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7 یادداشت سردبير

به نام خدا
در دوران جوانی، صبح تا شــب کلماتی مثل »مشق 
و امتحــان«، »کنکور و آینده«، »شــغل و ازدواج« و 
... در ســر شــما می چرخند و بزرگ تر ها هم که دائم 
فشار می آورند و استرس را بيشتر می کنند. ولی شاید 
این ضرب المثل را شنيده باشيد که: »جوانی دیگر بر 
نمی گردد.« پس آیا این همه فشار و استرس ارزشش 
را دارد؟ رسول اکرم)ص( می فرمایند: »پنج چيز را 

قبل از پنج چيز غنيمت بشمارید:
جوانی را قبل از پيری،

سالمتی را قبل از بيماری،
فرصت را قبل از گرفتاری،

دارایي را قبل از فقر،
زندگی را قبل از مرگ.

پــس تا زمان داریم، باید قــدرش را بدانيم. در جایی 
خواندم: »مشکل منتظر فردا ماندن این است که وقتی 
فردا برسد، به آن می گویند امروز. امروز فردای دیروز 
است.« نگذارید غول کنکور به شما آسيب برساند. اگر 

دست تبليغات باشد، مؤسسه های کنکوری می خواهند 
از همان کالس اول دبستان شما را با تست زدن آشنا 
کننــد. اما قدر جوانی تان را بدانيــد و زندگی کنيد و 
همــراه با درس به خودســازي و بــه طبيعت گردي، 
هنراندوزي و ورزش بپردازید که سعدی شيرین سخن 

می گوید: »عمر، برف است و آفتاب تموز٭.«
پرسش اصلی این اســت که: »ما با فرصت های امروز 
چه کنيم؟« اینجاست که رهبر معظم انقالب اسالمی، 
به زیبایی می فرمایند: »جوانان عزیز! حضور در صحنة 
پرشــور دانش اندوزی که از زیباتریــن و مبارک ترین 
فصول دوران جوانی است، هنگامی که با مجاهدت های 
اسالمی و تالش در راه گسترش فهم و معرفت درست 
دینی و سياســی همراه باشــد، یکــی از بزرگ ترین 
آميزه های معنوی برای نســل جوان کشــور را پدید 
می آورد. در انتخاب راه حقيقی به نظر من، خود شــما 
جوان ها بزرگ ترین مسئوليت را دارید؛ مسئوليتی که 

می توانيد آن را انجام دهيد.«
٭ تموز: بسيارگرم

دكتر زهرا باقري

من یک الک پشتم



رشد جوان/ 21400

این درد مشترک
چراغ

نشانه های »اختالل استرس پس از سانحه« را بشناسید و جدی بگیرید
»در ایام كرونا به هم كمك كنیم«

بهتر است از همين اول با هم روراست باشيم. شما جواناني كه در زندگي دچار یك حادثه و یا از دست دادن یكي از نزدیكانتان 
شده اید، بيشــتر از بزرگ ترها ممکن است روانتان آسيب ببيند. ممکن است حتي به نوعي بيماري، یعني »اختالل استرس 
پس از سانحه« مبتال شوید. وقتي که ما با حادثه اي شدیدًا آسيب زا مواجه مي شویم و پس از آن حادثه، زندگي مان به گونه اي 
تحت تأثير قرار مي گيرد که دیگر آدم قبلي نيســتيم و نمي توانيم تکاليف تحصيلي و اجتماعي، مثل بگوبخند با دوستان را 
درست انجام دهيم، احتمااًل به این بيماري مبتال شده ایم. اگر بعد از خواندن این مطلب متوجه شدید نشانه هاي این مشكل را 

دارید هرچه زودتر به متخصص اعصاب و روان یا روان شناس باليني مراجعه کنيد.

مراحل مختلف دوران سوگواري بعد از حوادث ناگوار
 خودتان دست به کار شوید

اگردچارحادثه اي مثل كرونا شــدید، باید به خودتان و هم کالســي هایتان، به منظور 
مدیریت و هضــم چنين هيجاني کمک  کنيــد. هریک از این 

مســائل به تنهایي یــا در پيوند بــا یکدیگر ممکن 
است موجب بروز مشــكالتي شوند که در 
طوالني مدت بر کيفيت زندگي بزرگ سالي 
ما بسيار تأثيرگذار اســت. دوران سوگواري 
درجواناني که نزدیکان را از دســت داده اند 
از دوران هاي حســاس زندگي است. اول از 

همه باید با درک نشانه هاي بيماري 
که کمــي پيش تر توضيح دادیم و 
بعد به کمــک متخصصي از ميزان 
ضربة روحي واردشده به خودتان و 

هم کالسي هایتان کم کنيد.
بسياري  متأسفانه مشکل جوانان 
کــه واقعــًا مبتــال بــه اختالل 
استرس پس از ســانحه هستند، 
نمي شود؛ چون  داده  تشــخيص 
شــاید گذشــتگان ما بر این باور 
بودند که افراد در ســنين جواني 
انعطاف پذیرتر هستند و راحت تر از 
بزرگ ساالن حوادث را به فراموشي 
مي سپارند و بعد از حوادث دچار 
مشکالت طوالني مدت نمی شوند.

عطيه رضایی
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اما مطالعات نشــان داده اســت که برخالف 
آنچه قباًل تصور می کردند، جوانان نيز به ســادگي نمی توانند از حوادث 
آســيب زای زندگي رها شوند و احتمااًل بيشــتر از بزرگ ساالن گرفتار 
مشــکالت مزمن و حل نشده خواهند شد. متأسفانه همة مشکالتي که 

توضيح دادیم بر روند رشد عاطفي شما اثر می گذارد و باعث تخریب مهارت های اساسي 
براي کنارآمدن با اتفاق ها و خودتنظيمي هيجاني می شود.

البته فكر نكنيد با داشتن یك یا چند مورد از این عالئم حتمًا دچار اختالل استرس 
پس از سانحه شده اید. باید روانشناس تشخيص نهایي را بدهد.

كمك بگيرید
شــما جوانان در صــورت حمایت 

و درمان درســت والدین، معلمان، 
روان شناسان یا ســایر افراد معتمد 

مي توانيد به خوبي بر مشکلتان غلبه 
از بزرگ ساالن  بنابراین حتمًا  کنيد. 

كمك بگيرید. كمك آن ها مي تواند 
باعث شــود كه مراحل غم و اندوه را 

زودتر بگذرانيد.



جوان پهلوان

پرندة آبي
تقي   عسگري پسر  پرتالشي كه  

نابغة شیرجة ورزش كشور شد
مهدی زارعی

هوای ســرد پایيز تهران، شــهر را خلوت تر از 
هميشــه کرده بود. آن هایی که مجبور بودند برای 
کار، روز را خارج از خانه ســپری کنند، خودشان 
را در پالتوهای بلند و پيراهن های پشــمی پنهان 
کرده بودند و تا می توانســتند در این لباس ها فرو 
می رفتند. ورزشکارها هم ناچار بودند برای تمرین 
به ســالن ها بروند و به همين خاطر، ورزشگاه ها 
خلوت تر از هميشــه دیده می شدند. در این ميان، 
مردی کوتاه قد، از پله های استخر ورزشگاه امجدیه 
)شــهيد شــيرودي( باال می رفت. او قبل از آن 
چند ســنگ ریزه جمع کرده و سپس لباس هایش 
را درآورده بــود. حاال، در حالی کــه مواظب بود 
سنگریزه هایش نریزند، پله ها را یکی بعد از دیگری 
طی  می کرد و باال می رفت. دایو )محل شيرجه زدن( 
10 متر باالتــر از زمين بود و او بایــد تا آنجا باال 
می رفت. اما سنگ ریزه ها به چه دردی می خوردند؟
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پرتاب سنگ ریزه به داخل استخر
تقی عســگری می دانست وقتی انسان 10 متر از سطح زمين 
باالتر برود، دیگر نمی تواند تشخيص بدهد که سطح آب استخر دقيقًا 
چه جایی اســت و از آن باال، فقط کف استخر دیده می شود. در حالی 
که قهرمان شــيرجه باید به دقت حرکات خود را تنظيم کند و بعد از 
چندین پشتک و وارو، به سطح استخر برسد. عسگری به اطراف خود 
نگاه کرد. آن پایين تر، چند کالغ، پروازکنان در کنار هم قارقار می کردند. 
هيچ کس آن اطراف نبود و تمام کسانی که در بيرون از محوطة استخر 

بودند، لباس های زیادی به تن داشتند؛ برعکس او.
 تقی سنگ ریزه ها را پرتاب کرد. چند ثانيه بعد، سطح آب پر شده بود 
از موج هایی که حاصل برخورد سنگ ها با آب بودند. حاال او می دانست 
چند پشتک بزند و چه زمانی با دستان خود، به داخل آب شيرجه برود. 

عسگری آماده شد و شيرجه زد ...

ژیمناستيک به کمک دسته بيل
داستان زندگی عسگری از همان ابتدا با شيطنت و خالقيت در 
»شــميران« شروع شد. در آن روزها شميران دهکده ای  بود در شمال 
تهران که کاماًل  از شهر تهران جدا بود. تقی با وجود هيکل ریزه ميزه ای 
که داشــت، سرشــار از انرژی بود و هر بار که تصویری از یک حرکت 
ورزشی می دید، دوست داشت آن را انجام دهد. یک بار تصویری از یک 
قهرمان ژیمناستيک دید که با دستان خود، روی ميلة پارالل ایستاده 
بود. کودک پرجنب و جوش به فکر فرو رفت. او نمی توانست ميلة پارالل 
بسازد. به همين خاطر دســت به کار شد. گودالی در زمين حفر کرد 
و آن گاه دســته بيل را روی گودال گذاشت! حاال او می توانست مثل 
همان عکس، با دســتانش روی ميله بایستد. با کمی تمرین به رؤیای 
خود رسيد. او شــناکردن را هم به همين روش آموخت؛ بدون اینکه 
مربی داشــته باشد و تنها با نگاه کردن آبتنی بزرگ ترها در حوض ها و 

استخرهای محل. 
برای بچه های خالقی مثل او، نيازی نبود که تلویزیون و فيلم آموزشی 

در دسترس باشد و حتی کمبود امکانات هم مسئلة مهمی نبود.

آموختن شيرجه با تماشاکردن
آن روزها استخری در محلة »منظریه« در شميران وجود داشت 
که هر تابســتان پر از شناگر می شد وحاال می خواستند با هم مسابقه 
بدهند. برای تقی کافی بود که نحوة شــناکردن و شيرجه زدن آن ها را 
ببيند و هر روز درس تازه ای یاد بگيرد. دوران مدرســة او نيز به همين 
شکل سپری شد؛ با درس و کمک به پدر در کارها و ورزش. سرانجام 

هم سربازی. حاال دیگر به قدری ماهر شده بود که تصميم گرفته بود 
در مسابقه های شيرجة قهرمانی کشور شرکت کند.

به سوی شمال
هر سال در ماه شهریور و در آخرین روزهای گرم سال، 
مسابقه های قهرمانی شنا و شيرجة کشور در ورزشگاه امجدیه 

)شهيد شــيرودي( برگزار می شد. سال 
1323 بود و تقی حاال 20 ســال داشت. 
این اولين باری نبود که به تهران می آمد،  
ولی نمی دانست محل ورزشگاه کجاست. 
بعــد از کمــی پرس وجو بــه او گفتند: 
»ماشين های شميران- تهران را سوار شو 

و آخر خط پياده شو. بعد از آن به سمت شمال پياده روی کن!«

اما او سمت شمال را چگونه پيدا می کرد؟
- به دوردست ها نگاه کن. کوه هایی که می بينی، کوه های  شمال 

تهران هستند. به همان سمت بيا،  به ورزشگاه می رسی! 
کمی بعد تقی به ورزشگاه رسيده بود. ورزشگاهی که با ورزشگاه های 
امروزی خيلی تفاوت داشت. حتی پيست دووميدانی آن خاکی بود. در 
اطراف استخر هم تعداد کمی تماشاگر می توانستند بنشينند. اما آنچه 
اهميت داشت، تولد یک ســتاره بود. اولين عنوان عسگری در همان 
مســابقه ها به دست آمد و پس از آن به مدت نزدیک به 20 سال، نفر 

اول شيرجة ایران بود.

با ارزش ترین مدال های شيرجة ایران
او عاشق ســينما بود و حتی از سينما هم در راه پيشرفت در 
شيرجه استفاده می کرد. اما چگونه؟ یک بار در تبليغات بين یک فيلم 
سينمایی، شيرجه زدن یک ورزشــکار خارجی را دید و متوجه شد او 
از روشی متفاوت اســتفاده می کند. عسگری با دیدن همين صحنه، 
تکنيکی جدید آموخت و آن را به کار بست. او در سال 1329 در اولين 
دورة بازی های آسيایی )دهلی نو- هندوستان( برندة یک مدال نقره و 
یک مدال برنز شــد؛ افتخاری بزرگ که هيچ کدام از ورزشکاران ایران 

موفق به تکرار آن نشدند. 
عسـگری بعدهـا در سـال 1345 هـم در بازی های آسـيایی شـرکت 
کـرد. در بازی هـای آسـيایی »بانکـوک« )تایلند( به خاطـر افتخارات 
او، از وی دعوت شـد که داور مسـابقه های شـيرجه باشـد. بعدها در 
بازی هـای  آسـيایی تهران و المپيک »مونترآل« نيـز او افتخار داوری 
مسـابقه ها را به دسـت آورد. رابطة او و شـيرجه هنوز هم قطع نشـده 
اسـت. حاال او بعد از سـال ها قهرمانی، مربيگری و داوری، نقشـه های 
اسـتاندارد اسـتخرهای شـنا و شـيرجه را طراحـی می کنـد، بـا ایـن 
اميـد که نوجوانـان و جـوان ایرانی در اسـتخرهایی 
بـا اسـتاندارهای بين المللـی به رشـته های 
آبـی بپردازنـد و از دنيـای ورزش های 
آبـی لـذت ببرنـد. پسـر فعـال و 
»پـدر  حـاال  دیـروز،  نکته بيـن 
گرفتـه  لقـب  ایـران«  شـيرجة 
اسـت و مجسـمة او را در مـوزة 
»کميتـة ملـی المپيک ایـران« 

می تـوان دیـد. 
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بيسکویت به جای نان
 مردم قباًل شــنيده بودند که برخالف شــرایط اسفناک 
زندگی آن ها، پادشاه و طبقات اشراف زندگی بسيار راحتی 
دارند. اما حداقل دلشــان به این خوش بود که حکومت 
سلسلة » بوربون« )سلسلة پادشــاهی حاکم بر فرانسه( 
برای بهتر شــدن زندگــی آن ها تــالش می کنند. حاال 
شایعه ای پخش شده بود که بدبختی مردم به گوش ملکه 
ماری آنتواِنت رســيده و به او گفته اند: »مردم فرانسه از 
شدت بدبختی، نان ندارند بخورند.« ملکه هم به سادگی 
گفته بود: »خب اگر نان ندارند، بيسکویت بخورند!« )منبع: 

تاریخ تمدن ویل دورانت(
همين یک جمله کافی بود که نفرت مردم از پادشاه، لویی 

شانزدهم و ملکه، بيشتر و بيشتر شود. 
برای مردم گرســنه و فقير، بهانه ای برای خشمگين شدن  
کافی بود. چه بهانه ای بهتر از اینکه ملکه اصليتی خارجی 
داشــت )او اتریشی بود( و تا این اندازه از حال و روز مردم 

بی اطالع بود؟!

عواقب شکست در جنگ هفت ساله
اما چه عواملی فرانســه را به آستانة انفجار رسانده بودند؟ 
پاســخ را باید در یک » لجبازی شاهانه« جست وجو کرد. 
بين سال های 1756 تا 1763، فرانسه در جنگی هولناک 
حضور داشت و عليه بریتانيا نبرد کرد. فرانسوی ها در این 
جنگ با اتریش متحد شــدند و بریتانيا که نيروی دریایی 
قدرتمندی داشت، با »پروس« ) آلمان آینده( - که نيروی 
زمينی قدرتمندی داشــت - پيمان اتحاد بست. در پایان 
»جنگ هفت ساله«، فرانسه و اتریش شکست خوردند و 
عالوه بر خسارت های مالی و جانی ناشی از جنگ، مجبور 
شدند غرامت های فراوانی به کشورهای پيروز بدهند. این 
اتفاق خزانة ســلطنتی را خالی کــرد. حاال خزانه چگونه 
باید پر می شد؟ پاسخ ساده اســت! با زیاد کردن ماليات 
از مردم فقير. ضمن اینکه اشــراف هم از پرداخت ماليات 

معاف بودند!
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انقالب فرانسه
 سؤال های جدید

در شرایطی که نارضایتی مردم روزبه روز بيشتر می شد، 
طبقات تحصيل کرده و فيلسوف های فرانسوی، در طول 
دهه ها با تعاليم خود، همه چيز را آمادة تغييراتی بزرگ 
کردند. آن ها مي گفتند چرا نباید مجلســی تشکيل شود 
که مردم عادی نيز مثل اشــراف در آن حضور داشــته 
باشند و با رأی خود، جلوی زیاده روی اشراف را بگيرند؟

لحظة انفجار
سرانجام لحظة انفجار فرارسيد. روز 14 ژوئيه 1789 مردم 
شنيدند که پادشاه ارتش را احضار کرده است تا به مردم 
حمله کند. مردم هم تصميم گرفتند زودتر دست به کار 
شوند. آن ها هزاران تفنگ را از انبار سلطنتی برداشتند و 
به زندان»باستيل« هجوم بردند. داستان های هولناکی از 
مردمی شنيده بودند که در این زندان از بين رفته بودند. 
مردم تصميم گرفتند این زندان را برای هميشه نابود کنند 
تا دیگر کسی اسير چنان زندان ترسناکی نشود. این زندان، 
یک نماد بود؛ نمادی از حکومت پادشاهی و با خراب شدن 

آن، نماد قدرت پادشاهی نيز از بين رفت. 
بعد از آن، همه چيز به سرعت اتفاق افتاد. شورش ها ادامه 
یافتند و حکومت روز به روز بيشتر عقب نشينی کرد. تنها 
یک ماه بعد، مجلس قانونــي را امضا کرد که مطابق آن، 
»آزادی حق طبيعی تمامی انســان ها  بود و همه در برابر 

قانون مساوی بودند.«
قدرت پادشاه لویی شــانزدهم نيز کم شد و سرانجام دو 
ســال بعد، وقتی مشخص شد که پادشــاه همچنان در 
تالش است که انقالب را به کمک متحدان خارجی خود 
نابود کند، پادشــاه و ملکه اعدام شدند و حکومت فرانسه 

جمهوری شد.

ثبت احوال



ماليات پنجره و کمبود نان
هر چند گرفتن انتقام از بریتانيا بسيار لذت بخش بود، اما 
حاال خزانة حکومت فرانسه از قبل هم خالی تر شده بود. به 
همين خاطر الزم بود ماليات های بيشتری از مردم گرفته 
شــود. مثاًل » ماليات پنجره«! طبق این ماليات، هر کس 
تعداد پنجره های خانه اش از اندازة معينی بيشتر می شد، 
یا اندازة پنجره اش بزرگ تر  از حد قانونی بود، باید ماليات 
می داد. ولي اشــراف همچنــان از پرداخت ماليات معاف 
بودند و هم مالياتی جدید برای محصوالت مردم مشخص 
شد تا فشار ماليات ها و تبعيض بيشتر از قبل روی دوش 
مردم احساس شود. قيمت نان هم روز به روز باال و باالتر 
می رفت و هر وقت حکومت می خواست برای مردم کاری 
انجام دهد، ناچار بود بيشــتر پول خــود را به خرید نان 

اختصاص دهد. 
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ســال 1789 نزدیک می شــد که خبری دهان به دهان بين مردم فرانسه گشت و به گوش همه رسيد. در آن روزها خبری از فضای 
مجازی نبود که به این سرعت، مردم خبری را بشنوند. اما چيزی که مردم فقير فرانسه شنيده بودند، به قدری آن ها را ناراحت کرده 

بود که کسی نمی توانست آن را برای دیگران بازگو نکند.

رو کم کنی شاهانه!
اما آیا بعد از این اتفاقات، حکومت فرانسه ادب شد؟ پاسخ 
منفی است. آن هم به بدترین شکل ممکن. چگونه؟ با فکر 
انتقام از بریتانيا. فرانسوی ها وقتی دیدند که در قارة آمریکا، 
آمریکایی ها می خواهند با بریتانيا مبارزه کنند و استقالل 
خود را به دســت آوردند، تصميم گرفتند به آمریکایی ها 
کمــک مالی کنند. زیرا از قدیم گفته اند: »دیگی که برای 
من نجوشــد، سر سگ در آن بجوشــد!« حاال که فرانسه 
در قارة آمریکا منافعی نداشت، چه انتقامی بهتر از اینکه 

منافع بریتانيا را هم از بين ببرد؟
به این ترتيب کمک های مالی و جانی فرانسه به آمریکایی ها 
آغاز شد و سرانجام وقتی در سال 1776آمریکا موفق شد 
بریتانيا را شکست دهد  و سرانجام کشوری مستقل شود، 

فرانسوی ها توانستند ضربة محکمی به بریتانيا بزنند. 

یک کتاب خوب
اگر دوست دارید با حال و هوای دوران قبل و بعد از انقالب 
کبير فرانسه در قالب یک داستان زیبا، اخالقی و تاریخی 
آشنا شــوید، بهترین کار این است که کتاب»داستان دو 
شهر« اثر چارلز دیکنز)انتشــارات افق( را بخوانيد. این 
رمان، بهتر از بســياری کتاب های تاریخی دیگر، حال و 

هوای اتفاقات آن دوران را به تصویر کشيده است. 
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شاعره ای
كه شهیده شد!

مادر تازه از بازار برگشته بود خانه. خسته بود. روی پله ها نشست. صغری 
گفت: »صدیقه جان، آبجی یه ليوان آب برای مادر بيار.«

صدیقه به حرف خواهر بزرگ ترش بــا ليوان آب، کنار مادر آمد و گفت: 
»بــرای چی هر روز هر روز راه می افتيد می رید بازار؟ خودتون رو خســته 

می کنيد. بازار چه خبره؟ چه کار دارید اونجا؟«
خواهر گفت: »آدم که دختر دم بخت داره، باید از قبل آماده باشه. دختر 
جهيزیه می خواد، اســباب رخت خواب، اسباب آشــپزخانه، سرویس قاشق 
چنگال، اســباب ســماور، چند قواره پارچة نبریده تو بقچه. موقع عروسی، 

آورد و ُبرد داره، جاخالی داره، مادر باید از حاال به فکر باشه.«
مادر گفت: »الهی خير ببينی صدیقه جان! دختر دم بخت مادر، جعبه ها 
را ببر توی انباری. قوطی برای قند و شکر و چای کنار سماور خریدم. ببين 

خوشت می یاد مادر؟ رنگش رو دوست داری؟«
صدیقه ميان حرف مادر دوید و گفت: »جهاز من تفنگه.«

مادر روســری اش را باز کرد و گفت: »من که نمی ذارم تو بری ســربازی. 
بری ســپاه دانش شــاه بشــی، خدمت کنی. من بچه ام رو دوســت دارم، 

نمی ذارم این طور جاها بره.«
صدیقه کنار خواهرش نشســت و گفت: »اونجا که خودم هم قبول ندارم، 

من سرباِز آقا هستم.«
مادر دســتش را روی زانو گذاشــت و در دل گفت: »آقا خودشون گفتن 
سربازای من توی گهواره هستن. راست می گفتن، همونا بزرگ شدن، همونا 

چيزفهم شدن.«
و بلند رو به صدیقه گفت: »حاال کو تا  شــر شاه از سر ما کم بشه و الزم 
باشــه، تو تفنگ دســت بگيری و به فکر این جور چيزها باشی. تو حاال 14 

سال بيشتر نداری. این جور حرفا رو هم نزن. از کی یاد گرفتی؟«
و خــودش در دل جــواب داد: صغــری، عبدالخالق، حميــد و صدیقه، 
چهارتایی، خواهر و برادر که گوشة اتاق می نشينند و پچ پچ می کنند، همين 
حرف ها را می زنند. ســپس با صدای بلند گفــت: »صغری جان، بيا اینا رو 

ببر توی انباری.«
٭٭٭

صغری گفت: »صدیقه شعر تازه ات رو خواندم، دستت درد نکنه. انگار که 
خودت شهيد شدی و داری حرف می زنی.«

صدیقه گفت: »دعا کن ...«
صغری گفت: »این حرفا رو نزن، مادر و آقا اگه تو چيزیت بشه، زبونم الل، 
دق می کنند. اصاًل حميد هم هر کاری تو بکنی، می کنه. شما دو تا حسابی 
عوض شدین، عزیزکرده های خونه، انقالبی شدن! مواظب خودتون باشين.«

صدیقه گفت: »قراره اسالم محافظت بشه. خون ما برای سبز موندن این 
درخت تناور ارزشی نداره.«

صغری گفت: »جوری حرف می زنی که انگار داری، شــعر می گی، قطعة 
ادبی می نویســی. اصاًل بعضــی وقت ها که نوشــته هات رو می خونم، باورم 
نمی شــه تو اونا رو نوشتی. اگر پيگير باشــی، حتمًا یا نویسنده می شی یا 

شاعر.«
صدیقه گفت: »دعا کن شهيد بشم. از همه چيز بهتره.«

صغری گفت: »بعد همه می گن شاعره ای که شهيده شد.«
صدیقه تکرار کرد: »بعد همه می گن شاعره ای که شهيده شد!«

٭٭٭
زهرا تا مژگان را دید، شروع کرد: »خاک تو سر شاه، دیروز چرا نيومدی 

مدرسه؟ قيامتی شد که نگو.«
مژگان گفت: »از دست این بابام. نذاشت بيام مدرسه. می گه امنيت نداره. 
توی خيابون دســت هر کسی یه اســلحه اس. درس که ندارید، برای چی 
می رید مدرســه؟ می خوای بری تظاهرات؟ الزم نکرده بری مدرســه! نظم 

مملکت را ریختن به هم.«
زهرا با طعنه به مژگان که پدرش ارتشی بود گفت: »خمينی رهبر ماست، 

ارتش برادر ماست.«
مژگان برای اینکــه جواب طعنة زهرا را بدهد به شــوخی گفت: »برادر 

برادران ارتشی! خب تعریف کن ببينم چی شده بود؟«
زهرا گفت: » الهی شاه برات بميره، نيومدی ببينی، مدرسه چه خبر بود.«

مژگان گفت: »تو که نصف جونم کردی، بگو دیگه!«
زهرا گفت: »همه جمع شده بودیم وسط حياط مدرسه و شعار می دادیم. 
داشــتيم آماده می شدیم که بریم دانشگاه علم و صنعت. قرار بود از اونجا با 
بقيه بریم جلوی دانشگاه تهران. همين که شعارها رو تمرین می کردیم ...«
مژگان وسط حرفش دوید و گفت: »صدیقه هم بود؟ صدیقه رودباری.«

زهرا گفت: »اصاًل سردسته اون بود. اون شعار می داد و ما تکرار می کردیم. 
باباي مدرســه که دم در کشــيک می داد، داد زد و گفت: »یه ماشــين از 
گاردی ها )سربازان ویژه شــاه( به طرف مدرسه نزدیك ميشن، اما صدیقه 
ول کن نبود. یک جوری می گفت: مرگ بر شاه، بگين مرگ بر شاه که 
انگار شــاه جلوی روش وایســاده و قراره که با شعارهای اون بميره. دوباره 
بابای مدرســه به خانم ناظم گفت: بچه های مردم رو جلوی تير نبرید، گناه 

دارن که صدیقه شروع به شعار دادن كرد.«
همه گرم شعار دادن شدیم که یه گاردي اومد توی حياط. ما رو که دید، 

یک تير هوایی شليک کرد و گفت: متفرق بشين!
صدیقه رفت جلو و گفت: به چه اجازه ای اومدین توی مدرســه؟ گاردي 
گفــت: خمينی نظم مدرســه را به هم زده، برید ســر کالس به جای این 
چرت و پــرت گفتن ها! صدیقه هم نمی دونم با چــه جرئتی خوابوند توی 

گوش سربازه.«

مرغ آمين

ليال پوربابا

لطفا بارکد را 
اسکن کنيد!
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مــژگان گفت: »صدیقه، جون و روحش، حضرت امام خمينيه. هر کی به 
امام چيزی بگه، صدیقه انگار دیوونه می شه. بعد چی شد؟«

زهرا گفت: »خالصه خانم ناظم که دید اوضاع بد شده، گفت شعار بدیم: 
خمينی رهبر ماست، ارتش برادر ماست.«

گاردی هم که حســابی خيط شده بود، رفت بيرون. صدیقه وایساده بود 
و یه دفعه داد زد: روح منی خمينی، بت شــکنی خمينی. چشــمت روز بد 
نبينه، همة گاردي ها ریختن تو مدرسه. فرمانده شون به خانم ناظم گفت: ما 
فقط اون دانش آموز خرابکار رو می خواهيم، دســتور برهم زدن نظم مدرسه 
و فعاليت شــما رو نداریم. بچه ها بی مقدمه ریختن جلو، گفتن همة ما مثل 
اون هســتيم. خانم مدیر و بعضی از معلما هم اومدن جلو، گفتن ما و بقيه 
کارکنان مدرســه هم هستيم. کار صدیقه به همه دل و جرئت داد. صدیقه 
مدرســه را زنده کرد. از شجاعت صدیقه، گاردي ها هم ُدمشون رو گذاشتن 

روی کولشون و رفتن.«
٭٭٭

صدیقــه هيچ گاه فقط به فکر ميهن خویش نبود، بلکه رنج و ســتمی که 
بر مســتضعفان جهان می رفت، روح او را آزرده می کرد. در شــعری به نام 
»در اوایل 55«، دردش را از ســکوت جامعه، رنجش را از رنج کشيدن ها و 
ســتم هایی که بر مردم می رفت و اميدش را به ادامة راه شــهيدان و درک 

شهادت این گونه اعالم می کند:
»من فریاد خشک شده در گلو هستم

من چروک صورت پدر و مادر داغدیده ای هستم
من گرسنگی، دربه دری را می دانم 

به یاد داشته باش
راهم را ادامه بده

من شهيدم ...«
٭٭٭

وقتی صحبت ازشــهدا می شود، بيشــتر ذهن ها به سمت مردان می رود؛ 
حال آنکه کم نبودند زنان و دختران شــيردل ایرانی که در پشــت جبهه  
و در بخش هــاي امدادي حضور پيدا کردند و بســياری نيز به درجة رفيع 
شهادت رسيدند. کتاب »راز یاس های کبود« كه به همت عصمت گيویان 
به نگارش در آمده است، شــرح ایثار، صبر، شجاعت، ایمان و مقاومت 11 
زن شهيده را به صورت داستان گونه نقل می کند؛ شهيدان فوزیه شيردل، 
حاجيه منور کفایی زاده، نازبيگم حسين ميرزایی، اقدس فراهانی، 
فهيمه سياری، شــهناز حاجی زاده، طاهر اشرف گنجوی، فاطمه 

قزوینی، نسرین افضل، افسانه ذوالقدری و صدیقه رودباری.
٭٭٭

آن ها شــش فرزند بودند: سه خواهر و ســه برادر. پدرشان کاسب و مادر 
خانه دار بود و خانواده را گرم و صميمی نگه می داشــت. دوران کودکی شان 
در کنار پدر و مادری مؤمن و معتقد به ارزش های اسالمی گذشت که باعث 
شــد با وجود شرایط جامعه و رژیم شــاه، لحظه ای خأل معنوی موجود در 
جامعه را احساس نکنند. صدیقه فرزند چهارم خانواده رودباری ها بود که در 
تهران به دنيا آمد، ولی پدر و مادرش اهل مهدي شهر سمنان بودند. صدیقه 

متولد 18 اسفندماه 1340 بود.
تا خودش را شناخت، به دنبال حقيقت بود. جرقه های انقالب اسالمي که 
زده شد، با آگاهی در این مسير قرار گرفت. انقالب او را به یک مبارز تبدیل 
کرده بود که همه چيزش را در راه انقالب اســالمی می گذاشت و با ایمانی 

سرشار به پيشــواز خطر می رفت. دوران نوجوانی صدیقه همراه با روزهای 
مبارزات مردم عليه رژیم پهلوی بود. صدیقه با اینکه ســن و سالی نداشت، 
در تظاهرات شرکت می کرد و تا صبح به مداوای مجروحان می پرداخت. در 
مدرســه نيز سردستة مخالفان شاه بود و بقيه را هدایت می کرد. هدفش از 
ابتدا یاری اســالم بود. می گفت: »اگر قراره از اسالم محافظت بشه، خون ما 

برای سبز موندن این درخت تناور ارزشی نداره.«
در دبيرســتان اعالميه های حضرت امام خمينــی )ره( را تکثير و پخش 
می کرد. صدیقه جمعة خونين 17 شهریور سال 1357، دوشادوش خواهران 

انقالبی ، ابتدای صف عليه حکومت ظالم پهلوی ایستاد.
بعد از پيروزی انقالب اســالمي، انجمن اســالمی را در مدرسه شــان راه 

انداخت و فعاليت هایش را منظم تر پيگير شد.
آن مدرســه بعدها »مدرسة دخترانة شهيد صدیقه رودباری« نام گرفت. در 
همان زمان همراه دوستانش شروع به فعاليت جهادی و خدماتی به هم وطنان 
نيازمند کرد. هرچه زمان می گذشــت، او دقيق تر و کامل تر در خط اســالم و 
انقالب قرار می گرفت و به ســبب ضرورت کار جمعی و تشــکل و انسجام، با 
شــرکت در تشکيل انجمن اســالمی محل تحصيل، به فعاليت های صادقانه 

می پرداخت.
آن زمان او در رشتة اقتصاد در دبيرستان درس می خواند. تابستان، صبح ها به 
برنامه هاي جهادي می رفت و عصرها هم در کالس قرآن و نهج البالغه شرکت 
می کرد. گاهی آخر هفته ها سری به معلوالن آسایشگاه کهریزک و بيمارستان 



می زد و به پرستاران و بهياران آنجا برای شست وشو و رسيدگی به سالمندان و 
معلوالن کمک می کرد. گاهی برای بچه های کوچک آنجا غذا می پخت. آن ها را 
حمام می برد و با آن ها بازی می کرد. گاهی با دختران جوان دوست و فاميل و 

آشنایان رفت وآمد می کرد تا رفتارشان را اصالح کند که موفق هم بود.
صدیقه بســيار پر دل و جرئت بود. شجاعت و دليری اش به گونه ای بود که 
نشــان می داد، به زودی مهر شهادت روی شناسنامه اش خواهد خورد. پس از 
انقالب هيجان و احساس وصف ناپذیری پيدا کرده بود. احساسی که تا آن زمان 
مثل خون در رگ هایش جاری بود، حاال پرخروش شــده بود و او را از زندگی 
عادی و روزمره دور می کرد. از تعلقات دنيوی فاصله گرفته بود و مدام می گفت 
نباید در خانه بنشينيم و بگویيم که انقالب کرده ایم، باید بين مردم باشيم و پيام 

انقالب را به مردم برسانيم.
صدیقــه 5 خردادماه 1359، از طریق انجمن اســالمی به ســنندج رفت. 
می خواست در کردستان کار جهادی انجام دهد؛ از آموزش گرفته تا همکاری 
با سپاه، فعاليت فرهنگی، جهاد ســازندگی، تشکيل کالس قرآن، فعاليت در 
مرکز مخابرات، امدادگری و ... وقتی پول توجيبی اش را می گرفت، آن را وقف 
خانواده های مستمند آنجا می کرد. در سفرش به مهاباد، کارهای فرهنگی آنجا 

را هم انجام می داد.
صدیقه عاشق مطالعه بود و کتاب »جهان بينی توحيدی« شهيد مطهری 
و کتاب های مربوط به حضــرت امام را زیاد می خواند. از طرف دیگر، اتفاق ها، 
شــنيده و دیده ها، واگویه ها و قصه های ادبی خود را در دفترچه ای یادداشــت 
می کرد. دست نوشته ها و اشعار انقالبی اش  نشان از روح لطيف و روحية حماسی 

و حق طلب او داشتند.
آرزوی شــهادت داشت. مادرش در تب و تاب خرید جهيزیه برای او بود، اما 
صدیقه در فکر و اندیشة دیگری بود. آخرین باری که تلفنی با خانواده صحبت 
کرد، از شهادت گفت. مرور دفترچه و دست نوشته هایش او را مشتاق شهادت 
نشان می داد. در بانه او را به عنوان مربی آموزش اسلحه برای خواهران انتخاب 
کردند؛ چون استعداد و عالقة ویژه ای به مسائل نظامی داشت. صدیقه آن قدر 
فعاليت مذهبی و فرهنگی داشت که خار چشم منافقين شده بود تا جایی که 
منافقين او را به مرگ تهدید کردند و گفتند: »اگر تو به دست ما بيفتی، پوست 

بدنت را می کنيم و آن را با کاه پر خواهيم کرد.«
صدیقه اواخر، شــب ها تا دیروقت بيدار بــود و قرآن می خواند یا دربارة امام، 
شهدا، انقالب ایران و فلسطين شعر می نوشت. چندی قبل از شهادتش، مریم، 
خواهر صدیقه، خــواب دیده بود: »عده ای دور هم نشســته  بودن که همه از 
بــزرگان و همه نورانی بودن. نمی دونم کی بودن، اما می دونم جمع با اهميتی 
بودن. من از پشت در دیدم، یکی از بين اونا بلند شد و گفت که آقا امام  زمان 

هستن. صدیقه هم در جمع آنان قرار داشت و به آسمان رفتن.«
دوستش هم در خواب دیده بود که صدیقه می گوید: »مبادا از جنازه ام عکس 

بگيرید! راضی نيستم. به جاش نوشته هامو چاپ کنيد.«
خود صدیقه رودباری نيز در نامه ای به یکی از دوستانش که اعتقادی به خدا 

نداشت، خبر شهادتش را این طور داده بود:

»بسمه تعالی
ســالم خواهر خوبم ... االن در سقز هســتم و احتمال هر برنامه ای در اینجا 
هســت. صد در صد وقتی این ورقه می رسد به دســتت، دیگر نيستم و یا به 
عبارت دیگر و بنا به عقيدة خودم، روحم از جسم ناچيزم اوج می گيرد و به خدا 

می رسد. اما چرا گفتم خدا؟
چون می خواهم بدانی خدا وجود دارد، نه وجودی که من و تو داریم، نه؛ بلکه 

خيلی عظيم تر و بزرگ تر از آنچه که می دانيم و هستيم.
بارها می خواســتم موضوع خدا را به ميان بکشم، اما هر بار دیدم سدی فرا 
راهمان هســت. در ثانی تو آن قدر پاک و بزرگ و عزیز برای من بودی که باور 
این موضوع که خدا را نفی می کنی، برایم غيرقابل فهم و حتی غيرقابل قبول بود. 
پس باید چيزی باشد که تو بگویی نيست، که آن هم می شود انکار. مثل اینکه 

من درختی در اتاق می بينم، بعد می گویم نيست.
خب این موضوع خودبه خود انکار حقيقت اســت. از این گذشــته، من به تو 
می گویم که پرستش خدا و کاًل پرستش، در ذات و فطرت هر انسانی است. چرا 
باید خــدا را برداریم، جایش علم را بگذاریم؟ می دانيم که هگل در گفته های 
مشهور خود به روشنی به این موضوع اعتراف می کند که تاریخ را به جای خدا 

گذاشته است.
دوست خوبم، می بخشی که این قدر پرچونگی کردم. باور کن آرزو داشتم 
با هم بودیم تا مسائل اینجا را به چشم می دیدی و خيانت هایی را که شده و 
به نظرت خدمت آمده اند، از نزدیک می دیدی. چون می دانم آن قدر صداقت 
داری که از دیدی بازتر و به دور از چارچوب زندانی ســازمانت، دیدگاهت 

را تشریح کنی.
خب شــاید وقت خداحافظی رســيده اســت. آری باید از دوستی ها برید و 
دلبســتگی ها را دور ریخت. اما مثل پرنده ای که می ميرد، پروازش را به خاطر 
داشته باشيم و به یادش باشيم. شاید حتی برای لحظه ای، بتوانيم پرواز دور از 

قفس او را نظاره کنيم!
اما من از دوســت خوبم و خواهر مهربانم می خواهم که به وصيت من عمل 
کند. برود خدا را بشناســد و ببيند آن چيســت که به ما قدرت می دهد. آن 
چيست که ما را وا می دارد، از لذت های دنيوی چشم بپوشيم و به اجر آخرت 

ابدی دل ببندیم.
دوســت خوبم، برای من اشک نریز و بدان لحظه ای آرام می خوابم که جای 
خالی خودم را به وسيله تو پر ببينم و بانگ اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد 

ان محمد رسول اهلل را بشنوم.
قرآن مرا از مادرم بگير و هميشه با خودت نگهدار.

25 تير 1359«
باالخره روز موعود فرا رسيد. ماه رمضان و بيست وهشتم مردادماه 1359 
بود. صدیقه، ســحری مختصری خورده بود و تا زمان افطار سخت مشغول 
کار بــود. مجروحين را مداوا کرده و پابه پای پاســداران دویده بود. کالس 
قرآن آن روزش، شلوغ ترین کالسی بود که در مدت اقامتش در بانه داشت. 
افطــارش را با نمک باز کرد. آرام تر از روزهای قبــل بود. به قصد خواندن 
نماز بلند شــد تا وضو بگيرد. ناگهان دختر دیگری به جمع سه نفره شــان 
اضافه شــد. صدیقه گاه گاهی او را در کتابخانه دیده بود. او نفوذی گروهک 
تروریســتی منافقين بود. به بهانه ای اســلحة صدیقه را برداشت و مستقيم 
گلوله ای به ســينه اش زد. پاسدارها با شــنيدن صدای گلوله به سرعت به 

اتاق آمدند.
پيکر نيمه جان صدیقه را به بيمارستان رساندند، اما او بيشتر از سه ساعت 

زنده نماند. منافقين صدیقه را به شهادت رساندند. 
پيکر صدیقه بعد از تشييع باشکوه در بانه و تهران در قطعة 24 بهشت زهرا 

)س( به خاک سپرده شد.
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گاهی که این بدو بدوی روزگار بهم مجال نفس کشيدن می دهد، می ایستم 
زیر این سقف بلند آسمان و سرم را باال می گيرم و یک نفس عميق می کشم. 
گاهی که مجال داشته باشم، چند ثانيه ریه های پر از هوایم را همين طور نگه 

می دارم و بعد آرام آرام خالی شان می کنم.
وقتی به آسمان پر از آرامش پرستاره زل می زنم، انگار همان آسمان وسط 

ظهر نيست که تيغ آفتابش می خواست چشم هایت را از کاسه در بياورد!
انگار همة ســتاره ها از ترس ذوب شدن بار و بندیلشان را گذاشته اند روی 
کولشــان و آهسته و پاورچين پاورچين رفته اند و پناهنده شده اند به ابرها تا 
باالخره یک ماه ناجی بياید و پادرميانی کند تا کم کم دل خورشيد نرم شود 

و ستاره ها بيایند بيرون.
اما همة این ها فقط بافته های خيال من هســتند برای رســيدن به قدرت 
خالق منظم و بی همتای همة جهان هســتی کــه بی اجازة قدرتش برگی از 
درخت نمی افتد که بماند، برای برگ شدن هم فقط کافی است بگوید: »کن 

 فيکون!«
اما من با هيچ کدام از این ها هم که کاری نداشته باشم، باید لحظه ای درنگ 
کنم، وقتی که قدرت بی مثالش مرا در انتخاب آزاد می گذارد و به گمانم این 

همان منتهای حکومت بی مانند خداوندی است.
هر کجا را که نگاه کنم، ســرازیر از وجود لطيف اوست. خالق گلبرگ های 
لطيف گل ســرخ همان خالق آهن ســرد و سنگين است. همان خدایی که 
از دل کوه های سنگی، شــتر صالح )عليه السالم( را بيرون می آورد و دست 

موسی )عليه السالم( را در گریبانش »ید بيضا« می کند. 

اگر اراده کند، آتش را بر ابراهيم )عليه الســالم( سرد و گلستان می کند 
و اگر بخواهد آتش قهرش را در منقار »پرندگان ابابيل« بر ســر سپاه ابرهه 

می ریزد و این چنين خدایی مرا در انتخاب »خودش« آزاد می گذارد.
فقــط از یک قدرتمند قادر این حرف برمی آید که: »ال اکراه فی الدین ...«: 
در دین هيچ اجباری نيست. به قول آن شاعر که گفت: »من آنچه شرط بالغ 

است با تو می گویم، تو خواه پند گير خواه مالل.«
و چه شيرین می شود وقتی ببينی که با انتخابت، درست زده ای وسط خال! 
42 سال پيش در چنين روزی، ملت ما یک صدا خواندند آیة شریفه ای را که 

»حال  و روز هيچ قومی تغيير نمی کند، مگر آنکه خود تغيير کنند.« 
چه خون ها که ریخته شــد، چه مادرهایی که چشــم انتظار ماندند، و چه 
پسران و دخترانی که قلمشان از ساقه شکست، اما در چنين روزی، روزی که 
از عمر بهار فقط دوازده روز گذشته بود، همه یک صدا شدند و انتخاب کردند 
که اسالم پایه و اســاس حکومتی باشد که قرار است در سایه اش با عدالت، 

برابری و مساوات روزگار بگذرانند.
دوازدهم فروردین سالگرد یک انتخاب است.

ســال 1358، تمام ایران یکدست شــد و صندوق های رأی بود که این بار 
بــا یک »آری« آگاهانه به مصاف بی عدالتی رفت. » آری« 98 درصدی ملت 
ایــران در تقویم هــای دیواری و جيبی و در این زمانه در تمام گوشــی های 

هوشمند، نشان از عزت یک روز به یادماندنی دارد ...
روز انتخاب مبارک ...                                                 
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خلیج فارس

دریاي خزر

دریاي عمان

ليال اسكوئيدرست وسط خال

طرح: جعفر ذهني



الستيک های فرسوده را 
بيرون می آوریم.

12

اتاق عمل

حميدرضا داداشي

لطفاً كشتي نگيرید!
توصيه هايی برای استفاده و نگه داری از 
آب ميوه گيرها و غذاسازها

 فقط خدا می داند که چقدر برای این آب ميوه گيری های بی نوا 

حرف درمی آوردیم. می گفتيم: »ولش که می کنی، می رود سر 

کوچه برایمان نان هم می گيرد و برمی گردد. وقتی هم که با دست 

نگهش می داریم که تکان نخورد، آن قدر می لرزد که گوشــت 

« اما جدا از این شوخی ها و با درنظرگرفتن  تنمان می ریزد.

نقاط ضعف و سازوکار قدیمی این آب ميوه گيری های نارنجی و 

دوست داشتنی که پرصدا بودند و لرزش های شدیدی داشتند، 

اصواًل غذاسازها، آسياب ها و مخلوط کن های جدید هم به دليل 

نوع کارکردشــان که خردکردن، ریز کردن و فشردن است، 

تا حدودی لرزش دارند و ســروصدا ایجاد می کنند. حتی راه 

می افتند و می رونــد که ... اما این ها چاره دارد. می گویيد نه؟ 

پس پيشنهاد می کنم ادامة مطلب را بخوانيد.

 آب ميوه گيری ها و غذاسازها، ســه یا چهار پایة الستيکی دارند که 
حالت ارتجاعی و چسبندگی دارند. این خاصيت ارتجاعی و چسبندگی 
باعث می شود که به سطح ميز و کابينت بچسبند و محکم شوند. اما 
الستيک ها ماهيتًا به مرور زمان خاصيت نرم، ارتجاعی و چسبندگی 
خود را از دســت می دهند. البته نگران نشــوید!  شما می توانيد این 

پایه ها را بــه قيمت اندکــی از تعميرکارهای لوازم 
خانگی و یا فروشگاه های لوازم یدکی تهيه و آن ها 

را جایگزین پایه های فرسوده کنيد:

پيچ نگه دارندة پایه را با 
پيچ گوشتی مناسب باز 

می کنيم. 

را جایگزین می کنيم.پایة فرسوده را جدا و پایة نو 

پيچ نگه دارنده را می بندیم.
به همين راحتی!

پاره، شکسته یا فرسوده می شوند و برای تعویض آن ها:هم قابل تعویض اند.  این الستيک های گوی مانند و قرقره مانند هم به مرور زمان راستی! الستيک های محکم کنندة در )درپوش( غذاسازها و آب ميوه گيری ها 

دسته را به آرامی عقب 
می کشيم و از جای خود 

خارج می کنيم.
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دسته را به آرامی در جای 
خود قرار می دهيم.
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بخشـی از کار، تشـخيص ایـن موضـوع اسـت کـه می تـوان 
به سـادگی مشـکل را برطـرف کرد یـا باید آن را بـه یک متخصص 
سـپرد. گاهـی کارهـای سـاده ای وجـود دارند کـه می تـوان انجام 
داد. امـا برخـی از کارهـا بـه متخصـص نياز دارنـد و لزومـًا قبل از 

انجـام هـر کاری بهتـر اسـت بـا بزرگ ترهـا مشـورت كرد.

یک نکتة بسيار مهم
اگر مطلب شــمارة قبل را که دربارة نگه داری از شــيرهای آب بود خوانده باشيد، 
گفتيــم که گاهی کار از محکــم کاری عيب می کند. این توصيه، اینجــا هم کاربرد دارد. 
بعضی ها عادت دارند که هنگام کارکردن با آب ميوه گيری و غذاســاز، فشــاری )یا به قول 
خودمان گوشت کوب( آن را بيش از اندازه فشار می دهند. درست است که اسم این ابزار را 
»فشاری« و حتی »گوشت کوب« گذاشته اند، اما نباید به دستگاه فشار بياورید؛ چون باعث 
سوختن موتور آن می شود. بنابراین اکيداً توصيه می کنم وقتی ميوه ها و سبزی های سفت و 
و »فشاری«  ُترد مثل هویج و سيب زمينی را در دستگاه می اندازید، با آن کشتی نگيرید

را به آرامی فشار دهيد و با صبر و حوصله کار کنيد.

الستيک های نو را جا 
می زنيم.

چند نکته برای استفادة درست و نگه داری از آب ميوه گيری ها و غذاسازها

هنگام استفاده از غذاسازها و آب ميوه گيری ها نباید بيش از حد از آن ها کار بکشيم و نباید به آن ها فشار 

وارد کنيم. آب ميوه گيری ها و غذاسازها با الکتروموتورهایی کار می کنند که جریان برق )الکتریسيته( 

باعث گرم شدنشان می شود. حال اگر ما هنگام کارکردن به آن ها فشار هم وارد کنيم، و یا از آن ها درست 

و طبق دستورالعمل های توصيه شده استفاده نکنيم، این گرما و فشار مضاعف باعث آسيب دیدنشان 

می شــود. بنابراین اگر می خواهيد مقدار زیادی مواد غذایی را خرد، آســياب و آب گيری کنيد، باید 

توجه داشــته باشيد که اوالً مواد بسيار سفت را در آن ها نریزید. کارکرد و ظرفيت این دستگاه ها در 

دفترچه های راهنمایشان به خوبی توضيح داده شده است. غذاسازها و مخلوط کن ها قطعه ها، تيغه ها 

و برش دهنده های متعددی دارند که کارکردشــان مشخص و معين است. تعدادی برای رنده کردن، 

تعدادی برای ریزکردن، تعدادی برای برش دادن و ... در نظر گرفته شــده اند و باید از هرکدام از این 

تيغه ها در جای خود و به درستی و با درنظرگرفتن ظرفيت و کارکردشان استفاده کنيد.

ميوه هــای بســيار نرم )غيرُترد( مثــل کيوی، زردآلــو، هندوانه، طالبــی )و گوجه فرنگی( را در 

آب ميوه گيری نریزید. برای آب گيری این ميوه ها از غذاساز و مخلوط کن استفاده کنيد.

برای آب گيری و خردکردن ميوه های هســته دار، مثل زردآلو، هلو، هندوانه و ... )در مخلوط کن و 

غذاساز( حتمًا هسته هایشان را جدا کنيد.

این دســتگاه ها را بيش از حد پر نکنيد. بهترین حالت این اســت که یک دوم و یا نهایتًا دوســوم 

ظرفيتشان در آن ها مواد غذایی بریزید. همچنين الزم است در حين کارکردن، هر چند دقيقه به 

آن ها استراحت بدهيد. دستگاه را خاموش کنيد، مواد خردشده را تخليه کنيد، فيلترها و صافی ها را 

تميز کنيد )در مورد آب ميوه گيری ها( و دوباره کار را شروع کنيد. ميوه ها و سبزی هایی چون هویج 

و سيب، هنگام آب گيری، تفاله های زیادی توليد می کنند که اگر مقدار این تفاله ها در دستگاه زیاد 

شود، جلوی چرخش تيغه و صفحه را می گيرد و باعث فشار به موتور می شود.

برای آب گيری مرکبات )پرتقال، نارنج، گریپ فروت و ...( از آب ميوه گيری های مخصوص مرکبات 

)در دو نوع دســتی و مکانيکی( استفاده کنيد. )معمواًل در مخلوط کن ها ابزار ویژه ای برای گرفتن 
آب مرکبات پيش بينی شده است.(
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در فيلم ها و داستان هاي تخيلي همين طور كه مردم دارند روي زمين زندگي خوش و خّرمشان را مي گذرانند، ناگهان 
از جايي يك هيوالي ترسناك بيرون مي آيد يا آدم فضايي ها به زمين حمله مي كنند و مي خواهند همه چيز را 
نابود كنند. معلوم است كه اين ها واقعيت ندارد، اّما يك هيوالي ديگر هست كه خيلي خطرناك و صددرصد 

واقعي است. يك دفعه هم حمله نمي كند، بلكه جلوي چشم ما هر ثانيه بزرگ تر مي شود و اگر زود حواسمان را 
جمع نكنيم و راهي براي مبارزه با او پيدا نكنيم، اين بار واقعا مي تواند شكست مان بدهد و ما و بسياري از 

موجوادت ديگر زمين را از بين ببرد. 

  هيواليي كه ما بزرگش كرده ايم!  
همة ما اين هیوال را مي شناسیم و احتماالً با غذا دادن به او به قوي تر شدنش كمك هم مي كنیم!

خوب به سطل زباله تان نگاه كنید! بله ما انسان ها هر روز میلیون ها میلیون تن زباله تولید مي كنیم. دانشمندان 
محیط زيست مي گويند اگر بشر فكري به حال زباله هايش نكند، زندگي روي زمین را جّدي به خطر مي اندازد. 
دانشمندان دائم به ما مي گويند بشر هیچ راهي ندارد جز آن كه مراقب باشد تا جايي كه مي شود زباله تولید نكند! 

  سبك زندگي بدون زباله!  
بله! در دنیا آدم هاي باهوشي كه متوجه اين خطر هستند، سعي مي كنند به ديگران ياد بدهند كه بدون تولید زباله هم مي شود 

زندگي كرد. محمدصدرا حمداوي و مادرش خانم آيه حمداوي از اين دسته آدم هاي باهوش و قهرمان هستند. آن ها از روشي استفاده 
مي كنند كه باعث كم شدن زباله شده و يا حّتي آن ها را دوباره تبديل به محصولي قابل استفاده كند.

محمدصدرا مي گويد:»اّولین و مهم ترين نكته اين است كه همیشه چیزهايي را بخريد كه واقعاً احتیاج داريد و نه بیش تر. البته مقداري هم كه مي خريد 
بايد به اندازة نیازتان باشد. قدم دوم كنترل كردن زباله هايى است كه باقى مى ماند.«

  مهارت مهم  دورانداختن زباله!  
  زبالة خشك:  

  دستة اّول:   قابل بازيافت ها. مثل كاغذ، شیشه، فلز، پالستیك و زباله هاي الكترونیكي )باتري ها، موبايل،  رايانه و قطعات مختلفي كه الكترونیكي هستند(.
  دستة دوم:   غیرقابل بازيافت ها. مثل كاغدهاي زرورقي )پوشش چیپس و پفك( اگر از اين جور چیزها مصرف نكنیم لطف بزرگى به زمین و  

خودمان كرده ايم.
  دستة سوم:   زباله هاي خطرناک. مثل مواد سمى، داروهاي تاريخ مصرف گذشته، چیزهاي بُرنده و تیز، شیشه هاي شكسته 

و سوزن و  زباله های بیمارستانى...

  زبالةتر:    باقي مانده هاي گیاهي و حیواني مثل پوست میوه ها و سبزيجات، باقي ماندة غذا و نان خشك و پوست 
تخم مرغ، پوست گردو، دستمال كاغذي و خالصه هر چیزي كه  از گیاه يا حیوان گرفته شده باشد. اين زباله ها 

قابل تجزيه هستند.

هيوالي كثيف
گفت و گو با  حاميان محيط زیست؛ خانم آیه حمداوي و فرزندش 

شيده افشار
عكس: آیه حمداوي

شاهد عيني
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  مهم:   
هر جور حلقه اي مخصوصاً كش ماسك بهداشتي را قبل از دور انداختن قیچي كنید. اين حلقه ها باعث مرگ حیوانات مي شوند.

  زباله های تر و خشك را مخلوط نكنيد  
 قبل از اينكه  شیشه ها و قوطى ها را دور بیندازيد يك لحظه زير شیر آب بگیريد تا باقى مانده ی مواد غذايى شسته شود. 
اين كار برای شما فقط چند ثانیه طول مى كشد و مقداركمى آب مصرف مى كند اّما در كارخانه های بازيافت بايدكلى آب 

برای شستن  باقى ماندة غذاها كه تا آن موقع  توی ظرف خشك شده اند مصرف شود!
 كاغذ را صاف كنید و در ظرف مخصوص زباله هاي خشك بگذاريد و آن را مچاله و ريز نكنید، اين كار بازيافت 

آن ها را مشكل مى كند.
 تا جايى كه مى توانید چیزهايى كه در دستة دّوم  هستند، يعنى  چیپس و پفك كه پالستیك زرورقى 

دارند نخريد چون اصالً  بازيافت نمي شوند.
 زبالة دستة سوم )زبالة خطرناک( را  اصالً اصالً اصالً با زباله های ديگر مخلوط نكنید. 

  چطور می شود بدون زباله زندگی كرد؟ 
برای استفاده از زبالة تر راه های مختلفى هست. مثالً مي توانیم  از زباله های  تر بهترين كود طبیعى  يعنى 

كمپوست بسازيم!

  در محيط بيرون چكار  كنيم؟  
وقتي شما خوراكي تان را در ظرف خودتان از خانه بیاوريد، كمتر مجبور مي شويد كه از بیرون خريد كنید.
آن ها مي گويندهمیشــه ظرف يا كیســه هاي مخصوص و يك لیوان براي خودمان داريم. اگر پاستیل، 
شكالت و يا آجیل بخواهیم از مغازه هايي كه همه چیز را كیلويي مي فروشند مي خريم، خواهش مي كنیم 

خريدهايمان را توي كیسة پارچه اي كه همیشه يكي دو تا توي كیفمان داريم، بريزند.
براي خريدن آب میوه لیوان درجه دار داريم كه فروشنده راحت بتواند مقدار و پول آن را حساب كند.

حّتى به جاي كاغذ كادوهاي معمولي مي شود از پارچه هاي طرح دار براي كادو استفاده كرد.
اين پارچه ها خیلي كاربرد دارند و دوستان تان هم مي توانند بعداً  آن را نگه دارند و هديه هاي خودشان را در آن بسته بندي كنند 

و به ديگران بدهند! پارچه ها توی لوازم تحريری ها هست و كلى  هم طرف دار دارد.
مي بینید؟ با همین دو سه تا كار ساده زمین را از كلّي زباله نجات مي دهیم!

  بقيه دربارة  كاری كه شما انجام می دهيد چه فكر می كنند؟
محمدصدرا مي گويد هم كالسي هايم خیلي اهمیت نمي دهند كه من چكار مى كنم، گاهي كه از آن ها مي خواهم زباله هايشان را هر جايي نريزند 
يا توي ماشین وقتي مي خواهند زباله را از پنجره بیرون بیندازند، من از آن ها مي گیرم و توي دستم نگه مي دارم تا به سطل تفكیك زباله برسیم. 
آن ها خیال مي كنند هدف من فقط اين است كه شهر كثیف نشود. اّما به نظر من زباله خیلي خیلي بیش تر از كثیف كردن ظاهر شهر به زمین و 

موجوداتش آسیب مي زند.



  تا حاال كسي شما را تشويق كرده؟ 
 - راســتش نه. براي ديگران كاري كه مي كنم اهمیت ندارد. فقط يك بار يكي از معلمان 

متوجه شد من و خانواده ام تالش مي كنیم بدون تولید زباله زندگي كنیم. اين موضوع 
براي او جالب بود و سعي كرد خودش هم به اين شیوه زندگي كند.

  بي توجهي بقيه باعث نشده دلسرد بشويد؟ 
محمدصدرا در پاسخ يك »نه« محكم مي گويد.

- من اين كار را به خاطر زمین و طبیعت و موجودات زنده مي كنم 
نه تشويق و جايزه.

برايم مهم نیست كه فكر كنند كار من بي فايده است! مي دانم تأثیر 
زيادي ندارد، اّما هركس مســئول است. فكر مي كنم باالخره 

ديگران هم به اين مشكل مهم توجه خواهند كرد.

  اميدوارم خيلي دير نباشد! 
- من هم امیدوارم.

البتــه خبر خوب اينكه تا به حال خیلي از مدارس تصمیم به 
آموزش روش هاي كنترل زباله گرفتند و اين موضوع نسبت به 

گذشته خیلي بهتر شده.

  مثل يك آدم حسابی 
 شايد اّولش عجیب به نظر بیايد كه شما برای خريد از خانه كیسه و ظرف 

ببريد يا وسايلتان را با هم عوض كنید يا از وسايل قديمیتان خیلى استفاده كنید 
اّما اين نشــانة آن است كه شما آدم حسابى هستید! آدمى كه غیر از آسودگى 

خودش به ديگران، به سالمت  زمین، گیاهان و جانورانش هم فكر مى كند.

پیشنهاد

پس از كرونا با هماهنگي 

مدير مدرسه بازارچه اي در مدرسه 

راه بیندازيد و هر وسیله اي كه ديگر 

استفاده نمي كنید را بیاوريد. قانون اين بازارچه 

اين است:»خريد و فروش ممنوع، عوض كردن 

يا برداشتن آزاد!« اين بازارچه را به افتخار 

زمین كه خانه ي هم ماست برپا كنید و 

عكس هايتان را هم براي ما بفرستید تا 

در مجله چاپ كنیم. حّتي اگر تنها باشند.اينكه كار درست را انجام بدهند، نمي ترسند! مسئول مي دانید. آدم هاي دانا، باهوش و شجاع از دهندة اين است كه خودتان را نسبت به زمین اين كار نه تنها نشانة صمیمیت شماست، بلكه نشان خیلي ها فكر مي كنند اين كار خوب نیست! اّما خواهر يا فامیل يا دوستانتان عوض كنید؟ يا كتاب يا وسايلتان را با برادر و تا حاال شده لباس 
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كبري بابایيقلمسـتون

پنجرة فوالد 
از آن روزها زمان زیادی می گذرد

آن روزهایی که دوست داشتم دست های کوچکم 
به ضریح بزرگت برسد

آن روزهایی که گره زدن بلد نبودم 
ولی به عشق گره زدن به پنجرة فوالدت 

گره زدن را آموختم
آن روزها گذشت 

اما هنوز
کوچه باغ های پایيزی دلم به عشق شما بهاری می شوند آقا

دلتنگم
کاش آهوی سرگردان دل مرا

از اسيری صياد دلتنگی ها ضامن شوی
دنيا موسوی، هفده ساله، 
ازاستان چهار محال و بختياری

دنيا خانم موسوی شعری گفته اند که مخاطب خاص دارد. یعنی 
شعرشان را برای امام رضا )ع( سروده اند؛ موضوعی که برای بسياری 
از شــاعران، دغدغه و الهام بخش بوده است. خواندن این شعر ما را 
هم تا پای ضریح برد. چه احساس خوبی است اینکه با خواندن هر 

شعر می توانيم در تجربه های شاعر سهيم شویم. 
حتمًا دنيا خانم و بسياری از شما دوستان مجله دربارة ایجاز در 
شعر چيزهایی شنيده اید و می دانيد. ایجاز به زبان ساده یعنی بيان 
بيشترین معنا، با کمترین تعداد کلمه ها. اگر یک بار دیگر و با دقت 
به شــعر دوستمان برگردیم، متوجه می شویم بعضی از کلمه ها دو 
یا چند بار تکرار شده اند. گاهی این تکرارها به عمد بوده اند تا شاعر 
روی یک عبارت تأکيد کند؛ مثل آن روزها ... اما گاهی این تکرارها 
شــعر را از ایجاز دور کرده اند؛ مثل تکرار»گره زدن« در چند سطر. 
اگر دنيا جان بيشتر به ایجاز فکر کند، شاید حتی بعضی از کلمه ها 
را از شــعرش حذف کند. بيشتر و بيشــتر و بيشتر شعر خواندن، 
می تواند به همة ما کمک کند تا زبان شــعرهایمان قدرتمندتر و 
ایجاز آثارمان بيشتر شــود. برای دنيا و همة دوستان شاعر آرزوی 

موفقيت دارم.

یار غریبان
از غربت فاصله ها گله می کنم آقا

اگر راه نگاهم به خراسان می خورد 
دل من درگير تعبير خواب های نيمه شبم نبود

چشم های ترم را شفاعت کن 
تا سو بگيرند و

خواب های تعبير شده ببينند 
چشم هایم را غرق خراسان نگاهت کن 
ای شاه خراسانی تمام چشم های بارانی

نيلوفر موسویان،  هفده ساله،
 از فرخ شهر استان چهار محال و بختياری

نيلوفر خانم موسویان چه ساده و صميمی با امام رضا )ع( درد و دل 
کرده اســت. چه ساده حرف هایش را با امام در ميان گذاشته است. 
چه خوب احساســات و عواطفش را روی کاغذ آورده است. آن قدر 
که خواننده حس او را درک می کند و از شعر تأثير می گيرد. نيلوفر 
البته تالش کرده از کلمه ها، عبارت ها و پدیده های مختلف استفاده 
کند تا در شعرش ترکيب بسازد. ترکيب ها کلمه هایی  هستند که 
با کسره به هم متصل می شوند و یک عبارت می سازند؛ مثل غربت 
فاصله ها، یا چشم های تر. یا ترکيب های بلندتری مثل شاه خراسانی 
تمام چشم های بارانی و ... حاال اگر دوست ما بتواند این ترکيب را به 
سمت تصویری شدن ببرد، عالی است؛ تصویرهایی که ما بتوانيم توی 

ذهنمان تصور کنيم و از شعر نيز لذت بيشتری ببریم. 
مثاًل در همين ســطر ای شاه خراسانی تمام چشم های بارانی ... 
چشــم های بارانی کاماًل تصویری و قابل درک اســت. اما وقتی با 
عبارت شاه خراسانی پيوند می خورد، از تصویری یکپارچه و منسجم 
فاصله می گيرد. شاید با یک ویرایش کوچک شاعر جوان ما بتواند 
تصویرهای مستحکم و به یادماندنی خلق کند. من که فکر می کنم 

این اتفاق حتمًا می افتد.

خلوت واژه ها اديب جوان
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دفتر قصه
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دربارة داستان
داستان با خبر شهادت دایِی ایاز شروع می شود: آدایی پدر تقی است. 
تقی و ایاز نه تنها با هم نسبت فاميلی دارند، بلکه هم کالسی هم هستند  
و دوران خــوش کودکی و نوجوانی شــان  را با هم می گذرانند. اما نبوِد 
آدایی و مواجه شدن راوی با موضوع مرگ در آن سن و سال کم، دریچة  
متفاوتــی از زندگی را به روی او باز می کنــد؛ دریچه ای که در آن آدم 
بزرگ ها هر یک راهی را در پيش می گيرند. یکی درس می خواند و دکتر 
می شود، آن یکی مهندس و دیگری معلم. یکی هم شاید درس نخواند 
و بخواهد الک پشت شود، و همة این ها اگر جنگي پيش بياید به جبهه 

بروند و شهيد شوند و یا جانباز.
با وجود این، کســانی هم هستند که مجبورند بمانند و سرپرست زن و 
بچه هایشان باشــند. یکی مثِل پدر ایاز که در جریانی با برادر خانمش 
-آدایی- قرعه می اندازد که چه کســی به جبهه برود و چه کسی بماند 
و مراقب بقيه باشــد! قرعة به جبهه رفتن، بــه نام آدایی می افتد و پدر 
بی تابانه اشــک می ریزد که کاش به جای او می بود. به خصوص وقتی 

آدایی شهيد می شود، بی طاقت می شود و ُمصّر است که به جبهه برود.
در این بين ایاز که جای خالی آدایی را در زندگی تقی احساس می کند، 
سعی دارد رفته رفته به پدرش نزدیک شود. کتک های معلمشان اصغر 

واشــنگتون به خاطر به یاد نداشتن درس ریاضی، بهانه ای است تا او به 
پدر نزدیک شــود، بدون آنکه توســط او تنبيه شود. آخر پدر ریاضی را 
مثل آب خوردن یاد می دهد. اما وقتی نوبت به اصغر واشنگتون می رسد، 
دوباره ترس و استرس بر او غالب می شود و شبيه به یک الک پشت گيج، 

از حل مسائل درمی ماند.
پدر که از تنبيه های اصغر واشنگتون باخبر شده است، با او دست به یقه 
می شــود. ایاز از این اتفاق خوش حال است. پدر پشت و پناه الک پشت 
است و الک پشت در کنار پدر، دیگر یک الک پشت نيست، بلکه ایاز است 
و دیگر از معلم ریاضی مدرســة روستای تسوج که از قضا در واشنگتون 

درس خوانده و بچه های کل مدرسه از او حساب می برند، نمی ترسد.
در ایــن حيص و بيس پدر برخالف ميل ایاز به جبهه می رود، اما وقتی 
برمی گردد، دیگر آن آدم قبلی نيست. زمين تا آسمان فرق کرده است. 
ایاز از رفتارهای پدر در تعجب است، اینکه چرا بی خودی داد می زند یا 
چرا الک پشــت را می زند؟! برای ایاز کتک خوردن از پدر، دور از انتظار 

است. آخر برای چه؟! 
تنها علتش همين است که پدر در جبهه دچار مشکالت موج گرفتگي 

شده و بی اختيار این کارها را می کند.

نگار موقرمقدم

معرفی رمان 
تصویرگر: سحر فرهادروشمن یک الک پشتم

رمان »من یک الک پشتم«، نوشتة علی علی بيگی، روایتی متفاوت از فضای دلهره آور جنگ و تأثيرات آن در زندگی است. داستان 
پسربچة  درس نخوان و تنبلی است که معلم ریاضی اش او را »الک پشت« صدا می زند و آن قدر او را به این نام صدا می زند که وقتی 

کسی اسم او را می پرسد، به جای آنکه جواب بدهد: ایاز، به اشتباه می خواهد بگوید: »الک پشت«.
از نظر ایاز، الک پشت بودن تنها اسم نيست، بلکه مقام است که آن را نه فقط به خاطر درس نخواندنش، بلکه حتی به خاطر بلوز 
بافتنی ســبزی که در هوای سرد روستای »تسوج« هميشه به تن دارد، کسب کرده است. اما اینکه چرا پدر، ایاز را اوغالن صدا 
می زند، موضوع دیگری است. شاید علتش آن است که این نام پدربزرگش بوده. با وجود این، ایاز از صفت الک پشت بودنش بيزار 

است و می کوشد به معلمش که به اصغر واشنگتون معروف است، ثابت کند که او الک پشت نيست!
رمان »من یک الک پشــتم« سرشار از توصيفات بدیع و تصاویری قابل تجسم است که نویسنده  به خوبی توانسته از پس آن بر 
آید. روایت سختی ها و درونيات پسربچه ای است که در روند جریانات و اتفاقات داستان به بلوغ می رسد و سعی دارد مسائل را به 
گونه ای حل و فصل کند که دیگر معلمش، اصغر واشنگتون، او را تنبيه نکند و دست از سرش بردارد. اما این همة داستان نيست!



19 رشد جوان/ 1400

شباهت داستان با داستان های ديگر
شاید در نگاه نخست بتوان داستان من یک الک پشتم را هم ردیف دیگر 
داســتان های نوجوان با موضوع جنگ و تبعات آن دانست. محسن در 
کتاب »آب نبات هــل دار« و مجيد در کتاب »قصه های مجيد«، همان 
زاویة دید کودکانه و گاه نابالغی را به زندگی پس از جنگ و جریانات آن 

دارند که ایاِز قصة »من یک الک پشتم« دارد. 
حال آنکه زبان داســتانی این رمان کم حجم  و خواندنی، جدی است و 
درک ایاز از اتفاقات جنگ در زندگی بيشتر است. اما در دو کتاب دیگر، 
بيشتر از آنکه  نویسنده به موضوع جنگ و تأثيرات آن بپردازد، آن را به 
عنوان بستری برای روایت داستان برگزیده است؛ به طوری که موضوع 
اساسی روایت، شرارت های کودکانة آن هاست و به زبان طنز، رشد و بلوغ 

فکری راوی طی گذر زمان بيان شده است. 

اما آنچه که شــاید بشــود به سبب آن، ســه کتاب مذکور را هم ردیف 
دانست، نه تنها بلوغ فکری راوی، بلکه جغرافيای خاِص داستان و گویش 
محلی این سه کتاب است که ارزش فرهنگی این آثار را نشان می دهد. 
رمان من یک الک پشــتم، روســتایی در اطراف آذربایجان شــرقی را 
ترسيم می کند که آب و هوای سرد آن، با فضای سرد و دلهره آوِر رمان، 
هم خوانی بسياری دارد. تا حدی که هر خواننده ای  در هر سنی می تواند 
با خواندن زبان سادة  ایاز، ضمن آشنا شدن با مردم آن اقليم، از داستان 

لذت ببرد.
داســتان من یک الک پشتم، در فضای سرد و صميمِی روستایی به نام 
تسوج شکل می گيرد و اصطالحات کم و به جای ترکی اش سبب شده 

است از سایر داستان ها متمایز شود. 

ایاز: پسربچة ده دوازده ساله ای 
است که با آن جثة  ظریفش، به 

خاطر به یاد نداشتن درس ریاضی، 
مدام از اصغر واشنگتونـ  معلمش 

ـ کتک می خورد. تنبلی او در درس 
ریاضی و بلوز سبز زیتونی و کاپشِن 

عين الکش، او را به الک پشت 
معروف کرده، اما او از الک پشت 

بودن بيزار است. 

اصغر واشنگتون: کل پسربچه های 
تسوج از دست این معلم الغراندام 
مشکی پوشی که با درس دادن و 
تنبيه کردنش ترس توی دل همه 
می اندازد، حساب می برند. 

پدر ایاز: کار پدر بّنایی است، اما عالوه بر 
آن، نقاشی هم می کند. مرد وظيفه شناس و 

خانواده دوستی است که هيچ وقت دوست داشتنش 
را نشان نمی دهد. مثاًل به همسرش رقيه، ُرقی 
می گوید. یا ایاز را اوغالن صدا می زند، چرا که به 

اجبار نام پدرش را روی پسرش گذاشته اند. ایاز در 
انتظار آن است که پدر، برای یک بار هم که شده، 

او را به نام خودش بخواند. صدایش بزند: »ایاز!« اما 
این اتفاق خيلی دیر می افتد. 

دایی ابراهيم )آدایی(: دایی ابراهيم، دایی 
ایاز و پدر تقی اســت؛ همان کســی که در 
جبهه شهيد می شود و بارها از رشادت های او 

در مدرسه و روستا صحبت می کنند. 

تقی: پسردایی ایاز است. پسرک 
کم حرف و مظلومی که قبل از 
شنيدن خبر شهادت پدرش، 
سرحال و قبراق بود و هم بازی ایاز. 
اما بعد از آن، کم حرف می زد و 
گوشه گيری می کرد و انگار چند 
سال بزرگ تر شده  بود.

مادر: مادِر ایاز زن صبور و بردباري است 
که با دختر شيرخواره اش راضيه، پيوسته در 
حال پخت و پز و شستن و زحمت کشيدن 
برای خانه و زندگی اش است.



باریك تر از مو
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بخش شعر زير نظر: سعيده موسوي زاده

شرط عبور از
عالئم نگارشي

- ببين! من كاري به كار دســتور زبــان ندارم. من 
مي خواهم شــعر بنویســم. دســتور زبان، معني هاي 
تحميلي دارد و نمی گذارد من راحت باشــم و شعرم 

را بنویسم.
برخي شــاعران این را مي گوینــد و در مقابل آن ها 
منتقدان ادبي پاســخ می دهند: »نمي شود كسي كه 
مي خواهد شعر بنویســد، كاري به قواعد و نظام زبان 
نداشته باشد؛ همان طور که نوشتن و اجراي موسيقي، 
با رعایت نت ها، ســكوت ها، فاصله ها و هماهنگي هاي 

دقيق ميان جزئيات نواها و نغمه ها و سازهاست.«
راســتي حق با كدام طرف است؟ به نظر من هر دو 

طرف حق دارند. 
البته این را باید اضافه کنم که غلط نویسی و شلختگي 
در شــعر، زیبایي نمي آفریند. اما شاعراني که به نظام 
زباني مسلط هستند، گاهي براي برهم زدن عادت ها، 

از زبان معمولي به نفع زبان خالق فاصله مي گيرند.
این خالقيت ها نه غلط است و نه به خاطر سهل انگاري 
شاعران، بلكه فقط برای رویارویي با طبق معمول ها و 

عادت هاست.
شــاعران خالق در آثار خود زیبایــي مي آفرینند و 
ســروده هاي آنان موجب افزایــش قابليت هاي زبان 

مي شود.
همان طور كه مردم كوچه و بازار نيز، در زبان زنده و 
پویاي خود، مدام كلمه های جدید مي سازند، كنایه ها 
و ضرب المثل هاي جالب بــه كار مي برند و از تركيب 
كلمه های قبلي، تعابير خوشایند و دلنشين مي آفرینند.

اسماعيل امينی



نم باران
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ترجمه: مهدی مرادیشعر از ليليان مور

درخِت گوشه
در آن گوشه

درختی را دیده ام
که در بهار 

غرق شکوفه است
و در تابستان، سبز.

دیروز 
زرد طالیی بود

آن گاه بادی سرد 
وزیدن آغاز کرد

حاال می فهمم
که تو 

یک درخت را
به واقع نخواهی دید

مگر آنکه استخوان هایش را ببينی.

I've seen
the tree on the corner
in spring bud

and summer green.
Yesterday
it was yellow gold.
Then a cold
wind began to blow.
Now I know-
you really do not see
a tree

until you see
its bones.

The Tree on the Corner
بهار

تظاهر می کنم به بهار
به آب از آِب شادمانی تکان نخورده است

به دنيای رنگارنگ
به آدم دلش تنگ نمی شود دیگر

به عادت می کند آدم به تنهایی، بی اعجازی، خاموشی

تظاهر می کند بهار
به آمدن

به شکفتن
به صورتی و

سپيد

اما آب
تکان نمی خوَرد از آب

در سيالی سرایت ویروس ها

سوگل قرایی

بهار
شعر افغانستان

سر می زند بهار پس از هر سفر به تو
دنيا پناه می برد از هر چه شر به تو

رفته ست از فراق تو از هر دلی قرار
مانده است ای نسيم سحر، چشم در به تو

تو می رسی که خنده بياید به روی لب
سر می زنی که ختم شود هر خبر به تو

دور از تعلقاتی و هرگز نمی رسد
خودخواهِی ریاست و دستاِن زر به تو

بر تخِت با شکوِه تواضع نشسته ای  
آورده روی این همه دل ها اگر به تو

از غنچه گل دميد و به گرمی سالم داد
با شوِق بی نهایت و با چشم تر به تو 

آن گاه عشق آمد و با احترام گفت:
مدیونم ای پيامبر از هر نظر به تو

آری قسم به هر چه که خوبی ست، خاطرم
دارد تعلق از همه جا بيشتر به تو 

حسن مبارز

علی اکبر دهخدا

ای مرغ سحر! چو این شب تار 
 بگذاشت ز سر سياه کاری 
وز نفخة روح بخش اسحار

رفت از سر خفتگان خماری
بگشود گره ز زلف زرتار 
محبوبة نيلگون عمار ی

یزدان به کمال شد پدیدار 
 و اهریمن زشت خو حصاری

یاد آر ز شمع مرده یاد آر

چون باغ شود دوباره خّرم 
ای بلبل مستمند مسکين

وز سنبل و سوری و سپرغم 
آفاق، نگار خانة چين

گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم 
تو داده ز کف زمام تمکين

ز آن نو گل پيشرس که در غم 
ناداده به نار شوق تسکين

از سردی دی فسرده، یاد آر
*نوعي از قصيده

دو بند از مسمط* » یاد آر ز شمع مرده«

لطفا بارکد را 
اسکن کنيد!

لطفا بارکد را 
اسکن کنيد!



دفتر قصه

ليال اسكوئي
تصویرگر: فراز بزاززادگان

مامان دســت لرزانش را باال آورد كه يعنى ديگر بس كن! ســرم را روی شانه ام گذاشتم و سعى كردم چشمانم را ريز كنم. حاال اگر هم به 
ياد ســیزده بدر كوفتى پارسال مى افتادم و گوشة چشمم هم يك نموره اشك مى گرفت، زهى سعادت بود. اما حتى نگذاشت سرم درست و 
درمان روی شانه ام جاگیر شود. در حالى كه سعى مى كرد از پشت دندان های كلیدشده اش صدای فريادش را به باالترين حد ممكن برساند، 
غريد: »حتماً بايد بگم خفه شو؟! هزار بار گفتى كتونى امین سلطانى، كتونى امین سلطانى، گفتم دست علیل مجتبي خالیه، اما باشه! بزار 

اين نورچشمى مزاحم بیاد و بره، ببینم چه ِگلى بايد به سرم بگیرم؟!« 
و بعد در حالى كه اين طرف و آن طرف آشــپزخانة ســه در چهارمان مى دويد، انگار كه وجود ندارم، شروع كرد به زمزمه كردن حرف های 

همیشگى اش كه واو به واوش را از حفظ بودم.
- هجده ســاله دارم بهشون خدمت مى كنم. خودش اضافه اس حاال با قشون بهمن داره مى ياد! كدوم عمگى رو در حق اين طفل معصوم 
كردی آخه! كى گفتى داداش! روزمزدی، كارگری، بیا اين صد تومن اصاًل قرض! عیالواری خیر ســرت! اصاًل نه! اين يك جفت كفش، جای 

اونى كه شوهرم به آب داد! خجالت نكشید، با اون كلة طاس و دمب اسبى مثل دم موشش!
ديگر نیازی نبود به يادآوری سیزده بدر پارسال. گريه ام گرفته بود. بهمن، اولش كه خوب به كتانى های من خنديد كه چقدر زاغارت است، 
باهاشان رفت لب رودخانه و با يك لنگه اش برگشت. بعد هم كه شروع كرد كه مجتبي پیر شدی، نمى تونى رو درخت بارفیكس بری! وقتى 
هم كه مامان اصرار كرد كه آقا بهمن دست از سر مجتبي بردار، انگ زن ذلیلى زد به بابا. بابا هم مثل همیشه برای اينكه روی بهمن را كم 

كند، پريد روی شاخة درخت و يك به دو نرسیده، شاخه شكست و به قول مامان دست بابا علیل شد و وبال گردنش. 
ولى بابا معتقد بود كه عمه اينا نمى توانســتند بمانند پیش ما و كمك حالمان باشــند، وگرنه مى ماندند. بايد فردايش به خاطر كار بهمن 

مى رفتند خارج از كشور؛ البته با هزاران غصه!
ـــد  ـــه های آرد را چن ـــه كیس ـــى ك ـــاً وقت هاي ـــید، مخصوص ـــر مى كش ـــا تی ـــت باب ـــة دس ـــای بخی ـــم ج ـــوز ه ـــال هن ـــك س ـــد از ي بع

ـــت. ـــش مى گذاش ـــت و روی كول ـــر مى داش ـــا ب ـــد ت ـــا چن ت
سالنه سالنه از آشپزخانه آمدم بیرون. دقیقاً يك ماه و يك هفته و دو روز بود كه به مامان التماس مى كردم كه به بابا بگويد برای من يك 

جفت كتانى سفید خط دار شبرنگى بخرد؛ از آن هايى كه امین سلطانى داشت.
مگر سر و ته خانة ما چقدر بود كه تا باز كردن در و ديدن بابا بتوانم خودم را جمع و جور كنم؟! بابا خیلى خوش حال بود انگار؛ مثل همیشه 

كه قرار بود عمه و فك و فامیل بهمن بیايند خانة ما. آخر برعكس مامان، فكر مى كرد خانة ما خانة امید عمه است! 
موتورش را هل داد داخل حیاط و تا خواســتم بســتة سبزی خوردن پژمرده را از پشت موتور بردارم، دستم را با دست های پینه بسته اش 
گرفت و با صدای خش دار  و خروسكى اش گفت: »اينم كتانى سفید برای كاكل زری بابا!« و يك جعبة سفید به دستم داد. توی صورتش 
پلك زدم و هاج و واج نگاهش كردم. چرا صدايش عوض شــده بود؟! مامان، خســته و زار در آستانة در ايستاده بود. بابا با ديدن 

مامان دوباره خنديد.
بعد دستش را كنار گوشش گذاشت و داد زد: »حراج نكرديم! ارزون مى فروشیم! مردونه! زنونه ...! شدم دادزن ماهر!«

بعد به قوطى دســت من اشــاره كرد: »به جای حقوق يك ماه، اينو گرفتم واسه كاكل زری! مباركت باشه بابا! حاال برو 
گل كن رونالدوی بابا!«

نه ســفید بودند، نه شبرنگ، نه مارک، نه از كفش های امین سلطانى، اما مى خواستم 
باهاشــان توی محل غوغا كنم. بدوبدو رفتم در خانة امین ســلطانى اينا كه فكر 
نكند مى ترسیدم از مســابقه. اگر مى توانستم روی دست هايم راه مى رفتم كه 

كثیف نشوند.
عطر عمه و صدای بلندبلند حرف زدنشــان حیاط را پر كرده بود. پس آمده 
بودند! پاورچین پاورچین چسبیده به ديوار تا نزديك در دست شويى رفتم و پشت 
بوتة خرزهره قايم شــدم. با اولین گل، كفش هايم دهان باز كرده بود. آرام كنار در 
دست شويى گذاشتمشان تا فردا صبح برای تعمیر ببرم پیش مظفر كفشدوز كه 
صدای بهمن آمد. حتى نفس هم نمى كشیدم كه مرا نبیند. طبق معمول داشت 
بلندبلند معاملة میلیونى جوش مــى داد. تا از در ورودی بیرون آمد، يكهو انگار 
كه نجوا كند: »لَنگم به خدا! به تار موت قسم، من كه كچلم. همین امشبم ننمو 

آوردم خونة برادرزنم. طلبكارا بست نشستن پشت در خونه، تا صبح ببینم كجا در برم!«

رشد جوان/ 221400



7 سؤال 1

یک گروه گردشــگر قصد دارند، هفت شــهر را که با شماره های 1 تا 7 مشخص 
شــده اند، در هفت روز متوالی یک هفته، ابتدا از یکشنبه، بازدید کنند. اما برای 

این کار محدودیت هایی هم وجود دارند: 
 é در هيچ روزی دو شهر را نمی توان بازدید کرد. 

é شهرهای 1 و 5 نباید در روزهای متوالی بازدید شوند. 
é شهرهای 1 و 3 باید در دو روز متوالی بازدید شوند. 

é شهر 7 باید روز یکشنبه بازدید شود. 
é شهر 6 باید روز پنج شنبه بازدید شود. 

é شهر 2 باید روز شنبه یا دوشنبه بازدید شود. 

1. اگر روز سه شنبه از شهر 4 بازدید شود، کدام یک از برنامه های زیر باید درست 
باشد؟

الف( شهر2  ← شنبه 
ب( شهر 5 ← چهارشنبه 

ج( شهر3 ← جمعه 
د( شهر1 ← شنبه 

2. اگر شــهرهای 1 و 2 در روزهای متوالی بازدید شوند، کدام یک از برنامه های 
زیر برای بازدید از شهرها باید اجرا شود؟ 

الف( شهر1 ← چهارشنبه 
ب( شهر 2 ← شنبه 

ج( شهر 3 ← چهارشنبه 
د( شهر 4 ← شنبه 

3. اگر از شهر2 روز شنبه بازدید شود، کدام برنامه یا برنامه های زیر برای بازدید 
از شهرها باید درست باشد؟ 

الف( شهر4 ← دوشنبه 
ب( شهر 5 ← سه شنبه 

ج( اگر شهرهای 5 و 3 در روزهای متوالی بازدید شوند، از شهر 1 روز سه شنبه 
بازدید می شود. 

د( اگر شــهرهای 2 و 4 در روزهای متوالی بازدید شوند، از شهر 3 روز سه شنبه 
بازدید می شود. 

4. اگر شهر 1 روزهای دوشنبه، سه شنبه یا چهارشنبه قابل بازدید نباشد، کدام 
یک از برنامه های زیر باید اجرا شود؟ 

الف( اگر از شهر 5 چهارشنبه بازدید شود، شهر 4 سه شنبه بازدید خواهد شد. 
ب( اگر از شهر 4 چهارشنبه بازدید شود، شهر 3 شنبه بازدید خواهد شد. 
ج( اگر از شهر 3 جمعه بازدید شود، شهر 5 سه شنبه بازدید خواهد شد. 
د( اگر از شهر1 شنبه بازدید شود، شهر 4 چهارشنبه بازدید خواهد شد. 

5. اگر از شهر 3 سه شنبه بازدید شود، کدام برنامه یا برنامه های زیر برای بازدید 
شهرها می تواند درست باشد؟ 

1.اگر از شهر 4 روز دوشنبه بازدید شود، شهر 5 روز جمعه بازدید خواهد شد. 
2.اگر از شهر 2 روز دوشنبه بازدید شود، شهر 4 روز جمعه بازدید خواهد شد. 

3. اگر از شهر 2 روز شنبه بازدید شود، شهر 4 روز سه شنبه بازدید خواهد شد. 
الف( فقط گزینة 1

ب( فقط گزینة2
ج( فقط گزینة 3

د( گزینة 1و2
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نسرین بيژني

جواب معما

23 رشد جوان/ 1400

جواب پنج ضلعي در پنج ضلعي

جواب الگو نعل اسبي

12 4
5
11

14
2

7
9

13
3

6
10

15
1

8

ضلع 3ضلع2ضلع1 

1555

2564

3573

4663

5672

6744

7771



رشد جوان/ 241400

كاوشگر

 زهرا زرگراین همان است؟!

متولدشدن، بزرگ شدن، خم شدن، فرسوده شدن، و بی شمار »شدن« های دیگر هر لحظه 
در جهان اتفاق می افتند. بعضی وقت ها این شدن ها چيزها را کمی تغيير می دهند. اما 
گاهی آن ها را خيلی عوض می کنند، جوری که دیگر نمی شود گفت این، همان چيز است!

از نظر ارسطو، هویت چيزی است که باعث می شود اجزای جدا از هم یک 
»کل« را بســازند. او می گوید اینکه اجزا با هم یک کار خاص را انجام دهند، 
باعث می شود آن ها یک هویت داشته باشند. مثل اجزای خانه که در کنار هم 

کارکرد »سرپناه بودن« دارند.

می شود که آن شیء یا موجود، خاص و متمایز باشد.مولکول هایی که یک شیء را تشــکيل داده اند، یا DNA هر موجود زنده باعث از چيزهای دیگر متمایز می کند و باعث می شــود آن شــیء خاص باشــد. مثاًل کریپکی )فيلســوف معاصر( فکر می کند: هویت چيزی اســت که یک چيز را 

اگر نيمی از قطعه های کشتی تسئوس را عوض کنند، 
و قطعه های کهنه عوض شده را با قطعه های نوترکيب 
کنند و یک کشــتی دیگر بســازند، حاال کدام یک از 

کشتی ها، کشتی تسئوس است؟ هردو یا هيچ کدام؟

تصویرگر: طاهر شعباني

این همون 
کتابيه که ازت 

گرفته بودم.

فقط نصفش کنده شده ... 
یه خرده هم خيس شده ... 
یکم هم مچاله شده، ولی 

همون کتابه!

 این دیگه 
چيه؟

دانشمند جوان
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یک مسئلة برفی
آفتاب ظهر زمستان آدم برفی جلوی مدرسه را 
کم کم آب می کند. بچه ها از کنار آن رد می شوند 
و می گویند: »آدم برفی را ببين کوچک شده!« اما 
چند روز بعد، وقتی آدم برفی کاماًل آب و بعد بخار 
شد، دیگر کسی نمی گوید: »آدم برفی را ببين!« 
چون دیگر آدم برفی وجود ندارد. بيشــتر آدم ها 
این جور وقت ها شال و کاله آدم برفی را از روی 
زمين برمی دارند و منتظر می شــوند تا با برف 
بعدی آدم برفی جدیدی بســازند. اما این اتفاِق 
سرد یک فيلسوف را حسابی به فکر فرو می برد. 
او از خودش می پرسد: »چرا تا یک جایی هنوز 
آدم برفی داشــتيم و بعد دیگر نه؟ چه چيزی 
باعث می شــود چند تودة بــرف را آدم برفی 
بدانيم یا ندانيم؟« او دارد به مسئلة »هویت« 

فکر می کند!

کشتی تسئوس
مردم یونان به احترام قهرمانشان تسئوس)كه شهر آتن 
را از دشمنان حفظ كرد(، کشتی او را یادگاری نگه داشته 
بودند. کشتی به تدریج فرسوده می شد و مردم برای تعمير 
آن قطعه هــای کهنه اش را با قطعه های نو عوض می کردند. 
تا جایی که تمام قطعه های کشــتی نو شد و دیگر قطعه ای 
از کشــتی خود تســئوس در آن باقی نماند. اما این کشتی 
جدید کشتی تسئوس بود یا نه؟ اگر نبود، عوض کردن چند 
قطعه یا کدام قطعه ها باعث شد، کشتی دیگر همان کشتی 

قبلی نباشد؟

من کدامم؟ بدن، مغز یا روح؟
مســئلة هویت دربارة انسان ها اهميت بيشتری دارد. مســئوليت ما نسبت به کارهایی که قباًل انجام داده ایم و 
موقعيت ما در اجتماع، بســتگی به این دارد که ما در طول زمان هویت واحدی داشته باشيم. با این حال، اتفاقی 
که برای بدن انسان می افتد، بی شباهت به ماجرای کشتی تسئوس نيست! تغذیه و دفع باعث می شود مواد داخل 
بدن ما مدام در حال جایگزینی باشند، به طوری که حدوداً هر هفت سال یک بار تمام مولکول های بدن انسان به طور 
کامل عوض می شوند. بعضی فيلسوفان فکر می کنند، ماجرای کشتی تسئوس دربارة انسان صدق نمی کند. چون دربارة 
آدم ها آگاهی و ذهن بيشتر از بدن اهميت دارد. از نظر آن ها، هرقدر هم تغذیه و دفع، یا عمل های جراحی و حادثه ها، 

بدن ما را تغيير بدهند، ما همان آدم های قبلی هستيم، چون همان ذهن و همان خاطرات، یا همان روح را داریم.

بعضی حادثه ها یا بيماری ها باعث می شــوند، انسان ها حافظه شان را از دست بدهند یا 

دچار جنون لحظه ای شــوند. آیا می شــود گفت این اتفاق آن ها را انسان دیگری کرده 

اســت؟ اگر این طور باشد، آن ها دیگر مســئول کارهایی که در گذشته انجام داده اند، 

نخواهند بود؟ حقوق و وظایفی را که در گذشته داشته اند، همچنان خواهند داشت یا نه؟
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ضربان 2018
 زمزمة مریخ

در نوامبر 2018، 
یک فضاپيما به سطح یخ زده و 

غبارآلود مریخ رسيد تا نبض این سياره 
را بگيرد. این مریخ شناس رباتيک که نامش 

مریخ نشين »اینسایت«  )InSight( است، در 
سال گذشته زمزمة مریخی را ثبت کرد؛ وزوزی 

مالیم و ثابت که به نظر می رسد به ضربان 
»مریخ لرزه« که سياره را می لرزاند، پاسخ 

می دهد. منشأ همهمه ناشناخته 
مانده است.

صدای موسيقی مریخ، 
از بيشتر زمزمه های طبيعی 

روی زمين، مانند صدای امواجی که 
به ساحل می خورند یا صدای نسيم، 

پرطنين تر است. شاید مریخ نشين یک 
صدای خاص را تقویت، یا حتی 
خودش سروصدا  ایجاد می کند.

دو دانشجوی دانشگاه 
»التروب« دراســتراليا، قطعات 

جمجمه ای را که از صخره های شمال 
غربی »ژوهانسبورگ« در آفریقای جنوبی 
استخراج شده بودند، کنار هم گذاشتند و 
متوجه شدند که نخستين جمجمة انسان 
راســت قامت را که درآن منطقه یافت 

شده است، دردست دارند.
ایــن جمجمــه بــا 

قدمت حدود دو ميليون سال، 
نخستين بقایای جد باستانی انسان 

را نشان می دهد. این کشف به محققان 
کمــک می کند از شــجرة درهم تنيدة 
انسان رمزگشایی کنند و بفهمند که 

اقوام باســتانی ما چه زمان و در 
کجا به وجود آمده اند.

2 ميليون سال
کشف قدیمی ترین جمجمة 

انسان راست قامت 

ســال 2020 ميالدی یا 1399 
شمســی، ســال پراســترس و 
پرهيجانــی بــرای همــة مردم 
جهــان بود. بيمــاری »کرونا« یا 
»COVID-19« که در آخرین 
ماه ســال 2019 شناسایی شد، 
بســياری از معــادالت را به هم 
ریخت. زندگی ها را دســتخوش 
تغييرات فراوان کرد و افراد زیادی 
را به کام مــرگ برد. همه در تب 
و تاب بودند که بدانند ســاخت 
واکســن در چه مرحله ای است 
و آیا دارویی برای بيماری کشف 
خواهد شد یا نه. حوادث اجتماعی 
و سياسی مانند کشته شدن جرج 
فلوید و اعتراضات سياه پوستان و 
انتخابات در آمریکا، کانون توجه 
خبرگزاری ها بود. در این ســال 
بسياری  جنگل های  متأســفانه 
آتش گرفتند و جانــوران زیادی 
از بين رفتنــد. توفان های زیادی 
در نقــاط متفاوت جهــان به راه 
افتادند، به طوری که دانشــمندان 
برای نام گذاری آن ها دچار مشکل 

شدند. 
در ميــان این حــوادث عجيب 
و مهــم، کشــفيات علمی هم 
جریان داشــتند، امــا در ميان 
انبوه خبرهای دیگر گم شــدند 
و کمتر به آن ها اشــاره شد. در 
ادامــة این مطلــب می خواهيم 
به چند مورد از این کشــف های 
مهم و جالــب بپردازیم. )منبع 
 National این مطلب ســایت

Geographic است.(

استراليا

این شهاب سنگ 
مورچيسون نام دارد و 

در تجزیه و تحليل جدید آن 
دانه های غبار ستاره ای پيدا شدند 
که قدمتی بين 4/6  تا حدود 7 

ميليارد سال دارند.

دانشمندان تخمين 
می زنند که این دانه های 

اولية گردوغبار فقط درون حدود 
5 درصد از شهاب سنگ ها پيدا 

شوند، اما آن ها از ادامة شکار این 
سرنخ های تاریخ کهکشان ما 

منصرف نشده اند.

ميلياردها 
سال قبل از اینکه 

خورشيِد ما به زندگی لبخند 
بزند، یک ستارة در حال  مرگ، 

گردوغبار را به فضا پرتاب کرد. مقداری 
از آن غبار ستاره ای در شهاب سنگی که با 
زمين برخورد کرده بود، گير افتاد و حاال 

قدیمی ترین ماده ای است که تاکنون 
در سيارة ما یافت شده است.

7 ميليارد سال

تيمی از 
دانشمندان استراليایی در 

حال نقشه برداری از کف دریا 
بودند که به یک آسمان خراش 
بلند مرجانی با ارتفاع بيش از 

499 متر برخورد کردند.

این برج 
مرجانی یکی از هشت 
صخرة مرجانی بزرگ 
شناخته شده در این 

منطقه است.

این ساختارهای 
طبيعی زیستگاه حياتی 

موجوداتی مانند الک پشت ها و 
کوسه ها را فراهم می آورند که در 
آب های عميق مجاور این صخره 
شنا می کنند. گونه های جدیدی 

از ماهی ها نيز در این منطقه 
شناسایی شده اند.

صخرة مرجانی بلندتر از برج ميالد

تر
4 م

35

تر
4 م

99
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تيرانوسور بالغ 

ده برابر بزرگ تر از این 
جنين 90 سانتی متري 

بوده است.

اولين جنين 
تيرانوسور کشف شد

محققان بقایای تيرانوسورهای 
بسيار جوانی را شناسایی کرده اند که 

هنوز از پوستة تخم خود جدا نشده اند. 
این کشف از یافته های دو منطقة 
ژئولوژیکی متفاوت در آلبرتای 

کانادا و مونتانا کشف شد.

بقایای 
موجود 71 تا 

75 ميليون سال 
قدمت دارند.

تجزیه و تحليل ها 
نشان دادند که تيرانوسورها در 

آغاز زندگی، به طرز شگفت انگيزی 
کوچک، به طول حدود 90 سانتی متر، 
اما دارای دم بسيار بلند بودند. طول 

بدن آن ها فقط حدود یک دهمِ  
همتایان بالغشان بوده است.

 آلبرتا و 
مونتانا

كشف جنين تيرانوسور

تودة گياهان 
فسيل شده در معدة این 

دایناسور نشان می داد که چند 
ساعت قبل از مرگش، مشغول چریدن 
نوع خاصی از سرخس بوده است. از 
حلقه های شاخه های چوبی همراه 

سرخس ها می شد دریافت که 
جانور احتمااًل در تابستان 

مرده است.

در سال 2011 نيمة 
جلویی بدن یک دایناســور 

زره پــوش 110 ميليون ســاله ـ 
با صفحات اســتخوانی و فلس های 
آن ـ به طــور اتفاقی در معدنی در 
آلبرتا کشف شد و دانشمندان را 

شگفت زده کرد.

بررســی های  بــا 
 ،2020 ســال  در  بيشتر 

جذابيت  سيخ دار  موجود  این 
بيشتری پيدا کرد؛ چون آخرین 
وعدة غذایی حيــوان نيز در 

شکمش حفظ شده بود!

کانادا، آلبرتا
110 ميليون سال

»ناسا« در ماه 
آگوست سال 2020، 
توضيحی غریب برای 
تاریک شدِن ناگهانی 

ستاره ارائه کرد: 

ابط الجوزا   ســتارة 
فلکی شکارچی(  )درصورت  

جزو درخشان ترین ستاره های 
اما در دسامبر  آسمان اســت، 
2019، به شــکل  مرموزی 

کم نور شد.

رصدهای »تلسکوپ 
فضایی هابل« نشان دادند که این 

ستاره به احتمال زیاد فواره ای بسيار داغ 
از پالسما را گسيل کرده که هنگام بيرون 

رانده شدن، خنک شده است. در نتيجه ابری از 
گردوغبار ستاره ای به وجود آمده که سدی در 
برابر رسيدن نور ابط الجوزا به زمين بوده است. 

این ستاره در بهار سال قبل به درخشش 
طبيعی خود بازگشت.

ستاره آروغ زده است!

تاریکی 2019
حل معمای رفتار عجيب و غریب ستارة ابط الجوزا

در 25 ژوئن 2020، 
»سازمان بهداشت جهانی« پایان 

دومين همه گيری ابوال را اعالم کرد؛ 
شيوعی که بيش از 3،480 نفر را آلوده کرد 

و جان حدود 2300 نفر را گرفت.
این رویداد که به همه گيری »کيوو« 

)Kivu( مشهور است، در آگوست 2018 
در جمهوری کنگو آغاز شد.

عالئم
خون ریزی، تب، 

دردهای معده، ضعف 
و بثورات پوستی

 
راه انتقال

از طریق تماس مستقيم 
با خون یا مایعات بدن 
انسان یا حيوان آلوده

300000 نفر
با تالش سازمان 

بهداشت جهانی و بهبود 
مشارکت جامعه،300 
هزار نفر در برابر ابوال 

واکسينه شدند.
پایان دومين همه گيری ابوال
2300 نفر کشته

كنگو

تجزیـــه و تـحلـــيل 
از جمله  مصنوعــات ســنگی، 

تيغه هــا، رّد پرتابه ها و قلوه ســنگ ها، 
همراه با تکه های پراکندة ذغال که قدمت 

حدود 30،000 ســاله دارند، نشان می دهند 
کــه انســان ها احتمااًل قبل از ذوب شــدن 
یخچال ها بــه قارة آمریکا رســيده اند. با 

این حال هنوز هيچ بقایای انسانی در 
این منطقه یافت نشده است.

30000 سال

اشيای سنگی
 » ت یی هيـــو چيـکو « غار که از

)Chiquihuite( درمکزیــک کشــف 
شده اند نشان  می دهند که انسان ها احتمااًل 

از 30،000 سال پيش به قارة آمریکا رسيده اند؛ 
زمانی تقریبًا دو برابر برآوردهای فعلی. بسياری 
ابتدا اولين حضور انسان در قارة آمریکا را حدود 
13.500 سال پيش تخمين می زدند؛ یعنی 

زمانی که صفحات یــخ پس رفتند و 
مهاجرت از آسيا آغاز شد.

ك
مكزی

2 برابر

ال
 س
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50

0

ال
 س

30
00

0
تاریخ ورود 
انسان به 
آمریکا 
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كاوشگر

از بررسی شایعات تا تغییر الگوی اقلیمی ایران در  9 پرسش مهم

1

2

3
4

5

  آیا سدها در شکل گيري سيالب ها نقش داشتند؟ 
مهم ترین کارکرد اصلي ســد، مهار تغييرات ناگهاني جریان 
آب و جلوگيري از وقوع ســيل است. البته در سال هاي اخير، 
برخي کارشناسان محيط زیست و اقليم شناس به این نتيجه 
رسيده اند که ســدها با دســت کاري الگوي آب در منطقه، 
پيامدهاي پيش بيني ناپذیر و مهارناپذیري به همراه دارند که 
اثرات آن ها در اکوسيستم آبي منطقه به وضوح دیده مي شود.

  آیا مي شد وقوع سيل ها را پيش بيني کرد؟ 

ســيل وقتي اتفاق مي افتد که حجم آب  روان به رودخانه از ظرفيت 

جابه جایي آن )دبي( بيشتر شود. تجهيزات نصب شده بر ماهواره هاي 

هواشناســي مي توانند از چند روز قبل، اطالعات ارزشمندي دربارة 

سيســتم هاي جوي، مسير حرکت و چگونگي تحول آن ها در اختيار 

پژوهشــگران قرار دهند. همچنيــن شبيه ســازي هاي ابررایانه اي، 

مدل ســازي معتبري از وضعيت هوا در روزهاي آینده ارائه مي دهند. 

با استفاده از این ابزارهاي مدرن مي توان پيش بيني هاي دقيق تري از 

وضعيت هوا و الگوي بارش در روزهاي آینده انجام داد.

  آیا مي شد از وقوع سيل پيشگيري کرد؟ 
در یک کالم، خير. وقتي حجم آب حاصل از بارندگي 
بيش از ظرفيت رودخانه یا دریاچه باشــد، ســطح 
آب باال مي آید و آب روي خشــکي جاري مي شود. 
مي تــوان با حفظ پوشــش گياهي، آبخيــزداري و 
احداث ســازه هایي مانند بند، سد و خاک ریز، مسير 
آب را هدایت کرد و از شــدت سيالب و ویراني هاي 
آن کاســت، اما نمي توان از وقوع آن پيشگيري کرد. 
تشخيص مناطق خطرناک و ســيل خيز با توجه به 

فناوري امروز، کار دشواري نيست.

  آیا این بارندگي ها و سيالب ها نشان از اقليم مرطوب و پرآب ایران دارد؟ 

اغلب مدل هاي اقليمي و آب وهوایي نشــان مي دهند که غرب آســيا و شمال آفریقا در 

سال هاي آینده گرم تر و خشک تر مي شوند. سختارهاي اقليمي مثل سيل هاي اخير، روي 

دیگر سکة ســاختارهایي مانند خشک سالي، داغ باد و ریزگرد اســت. یکي از اثرات این 

پيش بيني، آن اســت که حجم بارندگي ها در بلندمدت رو بــه کاهش مي گذارد، زمين 

خشک تر مي شود و با کاهش ظرفيت جذب آب در زمين، زمينه براي شکل گيري سيالب 

با بارندگي هاي کم حجم تر مهيا مي شود.
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  آیا بارندگي هاي اخير در کشور »بي سابقه« است؟ 
هواشناســي و اقليم شناســي هم مانند هر علم تجربي دیگر، وابسته به مشــاهدات و ثبت گزارش هاست. در کشور ما، قدمت 
گزارش هاي مستمر و ثبت شدة وضعيت هوا به یک قرن هم نمي رسد و به همين دليل، نمي توان دربارة الگوهاي ميان مدت و 
بلندمدت اقليمي و هواشناســي در فالت ایران، با اطمينان کافي صحبت کرد. بررسي آرشيو گزارش هاي سازمان هواشناسي 
ایران، حاکي از آن اســت که بارندگي هاي گلســتان در آخرین روزهاي اسفند 1397، رکورد قبلي بارش در این منطقه را که 
رکوردهاي ثبت شدة اقليمي کشور بود.سال 1336 رخ داده بود، شکسته است؛ اما ماه قبل از آن، لرستان و خوزستان شاهد بارندگي بيشتري بودند که فراتر از همة 
ســيالب هاي گلستان، لرستان و خوزســتان را نمي توان بي سابقه دانست، اما اقليم شناســان آن ها را جزء سختارهاي اقليمي 
دسته بندي مي کنند؛ یعني پدیده هایي به غایت شدید، نامعمول و تصادفي. شاید اگر گزارش هاي هواشناسي روزانه و وضعيت 
سازمان هواشناسي کشور نشان مي دهد که سيل هاي اخير، رویدادي بي همتاست.اقليم این مناطق را تا صدها سال پيش در اختيار داشتيم، مي توانستيم نشانه اي از الگوهاي تکرارشوندة مشابه بيابيم؛ اما آرشيو 

از خشكسالي تا ترسالي
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  آیا وقوع هم زمان سيل در نقاط مختلف کشور، معني خاصي دارد؟ 

سيل هاي گلستان، لرستان و خوزستان، سه سختار اقليمي هستند که محل وقوع آن ها حدود 1500 کيلومتر با هم فاصله دارد. وقوع پدیده هاي 

غيرمعمولي اقليمي و حتي سختارهاي شدیدي مانند سيالب ها، صرفًا دليلي بر تغيير اقليم منطقه نيست؛ زیرا تکرار پدیده هاي اقليمي غيرمعمول 

فرضية تغيير اقليم را تقویت مي کند و مانند هر نظریة علمي، این فرضيه باید بتواند عالوه بر توضيح رویدادهاي موجود، پدیده هایي را در آینده 

به درستي پيش بيني کند تا به نظریه تبدیل شود. تعداد، وسعت، شدت و مدت این پدیده هاي غيرمعمول در ماه ها و سال هاي آینده اطالعات 

دقيق تري براي بررسي فرضيه هایي مانند تغيير اقليم یا الگوي بارندگي منطقه در اختيار ما قرار مي دهد.

نباید این احتمال را هم فراموش کرد که ممکن است بارندگي هاي سيل آسا، تغييري تصادفي در الگوي خشک سالي حاکم بر اقليم ایران باشد. 

وضعيت مشابه آن را مي توان در پدیدة گرمایش جهاني مشاهده کرد: ده ها سال است که دماي ميانگين زمين پيوسته افزایش پيدا مي کند، اما 

برخي مناطق زمين در زمستان 1397، هوایي سردتر از معمول را تجربه کردند.

  آیا بارش هاي شدید فعلي حاصل بارورسازي ابرهاست؟ 
براي پاسخ به این سؤال، ابتدا توضيح مي دهيم که باران چگونه شکل مي گيرد. بخار آبي که از سطح دریا به جو صعود مي کند، تحت تأثير سيستم هاي جوي 
متمرکز مي شود و ابر را تشکيل مي دهد. براي شکل گيري قطرات باران، ذرات بخار آب باید دور نقطه اي جمع شوند و دچار ميعان شوند. این نقطه معمواًل 
دانه شن یا ذره جامد معلق در هوا )ایروسل( است. جالب است بدانيد آب الزم براي شکل گيري اکوسيستم آمازون در آمریکاي جنوبي از بارش ابرهایي حاصل 
مي شود که با شن هاي آفریقا تغذیه شده اند. طوفان هاي عظيم شن، هر سال از صحراي بزرگ آفریقا برمي خيزند، عرض اقيانوس اطلس را مي پيمایند و ابرها 
را بر فراز جنگل هاي آمازون بارور مي کنند. هرچند ده ها سال است که بشر تالش مي کند ابرها را بارور کند، فناوري فعلي به جایي رسيده که مي تواند بارش 
رقيقي را در منطقه اي کوچک، آن هم با درصد اندکي موفقيت ایجاد کند. بارش هاي شدید بر فراز منطقه اي به وسعت ایران، نيازمند صدها برابر امکانات و 

فناوري هایي است که کل تمدن بشري براي بارورسازي ابرها و بارندگي مصنوعي در اختيار دارد.

  آیــا حجــم بارندگي به قدري بوده اســت کــه اثرات 
خشک سالي هاي اخير را جبران کند؟ 

اول اینکه مشخص نيست این بارندگي، نشانه اي از تغيير الگوي بارش 
ایران از خشک سالي به ترسالي باشد؛ دوم اینکه، بارندگي در نواحي 
سيل زده چنان خسارات سنگيني به  جا گذاشته که خشک سالي به  
جا نگذاشــته بود؛ اما در دیگر نواحي کشور با سيراب شدن زمين، 

مي توان به رونق کشاورزي اميدوار بود.
یکي از اثرات سوء دورة خشک سالي، برداشت بي رویه از ذخایر آب 
زیرزميني بود که متأسفانه بارندگي هاي اخير تأثير خاصي بر جبران 
آن ها نداشــت؛ زیرا در اغلب جاها، ســيالب به سرعت از دسترس 
طبيعت خارج مي شود و به  شــکل محدود مي تواند سفره هاي آب 

زیرزميني را تغذیه کند.
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9   عامل انساني در سيل هاي اخير چقدر مقصر بود؟  
در شکل گيري سيل هاي گلستان، لرستان و خوزستان، عامل انساني نقشي 
نداشت؛ اما گسترش سيل و شدت ویراني ها و خسارات آن حاصل تأثير عوامل 
مختلفي است که »عامل انساني« هم بخشي از آن را تشکيل مي دهد. تخریب 

پوشش گياهي، رعایت نکردن حریم رودخانه به شمار آورد.
سيل دروازه قرآن شيراز برخالف سيل گلستان، لرستان و خوزستان، سختار 
اقليمي نبود؛ بلکه اشــتباه انساني در پرکردن مســيل و تبدیل آن به زمين 
مسطح، سبب شد جریان شــدید آب گل آلود در شهر جاري شود؛ بنابراین 

اتفاقي مانند سيل شيراز صرفًا معلول عامل انساني بود.
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كاوشگر

ربات های  
قلقلي
آریا صبوری

ربات ها دارای سازوکارهای متنوعی هستند: ربات های دارای 
پا، ربات های الهام گرفته از طبيعت، ربات های چرخ دار، 

و... اما ربات هایی هم هســتند که حدود یک دهه 
است، روی سازوکار آن ها در مراکز تحقيقاتی 

بزرگ کار می شــود. در این ربات ها معمواًل 
از دســت، پا، چرخ و ... خبری نيست و 

اکثرًا ســر هم ندارند و بيشتر شبيه 
توپ هستند. به این دسته ربات ها در 

اصطالح »ربات  کروی«1 می گویند.
تصور کنيد توپی عجيب و بزرگ 
و یا شاید دسته هایی از توپ های 
در یک  زیاد  با سرعت  کوچک 
حال  در  عادی  مسيری  یا  دره 
حرکت و جست وخيز هستند و 
هم زمان با حرکت سریع آن ها، 
حسگرهای داخلی شان در حال 
این  اطراف اند.  محيط  سنجش 
تصوری است که دانشمندان از 

نحوة عملکــرد ربات های کروی 
انتظار  نه چندان دور  آینده ای  در 

دارند. برای دستيابی به این هدف 
تا به حال ربات های کروی متفاوتی 

ساخته شده اند که برخی از آن ها را 
مورد بررسی قرار می دهيم.

تامبل وید2 
ربات های چرخ دار فضایی ســرعت حرکت کمی دارند. به عالوه، در جابه جایی بين مانع ها این ربات کروی که قطر آن، هم ارتفاع با یک انسان قدبلند است، هدایت کرده است. ربات هایی که دارای دست و پا و چرخ هستند، آن سازمان را به سمت طراحی ساخت آن کار کرده است. تجربة سازمان فضایی ناسا در کارکردن با »سازمان فضایی ناسا« بيش از یک دهه روی طراحی و ربات کروی بســيار بزرگی اســت که 

و ســنگ ها در سياره ای مانند مریخ، بســيار کند عمل می کنند و در طول روز تنها چند متر 
)کمتر از 10متر( جابه جا می شوند. ربات مریخ نورد »فرصت«3،  از سال 1383 روی سطح مریخ 

در حال انجام مأموریت است و تا سال 1398، حدود 41 کيلومتر مسير را در سيارة سرخ طی کرده 
است. دانشمندان فکر می کنند که ربات های بدون چرخ، مانند ربات های کروی، با سرعتی بسيار بيشتر 
می توانند در یک سياره حرکت، و به راحتی از موانع عبور کنند و به بررسی محيط اطراف خود بپردازند.

آزمایش نمونة اولية این ربات به شکســت کاملی انجاميد. در طول یــک روز آزمایش حرکتی آن در 
صحرای »موجاوه«، بدنة کروی آن در برخورد با سنگ های معمولی شکست. در نمونه های بعدی قطر 
کره را بيشــتر کردند تا از مانع ها راحت تر بگذرد. امروزه قطر این ربات به یک متر و هشتاد رسيده 
اســت. در حال حاضر، این ربات آزمایش هایی را در قطب جنوب به انجام رســانده است. در هر 
ربات های کروی در کاوش های سيارة سرخ استفاده کند. قابل توجهی برای ربات های کاوشگر است. ناسا عالقه مند است به زودی بتواند از محيطی آن را برای دانشمندان فرستاده است. این ميزان مسافت در طول یک روز رکورد ساعت آزمایش، این ربات حدود شش کيلومتر مسير را در قطب  جست وجو کرده و اطالعات 

تلفن  همراه هوشمند، به راحتی می توان آن را کنترل رباتی که قابل برنامه ریزی و یادگيرنده نيز هســت و با تبلت و است. این محبوبيت در اسباب بازی رباتيک BB-8 هم دیده می شود. باعث محبوب شدن این ربات کروی بين عالقه مندان دنيای ربات ها  شده شــارژ می شود و تا یک ساعت می تواند فعاليت کند. قابليت های عملياتی باال قابليت شــارژ بی سيم دارد و با قرار گرفتن روی جایگاه خاصی، در مدت کوتاهی اطراف در صفحه ای افقی می چرخد و قابليت فيلم برداری نيز دارد. این ربات کوچک چرخش بدنه، بدون ایجاد محدودیت بــرای چرخ زدن، روی بدنه باقی می ماند، به BB-8 نه تنها کروی اســت، بلکه سری دارد که روی آن قرار گرفته و مستقل از از ابتکارهای ماندگار این فيلم است.کروی BB-8 بی شک یکی از ربات های جذاب و محبوب فعلی در دنيا و یکی به مخاطبان، شــگفتی بسياری برای عالقه مندان به همراه داشت. ربات اسباب بازی اندازة کوچک آن، با دارابودن همان قابليت ها و فروش بعد از آن، نمایش ربات در برنامه های عمومی و حتی ساخت یکی از جلوه های ویژة فيلم است. ولی مدت کمی اول تصور می کردند که این ربات 
و هدایت کرد. 



پي نوشت ها
1. Spherical robot
2. Tumbleweed
3. Oppurtunity
4. Rosphere
5. Spy Ball
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توپ جاسوس5    

این ربات کروی برای عالقه مندان به کاوش های 

خاص طراحی شده است. فکر کنيد توپی کروی با سرعت 

زیاد به طرف محلی می رود و بعد از توقف، سر توپ به صورت یک 

قاچ کوچک باال می آید و دوربينی شروع به فيلم برداری از محل می کند. 

برای پایدارماندن بهتر کره، چرخ هرزگردی نيز از پشت ربات بيرون می آید 

و به زمين تکيه می کند. این ربات به نوعی دوگانه است: هم قابليت حرکتی 

ی را دارد و از سيستم پاندول داخلی استفاده می کند، و هم در دو 
ربات کرو

طرف بدنه دو چرخ بزرگ دارد که در صورت نياز می تواند با سرعت و دقت 

باال، مانند یک ربات دوچرخ حرکت کند.  

جنس بدنة ربات های کروی بســيار مهم اســت. بدنــة آن ها معموالً با 

قالب ریــزی خاص و پيشــرفته و از پليمرهایی ماننــد پلی کربنات یا 

»PTFE«ها که در ســاختن ظرف های تفلون هم استفاده می شود 

و اســتحکام و همچنين اصطکاک سطحی بسيار کمی دارند، 

ساخته می شوند.

روسفر4     
پژوهشگران »پلی تکنيک مادرید« ربات 

کروی کوچکی در اندازة توپ فوتبال ساخته اند که از 
جنس پليمرهای پالستيک است. این ربات برای کاوش روی زمين 

ساخته شده و با حرکت بين مزرعه ها و باغ ها، قادر به بررسی دقيق وضعيت 
خاک، کود و شرایط محلی است. اما چطور یک ربات کروی که دارای دست و پا 

و نيروی وارده از خارج به آن نيست، قابليت حرکت کردن دارد؟ جواب ساده است: این 
ربات ها از قاعده های حاکم بر اعمال نيرو بر مرکز یک جرم و سيستمی شبيه پاندول استفاده 

می کنند. ســازوکار خالقانه ای درون بدنه و مرکز جرم کره قرار داده شده است که با دارابودن 
موتورهایــی، در جهت های متفاوت از داخل به بدنه نيرو وارد می کند و ربات کروی ما را به دور 

خودش به حرکت وا می دارد. 
در چنين شرایطی، نيروی وارده باید در حدی توانمند باشد که ربات را در مسير صحيح هدایت 
کند. ولی موضوع مهم این است که ساختار شبيه توپ از لحاظ حرکتی ساختاری پایدار نيست و 
به جهت های متفاوت، برخالف عالقة کنترل کنندگان منحرف می شود. به همين دليل، این گونه 
ربات ها در کاوش های ميدانی با وسعت زیاد، مانند زمين های کشاورزی، صحراها و ... مناسب 

هســتند و برای طی مسيرهای دقيق یا حساس و خطرناک که ربات باید دقتی در حد 
چند سانتی متر داشته باشد )یا خطای حرکتی کمتر از چند سانتی متر(، مناسب 

نيســتند. متخصصان فکر می کنند که هيچ رباتی بــه راحتی ربات کروی 
نمی تواند در زمين کشاورزی و بين گياهان، بدون مشکلی در عبور از 

مانع ها، به جست وجو و بررسی بپردازد.

ابرستارة کروی جهان 

 8-BB :ربات ها

رباتی که از قسمت هفتم فيلم »جنگ ستارگان« وارد 

آن شد، رباتی کروی است. این فيلم در طول سال ها، با نمایش 

فناوری هــای گوناگون تأثير بســياری در عالقه مندکردن افراد به 

فناوری های نوین داشته است. یکی از جذابيت های این فيلم ربات های 

خاطره ساز این مجموعه هستند.   

اکران قسمت هفتم جنگ ستارگان، پخش تبليغ این فيلم در محافل علم 

رباتيک و بين طيف گســترده ای از عالقه منــدان، و وجود ربات کروی در 

این فيلم که دارای ســری ثابت روی بدنه ای است که کاماًل به دور خود 

می گردد، و سر هميشه در باالی بدنه باقی می ماند، و غير از این، وقتی 

ربات به دور خودش می چرخد، ســر که در بــاالی آن قرار دارد، 

بدون افتادن به دور و اطراف خود می چرخد و نگاه می کند،  

از جمله بحث های بسيار خبرساز در این فيلم شد. 
اما  BB-8 چطور کار می کند و راز 

نيفتادن سر آن در حال حرکت چيست؟ نحوة عملکرد 

ربات واقعی و همچنين اسباب بازی رباتيک اندازة کوچک آن بسيار 

ساده و خالقانه است. سر از بخش بدنه جداست. سر روی سازوکاری دارای 

چرخ های مرکب قرار گرفته است. چرخ های مرکب و رینگ های اطراف آن ها باعث 

می شوند، سازوکار بخش سر به راحتی روی بدنة کروی قابليت چرخيدن داشته باشد. 

اما برای ثابت ماندن و نيفتادن از روی بدنة کروی ربات، طراحان فکر هوشمندانه ای کرده اند. 

با قراردادن آهن ربایی قوی در داخل ربات کروی، و آهن ربای دیگری در داخل بخش ســر، با 

استفاده از خاصيت مغناطيسی، سر را روی ربات در حال حرکت نگه می دارند. وقتی بدنة ربات 

به هر طرف می چرخد، تنها چرخ های مرکب قرار گرفته زیر سازوکار سر باعث می شوند بين سر و 

بدنة در حال حرکت، اصطکاک مشکل سازی به وجود نياید و بدنة کروی ربات به راحتی جابه جا شود. 

 ســازوکار داخل بدنة ربات هم سبب می شــود، ربات قهرمان ما به راحتی به هر جهتی بگردد و 

فيلم برداری کند. سر، براساس اطالعات دریافتی از حسگر ژیروسکوپ درونی آن، جهت نگاه خود را 

روی بدنه مشخص و ثابت نگه می دارد و یا سازوکار سر که دارای موتور است، روی بدنة کروی در 

صفحة افقی به راحتی گردش می کند. ربات های کروی چالش های کنترل و ساخت خاص 

خود را دارند و نيازمندی آن ها به حسگرهایی که با سرعت و دقت باال، موقعيت بدنه 

و شتاب و جهت حرکتی ربات را محاسبه کنند و الگوریتم های کنترلی مناسب 

برای این کار، از بحث های مهم در مراکز تحقيقاتی و دانشگاهی است. به 

نظر می رسد در سال های آینده در امور تحقيقاتی مهمی، از این 

ربات ها استفاده شود و شاهد حضور کره های رباتيک 
از زمين تا فضا باشيم.

تلفن  همراه هوشمند، به راحتی می توان آن را کنترل رباتی که قابل برنامه ریزی و یادگيرنده نيز هســت و با تبلت و است. این محبوبيت در اسباب بازی رباتيک BB-8 هم دیده می شود. باعث محبوب شدن این ربات کروی بين عالقه مندان دنيای ربات ها  شده شــارژ می شود و تا یک ساعت می تواند فعاليت کند. قابليت های عملياتی باال قابليت شــارژ بی سيم دارد و با قرار گرفتن روی جایگاه خاصی، در مدت کوتاهی اطراف در صفحه ای افقی می چرخد و قابليت فيلم برداری نيز دارد. این ربات کوچک چرخش بدنه، بدون ایجاد محدودیت بــرای چرخ زدن، روی بدنه باقی می ماند، به BB-8 نه تنها کروی اســت، بلکه سری دارد که روی آن قرار گرفته و مستقل از از ابتکارهای ماندگار این فيلم است.کروی BB-8 بی شک یکی از ربات های جذاب و محبوب فعلی در دنيا و یکی به مخاطبان، شــگفتی بسياری برای عالقه مندان به همراه داشت. ربات اسباب بازی اندازة کوچک آن، با دارابودن همان قابليت ها و فروش بعد از آن، نمایش ربات در برنامه های عمومی و حتی ساخت یکی از جلوه های ویژة فيلم است. ولی مدت کمی اول تصور می کردند که این ربات 
و هدایت کرد. 



لبخند جوان
بخش طنز زير نظر نسيم عرب اميري

تصویرگر: سام سلماسی

یک متخصص پزشکی اجتماعی: کرونا چندان هم برای 
دانش آموزان بد نيست!

توی فارسي سه تا 
غلط داشتم، 

 قول می دیم دیگه 
تکرار نشه!

یه صفحه از  تمرین های 
فيزیك هم جا افتاده بود!
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بیمهمیمه
بیمهوانواعآن

بيمه به زبان ساده یعنی همة پول توجيبی مان را در یک جيب نگذاریم، 
شاید جيبمان سوراخ باشد. کاری که چينی ها هزاران سال پيش می کردند 
و اگر قرار بود محموله ای از پاستيل و لواشک را با کشتی به جایی ببرند، 
آن را در چند کشتی می گذاشتند که اگر یکی از کشتی ها هشتبلکو شد، 

دستشان به جایی بند باشد و چيزی داشته باشند که بتوانند سق بزنند.
سربازان رومی چند هزار سال پيش صندوقی از درآمدشان درست کرده 
بودند و اگر خودشان در جنگ به دیار باقی شتابيده می شدند، خانواده شان 

می توانستند با آن پول ها امرار معاش کنند.
به زبان بسيار ســاده تر، بيمه عقدی است که به موجب آن یک طرف 
)بيمه گر( تعهد می کند، در ازای پرداخت وجه )حق بيمه( از طرف دیگر 
)بيمه گذار(، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را، پس از گذراندن 
هفت خان رستم، جبران کند. به همين خاطر گاهی بيمه گذار کاًل بی خيال 

عقد می شود و می گوید: »حق بيمه ام حالل، جانم آزاد.«

بيمة شخص ثالث
یکی از انواع بيمة مســئوليت اســت که حواس پرت راننده را در قبال 

دیگران بيمه می کند.
در گذشته به جای این بيمه نامه از قفل فرمان، زنجير و فارسی سخت 
اســتفاده می شد. اما امروزه افسر می آید کروکی می کشد و برای اینکه از 
آن به بعد حواسمان را بيشتر جمع کنيم، بيمه به گونه ای خسارت می دهد 

که هيچ کس راضی نباشد.
بيمة شــخص ثالث در حوزة مرگ و زندگی دست و پایش بسته است. 

پس کمربند ایمنی را ببندیم تا دست و پای مرگ هم بسته باشد.
 angry« برای اینکه تخفيف بيمه نامه مان خراب نشــود، پشت فرمان
bird« بازی نکنيم و برای آنکه تخفيف بيمه نامة دیگران خراب نشود، از 
روی پل عابر پياده، عرض خيابان را به طول عمرمان اضافه کنيم و از آن 

باال برای حواس پرت راننده دست تکان دهيم.

بيمة عمر
در بيمة عمر اگر بيمه شده تا انتهای قرارداد، عمرش به دنيا باشد، شرکت 
بيمه پول قلمبه ای به او می دهد و به مرحلة بعد می رود تا حالش را ببرد. 
اما اگر زبانم الل در این مدت ِگيم اُور شد، هرچه خاک مرحوم است، عمر 
بازماندگان شده و پول قلمبه ای نصيب ایشان می شود تا دعای خيرشان 

بدرقة راهش باشد و تحمل این فقدان برایشان آسان شود.
یکی از انواع این بيمه نامه »بيمة عمر مانده بدهکار« اســت. اگر کسی 
وامی گرفته است و احيانًا قصد پس دادن اقساط آن را داشته باشد، از آن 
استفاده می کند. در این صورت از زمانی که دفترچة زندگی شخص بسته 
شد و به دیار باقی شتافت، باقی دفترچة اقساط را بيمه سر صبر پرداخت 

خواهد کرد.

بيمة درمانی
بيمه ای که به موجب آن بخشــی از هزینه های آسپرین، استامينوفن و 

چسب زخم تأمين می شود.
برای همين ســعی کنيم که حتی االمکان مریض نشــویم. اگر مریض 

شدیم، خوب فوت کنيم تا خودش خوب شود.
به طور کلی هفت خان بيمه های درمانی کاری با انسان می کند که بيشتر 

متوجه می شویم سالمتی نعمت بزرگی است.

بيمه های اموال
بــا بيمه های اموال حتی مال بــادآورده را هم باد نمی تواند ببرد. با این 
گروه از بيمه ها با روزگار غدار و چرِخ فلک چرخ زندگی آدم چرخ و فلک 
نمی شــود. این بيمه ها می توانند هر چيزی را، با شرایطی بيمه کنند؛ از 

کشتی و هواپيما بگير تا دوچرخه و اسکيت و اسکوتر!

بيمة بدنة خودرو
با بيمة بدنة خودرو ماشــين مچاله هم شــود، اعصاب صاحب ماشين 
خش برنمی دارد. بدون رنگ هم که در نياید، بيمه از خجالتش درمی آید. 
این بيمه نامه پوشــش های متعددی دارد؛ از افتادن درخت روی خودرو و 

سرقت، تا خرابکاری مرغ سعادت و تگرگ و...

بيمة محصوالت کشاورزی
مترســک کالهش را به احترام بيمة محصوالت کشاورزی برمی دارد و 

سيل و سرما و ملخ و رفقایش هم پيش پایش لنگ می اندازند.
ابر و باد و مه و خورشيد و فلک و بيمة محصوالت کشاورزی در کارند

درواقع: تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

بيمة آتش سوزی
 با بيمه آتش سوزی هر چيزی بسوزد دل آدم نمی سوزد. آب روی آتش است.

»شعله تا سرگرم کار خویش شد«
بيمه آمد یار دوراندیش شد

مهدی فرج اللهی
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امتحان تا قبل از همه گيری ساخت مدارس
مکتب خانه، خانه ای بود که در آن آرامش نبود. نماد اصلی این خانه، ترکه و 
فلک بود. چوب ترکه باید نرم و نازک می بود تا خوب به کف پا یا دست بچه ها 
می نشست و با پوســت آن ها برمی خواست. ترکه ها را در آب می خواباندند، تا 
خوب خيس بشــوند و به درستی مسئوليتشــان را انجام بدهند. در آن زمان، 
یکی از بهترین دالیلی که این چوب ها را می توانست به مالقات دست و پاهای 
بچه های طفل  معصوم برساند، امتحانات بودند؛ آن هم چه امتحاناتی! خواندن 
از روی کتــاب »کليلــه و دمنه« از ابتدا تا انتها بدون غلط، و نوشــتن کلمة 
»قسطنطنيه« بدون ایراد، از ساده ترین امتحانات آن دوران بود. چنين بود که 

در مکتب خانه ها ترکه ها و فلک ها شادترین موجودات روی زمين بودند.

امتحان تا پيش از دهة  پنجاه
در این زمان هم ترکه و فلک ها شــاد بودند و اصــاًل ترکه خوردن جزئی از 
سبک زندگی دانش آموزی محسوب می شــد. به غير از این، چون هر خانواده  
5 تا 6 بچه داشــت، نمی توانست خرج و مخارج تحصيل بچه ها را بدهد. برای 
همين کتاب های دســت دوم، دفترهای مشــق چند بار پاک شده، و کيف و 
کفش های موروثی باب شــدند. کتاب ها را می شد از بچه های بزرگ تر گرفت. 
اما اگر بچه شــانس نداشــت و بچة  اول بود، یا اینکه با برادر و خواهرهایش 
فاصلة  سنی زیادی داشت، آن وقت بود که کتاب فروشی های دست دوم به کار 

می آمدند و بچه می توانست با یک سوم قيمت، کتابش را بخرد.
گاهی هم کتاب چند دســت چرخيده بود و بچه می توانســت ســؤاالت و 
یادداشــت های هر کدام از صاحبان کتاب را بخواند. آن وقت دیگر الزم نبود 
برای امتحان زحمت طرح ســؤال و یادداشت برداری از نکته ها را بکشد و اگر 
خيلی شانس داشت و معلمش با صاحب قبلی کتاب یکی بود، می توانست کل  
نيم سال با فروش سؤاالت امتحانی به هم کالسی هایش روزگار بگذراند. هرچند 
آن وقت ها کسی به نمره آن چنان محل نمی داد و بچه هر چه می توانست داخل 

برگة امتحانی می نوشــت و نمرة قبولی می گرفت. البته معمواًل چندتایی هم 
تک می گرفت که اصاًل خجالت نداشــت. حتی برای بعضی ها افت داشت که 
یک ضرب قبول شــوند. چنين بود که در این دوران نه بچه ها دل خوشــی از 

مدرسه داشتند، نه کتاب ها، و نه ترکه ها و فلک ها.

امتحان در دهة پنجاه
در این دهه، بچه ها بيشتر از اینکه  از کتاب ها بياموزند، از اتفاقات آموختند. 
همان اتفاقات هم آن ها را آزمودند. با شــروع اعتراضات، مدرســه ها هم رکن 
اصلی انقالب شدند. الی کتاب هر دانش آموزی می توانستی اعالميه پيدا کنی 
و سر کالس بحث های سياسی داغ جریان داشتند. عکس شاه هر روز از باالی 
تختة کالس گم می شد. بعد هم وقایع 13 آبان 1357 که امتحانی بودند برای 
دانش آموزان و از آن ســربلند بيرون آمدند. با پيروزی انقالب اســالمی، تمام 

کتاب ها عوض شدند و لباس های معلم ها و بچه ها هم.

امتحان در دهة شصت
چيزی نگذشت که جنگ آمد. بچه ها مجبور شدند از تلویزیون درس بخوانند. 
دیگر در خانه ها بر سر تلویزیون دعوا بود. یکی می خواست سریال ببينيد، یکی 
دیگر اخبار کوپن های روغن و گوشــت اعالمی از تلویزیون را دنبال می کرد و 
بچه هم با کتاب و دفتر زیر بغل، دم تلویزیون ایستاده بود. تازه به فرض بچه در 
رقابت پيروز می شد، وسط جنگ کی حوصلة امتحان و این چيزها را داشت؟! 
همه چيز در ســهل ترین حالت ممکن انجام می شد. دیگر ترکه و فلک کارایی 

نداشت. مردم با هم مهربان شده بودند.

امتحان در دهة هفتاد و کمی هم هشتاد
امتحان در این دوره در اوج بود و از زندگی لذت می برد. پدر و مادرهایی که با 
سختی بزرگ شده و درس خوانده بودند، تالش می کردند تمام امکانات خود را 

سناء شایان

غولشاخدارديروز
عروسكمهربانامروز
نگاهي به چگونه» امتحان گرفتن« از دهة پنجاه تا امروز
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صابر قدیمی

شعرسبز...
بابا بزی: حبه انگورم، چرا کنج طویله سم در هوا ایستاده ای؟هر آینه 

تو را چه شده است؟
حبه انگور: دارم شــعر می گم. بزغالوفسکی، شــاعر معروف لوسيه، 

این جوری شعر می گفته .
بابا بزی: بزک عزیزم، هر حيوانی هر کاری کرد تو باید همان را انجام 
بدهی؟یادت رفته به تقليد از فيلم بز عنکبوتی از طویله رفته بودی باال، با 

شاخ خوردی زمين، یک هفته مرا با هاپوکمار اشتباه می گرفتی!
حبه انگور: اتفاقًا این ســری خيلی خــوب داره جواب می ده. تا حاال 

نصفشم نوشتم.
بابا بزی: آفرین بر ملک الحبة انگور! بخوان ببينم چه کردی؟

حبه انگور: در ميان آغل یا در چراگاهی دوردست، هر کجا بوی علفی 
می آید، تــو را در برابرم می بينم که پاچة غم در برگرفته ای و می گویی: 
»بخورمت حبة انگور!«، و حيف نمی دانی، من دلباختة گوساله ای هستم 
که در گواتماال اسير دندان گرگی سيبریایی شده و گرگ ناگهان چه زود 

سير می شود!
بابا بزی: این ها را خودت تنهایی سروده ای؟

حبه انگور: پ ن پ ! با همکاری گرگ سيبریایی و گوسالة گوتماالیی 
نوشتم!

بابا بزی: درست بع بع بکن بی ادب! بزغاله که با بزش این طور سخن 
نمی راند. بگذریم. می دانستی ما هم در زمان بزغالگی شعر می سرودیم؟

حبه انگور: جدی می گی بابا بزی؟
بابا بزی: آری، اتفاقًا یک نمونه اش هم در خاطرم هست. دوست داری 

برایت بخوانم؟
حبه انگور: سم و شاخ! )معادل سر و پا( بنا گوشم!

بابا بزی: طویله ای طویله، خسته ام، خسته ام، گوشة این چراگاه، پاچمو 
بســته ام. هر چی که یونجه اســت، همه مال منه، کاه رو می بينم، دل 
من می شکنه. چوپانه کاه نداره، دیگه نداره، چقد یونجه می ذاره! شدیم 

بيچاره! بيچاره!
حبه انگور: آفرین بابابزی! من بهت افتخار می کنم. فقط شــعرش یه 

مقدار برام آشنا بود.
بابابزی: شاید جایی خوانده ام، فلذا از من دزدیده اند. به هر روی، انگار 
این قریحه در خانوادة ما ارثی می باشــد و خوش حالم که این چشــمة 

جوشان خشک نشده است. 

برای آموزش فرزندان بگذارند. آن ها به جز نمرة 20 چيز دیگری نمی خواستند! 
درس ها هم با هم فرق نداشــتند. 20 تنها نقطة  آمال و آرزوهای پدر و مادرها 
و تنها خواستة بچه ها بود. برای همين بچه ها شب ها خواب امتحان می دیدند. 
خــواب می دیدند امتحان دارند و خودکار نمی نویســد، یا مثاًل امتحان عربی 

دارند، به جایش ریاضی خوانده اند.
تمام این ها سبب شــده بودند که اشتباهات خنده داری اتفاق بيفتند. مثاًل 
کسی که تا صبح درس خوانده بود، چشم هایش از زور خستگی فقط یک طرف 
برگه را ببيند و طرف دیگر را بی جواب بگذارد. مهم ترین و گنده ترین امتحان 
این دوران نيز کنکور بود که کم از غول شــاخ دار نداشت. بچه، برای راحت رد 
شــدن از کنار این غول شــاخ دار، باید هزار و یک جور تست می زد و هزار و 
یک جور جزوه و کتاب می خواند. بچه های این دوره تا آخر عمر، کابوس هایی 
مبنی بر جا ماندن از امتحان، ننوشــتن خودکار، رو شدن تقلب، صفر گرفتن 

و ... خواهند دید.

امتحان در بخشی از دهة هشتاد و دهة نود
امتحان در این دوره ابتدا ریزش مو پيدا کرد. بعد هم ضعيف شد و رو به افول 
رفت. و کم کم به عروسکی الغر مردني تبدیل شد. اول اینکه 20 گرفتن از رونق 
افتاد. مهم کيفيت بود، نه کميت؛ برای همين عالی، خوب، متوسط جایگزین 
نمره شــدند. مسئوليت بچه ها از درس خواندن به لذت بردن از آموزش تبدیل 
شد. کتاب های کاغذی از رونق افتادند و تبلت، لپ تاپ و تلفن همراه جایگزین 
آن ها شدند. دیگر بچه ها می توانستند به بهانة  درس خواندن، برای خودشان با 

تبلت، لپ تاپ و تلفن  همراه فيلم ببينند، بازی کنند و ...
از طرف دیگر، معلم ها هم مشــق های بچه ها را در گروه ها می گذاشــتند و 
بچه ها فقط برای زدن کارت به مدرسه می رفتند. تعطيلی ها هم زیاد بودند. تا 
اینکه خدای تعطيلی با نقاب بيماری کرونا ظهور کرد. آن وقت بود که معلم ها 
فکرهایشان را روی هم ریختند تا ببينيد چطور می توانند همان امتحان هایی 
را که حضوری برگزار می کردنــد، برخط بگيرند. یکی از راه ها این بود که در 
یک ساعت مشخص، بچه هایی که امتحان دارند، برخط )آنالین( باشند. سؤال 
داده می شود و بچه پنج دقيقه بعد باید جواب را بدهد. اگر بيشتر از پنج دقيقه 
بشود، یعنی بچه از کتاب ها و بزرگ تر کمک خواسته است. راه بعدی این است 
که سؤال ها داده می شوند و بچه و بزرگ ترهایش باید از سه زاویة روبه رو، چپ 
و راست دوربين های تلفن همراهشان را فعال کنند و با معلم ارتباط ویدیویی 

بگيرند تا معلم چک کند که مبادا بچه تقلب کند.
حاال شــما در نظر بگيرید که این وسط خواهر یا برادر کوچک تر دانش آموز 
جيغ می زند و گریه می کند، زنگ در را می زنند، مهمان می آید، مادر بلند داد 
می زند که دستش بند است، زیر غذا را خاموش کند. اعضای خانواده یکی یکی 
در زوایــای مختلف با لباس های توی خانه از جلــوی دوربين های موبایل رد 
می شــوند و ... تمام این ها باعث باال رفتن صميميت ميان دانش آموز و معلم 
می شــود که آن هم از بزرگ ترین دستاوردهای نظام نوین آموزشی است. به 
 این ترتيب معلم و دانش آموزان با زندگي خصوصی یکدیگر آشــنا می شوند. 
بعضًا دیده شــده است که دانش آموز چنان صميمی شود که از معلم بخواهد 
خودش جای او امتحان بدهد. معلم هم قبول کرده و بعد پيام داده است که: 
»عزیــزم من به جات امتحان دادم، ولی -2- شــدی. اگه می خوای همين رو 
ثبت کنم، اگر نه دوباره ازت امتحان بگيرم.« چنين اســت که امتحان، حتی 
در وضعيت بحران دســت از سر دانش آموزان برنمی دارد؛ حتی اگر ترفندهای 

مختلف را به کار گيرند.



ای نور و اميد زندگانی
» شه بيت قصيدة جوانی«

 دانم که ملولی از نصيحت
خود عقل ُکلی به جان عّمت!

من پير شدم، عصا به دستم
اما نگران تو که هستم        

گوش تو بَود جوان و فابریک
 پس غرق مشو درون موزیک

موزیک زیاد مثل افيون
مخ را بکند ضعيف و داغون

مخصوصأ آنچه پاپ و جاز است
)گر غيرمجاز یا مجاز است(

آخر چه بَود رپ و آر اند بی
پيش الالیی ناز بی بی!

هر کس ز ننه اش چو قهر کرده
دی جی شده ترک شهر کرده!

من در عجبم چگونه از ِکی؟
چون قارچ زیاد گشت دی ِجی؟

تا پول و ویزا اوکی نموده
موزیک ویدئو پِلی نموده

شعرش همه شّر و وّر و یعنی:
بی قافيه و عروض و معنی

موسيقی ناب زیرزمينی
هم مبتذل است و این چنينی

اسمی بنمود عوض: ُتهی شد
پس رفت و برای خود گلی! شد

در اینستاگرام چو شاخ گشتند
پس صاحب قصر و کاخ گشتند

بيچاره جماعت فالوئر
مسحور شده ز سحر ساحر

سوغات چنين موزیک هوچی
افسردگی است و رنج و پوچی

صد رحمت بر صدای آن خر!
با حالت ناز کرده عرعر 

...
القصه رسيد ای عزیزان
منظومه ما به خط پایان

گر پير شدم، مرا پسر جان 
نفرست سرای سالمندان

آنجا تو مرا اگر فرستی
مفلس تر از این شوی که هستي! 

ای کاش هميشه زنده باشی
در زندگی ات برنده باشی

یک بيت بخوانمت ز جامی
جامی نه! ... ببخش، از نظامی:

»من در گذرم، تو در امان باش
غم کشت مرا، تو جاودان باش«

رشد جوان/ 361400

قسمت ششم

اثر طبع عباس احمدی دهه  شصتی

منظومهءدهههشتادیها



ازدفترچهءخاطرات
يکربات...

سر کالس انشا، بچه ها انشاهایشان را دربارة اینکه می خواهند در آینده 
چه کاره شــوند، خواندند. یکی از بچه ها می خواست سرور بانک مرکزی و 
دیگری می خواســت دســتگاه نوبت دهی در آزمایشگاه شــود. یکی دیگر 
هم می خواست گزارشــگر بازی یارانه ای فوتبال ربات ها شود. همة بچه ها 
انشاهایشــان را خواندند و آقا معلم هم با رضایت سر تکان می داد تا وقتی 
نوبت به من رســيد. من در انشایم توضيح داده بودم که دلم می خواهد در 
آینده نویسنده شوم و کتاب بنویسم. بچه ها مرتب از آقای معلم می پرسيدند: 

»نویسنده یعنی چی؟« 
آقای معلم به جای جواب دادن به ســؤال بچه ها، به انشــای من نمرة 
صفر داد و بعد هم فرســتادم پيش آقای ناظم. آقای ناظم وقتی فهميد در 
انشــایم چی نوشــته بودم، با عصبانيت گفت: »من فکر می کردم این جور 
قرتی بازی های آدم ها، مثل نسلشــان همان هزار سال قبل منقرض شده ... 
اصاًل تو از کجا می دونی کتاب و نویســنده یعنــی چی؟ فردا بگو یکی از 

والدینت بياد دفتر مدرسه ...« 
خالصه به هر دردســری بود با تعهد دادن و عوض کردن موضوع انشــا 
از نویســندگی به طراحی بازی های رایانه ای خودم را نجات دادم. چون به 
پدربزرگ قول داده بودم، کســی نفهمــد او دربارة کتاب های آدم ها خيلی 
چيزها می داند و تازه توانسته است یک کتاب واقعی هم پيدا کند! االن هم 
باید این دفترچة خاطرات را جای امنی قایم کنم تا دســت آقای ناظم به 
آن نرسد وگرنه باید به عنوان تنبيه تمام سرورهای مدرسه را برق بيندازم و 

دست شویی های مدرسه را هم از سيم و کابل های کثيف پاک کنم! 
***

اول صبح ســر صف، آقای ناظم گفت خبرهایی به او رســيده که نشان 
می دهــد، بعضی از بچــه ربات ها به جــای اینکه تمام وقت سرشــان در 
گوشی های تلفن همراه، تبلت و رایانه شخصی شان باشد، می روند یواشکی 
به درخت، طبيعت و جــوی آب نگاه می کنند و تازه بعضی وقت ها هم در 

کوچه هــای خلوت با هم بازی می کنند! او گفــت االن دیگر به طور علمی 
ثابت شــده که این طور کارها برای ربات ها به شدت مضر و خطرناک است 
و یک ربات تا جایی که می تواند باید از تحرک بدنی خودداری کند و وقت 
ارزشمندش را که می تواند در فضای مجازی بچرخد، صرف حرکت و دیدن 

دنيای اطرافش نکند! 
آقای ناظم این را گفت و بعد به جای اینکه ما برویم سر کالس، بالفاصله 
کالس های متحرک آمدند در حياط و دور ما تشکيل شدند و دوباره همه مان 
زل زدیم به تخته ســياه دیجيتال کالس! وای که اگر آقای ناظم بفهمد من 
عالوه بر اینکه خاطراتم را می نویســم و می خواهم در آینده نویسنده شوم، 
عصرها یواشکی با خواهرم و دو تا از بچه ربات های همسایه، نون بيار کباب 

ببر هم بازی می کنيم!
***

امروز بابابزرگ مرا گوشــة خلوتی برد و گفت دربارة انســان ها کشف 
جدیدی انجام داده اســت. بعد یک چيز کاغــذی که رویش تصویرهای 
رنگی و نوشــته وجود داشت، از داخل »ســی پی یو«اش بيرون کشيد و 
گفت: »این یه مجله اســت که هزار سال قبل آدم ها منتشر می کردن و 
توش نوشــته ها و تصویرهای خنده دار چاپ می کردن. فکر کنم اسمش 
هــم مجلة گل آقا بوده!« من با تعجب پرســيدم: »خنده دار، یعنی چی 

بابا بزرگ؟« 
بابا بزرگ بعد از آنکه به کندشــدِن کارکرِد رِم سيســتمش غلبه کرد، 
گفت: »من فکر کنم خندیــدن کار عجيبی بوده که روی کرة زمين فقط 
انسان ها تونســتن انجامش بدهند، ولی هنوز نمی دونم خندیدن چطوری 
کار می کرده!« بعد هر دو به یکی از تصویرهای مجلة گل آقای هزارســالة 
بابابزرگ خيره شدیم و ســعی کردیم بفهميم خندیدن یعنی چی ... ولی 
خب نتيجه اش فقط تمام شدن شــارژمان در اثر فشار زیاد روی مدارهای 

داخلی مان بود!
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علی زراندوز



é خبر فوری: »انتخابات شورای دانش آموزی 
مدرسه برگزار می شود.«

تيتر شــمارة بعد روزنامه دیواری: مناظره بين 
نامزدها: زنگ اول / مشــاجرة بين نامردها: زنگ 

آخر 
نامزد َجو گرفته: اگر به من رأی بدهيد، مدرسه 

را تعطيل می کنم.
نامزد ضدمشق: من »احساس تکليف« کردم تا 

شما دیگر احساِس »تکليف« نکنيد.
نامزد حسابگر: دوستاِن دوستاِن من! این روزها 
به شــدت دوست دارم حتی با دوستاِن شما هم 

دوست شوم.
نامزد منطقــی: حرف بقيه را باور نکنيد؛ فقط 

من خوبم!
سؤال تستی: اگر عضو شــورای دانش آموزی 

بودید، اولين کاری که می کردید چه بود؟
الف( الکی داد می زدم: »من اعتراض دارم« تا 

همه بفهمند کی ریيس است.
ب( یک ســخنرانی پيش از دستور دربارة هر 

چی که شد!
ج( تصویب طرح های »هفتة بدون مشــق«، 

»ماه بدون امتحان«، »سال بدون ردشدن«
د( با دوچرخه می رفتم مدرســه تا همه بدانند 

چقدر خاکی و متواضعم.

آژانسخبریمدرسه
عبدالله مقدمی

سعید طالیی
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»دوست« خوب است اگر دوستی اش راستکی باشد و قهرش الکی باشد و با بنده 
یکی باشد و هم صحبت من )البته جز صحبت بی فایده و غيبت و خاله زنکی( باشد 
و خوب است که در طول مسير حرکت پایه و همراه همانند دو چرخ کمکی باشد و 

مانع شود از اینکه سر پيچ حوادث بشوم نقش زمين با پک و با پوز...
دوســتی داشــتم از ماه کمی ماه تر و بانمک و باهنر و واقعــًا انگار که بود از ژن 
نایاب ترین گونة نســل بشر و اهل سخن بود و خدایيش خفن بود. فرید چمن افراز 
کــه در جمع رفيقان قدیميش ملقب به »چمن« بود و یکی از رفقای گل من بود 

که یک روز... 

امتحان بود ... ميان ترم ... فيزیک ... قسمت دشمن نشود همچو سؤالی ... دو سه 
تا خازن و شش لوپ موازی که از آن ها دو سه تاشان به گمانم متوالی و من این طور 
فقط خيره به آفاق و به دســتم دو عدد برگة خالی و چه حالی. نه فقط خوب، که 
عالی. زد و یک ربع گذشت و به خودم آمدم و رو به چمن کردم و آرام صدایش زدم: 
»آهای چمن ... پيست ... بگو پاسخ این چيست؟ مگر i همان v به  2a نيست؟« 
که برگشت و نگاهی به من انداخت که نه نيست و انگشت اشاره به لبش برد: »بسه 
... هيس ...« و من هم متحير ســر خود را به سر ميز نهادم. چه رفيقی  است؟! چه 

نامرد! ... چه غمگين و چه جان سوز... 
روز بعدش که چمن دید حســابی پکرم آمد و آرام به من گفت: »ببين تاج سرم 
گر چه که ما نان و نمک خورده و ساندیس و پفک خورده و گه گاه هم از غير کتک 
خورده و در یک کلمه دوست ترینيم و رفيقيم و شفيقيم و چنانيم و چنينيم، ولی 
معنی اش این نيست که در فرصت تصميم درست و غلط آن لحظه غلط را بگزینيم. 
حقيقت همه جا منتظر ماست اگر خوب ببينيم که خورشيد کجا گم شده در روز؟« 



فاصلهگذار﹩باعادِتبد

مصطفی مشایخی
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تا زمستان رفت از تقویم و آمد نوبهار
مغز ما هم سبز شد چون تپه های سبزه زار

درس ها را خوانده ایم از بس که با صوِت بلند
در می آید از گلوهامان صدای قارقار!

بيخ گوِش ماست خرداد و هجوِم امتحان
اضطراِب امتحان می آَوَرد بر ما فشار

دور باشيد از َمنی که خوانده ام فيزیک و  جبر
چونکه مغزم می رسد گاهی به مرِز انفجار

این طرف توفان درس و آن طرف کوالِک تست
گونه ای هستيم با همچون محيطی سازگار!

می رسد روزی به من کنکور مثل بولدوزر
یا مرا لِه می کند، یا می شوم بر آن سوار

با تالش و با توّکل بر خدا یک روز هم
می زنم پرچم به نوِک ُقّله  های روزگار

حيف است خودی سر به هوا داشته باشم
هر دم گله از دست بال داشته باشم

عادت به روالی که روا نيست، روا نيست
وقتی که روا نيست، چرا داشته باشم

در جوی توهم که به جایی نرسيدم
زنهار در آن قصد شنا داشته باشم

خوب است که قاليچة دل را بتکانم
از عادت بد فاصله ها داشته باشم

می خواهم از امروز روش های درستی
مانند روش های شما داشته باشم

یعنی همه جا با هنرم خوش بدرخشم
در مدرسه و جامعه جا داشته باشم

باید بروم یاد بگيرم که از این پس
در خوب ترین شکل بقا داشته باشم

در جمجمه مغز است، چرا بی خبر از آن
روزی دو سه تا خبط و خطا داشته باشم           

                                                                 
 در حد مرینوسم و سنجاب چنانچه 

یک شيوة از عقل جدا داشته باشم

خوابيدن مازاد و غذاهای کذایی
نگذاشته من نشو و نما داشته باشم

در حفظ سالمت که بکوشم چه نياز است
یک عالمه دارو و دوا داشته باشم

هی از تب و سرگيجه و دل پيچه بنالم
یا ضایعه در قوزک پا داشته باشم

 از خانه محال است که بی ماسک درآیم
چون دوست ندارم کرونا داشته باشم

شروین سلیمانی

گونهءکمیاب!



حرفات به دلم
نظراتتان را برای ما بفرستید! نورسیده ها

زهرا فرنيا

 من مامانم هميشــه بهم می گه درس نخونی 
هيچی نمی شی. واقعا همين یه ذره انگيزه هم 

که دارم رو له می کنه!
درســت را بخوان، انقدر ایــن زن را خون به جگر نکن. من می دانم این 

زن چه می کشــد. بعد از كرونا دست مادر را بگير و یک روز بروید پارک 
محل، ببينيد بچه ها می خندند، مادران و پدرانشان پشت تاب ایستاده اند 
و هلشان می دهند، یا یک گوشه پيک نيک کرده اند و بساط فالسک چایی 
به راه انداخته اند. )شبيه تبليغ های تلویزیونی بستنی چوبی شد!( خالصه 
می گفتم. آدم ها هرروز شاد می شوند، غمگين می شوند، قسط های بانکشان 
را نمی توانند پرداخت کنند، در قرعه کشی اپراتور تلفنشان دو گيگ اینترنت 
و سيصد پيامک درون شبکه ای هدیه می گيرند. آیا بنظرت همه شان درس 

خوانده اند؟ حتمًا برای اینکه زندگی کنی باید درس بخوانی؟ 
در نتيجه باید درست را بخوانی. شاید توقع این نتيجه گيری را نداشتيد اما 

دهع! درستان را بخوانيد.

سالم بر رشد جوان. لطفًا دربارة مستطيل سبز و آبي ها و 
قرمزها بنویسيد. ما دربارة نجوم و فيزیک و ستاره متاره و 

اینا نمی خوایم چيزی بدونيم! احمد سالسی، از اصفهان.
ســالم بر احمد سالســی از اصفهان. بابا چه می خواهيد از این تيم هاي 
فوتبال؟ درست نيســت تيم حریف را خراب كنيد. همين قدر بلدید؟ ته 
کل کلتان همين اســت؟ یعنی بعد از این همه سال، هنوز کل کل بهتر به 
ذهنتان نرسيده؟ هر وقت در کل کل و ُکری خواندن پيشرفت کردید، آن 
وقت ما هم از فوتبال می نویســيم. تازه، تيم محبوب نویسندة این ستون، 
نه قرمز نه آبي، بلكه ســپاهان است. اصاًل  ناراحت شدیم که از سپاهان و 

ذوب آهن اسمی نياوردی.

تعطيالت چقدر زود تموم شد، نه؟ اصاًل یه جوری بود!
واقعًا. تعطيالت نوروز این قدرکم؟! تعطيالت هم تعطيالت قدیم. از 
وقتی آموزش ها مجازی شــده اند و مدرسه ها غيرحضوری، برکت از اعياد 
و آخر هفته ها و تمام تعطيلی ها رفته اســت. تعطيلی وقتی معنا می دهد 
که قبل و بعدش بابت شش صبح بيدار شدن، به زمين و زمان بد و بيراه 

بگویی. زیر کولر و بغل شوفاژ نشستن که نشد کار، نشد درس. 

یه جوری هميشــه جواب می دین به پياما که آدم لجش 
می گيره. شما اصاًل هم سنای ما رو درک نمی کنين.

چه جوری جواب می دهيم؟ شــاید باورت نشود، اما نویسندة  این ستون 
خودش هم یک روزی  نوجوان بوده. نه که حاال پير و فرتوت شده باشد، 
نه! حاال هم نوجوان اســت، فقط نه در شناسنامه. آخر، زمان ما رسم بود 
برای اینکه بچه ها زودتر مدرسه بروند، شناسنامه شان را زودتر بگيرند که 
از تحصيل علم و دانش عقب نيفتند و اگر می خواهند دانشمند و دکتر و 

فيلسوف شوند، زودتر به درجات عالی علمی برسند. شناسنامه من را هم 
10ســال زود گرفتند. یعنی وقتی مدرسه رفتم، منفی سه سالم بود. اگر 
به موقع برایم شناسنامه می گرفتند، االن هم قد شما بودم. به خاطر همين 

هم می گویم که درکتان می کنم.

جوان جوانه زده. همه فهميدیم که بهار شده است!
چند روزی بود پشــت جلد مجله درد می کرد و قرمز شــده بود. 
همين پس! نگو از پشتمان داشته جوانه می زده. بهار شده و خبر نداشتيم. 
تقویم هم نداشــتيم. تلویزیون هم نمی بينيم. خوب شــد گفتی. داشتيم 

نگران می شدیم!

سالم به همة رشد جوانيا. من امسال کنکور دارم و دیگه 
مجله احتمااًل  دســتم نرسه. می خواســتم این شماره با 
همه تون خداحافظی کنم و بگم که خوش حالم نوجوونيمو با شما 
گذروندم. توی این چند سال هر ماه با دقت تمام صفحه هات رو 
می خوندم و لذت می بردم؛ به خصوص این صفحه رو. خداحافظ. 

حانيه معتمد.
این هایی که روی گونه هایم هستند، قطره های باران اند. یا شاید هم کولر 
همسایه باالیی چکه می کند. در هر صورت اشک نيستند. بغض هم نکردم، 
همه اش حساسيت فصلی است. بچه ها چقدر زود بزرگ می شوند. همين 
دیروز بود که من را نشــاندند پای سامانة پيامکی، گفتند به پيام ها جواب 
بدهم. حاال دانش آموز همان ســال، می رود دانشگاه. جایت در مجلة ما و 
ستون نورسيده خالی می ماند. دیگر ما حانيه با ح جيمی از کجا پيدا کنيم 
جای تو بياوریم؟ برو دانشــگاه به سالمت. )کاسه آبی به صورت نمادین از 
پنجره بيرون ریختم. اميدوارم روی سر رهگذری نریخته باشد و پشتت را 

به من کرده باشی(.

 اسم منو بخون. آتریسا آهنگر.
دوربين مخفی است؟ تست گویندگی اســت؟ اسمت را بخوانم؟ 
صدایم را می شــنوی؟ نکند در خانة ما ميکروفون کار گذاشته ای و حاال 
می خواهی امتحان کنی ببينی درست کار می کند یا نه؟ هه! ببين عزیزم، 
من خودم تمام فيلم ها و سریال های جاسوسی را دیده ام. از من نمی توانی 

این طوری اطالعات بگيری!
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مجله که کاًل به شــما تعلق دارد، اما این بخش، دیگر شور به شما تعلق 

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

پاسخ می دهد و چاپ می کند. شاید برایتان این سؤال پيش بياید که کجا 

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

 Email:javan@roshdmag.ir ، این هم از ســامانه پيامکی مان: 

3000899519، در صفحه هــای مجازی هم برایتــان کلی مطلب به روز 

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

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

ما کمک می کنيد که بهتر شویم! 
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