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ياد ياران

 حبیب يوسف زاده
سال ها قبل وقتی تازه شطرنج ياد می گرفتم، بعد از آنکه حرکات مهره ها دستم آمد 
و فهمیدم فیل ضربدری می زند و رخ مستقیم، متوجه شدم مهره ای هم به نام وزير 

هست که به هر طرف حرکت می کند؛ مستقیم، چپ، راست، ضربدری!
از آن به بعد، موقع بازی بدون اينکه کاری به برد و باخت داشته باشم، ساده لوحانه 
سعی می کردم هر طور شده وزير طرف مقابل را از پا درآورم. اما بعد از فقط چند 

حرکت، حريف لبخند موذيانه ای می زد و می گفت: »کیش و مات!«
آن وقت ناگهان به خودم می آمدم و می ديدم شاِه من جای تکان خوردن ندارد و 

بازی را باخته ام.
در مراسم بدرقه حاج قاسم سلیمانی، وقتی فريادهای آمیخته به بغض و غرور و 
غم ملت در سرم می پیچید، حماقت قاتالن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
با خاطرات آن شطرنج بازی های ناشیانه در ذهنم گره خورده بود و به اين فکر 
می کردم که، دشمن ابله ملت ما شايد چند روزی دلخوش باشد از اينکه سرداری 
شجاع و کم نظیر از ما گرفته است. اما به مدد خداوند بی همتا با واکنش ملت بزرگ 

ايران و ملت های خشمگین سراسر دنیا، مات و مبهوت خواهد شد.
ترور ناجوانمردانه سردار دل ها، ملت ايران بويژه جوان های غیرتمند سرزمینمان 
را در اين باور راسخ تر کرد که در مقابل شیطان هر چه کوتاه تر بیايند، گستاخ تر 
می شود و تنها راه، همانی است که سردار سلیمانی يک عمر عاشقانه پیمود. امیر 
خستگی ناپذيری که لکه سیاه داعش را از صفحه روزگار پاک کرد و حیثیت شیطان 

بزرگ را به بازی گرفت.
آری، آن خار چشم اهريمن از میان ما رفته است، اما راه پر افتخار جان فشانی اش 

همچون فرِش قرمز عزت و سر بلندی پیِش روی ماست.

سربازجهان اسالم

دهة فجـر مبارك
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نقطة قوت ما
زمسـتان فصـل پـر شـوری اسـت بـرای مـا. بیشـتر 
روزهـای مانـدگار و فراموش ناشـدنی تاریـخ ملـت 
بـزرگ ما در همیـن فصل واقـع شـده اند، روزهای مهم 
پیـروزی انقـاب اسـامی و بازگشـت امـام بـه میهن. 
انقابـی کـه رسـاترین فریـاد تاریخ، یعنـی امـام امت، 
آن را رهبـری کـرد و بـه فرجـام رسـاند و بـرای حفـظ 
آن، بـا تمـام وجـود تـاش کـرد. انقابی کـه مبتنی بر 
بینـش عمیق توحیـدی و الهـام گرفته از انقاب سـرخ 
عاشـورای حسـینی بـود، کـه در آن مردمـي با دسـت 
خالـي ولي بـا اعتقـادی عمیق و راسـخ، نیروهـای کفر 
و باطـل را شکسـت دادند و چشـم قدرتمنـدان را خیره 
سـاختند و در بیسـت و دوم بهمن 57 با حضور میلیونی 
خـود حماسـه آن روز را جـاودان کردنـد. خیلي هـا 
گمـان مي کردند بعـد از 41 سـال آن شـعارها و اهداف 
در مردم کمرنگ شـده اسـت ولـي اتفاقـي کم نظیر در 
این روزهـا نشـان داد این گمـان کاماً غلط بوده اسـت، 
زیـرا درپـی تـرور سـردار رشـید اسـام و ایران توسـط 
رژیـم تروریسـت امریـکا میلیون هـا نفـر از مـردم مـا 
برای تشـییع فرزنـد غیورشـان به خیابـان آمدنـد تا او 
را تـا آرامـگاه جاودانـی اش مشـایعت کننـد. حضوری 
کـه لـرزه بـر اندام تمـام قـدرت  هـای غاصـب انداخت. 
و اقتـدار ملـت غیـور ایـران و منطقـه را بـه رخ جهانیان 
کشـید. ایـن روز یکـی دیگـر از برگ هـای تقویـم را در 
ذهـن تاریخ مانـدگار کرد. تـا آیندگان بفهمنـد که این 
انقاب آسـان به دسـت نیامده و در پای نهـال آن، خون 
پاک ترین و رشـیدترین فرزندان این ملت ریخته شـده 
اسـت و همیشـه زنـده و بالنـده اسـت. دوسـتان جوان 
مـن! این روزهـا را باید به یاد داشـته باشـید و آن را مرور 
کنید تـا موریانه هـای غفلـت از درون تهی مـان نکنند. 
بایـد همیشـه بـه خودمـان یـادآوری کنیم تـا میراث 
گران سـنگ انقـاب را ارزان از دسـت ندهیـم و آن را 
بیهـوده در پای دنیاخواهـی قربانـی نکنیم.باید بدانیم 
همین حضـور پر رنـگ و حماسـی نقطه قوت ماسـت. 
محمدعلي قرباني

فیلم رشد   20
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شهادت حضرت فاطمه  زهرا )س(/ 9 بهمن

فاطمه، فاطمه است
زمانـی کـه فاطمـه )س( بـه دنیـا آمـد، رسـم بـود کـه مـردم مکـه، 
فرزنـدان تـازه متولد شـدة خود را بـه دایه هـا و پرسـتارانی از بادیه ها 
و مناطـق اطـراف شـهر می سـپردند تـا نـوزادان را شـیر داده و بزرگ 
کننـد. امـا خدیجه )س(، مـادر فاطمه )س( ایـن کار را نکرد و کودک 
خـود را، خـودش بـزرگ کرد. نـام کـودک »فاطمه« بـود. کلمه ای که 
از مصـدر »فطـم« )بریدن، قطع کردن و جدا شـدن( گرفته شـده بود. 
بعدهـا پیامبـر اسـام دربارة علـت این نام گـذاری بـه علی بن ابی طالب 

)ع( گفـت: »زیـرا او و پیروانـش از آتـش بریده شـده اند.«
سـال دقیـق تولـد فاطمه )س( مشـخص نیسـت. برخـی از منابع روز 
یـاد  وی  تولـد  روز  به عنـوان  بعثـت  پنجـم  سـال  20جمادی الثانـی 
می کننـد و برخـی سـال پنجـم قبـل از بعثـت را به عنـوان سـال تولد 
ایشـان می نویسـند. فاطمـه )س( تنها سـه سـال داشـت کـه مادرش 
خدیجه را در روزهای دشـوار محاصره اقتصادی مسـلمین در »شـعب 
ابی طالـب« از دسـت داد. بعدهـا کـه ازدواج کـرد، هـر چند که سـرور 
زنـان عالـم بـود، اما زندگانی عـادی و فقیرانـه ای مثل تمـام مردم آن 
روزگار داشـت. تـا جایـی کـه در ابتـدای زندگی مشـترک علـی )ع( و 
فاطمـه )س(، زیراندازشـان پوسـت گوسـفندی بود که شـب بر رویش 
می خوابیدنـد و روز بـه شـتر آبکـش خـود روی آن علوفـه می دادنـد.

همسـرش علـی )ع( هـر چنـد اولیـن مردی بود کـه اسـام آورده بود 
و در همه جـا یـار و یـاور پیامبـر اکـرم)ص( بـود، امـا بـرای گـذران 
زندگـی بـه آبیاری مـزارع دیگران و کشـیدن آب از چـاه می پرداخت. 
فاطمـه )س( هـم در خانـه با دسـتان خود، غـات را آسـیاب می کرد 
و بـه دیگـر کارهـای خانـه می پرداخـت تـا جایـی کـه روزی حضرت 
علـی )ع( مشـاهده کـرد که دسـتان او تاول زده اسـت. امـام علی )ع( 
از او می خواهـد نـزد پیامبـر بـرود و بـرده ای از حضـرت محمـد)ص( 
بگیـرد. فاطمـه زهـرا )س( نیـز نزد پـدر می رود، اما شـرم بـه او اجازه 

نمی دهـد کـه چنیـن درخواسـتی کند.
بـا ایـن حـال زندگـی فاطمـه زهـرا )س( تنها بـه فعالیت هـای منزل 
محـدود نبـود و او فعالیت هـای اجتماعـی زیـادی داشـت؛ از جملـه 

رهبـری زنانـی کـه در جنـگ احـد، مجروحـان را مـداوا می کردنـد.
سـرانجام پـس از »حجة الـوداع«، پـدرش بـه او گفت که او نخسـتین 
فـرد از خانـواده اش اسـت کـه در  عالـم باقـي بـه وی ملحـق خواهـد 

. شد
وفـات حضـرت فاطمـه)س( نیـز همچـون تولـدش هرگـز بـه شـکل 
دقیـق مشـخص نشـد؛ هـر چنـد کـه بسـیاری از منابـع از روز سـوم 
جمادی الثانـی سـال 11 هجری به عنـوان روز وفات وی یـاد می کنند.

سالروز ورود امام خمیني)ره( به ایران
و آغاز دهة فجر/12 بهمن

ــی)ره(  ــام خمین ــن 1357، ام ــم بهم روز دوازده
ــور  ــه کش ــران، ب ــد از ای ــال تبعی ــس از 14 س پ
بازگشــت. ابتــدا قــرار بــود کــه امــام در روز 
ششــم بهمــن بــا هواپیمــا از فرانســه راهــی 
ایــران شــود، امــا دولــت شــاپور بختیــار )آخریــن 
ــه  ــرد ک ــام ک ــوی( اع ــت وزیرحکومت پهل نخس
پــروازی  و هیــچ  اســت  بســته اند  فرودگاه هــا 
ــت  ــب بازگش ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ــورت نمی گی ص
ــه  ــری ک ــاد؛ ام ــق افت ــه تعوی ــن ب ــه میه ــام ب ام
ســبب شــد اعتراض هــا و اعتصاب هــای مخالفــان 
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــه اوج برس ــوی ب ــت پهل حکوم
ــدن  ــاز ش ــض ب ــه مح ــه ب ــرد ک ــام ک ــام اع ام

فرودگاه هــا بــه ایــران بــاز می گــردد.
ــا  ــتور داد فرودگاه ه ــت دس ــن دول ــم بهم روز نه
ــام در روز  ــه ام ــود ک ــن ب ــوند داد و چنی ــاز ش ب
12بهمــن بــا یــک هواپیمــای بوئینــگ 747 
ــام  ــت. ام ــران بازگش ــه ای ــس ب ــرکت ایرفران ش
ــت ژرار  ــت در دس ــن دس ــه میه ــگام ورود ب هن
باتــوش، محافــظ شــخصی خــود  ژان فابیــن 
در »نوفل لوشــاتو« داشــت. امــام در حالــی در 
ــران بازگشــت  ــه ای ــح ب ــه صب ســاعت 9:27 دقیق
بــه 33  وی  از  اســتقبال کنندگان   کــه صــف 
ــر  ــک بعدازظه ــاعت ی ــید. در س ــر می رس کیلومت
ــه  ــد ک ــرا« ش ــت زه ــة 17 »بهش ــام وارد قطع ام
اولیــن  و  بــود  انقــاب  مدفــن کشته شــدگان 
ســخنرانی خــود را در ایــن قطعــه انجــام داد.

روزهــای  فاصلــة  انقــاب،  پیــروزی  از  پــس 
12بهمــن )روز ورود امــام بــه ایــران( تــا 22 
ــوان  ــا عن ــامی( ب ــاب اس ــروزی انق ــن )پی بهم
ــی  ــاب« گرام ــالگرد انق ــن های س ــة جش »هفت
ــه  ــک هفت ــه مــدت ی داشــته شــد و هــر ســال ب
در سراســر کشــور جشــن برگــزار شــد. تــا اینکــه  
ــر  ــد معادی خــواه، وزی در ســال 1360، عبدالمجی
وقــت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، پیشــنهاد کــرد 
کــه بــا الهام گیــری از آیــة »والفجــر، ولیــال 
عشــر« از قــرآن، ایــن ایــام »دهــة فجــر« نامیــده 
ــر  ــة فج ــا، ده ــن روزه ــد ای ــه بع ــود. از آن ب ش

شــدند. نام گــذاری 

 اعظم ستوده نیا

تبسم و شادمانی در برابر مؤمن موجب دخول در بهشت خواهد گشت 
و نتیجة تبسم در مقابل دشمنان و مخالفان ايمنی از عذاب خواهد بود. 

)حضرت فاطمه )س((
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روز ملی فناوری فضایی/14 بهمن
در سـال 1384 »ماهوارة سـینا1« توسـط ایران به 
فضـا فرسـتاده  شـد. قطعـات ایـن ماهواره سـاخت 
کشـور روسـیه بود، امـا از آن بـه بعد ایران شـروع 
بـه سـاخت قطعات ماهـواره ای کـرد. سـرانجام در 
14بهمـن 1387بـود کـه »ماهـوارة امیـد« به فضا 
پرتاب شـد. ماهوارة امید نخسـتین ماهـواره ای بود 
کـه تمـام قطعـات و تجهیزات آن در ایران سـاخته 
شـده بـود. بـه ایـن ترتیـب ایـران نهمیـن کشـور 
جهـان شـد کـه به  صـورت مسـتقل ماهـواره ای بـا 
قطعـات تولیـدی خـود به فضـا می فرسـتاد. همین 
امر سـبب شـد کـه از آن بـه بعد چهاردهـم بهمن 
به عنـوان »روز ملـی فناوری فضایی« نامیده شـود.

ماهـواره امیـد کـه طـول، عـرض و ارتفـاع سـازة 
آن 83×83×83 سـانتی متر بـود، 81 روز در فضـا 
حضور داشـت و سـرانجام در 5 اردیبهشـت 1388 

سـفر ایـن ماهـواره بـه پایان رسـید.

سالروز پیروزی انقالب اسالمی/22 بهمن
یـک روز قبـل از پیـروزی انقاب اسـامی، چندین کانتری توسـط مردم 
اشغال شدند و به این ترتیب تعداد زیادی اسلحه در اختیار نیروهای انقابی 
قـرار گرفـت. بـا وجود آنکـه تقریباً همة مـردم به انقاب پیوسـته بودند، اما 
هنوز ارتش ایران موضع خود را اعام نکرده بود. شـاپور بختیار، نخسـت وزیر 
وقت، امیدوار بود که با اسـتفاده از همین نیرو، سـرانجام سـران مردم انقابی 
را پشـت میز مذاکره بنشـاند و امتیازاتـی از آن ها بگیـرد. فرمانداری نظامی 
اسـتان تهـران نیـز مقررات حکومـت نظامی اعام کـرده بـود و مطابق این 
مقـررات، رفـت و آمـد مردم در خیابان هـا از سـاعت 16:30 تا 5 بامـداد 22 
بهمـن ممنـوع اعـام شـد. آن ها مي خواسـتند شـبانه تانک هـا را به محل 
اقامت امام بفرسـتند و با کشـتن ایشـان به انقاب خاتمه دهند. اما مردم به 

دسـتور امام خمینـي )ره( توجهی به ایـن حکومت نظامي نکردند.
در ساعت 10 صبح روز 22 بهمن جلسه ای با حضور مقامات بلندپایة ارتشی 
در سـتاد مشـترک ارتش ایران واقع در چهار راه قصر تهران برگزار شـد. این 
جلسـه در حالی آغاز شـد که نیروهای انقابی نمادهای حکومت پهلوی را 
یکـی پـس از دیگری تصرف می کردنـد؛ از جمله زندان اوین، مجلس سـنا 
و شـورای ملی، شـهربانی، ساواک، پادگان باغشـاه و دانشگاه افسری، پادگان 

عشـرت آباد، و پادگان عباس آباد.
سـرانجام مقامـات بلندپایة ارتـش بی طرفی خـود را اعـام کردند و بـا اعام 
بی طرفـی ارتش و پیوسـتن بدنـة مردمي ارتـش به انقاب، انقاب اسـامی 
ایران پیروز شـد. حوالی سـاعت 13 نیروهای انقابی وارد محوطة صدا و سیما 
شـدند و خبر سـقوط حکومت فاسـد پهلوی از رادیوی ملی ایران اعان شـد.

شمارة پنجم، بهمن ماه 1398
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زير ذره بين

 محمدعلی قهرمانپور
همه می دانیم كه انقالب اسالمی ايران روز 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید. 
بسیاری از ما هم می دانیم كه 72 سال قبل از انقالب اسالمی، جنبش مشروطه 
در 14 مرداد 1285 به ثمر نشست. زمانی كه انقالب مشروطه پیروز شد، بین 
كشورهای خارجی تنها روسیة تزاری، دشمني علني با آن مي كرد. انگلیس 
هم با آب مخالفت نمي كرد ولي آن را به سمتي كه مي خواست منحرف كرد. 
نتیجه اين شد كه انقالب مشــروطه خیلی زود شكست خورد. اما اكنون 
جمهوری اسالمی ايران دشمنان فراوانی دارد كه می خواهند اين انقالب را 
محو كنند. با اين وجود، انقالب ايران همچنان استوار روی پاهای خود ايستاده 
است. به همین خاطر الزم است مقايسه ای داشته باشیم بین اين دو انقالب. 

چرا مشروطه شكست خورد و انقالب اسالمی پابرجا و استوار باقی ماند؟

آغاز مبارزه برای مشروطه
مبارزات انقاب مشــروطه ایران از سال 1284 با شعار عدالتخواهي 
آغاز شــد و کم کم به اوج رســید. تا قبل از این سال، بیشتر کسانی 
که خواهان تغییراتی در نظام حکومتی ایران بودند، درس خوانده هایی 
بودند کــه فرنگ را از نزدیــک دیده و متوجه تفاوت هــای ایران و 
کشورهای پیشرفتة اروپایی شــده بودند. کتاب ها و نوشته های این 
روشــن فکران در طبقات درس خواندة ایرانی )که بسیار اندک بودند( 

تأثیرگذار بود. الگوي مطلوب آنها هم همان کشورهاي غربي بود.
اما نیروی اصلی این انقاب، عامة مردم، اهل بازار و کسبه، و به رهبري 
روحانیــون بود. مبارزات مردم از زمانی اوج گرفت که یکی از تاجران 
خوش نام توســط حاکم تهران دستگیر و فلک شد. همین امر سبب 
تظاهرات گروه های مختلف مردم به رهبري شیخ فضل اهلل نوري، سید 

محمد طباطبایي و آقاي بهبهاني شد.

از عدالت خانه تا حکومت مشروطة سلطنتی
مــردم معترض به نظام حکومتی، اصًا بــه دنبال تغییرات بزرگ 
نبودند، بلکه خواسته شــان یک چیز بود: »تأسیس عدالت خانه«. 
اما وقتی در محرم ســال 1285 در درگیری بین مردم معترض و 
گروه های نظامی قزاق، چندین نفر کشــته و زخمی شدند، مبارزه  
به اوج رســید. رهبــران روحاني نهضت به نشــان اعتراض به قم 
مهاجرت کردند، مردم هم از ترس کشتار با راهنمایي روشن فکران 
در ســفارت انگلیس تحصن کردند. در این تحصــن، انگلیس به 
کمک روشن فکران شعار عدالتخواهي را به مشروطه خواهي تغییر 

داد. شــعاري که قابلیت برداشت هاي مختلف را داشت. آن هم در 
حالی که بســیاری از مردم اصًا چیزی از مشروطه نمی دانستند. 
یکی می گفت: مشــروطه یعنی اندازة نان ها دو متر و کباب ها یک 
متر می شود! بســیاری از روحانیون که نگران مذهب بودند، وقتی 
می پرســیدند که آیا قوانین مشروطه با اسام مخالفتی ندارد، این 
پاســخ را می شــنیدند: به قدری این قوانین مترقی اند که انگار از 
قرآن اســتخراج شده اند. نتیجه این شــد که همه برای مشروطه 
قیام کردند، بدون آنکه از محتوای آن اطاعی داشته باشند. چون 
بسیاری از این افراد که با مشروطه آشنا بودند، بعدها از این نهضت 

دوری کردند.

مخالفت با مشروطه
با امضای فرمان مشــروطه توســط مظفرالدين شــاه، انقاب 
مشــروطه به پیروزی رسید و ایران صاحب »مجلس شورای ملی« 
شــد. از قدرت پادشاه کاسته شــد و مجلس قوانین زیادی برای 
پیشــرفت ایران تصویب کرد. اما با روی کار آمدن محمدعلی شاه 
وضــع تغییر کرد. او به شــدت با مجلس و انقاب دشــمنی کرد. 
گروهی از روحانیون که قوانین مشــروطه را مغایر با قوانین اسام 
می دیدند، به شــدت با مشروطه مخالفت کردند و بسیاری از مردم 
نیز از آنان تبعیت کردند. حکومت روســیة تــزاری هم که با این 
جنبش مردم مخالف بــود و آن را با منافع خود در تضاد می دید، 
حتی به محمدعلی شــاه کمک کرد که مجلس را به توپ ببندد و 

بسیاری از مشروطه خواهان را به قتل برساند.

پایان مشروطه و آغاز دیکتاتوری
اختاف و نبرد بین مخالفان و موافقان مشــروطه، و ضعف حکومت 
مرکزی در روزهایی که جنگ جهانی اول هم آغاز شــده بود، ســبب 
شد که بحران و ناامنی در کشور به اوج برسد؛ تا جایی که اغلب مردم 
به جای آزادی و مشــروطه، در آرزوی داشتن امنیت و حکومتي بودند 
که به هر قیمتی نظم را در کشور برقرار کند. چنین شد که همه چیز 
برای شکل گیری یک دیکتاتوری در ایران فراهم آمد. تنها به فاصلة 19 
سال بعد از انقاب مشروطه، این انقاب عماً به پایان راه خود رسید! 
و به کودتاي رضاخان و سلطنت او منتهي شد. جالب این بود که این 

کودتا هم به هدایت انگلیس انجام شد.
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فاصلة پادشاه پهلوی و مردم
اما اتفاقاتی کــه در دورة حکومت پهلوی رخ داد، ملت ایران را به 
ســمت انقاب دیگری برد. بنیان گذار حکومــت پهلوی به دنبال 
یک کودتا در 3 اســفند 1299 به قدرت رســید. رهبر یک دولت 

کودتایی، هرگز نمایندة یک کشور نیست.
از طــرف دیگر پس از رضاشاه، پســر او محمدرضا شاه هم در 
حالــی روی کار آمد که به دلیل  تحصیل در اروپا، فاصلة فرهنگی 
زیادی با مردم کشــور خود پیدا کــرده بود. به طوری که حتی در 
مکالمه های دونفرة خود با نخســت وزیرش، امیرعباس هويدا، با 

او به زبان فرانسه صحبت می کرد.

حکومت کودتا
رضاشــاه به علت مخالفت با انگلیــس و متفقین در جریان جنگ 
جهاني دوم توســط آنها از کشور اخراج شــد و به جزیره موریس 
تبعید شــد و محمدرضا برســر کار آمد. او در 12 ســال نخست 
سلطنت خود، از سال 1320 تا ســال 1332، پادشاه قدرتمندی 
نبود. در سال 1327 در دانشگاه تهران چیزی نمانده بود که کشته 
شود و در سال 1332 هم بعد از شدت گرفتن اعتراض های مردم 
در حمایــت از دکتر محمد مصدق، نخســت وزیر وقت، از ایران 
راهی ایتالیا شد. اما به دنبال کودتای 28 مرداد، با حمایت آمریکا 
و ســرنگونی حکومت دکتر مصدق، محمدرضا شاه دوباره به ایران 
بازگشــت؛ البته این بار به عنوان پادشاه یک حکومت کودتایی که 

نمایندة مردم نبود؛ درست مثل پدرش.

نتیجة عکس اصالحات
در ابتدای دهة 1340  شمسی، آمریکا می خواست به دوران حمایت 
خود از محمدرضا شــاه خاتمه دهد و حکومتی را روی کار آورد که 
مانع نفوذ شــوروی و کمونیســت ها در ایران شود. به همین خاطر 

محمدرضا شــاه برای مانــدن در رأس حکومت ایران ناچار شــد، 
اصاحات مورد نظر ایاالت متحده را انجام دهد. »اصاحات ارضی« 
در درازمدت به ضرر او تمام شد. زیرا انبوه روستاییانی را به شهرها 

کشاند که شرایط فرهنگی و اقتصادی شهرها را تغییر دادند. 

به دنبال حکومت مذهبی
از ســال 1342 مبارزات مردم ایران به رهبري فرد آگاه و شجاعي 
مثل امام خمیني نشــان داد که آن ها عاقــه ای به تفکر حکومت 
پهلوی و گرایش محمدرضا شــاه به آمریکا و اروپا ندارند و خواهان 
حکومتی مذهبی و مستقل هستند. بعدها در سال 1357، شعارهای 
»اســتقال، آزادی، جمهوری اســامی« و »نه شــرقی، نه غربی، 
جمهوری اســامی« گویای خواست درونی مردم بود. مردمی که از 
همة طبقات اجتماعي بودند و مظاهر غربی را نمی پذیرفتند؛ امری 

که مسئوالن حکومت پهلوی هرگز متوجه آن نشدند.

تفاوت های انقالب مشروطه و انقالب اسالمی
وقتی انقاب اســامی به پیروزی رســید، بیش از98/2درصد مردم در 
همه پرسی)رفراندوم( ســال 1358 به آن رأی مثبت دادند. این موضوع 
نشان دهندة مردمی بودن این انقاب بود و مشارکت طبقات مختلف مردم 
در انقاب. همین امر سبب شد که وقتی در سال 1359 جنگ هشت ساله 
ایران و عراق آغاز شد، با وجود حمایت گستردة جامعة جهانی و کشورهای 
غربی و عربی از عراق، باز هم اقشار مختلف مردم در جبهه ها حضور یافتند 
و از انقاب خود دفاع کردند. در حالی که انقاب مشروطه تنها با نیروی 
نظامی روسیة تزاری و کودتاي انگلیسي شکست خورد. انقاب اسامی 
ایران در طول 41 سال گذشته فشارهای بسیاری را تحمل کرده است که 
این امر، خود سبب شکوفایی بیشتر آن در زمینه های گوناگون شده است. 
دالیل این مانایي، حضور جدي مردم، دل دادگي به اسام و وجود رهبراني 

آگاه، شجاع، مدبر و غیروابسته به قدرت هاي غربي و شرقي بود.
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زنگ انديشه

موفق باشي جوان!
 اعظم الريجاني

همه دوســت دارند موفق باشند. موفقیت در دسترس آن هاســت، به شرط آنکه اهمیت زمان را 
درک کنند. افراد موفق مدام در حال یادگیری، تاش و حرکت هســتند. افرادی که کار امروز را 
به فردا می اندازند، برنامه ریزی ندارند،  برای خود هدف روشــن و مشــخصی تعریف نکرده اند، زود 

ناامید می شوند و از تاش دست می کشند. آن ها هرگز در مسیر موفقیت گام نخواهند گذاشت.

يكی اينو بزنه به برق. رفت تو ُكما باز ...

چرا همه اش بدشانسي مي  يارم؟!

االن ديسكانكتم. بزار از شنبه 
تمرين و شروع می كنم ...

علی جان! يه پارچ آب بريز تو 
لیوان اين داداشمون خسته است!
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بذار برم شیفت و ديلیت كیوان رو بزنم 
و از دلش در بیارم ... بدجوری هنگه ... 

اينم كد رهگیری من رفقا. دنبالم 
بیاين ببینید كه می خوام يه تغییر 

بزرگ تو زندگیم ايجاد كنم.

يه دونه ای رفیق! 
شوخی كردم به خدا! 
ببین اين كتاب خوبیه 

كمكت می كنه.

ما بازيگران اين نمايش برای همة شما آرزوی موفقیت 
می كنیم. مواظب باش بی تحركی، يه رنگ قرمز جیگری، 

نريزه رو سلول های خاكستری مغزت!
بذار يه چرتی بزنم.

وقت دارم برای تغییر حاال حاالهااااا.

يا خدا اين عكسو 
كی گرفته؟ نارفیق! 

آبروم رفت!

كسی نمی ياد خب 
بذار ببینم چه خبره!

بذار يه سلفی بگیرم با اين رفیقم كه 
كالً  چراغ خاموش حركت می كنه ...
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هنرستان

مواد الزم براي
تهیة خمیر پاپیه ماشه
1. دو عدد شانة تخم مرغ 
2. نیم كیلو چسب چوب

 آمنه شكاري/ عكاس: اعظم الريجاني 
پاپیه ماشه يكي از انواع جالب بازيافت زباله است كه با اين روش مي توان ظروف 

گوناگون و جعبه و قلمدان و مجسمه و ... ساخت و از آن ها استفاده كرد. 
مواد اصلي در اين تكنیك چسب چوب و كاغذ باطله است. پاپیه ماشه به چند 

روش انجام مي شود؛ در اينجا قصد داريم روش پاپیه ماشة خمیري را آموزش دهیم. 

کاغذ بازي
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1. ابتدا شــانة تخم مرغ را داخل ظرفي ريز ريز خرد 
كنید و روي آن مقداري آب جوش بريزيد. 

4. اين خمیر را با مقدار مناسبي چسب چوب مخلوط 
كنیــد و حســابي ورز دهید تا كاماًل يك دســت و 

خمیري شكل شود. 

7. پس از قالب گیري بگذاريد در هواي معمولي خشك 
شود. اين خمیر ممكن است چند روز طول بكشد تا 

خشك شود. بنابر اين صبوري الزمة اين هنر است. 

2. پس از اينكه كمي سرد شد، خمیر را چنگ بزنید تا 
كاماًل از هم باز شود. مي توانید در مخلوط كن بريزيد تا 

كاماًل يكدست  و خمیري شود.

5. براي ســاخت ظروف مي تــوان از ظروف يك بار 
مصرف استفاده كرد. كف قالب را چرب كنید و روي 

آن سلفون بكشید. 

8. رنگ آمیزي ظروف ســاخته شده با يك اليه رنگ 
سفید آغاز مي شــود و پس از آن مي توان با رنگ و 

طرح هاي دل خواه ظروف را رنگ آمیزي كنید. 

3. پس از آنكه شانة تخم مرغ به خمیر تبديل شد، آب 
اضافي خمیر را با دست يا آبكش بگیريد. 

6. روي قالب دل خواه را با خمیر به دست آمده به دقت 
پر كنید و با استفاده از قاشق به آرامي فشار دهید تا 
كامالً در همه جاي قالب با ضخامت يكسان پخش شود. 

9. مي توانیــد از خمیر به دســت آمده كه بســیار 
انعطاف پذير اســت، براي ســاخت انواع مجسمه و 

كاردستي استفاده كنید. 

شمارة پنجم، بهمن ماه 1398
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نقشه راه

 عطیه سادات صالحیان
داشتم از مغازه روسري فروشي بیرون مي آمدم که پیرزني چادر به سر که چادر مشکي اش را به دندان گرفته بود و 
کیسه هاي میوه در دستش را به سختي حمل مي کرد، همه حواسمو به خودش جلب کرد! نگاهي به ساعت مچي 
روي دستم انداختم، هنوز براي رسیدن به خانه دیر نشده بود. به سمتش رفتم و از او خواستم کمي از بارش را به 

من بدهد. پیرزن که به نظر مي رسید خیلي خسته شده با کمال میل قبول کرد و کلي دعاي خیر در حقم کرد.
بعد از اینکه چند کوچه را پشت سر گذاشتیم در انتهاي یک کوچه باریک روبه روي یک در آهني رنگ ورورفته اي 

ایستاد. کیسه ها را جلوي در گذاشتم و گفتم:
ـ مادرجان ببخشید دیگه من باید برم.

پیرزن چادرش را با یک دست جلو کشید و گفت:
ـ دخترم اگه مي شه این کیسه ها رو بیار برام بزار تو آشپزخونه.

کیسه ها را برداشتم و با احتیاط وارد حیاط شدم. دورتادور خانه پر بود از گلدان ها و درخت هایي که برگ هایشان 
زرد و پژمرده شــده بود. صداي خرد شدن برگ ها زیر عاج کفش هایم سکوت خانه را بر هم زد. ناخودآگاه لبخند 

روي لب هایم نشست.
ـ چه حیاط با صفایي دارین.

پیرزن لبخند زد و گفت:
ـ البته اآلن از سرما این طوري شدن بهار باید بیایي اینجا رو ببیني.

کیسه ها را که در آشپزخانه گذاشتم خواستم خداحافظي کنم اما پیرزن دستم را گرفت و گفت:
ـ کجا حاال با این عجله، بشین یه چایي بخور تا گرم بشي.

ـ اما من باید برم احتماالً مادرم نگرانم شده.
پیرزن لبخند زد و دستم را کشید و مرا به اتاق کناري برد.

ـ با پنج دقیقه دیر کردن مادرت نگرانت نمي شه.
کنار در اتاق روي فرش الکي رنگ زیر پایم نشستم، صداي سرفه اي آمد. سرم را کمي خم کردم. پیرمردي نحیف 

و چروکیده روي تخت دراز کشیده بود. انگار حال و اوضاع خوبي نداشت.
ـ شوهرمه ... باباي بچه هامه. یه چند سالي هست که مریض حاله.

پیرزن سیني چایي را جلویم گذاشت.
ـ کاس چندي؟

دستم را بر روي استکان گذاشتم تا با بخارش کمي گرما به جانم ریخته شود.
ـ یازدهم.

پیرزن آه کشید و گفت:
ـ مجتبي هم یازدهم بود. ابوالفضل هم سال دوم دانشگاهش بود. مصطفي هم تازه کنکور داده بود اما قبول نشده بود.

پیرزن لبخندي زد.
ـ محمدم هم تازه سیزده سالش پر شده بود.

پیرزن که متوجه نگاه متعجب من شد خنده اي کرد و گفت:
ـ پسرامو مي گم، دسته گامو مي گم، ببین عکساشونو

نگاه پیرزن را دنبال کردم و چشمم به چهار قاب عکس افتاد که کنار هم روي طاقچه نشسته بودند.
ـ چهار تا شاخ شمشاد داشتم. آرزوم این بود که همشونو یه روز دوماد کنم اما نشد اونا رفتن ... دیگه هیچ کسي به 

غیر از این پیرمرد مریض برام نمونده.
پیرزن اشک هاي حلقه شده در چشمش را با پر روسري اش کنار زد. دلم لرزید. بغض و اشک پیرزن انگار به من 
هم سرایت کرد. استکان چاي را برداشتم و قورت قورت بغضم را پایین دادم. یکدفعه یاد هدیه روز مادرم افتادم. 
همان روسري که براي مامان خریدم. مطمئن بودم اگر مامان هم مي فهمید هدیه اش را به مادر چهار شهید دادم 
خوش حال مي شد. این تنها کار کوچکي بود که مي توانستم براي یک مادر پیر انجام دهم. دست بر کیفم بردم و 

روسري کادوپیچ شده را روبه رویش گذاشتم.
ـ  این چیه دخترم؟

لبخندي زدم و گفتم:
ـ این کادوي روز مادرتونه ناقابله ببخشید.

خنده و گریه روي صورت پیرزن نشست و گفت:
ـ خیلي وقت بود کسي به من کادو روز مادر نداده بود.



11

شمارة پنجم، بهمن ماه 1398

 مريم حدادي
یک  وقت هایی ســوز زمســتان جوری چنگ به گوشــت و 
استخوانمان می زند که فکر می کنیم ما تمام می شویم، اما این 
ســرما نه! در ظاهر چیزی برای دل خوشی هم باقی نگذاشته، 
وقتی درخت ها هم خشک شده اند و صدای پرنده ها ضعیف تر از 
ماه و فصل پیش شــده. کافی است گوشه ای از ابر خودش را از 
مقابل خورشــید کنار بکشد، امید سریع تر از هر گیاهی در دل 
آدمیزاد رشد می کند و خودش را به ذهنش می رساند تا ادامه را 
برنامه ریزی کند و روزها را به هم ببافد تا یک رج به زندگی اش 

اضافه کند.
یک  وقت هایی هم آن قدر از رفتن و بیدار بودن خســته ای که 
حس می کنی همین حاال به سلول های بدنت تجزیه خواهی شد. 
آن قدر که دیگر حتی اگر همین حاال به ماشــین هم برسی باز 
هم خستگی همراهی ات می کند. فکر می کنی هر چقدر بگذرد، 
این جاده و این مسیر تمام نمی شود. اما فردا درست در دقایقی 
شبیه همین ساعت امروزی که فکر های نا تمام می کردی، لیوان 
چای در دســت، به جاده ای نگاه می کنی که درســت پشت در 

خانه تمام شد و حاال می بینی خستگی هم تمام شد. 
همة اتفاقات ســخت باید از همین جنس های نفس بر باشند 
که یک  جاهایی فکر کنی دیگر تمام شــد، نمی توانم، نمی شود. 
اما راســتش را بخواهی درست کمی بعد از همین نقطه ها خدا 
پایان ها و به  نتیجه  رسیدن ها را نشانت خواهد داد. حتی بعد از 
یک نفس  گرفتن حســابی می توانی بلند شوی، دوباره حرکت 
کنی، حتی در کوچه  و خیابان معجزة دیگران شــوی، دســت 
این و آن را بگیری و بگویی: بلند شــو! رســیدن نزدیک است، 

خدا هم...
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نقشه راه

 مسلم گريواني
همــة  ما در زندگی ارتباط های زیادی با دیگران داریم؛ ارتباط با خانواده، 
همسایه، همکار، دوست و دشمن، و ارتباط با شهروندان دیگر. روشن است 
که همة این ها زیرشــاخه »ارتباط انسان با دیگران« به شمار می روند. در 
نگرش اسامی، همة این ها بخش اندک و ساحِت سطحِی ارتباطات آدمی 
هستند. مهم تر از ارتباط انسان با هم نوعان، »ارتباط آدمی با خویشتن«  و 
نیز »ارتباط انســان با خداوند مهربان« است. این دو رابطه، پایة ارتباطات 
انســان را تشکیل می دهند،  بلکه به گواهی برخی احادیث، ارتباط انسان 
بــا خودش، حتی پایه ای تر از ارتباط انســان با خداوند اســت. در روایت 
َُّه« 1 یعنی حتی  معروف علوی می فرماید: »َمن َعرَف نفَســه َفَقد َعَرَف َرب
پایة معرفت خدا هم معرفت نسبت به خود است. چنانچه نظامی می گوید:

بدان خود را که از راه معانی خدا را دانی ار  خود را بدانی
یکی از آســیب های انســان علم زدة معاصر این است که دربارة هر چیزی 
آگاهــی دارد جــز خودش! دربارة هــر عنصر زمینی، نجومــی، اتمی و... 
موشــکافی های زیادی دارد، ولی دربارة جوهــرة ملکوتی خویش، ذره ای 

آگاهی ندارد. به تعبیر مولوی:
داند او خاصیت هر جوهری   گوهر خود را نداند از خری

صد هزاران فضل دارد از علوم   گوهر خود را نداند از ظلوم
بنابراین ارتباط انســان با خود، سنگ زیرین سایر ارتباط هاست. بر اساس 
برخــی روایات، ارتباط با خدا ارتباطی پایه ای اســت، اما اگر دقت کنیم، 
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اصاح این رابطه به اصاح رابطة انســان با خود باز می گردد. اصاح رابطة 
انســان با خدا، به این اســت که گناهکار به درگاه خدا توبه کند. حقیقت 
این اســت که وقتی انسان توبه می کند،  پیش از اینکه با خدا آشتی کرده 
باشــد، با خودش آشــتی کرده است. زیرا به تعبیر اســتاد مطهری، توبه 
انقابی درونی اســت؛ انقاب و کودتای انسان علیه خود است2. پس توبه 
یعنی آشــتی انسان با خود، و آن گاه آشتی انسان با خدا، و چون انسان با 
خدا آشــتی کرد، خداوند نیز از مسیر پنهانی و غیرمستقیم، رابطة سرد او 

با بندگان دیگر را گرم می کند و بهبود می بخشد.
همچنین نوع ارتباط ما با خودمان، نوع معاشــرت ما با دیگران را نیز رقم 
می زند. مثًا، یکی از آســیب های اجتماعی »عیب جویی« از دیگران است. 
اما بر اساس روایتی، این بزه اجتماعی ریشه در ارتباط منفی فرد با خودش 
دارد: َکَفی بِالَْمْرِء َجْهًا أَْن یَْجَهَل ُعُیوبَ  نَْفِســهِ  َو یَْطَعَن َعلَی النَّاِس بَِما اَل 
َل َعْنه3 ؛   یعنی در باب جهالت آدمی همین قدر کافی است  یَْسَتِطیُع التََّحوُّ
کــه عیوب خودش را نمی بیند،  ولی مرتب از دیگران عیب جویی می کند. 
پیام روایت خیلی روشن اســت: هر کس به عیوب خودش مشغول شود، 
هرگــز از دیگران عیب جویی نخواهد کرد. چنانچه حضرت رســول )ص( 
فرمود: »ُطوبَی لَِمْن َشَغلَُه َعْیُبُه َعْن ُعُیوِب َغْیِره4« : خوش به حال آنکه با 

مشغول شدن به عیوب خود، از دیگران عیب جویی نمی کند.
نســخه و راهکار آن نیز این است که آدمی بخشــی از شبانه روزش را به 
خلوت با خویشــتن اختصاص دهد. بهترین فرصت بــرای این کار بعد از 

نمازها و یا پایان روز و پیش از خواب اســت؛ فرصتی که انسان بیندیشد 
روزش را چگونه ســپری کرده، کدام گفتار یا کردارش او را آرام ســاخته، 
کدامش او را توفانی کرده، از کدام کارش خداوند خرســند شده است و از 

کدام ناخرسند.
بنابراین هر کس با خودش در ارتباط باشد، و عیب ها و نقص های خودش 
را فهرســت کند و بشناســد، هرگز از دیگران عیب جویی نمی کند. و این 
یعنی پایة معاشرت با دیگران، و ارتباط سالم و مؤثر با خود؛ درست عکس 
آن چیزی که همة ما تصور می کنیم. چون در نگاه ما، همه چیز ارتباط با 
دیگران است، در حالی که حتی معاشرت ما با دیگران ریشه در نوع ارتباط 

ما با خودمان دارد.
حتی مســئله باالتر از این اســت! اساســاً اینکه ما از دیگران عیب جویی 
می کنیم، این عیب در حقیقت به معنی دیدن عیب های خودمان در آینة 
دیگران اســت. مثًا اگر به کسی می گوییم شــما آدم تندخویی هستی، 
در حقیقت عیب خودمان را در آینة رفتار او دیده ایم، ولی به این شــکل 
آن را اظهار می کنیم. فرض کنید دوربین دســت شماســت و می خواهید 
عکس بگیرید. وقتی عکس گرفتید، متوجه می شــوید عکس خیلی تار و 
بی کیفیت افتاده اســت! دقت کنید: متوجه می شوید جلوی چشم دوربین 
کثیف شده بود! پس سوژه و تصویر کثیف نبوده،  بلکه خود دوربین کثیف 
بوده اســت! یا وقتی شما عینک سیاه و کثیف به چشمتان می زنید،  فکر 
می کنید همه جا ســیاه و کثیف اســت. در حالی که این شما هستید که 
عینک ســیاه و کثیف به چشم زده اید! پس آدم عیب جو بداند، عیب هایی 
کــه در دیگران می بیند،  در حقیقت خــودش دارد، ولی آن ها را در آینة 

دیگران می بیند. 
آینه چون نقِش تو بنمود راست  خودشکن، آییه شکستن خطاست

جالب اینکه حتی عمل به اجتماعی ترین دستور دین، یعنی امر به معروف 
و نهی از منکر نیز مشــروط است به اینکه ابتدا فرد آمر و ناهی از آن بزه، 
گناه و امر ناپسند بپرهیزد. ولی در فرهنگ و جامعه و نوع تبیین دین داری 
کمتریــن بهــا و ارزش را به ارتباط با خود می دهیم و بیشــتر وقت ما به 

ارتباط با دیگران سپری می شود.
خاصه اینکه زندگی آدمی دارای ارتباطات چندگانه اســت: ارتباط انسان 
بــا دیگران، با خدا، باخود، با طبیعت... اما مهم ترین و پایه ای ترین ارتباط، 
رابطه انســان با خود اســت. اگــر از این منظر )رابطه انســان با خود( به 
زندگی خود بنگریم، تحولی عمیق در زندگی خود احساس خواهیم کرد. 
عیب جویی، عیب گویی و هر رفتار ناپســند دیگر را کنار می نهیم و بیشتر 

به اصاح رابطه با خود می پردازیم.

پی نوشت ها
1. تحف العقول، ص 192.
2. مطهری، آزادی معنوی، ص 118.
 3. الکافی، ج4 ص12.
4. همان، ص 301.

شمارة پنجم، بهمن ماه 1398
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نقشه راه

 علي دنیايي
همة ما به اشیا از یک زاویه نمی نگریم و همه به آنچه ما نگاه می کنیم، 
ماننــد ما نگاه نمی کنند. هر کســی از پنجرة نگاه خویش به هســتی 
می نگرد. مهم آن اســت که بدانیم: آیا درست نگاه می کنیم؟ آیا دربارة 
یک چیز، همة حقیقتی را که در آن نهفته اســت، دیده ایم؟ آیا کســی 

هست که از همه بهتر ببیند؟ 
به »ماه« نگاه می کنم. نه با تلسکوپ و نه از چشم های یک ستاره شناس 
یا فضانورد. از زاویة چشمان کسی نگاه می کنم که از روی زمین راه های 
آســمان و تماشای ستاره ها را می شناســد؛ نگاه یک امام معصوم. امام 
ســجاد)ع( در دعای چهل و سوم »صحیفة سجادیه« دعایی دارد به نام 

»ماه«.

٭٭٭٭
ُد فِي َمَنــاِزِل التَّْقِدیِر،  ــِریُع، الُْمَتَردِّ ائُِب السَّ »أَیَُّهــا الَْخلُْق الُْمِطیــُع، الدَّ

ُف فِي َفلَِک التَّْدبِیِر ....«:  الُْمَتَصرِّ
ای آفریــدة مطیع، ای که ســریع و شــتابان در حرکتــی، ای که در 
جایگاه هایی که برایت در نظر گرفته شــده است، می آیی و می روی، ای 

کارگزار خدا در چرخ گردونی که جای تدبیر کارهاست ... 
»ای آفریدة مطیع ...«

در همین آغاز، پرسش های بسیاری به ذهنم هجوم آورد: 
مگر ماه زنده است؟

مگر سخنان ما را می شنود؟
چرا امام ماه را به ناِم »ماه« صدا نزد؟

در ماه چه دید که او را »آفریدة مطیع« خطاب کرد؟
چرا با همة توصیفاتی که می شــد برای ماه انتخاب کند، این دو ویژگی 

را برگزید و او را با این دو نام صدا زد؟
به راستی در اندیشة امام چه می گذرد و او به هستی چگونه می نگرد؟

واضح اســت که در همان نگاه اول، به پیوند ماه با خدا توجه می کند و 
دو ارتباط اساســِی ماه را با خدا بیان می فرماید. نخست آنکه تو آفریدة 

خدا هستی، و دوم اینکه فرمانَبِر اویی. 

لََم، َو أَْوَضَح بَِک الُْبَهَم، َو َجَعلََک آیَئ ِمْن آیَاِت  َر بَِک الظُّ »آَمْنــُت بَِمْن نَوَّ
ْقَصاِن، َو  یَاَدئ َو النُّ ُملِْکِه، َو َعَاَمًئ ِمْن َعَاَماتِ  ُســْلَطانِِه، َو اْمَتَهَنَک بِالزِّ
ُلوِع َو اْلُُفوِل، َو اْلِنَاَرئ َو الُْکُسوِف، فِي ُکلِّ َذلَِک أَنَْت لَُه ُمِطیٌع، َو إِلَی  الطُّ

إَِراَدتِِه َسِریٌع «: 
ایمان آوردم به آن کس کــه تاریکی ها را به تو نورانی کرد، و چیزهای 
مبهِم نامعلوم را به فروَغت روشــنا بخشید. تو را عامتی روشن از عائم 
قدرتش، و نشــانه ای از نشــانه های ُحکمرانی اش قرار داد، و به فزونی و 
کاســتی، و طلوع و غروب، و تابندگی و تیرگی، رام و مسّخر ساخت. و 
تو در همة این حاالت، وی را فرمانُبردار بودی و در انجام خواســته اش، 

بی درنگ و پُرشتاب. 
امام نگاه ما را به ســمت شــگفتی های ماه ســوق می دهد تا از نگاه به 
جمال ماه، به تماشــای جماِل آفرینندة ماه برسیم و از طبیعت شناسی 
به خداشناسی راه یابیم. امام، نور افشانی و روشنی بخشی را به خوِد ماه 
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نسبت نمی دهد، بلکه می گوید: »ایمان آوردم به کسی که با آفرینش تو، 
تاریکی ها را روشن و نورانی کرد.«

 با این حساب، همة داشته های ماه را به خدا منسوب می کند. با تماشای 
آفریده، به تماشــای آفریدگار می پردازد و به بهانة گفت و گو با ماه، خالق 
ماه را می ستاید. او به ما می آموزد که مؤمن نباید در تماشای ماه متوقف 
شــود. چرا که ماهیِت ماه، نشانه و عامت بودن است. اگر کسی باالترین 
آگاهی را از شــگفتی های ماه به دست آورد، تا وقتی که او را نشانه ای از 
نشــانه های خدا نبیند، چیزی از حقیقت ماه ندانسته و جوهر این گوهر 

الهی را کشف نکرده است. 
ََّر فِي أَْمِرَک! َو أَلَْطَف َما َصَنَع فِي َشْأنَِک! َجَعلََک  »سْبَحانَُه َما أَْعَجَب َما َدب

ِمْفَتاَح َشْهٍر َحاِدٍث ِلَْمٍر َحاِدٍث«: 
پاک و منّزهش می دانم! چه شــگفت آور اســت آن تدبیــر که در کار تو 
کرده.، و چه پُر ظرافت و دقیق اســت آنچــه در وجود تو پرداخته! تو را 

کلید ماهی نو، برای کاری نو مقّدر فرموده است. 
امام از شگفتی می گوید: »سبحانه!«. ولی چرا؟ دلیلش در کشف حقیقتی 
اســت که او می بیند. فرق ما با امام در این اســت که ما پس از تماشای 
عجایب آفرینش، از خوِد آن آفریده دچار حیرت می شــویم. و حال آنکه 
امام از قدرِت خدا در شگفت می ماند. به عبارت دیگر، ما از دیدن نقاشی، 
شــگفت زده می شــویم و اولیای خدا از قدرِت نقــاش. و این همان آیت 

انگاشتِن پدیده هاست که باید ما را به آیت آفرین رهنمون کنند.    
همچنین در اینجا، امام به یکی دیگر از فوایِد ماه برای اهل زمین اشــاره 

می کند و آن بهره مندی از ماه برای شــناخت زمان اســت. ویژگی ای که 
هرگز اتفاقی نبوده و براساس تدبیر الهی صورت پذیرفته است.

َرَک، َو  ِري َو ُمَقدِّ ، َو َخالِِقي َو َخالَِقَک، َو ُمَقــدِّ ـکَ َ َربِّي َو َربَـّ »َفَأْســَأُل اهللَّ
ٍد َو آلِِه، َو أَْن یَْجَعلََک ِهَاَل بََرَکئ  َرَک،  أَْن یَُصلَِّي َعلَی ُمَحمَّ ِري َو ُمَصوِّ ُمَصوِّ

ُِّسَها اآْلثَاُم«:  اَل تَْمَحُقَها اْلَیَّاُم، َو َطَهاَرئ اَل تَُدن
پــس، من از خدایی که پــروردگاِر من و پروردگاِر تــو، و آفرینندة من 
و آفرینندة تو، و تقدیرســاِز سرنوشــِت من و تقدیرســاِز سرنوشِت تو، و 
صورتگِر من و صورتگِر توســت، می خواهم که بر محمد و خاندانش درود 
فرســتد و تو را، ماه برکتی که گذشِت روزها از آن نمی کاهد، و ماه پاکی 

که چرِک گناهش نمی آالید،  قرار دهد. 

٭٭٭
از این دعا می توان فهمید که وقتی دربارة آفریده های خدا می اندیشــیم،  
نباید از خودمان غافل شــویم. اگر ماه را خدا پرورانده اســت، اگر ماه را 
خدای مهربــان تدبیر می کند، و اگر صورتگِر ماه خداســت؛ پروردگار و 
خالق و تقدیر ساز و صورتگر ما هم خداست. نسبِت ماه و ما به خدا یکی 

است و ما نیز باید همچون ماه در مدار اطاعت خدا حرکت کنیم. 
او همچنین وظیفة  خود را در قبال زمان )که محصول گردش ماه است( 
را بیــان می فرماید، تا غافانه زندگی نکنیم و در گذر زمان، گرفتار گناه 

و خسران نشویم. 

شمارة پنجم، بهمن ماه 1398
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ايران ما

 زهره كريمی
تصور شهر بدون کوچه کمی دور از ذهن است. اما در جنوبی ترین نقطة استان 
پهناور فارس، شهری وجود دارد که از تلفیق تاریخ و مدرنیته پدید آمده است 

به نام الر.
این شهر از دو مرکزیت با بافت قدیمی و سنتی و بافت جدید و مدرن تشکیل 

شده است.
همه چیز از یک زلزله به قدرت 6/7 ریشــتر در سال 1339 آغاز شد. در آن 
زلزله بخش زیادی از مناطق مسکونی تخریب شد و پس از آن شهر جدیدی با 
وسعت حدود 100 هکتار در کنار بافت قدیمی ساخته شد. ؛ اما این بار شهری 
که زلزله نتواند آن را تخریب کند. طراحی شهر جدید به شکل شطرنجی است.

در آن خیابان هایی با عرض 12 متر یکدیگر را قطع می کنند،. به شــکلی که 
هیچ کوچه ای در الر وجود ندارد.

آب  و هوای گرم و خشــک و وجود نخلستان های سبز و مردمانی خون گرم و 
طبیعتی خاص از یک طرف و آب انبارها از ســوی دیگر، به شهر جلوه ای زیبا 
داده اند. به طوری که الر تبدیل  به یک  شــهر  گردشــگری در جنوب ایران 

تبدیل شده است.
اگر گذرتان به این شــهر افتاد، می توانید از طعم حلوای مســقطی الری 
لذت ببرید و آن را با خود به سوغات ببرید. انواع رطب، خرما، الوک )نوعی 

آجیل( و میوة درخت کنار را هم می توان به فراوانی تهیه کرد.
از غذاهای سنتی الر می توان به کباب کنجد الری که طرف داران زیادی 
دارد و )از گوشــت بز، گوســفند، مرغ و گاو( تهیه می شــود و یا »مهوه 
الری« )مهیــاوه( که یک غذایی آبکی و بســیار خوش مــزه، و مقوی و 
تندی اســت )که از ماهی خشــک، خردل، نمک و مقداری آب درست 

می شود(، اشاره کرد.

شهری
فارسبدون کوچه!

الر
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اماکن تاریخی و دیدنی شهر
1. قلعة اژدهای پیكر: که روی کوه های شــمالی این شــهر تاریخی قرار 

گرفته است و به دلیل شکل ظاهری اش به این نام شهرت دارد.
2. بازار قیصريه: که مجموعه ای نفیس و پر تنوع از معماری قدیم با قدمتی 
حدود 1400 ســال که از جنس سنگ ساخته شده است. بازارهای اصفهان 

و بازار وکیل شیراز از آن الگوبرداری کرده اند.
3. حمام باغ نشــاط: این باغ که در مرکز شــهر بافت قدیمی قرار دارد، 
حدود14000 مترمربع است و یک عمارت قصرگونه در دو طبقه با زیرزمین دارد. 
در کنار این عمارت که مرکز حکومتی آن زمان بوده، حمامی با نقش  و نگارهای 

جذاب و دیدنی وجود دارد که از مهم ترین بخش این مجموعة تاریخی است.
4. كاروانســراهای گلشن و نو: این دو  از جمله کاروان سرا در کنار بازار 

قیصریه قرار دارند.
5. آب انبارهای سید جعفری و دهن شیری: از قدیمی ترین آب انبارهای 

این شهر هستند.
6. منطقة حفاظت شــده هرمود: هرمود نام محلــی در کنار راه الر به 
بستک اســت. یکی  دیگر از مکان های دیدنی است که به علت برخورداری 
از گونه های گیاهی و جانوری خاص منطقة گرمســیری، و نیز داشتن قوچ 

الرستان، از مناطق بی نظیر برای گردشگری و پژوهش است.
7. امام زاده میرعلی بن الحسین )ع(: از نوادگان امام چهارم شیعیان، 
امام زین العابدین )ع( اســت که عمر پر برکت خودشــان را برای گسترش 

اسام و تشیع در جنوب ایران صرف کردند.
برای شــناخت بهتر فرهنــگ و آداب رســوم مردم الر می تــوان از موزة 
مردم شناســی الر که در باغ نشــاط قرار دارد، دیدن کرد که بازدید از آن 

خالی از لطف نیست.

حلوای مسقطی الری
یکی از شیرینی های ســنتی الر است با طعم بسیار عالی و خوش مزه که 
آن را از نشاسته، شکر، آب، گاب، خال بادام، پسته، هل، زعفران و روغن 
مایع تهیه می کنند. برای تهیة آن،  شکر و آب را می جوشانیم تا به صورت 
شــیره در آید.  بعد نصف آن را با نشاسته مخلوط می کنیم و هم می زنیم. 
در همان حین، روغن و بقیة شیره را اضافه می کنیم و دائماً هم می زنیم تا 
این مخلوط شکل مسقطی به خود بگیرد. بعد به آن زعفران، هل و خال 
بادام و پسته اضافه می کنیم و در آخر هم مسقطی را درون قالب و یا ظرف 

مسطحی می ریزیم تا بعد از سرد شدن آن را برش بزنیم.

زبان الری یا َاُچمی
زبان اَُچمی یا همان زبان الری از گویش های به جا مانده از زبان پارســی 
میانه یا پارســی پهلوی، مربوط به دورة ساسانیان و پیش از آن می باشد و 
یکی از هفت ریشــة اصلی زبان فارسی کنونی است. در واقع می توان آن 

را یک حلقة ارتباطی بین فارسی پیش از اسام و بعد از اسام دانست. 
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چراغ راهنما

به خرس قطبي فکر نکن
راه كارهايي براي رهايي از افكار منفي

 مهتاب فردی
موافقـي قبل از خوانـدن اين متن يك تمرين سـاده انجام بدهیم؟ 
از االن شـروع كنیـم: يك دقیقه چشـمانت را ببنـد و به هر چیزي 
كـه دوسـت داري فكر كـن. فقط به خـرس قطبي فكر نكـن. بله، 

بـه خرس قطبي فكـر نكن... 
چـه اتفاقـي افتاد؟ احتمـاالً مثل مـن فكرهاي مختلفـي از خرس  

قطبـي در ذهنـت رژه مي روند. 
سـال 1863 فیـودور داستايوسـكي، نويسـندة بزرگ روسـي، در 
يكـي از يادداشـت هايش نوشـت: »سـعي كنید به خـرس قطبي 
فكر نكنید، سـپس خواهید ديد كـه خرس قطبي هـر دقیقه وارد 
ذهن شـما مي شـود.« بیش از يك قـرن بعد پروفسـور دنیل وگنر 
ايـن فرضیـه را بـا روش سـاده اي امتحان كـرد. او افـرادي را در دو 
گـروه قـرار داد. از گروه اول خواسـت به مدت پنـج دقیقه به خرس 
قطبـي فكر نكننـد و به گـروه ديگـر گفت كـه مانعي بـراي فكر 
كـردن بـه خرس قطبـي ندارنـد. از هر دو گروه خواسـته شـد اگر 
در طـول اين مـدت، به يـاد خرس قطبـي افتادند، زنگي را فشـار 
دهنـد. اينكـه هـر دو گـروه تقريباً بـه يك انـدازه زنگ را فشـار 
دادنـد، يافتة جالبي بـود. اما جالب تـر اينكه وقتـي در مرحلة بعد 
بـه گـروه اول گفته شـدكه مي تواننـد به خرس قطبـي فكركنند، 

بیشـتر از گـروه دوم زنگ را فشـار دادند. 

فکر دربارة فکر 
»فکر«ها کلماتي هستند که با خودمان مي گوییم، بدون 
اینکه بلند حرف بزنیم. روزانه حدود شصت تا هشتاد هزار 

فکر وارد ذهن ما مي شوند. در این میان افکار منفي، 
فکرهایي بي فایده و بي هدف هستند و هیجان  ناخوشایند 

ایجاد مي کند. بنابراین شناخت آن ها کمک مي کند واکنش 
درستي در برابرشان داشته باشیم. روان شناسان چیدن 

خطاي ذهني را که باعث ایجاد افکار منفي مي شوند 
شناسایي کرده اند: مثل: 

1. فکر سیاه و سفید 
اگر این خطاي فکري را داري احتماالً براي هیچ چیز حد 
وسطي قائل نیستي و هر چیزي فقط در بهترین حالت 

خود راضي کننده است. مثاً »اگر بیشترین نمره را نگیریم، 
دیگر فرقي نمي کند که چه نمره اي بگیرم، در هر صورت 

ارزشي ندارد« 

2. فیلتر ذهني 
فقط به جنبه هاي منفي توجه مي کني و جنبه هاي مثبت 
را نادیده مي گیري. مثاً اگر چندین نظر مثبت و یک نقد 

منفي از دیگران مي شنوي، فقط به نظر منفي  بال و پر 
مي دهي و واقعیت را تیره وتار مي کني. 

3. شخصي سازي 
خودت را براي اتفاقاتي که نقشي در آن ها نداشته اي 

سرزنش مي کني. 

4. برچسب گذاري 
به جاي اینکه به خودت بگویي من اشتباه کردم، عناویني 

مثل شکست خورده و بي عرضه را به خودت نسبت 
مي دهي. 

5. پیش گویي 
نتیجة کار را به شکل منفي پیش بیني مي کني. مثاً قبل 

از مسابقة ورزشي به خودت مي گویي من مي بازم. 

6. ذهن خواني
 گمان مي کني که مي داني دیگران دربارة تو چگونه 

فکر مي کنند، در حالي که شواهد بیروني کافي نداري. 
»مي خواست من رو مسخره کنه.« این افکار فقط بر پایة 

حدس و گمان هستند. 

بخواب
بخواب

بخواب
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و امـا برگردیـم بـه آزمایـش خـرس قطبـي دیدیـم کـه وقتي 
مي خواهیـم فکـري را بـه زور از سـرمان بیـرون کنیـم، بارهـا 
بـا مسـئلة  برمي گـردد. وقتـي  بیشـتري  بـا شـدت  بارهـا  و 
ناراحت کننـده اي مواجـه مي شـوید، احتمـاالً اولیـن راه حلـي 
کـه بـه ذهنتـان مي رسـد ایـن اسـت کـه »ولـش کـن، بهش 
فکـر نکـن«. امـا همـة فکرهـا مثـل خـرس قطبـي نیسـتند. 
بسـیاري از آن هـا آزار دهنـده هسـتند. پـس وقتـي یـک فکـر 

منفـي بـه جانمـان مي افتنـد چـه کار کنیـم؟ 

1. شـناخت مشـکل، اولیـن قـدم بـراي حـل آن اسـت. بـا 
بررسـي افـکارت، الگوهایـي از فکر هاي منفـي را پیدا مي کني 
کـه باعـث مي شـوند احساسـات ناخوشـایند داشـته باشـي. 
وقتـي یـک فکـر منفـي بـه سـراغت مي آیـد، مچـش را بگیـر 
و آن را جایـي یادداشـت کـن. مثـًا اگـر موقـع مطالعـه مدام 
سـروکلة ایـن فکرهـا پیـدا مي شـود، یک کاغـذ و قلم داشـته 
بـاش و آن هـا را خیلـي خاصـه بنویـس و بـه خـودت بگـو 
بعـداً بـه آن ها فکـر خواهم کرد. سـپس زماني مشـخص، مثًا 
نیم سـاعت در روز را بـه آن هـا اختصـاص بـده. بعـداً مي بیني 

آن قدرهـا هـم کـه بـه نظـر مي رسـند هولناک نیسـتند. 
گاهـي اوقـات صرفـاً نوشـتن یـک فکـر آزاردهنـده، ابعـاد آن 
را کوچـک مي کنـد. امتحـان کـن. وقتـي بنویسـي راحت تـر 
بـه  آخـر  در  کنـي؛  بررسـي  را  فکـري  خطاهـاي  مي توانـي 

غیرمنطقـي بـودن آن هـا پـي مي بـري. 

2. دالیلـي را کـه نشـان مي دهـد ایـن فکـر درسـت نیسـت 

یـا قـرار نیسـت اتفـاق بیفتـد بررسـي کـن. خیلي از مسـائلي 
تبدیـل  واقعیـت  بـه  هیچ وقـت  نگرانیـم  آن هـا  دربـارة  کـه 
نمي شـوند. از خـودت بپـرس: آیـا ایـن فکر درسـت اسـت؟ از 

کجـا مي توانـم درسـتي آن را ثابـت کنـم؟ 
فکرهـاي مـا ارزشـي بیـش از »یـک فکـر« ندارنـد و لزومـاً 

نیسـتند.  بیرونـي  واقعیـت  نشـان دهندة 

3. نقطـة مقابـل افـکار منفي، افـکار مثبت هسـتند. از آنجایي 
کـه هیچ کـس نمي توانـد هم زمـان بـه دو موضـوع فکـر کند، 
روي یـک فعالیـت مفیـد و جـذاب تمرکـز کـن. بازي هـاي 
فکـري یـا هـر چیـزي کـه مسـتلزم بـه کارگیـري فکر اسـت 
انجـام بـده و فکرهـاي منفي را بـه زمان اختصاصي خودشـان 

کن.  موکـول 

بسـیار  کار  منفـي  فکرهـاي  از  وقت هـا خاصـي  بعضـي   .4
دشـواري اسـت. بـه دلیـل اینکـه فکرهـاي منفـي هیجانـات 
کـج  را  خلقمـان  مي کننـد؛  ایجـاد  مـا  در  را  ناخوشـایندي 
مي کننـد و انـرژي زیـادي از مـا مي گیرنـد. کمـک گرفتـن از 

یـک متخصـص مي توانـد مفیـد باشـد. 

افکار منفي دو منشأ اصلي دارند: اول، زندگي کردن در گذشته و 
نشخوار ذهني اشتباهات، مشکالت و هر چیزي که طبق میل ما پیش 
نرفته است؛ دوم، نگراني دربارة آینده و اتفاقاتي که ممکن است، 

یا ممکن نیست براي ما یا دیگران رخ بدهد.

شمارة پنجم، بهمن ماه 1398



فيلم رشد

 مار ازفیلم
بدش می آمد ...

 امیرحسین دهقان متولد سال 1382- يزد
 دانش آموز پاية يازدهم در رشتة رياضی
 هنرآموختة رشتة عكاسی از سال 1393
 كارگردان فیلم كوتاه »هزار سال زندگی«

موفقیت ها: كسب مقام اول در جشنواره بین المللی يزد/ كسب 
مقام سوم در جشنواره owhc و كسب ديپلم افتخار در بخش 

دانش آموزی چهل ونهمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد

فیلم  جشنوارة  از  سر  رياضی  رشتة  با  كه  شد  چی     
درآوردی؟

من از دوران کودکی عاقة زیادی به رشته های هنری مخصوصاً 
عکاسی و فیلم سازی داشتم. به همین خاطر از سال 93 با 
عکاسی شروع کردم. بعد هم برای شرکت در مسابقة فیلم سازی 
که در یزد برگزار شد، با فیلم سازی ادامه دادم. البته به تازگی 

عاقه ام به فیلم سازی خیلی بیشتر شده!
  فیلم »هزار سال زندگی«  تو در جشنوارة بین المللی 
يزد مقام اول رو كسب كرد. اين جشنوارة بین المللی 

يزد يعنی چی؟
شهر »دارالعباده« یزد شهری جهانی به حساب می یاد و تنها 
شهر جهانی کشورمونه. به همین دلیل یک جشنوارة بین المللی 
در اون برگزار شد که اثر نفر اول این جشنواره را به جشنواره ای 
که در لهستان برگزار می شه و تمام 169 شهر جهانی دنیا در اون 
شرکت می کنن، فرستادن. از این لحاظ این جشنواره رو بین المللی 

گفتن.
 جشنوارة owhc يعنی چی و كجا برگزار شده؟ يه كم بیشتر 

توضیح بده تا ما هم بفهمیم!
به سفارش »سازمان شهرهای  این جشنواره زمستان سال 1397 
میراث جهانی« )owhc( با موضوع »اگر یک روز در شهر میراث جهانی 
باشید ...«، ویژة دو گروه سنی 14 تا 17 و 18 تا 21 سال برای اولین بار در 
یزد برگزار شد. همون طور که تو سؤال قبلی هم اشاره ای بهش کردم، جشنوارة 
owhc همون جشنوارة شهرهای جهانی دنیاست که در کشور لهستان در شهر 

»کراکوف« برگزار می شه.
 اولین بار كی و كجا با جشنوارة فیلم رشد آشنا شدی؟

من از توی »پیج« )صفحة( یکی از دوستانم که فکر می کنم سال پیش در 
جشنوارة رشد تندیس گرفته بود، با این جشنواره آشنا شدم. امسال هم من 

فیلمم رو برای این جشنواره فرستادم.

روح اله مالمیر
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شمارة پنجم، بهمن ماه 1398

 مار ازفیلم
بدش می آمد ...

 پول ساخت فیلمت رو از كجا آوردی؟ )راستش رو بگو!(
خب چون من با عوامل تولید فیلمم آشنایی داشتم و با هم دوست بودیم، قرار شد 
که هر کدوم مقداری از پس اندازهامونو روی هم بذاریم که اگه این فیلم ساخته بشه 

و اگه در جشنواره جایزه ای گرفتم، این جایزه بین همه مون تقسیم بشه.
يا  مهم تره  تهیه كننده  فیلم  يك  تولید  برای  امیرحسین  نظر  به   

كارگردان؟ يا هیچ كدوم؟
به نظر من قطعاً هر دوتاشون مهم هستند. یعنی اینکه کارگردان برای تولید 
فیلمش به یک تهیه کننده احتیاج داره و تهیه کننده هم بدون کارگردان که 
نمی تونه فیلمی تولید کنه. در نتیجه هر دوتاشون برای خلق یک فیلم الزم 
هستن. البته در فیلم های دانش آموزی این قضیه فرق می کنه. معموالً خود 

دانش آموزانی که می خوان فیلم بسازن، پول فیلم رو تهیه می کنن.
 كدوم معلم دوران مدرسه ات رو هنوز دوست داری؟ واسه چی؟

معلم هنر و استاد عکاسیم که واقعاً من هنر رو مدیون ایشون هستم. جناب آقای 
حسین مرادی که اگه با ایشون آشنا نشده بودم، شاید اصاً عاشق هنر نمی شدم.
 با توجه به اينكه فیلم تو مستنده، بهترين مستندی كه تا حاال ديدی 

چی بوده؟
اتفاقاً آخرین مستندی که دیدم »زخم اسماعیل« بود که همین چند روز پیش 
دیدم. واقعاً خیلی خوب و تأثیرگذار بود. به همة دانش آموزانی که به فیلم سازی 

عاقه دارن، پیشنهاد می کنم این مستند را حتماً ببینن.
 يه ضرب المثل بگو كه توش كلمة فیلم باشه.

توش کلمة فیلم باشه؟ ... خیلی سخته! تا حاال نشنیدم. ولی به نظرم این می تونه 
جالب و بامزه باشه که بگم: »مار از فیلم بدش می اومد، تو خونه اش لوکیشن زدن!«

 اهل مطالعه هم هستی؟
قباً عاقه زیادی به مطالعه نداشتم، ولی از سال قبل که تصمیم گرفتم یه فیلم 
با موضوع شهر یزد بسازم و مجبور شدم  مقدار زیادی در مورد یزد تحقیق کنم، 
به مطالعه خیلی عاقه مند شدم. به نظرم برای رسیدن به هدف هایی که تو ذهنم 

دارم، باید مقدار مطالعه ام رو خیلی بیشتر کنم.
 باز هم قراره فیلم بسازی؟

صد درصد.
 با چه موضوعی؟

اون چیزی که در حال حاضر فکرم رو مشغول کرده و دارم براش تحقیق می کنم، 
مشکات و معضات نوجوانانه.

  كسی كه از سال 1393 رفته تو كار عكاسی به جايی هم رسیده؟ چه 
رتبه هايی كسب كرده؟

یه چیز خیلی خوبی که طی این چند سال به نظرم از استاد مرادی یاد گرفتم، 
این بوده که عکاسی رو واسة دل خودم انجام بدم، نه برای جشنواره یا جایی!

 عكاسی رو بیشتر دوست داری يا فیلم سازی رو؟
نمی تونم بگم عکاسی یا فیلم سازی، چون از یک طرف با عکاسی شروع کردم و به 
عکاسی عاقة قلبی دارم. از طرف دیگه وارد فیلم سازی شدم و به اون هم بیشتر 

از عکاسی عاقه نداشته باشم، کمترم نیست!
 به نظرت كدومشون نون و آب بیشتری داره؟

به نظرم هنر پر از احساسه و هنرمند واقعی به دنبال نون و آبش نیست ... 
همین طور که می بینیم، هنرمندان واقعی که معنی درستی از هنر که تجلی 
خداست دارن، وضع مالی آن چنان خوبی ندارن. چون هنر واقعی جایی برای 

این چیزها ندارد.
 چه كسی در ساخت فیلمت بیشتر از بقیه كمكت كرد؟

خیلی ها به من کمک کردند، از جمله استاد مجید بهجت که خیلی بیشتر از 
همه به من کمک کرد و جا داره که تشکر کنم. ایشان در ساخت این فیلم خیلی 

منو یاری کردن.
 امیرحسین قراره در آينده چه كاره بشه؟ چند درصد امكان داره به 

خواسته هاش برسه؟
خب من قراره در آینده کارگردان بشم. به امید خدا هم صددرصد می شم.

 آخرين حرف امیرحسین به خواننده های رشد جوان چیه؟
اینکه که:  برمی گردونه،  ناامیدی  از  منو  و حرفی که همیشه  تنها جمله 
با  که  دارم  ایمان  هم  من  آسونی هست.«  یه  حتماً  هر سختی  از  »بعد 
تاش خودم و پشت سر گذاشتن سختی ها، با لطف خدا می تونم موفقیت 
خودمو بسازم. از بقیة دانش آموزان هم می خوام که این طوری فکر کنن و 

در سختی ها خدا رو فراموش نکنند.

مستند  بسازید
شايد شما هم دوست داشته باشید كه مثل امیرحسین دهقان يك فیلم 
مستند بسازيد و احتماالً در مسابقه های فیلم دانش آموزی شركت كنید. 
خیلی خوب! بسم اهلل. می توانید از همین امروز شروع كنید. برای شروع به 

شما پیشنهاد می كنیم كه:
 چند نمونه فیلم مستند كوتاه خوب ببینید. )حتی برای شروع می توانید از 

فیلم های شبكة مستند تلويزيون شروع كنید.(
 چند نمونه كتاب با موضوع فیلم مستند تهیه و مطالعه كنید. حتماً با 
مطالعة اين كتاب ها خواهید فهمید كه فیلم مستند از منظر موضوع و يا 
ساختار انواع متفاوتی دارد. مثالً از منظر موضوع، فیلم مستند می تواند 
موضوع های اجتماعی ، فرهنگی، علمی، صنعتی، ورزشی و پرتره را شامل 
يا  و  فیلم مستند می تواند گزارشی، تحلیلی  نظر ساختار،  از  يا  و  شود. 

بازسازی شده باشد.
 مطالعة نقد فیلم های مستند در مجله های سینمايی را جدی بگیريد. 
مطالعة چنین نوشته هايی حتماً دنیای جديدی را پیش روی شما می گشايد.
 الزم نیست برای انتخاب موضوع و محتوای فیلم مستند خود به افق های 
خیلی دور چشم بدوزيد. به محل زندگی خود، مدرسه ای كه در آن درس 
می خوانید و يا حتی مسیر از خانه تا مدرسة خود خوب دقت كنید. حتمًا 
موضوع های خوب و بكری برای تبديل به فیلم مستند پیدا خواهید كرد. اگر 

به چنین كشف هايی نائل شديد، پس درود بر شما!
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گوي و ميدان

ورزش
به جای خود

ورزش صبحگاهی،
قبل از صبحانه

يا بعد از صبحانه؟

 مهدی زارعی
اگر خیلی به دنبال ســودمندی های ورزش باشــید، حتمًا دوست 
داريد با بهترين زمان و بهترين شــرايط ورزش آشنا شويد. در اين 
شرايط آن قدر چیزهای ضدونقیض و برعكِس همديگر می خوانید و 
می شنويد كه سرسام می گیريد و نمی دانید باالخره كدام يك درست 

است!
همین حــاال می توانید از اطرافیانتــان، متخصص و غیرمتخصص، 
بپرســید كه بهتر است قبل از خوردن صبحانه ورزش كنم يا بعد از 

خوردن صبحانه؟ مطمئنًا از تنوع پاسخ ها تعجب می كنید!
اما واقعًا بهترين زمان ورزش صبحگاهی، قبل از صبحانه اســت يا 

بعد از صبحانه؟
مهم ترين مســئله قبل از ورزش اين است كه همة ما فكر می كنیم 
با چند ساعت خواب شبانه، بدنمان كاماًل استراحت كرده است. اما 
اين طور نیســت! مغز انسان در هنگام خواب، كاری را ادامه می دهد 
كه انسان پیش از خواب در حال انجام آن بوده است. بیشتر ما هم 
كه تا قبل از خواب، يا فیلم های مهیج و شــايد ترسناک می بینیم 
يا مشــغول خواندن خبرهای نه چندان شاد در شبكه های اجتماعی 

هستیم و تا خوابمان نبرد، گوشی از دستمان نمی افتد!
تمام اين ها باعث می شود كه غده هايمان مقدار زيادی »كورتیزول« 
)تركیبات چربی( ترشح كنند و اين مواد وارد خون شوند. از همین 
جا و با اين مدل خوابیدن، ضربه زدن به بدنمان را آغاز كرده ايم. پس 

بهتر است ابتدا اين سبك زندگی را عوض كنیم.

راه حل
باید میزان استرس و فشار 

روحی را قبل از خواب، کمتر 
از همیشه کنیم. چگونه؟ 
با کنار گذاشتن گوشی و 

فکر کردن به تمام چیزهای 
مثبت در زندگی مان. اگر هم 
بتوانیم موسیقی آرامش بخش 

)مثل آثار موسیقی های 
کاسیک بزرگانی چون 
بتهوون، موتزارت، جواد 

معروفي،فرامرز پایور و ...( 
گوش کنیم چقدر بهتر!

1
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ورزش و صبحانه
گروهی از دانشمندان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که 
ورزش قبل از صبحانه مفیدتر است و گروهی دیگر از دانشمندان 
نتیجه گرفته اند که بعد از صبحانه. هر دو هم درســت می گویند. 

فقط مسئله این است که شما از ورزش چه می خواهید؟
اگر کســی بخواهد چربی بدنش را بسوزاند، طبیعی است که هر 
چقدر ناشــتا باشد و شــکمش خالی تر، بدنش در هنگام ورزش 
صبحگاهی چربی ســوزی بیشتری انجام خواهد داد. البته ممکن 
است عضله سوزی نیز انجام شود که هیچ کس به دنبال آن نیست.

اما اگر صبحانه ای مناســب، قبــل از ورزش صبحگاهی مصرف 
شود، طبیعی است که انسان انرژی بیشتری برای ورزش خواهد 
داشت. بخشــی از کالری روزانه تان هم با همین صبحانه تأمین 
می شــود و در طول روز نیاز کمتری به غذا پیدا می کنید. موز، 
کشــمش، نان و کرة بادام زمینی از جملة این مواد هســتند که 
کربوهیدرات بدن را برای ورزش تأمین می کنند. زود هم هضم 
می شوند و نیم ساعت تا 45 دقیقه بعد از خوردن آن ها به راحتی 

می توانید ورزش کنید. 
طبیعی اســت که صبحانه خوردن پیش از ورزش، بدن را برای 

عضله سازی آماده تر هم می کند.
هر چقدر نوع ورزشی که انجام می دهید زمان بیشتری نیاز داشته 
باشد و هوازی باشد، نیاز بدن به مواد غذایی بیشتر می شود پس 

بهتر است قبل از شروع ورزش صبحانه بخورید.

حرکات کششی صبحگاهی
چه قبل از صبحانه و چه بعد از صبحانه، بدن به ورزش نیاز دارد. 
پس در هر حالتی ورزش کنید. حتی اگر حرکات ســاده باشــد. 
بهترین کار این است که ورزش را با حرکات کششی آغاز کنید. از 

جمله حرکات کششی می توان به حرکات زیر اشاره کرد:
1. ابتدا پای راســت را جلو آورده و زانوی راست را خم کنید. در 
حالی که ســینه و شانه صاف و کشیده است، بدن را به جلو خم 
کنید تا احساس کشش کنید. به حالت اول برگردید و دوباره این 

کار را با پای مخالف بکنید. ده بار این کار را بکنید.
2. پاها را به هم بچسبانید؛ آن گاه دست ها را هم زمان کشیده و به 
باالی سر برسانید. پس از آن به جلو خم شده، دست ها را از جلو 
به پایین بیاورید. تا جایی که می توانید دســت ها را پایین آورده و 

حتی اگر توانستید کف آن ها را به زمین برسانید.
3. در حالــی که به جلو خم شــده اید، دســتتان را روی زمین 
بگذارید. وقتی دســت راســت روی زمین است، دست چپ را از 
ســمت چپ به باال بکشــید. بعد به حالــت اول برگردید و جای 
دست ها را عوض کنید. اگر این نرمش برایتان سخت است، کمی 

زانوها را خم کنید.
4. دســت ها را روی زمین گذاشته، باسن را باال برده و یک قوس 
به وجود بیاورید. پس از آن، بدن را در یک راســتا قرار دهید تا به 
شکم و دست ها فشار بیاید. در ادامه، نیمة باالیی بدن را باال ببرید 

به طوری که سر رو به باال باشد و بیشترین کشش را احساس کنید.

حرکاتی برای افزایش انرژی
در پایان حرکات کششــی بدن آماده شده تا حرکات را با شدت 

و سرعت بیشتری انجام دهید. حاال نوبت حرکات زیر است:
1. ابتدا یک دقیقه درجــا بزنید. بعد از یک دقیقه درجا، کم کم 
زانوهــا را باال بیاورید. این کارهــا را بدون خم کردن بدن انجام 
دهید و حرکت دست نیز به صورت معکوس با پا فراموش نشود؛ 
یعنی اگر زانوی راســت باال آمده، باید دست چپ را که از بازو 

خم کرده اید، باال بیاورید.
2. در حالی که دســت به کمر هســتید، پاها را بــه نوبت باال 
بیاوریــد. البته این کار را در حالی انجام دهید که پاهایتان را به 
سمت جلو کشیده اید. این کار را به سرعت انجام دهید و مواظب 

باشید که در هنگام فرود پا، فقط کف پا، به زمین بخورد.
3. طناب زدن حرکت مفید دیگری اســت کــه می توانید انجام 
دهیــد. البته نیازی به طناب نداریــد و فقط فرض کنید طناب 
دستتان اســت. در همان حالتی که طناب می زنید، دستتان را 
تــکان دهید و البته باال و پایین بپریــد تا پاها به طناب فرضی 

گیر نکند!
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شعر امروز

فریبا یوسفی شاعر، نویسنده و منتقد ادبی، 22 مهر 
1349 در تهــران متولد شــد. وی دارای مدرک 
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 

تهران است.
شــعر فریبا یوســفی دارای زبان استوار و لطافتی 
ریشه دار است و بیشتر سروده های او را در بسیاری 

از مجموعه های گزیدة اشعار شاعران زن می توان دید.
مجموعه شعر حاال تو برگزیدة چهارمین دورة جایزة کتاب پروین و نیز برگزیدة 

ســطح اول دومین کنگرة شعر زنان تهران 
در ســال 1387 شــد. فریبا یوسفی بارها 
در برنامه هــای ادبی رســانة ملی به عنوان 
کارشناس حضور فعال داشته است. همچنین 
دو سال است جلسات یک ماه یک کتاب را 
با رویکرد بررسی و مرور کارنامة شعر زنان 
امروز در حوزة هنری برگزار می کند. از این 
شــاعر دو کتاب به نام های حاال تو و تا روح 

تنهای تن ها منتشر شده است. 

شب بوها
من آن سروم كه حتی بشكند هم خم نخواهد شد
نمی ترسم، بزن، از من كه چیزی كم نخواهد شد

دلی را كه كويری شد به باران خوش مكن هرگز
هزاران قطره می بارد، يكی شبنم نخواهد شد

كسی را كه خرابش كرده ای ديگر نبايد ساخت
اگر از نو بسازی هم، همان آدم نخواهد شد

كسی ديگر شبیه من تو را عاشق نخواهد كرد
كه شب بوها برايت شاخة مريم نخواهد شد

تو هم اندازة خود ظرفیت داری، بدان ای عشق
كه هرگز نیل با ضرب عصا زمزم نخواهد شد

كجا ديدی عقابی در اسارت بال بگشايد؟
غرورش خوب می داند بخواهد هم نخواهد شد

مرتضی جهانگیری

دو شعر کوتاه
خورشید

نه طلوعی داشت
نه غروبی

آفتا ب گردان ها اگر نمی چرخیدند.

چونان اُردی بهشت
از نسیم سرشارم

به گل های شقايق كه می رسم
دامنی از داغ می پراكنم ...!

وحید كیانی

نالة جانسوزم از بس دل نشین افتاده است
هیچ كوهی برنمی گرداند اين فرياد را 

تأثیر تبريزی

دو روز شد كه وفا می كند، نمی دانم
كه تا چه مصلحت آن شوخ بی وفا ديده!

عبداهلل رازی

دی يار می گذشت، رقیب از عقب رسید
گفتم كه عمر می رود و مرگ در قفاست ...

قاسم انوار

من ترک عالمی ز برای تو كرده ام
از من مشو برای دل اين و آن جدا

قدسی مشهدی

چون وا نمی كنی گره ای خود گره مباش
ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست

صائب تبريزی
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در آینه
غريب تر از سنگ ريزه های بیابان

اين چوب لباسی است
كه روزی درخت بود

و امروز 
ما خستگی هايمان را از خیابان می آوريم

می اندازيم سر دوشش
بدون اينكه يادمان باشد

روزی پرندگان عاشق
بر شانه اش می نشستند

یکی از شگردهایی که برای زیباتر شدن بیان شاعر هنگام شعرسرایی وجود 
دارد، اســتفاده از صنایع لفظی و معنوی اســت که در ادب فارســی به ان 
آرایه های ادبی هــم می گویند؛ یکی از این آرایه های ادبی جان بخشــی یا  

تشخیص است.
شــاعر در این شعر ارتباطی انسانی با چوب لباســی اتاقش برقرار کرده و با 
استفاده از واژگانی مثل غریب  بودن یا داشتن شانه که از ویژگی های انسان 

هستند، شخصیت انسانی به چوب لباسی بخشیده است.
آرایة دیگری که شاعر در این شعر از آن بهره برده است آرایة مجاز است که 
مجاز یعنی آوردن کلمه ای در معنای غیرحقیقی؛ اما باید بین معنای حقیقی 
و مجازی رابطه ای وجود داشــته باشد که به آن عاقه می گوییم و از طریق 

عاقه می شود به مقصود شاعر پی برد.
در ســطر پنجم، شــاعر به جای اینکه بگوید ما لباس هایمان را از خیابان 
می آوریم از مجاز اســتفاده کرده و کلمة خســتگی را به کار برده است که 
عاقة آن،  انداختن لباس هایی اســت که در طول روز با خستگی های شاعر 

همراه بوده اند. این شعر سرودة علیرضا نوری شاعر همدانی است.

چراغ مطالعه
تنها و رهگذران 

شاعر: ابوالفضل صمدی
ناشر: نگاه

این کتاب آخرین اثر ابوالفضل صمدی است که در بردارندة گزیده ای 
بهترین غزل های اوست و در 174 صفحه منتشر شده است. شعرهای 
او بــا زبانی تازه به بیــان مفاهیمی  چون آزادی، عشــق، و دردهای 
اجتماعی می پردازد و پر اســت از بهــار و لبخند و آیینه. غزلی از این 

کتاب می خوانیم:

گره به كار من انداخته است لبخندت
خدا كند كه رهايی نیابم از بندت

برای كندن جان من آمدی از راه
كه آفريده تو را اين چنین خداوندت

تو بی مجادله زيباترين پريچهری
مگر در آينه پیدا شود همانندت

مگر به تیشة مرگ از تنم جدا بشوی
به شاخ و برگ دلم خورده است پیوندت

ز عشق منكر من نهی می كنند تو را
خدا عوض دهد آن را كه می دهد پندت
به غیر من كه به قول تو دست و پا گیرم

كسی نبوده در اين روزگار پابندت
به شهر زندگی رفته باز می گردد

دم غروب اگر ابرها ببارندت
خوشت نیامده از من تو راست می گفتی
دروغ گفت به من چشم های خرسندت

تا گردش گردون فلك تابان است
بس عاقل بی هنر كه سرگردان است
تو غره* مشو ز شادی ات گر داری
در هر شادی هزار غم پنهان است

شاعر از احوال گذران دنیا سخن می گوید و پند می دهد که هیچ 
حالی در جهان همیشگی نیست. غم و شادی پی در پی جای خود 

را به یکدیگر می دهند. پس به شادی ها نباید مغرور شد.
نیز در مصرع دوم این مســئله را بیان می کند که در دنیا انسان 
بی هنر و بی مهارت همیشــه حیران است و زندگانی سودمندی 

نخواهد داشت.
این رباعی حکمت آمیز سرودة باباافضل کاشانی شاعر قرن ششم 

است. وی به خاطر رباعیات نغزش به شهرت رسیده است.

* غره: مغرور

ارنست یاندل در 1925 در اتریش متولد 
شد. او تحصیل کردة رشتة زبان و 

ادبیات انگلیسی و آلمانی است. حرفة او 
نویسندگی بود و در کنار شعر، به نوشتن 

متن های تجربی و نمایشنامه های رادیویی 
مشغول بود. موضوعات تبعات جنگ، 

مذهب، ایدئولوژی به همراه طنز ظریفی 
همیشه در شعرهایش دیده می شود. او در 

سال 2000 در 75 سالگی از دنیا رفت.
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نگاه شرقي
از کتاب درسیاي بچگیام 

چیزي یادم نمیاد جز یه نگاه 
که همون صفحه اول مي درخشید مث ماه 

پیرمرد چشم امیدش به ما بود 
امیدش به ما دبستانیا بود 

با هزار تا آرزو چشم امیدش مي شدیم 
توي بازیاي بچگي شهیدش مي شدیم 

حاال ما بزرگ شدیم حال امیدتو بپرس 
حال و احوال کوچولوي شهیدتو بپرس 

 ....
خوش نداشتیم عکس ماهت 

روي سکه ها و کنج اسکناسا بشینه 
زینت قاباي خاتم بشه و 
روي میز باکاسا بشینه 

عکستو قاب مي گیرن فقط تماشا مي کنن 
اسمتو مییارن و رسمتو حاشا مي کنن 

چشم بیدار تو رو دیدن ولي 
دلشون خوابه هنوز 

بي خیال نگاه شرقي تو 
چشمشون به اون ور آبه هنوز 

این روزا دلم گرفته ولي باز 
بغضمو مي خورم و همراه پابرهنه ها داد مي کشم 

حاال من چشم امیدم به توئه
من هنوز 

انتظار فرج از نیمه ي خرداد مي کشم

محمد مهدي سیار

بهار تازه 
تا تو اي بهار تازه آمدي 
سروهاي سرفراز آمدند 

مثل رودخانه هاي پرخروش 
عاشقان به پیشواز آمدند

 
دسته دسته گل شکفت در زمین 

باغ ها بهار شد ز بوي باد 
آسمان براي چشم روشني 

آفتاب را به دشت هدیه داد 
قیصر امین پور

خانه اي در آسمان 
تقدیم به حضرت زهرا )س( 

خانه اي در حوالي باران باغي از گل در آستان دارد 
پدري که شبیه اقیانوس مادري سخت مهربان دارد 

خانه اي که شبیه منظومه بیت بیتش ستاره باران است 
خانه اي که اگر چه از خشت است در خودش پنج کهکشان دارد

خانه اي که اگر چه ساده ولي لحظه هاي اجابت افطار 
هر فقیري که باز در بزند توي سفره همیشه نان دارد 

روي بام همیشه کوچکشان رد پاي فرشته ها باقي است 
و اي این بیت تا خدا جاري ریشه هایي در آسمان دارد 

کوثري از بهشت برگشته سوره اي آبروي پیغمبر 
آیه هایي بلند و دریایي ساحلي سبز و بیکران دارد 

باید اما دوباره برگردیم به همان سفره هاي نان و نمک 
به همان خانه اي که مي گویند خشت خشتش غم جهان دارد 
به همان خانه اي که مي گویند کوچک اما بزرگ خواهد ماند 

در آن رو به آسمان باز است رو به خورشید نردبان دارد 
موسي عصمتي )شاعر روشندل(
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دو بیتي هاي برفي 
به دل ناگفته صدها حرف دارم 

میان سینه زخمي ژرف دارم 
به روي پوستین سالخوردم 

زمستان در زمستان برف دارم
 ...

به گوش ام خش خش پاییز زرد است 
دل ام میعادگاه زخم و درد است 

نمي آید صدایي از در و دشت 
»هوا بس ناجوانمردانه سرد است« 

....
سرود برفي گنجشگکي خرد 
مرا با خود به دنیاي دگر برد 

دوباره جیک جیکي کرد و آن گاه 
میان برف هاي ناگهان مرد

...
تمام کوچه ها از برف و یخ پُر 

نگاه ام روي یخ ها مي خورد ُسر 
ز حجم برف روي شاخه هایش 
درختي در خیابان مي زند ُغر 

...
سکوت و جمعه و برف است و سرما 

تنیده روي ذهن  ام تور رویا 
قلم در دست، در کنج اتاقي 
نشسته شاعري تنهاي تنها 

...
 هوا بر دوش دارد کولة برف 

زمین زیباست از منگولة برف 
نیاشوبد خدا را پاي گرگي 

به روي دشت ها قیلولة برف 
کاظم نظري بقا

راهی است پر از شور
افتاده در این راه، سپرهای زیادی

یعنی ره عشق است و خطرهای زیادی
بیهوده به پرواز میندیش کبوتر!

بیرون قفس ریخته پرهای زیادی
این کوه که هر گوشة آن پارة لعلی است
خورده است بدان خون جگرهای زیادی
درد است که پرپر شده باشند در این باغ

بر شانة تو شانه به سرهای زیادی
از یک سفر دور و دراز آمده انگار

این قاصدک آورده خبرهای زیادی
راهی است پر از شور، که می بینم از این دور

نی های فراوانی و سرهای زیادی
هم در به دری دارد و هم خانه خرابی
عشق است و مزیّن به هنرهای زیادي
بیچاره دل من که در این برزخ تردید

خورده است به اما و اگرهای زیادی
جز عشق بگو کیست که افروخته باشند

در آتش او خیمه و درهای زیادی...

سعید بیابانکي



داستان یا داده؟

مغز در مواجهه با داده هامغز در مواجهه با داستان

داده ها و ارقام دو ناحیه از مغز ما را فعال می کنند.داستان ها می توانند 7 ناحیه از مغز ما را فعال کنند.

هر ناحیه، از طریق احساسات خاصی که در داستان 
توصیف می شوند، تحریک می شود.

حـــرکت

قشر حرکتی

رایحه ها

قشر بویایی

درک زبان

ناحیه ورنیک

درک زبان

ناحیه ورنیک

صداها

قشر شنوایی

رنگ ها و شکل ها

قشر بینایی

پردازش زبان )تولید گفتار(

ناحیه بروکا

پردازش زبان )تولید گفتار(

ناحیه بروکا

لـــمـــس

قشر حسی و مخچه

 زهرا ابراهیم پور

می خواهــم ایــن بــار از دریچــۀ علــم بــه »قصه« و »قصه گویی« نگاه کنم. شــاید فکر کنید فقط در دنیــای ادبیات دربارۀ 
قصه هــا حــرف می زننــد یا مفاهیــم زندگی را از طریق قصه به بچه ها یاد می دهند. اما قصه، خودش طوالنی ترین قصۀ 
دنیاســت: از روزگار غارنشــینی کــه قصه هــای تصویــری شــکل گرفتنــد تــا همیــن امروز که از قصه، برای رشــد و توســعۀ 

ارتباطات، آموزش و کسب وکار استفاده می کنند. ما با قصه ها بزرگ می شویم، یاد می گیریم و حتی کار می کنیم.
قصه گویی این قدرت را دارد که شنونده ها را درگیر کند، بر آن ها تأثیر بگذارد، آموزش دهد و الهام ببخشد. به همین 
دلیل قصه گویی را می شود در قلب برنامه های آموزشی جای داد. گفتن یک قصۀ خوب هنر است و همه ما وقتی قصه 

می شنویم، قصۀ خوب را تشخیص می دهیم. اما پشت هنر قصه گویی، دانش هم هست.

علم
قصه گويی

)Dopamine( دوپامین
وقتی مغز رویدادی احساسی را تجربه 
می کند، در سیستم عصبی دوپامین 
آزاد می کند. این باعث می شود آن 
رویداد ساده تر و دقیق تر در خاطر 
بماند.

جفت شدگی عصبی
)Neural coupling(

قصه، بخش هایی را در مغز فعال 
می کند که اجازه می دهد شنونده، طی 

فرایندی به نام جفت شدگی عصبی، 
داستان ها را به ایده ها و تجربیات 

شخصی خود تبدیل کند.

)Mirroring( بازتاب
الگوی فعالیت مغزی شنونده ها، 

نه تنها به یکدیگر شبیه است، بلکه 
به الگوی فعالیت مغزی قصه گو هم 

شبیه است.

)cortex activity( فعالیت قشری
در هنگام پردازش واقعیت ها، دو ناحیه از مغز )بروکا 
و ورنیک( فعال می شوند. قصه، اگر خوب بیان شود، 
نواحی بیشتری از مغز را درگیر می کند.

قصه گویی با مغز ما چه می کند؟

پیام هایی که در قالب داستان به آدم ها منتقل می شود

           نسبت به پیام های معمولی
به یادماندنی ترند.  22 برابــر
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محتوای ویدیوییکلمات و نوشتار

%68

%50 3 برابر%79

%17%11
از مصرف کنندگان 
داستان هایی را 

ارزشمند می دانند که 
اطالعاتی را دربردارند یا 

چیزی را یاد می دهند.

داستان های 
سرگرم کننده را بیشتر 

دوست دارند.

 گفته اند داستان هایی 
ارزشمندترند که 
الهام بخش باشند.

محتوای دیداری

وبینارهاپست های وبالگ اینفوگرافیک

کتاب الکترونیکی

توصیه نامه های ویدیویی

عکس

وب سایت ها

خودآموزها یا دستورالعمل های ویدیویی

نمایش اسالید

دستورالعمل ها

مصاحبه با متخصصان

خودآموزها
از خوانندگان، متن را به طور 

اجمالی دنبال می کنند و 
کلمه به کلمه نمی خوانند.

از مغز ما برای دریافت 
اطالعات بصری برنامه ریزی 

شده است.

در متن هــا تصویــر و ویدیــو بگنجانیــد تــا جذابیت بصری 
ایجاد کنید.

از عنوان های گیرا و جالب برای مطلب خودتان استفاده 
کنید.

پیشنهاد

برای انتقال مفاهیم یا داده های پیچیده و نوشته های 
طوالنی از تصاویر و گرافیک استفاده کنید.

اینفوگرافیک در شبکه های 
اجتماعی بیشتر از دیگر 
محتواها الیک می شود.

آدم ها دستورالعمل های شامل متن 
و تصویر را  بهتر از دستورالعمل های 
بدون عکس، دنبال و اجرا می کنند. %323

استفاده از کلمه »ویدیو« در عنوان
ایمیـل هـا، احتـمال باز کردن آن ها را %19 

 افزایش می دهد.

و میزان کلیک را %65

پست هایی که در آن ها ویدیو باشد 3 برابر 
بیشتر از متن تنها به اشتراک گذاشته می شوند.

مغز در مواجهه با داستان

چرا قصه بگوییم؟

قصه، ذهن را 
بیشتر درگیر 

می کند

داستان ها  محرک 
اقدام و عمل 
آدم ها هستند.

داستان ها خیلی ساده تر
به یاد می مانند.

مصرف کنندگان بیشتر تصمیم هایشان را براساس 
احساس می گیرند نه منطق.

داستان ها پاسخ های 
احساسی را برمی انگیزند.

ابزارهای قصه گویی مؤثر

چگونه قصه بگوییم؟

پیچیده گویی نکنید
با ساده گفتن، تجربه ای لذت بخش را برای مخاطب ایجاد کنید.

از کلیشه ها دوری کنید
 کلیشه ها اثر چندانی بر 
مخاطب ندارند.

کاری کنید مخاطب با شما
 ارتباط برقرار کند

 برای مخاطب معنایی بیافرینید.

خودتان باشید
با مخاطبانتان ارتباط احساسی 
برقرار کنید.

به توصیف جزئیات بپردازید
بخش های بیشتری از مغز 

مخاطب را فعال کنید.

آدم ها چه نوع قصه هایی را  بیشتر دوست دارند؟
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دست نوشته ها
 علي مهر

نزدیکی های کالنتری ایستگاه ســه بُرخورده بودم توی جمعیت. ته 
دسته با سی چهل تا از هم قدهای خودم همراه بقیه شعار می دادیم. از 
نگاه های مردمی که در پیاده رو ایستاده بودند، کیف می کردم. ناگهان 

دستی آهسته پشت گردنم خورد. سر برگرداندم حسین بود.
ـ اینجا چه کار می کنی؟

ـ تظاهرات می کنم.
ـ بیخود! بیا بیرون.

از صف بیرونم کشید:
ـ زود می روی خانه، اینجا خطر دارد.

ـ همه هستند!... 
اشاره کردم به جمعیت.

ـ بچه اگر اتفاقی بیفتد، زیر دست و پا می مانی.
هلم داد به جلو. چند قدم که رفتم، سر برگرداندم. هنوز ایستاده بود. 
به ناچار راه افتادم. حدود صدمتری از جمعیت دور شدم. دوباره به 
عقب نگاه کردم. این بار نبود. خوش حال برگشــتم. این بار به وسط 
جمعیت رفتم تا اگر باز سر و کلة حسین پیدا شد، مرا نبیند. هنوز چند 
قدم نرفته بودیم که صدای شلیک چند گلوله در فضا پیچید. همهمه ای 

در جمعیت افتاد:
ـ برادر ارتشی چرا برادر کشی؟!

ـ تیر هوایی است؛ نترسید.
گازی سفیدرنگ جلوی جمعیت را در خود فرو برد:

ـ آتش روشن کنید! ...
ـ گاز اشک آور انداختند!...

چند گلولة دیگر. سفیدی جلوی جمعیت غلیظ تر شد:
ـ الستیک آتش بزنید! ...

چند گلولة دیگر. هر کس به طرفی می دویــد. باز هم چند گلولة 
دیگر. شروع کردم به دویدن. اما به هر طرف که می دویدم، تنه ای 
می خوردم و به طرف دیگر پرت می شدم. آن طرف هم لگدی نوش 
جان می کردم و پرت می شدم جای اولم. لگد محکمی به کمرم خورد. 

تلوتلو خوردم و با صورت به زمین افتادم. کسی از زمین بلندم کرد: 
ـ احمق!

حسین بود. دستم را کشید و شروع به دویدن کردیم. سر کوچه مان 
ایستادیم. صورتش سرخ شده بود. نفس نفس می زدیم. گوشم را کشید:

ـ مگر نگفتم برو خانه؟!

ـ آآآخ... دادا داشتم می...رفتم ...
گوشم را ِول کرد و هلم داد به طرف کوچه:

ـ آه که تو چقدر پررویی!
راه افتادیم؛ من جلو و حسین پشت سر. نزدیک خانه دستم را کشید:

ـ توی خانه از تظاهرات حرفی نمی زنی ها!
ـ باشد.

چند لحظــه نگاهم کرد و دوباره گفت: »مامــان اگر بفهمد، دیگر 
نمی گذارد پایت را توی کوچه بگذاری.«

گفتم: »هر دوی مان را نمی گذارد؛ مخصوصًا تو.«
آهسته زد توی سرم:
ـ حرف بیخود نزن.

وارد حیاط شدیم. اولین چیزی که به چشممان خورد چند قوطی رنگ 
بود و یک بطری پر از مایعی زردرنگ که گوشة حیاط چیده شده بودند

ـ این ها چیه؟
من پرسیدم. حســین با تعجب به قوطی ها نگاه می کرد. به طرف در 
راهرو رفتم. هنوز داخل نشده بودم که مامان توی قاب در پیدا شد. 

سالم کردم.
ـ علیکم السالم حسین آقا.

ـ من سالم کردم!
حسین دستپاچه ســالم کرد. مامان به قوطی های رنگ اشاره کرد: 
»امانتی هایت رسید« و سر تکان داد: »تا ما و خودت را گرفتار نکنی، 

دست بردار نیستی!«
ـ مگر چه کار کردم؟

- نمی دانم!
حسین به طرف قوطی ها رفت:

ـ کی این ها را آورده؟
ـ همان که باید می آورد.
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اهلل گفت و به طرف آشپزخانه رفت. حسین پرسید: »سهراب؟« و پشت حسین برگشت و با تعجب مامان را نگاه کرد. مامان زیر لب ال اله اال 
سر مامان به آشپزخانه رفت.

***
می کرد. من گفتم: »دیروز، نزدیک کالنتری چه زد و خوردی شــد. زنگ تفریح، گوشة حیاط، دور هم ایستاده بودیم. هرکس چیزی تعریف 

وسط و شروع کردیم به زدن. هر کدامشان یک کتک مفصل خوردند.«گفتیم. آن ها به ما حمله کردند، ولی تعداد ما بیشتر بود. انداختیمشان جاوید شاه، جاوید شــاه می گفتند. ما هم جمع شدیم و مرگ بر شاه کردیم. چند تا از الت های محله با چوب و چماق جمع شده بودند و فریدون گفت: »ما هم رو به روی مسجدمان با چماق دارها بزن بزن تیراندازی و گاز اشک آور. ما هم در رفتیم!«
حمید کاغذی از جیبش در آورد:

ـ این که چیزی نیست. من اعالمیه دارم.
به طرف حمید خیز برداشتیم:

ـ کو؟
ـ ببینم!

بعد تای کاغذ را باز کرد و گرفت جلوی مان: »بســم اهلل الرحمن ـ صبر کنید، نشانتان می دهم؛ اما توی دست خودم.حمید دستش را کشید:
الرحیم.

ملت قهرمان و به پا خاستة ایران...«
ـ این چیه؟

حمید زود اعالمیه را گرفت پشتش. امیر بود.

ـ هیچی.
ـ اگر هیچی، پس چرا قایمش کردی؟
حمید اعالمیه را گذاشت توی جیبش:

ـ فضولی؟ ورقه امتحان است.
ـ آره جان خودت! چاپی بود.

حمید رو برگرداند و به طرف کالس رفت. پشــت ســرش هم من و 
فریدون راه افتادیم. امیر گفت: »به آقای ناظم می گویم.«

هیچ کس جوابش را نداد.
 ***

فریدون گفت: »یعنی به ناظم می گوید؟«
حمید گفت: »به جهنم!«

فریدون گفت: »پدرش افسر است. خودش می گوید: تا حاال هزار نفر 
را به زندان انداخته؛ صدتا هم کشته.«

حمید پوزخند زد: »جان خودش!«
گفتم: »حاال اعالمیه را بده تا بخوانیم.«

حمید گفت: »وقت گیر آوردی؟!«
ـ برپا!

آقا معلم کیفش را روی میز گذاشت و گفت: »حمید نجاتعلی!«
ـ بله.

ـ برو دفتر، آقای ناظم کارت دارد.
رنگ حمید پرید. در کالس باز شد:

ـ آقا اجازه!
ـ کجا بودی؟

ـ اجازه، آقای ناظم کارمان داشت.
ـ بیا تو.

امیر تو آمد. حمید به طرف در رفت. در راه تنه ای به امیر زد.
ـ ِا، چرا می زنی؟!

نیم ساعت بعد حمید برگشت.
ـ چه کارت داشت؟

خندید و سرش را به عالمت »هیچی« تکان داد.
نزدیک آخر زنگ حمید کاغذی از دفترش جدا کرد. چیزی روی آن 

نوشت و به فریدون که در ردیف وسط بود، داد:
ـ بده به محسن تا بیندازد روی نیمکت تیموری.

محسن ردیف آخر می نشست و امیر ردیف وسط؛ دو نیمکت جلوتر از 
فریدون. حمید هم ردیف اول. محسن کاغذ را انداخت روی نیمکت 
امیر. امیر کاغذ را برداشــت. زنگ خورد. کالس شلوغ شد. امیر 
نوشته را خواند. آقامعلم کیفش را برداشت. امیر به طرف ردیف آخر 

برگشت. صورتش سرخ شده بود. نزدیکش رفتم و گردن کشیدم:
ـ خیلي نامردي، بدبخت آنتن!

ـ آقا اجازه!
آقامعلم رفته بود.

***
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باید گردند؛ بگو مرگ بر شــاه؛ درود بر خمینی؛ فاجعة سینما رکس، چپاولگران خارجی را از نفتمان کوتاه می کنیم؛ زندانیان سیاسی آزاد دیوارها خوانده بودم، هر کدام به ذهنم می آمد، می نوشــتم: دست کردم به شعارنویسی. شعارهایی را که در تظاهرات ها شنیده یا روی کاغذ جدا کردم. هر کاغذ را به دو قسمت مساوی پاره کردم و شروع از رخت خواب بیرون آمدم. کیفم را باز کردم و از وسط دفترم چند جانیمکتی ها می گذارم تا کسی نفهمد کی این ها را پخش کرده.چند کاغذ شعار می نویســم و توی کالس پخش می کنم. اصاًلً توی که روی کاغذ نوشــت: »خیلی خری، چاقالة جاسوس.« آره، روی یکدفعه فکری به ذهنم رسید: چرا خودم اعالمیه ننویسم؟ مثل حمید درس بخوان تا در آینده فرد مفیدی برای کشور عزیزمان شوی.«»این کارها چیه؟ تو حاال فقط باید درس بخوانی؛ درس! فهمیدی؟! 
جنایتی دیگر توسط ُعمال شاه.

و با چای قورتشــان دادم. مامان با تعجب نگاهم می کرد. کیفم را که اعالمیه ها را توی جانیمکتی ها بگذارم. چند لقمه توی دهانم چپاندم صبح زودتر از همیشــه بلند شــدم. باید قبل از آنکه کسی بیاید، چهل کاغذ شد. توی کیفم گذاشتم و به رخت خواب برگشتم.
برداشتم پرسید: »امتحان داری؟«

راه افتادم. احساس خوبی داشتم؛ احساس بزرگ شدن. من هم مثل ماندم چه بگویم. گفتم: »نه، ولی ریاضی داریم.«
کالس باز شد. زود به طرف در کالس چرخیدم و دست نوشته ها را پشتم تقریبًا نصف دست نوشــته ها را توی جانیمکتی ها گذاشته بودم که در اولین دست نوشته را در جا نیمکتی خودم گذاشتم تا کسی شک نکند. هم می دویدند. به کالسمان رفتم. دست نوشته ها را از کیفم درآوردم و مدرســه هنوز خلوت بود. چند نفر توی حیاط قدم می زدند یا دنبال حسین اعالمیه پخش می کنم.

پنهان کردم. امیر بود.
ـ چه کار می کردی؟

ـ هیچی.
ـ پشت سرت چی قایم کردی؟

این را گفت و به طرفم آمد.
رو به رویم ایستاد و بر و بر نگاهم کرد. بعد گفت: »خیلی خب، وقتی ـ فضولی؟!

از خواب پریدم. نمی دانم صدایی شنیدم یا خودم بیدار شدم. چشمم 
افتاد به راهرو. نور کم رنگی تاریکی راهرو را رقیق تر کرده بود. بلند 
شدم و به راهرو رفتم. چراغ آشپزخانه روشن بود. به طرف آشپزخانه 
رفتم. در را آهسته باز کردم و سرک کشیدم. حسین جلوی پیشخوان 
ایستاده بود. چند بســته کاغذ روی پیشخوان بود. داشت کاغذی را 

می خواند.
ـ سالم.

به سرعت به طرف در برگشت. چند اعالمیه از دستش افتاد. چشم هایش 
پف کرده و قرمز بود. پرسید: »اینجا چه کار می کنی؟«

ـ هیچی؛ همین طوری بیدار شدم.
ـ برو بخواب. فردا صبح زود باید بروی مدرسه.

ـ من هم کمکت کنم؟
ـ خیر، الزم نیست.

ـ آفرین؛ بگذار من هم کمکت کنم.
ـ برو بخواب بچه.

به طرفم آمد. عقب کشیدم:
ـ من هم می خواهم...

ـ هیس س!
بازویم را گرفت و به طرف اتاق بــرد. پرتم کرد روی رخت خواب و 

آهسته گفت: »از جایت بلند نمی شوی؛ مثل بچة آدم می خوابی.«
از حرصم پتو را کشیدم روی سرم. چند لحظه بعد سرم را از زیر پتو 
درآوردم. چراغ آشپزخانه هنوز روشن بود. دلم می خواست به حسین 

کمک کنم، اما نمی گذاشت. همه اش می گفت: »تو هنوز بچه ای!«
خودش همــه کار می کرد، ولی به من می گفت: »هیس س س، مامان 
می فهمد!« مامان هم که می ترسید همه اش می گفت: »من طاقت ندارم 
از این زندان به آن زندان دنبال بچه ام بگردم. دایی تان سه ماه رفت 

زندان بس است!«
من هنوز به دنیا نیامده بودم. حسین تازه راه افتاده بود؛ به قول مامان 
آن هم نه مثل آدم. پاسبان ها توی خیابان به دایی جواد مشکوک شده 
بودند. او را بازرسی کرده  بودند و از توی جیبش اعالمیه درآورده 
بودند. هر چه دایی جواد گفته بــود: »اعالمیه را در خیابان به من 
داده اند، گوش نکرده بودند. مامان می گفت: »سه ماه من و مادربزرگ 
ـ خدا بیامرزـ ســرگردان بین آبادان و خرمشهر و اهواز بودیم. از 
کالنتری به زندان، از زندان به عدلیه تا باالخره آزاد شد. اما چه آزاد 
شدنی! کمرش از شالق شرحه شرحه شده بود. یک ماه تمام مادربزرگ 

نفرین کرد و کمر دایی تان را با روغن چرب کرد.«
حسین همیشه اعالمیه به خانه می آورد. اعالمیه ها را به چند بسته تقسیم 
می کرد. گاهی دوست هایش می آمدند و بسته ها را می بردند. گاهی 
خودش اعالمیه ها را توی ساک می گذاشت و می برد. گاهی قوطی های 
رنگ هم می آورد. اما تا من می خواستم کمکش کنم می گفت: »تو هنوز 
بچه ای!« همه اش چهار سال از من بزرگ تر بود. مگر حمید با خودش 
اعالمیه به مدرسه نیاورد؟ آقای ناظم هم هیچ کارش نکرد. فقط گفت: 
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عالی می شد.«
ـ برپا!

ـ آ...آقای ناظم!
ـ برجا!

همه نشستند جز امیر:
ـ آقا اجازه! این هم دوتای دیگر از آن نوشته ها.

صدای ضربان قلبم آن قدر بلند بود کــه فکر می کردم همة کالس 
می شنوند. آقای ناظم دست نوشــته ها را از امیر گرفت و شروع به 
خواندن کرد. سرم را زیر انداختم. نمی توانستم جلوی لرزش پاهایم 

را بگیرم.
ـ آقا اجازه!

صدای حمید بود: 
ـ باید به خورشیدی »صفر« بدهید. چون همة نوشته ها را تقلب کرده! 

هیچ کدام از خودش نیست.
با شلیک خندة بچه ها ترس از دلم پرید. سرم را باال آوردم. لبخندی 
روی لب های آقای ناظم نشست. امیر هاج و واج به بچه ها و آقای ناظم 

نگاه می کرد.
ـ آقا اجازه! این شعار را روی دیوارهای کوچة ما نوشته اند.

 فریدون کاغذی را باال گرفت.
ـ آقا اجازه! این شعار را تظاهرات کننده ها سرکوچة ما می دادند.

محسن کاغذ توی دستش را به آقای ناظم نشان داد.

ـ آقا اجازه! ما یک اعالمیة جدید داریم. برایتان...
آقای ناظم حرف محسن را قطع کرد:

ـ خب بچه ها، کتاب های ریاضی تان را جلویتان بگذارید!
برگشت به طرف تخته سیاه و تخته پاک کن را برداشت. اما دستش روی 
تخته ماند. روی تخته با خط درشت نوشته شده بود: »استقالل، آزادی، 

جمهوری اسالمی«.
تخته پاک کن را سرجایش گذاشت. به طرف ما برگشت. کمی فکر کرد 
و گفت: »بچه ها، دختر کوچولوی آقای کریمی مریض شــده. ایشان 
چون دخترش را به دکتر برده، نتوانسته به مدرسه بیاید. ان شاءاهلل 
هرچه زودتر دختر کوچولوی او خوب شود. ریاضیات را می گذاریم 
تا خود آقای کریمی بیایند و درس بدهند. حاال کتاب فارسی تان را 

درآورید.
نفس توی سینه ام را بیرون دادم و در کیفم را باز کردم.

آقامعلم با خط کش حالت را جا آورد، می فهمی.«
سرجایم برگشتم و گفتم: »برو بابا؛ مگر زود آمدن بی انضباطی است؟!«

امیر سر جایش نشست. خواســت کیفش را در جانیمکتی بگذارد که 
بغل دستی اش  جانیمکتی  طرف  به  ایســتاد.  حرکت  از  دست هایش 
خم شد. دست نوشته ای درآورد. خواندش و به طرفم سر برگرداند. 

دستپاچه شدم. نگاهم را دزدیدم.
ـ پس این ها را می نوشتی؟

ـ آن که مال من نیست.
ـ دروغ گو! خرابکار!

ـ چی؟
ـ خرابکار ... یعنی دشمن شاهنشاه.

فکر کردم چه جوابی به او بدهم. زیر چشمی نگاهش کردم. کاغذ توی 
دستش بود. یکدفعه به طرفش حمله کردم. به طرف در کالس دوید و 
از کالس بیرون زد. دنبالش کردم. به طرف دفتر دوید. ناگهان آقای 
ناظم از دفتر بیرون آمد. سرجایم میخکوب شدم. امیر رو به روی ناظم 
ایستاد. دستش را بلند کرد و لبانش جنبید. بعد دست دیگرش را دراز 

کرد و دست نوشته را به ناظم داد. 
توی آن سرما ُشرُشــر عرق می ریختم. ضربان قلبم را توی سرم حس 
می کردم. برگشتم و به ســرعت خودم را توی کالس انداختم. روی 
نیمکت نشستم. سرم را بین دست هایم گرفتم. زنگ مدرسه توی سرم 
به صدا درآمد. دلم از شدت ضربان قلبم درد گرفته بود. پاهایم برای 

رفتن به سر صف رمق نداشتند.
در صبحگاه، آقای ناظم اســمم را نخواند. به کالس آمدیم. بچه ها 
فهمیده بودند دست نوشــته ها را من گذاشــته ام. امیر به همه گفته 
بود. کالس شــلوغ بود. بعضی دست نوشته ها را می خواندند. بعضی 
شــعارهایی را که روی آن ها نوشته شده بودند، با صدای بلند تکرار 
می کردند. بهمن می خواســت روی تخته چیزی بنویسد. گچ دستش 
گرفته بود و با مبصر چانه می زد. امیر با بغل دســتی اش حرف می زد 
و مرتب برمی گشت و مرا نگاه می کرد. فکر کردم: »حتمًا آقای ناظم 
به آقامعلم می گوید حسن خورشیدی را به دفتر بفرست تا حسابش را 

برسم.«
فریدون صدایم زد: »هی، خورشیدی، نقشه، خوبی کشیدی. ولی حیف 
امیر جاسوســی کرد. اگر اعالمیه ها راستکی بود، امیر هم نمی دید، 
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ِگل و الیطنز بزرگان
افتاده ايم سخت به دام بالی ِگل

يا رب چو ما مباد كسی مبتالی گل
گل دل نمی كند ز خراسان و اهل او
ای جان اهل شهر فدای وفای گل

 گر صد هزار كفش بدرد به پای خلق
هرگز نمی رسند به كشف عطای گل
 اول قدم كه بوسه زند گل به پای ما

افتیم بر زمین و ببوسیم پای گل
گل ها ثقیل و درهم و كوچه خراب و تنگ

آه از جفای كوچه و داد از جفای ِگل

***

حکايت آن کچل
که کالهش در
جوی آب افتاد

َكلی1 را سر از زخم ناسور بود
ز خارش توانش ز تن دور بود

كنار يكی نهر خاريد سر
كالهش فتاد اندر آن نهر در

بجنبید و بشتافت بر طرف آب
ولی آب را زو فزون بد شتاب

كله گه بغلتید و گه شد به اوج
به فرجام گم گشت در زير موج

چو نومید شد كل ز صید كاله
برون قاه قاه و درون آه آه

به ياران چنین گفت كائن ِرشك الخ2
برای سرم بود لَختی3 فراخ

1. كل: كچل
2. رشك الخ: محل تجمع ِرشك؛ ِرشك: تخم شپش

3. لَختي: اندكي

در اين بخش قرار است با شاعران بزرگ بیشتر 
آشنا شويم؛ شاعرانی كه احتماالً در كتاب های 
درسی خود از شعرهای آن ها خوانده ايد و كمی 
هم از سرگذشت آن ها می دانید. در اينجا ضمن 
يادآوری گوشه ای از زندگی و آثار اين بزرگان 
بــا يكی دو نمونه از طنزهای آن ها نیز آشــنا 
می شويم تا گمان نكنیم كه فقط شاعرانی شعر 
طنز می ســرايند كه شهرتشان به طنزپردازی 

است.

ملک الشعرا بهار
بهــار در خانواده ای به دنیــا آمد که پدرش هم 
ملک الشــعرا بود؛ امــا فرزندانش بــا آن که هر 
کدامشان برای خودشــان انسان های فرهیخته 
و با کماالتی بودند، هیچ کدامشــان ملک الشعرا 
نشــدند. بهتــر از بنــده می دانیــد کــه بهار، 
ملک الشــعرای بارگاه امام رضا )علیه الســام( 
بود، نه شــاعر دربار شــاهان. بهار شاعر بزرگی 
بود و طبع روانی داشت؛ یعنی اگر کسی به وی 
پیشنهاد می داد شعری بســراید که چند کلمة 
بی ربط مثل ماست و دروازه و گودرز و اقاقیا در 
آن باشــد، در کمتر از یک دقیقه شعر سفارشی 

مورد نظر آماده بود!
بهــار را آخرین قصیده ســرای بزرگ فارســی 
می دانند. معنی این جمله این نیست که کسی 
بعد از بهار قصیده نســروده اســت یا نمی تواند 
بسراید. تاش کنید، شــاید شما بتوانید بعد از 
بهار بزرگ ترین قصیده سرای ادب فارسی باشید!

ملک الشعرا دقیقاً 133 سال پیش به دنیا آمد و 
68 ســال پیش نیز به دیار باقی شتافت. بهار را 
»شاعر آزادی« نامیده اند؛ چون هم برای آزادی 
ملت از شر استکبار داخلی و خارجی شعر سرود 
و هــم در زمینه های دیگر مبــارزه کرد. مدتی 
هم نمایندة مــردم در مجلس بود؛ یک نمایندة 
واقعی. حتماً تصنیف »مرغ سحر« را شنیده اید. 
شــعر این اثر جاودان ســرودة بهار است. این را 
گفتم کــه یادآوری کنم، از بهــار چندین ترانه 
و تصنیف عالی نیز به جا مانده اســت. دو شــعر 
از بهار تقدیم شــما می کنیم. شــعر نخست در 
وصف وضعیت خیابان های آن روزگار مشــهد و 
ِگل و الی آزار دهندة آن اســت. شــعر دوم نیز 
حکایت مرد کچلی اســت که کاهش در جوی 

آب می افتد.
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از کجا بايد خريد؟ 
حال خوش چند است؟ آن را از كجا بايد خريد؟ 

از فرنگ، از شهر، يا از روستا بايد خريد؟ 

از پزشك حاذق آيا نسخه اش بايد گرفت 
يا ز داروخانه ها، مثل دوا بايد خريد؟ 

گر كه باال مي رود اين نیز با نرخ دالر 
شايد از صراف ها يا بانك ها بايد خريد 

در سفر گويند پیدا مي شود، اما كجا؟ 
از دبي يا كیش يا آنتالیا بايد خريد؟ 

حال خوش را با دل خوش مي توان يكجا گرفت؟ 
يا كه نه، اين را جدا آن را جدا بايد خريد؟

 
بر غريبان نیز آيا مي توان كرد اعتماد

يا كه تنها از خودي، از آشنا بايد خريد؟ 

مي توان گاهي سراغش را گرفت از ديش ها 
يا فقط آن را ز سیما و صدا بايد خريد؟ 

محتســب زد زير گوشــم، گفت: اين جنس از 
كجاست؟ 

گفتمش: لطفاً ببخشید، از شما بايد خريد! 

فارغ از شوخي، علیرغم تمام غصه ها 
بهر شادي، ناز اصحاب وفا بايد خريد

حال خوش كافي نباشد، احسن االحوال را 
كنج خلوت، دور از اغیار، از خدا بايد خريد 

ِگل و الی
افتاده ايم سخت به دام بالی ِگل

يا رب چو ما مباد كسی مبتالی گل
گل دل نمی كند ز خراسان و اهل او
ای جان اهل شهر فدای وفای گل

 گر صد هزار كفش بدرد به پای خلق
هرگز نمی رسند به كشف عطای گل
 اول قدم كه بوسه زند گل به پای ما

افتیم بر زمین و ببوسیم پای گل
گل ها ثقیل و درهم و كوچه خراب و تنگ

آه از جفای كوچه و داد از جفای ِگل

***

حکايت آن کچل
که کالهش در
جوی آب افتاد

َكلی1 را سر از زخم ناسور بود
ز خارش توانش ز تن دور بود

كنار يكی نهر خاريد سر
كالهش فتاد اندر آن نهر در

بجنبید و بشتافت بر طرف آب
ولی آب را زو فزون بد شتاب

كله گه بغلتید و گه شد به اوج
به فرجام گم گشت در زير موج

چو نومید شد كل ز صید كاله
برون قاه قاه و درون آه آه

به ياران چنین گفت كائن ِرشك الخ2
برای سرم بود لَختی3 فراخ

1. كل: كچل
2. رشك الخ: محل تجمع ِرشك؛ ِرشك: تخم شپش

3. لَختي: اندكي

از كجا بايد خريد؟
افشین عال شاعر كودک و نوجوان است. البته اين سال ها شعرهاي 

اجتماعي و سیاسي زيادي سروده است. گاهي هم حرف هاي اجتماعي اش 
را به زبان طنز ارائه مي كند. حتماً از شعرهاي خوب وي در كتاب هاي درسي 

خواند ه اي و لذت برده ايد. به يك نمونه از طنز هاي او نیز آشنا شويد.
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 الكی نوة الک پشــت پیر بود و هوشی هم نوة 
خرگوش پیر.

مســابقة مشــهور این دو حیوان بیــن ما آدم ها 
هم مشهور اســت، چه رســد به اهالی جنگلی 
که با ایــن خرگوش و الک پشــت زندگی کرده 
بودند. الک پشــت پیر باعث عزت و افتخار صنف 
الک پشــت ها بود؛ چون توانســته بــود در یک 
مســابقة دو استقامت خرگوش مغرور را شکست 
دهد. چه افتخــاری باالتر از ایــن؟! خرگوش ها 
هم ســعی می کردند این اتفاق ناگوار را از ذهن 
خودشان و دیگران پاک کنند. آن ها هر روز بیشتر 
می خوابیدند تا آن شکســت تاریخی را فراموش 
کنند. وقتی هم که بیدار می شدند، جست وخیز 
می کردند و هویج می جویدند تا کامًا ذهنشــان 
از خاطرات بد پاک شــود. هیچ کس نداند، شما 
خوانندگان که اهل مطالعة تاریخ و درس عبرت 
گرفتن از آن هستید، می دانید که نه تنها خرگوش 
و الک پشــت معلوم الحال که اصًا آن جنگل به 
شهرتی جهانی رســیده بود؛ به طوری که شیر و 
پلنگش هم شده بودند: »گاوهای پیشانی سفید«. 

اگر حیوانی از این جنگل، برای تفریح یا مهاجرت 
در جای دیگری دیده می شــد، بعید بود حیوانی 

خاله زنک به او نگوید:
- چه جالب! شما اهل جنگل مشهور »خرگوش 

بازیگوش و الک پشت سخت کوش« هستید؟
الکی هم به هر بهانه ای خودش را نوة الک پشت 

پیر معرفی می کرد و به آن می نازید.
می گوینــد: »تاریــخ یک بــار اتفــاق می افتد و 
دفعه های بعد به صورت کمدی تکرار می شــود.« 
ولی این بار تکرار تاریخ چندان هم خنده دار نبود، 
چون همین که الکی به هوشــی گفت: »می آیی 
مسابقه؟« هوشــی خیلی جدی پوزخندی زد و 

گفت: »بعله که می یام.«
و خیلی زود روز مسابقه شد. هوشی و الکی پشت 
خط شروع مسابقه ایستادند و داور، سوت شروع 
را به صدا درآورد. هنوز چند ثانیه نگذشته بود که 
هوشی از الکی خیلی فاصله گرفت. تماشاچی ها 
هم که کارشان تشویق بود، شروع کردند به جیغ 

و کف و هورا.
اما در این مسابقه حدس می زنید چه کسی برنده 

شد؟ هوشــی؟ چون از سرگذشــت پدربزرگش 
درس عبرت گرفته بود؟ شاید هم گمان می کنید، 
بنده از آن دست نویسندگانی هستم که قصه های 
قدیمی را دســت کاری می کنند تا جماعت را به 
خنده وادارند؟ اما نه اصًا از این خبرها نیســت. 
اتفاقاً باز هم هوشــی بازیگوشــی کرد و دست از 
خواب خرگوشی اش برنداشت؛ در حالی که الکی 
آهسته و پیوســته به راهش ادامه داد و قهرمان 

مسابقه شد!
می دانیــد چرا؟ چــون یک خرگوش همیشــه 
خرگوش اســت. یک ذره هم عقل نــدارد که از 
سرگذشــت دیگران عبرت بگیرد. مگر ما آدم ها 
که ادعای عقل و شــعور داریم، چقدر از گذشته 
درس عبــرت می گیریم؟ خرگوش که جای خود 
دارد. اصًا من مرده و شــما زنده، روزی می آید 
که نوه های هوشی و الکی با هم مسابقه می دهند 
و باز هم خرگوش مسابقه را واگذار می کند یا به 
قول گفتنی می بازد؛ چون کســی که از گذشته 
درس عبرت نمی گیرد حیوان اســت و البته یک 

حیوان همیشه حیوان باقی می ماند!

خرگوش و 
الک پشت

 میالد معینی
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محمدرضا تركی، هم شاعر و محقق است و هم 
استاد دانشگاه تهران. از قضا طنز نیز می سرايد 
و خیلی خوب هم می ســرايد. سال گذشته به 
همت »نشر قاف« مجموعه ای از شعرهای طنز 
محمدرضا تركی منتشر شد كه »بیا پايین« نام 
دارد. كالم تركی اديبانه و مستحكم است و از 
سستی های رايج شعر طنز اين روزگار به دور. 
طنز تركی شايد كمتر از شوخی های رايج بهره 
برده باشد، اما اگر شما را نخنداند، حتمًا به فكر 

فرو می برد. اين كتاب 174 صفحه دارد.

بيا پايينطنزپولكي
خم شده پشت ما بیا پايین
با توام! نه ... شما! بیا پايین

ای مهندس، جناب! دكترجان!
اخوی! حاج آقا! بیا پايین

از برای خدا از آن باال
پسر كدخدا! بیا پايین

پیش از آنكه هوا برت دارد
يكهويی، بی هوا بیا پايین

ای كه يك چند پیش از اين بودی
كاسب خرده پا بیا پايین

هر كه آمد عمارتی نو ساخت
زد به نام شما بیا پايین

قسط من  می دهم تو می گیری
وام از بانك ها؟! بیا پايین
روی امواج قدرت و ثروت
می روی تا كجا؟ بیا پايین

اين همه پشتك آن همه وارو!
اندكی هم حیا بیا پايین

می شود بوی اين دو رنگی ها
عاقبت بر مأل بیا پايین

روز محشر نمی شود پیدا
پارتی، آشنا بیا پايین

صد كیلومتر رفته ای باال
قدر يك توّكه پا بیا پايین

پول را می شود همین جا خورد
هی نبر كانادا بیا پايین

من نمی گويم از بلندی قاف
يا ز هیمالیا بیا پايین

اختالست اگر تمام شده 
لطفاً از كول ما بیا پايین!

 وصف حال يکی از
 اهالی »مال« که خود را

اهل تحصيل و »حال« جا می زند!
اهل تعلیم است و از جیب محصل می خورد
عالم است اما چرا از نان جاهل می خورد؟

گاه می نالد كه بی روزی است اما هم زمان
دارد او از سفرة فرد مقابل می خورد

سفره اش ساده است وقتی با شما هم سفره است
لقمه های چرب را با اهل منزل می خورد

باطناً در جمع دالالن و مالكان خوش است
ظاهراً در بین اهل معرفت ِقل می خورد

گاه از راه اروپا می كند قصد حجاز 
می رود بر گرِد كعبه دور باطل می خورد

می رود با دوستان خود به رستوران ولی
خرج اگر از جیب خود باشد، فالفل می خورد

سوختن را دوست دارد سوزش بی شعله را
الجرم جای فالفل نان و فلفل می خورد

هركسی از شیوة تعلیم ايشان دور ماند
پیشرفتی هم كند آخر به مشكل می خورد

اكبر معین آبادی
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معرفی اپلیكیشن های حامی محیط زيست

 کار ابزارهاي سبز

 مائده گیوه چین 
شايد بتوان گفت فناوری ذاتاً به محیط زيست بیشتر آسیب می زند تا برای آن منفعت داشته باشد؛ اما واقعیت اين است كه در بسیاری از زمینه ها، 
فناوری يكی از قدرتمندترين ابزارها برای مبارزه با گرم شدن كرة زمین و تخريب محیط زيست است. فناوری به ما اجازه می دهد تا اخبار، ايده ها و 
ابتكارات را با يكديگر به اشتراک بگذاريم، با انتشار اطالعات نادرست مبارزه كنیم و با كسانی كه می خواهند تغییرات مثبتی در دنیا ايجاد كنند، متحد 
شويم. از اين گذشته، پیشرفت های گسترده در هر زمینه ای تقريباً مديون پراكنده شدن بذر آموزش در بیشتر مناطق است و فناوری نقشی انكارناپذير 
در اين زمینه دارد. در حال حاضر اتصال به شبكة موبايلی و شبكه های اجتماعی، نقش پررنگی در كمك به افراد يا گروه های فعال زيست محیطی برای 
گسترش ايده های جديد و مهم دربارة حفظ سیارة ما دارند. به ويژه طیف بزرگی از ابزارهای تعاملی كه میلیون ها نفر در سراسر دنیا آن ها را دانلود و 
استفاده می كنند و به اپ های life tracker معروف هستند، به مردم برای اشتراک گذاری اخبار، پاسخ به بازخوردها و انتشار نكاتی دربارة كاهش 
تأثیرات زيست محیطی در كارهای روزمرة خود كمك می كنند. در ادامه با چهار اپلیكیشن سازگار با محیط زيست آشنا می شويم كه تالش می كنند كربن 

تولیدشده بر روی زمین را كاهش دهند.

کمک به چرخة بازیافت
در طول ســال های اخیر چندین اپلیکیشــن 
ایرانی فعالیت خود را برای تفکیک زبالة خشک 
از تــر و بازیافت آن آغــاز کردند، اما هیچ کدام 
نتوانســته اند تاکنون به صورت فراگیر در کشور 
اجرا شوند و همواره با مشکاتی برای خدمات دهی، از جمله نداشتن 
نســخة پایدار آی اواس مواجه بودند. یکی از پرکاربرترین نرم افزارها 
که در بیشــتر نقاط کشــور خدمات رســانی می کند، زیست اپ نام 
دارد. کاربران با نصب این اپلیکیشــن اندرویدی می توانند در خانه، 
شرکت، مغازه و مکان های دیگر تنها با چند کلیک از محیط زیست 
حمایت کنند. در ازای تفکیک پســماند خشک، شما سکه به دست 
می آورید و با استفاده از سکه های دریافتی می توانید از دیگر خدمات 
زیست اپ بهره ببرید. این اپلیکیشن، سرویسی به نام »لوازم« را نیز 
ارائه می دهد تا هرگاه به وســیله ای احتیاج نداشتید یا جای شما را 
اشغال کرده بود، درخواستی به زیست اپ ارسال کنید و کارشناسان 

آن ها برای خرید آن وسیله به شما مراجعه کنند.
بهماند از دیگر اپ های بازیافت زبالة خشک است که در حال حاضر 
در مناطق 4، 5، 9 و 14 تهران فعال اســت. اپ پاکزی نیز فقط در 

استان اردبیل خدمات ارائه می دهد.

 نام اپ: زيست اپ
 سیستم عامل: اندرويد

 حجم: 12 مگابايت
 ستاره: 

قبض برق مجازی
برقی کــه روزانه و در وســایل مختلف از آن 
اســتفاده می کنید باعث تولید CO2 بیشتر و 
گرم ترشدن کرة زمین می شود. اگر می خواهید 
الگوی استفادة وسایل برقی تان را تغییر دهید، 
باید بدانید که در طول روز یا هفته چقدر برق مصرف می کنید. اپ 
برقرار به شما کمک می کند، در هر کجای کشور که هستید طبق 
تعرفة برق شهرتان، قبض خانة خود را شبیه سازی و قبض مجازی 
برای خود صادر کنید. برای کسب نتیجة دقیق باید پس از انتخاب 
محل سکونت خود، مواردی مانند تعداد اعضای خانواده و چیزهای 
دیگر را نیز مشــخص کنید. همچنین امکان تفکیک وسایل برقی 
مشــابه با دســته بندی مختلف )مانند تلویزیون 32 یا 52اینچی(، 
تعداد استفاده از وسایل در هفته، ساعات استفاده، تفکیک ساعات 
اوج، کم بــاری و میان باری و افزودن وســایل اختصاصی به صورت 
جداگانه وجود دارد. در نهایــت اگر از الگوی خوش مصرفی تجاوز 
کنید، توصیه های هدفمندی برای کاهش مصرف و تغییر رفتار به 

شما ارائه می شود.

 نام اپ: برقرار
 سیستم عامل: اندرويد

 حجم: 11 مگابايت
 ستاره: 

جعبه ابزار



39

پول و سیارة خود را حفظ کنید.
کدام گزینه برای شــما مهم تر است: 
پس انــداز کنید، پــاداش بگیرید یا 
بخشــی از راه حلــی جمعــی برای 
جلوگیری از گرم شــدن کرة  زمین 
باشید؟ اپلیکیشن Oroeco همة این امکانات را در اختیار 
شــما قرار می دهد و به کمک آن می توانید تأثیر خود را بر 
محیط زیست ردیابی کنید و اثرات مخرب آن را کاهش دهید. 
می توانید ببینید چگونه انتخاب های شما از نحوة زندگی تا 
غذایی که می خورید، شیوة حمل ونقل، خریدها و انرژی هایی 
که در خانه اســتفاده می کنید به تغییــرات آب وهوایی و 
گرم شدن زمین مرتبط هستند. گفته می شود این نرم افزار، 
قدرتمندترین ماشین حســاب دنیاست که می تواند ردپای 
کربنی شــما را محاسبه کند. Oroeco با انجام اقداماتی 
خاص، شما را راهنمایی می کند تا چگونه ردپای کربنی را 
که در منطقة زندگی خود به جای می گذارید، کاهش دهید. 
این اقدامات در نهایت نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه های 
شما می شود که به سیارة زمین نیز کمک می کند. همچنین 
می توانید با دوســتان، خانواده و همسایگان خود رقابت و 
همکاری کنید و نشان مخصوص این اپ را به دست بیاورید.

Oroeco :نام اپ 
 سیستم عامل: اندرويد و آی اواس

 حجم: 8.6 و 23.6 مگابايت
 ستاره: 

درخت کاری با جست وجو
Ecosia  یک شــرکت فناوری اســت که توانایی انجام 
کار خــوب را در اختیار کاربــران اینترنت قرار می دهد. 
وقتــی از این نرم افــزار روی تلفن هوشــمند خود برای 
مرور وب اســتفاده کنید، جست وجوهای شما به کاشت 
درختان و معکوس کردن تأثیر تغییــرات آب وهوا کمک می کند؛ اما چگونه؟ 
مانند دیگر موتورهای جست وجو، Ecosia از تبلیغات درآمد کسب می کند؛ 
اما با این تفاوت بزرگ که این شــرکت از ســود به دســت آمده برای کاشت 
درختان در جایی که طبیعت و مردم بیشــتر به آن ها احتیاج دارند، استفاده 
می کنــد. به ایــن ترتیب جامعة Ecosia تنها با جســت وجوی وب، هر ماه 
میلیون هــا درخت در سراســر جهان می کارد. ســازندگان این اپ می گویند 
کــه حفظ حریم خصوصی از جانب آن ها فقط وعده نیســت: »ما به درختان 
عاقه مندیم، نه داده های شما.« به گفتة آن ها جست وجوهای کاربران ذخیره 
نمی شود، وب سایت های بازدیدشــده ردیابی نمی شوند، داده های کاربران به 
تبلیغ کنندگان فروخته نمی شود و جست وجوها همیشه رمزگذاری می شوند. 
این تیم با اســتفاده از نیروگاه خورشیدی، انرژی صددرصد تجدیدپذیر را در 
اختیار ســرورهای خود قرار می دهد و با هر جســت وجو حدود یک کیلوگرم 

CO2 را از جو خارج می کند.

Ecosia :نام اپ 
 سیستم عامل: اندرويد و آی اواس

 حجم: 45 مگابايت
 ستاره: 

شمارة پنجم، بهمن ماه 1398
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دانش

تعیین مسیر
بدون قطب نما
چگونه به كمك ماه، ستاره، 

خورشید و درختان جنگل جهت يابي كنیم

 مهديه مسیبي
تقريباً نیمي از راه را رفته بودند كه راهنماي گروه متوجه شد، نقشة مسیر و قطب نما را همراه خود نیاورده 
است. او فقط مي دانست كه براي رسیدن به جنگل، ابتدا بايد مسیر را در جهت شمال ادامه بدهند تا به 
تپه هاي قرمز برسند. بعد جهت شرق را در پیش بگیرند و آن قدر در اين راه قدم بردارند كه از جنگل هاي 
كاج هم بگذرند. پس از آن، به دشت بزرگ خواهند رسید. آن گاه راه را در جهت شمال غربي ادامه بدهند 

تا پس از عبور از صخره هاي بلند سنگي، به محل استقرار گروه تحقیقاتي برسند.
راهنما مانده بود و يك گروه 20 نفري كه بايد آن ها را تا محل مورد نظر راهنمايي مي كرد. او بدون آنكه 
موضوع را با كسي در میان بگذارد، راه را براساس اطالعاتي كه داشت دنبال كرد. جهت ها را بدون داشتن 
قطب نما و به طور تقريبي پیدا كرد و سرانجام، گروه را به چادر گروه تحقیقاتي رساند. تازه آنجا بود كه 
اعضاي گروه فهمیدند، اين مسیر را بدون نقشه و قطب نما و فقط با اطالعاتي كه سرپرست آن ها از شیوة 

جهت يابي بدون قطب نما داشت، پشت سر گذاشتند.
راستي اگر چنین وضعیتي براي شما پیش بیايد چه مي كنید؟ آيا مي دانید در میان كوهستان، جنگل، 
دشت و صحرا، چگونه مي توان بدون قطب نما جهت يابي كرد؟ با روش هاي جهت يابي در شب يا روز، آن 
هم بدون نقشه، تا چه اندازه آشنايي داريد؟ من اطمینان دارم، اگر چنین وضعیتي براي شما پیش بیايد، 
هیچ وقت از روي حدس و گمان راه را ادامه نمي دهید؛ زيرا به مقصد نخواهید رسید. پس اين روش ها را 
فرا بگیريد، شايد روزي به دردتان خورد. بد نیست بدانید كه بسیاري از كوهنوردان حرفه اي، نیروهاي 
نظامي و جنگلبانان با اين شیوه ها آشنايي دارند. شايد اين روش ها دقت قطب نما را نداشته باشند، ولي 

همیشه دانستن بهتر از ندانستن است.

جهت یابي با ساعت عقربه اي
یکي از شیوه هاي جهت یابي در روز ـ هنگامي که 
خورشــید در آسمان قرار دارد و هوا ابري نیستـ  
استفاده از ساعت عقربه اي است. براي این کار، ابتدا 
باید ســاعت خود را روي یک سطح صاف و افقي 
قرار دهید و ســپس یک چوب نازک )مثل چوب 
کبریت( در کنــار آن به طور عمودي در زمین فرو 
کنید. ســایة این چوب کبریت را با عقربة کوچک 
ساعت شمار منطبق کنید؛ طوري که سایة چوب 
کبریت درست روي عقربة ساعت شمار قرار گیرد. 
ســپس زاویة تشکیل شده از عقربه ساعت شمار و 
عدد 12 روي صفحة ســاعت را در نظر بگیرید و 
نیم ساز آن را رسم کنید )منظور از نیم ساز، تقسیم 
زاویه به دو قسمت مساوي است(. نقطه اي که داخل 
زاویه قرار دارد، سمت جنوب و نقطة مقابل آن در 

بیرون زاویه، جهت شمال را نشان مي دهد.
توجه داشــته باشید که با اســتفاده از یک ساعت 
عقربه اي و بدون چوب کبریــت هم مي توان این 
جهت یابي را انجام داد. در این صورت، باید ساعت 
را طوري مقابل خورشــید بگیرید که سایة عقربه 
ساعت شــمار به طور دقیق در زیر خود عقربه قرار 
گیرد. آن وقت باید نیم ســاز آن را مانند روش قبل 
پیدا کنید و جهت یابي را انجام دهید. البته استفاده 
از ایــن روش فقط در عــرض جغرافیایي 23/5 تا 
66/5 درجه شــمالي یا جنوبي کرة زمین کاربرد 
دارد. روشــي را که االن شما یاد گرفتید، فقط در 
نیمکرة شمالي جواب مي دهد. در نیمکرة جنوبي 
کرة زمین، جهت شمال و جنوب عکس این روش 
است. یعني نقطة داخل زاویه، جهت شمال و نقطة 

بیروني جهت جنوب را به ما نشان مي دهد.

جهت یابي با سایة میلة قائم
یکي دیگر از روش هــاي جهت یابي به کمک نور 
خورشید در روز، استفاده از سایة نوک یک چوب یا 
میلة قائم است که به آن »شاخص« هم مي گویند. 
در این روش، ابتدا باید میله اي به ارتفاع یک تا یک و 
نیم متر پیدا کنید. سپس این میله را به طور عمودي 
در یک زمین مسطح و هموار فرو ببرید. آن گاه محل 
سایة نوک میله را روي زمین عامت گذاري کنید. 
بعد از گذشت 15 تا 20 دقیقه، دوباره محل سایة 
جدید نوک میله را مشــخص کنید. سپس این دو 
نقطة عامت گذاري شده را با یک خط مستقیم به 

هم وصل کنید و آن را مقداري امتداد بدهید.
این خط جهت شــرق و غرب را به شــما نشــان 
مي دهد. نقطه اي را که ابتدا عامت گذاري کردید، 
جهت غرب و نقطة دوم جهت شــرق را مشخص 
کرده اســت. اگر یک خط مستقیم روي این خط 
عمــود کنید، جهت هاي شــمال و جنوب هم در 
اختیار شــما قرار دارد. توجــه کنید که این کار را 
باید روي یک سطح صاف و هموار انجام بدهید تا 
به نتیجه مطلوب برسید. همچنین، به جاي چوب یا 
میله هم مي توانید از هر وسیله اي که چنین ارتفاعي 

دارد، استفاده کنید.

جهت یابي با ستارة قطبي
حاال جا دارد بپرسیم، در هنگام شب که خورشید 
در آسمان دیده نمي شود، چه باید کرد؟ جواب این 
اســت که باید از ســتارگان و ماه براي جهت یابي 
استفاده کنیم. ما به کمک »ستارة قطبي« مي توانیم 
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جهت شمال را پیدا کنیم و به دنبال آن هم، بقیة 
جهت ها براي ما مشخص مي شود. براي پیدا کردن 
ستارة قطبي که درست مقابل شمال کرة زمین قرار 
دارد، ابتدا باید دب اکبر یا همان صورت فلکي هفت 
برادران را در آسمان پیدا کنیم. این صورت فلکي از 
هفت ستاره تشکیل شده است که چهار ستارة آن 
شــکل یک ذوزنقه را تشکیل مي دهند. سه ستارة 
دیگر نیز مانند یک دنباله، در ادامة این ذوزنقه قرار 

گرفته اند.
براي پیدا کردن ستارة قطبي باید فاصلة میان دو 
ستارة قاعدة کوچک ذوزنقه )طرف مقابل دنباله( 
را در حدود شش برابر همان فاصله ادامه دهیم تا 
به ستارة درخشــان و پرنوري به نام ستارة قطبي 
برسیم. این ستاره در امتداد محور چرخشي زمین 
بر فراز این کرة خاکي قرار گرفته اســت و براي ما 

امتداد شمال جغرافیایي را مشخص مي کند.

جهت یابي با ماه
همة شــما این نکته را مي دانیــد که ماه به خاطر 
انعکاس نور خورشید، در آسمان شب مي درخشد. 
بنابراین مي توان با توجه به قسمت روشن ماه، جهت 
تابش نور خورشید را مشخص کرد. در ابتداي ماه 
نو، شما مي توانید باریکه اي از نور و روشنایي را پس 
از غروب آفتاب، در قسمت غربي افق مشاهده کنید. 
به این باریکه، »هال« مي گویند. از مرحلة ماه نو 
تا ماه شب چهارده که به آن »بدر« هم مي گویند، 
همواره قسمت قوس روشن ماه رو به سمت مغرب 
است. بنابراین، تا هنگامي که ماه در نیمة اول ماه 
قمري قرار دارد و هنوز به قرص کامل )ماه شــب 
چهارده( تبدیل نشده است، مي توان از طرف قوس 
روشن آن براي تشخیص جهت مغرب استفاده کرد.

ولي در نیمة دوم ماه قمري، هنگامي که قرص کامل 
ماه به ســمت هالي شــدن پیش مي رود، عکس 
حالت اول اتفاق مي افتد. در این هنگام، قســمت 
روشن قوس ماه همواره رو به سمت شرق قرار دارد. 
بنابراین از روي قوس روشن ماه هم مي توانید، در 
نیمة دوم ماه قمري براي جهت یابي استفاده کنید.

در مرحلة مــاه نو که قوس ماه در آســمان دیده 
نمي شود و همچنین هنگام شــب چهاردهم که 
قرص ماه یک دایره کامل اســت، نمي توان از این 
شــیوه براي جهت یابي استفاده کرد و فقط باید از 
ستارة قطبي براي پیدا کردن جهت ها کمک گرفت.

جهت یابي با تنة درختان جنگل
در این روش شــما مي توانید، با استفاده از میزان 
و مقدار آفتاب خوردگي تنــة درختان جهت یابي 
کنید. در جنگل هایي که انبوه نیستند و آفتاب در 
آن ها نفوذ مي کند، مي توان از این شیوة جهت یابي 
استفاده کرد. با توجه به گردش زمین و جابه جایي 
خورشید در آسمان، میزان تابش نور خورشید روي 
درختان به یک اندازه نیســت. در منطقة نیمکرة 
شمالي کرة زمینـ  به ویژه منطقة معتدلهـ  قسمت 
جنوبي پوســت درختان نسبت به شمال درخت، 
آفتاب بیشتري مي خورد. به همین دلیل، پوست آن 
قسمت از درخت که در سمت شمال قرار مي گیرد، 
آفتاب کمتــري مي خورد و در نتیجه، ســبزتر از 

قسمت دیگر درخت است.
شاید تا به حال روي تنة بعضي از درختان جنگلي، 
خزه هاي ســبز را دیده باشــید. این خزه ها روي 
پوست برخي از درختان، مانند بید و چنار بیشتر به 
چشم مي خورد. با استفاده از این اطاعات و آگاهي 
مي توان در جنگل ها نیز جهت شــمال و جنوب را 
به طور تقریبي مشخص کرد. البته در جنگل هاي 
انبوه که آفتاب بــه داخل آن ها نفوذ نمي کند و از 
طــرف دیگر، تمام بدنة درختان پوشــیده از خزه 
است، این روش چندان کاربرد ندارد. دقت داشته 
باشید که این روش در جنگل هاي نیمکرة جنوبي 
کرة زمین، مثاً در آرژانتین یا اســترالیا برعکس 

اســت. یعني در نیمکرة جنوبي، قســمت شمال 
درخت آفتاب بیشــتري مي خورد و سمت جنوب 

درختان سبزتر است.
***

جهت یابي به کمک روش هایي که به آن ها اشــاره 
کردیــم، در هنگام روز به آفتاب و شــب هنگام به 
آسماني پرستاره یا ماه نیاز دارد. در پایان، به چند 

روش جالب هم اشاره مي کنیم.
باز هم یادآوري مي کنیم که شاید این روش ها دقت 
قطب نما را نداشته باشند، ولي دانستن آن ها مفید 

خواهد بود:
 جهت و خمیدگــي گل آفتابگردان رو به طرف 
خورشید است و بیشتر برگ هاي درختان نیز رو به 

خورشید جهت مي گیرند.
 مورچه ها معموالً خانه هاي خود را رو به ســمت 
جنوب مي سازند تا نور خورشید به داخل آن ها بتابد.

 تکه هاي بــرف و باقي ماندة بهمن هــا تا اواخر 
تابستان در قسمت شمالي باالي کوهستان ها باقي 

مي ماند.
 تراکم بیشــتر خزه ها روي سنگ ها در مناطق 

جنگلي، در طرف شمال آن هاست.
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گپ و گفت

 کتابخانة
جمع و جور

كتابخانه ای  20 هزار صفحه ای
كه دريك گو شی جا می گیرد!

 مهناز عرب
چند عدد شانة تخم مرغ و يك گوشی خیلی معمولی تلفن همراه.. اين ها 
در خانة همة ما پیدا می شوند. اما چه كارهای مفیدی می توان با اين وسايل 
كرد؟ شايد مفیدترين كاری كه همة ما با شــانه های تخم مرغ می كنیم، 
انداختن آن ها بیــن زباله های بازيافتی خانه مان باشــد. ولی در يكی از 
خانه های كشورمان، با همین وسايل جمع وجورترين كتابخانه ايران تولید 

شده است.
مهدی زارعی چند ســالی به عنوان كارشــناس در برنامه های راديويی 
صحبت می كرد. اما حاال با صدای خود مشغول ساختن يك كتابخانه است. 

گفت و گويی داريم با پديدآورندة اين كتابخانة متفاوت.

 شما كتابخانه ای صوتی با بیش از 20 هزار صفحه كتاب تولید كرده ايد. 
از چه زمانی كار خواندن از روی كتاب ها را آغاز كرديد كه االن اين همه 

كتاب صوتی داريد؟

- در دوران دانشگاه یکی دو تجربة خیلی کوچک از صوتی کردن کتاب 
داشتم. ولی از 15 فروردین 1394 تصمیم گرفتم که هر شب چند صفحه از 
یک کتاب را صوتی کنم. دلیلش هم ساده بود. همیشه کتاب می خواندم و 
مطالعه را دوست داشتم. اما چون بعد از مدتی خیلی از چیزهایی که خوانده 
بودم از یادم می رفت، بهتر بود مطالب کتاب ها را در ذهنم تکرار کنم. ضمن 
اینکه خیلی از کتاب ها را انسان نمی تواند همه جا با خودش حمل کند. پس 
به نظر من بهترین کار این است که آن ها را در محیطی کوچک مثل فضای 

تلفن همراه جمع آوری کند.

 گفتید فروردين 94 كارتان را آغاز كرديد. چقدر دقیق اين تاريخ 
يادتان مانده! حتماً اولین كتابی را هم كه خوانديد، به خاطر داريد؟

- بله. اولین جلد از کتاب »تاریخ تمدن« ویل دورانت بود. تصمیم داشــتم 
مجموعة 13 جلدی این کتاب را مطالعه کنم. یک شب پیش از آن، کارم را 
شــروع کردم. اما احساس کردم مطالبش آن قدر جذاب و ارزشمند هستند 
که دیگران هم باید از آن استفاده کنند. به این ترتیب به شکلی ناگهانی کار 
خواندن از کتاب با صدای بلند را آغاز کردم و به صورت میانگین شــبی 10 
صفحه از کتاب را خواندم. هر روز هم وقتی به محل کار می رفتم، هدفون در 
گوش، مطالبی را که خوانده بودم مرور می کردم. به این ترتیب در طول روز 
بدون آنکه به چشمانم فشــار بیاورم، می توانستم مطالب کتاب را با صدای 

خودم بشنوم.

 تا به حال چه كتاب هايی را صوتی كرده ايد؟
- زندگی چارلی چاپلین، دختری به نام نل )اثر چارلز دیکنز(، دیگر کســی 
آنجا نماند )نوشتة آگاتا کریستی(، زندگی نامه های زالتان ابراهیموویچ، آندره 

آ پیرلو، هاروکی موراکامی و چند کتاب تاریخی و داستانی دیگر. ...

 همه فكر می كنند كه برای ضبط صدا، نیاز به دستگاه های پیشرفته 
و استوديو است. اما شما كار ضبط صدا را در يك اتاق انجام می دهید. 

اين كار را چگونه می كنید؟
- خانة ما در جای پرســر و صدایی اســت و به همین خاطر بخشی از کمد 
رخت خواب ها را خالی گذاشــته ام. آنجا را با چند شانة تخم مرغ پوشانده ام، 
چون این شــانه ها از انعکاس صدا جلوگیری می کنند. نتیجه اینکه صدا با 

کیفیت باالتری ضبط می شود.

  تولیدكتاب های صوتی مشكل حقوقی ندارد؟ يعنی ناشری كه كتابی 
را چاپ كرده است، نمی تواند بابت اين كار از گوينده شكايت كند؟

- من معموالً کتاب هایی را می خوانم که مربوط به 50-40 سال قبل هستند 
و بسیاری از آن نشــرها اکنون وجود ندارند. اما اگر کسی می خواهد کتاب 
جدیدی را صوتی کند و از آن درآمد کسب کند، حتماً باید قبل از هر چیز 

با ناشر آن به توافق رسمی برسد.

 كتاب ها مورد استفادة چه كسانی قرار می گیرند؟
- ابتدا بیشتر کتاب ها را به دوستان و آشنایانی می دادم که می دانستم وقت و 
حوصلة کتاب خواندن ندارند. گاهی اتفاق افتاد که بعضی کتاب ها را کسانی 
گوش دادند که در زندگی شــان حتی یک کتاب هم نخوانده بودند. همین 
موضوع برای من ارزش فراوانی داشــت. به همین خاطر کم کم به این فکر 
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افتادم که کتاب ها را در اختیار عدة بیشتری بگذارم. مثًا افرادی که از وجود 
کتاب های صوتی اطاعی ندارند و مخصوصاً نابینایان که منابع مورد استفادة 

آن ها بسیار کمتر از دیگران است.

 تهیة كتاب صوتی برای نابینايان چه حسی دارد؟
- خیلی وقت ها شده که دنبال یک کتاب می گردیم و آن را پیدا نمی کنیم. 
حاال وقتــی آن منبع را پیدا کنیم، چه حس فوق العاده ای داریم؟ قطعاً این 
موضــوع برای  نابینایان هم می تواند پیش بیاید. حتی تصور اینکه یک نفر 
دنبال منبعی باشــد و بعد از مدت ها آن را بین کتاب های صوتی پیدا کند، 
حس بســیار خوبی است. کافی است حس شادی او را تجسم کنیم و برای 

ادامة کار خود، انگیزه پیدا کنیم.

 شايد خیلی از خوانندگان اين مطلب تصمیم گرفته باشند كه آن ها 
هم كتاب صوتی تهیه كنند. توصیه ای به آن ها داريد؟

- حتماً قبل از شروع هر کتابی، در اینترنت جست و جو کنید. شاید کتابی 
که می خواهید صوتی کنید، قبًا توسط یکی  دیگر صوتی شده باشد!

 اين جست وجو را در كدام سايت بايد انجام داد؟
- در سایت کتابخانة ملی ایران )www.nlai.ir( فهرست تمام کتاب های 
مکتــوب و صوتی وجود دارد. اگر بــرای کتابخانه ملی می خواهید کتاب را 
صوتی کنید، می توانید با جســت وجوی نام کتاب، متوجه شوید که کتاب 

مورد نظرتان صوتی شده است یا خیر؟

بايد   سال ها در راديو صحبت كرده ايد. برای شروع اين كار حتماً 
صدای خوبی داشت يا ويژگی های ديگری الزم اند؟ 

- مــن هم صدای خیلی خوبی ندارم، . فقط تاش می کنم که با کلمات و 
تلفظ ها آشنا باشم و هنگام خواندن، کمتر اشتباه کنم.  از طرف دیگر نباید 
خیلی تند مطالب را خواند، بلکه باید طوری خواند که شنونده فرصت کند 

روی مطالب تمرکز کند.
گــوش کردن کتاب های صوتی که اکنون در ســایت ها وجود دارند، قطعاً 

می تواند به هر عاقه مندی کمک کند که این کار را آغاز کند.
ضمناً اگر کســی دوست دارد این کار را شروع کند، از بلند خواندن کتاب 
خجالت نکشد. یادمان نرود که بیشــتر آدم ها فکر می کنند صدایشان بد 

است!
به عنوان آخرین نکته هم بد نیست یک بار به جای دادن هدیه های متداول 
به دوستان و آشنایان، به آن ها کتاب صوتی ساخت خودمان را هدیه کنیم. 

 سؤال آخر: دوست داريد سرنوشت كتاب هايتان به كجا برسد؟
- همــان طور کــه گفتم، کتابخانة ملــی ایران، بخشــی دارد مربوط به 
کتاب هــای صوتی مخصــوص نابینایان. اما امیدوارم زمانی برســد که در 
کتابخانه های کشورمان که وابســته به فرهنگ سراها و شهرداری هستند 
هم بخشی مخصوص به کتاب های صوتی ایجاد شود. قطعاً در این صورت، 
کتاب هایم را بــه این کتابخانه ها نیز اهدا می کنم. ضمن اینکه خوش حال 
می شــوم کتاب هــای صوتی را که خواننــدگان این شــمارة مجله تولید 

کرده اند، را بشنوم!

شمارة پنجم، بهمن ماه 1398



رشد فکري
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پازل

و اما قوانین پازل:
 در اين پازل شما بايد خطی از نقطة شروع )دايرة سفید رنگ(  تا نقطة پايان )دايرة سیاه رنگ( بكشید.

 اين خط بايد از تمام خانه های جدول دقیقاً  يک بار بگذرد.
 خطی كه رسم می كنید تنها می تواند از هر خانه به يک خانة مجاورش كه با آن ضلع مشترک دارد برود.

 اعدادی كه در بعضی از خانه ها نوشته شده است، نشان دهندة تعداد دفعاتی است كه خط برای رسیدن به خانة دارای عدد بعدی تغییر جهت می دهد.

حاال چند نمونه از اين پازل را حل كنید:

پازل نمونهحل پازل نمونه

پازل زير، يک نمونة حل شده از پازل منطقی 
»Seek Numbers« است. مثل همیشه سعی 

كنید قبل از خواندن قوانین پازل، آن ها را به كمک 
اين مثال حدس بزنید:
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معرفی بازی اندرویدی
Connect the Graph

در اين بازی در هر مرحله شما با شكلی مواجهید كه از تعدادی نقطه و خط تشكیل شده است. مأموريت شما اين است كه 
با وصل كردن نقاط به يک ديگر، تمام خطوط شكل را رسم كنید. البته اين كار آن قدر كه به نظر می رسد ساده نیست چون 

برای رسم اين خطوط فقط می توانید مسیری پیوسته را از روی نقاط طی كنید و اجازة بیشتر از يک بار رد شدن از روی يک 
خط را هم نداريد. فقط بهتر است اين كار را تا حد امكان سريع انجام دهید، چون زمان شما در هر مرحله محاسبه می شود. 
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شمارة پنجم، بهمن ماه 1398

https://b2n.ir/578880

لینک بازی

معمای دوم: بندر پرتردد
5 كشتی در بندر لنگر انداخته اند:

1. كشتی يونانی ساعت 6 بندر را ترک می كند و بارش قهوه است.
2. كشتی وسطی سیاه رنگ است.

3. كشتی عمانی ساعت 9 بندر را ترک می كند.
4. كشتی روسی آبی رنگ است و سمت چپ كشتی كه قهوه حمل می كند قرار دارد.

5. سمت راست كشتی كه شكالت حمل می كند، كشتی است كه به سمت مالزی می رود.
6. كشتی برزيلی به مكزيک می رود.

7. كنار كشتی كه برنج حمل می كند، كشتی سبزرنگی قرار دارد.
8. كشتی كه به ساحل عاج می رود ساعت 5 بندر را ترک می كند.

9. كشتی اسپانیايی ساعت 7 بندر را ترک می كند و سمت راست كشتی است كه به مالزی می رود.
10. كشتی قرمز رنگ به هامبورگ می رود.

11. كنار كشتی كه ساعت 7 بندر را ترک می كند، كشتی سفید رنگ قرار دارد.
12. كشتی انتهايی ذرت حمل می كند.

13. كشتی سیاه رنگ ساعت 8 بندر را ترک می كند.
14. كشتی كه ذرت حمل می كند كنار كشتی كه بارش برنج است لنگر انداخته است.

15. كشتی كه به هامبورگ می رود ساعت 6 بندر را ترک می كند.
كدام كشتی به آرژانتین می رود؟ كدام يک چای حمل می كند؟

ً  دقیقاً  كنار آن و در سمت راست( )دقت كنید كه منظور از »سمت راست« هر جايی در سمت راست كشتی مورد نظر است و نه لزوما

معمای اول: ساعت فیتیله ای
 شما تعدادی فیتیله  در اختیار داريد. می دانید كه اگر هر فیتیله را از يک طرف روشن كنید پس از گذشت يک ساعت، به طور كامل می سوزد. البته زمان الزم برای سوختن 

هر بخش فیتیله يا بخش ديگر ممكن است متفاوت باشد. مثالً  ممكن است نیمة اول فیتیله در 5 دقیقه و نیمه دوم آن در 55 دقیقه بسوزد! اما در هر حالت، سوختن 
كل فیتیله، وقتی تنها از يک طرف روشن شده باشد، يک ساعت طول می كشد.آيا می توانید روشی پیشنهاد دهید كه فقط به كمک روشن كردن فیتیله ها، زمان 45 دقیقه را 

اندازه گیری كنید؟
برای اين كار از هر تعداد فیتیله كه می خواهید می توانید استفاده كنید.
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زير ذره بين

 نفیسه مرشدزاده
عكس هاي مهم، آن هايي كه در سرنوشــت يك ملت تأثیر گذاشته اند 
و دنیا را تكان داده اند به آســاني ثبت نشده اند. همیشه موقعیت براي 
مســتند كردن اتفاقات مهم مهیا نبود. گاهي نیاز بود كه عكاس سفر 
برود، گاهي بايد خطر مي كرد. گاهي براي گرفتن يك عكس دستگیر 
شــده و حتي بوده اند عكاس هايي كه جانشان را بر سر ثبت يك فريم 
از دســت داده اند. عكاس هاي موفق، عكس هاي خوبشان را مديون 
ايستادگي و پشتكارشــان هســتند، آن ها به انجام دادن كاري كه 
مي دانند درست اســت اصرار دارند و همین باعث شده كه نامشان و 
عكس هايشان در تاريخ بماند. عبدالحسین پرتوي يكي از عكاس هاي 
معروف انقالب اســت. متن زير خاطرة ايستادگي و اصرار او براي ثبت 

يكي از مهم ترين اتفاقات ايران است.
19 بهمن سال 1357 بود و همه جا راهپیمایي براي تأیید دولت موقت 
آن زمــان. ما پانزده عکاس بودیم که برنامه ها را بین خودمان تقســیم 
کردیم. عکاســي از مدرســة علوي به عهدة من بود. ساعت هفت صبح 
در مدرسة علوي بودم. عکاس ها و خبرنگارهاي دیگري هم آمده بودند. 

حدود ساعت هشت دیدم عکاس ها را بیرون مي کنند.
فهمیدم باید خبري باشــد. به اتاقي که اتاق خبــر بود رفتم و به بهانة 
چاي خوردن آنجا ماندم. مدرسة علوي یک در کوچک به کوچة کنار آن 
داشت. من از پنجرة اتاق خبر دیدم که گروه گروه پرسنل نیروي هوایي 
وارد حیاط مدرسه مي شوند. بعد از پرس وجو فهمیدم که آمده اند با امام 
بیعــت کنند و براي همین عکاس ها را بیــرون کرده اند. تصمیم گرفتم 
هرطور شــده این صحنه را ثبت کنم. امــا چند نفر از مأموران حفاظت 
مانع این کارم شدند و خواستند مرا بیرون کنند. از آن ها خواستم اجازه 
بدهند با فرماندهشــان صحبت کنم. این فرصت فراهم شد و به فرمانده 
آن ها گفتم: »چطور مي خواهید ثابت کنید که امروز اینجا چه گذشــته 
اســت؟« و در نهایت او را راضي کردم که در پشــت جمعیت بایستم و 
عکاسي کنم مشــروط بر اینکه دو نیروي انتظامي هم کنارم باشند که 
اگر یکي از پرســنل رویش را به دوربین کرد بــه من اطاع بدهند که 
عکــس نگیرم. آن ها نگران بودند که چهرة این افراد شــناخته شــود و 
دولت دستور مجازات آن ها را بدهد چون هنوز دولت ضدانقابي بختیار 
ســر کار بود. به هر حال عکس را گرفتم و تا ساختمان روزنامه دویدم. 
یکي از عکس ها پس از ظهور در صفحة اول روزنامه چاپ شــد و همان 
روز بختیــار این اتفاق را تکذیب کرد. اما امام ســاعت چهار بعدازظهر 
اعامیــه اي دادند و این اتفاق را تأیید کردند. ضمن اینکه فرداي همان 

روز کیهان نگاتیوهاي این عکس ها را هم چاپ کرد.

داستان یک عکس



مجله كه در كل به شما تعلق دارد؛ اما اين بخش، ديگر شوِر به شما تعلق داشتن 
را درآورده و يك باره هرچه شما برای ما بفرستید می خواند، پاسخ می دهد و 
چاپ می كند. شايد برايتان سؤال پیش بیايد كه كجا بفرستید؟ اين قدر راه 
 javan@roshdmag.ir:ارتباطی داريم كه نگو و نپرس؛ اين از ايمیلمان
 iRoshd@ :اين از سامانة پیامكی مان: 3000899519، اين هم از كانالمان
كه آنجا هم برايتان كلی مطلب به روز و دســت اول، نظرسنجی، مسابقه و... 
می گذاريم. با طرح پیشنهادها و حرف ها و درددل هايتان، هم خودتان سبك 

می شويد و هم به ما كمك می كنید كه بهتر شويم.

رسیده های  بهمن
نظراتتان را برای ما 

پيامک کنيد:

زهرا فرنیا 3000899519

چگونه خوب درس بخوانیم
خیلي هايتان بــراي ما در انتهاي پیامك هايتان شــكلك هايي 
مي فرستید كه ربطش را به پیام نمي فهمیم. بگذاريد يك بار براي 
همیشــه اين موضوع را مطرح كنم؛ اين  كارها يعني چه؟ مثاًل در 
اينجا به طور خاص، تصور كنید كسي آمده سراغتان و مي خواهد 
از شما براي درس خواندن مشــاوره بگیرد. آن وقت شبیه حرف 
 D انگلیســي خنديده و هر 32 دندانش نمايان است. چطور به 
چنین كسي مشاوره مي شــود داد؟ يا مثل شكلك دوم دهانش 
را شــبیه O باز كرده و هنوز هیچ چیز نگفتیم، يا تعجب كرده يا 
دارد خمیازه مي كشد. اين شكلك ها اگر میان شما معنا و مفهوم 

خاصي دارد، ما براي تفسیرش به دفترچة راهنما نیازمنديم! 

ســالم. به نظرم مجله تون اصاًل به درد نمي خوره. فقط 
داريــد درختــاي بیچــاره رو از بین مي بريــد. واقعًا 

عذاب وجدان نمي گیريد؟ نچ نچ! 
ســام. ما یک شــماره از رشــد جوان را به درختان دادیم که بخوانند و 
اعتراضاتشــان را برایمان پیامک کنند. تاکنون که پیامي دریافت نشده، 
فکر مي کنیم نتیجه مثبت باشــد. اصاً  خودشان هم راضي اند! اما انصافاً 
اگر بخواهي بــه دردنخورترین ها را رتبه بندي کني، ما چندم هســتیم؟ 
درخت هایي که خرج این مجله شــده اند حیف تر بودنــد یا آن هایي که 
خرج دفتر مشق هایي مي شوند که هر سال نصفه مي مانند یا آن دفترچه 
یادداشــت هایي که هر صفحه  اش یک خط نوشــته شــده یا دســتمال 

کاغذي اي که در مشــتمان مچاله شده، بدون اینکه چیزي را با آن پاک 
کرده باشــیم؟ نیمکت مدرسه که اســممان را رویش نوشتیم تا جاودانه 
شــود چه؟ مداد هایي که تا قدشــان کوتاه مي شود فراموششان مي کنیم 
چطور؟ آن چوب بســتني هایي که حتي بســتني بهشان نیست و دکترها 
مي گویند: »آ کن!« و سریع مي اندازندش دور را که نگو! ما الاقل در گرما 

بادبزن خوبي هستیم و در سرما چتر موقت! 

ســالم. وقتتون به خیر. نمي دونم چــرا خريد مجله را 
اجباري كرد ه اند! درســته كه مجلة شما سرگرم كننده 
است، اما بعد از اينكه از آن استفاده كرديم چه كار كنیم؟ من در 
خانه كلي مجله دارم كه حتي آن را نخوانده ام. ولي به اجبار بايد 
براي چیزي كه نمي خواهیم پول بدهیم. بعد ما دانش آ موز هستیم 
و پول هايمان را نم نمك پس انداز مي كنیم. درست است كه مبلغي 
كه شــما از ما مي گیريد پول زيادي نیست. اما ما با همان  كمي 
پول، از مدرســه تا خانه مان مي رويم. ما كه نمي  توانیم همیشه 
دستمان جلوي خانواده مان دراز باشد. هر دفعه براي يه چیز از ما 
پول مي خواهند. من اصاًل اينكــه از ما به اجبار پول مي گیرند را 

قبول ندارم. ببخشید كه زياد حرف زدم بدرود. 
ســام! واقعاً این حرکــت اجباري کــردن خرید مجلة مــا در مدارس 
خیلي فول اســت. دانش آموز جماعت معطل اســت که چیزي را برایش 
اجباري کنند تا از آن بدش بیاید. ما هم مجله به این خوبي و قشــنگي 
و پرمحتوایي و آموزنده اي منتشــر نمي کنیم که بــراي اجباري بودنش 
ســراغش نروید. همین مجله اگــر اجباري نبود، از خــرج خانه رفتنت 
مي زدي که بخري اش. مثل مســواک! باور کنیــد اگر از بچگي آن قدر ما 
را مجبور نمي کردند مســواک بزنیم و مي گفتند مضر است، االن همه مان 
از صبح مسواک به دســت در کوچه و خیابان تردد مي کردیم. اما در هر 
صورت راســت مي گویي. خیلي قشنگ است که خودت کنترل مخارج را 
به دســت گرفتي و صدالبته باید خودت بتواني براي هزینه هایت تصمیم  
بگیري. اما چه بهتر که در جهت مطالعه پول هایت را خرج کني. اصًا به 
خرید مجلة رشد جوان خاصي هم اشاره نمي کنم! دیگر ته تهش به اجبار 
خریدي، این اتفاق را به فال نیک بگیر و کمي مطالعه کن. حیف نیســت 

بیفتند گوشة خانه؟ 

سالم ببخشید من عاشق علم نجوم هستم و می خواهم 
بدانم چه جوری وقتی نه رايانه داريم و نه میكروسكوپ 
مطالعه و مشاهدة علم نجوم را انجام دهم؟ آيا با تبلت می شود؟

سام. عاقه به نجوم که ببخشید و معذرت خواهی ندارد، راحت باش. اما 
ما باالخره نفهمیدیم ماه و ستارگان را دوست داری ببینی یا سلول ها را؟ 
مثًا یک قمر مثل ماه را بگذاری الی المل و زیر میکروسکوپ به آن نگاه 
کنی؟ نمی گویم نشــدنی است، اما در حال حاضر تصورش برای ما سخت 
است. در هر صورت یک روز بشر فکر نمی کرد همین زمین هم گرد باشد، 
شــاید این چیزی که می گویی شدنی باشد. شاید هم منظورت تلسکوپ 
بوده نه میکروســکوپ! در هر صورت این روزها اینترنت منابع اطاعاتی 
ارزشــمندی در خیلی از زمینه ها به ما می دهــد که باید خودت بروی و 

دنبالش بگردی. نه میکروسکوپ می خواهد و نه تلسکوپ!
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ياد ياران

 حبیب يوسف زاده
سال ها قبل وقتی تازه شطرنج ياد می گرفتم، بعد از آنكه حركات مهره ها دستم آمد 
و فهمیدم فیل ضربدری می زند و رخ مستقیم، متوجه شدم مهره ای هم به نام وزير 

هست كه به هر طرف حركت می كند؛ مستقیم، چپ، راست، ضربدری!
از آن به بعد، موقع بازی بدون اينكه كاری به برد و باخت داشته باشم، ساده لوحانه 
سعی می كردم هر طور شده وزير طرف مقابل را از پا درآورم. اما بعد از فقط چند 

حركت، حريف لبخند موذيانه ای می زد و می گفت: »كیش و مات!«
آن وقت ناگهان به خودم می آمدم و می ديدم شاِه من جای تكان خوردن ندارد و 

بازی را باخته ام.
در مراسم بدرقه حاج قاسم سلیمانی، وقتی فريادهای آمیخته به بغض و غرور و 
غم ملت در سرم می پیچید، حماقت قاتالن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
با خاطرات آن شطرنج بازی های ناشیانه در ذهنم گره خورده بود و به اين فكر 
می كردم كه، دشمن ابله ملت ما شايد چند روزی دلخوش باشد از اينكه سرداری 
شجاع و كم نظیر از ما گرفته است. اما به مدد خداوند بی همتا با واكنش ملت بزرگ 

ايران و ملت های خشمگین سراسر دنیا، مات و مبهوت خواهد شد.
ترور ناجوانمردانه سردار دل ها، ملت ايران بويژه جوان های غیرتمند سرزمینمان 
را در اين باور راسخ تر كرد كه در مقابل شیطان هر چه كوتاه تر بیايند، گستاخ تر 
می شود و تنها راه، همانی است كه سردار سلیمانی يك عمر عاشقانه پیمود. امیر 
خستگی ناپذيری كه لكه سیاه داعش را از صفحه روزگار پاک كرد و حیثیت شیطان 

بزرگ را به بازی گرفت.
آری، آن خار چشم اهريمن از میان ما رفته است، اما راه پر افتخار جان فشانی اش 

همچون فرِش قرمز عزت و سر بلندی پیِش روی ماست.

سربازجهان اسالم
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