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بهنامخدا
بهمن ماه همیشــه در تاریخ انقالب اسالمی ایران، 
»بهار آزادی« بوده است. امسال در یک تقارن زیبا، این 
بهار با والدت حضرت فاطمهزهرا(س)و »روز زن« 
هم ماه گشته است. چه بهانه ای زیباتر از این که به نقش 
زنان در انقالب اســالمی بپردازیم. زنانی که پابه پای 
مردان در به ثمر نشستن این فداکاری ها نقش داشتند.
همان طور که در ســایت مقام معظم رهبری ذكر 
شده، ایشان در بیانات خود در دیدار جمعی از بانوان، 
می فرماینــد: »زنان فعال در جبهة انقالب اســالمي، 
تاکنون نقش آفرینی های برجســته ای کرده اندـ هم 
اندکی پیش از پیــروزی انقالب، هم در اوایل انقالب، 
هم در دوران جنگ تحمیلی ـ و از خودشــان حضور 
نمایانی نشان داده اند. نگذارید حضور نمایان زنان فعال 
در جبهة انقالب کمرنگ شــود. دیگران در مواجهه با 
انقالب و معارضه با انقالب،  سعی می کنند از عنصر زن 
و زنان کارآمد استفاده کنند. جبهة انقالب، زنان کارآمد 

و فعال، زبان آور و نویسنده، و عالم و دانشمند به مراتب 
بیشتری دارد. 

خانم هایی که اهل اقدام اند، اهل فکرند، اهل نگارش و 
نویسندگی اند، اهل سخن گفتن اند، اهل فکر کردن اند، 

صحنة انقالب و دفاع از انقالب را خالی نگذارند.«
یکی از بانوان بزرگی که پشتوانة مردی شد که انقالب 
اســالمی را پایه گذاشت، بانو خدیجهثقفی، همسر 
امامخمینی(ره)بود. ایشان شخصیتی تحصیل کرده 
و آشنا به زبان های خارجی روز بود.از جمله زبان فرانسه 
که در آن زمان کمتر دختری از این توانایي ها برخوردار 
بود. بعد از ازدواج نیز ایشان به مطالعه و ادامة تحصیل 
در محضر امام ادامه داد و شعرهای متعددی به صورت 
دوبیتی از ایشان به جای مانده است. ایشان که ملقب به 
»قدس ایران« است،  از جمله بانوان اسوه ای بود که با 
فداکاری خویش در عین گمنامی، باعث به ثمرنشستن 

انقالب اسالمی شد.
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سرايامید

سرزمين گنبد و مناره
معمارى مساجد ايران، به دليل ويژگى هاى خاص آن، در جهان شناخته  شده است. 

مهم ترين دليل اين ويژگى را بايد وجود نوعى اتحاد و هماهنگى و هم بستگى ميان عناصر 
سازنده با باورهاى مذهبى سازندگان مساجد دانست. همچنين بايد توجه داشت كه روند 

تحوالت معمارى مساجد در طول تاريخ، نماد و معرف هنر، فرهنگ و اعتقادات مذهبى 
ايرانيان است. براى آشنايى با سير تحول معمارى در مساجد، نگاهى داريم به «مسجد 
تاريخانة دامغان» كه از جمله مساجد اوليه در ايران است و «مسجد نصيرالملك» در 

شيراز.

نازیالناظمی

مسجد تاریخانه
در نوار شــمالی کویر مرکزی، شهری با قدمت نزدیک به هفت 
هزار سال قرار دارد. شهری که فردوسی از آن با نام »ِده ُمغان« 
یاد می کند و یونانیان آن را »هکاُتم پلیس« یا شهر »صد دروازه« 
نامیدند و امروز به نام »دامغان« شناخته می شود. در میان تمامی 
آثار تاریخی موجود در این شــهر، مسجد کهن آن که از اولین 

مساجد ایران است، به نام تاریخانه، اثری است بی نظیر. 

ویژگی های معماری
 از جمله ویژگی های مسجد وجود تعداد زیادی ستون در داخل 
رواق ها و شبستان هاست که باعث شده، این مسجد در برخی از 
کتاب ها به نام »چهل ســتون« نیز نامیده شود. مسجد تاریخانه 
دارای 26 ستون است که 18 عدد از آن ها در یک سو، 5 ستون 
در سمت دیگر، و 3 ستون در بخش میانی قرار دارد. هر ستون 
دارای آجرهایی به طول 35، عرض 34 و قطر 7 سانتی متر است 
و ارتفاع آن ها از سطح زمین تا زیر طاق ها، 2/84 متر و تا پشت 
بام 6 متر اســت. صحن مرکزی مسجد نیز مربع شکل، به طول 
72/26 و عرض 72/25 متر اســت که پیرامون آن با رواق هایی 
احاطه شــده که جمعًا 22 دهانة طاق مانند آن، از 22 ورودی 
به حیاط راه دارند. در ســمت غرب مسجد، ایوان یا طاق بزرگی 
زده شده است که حکم محراب را دارد و محل قرار گرفتن منبر 
اســت.  طول این دهانه یا طاق بــزرگ 14/12 متر و عرض آن 
5/03 متر است. شایان ذکر است که این سازة خشتی از  لحاظ 
معماری به گونه ساخته شده که با توجه به زلزله خیز بودن شهر 
دامغان، در برابر زلزله های بزرگ منطقه در طول تاریخ به خوبی 

ایستادگی کرده است. 

چرا تاریخانه؟ 
نام این مســجد شاید در مقایسه با ســایر مساجد ناآشنا باشد، 
اما این نام حکایت از تاریخ اولیة آن دارد. براســاس بررسی های 
باستان شناسی، مسجد تاریخانه در حدود قرن اول یا دوم هجری 
بنا شــده اســت. می توان »تاری« را به معنای »خدا« در زبان 
ترکان و ترکمنان دانست که از دورة سلجوقیان به این نام، یعنی 

»خانة خدا«، نامیده شده است.

مسجد بدون گنبد
 این مسجد بنایی است تقریبًا مربع که از چهار طرف دارای تعداد زیادی شبستان های طاق دار 
و حیاطی در جهت قبله است. با توجه به نوع بازسازی و مصالح استفاده شده، بازسازی اولیة آن 

را می توان مربوط به دوران  بنی امیه دانست.
در زمان حکومت ســلجوقیان مسجد نوسازی و بخش هایی به آن اضافه می شود. ازجمله در 
فاصلة شبستان ها، طاق های میانی ایجاد می شوند و مناره ای جدید به جای منارة قدیمی که 
فرو ریخته بود، ساخته می شود. پس از آن در قرن سیزدهم، به جای برخی از طاق های قوس دار 
گذشته که در آن زمان فرو ریخته بودند، طاق های نوک تیز جناغی جایگزین می شوند. مسجد 
تاریخانه، هر چند بنایی اســت خشتی و آجری بدون گنبد و آینه کاری و کاشی کاری، اما از 

عظمت و شکوهی خاص برخوردار است.

منارة مسجد
مسجد تاریخانه جزو اولین مساجدی است که در آن ها مناره 
ســاخته شده است. منارة اولیة این مسجد خشتی و در بخش 
غربی مســجد براســاس یک طرح چهارضلعی یا شش ضلعی، 
بنا شــده بود. این مناره ظاهراً بر اثر زلزله در ســال 241 یا 

242 هجری ویران شــد. ســال ها پس از نابودی آن، در 
دورة سلجوقیان، به جای منارة قدیم، مناره ای دیگر از 
آجر و به شــکل مدور بنا می شود. این مناره در سمت 
شمالی مسجد و دارای 26 متر ارتفاع و 68 پلة داخلی 
اســت. محیط مناره در بخش پایینی، حدود 13 متر 
اســت که به تدریج و با ارتفاع گرفتن مناره از زمین 
از محیط آن کاســته می شود و در باال این محیط به 

6/8 متر می رسد.
 از ویژگی های این مناره آن است که مستقیمًا از روی 
زمین به صورت مدور ساخته شده است. مناره دارای 
آجرکاری با نقوش اســالمی است و در ارتفاع 10/5 
متری آن، کتیبه ای به خط کوفی از آجر وجود دارد. 
براساس کتیبة دیگری که داخل مسجد وجود دارد، 
ســازندة این منــاره، ابوحرببختیاربنمحمد، 
حاکــم وقت ایالت »قومس« در دورة ســلجوقیان  

بوده است. 
منارة مســجد تاریخانه، برخالف ســایر مناره ها، 
دارای سر انتهایی نیســت. همین امر باعث شده 
است، برخی محققان ارتفاع مناره را بیشتر از این 
بدانند و معتقد باشــند که بخش باالیی آن شاید 
بر اثر زلزله فرو ریخته باشــد. شــایان ذکر است 
که مناره ها در مساجد یا بناهای دیگر تنها برای 
اعالم وقت نماز و اذان نبوده اند. از جمله مصارف 
این برج ها رصد ماه نو در آغاز ماه های قمری و 

به ویژه در آغاز ماه رمضان و شوال بوده است. 

بنا شــده بود. این مناره ظاهراً بر اثر زلزله در ســال  یا 
 هجری ویران شــد. ســال ها پس از نابودی آن، در 
دورة سلجوقیان، به جای منارة قدیم، مناره ای دیگر از 
آجر و به شــکل مدور بنا می شود. این مناره در سمت 
 متر ارتفاع و 68 پلة داخلی 
اســت. محیط مناره در بخش پایینی، حدود 13 متر 
اســت که به تدریج و با ارتفاع گرفتن مناره از زمین 
از محیط آن کاســته می شود و در باال این محیط به 

 از ویژگی های این مناره آن است که مستقیمًا از روی 
زمین به صورت مدور ساخته شده است. مناره دارای 
آجرکاری با نقوش اســالمی است و در ارتفاع 10/5
متری آن، کتیبه ای به خط کوفی از آجر وجود دارد. 
براساس کتیبة دیگری که داخل مسجد وجود دارد، 
ابوحرببختیاربنمحمد، 
حاکــم وقت ایالت »قومس« در دورة ســلجوقیان  

منارة مســجد تاریخانه، برخالف ســایر مناره ها، 
دارای سر انتهایی نیســت. همین امر باعث شده 
است، برخی محققان ارتفاع مناره را بیشتر از این 
بدانند و معتقد باشــند که بخش باالیی آن شاید 
بر اثر زلزله فرو ریخته باشــد. شــایان ذکر است 
که مناره ها در مساجد یا بناهای دیگر تنها برای 
اعالم وقت نماز و اذان نبوده اند. از جمله مصارف 
این برج ها رصد ماه نو در آغاز ماه های قمری و 

به ویژه در آغاز ماه رمضان و شوال بوده است. 
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مسجد نصیرالملک (مسجد صورتی)
میرزاحســنعلیخاننصیرالملک از جمله بزرگان قاجاریه 
اســت که در زمان حکومت ناصرالدین شاه مأمور حکومت فارس 
با مرکزیت شیراز می شود. او در سال 1293 قمری تصمیم گرفت، 
مسجدی برای استفادة مردم بســازد. پس کار ساخت مسجدی 
به مســاحت 2890 مترمربع و زیربنای 2217 مترمربع که به نام 

مؤسس آن نصیرالملک نام گرفت، آغاز شد. 
ساخت مسجد که 12 سال ادامه یافت، از همان ابتدا کاماًل با سایر 
مســاجد ایران متفاوت بود. یکی از مهم ترین تفاوت ها، کاشی ها و 
نوع نقش و نگارها و لعاب های آن ها بود. این کاشــی ها که به نام 
»هفت رنگ« معروف اند،  دارای نقش گل های سرخ و زنبق و نرگس 
شیرازی هســتند و در آن ها از رنگ صورتی بسیار استفاده شده 
است. وجود همین کاشی های نادر و صورتی رنگ است که مسجد 

نصیرالملک را به »مسجد صورتی ایران« تبدیل کرده است. 

مشخصات مسجد نصیرالملک 
مسجد دارای سه ورودی است. ورودی اصلی آن که با کاشی های 
هفت رنــگ تزئین شــده، دارای دری چوبی اســت که در یک 
چارچوب یا قاب ســنگی یکپارچه قرار دارد. در باالی چارچوب 
سنگی، کتیبة سنگی کوچکی وجود دارد که روی آن قطعه ای 
از شعرهای شوریدةشیرازی، به همراه تاریخ ساخت مسجد، 
به خط نســتعلیق نصب شده است. پس از عبور از این در، وارد 
هشــتی و سپس راهرویی می شویم که به حیاط مسجد منتهی 
می شود؛ حیاطی وسیع و چهارگوش که حوضی با ابعاد 4/5 در 

16/5 متر در میان آن قرار دارد. 

طاق نمای گلدسته
بــر فراز طاق نمای جنوبی دو گلدســتة کوچک وجود دارد که 
داخل و خارج آن با کاشــی های بسیار زیبا پوشیده شده است و 

نیم گنبدی مقرنس کاری شده در آن جلوه گری می کند. 

نگهداری و مرمت
چون نصیرالملک وارث پسری نداشت، تولیت مسجد به فرزندان 
دختر او رسید. مسجد تحت نظارت متولیان خود چندین مرتبه 
مورد مرمت و تعمیر قرار گرفته اســت. اولین بار نزدیک به 70 
ســال قبل، کف آن تعمیرات اساسی شــد. پس از آن، از سال 
1370 تا 1385 بار دیگر بازسازی و مرمت شد.  این مسجد در 

1۳58 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. 

طاق مروارید
مســجد دارای دو ایوان اســت: ایوان شمالی و ایوان جنوبی که 
با کاشــی های هفت رنگ تزئین شــده اند. در ایوان شمالی طاق 
نمایی دیدنی وجود دارد که به دلیل داشــتن مقرنس کاری های 
بی نظیــرش به »طاق مروارید« معروف اســت. مقرنس ها که با 
کاشی های بسیار ظریف از نقوش گل های همیشه بهار و گل سرخ 
و با رنگ های صورتی، آبی، سبز و خط های پیرامونی زرد و آبی 
و مشکی پوشیده شــده اند، چنان زاویه های مهندسی و دقیقی 
دارند که از دور مانند دانه های مروارید به هم چسبیده ای نمایش 

داده می شوند. 
طاق نمای مروارید هشــت متر ارتفاع دارد و به سبک نیم گنبد 
ساخته شــده اســت. به غیر از طاق مروارید، سایر بخش های 
داخلی و خارجی این ایوان نیز دارای کاشی های هفت رنگ مزین 
به آیات قرآن است. در دو سمت این ایوان، دو طاق نمای کوچک 
و سه نیم طاق وجود دارد. همچنین در ایوان شمالی چهار غرفة 
کوچک با ســقف مقرنس کاری شــده، به سبک »کاسه سازی«  
وجود دارد که به نام »پن کاسه« یا »پنج کاسه« معروف است.  

شبستان زمستانی
مســجد نصیرالملک دو شبســتان اصلی دارد. یادمان باشد که 
شبســتان در مســاجد، به فضاهای سرپوشــیده و ستون داری 
می گویند کــه از یک طرف به صحن مســجد راه دارد و چون 
در شب های ســرد نماز جماعت در آنجا خوانده می شود و گاه 
مســلمانان تا صبح در آن به عبادت مشــغول می شوند، به نام 
شبستان نامیده می شوند. شبستان شــرقی، تاالری رو به قبله 
اســت که بیشتر در زمستان مورد اســتفاده قرار می گیرد. این 
شبستان هفت ستون ســادة آجری دارد که در یک ردیف قرار 
گرفته اند و سقفی کاشی کاری شده را نگه می دارند. این ساختمان 
دارای ایوانی هشــت طاقه است که ســاختمان را از حیاط جدا 
می کند. شبستان شــرقی در حال حاضر  به موزة اوقاف تبدیل 

شده است. 

شبستان نور و رنگ
مســجد نصیرالملک را باید تابلویی هزار نقش و رنگ دانســت. 
برای درک بهتر این زیبایی بهتر است در فاصلة بازة زمانی 8 تا 
10 صبح قدم در شبستان غربی مسجد گذاشت. اینجاست که 
نور و رنگ و شیشه و کاشــی های هفت رنگ و ستون های پیچ 
در پیچ شــما را با خود به دنیایی رؤیایی و خیال انگیز می برند. 
شبستان غربی بنا به گفتة اکثر بازدیدکنندگان ایرانی و خارجی، 
جهانی است جدا و تکه ای است مجزا از سایر بخش های مسجد 
و ســایر آثار تاریخی. زیرساخت شبستان غربی از آجر است، با 
تزئین کاشی های رنگی لعاب دار. طاق شبستان به نیت 12 امام 
روی 12 ستون سنگی با طرح مارپیچ قرار گرفته است. کف آن 
مانند دریایی آبی است که با کاشی های فیروزه ای فرش شده و 
انعکاس دهندة  ســقف پر گل و گیاه و آیات قرآنی آن است. در 

انتهای شبستان محرابی از جنس مرمر قرار دارد. 
این شبستان هفت درگاه دارد که متصل کنندة این تاالر به صحن 
مسجد با هفت در چوبی و  شیشه های رنگی ساختة دست استاد 
حاجمیرزاآیت هســتند. راز زیبایی مسجد را باید در  تابش 
نور خورشید، به ویژه هنگام صبح دانست که روی این شیشه ها 
رنگین کمانی هزار رنگ می ســازد. در واقع کاشی های فیروزه ای 
کف شبســتان، دریایی می شوند که ســتون های سنگی بر آن 
شــناورند و گل ها و سبزه های کاشی ها در حصاری از رنگ های 

دلفریب جانی تازه می گیرند و باغی می شوند، تجسم بهشت. 

می شود؛ حیاطی وسیع و چهارگوش که حوضی با ابعاد 
16/5 متر در میان آن قرار دارد. 

طاق نمای گلدسته
بــر فراز طاق نمای جنوبی دو گلدســتة کوچک وجود دارد که 
داخل و خارج آن با کاشــی های بسیار زیبا پوشیده شده است و 

نیم گنبدی مقرنس کاری شده در آن جلوه گری می کند. 

طاق مروارید
مســجد دارای دو ایوان اســت: ایوان شمالی و ایوان جنوبی که 
با کاشــی های هفت رنگ تزئین شــده اند. در ایوان شمالی طاق 
نمایی دیدنی وجود دارد که به دلیل داشــتن مقرنس کاری های 
بی نظیــرش به »طاق مروارید« معروف اســت. مقرنس ها که با 
کاشی های بسیار ظریف از نقوش گل های همیشه بهار و گل سرخ 
و با رنگ های صورتی، آبی، سبز و خط های پیرامونی زرد و آبی 
و مشکی پوشیده شــده اند، چنان زاویه های مهندسی و دقیقی 
دارند که از دور مانند دانه های مروارید به هم چسبیده ای نمایش 

داده می شوند. 
طاق نمای مروارید هشــت متر ارتفاع دارد و به سبک نیم گنبد 
ساخته شــده اســت. به غیر از طاق مروارید، سایر بخش های 
داخلی و خارجی این ایوان نیز دارای کاشی های هفت رنگ مزین 
به آیات قرآن است. در دو سمت این ایوان، دو طاق نمای کوچک 
و سه نیم طاق وجود دارد. همچنین در ایوان شمالی چهار غرفة 
کوچک با ســقف مقرنس کاری شــده، به سبک »کاسه سازی«  
وجود دارد که به نام »پن کاسه« یا »پنج کاسه« معروف است.  

مســجد نصیرالملک را باید تابلویی هزار نقش و رنگ دانســت. 
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ندابیات
تصویرگر: حمید خلوتي

مهارتهایزندگیدستهایازتواناییهای
روانیواجتماعیهســتندکهبایادگیری
آنهامیتوانحسزیبایبهترزیســتنو
خوشبختیراتجربهکرد.اینمهارتهای

دهگانهشاملمواردزیرهستند:
مهارتکنترلخشم
مهارتجرئتمندی

مهارتتصمیمگیری
مهارتحلمسئله
مهارتتفکرخالق

مهارتتفکرنقاد
تواناییبرقراریارتباطمؤثر

مهارتایجادوحفظروابطبینفردی
خودآگاهی

مهارتهمدلیکردن
مادراینشماره،بهبررسیمهارتكنترل

خشممیپردازیم.

مهارتکنترلخشم
فرض کنید با هم کالســی تان وارد بحث می شــوید و 

کار کم کم به ســمت درگیری می کشد. یا با پدر یا مادرتان حتی در 
کوچک ترین مســائل دچار اختالف و آماده دعوا می شــوید. و یا در صف 

خرید، فردی می خواهد زرنگی کند و نوبتش را جا بزند و در جلوی شما قرار گیرد. 
در این موقعیت ها چه عکس العملی از خودتان نشان می دهید؟

به طور کلی هر وضعیتی که ما را دچار ناکامی کند، احساس خشم را در ما به وجود  
می آورد؛ مثل وقتی که به خواستة خود نمی رسیم، یا تحقیرمی شویم. البته 

این خشم همیشه نســبت به اطرافیان یا  موقعیت های بیرونی 
نیســت. گاهی ما از خودمــان، ضعف هایمان و اینکه 

توانمندی های الزم را نداریم، خشمگین می شویم. 
 هیجان هایی که بیشتر با خشم همراهند، عبارت اند 

از:  عصبانیت، خشونت،  خصومت، کینه توزی، غضب، 
تنفر، تحریک، حسادت، رنجش، غرض ورزی، تحقیر 

و ناراحتي.

# هنــگام بروز خشــم از جمله هایی که بار عاطفی 
شدید دارند، مثل »من از تو متنفرم«، استفاده نکنید.

عواقبكنترلنکردنخشم
هنگام بروز عصبانیت، تمرکز و ادراک بسیار محدود 

می شود و همة توجه و فکر ما روی موضوعی که از آن 
خشمگین شــده ایم، تمرکزمی یابد. پردازش اطالعات مختل و امکان تفکر 
ســازنده، ارزیابی صحیح و استدالل کارآمد بسیار ضعیف می شود. در نتیجه 
این طور به نظر می رسد که رفتار ما با مشکل تناسب ندارد. تکرار این عمل 

سبب رنجیدگی اطرافیان و مختل شدن ارتباط ما با آن ها می شود. 
همچنیــن، کنترل نکردن خشــم و فــوران آن  به  صورت 
پرخاشــگری ســبب کاهش حافظه، و توجه و تمرکز نســبت به 
موقعیت و رفتار اطرافیان می شــود و کارایی ما را ضعیف می کند. از 
طرف دیگر، خشمگین  شدن های متوالی در درازمدت زمینه ساز بروز 
اختالالت قلبی – عروقی می شــود و می تواند به سکتة   قلبی یا مغزی 

بینجامد. زیرا بدن ما هنگام خشم حالت آماده باش پیدا می کند.
خشم گاهی عالوه بر ایجاد افسردگی، بی خوابی، و رفتارهای پرخاشگرانه یا 

منفعالنه،  نشانه های جسمی هم از خودش نشان می دهد؛ نشانه هایی از قبیل:
 افزایش ضربان قلب

تغییرات رنگ چهره )سرخ شدن یا رنگ پریدگی(
انقباض عضالت بدن 

گشادشدن مردمک چشم
احساس تیرکشیدن در نقطه ای از بدن

افزایش سرعت تنفس
عرق کردن، بی حسی و کرختی 

داغ شدن، یخ كردن یا لرزش بدن
لرزش صدا
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آبي بر آتشچراغ
مهارت هاي غلبه بر خشم
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ایدهآلگرانباشید.: هیچ کس بهترین نیست. اگر بخواهید 
نقش بهتریــن و باکالس تریــن آدم را بــازي کنید، چون 
نیستید، عصباني می شــوید. مشکالت همة مردم جهان و 

بی فرهنگی ها را شما قرار نیست حل کنید.
بهتر است بخشي از وقت خود را با افرادي سپري کنید 
که به همه چیز با نگاه مثبت می نگرند. آن ها بی خیال  
و آســوده خاطرند یا شــوخ طبع. خنده، تنش های عصبي را 

کاهش می دهد. 
از افرادی که می توانند در کم کردن خشــم شما مؤثر باشند 
کمــک بگیرید تا راهنمایی تان کنند. والدین، یک دوســت 
صمیمی، یا یک روان شناس شــاید گزینه های خوبی برای 

موضوع باشند.
و مهم ترین نکته این است که خشمتان را سرکوب نکنید. 
اگر خشم شما ناشي از چیزي است که کسي گفته یا انجام 
داده است، بروید و با همان شخص رودررو صحبت کنید. 
البته او را به رگبار اتهامــات لفظي نبندید. فقط دربارة 
همین واقعه با او حرف بزنید و از زاویة احساس خود، به 
این موضوع بپردازید؛ نه آنچه وي انجام داده است. البته 
پس از بروز خشــم نسبت به افراد، مرحلة  حل مسئله 

را هم داریم که در شماره هاي بعد به آن می پردازیم.

بهتراستفکرخودرامتوجهمسائلدیگری
کنید: مثل اینکه در ذهن به یک طبیعت ســبز 
یــا یک موقعیت خوشــایند فکر کنید. از 
کنید؛  استفاده  »آرام سازی«  تکنیک های 
مخصوصًا قبل از مقابله یا رودرروشــدن با 

فردی که باعث عصبانیت شما شده است.
اگر نمی توانید جلوي خشمتان را بگیرید، الاقل 
میزان آن را برآورد کنید و بر اساس آن به دیگران 

هشدار دهید یا محیط را ترک کنید.
اگر نتوانســتید جلوي خشمتان را بگیرید، بین بد و 
بدتر، بد را انتخاب کنید. یعني به جاي آسیب رساندن 
به دیگران یا به خطر انداختن موقعیتتان، به چیزي لگد 

بزنید یا در خلوت، فریاد بکشید تا آرام شوید.

برایکنترلخشمیکقانونکلیوجوددارد:  بین عاملی 
که خشم ایجاد کرده و عکس العملی که بعد می خواهید نشان 
دهید، یــک وقفه یا فاصله ایجاد کنیــد.  این وقفه کمک 
می کند تا آرامش نسبی بیابید و بتوانید تصمیم صحیح 
بگیرید. مثاًل یک لیوان آب سرد بنوشید؛ موسیقی گوش 
کنید؛ به پیاده روی یــا ورزش بروید؛ تلویزیون نگاه 
کنید؛ نفس عمیق بکشید، تا چهار ثانیه بشمارید و 

سپس آن را خارج کنید؛ افکار و احساسات خود را 
با صدای بلند برای خودتان تکرار کنید و یا آن ها را 

روی کاغذ بنویسید؛ افکارخشم برانگیز را متوقف 
کنید. هرگاه متوجه این افکار شدید با صدای بلند 

یا در ذهن خود فریاد بزنید: »بس کن!«  

رفتارقاطعانه: بــه معنی ابراز و 
توصیف احساسات، افکار و نظرات 

خود است. یعنی بدون اینکه
حقی از شــما سلب شــود، بر اعتقادات 

خود پایداری می کنید. بدون اضطراب، احساســات و 
انتقادات خود را بیــان می کنید و در عین حال حق دیگران را نیز 

محترم می شمارید.
خشــم و پرخاشــگری با هم فــرق دارند. شــما می توانید بدون 
پرخاشگری هم خشم خود را ابراز کنید. اما بهتر است برای بیان آن، از 
احساســات خودتان که با کلمه »من« توصیف می شود، نه »تو« شروع 
کنید. مثل اینکه به جای گفتن جمله »تو آدم بی ادبی هستی«، بگویید: 
»من از این نوع صحبت کردن تو ناراحت هســتم.« پس از بیان احساس 
خودتان منتظر توضیح طرف مقابل باشــید و واقعًا به حرف هایش بدون 

قضاوت گوش کنید تا بتوانید درست تصمیم بگیرید.
 سعی کنید عالئم خشــم را که در قبل ذکرشدند، در خودتان پیدا 
کنید تا پیام های کالمی و غیرکالمی شــما هنگام بروز آن ها یکی باشد. 

این گونه مخاطب شما گیج نمی شود.
 هدف شما هنگام بروز خشم، مذاکره است نه منازعه.

رفتارپرخاشگرانه: احساسات فرد بدون کنترل، از طریق توهین، 
طعنه، برچسب زدن، تحقیر، درگیری های فیزیکی، صدمه زدن و رفتار 

خصمانه بروز می کند.
  این روش هم درست نیست و باعث پایمال شدن حقوق 

دیگران می شود.

افرادبهروشهایمتفاوتخشمخودرابروزمیدهند:
رفتارمنفعالنه: احســاس خشــم را در خود فــرو می برد و 
چیزی نمی گوید. آن را پنهان می کند و با توسل به اهمال کاری،  
دلیل تراشی، اظهار ناتوانی و  فراموش کاری یا انجام ندادن خواسته 

فرد مقابل، آن را بروز می دهد. 
  این روش درســت نیست، زیرا موجب می شود، عقده های متراکم در 

درون شما شکل گیرد و حقوقتان پایمال شود.

ایدهآلگرانباشید

و آســوده خاطرند یا شــوخ طبع. خنده، تنش های عصبي را 

بزنید یا در خلوت، فریاد بکشید تا آرام شوید.

: بــه معنی ابراز و 
توصیف احساسات، افکار و نظرات 

حقی از شــما سلب شــود، بر اعتقادات 

  این روش هم درست نیست و باعث پایمال شدن حقوق 
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مرد طالیي 
لحظه هایي با مایكل فلپس پرافتخارترین ورزشكار المپيك

مهدیزارعی

همةورزشکاران،ازکوچکوبزرگ،درآرزویکسب
مدالوموفقیتهســتند.اماشــماباچندمدالو
عنوانراضیمیشوید؟یکلوحقهرمانیومدالیاز
مسابقههایمدرسهای؟رقابتهایاستانی؟تیمملی؟

یاقهرمانیدرآسیاوجهان؟
شایدخیلیازما،بابهدســتآوردنچندعنوان،
دیگرحالوحوصلةتمریننداشتهباشیم.ولیبعضی
ازانســانهااینطورنیستند.امروزبایکیازآنها

آشنامیشویم.

تمرینوالهام
موفقیـت یک شـبه بـه دسـت نمی آید 

و هیـچ انسـان بزرگـی هـم تنهـا بـا تکیـه بر 
اسـتعدادش بـه جایـی نمی رسـد؛ همان طـور کـه 

بـزرگان مي گوینـد: »نبوغ تشـکیل شـده از 99 درصد 
تمریـن و یـک درصـد الهـام.« مایـکل فلپـس، سـتارة 
بازی های المپیک هم نمونه ای از ورزشـکارانی اسـت که 
بـا تمرین هـای سـنگین و ارادة آهنیـن بـه همه چیز 

رسـیده اسـت؛ درسـت مثـل لقبـی کـه از دوران 
نوجوانـی به او داده شـد: »مایـِک آهنین«.

رؤیاهاودشواريها
فلپـس بـه محـض روي آوردن بـه 

»كـرال پشـت« اسـتعداد بي نظیـر خـود را 
بـه رخ همگان كشـید تا آینـده اي درخشـان تر 

از دو خواهـرش بـراي وي متصـور شـوند. هنـگام 
برگزاري المپیك 1996 در آتالنتا، مایكل 11 سـاله 
بـود و تالش هـای خواهـرش براي حضـور در این 
المپیـك، توجه مایكل را به بازي هاي المپیك 

جلـب كـرد. آیا او هم می توانسـت روزی 
در المپیـک شـرکت کند؟

تالشبرایرسیدنبههدفهایبزرگ
شـناگر نوجـوان از همـان ابتدا شـخصیتي جاه طلب 

داشـت و به شـدت از شكسـت متنفر بود. به نظر مي رسید 
كـه او عهـد كرده اسـت همـواره پیروز شـود. یك بـار كه مایكل 

در یـك مسـابقه بـه مقـام دوم دسـت یافـت، با عصبانیـت عینك 
محافـظ را از روی چشـمانش برداشـت و بـا شـدت پرت كـرد. در آن 
لحظـه کسـی متوجـه عكس العمـل مربـي فلپـس نشـد. امـا باوَمن 
)مربی مایکل( بدون آنکه كسـي متوجه شـود، به شـكلي جدی به 
او تذكـر داد كـه هرگـز این عمـل را تكرار نكند. فلپـس از زماني 

كـه در كالس سـوم درس مي خوانـد، رژیـم غذایـي دقیقي 
بـراي خـود انتخاب كرد و در هفته معمـواًل 10 نوبت 

بـه تمرینات سـنگین در اسـتخر مي پرداخت.

آغازشنايمایكل
مایـکل روز 30 ژوئـن 1985 به دنیا آمد. در 

دوران کودکـی خود شـاهد بـود که پدر و مـادرش از 
هـم جـدا شـدند. در همـان روزهـا هـم می دید کـه خواهر 

بزرگـش چگونـه به تمرینات سـخت می پردازد. مایـكل در طول 
سـال های ابتدایـي زندگـي خـود درس هـای فراوانـي از خواهـرش 

آموخـت. یكـي از بزرگ ترین این درس ها پي بـردن به اهمیت و ارزش 
تمرین هاي سـخت و طاقت فرسـا بود. مایكل بیشـتر عصرهـاي دوران 
كودكـي خـود را در كنـار اسـتخر مي گذراند. سـرانجام هم با شـك و 
تردیـد تصمیـم گرفت كه قـدم در راه خواهرش بگـذارد. دلیل این 

تردیـد، نفرت مایكل از فروکردن سـر خود زیـرآب بود. هر چند 
كه این احسـاس به سـرعت و با راهنمایي هـاي یك مربي 

مجـرب برطـرف شـد و از آن پـس پیشـرفت هاي 
مایكل آغاز شـدند.

رشد جوان/ 1399

جوان پهلوان
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بارفیکس،وزنهودرازونشست
و  وزنـه  بـا  از کار  ترکیبـی  او کـه  برنامـة بدن سـازی 

بـه مـدت  آرام  ورزش هـای هـوازی )تمرینـات اسـتقامتی و 
طوالنـی( بود، نشـان از ارادة او برای رسـیدن بـه باالترین حد آمادگی 

بدنـی بـود. او در کنـار تمرینات سـرعتی و قدرتی، همواره روی سـاختن 
بدنـی عضالنـی که به عملکرد او در اسـتخر کمک کند نیـز تمرکز می کرد. 

تمرینـات سـرعتي سـبب مي شـد كـه عضـالت او، با وجـود تنومند شـدن، 
سـرعت و چاالكـي خـود را از دسـت ندهـد.

فلپـس از 19 سـالگی همـواره تمرینـات خاصـی را انجـام مـی داد؛ از جمله 
»دراز و نشسـت هفت شـکل« )نوعـی از این تمرین کـه در آن بدون خم 
شـدن دسـت و پا، نوک انگشـتان دسـت پنجـة پا را لمـس می کند(. 

انجـام ایـن تمرینـات موجـب شـد تـا گـردش خـون و عملکرد 
ماهیچه هـای او بهتـر و بدنش نیز عضالنی تر شـود. ضمن 

اینکـه بارفیکس رفتن به شـیوه های متفاوت نیز 
بدنی ایـده آل برای او سـاخت.

استراحتهای٣٠ثانیهای
فلپـس همچنیـن بـرای داشـتن سـرعت 

بیشـتر و تنفـس بهتـر در اسـتخر به طـور متوالـی 
فاصله هـای 50 متـر، 100 متـر، 150 متـر و 200 متـر را 

شـنا می کـرد، در حالـی کـه بیـن هرکـدام از آن هـا فقـط ۳0 
ثانیه اسـتراحت داشـت. او سـپس همین فاصله ها را از آخر به اول 

تکـرار می کـرد و ایـن بار با تمـام قـدرت آن را انجام مـی داد. تأکید 
روی قسـمت اول تمرین که آهسـته تر اسـت، موجب می شـد بدن 
او خـودش را بـا بخـش دوم تمریـن بهتر تطبیق دهد و سـریع تر 
شـنا کند. عالوه بر این تمرینات اسـتقامتی، فلپس تمریناتی 

ماننـد زدن پـای کـرال در آب به صورت عمـودی و پا زدن 
زیـر آب را نیـز انجام می داد کـه کمک بزرگی برای 

افزایـش سـرعت او بودند.

چهارساعتتمریندرروز
 البتـه طبیعی اسـت که او در آخرین سـال های 

ورزش خـود، برنامـه اش را نسـبت بـه سـال هایی که 
جوان تـر بـود، تغییـر داد و تمریناتـش را از پنج تا شـش 

سـاعت در روز بـه دو تـا چهار سـاعت رسـاند. هـر چند که 
شـدت تمرینات او نسـبت بـه دیگر ورزشـکاران بسـیار باال 
بـود و می توانسـت او را در باالترین حد نگـه دارد. بهترین 
گـواه ایـن موضـوع نیـز کسـب مدال هایـی بود کـه در 

المپیـک ریـو در برزیل بـه آن ها دسـت یافت.

٢٨مدالازالمپیک
در مسـابقه های المپیک ریـو هم فلپس 

در  او  داد.  ادامـه  را  خـود  درخشـان  عملکـرد 
المپیـک 2016 صاحـب پنج طال و یک نقره شـد تا در 

مجمـوع برنـدة 23 مدال طـال، 3 مدال نقـره و 2 مدل برنز 
المپیـک شـود. عالوه بر ایـن مدال ها، در مسـابقه های جهانی 
شـنا نیـز او 26 مـدال طـال، 6 مـدال نقـره و یـک مـدال برنـز 
کسـب کرده اسـت. بـا مدال هایی کـه فلپس در مسـابقه های 
کشـورهای حـوزة اقیانـوس آرام بـه دسـت آورده، مجموع 

مدال هایـش از مسـابقه های بـزرگ 66 طـال، 14 نقره و 
3 برنز شـده اسـت؛ گنجینـه ای بی مانند که هیچ 

ورزشـکاری در طـول تاریـخ به آن دسـت 
پیدا نکرده اسـت.

کاربزرگفلپس
ایـن شـناگر اولیـن بـار در 15سـالگی 

موفـق بـه حضـور در بازی های المپیک شـد، اما 
در بازی هـای 2000 سـیدنی مدال نگرفـت. کار بزرگ 

او از سـال 2004 آغاز شـد که در آن مسـابقات شش طال و 
دو برنز در شـیرجه کسـب کرد. چهار سـال بعد فلپس هشت 
طـالی دیگـر المپیـک را از آن خـود سـاخت. در بازی هـای 
2012 او همچنـان به درخشـش ادامـه داد و به تنهایی چهار 
طـال و دو نقـره کسـب کرد. پـس از این مسـابقه ها فلپس 

تصمیـم به خداحافظی از مسـابقات شـنا گرفـت، اما 
نظـرش عـوض شـد و ترجیـح داد چهـار سـال 

دیگر هـم صبر کنـد و در یک المپیک 
دیگـر به میـدان برود.

در مسـابقه های المپیک ریـو هم فلپس 
در  او  داد.  ادامـه  را  خـود  درخشـان  عملکـرد 

 صاحـب پنج طال و یک نقره شـد تا در 
 مدال نقـره و 2 مدل برنز 

المپیـک شـود. عالوه بر ایـن مدال ها، در مسـابقه های جهانی 
 مـدال نقـره و یـک مـدال برنـز 
کسـب کرده اسـت. بـا مدال هایی کـه فلپس در مسـابقه های 
کشـورهای حـوزة اقیانـوس آرام بـه دسـت آورده، مجموع 

14 طـال، 14 طـال، 14 نقره و 
 برنز شـده اسـت؛ گنجینـه ای بی مانند که هیچ 

ورزشـکاری در طـول تاریـخ به آن دسـت 

۷

 مدل برنز 
المپیـک شـود. عالوه بر ایـن مدال ها، در مسـابقه های جهانی 
 مـدال نقـره و یـک مـدال برنـز 
کسـب کرده اسـت. بـا مدال هایی کـه فلپس در مسـابقه های 
کشـورهای حـوزة اقیانـوس آرام بـه دسـت آورده، مجموع 
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اتاقعمل

بخشـی از کار، تشـخیص این موضوع اسـت که می توان به سـادگی مشـکل 
را برطـرف کـرد یا بایـد آن را به یک متخصص سـپرد. گاهی کارهای سـاده ای 
وجـود دارنـد کـه می تـوان انجـام داد؛ امـا برخـی از کارهـا بـه متخصـص نیاز 

دارنـد و بهتـر اسـت قبـل از انجام هـر کاری بـا بزرگ ترها مشـورت كرد.

حاالدیگهدستبهکارشو!

گام به گام تا ایزوگام
نمنمبارانوبرفخوباســت،امانهتویاتاق!زمستاناستوزیباییهایش.شایدشماهم
مثلمنزمســتانرادوستداشتهباشیدوبرفوبارانشرا،اماهیچکسچکةسقفاتاقرا

دوستندارد.
قدیمها-بهویژهدرروستاها–نزدیکزمستانکهمیشد،پشتبامخانههایشانراباالیههای
کلفت«کاهگل»میپوشاندندتاازنفوذبارانوبرفبهسقفخانهجلوگیریکنند.البتههنوز
همدربســیاریازروستاها،اینکاررواجدارد،امابایدهرسالتکرارشود،چونکاهگلزیاد

دوامندارد.
بعدهااز«قیرگونی»(قیر+گونی)استفادهشــدوبعدازآنهم،یعنیازحدودسهدهةپیش،
ایزوگامآمدوحریفقدرتمندقیرگونیشد؛چونهمآمادهسازیونصبآنبسیارراحتتراز

قیرگونیاستوهمآلودگی،زحمتودردسرکمتریدارد.

وسایلالزم:
• ایزوگام )به مقدار الزم(

• کپسول گاز مایع
• سرپیک  )مشعل مخصوص ایزوگام(

• شیلنگ مخصوص گاز
• دست کش برزنتی یا پارچه ای مقاوم

• كمچه یا مالة فلزي

گامدوم نه! اشــتباه نکنید! قرار نیســت یک پشت بام وسیع 
یا یک اســتخر بزرگ را ایزوگام کنیــم؛ این کار، هم 
پردردسر است و هم تجربة زیادی می طلبد. ما همین 
که بتوانیم از نفوذ آب به سقف خانه جلوگیری کنیم 
وجلــوي بزرگ ترها افتخار كنیــم،  کار بزرگی 
کرده ایــم؛ البته حتمًا تحت نظــارت بزرگ ترها و با 
کمــک آن ها. در این کار حتمًا باید یک نفر مراقب ما 
باشد تا دسته گل به آب ندهیم، چون به دقت زیادی 

نیاز دارد و باید با شش دانگ حواسمان کار کنیم. 

گاماول

حمیدرضاداداشي

ایــزوگام را در اندازه های مــورد نیاز برش 
می زنیم. در اندازه گیری حتمًا باید چند نکته 

را مدنظر داشته باشیم:
   ـ  اگــر می خواهیــم بخشــی از ایزوگام 
آسیب دیده را ترمیم کنیم، همیشه مقداری 
بیشــتر از میــزان آســیب دیده را در نظر 
می گیریم. برای مثال، ایزوگام پشت بام خانة 
ما به دلیل فرسودگی یا برخورد یک جسم 
سخت، به اندازة یک سکه سوراخ شده است، 
ولی آیا من باید به  اندازة همان یک ســکه 
را ترمیم کنم؟ جواب منفی است. من برای 
این کار یک مربع به طول ضلع  20سانتی متر 

از ایزوگام درنظر می گیرم.  
 ـ  اگر می خواهیم پشــت بام را به طور کامل 
ایزوگام کنیــم، حتمًا الزم اســت لب های 
ایزوگام را تا روی دیوارهــای اطراف امتداد 
بدهیم )حداقل 25 سانتی متر از طول و 15 
سانتی متر از عرض(. همچنین اگر پشت بام 
دیوار ندارد یا به اصطالح نامحصور است، الزم 
است ایزوگام را چندسانتی متر به طرف پایین 
امتداد بدهیم تا هــم از نفوذ آب جلوگیری 
شــود و هم اینکه لبه های ایزوگام برنگردد، 

کنده نشود و در جای خود محکم بماند. 

ایــزوگام انواع متفاوتی دارد: ســاده، 
طــرح دار و ... نوعی از ایــزوگام هم 
هســت که روی آن الیــة نازکی از 
جنس آلومینیوم وجود دارد و معمواًل 
برای عایق کردن پشت بام و دیوارهای 
بیرونی ساختمان )در مناطق پرباران( 
از آن اســتفاده می کننــد. ولی زیاد 
ســخت نگیرید! می توانیم از هر نوع 
ایزوگام که در دســترس بود استفاده 

کنیم، چون کار راه انداز هستند.
ابتدا ســرپیک یا کورة دســتی را به 
شــیلنگ متصل و با بست مخصوص 
محکم می کنیم. سر دیگر شیلنگ را 
با اســتفاده از »سرشیلنگ مهره دار« 
به کپســول گاز )از گاز پیک نیک هم 
می توان استفاده کرد( متصل، و محل 
اتصال شیلنگ و سرشیلنگ را هم با 
بست مخصوص محکم می کنیم. )هر 
نوع کپســولی سرشیلنگ مخصوص 

خود را نیاز دارد.(

دونکتةبسیارمهم:
1. سرشــیلنگ حتمًا باید واشر سالم داشته باشد تا از نشت گاز 

جلوگیری کند.
2. محل اتصاالت )کپسول به سرشیلنگ ، سرشیلنگ به شیلنگ 
و شیلنگ به سرپیك( را با کف صابون امتحان می کنیم که َنشتی 
نداشته باشــند. )هرگز از شلعه برای این کار استفاده نمی کنیم، 

چون در صورت وجود نشتی، موجب آتش سوزی خواهد شد.(
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عایق های حرارتی از جمله »ایزوگام«، روی ســطح های صیقلی، مثل سرامیک، کاشی، 
موزائیک و فلز، خوب نمی چسبند و بنابراین براي این موارد گزینة مناسبی نیستند.  

کار مــا تقریبًا تمام شــده ولی برای 
اطمینــان بیشــتر یک بار بــا دقت 
محل های اتصــال ایزوگام ها به روی 
یکدیگر، درزهــا و لبه ها، به خصوص 
لبه هایــی را کــه روی دیــوار قرار 
گرفته اند، کنترل می کنیم. می دانیم 
کــه آب، قدرت نفوذ زیــادی دارد و 
از کوچک ترین منفــذ نفوذ می کند. 
بنابراین لبه های روی دیوار را با دقت 
بیشتری کنترل می کنیم و اگر متوجه 
شدیم که منفذی وجود دارد، با کوره 

حرارت می دهیم و می چسبانیم.

گامآِخرگامسوم

گامچهارم

حاال ما یک رول از ایزوگام را چسبانده ایم و 
باید به سراغ رول های بعدی برویم، اما نکتة 
خیلی مهمی را در نظر داریم؛ اینکه قطعات 
ایزوگام از عرض حتمًا باید مقداری روی هم 
قرار بگیرند )حداقل 7 تا 10 سانت(. بنابراین 
رول بعدی را می چسبانیم و لبة محل اتصال 
ایزوگام ها را با استفاده از کمچه و یا کاردک 

تسطیح می کنیم.

حاال با در نظرگرفتن تمام نکات قبل 
آماده ایم که کار را شروع کنیم: اولین 
برش  ایزوگام را با دقت لوله می کنیم. 
کوره را روشن می کنیم و محل مورد 
نظر و ایــزوگام را به طور یکنواخت و 
با دقت حــرارت می دهیم. زمانی که 
ایزوگام شروع به ذوب شدن کرد، آن 
را آرام و با دقت به محل می چسبانیم.

چندنکتةمهم:
é این کار بــه صبر، حوصله و دقت 
نیاز دارد، گاهی باید ســانتی متر به 

سانتی متر پیش روی کنیم.
é اگر ایزوگام را کمتر  از میزان الزم حرارت بدهیم،  چسبندگی الزم را نخواهد داشت و اگر بیش  از اندازه حرارت بدهیم، ذوب خواهد 

شد، از شکل و قیافه خواهد افتاد و چروک خواهد خورد. 
é ابتدا کف را ایزوگام می کنیم و بعد به سراغ لبه ها می رویم )لبه هایی که قرار است به دیوار نصب شوند یا از لبة پشت بام پایین 
بروند(. ایزوگام را حرارت می دهیم و لبة انتهایی را با اســتفاده از یک کمچة بنایی، کاردک فلزی و یا وســیلة مناسب دیگری به 

دیوار می چسبانیم.

بازهمچندنکتةمهم:
é شیلنگ باید قدری بلند باشد تا فاصلة ایمنی با کپسول گاز 

رعایت شود.
é در طول کار دائم مراقبت می کنیم که شیلنگ، زیر کپسول 
گاز و یا زیر دســت و پا نماند، چون ممکن اســت سوراخ و یا 

پاره شود.
é دقت می کنیم که شیلنگ در معرض شعله قرار نگیرد. برای 
همین دوباره تأکید می کنم که بهتر است در طول کار، یک  آدم 
حواس جمع کنارمان باشد و به کار نظارت کند. خنده و شوخی 

و مزه پرانی بماند برای بعد!        
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عاطفهپالیزدار

به معده ات رحم كن!
«اختالالتخوردن»بهگروهیازبیماریهااطالقمیشودکه

بامصرفمقداریانوعنامناسبیازخوراکیکهباسالمتیفرددر
تضاداست،مشخصمیشوند.مصرفخیلیکمیاخیلیزیادغذا

یاخوردنموادخامیاموادغیرغذایی،مثلخاکیایخ،دراین
گروهجایمیگیرند.

دو نوع شــایع این بیماری »بی اشتهایی عصبی« و »پرخوری 
عصبــی« هســتند. در هر دوی ایــن اختالالت، فــرد تصویر 
نادرســتی از شــکل و وزن بدن خــود دارد و از ایــن لحاظ با 
بیمــاری اختــالل تصویر بدنی کــه قباًل در مورد آن ســخن 
گفتیــم، هم پوشــانی دارد. فــرِد دچــار بی اشــتهایی عصبی 
بــه شــدت از افزایــش وزن وحشــت دارد و در عین حال که 
وزن عادی )نرمال( یا حتی الغــری مفرط دارد، تصور می کند 

اضافه وزن دارد و ســعی می کند با رژیم های ســختگیرانه این 
وزِن اضافــه را حذف کند. فرد دچــار پرخوری عصبی، ممکن 
اســت در هفته چندین بــار به پرخوری شــدید روی بیاورد و 
به دنبال آن دچار حس عذاب وجدان و گناه شود و با رفتارهایی 
ســعی کند این پرخوری را جبران کند. مثاًل خــود را وادار به 
استفراغ کند، داروهایی مصرف کند که باعث افزایش دفع مواد 

غذایی مصرف شده شوند، یا به ورزش بیش از حد روی بیاورد.

نوعی دیگر از اختالالت خــوردن، »اختالل پرخوری مفرط« 
است. در این اختالل، فرد به مصرف مقدار زیاد غذا می پردازد تا 
جایی که به شدت احساس سیری می کند و حس می کند کنترلی 
روی رفتار پرخوری خود ندارد. ســپس به حس عذاب وجدان و 
تنفــر از خود و بدن خود دچار می شــود. اما برخالف پرخوری 
عصبی، به رفتارهای جبرانی روی نمــی آورد. این فرد با وجود 
داشــتن اضافه وزن نمی تواند از پرخوری دست بکشد و ممکن 

است به دنبال آن دچار افسردگی و ناامیدی شود.
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اگر کم کردن وزن با انگیزة رسیدن به سالمتی و کم  کردن 
خطر بیماری های قلبی عروقی انجام شود، مفید است، زیرا 
چاقی یکی از عوامل زمینه ساز این بیماری هاست. اما انجام 
آن با هدف تأیید شدن توســط دیگران بی فایده است و به 

سالمتی روان ما آسیب می زند.

هم ویژگی های فردی و هم عوامل اجتماعی در ابتال به اختالالت خوردن، مثل بی اشــتهایی عصبی و پرخوری عصبی مؤثر هستند. گاهی جامعه معیارهای 
زیبایی را به افراد تحمیل می کند و باعث تنفر افراد از بدن خود و تشویق آن ها به کاهش وزن و رساندن خود به وزن ایده آل جامعه می شود. در فرهنگ دنیای 
غرب، مجله ها و نمایش های ُمد تصویری غیرواقعی از اندام ایده آل ارائه می دهند. رسیدن به این اندام ایده آل که به کمک جراحی های زیبایی، پروتز، آرایش و 
فوتوشاپ ساخته شده است، از طریق روش های عادی، سخت یا غیرممکن است. برای مثال، یکی از جراحی هایی که برای رسیدن به اندام ایده آل انجام می گیرد، 

 برداشتن دنده های تحتانی قفسة سینه است که باعث باریک به نظر رسیدن کمر می شود.

وقتی اندام غیرواقعی ُمدل ها معیار زیبایی قرار گیرد، 
حس خوب  نبودن را در افراد عــادی به وجود می آورد. 
فشــار اطرافیان و نظرات منفی آن ها در مورد اضافه وزن 
می تواند فردی را که از کمال طلبی و کمبود اعتمادبه نفس 
رنج می برد، به ســمت تالش برای کم کردن وزن سوق 
دهد تا بتواند تأیید هم ســن و ساالن و سایر اطرافیان را 

به دست آورد. 

فرد مبتال به بی اشــتهایی عصبی معمــواًل نوجوان یا 
جوانی اســت که ابتدا وزن طبیعی یا اندکی اضافه وزن 
دارد. او به دلیل داشــتن تصویر ذهنی ناصحیح از بدن 
خود، به کم کــردن وزن روی می آورد و پس از کاهش 
وزن با تشویق و بازخورد مثبت اطرافیان روبه رو می شود 
که او را به کاهش بیشتر وزن ترغیب می کند. تا جایی که 
با وجود رسیدن به اندام مورد نظرش نمی تواند از تالش 

برای کم کردن وزن دست بردارد.

تعدادی عوامل ژنتیکی و زیســتی هم در ایجاد این 
بیماری ها دخیل هستند. ابتالی دوقلوها به این بیماری ها 
دانشمندان را به این فکر انداخته است که احتمااًل عوامل 
ژنتیکی با ایجاد آن مرتبط هســتند. برای مثال، بعضی 
شکل های ژن مولکول انتقال دهندة »سروتونین« که از 
هورمون های موسوم به »هورمون شادی« است، با بعضی 

انواع اختالالت خوردن مرتبط هستند.



شاهد عيني

بابكنبي

برایموفقیتدرکنکورازچهسالیبهطورجدی
شروعبهدرسخواندنکردید؟

از ســال یازدهم دبیرســتان به صورت جدی شروع به درس 
خواندن کردم. قبل از آن خیلی درس خوان نبودم. 

روزیتقریبًاچندساعتدرسمیخواندید؟
روزهای تعطیل هفت تا هشت ساعت، و روزهایی که به مدرسه 

می رفتم، حدود چهار تا پنج ساعت درس می خواندم. 

مهمترینکلیدموفقیتشمادرکنکورچهبود؟
مهم تریــن کلید موفقیتم در کنکور تالش بود؛ البته تالشــی 
ساختاریافته. همچنین برنامة خوبی داشتم. به طور کلی تالش 
ساختاریافته و  برنامه ریزی خوب در کنار هم باعث موفقیت هر 

کسی می شود. 

دردوراندبیرستانبهورزشوتفریحاتدیگر
هممیپرداختیدیاخیر؟

در سال یازدهم در کنار درس، تفریحات خودم را هم داشتم. اما 
در سال دوازدهم تفریح کمتری داشتم و مثاًل هر دو هفته یک 

بار شاید با دوستانم فوتبال بازی می کردم. 

خانوادهشماچقدردرموفقیتشماتأثیرگذار
بودهاست؟

مهم ترین کاری که خانواده ام کــرد، ایجاد فضای آرام در خانه 
بود. خانواده ام به من آزادي دادند. این آزادی شاید برای برخی 

از بچه ها منفی باشد، اما برای من مثبت بود. 

دردوراندبیرستان،هدفشماقبولیدررشتة

رایانهبودیااینکهصرفًامیخواســتیددردانشگاه
قبولشوید؟

یادم می آید، زمانی که رشتة ریاضی را انتخاب کردم، به رشتة 
»هوافضا« عالقه داشتم. اما به تدریج در این دو سال نظرم تغییر 

کرد و تصمیم گرفتم رایانه بخوانم.

آیافکرمیکردیدروزینفراولکنکورشوید؟
نه فکر نمی کردم. رتبة اول قابل پیش بینی نیست، چرا که هر 
قدر هم خوب کار کنید، ممکن اســت یک نفر از شــما بیشتر 

تالش كرده باشد. 

مسير شريف
در این شــماره با علیرضاشاطری، رتبة اول رشتة ریاضی کشور در سال 1۳97 به گفت وگو نشسته ایم تا از 
مسیری که برای موفقیت طی کرده است، با خبر شویم. علیرضا اهل بابلسر است و این روزها در رشتة مهندسی 

رایانه »دانشگاه شریف« درس می خواند. 
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الگویخاصیبرایموفقیتداشتید؟آیااصًالبه
الگوداشتناعتقادیدارید؟

الگوی خاصی نداشــتم، اما سعی می کردم از روش های کسانی 
استفاده  کنم که این راه را رفته اند و موفق شده اند. 

بــرایموفقیــتدرکنکورچــهتوصیهایبه
دانشآموزاندارید؟

مهم ترین توصیة من این است که قبل از شروع درس خواندن و 
برنامه ریزی، عالقه و هدف خود را مشخص کنند. در مسیری که 
بچه ها پیش می روند، چون حجم درس ها زیاد است، وقت هایی 
پیش می آید که خســتگی سراغشان می آید؛ به ویژه اینکه جو 
رقابتی کنکور این فضا را ایجاد می کند. بنابراین تنها هدف است 

که در این راه انگیزه می دهد. 

مضرترینتفکریکهبچههــادردورانکنکور
دارند،چیست؟

مضرترین تفکر این اســت که فکر می کنند، کنکور یک غول 
بزرگ اســت. خیلی ها از آن بتی می ســازند که فکر می کنند 
نمی توانند آن را بشکنند. از من می پرسیدند که چه کار کردی 
یــا برنامة  غذایی ات چه بوده اســت؟ من به آن ها می گفتم که 
برنامة  غذایی خاصی نداشتم یا کار عجیب و غریبی انجام ندادم. 

مدرسهمحلتحصیلشماچقدردرموفقیتتان
اثرداشت؟

به نظر من فضای مدرســه می تواند باعث ایجاد انگیزه در دیگر 
دانش آموزان شود. از این نظر خیلی مؤثر بود. 

بــهنظرشــما،کالسهایخارجازمدرســهو

کالسهایفوقالعادهمیتواننددرموفقیتدرکنکور
مؤثرباشند؟

کالس خصوصی رابطة مســتقیمی با احساس نیاز دارد. کسی 
که به کالس خصوصی احســاس نیاز نمی کند، منطقی نیست 
بــرای این کالس ها هزینه کند. نباید این گونه باشــد که فقط 
چون کسی می گوید فالن اســتاد خیلی خوب است، این کار 
را انجام دهد. اگر واقعًا احساس نیاز می کند و کالس خصوصی 
مشــکلش را حل می کند، می تواند  استفاده کند، در غیر این  

صورت فایده ای ندارد.

درحالحاضراهلورزشوسفرهمهستید؟
در حال حاضر اصاًل فرصت این کار را ندارم.

دردوراندبیرستانمطالعةغیردرسیهمداشتید؟
کتاب های زیادی می خواندم که بیشتر شامل کتاب های فلسفی 

و رمان بود. 

برایهمسنوسالهایخودتانوعالقمندانچه
توصیهایدارید؟

هر کسی باید دنبال عالقه هایش برود و کنکور هم می تواند یکی 
از مسیرها باشد. 

خانوادههابــرایموفقیتفرزندانچهکارهایی
بایدانجامدهند؟

اول اینکه فرزندشان را در مسیری که عالقة شخصی خودشان 
است، هدایت نکنند. آن ها را به اجبار به رشته ای نفرستند که 
خودشــان دوست دارند. بچه ها را در مســیر درست هدایت و 

همیشه آن ها را حمایت کنند. 
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سمیرابیرامي  ایران در باشگاه فضایی
در گذشته داشتن ماهواره در فضا نشان پیشرفت یک کشور بود. امروزه برای کشاورزی، ارتباطات، 

هواشناسی، استخراج نفت و خیلی موارد دیگر هم به ماهواره ها در فضا نیاز داریم.

۱3۴۸

در ایران نخستین ایستگاه 
زمینی برای دریافت 

اطالعات ماهواره ها در 
همدان افتتاح شد.

۱3۷۰

ایران تصمیم گرفت تا 
ماهواره زهره را کامل کند 
و در سال 1۳76 به فضا 
بفرستد. زهره در زمینة 

اطالعات تلفنی و مخابراتی، 
ماهوارة قدرتمندی بود.

۱3۵۶

ایران، نقطه های درجة شرقی 
را در مدار زمین از »اتحادیة 
بین المللی مخابرات« اجاره 
كرد تا روزی بتواند به آنجا 

ماهواره بفرستد. برای این كار 
ابتدا از کشورهای خارجی 
خواستیم برایمان ماهواره 

بسازند و به فضا پرتاب کنند. 
قرار بود نخستین ماهواره 
»زهره« باشد و در سال 

1۳56 پرتاب شود، ولی پروژة 
ساخت آن بالتکلیف رها شد. 

در دوران دفاع مقدس که 
اطالعات هوایی الزم داشتیم 
و به ما ندادند، موضوع داشتن 
ماهواره برایمان جدی تر شد.

۱3۷۱

در مركز مخابرات گروهی 
شروع به تحقیق كردند تا 
خودمان ماهواره بسازیم.
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۱3۸۴

این بار باالخره در ششم آبان 
»کازموس ۳ ام« که یک 
ماهواره بر ساخت شوروی 

سابق بود، سینا را از یک پایگاه 
فضایی در روسیه به فضا برد. 
سینا ۳5 دقیقه بعد از پرتاب، 
از موشك جدا شد و در مدار 

قرار گرفت. دو ماه بعد، روس ها 
مرکز کنترل ماهواره را به ایران 

تحویل دادند.
 عاقبت در اسفندماه، خودمان 

ساخت ماهواره را شروع 
كردیم. تحریم بودیم و آلیاژها 
و تجهیزات الکترونیکی اش 
را به ما نمی فروختند، پس 
خودمان آن ها را ساختیم. 
ظرف سه ماه طراحی آن 
را انجام دادیم و بعد نمونة 
آزمایشگاهی اش را آماده 

ساختیم و در شرایط مختلف 
آزمایش كردیم. در ادامه در 

مدت دو سال نمونة مهندسی 
آن را ساختیم.

۱3۸۷

در 28 مرداد »كاوشگر 2« را 
آزمایش كردیم كه نخستین 

تصویرهای ایرانی را از فضا برای ما 
به زمین ارسال كرد. سرانجام در 

14 بهمن، ایران موفق شد نخستین 
ماهواره اش را با ماهواره بر »سفیر 2« 
به آسمان بفرستد و در مدار زمین 

قرار دهد تا نهمین کشوری باشد که 
به این توانایی دست پیدا می کند.
اولین بار در سال 1957 شوروی 
سابق بود كه با پرتاب ماهوارة 

»اسپوتنیک« پیشگام شد. حاال در 
سال 2021 هستیم و 92 کشور 

دارای ماهواره در مدار زمین هستند 
كه تنها 58 کشور از بین آن ها 

توانایی ساخت ماهواره را دارند و 
بقیه تنها سفارش دهنده هستند. از 
بین این 58 كشور، فقط 12 كشور 

می توانند ماهواره به فضا پرتاب 
کنند كه ایران هم یکی از آن هاست. 

ایران در حال حاضر عضو باشگاه 
فضایی جهان است. این باشگاه 

شامل كشورهایی است كه به چرخة 
كامل ساخت و پرتاب ماهواره دست 

پیداکرده اند.

۱3۸۰

13 سال زمان صرف 
تحقیق و پژوهش شد، تا 
در این سال توانستیم از 

نمونة آزمایشگاهی ماهوارة 
»مصباح« رونمایی کنیم.

۱3۸۴

در مردادماه،  نمونة فضایي 
مصباح را ساختیم.

۱3۸۶

روز 15 بهمن از »امید«  
رونمایی کردیم؛ ماهواره ای 
کوچک با عمری کوتاه، اما 
بومی. تجربه نشان داد، باید 
امید را با ماهواره بر خودمان 
به فضا می فرستادیم؛ كاری 
كه قبل از ما فقط هشت 

كشور دیگر جهان انجام داده 
بودند. پس، هم زمان ساخت 
ماهواره بر را هم شروع کردیم. 

»كاوشگر 1« را آزمایش 
كردیم كه 200 كیلومتر باال 
رفت و در تمام طول مسیر،  
ارتباطش را با زمین حفظ 
كرد. همچنین از »سفیر« 

رونمایی كردیم كه 10 هزار 
قطعه داشت و ساخت آن ده 

سال زمان برد.

۱۴بهمنماه

روزفناوريفضایي

۱3۷۶

تصمیم گرفتیم خودمان 
نمونة آزمایشگاهی ماهواره 

را بسازیم.

۱3۸۱

شش شرکت ایرانی ساخت 
یک ماهوارة مخابراتی مشترک 

و پرقدرت به نام »سینا« را 
شروع کردند. وظیفة سینا 

تهیة گزارش از منابع طبیعی 
و محصوالت كشاورزی، 

تغییرات سیل و آتش فشان، و 
انتقال اطالعات و داده ها بود.
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گاهـی وقت هـا آنقـدر نعمـت دم دسـت و برایـت فراهم اسـت که 
یـادت مـی رود اصـاًل ببینـی اش، چـه برسـد به شـکرکردن. اصـاًل تا 
بخواهی بشـماری، شـب می شـود و فردایـش روز از نـو و روزی از نو. 
تـازه گاهـی غرولنـد هـم می کنـی که: چـرا در گنجـه بازه، چـرا دم 

گربه    درازه؟!
مثـل روزهایـی کـه  بـه اصـرار بابـا از خـواب بیـدار می شـدی و 
دوتایـی بـا هـم می رفتیـد ورزش، نه خیلـی دورها که همیـن پارک 
سـر کوچـه که صبح بـه صبح آقایی می آمـد و مـا را ورزش می داد و 
بـرای پـر کردن سـاعت کارآموزی اش، از تـه دل مـا را یک یک دودو 
سه سـه، ایـن طـرف و آن طـرف می کـرد و وقتـی خوب خـواب را از 

سـر مـا می پراند، دسـت از سـر ما برمی داشـت.
در راه برگشـت هـم بابـا دو تا نان سـنگک کنجدی و یک کاسـه 
بودیـم،  کـرده  و هـر چـه یک یـک دودو سـه  حلیـم می گرفـت 

پـی کارش! می رفـت 
از ماسـک چنـد الیـه خبـر نداشـتیم، امـا مثـل ایـن فیلم هـای 
وسـترن، در جیب هایمان الکل جاسـاز کرده بودیم که بشـمار سـه، 
الـکل را بیـرون بکشـیم و مثـل مـرد عنکبوتی فیش فیش کنـان تاج 

و تخـت ایـن ویـروس تـاج دار را در هم بشـکنیم!
چقـدر یکـی  بـه دو می کردیـم سـر اینکـه مامـان بی خیـال مـا 
بشـود کـه آخـر هفتـه  فـالن مهمانـی نرویـم و بمانیـم خانـه کـه 
یک دل سـیر »پلی استیشـن« بـازی کنیم؛ بـدون نصیحت های30 
ثانیـه بـه 30 ثانیـة بابـا کـه: »چـه خبرتـه؟! آخـرش هـم هیچـی 

نمی شـه ایـن بچـه!« 
از مسافرت ها که دیگر بگذریم ...

پسـر اقـدس خانـم راحـت می آمـد خانه مـان و راحت تـر از آن، 
خـوردن آش نـذری هـر ماهشـان بـود کـه در کنـار هم بـدون هیچ 
فاصلـه ای و بـا یـک تکـه بربری می شـد ناهارمـان؛ بـدون ماکروفر و 

هیـچ مـادة ضدعفونی کننـده ای! 

شـب های جمعه کـه دور هم جمع می شـدیم، وقتی عمـو ابراهیم  
خـارج بـود، روی یـک خـط، سـوار دوش هـم بـا تمـام توان سـعی 
می کردیـم کـه خودمـان را در آن مانیتـور فسـقلی بچپانیـم تـا هم 
عـرض ارادتـی کرده باشـیم، هم عمو یـادش بماند که مـا چه قدری 
شـده ایم تـا بلـوز کوچک و شـلوار تنگ نیـاورد تا احتمـااًل بدهیم به 

یکی بعـد از خودمان!
گاهـی وقت هـا آنقـدر نعمـت دم دسـت و برایـت فراهم اسـت که 
یـادت مـی رود اصـاًل ببینـی اش، چـه برسـد به شـکر کردن. اصـاًل تا 
بخـوای بشـماری، شـب می شـود و فردایـش روز از نـو و روزی از نو. 
تـازه گاهـی غرولنـد هـم می کنـی که: چـرا در گنجـه بازه، چـرا دم 

گربه درازه؟!
اصـاًل گاهـی یـادت مـی رود کـه پایـی داری بـرای دویـدن، پدری 
داری بـرای همراهـی، پارکـی داری بـرای نفـس کشـیدن، آقـای 
ورزشـی داری بـرای یک یـک دودو سه سـه کـردن، حلیمـی داری 

برای خـوردن!
اصـاًل ماسـکی داری بـرای زدن و الکلـی بـرای تـار و مـار کـردن. 
درسـت اسـت که امسـال عمـو ابراهیم نیامـد و هیچ بلوز و شـلواری 
هـم رد و بـدل نشـد، امـا همـه در کنـار هـم بـزرگ شـدیم. اگـر با 
وجـود ایـن همـه پروتـکل و قرمـزی و وضعیـت بحرانـی، میزبـان 
ایـن ویـروس تاج دار شـدیم، کسـی بـود که نگـران حالمان باشـد و 

برایمـان ختـم »امـن یجیـب« بگیرد. 
خدایا! ...

بـا همیـن ویروس نشـانمان دادی کـه نعمت هایت را چـه ارزان در 
اختیارمـان گذاشـته ای کـه اگـر به ما بـود، باید برای هر کـدام بهای 

سـنگینی پرداخـت می کردیم و تـو چقدر آسـان می گیری. 
ایـن روزهـا هم خواهند گذشـت که تو خـود می فرمایـی: »از پس 

هر سختی، گشایشـی است ...«
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نغمه هاي انقالب اسالمي
روزهاوساعتهایدهةفجریادآورسرودهایماندگاروتصنیفهایشورانگیز
وبیتکرارند.ســرودهاییکهبازگوکنندةپیامهایانقالباسالميوبهترین
دریافتکنندهاندیشههاوآرمانهایانقالباسالميبودند،سرودهاییازجنس

حرکت،پویایی،جنبشومردم.
اغلبسرودهایانقالبیروزهایبهمن،فیالبداههسرودهمیشدندودرهمان
روزباآهنگســازیویکیدوبارتمرینکردن،ضبطمیشدندوفردایهمان
روزدراختیارمردمقــرارمیگرفتند.بههمینخاطرهمازتازگی،طراواتو

نوآوریخاصیبرخورداربودند.

بویگلسوسنویاسمن
شاعر:حمید سبزواری

خواننده:گروه کر
مطلعشعر:دیو چو بیرون رود، فرشته 

درآید

جاویدانایرانعزیزما
شاعر:پازوکی

خواننده:گروه ُكر
مطلعشعر:به اللة در خون خفته، 

شهید دست از جان شسته

امریکا،ننگبهنیرنگتو
شاعر:حمید سبزواری

آهنگساز:احمدعلی راغب
خواننده:اسفندیار قره باغی

مطلعشعر:امریکا، امریکا، ننگ به نیرنگ تو
خون جوانان ما می چکد از چنگ تو

ایرانایران
شاعر:افشین سرفراز

آهنگساز:فریدون خشنود
خواننده:رضا رویگری

مطلعشعر:ایران ایران ایران
مشت شده بر ایوان

ایران ایران ایران
رگبار مسلسل ها

بهارانخجستهباد
شاعر:علی بهزاد

آهنگساز:کرامت اهلل دانشیان
مطلعشعر:هوا دلپذیر شد
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تصویرگر: سحر فرهادروش

بابـا عجیب تریـن و کم حرف تریـن آدمـی بـود کـه مـن روی زمیـن 
دیـده بـودم! نـه اینکـه قدش خیلـی بلند یا کوتاه باشـد، یـا رنگ یکی 
از چشـم هایش پررنگ تـر از آن یکـی، یـا ... نـه! نـه! هیچ کـدام نبـود. 
بابـای قـد بلنـد الغـر انـدام مـن با سـیبل و ریـش جوگندمـی و بینی 
عقابی و 25 سـال سـابقة کار در آموزش وپرورش، مشـاور مدرسـة من 

و داداش مجیـد بود.
 امـا عجیبـش ایـن بـود کـه هیـچ کـدام از هم کالسـی های مـا شـک 
نکردنـده بودنـد، چـرا کـه فامیلـی ما  »حسـنی یـزدی« بـود و بـه من و 
داداش می گفتنـد: حسـنی، امـا بابـا را آقـای یزدی صـدا می زدند. حتی 
آن یکـی دوبـاری هم کـه داداش درس نخوانده بـود، بابا اصاًل میانجیگری 
نکـرده بـود؛ برعکـس همـة بچه هـا که همیشـه واسـطه می شـد، به سـر 

کالس برگردند.
دلـم می خواسـت من هم یک بـار بروم اتاق مشـاوره و مثل سـایر بچه ها 
با او صحبت کنم و از دردی که در دلم داشـتم، برایش بگویم. اما راسـتش 
خجالـت می کشـیدم کـه بعـدش در چشـم هایش نـگاه کنـم. آخر خیلی 

بابـای خوبی بـود، فقط زیاد صحبـت نمی کرد!
هـر سـال از اواسـط بهمن مـاه بـا كمـك مدیـر یا مربـي تربیتي شـروع 
می کـرد بـه تزئیـن مدرسـه بـرای بیسـت و دو بهمـن. الحق واالنصاف هم 
مدرسـه در آن دو هفتـه حـال و هـوای دیگـری پیـدا می کـرد. بـه جـای 
»زینـگ« زنـگ تفریـح، سـرود »بـوی گل و سوسـن و یاسـمن« پخـش 
می کردنـد و زنگ هـای آخـر هـم آب نبـات در کالس هـا پخـش می شـد. 
از بچه هـا می خواسـت کـه از »اهلل  اکبـر« سـاعت 9 بیسـت و دوم بهمـن 
فیلـم بگیرنـد و آن هـا را مرتـب و منظـم در شـبكه هاي مجـازي مدرسـه 
می گذاشـت. صبـح روز بیسـت و دو بهمن هـم اول از همه دم در مدرسـه 

بـود تا بـا بچه هـا برونـد راه پیمایی. 
بابـا مثـل هر سـال داده بود روی یک بنر بزرگ مسـتطیلی چـاپ کرده 
بودند: »در بهار آزادی جای شـهدا خالی ...« و پایینش هم اسـم دبیرسـتان 
بـا چنـد تـا گل و بوتـه. هـر سـال انگار کـه خـواب و بیـدار باشـم، از زبان 
بابـا خطـاب به مامان می شـنیدم کـه می گفـت: »دعا کن پیـداش کنم!« 
در کوچـة مدرسـة مـا چهـار مدرسـة دیگـر هـم بـود کـه انصافـاً بنـر 
دبیرسـتان مـا بیـن بنرهـای مدرسـه های دیگر خیلـی به چشـم می آمد.
مامـان چنـد لقمـة پر و پیمـان کوکوسـبزی و کتلت مي گرفت تـا بابا با 
خـودش ببـرد که اگـر بچه ها ضعـف کردند، به دادشـان برسـد. هر سـال 
همیـن جریـان بود کـه مامـان از صبح کنترل به دسـت می نشسـت پای 

تلویزیـون کـه بابـا را البـه الی جمعیـت شـکار کند. هر سـال هـم یکی را 
می دیـد کپـی بابـا. بلـوز چهارخانة سـبز و سـفید بـا اورکت خاکسـتری! 
امـا آن سـال بابـا وقتـی برگشـت، پکر پکر بـود. ما هـم چـون اخالقش را 

می دانسـتیم، پـا پـی اش نشـدیم که ماجـرا از چـه قرار بوده اسـت.
خالصـه کـه بیسـت و دو بهمن آن سـال هم تمام شـد و بابا به مدرسـة 
جدیـد منتقل شـد که بایـد محله مان را عـوض می کردیم. خبـر کرونا که 
پخـش شـد، بابا فقـط گفت: »خدا را شـکر که بـه راه پیمایی بیسـت و دو 

نرسید.« بهمن 
اوایـل کـه به ایـن محل جدید آمدیـم، بعد از دو سـه باری کـه بابا رفت 
پیـش آقـا مصیـب، شـد مرید مـرام آقـا مصیـب. آقا مصیـب نجـار بود. 
دیگر از تخته شاسـی کالس نقاشـی من گرفته تا سـرویس چوب جهیزیة 

نسـترن، دختـر عمواکبر، مسـتقیم سـفارش آقا مصیـب بود.
البتـه از حـق هـم نگذریـم، خود آقا مصیـب و مرامش هم در شـیفتگی 
بابـا بی تأثیر نبود. روی هر کدام از سـفارش هایش، قسـم نامه می چسـباند 
کـه نشـان دهـد متعهد می شـود بـه قبـول جنس فروخته شـده کـه اگر 

مشـتری راضی نبـود، بدون رودربایسـتی جنـس را برگرداند.
 آقـا مصیـب قـد بلنـدی نداشـت، امـا یـک سـیبل تنـک قهـوه ای و 
دسـت هایی اسـتخوانی داشـت که اغلب گوشـه های ناخنـش را می جوید 
تـا خـرده چوب هـای ریـز را از آن بیرون بکشـد. روی دسـت راسـتش هم 

یـک سـوختگی قدیمـی بیضـوی مانند بـود شـبیه ماه گرفتگی.
همیشـه یـک مـداد مشـکی سوسـمار نشـان روی گوشـش بـود. 
همیشـه هـم آن را طـوری قـرار مـی داد کـه سوسـمارش رو بـه نـور 

بـود و بـرق مـی زد.
خودش با خنده می گفت: »اینم هندزفری منه!«

 در روزهـای کرونایـی، اگـر مامان، بابا را به حال خودش می گذاشـت، بابا 
صبـح با صفحة شـطرنج مقوایـی و مهره هایـش دم در نجـاری آقا مصیب 
بـود. بـا سـربازهایی که از بـس بازی داده شـده بودند، رنگشـان رفته بود و 
یـال اسـب ها دیگر صاف شـده بودند. مجید سـعی کـرده بود صفحـه را با 
چسـب سـه سـانتی مقاوم کند، اما دیگر برای مهره ها کاری نمی توانسـت 
بکنـد. مامـان بـاز هم اصرار کـرده بود کـه حداقل آن شـطرنج آنتیکش را 

ببـرد نـه این قراضـه را. اما مـرغ بابا یک پا داشـت!
آخـر سـر مامـان، بابـا را قانـع کرد که رفـت و آمـدش را از هـر روز به دو 
روز در هفتـه تغییـر بدهـد؛ یعنی آن قـدر در گوش بابا گفـت و گفت تا بابا 

راضی شـد!

شطرنِج آقا مصيب
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دیگـر تصمیـم صد در صدی گرفتـم تا راز جذابیت آقا مصیب را کشـف 
کنـم. شـاید چون دوسـت داشـتم که بابا مـرا هم مثل آقا مصیب دوسـت 

داشـته باشـد و با من هم سـاعتی را بگذراند. 
کرونـا آمـده بـود و روزهـای کـش دار تابسـتان دیگـر رمـق از مـا گرفته 
بـود. دیگـر مگر چقدر می شـد با مجید سردسـتة سـالم »پلی استیشـن« 

کل کل کـرد یـا بـرای مامان سـبزی قورمه پـاک کرد!
اولیـن قـدم ایـن بود کـه کاله نقـاب دار بگـذارم و با عینک دودی شـبه 
»ری بـون« مجیـد بـروم پشـت مینی بـوس پنچـر درب و داغانـی کـه 
صاحبـش معلـوم نبـود. مجید که عینـک را از سـر بازارچه به قیمت سـه 
هـزار و پانصـد تومـان خریـده بود، حاضـر شـد آن را به من قـرض بدهد؛ 

البتـه بـا هـزار جور وثیقـه و امضـا و پادرمیانـی مامان!
بعـد بایـد سـاعتی را کـه آقـا مصیـب در مغـازه اش را باز می کـرد، از 
زیـر زبـان بابـا بیـرون می کشـیدم که انـگار قرار بـود از زیر پـای فیل، 
هزارتومانـی بیـرون بکشـم. وقتـی بـا جواب های سـرباالی بابـا روبه رو 
شـدم و خمیازه هـای مکـررش، فهمیـدم کـه آب در هـاون می کوبـم. 
ایـن بـود کـه سـاعت هشـت صبح بـه بهانـة خریدن نـان بیـرون زدم. 
مامـان در حالـی کـه از تعجـب دهانـش بـاز مانـده بـود که مـن بدون 
جـر و بحـث بـا مجیـد داوطلب شـده ام، کیسـة نـان را به دسـتم داد.

آهنـگ پلنـگ صورتی مـی زدم و آقـا مصیب را تماشـا می کـردم که 
کرکـره اش را بـا »یـا علـی« باال مـی زد و جلـوی در مغـازه اش را آب و 
جـارو می کـرد؛ درسـت مثـل خیلـی قدیـم ندیم هـا! بعـد شـروع کرد 
بـه کار کـردن معمـول نجاری. داشـت دیرم می شـد. سـرخورده آمدم 

بـروم کـه بـا صـدای »آخ« ضعیفش برگشـتم. قلبـش را گرفتـه بود و 
رنگـش داشـت به سـیاهی مـی زد ... 
***                                          

آقـا مصیـب از کرونـا فوت کـرد؛ درسـت در چند قدمی مـن. بدون هیچ 
عالمـت خاصـی. می توانم بگویـم تمام اهالـی محل برای مراسـمش آمده 
بودنـد »بهشـت زهرا«. همه بـا فاصله دور قبـرش حلقه زده بودنـد و گریه 

می کردنـد؛ بـا صـدا، بی صدا.
آمدیـم برویم که دیدیم روحاهلل، پسـر بـزرگ آقا مصیب، با صدای بلند 
فامیلـی مـا را صـدا مـی زد و به دنبال ما می گشـت: »آقای حسـنی یزدی، 

آقای حسـنی یزدی ...«
بابا که گریه اش بند نمی آمد، اشاره کرد که یعنی: »بله!«

روح اهلل یک جعبة چوبی به بابا داد و رفت.
همراه شطرنج چوبی کار دست آقا مصیب، یک نامه بود:

سالم ...
از روز اول شـناختمت. تو همان شـاگرد کوشـای من هستی که شطرنج 
قدیمی را به یادگار روزهای مدرسـه نگه داشـته ای و من این زخم دسـتم 
کـه یادم نرود، شـاگرد زرنـگ کالس من، همان بزرگ مرد کوچکی اسـت 

که امام، او و دوسـتانش را سـرباز خود می دانستند.
تـو هیـچ دینی بـه من نداری. مـن یک مبارز را از دسـت سـاواک نجات 
دادم تا امروز بتواند هزاران مبارز را از اسـتکبار جهانی نجات دهد. سـربلند 

پهلوان! باشی 
                                                            مصیب
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شعر، بدون سلفي با كباب
بعضی ها به جنگل می روند تا کباب درست کنند و بخورند.

بعضی ها به جنگل می روند تا از خودشان عکس بگیرند و منتشر کنند.
بعضی ها به جنگل می روند برای تحقیق دربارة انواع گیاهان و ارائة آن برای نمره گرفتن.

برای این جــور آدم ها، خود جنگل چنــدان جاذبه ای ندارد، چون آن هــا نمی دانند چگونه 
زیبایی های جنگل را ببینند و لذت ببرند.

کسی که بلد نیســت زیبایی های شعر را ببیند و لذت ببرد، وقتی شعر می خواند، دنبال آن 
است که حرف های دلخواه خود را در شعر پیدا کند. اگر حرف های دلخواهش در شعر بود، آن 
شــعر را می پسندد؛ حتی اگر شعری شلخته و نازیبا باشد. و اگر حرف های دلخواهش در شعر 

نبود، آن را کنار می گذارد؛ حتی اگر آن شعر پر از زیبایی و خالقیت باشد.
کسانی که شعر حفظ می کنند و بدون توجه به ظرافت های زبانی و معنایی شعر، با عجله آن 
را می خوانند تا در مشــاعره برنده شوند یا از معلمشان نمره بگیرند، کم کم باید یاد بگیرند که 
شعر خواندن و شعر حفظ کردن فقط برای مشاعره و نمره گرفتن و شیرین کاری در مهمانی های 

خانوادگی نیست.
شعر می خوانیم تا با ظرافت های زبان و زیبایی های نگاه شاعرانه به جهان و انسان آشنا شویم. 
شــعر می خوانیم تا دیدن زیبایی و شنیدن موسیقی کلمات و چشیدن طعم عواطف انسانی و 

بوییدن عطر زندگی و لمس فرازوفرودهای هستی را بیاموزیم و حس کنیم.
در شــعر ممکن اســت که حرف های فلســفی، علمی، عرفانی یا تاریخی باشد. حتی گاهی 
حرف های پیش پاافتاده باشد. اما شعر خواندن بیش از آنکه برای پی بردن به آن حرف ها باشد،  

برای تغییر نگاه و برانگیختن حواس، عواطف و فکر انسان است.
مثل قدم زدن در جنگل که برای دیدن و شــنیدن و حس کردن اســت. پس اگر به جنگل 
رفتیم و کباب درســت نکردیم و از خودمان عکس نگرفتیم و برای تکلیف مدرسه و دانشگاه، 

یادداشت برداری نکردیم،  نه کارمان بیهوده است و نه دستمان خالی است.
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محمدکاظمکاظمی

پیشازتو،آبمعنیدریاشدننداشت
شبماندهبودوجرئتفرداشدننداشت

انقالب اســالمی تحول بزرگی در کشــور، منطقه و جهان ایجاد کرد و این 
تحول در شــعر هم رخ داد. شعر فارســی پس از انقالب اسالمي، هم از نظر 
محتوا و هم از نظر تکنیک و صورت، مسیرهای نوینی را تجربه کرد، یا بعضی 
از مسیرهایی که پیش از این آغاز شده بودند، به منزل هایی رسیدند. یکی از 

این ها پیشرفتی بود که در شعر کالسیک فارسی رخ داد.
البته شــعر انقالب اسالمي در قالب های نو شــعر فارسی هم به تدریج راه 
خود را باز کرد و در آنجا هم شــاعرانی مثل ســلمانهراتی، محمدرضا
عبدالملکیان، علیموسویگرمارودی، قیصرامینپور، حسنحسینی 
و طاهرهصفارزاده، هر یک آثار ارزنده ای پدید آوردند. ولی حقیقت این است 
که این پیشرفت و تحول در یکی دو دهة پس از انقالب اسالمي، در قالب های 

کالسیک بیشتر خود را نشان داد.
قالب های کالسیک شعر فارسی از حوالی دهه های چهل و پنجاه، تجربه های 
جدیدی به خود دیده بودند. عناصر امروز زندگی وارد شعر شده بودند و دیگر 
شعر در فضای سنتی گل و بلبل و جام و ساغر سیر نمی کرد. شاعران کوشیده 
بودند که هم در زبان به زبان محاورة رایج فارسی متکی باشند، و هم در عناصر 
شعر از چیزهایی بگویند که در دسترس دید و تجربة انسان امروز است. با این 
همه، در مقایســه با شعرهایی که در قالب های نو سروده می شدند، شعرهای 
کالسیک فارسی قدری قدیمی به نظر می رسیدند. این مسیر به سمت نوشدن 
و پیشــرفت در شعر بعد از انقالب اسالمي با ســرعت بیشتری پیموده شد. 
غزل هایی که شــاعرانی مثل قیصر امین پور، حسن حسینی، سلمان هراتی، 
نصراهلل مردانی و دیگران می سرودند، از این جنس بودند. در همان سال ها بود 

که این شعر معروف زنده یاد قیصر امین پور گل کرد:
لبخند تو خالصة خوبی هاست

لختی بخند، خندة گل زیباست
آرامشت تالطم یک صبح است
صبحی که انتهای شب یلداست

و همین طور این غزل زنده یاد سیدحسن حسینی:
هال روز و شب فانی چشم تو

دلم شد به قربانی چشم تو
به مهمان شراب عطش می دهد

عجیب است مهمانی چشم تو
پر از مثنوی های رندانه است

شب شعر عرفانی چشم تو

و در این میان، یک شعر زیبا و ماندگار، غزل مرحوم سلمانهراتی است 
که بیتی از آن را در ابتدای این یادداشت دیدید. 

پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت
شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت

بسیار بود رود در آن برزخ کبود
اما دریغ، َزهرة دریا شدن نداشت

در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار
حتی علف اجازة زیبا شدن نداشت
گم بود در عمیق زمین شانة  بهار

بی تو ولی زمینة پیدا شدن نداشت

دل ها اگر چه صاف، ولی از هراس سنگ
آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت

چون عقده ای به بغض فرو بود حرف عشق
این عقده تا همیشه سر وا شدن نداشت

یک خصوصیت جالب این غزل، ســالمت زبانی آن است. در هیچ جای این 
غزل مثاًل کلمة »از« به »ز« تبدیل نشده است، یا »راه« به »ره« تبدیل نشده 
است. در حالی که این ها حتی در شعرهای نوگرایان قالب کالسیک هم اتفاق 
می افتادند. در هیچ جای این غزل کلمه ای نیست که امروز بر زبان مردم جاری 
نباشد. تنها کلمه ای که قدری بافت قدیمی دارد، »َزهره« به معنی جرئت است 
و البته آن هم طبیعی اســت، چون شاعر یک بار کلمة جرئت را به کار برده 

بوده، خواسته است که از تکرار این کلمه پرهیز کند.
شعر از آرایه های نوین شعر فارسی به خوبی بهره دارد. در بیشتر بیت های آن 
شخصیت بخشی یا جاندارنمایی دیده می شود. جرئت که یک خصیصة انسانی 
اســت، به شب نسبت داده شده است. همین طور است »زهره« در بیت بعد و 

»اجازه« در بیت بعد.
گم بودن شانة بهار در عمیق زمین، زیبایی خاصی دارد. انگار بهار شخصی 
فرض شــده که پیکرش در عمیق زمین دفن شــده است. در بیت دوم میان 
»رود« و »کبود« یک تناسب آوایی خوب رخ داده است. همین طور تضاد میان 
سنگ و آینه، و تکرار کلمة عقده در بیت آخر، باز از جنبة موسیقی به کیفیت 

کالم افزوده است.
اما طبیعتًا نمی توان شــعر انقالب اسالمي را به شعرهایی که برای پیروزی 
انقالب اسالمی سروده شده اند، محدود کرد. درواقع شعر انقالب اسالمي جریانی 
اســت که با پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفت و حتی درست تر بگوییم، از 
چند سال پیش از پیروزی انقالب اسالمی در آثار جوانان اسالم گرای انقالبی، 
نظیر علیمعلم، سیدحسنحسینی، محمدرضاعبدالملکیان، علی
موسویگرمارودی و دیگران مشاهده می شد. این شاعران بعد از پیروزی 
انقالب اسالمي، از سردمداران شعر انقالب اسالمي شدند. در این مسیر، عالوه 
بر آنچه در حوزة قالب شــعر دیدیم، در حــوزة محتوا و معانی هم مفاهیم و 

مضامینی بسیاری مطرح شدند که در شعر فارسی کم سابقه بودند.

اجازة زیبا شدن
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نگارموقرمقدم

آبنبات هل دار
معرفي رمان

کتــاب »آبنبات  هل دار« نوشــتة مهردادصدقی، با زبان طنز و 
رندانه، به شــرارت های کودکانة یک نوجوان پرداخته اســت. کتابی 
که توانسته مسائل اجتماعی را در بستری تاریخی، درگیرودار دفاع 

مقدس، از زاویة نگاه یک نوجوان شوخ طبع بیان کند.
محسن، پسربچة شرور داســتان آبنبات هــل دار، با زبان شیرین 
و بذله گویش، دنیا را با همة ســختی ها و نامالیماتش، به دیدة طنز 
می بیند، به طوری که خواننده از خواندن رخدادها و حوادثی که برای 

محسن و رفقایش اتفاق می افتد، حظ می برد.
در جای جای کتاب، محســن با رندي، تنبلی و شیطنتش و با آن 
لهجة شیرین بجنوردی اش، داستان را هنرمندانه روایت می کند که 
الحق واالنصاف، شــوخی هایش هر خواننده ای را به وجد می آورد و از 
این نظر می توان به راحتی شباهت هایی با مجید ساده لوح »قصه های 

مجید«، اثر هوشنگمرادیکرمانی در او پیدا کرد.
اما محســن قصة »آبنبات هل دار«، با مجیــد »قصه های مجید« 
تفاوت هایی دارد. محسن تنبل و تن پرور است، دائم دروغ می گوید و 
هیچ جور زیر بار تربیت درست نمی رود. گاهی خوش مزه بازی اش گل 
می کند و ادای این و آن را درمی آورد، و گاهی پیش دوست و غریبه، 
به دروغ معدلش را باال می گوید و خودش را شاگرد اول جلوه می دهد. 
در حالی که به قول خودش شــاگرد هیچم است و از این زرنگ بازی 

خودش حسابی توی کیف می رود.
تا اینکه با جبهه رفتن برادر بزرگ ترش همه  چیز عوض می شــود. 
شــرایط تغییر کرده است و دیگر وقت دسته گل به آب دادن نیست. 
وقت دروغ گفتن و تن پروری هم نیست. بار مسئولیت خانه، نگهداری 
از بی بی اش و همچنین مادر و خواهرش به دوشش افتاده است. حاال، 
بعد از رفتن برادر بزرگ ترش، همة  نگاه ها به اوست که دیگر نسبت 
به مسائل، مثل  آدمی بزرگ و پخته رفتار کند؛ درست مثل برادرش 
محمد؛ که در راست گویی و درستکاری درست قطب مخالف محسن 

است. به طور قطع این موضوع برای محسن چالش برانگیز است.

دنیای شیرین و کودکانة محسن، در البه الی روزمرگی های به ظاهر ساده و پیش 
پا افتادة آدم های دوروبرش، به گونه ای به تصویر کشیده شده است که ناخودآگاه هر 
خواننده ای را، در هر سن و سالی، با خود همراه می کند. قهرمان داستان، با شوخی و 
بازیگوشی، اتفاقات را طوری روایت می کند که در هر فصلش خنده به لبان خواننده 

می نشاند و به گفتة نویسنده، هدف اصلی نوشتن رمان هم همین بوده است.
محســن که به همراه خانواده و بی بی اش در خانه ای در شــمال خراسان زندگی 
می کند، از همان صفحات نخســت کتاب، با خبرچینــی و دروغ گویی در ماجرای 
خواستگاری برادرش، همه را متعجب می کند. او در درس ها ضعیف است، گاهی به 

پروپای خواهرش می پیچد و غالبًا از پدرش کتک می خورد.
از ســوی دیگر، به طور کلی اغلب آدم های داستان، ظاهربین و ساده لوح هستند، 
اال محمد؛ برادر بزرگ تر محســن که نه تنها در درس و مدرســه شاگرد اول است، 
بلکه پسری نجیب و مسئولیت پذیر است. دوربین داستان از نگاه محسن به کمک 
دوستانش، ماجراها را روایت می کند. پدر یکی از این پسربچه ها ظاهراً شهید شده 
و دیگری با خانواده اش از جنوب مهاجرت کرده است. در کل این بچه ها وضع مالی 
خوبی ندارند. آن ها با شرارت های کودکی و بازی های آن دوره زمانه، سعی در حل 

و فصل مشکالت و شناخت دنیای آدم بزرگ ها دارند.
تا اینکه برادر محســن، موضوع به جبهه رفتنش را مطــرح می کند و همه با او 
مخالفت می کنند. ولی او مصر اســت که به جبهه برود. آقاجانش معتقد است که 
درس خواندن او، از جبهه رفتن واجب تر اســت، اما محمد باور دارد که تا کسی از 
دیــن و وطنش دفاع نکند، درس و دانشــگاهی باقی نمی ماند. عاقبت می رود و در 
حالی که ساکش را از آبنبات های هل دار که سوغات معروف شهرش است، پر کرده، 

خانواده  را به برادر کوچک ترش، محسن می سپارد.
بعد از رفتن محمد، مســئولیت کارها به محسن محول می شود و رفته رفته طی 
روند اتفاقات داستان، محســن دیگر دروغ  نمی گوید و تنبلی نمی کند، بلکه برای 
جلب رضایت دیگران می کوشد. برای برادرش که اسیر شده، به شدت دلتنگ شده 
است و جای خالی  او را با درستکاری و راست گویی پر می کند؛ تا هم خانواده اش و 
هم مریم، زن پا به ماه برادرش را خوش حال کند. قهرمان داستان، در این جریانات 

بزرگ و عاقل می شود و دست از رفتارهای کودکانه اش برمی دارد.

دربارة كتاب

محسن داستان »آبنبات هل دار«، شباهت هایی به مجید »قصه های مجید« 
دارد. هر دو از طنزی شــیرین، چه در نحوة برداشت های اشتباه از اتفاقات 
و رخدادها، و چه از جنبة  سادگی و صمیمیت زبان محلی شان، برخوردارند 
و هر دو به یک اندازه ســبب جذابیت در داستان شده اند. اما مجید صاف و 
راست گوســت، در حالی که محسن بدجنس و آب زیرکاه است. محسن هر 
جا که کم می آورد، دروغی از آستین درمی آورد و همین موضوع سبب شده 

است، شخصیت او به گونه ای متفاوت از شخصیت مجید، خواندنی باشد.
بی بی در قصه های مجید، زنی درســتکار و صبور بود که مدام اشتباهات 

مجیــد را رفع ورجــوع می کرد. اما بی بی در این کتــاب، پیرزن دهن بین و 
ساده لوحی است که محسن باید مدام به سازش برقصد.

عالوه بر این ها، هر دو کتاب یادآور حس نوستالژی و خاطرات دهة 1۳60، 
مثل ســینمارفتن و تخمه شکســتن، تیله بازی، فوتبال بازی کردن با توپ 
پالســتیکی، بازی های محلی، و حتی خط کش خوردن از معلم هستند. هر 
دو کتاب، بومی و تاریخی اند و در اثنای داستان به مناطق و اتفاقات تاریخی 
اشاره می کنند. هر دو هم گویش محلی خاص خود را دارند: مجید در کرمان 

و محسن در بجنورد، داستان را روایت می کنند.

شباهت ها و تفاوت ها با قصه هاى مجيد
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از سوغاتی های بجنورد می توان به آبنبات اشاره کرد. آبنبات هل دار 
یکی از خوش طعم ترین ســوغاتی های این شــهر است. علت اینکه 
نویسنده نام کتاب را »آبنبات هل دار« گذاشته، می تواند همین باشد. 
اگرچه طرح روی جلد کتاب هیچ تناســبی با فضای جبهه و جنگ 
آن روزگار ندارد، با این حال به سبب زبان شیرین داستان و سوغاتی 
معروف این شــهر که نشــان از محلی بودن داســتان دارد و معرف 

جغرافیایی خاص است، این نام می تواند نام درخور و مناسبی باشد.

علت انتخاب اسم كتاب

مهرداد صدقــی متولد 1365 در شهرســتان بجنورد اســت. او 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشــد صنایع چوب و کاغذ اســت. از این 
نویســنده تاکنون کتاب های دیگری به نام های »آبنبات پسته ای«، 
»نقطه ته خط«، »آبنبــات دارچینی« و چند اثر دیگر به زبان طنز 
خوانده ایم. خودش می گوید: »طنز حقایق تلخ جامعه را به شیوه ای 
رندانه، با زبانی شــیرین و کنایی بیان می کند. به عبارت دیگر، طنز 

مثل آمپولی دردناک است که زدن آن به صالح جامعه است!«

دربارة نويسنده

محسنپسربچة شوخ طبع و شروری 
که از قضا تنبل و ازخودراضی است، با 
لباس های ساده و کاماًل معمولی توی 

خانه و مدرسه و کوچه بازار می گردد و سر 
همیشه کچلش مثل مهتابی برق می زند. 

محسن در خانه زورش به هیچ کس 
نمی رسد اال خواهرش ملیحه، که با آزار 
و اذیت کردنش، شارژ می شود و چپ و 

راست دروغ می گوید و زیر بار کار نمی رود. 
تا آنجایی که برادرش به جبهه می رود و 

دیگر سکة روزگار برمی گردد.

ملیحهخواهر محسن، دختر چاق 
و شلخته ای که در اغلب اوقات دست 
محسن را رو می کند و دروغ هایش را 
برمال می کند. در نهایت او درسش را 

می خواند و وارد دانشگاه می شود.

مریمدوست ملیحه و زن فداکار و 
صبور محمد است، او از همان اول در 
مراسم خواستگاری با قضیة به جبهه 

رفتن محمد موافقت می کند.

محمدپسر نجیب و درستکار 
و درس خوان که قرار است 
روزی وکیل بشود، اما ادامة 

راهش را در جبهه رفتن می بیند. 
محمد چشم و چراغ خانه است، 
زیرا تنها اوست که هم همه از 
او حساب می برند و هم برای 
خانواده اش باعث افتخار است.

آقاجان
پدر محسن، مرد خشنی است 

که همیشه دست به کمربند 
است و دنبال بهانه است تا 

محسن دسته گلی به آب بدهد 
و پول هفتگی اش را ندهد و یا 
موهایش را با ماشین اصالح از 

ته بتراشد.

کبری،مادرمحسن
زن ساکت و ساده ای است که یا در 

حال قربان صدقه رفتن برای پسر 
کوچک ترش محسن است یا در 

حال بد و بیراه گفتن به او، به خاطر 
اشتباهاتش است.

فرهادپسربچة مؤدب 
تهرانی است که سر و وضع 
مرتبی دارد، پدرش شهید 

شده و با خانواده به بجنورد 
آمده اند، فرهاد دوست 

محسن است و در سر به راه 
کردن او نقش بسزایی دارد.

سعیداز دوستان 
محسن است که وضع 
مالی مناسبی ندارند و 

همیشه گرسنه است. او که 
کتانی هایش سوراخ اند، در 

اغلب اوقات در حال مراقبت 
از خواهر و برادرهایش 

کوچک ترش است.

امینپسر مؤدب و مهربانی 
است که در جریانات جنگ با 

خانواده از جنوب به بجنورد 
آمده اند و گاهی برای نجات محسن 

خودش را به خطر می اندازد.

مراسم خواستگاری با قضیة به جبهه 

زن ساکت و ساده ای است که یا در 

حال بد و بیراه گفتن به او، به خاطر 

تهرانی است که سر و وضع 
مرتبی دارد، پدرش شهید 

شده و با خانواده به بجنورد 

محسن است و در سر به راه محسن است و در سر به راه 
کردن او نقش بسزایی دارد.

خواهر محسن، دختر چاق 
و شلخته ای که در اغلب اوقات دست 
محسن را رو می کند و دروغ هایش را 
برمال می کند. در نهایت او درسش را 

دوست ملیحه و زن فداکار و دوست ملیحه و زن فداکار و 
صبور محمد است، او از همان اول در 
مراسم خواستگاری با قضیة به جبهه مراسم خواستگاری با قضیة به جبهه 

همیشه گرسنه است. او که همیشه گرسنه است. او که 
کتانی هایش سوراخ اند، در 

اغلب اوقات در حال مراقبت 

آمده اند و گاهی برای نجات محسن 
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2۴

كبريبابایيقلمسـتون

چمدان
باید كه از حصار دل خود سفر كنم

آسان كه نیست اینکه بخواهم خطر كنم
عمري ست سخت گوشة عزلت گزیده ام

بد نیست باز هم به مكاني سفر كنم
گاهي وسایل سفرم حي و حاضر است

اما نبود وقت كه كار دگر كنم
جمع وسایل سفرم غول سخت من
باید تمام آنچه هست زیر و زبر كنم
بدجور بوق مي زند اسنپ براي من

باید براي بدرقه مادر خبر كنم
شاید رسیده ام به خود مقصد مسیر

پس با خیال شعر در اینجا به سر كنم
حاال كه روزگار من این طور گشته است

باید به سن خودم هم نظر كنم
مبینادشتي، كالسدهمازكاشان

مبینا خانم دشــتی سراغ سرودن گونه ای از شــعر رفته که هم سخت است و هم 
شیرین! شعر طنز گفتن کار ساده ای نیست و البته باید گفت مبینا خانم از عهدة آن 

خیلی خوب برآمده است.
مهم تر از همه اینکه او شعرش را در قالب غزل سروده و قالب شعر جز چند اشکال 

کوچک وزنی، مشکل خاص دیگری ندارد.
حاال می رویم سراغ معنا و محتوا. البته که شعر تا حد زیادی توانسته است معنای 
مشخصی را به خواننده منتقل کند و از این شاخه به آن شاخه نپریده است. اما خوب 

است دوست ما به دو نکته توجه کند:
- در شــعر طنز الزم اســت که مخاطب مدام با خواندن نکات ظریف و کشف های 
طنازانه غافل گیر شود. اگر نکته سنجی و حرف های تازة  شعر به حرف های معمولی و 

گسترش ایدة اولیه تبدیل شود، از میزان طنز بودنش کم می شود. 
- همچنین حرف شــعر خیلی مهم است. شعر خوب طنز شعری است که بر لب، 
لبخند و در سر، فکر بیاورد. یعنی دریچه ای را به ما نشان بدهد و حرفی بزند که با 

زبان طنز در ذهن ما ماندگار شود. 
بی شک مبینای عزیز  با این همت و پشتکار حتمًا به زودی وارد دنیای معناهای طنز 

و حرف های تازه می شود و ما هر روز آثار بهتری از او را خواهیم خواند.

زندگي
زندگي لحن عجیبي دارد

فهم آن سخت ولي شیرین است
همچو رودي جاري

بي من و تو اي دوست
زندگي مي گذرد

باز برمي آید خورشید 
از پس كوه

پس بیا تا هستیم
بذر دوستي بیفشانیم

در دل پاك زمین
و به خورشید 
سالمي بكنیم

و بدانیم خداوند
همیشه با ماست

فاطمهیوسفي،١٨سالهازتهران

خیلی از شاعران تا امروز سعی کرده اند، مفاهیم مهمی مثل زندگی را معنی کنند. 
البته تعریف زندگی کار سختی است، چون هر کس زندگی را با نگاه و دیدگاه خودش 
می بیند. فاطمه خانم نشانه های زندگی را در رود، خورشید، کوه، بذر و زمین دیده 
است و با این نشانه ها تالش کرده زندگی را به مخاطبش نشان بدهد. حاال اگر دوست 
شــاعر من با همین کلمات یک تصویر کامل می ساخت، شعر قطعًا بیشتر ماندگار 

می شد. چون ما می توانستیم آن تصویر را توی ذهنمان تصور کنیم.
در حال حاضر این نشانه ها به سمت تصویرشدن رفته اند، اما برای اینکه یک تابلوی 

نقاشی زیبا بسازند، هنوز از هم فاصله دارند و به اندازة کافی به هم وصل نیستند.
اگر تصویر در یک شــعر، قوی و کامل باشد، شاعر مجبور نمی شود احساساتش را 

توضیح بدهد. این طوری قدرت اثرش بسیار زیاد خواهد شد. 
مثل همیشه باز هم منتظر آثار خوب شما دوستان نازنین هستیم .
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سیدحکیمبینش

سارا

پشت داِر قالیش خواب می رود سارا
او به خواب می بیند بافته است دریا را

او به خواب می بیند می دهد تکان محکم
مثل یک درخت سیب، با دو دست، دنیا را

یک سبد پر از دنیا روی شانه می آید
در عبور خود هر روز سیب می دهد ما را

او به خواب شیرینش بافت کشورش را سبز
بعد از آن سیاه آمد، خورد سبِز زیبا را

خواب ناگهان پر زد از دو چشم زیبایش
دید روی قالیچه خواب برده گل ها را

می کشد به شکل سیب، نقشة زمین را او
تند و تیز می بافد طرح خوب فردا را

by Christina Rossettiترجمه:مهدیمرادیترجمه:مهدیمرادی

زمرد؛ به سبزیِ علف است
یاقوت سرخ، چونان خون

یاقوت کبود، به سانِ آسمان ها آبی 
سنگ چخماق، در گل و الی خفته

الماس، سنگ درخشانی
که قلب جهان را ربوده است

عقیق، اخگِر شعله ور دارد
اما سرانجام

این سنگ چخماق است
که آتش ها را فروزان می دارد

سنگ چخماق
by Christina Rossetti

An emerald is as green as grass,
A ruby red as blood;
A sapphire shines as blue as heaven;
A flint lies in the mud.
A diamond is a brillant stone,
To catch the world's desire;
An opal holds a fiery spark;
But a flint holds fire.

Flint

صائبتبریزیصائبتبریزی

شد چو عالم گیر، غفلت، جاهل و دانا یکی است
خانه چون تاریک شد، بینا و نابینا یکی است

نیست مجنون را ز شور عشق، پروای تمیز
گردباد و محمل لیلی در این صحرا یکی است

نیست تدبیر خرد را در جهان عشق، کار
ناخدا و تختة کشتی در این دریا یکی است

ما نفس بیهوده می سوزیم در آه و فغان
سرکشی و عجز، پیش حسن بی پروا یکی است

گوشه گیران اند پیش کوته اندیشان، سبک
ور نه شأن کوه قاف و شوکت عنقا یکی است

آه ما رعناترست از آه ماتم دیدگان
آن چنان کز جملة شب ها شب یلدا یکی است

غافالن از کاهلی امروز را فردا کنند
ور نه پیش خود حساب امروز با فردا یکی است

نیست صدر و آستانی خانة آیینه را
خار و گل را جای در چشم و دل بینا یکی است

اختالف رنگ، گل را برنیارد ز اتحاد
با دو رنگی پیش یک رنگان گل رعنا یکی است

شق کنند از تیغ صائب گر سر ما چون قلم
سر نمی پیچیم از توحید، حرف ما یکی است

خانةآیینه
سکوت

مادرم جوانی اش را در کوه ها شعر می خواند
دختران روستا

روی صدایش راه می رفتند
چوپان های محزون

گل های وحشی را رام می کردند
و چیزی در هوا جریان داشت که نام نداشت

زیبایی اش را روی صورتم گذاشتم
از خودم بیرون زدم

گم شدم
و دیگر به یاد نمی آورم

آن زمزمة غمگین در آشپزخانه چه بود
که از ما فرزندانی تنها ساخت

و از او زنی، که در بندبند انگشتهایش
معجزه مخفی داشت

معجزه نام دیگری ست
برای سکوت

سکوت فرکانس متغیری دارد
که هوا را پر کرده ست

و مثل میله های قفس رفتار می کند

2۵حناحاججعفری

نم باران
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وقتی به كدنویسی و برنامه نویسی فكر می كنید، رایانه ها اولین چیزی است جهان رمزها
كه به ذهنتان می رســد. اما كدها در تمام اطراف ما وجود دارند و انســان ها 

همواره كدهای مختلفی برای برقراری ارتباط ایجاد كرده اند.

قبــل از اختراع رایانه، بــرای كدگذاری از 

نوعی كارت پانچ شــده استفاده می شد كه 

شــامل مجموعه از دســتور العمل ها بود و 

كارت ها را می خواندند.ماشین ها برای انجام كارهای مختلف، این 
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در طول تاریخ، انســان ها برای مخفی نگه داشتن 

پیام های خود، رمز های مختلفی ســاخته اند. یك 

پیام رمز گذاری شــده تنها در صورتی قابل خواندن 

است كه شما بدانید چگونه آن را رمزگشایی كنید.
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۵

رایانه ها همیشه به خوبی كار نمی كنند. بعضی هكرها كرم ها و بدافزارهایی را برای دسترسی 
غیرقانونی به یك كامپیوتر، می نویسند. این خطاها در رایانه، باگ یا اشكال نامیده می شوند. 

برای جلوگیری از آن ها می توان از آنتی ویروس ها و فایروال ها استفاده كرد. 

پیشگامان برنامه نویسی
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این امكان را به برنامه می دهد تا در چند سیستم عامل بدون هیچ گونه تغییری در كد اجرا شود.

PHP

پایتوندر طراحی وب و HTML )زبان نشانه گذاری ابرمتنی( استفاده می شود.

زبان معروفی كه كوتاه و ساده و پرقابلیت است.

سی

یكی از پركاربردترین اما سخت ترین زبان هاست.

برای آموزش كدنویس به اسكرچ
مبتدیان استفاده می شود. به 

جای نوشتن كد، از بلوك های 

حاضر و آماده برای ایجاد 
دستورها استفاده می شود.
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بهچشمهایماعتمادکنمیانه؟
به کسی که بارها دروغ هایش لو رفته است، می شود اعتماد کرد؟ هر آدم عاقلی 

می گوید: نه! این نکتة ظاهراً بدیهی اما جنجال برانگیز، حرف اصلی فیلسوفان شکاک در طول 
تاریخ است!

همة ما بارها از حواس پنج گانه مان فریب خورده ایم: وقتی مداد توی لیوان آب را خمیده 
می بینیم، وقتی دست یخ زده مان آب سرد را گرم حس می کند، و وقتی کف خیابان 

داغ، سراب می بینیم. برای بیشتر آدم ها این جور خطاها شبیه شوخی هستند، یا یک 
کلک بامزه که جان می دهد برای سرگرمی و شعبده بازی. اما فیلسوف شکاک و فكور به 

این راحتی ها با قضیه کنار نمی آید. او توی چشم های ما زل می زند و می پرسد: »چطور 
هنوز به این دروغ گوها اعتماد دارید؟«

28

خوابوبیدار
وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب می پریم، تا 

چند دقیقه نمی توانیم بفهمیم چیزهای خوب و بدی که توی خواب 
دیده ایم واقعًا اتفاق افتاده اند یا نه؟ مثل فیلسوفی که یک شب 

خواب دید پروانه شده و صبح که بیدار شد با خودش گفت: »من 
آدمی هستم که دیشب خواب دیدم پروانه ام؟ یا اینکه واقعاً پروانه ام 
و حاال دارم خواب می بینم آدم شده ام؟!« این تجربه فیلسوفان 

شکاک را حسابی به فکر فرو می برد. آن ها می پرسند: »واقعًا از 
کجا می شود فهمید خواب می بینیم یا بیداریم؟«
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به کسی که بارها دروغ هایش لو رفته است، می شود اعتماد کرد؟ هر آدم عاقلی 
می گوید: نه! این نکتة ظاهراً بدیهی اما جنجال برانگیز، حرف اصلی فیلسوفان شکاک در طول 

تاریخ است!
همة ما بارها از حواس پنج گانه مان فریب خورده ایم: وقتی مداد توی لیوان آب را خمیده 

!پس هستمپس هستم

وقتی با صدای زنگ ساعت از خواب می پریم، تا 
چند دقیقه نمی توانیم بفهمیم چیزهای خوب و بدی که توی خواب 
دیده ایم واقعًا اتفاق افتاده اند یا نه؟ مثل فیلسوفی که یک شب 

خواب دید پروانه شده و صبح که بیدار شد با خودش گفت: »من 
آدمی هستم که دیشب خواب دیدم پروانه ام؟ یا اینکه واقعاً پروانه ام 
و حاال دارم خواب می بینم آدم شده ام؟!« این تجربه فیلسوفان 

شکاک را حسابی به فکر فرو می برد. آن ها می پرسند: »واقعًا از 

شاید یک دانشمند 

دیوانه دیشب توی خواب ما را 

دزدیده و حاال توی آزمایشگاه مخوفش 

دارد مغزمان را جوری دست کاری می کند که 

خیال کنیم نشسته ایم و داریم مجلة رشد 

را ورق می زنیم!

دسِت گرم شده       آب ولرم را 
سرد حس می کند و دست یخ کرده 
همان آب را داغ حس می کند!



سیبگندیدهرادوربنداز!

دکارت، فیلسوف مشهور فرانسوی، با سؤال های شکاکانه همراه شد 

تا بتواند جواب دندان شکنی به آن ها بدهد. از نظر دکارت، هر باور مشکوک مثل 

یک سیب گندیده بود که اگر در سبد می ماند، بقیة سیب ها را هم خراب می کرد. 

پس دست به کار شد تا باورهای مشکوک را یکی یکی بیرون بیندازد. اما فکر 

می کنید ته سبد چیزی برایش باقی ماند؟

بله! دکارت معتقد بود باورهایی که روشن و متمایز هستند، 

قابل اعتمادند )مثل باور به اینکه دو به عالوة دو می شود 

چهار( و با همین ویژگی می شود فرق بیداری را از خواب های 

مبهم و درهم تشخیص داد.

دکارت به شکاکانی که ادعا می کردند از وجود داشتن خودشان هم 

مطمئن نیستند، پاسخی داد که بعدها خیلی مشهور شد: »می اندیشم، پس 

هستم!« او می گفت: »من می توانم در همه چیز شک کنم، اما از اینکه دارم 

شک می کنم مطمئنم! پس دست کم معلوم می شود وجود دارم که 

می توانم شک کنم!«
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مطمئن باشیم. مثل اینکه؛ جهانی هست و ما در این جهان زندگی می کند، اما همچنان موضوع های مهمی هستند که می توانیم از آن ها باورهای بشر را زیر سؤال برد. با اینکه ذهن و حواس ما گاهی خطا هر عقل سلیمی می تواند بفهمد که نمی شود به خاطر چند خطای ناقابل، کل کنند. خواجه نصیرالدین توسی و جورج مور )فیلسوف انگلیسی( فکر می کردند البته بعضی فیلسوفان هم سعی کردند بدون خشونت ماجرا را ختم به خیر و درد سیلی و کبودی جای چوب واقعیت دارد! یک فصل کتک حسابی نمی تواند شکاکان را قانع کند که خودشان وجود دارند، شکاکان را جور دیگری بدهند. به نظر ابن سینا و فخررازی هیچ چیز به اندازة بعضی از فیلسوف ها ترجیح دادند به جای بحث های بی پایان، جواب برخوردفیزیکیبایکمسئلهفلسفی!
می کنیم.

دکارت، فیلسوف مشهور فرانسوی، با سؤال های شکاکانه همراه شد 

تا بتواند جواب دندان شکنی به آن ها بدهد. از نظر دکارت، هر باور مشکوک مثل 

یک سیب گندیده بود که اگر در سبد می ماند، بقیة سیب ها را هم خراب می کرد. 

پس دست به کار شد تا باورهای مشکوک را یکی یکی بیرون بیندازد. اما فکر 

قابل اعتمادند )مثل باور به اینکه دو به عالوة دو می شود 

چهار( و با همین ویژگی می شود فرق بیداری را از خواب های 

دکارت به شکاکانی که ادعا می کردند از وجود داشتن خودشان هم 

مطمئن نیستند، پاسخی داد که بعدها خیلی مشهور شد: »می اندیشم، پس 

هستم!« او می گفت: »من می توانم در همه چیز شک کنم، اما از اینکه دارم 

شک می کنم مطمئنم! پس دست کم معلوم می شود وجود دارم که 

برخوردفیزیکیبایکمسئلهفلسفی!
یک فصل کتک حسابی نمی تواند شکاکان را قانع کند که خودشان وجود دارند، شکاکان را جور دیگری بدهند. به نظر ابن سینا و فخررازی هیچ چیز به اندازة بعضی از فیلسوف ها ترجیح دادند به جای بحث های بی پایان، جواب برخوردفیزیکیبایکمسئلهفلسفی!

مطمئن باشیم. مثل اینکه؛ جهانی هست و ما در این جهان زندگی می کند، اما همچنان موضوع های مهمی هستند که می توانیم از آن ها باورهای بشر را زیر سؤال برد. با اینکه ذهن و حواس ما گاهی خطا هر عقل سلیمی می تواند بفهمد که نمی شود به خاطر چند خطای ناقابل، کل کنند. خواجه نصیرالدین توسی و جورج مور )فیلسوف انگلیسی( فکر می کردند البته بعضی فیلسوفان هم سعی کردند بدون خشونت ماجرا را ختم به خیر 

در سیاره ای دیگر، معلمی سر کالس 
می گفت: دو به عالوة دو می شود پنج! وقتی 

فضانورد زمینی با حیرت از او پرسید که چطور 
چنین چیزی ممکن است، معلم گفت: »دو طناب را 

که هر کدام دو گره دارد به هم گره بزن، می بینی 
که پنج گره داری!«

همان طور که 
گفتی این چوب واقعی نیست، تو 

هم واقعی نیستی! پس بی خود داد و بیداد 
نکن!

به نظرت یک شکاک افراطی می تواند از 
این ادعایش که »به هیچ چیز نمی شود 

باور داشت« دفاع کند؟
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نویسنده:هرالدفریتش،میشلهلگه
ترجمه:جعفرربانی

در اواخــر قرن نوزدهــم میالدی، بحرانی عمیــق، دامن گیر علم 
فیزیک شده بود، به طوری که دانشمندان پیشگام و برجستة فیزیک 
عقیده داشــتند که این علم دیگر به پایان راه خود رســیده است. 
حقیقــت مطلب این بود که در آن زمان، علم فیزیک گامی بســیار 
بلند و باورنکردنی برداشته و از دنیای ماکروفیزیک که دنیای اشیای 
قابل رؤیت است به دنیای میکروفیزیک یا فیزیک ذرات ـ که قابل رؤیت 
نیست ـ پا گذاشته بود؛ دنیایی که سرعت حرکت در آن به طور غیرقابل 
تصوری زیاد و فراتر از درک بشر است. پس از نظر علم فیزیک جهان در 
آستانة وارد شدن به »عصر کوانتوم« بود، اما اینکه چه کسی می توانست 

کلید ورود به این عصر را پیدا کند، هنوز معلوم نبود.
سرانجام قرن نوزدهم پایان یافت و بشر به قرن بیستم وارد شد.

در سال 1905 فیزیکدان جوانی به نام آلبرت اینشتین 5 مقالة پی درپی 
نوشــت و آن ها را در مجلة آلمانی »ســالنامة فیزیک1« منتشــر کرد. 
اینشتین در آن زمان 26 سال داشت و به عنوان کارشناس در ادارة ثبت 
اختراعات سوئیس کار می کرد. این دانشمند جوان با ایده ها و افکاری که 
در این مقاالت از خود بروز داده بود می  رفت تا فرضیه ای دگرگون ساز و 
متحول کننده دربارة فضا، زمان، ماده و انرژی به جهان علم عرضه کند. 
بدین سان بود که سال 1905 به سالی حیرت زا و شگفتی آفرین، و بهتر 

بگوییم به سال اینشتین، تبدیل شد.

سه مقالة دگرگون ساز
بیل بریســون2، نویسنده ای که کارش نوشــتن مقاالت علمی است در 
جمع بندی خود از مقاالت اینشــتین، دربارة ســه مقالــة اول او، که از 

اهمیت بیشتری برخوردار بود، می گوید: نخستین مقاله دربارة »ماهیت 
نور« بود  که بیان می داشت نور از ذراتی به نام فوتون تشکیل شده است 
)این مقاله بود که برای اینشــتین جایزة نوبل فیزیک را در سال 1921 
به ارمغــان آورد( مقالة دوم اثبات می کرد که اتم ها واقعًا وجود دارند، و 
مقالة ســوم که به سادگی توانســت جهان را دگرگون کند کار انقالبی 
اینشــتین دربارة فضا و زمان بود. همین نظریه اســت که چندی بعد 
»نظریة نســبیت« نام گرفت. البته این نامی بود که اینشتین ابتدا خود 
آن را نمی پسندید و ترجیح می داد بر آن نام »نظریة مطلقیت« بگذارد.

واقعیت این است که یکی از آن مقاالت با عنوان »دربارة الکترودینامیک 
اجسام متحرک« یکی از برجسته ترین مقاله های علمی در همة زمان ها 
قلمداد شــده و عظیم ترین ایده ای است که تاکنون به فکر بشر رسیده 
است. شگفت این است که این مقالة اینشتین، نه زیرنویس داشت و نه 
از کسی یا جایی در آن نقل قول آورده شده بود. به عالوه از ریاضیات هم 
خیلی کم در آن استفاده شده بود و به کارهای علمی دیگران نیز ارجاعی 
نداده بود. از این روست که صاحب نظری به نام سی. پ. اس2 گفته است: 
گویا اینشــتین از طریق اندیشة محض یا خالص، بدون کمک گرفتن از 

کسی یا شنیدن نظر دیگران، به این نظریه دست یافته است.

اینشتین که بود؟
آلبرت اینشتین در سال 1879 میالدی در شهر اولم4 آلمان به دنیا آمد. 
شش هفته بیشتر از تولدش نگذشته بود که خانواده اش به مونیخ ـ شهر 
دیگری در آلمان ـ نقل مکان کردند که پدرش در آنجا یک مغازة کوچک 
ساخت وسایل برقی داشت. آلبرت به طوری غیرعادی ساکت و آرام بود. 

نویسنده:هرالدفریتش،میشلهلگه
ترجمه:جعفرربانی نابغة قرن بيستم

نگاهي به زندگي و ایده هاي آلبرت اینشتين
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همچنین دیرجوش بود و به سختی از خود انعطاف نشان 
می داد. تا سه سالگی زبان باز نکرد، با این حال، هنگامی 
که دوازده ســال داشت هندســة اقلیدسی را نزد خود 

به طور خودآموز فرا گرفت.
آلبرت 15 سال داشــت که کار و کسب پدرش رو به 
کسادی رفت و خانوادة او ناچار شدند از آلمان به ایتالیا 

بروند و این برای آلبرت نوجوان فرصتی بود تا خود را از دســت مدرسه 
رفتن رها کند. آخر، او با وجود آمال و آرزوهایی که در ســر داشــت و 
همواره در پی یافتن رازهای جهان هســتی بود، به تحصیل منظم در 
مدرسه چندان دل نمی بست و لذا دورة تحصیالتش هم درخشان نبود؛  
و این مشــکلی است که بچه های تیزهوش اغلب با آن روبه رو می شوند. 
سرانجام اینشتین از ایتالیا به سوئیس رفت و دورة دبیرستان را به پایان 
رساند و وارد مؤسســة تکنولوژی زوریخ شد. وی از شیوه های آموزشی 
آنجا هم خوشش نیامد. به همین دلیل بود که غالبًا از کالس های درس 
غیبت می کرد تا بتواند خود را به خواندن فیزیک مشــغول ســازد که 
بســیار به آن عالقه داشت. ســرانجام در سال 1900 مدرک خود را در 
رشتة »آموزش ریاضیات« از همان مؤسسه گرفت و فارغ التحصیل شد و 
سپس در ادارة ثبت اختراعات سوئیس مشغول به کار شد. در این زمان 
با همکالس خود میلواماریس5 ازدواج کرد. كه حاصل این ازدواج دو 

فرزند پسر بود.

سؤال مهم
یکی از ســؤاالتی که اینشــتین همواره و حتی در دوران کودکی بدان 
می اندیشید این بود که: اگر کسی با سرعت نور حرکت کند و در همان 
حال یک موج نوری را نیز تحت مشاهده قرار دهد چه خواهد شد، و یا 
چه خواهد دید؟ اگرچه او هیچ جواب قانع کننده ای برای این سؤال پیدا 
نمی کرد، ولی هیچ گاه نیز از فکر کردن به آن باز نایستاد. باید اشاره کنیم 
که از خصوصیات اینشــتین یکی هم این بود که می توانست فکر خود 
را برای ســال ها روی یک مسئلة خاص متمرکز سازد. در آن هنگام که 
وی در شهر برن زندگی می کرد. در بازگشت از اداره به خانه، با عبور از 
خیابان های مختلف و قدم زدن در آن ها می کوشید راه خود را طوالنی تر 
کند تا بتواند بیشتر به مسائلی که در ذهن داشت بیندیشد. بدین ترتیب 

بود که کم کم اندیشه های وی شکوفا شدند.

زمان و فضا، دو مسئلة مهم
از ویژگی های اینشتین این بود که، بی اختیار، افکارش به سوی مباحثی 
دربارة زمان و فضا کشیده می شد و برای او سؤال های تازه پیش می آورد. 
در آن ایام وی دربارة نتایج آزمایش معروف میکلسون6 و مورلی7 که 
سال ها پیش از وی در آمریکا انجام شده بود اطالع حاصل کرد. آزمایشی 
که هدف از آن اندازه  گرفتن سرعت نور نسبت به زمین بود که با سرعت 
قابل مالحظه ای به دور خورشید گردش می کند. فرض دانشمندان بر این 
بود که با تغییر در سرعت چرخش زمین به دور خورشید سرعت نسبی 
نور هم تغییر می کند، ولی چنین چیزی به اثبات نرســید. این بود که 
دانشــمندان به این نتیجه رسیده بودند که سرعت نور همیشه و در هر 
حال مطلقًا مقداری ثابت است. اینشتین هم سرانجام ثابت بودن مطلق 
ســرعت نور را به عنوان یک اصل پذیرفت و براســاس نظریه ای که داد 
اعالم کرد که نور با سرعت ثابت )C(8 در فضا منتشر می شود. اگرچه این 

نظر، با اصول مســلم و پذیرفته شدة مکانیک نیوتنی 
مغایر بود ولی اینشتین به آن اهمیت نداد و بعداً هم 

معلوم شد که حق با او بوده است.
سرعت نور باالترین سرعت ممکن در سلسلة پیوستة 
فضــا ـ زمان و برابــر 458/ 299792 کیلومتر در ثانیه 
است. حال با این فرض،  یعنی ثابت بودن مطلق سرعت 
نور، دیگر فضا و زمان امــوری مطلق نخواهد بود و این 
بدان معناست که در شــرایط یک دستگاه یا سیستم در حال حرکت، 
به عنوان مرجع، زمان کوتاه تر می شود تا در شرایط یک دستگاه ساکن.

مفهوم زمان
نیوتون9 هم که در قرن هفدهم میالدی می زیست فضا و زمان را از نظر 
علم فیزیک به گونه ای ســاده تعریف کرده بــود. به نظر او زمان عبارت 
است از پی درپی آمدن منظم لحظه ها. اما در همان زمان نیوتن، دربارة 

این تعریف تشکیک می شــد. برای مثال الیب نیتزـ 
فیلسوف آلمانی ـ معتقد بود که زمان چیزی نیست 
جز زبانی که ما را قادر می ســازد حوادث و پدیده ها 
را به هم ارتباط دهیم و این بدان معناســت که در 
جهانی بدون تغییر، که در آن چیزی اتفاق نمی  افتد، 
زمان معنا و مفهومی ندارد. اینشتین درواقع داشت 
به مفهوم زمان از نظر الیب نیتز نزدیک می شــد 
بــدون اینکه آن را به طور کامــل بپذیرد. حداقل 
می توان گفت که در نظریة اینشــتین سیر زمان 
به سیستمی بستگی دارد که حرکت در آن انجام 
می شــود و این بدان معناست که زمان مطلق و 

ثابت نیست بلکه نسبی است.
در نظریة زمان ـ فضای اینشتین، گذشت زمان در یک سیستم یا دستگاه 
در حال حرکت با فاکتور یا عاملی تعیین می شود که به آن فاکتور گاما11 
می گویند. برای سرعت های معمولی که ما می شناسیم این فاکتور عماًل 
برابر 1 است و با اصول مکانیک نیوتنی هم مغایر نیست. حال اگر سرعت 
متحرکی مثاًل به 30/000 کیلومتر در ثانیه، یعنی یک دهم سرعت نور 
برســد، فاکتور گاما برابر با 1/005 خواهد بود، و اگر سرعت متحرک به 
99 درصد سرعت نور برسد فاکتور گاما به 7 خواهد رسید که به معنی 
آن اســت که در این شرایط )سیســتم( زمان 7 مرتبه کمتر یا کوتاه تر 
می شود تا در یک سیستم ثابت. به همین ترتیب هرچه سرعت متحرک 
به ســرعت نور نزدیک شــود مقدار فاکتور  گاما هم بیشتر می شود، تا 
جایی که اگر متحرک با ســرعت نور حرکت کند فاکتورگاما بی نهایت 
خواهد شد. به همین دلیل غیرممکن است که یک متحرک مادی بتواند 

با سرعت نور و یا بیشتر حرکت کند.
حال بیایید فضانوردی را تصور کنیم که دارد با شــتابی ثابت از زمین 
 دور می شــود. ما این شتاب را همان شــتاب سقوط آزاد یا شتاب ثقل 
زمین )g( یعنی 9/8 متر بر ثانیه در نظر می گیریم؛ بنابراین فضانورد با 
سرعت تندشوندة 9/8 متر بر ثانیه از زمین دور می شود. فرض می کنیم 
که او قصد دارد به کهکشــان آندرومدا12 که از زمین حدود دو میلیون 
سال نوری فاصله دارد برود. این فضانورد بعد از آنکه نیمی از این راه را 
طی کرد شتاب خود را متوقف می کند و از آن پس، با سرعت کندشونده، 
به آرامی در نقطه ای از آندرومدا فرود می آید. اینشــتین ]براساس روابط 
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فیزیکی خاصی که خود ابداع کرد، نه براساس روابط موجود در مکانیک 
نیوتنی[ حســاب کرد که فضانورد فاصلة بین زمیــن و آندومدا را ]که 
دو میلیون ســال نوری اســت[ در مدت 30 ســال، به ساعت خودش، 
می پیماید، آن گاه تصمیم به بازگشــت می گیرد و به همان ترتیبی که 
گفته شد، 30 ســال بعد به زمین می رسد. پس فضانورد مسافت چهار 
میلیون سال نوری را طی کرده در حالی که )آن طور که ساعت فضانورد 
نشان می دهد( فقط 60 سال از عمرش گذشته است. به عبارت دیگر از 
عمر فضانورد بیش از 60 سال نگذشته است در حالی که در روی زمین 
4 میلیون ســال سپری شده اســت. باز این بدان معناست که »زمان« 
پدیده ای نسبی است و بسته به موقعیت می تواند کم تر یا زیادتر شود در 
حالی که سرعت نور، مطلق است و کم و زیادی نمی پذیرد. پس نظریة 

نسبیت اینشتین را باید به »نسبی بودن زمان« تعبیر کرد.

E=mC2

اینشتین نظریة نسبیت خود را بسط داد و سرانجام به مشهورترین رابطه 
در فیزیک، یعنی E=mC2 رســید. رابطه ای که می گوید: ماده و انرژی 
دو شکل مختلف یک چیز هستند. به بیانی دیگر، انرژی مادة آزاد شده 
اســت و ماده انرژی متراکم، یا چیزی که آماده است تا به صورت انرژی 
درآید. همان طور که می دانیم C( C2 ســرعت نــور و برابر 300/000 
کیلومتر در ثانیه است( مقدار بسیار بسیار بزرگی است، به همین دلیل 
رابطة E=mC2 نشان می دهد هر چیزی که از ماده تشکیل شده باشد 

حاوی مقداری عظیم و غیرقابل تصور از انرژی است.
در آن زمان اینشــتین فقط بر روی تبدیل مقادیر بسیار کم جرم، مثل 
فروپاشــی هستة اتم رادیواکتیو توجه داشــت. ولی امروزه می دانیم که 

فرمول E=mC2 بسیار گسترده تر از این است.

اینشتین، ستارة درخشان علم
اینشــتین در ســال 1909 از کار در ادارة ثبــت اختراعات ســوئیس 
اســتعفا داد تا به کار در دانشگاه مشغول شود. از آن پس به ترتیب در 
دانشگاه های زوریخ، برن و پراگ )چکسلواکی( به تدریس پرداخت و در 
سال 1912 به زوریخ بازگشت. در سال 1914، فرهنگستان علوم پروس 
]دولت آلمان قبل از جنگ اول جهانی[ به او پیشــنهاد کرد اســتادی 
کرسی فیزیک را در دانشگاه ویلهلم قیصر13 بپذیرد که پذیرفت، و چند 
ســال بعد )1921( که جایزة نوبل فیزیک را دریافت کرد دیگر به یک 

چهرة جهانی یا ستارة درخشان علم تبدیل شده بود. 
او دعوت »مؤسســة مطالعات پیشرفته« در پرینستون را قبول کرد و تا 
پایان عمر در آمریکا ماند. او از آن پس به ندرت سفر کرد تا بتواند به کار 
بر روی نظریة میدان واحد )تلفیق جاذبه و الکترومغناطیس( ـ نظریه ای 
که بتواند توصیفی یکسان از نیروهای جاذبه ای و الکترومغناطیسی ارائه 
دهد ـ بپردازد. این ها مباحث مشــکلی بود و او ســرانجام از عهدة حل 

رضایت بخش آن ها برنیامد.

اینشتین و بمب اتمی
در 16 جوالی ســال 1954 میالدی )25 تیر 1324 شمسی( انفجاری 
بزرگ در صحرای نیومکزیکو14 در آمریکا روی داد و این نخستین باری 

بود که بمب هسته ای یا اتمی به کار 
برده می شــد. در انفجــار آن بمب، 
مقدار کمی از یک ماده به تشعشــع 
)انرژی( تبدیل شده بود. عالوه بر این بمب، که آزمایشی بود، امریکایی ها 
دو بمب دیگر هم تولید کرده بودند که اوت )تیرماه( همان ســال ـ در 
حالی که جنگ دوم جهانی داشــت به پایان خود نزدیک می شد ـ آن ها 
را ناجوانمردانه روی شــهرهای هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن انداختند. 
چنــان که می دانیم در این دو فاجعه صدها هــزار نفر از مردم ژاپن در 
دم ســوختند و از بین رفتند و صدها هزار نفر مجروح و بیمار و علیل 
یا ناقص العضو شدند. به هر حال می توان گفت که فیزیکدان ها مخترع 
انفجار اتمی نبودند، بلکه آن ها فقط این مفهوم را، به اصطالح، از آسمان 

به زمین آوردند. و اما نقش آلبرت اینشتین در این میان چه بود؟
اینشــتین کسی بود که خود، نخستین بار، با توجه به گزارش هایی که 
از تالش های علمی دانشــمندان آلمانی به دست می آورد، زنگ خطر را 
بــه صدا درآورد. او در نامه ای که در ماه اوت ســال 1939 به روزولت
رئیس جمهور آمریکا نوشت به او اعالم کرد که احتمال دارد آلمان نازی 
بمب اتم تولید کند. این نامه در شــکل گیری »پروژة منهتن«15 که به 
ساخت بمب اتمی در آمریکا منجر شد تأثیری قطعی داشت. این اقدام 
اینشــتین، چنان که خود بعداً بر آن تأکید کرد، اشتباهی مرگبار بود و 
بی تردید باید آن را مصیبت بارترین مصداق قدرت علم در عین بی قدرتی 
آن دانست. اینشتین در سال 1950 اعالم کرد که هرگز در هیچ یک از 
فعالیت های راهبردی نظامی ـ که جنبة فنی داشته باشد ـ شرکت نداشته 
و در تحقیقات مربوط به تولید بمب اتم نیز همکاری نکرده اســت. در 
ســال های بعد از جنگ او فعاالنه در جهت ایجاد یک نظم جهانی فاقد 

تهدید هسته ای تالش می کرد.

میراث اینشتین
یکی بودن »ماده« و »انرژی« همچنان در بحث »فیزیک ذرات«16 تحت 
مطالعه و بررسی دانشمندان است. اما هنوز روشن نشده است که منشأ 
 )LHC( جرم ذرات از کجاست. انتظار می رود مرکز شتاب دهندة ذرات
 )CERN( که در ســال 2007 میالدی در مرکز تحقیقــات اروپایی
راه اندازی شــد بتواند برای این سؤال پاسخی بیابد. این موضوع در فهم 
اینکه فرمول معروف اینشتین E=mC2 واقعًا چه می خواهد بگوید به 

ما کمک خوبی خواهد کرد.
اینشــتین در 18 آوریــل 1955 )1334( در پرینســتون، در ایالــت 

نیوجرسی آمریکا درگذشت.

پینوشتها
1. Annalen der phisik 2. Bill Bryson 3. C.P. Snow 4. Ulm
 5 . Mielva Maric 6. Michelson (1852- 1931) 
7. Morely (1838- 1923) 8. Constant)9. Issac Newton (1640-
1726)10. Libniz (1646- 1716) 11. Gamma Factor 12. Androm-
eda Galaxy 13. Kaiser Wilhelm 14. New Mexico 15. Manhat-
tan project 16. Particle phisics
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۵ معماي اينشتين

آلبرت اینشــتین این معما را در قرن 19 میالدي طرح و ادعا 
كرد بیشــتر مردم جهان نمی توانند آن را حل كنند. شــما هم 

تالش خود را انجام دهید و از حل این مسئلة زیبا لذت ببرید.
1. در خیاباني 5 خانه در 5 رنگ متفاوت وجود دارد.

2. در هر یك از این خانه ها یك نفر با ملیتي متفاوت از دیگران 
زندگي می كند.

3. این 5 صاحب خانه هركدام نوشــیدني متفاوتي می نوشند، 
غذاي مختلفي مي خورند و حیوان خانگي متفاوتي دارند.

شرایطمسئله
1. مرد انگلیسي در خانه قرمز زندگي می کند.

2. مرد سوئدي یك خرگوش دارد.
3. مرد دانماركي چاي می نوشد.

4. خانة سبز در چپ خانه سفید است.
5. صاحب  خانة سبز، قهوه می نوشد.

6. شخصي كه رولت گوشت می خورد، پرنده پرورش می دهد.
7. صاحب خانة زرد، ساالد می خورد.

8. مردي كه در خانة وسطي زندگي می كند، شیر می نوشد.
9. مرد نروژي در اولین خانه زندگي می كند.

10. مردي كه شنیسل مرغ می خورد، در كنار مردي كه گربه 
نگه می دارد، زندگي می كند.

11. مردي كه اســب نگه می دارد، در كنار مردي كه ســاالد 
می خورد، زندگي می كند.

12. مردي كه اسپاگتي می خورد، آبمیوه می نوشد.
13. مرد آلماني ساندویچ می خورد.

14. مرد نروژي كنار خانة آبي زندگي می كند.
15. مردي كه شنیسل مرغ می خورد، همسایه ای دارد كه آب 

می نوشد.

سؤال
كدام یك در خانه ماهي نگهداري می كند؟

معمايدوم

معمايچهارم

 پاسخنامة مغزپیچ ۴

معماياول

29786  
      +   850  

 +   850                            ---------
         31486

حتما کفة ســبک تر شامل حداقل یکی از تیله های 50 گرمی است 
پس تیله های کفة ســبک تر را انتخاب می کنیم و دوباره به کمک 
ترازو آن دو را مقایســه می کنیم. در این حالت هم دو حالت ممکن 

است رخ دهد:
الف( وزن دو تیله برابر باشــد: در این صورت هر دو تیله 50 گرمی 

هستند.
ب( وزن دو تیله نابرابر باشــد: در این صورت تیله سبک تر، یکی از 

تیله های 50 گرمی است.
حالــت دوم: وزن تیله های دو کفه ترازو برابر باشــد: این حالت در 
صورتی رخ می دهد که روی هر کفه، یک تیله 50 گرمی و یک تیله 
60 گرمی قرار داشــته  باشد.  پس کافی است محتویات یک کفه را 
انتخاب کنیم و به کمک ترازو وزن دو تیلة موجود در آن را مقایسه 

کنیم. تیله سبک تر، یکی از تیله های 50 گرمی است.
پــس حداقل بــا دو بار وزن کردن می توانیم بــه طور قطع یکی از 

تیله های 50 گرمی را پیدا کنیم.

ابتــدا چهار تا از تیله ها را انتخاب می کنیــم و دو تا از آن ها را روی 
یــک کفة ترازو و دوتای دیگــر را در کفة دیگر ترازو قرار می دهیم. 

حالت های زیر ممکن است رخ دهد:
حالــت اول: وزن تیله های دو کفه ترازو نابرابر باشــد: در این حالت 

با توجه به مسیری که آتش طی می کند، زمان سوختن کل شکل، 
4,5  برابر زمان سوختن یک ضلع کوچک ترین مثلث است: 

طول ضلع کوچک ترین مثلث 27/2 متر اســت. با توجه به این که 
برای ســوختن یک متر از نخ یک ساعت زمان الزم است، نخی به 
طول 27/2 متر، در   27/2 ســاعت می سوزد. پس در نهایت زمان 

سوختن کل شکل برابر است با:
20=4,5×60×27/2

پس برای سوختن کل شکل، 20 دقیقه زمان الزم است.

عبارت ها از قاعده زیر پیروی می کنند:
20=24+22

34=23+25

40=22+26

پس داریم:
50=27+21

رشد جوان/ 1399
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خطمیخی
توی این مدرســه من از همــه بدخط ترم  و هســتم از این روی 
خجالت زده از هر ورق دفترم و از پدر و مادرم و بیشــتر از روی دبیرم 
که شده خسته و صد بار به اصرار و به تکرار به من گفته که این خط 
تو انگار که از گونة »میخی« اســت و در ســبک نوشتار چنان 
سنگ نبشته است ته غار، چه خطی است که در دفتر خود ... 
روم به دیوار. چه بایست بگویم که برای من بی حوصله و زار 
نوشــتن شده یک مسئلة غامض و دشوار که هر بار به ناچار 
شوم دست به خودکار گمان می برم انگار که خودکار کلنگی 

است که بر سنگ فرود آمده باشد. 
یک نفر گفت که این مشکل بدخطی من کاماًل ارثی است. ولی 
نیســت. چرا؟ چون پدرم خط خوشــی دارد و پیوند زده با قلم 
خود هنر و عشــق و زبان را ولی افسوس که من هیچ ... به نام 
خودم اصاًل زده ام زشت ترین فونت جهان را که خودم نیز ندارم 
هنر خواندن آن را. پدرم باز هم امروز به من گفت: تو از اســترس 
این طور شــدی، زود برو دکتر و درمان بکن این استرس و گیجی و 
ترس و هیجان را ... که همانجا به ســرم زد که خودم دکتر آینده ام و 

در نظرم دکتر خوش خط که نداریم.
راستش فکر کنم قسمتی از حافظه ام سوخته، خاموش شده، کاغذ و 
خودکار و قلم هر سه فراموش شده، خطم از این روست که بدحالت و 
مخدوش شده، در عوضش سرعت تایپم چه زیاد است، چنان سرعت 
باد اســت و شما هر چه دلت خواست بگو تا همه را تایپ کنم داخل 
این گوشی و آن تبلت و این ها بنویسم، تو فقط حرف بزن تا همه اش 
را بنویسم، ولی از بس که سرم داخل گوشی است، دو سال است که 
حتی نشده دست به خودکار برم یک ورق انشا بنویسم، دو سه خط 
هم نشده خاطره حتی بنویسم، چه بگویم؟ تو بگو کاغذ و خودکار 
کجا رفته؟ بگو تا بنویسم، ولی از بنده نخواهید که خوش حالت و 

خوانا بنویسم که تالشم عماًل بیهوده باشد. 
و به هر حال، شمایی که چنان بنده گل سرسبد نسل جوانید و 
پر از شوق و توانید و به جز تست زدن وقت شده »رشد جوان« نیز 
بخوانید، چه خوب است اگر بحر طویلی بنویسید و 
به تحریریه ما برسانید که در هر هنری شصت و 

سه تا فایده باشد.
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خجالت زده از هر ورق دفترم و از پدر و مادرم و بیشــتر از روی دبیرم 
که شده خسته و صد بار به اصرار و به تکرار به من گفته که این خط 
تو انگار که از گونة »میخی« اســت و در ســبک نوشتار چنان 
سنگ نبشته است ته غار، چه خطی است که در دفتر خود ... 
روم به دیوار. چه بایست بگویم که برای من بی حوصله و زار 
نوشــتن شده یک مسئلة غامض و دشوار که هر بار به ناچار 
شوم دست به خودکار گمان می برم انگار که خودکار کلنگی 

است که بر سنگ فرود آمده باشد. 
یک نفر گفت که این مشکل بدخطی من کاماًل ارثی است. ولی 
نیســت. چرا؟ چون پدرم خط خوشــی دارد و پیوند زده با قلم 
خود هنر و عشــق و زبان را ولی افسوس که من هیچ ... به نام 
خودم اصاًل زده ام زشت ترین فونت جهان را که خودم نیز ندارم 
هنر خواندن آن را. پدرم باز هم امروز به من گفت: تو از اســترس 
این طور شــدی، زود برو دکتر و درمان بکن این استرس و گیجی و 
ترس و هیجان را ... که همانجا به ســرم زد که خودم دکتر آینده ام و 

در نظرم دکتر خوش خط که نداریم.
راستش فکر کنم قسمتی از حافظه ام سوخته، خاموش شده، کاغذ و 
خودکار و قلم هر سه فراموش شده، خطم از این روست که بدحالت و 
مخدوش شده، در عوضش سرعت تایپم چه زیاد است، چنان سرعت 
باد اســت و شما هر چه دلت خواست بگو تا همه را تایپ کنم داخل 
این گوشی و آن تبلت و این ها بنویسم، تو فقط حرف بزن تا همه اش 
را بنویسم، ولی از بس که سرم داخل گوشی است، دو سال است که 
حتی نشده دست به خودکار برم یک ورق انشا بنویسم، دو سه خط 
هم نشده خاطره حتی بنویسم، چه بگویم؟ تو بگو کاغذ و خودکار 
کجا رفته؟ بگو تا بنویسم، ولی از بنده نخواهید که خوش حالت و 

خوانا بنویسم که تالشم عماًل بیهوده باشد. 
و به هر حال، شمایی که چنان بنده گل سرسبد نسل جوانید و 
پر از شوق و توانید و به جز تست زدن وقت شده »رشد جوان« نیز 

بحر طويل
سعیدطالیی

رشد جوان/ 1399
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یارب به دل من امنیت ده
بر جسم نحیف، عافیت ده

...
آمد کرونا و دانش آموز

هی پرسه زند به نت شب و روز
تعطیل شده همه ادارات

تحصیل ولی شده مکافات

بسیار گران، نت و ترافیک
از غصه پدر نمی زند جیک
یک پیشنهاد »شاد« دادند
مغز همه را به باد دادند! 

یک عده مخالف مجازی
یک عده ولی عجیب راضی
محمود که بوده بچه تنبل
در کل کالس گشته اول!

در نمره زبان او دراز است
راحت شده چون که جزوه باز است!

  لم داده و یک وری نشسته
دستش پفک و خیار و پسته

با کیف زَند به بستنی لیس
گوید که: کالس دارما! هیس
هی شکل خزنده می فرستد

استیکر خنده می فرستد

تدریس معلمان ردیف است
اینترنت ما ولی ضعیف است

در شیوة درس، هر دبیری
داده است به زعم خویش، گیری

آقای ُگلی دبیر شیمی است
گوشی موبایل او قدیمی است

گفته بدهید با پیامک
پاسخ به سؤال هام تک تک!  

یا که عربی: جناب بگرام
فرموده: فقط بیا »تلگرام« 

استاد هنر که سخت کوش است
میلش به »بله«و یا »سروش« است

آقای علوم هم که غوغاست
از شاخ جماعت اینیستاست!  

دارد فالوورحدود سی کا
گفته: همگی بیان »روبیکا«

در خانه شده است جنگ و دعوا
بهر چه؟ سر موبایل بابا!

آن کس که سه چار بچه دارد
کانون صفا اگرچه دارد،

بی تبلت و گوشی اضافه
هر چار نفر بَود کالفه

مامان که فتاده از کت و کول
بابا که شده فقیر و بی پول

باری کرونا اگر نگیریم
از دمپایی ننه بمیریم! 

قسمتپنجم

اثرطبععباساحمدیدههشصتی

قسمتپنجم

منظومهء   دهه هشتادی ها
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روز/ خارجی/ جلوی طویله مامان بزی:
حبــه انگور در کنار خرگول ) فرزند ارشــد خانــواده محترم 
خر( و پلنگول) فرزند ســی و دوم خانــوادة محترم پلنگ( برای 

جنگل گردی برنامه ریزی می کنند:
خرگول: عموم یه کــم یونجه وارد کرده، مامانم با قارچ و پنیر 

می پخه برای ناهارمون.
پنگول: اواًل که نمی پخه، می پزه. بعدشم من که نمی تونم یونجه 

بخورم؛ یه بالی، جوجی چیزی برای منم بذارید.
حبهانگور: ببین عزیزم، من برای خودت می گم گوشت برات 

خوب نیســت. یه مدت گیاه خــواری رو تجربه کن، عالیه. آقا 
خرسه رو ببین سه ماهه گیاه خوار شده، »سیکس پک« 

درآورده، دعوتش کردن برای سریال.
خرگول: حاال این بحثا رو ول کنین. یه بازی طراحی 
کردم افتضاح عالی! هر کدوم یه طرف جنگل رو آتیش 

می زنیم، هر کی تونست بیشتر آتیش بسوزونه، 
برنده ست! 

پنگول:خیلــی هیجان انگیزه. فقط برای 
خودمون خطر نداره؟ ســری قبل بره ناقال 

کبریت بازی کرد، پشماش سوخت.
حبهانگور: به نظرم راه های ســاده تری هم برای 

لذت بردن از طبیعت هست. مثاًل گاو خال خالی روی 
شاخه ها تاب می بنده، شاخه ها که می شکنه، می خنده و 

بعد با شــاخاش روی درخت، تاریخ هنرنمایی  خودش 
رو ثبت می کنه. 

مامان بزی از داخل خانه بیرون می آید. 
مامانبزی: من نمی خواســتم حرفاتونو بشنوم، اما 

ناخواســته صداتون رسید به بناگوشم. عزیزان حیوونکی 
من، گردش خیلی چیز خوبیــه، مخصوصًا توی جنگل. 
اما باید یادمون باشــه که از جنــگل نگهداری کنیم تا 
از بیــن نره و مثل بعضی از حیونا که منقرض شــدن، 
کل جنگال منقرض نشن. دشــت »کویرآباد« یه روزی 

جنگل خیلی بزرگی بوده، اما اون قدر درختاش رو کندن 
و شوخی شوخی آتیشش زدن که نابود شد. 

ضمنًا آشغاالتونم جمع کنید. هفتة پیش میمون کوچولو پوسِت 
موزش رو انداخته بود زمین، آقا شــیره سرخورده بود و افتاده بود 
توی ســطل شــیر گاو خال خالی. وضعیت شیر تو شیر شده بود! 
می گن گاوه برای آقا شیره شاخ شده بود و شیرم دلش مثل سیر 
و سرکه می جوشیده! خالصه خرس مهربون به سختی تونسته بود 

آشتیشون بده.

﹤﹞︀ ︫﹠﹍﹢ل ﹡
حبــه انگور در کنار خرگول ) فرزند ارشــد خانــواده محترم 
خر( و پلنگول) فرزند ســی و دوم خانــوادة محترم پلنگ( برای 

: عموم یه کــم یونجه وارد کرده، مامانم با قارچ و پنیر 

: اواًل که نمی پخه، می پزه. بعدشم من که نمی تونم یونجه : اواًل که نمی پخه، می پزه. بعدشم من که نمی تونم یونجه 

: ببین عزیزم، من برای خودت می گم گوشت برات : ببین عزیزم، من برای خودت می گم گوشت برات 
خوب نیســت. یه مدت گیاه خــواری رو تجربه کن، عالیه. آقا خوب نیســت. یه مدت گیاه خــواری رو تجربه کن، عالیه. آقا 

خرسه رو ببین سه ماهه گیاه خوار شده، »سیکس پک« خرسه رو ببین سه ماهه گیاه خوار شده، »سیکس پک« 

: حاال این بحثا رو ول کنین. یه بازی طراحی : حاال این بحثا رو ول کنین. یه بازی طراحی 
کردم افتضاح عالی! هر کدوم یه طرف جنگل رو آتیش کردم افتضاح عالی! هر کدوم یه طرف جنگل رو آتیش 

می زنیم، هر کی تونست بیشتر آتیش بسوزونه، 

: به نظرم راه های ســاده تری هم برای : به نظرم راه های ســاده تری هم برای 
لذت بردن از طبیعت هست. مثاًل گاو خال خالی روی 

شاخه ها تاب می بنده، شاخه ها که می شکنه، می خنده و 
بعد با شــاخاش روی درخت، تاریخ هنرنمایی  خودش 

: من نمی خواســتم حرفاتونو بشنوم، اما 
ناخواســته صداتون رسید به بناگوشم. عزیزان حیوونکی 
من، گردش خیلی چیز خوبیــه، مخصوصًا توی جنگل. 
اما باید یادمون باشــه که از جنــگل نگهداری کنیم تا اما باید یادمون باشــه که از جنــگل نگهداری کنیم تا 
از بیــن نره و مثل بعضی از حیونا که منقرض شــدن، از بیــن نره و مثل بعضی از حیونا که منقرض شــدن، 
کل جنگال منقرض نشن. دشــت »کویرآباد« یه روزی کل جنگال منقرض نشن. دشــت »کویرآباد« یه روزی 

جنگل خیلی بزرگی بوده، اما اون قدر درختاش رو کندن جنگل خیلی بزرگی بوده، اما اون قدر درختاش رو کندن 

﹤﹞︀ ︀﹝﹥︫﹠﹍﹢ل ﹡ ︫﹠﹍﹢ل ﹡
صابرقدیمي
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سناءشایان

وسیلة کمک آموزشی وســیله ای است که به معلم یا دانش آموز 
برای آموزش و یادگیری بهتر و بیشتر کمک کند. از ابتدای خلقت 
بشر تاکنون این وسایل وجود داشته اند. فکر نکنید چنین وسایلی 
از دور باید داد بزنند که کمک آموزشی هستند، خیر هر وسیله ای 
اســتعداد کمک آموزشی شــدن را دارد. در ادامه به بعضی از این 

وسایل کمک آموزشی اشاره می کنیم.

قدیمترها
آن زمان وسایل کمک آموزشی کمی وجود داشتند. درختان در 
ساخت این وسایل نقش اصلی را بازی می کردند. شاخه هایشان را 
می بخشیدند به معلم ها و ناظمان تا ترکه شوند بر پا و کف دست 
بچه ها. مدیونید اگر احساس کنید که معلم ها دوست داشتند بچه ها 
را بزنند، خیر، آن ترکه ها نقش کاتالیزور را داشتند برای یادگیری 
بیشتر. به خصوص اینکه وقتی بچه حسابی ترکه نوش جان می کرد، 
مادرش با دیدن اثرات ترکه و چوب بر دست وپای فرزند دلبندش، 
به دور از چشم پدرش، یک مشت نخودچی و کشمش داخل جیب 
او می ریخت تا بلکه این نخودچی وکشــمش ها سر جلسة امتحان 
در نقش خوراکی های کمک آموزشی ظاهر شوند و بچه چهار عمل 
اصلی را به کمک آن ها انجام دهد. غافل از اینکه به مدرسه نرسیده، 
نخودچی و کشمش ها از جیب به شــکم دانش آموز منتقل شده 
بود. با تمام این ها هیچ وسیلة کمک آموزشی ای به دانش آموزان در 

درست نوشتن قسطنطنیه کمک نمی کرد.

کمیقدیمها
با ظهور و گســترش مدرنیته، وســایل کمک آموزشی پیشرفت 
کردند و گسترش یافتند. درختان به کاغذ، و کاغذها به کتاب های 
کمک آموزشی تبدیل شدند. در میان سیل عظیم کتاب های سبز، 
خیلی سبز، امتحان را قورت بده و ... کتاب های حل المسائل وسیلة 
بسیار خوبی برای یادگیری دانش آموزان بودند. گرچه این کتاب ها 
به مرور زمان بیشــتر از آنکه کمکی به دانش آموزان درس نخوان 
کنند، باعث كمك به معلم ها و صرفه جویی در وقت آن ها شــدند. 
به طوری  کــه با پیدایش این کتاب های کمک آموزشــی، معلم ها 
دیگر نیازی به صرف وقت برای طرح ســؤال های امتحان نداشتند 
و دانش آموزان نیز کافی بود در طول  نیم سال کشف کنند که منبع 

سؤاالت امتحانی شان کدام یک از کتاب های آموزشی است. 
از طــرف دیگر، تلویزیون هم با پخش کارتون های عبرت انگیز، 
کاتالیــزوری بود بــراي تحول دانش آموزان. مثــاًل دانش آموزان 

با دیدن مشــکالت پریــن،جودیآبوت،آنشــرلی و ... 
می فهمیدند هیچ مشکلی ندارند، و بهتر است بروند  درسشان را 
بخوانند. به هر حال تمام این وسایل در یادگیری قسطنطنیه به 

دانش آموزان کمک نکردند.

امروز
در تبیین شرایط امروز، باید به این نکته اشاره کنیم که: از اآلن 
حرف می زنیم یا اآلن؟ چون دقیقه به دقیقه وســیله ای به وسایل 
کمک آموزشی می پیوندد. کسی چه می دانست رایانه ای که سال ها 
والدین، دانش آموزان را از نشســتن پای آن منع می کردند، حاال 
تبدیل شده باشد به وسیلة کمک آموزشی. حاال وقتی دانش آموزی 
سر لپ تاپ یا گوشی تلفن همراه می نشیند، والدین نمی دانند دارد 
چه کار می کند. گاهــی وقت ها خود دانش آموز هم نمی داند دارد 
چه می کند، فقط می گوید درس می خوانم. البته مفهوم درس هم 
به چت، رفتن به شــبکه های اجتماعی، دیدن فیلم و ... گسترش 

یافته است. 
با شــیوع ویروس کرونا، مقاالت بسیاری نوشته شدند، مبنی بر 
اینکه این ویروس، طبقات اجتماعی را یکدســت می کند و همه 
با هم در مقابل این ویروس برابرند. اما با گذشــت زمان مشخص 
شــد که بعضی برابرترند. چنانچه در حالی که بعضی دانش آموزان 
به کمک »شــاد« و اینترنت پرســرعت و ... هر روز بیش از پیش 
می آموختند و  شاد می شدند، دانش آموزانی دیگر به خاطر نداشتن 
گوشــی تلفن همراه باید در مدرســه حضور پیــدا می کردند و 
کروناهایشان را با دیگر هم کالسان تقسیم می کردند! به هر روی در 
این زمانه، اصالح کنندة »کیبورد« تلفن همراه دانش آموزان، وسیلة 

خوبی شده است برای درست نوشتن قسطنطنیه!

︡﹡︣︑︣ ︣︋ا  ︋      ︀ ﹨ ﹩︱︺︋

وسیلة کمک آموزشی وســیله ای است که به معلم یا دانش آموز 
برای آموزش و یادگیری بهتر و بیشتر کمک کند. از ابتدای خلقت 
بشر تاکنون این وسایل وجود داشته اند. فکر نکنید چنین وسایلی 
از دور باید داد بزنند که کمک آموزشی هستند، خیر هر وسیله ای 
اســتعداد کمک آموزشی شــدن را دارد. در ادامه به بعضی از این 

آن زمان وسایل کمک آموزشی کمی وجود داشتند. درختان در 
ساخت این وسایل نقش اصلی را بازی می کردند. شاخه هایشان را 
می بخشیدند به معلم ها و ناظمان تا ترکه شوند بر پا و کف دست 
پریــن،جودیآبوت،آنشــرلیبا دیدن مشــکالت پریــن،جودیآبوت،آنشــرلیبا دیدن مشــکالت پریــن،جودیآبوت،آنشــرلی و ... بچه ها. مدیونید اگر احساس کنید که معلم ها دوست داشتند بچه ها 
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é خبر فوری: »از این به بعد از محتوای حرف های ســر صف مدیر 
امتحان گرفته می شود.« 

اولین واکنش ها در حیاط: »هااااه؟!«
دومین واکنش: »یعنی از این به بعد یک ساندویچ هم به کسی که 

سخنرانی مدیر را گوش کند، بدهکاریم؟«
خبر بعدی: »پیش فروش کتاب های کمک آموزشــی میکرو سؤاالت 

طبقه بندی شدة سر صف هاج و واج آغاز شد.«
مدیر: حاال جرئت دارید در صف بزنید توی ســر و کله همدیگر و با 

هم حرف بزنید. ها ها ها...
پیشنهاد دانش آموزی: »اگر موضوع بحث ها دربارة ازدواج بازیگران 
یا اوضاع باشگاه اســتقالل و پرسپولیس باشد، بهتر است. این طوری 

کارنامه مان باالخره یک بیست را به خود می بیند.«
سؤال تستی: دوست داشتید سر صف چه کسی برای شما سخنرانی 

می کرد و چرا؟
الف( همین مدیر خوب اســت؛ چون خودش هم نیم ســاعت بعد 

حرف هایش را فراموش می کند.
ب( معلم ورزش؛ چون حرف نمی زند و فقط سوت می زند.

ج( ناظم مدرسه؛ برای اینکه حرف هایش را حفظیم.
د( بوفه دار؛ چون فقط یک سؤال می پرسد: »سس بزنم؟!«

﹤ ︨︡ر ︣ی ﹝ ︊  ︠︦ آژا﹡
عبدالله مقدمی

﹢اب ﹋﹙︀ِس︠ 
شروین سلیمانی

مدرسه َجوَّش اگر شاداب باشد بهتر است
مثل یک آهن ربا جّذاب باشد بهتر است

دوستان! بین کالِس جبر و فیزیک و زبان
چند ساعت هم کالِس خواب باشد بهتر است!  

تا کمی خوش بگذرد در مدرسه، توی حیاط
چندتا ااّلکلنگ و تاب باشد بهتر است!  

خسته ایم از آب خوردن در حیاط و راهرو
درکالِس درس، شیِر آب باشد بهتر است

دوست دارم قایقی سرویِس ما باشد نه َون! 
مدرسه در ساحِل تاالب باشد بهتر است

بعضی از ما میز خود را می َکنند و می َجَوند! 
جای آن ها الاقل سنجاب باشد بهتر است

از خوش اخالقی خوشم می آید اما یک دبیر
موقِع تدریس بی اعصاب باشد بهتر است! 

ناظم از دسِت شلوغی های ما چون منجنیق
هر زمان آمادة پرتاب باشد بهتر است!  

مدرسه البته این جوری که جای درس نیست! 
اینچنین جایی اگر نایاب باشد بهتر است

چند وقت پیش وقتی خوب فکر کردم، دیدم با این روند هوشمندســازی 
تولید و خدمات و چیزهای دیگر، ممکن است در آینده، خیلی از شغل هایی 
که االن هستند و ما داریم درسشان را می خوانیم، نباشند. بنابراین بهتر است با 

آینده نگری بهتری، فردای خود را ترسیم کنیم. 
من خودم دوســت دارم در کار پهپادسازی وارد شوم، زیرا گمان می کنم در 

بخش های ارتباطات و خدمات رسانی های دیگر، آن هم با توجه به ویروس هایی 
مثل همین کووید 19 که ممکن است مدل بیست و بیست ویکش هم پیدا 

بشود، پهپاد است که در آینده حرف اول و آخر را می زند. 
پدرم اصرار دارد خلبان بشوم، مادرم دوست دارد ملبان بشوم، اما مادربزرگم 
با توجه به بدی آب وهوا آرزو دارد کارم روی زمین باشــد و پلیس راهنمایی 
و رانندگی بشــوم. هر چه به آن ها می گویم در دنیای هوشمندسازی شــده، 
هواپیماها و کشتی ها بدون خلبان و سکاندار می شوند و ربات ها و دوربین ها 
جای پلیس راهنمایی و رانندگی را می گیرند، گوششان بدهکار نیست. اما من 
چند روز پیش، به دنبال تصمیم و عالقه ام رفتم 10 جلد کتاب آموزشــی و 

مقداری وسایل خریدم تا ساخت پهپاد را با »آپشن«های بهتری شروع کنم.
دیروز که به خانه آمدم، دیدم خواهرم که در رشتة  »سیستم های سرمایشی« 
درس می خواند، موتور پهپادم را با مقوا به یک پنکة دستی تبدیل کرده است. 
وقتی ســر و صدا راه انداختم و علت را جویا شــدم، گفت: »االن وقت پهپاد 
درست کردن نیست. فعاًل مشکل ما با بابامونه که پس فردا توی چلة تابستون، 
کولر خونه رو خاموش می کنه. اون وقت ما برای اینکه در گرمایی معادل 40 
درجة فارنهایت، جزغاله نشیم، باید هر کدوممون یکی از این پنکه ها داشته 

باشیم. غلط می گم، بگو غلط می گی.« 

﹢دم ﹇︭﹥ ﹨︀ی ﹝﹟ و︠ 

مصطفي مشايخي
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︿︮  ﹏︧﹡

نسيم عرب اميري

﹌﹠︣︠ ︎︀ى  رد 

مصطفي مشايخي
بچه های کالس ما خوبند

ضد اعصاب بین آن ها نیست
عیب خاصی که غالبًا دارند

به نظر می رسد که بدخطی ست

مثاًل در نوشته های سعید
طبق معمول، نقطه کمیاب است

دال هایش شبیه دستة سطل
قاف و کافش شبیه قالب است

خط آرش عجیب ناخواناست
شکل آن هیچ جای دنیا نیست

ظاهراً ائتالفی از خِط
میخی و فارسی و ُسریانی ست

واژه در متن های طهمورث
بدتر از لشکری پراکنده ست

قلم از دست خط او شاکی
دفترش هم همیشه شرمنده ست

هرکه عادت به شیوه ای دارد
کج نویسی روال اورنگ است
آدم احساس می کند خطش

خط که نه، رد پای خرچنگ است

کاوه مانند هر شلخته نویس
زنگ امال رکورد تازه شکست
بس که با خط بد تک آورده

اسم او در کتاب »گینس« هست

هی نشستیم و تست تیک زدیم
ننوشتیم و خط ما بد شد
مطمئنم که با کمی دقت

بار دیگر درست خواهد شد

»بشنو از نی چون شکایت می کند«
از تفاوت ها حکایت می کند

از تفاوت های بین نسل ها
فرق بین نسل ما نسل شما

نسل ما نسل صف کنکور بود
توی گوشش ُپر ز حرف زور بود

نسل دفترکاهی و مشق زیاد
نسل کسر و جمع و ضرب و اتحاد

نسل تنبیه و جریمه توی صف
نسل ُپر کوشش ولیکن بی هدف

درس خواندن آن زمان ها سخت بود
دانش آموز آن زمان بدبخت بود

نمره بود آن وقت ها تنها مالک
امتحان می کرد کودک را هالک

اینک اما نمره امری بی بهاست
»خوب« و »عالی« نمره های بچه هاست

بچه دارد میز تحریر قشنگ
دفتر و کیف و مداد چند رنگ

دانش آموزی میان بچه ها 
می کند با اسم ناظم را صدا

دوست باشد با معلم با دبیر
می زند بر شانة خانم مدیر

می کند ناظم صدایش خوشگلم
دیر کردی دختر خوب و گلم!

درس خواندن مثل بازی گشته  است
درس خواندن هم مجازی گشته  است

نسل ما خیری از این دنیا ندید
خوش به حال بچة نسل جدید!

مصطفي مشايخي

هرکه عادت به شیوه ای دارد

رشد جوان/ 1399



حرفات به دلم
نظراتتان را برای ما بفرستید! نورسیده ها

زهرا فرنيا

ســالمحسامهستمازیهشهرپوشــیدهباهاتوندر
ارتباطم.میخواســتمبگممجلههاتونخوبن،ولییکم
بیشــتربهفکرماباشــید.دانســتنی،جوکو...دراختیار
دانشآموزانقراربدین.ممنونم.درضمنشکایتهایبرخیاز

دانشآموزانروبهدلنگیرین.جوونندیگه،چیمیشهکرد؟
سالم. شــهر پوشــیده دیگر کجای ایران است؟ شــهری که گفتی چه 
پوشــیده که بقیه شهرها نپوشــیده اند؟ برایمان سؤال شد. یعنی شهرها 
لباس دارند؟ مثل سوییشرت و شلوار ورزشی؟ مجله هایمان هم خوب اند 
بله، خوبی از خودتان اســت. ما همیشه به فکر شما هستیم. هرروز و هر 
ثانیه در فکر گردآوری بهترین محتوا برای شماییم. بعد شکایت های کدام 
دانش آموزان؟ کسی گفته رشد جوان مشکلی دارد؟ کی؟ کجا؟ نانچیکوی 

مرا  بیاوریییییییید! فقط حیف که ما خیلی نقدپذیریم.

رشدجوانســالم.لطفابهخانمفرنیابگوآنقدرتالش
نکنهکهبامزهباشه.نمیتونه.مادانشآموزانهیچکدوم
اینبخشودوســتنداریم.همیشــهوقتیبهاینجایمجله

میرسیم،میبندیمش.باتشکر،هدیازقائمشهر.
سالم. شنیده ای شــعری که می گوید اگر با من نبودش هیچ میلی/ چرا 
ظرف مرا بشکســت لیلی؟ معنی این شعر این است که اگر لیلی دوستم 
نداشــت، ظرف این همه آدم دیگر را می توانســت بشکند، اما فقط با من 
بداخالقی کرد. من هم می دانم ته ته ته دلت دوستم داری وگرنه این همه 
بخش دیگر که در مجله چاپ می شود و مطمئنم باز هم چیزهای دیگری 
چاپ می شــود که تو دوســت نداری، اما فقط به بخش من اشاره کردی. 
درست نمی گویم؟ این تنها برداشتی بود که می توانستم به نفع خودم بکنم 
و البته جوگیرترینش! و اینکه اگه به اینجای مجله می رسید، می بندیدش 
خیلی طبیعی است. خب صفحة آخر است. وقتی به اینجا برسید، منطقی 

است که ببندیدش. باز بگذارید که پشه می آید!

سالمبههمةرشدجوانیایگل.گفتمگل،یادگلوگیاهام
افتادم.خواهشمیکنمیهبخشدربارةگیاههابذاریدو

نگهداریازاونهاروآموزشبدید.ممنونم.سحرازمازندران
ســالم به روی ماهت. گفتم ماه، یاد ماه افتادم. بروم بخشــی دربارة ماه 
بگذارم در مجله. گفتم مجله، یاد پاک کردن شیشه ها افتادم که کلی پیام 
آمده بود دربارة پاک کردن شیشه ها با کاغذ مجله. گفتم مجله یاد خودم 
افتادم که در مجله می نویسم. چقدر الغر شدم طفلکی. گفتم طفلکی، یاد 
بچــة عمه ام افتادم که دیروز آمد همة خانه را به هم ریخت و رفت. دیگر 

یاد چی بیفتم؟!

رشدجوانعزیزلطفًابرایکنکوریهاتستبذار.استرس
کشتماروکه.

مورد داشتیم رشد جوانی سرحال و باهوش کنکوری بوده، بعد از پاسخ به 
معما رتبه و ترازش را حســاب کرده و وقت گرفته است، بخش سرگرمی 
را زیر دو دقیقه حل کند. عزیزم من خودم کنکوری بودم زمانی، می دانم 
که کنکوری ها در و دیوار و گل و چمن و غذا را تســت می بینند. بذار این 
دو دقیقه ای که با رشــد جوان وقت می گذارند، تســت نزنند. وقتی که با 
رشد جوان می گذرانید را در شمار عمر حساب نکنید. چند دقیقه ای برای 

خودتان باشید. باورکنید راه دوری نمی رود.

مــنخیلیپیامدادمتاحاال،ولیچاپنشــده.منکه
میدونمپیاممنونمیخونی.یعنیمطمئنمفقطپیاماییرو

میخونیکهمیخوایمسخرهشونکنی.
این چه حرفی  اســت؟ من همة پیام ها را می خوانم. اگر همه را نخوانم از 
کجا بفهمم کدام ها را می خواهم مسخره کنم؟ خودت ببین حرفت منطقی 
اســت؟ بعد از کجا فهمیدی پیام تو را نمی خواهم مسخره کنم که گفتی 
مطمئنی نمی خوانم؟ هیچ پیامی از نگاه تیزبین ما مخفی نمی ماند. بعد هم 
ما کسی را مسخره نمی کنیم. با بچه ها شوخی داریم. بعد هم باید بگوییم 
که پیام ها زیادند. نمی رسیم همه را چاپ کنیم. همیشه یک سری دلخور 
می شوند. الزم است بگوییم، همه تان برای ما عزیزید و همه تان را به نوبت 

مسخره می کنیم.

جوانجانامروزتولدمبوداماهیشکییادشنبود.خیلی
ناراحتم.چطورمیشــههیچکسیادشنباشه؟الاقلتو

تولدمروتبریکبگو.
به به به! تولدت مبارک. صدســال به این سال ها و صدسال به آن سال ها. 
چندتا بهار را دیده ای؟ چندسالت شده؟ مطمئنی امروز تولدت است؟ شاید 
تو اشتباه می کنی. مثاًل تولدت فرداست که همه یادشان رفته. مهم نیست 
چه کسی تولدت را تبریک نگفته. انقدر آدم ها در زندگی شان مشغله دارند 
و سرشان شلوغ است این روزها که بهتر است از هیچ کس توقعی نداشته 
باشی. اما می فهمم اینکه تولدت را فراموش کرده اند، چقدر ضدحال است. 
تازه ضدحال تر از متولد شدن در این ماه های سال، تولد در اوایل فروردین 
است. فکر کن عیدی و کادوی تولدت یکی شود، آن هم نه یک سال و دو 

سال. هرسال! راضی باش.

رشد جوان/ ۴۰1399

ســالمحسامهستمازیهشهرپوشــیدهباهاتوندرســالمحسامهستمازیهشهرپوشــیدهباهاتوندرســالمحسامهستمازیهشهرپوشــیدهباهاتوندر

دیگرشوربهشماتعلق
مجلهکهکًالبهشــماتعلقدارد،امااینبخش،

داشتنرادرآوردهویکبارههرچهراشمابرایمابفرستید،میخواند،

پاسخمیدهدوچاپمیکند.شایدبرایتاناینسؤالپیشبیایدکهکجا

بفرستید؟آنقدرکهراهارتباطیداریم.اینازرایانامهمان:

Email:javan@roshdmag.ir،اینهمازســامانهپیامکیمان:

٣٠٠٠٨٩٩٥١٩،درصفحههــایمجازیهــمبرایتانکلیمطلببهروز

ودســتاول،نظرســنجی،مســابقهو...میگذاریم.بامطرحکردن

پیشنهادها،حرفهاودرددلهایتان،همخودتانسبکمیشوید،همبه

ماکمکمیکنیدکهبهترشویم!





پيامبر اكرم )ص(:

بحاراالنوار، ج ۳۶، ص ۲۰۵


