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نوزکجاميرسد،کهنهکجاميرود
نوروز، روز نو ش��دن و فروردین، ماه ش��کوفه ها، ماه پدیدآمدن برگ هاي نو بر نوش��اخه ها و 
ماه روییدن گل بوته هاي نو اس��ت. آن را نو مي نامیم، لباس نو مي پوشیم، نو شدن را جشن 
مي گیریم و مي کوشیم نه فقط در ظاهر، بلکه از درون نیز نو شویم. پس، فروردین را نوترین 

ماه سال مي دانیم.
اما آیا هرگز با خود اندیش��یده اید که »نو« همواره از درون »کهنه« س��ر بر مي آورد و بدون 
وجود کهنه، نو پدیدار نخواهد شد؟ آیا مي دانید نوشکوفه هاي بهاري که در برابر چشمان ما 
مي شکفند و ما را لبریز از شوق و تحسین مي کنند، در واقع نو نیستند؟ بلکه در طول ماه ها 

درون غنچه ها آرام آرام شکل گرفته اند و در انتظار شکوفایي زیسته اند؟
آري، نوش��کوفه هاي بهاري از ماه ها قب��ل به تدریج پدید آمده اند، ش��کل گرفته اند. به بیان 
دیگر، آنچه ما نو مي پنداریم، در اصل نو نیس��ت، بلکه آهس��ته آهسته به مدد آفتاب و باران 
از بخش هاي کهنة گیاه س��ر به در آورده و نمایان ش��ده است. شاید گاه از سرماي زمستان 
نالیده و زبان به شکایت گشوده باشیم؛ شایدگاه در انتظار فرا رسیدن بهار، زمستان را تحمل 
کرده باش��یم و ش��اید در دل آرزو کرده باشیم که اي کاش، زمستان سرد و یخبندان وجود 
نمي داش��ت، اما شاید غافل بوده ایم که بدون زمستان بهار هرگز از راه نخواهد رسید. بهار از 
دل زمستان بیرون مي آید و زمستان را باید به راستي مادر بهار دانست. بدون پاییز و زمستان 
بهاري در کار نیست. این قانون طبیعت است. بهار، فصل شکوفایي بر همة شما شکوفه هاي 

بهاري سرزمین ایران که ریشه در فرهنگ عمیق این سرزمین دارید، فرخنده باد.
این ش��ماره دویس��ت و پنجاهمین شمارة رشد جوان اس��ت؛ مجله اي که با گذشت هر ماه، 
شکوفه اي جدید مي دهد و حیات خود را مدیون همکاران قدیمي اي است که با چندین دهه 
تالش این نهال را به درختي تناور تبدیل کرده اند. بر یک عمر تالش صادقانة همة دوستان 

محمد كرام الدینيقدیمي درود مي فرستیم. 
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نيلوفر پوركمالي شانزده ساله است و اهل شيراز. او 
مي خواهد وقتي بزرگ تر شد دندان پزشك شود،...

جدانشدنمحمدامینازکاغذها!
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 اگر بگویند در یك خط رش�ته ات 
را تعریف كن چه مي گویي؟

به چاپ روي کاغذ، صحافي و یادگرفتن 
چ��اپ روي دیگ��ر اجس��ام مي گوین��د 

»چاپ«.
 اگر رشتة تو نبود چه مي شد؟

نه کتابي چاپ مي ش��د، ن��ه روزنامه اي و 
مردم از اطرافش��ان بي خب��ر مي ماندند. 

آن وقت مي شدیم انسان اولیه.
 اگر بخواهي كسي را تشویق كني 
ك�ه رش�تة ت�و را انتخاب كن�د، چه 

مي گویي؟
برایش توضی��ح مي دهم که بازار کار این 
رش��ته خیلي خوب اس��ت و فقط چهار 
شهر در کش��ور این رشته را دارند؛ براي 
همی��ن، کار براي تم��ام فارغ التحصیالن 

این رشته فراهم است.
 اگ�ر بگوین�د از ف�ردا  دیگر 

ح�ق كار عملي ن�داري چه 
كار مي كني؟

دلیلش را مي پرسم و اگر دلیلش 
قانع کنن��ده بود، قب��ول مي کنم. 
در غیر این صورت من قانعش��ان 

مي کنم.
 چطور قانع مي كني؟

محمدامي�ن اعظمي در رش�تة «چ�اپ» مش�غول تحصيل اس�ت. آن هم در 
هنرستان س�روش اصفهان. اولين چيزي هم كه یاد گرفته است كار با حروف 
س�ربي اس�ت. مثل قدیم ها به آنها یاد داده اند كه دانه دانه حروف را كنار هم 
بچينند و صفحه آرایي كنند؛ مانند همان روزهاي اولي كه دستگاه چاپ اختراع 
شده بود. بعد هم ببرند و بگذارند در ماشين چاپ و اولين محصول چاپي خود 
را بيرون بدهند. مي گوید این بخش فقط براي آموزش است وگرنه مي دانيد كه 
سال هاست این روش منسوخ شده است. بعد ما را مي برد باالي سر دستگاه ها 
و به ما نش�ان مي دهد كه از كجا جوهر ریخته مي ش�ود و از كجا كاغذ بيرون 
مي آید. یا حتي براي ما كاغذ برش مي زند. حس�ابي كيف دارد وقتي مي بيني 
كتابي كه در دس�ت توس�ت و اتفاقاً درس�ي هم نيست و داس�تان است و تو 
عاشقش هستي چطور توليد ش�ده! كيف دارد ميان كاغذها زندگي كني و به 

آنها زندگي ببخشي!

جدا نشدن 
محمدامين از كاغذها!

عکس: شيدا هاشميتهمينه حدادي

اين درس ها را مى خوانيد:
مباني چاپ

شناخت مواد اولیة چاپ
تکنولوژي پیش از چاپ
تکنولوژي پس از چاپ

و... .

 اگر رشتة تو نبود چه مي شد؟
نه کتابي چاپ مي ش��د، ن��ه روزنامه اي و 
مردم از اطرافش��ان بي خب��ر مي ماندند. 

آن وقت مي شدیم انسان اولیه.
 اگر بخواهي كسي را تشویق كني 
ك�ه رش�تة ت�و را انتخاب كن�د، چه 

برایش توضی��ح مي دهم که بازار کار این 
رش��ته خیلي خوب اس��ت و فقط چهار 
شهر در کش��ور این رشته را دارند؛ براي 
همی��ن، کار براي تم��ام فارغ التحصیالن 

این رشته فراهم است.
 اگ�ر بگوین�د از ف�ردا  دیگر 

ح�ق كار عملي ن�داري چه 

دلیلش را مي پرسم و اگر دلیلش 
قانع کنن��ده بود، قب��ول مي کنم. 
در غیر این صورت من قانعش��ان 

 چطور قانع مي كني؟

را انج��ام داده ب��ودم؛ بنابراین اول و آخر 
مي آمدم این رشته.

 اگر كسي رشتة تو را مسخره كند 
چه كار مي كني؟

خوشم نمي آید. شاید مثل خودش رفتار 
کنم.

 اگر كاًل درس و مدرس�ه نبود، دنيا 
بهتر نبود؟

نه، باید باشد.
 چرا؟!

اگر تئوري وجود نداشته باشد کار عملي 
هم وجود نخواهد داشت!

 اگر بگویند یك آرزوي كاري بکن، 
چه مي گویي؟

روزي چاپ خانه دار بزرگي بشوم.
 با شنيدن این كلمات اولين چيزي 

را كه یادت مي آید، بگو:
گوتنبرگ: اولین مخترع چاپ

ادیسون: گذاشتن شمع جلوي آیینه
حروف سربي: بیماري

بافتني: دوست دارم یاد بگیرم
چاپ دستي: بیماري

كتاب داستان: کودکان

به این مرحله نمي رس��د؛ چون مطمئنم 
دالیل آنها قانع کننده نخواهد بود.

 اگر این رشته نبود چه رشته اي را 
انتخاب مي كردي؟

پدرم مي گفت که بروم رشتة ریاضي، اما 
من فني را دوس��ت داشتم و تحقیق هایم 
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1 حروف س��ربي بیماري پوس��تي به هم��راه مي آورند. به خاط��ر همین همة 
دانش آموزان یا شاغالن این رشته هر روز شیر مي خورند. آنها قانون هاي دیگري 
را هم باید رعایت کنند. مدام باید دست هایشان را بشویند و اینکه ناخن هایشان 

نباید به هیچ وجه بلند باشد.
2 باید مراقب دس��تگاه هاي چاپ و البته مراقب دست ها هم بود. اولي اش براي 
این اس��ت که خداي نکرده کلي کاغذ حیف و میل نش��ود و دومي براي اینکه 
تیغه هاي دس��تگاه ها بسیار بّرنده اند؛ یعني اگر یکهو آستین آدم زیر این تیغه ها 

گیر کند واویالست.
3 چاپ روي وس��ایل دیگر هم از برنامه هاي درس��ي است. چاپ روي پارچه و 

لیوان کمترین کاري است که دانش آموزان انجام مي دهند.
4 گم ش��دن وسایل هم از خطوط قرمز است. اگر چیزي گم شود مجبورید به 

دوستانتان زل بزنید که به خانه مي روند و خودتان در مدرسه بمانید.

رشتة چاپ تمام مراحل چاپ و تولید یک اثر روي کاغذ و... از زمان تحویل گیري 
تا آماده ش��دن آن را دربرمي گیرد. کس��اني که در این رش��ته درس مي خوانند 
با تمام ماش��ین هاي برش، چاپ، دس��تگاه هاي صحافي و افست آشنا مي شوند. 

عیب یابي و تعمیر این دستگاه ها هم بخشي از آموزش آنهاست.
رشتة چاپ به دقت زیادي احتیاج دارد. از آنجا که برش، چاپ و عالمت گذاري 
کاغذها مهم اس��ت و ب��راي مثال در یک کتاب شش��صد صفح��ه اي باید تمام 
بخش ها شبیه هم باش��ند افرادي که در این رشته فعالیت مي کنند باید تمرکز 
زیادي داش��ته باش��ند. آنها باید ساعت ها سرپا بایس��تند تا بتوانند کاغذها را به 
قطع دلخواه درآورند و یک صدم میلي متر هم خطا نداش��ته باشند. همیشه هم 
این طوري است که ابتدا یک چاپ زده مي شود، عیب یابي مي شود و بعد از رفع 
عیب ها در حجم زیاد یک اثر چاپي تولید مي ش��ود. کس��اني که وارد این رشته 

مي شوند باید بدانند این رشته را تا دکترا مي توانند ادامه بدهند.

چ��اپ باس��مه اي اولین ن��وع چاپ به 
حساب مي آید. در این روش، نقش ها بر 
روی صفحه ای چوبی حکاکی و بعد بر 
روی پارچه چاپ می ش��د. اولین بار در 
حکومت چین امپراتور ون تی، دس��تور 
می دهد تصاویر و متون بودایی را چاپ 
کنند. واژ ة چاپ و صورت قدیمی تر آن 
»چهاپ« برگرفت��ه از واژ ة مغولی چاو 
است  که معنای آن مي شود »فشردن 
سطحی بر سطح دیگر«. چاپ در لغت 
به  معنای نقش، اثر، ُمهر و نش��ان است 
و البت��ه کلمات طبع، باس��مه، و تافت 
به عنوان مترادف آن به کار رفته اس��ت. 
اولی��ن کتابي که یوهان��س گوتنبرگ 
زی��ر چاپ برد یک انجیل بود که در هر 
صفحه 42 سطر داشت و حتي به انجیل 
42 س��طري هم معروف ش��د. او اسم 
ماش��ینش را هم ماشین »فشارپیچي« 

گذاشت.
درب��ار ة ش��روع چاپ س��نگی در ایران 
روایات متع��ددی وجود دارد، اما روایت 
قوی تر این اس��ت که چاپ س��نگی را 
برای نخستین بار میرزا صالح شیرازی 
در تبری��ز راه اندازی ک��رد. میرزا صالح 
که از س��وی دولت ایران برای فراگیری 
هنره��ای جدید به اروپا رفت��ه بود، در 
بازگشت یک دس��تگاه چاپ سنگی با 
خ��ود به تبریز آورد که آن را در س��ال 
1225 ق راه انداخت. چاپ خانة سنگی 
در م��دت کوتاهی در تهران، اصفهان و 
سپس سایر شهرهای ایران تأسیس شد 
و بیش از پنجاه سال تنها روش چاپ در 
ایران ب��ود و تا اواخر دور ة قاجار، هرچه 
در ایران چاپ می ش��د، به روش چاپ 
س��نگی بود. البته هشت س��ال قبل از 
ورود چاپ سنگی به ایران چاپ سربی 
راه اندازی شده بود، ولی به علت هزینه 
و زحم��ت زیاد آن، پ��س از ورود چاپ 
س��نگی، کنار گذاشته ش��د ولی بعدها 
در اواخر دور ة قاجار دوباره اس��تفاده از 

حروف سربی رایج گردید.

آیاميدانستید؟

جزدرس

رشتةچاپچیست؟
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آناهيتا تاشك
بی حوصله و كالفه بود. این روزها اش�تها به غذا نداشت. احساس می كرد نا 
ندارد از رختخواب بلند ش�ود. خودش می گف�ت انگيزه ای ندارد و به همين 
دليل كارهایش روی هم انباش�ته ش�ده اس�ت. بعدازظهر و عصر احساس 
بهتری داش�ت، اما این احس�اس غمگينی تقریبًا هميشه با او بود. احساس 
بی ارزش�ی داشت. فکر می كرد چرا به دنيا آمده است و حتی پدر و مادرش 

را در تمام گرفتاری هایش مقصر می دانس�ت. عجيب بود، اما وقتی 
آگهی تسليت یکی از همسایه ها یا اقوام را می دید آه 

می كشيد و با خودش می گفت خوش به حالش!

سرماخوردگی روان

آن قدر کارهایش را کن��د انجام می داد 
که همه ب��ه او اعتراض می کردند. البته 
در خانه عالوه بر اعتراض، خوش��بختانه 
ی��ا کاری برای انج��ام دادن به او ارجاع 
نمی دادن��د ی��ا کارهایی را ه��م که به 
او مح��ول ک��رده بودن��د آن ق��در طول 
می کشید که ترجیح می دادند خودشان 
انجام دهند. البت��ه برای انجام کارهایی 
ک��ه نیاز به حض��ور در جمع یا خارج از 
خانه بود بهانه تراش��ی می کرد و به مرور 
خان��واده ی��اد گرفته  بودند ک��ه چنین 

کارهایی را به  عهدة او نگذارند.
موارد مطرح ش��ده گویای حال افرادی 
اس��ت که اختالل افس��ردگی را تجربه 
می کنن��د. اما عالئ��م افراد ب��ا یکدیگر 

متفاوت است.

عالئمافسردگیاساسی
 ناتوانی لذت بردن از هر چیزی
 احساس ناامیدی یا بی ارزشی

 احساس افراطی گناه یا خودسرزنشی
 فقدان صمیمیت نس��بت به خانواده 

و دوستان
 بدبینی نسبت به آینده

 احساس درماندگی
 غمگین��ی، اضطراب، خش��م و دیگر 

عواطف ناخوشایند
 فقدان عالقه ب��ه فعالیت های قبلی و 

کناره گیری از دیگران
 غفلت از مسئولیت ها

 توجه نکردن به ظاهر شخصی
 تحریک پذیری و به آسانی دست خوش 

خشم  شدن
 نداشتن انگیزة پیگیری اهداف

 نارضایتی کلی از زندگی
 کاه��ش ت��وان حافظ��ه، ناتوان��ی در 

تمرکز، بالتصمیمی و آشفتگی
 کاه��ش توانایی رویارویی با مس��ائل 

روزمره
 خستگی مزمن و فقدان انرژی

 بی اشتهایی کامل یا خوردن اجباری
زودهن��گام  بی��داری  بی خواب��ی،   

صبحگاهی یا خواب بیش از حد
 س��ردردها، کمردرد و سایر شکایات 

مشابه بدون دلیل

 مشکالت گوارشی شامل درد معده، 
ته��وع، اش��کال در هض��م و تغییر در 

کارکردهای روده ای مثل یبوست
 کاهش یا افزایش غیرمتعارف وزن

تعدادمبتالیان
ابتال به افسردگی آن قدر زیاد است که 
آن را مع��ادل بیماری س��رماخوردگی 
می دانند و حتی آن را »سرماخوردگی 
روان��ی« می نامند. البته عنوان ش��ده 
است میزان شیوع این اختالل در زنان 

بیشتر از مردان است. 
 البت��ه نوع عالئ��م و نوع 
برخورد با این اختالل در 
زن و مرد متفاوت است. 
نمی پذیرند  مردان  اکثر 
که اختالل دارند و خیلی 
کمتر برای بهب��ود و درمان به 
متخص��ص مراجعه می کنن��د. برخی 
عالئم شایع در افسردگی مردان عبارت  
است از: دشواری در تمرکز، عصبانیت 
و پرخاشگری مداوم، سوءمصرف مواد، 
دردهای مزمن و مش��کالت گوارشی، 
بی تعادلی در خواب و خستگی افراطی 

و بیش از حد.

درمان
اگر فرد غمگینی هستید و هر از گاهی 
گریه می کنید دلیل نمی شود که مبتال 
به اختالل افسردگی باشید. تشخیص 
اختالل به عهدة متخصص اس��ت. اگر 
عالئم ب��اال را به مدت ش��ش ماه و در 
بیش��تر روزهای هفته تجربه می کنید 
بای��د ب��ه متخص��ص مراجع��ه کنید. 
همان طور که از نظر شیوع، افسردگی 
به سرماخوردگی تشبیه شده از لحاظ 
روش های درمانی نیز بسیار پیشرفت 
ک��رده اس��ت. البته نکتة بس��یار مهم 
پی ب��ردن ب��ه دالیل ابتال ب��ه این نوع 

را در تمام گرفتاری هایش مقصر می دانس�ت. عجيب بود، اما وقتی 
آگهی تسليت یکی از همسایه ها یا اقوام را می دید آه 

بیشتر از مردان است. 

کمتر برای بهب��ود و درمان به 
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بیماری اس��ت. ش��اید برایت��ان جالب 
باش��د بدانید حتی افس��ردگی فصلی 
وجود دارد؛ یعن��ی در فصولی که هوا 
ابری اس��ت یا طول روز کوتاه است و 
همین طور در کشورهایی که تاریکی را 
زمان بیشتری از سال تجربه می کنند 
این اختالل شایع است. بنابراین برای 
این ن��وع افس��ردگی در مع��رض نور 
خورش��ید قرار گرفتن، ورزش کردن و 
خارج ش��دن از منطقه ای که بارندگی 
و ابری ب��ودن هوا زیاد اس��ت، درمان 

محسوب می شود.
یک��ی از م��واردی ک��ه ج��زو عالئ��م 
افس��ردگی درنظ��ر گرفته می ش��ود و 
حت��ی می ت��وان از آن ب��رای درم��ان 
اف��کار و تفس��یرهای  اس��تفاده کرد، 
منفی اس��ت. ای��ن توصیف��ات را زیاد 
ش��نیده اید، من چقدر بدشانسم، همه 
با من بد هستند، هیچ کس مرا دوست 
ن��دارد و موارد دیگ��ر. در نوعی روش  
روان درمانی این تفسیرهای منفی که 
به آنها خطاهای فکری گفته می شود، 
درمان می شوند. توجه داشته باشید در 
تمام بیماری ها همیشه متخصص باید 

راهکار پیشنهاد دهد.
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امام علی )ع(  فرموده اند: «آدم بد، به هيچ كس خوشبين نيست ؛ زیرا همه را مانند بدگمانی
خودش می بيند.» بدگماني آثار فردي و اجتماعي و معنوي زیان باري به دنبال دارد. 

خداوند متعال در قرآن كریم مي فرمایند: «اي مؤمنان! از بسياري از گمان ها بپرهيزید. 
به راستي كه برخي گمان ها، گناه مي باشد و نيز تجسس و غيبت نکنيد، آیا كسي از 

شما دوست دارد گوشت برادر مردة خود را بخورد؟» )حجرات: 12(

زیان ها و آثار بدگماني
ش��خص بدگمان گوشه گیرمي ش��ود، امام علي)ع( مي فرمایند: 
»کسي که به مردم گمان خوبي ندارد و نسبت به آنان خوش گمان 
نمي باشد، از تمام مردم وحشت مي کند.« بدگماني باعث گسستن 
رشته الفت و دوس��تي میان مردم مي شود و تفرقه را بین مردم 
حاکم مي سازد. باز امام علي)ع( مي فرمایند: »بر هر که بدگماني 
چیره شود، صلح و صفا میان او و دوستانش از میان مي رود.« از 
نظر معنوي نیز بدگماني، عبادت را تباه مي سازد و اثر آن را از بین 
مي برد. در این م��ورد هم امام علي)ع( مي فرمایند: »از بدگماني 
بپرهیز. چون اثر عبادت را از بین مي برد و گناه انس��ان را بزرگ 
مي کند.« ایمان با بدگماني جمع نمي ش��ود. گمان بد نسبت به 

انسان نیکوکار، بدترین گناه و زشت ترین ظلم است.

درمان بدگمانی
1� برای جلوگیري از بدگماني نس��بت به دیگران باید در همان 
مرحلة فکر، گمان بد را از ذهن دفع نمود و اجازة ریشه دار شدن 
ب��ه آن نداد. 2� راه هایي را بیابیم و با آنها رفتار فردي را که به او 
بدگمان ش��ده ایم توجیه کنیم3� توجه داشته باشیم که خود ما 
بدگماني دیگران را در مورد خود نمي پسندیم، پس براي دیگران 
نیز آن را نپسنیدم. 4� به رفتارهاي خوب و جنبه هاي مثبت فردي 
که به او بدگمان گشته ایم توجه کنیم و تنها به اموري که موجب 
بدگماني ما ش��ده اکتفا نکنیم. 5� با دعا و توس��ل به ائمه)ع( از 
خداوند بخواهی��م دِل ما را از آلودگي ها و بدبیني ها پاک کند تا 
ب��ه دیگران محبت بورزی��م. 6� به حدي به ضعف و نقایص خود 

بپردازیم تا فرصتي براي پرداختن به عیوب دیگران نیابیم.
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هر جامعه، مجموعة قوانيني براي برقراري نظم و زندگي بهتر دارد كه حد و مرز 
حقوق و آزادي هاي فردي را در جامعه مش�خص مي كنند. با آگاه شدن از این 

حقوق مي توانيم به اصالح رفتارها و ارتباط بهينه در جامعه كمك كنيم.
حضرت علي)ع( مي فرمایند: «گمان را مالک قضاوت و عدالت قرار ندهيد.»

پریسا برازنده

حقوق و تکاليف

گي
ند
جز
مو



ك�ه  را  خودنویس�ي  كني�د  ف�رض 
پدرتان به مناس�بت روز تولدتان به 
ش�ما هدیه داده بود، گ�م كرده اید و 
هم�ان خودنوی�س را دس�ت یکي از 
هم كالس�ي هایتان مي بيني�د. ش�ك 
مي كنيد! مبادا این همان خودنویس 
شماس�ت. پس به او ظ�ن مي برید. از 
آن لحظه، او براي ش�ما یك مظنون 
اس�ت. رفتارتان ب�ا او تغيير مي كند. 
شب و روز دربارة او فکرهاي عجيب 
و غری�ب مي كنيد ت�ا روزي كه به او 
مي گویيد خودنویس�ش به واقع مال 
او نيست و به او اتهام مي زنيد و او را 
متهم به دزدي مي كنيد. دفاع او براي 
شما اهميتي ندارد و هر لحظه بيشتر 
مطمئن مي ش�وید كه او مجرم است؛ 
یعني فک�ر مي كني�د او دزدي كرده 
است و شاكي مي شوید و مي خواهيد 
از او ش�کایت كنيد. در همين لحظه، 
معلم خودنویس�تان را ك�ه چند روز 
پيش روي ميزش جا گذاشته بودید، 

به شما مي دهد... .
آی�ا ب�ه واق�ع مي دانيم هر ك�دام از 
كلمات اس�تفاده ش�ده در متن باال، 
در قان�ون چ�ه معنای�ي دارن�د و از 
نظ�ر حقوقي چ�ه تکليفي را ش�امل 

مي شوند؟
مظنون كيس�ت؟ مظنون كسي است 
كه براي عملي به او ش�ك برده شده 

است و مشکوک به نظر مي رسد.
متهم كيست؟ متهم در لغت به معني 
كسي اس�ت كه به او اتهام یا تهمت 
وارد شده و به حق یا ناحق در مظان 
ارت�کاب جرمي قرار گرفته اس�ت و 
مي خواهي�د عدالت كيفري دربارة او 

اجرا شود.
جرم چيس�ت و مجرم كيست؟ جرم 
عمل�ي اس�ت ك�ه برخ�الف قوانين 
مج�ازات ه�ر كش�ور انجام ش�ود و 
مجرم كسي است كه در زمان معيني 
عمل او خالف مقررات رسمي كشور 

باشد.
ف�رق متهم و مجرم چيس�ت؟ متهم 
كس�ي اس�ت ك�ه از انجام ج�رم او 
اطمينان حاصل نش�ده است؛ پس تا 

پي�ش از اثبات ج�رم او مجرم 
محس�وب نمي ش�ود و فقط 

مته�م ب�ه ارت�کاب جرم 
اس�ت، ام�ا مجرم كس�ي 
اس�ت كه انجام ج�رم او 
ثابت شده اس�ت و دیگر 
ني�از ب�ه اثبات نيس�ت؛ 
بلک�ه ني�از به قض�اوت و 

حکم  ص�دور 
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قضایي است.
ش�اكي كيست؟ ش�اكي در 

لغ�ت ب�ه معن�ي ش�کایت كننده و 
گله كنن�ده اس�ت. و در اصطالح به 
كسي مي گویند كه از دست فردي 
ب�ه یکي از مقامات رس�مي مرجع، 

شکایت شفاهي و كتبي مي كند.

و حاال ادامة ماجرا...
هم كالسي شما ناراحت شده است؛ 
چون شما به او به اشتباه اتهام وارد 
كرده ای�د و آبروي او را نزد دیگران 
برده ای�د و از نظر روحي و موقعيت 
در جامعه لطمه زده اید. پس او حق 

دارد از شما اعادة حيثيت كند.
چيس�ت؟  حيثي�ت  اع�ادة  ام�ا 
اع�ادة حيثي�ت در لغت ب�ه معني 
نظ�ر  از  آبروس�ت.  بازگردان�دن 
تمام�ي  جب�ران  یعن�ي  حقوق�ي؛ 
زیان هاي مادي و معنوي ناش�ي از 
ناسزا و فحش، افترا، دروغ و اتهام 
اش�تباه از س�وي فرد اتهام زننده 
یا دس�تگاه قضایي است. اعاده در 
لغ�ت به معناي اعط�ا، بازگرداندن، 
رجعت، جبران كردن و برگرداندن 
اس�ت. حيثيت نيز ب�ه معناي آبرو، 

اعتبار، حقوق و شخصيت است.
ب�ه كارهای�ي كه ه�ر روز خودمان 
و دیگ�ران انجام مي دهي�م، دقت 
كنيم! ش�اید خيل�ي از اعمال ما و 
دیگ�ران، بازي با آبروي دیگران 
اس�ت و ش�امل اعادة حيثيت 

مي شود.

قضاوت  انگش�ت  مواظب  پس 
)انگشت اتهامتان( باشيد!

و فرام�وش نکني�م! حض�رت 
علي)ع( مي فرمایند: «هر آنچه 
براي خ�ود مي پس�ندي، براي 
دیگران هم بپس�ند و هر آنچه 
براي خ�ود نمي پس�ندي براي 

دیگران هم نپسند.»
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ك�ه  را  خودنویس�ي  كني�د  ف�رض 
پدرتان به مناس�بت روز تولدتان به 
ش�ما هدیه داده بود، گ�م كرده اید و 

است و مشکوک به نظر مي رسد.
متهم كيست؟ متهم در لغت به معني 
كسي اس�ت كه به او اتهام یا تهمت 

محس�وب نمي ش�ود و فقط 
مته�م ب�ه ارت�کاب جرم 
اس�ت، ام�ا مجرم كس�ي 
اس�ت كه انجام ج�رم او 
ثابت شده اس�ت و دیگر 
ني�از ب�ه اثبات نيس�ت؛ 
بلک�ه ني�از به قض�اوت و 

حکم  ص�دور 

دیگ�ران، بازي با آبروي دیگران 
اس�ت و ش�امل اعادة حيثيت 

مي شود.

قضاوت  انگش�ت  مواظب  پس 
)انگشت اتهامتان( باشيد!

و فرام�وش نکني�م! حض�رت 
علي)ع( مي فرمایند: «هر آنچه 
براي خ�ود مي پس�ندي، براي 
دیگران هم بپس�ند و هر آنچه 
براي خ�ود نمي پس�ندي براي 

دیگران هم نپسند.»
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ش�اكي كيست؟ ش�اكي در 
لغ�ت ب�ه معن�ي ش�کایت كننده و 
گله كنن�ده اس�ت. و در اصطالح به 
كسي مي گویند كه از دست فردي 



محمد كرام الدیني

پرندگان 
رنگارنگ ایران

رنگ از اجزای اصلی طبيعت اس�ت. كافی است لحظه ای چشم های خود را 
ببندید و دنيای بدون رنگ را تصور كنيد؛ دنيایی سياه و سفيد، بدون سبز 
و س�رخ و آبی و زرد. بی گمان چنين دنيایی برای ما كه با رنگ ها آشنایيم، 
آنها را می شناسيم و از هم تشخيص می دهيم، بسيار كسل كننده و غم انگيز 
است؛ به گونه ای كه شاید بسياری از ما از تصورش هم پرهيز كنيم. پرندگان 
رنگ ه�ای طبيعت را جلوه گ�ر می كنند. طبيعت ب�دون رنگ های پرندگان 
بی جان و ساكت به نظر می آید. معدودی از پرندگان مانند دم جنبانك  سياه 
و س�فيدند. برخ�ی تك رنگ اند، ام�ا گروهی رنگارنگ ان�د و روی بدن آنها 

می توان رنگ های متنوع و بسياری را مشاهده كرد.

رنگوبیرنگی
برخی پرندگان بر اثر تابش نور خورشید 
تغییر رنگ می دهند؛ ب��رای مثال تابش 
نور به پره��ای س��یاه خروس تأللویی از 
رنگ های سبز تیره و بنفش می دهد. آیا 
تاکنون به تغییر رنگ گردن کبوتر چاهي 

بر اثر تابش نور توجه کرده اید؟

کاربردهایرنگ
رنگ نقش های مهمی در زندگی پرندگان 
دارد. پرندگان برای جلب جفت، اس��تتار 
و همرنگ��ی ب��ا محیط از رنگ اس��تفاده 
می کنن��د. برای جفت یاب��ی از رنگ های 
تند و جذاب اس��تفاده می کنند، اما برای 
اس��تتار، رنگ��ی همرنگ محی��ط به کار 

مي برند تا دیده نشوند.

تنجه
از پرن��دگان رنگارنگ ایران اس��ت. روی 
بدنش می توان رنگ های س��فید، س��یاه، 
س��بز، بلوطی و صورتی را مشاهده کرد. 
تنج��ه )نوعی اردک( اس��ت ک��ه به غاز 
شباهت دارد. س��ر آن سیاه و درخشش 
س��بز براق دارد. ن��وار بلوطی رنگی روی 
س��ینه و نوار طولی س��یاهی در س��طح 
و  اولی��ه  ش��اه پرهای  دارد.  ش��کمش 

سرشانه هاش سیاه و سبز، پاها و منقارش 
صورتی و زیر تنه اش سفید است. تنجه در 
سواحل دریاچه ها و تاالب ها آشیانه اش را 

در سوراخ های درون سنگ ها می سازد.

زنبورخوارانتمامرنگی
خان��وادة زنبورخواره��ا از پرندگان رنگی 
ایران اند. زنبورخوار معمولی سِر خرمایی 
رنگ، پش��ت و گل��وی زرد روش��ن، زیر 
تنة آبی فیروزه ای و دم س��بزرنگ دارد. 
ای��ن پرنده گروهی زندگ��ی می کند و از 

حشراتی مانند زنبور تغذیه می کند.

ماهیخورکها
بدن ماهی خورک ها نیز رنگارنگ اس��ت، 
جز ماهی خورک ابلق که س��یاه و سفید 
اس��ت. رو تنة آن آبی و س��بز براق، زیر 
تنه قرمز، گلو و گردن سفید و نخودی و 

منقارش تیره رنگ است.

سینهحنایی
سینه س��رخ  همان گون��ه ک��ه از نام��ش 
پیداست، س��ینه ای س��رخ حنایی دارد. 
این پرنده از پرندگان آوازخوان و مهاجر 
است. معموالً زمستان ها به ایران می آید 

و تابستان ها به اروپا مهاجرت می کند.

ت
س
زی
یط
مح

زنبورخوارتمامرنگی
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آبیخوشرنگ
پره��ای س��بزقبا برخ��الف نامش س��بز 
نیس��ت، بلکه آبی فیروزه ای است. رو تنة 
آن قهوه ای است. سبزقبا پرنده ای بزرگ 

و اندکی کوچک تر از کالغ است.

تنجه

سینهسرخ

سبزقبا

زنبورخوارانتمامرنگی

آبیخوشرنگآبیخوشرنگ
پره��ای س��بزقبا برخ��الف نامش س��بز 
نیس��ت، بلکه آبی فیروزه ای است. رو تنة 
آن قهوه ای است. سبزقبا پرنده ای بزرگ 

و اندکی کوچک تر از کالغ است.



ماشين پرندة 
ابن فرناس

ناصر نادری

مسلمانان و علم فيزیك

ِکْنديومبحثنور
»یعقوب بن اس��حاق ِکْن��دي« پانزده جلد 
کتاب در باب شناخت هوا، وزن مخصوص، 
جزر و مد، مبحث نور و انکسار نور نگاشته  
اس��ت. جال��ب اینکه کتاب »ن��ور« وي به 
التین ترجمه ش��ده و پایة پیش��رفت هاي 

بعدي در این زمینه شده است.

َبُنوموسيوابزارهايمکانیکي
پس از کندي، بَُنوموسي )فرزندان موسي بن 
شاکر( به عنوان چهره هاي ماندگار فیزیک و 
مکانیک ش��ناخته ش��ده اند. از قرار معلوم، 
نخس��تین کتاب دربارة مکانیک را س��ال 
860 م آنان نگاشته اند و در آن صد وسیلة 
مختلف را توصیف کرده اند؛ مثل فواره هایي 
که ش��کل آنها ب��ه تناوب تغیی��ر مي کند، 
چراغي ک��ه خودبه خود ش��عله اش تنظیم 
مي ش��ود و خودبه خود س��وخت مي گیرد، 
نوعي َدم براي خارج ساختن هواي آلوده از 
چاه ها و نیز یک بیل مکانیکي براي حفاري 

در کف رودخانه ها و دریاها.

ابنفرناسوتسخیرآسمان
عب��اس ب��ن فرناس، نخس��تین پ��رواز در 
آس��مان را س��ال 238 ق انجام داد. وي با 
شنل گشادي که با بست هاي چوبي سخت 
و سفت شده و شکل بال به خود گرفته بود، 
از منارة مسجد بزرگي پایین پرید. این شنل 
در حکم بال هاي او بود و باعث مي ش��د که 
در هوا ُس��ر بخورد، مانند کسي که با چتر 
در هوا حرکت مي کند یا کایت س��وار است. 
تالش او ناموفق بود، اما سقوط وي، آن قدر 
آرام اتف��اق افتاد ک��ه در نتیجة آن، خیلي 
جزئي صدمه دید. او بعدها ماش��ین پرنده 
با بال هاي بزرگ در س��ده هاي میانه پدید 
آورد. وي در حدود 1200 س��ال پیش، در 
هفتاد سالگي با ماشین پرنده اش پرواز کرد 

که از ابریشم و پرعقاب ساخته بود.

ابنهیثم،بزرگترینفیزیکدان
مسلمان

مناظ��ر  عل��م  و  ن��ور  مباح��ث  در  وي 

)نورشناسي( بس��یار تحقیق کرد و حدود 
دویس��ت جلد کتاب در این باره نگاشت. از 
کارهاي مهم او تخطئ��ة نظر بطلمیوس و 
اقلی��دس دربارة دیدن بود. او ثابت کرد که 
دیدن به وسیلة اشعه اي صورت مي گیرد که 
از س��وي اجسام به چشم مي رسد و عصب 
چشم را متأثر مي کند. در حالي که اقلیدس 
و بطلمی��وس فکر مي کردند این اش��عه از 
درون چش��م منش��أ مي گیرد. ابن هیثم با 
آزمایش، انعکاس نور و انکس��ار آن را ثابت 
کرد و قانون منحني بودن س��یر اشعه نور 
را وض��ع ک��رد. همچنین مبان��ي چگالي 
مخصوص را کش��ف کرد و فهمید وزن هر 
جس��مي با دگرگوني غلظت هواي محیط 
بر آن دگرگون مي ش��ود. پن��ج قرن پیش 
از آنکه اروپ��ا به وزن هوا پي برد، ابن هیثم 
آن را محقق داش��ت و قان��ون جاذبه را نیز 

واژة فيزیك به معني «طبيعت» است؛ بنابراین انتظار مي رود فيزیك علمي 
باش�د كه مطالعة پدیده هاي طبيعي را دربرگيرد. مس�لمانان با اس�تفاده از 
آیه هاي قرآن كریم كه بارها انسان را به تفکر در پدیده هاي طبيعي دعوت 
كرده اس�ت و نيز براس�اس مش�اهده ها و تجربه هاي خ�ود، در زمينة علم 

فيزیك به  دستاوردهاي درخشاني رسيده اند.
در این شماره، به برخي از این دستاوردها و خدمات مي پردازیم.

سه نمونه فواره آبي

یخ
تار
ة
ون
رد
گ
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اثبات کرد. وي توانست نظریة عدسي هاي 
تلسکوپي را کشف کند، در حالي که حدود 
س��ه قرن بعد، تازه این گونه عدس��ي ها در 

اروپا اختراع شد!
نور در گذر از درون محیط هاي یکنواخت، 
خط مس��تقیم را طي مي کند، اما هنگامي 
ک��ه از محیط��ي ب��ه محیطي دیگ��ر وارد 
مي ش��ود، معموالً مس��یر آن کج مي شود. 
این انحراف مس��یر را »شکست« )انکسار( 
مي نامن��د. فرض کنید: XYZ نش��انة مرز 
میان محیط شفاف P و Q )شکل 1( باشد 
و LM ه��م در نقطة Y بر این خط مرزي 
 Q به P در گذر از BYC عمود باشد. پرتو

در نقطة Y انحراف پیدا مي کند.
همان گون��ه که مي بینید: اگ��ر پرتو نور به 
هنگام ورود به Q به خط قائم نزدیک شود،  
مي گوین��د Q از لحاظ نوري از P چگال تر 

بع
منا

ي.
الم

اس
گ 

هن
فر

شر 
ر ن

دفت
ي، 

بان
ره

ي 
تض

مر
مة 

رج
، ت

که
هون

د 
ری

گي
، ز

وپا
 ار

در
الم 

اس
گ 

هن
فر

 .1
ي.

نگ
ره

و ف
ي 

لم
ت ع

ارا
ش

انت
ت 

رك
 ش

،...
م و

آرا
د 

حم
ة ا

جم
تر

ي، 
الم

اس
ن 

دا
من

ش
دان

ي 
لم

ه ع
نام

گي 
ند

. ز
2

ي.
عد

 س
شر

ر، ن
شا

 اف
سن

 ح
مة

رج
، ت

ان
 رن

ين
كال

ج، 
ری

مب
م ك

عل
خ 

اری
3. ت

ي.
الم

اس
گ 

هن
فر

شر 
ر ن

دفت
ي، 

فر
جع

ب 
قو

 یع
خ،

اری
ر ت

ست
ر ب

ن د
انا

لم
س

. م
4

ش.
رو

 س
ت

ارا
ش

انت
گ، 

ذرن
ن آ

سي
لح

دا
عب

مة 
رج

، ت
لم

ه ع
سف

 فل
در

خ 
اری

5. ت

در آغ��از س��دة س��یزدهم، َجَزري 
کتاب��ي در مکانیک نوش��ت. در این 
کتاب که شش بخش داشت، پنجاه 
وس��یلة مکانیک��ي پیچیده همچون 
س��اعت هاي آبي و فواره  ها را ش��رح 

داده بود.
در س��ال 1976 م، س��ه ماشین از 
انگلس��تان  ماش��ین هاي َجَزري در 
)لندن( س��اخته شد که یکي از آنها 
س��اعت آبي بزرگي ب��ود که با دقت 

تمام کار مي کرد.
مس��لمانان در س��اختن ساعت هاي 
خورشیدي، تجربة بس��یار داشتند، 
ولي در س��اختن س��اعت هاي دیگر 
نیز تخصص فراواني  نش��ان دادند؛ 
س��اعت هایي که با فش��ار آب، فشار 
جی��وه، اثر حرارت ش��مع ی��ا وزنه 
به حرک��ت درمي آمدن��د. در میان 
تکنس��ین هاي  ک��ه  س��اعت هایي 
ی��ک  کردن��د،  اخت��راع  مس��لمان 
س��اعت خورش��یدي زنگي بود که 
هن��گام ظهر، جامي فلزي را به صدا 

درمي آورد.
همچنین ساعتي س��اخته بودند که 
داراي محفظة آب بود و با فش��ار آب 
در هر ساعت، گلوله اي در ظرفي فلزي 
رها مي کرد و داراي صفحه اي بود که 
س��تارگان معین��ي را از می��ان بُروج 
دوازده گانه به تناسب زمان مي گذراند. 
یا اینکه، ش��ب هنگام از داخل دوازده 
دریچه که در نیم دایره اي قرار داشتند، 
در حالي ک��ه هالل ماه از پش��ت آنها 
مي گذش��ت، یکي پس از دیگري نور 

مي تافت.

َجَزريوساعتآبي

اس��ت. نور در گ��ذر از Q به P از خط قائم 
دور خواهد ش��د. مس��یر پرتوهایي که به 
خط قائم نزدیک تر باش��د، انحراف کمتر و 
مسیري که از خط قائم دورتر باشد، انحراف 
بیش��تر دارد. تنها پرتوي که خم نمي شود، 
پرتوي است که مس��یر آن در امتداد خط 

قائم باشد.

تندیس ابن فرناس 
در بغداد

)P(

)Q(

L

B
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r
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بعض��ي جمالت خیلي پرانرژي و حکمت آمیز هس��تند؛ مث��ل ضرب المثل »قطره 
قطره جمع گردد وانگهي دریا شود.«

به راس��تي قطرات کوچک و ناچیز باران هس��تند که جوي ه��ا، رودها و دریاها را 
به وج��ود آورده اند. یک مثال س��اده مي زنم. فرض مي کنیم ش��ما که این مقاله را 
مي خوانید هفده س��اله باش��ید، اگر در پایان هشت س��الگي خواندن و نوشتن را 
یاد گرفته باش��ید تا هفده س��الگي مي شود نه س��ال. اگر در این نه سال به صورت 
میانگین ش��بي یک صفح��ه کتابي غیر از کتاب هاي درس��ي تان را مي خواندید � 
یادتان باش��د که مطالعة یک صفحه در یک شب مانند خواندن قطره اي از دریاي 

کتاب است � آن وقت در نه سال مي شد: 
365×9=3285

میانگین صفحات کتاب هاي کودک و نوجوان از صد صفحه بیشتر نیست؛ بنابراین 
به طور تقریبي در این نه س��ال بیش��تر از سي کتاب ویژه دورة نوجواني را با شبي 

یک صفحه مطالعه مي خواندید!
یک س��ؤال: تاکنون جز کتاب هاي درس��ي چند کتاب خوانده اید؟ آیا از امروز به 
بعد قول مي دهید ش��بي یک صفحه کتاب غیردرس��ي بخوانید؟ باور کنید ش��بي 
چندین صفحه را هم به آس��اني مي توان خواند، ولي حساب کنید اگر حتي شبي 
پنج صفحه از یک کتاب را مطالعه کنید در سال چه اندازه مطالعه خواهید کرد؟

بله! ش��اید براي خیلي ها خواندن و تمام کردن یک کتاب کار س��ختي باشد، ولي 
مطالعة پنج صفحه از یک کتاب در یک روز کار سختي نیست، روزي پنج صفحه 
در ماه مي شود 150 صفحه و در سال 1800 صفحه. یک کتاب خوب و متناسب 
با س��ن و سال شما )هفده سال( به صورت میانگین بیشتر از 150 صفحه نیست؛ 
بنابراین با تقس��یم 1800 بر 150 مي توان دوازده کتاب خوب را در سال مطالعه 

کرد.
نمونة دیگري را بررس��ي کنیم: در حال حاضر نزدیک به س��ي میلیون خودروي 
بنزین سوز در کشور داریم. اگر هر راننده دست  کم روزي دو لیتر در مصرف بنزین 

صرفه جویي کند، مي شود: 
30/000/000×2=60/000/000

60 میلیون لیتر و در ماه 
60/000/000×30=1/800/000/000

یک میلیارد و 800 میلیون لیتر 
و در سال مي شود

1/800/000/000×12=21/600/000/000
21 میلیارد و 600 میلیون لیتر 

ذره ذره تا 
29 تریليون تومان!

حسين نامي ساعي
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آن وقت با حس��اب حداقل هر لیتر هفتصد تومان، درآمد حاصل از این صرفه جویي 
برابر است با

21/600/000/000×700=15/120/000/000/000
15 تریلیون و 120 میلیارد تومان

بله فقط دو لیتر صرفه جویی در روز!
نمونة دیگری را بررسی می کنیم: فرض مي کنیم نزدیک به پانزده میلیون دانش آموز 
در کش��ور داریم. اگر ه��ر دانش آموز طوری از کتاب هایش اس��تفاده کند که بتواند 
حداقل س��ه ت��ا از کتاب هایش را در س��ال آینده به دانش آموزان ی��ک پایه قبل از 

خودش ببخشد با حساب هر کتاب حداقل 5000 تومان می شود:
15/000/000×5000=75/000/000/000

75 میلیارد تومان فقط با سه کتاب!!
و نمونة بعدی:

نزدیک به هشتاد میلیون سیم کارت دائمی و اعتباری در دست مردم است، اگر هر 
دارن��دة تلف��ن همراه به صورت میانگین در هر 24 س��اعت پنج دقیقه کمتر مکالمه 

کند، که کار خیلی آسانی هم است، می شود:
80/000/000×5=400/000/000

400 میلیون دقیقه. با حساب هر دقیقه مکالمه 200 تومان
400/000/000×200=80/000/000/000

هشتاد میلیارد تومان در روز و در ماه
80/000/000/000×30=2/400/000/000/000

دو تریلیون و 400 میلیارد تومان در ماه و در یک سال
2/400/000/000/000×12=
28/800/000/000/000

28 تریلیون و 800 میلیارد تومان 
بله! فقط با پنج دقیقه صرفه جویی در یک روز در سال نزدیک به 29 تریلیون تومان 

صرفه جویی می شود!
و نمونة آخر:

زم��ان دوش گرفتن ه��ر ایرانی در حمام به صورت میانگین پانزده دقیقه اس��ت که 
به طور متوسط سی لیتر آب مصرف می شود؛ یعنی هر دقیقه دو لیتر.

در ده دقیق��ه ی��ا کمتر از آن هم می توان به خوبی دوش گرفت. اگر هر ایرانی زمان 
دوش گرفت��ن را ب��ه ده دقیقه کاه��ش دهد، در هر مرتبه حم��ام رفتن ده لیتر در 
مصرف آب صرفه جویی می  کند. هر ایرانی به صورت میانگین هفته ای س��ه مرتبه به 
حم��ام م��ی رود یا در ماه دوازده مرتبه و در س��ال 144 مرتبه؛ بنابراین 75 میلیون 

ایرانی در یک سال؛ 
75/000/000×144=10/800/000/000

10 میلیارد و 800 میلیون مرتبه حمام می روند
پس اگر هر نفر در هر مرتبه دوش گرفتن ده لیتر صرفه جویی کند، 75 میلیون نفر 

در یک سال با حساب زیر
10/800/000/000×10=108/000/000/000

108 میلی��ارد لیت��ر، در نتیجة کاهش زم��ان دوش گرفتن از پان��زده به ده دقیقه 
صرفه جوی��ی می کنند. فکر کنم حاال دیگر خیلی خوب ب��ه قدرت این ضرب المثل 
پی برده باشیم. نمونه های فراوانی می توانیم برای اثبات این ضرب المثل بیاوریم، اما 

نکته و پیام این است که: »قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.«
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تصویرگر: معين صدقيمریم سادات ذكریایي
از س��ر خیابان می گذرند. می بینمشان که البه الی جماعت 
می دوند یا ش��اید هم جمعیت می دود از پی آنها. تعدادشان 
زی��اد اس��ت و هرچه باش��د، از صد فرس��خی هم می ش��ود 

تشخیصشان داد با آن سر و وضعشان! 
آخر یکی نیست به این دختر بگوید توی این هیر و ویر چه 
وقت عروسی گرفتن اس��ت؟ دارند مردم را توی کوچه پس 
کوچه های این ش��هر قتل عام می کنند، آن وقت خانم برای 
من دس��تور چراغانی در و دی��وار خانه را می دهد. مردم چه 

می  گویند! 
نمی گوین��د م��ا داریم خ��ون می دهیم و این فق��ط به فکر 
زندگي خودش اس��ت! دلم نمی آید دلش را بش��کنم؛ وگرنه 
م��ی زدم زیر هم��ه چیز و پایم را می ک��ردم توی یک کفش 
که اال و بال عروس��ی بی عروسی. یک مراسم ساده و بی سر و 
صدا می گرفتیم و تمام! م��ادر صدبار گفت نمی خواهد االن 
عروس��ی بگیرید، من باید آرزوی داماد شدن پسرم را داشته 
باش��م که می گویم نه! مادر خودش هم حرفی نداشت بنده 

خدا. اما ملیحه!
س��ر کوچة ما ایس��تاده اند. یک نفر که نمی توانم ببینمش، 
داد می زن��د: »ای��ن س��ربازها از پادگان ف��رار کردند، لباس 

می خوایم.«
یکی ش��ان هولکی به آنکه داد زد، می گوید: »اعالمیة آقا رو 
که دیدم معطلش نکردم. یه ندا دادم به بچه ها، تا سرش��ون 
گرم ب��ود از در پادگان زدیم بیرون. نمی دونم کدوم نامردی 

راپورت داد. تا اینجا دنبالمون اومدن.«
آن قدر ش��لوغ اس��ت که راه بسته ش��ده. نمی توانم بگذرم. 
ایستاده ام و تماش��ا می کنم. در خانة همسایه ها باز می شود 
و یکی کفش به دس��ت، دیگری پیراهن، یکی کاله و ش��ال 
گردن و از پنجرة طبقة دوم خانة حس��ن  آقا هم دو تا شلوار 
س��رمه ای و مشکی باد می خورد و چند متر آن طرف تر روی 
س��ر جمعیت می افتد. آنه��ا را دوره می کنن��د و وقتی کنار 
می رون��د، از لباس  های نظامی و پوتین ها و س��ر کچلش��ان 

خبری نیست. راه باز می شود و می آیم که بروم. 
مادر کلی سفارش کرد: »رفتی کت و شلوارت رو از اتوشویی 
بگی��ری، مواظ��ب باش. بگو خ��وب اتو کنه.« دس��تم را باال 
گرفته ام، س��ر جالباس��ی توی دست راس��تم است و کت و 
ش��لوار را مثل یک نوزاد تازه به دنیا آمده، نرم؛ توی دس��ت 

چپم گذاشته ام. پاچه های شلوار از دستم آویزان است. 
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جماعت که پراکنده می ش��وند، صدای س��وت بلند و گروپ 
گروپ چکمه های ارتشی ها که روی زمین می کوبند، از دور 
به گوش می رس��د. صداها هر لحظه نزدیک تر می ش��ود. دل 
آدم هری می ریزد پایین. آدم دل شوره می گیرد. یکی از آنها 

مستأصل مانده. انگار لباسی اندازة او پیدا نشده! 
سراس��یمه دور و برش را نگاه می کند و نمی داند توی کدام 
س��وراخ موش فرار کند. من هم که ریگی به کفشم نیست، 
دلم می خواهد تا در خانه بدوم و از جلوی چش��م اینها فرار 
کنم. از بس که نامردند و دیده ام چطور آدم می کشند و مهم 
نیست برایشان. همین چند روز پیش از باالی پشت بام دیدم 
رگبار گلوله را توی تن آن جوان بخت برگشته خالی کردند! 
اگر لخت هم بش��ود، باز با آن سر کچلش آن قدر انگشت نما 
هست که یک بچه هم می تواند بفهمد او سرباز فراری است. 
هنوز دارد دور خودش می چرخد و نمی داند کجا فرار کند. 
ص��دای انفج��ار و تیراندازی ه��ر لحظه نزدیک ت��ر و بلندتر 
می ش��ود. نگاهمان به هم قفل می ش��ود. کت و ش��لوارم را 
برانداز می کنم. االن وقت اس��تخاره نیس��ت. اصاًل وقت هیچ 
چیز نیس��ت. جلو می روم و روزنامة روی کت و ش��لوار را با 
عجله می کش��م و پاره مي کنم. فریاد می کشم و مردم را دور 
خودم جمع می کنم. لباس هایش را درمی آورد و همان طور 
که مش��غول پوش��یدن کت و شلوارم اس��ت می گوید خیلی 
مردی! نمی دانم توی این شلوغی کی کاله سرش بود یا کی 
کاله آورد؟ ام��ا وقتی البه الی جمعیت دور ش��دنش را نگاه 
می کنم، با خودم می  گویم: »این کت و ش��لوار نو کجا و آن 

کاله رنگ و رو رفته کجا؟«
س��النه سالنه به طرف ته کوچه می روم. جواب این همه آدم 
را که االن منتظرم هس��تند، چه بده��م؟! مخصوصاً ملیحه! 
خودش را می کش��د. می رود بس��ت می نش��یند توی اتاق و 
عروسی را عزا می کند. داماد بدون کت و شلوار هم نوبر است 
ها! اصاًل می گویم هنوز حاضر نش��ده یا می گویم اتوش��ویی 
لباسم را گم کرده. در خانه نیمه باز است و سر و صدا بلند. 
در را ک��ه ب��از می کنم، همه می دوند به طرف��م. مادر اول از 
همه می رسد و در حالی که چشم هایش از تعجب گرد شده، 

می گوید: »اینها چیه؟«
تازه یادم می آید لباس های آن سرباز و پوتینش توی دستم 

مانده است.
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خودروي ساخت من
امير افشار

حتماً تا به امروز  جمالتي  ش�بيه به آلودگي ناشي از سوخت خودرو یا نقص 
در طراحي بدنه از نظر ارگونومي یا انطباق با فالن ایزو یا استاندارد بين المللي 
شنيده  اید. فکرش را بکنيد كه در اتومبيل شخصي تان نشسته اید و متوجه 
مي ش�وید كه كليد ها را در منزل جاگذاشته اید. آیا دلتان نمي خواست براي 
روشن كردن اتومبيل نيازي به كليد نبود و مثل اتومبيل جيمزباند از راه دور 
كنترل مي ش�د؟  اگر امکان باز طراحي یك خودرو را داشتيد، چه امکاناتي 
اضافه مي كردید؟ آیا باز هم خودروي آقاي باند را طراحي مي كردید یا كمي 

بيشتر به نيازهایي كه دارید فکر مي كردید؟ 

(WiFi)اتصالبهشبکةبيسیم
امروزهخودروهابراساسموتورهایشاناز
یکدیگرتمیزدادهميشوند،امادرآینده
سيپيیوهاودستگاههايوايفايآنهاشاخصي
برايانتخابشانخواهندبود.هرچهقدرت
پردازشاطالعاتواتصالبهشبکههايمختلف
بیشتر،خواهانبیشتر!

زیرساختها
درجهانبیشتراز160میلیارددالرهزینه
ساختوسایلحملونقلميشود.اگر
خودروهايباصرفهتريساختهشوندکه
همدرتولیدوهماستفادهصرفهجویي
شود،ميتوانبامبلغباقيماندهاز
صرفهجویياتوبانهايبیشتريساخت.

خودروهايبيراننده
باتوجهبهاینکههرسالههرفردبهطورمتوسط250
ساعترادررفتوآمدبهمحلکارسپريميکند،
بااینحساباگرخودروهایيبدونرانندهوجود
ميداشتکهچندیننفررابهمحلکارشان
ميرساند،همکليوقتصرفهجویيميشدوهم
ترافیککمتر!

سالمتي
باساختخودروهایيکه
بهقوليبااندامهايبدن
انسانتطابقبیشتريدارند
یاارگونوميهستند،سالمتي
سرنشینانبیشترحفظميشود.
بیشاز81درصدازصدمات
انسانيدرسانحةاتومبیلبه
دلیلعدماینتطابقاست.

باساختخودروهایيکهباساختخودروهایيکه

((
امروزهخودروهابراساسموتورهایشانازامروزهخودروهابراساسموتورهایشاناز
یکدیگرتمیزدادهميشوند،امادرآینده
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امکانذخیرهوضبطدادهها
باوجودسیستمهايامنیتيجدید
ميتوانبااستفادةمناسبازاین

امکاناتتماموقایعدرحالجریاناطراف
وداخلخودرورادرجعبهايمحفوظ

ذخیرهکرد.بااینقابلیتمثالدرهنگام
تصادفپلیستصمیمبهتريبرايمقصر

شناختنفرددارد!

انرژي
داشتنسیستمهوشمندرانندگيو

پارککردناینامکانرافراهمميکند
کهسوختکمتريبرايپیداکردنجاي
پارکمصرفکنید.براساسآمارجهاني

مقدارقابلتوجهيازسوختخودروبراي
پیداکردنجايپارکمصرفميشود.

ارتباطباگوشيتلفنهايهمراه
بانگاهيبهرشداستفادهازنرمافزارهايتلفنهاي
همراهودسترسيهايجالبوبهدردبخورآنها،دور
ازذهننیستکهدرآیندهنهچنداندوربیشتر

خودروهابهاینوسایلارتباطيمتصلشوند.

خانههايبيخودرو
اگرکميبهاطرافخودنگاهکنیدمخصوصًا

درمراکزشهرها،بیشترمعابرشهري
بهوسیلةخودروهااشغالشدهاست.

اگرفرهنگاستفادهازوسایلحملونقل
عموميکهامکاناتيمثلاینترنترایگان

خواهندداشتبیشتررواجپیداکند
فضايشهريبهتريخواهیمداشت.

خانههايبيخودرو
اگرکميبهاطرافخودنگاهکنیدمخصوصًااگرکميبهاطرافخودنگاهکنیدمخصوصًااگرکميبهاطرافخودنگاهکنیدمخصوصًا

انرژي
داشتنسیستمهوشمندرانندگيوداشتنسیستمهوشمندرانندگيو
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 ش�مارة پي�ش ب�ا صب�ا نيکان مهر 
گفت وگ�و ك�ردم، ب�ا فضول�ي زی�اد 
فهميدم با هم دوستيد، درست است؟
بل��ه، آن هم دوس��ت هاي ج��ون جوني! 

)خنده( 
 چطور با هم دوست شدید؟ 

براي جش��نوارة پرس��ش مهر در نیشابور 
بودیم. چهار نفر بیش��تر نبودیم و همگي 
هم در چادر، آنجا بود که با صبا آشنا شدم 

و حاال دو تا دوست صمیمي هستیم.  
ه�م  نق�د  را  همدیگ�ر  كاره�اي   

مي كنيد؟ 
خیلي زیاد. براي کار امسال بارها فیلم هاي 
همدیگر را نقد کردیم، اشکاالت شان را به 
همدیگر مي گفتی��م و کاملش مي کردیم. 

براي همین وقتي کارهایمان به جشنواره 
رفت خیلي کامل ت��ر از آن چیزي بود که 
اول ساخته بودیم. هنوز هم براي کارهاي 
بعدي، ایده ها و مسائل دیگر با هم مشورت 

مي کنیم. 
 از همدیگر دلخور هم مي شوید؟ 

خیلي) خنده(. بارها پش��ت تلفن یا رو در 
رو همدیگر را نقد کردیم و دعوایمان شده، 
از دست هم دلخور شدیم، قهر کردیم اما 
بعد که نشس��تیم و فکر کردیم، فهمیدیم 
که نقد درس��تي بوده و حق را به همدیگر 
دادی��م. باالخره همیش��ه آخرش آش��تي 

مي کنیم. 
 از اینها كه بگذری�م واقعا فرآوري 

پسته چطور است؟ 

برداشت پسته با دس��ت است؛ یعني دانة 
پسته را با دست از درخت می چینند، آنها 
را به کارخانه مي برند و با آب س��رد سرد 
مي شویند تا پوست و برگ هاي اضافي اش 
کنده شود. بعد خشک مي کنند. بعد از این 
مراحل پوس��ت پس��ته ضعیف تر می شود. 
آنجا پس��ته ها را جدا مي کنن��د؛ خندان، 
نیمه خندان و بس��ته.  بعد هم بسته بندي 

و عرضه به بازار. 
 براي این فيلم به كارخانه رفتي؟ 

بل��ه، با پدرم به ی��ک کارخانه رفتیم. بعد 
فیلم نامه را نوش��تم، دکوپاژ کردم و دوباره 
رفتم و با کمک پدرم فیلم برداري کردیم. 
در واق��ع هم فیلم س��اختم و هم در کنار 

پدرم شاگردي کردم. 

نيلوفر پوركمالي ش�انزده س�اله اس�ت و اه�ل ش�يراز. او مي خواهد وقتي 
بزرگ تر ش�د دندان پزش�ك ش�ود، اما به خاطر عالقه اش به هنر، فيلم هم 
مي س�ازد. مستند فرآوري پس�ته به كارگرداني او امسال مهمان جشنوارة 

رشد بود.

احساس 
بزرگ شدن

ارغوان غالمي 

ظاهري این س��ینما،  این بار فیلم ها هم 
در آن حرف مي زدند! 

سینما پاالس، که مدیر آن »خان خانان« 
فوتبالیست معروف آن زمان بود، مردم را 
به واس��طة کنجکاوي براي تماشاي فیلم 
ناط��ق به خود جلب مي ک��رد. اما با همة 
این جذابیت ها یک مش��کل وجود داشت 
و آن هم اینکه هنوز صنعتي به نام دوبله 

وجود نداشت. 
انتظ��ار داری��د چه اتفاق��ي بیفتد؟ مردم 
وارد ی��ک س��ینمای مجلل مي ش��دند، 

مي نشستند، فیلم بر روي پرده اي بزرگ 
اکران مي ش��د و بازیگرها حرف مي زدند، 

اما هیچ کس چیزی نمي فهمید!
س��ینما پاالس بع��د از مدت��ي به همین 
دلیل تعطیل ش��د، اما دیگ��ر خیلي دیر 
شده بود. سینماي ناطق در ایران تبدیل 

به یک واقعیت شده بود. 
روش��نفکرهاي آن زم��ان و اف��رادي که 
داس��تان  مي دانس��تند  زب��ان خارج��ي 
فیلم ه��ا را مي فهمیدن��د و م��ردم عادي 
ه��م ب��ه س��ینماهاي درج��ه دوم برای 

فرآوريپسته
ایران 1391

زمان: 21 دقیقه
كارگردان، تهيه كننده:  نیلوفر پورکمالي

خالصه داستان:فرآیند تولید پسته از کاشت دانه تا بسته بندي و فروش در بازار

سینموفتوگراف

عکس: عليرضا عباسي

فيلم هایي كه حرف مي زنند! 
تا پیش از س��ال 1309، هر فیلمي که 
ساخته می ش��د یا به اکران در می آمد، 
صامت بود. اما افتتاح س��ینما »پاالس« 
در این س��ال، یک حادثة ب��زرگ براي 
مردم بود. »مرتضي قلي خان بختیاري« 
این س��ینما را ب��ا مخ��ارج هنگفت بنا 
کرد. ای��ن اولین ب��اري بود ک��ه مردم 
ایران س��الني مجلل و سینمایي بزرگ 
مي دیدن��د. البته غی��ر از جذابیت هاي 
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 جشنواره رشد از نظر تو؟ 
 پل��ة ترق��ي براي م��ن و امث��ال من، هم 
از لح��اظ فک��ري ه��م ش��خصیتي و هم 

اجتماعي شدن. 
 منظورت از اجتماعي شدن چيست؟ 

خ��ب، خیلي کم پیش می آید که دختر و 
پسرهایي هم س��ن من جایي بروند که با 
آنها مثل یک ش��خصیت اجتماعي رفتار 

شود، جز مدرسه البته. 
در جشنواره جوري با ما رفتار مي شود که 
بزرگ شدن مي کنیم. مي فهمیم  احساس 
داری��م ب��زرگ مي ش��ویم و ای��ن خیلي 

احساس خوبي است. 
 داوري ها را چطور دیدي؟ 

 راس��تش در ی��ک جاهای��ي بي عدالت��ي 

ش��ده بود، اما در مجموع خوب بود؛ برای 
مث��ال من وقتي ب��ا داورها راج��ع به کار 
خودم ح��رف زدم کامال مرا قانع کردند و 
اش��کال های کارم را توضیح دادند، دربارة 

فیلم های دیگر هم همین طور. 
داور  روز  ی�ك  داري  دوس�ت   
جشنواره شوي؟ مي داني كه داورهاي 
ای�ن دورة جش�نواره، س�ال پي�ش  
همين موقع مثل تو داش�تند با مجله 

گفت وگو مي كردند؟ 
خب من هم خیلي دوس��ت دارم که داور 

شوم ) خنده(. 
 ویژگي یك داور خوب از نظر تو؟

منتقدبودن و در کن��ارش نقدپذیر خوبي 
هم بودن. 

رئاليسم شاعرانه 
»رئالیسم شاعرانه« جنبشی در سینمای 
فرانسه بود که از اوایل دهة 1930 آغاز 
ش��د. ژان رنوار، مارس��ل کارنه، ژولین 
دوویوی��ه و ژان گرمیون فیلم س��ازانی 
بودند ک��ه در این دهه در قالب گروهی 
به فیلم س��ازی پرداختند و این جنبش 
را به وجود آوردند. فیلم های رئالیس��م 
ش��اعرانه دارای لحنی توأم با حسرت و 
ناامیدی است. بیشتر این فیلم ها دربارة 
حاشیه نشینانی هستند که در ناامیدی 
و یاس زندگی می کنند. قهرمانان فیلم 
که متعلق به همین قش��ر هس��تند در 
میان فیل��م معموالً با روی��دادی دچار 
عشقی آرمانی شده، امید در کالبدشان 
دمیده می شود، اما پایان اغلب فیلم ها، 
معموالً با یاس و ناامیدی همراه اس��ت. 
این قهرمان��ان دوباره ناامید می ش��وند 
و فیل��م با توهم زدای��ی و مرگ قهرمان 
فیلم به پایان می رس��د. این س��ینما به 
شدت تقدیرگراس��ت و تقدیر را حاکم 
بر زندگی قهرمان��ان می داند. پا گرفتن 
این جنبش بي تاثیر از روي کار آمدن و 
سپس سقوط احزاب چپ فرانسه نبود. 
این حزب که در س��ال1936به قدرت 
رسید با شعارهایی امیدوارکننده وعدة 
تغییرات زی��ادی را در اوضاع مردم داده 
بود. اما مدتي بعد با سقوط این حکومت، 

امیدها به یاس تبدیل شد.  

تماش��ای س��ریال ) مثل پ��ارس، ملي، 
سپه(  مي رفتند. این وضع تا زمان آغاز 

شدن دوبلة فیلم ادامه داشت. 

سينماي ناطق
از 1927 با فیلم »خوانندة جاز«، صدا 
نیز به سینما اضافه شد و فیلم ها زبان 
باز کردند. موس��یقي، ص��داي زمینه، 
دیالوگ ها و س��اند افکت ه��ا از آن به 
بعد در س��ینما به ش��کلي کم و بیش 

مشابه امروز به کار رفت. 

جنبشهايسینمایي

دیالوگماه

نانوا: هر کي اومد پشتت 
بهش بگو نون نمي رسه

پسرخاله ) به افرادي که 
پشتش مي ا  ومدند(:بیاید برید 

جلوي من
پشت من نون بهتون نمي رسه
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قربانیشدنارتباطاتانسانی
کس��ی که از نظر آموزه های دینی نس��بت 
به همة  انس��ان ها تعهد دارد آش��کار است 
نس��بت به افراد خان��واده و نزدیکان تعهد و 
مسئولیتی دوچندان احساس می کند و به 
نیازه��ای مادی و معنوی آنها می اندیش��د. 
متأس��فانه مدرنیته ک��ه آرام آرام در زندگی 
ما وارد شده، تغییرات عمده ای در ارزش ها، 
باورها و فرهنگ ما پدید آورده است. یکی از 
آن تغییرات قربانی ش��دن ارتباطات انسانی 
به خصوص در مح��دودة زندگی خانوادگی 
اس��ت که به ارتباط های محدود و س��رد و 

بعضاً نامهربانانه منجر شده است.

صلةرحم،دایرهایگسترده
در نگاه اس��الم خانواده ش��کل محدود آن؛ 
یعنی زن، مرد و فرزندان نیست. همان گونه 
که می دانید خانواده و حقوق و مسئولیت ما 
در قبال آن با تعبیر صلة رحم بیان شده است 
که دایره ای بسیار گسترده دارد و بسیاری از 
وابستگان دور را هم شامل می شود چه رسد 
به پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، عموها، عمه ها، 
خاله ها، دایی ها و فرزندان آنها که از نزدیکان 
به حس��اب می آیند. البته با توجه به گسترة 
پیون��د خویش��اوندی از یک س��و و ناتوانی 
انس��ان ها در رعایت آن با همة خویشاوندان 
از س��وی دیگر در آیات و روایات اسالمی به 
رعایت ترتیب در پیوند خویش��اوندی توجه 
شده است. قرآن می فرماید: »خدا را عبادت 
کنید و چیزی را با او شریک نسازید و به پدر 
و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و... 

نیکی کنید.« )نساء: 36(

مراتبصلةرحم
بر پایة آموزه های دینی مراتب صلة رحم به 

ش��رح زیر است: پدر و مادر و از این دو مادر 
مقدم اس��ت، برادران و خواهران، دیگر اقوام 
نسبی مثل عموها و عمه ها و بستگان سببی 

و... )مفاتیح الحیائ، ص217(
امام حس��ین)ع( می فرماید: »از رسول خدا 
ش��نیدم که فرمود )در رعایت مسئولیت ها( 
از خانوادة خود آغ��از کن، از مادرت، پدرت 
و خواه��رت، ب��رادرت و س��پس نزدیکان و 

نزدیک ترها.« )الحیائ، ج8، ص100(
در ق��رآن مجید نیز آمده اس��ت: »آدمی را 
ب��ه نیکی کردن به پدر و مادرش س��فارش 
کردیم. مادرش او را به دشواری حمل کرده 

و با دشواری به زمین نهاد.« )احقاف: 15(
»و پروردگارت حکم کرده جز او را نپرستید 
و به پ��در و مادر خود نیکی کنید. اگر یکی 
از آنان یا هر دو در کنار تو به پیری رسیدند 
به آنان حتی اُف )کمترین بی حرمتی لفظی( 
مگو و بر س��ر آنان فریاد مزن و محترمانه و 
مؤدبانه با آنان سخن بگوی و از مهربانی بال 
فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا بر آنان 
رحم��ت  آور همان گونه که آنان در کودکی 

مرا پروردند. )اسراء: 24، 23(
امام صادق در ش��رح جملة »از مهربانی بال 
فروتنی بر آنان بگستر« فرمود: »یعنی خیره 
به آنها نگاه نکن، بلکه نگاهی از سر مهرورزی 
و دلسوزی به آنان داشته باش و صدای خود 
را از صدای آنها بلندتر نکن و دست خود را 
باالتر از دس��ت آنها مبر و هیچ گاه جلوتر از 

آنها راه مرو.«  )الحیائ، ج 8، ص 572(

حقمادر
امام رضا)ع( نیز در مورد حق مادر می فرماید:

»بدان که حق مادر واجب ترین و الزم ترین 
حقوق اس��ت؛ زیرا مادر دشواری بارداری را 
ب��ه خویش هموار می س��ازد در صورتی که 

حسين اميني پویا
مسئوليت و تعهد نسبت به والدین

فرشته هاي 
 ساكن زمين

ک
يپا
دگ
زن

هیچ کس چنین ش��کیب نم��ی آورد. مادر 
با چش��م و گوش و با تمام وج��ود از فرزند 
پاس��داری می کند آن هم با خرس��ندی و 
ش��ادمانی. از کودک با همة مش��کالتی که 
کسی را یارای پذیرش آنها نیست نگه داری 
می کند. با خش��نودی گرس��نه می ماند تا 
فرزند س��یر باش��د. تشنگی می کش��د تا او 
س��یراب شود. او را در س��ایه قرار می دهد و 
خود سوز آفتاب را تحمل می کند )بنابراین( 
باید پاس داش��ت او و نیکی و نرمش با مادر 
به فراخور فداکاری های او باشد. اگرچه شما 
توان آن را ندارید که کمترین حقوق مادر را 

ادا کنید مگر به یاری خداوند.«
)مستدرک الوسایل، ج 15، ص180(

حق مادر به قدری گس��ترده و مهم اس��ت 
که پیامب��ر)ص( می فرماید: »هرگاه در نماز 
مس��تحبی ب��ودی و پدرت ت��و را فراخواند 
نمازت را قطع مکن، ول��ی اگر مادرت تو را 
فراخوان��د نمازت را قط��ع و اجابتش کن.« 

)وسایل، ج 15، ص181(



فراخور این موهبت ها. )که از پدر داری(.«
)الحیائ، ج8، ص102(

حقپدر
آگاه��ی از حق پ��در و ارزش و منزلت وی 
گام نخس��ت در احس��ان به اوست. رسول 
اک��رم)ص( می فرماید: »رضای��ت پروردگار 
در رضایت پدر و خش��م پروردگار در خشم 

اوست.« )مفاتیح الحیائ، ص224(

استمرارنیکیبهپدرومادر
مس��ئولیت م��ا با مرگ پ��در و م��ادر تمام 
نمی ش��ود. پس از مرگ نیز باید به یاد آنان 
بود و اگر بدهکاری داش��تند آن را ادا کرد و 
برای آنها خیرات فرستاد. امام باقر)ع( فرموده 
اس��ت: »اگر کس��ی به والدین خود در زمان 
حیات برس��د و با آن دو نیکوکار باشد، ولی 
پس از مرگ بدهکاریش��ان را نپردازد و برای 
آنان اس��تغفار نکند خدا وی را عاق والدین 

به شمار می آورد.« )مفاتیح الحیائ، ص 226(
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امام صادق)ع( نیز فرموده اس��ت: »شخصی 
ن��زد پیامبر)ص( آمد و گفت به چه کس��ی 
نیکی کنم؟ پیامب��ر)ص( فرمود به مادرت. 
)دیگ��ر ب��ار( گف��ت به ک��ه نیک��ی کنم؟ 
پیامبر)ص( فرمود به مادرت. باز گفت دیگر 
به که نیکی کن��م؟ پیامبر)ص( باز فرمود به 
م��ادرت. آن مرد گفت دیگر به چه کس��ی 
نیکی کنم؟ پیامبر این بار فرمود: به پدرت.«
عالمة مجلسی)ره(  می گوید: »به این حدیث 
استدالل شده است که سه چهارم نیکی ها از 

آن مادر است.« )الحیائ، ج8، ص580(

پدر،ریشةنعمتها
امام س��جاد)ع( می فرماید: »حق پدرت این 
اس��ت که بدانی او اصل )و ریش��ة( تربیت و 
تو فرع )و ش��اخة( او هس��تی و اگر او نبود 
ت��و نیز نبودی. پس ه��رگاه در خود چیزی 
دیدی ک��ه برایت جالب بود بدان که پدرت 
اصل این موهبت ها برای توست. پس خدای 
را سپاس گزار و از پدرت سپاسگزاری کن به 

آثاربدرفتاریباپدرومادر
بدرفتاری با پ��در و مادر افزون بر کیفر 
اخ��روی زیان ه��ای دنیوی نی��ز دارد. 
امام ص��ادق)ع( می فرمای��د: »از جمله 
پیامده��ای دنی��وی آزار والدین اجابت 
نشدن دعاست که هوا )فضای معنوی( 

را تاریک می کند.« )همان، ص228(
متأس��فانه هس��تند جوانان��ی ک��ه با 
را  م��ادران  دل  لفظ��ی  پرخاش��گری 
شکس��ته اند و به تنگناهایی در زندگی 
گرفتار شده اند. آنان کامیابی هایی را از 
دس��ت داده اند ک��ه نمی دانند علت آن 
چیس��ت. در مقابل چه بسیار جوانانی 
که احت��رام حضور پدر و م��ادر را نگاه 
می دارند و حرمتشان را نمی شکنند و به 
توفیق های بزرگ مادی و معنوی دست 

می  یابند.

نیکیکردن
»پروردگارت حکم کرده جز او نپرستید 
و به پدر و مادر نیکی کنید.« )اسرا: 26(

بهاحترامپدربرخاستن
امام علی)ع( فرموده است: »میهمانت را 
گرامی بدار هر چند حقیر باش��د. برای 
پ��در و آموزگارت از ج��ای خود برخیز 
هرچند فرمان روا باشی.« )غرر حدیث، 

)2341

فروتنیبههنگامخشمپدر
پیامبر فرم��ود: »از جمله حقوق پدر بر 
فرزندش آن اس��ت که هنگام خش��م و 
ناراحتی در برابر او فروتن )و آرام( باشد.«

)کنزالعمال، ج 16، ص 473(
هنگامی ک��ه از پیامبر)ص( دربارة حق 
پدر بر فرزند پرسیده شد فرمود: »او را 
ب��ه نام صدا نزند. جلوت��ر از او راه نرود. 
پیش از او ننش��یند و برای او دش��نام 
خواه��ی نکند )یعن��ی کاری نکند که 
دیگ��ران به پ��درش دش��نام دهند(.«  

)کافی، ج2،  ص158( 

حقوقپدرومادرومسئولیتها



گاهشمار
1995

تیمهایبرزیل،
آمریکا،انگلستان
وایتالیاصاحب

عناویناولتاچهارم
مسابقاتقهرمانی

جهانشدند.

2006
درنخستیندوره
مسابقاتقهرمانی
آسیا،تیمبحرین

قهرمانشد.

2011
مسابقاتقهرمانی

جهانبه«جامجهانی
فوتبالساحلی»
تغییرنامداد.

2011
اولیندورهمسابقاتبین

قارهایدرشهردوبی
(امارات)برگزارشد.در
اینرقابتهاتیمروسیه
باپیروزیبرابربرزیل،

قهرمانشد.

شوت 
روي ماسه ها

مهدي زارعي
آشنایي با رشتة ورزشي فوتبال ساحلي

زمین
مستطیلي به طول حداقل 35 و حداکثر 
37 مت��ر و عرض حداق��ل 26 و حداکثر 

28 مت��ر ابعاد زمین فوتبال س��احلي 
اس��ت. داخ��ل زمی��ن باید پر 

از ماس��ه باش��د و پیش از 
باید سنگ ریزه،  مس��ابقه 
صدف یا هر چیزي را که 
س��بب جراحت بازیکنان 
مي ش��ود، از زمین خارج 

کرد. 
عم��ق ماس��ه حداق��ل چهل 

سانتي متر اس��ت و براي نرم بودن 
هرچ��ه بیش��تر، باید ماس��ه را الک کرد. 
زمین بازي با ی��ک خط میاني فرضي به 

دو نیمه تقس��یم مي ش��ود. به جاي خط 
میانة می��دان دو پرچم قرم��ز در بیرون 
زمین ق��رار داده مي ش��ود. مرکز زمین، 
مح��ل دقی��ق ضربة ش��روع ب��ازي و 

ضربات آزاد مستقیم است. 
کن��ارة  خط��وط  تمام��ي 
مشخص کننده  که  زمین 
مح��دودة اوت هس��تند، 
تا ده س��انتي متر  هشت 
ب��راي  و  دارن��د  ع��رض 
خط��وط  مش��خص کردن 
رن��گ  قرم��ز  ن��وار  از  اوت 
اس��تفاده مي کنند. محوطة پنالتي 
نیز در فاصلة نه متري خط دروازه اس��ت 
و با پرچم هاي زرد کاشته شده در بیرون 

ش
رز
و

زمین مشخص مي شود.

دروازهها
فاصلة بی��ن دو تیر عمودي دروازه 5/50 
متر و ارتفاع دروازه از لبة پاییني تیرک تا 
سطح ماسه 2/20 متر است. قطر تیرهاي 
بیس��ت  دروازه حداق��ل ده و حداکث��ر 
سانتي متر اس��ت که به رنگي متفاوت با 
رنگ ماس��ه در زمین قرار داده مي شوند. 
دروازه ها مي توانند قابل حمل باش��ند به 
شرط اینکه در طول بازي محکم به زمین 

بسته شوند.

توپ
از چرم یا دیگر مواد مقاوم در برابر آب و 
سایش ساخته مي شود که داراي حداقل 
68، حداکث��ر 70 س��انتي متر محی��ط و 
حداق��ل 400، حداکث��ر 440 گرم وزن 

فوتبال س�احلي یکي از مس�ابقات خانوادة فوتبال اس�ت. این رشته كه به 
«بيچ فوتي» )Beach Footie( و «بي س�ال» )Beasal( نيز معروف اس�ت، 
چندین دهه در ميان كودكان فقير كشورهاي آمریکاي جنوبي؛ مثل برزیل 
برگزار مي ش�د و همگان از آن اس�تقبال مي كردند. در اواخر قرن بيس�تم، 
عالقه به تماش�اي مس�ابقات ورزش�ي در خارج از اس�تادیوم ها به ویژه در 
س�واحل مناطق مختلف دنيا افزایش یافت و به این ترتيب، فوتبال ساحلي 
به طور رس�مي، س�ال 1992 ش�کل گرفت. اولي�ن دورة مس�ابقات فوتبال 
س�احلي قهرماني جهان نيز س�ال 1995، در س�واحل «كوپا كابانا» ش�هر 
«ریودوژانيرو» برزیل برگزار ش�د و از آن به بعد، روز به روز بر محبوبيت این 

ورزش در سراسر جهان اضافه شد.
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فوتبال س��احلي در ایران، س��ابقه اي 
نه س��اله دارد. در زمان حضور »محمد 
دادکان« در فدراس��یون، این رش��ته 
با هم��ت »صادق درودگ��ر« و »کریم 
مقدم« ش��کل گرف��ت و حضور چند 
ملي پوش س��ابق فوتبال کشورمان از 
جمله »فرش��اد فالحت زاده« و »بهزاد 
داداش زاده« به رونق این رشته کمک 
کرد. کسب مقام سومي آسیا سبب شد 
تا ای��ران براي اولین بار، س��ال 2006، 
در جام جهاني این رش��ته حضور یابد. 
ای��ران در س��ال هاي 2007، 2008 و 
2011 نی��ز در ای��ن رقابت ه��ا حضور 
یافت و سرانجام پس از قهرماني آسیا 
در 2013، ب��راي پنجمین ب��ار راه��ي 
جام جهاني شد و براي نخستین بار به 
جمع هشت تیم برتر دنیا صعود کرد. 
گفتني اس��ت قهرماني کش��ورمان در 
جام بین قاره اي امارات )2013( اولین 
قهرماني یک رشتة تیمي کشورمان در 

رقابتي جهاني است.

هرگاه بازیکن��ي آغاز مجدد بازي را به 
تأخیر اندازد، یا در ش��روع مجدد بازي 
فاصل��ة الزم را رعای��ت نکن��د، از داور 
کارت زرد مي گی��رد. همچنی��ن اگ��ر 
بازیکن بدون اج��ازة داوران وارد زمین 
شود، مستحق گرفتن اخطار است. اما 
وقتي بازیکن خطاي شدید انجام دهد 
یا به  عمد به سوي حریف ماسه بپاشد 
یا فرصت آش��کار گل حریف را با زدن 
عمدي دست از بین ببرد، کارت قرمز 

دریافت خواهد کرد. 
در این ش��رایط بازیک��ن اخراجي باید 
زمین بازي و محوطة فني را ترک کند 
و ح��ق ورود مجدد به بازي را نخواهد 
داشت. تیمي که بازیکنش اخراج شود، 
پ��س از گذش��ت دو دقیق��ه مي تواند 
نف��رات خود را تکمیل نماید و با اجازة 
داور س��وم یک بازیکن جانش��ین وارد 

بازي کند.

فوتبالساحليدرایران

اخطارواخراجبازیکنان

است. همچنین فشار آن برابر با 0/4-0/6 
واحد فشار هوا در سطح دریاست.

بازیکنان
هر تی��م پنج بازیکن اصلي و پنج بازیکن 
ذخیره دارد. در ش��روع مس��ابقه هر تیم 
باید حداقل چهار بازیکن داش��ته باش��د 
و در صورتي ک��ه در نتیج��ة اخ��راج ی��ا 
آسیب دیدگي، بازیکنان یک تیم کمتر از 
سه نفر شود، بازي پایان مي یابد و آن تیم 

بازنده اعالم مي شود. 
تع��داد تعویض هاي این رش��ته نیز مثل 
بس��کتبال نامحدود اس��ت. همچنین در 
طول یک مس��ابقه، هر ی��ک از بازیکنان 
مي توانن��د ج��اي خ��ود را ب��ا دروازه بان 
تعویض نمایند، به ش��رط آنک��ه بازیکن 
جانش��ین دروازه بان، پیراه��ن خود را با 

پیراهن دروازه بان عوض کند.

داوران
براي قضاوت هر مس��ابقه یک س��رداور و 
یک داور دوم تعیین مي ش��ود. همچنین 
یک وقت نگهدار و یک داور س��وم نیز در 
خارج از زمین حضور دارند که باید مجهز 

به کرنومتر باشند. 
اگ��ر در ط��ول مس��ابقه داور و داور دوم 

اختالف نظر داش��ته باشند تصمیم نهایي 
با داور است و اگر داور اول احساس کند 
ک��ه داور دوم در کار او دخال��ت بي مورد 
مي کن��د، مي توان��د او را از قضاوت کنار 
گذاشته، داور سوم را جایگزین وي نماید.

زمان
هر مس��ابقه ش��امل س��ه وق��ت دوازده  
دقیقه اي فعال است؛ یعني زمان بازي بعد 
از به ثمر رسیدن گل، هنگام اعالم ضربة 
آزاد مس��تقیم یا پنالتي، جریمة بازیکنان 
و هنگام مداواي بازیکن آس��یب دیده در 
زمین مسابقه متوقف مي شود. همچنین 
پ��س از ه��ر زم��ان مس��ابقه، بازیکنان 

مي توانند سه دقیقه استراحت کنند. 
در صورت تساوي دو تیم در وقت قانوني 
مس��ابقه، بازي در یک وقت سه دقیقه اي 
ادامه مي یابد و اگر در این زمان نیز برندة 
بازي مش��خص نش��د، برنده ب��ا ضربات 

پنالتي مشخص مي شود. 
در ضرب��ات پنالت��ي هر تیم ی��ک ضربه 
مي زن��د و در صورتي ک��ه باز ه��م نتیجه 
مس��اوي شود، یک ضربة دیگر به هر تیم 
داده مي ش��ود و این کار ت��ا زماني ادامه 
مي یاب��د که یکي از تیم ها از حریف پیش 

افتد.
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جا+لباس
تصویرگر: هادي خسرويفرزانه نوراللهي

نگار و نيما، همان خواهر و برادر مهربان و صميمی می خواهند 
همراه پدر و مادر به كوه بروند. نگار فکر می كند كه پوش�ش 
خاصی باید داشته باشد، اما نيما معتقد است هر پوششی كه 
دوس�ت داشته باش�د می تواند در كوه استفاده كند. كمی با 
هم گفت وگو كردند. نگار در تحقيقاتش به این نتيجه رسيد 
كه هر مکانی پوشش خاص خود را می طلبد و لباس مناسبی 
برای آن مکان طراحی شده است. او به این باور رسيده است 

كه پوشش مناسب و منتخب بخشی از فرهنگ خانوادگی را 
به دیگران معرفی می كند. مثال در كوه باید پوشش�ی داشت 
كه هنگام باالرفتن و پایي�ن آمدن از ارتفاعات خطری برای 
اونداشته باش�د، در عين حال با موازین دینی اش سازگاری 
داش�ته باش�د. طرح این موضوع برای نيما خيلی جالب بود. 
نتيج�ة گفت وگویش�ان، انتخ�اب لباس های مناس�ب برای 

مکان های مختلف از لحاظ نوع، رنگ و مدل بود. 

مهماني داخلایران خارجایران

مکان های مختلف از لحاظ نوع، رنگ و مدل بود. 

هم گفت وگو كردند. نگار در تحقيقاتش به این نتيجه رسيد 
كه هر مکانی پوشش خاص خود را می طلبد و لباس مناسبی 
برای آن مکان طراحی شده است. او به این باور رسيده است 

داش�ته باش�د. طرح این موضوع برای نيما خيلی جالب بود. 
نتيج�ة گفت وگویش�ان، انتخ�اب لباس های مناس�ب برای 

مکان های مختلف از لحاظ نوع، رنگ و مدل بود. 
كه هر مکانی پوشش خاص خود را می طلبد و لباس مناسبی 
برای آن مکان طراحی شده است. او به این باور رسيده است 
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پیشنهادنگارونیمابرایپوششدرشرایطمختلفپسازگفتوگووبررسیاینگونه
است:

نظرتوچیست؟آیالباسهامانندموجوداتزندههستندوباماوخودشانحرفمیزنند؟
آیاهرپوششیبیانگراخالقوفرهنگپوشندهآننیست؟

اصاللباسهابرایمنظورخاصیطراحیشدهاند؟
تودوستداریدرمکانهایمختلفچهگونهمعرفیشوی؟

منزل مدرسه ورزش
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مقابلة مریخ
مری��خ روز سه ش��نبه، ن��وزده فروردین 
1393، ب��ه نزدیک تری��ن فاصله از زمین 
مي رس��د. طوري که زمی��ن بین مریخ و 
خورش��ید قرار مي گیرد. منجمان به این 
رویداد »مقابل��ه« مي گویند. البته تقریباً 
در تمام روزهاي فروردین، مریخ وضعیت 

بسیار خوبي براي مشاهده دارد. 
اگر دوس��ت داري در این شب ها، سیارة 
س��رخ را در آس��مان ببیني، به نکته هاي 

زیر توجه کن:

الف( اگر اوایل ش��ب )کمي بعد از غروب 
آفت��اب( به افق ش��رقي آس��مان )نقطه 
مقابل جایي که خورشید غروب مي کند( 
ن��گاه کني، پرنورترین جس��م آس��ماني 

سیاره مریخ است. 
مری��خ همراه با س��ایر س��تاره ها حرکت 
مي کن��د و حوالي نیمه ش��ب به س��مت 
جنوب مي رسد؛ براي مثال اگر در حوالي 
ساعت ده ش��ب بخواهي مریخ را ببیني، 
باید به جنوب ش��رقي آسمان نگاه کني. 
در ای��ن هن��گام ارتفاع مری��خ از افق در 

حدود سي درجه خواهد بود.
ب( ب��راي اینکه مکان مری��خ و زحل را 
در کنار صورت ه��اي فلکي اطرافش پیدا 

کني، از نقشة زیر استفاده کن. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب مي تواني ب��ا برخي از 

صورت هاي فلکي هم آشنا شوي.
مریخ و زحل در ماه فروردین

ج( در روز یک ش��نبه، هف��ده فروردین، 
هالل ماه در نزدیکي سیارة مشتري قرار 
مي گیرد. کافي اس��ت در این ش��ب ماه 
را در آس��مان پیدا کني. مش��تري جسم 
پرنوري اس��ت که چند درجه باالتر از ماه 

قرار گرفته است.

وضعيت ماه و مشتری در صورت فلکی جوزا، 
در شام گاه 17 فروردین

د( در روز 25 فروردی��ن، م��اه به حالت 
بدر نزدیک مي شود و مکانش در آسمان 
به نزدیکي مریخ مي رس��د. در این ش��ب 
مي تواني عکس ی��ادگاري ماه و مریخ را 

کنار هم در آسمان ببیني.

آسماندراینماه
زمان هایي که نوشته شده اند، تقریباً براي تمام مناطق ایران درست هستند!

مکانيك هاي 
فضایي

سيداميرسادات موسوي

گران��ش، اصلي ترین نیرویي اس��ت که 
تصوی��ر ب��زرگ جهان ما را مي س��ازد. 
حرکت س��یاره هاي منظومه شمس��ي 
و س��تاره هاي کهکشان ها همه به دلیل 
نیروي گرانش��ي اس��ت که بی��ن این 

اجسام وجود دارد. 
 ،)Universe Sandbox( َسندباکس

معرفینرمافزارنجومی
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گاه�ي اوقات بعضي از فضان�وردان، باید از 
فضاپيما خارج ش�وند و تعميرات یا وظایف 
خاص�ي را بيرون از آن انجام دهند. در این 
تصویر، فضانوردان در حال تعمير ایستگاه 

بين المللي فضایي هستند.

شرحعکس

ی��ک نرم افزار شبیه س��از اس��ت که این 
حرکت ه��ا را به ش��کل زیبای��ي نمایش 

مي دهد. 
با اس��تفاده از ای��ن نرم  اف��زار مي توانید 
حرکت س��یاره ها به دور خورشید، مدار 
ماه به دور زمین، حرکت کهکش��ان هاي 
نزدیک به کهکش��ان راه ش��یري، مسیر 
اقم��ار س��یارات مختلف و حت��ي نحوة 

برخورد دو کهکش��ان را با هم مش��اهده 
کنید. س��ندباکس به شما اجازه مي دهد 
جرم، س��رعت و مشخصات س��یاره ها و 
س��تاره ها را تغییر دهید و حرکت آنها را 
در ش��رایط جدید مشاهده کنید. به دلیل 
ظاه��ر گرافیکي زیب��اي ای��ن نرم افزار، 
اس��تفاده از آن حتماً برایتان لذت بخش 
خواهد بود. این نرم اف��زار را مي توانید از 

سایت آن دانلود کنید: 
www.universesandbox.com



هي
کا
تر
دف

شاعر
در نبودنت 

اسیر تنگنای قافیه هاست
نو می سراید

و 
از نو قصه اش به پایان می رسد ...

آلودگی هوا بهانه است
زمین از نبودن تو این قدر کثیف است

مهدی جان
حرفی نو بزن باران

تمام شیشه ها خیس اند از اشکان خود
تو هم باریدی و شیشه

فهمیده است

که این غم ها جهانی اند
نیا باران ...

دوست خوبم زهرا اميربيك
ش��عرهای خوب��ت را خوان��دم. به خوبی 
توانس��ته بودی از پس س��رودن ش��عر 
سپید بر بیایی. در شعرهایت تصویرهای 
ش��اعرانة خوبی به چش��م می خورد که 
نش��ان می دهد مطالعة خوبی در زمینة 
ش��عر داری. همی��ن راه را ادام��ه بده و 
بیش��تر ش��عر بس��را. آثار خوب شاعران 
دیگر را هم بیش��تر مطالع��ه کن. برایت 

آرزوی موفقیت بیشتر می کنم.

گمشده
 آن شب دلم می خواست پرواز کنم

پرواز کنم به سوی تو
تا چشم می دید هوا مه آلود بود

اما تو را نزدیک می دیدم
بال هایم را گشودم تا به سویت پرواز کنم

اما حیف که بال هایم شکسته بود
خطی از تو بر روی آنها باقی  مانده بود

خطی که نشان مهر تو بود
همان گونه که در رویاهایم می چرخیدم

ناگهان احس��اس کردم دستانم را لمس 
می کنی

آری من گمش��ده ای ب��ودم در رویاهای 
خویش

که تو مرا یافتی

هیچ گاه تنهایم مگذار
که بی  تو هیچم و خواهم مرد

دوست خوبم شقایق شامخيه
شعر خوبت را خواندم. در شعرت عاطفه 
و احساس��ات موج می زند. فراموش نکن 
ش��عر حاصل درهم آمیختگی اندیش��ه، 
احساس��ات و تخیل اس��ت. در شعر تو 
اندیشه و تخیل کمتر به  چشم می خورد. 
عاطف��ه یک رکن ش��عر اس��ت و بدون 
ارکان دیگر شعر به تنهایی نمی تواند یک 
شعر خوب بسازد. سعی کن ارکان دیگر 
شعر را هم در آثارت بیاوری. منتظر آثار 

خوبت هستم.
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پيامك های كال
ش��ماره ای ک��ه اولش 0915 اس��ت نوش��ته: 

»مطلبتان در م��ورد کبوترهای ایران جالب بود. ما هم 
در شهرمان یاکریم داریم . داستان هاي زیادي هم دربارة آنها 

وجود دارد که یکي از آنها را براي شما مي فرستم ... .«
 دوس�ت خوبم آفرین ب�ه تو. این جزو فرهن�گ عامه یا 
داس�تان های فولکلوری�ك منطقة شماس�ت و چه خوب 
اس�ت كه هر ك�س داس�تان های عاميانه و افس�انه های 

منطقة خودش را برای ما بفرستد.

 دوس��تی با پیش شمارة 0933 نوش��ته »جوراب من هم 
معطر اس��ت جوری ک��ه وقتی کفش های��م را درمی آورم از 
عطر جورابم، دیگران روحش��ان پرواز می کند و نزدیک اس��ت 

که بی روح شوند.«
 دوست عزیز لطف كن جوراب معطرت را در كفش هایت 
نگ�ه دار كه فکر می كنم وقتی با آنها روی قالی راه بروی، 

گل های قالی هم پژمرده می شوند.
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نامه های برقی
دوست قدیمی مجله، خانم 

فاطم��ه اس��توار از میمن��د فارس 
برایمان نامة برقی  زده اند و نوشته اند: »با سالم 

و خ��دا قوت خدمت همة کس��انی که برای تهیة 
مجالت رشد زحمت می کشند. بسیار سپاس گزارم از اینکه 

شعرم در مجله چاپ ش��د. شعر دیگری هم گفتم که خوشحال 
می شوم در مجله چاپ کنید و اشکال های آن را بگیرید.«

ما هم می گوییم چش��م. آن را تا جایی ک��ه امکان دارد چاپ می کنیم و 
اشکاالتش را هم می گوییم. البته نوشتة ایشان تا نصفه امکان چاپ داشت. 
نوش��تة خوبی است اما شعر نیس��ت. هر چیزی که موزون شد که شعر 
نمی شود. شعر باید تخیل داشته باشد، عاطفه و اندیشه داشته باشد. این 
یک روایت موزون اس��ت. در نوع خودش هم خوب است. دست شما درد 

نکند و این هم نوشتة شما:
تو چرا می پوشی؟
چادرم را می گفت

با کمی مکث و درنگ
پاسخش را این چنین دادم من

من خدایی دارم
که مرا از گل پاکی بسرشت

و در این جسم دمید روح زیبایش را
او به من گفت که تو چون گلی، پاک و لطیف

و تویی مروارید که مکانت صدف است
و تو زیبا هستی

و حجاب و پوشش تو ضامن زیبایی ست ...
دوس��ت دیگری به ما نامة برقی زده و پرس��یده اس��ت چطور می تواند با 
مجله همکاری کند. ما هم می گوییم دوس��ت من خیلی س��اده اس��ت: 
ش��عر، داس��تان، خاطره، روزنوش��ت، گزارش از مدرس��ه و کالس و هر 
مطلب خواندنی دیگری که داری برای ما بفرست. حتی عکس، نقاشی و 
کاریکاتوري هم که دیدنی باشد قبول می کنیم. در کل مطالب خواندنی 

شما را با روی باز پذیرا هستیم. پس بجنبید و با ما همکاری کنید.

پيغام درگير:
حمي�د ترابی از همدان زنگ زده و گفته عکس پش��ت جلد 
ش��مارة آذر مرا یاد خانة مادربزرگم انداخت. این روزها س��فرة 

شب چله که این جوری نیست. شما از زمان خیلی عقبید.
م��ا هم می گوییم: خونة مادربزرگه هزار تا قصه داره/ خونة مادربزرگه 
شادی و غصه داره. تو برو از زمان جلو بزن و خوش باش. ما همین پس 

و پشت زمان جایمان خوب است.
 الهام ميراس�ماعيلی از ش��یراز زنگ زده و گفته است: چرا کاریکاتور 
صفحة دو جلدتان این قدر شلوغ و درهم و برهم شده. آدم ضعف اعصاب 
می گیرد. ما هم سکوت می کنیم تا ایشان ضعف اعصابشان برطرف شود.

شما را با روی باز پذیرا هستیم. پس بجنبید و با ما همکاری کنید.

پيغام درگير:

م��ا هم می گوییم: خونة مادربزرگه هزار تا قصه داره/ خونة مادربزرگه 

فاطم��ه اس��توار از میمن��د فارس 
برایمان نامة برقی  زده اند و نوشته اند: »با سالم 

و خ��دا قوت خدمت همة کس��انی که برای تهیة 
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آن دست ها
با دیدن آب تش��نگی اش چند برابر شد. از 
اسب پایین پرید. دس��تی بر یالش کشید. 
اس��ب هم مانند خودش تشنه به سمت نهر 
رفت. دس��تی در آب فرو برد. هرچه س��عی 
می ک��رد آب را به دهان��ش نزدیک تر کند 
دست هایش عقب تر می رفتند. به دستانش 
گفت: »نلرز، عقب نرو. نمی نوش��م.« آن گاه 
آب را در نه��ر ریخت. چه��ره اش را در آب 
دید. نه��ر گفت: »ابوالفضل اگ��ر نمی توانم 
س��یرابت کنم پس حداقل بگ��ذار آیینه ای 
باشم تا خودت را عمیق تر ببینی.« ابوالفضل 
گفت: »میدان جنگ جای عمیق تر شناختن 
اس��ت، نه عمیق تر دیدن. تازه با زبان تشنه 
چگونه خود را عمیق تر ببینم؟« نهر گفت: 
»جرع��ه ای آب بن��وش.« ابوالفضل گفت: 
»نمی توانم. امروز دس��تانم مال من نیست 
ان��گار می خواهند پرواز کنن��د.« نهر گفت: 
»من هم همین را گفتم. دستانت را عمیق تر 
ببین. هر کس��ی دس��تانی چون ت��و ندارد. 
دس��تانی که آب ببرند، دستانی که نوازش 
کنند، دس��تانی که پرواز کنند.« ابوالفضل 
مش��ک را در آب ف��رو برد و ب��ه نهر گفت: 
»ای کاش بزرگ تر بودی، مانند دریا وسیع، 
آن قدر وسیع که بچه ها برای خوردن آب به 
من التماس نکنند.« نهر گفت: »وس��یع تر 
از من دریاس��ت، ولی وس��یع تر از تو کسی 
نیست. دریا هم روزی خشک می شود ولی 

تو ...«
مشک که پر از آب شد ابوالفضل بلند شد و 
برای آخرین بار به دستانش نگاه کرد، آری 

امروز دستانش مال او نبودند!

دوست خوبم كيميا بيابانکی
قطعة ادبی بس��یار زیبایی دربارة عاش��ورا و 
حض��رت ابوالفضل )ع( نوش��ته ای. تصاویر 
زیبای��ی خلق ک��رده ای و گفت وگوی آب و 
حض��رت را به خوبی نوش��ته ای. دیالوگ یا 
همان گفت وگو ج��زو ارکان اصلی نوعي از 
داستان به حساب می آیند. نوشتن دیالوگ 
یا گفت وگوی خوب به مهارت نیاز دارد. در 
داستان واقع گرایانه اگر انسانی با یک شی ء 
یا حیوان گفت وگو کن��د، این گفت وگو در 
ذهن انسان اتفاق می افتد و به آن تک گویی 
می گویند، اما در داس��تان های اس��طوره ای 
و حماس��ی این گفت وگوه��ا می تواند بین 
انس��ان  و موجودات بی جان اتف��اق بیفتد. 
منتظر کارهای دیگرت هستم. برایت آرزوی 

موفقیت می کنم.



از جنبه ه�ای جالب علم نانو، الهام گرفتن از طبيع�ت برای توليد نانو مواد 
است. انس�ان همواره با نگاه به پيرامون خود روش هایی را فرا گرفته است 
كه برای زندگی بهتر الزم است. می دانيد ایدة ساخت هواپيما از كجا آمد؟

برادران رایت با مش�اهده كوچ پرندگان تصميم به س�اخت ماش�ين پرواز 
گرفتند. در واقع كوچ پرندگان الهام بخش آنها برای ساخت هواپيما بود.

همة ش�ما كم وبيش با قانون جاذبه آشنا هستيد. مي گویند نيوتن با افتادن 
س�يب پی به قواني�ن جاذبه برد. اینه�ا نمونه هایی از تأثير و الهام بخش�ی 
طبيعت به انس�ان های كنجکاو و جست وجوگر است. در توليد نانو مواد نيز 

دانشمندان ایده های بزرگی را از طبيعت الهام گرفته اند.

نانو در طبيعت
فاطمه فتح علي

برگنیلوفرآبیدرتولیدشیشهها
وپارچههایخودتمیزشونده

همانطور که در شماره هاي قبل گفته بودیم 
امروزه با استفاده از فناوری نانو شیشه ها و 
پارچه هایی ساخته ش��ده اند که خاصیت 
خود تمیزشوندگی دارند. آب در سطح این 
مواد به صورت قطره های کروی درمی آید 
و ذرات آلودگ��ی را با خود حمل می کند. 
پژوهش��گران برای تولید این محصول، از 
سطح برگ نیلوفر آبی ایده گرفته اند. آنها 
با اس��تفاده از میکروسکوپ های الکترونی 
مش��اهده کردند که س��طح ای��ن برگ با 
الی��ه ای از برآمدگی ه��ای میکرومتری و 
زائده های نانومتری پوش��یده شده است. 
با وجود این برآمدگی ها سطح تماس آب 
و ب��رگ کاهش می یاب��د. در نتیجه قطره 
نمی تواند به راحتی روی سطح پخش شود. 
از این رو هنگامی که قطرة آب روی سطح 
برگ می غلتد، آلودگی را همراه خود حمل 
و از س��طح دور می کند. به این رفتار خود 
تمیزشوندگی برگ نیلوفر آبی که ناشی از 
ساختار میکرومتری نانومتری آن است، اثر 

لوتوس می گویند.

سوسککوچکآفریقاییدرطراحی
چادرهایمسافرتی

نوع��ی سوس��ک کوچ��ک در آفریقای 
جنوبی زندگی می کند. قسمت زیادی از 
پش��ت این حشره، یک سطح ناهموار اَبَر 
آب گریز است که تعداد فراوانی برآمدگی 
نانومتری دارد. در زمان کم آبی و خشکی 
بیاب��ان این حش��ره خ��ود را در معرض 
وزش باده��ای مرطوب ق��رار می دهد و 
به ش��کلی می ایستد که سرش به سمت 
پایی��ن و پش��تش به باال باش��د. در این 
حالت برآمدگی نانومتری پش��ت حشره، 
ذرات کوچ��ک آب موج��ود در ه��وا را 
جذب می کند. با گذشت زمان این ذرات 
کوچ��ک به هم می پیوندن��د و قطره آب 
کوچکی را تش��کیل می دهند. این قطره 
به س��رعت روی نواحی آب گریز پش��ت 
سوس��ک می غلتد و به دهان سوس��ک 
می چک��د. دانش��مندان، با بررس��ی این 
پدیدة طبیعی در حال طراحی چادرهایی 
هس��تند که بتوانن��د با آنه��ا در نواحی 
خش��ک، مه صبح گاهی و آب موجود در 

هوا را جمع آوری کنند.

نو
نا



فروردین93

33

دستوپاهایمارمولکدر
تولیدچسبهایقوی

مارمولک ها می توانند از هر دیواری 
باال بروند حتی وارونه روی س��قف 
راه می رون��د و ب��ا یک پا از س��قف 
آوی��زان می ش��وند؛ چون دس��ت و 
پاهای مارمولک ها ب��ا هزاران موی 
نازک نانومتری پوشیده شده است. 
فاصلة اندک این موها باعث می شود 
نیروی جاذبة قوی میان آنها برقرار 
باش��د. ط��وری ک��ه مارمول��ک به 
آس��انی روی سقف حرکت می کند. 
دانشمندان با بهره گیری از این مدل 
چسب هایی س��اخته اند که می تواند 
چندین برابر چسب های فعلی، وزن 

تحمل کند.

تارهایعنکبوتوجلیقههای
ضدگلوله

ت��ا به حال ی��ک  تار عنکب��وت را با 
دستتان کشیده اید؟

عنکبوت تارهایی می تند که می توان 
ب��دون اینکه پاره ش��وند، آنها را به 
میزان زیادی کش��ید. پژوهش��گران 
در بررس��ی های خود به این نتیجه 
رس��یدند که این تارها دارای تعداد 
زیادی بلور با ابعاد نانومتری هستند 
و اس��تحکام فوق العادة تار به خاطر 

وجود این بلورهای نانومتری است.
این هس��تند  به دنبال  دانش��مندان 
که با ایده  گرفتن از س��اختار تارهای 
عنکب��وت، الیاف��ی ب��رای س��اخت 
جلیقه های ضد گلول��ه تولید کنند. 
آنها موفق ش��دند به روش��ی دست 
یابند تا رشته های محکم و کشسان 
را تولی��د کنن��د. این رش��ته ها در 
زمینة تولید ابزار پزش��کی و صنایع 

بسته بندی کاربرد فراوانی دارند.
بهتری��ن معل��م ب��رای انس��ان های 
کاوش��گر و حقیقت جو خداس��ت. با 
دید عمیق و الهام گرفتن از طبیعت 
و مخلوق��ات او می ت��وان ایده ه��ای 

بزرگی را به محصول تبدیل کرد.
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دهة فاطميه
دربارة تاریخ شهادت حضرت زهرا )  س( 
روایت هاي مختلف��ي وجود دارد. میان 
علمای شیعه، دو تاریخ مشهور و مقبول 
است، یکی 75 روز و دیگری 95 روز بعد 
از رحلت پیامبر ) ص(. با توجه به رحلت 
پیامبر اس��الم ) ص( در بیست و هش��تم 
صفر، بنا به روایت 75 روز، سیزدهم تا 
پانزدهم جمادی االّول، شهادت حضرت 
زهرا)  س(  اس��ت و این ای��ام را فاطمیة 
اّول می  خوانن��د ام��ا بنا ب��ه روایت 95 
روز، ش��هادت حضرت فاطمه  )  س( در 
سوم تا پنجم جمادی الثانی است و این 
ایام را فاطمیة دوم مي گویند. بنابراین؛ 
ایام فاطمیه جمعا شش ر وز است، سه 
روز در ماه جمادی االول و س��ه روز در 
ماه جمادی الثانی. فاطمیة اول از 13 تا 
15جمادی االول است و فاطمیة دوم از 

سوم تا پنجم جمادی الثانی است.
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ابتداي هر س��ال فرصتي پیش مي آید تا روز شمار سال جدید را ورق بزنیم و روزها را نگاه 
 کنیم؛ از ش��روع هر هفته تا پایان هفت��ه، از اول هر ماه تا آخر هر ماه، همه مثل هم اند. با 
کمي دقت روزهاي خاص را مي بینیم. روزهایي که در تقویم ما کم نیس��تند. روزهایي که 
هر کدام براي خود تاریخي دارند و تولدي. روزهایي که فرصتي پیش روي ما گذاش��ته اند 
تا کمي بیندیشیم. روزهایي که پدران ما به آن رنگ داده اند با اراده، مشارکت ، مجاهدت ، 
ف��داکاري، ایثار و ش��هادت. هر یک از این روزها رنگي دارد ک��ه آن روز را از دیگر روزهاي 
تقویم زیباتر کرده اس��ت. روزهای��ي که با هیچ پاک کني پاک نمي ش��وند.  در این میان، 

روزهایي هستند که تولد معنا داري دارند و یادآور رویدادي سرنوشت ساز هستند 
که مي ت��وان تعبیر نقطة عطف را دربارة آنها به کار ب��رد. دوازدهم فروردین 

1358، روزي اس��ت که براي اولین ب��ار در تاریخ ایران 
مردم، به پاي صندوق هاي رأي رفتند و 

به حاکمیت جمهوري اسالمي 
ایران راي آري دادند.  

روز جمهوري اسالمي ايران

اي خداي دل ها و دیده ها
بهار فرصت شروع دوباره است. هر بهار 
فرصتي اس��ت تا دور تازه اي از مس��یر 
زندگ��ي را ش��روع کنی��م. گویي همة 
ثانیه شمارها صفر مي شوند و مي توانیم 
دوباره، بدون برگرداندن زمان به عقب 
ش��روع کنیم. یک س��ال خودمان را با 
هر آنچه داش��تیم و نداشتیم گوشه اي 
بایگاني مي کنیم. بعد ق��رآن و آینه را 
بر سر س��فرة هفت س��ین مي گذاریم 
و با دعاي س��ال تحوی��ل بهار را نفس 
مي کش��یم و ب��ا حس��ي از نو ش��دن، 
چش��م ها را روي س��فرة هفت س��ین 

مي گردانیم و دعایي مي خوانیم: 
خدایا، اي خداي دل ها و دیده ها 

اي گردانندة سال ها و حال ها 
 حال و روز ما را، به خود رها نکن 

 و در آغاز سال ، حالي خوب، خوب تر ین 
حال را 

 به ما عیدي بده.

آغاز سال نو

شهادت حضرت زهرا(س)

سوم تا پنجم جمادی الثانی است.
1
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اولين رأي

ف��داکاري، ایثار و ش��هادت. هر یک از این روزها رنگي دارد ک��ه آن روز را از دیگر روزهاي 
تقویم زیباتر کرده اس��ت. روزهای��ي که با هیچ پاک کني پاک نمي ش��وند.  در این میان، 

روزهایي هستند که تولد معنا داري دارند و یادآور رویدادي سرنوشت ساز هستند 
که مي ت��وان تعبیر نقطة عطف را دربارة آنها به کار ب��رد. دوازدهم فروردین 

1358، روزي اس��ت که براي اولین ب��ار در تاریخ ایران 
مردم، به پاي صندوق هاي رأي رفتند و 

به حاکمیت جمهوري اسالمي 
ایران راي آري دادند.  

دوباره، بدون برگرداندن زمان به عقب 
ش��روع کنیم. یک س��ال خودمان را با 
هر آنچه داش��تیم و نداشتیم گوشه اي 
بایگاني مي کنیم. بعد ق��رآن و آینه را 
بر سر س��فرة هفت س��ین مي گذاریم 
و با دعاي س��ال تحوی��ل بهار را نفس 
مي کش��یم و ب��ا حس��ي از نو ش��دن، 
چش��م ها را روي س��فرة هفت س��ین 

مي گردانیم و دعایي مي خوانیم: 
خدایا، اي خداي دل ها و دیده ها 

اي گردانندة سال ها و حال ها 
 حال و روز ما را، به خود رها نکن 

 و در آغاز سال ، حالي خوب، خوب تر ین 

سميرا الیق
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هفت شهر عشق
در مثنوي  منطق الّطیر، گروهی از مرغان 
برای جستن و یافتن پادشاهشان سیمرغ، 
س��فری را آغاز می کنند. در هر مرحله، 
گروهی از مرغان ب��ه بهانه هایی پا پس 
می کشند تا اینکه، پس از عبور از هفت 
مرحله سرانجام از گروه انبوه مرغان که 
در جست وجوي »س��یمرغ« بودند تنها 
»سي مرغ« باقي مي مانند و چون به خود 
مي نگرند در مي یابند که آنچه بیرون از 
خود مي جسته اند »س��یمرغ« اینک در 
وجود خود آنهاست، پس حقیقت را در 

وجود خویش کشف مي کنند. 
عطار این هفت منزل را هفت شهر عشق 
مي نامد. که به ترتیب چنین است: طلب، 
عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و 
فقر که سرانجام به فنا مي انجامد. شیخ 
فریدالدین عطار نیش��ابوري آثار دیگري 
مثل اسرارنامه، الهي نامه، مصیبت نامه، 
مختارنامه، تذکرئ االولیا، دیوان غزلیات و 
قصاید از خود به یادگار گذاش��ته است. 
در ش��عرهاي عطار گاهي دیوانگاني هم 
پیدا مي ش��دند دیوانگاني که عطار آنها 
را عق��الي مجانین)خردمن��دان دیوانه( 
مي نامید. روزي عطار از دیوانه اي پرسید 
که چطور به این حال و روز افتاده است 
و دیوان��ه در جواب عطار گفت:»یک روز 
آفت��اب به گلویم رف��ت و من دیوانه 
شدم.« جواب دیوانه، ساعت ها 
عط��ار را به فکر ف��رو برد. 
داس��تان  روز  هم��ان 
با  خ��ود  گفت و گ��وي 
دیوانه را به شعر درآورد 
ای��ن چنی��ن ب��ود که 
کم کم آدم هاي مجنون 
هم به  دنیاي 
شعر عطار راه 

پیدا کردند. 

بزرگداشت 
عطار نيشابوري
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مکه غرق در نور
 خدیجه )س(  تنها مانده بود؛ تنها و بي  رمق . 
نگاهش به آسمان پش��ت پنجره بود . صدا 
زد :» پروردگارا تو هرگز مرا فراموش نکردي 
در ای��ن لجظه ه��اي تنهایي م��را دریاب .« 
صدای��ش بغض آل��ود ب��ود و گری��ه امانش 
نمي داد: » خدای��ا به تو پناه مي برم که تنها 

پناه رنج دیدگاني.« 
تاریک روش��ن غروب بود و سایة بلند نخل 
روي دیوار حیاط افتاده بود. ناگهان نوري از 
میان پنجره تابید. انگار دامني از س��تاره در 
اتاق پاشیده باشند. خدیجه )س( پلک برهم 
زد و ریز نگاه کرد. درد سختي در مهره هاي 
کمرش مي چرخید. موج هاي رنگین نور فضا 
را پر کرد و زني پیش��اپیش سه زن دیگر به 
طرف خدیجه)س( آمد. آن که پیش تر بود 
گفت: »س��الم و درود خدا و فرشتگانش بر 
تو؛ نترس! ما رسوالن خدا بر تو هستیم؛ من 
س��اره  ام همسر ابراهیم)ع( ؛ این آسیه است 
که دوست و همدم تو در بهشت خواهد بود. 

این مریم مادر عیس��ي )ع( است و او کلثوم 
خواهر موسي بن عمران...«

خش��کیدة  لب ه��اي  روي  لبخن��دي 
خدیجه)س( نشست. ضربان قلبش آرام تر 
ش��ده بود و دردش سبک تر. زیر لب زمزمه 
کرد: »پ��روردگار مهربان! ت��و مرا فراموش 

نک��ردي...« ماه از پش��ت ابر بیرون 
آمد و تمام مکه غرق نور ش��د. 

خدیج��ه)س( نفس عمیقي 
کشید.

بوي ُمشک و َعنبر مي آمد. 
س��اره قنداق سفید را پهن 
کرد. چهار حوري بهش��تي 

را  فاطم��ه)س( 
شس��تند و می��ان 
پیچیدند.  قن��داق 
خنک��ي  نس��یم 
ص��ورت عرق کردة 
نوازش  را  خدیجه 

مي داد.

ميالد حضرت زهرا(س) 31
فروردین

آفت��اب به گلویم رف��ت و من دیوانه 
شدم.« جواب دیوانه، ساعت ها 
عط��ار را به فکر ف��رو برد. 
داس��تان  روز  هم��ان 
با  خ��ود  گفت و گ��وي 
دیوانه را به شعر درآورد 
ای��ن چنی��ن ب��ود که 
کم کم آدم هاي مجنون 

نک��ردي...« ماه از پش��ت ابر بیرون 
آمد و تمام مکه غرق نور ش��د. 

خدیج��ه)س( نفس عمیقي 

بوي ُمشک و َعنبر مي آمد. 
س��اره قنداق سفید را پهن 
کرد. چهار حوري بهش��تي 

را  فاطم��ه)س( 
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فروردین/ اليورتوریست
در ادامه قصد داریم برخی از مناسبت های تاریخی و علمی فروردین 
ماه را در طول تاریخ بشریت، از دریچة طنز بررسی کنیم. پس با ما 

همراه باشید:
 آقای جرج وستینگهاوس )مخترع آمریکایی( که به شّدت سرمایی 
و زن ذلیل بود و از لباس چروک هم بدش می آمد، اولین اتوی برقی 
و بخاری برقی جهان را اختراع کرد تا در گرمای بخاری اش بنشیند و 

لباس های چروک خودش و همسرش را اتو کند!
 امیر خسرو دهلوی )بزرگ ترین شاعر پارسی گوی هند( به دنیا آمد. 
او از دوران جوانی به ش��عر و ش��اعری مش��غول شد و خیلی زود به 
سبب ذوق سلیم و طبع حساس��ی که داشت شهرت پیدا کرد. هر 
چند برخی معتقدند اگر در زمان زندگی ایش��ان بالیوود )سینمای 
هند( مثل امروز رونق داشت در کنار شاهرخ خان و سلمان خان، امیر 

خسروخان هم برای خودش سوپراستاری می شد!
 رابرت کخ )دانش��مند آلمانی( که بیش از ده س��ال دربارة بیماری 
سل تحقیق کرده بود، عامل این بیماری را کشف کرد. این باکتری  به 
نام مخترعش، باسیل دوکخ نامیده شد. با این حساب، الکی نبوده که 
دانشمندان ما سراغ کشف باکتري وویروس نمي رفتند و گرنه االن اسم 

نصف ویروس ها و باکتری های دنیا ابوعلی سینا و زکریای رازی بود!
 دکتر کراوفورد النگ در قرن نوزدهم در آمریکا متولد شد. او اولین 
پزشکی بود که اتر را به عنوان داروی بیهوشی به کار برد. گویا تا قبل 
از آن، پزش��کان هنگام جراحی، بیماران را با تعریف کردن لطیفه و 
خواندن صفحات طنز رشد جوان سرگرم می کردند تا بیمار نفهمد 

شکمش در حال سفره شدن است!
 فوش��ارد، دندان ساز فرانس��وی برای اولین بار با اس��تفاده از مواد 

غیرطبیعی دندان مصنوعی را اختراع کرد. اهمیت اختراع وی زمانی 
مشخص می شود که بدانید تا قبل از آن از دندان های مردگان برای 

ساختن دندان مصنوعی استفاده می شد!
 هانس کریس��تین اندرسن، قصه گوی بزرگ کودکان در دانمارک 
متولد شد. اندرسن در نوجوانی پدرش را از دست داد و برای گذراندن 
زندگي به عنوان شاگرد خیاط مشغول کار شد. احتماالً از همین جا بود 
که هانس یاد گرفت چطور باید حوادث و شخصیت های یک داستان 
را به هم وصله پینه کند و یک قصة جذاب بدوزد! بندانگشتی، جوجه 

اردک زشت و دخترک کبریت فروش از آثار اوست.
 یوهان ولفگانگ گوته )استاد مسلم ادبیات آلمان( بعد از نود سال 
زندگی از دنیا رفت. گوته به ایران و ادبیات ایرانی به خصوص حافظ 
عالقة بسیار داشت. او در مقایسه با حافظ تا جایی پیش می رود که 
خویشتن را با خاک کوچه یکی می کند و می نویسد: حافظا... تو آن 
کشتی ای هستی که مغرورانه باد در بادبان افکنده است تا سینة دریا 
را بشکافد و پای بر سر امواج نهد و من آن تخته پاره ام که بی خودانه 

سیلی خور اقیانوسم!
 آلبرت اینشتین )بزرگ ترین فیزیکدان و ریاضیدان جهان در قرن 
بیس��تم( پس از 76 سال زندگی چشم از جهان فرو بست. در زمان 
تولد اینشتین، مادرش به خاطر اینکه سر او بسیار بزرگ بود و حالتی 
عجیب داش��ت خیلی نگران بود که خدایی ناکرده بچه اش خنگ از 
آب دربیاید که چنین نش��د و فرزندش نابغ��ه از آب درآمد! آلبرت 
خیلی دیرت��ر از بچه های معمولی حرف زدن را آغاز کرد ولی وقتی 
شروع به حرف زدن کرد تا روزی که زنده بود دیگر کسی نتوانست 
او را متوقف کند و همین طور نظریه و تئوری بود که پشت سر هم 

می بافت و می گفت!

خواندنیهایتاریخی!
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خواندنیهایتاریخی!
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کنکوررشد
المپياز/ نویسنده: گردعالی

1. زنبورهای عسل چگونه عسل تهيه می كنند؟
1( از عسل فروشی ها

2( از چین وارد می کنند.
3( چون مرض قند دارند مدتی است تهیه نمی کنند.

4( موارد 1 و 2 و 3 صحیح نمی باشد.

2. چرا در شمال كشور سقف ها را شيب دار می سازند؟
1( شیب؟ سرمیلة ملی؟ جانگل؟

2. زیرا در جنوب کشور سقف ها را شیب دار نمی سازند.
3( ب��رای اینک��ه بچه ها نروند باالی پش��ت بام و خدای نکرده ب��ه زمین بخورند و 

سرمایه های ملی بترکند.
4( چون شیب به باال رفتن و پایین آمدن از سقف کمک می کند و انرژی کمتری 

می برد.

3. مهم ترین جلگه آمریکای شمالی چه نام دارد؟
1( می سی سی پی

2( ام پی تی ری
3( دو سه سی  سی

4( سی سی یو پی
5( آی سی دی ال

4. مهم ترین ابزار مصریان در ساخت اهرم ثالثه چه بود؟
1( اهرم اهرام ثالثه )آچار فرانس��ة مصری به 

اضافة مالت به مقدار الزم(
2( نی��رو و کار ارزان در کش��ور 

دوست ، چین
3( افزایش سود ناخالص ملی از 

طریق مونتاژ مومیایی
4( از همان چیزهایی که در فیلم 

یوزارسیف نشان نشان می دادند

ایستگاهشعر
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4. مهم ترین ابزار مصریان در ساخت اهرم ثالثه چه بود؟
1( اهرم اهرام ثالثه )آچار فرانس��ة مصری به 

اضافة مالت به مقدار الزم(اضافة مالت به مقدار الزم(
2( نی��رو و کار ارزان در کش��ور 

دوست ، چین
3( افزایش سود ناخالص ملی از 

طریق مونتاژ مومیایی
4( از همان چیزهایی که در فیلم 

یوزارسیف نشان نشان می دادندیوزارسیف نشان نشان می دادند

شاعر: بتون طالیي
تو از عصر حجر افسانه بسیار می گویی
 کمی از اختراع تسمه و افسار می گویی
از آن روزی که آدم کشف کرد آتش 

و هیزم را
که با آن گرم گردد در درون غار  می گویی
و از اینی که می انداختند آن روزها زن ها
طال نه بلکه دور گردن خود مار می گویی

بشر با برگ می پوشاند خود را 
کار سختی بود

خدا خیرت دهد وقتی که از  شلوار 
می گویی

گمانم چند سالی بیشتر از نوح سن داری
که از عصر حجر تا دورة قاجار می گویی

***
هرکس کت و شلوار خودش را دارد

هر یار فقط یار خودش را دارد
73 منبع موثق داریم

هر منبعی آمار خودش را دارد
***
خدایا بندة زار و بیچاره

تو این دنیا یه خواهش از تو داره
به غیر از تو که ستارالعیوبی

کسی آمار ما رو در نیاره



صدايمشاور/نویسنده:آقاکوچولو
آقای مش��اور، من به عنوان یک ش��هروند 
چین، مش��کلم را با تفکر و تعقل بس��یار 
ح��ل کردم و فقط می خواه��م راه حلم را 
با ش��ما در می��ان بگذارم ت��ا فکر نکنید 
فقط خودتان بلدید برای مشکالت مردم 
راه ح��ل نش��ان دهید. م��ن صاحب یک 
چهارقلو هس��تم که امس��ال به مدرس��ه 
رفتند. راس��تش در ابتدای سال ما برای 
ش��ناختن این چهار تا بچه از هم خیلی 
مش��کل داش��تیم؛ چون عالوه بر صورت، 
لوزام التحریرش��ان هم  لباس ها، کفش و 
مثل هم بود. پس من یک فکر بکر کردم 
و برای اینکه بچه هایم را از هم تشخیص 
بدهم که کدام قل اول اس��ت و کدام قل 
دو و س��وم و چهارم؛ روشی را اجرا کردم 

که مشاهده می کنید.

به قول ما چینی ها برو حالشو ببر!
تاتاشی آکبندینو از چین و ماچین!

مشاور: راه حل شما چند روزی است 
مرا در وادی حيرت س�رگردان كرده 
و االن ش�ك كردم كه شاید شرلوک 
هلمز خدابيامرز هم با آن راه حل هایی 
كه به مخش می رسيد، چينی بوده و 
انگليسی ها او را مصادره كرده  بودند. 
در ضمن، یکی از دالیلی كه انسان ها 
پيراهن به تن می كنند عالوه بر اینکه 
آنه�ا را از س�رما و گرم�ا محافظ�ت 
می كن�د، این اس�ت كه می ت�وان با 
پوشاندن پيراهن با رنگ های مختلف 
ب�ر تن هر كدام از چهارقلو ها، آنها را 
ش�ناخت و سرشان را مثل ببعی های 

اسکاتلندی این طوری نتراشيد!

آقا ما اینجا در کش��ور هند به عادل فردوسی پور دسترسی نداریم، شما لطف کن 
از ایش��ان بپرس تکل با خرطوم در فوتبال خطا هس��ت یا نه! یک تصویر از صحنة 
تکل خرطومي هم برایتان می فرستم تا اگر عادل خان خواست آن  را به آقای فنایی 
نش��ان دهد و نظر کارشناسی  ایش��ان را هم بگیرد. در ضمن یادتان نرود که: تیم 
فیل ها قهرمان میشه؛ خدا می دونه که حقشه؛ به لطف یزدان و بچه فیل ها... ال ال 

الی الی، ال الی ال الی!«
امضاء- جمعی از فيل باليس های هند!

مش�اور: ای فيل باليس�ت های محترم! ما اینجا كم از دست فوتبال آدم ها 
نمی كشيم كه حاال بخواهيم مشکالت فوتبال فيل ها را در هند هم تحمل 
كنيم! نه داداش... لطفا! بی خيال ما ش�وید و خودتان همان جا یك كاریش 
بکني�د. اص�اًل مگر ما كه اینج�ا آميتاباچان نداریم، س�ؤال های مربوط به 
فيلم های هندی مان را از آميتاباچان ش�ما می پرس�يم؟ می رویم از پرویز 

پرستویی خودمان می پرسيم دیگر!

مش��اور جان، دس��ت روی دلم نگذار که خون اس��ت. بچه های مردم سوس��یس را 
می گذارند توی مایکروفر، کباب می کنند و پدرشان سوسیس کباب شده را به عنوان 
اختراع بچه ش��ان قاب می کند می زند به دیوار ات��اق پذیرایی، اما پدر من که به جای 
بخاری خراب ماشینش یک بخاری تازه برای اتومبیلش اختراع کردم حسابی مرا دعوا 
کرد. او مرا متهم به بی عقلی، جاهلی، نادانی و چند تا صفت دیگر نمود که چون ممکن 
است خانواده ها هم صفحة شما را مطالعه کنند از تکرار آنها خودداری می کنم. عکس 
بخاری اختراعی خودم را برایتان می فرستم تا حداقل شما مرا تشویق کنید و آیندگان 

را از وجود مخترعی بزرگ محروم نکنید!
یك مخترع سرخورده با مدل موی خشنی!

مشاور: جناب مخترع سرخورده با مدل موي خشني)!( لطفا خط های ارتباطی 
ستون مشاوره را اشغال نفرمایيد؛ زیرا حتماً همين االن پدرتان با دنيایی از نا 
اميدی و خشم فروخورده و احساس پوچی و یاس فلسفی و خيلی چيزهای، 
دیگر سعی دارد با من تماس بگيرد و برای برخورد با چنين پسری راه حل و 

مشاوره بخواهد

مه
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علي مرسلی اهری
 بی هیچ ردپای��ی رفته بود، فهمیدم 

پریدن را یاد گرفته است.
 چون از صدای قلبم خوابم نمی برد، 

خاموشش کردم و خوابیدم.

عليرضا فرج اللهی
 انس��ان های افتاده، از پلکان تواضع 

باال رفته اند.
 مردم برای دیدن ارتوپد سر و دست 

می شکنند!

علی زارع
 مرگ، انس��ان ها را از چوب لباس��ِی 

بودن برمی دارد.
 ساحل در کف موج است.

زنگانشاء
نویسنده: م. سر به هوا

موضوع انشاء: عيد
با نام و یاد خدا قلمم را در دست می گیرم و می نویسم. بر همگان واضح و مبرهن است 
که عید خوب است. زمانی که طبیعت چهره ای نو به خود می بیند و ما نیز از خداوند 
می خواهیم تا حالی نو و بهتر از پیش داشته باشیم. سفرة هفت سین، دید و بازدیدها، 
صلة رحم و... همگی خوب اس��ت، اما در این میان باید به چند نکتة مهم توجه ویژه 
داشت. پوست تخمه ارزش غذایی خاصی ندارد، پس دلیلی هم ندارد تخمه را با پوست 
بخوریم؛ چون فقط باعث دل  درد می ش��ود. تفاوت های زیادی بین دندان و قندش��کن 
وجود دارد، پس بهتر اس��ت پس��ته های زبان بسته را به دس��تان قندشکن، چکش و... 
سپرد. نیازی به توضیح ندارد که دندان درد بد دردی است و هزینه های دندان پزشکی 
از آن هم دردناک تر است. معموالً برخی دید و بازدیدها به صورت فشرده انجام می شود؛ 
برای مثال در یک روز ده دید و بازدید صورت مي گیرد. در نتیجه اگر هر چیزی را که 
تعارف می کنند بخوریم، منزل یازدهم می شود دل پیچه و درمانگاه. و اما عیدی که رسم 
بسیار بااهمیتی است. بچه ها اقتصادی فکر کنند و سریع هله و هوله نخرند. پس انداز 
کردن هم خوب اس��ت. بزرگ ترها هم سعی کنند آن را به بهترین شکل انجام دهند. 
بزرگ ترهای عزیز، لطفاً در عمل به این رس��م، به تورم توجه کنند و حتماً عیدی ها را 
متناس��ب با ارزش روز پرداخت نمایند. این موضوع عیدی آن قدر مهم است که وقتی 
اواسط اسفند سال قبل همراه پدرم رفته بودیم به اداره ای برای گرفتن مجوزی، با وجود 
اینکه مسئول آن قسمت کارش ارتباطی با نهادهای حمایت از کودکان نداشت مرتب 
بر رعایت حقوق بچه ها تأکید می  کرد و هی به پدرم می گفت شیرینی و عیدی بچه ها 

یادت نره! این بود انشای من.

آقای مشاور من در فرصت کمی که دارم 
از این دکترهای خارجی به شما شکایت 
می کنم؛ چ��ون وقتم رو به پایان اس��ت 
تصاویر دالیل شکایتم را ضمیمه می کنم. 

دیدار به قیامت.
مشاور: به قول ش�اعر گاهی وقت ها 

چه زود دیر می شود... فاتحه!

کاریکلماتور

10

9

بر رعایت حقوق بچه ها تأکید می  کرد و هی به پدرم می گفت شیرینی و عیدی بچه ها 
یادت نره! این بود انشای من.
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یاد دارم گفت یک فرد وزینا

با من از روي شکایت این چنین
هر که جرمش بیش وزنش بیشتر

هر که وزنش بیشتر درویش تر
وزن باال ای برادر، ای پسر

در پسش دارد هزاران دردسر
تا کنون در رفته ای جانا قِِسر
می شوی یک روز آخر منفجر

وزن خود کم کن که خوبان جهان
غالبا کم بوده نرخ وزنشان
وزن باال چربی خون آورد

قصه های عشق مجنون آورد!
خواهی آیا صاحب همسر شوی؟
یک کمی ورزش بکن الغر شوی

گر روی استخر عالی می شود
آب آن استخر خالی می شود

هرکه جرمش بیش وزنش بیشتر
هر که وزنش بیشتر درویش تر

وم
نظ
زم
طن

زیر نظرسعيد طالئي

با من از روي شکایت این چنین
هر که جرمش بیش وزنش بیشتر

وزن خود کم کن که خوبان جهان

خواهی آیا صاحب همسر شوی؟
یک کمی ورزش بکن الغر شوی

هرکه جرمش بیش وزنش بیشتر



تا عاقبت خویش به نیکی برسانیم یک سال فقط در پی کنکور دوانیم  
ما را به خودش کرده پدر سوخته مشغول خوانیم شب و روز که کنکور چنان غول 
این غول در ابعاد خودش دیو سپیدی ست هی تست بزن تست زدن کار مفیدی ست 

ای کاش که این دورة محنت به سر آید هر کار که گویید از این دیو برآید  
یک سو همه و سوی مقابل عربیات! شیمی و ریاضی و زبان و ادبیات  
تا اینکه سرانجام شود نوبت کنکور خوانیم شب و روز به هر شیوة مقدور 

بینیم که در محضر ما چون شکالت است آن دیو که دارای دو طومار صفات است 
فیزیک و ریاضی و جهان  بیني او را بر خاک بمالیم تن و بینی او را  

زیر لگد و جفتک ما نقش زمین است کنکور که گویند چنان است و چنین است 
sanjesh.org بکند رو به من آن روز آن دیو کشد از ته دل نالة جانسوز  

این است سرانجام مشقات فراوان گوید که سرانجام قبولی تو پسر جان  

ماجرای گوسفندی ارجمند با تو گویم ماجرای گوسفند  
پشم هایش از سفیدی مثل قند هر چه گویم من از او کم گفته ام          

دمبه اش پرپشت و ابرویش کمند کل دندان ها ردیف و رو به راه             
خوشگل و خوش هیکل و شاسی بلند شاه بیت گوسفندان جهان                 

دکترای بعبعی از ایرلند گفت چوپانش که دارد این عزیز             
از پدر سوئیس و از مادر هلند از هولشتاین است ایشان را نژاد          

با من مفلس کمی صحبت کنند با خودم گفتم که شاید این جناب         
در جوابم گفت: »نیشت را ببند! گفتمش: »بع بع« که یعنی: »مخلصم!«  

با خودت هستی تو یارو چند چند؟« مردک بی مزه بع بع می کنی؟          
داد من را با همین رفتار پند بی ادب با اینکه حالم را گرفت             

روی گنبد باشد ای اندیشمند تربیت نااهل را چون گردکان  
گوسفند با کالس و مدعی                             هر چه باشد، هست در کل »گوسفند«

مقصدعالی

تربیت،گوسفندرا!
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تا اینکه سرانجام شود نوبت کنکور خوانیم شب و روز به هر شیوة مقدور 
بینیم که در محضر ما چون شکالت است آن دیو که دارای دو طومار صفات است 

فیزیک و ریاضی و جهان  بیني او را بر خاک بمالیم تن و بینی او را  
زیر لگد و جفتک ما نقش زمین است کنکور که گویند چنان است و چنین است 
sanjesh.org بکند رو به من آن روز آن دیو کشد از ته دل نالة جانسوز  

این است سرانجام مشقات فراوان گوید که سرانجام قبولی تو پسر جان  
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16 Serve the banana bread sliced and spread with cream cheese, or 
toasted and buttered.
STORE Banana bread will keep in an airtight container for 3–4 days.

13 Bake for 35–40 minutes, until 
the loaves start to shrink from the 
sides of the pans.

14 Test the loaves with a metal 
skewer inserted in the center; it 
should come out clean.

15 Let the loaves cool slightly, 
then transfer to a wire rack to cool 
completely.

11 Stir until just smooth; if the bat-
ter is over-mixed, the banana bread 
will be tough.

12 Spoon the batter into the 
prepared pans. The pans should be 
about half full.

10 Gradually draw in the dry ingre-
dients, adding the remaining banana 
mixture.
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Banana Bread
Malihe Zarif
 Ripe bananas are delicious baked in this sweet quick bread. Spices
and nuts add flavor and crunch.

Ingredients
unsalted butter, for greasing
2 3⁄4 cups all-purpose flour,
plus extra for dusting
2 tsp baking powder
2 tsp cinnamon
1 tsp salt
1 cup (4oz) walnut pieces, coarsely
chopped
3 large eggs, at room temperature
3 ripe bananas, peeled
and chopped
finely grated zest and juice
of 1 lemon
½ cup vegetable oil
1 cup sugar
½ cup brown sugar
2 tsp pure vanilla extract M
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4 Make a well in the center of the 
flour mixture for the wet ingredients.

1 Preheat the oven to 350°F 
(180°C). Grease each of the loaf 
pans thoroughly.

7 Stir the bananas into the egg until 
well blended. Add the lemon zest 
and mix well.

5 With a fork, beat the eggs in a 
separate bowl just until mixed.

2 Sprinkle 2–3 tablespoons flour into 
each pan and turn to coat, then tap 
to remove excess.

8 Add the oil, both sugars, vanilla, 
and lemon juice. Stir until thor-
oughly combined.

6 Mash the bananas in another bowl 
with a fork until they form a smooth 
paste.

3 Sift the flour, baking powder, cin-
namon, and salt into a large bowl. 
Mix in the walnuts.

9 Pour 3⁄4 of the banana mixture 
into the well in the flour and stir 
well.
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بارها ش��ده که دلمان ب��راي بازي هاي 
معمایي تنگ  ش��ده است و خواسته ایم 
داس��تان هاي  در  درگیر ش��دن  ب��دون 
پیچی��ده،  مس��یري براي گ��ذر از معما 

بیابیم.
 )Portal( چند سال پیش، بازي پورتال
با ورود ب��ه بازار بازي هاي ویدئویي نظر 
بس��یاري از منتقدان را ب��ه خود جلب 
کرد. این بازي که در قالب اول ش��خص  
اس��ت، در محیط��ي فرازمین��ي اتفاق 
مي افتد که در آن غلبه بر جاذبه و گذر 
از اجس��ام به وسیلة دس��تگاهي که در 

دست تان است، ممکن است. 
در طول بازي ش��ما در هر مرحله وارد 

برخالف
جاذبه

محیط��ي خواهید ش��د که باید مس��یر 
خ��روج را پیدا کنید که البته در ش��روع 
بسیار ساده اس��ت. اما با پیش رفتن در 
اتاق ه��ا و داالن ه��اي تودرت��و و طبقات 
مختلف به پیچیدگي آن اضافه مي شود. 
ش��ما بای��د با اس��تفاده از ق��ّوة تخیل و 

اس��تفادة صحی��ح از اس��لحه اي که در 
دس��ت تان اس��ت و همچنی��ن اجس��ام 
موجود مس��یر خود را براي رس��یدن به 
مرحلة بعد بیابید. نسخة جدید این بازي 
که سري سوم از آن  است به زودي وارد 

بازار خواهد شد.

وقتي هوا رو به گرم ش��دن مي رود، همة 
کس��اني که عاشق تابس��تان  و میوه هاي 
آن هس��تند خود را براي میوه هاي ترش 
آن مثل آلوچه، زغال اخته و نیز لواش��ک 
آماده مي کنند. البته این روزها آب  بعضي 
از میوه هاي ترش در بازار اس��ت و حتي 
در فصل بهار هم مي ش��ود به اس��تقبال 

تابستان رفت. 
این نوش��یدنی با ترکی��ب آب انار، آلبالو 
خشک، آلوچه و زغال اخته تهیه مي شود 
که حتما از خوردن آن لذت خواهید برد.

غلظت این نوش��یدني بستگي به میزان 
میوه هاي خش��ک  آن دارد و  البته براي 
رقیق کردن مي توانی��د مقدار آب انار را 
بیش��تر کنید. برای تهیه نوشیدنی برای 

دو تا سه نفر به موارد زیر نیاز دارید:

مواد الزم:
 انار دانه شده: 200 گرم
 آلبالو خشک: 100 گرم

  آلوچه خشک: 100 گرم

 زغال اختة خشک: 100 گرم
 لواشک انار: به میزان الزم

 نمک و گلپر: به میزان الزم
برای تهیه نوش��یدنی، ابتدا لواشک آلو یا 
هرلواش��کي را که دارید ب��ا مقداری آب 
درون قابلمه ریخته، روی ش��علة مالیم 
ق��رار می دهی��م تا لواش��ک در آب حل 
شود. سپس آلبالوی خشک، زغال اخته 
و  آلوچه ه��اي خیس خ��ورده، آب انار و 
نمک و گلپ��ر را به آن اضافه می کنیم و 
در حین پخت با پش��ت قاشق آنها را له 
می کنیم تا مواد حس��ابی با هم ترکیب 
ش��وند. این کار را تا وقتی که به غلظت 

دلخواه برسیم ادامه دهیم.
بع��د از اتمام این مرحله مواد را از صافی 
درش��ت عبور می دهیم سپس آن را در 
لی��وان مي ریزی��م و روی آن را ب��ا گلپر 

تزیین می کنیم. 

شربتترش
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سفر به گذشته
اگر پایتخت نشین هستید یا مسافر نوروزي پایتخت، بد نیست 
براي یک گردش کوتاه در ایام نوروز و البه الي دید و بازدیدهاي 
نوروزي س��ري به کاخ  گلس��تان بزنید. این کاخ مجموعه ای از 
بناهاست که در میدان ارگ تهران واقع است. بناهای این کاخ در 
زمان های مختلف ساخته شده اند. براي رسیدن به کاخ گلستان 
مي توانید با مترو خودتان را به ایس��تگاه 15 خرداد برس��انید از 
آنج��ا به طرف  میدان ارگ بروی��د و با پرداخت ورودي، چرخي 
در محوطة کاخ هاي شاهان قاجار بزنید؛ شمس العماره، تاالر عاج، 
تخت مرمر، تاالر آیین��ه، عمارت بادگیر، کاخ ابیض و چند کاخ 

دیگر که زماني پاي هر کسي به آنجا نمي رسید. 
شروع ساخت آن به ارگ تاریخی تهران و زمان شاه طهماسب 
اول در دوران صفویه در بخش قدیمی ش��هر تهران باز می گردد 
که بخش های اصل��ی آن در درون حصار قدیمی تهران احداث 
ش��د. ولی در دورة قاجار گسترش فراوانی یافت و محل سکونت 

شاهان قاجار شد.

تاری�خ فرهن�گ و تمدن یونان، آني پيرس�ون، 
محمد صادق شریعتي، انتشارات سبزان.

تلفن : 88319558

دردانه رسالت : صد و ده داستان و صدو ده روایت 
از زندگي حصرت زهرا سالم ا هلل عليها ، محمد 

رحمتي شهرضا، انتشارات جوانان موفق.
0251-2902594

طوالني ترین آواز نهنگ، ژاكلين ویلسون، نسرین 
وكيلي، انتشارات افق.

تلفن : 021-66413367

پنير مرا كي جا به جا كرد ؟ دكتر  اسپنسر جانسون، 
ترجمه سعيد خاكسار ، انتشارات موزون.

تلفن: 021-66438256

مصریان باستان براي من چه كاركرده اند؟، پاتریك 
كتل، مجيد عميق، انتشارات محراب قلم.

تلفن:021-66418190

نمکي و مار عينکي، فرهاد حسن زاده، انتشارات 
سوره مهر. 

تلفن:021-66460993

هزارویکشب
ش��هرزاد ج��وان هر بار با ق��درت تخیل 
و سیاس��ت پیش��گي اش تالش مي کند 
ت��ا مرگ خ��ود را به تعویق بین��دازد. با 
گفت��ن داس��تان هاي ش��گفت آور، خلق 
ش��خصیت هاي عجیب در ماجراي هاي 

عجیب و تنیدن دنیاي سحر آمیز با موجودات هولناک. ولي آیا تمام 
این ها امکان نجات جان او را مي دهد؟

هزار ویك ش�ب )نمایش�نامه(، اقتب�اس: دومينيك كوک، 
اردشير مهرابادي، احمد سپاسدار، انتشارات نخستين.

تلفن: 66498148

گشتي در مجموعة كاخ گلستان
3کتاب،3خوششانسی

کتابماه

3کتاب،3دوست
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این مجموعه براي هرکس منحصربه فرد و شخصي است و چهار 
مرحله دارد: 

1. آمادگي: تالش مغز براي حل مسئله از راه هاي معمول.
2. پ�رورش موض�وع: وقتي مغز نتوانس��ت از راه هاي معمول 

مس��ئله را حل کند خس��ته مي شود و به س��راغ راه هاي دیگر 
مي رود.

3. یافتن راه حل: در این قس��مت ناخودآگاه فرد ناگهان مثل 
جرقه راه حل را پیدا مي کند.

4. تأیيدیه گرفتن: حاال قوة استدالل پاسخ را تحلیل و بررسي 
مي کند و همة احتماالت را ارزیابي مي نماید.

در ادامه براي آزمایش خالقیت ذهن ش��ما سؤال هایي طراحي 
ش��ده اند که رفته رفته مشکل تر مي شوند. براي حل آزمون هاي 

زیر ده دقیقه وقت دارید.

خالقيت
به مجموعه مراحلي كه مغز براي حل یك مسئله، خلق یك ایده، آگاهي از یك مفهوم، 

توصيف یك اثر هنري یا اثبات یك تئوري به كار مي گيرد خالقيت مي گویند. 

فاطمه  مدیرفالح

1

2

3

4
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پاسخ  صحيح 
كدام است؟

10

پاسخ ها:  10-A8-G 9-A3-E 4-E 5-F 6-H2-E 7-H1-F
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بازی دوباره
مریم حسين زاده

پيشاني و عشق
بازنویس: محمدعلي قرباني

ناشر: معاونت امور مطبوعاتي و تبلیغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با همکاري 
کمیتة انتشارات کنگرة بزرگ داشت سرداران شهید استان تهران

چاپ اول: 1376

ناصر کاظمی فوتبالیس��ت بود و در این رش��ته ماهر بود. شهید 
کاوه هم از فوتبالیس��ت های خوب مش��هدی ب��ود. در یکی از 
عملیات ها، رس��یدیم به پادگان جلدی��ان. ناصر کاظمی از کاوه 
پرس��ید: »شما و این بچه مشهدی ها در مشهد فوتبال هم بازی 

می کردید؟«
کاوه گف��ت: »بچه های مش��هد هم��ه فوتبالیس��ت های خوبی 

هستند.«
کاظمی گفت: »خوب است که تیمی تشکیل بدهید.«

پ��س از آن، در پادگان جلدیان کار ما ش��ده ب��ود بازی فوتبال. 
ناص��ر کاظمی کاپیتان بود و کاوه و بچه های مش��هد دفاع بازی 
می کردند. ناصر کاظمی در خط حمله بازی می کرد و گل می زد.
تیمي درست کرده بودیم و همة تیم ها را هم شکست می دادیم. 

تیم خوبی شده بود.
در س��قز هم یک تیم درست کرده بود. هر وقت همه می آمدند 
و کاری نداش��تند،  نمی ش��د که مس��ابقه راه نیندازد. می آمد و 

می گفت: »جمع کنید بریم فوتبال.«
و توضیح می داد: »میدان فوتب��ال با میدان جنگ فرقی ندارد. 
من اینجا فرمانده هستم و هرچه می گویم، باید عمل کنید. این 
تمری��ن را هم فکر کنید تمرین جنگ اس��ت. اگر به حرف های 
من عمل نکنید، شکس��ت می خورید. وقتی می گویم دفاع تیم 
ای��ن قدر دنبال توپ نیا، س��ر پس��ت خود عمل ک��ن، باید آن 
را عم��ل کند. فرمانده، فرماندهی خود را می کند و ش��ما عمل 

می کنید؛ ترک پست نکنید.«
فوتبال را بسیار جدی می گرفت و به ما استراتژی و طرز فوتبال 

کردن را یاد می داد.

یک ب��ار رفتیم س��قز دیدیم ی��ک تیم فوتب��ال تمرین می کند. 
نمی دانس��تیم که این تیم سقز است. گفتیم بیایید با ما مسابقه 
بدهید. آنها نگاهی به ما کردند و گفتند: »بروید، ما با شما بازی 

نمی کنیم.«
گفتیم: »چی شد؟ ترسیدید؟!«

آنها برای اینکه ما را گوش��مالی بدهند، پذیرفتند. بازی کردیم 
و شکست سختی خوردیم. آنها با اختالف پنج گل ما را بردند.

ناصر کاظمی واقعاً عصبانی ش��ده ب��ود. در بازی تمام بچه های 
تی��م نبودن��د، فقط من ب��ودم و ناصر کاظمی و ش��هید کاوه و 

شهید محراب.
تیم ما بدون آمادگی به میدان مس��ابقه رفته بود. ناصر کاظمی 
با عصبانیت می گفت: »ش��ما بی توجهید. من می گویم شما این 

کار را بکنید آن کار را می کنید...«
هیچ وقت در صحنة عملیات هم تا این حد عصبانی نشده بود.

وقتی برگش��تیم، روی تیم کار کرد. آن قدر تمرینات سخت به 
ما  داد و کار  کش��ید تا تیم جا افتاد. بچه های دیگر هم آمدند و 

کمبودها جبران شد.
یک روز رفتیم ورزش��گاه کنار رودخانة سقز، گفتیم می خواهیم 
مس��ابقه بدهی��م. اول قب��ول نکردند و گفتند هم��ان دفعه که 
بردیم، ش��ما را بس اس��ت، خجالت نمی کش��ید و از این جور 
حرف ها. س��پس ناصر کاظمی توپ به بغل جلو رفت و نمی دانم 

چه چیزی گفت که راضی شدند با ما بازی کنند.
این بار شکس��ت س��ختی به آنها دادیم. فکر نمی کنم از آن روز 
خوش��حال تر هم ناص��ر کاظمی را دیده باش��م. مدام می گفت: 

»حاال درست شد. حاال دارید بازیکن می شوید.«


