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یادداشت سردبیر

به نام خدا
شــاید شما هم همسن وساالن خودتان را دیده باشید که با 
تکیه بر ضرب المثل »هر کسی را بهر کاری ساخته اند«، به 
خاطر رشتة درسی شــان و با تصور اینکه بقیه در آن رشته 
ناتوان اند، به دیگران فخر می فروشــند و به قول امروزی ها 
کل کل بین رشــته ای می کنند. ولی واقعیت چیســت؟ آیا 
رشته ای بر رشته دیگر ارجحیت دارد و مثاًل بچه های رشتة 

تجربی از بچه های رشتة انسانی موفق ترند؟
پنجــم اســفند در تقویم ایــران به بزرگداشــت خواجه 
نصیرالدین طوسی، »روز مهندس« نام گذاری شده است. 
به راستی چه چیز خواجه نصیر را در حدی موفق کرده که 
تنها چهرة قابل مقایســه با او ابن سیناست؟ مسلمًا فقط 

دانش ریاضی او نبوده است.
خواجه نصیر، فیلســوف، دانشــمند، منطق دان، شــاعر، 
اندیشمند، ریاضی دان، منجم، پزشک، معمار، کانی شناس، 
زیست شناس، شیمی دان، جغرافیا دان، حکیم و سیاستمداری 

بود که به چند زبان زنده دنیا تسلط داشت.
به منظور بزرگداشــت او یک دهانة آتشفشــانی با قطر ٥٢ 
 »Nasireddin« کیلومتــر در نیم کرة جنونی ماه به نــام
نام گذاری شده اســت و همچنین یک سیارک که در سال 
١٩٧٩ کشف شــده» ١٠٢٦٩ TUSI« به یاد او نام گذاری 

شد. دانشگاهی در تهران هم به نام اوست.

از او حدود ١٩٠ کتاب به یادگار مانده اســت. به طور مثال 
کتاب »اخالق ناصری« او به بهداشــت جســمانی و روانی 
می پردازد. از شــاگردان او، عالمه حلی، فقیه و دانشــمند 

بزرگ بود.
خواجه کــه وزیر هالکوخان مغول بود، توانســت او را به 
ســاخت رصدخانة مراغه راضی کنــد. دکتر عبدالسالم، 
فیزیک دان پاکستانی و برندة جایزة نوبل در این باره می گوید: 
»رصدخانة مراغه تحت سرپرستی دانشمند بزرگ، خواجه 
نصیرالدین طوســی، نخســتین رصدخانة جهان به معنای 

واقعی کلمه بوده است.«
او سیاستمداری بزرگ هم بود. عطاملک جوینی که تاریخ 
مغول را در كتابي به نام »تاریخ جهانگشای جوینی« نوشته 
اســت، روزی گرفتار غضب پادشاه مغول می شود و خواجه 

نصیر، جان او را با سیاست و زرنگی نجات می دهد. 
مسلمًا اگر خواجه نصیرالدین خودش را دست كم گرفته بود 
و رشــته اي بر رشته دیگر اولویت داشت، او امروزه نماد یک 

انسان موفق نبود. كسي كه در كمال فروتني مي گوید:
اندر ره معرفت بسی تاخته ام
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بشناخته ام که هیچ نشناخته ام
خواجه نصیرالدین طوسی
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۲

نازیال ناظمی

ما معمواًل تهران را شــهری می دانیم که دریک بازة 
زمانی نزدیک به ١٥٠ ســاله، از یک دهستان کوچک 
به مرکز سیاســی و فرهنگی کشور ایران تبدیل شده 
است. تا چند دهة پیش تصور می شد که تاریخ تهران 
را باید از دورة صفویه آغــاز کرد؛ یعنی زمانی که به 
دستور شاه طهماسب صفوی، در سال ٩٦٤ قمری 
(٩٣٥ شمســی( به دلیل نزدیکی این آبادی به حرم 
حضرت عبدالعظیم حســني و هوای مطبوعش، 
دارای برج و بارویی منظم شد و کم و بیش شخصیت 

یک شهر را به دست آورد.
حال با تحقیقات باستان شناسی و کشفیات به دست 
آمده از نواحی تهران، مانند تپة عباس آباد، قیطریه و 
باالخره در همین اواخر، خیابان مولوی و در نزدیکی 
یکی از قدیمی ترین دروازه های تهران قدیم، مشخص 
شد که تهران بسیار پیش از آنکه به نظر شاه صفوی 
مکان مناســبی برای اقامت های تفریحی اش باشد، 
ســکونتگاه اقوام و مردمانی از ٣٠٠٠ تا ٥٠٠٠ سال 
پیش بوده اســت. همچنیــن، اســناد و کتاب های 
باقی مانده از سفرنامه نویسان و مورخان دورة اسالمی 
نشان می دهد که تهران در دورة حکومت های آل بویه، 
مغوالن، ایلخانان، تیموریان، صفویه، افشاریه و زندیه 
شــهری آباد بوده اســت. در این کتاب ها به باغ های 
میوه و به ویژه انار، چنارستان ها، باغ های پر از گل های 
ســرخ محمدی، گالب گیری، خانه های زیرزمینی در 
برخی از محله ها، خانه های بزرگ و زیبا و امامزاده های 

فراوان اشاره شده است.
 این شــهر به خصوص در دوران ناصرالدین شاه دچار 
تغییر و گســترش بسیار شــد. بنابراین بیشتر آثار و 
بناهای تاریخی تهران متعلق به دورة قاجار اســت و 
معمــواًل تهران آن دوره به نام »طهران قدیم« نامیده 
می شــود. حال ما تصمیم داریم تا همراه با گذر زمان 
در دورة قاجار به برخی از عمارت ها و اتفاقات مهم در 

این شهر سری بزنیم و بیشتر با تهران آشنا شویم.

از طهران تا تهران

بانوی ۵۰۰۰ ساله در آبان ماه ســال 13۹3، کنجکاوی و ۱
دقت یک دانشــجوی باستان شناســی، به کشف 
بزرگی منجر شد. در »چهارراه صاحب جمع« در 
خیابان مولوی، باستان شناســان موفق به کشف 
اسکلتی از یک زن شدند که به پنج هزار سال قبل 
تعلق داشــت. به این ترتیب و با کشف اسکلت ها 
و آثار دیگر، تاریخ اســتقرار در تهران به پنج هزار 
سال رسید. این اسکلت امروز در موزة ملی ایران 

در خیابان امام خمیني)ره( نگهداری می شود.

، کنجکاوی و 
دقت یک دانشــجوی باستان شناســی، به کشف دقت یک دانشــجوی باستان شناســی، به کشف 
بزرگی منجر شد. در »چهارراه صاحب جمع« در بزرگی منجر شد. در »چهارراه صاحب جمع« در 
خیابان مولوی، باستان شناســان موفق به کشف 
اسکلتی از یک زن شدند که به پنج هزار سال قبل 
تعلق داشــت. به این ترتیب و با کشف اسکلت ها تعلق داشــت. به این ترتیب و با کشف اسکلت ها تعلق داشــت. به این ترتیب و با کشف اسکلت ها تعلق داشــت. به این ترتیب و با کشف اسکلت ها 
و آثار دیگر، تاریخ اســتقرار در تهران به پنج هزار 
سال رسید. این اسکلت امروز در موزة ملی ایران 

دروازة حضرت عبدالعظیم حسني(ع) ۲
(شاه عبدالعظیم)

بنــای اولیة دروازه حضرت عبدالعظیم در مدخل 
ورودی جــادة شــهر ری بــه تهــران در زمان 
شاه طهماســب صفوی پی ریزی شــد. بعدها در 
دوران ناصرالدین شــاه، دروازة قدیــم خــراب و 
دروازه ای جدید با کمی اختالف جغرافیایی، تقریبًا 
در همان محل قدیم ســاخته شــد. این دروازه 
یکی از شلوغ ترین و پررفت وآمدترین دروازه ها و 
مدخل هــای ورودی و خروجی تهران بود. از این 
راه بود که زائرین می توانستند خود را به حضرت 
عبدالعظیم در شهر ری برسانند. پایه های دروازة 
عبدالعظیم دورة صفویه در 2۰ دی 13۹7 توسط 

دکتر افروند در ابتدای بازار حضرتی کشف شد.

دروازة حضرت عبدالعظیم حسني(ع) 

بنــای اولیة دروازه حضرت عبدالعظیم در مدخل بنــای اولیة دروازه حضرت عبدالعظیم در مدخل 
ورودی جــادة شــهر ری بــه تهــران در زمان 
شاه طهماســب صفوی پی ریزی شــد. بعدها در 
دوران ناصرالدین شــاه، دروازة قدیــم خــراب و دوران ناصرالدین شــاه، دروازة قدیــم خــراب و دوران ناصرالدین شــاه، دروازة قدیــم خــراب و 

در همان محل قدیم ســاخته شــد. این دروازه 
یکی از شلوغ ترین و پررفت وآمدترین دروازه ها و یکی از شلوغ ترین و پررفت وآمدترین دروازه ها و یکی از شلوغ ترین و پررفت وآمدترین دروازه ها و 
مدخل هــای ورودی و خروجی تهران بود. از این 
راه بود که زائرین می توانستند خود را به حضرت راه بود که زائرین می توانستند خود را به حضرت راه بود که زائرین می توانستند خود را به حضرت 
عبدالعظیم در شهر ری برسانند. پایه های دروازة عبدالعظیم در شهر ری برسانند. پایه های دروازة عبدالعظیم در شهر ری برسانند. پایه های دروازة عبدالعظیم در شهر ری برسانند. پایه های دروازة عبدالعظیم در شهر ری برسانند. پایه های دروازة 
عبدالعظیم دورة صفویه در  توسط  توسط  توسط  توسط  توسط 

کاخ گلستان تاریخچــة احداث کاخ گلســتان در ۳
خیابان پانزده خرداد و اولین کاخ بنا شده در باغ 
گلستان ظاهراً به دوران صفویه و زمان شاه عباس 
صفوی بازمی گردد. این کاخ طی نزدیک به ۴۴۰ 
ســال که از عمر آن می گــذرد، دچار تغییرات 
بسیاری شده است. انتخاب این مکان به عنوان 
مقــر حکومت و مرکز ارگ ســلطنتی در زمان 
قاجار، اعتبار خاصی به کاخ گلســتان بخشید و 
باعث شد تا از آن به بعد، شاهان قاجار در همین 
مکان تاج ســلطنت بر ســر بگذارند. این بنای 
منحصربه فرد که امروز وسعتی برابر با ۴/5 هکتار 
و یک دهم وســعت اولیه را دارد، در سال 2۰13 
در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

تاریخچــة احداث کاخ گلســتان در 
خیابان پانزده خرداد و اولین کاخ بنا شده در باغ 
گلستان ظاهراً به دوران صفویه و زمان شاه عباس گلستان ظاهراً به دوران صفویه و زمان شاه عباس گلستان ظاهراً به دوران صفویه و زمان شاه عباس گلستان ظاهراً به دوران صفویه و زمان شاه عباس گلستان ظاهراً به دوران صفویه و زمان شاه عباس 
خیابان پانزده خرداد و اولین کاخ بنا شده در باغ 
گلستان ظاهراً به دوران صفویه و زمان شاه عباس 
خیابان پانزده خرداد و اولین کاخ بنا شده در باغ 

ســال که از عمر آن می گــذرد، دچار تغییرات ســال که از عمر آن می گــذرد، دچار تغییرات ســال که از عمر آن می گــذرد، دچار تغییرات 
بسیاری شده است. انتخاب این مکان به عنوان بسیاری شده است. انتخاب این مکان به عنوان 
مقــر حکومت و مرکز ارگ ســلطنتی در زمان مقــر حکومت و مرکز ارگ ســلطنتی در زمان 
قاجار، اعتبار خاصی به کاخ گلســتان بخشید و قاجار، اعتبار خاصی به کاخ گلســتان بخشید و قاجار، اعتبار خاصی به کاخ گلســتان بخشید و 
باعث شد تا از آن به بعد، شاهان قاجار در همین باعث شد تا از آن به بعد، شاهان قاجار در همین باعث شد تا از آن به بعد، شاهان قاجار در همین 
مکان تاج ســلطنت بر ســر بگذارند. این بنای مکان تاج ســلطنت بر ســر بگذارند. این بنای مکان تاج ســلطنت بر ســر بگذارند. این بنای 
منحصربه فرد که امروز وسعتی برابر با  هکتار  هکتار  هکتار  هکتار 

میدان ارگ (پانزده خرداد) پیشــینة ارگ تهران یا پانزده خرداد ۴
امروز به دورة صفویه باز می گردد. این میدان در 
گذشته به نام های »میدان توپخانه« قدیم، »باغ 
گلشــن«، »میدان باغ« و »میدان ارگ« نامیده 
می شده اســت. در ســمت غربی میدان بنای 
کوچکی وجود داشت که دارای صندوقی به نام 
»صندوق عدالت« بود تا مردم شــکایات خود را 
در آن بیندازند. نامه های این صندوق که به طور 
هفتگی باز می شــدند، به نظر ناصرالدین شــاه 

می رسیدند.

پیشــینة ارگ تهران یا پانزده خرداد 
امروز به دورة صفویه باز می گردد. این میدان در امروز به دورة صفویه باز می گردد. این میدان در 
گذشته به نام های »میدان توپخانه« قدیم، »باغ گذشته به نام های »میدان توپخانه« قدیم، »باغ 
گلشــن«، »میدان باغ« و »میدان ارگ« نامیده گلشــن«، »میدان باغ« و »میدان ارگ« نامیده 
می شده اســت. در ســمت غربی میدان بنای می شده اســت. در ســمت غربی میدان بنای 
کوچکی وجود داشت که دارای صندوقی به نام کوچکی وجود داشت که دارای صندوقی به نام 
»صندوق عدالت« بود تا مردم شــکایات خود را 
در آن بیندازند. نامه های این صندوق که به طور 
هفتگی باز می شــدند، به نظر ناصرالدین شــاه هفتگی باز می شــدند، به نظر ناصرالدین شــاه 

می رسیدند.

حمل ونقل در ابتداي حكومت قاجار، حمل ونقل ۵
بیشــتر با اســب، االغ و کالسکه های 
اســبی انجام می شــد. بعدها در زمان 
ناصرالدین شاه، با ورود واگن اسبی و پس 
از آن قطار شهری و در دورة بعد خودرو، 
هرچند حمل ونقل آســان تر شــد، اما 
استفاده از اسب، گاری و کالسکه همچنان 
تا ابتدای دورة پهلوی دوم در تهران ادامه 
داشت. در دورة قاجار مردم کم درآمد بیشتر 
از قاطر و االغ، و ثروتمندان از کالســکه های 

تزئین شــده و اســب های اصیل اســتفاده 
می کردند. در این زمان مسافرت های بین شهری 
و حتی سفر به عتبات و مکه، با کاروان های شتر 
و اسب، و اقامت های بین  راهی در کاروان سراها 

انجام می شد.

می کردند. در این زمان مسافرت های بین شهری 
و حتی سفر به عتبات و مکه، با کاروان های شتر و حتی سفر به عتبات و مکه، با کاروان های شتر و حتی سفر به عتبات و مکه، با کاروان های شتر 
و اسب، و اقامت های بین  راهی در کاروان سراها 

کاغذ اخبار اولیــن روزنامه در ایران در ســال ۶
1252 قمــری و به نام »کاغذ اخبــار« در تهران 
و توسط میرزاصالح شــیرازی چاپ و منتشر شد. 
نخســتین شمارة این روزنامه در 25 محرم 1253 
(121۶ خورشــیدی( روي یــك ورق و شــامل 
دو صفحــه به قطع ۴۰×2۴ ســانتي متر با »كاغذ 

خانبالغ« 1و »خط نستعلیق« انتشار یافت.

١. همان كاغذ چیني است كه بازرگانان آن را به ایران 
مي آوردند و خانبالغ نام مغولي پكن است.

اولیــن روزنامه در ایران در ســال اولیــن روزنامه در ایران در ســال 
 قمــری و به نام »کاغذ اخبــار« در تهران 
و توسط میرزاصالح شــیرازی چاپ و منتشر شد. و توسط میرزاصالح شــیرازی چاپ و منتشر شد. و توسط میرزاصالح شــیرازی چاپ و منتشر شد. 

 خورشــیدی( روي یــك ورق و شــامل 
 ســانتي متر با »كاغذ  ســانتي متر با »كاغذ 
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شمس العماره در حــدود ســال 1282 قمــری ۷
(12۴۴ خورشــیدی(، ناصرالدین شاه قاجار  
براساس بناهای بلندی که در اروپا دیده بود، 
دستور داد بنایی چند طبقه داخل مجموعة 
کاخ گلستان بســازند. ساخت این بنای پنج  
طبقه، دو ســال زمان برد و در ســال 128۴ 
هجری )12۴۶ خورشیدی( با هزینه ای بالغ 
بر ۴۰ هزار تومان به پایان رســید. این بنا به 
دلیل بلندی به نام شــمس العماره یا عمارت 

خورشید نامیده شد.

 قمــری 
 خورشــیدی(، ناصرالدین شاه قاجار   خورشــیدی(، ناصرالدین شاه قاجار  
براساس بناهای بلندی که در اروپا دیده بود، براساس بناهای بلندی که در اروپا دیده بود، 
دستور داد بنایی چند طبقه داخل مجموعة 
کاخ گلستان بســازند. ساخت این بنای پنج  

 خورشیدی( با هزینه ای بالغ  خورشیدی( با هزینه ای بالغ 
 هزار تومان به پایان رســید. این بنا به 
دلیل بلندی به نام شــمس العماره یا عمارت دلیل بلندی به نام شــمس العماره یا عمارت 

دارالفنون دارالفنون اولین مدرســه یا بهتر ۸
بگوییم اولین مدرسة عالی در ایران بود که 
در تهران به ســال 12۶8 هجری )123۰ 
خورشــیدی( تأســیس شــد. این مدرسه 
بــه همت میرزامحمدتقی خــان امیرکبیر 
به منظــور واردکردن علوم و فنون جدید به 

ایران دایر شد.
معلمان اولیة مدرسه دارالفنون، فرانسوی و 
اتریشــی بودند که در رشته های پیاده نظام، 
توپخانــه، مهندســی، ســواره نظام، طب و 
جراحــی، معدن شناســی و داروشناســی 

تدریس می کردند.

دارالفنون اولین مدرســه یا بهتر دارالفنون اولین مدرســه یا بهتر دارالفنون اولین مدرســه یا بهتر دارالفنون اولین مدرســه یا بهتر دارالفنون اولین مدرســه یا بهتر 
بگوییم اولین مدرسة عالی در ایران بود که 

خورشــیدی( تأســیس شــد. این مدرسه خورشــیدی( تأســیس شــد. این مدرسه خورشــیدی( تأســیس شــد. این مدرسه 
بــه همت میرزامحمدتقی خــان امیرکبیر بــه همت میرزامحمدتقی خــان امیرکبیر 
به منظــور واردکردن علوم و فنون جدید به 

معلمان اولیة مدرسه دارالفنون، فرانسوی و 
اتریشــی بودند که در رشته های پیاده نظام، 
توپخانــه، مهندســی، ســواره نظام، طب و 
جراحــی، معدن شناســی و داروشناســی 

تلگراف در ســال 1271 قمری )1233 ۹
خورشیدی( اولین ارتباط تلگرافی در ایران 
میان مدرسة دارالفنون و کاخ گلستان برقرار 
شــد. درواقع این نخستین ارتباط تلگرافی، 
بیشتر جنبة سرگرمی داشت. مدتی پس از 
این واقعه، روزنامة »وقایع اتفاقیه« در شمارة 
372 خود، روز پنجشنبه دوم شعبان 127۴، 
خبــری از آزمایش دیگری دربارة تلگراف و 
متداول شدن آن در فرنگ منتشر کرد. این 
کار باعث شــد تلگراف در ایران و در میان 
مردم عادی شــناخته شود. در ابتدا از سیم 
تلگراف با عنوان هایــی مانند چرخ الماس، 
سیم آتشی، سیم آهن، راه سیم آهن، چرخ 
صاعقه و ســیم صاعقه یــاد می کردند، اما 
بســیار زود واژة التین »تلگراف« به صورت 

»تلغراف« به زبان فارسی راه یافت.

خورشیدی( اولین ارتباط تلگرافی در ایران 
میان مدرسة دارالفنون و کاخ گلستان برقرار 
شــد. درواقع این نخستین ارتباط تلگرافی، 
بیشتر جنبة سرگرمی داشت. مدتی پس از بیشتر جنبة سرگرمی داشت. مدتی پس از 
این واقعه، روزنامة »وقایع اتفاقیه« در شمارة این واقعه، روزنامة »وقایع اتفاقیه« در شمارة این واقعه، روزنامة »وقایع اتفاقیه« در شمارة این واقعه، روزنامة »وقایع اتفاقیه« در شمارة 
 ،
خبــری از آزمایش دیگری دربارة تلگراف و خبــری از آزمایش دیگری دربارة تلگراف و خبــری از آزمایش دیگری دربارة تلگراف و 
متداول شدن آن در فرنگ منتشر کرد. این متداول شدن آن در فرنگ منتشر کرد. این متداول شدن آن در فرنگ منتشر کرد. این 
کار باعث شــد تلگراف در ایران و در میان کار باعث شــد تلگراف در ایران و در میان کار باعث شــد تلگراف در ایران و در میان کار باعث شــد تلگراف در ایران و در میان کار باعث شــد تلگراف در ایران و در میان 
مردم عادی شــناخته شود. در ابتدا از سیم مردم عادی شــناخته شود. در ابتدا از سیم مردم عادی شــناخته شود. در ابتدا از سیم مردم عادی شــناخته شود. در ابتدا از سیم مردم عادی شــناخته شود. در ابتدا از سیم مردم عادی شــناخته شود. در ابتدا از سیم 
تلگراف با عنوان هایــی مانند چرخ الماس، تلگراف با عنوان هایــی مانند چرخ الماس، 
سیم آتشی، سیم آهن، راه سیم آهن، چرخ 
صاعقه و ســیم صاعقه یــاد می کردند، اما صاعقه و ســیم صاعقه یــاد می کردند، اما 
بســیار زود واژة التین »تلگراف« به صورت 

پرواز بالن یکی از عجایب دنیای مدرن که تهران ۱۰
شاهد آن بوده است، پرواز بالن در آسمان بود. روز 
شنبه هشتم ربیع االول 12۹۴ (3 فروردین 125۶( 
پنج ســاعت به غروب مانده، دو بالن در تهران به 
آســمان رفت. برخي از باالی شمس العماره این 
پرواز را تماشا  کردند. کل مردم تهران هم از زن و 
مرد، روی بام ها و کوچه ها جمع شــده بودند. این 
بالن ها پس از مدتی در باغ سپهساالر)خیابان صف 
كنوني(، متعلق به میرزا حســن خان سپهساالر، 

فرود آمدند.

یکی از عجایب دنیای مدرن که تهران یکی از عجایب دنیای مدرن که تهران یکی از عجایب دنیای مدرن که تهران 
شاهد آن بوده است، پرواز بالن در آسمان بود. روز 
 )
پنج ســاعت به غروب مانده، دو بالن در تهران به 
آســمان رفت. برخي از باالی شمس العماره این آســمان رفت. برخي از باالی شمس العماره این آســمان رفت. برخي از باالی شمس العماره این آســمان رفت. برخي از باالی شمس العماره این 
پرواز را تماشا  کردند. کل مردم تهران هم از زن و پرواز را تماشا  کردند. کل مردم تهران هم از زن و پرواز را تماشا  کردند. کل مردم تهران هم از زن و 
مرد، روی بام ها و کوچه ها جمع شــده بودند. این 
بالن ها پس از مدتی در باغ سپهساالر)خیابان صف بالن ها پس از مدتی در باغ سپهساالر)خیابان صف 
كنوني(، متعلق به میرزا حســن خان سپهساالر، 

فرود آمدند.فرود آمدند.

اولین هواپیما در تهران روز 17 دســامبر 1۹۰3، اولیــن ۱۴
هواپیما در جهان پرواز کرد، و 1۰ سال پس 
از آن نیز برای اولین بار هواپیما در آسمان 
ایران به پرواز درآمد. کوزمینسکی، خلبان 
لهستانی اصل، با واردکردن قطعات مجزای 
یک هواپیمای مدل »بلریو 11« از روســیه 
و از طریق بندر انزلی، به وســیلة خودرو به 
تهران، و پس از سرهم کردن آن، اولین پرواز 
را بر فراز تهران در دورة حکومت احمدشاه 
قاجار و در ۶ صفــر 1332، مصادف با 1۴ 
دی مــاه 12۹2، و ۴ ژانویة 1۹1۴ به انجام 
رساند. این اولین پرواز هواپیما بدون حاشیه 
هم نبود، چرا که فقدان مکان مناسب برای 
فرود باعث شــد، خلبان به اجبار در میدان 
مشق فرود بیاید. نخستین فرودگاه رسمی 

در ایران نیز »فرودگاه قلعه مرغی« بود.

، اولیــن ، اولیــن ، اولیــن ، اولیــن 
 سال پس  سال پس  سال پس 
از آن نیز برای اولین بار هواپیما در آسمان از آن نیز برای اولین بار هواپیما در آسمان از آن نیز برای اولین بار هواپیما در آسمان 
ایران به پرواز درآمد. کوزمینسکی، خلبان 
لهستانی اصل، با واردکردن قطعات مجزای لهستانی اصل، با واردکردن قطعات مجزای لهستانی اصل، با واردکردن قطعات مجزای لهستانی اصل، با واردکردن قطعات مجزای 
« از روســیه « از روســیه « از روســیه « از روســیه 
و از طریق بندر انزلی، به وســیلة خودرو به 
تهران، و پس از سرهم کردن آن، اولین پرواز تهران، و پس از سرهم کردن آن، اولین پرواز تهران، و پس از سرهم کردن آن، اولین پرواز تهران، و پس از سرهم کردن آن، اولین پرواز 
را بر فراز تهران در دورة حکومت احمدشاه 

قاجار و در 
 به انجام  به انجام 
رساند. این اولین پرواز هواپیما بدون حاشیه رساند. این اولین پرواز هواپیما بدون حاشیه رساند. این اولین پرواز هواپیما بدون حاشیه 
هم نبود، چرا که فقدان مکان مناسب برای 
فرود باعث شــد، خلبان به اجبار در میدان 
مشق فرود بیاید. نخستین فرودگاه رسمی 

سینما یا سینماتوگراف نخستین دستگاه سینماتوگراف در سال 127۹ قمری )1258 ۱۲
خورشــیدی( و در زمان مظفرالدین شــاه قاجار وارد ایران شــد. او طی 
ســفرش به اروپا در سال 1318 قمری با این وســیله آشنا و به قدری 
مجذوب آن شــد که فوراً دستور خرید یک دستگاه از آن را صادر کرد. 
پس از انقالب مشروطه استفاده از سینماتوگراف عمومی شد و در سال 
132۶ قمری برابر با 1287 خورشیدی، نخستین اعالن مربوط به سینما 

در جراید به چاپ رسید.

خورشــیدی( و در زمان مظفرالدین شــاه قاجار وارد ایران شــد. او طی 
 قمری با این وســیله آشنا و به قدری 
مجذوب آن شــد که فوراً دستور خرید یک دستگاه از آن را صادر کرد. مجذوب آن شــد که فوراً دستور خرید یک دستگاه از آن را صادر کرد. 
 قمری با این وســیله آشنا و به قدری 
مجذوب آن شــد که فوراً دستور خرید یک دستگاه از آن را صادر کرد. 
 قمری با این وســیله آشنا و به قدری 

پس از انقالب مشروطه استفاده از سینماتوگراف عمومی شد و در سال 
 خورشیدی، نخستین اعالن مربوط به سینما 

ماشین دودی ماشین دودی یا همان قطار شــهری اولین وسیلة حمل ونقل ۱۱
مدرنی بود که در ســطح شــهر تهران آغاز به کار کرد. ناصرالدین شاه 
قاجار در یکی از ســفرهایش به اروپا ماشین دودی )ترن شهری( را دید 
و تصمیم گرفت تا از این وسیله در خیابان های تهران هم استفاده کند. 
ماشین دودی به قدری مردم تهران را متعجب کرده بود که حتی تماشای 
آن هم یکی از تفریحات مردم پایتخت به حساب می آمد. از این قطار که 
میان تهران و شهرری رفت وآمد می کرد، برای زیارت حضرت عبدالعظیم 

استفاده می شد. این خط در سال 12۶1 شمسی ساخته شد.

ماشین دودی یا همان قطار شــهری اولین وسیلة حمل ونقل ماشین دودی یا همان قطار شــهری اولین وسیلة حمل ونقل 
مدرنی بود که در ســطح شــهر تهران آغاز به کار کرد. ناصرالدین شاه مدرنی بود که در ســطح شــهر تهران آغاز به کار کرد. ناصرالدین شاه مدرنی بود که در ســطح شــهر تهران آغاز به کار کرد. ناصرالدین شاه مدرنی بود که در ســطح شــهر تهران آغاز به کار کرد. ناصرالدین شاه مدرنی بود که در ســطح شــهر تهران آغاز به کار کرد. ناصرالدین شاه 
قاجار در یکی از ســفرهایش به اروپا ماشین دودی )ترن شهری( را دید قاجار در یکی از ســفرهایش به اروپا ماشین دودی )ترن شهری( را دید قاجار در یکی از ســفرهایش به اروپا ماشین دودی )ترن شهری( را دید 
و تصمیم گرفت تا از این وسیله در خیابان های تهران هم استفاده کند. و تصمیم گرفت تا از این وسیله در خیابان های تهران هم استفاده کند. 
ماشین دودی به قدری مردم تهران را متعجب کرده بود که حتی تماشای ماشین دودی به قدری مردم تهران را متعجب کرده بود که حتی تماشای ماشین دودی به قدری مردم تهران را متعجب کرده بود که حتی تماشای ماشین دودی به قدری مردم تهران را متعجب کرده بود که حتی تماشای 
آن هم یکی از تفریحات مردم پایتخت به حساب می آمد. از این قطار که آن هم یکی از تفریحات مردم پایتخت به حساب می آمد. از این قطار که آن هم یکی از تفریحات مردم پایتخت به حساب می آمد. از این قطار که آن هم یکی از تفریحات مردم پایتخت به حساب می آمد. از این قطار که 
میان تهران و شهرری رفت وآمد می کرد، برای زیارت حضرت عبدالعظیم میان تهران و شهرری رفت وآمد می کرد، برای زیارت حضرت عبدالعظیم میان تهران و شهرری رفت وآمد می کرد، برای زیارت حضرت عبدالعظیم 

تلفن تلفن برای نخســتین بار در زمان ناصرالدین شــاه و توســط ۱۳
پسرش، کامران میرزا و درواقع 11 یا 12 سال پس از اختراع آن در اروپا، 
در تهران معمول شد. اولین تماس ها نیز از شمس العماره تا باغ سپهساالر 

انجام می شد.

تلفن برای نخســتین بار در زمان ناصرالدین شــاه و توســط 
 سال پس از اختراع آن در اروپا، 
در تهران معمول شد. اولین تماس ها نیز از شمس العماره تا باغ سپهساالر 
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حمیدرضا داداشی

اتاق عمل

حمیدرضا داداشی

رشد جوان/ 41399

قطره قطره 
جمع گردد 

وانگهی دریا شود
همة ما این ضرب المثل را 

شنیده ایم. کافی است یک ظرف 
خالی زیر شیر آبی که چکه می کند 

بگذارید تا متوجه شوید، در عرض چند ساعت 
چه حجم زیادی از آب هدر می رود. واشرهای شیر 

آب قیمتی ندارند، اما در صورتی که خراب باشند، هزینة 
آب مصرفی خانواده را به اندازة چشم گیری افزایش می دهند؛ 
ضمن اینکه هدردادن منابع انرژی، از نظر شرعی و اخالقی 

درست نیست. حاال این سؤال پیش می آید که: »چه باید کرد؟«
بعضی افراد عادت دارند برای هر کاری ـ هرچند جزئی ـ سراغ 
تعمیرکار بروند و هزینة تعمیر روی دست خود بگذارند. ولی 
خوب است بدانید که تعویض واشر و مغزی شیرهای آب 

کار سختی نیست. کافی است مطلب این شماره را 
با دقت و حوصله بخوانید و مرحله به مرحله 

پیش بروید.

همه چیز زیر سر این حلقة کوچک سیاه سوخته است!
وقتی که شیر آب به چکه کردن می افتد، در بیشتر موارد از خرابی واشر آن است )و خیلی کم پیش می آید که ایراد از مغزی شیر باشد(. حاال چه جوری بفهمیم 

که ایراد از کجاست؟ در هر کاری ابتدا کوتاه ترین و ساده ترین راه را انتخاب می کنیم و بعد اگر نتیجه نگرفتیم راه های بعدی را امتحان می کنیم.

1. جریان آب را قطع می کنیم. معمواًل برای سینک های ظرف شویی، روشویی و ... شیرهای بین راهی در نظر می گیرند. )می گویند بعد از پریز برق در کنار تخت خواب، 
شیرهای بین راهی از دیگر نشانه های خوش بختی است.( شیرهای بین راهی این فایده را دارند که هنگام تعویض یا تعمیر شیرهای آب، مجبور نیستیم آب کل ساختمان 

را قطع کنیم و دیگران مي توانند به کارهایشان می رسند. اگر نباشند، مجبوریم فلکه یا شیر اصلی آب )در محفظة کنتور یا شیر ورودی ساختمان( را ببندیم.

5. پیچ یا مهرة نگهدارندة واشر را با پیچ گوشتی یا آچار مناسب باز می کنیم و واشر خراب را از مغزی جدا می کنیم. )بعضی از مغزی ها پیچ خور یا مهره خور نیستند 
و از نوع فشاری هستند. در این صورت پیچ گوشتی دوسو را پشت واشر بیندازید و واشر را دربیاورید. مراقب چشم وچالتان باشید!(

7. مغزی را در جای خود قرار می دهیم و با آچار در جهت عقربه های ساعت سفت می کنیم. )توصیه می شود پیش از بستن مغزی در جای خود، جریان آب را چند لحظه ای 
به آرامی برقرار کنید تا اگر خرده های واشر، گل یا رسوبات یا هر شیء خارجی در لولة آب وجود دارد، تخلیه شود.(

2. درپوش كوچك دستگیرة شیر را كه یا به رنگ قرمز است یا آبي، با استفاده از پیچ گوشتی جدا می کنیم. )این درپوش ها به راحتی جدا می شوند، بنابراین 
با فشار بی مورد به آن ها آسیب نزنید.(

۶. واشر نو هم اندازه آن را به جای واشر خراب می  گذاریم و آن را در جای خود محکم می کنیم.

8. دستة شیر را در جای خود می بندیم و درپوش دستة شیر را سر جای خود قرار قرار می دهیم.

3. با استفاده از پیچ گوشتی مناسب )دوسو یا چهارسو( پیچ اتصال دسته به مغزی را باز می کنیم.

۴. با استفاده از آچار مناسب )آچار فرانسه یا آچار تخت یا آچار رینگی شمارة 1۶(، مغزی را در جهت خالف عقربه های ساعت باز می کنیم.

اينواشرسياهسوخته
تعمير و نگهداري شيرهاي آب
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برخـی معتقدنـد »شـیر آب« به این دلیل شـیر گفته شـده که در گذشـته بر سـر لولـه آب خانه ها مجسـمه  کوچکی 
از کلـه  شـیر بـود و وقتی می خواسـتند جریـان آب را باز و بسـته کنند می گفتند »شـیر آب را باز کن یا ببنـد«. بعدها به 
جـای »شـیر آب«، کلمـه »شـیر« را بـه تنهایی بکار می بردنـد. نقل دیگری هم وجـود دارد که؛ در سـال های دور ایران در 
تهـران مـردم از آب چـاه کـه تمیز و سـالم نبود اسـتفاده می کردند. در شـهر تهران تنها سـه قنات وجود داشـت که یکی 
از ایـن قنات هـا کـه به سرچشـمه معـروف بود، متعلق به سـرمایه داری بود کـه بچه دار نمی شـد. این سـرمایه دار نذر کرد 
اگـر بچـه دار شـود بـرای تهرانی هـا آب لوله کشـی فراهم کنـد. پـس از مدتی بچه دار شـد و بـرای ادای نذرش بـه اتریش 
رفـت تـا مهندسـانی را از آنجـا بـرای لوله کشـی آب بیاورد. از آنجا که در برخی کشـورها مجسـمه حیوانی کـه برای آنها 
مقـدس بـود را بـر سـر خروجـی آب قرار می دادند، اتریشـي ها، بر سـر خروجی آب، سردیسـی از شـیر نصـب مي کردند و 

مـردم هـر وقت بـرای برداشـتن آب به آنجا می رفتنـد، می گفتند: رفتیم از سـر شـیر آب آوردیم.مـردم هـر وقت بـرای برداشـتن آب به آنجا می رفتنـد، می گفتند: رفتیم از سـر شـیر آب آوردیم.

تعویض 
مغزی خراب

مغزی شیرهای آب 
مثل هر ابزار مکانیکی، دیر 

یا زود خراب می شود. نشانه های 
خرابی مغزی این است که یا هرز می شود 

و با چرخاندن دستة شیر، عمل نمی کند و باز و 
بسته نمی شود، یا اینکه سفت می شود و یا دیر عمل 

می کند؛ یعنی دسته را چند دور باید بچرخانیم تا باز شود 
و جریان آب را برقرار کند. در این صورت باید مغزی خراب 

را تعویض کرد، چون مغزی از آن قطعه هایی است که معمواًل 
تعمیرشدنی نیست. فکر نمی کنم نیاز باشد که مراحل تعویض 

مغزی را توضیح دهم، چون شما حاال با باز و بسته کردن مغزی 
آشنا شده اید. فقط توجه داشته باشید، مغزی هایی که خریداری 

می کنید، آمادة استفاده اند. بنابراین، بدون آنکه آن ها را 
دست کاری )باز و بسته( کنید، به همان  شکل در 

جای خود قرار دهید و با آچار سفت کنید.

دو نکته
1. گاهی ممکن 

است اشکال در عملکرد 
مغزی شیر، مثل سفت شدن 

و یا دیرعمل کردن آن، به دلیل 
خرابی )انبساط یا به اصطالح »بادکردن«( 

واشر باشد. بنابراین پیش از تعویض مغزی، از 
سالم  بودن واشر مطمئن شوید.

2. گاهی دسته های شیر آب هرز می شوند که در این 
صورت، یا خارهای دستة شیر )برآمدگی های دالبرمانندی 

که اصطالحًا به آن »هزارخار« گفته می شود( ساییده 
شده اند و یا خارهای مغزی شیر در محل اتصال دسته 

آسیب  دیده اند. در این صورت می توانید کمی نوار 
تفلون به محل هزارخار مغزی ببندید. در صورتی 

که مشکل حل نشد، چاره ای نیست جز 
تعویض  دسته یا مغزی شیر.

نکتة 
آخر اینکه 

همیشه یک 
پارچة نخی و نرم در 

دسترس داشته باشید و 
شیرهای آب )به خصوص شیرهای 
حمام( را بعد از اینکه کارتان با 
آن ها تمام شد، خشک کنید تا 

براق بمانند و لکه دار و 
کدر نشوند.

کار از 
محکم کاری 
عیب می کند!

یک ضرب المثل معروف 
هست که می گوید: »کار از 

محکم کاری عیب نمی کند.« اما من 
می خواهم بگویم گاهی »کار از محکم کاری 

عیب می کند.« بعضی ها عادت دارند هر چیز بستنی 
را محکم ببندند؛ از دِر شیشة مربا و بطری آب )که داد 

کوچک ترها را درمی آورد( گرفته تا دِر تاکسی )که اعتراض راننده 
را به همراه دارد( و شیر آبی که خراب می شود. 

بله! فوت کوزه گری این شماره همین است. به هیچ وجه شیر آب را محکم 
نبندید. چرا؟ شیر آب ابزار حساسی است که باید با آن با مالیمت رفتار کرد. 
اگر شیر آب را محکم ببندید، به آن آسیب جدی می زنید که واضح ترین آن 

خراب شدن و خورده شدن واشر است. مغزی ها هم در صورتی که تحت فشار قرار 
بگیرند، ممکن است خراب شوند. از آن بدتر اینکه محکم  بستن شیر آب ممکن 
است باعث خوردگی اجزای داخلی شیر بشود. بنابراین توصیة اکید می کنم که 

شیر را به آرامی ببندید و همین که جریان آب قطع شد و شیر چکه نکرد، 
دست از سر آن بردارید و بیشتر از آن سفت نکنید.

هنگام تعویض واشر و مغزی هم مغزی را بیش از اندازه سفت نکنید. 
مغزی ها یک واشر حلقه ای دارند که آن ها را آب بندی می کند 

و نیازی نیست که بیش از حد سفت شوند. بنابراین به 
نوار تفلون هم نیازی نیست.
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جوان پهلوان

مهدی زارعی

دوندهاياز
سرزمينهاييخي

داستان زندگي «هانس كوله ماينن» قهرمان فنالندي

هر وقت در مدرسه دوستان و هم كالسى هاى خود را مى بينيد، به چه چيزى فكر مى كنيد؟ كدام يك از شما درسخوان تر 
است؟ كدامتان از خانواده پولدارترى هستيد؟ قد كدامتان بلندتر است؟ چه كسى با معلم ها ارتباط بهترى برقرار مى كند؟ 

يا چه كسى ورزشكار بهترى است؟
فرق نمى كند چه فكرى بكنيد. خيلى وقت ها «مقايســه» سبب مى شود كه انسان دچار حسادت شود و به جاى بهبود 
شخصيت خود، در آرزوى شكست دوستان يا حتى اعضاى خانوادة خود باشد. اما اگر در خانوادة خود، برادر يا خواهرى 
مطابق سليقة خود داشته باشيد، يا در مدرسه چنين دوستانى پيدا كنيد، مى توانيد به بهترين شكل، شخصيت خود را 

باال ببريد. چگونه؟ بهتر است ابتدا ماجراى زير را بخوانيد!

كامًال ورزشي پســري متولد شد با نام كامل يوهانس «كوپيو» واقع در كشور فنالند، در يك خانوادة در نهم دســامبر 1889 و در شــهر برادران ورزشكار
پي يتاريكوله مايِنن. هر چند شــغل پدر خانواده بنايى بود، اما 

دويدن پسران اين خانواده موضوع عجيبى نبود. در سرزمينى كه تمامى مردم اوقاتى از روز خود را به ورزش مى پرداختند، 
 برادران بزرگ تر يوهانس، ويلي و تاتو به دوهاي استقامت مى پرداختند. 
تاتو روز 21 آوريل 1885 متولد شــده بود و ويلى هم متولد 30 دسامبر 
1887 بود. اين امري عادي به نظر مي رسيد كه پسر كوچك تر خانواده كه 
به هانس ملقب بود نيز به دوهاي استقامت روي آورد. در حالى كه هانِس 
يك خصوصيت ديگر نيز داشــت. او بيشترگياه خوار بود و گوشت را 

تا حدودي از برنامة غذايى خود كنار گذاشــته بود. بعد از 
خانواده كامل شود. شد به نام كاله تا جمع پسران ورزشكار يوهانس هم پســر ديگرى در اين خانواده متولد 

دووميدانى به جاى اسكى
در هواى سرد و برفى فنالند، كسى 

پيدا نمى شد كه اسكى كردن را در كودكى ياد 
نگرفته باشد. اما ويلى خيلى جدى به اسكى نيز مشغول 

بود. او با اراده اى قوى، در هر چيزى كه به استقامت نياز داشت، 
مى درخشيد؛ چه دووميدانى و چه اسكى. 

در ســال 1907، او در مسابقه هاى اســكى فنالند شركت كرد. اما 
تاتو و هانس روى دوهــاى طوالنى تمركز كرده بودند. كم كم اخبار 
درخشــش ورزشكاران فنالندى در المپيك به گوش مردم مى رسيد 
و اين امر انگيزة جوانان فنالندى را بيشــتر از قبل مى كرد. سرانجام 
هانِس در 23 سالگي براي نخستين بار فرصت حضور در المپيك را 

پيدا كرد. در آن روزها قد او 168 ســانتى متر و وزنش 57 
كيلوگرم بود. نه هيكل درشتى داشت و نه قامتى 

بلند. در عوض اراده اى فوق العاده داشت 
براى تمرين و مسابقه.

دو  دونده، پا به پاى هم

در مســابقة دوى پنج هزار متر 

المپيك استكهلم در ســال 1912، كوله 

ماينن فنالندى، با چهره اى خندان و رويى خوش، 

و ژان بوين، دوندة فرانسوى، همراه با ديگر شركت كنندگان 

در خط آغــاز قرار گرفتند تا نقطــة اوج بازى ها را به نمايش 

بگذارنــد. آن دو كــه از همان ابتدا به طور مســاوى در قلب 

تماشاگران جاى گرفته بودند، درست از لحظة شليك تپانچة 

آغاز مســابقه شانه به شــانه پيش رفتنــد و در اندك مدتى از 

ديگران فاصله گرفتند. رقابت عظيم و باشكوه آن ها چنان بود 

كه در طول دوازده و نيم دور مسابقه، هيچ كدام حتى 

يك سانتى متر از ديگرى عقب نماند.

يك خصوصيت ديگر نيز داشــت. او بيشترگياه خوار بود و گوشت را 
تا حدودي از برنامة غذايى خود كنار گذاشــته بود. بعد از 

يوهانس هم پســر ديگرى در اين خانواده متولد 

ماينن فنالندى، با چهره اى خندان و رويى خوش، 
و ژان بوين

تا حدودي از برنامة غذايى خود كنار گذاشــته بود. بعد از 
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شكستن سد 15 دقيقه

هنگامى كه زنگ دور پايان به صدا 

درآمد، تماشاگران براى هر دوى آن ها به طور 

مساوى «هورا» مى كشيدند و هيجان و التهاب در اوج 

بود. آن ها نيز همچنان شانه به شانه پيش مى رفتند تا اينكه به 

خط مستقيم 100 متر پايانى رسيدند و رقابت نهايى در حالى 

شــروع شد كه هيجان مردم نيز به اوج رسيد. اما باز هم تا چند 

مترى خط پايان، هيچ كدام نتوانســت از ديگرى پيشى بگيرد و 

تنها در لحظه هاى آخر، كوله ماينن موفق شد با چند سانتى متر 

اختالف، مدال طال را به خود و فنالند اختصاص دهد. او، عالوه بر 

كسب مدال طال و ثبت ركـــورد جهاني 5000 متر، 

اولين انســاني لقب گرفت كه اين مسافت را 

المپيك، هانس پايان كار سه برادردر كمتر از 15 دقيقه دويده است. از  كوله مايِنن اين افتخار را كسب كرد كه مشعل بازي ها را ميزباني «هلسينكي»، پايتخت فنالند در المپيك 1952، را به نام خود ثبت كرد. ســال ها بعد و به هنگام ركود جهاني دوهاي 25 و 30 كيلومتر اندكي پس 
11 روز بعد هم نوبت به ويلى رسيد كه به شــده بود؛ تاتو در 15 ژوئن 1967 از دنيا رفت و 1966 درگذشت. زنجير عمر برادرانش نيز به عمر او بسته كوله مايِنن قهرمان وطن پرســت فنالنــد در 11 فورية به ورزشگاه بياورد.

برادرانش بپيوندد.

در آرزوى دويدن
 با پرچم فنالند

پس از كسب طالي ده هزار متر، كوله مايِنن يك 

مدال طال در صحرانوردي 3000 متر نيز به دســت آورد و 

باز هم ركوردشكنى كرد. وي در بخش تيمي نيز صاحب مدال نقرة 

صحرانوردي شد و او را به عنوان يكي از ستارگان مسابقه ها برگزيدند. 

در المپيك 1920 (آنتورپ)، كوله ماينن در حالي پاي به مسابقه ها نهاد كه حاال در 

«بروكلين» شهر نيويورك زندگي مي كرد. اما نمي خواست كه براي آمريكا مسابقه 

دهد و تنها آرزويش قهرماني با پرچم فنالند بود. زيرا پس از پايان جنگ جهاني، 

فنالند استقالل يافته بود. او در حالى از آمريكا راهى بلژيك محل برگزارى مسابقات 

شــد كه برادرش تاتو هم از فنالند آمده بود كه در ماراتن شــركت كند و در كنار 
هانس بدود.

ماراتن آنتورپ در هوايي نمناك و باراني برگزار شد و كوله مايِنن در رقابتي پاياپاي 

با يوري الســمن از اســتوني، 42 كيلومتر و 195 متر را دويد و فاتح 

المپيك شــد تا اولين انســاني لقب گيرد كه در دوي پنج و ده 

هزار متر و ماراتن المپيك صاحب مدال طال شده است. 

برادرش نيز دهميــن دونده اى بود كه از خط 
پايان عبور كرد.

مساوى «هورا» مى كشيدند و هيجان و التهاب در اوج 

مساوى «هورا» مى كشيدند و هيجان و التهاب در اوج بود. آن ها نيز همچنان شانه به شانه پيش مى رفتند تا اينكه به 



تفکـر نقادانه

۸

تفکر نقادانه مهارتی است که شاید نوجوانان با شنیدن آن 
فکر کنند که این مهارت بیشتر مناسب گروه های سنی باالتر 
است. اما در واقع بیشترین کاربرد این مهارت در سن نوجوانی 

و آغاز جوانی است.
در آغــاز هــر روز دریایی از تصمیم ها در مقابل ماســت. 
بعضی ها کوچک و بی اهمیت اند، اما بعضی ها هم هستند که 

تأثیر زیادی روی زندگی ما می گذارند.
خیلی وقت ها در زندگی، آن قدر تصمیم های مختلف ما را 
بمباران می کنند  که به راهکاری برای اطمینان از درســتی 
تصمیم خود نیاز پیدا می کنیم. شاید یکی از این راهکارها 
تفکر انتقادی باشــد. کســی که از تفکر انتقادی 
استفاده می کند، تمام گزینه های موجود را موشکافانه 

و منتقدانه بررسی می کند.
تفکــر نقادانه یعنی هر صحبتی را بدون فکر قبول 
نکنیم، بلکه آن گفته را ارزیابی و بررسی کنیم که آیا 

درست است یا نه. 
نقاد بودن فقط در مورد دیگران نیست، بلکه شامل 

رفتارها و گفتارهای خودمان هم می شود.
تفکر نقاد یعنی به بررســی درســتی، دقت و 
ارزش اطالعات و دانســته های پیشــنهادی یا 

درخواست هایی بپردازیم که از ما می شود. 
پنج مرحلة پیشنهادی ما برای بهتر فهمیدن 

این موضوع در ادامه آمده است.

ـــة خـودتــان  را  مسـئـلـ قاعده بندی کنید۱
 یعنی بدانید به دنبال چه چیزی 
می گردید که این کار شاید کمی مشکل به نظر 
برسد. مثاًل شما می خواهید رشتة دانشگاهی، یا 
گروه دوستی، و یا تیم ورزشی خودتان را انتخاب 
کنید. شاید مسائل و مشــکالت زیادی سر راه 
شــما باشند، اما اگر در این شــرایط و در مورد 
هدفیخواســتة خودتان هدفیخواســتة خودتان هدفی روشــن و واقع بینانه 
داشته باشید، اطالعات مورد نظر خود را هدفمند 

انتخاب خواهید کرد.

اطالعات مورد نیاز خودتان را 

جمع آوری کنید.۲
حجم خیلی زیــادی از اطالعات 
اطراف شما هســتند. اگر شما مرحلة اول را به 
خوبی طی کرده باشید و آگاهی کاملی از مسئله 
داشته باشید، می توانید تصمیم بگیرید که چه  
اطالعاتی مرتبط اســت و چه اطالعاتی مرتبط 
نیست. مثاًل برای همان انتخاب رشته می توانید 
از آدم مطمئنــی در این کار کمک بگیرید، یا از 

تجربة دیگران استفاده کنید.

اطالعاتــی را که به دســت 
آورده اید، به کار بندید.۳

اطالعات را به کار ببندید و نتیجه 
را توی ذهنتان تجزیه و تحلیل کنید. سؤال های 
نقادانه ای از خودتان بپرسید: »براساس شواهد، 
چه فرضیه هایی ممکن اســت سر راه من برای 
رسیدن به این هدف قرار بگیرند؟ آیا تفسیر من 

از اطالعات منطقی است؟ و ...«
زمانــی که بــه یک موضــوع فکــر می کنید، 
جمله هایی به  ذهنتان می آیند که با: »شاید ...«، 
»اما ...«، »ممکن است ...« شروع می شوند. تمام 
این احتمال ها و فرضیه ها را در ذهن مرور کنید 

و بکوشید جوابی برایشان بیابید. 

۸

است. اما در واقع بیشترین کاربرد این مهارت در سن نوجوانی 
و آغاز جوانی است.

در آغــاز هــر روز دریایی از تصمیم ها در مقابل ماســت. 
بعضی ها کوچک و بی اهمیت اند، اما بعضی ها هم هستند که 

تأثیر زیادی روی زندگی ما می گذارند.
خیلی وقت ها در زندگی، آن قدر تصمیم های مختلف ما را 
بمباران می کنند  که به راهکاری برای اطمینان از درســتی 
تصمیم خود نیاز پیدا می کنیم. شاید یکی از این راهکارها 

تفکر انتقادی
استفاده می کند، تمام گزینه های موجود را موشکافانه 

و منتقدانه بررسی می کند.
تفکــر نقادانه یعنی هر صحبتی را بدون فکر قبول 
نکنیم، بلکه آن گفته را ارزیابی و بررسی کنیم که آیا 

درست است یا نه. 
نقاد بودن فقط در مورد دیگران نیست، بلکه شامل 

رفتارها و گفتارهای خودمان هم می شود.

ندا بیات

چراغ



۹

تفکر نقادانه به دنبال عیب جویی نیست
مهم است که بدانیم تفکر نقادانه چه چیزی نیست. یعنی 
این مهارت را با لجاجت، عیب جویی، و ... اشتباه نگیریم. 
زیرا تفکر نقــاد انتقادکردن، عیب جویــی و ایرادگرفتن 
نیست، بلکه نقادبودن یعنی ارزیابی کردن، بررسی کردن، 
ســنجیدن و مطالعه کردن. تفکر نقادانــه بی احترامی و 

بی توجهی به بزرگ ساالن نیست.
 در ایــن مورد بهترین کاری که می توان انجام داد، این 
است که از عصبانیت و پرخاش بپرهیزید و با لحن مناسب 
و محترمانه صحبت کنید و نجنگیــد. نظر خود را بیان 

کنید و به طرف مقابلتان هــم اجازة صحبت بدهید 
و دیدگاه او را هــم در نظر بگیرید. در صورتی که 

دیدگاه هر دو نفر همچنان متفاوت بود، راه حل 
سومی را جست وجو کنید.

تعداد کمی از جوانان این مهارت را کســب 
کرده اند. آن ها هر حرفی را به راحتی نمی پذیرند، 
و زیر بار هر نظری نمی روند و دربارة آن خوب 
فکر می کنند. عده ای از نوجوانان نیز با هر حرف 
تازه ای مسیرشان  را تغییر می دهند و به دنبال 
راه جدیدی می روند؛ بدون اینکه بتوانند خوب 

فکر کنند و نتیجه گیری درســتی داشــته 
باشند. اگر این ویژگی در  آن ها ادامه پیدا 

کند، قطعًا در بزرگ سالی دچار مشکل 
می شــوند. پس بهترین سن آموزش 
تفکر نقاد، بســته به توانایی های هر 
فرد، از سنین کم، حتی کودکی است.

 موارد زیادی غیر از انتخاب رشــته 
وجود دارند کــه دانش آموزان با آن ها 

درگیر هســتند؛ مثاًل انتخاب دوســت 
و گروه های دوســتی، حضور در مهمانی ها، اســتفاده از 
فضاهای مجازی، و ... اگر یک نوجوان تفکر نقاد داشــته 
باشــد و بتواند مســائل پیرامون خودش را  تحلیل کند، 
در تصمیم گیری هایش خوب فکر می کند و بعد دست به 

عمل می زند. 
بعضی از جوان ها خیلی تحت تأثیر گروه های دوســتی 
قرار می گیرند و هر کاری را که به  آن ها گفته می شــود،  
زود قبول می کنند و در نتیجه به دردســر می افتند. اگر 
احســاس می کنید، از آن دسته نوجوان هایی هستید که 
هنوز به خوبی نمی توانند تصمیم بگیرند و به ســختی از 
اطالعات اطراف به نفع خودشان استفاده می کنند، بهتر 

است کمی این راهکارها را امتحان و تمرین کنید. 

به معنــای ضمنــی اطالعات 

توجه کنید.۴
مثاًل از خود بپرسید: »رشته ای 
که می خواهم در آن تحصیل کنم، یا رشتة 
ورزشــی که می خواهم عضو تیم آن شوم، 
در گذشــت زمان چه تأثیری بر زندگی من 
خواهد گذاشــت؟ سود و زیان احتمالی این 
تصمیم چه خواهد بــود که بعدها ذهن مرا 

درگیر کند؟ و...«

نقطه نظرهــای دیگــر را 

بررسی کنید.۵
از خودتــان بپرســید: »چــرا 
رشــته های دیگر این همه طرف دار دارند؟« 
یا: »چرا هم کالســی هایی با موقعیت من، به 
رشته های دیگری تمایل بیشــتری دارند؟« 
بررسی همه جانبة دیدگاه های آن ها به قدرت 

تصمیم گیری شما کمک زیادی می کند.
این پنــج مرحله را اگر درســت درک کنیم، 
می تواند تعداد تصمیم های درســت ما را در 

میان تصمیم های زیاد روزمره، بیشتر کند.
ایــن طــرز تفکر به شــما کمــک می کند، 
واقعیت ها را بیابید و خود را به حدس و گمان 

محدود نکنید.

۹

 در ایــن مورد بهترین کاری که می توان انجام داد، این 
است که از عصبانیت و پرخاش بپرهیزید و با لحن مناسب 
و محترمانه صحبت کنید و نجنگیــد. نظر خود را بیان 

کنید و به طرف مقابلتان هــم اجازة صحبت بدهید 
و دیدگاه او را هــم در نظر بگیرید. در صورتی که 

دیدگاه هر دو نفر همچنان متفاوت بود، راه حل 

تعداد کمی از جوانان این مهارت را کســب 
کرده اند. آن ها هر حرفی را به راحتی نمی پذیرند، 
و زیر بار هر نظری نمی روند و دربارة آن خوب 
فکر می کنند. عده ای از نوجوانان نیز با هر حرف 
تازه ای مسیرشان  را تغییر می دهند و به دنبال 
راه جدیدی می روند؛ بدون اینکه بتوانند خوب 

فکر کنند و نتیجه گیری درســتی داشــته 
باشند. اگر این ویژگی در  آن ها ادامه پیدا 

کند، قطعًا در بزرگ سالی دچار مشکل 
می شــوند. پس بهترین سن آموزش 
تفکر نقاد، بســته به توانایی های هر 
فرد، از سنین کم، حتی کودکی است.

 موارد زیادی غیر از انتخاب رشــته 
وجود دارند کــه دانش آموزان با آن ها 

درگیر هســتند؛ مثاًل انتخاب دوســت 
و گروه های دوســتی، حضور در مهمانی ها، اســتفاده از 
فضاهای مجازی، و ... اگر یک نوجوان تفکر نقاد داشــته 
باشــد و بتواند مســائل پیرامون خودش را  تحلیل کند، 
در تصمیم گیری هایش خوب فکر می کند و بعد دست به 

بعضی از جوان ها خیلی تحت تأثیر گروه های دوســتی 
قرار می گیرند و هر کاری را که به  آن ها گفته می شــود،  
زود قبول می کنند و در نتیجه به دردســر می افتند. اگر 
احســاس می کنید، از آن دسته نوجوان هایی هستید که 
هنوز به خوبی نمی توانند تصمیم بگیرند و به ســختی از 
اطالعات اطراف به نفع خودشان استفاده می کنند، بهتر 

است کمی این راهکارها را امتحان و تمرین کنید. 
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تئاتر رشد

روح هللا مالمير
تصويرگر: حميد خلوتى

دانش آموزان و مربیان عالقه مند به هنرهای نمایشی، سالم.
اگر هنوز هم در این شرایط سخت کرونایی درصدد انجام فعالیت های نمایشی هستید و می خواهید کمی از اوقات فراغت خودتان را به این هنر 
ارزشمند اختصاص دهید، به شما خدا قوت و خسته نباشید می گوییم. اما فراموش نکنید که در این شرایط ناخوشایند پیش آمده که ویروس »کووید 
1۹« خواب و خوراک را از خیلی ها گرفته و متأسفانه بعضی از عزیزان را به کام مرگ کشیده است، اولویت اول سالمتی شماست و باید بیش از 

پیش مراقب گوهر وجودتان باشید. 
از آنجا که هنر نمایش فعالیتی گروهی است و برای به روی صحنه بردِن یک اندیشة ارزشمند، باید تعدادی از دانش آموزان 
هنرمند و مستعد دست به دست هم بدهند و مدت ها تمرین کنند تا به نتیجه ای مطلوب برسند،  تشکیل یک گروه نمایشی 
حتی چند نفره ممکن است جان شما را به خطر بیندازد. بدون شک در چنین روزهایی که مدرسه ها رو به تعطیلی می روند 
و برای حفظ سالمتی معلمان و دانش آموزان، بازار آموزش از طریق مجازی گرم شده است، کار عاقالنه ای نیست که هر روز 

تعدادی از دانش آموزان در مدرسه و یا محیطی دیگر دور هم جمع شوند تا نمایش بازی کنند.
حتمًا می پرسید: پس در چنین شرایطی چگونه می توان از اوقات فراغت خود استفاده کرد و از فعالیت در هنرهای نمایشی لذت 
برد؟ پیشنهاد ما برای شما انجام فعالیت های نمایشی یک نفره است. شما به  کمک یک مربی آشنا در فضای مجازی و یا نمونه 
فیلم هایی که در این خصوص در فضاهای نمایشی موجودند،  می توانید به جای تشکیل یک گروه نمایشی،  به طور 
انفرادی و با خیال راحت، به تقویت استعدادهای نمایشی خود بپردازید. در ادامه به معرفی بخشی از هنرهای نمایشی 

که می توان به صورت تک نفره از آن ها بهره  برد، می پردازیم.

تنهارويصحنه
نقش هنرهاى نمايش تك نفره در شرايط كرونايى و خانه نشينى

۱ . پانتومیم۱ 
»پانتومیم« یا »ادابازی« به اجرای نمایش بی کالم فقط با 
استفاده از حرکات بدن گویند [فرهنگ عمید]. پانتومیم 
را هــم به صورت تک نفره و هم به صورت چندنفره انجام می دهند. در 
پانتومیم خبری از صدا و موسیقی نیست. نوعی بازی در سکوت است 
که در آن بازیگر با اســتفاده از نشانه ها و کدهایی، با تماشاگر ارتباط 
برقرار می کند و مقصودش را به او انتقال می دهد. با توجه به ســایة 
ســنگین ســکوتی که در این هنر وجود دارد، یکی از سرگرمی های 

جذاب در فضاهای محدود آپارتمان نشینی است.
خوب است بدانید، همان طور که زبان تصویر، یک زبان جهانی است و 
حد و مرز نمی شناسد، زبان پانتومیم نیز زبانی بین المللی است، چون 
در هر ســرزمینی و با هر زبانی به راحتی می توان آن را فهمید. پس 
برای آنکه خودتان را با یک زبان هنری بین المللی توانمند ســازید، 

آستین های تالش و همتتان را باال بزنید.
اصل پانتومیم بر حرکت اســتوار است. آن هم حرکت های بدنی و نه 
لب و چشم و ابرو. برای آنکه مهارت خود را در پانتومیم باال ببرید، باید 

بتوانید با حرکت های گوناگون در این هنر آشنایی الزم را پیدا کنید.
الف) حرکت های  ساده و ارادی

حرکت هایی مثل راه رفتن، دست شستن، غذاخوردن و گریه کردن از 
جمله حرکت های ساده در پانتومیم است. بد نیست تمرین های خود 

را با این حرکت های ساده شروع کنید.
ب) حرکت های غیرارادی

این حركت ها پاسخ غیرارادی بدن به یك محرك خارجي محسوب 
می شــوند؛ مثل شنیدن صدای ترکیدن یک بادکنک، برداشتن یک 
ظرف داغ از روی اجاق، زمین خوردن بر اثر فرو رفتن پا در یک چالة 

کوچک، و حرکت هایی از این قبیل.

ج) حركت های توصیفي یا تشریحي
تصور کنید در خانه نشسته اید و منتظر یک مهمان هستید. در این 
لحظه های سخِت چشم به راهی چه کارهایی انجام می دهید؟ مدام به 
ساعت دیواری و یا ساعت مچی نگاه می کنید؟ به پشت پنجره می روید 
و بیرون را نگاه می کنید؟ این ها موقعیت هایی هستند که همة ما در 
زندگی دیده و یــا تجربه کرده ایم. در تمرین حرکت های توصیفی و 
یا تشریحی شما از طریق شخصیت )کاراکتر(، موقعیت، و عواطف و 
احساسات ارتباط محکم تری با تماشاگر برقرار می کنید و منظور خود 

را به او انتقال می دهید.

۲. مونودرام
از اواخــر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم، نوعی از متن نمایشــی 
به نگارش درآمد که تنها یک شــخصیت داشــت و این شخصیت 
قابل مشاهده، شــخص غایب از صحنه را مخاطب خود قرار می داد و 

واگویه های خود را با او در میان می گذاشت. 
»مونودرام نمایشي است تك پرسوناژ )تك شخصیت(، كوتاه و موجز 
كه حول یك موضوع غیرخطي با زماني ســیال و مشحون از تداعي 
معاني است. متن های مونودرام، در مقایسه با دیگر متن های نمایشي، 
ویژگي ها و ظرافت هاي خاصي دارند. استاد مسلم متن های مونودرام 
ساموئل بكت است كه توانســت مونودرام هــاي ناب و اصیلي را به 
وجود آورد و مهم تر از آن، جوهرة مونودرام را در تمامي نوشته هایش 

بگنجاند« [بخت آور، پایان نامه]. 
در این تئاتــر تک نفره، همان قدر که شــخصیت اصلی حاضر در 
صحنــه مهم و ضروری اســت، وجود شــخصیت غایب از صحنه 
نیز ضروری و مورد نیاز اســت که در واقع با نبود غایب حاضر در 
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صحنه، شــخصیت اصلی یا راوی موجود در صحنه نیز نمی تواند 
وجود خارجی داشته باشد.

برای شروع تئاتر تک نفره که بر پایة »تک گویی« استوار است، می توانید 
از تک گویی هــای کالمی وام گرفته از قصه هــای مبتنی بر ادبیات 
داستانی استفاده کنید.  البته از آنجا  که در تئاتر دانش آموزی متن های 
نمایشی تک شخصیتی )تک پرســوناژی( به شدت کم است و منابع 
قابل شمارشی از آن برای اســتفاده وجود ندارد، برای تقویت مهارت 
بازیگری و مخصوصًا تمرین هر چه بیشتر و بهتر در فن بیان، می توان 

از شیوة »مونولوگ«2بهره برد.
اما مونولوگ چیست؟ در تئاتر، به قسمتی از نمایش که یک هنرپیشه 
به تنهایی در صحنه ظاهر می شود و با خود حرف می زند، مونولوگ 
می گویند. »تک گویی«، »گفت وگو با خود« و »حدیث نفس« از جمله 

مترادف های مونولوگ هستند. 
بعضی نمایشنامه های  مدرن فقط یک شخصیت دارند؛ مثل »آخرین 
نوار کراپ« )١٩5٨( اثر بکت که آن را به عنوان »مونودرام« یا »درام 
تک نفره«  می شناسند. در این نمایش، تک گویی درونی، اندیشه های 
ناگفتة شخصیت داستان را نمایش می دهد که گهگاه به صورت جریان 

سیال ذهن او عرضه می شود.
 

۳. نقالی
نقالی ایرانی یا افسانه گویی ایرانی کهن ترین شکل بازگویی افسانه ها در 
ایران است و از مدت ها پیش نقش مهمی در جامعه دارد. نقال کسی 
است که نقل حماسی می گوید و مضمون نقل هایش بیشتر پیرامون 

داستان شاهان و پهلوانان ایران زمین است.
نقالی در لغت به معنی کار و پیشــه ای است که در آن، فردی به نام 
نقال، کاال و یا چیزی را از جایی به جای دیگر می برد و نقل می کند. 
اما در اصطالح به پیشه و هنر کسی گویند که داستان ها و واقعه های 
هیجان انگیز و جذابی را که شــنیده و یا خوانده است، برای سرگرم 

کردن مردم نقل و بیان می کند. 
برخــی از صاحب نظران هنر نمایش بر این باورند که افزون بر دالیل 
عدیده ای که برای پانگرفتن نمایشی چون نمایش اروپایی )تئاتر( در 
تمدن ایران وجود داشته است، »قدرت هنر نقالی، عالقة مردم به آن، و 
تناسب آن با شرایط سخت اجتماعی و سیاسی را نیز می توان به عنوان 
یکی از اسباب در نظر گرفت؛ شرایطی که کار برای هنرهای جمعی را 
سخت می نمود، اما در عوض به هنرهای انفرادی همچون هنر نقالی 

میدان می داد«[ناصربخت، 138۶: 2۹۰]. 
نقالی معمواًل تک نفره اجرا می شــود و از نظر شکل اجرا و ابزار مورد 

استفاده در چهار گونه طبقه بندی می شود: 
1. نقل موسیقیایی؛  2. نقل همراه با تصویر؛ 3. نقل مکتوب؛ ۴. نقل 

نمایشی.
نقل نمایشی تأثیرگذارترین نوع نقالی است. نمایشی تک نفره است که 

تنها ابزار اصلی در آن، بدن و بیان اســت. البته نقال از ابزاری مثل 
عصا و چهارپایه نیز می تواند اســتفاده کند. در این نوع نقالی، نقال 
نقش تک تک شخصیت ها را خودش بازی می کند، به روایت واقعه 

می پردازد و فضاها را در ذهن مخاطب تجسم می بخشد.

نقل از منظر موضوع نیز به چهار دسته تقسیم می شود:
1 . حماسی - ملی- اساطیری )داستان هایی مندرج در منظومه های 

شاهنامه، اسکندرنامه و  بهمن نامه(؛
2. حماســی - مذهبی )از جمله قصه های مهــم و معروفی چون: 

حمله های حیدری و حمزه نامه(؛
3. داستان های عرفاني) از جمله لیلی و مجنون(؛

۴. حکایت ها و روایت های اخالقی.
داشتن بیان قوی و استوار، صدای خوش، بدن چابک و آماده، توانایی 
به کاربردن وســایل و ابزاری چون چوب دستی و چهارپایه، حفظ و 
دانستن داستان و اطالعات به نحوی که در هر محفل و مکانی بتوان 
به تناسب وقت و نوع جمعیت آن ها را به کار برد، از جمله مهارت هایی 
است که در این رشته باید داشت و یا زیر نظر استاد و با مطالعات زیاد، 

برای رسیدن به آن ها تالش کرد [ امینی، 138۶: 22]. 
خوب اســت بدانید که رشــتة نقالی از ســال 13۹3 به مجموعه 

رشته های مسابقه های فرهنگی و هنری دانش آموزان افزوده 
شــده اســت. دانش آمــوزان عالقه مند به این رشــته در 

دوره های اول و دوم متوســطه در این هنر 
تک نفره فعالیت و تا مرحلة کشوری با دیگر 

دانش آموزان رقابت می کنند.
از آنجا  که در کتاب های درســی 

بیشــتر پایه ها، از جمله هفتم 
تــا دوازدهــم، محتواهایی با 
موضوع های ملی- اساطیری، 
حـمـاســـی - مذهبـــی و

حکایت هـــا و روایـــت های 
اخالقــی وجــود دارد، از این 

موضوع هــا به راحتی می توان در 
تهیة محتوای نقل های دانش آموزان 

اســتفاده کرد تا آنــان بتوانند، ضمن 
یادگیری محتواهای آموزشــی رسمی، یکی از 

مهارت های نمایشی خود را نیز به منصة ظهور برسانند.
فرامــوش نکنید که عالقه مندی به نمایش هــای تک نفره، همچون 
پانتومیم، مونودرام و نقالی و تمرین آن ها، از جمله فرصت های جذاب 
و شیرینی است که می تواند روزهای سخت و کسالت آور خانه نشینی 
شــما را در این شرایط کرونایی، به روزهای شیرین و  خاطره انگیزی 

مبدل سازد و پایه های هنر بازیگری را در شما تقویت کند.  

پی نوشت
1. pantomime  2. monologue
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هنر. تهران. 



وقتيكوهبهكوهميرسد!

 چگونـه شـد کـه بـه  کوه نـوردی عالقه منـد 
شـدید و ایـن ورزش را آغـاز کردیـد؟

مـن اهـل تبریـز هسـتم  و همان طور کـه می دانیـد، تبریز 
منطقـه ای کوهسـتانی اسـت. نزدیـک تبریـز کوه هایـی 

هسـتند کـه محـل تفریـح  و بـازی مـا بودنـد  و ما 
در ایـن کوه هـا و فضا بزرگ شـدیم. مهم ترین 

نکتـه در عالقه منـدی من به این رشـته، 
محیط بـود. هر چه زمان می گذشـت 

ایـن عالقه منـدی  بیشـتر می شـد 
قله هـای  و  کوه هـا  رفته رفتـه  و 

بیشـتری را صعـود کردیم.

 اولین صعودتان در چه سنی و به کدام قله بود؟
اولیـن صعـود مهـم من در سـال 1375 و در سـن 15 سـالگی به قلة 
سـبالن بـود.  اولیـن صعود مهمی هـم که خارج از کشـور  انجـام دادم، 

در سـال 1382 و به قلة »گاشـربروم« در پاكسـتان بود. 

 آموزش چقدر در ورزش کوه نوردی مؤثر است؟
نقشـی پایـه ای و اساسـی دارد. مـا نیـز ایـن آموزش هـا را در زمـان 
خودمـان از طریـق انتقال تجربـه و از کوه نوردهای باتجربـه و بزرگ تر از 
خودمـان کسـب کردیـم. بعدها دانش مورد نیـاز ایـن ورزش را از طریق 
اردوهـا و کالس هایـی کـه فدراسـیون برگـزار  می کرد،  آمـوزش دیدیم.

 دانش آموزانـی کـه می خواهنـد وارد ورزش حرفـه ای 
شـوند، بایـد از کجا آغـاز کنند؟

از زمان هـای گذشـته گفته انـد عقـل سـالم در بدن سـالم اسـت. این 
جملـه واقعـًا درسـت اسـت. بایـد بدانیـم برای هـر کاری، حتی کسـب 
علـم، بـه بدنـی سـالم نیازمندیم و به دسـت آوردن سـالمت جسـمانی 
از طریـق ورزش ممکـن اسـت. هـر دانش آمـوز ابتـدا بایـد عالقـة خود 
را بـه یـک ورزش کشـف کنـد و در آن ورزش بـه صـورت اصولـی بـه 

شاهد عيني

در این شماره با پرافتخارترین کوه نورد کشورمان به گفت وگو  نشسته ایم. عظیم قیچی ساز تنها هیمالیانورد ایرانی 
اســت که موفق به صعود به ۱۴ قلة باالی ۸۰۰۰ متر در جهان شــده و توانسته  اســت پرچم کشورمان را در باشگاه 
هشت هزارمتری های جهان به اهتزاز درآورد. نام او امروز  بین نام برترین کوه نوردان جهان می درخشد. در این شماره 

با او همراه شدیم تا از مسیری که تا امروز طی کرده است و تجربیاتش آگاه شویم.

بابك نبي
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کوه نـوردی یـک سـبک زندگـی اسـت و باعـث می شـود انسـان 
بتوانـد خـودش را بـا شـرایط دشـوار سـازگار کنـد. در کوه نـوردی 
بـا تمـام سـختی ها، انسـان وقتـی بـه قلـة مـورد نظـر می رسـد، بـه 
ایـن معنی اسـت که سـختی ها را پشـت سـر  گذاشـته و بـه موفقیت 
رسـیده اسـت. اگـر بتوانـد در متـن زندگـی هـم ایـن شـیوه را اجرا 

کنـد، قطعـًا موفـق خواهـد بود.

 به نظرتان در زندگی الگو داشتن مهم است؟
بلـه مهـم اسـت. اما بـه نظر مـن موفقیت بـر می گـردد به خـود فرد. 
مطالعـه و داشـتن الگـو. هـر فـرد باید هـدف خـود را پیدا کنـد و این با 

تـالش، آگاهـی و دانش میسـر می شـود.

 سقف آرزوهای هر فرد کجاست؟
سـقف آرزوهـای هـر کسـی در زندگـی رفته رفتـه تغییـر می کنـد. با 
رسـیدن به هر آرزو، آرزوی بزرگ تری جلوه سـاز می شـود و رسـیدن به 
هـر آرزو بـه فـرد اعتماد به نفـس بیشـتری می دهـد. باید بدانیم، انسـان 

می توانـد بـا پشـت کار  و تـالش بـه آرزوهای خود برسـد.

 تفریح مورد عالقه تان به جز کوه نوردی کدام است؟
دوچرخه سـواری. وسـیلة نقلیة من در شـهر بیشـتر دوچرخه اسـت و 

بیشـتر تفریح مـن با دوچرخه اسـت.

 میانه تان با کتاب خواندن چگونه است؟
بسـیار عالـی. حداقل ماهی یک کتـاب می خوانم. به نظـرم مطالعه در 

زندگی بسـیار مهم است.

بـرای مـا  را  از یـک صعـود سـخت تان  خاطـره ای   
تعریـف کنیـد؟

مسـیر پرچالـش مـن در کوه نـوردی آخرین صعودم به قلة »لوتسـه«، 
چهارمیـن قلـة بلند دنیـا، واقـع در رشـته کوه های هیمالیا بـود که بعد 
از آن فـردی از ایـران توانسـت بـه باشـگاه هشـت هزار متری های دنیـا 

بپیونـدد و توانسـتم ایـن افتخار را برای کشـورم کسـب کنم.
اصطـالح هشـت هزارمتری ها  به 1۴ کـوه مسـتقل روی زمین اطالق 
می شـود که ارتفاعشـان از سـطح دریا به بیش از 8.۰۰۰ متر می رسـد.  
تاکنـون تنها 37 نفر توانسـته اند عضو این باشـگاه باشـند و این 1۴ قله 
را فتـح کننـد و تنهـا 17 نفـر از ایـن 37 نفـر توانسـته اند ایـن قله ها را 
بـدون اسـتفاده از اکسـیژن و شـرپا )در اصطـالح کوه نوردی بـه افرادی 
گفتـه می شـود کـه در ازای مبلغـی در حمل بـار کوه نوردان مشـارکت 

می کننـد( فتـح کننـد و امروز من یکـی از آن 17 نفر هسـتم.

 در آخـر اگـر حرفـي بـرای خواننـدگان مجلـه جـوان 
داریـد، ممنـون می شـویم کـه بشـنویم.

بایـد خودشـان را بـاور داشـته باشـند و بداننـد، بـه هـر آنچـه کـه از 
ذهنشـان می گـذرد، می توانند دسـت پیدا کننـد. فقط باید بکوشـند و 
تنبلـی را کنـار بگذارنـد. بدانند کار نیکوکـردن از پر کردن اسـت. اغلب 

تـالش نتیجه بخـش خواهـد بود.

فعالیـت بپردازد. تخصص داشـتن و ماهر بـودن در یـک ورزش، یکی از 
هویت هـای شـخصیتی هـر دانش آمـوز می تواند باشـد. دانش آمـوزان و 
نوجوانان باید پس از شناسـایی اسـتعداد خودشـان، آن رشتة ورزشی را 
بـه صـورت اصولی و صحیـح از طریق مراجـع آن ورزش پیگیری کنند.

 بـرای شـروع رشـتة کوه نـوردی بایـد چـه گام هایـی 
برداشـت؟

کوه نوردی یک رشـتة ورزشـی هوازی و اسـتقامتی اسـت. برای شروع 
کوه نـوردی باید ریه و قلب سـالمی داشـت. بنابراین ابتـدا  باید از طریق 
یـک رشـتة ورزشـی هوازی بـه تقویت بـدن پرداخت، چـون کوه نوردی 
حرفـه ای مربـوط می شـود بـه ارتفاعـات بـاالی پنـج هـزار متـر. بـرای 
موفق بـودن و نتیجه گرفتـن در ایـن ورزش بایـد فعالیت هـای ورزشـی 

مداومی انجام داد و پشـتکار داشـت.

 شـاید بسـیاری از خانواده هـا از ورود فرزندشـان بـه 
کوه نـوردی ترس داشـته باشـند و ایـن ورزش را خطرناک 

بدانند. نظر شـما چیسـت؟
بـه نظر من هر خانـواده ای ابتدا باید فرزنـدش را واقع بین 
پـرورش دهد تـا بداند کوه نـوردی خطرناک تـر از رانندگی 
نیسـت. برای هـر کاری ابتدا بایـد آموزش هـای الزم را 

دیـد تا خطـرات به حداقل برسـند.

 در مسـیر صعـود به قله به چـه چیزهایی 
فکـر می کنید؟

کوه نـوردی ورزش سـخت و خطرناکـی اسـت. من برای 
صعودهایـی کـه قرار اسـت انجام دهـم، ماه ها قبـل از آن 
خـودم را آمـاده می کنم و تمرین های زیادی را پشـت سـر 
می گـذارم. وقتـی می بینـم تمرین هایم مؤثـر بوده انـد، پا در 
مسـیر صعـود بـه قلـة مـورد نظـرم می گـذارم. همواره هـم در 
مسـیر مواظـب هسـتم که مخاطـره ای برایـم پیش نیایـد تـا بتوانم به 

هـدف خـودم کـه صعود و فتح قله اسـت، برسـم.

 قله هـای مـورد عالقه تـان  در ایران و همچنیـن خارج 
کدام اند؟ از کشـور 

در ایـران قلة  »سـبالن« اسـت به ارتفـاع ۴811 متر، و خـارج از ایران 
هم قلة »آناپورنـا« در نپال.

 در مسـیری کـه تـا امروز طـی کرده ایـد، خانـواده چه 
مقـدار مؤثر بوده اسـت؟

طبیعتـًا حمایت هـای روحـی و روانـی خانـواده بسـیار مؤثر هسـتند. 
موفقیت هـای مـن همیشـه با همراهـی و همدلی خانـواده همـراه بوده 

است.

 جذابیت های کوه نوردی برای شما چیست؟
کوه نـوردی باعـث تقویـت بـدن و ورزیده شـدن روح و روان انسـان 
می شـود. محیـط ایـن ورزش به گونه ای اسـت که از نظـر اجتماعی هم 

می توانـد محیـط سـالمی برای پیشـرفت فراهـم کند.
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انگار روزها هم روح دارند. انگار روزها هم نفس می کشند. انگار 
روزها هم متولد می شوند. زمین به دور خورشید می چرخد، اما 
جایی انگار تمام هســتی می ایستد. نه از برای همه، فقط برای 

یک نفر که خود به تنهایی یک »هستی« است.
بیســت وهفتم رجب، زمان متولد می شود در یک غار. غاری 
که دیوارهایش سال هاست محرم زمزمه های عاشقانة  »محمد« 
اســت با پروردگار. نجواهایی که فقــط او می داند با خدایش. 
خدایی که دیدنی نیست، اما مهربان است. خدایی که بخشنده 

است.
خدایی که دســت به قلم برد. اول از همه برای دنیاي ما یک 
خورشید آفرید تا همه جا را روشن کند. برای سیاهی شب یک 
ماه و هزاران ســتاره. کوه ها را مانند میخی بر زمین کوبید. بعد 
دریاها را جاری کرد تا دشــت ها و جنگل ها برویند و برویند از 

درختان، میوه های شیرین و آبدار! 
صدای آواز پرندگان، ماهی ها و حیوانات بیشه. ابرهای پنبه ای 
پر از باران و هزاران باد و نسیم و صاعقه. در دل کوه ها معدن های 

سنگ های قیمتی، از طال و فیروزه تا الماس و زمرد و عقیق ...
اما از آفرینش هیچ کدام از این ها به خودش تبریک نگفت ...

»تبارک اهللا احسن الخالقین )مؤمنون، 1۴(« را وقتی گفت که 
در انسان روح الهي دمید.

او تمــام این دنیا را نقاشــی کرد فقط بــرای یک چیز! برای 
آسایش و راحتی انسانی که قول داده بود، تنها او را بپرستد!

انســان که پایش به زمین رسید، نه تنها شروع کرد به قتل و 
خون ریزی که خدایش را نیز فراموش کرد. 

و حاال درمکــه کنار خانة کعبه کــه حضرت ابراهیم(ع) 
بت شکن بنایش کرده است، بت هاي »الت« و »عزی« می سازند، 
از همان طال و نقره ها و می گذارند پیش رویشــان و می گویند: 

»تو را می پرستیم و از تو یاری می جوییم!«

روزها هم متولد می شوند. بیست وهفتم رجب متولد می شود. 
جایی که جبرییل، فرشتة وحی از آسمان به زمین می آید و ندا 
می دهد بر مردی که قرار است به یاد همة مردم دنیا بیاورد که 

»شما با خدایتان پیمان بستید که تنها او را بپرستید!«
»بخوان! بخوان به نام پروردگارت!«

پروردگاری که یكتاست و هزاران هزار بار مهربان تر از مادر و 
هــزاران هزار لطیف تر از برگ گل و هزاران هزار بار تواناتر از هر 

آنچه که متصوری و هزاران هزار ...
محمد(ص) از غار بیرون می آید. هر کجا را که نگاه می کند، 

جبرییل را می بیند.
محمد)ص( دیگر محمد نیســت. اکنون او »پیامبر« اســت. 
پیامی در سینه اش دارد از خدای آسمان ها، خدای کهکشان ها، 
خدای آب و آفتاب، خدای زمین و زمان، خدای هر چه هســت 

و هر چه نیست.
اکنون رســالتی بر دوش هایش ســنگینی می کند که جز با 
محرم نمی تواند تقسیمش کند؛ همراه روزهای سرد و گرمش. 

همسرش خدیجه(س) و پسرعمویش علی(ع) ...
دیگر زمین به احترام قدم هایت خاک می شود و هوا در هوای 
نفس هایت، دم مســیحایی است. غار تنهای کوه نور شده است 

یک سرآغاز؛ سرآغاز پیامبری، آخرین پیامبر خدا. 
انگار نقطة پایان رسالت این صدوبیست وچهارهزار فرستاده به 
نقطة »نون« امین می رســد. محمد امینی که همواره امانت دار 
مال و آبرو و زن و فرزند مردمانی است که از بار امانت خدایشان 

شانه خالی کردند.
او پانزده قرن پیش برگزیده شد تا دنیا را با همة زیبایی هایش 
به انسان برگرداند، تا لبخند را به انسان هدیه دهد و انسانیت را 
چنان برقرار سازد که انگار همان روزی است که خداوند فرمود: 

»تبارک اهللا احسن الخالقین.«

آفتابِهدايت

مرغ آمين

لیال اسكوئي
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مخروبه ای اســت. پس دانش بیاموزید و بیاموزانید و فهمیدگی 
به دست آورید و نادان نمیرید؛ زیرا خداوند متعال عذر نادانی را 

نمی پذیرد.» (محمدی ری شهری، ۱۳۸۴، ج ۸: ۷، ح ۱۳۷۴۹).
پیشوایان ما همواره آموختن دانش های متفاوت را به پیروانشان 
سفارش می کردند و با اینکه خود منبع و صاحب همة علوم گذشته 
و عصر خویش و علوم آینده بودند، اوقاتی را به مطالعه اختصاص 

می دادند.
مسلح شدن به سالح دانش و معرفت، سپری است در مقابل بالها 
و آفت های فردی و اجتماعی. انساِن صاحب علم و تحصیل کرده 
خوب و بد را تشــخیص می دهد و برای انتخاب راه درســت در 
مراحل و جنبه های مختلــف زندگی، عاقالنه تر تصمیم می گیرد. 
همچنان که حضرت علی (ع) فرمود: «اَلِعلُم َافَضُل ِهداَیٍئ»: دانش 

برترین هدایتگر است. (همان، ص ۸، ح ۱۳۷۶۳).
با کاوش در زندگی شهدا درمی یابیم، آ ن ها برای اینکه فرد مفید 
و مؤثرتری برای جامعة خود باشند، مطالعة کتاب های گوناگون را 
در زمرة برنامه های اصلی زندگی خود قرار داده بودند. ســخنان 
شهیدان در جمع هم رزمانشان، بیانگر این واقعیت است که آن ها، 
ضمن شنیدن ســخنرانی های دینی و مذهبی، در زمینة قرآن و 

تفاسیر هم مطالعة دقیق و مدبرانه ای داشته اند.

شهید علی اکبر رحمانیان
»قبل از عملیات بدر، لشکر المهدی در اردوگاه شوش مستقر بود. بچه ها 
به سفارش شــهید علی اکبر، بعد از نماز صبح مطالعه می کردند تا زمانی 
که بچه های تدارکات بســاط صبحانه را برپا کننــد. بعد از صرف صبحانه 
هــم، حاجی خودش کتاب را باز می کرد و بچه ها هم کم کم به جمع اضافه 
می شدند و ظرف چند دقیقه، همة نیروهای طرح و عملیات که حدود ١٠ 

نفری می شدند، کتاب به  دست بودند.
حاج  علی اکبر، برای اینکه مطالعات نیروها نظم خاصی هم داشــته باشد، 
آمــده بود برای هر موضوعی، زمان خاصی را معلوم کرده بود که بچه ها در 

مدت زمان تعیین شــده، به مطالعة کتاب هایی در آن موضوع بپردازند. آن 
موقع که در شوش مستقر بودیم، یادم هست که سیر کتاب های تاریخی را 
شروع کرده بودیم و به سفارش حاجی مشغول خواندن کتاب »تیمور لنگ« 

بودیم. )آبیار، ١٣٨٧: ٢٣(.
ایامی که لشــکر در خرمشهر بود، یک روز رفتم در محل سنگر »طرح و 
عملیات« تا شهید مطهرنیا و شهید حاج  علی اکبر را زیارت کنم. وارد سنگر 
که شدم، دیدم دوتایی نشسته اند کنار هم و دارند کتاب مطالعه می کنند؛ 
ساکت و آرام مثل کسی که در ایام امتحانات به سر می برد. آن طرف سنگر 
هم راننده و چند نفر دیگر مشغول مطالعه بودند. طوری کتاب می خواندند 
که متوجه آمدن من نشدند. سرفه ای کردم و گفتم: »مگر با هم قهر هستید! 
این دیگر چه وضعی است که راه انداختید!« قباًل از بچه های لشکر، اوصاف 
حاجی را شنیده  بودم که چقدر برای وقت خود ارزش قائل است و همیشه 
کتاب به  دست است. رفتم و پیش علی اکبر نشستم. دیدم دارد کتاب شهید 
مطهری را می خواند. خوب که دقت کردم، متوجه شدم بر حاشیة کتاب هم 
نکاتی یادداشت کرده است. علتش را که پرسیدم، گفت: »من بعد از خواندن 
یکی دو صفحه، نکات آن را می نویسم تا بتوانم راحت تر برای نیروها بگویم 

و خودم هم بیشتر استفاده کنم« )همان، ص ٢٤(.

شهید علی صیاد شیرازی
سردار دربندی، از همرزمان شهید می گوید:

»در سال ١٣٥٢، ایشــان را برای [گذراندن] دورة  تخصصی »هواسنجی 
بالســتیک« به آمریکا می فرســتند. در آنجا عالوه بر دانشجویان خارجی 
که از کشــورهای دیگر حضور داشتند، دانشجویان آمریکایی هم تحصیل 
می کردنــد. طبیعتًا درس ها و آموزش ها همگی به زبان انگلیســی بود. در 
پایان دوره، وقتی که ارزیابی کردند و نمره ها را دادند و می خواستند مراسم 
فارغ التحصیلی را برگزار کنند، همة استادان آمریکایی به این نتیجه رسیده 
بودند که حتمًا از بین آمریکایی ها، دانشجویی ممتاز را انتخاب کنند؛ چون 
انتقال مفاهیم برای آن ها آسان تر بود و کتاب های انگلیسی را نیز بهتر مطالعه 
کرده بودند. اما در نهایت تعجب می بینند که نمره های علی صیاد شیرازی از 
همة دانشجویان باالتر است. [از این رو] نام ایشان به عنوان دانشجوی برتر در 

مراسم فارغ التحصیلی اعالم می شود« )انبارداران، ١٣٨٦: ٤١(.

زگهوارهتاشهادت
نسرین بیژني
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سراي اميد

 تصویب قانون ملی شــدن صنعت نفت ایران در روز بیست و نهم 
اســفند 132۹، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات 
مردم ایران برای نجات ســرمایه های ملی این مرز و بوم از دســت 

بیگانگان به شمار می رود.
در انتخابات مجلس شــانزدهم با همه تقلبات و مداخالت شــاه و 
دربار، تعدادي از نیروهاي مردمي در دور دوم انتخابات، به مجلس راه 
یافتند و در این دوره طرح ملی شدن صنعت نفت در مجلس تصویب 
شــد. قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشــنهادی بود که به 
امضای همه اعضای کمیسیون نفت در مجلس شورای ملی ایران در 

17 اسفند 132۹ به مجلس ارائه شد و به تصویب رسید.
دولت انگلســتان که از محصول نفت ایران و ســایر کشــورهای 
خاورمیانه درآمد بسزایی کسب  می کرد، نماینده  خود »نویل گس« 
را در چنــد مرحله برای انجــام مذاکرات نفت به ایران فرســتاد. او 
سرانجام در سال 1328 پس از مذاکرات مفصل با وزیر وقت دارایی، 
قرارداد ننگین الحاقی 1۹33 ایران و انگلستان را که به قرارداد »گس 

ــ گلشائیان«1 معروف شد امضا کرد .
محمد ساعد، نخســت وزیر وقت، که قول داده بود قرارداد الحاقی 
را به تصویب برســاند در پایان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی آن 
را به مجلس برد ولی بر خالف  تصور او نمایندگان مجلس به الیحه 
مذکور رأی ندادنــد. این موضوع و همچنین آگاهی مردم از ماهیت 
اســتعماری قراردادهای قبلی زمینه را بــرای مخالفت های بعدی و 
تالش برای ملی کردن صنعت نفت ایران فراهم کرد. دولت ساعد به 
دلیل عدم تصویب قرارداد الحاقی استعفا کرد. دو ماه بعد از تشکیل 
دوره شانزدهم مجلس، علی منصور به  نخست وزیری منصوب  شد. او 

مجددا الیحه قرارداد الحاقی را به مجلس ارائه کرد.
سرانجام بار دیگر مجلس با پشتیبانی مردم از تصویب الیحه قرارداد 
الحاقی خودداری کــرد. در نتیجه دولت منصور به طور غیرمنتظره ای 
اســتعفا کرد و رزم آرا، رئیس ستاد ارتش با تشکیل کابینه ای جدید به 

نخست وزیری رسید.
با روی کار آمدن دولت رزم آرا که مورد حمایت انگلســتان و آمریکا 
بـود، اتحاد نیروهای مذهبی و ملی افزایش یافت. آیت اهللا سیدابوالقاسم 
کاشانی و تعدادی از نمایندگان مجلس اعالمیه ای علیه نخست وزیری 
رزم آرا صادر کردند و تشکیل دولت او را شبه کودتا نامیدند. رزم آرا برای 
جلوگیری ازملی شدن صنعت نفت ایران به طور محرمانه وارد مذاکره 
با انگلستان شد و پیشنهاد جدیدی به جای قرارداد الحاقی که متضمن 
منافع گلستان بود، ارائـه کرد. در همین بین در تهران گردهمایی های 
متعددی برگزار شــد. مردم در تظاهرات خواســتار ملی شدن صنعت 
نفت بودند. ســرانجام در پی این ناآرامی ها، خلیل طهماسبی از اعضای 
برجسته فدائیان اســالم2  رزم آرا را به قتل رساند. فردای آن روز یعنی 
در 17 اسفند 132۹ کمیسیون نفت مجلس پیشنهاد ملی کردن نفت 

را تصویب کرد.
در نتیجه، طرح ملی شــدن صنعت نفت در ایران در 2۴ اســفندماه 
132۹در مجلس به تصویب رسید و 5 روز بعد در 2۹ اسفندماه مجلس 

سنا همان مصوبه را تأیید و پهلوي اول نیز مجبور به امضاء آن شد.
منبع

1. جامي؛ گذشته چراغ راه آینده است، تهران: انتشارات ققنوس، 13۹8، ص535
2. نجاتی، غالمرضا؛ جنبش ملی شدن نفت ایران، تهران: شركت سهامي انتشار، 

138۴، صص 12۶و 127.
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1. قراردادي که در دوران پهلوی اول با یک شرکت نفت انگلیسي منعقد شد، قرارداد نفت 1312ش/1۹33م بود که توسط تقی زاد نماینده ایران به امضا رسید.
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خدایی و سیدحسین امامی.
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 پاسخنامه مغزپيچ 5
با استفاده از اطالعات مسئله داریم:

قرمزـ  انگلیسی: ساندویچ، ساالد، اسپاگتی، شنیسل مرغ، رولت گوشت
قرمزـ  انگلیسی: قهوه، چای، شیر، آبمیوه، آب

قرمزـ  انگلیسی: خرگوش، پرنده، گربه، اسب، ماهی

خرگوشـ  سوئدی: قرمز، سبز، سفید، زرد، آبی
خرگوشـ  سوئدی: چای، قهوه، شیر، آبمیوه، آب

خرگوشـ  سوئدی: ساندویچ، رولت گوشت، ساالد، اسپاگتی، شنیسل مرغ

چاییـ  دانمارکی: قرمز، سبز، سفید، زرد، آبی
چاییـ  دانمارکی: خرگوش، پرنده، گربه، اسب، ماهی

چاییـ  دانمارکی: اسپاگتی، ساندویچ، شنیسل مرغ، ساالد، رولت گوشت

ساندویچـ  آلمانی: قرمز، زرد، سبز، سفید، آبی
ساندویچـ  آلمانی: خرگوش، پرنده، گربه، اسب، ماهی

ساندویچـ  آلمانی: چای، آبمیوه، قهوه، شیر، آب

نروژی قرمز، آبی، سبز، سفید، زرد
نروژی خرگوش، پرنده، گربه، اسب، ماهی

نروژی چای، شیر، قهوه، آبمیوه، آب
نروژی ساندویچ، اسپاگتی، شنیسل مرغ، ساالد، رولت گوشت

نروژی باید در اولین خانه باشد، فرض می کنیم اولین خانه از سمت چپ شروع 
می شود: خانة کنار نروژی هم آبی است. پس خانه نروژی سفید و سبز نمی تواند 
باشد، قرمز و آبی هم که نیست پس زرد است. چون زرد است، ساالد می خورد. 

پس خانه کنار آن اسب دارد.

543
شير

2
آبى
اسب

1
نروژى
زرد

ساالد

ـ خانه ١، ساالد می خورد، پس آبمیوه نمی خورد، چایی هم نمی خورد، شیر هم 
برای خانه شماره ٣ است، چون زرد است پس قهوه هم نمی نوشد، پس تنها آب 

می ماند. در نتیجه خانه بغلی آن هم شنیسل مرغ می خورد.
ـ خانه ٢، هم پس از حذف گزینه ها چای می نوشد. در نتیجه دانمارکی است.

ـ خانه شماره ٣، چون شیر می نوشد سبز نمی تواند باشد، آبی و زرد و سفید هم 
که نیست، در نتیجه قرمز است.

ـ پس خانه ٥ سفید و خانه ٤ سبز است و قهوه می نوشد.

5
سفيد

....

....

....

....

4
سبز
قهوه
....
....
....

3
قرمز
شير
.....

انگليسى
.....

2
آبى
چاى

شنيسل مرغ
دانماركى

اسب

1
زرد
آب

ساالد
نروژى

.....

ـ از جاهای خالی جدول نتیجه می گیریم که ٥ آبمیوه می نوشد، پس اسپاگتی 
می خورد. پس برای خانه ٣ که انگلیســی اســت تنها غذایی که می  ماند رولت 

گوشت است. پس پرنده هم دارد.
ـ برای خانه شماره ٤ هم تنها غذا ساندویچ می ماند. پس آلمانی است.

ـ کنار خانه ای که شنیسل مرغ می خورد باید خانه ای باشد که گربه دارد، خانه 
٣ پرنده دارد، پس حیوان خانه ١، گربه است.

ـ خانه شــماره ٤ که آلمانی اســت، خرگوش نمی تواند داشته باشد، پس تنها 
ماهی برای او می ماند.

در نهایت با تکمیل کردن جدول داریم:

5
سفيد
آبميوه

اسپاگتى
سوئدى
خرگوش

4
سبز
قهوه

ساندويچ
آلمانى
ماهى

3
قرمز
شير

رولت گوشت
انگليسى
پرنده

2
آبى
چاى

شنيسل مرغ
دانماركى

اسب

1
زرد
آب

ساالد
نروژى
گربه

چند مثلث وجود دارد که محیط آن ها برابر ١٥ و طول ضلع های آن ها 
عدد صحیح باشد؟

الگو نعل اسبی
اعداد ١ تا ١٥ را طوری روی الگوی نعل اسبی زیر قرار بده که مجموع هر 

دو عددی که کنار هم قرار می گیرند، یک عدد مربع کامل شود.
پنج ضلعي در پنج ضلعي

آیا می توانی پنج ضلعی منتظم زیر را به پنج عدد پنج ضلعی برابر تقسیم 
کنی؟ پنج ضلعی های می توانند منتظم یا غیرمنتظم باشند. 
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اديب جوانرشته خيال
مامان در حالی که  سعی می کرد با انگشت سبابه اش تمام 
سفیده های لزج و لجوج چسبیده به پوست تخم مرغ را بیرون 
بکشــد و به مایة  کوکو اضافه کند، دندان هایش را روی هم 
فشــار داد و غرید: » خیلی خب! جوونمرگ نشده! بزار ننه آقا 
بیاد و بره! ایشاال درمون که شد، بشینیم با آقات حساب کتاب 
کنیم ببینیم ســر ماه می رسیم یا طبق معمول ماه می خواد 

کش بیاد!«
ـ ســر ماه! سر ماه! آه! ســرمون رفت سر این ماه! پس کی 
زندگی ما می خواد زندگی بشــه؟! اسمش مردگیه! مردگی! 

هفته ای چهار روز یا کوکو سبزی یا دوپیازه!
اصاًل نفهمیدم چه شد که این حرف ها از دهانم پرید. انگار 

فکم دو تا شود یا انگار که دو نفر باشم یا ... 
اصاًل چه اهمیتی داشت؟! مرغ از قفس پریده بود! 

مامان را خیلی هاج وواج دیده بودم، مثاًل وقتی از جهازبرون 
صنم آمد. صنم دختــر خلیل عمو بود که فقــط دو ماه از 

مهوش، یعنی خواهر بزرگ من، بزرگ تر بود.
خلیل عمو هم مثل بابا راننده بود، اما وضع آن ها کجا وضع ما 
کجا! خلیل عمو با اینکه چند سالی از بابا کوچک تر بود، رانندة  
تریلی بود. بار می برد این شهر و آن شهر. بعد از ازدواج هم بار 
خارج گرفت و همراه زن عمو کل اروپا را گشتند. این شد که 
هم ماه عســل خارجی داشتند و خرج سفرشان درآمد و هم  
توانستند صاحب  خانه بشوند و اول زندگی مستأجری نبینند.

با اینکه بعد از2۰ سال، سفرنامة  مارکوپولویی زن عمو تمامی 
نداشــت، اما انصافًا  خوش ســروزبان بود و ناخودآگاه دوست 
داشــتی گوش کنی به تعریف هایش از خیابان »شانزه لیزه« 
و ساعت »بیگ بن«، طعم »پنیر کپنهاک« و یک وری بودن 
»برج پیزا«. همیشة خدا هم یک »اکسسوری جدید« داشت 

از دیار فرنگ حتی شده یک گل سر! 
اصاًل  اصل اصلش بابا به خلیل عمو رانندگی یاد داد. بعد هم 
برای پیش قســط اولین تریلی اش، طالهای مامان را فروخت. 
بعد از آن هم دیگر نتوانست حتی یک النگو برای مامان بخرد؛ 

من و مهوش که پیشکش!
مهوش برای کار خیلی به این در و آن در زد که خدا را شکر 
در یک شرکت خصوصی اســتخدام شد. اما حقوقش برکت 
نداشت، یک طوری بود. حکایت همان سر ماه بود. آخرش هم 
شرکت را به جرم کاله برداری پلمپ کردند! مهوش افسرده بود 
که صنم با کلی تشریفات و بریز و بپاش به خانة  بخت رفت. 
زن عمو نمی دانست با آن قابلمه های آلمانی و قندان های چک 
و گوشت کوب نقره پز بدهد یا آن اکسسوری ها که از گل سر 

شروع می شد تا به خلخال پایش برسد!
 وصیــت آقاجان، یعنی همان جد بزرگــوار، بود که هرگز 
برادری تان را فدای چیزی نکنید؛ مخصوصًا  چرک کف دست! 
اما هیچ وقت ندیدم که این وصیت آویزة گوش خلیل عمو شده 
باشد. بابا طوری در عروسی خوش حال بود که انگار در آسمان 

هفتم است. 
همیشــه آرزو می کردم کاش حاال که حرف آقاجان آن قدر  

»برو« داشت، قبل از آنکه جان تسلیم می کرد به جان آفرین، 
یک جمله هم در مورد اهمیت نقش عیال و متعلقات می گفت 

که ما دیگر احساس هویج بودن در زندگی بابا نمی کردیم! 
همــان موقع که خلیل عمو تریلی خرید، بابا یک تاکســی 
خریــد. از این تاکســی هایی که صندلی هایشــان  پولیش 
داشتند و اولین کاری که راننده با پنجره ها انجام می داد، این 
بود که دســتگیرة چرخان  پنجره ها را در می آورد. بابا رانندة 

تاکسی شد.
خودش هیچ وقت چیــزی از تریلی و پول تعریف نکرد، اما 
یک بار مامان در میان گریه هایش گفت که خلیل عمو هرگز 

بدهی اش را پس نخواهد داد!
تمام روزگار بابا در دنده یک و دو می گذشت و ما به سیاهی 
دور ناخن های دســت هایش عادت کرده بودیم. اسمش این 
بود که شــغل آزاد دارد. در هفته شاید یک روز با ما صبحانه 
می خورد.  بقیة  روزها لقمه های اصرار مامان بود که به کیفش 
ســرازیر می شــد! ما بزرگ و بزرگ تر می شدیم و بابا کم کم 
ســفیدی موهایش به چشم می آمد. دیگر برای معاینة  فنی 
ماشین ساعت کوک نمی کرد یا ماشینی نبود که بدون بوق 

سالم وعلیک از کنار بابا رد شود.
ماشین به خرج افتاده بود. تخم مرغ گران شده بود. ماشین 
ریپ می زد. مرغ و گوشت دو برابر شده بود. الستیک ها صاف 
شــده بودند. من هم دلم می خواســت لباس مارک بپوشم. 

پيعنىپدر،
پدريعنىپروانةآبى
لیال اسكویي
تصویرگر: سحر فرهادروش

لطفا بارکد را 
اسکن کنید!
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ماشین تند و تند باتری خالی می کرد که من کنکوری شدم. 
موتور ماشین پایین آمد و کرونا از راه رسید!
و امروز که انگار حرف از دهانم سر خورد!

مامان چندبار پلک زد توی صورتم. باورش نمی شد درست 
شــنیده باشد. بغض داشت، اما با حرص گفت: »باشه! پولشو 

می دم! برو بخر! اما وای به حالت اگه یه تست نزده باشی!«
در همین هنگام صدای زنگ در آمد. به طرف آیفون پرواز 
کردم. از چشمانش خجالت می کشیدم. ننه آقا و بابا بودند. با 
مامان هر دو بغضمان را خوردیم که انگار 

چیزی نشده است.
ریه هــای ننه آقــا خس خس می کرد. با ماســک 

نمی توانســت نفس بکشــد. دیابت هم داشــت و تمام  آن 
چیزهایی که برای ابتال به یک کرونای درجة یک الزم بود!

مامان قربان صدقة  ننه آقا می رفت و نازبالشت ها را یکی پس 
از دیگری زیر سرش مرتب می کرد.

بابا چند تا مشــمع هویج را هن هن کنان آورد و دستش را 
داخل جیب کتش فرو برد و چند تا زنجبیل تازه بیرون آورد. 

گذاشت روی پیشخوان آشپزخانه و بلندبلند خداحافظی کرد.
چشــم در چشم مامان شدم که دیگر عصبانی نبود، اما غم 
دلش پرپرم می کرد. چه باید می کردم که تا حاال نکرده بودم؟! 
مگر می شــود بیشتر از این صبر کرد که من طاقت نداشتم؟! 

خودشان جوانی کرده بودند، حاال نوبت من بود! 
هیچ کدام حرف های من نبودند! همة این ها را الله یادم داده 
بود که در کتابخانه با او آشنا شده بودم. یک دختر هم سن وسال 
خودمان که همیشه مارک می پوشید. با دوستش چانه زده بود 

که مرا هم در اکیپشان بپذیرند.
کتــاب کنکور و تســت و درس هم بهانه بــود! من لباس 
می خواستم! آخر هفته تولد یکی شان بود که من نمی شناختم!

مامان پنج تا تراول چروک گذاشت کنار کتاب هایم و خواست 
دعوا کند و نصیحت و تهدید، اما با لحن آرامی گفت: »دخترم! 

بابا این پوال رو داد!« 
از بغــض بعدش فهمیدم که حتمًا حــرف دیگری هم زده 

است، اما نپرسیدم.
پول زیادی نبود، اما برای من خیلی بود. با ذوق و شوق رفتم 
برای خرید که فردا در تولــد، آبروی الله را نبرم. آخر پول 
را هم دادم دو تا ســنجاق نگین آبی پروانه ای. تمام شب 

کابوس می دیدم که تمام آرزوهایم را دار می زنند!
نزدیک به ســاعت چهار بود که باید آماده می شدم. 
بوی کوکو سبزی خانه را پر کرده بود. از اتاق بیرون 
نمی رفتم که لباس هایم بو نگیرند. دل توی دلم نبود. 
اللــه گفته بود که یک تاکســی در اختیار گرفته 
است و ماشــین نمی آورد بیرون. فکر کنم نگران 
 بود که ماشینش البته به قول خودش عروسکش، 

کرونا بگیرد!
جلوی آینه ایستادم که صدای بابا آمد:

ـ زهره! مهوش! مهشید! کجایید؟! 
دلم هری ریخت. بابا! این وقت روز!

بعد از چند لحظه ناگهان در اتاق من و مهوش را 
باز کرد و با روی خوشی گفت: »احوال خانم دکتر! 

حاضر شو بابا،  خودم می برمت کتابخونه!«
تــا حاال دروغ نگفته بودم؛ نه به او نه به مامان. به 
مهوش هم ته ته ته اش اینکه ابروهایش قرینه است 

که هیچ وقت خدا نبود!
ـ چرا رنگت پریده بابا؟!

بعد دســت کرد داخل جیب کتش و سه تا تراول دیگر در 
آورد. همة  صورتش می خندید!

ـ بیا بابا! اینم پول اضافه برای کتابات! امروز ماشین دوستمو 
گرفتم. یه ســرویس در اختیــار دارم، پولش هم پیش پیش 

گرفتم! برای کتابای ...
گوش هایم دیگر نمی شنید!

چشمانم پر از بابا بود!
و...

پروانه هایی که دیگر نمی درخشیدند ...
والدت امام علي)ع( و »روز تمام پدرها، تمام پروانه های آبی مبارک!«
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بخش شعر زير نظر: سعيده موسوي زاده

»شعر حجم آن هایی را گروه مي كند كه در ماوراي 
واقعیت ها به جســت وجوی دریافت هــاي مطلق و 
فوري و  بی تســکین اند. و عطــش این دریافت ها هر 

جست وجوی دیگري را در آن ها باطل كرده است.«
این جمله ها، ســطرهاي آغازین یك بیانیة نظري 
شعر است كه در دهة 135۰ منتشر شد. بیانیة مزبور 
براي توضیح دادن مباني نظري یك جریان شــعري 
تهیه شده بود. من بارها این جمله ها را خواندم و تمام 

بیانیه را هم خواندم و چیزي دستگیرم نشد.
بســیارند بیانیه هــا، مقاله هــا و كتاب هایي دربارة 
مباحث نظري شعر كه جمله هایی از همین دست در 
آن هاســت. حرف هایي كه ظاهر زیبایي دارند و حتي 
باشكوه و عمیق به نظر مي رسند، اما بي معنا هستند.  
پیچیدگي مصنوعي، روشي اســت براي پوشاندن 
ضعف هاي منطقي مباحث نظري. حرف هاي منطقي 
و تحلیلي ممكن اســت براي عموم مردم، ســخت 
و دشــوارفهم باشــند، اما براي متخصصــان همان 
مباحث باید قابل فهم باشــند. پــس اگر در جایي از 
این نوع متن هــا دیدید كه هر چه مي خوانید چیزي 
دستگیرتان نمي شود، نگران ســوادتان نباشید و به 
سواد نویســندگان آن متن ها شك كنید. تعبیرهایی 
مانند »دریافت هاي مطلق و فوري و بي تسكین« فقط 
بازي با كلمات هســتند.  این بازي هاي لفظي براي 
سرگرم كردن دیگران خوب اند،  اما گرهي از كار شعر 

و دوست داران شعر نمي گشایند.
اگر در جلســات شعر شــركت مي كنید، این نوع 
ابهام ها را با مسئول جلســه در میان بگذارید و یا از 

شاعران باتجربه بخواهید راهنمایي تان كنند.
همچنین مي توانید، نوشــته ها و كتاب هایي را كه 
به نظرتان مبهم اند، به معلمتان نشــان بدهید، تا در 
فهمیدن آن  ها کمکتان كند. یا اگر اشكال و نارسایي 
از متن است، خیالتان راحت شود و خواندن متن هاي 
پیچیده و نارســا را رها كنید و به ســراغ كتاب هایي 
بروید كه هم اعتبار علمي دارند و هم نثرشان منطقي 

و قابل درك است. 

پيچيدهامابيمعني
اسماعیل امینی
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»فرق شعر سپید و نثر چیست؟« این پرسشی است که بارها و به شکل های 
گوناگون آن را شــنیده ایم یا با آن درگیر بوده ایم. می دانیم که شعر سپید یا 
شــعر منثور، شعری است که در آن وزن و قافیه نداریم. یعنی در واقع از شعر 
»نیمایی« که وزن و قافیه دارد، ولی مصراع هایش بلند و کوتاه است، یک قدم 
آن سوتر رفته ایم. خب نثر هم که وزن و قافیه ندارد. پس چه چیزی یک شعر 

سپید را از نثر متفاوت می سازد. 
یک پاسخ ساده و البته سطحی، این است که شعر حاصل احساس و عاطفة 
انسان است. اگر کالمی احساسات مخاطب را برانگیخت، شعر است. یک پاسخ 
دیگر این اســت که برای رسیدن به شــعر، کالم باید خیال انگیز باشد؛ یعنی 
صورت های خیال، مثل تشــبیه، اغراق، حس آمیــزی و ... در آن به کار رفته 
باشــد. ولی یک دل نوشــته یا قطعة ادبی هم این دو چیز را دارد. حتی گاهی 
این دل نوشته ها طوری احساس دارند که دل آدم را کباب می کنند، ولی شعر 

نیستند. 
 در شــعر باید یک کار زبانی هم صورت گیرد. یعنی ســرایش شعر بیش از 
تخیل و احساس )که ما همیشه آن ها را برای سرایش شعر کافی می دانیم( به 
برجستگی بخشیدن به زبان نیاز دارد. یعنی کالم باید به گونه ای باشد که هر 
کلمه در آن عالوه بر نقش معمولی خود برای بیان معنی، یک نقش دیگر هم 
پیدا کند. حاال اگر همة کلمات هم این نقش را نیافتند، حداقل تعدادی بیابند.

در این ارتباط به شعر زیر توجه كنید:
 »مرا تو بی سببی نیستی / به راستی صلت کدام قصیده ای  ای غزل«

در اینجــا کالم خیلی تخیل ندارد، ولی شــاعر یک کار زبانی کرده اســت. 
ســخن را طوری متفاوت ساخته است که به راستی  در حافظة مخاطبان هم 
رسوب می کند. او کلمة »صله« را به شکل قدیمی آن »صلت« می آورد و میان 
»قصیده« و »غزل« تناســب ایجاد می کند. عبارت »مرا تو بی سببی نیستی« 
ساختار خاصی دارد که به آن رنگی ابهام آمیز داده است؛ به طوری که برگردان 
آن به نثر دشــوار است. ابزارهای متمایز ساختن کالم از نثر بسیار است و هر 
شــاعری بنا بر ذوق و سلیقة خود ممکن است از یک ابزار کمک بگیرد. مثاًل 
شــاعر در اینجا به کمک انتخاب بافت و واژگان کهن فارسی، این کار را کرده 
است. چیزی که به آن »باستان گرایی« می گوییم. شاعری دیگر می تواند کاری 
دیگر بکند. مهم این است که طوری سخن بگوییم که حاصل کالم ما، عالوه 
بر احساس و تخیل، از نوعی موسیقی و تناسب های زبانی هم بهره مند باشد. 

یکی از شعرهای سپید موفق، »راز رشید« از کتاب »گنجشک و جبرئیل« اثر 
حسن حسینی است. این شعر از وزن و قافیه بی بهره است، ولی انگار زنجیرها 
و پیوندهــای محکمی میان کلماتــش، آن را از نثروارگی نجات داده اند. مثاًل 
در همان فراز اولیة  شــعر، کلمة  »گونه« هم به معنی »مانند« است و هم به 
معنی »کنارة صورت«؛ یعنی »به گونة ماه«. ضمن اینکه »همانند ماه« معنی 
می دهد. »گونه« با »زبان« ســطر بعد تناسب دارد ،چون هر دو از اجزای بدن 
انسان هستند.  تازه »زبان« هم به صورت ساده نیامده، بلکه در کلمة »زبانزد« 
پنهان شــده است؛ یک ارتباط پنهانی زیبا. شاعر از محکم بودن پیمان حرف 
می زنــد، ولــی در عین حال به یادش می آید که مــا در قرآن، آیات محکم و 
متشابه داریم. پس عبارت »آیه های جهاد« را می آورد تا  اینجا ارتباطی ایجاد 
کند. و باز این »جهاد« بــا »پوالد«، »باد« و »نهاد« ارتباط آوایی دارد. این ها 

قافیه نیستند که همه در انتهای سطرها بیایند، ولی نوعی پیوند موسیقیایی 
ایجاد کرده اند. 

ما بریده بریده حرف زدن داریم. خب اینجا می شود حضرت ابالفضل عباس را 
که بدنش بریده بریده شد، به یک راز تشبیه کرد. بله شعر برای حضرت عباس 
سروده شده است. پس آن »به گونة  ماه« هم بی ربط نبود. می دانیم که »قمر 
بنی هاشم«  لقب آن حضرت بوده است. او بر لب فرات رفت. پس می شود گفت 

که راز بر لب آمده است. و بر لب آمدن راز، به معنی افشا شدن آن است. 
کلمة  »متواتر« را ببینید. پیش تر »آیه« داشــتیم. کلمة  »متواتر« که یک 
صفت معروف برای حدیث هاســت، نمی تواند با ایــن »آیه« ارتباط کمرنگی 
داشته باشد؟ یا الاقل »حدیث« را برای ما تداعی کند و نقبی به کلمة »آیه« 
بزند؟  می تواند چنین باشد؛ هر چند ممکن است شاعر تعمدی نداشته باشد. 

و باالخره شــاعر می گوید: »کنار درک تو کوه از کمر شکست.« این کوه را 
با »جبل نور«  اول شــعر همراه ســازید، و اینکه جبل نور، صفت حضرت امام 
حسین)ع( بوده است. وقتی می گوید کوه از کمر شکست، یادآور کالم حضرت 
است که با شنیدن خبر شهادت حضرت عباس فرمود کمرم شکست. می بینید 
که هر چه این شــعر را می کاویم، به ارتباط های بیشــتری می رسیم. همین 
ارتباط های معنایی و آوایی در کنار ســاختار فشــردة کالم آن را به شعر بدل 

کرده است؛ ضمن اینکه کالم از تخیل و احساس هم بهره مند است.

به گونة  ماه
نامت زبانزد آسمان ها بود

و پیمان برادری ات
با جبل نور

چون آیه های جهاد
محکم

تو آن راز رشیدی
که روزي فرات

بر لبت آورد
و ساعتي بعد

در باران متواتر پوالد
بریده بریده
افشا شدی

و باد
تو را با مشام خیمه گاه

در میان نهاد
و انتظار در بهت کودکانة  حرم

طوالني شد
تو آن راز رشیدي

که روزي فرات
بر لبت آورد

و کنار درک تو

محمدکاظم کاظمیشعربهاينسپيدي
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نسرین بیژني

خالصة داستان

ریچارد باخ خلبان و نویسنده ای است كه تاكنون سه كتاب دربارة پرواز نوشته و طي دهه های گذشته، 
»مجلة پرواز« را منتشر كرده است و بیش از  1۰۰ مقاله و داستان در آن دارد. او كتاب »جاناتان مرغ 
دریایي« را در سال ١٩٧٠ نوشت؛ كتابي سرشار از امید. داستان پرواز و رهایي. داستان چگونه 

پریدن و دل كندن. داستانی نمادین كه می شود از آن اوج گرفتن را آموخت.
كتاب ابتدا بیانگر سه مرحلة پر مفهوم زندگي انسان است  كه براي رسیدن به كمال به 
آن نیاز دارد؛ ســه مرحلة حركت، رشد و مسئولیت سازندگي. كتاب در عین سادگي، 
مفاهیم عمیقي را دنبال می کند. در سال ٢٠١٤ نسخة جدیدي از كتاب به بازار آمد كه 

بخش چهارمي هم به آن اضافه شده بود.

جاناتـان لیوینگ اسـتون پرنـده ای عادي نبـود. بیشـتر مرغان 
دریایـي جـز یادگیري راه های سـادة پرواز، زحمت بیشـتري به خود 
نمی دهنـد و فقـط بلدنـد بـراي به دسـت آوردن غـذا از سـاحل دور 
شـوند و دوبـاره بـه سـاحل بازگردنـد. چـون بـراي اكثر آن هـا آنچه 
اهمیـت دارد، خـوردن اسـت نـه پـرواز. امـا بـراي این مـرغ دریایي، 
پـرواز از خوردن اهمیت بیشـتري داشـت. او فهمیده بـود كه روحیه 
و رفتارش او را در جمع مرغان دیگر ارزشـمند و محبوب نمی سـازد. 
مادرش همیشـه از او می پرسـید: »چرا مثل دیگـر هم نوعانت بودن، 

ایـن قدر برایت مشـكل اسـت؟!«
جاناتـان تمـام قول و قرارهاي لحظة پیشـش فراموشـش شـدند. به 
سـرعت از بـاد تنـد و تیـز عبـور كـرد. بـا تمـام این هـا  بـاز خـود را 
بـه خاطـر قول هایـی كه به خـودش داده بـود، مقصر نمی پنداشـت. 
چنیـن قول هایـی  بـه درد مرغاني می خورنـد که زندگي را بـه روال 
معمولـي پذیرفته اند. آنکـه مزیت فراگیري را لمـس می کند، لزومي 

بـه پایبنـدي به ایـن قول ها نـدارد.
آن روز وقتـش را بـراي گفت وگـو بـا دیگر مرغان دریایـي تلف نكرد. 
در عـوض تـا غروب آفتـاب به پروازش ادامـه داد و چگونگي چرخش 
حركـت دوراني در جهت عكس و سـرعت چرخیدن را كشـف كرد.

وقتـي بـه زمین نشسـت، دسـتة مرغـان دریایـي مجمع مشـورتي 
برقـرار كـرده بودند. 

- جاناتان لیوینگ استون، بیا وسط بایست! 
ایسـتادن در وسـط فقـط بـه معنـي مایـة ننـگ یـا مایـة افتخار 
بـودن محسـوب می شـد. جاناتـان فكر كـرد گلة مرغـان دریایي 
كـه امـروز دنبـال صبحانـه بودنـد، موفقیتـش را دیدنـد! اما من 
هیـچ افتخاري نمی خواهم و در آرزوي سردسـتگي نیسـتم. فقط 
می خواهـم آنچـه را كـه دریافتـه ام، بـا دیگـران قسـمت كنـم. 

رئیـس گفـت: »جاناتـان بـه خاطـر مایـة ننگ بـودن در مركـز 
بایسـت. تـو از جامعـة مرغـان دریایـي طـرد شـدي و محكوم به 
زندگـي انفرادي در صخره های دوردسـت هسـتي. روزي خواهي 

آموخـت كـه بی مسـئولیتی بـه هیچ نمـی ارزد.«
جاناتـان غصـه اش  فقـط تنهایـي نبـود، بلكه این بود كـه مرغان 
دیگـر از بـاور شـكوه پروازي كـه در انتظارشـان بود، خـودداري 
می ورزیدنـد. او پـرواز را آموختـه بـود و از بهایـي كـه بابـت آن 

نبود. می پرداخـت، متأسـف 
بـا فرا رسـیدن غـروب آن هـا از راه رسـیدند. دو مـرغ دریایي تابناك 
چـون درخشـش سـتاره ها در كنـارش ظاهـر شـدند و گفتنـد: »ما 
آمده ایـم تـا تـو را باالتـر ببریم. یـك آموزش پایـان می یابـد و زماني 

فـرا می رسـد تا آموزشـي دیگـر آغاز شـود.«
یـك شـب كه مرغ های دریایـي در حال پرواز شـبانه نبودند، جاناتان 
تمـام جرئتـش را جمع كـرد و به طرف ریش سـفید مرغـان دریایي 
رفـت و بـا دلهره گفـت: »خـب در اینجا چـه اتفاقـي می افتد؟ هیچ 
مكانـي مثل بهشـت وجـود نـدارد؟« چیانگ گفـت: »نـه جاناتان، 
بهشـت در كامل      بـودن اسـت. تـو در لحظـه ای كـه سـرعت كامـل 
را حـس كنـي، کم کـم بـه بهشـت خواهـي رسـید. هـر عـددي را 
محدودیتـي اسـت و فقط كمال اسـت كه محدودیت پذیر نیسـت.«

فوت و فـن كار بـراي جاناتان این بود كه خود را در محدودیت جسـم 
محصـور نبینـد. چیانـگ مكـرراً بـه او می گفـت: »تـو به فهـم پرواز 

داري.« احتیاج 
امـا باالخـره روزي رسـید كه جیانگ ناپدید شـد. او گفـت: »جاناتان 
تمام عملكردت را روي عشـق بگـذار« و این ها آخرین كلماتي بودند 

كـه او گفت.
هرچـه جاناتان بیشـتر درس هـای مهربانـی اش را تمریـن می کرد و 

 جاناتان مرغ دريايي
داستانپرندهايكهپروازراميفهميد

تصویرگر: سحر فرهادروش
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شخصيت ها

هرچه بیشـتر به خاطر دانسـتن ماهیت عشـق كار می کرد، بیشـتر 
می خواسـت به زمیـن برگردد.

او برگشـت و پـس از سـه مـاه هفت شـاگرد داشـت كـه همگي 
آن هـا  بـه  سـاحل  در  هـر شـب  جاناتـان  بودنـد.  طـرد شـده 
می گفـت: »در واقـع هـر كـدام از مـا انـگاره ای از مـرغ دریایـي 
عالی مقـام هسـتیم. یـك انـگارة نامحـدود. آزادي و پـرواز دقیق 
گامـي بـه سـوي بیـان طبیعـت واقعي اسـت. هـر چیز كـه ما را 

محـدود می کنـد،  بایـد كنـار گذاشـته شـود.«
یـك مـاه بعد بود كـه به شـاگردانش گفت زمان بازگشـت بـه گروه 

فرا رسـیده اسـت و آن ها پـرواز كردند.
او جلسـه های تمرینـش را مسـتقیمًا بـاالي سـاحل شـورا برگـزار 
می کـرد و بـه فشـار آوردن روي شـاگردانش بـراي محدودكـردن 
توانایی شـان می پرداخـت. تدریجـًا شـب ها دایـرة دیگـري اطـراف 
دایره شـان شـكل گرفـت؛ دایرة مرغـان كنجكاو كـه در تاریكي براي 
سـاعت ها در آنجـا می ماندنـد. او برایشـان از چیزهاي بسـیار سـاده 

می گفـت: »اینكـه پـرواز حـق هـر مـرغ دریایي اسـت.«
صبـح روز بعـد، فلچـر اولین شـاگرد جاناتان بـه او گفـت: »در گروه 
می گوینـد اگـر تـو پسـر خود مـرغ عالی مقام نیسـتي، پس تـو هزار 
سـال جلوتر از زمانت هسـتي.« جاناتان آهي كشید و پس از سكوتي 
طوالني گفت: » این نوع پرواز همیشـه در اینجا وجود داشـته اسـت 
تـا به وسـیلة هر فـردي آموخته شـود؛ فردي كه مایل به كشـف آن 

باشـد. این هیچ ربطـي به زمان نـدارد.«
یـك هفتـه بعـد بود كـه آن اتفـاق افتاد. فلچـر در حال نشـان دادن 
اصـول پـرواز بـه شـاگردان جدیـد بـود كـه یـك پرنـدة جوان سـر 
راهـش قـرار گرفت. فلچـر براي اجتنـاب از برخورد بـا او، با عجله به 
چـپ چرخید و با سـرعت دویسـت مایل در سـاعت بـه صخره های 

سـخت گرانیتـي برخورد كـرد. ترس و هراس شـدید و سـیاهي او را 
در خـود گرفـت و سـپس خـود را در آسـماني عجیب شـناور یافت.

- جاناتان، تو اینجا چه می کنی؟ صخره ها! من نمرده ام؟
- آرام بـاش و فكـر كـن. اگـر اكنـون داري صحبت می کنـی،  واضح 
اسـت كـه نمـرده ای. آنچـه موفق بـه انجامش شـدي، تغییر نسـبتًا 
ناگهانـي سـطح هوشـیاری ات بـوده اسـت. اكنـون می توانـی اینجـا 

بمانـي یـا برگـردي و بـه كارت در گلـه ادامـه دهي.
- می خواهم به گله برگردم.

فلچـر در زیـر صخره سـرش را تكاني داد و چشـمانش را بـاز كرد. با 
اولیـن تكانـي كه خـورد، غریو صداي عظیمي از جمعیت برخاسـت.

- او زنده است، او كه مرده بود زنده است!
- پسر مرغ دریایي عالی مقام او را به زندگي بازگرداند.

- نـه او یـك شـیطان اسـت. شـیطان آمـده اسـت تا گـروه را از 
بپاشـاند. هم  

فریاد شـیطان! چـون بـادي از اقیانوس توفـان زده  به میان جمعیت 
مرغـان دریایـي كه چهـار هزار نفـر بودند، نفـوذ کرد. نوک هایشـان 

تیـز شـدند و بـراي نابود کـردن بال بـه بال هـم دادند.
تـا صبـح دسـته دیوانگـی اش را فرامـوش كـرده بـود. جاناتـان 
بـه فلچـر گفـت: »نگـذار آن هـا دربـارة مـن شـایعات احمقانـه 
بپراكننـد. مـن یـك مـرغ دریایـي هسـتم و دوسـت دارم پـرواز 
كنـم. آنچـه را كه چشـمانت بـه تـو  می گویند،  بـاور نكن. همة 
آنچه که  نشـان می دهند،  محدودیت اسـت« و سـپس جاناتان 

در میـان آسـمان خالـي ناپدید شـد.
مـدت زمانـي بعـد فلچـر بـه آسـمان پـر كشـید و خـود را بـا گروه 
شـاگردان جدیـدي رو بـه رو یافـت كـه مشـتاق فـرا گرفتـن بودند.

چیانگ: او ریش سفید مرغان 
دریایي و كسي است كه مفاهیم 
فلسفي بسیاري را براي جاناتان 
مطرح می کند. روزي كه جیانگ 
ناپدید می شود،  از جاناتان 
می خواهد تا تمام عملكردش را 
روي عشق بگذارد.

سولیوان: اولین معلم و 
راهنماي جاناتان در مرحلة 

دوم داستان است.

جاناتان: شخصیت اول داستان است. او مرغي دریایي 
است كه مانند سایر هم نوعان خود نیست  و مشتاق 

پرواز است. از گروه تبعید شده و بعد از یادگیري اصول 
پرواز از استادان، به خاطر احساس مسئولیتش، به 

میان گروه بازمی گردد. 

فلچر: او اولین طردشده ای است 
كه شاگرد جاناتان می شود تا اصول 

پرواز را یاد بگیرد. تصادف او با 
صخره های سنگي توانایي تغییر 
ناگهاني سطح هوشیاری اش را 

آشكار می کند. جاناتان در زمان 
ناپدیدشدن، مسئولیت شاگردانش 

را به او می سپرد.
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رؤيايى بى انتها 
دیرگاهی ست مرده ام 

جسم من تنها مانده است 
دیدگانم کم سو 
گیسوانم بی تاب 

این منم آری همان دلخستة تنها 
زانوانم سست 

دیدگانم تار 
ابرها باریدند 

حاال من تنها ماندم با پروانه های کاغذی 
سهراب! قایقت را قرض ده 

من به دریا می زنم  
می روم تا سرزمین قصه ها 

افسانه ها 
آری این افکار رؤیای من است 

رؤیایی ست بی انتها 
رؤیایی ست بی انتها

ریحانه امیدی نژاد، ۱۶ ساله از کنگان

ریحانة عزیز شعری سروده که در آن سادگی، صمیمیت و احساس 
را به خوبی می توان دید. شعری که اگرچه در سطرهای آغازین، تلخ 
و غمگین است، اما در ادامه به سمت امیدواری پیش می رود و این 
اهمیت زیادی دارد. ریحانه جان الزم است کمی بیشتر به ساختار 
منســجم در شعرش توجه داشته باشد. خوب است وقتی کلمه ای 
را وارد شــعر می کند، حواسش به معنی، تصویر و فضایی باشد که 
دور آن ایجاد می شــود. یعنی کلمه ها و تصویرهایشان را رها نکند.  
الزم اســت این تصویر ادامه پیدا کند و کامل شود تا معنا و محتوا 
توی ذهن ما کامل شــود و احساســی که در ما ایجاد شده است، 
جا بیفتد. وقتی با ســرعت از روی کلمه ها و تصویرها  رد شــویم، 
و به قول معروف از این شــاخه به آن شاخه بپریم، شعر انسجام و 
پیوستگی اش را از دســت می دهد. منتظر شعرهای خوب ریحانه 

خانم هستیم.

تنها
من چه تنها و غم آلود شدم 

این سؤالی ست پر از تکرار
تو چه بی روح گذشتی

من دیوانه چه کم داشته ام؟
این جهان بی رحم است 

ساعتی می گذرد  
من به عکس پر از لبخندت زل زده ام
و زمان در گذری برد مرا پیش تو باز

باز می گردم به اتاقم و نگاهم تر باز
یادت انگار پر از باران است 

بر خیابان زمان می گرید
تا که بویت همه جا پر بکند

آخ از آن گل سرخ
دست هایم پژمرد

اشک هایم همه گم در حسرت تو 
غمت آرام مرا می خوردم

من چه تنها و غم آلود شدم 
این سؤالی ست پر از تکرار

تو چه  بی روح گذشتی
من دیوانه چه کم داشته ام؟

محمد شاه رضا، كالس دهم از تهران

آقا محمد شاه رضا شعر زیبایی سروده است. شعرش را که خواندم، 
توانســتم احساس او را از البه الی ســطرها پیدا کنم. البته محمد 
بیشتر در این شعر احساسش را با توضیح دادن حالت هایش بیان 
کرده اســت. از تنها ماندن ... غم خوردن ... اشک حسرت ریختن 

... و ...
اما گاهی موفق شــده است، اتفاق شاعرانه تری را ایجاد کند و با 
استفاده از نشانه ها، اشیا و اتفاقات دوروَبرش احساسش را بیان کند. 
او زحمت انتقال حس را روی دوش دنیای اطرافش می گذارد. حتی 
با تخیل این نقش را برای آن هــا پررنگ تر می کند. بگذارید برای 

مثال به یکی از سطرهای شعر  توجه کنیم. 
»دست هایم پژمرد«. این سطر را حتی اگر جداگانه و بدون سایر 
قسمت های شــعر بخوانیم، باز هم منظور شاعر را درك مي كنیم 
و حس و حالــش را می فهمیم. این نکته، هم به خاطر بار معنایی 
عبارت است و هم به خاطر تصویری که در ذهنمان می سازد. اگر آقا 
محمد از این دست عبارت ها را در اثرش بیشتر به کار ببرد، شعرش 

به زودی رشد قابل توجهی خواهد داشت.
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نم باران
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ترجمه: مهدی مرادی
شعر از: اگدن نش

زمستان سرآمدِ شعبده بازهاست
 که از کندة درخت ها آدم برفی می آفریند

از خانه ها کیک تولد می سازد
و دستِ آخر

 می آید و روی دریاچه ها شکر می پاشد.
نرم و پاکیزه، سفید و یخمکی 

دنیا را می گویم
برای گاز زدن آماده است! زمستان، فصلِ  جوانی است، مگرنه؟

و فرصت گرفتنِ  دانه های برف با زبان! 
برف! بله!  همین برف! 

که فقط وقتی می بارد حسابی برف است
باقی اش را دیگر نگویم:
ُشل و وارفته و کثیف 

دارد می رود و این ها همه حرف است! 

سروِد صبِح زمستان

ابراهیم امینی

شعر افغانستان

میان صاعقه و باد، زیستن دارم
ز جنس آبله، پیراهنی به تن دارم

اگر چه سر به سرم نیست هم وطن، اما
هنوز زمزمه های »وطن وطن« دارم

جوار دهکده ام، آفتاب را کشتند
به حال مزرعه میل گریستن دارم

کجاست پای فرار و کجاست جای قرار؟
که چند جاده هوای گریختن دارم

اگرچه شاعر اندیشه های تاریکم
و لیک، پنجره ای رو به خویشتن دارم

دو شعر از « مسعود جعفری»

)1
امروز هم نیامدی و باران

غم انگیزتر از همیشه می بارید ...
در بارانی ام فرو می روم

تا تنهایی ام را کسی نبیند
مثل همیشه به خانه می رسم و

خودم را بی تو به خواب می زنم ...
حدس ادامة  این شعر کار سختی نیست:

کاش بودی تا
گل سرخی برایت می آوردم ...

)2
جان کندم

قلبم را پنهان کنم
اما نشد

جان کندم
فراموشت کنم

اما بیشتر یادم آمد
جان کندم
تا دور شوم

اما نزدیک تر شدم ...

رفتن از تو محال است
وقتی مثل قطرة آبی

در خاکت فرو رفته ام...

Winter is the king of show-
 men, Turning tree stumps
 into snow men And houses
 into birthday cakes And
spreading sugar over lakes.
 Smooth and clean and
 frosty white, The world looks
good enough to bite.
 That’s the season to be
 young, Catching snowflakes
 on your tongue!
 Snow is snowy when it’s
snowing.
 I’m sorry it’s slushy when
it’s going.

winter morning poem

لطفا بارکد را 
اسکن کنید!
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ازتلسكوپتاماهواره
زهرا باقري

امروزه اصطالح «فناوری های مدرن» عمومًا به مفهوم ر ایانه ها استفاده می شود. ولی چند صد سال پیش، موتورهای بخار و ماشین چاپ 
مکانیکی، فناوری های جدید و هیجان انگیزی بودند .

۱۴۰۰ م

كاوشگر

 ایده های مهم: 
گاهی یک اختراع ما را به 

سمت تعداد زیادی اختراع 
دیگر هدایت می کند و باعث 

تغییر دنیا می شود. 
 اولین دستگاه ها و 

کارخانه ها برای تولید عمده 
اجناس استفاده شدند و به این 
صورت انقالب صنعتی به وقوع 

پیوست. 
 برای اولین بار، مردم 

توانستند به صورت مطمئن و 
بی خطر نیروی الکتریسیته را 

تحت اختیار خود درآورند. 
 اختراع ریز پردازنده ها 

باعث شد کامپیوترها کوچک تر 
شده و عصر اطالعات آغاز 

گردد. 

۱۴۵۵ میالدی: 
قبل از ماشین چاپ فشاری و متحرک 

گوتنبرگ، کتاب ها توسط دست  رونویسی 
و کپی می شدند. ولی امروزه فرآیند 

نسخه برداری خیلی سریع تر انجام می گیرد. 

۱۵۶۵ میالدی: 
تاریخ شناسان عقیده دارند که كنراد گسنر 

اولین مداد را در آلمان اختراع کرد. 

۱۸۲۶ میالدی:
جوزف نییپس اولین تصویر عکاسی را در فرانسه 
ثبت کرد. او برای گرفتن این عکس باید دوربین 

خود را هشت ساعت در حالت عکاسي قرار می داد. 
۱۶۰۸ میالدی: 

هانس لیپرهی از کشور 
هلند، تلسکوپ را اختراع 

کرد. اگرچه بعضی از مردم 
باور دارند بچه های او 

هنگام بازی بود که تصادفًا 
یک تلسکوپ ساختند و 

اختراع کردند. 

۱۷۶۴ میالدی: 
ماشین نخ ریسی جیمز هارگریوز به فرآیند 
نخ ریسی برای تولید پارچه، سرعت خیلی 

بیشتری نسبت به آنچه تا آن زمان بود بخشید. 

۱۷۶۹ میالدی:
موتور بخار پیشرفته جیمز وات 
برای راه اندازی انواع دستگاه ها 
استفاده می شد. 

۱۸۲۹ میالدی:
استفنسون، موتور موشکی ساخت که 

اولین قطار بخار را با موفقیت کشید و به 
حرکت درآورد و به سرعت 1۹ کیلومتر 

برساعت رسید. 

۱۷۰۰

۱۸۰۰

۱۹۰۰

۱۸۰۰ م۱۷۰۰ م۱۶۰۰ م۱۵۰۰ م

دانشمند جوان
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۱۸۷۶ میالدی: 
الکساندر گراهام بل، اولین 

حق ثبت اختراع را برای تلفن 
دریافت کرد، در حالی که چند 

نفر دیگر فاصله کمی تا این 
کشف و شکست او داشتند. 

۱۸۷۸ میالدی: 
المپ تقریبًا هم زمان در 

دو کشور اختراع شد. یکی 
توسط توماس ادیسون در 

آمریکا و دیگری توسط 
جوزف سوآن در بریتانیا.

۱۹۰۳ میالدی: 
اولین پرواز در 

آمریکا انجام شد. 
هواپیمای برادران 

رایت از چوب و 
پارچه ساخته شده 

بود. 

۱۹۲۶ میالدی: 
تلویزور اولین نوع از دسته 

تلویزیون ها بود که بعدها در سال 
1۹3۶ میالدی تلویزیون های 

الکترونیکی جای آن را گرفتند. 

۱۹۵۷ میالدی: 
اسپوتنیک 1 که توسط 
اتحاد جماهیر شوروی 
سابق به فضا فرستاده 

شد، اولین ماهواره 
فضایی ساخت بشر بود. 

۱۹۷۷ میالدی: 
اولین رایانه هاي شخصی، دستگاه های 

بزرگ، خپل و چاقی بودند که در مقایسه 
با مدل های امروزی ظرفیت  حافظه خیلی 

کمی داشتند. 

۱۹۸۲ میالدی: 
اولین لوح های فشرده 
(cd(، مشترکًا توسط 

شرکت های الکترونیکی 
فیلیپس و سونی 

ساخته شدند. 

۱۹۵۷ میالدی: 

۱۹۷۷ میالدی: 
اولین رایانه هاي شخصی، دستگاه های 

۱۸۸۵ میالدی: 
کارل بنز، اولین ماشین گازوئیلی 
را در آلمان ساخت. تا پایان سال 
18۹۶ میالدی، 13۰ ماشین بنز 

در خیابان ها تردد می کردند. 

۱۹۳۸ میالدی: 
الزلو و جرج بیرو، اولین خودکار نوک ساچمه ای را اختراع کردند. این خودکار جوهری 

سریع خشک شونده داشت و نیازی نبود که جوهر آن به طور مداوم دوباره پر شود.

۱۹۷۹ میالدی: 
در این سال اولین 

سیستم تلفن همراه 
)موبایل( در ژاپن 

دیده شد. 

۱۹۹۸ میالدی: 
اولین دستگاه کتابخوان الکترونیک می توانست 

1۰ کتاب یا به عبارتی ۴۰۰۰ صفحه را در 
خود جای دهد.  

۱۹۸۲
اولین لوح های فشرده 

ساخته شدند. 

۱۸۹۵ میالدی: 
 دانشمند آلمانی ویلهلم رونتیگن، 

به صورت تصادفی اشعه x را 
به عنوان ابزاری برای دیدن داخل 

بافت بدن کشف کرد. 

۲۰۰۰ م۱۹۰۰ م
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است. آن ها  فيلسوفان «استدالل»  دنياى  رايج  سّكة 

گاه مى كنند كه گوينده 
ى را مى شنوند به اين ن

وقتى حرف

ازار گفت وگو پر از 
. اما ب

براى حرفش چه دليلى مى آورد

ها با 
سّكه هاى تقلبى است، سّكه هايى كه بعضى وقت 

سّكة اصل مو نمى زنند: سفسطه! سفسطه وقتى اتفاق 

ى اثبات يك حرف دليلى آورده شود 
ى افتد كه برا

م

از  تا 
با چند  د. 

نمى ده نتيجه  را 
آن حرف  واقعاً  كه 

شنا مى شويم.
سفسطه هاى مشهور آ

سّكة اصل مو نمى زنند: سفسطه! سفسطه وقتى اتفاق 

ى اثبات يك حرف دليلى آورده شود 
ى افتد كه برا

م

از  تا 
با چند  د. 

نمى ده نتيجه  را 
آن حرف  واقعاً  كه 

ى اثبات يك حرف دليلى آورده شود 
ى افتد كه برا

م

از  تا 
با چند  د. 

نمى ده نتيجه  را 
آن حرف  واقعاً  كه 

ى اثبات يك حرف دليلى آورده شود 
ى افتد كه برا

م

واقعيت پشت پرده
 گاهى وقت ها گوينده بخشى از واقعيت را مى گويد، اما بخش مهمى را زيركانه 
پنهان مى كند تا بتواند چيزى را كه دوست دارد به شنونده القا كند. آگهى هاى 

تبليغى پر از اين نوع سفسطه است: 
يك شركت تبليغاتى در تبليغ آب ميوة خود مى گويد: «ما در آبميوه هايمان 
از ميوه هاى تازة هر فصل استفاده مى كنيم!» اما به اين نكته اشاره نمى كند 

كه آب ِميوة طبيعى كمتر از 10درصد محصول نهايى را تشكيل مى دهد!
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مکتب آتن نام یکی از معروفترین آثار 

نقاش رافائل )نقاش ایتالیایی( است که در 

آن گروهی از فیلسوفان و دانشمندان در 

حال گفتگو و مناظره هستند.

آن ها  است.  فيلسوفان «استدالل»  دنياى  رايج  سّكة 

گاه مى كنند كه گوينده 
ى را مى شنوند به اين ن

وقتى حرف

ازار گفت وگو پر از 
. اما ب

براى حرفش چه دليلى مى آورد

ها با 
سّكه هاى تقلبى است، سّكه هايى كه بعضى وقت 

سّكة اصل مو نمى زنند: سفسطه! سفسطه وقتى اتفاق 

ها با 
سّكه هاى تقلبى است، سّكه هايى كه بعضى وقت 

سّكة اصل مو نمى زنند: سفسطه! سفسطه وقتى اتفاق 

ى اثبات يك حرف دليلى آورده شود 
ى افتد كه برا

م

مکتب آتن نام یکی از معروفترین آثار 

نقاش رافائل )نقاش ایتالیایی( است که در 

آن گروهی از فیلسوفان و دانشمندان در 

مأموريت

قلبى
اىت

كهه
س

آن گروهی از فیلسوفان و دانشمندان در 

آن گروهی از فیلسوفان و دانشمندان در حال گفتگو و مناظره هستند.

حال گفتگو و مناظره هستند.
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بازى با احساسات
 گاهى اوقات افراد براى اين كه طرف مقابل 
حرفشان را قبول كند، به جاى دليل آوردن سعى 
مى كنند با در آوردن اشك  طرف مقابل حواسش 

را پرت كنند و حرف خودشان را غالب كنند:
 در يك نيمه شب تاريك، موتورسوارى براى 
تهية داروى فرزند كوچكش به داروخانه مى رفت. 
اما قبل از اينكه به داروخانه برسد با يك عابر پياده 
تصادف كرد. وكيل او در دادگاه رو به قاضى گفت: 
«آقاى قاضى اين مرِد فقير، همسر و سه فرزند دارد كه 
كوچك ترينشان همين االن در بيمارستان بسترى است. چطور 

ممكن است او در اين تصادف مقصر باشد؟»

جزء و كل 
 وقتى از روى وضعيت كلى يك گروه دربارة تك تك اعضا 
نتيجه اى بگيريم. يا برعكس، با ديدن يك مورد دربارة همة 

افراد گروهى كه به آن تعلق دارد، قضاوت كنيم: 
 مردم اروپا از مردم افريقا ثروتمندترند. پس جورج كه يك 
اروپايى است از مارى كه اهل افريقاست است ثروتمندتر است!
 قرار است مدرسة سارا هفتة ديگر بچه ها را به يك اردوى 

مسافرتى ببرد. اما همين كه مادر سارا برگة رضايت نامه را 
ديد برق از سرش پريد و به سارا گفت فكرش را هم نكند. او 
به سارا گفت: «دور اردو را خط بكش! دفعة قبلى كه با پدرت 
به اين شهر رفتيم يك نفر تمام دار و ندارمان را دزديد، مردم 

اين شهر واقعاً آدم هاى خطرناكى هستند!»

ممكن است او در اين تصادف مقصر باشد؟»

 وقتى از روى وضعيت كلى يك گروه دربارة تك تك اعضا 
نتيجه اى بگيريم. يا برعكس، با ديدن يك مورد دربارة همة 

 مردم اروپا از مردم افريقا ثروتمندترند. پس جورج كه يك 

 قرار است مدرسة سارا هفتة ديگر بچه ها را به يك اردوى 
مسافرتى ببرد. اما همين كه مادر سارا برگة رضايت نامه را 

ديد برق از سرش پريد و به سارا گفت فكرش را هم نكند. او 
به سارا گفت: «دور اردو را خط بكش! دفعة قبلى كه با پدرت 
به اين شهر رفتيم يك نفر تمام دار و ندارمان را دزديد، مردم 

«آقاى قاضى اين مرِد فقير، همسر و سه فرزند دارد كه 
كوچك ترينشان همين االن در بيمارستان بسترى است. چطور 

ممكن است او در اين تصادف مقصر باشد؟»

در گفت وگوهاى روزمره 

به دنبال سفسطه ها 

بگرد. مى توانى بگويى 

در هر مورد اشكال 

استدالل كجاست؟
پهلوان پنبه

 گاهى يك نفر براى مخالفت با طرف مقابل سعى مى كند به ديگران نشان دهد 
او يك پهلوان پنبه است، با ادعاهاى بزرگ و تو خالى! براى اين كار ادعاى او را 
اصل حرفش را هم زير سؤال مى برد. بزرگ تر از آن چيزى كه هست جلوه مى دهد. بعد با رد كردن آن اّدعاى بزرگ، 

ـ در جلسة شوراى شهر دربارة آلودگى هوا، يكى از اعضا پيشنهاد داد خريدن چند 
دستگاه اتوبوس نو مى تواند ترافيك و آلودگى شهر را كمتر كند. آقاى شهردار در 
آلودگى هوا را يك شبه حل كنيد!»جواب گفت: «واقًعا كه! شما خيال مى كنيد با خريد چند اتوبوس مى توانيد مسالة 
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اکنون که همگی درگیر همه گیری جهانی )پاندمی( »کرونا« هســتیم، حتمًا 
متوجه شــده اید که تظاهرات این بیماری در هر شخص متفاوت است. در حالی 
که تعداد قابل توجهی از مبتالیان بدون عالمت هستند، این ویروس باعث مرگ 
عده ای دیگر می شود. اما علت این گستردگی و تنوع در عالئم بیماری چیست؟  
احتمااًل اولین پاســخی که به ذهنتان می رســد تفاوت سنی و وجود بیماری 
زمینه ای اســت. درست است، اما جواب این مســئله به این سادگی هم نیست. 
اکنون این ســؤال پیش می آیــد که: »چرا بعضی افراد مســن و دارای بیماری 
زمینه ای هیچ یــک از عالئم بیماری را از خود نشــان نمی دهند؟« و یا: »اصاًل 
چرا بعضی به بیماری های زمینه ای مبتال می شــوند و بعضی دیگر نه؟« بیماری 
دیابت را در نظر بگیرید. امروزه دیابت را به دو دســتة نوع یک و نوع دو تقســیم 
می کنیم )انواع دیگری نیز دارد،  اما برای آســانی کار توجه خود را به این دو نوع 

محدود می کنیم(.

دیابت نوع یک بیشــتر در سنین پایین رخ می دهد و نوعی بیماری خودایمنی 
است که در آن سلول های ایمنی به »جزایر النگرهانس« )محل تولید انسولین( 
حمله می کنند و موجب تخریب آن ها می شــوند. این بیماری یک بیماری ارثی 
اســت و تصور می شــود که نقش وراثت نســبت به عوامل محیطی در ایجاد آن 

پررنگ تر باشد. 
از طرف دیگر، دیابت نوع دو بیشتر در بزرگ ساالن رخ می دهد و به نظر می رسد 
رژیم غذایی و کم تحرکی مهم ترین عامل به وجود آمدن آن باشــد. جالب اســت 
بدانید که مطالعات روی دوقلوها نشــان داده که برخالف انتظار، تأثیر ژنتیک در 
ابتال به دیابت نوع دو بیشــتر از دیابت نوع یک است. عالوه بر این ها، اثر بیولوژی 
بر ســلیقة  افراد در غذا، تمایل به ورزش و… نیز قابل بررســی است. اکنون این 
سؤال پیش می آید که: »چگونه می توان ژن های مسئول ایجاد یک بیماری مانند 

دیابت یا یک صفت مانند پرخوری را پیدا کرد؟«

امروزه به دلیل پیشرفت هایی که در فناوری و زیست شناسی اتفاق افتاده اند، ما 
می توانیم حجم عظیمی از داده های زیســتی را در زمان کم و با دقت باال تحلیل 
کنیم كه»اومیکس« نامیده شد. یکی از زیرشاخه های این فناوری »ژنومیکس« 
اســت که به بررســی محتوای ژنوم جانداران می پردازد و تفاوت آن با مطالعات 
قدیمی تر ژنتیک در وســعت آن است. در گذشته، در یک مطالعة ژنتیک تعداد 
معدودی ژن بررسی می شد، اما در مطالعات ژنومیکس ما می توانیم تمام ژن ها و 
همین طــور تمام بخش های غیرژنی موجود در »دی  ان  ای« )DNA(  یک فرد 

را به صورت هم زمان بررسی کنیم. 
در مطالعاتی که در سال های اخیر کمک زیادی به کشف ژن های مسئول ایجاد 

صفت های متفاوت کرده، تعداد بســیار زیادی داوطلب از نظر داشتن یا نداشتن 
یک صفت به دو گروه شــاهد و کنترل تقسیم می شوند و دی  ان  ای تمامی این 
افراد بررسی می شود. نقاطی از ژنوم که توالی آن ها در تعداد زیادي از افراد گروه 
شــاهد مشابه و با افراد گروه کنترل متفاوت است، شناسایی می شوند. این نقاط 
که می توانند در یک ژن و یا بین آن ها باشــند، به عنوان نامزد )کاندید( احتمالی 
برای ایجاد صفت مورد نظر مطرح می شــوند. برای مثال، در ســال 2۰1۹  یک 
مطالعــة  برای پیدا کردن عامل ژنتیکی »اختــالل تمرکز و بیش فعالی«  روی 
2۰183 فرد مبتال به آن،  و 351۹1  فرد ســالم انجام  شــد که نتایج آن به این 

صورت بود:

در این نمودار 12 نقطه از ژنوم نشــان داده شــده که توالی 
آن هــا در افراد مبتــال به »اختالل تمرکــز و بیش فعالی« 
یکســان و با افراد سالم متفاوت اســت. نمودارها به خاطر 
شباهتشــان به نمای آســمان خراش ها در افــق منهتن، 

»Manhattan plot« نامیده شده اند.
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در آیندة نه چندان دور می توانیم براســاس تاریخچة  
اومیکــس هر فرد، بیماری هایــش را به صورت کاماًل  
شخصی سازی شــده، بــا حداکثر کارایــی و حداقل 
عوارض درمان کنیــم و یا از  رخ دادن بیماری در افراد 
مســتعد جلوگیری کنیم. می توانیم براساس تارخچة  
اومیکس هر فرد او را در انتخاب رشتة تحصیلی، شغل، 
رشتة ورزشی و … راهنمایی کنیم. دولت ها می توانند 
افــرادی را کــه از نظــر ژنتیکی مســتعد رفتارهای 
ضداجتماعی هســتند، تحت مراقبــت قرار دهند. در 
 »CRISPR«  آخــر هم می توان به کمک فنــاوری
ژن های نامطلــوب افراد را تغییــر داد و ژنوم آن ها را 
برای  دستیابی به ویژگی های مورد نظر مهندسی کرد.
CRISPR یكي تكنولوژي اســت كه بــه ما اجازه 
مي دهدمحتواي ژنوم را در یك ســلول زنده ویرایش 
كنیم. نوبل شــیمي 2۰2۰ به جنیفر دودنا به خاطر 

كشف این سیستم در باكتري ها اعطا شد.

ســاده انگارانه اســت اگر فکر کنیم تأثیرات پزشکی شخصی سازی شــده و اومیکس به 
بیمارستان ها و مراکز درمانی محدود خواهند ماند. 

اومیکس و پزشکی شخصی سازی شده،  با روشن کردن اساس بیولوژیک صفت های انسانی و 
تفاوت های بین فردی، پدیدة پزشکی شدن را تسریع می کنند. صفت هایی مانند هوش، توان 
فیزیکی، رفتــار پرخاش جویانه، توانایی تحصیلی و… همگی وارد حوزة  پزشــکی خواهند 
شــد و حاال که در قلمروی پزشکی قرار دارند، می توان آن ها را  دست کاری، اصالح، رصد و یا 

کنترل کرد. 
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مثل هر فناوری دیگری، اومیکس و پزشــکی شخصی سازی شــده تیغ دولبه است. کســی نمی تواند منکر پیشرفت و 
دستاوردهای پزشکی در درمان بیماران و ارتقای طول عمر افراد جامعه شود، اما  امروزه پزشکی مدرن درگیر پدیده ای به 
نام »نگاه پزشکی« شده است. وقتی یک پزشک امروزی بیماری را معاینه می کند، بسته به تخصصش، چیزی به جز چند 
اندام با عملکرد مختل نمی بیند. متخصص قلب و عروق بیمار را به شکل یک قلب »آریتمیک«، متخصص گوارش بیمار را 
به شــکل یک مری دارای تنگی، و متخصص »انکولوژی« بیمار را به صورت یک تودة سلولی در حال تکثیر می بیند. دیگر 
اینکه بیمار کیســت، تجربة زیســتة او چیست، وضعیت فعلی او برایش چه معنی  دارد و یا حتی نامش، هیچ کدام اهمیتی 
ندارند. اندام معیوب به بیمارستان می آید و پس از بهبود خارج می شود. پزشکی شخصی سازی شده با انتقال فرایند درمان 
به قلمروی زیست شناســی مولکولی می تواند این مشــکل را عمیق تر کند و باعث تغییر نگاه پزشکی به »نگاه مولکولی« 
شــود. پزشــک آینده دیگر حتی آن چند اندام را هم نمی بیند. تنها چیزی که برای پزشــک آینده اهمیت دارد، ژن هایی 

جهش یافته و یا پروتئین هایی معیوب هستند.

55

مطالعات اومیکس تا به حال به مــا کمک کرده اند که 
ژن ها و عواملی را که باعــث ایجاد بیماری های متفاوت 
می شــوند، بیابیم و هرکــس را با توجه به شــرح حال 
)پروفایل( ژنتیکــی اش به صورت اختصاصی با داروهاي 
خاصي درمان کنیم. همچنین، براساس تاریخچة ژنتیکی 
هر فرد می توان »دوز« )مقدار( داروی مورد نیاز را تعیین 
کرد، برای مثال، در افرادی که تاریخچة ژنتیکی مرتبط 
با متابولیسم کبدی باال دارند، دوز دارو باید بیشتر شود؛ 
چرا که کبد آن ها سریع تر دارو را خنثا و دفع می کند. در 
افرادی که متابولیسم کبدی آهسته تری دارند، باید دوز 
دارو کاهش یابد تا از ایجاد مسمومیت دارویی جلوگیری 
شــود. عالوه بر این ها، داده های اومیکــس به ما کمک 
می کنند که اســتعداد هر فرد بــرای ابتال به بیماری ها و 
میزان پاسخ آن ها به درمان را تشخیص دهیم و از ابتالی 

افراد به بیماری جلوگیری کنیم.

3



درخت چه کارهایی 
مستقیم می تواند برایمان 

انجام دهد؟ 
  مثاًل می شــود دور درخت ســنجد 
ایستاد و نقشة حملة بعدی به تیم حریف را 

برنامه ریزی کرد.

  مثاًل وقتی تابستان است و با 
دوستتان رفته اید قدمی بزنید، 
می شود زیر سایة درخت اقاقیا 

چند دقیقه ای بنشینید.

  مثاًل می شود وقتی 
تنهایید و فکرهای 

زیادی در سر دارید، به 
درخت بلوط تکیه کنید 
و عمیق تر به موضوع 

بیندیشید.

  مثاًل می شود 
بعد از شنا در دریای 

جنوب، بدوید به 
سمت آن درخت تنومند 

ایرانی که از دریا فاصله 
گرفته است و تا به آن 

برسید، خشک شده اید 
و دیگر وقت یک چرت 

حسابی است.

  و خیلی کارهای دیگر که خودتان بعداً 
بهشان فکر کنید.

غیر از این ها، درختان به سالمت ذهن 
ما کمک می کنند. به صورت تخصصی، 

ژاپنی ها چند تمرین ذهنی در جنگل دارند 
و محقق هایشان هم به این پی برده اند که 
واقعًا جنگل ها و درختان می توانند باعث 

آرامش روح و روان شوند و در بزرگ سالی از 
بیماری های روحی می کاهند.

سـرانجام زمستان به پایان می رسد. از 
دل خاکی که دانه ای در آن افتاده، سـاقة سـبزرنگ 

و صافـی سـر بیـرون مـی آورد و در اثر گرمای خورشـید جان 
می گیرد و بزرگ تر می شـود. در واقع این یک درخت اسـت، 

اما هیچ کس چنین ساقة نحیفی را درخت حساب نمی کند ...
)کتاب درخت ها، اثر برونو موناری(.

همان طـور کـه از سـر و وضـع صفحه معلوم اسـت، 
می خواهیـم دربـارة درخت هـا صحبـت کنیم. یک 
کسی می گفت درخت ها برای ما شبیه نفس کشیدن 

شـده اند. یعنی همان طور که یادمان می رود نفسـمان 
کی می آید و کی می رود، درخت ها هم بیشتر اوقات 

کمتـر به چشـممان می آیند. بیشـتر اوقات 
بی خیال از کنارشـان رد می شـویم و 
تـه ذهن هایمـان می گوییم: خب 
این هـا هـم کـه بایـد بـرای ما 

اکسـیژن تولید کنند.

وقت عمل است، نه حرف
فکـر می کنـم از مزایای درخت گفتن بس باشـد، 

چـون همه می دانیم که درختان آن قدر مفید هسـتند 
که هنوز رازهای ناشـناخته زیاد دارنـد. مثاًل همین اواخر 

دانشـمندان کشف کرده اند، درختان یک ناحیه با هم رابطة 
ریشـه ای دارنـد. یک درخـت را )که معمـواًل از همه بزرگ تر 
اسـت( به عنوان پیر و مرشـد انتخاب می کنند و او از طریق 
ریشـه ها و نـوع خاصـی از قارچ ها کـه از ریـشة درختان 

تغذیـه می کنـد، بـه بقیـه مثـاًل  هشـدار می دهـد که 
مواظب باشـید، یک آفت جدید حمله کرده است 

یا هوا دیگر دارد سـرد می شـود.
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سـرانجام زمستان به پایان می رسد. از 
دل خاکی که دانه ای در آن افتاده، سـاقة سـبزرنگ 

و صافـی سـر بیـرون مـی آورد و در اثر گرمای خورشـید جان 
می گیرد و بزرگ تر می شـود. در واقع این یک درخت اسـت، 

اما هیچ کس چنین ساقة نحیفی را درخت حساب نمی کند ...
)کتاب درخت ها، اثر برونو موناری(.

همان طـور کـه از سـر و وضـع صفحه معلوم اسـت، 
 درخت هـا صحبـت کنیم. یک 
کسی می گفت درخت ها برای ما شبیه نفس کشیدن 

شـده اند. یعنی همان طور که یادمان می رود نفسـمان 
کی می آید و کی می رود، درخت ها هم بیشتر اوقات 

کمتـر به چشـممان می آیند. بیشـتر اوقات 
بی خیال از کنارشـان رد می شـویم و 
تـه ذهن هایمـان می گوییم: خب 
این هـا هـم کـه بایـد بـرای ما 

درخت چه کارهایی 
مستقیم می تواند برایمان 

مثاًل می شــود دور درخت ســنجد 
ایستاد و نقشة حملة بعدی به تیم حریف را 

  مثاًل وقتی تابستان است و با 
دوستتان رفته اید قدمی بزنید، 
می شود زیر سایة درخت اقاقیا 

سرانجامزمستانبهپايانمىرسد

درختان دقیقًا چه تأثیر 
غیرمستقیمی روی ما دارند؟

  یکـی از کارهـای مهم و راهبـردی درخت ها، به خصوص 
برای شـهرها، کم کردن دما از دو تا هشـت درجه اسـت.

  بـرای شـهرهای آلـوده، درختـان یکـی از بهتریـن راه ها بـرای متعادل 
کـردن هوا هسـتند.

  درخت هـا خـاک را حفـظ می کند و از رانـش زمین و سـیل جلوگیری می کنند 
)نمونـه اش همیـن چند سـال پیش، اگر دور و اطراف شـهر قزوین ایـن همه باغ نبود، 

سـیل به قزوین و مردمانش آسـیب می رسـاند(.
  درخت ها با ریشه هایشان آب های زیرزمینی را تا حدی تصفیه می کنند.

  یک درخت می تواند هر سال 15۰کیلوگرم از دی اکسیدکربن را جذب کند.
  درختانـی کـه بـه درسـتی در کنـار سـاختمان ها قـرار دارنـد، تـا 3۰درصـد نیـاز به 
دستگاه های تهویة هوا را کم می کنند و این یعنی 2۰ تا 5۰ درصد مصرف انرژی کمتر 

و از آن طـرف هزینه هـای بسـیار کمتر برای خانوادة شـما.
  درخت هـا محیـط زندگـی خوبی بـرای موجـودات دیگر به خصـوص پرنده ها 

هستند. یک درخت می تواند بار تنوع زیستی یک کوچه را خودش به تنهایی 
به دوش بکشـد.

  این نکته را به بنگاه های امالک نگویید، ولی در خیلی جاهای دنیا 
و بعضی جاهای کشور خودمان، خانه اي كه نزدیك درختان 

باشـد تـا 2۰ درصـد گران تـر از سـایر خانه هـاي 
است. اطرافش 
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علي خالقيمیان بر



 درختی از نهال
برای درخت کارِی مؤثر بیشــتر کاشــتن نهــال توصیه 
می شود. شــما وقتی دانه ای می کارید، به سختی بتوانید 
آن را به سال دوم یا سوم زندگی اش برسانید. اما نهال هایی 
که از آب و گل درآمده اند، مواظبت کمتری الزم دارند. شــما 
نهال مناسب محیط زندگی تان را فراهم کنید تا بهتان بگویم 

چطور بکاریدش:
 فصل کاشت:  اول اینکه بدانید، کاشتن درخت فقط به روز 
15اســفند که »روز درخت کاری« است، محدود نمی شود. 
شما در اواســط پاییز هم که درخت ها برگ هایشان ریخت، 

می توانید درخت بکارید.
نکته: اگــر نهال آماده ای در گلدان دارید و می خواهید 
آن را در زمین بکارید که هیچ، ولی اگر تصمیم دارید از زمین 
دیگــری نهال را انتقال دهید، 2۰-15 ســانتی متر از اطراف 
ســاقه را با خاک زیرش در بیاورید. با این کار نهال شما  کمتر 
دچار شوِک انتقال می شود. پس خوب ِدل بدهید که نهالتان 

کمتر شوکه شود.
طوقه را پیدا کنید: طوقه به محلی گفته می شود که ریشه 

به ساقه می رسد.
گودالی کم عمق و پهن بکنید: گودالتان باید دو تا ســه 
برابر آن ریشــه و خاک اطراف نهالتان باشــد. این کار باعث 

می شود نهالتان راحت تر ریشه بدواند.
نکته: حواستان باشــد در این مرحله پالستیک یا 

گلدانی را که نهال در آن است، جدا کنید!
عمق مناســبی برای ریشه در نظر بگیرید:  
بیشــتر ریشه  فقط 3۰ ســانتی متر زیر خاک قرار 
می گیرد. اگر درخت را خیلی عمیق بکاریم، ریشة 
جدید نمی تواند به خوبی رشد کند و دچار کمبود 
اکسیژن خواهد شــد. در خاک های کم آب و 
خشــک، درختان را باید 5 تا 7/5 سانتی متر 

باالتر از سطح معمول کاشت.
نکته: خیلی ها نهال را از ســاقه اش 
می گیرند، شــما لطفــًا ایــن کار را نکنید. از 

تودة ریشه آن را بلند کنید.
درخت را صاف بکارید:  از کســی بخواهید 
که در این لحظــه از زاویه های متفاوت ببیند که 
درخــت در جایش صاف و قائم اســت یا نه. چون بعد 

از کاشتن خیلی سخت بتوانید نهالتان را صاف کنید.
خــاک را کمی بکوبید: بعد از گذاشــتن نهــال در چاله، 
آرام آرام و یکســان دور و بر نهال را خاک بریزید و فقط کمی 
بکوبید که هوای اضافی از بین خاک بیرون بزند؛ وگرنه باعث 

خشک شدن ریشه می شود.
آب بدهید: در نهایت هم به همه جای نهالتان آب بدهید.

نکته: االن وقت خوبی برای کود دادن نیست! 
بگذارید برای بعد ...

دیرک کوبی: به احتمال زیاد، نهالتان به یک 
یــا دو دیرک برای محافظــت در برابر باد و 
باران های شدید نیاز دارد. حتمًا این کار را 

بکنید و نهالتان را به آن ببندید.
مالچ کردن: مالچ کردن به پوشــاندن 
خاک توسط کاه، پوشال چوب یا چنین 
چیزهایی گفته می شــود کــه رطوبت 
خاک اطراف نهالتان را حفظ می کند. اما 
یادتان باشد، بیشــتر از ۴-3 سانتی متر 
مالــچ نکنید که مانع اکسیژن رســانی به 

خاکتان می شود.
مراقبت های اضافی:  هفته ای یک بار به نهال 
آب بدهید. در روزهای خیلی گرم یا با بادهای 
زیــاد، زیر مالچتان را نگاه کنیــد. اگر اصاًل نم دار 

نبود، حتمًا مقداری آب بدهید.

پیشنهادهای من
  در روز درخت کاری، خیلی از مؤسسـه ها 

برای شـما برنامه های درخـت کاری دارند. در آن ها 
شرکت کنید.

 شهرداری ها در روزهایی از سال، نهال رایگان به شهروندان 
می دهند. از این فرصت استفاده کنید.

  اداره های منابع طبیعی شهرستان ها در زمان مشخصی از سال، 
نهال بومی به شهرها و روستاها ارائه می دهند. برای دریافت نهال، 
کافی اسـت نامه ای به رئیس ادارة منابع طبیعی شهرسـتان خود 

بنویسید؛ بدون هیچ خرجی.
  سعی کنید عضو سازمان های مردم نهادی شوید  که برای 

ترویج درخت کاری آن هم از نوع بومی فعال هستند.

درختی از دانه
خـب شـما می توانیـد با یـک دانه )بذر( شـروع 

کنیـد. مثاًل هسـتة پرتقالـی را که خورده ایـد، در گلدان 
کوچکـی بکاریـد و در جایـی از اتـاق بگذارید که نـور و گرمای 

ثابتی )بین 18 تا 23 درجه( دارد. یک روز در میان به آن آب بدهید 
تـا جوانه بزند.

نکته ها:
  مهم است چه درختی را در چه جایی می کارید. مثاًل درخت پرتقال را اگر 
در جای کویری یا حتی شـهری مثل تهران بکارید، ممکن اسـت تا یک سال 
خوب رشـد کند، اما بعد از آن فکر نکنم خیلی موفق شـوید. پس بگردید و 

ببینید چه درختی در شـهر یا روسـتای شما بهتر رشد می کند. 
  بهتـر اسـت بیـش از یک دانه را با هم بکارید تا از درخت کاشـتن 

ناامیـد نشـوید. بذرهای خـوب ُقوة نامیة بهتـری دارند. هرچه 
یک بذر بهتر و زودتر جوانه بزند و رشـد کند، می گویند 

قوة نامیـة بهتری دارد.
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گودالی کم عمق و پهن بکنید:گودالی کم عمق و پهن بکنید:
برابر آن ریشــه و خاک اطراف نهالتان باشــد. این کار باعث 

می شود نهالتان راحت تر ریشه بدواند.
نکته: حواستان باشــد در این مرحله پالستیک یا 

گلدانی را که نهال در آن است، جدا کنید!
عمق مناســبی برای ریشه در نظر بگیرید:

بیشــتر ریشه  فقط 
می گیرد. اگر درخت را خیلی عمیق بکاریم، ریش

جدید نمی تواند به خوبی رشد کند و دچار کمبود 
اکسیژن خواهد شــد. در خاک های کم آب و 

خشــک، درختان را باید 
باالتر از سطح معمول کاشت.

می گیرند، شــما لطفــًا ایــن کار را نکنید. از 
تودة

درخت را صاف بکارید:
که در این لحظــه از زاویه های متفاوت ببیند که 
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مراقبت های بعدی
  یادتـان باشـد مالچ کردن را ادامـه دهید. هر وقت 

دیدیـد مالچتـان رو به پوسـیدگی رفت و حجمـش خیلی کم 
شـد، مقداری دیگـر مالچ کنید.

  آب دادن منظم و مناسـب فصل و مکانی که درخت را کاشته اید، فراموش 
نشـود! )مثاًل در جایی مثل گیالن که نصف سال همیشه بارندگی است، مدام آب 

ندهید؛ چون باعث می شـود ریشه بپوسد.(
  از ریشـه ها خیلی حفاظت کنید. مثاًل درختتان را جایی نکارید که قرار است همیشه 
از دور و برش ماشین ها رد شوند. ریشه ها به اکسیژن نیاز دارند و کوبیده شدن بیش از حد 

خاک دور درختتان باعث نرسـیدن اکسیژن به ریشه ها می شود.
  نگذاریـد گیاهـان رونـده از درختتان باال برونـد. اگر گیـاه رونده به نظرتان زیباسـت و 

نمی خواهیـد کاًل  از بیـن ببریـدش، به سـمت دیگری هدایتـش کنید.
  به همسـایه بگویید تاب را روی درخت شما نصب نکند. این کار حتی برای درختان 

تنومند هم خوشایند نیست.
  اطراف درختتان چاله حفر نکنید!

  مـدام درخـت را وارسـی کنید که بیمـاری نگرفته باشـد. بیماری های 
درختـان عمومـًا نشـانه هایی دارنـد؛ مثـل شـیره ای کـه از آن ها 

می چکـد، حفـره ای کـه درونشـان ایجـاد می شـوند، یا 
قارچ هایی که روی تنه شان رشد می کنند.
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می رود باز زمستان و یکی می دمد از روح خودش جان به تن خسته و عریان درختان و به خوش یمنی باران بشود 
رخوت از این شــهر گریزان و هوا می دهد از فصل جدیدی خبر و منتظرم تا مگر این بار شود خستگی از تن به 

در و مثل درختان صنوبر بشود روحیه مان بیشتر و سردی اسفند شود بر تنمان بی اثر و غصه شود از دلمان 
دورتر و سرخوش و آزاد شود روح بنی آدم و نوع بشر و سال جدیدی شود آغاز.

چه بهاری است که تنها نه فقط مژدة یک سال جدید است که از جادة تاریخ به امسال رسیده ست و چنان 
تازه عروسی است که پیچیده به یک تور سفید است و اگر خوب به آن گوش دهی در دلش انگار سرودی است 

که لبریز امید اســت و به لب های ترک خورده اش انگار که پیغام و نوید اســت که خوش باش که پایان شب تیره 
سپید است، اگر گوش دهی می شنوی زمزمه ای از دل اعجاز.

کاش که دســتان من و ما و شــما باز برآید به دعا بلکه در این قرن بگیرد تن بی جان بشر نیز شفا، کور شود چشم 
بداندیش و مگر دور شود از کرة خاکی ما نفرت و وحشی گری و جنگ و بال، ارزش جان بنی آدم بشود بیشتر از ارز و 
طال، تا نکند هیچ کسی بر احدی ظلم روا یا نشود کودکی از مادر و از خانه جدا هیچ زمان، هیچ کجا خرج مسلسل 
نشود بودجه ها. صلح جهاني شود تا برود تیر جهالت به خطا. فقر شود ریشه کن و اهل زمین را نکند بیش زمین گیرتر 

از پیش دگر دغدغة آب و غذا، باز بگویید که آمین و به امید خدا، باز بگویید به امید خدا ...باز ...
شمایی که 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 خوب بمانید و از امید به آینده بخوانید و چه بهتر که قلم را بتکانید و دو خط بحرطویلی بنویسید و به 

تحریریة ما برسانید که این خانه از آن خودتان است و درش رو به شما باز.

بحر طويل
سعید طالیی

لبخند جوان
بخش طنز زير نظر نسيم عرب اميري

تصویرگر: سام سلماسی
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روز/ داخلی/ طویله مامان بزی:
شنگول: مامان بزی، نمی شه امسال جنس سبزة سفرة عیدمون کلم بروکلی باشه؟

مامان بزی: ســال پیش که سبزة گندم گذاشتم، روز قبل عید خوردیش و گفتی روباه مکار خورده. کلم بروکلی رو هم حتمًا پینوکیو 
قراره بخوره؟

شــنگول: نه؛ سال پیش شیطون گولم زد. امسال حواسشو با آجیل پرت می کنم! راستی عیدی برام قراره چی بخری؟ حاال اگه از اون 
زنگوله صورتی ها که مامان پنگول براش خریده و من خیلی دوسش دارم و »یو اس بی« هم می خوره و تحقیقات نشون داده برای درک 

بهتر درس، امواجی داره که مفیده رو هم نخریدی عیب نداره! اصاًل هر چی خودت دوست داری، ولی صورتی باشه و صدای زنگوله بده.

مامان بزی: باید اول نحوة استفادة  هر چیز رو یاد بگیری، بعد ازش استفاده کنی. یادته کتاب »قورباغه ات رو قورت بده« رو که دربارة 
اولویت کارها بود برات خریدم و فرداش افتادی دنبال قورقور بیچاره که قورتش بدی و بابا قورباغه کلی دعوامون کرد. االنم اگه برات زنگوله 

بخرم، قراره کله پاچمونو بخوری، بس که هی می خوای تکونش بدی.

بابابزی: سالم گل های توی خونه. داشتم رد می شدم، بحثتونو شنیدم. خب حق داره شنگول جان. اسم این کتاب ها غلط اندازه. من چند 
وقت پیش با جغد کتاب فروش دعوام شد. یه کتاب گذاشته توی ویترین »لطفًا گوسفند نباشید!« گفتم چرا گوسفند نباشند؟! مگه گوسفند 
چشه؟ از شیر تا پشم ما رو استفاده می کنن و خودشون استفاده ای که برای طبیعت ندارن هیچ، طبیعت رو نابود هم می کنن. باید اسمشو 

می ذاشتن: »لطفًا آدم نباشید«، یا: »از حیوانات یاد بگیرید«. 

مامان بزی: بازم دعوا کردی عزیزم. حاال خوبه با شاخ نرفتی توی ویترین.

شنگول: مگه خبر نداری که رفته؟! تازه کتاب آشپزی با سبزیجات رو هم خورده! 

بابابزی: من از تو حمایت می کنم، تو خبرچینی می کنی؟! امسال می خواستم برات زنگولة صورتی بخرم، به جاش کتاب »چطور به باباتون 
احترام بذارید« رو می خرم! 

شنگول: مامان بزی، می خوام یه اعتراف کنم. همون شیطون که منو گول زد سبزة سال پیش رو خوردم، دعواش کردم و فرار کرد و رفت 
تو جلد بابابزی که ویترین کتاب فروشی رو بشکنه. خالصه تقصیر من بوده. حاال برام زنگوله صورتی رو می خرید؟! 

﹤﹞︀ ︫﹠﹍﹢ل ﹡
صابر قدیمی

تصویرگر: طاهر شعبانی
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فكري به حال عیدي!
دیروز مادر و پدرم بر سِر انجام تکالیف نوروزی من دعوایشان شد. دچار حس 
نوســتالژیک شده بودند و می خواستند تکالیف مرا انجام بدهند. من نیز فایل 
تکالیف را برای هر دو فرستادم. گفتم هر کسی زودتر و بهتر انجام بدهد، برنده 
است. آخر خودم سرم خیلی شلوغ است. من نمی دانم تعطیلی عید نوروز چه 
فرقی با روزهای عادی دارد؛ وقتی که هر روز در خانه نشسته ایم و هی تشویق 

می شویم بیشتر در خانه بمانیم! 
خوبی این وضعیت آن اســت که منی که همیشه به خاطر درس، نداشتن 
لباس مناسب و ... در هیچ مراسمی شرکت نمی کردم، در ایام »کرونا« در همة 
مراســم ها شرکت می کنم. زیرا مراســم به خانه مان آمده است و من با لباس 
پلوخوری جلوی دوربین می نشــینم. تازه خوبی اش اینجاست که الزم نیست 
شلوارم را عوض کنم. همان لباس رویی را روی شلوار توی خانه ای ا م می پوشم. 
خالصه اینکه تا حاال در چندین عروســی و تولد و حتی ختم برخط )آنالین( 

شرکت کرده ام. 
اما برای عید نوروز برنامة دیگری دارم. باید فکری به حال عیدی بکنم. برای 
همین چند روز است که نرخ سکه را چک می کنم که میزان عیدی را متناسب 
با آن طلب کنم. چند روزی هم هســت که به مادر و پدرم اصرار می کنم مرا 
ببرید بانک تا حســاب باز کنم. چون پارسال یکی از فامیل ها به کارت پدرم 
عیدی را واریز کرد و اگر شــما آن پول را دیدید، من هم دیدم. خالصه اینکه 
پدرم یک کارتش را داد به من، رمز دوم و اینترنتی و همه چیز را از او گرفتم 

و عوض کردم و االن شمارة کارت آماده است ... 
امروز روز اول عید نوروز باســتانی بود. صبح زود با لباس پلوخوری نشستم 
روبه روی دوربین تلفن همراه  و به بزرگ ترها این عید باستانی را تبریک گفتم. 
بعد هم حرف را کشیدم به عیدی. به هر کدام از فامیل ها که خواستند معذرت 
بخواهند و بگویند در فرصت های بعدی جبران می کنیم، گفتم چرا فرصت های 
بعدی و شــمارة کارت را دادم. بعد هم گفتم من گوشی را می دهم به پدر یا 
مادرم و منتظر »پیامك« واریز هستم. رفتار پدر و مادرم هم عجیب شده است. 
اگر در شــرایط عادی بودیم مرا دعوا می کردند و می گفتند کار زشتی کردی. 

ولی این بار با نگاه دلسوزانه ای به من زل زده بودند. 
در نهایــت بعــد از اینکه عیددیدنِی پدر و مادرم تمام شــد، پیک زنگ در 
خانه مــان را زد و مقداری آجیل و میوه و شــیرینی آورد. مادرم هم مقداری 
آجیل و میوه و شیرینی به پیک داد که برای همان فامیلی که پیک را فرستاده 
بود، ببرد. بعد هم من و پدرم  افتادیم ســر بستة رسیده و خوردیم. این طوری 
خیلی بهتر است. چون وقتی عیددیدنی ها حضوری بود، از خجالت صاحب خانه 

نمی توانستیم دست به چیزی بزنیم.
امروز روز پنجم عید اســت. برای ایجاد رقابت بیــن عیدی دهندگان تمام 
واریزی ها را گذاشــتم توی گروه خانوادگی. آن هایی کــه واریز نکرده بودند، 
خجالت کشــیدند و واریز کردند. آن هایی هم که کم واریز کرده بودند، پیام 
دادنــد و التماس کردند که فیششــان را پاک کنم تا دوبــاره واریز کنند. به 
بعضی هایشان هم »مسیج« دادم و چیزهایی که الزم داشتم را گفتم. آن ها هم 
از فروشــگاه های اینترنتی برایم سفارش دادند و وقتی به دستم رسید، عکس 
گرفتم و گذاشتم توی گروه. این وسط فقط دلم برای پدر و مادرم می سوزد که 

باید الطاف دوست و فامیل و آشنا را جبران کنند.
امروز روز ســیزدهم است. قباًل در این روز غصة بسیاری می خوردم که فردا 
قرار بود بروم به مدرسه. ولی االن خیالم راحت است که نه تنها فردا پایم را از 
اتاق نمی گذارم بیرون که فرداها هم همین طور است. قباًل  می گفتند سیزده 
به در باید برویم بیرون تا نحسی سیزده دامن گیرمان نکند. فکر کنم طی سال 

گذشته نحسی ها را راحت گذاشته ایم تا هر کاری دلشان می خواهد بکنند. 
امروز رفتیم به پشــت بام ســر زدیم، وسط همســایه ها جایی باز کردیم و 
نشســتیم. البته تالش کردیم که فاصلة  دو متــری را از اطراف حفظ کنیم. 
برای همین هم مجبور شــدیم که ســه نفری در دو متر جا خودمان را جمع 
کنیم. تازه جا شــده بودیم که کالغ های روی بندهای لباس که گویا کنترلی 
روی خود ندارند، با خونســردی تمام روده هایشان را روی سر ما خالی کردند. 
البته مادرم خوش حال شــد. گویا اگر کالغ ها چنین لطفی در حقت  بکنند، 

خوش شانسی می آورد. 
بلند شدم قدمی بزنم. چند قدم بیشتر نرفته بودم که گیر کردم به بند رخت 
همســایه و بند رخت افتاد و من هم افتادم. بعد هم لباس ها ریخت و کثیف 
شــد و مادرم مجبور شد از سر نو لباس های همسایه را بشوید. چنین بود که 

نحسی ها به کل به در شد.
در پایان این خاطرة نوروزی خواستم از مادرم تشکر ویژه کنم. چون از وقتی 
کرونا آمده اســت، به خورد و خوراک ما بســیار می رسد و اگر قباًل  گرفت و 
گیری بود، االن حل شــده است. چنین است که من 7۰ کیلو اضافه وزن پیدا 

کرده ام. امیدوارم در پایان دوران قرنطینه بتوانم از در اتاق رد بشوم.
همچنین از پدرم تشــکر می کنم که تکالیف نوروزی مرا در رقابت با مادرم 
بســیار تمیز با راه حل های جذاب و جدید انجام داد و من آن را برای معلمانم 
فرســتادم و از آنجا که اهل نیکوکاری نیز هســتم، تکالیف انجام شده توسط 

مادرم را هم به یکی از دوستانم هدیه دادم.

سناء شایان
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قسمت ششم

اثر طبع عباس احمدی دهه  شصتی

قسمت ششم

منظومهء   دهه هشتادی ها

ای خالق بی بدیل هستی
چسبیده دلم به تو دو دستی

اوضاع اگرچه بس درام است! 
لطف تو ولی علی الدوام است

از بوی نسیم خوب اسفند
در سینه دلم نمی شود بند

هنگام بهار و عید نوروز 
می چسبه عجیب چای لب سوز

یک سال ز جا تکان نخوردی
یک دست به استکان نبردی

چون بوده تمام سال، تعطیل
ظرفیت خواب، گشته تکمیل

یک سال ز دست نحس ویروس
بگذشت به چرت و خواب و کابوس

برخیز پسر نه وقت بازی است
وقت هنر است و سرفرازی است

یک خانه تکانی اساسی
ما را نبَود از آن خالصی

بر عهدة ماست: گردگیری
آن قدر بگیر تا بمیری! 

فارغ چو شدی ز کاِر خانه
آَرد ننه نان و هندوانه

صحبت نکن از پنیر، اصاًل
چونکه نمی آد گیر، اصاًل! 

چون نرخ دالر رفته باال
عیدی به دالر خوبه حاال! 

هر کس بدهد ریال و تومان
از کردة خود شود پشیمان

او را بکنیم زود تحریم! 
پاکش بکنیم خود ز تقویم

عیدی نه هزار و ده هزاری است
امسال داداش فقط دالری است!

گوید به پسر، پدر به نرمی
با حالت اعتذار و شرمی:

من غیر تو که پسر ندارم
بر عیدی تو نظر ندارم! 

از بهر تو می کنم پس انداز
سی سال دگر به تو دهم باز!  

امسال، لباس نو نداریم
دیگر ُمد و جشن و شو نداریم

الحق که ُکت برادر تو 
اندازه شده به پیکر تو

یا کفش شب عروسی من
اندازه شده به پات، قطعًا 

لطفا بارکد را 
اسکن کنید!



 خبر فوری: «عید نوروز رسید»
کل کل اولیه: جناب عمو نوروز! هر سال با تعطیالت ما را خوش حال 
می کردید. حاال که امســال کاًل تعطیل بودیم، چطور خوش حالمان 

می کنید؟
بیانیة بچه های ایران: بزرگ ترهای عزیز ســالم! حاال اگر برنامة 

دیدوبازدید هم نداشتید، انصافًا برنامة عیدی دادن داشته باشید. 
درخواســت بچه های ایران از بانک ها: خواهشــمندیم هر چه 
سریع تر برای هر کداممان  یک »عیدی کارت« صادر کنید و شماره اش 

را به بزرگ ترهای فامیل پیامک کنید.
بیانیة ماهی قرمزها: ما خیلی وقت اســت کــه از چین آمده ایم و 

سالمیم.
سؤال مهم: آیا پیک شادی در شاد است؟

سؤال تستی: عید نوروز امسال را چگونه می گذرانید؟
الف. کلی درس می خوانیم. )دستة کنسول بازی اش را قایم می کند(

ب. ... به پدر و مادرمان کلی کمک می کنیم. )»الکی مثاًلاش« را توی 
دلش می گوید(

ج. کلی ورزش می کنیم. )پتو را زیر گلویش می کشد(
د. هر شبانه روز هشت ساعت بیشتر نمی خوابیم. )پتو را دور خودش 

محکم تر می پیچد(

عید آمد و بر طبِل بهاری کوبید
نوروز، لباِس سبز بر تن پوشید

از بس که به فکر درس خواندن بودیم
از کّله مان کتاب خواهد رویید!

***
باید که همیشه ماسک بر صورت داشت

تا نسِل شروِر کرونا را برداشت
امسال به جای هفت سین هم باید

دور و  َبِر سبزه هفت تا ماسک گذاشت

﹤ ︨︡ر ︣ی ﹝ ︊  ︠︦ آژا﹡
عبدالله مقدمی

︡ و ... ︡ آ﹝ ﹫︻
شروین سلیمانی

﹡﹢روزی ︋︀د   ﹜﹫︧﹡

علی نادری
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»ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی«
دوباره ُقلک و پول است و وقت عیدی اندوزی

دوباره فصل تعطیلِی درس و مشق ... اّما نه،
به لطف »آن مرض«1 هستیم ما تعطیِل هر روزی!

و بازی می کنیم از بس که »فیفا« را به صد ترفند
شدیم استاد ُگل کاری و ماهر در کلک دوزی

کنارش می کنیم ایضًا »ُکری خوانی« که همواره
کری بوده است در افسانه های عشق دیروزی:

»شبی مجنون به لیلی گفت: ای محبوب بی همتا«
بگو حاّمی »استقالل« هستی یا که »پرسپولیس«؟

که لیلی در جوابش گفت این ها را ولش مجنون
بیا در »شاد« تا هر شب ریاضی را بیاموزی!

سفیدی آمد و رفت آن سیاهی از زمانی که
گروه »قر بده دات کام« زده حاجیِّ فیروزی

نمی دانم ولی آیا که عیدی هم مجازی شد؟
که فرمان آمد از باال که باید »سازی« و »سوزی!«

نه امکان عقب  بردن نه »آندو« )undo( کردنش چون نیست
خدایا! سال نو را کن به جایش سال بهروزی!

پی نوشت
1. کووید 1۹

عبدالله مقدمی

شروین سلیمانی

علی نادری

تصویرگر: طاهر شعبانی



︣ف ﹝﹀️
مصطفی مشایخی

هم کالسی های من از هر نظر
خوب و مطلوب اند اال یک نفر

کار او از صبح، مهمل بافی است
چهره ای مشهور در حّرافی است

حرف هایی مفت یا »صد تا یه غاز«
وقت صحبت، روده ای دارد دراز

تّرهاتی٭ در پیامش ریخته
بدنکاتی با چتش آمیخته

می نشیند واژه سازی می کند
با همان ها یکه تازی می کند

صفحه اش از حرف نامربوط، پر
ِشّروِور می ریزد آنجا ُگّروُگر

تا بیایی طعنه بارت می کند
چرت وپرتی رهسپارت می کند

هم کالسی ها از او آزرده دل
تربیت در تار و پودش  مضمحل

وقت هر گفتار و نطقی از نخست
هیچ آدابی و ترتیبی نُجست

٭ سخنان بي اساس، یاوه

با گالبی، جغد، شلغم، سوسمار
همچنین با خرس قطبی یا چنار

اسم رویت می گذارد نو به نو
تا که باشد روی اعصابت ولو

با اباطیلی که می بافد خوش است
بیشتر از اینکه می الفد خوش است

شیوه اش ابراز با لحنی بد است
لفظ خوبش کمتر از یک درصد است

هرچه می گوید اراجیف است و بس
گوش ما محتاج تنظیف است و بس

بدزبانی آفتی در کار اوست
سد راهش، نحوة گفتار اوست

آرزو دارم که با الطاف رب
صحبتش رنگی بگیرد از ادب

خوش زبانی راز محبوبیت است
از ُمعّرف های هر شخصیت است

احتمااًل شنیده یا دیده باشید که دوستان و آشنایان از خاطرة سوزناک 
جابه جا بودن شــیر آب ســرد و گرم گالیه کرده باشند. شاید هم برای 

خودتان پیش آمده باشد.
این موضوع به جابه جایی شیر آب محدود نمی شود و گاهی کلید های 
برق به اشتباه به جای »فاز« روی »نول« بسته می شوند. این یعنی وقتی 
می خواهیم المپی را عوض کنیم، حتی اگر کلید قطع باشد، جناب فاز در 
سرپیچ المپ نشسته و منتظر است تا آدم را بگیرد. جملة معروف »ولم 
کن تا ولت کنم« هم جواب نمی دهد. برق این حرف ها سرش نمی شود. 
حرفــش هم مثل بعضی ها چهارتا نمی شــود. زیرمیــزی و زیرلفظی و 
چشــمک و این ها را هم قبول نمی کند و آدم را با اجداد »سرندیپیتی« 

گره می زند.
باید همیشــه این جور کارها توسط آدمی وارد و با کمک فازمتر انجام 
شود. هرچند برخی افراد خودشان را در همة زمینه ها متخصص می دانند 
و از مربیگری گواردیوال حرفی برای گفتن دارند تا نقش »فاینانس« در 
تورم و فواید شلغم برای »کرونا«. جناب فازمتر با دیدن چنین افرادی با 

فریاد »ماذا فازا« سر به کوه و بیابان می گذارد.
به هر حال، متخصص حتمًا از فازمتر اســتفاده می کند تا بفهمد که 
برق هســت یا نیست؟ البته که برق هست، اما کم هست و باید همیشه 
در مصرف آن صرفه جویی کرد. دربارة صرفه جویی شــاید این عبارت را 

شنیده باشید که: 
در مصرف آب، برق، گاز و ... صرفه جویی کنید » شرکت صادرات آب، 

برق، گاز و ...«
می خندید؟ حاال شــما به مــن بگویید که آن عبارت بهتر اســت یا 

این یکی؟
در مصرف آب، برق، گاز و ... صرفه جویی کنید »شــرکت واردات آب، 

برق، گاز و ...«
پس صرفه جویی کنیم و فازمتر را هم فراموش نکنیم. فازمتر در صورت 
وجود برق، چشمانش برق می زند و از این راه به ما می فهماند که مواظب 
باشــیم تا برق از سرمان نپرد. شــاعر سرشناس، استاد پریزی فازمتری 

چنین سروده است که: 
به فاز متر نظر کن که گر بلغزد دست

»فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد«
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هیچ آدابی و ترتیبی نُجست

٭ سخنان بي اساس، یاوه

﹁︀ز﹝︐︣﹁︀ز﹝︐︣﹁︀ز﹝︐︣
﹩﹊︤﹫﹁  ︡﹠︊﹛

مهدی فرج اللهی

لطفا بارکد را 
اسکن کنید!
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حرفات به 
نورسیده ها

زهرا فرنيا

 چطوری رشد جوون؟ می شه بیشتر داستان و 
چیزای عجیب بذاری؟

جوون؟ منظورتان جوان اســت؟ زود خودمانی شدید. جوان! تکرار 
کنید یادتان نرود. درســت است که ما با شما صمیمی هستیم، اما دلیل 
نمی شود شما با ما این طوری حرف بزنید. واقعًا زمان ما کجا از این خبرها 
بــود؟ آن موقع ها ما پایمان را جلوی بزرگ تر دراز نمی کردیم؛ حتی موقع 
مجله خواندن. دیگر چه برسد به اینکه به مجله مان بگوییم جوون. به خاطر 
این طرز برخورد دیگر داســتان و چیزهای عجیب نمی گذاریم. چیزهای 

معمولی می نویسیم!

 سالم بر رشد جوان. می خواستم از همین جا تولد همة 
اسفندیا رو تبریک بگم. اسفندیا هپی برث دی!

به من به عنوان یک اسفندی مغرور )اما نه خیلی(، برخورد. مگر عبارت 
»تولدتان مبارک« چه کم از هپی برث دی دارد؟ اصاًل به نظرم تنبلی اش 
را هم بخواهید حساب کنید، نوشتن اولی راحت تر از دومی  است. به عنوان 
یک اسفندی از تبریک شما تشکر می کنم و می خواهم به اطالعتان برسانم 
که همین لحظه که پایتان را دراز کردید و جوان را می خوانید، نویســندة 
این ســتون تولدش است و غریبانه برای خودش یک شمع گذاشته روی 
کیک یــزدی و فوت می نمایــد. هعی! کاش در کیک یــزدی هم خامه 

می ریختند، یک ذره حس تولد به آدم دست بدهد!

 اه چرا پس عید نمی شه؟
آدم این طور اســت. نه که شــما دانش آموزان این طور باشیدها! 
نمی دانم چرا هر موقع از سال که باشد، می خواهید یک موقع دیگر شود. 
پاییز باشــد، بهار می خواهید. بهار باشد، تابستان. وقتی گرمتان می شود، 
سرما می خواهید. وقتی تعطیلید، مدرســه می خواهید. مدرسه ها شروع 
شده اند، شما فکر عیدید. اصاًل معلوم نیست با خودتان چند چندید. شما 
دعا کنید کرونا برود، دیگر هر روز بعد از کرونا عید اســت به خدا! وگرنه 
همة روزها در خانه عین روز قبلی  هستند؛ پاییز و زمستان و عید هم ندارد. 
آدم های زیر ماسک همه شان یک شکل اند. روزهای پشت کرونا همه اش 

تکراری  است!

 می شه راه حل دستکاری مودم رو یاد بدی، یه جوری که 
مدرسه  تحقیق  برای  شه؟  کم  سرعتش  دلخواه  موقع 

می خوام.
بله. راه حلش این اســت که یکی از »پین« های سیم »لن« را بشکنید 
و ... یک دقیقه صبر کنید ببینم! کدام تحقیق از شــما می خواهد سرعت 
اینترنت را کم کنید؟ مطمئنید ننوشــته زیــاد؟ ای داد بیداد! من چقدر 
ساده ام! دانش آموز آن قدر دغدغة تحقیق مدرسه اش را داشته باشد که به 

ما پیام دهد و کمک بخواهد؟ اصاًل کدام درســی از دانش آموز خرابکاری 
می خواهد؟ اشتباه نکنم می خواهید اینترنت را دستکاری کنید که وقتی 
معلم از شما سؤالی می پرسد، قطعش کنید و بله! دستتان را خواندم. البته 
نه که خودم این کاره باشم ها، زمان ما این طور نبود که موقع درس پرسیدن 
دیر بیاییم یا یکدفعه ای دست شویی مان بگیرد و کالس را ترک کنیم. صرفًا 

حدس زدم که ممکن است زمان شما این طور باشد.

 جوان جان می شه رنگ مجله رو عوض کنی؟ من این رنگی 
دوس ندارم.

آبی خال خالی کنیم بهتر اســت یا ســبز یشمی؟ حاال درست است که 
مجله متعلق به شماست، اما شــما به این کارها چه کار دارید؟ شما پیام 
بدهید و بابت مجلة خوبمان تشکر کنید و بگویید ستون نورسیده بهترین 
ســتون جوان اســت. قرار نشــد دربارة چیزهای دیگر نظر بدهید! اصاًل 
عنق شــدم. این  همه زحمت می کشم در این مجله، آخر هم می خواهید 

صورتی اش بکنیم البد.

 می شه آموزش نگهداری از گل و گیاه بذاری توی مجله؟ 
فکر کنم خیلی طرف دار داشته باشه. مرسی.

من چشــم بسته از این پیام تشخیص می دهم که با یک قاتل حرفه ای 
گل و گیــاه طرفیم. از آن هایی که گل ها و گیاهانش یکی پس از دیگری 
جان به جان آفرین تســلیم کرده اند. آن هایی که هیچ وقت نمی دانند کی و 
چقدر به کاکتوسشان آب بدهند. یادشان می رود امروز دوبار آبش داده اند 
و هفتة  پیش کاًل هیچی! ما پیامت را به بخش های داخلی انتقال می دهیم، 
اما دفعة بعدی اسم گیاهانت را بگو. چرا سربسته حرفت را می گویی؟ اینجا 

همه خودی اند.

 فکر کنم من کرونا گرفتم. همه اش می خوابم.
خوب شد این کرونا آمد و بهانه دست شما داد که تنبلی هایتان 
را هم پای کرونا بنویســید. بگذارید خیالتان را راحت کنم. زیاد خوابیدن 
هیچ ربطی به کرونا ندارد و کرونا این موضوع را به عنوان عالمت خودش، 
قویًا تکذیب می کند. ممکن است کمی به پاییز و هوای خواب آلودش ربط 
داشته باشد، اما نه برای شما که خوابتان تابستان و زمستان نمی شناسد. 
متأسفانه باید بگویم، مسئولیت خوابیدن شما را کسی برعهده نمی گیرد. 

صرفًا تنبلی  است و کرونا ارتباطش را با خواب شما قویًا تکذیب می کند.

 چطوری رشد جوون؟ می شه بیشتر داستان و  چطوری رشد جوون؟ می شه بیشتر داستان و  چطوری رشد جوون؟ می شه بیشتر داستان و 

جوون؟ منظورتان جوان اســت؟ زود خودمانی شدید. جوان! تکرار جوون؟ منظورتان جوان اســت؟ زود خودمانی شدید. جوان! تکرار جوون؟ منظورتان جوان اســت؟ زود خودمانی شدید. جوان! تکرار 

مجله که کاًل به شــما تعلق دارد، اما این بخش، دیگر شور به شما تعلق 

داشتن را درآورده و یک باره هرچه را شما برای ما بفرستید، می خواند، 

پاسخ می دهد و چاپ می کند. شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که کجا 

بفرستید؟ آن قدر که راه ارتباطی داریم. این از رایانامه مان:

 Email:javan@roshdmag.ir ، ایــن هم از ســامانه پیامکی مان: 

۳۰۰۰۸۹۹۵۱۹، در صفحه هــای مجازی هم برایتــان کلی مطلب به روز 

و دســت اول، نظرســنجی، مســابقه و ... می گذاریم. با مطرح کردن 

پیشنهادها، حرف ها و درددل هایتان، هم خودتان سبک می شوید، هم به 

ما کمک می کنید که بهتر شویم! 






