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امام علي عليه السالم فرمود:
»فرصت مانند ابر از افق زندگي مي گذرد،

مواقعي كه فرصت هاي خيري پيش مي آيد غنيمت بشماريد و از آنها استفاده كنيد.«

س: حميد عزيزي خانقاهي
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راه واقعی
به مناســبت روز جوان، فرازهايی از بيانــات رهبر انقالب را كه 

همواره توجه خاصی به جوان ها داشته اند، با هم مرور می كنيم:
»راجع به نيازهای جوان ها زياد صحبت می شــود؛ من گفته ام، 
قبل از من هم گفته اند. امــا می دانيد از نظر من مهم ترين نياز 
جوانان چيست؟ نياز عمدة جوان، هويت است؛ بايد هويت و هدف 
خودش را بشناسد: بايد بداند كيست و برای چه می خواهد تالش 
و كار كند. دشــمن می خواهد هويت جوان ايرانی را از او بگيرد؛ 
اهداف را از بين ببرد؛ افق ها را تيره كند؛ ... امروز برنامة دشــمن 
نسبت به شما جوان ها اين است؛ خيلی بايد بيدار باشيد. ... امروز 
جوان ايرانی، آگاه، بامعرفت، بصير، سياسی و اهل تحليل است؛ و 
از همه باالتر باايمان است ... جوان كه پرورش يافتة  دوران انقالب 
است، از معرفت دينی برخوردار است، ايمانش هم ايمان عميقی 
اســت؛ البته احتياج دارد كه تغذية معنوی و فكری دائمی شود. 
... شــما جوانان در بهار زندگی خود به كسب دانش سرگرميد. 
اوالً اين را مهم شماريد و هرچه می توانيد از آن برخوردار شويد. 
ثانياً عمق بخشــيدن به ايمان و دست يافتن به معرفت دينی و 
مجاهدت برای حفظ طهارت و صفای دل نيز در جوانی از هميشه 

ميسرتر است. در اين نيز، كوششی درخور، به كار بريد.
جوانان عزيــز! حضور در صحنة پرشــور دانش انــدوزی كه از 
زيباترين و مبارک ترين فصول دوران جوانی است، هنگامی كه با 
مجاهدت های اســالمی و تالش در راه گسترش فهم و معرفت 
درست دينی و سياسی همراه باشد، يكی از بزرگ ترين آميزه های 
معنوی برای نسل جوان كشــور را پديد می آورد. در انتخاب راه 
حقيقی به نظر من خود شــما جوان ها بزرگ ترين مسئوليت را 
داريد؛ مســئوليتی كه می توانيد آن را انجام دهيد. عزيزان من! 
هر جوانی دوســت می دارد كشوری كه در آن زندگی می كند و 
خاكی را كه از آن روييده، عزيز، سربلند، مقتدر و برخوردار از همة 
زيبايی ها و نيكی ها باشد؛ دلش می خواهد جامعة متمدنی داشته 
باشد؛ دلش می خواهد از پيشرفت های علمی و عملی برخوردار 
باشد؛ اين آرزوی هر جوانی است. برای اين، دو راه در پيش است: 
يک راه حل واقعی، يک راه حل كاذب و بدلی. راه واقعی چيست؟ 
اين است كه جوان ايرانی تصميم بگيرد در زمين خود، بذر خود 
را بپاشــد؛ از اندوخته و ثروت فرهنگی خود استفاده كند؛ ارادة  
خودش را به كار بگيرد؛ برای شــخصيت و استقالل خود ارزش 
قائل شــود؛ جامة عاريت نخواهد و دنبــال تقليد و عاريه گيری 

الگوهای بيگانه نباشد. ...«

زنگ  انديشه
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اين روزها

1234567891011121314فروردين

9 فروردين، ميالد امام حسين)ع(
در ميان معصومين )عليهم السـالم(، رابطة امام حسـن )ع( و امام حسـين )ع( 
الگويی مناسـب برای تمام برادران اسـت. امام حسـين سـوم شـعبان سال 4 
هجـری بـه دنيا آمد و يک سـال از بـرادرش امام حسـن)ع( كوچک تر بود. به 
هميـن خاطر همـواره در زندگی خود به تصميمات برادرش احترام گذاشـت 
و از آن ها اطاعت كرد. امام حسـين )ع( و امام حسـن )ع( در سـال 92 هجری 
هنگام فتح »طبرسـتان«  در لشـكر اسـالم حضور داشـتند. بعدها كه عثمان 
خليفة مسـلمين شـد، در ايـام محاصرة خانة عثمـان، هر دو برادر به دسـتور 
پـدر، در جهـت اتحـاد در دنيای اسـالم، از خانة خليفه محافظـت كردند. هر 
دو بـرادر مسـئول صدقات مـردم در دوران خالفت حضرت علـی )ع( بودند و 

در تمامـی جنگ هـای پدر خود حضور داشـتند.
نمونه هايي از سخنان امام حسين)ع( چنين است:

- شـيعة ما كسـی  اسـت كـه دلش از هرگونـه خيانت، نيرنـگ و مكری پاک 
است.

- پنج چيز اسـت كه در هركسـی نباشـد، خير زيادی در او نيست: عقل، 
10 فروردين: تولد حضرت ابوالفضل عباس)س(ديـن، ادب، حيا و خوش خويی. 

ــرادر  روز چهــارم شــعبان ســال 26 هجــری، عبــاس ب
ــدرش  ــد. پ ــا آم ــه دني ــين)ع( ب ــام حس ــر ام كوچک ت
ــود و مــادرش ام البنيــن، دختــر  ــی ب حضــرت عل
حــزام بــن خــال. در آن زمــان بــه كــودكان زيبــا 
لقــب »بَطحاء«)مــاه( داده می شــد و عبــاس نيز 
بــه دليــل زيبايــی و قامــت بلند خــود به»ماه 
)قمــر( بنی هاشــم« معــروف شــد.عباس 
شــجاعتی همچــون پــدر خــود داشــت 
ــم  ــا هميشــه عل ــه در جنگ ه ــی ك ــا جاي ت
پــدرش را حمــل می كــرد. بــه هميــن خاطــر 

بــود كــه لقــب »َعلَمــدار« گرفــت. 

 حسن ستوده نیا

17 فروردين: والدت حضرت علی اکبر و روز جوان
علـی، فرزنـد بـزرگ امـام حسـين )ع( و ليـال بنـت ابـی مـره،  در واقعة 
كربـال حداكثر 25 سـال داشـت. او اوليـن نفر از پيروان امام حسـين بود 
كه در نبرد كشـته شـد. سـالروز تولد ايشـان در كشـورمان »روز جوان« 
نام گـذاري شـده اسـت. جالـب  اسـت كـه امام حسـين)ع( نـام هـر سـه 
پسـر خـود را  علـي گذاشـته بـود و مي فرمـود: اگر صد پسـر هم داشـته 

باشـم، نـام همـه را علي خواهم گذاشـت.
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11 فروردين: تولد امام زين العابدين)ع( 
»موقعيـِت صبـر در ديـن هم پايـة موقعيـِت سـر در بـدن اسـت؛ 

كسـی كـه صبـر نـدارد، دين نـدارد.«
علی بن الحسـين )ع(، چهارمين امام شيعيان، پنجم شعبان سال 
83 هجـری قمری در مدينه متولد شـد. پدرش امام حسـين )ع(

بـود و مـادرش كنيـزی از فارس كه از او با نام هايی چون شـهربانو 
و جهانشـاه يـاد شـده اسـت. اما بين اعـراب غزاله ناميده می شـد. 
در واقعـة كربـال، امـام سـجاد)ع( بيمار بـود و نتوانسـت در جنگ 
شـركت كنـد. با پايـان نبرد، گروهی از دشـمنان می خواسـتند او 
را هـم به شـهادت برسـانند، امـا صحبت های حضـرت زينب)س( 
بـا عمربن سـعد، فرمانده سـپاه دشـمن را راضی كرد كـه از جان 
امام بگذرد. پس از آنكه اسـيران جنگ را به شـام فرسـتادند، امام 
سـجاد)ع( در حضـور يزيد خطبه ای خوانـد و در آن از قيام پدرش 
بـرای مـردم شـام گفت. پـس از آن يزيد بـه امام اجـازه داد كه به 
مدينـه بازگردد. داسـتان های زيـادی از امام چهارم نقل شـده اند. 
از جملـه گفته شـده اسـت: »شـخصی به محضـر امام رسـيد و از 
وضـع زندگی اش شـكايت كرد. امام )عليه السـالم( فرمـود: بيچاره 
فرزنـد آدم هـرروز گرفتـار سـه مصيبت اسـت كه از هيچ كـدام از 
آن هـا پنـد و عبرت نمی گيـرد. اگر عبرت بگيرد دنيا و مشـكالت 
آن برايـش آسـان می شـود. مصيبـت اول اينكه هـر روز از عمرش 
كاسـته می شـود. اگـر زيـان در امـوال وی  پيـش بيايـد غمگين 
می شـود،  با اينكه سـرماية ممكن اسـت بـار ديگر بازگـردد، ولی  
عمـر قابـل برگشـت نيسـت. دوم اينكـه هـر روز، روزی خـود را 
می خـورد، اگـر حالل باشـد بايـد حسـاب آن را پس بدهـد و اگر 
حرام باشـد، بايد بر آن كيفر ببيند. سـپس فرمود: سـومی مهم تر 
از ايـن اسـت. گفته شـد: آن چيسـت؟ امـام فرمود: هـر روز را كه 
بـه پايـان می رسـاند، يک قدم بـه آخرت نزديک شـده اسـت، اما 

نمی دانـد به سـوی بهشـت می رود يـا به طـرف جهنم«.

شمارة  هفتم، فروردين ماه 1399

21فروردين: تولد امام زمان )عج(
نيمة شـعبان سـال 256ق مصادف با 8 مرداد سـال 248ه.ش، روزی 
بـود كـه تنهـا فرزند امام حسـن عسـكری )ع( متولد شـد. نـام اين 
فرزنـد محمـد بـود و زمانـی كه پـدرش در 28 سـالگی درگذشـت، 
تنها پنج سـال داشـت. چـه در همـان دوران و چـه در دوران غيبت 
صغـرای ايشـان، تنهـا عـدة معـدودی بـا ايشـان در ارتبـاط بودند تا 
اينكـه دورة غيبـت كبرای وی فرا رسـيد. امام باقر )ع( دربارة ايشـان 
فرموده اسـت: »حجت بن الحسـن از همة شـما بيشـتر، مردمان را 
پنـاه مي دهـد و از همـة شـما علمـش افزون تـر اسـت، و رحمـت و 

لطفش از همـه فراگيرتر.«
برخی احاديث امام زمان )عج( عبارت اند از:

- پنـاه بـه خـدا می برم از نابينايـی بعد از بينايـی و از گمراهی بعد از 
راهيابـی و از اعمـال ناشايسـته و فرو افتادن در فتنه ها. اگر شـيعيان 
مـا در وفـای بـه عهـد و پيمـان الهـی اتحـاد و اتفـاق می داشـتند و 
عهـد و پيمـان را محتـرم می شـمردند، سـعادت ديدار ما بـه تأخير 

نمی افتـاد و زودتـر بـه سـعادت ديـدار ما نائل می شـدند.
- مـن از افـرادی كـه می گوينـد مـا اهـل بيت غيـب می دانيـم و در 
سـلطنت و آفرينـش موجـودات با خـدا شـريكيم، و مـا را از مقامی 
كـه خداونـد برای ما پسـنديده باالتـر می برند، نزد خدا و رسـولش، 

می جويم. بيـزاری 
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زنگ انديشه

 اعظم الريجاني
بــا يک لمــس وارد دنياي تو در تويي مي شــويم و ناگهان در تارهاي 
ناپيداي جادوگر گير مي افتيم.  بدون تلفن هاي هوشــمند و شبكه هاي 
اجتماعي، زيستن در دنياي مدرن اگرچه ناممكن نيست، ليكن مشكل 
اســت. اما كاربردهــاي مفيد  اســتفاده از آن در برابر پيامدهاي منفي 
شــبكه هاي اجتماعي رنگ باخته اســت. چرا كه صدمات و آسيب هاي 
فردي ناشي از استفادة نادرست، اعتيادآور و زياد آن بالي جانمان شده 

است.

جادوگر مجازی

 يه تكنیک بزنم اينا رو
...به هوش بیارم

...چه خوش خیال بودم من

 سعید حق داشت ناراحت
 بشه. آره انگار ما واقعًا

...معتاد شديم

چي بندازيم؟ عكس؟
...من مي اندازم

 ...نه من مي اندازم

 يک اپ نصب کردم براي
ورزش. االن شروع

مي کنم

 بیاين با بچه ها يه نگاهي به
...حال و روز خودمون بندازيم
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شمارة  هفتم، فروردين ماه 1399

...پیام اومد ببینم کیه

پیام توپه  بود. گفت: برو 
کنارتا برم تو دروازه!

 ... واااي چه نازه
 برو کنار... بخند عمو بخند

          .... اينجا رو نگاه کن

 به عكس خودت دقت کن!
 حتي کتابو عین موبايل
 گرفتي دستت. بدجور
رومون تًاثیر گذاشته

 ديگه بسه. همه
 موبايلشون بزارن اينجا.
... همه. حامد حتي تو

 يا خدا... انگار يه چیزي
...گم کردم

 واالاااا دلم براي لمس
 صفحه تنگ شده . بذار يه

...کلیک کنم

 يه کم به دور  نگاه کنین واسه چشم تون خوبه رفقا ... حاال همه
 به دوربین ... ديگه الزم نیست براي يه عكس يادگاري کله تون

... صد ور بچرخه. آخیش چه حال خوبیه، يه ذره رو در رو
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نقشه راه

 مسلم گريواني
چشم هايتان را ببنديد و تصوير فردی بدون سر را تصور كنيد! اگر چنين عكسی 
را جلوی شما بگذارند و بپرسند: اين تصوير متعلق به چه كسی است؟ آيا شما 
او را خواهيد شناخت؟! نه! چون هر كسی با چهره و سيمايش شناخته می شود، 
نه با ساير اندامش؛ مثل دست و پا، موی سر، ناخن، پوست و حتی لباس، تيپ 

و قيافه اش. اگر هم شناخته شود، به سختی ممكن خواهد بود.
حاال می خواهم يک نكته معنوی و دينی جالب برای شما بگويم: چهره و 

سيمای دين به چه چيزی هست؟ آيا تاكنون دقت كرده ايد؟
دين خيلی چيزها دارد: اخالق دارد، انفاق و احسان دارد، آداب دارد، نماز و روزه 
دارد، محبت دارد، تبری و تولی، يعنی دوست داشتن و دشمنی داشتن، دارد، 
و ... كدام يک از اين ها چهرة دين به شمار می رود؟ طوری كه بتوان گفت فرد 

با اين كار دين دار  است؟
ُ َوجُه الّدين«: يعنی نماز سيمای دين  پيامبر گرامی اسالم )ص( فرمود: »الصلوه
ِ ِمَن الّديِن َكَموِضِع الّرأس ِمَن الَجَسد«: جايگاهِ نماز در  است. يا: »َموِضُع الّصلوه
دين چون محِل سر در تن آدمی است. يعنی اگر بخواهيم كسی را با ايمان و 
دين داری شناسايی كنيم، با نماز شناخته می شود، نه با ساير اندام دين، مثل 
انفاق، حج، تسبيح و ريش، و ... معيار شناسايی انسان های مؤمن ، هم در اين 
دنيا و هم در دنيای ديگر، نماز است. ميزان دين داری ما را با نماز تشخيص 
می دهند. همان طور كه تن بی سر، بی فايده است، دين بی نماز نيز بی فايده است.

آيا تاكنون اين روايت را شنيده ايد كه پيامبر فرمود: ِ »أَوَُّل َما يَُحاَسُب الَْعْبُد 
اَلُة َفإِْن ُقِبلَْت ُقِبَل َما ِسَواَها َو إِْن ُردَّْت ُردَّ َما ِسَواَها«: در قيامت اولين  الصَّ
موضوعی كه محاسبه می شود،  نماز است. اگر نمازمان را بپذيرند، بقية اعمالمان 
را نيز خواهند پذيرفت، و اگر در نماز مردود باشيم، ساير اعمال ما نيز پذيرفته 

نيست! يعنی تمام كارهای نيكی كه كرده ايم، در ساية نماز پذيرفته می شوند.

چرا در قيامت نماز معيار قبولی اعمال است؟
ممكن است بگويی: »اين ظالمانه نيست؟! چرا بايد خداوند همه چيز را به نماز 

گره بزند؟ ممكن است كسی آدم خوبی باشد و ساير اعمال را انجام دهد.«
 نه ظالمانه نيست! برای اينكه روشن شود، مثالی می زنم. معلمی را تصور كنيد 
كه در كالس به دانش آموزان اعالم می كند: »برای من نمرة زبان مهم است. 
چون االن زبان علم در جهان انگليسی هست و اگر كسی بخواهد به وادی دانش 
وارد شود، بايد زبان و ادبيات آن را كه انگليسی است، بياموزد. لذا درس كليدی 

برای من زبان است.«
همچنين يک استاد حوزة علميه به طلبه ها اعالم می كند: »برای من نمرة زبان 
عربی مهم است، زيرا ادبيات عرب زبان دين  است و هر طلبه ای بخواهد با دين 
آشنا و متخصص دين شود، بايد زبان دين، يعنی زبان عربی )ادبيات عرب( 
بياموزد. دقت كنيد، هر دو معلم می گويند: »اگر زبان را نمره بياوريد، بقية 

درس ها را ارفاق می كنم،  وگرنه، نه.«
اين مثال برای اين بود كه بگوييم، نحوة محاسبة خداوند در قيامت نيز شبيه 
اين است. خداوند می فرمايد: »معيار برای عبوديت و بندگی نماز است. اگر در 

نماز پذيرفته شديد، بقية اعمالتان هم پذيرفته است وگرنه نه.«
از اين موضوع روشن می شود كه برای دين و خداوند، نماز موضوعی ناموسی 
و اساسی است. يعنی معيار ايمان و كفر عملی، نماز  است. معيار قبولی همة 
اعمال انسان در قيامت نماز  است. اگر قبول باشد، بقية اعمال هم مقبول خواهد 
شد.اينجا يک پرسش مطرح می شود: »راز اين همه اهميت دادن دين به نماز 
چيست؟« در يک جمله دليلش اين است كه: »اگر انسان مثالً پيمان بسته كه 

ر! 
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به يک نفر پايبند و متعهد باشد، در زندگی خود نيز به خانواده، اعضای جامعه 
و بيت المال متعهد خواهد شد.« نماز نوعی تعهد روزانه با خداست؛ نماز نشانه 
عبوديت و بندگی انسان به خداست. مخصوصاً نماز اگر با توجه خوانده شود، 
نقش پليسی درونی را بازی می كند و مانع فحشا، فساد، اختالس و دزدی 

می شود.
با اين حال می دانيد چرا ما از نماز فراری هستيم؟ چرا نمازهای ما بازدارنده از 
فحشا، دزدی و انحراف نيست؟ پاسخش اين است كه چون نمازهای ما در حد 
همين خم و راست شدن های عادت گونه است. در حالی كه نماز، اگر با توجه 
باشد، لذت و آرامش است. نماز گفت و گو با خدا و تشكر از اوست. باالتر، نشانة 

تعبد و تقرب ما به خداوند است. بهترين وسيله برای سلوک و معنويت است.
گمان ما اين است كه نماز تكليفی دينی است كه اگر نخوانيم، به جهنم 
می رويم! در حالی كه اساساً نماز نوعی تشكر از خدا، ارتباط با خدا، نيرو گرفتن 

از خدا و انس با خداست.

نماز؛ گفت و گو با خداست
نماز، پيش از اينكه تكليف دينی باشد، سخن گفتن با خداست و خداوند 
صدای بندگان را دوست دارد. اذان گفتن هم صدا كردن خداوند است: »حی 
علی الصلوه، حی علی خيرالعمل...« آيا دوست داری دوستت تو را مرتب 
صدا كند و جواب ندهی؟! خداوند هر روز ما را به گفت و گو با خودش صدا 

می زند.
نوجوان عزيزم! نماز خواندن يا نخواندن ما چيزی از خدا نمی كاهد، اما نماز 
برای ما »نياز« است. چون نماز برای ما نوعی شارژ شدن روحی و معنوِی 
روزانه است. ما هر روز، به دليل فرسودگی در زندگی جاری، نياز داريم با 

حقيقتی قادر و كامل سخن بگوييم و انرژی بگيريم. دقت كرده ايد: انسان 
ممكن است در زندگی همه چيز برايش فراهم باشد، اما باز هم از درون 
»احساس نيايش، ستايش، و گرايش به يک حقيقت متعالی« دارد؟ نماز 

رفع اين نياز معنوی انسان است.
وقتی نماز می خوانيم، خودمان بزرگ و قدرتمند می شويم. در نماز با بزرگی 
چون خدا در ارتباطيم. نمازصحبت كردن با يک بزرگ است. نماز يعنی وصل به 

منبع قدرت، علم و حيات، و شناور شدن به سپهر بي كران هستي.
را  خود  گذاشت،  بزرگی  دست  در  را  دستش  كودكی  اگر  كنيد!  تصور 
می شود؛  دلگرم  خطری  هر  برابر  در  و  می كند  احساس  قبل  از  قوی تر 
چون متكی به قدرتی است. نماز يعنی دست در دست خدا گذاشتن. در 
چنين حالتی، وقتی خداوند پشت ما باشد، ما از همه قوی تر هستيم؛ حتی 
از ابرقدرت ها.  ولی اگر توكل خودمان به خدا را از دست بدهيم، خودمان به 

تنهايی قدرت چندانی نخواهيم داشت.
كسی كه نماز می خواند، دست خدا را بر شانه اش حس خواهد كرد و هيچ گاه 
احساس ضعف نمی كند. وقتی يوسف نوجوان را از چاه بيرون كشيدند، مردي 
از كاروان، نگاهِ ترحم آميزی به او كرد و گفت: »به اين كودک غريب نيكي كنيد، 
رحم كنيد.« يوسف در جواب او گفت: »كسی كه با خداست، گرفتار تنهايي 
و غربت نمي شود!«  نماز در حكم يک استخر و شنا كردن در آن است: »از 
فرزندان خود بپرسيد: اگر در كنار منزل ما استخري با آب زالل باشد و 
شما روزي پنج بار در آن آبتني كنيد، آيا بدنتان پاكيزه می شود يا نه؟ 
آنان در پاسخ می گويند: حتماً. شما در ادامه بگوييد: فرزندانم! نماز نيز 
همين گونه است. نماز حكم همان استخر را دارد كه آلودگی های روحي 
ما را پاک ميكند؛ همچنان كه استخر آلودگی های بدن ما را پاک ميكند. 
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هنرستان

مواد الزم براي
ساخت قاِب طال
1. قاب پلی استر  
2. چسب ورق طال

3. قلم مو 
4. پنبه

5. ورق طال
6. وارنیش
7. شاپان

قاب طال
»پتینة ورق طال« يكی از 

قديمی ترين هنرهاست که عالوه 
بر پلي استر، در کهنه کاری وسايل 

قديمی هم استفاده مي شود.
 آمنه شكاري

عكاس:اعظم الريجاني
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1. برای پوشش دادن يک شیء با ورق طال، ابتدا آن را خوب 
تمیزمی کنیم تا از هر گونه گرد و غبار پاك شود. سپس با 

چسب ورق طال، سطح کار را کاماًل می پوشانیم.

2. کمی صبر می کنیم تا آب چسب تبخیر شود و ورق طال را 
به اندازة سطح کار برش می زنیم و می چسبانیم.

3. بعد از اينكه ورق طال  را چسبانديم،  يک تكه پنبة نم دار را به آرامی 
روی ورق طال می زنیم تا کامالً بچسبد. سپس يک قلم موی نم دار را روی 
سطح کار می کشیم تا سطح کار تمیز شود و مطمئن شويم همة سطح 

کار، ورق طال خورده است.

4. می توانیم قسمت هايی از کار را آبی فیروزه ای بزنیم. يا برای اينكه 
زردی آن کم شود، می توانیم مقداری شاپان رقیق شده روی کار بزنیم.

5. در پايان کار، پس از خشک شدن کامل، يک الية وارنیش برای 
محافظت ورق طال روی کل کار می زنیم.
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سالمت

مسئله هاي من

مسئله وجود دارد!
شايد تو هم مانند بسياری از هم ساالنت،  هنگامی كه 
نام مسئله را می شنوی، ياد درس رياضی می افتی كه 
پر از مسئله است. و شايد دليل عالقه مندی  بسياری 
از فالسفه به موضوع رياضی از همين جا ناشی شده 
باشد كه زندگی هم مثل دنياي رياضيات مملو از 
مسئله های بزرگ و كوچک است و هر كدام بخشی 
از روح و روان ما را براي  خود مشــغول كرده است. 
اما بسياری از نوجوانان چون مسئله های اطرافشان 
را به خوبی تشخيص نمی دهند و يا تصور می كنند 
كــه آن ها غيرقابل حل و يا برعكس پيش پا افتاده 
هســتند، يا بي خيال مي شوند يا دچار چالش های 
متعدد می شوند و توان الزم برای مقابله و رويارويی 
با آن ها را در خود نمی بينند. به نمونه های زير نگاه 
كن و مســائلی را كه تو هم با آن ها مواجه هستی، 

عالمت بزن:
 صبح زود از خواب بیدار شدن

 مشارکت در انجام فعالیت های خانه
 کمک به خواهر يا برادر

 حمام رفتن و نظافت شخصی
 پوشــیدن لباس مناسب در جمع های 

خانوادگی
 پوشیدن لباس مناسب خارج از منزل

  بی توجهی به تبلیغات نامناســب در 
فضای مجازی

 چت  نكردن در خصوص مسائل خصوصی 
و محرمانه با دوستان

  پرهیز از بدگويی دربارة ديگران
  احساس همدلی و صمیمیت با اعضای 

خانواده
  مراقبت از حريم شخصی بدن خود

با پوشش شايسته
  مراقبت از حريــم خانواده با پرهیز از 
گفت وگو در اين باره با افراد خارج خانواده

  فريب نخوردن و ساده دل نبودن
  هیجانی تصمیم نگرفتن

  قدردان بودن و ديدن داشته های خود
  مقايسه نكردن زندگی خود با ديگران به 
منظور جلوگیری از حسرت های  بی نتیجه

هنگامی كه به مسئله های  يادشده  نگاه می كنی،  
می بينی كه بســياری از مسئله های  دورة آغازين 
جوانی ممكن اســت براي كساني كه از اين دورره 
عبور كرده اند تنها به اين دليل كه در بزرگ سالی  
توانايی افراد بيشتر شده است و به قول معروف با 
كسب تجربة بيشتر به پختگی رسيده اند، برايشان 

 دکتر لیال سلیقه دار، مشاور
زندگی هر انسانی پر از مسئله های گوناگون اســت. گاهی مسئلة ساده ای پیش رو داريم. مثل اينكه 
درست موقع خروج از خانه، جورابت خیس می شود و حاال بايد به سرعت جوراب ديگری را که مناسب 
مدرســه است، انتخاب کنی و بپوشی. يک وقتی هم بناست رشتة تحصیلی را انتخاب کنیم و يا با اين 
مسئله روبه رو هستیم که با وجود نقل مكان کردن  چگونه بايد با شرايط تازه کنار بیايیم. در همة  موارد، 
چه مسئله ساده به نظر بیايد و چه زمانی که با چالش بزرگ تری مواجه باشیم، به توانايی نیاز داريم که از 
طريق آن بتوانیم، بهترين راه را برای حل مسئلة  خود طی کنیم و دست به تصمیم گیری درستی بزنیم.
نكتة مهم در اين میان آن است که: آيا ذهن ما می تواند راه های متفاوتی را برای پاسخ به مسئله ای که 
داريم، شناسايی کند؟ آيا به اين منظور می تواند از افراد و منابع الزم بهره بگیرد؟ و حاال اگر گزينه هايی 
مقابل خود يافتیم، می توانیم پیامدهای هر راه را با ديگری مقايسه کنیم و بهترين انتخاب را در کمترين 

زمان داشته باشیم؟
اين مرحله ها به مهارت هايی متكی هستند که به آن ها »مهارت تصمیم گیری«  و »توانايی حل مسئله« 
می گويیم. برای توانمند شدن در اين  زمینه، الزم است عالوه بر شناخت خود، اجزا و خرده مهارت های 

حل مسئله را بشناسیم و تمرين کنیم تا با صرف زمان کمتر، نتايج بهتری به دست آوريم.

مسئله دارم، پس هستم
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شمارة هفتم، فروردين ماه 1399

ساده تر باشد، اما همچنان وجود دارد. برای مثال، 
اينكه »خارج از منزل چه نوع پوششــی برای من 
مناســب است؟« تنها يک ســؤال مربوط به دورة 
نوجوانی نيســت و در هر دورة ســنی يک سؤال 
محسوب می شود.  اما در پساجوانی وبزرگسالي، اين 
موضوع يک چالش نيست و افراد انتخاب ساده تری 
دارند؛ گرچه ممكن اســت برای نوجوان حل اين 

مسئله سخت باشد.

 ميان بر مهم!
هنگامی كه مســئله ها را شناســايی می كنی، 
متوجه می شــوی كه برخی از آن ها بسيار ساده 
هستند و می توان گفت كه چالش خاصی با آن ها 
نداری. اين در حالی اســت كه امكان دارد همان 
مسئله برای دوســت هم سالت موضوعی سخت 
باشــد. به عبارت ديگر، سادگی و يا سختی يک 
مسئله می تواند به طرز نگاه تو به آن و به ميزان 
توانايی تو در حل آن و نيز موقعيت و شرايطی كه 
در آن قرار داری، مربوط باشد. تصور كن نوجوانی 
كه از نعمت مادر محروم اســت، به ناچار درک 
كرده اســت كه چگونه می تواند به ديگر اعضای 
خانوادة خود از جمله خواهر و برادر كمک كند. 
در حالی كه  نوجوان ديگری كه همواره از حمايت 
مادر برخوردار اســت، ضرورتــی برای كمک به 
خانواده و ابراز همراهی و همدلی نمی بيند و اين 
موضوع می تواند برای او چالشی بزرگ و سخت 

باشد.
برای اينكه بتوانی به بهترين شكل ممكن با مسائل 
زندگی خود روبه رو شوی، الزم است در مورد حل 
مسئلة  خود احساس مسئوليت كنی و به خودت 
بگويی كه اين مســئلة  من است و من بايد بتوانم 
آن را حــل كنــم. در اين صورت ســخت ترين و 
پيچيده ترين مسئله ها  هم برايت ساده تر می شوند 
و راحت تر می توانی راهی برای حل آن ها پيدا كنی.

 الگوی ساده اما تأثيرگذار
يكي از شــيوه های مهم برای تصميم گيری و حل 
مسئله های زندگی اين است كه آن را با يک الگوی 
ساده بررسی و ارزيابی كنی تا بتوانی به مناسب ترين 
راه دست يابی. اين الگو مانند هر ماشين عملكرد 
ديگری دارای سه قسمت مهم ورودی، پردازش و 

خروجی است.
با دقت به ماشين تصميم گيری و حل مسئله متوجه 
می شوی كه در برخورد اوليه بايد مسئله و يا چالش 
خــودت را تعيين كنی. اين مرحله بســيار مهم و 

تأثيرگذار است.

راه حل های مناســب وقتی پديدار می شوند كه ما 
متوجه مســئلة اصلی خودمان باشيم و بدانيم كه 
برای حل چه چيزی نيازمند تفكر و يا مشــورت 

هستيم.

انديشه در آسمان خيال
در گام بعدی بايد بر اســاس مسئلة خود، راه های 
حل آن را پيدا كنيم. بهترين شيوه در اين مرحله 
آن اســت كه بدون محدوديت در مورد راه ها فكر 
كنی، آزادانه بينديشــی و مدام به خودت نگويی 
»اين كه نمی شود!« بلكه حتی راه های ناممكن را 
هم در فهرســت راه حل ها  در نظر بگيری. در اين 
صورت ذهن باز تو عادت می كند كه فقط به منابع 
در دســترس و يا راه های معمول برای هر تصميم 
محدود نشود. بسياری از تصميم گيری های درست 

بر اساس همين نوع تفكر انجام می شوند. 

راه تو را می خواند
هنگامی كه فهرســتی از راه ها و انتخاب ها آماده 
شــد، حاال بايد ببينی هر راه چــه فايده ها و چه 
ضررهايی دارد. برای مثال، ممكن است راهی كه 
نوشته ای، در عين اينكه بسيار سودمند است، اما 
در آن زمان خاص فقط به آشفتگی بيشتر و  ايجاد 
اختالف منجر شود، يا اينكه برای روزهای آينده 
سختی های ديگری را به همراه  داشته باشد. و يا 
در ســوی ديگر، راهی پيش بينی  كرده باشی كه 

ضرر خاصی نداشــته باشد و عواقب منفی آن كم 
باشد، اما فقط مسئله را برای مدت محدودی حل 
 كند  و در روزهای آينده دوباره با آن موضوع مسئله 
داشــته باشــی. به اين نوع پيش بينی ها و بررسی 
نتيجة هر انتخاب و اقدام، »بررسی اثرات مثبت و 
منفی آن راه حل يا انتخاب« می گوييم. بنابراين در 
اين مرحله تفكر عميق دربارة هر انتخاب بسيار مهم 

است و تو بايد بتوانی فرضيه ساز خوبی باشی.

چاقی عواقب مثبت
در مرحلة آخر تنها به مقايسة هر انتخاب به كمک 
عواقب مثبت و منفی آن می نشينی. اگر برتری های 
يک انتخــاب از نتايج منفی آن بيشــتر بود و به 
اصطالح عواقب مثبت آن چاق تــر بودند، در اين 
صورت آن انتخاب می تواند گزينة مناسب تری باشد. 
اما اگر عواقب منفی آن از نتايج مثبت بيشتر بود، 

به اين معناست كه آن راه چندان مناسب نيست.

فوت آخر: فرار نکن!
نكتة طاليی پايانی اين اســت كه زندگی يعنی 
داشتن  سؤال ها و مسئله های گوناگون. بنابراين 
بهتر اســت به جای ترک كردن مســئله ها يا 
فــرار كردن از آن هــا،  تمرين كنی از پس حل 
مســئله ها برآيی و آن ها را حــل كنی. هر قدر 
تمرين بيشتری داشته باشی، مسئله ها راحت تر 

برايت حل می شوند.
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 ميله های
رعد گير

تمام  اساس  سياســي  »اقتصاد 
حكومت هاي موفق اســت. انسان هاي 

فرهيخته در طول تاريخ بر درستي اين مطلب 
تأكيد داشته اند كه ...«

در اين لحظه، مطالعه ام قطع شد، چون خبر دادند كسي دم در 
با من كار دارد. ناچار رفتم طبقة پايين تا ببينم كيست و چه كار دارد. در 

طول مسير مدام به موضوع اقتصاد سياسي فكر مي كردم تا سر رشتة مطالعه 
از ذهنم نرود. ته دلم می گفتم: هر كه هســت، كاش به داخل كانال سقوط 
كرده بود، يا زير آوار مانده بود و در اين وقت مزاحم نمي شد. نمي شناختمش. 
غريبه بود و برعكس من بسيار خونسرد. با عذرخواهي فراوان گفت كه موقع 

عبور متوجه شده خانة من ميلة رعد و برق ندارد و نگران شده.
گفتم: »خب، حاال اين كه گفتي را چه كار كنيم؟«

گفت جاي نگراني نيست. خودش حاضر است براي خانة من رعدگير نصب 
كند.

راســتش را بخواهيد من تازه خانه دار شده بودم و از امور خانه اطالع زيادي 
نداشتم. چون هميشه در هتل ها و مســافرخانه ها مي خوابيدم. سعي كردم 
خودم را آرام نشــان بدهم تا او متوجه ناشي بودن من نشود. خيلي خونسرد 
گفتم: »چند وقتي است كه تصميم گرفته ام سفارش شش هفت ميلة رعدگير 

بدهم.«
سرش را با تعجب تكان داد، ولي با تمام قوا سعي كردم آرام بمانم تا از چهره ام 
چيزي متوجه نشود. او گفت خوشحال است كه براي من كار مي كند. براي 
اينكه بيشتر كنجكاو نشود، سريع برگشتم تا بقية مقاله ام را بخوانم. اما دوباره 

مرا صدا زد:
ـ به نظر شــما ميله ها را در چند نقطه و در كدام قســمت خانه نصب كنم؟ 

جنس ميله ها چه باشد؟
بعد قيمت انواع ميله را برايم شرح داد: بي كيفيت متري 60 سنت، سي متري 
75 ســنت و نوع مارپيچ و گالوانيزه متري 90 ســنت. توضيح داد كه نمونة 
گالوانيزه هر جا نصب شود، انواع صاعقه را بدون معطلي جذب مي كند و بسيار 

پيشرفته و با كالس است.
براي اينكه شک نكند، گفتم: »من گول اين كلمه ها را نمي خورم، ولي خودم 

نوع مارپيچ را دوست دارم.«
غريبه گفت مي تواند با 100 متر ســيم گالوانيزه يــک كار تميز در بياورد؛ 

به طوري كه خانة من در شهر منحصر به فرد 
باشــد و توجه همگان را به خود جلب كند. به او 

گفتم من وسط يک كار مهم هستم و دوست ندارم زياد 
در ايــن مورد بحث كنــم و اجازه دادم تــا 150 متر ميلة روي 

مصرف كند. بالفاصله خودم را به دفتر كارم رســاندم و مطالعه را از ســر 
گرفتم: »تجربه ارزشمندترين گنج بشري است. روابط تجاري و مناسبات 
بين المللــي با توجه به گونه هاي متفــاوت بيولوژيكي، در تمامي اعصار و 
قرون و در ميان همة تمدن ها، از زرتشــت تا الهه هاي يونان، در يک چيز 

»...
باز رشــتة افكارم پاره شــد. دوباره مجبور بودم بروم پايين. با ناراحتي و 
در حاليكه هنوز در فكــر واژه هاي پرمعنا و پيچيدة كتاب بودم، با غريبه 
روبه رو شــدم. فكر من پيش كتاب بــود و او در كمال آرامش يک پايش 
را در باغچه روي جوانه هاي بنفشــه كه تازه كاشــته بودم، گذاشته بود و 
دســتانش را به كمرش زده بود. لبة كالهش را پايين كشــيده و يكي از 
چشــمانش را بســته بود و با نگاهي دقيق دودكش شــومينة روي بام را 

تحسين مي كرد.
بــا ديدن مــن گفــت: »مي دانيد آقــا، من متوجــه موضوعی بســيار 
خوشحال كننده شدم. دودكش شما جاي بسيار زيبايي براي نصب هشت 
ميلة رعدگير دارد. من سال هاســت در اين كارم و تاكنون هيچگاه چنين 
چيــزي نديده ام. حتــي مي توان منظرة اين دودكش را با منظرة آبشــار 

داستان ترجمه

 ترجمة: ثريا حاتمی

سمیوئل لنگهورن کلمنز که بیشتر با نام 
هنری اش مارك تواين شناخته می شود، 
نويسنده و طنزپرداز آمريكايی بود. او 
شهرت خود را مديون رمان ماجراهای 

هاکلبری فین و ماجراهای تام ساير است.
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نياگارا مقايسه كرد.«
گفت كه براي خلق شــاهكارش به هشت ميله  روي تنة اصلي دودكش و 
چند ميله براي اتصال بين آن ها نياز دارد. بعد رو كرد به آسمان و با خود 

گفت: »چه چشم انداز زيبا و متقارني خواهم ساخت!«
گفتم: »شــما هميشــه اين طور ادبي با خودتان حرف مي زنيد يا از روي 

كتابي يا جزوه اي، متن گفت و گوهايتان را انتخاب مي كنيد؟«
گفت: »نه، حرف هاي من از روي كتاب نيســت. منظرة رعدگيرهاي شما 

مرا چنين شيدا كرده است.«
بعد سرانگشتي حساب كرد و گفت تقريباً 200 متر ديگر بايد ميله مصرف 
كند و اينكه در حساب كتاب قبلي هم اشتباه كرده و 50 متر بيشتر ميله 

مصرف شده است.
گفتم: »هر كاري دلت مي خواهد بكن. فقط مزاحم من نشو.«

گفت: »اين نجابت شما مرا مجبور مي كند، به خودم اجازه ندهم كار شما 
را سرســري انجام دهم. من مي توانستم همان موقع بروم، ولي حيفم آمد 

اين منظرة بديع را نيمه كاره رها كنم.«
گفتم: »خيلي ممنون. فقط احساســات خــودت را كنترل كن و طوري 

سخن بگو كه ديگران متوجه شيدايي تو نشوند.«
بعد دوباره خود را به اتاق  مطالعه رساندم و يک ساعتي طول كشيد تا تمركز 
كنم و مشــغول مطالعه شوم: »اين موضوع واقعاً ارزش توجه را دارد. انسان 
بعد از هر شكســتي، تجربة گران قدري به دســت مي آورد. هر ورشكستگي 
در حقيقت يک سود بالقوه اســت. كنفوسيوس خود را بيشتر سياستمدار 
اقتصادي مي داند تا سياســتمدار معمولي، و سيســرو اقتصاد سياســي را 
ارزشمندترين و مهم ترين مشغلة فكري بشر مي داند. حتي گويي خودمان 

هم اقتصاد سيا ...«
يک بار ديگر نصاب مرا خواســته بود. با بي حوصلگي به ســراغش رفتم. او 
گفت كه ترجيح می داده بميرد و مزاحم من نشــود، ولي وقتي كاري را از 
روي عالقه و دلي انجام مي دهد، دوســت دارد سنگ تمام بگذارد و بهترين 
ايده هايش را مصرف كند. و گفت هنوز نگران است كه رعد و برق به بعضي 
جاهاي خانه آسيب برساند و الزم است در 16 جاي ديگر ميله نصب كند.«

مــن كه از كوره در رفته بودم، ســرش داد زدم: »مــن كه گفتم هر كاري 
مي خواهي بكن! فقط مزاحم من نشو! به جاي 16 تا اگر الزم است 150 تا 
نصب كن. حتي مي تواني در آشــپزخانه و روي سر آشپزها هم ميله نصب 
كني. از هر جنســي مي خواهي هرقدر دلت مي خواهد مصرف كن! هر طور 

ذوق هنري ات اجازه مي دهد، كار كن. فقط جان مادرت مرا ول كن!«
او كه شگفت زده واكنش مرا تماشا مي كرد، سرش را به حال تعظيم خم كرد 

و گفت: »ببخشيد، خودم ترتيب همة كارها را مي دهم.«
وقتي به اتاقم آمد، ديگر حوصلة ادامة مطالعه را نداشتم. سه ساعت بود كه 
مي خواســتم روي موضوع اقتصاد سياسي تمركز كنم، ولي نمي شد. اما از 
آنجا كه بســيار دوست داشتم در مورد سياست و اقتصاد مطالعه كنم، خود 

را مجبور به ادامة مطالعه كردم:
»اقتصاد سياســي بهترين موهبت خداوند برای بشــر است. يک بار از لرد 
بايرون كه در تبعيد بود، پرســيدند: اگر فرصت زندگي دوباره به تو بدهند، 
چــه كار خواهي كرد؟ او در پاســخ گفت كاري كــه برايش آرامش بخش و 
دلپذير باشــد. و به جاي شعر گفتن تمام وقتش را مي گذاشت روي اقتصاد 
سياسي. جورج واشنگتن عالقة زيادي به اين علم داشت و آن را علم كامل 
مي دانســت. چهره هاي شناخته شدة ديگري نظير بيكر، بكويت، جورسن و 

اسميت مطالعة اين علم را به صورت جدي دنبال كرده اند. حتي هومر هم در 
جلد نهم كتاب »ايلياد«، رباعي بسيار زيبا و با شكوهی با مضمون اقتصادي 

سياسي سروده است.
اين چهار مصرع از شعر كهن او، مفاهيم بسيار عميق و پيچيده را با زباني 
روان و شــيوا بيان كرده است، تا حدي كه مي توان به جرئت اين رباعي را 

برترين شعر آن كتاب دانست ...«
باز رشــتة افكارم پاره شد. البته اين بار كسي مزاحم نشده بود، فقط ديدن 
صورت حســاب 700 دالري نصب ميله هاي رعدگير مرا ميخكوب كرد. در 
اين دوره و زمانه فقط در بانک هاي معتبر چنين پولي يكجا پيدا مي شد. به 

ناچار سه روز بعد 700 دالر را پرداختم.
كم كم آوازة خانة من در تمام شــهر پيچيد و مردم براي تماشاي ميله هاي 
رعدگير در مقابل خانه تجمع مي كردنــد. گمان كنم تاكنون چنين خانة 
امني نديده بودند. راســتش من هم چنين ازدحامي نديده بودم. هر روز با 
حيرت به مردمي كه ابلهانه باعث كندي رفت وآمد مي شــدند و مدام الف 
مي زدند، مي نگريستم. عوام خانة زيباي مرا خانة سيخ سيخي ناميده بودند. 
ديگر كار و كاسبي ســالن هاي نمايش كساد شده بود و ميله هاي رعدگير 

خانة من بيشترين تماشاچي را داشت.
پس از چند روز كم كم آرامش به خيابان ها بازگشت. روزي كه هوا باراني 
شد، تا يک كيلومتري خانة من كســي ديده نمي شد، اما ساختمان هاي 
روبــه رو و مرتفــع اطراف مملــو از جمعيت بود. بــاران و رعد و برق كه 
شــروع شد، انگار مراســم افتتاحية المپيک آغاز شده است. ناگهان مثل 
چهارشنبه سوري آسمان باالي خانة ما آتش باران شد. صاعقه ها چنان كه 
ژوزف تاريخ نگار مي نويســد، در يک حملة سراســري به خانة حقير من 

يورش آوردند.
آســمان غرق نور بود و خانة ما انگار شــهاب باران شــده بود. ظرف 40 
دقيقه، خانه ام 764 بار مورد حملة موشــک هاي صاعقه قرار گرفت و در 
تمــام موارد، ميله هاي فنري  صاعقه گير آن ها را خنثا كردند. فقط در يک 
مورد يک تكه از سقف سوراخ شد كه آن هم به خاطر حملة همزمان چند 
رعــد با هم اتفاق افتاد. خب از زمان خلقت جهان هيچكس چنين چيزي 
نديده بود. هيچيک از ساكنان خانة ما جرئت نداشتند سرشان را از پنجره 

بيرون ببرند يا حتي فكرش را بكنند.
در نهايت گلوله باران آســمان تمام و محاصره شكسته شد. ديگر در ابرها 
برقــي نمانده بود و ميله هاي ســيري ناپذير خانة مــن مثل اژدها همه را 
بلعيده بودند. با بندآمدن باران دســت به كار شدم. چند كارگر شجاع را 
فرســتادم و تمام اين جنگ افزارهاي وحشــتناک را جمع كردم. روي بام 
فقط سه ميلة رعدگير ماند: يكي روي آشپزخانه، يكي روي انبار و يكي بر 
بلندترين جاي خانه كه هنوز هر ســه سرجايشان هستند. البته بعد از آن 

ماجرا هيچكس از نزديک خانة ما رد هم نمي شود.
الزم به يادآوري است كه ظرف اين مدت اصاًل حوصلة مطالعه و كار روي 

مقالة اقتصاد سياسي را نداشته ام و كاًل آن را كنار گذاشتم.
آگهي مزايده: كســاني كه 1111 متر برقگير فنري اصل با روكش گالوانيزه 
و 1631 بست نقره اي با كيفيت مناســب نياز دارند، مي توانند در اين 
مزايده شركت كنند. عالقه مندان پيشنهادهاي خود را به آدرس 
بنده ارسال دارند. بهترين پيشنهاد  دهنده برندة مزايده 

خواهد بود.
مارک تواين

شمارة هفتم، فروردين ماه 1399
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ايران ما

  زهره کريمی
 آيا مي دانيد »ميامي« كجاست؟ فقط آمريكايي ها نيستند كه ميامي دارند. در همين كشور 
خودمان نيز مي توانيم به ميامي سفر كنيم و كلي خاطرة خوش از آنجا داشته باشيم. به جاي 

يک ميامي خارجي ما در ايران دو تا ميامي داريم:
-يكي روستاي گردشگری ميامي است كه در 50 كيلومتري مشهد قرار دارد و از آب  و هوايي  

دلپذير برخوردار است. 
- ديگري شهر ميامي است كه در استان سمنان در مسير كمربند ارتباطي تهران- مشهد 
قرار دارد و مسافران مي توانند بين راه از اين شهر دارای  قدمت هزارساله ديدن كنند. وجود 

هفت كاروان سرا گواه اين مدعاست.
شــهر ميامي، شهر شيخ حسن جوري، يكي از رهبران قيام »سربداران« و از شاگردان شيخ 
خليفه در قرن هفتم هجري،  و مدفن ابن يمن فرومدي، از شاعران و قطعه سرايان قرن هفتم 
قمری اســت. جاجيم بافی، توليد لباس محلي، نمدمالی و دست بافته هاي سنتي از جمله 

كارهای هنرمندان اين ديار است. قيسي و برگة زردآلو نيز بهترين سوغاتی های اين شهرند.
يكی از غذاهاي خاص اين شــهر »شــله قرووت« است كه غذاي سنتي و مخصوص اهالی 
ميامي به شمار می رود و هر ساله در ايام محرم و صفر به صورت نذري طبخ مي شود. دشت 
شقايق كالپوش، دشت آفتابگردان كالپوش، و جنگل و آبشار نيک از منطقه های گردشگري 

اين خطه هستند.
از مكان های تاريخي ميامي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

ميامی ايران

 مسجد جامع فرومد
يكي از بناهاي باارزش 
دورة خوارزمشاهیان با 
مساحت 820 مترمربع 

است با تزئینات معماري 
منحصربه فرد گچي و 

آجري در تلفیق با کاشي 
فیروزه اي.

 غذاي شله قرووت
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شمارة هفتم، فروردين  ماه 1399

 مجموعه کاروان سراي 
میاندشت شامل سه 
کاروان سراست؛ يكي متعلق 
به دورة صفويه و دو تاي ديگر 
متعلق به دورة قاجاريه.

 ايـن آبشـار از کوه هـاي بلنـد منطقـه 
نرديـن  و در روسـتاي  سرچشـمه گرفتـه 
واقع شـده کـه بـراي بازديـد از آن 30 الي 

45 دقیقـه بايـد پیـاده روي کـرد.

  کاروان سراي شاه عباسی میامي
در مرکز شهر واقع شده و متعلق به دوران صفويه است. در 
سر در ورودي آن کتیبه هاي سنگي حجاري و نصب شده از 
تاريخ ساخت و باني آن می گويند. کاروانسراي عباس آباد 
در 75 کیلومتري میامي در روستاي عباس آباد واقع شده و 

متعلق به دورة صفوي است.

  منطقة تفريحي سه چنار
در کنار »کوه قبله«، يكي از 

صعب العبورترين قله های استان سمنان 
قرار دارد. در اين منطقه، درختان بلند 

چنار منظرة زيبايي را به وجود آورده اند. 
مزارپنج تن از شهداي گمنام نیز در اين 

مكان قرار دارد.

عالي قاپوی میامي
بناي دو طبقه ای که از سه  اتاق با 
طاقچه هاي قوسي شكل ساخته شده و 
در نگاه اول مانند معماري عالی قاپوی 
  اصفهان است.
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بدان و آگاه باش!
امتيازها را محاسبه كن.در هر نكته يک گزينــه را عالمت بزن. در پايان، جمع 4. رعايت نمی کنم / صفر امتیاز3. گاهی رعايت می کنم / 1 امتیاز2. بیشتر وقت ها رعايت می کنم / 2 امتیاز1. همیشه رعايت می کنم / 3 امتیازمی كنی. برای هر نكته 4 گزينه وجود دارد:هر نكته را بخوان و بعد ببيــن چقدر آن را رعايت در هر موقعيتی به اين آداب معاشرت پايبند باشی.می كنی؛ يعنی خودت را متعهد می دانی كه هر جا و داشته باشند. مهم اين اســت كه به چه نكاتی عمل مواردی را می دانی و شــايد مــواردی هم جنبة يادآوری در اينجا 8 نكته از آداب معاشرت انتخاب شده است. احتمااًل 

کنکور آداب معاشرت!
8 نكته براي يادآوري و سنجش آداب معاشرت

  ابراهیم اصالني
از قديم تا حاال آداب معاشرت يكی از ضروريات زندگی اجتماعی بوده است و به تقويت 
و استحكام ارتباط های مؤثر انسانی، بسیار کمک می کند. زندگی امروزی بسیاری از ما 
به سمتی پیش می رود که ارتباط آدم ها از حالت رودررو و حضوری، به حالت مجازی و 
غیرحضوری تبديل شده است. به اين ترتیب، هر کس افراد زيادی را می شناسد، اما نه 
به صورت واقعی و عینی، بلكه ناديده و دورادور! يک لحظه به دوستان خودت فكر کن. 

چند نفر از آنان دوستان واقعی و چند نفر مجازی هستند؟!
يكی از تبعات کاهش ارتباط ها و غرق شــدن در دنیای مجازی، فراموش شدن آداب 
معاشرت اســت؛ يعنی نكاتی که بايد در فضای واقعی زندگی و در مواجهة رودررو با 
انســان های ديگر، رعايت کنیم. آداب معاشرت نقش عمده ای در ارتباط های انسانی 

دارد. می توانیم کلی بهانه بیاوريم که چون بقیه چنین و چنان هستند، پس چرا 

2. سر وقت خانه بيا تا اسباب نگرانی مادر و پدر را 
1234 فراهم نياوری. 

ممكن است مادر و پدر در مورد رفت  و آمد تو حساسيت 

داشته باشند يا دل نگران شوند. خوب نيست كه در برابر 

اين موضوع بی تفاوت و بی خيال باشی و اهميتی به 

خواستة آن ها ندهی. به پدر و مادر بگو كه كجا می روی 

و همچنين  مشخص كن كه كی برمی گردی و طبق 

همان قول وقرار هم عمل كن. سر وقت به خانه برگرد 

تا هم خودت نظم و وقت شناسی را رعايت كنی، هم 

خيال مادر و پدرت راحت باشد و مهم تر آنكه دلخوری 

و كدورت پيش نيايد.

3. سالم و احوال پرسی اولين نشانة ادب است.
مهربانی اثر بهتری خواهد داشت.را می توان كليشه ای و الكی هم انجام داد، اما كمی صميميت و بده كه طرف مقابل از كارش پشيمان نشود! سالم و احوال پرسی كه قابل شنيدن باشد! وقتی هم كسی به تو سالم می دهد، جوابی ياد بگير كه سالم بدهی؛ البته سالم درست و حسابی و سالمی سالم و احوال پرسی اولين شرط ادب و نقطة شروع ارتباط است. 1234

ی را از مادر يا پدرت می خواهی، دســتور 
 1. وقتی چيز

1234
نده! 

االن چيزهايی دربارة ســاالر بودن فرزندان در خانواده 

می گوينــد، ولی تــو زياد جدی نگير! وقتــی از مادر يا 

پــدر می خواهی كه برايت آب، غذا يا چيز ديگر بياورند، 

هيچ وقت دستور نده.  مؤدبانه خواهش كن و بگو: »لطفاً!« 

از ادب و احترام به دور است كه به مادر و پدر امر و نهی 

كنی يا به آن ها دستور بدهی. به هيچ وجه جايز نيست كه 

با مادر يا پدر تندی كنی يا حتی حرفی بزنی كه سبب 

دلخوری آن ها شود.

روانشناسي
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 اگر مجموع امتیازهايت باالی 25 بود، 
يعنی حداقل در اين 10 نكته وضعیت خوبی 
داری و آداب معاشرت را رعايت می کنی.
 اگر مجموع امتیازهايت بین 20 تا 25 

بود، يعنی وضعیتت به نسبت خوب است، 
اما به دقت و توجه بیشتری در رعايت 

آداب معاشرت نیاز داری.
 اگر مجموع امتیازهايت بین 15 تا 20 
بود، يعنی وضعیتت در عمل به آداب 

معاشرت چندان خوب نیست و بايد هم 
نقاط ضعف خودت را بشناسی و هم برای 
رعايت آداب معاشرت، بیشتر تمرين کنی.

 اگر مجموع امتیازهايت زير 15 بود، اصاًل 
حرفی نزن و برو فكر چاره ای بكن تا با ادب 

آشتی کنی!

1234 مثل الک پشت، سرش توی الک خودش است. بين ديگران و با ديگران باش!نيست تو را كسی بشناسند كه كاری به ديگران و دنيای اطراف ندارد و هميشه توی الک خودت باشــی، اما از نظر زندگی اجتماعی و آداب معاشــرت، خوب اجتماعی اصاًل كار درستی نيست. شايد برايت عادی به نظر برسد كه هميشه بقيه فاصله می گيری. شــايد از نظر خودت اين جوری راحت تر باشد، اما از نظر هســتی، از اتاق بيرون نمی آيی و اگر جايی ميهمانی، به گوشه ای می خزی و از شــايد بين جمعی باشی كه خيلی باب ميل تو نيســت. اگر در منزل خودتان 4. در جمع های خانوادگی و فاميلی خودت را كنار نكش. 

5. در دنيای واقعی مثل دنيای مجازی رفتار نكن.
1234

عده ای آن قدر در دنيای مجازی غرق می شوند كه دنيای واقعی را گم می كنند. مفهوم 

»ارتباط« در دنيای مجازی با دنيای واقعی تفاوت دارد. در دنيای واقعی، ارتباط ها چهره 

به چهره و  چشم  در چشم است و افراد از زبان بدن، لبخند و اشاره های ديگر استفاده 

می كنند. ارتباط های دنيای مجازی مصنوعی و خشک اند. دنيای مجازی نبايد باعث شود 

از دنيای واقعی غريبه و دور شوی. وقتی با مردم رو به رو هستی، درک كن كه ارتباطت 

بايد از جنس دنيای واقعی باشد.

6. به وقت شناسی عادت كن تا همه روی نظم و ادب 
1234 همين طوری هستند و تو هم مثل بقيه رفتار می كنی.10 دقيقه يا بيشتر. هيچ وقت هم توجيه نكن كه همه دو ســه دقيقه تأخير دور از ادب است، چه برسد به واقع رفتار غيرمؤدبانه ای از خود نشان می دهند. حتی برنمی خورد، آداب معاشرت را رعايت نمی كنند و در حتی بيشتر، دير رســيدن اشكالی ندارد و به جايی همة آن هايــی كه تصور می كنند 30- 20 دقيقه يا به خصوص وقتی پای وقت شناســی در ميان است. نظم هم می تواند بخشــی از ادب به حســاب بيايد؛ تو حساب باز كنند. 

8. در پياده رو و هر مسير ديگری، هميشه 

از ســمت راســت خــودت حركــت كن. 
1234

شــايد كمی عجيب برســد، اما همان طور 

كه حركت خودرو ها در خيابان تابع نظم و 

قانون اســت، حركت مردم در پياده روها و 

مكان های رفت  و آمد ديگر هم بايد قواعدی 

داشته باشد. درست نيست كه در محل تردد 

عمومی، هر كس هر طور كه دلش خواست 

حركــت كند. بنابراين، در پياده رو، روی پل 

عابر، در يک نمايشــگاه يا موزه، و هر جايی 

كه تعدادی از مردم در حال راه رفتن هستند، 

بايد تا حد امكان از ســمت راست خودت 

حركت كنی و مسير مقابل را برای حركت 

كسانی كه از روبه  رو می آيند، باز بگذاری.

شمارة هفتم، فروردين  ماه 1399

7. مراقب باش خيلی هم جوگير نشوی!
انتقام، می تواند كار را به جاهای باريكی بكشاند!هم چشــمی، يک لجاجت و يک روكم كنی يا يک ادعــا، يک كار خطرناک، يک چشــم  و شــدی، تا كجا پيش می روی! يک شــوخی، چه شرايطی جوگير می شوی و وقتی جوگير است گاهی در مورد خودت اندازه بگيری كه در جوگير شدن افراد با هم متفاوت است. خوب ديگران دردسر درست می كند! ميزان و شدت می كنی يا حرفــی می زنی كه برای خودت يا دوســتان يا آشنايان جوگير می شوی و كاري گاهی شــرايط جوری پيش می رود كه پيش 1234

 



18

نقشه راه

 علي دنیايي
يكی از مهم ترين دغدغه های امروزه تهية غذای سالم است. بسياری از 
مردم به تنوع و مقدار ويتامين موجود در خوراكی ها و حتی كالری آن ها 
هم توجه می كنند. اگر روی خوراكی ها دقت كنيد، غالباً برچسب هايی 
آورده  جدولی  در  را  خوراكی  آن  محتويات  و  جزئيات  كه  می بينيد  را 
اندام ها و بافت های بدن و بخصوص اعصاب  است. خوراک، می تواند بر 

تأثير بگذارد. از اين رو بايد مراقب باشيم كه چه می خوريم.
اما فقط جسم نيست كه غذای سالم می طلبد و نياز به سالمتی دارد. روح 
دهان، مسير  كه  كند. همان طور  مناسب مصرف  غذای  بايد  نيز  انسان 

ورود غذا به معده است، مهم ترين مسير ورودی روح انسان چشم است.
ما  بر  متفاوتی  آثار  می رسد،  دل  به  چشم  راه  از  آنچه  هر  بی شک، 
می گذارد. تماشای كبوتری سفيد كه در پهنة آسمان آبی بال گشوده، 
افتاده  خيابان  كف  ماشين  با  برخورد  اثر  بر  كه  گنجشكی  به  نگاه  با 
باغچه  گل های  تماشای  می كند.  ايجاد  ما  در  متفاوت  حس  دو  است، 
كه در لحظة طلوع خورشيد می شكفند، با نگاه به زباله های انباشته در 

پياده رويكی نيست.
كه  است  زياد  به حدی  دارد،  آدمی  احساس  و  عقل  بر  نگاه  كه  آثاری 
ساعت ها مطالعه و فكر می طلبد. توجه به فرايندی كه پس از ديدن در 

دل شكل می گيرد، نخستين گام برای كشف حقيقت نگاه است.
می تواند  انسان  اينكه  است.  قلب  در  مشاهدات  ذخيرة  نگاه،  اثر  اولين 

بسياری از ديده های خود را مرور كند، گواه اين سخن است.
زدست ديده و دل هر دو فرياد كه هر چه ديده بيند، دل كند ياد

اتفاق  برايتان  بارها  می رسد.  پردازش  به  نوبت  ديده ها،  ذخيرة  از  پس 
مشغول  و  است  كرده  درگير  را  فكرتان  چيز،  يک  تماشای  كه  افتاده 
تحليل جزئيات آن شده ايد. اين همان مرحلة پردازش است كه عمدتاً 
تغيير  به  نوبت  مرحله  اين  از  پس  می گيرد.  صورت  ناخودآگاه  طور  به 
با ديدن  با ديدن چيزی شاد و  در حال و هوای انسان می رسد. گاهی 
چيز ديگری به شدت غمگين می شويم. گاهی متأسف می شويم، گاهی 
آتش  دلمان  چنان  صحنه  يک  ديدن  از  گاهی  و  می خوريم،  حسرت 
از  گاهی  حتی  است،  عجيب  می ريزيم.  اشک  بی اختيار  كه  می گيرد 
از ظهور  اين ها خبر  همة  می كنيم!  گرسنگی  احساس  فيلم  يک  ديدن 
احساسات و اميال تازه ای  می دهند كه در نتيجة ديدن اتفاق می افتند.

از  كه  انسانی  است.  عمل  و  اقدام  نگاه،  تأثيِر  فراينِد  در  مرحله  آخرين 
ديدن صحنه ای وجودش پر از خشم و نفرت شده است، فرياد می كشد 
و نمی تواند سر جايش آرام بنشيند. آدمی كه از ديدن يک پيام بازرگانی 
را  عالقه اش  مورد  محصول  و  می دارد  بر  را  تلفن  است،  شده  ذوق زده 
نگاه  اثر  بر  فقط  كه  رفتارهايی  و  انگيزه ها  می دهد.فراوان اند،  سفارش 

شكل می گيرد.
به  دشوار  آدمی  رفتار  و  احساس  فكر،  در  نگاه،  شديِد  تأثير  به  باور 
)ع(  امام علی  تا حدی كه  انكارناپذير.  است  اما حقيقتی  نظر می رسد، 

می فرمايند: »دل كتاب ديده است.«
درک كامِل اين حكمِت نورانی، محتاج انديشة بسيار و مطالعات فراوان 
است. امام قلب را همچون كتابی می داند كه تمام سطورش از راه چشم 
نوشته می شوند. گويی تمام محتوای كتاِب دل را نگاه می نويسد. دل كه 
اين يعنی  تأثير چشم است و  مركز احساس و عقل آدمی است، تحت 

شخصيت، افكار و رفتار انسان در گرو نگاه اوست.
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پس از درک اهميت و اثر نگاه، نوبت به مديريت نگاه می رسد. بدون 
مديريت چشم نمی توان دلی آرام و سالم داشت. امام در جای ديگری 
زحمت  به  زندگی  در  بگذارد،  آزاد  را  نگاهش  كه  »كسی  می فرمايند: 
حسرت هايش  باشند،  پياپی  نگاه هايش  كه  كسی  آن  و  افتاد  خواهد 

تداوم خواهد يافت.«
اما  است،  آفريده  ديدن  برای  را  چشم  حكيم  خدای  كه  است  درست 
اما  است،  كرده  خلق  زيادی  گياهان  مهربان  خدای  چيز.  هر  برای  نه 
از گياهان به قدری الزم و  برخی  بايد بخوريم؟ قطعاً  آيا همة آن ها را 
مفيدند كه بدون آن ها جسم بيمار می شود. ولی حتماً برخی از گياهان 
به قدری سمی و مضرند، كه با خوردنشان انسان می ميرد. پس نمی توان 
و نبايد چشم را به روی همه چيز ببنديم و يا به روی هر چيز باز كنيم. 
اين موضوع به قدری باالست كه حتی حضرت يحيی  حساسيت روی 

)ع( فرموده اند: »ُمردن نزد من، از نگاه های غير الزم محبوب تر است.«
مهم ترين گام در مديريت چشم، پرهيز از نگاه های اضافه و غيرضروری 
است. حضرت رسول)ص( فرموده اند: »از نگاه های زيادی پرهيز كنيد؛ 

چرا كه بذر هوس می پراكند و توليد غفلت می كند.«
گوشی  و  تبلت  صفحه های  پشت  و  تلويزيون  پای  نشستن  ساعت ها 
همراه، يكی از معضالت مهم زندگی بشر در روزگار جديد است. عالوه 

در  گردش  ساعت ها  سايت ها،  بی هدف  تماشای  و  وب گردی  آن،  بر 
محتوايشان  از  حتی  كه  فايل هايی  بازكردن  و  اجتماعی  شبكه های 
به  زيادی  نگاه های  مصداق های  جمله  از  می توانند  همه  بی خبريم، 

شمار آيند.
نبرده  خوابشان  شب  فيلم،  يک  ديدن  خاطر  به  كه  كسانی  بسيارند 
است، كسانی كه به دليل تماشای يک كليپ، چند ساعت تمركز برای 
فراوان  مثال ها  دست  اين  از  و  داده اند،  دست  از  را  تحقيق  و  مطالعه 
امكان  آيا  ببينيم؟  را  چيز  همه  است  الزم  آيا  حساب  اين  با  است. 
آيا  می كنند؟  تأمين  را  ما  مصلحِت  رسانه ای  توليدات  تمام  آيا  دارد؟ 
نظر  در  برايمان  كه  از هدف هايی  را  ما  و خدای خود،  از خود  غفلت 
گرفته شده اند، دور نمی كند؟ جوانی كه آرزوی موفقيت در تمام ابعاد 
زندگی اش را دارد، آيا بدون تعيين حد و مرز در نگاه خود، می تواند 

به آرزويش برسد؟
نگاه  از  شديداً  آنان  كه  می دهد  نشان  دانشمندان  و  بزرگان  رفتار 
دنبال  را  خود  هدف های  تنها  و  داشته اند  پرهيز  خود  اطراف  به  بيجا 
می كردند. با اهتمام فراوان بر فعاليت های منظمشان تمركز می كردند 
و فرصت ارزشمند خود را برای ديدن چيزهايی كه مرتبط با هدف ها 

و وظايفشان نبود، تباه نمی كردند.



سينماي رشد

از نگاه دانا تا نايريکا
 بعد از سالم اولین حرف سحر قهرمانیان برای 

خوانندگان مجلة »رشد جوان« چیه؟
سالم. همان حرفی كه هميشه به خودم يادآوری 
می كنم: دنبال تفاوت هات  باش! قرار نيســت كه 
مثل بقيــه رفتار كنيم يا مثل ربات هايی كه فقط 
كپی می كنــن! تفاوت های  ما بــا ديگران، فرقی 
نداره بــزرگ يا كوچيک، خود حقيقی ما و هدف 
حضورمــون تو اين كهكشــونه ... بــزرگ دربارة 
خودمون فكر كنيم. اين چيزيه كه دوســت دارم 

توی شروع به هم سن و ساالم بگم.
  لطفاً اين جمله را کامل کن: سحر قهرمانیان به 

رشتة فیلم سازی عالقه دارد چون ...
اول هدفش رو تعيين كرد و بعد بهترين راه برای 
رسيدن به اون رو در هنر، به خصوص فيلم سازی، 
ديــد. پس هيچ وقت از تالش كردن در اين عرصه 
خسته نمی شه، چون در جست و جوی فراتر از فقط 

فيلم ساختنه.
  کی فهمیدی که به فیلم سازی عالقه داری؟

حقيقتاً من از وقتی دبستان می رفتم، دربارة تأثير 
رسانه بر ذهن انســان تحقيق می كردم.  خب به 
اين نتيجه رســيدم كه بين ايــن دنيای پيچيدة 
رســانه، فيلــم و پويانمايی تأثير بســزايی دارن. 
چرا كه تقريباً از بيشــتر هنرها بهره می برن. بعد 
توانايی هام رو سنجيدم و احساس كردم اين كاريه 
كه براش ساخته شدم! چرا انجامش ندم؟! از همون 
موقع تصميمم رو گرفتم كه كارگردان پويانمايی 
بشم و شــروع كردم به نوشتن داستان هام. طبق 
برنامه ريزيم بايد تا 25 سالگيم بتونم ساخت اولين 

داستانم رو شروع كنم.
  در طول شــبانه روز چقدر تلويزيون نگاه 

می کنی؟
هيچی. مــن عالقه ای به پــای تلويزيون 
نشســتن ندارم. احساس می كنم در اين 
صورت فقــط وقتم رو دور می ريزم. اگر 
حدوداً بخوام بگم، شايد در طول هفته 
كمتر از 2 ساعت و بعضی وقتا كاًل 
هيچی. چون بيشتر  توی اتاقم و 
مشغول مطالعه. البته منكر اين 
نمی شــم كه ويديو آموزشی از 
سايت های مختلف زياد می بينم.
   اولیــن جايــزه ای که در 
رشــته های هنری گرفتی چی 
بود؟ در چه سالی؟ به خاطر چی؟

من از همون اول كشته مرده هنر 
بودم و برای هر مســابقة هنری، 
جزو اولين داوطلب ها بودم. فكر 

  روح اله مالمیر
سحر قهرمانیان در سال 1379 در شهر مقدس مشهد به دنیا آمد. او در سال 1398 پاية دوازدهم 
رشتة پويانمايی را به پايان رساند. او چند سالی است کار فیلم سازی را آغاز کرده و توانسته است 

در اين عرصه به خوبی بدرخشد. از جمله موفقیص  موارد اشاره کرد:
 رتبة اول کشوری در مسابقه های هنرهای تجسمی سال 1398 با پويانمايی »نايريكا«؛

  رتبة دوم کشوری در سی و ششمین دورة مسابقه های فرهنگی هنری سال 1397 با پويانمايی 
»نگاه دانا«؛

  راه يافته به چهل و هشتمین جشنوارة فیلم رشد، با پويانمايی نگاه دانا:
  راه يافته به چهل و هشتمین جشنوارة فیلم رشد، با پويانمايی نايريكا؛

  رتبة سوم کشوری در مسابقه های پرسش مهر رياست جمهوری سال 1398 با پويانمايی نايريكا؛
  رتبة اول استانی در طراحی با مداد در سی و پنجمین دورة مسابقات فرهنگی هنری؛
  رتبة اول استانی طراحی فضا و صحنه در مسابقه های هنرهای تجسمی سال 1397؛

  رتبة اول نمايش عروسكی در سی و پنجمین مسابقه های فرهنگی هنری؛
  راه يافتــه به دو جشــنوارة بین المللــی “Wow festival” و “lift off festival” ، با 

پويانمايی نايريكا.

روتوسکوپی در پويانمايی 
روتوسكوپی تكنیكی است که پويانماســازان )انیماتورها( در 
آن حرکت فیلم زنده را فريــم به فريم کپی می کنند. در واقع 
در اين شــیوه، تصويرهای اوير فیلم زنده روی يک پرده ا ی 
مات بازتابیده و به وســیلة پويانماسازان انیماتورها دوباره 
ترسیم می شوند. تجهیزات مورد اســتفاده در اين کار 

»روستوسكوپ« نام دارد.
اين تكنیک نخستین بار توســط مكس فاليشر در 
که  جوهر«  »بدون  پويانمايی)انیمیشنی(  مجموعة 
در ســال 1914 ساخته شــد، مورد استفاده قرار 
گرفت. او در اين پويانما )انیمیشــن( حرکات 
زندة برادرش، ديو فاليشــر، را در لباس يک 
دلقک، به شــخصیت کوکوی دلقک انتقال 
داد. فاليشر بعدها اين شیوه را برای شماری 
ديگر از کارتون هايش نیز به کار گرفت که 
بوپ« در  »بتی  کارتون های  مهم ترينشان 
اوايل دهة 1930 و متحرکسازی شخصیت 

گالیور در »سفرهای گالیور« بود.
روتوســكوپی  زدنی  مثال  نمونه های  از 
می تــوان به ايــن آثار اشــاره کرد: 
»عنوان بندی خوب بد زشت«، »جنگ 
ســتاره ای«، »چه کســی برای راجر 
رابیــت پاپوش دوخــت؟«، »بیل را 
بكش«، »يک اســكنر تاريک نگر« و 

»زندگی بین خواب و بیداری«.
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می كنم اول يا دوم دبستان بودم كه در مسابقه ای 
در زمينة نقاشی با مداد رنگی شركت كردم و رتبة 
اول ناحيه شــدم )دقيق يادم نيست البته(. هنوز 
روز آزمونش رو يادمــه. همگی روی صندلی های 
امتحانی توی يک سالن بزرگ نشسته بوديم و من 
بلد نبودم كادر دور برگة نقاشــيم رو بكشم، آخه 
هميشه كادر رو بابام می كشيدن... ولی باالخره آخر 

جلسه موفق شدم، به تنهايی از پسش بر بيام.
  چگونه با جشنوارة فیلم رشد آشنا شدی؟

از بچگيم )قبل از دبســتانم( پويانمايی های آقای 
عبــداهلل عليمــراد رو نگاه می كــردم؛  مخصوصاً 
پويانمايی »يكی كمه« كه تقريباً هر روز توی خونة 
ما پخش می شد و شب هم كتابش رو می خوندم. 
اون موقع نمی دونستم جشنوارة رشد چيه، فقط 
می دونستم كه كار آقای عليمراد اونجا پخش شده. 
اين اولين آشنايی من با جشنواره بود و اون موقع 
فكر نمی كردم كه يــک روز كار خودم هم در اين 

جشنوارة مهم حضور پيدا كنه.
   به نظرت با توجه به اينكه فیلم های برگزيدة 
جشنوارة رشد مثل فیلم های شما در مدرسه های 
کل کشور اکران می شــن، اين فیلم ها بايد چه 

ويژگی هايی داشته باشد؟
فكر می كنم مهم ترين ويژگی داستان فيلم هاست. 
نمی گم كه كيفيت تصوير، تكنيک، كارگردانی و ... 
مهم نيســتن، البته كه اهميت دارن. با اين حال، 
گاهی فيلم هايی رو می بينيم كه خيلی نقاط ضعف 
دارن، اما داستان اون ها تأثير بزرگی بر زندگيمون 
داشــتن. البتــه فيلم هايی با تكنيــک خوب هم 
می تونن به بچه ها ايده بدن كه چه پارامترهايی رو 
توی فيلم های خودشون رعايت كنن و اين هم به 
شدت مهمه؛ اگرچه همچنان داستان اولويت داره.
   چی باعث شــد فیلــم پويانمايی نايريكا رو 

بسازی؟
كلی داليل مختلف داشت. مهم ترينش كه شخصی 
هم بود، نشــون دادن كسی بود كه با وجود تمام 
مشكالت و ســختی ها، برای رسيدن به هدفاش 
تالش می كنه. . يک دليل اساسيه ديگه هم تمرين 
بيشتر توی اين زمينه و يک جورايی آزمون و خطا 
كردن بود. خيلی درس ها از روند توليد نايريكا ياد 
گرفتم. حاال می دونم كه كار بعديم رو چطور بهتر 
كنم كه خطاهای قبلی رو نداشته باشه. در آخر هم 
رزومه سازيه.  به هر حال كارهايی كه می سازم، روند 

پيشرفتم رو در زمينه های مختلف نشون می دن.
   چه مدت طول کشید که اين فیلم رو بسازی؟

هر چند كه خود پويانمايی نايريكا 2:54 ثانيه اس، 
اما فرايند توليد اون حدود شــش  ماه كامل طول 

كشيد. از شهريور ماه 1397 شروع به كار كردم و 
تا بهمن ماه همون سال به پايان رسيد. هرچند يک 
سری اديت هايی توی كار انجام داديم كه تا اسفند 
ماه ادامه پيدا كرد. تكنيک كار باعث زمان بر شدن 
مرحله های توليد شد؛ چون از شيوة روتوسكوپی 
استفاده كردم و فريم به فريم تصويرها رو كشيديم. 
توی اين مدت ما شبانه روز كار می كرديم و بيشتر 
از هزار فريم برای اين پويانمايی رسم شد. ميانگين 
زمان طرح اوليه تا رنگ آميزی كامل و گذاشــتن 
خط های اصلی هر فريم )فقط شــخصيت اصلی( 

تقريباً 35 تا 40 دقيقه زمان می برد.
   تا حاال به کسی برای تولدش فیلم کادو دادی؟

نه اينكه فيلم هنرمند ديگه ای رو تقديم كرده باشم؛ 
نه، ولی فيلم ساختم! منظورم اينه كه قبل از تولد 
برادر كوچولوم، يــک پويانمايی كوتاه با محوريت 
تخيالت اون شــروع كردم. اميدوارم تا سال آينده 
تموم بشه كه باالخره هديه رو با تأخير تقديم كنم. 
دليــل انتخابش  هم اينه كه داســتان هايی كه از 
خودش می گفــت اونقدر جالب بودن كه با خودم 

گفتم، واقعاً حيفه اين سوژه ها رو از دست بدم.
  باز هم قراره فيلم بسازی؟ با چه موضوعاتی؟

صــد در صد. حتی حدوداً می تونم زمان بعضی ها 
رو پيش بينی كنم، اين رو دارم برای پويانمايی های 
بلندی كه می خوام بسازم، می گم. از بين داستان هام 
دو تا رو كه خيلی دوست دارم نام می برم: يكيشون 
گردآفريد هســتش. البته نــه اون گردآفريد توی 
شاهنامه، بلكه برداشتی آزاد از يكی از نوادگان اون. 
اين رو 16 سالگيم آماده كردم. يک داستان ديگه 
هم هست، به اسم »شــاهزادة تاريكی«كه وقتی 
حدوداً 12 سالم بود،  تصويرپردازيش توی ذهنم 
شروع شد و خب می شه گفت يک جورايی باهاش 

بزرگ شــدم. اين  يكی از مهم ترين داستان هامه 
كه می تونم بگم يكی از داليل انتخاب رشــتم اين 
شخصيت و داستان خاصش بود. چند تا پويانمايی 
كوتاه هم توی ذهنم هست كه می خوام تا يكی دو 

سال آينده روشون كار كنم.
  و آخرين حرف سحر قهرمانيان برای دانش آموزانی 

كه دوست دارند فيلم بسازند، چيه؟
فكر می كنــم بهترين حرف به عنــوان كالم آخر 
اينه كه جرئت شــروع كردن رو داشــته باشيم 
و خودمــون رو بــاور كنيم؛ حتی اگــر ديگران 
مسخره مون كنن! هنر دنيای گسترده و عميقيه 
كه ظرفيت جون دادن به تمام تخيالت شــما رو 
داره. همين االن از جاتون بلند شــيد و شروع به 
ســاخت يک فيلم كوتاه كنيد. هر قدر هم ايراد 
داشــت، بازم خوبه؛ به چشــم درس بهش نگاه 
كنيد. نگيد كه بلد نيستم، تجربه ندارم و از اين 
حرفا. خالصه بهانه نياريد، چون بهترين معلمتون 
)توی اين زمينة به خصوص(، تجربه هاتونه. يک 
دوربين ســادة تلفن همراهتــون هم برای جون 
دادن بــه ايده هاتون كافيه. همة اينا رو گفتم كه 

بگم، خودتون رو دست كم نگيريد.

شمارة هفتم، فروردين  ماه 1399

انیمیشن » نايريكا« را  اينجا مي توانید ببینید.
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گوي و ميدان

 مهدی زارعی
می دانید که با ورزش کردن، ضربان قلب افزایش پیدا می کند و جریان 
خون در رگ ها سرعت می گیرد. اما دیگر چه چیزهایی از ارتباط ورزش با 
قلب می دانید؟ در تمرین، ضربان قلب باید به چه عددی برسد؟ چه باید 

بکنیم تا  قلبی قوی و سالم داشته باشیم؟

قلب استاندارد 
قلب انسان در حالت استاندارد 72 بار در دقیقه می تپد. البته هرچه قلب 
قوی تر شود )مثالً قلب کسانی که ورزش های استقامتی انجام می دهند(، 
قلب  سبب  همین  به  و  می شود  کمتر  دقیقه  در  آن  تپش های  تعداد 
ورزشکاران عمر بیشتری می کند؛ زیرا نیاز به کار کمتری خواهد داشت. 
می خواهید باور کنید، می خواهید نه! اما یک انسان با تمرین های منظم و 
طوالنی می تواند ضربان قلب خود را حتی به کمتر از 30 تپش در دقیقه 
برساند. مثالً قلب ران کالرک، دوندة استقامت استرالیایی که در چهار 

المپیک شرکت داشت، تنها 27 بار در دقیقه می تپید. 

نحوة گرفتن ضربان قلب
تعداد  اینکه  برای  می رود.  باال  قلبتان  ضربان  می کنید،  تمرین  وقتی 
ضربان قلب خود را بشمارید، می توانید یک دقیقه تمام دست روی قلبتان 
بگذارید و ببینید تعداد تپش های قلبتان چندتاست. می توانید یک دقیقه 
انگشتانتان را روی مچ دست دیگر خود بگذارید و تعداد ضربان نبض خود 
را بگیرید. اما احتمال اشتباه در این کار زیاد است. از طرف دیگر یک 
دقیقه از وقتتان را بدون فعالیت به هدر می دهید. به همین خاطر بهترین 
کار این است که تنها شش ثانیه انگشت سبابه و انگشت وسط خود را روی 
رگ گردنتان بگذارید. آن گاه تعداد تپش رگ گردنتان را در عدد 10 ضرب 
کنید. فعالیت ورزشی موجب می شود که جریان خون در رگ ها )از جمله 
رگ گردن( سریع تر شود. به این ترتیب طی شش ثانیه ممکن است تعداد 
تپش ها به 18 و حتی بیشتر هم برسد. این یعنی قلب شما در یک دقیقه 

بعد از تمرین 180 بار می تپد. 

قدم اول: ضربان قلبتان را در حال استراحت حساب کنید
اگر  می تپد.  استاندارد  شرایط  از  آرام تر  استراحت  حال  در  انسان  قلب 

قوت قلب با تمرینات مناسب
نكته هايي در شناخت و مراقبت از قلب
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می خواهید ضربان قلب خود را در شرایط استراحت به دست بیاورید، یکی 
دو دقیقه بعد از بیدار شدن، تعداد تپش های قلب خود را حساب کنید. البته 
این کار را در آرامش کامل انجام دهید. مثالً وقتی کابوس دیده اید و از ترس 
از خواب پریده اید، ضربان قلب نگیرید! زیرا در این شرایط قطعاً ضربان قلب 

شما، تندتر از شرایط استاندارد می تپد.

قدم دوم: ضربان قلب بیشینه تان چند است؟
حساب کردن ضربان قلب بیشینه بسیار راحت است. عدد سنتان را از 220 
کم کنید. مثالً اگر 16 سال دارید، ضربان قلب شما می شود 204 تا. به 
این ترتیب شما می توانید در تمرین های شدید)مثالً دوهای سریع یا وزنه 
زدن های متوالی(، ضربان قلب خود را تا 204 برسانید و اگر تپش های قلب 

شما به این عدد رسید، نیاز نیست اصالً نگران شوید. اما بیشتر از آن نشود!

قدم سوم: محاسبة ضربان قلب مناسب در تمرین 
حد  باالترین  با  نمی توانید  تمرین  لحظه های  تمام  در  که  است  طبیعی 
)بیشینه( ضربان قلبتان فعالیت کنید، بلکه باید به یک عدد استاندارد برای 

تمرین برسید. به این منظور به سه فرمول نیاز دارید:
1.  فرمول حساب کردن ضربان بیشینه )220- سن شما(.

ضربان  از  شدن(  بیدار  از  )بعد  استراحت  قلب  ضربان  کردن  کم   .2
بیشینه، و ضرب این عدد در شدت تمرین.

حال  در  و  است   200 بیشینه  حالت  در  شما  قلب  ضربان  اگر  )مثاًل 
استراحت 60، با کم کردن این دو عدد، به شمارة140 می رسید. وقتی 
می خواهید با 70 درصد توان خود تمرین کنید، عدد 140 را در عدد 

0/7 ضرب  کنید که به عدد 98 می رسید.
استراحت  قلب  با ضربان  را  آمده  به دست  در آخرین مرحله عدد   .3

جمع  کنید. مثاًل در حالت باال، عدد 98 را با 60 جمع می کنید و به 
عدد 158 می رسید. بهترین حالت تمرین شما زمانی است که ضربان 

قلب شما به 158 برسد. 
با  بخواهید  مثاًل  تمرین عوض شود،  و فشار  اگر شدت  )طبیعی است 
90 درصد توان خود تمرین کنید، این عددها مطابق فرمول هایی که 

گفتیم، تغییر می کنند.(

تمرین منظم و کارآمد
اگر می خواهید قلبتان قوی شود، باید مرتب ورزش کنید. چقدر؟ بهترین 
حالت سه تا پنج روز در هفته است. البته با ورزش مستمر، توانایی قلب به 
مرور باال می رود و هر هفته باید اندکی مقدار تمرین خود را بیشتر کنید. 
مثاًل اگر به شکل دقیق در یک هفته، روزانه یک ساعت پیاده روی کردید، 

هفتة بعد باید 10 دقیقه آن را بیشتر کنید. 
شاید هم شما از کسانی هستید که روزهای زوج یا فرد، به باشگاه می روند 
فعالیت  رزمی  و...  ورزش های  شنا،  بدن سازی،  چون  رشته هایی  در  و 
می کنند. حتماً زمان تمرین شما 90 دقیقه در روز است. یادتان باشد، 
زمانی را که صرف گرم کردن و سرد کردن می کنید، به عنوان زمان تمرین 
حساب نکنید. بلکه باید ببینید زمان مفید تمرین های شما چقدر است؟

سبک زندگی مناسب برای قوی شدن قلب
نرمش، پیاده روی، حرکات منظم نشستن و بلند شدن )بشین و پاشو(، 
دویدن، دوچرخه سواری و ورزش های هوازی بهترین راه برای باال بردن توان 
قلب هستند. اما عالوه بر ورزش الزم است کارهای دیگری نیز در زندگی 
خود انجام دهید. مثاًل در محیطی آرام زندگی کنید، از آفتاب دوری نکنید 

و در مقابل، در روزهایی که هوا آلوده است، از خانه بیرون نروید. 
روی نفس کشیدن خود نیز کار کنید تا درست و عمیق تنفس کنید 
باید  اینکه  ضمن  برسانید.  اندام ها  به  را  بیشتری  خون  و  اکسیژن  و 
هم  به  را  اعصابتان  که  مسائلی  از  می توانید  تا  و  باشید  خوش بین 

می ریزد، دوری کنید.
گردو، حبوبات، تخم مرغ، مواد حاوی پتاسیم، لبنیات، دارچین و سبزیجات 
نیز باید در برنامة غذایی تان قرار داشته باشند و سرانجام به اندازه و مرتب 

بخوابید. با این راهکارها قطعاً قلبی سالم و قوی خواهید داشت!
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شعر امروز

محمدكاظم كاظمی متولد سال 1336 در »هرات« است. تا سال آخر دبيرستان 
در كابــل درس خواند و پس از آن در ســال 1363 به ايــران مهاجرت كرد. 
كارشناســی خود را در درشتة مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی گرفت. او 
كه از سال 1365 فعاليت های ادبی خود را آغاز كرد، در سال 1367 به عضويت 
»گروه شعر حوزة هنری مشــهد« درآمد. كاظمی در سال 1369 به »انجمن 
شاعران انقالب اسالمی افغانستان« پيوســت و آن را در دهة هفتاد ادامه داد. 

انتشار مثنوی »بازگشت« او در فروردين 1370 ماية شهرتش شد.
او عالوه بر سرايش شعر، در زمينه های آموزش شعر، برگزاری محافل انجمن های 
ادبی مهاجران افغان در ايران، انتشار نقد و مقاله در مطبوعات، تأليف و ويرايش 
كتاب  در زمينة زبان و ادبيات فارسی فعاليت كرده است. همكاری با ستون »هنر 
و ادبيات« روزنامة قدس و مسئوليت صفحه ادب اين روزنامه و عضويت در هيئت 
تحرير فصلنامه های »در دری« و »خط سوم« و عضويت در مؤسسه فرهنگی در 

دری از ديگر فعاليت های او بوده است.
از او تاكنون بيش از 16 مجموعه شعر و پژوهش شعر منتشر شده است.

قطار 3۶5
سیصد و شصت و پنج روز غريب با قطاری از اين مسیر گذشت
سیصد و شصت و پنج صبح و غروب بر سر اين چنار پیر گذشت

سیصد و شصت و پنج صبح سپید، صبح خیزی به صدهزار امید
سیصد و شصت و پنج شام سیاه عین سلول يک اسیر، گذشت

ساعتی در ضیافت حافظ، ساعتی با روايت بیدل
ساعتی در برابر جنگل ساعتی در دل کوير گذشت

ساعتی نور و رنگ و موسیقی، ساعتی آه و اشک و دلتنگی
ساعتی شوق يک تبسم گرم، ساعتی صبِر ناگزير، گذشت

رشته های سپید مويم را هر زمانی بلندتر ديدم،
گفتم: »ای وای، ماه نو آمد... ولی اين روزها چه دير گذشت!«

زندگی يک قطار مضطرب است، به همین اضطراب، عادت کن
اگر از ابتدای آبان رفت، اگر از انتهای تیر گذشت

ز ياران کینه هرگز در دل ياران نمی ماند
به روی آب دريا قطرة باران نمی ماند

صائب تبريزي

می برد آخر تو را خواب عدم، غافل مشو
آمد و رفت نفس ها جنبش گهواره است

وحید قزوينی
 

صورت نبست در دل ما کینة کسی
آيینه هر چه ديد فراموش می کند

سلیم تهرانی
 

تا بود گفت و گو سخنم ناتمام بود
نازم به خامشی که سخن را تمام کرد

غنی کشمیری
 

خنده رسوا مي نمايد، پسته بي مغز را
چون نداري مايه، از الف سخن خاموش باش

صائب تبريزي
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چنگیز بكتاش از شاعران مطرح ترکیه است که تاکنون موفق به 
دريافت جايزة شــعر جیحون آتوف کاسو )بهترين شاعر سال( در 

آنكارا شده است.
 

آن برگ

هنگاِم افتادِن آن برگ
من آنجا بودم

و شاهد بودِن من
چیزی را عوض نكرد
بر سِر شاخه تنها بود

اندْك نسیمی هم نمی وزيد
جدا شد

يكی دو تكانی خورد
برعكس شد

و بر زمین نشست
سبزينگی اش هنوز به پايان نرسیده بود

رگ برگ های آن نخشكیده بود
آن برگ افتاد

کسی آنجا نبود
و شاهد بودن ِمن

چیزی را عوض نكرد.

ترجمة ابوالفضل پاشا

لبخند تلخ مونالیزا
شاعر: حمیدرضا شكارسری

ناشر: نشر هزارة ققنوس
سال نشر: 1398

»لبخند تلخ مونالیزا«، تازه ترين اثر حمیدرضا شكارسری، 
شامل 53 قطعه شعر در قالب »شعر سپید« است. موضوع 
شعرهای اين کتاب صلح آمیز است و شاعر با زبانی ساده، 
روايتی صلح آمیز به مخاطب ارائه می دهد. بیشتر شعرهای 

اين مجموعه را شعرهای سپید کوتاه تشكیل می دهند.
چند شعر از اين مجموعه:

1
صبح

از شِب گذشته دور شدن است
يا به شِب آينده نزديک شدن؟

بهار
عبور از زمستان قبلي ست يا ورود به تابستان بعدي؟

صلح
اتمام جنگ است

يا فرصتي براي پر کردن خشاب ها؟
پاسخي نیست تا که بدانیم

تولد
آمدن است يا رفتن؟

 
2

شلیک کن
شلیک کن به من که سینة ديوار ايستاده ام

من خواهم افتاد
اما هزار پرنده به آسمان خواهند پريد!
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شعر امروز

انتظار
کشیده از همان آغاز نرجس انتظارش را

نه چندين روز و شب، نه ماه خالص انتظارش را
واليت گر که شد معیار و روضه گر که شد مقیاس

برای شیعیان کردند شاخص انتظارش را
اگر شب منتظر باشی برای ديدن خورشید

يقین اين گونه بهتر می کنی حس انتظارش را 
فقط فصل بهار و فصل تابستان نشو خیره
مكش  ای پنجره اين گونه ناقص انتظارش را
پرانده با شمیم خويش شب بو عطر نامش را

کشیده با همان يک چشم نرگس انتظارش را
مفاتیح الجنان صد جلد ديگر داشت در توشیح

اگر می گفت: مرحوم محدث انتظارش را 
نه تنها آل ياسین و سمات از او نشان دارند

نوشته در امین اهلل و وارث انتظارش را 
شده کرب و بال آيینه ای از منتظرها پس

کشیده موقع جان دادن عابس انتظارش را
منم من روضة عباس تا اينكه بیايد او

کشیدم در خودم مجلس به مجلس انتظارش را
مهدی رحیمی

تا سحر خواهد رسيد
منتظر باشید بت ها يک نفر خواهد رسید

از تبار بت شكن ها با تبر خواهد رسید
 

باز برپا کرده ايد اين روزها بتخانه را
چون نمی دانید ابراهیم سر خواهد رسید

 
دير آمد با نیامد فرق دارد، انتظار

گرچه عمر نوح باشد باز سر خواهد رسید
 

زير پای کینة اهل ستم له می شوند
پاسبان الله های خون جگر خواهد رسید

 
اين شب يلدای دوری از امام عاشقان

گرچه طوالنی ست، اما تا سحر خواهد رسید
 

ابرها آمادة باريدن رحمت شويد
از حضور حضرت باران خبر خواهد رسید

 
در زمین سینه ها بذر صبوری کاشتیم

باغبان ها همتی، فصل ثمر خواهد رسید
 

قصه های کودکی پايان خوبی داشتند
عاقبت آن مرد روزی از سفر خواهد رسید

مجتبی خرسندی

عطر محمدي
باز هم آسمان اين خانه

شب پر رفت و آمدی دارد
باز هم کوچة بنی هاشم
بوی عطر محمدی دارد

در شبستان زلف تو ترسا
خال بر گونة تو هندوکش
طاق زيبای ابرويت محراب
وه که لیال چه معبدی دارد
کار چشم تو مبتال کردن
خاك را با نظر طال کردن

اين زلیخای نفس ما يوسف
عاشق توست هر بدی دارد
َخلق تو ُخلق تو تعالی اهلل!

چه شكوهی ست در تو يا اهلل
اين علی تا که می رسد به خدا

صلوات محمدی دارد
قاسم صرافان
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يک نفس مهمانمان کن
رد خون سربداران مانده روی تاج ها
زندگی پیچیده دور گردن حالج ها 

سروهای پیر هم پای گوزنان می دوند
دشت افتاده ست زير پنجة تاراج ها

نردبان آسمان را باد با خود برده است
پايمان لنگ است در پیمودن معراج ها

قرن ها رفته ست اما باز هم خون می چكد
روز و شب از آستین کهنة حجاج ها

 اشک گنجشكان و آه سارهای بی پناه
پر شده در کاسه های انتظار کاج ها

يک نفس مهمانمان کن! يک صدای يا علی
تا بلرزد پايه های سرخ تخت و تاج ها

شعر محمد حسنا محمدزاده
شعر اگر از تو نگويد همه عصیان باشد

زنده در گور غزل های فراوان باشد
نظم افالك سراسیمه به هم خواهد ريخت

نكند زلف تو يک وقت پريشان باشد
ساية ابر پی توست دلش را مشكن

مگذار اين همه خورشید هراسان باشد
مگر اعجاز جز اين است که باران بهشت

زادگاهش برهوت عربستان باشد
چه نیازی ست به اعجاز، نگاهت کافی ست
تا مسلمان شود انسان اگر انسان باشد

فكر کن فلسفة خلقت عالم تنها
راز خنديدن يک کودك چوپان باشد

چه کسی جز تو چهل مرتبه تنها مانده
از تحیر دهن غار حرا وا مانده

عشق تا مرز جنون رفت در اين شعر محمد
نامت از وزن برون رفت در اين شعر محمد

شأن نام تو در اين شعر و در اين دفتر نیست
ظرف و مظروف هم اندازة يكديگر نیست

از قضا رد شدی و راه قدر را بستی
رفتی آن سوتر از انديشه و در را بستی

رفتی آنجا که به آن دست فلک هم نرسید
و به گرد قدمت بال ملک هم نرسید

عرش از شوق تو جان داده کمی آهسته
جبرئیل از نفس افتاده کمی آهسته

پشت افالك به تعظیم شكوهت خم شد
چشم تو فاتح اقلیم نمی دانم شد

آنچه ناديده کسی ديدی و برگشتی باز
سیب از باغ خدا چیدی و برگشتی باز
شاعر اين سیب حكايات فراوان دارد
چتر بردار که اين رايحه باران دارد

سید حمیدرضا برقعی

نمی دانم کجايی
بفرمايید فروردين شود اسفندهای ما

نه بر لب، بلكه در دل ُگل کند لبخندهای ما
 

بفرمايید هر چیزی همان باشد که می خواهد
همان، يعنی نه مانند من و مانندهای ما

 
بفرمايید تا اين بی چراتر کار عالم؛ عشق
رها باشد از اين چون و چرا و چندهای ما

 
سِر مويی اگر با عاشقان داری سِر ياری

بیفشان زلف و مشكن حلقة پیوندهای ما
 

به بااليت قسم، سرو و صنوبر با تو می بالند
بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما

 
شب و روز از تو می گويیم و می گويند، کاری کن
که »می بینم« بگیرد جای »می گويند« های ما

 
نمی دانم کجايی يا که ای، آن قدر می دانم
که می آيی که بگشايی گره از بندهای ما

 
بفرمايید فردا زودتر فردا شود، امروز
همین حاال بیايد وعدة آينده های ما

قیصر امین پور



نشــان می دهيم، نمی توانيم خودمان را آرام كنيم يا پرخاشگری شــوی؟ اگر برای مســائل كوچک واكنش سريع و شديدی كه خشمگين بوده ای، كاری كرده ای كه بعداً پشيمان داشــته ای؟ چگونه آن را ابراز كرده ای؟ آيا وقتی آيا تا به حال عصبانی شده ای؟ چه واكنشی   مهتاب فردي
كالمی و فيزيكی داريم، مهارت مديريت خشــم به ما ياد می دهد كه چگونه 
احساسمان را تجربه كنيم، به طوری كه از لحاظ اجتماعی پذيرفته شده باشد، 
به ديگران و خودمان آسيبی نرسانيم و عواقب بدی هم برايمان نداشته باشد.

می دانيم كه خشــم احساسی طبيعی و سالم اســت. بنابراين نبايد به خاطر 
احساسی كه داريم خودمان را سرزنش كنيم. اما مهم است كه تفاوت احساس 
خشــم و رفتار پرخاشــگرانه را بدانيم. عصبانيت توجيهی برای پرت كردن يا 

شكستن وسايل، كوبيدن در، توهين كردن، گالويز شدن و ... نيست.

28

چراغ راهنما

لطفًا جوش نياوريد!
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قدم اول...

اولين قدم برای مديريت خشم شناسايی موقعيت هايی است كه 

عصبانی ات می كنند. معموالً زمانی كه احســاس می كنيم ناديده 

گرفته شــده ايم، حقمان ضايع شده اســت، در معــرض تهديد يا 

بی احترامی هســتيم و ... عصبانی می شــويم. اين موقعيت ها در 

ارتباط با افراد خانواده، دوســتان، معلمــان، حتی غريبه ها و .... 

ايجاد می شوند. اگر بخواهيم به همة اين ها واكنش نشان بدهيم 

چه اتفاقی می افتد؟ دور و برمان پر می شود از آدم های بی اعصاب!

اما بــه نظرت چرا آدم هــای مختلف به يک موقعيت يكســان، 

واكنش متفاوتی دارند؟ مثاًل كســی كه از دوستش به خاطر دير 

رســيدن به قرار مالقات عصبانی می شــود، احتماالً فكر می كند 

دوســتش برای او اهميت قائل نيســت يا عمداً دير كرده است. 

در حالی كه شــخص ديگری نه تنها عصبانی نمی شــود، حتی 

ممكن اســت نگران شود. بنابراين چيزی كه بيشتر از يک اتفاق 

معين اهميت دارد، تفســير و برداشــت ما از آن موقعيت است 

كه احساســات ما را دســت كاری می كند. تصور كن كه دوستت 

در مقابل ديگران رفتار نامناســبی با تو داشته است. احساس تو 

زمانی كه با خودت می گويی: »عمداً اين كار را كرد، می خواست 

مرا جلوی بقيه تحقير كند«، در مقايسه با وقتی كه فكر می كنی: 

»نمی دانم چرا اين رفتار را كرد، شايد هم تصادفی بوده و عمدی 

در كار نبوده اســت، او با همه همين طور رفتار می كند«، متفاوت 

است. می توانی فكرهای ناكارآمد را تغيير بدهی. از خودت بپرس:

 چه شواهدی دارم كه نشان می دهد اين فكر درست است؟

 می توانم به شكل واقع بينانه يا مثبت تری به موضوع نگاه كنم؟

 اگر دوست من اين گونه فكر می كرد به او چه می گفتم؟

 می توانم فكر منطقی تری را جايگزين آن كنم؟

با شــناخت فكرها و موقعيت هايی كه مــا را عصبانی می كنند، 

می توانيم قبل از اينكه خشــم كنترل ما را در دســت بگيرد، ما 

آن را كنترل كنيم. چون فكر، احســاس و رفتــار ما به يكديگر 
متصل هستند.

 وقتی احساس خشم می كنی نيم نگاهی هم به وضعيت درونی 

خودت بينداز. آيا خسته ای؟ كالفه ای؟ گرسنه ای؟ گرم يا سردت 

اســت؟ اخيراً يک شكست عاطفی داشــته ای؟ نگران امتحانت 

هستی؟ يا ... . اين ها عواملی هستند كه می توانند آستانة تحمل 

ما را برای عصبانيت پايين بياورند و ســبب شــوند، برای مسائل 
كم اهميت، زود از كوره در برويم.

شناسايی عالئم

وقتی عصبانی می شــويم عضالتمان منقبض می شــوند، ضربان 

قلبمان بــاال مــی رود، دندان هايمان را به هم فشــار می دهيم، 

دســت هايمان مشت می شــوند و ... . اين عالئم در افراد مختلف 

متفاوت است. ممكن اســت يک نفر نبض شقيقه داشته باشد و 

يک نفر خشــم را به صورت احساس فشــاری كه از قلب شروع 

می شود و در بدن پخش می شود، تجربه كند.

خــودت را با كارهای ديگری مثل قدم زدن، ورزش كردن، انجام مروركردن مداوم آن حالت را بهتر نمی كند. بنابراين بهتر اســت ما را عصبانی می كند. مثاًل اگر روز خوبی در مدرســه نداشته ای،  كانال را عوض كن. نشــخوار فكری دربارة اتفاقات ناخوشايند چند كه فكركردن موقع عصبانيت كار ساده ای نيست.فكر كنی، خواسته ات را قاطعانه و بدون پرخاشگری بيان كن. هر بدهی. بعد هم موقعيت را ترک كن. زمانی كه توانســتی شفاف محترمانه اعالم كن كه عصبانی هســتی و االن نمی توانی ادامه داشتی، ادامه بده. اما اگر شدت آن باالست و قابل كنترل نيست، ميــزان آن به قدر قابل كنترلی اســت، به كار يا گفت وگويی كه را بپذيری و بــه خودت اعتراف كنی كه عصبانی شــده ای. اگر وقتی عالئم حاكی از اين اســت كه خشــمگين هستی، بايد آن اعتراف کن...
بيفت يا مسير ديگری را انتخاب كن و يا ... .روزها دير به مدرسه برسی و اين تو را عصبانی می كند، زودتر راه  به فكر راه حل باش. مثاًل اگر ترافيک باعث می شــود خيلی از كارهای هنری و... سرگرم كنی.

متلک انداختن، تهمت زدن و بدگويی كردن، و... . كه غيرمســتقيم به ديگران آسيب برســانيم؛ مثل زيرآب زدن، آن را ناديده بگيريم ممكن اســت ناآگاهانه كارهايی انجام دهيم و رنجيده خاطر هســتيم. خشم با انكاركردن از بين نمی رود. اگر يعنی بدون آسيب رساندن به ديگران، نشان بدهيم كه خشمگين سركوب كنيم. بلكه ابراز آن به شيوه ای درست و سازگارانه است. مديريت خشــم به اين معنی نيست كه عصبانی نشويم يا آن را 
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 بیتا ترابی
 زيِپ جلويی اش باز نمی شد. يعنی اگر زور می زدم باز می شد، اما ديگر بسته 
نمی شد. همين جور باز می ماند. يک بار پارسال اين بال سرم آمد و تمام دفترچه 
و كاغذ و خرت و پرت هايم پخش و پال شد. سه روز با آن كلجار رفتم و بازی 

كردم تا دوباره بسته شد. 
از آن روز به بعد، سعی كردم ديگر جيِب جلويِی كوله پشتی ام را باز نكنم. فقط 
زيپ عقبی را باز و بسته می كردم. در نتيجه همة وسايلم را تو ی همان جيب 
عقبی می ريختم: شكالتی كه نصفش خورده شده بود؛ دستمال كاغذی های 
استفاده شده؛ مداد های ريخته شده از توی جامدادی كه زيپش را هيچ 
وقت خوب نمی بستم؛ خط كشم كه يک كم بلند بود و توی جامدادی جا 
نمی شد؛ دفترها و كتاب هايم؛ حتی پول خرد و سكه هايم كه هميشه ته 

كيفم پخش و پال می شدند.
 يكی از بند هايش هم، فكر كنم سمت چپی، يک بار كه پشتم انداخته 
بودم، در رفت. يعنی جايی كه نرفت! ماند پيش خودم اما پاره شد. شانس 
آوردم آن يكی بندش پشتم بود وگرنه سقوط می كرد توی خيابان! به 
مامان كه گفتم، فقط گفت: » دو تا بند داره كوله ات، مادر. اون يكی رو كه 
سالمه بنداز پشتت. اين قدر هم پُرش نكن كه سنگين بشه. هم كمرت درد 

می گيره، هم به اون يكی بند فشار می ياد و اون هم پاره می شه.«.
***

وقتی عمو اسماعيل، شانزدهم اسفند، يعنی  روز تولدم، يک جفت كتانی 
سفيد برفی برايم آورد كه كنارش دو تا خط صورتی داشت، دلم پر از 
شادی شد. همة دلم می رفت به اينكه زود بپوشمش و بزنم توی خيابان 
و بروم تا مدرسه و دور حياط بچرخم و سر كالس بروم تا پای تخته، و 
هی همه نگاه كنند و بگويند »چه كتانی های خوشگلی!« اما نپوشيدمش، 

گذاشتمش توی جعبه، داخل كمد بماند. 
پيش خودم حساب كرده بودم، سال تحصيلی بعد، با كوله پشتی جديد و 

مانتوی نو، كتانی های سفيد و برفی ام را می پوشم! 
عمو اسماعيل هميشه برايم كادوهای خوشگل می آورد، حتی وقتی بابا 
هنوز مريض نشده بود. هميشه. سليقة عمو اسماعيل حرف نداشت. بعد 
از اينكه بابا به خاطر آن مريضی ُمرد، باز هم برايم كادوهای خوشگل 
می آورد. اما مامان بعد از مردن بابا، بی حوصله تر شده است و خيلی 
حوصله چک و چانه زدن با من را ندارد. دائم توی آشپزخانه است و 
مشغول درست كردن مربا و رب، و پاک كردن سبزی. همة آن ها را 

همسايه ها سفارش می دهند تا ماماِن من درست كند. 
***

هنوز يک هفته ای به باز شدن مدرسه ها مانده بود كه فهميدم امسال هم 
از كيف جديد خبری نيست. مامان قصد نداشت برايم كوله  بخرد. اين 

فاجعه را صبح روزی فهميدم كه آمد توی اتاقم و گفت: 
»سميه جان! مادر!  بيا اين هم كوله پشتی  امسالت! ببين 
چه تميز و خوشگل شده! بنِد سمت چپی رو دوختم. 
توی ماشين  لباس شويی هم انداختمش. تميز شده و 

هنوزم قابل استفاده است«.       
زود گفتم: »نه! من ديگه امسال اين كيف رو نمی برم. دو 
ساله كه دارم می برم و ميارمش. ديگه كهنة كهنه شده. 

پارسال جلوی بچه ها آبروم رفت. حسابی تابلو شدم.«
 مادر گرة ابرو هايش را بيشتر و چشم هايش را ريز تر كرد 
و گفت: »چرا نمی فهمی چی می گم؟ كهنه چيه؟ يه 

نصفه روز باهاش كلنجار رفتم تا نوی نو شد«.
كتونی های سفيدم  اون  با  نمی شه  نمی شه!  مامان!   -

نمی ياد. 
- چرا نمی ياد؟ هر دوتاشون تميزند و برق می زنند. 

*** 
كيف  و  كوله  خواب  صبح  تا  شب  رسيد.  مهر  اول   
حياط.  توی  شده اند  جمع  همه  ديدم  خواب  ديدم. 
حتی همسايه های دور و بر مدرسه هم  از پنجره های 
خانه هايشان آويزان شده اند و دارند به كولة من نگاه 
را  مقنعه ام  و  مانتو  شدم،  بيدار  كه  صبح  می كنند!  
پوشيدم و كوله را يک وری انداختم پشتم. ايستادم دم 
در و به كتانی های سفيدی كه برق می زدند نگاه كردم. 
همة نقشه هايم برای پوشيدنشان خراب شده بود. باز 
يک چيزی توی گلويم سنگينی كرد. از آشپزخانه بوی 
گوجه فرنگی پخته می آمد. خم شدم و بند كتانی ها را باز 

كردم و پوشيدمشان. 
***

 توی خيابان سرم پايين بود. هی چشم هايم می خورد به 
كتانی هايم كه انگار بيشتر برق می زدند. سعی می كردم 
به كوله ام فكر نكنم، اما نمی شد، پشتم سنگينی می كرد. 
يک چهارراه مانده به مدرسه، يک پارک كوچک خيابانی 
بود با سه چهار تا نيمكت، چند تا درخت و يک فّواره. 
آنجا  باغبان  كه  بود  پارک  گوشة  اتاقک كوچک  يک 
می خوابيد. اتاقک خيلی كوچک بود، اين قدر كوچک كه 
من فكر می كردم حتماً آقای باغبان شب ها نشسته توی 
آن می خوابد. يا حتی اگر دراز می كشد و می خوابد، حتماً 
بايد پاهايش را توی بغلش جمع كند تا جا شود. يک 
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ديوار كوتاه هم پشت اتاقک بود كه پارک را از ساختمان 
آجری نيمه بلندی كه كنارش بود جدا می كرد.

 از دور بچه ها را ديدم كه اطراف مدرسه جمع  شده 
بودند و تک تک يا دو تا دو تا می رفتند داخل حياط. در 
يک لحظه فكری به سرم زد!  با خودم فكر كردم  بروم 
كوله ام را باالی  ديوار كوتاه پارک بگذارم؛ همان ديواری 
كه پارک را از ساختمان كناری اش جدا می كرد. بعد 
وقتی از مدرسه برمی گردم، برش دارم. می توانستم هر 
روز همين كار را بكنم!  فقط بايد فكری به حال  وسايل و 
كتاب و دفترهايم می كردم. با خودم فكر كردم: روز اول 
كه خيلی با كتاب كاری نداريم، پس هيچی با خودم 
نمی برم. فقط بايد از فردا فكری بكنم كه چطور وسايلم را 

با خودم به مدرسه ببرم. 
***

 نزديک مدرسه، نگار را ديدم كه از ترک موتور بابايش 
پياده شد. نگار خنديد و دست تكان داد. ايستادم تا بيايد 
و با هم برويم داخل. نگار بدو بدو آمد جلو و با خنده 
وااای كتونی هاش رو!«. خنديدم. سعی  گفت: »سالم! 
كردم بچرخم و طوری بايستم كه نگار پشتم را نبيند 
و برای اينكه فكر نكند كوله پشتی ندارم، گردنم را جلو 
آوردم و دست هايم را از دو طرف يک كم باز كردم. كمی 
هم خم شدم و قوز كردم! انگار مثالً كوله پشتی دارم!  اما 
نگار دستش را از بغل دراز كرد و  زد پشتم و گفت:» اِ! 

سميه؟ كوله پشتی ات كو پس؟«. 
هول شدم. سعی كردم صدايم را بلند كنم تا قوی و 
محكم حرف بزنم: »امروز نياوردمش. درس ها كه شروع 

نشدن هنوز.«  
- چه باحال! پس كاش منم نمی آوردم! 

صدای زنگ بلند شد. يكی از بچه های سال اول، رفت 
باال و قرآن خواند. بعد از او يک دختر گرد و كپل كه 
گوشش،  زير  تا  بود  چرخيده  مقنعه اش  جلوی  خط 
رفت باال و متنی دربارة روز اول مهر خواند. بعد خانم 
مدير شروع كرد به حرف زدن. داشت از اين می گفت 
كه بايد دخترهای خوب، مؤدب و سخت كوشی باشيم. 
داشت می گفت و می گفت و آفتاب صاف می خورد توی 
چشم های ما كه ايستاده بوديم به صف رو به خانم مدير.

 يكدفعه چشمم افتاد به آقای باغبان همان پارک چهارراه 

پايينی. همان كه ديوار كوتاه داشت و من صبح چند بار پريدم هوا تا 
توانستم كوله ام را بگذارم نوک آن ديوار.

او داشت با همان لباس سبز يكدست، آرام از گوشة پله های سكو 
می رفت باال. خانم مدير وسط حرف هايش مكثی كرد و به او نگاه 
كرد كه داشت می رفت توی ساختمان مدرسه؛ ساكت و آرام. 
وقتی داشت از در شيشه ای ساختمان مدرسه  رد می شد، همان 
وقت كه كمی چرخيد به سمت راست، كوله ام را دستش ديدم. 

كولة من بود؛ كولة خودم!
 آقای باغبان يكدفعه برگشت. آمد روی سكو، جلوی ما. درست 

كنار خانم مدير ايستاد. حياط ساكت ساكت شد. حاال كولة من 
قشنگ در دستش معلوم بود. خانم مدير با دو دست بلندگو را گرفت. 

آقای باغبان با چكمه های ِگلی و لباس سبز يكدست كمی جلو آمد، 
دستش را دراز كرد و بلند گو را از دست خانم مدير گرفت. بابای مدرسه 

از دم در داد زد: »چيكار داری اينجا بابا جان؟« 
آقای باغبان توی بلندگو فوت كرد. چند بار بلند بلند فوت كرد. تنم داغ 

داغ شده بود. صدای آقای باغبان در بلندگو دور حياط چرخيد:
»-كووووووو آونا  آآآ وااااالاا الا .....« 

بعضی از بچه ها زدند زير خنده. بعضی جيغ زدند و صف ها بهم خورند. 
مرا در دستش  باغبان كولة  آقای  باز هم عقب تر رفت.  خانم مدير 

تكان تكان داد و پای بلند گو داد كشيد:
»اييی سااااا اووون آاااالااا ....الاا...« 

معلم ها سرشان را از پنجرة اتاق دبيران بيرون آورده بودند و با ترس به 
سكو نگاه می كردند. بچه ها زل زده بودند به كوله من كه توی دست های 

آقای باغبان با آن ريش های سفيد بلند، داشت تاب می خورد. بابای مدرسه آمد باالی سكو. 
آقای باغبان بلندگو را ول كرد روی زمين. صدای بدی توی حياط پيچيد. خانم مدير 
می خواست برود توی ساختمان مدرسه كه پايش گرفت به سيم بلند گو و سكندری خورد، 
اما نيفتاد. بابای مدرسه شانه های باغبان را گرفت كه داشت كيف را با دو دستش تكان می داد 
و ديوار مدرسه را نشان می داد. نگار گفت: »سميه؟! كيف پارسال تو نيست دست اين آقا 
باغبونه؟ كاش ريز ِ ريز می شدم، اندازة »خاله ريزه«! كاش قاشق سحرآميز داشتم و اين قدر 
ريز می شدم كه می رفتم توی يكی از كوله پشتی های بزرگ و جادار بچه ها قايم می شدم تا 

هيچ كس مرا نبيند! 
آقای باغبان با عصبانيت  دست های بابای مدرسه را  از روی شانه هايش پرت كرد. باز 
داشت با داد حرف می زد و هی ديوار مدرسه و كيف مرا نشان می داد. هيچ كس به جز من 
نمی فهميد كه چه می گويد. سرم را انداختم پايين. ديگر نمی توانستم آنجا بايستم. رفتم 
به سمت سكو. همان سكويی كه همه داشتند به آنجا نگاه می كردند؛ حتی همسايه های 
اطراف مدرسه كه سرهايشان را از پنجره هايشان آورده بودند بيرون. آفتاب می تابيد روی 

كتانی های سفيدم و نورش چشمم را می زد. 

شمارة هفتم، فروردين  ماه 1399



36

طــنززير ذره بين

32

طنز سعدي
سعدي، اين شاعر بزرگ، نه تنها معرف حضور شماست، بلكه جهانيان نيز او 
را به هنروري و خوش سخنی می شناسند. سعدي بی شک يكي از سرآمدان 
شعر و نثر در ادب فارسي است. با اين شاعر بزرگ در كتاب هاي درسي خود 
آشنا شده ايد. در اينجا چند حكايت خواندني از وي مي خوانيم كه از گلستان 

و بوستان انتخاب شده اند.

مزد بدآوازی
يكی در مســجد »ســنجار«1 ، به »تطــّوع«2  بانگ گفتی. بــه ادايی كه 
مســتمعان را ازو نفرت بودی و صاحب مســجد اميــری بود عادل، نيک 
سيرت، نمی خواستش كه دل آزرده گردد. گفت: »ای جوانمرد اين مسجد را 
مؤذنان اند قديم. هر يكی را پنج دينار مرتب داشته ام. تو را ده دينار می دهم 

تا جايی ديگر روی.«
بر اين قول اتفاق كردند و برفت. پس از مدتی درگذری پيش امير باز آمد. 
گفــت: »ای خداوند، بر من حيف كردی كه به ده دينار3  از آن بقعه به در 
كردی كه اينجا كه رفته ام، بيســت دينارم همی دهند، تا جای ديگر روم و 

قبول نمی كنم.«
امير از خنده بی خود گشــت و گفت: »زنهار4  تا نستانی كه به پنجاه 

راضی گردند.«

ببري رونق مسلماني
ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحب دلی برو بگذشت. 
گفت: »ترا مشــاهره5 چندســت؟« گفت: »هيچ.« گفت: »پس اين 
زحمت خود چندين چرا همی دهی؟« گفت: »از بهر خدای می خوانم.« 

گفت: »از بهر خدا مخوان.«
گر تو قرآن بدين نمط6  خوانی

ببری رونق مسلمانی

فخرفروشی با قبر بابا!
توانگر زاده ای را ديدم بر ســر گور پدر نشســته و با درويش بچه ای 
مناظره در پيوســته كه: »صندوق تربت ما سنگين است و كتابة 
رنگين و فرش رخام7  انداخته و خشــت پيروزه درو به كار برده. به 
گور پدرت چه ماند؟ خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بر آن 

پاشيده!« درويش پسر اين بشنيد و گفت: »تا پدرت زير آن سنگ های 
گران بر خود بجنبيده باشد، پدر من به بهشت رسيده باشد.«

مردنت به كه مردم آزاری! درويشــی مســتجاب الدعوه در بغداد پديد آمد. 

حجاج يوسف را خبر كردند. بخواندش و گفت: »دعای خيری بر من كن.« 
گفت: »خدايا جانش بستان!« گفت: »از بهر خدای اين چه دعاست؟« گفت: 

»اين دعای خير است تو را و جمله مسلمانان را.«
ای زبردست زيردست آزار
گرم تا كی بماند اين بازار

به چه كار آيدت جهان داری؟
مردنت به كه مردم آزاری

قبله کدام سوست؟
 يكی پر طمع پيش خوارزمشاه

شنيدم كه شد بامدادی پگاه
چو ديدش به خدمت دوتا گشت و راست

دگر روی بر خاک ماليد و خاست8 
پسر گفتش ای بابک9 نامجوی
يكی مشكلت می بپرسم بگوی

نگفتی كه قبله ست سوی حجاز
چرا كردی امروز از اين سو نماز؟

شي
زبا
 يو
ین
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  ت
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خوابم پريد
خواب ديدم مــرده ام از ترس جان خوابم 

پريد
شكر بودم زنده اما بعد از آن خوابم پريد

آمدم از جای برخیزم که پايم گیر کرد
رفت شستم داخل يک استكان خوابم پريد

بعد از آن رفتم بخوابم هی شمردم گوسفند
حیف قاطی شــد بزی در آن میان خوابم 

پريد

چشم ها را باز کردم تا بخوانم يک کتاب
داستان از گور بود و مردگان خوابم پريد

خواستم شعری بگويم با رديف تازه ای
شد رديف شعر من اما همان خوابم پريد

پاشدم از جا و رفتم توی کوچه نیمه شب 
تا ببینم ماه، ديدم نردبان خوابم پريد

از طريق نردبان آهسته رفتم روی بام
کاهدان بود و دو دزد مهربان خوابم پريد

آمدم در خانه کردم جست و جو چیزی نبود
از خجالت ُمردم و از درد نان خوابم پريد

دست کردم توی جیبم يک هزاری داشتم
تا به دقت نصفه کردم بینشان خوابم پريد

دزدها رفتند و برگشتند با يک بربری
از مرام و غیرت آن لوطیان خوابم پريد

سعیده موسوي زاده

عصر جديد

به قدري که از دوستان ناامیدم
همان قدر هم بنده ذاتاً پلیدم
به ظاهر که با هم تفاوت نداريم

شما بايزيديد و من با يزيدم

همین بیت کافي است مردم بدانند
که من از حكیمان عصر جديدم

ولي دوستان رو به آينده دارند
و من فعل ماضي خیلي بعیدم

نشستم لب جوي آبي و ديدم
که افتاد در جوي دسته کلیدم

شبي قله ای را اگر فتح کردم
همان شب از آن قله پايین ُسريدم

نه از مال دنیا نه از مال مردم
چه چیزي به جز زيپ باال کشیدم؟!

به قدري حسودم که يک روز شايد
براي خودم نیز محمل خريدم!

 گذشت آن زماني که مانند مجنون
به دنبال محمل فقط می دويدم!

***
و گاهي گرفتار چشمي جديدم

به معناي اين است: عینک خريدم

نه از چشم هايی که هر روز با آن
شتر ديدم و بعد گفتم نديدم

اکبر معین آبادي

تقلب!
منم همپای ديريِن تقلب
دچاِر جرِم سنگیِن تقلب

مرا اين چشِم صاحب مرده! آلود
به تیِر زهر آگیِن تقلب!

به جای حل تمريِن رياضی
شدم درگیِر تمريِن تقلب!

شِب پراضطراِب امتحان را
نهادم سر به بالیِن تقلب!

سِر جْلسه، فشارم رفت پايین
چشیدم طعم شیريِن تقلب!

مچم را اين سبک مغزان گرفتند
صد و يک مرتبه، حیِن تقلب

نخواهم کرد هرگز اکتفا به
طريقه های روتیِن11  تقلب

اال يا ايها المّلت! بیايید
فراگیريم آيیِن تقلب!

فیروزه دهقانی_ بندرعباس
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 مؤلف: راشد انصاري )خالو راشد(
  ناشر: نشرشانی

  تعداد صفحات: 130
  محل نشر: تهران

  سال انتشار: 1398 

طنز روستا حتماً طنزي 
است كه شــهري نباشد! 

راشــد انصاري نيز ســعي 
كرده اســت، قصه هايي را در 

كتاب خود بگنجاند كه با حال و هواي 
روســتا هم خواني داشته باشند نه شهر. 

اين قصه ها را بخوانيد. حتماً لذت خواهيد 
برد!

مثاًل اين قصه را از اين كتاب بخوانيد:

گاو، گوسفند، خروس و... 
مدتی بود كه تقريباً هر ماه در روســتا عزادار 

بوديم. جوان موتورسواری به علت نداشتن كاله 
ايمنی تصادف كرد و به رحمت خدا رفت.

دختر خانمی در راه بازگشت از مدرسه با خودرو 
تصادف كرد. و... 

در مراسم تشييع يكی از جان باختگان بوديم كه 
يكی از ريش سفيدهای روستا گفت: »وقتی پشت 
سر هم بالهای اين چنينی نازل می شه، بايد در 
چهار گوشة روستا با قربانی كردن بره ای چيزی، 

دفع بال بشه ...« 
گفتم: »حاجی به نظرم كار روستای خودمون از 
بره و... گذشــته و بايد حتماً گاو يا شــتر قربانی 

كنيم.«
 گفت: »گاو و شــتر هم پيشنهاد خوبيه« و ادامه 
داد: »بايد حساب كنيم ببينيم چهارتا گاو يا شتر 

هزينه اش چقدر می شه؟«
شــب كه اهالی در مسجد جمع شــده بودند، 
موضوع مطرح شــد. عده ای گفتند شــتر را كه 
اصاًل حرفــش نزنيد، پولش خيلی می شــود، 

چهــار رأس گاو هــم برای روســتای 
كوچكی مثل روستای ما زياد است. 
تعدادی گفتند واقعاً توان خريد 
چهار رأس گاو را نداريم. يكی 
مراســم  در  بزرگان حاضر  از 
گفت: »دوســتان به نظر بنده 
نيست،  نيازی  چهار رأس گاو 
چون االن پرســيدم قيمت گاو 

باال رفته.«
 پيرمرد ديگری با تأييد حرف ايشان 
گفت: »ای آقا گاو نيازی نيســت. به نظر من 
چهار تا قوچ )گوســفند نر( يا پــازن )بز نر( 

خوبه.«
تعــدادی از اهالــی بالفاصله مشــغول 
حساب و كتاب شدند و نتيجه اين شد 
كه گوسفند و بز هم نيازی نيست، 
چــون توان خريــد نداريــم و... 
حاضران در مراسم گرم گفت وگو 
بودند و همــه متفق القول اذعان 
داشتند كه قربانی كردن بهترين 
راه حل و نجات روستا از اين بالياست. در اين 
لحظه پيرمرد سرد و گرم روزگار چشيده ای 
گفت: »مهم اينه كه خونريزی بشــه، كسی 
كه تعيين نكرده حتماً گاو يا گوسفند باشه. 

به نظر من خروس خوبه.«
اكثريــت مجلس تأييد كردند و دو ســه 
نفری كه تا حدودی قيمت مرغ و خروس 
محلی دستشان بود، مشغول حساب و 
كتاب شدند و در نهايت به اين نتيجه 
رسيدند چون گوشت خروس محلی 
مقداری ســفت است و از طرفی هم 
قيمت ها باالست! همان چهار عدد 
مرغ زنــده را خريداری كنند و در 

چهار گوشة روستا قربانی كنند.
اين پيشنهاد آخری مورد تأييد 

همه قرار گرفت.
بــا ديــدن اين صحنــه، در 
دل گفتــم اگــر زلزلــه ای، 
ســونامی ای، چيــزی نيايد، 
خدا در حقمــان واقعاً لطف 

كرده است!

 طنز روستا
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چرا طنز؟
مسیح میرجعفري 

كالس دهم، دبيرستان البرز تهران

در سال های اخير، هرگاه مسئوالن ما خواسته اند از الک انتقادناپذيری 
خود بيرون بيايند، واكنش طنز را به نقد و تحليل جدی عملكردشان 
ترجيح داده اند. البته همين كه شوخی با مسئوالن ديگر هزينة چندانی 
بــرای طنزپردازها ندارد، قابل تقدير اســت. اما در ديــدگاه من اين 
جانب داری از طنز كه كم كم به سوی ابتذال می رود، نوعی فرار به جلو 

برای گريز از نظرات كارشناسی است.
طبع اكثر ما ايرانی ها عالقة زيادی به طنز دارد و اصوالً در مواجهه با هر 
رخداد سياسیـ  اجتماعی دربارة آن لطيفه می سازيم. )اين لطيفه های 
سياســیـ  اجتماعی يک موهبت ديگر هم داشــته اند و آن هم حذف 

جوک های نژادپرستانه و قوميتی از ادبيات روزمره است.( 
همين برخورد طنزآميز با مسائل دردناک غالباً باعث می شود، ما آن قدر 
به آن ها بخنديم كه درد اصلی را فراموش كنيم. فراموشی و دورشدن 
از واقعيت مهم ترين معضلی اســت كه اين نوع از طنز پديد می آورد. 
ما ابتدا می كوشــيم  با ساختن لطيفه از آن سختی عبور كنيم. اما به 
مرور زمان ساختن لطيفه و جوک به مسئلة اصلی تبديل می شود و آن 

معضل به طور كلی فراموش خواهد شد.
هنگامی كه ما لطيفه می سازيم، به مسببين مشكالت خود اين فرصت 
را داده ايــم كه از باران انتقادات بگريزند. يعنی اگر در همين زمان يک 
كارشــناس يا تحليلگر آن قضيه را بررســی كند، پي خواهد برد كه 
ايــن مطالب طنز چنــان هژمونی دارند كه فرصتی برای ديده شــدن 

ديدگاه های كارشناسی نخواهد بود.
اين ديد كميک به مسائل مردم به رسانه ها هم شيوع پيدا كرده است. 
اگر تيتر روزنامه های كشور را پس از  يک رخداد منفی ببينيد،  به جز 
معدودی از آن هاـ  كه اساساً به شكل راديكالی برخورد می كنندـ   بقيه 
به جای بررسی دقيق و موشكافانة آن، برای رو به رو شدن با آن از گوشه 

و كنايه استفاده می كنند.
كنايه زدن، همچنين آن ها را از داشتن يک ديدگاه مشخص نسبت به 
يک مســئله مبرا می كند و اگر از آن ها ايرادی گرفته شود، با اشاره به 

»رو تيتر« و ... می كوشند از آن فرار كنند.
وقتی نوجوانی برای بيان ديدگاه خود از فكاهه استفاده مي كند، افراد 
متفــاوت خود را برای خواندن آن مشــتاق تر نشــان می دهند. حتی 
احتمال انتشار و چاپ آن يادداشت هم بيشتر است. چرا كه زبان سرخ 
او را برای مطبوعة خود يک »دردســر« نمی دانيم.  ما به جای آموزش 
برخورد صحيح و خردمندانه، و ســپس به اشــتراک گذاشتن ديدگاه 

و مناظره؛ برای فرار از ترس های واهی خود، نســل آيندة كشــور را به 
داشتن نگاه عوامانه سوق می دهيم.

هيچ كس منكر اين نيســت كه نوجوانان ـ ماننــد تمام جامعه ـ  نياز 
به شــادی دارند. اما نكتة مهم اين اســت كه اگر به جای آموزش نگاه 
كمدی، رايزنی و تضارب آراـ  و اصاًل داشــتن رأی و نظر بدون ترس از 
درستی و غلطی آن ـ را به نســل آينده آموزش دهيم، آن ها به جای 
اينكه در يک لحظه )هنگام خواندن صفحه فكاهيات( شــاد باشند، در 

بقية لحظات هم شاد خواهند بود.

سیدمسیح میرجعفری



جعبه ابزار

36

مفهوم
پس انداز

 دکتر مهسا قرباني بواني
شـايد بـه خاطـر بياوريـد زمانـی را كه پـدر و 

مادرتـان يـک قلک برای شـما خريدنـد و گفتند: 
»عزيـزم وقتـی پول توجيبی يا عيـدی می گيری، 
می توانـی پولـت را در ايـن قلک بريزی تـا زمانی 
كـه بـه مبلغ قابـل توجهـی برسـد و بعـداً دربارة  
تصميـم   آن  بهتـر  پس انـداز  يـا  كـردن  خـرج 

بگيری.«
بـه يـاد بياوريـد كه بـرای آن هـم، زمـان و هدف 
مقـداری تعيين می كردند. يعنـی مثالً می گفتند: 
»تـا پايان سـال، اگر يک ميليون تومـان پس انداز 
داشـته باشـی، می توانـی دوچرخـه بخـری.« امـا 
گاهـی هـم اگـر پـول جمع آوری شـده بـه ميزان 
قابـل توجهـی می رسـيد، پـدر و مادرتان شـما را 
تشـويق می كردند كه برای اسـتفاده در آينده آن 

را به دسـت بانک بسـپاريد!
امـا آيا بانـک تنها مكان برای پس انداز شماسـت؟ 
و يا اولين مسـيری اسـت كه پدر و مادرهای ما با 
توجـه به سـطح دانش خود توصيـه می كنند؟ آيا 
بانک مسـير مطمئنـی بـرای پس انـداز نوجوانان 
به حسـاب می آيـد؟ جايگزين های پس انـداز برای 

نوجوانان كجاست؟
بـرای پاسـخ بـه ايـن سـؤال ها ابتـدا بايـد بتوانيد 

تفـاوت سـرمايه گذاری و پس انـداز را بدانيـد.
فرقـی  و سـرمايه گذاری  ميـان پس انـداز  غالبـاً 
گذاشـته نمی شـود و ما آن ها را بـه جای يكديگر 
اسـتفاده می كنيم. سـرمايه گذاری، به زبان ساده، 
يعنـی كار كـردن بـا پولتـان. در پس انـداز شـما 
بخشـی از پـول نقـد خـود را بـرای مصرف هـای 
بـرای  )مثـاًل  می گذاريـد  كنـار  كوتاه مـدت 
هزينه هـای خانـه و پرداخـت قسـط های بدهی(. 
بلندمـدت  آينـدة  بـه  نـگاه  سـرمايه گذاری،  در 
تفـاوت  مهم تريـن  امـر  روسـت. هميـن  پيـش 

اسـت. پس انـداز  و  سـرمايه گذاری 
ــت.  ــک اس ــواره دارای ريس ــرمايه گذاری هم س
ــول  ــده موك ــه آين ــری را ب ــما ام ــه ش ــرا ك چ

ــت  ــده تح ــد و آين كرده اي
تأثيــر عوامــل زيادی اســت. 

شــما ريسک ســرمايه گذاری 
ايــن  بــه  می پذيريــد،  را 
اميــد كــه در آينــده بــه 
دســتاوردهای مالی بيشــتری 

برســيد. اگــر شــما نمی توانيــد 
ــا  ــد، ي ــل كني ــک را تحم ريس

ــرژی  ــت و ان ــد وق ــر نمی تواني اگ
كافــی بــرای ســرمايه گذاری كنــار 
بگذاريــد، بهتر اســت از راه آســان تر، 
ــد.  ــداز اســتفاده كني يعنــی پس ان
و  محافظه كارانــه  راهبــرد  امــا 

ــد شــما  ــداز نمی توان ــاً پس ان صرف
ــی،  ــه هدف هــای مال را در رســيدن ب

از قبيــل راه انــدازی كســب و كار، خريدهای 
ــاب، ... و  ــپ ت ــک ل ــد ي ــل خري ــزرگ مث ب
ــد. ــاری كن ــان ي ــای بلندمدت ــر هدف ه ديگ

پس انـداز هـر قـدر هـم كـه كوچک باشـد، 
مهـم اسـت. اگـر بخشـی از درآمد خـود را 
هـم  روی  درازمـدت  در  كنيـم،  پس انـداز 
جمـع و مبلـغ قابـل توجهـی می شـود. اين 
مبلغ هـا را می تـوان سـرمايه گذاری كـرد تا 
در رسـيدن بـه خواسـته های بلندمدتمـان، 
حفـظ قـدرت خريـد در برابر تـورم، ارتقای 
بازنشسـتگی،  تأميـن  زندگـی،  كيفيـت 
سـاير  و  خـود،  كار  و  كسـب  راه انـدازی 
هدف هـای بلندمـدت بـه مـا كمـک كنند.



37

حمـل پـول نقـد يـا نگهـداری آن در خانـه 
پس انـداز  حسـاب  امـا  دارد.  خطراتـی 
بانكـی به شـما كمـک می كند كـه پول 
نقدخـود را ايمـن نگه داريـد و هر گاه 
نيـاز داشـتيد، آن را پـس بگيريـد. 
پـول نقد هميشـه شـما را وسوسـه 
می كنـد تا بيشـتر خـرج كنيـد. اما 
حسـاب پس انداز كمـک می كند كه 
پـول نقدی خـود را كنـار بگذاريد و به 

هدف هايتـان برسـيد.
 يكـی از مزيت هـای ايـن نـوع حسـاب 
پولتـان  بـه  آسـان  دسترسـی  بانكـی، 
اسـت. شـما بـه راحتـی می توانيـد پـول 
را از حسـاب خـود برداريـد يـا به حسـاب 
ديگـری انتقـال دهيد. شـما در هر لحظه 
از زمـان می توانيـد از طريق دسـتگاه های 
خودپـرداز پـول بگيريد يـا قبض هايتان را 
بپردازيـد يا وجهی را انتقال دهيد. اما بانک 
تنهـا روش پس انـداز بـه شـمار نمی آيـد. 
صنـدوق  خانـه،  در  می توانـد  پس انـداز 
امانـات بانک هـا و... بـه صـورت كوتاه مـدت 
پس انـداز  خواسـتيد  اگـر  امـا  شـود.  انجـام 
بلندمدت داشـته باشـيد، مطابق توضيحـات ارائه 
شـده، ديگر با واژة سرمايه گذاری سـر وكار داريم. 
به منظور سـرمايه گذاری می توانيـد از روش هايی 
مثـل خريد سـهام يـک شـركت، سـرمايه گذاری 
در صندوق هـای بـا درآمـد ثابـت، صندوق هـای 
سـرمايه گذاری بـا درآمد متغير )سـهامی(، خريد 
زميـن، خريد ملـک، خريد انواع فلزهـای گران بها 
مثـل طال )سـكه، طـالی آب شـده، شـمش و...(، 
انـواع ارزهـا )دالر، يـن، يـوان، دينـار و...(، خريـد 
انـواع دارايی هـا، و ديگـر روش هـا اسـتفاده كنيد. 

حساب قرض الحسنه
حسـاب های قرض الحسـنه فاقد سـود هسـتند 
و بانـک در ازای دريافـت پـول سـپرده گذار بـه 
دو  در  حسـاب ها  ايـن  نمی دهـد.  سـودی  آن 

نـوع كلی هسـتند:

چک چيست؟

چـک يـک سـند تجـاری اسـت كـه بانـک برای 

اسـترداد وجه و اعتبار قابل اسـتفاده يا انتقال آن 

به اشـخاص ديگـر، بـه صاحب حسـاب می دهد. 

البتـه صاحـب حسـاب بـرای دريافت چـک بايد 

شـرايط الزم را داشـته باشد.

 سپردة قرض الحسنة جاری
ايـن همان حسـابی اسـت كـه به آن دسـته چک 
تعلـق می گيرد. برای افتتاح اين حسـاب شـخص 
بايـد شـرايط الزم بـرای افتتاح حسـاب جـاری را 
داشـته باشـد. يعنـی كارمنـد باشـد، يـا شـركت 
داشـته باشـد، دارای جواز كسب باشـد و يا دليلی 

برای اسـتفاده از چک داشـته باشـد.
برداشـت از ايـن حسـاب را از طريـق كارت هـم 

انجـام داد.  می تـوان 

 سپردة قرض الحسنة پس انداز
كـه  اسـت  حسـاب هايی  نـوع  از  حسـاب  ايـن 
بـه  و  می  شـوند  داده  قرعه كشـی ها شـركت  در 
آن هـا جايـزه تعلـق می گيـرد. اين حسـاب برای 
تراكنش هـای كوچـک و پول كم مناسـب اسـت.

حساب سرمايه گذاری
ايـن نـوع حسـاب ها از نوع حسـاب هايی هسـتند 
كـه بـه آن ها سـود تعلق می گيـرد. البتـه بانک ها 
طـی سـال، سـود علی الحسـاب تضمين شـده را 
واريز و در پايان سـال سـهم سـود هر حساب را به 
صـورت واقعی محاسـبه می كننـد. در صورتی كه 
سـهم سـود از مبلغ واريزشـده طی سـال بيشـتر 
باشـد، اضافـة سـود به حسـاب اشـخاص واريـز 

می شـود.

 سپردة سرمايه گذاری کوتاه مدت
ايـن نـوع حسـاب متداول تريـن حسـاب سـپردة 
صـورت  بـه  بانـک  كـه  اسـت  سـرمايه گذاری 
روزشـمار )بـه صـورت روزانـه محاسـبه  می شـود 
و سـود بـه آن حسـاب تعلـق می گيـرد( بـه آن 
سـود می دهد. مبنای محاسـبة سـود در هـر روز 
كمتريـن مبلغـی اسـت كه در حسـاب فـرد باقی 
می مانـد. مثـاًل اگـر كسـی 100 هـزار تومـان در 
حسـابی داشته باشـد و در روز اول خردادماه مبلغ 
200 هـزار تومـان به حسـاب خـود واريـز كنـد و 
مجدداً مبلغ 250 هزار تومان از حسـاب برداشـت 
كنـد، آن گاه حداقل مبلغ ماندة  حسـاب او در روز 
اول خردادمـاه برابـر 50 هـزار تومـان اسـت كـه 
مبنای محاسـبة سـود قـرار می گيـرد. سـود اين 

شمارة هفتم، فروردين  ماه 1399

نوع حسـاب بـه صـورت ماهانه به همان حسـاب 
واريـز می شـود و برداشـت از آن بـا دفترچـه و يـا 

كارت بانكـی مقدور اسـت.

 سپردة سرمايه گذاری مدت دار
بـه ايـن نـوع حسـاب نيـز سـود تعلـق می گيرد، 
البتـه بـا توجـه به مـدت قـرارداد، فـرد نمی تواند 
از حسـاب برداشـت كنـد؛ اگـر برداشـت كنـد، 
اكثـر  می شـود.  كوتاه مـدت  سـود  مشـمول 
بانک هـا بـرای اين نوع حسـاب ها دفترچـه صادر 
نمی كننـد و صرفـاً يـک گواهی به فـرد می دهند. 
بـه ايـن نـوع حسـاب ها كارت تعلـق نمی گيـرد. 
سـود ايـن حسـاب ها بـه صـورت مـاه بـه مـاه 
به حسـاب ديگـری كه سـپردة كوتاه مدت اسـت، 

می شـود.  واريـز 
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معرفی رمان

خواب
 پلنگ

حســين علی و كوچک علی همراه با پدر 
كوچيک  مشغول دشتبانی هستند و هر 
كار كشــاورزی كه باشد، انجام می دهند. 
تا اينكه روزی پلنگی به دام پدر كوچيک  
می افتد. آن ها كه از به دست آوردن پلنگ 
خوشحال اند، بنا به تحريک اطرافيان، سعی 
می كنند پلنگ را بفروشند و پولی به جيب 
بزنند. اما چه كســی در روستا پلنگ را با 

قيمتی خوب می خرد؟
 آن ها كه شنيده  بودند،  شازده ای از قاجار 
برای به دســت گرفتــن حاكميت يزد از 
نزديكی های روســتای آن ها عبور خواهد 
كــرد، پلنگ را نزد او می برند. اما شــازده 
پلنگ را بــدون هيچ پولی با خود می برد. 
وقتی دستشان از همه جا كوتاه می شود، 
تصميم می گيرند به يزد بروند و مستقيم 
از خود شازده پول را بگيرند. ولی اين جز 
خيالی خام نيســت و ماجرای اين پلنگ 

برای آن ها خيلی بيخ پيدا می كند.
 مدتــی بعد حســين علی، كوچک علی و 
پدرش بــرای گرفتن پولشــان به محل 
دارالحكومه در شهر می روند، اما برخالف 
انتظارشــان نه تنها پولی نمی گيرند كه 
به دستور شــازده، آن ها را كتک مفصلی 

می زنند و از دارالحكومه بيرون می كنند.
پدر كه از اين كار سرخورده شده است، بنا 
به توصية ميرزارضا تصميم می گيرد، برای 
گرفتن حقش به پايتخت برود. بچه ها هم 
با اين دو همراه می شــوند. در طول مسير 

شاهد ظلم بی حد و حصر آدم های حكومتی 
به مردم هستند. در پايتخت وضع تفاوتی با 
شهرهای ديگر ندارد. پدر كوچک علی كه در 
گرفتن حقش ناكام مانده است،  مريض و 

خانه نشين می شود.
در همين زمان است كه ميرزارضا تصميم 
می گيرد، انتقام همة اين ظلم ها را از شــاه 
بگيرد. فصل های پايانی داســتان به شرح 
تالش های بچه ها برای ديدار با شــاه و در 
نهايت اعدام انقالبی شاه توسط  ميرزارضا 

می پردازد.
نويســنده تالش كرده اســت تمام هوش 
و خالقيت خــود را در توصيف صحنه ها و 
شرح و اوصاف شــخصيت های داستان به 
كار ببندد و بســيار هم در اين كار موفق 
است. توصيف هايی  با جزئيات دقيق، مانند 
شرح لباس و شرح عمارت ها و خانه ها كه 

نه كسل كننده هستند و نه اضافه. مانند 
توصيف صحنــه ای كه شــازده در كنار 
روستای آن ها توقف می كند، يا صحنه ای 
كه حســين علی و كوچيک و پدرش وارد 
امارت شــازده در يزد می شــوند و با چه 
فالكتــی آن ها را بيــرون می اندازند. اين 
صحنه ها به قدری با دقت وصف می شوند 
كــه گويی مخاطب خود آن ها را تماشــا 

می كند. 
هــادی حكيميان كار قابل تحســينی را 
در كتاب خود رواج داده اســت. او برخی 
كلمات درشــت و ثقيل را به زبانی ساده 
و طنزگونه برای نوجوان ترجمه می كند؛ 
مانند عبارت  »حضــرت اجل« كه آن را 
اين طور بيان می كنــد: »يعنی فردی كه 
اجل و موعد مرگ زيردستانش به فرمان 

اوست.« 

 محمد علي قرباني
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نويسنده حتی حسين علی را در اين رمان 
به شاعری واداشته كه البته بيشتر برايش 
دردســر داشته اســت. هر  قدر داستان با 
وجود دو نوجوان پر از شيطنت و خنده دار 
باشد، از طرف ديگر هم بايد غصه خورد. آن 
همه فقر كه در ميان تمام مردم موج می زند 
و آن همه بی عدالتی كه انگار قرار نيســت 
به هيچ نحوی شــنيده بشود، غم پنهان و 
آشكار داستان است. نويسنده نمی خواهد 
بی عدالتی را به زبان شــخصيت ها بياورد، 
امــا در عمل به زيبايی آن را فرياد می زند. 
ميرزارضا كه تا تهران با آن ها همراه است، 
بی عدالتی های بيشــتری می بيند و خيلی 
جدی تر وارد اعتراضات خود عليه حاكمان 

می شود.
مرد ميان سال با فانوس آمد دم در. با ميرزا 
كلی چاق ســالمتی كرد، بعد هــم، انگار 
ترسيده باشد، دو طرف كوچه را نگاه كرد و 
وقتی خيالش راحت شد كه غير از ما كسی 
نيست. از جيب پيراهنش كاغذی در آورد و 
به ميرزا داد. ميرزا كاغذی را زود قايم كرد 
و موقع خداحافظی به مرد ميان سالی گفت: 
»موعد اون كارمون هم نزديكه... به اميد خدا 
اين اژدهای هفت سر هم اجلش رسيده.«...

من و حســينعلی جلوی در كمی اين پا و 
آن پا كرديم و رفتيم داخل. ميرزارضا، انگار 
از ديدن ما جا خورده باشد. يكهو خنديد. 
بعد هم گفت كه بنــا دارد چند روزِ ديگر 
برود ديدن ناصر الدين شاه تا حساب همه ی 

مردم ايران را با او تسويه كند....
همين طور كه به ســمت حرم می رفتيم، 
ميرزارضا يک دستمال ابريشمی كه چيزی 
تويش بود داد دســت مــن و گفت: »اين 
دستت باشــه! از در پشتی بيا توی حرم و 
كنار ضريح بده به من!« ميرزارضا داشــت 
اين ها را می گفت كه مردی از پشت به من 
تنه زد. پرت شــدم روی زمين و دستمال 
ابريشــمی هم افتاد چند قدم جلوتر. باورم 
نمی شد؛ توی دستمالی كه ميرزارضا داده 

بود يک ششلول بود. ...
قزاق ها با تفنگ هايشــان جلــوی ورودی 
حرم ايستاده بودند و مردم را پس و پيش 

نشستم و گفتم: »هيچ  چی... همراه فراش ها 
رفت كاخ گلستان.«

بخش هايي از داستان
حســينعلی لب بام روی يک گليم كهنه 
نشســته بود و مرا كه ديد. نيم خيز شــد 
طرفــم: »ديــدی كوچيــک؟! ديدی چه 
مصيبتی درست كردی؟!« پهلوش نشستم 
و گفتم: »به من چه؟« و حسينعلی، كه انگار 
لجش گرفته بود، زل زد توی چشم هام: »به 
تو چه؟! مگه نگفتی ششلول رو برای ميرزا 

رضا بردی توی حرم؟!«
بی حوصله جواب دادم: »خب آره... ولی من 

كه نمی دونستم می خواد تير در كنه!« 
حسينعلی با تندی جواب داد: »آخه خنِگ 
خدا! با ششلول كه كسی رو ناز نمی كنن، 

باهاش تير در می كنن ديگه!«...

می  كردند. البته عده ای هم كه مثل ميرزا 
رضا زرنگی كرده بودند و از قبل توی حرم 
جا گرفته بودند. حاال می توانستند شاه را 

از نزديک ببينند.
هنوز مدت زيادی از ورود شــاه به داخل 
حرم نگذشته بود كه صدای گلوله بلند 

شد...
جمعيت هراسان به هر سو می دويد و من 
پابرهنه وســط بازار می دويدم. بازاری ها 
از ترس شلوغ شــدن اوضاع تند تند دِر 

مغازه هايشان را می بستند. 
هميــن كــه حســينعلی را ديــدم. با 
چشــم هايی بهت زده پرسيد: »چی شد 
كوچيک؟! سروصدا مال چی بود؟! پس 

ميرزارضا كو؟« 
در حالــی كه ســعی می كــردم جلوی 
گريه ام را بگيرم. روی اولين صندلی خالی 

 خواب پلنگ
 نويسنده:  هادی حكیمیان

 ناشر: شهرستان ادب
 چاپ اول: 1397
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گزارش

موزة فوتبال ايران
گشت و گذاري درموزة فوتبال تبريز

 نويد استادرحیمي
در کشور ما موزه های فراوانی وجود دارند 
و کمتر کســی است که تا به حال به موزه 
نرفته باشد. به همین خاطر حتماً با شنیدن 
نام موزه به ياد تفنگ، توپ، نقاشــی های 
قديمی يا آثاری می افتید که روی سنگ ها 
تنها  امروزه موزه ها  ولی  حكاکی شده اند. 
به اين آثار قديمی محدود نیستند و حتی 
موزه هايی  می توان  خودمان  کشــور  در 
يافت که خبری از تفنگ، وســايل جنگی 
و آثار باســتانی در آن ها نیست. از جملة 
اين موزه ها، »موزة فوتبال تبريز« اســت؛ 
موزه ای کــه در آن می توان به جای توپ 

جنگی، توپ فوتبال ديد!

تالش های دو مرد
ايده شــكل گيری اين مــوزه از اوايل دهة 
1390  بــه ذهن دو محقق ورزشــی تبريز 
رسيد. ايوب نيكنام الله و جالل شمع سوزان 
كه دربــارة تاريخ فوتبــال تبريز تحقيقات 
فراوانــی كرده بودند، تصميــم گرفتند كه 
با اســناد و تصويرهايی كه در طول سال ها 
جمع آوری شــده بــود، يک مــوزة فوتبال 
تأسيس كنند؛ كاری كه تا آن زمان در ايران 
انجام  نشــده بود. اين كار به پيگيری فراوان 
و حمايت مسئوالن شــهری و استانی نياز 
داشت. بعد از مدت ها تالش های ايوب نيكنام 
الله، سرانجام اين طرح مورد موافقت فرهاد 
روشنی، شهردار منطقة 6 تبريز قرار گرفت. 
به اين ترتيب، موزه در چهارم دی ماه 1393 
در »پارک رضوان« در غرب تبريز افتتاح شد. 
بعدها محل اين موزه تغيير كرد و ساختمانی 
سه طبقه در بلوار 29 بهمن تبريز به اين موزه 

اختصاص پيدا كرد.

نوبری، عكاس قديمی تبريز را ببينيد.می توانيد تجهيزات و وسايل كاظم عليزاده با چه امكاناتی از مسابقه ها عكاسی می كردند، و متوجه شويد كه عكاسان ورزشی قديمی داريد دوربين های عكاسی قديمی را ببينيد باشــگاه ها را مشــاهده كرد. اگر هم دوست كارت شناســايی بازيكنان و كارت عضويت هم می توان انواع و اقسام حكم های قهرمانی، فوتبال ايران هم بود. در قسمت اسناد موزه تبريز و ايران كرد. او نخستين مربی تيم ملی ايران بازگشت و خدمات بسياری به فوتبال از سال ها بازی فوتبال در بلژيک و تركيه، به حسين صدقيانی، حدود 90 سال قبل، پس را ديــد كه از بــزرگان ورزش ايران اســت. در ورودی اين موزه می توان  مجسمة مردی مجسمه ای از اولين مربی فوتبال ايران

ارزش معنوی آن ها روز به روز بيشتر و بيشتر با گذشت زمان رنگشان تيره شده است، ولی منتخب تبريز برنده شده بود. مدال هايی كه مشــاهده كنيد كــه در دهــة 1340، تيم قرار گرفته اند، مدال هايــی را هم می توانيد ويترينی كه بليت های قديمی فوتبال تبريز و ارزشی فوق العاده از نظر تاريخی دارد. در همين بليت 2 ريالی، اكنون 83 ساله شده تيرماه 1316. قيمت اين بليت 2 ريال بود!طهران )تهران( و تبريز، مربوط به چهارم مربوط به مســابقة فوتبال بين تيم های راه پيدا كرده، بليتی نارنجی رنگ است فوتبال تبريز به اينترنت و فضای مجازی فوتبال در ايران«. اين تصوير كه از موزة جســت وجو كنيد: »قديمي ترين بليت قديمی را مشــاهده كنيد، در اينترنت اگر می خواهيد يكی از اين اسناد فوق العاده يک بليت 83 ساله
می شود.

تصويرهايی به قدمت هشت دهه
در تاالر اصلی موزه و ديوارهای پاگرد راه پله، 
عكس هــای فراوانی از دوره هــای گوناگون 
فوتبال تبريز نصب شــده اند. مســابقه های 
فوتبال ايران از ســال 1318 آغاز شــدند و 
تبريز نيز در اين مسابقه ها حضور داشت. به 
اين ترتيب عمر قديمی ترين تصوير های اين 

بخش به 81 سال می رسد.

توپ های چرمی قرمزرنگ
در دو ويتريــن جداگانــه می توان توپ های 
قديمــی فوتبال را ديد كه در مســابقه های 
گوناگون شهر از آن ها استفاده می شد. بين 
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ساده است. ســوت های قديمی كوچک و 
بزرگ، وســايل قديمی برای سنجش هوا، 
فشــار هوا و وزن تــوپ و همچنين اولين 
كتاب قانون داوری ايران كه بيشــتر از 70 
سال قبل توسط دكتر عباس اكرامی نوشته 

شده است.

لباس های قديمی فوتبالی
در بخــش مربوط به لباس هــای قديمی 
فوتبال ايران، گرم كنی ســبزرنگ مشاهده 
خواهيد كرد كه 60 ســال پيش بازيكنان 
ايران می پوشــيدند.  عالوه بر اين گرم كن، 
پيراهن های گوناگونی در قسمت مخصوص 
لباس های ورزشی می توانيد ببينيد. در اين 
ويترين پيراهن هايی از تيم تراكتورسازی، 
تيم ملی ايران و منتخب تبريز مشــاهده 
می كنيد كه عمر بسياری از آن ها نيم قرن 

است.

جام ها و تيم ها
در مــوزه، دو تيم قديمــی فوتبال تبريز 
بخش جداگانة مخصوص به خود را دارند. 
در بخش مربوط به »تيم تراكتورســازی«، 
تعدادی از جام های قديمــی كه اين تيم 
در فوتبــال تبريز برنده  شــده، به همراه 
انــواع پرچــم، تمبر و ... باشــگاه ديده 
می شود. »تيم شــهرداری تبريز« هم 
بخش مخصــوص به خــود را دارد و 
يادگاری هايــی قديمــی از ايــن تيم 
مشاهده می شــود. عالوه بر جام های 
اين تيم ها، تعداد زيادی جام در موزه 
می توانيــد ببينيد كه برخــی از آن ها 
متعلق به محله های متفــاوت تبريز و 

مسابقه های محله هاست. 

اگــر روزی گذرتان به تبريــز افتاد، حتماً 
ســری به مــوزة فوتبال اين شــهر بزنيد. 
نشانی كنونی موزه به اين شرح است:  بلوار 
29 بهمن، بعد از بيمارســتان 29 بهمن، 
اول زعفرانيه. فكــر می كنيد چه چيزهای 
ديگری در كشور يا شهر شما اين قابليت را 

دارند كه به موزه تبديل شوند؟
در خاتمه از ايوب نيكنام الله بابت اطالعاتی 
كه دربارة موزه به ما دادند، تشكر می كنيم.

ايــن توپ ها می توان توپ هايــی  را ديد كه 

بيش از 70 ســال عمر دارند. اگر گذرتان به 

موزه و اين ويترين ها افتاد، انتظار نداشــته 

باشــيد توپ های قديمــی را هم مثل امروز 

ســفيد ببينيد. توپ های  قديمی معموالً به 

رنگ های قرمــز و قهوه ای بودند و به كلی با 

توپ های امروز متفاوت.

اولين کتاب داوری در ايران

قسمت مربوط به داوری، ويترين جداگانه ای 

دارد. راستی فكر می كنيد در بخش مربوط 

به داوری چه چيزهايی را به جز كارت های 

زرد و قرمــز داوری می توان يافت؟ جواب 



رشد فكري
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 اشرف سادات کالکي

1.کدام قطعه شكل را کامل می کند؟
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2. کدام با بقیه متفاوت است؟

جواب: 831157 
 هر کدام از عددهای جمع دو رقم، عدد بعدی را می سازد. 

مثال 134711 اين طور به دست می آيد:
1+3=4 و 3+4=7 و 7+4=11

3. نسبت شكل                به                   مثل نسبت                 است به؟

5. كدام شكل با بقيه تفاوت دارد؟

6. كدام شكل با بقيه تفاوت دارد؟

. B  :جواب

.B و  C قرينه اند و  D و  E = A :جواب

c :جواب

A
B

CE

D

A B

C

D

E

A B C D E

134711

45914

527916

831157

63912
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 نفیسه مرشدزاده
کجا  می شوند،  فارغ  درس  و  کار  از  که  زمانی  آن  آدم ها 
که  ساعتی  همان  درست  می کنند؟  کار  چه  و  می روند 
و  آسايش  نهايت  در  و  هستند  خودشان  مال  اصطالحًا 
هرکس  برسند؟  دلخواهشان  فعالیات  به  می توانند  فراغت 
در  را  فراغتش  اوقات  که  دارد. جايی  پاتوقی  برای خودش 
می برد.  پناه  آن  به  تنهايی  و  خلوت  در  و  می کند  پر  آن 
و  عالقه مندی ها  نشان دهنده ی  می تواند  آدمی  هر  پاتوق 
و  نويسنده  ندوشن،  اسالمی  محمدعلی  باشد.  روياهايش 
در  را  جوانی اش  و  نوجوانی  روزهای  که  است  پژوهشگری 
رويای  آن  در  که  پاتوقی  است.  گذرانده  کتابفروشی  يک 

نويسنده شدن را در سر پرورانده است.

هيچ گاه  و من  بود  ما  فكری  اصلی  پايگاه  مير،  كتاب فروشی 
هيجان لحظه هايی را كه در  آنجا با انگشتان لرزان كتاب ها را 
ورق می زدم از ياد نمی برم. كتاب های تازه ای كه  می رسيد و 
يا خودم سفارش داده بودم؛ در برابرم جان می گرفتند، در حد 
يک موجود،  و چون می خريدم و ترک دوچرخه می بستم، در 
بازگشت به خانه مانند آن بود كه  الی ابرها حركت می كنم. 
تجربه ای كه از انبساط روح داشته ام، نمونه ای از آن در  همين 
خودم  به  بادبان  گفتی  كه  بود  چنان  است.  بوده  لحظه ها 
می بندم و در  سبک وزنی به حركت می آيم. يک سال، عصر 
سيزده به در را در آنجا گذراندم. سيزده نوروز را تا آن زمان از 

آن نشاط انگيزتر به در نكرده  بودم. 
كه  هنگامی  در خيال پروری های خود،  و  كتاب ها  آغوش  در 
برابر  در  كه  آرمانی  انسان  الگوی  می كردم،  مجسم  را  آينده 
رويم بود، نه امير بود و نه وزير؛ قدرت و ثروت و برو بيا در 
كار نبود، آنچه در آرزويم بود آن بود كه روزی بتوانم كتابی 
بنويسم كه سرآمد كتاب ها باشد. نمی دانستم چه كتابی، به 
يا به نثر. آنچه در تخيلم می گنجيد آن بود كه جواب  شعر 
سؤال های انسانی در آن يافته شود. گرچه اين آرزو برآورده 
نشد، در سراسر زندگی، حتی يک لحظه از تنيدن بر گرد آن 
غافل نماندم. چند سال بعد هم كه نخستين بار در شهر اقامت 
گرفتم، بيشترين مقدار تحسينی را كه پيدا كردم برای سيد 
روضه خوانی بود كه در كتاب فروشی بازار مير او را ديدم و به 
من گفتند كه او كتابی نوشته و چاپ كرده است و كتابش را 
به من نشان دادند. نخستين مؤلفی بود كه از نزديک می ديدم. 
خوب به هيكل و سيمايش خيره شدم تا ببينم چه اضافاتی 
نسبت به ديگران دارد كه توانسته است محصول انديشه های 
خود را به طبع برساند. سرب حروف و ماشين چاپ در نظرم 
با هاله ای از تقّدس همراه بود، شبيه به احساسی كه نخستين 

بار كه دست به ضريح ماليدم به من دست داد.

نه امير
 نه وزير

زندگي نوشت
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چند ليتر
بنزين بهشتي

 لیال جلیلي
روز دوازده  بهمن، با اينكه بهشــت زهرا )س( هــم رفتم؛ ولي ديگر موفق 
نشدم امام را زيارت كنم. همان شب از طريق بچه هاي محله، فهميدم كه 
ايشان در جايي به اسم مدرســة رفاه، مستقر شده اند. وقتي نشاني اش را 

پرسيدم، گفتند: طرفاي ميدون بهارستانه. 
برادرم جعفر، يک موتور گازي داشــت و از وقتي كه رفته بود زندان، من 
ازش استفاده مي كردم. صبح روز بعد، با همان موتور، و همراه چند نفر از 
بچه  ها، راه افتاديم به طرف بهارســتان. وقتي كه رسيديم آنجا و توانستيم 
مدرســة رفاه را پيدا كنيم، ظهر شده بود. ظهر هم فهميديم كه امام ديگر 

تا فردا صبح، مالقات ندارند. 
با اينكه حالم گرفته شــد، ولي نااميد نشــدم. گفتم: ان شاء اهلل روزاي بعد 

مي آييم و آقا رو زيارت مي كنيم. 
تــوي راه برگشــت، در يكــي از خيابان هــاي اطراف، كه خلــوت بود و 
كم رفت وآمد،  بنزين موتورم تمام شد. رفقاي ديگر هم با موتور آمده بودند؛ 

ولي آن ها جلوتر رفته بودند.
چون آن نزديكي پمپ بنزين نبود، چاره اي نداشتم جز اينكه صبر كنم تا 

بلكه بتوانم از ماشين هاي عبوري بنزين بگيرم. 

چهل، پنجاه دقيقه معطل شــدم. آخــر در كمال نااميدي، تصميم گرفتم 
موتور را بگيرم دســتم و آن قدر پياده گز كنم تا به يک پمپ بنزين برسم. 
درســت در همين لحظه ها، ديدم يک ماشين پژوي سفيد رنگ و قديمي، 
پيچيد توي خيابان. نور اميدي در دلم تابيد. شــروع كردم به دست تكان 
دادن؛ برخــالف انتظارم، نگه داشــت. تازه فهميدم راننده اش يک ســيد 
روحاني اســت. ســيد زيبا بود و با هيبت و صورتي نوراني داشت. صدايش 
هم مثل چهره اش باهيبت بود. جواب سالمم را كه داد، پرسيد: چي شده؟ 

با يک حالت  زار و نزاري گفتم: بنزين موتورم تموم شده. 
نگاهي به ساعتش كرد. گفت: مي تونم بهت بنزين بدم. 

پياده شــد. عبايش را درآورد و گذاشــت داخل ماشين. در صندوق عقب 
را باز كرد. يک تكه شــلنگ و يک چهــار ليتري خالي درآورد. با يک دنيا 
خجالت و شــرمندگي، رفتم كه آن ها را ازش بگيــرم، نداد. گفت: خودم 

بنزين مي كشم. 
گفتم: آخه اين جوري كه بده حاج آقا. 

گفت: نه، هيچ بديي نداره.
بنزين را كه توي باک موتور خالي كردم و چهار ليتري را دادم بهش.

گفت: خونه تون كجاست، پسرم؟ 
گفتم: َطَرشت بعد از ميدان آزادي. 

پرسيد: پس اينجا چي كار مي كني؟ 
جريــان ديدار ديروز را برايش توضيــح دادم و گفتم: امروزم اومده بوديم 

آقارو زيارت كنيم كه قسمتمون نشد. 
بعد هم گفتم: نمي دونم بعداً مي تونم امام رو ببينم يا نه. 

لبخندي زد و گفت: چون نيتت پاكه، ان شاءاهلل حتماً امام رو مي بيني؛ اگر 
ايشون رو ديدي، سالم من رو هم بهشون برسون. 

خداحافظي كرد و ســوار ماشين شــد. همين كه خواست برود پرسيدم: 
ببخشين، اسم شما چيه؟ 

گفت: »بهشتي هستم« و رفت. 
من كه تا آن موقع، نام خانوادگي يا اســم اين طوري نشنيده بودم، تعجب 
كردم. توي عالم نوجواني با خودم گفتم: شايد او يک فرشته بود كه خدا از 
بهشت فرستاده تا به من كمک كند؛ براي همين هم گفت بهشتي هستم!

منبع 
عاكف، سعيد. حكايت زمستان، انتشارات كاتبان. تهران، 1384.
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استخوان ها
ورزش های سنگین مثل 

وزنه برداری استخوان ها را تحریک 
می کند تا محکم تر شوند و از کمبود 

کلسیم در پیری جلوگیری می کند.

ماهیچه ها
عضالت دست و پا هنگام 

ورزش با فشار آوردن روی رگ ها 
خون را به سمت قلب پمپاژ 

می کنند.

پوست
بدن شروع به تعریق می کند. بیش 

از دو میلیون غدة عرق می توانند هر 
ساعت تا 1.4 لیتر عرق ترشح کنند. 
بخار شدن این میزان عرق احساس 

خنک شدن را به وجود می آورد.

چه  مي کند اين ورزش؟

انتقال خون
نرمش خون را از ریه ها و 
دستگاه گوارش به عضالت 

اسکلتی منتقل می کند.

آیا مي دانستي؟
 ملیحه ظريف
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قلب
میزان آدرنالین  افزایش می یابد 
و ضربان قلب سریع تر می شود. 
مویرگ های درون عضالت 
بازتر می شوند.
و جریان خون در
عضالت تا بیست
برابر افزایش می یابد.

ها ریه 
ماهیچه های قفسه سینه با باز کردن 
دیافراگم اکسیژن را تا 15 برابر نسبت 
به زمان استراحت و یا تماشای 
تلویزیون بیشتر وارد بدن می کند. 
تنفس سریع تر و عمیق تر می شود.

مغز
فرستنده های پیام های عصبی مثل 
سروتونین  و دوپامین  بیشتر ترشح 
می شوند. به همین دلیل مصرف 
انرژی مغز در زمان تمرین به میزان 
قابل مالحظه ای رشد می کند.

هورمون ها
هنگام ورزش هورمون ها به بدن 
دستور مي دهند که چربي را به قند 
تبدیل کند. درد بدن کم مي شود و 
حال خوشي به شما دست مي دهد.

آیا مي دانستي؟
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پيام نورسيده

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

می شويد و هم به ما کمک می کنید که بهتر شويم.

رسیده های  فروردین
نظراتتان را برای ما 

پيامک کنيد:

زهرا فرنیا 3000899519

رسید به دستتون پیامم؟
جـواد خيابانـی، گزارشـگر معـروف و محبـوب فوتبال كشـورمان 
يـک جملـة قصـار به يـاد ماندنـی دارد كـه می گويـد: »كسـی كـه ليـزر 
انداختـه، حتمـاً در ورزشـگاه حضـور داشـته.« مـا هم چون خيلـی خيلی 
فوتبـال دوسـتيم، می گوييـم: »نـه! پيامـت بـه دسـتمان نرسـيده. فكـر 

كنيـم نفرسـتادی! دوبـاره بفرسـت.«

سـالم، خوبیـن؟ می خواسـتم بگـم مـا متولديـن سـال 
يعنـی  تحصیلی مونـه.  سـال  آخريـن    هسـتیم.   1380
آخريـن سـالی کـه مجله تونـو می خونیـم، امسـاله. سـال بعـد 
اولیـن هشـتاديايی هسـتیم کـه می ريـم دانشـگاه. امـا بديش 
اينـه کـه بـه مجله تـون وابسـته شـديم، در حالـی کـه ديگـه 

نمی تونیم اون رو بخونیم. 
چقـدر خـوب كـه اين قـدر بـه مجلـه وفـاداری. امـا هيچ چيـزی را نبايـد 
يكدفعـه ای قطـع كـرد، چـون بـه بـدن شـوک وارد می شـود. حتـی ديده  
شـده، بعضـی از كنكوری هـای سـال های پيـش، در نبـود رشـد جـوان 
بـدن درد گرفته انـد. پيشـنهاد مـن ايـن اسـت كه از شـمارة مهـر، هی هر 
شـماره يـک صفحه كمتر بخوانـی. روز به روز مجله را از دسـترس خودت 
دورتـر بگـذاری تـا برسـد بيـرون در. بعـدش هـم شـمارة پيامک مـا را از 
گوشـی ات پاک كـن.  ديگـر هـر چيـزی كـه بين مـا بـود تمام شـد، تمام!

سـالم خسـته نباشـید بزاريد نظرمو صريح عـرض کنم: 
بـرای  اين قـدر  و  نـداره  جذابـی  مطالـب  شـما  مجلـة 

دانش آمـوزان مسـخره به حسـاب مـی آد کـه فقط به جـای زير 
دسـتی يا بادبـزن از آن اسـتفاده می کننـد. لطفًا از من بپرسـید 

کمكتون کنم.
سـالم. اجـازه بديـد كـه اول يـک نكتة تسـتی اماليـی را گوشـزد كنم كه 
در كنكـور حتمـاً بـه دردتان می خـورد. حاال شـايد هم به دردتـان نخورد. 

اجـازه دادن در حالـت امـری می شـود »بـذار« نـه »بزار«. ايـن از اين.
دربـارة زيردسـتی شـدن و بادبـزن هـم خيلـی خوش حاليـم. می دانيـد 
چـه تعـداد مجلـه در سـال منتظر می شـوند كه شـانس بياورنـد و بادبزن 
بشـوند؟ می دانيـد چـه تعدادشـان به جای زيردسـتی شـدن، مسـتقيم تن 
بـه شيشـه پاک كـردن می دهنـد؟ مـا كـه خـدا رو شـكر می كنيـم، چون 

اصـاًل از بـوی شيشـه پاک كن خوشـمان نمی آيـد!

 ايـن بخـش کـه نظـر مـی دن، جـواب می ديـن، خیلـی 
باحالـه! خیلـی هـم خنـده داره. کاًل حـال می کنیـم بـا 

مجله تون.
ای بابـا! دسـتم  وارد كـرد؟ مـن؟  اينجـا  را  نظـر  ايـن  عـه؟ چـه كسـی 
خـورد ايـن نظـر اينجـا منتشـر شـد وگرنـه من بـه قـدری متواضعـم كه 
اگـر دسـتم نمی خـورد، هيچ وقـت  تعريـف و تمجيـد از ايـن صفحـه را 
منتشـر نمی كـردم. )حتـی ممكـن بـود آن بخـش »كاًل حـال می كنـم بـا 
مجله تـون« را پـاک كنـم كـه فقط تمجيـد از نورسـيده ها باقـی بماند. اما 

حيـف كـه خيلـی متواضعم!(

سـالم. مـن دانش آمـوز شهرسـتان »نوشـهر« مازندران 
هسـتم. مامانـم از مجلـه بـرای پـاك کـردن شیشـه و 

پنجره استفاده می کنه و خیلی هم راضیه.
چقـدر اتفاقـی! باالتـر دربـارة اسـتفاده های جانبـی از مجلـة رشـد جـوان 
بحـث شـد. بـه مـادرت سـالم مـا را برسـان و بگـو مهـم ماييم كـه راضی 

نيسـتيم، نه شـما!

سـالم رشـد جـوان! خوبـی؟؟ خیلـی ناراحتـم مدرسـه 
دسـتم  بـه  تـو  مجله هـای  ديگـه  آخـه  شـده.  تمـوم 
نمی رسـه. دارم کلكسـیون مجله هـای رشـد رو جمـع می کنم.... 
خـب... ديگـه هیچـی. خداحافـظ. بـه امید ديـدار تا سـال بعد. 

تابستون حتمًا بهت پیام می دم.
سـالم! رشـد بـه تـو افتخـار می كنـد! جمـع كـردن آن  همـه مجلـه آن 
هـم بعـد از عيـد هرسـال كـه اكثـر مجله هـا بـه شيشـه پاک كـن تبديـل 
می شـوند، واقعـاً كار سـختی اسـت. امـا هيچ وقـت هيچ چيـز را از مـادرت 
سـال های   طـی  را  مجلـه  اين همـه  كـه  بگـو  روز  يـک  نكـن.  پنهـان 
دانش آمـوزی نگه داشـتی. )البتـه بعـد از اينكـه گاوصنـدوق ضـد سـرقت 
بـرای ذخيـرة كلكسـيونت را خريـدی و از امنيـت رشـد جـوان مطمئـن 
بـودی!( بـه خصـوص مراقـب مامان هايـی شـبيه مامـان پيام قبلـی باش. 
اگـر يک بـار  از كيفيـت كاغـذ روی شيشـه راضی باشـند، ديگر هيچ شـاه 

كليـدی سـد راهشـان نمی شـود!



امام علي عليه السالم فرمود:
»فرصت مانند ابر از افق زندگي مي گذرد،

مواقعي كه فرصت هاي خيري پيش مي آيد غنيمت بشماريد و از آنها استفاده كنيد.«

س: حميد عزيزي خانقاهي
 عكا
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