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شات دان
حضور در فضاي مجازي خلوتي براي آدم درست مي كند كه نگو. تو هستي و صفحة نمايش 

و شهر فرنگ اينترنت، اما فكر كرده اي كه هيچ خلوتي خالي از خدا و نظارتش نيست؟
هرجا باش��يد او با شماست و خداوند نسبت به آنچه انجام مي دهيد بيناست )حديد: 4(. آيا 
نمي داني كه خداوند آنچه را در آسمان ها و زمين است مي داند. هيچ گاه سه نفر با هم نجوا 
نمي كنن��د مگر اينكه خدا چهارمين آنهاس��ت و هيچ گاه پنج نف��ر با هم نجوا نمي كنند مگر 
اينكه خداوند شش��مين آنهاس��ت و نه تعدادي كمتر و نه بيش��تر از آن مگر اينكه او همراه 
آنهاست هرجا كه باشند. سپس روز قيامت آنها را از اعمالشان آگاه مي سازد چرا كه خداوند 

بر هر چيزي داناست. )مجادله: 7(
اينترنت يك ابزار اس��ت و از آن مثل هر ابزار ديگر بايد درس��ت استفاده كرد. اما آيا بي هيچ 
مرز و قانوني مي ش��ود به هر س��ايتي سر زد و هر صحنه اي را ديد و هر متني را خواند؟ مگر 
غير از اين اس��ت كه ديدن و تجربه كردن بعضي س��ايت ها و لينك ها هم گناه دارد. اشتباه 
نكنيد اغلب با لذت و بي لذت هم ندارد. آنكه گفت از گناه بپرهيزيد، مي گفت از همة گناهان 
بپرهيزيد و فقط گناه را در تماش��اي صحنه هاي ش��هوت آلود خالصه نك��رده بود. او غيبت 
كردن و غيبت شنيدن را هم گناهي بزرگ مي دانست و مي داني در دنيايي كه ما مجازي اش 
ناميده ايم چه رودي از غيبت جاري اس��ت و چقدر غيبت كه با چش��م ش��نيده مي ش��ود و 
مي دان��ي كه در اين دنياي مجازي چه آبروهاي عزي��زي كه هر روز به زمين مي ريزد و چه 
حريم هاي محترمي كه به راحتي شكس��ته مي ش��ود. پس چه بهتر كه بگويي بي خيال تريپ 
روش��نفكري و انگشت شس��تت را بگذاري روي دكمه ش��ات دان. اين دكمه را براي همين 

موقع ها ساخته اند ديگر. بگذار خدا ببيند استفاده از اين انگشت را خوب بلدي. 
حسين اميني پويا
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»مصطف�ي م�رادي« كم حرف اس�ت. 
او لب�اس كار ب�ر ت�ن دارد و در حال 
اندازه گي�ري زمي�ن و مقياس بن�دي 
اس�ت كه به سراغش مي رويم. با او به 
گلخانه مي رويم و او به ما ماشين هاي 
كشاورزي را نش�ان مي دهد كه چند 
هكتار دورتر از مدرسه ش�ان هستند. 
مصطف�ي در رش�تۀ »ام�ور زراعي و 
باغي« درس مي خواند و مي گويد قبل 
از ورود به اين رشته هم در باغ و باغچه 
براي خودش گل و گياه مي كاشته و با 
عالقه تصميم گرفته است تا در چنين 
رش�ته اي تحصيل كند و به مدرس�ۀ 
كش�اورزي ش�هيد رجايي روس�تای 

آيينه ورزان دماوند رفته است.

مصطفي و بيد مجنون 
بهشتي!

تهمينه حدادي

 اگر بگويند در يک خط رشته ات را 
تعريف كن چه مي گويي؟

ياد گرفتن نحوة كشت و پرورش درختان و 
انواع گل و گياه.

 اگر رشتۀ تو نبود چه مي شد؟
تا به حال همه چيز تجربي بوده و علم كافي 
براي پرورش درخت ها وجود نداشته است. 
اگر در اين رشته تحصيل كنيم مي توانيم 
بازده و تولي��د محصوالت باغي و زراعي را 

افزايش بدهيم.
 اگر بخواهي كس�ي را تشويق كني 
كه اي�ن رش�ته را انتخاب كن�د، چه 

مي گويي؟
مي گوي��م كه با پيش��رفت در اين رش��ته 
مي تواني سرمايه گذاري هاي خوبي داشته 
باش��ي و حتي محصوالت��ي ارائه كني كه 
در بازار نيست. حتماً هم خواهم گفت كه 
كشاورزي مقدس است و پيامبران هم اين 

كار را انجام مي داده اند.
 مثال اگر بگوين�د از فردا ديگر حق 

كار عملي نداري چه كار مي كني؟
ناراحت مي ش��وم. مي دانيد كار تئوري آدم 
را كس��ل مي كند. ما در محيط باز، هواي 
خوب داريم و ب��ا گل و گياه و طبيعت در 

ارتباطيم.
 اگر اين رش�ته نب�ود، مي رفتي چه 

رشته اي؟
علوم تجربي؛ چون آن رش��ته هم مقدس  عكس: حسام قلعه اسدي

ایندرسهارامیخوانید
ديم كاري، ماشين هاي زراعي، حفظ نباتات، 

زراعت عمومي، گياه شناسي و... .
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1 بازدي��د از مزارع، گاوداري ها و نمايش��گاه هاي گل و گي��اه از ضروريات اين 
رش��ته اس��ت. در هر حال بايد با همة مس��ائل مربوط به اين رشته آشنا شويد؛ 

يعني عالوه بر اينكه مدام در باغ هستيد اردوهايي طبيعي هم مي رويد.
2 مصطفي تعريف مي كند كه سال دوم هنرستان به آنها كار با تراكتور، دنده زدن 
و استفاده از گاوآهن را ياد داده اند. او به دليل بي تجربگي اش دنده را اشتباه زده و آن 
را خراب كرده، اما خوش شانس تر از اين بوده كه از او خسارت بگيرند. فقط و فقط 

گوشش را پيچانده اند و او هم ديگر حواسش را جمع كرده است.

اين رش��ته مقدمة رشته هاي مهندسي 
كش��اورزي در دانشگاه است. محصالن 
اين رشته عالوه بر آشنايي با سبك هاي 
كش��اورزي و باغ��داري ي��اد مي گيرند 
چگونه يك ب��اغ و مزرعه را اداره كنند. 
اگر اهل فيلم و س��ينما باشيد، ديده ايد 
كه كشاورزان و باغداران ديگر كشورها 
جزو ثروتمندان محس��وب مي شوند و 
هميش��ه مي توانند دارايي هاي خود را 
گسترش دهند. دانش آموزان اين رشته 
ه��م با هر آنچه به خوردني هاي گياهي 
مربوط مي ش��ود، آشنا مي شوند و تمام 

اينها در دانشگاه به كمكشان مي آيد.
دانش��گاه  در  كش��اورزی  مهندس��ی 
چندين و چند ش��اخه دارد. سه تا از 
مهم ترين آنه��ا زراعت، صنايع غذايی 
و ماش��ين آالت هس��تند. در هر كدام 
از اين رش��ته ها تخصص های مختلفی 
به كار گرفته می ش��ود. اما هر كس��ی 
كه در هنرستان رش��تة كشاورزی را 
خوانده باش��د در نهايت می تواند اين 
گرايش ها را انتخاب كند. البته اين را 
هم بگوييم كه می گويند بهتر اس��ت 
گرايش ماش��ين آالت را انتخاب كنيد 
ت��ا بتوانيد ماش��ين آالت كش��اورزی 
بس��ازيد و نياز به واردات را كم كنيد. 
بعد هم كه البته می شود اين رشته ها 

را تا دكترا ادامه داد.

رشتة امور زراعي و باغي چيست؟

جز درس

است. اگر پزش��ك شوي مي تواني خدمت 
بزرگي به مردم بكني.

 اگر كس�ي رشتۀ تو را مسخره كند 
چه كار مي كني؟

به او خواهم گفت كه من دنبال عالقة خودم 
آمده ام. البته هستند كساني كه مي گويند 
كشاورزهاي تجربي هم بدون تحصيل در 
اين رشته كارهايي بزرگ انجام مي دهند، 

اما من حرف آن ها را قبول نمي كنم.
 راس�ت است كس�اني كه توي باغ 
و ه�واي خ�وب هس�تند ش�اعر هم 

مي شوند؟
بله، راست است.

 يعني تو شعر هم مي گويي؟
معلوم است.

 درخت محبوبت؟
بيد مجنون؛ چون مرا ياد بهشت مي اندازد.
 اگر درس و مدرسه نبود، دنيا بهتر نبود؟

چ��را بهتر ب��ود )مي خندد!(، ام��ا نه وقتي 
چيزي ياد بگيري. 

وقتي كنار كس��اني باش��ي كه چيزي ياد 
مي گيرند مدام به فكر ترقي كردن هستي 

و اين خوب است.
 اگر بگويند يک آرزوي كاري بكن، 

چه مي گويي؟
مي خواهم يك مهندس كش��اورزي موفق 
ش��وم، يك باغ بزرگ را اداره كنم و ساالنه 

برداشت زيادي داشته باشم.
 اولي�ن چيزي را كه ي�ادت مي آيد، 

بگو:
داس: علف

هواي خوب: درخت
گوشي لمسي: تكنولوژي كاًل كار را خراب 

كرده. 
بهترين ميوة دنيا: انار

كمباين: گاوآهن
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رابطة بين مواد غذایی و سرطان
رژيم غذايی س��الم و تركيب مناسب مواد 
غذايی خطر ابتال به بس��ياری از سرطان ها 
را كاهش می دهد. هزاران مادة ش��يميايی 
در يك رژيم غذايی متعارف وجود دارد كه 
حاوی مواد مهاركننده و تقويت كنندة روند 

ايجاد سرطان هستند.
 عوامل پيشگيری كننده نقش مهمی در 

كاهش خطر ابتال به سرطان دارند.
 عوامل تقويت كننده احتمال بروز سرطان 

را افزايش می دهند.

عوامل تغذیه ای كاهندة  سرطان  
در  تركيبات��ی  آنتی اكس�يدان ها:   .1
غذاها هس��تند كه راديكال های آزاد را در 
ب��دن از بين می برند يا مانع ش��كل گيری 
آنها می ش��وند. اين مواد در س��بزيجات و 

ميوه های رنگی يافت می ش��وند. مهم  ترين 
آنتی اكسيدان ها عبارت اند از ويتامين های 
آ، ای، ث، كاروتنوئيده��ا، س��لنيوم، روی، 

منيزيم و ليكوپن.
  منابع غذايی غنی از ويتامين ث: مركبات، 
فلفل سبز، توت فرنگی، گوجه فرنگی و كلم 

بروكلی.
 مناب��ع غذايی غنی از ويتامين ای: ذرت، 
مغزها، زيتون، س��بزی های برگدار و سبز، 

روغن های گياهی و سبوس گندم.
كاروتنوئيده��ا  داراي  غذاي��ی  مناب��ع   
)پيش س��از ويتامي��ن آ هس��تند(: هويج، 
ميوه های نارنجی رنگ، كدو حلوايی، طالبی، 
سبزی های س��بز تيره، كلم پيچ، اسفناج، 
ذرت، تخم م��رغ، مركب��ات، گوجه فرنگی، 

گريپ فروت و هندوانه.
 منابع غذايی سلنيوم: مغزها )گردو، بادام، 

اشكان همتي

فندق، پس��ته و...(، ماهی و س��اير غذاهای 
دريايی، قلوه، جگر و مخمرها.

2. ميوه ه�ا و س�بزی ها: در اف��رادی كه 
روزان��ه حداق��ل پن��ج واح��د از ميوه ها و 
سبزی های متنوع مصرف می كنند احتمال 

بروز برخی سرطان ها كمتر است.
 انگ�ور - به خصوص نوع قرمز رنگ آن، 
حاوی ماده ای به نام » رزور اترول« اس��ت 
كه خاصيت آنتی اكس��يدانی و ضدالتهابی 

قوی دارد.
 توت ها- از منابع عالی آنتی اكسيدان ها 
هستند. برخی توت ها سرشار از »پلی فنل« 
هس��تند. پلی فنل ها می توانند در مبارزه با 

سرطان ها مفيد واقع شوند.
 انار- خ��وردن انار يا نوش��يدن آب انار 
ممكن اس��ت در پيشگيری يا كاهش رشد 
برخی س��رطان ها از جمله سرطان پستان 
و پروس��تات كمك كند. فيتوكميكال های 
موجود در انار رشد سرطان پستان وابسته 

به هورمون را مهار می كند.
 گوجه فرنگی و هندوانه- گوجه فرنگی 
و هندوان��ه ممكن اس��ت به دلي��ل وجود 
»ليكوپ��ن« در كاهش خطر ب��روز برخی 
سرطان ها مانند س��رطان پروستات نقش 

داشته باشند.

وقتي سلول ها 
بدخيم مي شوند

فرايند سرطان زايی يک پروسۀ زيستی است كه در سه مرحله پيش می رود:
 مرحلۀ آغازين: س�لول ها به دليل مواجهۀ DNA با مواد ش�يميايی، اشعۀ 

يونيزان يا ويروس ها تغيير شكل پيدا می كنند.
 مرحلۀ ارتقا: سلول های تغيير شكل يافته تكثير می شوند.

 مرحلۀ رش�د و توسعه: سلول های تغيير ش�كل يافته رشد می كنند و يک 
بافت جديد و بدخيم ايجاد می شود.

دخانيات

غذاهاي 
پركالري و 

پرچرب

اشعه 
یونيزان

سرطان

ویروس ها

كمبود 
آنتي اكسيدان ها 

و مواد مغذي

مواد 
شيميایي

آغاز

ارتقاء

رشد
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 لوبي�ا- ح��اوی فيتوكميكال های قوی 
متعددی اس��ت كه می تواند از سلول های 

بدن در برابر بروز سرطان محافظت كند.
 خان�وادة كل�م- ان��واع كلم ها ش��امل 
بروكلی، گل كلم، كلم پيچ و كلم بروكسل 
می توانند به دفاع بدن در برابر سرطان های 
رودة ب��زرگ، پس��تان، ري��ه و دهانة رحم 
كمك كنند. س��بزيجات ب��رگ دار به رنگ 
س��بز تيره- اس��فناج، برگ چغندر، كاهو 
و كلم پي��چ حاوی مقادي��ر فراوانی از فيبر، 
ف��والت و كاروتنوئيدها هس��تند. اين مواد 
مغذی به محافظت در برابر س��رطان های 
ده��ان، حنجره، لوزالمعده، ريه، پوس��ت و 

معده كمك می كنند.
3. فيبرهای غذايی: در الية بيرونی غالت 
كامل )س��بوس نگرفته( ،ميوه ها، ميوه های 
خش��ك، س��بزيجات، حبوبات، خشكبار و 

1. چربی ها: مصرف زياد غذاهای پرچرب 
ابتال به انواع سرطان مانند سرطان پستان 
و سرطان رودة بزرگ را افزايش می دهد. 
اسيدهای چرب اشباع )موجود در روغن 
جامد، گوشت قرمز، كيك، كلوچه و...( از 

عوامل خطرزای سرطان هستند.
2. غذاه�ای آماده، فرآوری ش�ده و 
نمک سود ش�ده: س��س و سوپ هاي 
آماده، گوش��ت های دودی و نمك سود 
شده، سوس��يس و كالباس حاوی مواد 
افزودنی و مواد نگهدارنده هس��تند كه 
می توانن��د موج��ب تضعيف سيس��تم 

ايمنی شوند.
3. پروتئي�ن: گوش��ت، ماهی و تخم مرغ 
منابع اصلی تأمين پروتئين حيوانی هستند. 
از بين اين مواد، گوش��ت قرمز و گوش��ت 
فرآوری ش��ده از عوامل خطرزای سرطان 
هستند. مصرف زياد گوشت قرمز )بيش از 
450 گرم در هفته( خطر ابتال به س��رطان 

رودة بزرگ را افزايش می دهد.
4. نم�ک: زي��اده روی در مصرف نمك 
احتمال بروز س��رطان مع��ده را افزايش 

می دهد.
5. غذاهای كهنه و كپک زده: مصرف 
غ��الت، حبوب��ات و مغزهای آل��وده به 
افالتوكسين )سموم توليد شده از كپك 
در اين مواد غذايی( خطر ابتال به سرطان 

كبد را افزايش می دهد.
6. روش طبخ غذا: سرخ كردن و كباب 
كردن گوش��ت در حرارت زياد می تواند 
باعث تش��كيل مواد شيميايی سرطان زا 

شود.
7. ش�كر و غذاهای پركالری: مصرف 
زياد نوشيدنی های حاوی قند و غذاهای 
فرآوری ش��ده با قند و چربی زياد و فيبر 
كم با افزايش خطر بروز س��رطان ارتباط 

دارد.
8. مشروبات الكلی: سرطان های دهان، 
گلو، حنجره، مری، كبد و پستان همگی با 
نوشيدن الكل ارتباط دارند. مصرف الكل 
همچنين می تواند خطر سرطان های رودة 

بزرگ و پستان را افزايش دهد.
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رنگفيتوكميكالسبزيجات و ميوه ها
قرمزليكوپنگوجه فرنگی و انواع آن، گريپ فروت صورتی، هندوانه

قرمز و ارغوانیپلی فنل، آنتوسيانينانواع توت، انگور، آلو
نارنجیكاروتن β و αهويج، انبه، كدو تنبل

نارنجی و زردflavonoids ,cryptoxanthin -βطالبی، هلو، پرتقال، شليل
زرد و سبزZeaxanthin ,Luteinاسفناج، برگ شلغم

سبزindoles ,Sulforaphanesكلم پيچ، كلم بروكلی، كلم بروكسل، گل كلم
سفيد و سبزSulphides Allylتره فرنگی، پياز، سير، موسير

دانه ه��ا وجود دارد. رژيم غذايی با فيبر زياد 
می تواند خطر ابتال به سرطان را كاهش دهد.

4. ف�والت: نوع��ی ويتامين B اس��ت كه 
می تواند از بدن در برابر س��رطان های رودة 
بزرگ، راست روده و پستان محافظت كند. 
بهتري��ن راه دريافت فوالت، ج��ذب آن از 

طريق ميوه، سبزيجات و غالت است.
لبني��ات  كلس�يم:  و   D ويتامي�ن   .5
منبع غنی كلس��يم هستند. كلسيم باعث 
پيشگيری از پوليپ ها و سرطان رودة بزرگ 
می شود. برای كاهش خطر ابتال به سرطان 
غير از ويتامين D نيازی به استفاده از ساير 

مكمل ها نيست.
6. انتخاب غذاهای طبيعی: تا حد امكان 
از غذاهاي��ی اس��تفاده كنيد كه ع��اری از 
مواد شيميايی كشاورزی مثل علف كش ها 
و  رش��د  هورمون ه��ای  آفت كش ه��ا،  و 

آنتی بيوتيك ها هستند.
7. آب و س�اير مايعات: مصرف بيش��تر 
آب و مايع��ات با افزايش دفع ادرار، كاهش 
غلظت موادی كه به طور بالقوه س��رطان زا 
هس��تند و كوتاه تر شدن تماس اين مواد با 
پوشش داخلی مثانه، خطر ابتال به سرطان 

مثانه را كمتر می كند.
8. چای: به ويژه چای س��بز ممكن اس��ت 
يك مادة ضدسرطانی باشد. البته بايد توجه 
داشت كه مصرف چای داغ با افزايش خطر 

سرطان مری همراه است.
9. ادويه: كوركومين مادة اصلی زردچوبه 

است و پتانسيل ضدسرطانی دارد.
10. تغذيه انحصاری نوزاد با ش�ير مادر 
به مدت ش�ش ماه: شيردهی می تواند به 
پيش��گيری از سرطان پستان كمك كند و 
باع��ث جلوگيری از چاق��ی دورة نوزادی و 

چاقی در سنين باالتر شود.

عوامل تغذیه ای  بروز سرطان
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س�بک زندگی ناظر به مس�ائلی اس�ت كه متن زندگی انس�ان را در دنيا شكل 
می دهد؛ به عبارتی، وقتی از چگونگی زيس�تن مؤمنانه س�خن می گويند، تمام 
مس�ائلی را كه آدمی در متن زندگی با آن مواجه است، بايد مدنظر قرار داد و از 
اين رو گسترة سبک زندگی عرصۀ وسيعی از رفتار آدمی با خدا، خود، خانواده، 

جامعه و حتی طبيعت را دربرمی گيرد.

مفهوم سبک زندگی
فاطمه يعقوبي

»س��يره« در زبان عربی از مادة »س��ير« 
اس��ت به معنی حركت و راه رفتن. سيره 
بر وزن فعلئ اس��ت كه در اين وزن، واژه 
بر نوع عمل داللت می كند. مثاًل »َجلَْسه« 
يعنی نشس��تن و »ِجلَْسه« يعنی سبك 
و نوع نشس��تن. سير يعنی رفتن و سيره 
يعنی نوع و سبك رفتن. در تبيين معنای 
س��يره به »هيئت«، »حالت«، »روش«، 
»رفتار«، »راه و رس��م« و »س��لوک« نيز 
اش��اره شده اس��ت و در مجموع می توان 
س��يره را ب��ه معنای نوع و س��بك رفتار 
دانست. باتوجه به شناخت مفهوم سيره، 
وقتی از سيرة امام رضا)ع( ياد می كنيم، 
به واقع در پی ش��ناخت سبك و اسلوب 
رفتار امام در حوزه های مشخص هستيم.

در سيره، پاسخ اين پرسش ها را می يابيم: 
سبك امام در زندگی عبادی خود چگونه 
بود؟ سبك ايش��ان در معاشرت با ياران 
چگونه بود؟ ام��ام با خانوادة خود چگونه 
معاش��رت داشتند؟ سبك و روش وی در 
رفتار با دش��منان چه بود؟ روش تبليغی 
امام چه بود؟ س��بك رهبری و مديريت 
امام در جامعه چه بود؟ و ده ها سبك ديگر 

كه در سيره بدان پاسخ داده می شود.

س��بك زندگی با مفه��وم عقل معاش كه 
همان »ش��يوة زيس��تن« اس��ت، يكسان 
اس��ت؛ يعنی عقلی كه به انسان می گويد 
چطور باي��د زندگی ك��رد. كارك��رد اين 
عقل در راس��تای چگونگی تدبير زندگی، 
چاره انديش��ی دربارة مش��كالت زندگی، 
ت��الش برای هماهنگی با قوانين ش��رعی 
و س��ازگاری با آنها در سامان دهی زندگی 
مناس��ب و مطلوب قرار دارد تا انسان را به 
حيات مؤمنانه رهنمون كند. اين نوع عقل 
در اين احاديث همان عقل معاش اس��ت: 
»بهتري��ن دليل بر زيادتِی عقل، ُحس��ن 
تدبير اس��ت.« نيز بنگريد به اين س��خن 

امام رضا)ع(: »مهربان��ی با مردم نيمی از 
عقل است.« سبك زندگی اسالمی و عقل 
معاش، توجه به اجرای اسالم با همة ابعاد 
آن در تمام عرصه های زندگی آدمی است 
و می توان در دس��ته بندی مش��خص و با 
مالحظة ارتباطات سه گانة انسان با خدا و 
خود و خلق، زندگی مؤمنانه ای ساخت و با 
تكيه بر متن سخن و سيرة معصومان)ع( 

شيوة زيستن را مشق كرد.
ارتباط سيره و سبک زندگی

وقت��ی از س��يرة ام��ام رض��ا)ع( صحبت 
می شود، منظور چيست و چه ارتباطی با 

سبك زندگی ممكن است داشته باشد؟

سبک زندگی به چه معناست و آيا می توانيم نوعی سبک زندگی از سيره و 
سخن امامان   اقتباس كنيم و سرلوحۀ خود قرار دهيم؟
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نقش الگوه��ای دين��ی در زندگی ما 
چيست؟ قرآن در اين باره چه فرهنگی 

را ترويج می كند؟
هر انسان مؤمنی برای دستيابی به زندگی 
معي��ار، در پی يافتن الگويی پس��نديده 
است تا خود را با او مقايسه كند و زندگی 
خويش را با رنگ آن بيارايد. الگوخواهی 
و قهرمان پرستی، ريشه در ارزش پرستی 
آدم��ی دارد. خداون��د متع��ال در قرآن 
درب��ارة حضرت ابراهي��م)ع( می فرمايد: 
»َقْد كاَنَْت لَُكْم ُأْسَوئ َحَسَنٌه فی إِبَْراِهيَم(؛ 
)ممتحنه: 4( )برای شما سرمشق خوبی 
در زندگی ابراهيم وجود داشت(. زمانی 
كه هجرت پيامبر)ص( از مكه به مدينه و 
خوابيدن اميرمؤمنان)ع( به جای حضرت 
در لیلئالمبیت تبيين می شود، قرآن به 
ايث��ار و اخالص اين جوان نمونه اش��اره 
می كند: »َو ِمَن النَّاِس َمْن يَْشِری نَْفَسُه 
ابِْتغاَء َمْرضاِت اهلل َو اهلل َرُؤٌف بِالِْعباِد«؛ )و 
بعضی ديگرند ك��ه جان خود را در برابر 
خشنودی های خدا می فروشند و خدا به 

بندگان رئوف است.( )بقره: 207(
با دق��ت به ش��خصيت اميرمؤمنان)ع(، 
متوجه می شويم الگوگيری او از مرادش 
حضرت محمد)ص( مثال زدنی و بی نظير 
است. حضرت علی)ع( می فرمودند: »من 
همواره در پی او می رفتم؛ همچون بچة 
ش��تری كه در پی مادر رود و او هر روز 
يك��ی از صفات پس��نديده اش را بر من 
آش��كار می كرد و مرا می فرمود كه بدان 

اقتدا كنم.«
همچني��ن »اب��رار« نامي��دن حض��رت 
علی)ع( و حضرت فاطمه)س( در قرآن، 
درخور توجه است. زوج جوانی كه در سه 
شب متوالی، افطار خود را به مسكين و 
يتيم و اس��ير دادند: آن بندگان، نيكو به 
عه��د و نذر خود وفا می كنن��د و از قهر 
خدا در روزی كه ش��ر و سختی اش همة 
اهل محش��ر را فرا گيرد، می ترس��ند و 
)می گويند( برای دوس��تی خدا به شما 
طعام می دهيم و از ش��ما هيچ پاداش و 

سپاسی هم نمی طلبيم. )انسان: 8-7(

نقش سازندة الگوها در زندگی

آيا می توانيم با مطالعة سيرة حضرت رضا)ع( از آن الگو بگيريم؟
طبيعی است كه امكان استفاده از سيره و منش پيشوايان معصوم)ع( برای 
همگان فراهم اس��ت. پس موظفيم همچون تأسی به پيامبر)ع(، در گفتار و 
رفتار از امام نيز بهره بگيريم. خداوند می فرمايد: »لقد كان لكم فی رس��ول 

اهلل اسوئحسنئلمن كان يرجوا اهلل و اليوم االخر«. )احزاب:21(
وجود پيغمبر و اوصيای پس از او، كانونی است كه ما از آن بايد روش زندگی 
را استخراج كنيم. رفتار معصومان آن قدر عميق است كه از جزئی ترين كار 
ايش��ان می توان قوانين زندگی را اس��تخراج كرد. ي��ك كار و رفتار كوچك 
معصوم همچون چراغ، ش��عله و نوری است كه مسافت های بسيار دور را به 
انس��ان نشان می دهد. آيت اهلل شهيد مرتضی مطهری در اين باره می نويسد: 
»ما ظلمی نظير ظلمی كه در مورد قرآن كرده ايم، در مورد س��يرة پيغمبر 
و ائمه اطهار كرده ايم. س��يرة انبيا و اوليا و مخصوصاً س��يرة پيغمبر اكرم و 
ائمة معصومين را برداشتيم، به طاق آسمان كوبيديم، گفتيم: او كه پيغمبر 
اس��ت. نتيجه اش اين اس��ت كه اگر يك عمر برای ما تاريخ پيغمبر بگويند، 
برای ما درس نيس��ت و مثل اين اس��ت كه مثاًل بگويند فرشتگان در عالم 
باال چنين كردند. خب فرش��تگان كردند به ما چه مربوط؛ يعنی اين منبع 
ش��ناخت را ه��م از ما گرفتن��د. در صورتی كه اگر اين ج��ور می بود، خدا 
به جای پيغمبر فرش��ته می فرس��تاد. پيغمبر يعنی انسان كامل، علی يعنی 
انس��ان كامل، حس��ين يعنی انس��ان كامل، زهرا يعنی انسان كامل؛ يعنی 
مش��خصات بش��ريت را دارند با كمال عالی مافوق ملكی؛ يعنی مانند يك 
بشر گرسنه می شوند غذا می خورند، تشنه می شوند آب می خورند، احتياج 
به خواب پيدا می كنند، بچه های خودش��ان را دوست دارند، غريزة جنسی 
دارند، عاطفه دارند و لهذا می توانند مقتدا باش��ند. اگر اين جور نبودند، امام 

و پيشوا نبودند.«
آنچه در زندگی امام رضا)ع( همچون ساير معصومان)ع( كاماًل آشكار است 
و می ت��وان به آن به عنوان محوری در الگوگيری تكيه كرد، اين اس��ت كه 
خلق و خوی امام)ع( مانند سخن و دينشان جامع و همه جانبه بود. امام در 

همة ابعاد انسانی در حد كمال و تمام بودند.
غياث الدين شافعی معروف به خواند مير )وفات: 942( در وصف امام چنين 

می سرايد:
سپهر عز و جاللت محيط علم و فضيلت

امام مشرق و مغرب مالذ آل پيمبر
وفور علم و علو مكان اوست به حدی
كه شرح آن نتوان نمود كلك سخنور
قلم اگر همگی وصف ذات او بنويسد

حديث او نشود در هزار سال مكرر

پيروی از سيره



مغز مركز كنترل و فرماندهی رفتارهای تو است. برای اينكه از خودت جلو بزنی 
بايد مركز فرماندهی ات را به  درستی رهبری كنی. در شماره قبل به تغذيه مغز 
پرداختم و در اين ش�ماره به تو خواهم گفت چگونه از مغزت كار بكشی كه نه 

خسته شود و نه برای خودش فعاليت كند.
تو برای فعاليت های خودت به مغزت نياز داری، اما اگر بلد نباشی چگونه 

آن را به كار ببری، به نتيجۀ خوبی نمی رسی.
اگر تو او را به كار نكشی او از تو كار خواهد كشيد. بسياری از بيماری های 
روحی و روانی و خس�تگی ها و بی حوصلگی ها نتيجۀ رهاكردن مغز به 

حال خود است.

عليرضا متولي

فعاليت های ذهنی در مغز انجام می شود. 
كاركرد  درباره  دانشمندان سال هاس��ت 
مغز تحقي��ق می كنند و امروزه می دانند 
چه كاری در كجای مغز انجام می ش��ود؛ 
برای مثال آنه��ا می دانند حافظه، مركز 
احس��اس گرسنگی و س��يری در كجای 
مغ��ز ق��رار دارن��د، آدم ها چگون��ه ياد 
می گيرن��د، چگونه احس��اس می كنند، 
چگونه می بينند و چگونه حرف می زنند 
و بسياری از كارهای مغز را شناخته اند، 
اما هنوز خيلی چيزها را هم نمی دانند. 

ام��روزه م��ا می تواني��م براس��اس اي��ن 
اطالعات دانش��مندان، زندگ��ی خود را 
س��امانی بدهي��م. يك��ی از قابليت های 
مهمی كه در مغز شناس��ايی شده است 
و م��ا می توانيم از آن اس��تفاده كنيم تا 
بتواني��م از خودمان جل��و بزنيم، توانايی 

تصويرسازی ذهنی است.
تصويرسازی ذهنی توانايی مهمی در مغز 
است كه برای اجرای آن از تخيل كمك 
می گيري��م. امروزه با اس��تفاده از قدرت 
تصويره��ای ذهنی، به درمان س��رطان 
ورزش��كاران  از  بس��ياری  می پردازن��د. 
حرف��ه ای دنيا عالوه ب��ر تمرينات بدنی، 
در تمرين های تصويرس��ازی ذهنی هم 

شركت می كنند.
تو هم ب��ه راحتی می توانی از اين قدرت 

خدادادی ب��رای جلو زدن 
از خودت استفاده كنی.

كسانی كه راست مغز )به 
آبان ماه مراجعه  ش��ماره 

توانايی  هس��تند  كني��د( 
بيش��تری برای استفاده 

از اي��ن قابليت دارند، 
اما توانايی ش��كل 
مديريت  و  دادن 
آن در چپ مغزها 

بيشتر است. 
اگ��ر بيش��تر مواق��ع در 

خي��ال و رويا فرو 
نيم كرة  م��ی روی 
تو فعال تر  راست 
است، اما اگر با 
منطق  ق��درت 

س��ازماندهی  و 
سمت چپت توانايی 

روياپ��ردازی ات را كنت��رل 
فردی خيال پرداز  به  نكنی، 

تبديل می شوی.
هس��تی  ف��ردی  اگ��ر  و 
ك��ه كمتر خيال پ��ردازی 

می كنی، قس��مت سمت چپ 
مغزت قوی تر اس��ت و بايد با اس��تفاده 
از قدرت تخيل و تصويرسازی ذهنی به 

گي
ند

ج ز
مو

 

تصويرسازی ذهنی
تعادل در فعاليت های دو س��مت مغزت 

كمك كنی.
تصويرسازی ذهنی يك نوع شبيه سازي 
زندگی آينده است. امروزه برای آموزش 
رانندگی و خلبانی و خيلی از فعاليت های 
ورزشی از شبيه سازی استفاده می شود؛ 
يعن��ی كس��ی ك��ه می خواه��د خلبانی 
بياموزد با اس��تفاده از رايانه و تصاويری 
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ح��اال می خواهی بدان��ی چگونه با 
تصويرس��ازی ذهنی از خودت جلو 
بزنی. خب، معلوم است رويايی كه 
در س��ر داری به تصاوير تبديل كن 
و در ساعت های خاصی آن تصاوير 

را در ذهن خودت ببين. 
ب��رای مث��ال اگر ب��ه اي��ن نتيجه 
رس��يدی كه نمی توانی سر كالس 
حواس��ت را به حرف های معلمت 
جمع كنی، بايد تصوير كالست 
را تجسم كنی دقيقاً 
به همان نحوی كه 
با رنگ های  هست، 
ب���وه��ای  دي��وار، 
صداه��ای  كالس، 
ب��ا  آن،  اط����راف 
تعداد دانش آموزانی 
ك���ه در آن ك��الس 
نشس��ته اند و تص��ور 
كنی كه معلم در حال 
درس دادن است و 
ت��و هر چيزی كه او 
ط��ر  يد به خا می گو

می سپاری. 
اگر مدتی به اين تصويرسازی 
ذهنی عم��ل كنی، خواهی 
ديد پ��س از مدتی توانايی 
به خاطرس��پردن حرف ه��ای 
معلمت در تو تقويت شده است.
اي��ن روش می توانی  ب��ا 
بس��ياری از عادت های 
خ��وب را در خ��ودت 
ايجاد كنی و بس��ياری 
از  را  ب��دت  از عادت ه��ای 

خود دور كنی.
موفق باش��ی و اميدوارم 
هميشه بتوانی از خودت 

جلو بزنی.

چگونه تصویرسازی كنيم؟ كه قباًل برنامه ريزی شده، در اتاقكی كه 
ش��بيه كابين هواپيماس��ت می نشيند و 
با اس��تفاده از آموزش هايی كه می بيند، 
هواپيما را از زمي��ن بلند می كند، با آن 
پرواز می كند و آن را به زمين می نشاند. 
درحالی ك��ه اص��اًل هواپيماي��ی در كار 

نيست.
احتماالً در بعض��ی از بازی های رايانه ای 

نمونه های آن را ديده باش��ی. مهم ترين 
دليلی كه روان شناس��ان را وادار می كند 
با اس��تفاده از بازی های رايانه ای خشن 
و پر زد و خ��ورد مخالفت كنند، همين 
اس��ت كه اين ن��وع بازی ها هم در حكم 

شبيه ساز رفتارهای آيندة ما هستند.



محمد كرام الديني

ُهماي سعادت
اگرچه هما پرنده اي اس�ت كه در افس�انه هاي ما فراوان از آن نام برده شده 
اس�ت، اما به راس�تي هما پرنده اي اس�ت واقعي كه هم اكنون س�رزمينمان 
را زي�ر پ�ر و بال خ�ود دارد. اين پرن�ده از خانوادة قوش هاس�ت و با اينكه 
 يك�ي از بزرگ ترين كركس هاس�ت، اما با ديگر هم نوع�ان خود تفاوت هاي 

زيادي دارد.

 هما پرنده اي از گروه كركس هاس��ت، اما بيش��تر به شاهين شباهت دارد تا به 
كركس.

 ُدم لوزي شكل و بال هاي دراز و باريك دارد.
 سر و گردن هما برخالف ديگر كركس ها برهنه نيست و از پر پوشيده است.

 رنگ سر و بدن هماي بالغ نخودي مايل به زرد است.
 از دو طرف منقار هما دو دسته پر سياه به شكل سبيل آويزان است.

پرندة استخوان شکن
غذاي اصلي هما، استخوان است. به همين 
علت به آن پرندة استخوان خوار مي گويند. 
هما استخوان ها را با پا در چنگ مي گيرد 
و از بلندي ها به پايين مي اندازد تا بشكنند. 
اين كار را حتي اگر الزم باش��د تا سي بار 

براي هر قطعه استخوان تكرار مي كند.

كركس متفاوت
هم��ا از جانوران م��رده )گياه خ��واران يا 
گوش��ت خواران( تغذيه و طبيعت را پاک 
مي كن��د. او باقي ماندة غذاي كركس هاي 
گوشت خوار؛ يعني استخوان ها را مي خورد. 
به همين س��بب چون الزم نيس��ت سر و 
گردن خود را به درون الشه فرو ببرد، سر 
و گردنش پوش��يده از پر است و برخالف 

كركس هاي ديگر برهنه نيست.

آشيانة بلند
باالي صخره هاي بلند آش��يانه مي سازد 
تا به مس��احت بيش��تري اِشراف داشته 
باش��د و بتواند جان��وران مردة اطراف را 

تا كيلومترها آن طرف تر مشاهده كند.

استخوان خوار فرخنده 
زبان هما كاردک مانند اس��ت. او پس از 
شكستن اس��تخوان ها با زبان خود مغز 
اس��تخوان را خارج مي كند و مي خورد. 
اگرچه ذرات اس��تخوان را نيز با داشتن 
لبه ه��اي تيز مي بلعد. ش��يرة معدة هما 
مي تواند اس��تخوان ها را گ��وارش دهد. 
اين نوع تغذي��ة غيرعادي رقابت هما را 

در تهيه غذا كاهش مي دهد.

ویژگي هاي هما

ت
س

زی
يط 

مح

كم



پرندة افسانه اي
در فرهنگ ما هما را مرغي 

افسانه اي، خوش ُیمن 
و فرخنده مي دانند كه 

سایه اش بر سر هر كس 
بيفتد، سعادت مند مي شود. 

به همين سبب آن را مرغ 
سعادت و خوشبختي هم 

مي نامند.
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دانشمندان سربه هوا
ناصر نادری

مسلمانان و علم نجوم

ترجمه، آغاز راه
علم نج��وم با ترجمة كتاب ه��اي يوناني، 
هن��دي و ايران��ي به زب��ان عرب��ي، وارد 
حوزه هاي علمي مس��لمانان شد. در قرن 
دوم هج��ري، »ابوالحس��ن عل��ي بن زياد 
تميمي« كتاب »زيج شهرياري« را ترجمه 
كرد كه در زمان انوشيروان در ايران نوشته 
شده بود. سپس كتاب »َمِجسطي« را كه 
در قرن دوم قب��ل از ميالد بطلميوس در 
اس��كندريه تأليف كرده ب��ود، »َحجاجِّ بن 
يوس��ف بن َمَط��ر« و كتاب »ِس��ْند هند« 
نوشتة »براَهما گوپتا« را »محمد فزاري« 

به زبان عربي برگرداندند.
»بارون كارا دو وو«، دانش��مند انگليسي، 
دورة  در  اس��المي  »نج��وم  مي نويس��د: 
عباس��يان آش��كار ش��د؛ از زمان بني اميه 
هيچ چي��ز در دس��ت نيس��ت. در زم��ان 
»منصور« ي��ك حادثة نجومي اتفاق افتاد 
كه آثار عظيمي در تاريخ نجوم اس��المي 

برجاي گذاشت.«
مردي هندو به نام »َكنَكه« س��ال 154 ق 
به دربار خليفة بغداد آمد. او عضو هيئتي 
سياسي و فرس��تادة سرزمين ِس��ْند بود. 
اين هندي مذاكراتي با دو منجم داش��ت 

)محمدب��ن ابراهيم ف��زاري و يعقوب بن 
طارق(. اين دو منجم تحت تأثير تعليمات 
او، ي��ك »قان��ون« يا  »زي��ج«،  به روش 
هن��دي، تهيه كردند. كلم��ة زيج از كلمة 
زيگ فارس��ي گرفته ش��ده است. زيگ به 
معنای جدول اختری يا س��ال نامه است. 
اين كلمه را دانشمندان ايراني از قرن اول 
وارد زب��ان عربي كردند. زي��ج به جداولي 
گفته مي ش��ود كه در آن، مق��دار و اندازة 

حركت سياره ها تعيين شده است.

َفزاري و ساخت اسطرالب
ابراهي��م ف��زاري، نخس��تين  محمدب��ن 
مسلماني است كه يك اسطرالب ساخت. 
اسطرالب از دو كلمه يوناني Astron به 
معني »ستاره« و Lambanein به معني 
»گرفتن« مشتق ش��ده است. اسطرالب، 
وس��يله اي بوده ك��ه نه تنها ب��راي تعيين 
ارتفاع س��تارگان در افق استفاده مي شده، 
بلكه براي اندازه گيري ارتفاع خورش��يد و 

ماه نيز به كار مي رفته است.
ع��ده اي اس��طرالب را مهم تري��ن آلت و 
ابزار نجومي اس��المي دانس��ته اند. فزاري 

كتاب هاي متعددي در علم نجوم نوش��ته 
و سال نماهايي طبق سال هاي عربي تهيه 

كرده است.

یعقوب بن طارق
او هم زمان با فزاري به نجوم مي پرداخت. 
بيشتر به خاطر كوشش آنها بود كه نجوم و 
رياضيات هندي وارد جريان علم اسالمي 
ش��د. »ابن نَدي��م« در كتاب الفهرس��ت، 

كتاب هاي نجومي او را برشمرده است.

فرغاني، بطلميوس دوم
احمدبن قيصر فرغان��ي، از منجمان عهد 
مأمون بود. وي كتاب هاي ارزنده اي نوشت 
كه به گفتة »ويل دورانت«، هفت قرن در 

آسياي غربي و اروپا مرجع بوده اند.
»دكتر زيگريد هونكه«، فرغاني را كس��ي 
مي دان��د ك��ه اگر ج��اي پاي��ش را دنبال 
كنيم، ما را به زادگاه علم اروپايي رهنمون 
مي س��ازد. او س��پس مي افزايد: »فرغاني 
درج��ات ط��ول زمين را محاس��به كرد و 
نخستين كسي بود كه متوجه شد خورشيد 
همچون س��تاره هاي ديگر، در طول زمان 
سرعتش كم مي شود. كتاب عنصر نجوم، 
نوش��تة او � كه در قرون وسطي در اروپا، 
او را الفراغانوس مي ناميدند � چندين بار از 

زبان عربي به التين ترجمه شد.«
»برن��ارد ينوبالديني« در دورة رنس��انس، 
درب��ارة او چني��ن گفته اس��ت: »فرغاني، 
منج��م ب��زرگ مس��لمان بود ك��ه همة 
نزديكانش به او مث��ل »بطلميوس ثاني« 

نظر مي كردند.«

َبنوموسي و تقویم سيارات
بنوموسي )پس��ران موس��ي( شهرت سه 
برادر بود به نام هاي محمد، احمد و حسن. 
آنان پسران »موسي بن شاكر« بودند. اين 
س��ه برادر، اهل خراس��ان و از دانشمندان 
معروف رياضي��ات، نج��وم و مكانيك در 
س��دة س��وم هجري بودند و در بغداد به 

 سر مي بردند.
آن��ان به هم��راه خوارزم��ي، پژوهش هاي 
علمي »بيت الِحكمه« را رهبري مي كردند 
كه نخستين مؤسسه علمي در امپراتوري 

علم نجوم كه به نام هاي »علم هيئت« و »علم َفَلک« نيز خوانده شده است، 
به مش�اهده و رصدكردن س�تاره ها و سياره ها، محاس�به حركت سياره ها، 

ساختن وسايل نجومي و به كار بردن آنها گفته مي شود.
قطع�ًا تأكيد ق�رآن كريم و بزرگان دين در دقت به آس�مان و خورش�يد و 
س�تارگان و نيز ارتباط برخي آداب و احكام اس�المي همچون نماز آيات و 
شناخت قبله را با علم نجوم بايد از عوامل پيشرفت مسلمانان در اين علم 

دانست.
براي نمونه، در قرآن كريم مي خوانيم: »اوست آن كه ستارگان  را براي شما 
نهاد تا به وسيله آنها در تاريكي هاي خشكي و دريا، راه يابيد.« )انعام: 97(
در اين شماره، ضمن بررسي چگونگي راه يابي علم نجوم در ميان مسلمانان، 

به خدمات علمي برخي منجمان مشهور مسلمان مي پردازيم.

یخ
تار

ة 
ون

رد
گ

منجمان نامي مسلمان
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عباسيان و بسيار شبيه به فرهنگستان هاي 
امروزي بود.

 »دكت��ر زيگريد هونكه« با اش��اره به آثار 
علمي اين س��ه برادر، آنان را دانشمنداني 
مي داند كه علم نجوم را براي نخستين بار، 
پس از انحطاط و سكوت ابدي دانشمندان 
يونان��ي، بي��دار كردند و به مرحلة رش��د 
جديدي رس��اندند. كتابي را كه اين س��ه 

ب��رادر درب��ارة اندازه گيري س��طوح 
مس��طح و م��دّور نوش��تند، بعده��ا 
»گرهارْد ُفرن كرمونا« به زبان التين، 

ترجمه كرد و پيش از رنسانس 
در اروپا به  نام »كتاب سه 

برادران« معروف شد.

خوارزمي و 
رصدخانه

»محمدب��ن  ن��ام 
خوارزمي«  موسي 

در عل��م نجوم همواره ب��ا رصدخانه آمده 
است؛ چرا كه وي در تأسيس رصدخانه ها 

نقش بسياري داشته است. 
او نظ��ام نجومي هند و يون��ان را به خوبي 
مي دانست و در پنج رشتة علوم كتاب هاي 
ارزشمندي را نگاش��ت. زيجي نيز مرتب 
كرد كه در »آندلِس مسلمان« تجديدنظر 

شد.
عالوه ب��ر رصدخان��ه اي ك��ه مأمون 
تأس��يس كرده ب��ود، س��ه رصدخانة 
ديگر در بغ��داد و چندين رصدخانه 
هم در ري، ش��يراز، نيش��ابور، 
س��مرقند، جندي شاپور و 
بود  داير  ديگر شهرها 
كه جايگاه تحقيقات 
به ش��مار  نجوم��ي 

مي رفت.
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جابرب��ن  محمدب��ن  »ابوعب��داهلل 
َس��نان« مع��روف ب��ه »بَّتاني«، به 
احتم��ال زياد پيش از س��ال 244 
ق در َح��ّران ي��ا نزديك��ي آن، در 
شمال غربي بين النهرين متولد شد.

وي 41 س��ال تمام ب��ه كار تنظيم 
رصدهايي مش��غول بود كه به دقت 
و شمول مشهور بودند و به نتايجي 
رس��يد كه به طرز ش��گفت آوري با 
تحقيق��ات فلك شناس��ان عصر ما 

تطبيق مي كند.
التي��ن،  زب��ان  در  ك��ه   � بّتان��ي 
خوانده   Albategnus البتنيوس 
مي ش��ود- بس��ياري از كاوش هاي 
نجومي بطلمي��وس را اصالح كرد. 
وي راص��د دقيق��ي ب��ود و اندازة 
حركت نقطه اوج خورش��يدي را از 
زمان بطلميوس ت��ا زمان خودش 
اندازه گرف��ت. بزرگ ترين اثري كه 
از بّتان��ي به جا مان��ده، كت��اب زيج 
اوس��ت كه به زيج صاب��ي معروف 
اس��ت و در سدة دوازدهم ميالدي، 
دوبار به التين و در س��دة سيزدهم 

به اسپانيايي ترجمه شد.
زيج بتاني كه مش��تمل ب��ر نتايج 
رصدهاي اوس��ت، نه فقط در بسط 
نج��وم در دورة اس��المي مؤثر بود، 
بلكه در قرون وس��طاي اروپا و در 
اواي��ل دورة رنس��انس در تكام��ل 
عل��م نج��وم و مثلثات ك��روي در 
تأثي��ري  اروپاي��ي  س��رزمين هاي 

عظيم داشته است.
وي رصدهاي فراوان و بسيار دقيق 
داشته و بسياري از مقادير نجومي 
را ب��ا كم��ال دق��ت تعيي��ن كرده 
اس��ت. امكان »كسوف حلقوي« را 
ثابت كرده و بعضي از اش��تباه ها و 
اختالفات��ي كه در آثار پيش��ينيان 
خود مش��اهده كرده، او را واداشته 

است كه آن زيج را فراهم آورد.

بزرگ ترین منجم



زمان منتظر 
هيچ كس نمي شود

ماه
ن 

ستا
دا

از اي��ن اتاق ك��ه بيرون بروم اولي��ن كارم خبركردن دخترت 
خواهد ب��ود.« چراغ اتاق را خاموش كردم و چش��م هايش را 
بست. نور كم جان المپ زير روشويي اتاق، تنها منبع روشنايي 
ات��اق 712 بود و فقط صداي قل قل اكس��يژن توي لوله هاي 
سبزرنگ باالي تختش سكوت اتاق را درهم  مي شكست. دلم 

نمي خواست اتاق را ترک كنم. 
در سكوت نيمه سنگين اتاق، سمت پنجره رفتم.

شيش��ة پنجره كاماًل سرد بود. از پش��ت پنجره پايين را نگاه 
كردم و محوطه پاركينگ بيمارس��تان را ديدم كه زير اليه اي 

از مه محو ب��ود. در اين هنگام آقاي ويليامز صدايم 
زد: »آقاي پرستار، ممكن است برايم يك قلم و 

كاغذ بياوريد؟«
از توي جيبم قلم و يك ورق كاغذ يادداشت 
زردرنگ بيرون آوردم و آن را روي ميز كنار 

تختش گذاشتم.
از ات��اق خارج ش��دم و يك راس��ت به اتاق 
پرس��تاران رفتم و روي صندلي كنار تلفن 

نشس��تم. ن��ام دختر آق��اي ويليامز در 
فهرست اس��امي بستگان بيماران 

نوشته شده بود. شماره تلفن 
دخترش را گرفتم.

لحظاتي بعد ص��داي ماليم 
دخت��رش را ش��نيدم ك��ه 

جواب داد: »بفرماييد.«
� جني، من پرستار شيفت 
بيمارس��تان هستم  ش��ب 
و به خاط��ر پدرت��ان تماس 

گرفتم. امش��ب او دچار يك 
حمله قلبي خفيف شده بود 
كه ناچار او را بستري كرديم.
دخترش پش��ت تلفن چنان 
جيغي كش��يد كه وحشت 

كردم.
� او كه زنده است، مگر نه؟

� در ح��ال حاض��ر وضعيت 
مساعدي دارد. سعي كردم 

او را به آرامش دعوت 
كنم.

نويسنده: ناشناس
تصويرگر: معين صدقيمترجم: مجيد عميق

در آن بعدازظهر س��رد زمس��تان س��كوت عجيبي در محيط 
بيمارس��تان حاكم بود؛ درس��ت مانند آرامش پيش از توفان. 
من توي اتاق پرس��تاران در طبقة هفتم ايستاده بودم. نگاهي 
به س��اعت كردم. نه شب بود. گوشي پزش��كي را دور گردنم 
انداختم و به س��مت اتاق ش��مارة 712 در انته��اي راهرو راه 

افتادم.
بيم��ار اين اتاق مردي بود به اس��م آقاي ويليام��ز كه دربارة 
خانواده اش حرفي نمي زد. وقتي وارد اتاق ش��دم فوري سرش 
را بلند كرد، اما تا چش��مش به من افتاد و فهميد پرستارش 
هس��تم س��رش را پايين انداخت. گوش��ي پزش��كي را روي 
سينه اش گذاش��تم و به دقت گوش دادم. ضربان قلبش آرام 
و يكنواخت بود، چيزي كه انتظارش را داشتم. هيچ نشانه اي 
از حملة قلبي چند ساعت قبل، كه به خاطر آن بستري شده 

بود، در كار نبود.
آقاي ويليامز ملحفة س��فيد را كن��ار زد، نگاهي به من كرد و 
گفت: »آقاي پرس��تار، ممكن اس��ت...« لحظه اي مكث كرد. 
اشك در چشم هايش حلقه زد. قباًل هم خواسته بود چيزي از 
من س��ؤال كند كه منصرف شده و سكوت كرده بود. دستش 
را توي دس��تم گرفتم و منتظر شدم. با پشت دست ديگرش 
اش��ك هايش را پاک كرد و گفت: »ممكن اس��ت در حق من 
لطفي بكن��ي و به دخترم زنگ بزني؟ به او بگو كه من حمله 
قلبي خفيف داش��ته ام و اينجا بستري ام. خودت مي بيني كه 
تنها هستم و غير از دخترم هيچ كس را ندارم.« در اين هنگام 
ضربان قلبش تندتر ش��د. بالفاصله دستگاه اكسيژن را روي 
هشت ليتر در دقيقه تنظيم كردم و جواب دادم: »البته كه به 
دخترت زنگ مي زنم و بستري  شدنت را به او اطالع مي دهم.«
آقاي ويليامز گوش��ه ملحفه اش را گرف��ت و خودش را كمي 
جلوتر كش��يد. از حاالت صورتش احس��اس كردم كه دلش 

مي خواست هرچه زودتر خواسته اش را انجام مي دادم.
در حالي ك��ه تند و تند نفس مي زد و بي قرار بود به من گفت: 

»ممكن است همين حاال به دخترم تلفن كنيد؟«
دستم را روي شانه اش گذاشتم و جواب دادم: »مطمئن باش 



� شما نبايد بگذاريد او بميرد.
صداي دخترش چنان آمرانه بود كه گوشي تلفن توي دستم 

مي لرزيد.
� خواهش مي كنم نگران نباشيد. از او به نحو احسن مراقبت 

مي شود.
دخترش با لحني التماس آميز گفت: »اما شما از هيچ چيز خبر 
نداريد. حدود يك سال است كه من و پدرم با هم قهر هستيم. 
روز تولد 21 سالگي ام با پدرم بر سر جواني كه مي خواستم با 
او ازدواج كن��م ج��ر و بحث كرديم. من از خانه بيرون آمدم و 
ديگر هرگز برنگشتم. در اين مدت هميشه آرزو مي كردم كاش 
پدرم من را به خاطر اين كارم ببخشد. لحظه اي كه مي خواستم 
خانه را ترک كنم تنها جمله اي كه به او گفتم اين بود: »پدر، 
من از تو بيزارم.« در اين هنگام بغضش تركيد و پش��ت تلفن 
هق هق گريه هايش را ش��نيدم. من گوش��ي تلفن دستم بود 
و فقط ب��ه هق هق گريه هايش گوش مي دادم و باران اش��ك 
از چشم هايم سرازير مي ش��د. در اين لحظه به ياد پدر خودم 
افتادم كه كيلومترها از او دور بودم. از آن لحظه اي كه به پدرم 
گفته بودم: »پدر به اندازه دنيا دوس��تت دارم«، مدت طوالني 
مي گذش��ت. در حالي كه جني سعي مي كرد گريه نكند و بر 
اعصابش مسلط شود زير لب دعا كردم: »خدايا لطف خودت را 
از اين دختر دريغ نفرما و كاري كن كه پدرش او را ببخشد.«
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� من همين االن خودم را به بيمارستان مي رسانم. نيم ساعت 
بيشتر طول نمي كشد و گوشي تلفن را گذاشت... .

تا دخترش از راه برس��د سعي كردم خودم را با يادداشت هاي 
روي ميزم سرگرم كنم. فكرم چنان آشفته بود كه نمي  توانستم 
حواسم را متمركز كنم. مي دانستم كه هرچه زودتر بايد دوباره 
به اتاق 712 برگردم. با عجله و تقريباً به حالت دويدن از راهرو 
گذش��تم و در اتاق را باز ك��ردم. آقاي ويليامز بي حركت روي 
تختش دراز كش��يده بود. بالفاصله نبض او را گرفتم. چيزي 
حس نكردم. دس��ت پاچه شدم و خيلي زود از طريق پيام گير 
كنار تخت ش��رايط اضطراري را اعالم ك��ردم. پيام اضطراري 
در تمام فضاي بيمارس��تان طنين انداخت. برق آس��ا تخت را 
خواباندم و ب��ه حالت افقي درآوردم و ش��روع كردم به دادن 
نفس مصنوعي. دست هايم را روي سينه اش گذاشتم و فشار 
دادم. يك، دو، س��ه، وقتي به عدد پانزده مي رس��يدم، دوباره 
تنفس دهان به دهان را از س��ر مي گرفتم. هنوز كس��ي براي 
كمك كردن وارد اتاق نش��ده بود. دوباره دس��ت هايم را روي 
س��ينه اش مي گذاشتم و با حركات يكنواخت فشار مي دادم و 

سپس تنفس دهان به دهان را شروع مي كردم.
� خدايا كمك كن كه او نميرد. خدايا خواهش مي كنم نگذار 
او بمي��رد. دخترش براي ديدنش مي آيد. خدايا نگذار جدايي 

پدر و دختر اين چنين به پايان برسد.
پزش��كان و پرس��تاران همراه ب��ا تجهيزات 

فوريت هاي پزشكي سراسيمه وارد 
اتاق شدند. يكي از پزشكان دستگاه 

شوک الكتريكي را برداشت. قلب 
من تند و تند مي زد و با خودم 
مي گفتم: خدايا، نگذار موضوع 

اين پدر و دختر اين طور تمام شود. خدايا 
نگ��ذار اين پدر و دختر با خاط��ر ه اي تلخ از يكديگر جدا 

شوند. دخترش در راه بيمارستان است. خدايا بگذار اين پدر و 
دختر با ديدن يكديگر آرامش پيدا كنند. پزشكي كه دستگاه 
شوک الكتريكي را در دست داشت از من خواست كه عقب تر 

بايستم و دست به كار شد.
چندين بار به او ش��وک داديم تا قلبش دوب��اره به كار بيفتد، 
اما بي نتيجه بود. قلب آق��اي ويليامز از كار افتاده بود و ديگر 
زنده نبود. يكي از پرس��تاران دوشاخة سيم دستگاه اكسيژن 
را از پريز كش��يد و صداي قل قل دستگاه قطع شد. پزشكان 
و پرس��تاران غمگين و در سكوت كامل يكي پس از ديگري 
از اتاق خارج شدند. چرا بايد اين اتفاق مي افتاد؟ چرا؟ مات و 

مبهوت كنار تخت ايستاده بودم.
وزش يك باد س��رد شيش��ه پنجره را لرزاند و بلورهاي برف 
چارچوب پنجره را سفيدپوش كردند. همه جا در سوز و سرما 
و تاريكي ش��ب فرو رفته بود. حاال چطور مي توانستم با دختر 
او روبه رو شوم؟ وقتي از اتاق بيرون آمدم دخترش را ديدم كه 

به ديوار راهرو تكيه داده بود. يكي از پزشكاني كه به اتاق 712 
آمده بود چند لحظه اي كنارش ايستاد و پس از صحبت كوتاه 
با او سرش را تكان داد و راهش را كشيد و رفت. ناگهان اندوه 
عجيبي در چهرة دختر موج زد. پزش��ك خبر فوت پدرش را 
ب��ه او داده بود. او را به اتاق پرس��تاران راهنمايي كردم. روي 
صندلي نشستيم بدون آنكه چيزي بگوييم. با نگاهي شكننده 
مستقيم به تقويم روي ديوار اتاق خيره شده بودم. سكوت را 

شكستم و گفتم: »جني، من خيلي ... خيلي متأسفم.«
� من پدرم را دوست داشتم. هرگز از او متنفر نبودم.

با خودم فكر كردم و گفتم: »خدايا به اين دختر كمك كن.«
ناگهان او سرش را به طرف من چرخاند و گفت: »مي خواهم 

او را ببينم.«
پيش خ��ودم فكر مي كردم نبايد بيش از اين دل او را به درد 
آورد. ديدن جس��م بي جان پدرش فقط وضعيت روحي او را 
بدتر مي كند، اما از جايم بلند شدم و در حالي كه آهسته قدم 
برمي داش��تيم س��مت اتاق 712 راه افتادي��م. دم در اتاق كه 
رسيديم سعي كردم او را از رفتن به داخل اتاق منصرف كنم، 
اما او در اتاق را باز كرد و هر دو وارد شديم. جني روي تخت 
خم شد و صورتش را روي ملحفة سفيد گذاشت. سعي كردم 
نگاهش نكنم و اين لحظه وداع غمگينانه را نبينم. عقب عقب 
رفتم و در اين لحظه دس��تم خورد ب��ه تكه كاغذي كه روي 
مي��ز كنار تخت ب��ود. همان كاغذ 
يادداشت زردرنگ بود. برداشتم. 

توي آن نوشته شده بود: 
� عزيزترين دخترم، جني من تو را 
مي بخشم. دعا مي كنم كه تو هم 
مرا ببخش��ي. مي دانم كه دوستم 

داري. من هم تو را دوست دارم. پدرت
وقت��ي كاغ��ذ يادداش��ت را به دخت��رش مي دادم 
دس��ت هايم مي لرزيد. او يك بار آن را خوان��د. بار دوم هم آن 
را خواند. ناگهان صورت رنجديده اش نوراني ش��د. برقي توي 
چشم هايش درخشيد. كاغذ يادداشت را سمت لب هايش برد 
و آن را بوس��يد. در حالي كه من به پنجرة اتاق نگاه مي كردم 

زير لب نجوا كردم: »خدايا سپاسگزارم.«
چند س��تاره در تاريكي آس��مان شب چش��مك مي زدند. 
دان��ه اي برف روي شيش��ة پنجره نشس��ت و بالفاصله آب 
ش��د. زندگي هم درس��ت مثل اين دانة برف روي شيش��ه 
پنجره، ش��كننده است، اما خدا را ش��كر كه بعضي وقت ها 
كدورت ها و قلب هاي شكس��ته به ان��دازة همين دانه برف 
ش��كننده اند و دوباره التيام پي��دا مي كنند. فراموش نكنيم 
كه نبايد فرصت ها را از دس��ت بدهيم. لحظه ها به س��رعت 
مي گذرند. از اتاق خارج شدم و يك راست سمت تلفن رفتم. 
مي خواس��تم به پدرم تلفن بزنم. مي خواس��تم به او بگويم: 

»خيلي دوستت دارم، پدر.«

ماه
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ستا
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ب��اور كنيد من هن��وز لنگة اين يخچال عتيق��ه را ندي��ده ام! »آره واهلل، يخچال فقط 
يخچال ايراني اون هم از آن قديمي هاش«، اين جملة پدربزرگ و عمو محرم است.

معلوم نيس��ت اين همه يخچال هاي خارجي در كشور چه كار مي كنند! سال گذشته، 
هر ماه پانزده ميليون و 966 هزار و سيزده دالر صرف وارد كردن يخچال شده است؛ 

)در هر ماه 15966013 دالر( يعني در دوازده ماه سال 1391؛ 

15966013×12=191592156

191 ميليون و 592 هزار و 156 دالر و با حس��اب هر دالر 
به صورت حداقل ميانگين سه هزار تومان مي شود: 

191592156×3000=
574776468000

574 ميليارد و 776 ميليون و 468 هزار تومان!
ح��دس بزنيد با 574 ميلي��ارد و 776 ميليون و 468 هزار 
تومان مي توان چند كارخانه يخچال سازي در كشور احداث 
ك��رد. چندين هزار نيروي كاري را مش��غول كار كرد و در 
س��ال چند يخچال درجه يك ايراني توليد كرد! و در نهايت 

از خروج اين همه دالر از كشور جلوگيري كرد.
و در آخر پيام اين مقاله: 

»يخچال ايراني استفاده كنيم و حداقل 575 ميليارد تومان 
ذخيره كنيم! تا عالوه بر پول دلمان هم خنك شود.«

چهل س�ال پيش، پدربزرگم يک يخچال هفت ف�وت ايراني را هفتصد تومان 
خريد؛ آن هم از دم قسط، ماهي پنجاه تومان؛ چهارده ماه طول كشيد كه پول 
آن را تسويه كند! االن آن يخچال در آالچيق باغ عمو محرم مثل يک ساعت 
دقيق كار مي كند؛ درجه اش را كه زياد مي كني هرچه تويش باشد يخ مي زند، 

براي همين درجه اش هميشه روي حداقل است.

دلمان خنک نشد
حسين نامي ساعي



نما
سي

 چطور ش�د كه س�راغ فيلم سازي 
رفتي؟

 م��ن از دبس��تان و راهنمايي داس��تان 
مي نوش��تم. بعد ه��ا در كالس هاي��ي كه 
كان��ون پ��رورش فك��ري گذاش��ته بود 
ش��ركت كردم. اما هميشه دوست داشتم 

داستان هايم را فيلم كنم.
  به  نظرت چه فرقي بين نوش�تن و 

فيلم ساختن است؟
 نوشتن و فيلم ساختن تفاوت هاي زيادي 
دارن��د. همة نوش��تن از تخي��ل مي آيد و 
اينكه فقط يك نفر هست كه می نويسد؛ 
اما براي فيلم س��اختن، شما به يك گروه 
نياز داري��د. فيلم براي يك نفر نيس��ت. 
فيلم حاصل يك كار گروهی اس��ت. ولی 

داستان، رمان و ...  نوشتة يك نفر خاص 
است.

  چطور شروع كردي؟
 س��ال 86 با يك دوربين دس��تي و چند 
خ��ط داس��تان. البته دوربي��ن  هم براي 
داي��ي ام بود. با خواه��ش و خالف ميلش 
از او مي گرفتم و با دوست هايم چيزي را 
كه دوست داشتيم مي ساختيم. مي دانيد، 
به نظ��ر م��ن بچه هايي ك��ه مي خواهند 
فيلم بس��ازند، يا حتي دوس��ت دارند كه 
بس��ازند، نبايد نگ��ران كمب��ود امكانات 
باش��ند. من مي گويم همين كه ش��ما با 
كمتري��ن امكانات ش��روع كردي��د، آرام 
آرام مس��يرهای ديگري را پيدا می كنيد. 
دوس��ت دارم به بچه ه��ا بگويم كه نگران 

اين جور مس��ائل نباش��يد، من خودم اگر 
جای االن آنه��ا  بودم حتی اين مصاحبه 
را ت��ا پاي��ان نمی خوان��دم و می رفتم كه 

دوربين دوست يا اقوامم را قرض بگيرم.
 پس با اين حرف ها، در ادامه دادن 

فيلم سازي جدي هستي ؟
 بل��ه قاعدتاً اي��ن كار من ش��ده و ديگر 
جزئ��ی از زندگی من اس��ت. م��ن اوقات 
فراغتم را عكاس��ی می كنم و در برنامه ام 
هم پروژه های حرفه ای ساخت فيلم دارم. 
همين االن كه با ش��ما مصاحبه می كنم 
در حال پيش توليد فيلم كوتاهی هستم با 
موض��وع خطراتی كه يكی از درياچه های 

كردستان را تهديد می كند.
  در ساختن فيلم هايت گروهي كار 

مي كني يا فردي؟
 كارم را فردي ش��روع ك��ردم ، اما همان 
موقع هم دوستانم در ساخت فيلم كمكم 
كردند. االن اما ديگر رس��ماً گروهي كار 
مي كني��م، گروه��ي داريم به اس��م »رگا 
اين  می توانم بگويم ساخته های  و  فيلم« 
گ��روه تا االن ح��دود 25 جايزه داخلی و 

خارجی گرفته.
 رگا مخفف كلمه ای است؟ 

رگا يك كلمه كردي  است. ترجمه اش به 
فارسي مي شود راه.

 ت�و بيش�تر در گروه چ�ه كاري را 
انجام مي دهي؟

من بيش��تر تدوين مي كنم. تدوين كردن 
را دوس��ت دارم. البت��ه مدتی هس��ت به 
تصوي��ر  برداری عالقة زيادی پيدا كرده ام 

سامان حس�ين پور اهل كردستان است. او امس�ال با »فيلم يک سفره نان 
و ش�بنم« در جشنوارة رشد ش�ركت كرد. اين فيلم داستان شاگرد زرنگي 

است كه براي حفظ آبرو  امتحان هايش را خراب مي كند.
او دانش�جوي تازه وارد  رشته گرافيک است، اما در دوران دانش آموزي اش 

همه كاري كرده است از داستان نويسي و عكاسي تا بازي در تئاتر.

فيلم حاصل يک 
كار گروهی است

ارغوان غالمي

سينموفتوگراف

معرفي مشاغل سينمایي
تدوینگر: اگر روزي به سرتان زد كه يک تدوينگر موفق شويد،بدانيد كه: به كسي كه مسئول 

سر هم كردن فيلم به صورت نهايي آن است تدوينگر گفته می شود. تدوينگر در شكست يا 
موفقيت فيلم، نقش اساسي را به عهده دارد. او با انتخاب ، شكل دهي و مرتب كردن نماها و در 

آميختن صداها و همگام كردن آن با تصويرها، به فيلم شكل و ريتم مي دهد. 

زرنگ��ي كرد و ب��ا خريد يك دس��تگاه 
پروژكتور فيلم هاي هش��ت نه دقيقه اي 
نمايش داد. او پس از خريد اين دستگاه 
خيل��ي خيل��ي زرنگي ك��رد و تصميم 
گرفت كه اين فيلم ها را در حرم سراي 
محمد علي ش��اه به اكران درآورد، تا با 

يك تير دو نش��ان بزند!
يك سال بعد، پس از نمايش اين فيلم ها 
در حرم س��را، او در خياب��ان عالءالدوله 
)فردوس��ي( يك سالن س��ينما برپا كرد 
ك��ه با فيلم��ي از جنگ روس��يه و ژاپن 

افتتاح شد.

روسي خان فردي مستبد بود و روس هاي 
مس��تقر در ايران ه��م از او پش��تيباني 
مي كردن��د؛ به همين دليل توانس��ت به 
 رغم مخالفت هايي كه با س��ينما مي شد، 
ب��ه كارش ادامه ده��د. در همين موقع 
اتف��اق عجيبي افتاد، س��الن س��ينماي 
روسي خان را يك شب مشروطه خواهان 
مس��لح به دس��ت گرفتند و در آن فيلم 
ديدند، ش��ب ديگر نوبت قزاق هاي روس 
بود كه آنجا را به تصرف درآورند. سال ها 
بعد روسي خان به فرانسه رفت و آنجا به 

دور از سالن سينمايش درگذشت.

مه��دي روس��ي خان  را  دس��ت كم 
نگيري��د، او ك��ه پدرش انگليس��ي و 
م��ادرش از قوم تاتار روس بود، در راه 
انداخت��ن چيزي كه ما ام��روز به نام 
س��ينما مي شناسيم س��هم به سزايي 
داش��ت. مي پرس��يد چرا؟ بايد بگويم 
چون خ��وب بزن بهادر و قلچماق بود 
زمان! روس��ي خان  آن  براي خودش، 
كارش را ب��ا عكاس��ي ش��روع كرد و 
بعد كه كارش رونق بيش��تري گرفت 
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و قص��د دارم در آين��ده كام��اًل روی اين 
تخصص زوم كنم.

 راج�ع به همش�هري هايت بگو. از 
روحياتش�ان. از اينكه چقدر هنر در 

كردستان طرفدار دارد؟
  من قبل ت��ر در كامياران ب��ودم و حاال 
زندگ��ي  اينج��ا  و  ب��ه س��نندج آمده ام 
مي كنم.  واقعاً فضای خيلی خوبی است. 

مردم مهربان و هنر دوس��ت هس��تند. به 
تازگي هم  به همت حوزة هنری ، سينما 
بهم��ن كه يك��ی از بهترين س��ينماهای 
كش��ور اس��ت تاسيس شده اس��ت. مردم 
خودش��ان هم در برنامه های اين س��ينما 
هم��كاری زي��ادی می كنن��د. همان طور 
ك��ه رهبر هم  در س��فر  به اين اس��تان، 
كردستان را مهد فرهنگ و هنر ناميدند.

جنبش هاي سينمایي

نئورئاليسم
پس از جنگ جهانی دوم، ايتاليا تقريباً 
صنعت س��ينمای خود را از دست داده 
ب��ود و از لحاظ اقتص��ادی به كلی فلج 
ش��ده بود. چ��زاره زاوانتينی در س��ال 
1942 نوع جديدی از س��ينما را پديد 
آورد كه در آن از بازيگران غير حرفه ای 
استفاده می نمود و برای ارتباط مستقيم 
ب��ا واقعيت ه��ای اجتماع��ی دوربين و 
تجهيزات��ش را به خيابان ها می برد. اين 
جنبش با س��اخت فيلم» رم ش��هر بی 
دفاع« از روس��يلينی كار خ��ود را آغاز 
نم��ود و در ادامه چهره هاي بيش��تري 
را ب��ه خ��ود جذب ك��رد. فيلم س��ازان 
پيش��روی جنبش»نئورئاليسم« ايتاليا، 
سعی داشتند هر چه بيشتر به  واقعيت  
چ��ه در رواي��ت و چ��ه ف��رم نزدي��ك 
شوند. اين س��بك در واقع به سينمای 
فق��ر زده و بد بينانه تعلق داش��ت كه به 
ش��دت از ش��رايط پ��س از جنگ رنج 
می برد. با تغيير اوضاع و بهبود ش��رايط 
اقتصادي،اين جنبش به مرور زمان رو به 
افول گذاشت و در ميانة سال هاي دهة 
پنجاه،ك��م كم از ميان رف��ت، اما تاثير 

گسترده اي بر سينماي جهان گذاشت.

روبرتو روس��يلينی، ويتوريو دس��يكا و 
لوكينو ويسكونتی از فيلم سازان برتر اين 
جنبش سينمايي هستند و فيلم هايی 
مانند »رم ش��هر بی دف��اع«، »آلمان«، 
»آلمان س��ال صفر«، »زمين می لرزد« 
و »دزد دوچرخ��ه« نمونه هاي��ی از اين 

جنبش سينمايی هستند. 

دیالوگ ماه
هاردی: ف��ردا دم آفت��اب اعداممون 

می كنن.
لورل: كاش فردا هوا ابری باشه!

اعالن
سركار روس�ي خان، عكاس معروف 
به تازگي در اول خيابان عالءالدوله 
اميرنظ�ام( خان�ه  )روب�ه روي 
عكاس خانه به طرز فرنگستان دائر 
كرده و اقس�ام عكس هاي ممتاز در 

آنجا گرفته مي شود*

* روزنامه صور اس�رافيل، ش�ماره 12 22، 
فروردي�ن ماه س�ال 1277، مطاب�ق با 5 

سپتامبر 1907، صفحه 8

دزد دوچرخه
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مسئوليت در برابر خدا، خود، 
دیگران و طبيعت

م��رز آزادي انس��ان، مجموع��ة تعهدها و 
مسئوليت هايش است. انسان با همة هستي 
رابط��ه دارد و در براب��ر همه � خ��دا، خود، 
ديگ��ران و نيز طبيعت � مس��ئوليت دارد؛ 
مس��ئوليت هايي فراوان با گستره اي وسيع. 
به فرض آدمي نه تنها در برابر انديشه هايش 
مس��ئوليت دارد كه در م��ورد اعضاي بدن 
خود و شيوة استفاده از آنها نيز مورد سؤال 
قرار مي گيرد. )اسراء: 36( در يك كالم وي 
در كمترين و كوچك ترين افكار و اعمالش 
مسئوليت و تعهد احساس مي كند چرا كه 
مي تواند در هر كدام نوع ديگري بينديشد و 

جور ديگري عمل كند.

مسئوليت در برابر بدن
انس��ان عالوه بر روح داراي بدني اس��ت كه 
ابزار كار همة فعاليت هاي اين دنيايي اوست. 
بدن از پيچيده ترين پديده هاي مادي است 
كه مقاوم ترين و سازنده ترين اعضاء و اجزاء 
را در اختيار دارد و از توان هم سازي زيادي 
برخوردار است. اگر بدن نيك شناخته شود 
و از امور زيانمند دور نگاه داش��ته ش��ود و 
هوس گرايي ها و لذت ه��اي لحظه اي آن را 
به فرسايش و پيري زودرس نكشاند، مدت 

زمان طوالن��ي مي تواند دوام آورد و مركبي 
راهوار براي روح انس��ان باش��د. نداش��تن 
ش��ناخت كافي از عوامل سالمت و بيماري 
يا هوس��راني و بي تعهدي به حفظ سالمت 
بدن ممكن است انسان را در ميانة راه نابود 
كند و حركت تكاملي اين جهاني وي را به 
كلي متوقف سازد � سرنوشت تلخي كه گاه 
دامن گي��ر برخي جوانان ن��اآگاه و بي توجه 
به اين مقوله ها مي ش��ود. از اين رو انس��ان 
مسئوليت دارد س��المت و بهداشت بدنش 
را حفظ كند.  امام حس��ين)ع( مي فرمايد: 
»س��عي كنيد تا زنده ايد تن س��الم داشته 
باشيد و نگذاريد و كاري نكنيد كه بيمار و 
رنجور و ناتوان شويد و نيروهاي بدني را به 
تحليل مبريد.« )تحف العقول، 173( )الحیائ، 

ج 8، ص 82(

تغذیة سالم
يك��ي از عوامل مهم در حفظ س��المت يا 
بيماري جس��مي و روحي نوع تغذيه است. 
گذشته از آنكه تغذيه از زمان تولد تا مرگ 
بخش مهمي از فعاليت هاي زندگي انسان را 
به خود اختص��اص مي دهد انرژي الزم براي 
انجام دادن فعاليت هاي روزمره نيز با تغذية 
سالم تأمين مي ش��ود. تغذية سالم رشد و 
س��المت اندام ها و س��لول هاي ب��دن را در 

تغذيۀ سالم
حسين اميني پويا

بي تردي�د آدمي در انديش�ه و عمل آزاد اس�ت و به ه�ر كاري كه بخواهد 
مي تواند دس�ت بزند و از هر راه كه خواس�ت برود و هرچه خواست بگويد، 
ام�ا در عين حال خود، درك مي كند ك�ه آزادي عمل به هر قيمتي و به هر 
ش�كلي درست نيس�ت. مي فهمد كه در قلمرو دست يابي به خواسته هايش 
بايد مالحظاتي را در نظر بگيرد؛ به تعبيري بايد اختيار خويش را در اختيار 
داش�ته باش�د. او موجودي مس�ئول و آگاه اس�ت و مي فهمد كه آزادي اش 
چارچوب دارد و معموالً هر طور كه ميلش كشيد عمل نمي كند چرا كه خود 

را متعهد و مسئول مي شناسد نه رها شده و خودسر.

دارد.  پي 
آثار  تغذيه 

روحي نيز دارد 
اينكه  نمون��ه اش 

خوردن اغلب همراه با 
لذت اس��ت و همين به ما 
شادماني و امنيت مي دهد.

چه بخوریم و چه نخوریم؟
از نظر اس��الم غذا بايد پاكيزه باش��د )بقره: 
172(، در مالكي��ت ديگ��ران؛ يعني بدون 
رضايت آنان نباشد )بقره: 188(، براي بدن 
مضر نباشد و خداوند از آن نهي نكرده باشد 

و نيز اسراف آميز نباشد )اعراف: 31(.



قبل از غذا دس��ت ها را بشوييم. با كمي 
نمك غذا خوردن را آغاز كرده و به پايان 
برس��انيم. لقمه را بزرگ نگيريم. غذا را 
خوب بجويم. تا گرس��نه نش��ده ايم غذا 
نخوريم. قبل از سير شدن كامل دست 
از غذا بكش��يم. خود را عادت دهيم كه 
تن��د غذا نخوريم. غذا خ��وردن را با نام 
خدا آغاز ك��رده و پس از آن نيز خدا را 
ش��كر كنيم. براي داشتن خوراكي هاي 
پاكيزه خدا را ش��كر كني��م. كم خوري، 
پرخوري و اس��راف نكنيم. هدف از غذا 
خوردن را به دس��ت آوردن توانايي براي 
انجام دادن كارهاي شايسته بدانيم كه در 
اين صورت خ��وردن نيز ارزش مثبت و 
انساني پيدا كرده، به نوعي عبادت تبديل 

خواهد شد. )مؤمنون: 51(
انسان حق ندارد هرچه خواست بخورد 
بي توج��ه به مفيد يا مضر بودن و حالل 
يا حرام بودن آن. چرا كه او براي حياتي 
آفريده شده است كه خدا محور است و 
در اين زندگي و بندگي به بدني س��الم 
نياز دارد؛ به عبارت ديگر بهره مندي همة 
جانبة او از سالمتي اساس فعاليت هاي 
مادي و معنوي اوس��ت. به همين دليل 
رواي��ات زي��ادي دربارة حف��ظ نفس و 
مراقب��ت از ب��دن و نيز پرهي��ز از زيان 
رس��اندن به آن وجود دارد. در برخي از 
روايات بدن و اعض��اي آن از امانت هاي 
الهي به ش��مار آمده ان��د و خداي متعال 
رعاي��ت امانت ه��ا را از ويژگي هاي بارز 
مؤمنان و نمازگزاران واقعي برش��مرده 
اس��ت. )معارج: 31( رس��ول خ��دا نيز 
فرموده است: »گوش، چشم، زبان و قلب 
امانت هستند و هركس امانت را رعايت 
نكند ايم��ان ندارد.« )مفاتیحالحیائ، ص 
94( در اسالم به بهداشت بدن و محيط 
اهميت فراوان داده ش��ده است تا جايي 
كه رعايت بهداش��ت و پاكيزگي باعث 
جلب دوس��تي خداوند )بق��ره: 222( و 
زمينه رستگاري)مائده: 90( به حساب 
آمده است. مي بينيد كه انسان در برابر 

بدن خود مسئوليت هاي فراواني دارد. 

چگونه بخوریم و چگونه نخوریم؟
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آليش در ایران و جهان
كشتی در آس��يای ميانه قدمتی بيش از 
هزار سال دارد. در مناطق مختلف ايران، 
قرقيزس��تان، ازبكس��تان، قزاقس��تان و... 
انواع مختلفی از كش��تی ديده می ش��ود 
كه ش��باهت های فراوانی به هم دارند، اما 

جزئياتشان با هم متفاوت است. 
در  قرن ه��ا  ط��ول  در  رقابت ه��ا  اي��ن 
مواقعی خاص همچون جش��ن های ملّی 
و مذهب��ی و مراس��م ازدواج و... برگ��زار 
می ش��ده اند. در ايران نيز ورزش كش��تی 
به ش��يوه های گوناگون در مناطقی چون 
 مازندران، گلستان و شمال خراسان رواج 

داشته است. 
ام��ا از ابت��دای دهة ن��ود مي��الدی و با 
ش��وروی،  جماهي��ر  اتح��اد  فروپاش��ی 
اين  اس��تقالل يافتة  ت��ازه  جمهوری های 
كش��ور، ش��روع ب��ه برگزاری مس��ابقات 
آلي��ش در بين خ��ود كردن��د. باتوجه به 
شباهت كش��تی در كش��ورهای مختلف 
به  نظر می رس��يد كه در صورت يكس��ان 
ساختن قوانين، امكان برگزاری مسابقات 

بين المللی وجود داشته باشد. 
اي��ن كار ب��ا تالش ه��ای كي��ف بايُ��ف 
)ازبكستان(،  ناصر عزيزاُف  )قرقيزستان(، 
ويلتا كنتات��اس )ليتوان��ی( و عبدالكريم 
س��ودی )ايران( نتيجه داد. به طوری كه 
در كمت��ر از س��ه ده��ه، بي��ش از پنجاه 
 كش��ور در سراسر دنيا صاحب فدراسيون 

آليش شدند. 
انجمن آلي��ش ايران نيز به طور رس��می 
از س��ال 1381 فعاليت��ش را آغ��از كرد. 

نخستين دورة مسابقات آسيايی و جهانی 
اين رش��ته س��ال 2002 در قرقيزستان 
برگ��زار ش��د. مدت��ی بع��د، ب��ا توجه به 
اس��تقبال نمايندگان ايران از اين رشته و 
افزايش روزافزون آليش كاران ايرانی، مقّر 
فدراس��يون جهانی اين رش��ته به تهران 
انتق��ال يافت و در ح��ال حاضر دبيرخانة 

اين فدراسيون در تهران است.

مکان مسابقه
آليش روی تشك كشتی برگزار می شود. 
ابعاد اين تش��ك، دست كم ده در ده متر 
ب��رای زن��ان و دوازده در دوازده متر در 
بخش مردان اس��ت. هنگام برگزاری هر 
مس��ابقة آليش، يك داور وسط، دو داور 
كنار، يك وقت  نگه دار، يك رئيس تش��ك 
و ي��ك منش��ی كار قض��اوت را برعهده 
دارن��د. از ديگر مس��ئوالنی ك��ه حضور 
آنه��ا در زمان برگزاری مس��ابقه ضرورت 
 دارد، مس��ئول اجراي��ی، دبير و پزش��ك 

مسابقه است.

زمان
وقت آليش برای م��ردان پنج دقيقه )در 
بخش جوانان چه��ار دقيقه( و برای زنان 
س��ه دقيقه اس��ت. در پايان اي��ن زمان، 
ورزش��كاری كه امتياز بيش��تری كس��ب 
ك��رده باش��د، برنده می ش��ود، ام��ا اگر 
قب��ل از پايان وقت، يكی از ورزش��كاران 
ب��ه امتياز ش��ش برس��د، با ضرب��ة فنی 
 برندة مس��ابقه می شود و مس��ابقه ديگر 

ادامه پيدا نمی كند.

آليش كلم�ه ای ترك�ی و در لغت به معنای گرفتن و ش�روع كردن اس�ت، اما در 
اصطالح، نام نوعی كشتی است كه در آن، كشتی گيران نوعی شال يا  كمربند به 

كمر می بندند و تمام فنون را با استفاده از اين كمربند انجام می دهند.

كشتی با شال
مهدي زارعي

آشنايی با رشتۀ ورزشي آليش
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برخالف كش��تی كه در آن، ورزش��كار 
برای كسب امتياز می تواند كمر، دست، 
كتف و پای حريف را لمس كند و فنون 
م��ورد نظ��رش را به اج��را درآورد، در 
آليش ورزشكار فقط مجاز است كمربند 
حري��ف را بگيرد و به كم��ك آن، او را 
سرنگون سازد و به همين دليل، در اين 
ورزش قدرت و س��رعت اهميت بسيار 
دارد. در صورتی كه زانوی ورزش��كار در 
اثر فشار حريف به زمين اصابت كند، او 
دو امتياز از دس��ت می دهد. در صورت 
رها ش��دن دست از كمربند حريف نيز 
دو امتياز از ورزش��كاری كه كمربند را 
رها كرده اس��ت، كم می شود. انداختن 
حريف بر زمين به شكلی كه پهلوی او 
ب��ه زمين بخورد، »چ��اال« نام دارد كه 
س��ه امتياز برای اجراكنندة اين فن به 
ارمغان می آورد و اگر پش��ت حريف به 
زمين برخورد كند، ضربه فنی محسوب 
می شود و مس��ابقه به نفع آليش كاری 
تمام می شود كه حريفش را ضربه فنی 

كرده است.

فنون و امتيازات در آليش

ویژگیمنحصربهفردآلیش
با توجه به نوع پوشش ورزشكاران آليش، بانوانی كه به ورزش كشتی عالقه مندند، 

می توانند به آليش بپردازند. در واقع، نوع پوشش كشتی گيران آليش مانعی برای 
ورزشكاران مسلمان ايجاد نمی كند.

ش
آلي

س 
كلية ورزشكاران هنگام مسابقه بايد شلوار سفيد به پا داشته باشند. بلندی لبا

ش��لوار بايد به حدی باشد كه موقع مس��ابقه زير پای آليش كار گير نكند و 
موجب زمين خوردن او نش��ود. لباس آليش »چاپان« نام دارد كه ش��بيه به 
لباس جودو است و بلندی آن تا زانو می رسد. رنگ چاپان يك شركت كننده 

سبز و رنگ چاپان ديگری آبی است. 
ورزشكاران در زير چاپان، تی شرت سفيدی به تن می كنند. باتوجه به اينكه 
چاپان دگمه يا زيپ ندارد، برای محكم شدن آن بايد از كمربندی قرمزرنگ 
اس��تفاده كرد كه طول آن 120 و پهنای آن دوازده س��انتی متر اس��ت. در 
بخش زنان، ورزشكاران موظف اند از روسری يا سربند سفيد استفاده كنند.



ش
ش
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  »زه��ره الري« اولي��ن دخت��ر باحجاب 
پاتين��اژكار دنياس��ت. او عضو تيم اس��كي 
ابوظبي است و در مسابقات جهاني پاتيناژ 
ش��ركت مي كند. خودش مي گويد: »وقتي 
يازده سال داشتم فيلمي به نام ملكة برف ها 
را دي��دم كه در آن دختري بود كه با عالقه 
اسكيت روي يخ مي كرد. از همان جا بود كه 
به اين كار عالقه مند شدم. حاال من بعد از 
مدرس��ه و هر روز پاتين��اژ تمرين مي كنم. 
مي داني��د خيلي ها فك��ر مي كنند چنين 
ورزش��ي براي دخت��ران و زنان مس��لمان 
مناسب نيست، اما من مي خواهم ثابت كنم 

هيچ هم اين طور نيست.«

  اي��ن خب��ر را حتماً ش��نيده ايد: اولين 
زن باحج��اب ب��ه پارلمان انگلس��تان راه 
يافت. اس��م اي��ن خانم »س��ميه كريم« 
اس��ت و اصليت او پاكس��تاني اس��ت، اما 
يك انگليس��ي محسوب مي ش��ود. خانم 
كريم در اولين س��خنراني اش در پارلمان 

گفته كه اميدوار اس��ت از اين پس شاهد 
حضور زنان باحجاب بيشتري در پارلمان 

انگلستان باشد.

  بعد از سال ها كه دولت تركيه به زن ها 
و دخترهاي باحجاب سختگيري مي كرد 
باالخره »ش��عله داغلي« روي دست آنها 
بلند ش��د. او اولين وكي��ل زن در تركيه 
اس��ت كه توانس��ت با حجاب در مراسم 
تحليف حرفة وكالت ش��ركت كند. حاال 
دادگاهي در تركيه در يك تفس��ير جديد 
از قان��ون اعالم كرده اس��ت ك��ه حضور 

وكالي زن محجبه منعي ندارد.

  خان��م »عكس��او« اولي��ن پلي��س زن 
از  اس��ت. خيل��ي  باحج��اب در س��وئد 
روزنامه ه��ا و رس��انه ها تازگي  ه��ا دربارة 
اي��ن خان��م صحبت مي كنن��د. او هم در 
مصاحبه هايش گفته است: »هرگز حجاب 
را ترک نخواهد كرد چرا كه حجاب بخشي 

كي گفته حجاب 
محدوديته؟

تينا كشوری
هر بار كه بشنويم يک زن يا دختر مسلمان در دنيا موفق شده است حتمًا 

خبره�اي او را دنبال مي كني�م. به خصوص اگر بدانيم اي�ن زن ها با رعايت 
حج�اب كام�ل، كارهايي انجام داده اند كه پي�ش از آن به نظر ما غيرممكن 
مي آمد و فقط تحققش در رويا ممكن بود، اما هس�تند كساني كه هيچ چيز 

براي آنها رويا نيست... به  دنياي برخي از آنها سري زده ايم.

از وجود اوس��ت و 
محدودي��ت  براي��ش 

ايجاد نمي كند.«

  »آم��ره بابي��چ« ابت��دا وزير 
اقتصاد منطقه اي در بوس��ني 
ب��وده و س��ال ها ه��م رئيس 
انجمن خانواده هاي ش��هداي 
جنگ بوس��ني بوده است. او 

اولي��ن زن باحجابي اس��ت كه 
توانس��ته در يك كش��ور اروپايي 
به عنوان شهردار مشغول كار شود.

  »ناديا جبرئيل« يك فلس��طيني است. 
او در س��وئد زندگي مي كند و توانس��ته به 
تلويزيون اين كش��ور راه پيدا كند. پيش از 
او تلويزيون س��وئد هيچ گاه از مجري هاي 
باحجاب دعوت به همكاري نكرده بود. بعد از 
اين اتفاق مسلمان هاي سوئد اعالم كرده اند 
همان طور كه ادارة پليس و صداوس��يماي 
اين كشور زنان باحجاب را به خدمت گرفته 
اس��ت اين افراد بايد حق استخدام در بقيه 

اداره ها را هم داشته باشند.
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مري��م طوس��ي اولي��ن زن دونده 
ايران��ي اس��ت ك��ه توانس��ته در 
فهرس��ت ش��انزده دوندة سرعت 
جه��ان ق��رار بگي��رد، آن هم در 
حالي ك��ه حج��اب كامل داش��ته 
اس��ت. او م��دال ط��الي 400 متر 
رقابت هاي جايزة بزرگ آسيا را هم 

به دست آورده است. 
اي��ن در حالي  اس��ت كه ت��ازه چند 
سال بيشتر نيست كه ايران مي تواند 
در رش��ته هاي مادر در دنيا ش��ركت 
كند و ش��ركت در مس��ابقات دو، آن 
هم باحجاب اسالمي حتماً كار بسيار 
س��ختي اس��ت، اما خب اگر كس��ي 

بخواهد كاري بكند، كار نشد ندارد.

دوندة باحجاب ایراني و مدال طالیش

يم
كر

يه 
سم
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تلسكوپ هايی كه 
َجوگير نمی شوند!

سيدامير سادات موسوي

جمعه، 6 دی
مقارنۀ ماه و ِسماك اعزل

ديدن اين لحظات قش��نگ را از دست نده. 
صبح جمعه، حوالی اذان صبح از خواب بلند 
ش��و و بعد از خواندن نماز، به افق شرقی و 
جنوبی آسمان نگاه كن. چسبيده به هالل 
زيبای ماه، در گوش��ة س��مت راس��ت آن، 
س��تارة پر نور سماک اعزل قرار دارد. نكتة 

جالب ديگر اين است كه دو سيارة مريخ و 
زحل را هم می توانی باال و پايين ماه ببينی! 

جمعه، 13 دی
اوج بارش شهابی ربعی

اگر به آس��مان تاريكی دسترس��ی داری، 
امشب لباس گرم بپوش و به ديدن آسمان 
برو. احتماالًً اگر نيم  س��اعت يا يك ساعت، 
حواست به آسمان باشد، شهاب های زيادی 
از بارش ش��هابی ربعی می بينی. بهتر است 
بيش��تر، نواحی نزديك به جهت شمال را 

سمان در این ماه
آ

زمان هايي كه نوشته شده اند، تقريباً 
ت هستند!

براي تمام مناطق ايران درس
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فكرش را بكن! تلسكوپی كه طولش به اندازه يک زمين تنيس و ارتفاعش مثل يک ساختمان 
چهار طبقه باشد. اين تلسكوپ فضايی قرار است تا پنج سال ديگر تكميل و به فضا فرستاده 
شود تا آسمان را در پرتوهای مادون قرمز رصد كند. تلسكوپ های فضايی می توانند اطالعات 
بسيار دقيقی را دربارة شكل گيری ستاره ها و سيارات، تولد و تحول كهكشان ها به ما بدهند. 
اين ويژگی مهم به خاطر اين است كه در فضای خارج از جو، خبری از مشكالت رصدی كه جو 
زمين ايجاد می كند، نيست و تلسكوپ های فضايی می توانند بدون اينكه جوگير شوند، آسمان 

را رصد كنند!

 شرح عکس 

س��ايت ويك��ی نج��وم، دانش نام��ه ای 
فارسی در زمينة نجوم است كه نزديك 
ب��ه هزار مقال��ة مختلف ب��ا موضوعات 

مختلف نجومی دارد: 
www.wikiastro.ir
راس��تی! قول بده از اين س��ايت فقط 
استفادة درست و حسابی كنی و دنبال 
كپی پِيس��ت كردِن مطالبش به عنوان 

تحقيق درسی نباشی.

در ي��ك ش��ب رص��دی، گروه��ی از 
منجمان در حال رصد آس��مان بودند. 
آس��مان تاري��ِك تاريك ب��ود و طلوع 
ناگهانی يك س��تارة پر ن��ور از انتهای 
اف��ق توجه هم��ه را جلب ك��رد. همه 
شروع به نظريه پردازی دربارة اسم اين 
س��تارة پر نور كردند. بعضی ها هم فكر 
می كردند اين جسم پر نور حتماً سياره 
است: زحل، مريخ يا شايد مشتری! اما 
در همين حين، جس��م پر نور نزديك 
و نزديك ت��ر آمد و به همة گمانه زنی ها 
پايان داد. اين س��تارة درخشان، چراغ 

جلوی يك موتورسيكلت بود! 

معرفی سایت نجومی

خاطرة نجومی

نگاه كنی. پيش بينی شده است اوج بارش، 
حوالی ساعت ده شب  باشد.

شنبه، 14 دی
حضيض مدار زمين

امروز زمي��ن در نزديك ترين نقطة مدارش 
)حضيض( نس��بت به خورش��يد قرار دارد. 
الزم ب��ه يادآوری نيس��ت كه اين مس��ئله 

به خاطر بيضوی بودن مدار اس��ت. حاال به 
اين س��ؤال جالب فكر كن: اگ��ر زمين در 
زمستان به خورش��يد نزديك تر است، چرا 

هوای زمستان سردتر است؟

جواب: علت اصلِی تغيير فصول، تغيير زاويۀ 
تابش خورشيد است، و با توجه به اينكه 

بيضوی بودن مدار زمين بسيار شبيه به دايره 
است، دوری و نزديكی نسبت به خورشيد 

تأثير چندانی در آب وهوای زمين ندارد.
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شعر يعني
شعر يعنی عشق و احساس و كالم

شعر يعنی يك سرود ناتمام
شعر يعنی يك حضور بی عبور

شعر يعنی شاعری خوب و صبور
شعر يعنی يك جهان دلواپسی
شعر يعنی مهربان با هر كسی

شعر يعنی وزن و آهنگ و سرود
شعر يعنی عشق بی تو يك فرود

شعر يعنی حرف ها با قافيه
تو اگر باشی برايم كافيه

دوست خوبم فاطمه عبدالجباری
چ��ه زيبا ش��عر را تعري��ف كرده ب��ودی و 

چقدرخوشحال شدم كه باز هم برای ما نامه 
نوشتی و ش��عر تازه ات را فرستادی. تعريف 
كاملی از ش��عر كرده ای. شعر يعنی احساس 
و كالم، شعر يعنی وزن و كالم. و شعر يعنی 
انديش��ه و تصوير. همة اينها با هم ش��عر را 
می س��ازد. حال برای شكل گرفتن يك شعر 
خوب همه اينها بايد جوری درهم شوند كه 
نتوانی هيچ ك��دام از اين عناصر را به راحتی 
تش��خيص بدهی. يعنی كليتی به نام ش��عر 
آن قدر ت��و را درگير كند كه ديگر به عناصر 
تش��كيل دهنده اش توجه نكن��ی. اميدوارم 
بيشتر و بيشتر شعر بنويسی و دانسته هايت 
را در مورد شعر خوب، موقع سرودن شعر به 

كار ببندی.

وان
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دلتنگی
جای خالی ات را در احساساتم حس می كنم

گويا پايان سال است
پايان دوستی
كاش نباشد

كاش پايانی نباشد
جای خالی ات را در روياهايم حس می كنم

جای شوق هايی را كه برای ديدنت
شب ها و صبح ها را به سر می كنم

حس می كنم
شوق ديدن تو

به اندازة تمام ديدن هايم شوق دارم
به اندازة تمام نديدن هايم

دوست خوبم مبينا افزونی
دل نوشته ات را خواندم. از شعر و متن ادبي 

هنوز فاصله داري و براي رس��يدن به شعر 
نياز داري كه از اصول و قواعد شعر گفتن 
مطلع ش��وي. هرچند در انتهاي نوشته ات 

كمي به شعر نزديك شده  بودي؛
 به اندازه تمام ديدن هايم شوق دارم

 به اندازه تمام نديدن هايم.
 در ش��عر يك مس��ئله و احساس فردي 
به ي��ك حس جمعي تبديل مي ش��ود و 
مخاطب هم خود را در حس شاعر شريك 
مي داند و با آن احساس نزديكي مي كند، 
اما تو نتوانسته اي حس دلتنگي ات را در 
اين ش��عر به مخاطب منتقل كني. براي 
اي��ن كار ني��از داري از ابزار ش��عر مطلع 
شوي و به آنها تس��لط پيدا كني. برايت 

انآرزوي موفقيت مي كنم.
هر

/ ت
نی

زو
اف
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 نامة ویژه 
نامة ويژه اي در اين شماره دريافت كرديم از خانمي به نام سميرا دراني كه حاال 29 
ساله است و چندسال پيش؛ يعني در پانزده  سالگي براي مجلة ما نامه مي نوشته 
است. در قسمتي از نامه اش نوشته:»... من سميرا دراني هستم. همان دختر پانزده 
ساله اي كه از حدود دوازده سال پيش برايتان نامه و مقاله هاي زيادي مي نوشتم و 
شما با حوصله جواب نامه هايم را مي داديد. خوشحالم از اينكه دوباره با شما مكاتبه 
مي كنم. آن قدر كه اشك شوق در چشم هايم حلقه زده. دوستان عزيز به داليلي نوشتن را 
كنار گذاشته ام، يعني از وقتي داستان ها و نوشته هايم گم شد، ذوق نوشتن هم در من كور 
شد. وقتي از قلم و كاغذ فاصله گرفتم، گويي در اصل از خودم فاصله گرفتم. بعد از سال ها 
وقتي نامه هايتان را خواندم، با خودم گفتم چرا؟ و دوباره شوق نوشتن در وجودم جوانه زد.«

ش
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ر ن
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گفتگوی ساحل و دريا
ش... ه��ي... ش... اين ص��داي امواج 
درياس��ت كه ب��ه س��احل مي خورد. 
خورشيد به آرامي پشت ابرها مي رود، 
لحظة غروب است. ساحل آهي عميق 
مي كش��د، س��پس از دريا مي پرس��د: 
»م��ن اعتراض��ي ندارم، ول��ي خودت 
قضاوت كن. خس��ته نش��دي آن قدر 
خ��ودت را ب��ر تن من زدي و ش��ن و 
ماس��ه آوردي و ب��ردي؟« پس از آن 
موج بلندي آمد و گفت: »س��احل! تو 
با چه چيزي زنده اي؟« ساحل سكوت 
كرد. س��پس دريا ادامه داد: »من اگر 
خ��ود را بر تن تو نزن��م و باز نگردم و 
ماس��ه هايم را برايت هديه نياورم كه 

زنده نيستم.«
ح��اال ديگر خورش��يد پي��دا نبود كه 

شاهد گفت وگوی آنها باشد.

دوست خوبم پریسا چترایی
داس��تان كوتاه و زيبايي نوشته بودي؛ 
ي��ك داس��تان تمثيلي. در داس��تان 
تمثيلي اش��ياء و حيوانات در موقعيت 
آدم ها قرار مي گيرند و با هم گفت وگو 
مي كنن��د و در پاي��ان گفت وگو يك 
داده  خوانن��ده  ب��ه  اخالق��ي  درس 

مي ش��ود. تو ه��م به خوبي به 
مخاط��ب خود پي��ام داده 
كارهاي  هم��ه  كه  بودي 
جه��ان اگر درس��ت نگاه 

كنيم معنادار است و همة 
عناصر جه��ان در كنار هم اين 

دنياي زيبا را به وجود آورده اند. برايت 
آرزوي موفقيت مي كنم.

نامه های برقی
مطهره دشتي از بوشهر برايمان يك نامه برقي 

فرستاده و در دل نوش��ته اي به نام »خيال بي خيالي« 
نوش��ته اس��ت: »نمي دانم دلم را به كدام دريا بزنم تا خيالم 

را در خ��ود غرق كند. خيال��ي كه هيچ خيال ن��دارد رهايم كند. 
بي خيال شدن هم عالمي دارد. شايد در آن عالم بشود روز را بي نياز به 

خورشيد، با نور دل گذراند. شايد بشود آسمان را بدون نياز به چشم سر، 
با چشم دل ديد. شايد بتوان آنجا به راز سر به زيري بنفشه پي برد. شايد بشود 

گريه ابر را درک كرد و آتش سوزان خورشيد را فهميد. آري بي خيال شدن هم عالمي دارد.«
به اين دوست خوبمان كه قلم بسيار خوبي دارد مي گويم كه اگر به عالم بي خيالي رسيدي، 

برسان سالم ما را، وگرنه بي خيال.
مادر مهش��اد صادقي هم نامه برقي براي ما فرس��تاده و در آن از دخترش براي ما نوشته و 
شعرهايي هم از دختر خانمشان براي ما فرستاده است. ايشان نوشته اند: مهشاد شانزده سال 
دارد و امسال هم به اميد خدا قصد دارد سال دوم دبيرستان را در رشتة علوم انساني ادامه 
تحصيل دهد چرا كه بسيار عالقه مند به ادبيات و تاريخ است و هميشه مورد تشويق دبيران 
ادبيات خود نيز بوده است. دختري با روحية بسيار حساس، مهربان و با گذشت است. مهشاد 
يك خواهر دوقلو هم دارد به نام مهزاد كه خود مهشاد قل اول است، ولي از نظر عقيده با هم 

متفاوت هستند. اين هم شعري از مهشاد صادقي:
مادر

مادرم!
»ميم« تو معناي عاشق بودن است

»ا« تو آرام دستان من است
»دال« تو دسته گل شقايقي

»رِ« تو ريسماني از محبت است
خانم مهشاد صادقي براي داشتن مادر خوبي مثل ايشان به تو تبريك مي گوييم و به مادرت 

براي داشتن دختر بااستعدادي مثل تو هم شادباش مي گوييم.

پيغام درگير
دوستي از شيراز زنگ زده و پرسيده من چطور مي توانم گواهي نامه رانندگي روي كره 

ماه بگيرم؟
م��ا ه��م مي گوييم: تو برو ماه، گواهي نامه ات پيش��كش. اصالً ببينم تو س��نت به 
گرفتن گواهي نامه رانندگي روي كره زمين مي رسد؟ نه، اصالً خوب نيست آدمي 
كه گواهي نامه ندارد يواش��كي با ماش��ين بابا برود گردش. نكن برادر رانندگي بدون 

گواهي نامه جرم است. با دوچرخه برو بيرون.
دوس��تي از قزوين زنگ زده و گفته ما به جلد قديمي ت��ان عادت كرده بوديم چرا عوضش 
كرديد؟ ما واقعاً نمي دانيم با كدام س��از ش��ما دوستان حركات موزون انجام بدهيم. به قول 

قديمي ها: اين ور بشكنم يار گله داره. اون ور بشكنم يار گله داره.

پيامک های كال
دوس��تي با پيش شماره 918 پيامك داده و پرسيده پس اين پيامك هاي شما كي 

مي رسند؟ تا كي بايد كال بمانند؟ مي گوييم: هر وقت شما اجازه بدهيد.
شماره اي با پيش ش��ماره 913 نوشته: دستتان درد نكند كه عكس رئيس جمهور را 
پش��ت جلد مجله چاپ كرديد.  ما هم مي گوييم: براي احترام متقابل اين كار را كرديم. 

هرچه باشد آقاي روحاني جوان ها را خيلي تحويل مي گيرند.
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صيفی ج��ات،  و  س��بزيجات  مركب��ات، 
حبوب��ات، گياهان و غالت ه��ر كدام به 
ش��رايط مناس��ب از نظر آب، گرما، نور و 
مواد مغذی خاک نياز دارند تا به 

رشدشان ادامه دهند. 
هر يك از اين شرايط 
در چگونگ��ی رش��د 
و  آنه��ا  نم��و  و 
كيفيت محصول 

اگ�ر همي�ن لحظ�ه بخواهيد غذاي�ی را نوش ج�ان كنيد ك�دام را ترجيح 
می دهيد؟!

 خورشت قرمه سبزی
 كوكو
 پيتزا

 آبگوشت
 پيراشكی گوشت

 ماكارونی
سليقه های غذايی مختلف اس�ت بعضی ها عاشق برنج و خورشت هستند! 
بعض�ی غذاهای هم�راه با ن�ان را ترجيح می دهند، عده ای فس�ت فودها را 
دوس�ت دارن�د و برخی گياهان و س�بزيجات را. بعضی اف�راد نيز فقط نوع 
خاص�ی از غذاها را مصرف می كنند كه به آنها گوش�ت خوار، گياه خوار يا... 

می گويند.
تمام موج�ودات زنده برای حيات خود، نياز به تغذيه دارند. نوع اين تغذيه 

در چگونگی رشد و نمو و طول عمر تأثير مستقيم دارد.
خوب است بدانيد مغذی ها موادی هستند كه موجودات زنده برای رشد به 
آنها نياز دارند. مواد مغذی ش�امل غ�ذا، هوا، آب، ويتامين ها و مواد معدنی 
هس�تند. نوع و كيفيت اين مواد برای حيوانات، گياهان و غالت بسيار مهم 
اس�ت. در اين زمينه رش�ته های تحصيل�ی مختلفی از جمله دامپزش�كی 
و مهندس�ی كش�اورزی وج�ود دارد. از وظاي�ف مه�م فارغ التحصي�الن و 
متخصصان اين رش�ته ها ايجاد شرايط مطلوب برای توليد محصوالت دامی 

و زراعی است.

نان�و كود
فاطمه فتح علي

مغ��ذی مورد نياز گياه به طور ش��يميايی 
توليد می شوند. توليد اين نوع كودها، در 
كش��اورزی و افزايش محصوالت زراعی، 
انقالبی را به  وجود آورد. به مرور زمان توليد 
اين كودها زياد ش��د. كودهای شيميايی 
باع��ث ازدي��اد محصول می ش��ود، ولی... 
صدمات زيادی را نيز به خاک، موجودات 
زنده و اكوسيستم وارد می نمايند. كاربرد 
روزافزون كودهای ش��يميايی باعث بروز 
لحاظ  از  خس��ارت های جبران ناپذي��ری 
اقتصادی  و  بهداش��تی  زيس��ت محيطی، 
شده اس��ت. همچنين تخريب ساختمان 
خاک و گس��ترش بعضی بيماری ها نظير 
س��رطان از عواقب مص��رف بيش از حد 

كودهای شيميايی است.
ام��روزه در دني��ا تالش بر آن اس��ت كه 
ب��رای توليد محصوالت بهتر، س��الم تر و 
همچنين آسيب رساندن كمتر به محيط 
زيست، اين نوع كودها را به صورت بهينه 
مصرف نمايند و مصرف بی رويه نداش��ته 

نو
نا

تأثير دارد. 
به مواد مفيد و مغ��ذی كه برای افزايش 
برداش��ت محص��ول زراعتی يا به دس��ت 
آوردن ن��وع بهت��ر محصوالت اس��تفاده 

می شوند، كود گفته می شود.
ك��ود انواع مختلف��ی دارد ك��ه هر كدام 
دارای خصوصي��ات مخت��ص ب��ه خ��ود 

هستند، از جمله:
 كود زيستی

 كود شيميايی
 كود گياهی
 كود حيوانی

 نانوكودهای كالته
كوده��ای ش��يميايی برای تأمي��ن مواد 
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 با اس��تفاده از اين محصول، مقاومت گياهان به تنش های 
محيطی افزايش می يابد.

 نانو كود فاقد هورمون بوده، از اين بابت مضر نيست.
 تحمل گياه را به كم آبی افزايش می دهد.

 مصرف نانو كود س��المت انسان را افزايش می دهد و باعث 
كاهش بيماری های سرطان زا می شود.

 حاصل خيزی خاک را باال می برد.
خوب اس��ت بدانيد به عنوان مثال اس��تفاده پنج كيلوگرم در 
هكت��ار از اين محص��ول نانويی، نود درص��د توليد زعفران را 

افزايش می دهد. ضمن اينكه خواص رنگ دهی و ضدسرطانی 
زعفران نيز بيست  درصد افزايش می يابد. جالب اينكه مصرف 
نان��و كود نه تنها در كش��اورزی باعث افزاي��ش كمی و كيفی 
محصوالت كش��اورزی می ش��ود بلكه در محيط زيس��ت نيز، 
تلطيف هوا، كاهش گازهای آالينده و ذرات معلق در هوا را با 

خود به ارمغان می آورد! 
ب��ه همين دليل می توان با اس��تفاده از اين فن��اوری نانو در 
تمامی فضاهای س��بز موجود، حدود پنج��اه درصد آلودگی 

هوای تهران را طی يك سال كاهش داد.

مهم ترین مزایای نانو كود بيولوژیک

خصوصي��ات، آزمايش هاي��ی را بايد روی 
آن انجام داد. از چش��م هيچ كش��اورزی 
پوشيده نيست كه برای بهره وری و رشد 
منافع كش��ت و كار خود ناگزير اس��ت از 
كودهای ش��يميايی استفاده كند، اما اين 
اتفاق ضررهاي��ی وارد می كند كه منافع 

آن را بالی جان می كند!

باش��ند. در مصرف اين ن��وع كودها بايد 
دقت زيادی ش��ود؛ چ��ون گاهی به دليل 
قدرت بسيار مواد مؤثر در آنها، اثر منفی 
بر روی گياه می گذارند. برای آنكه معلوم 
گردد كود مورد اس��تفاده از كيفيت الزم 
برخ��وردار اس��ت و همچنين تش��خيص 
مق��دار م��ورد ني��از و فهمي��دن ديگ��ر 

نانــو كودهــا، گــوی ســبقت را از 
كودهای شيميایی ربودند

ش��ما ممكن اس��ت از راه ه��ای مختلف 
با علم و فناوری نانو آش��نا ش��ده باشيد: 
باش��گاه دانش آم��وزی نان��و، كالس ها و 
كتاب های مرتبط يا شماره های قبلی اين 
مجله. جالب اس��ت بدانيد فناوری نانو تا 
اينجا نيز پيش آمده است كه مواد مغذی 
ب��ا كيفيت بهتر ب��رای محصوالت زراعی 
تولي��د كند با نام نانو كود. پژوهش��گران 
ايرانی توانسته اند برای اولين بار در ايران 
و جه��ان، نانو كود بيولوژيك )زيس��تی( 
توليد كنن��د. آنها با اس��تفاده از فناوری 
نانو، در كودهای ش��يميايی از نانو ذراتی 
مانن��د آه��ن، روی و منگن��ز اس��تفاده 
می كنند. مق��دار مورد نياز اين كودها در 
هر هكتار نس��بت به كودهای ش��يميايی 
به طور چش��مگيری كاهش پيدا می كند. 
به طوری كه فقط يك يا دو كيلوگرم برای 
ي��ك هكتار كافی اس��ت و همان بازدهی 
را به اضافه رش��د بيس��ت درصدی برای 
حاصل خيزی خاک خواهد داشت كه اين 
امر برای كش��اورز بسيار مقرون به صرفه 

است.
هي��چ كش��اورزی حاضر ب��ه دل كندن از 
كود ش��يميايی نيس��ت! چ��ون به لحاظ 
اقتصادی پاسخ سريع تری از آن می گيرد، 
اما پژوهش��گران ايرانی توانسته اند در نانو 
كودهای بيولوژيك همان س��رعت عمل 

كودهای شيميايی را فراهم آورند. 
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چندب�اري تماس گرفت�م و پيغام فرس�تادم، اما به قدري س�رش ش�لوغ بود كه 
نمي توانست پاسخ من را بدهد. تصميم گرفتم برايش پيامک بفرستم. و باالخره 
تماس گرفت و توانستم قرار مصاحبه را بگذارم. هنرمند است و بازيگر تئاتر و به 
ارزش ه�اي فرهنگي يک جامعه خيلي اهميت مي دهد.اعتقاد دارد يک هنرمند 
باي�د تمام تالش خود را براي ارتقاي س�طح فكري و فرهنگ�ي جامعه اش به كار 
ببرد.مي گويد اگر به عقب برگرديم به دورة انس�ان هاي نخستين، مي بينيم آنها 
با كشيدن نقاشي و اش�اره يا به زبان امروزي پانتوميم با هم ارتباط برقرار 
مي كردن�د پس هنر از همان ابتدا با انس�ان بوده و به مرور زمان اكنون 
به ش�اخه هاي مختلفي تقسيم شده اس�ت. او تمام تابستانش را به 
تمرين و اجرا مي گذراند. در طول سال تحصيلي هم معموالً بعد 
از مدرسه مي توانيد او را سر تمرين يا اجرا پيدا كنيد. حاال 
دارد دورة پيش دانشگاهی كامپيوتر را می گذراند. اسمش 

نيماست، نيما حسين زاده.

از درس 
فرار نمي كردم

مريم سعيدخواه

 راست است كه مي گويند از همان 
ده سالگي درآمد داشتي؟

بله. درست است. 
 پس حاال حس�ابی آدم ثروتمندی 

هستی؟
نه هنوز.

 اجرای تئاتر كار سختی نيست؟
بازيگري كار س��ختي اس��ت . به خصوص 
در تئات��ر كه قرار اس��ت رو به رويت صدها 
تماشاچي بنشينند و تو امكان اصالح هيچ 

اشتباهي را هم نداشته باشي.
 ح�اال دقيقاً چ�ه نوع تئات�ری كار 

می كنی ؟
تئاتر فيزيكال.

 تئاتر فيزيكال؟
بل��ه. نمايش هايي ك��ه در آن بدن خيلي 

بيشتر از كالم درگير است.
 پس خيلی مهم است كه بدن نرم و 

آماده ای داشته باشی؟
بله به طور حتم. م��ن معموال روزي يكي 
دو ساعت تمرين مي كنم. حركات نرمشي 
و ورزش هايي كه ب��ه انعطاف بدن كمك 

مي كند. 
 چط�ور ش�د ك�ه رفتي به س�مت 

اجراهاي فيزيكال؟
يك��ي از بچه هايي ك��ه با ه��م كار تئاتر 
مي كرديم ب��راي اجراي پايان نامه اش نياز 
به كس��ي داشت تا بتواند اجراي فيزيكال 
داش��ته باشد. من قسمتي را  اجرا كردم و 
موفق شدم. بعد از آن بود كه به سمت اين 

نوع نمايش گرايش پيدا كردم.
 كالس�ي هم در اين زمينه ها رفتي 

يا نه؟
بله كالس هاي مختلف ، پيش اس��تادهاي 
مختلف. ولي بيشتر خودم تالش كردم. 
ب��ا مطالعه ، ديدن فيل��م، نمايش و 

استفاده از منابع اينترنتي.
 اجراي نقش  فيزيكال  

سخت است؟

تئاتر واژه ای است يونانی در لغت به معنای چيزی كه به آن نگاه می كنند. در فارسی به آن »نمايش« 
می گويند. در اصل تئاتر شيوه اي است  براي بيان  مسائل اجتماعی، سياسی و فرهنگی يک جامعه.

مهم ترين فن درتاثير گذاري تئاتر، فن بيان است. 

عكس: غالمرضا بهرامي
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فيزيكال  نق��ش  بازيگران   
بدنش��ان  به  بيش��تر  چون 
مس��لط هس��تند ت��ا ب��ه 
كالمش��ان ممكن اس��ت 
از  ضعيف تر  كالمش��ان 
بدنشان شود. همين طور 

نمايش ه��اي  اج��راي  در 
فيزي��كال ش��ناخت خيل��ي مهم 

است.
 چه شناختي؟

ش��ناخت اطراف، طبيعت 
،فيزيولوژي بدن ، انسان ها، 
در  هرچ��ه  و  حيوان��ات 
اطرافمان اس��ت. اگر قرار 

باش��د نقش يك اس��ب را بازي 
كنيم بايد نس��بت به بدن اسب شناخت 
داش��ته باش��يم تا بتوانيم مفاهي��م را به 

بيننده منتقل كنيم.
 س�خت نيست هم درس مي خواني 

هم كار مي كني ؟
چرا س��خت اس��ت. اما من به كارم خيلي 
عالق��ه دارم و حاضر نيس��تم آن را كنار 

بگذارم.
 چطور معلم ها را قانع كردي؟ 

وقتي وارد دبيرستان شدم بيشتر معلم ها، 
مدير و ناظم مدرس��ه فك��ر مي كردند كه  
مي خواه��م از درس خواندن ف��رار كنم،  
ولي بعد از گذشت مدتي، با شناختي كه 
از من به دس��ت آوردند و ديدن اجراهاي 
من و شنيدن صحبت هايم و مصمم بودنم، 

ديدشان نسبت به من عوض شد.
 مگر ب�ه اين راحتي مي ش�ود ديد 

ديگران را عوض كرد؟
البت��ه كار راحتي هم نب��ود. جلب اعتماد 
معلم ه��ا با هم��ان ابت��داي ورود به يك 
مدرس��ه ي��ا كالس اتف��اق نمي افتد بايد 
براي معلم ثابت ش��ود كه تو از درس فرار 
نمي كني، اين به كمي زمان نياز دارد، من 
هرگز به معلم هاي��م بي احترامي نمي كنم 
و با بيش��ترآنها دوس��ت و رفيق هس��تم. 
مطمئ��ن باش��يد اگر ب��راي معلمي ثابت 
شود كه ش��ما از درس فرار نمي كنيد، نه 
تنها مانع نمي ش��ود بلكه براي رسيدن به 

هدفتان كمك هم مي كند.

 رابطه ات با دوس�تان و 
چطور  هم كالس�ي هايت 

است؟ 
عال��ي.  و  خ��وب  خيل��ي 
يك ب��ار همراه دوس��تان از 
طرف مدرس��ه ب��ه جنوب 
رفتيم. ش��ب من و چند 
نفري از هم كالسي هايم  
قسمتي  وارد  يواش��كي 
شديم كه ممنوع بود. البته 
خطرن��اک  كارم��ان 
ب��ود، بع��د از كم��ي 
شيطنت من در يكي از 
قايق هايي كه آنجا بود خوابم 
برد، نمي دانم چقدر در خواب 
بودم ولي وقتي چش��م باز كردم گروهي 
را با ش��كل هاي عجيب و غريب ديدم كه 
باالي سرم هس��تند. خيلي ترسيده بودم 
و فكر كردم دزدان دريايي هس��تند غافل 
از اينكه آنها همان هم كالسي هايم بودند.

 غي�ر از نمايش چه كارهاي ديگري 
هم انجام مي دهي؟

به موس��يقي عالقه خيل��ي خاصي دارم و  
از  حدود ده س��الگي پيان��و كار كردم. به 

آشپزي هم عالقة زيادي دارم.
 چق�در خ�وب، پس خيل�ي كمک 

مادرت هستي؟
نه متاسفانه، از غذاهاي من معموالً كسي 
اس��تقبال نمي كند. به همي��ن خاطر من 
فقط براي خودم غذا درس��ت مي كنم. به 
خاط��ر كاري كه دارم خيلي مهم اس��ت 
غذاي س��الم بخورم. من بيش��تر غذاها را 

آب پز مي كنم.
 با كتاب هم ميانه اي داري؟

بل��ه البته. بيش��تر كتاب ه��اي تخصصي 
مي خوان��م. كتاب هاي��ي كه به ش��ناخت 
بدن مربوط باش��د يا كتاب هاي موسيقي. 

نمايش نامه هم مي خوانم.
 كدام نمايش نامه را بيش�تر دوست 

داري؟
پرومته در زنجير نوشته اشيل.

 موسيقي چطور؟
بتهون را خيلي گوش مي كنم و همين طور 

شهرام ناظري را خيلي دوست دارم.

 و حرف آخر 
كساني كه دوس��ت دارند وارد رشته هاي 
هنري ش��وند بايد بدانند فرهنگ س��ازي 
مهم ترين و اصلي ترين وظيفة يك هنرمند 

است. 
هنرمند بايد تمام تالشش را براي ارتقاي 
سطح فكري مردم و جامعه بكند و دانش 

و هنر خود را تقويت كند. 
هن��ر از همان ابتداي آفرينش با  انس��ان 
بود. انس��ان هاي نخس��تين نمي توانستند 
با هم حرف بزنند، اما با ايما منظورش��ان 
 را به ه��م مي فهماندند كه اين همان هنر 

پانتوميم است. 

نمايش در سراسر گيتی به اشكال 
مختل��ف متداول اس��ت. تاريخچة 
تئاتر مربوط به يونان باستان و رم 
در قبل از ميالد مس��يح است. در 
ايران نيز نمايش از زمان های قديم 
متداول بوده است، نمايش حاجی 
فيروز از قديم در عيد نوروز برگزار 

می شده است.
نمايش های سوگواری، نقالی، تئاتر 
روحوضی، تعزيه و ش��بيه خوانی از 
ديگر اش��كال نمايشی در گذشته 
بوده اس��ت. اولين تئات��ر ايران در 
رشت ش��روع به كار كرد. نخستين 
تئات��ر زنان در اي��ران نمايش آدم 
و ح��وا بود ك��ه جمعيت نس��وان 
وطن خواه در ته��ران اجرا كردند. 
اشيل، س��وفوكل و اوريپيد  ابداع 
كنندگان نمايشنامه نويس��ی نوين 

هستند. 
ام��روزه با پيدايش س��ينما و فيلم 
هم��ة  در  آن  بی س��ابقة  نف��وذ  و 
كش��ورهای جهان، نمايش اهميت 
و اعتب��ار خ��ود را از دس��ت نداده 
اس��ت و ب��ه   خاطر پ��رورش قوای 
ذهنی ك��ودكان و نوجوانان ارزش 
جدي��دی از نظر تربيتی پيدا كرده 

است.

نمایش در ایران 
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تعليم و تعلم
امام حسن، عليه السالم، مي فرمايند:

»دانش خود را به ديگران بياموز، از علم 
ديگران براي خود بيندوز كه اگر چنين 
كن��ي، علم خود را اس��توار نم��وده اي و 
چيزي را كه نمي دانس��تي ، دانسته اي.« 

)بحاراالنوار، ج 78، ص 111(

لبريز از اندوه
و قب��ري در ط��وس م��زاري اندوه ب��ار و 
آتش ريز و داغ انگيز، مزار غريبي كه قلبش 
از غصه و اندوه لبريز اس��ت تا آن گاه كه 
خداون��د، قائم را برانگي��زد و داغ و غم از 
دل ها بگيرد و دعبل مي پرسد: »اي فرزند 
رس��ول خدا، مزاري كه در طوس خواهد 
بود، مزار كيست؟« و پاسخ مي دهد مزار 
من اس��ت كه دوستان، شيعيان و زائران، 
زيارتش خواهند كرد و هركس به ديدار و 

زيارتم بشتابد هنگام قيامت همساية من 
است و رستگار و آمرزيده.

شهادتامامحسن)ع(

والدتامامصادق)ع(

شهادتامامرضا)ع(

 10
دي

 29
دي

 12
دي

كودكی در گهواره
س��رانجام مريم در حالی كه كودكش را در آغوش داش��ت، از بيابان به سوی اقوامش 
آمد. هنگامی كه آنها كودک را در آغوش او ديدند، دهانشان از تعجب بازماند. آنها كه 
آوازه تقوا و كرامت او را شنيده بودند، سخت نگرانش شده و به شك و ترديد افتادند، 

برخی در قضاوت، عجله كرده و زبان به مالمت و سرزنش او گشودند. 
در اين هنگام، مريم به فرمان خدا سكوت كرد، وبه نوزادش عيسی، اشاره نمود. مردم 
به او گفتند: ما چگونه با كودكی كه در گهواره اس��ت سخن بگوييم. پس از لحظاتی 
نوزاد لب به س��خن گش��ود:من بنده خدايم، او به من كتاب )آس��مانی( عطا 
نم��وده و مرا پيامبر قرار داده اس��ت. و خداوند مرا وجودی پربركت 

قرار داده است. 
در ه��ر كجا كه باش��م. و مرا توصيه ب��ه نماز و زكات 
نموده تا زمانی كه زنده ام. مرا نس��بت به مادرم، 
نيكوكار، قدردان و خيرخواه قرار داده و مرا 
جبار و ش��قی قرار نداده است. و سالم و 
درود خدا بر من باد، آن روز كه متولد 
شدم، آن روز كه می ميرم و آن روز 

كه زنده برانگيخته می شوم.
 ]مريم: 33 - 27[

میالدحضرتمسیح)ع(  4
دي

 10
دي

غوغای 
فرشتگان

واليت
»براي هر چيز اس��اس و پايه اي است 
و اس��اس و پاية اس��الم هم دوستي و 

محبت اهل بيت پيامبر است.«
)الكافي، ج 2، ص46(
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صداي رسا
خالف��ت ب��ه معتم��د رس��يده بود. 
خليفه اي كه تصميم گرفته بود براي 
هميش��ه حكوم��ت خ��ود را از خطر 
وجود مبارک امام حسن عسكري)ع( 

راحت كند. 
قبل��ي  پن��ج خليف��ة  از  هيچ ك��دام 
 نتوانس��ته بودند صداي رساي امام را 

خاموش كنند. 
خط��ر امام چي��زي نبود ك��ه زندان 
بتوان��د آن را از بين ببرد. خليفه فكر 
پلي��دي داش��ت؛ به كاربردن ش��يوة 
خلفاي پيشين. ربيع ا الول آغاز شده. 
امام حس��ن عس��كري)ع( بيمار شده 

است. 
مي گويند او را مس��موم كرده اند. چه 
كس��ي مي تواند امام را مسموم كرده 

باشد جز خليفه؟

 20
دي

پهلوان قلب ها
حيرت زده به مردم نگاه مي كرد، گويا از 
آنها مي پرسيد: »آخر چرا؟ من كه مدال 
نياورده ام.« ناگهان چشمش به پالكاردي 
افتاد كه رويش نوشته  شده بود:» براي 
آنك��ه پهل��وان نگريد هم��ه بخنديد.« 
بغض جهان پهلوان تركيد و زار زار 
گريه كرد. م��ردم او را بر روي 
ش��انه هاي خ��ود گرفتند.  
غالمرض��ا مي گريس��ت 
چ��را  مي گف��ت:»  و 
مي دهيد؟  خجالت��م 
من كه كاري نكرده ام. 
افتخاري در شأن شما 
كس��ب نك��رده ام. م��ن 
شرمنده و خجالت زده ام.« 
مردم برايش سنگ تمام 
پهلوان  او  گذاش��تند. 

قلب ها بود.

درگذشتجهان
پهلوانغالمرضاتختي

شهادت
امامحسنعسكري)ع(

 7
دي

عجب غوغای باشكوهی در آسمان برپا بود. 
زمين سبزتر از سبز شده بود. فاصلة زمين و 
آسمان به صفر رسيده بود كه تو متولد شدی 
و مهرت در اعماق وجود انس��ان ها نشست. 
لحظ��ة هبوط تو بر زمين ش��وق انگيزترين 
لحظه برای فرشتگان بود. ابرها سخاوتمندانه 
می باريدن��د و گل ها را س��يراب می كردند. 
شميم گل محمدی آس��مان و زمين را فرا 
گرفته بود. آری، حتی انديش��يدن به لحظة 

ميالد تو روح را به پرواز درمی آورد.
او  پيامب��ر می فرماي��د:  عل��ی)ع( درب��ارة 
خاتم پيامبران است. بخش��نده ترين مردم 
،س��عه صدرش از همه بيشتر و راستگوترين 
و پايبندتري��ن آنان به عهد و پيمان. از همه 
نرمخوتر بود و رفتارش بزرگوارانه تر. هركس 
بدون سابقه قبلی او را می ديد، هيبتش او را 
می گرفت و هر كس با او معاشرت می نمود 
و او را می شناخت دوستدارش می شد و هر 
كس می خواس��ت او را وصف كند، می گفت 
نظي��ر او را در گذش��ته و ح��ال ندي��ده ام. 

)بحاراالنوار، ج16، ص190، ح27(.
پيامبر خ��دا در حالی به ملكوت پيوس��ت 
كه س��رش را بر سينه ام گذاش��ته بود و در 

لحظة عروج، جان پ��اک و نازنين او از 
ميان دس��ت هايم پر كشيد و باال رفت. 
دس��ت هايم را ب��ه تبرک ب��ر چهره ام 
كشيدم و آن گاه پيكر پاكش را شستم 

در حالی كه فرش��تگان ياری ام می كردند و 
نال��ه آنها در و ديوار خان��ه را آكنده بود. 
گروهی ف��رود می آمدند و گروهی ديگر 
باال می رفتند و گوش های من لحظه ای 

از هياهوی فرش��تگان خالی نبود. 
او را در آرامگاه��ش به خاک 
حالی ك��ه  در  می س��پردم 
می شنيدم فرشتگان بر او 

درود می فرستند. 
برگرفته از خطبه هاي 

نهج البالغه

10دیرحلتحضرتمحمد)ص(/29دیمیالدحضرتمحمد)ص(
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 دي ماه/ نويسنده: اليورتوريست
اين ش��ماره، برخي مناسبت هاي تاريخي و علمي دی ماه را در 
طول تاريخ بش��ريت، از دريچة طنز بررسي می كنيم؛ پس با ما 

همراه باشيد:
 جين اوستين ، نويس��نده زن انگليسی و خالق رمان معروف 
غ��رور و تعصب، بعد از 42 س��ال زندگی ب��درود حيات گفت. 
ب��ر خالف ماجراهاي هيجان انگيزي كه در آثار جين اوس��تين 
می خواني��م، زندگی واقعی اين نويس��نده يكنواخت و تلخ بوده 
اس��ت. او ش��خصيت هايش را يكی يكی به خانه بخت فرستاد، 
اما خودش هرگز ازدواج نكرد. س��رگرمی و دلخوش��ی اش فقط 

نويسندگی و همين خيال پردازي هاي هيجان انگيز بود!
 لويی پاستور، پزشك و كاشف معروف فرانسوی، در كوهستان 
»ژورا « متول��د ش��د. پدر لوي��ی، دباغ فقيری بود. پاس��تور در 
دوران تحصيل ش��اگرد زرنگی نبود و گويا بيش��تر از آنكه سر 
كالس درس باش��د، يك لنگه پا دم دفتر مدرس��ه می ايس��تاده 
و چون معم��والً در بازی واليبال پاس هاي��ش به تور می خورد 
به او پاس��تور می گفتند. با اين وصف ، چون دلش نمي خواست 
گذرش به دباغ خانه پدرش بيفتد، از دانش��گاه سوربن دكترای 
خود را گرفت و س��پس در دانشگاه معروف استراسبورگ استاد 
ش��يمی شد. البته پاستور در دنيای ميكروب ها شناخته شده تر 
است؛ زيرا برای اولين بار اين پاستور بود كه با كشف ميكروب، 

انسان ها را به جان آنها انداخت!
 آن��دره وزاليوس، طبي��ب بزرگ و جراح نام��دار بلژيكی، در 
بروكس��ل به دني��ا آمد. وزاليوس را پدر علم تش��ريح مي نامند. 
اينكه االن ش��ما مي دانيد كبد، قل��ب، كليه، آپانديس و جزاير 

النگرهان�س! دقيقاً كجاي بدنتان قرار دارند ، نتيجه تالش ها و 
برش هاي ش��بانه روزي اين پزشك است! كتاب مشهور او به نام 
»كارخانة بدن انس��ان« اولين اثر مدون درب��ارة وظايف اعضاء 

است. حاال شما می دانيد جزاير النگرهانس كجاست؟
 جالب است بدانيد اولين كبريت تاريخ با اينكه اصال خاصيت 
درماني ندارد، ولي داروس��از انگليس��ي به نام ج��ان واكر آن را 
اختراع كرد. البته كبريت جان واكر مشكالت زيادي داشت و نه 
تنها بي خطر نبود، بلكه به سختی روشن می شد. به همين دليل 
افراد بسياری براي تكميل آن كوشيدند تا سرانجام سال 1855 
دانش��مندی سوئدی از اختالط دو ماده ش��يميايی» فسفر« و 
»كلرات دوپتاس«كبريت امروزی را س��اخت و آن  را بي خطر و 

كاربردي كرد!
 س��لطنت و زندگی يزدگرد س��وم، آخرين پادشاه از سلسلة 
تاريخی ساس��انيان با مرگ او به دس��ت آس��يابانی در نزديكی 
مرو به پايان رس��يد و به اين ترتيب دوران سلطنت 416 ساله 

ساسانيان بين دو سنگ آسياب ماند و پودر شد! 
 جن��گ تاريخ��ی معروف ب��ه» هرم��زدگان« در س��رزمين 
خوزس��تان ميان» اردش��ير بابكان« )سرسلس��له ساس��انيان( 
و»اش��ك بيست وهش��تم« )آخرين فرمانروای اش��كانی( اتفاق 
افتاد. در اين جنگ اشك بيست وهشتم شكست خورد و با قتل 
او سلس��لة اشكانيان منقرض شد. به عقيدة برخي مورخان اين 

اتفاق تاريخي، اشك تاريخ را درآورد!
»جرج اورست« )كوه نورد بزرگ انگليسی( قله بي نامي را كشف 
ك��رد و چون در آن ارتفاع پيدا كردن اس��م ب��راي يك قله كار 

دشواري بود، نام فاميلش را روي قله گذاشت و پايين آمد! 

خواندنی های تاریخی!
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زنگ انشاء
نويسنده: م. سر به هوا 

موضوع: علم بهتر است يا ثروت؟
 با ياری خداوند قلمم را در دست می گيرم و می نويسم. بر همگان واضح و مبرهن 
اس��ت كه علم بهتر است. تازه نوشتن انشاء را شروع كرده بودم كه برادر بزرگ ترم 
از راه رس��يد و پرسيد كه چه كار می كنم؟ من هم پاسخ دادم انشاء می نويسم. بعد 
پرس��يد موضوع انشاء چيس��ت؟ من هم پاس��خ دادم: »علم بهتر است يا ثروت؟« 
برادرم گفت: » می خواهی كمكت كنم تا انش��ايت را كامل كنی؟« من هم از خدا 
خواس��ته قبول كردم. بعد برادرم گفت پس هر چه می گويم بنويس. من هم گفتم 

چشم!
هر س��ال معلم اين موضوع را در كالس انش��اء مي داد و ما مي نوشتيم كه با ياري 
خداوند قلم را در دست مي گيرم... و علم بهتر است. با اين همه گذارمان به دانشگاه 
پولي افتاد. اگر همان بي زبان نبود نمي توانس��تم وارد دانش��گاه بشوم. پس به اين 

نتيجه رس��يدم كه ثروت مهم تر است. با خيال راحت در كالس ته نشين شده 
ب��ودم و در خواب اس��تاد 

را می دي��دم ك��ه 
اص��رار می ك��رد 

را  بيس��ت  نم��رة 
قب��ول كنم. ب��ا صدای 

اس��تاد از جا پريدم. چشم 
غ��ره ای رفت و مرا به روز امتحان حواله كرد 

و گف��ت: » افتادگی آموز اگر طالب فيضی/ هرگز نخورد 
آب زمين��ی كه بلند اس��ت.« ترم اول به طرز ش��ديدی 
مشروط شدم و فهميدم كه استاد از علم و ثروت مهم تر 
اس��ت. به لطف و مرحمت استادان واحدهايم يكي يكي 
پاس ش��د و فارغ التحصيل ش��دم. بعد به ه��ر دري زدم 
كاري پي��دا نكردم. تا يكي از آش��نايان كه رئيس بود مرا 
در ادارة خودشان استخدام كرد. آشناي ما مرتب سمتش 
تغيي��ر مي ك��رد و از اين اداره ب��ه ادارة ديگري منتقل 

مي شد. ترسيدم كه از اين اداره برود و بي كار شوم. 
مس��ئله را به او گفتم. اطمينان داد هر كجا برود 
م��را نيز ب��ا خودش خواهد ب��رد و اين فرضيه كه 
آش��نا از علم و ثروت و اس��تاد مهم تر است برايم 
به نظريه تبديل ش��د. تا اينكه آش��ناي ما به سفر 
آخرت رفت و خوب شد كه مرا با خودش همسفر 
نكرد. حاال می دانم كه اگر آن روزها درس هايم را 
به خوبی خوانده بودم حاال دوباره بی كاری دستم 
را به گرمی نمی فش��رد و هنوز داش��تم در همان 
اداره كار می كردم. پس نتيجه می گيريم كه علم 
مهم تر است. حاال خود دانيد. اين بود انشای من!

 نويسنده: مقدم ميرزا
سواالت المپياز

1(  I am ........... please !
a. an apple
b.tow apples
c.many apples          
d.sleeping,get sleep

2( اولين پادش�اه قاج�ار متعلق 
به چه سلس�له ای ب�ود و چه نام 

داشت؟
ال��ف( هخامنش��يان- داريوش نود و 

سوم 
ب( قاجار-كريم خان زند

ج( قاجار-آقا محمدخان قاجار
د( اشكانيان- اشك آخر

3( علت اصلی انقراض 
دايناسورها چه بود؟

الف( همة موجودات يك روز 
می آيند، يك روز هم می روند، دليل 

نمی خواهد ديگر
ب( ب��ه آدم ها مق��داری پول قرض 
دادند، ولی نتوانس��تند پس بگيرند؛ 
ب��رای همين در موض��ع انفعال قرار 

گرفتند و در نتيجه منقرض شدند.
ج( عمرشان به دنيا نبود طفلكی ها

د( خيلی تالش كردند دليلش 
را بگويند، ولی حيف زبان  هم  را 

نمی فهميديم 
ه( دعوا خانوادگی  بوده، بهتر است 

دخالت نكنيم

4( به تقس�يمی ك�ه در آن يک 
س�لول به هشتاد س�لول تبديل 

می شود چه می گوييم؟
الف( می گوييم خسته نباشيد واقعاً 

ب( تقسيم ميتوز
ج( تقسيم چی توز  
د( تقسيم الكتوز    

كنکور رشد



صداي مشاور
مشاور عزيز، متاس��فانه من از ابتدای شروع 
به تحصيل حساسيت ش��ديدی به امتحان 
داش��تم و با نزديك ش��دن زم��ان امتحانات 
كم اش��تها می ش��دم. االن هم مدتی اس��ت 
اس��ترس امتح��ان و درس خوان��دن دارم و 
اش��تهای غذاخوردن ن��دارم . پ��در و مادرم 
از اين وضعيت به ش��دت نگران هس��تند و 
می گوين��د اين غذانخوردن مرا تبديل به دو 
پاره اس��تخوان كرده. البته به نظرم نگرانی 
آنها بيش از حد اس��ت و بعد از تمام ش��دن 
امتحان ها و گرفت��ن نمره های خوب، دوباره 
اشتهايم بر می گردد . نظر شما در اين رابطه 
چيست؟ راستی عكس��ی را كه پدرم موقع 
درس خواندن با  اس��ترس و بی اش��تهايی از 
من انداخته است برايتان می فرستم تا بهتر 

بتوانيد به من مشاوره دهيد.
باتش�كر / يک دانش آموز بی اش�تهای 

پراسترس!

مش�اور: دوس��ت دانش آموزم ... ش��ما اگر 
به همين وضعيت بی اش��تهايی و اس��ترس 
ادام��ه دهيد، حت��ی اگر در كل كهكش��ان 
راه ش��يری هم ش��اگرد اول شويد خيلی به 
كارتان نمی آيد؛ چ��ون با ظاهر جديدی كه 
پي��دا كرديد در نهايت ش��غلی كه به ش��ما 
پيشنهاد می ش��ود نصب شدن در آزمايشگاه 
زيست شناس��ی يا علوم مدارس يا حضور در 
فيلم های ترسناک است! در مجموع شاگرد 
متوس��ط با دو پرده گوش��ت ، آينده بهتری 
نس��بت به ش��ما دارد.  پس معمولی درس 
بخوان و حساسيت شديد نسبت به امتحان 

را كنار بگذار. حاال از ما گفتن بود!

مش��اور عزيز قصد ما از نوش��تن اين 
نامه اصال و ابدا ش��كايت از وضعی كه 
داريم نيست. راستش چون مدرسه ما 
از خانه هايمان دور اس��ت، والدينمان 
برای ما س��رويس گرفتند، ولی چون 
پ��ول زيادی نداش��تند؛ سرويس��ی با 
موت��ور نيم س��وز برايمان دس��ت و پا 
كردن��د و به همين خاطر ما مجبوريم 

در س��ربااليی ها به كمك س��رويس مدرس��ه بشتابيم؛ درس��ت مثل تصويری كه 
برايتان فرستاديم! خالصه اين نامه را نوشتيم تا بدانيم بقَية بچه های دنيا هم مثل 
ما س��وار سرويس مدرسه می شوند يا روش های ديگری هم برای رفتن به مدرسه 

در جهان وجود دارد؟
امض�اء: عده ای از بچه ه�ای از كت و كول افتاده، تا ماش�ين دور بگيرد و 

آقای راننده بزند دنده دو!

مشاور: ببينيد فرزندانم، من هم اصاًل قصد نصيحت كردن ندارم. فقط در جريان 
باش��يد كه خيلی جاها آرزو دارند مثل ش��ما سوار س��رويس مدرسه شوند و شما 
با نگاه كردن به آنجاها می توانيد قدر س��رويس خودتان را بيش��تر بدانيد. به قول 
بزرگان ما: قدر عافيت كس��ی داند كه به مصيبتی گرفتار آيد! و البته مصيبت آن 
چيزی اس��ت كه در اين تصوير پيداست و مربوط به سرويس مدرسه ای در كشور 

هند است. پس بنگريد و قدر سرويستان را بيشتر بدانيد!

مش��اور جان خوش��حالم اين افتخار را 
نصيب ش��ما بكنم كه با ي��ك مخترع 
ج��وان و منحصر به ف��رد، هم صحبت 
شويد. راستش من مشكل خاصی ندارم 
و بيشتر فكر می كنم بقية مردم مشكل 
دارند ك��ه اهميت اختراع ه��ای مهم و 
ش��گفت انگيز م��را درک نمی كنن��د و 
بی تفاوت و حتی گاهی با خنده از كنار 
اختراع های من می گذرند ... اگر همين 
كارها و رفتارها باعث فرار مغزهای يك مخترع دانش آموز ش��ود چه كسی پاسخگو 
خواه��د بود؟ برای اينكه فكر نكنيد الكی از خودم تعريف می كنم تصاويری از چند 
اختراع مهم خودم را برايتان می فرستم؛ اختراعاتی مثل قفل ضد سرقت تلفن همراه 
پدرم، دس��تگاه تمام اتومات هدايت قطرة چشم به چش��م، پيتزاپز سفری و دمبل 

بازيافتی از سی دی های سوخته! قضاوت با خود شما ... .

مش�اور: به قول بزرگان، مش��ك آن اس��ت كه خود ببويد / نه آنكه عطار بگويد! 
ش��ما در اين تصاوير به اندازة كافی برای ما بوييديد! و به قول آقا همس��اده : با اين 

اختراع ها، من ديگر حرفی برای گفتن ندارم!

مه
زنا

طن

/ آقا كوچولو
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آدم هاي غير معمولي
نويسنده: سنجاق قفلی

شمارة رند گراهام بل
گراهام بل وارد خانه می شود. 

گراهام بل: سالم مامان. 
مادر گراهام بل: سالم پسرم. خوبی؟ امروز چی كار كردی؟ اختراعش كردی؟ 

گراهام بل: نه مامان. 
مادر گراهام بل: بجنب ديگه پس��رم. من االن چند سال است منتظر تماس خاله ات 

هستم. بجنب پسرم خيلی وقته از جولی خانوم اينا بی خبريم. 
صدای خواهر گراهام بل: پس چی ش��د گراهام؟ دو س��اله من و نامزدم رو س��ركار 
گذاش��تی. ما تا كی منتظر باش��يم تا تو يه چيزی اختراع كنی كه ما هر شب باهاش 

حرف بزنيم؟ 
پدر گراهام بل وارد خانه می شود. خسته است. كت خود را در می آورد. 

پدر گراهام بل: چی كار داريد با اين بچه؟ 
بعد آرام در گوش پس��ر زمزمه می كند: » پس��رم يه 

ش��ماره رند برای من كنار بذار. می دونی يه شماره 
می خوام كه همش دو باش��ه. گوشی خريدم فقط 
منتظرم تو اين تلفن رو اختراع كنی. از اين گوشی 
باحاالس��ت. دوربينش ده مگا پيكس��له. سيستم 
عاملشم اندرويده. كليپم پخش می كنه. می خوای 

ببينی؟« 
همة اين اتفاقات گراهام بل را برای اختراع تلفن تشويق 
می كرد؛ چون گراهام بل از حرف های هم كالسی اش 

لذت می برد. از جولی خانم اينها خوش��ش می آمد 
و می خواس��ت هر روز ساعت ها خواهرش با 
نامزدش حرف بزند؛ بنابراين گراهام بل بعد 
از زحمت فراوان و طاقت فرسا و خوردن دود 

چراغ باالخره تلفن را اختراع كرد. 

معصومه پاكروان
- نمی خواس��ت آرزوهاي��ش را به باد 

دهد همه را به گور برد.
- آن قدر برای به دست آوردنش 

خودش را كوچك كرد كه ديگر ديده 
نمی شد.

- هر جا سخن از ترافيك است نام 
خودروهای تك سرنشين می درخشد.

امير خوش وقتی
- چون طاس بود برف پيری معطل 

بود كجا بنشيند.
- نقص فنی خلبان باعث سقوط 

هواپيما شد.
- داروخانه مرگ، نسخة آدم ها را 

يكی يكی می پيچد.

علی مرسلی اهری
بی هيچ ردپاي��ی رفته ب��ود، فهميدم 

پريدن را يادگرفته است.
چون از صدای قلب��م خوابم نمی برد، 

خاموشش كردم و خوابيدم.

كاریکلماتور

شاعر: م.مربا 
كار دنيا ُحِسن قلی خانی است

آنچه افتاده است و می دانی است
اهل معنا نمی كنند حساب

روی دنيا كه بند تنبانی است

شاعر: متواضع االضالع 
ببارد نور بر اموات خيام
چرا؟ زيرا رباعيات خيام

يكی توی هواپيما به من داد
هواپيما رباييات خيام

ایستگاه شعر
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به  نام خالق خير و درستي 
خداوند وقار و تندرستي 

الهي سينه اي ده آتش افروز
بنه مرهم به درد دانش آموز
به يادم هست در ترم بهاره 
گرفتم مچ ز يك آتيش پاره 

كه وقت امتحان چون شد سرانجام
كف دستش پر از اعداد و ارقام
به دست ديگرش مانند انجيل

يكي طومار مشحون از فراميل1
تغّير كردم و گفتم در آخر:

كه اين دست است اي آقا نه دفتر!
عزيز من قباحت دارد اين كار
نكن بچه خجالت دارد اين كار

نمي داني كه اين كاري حرام است؟
جوابم داد: اين حرفا كدام است؟

تقلب خود به غير از مشورت نيست
عزيزم مشورت كه معصيت نيست

تقلب چيست؟ ايثاري اثيري
ز يك شاگرد تنبل، دستگيري

به آني از كرج تا برمه رفتن!

ره صدساله را يك ترمه رفتن
نمي داني چه كيفي دارد اين كار

چه طول موج و طيفي دارد اين كار
مراقب به كه با ما يار باشد
هميشه محرم اسرار باشد

تقلب كن برادر تا تواني
كه تا مانند خر در گل نماني

تقلب منحصر در امتحان نيست
فقط مختص ما نسل جوان نيست

بسا شخصي كه با قلب حقيقت
رسيده بر منال و مال و مكنت
بسا كاسب كه با سوگند  ديني
به ما قالب نمايد جنس چيني

خالصه گفت و گفت آن بچه، فرتي
برايم خواند آخر يك دوبيتي:

»دلي دارم خريدار تقلب
كز او گرم است بازار تقلب
لباسي بافتم بر قامت دل
ز پود نمره و تار تقلب«

عباس احمدي

زير نظرسعيد طالئي



من يه كالسم كه يه تخته ش كمه
كالسي ام كه با شما بي غمه

من يه كالس باكالسم اما
تابستونا ديوونه مي شم اينجا
بايد بري و من چه بي قرارم
خاطره هاي خوبي از تو دارم

چه آتيشايي كه نمي سوزوندي 
جواب اشتباهو مي رسوندي
بامزه اما يه كمي شلخته 

نقاشي مي كشيدي روي تخته 
مغز تموم رفقاتو خوردي

اداي خيلي ها رو درآوردي
مي خواستم از چشماي تو نيفتم

خيلي چيزا شنفتم و نگفتم
رياضياتو جاودانه كردي

مثلثاتو استوانه كردي
معلم علومتون عمل شد

ناظمتون به دست تو كچل شد
آخر سر با عملي جهادي
معلم عروضو سكته دادي

مي ري ولي خاطره هات مي مونن
يه گوشه اي تُو دفتر دل من 

من يه كالسم كه يه تختش كمه
تنها شده بي تو دچار غمه...

صابر قديمي

با تو مي گويم من از راز بقاي تخم مرغ
مي كنم قدقد چو هستم مبتالي تخم مرغ

اين غذا هر وعده با يك چهره ظاهر مي شود
از خورشت زرده تا الزانياي تخم مرغ
گاه املت مي شود گه نيمرو گه آبپز

جام صدرنگ است اين! جانم فداي تخم مرغ
در ميان شانه اي ديدم چهل ياقوت را

مرحبا بر گوهر بي ادعاي تخم مرغ
قدر او را كس نمي داند ولي با اين وجود

از نجابت درنمي آيد صداي تخم مرغ
گرچه مي گردد گران اما خدا را شكر كن 

بيش از اينها چون كه مي ارزد طالي تخم مرغ
غالباً حس مي كنم از نان شب واجب تر است 

مي گذارم پيتزا را نيز الي تخم مرغ
همچو خورشيدي ميان ابر پنهان گشته است

زرده در الي سفيده در وراي تخم مرغ
اينكه او اهل كجا باشد چه فرقي مي كند؟

كس نيابي كاو نباشد آشناي تخم مرغ
صادرات تخم مرغ عين فرار مغزهاست 

چاره اي بايد بر اين »نشت نشا«2ي تخم مرغ
اول او بوده ست يا مرغ؟ اين سؤالي ساده است 

مرغ چيزي نيست غير از ردپاي تخم مرغ
چند دانشمند توي مصر پيدا كرده اند

داخل اهرام صدها مومياي تخم مرغ
بيني رستم به خاک آلوده مي شد گر كه بود

در ميان هفت خوانش اژدهاي تخم مرغ
حق مطلب هرچه مي گويم نمي گردد ادا

من زبانم ناتوان است از ثناي تخم مرغ
مي شود تعريف عالم توي مختصات آن
با تو مي گويم من از راز بقاي تخم مرغ

تخم مرغيه
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كالس باكالس!
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13 Using a thin skewer or toothpick, 
poke holes in the top of the cake 
while still warm.

14 Pour the hot lemon syrup a lit-
tle at a time over the surface of the 
cake.

15 Only once the syrup has soaked 
into the cake, pour more on, until it 
is all used up.

16 Once cooled, serve the cake at room temperature on its own or with heavy 
cream or whipped cream. STORE The cake will keep in an airtight container 
for 3 days.

10 Meanwhile, put the lemon juice 
and the remaining sugar in a small 
saucepan.

11 Heat the juice over medium heat 
until the sugar has completely dis-
solved

12 Turn the cake out on to a wire 
rack, baked side up, peeling off the 
parchment paper.
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Lemon Cake
Malihe Zarif
 One of the few wheat-free cakes that work just as well as those
made from wheat flour.

Ingredients
12 tbsp unsalted butter, softened,

plus extra for greasing

7oz (200g) sugar

3 large eggs

1⁄2 cup polenta or coarse-ground

cornmeal

11⁄3 cups (6oz) ground almonds

finely grated zest and

juice of 2 lemons

1 tsp gluten-free baking powder S
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1 Preheat the oven to 325°F (160°C). 
Grease the pan and line the base 
with parchment paper.

2 By hand, or in an electric mixer, 
cream the butter and 6oz (175g) of 
the sugar until fluffy.

3 Whisk the eggs and gradually beat 
them into the creamed mixture.

4 Fold in the polenta and almonds, 
or gently pulse-blend in a processor 
until well blended.

5 Finally mix in the lemon zest and 
baking powder well. The batter will 
seem stiff.

6 Scrape the mixture into the pre-
pared pan and smooth the surface 
with a palette knife.

7 Bake the cake for 50–60 minutes, 
until springy to the touch. It will not 
rise much.

8 Check that the cake is cooked 
by inserting a skewer. The skewer 
should emerge clean.

9 Leave the cake in the pan for a few 
minutes, until cool enough to handle.
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 يك��ی از بازي ه��اي محبوب  موجود در 
بازار كه طرفداران سرس��ختي هم دارد 
بازي فيفاست كه سال هاست در جدول 
پرفروش هاي بازار جا خوش كرده است. 

فرقي هم نمي كن��د كه ايكس باكس  باز 
باشيد يا فقط رايانه داشته  باشيد در هر 

دو صورت می توانيد فيفا بازي كنيد. 
 EA Sport شركت س��ازندة اين بازي
كه يد طواليي در س��اخت ان��واع بازي 
دارد- در شماره هاي قبل نمونه هايي از 
آنها را معرفي كرديم- با ارتقای اين سري 
از بازي فوتبال نهايت سعي خود را كرده 
تا محيط بازي را به واقعيت نزديك كند 

و توانايي خود را به رخ بكشد. 

 فوتبال و
باز هم هيجان 

اين بازي با كس��ب امتياز نه از ده توجه 
منتقدان را حس��ابي به خود جلب كرده 

است.
طراحي بسيار هوش��مندانة ضربات آزاد 

و تواناي��ي كنترل توپ طوري اس��ت كه 
حين بازي نا گهان خود را وس��ط زمين 
فوتبال ح��س می كنيد. مراقب اطرافتان 

باشيد!

قهوه س��ال هاي دور بي��ن خانواده های 
خاص و در مراسم ويژه استفاده  مي شد، 
اما اين روزها، اين نوش��يدنی به خصوص 
در مي��ان جوانان محبوبيت فراوانی پيدا 
كرده  اس��ت.  بي��ش از يك س��وم مردم 
جه��ان قهوه را دوس��ت دارن��د و آن را 
در زمان ه��اي مختل��ف در ط��ول روز 
مي نوش��ند. واژه قه��وه، برگرفته از زبان 
عرب��ی و ب��ه معن��ای تحريك كنن��ده و 
زايل كننده اشتهاست. برخی از مورخان، 
پيش��ينه اي��ن واژه را به كش��ور اتيوپی 

نسبت می دهند. 
بهتري��ن قهوه جهان از نظ��ر بو و طعم، 
به نام Arabica اس��ت كه بوتة آن در 

برزيل به خوبی رشد می كند و سپس 
از آنجا به سرتاس��رجهان 

صادر می شود.
تغذي��ه  متخصص��ان 
نوشيدن دو فنجان قهوه 
دم كرده يا س��ه فنجان 
قهوه ف��وری را در روز 

توصيه می كنند.
همة ما خواص متعددي از اين نوشيدني 
گرم را تا به حال از اين  و آن ش��نيده ايم 
مانند: رفع خستگی، افزايش متابوليسم 

بدن و كاهش حمالت آسم.
از اي��ن نوش��يدنی می ت��وان در كاهش 
افسردگی و اضطراب نيز استفاده كرد. در 
ضمن، قهوه با شكستن چربی ها سوخت 
و ساز س��لول ها را افزايش می دهد. اين 
نوشيدني مي تواند انتخاب مناسبي براي 

عصر هاي سرد زمستان باشد.

در شماره قبل دربارة دستگاه شور مطالبي 
عنوان شد. دس��تگاه نوا ش��باهت بسياری 
به دس��تگاه ش��ور دارد؛ يعنی، اگر دستگاه 
ش��ور را خوب بشناسيد می توانيد به تفاوت 

نغمه های نوا با شور پی ببريد. 
با اي��ن حال اگ��ر دلتان يك ش��ور و حال 
حسابی می خواهد، آهنگ های اين دستگاه 
را گ��وش دهيد. تصنيف »رفتم در ميخانه« 
و آلب��وم »نوا مركب خوان��ی« از محمدرضا 
ش��جريان دو نمونه از اين دستگاه هستند. 
»كنس��رت نوا« از حس��ين علي��زاده كه دو 
نوازی تار و تنبك اس��ت و آلبوم »نينوا« باز 
هم از حسين عليزاده از ديگر نمونه های اين 

دستگاه هستند.

قهوه، نوشيدني روز هاي سرد نوا
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باغ فين
ب��راي ديدن باغ فين مي توانيد از هر كج��اي ايران، خودتان را با 
اتوبوس، قطار، وسيله شخصي يا همراه با تور به كاشان برسانيد. 
نگران نباشيد باغ فين كاشان آن قدر معروف است كه گم نمي شويد. 
كافي اس��ت تابلوهاي راهنما را دنبال كنيد تا به برج و باروي باغ 
فين برسيد. آن وقت با گذر از در باغ و داالن ورودي پايتان را روي 
س��نگفرش هاي باغ بگذاريد. ديگر مي شود صداي شرشر آب در 
جوي هاي فيروزه اي باغ را شنيد. در وسط باغ عمارتي است كه ما 
را به سمت خود مي كشد؛ عمارت شترگلو*. اين عمارت به فرمان 
شاه عباس ساخته شد. عمارت شترگلو چهار ورودي به سمت باغ 
دارد. از هر طرف كه خواستيد مي توانيد وارد شويد. درست وسط 
عمارت حوضچه اي زيبا با كاشي كاري فيروزه اي قرار دارد كه آب 
جوي هاي فيروزه اي باغ از آنجا هدايت مي ش��ود. ديوارها و سقف 
عمارت پر شده است از نقاشي؛ نقاشي هايي از شاهزادگان، سواران، 

شكار و شكارگاه.
در جنوب باغ، مجموعه اي ديگر ش��امل چند اتاق تودرتو، حياط 
و باغچه اي كوچك به دس��تور كريم خان زند ساخته شده است. 
مجموعه اي كه در روزهاي تلخ تبعيد اميركبير ميزبان او شد. باغ 
يك شترگلوي ديگر هم دارد به  نام شترگلوي فتحعلي شاهي. در 
قس��مت جنوبي باغ دو حمام وجود دارد؛ حمام كوچك و حمام 
بزرگ. براي ديدن حمام ها بايد از داالن ها و راهروهاي زيادي عبور 
كني. حمام كوچك از آثار دورة صفويه است. حمام بزرگ هم در 
زمان قاجار، به دستور فتحعلي شاه ساخته شد. محل قتل اميركبير 

در قسمتي از حمام كوچك است.

عكاس�ي ديجيتال، رامين موالناپور. انتشارات 
اتحاد

تلفن : 021-66411865

بازيگري براي انيماتورها.نويسنده: اد هوكس، 
باقر بهرام، انتشارات سورة مهر.

تلفن : 021-61942

شكسپير، كالين اوگسن، مهس�ا ملک مرزبان، 
انتشارات ققنوس.

تلفن : 021-66413722

آیين پژوهش
»تجربه نش��ان داده است كه شناخت صحيح 
روش تحقيق و پژوهش يكي از بهترين يادگار 
دوران تحصيلي يك دانش آموز است كه هيچ 
گاه اين تجرب��ه را فراموش نمي كند و در هر 
زم��ان براي تهيه طرح عملي تحقيق يا حتي 
حل مشكالت فردي و اجتماعي از آن استفاده 

مي كند.«
آيي�ن پژوه�ش، محمدجواد ش�كوري، 

جعفر قلي زاده، انتشارات سخن گستر.
تلفن : 0511-8439955

سفري به كاشان
3 كتاب، 3 خوش شانسی

كتاب ماه

3 كتاب، 3دوست

تركه هاي درخت آلبالو، اكبر خليلي، انتشارات 
عصر داستان

تلفن:021-88933934 

س�مفوني ماهي هاي شيش�ه اي، محمد مهدي 
رسولي، انتشارات نيستان.

تلفن: 021-22612443-5

جوان�ي، جوزف كن�راد، پريس�ا هماي�ون روز، 
انتشارات قدياني.

تلفن: 021-66640441

ت
پی نوش

ب جاري را در برخورد با موانعي چون حصار و خندق ش�هرها 
ت كه آ

س�يار قديمي اس�
* ش�ترگلو يا َمنُگل ش�يوه اي ب

از زيرزمي�ن عب�ور مي دادند، براي عبور از ديواره�اي قطور خندق ها و حصارها، زمين را مي كندن�د و با ايجاد مجرايي 
ب را از آن سوي حصار از دل زمين بيرون مي آوردند و طول اين مجرا را سفال كار مي گذاشتند.

نيم دايره اي، آ
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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 شوند. براي حل آزمون زير 45 

دقيقه وقت داريد.

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

توصيف يک اثر هنري يا اثبات يک تئوري به كار مي گيرد خالقيت مي گويند. 
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حميد عبدالوهاب
يك روز توي پايگاه بسيج نشسته بوديم و يكي از بچه ها راجع به 
شخصي صحبت مي كرد. صحبت او تاحدودي حالت غيبت داشت. 
نگاه كردم، ديدم حاج كلهر ناراحت اس��ت. ابتدا خواست حرف را 

عوض كند، نشد. به ناچار گفت: »بچه ها! صلوات بفرستيد.«
همه صلوات فرس��تادند، ولي آن ش��خص متوجة قضيه نشد و به 
صحبت��ش ادامه داد. چن��د لحظه بعد، دوباره ح��اج كلهر گفت: 
»صلوات بفرستيد.« همه صلوات فرستادند و باز هم او متوجه نشد. 
حاج كلهر، به ناچار به من اش��اره كرد كه طوري به آن بندة خدا 
اشاره كنم غيبت نكند.روي يك تكه كاغذ چيزي نوشتم و به آن 

بنده خدا دادم كه همين االن برو فالن كار را انجام بده و برگرد.
وقتي نوش��ته را ديد، بلند شد و به دنبال كاري كه فرستاده بودم، 

رفت. وقتي برگشت، او را صدا زدم و گفتم: »بيا كنار من بنشين.«
وقت��ي آمد، گفتم: »ديگ��ر آن صحبت را ادامه نده.« پرس��يد: 

»براي چي؟«
گفتم: »داش��تي غيبت مي كردي، حاجي هم ناراحت بود. ديدي 
كه دوبار صلوات فرس��تاد تا بلكه حرفت را قطع كني، ولي متوجه 

نشدي و به صحبت هايت ادامه دادي.«
گفت: »شرمنده ام. نمي دانستم، اصاًل حواسم نبود.«

از كاري ك��ه كرده بود، ناراحت ش��د. وقتي هم��ه رفتند و جمع 
پراكنده ش��د، آم��د پيش حاج كلهر و گفت: »حاجي! ببخش��يد. 

معذرت مي خواهم.«
حاج كلهر گفت: »چرا از من معذرت مي خواهي؟ بايد از آن كسي 

كه غيبتش را مي كردي حالليت بطلبي؛ ما كه كاره اي نيستيم.«

در ميان آتش
مهري جمعگي

بازنويس: مهدي فراهاني
ناشر: معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با همكاري كميتة 

انتشارات كنگرة بزرگ داشت سرداران شهيد استان تهران 
چاپ اول: 1376

مناجات

امربه معروف 

درمیانآتش

حميدرضا پارسا
زمان عمليات »والفجر مقدماتي« نزديك صبح بلند شدم براي 
نماز. در اردوگاه رس��م بر اين بود كه يك س��اعت قبل از نماز 
صبح، از بلندگو قرآن و مناجات پخش مي ش��د تا كس��اني كه 

مي خواهند نمازشب بخوانند، بيدار شوند.
از چادر بي��رون آمدم تا بروم وضو بگيرم. داش��تم مي رفتم كه 
صداي ضعيف گريه اي به گوش��م رس��يد. دقت ك��ردم. صدا از 
چادر حاج يداهلل بود. جلو رفتم و از روي در چادر، نگاه انداختم. 
ديدم با حالتي محزون توي چادر نشسته و گريه مي كند. حالت 

عجيبي بود. براي لحظه اي س��رجايم ميخكوب ش��دم. از ترس 
اينكه متوجه ام بشود، نتوانستم بمانم.

فردا صبح، وقتي حاج يداهلل را ديدم، ياد ش��ب گذش��ته افتادم. 
گفتم: »حاج آقا! التماس دعا. اين شب ها دست ما را هم بگيريد 

و دعا بفرماييد!«
او ب��دون اينكه به روي خود بياورد، با ش��وخي گفت: »بعداً بيا 
ي��ك كتاب دعا به ت��و بدهم. تا ديگر ب��راي دعاكردن، التماس 

نكني!«
و خنديد و رفت.


