبان��ي را ديده بود كه 
راه مي رفتند و به كس��ي هم ن��گاه نمي كردند، اما اين يكي 
فرق مي كرد. ترس��ناك بود. هر دو ايس��تادند و به هم چشم 

گرگ سالي
بخشي از رمان بلند »گرگ سالي« كه پس از درگذشت نويسنده منتشر شده است. 
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دوختن��د، گرگ گاهي دمش را تكان مي داد و گوش هايش را 
تابه تا مي كرد. هنوز نفس نفس مي زد. هنوز بخار س��فيدي از 
ده��ان و بيني اش بيرون مي آمد و در هوا گم مي ش��د و هنوز 
نگاه مي كرد. سرد و سهمگين. شنيده بود كه از سگ جماعت 
نبايد بترس��د، نبايد از جلوشان فرار كند. در آن صورت جری 
می شوند و دنبال مي كنند. ايستاد و چشم تو چشم شد. چند 
دقيقه به همان حال ماندند. گاهي گرگ سرش را برمي گرداند 
و به اين سو و آن سو نگاه مي كرد و بو مي كشيد. احساس كرد 
ترس��يده يا دچار ترديد شده. آهس��ته نيم تنه اش را درآورد و 
دور دس��تش پيچيد. چيز خوبي شد. مي توانست بدهد دهان 
گرگ، بي آنكه دندان هايش به او آس��يب برساند. بعد بي آنكه 

جلو را نگاه كند، به راهش ادامه داد.
 گذش��ت زمان و تاريكي ش��ب به نفع او نبود. از گرگ فاصله 
گرفت. وقتي برگش��ت و به جلو نگاه كرد، خانه هاي روستايي 
را ديد كه اش��عة كم جان خورشيد هنوز س��ِر ديوارها و روي 
بام ه��اي آن ديده مي ش��د. گام هاي��ش را بلند برداش��ت،  اما 
نگاهش همچنان به پش��ت س��رش بود. گرگ دو دستش را 
ستون سر و سينه كرده بود و روی دو پا نشسته بود و نگاهش 
مي كرد. باز هم تندتر رفت. مدتي بعد گرگ بلند شد، خود را 

تكاند و به راه افتاد. دنبالش مي آمد. ترسيد. 
صداي تپش قلبش را ش��نيد. همان طور كه پاهايش تا س��اق 
ت��وي برف ها ف��رو مي رفت و درمي آمد، به راه��ش ادامه داد. 
كنار ج��اده، درختچة آلوچه اي را ديد ك��ه از بس برف روي 
ش��اخه هاي لختش نشس��ته بود  از دور ديده نمي شد. گرگ 
فاصل��ه را كم ك��رده بود. به طرف درخ��ت آلوچه رفت، يكي 
از ش��اخه هايش را انتخاب كرد. نيم تنه اش را زمين گذاش��ت. 
پريد ش��اخه را دودستي گرفت و محكم خماند. شاخه كمانه 
كرد، قوس برداشت. ايستادگي كرد و عاقبت با صداي بلندي 
شكست. چيزي مثل صداي شليك گلوله پيچيد توي صحرا. 
يا او اين طور فكر كرد؛ فكري خوش آيند و دلگرم كننده. شاخة 
شكسته توی دستش بود با الية نازكی از برف و چند شاخك 

كوچ��ك كه حاال ديگر مزاحم بودند. آن ها را هم شكس��ت و 
دور انداخت و شاخه را چندبار توي هوا تكاند. باز هم نيم تنه 
را دور دس��تش پيچيد و راه افتاد. گرگ با كنجكاوي نگاهش 
مي كرد. ش��اخة درخت برايش قوت قلب شده بود؛ مثل رفيق 

راه.
با اطمينان بيش��تري قدم برمي داشت و فاصله اش با خانه هاي 
حاشيه ده كمتر مي شد. پيش خود فكر مي كرد اهالي ده حتماً 
او را مي بينند و اگر بخواهد فرياد بزند صدايش را مي ش��نوند. 
در همين فكر بود كه احساس كرد عقاب بزرگي از پشت روي 
شانه هايش نشست. مثل فنر از جا جهيد و كنار كشيد. گرگ از 
چند قدمي اش در جاي خالي فرود آمد. تعادلش به هم خورده 
بود. كس��ي انگار او را به جلو ه��ل داد و گفت: »نترس، پيش 
برو...« رفت، اما نتوانست بزند. گرگ برگشت. حاال هر دو، رخ 
به  رخ و چش��م تو چشم ايس��تاده بودند. خورشيد لغزيده بود 
پش��ت كوه. باد از نفس افتاده بود. صحرا پر از سرما و سكوت 
بود. سنگين و سهمگين. آن دو همچنان مانده بودند، روبه روی 
هم. بی آنكه حتی پلك بزنند. می دانس��ت كه نبايد يك لحظه 
چش��م از گرگ بردارد، بايد خيره بماند؛ خيره و خش��مگين و 
مترصد هجوم. اين نگاه بی امان و گس��تاخ، گرگ را گيج كرده 
بود. گاهی خره می كشيد، گاهی گوش هايش را به اطراف تكان 
می داد، اما بيش��تر ساكت بود. هيچ كدام پا عقب نمی گذاشت. 
سرخی خورشيد از اطراف قله پريد. هوا خاكستری شد. گرگ 
و ميش ش��د، اما اسماعيل و گرگ گويا به زمين دوخته شده 
بودند. چندی بعد صدايی از س��مت روستا برخاست و سكوت 
را شكست. از بلندگوی مسجدی در باللی جا اذان مغرب پخش 
می شد و صدايش در دشت می پيچيد. گرگ نگاهش را به آن 
طرف دوخت. چند بار سرش را به اين سو و آن سو چرخاند و 
بعد آهس��ته عقب رفت. سپس برگشت و راه آمده را در پيش 
گرفت. اسماعيل آن قدر ايستاد تا گرگ از آنجا دور شد. نفس 
عميقی كشيد. انگار در تمام مدت نفسش بند آمده بود و باال 

نمی آمد. صدای اذان همچنان می آمد.

گرگسالي
نوشته اميرحسين فردي
انتشارات سوره مهر
تلفن: 61942
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ان��واع رژيم هاي غذاي��ي را امتحان كرده 
بود. اي��ن روزها حتي نمي توانس��ت غذا 
بخورد و احساس مي كرد كه باال مي آورد. 
به ق��ول قديمي ها معده اش به اندازة يك 
گنجشك شده بود و تازگي ها از بوي غذا 
هم حالش به ه��م مي خورد. درد در تمام 
شكمش مي پيچيد، دفعة آخر دكتر گفته 
بود اگ��ر به همين ترتيب پيش رود حتماً 
دچار زخم معده خواهد شد، اما همچنان 
غذا نمي خ��ورد. همه نگرانش بودند، ولي 
خودش راضي بود. در فيلم ها و روي جلد 
مجالت عكس هر فرد مشهوري را مي ديد، 
الغ��ر و به قول خ��ودش خوش تيپ بود. 
وقتي به او مي گفتن��د چقدر خوش اندام 

هس��تي، بيش��تر براي نخوردن تش��ويق 
مي ش��د. گاهي به اجبار خان��واده غذا 

مي خورد. وضع او از دوستش فرشته 
بهتر بود. فرش��ته ه��م توهم چاقي 
داش��ت. به صورت دوره اي، در حد 
بي نهايت غ��ذا و هر نوع خوردني 
مي خ��ورد، اما بعد دچ��ار عذاب 

وجدان مي ش��د و شروع مي كرد به 
انجام دادن ورزش هاي س��خت. به تازگي 
هم س��عي مي كرد بع��د از خوردن مقدار 
زيادي غ��ذا آن را باال بياورد يا به توصيه 
يكي از دوس��تان از داروهاي دفع (ملين) 
اس��تفاده مي كرد! او هم تصور بدش��كلي 
ب��دن را داش��ت، ام��ا ه��ر از چندگاهي  

دفع�ه پنجم بود كه داش�ت خ�ودش را در آيينه نگاه مي ك�رد و با خودش 
مي گفت من چقدر چاقم! نبايد چايي را با قند مي خوردم. دوس�تش در يك 
ماه گذشته پنج كيلو وزن كم كرده بود و با افتخار با هم كالسي ها درباره اين 
موض�وع صحبت مي كرد. پدر و مادرش به او مي گفتند نه تنها چاق نيس�ت 
از بس غذا نمي خورد ش�بيه چوب كبريت ش�ده اس�ت، اما او هميشه فكر 
مي كرد كه دختر چاقي اس�ت. مخصوصًا از زماني كه وارد دبيرس�تان شده 
بود؛ يعني پا در پانزده س�الگي گذاش�ته بود اين احساس را بيشتر داشت. 
هفتة گذش�ته مانتويي خريده بود كه فروشنده مي گفت به اندازة دختر ده 
ساله است. اما خودش فكر مي كرد همچنان بايد براي الغرشدن تالش كند.

نمي خورم! 
رژيم دارم

آناهيتا تاشك

خودكج بينی يا بيماري الغراندامي

نمي توانس��ت خوردنش را كنترل كند. از 
ب��س غذا باال آورده بود تمام راه مري اش 
مي سوخت و دندان هايش هم خراب شده 

بود!
در يك��ي دو س��ال گذش��ته، س��ونامي 

هس��تي، بيش��تر براي نخوردن تش��ويق 
مي ش��د. گاهي به اجبار خان��واده غذا 

مي خورد. وضع او از دوستش فرشته 
بهتر بود. فرش��ته ه��م توهم چاقي 
داش��ت. به صورت دوره اي، در حد 
بي نهايت غ��ذا و هر نوع خوردني 
مي خ��ورد، اما بعد دچ��ار عذاب 

وجدان مي ش��د و شروع مي كرد به 
انجام دادن ورزش هاي س��خت. به تازگي 
هم س��عي مي كرد بع��د از خوردن مقدار 
زيادي غ��ذا آن را باال بياورد يا به توصيه 

دفع�ه پنجم بود كه داش�ت خ�ودش را در آيينه نگاه مي ك�رد و با خودش دفع�ه پنجم بود كه داش�ت خ�ودش را در آيينه نگاه مي ك�رد و با خودش 
مي گفت من چقدر چاقم! نبايد چايي را با قند مي خوردم. دوس�تش در يك مي گفت من چقدر چاقم! نبايد چايي را با قند مي خوردم. دوس�تش در يك 
ماه گذشته پنج كيلو وزن كم كرده بود و با افتخار با هم كالسي ها درباره اين ماه گذشته پنج كيلو وزن كم كرده بود و با افتخار با هم كالسي ها درباره اين 
موض�وع صحبت مي كرد. پدر و مادرش به او مي گفتند نه تنها چاق نيس�ت موض�وع صحبت مي كرد. پدر و مادرش به او مي گفتند نه تنها چاق نيس�ت 
از بس غذا نمي خورد ش�بيه چوب كبريت ش�ده اس�ت، اما او هميشه فكر از بس غذا نمي خورد ش�بيه چوب كبريت ش�ده اس�ت، اما او هميشه فكر 
مي كرد كه دختر چاقي اس�ت. مخصوصًا از زماني كه وارد دبيرس�تان شده مي كرد كه دختر چاقي اس�ت. مخصوصًا از زماني كه وارد دبيرس�تان شده 
از بس غذا نمي خورد ش�بيه چوب كبريت ش�ده اس�ت، اما او هميشه فكر 
مي كرد كه دختر چاقي اس�ت. مخصوصًا از زماني كه وارد دبيرس�تان شده 
از بس غذا نمي خورد ش�بيه چوب كبريت ش�ده اس�ت، اما او هميشه فكر 

بود؛ يعني پا در پانزده س�الگي گذاش�ته بود اين احساس را بيشتر داشت. بود؛ يعني پا در پانزده س�الگي گذاش�ته بود اين احساس را بيشتر داشت. 
هفتة گذش�ته مانتويي خريده بود كه فروشنده مي گفت به اندازة دختر ده هفتة گذش�ته مانتويي خريده بود كه فروشنده مي گفت به اندازة دختر ده 
ساله است. اما خودش فكر مي كرد همچنان بايد براي الغرشدن تالش كند.

نمي خورم! 
رژيم دارم

نمي توانس��ت خوردنش را كنترل كند. از 
ب��س غذا باال آورده بود تمام راه مري اش 



11

مهر 92

تالش ب��راي الغرب��ودن، ب��ه روش هاي 
خاصي ادام��ه دارد. عجيب ترين روش را 
چند وقت قبل خواندم كه نوجواني براي 
الغرشدن ساعت ها بدون خوردن آب در 
س��ونا مانده بود و وقتي به دليل تعريق و 
كم ش��دن امالح بدنش از حال رفته و به 
حال اغما افتاده بود، او را به بيمارس��تان 
رسانده بودند كه البته خدا را شكر به خير 

گذشته و زنده مانده بود!
تصور اش��تباه از بدن، خود را چاق فرض 
كردن و اس��تفاده از روش هاي عجيب و 
غريب مثل ورزش ش��ديد ي��ا باال آوردن 
غ��ذا كه ب��راي حف��ظ وزن و ظاهر بدن 
انجام مي ش��ود از عاليم اصل��ي اختالل 

بي اشتهايي و پراشتهايي عصبي است.
عجيب اس��ت، اما واقعي��ت دارد. تأثرآور 
اس��ت كه هر س��ال، چندين نفر به دليل 
اي��ن اخت��الالت از بي��ن مي رون��د. اينها 
افرادي نيس��تند كه غذايي براي خوردن 
نداشته باشند بلكه تصورشان از بدن خود 
تحريف ش��ده و غيرواقعي است؛ بنابراين 
بي اش��تهايي و پراش��تهايي عصبي نوعي 
اختالل رواني هستند و بايد تحت درمان 
ق��رار بگيرند. ه��ر دوي اين اختالالت در 
دختران بيش��تر از پسران اتفاق مي افتد. 
جالب ت��ر آنكه اين دو اخت��الل بين افراد 
مرفه بيش��تر اس��ت و حتي گاهي آن را 

اختالل ثروتمندان مي دانند!
مهم ترين نكته اين اس��ت ك��ه اين افراد 
بيماري خ��ود را قبول ندارن��د؛ بنابراين 

ب��راي درمان اق��دام نمي كنن��د تا زماني 
ك��ه از نظر جس��ماني در حالت اغما قرار 
بگيرند و در بيمارس��تان بس��تري شوند، 
اما همچن��ان قبول نخواهند داش��ت كه 
بيماري آن ها روان ش��ناختي است و بايد 

تحت روان درماني قرار بگيرند.
اولين راهكار، پيش��گيري است. با توجه 
به اينكه عوامل خانوادگي و اجتماعي در 
بروز اين بيماري تأثيرگذار هس��تند بايد 
در اين باره اطالع رس��اني شود. الغربودن 
و رژي��م نامتداول غذايي تبليغ نش��ود و 
اف��راد مش��هور به ويژه بازيگران تناس��ب 
ان��دام را به صورت وزن ك��م و الغربودن 
تبليغ نكنن��د. خانواده ها هم اين اختالل 
را بشناسند و اگر فرزندشان از رژيم هاي 
نامناس��ب اس��تفاده مي كن��د ي��ا بعد از 
خوردن غذا خود را سرزنش مي كند اين 

رفتار را تأييد نكنند.
ب��ه م��دت طوالن��ي  ف��رد  اس��ت  الزم 
روان درماني ش��ود. در موارد معدودي كه 
فرد از نظر جس��ماني خيلي تحليل رفته 
باش��د الزم اس��ت براي درمان جس��مي 
و روان ش��ناختي مدت��ي در بيمارس��تان 

بستري شود.
به  ياد داش��ته باش��يم در هر كاري بايد 
تعادل وجود داشته باشد. چه زيبا پيامبر 
اس��الم(ص) در مورد غذا خوردن توصيه 
كرده اند: »قبل از اينكه گرس��نه ش��وي 
طع��ام نخور و قبل از سيرش��دن از طعام 

دست بكش.«

تالش ب��راي الغرب��ودن، ب��ه روش هاي 
خاصي ادام��ه دارد. عجيب ترين روش را 
چند وقت قبل خواندم كه نوجواني براي 
الغرشدن ساعت ها بدون خوردن آب در 
س��ونا مانده بود و وقتي به دليل تعريق و 
كم ش��دن امالح بدنش از حال رفته و به 
حال اغما افتاده بود، او را به بيمارس��تان 
رسانده بودند كه البته خدا را شكر به خير 

گذشته و زنده مانده بود!
تصور اش��تباه از بدن، خود را چاق فرض 
كردن و اس��تفاده از روش هاي عجيب و 
غريب مثل ورزش ش��ديد ي��ا باال آوردن 
غ��ذا كه ب��راي حف��ظ وزن و ظاهر بدن 
انجام مي ش��ود از عاليم اصل��ي اختالل 

بي اشتهايي و پراشتهايي عصبي است.
عجيب اس��ت، اما واقعي��ت دارد. تأثرآور 
اس��ت كه هر س��ال، چندين نفر به دليل 
اي��ن اخت��الالت از بي��ن مي رون��د. اينها 
افرادي نيس��تند كه غذايي براي خوردن 
نداشته باشند بلكه تصورشان از بدن خود 
تحريف ش��ده و غيرواقعي است؛ بنابراين 
بي اش��تهايي و پراش��تهايي عصبي نوعي 
اختالل رواني هستند و بايد تحت درمان 
ق��رار بگيرند. ه��ر دوي اين اختالالت در 
دختران بيش��تر از پسران اتفاق مي افتد. 
جالب ت��ر آنكه اين دو اخت��الل بين افراد 
مرفه بيش��تر اس��ت و حتي گاهي آن را 

الغران��دام ب��ودن ب��ه 
معناي خوش اندامي بين 
نوجوان��ان و جوانان به راه افتاده اس��ت. 
البته سال هاس��ت اين اختالل تشخيص 
داده ش��ده است، اما در س��ال هاي اخير 

تصوراشــتباهازبدن،خودراچاقفرضكردنواستفادهازروشهاي
عجيبوغريبمثلورزششديدياباالآوردنغذاكهبرايحفظوزنو
ظاهربدنانجامميشودازعاليماصلياختاللبياشتهاييوپراشتهايي

عصبياست

بهيادداشتهباشيمدرهركاريبايدتعادلوجودداشتهباشد.چهزيبا
پيامبراسالم(ص)درموردغذاخوردنتوصيهكردهاند:«قبلازاينكه

گرسنهشويطعامنخوروقبلازسيرشدنازطعامدستبكش.»



كنسول بازي ايكس باكس را براي اولين بار شركت مايكروسافت 
در س�ال هاي 2001 و 2002 ب�ه سرتاس�ر دنيا عرض�ه كرد. اين 
محص�ول اولي�ن تجربة اين ش�ركت ب�راي حض�ور در دنياي 
كنسول هاي بازي به ش�مار مي آمد. ايكس باكس در زمان ورود 
به بازار با رقيبان سرسختي همچون پلي استيشن، دريم كست 
و نينتندو مواجه بود كه س�ال ها در اين زمينه تجربه داشتند. 
محصول جديد مايكروسافت اولين كنسول بازي از نسل ششم 
ب�ود، ك�ه در اياالت متحده بع�د از متوقف ش�دن توليد آتاري 

(1996) به بازار وارد شده بود.

جعبة بازي
آشنايي با كنسول ايكس باكس

گي
ند
كز

زي
في

اولين قدم

 ايمان اوجيان

ارائة بازي هي لو2 (Halo 2) در 
سال 2004. اين بازي با استقبال 
خوبي در بازار بازي هاي 
كامپيوتري مواجه شد و 
عنوان پرفروش ترين 
بازي سال را به خود 
اختصاص داد.

در سال 2002 و با اضافه شدن ايكس باكس 
اليو، امكان بازي هاي آن الين و ارتباط بين 
كاربران از طريق سيستم شبكه و اينترنت 
باعث شد تا كاربران رغبت بيشتري براي 

خريد از خود نشان دهند.

2001
ارائة بازي هي لو

سال 2004. اين بازي با استقبال 
خوبي در بازار بازي هاي 
كامپيوتري مواجه شد و 
عنوان پرفروش ترين 
بازي سال را به خود 

2001

كنسول ايكس باكس براي اولين بار با ظاهري 
بسيار متفاوت نسبت به ديگر كنسول ها در 

سال 2001 وارد بازار شد. 

هي لو
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اين مدل جديد كنس��ول پرطرفدار ش��ركت مايكروس��افت در 
سال 2013 براي عموم رونمايي شد. اين شركت قول داده اين 
محصول را پاييز 2013 به بازار عرضه كند. ايكس باكس وان كه 
از نسل هشتم كنسول هاي بازي است با توانمندي هاي بسيار به 
بازار خواهد آمد. اين مدل جديد و قدرتمند پردازندة 8 هسته اي 
به هم��راه 8 گيگابايت رم دي دي آر3 ام��كان اجراي بازي هاي 
بس��يار حجيم با گرافيك هاي باال را فراهم مي كند. اين كنسول 
تصويري فراتر از اچ دي را با كيفيت 4K براي كاربران به  ارمغان 

خواهد آورد.
ايكس باكس وان به همراه كينكت عرضه خواهد ش��د. كينكت 
جدي��د داراي دوربيني با رزولوش��ن 1024 وايد اس��ت و قادر 
خواهد بود با دقتي فراتر از انتظار و حس��گرهايي بس��يار دقيق 
امكان غرق ش��دن در بازي را فراهم كند. كينكت جديد خواهد 
توانس��ت تا شش نفر را هم زمان تشخيص داده، وارد بازي كند. 
قرار اس��ت سال 2014 نرم افزار اس��تفاده از اين كينكت جديد 

براي استفاده در ويندوز 8 به بازار عرضه شود.

ايكس باكس 360 محصولي از شركت 
مايكروسافت كه با ديگر كنسول هاي 

بازار همچون پلي استيشن 3 و 
وي نينتندو در حال رقابت بود 

به عنوان كنسول نسل هفتم نيز 
توانست فروش خوبي را براي 
مايكروسافت به همراه بياورد. 

در سال 2012 هفتاد ميليون 
ايكس باكس 360 در سرتاسر 

جهان به فروش رسيد.

در نمايش�گاه E 3  كه هر س�اله ب�راي معرف�ي محصوالت 
ديجيت�ال، بازي ها و كنس�ول هاي جديد برگزار مي ش�ود، 
مايكروس�افت در س�ال 2010 اع�الم كرد كه اين كنس�ول 
با چه�ره اي جدي�د و 4 گيگابيت حافظه داخل�ي با امكان 
ارتقا ب�ه 250 گيگابايت و امكان�ات فراواني همچون خريد 
اينترنت�ي محص�والت، اتص�ال به س�رور مايكروس�افت و 

مسابقات آن الين در همان روز به بازار عرضه مي شود.

E3

 در سرتاسر 
2012جهان به فروش رسيد.جهان به فروش رسيد.

20
13

XBOX ONE
حسگر كينكت با اتصال به كنسول ايكس باكس امكان كنترل 
قسمت هاي مختلف دستگاه و همچنين بازي بدون نياز به 
دسته را به كاربر مي دهد. عالوه بر تشخيص حركات بدن براي 
كنترل كنسول، كينكت با تشخيص صدا توانايي انجام فرامين 
صوتي را نيز دارد؛ البته به زبان انگليسي!

XBOX ONE

13

پرفروش ترين



ش
رز
و

گاهشمار
1174

نخستينمسابقة
اسبسواريكهاز
قوانينثابتيپيروي
ميكرد،درلندن

برگزارشد.

1685
اولينركوردگيري
اسبدوانيدر
انگلستانانجام

شد.هدفازاين
ركوردگيري،كشف
پاسخاينسؤال
بودكهآيااسبي
سريعترازاسب
نژادعربميدود.

1714
نخستينمسابقات
اسبدوانيكه

درآنشرطبندي
صورتگرفت.

1773
چاپاولين

تقويمساالنة
اسبسواريدر
انگلستان؛اين
تقويمحاوي

اطالعاتدقيقي
دربارةقوانين
وزمانبرگزاري
مسابقاتبود.

پرشبااسب
در اين رقابت سواركار بايد در محوطه اي 
محصور، از روي موانع مش��خص بپرد و با 
كمترين خطا مسير پانصد متري مسابقه 
را طي كند. اين محوطه »مانژ« نام دارد. 
قبل از مسابقه، س��واركاران فقط يك بار 
حق دارند وارد مانژ ش��وند و مسير رقابت 

را بررسي كنند. 
در ط��ول مس��ير، پانزده مانع ق��رار داده 
مي ش��ود كه اسب بايد به ترتيب شماره از 
روي همة آن ها بپرد. مس��ير مسابقه بايد 
در 86 ثانيه طي شود؛ در غير اين صورت، 
ب��ه ازاي هر ثانيه، ي��ك خطاي زماني به 
س��واركار و اس��ب تعلّ��ق مي گي��رد. اگر 
پاي اس��ب به مانع برخ��ورد كند و آن را 
بيندازد، چهار خطا به حس��اب ورزش��كار 

منظور مي شود.

سواركاريسهروزه
در اين رقابت، اسب ها روز اول در مسابقة 
درساژ شركت مي كنند. در روز دوم نوبت 
به مسابقة سواركاري صحرايي مي رسد و 
در روز سوم، مسابقة پرش با اسب برگزار 

مي شود.

اسبدواني
اسب ها در مس��يري معين در داخل يك 
پيست با هم مسابقه مي دهند و هر اسبي 
كه زودتر از خ��ط پايان عبور كند، برندة 
مس��ابقه خواهد ش��د. ميدان اسب دواني 
»اس��پريس« نام دارد و مسابقات كورس 
در مس��افت هاي 1000، 1200، 1670 
و 2400 متر برگزار مي ش��وند. پيس��ت 
س��واركاري بيضي ش��كل و ه��ر دور آن 
1670 مت��ر اس��ت. مهم تري��ن ويژگ��ي 

يك پيست، داش��تن برج ديده باني براي 
قضاوت دقيق داوران است.

اصطالحاتتخصصي
تريپل: وقتی سه مانع پشت سر هم قرار 
داش��ته باشند و اسب پس از عبور از يك 
مانع، الزم باش��د كه از مانع دوم و س��وم 

هم بپرد.
اُكس�ر: موان��ع دوتايي (دو مان��ع نزديك 
ب��ه هم). موانع دوتايي و س��ه تايي ش��امل 
ميله هايي هستند كه روي هم قرار گرفته اند.
ليورپول: مانع هاي تكي كه در زير آن ها 

حوضچه اي از آب است.
پُل: به موانع ديواري مي گويند.

ورتي�كال: موانع انف��رادي (تكي) كه به 
ش��كل هاي مختلفي از جمله ميله، ديوار 

و نرده طراحي مي شوند. 

اسب از مفيدترين حيوان ها در طول تاريخ بشري و نخستين حيواني است 
كه وارد مس�ابقات ورزشي شده است. اس�ب ها در گذشته های دور، نقشی 
اساسی در جنگ ها و بخش سواره نظام داشتند. با اختراع وسايل مدرن، از 
اهميت اسب در جنگ و سواره نظام كاسته شد و اسب سواری به يك ورزش 

و تفريح هيجان انگيز بدل شد.

همراه نجيب
مهدي زارعي

آشنايي با ورزش سواركاري

پاسخاينسؤال
بودكهآيااسبي
پاسخاينسؤال
بودكهآيااسبي
پاسخاينسؤال

سريعترازاسب
نژادعربميدود.
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1875
آغازمسابقات
دربيكنتاكياز

اياالتمتحده؛اين
رقابتهاهمچنان
برگزارميشودو

مهمترينمسابقات
كشورآمريكاست.

1912
اسبسواري
واردبازيهاي
المپيكشد.

درساژ
مس��ابقه اي اس��ت كه اس��ب در زميني 
مس��طح به ابع��اد 20×60 مت��ر حركات 
هماهنگ دس��ت و پ��ا انج��ام مي دهد؛ 
مانند برداش��تن گام هاي آهسته، يورتمه 
و تاخت��ن. در پايان، اس��بي كه زيباترين 
حركات را انجام داده باشد، برندة مسابقه 

خواهد شد.

ايراني��ان از ديرباز اهميت فراوانی برای اس��ب ها قائ��ل بودند تا جايی كه در 
بس��ياری از اس��امی اصيل ايرانی، نشانی از كلمه اسپ (اسب) ديده می شود. 
اس��م هايی چون گرشاس��ب (دارندة اس��ب الغر و از كارافتاده)، طهماس��ب 

(دارندة اسب فربه و نيرومند) و... .
از زمان پادش��اهی كوروش، مسابقات اسب س��واری در ميان سربازان برگزار 
می ش��د. با گذشت زمان، اين رشته به يك ورزش مهيج تبديل شد. از اواخر 
دوران قاجار مسابقات كورس ساالنه در تهران برگزار شد. اما از حدود هشتاد 
س��ال قب��ل، اين رقابت ها با نظم و كيفيت بهت��ری ادامه يافت و تا امروز نيز 

برگزار شده است. 
تاكنون 32 دوره مس��ابقة پرش با اس��ب در ايران برگزار ش��ده است. محل 
برگزاري مس��ابقات سراسري كشور، باشگاه س��واركاري نوروزآباد در تهران 
اس��ت كه بهترين ركورد اين مسابقات به »عليرضا خوشدل« تعلق دارد. وي 
پنج بار قهرمان، يك بار نايب قهرمان و يك بار برندة مقام س��وم كش��ور ش��ده 
اس��ت. »علي رضايي« نيز طي س��ال هاي 1353ت��ا 1377 برندة چهار مقام 
قهرماني، دو نايب قهرماني و دو عنوان س��وم ايران ش��د. ديگر بزرگان پرش 
اس��ب ايران عبارت اند از: بابك شكي، رامين شكي و عليرضا بختياري با سه 

عنوان قهرماني و كاظم وجداني با دو عنوان قهرماني. 

برپايي مس��ابقه بين س��ريع ترين اس��ب ها در ايران، قدمتي چندهزار س��اله 
دارد و به دوران هخامنش��يان باز مي گردد، اما رقابت در پيس��ت مخصوص 
اسب سواري (كورس) به شكل امروزي از دوران قاجار و رقابت هاي ساالنه اي 
ش��روع شد كه در نوروز، در حضور پادش��اهاني چون ناصرالدين شاه برگزار 
مي ش��د. از حدود هشتاد س��ال قبل، اين رقابت ها ش��كلي منظم تر يافت و 
رقابت هاي كورس همه س��اله برگزار شد و شرط بندي روي اسب ها نيز رواج 
يافت. با گس��ترش رقابت هاي كورس، اين مس��ابقات در خارج از تهران نيز 
برگزار ش��د و در حال حاضر بيش��تر كورس ها در دو فصل بهار و پاييز انجام 

مي شود. از كورس هاي معروف ايران مي توان به مسابقات گنبد اشاره كرد.

در تمام مس��ابقات س��واركاري، اسب س��وارها از چكمه هايي بلند تا زير زانو 
و ش��لوارهاي كش��ي تنگ اس��تفاده مي كنند؛ طوري كه چكمه روي شلوار 
قرار مي گيرد. كاله س��واركاران مس��ابقات س��رعت گرد، لبه دار و مقاوم در 
برابر ضربه اس��ت تا در صورت س��قوط سواركار آسيب كمتري به وي برسد. 
چابك سواركاران لباس هايي مي پوشند كه دست  و پاگير نباشند. معموالً در 
مسابقات ِدرساژ (حركات نمايش��ي با اسب) سواركاران روي لباس هاي 
خود كت بلندي به نام فراك به تن مي كنند و كاله سيلندري (كاله 

لبه دار و بلند) بر سر مي گذارند.

اسبسوارىدرايران

كورساسبدواني

لباسسواركار

حركات را انجام داده باشد، برندة مسابقه 
خواهد شد.

1875
آغازمسابقات
دربيكنتاكياز

اياالتمتحده؛اين
رقابتهاهمچنان
برگزارميشودو

مهمترينمسابقات
كشورآمريكاست.

مسابقات ِدرساژ (حركات نمايش��ي با اسب) سواركاران روي لباس هاي 
خود كت بلندي به نام فراك به تن مي كنند و كاله سيلندري (كاله 

لبه دار و بلند) بر سر مي گذارند.
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مازيپكنندگانكتابيم!
روزهاي دانشگاه هم كمكتان كند.س��بك هاي جزوه نويس��ي كه مي تواند تا ياد بگيريد. اين ش��ما و اي��ن به روزترين بهتر اس��ت قبل از دس��ت به قلم ش��دن نوش��تن آداب و رسوم خودش را دارد كه حرف هاي معلم سر كالس نيست. جزوه فقط رونويس��ي كردن از كتاب يا نوشتن بداني��د و آگاه باش��يد كه جزوه نوش��تن بگذاري��د و خودتان جزوه بنويس��يد، اما سال تحصيلي دست روي زانوي خودتان داش��ته باش��يد؛ از همين روزه��اي اول ش��ويد تا بتواني��د جزوه ف��الن درس را در ب��ه در پيدا كردن يك مغ��ازه فتوكپي پ��ا جلوي واحد كپي مدرس��ه باش��يد يا كالس ه��اي هر درس��ي دائم ي��ك لنگه دلت��ان نمي خواهد كه آخري��ن روزهاي هم كالس��ی تان و جزوه گدايي كنيد. اگر امتح��ان، دوره بيفتي��د جل��وی در خانه اگر دلتان نمی خواهد آخر س��ال و ش��ب 
حواسمانبهچهچيزهاييباشد؟

و ه��م موق��ع مراجعه به ج��زوه مفاهيم مي ش��ويد ك��ه مفه��وم را درك كرده ايد را تك��رار نكنيد. اين ط��وري هم مطمئن بنويس��يد؛ يعني عين جمله ه��اي معلم حتم��ًا ب��ا جمله ه��اي خودت��ان ج��زوه 

آن قدر درگير نوش��تن نشويد كه از درس نوشتن و حفظ كردن دارند. از سوي ديگر مطالب��ي را بنويس��يد ك��ه واقع��ًا ارزش بگيري��د كي ش��روع ب��ه نوش��تن كنيد. ش��ما هم جوگير نشويد. خودتان تصميم اينكه يك نفر ش��روع به نوشتن مي كند بيشترتان مي شود، اضافه كنيد. به محض ديگ��ر مرتبط با درس را، كه باعث تمركز ترتيب مطالب را از دست ندهيد. جزئيات تا شب امتحان راحت به عقب برگرديد و شمارة جلس��ه را باالي ورقه تان بنويسيد س��ريع تر منتقل مي ش��وند. تاريخ روز و 
و بحث كالس دور شويد.

چطوربنويسيم؟
نكات بر شما واجب است تا اشتباهاتتان گروه اول هس��تيد، باز هم دانس��تن اين فن جزوه نويسي را ياد بگيريد. اگر هم از اگر از دسته دوم و سوم هستيد حتماً بايد 

را اصالح كنيد.

آمادهسركالسحاضرشويد
كار، مي تواني��د پي��ش از تدريس مطالب به مطالب جلس��ة قب��ل بيندازيد. با اين نيس��تند. حتمًا نگاهي هر چند سرسري بنويس��يد؛ چون مطال��ب برايتان مفهوم ب��از نكرده اي��د، نمي توانيد ج��زوه خوبي قب��ل را ح��ل نكرده و الي كت��اب را هم معلوم اس��ت وقت��ي تمرين هاي جلس��ه 

جديد سؤاالتتان را هم بپرسيد.

جزوه
نويسي
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يسيد
يحبنو

وصح
واضح

ت را فداي كميت نكنيد. مهم نيس��ت ش��ما چند 
كيفي

م ميزان 
ر از بغل دس��تي تان نوشته ايد، مه

صفحه بيشت

جزوه است. به خاطر عجله اي كه موقع 
تفاده ش��ما از 

اس

م ننويس��يد. ممكن 
 و درهم  بره

ن داريد، بدخط
نوش��ت

ي را كه نوش��ته ايد، بفهميد اما 
اس��ت همان لحظه چيز

ب را بخوانيد حتماً دچار 
وباره مطل

بعد كه مي خواهيد د

ر، ماژيك هاي رنگي و 
گ، كاد

مشكل مي ش��ويد. با شبرن

هر روشي كه خودتان مي دانيد، مطالب مهم را مشخص 

مفاهي��م و نظر اصلي 
ه ب��ا يك ن��گاه 

كني��د. طوري ك

دستگيرتان شود.

بنويسيم؟
چهمعلمي

براي

هميش��ه نياز نيست تندتند يادداش��ت برداريد. اول بايد تكليف معلم 

را ب��ا كتاب بدانيد. اين كار احتياج به هوش سرش��اري ندارد، يا خود 

معلم جلسه اول روش كارش را مي گويد يا خودتان از نحوة تدريسش 

متوجه مي ش��ويد. معلمي كه عالقه اي به معرفي كتاب ندارد يا كتاب 

را خيلي جدي نمي گيرد، به طور حتم منبع درس��ي اش صحبت هايش 

س او نياز به جزوه نويسي بيشتر دارد.
هستند و در

دروس عموم�ي: از آنجايي كه دانش آموزان دروس عمومي را چيزي 

در ح��د زنگ تفريح فرض مي كنند، بيش��تر معلمان با كتاب (آن هم 

با حذف چند فصل) پيش مي روند؛ يعني حرف هاي كالسش��ان كامالً 

مطابق كتاب اس��ت، نه كمتر و نه بيش��تر. پس انرژي ت��ان را بيهوده 

مصرف نكنيد و آخر س��ال همان كت��اب يا جزوة خود معلم را مطالعه 

فرماييد. البته از اين اكثريت كه بگذريم، معلمان ديگري هم هس��تند 

كه همان اول  س��ال فهرس��تي ارائه مي دهند از دانش آموزاني كه سال 

قبل ردش��ده اند و با اين كار به شما مي فهمانند كه درسشان خيلي 

مهم است. اينجاست كه بايد تمام حرف هاي معلم را مكتوب كنيد. 

تجربه نش��ان داده اس��ت كه اين حرف ها در واقع همان پاسخ هاي 
امتحانند.

دروس اختصاصي: اصل جزوه نويسي براي دروس اختصاصي است. 

براي اي��ن دروس نمي توانيد كتاب را كنار بگذاريد، و هيچ جزوه اي 

ت، اما باز هم معلم نقش تعيين كننده اي دارد. 
كامل تر از كتاب نيس��

اگر معلم خوش صحبت و خالقي داريد كه مطالب خش��ك كتاب را 

برايتان ش��يرين و راحت توضيح مي دهد، حتماً سعي كنيد با لحن 

او جزوه بنويس��يد. با اين كار بع��داً وقتي كتاب را مي خوانيد، هضم 

مطالب راحت تر مي شود. گاهي اوقات معلمان روي بعضي نكته هاي 

كتاب بيش��تر تأكيد مي كنند يا از بعض��ي مي گذرند، اين ظرايف را 

حتماً در جزوه تان يادداشت كنيد.

خوبجاييبنشينيد
خ��ب معل��وم اس��ت وقت��ي ردي��ف آخ��ر 
كالس، پش��ت ستون بنش��ينيد و با دوست 
صميمي تان مش��غول بازي با گوشي همراه 
باشيد، چيزي از درس نمي فهميد، چه رسد 
به جزوه نويس��ي! فكر مي كنيد الكي اس��ت 
كه رديف اولي هاي كالس ش��اگرد اول هاي 
كالس هم هس��تند؟! پس، از هر چيزي كه 
باعث پرت شدن حواس��تان مي شود، فاصله 

بگيريد. 

و الزم نيست هر چيزي را بنويسم.فراموش مي كند. پس نگوييد من حافظه خوبي دارم و بعد از گذش��ت 24 ساعت هفتاد درصد مطالب را بعد از خواندن يا ش��نيدن يك مطلب، چهل درصد كه طبق تحقيقات روان شناسان، انسان بيست دقيقه جزوه نويسي را كار عبثي مي دانند، الزم است بدانند كه هيچ، ارزش گوش دادن هم ندارد. تمام كساني كه نظرتان هيچ كدام از حرف هاي معلم ارزش نوش��تن كلم��ه اي گوش��ه كتابتان يادداش��ت مي كنيد يا به مي نويسيد يا از آن هايي هستيد كه هر از چند گاهي به اصطالح سرفة وسط درس معلم را هم در جزوه تان سه حالت بيشتر ندارد؛ يا شما از آن هايي هستيد كه چرابنويسيم؟

او جزوه بنويس��يد. با اين كار بع��داً وقتي كتاب را مي خوانيد، هضم 

مطالب راحت تر مي شود. گاهي اوقات معلمان روي بعضي نكته هاي 

كتاب بيش��تر تأكيد مي كنند يا از بعض��ي مي گذرند، اين ظرايف را 
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چهميخورد؟
از حش��رات و دانه ه��اي گياه��ان تغذيه 

مي كند.

فراربور
هنگام احس��اس خطر ب��ا چابكي از روي 
س��نگ ها و موان��ع طبيع��ي مي جهد و 

مي گريزد.

دوندةپرنده
زاغ بور پرواز كوتا ه م��دت دارد و ترجيح 

مي دهد بيشتر روي زمين بدود تا بپرد.

بوركويري
اي��ن پرنده را زاغ كويري ي��ا بورمرغ نيز 

مي نامند.

زاغ بور پرنده اي از خانوادة كالغ و تنها پرنده اي است كه جز ايران و حاشية 
غربي افغانس�تان در هيچ جاي زمين يافت نش�ده است. به همين علت اين 

پرنده را بومي ايران مي دانند.

بلوندِ ايراني
محمدكرام الديني/عكس: امير جعفري

دوندةبياباني
زاغ بور براي زندگي در زيستگاه خود، 
بيابان و كوير، سازگاري هايي پيدا كرده 
است؛ مثاًل پاهاي بلند و قوي براي 
دويدن تند و چابك در ميان سنگ ها 
و بوته ها و نيز نوك بلند براي كندن و 
كاويدن زمين دارد.

پرنده اي تك همس��ر اس��ت و معموالً هميشه با همس��ر خود زندگي مي كند. اين 
پرنده با شاخه هاي درهم تنيده آشيانه اي ِگرد مي سازد. زاغ بور ماده تا شش تخم 
در اين آش��يانه مي گذارد و خودش روي تخم ها مي خوابد. در مدتي كه ماده روي 
تخم ها مي خوابد، پردة نر براي ماده غذا مي آورد. هفده تا نوزده روز طول مي كشد 

تا جوجه ها از تخم خارج شوند.

زادآوري
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 اگر بخواهند رشته ات را در يك خط 
تعريف كني، چه مي گويي؟

توليد، كاش��ت، داشت، برداشت و شناخت 
گياهان دارويی. اينها چيزهايی هستند كه 

ما در اين رشته ياد می گيريم.
 اگه رشتة تو نبود چه می شد؟

خيلی از داروها و عطرها وجود نداشتند.
 عطرها؟

بله. عصاره گيری هم بخشی از رشتة ماست. 
ما توی آزمايشگاه اسانس می گيريم و اين 
اس��انس ها در صنايع عطرس��ازی استفاده 

می شوند.
 اگر بخواهي كس�ي را تشويق كني 
رشتة تو را انتخاب كند، چه مي گويي؟

از او مي خواهم به همة ابعاد اين رشته توجه 
كن��د. اينكه از صبح تا ش��ب با گياهان در 
ارتباط اس��ت و در روحي��ه اش تأثير دارد.
بع��د هم به او خواهم گفت كه اين رش��ته 

در آينده درآمد خوبی خواهد داشت. تو اگر 
يك گلخانة پانصد متری بزنی می توانی در 

سال سی ميليون درآمد داشته باشی.
 اگ�ر بگويند از ف�ردا ديگر حق كار 

عملي نداري چه كار مي كني؟
ديگر درس نمی خوانم و می روم سربازی!

 اگر اين رش�ته نبود، چه رشته اي را 
انتخاب مي كردي؟

برق.
 اگر كس�ي رشتة تو را مسخره كند 

چه كار مي كني؟
قانعش می كنم و برايش می گويم كه مدير 
ي��ك گلخانه بودن يعنی چه يا اگر دكترای 
گياه��ان دارويی بگي��ری می توانی طبابت 

كنی.
 اگ�ر كالً درس و مدرس�ه نبود دنيا 

بهتر نبود؟
از ي��ك جهت خوب بود كه صبح زود بلند 

محل درس خواندن اميرحس�ين امينی كالس و پشت نيمكت نيست. او كه 
از بچگ�ی در تلويزيون گلخانه ها و باغ ه�ا را می ديده و از گياه های دارويی 
خوش�ش می آمد، حاال آمده در رشته ای كه مدام با گياهان سروكار داشته 
باش�د. اين قضيه هم كاماًل اتفاقی رخ داده است. يك روز او به نمايشگاهی 
می رود و بروش�ور ي�ك هنرس�تان را می بيند كه نام يكی از رش�ته هايش 
»كش�ت گياهان دارويی« اس�ت. پس تصميم خودش را می گيرد. روزی كه 
برای گفت وگو با اميرحسين می رويم از جاجرود و دماوند رد می شويم تا به 
هنرستان شهيد رجايی برس�يم. يك مدرسة شبانه روزی كه دور تا دورش 

پر است از دار و درخت و گياه.

بوامير سينا
تهمينه حدادي

نمی ش��ديم، اما واقعيتش اين اس��ت كه از 
وقتی آمده ام هنرستان اصاًل دلم نمی خواهد 

تمام شود.
 اگر بپرسند گياه محبوبت؟

مي گويم گل گاوزبان.
 چرا؟

چ��ون هم آرامش بخش اس��ت، هم از نظر 
كشت سودآور.

 اگر بگويند ي�ك آرزوي كاري بگو، 
چه مي گويي؟

آرزو دارم ي��ك كارخان��ة توليد عرقيجات 
دارويي بزنم كه كل كشور را پوشش بدهد.
 اولين چيزي را كه يادت مي آيد بگو.

ابوعلی سينا: كتاب قانون
سخت ترين درس دنيا: رياضی

عرق كاسنی: ضدجوش
تبلت: وسيلة جديد و امروزی

داروی شيميايی: به خطر انداختن سالمتی

عكس: حسام قلعه اسدي

يل
ص
تخ
ة
دام
ا

عالوه بر چيزهايی كه گفته ش��د كسانی كه وارد اين رشته 
می شوند بيماری های گياهان را هم خواهند شناخت. آن ها 
در اين رشته با دويست گياه آشنا می شوند و بعدها می توانند 
فعاليت هاي مختلفي انجام دهند؛ براي مثال گلخانه بزنند 
يا با علم به خواص دارويي گياهان به عنوان طبيب فعاليت 

كنند، اما بايد يادشان باشد برخالف درآمد خوب، برداشت 
اين گياهان سخت است و همه جا هم عمل نمی آيند. خيلی 
وقت ه��ا هم مردم اهميت��ی به اين عل��م نمی دهند؛ چون 
مدت درمان با داروهای گياهی طوالنی اس��ت و در دنيای 

تكنولوژی مردم سرعت را دوست دارند. 

ایندرسهارامیخوانید
 برداشت گياهان دارويی، كشت گياهان دارويی، حفظ نباتات، ازدياد نباتات، گياه شناسی
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جزدرس

* ممكن اس��ت ي��ك روز به س��رت 
بزند كه برای خودت باغچه ای داش��ته 
باشی بعد مثل اميرحسين و دوستش 
زمينی را انتخ��اب كنی و در آن انواع 
سبزی ها و گل ها را بكاری. اميرحسين 
مي گوي��د يك بار از ه��ر چيزی رديف 
رديف كاش��ته اند؛ خي��ار، لوبيا، كدو، 
ذرت و حتی آفتابگردان. اميرحس��ين 
نمی تواند حس��ش را درس��ت تعريف 
كن��د، خودت��ان را ج��ای او بگذاريد، 
فكر كنيد آنچه كاشته ايد سر از خاك 
دربياورد، آن وقت چه حالی می شويد؟
* سوسك ها، امان از دست سوسك ها، 
كرم ه��ا و آفت ها، اما هر چقدر هم كه 
باش��ند و تو درباره ش��ان مطالعه كنی 
و اوايل��ش از آن ه��ا بترس��ی ب��از هم 
می دانی كه تع��داد گياه های مفيدت 
آن قدر زياد اس��ت كه اين مزاحم های 
كوچك در ش��غلت زياد هم مش��كل 
ايج��اد نمی كنند؛ چون نحوه مبارزه با 

آن ها را ياد گرفته ای.

براي تهية عطر، مواد معط��ر گل هايي مثل مريم و ياس رازقي به كمك 
روغن هاي جاذب اس��تخراج مي ش��ود. اين روش در فرانسه (به خصوص 

صنايع عطر و ادوكلن سازي جنوب فرانسه) كاربرد فراواني دارد. براي 
عطرگيري از گل مريم چند ش��اخه گل مريم ش��اداب و تازه را تهيه 

ك��رده، آن را داخل يك گل��دان آب مي گذاريم. براي جلوگيري از 
بسته ش��دن آوندها هر روز دو تا چهار سانتي متر از ته شاخه گل 
را ب��ا قيچي قطع و آب گل��دان را عوض مي كنيم. در اين روش، 
ابتدا شيش��ه اي با ابعاد مناسب تهيه كرده، دور آن يك چارچوب 
از جنس چوب قرار مي دهيم و با چس��ب آكواريوم درزهاي آن را 

مي پوشانيم. فقط در يك گوشه آن درزي كوچك براي استخراج عطر 
قرار مي دهيم. س��پس مقداري روغن (مانند روغن زيتون) را روي سطح شيشه اي 
ريخته، آن را به صورت اليه اي نازك و يكنواخت پخش مي كنيم. س��پس گل هاي 
بازشده مريم را مي چينيم و گلبرگ ها را جدا كرده، روي سطح روغني به صورت يك 
اليه نازك پخش مي كنيم (عكس ش��ماره 1). پس از 24 س��اعت معموالً در اوايل 
صب��ح، گلبرگ هاي روز قبل را برمي داريم و گلبرگ هاي جديد جايگزين مي كنيم 
(عكس شماره 2).  بعد از چند بار تكرار اين عمل مواد معطر موجود در گلبرگ ها در 
روغن حل مي شود. در اين مرحله (عكس شماره 3 و 4) روغن را جمع  مي كنيم و به 
آن مقداري الكل يا حالل مناسب ديگر مي افزاييم. حال مواد معطر موجود در روغن، 
داخل الكل حل مي شود. اگر تركيب به دست آمده در يك ظرف باريك؛ مانند بورت 
ريخته ش��ود، به صورت دوالية جدا از هم قرار مي گيرند كه روغن در باال و الكل به 
همراه عطر در پايين قرار مي گيرد (عكس شماره 5). با باز كردن شير پاييني بورت 
مي توان الكل را همراه با عطر از روغن جدا نمود. در صورت زياد بودن ميزان الكل در 
نمونة عطر مي توان در ظرف را مدت كوتاهي باز گذاشت تا الكل اضافي تبخير شود. 
براي اين كار در كارخانه هاي عطرگيري از دستگاه تبخير در خال استفاده مي كنند.

عطرگيريازگلمريم

*دبير هنرستان كشاورزي شهيد رجايي

كريم صدرايي منجيلي*

1
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 پس به خاطر پدرت وارد اين رشته 
شدي؟

ن��ه. من هم مثل بيش��تر بچه ه��ا بعد از 
مش��اورة تحصيلي تصمي��م گرفتم اين 
رش��ته را انتخ��اب كنم و بع��د هم آن را 
ادامه بدهم. البته بايد بگويم اصاًل هم كار 

آساني نيست.
 چرا؟ مگر چه سختي اي دارد؟

اين رش��ته واحدهاي عملي زيادي دارد. 
من به خاطر ش��رايطم نتوانس��تم با آن ها 
كن��ار بيايم و 90 درص��د آن ها را تئوري 

پاس كرده ام و مي كنم.
 در ه�ر ح�ال تو با گل و گياه س�ر 
و كار داري. چط�ور آن ه�ا را از ه�م 

تشخيص مي دهي؟

من چون كم بينا هس��تم ب��راي اين كار 
سعي مي كنم كه خيلي خيلي به آن گياه 
نزديك ش��وم يا در م��واردي هم از حس 

المسه ام استفاده كنم.
 يعن�ي انتخ�اب اين رش�ته براي 
كس�ي ك�ه نابين�اي مطل�ق اس�ت 

امكان پذير نيست؟
نمي شود قطعي گفت نه! ولي خيلي خيلي 

سخت مي شود.
 پس در واقع ب�راي بچه هاي نابينا 
امكان انتخاب هر رش�ته اي ميس�ر 

نيست؟
بل��ه، واقعي��ت اي��ن اس��ت كه يك��ي از 
معيارهاي انتخاب رش��ته، توانايي است. 
وقتي من نمي توانم ببينم اگر بخواهم در 
رشته جواهرسازي تحصيل كنم حتماً به 

مشكل برمي خورم.
 در كن�ار درس خوان�دن فعالي�ت 

ديگري هم مي كني؟
در حال حاضر موسيقي كار مي كنم، ولي 

قباًل ورزش هم مي كردم.
 چه ورزشي؟

تكوان��دو. من عضو تيم ملي كم بينايان و 
نابينايان تكواندو بودم و در سال 88 هم  
رتبة سوم كش��وري را كسب كردم، ولي 
متأس��فانه بيناي��ي ام رفته رفته افت كرد 
و ديگر نتوانس��تم ادامه بدهم و انصراف 
دادم. االن ه��م بيش��تر موس��يقي كار 
مي كنم. موس��يقي به من خيلي آرامش 

مي دهد.
 با چه سازي كار مي كني؟

از سال 87-86 موسيقي را شروع كرده ام. 
با كيبورد و پيانو كار مي كنم و البته اين 
راه هم برايم فراز و نشيب زيادي داشت.

 دربارة اين فراز و نشيب ها بگو؟
م��ن نمي توانم با هر اس��تادي كار كنم و 

چندباري رفتم و آمدم. هي از كنارش رد شدم و فكر كردم دانش آموز است 
يا دانش�جو؟ در هنرس�تان كش�اورزي چه كار مي كند؟ آن روز با تحريريه 
مجله رشد جوان رفته بوديم تا يك هنرستان كشاورزي را ببينيم. داشتيم 
ت�وي راه�رو مي رفتيم و مي آمديم ك�ه ديدمش. كنار اتاق معاون مدرس�ه 
ايس�تاده بود. يك عصاي س�فيد هم دس�تش بود. عصايش را تا كرده بود 
و عين�ك آفتابي اش روي چش�م هايش بود. هي رفتم و آمدم. آخر س�ر كه 

كنجكاوي دست از سرم برنمي داشت، گفتم سالم!
بعد با او نشس�تيم توي دفتر معاونت به حرف زدن دربارة رش�ته كشاورزي 
و درس خواندن�ش، دربارة اينك�ه پدرش هم مدير يكي از هنرس�تان هاي 
كشاورزي بود و بعد بحث ما به درازا كشيد. اسمش ايمان ميرحسيني بود. 

كم بينا بود و دانشجوي مقطع كارداني رشتة كشاورزي و تكنولوژي.

عصاي سفيد 
تا شده!

مريم سعيدخواه

تصویبقانونعصايسفید
16 سال پس از اينكه »جيمز بيگز« عصاي سفيد را به دست گرفت، دكتر »ناول پري« (رياضيدان) و دكتر 

»جاكوپس تن بروك« (حقوقدان) به حمايت از حقوق نابينايان، بيانيه اي در حمايت نابينايان منتشركردند. در سال 
1950 قانون عصاي سفيد تصويب و روز پانزدهم اكتبر (23 مهر) روز جهاني نابينايان نام گذاري شد.

 سال پس از اينكه »جيمز بيگز« عصاي سفيد را به دست گرفت، دكتر »ناول پري« (رياضيدان) و دكتر 
»جاكوپس تن بروك« (حقوقدان) به حمايت از حقوق نابينايان، بيانيه اي در حمايت نابينايان منتشركردند. در سال 

و كار داري. چط�ور آن ه�ا را از ه�م 
تشخيص مي دهي؟

معيارهاي انتخاب رش��ته، توانايي است. 
وقتي من نمي توانم ببينم اگر بخواهم در 
رشته جواهرسازي تحصيل كنم حتماً به 
وقتي من نمي توانم ببينم اگر بخواهم در 
رشته جواهرسازي تحصيل كنم حتماً به 
وقتي من نمي توانم ببينم اگر بخواهم در 

مشكل برمي خورم.
 در كن�ار درس خوان�دن فعالي�ت 
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همين طور هر اس��تادي هم نمي تواند با 
ش��رايط من كنار بيايد. باالخ��ره بعد از 
كلي س��ردرگمي و جس��ت وجو با استاد 
محمدرضا لك آش��نا ش��دم كه نابيناي 
مطلق است. او استاد فوق العاده اي است و 
توانست دريچه هاي زيبايي از موسيقي را 

براي من باز كند.
 نت ه�اي موس�يقي را با خط بريل 

مي خواني؟
 ت��ا پارس��ال از همين نت ه��اي بينايي 
اس��تفاده مي كردم، اما ديگر برايم سخت 
شد و تصميم گرفتم از خط بريل استفاده 

كنم.
بري�ل اس�تفاده  از خ�ط   وقت�ي 
نمي كردي چطور درس مي خواندي؟!

كالس پنجم بودم كه مشكل بينايي پيدا 
ك��ردم. ابتدا همه فك��ر مي كردند ضعف 
بينايي اس��ت، اما بعد تشخيص دادند كه 

تحليل سيستم عصب بينايي چشم است. 
خيلي سخت بود. من ديگر نمي توانستم 
هيچ كتاب و مجله اي بخوانم. حاضر هم 
نبودم بريل ياد بگي��رم. آخر من كم بينا 
ب��ودم. ام��ا در تمام اي��ن لحظه ها مادرم 
كنارم بود؛ از همان ابتدا. مادرم هميش��ه 
برايم تمام كتاب ها و جزوه ها را مي خواند 
يك بار، دوبار، س��ه بار و من همه را واو به 

واو حفظ مي كردم، حتي همين حاال.
 در دس�تت عصاي س�فيد تا شده 

ديدم. از آن استفاده نمي كني؟
نه، راستش هميشه اين عصاي تا شده در 
دستم اس��ت و دوست ندارم هيچ وقت از 

آن استفاده كنم.
 چرا؟

به خاطر تمسخر و نوع نگاه مردم. مردمي 
ك��ه خودش��ان را بينا مي دانن��د و من و 
دوستان نابينايم را كور خطاب مي كنند.

 دوس�ت داري بيش�تر درباره شان 
صحبت كني؟

در دورة راهنمايي و دبيرس��تان رفتارهاي 
خيلي خوبي از هم كالسي هايم نمي ديدم. 
آن ها هميش��ه فكر مي كردند در حق من 

پرچماستقاللنابينايان

خطبريل

اس��تفاده از عصاي سفيد به  عنوان نمادي براي شناختن نابينايان به بعد از جنگ 
جهاني اول باز مي گردد. در س��ال 1921 »جيمز بيگز«، عكاس انگليس��ي كه در 
س��انحه اي نابينا ش��ده بود براي درام��ان ماندن از موانع، در ي��ك ابتكار تاريخي 
عص��اي س��فيدي را به كار برد تا به راحتي قابل ديد باش��د. عصاي س��فيد پرچم 

استقالل نابينايان است، و نشانه اي بين المللي براي شناخت نابينايان.

لويي بريل نابغه فرانسوي است كه در سه سالگي بينايي اش را از دست داد. لويي 
با تالش و زحمت زياد توانس��ت خط عادي را به صورت برجس��ته بياموزد و مانند 
هم ساالنش بخواند و بنويسد. او به اين نتيجه رسيد كه خواندن و نوشتن به خط 
عادي براي نابينايان مش��كل اس��ت. اين بود كه با تالش شبانه روزي، در شانزده 
س��الگي خطي اختراع كرد كه هم اكنون پايه س��واد صدها هزار نابينا در سراس��ر 
جهان است. بريل خط خود را برپايه اشكال مختلفي بنا كرد كه از تركيب يك تا 
ش��ش نقطه تشكيل مي شود. سي سال پس از مرگ او بود كه اختراع بي مانندش 

در سراسر جهان به رسميت شناخته شد.

ارفاق مي ش��ود و من ب��دون اينكه درس 
بخوانم نمره مي گيرم يا فكر مي كردند به 
من نم��رة الكي مي دهن��د. در صورتي كه 
اين ط��ور نبود و من ب��راي اينكه به اينجا 
برسم خيلي زحمت كشيدم. گاهي مردم 
كوچه و خيابان هم رفتارهاي ناخوشايندي 
داش��تند. البت��ه باي��د بگويم دوس��تاني 
هم داش��تم ك��ه خيلي به آن ه��ا مديون 
هس��تم. يكي از دوس��تان دورة دانش��گاه 
موقع جزوه نويسي س��ركالس يك كاربن 
مي گذاشت زير برگه هايش و براي من هم 
كپي مي گرفت. همينطورخيلي دوس��تان 

خوب ديگر با خيلي خاطرات زيبا.
 بله متأس�فانه اين ج�ور افراد هم 
هس�تند. البت�ه به قول ت�و آدم هاي 

خوب و فهميده هم هستند.
درست است.

 و ح�اال برس�يم ب�ه بزرگ تري�ن 
آرزويت؟

دو تا آرزو دارم. يك اينكه بتوانم با توجه به 
تخصصي كه دارم براي خودم كار كنم. دوم 
اينكه در عرصة موس��يقي  مهارت زيادي 

كسب كنم و به جايگاه بااليی برسيم.
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به اين دو خبر كه خبرگزاري فارس به نقل از مقامي مسئول بيان كرده است توجه كنيد: 
خبراول:

در سال گذشته [1391] روزانه 2191780 دالر آناناس وارد كشور شده است.
خبردوم: 

در س�ال گذشته [1391] روزانه 219178 دالر چوب بستني وارد كشور شده 
است.

تحليلرياضيخبراول
هر روز 2 ميليون و 191 هزار و 780 دالر صرف واردكردن آناناس شده؛ 

2191780×30=65753400
65753400×12=789040800

بنابر محاس��بات فوق در س��ال 1391 مبلغي معادل 789 ميليون و 40 هزار و 800 
دالر براي خريد آناناس از كش��ور خارج شده است! سال گذشته ميانگين قيمت آزاد 

هر دالر كمتر از 3000 تومان نبوده است، پس:
تومان2367122400000=3000×789040800

2 تريلي��ون و 367 ميلي��ارد و 122 ميليون و 400 هزار توم��ان بابت ورود آناناس از 
كشور خارج شده است!!

شيرياآناناس؟
مسئله اين است

حسين نامي ساعي

منبع
خبرگزاري فارس، همايش حكمت مطهر، سه شنبه 14 ارديبهشت 1391، سالن همايش هاي 
صداوسيما، به مناسبت سالروز شهادت شهيد آيت اله مطهري، سخنران، علي الريجاني.
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اماتحليلخبردوم
روزي 219 هزار و 178 دالر چوب بستني وارد كشور شده؛ يعني در ماه:

دالر6575340=30×219178
و در سال:

دالر78904080=12×6575340
و با حساب ميانگين هر دالر 3000 تومان مي شود: 

78904080×3000=236712240000
مجم��وع 2 تريليون و 367 ميليارد و 122 ميليون و 400 هزار تومان آناناس با 236 

ميليارد و 712 ميليون و 240 هزار تومان چوب بستني مي شود: 
2367122400000+236712240000=

2603834640000
2 تريليون و 603 ميليارد و 834 ميليون و 640 هزار تومان!!

حاال فرض كنيد 35 درصد از 75 ميليون ايراني به هر دليلي شير ننوشند؛ يعني 

75000000×0/35=
نفر26250000

اگ��ر هر كدام از اين 26 ميليون و 250 هزار نفر در 24 س��اعت يك ليتر ش��ير هزار 
توماني بنوشند در ماه مي شود (26250000000=1000×26250000)  26 ميليارد  
و 250 ميليون تومان و در س��ال (315000000000=12×26250000000)  315 

ميليارد تومان.
ح��اال اگ��ر 2 تريليون و 603 ميليارد و 834 ميلي��ون و 640 هزار تومان پول واردات 
س��االنه آناناس و چوب بس��تني را بر 315 ميليارد تومان (هزينه نوش��يدن شير 26 
ميليون و 250 هزار نفر در يك س��ال) تقس��يم كنيم به طور تقريبي مي شود 8/266 

يا هشت سال.
مي دانيد يعني چه؟

يعني ما اگر هزينه واردات يك سال آناناس و چوب بستني را كنار بگذاريم مي توانيم 
هش��ت س��ال به  هم وطنان عزيزي كه از نوشيدن ش��ير محروم هستند اين نوشيدني 

حيات بخش را هديه كنيم!



معرفيمشاغلسينمايي
بازیگردان:اگر روزي به سرتان زد كه يك 

بازيگردان موفق بشويد، بدانيد: بازيگردان كسي 
است كه با اطالع از هنر و دانش بازيگري، به بازيگران 

كمك مي كند تا ديالوگ ها و يا گفت وگوها را با لحن 
مناسب ادا كنند يا بهتر به شخصيتي برسند كه جاي 
آن بازي مي كنند. در واقع يك بازيگردان بايد ضمن 
آشنايي كامل با تكنيك هاي بازيگري، روان شناس و 

مدير قابلي نيز باشد.

شد
ير
نما
سي

 ب�اور كني�م ك�ه رياض�ي را خيلي 
دوست داري؟

� بله اگر قرار باش��د ب��راي آينده ام جدي 
تصميم بگيرم، مي خواهم فيلم س��ازي در 

كنار درسم باشد.
 يعن�ي هنر را به عنوان يك رش�تة 

اصلي قبول نداري؟
� نه اما آن را به طور جدي ادامه مي دهم.

 پس چطور ش�د كه س�راغ فيلم و 
فيلم سازي رفتي؟

� دوران راهنماي��ي، يعن��ي وقتي 13، 14 
ساله بودم، جذب كانون سينماگران جوان 
ش��اهرود ش��دم. چند تا فيلم هم ساختم، 
اما خيل��ي برايم جدي نب��ود. االن بعد از 
جش��نواره رشد براي فيلم ساختن، بيشتر 

راغب شده ام.
 »خان�وادة ش�معداني« چندمي�ن 

فيلمت است؟
� در واقع دومين فيلمم اس��ت. قبل از آن  
يك مس��تند راجع به پيرزني ساخته بودم 
ك��ه در يك قلع��ه، در نزديكي ش��اهرود 
زندگ��ي مي كن��د. در اين فيل��م، او قلعه 
را نش��ان مي دهد و از خ��ود و خاطراتش 

مي گويد.
 فكر مي كنم تو خيلي به شخصيت 
و شخصيت پردازي توجه مي كني. در 
ريزه كاري هاي  به  خانواده ش�معداني 
ش�خصيت ها توج�ه ك�ردي. در اين 
مستند هم فكر مي كنم به دنبال يك 
ش�خصيت، يا بهتر بگوي�م يك تيپ 

رفتي.
� دقيق��اً درس��ت مي گوي��ي. حت��ي در 
مستندي كه س��اختم، به اين نكته توجه 
داشتم كه شخصيت اصلي بيشتر از اينكه 
درباره زندگ��ي و قلعه و... ح��رف بزند، از 
خودش و احساس��اتش بگويد. گريه كند، 
بخندد. در واقع ش��خصيت برايم پررنگ تر 

از باقي عناصر است.
داري  دوس�ت  واق�ع  در  پ�س   

فيلم هايت شخصيت محور باشند؟
� هم دوس��ت دارم و هم اينكه فكر كردن 
به آدم ها تقريباً يكي از سرگرمي هايم است.

 مثل وقت هايي كه در مترو به آدم ها 
زل مي زن�ي و حدس مي زن�ي كه اين 
دو نفر چه نس�بتي دارن�د، يا اين مرد 

»خانوادة ش�معداني« امسال برندة رتبة اول جش�نوارة سينماي رشد بود. 
غزاله انص�اري كارگردان اين فيل�م كوتاه، در ش�اهرود زندگي مي كند. او 
دانش آم�وز پايه دوم رياضي اس�ت و مي گويد كه رياضي را خيلي دوس�ت 

دارد.

خانوادة 
شمعداني

ارغوان غالمي/مهدي زارعي

سينموفتوگراف

چطور سينما وارد ايران شد؟
در س��ال 1279، مظفرالدين ش��اه كه 
بس��يار هم اه��ل مد و ب��ه روز بود، عزم 
سفر فرنگ كرد. او براي اين كار فرانسه 
را انتخ��اب كرد، اما مانند همه ايراني ها 
از پز عالي، جيب خالي بي نصيب نبود؛ 
بنابراي��ن از روس ها مبلغ 23 ميليون و 
500 ه��زار روبل ق��رض گرفت و راهي 
پاريس ش��د. البته يادمان نرود روس ها 

خانوادهشمعداني
ايران 1388/ 2009

5 دقيقه
كارگردان: غزاله انصاري آستانه

فيلم نامه نويس: غزاله انصاري آستانه

تصويربردار: غزاله انصاري آستانه
بازيگران: پدر و مادر كارگردان.

خالصة داس�تان: ت��ك دختر خان��واده به 
هم��راه پدر و م��ادر از تهران به شهرس��تان 

مهاجرت مي كند.

معرفيمشاغلسينماييمعرفيمشاغلسينمايي
اگر روزي به سرتان زد كه يك  بازیگردان:

بازيگردان موفق بشويد، بدانيد: بازيگردان كسي 
است كه با اطالع از هنر و دانش بازيگري، به بازيگران 

كمك مي كند تا ديالوگ ها و يا گفت وگوها را با لحن 
مناسب ادا كنند يا بهتر به شخصيتي برسند كه جاي 
آن بازي مي كنند. در واقع يك بازيگردان بايد ضمن 
آشنايي كامل با تكنيك هاي بازيگري، روان شناس و 

مدير قابلي نيز باشد.

ه��م هيچ وقت آن قدر مهرب��ان نبودند كه 
كم��ك بالعوض كنند. پ��س در ازاي اين 
مبلغ، عاي��دات گمرك اي��ران را به جاي 

وثيقه گرفتند.

سكانس اول
روز � خارجي � پاريس

مظفرالدين ش��اه كه در ح��ال قدم زدن 
ابراهيم خ��ان  ب��ه  و  مي ايس��تد  اس��ت، 
عكاس باش��ي مي گويد: »ابرام؟ اين ديگه 

چيست؟«

ميرزا ابراهيم خان عكاس باشي: »تصدقتان 
گردم، نمي دانم! بگوييم قزاق ها بيايند سر 

از تنش جدا كنند؟«
مظفرالدين ش��اه (با خش��م): »مگر آدم 

است؟«
يك فرانس��وي در همين هنگام مشاجره 
اين دو را مي بيند و با تكيه به حدسياتش 

مي گويد: 
 c'est vne sinamatographé,  -

.monsieor
مظفرالدين شاه (با قيافه اي متفكرانه رو به 
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چه كاره اس�ت يا اگ�ر االن برود خانه 
چه كار مي كند ...

� دقيقاً. من همه را نگاه مي كنم و س��عي 
مي كنم حدس بزنم آن آدم چه شخصيتي 
دارد، در چ��ه جور خانواده اي بزرگ ش��ده 
است، چه كار مي كند. چه جور آدمي است.
 به نظر تو، عنصر شخصيت پردازي 
در فيلم مس�تند بيش�تر ب�ه چالش 

كشيده مي شود يا فيلم داستاني؟
� فيلم مستند براي من جالب تر است. چرا 
كه شخصيت توي فيلم همان قدر كه براي 
بيننده جديد و جالب است، براي كارگردان 

هم همين طور است.
 راج�ع ب�ه فيلم بع�دي ات هم فكر 

كرده اي؟

� بله، موضوع فيلم بعدي ام كمي متفاوت تر 
اس��ت؛ تا حاال شده دقت كني و ببيني كه 
بعضي از آدم ها هدف دارند و بعضي ها هم 
برعكس هي��چ هدفي ندارند و بيش��تر به 
قول معروف هرچ��ه پيش آيد، خوش آيد 
هس��تند. اين موضوعي است كه در فيلم 

بعدي ام به آن مي پردازم.
 خودت جزو كدام دسته هستي؟

� م��ن براي رس��يدن ب��ه آرزوهايم خيلي 
تالش مي كنم.

واژهنامه

تيتراژ
اس��م فيلم و عوامل س��ازندة آن كه در 
آغاز يا پايان فيلم (يا هر دو) روي پردة 
سينما مي آيد. تيتراژ يا عنوان بندي كه 
در اصط��الح محاوره اي به اش��تباه آن 
را »آرم« فيل��م يا برنامه تلويزيوني هم 
مي گويند، خود مي تواند داراي ساختار 
و شكل حساب ش��ده و بامعنايي باشد 
و از معرف��ي عوامل س��ازنده كار فراتر 
رود؛ مثل تيتراژ فيلم ه��اي »رواني« و 
»سرگيجه« (هر دو اثر آلفرد هيچكاك).

مونولوگ
زماني كه بازيگر براساس متن فيلم نامه، 
قطعه اي طوالني را يك نفره و بدون وقفه 
مي گوي��د يا به اصط��الح »تك گويي« 
مي كند مي گويند مونولوگ گفته است.

موج نو
وقت��ي مجموعه اي از فيلم س��ازان نوگرا، 
پران��رژي و معم��والً ج��وان، تحولي در 
سينماي متعارف يك كشور پديد مي آورند 
و فيلم ه��اي متفاوت و تجربه نش��ده اي 
مي س��ازند، در اصطالح مي گويند »موج 
نو« در س��ينماي آن كشور شكل گرفته 
اس��ت. معروف ترين كارب��رد اين عبارت، 
موج نوي سينماي فرانسه در انتهاي دهه 
پنجاه و ابتداي دهه شصت ميالدي است 
كه فيلم سازان نوگراي آن، همان منتقدان 
مجلة »كايه دو س��ينما«* بودند. در ايران 
برخي منتقدان و مورخان س��ينمايي به 
دوران ساخته شدن فيلم هايي مثل »گاو«، 
»قيصر«، »رگب��ار«، »تنگنا« و... در اواخر 
دهة چهل و ابتداي دهة پنجاه خورشيدي 
موج نوي س��ينماي ايران مي گويند، اما 
واقعيت اين است كه آن فيلم ها برخالف 
موج نوي س��ينماي فرانس��ه يا لهستان، 
نتوانستند بر سينماي رايج تأثير بگذارند. 
به همي��ن دلي��ل، نمي توان عن��وان موج 
نو را به تالش هاي ارزش��مند، اما متعدد 

فيلم سازان پيشرو آن سال ها به كار برد.

ديالوگماه

مراد بيك (خسرو شكيبايي): 
»من ادعايي ندارم.«

الله (ژاله علو): 
»همينم كم ادعايي نيست.«

روزي روزگاري، امراهللا احمدجو، 
1370

ابراهيم خان): »هووم... سينموفتوگراف... 
اب��رام! يك��ي از اينها را بخر ت��ا به ايران 

ببريم.«
مي گويند مظفرالدين شاه آخر عمرش هم 

اشتباهاً تكرار مي كرد، سينموفتوگراف.
و اين اشتباه در س��ال 1279 به دستور 

مظفرالدين شاه وارد ايران شد.
پ. ن: ش��اه در وص��ف اي��ن پدي��ده در 
س��فرنامه اش نوشته اس��ت: »دستگاهي 
است كه بر روي ديوار مي اندازند و مردم 

در آن حركت مي كنند.«

مراد بيك (خسرو شكيبايي): 
»من ادعايي ندارم.«

الله (ژاله علو): 
»همينم كم ادعايي نيست.«

تالش مي كنم.
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قورباغة 
آرام پز

حسين اميني پويا

دوست و رسانه  درتغيير سبك زندگي

ب��ه اطراف خود نگاه كن. به آدم ها. مي بيني 
هر كدام به سبكي خاص زندگي مي كنند. ما 
نيز روشي را براي زندگي در پيش گرفته ايم. 
ممكن است در شكل تفريح، الگوهاي مصرف 
و تغذيه، نوع پوشش و حتي نحوة صحبت با 
خيلي ها تفاوت داشته باشيم، اما آيا تا به حال 
به اين انديشيده ايم كه اين سبك زندگي را از 
كجا و چگونه آموخته ايم و تا چه حد انتخاب 
اين ش��يوه آگاهانه بوده است؟ اين سؤال ها 
بس��يار مهم و كليدي هستند. ما موجودي 
انتخابگر هس��تيم و در برابر انتخاب هايمان 
مس��ئول. اما آيا به عنصر ارزشمند اختيار، 
آن چنان كه بايد توجه داريم؟ وقتي  به عنوان 
يك انسان، از اين ويژگي بزرگ برخورداريم و 
مي توانيم بين شيوه هاي مختلف زندگي يكي 
را برگزينيم، چرا نبايد از اين توانايي به طور 
مناسب استفاده كنيم و دربارة اصول حاكم 
بر زندگي خويش بينديشيم؟ مگر نه اينكه 
كه زندگي مقوله اي عيني، جدي و در عين 
حال گس��ترده است به گستردگي ابديت. با 
تعمق در تعريف زندگي و نسبت بين زندگي 
دنيا و آخرت متوجه مي ش��ويم كه زندگي 
دنيا هدف نيس��ت و سرنوشت ما در جهان 
آخرت به اعمال و اعتقادات ما در دنيا وابسته 
است پس  شيوه اي از زندگي را برمي گزينيم 
ك��ه در تضاد ب��ا نظام باورها و گسس��ته از 
اعتقادات ما نباشد. با اين ديدگاه بايد سبك 
زندگ��ي دين��ي؛ يعني 
زيست مؤمنانه  شيوة 
را جس��ت وجو كرده، 
آن  را انتخ��اب كنيم؛ 
اگر  ديگ��ر،  به عب��ارت 

براساس اختيار انسان، مسئوليت اصلي آدمي 
حركت به سوي خدا در چارچوب معين شدة 
دين باشد، طبيعي است كه الگوهاي سبك 
زندگ��ي او نيز بايد در مح��دودة آموزه هاي 
ديني و هماهنگ با آن باش��د. البته هستند 
كساني كه ناآگاهانه و تصادفي سبكي بيگانه 
با هويت ديني خود را پيش گرفته اند. اين نوع 
زندگي در بسياري از موارد حاصل پيام هايي 
است كه ش��خص گاه بي آنكه خود بداند به 
ط��رق مختلف در معرض آن ها بوده اس��ت. 
كسي كه مرتب در معرض پيام هاي منحرف 
قرار گيرد به تدريج سبك غلطي از زندگي را 
تجربه كرده، به آن عادت مي كند. به خصوص 
كه خود نيز اجازه مي دهد چنين پيام هايي بر 

روي او اثر بگذارند.

ردپاي دوستان
وقتي به قواعد و الگوهاي نادرس��ت زندگي 
برخي دقت مي كنيم درمي يابيم اين مدل از 
زندگي نه در يك روز كه طي س��ال ها شكل 
گرفته اس��ت. اين افراد چه  بسا تمامي عمر 
خ��ود را كم وبيش ب��ا كج روي هاي مختلفي 
طي كنند و شايد هرگز نيز نينديشند چنين 
مسيرهاي غلطي را چگونه و از چه راه هايي 
انتخاب كرده اند. معموالً مي توان در اين مورد 
دو راه عمده را برش��مرد. يكي از راه ها جمع 
دوستان است. ردپاي دوستان را در سرانجام 
و سرنوشت  آدم هاي خوب و بد مي توان ديد. 

به  قول موالنا: 
صحبت صالح تو را صالح كند
صحبت طالح تو را طالح كند

چرا كه دو دوس��ت نيز مدام در حال تبادل 

پيام هس��تند بي دليل نيست كه مي بينيم 
ق��رآن مجي��د مي فرمايد: »آدم س��تمگر و 
جهنمي در روز قيامت با تأسف مي گويد واي 
بر من، اي كاش فالن كس را دوست نگرفته 
بودم« (س��ورة فرقان، آي��ة 28) و اين نقش 
مهم دوست را نش��ان مي دهد. امام علي(ع) 
نيز فرموده اس��ت: »هم نشيني با هوس رانان 
باعث از ياد رفتن ايمان و حاضرشدن شيطان 
اس��ت.« [ميزان الحكم��ه، ج 2، ص 754] 
پيامبر(ص) نيز از قول حضرت عيسي(ع) در 
انتخاب دوست مي فرمايد: »با كسي هم نشين 
شويد كه ديدنش ش��ما را به ياد خدا اندازد 
و گفتارش بر دانش شما بيفزايد و كردارش 
شما را به آخرت تشويق كند.« [همان، ص 

[750

بي خيال و بي پروا
راه مهم ديگر رس��انه ها هس��تند. متأسفانه 
بس��ياري بي آنك��ه خ��ود بدانند در ش��يوة 
زندگي ش��ان از رس��انه هاي بيگان��ه پيروي 
مي كنند. امروزه كس��اني كه خود گمراهند 
از طريق شبكه هاي مختلف سرگرم كننده و 
حتي بازي ها به عرضة س��بكي از زندگي در 

ك��ه در تضاد ب��ا نظام باورها و گسس��ته از 
اعتقادات ما نباشد. با اين ديدگاه بايد سبك 
زندگ��ي دين��ي؛ يعني 
زيست مؤمنانه  شيوة 
را جس��ت وجو كرده، 
آن  را انتخ��اب كنيم؛ 
اگر  ديگ��ر،  به عب��ارت 

دو راه عمده را برش��مرد. يكي از راه ها جمع 
دوستان است. ردپاي دوستان را در سرانجام 
و سرنوشت  آدم هاي خوب و بد مي توان ديد. 

به  قول موالنا: 
صحبت صالح تو را صالح كند
صحبت طالح تو را طالح كند

چرا كه دو دوس��ت نيز مدام در حال تبادل 
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قالب هايي مدرن، شاد و پر از هيجان مشغولند 
ك��ه بيگانه با فرهنگ و ارزش هاي ماس��ت. 
آن ها مي كوش��ند در تمامي زواياي زندگي 
انسان تغييرات موردنظر خود را اعمال كنند. 
در بازي هاي رايانه اي القاي پرخاشگري و نيز 
القائات سياسي و عقيدتي موج مي زند؛ براي 
مثال در نوعي بازي كاربر مي خواهد به سوي 
دش��من شليك كند، اما مي بيند كه بايد به 
مسجد ش��ليك كند وگرنه بازي را مي بازد. 
وي قبل از بازي شايد فكرش را نيز نمي كرد 
كه وقتي مسجد را هدف بگيرد برنده است 
و اگر كليس��ا را بزند، بازن��ده. در يكي ديگر 
از اين بازي ها بخش��ي وجود دارد كه كاربر 

بايد به قرآن ش��ليك كند تا امتياز 

بگيرد. چيزي كه تأثيرگ��ذاري اين بازي ها 
را از ديگر رس��انه ها بيشتر و مهم تر مي كند 
حس هم ذات پنداري كاربر با شخصيت های 
درون ب��ازي اس��ت. كاربران چن��ان در اين 
شخصيت ها و اهداف آن محو مي شوند كه با 
هر پيروزي غرق در شادي و هيجان و با هر 
شكست غمگين مي شوند. بنابراين نبايد خود 
را از اثرگذاري رسانه ها در حوزه هاي مختلف 
زندگي مان مصون بدانيم و بي خيال و بي پروا 
پاي هر بازي و برنامه اي بنشينيم. همان طور 
كه گفتيم اين نوع رس��انه ها با س��ودبردن 

از هيجان��ات اغل��ب در پوش��ش 
س��رگرمي و ب��ا جذابيت هاي 
تصوي��ري و گرافيك��ي زياد 

براي انتقال زيركانة پيام هايش��ان اس��تفاده 
مي كنند، پيام هايي كه دين و فرهنگ ما را 
هدف گرفته اند. آن ها مي خواهند چون آن ها 
مصرف كنيم، چون آن ها تفريح كنيم، مانند 
آن ها بپوشيم،  چون آن ها بينديشيم و در يك 
كالم مثل آن ها شويم. اين رسانه ها براساس 
فرايند و استراتژي قورباغة آرام پز1 به صورت 
تدريجي تغييرات موردنظر خ��ود را اعمال 
مي كنند؛ يعني به تغيير سبك و مدل زندگي 
ما مي پردازن��د. آن ها ابتدا ذائقة فرهنگي ما 
را برپاي��ة عنصر جذابيت و ل��ذت دگرگون 
مي كنن��د، س��پس در حوزه ه��اي مختلِف 
هنجارهاي اجتماعي، تغيير ايجاد مي كنند و 
در نهايت به نظام اعتقادي ما هجوم مي برند 
و اين كار چون تدريجي و غيرمستقيم انجام 
مي گيرد حساسيت و مقاومت آن چناني را نيز 
برنمي انگيزد. متأسفانه اين اتفاق به سهولت 
در جامعه در حال شكل گرفتن است. حال 
آيا نبايد در اس��تفاده از اين رسانه ها به طور 
ج��دي تجديدنظر كنيم؟ آيا نبايد بياموزيم 
كه فق��ط ل��ذت نمي تواند مالك م��ا براي 
ديدن و انتخاب يك برنامة ماهواره ای باشد؟ 
آيا نبايد اختيار اس��تفاده از رسانه ها را خود 
به دس��ت داشته باش��يم؟ آيا نبايد به ابديت 
بينديشيم و آن را فداي لذت هاي زودگذر و 
پست دنيايي نكنيم؟ و آيا وظيفه نداريم كه 
با اصول درست يك زندگي پاك آشنا شويم 

و زيستی مؤمنانه را تجربه كنيم؟

داستانقورباغةآرامپز

1. قورباغة آرام پز اصطالحي است در روان شناسي براي تغييرات 
تدريجي فرد و يا جامعه بدون اينكه او متوجه شود و حساسيتی 
را برانگيزد. مي دانيم قورباغه موجودي دوزيست است و سيستم 
عصبي مركزي او متصل به اليه هاي درميك و اپي ميك اس��ت 
(به جلد و به پوس��ت) و اين امر باعث مي ش��ود بدن قورباغه به 
تغيير حرارت واكنش شديد و آني نشان بدهد. زماني كه قورباغه 
را بر س��طح آب گرم قرار دهيم به دليل ش��دت حساسيتش به 

گرما، سريع مي جهد. در آزمايشي قورباغه اي را داخل ظرف آب 
س��رد قرار دادند س��پس آن ظرف را بر روي اجاق گاز گذاشتند 
و آرام آرام درج��ة حرارت را افزاي��ش دادند. ابتدا قورباغه متوجه 
تغييرات دمايي نشد و هيچ واكنشي از خود نشان نداد. زماني كه 
حرارت به 53/5 درجه رسيد قورباغه ناگهان متوجه تغيير شديد 
حرارت محيطي در مقايسه با بدن خودش شد كه به دليل فساد 

آنزيمي و فلج شدن ديگر قادر به جهش و پريدن نبود.

مثال در نوعي بازي كاربر مي خواهد به سوي 
دش��من شليك كند، اما مي بيند كه بايد به 
مسجد ش��ليك كند وگرنه بازي را مي بازد. 
وي قبل از بازي شايد فكرش را نيز نمي كرد 
كه وقتي مسجد را هدف بگيرد برنده است 
و اگر كليس��ا را بزند، بازن��ده. در يكي ديگر 
از اين بازي ها بخش��ي وجود دارد كه كاربر 

بايد به قرآن ش��ليك كند تا امتياز 

شكست غمگين مي شوند. بنابراين نبايد خود 
را از اثرگذاري رسانه ها در حوزه هاي مختلف 
زندگي مان مصون بدانيم و بي خيال و بي پروا 
پاي هر بازي و برنامه اي بنشينيم. همان طور 
كه گفتيم اين نوع رس��انه ها با س��ودبردن 

از هيجان��ات اغل��ب در پوش��ش 
س��رگرمي و ب��ا جذابيت هاي 
تصوي��ري و گرافيك��ي زياد 

با اصول درست يك زندگي پاك آشنا شويم 
و زيستی مؤمنانه را تجربه كنيم؟

. قورباغة آرام پز اصطالحي است در روان شناسي براي تغييرات 
تدريجي فرد و يا جامعه بدون اينكه او متوجه شود و حساسيتی 
را برانگيزد. مي دانيم قورباغه موجودي دوزيست است و سيستم 
عصبي مركزي او متصل به اليه هاي درميك و اپي ميك اس��ت 

گرما، سريع مي جهد. در آزمايشي قورباغه اي را داخل ظرف آب 
س��رد قرار دادند س��پس آن ظرف را بر روي اجاق گاز گذاشتند 
و آرام آرام درج��ة حرارت را افزاي��ش دادند. ابتدا قورباغه متوجه 
تغييرات دمايي نشد و هيچ واكنشي از خود نشان نداد. زماني كه 
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رانندگي روي ماه
سيدامير سادات موسوي

اين عكس مربوط به حدود چهل سال پيش است؛ يعني آخرين سفري كه به ماه انجام شد (آپولو 
17). يكي از فضانوردان اين مأموريت فضايي، در حال رانندگي بر روي ماه اس�ت. اس�تفاده از اين 

وسيلة نقليه (ماه نورد) باعث شد سطح بيشتري از ماه بررسي شود.

شرحعكس

سهشنبه،23مهر
مقارنه مريخ و قلب االسد

قلب االس��د اس��م پرنورترين ستاره صورت 
فلكي »اسد« (شير) است. اگر دوست داري 
هم زمان اين ستاره و سيارة مريخ را ببيني 
كافي اس��ت كمي س��حرخيز باش��ي. يك 
س��اعت قبل از طلوع آفتاب، از خواب بلند 
مي شوي و بعد از نماز صبح، شرق آسمان 
را ن��گاه مي كني. در ارتفاع س��ي درجه از 
افق، دو جس��م پرنور در كنار هم هس��تند 
(با جدايي زاويه اي يك درجه). بااليي مريخ 
است (تقريباً قرمزرنگ) و پاييني قلب االسد.

چهارشنبه،24مهر
مقارنه زهره و قلب العقرب

اگر اهل رصد صبحگاهي نيس��تي، نااميد 
نش��و. براي تو هم مقارنه داريم. حدوداً نيم  

س��اعت بعد از غروب آفت��اب (حوالي اذان 
مغ��رب) به جنوب غربي آس��مان نگاه كن. 
دو جسم نوراني در كنار هم قرار گرفته اند 
كه تا يك س��اعت ديگر غ��روب مي كنند. 
بااليي س��يارة زهره اس��ت و پاييني ستارة 

قلب العقرب.

شنبه،27مهر
ماه گرفتگي نيم سايه اي

اول اينكه حواست باشد داريم درباره بامداد 
شنبه حرف مي زنيم (جمعه شب)! حوالي 
ساعت 2:30 نصف شب، ماه گرفتگي شروع 
مي شود و در ساعت 3:20 به اوج مي رسد. 
در اين زمان 76 درصد ماه، زير نيم س��اية 
زمي��ن قرار گرفته اس��ت و ش��ايد بتواني 
متوجه ش��وي. ديگر برو زودتر بخواب كه 

فردا صبح خواب نماني.

آسماندراينماه
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خبرنجومي

ماهگرفتگينيمسايهاييعنيچي؟

سفر به مريخ 
س��ال گذشته يك ش��ركت بين المللي 
به ن��ام »م��ارس وان« اع��الم كرد در 
س��ال 2023 قصد دارد چهار نفر را به 
مريخ بفرس��تد. تكنولوژي هاي امروزي 
فق��ط اجازة س��فر يك طرف��ه به مريخ 
را مهيا كرده اس��ت؛ يعن��ي اين چهار 
نف��ر قرار نيس��ت، هيچ وق��ت به زمين 
بازگردن��د. البته اين پروژه قرار اس��ت 
ادام��ه پيدا كند و هر دو س��ال يك بار 
گ��روه ديگري به مريخ اعزام ش��وند و 
در نهايت جمعي��ت زيادي روي مريخ 
مستقر شوند. شايد برايتان جالب باشد 
تاكنون، بيش از هفتاد ايراني هم براي 
اين سفر اعالم آمادگي كرده اند. راستي 
تو هم دوست داري اين بليت يك طرفه 

را داشته باشي؟
نشاني وب گاه اين شركت بين المللي با 

امكان ثبت نام: 
www.mars-one.com

ماه گرفتگي ه��اي درس��ت و حس��ابي 
زماني اتف��اق مي افتند كه ماه از داخل 
س��ايه زمين عب��ور كند. ب��ا اين حال 
ماه گرفتگي هاي نيم  س��ايه اي هم وقايع 
جالبي هس��تند. در اين ماه گرفتگي ها، 
ماه از درون نيم س��ايه عب��ور مي كند. 
گاهي اوقات چش��م انس��ان به سختي 
مي تواند اي��ن ماه گرفتگي ها را متوجه 
ش��ود. براي همين اي��ن ماه گرفتگي ها 

نماز آيات ندارند.
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شبامتحان
دوباره فصل امتحان
آمد و شد بالی جان
از سر استرس شوم

دوباره پوست و استخوان
همه در حال خواندن

كتاب دينی و زبان
منم نشسته گوشه ای
در حال خواندن رمان

يا كه دوباره رفته ام
درون يك پيام رسان

مادر بيچاره من
همی گويد: تو ای جوان!
برو سراغ درس و مشق

فيزيك بخوان، شيمی بخوان
گوش منم بسته شده 

بر سخنان اين و آن
نه پند بابا شنوم

نه حرف و صحبت مامان
خيال امتحان زيست

عذاب مي ده روح و روان
خسته شدم ز خواندن

كتاب و يار مهربان
رقابتی شديد و سخت

وجود داره در اين ميان
اگه كه من درس نخونم

به خود رسانده ام زيان

در سايه تالش و كار
هر سختی مي شود آسان
كوشش كنيم ای بچه ها

آباد بشه ايرانمان

دوستخوبم،فاطمه
خوشحالم از اينكه شعر طنز مي نويسی. 
تالش��ت ب��رای رس��يدن به ش��عر طنز 
ستودني است، اما پذيرفتني نيست. شعر 
طنز از عناصر مختلفی ساخته مي شود. 
عنصر اصلی را تضاد ي��ا متناقض نمايی 
تش��كيل مي دهد. طنز عدم تناس��بات 
عرصه ه��ای مختلف اجتماعی را نش��ان 
مي دهد ك��ه در ظاهر متناس��ب به نظر 
می رسند و اين خود مايه خنده می شود. 
هنر طنزپرداز، كش��ف و بيان هنرمندانه 
عدم تناسب در اين »متناسبات« است؛ 
مثاًل وقتی در ايام امتحان همه را در حال 
خواندن درس نش��ان مي دهی و خود را 
در ح��ال خواندن رمان، اينجا يك تضاد 
ش��كل مي گيرد و باعث خنده مي شود. 
البته عناصر ديگری هم وجود دارند كه 
طنزپردازان در آثارشان از آن ها استفاده 
مي كنند، ب��ا خواندن ش��عرهای طنز و 
تجزية آن ها مي توانی آن عناصر را بهتر 
بشناسی. برايت آرزوی موفقيت مي كنم 

و منتظر آثار ديگرت هستم. وان
ي ج

ها
دك 

اص
ق

كوير
رهگذری هس��تم كه به دريايی بيك��ران مي نگرم، اما 
دريايی وس��يع كه نه آب دارد نه ماهی، نه صدف دارد، نه 
جلبك. ماهی های اين دريا خرچنگ و آفتاب پرست ها هستند و 
نهنگش شتر. گياهانش سبز نيستند بلكه خاردارند و خشن. اين 
دريا نور خورشيد را منعكس نمی كند. آری، اينجا كوير است. كويری 
كه بارها آن را ديده ايم و بی تفاوت از كنارش گذشته ايم. كوير فرزند 
دريا و كوهستان است كه از مادرش دريا، وسعت و از پدرش تپه های 
قهوه ای را به ارث برده است. برادرش جنگل است، اما تفاوتش با او 
درختان خشكيده و خارداری است كه ريشه هاشان تا اعماق زمين 
فرو مي روند تا شايد به قطره ای آب برسند. پيراهنش نرم و زيباست 
و هميشه رنگش ثابت است نه برفی مي بارد تا ژاكتی سفيد برايش 
ببافد نه بارانی. تا چشم كار مي كند آب است و آب، اما نزديك كه 

مي شوی تا قدحی بنوشی مي بينی دورتر مي شود و دورتر.

دوستخوبم،كيميا
نوشته ات با نام كوير بس��يار زيبا بود. از زاويه ای ديگر و خالقانه به 
كوير نگاه كرده بودی. در نوشته ات تصويرسازی های زيبايی به چشم 
مي خ��ورد. با جا به جايی كوير و دريا و پيداكردن ما به ازای كويری 
موج��ودات دريازی تصاوير بكری به وج��ود آورده ای. همچنين از 
صنعت جاندارپنداری اشياء استفاده كرده ای. جاندارپنداری اشياء 
يعنی اينكه به يك ش��یء بی جان صفت های يك جاندار را نسبت 
بده��ی؛ مثالً ت��و برای كوير پدر و م��ادر و برادر تص��ور كرده ای و 
همچني��ن آن را صاحب ژاكت و پيراهن فرض كرده ای. همة اينها 
نشان از خالقيت تو دارد و اميدوارم با ادامه نوشتن در آينده شاعر 
و نويسندة توانايی شوی. منتظر نوشته های زيبای بعدی ات هستم.

تش��كيل مي دهد. طنز عدم تناس��بات 
عرصه ه��ای مختلف اجتماعی را نش��ان 
مي دهد ك��ه در ظاهر متناس��ب به نظر 
می رسند و اين خود مايه خنده می شود. 
هنر طنزپرداز، كش��ف و بيان هنرمندانه 
عدم تناسب در اين »متناسبات« است؛ 
مثاًل وقتی در ايام امتحان همه را در حال 
عدم تناسب در اين »متناسبات« است؛ 
مثاًل وقتی در ايام امتحان همه را در حال 
عدم تناسب در اين »متناسبات« است؛ 

خواندن درس نش��ان مي دهی و خود را 
در ح��ال خواندن رمان، اينجا يك تضاد 
ش��كل مي گيرد و باعث خنده مي شود. 
البته عناصر ديگری هم وجود دارند كه 
طنزپردازان در آثارشان از آن ها استفاده 
مي كنند، ب��ا خواندن ش��عرهای طنز و 
تجزية آن ها مي توانی آن عناصر را بهتر 
بشناسی. برايت آرزوی موفقيت مي كنم 

نوشته ات با نام كوير بس��يار زيبا بود. از زاويه ای ديگر و خالقانه به 
كوير نگاه كرده بودی. در نوشته ات تصويرسازی های زيبايی به چشم 
مي خ��ورد. با جا به جايی كوير و دريا و پيداكردن ما به ازای كويری 
موج��ودات دريازی تصاوير بكری به وج��ود آورده ای. همچنين از 
صنعت جاندارپنداری اشياء استفاده كرده ای. جاندارپنداری اشياء 
يعنی اينكه به يك ش��یء بی جان صفت های يك جاندار را نسبت 
بده��ی؛ مثالً ت��و برای كوير پدر و م��ادر و برادر تص��ور كرده ای و 
همچني��ن آن را صاحب ژاكت و پيراهن فرض كرده ای. همة اينها 
نشان از خالقيت تو دارد و اميدوارم با ادامه نوشتن در آينده شاعر 
و نويسندة توانايی شوی. منتظر نوشته های زيبای بعدی ات هستم.
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دريايی وس��يع كه نه آب دارد نه ماهی، نه صدف دارد، نه 
جلبك. ماهی های اين دريا خرچنگ و آفتاب پرست ها هستند و 
نهنگش شتر. گياهانش سبز نيستند بلكه خاردارند و خشن. اين 

در سايه تالش و كار
هر سختی مي شود آسان
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طلب
مريمفريدى/شاهيندژ

هم نشينی دلم مي خواهد
كه در اين خاك غريب نيست مرا
پشت اين غصه ها ترس نيست مرا

عمری اس��ت كه با اين قفس مأنوس 
شدم

من دلم مي گيرد از اين خاك غريب
كه در آن قلب انس��ان هايش از سنگ 

است
آسمانش بی ستاره و دلتنگ است

همه اين خواب ها نيرنگ است
اين چه خاكی است؟ چه جايی است؟

فرصتی مي خواهم
تا بر آيم از اين خاك غريب

نفسم باد صبا مي طلبد

دوستخوبم،مريم
مضمون  دارای  ش��عرت  خواس��ته ای 
عرفانی باش��د، اما موفق نشده ای. اين 
مضامين در ش��عر حافظ و مولوی در 
خدمت ش��عر قرار گرفته و ش��اعرانه 
بيان ش��ده است، اما در شعر تو شكل 
كليشه ای به خود گرفته و چيز تازه ای 
را بيان نكرده است. در شعرت وزن را 
از دست داده اي. ش��عر نيمايی دارای 
وزن عروضی اس��ت و فقط هجاهای 
وزن كم و زياد می ش��وند. در ش��عر 
نيمايی نمی توانی مانند ش��عر سپيد 
وزن عروض��ی را به هم بريزی. در هر 
شعری موسيقی وجود دارد. در بعضی 
از گونه های ش��عر موسيقی بيرونی؛ از 
جمل��ه وزن و قافيه وج��ود دارد و در 
برخی ش��عر ها موس��يقی درونی. در 
شعر سنتی و شعر نيمايی يا نو وزن و 
قافيه وجود دارد. هر چند در ش��عر نو 
وزن و قافيه به گونه ای متفاوت از شعر 
س��نتی به كار می رود. در شعر نو وزن 
در جايی می شكند و هجا ها كم و زياد 
می شوند و در برخی مواقع وزن تغيير 
می يابد. بيشتر ش��عر بخوان و بيشتر 
شعر بنويس و نوشته هايت را برای ما 

بفرست. 
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نامه های برقی
در اي��ن بخش به نامه ه��ای الكترونيكی يا 

برقی ش��ما پاس��خ مي دهيم. به نظر ش��ما پست 
الكترونيك مجله ب��ه چه دردی مي خورد؟ پس منتظر 

نامه های برقی شما هستيم.
مريم عابدی شعر طنزی با عنوان خواستگاری يك خر برايمان 

فرس��تاده بود كه هرچه س��عی كردي��م نتوانس��تيم چاپش كنيم. 
فكر كرديم ش��ايد به االغ ه��ای عزيز بر بخورد. االغ ه��ا هم حيوانند، طنز 

نمی فهمند. حاال خر بيار و باقالی بار كن. 
خاطرات روزانة جی كی رولينگ، نويس��نده هری پاتر به دوست خوبم پويا حميدی 
برخورده بود. دوس��ت من نوش��ته بود با ملكه نويسندگی شوخی نكنيد. دوست من 
ما با هر كه بخواهيم شوخی مي كنيم. مخصوصاً خانم رولينگ كه هم صنف ماست 
و داس��تان هايش را هم دوست داريم. ش��ما هم اگر ناراحتيد، يك بار ديگر مطلب را 

بخوانيد و بخنديد.

پيامك های كال! 
ش��ايد باور نكنيد تع��داد زيادی پيامك از طرف ش��ما به مجله 
رس��يده است كه همه اش هم به تعريف و تمجيد از مجله است. 
حتماً مي گوييد ش��ما كه ش��ماره پيامك نداريد، چطور اين همه 
پيامك دريافت كرده ايد؟ واال ما خودمان هم از همين تعجب كرده ايم. 
مانده ايم حيران و انگشت به دهان. گفتيم حاال كه شماره پيامك نداريم 
اين قدر پيامك فرستاده ايد وای به حال آنكه شماره پيامك به شما بدهيم. تصميم 
گرفتيم به زودی يك شماره پيامك برای مجله راه اندازی كنيم تا شما بتوانيد نظر و 
پيش��نهاد و حتی انتقادات خود را در مورد مجله به شماره مربوطه پيامك كنيد. ما 

اين طور آدم هايی هستيم.

پيغام درگير!
از اي��ن به بعد مي خواهيم پيغام های ش��ما را هم در اين صفحه 
بياوريم. مجلة مخاطب محور به ما مي گويند. آن قدر دور مخاطب 

چرخيده ايم كه سرمان گيج مي رود.
خانم ناشناس: »مطلب شير تو شير شمارة هفت خوب بود، فقط گاوی 

كه عكسش را انداخته بوديد خيلی مريض بود.«
پاس�خگو: »اول وقتی زنگ مي زنيد اس��م خودتون و مدرسه تون رو هم بگيد لطفاً. 
دوم اينكه اون عكس گاو بعد از شيردوشی بوده، قبل از شيردوشی آن قدر بزرگ بود 

كه تو مجلة ما جا نمی شد.«
حسين محمدی: »صفحات زنگ تفريح خيلی خوبن. اگه می شه بيشترش كنيد.«
پاسخگو: »از قديم گفتن زنگ تفريح كه زياد بشه قورباغه تو شور ابوعطا مي خونه.«
حميد ابراهيمی: »تو شماره شش يه مطلب داشتيد به اسم قارچ های باكالس. مگه 

قارچم باكالس می شه؟«
پاسخگو: »تا حاال قارچ باكالس نخوردی؟ تو كالس چی؟ تو كالس قارچ نخوردی؟«

فائزه كريمی: »اگه ببر مازندران منقرض شده، شما عكسش رو از كجا آورديد؟«
پاسخگو: »قبل از انقراض يه عكس سه در چهار انداخت داد به ما، بعد منقرض شد؛ 
يعنی ما يه همچين آدمايی هستيم كه با يه همچون ببرايی روابط حسنه داشتيم.«

مضمون  دارای  ش��عرت  خواس��ته ای 
عرفانی باش��د، اما موفق نشده ای. اين 

حتماً مي گوييد ش��ما كه ش��ماره پيامك نداريد، چطور اين همه 
پيامك دريافت كرده ايد؟ واال ما خودمان هم از همين تعجب كرده ايم. 
مانده ايم حيران و انگشت به دهان. گفتيم حاال كه شماره پيامك نداريم 

را بيان نكرده است. در شعرت وزن را 
از دست داده اي. ش��عر نيمايی دارای 

نيمايی نمی توانی مانند ش��عر سپيد 
وزن عروض��ی را به هم بريزی. در هر 
شعری موسيقی وجود دارد. در بعضی 

اين طور آدم هايی هستيم.
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ميراث 
تمدن اسالمي

ناصر نادري

مي گويند آدم نبايد خودش از خودش تعريف كند. بهتر است اگر خوبي هم 
دارد، ديگ�ران بگويند. تصور كني�د قرن ها به عقب بازگرديم و زماني را در 
ذهن بياوريم كه هيچ نش�انه اي از فرهنگ و تمدن در دنيا نبود. فقط زمين 

خاكي بود و پديده هاي طبيعي و انسان.
انس�ان به تدريج زاد و ولد ك�رد و جمعيت افزايش يافت. گروه هاي متفاوت 
بش�ر در جاي جاي زمين پراكنده ش�دند و نخستين نش�انه هاي فرهنگ و 

تمدن به وجود آمد؛ خط، زبان، دين، هنر، مسكن، وسيله نقليه و... .
در بي�ن ه�ر قوم و گ�روه، رهب�ران ديني،حكمرانان سياس�ي، هنرمندان، 
دانش�مندان و... زمينه ه�اي باروري بيش�تر را در عرص�ه فرهنگ و تمدن 
پديد آوردند. در ش�كل گيري و تكوين مظاهر فرهنگ و تمدن بشري، همه 
ملل سهم داشته اند. البته در اين بين، برخي، تأثير عميق تري داشته اند؛ از 
جمله، ملل ايران (به عنوان يكي از كش�ورهاي مهم مس�لمان)، هند، مصر، 
چين و يونان. در اينجا، براي نش�ان دادن اهميت فرهنگ و تمدن اسالمي و 
تأثير دانشمندان مسلمان در تاريخ علم جهان، نظر برخي از صاحب نظران 

و مورخان تحليل گر غربي را مي آوريم:

مسلمانان در رشد فرهنگ و تمدن 
در جهان چه نقشي داشته اند؟

نشانههايحقيقت

آخرينشاخسار

فرانسوا ولتر (1778-1694)
نويسنده و فيلسوف فرانسوي: 

»در دوران توح��ش و نادان��ي، پ��س از 
مس��يحيان  روم،  امپراط��وري  س��قوط 
همه چيز را از مسلمانان آموختند؛ مانند 
هيئت، شيمي، طب، رياضيات و غيره. و 
از همان قرون اولية هجري ناگزير شدند 
براي فراگرفت��ن علوم متداول آن روزگار 

به آنان روي آورند.«

جرج سارتن (1956-1884)
مورخ علم آمريكايي: 

به طور حتم  حادثه،  ش��گفت  انگيزترين 
پيدايش و رش��د انفجاري اس��الم بود. 
هجرت كه نمايش��گر مبدأ حقيقي آن 
اس��ت، در 622 م اتفاق افت��اد. پيامبر 
ده س��ال پ��س از آن (632 م) رحل��ت 
كرد... دين محمدي يا به عبارت ديگر، 
اسالم، س��ومين و آخرين شاخسار مهم 
اديان يكتاپرس��تي اس��ت... از اواس��ط 
سدة هشتم تا س��دة دوازدهم ميالدي، 
فرهن��گ التيني تقريب��اً به طور مطلق، 
در پس فرهنگ اس��المي قرار گرفت... 
رك��ود فكري ك��ه در نيمه دوم س��دة 
هفتم در نيمه اول سدة هشتم ميالدي، 
دس��ت كم در مورد اروپا و خاور نزديك 
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نيرويزندگيتازه

»ج��ان برن��ال«، محق��ق ايرلن��دي، در 
كت��اب »عل��م در تاري��خ« مي نويس��د: 
»ظه��ور اس��الم ناگهاني ب��ود. طي پنج 
س��ال پس از مرگ رهبر اس��الم كه در 
س��ال 632 م (11 هجري قمري) اتفاق 
افتاد، س��پاه اسالم، لشكريان روم و ايران 
را به طور قاطع شكس��ت دادند... تا قرن 
هش��تم ميالدي، دامنة  فتوحات خود را 
در آس��ياي  مركزي تا اسپانيا گسترش 
دادند. نه تنها مستعمرات روميان در آسيا 
و آفريقا � به اس��تثناي آس��ياي صغير � 
به دست مس��لمانان افتاد؛ بلكه سرتاسر 
شاهنشاهي ساساني كه تا آسياي مركزي 
و هندوستان مي رسيد، به تبعيت اسالم 
درآمد.از آن دوره به بعد، اكثر اين مناطق 
وس��يع، فرهنگ، مذه��ب و زبان علمي 

مشترك پيدا كردند. 
حتي چندين قرن همة شهرهاي اسالم 
داراي حكومتي واحد و تجارتي مشترك 
بودند... مس��يحيت كه به دين رس��مي 
امپراتوري تبديل شده بود، به جاي اينكه 
بتواند مقاومت مردم آس��يا و آفريقا را در 
برابر اس��الم برانگيزد، بيش��تر موجبات 
سستي و تسليم آنان را فراهم مي آورد. از 
طرف ديگر، ساكنان ديار مشرق كه بيشتر 
مريدان مسيحيت رسمي بودند، خود را 
تحت حكومت خلفاي اسالمي آسوده تر 
مي ديدند و َعلَم طغيان را برمي افراشتند... 
در سرتاس��ر قلمرو اسالم، از »قرطبه« تا 
»بخ��ارا« هيچ مركزي مث��ل روم وجود 
نداشت كه شيرة اقتصادي امپراتوري را 
مي مكيد. مكه، مركزي مذهبي بود و به 
هيچ وجه مركزيت اقتصادي يا سياس��ي 
ي��ا فرهنگي نداش��ت، با اينك��ه چنين 
مركزيتي وجود نداشت، شهرهاي قديمي 
مانند اسكندريه، انطاكيه و دمشق، نيروي 
زندگي ت��ازه اي پيدا كردند، و در مناطق 
مختلف، ش��هرهاي تازه اي طبق الگوي 
اين شهرها به وجود آمدند و توسعه پيدا 
كردند كه مي توان از پايتخت هايي مانند 

قاهره، بغداد و قرطبه نام برد.«

راهيبهسويبهشت

ويل دورانت (1981-1885)
تاريخ نگار آمريكايي:

»به طوري ك��ه از احاديث نبوي معلوم 
مي شود، پيغمبر، مردم را به طلب علم 
تش��ويق مي كرد و اي��ن كار را محترم 
مي داش��ت و از اي��ن جهت، ب��ا اغلب 
مصلحان ديني تفاوت داش��ت. او گفته 
ب��ود: هر ك��ه به راهي ب��رود كه علمي 
بجوي��د، خ��دا برايش راهي به س��وي 

بهشت مي گشايد.«

محس��وس بود، عصر تجديد فعاليتي را 
به  دنبال داشت. اين امر تاحدودي كاماًل 
مديون پيشگامي مسلمانان بود... تاريخ 
دست آوردهاي علمي بشر به چند دوره 
تقسيم مي شود. اگر هر دوره برابر با نيم 
قرن باش��د و به هر دوره، يك شخصيت 
را نسبت دهيم، بايستي سال هاي 450 
تا 400 قبل از ميالد را »دورة افالطون« 
و نيم قرن هاي بعدي را »دورة ارسطو«، 
ارش��ميدس«  »دورة  اقليدس«،  »دورة 
و... بنامي��م. س��ال هاي 600 ت��ا 700 
ميالدي نيز »دوران هس��وان س��تانگ 

واي چينگ« در چين است.
ام��ا از س��ال 750 ت��ا 1100 ميالدي؛ 
يعني 350 سال متوالي را بايد مختص 
دانشمندان مسلمان بدانيم كه به هفت 
دوره علمي تقسيم مي شوند. اين دوره ها 

عبارت ان��د از: دورة جابربن حيان، دورة 
خوارزمي، دورة رازي، دورة مس��عودي، 
دورة بوزجاني، دورة ابوريحان بيروني و 

دورة حكيم عمر خيام...«1

با نگاهي كوتاه به سخنان اين 
دانشمندان بزرگ غربي به بزرگي 

نقش و خدمات علمي مسلمانان 
در تاريخ علم و عرصة فرهنگ و 

تمدن پي مي بريم. در شمارة بعد، 
به داليل شكل گيري فرهنگ و 

تمدن مسلمانان خواهيم پرداخت. 
تا شمارة بعد.
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خواندنيهايتاريخي!

مهرماه/ اليور توريست 
در اين قس��مت، برخي مناس��بت هاي تاريخي و علمي مهرماه 
را در طول تاريخ بش��ريت از دريچه طنز بررسي مي كنيم؛ با ما 

همراه باشيد!
 اس��كندر مقدون��ی با داريوش س��وم در دش��ت »گوگامل« 
جنگي��د. در اين جن��گ به رغم برتری قوای داريوش س��وم بر 
اسكندر، نيروهای هخامنشی تارومار شدند و داريوش فرار كرد. 
گويا جناب س��عدي قرن ها بع��د با نگاهي به اين جنگ بود كه 

سرود: اسب الغر ميان به كار آيد/ روز ميدان نه گاو پرواري!
 ش��ورش تاريخی معروف به »س��يزدهم واندمير« در پاريس 
اتفاق افتاد. اين قيام را يك س��ردار 26 س��اله ب��ه نام ناپلئون 
بناپارت با پنج هزار س��رباز فرو نشاند. در اين ماجرا عده زيادی 
كشته ش��دند. همين جا بود كه براي اولين بار، ناپلئون فهميد 

در دو كار استعداد دارد؛ امپراطوري و كشتار!
 اولي��ن برنامه موس��يقی جه��ان از راديو پخش ش��د؛ يعني 
بزرگ ترين قدم برای توس��عه راديو برداشته شد و از آن روز به 
بعد سيل تقاضاها براي پخش آهنگ هاي درخواستي در جهان 

آغاز شد كه تا امروز هم ادامه دارد!
 روآلد آموندسن، قطب شناس معروف نروژی، كه او را »فاتح 
قطب جنوب« لقب داده اند، به دنيا آمد. آموندسن در جوانی به 
نيروی دريايی نروژ پيوس��ت و بعدها به مقام كاپيتانی رسيد و 
چون اطالعات بس��ياری از قطب داشت و از طرفي حسابي هم 

گرمايي بود، مأمور فتح قطب جنوب شد! 
 سفر بيس��ت س��اله »ماركوپولو«، جهانگرد ايتاليايی، پايان 

يافت. او تجربه سفرهايش را در  كتابی به نام »عجايب« نوشت؛ 
كتاب��ي كه تا آخرين روز عمرش هر بار آن  را خواند بيش��تر از 
دفعة قب��ل تعجب كرد و با شكسته نفس��ي خطاب به خودش 

گفت: »بابا تو ديگه كي هستي؟!«
 جرج استفنس��ون، مخترع راه آهن بعد از 67 س��ال زندگی، 
س��وار قطار مرگ ش��د و دنيا را ترك كرد. او پس از س��ال ها 
آزمايش علم��ي � از جمله چرخاندن فرف��ره روي بخار كتري 
در ح��ال ج��وش! � در 25 ژوييه 1814 اولي��ن لكوموتيو را به 

راه انداخت.
 س��رزمين تاريخ��ی »بابل« بعد از جنگی س��خت به تصرف 
كوروش درآمد. اين سرزمين در 160 كيلومتری جنوب شرقی 
بغ��داد امروزی قرار داش��ت ك��ه آن زمان »نبوني��د« اداره اش 
می كرد.ب��ا وجودی كه باب��ل دارای حصاره��ای محكمی بود، 
كوروش در اقدامي اي كيو س��ان وار (!) دس��تور داد تا مس��ير 
رود دجله را تغيير دادند و س��پاهيانش از بس��تر رودخانه وارد 

بابل شدند. 
 »پابلو پيكاسو« از نقاشان مشهور قرن بيستم در اسپانيا متولد 
شد. او نقاش��ی را از هشت سالگی با كشيدن خانه دودكش دار 
و خورش��يد در حال غروب شروع كرد و از سال  1900 سبك 
جديد كوبيسم را در پيش گرفت. البته به نظر برخي كارشناسان 

بهترين كارش همان نقاشي هشت سالگي اش بوده و بس!
 لويی پاس��تور از دانشمندهاي معروف قرن نوزدهم ميالدی، 
از دنيا رفت. پاس��تور اولين كس��ي بود كه فهميد شيوع خيلي 
بيماري ها، زير سرميكروب هاس��ت... . با وجود آنكه پاستور در 
دنياي ما انسان ها بسيار محبوب است، اما در دنياي باكتري ها 

بسيار منفور است و سايه اش را با تير مي زنند!

دوستان عزيز، سالم
حتماً صفحات طنز رشد جوان را مشاهده و مطالعه كرده ايد 
و شايد تا به حال مطالب طنزی به ذهنتان رسيده و احتماالً 
خواس��ته ايد ك��ه آن را به ص��ورت نظم و نث��ر درآوريد. حال 
مي خواهيم يك مسابقه طنز برايتان در همين صفحه ترتيب 
بدهيم. نوشته های طنزآميز خودتان را به صورت شعر، داستان، 
خاطره، نثر يا كاری كلماتور بنويس��يد و برای ما بفرس��تيد. ما 

هم نوشته های شما را به كمك دوستان طنزپرداز مجله بررسی 
مي كنيم و بهترين هايش��ان را در اين صفحه چاپ مي كنيم. در 

ضمن جوايز نفيسی به طنزهای منتخب تعلق مي گيرد. شايد هم 
از ش��ما برای همكاری در نش��ريه دعوت به عمل آورديم. خالصه 

سنگ مفت و گنجشك مفت. ش��مايی كه فكر مي كنيد استعداد 
طنزنويس��ی و خنداندن ديگران را داريد دست به قلم شويد. خدا را 
چه ديديد؟ شايد در آينده شما هم از طنزپردازان نامي كشور شديد. 

خيلی از طنزپردازان از همين جاها شروع كرده اند. پس منتظر 
آثار طنزآميز شما هستيم. به شدت!
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عبدالعلياثنيعشري
حواسم را جمع كردم تا حواس كسی 

را پرت نكنم.
هميشه حرف آخر را سكوت می زند.

جمالالديناحمديان
خورشيد، آب گرمكن درياست.

محمدعلىاميرگل
چ��ون ابد را در پيش داريم، بايد ادب 

را هم در پيش داشته باشيم.
صندلی ها از همه مؤدب تر می نشينند.

حامدبذرافكن
خيابان از بيِن جن��گل رفت و جنگل 

از بين رفت.
طن��ز يا نيش آدم ها را ب��از می كند يا 

مشت آن ها را.

اكبرتوانا
بعضی ه��ا ب��رای اينكه دستش��ان به 
دهانش��ان برس��د گردنش��ان را ك��ج 

می كنند.

صابرقديمى
كفش هاي��م به ريش م��ن می خندند، 
لباس هايم به تن��م زار می زنند و من 
در آين��ه فيلم اش��ك ها و لبخندها را 

تماشا می كنم.

آدمهاىغيرمعمولى
نويسنده: سنجاق قفلی 

پخمهونخبه
پخمه و نخبه دو هم كالس��ی بودند كه ضريب هوش��ی و استعداد يكسان داشتند، 

ولی در   نهايت يكی شد پخمه، يكی شد نخبه. 
معلم: »نخبه جان انشا تو بخون.« 

نخب��ه دانش آم��وزي الغر و خجالتی با عينك بزرگ اس��ت كه پای تخته می آيد و 
انشايش را می خواند. 

نخب�ه: »موضوع انش��اء: در آينده می خواهيد چه كاره ش��ويد؟ بر همگان واضح و 
مبرهن است كه ما می خواهيم ادامه تحصيل بدهيم و در آينده نخبه شويم و برای 
خود و جامعه مان مفيد واقع شويم. من در اين انشاء حتی می توانم بگويم علم بهتر 
از ثروت است و حتی می توانم بهار را توصيف كنم و بگويم تابستان خود را چگونه 
گذرانده ام. يعنی من اين قدر نخبه هستم كه در يك انشاء می توانم تمام موضوعات 
را بگنجانم. ما از اين انش��اء نتيجه می گيريم كه علم بهتر اس��ت و بايد در بهار و 

تابستان به جامعه مان خدمت كنيم.« 
معلم: »آفرين. بيست. برو بشين. پخمه تو بيا پای تخته.« 

پخمه: »آقا اجازه! با ما بوديد؟«
معلم: »مگه تو اين كالس پخمه ديگه ای جز تو هست؟« 

پخمه:  »ها؟«
معلم: »هيچی، بيا انشاء تو بخون.«

پخمه پای تخته می آيد و انشای خود را اين طور شروع مي كند: 
� موضوع امالء: در آينده می خواهيد چه كاره ش��ويد؟ بر همگان مبرهن است كه 

ما مزغ خوبی هستيم و در آينده می خواهيم فرار مزغ ها كنيم. 
معلم: »عزيزم مغز نه مزغ.« 

پخمه:  »ها؟«
معلم: »تو اصاًل می دونی مغز يعنی چه؟«

پخمه:  »ها؟« 
معلم: »مغز عزيزم. مغز داخل كاسة سره.«

پخمه:  »ها؟« 
معلم: »پای تخته بنويس مغز.« 

پخمه:  »ها؟« 
معلم: »عزيزم مغز از س��ه حرف تشكيل شده. ميم غين 

زا. حروفشو بكش م غ ز.«
پخمه:  »ها؟« 

معلم: »هيچی تو برو همون فرار مزغ هاتو انجام بده.«
پخمه: »بعله. ما از اين انش��اء نتيجه می گيريم كه علم بهتر 

است يا ثروت؟ها؟«
معلم (رو به نويس�نده): »تو اصاًل می دونی استعداد و ضريب 

هوش��ی يعنی چه؟ از برابری چه تصوری داری؟ چرا می گی 
اين دو تا استعدادشون برابره؟« 

نويسنده:  »ها؟«

كارىكلماتور

مشت آن ها را.

لباس هايم به تن��م زار می زنند و من 
در آين��ه فيلم اش��ك ها و لبخندها را 

تماشا می كنم.
معلم: »هيچی تو برو همون فرار مزغ هاتو انجام بده.«

پخمه: »بعله. ما از اين انش��اء نتيجه می گيريم كه علم بهتر 
است يا ثروت؟ها؟«

معلم (رو به نويس�نده): 
هوش��ی يعنی چه؟ از برابری چه تصوری داری؟ چرا می گی 

اين دو تا استعدادشون برابره؟« 
نويسنده:  
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صدايمشاور!
نويسنده: آقا كوچولو 

  آقاي مشاور، لطف كنيد به بانك ها و شركت هاي توليد سس و 
كنسرو تذكر بدهيد؛ چون با اين جايزه هايي كه گذاشتند، يك 
عمر پندهاي اخالقي ما را به باد دادند. ديروز در بس��تر مرگ 
داش��تم بچه هايم را نصيحت مي كردم كه بايد كار كنند و پول 
دربياورن��د و در كمركش خواندن اين ش��عر بودم »نابرده رنج 
گنج ميسر نمي ش��ود/ مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد!« 
كه ناگهان تلفن هاي همراه بچه ها زنگ خورد و يكي شان برندة 
جايزه بانك ش��د و آن يكي برندة جايزه ش��ركت توليد سس و 
س��ومي هم جايزه يكي از اين اپراتوره��اي تلفن همراه را برد، 
م��ن هم همان جا از غصه، نصفه نيم��ه دق كردم... لطفاً زودتر 
راهنمايي بفرماييد؛ چون من بايد ديروز بعد از خواندن آن بيت 
بالفاصله مي مردم، ولي به زحمت توانستم براي گرفتن مشاوره 

از شما يك روز اضافه عمر كنم...
با احترام
يك دهقان زحمتكش و افسرده!

آقاي مش��اور، دخترهاي من تحت تأثير بعضي از اين تبليغات 
تلويزيوني قرار گرفتند و براي تقويت پوستشان از صبح تا شب 
بزاق مارمولك، عصاره عرق كف پاي ملخ و ترش��حات عطس��ة 
حلزون به پوستشان مي مالند. ما توي اين خانه به هرچه دست 
مي زنيم در اثر تماس با يكي از اين عصاره ها لزج و چس��بناك 
شده. خالصه وضعيت چندش آوري در خانة ما حاكم است. به 
حرف ما كه گوش نمي دهند، لطفاً ش��ما نصيحتشان كنيد كه 

اين قدر گول تبليغات را نخورند!
يك پدر لزج و چسبناك!

مش�اور: از قول بنده ب��ه دختر خانم هايت��ان بفرماييد با يك 
ذره بين به دقت به پوس��ت اين حشرات و جانوران نگاه كنند، 
اگر از عصاره هايشان كاري برمي آمد اول روي پوست خودشان 
اثر داش��ت! به قول قديمي ها: َكل اگر طبيب بودي، س��ر خود 
دوا نمودي! حاال شما در اين ضرب المثل به جاي كل حلزون و 

به جاي س��ر، واژة پوست را بگذاريد و براي فرزندانتان تكرارش 
كنيد. اميدوارم نتيجه بدهد و زندگي ش��ما مثل سابق خشك 

و عادي شود!

آق��ا لطفاً يك صحبت��ي هم با پ��در بنده بفرمايي��د. آخر من 
به عنوان يك جوان نمي توانم وقتي مي روم س��لماني موهايم را 
كوتاه كنم، يك مدل مختصري به آن ها بدهم؟ يكي نيست به 
پ��در ما بگويد مگر وقتي زمان جواني ش��ما مدل موي آلماني 
مد بود كس��ي به ش��ما مي گفت كه موهايتان را آلماني نزنيد؟ 
خودم در آلبوممان چند عك��س از جواني  هاي پدرم با موهاي 
مدل آلماني دي��دم. خالصه، باباي ما بدجوري به مدل موهاي 
تازة م��ن گير داده. اصاًل عكس��ي از اين م��دل جديد برايتان 
مي فرستم، شما قضاوت كنيد كه اين مدل مو براي يك جوان 

طبيعي هست يا نه؟
يك جوان تازه از سلماني برگشته!

 مش�اور: مدل موي تازه ش��ما حي��رت بن��ده و همكارانم را 
برانگيخ��ت! البته جواني كردن به اندازه و به جا خيلي هم خوب 
است، ولي اين مدل مو ربطي به جواني ندارد و احتماالً سلماني 
محله تان موقع اصالح س��ر ش��ما عينك ته استكاني اش را جا 
گذاشته بوده... در ضمن خدا را شكر كنيد بنده جاي پدر شما 
نيستم وگرنه اول موهايتان را از ته مي تراشيدم بعد سر فرصت 

شروع مي كردم به نصيحت  كردنتان!

مشاور: پدرجان! البته شعر شما هنوز هم از درجه اعتبار ساقط 
نشده؛ چون كلي آدم ديگر رفته اند با زحمت زياد پول به دست 
آورده اند و سس گوجه خريده اند و در بانك حساب باز كرده اند و 
با تلفن همراه حرف زده اند كه قرعة فال جايزه اش به نام فرزندان 
شما افتاده. حاال خودتان را ناراحت نكنيد. فقط اين جمله قصار 
را هم برايشان بگوييد كه: ديگران كاشتند شما برديد؛ شما هم 
بكاريد تا روزي ديگران ببرند! سالمت و صحت شما را در سفر 

پيش رو آرزومندم!
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تابستانخودراچگونهگذرانديد؟
خاطره ای از نِمو

نويسنده: گردعالی 
تابس��تان امس��ال با هش��ت پا و عروس دريايی به دريای خزر رفتيم تا از نزديك با 

ماهی های خوشمزه و بانمك آن آشنا شويم.
روز اول، همان طور كه شنا می كرديم، ناگهان احساس كردم داخل تور ماهی گيری 
گير افتادم. عالوه بر ترس��ی كه مرا فراگرفته بود، بويی عجيب داش��ت بی هوش��م 
می كرد كه با كمك دوس��تانم از داخل تور بيرون آمدم. چند روز بعد فهميدم آن 
چيزی كه فكر می كردم تور ماهی گيری است، موجودی بدبو به نام جوراب دريايی 
بود كه از زيرمجموعه های زباله های دريايی است. تا يادم نرفته بگويم دردناك ترين 
آش��غال دريايی كه با آن مواجه ش��ديم، قوطي كنس��روی بود كه عطر پدربزرگم 

داخلش بود.
روز دوم يك ماهی گلی به ما نزديك ش��د و از عروس دريايی اس��مش را پرس��يد. 
وقتي اس��م عروس دريايی را شنيد با تعجب گفت: »پس داماد كجاست؟« عروس 
دريايی خنديد و جواب داد: »اسم من عروس دريايی است و اسمم ربطی به خودم 
ندارد.« ماهی گلی تشكر كرد و رفت، ولی پس از چند ثانيه دوباره برگشت و گفت: 
»راستی نگفتيد داماد كجاست؟!« عروس دريايی گفت: »عرض كردم كه فقط نامم 
عروس دريايی اس��ت و دامادی در كار نيست. تازه به اين زودی ها هم قصد ازدواج 
ندارم.« ماهی گلی خداحافظی كرد و رفت، اما دوباره نعره زنان به سوی ما شنا كرد 
و گفت: »چرا به من نمی گوييد داماد كيه؟ كيه؟!« در اين لحظه هش��ت پا توضيح 

داد ماهی گلی ها حافظة كوتاه مدت ندارند و همه چيز را از ياد می برند.
خالصه تا دو روز دنبال ما راه افتاده بود و دائم سؤال خودش را می پرسيد تا اينكه 

چند ماهی آمدند و به جرم مزاحمت سوار الك پشتش كردند و رفتند.
روز آخر دست و پای هشت پا الی خزه های لب دريا گير كرده بود و مجبور شديم 
تع��دادی از پاهاي��ش را ببريم تا نجات پيدا كند. با ناراحتی از اين اتفاق داش��تيم 
برمی گش��تيم كه ناگهان ديديم ماهی گلی با كل خانواده اش آمده اند خواستگاری 
عروس دريايی و همه با هم پش��ت س��رهم می پرس��ند: »عروس خان��م وكيليم؟!« 
چشمتان روز بد نبيند، بدون توقف و شبانه روزی شنا كرديم تا برسيم به شهرمان. 

اين بود خاطرة من از تابستانی كه گذشت.

تقلب
نويسنده: پاكی 

چش��مش به مراقب جلس��ة امتحان 
بود. برخالف بقي��ه  دانش آموزان هيچ 
استرسی نداش��ت؛ چون مطمئن بود 
ج��واب همه س��ؤاالت در آس��تينش 
اس��ت. لبخندی به شاگرد اول كالس 
زد و با خوش��حالی برگ��ة تقلب را از 

آستينش درآورد:
 خ��ط مادرش ب��ود. تصمي��م گرفت 
الاقل بعد از امتح��ان برود خريدها را 
انجام بدهد. در راه سعي مي كرد قيافة 
پدرش را تصور كند وقتی كه با تعجب 

تقلب ها را مي خواند.

دروصفرشدجوان
خواننده بلخی 

در كوچه رياضی و زبان می خوانيم
در پارك برای امتحان می خوانيم

در شهر برای درس خواندن جا هست
در مدرسه هی رشد جوان می خوانيم

بهصــورت تنبلــى بــاب در
دواندوان
بُِتن طاليی 

در خانه نشسته ای شب و روز كه چی؟
امروز درست مثل ديروز كه چی؟
گفتم كه بيا دوان دوان تا صحرا

گفتی بدوم شوم عرق سوز كه چی؟

درنكوهــشزبالــهپراكنىو
ستايشسهراب

بُِتن طاليی 
ای برادر آشغالت را در اينجا ول نكن

ول ميان جاده ها و جنگل و ساحل نكن
مرسی از اينكه به حرف من توجه می كنی
لطف كن بی زحمت آب رود را هم گل نكن

داستانك

ايستگاهشعر

چشمتان روز بد نبيند، بدون توقف و شبانه روزی شنا كرديم تا برسيم به شهرمان. 
اين بود خاطرة من از تابستانی كه گذشت.
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ني و موالنا
»بشنو از نی چون حكايت می كند 

از جدايی ها شكايت می كند«
اين آغاز مثنوي معنوي موالناست؛ كتابي 
ك��ه حاصل پربارترين دوران عمر مولوي  
است. موالنا بيش از پنجاه سال داشت كه 
نظم مثنوی را آغاز كرد. اهميت مثنوی 
نه از آن رو كه از آثار قديم ادبيات فارسی 
است؛ بلكه از آن سبب است كه برای بشر 
سرگش��ته امروز پيام وارستگی و رهايي 
دارد. اين نی همان موالناست كه به عنوان 
يك انسان آگاه و آشنا با حقايق عالم معنا، 
خود را اس��ير اين جهان ماّدی می بيند و 
ش��كايت می كند كه چرا روح آزادة او از 
نيس��تان عالم معنا بريده  ش��ده است. او 
در مثنوی و ديوان ش��مس، بارها خود يا 
انسان آگاه را به نی و چنگ تشبيه كرده  
است. جالل الدين محمد بلخی معروف به 
مولوی و موالنا و رومی ششم ربيع االول 
604 ق در بلخ متولد ش��د. با استناد به 
برخی اشعارش تخلص او را »خاموش«، 
»َخموش« و »خاُمش« دانسته اند. مثنوي 
معنوي، ديوان شمس، رباعيات، فيه مافيه، 
مجالس س��بعه و مكتوبات از جمله آثار 
موالنا هستند. موالنا، در غروب يكشنبه 

پنجم جمادی االخر 672 ق درگذشت.

بزرگداشتموالنا

ني و موالنا

8
مهر

اسماعيل را بر خاك مي افكني؛
در پيش پاي تصميم خويش.
پيش چشم حق بين خويش؛

دندان غفلت بر جگر مي فش��ري و دل در 
خدا مي بندي؛

اي همه حق ش��ده، اي به منا آمده، تيغ را 
بر حلقوم اسماعيل خويش نه!

و...گوسفندي را سر ببر!
كه خ��داي ابراهيم تش��نة خون نيس��ت، 

نيازمند اسماعيل تو نيست؛
خدا خود، فدية اسماعيل تو را مي پردازد؛

اي��ن همه، براي آن بود كه تو را تا به اينجا 
بكشانند!

از تنگناي س��ياه خانه ات، اي قرباني س��ه 
ساية ابليس!

تا قربانگاه سرخ منا، اي بت شكن توحيد!
و اكنون، اي كه در راه خدا، تيغ بر حلقوم 
اسماعيل نهادي؛ به منا آمدي تا اسماعيل 
را بكشي، اما دس��ت هايت اكنون به خون 
ابليس آغشته است، و اسماعيلت را سرشار 

افتخار در كنار داري. 
ش��گفتا! در اين كوهستان، چه درس ها به 
آدمي مي آموزند! اكنون، ابراهيم ش��ده اي، 
ابلي��س را به خاك افكنده اي، اس��ماعيلت 
را از قربان��گاه بازگ��ردان، آنچ��ه بايد ذبح 
مي كردي، اس��ماعيل نبود، بند اسماعيل 
ب��ود، دس��ت آويز ابليس، اس��ماعيل خود 
محبوب خداس��ت، عطية خداس��ت، او را 
خدا خود به تو بخش��يد و اكنون خدا بود 
كه فديه اش را خود پرداخت؛ اس��ماعيلت 
را از قربان��گاه ب��ازآور، با ه��م از جبهة منا 
بازگرديد، از ميعادگه خدا، رس��الت توحيد 
ابراهيمي، بر دوش، به س��وي خلق، براي 
بنياد س��رزمين حرام، زمان حرام، جامعة 
ح��رام، حريم پاك و ام��ن خدا، بناي خانة 
آزادي براي مردم، پناهگاه امنيت و آزادي 

و برابري و عشق!
اكنون همه چيز پايان يافته اس��ت، حج به 
نهايت رس��يده است. كجا؟ در منا! شگفتا! 

پشت ديوار مكه! حاال عيد شده است.

عیدسعیدقربان

نشانه ايمان 
سه خصلت است كه هر كس داراي آن 
باشد ايمان به خدا را كامل كرده است:
هرگاه خش��نود شد، خشنودي او را در 

باطل وارد نكند.
هرگاه خشمگين شد، خشمش او را از 

مرز حق بيرون نبرد.
هرگاه قدرتمند ش��د، قدرتش دست او 
را به چي��زي كه حق او نيس��ت، دراز 

ننمايد.
[مناقب آل ابيطالب، ج 4، ص 208]

شهادتامامباقر(ع) 21
مهر

24
مهر

قربانگاه 
سرخ

مهري جمعگي

[ مجموعه آثار6
،دكتر علي شريعتي،  ص 180 ، انتشارات الهام]
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لحظه هاي غربت و تنهايي
خداحافظ مدين��ه. خداحافظ جد عظيم 
الشأن يا محمد(ص)، خداحافظ مادر مهر و 
عاطفه، فاطمه(س). امام جواد(ع) با دوستان 
وداع كرد. هادي هفت س��اله را به سينة 
خود فش��رد. دلش تاب جدايي نمي آورد، 
براي��ش دعا خواند و بازوان��ش را بيش از 
بيش فش��رد. چش��م از مهِر روي سمانه 
گرفتن چه دردناك ب��ود؛ مثل به محاق 
افتادن ماه در چاه غربت و تنهايي. خليفة 
مستبد، معتصم عباسي دوباره امام جواد 
را به بغداد احضار ك��رده بود. براي او اين 
سفر مثل سفرهاي گذشته نبود، سفر بوي 
رفتن مي داد؛ سفر به سوي خدا. شهادت 
اين  امام  در 25 س��الگي در بغداد اتفاق 
افتاد، بر اثر زهري كه به دس��تور معتصم 
عباسي، ام الفضل (همس��ر امام جواد(ع)، 

دختر مأمون عباسي ) به آن حضرت داد.

14
مهر

قاري و شاعر
در قرن هش��تم هجري در شيراز، قاريان 
و حافظان قرآن فراوان بودند. مي گفتند 
م��ردم هيچ ش��هري در اي��ران به خوبي 
ش��يرازي ها قرآن نمي خوانن��د. خواجه 
ش��مس الدين محمد، ملق��ب به حافظ 
ش��يرازي هم نه فقط ق��رآن را با صداي 
خوبي قرائت مي ك��رد بلكه حافظ قرآن 
هم بود، همان گونه ك��ه خود در يكي از 

غزل هايش مي گويد:
»عشقت رسد به  فرياد، ار خود به سان حافظ

قرآن زبر بخواني در چارده روايت«
حافظ، چيره دست ترين غزل سرای زبان 
فارسی افكار عميق عرفاني را با لطيف ترين 
و ش��اعرانه ترين كلم��ات بي��ان ك��رده 
اس��ت. ديوان حافظ ح��دود پانصد غزل، 
چند قصيده، دو مثنوی، چندين قطعه و 
تعدادی رباعي درب��ردارد و تا كنون بيش 
از چهارص��د بار به زبان فارس��ی و ديگر 

زبان های جهان  چاپ شده  است.

بزرگداشتحافظ

شهادتاماممحمدتقي(ع)

20
مهر

از نجف تا نوفل  لوشاتو
سال 1357 رژيم شاه بر آن شد تا براي اخراج امام از عراق دست  به كار شود. امام كه حاضر 
به ترك مبارزه نبودند تصميم گرفتند از عراق به سوريه بروند و قرار شد از طريق كويت 
عازم س��وريه شوند، اما مقامات كويت از ورود امام جلوگيري كردند. امام شب را در بصره 
گذراندند. همان ش��ب تصميم گرفتند به پاريس هجرت كنند و در پيامي به ملت داليل 
هجرت خود را چنين بيان نمودند.  »اكنون كه من به ناچار بايد ترك جوار اميرالمؤمنين، 
عليه الس��الم، را نمايم و در كش��ورهاي اسالمي دس��ت خود را براي خدمت به شما ملت 
محروم كه مورد هجوم همه جانبه اجانب و وابس��تگان به آنان هس��تيد، باز نمي بينم و از 
ورود به كويت با داشتن اجازه ممانعت نموده اند، به  سوي فرانسه پرواز مي كنم. پيش من 

مكان معيني مطرح نيست؛ عمل به تكليف الهي مطرح است. 
مصالح عالية اسالم و مس��لمين مطرح است. ما و شما، 
امروز كه نهضت اس��المي به مرتبه حساس��ي رسيده 
اس��ت، مسئول هستيم. اس��الم از ما انتظار دارد.« اما 

رژيم ش��اه هرگز نمي دانس��ت اين هج��رت بزرگ ترين 
هج��رت تاريخي ايران خواهد ش��د. با اقامت امام 

خميني(ره) در فرانس��ه، دهكدة كوچك 
نوفل لوش��اتو ب��ه كان��ون مهم ترين 

اخبار جهان تبديل ش��د و پس از 
چندماه به پيروزي انقالب 

اسالمي منجر شد.

هجرتامامخمیني(ره)ازعراقبهپاریس

از نجف تا نوفل  لوشاتو
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هم بود، همان گونه ك��ه خود در يكي از 
غزل هايش مي گويد:

»عشقت رسد به  فرياد، ار خود به سان حافظ
قرآن زبر بخواني در چارده روايت«

حافظ، چيره دست ترين غزل سرای زبان 
فارسی افكار عميق عرفاني را با لطيف ترين 
و ش��اعرانه ترين كلم��ات بي��ان ك��رده 
اس��ت. ديوان حافظ ح��دود پانصد غزل، 
چند قصيده، دو مثنوی، چندين قطعه و 
تعدادی رباعي درب��ردارد و تا كنون بيش 
از چهارص��د بار به زبان فارس��ی و ديگر 

زبان های جهان  چاپ شده  است.

ورود به كويت با داشتن اجازه ممانعت نموده اند، به  سوي فرانسه پرواز مي كنم. پيش من 
مكان معيني مطرح نيست؛ عمل به تكليف الهي مطرح است. 

مصالح عالية اسالم و مس��لمين مطرح است. ما و شما، 
امروز كه نهضت اس��المي به مرتبه حساس��ي رسيده 
اس��ت، مسئول هستيم. اس��الم از ما انتظار دارد.« اما 

رژيم ش��اه هرگز نمي دانس��ت اين هج��رت بزرگ ترين 
هج��رت تاريخي ايران خواهد ش��د. با اقامت امام 

خميني(ره) در فرانس��ه، دهكدة كوچك 
نوفل لوش��اتو ب��ه كان��ون مهم ترين 

اخبار جهان تبديل ش��د و پس از 
چندماه به پيروزي انقالب 

اسالمي منجر شد.
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بازی پرهيجان »الست پلنت« سال هاست 
كه در بين بازی خورها پرطرفدار اس��ت 
و بع��د از به بازار آمدن هر نس��خه همه 
منتظ��ر س��ری جديد آن می نش��ينند.  
ش��ركت »ك��پ كام« توليدكنن��دة اين 
ب��ازی، از س��ال 2006 اين ب��ازی را به 
بازار ارائه كرده اس��ت. س��ری اول كه 
 Extreme) با پسوند شرايط ويژه
Condition) ب��ه ب��ازار عرض��ه 
ش��د، با اس��تقبال زيادی روبه رو شد. 
اولين نس��خه فقط برای كنسول بازی 
ايكس باكس و پلی استيشن عرضه شد، 
اما بعدها به دليل استقبال فراوان برای 
سيستم عامل ويندوز نيز نسخه ای به 

جنگ 
روبات ها

فروش رسيد. اين بازی كه به صورت سوم 
شخص است به دليل فضاسازی های بسيار 
خوب مخصوصاً در محيط های برفی بسيار 
م��ورد توجه منتقدان قرار گرفته اس��ت. 
همچنين ام��كان اس��تفاده از ابزارآالتی 
مانند انواع روبات ها و ماشين های عجيب 
و غري��ب و توانايی ه��ای جديد در پيش 

بردن بازی با اس��تفاده از اي��ن امكانات، 
لذت ب��ازی را دوچندان كرده اس��ت. در 
نمايشگاه س��االنه E3 پنجمين سری با 
نام »Lost Planet3« از اين مجموعه 
نيز برای س��ال 2013 ب��ه عالقه مندان 
معرفی شد و قرار است  پاييز روانه بازار 

شود.

كفير نوش��يدنی س��ودمندی است كه از 
تخمير شير به دست می آيد. گفته می شود 

قدمت��ش ب��ه دوهزار س��ال پيش 
نوشيدنی  اين  می رسد. خاس��تگاه 
ب��ه كوه ه��ای قفق��از برمی گردد. 
مردم اي��ن منطقه به طول عمر و 
سالمتی ش��هرت دارند و اكسير 

جوانی شان كفير است.
كفي��ر محصول تخمير ش��ير 
در مج��اورت دانه های كفير 
ميكرواورگانيسم های  است. 
دانه های كفير غيربيماری زا 
تركيبی  آن ه��ا  هس��تند. 
تغييرپذي��ر دارن��د و اين 
بستگی به عواملی همچون 
تركيب  منبع چربی شير، 
دانه ها و روش فرآوری آن 

دارد. 
كفي��ر را می توان از ش��ير 
و  ب��ز  گوس��فند،  گاو، 
از ش��ير سويا  همين طور 

تهيه كرد. اين محصول لبنی آرامش بخش 
سيستم عصبی است، بر عملكرد صحيح 
كليه و كبد، س��هولت هضم، تقويت 
سيستم ايمنی تأثير به سزايی دارد 
و اخت��الالت خواب و افس��ردگی را 

كاهش می دهد. 
كفير در رژيم های الغری توصيه 
می ش��ود؛ زيرا از عوارض جانبی 
رژي��م روی دس��تگاه عصب��ی 

جلوگيری می كند.
تخمي��ری  نوش��يدنی  اي��ن 
همچنين می تواند با داشتن 
ان��واع ويتامين ه��ا و م��واد 
مغذی جايگزين خوبی برای 
مصنوع��ی  نوش��يدنی های 
باش��د، به ويژه نوش��ابه های 
م��واد  دارای  ك��ه  گازدار 

شيميايی مضر هستند.

همه كسانی كه تمام هوش و حواسشان 
به دنيای ديجيتال، كامپيوتر و بازی است 
حتماً نمايش��گاه E3 را می شناسند. اين 
نمايشگاه كه از سال 1996 به شكل ساالنه 
در لس آنجلس برگزار می ش��ود بيشتر به 
ميدان جنگ بدل می شود و شركت های 
بزرگ و مشهور دنيای ديجيتال در آن به 
عرض اندام می پردازند و س��عی می كنند 
ب��ا معرف��ی محصوالتی جديدت��ر گوی 
س��بقت را از ديگر رقبا برباين��د. نام اين 
 Electronic نمايش��گاه خالص��ه ای از
Entertainment Expo ب��ه معن��ی 
نمايش��گاه س��رگرمی ديجيتال اس��ت.  
به دليل شركت كنندگان با نام و نشان، اين 
نمايشگاه به معروف ترين ساالنه ديجيتال 
تبديل ش��ده اس��ت. در هر ص��ورت اگر 
می خواهيد از اين دنيای پرهيجان عقب 
نمانيد و حداق��ل از چندوچون بازار گرم 
بازی های هر سال مطلع شويد، اخبار اين 
نمايش��گاه را دنبال كنيد. زمان برگزاری 

E3 هر ساله در فصل تابستان است.

نوشيدنىكفير،بادوهزارسالقدمت E3نمايشگاهساالنه

ش��ركت »ك��پ كام« توليدكنن��دة اين 
ب��ازی، از س��ال 

بازار ارائه كرده اس��ت. س��ری اول كه 
با پسوند شرايط ويژه (

Condition
ش��د، با اس��تقبال زيادی روبه رو شد. 
اولين نس��خه فقط برای كنسول بازی 
ايكس باكس و پلی استيشن عرضه شد، 
اما بعدها به دليل استقبال فراوان برای 
سيستم عامل ويندوز نيز نسخه ای به 
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سنگ های زنده
دوست داريد با هم  سفری به درون زمين داشته باشيم. پس 
همراه ما باشيد. غار چال نخجير نراق يكی از غارهای زنده و 
زيبای دنياست با انواع كريستال ها و مرجان ها. برای رفتن به 
اين غار زنده ابتدا به دليجان می رويم و سپس به سمت نراق 
حرك��ت می كنيم. حدود هفت كيلومتر از جاده را كه رفتيم 
سمت چپ وارد جادة فرعی آسفالته اي می شويم. اين جاده 
ما را تا جلوی غار می رساند. آنجا راهنماها ما را به گروه های 
بيس��ت نفری تقس��يم می كنند. هر گروه با يك راهنما وارد 
غار می ش��ويم. دويست متر اول مسير كاماًل يك نفره است. 
حركت به نوبت از يك جهت انجام می  ش��ود. مسير، پر پيچ 
و خم و مملو از كريس��تال  ها و اسفنج های بلورين و كلسيت 
اس��ت. توده هايی به شكل كرگدن، تمس��اح، الك پشت در 
برخی از گوش��ه های غار به چش��م می خورد و سالن بسيار 
بزرگی كه در انتهای مسير 1200 متری وجود دارد همة ما 
را ش��گفت زده می كند. گفتنی است تاكنون دوازده كيلومتر 
اين غار كشف شده و فقط 1200 متر آن برای بازديد آماده 
ش��ده اس��ت. عكس برداری در غار ممنوع اس��ت چراكه نور 

فالش دوربين روی سنگ های زندة غار تأثير منفی دارد.
غار زنده به غاری گفته می شود كه سنگ های آن هنوز رشد 
می كنند. در غار چال نخجير هر يك صد سال يك سانتی متر 

به قطر سنگ ها اضافه می شود.

با ببرها قدم بردار (مهارت های زندگی)، فرانك 
فرنس، مهسا مشتاق/ انتشارات ابوعطا.

تلفن: 021-66485940

قصه های فيلس�وف، ميش�ل پيكم�ال، مهدی 
ضرغاميان/نشر آفرينگان.

تلفن: 021-66413667

جرا با حجاب شدم؟ نوشته مژده بهروزی به قلم 
محمدرحمتی شهرضا/ انتشارات نغمات.

تلفن: 0251-7834361

هندس�ه ش�كنه ای، نايج�ل لم�وار... مجتب�ی 
سلطانی/ انتشارات پرديس.

تلفن: 021-22206133

حيات در كيهان، مونيكا گريدی، محمد رحيمی/ 
انتشارات سبزان.

تلفن: 021-88319557

س�ه كاهن، مجيد قيص�ري/ انتش�ارات: عصر 
داستان.

تلفن: 021-88933934

3كتاب،3خوششانسى

كتابماه

3كتاب،3دوست

كليدهاىيادگيرىزبانهاىخارجى
با پيشرفت علم و فناوری عرضة روش های 
نوي��ن آم��وزش زبان های خارج��ی روز به 
روز افزاي��ش يافته اس��ت، اما ك��دام روش 
آموزش��ی می تواند ما را س��ريع تر به مقصد 
برساند؟ كتاب حاضر دربرگيرندة روش های 
مؤثر يادگي��ری زبان های خارجی در زمينة 
مهارت های گفت  و شنود است و با توجه به 

سبك يادگيری خود، می توان بهترين و مناسب ترين روش را برگزيد.
علی پيرهانی/ انتشارات طاليی

تلفن: 021-66483066

كليدهاىيادگيرىزبانهاىخارجى
با پيشرفت علم و فناوری عرضة روش های 
نوي��ن آم��وزش زبان های خارج��ی روز به 
روز افزاي��ش يافته اس��ت، اما ك��دام روش 
آموزش��ی می تواند ما را س��ريع تر به مقصد 
برساند؟ كتاب حاضر دربرگيرندة روش های 
مؤثر يادگي��ری زبان های خارجی در زمينة 
مهارت های گفت  و شنود است و با توجه به 

سفر به غار چال نخجير
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10 Test the sponges by inserting a 
skewer. If it comes out clean, the 
cakes are cooked.

13 Spread the buttercream evenly 
onto the flat side of one sponge, 
using a palette knife.

14 Spread the raspberry jam in an 
even layer over be buttercream, 
right to the edges.

15 Top with the other sponge, flat 
sides together. Serve dusted with 
sifted confectioner’s sugar.

11 Leave for a few minutes in the 
pans, then turn out on to a wire 
rack. Let cool completely. 

12 For the filling, beat the butter, 
confectioner’s sugar, and vanilla 
extract until smooth.

STORE The filled cake will keep in an airtight container for 
2 days. Unfilled, the sponges will keep for up to 3 days.
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Sponge Cake
Malihe Zarif
 Probably the most iconic cake, a good sponge should be well-risen,
moist, and as light as air.

Ingredients
12 tbsp unsalted butter, softened, 

plus extra for greasing
3_
4

 cup sugar

3 large eggs, at room temperature

1  tsp pure vanilla extract

11_
4
 cups all-purpose flour

1 tsp baking powder
1_
2
 tsp salt

For the filling 
4 tbsp unsalted butter, softened
1_
3
 cup confectioner’s sugor, plus  

   more to serve

1 tsp pure vanilla extract
1_
3
 cup good-quality seedless

   raspberry jam

4 Add the vanilla extract and 
beat briefly until it is well blended 
through the batter.

1 Preheat the oven to 350°F 
(180°C). Grease the cake pans and 
line with parchment paper.

7 With a spoon, gently fold in the 
flour until just smooth. You can also 
mix in on low.

5 Beat the mixture for another 2 
minutes until bubbles start to appear 
on the surface.

2 Cream the butter and sugar with 
an electric mixer until fluffy, about 2 
minutes.

8 Divide the batter evenly between 
the pans, and smooth the tops with 
a palette knife.

6 Remove the beaters, then sift the 
flour, baking powder, and salt into 
the bowl.

3 Add the eggs one at a time, being 
sure to mix well between additions 
to prevent curdling.

9 Cook for 20 minutes or until 
golden brown and springy to the 
touch.

 S
ER

VE
S

6-
8

30
M

IN
S

20
-2

5
M

IN
S

 4
 W

EE
KS

,
U

N
FI

LL
ED

Sp
ec

ia
l e

qu
ip

m
en

t
2×

8 
in

 (
20

cm
) 

ro
un

d 
ca

ke
 p

an
s



مي
گر
سر

اين مجموعه براي هركس منحصربه فرد و شخصي است و چهار مرحله دارد: 
1. آمادگي: تالش مغز براي حل مسئله از راه هاي معمول.

2. پرورش موضوع: وقتي مغز نتوانست از راه هاي معمول مسئله را 
حل كند خسته مي شود و به سراغ راه هاي ديگر مي رود.

3. يافتن راه حل: در اين قسمت ناخودآگاه فرد ناگهان مثل جرقه 
راه حل را پيدا مي كند.

4. تأييدي�ه گرفتن: حاال قوة اس��تدالل پاسخ را تحليل و بررسي 
مي كند و همة احتماالت را ارزيابي مي نمايد.

در ادام��ه براي آزمايش خالقيت ذهن ش��ما س��ؤال هايي طراحي 
ش��ده اند كه رفته رفته مشكل تر مي ش��وند. براي حل ده آزمون زير 

45 دقيقه وقت داريد.

خالقيت
به مجموعه مراحلي كه مغز براي حل يك مسئله، خلق يك ايده، آگاهي از يك مفهوم، 

توصيف يك اثر هنري يا اثبات يك تئوري به كار مي گيرد خالقيت مي گويند. 

الف

ج

ب

د

الف ب

جد

1

2

فاطمه مدير فالح
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پاسخها:1=الف،2=د،3=ج،4=ب،5=د،6=ج

الف
الف

الف

الف

جج

ج

ج

ب
ب

ب

ب

دد

د ه� و

د

پاسخ  صحيح 
كدام است؟

3

4

5

6



علي رضا متوليعلي رضا متوليعلي رضا متولي

از خودت جلو بزن

گي
ند
جز
مو

در زندگ��ی ات باره��ا و بارها 
از رقابت ح��رف زده ای و بارها 
خواس��ته ای از ديگ��ران جلو 
بزن��ی؛ در مس��ابقه، در امتحان، اما 
تا به حال ش��ده كه بخواهی از خودت 
جلو بزنی؟ تا حاال ش��ده كه از خودت باال 
بروی؟ گاهی وقت ه��ا آدم بايد از خودش 
جلو بزند. از خودش باال برود. اگر برنامه ای 
برای جلوافتادن از خودت نداشته باشی، 
مطمئن ب��اش از خودت عقب می مانی، 

ديگران پيشكش.
تقريباً بيشتر ما دنبال اين هستيم كه از ديگران 
عقب نمانيم يا از ديگران باالتر بايستيم يا از بقيه جلوتر 
بزني��م. حاال بيا فكر كنيم: از خودت جلو بزن يعنی 
چه؟ وقتی نمرة درسی ات هفده شده است و نمرة 
دوستت نوزده، بهترين كار اين است كه سعی كنی 
نمره ات را باال ببری و فكر نكنی تو هم بايد نمرة نوزده 
بگيری و بی خودی خودت را در رقابت با دوس��تت 
قرار ندهی. رقابت اصالً كار بدی نيست، اما بايد اين 
را بدانی كه همه توانايی يكسان ندارند. از آن گذشته، 
رقاب��ت انرژی بيش��تری از تو می گي��رد. اگر بخواهی 
بنش��ينی و فكر كنی كه بايد از دوس��تت نمرة بيشتری 
بگيری يا حداقل نمره ات مثل نمرة او باشد، مطمئن باش 
سعی و تالش��ت با اضطراب بيش��تری همراه می شود و به 
هر دليل اگر نتوانی نتيجه بگيری، ممكن اس��ت 

سرخورده شوی. 
اما اگر با خودت رقابت كنی، 
ش��انس بيش��تری برای 
موفقيت داری؛ چون وقتی 
با خودت مسابقه می گذاری، 
اضط��راب و نگرانی كمتری 
ان��رژی  نتيج��ه  داری و در 
نتيجه  برای گرفتن  بيشتری 
بهتر داری. در ضمن اگر موفق 

نشوی 
باز هم چي��زی را 

از دس��ت نداده ای. حاال 
به حرف ه��ای من فكر كن.  

چشم هايت را ببند و تصور كن 
داری از خودت جلو می زنی. فقط مراقب باش 

خ��ودت را ُهل ندهی! و مراقب باش موقع جلوزدن از 
خودت، يك گام؛ فقط يك گام جلوتر از خودت بروی. هر 

بار يك گام. گاهی وقت ها جلوزدن از خود سخت می شود. 
به همين راحتی ها هم نيست. برای اين كار نياز به وسيله های 
درست  و حسابی داری. گاهی بايد نردبان داشته باشی تا بتوانی 
از خ��ودت باال بروی. گاهی هم بايد دس��ت خودت را بگيری 
و نگ��ه داری و بعد ب��ا زرنگی از خودت جلو بزنی. گاهی هم 
بايد به خودت كلك بزنی، اما كلك های درست. گاهی برای 

جلوزدن از خودت بايد آرامش خودت را حفظ كنی. 
و گاهی بايد حال و آينده را روش��ن ببينی. و بدانی كه 

می توانی و از نتوانستن حرفی نزنی. فكر تو بايد اين 
باشد كه می توانی. بله، جلوزدن از خودت راه دارد 

و من می خواهم راه های جلوزدن از خودت را 
به تو نش��ان بدهم. اما قبل از اينكه راه ها 

را ياد بگيري بايد با توانايي هايي آشنا 
ش��وي كه خداوند به هم��ة آدم ها 

داده اس��ت. اين توانايي ها در دو 
بخ��ش از وجود م��ا و در همة 
ما هست؛ يك بخش در مغز 
است و بخش ديگر در روان. 
جلوزدن از خود با استفاده 
دو  اي��ن  توانايي ه��اي  از 
بخش ميسر مي شود.  پس 
ابتدا اين توانايي ها را به تو 
معرفي مي كنم و س��پس 
به راه هاي استفاده از اين 
قابليت ها خواهم پرداخت. 

تا شمارة بعد، خدانگهدار
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