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نجات سياره



 َو اْلَنَْعاِم ُمْخَتِلٌف أَلَْوانُُه َکَذلَِک َوابِّ َو ِمَن النَّاِس َو الدَّ
و از مردمان و جانوران و دام ها که رنگ هايشان همان گونه مختلف است ]پديد آورديم[.

قرآن کريم، سورۀ فاطر، آيۀ 28

ِگکـو نوعـی مارمولـک اسـت کـه در مناطق گرمسـیری جهان پیدا می شـود. بیـش از هـزار گونه از ايـن خزنده بـا رنگ هـا و اندازه های 
گوناگـون در دنیـا وجـود دارد. پاهـای گکـو، ويژگی هـای جالبی دارد. سـطح آن هـا به هر نوع مـاده ای، به جـز تفلون، می چسـبد. طوری 
کـه انـگار پـای گکـو جزئـی از آن مـاده اسـت. دانشـمندان سـعی می کننـد بـا شبیه سـازی ويژگی های پـای گکـو، مـوادی مصنوعی 
بـا چسـبندگی قـوی بسـازند. در ايـن عکـس که الیـور ِمِکـس بـا میکروسـکوپ الکترونـی آن را ثبت کـرده اسـت، جزئیـات ظريف و 

شـگفت انگیز پـای گکـو را می بینید.



نجات سیاره
بـه مـن چـه؟ چرا بایـد خـودم را بـه زحمت بیانـدازم؟ 
چـرا بایـد همیشـه کیسـة پارچـه ای همراهـم باشـد؟ 
چـرا بایـد جلوی اسـراف غـذا را بگیرم و زبالـة کمتری 
تولیـد کنـم؟ چـرا باید کمتر گوشـت بخورم؟ چـرا باید 
از انقـراض حیوانـات جلوگیـري کنـم؟ چرا بایـد نگران 
آشـغال ریختن در سـاحل دریا باشـم؟ چرا بهتر اسـت 
بـا دوچرخـه به مدرسـه بـروم؟ و هـزاران چـرای دیگر.

ایـن سـؤال ها سـاده اسـت. چـون  از  جـواب بعضـی 
مسـتقیماً سودشـان به خـود من می رسـد. امـا این بار 
مـن می خواهم به سـراغ نیمـة دیگر ماجرا بـروم. یعنی 
کارهایـی کـه مسـتقیماً به خودمان سـود نمی رسـانند 
امـا می دانیـم مجموعـاً برای سـیارۀمان مفید هسـتند. 
مثـاًل اگـر من بیش از حد از پالسـتیک اسـتفاده کنم و 
آشـغال هایم را در طبیعـت بریزم، چـه اتفاقی می افتد؟ 
آیـا شـخص خـودم ضـرر می کنـم؟ خیلی بعید اسـت. 
اگـر سـاحل دریـا را کثیف کنم، احتمال کمـی دارد که 
یکـی دو سـال بعد دقیقـاً به همان سـاحلی برگردم که 
قبـاًل در آن آشـغال ریختـه ام. همین حـرف را در مورد 
بعضـی از مشـکالت محیط زیسـتی دیگـر هم می شـود 
زد. بعضی هـا می گوینـد انقـراض حیوانـات نـادر چـه 

ربطـی بـه مـا دارد؟ بگذارید منقرض شـوند و ...
اینجاسـت کـه یـک مسـئلة مهـم مطـرح می شـود: 
زندگـی مسـئوالنه! سـؤال ایـن اسـت که آیا 
مـا مسـئولیتی در قبـال خانـواده، جامعه، 
شهر، کشـور و در نهایت سـیارۀمان داریم 
یـا نـه؟ پاسـخی که هر کسـی بـه این 
سـؤال مهـم می دهـد، سـبک زندگـی 
و تصمیم هـای او را مشـخص می کنـد. 
اختیـار بـا خودتان اسـت. شـما می توانید 
زندگـی مسـئوالنه را انتخـاب کنید یا 
نکنیـد. امـا یـک واقعیت را نمی شـود 
انـکار کـرد. تنهـا در صورتـی زندگـی 
بـر روی کـرۀ زمیـن ممکـن اسـت 
کـه بخـش زیـادی از جمعیت آن 
مسـئوالنه زندگـی کننـد. کسـانی 
کـه مسـئوالنه زندگـی نمی کنند، 
ممکن اسـت شــــخصاً با مشکل 
خاصـی روبـه رو نشـوند امـا بایـد 
بداننـد که زندگی و آرامششـان را 
مدیون انسـان های مسئول هستند. 

راسـتی تصمیم تو چیسـت؟

سیدامیر موسوی

پیشنهادهای ویژۀ سرآشپز
آسیاب های بادی رفته است. اُخ ببخشید. زیبایمان می گیرد. این شماره به سراغ دوربینش را به سمت یک گوشه از کشور  نان بادآورده: خانم ناظمی هر بار 

آسیاب بادی نه آس باد.
شش ضلعی! بروید به صفحۀ 4 و لذت و گلف! یا فوتبال سه تیمه در یک زمین ورزش های ترکیبی. مثاًل ترکیب فوتبال این شماره مطالب جالبی آورده دربارۀ  این دیگه چه ورزشیه؟ مهدی زارعی 

ببرید.

جذابش کوالك کرده است. بروید به صفحۀ رفته و محمدرضا اکبری با تصویرسازی فرجادامین به سراغ مدیر مدرسۀ جالل  مدیر مدرسه :  این شماره خانم 
18 و کیف کنید.

را هم محیط زیستی کردیم که دیگر )صفحۀ 31 و 30(. به خاطر همین جلدمان )صفحۀ 12 تا 15( و هم مطلب علی خالقی درآورده ایم. هم گزارش خانم جاللوند این شماره شور محیط زیستی بودن را  آشپزخانۀ دوست کجاست؟
خیرش را ببینید.

 
کنکور، اصاًل فکر نمی کردند قرار است مصاحبه کرده ایم که قبل از آمدن نتایج را در صفحۀ 32 بخوانید. چون با کسانی شوید؟ صفر درصد؟ پس حتمًا این گزارش چند درصد فکر می کنید در آینده پرستار  رشتۀ محبت
پرستار شوند.
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مدیر مسئول: محمد ناصری
شورای سردبیری )به ترتیب حروف الفبا(:

علی اصغر جعفریان، طاهره خردور، احمد دهقان، مجید 
راستی، شاهده شفیعي، سیدکمال شهابلو، کاظم طالیی، 

احمد عربلو، مرجان فوالدوند، شکوه قاسم نیا، مهري 
ماهوتي، سیدامیر  موسوی، افسانه موسوی گرمارودی، 

ناصر نادری، بابک نیک طلب، محبت اهلل همتی و حبیب 
یوسف زاده

دبیر مجله: سیدامیر  موسوی
دستیار دبیر: اشرف سادات کالکي

طراح گرافیک: وحید حقی
ویراستار: ریحانه کلهر

طراح جلد: مرتضي آذرخیل
عکاس جلد: فرهاد سلیماني

شمارگان: 70000 نسخه
چاپ و توزیع: شرکت افست

 نشانی دفتر مجله:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 266

صندوق پستی: 15875/6584
تلفن: 02188849096 - نمابر: 02188301478

پیامک: 3000899519
@iRoshd :فضای مجازی

نشاني مرکز بررسی آثار: تهران- صندوق پستی 
15875/6567 تلفن: 02188305772

javan.roshdmag.ir
صندوق پستي امور مشترکان: 15875/3331

تلفن امور مشترکان: 021-88867308
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 نازیال ناظمي
سـال قبـل به دنبال یافتن پاسـخی، گذری داشـتم به شـهری باسـتانی در شـرقی ترین 
نقطـۀ ایـران، منطقـه ای در نـوار مـرزی ایـران و افغانسـتان. می رفتـم تـا با باد سـخن 
بگویم. مقصد، شـهر »نَشـتیفان« بود در 20کیلومتری شـهر خواف در اسـتان خراسـان 
رضـوی. هدفـم از این سـفر، مالقات بـا باد بود. می پرسـید مگر می شـود با بـاد مالقات 
کـرد؟ بله. کافی اسـت کولـه  را بردارید و به دیدن سـازه هایی شـگفت آور، ساخته شـده 
از چـوب و خشـت، موسـوم بـه »آس بـاد« در نَشـتیفان برویـد. سـازه هایی کـه بـا 
به دام انداختـن قوی تریـن بادهای جهـان، معروف به »بادهـای 120روزۀ« سیسـتان و باد 
دیگـری به نام »باد نیشـابور«، آسـیابی بـزرگ را به حرکـت درمی آورند و آردی سـپید 

و مرغـوب را بـرای نـان اهالی این شـهر و دیگـر نواحی اطـراف آن فراهـم می کنند. 

نش + تیفان
می گوینـد نـام ایـن شـهر، برگرفتـه از دو واژۀ »نش« و »تیفان« اسـت. نـش به معنای نیش 
و تیفـان کـه همـان باد اسـت، روی  هـم به معنی نیـش باد اسـت. این در صورتی اسـت که 
منظـور از نیـش، نیـش آن عقرب هایـی نباشـد که به وفـور در ایـن منطقه یافت می شـوند. 
هرچنـد قدمـت آس بادهـا بـه دورۀ صفویـه بازمی گردد، بر اسـاس آنچه مورخـان می گویند 
و آنچـه از شـواهد و مـدارک بـه دسـت می آیـد، اسـتفاده از نیـروی بـاد و سـاخت چنیـن 
سـازه هایی کـه در هیـچ کجـای جهان همتا نـدارد، در ایـن نقطه از کشـورمان، بـه دورانی 
بسـیار دور و پیـش از اسـالم و حداقـل بـه دوران ساسـانیان بازمی گـردد. ایـن امـکان هـم 

وجـود دارد کـه ایـن آس بادهـا در واقـع بازسازی شـدۀ نمونه هـای قدیمی تر خود باشـند.

آس آب یا آس باد؟
حتمـاً می دانیـد کـه آسـیاب ها بـرای آردکـردن گنـدم و دیگـر غـالت اسـتفاده می شـوند. 
اگـر ایـن وسـیله به کمـک آب حرکـت کنـد، آس آب یـا آسـیاب و اگر بـا کمک بـاد حرکت 
کنـد، آس بـاد نامیده می شـوند. اجزای اصلی این سـازه را چوب و خشـت و سـنگ تشـکیل 
می دهـد. حـال دقـت کنید، این سـازه ها دوطبقه هسـتند؛ طبقة نخسـت محـل قرارگرفتن 
سـنگ گـرد و بـزرگ آسیاسـت و در عیـن حال به منظـور انبار غالت هم اسـتفاده می شـود؛ 
طبقـة دوم، پره هـا و تیرک هـای گـردان چوبی قـرار دارند. ایـن پره ها و تیرک هـا در میان دو 
دیـوارِ بلنـد حـدوداً 10متـری قرار گرفته انـد که به هنـگام وزش باد، به چرخـش درمی آیند. 
8 درگاه، 48 بـال و 32 پَـر دارد کـه بـا وزش بـاد می چرخـد و بـا به حرکـت درآوردن تیـر 
چوبـی بلنـدی که به سـنگ رویی آسـیاب وصل اسـت، باعـث چرخِش چرخ سـنگی زیرین 
می شـود. بـا حرکـت ایـن سـنگ، چوبـی بـه نـام »لک لکـی« نیـز بـه حرکـت درمی آیـد و 
موجـب لـرزش ابـزار دیگري می شـود که گنـدم را از انبار به حفرۀ میانی دو سـنگ آسـیاب 
هدایـت می کنـد. ایـن آسـیاب ها ماننـد سـتون هایی عمـودی و بلندنـد کـه در کنـار هـم و 
چسـبیده به هم سـاخته می شدند و بسـیار به دژهای مسـتحکمی  شـباهت دارند که در برابر 
نفوذ دشـمن ایسـتادگی می کنند. این آس بادها هرچند از خشـت سـاخته شـده اند، همین 

اتصـال میانی شـان، دلیـل اصلی مقاومـت آن هـا در برابر قـدرت بادهای 120روزه اسـت.

نان باد آورده
مالقاتباسرزمينآسبادها
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ایران شگفت انگیز

سنگ های آسیا

خرپل: ستونی از چوب کاج به طول 5 متر که به صورت 
افقی برروی دیوارهای طرفین آسیا تکیه می کند و در 
قسمت وسط به محور چوبی آسیا متصل است.

بازو : چوبهایی با طول 175 
سانت که از یک طرف به 
پرها و از طرف دیگر به تیر 
پل متصل است.

پره: هر پره از 5 تا 7 تخته 
چوب با ضخامت 1 سانت. 
سبکی پره باعث چرخش آن 
دربرابر باد می شود.

تیر پل: تیری از چوب کاج یا 
 چنار با طول 8 متر .
تیر اصلی گرداندن سنگ.

ناودانی) شررونه( که گندم را 
به گلوگاه آسیا می برد.



آس باد
در مناطق گرم و خشک ایران، طبیعت خود راه 

مقابله با شرایط نامطلوب اقلیمی را به مردم آموخته 
است. در این نواحی انرژی  بی زیان طبیعت به طور 

چشمگیر درمعماری و صنعت مورد استفاده بوده 
است. از آن جمله نیروی باد است که از دیرباز برای 

تولید سرما و آسیا کردن غالت در اختیار مردم 
بوده اند و آس بادها نمونه ای استثنایی از معماری 

بومی درنواحی شرقی ایران هستند که به دلیل 
کمبود آب از نیروی باد صد و بیست روزه سیستان 

برای به حرکت در آوردن آنها و آرد کردن غالت 
استفاده شده است.

 

یادتان باشد بهترین زمان 
برای دیدن این سازه ها، از 
اوایل خرداد تا اواخر شهریور  
یعنی زمان وزش بادهای 
120روزه، است. به این ترتیب، 
به خوبی کارایی و استعداد 
به کاررفته در ساخت آن ها را 
درك خواهید کرد. خواهید 
دید که گذشتگان ما تا چه 
اندازه با طبیعت هماهنگ 
بودند و ضمن احترام گزاردن 
به داده های خداوند، نهایت 
 دقت را در نگهداری و 
 مراقبت از مواهب طبیعی 
به کار می بستند.   

3
در زمانی دور و شاید تا نیمه های دوران قاجار، از خراسان تا انتهای سیستان، استفاده از آس بادها کاماًل رایج بود، اما امروز بیشتر آن ها از میان رفته و تنها 

تعدادی از آن ها، از جمله 36 آس باد در نشتیفان، باقی مانده است که فکر و اندیشۀ معماران ایرانی را نشان می دهد. 
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کلوسی: حفره ای است در وسط خر 
پل که محور خر پل و تیر پل را به 

هم متصل می کند. در داخل کلوسی 
میله ای به نام قلندرك وجوددارد .

بخش باالیی آس باد که در 
معرض باد قرار دارد به نام 

پرخانه نامیده می شود.

لک لکی: )اسبک( چوبی به طول 50 
سانت که باعث ارتعاش ناودانی شده و 

جریان غله را امکان پذیر می کند.

پرخو آرد: در نزدیکی سنگ آسیا 
محفظه ای وجود دارد که آرد از 
داخل آن به سنگ می رسد.

بخش پایین ساختمان 
آس باد به آس خانه 
معروف است.



این دیگه چه 
ورزشیه؟!
آشناييباچندورزشتركيبي

 مهدی زارعی
اگر انسان خالقی باشید یا شاید هم کمی تنبل)!(، حتماً شده که با استفاده از وسایل 
مختلف رشته های دیگر، ورزش محبوبتان را انجام داده اید. مثالً در حیاط مدرسه، توپ 
فوتبال در اختیار نداشته اید، اما چون توپ والیبال را در نزدیکی خود دیده اید، از همان 
برای فوتبال استفاده کرده اید! یا مثالً توپ فوتبال را به جای توپ بسکتبال داخل سبد 
بسکتبال انداخته اید... . راستی اگر بخواهید برای این رشته های ابداعی خود، اسم 

بگذارید از چه اسمی استفاده می کنید؟ 
شاید تمام این ها به نظرتان شوخی باشد، اما امروزه با ترکیب برخی رشته های ورزشی، 

رشته هایی جدید شکل گرفته اند. با برخی از آن ها آشنا می شویم.

فوت گلف
با توپ فوتبال، گلف بازی کنیم!

راستی  فوت گلف!  عجیب:  نام  یک 
آیا قوانین مربوط به این ورزش، مثل نام آن عجیب است؟! این ورزش بسیار ساده 

است. در زمین چمن، مثل زمین فوتبال و گلف بازی می شود و از قوانین بازی گلف، 
تبعیت می کند؛ هدف بازی این است که توپ با کم ترین ضربه از ابتدای زمین به انتهای 
زمین برود؛ ولی به جای چوب و توپ گلف، باید یک توپ فوتبال را به داخل سوراخ های 

پنجاه سانتی متری شوت کنیم. 
هلندی ها در سال 2009 مجموعه قوانینی استاندارد برای این ورزش وضع کردند و بعد از 
آن هم، به سرعت این رشته طرف دار پیدا کرد. فدراسیون بین المللی فوت گلف در سال 
2012  تأسیس شد و پس از تنها دو سال، چهارده کشور، عضو این فدراسیون شدند. 
حسن فوت گلف این است که این ورزش، کامالً دوستانه است و اصل ماجرا کنترل توپ 
است. در این ورزش خبری از تماس های فیزیکی فوتبال نیست و ورزش کاران می توانند 

به آرامی در محیط آرام زمین چمن، قدم بزنند و به توپ ضربه بزنند. 
راستی اگر در حیاط مدرسه باشید و به زمین چمن دسترسی نداشته باشید، چگونه 

می توانید مطابق قوانین، فوت گلف بازی کنید؟
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فوتساک
والیبال با توپ فوتبال

انجـام حرکات نمایشـی با تـوپ، از جملـه تفریحات 
فوتبالیسـت های حرفـه ای در سراسـر دنیاسـت. در 
جلسـات تمرینی بسـیاری از تیم ها،  والیبال با پا نیز 
جایـگاه خاصی دارد. اما این رشـته اکنـون در برزیل 
 به ورزشـی رسـمی بدل شده اسـت؛ آن هم برخالف 

سپک تاکرا با استفاده از توپ واقعی.
مارکوس اوفن باك، در سال 2002 فوتساك را ابداع 
ابعاد  بازی، قوانین بسیار ساده ای دارد.  این  می کند. 
است.  سانتی متر  تور 150  ارتفاع  و  متر  زمین 5×10 
کرد.  بازی  دوبه دو  یا  را می توان یک به یک  فوتساك 
بازی هم شامل سه ست 21تایی است. بازیکنان به غیر 
از دستانشان می توانند از سایر بخش های بدن خود 

استفاده کنند.
مخترع این بازی می گوید: »یکی از دالیل عالقۀ من به 
این ورزش، این است که علی رغم شباهت به فوتبال، 
کنند. در  ابداع  بازیکنان می توانند حرکات جدیدی 
فوتساك می توان در حال پرش نیز شوت کرد. یا حتی 
به توپ ضربه زد.  پا،  با پاشنه و حتی ساق  می توان 
هر حرکتی را می توان در آن امتحان کرد... .« اولین 
تورنمنت فوتساك در سال 2007، در ایالت کوریتیبا 
واقع در برزیل برگزار شد و از آن زمان به بعد، این 

رشته به سرعت گسترش یافت. 

فوتبال در حال پیاده روی
ورزشی مخصوص افراد خیلی آرام

تابه حال چند بار شنیده اید که برخی تیم ها را به قدم زدن با توپ متهم کرده اند؟ برخالف 
بار منفی این عبارت در فوتبال، در»فوتبال در حال پیاده روی« دقیقاً باید همین کار را انجام 
داد. هدف از این نوع فوتبال، تشویق افراد آرام و کم تحرك به فوتبال بازی کردن است. 
در این مسابقه، همۀ کارهای فوتبال را می توانید انجام دهید، به جز یک کار کوچک: حق 
ندارید بدوید یا حتی ذره ای سرعت گام های خود را بیشتر کنید! همین تفاوت کوچک، کار 

را برای شرکت کنندگان دشوار می کند.
یکی از بازیکنان این رشته می گوید: »از نظر روانی، فوتبال در حال راه رفتن بسیار مشکل 
است؛ زیرا انسان به شدت مایل است که بدود. هرچند که از نظر بدنی، کمتر خسته می شویم، 
گاهی اوقات توپ سه قدم از ما پیش می افتد. بازیکن نیز می داند که اگر سریع تر قدم بردارد، 
به سادگی به توپ می رسد. با وجود این، بازیکن چنین حقی ندارد و نمی تواند بدود. چنین 
امری باعث می شود که به بازیکن سخت بگذرد. البته تمام این محدودیت ها برای بهترشدن 
تکنیک مفید است. زیرا بازیکن باید به دقت فکر کند تا بتواند به هم تیمی هایش پاس بدهد. 
همچنین بازیکن باید حواس خود را بیشتر جمع کند تا موقعیت بازیکنان را ارزیابی کند.«

به این ترتیب، افراد پیر و سال خورده هم می توانند در این رشته فعالیت کنند. حسن دیگر 
فوتبال در حال پیاده روی این است که می توان حتی سه به سه یا هفت به هفت آن را برگزار 

کرد. بد نیست شما هم امتحان کنید!

فوتبال سه تیمه در زمینی شش ضلعی!
زمین این نوع فوتبال، به جای زمین مستطیل شکل مرسوم که به دو نیمه تقسیم 
می شود، به شکل شش ضلعی است و سه دروازه دارد. سه تیم که هرکدام پنج بازیکن 
دارند، وارد زمین می شوند و بازیکنان می توانند به دفعات تعویض شوند. مسابقه در سه 
وقت بیست دقیقه ای انجام می شود و دروازه های تیم ها به صورت چرخشی عوض می شود. 
در این بازی، نه از آفساید خبری هست و نه از پنالتی و پرتاب اوت. داشتن تفکر تاکتیکی 
در آن، بسیار مشکل است؛ زیرا برای گل زنی، افراد دو تیم باید با یکدیگر هماهنگ شوند 

و پاس کاری کنند تا دروازۀ تیم سوم را باز کنند. 
جالب اینکه در این بازی، تیمی که بیشتر گل زنی کند برنده نیست؛ بلکه تیمی برنده است 

که کمتر گل بخورد!
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بازیافت
هنرمندانه

 معصومه فرجي
بازیافـت از مصنوعـات سـاخت بشـر، هنری 
اسـت که به خالقیـت و تفکر نـوآوری نیازمند 

. ست ا
بازیافـت از هدررفتـن منابع مالـی و هزینه ها 
جلوگیـری می کند و ابزار ضروری را به شـیوه ای 

دیگر در دسـترس قـرار می دهد.
احتــرام بــه طبیعــت، بــا بازســازی وســایل 
ــه چنــدان  دورریختنــی، قاعــده ای  اســت ن
ســخت و بســیار دوست داشــتنی. مــا 

ــازیم. ــت را می س ــاره طبیع دوب

 وسایل موردنیاز: 
 چسب تفنگي، قیچي، چسب چوب یا آهن، روبان یا نوارهاي تزییني،

نخ هاي قیطاني، قلم مو، پارچه یا گلیم، کنف
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هنرستان

احترامبهطبيعتبابازسازي
وسايلدورريختني



1. دفتر را روی پارچه یا گلیم می گذاریم و با فاصلۀ دو سانتی متر از لبه، برش می دهیم؛

4. سپس با نوارهای تزیینی، روبان و حتی با وسایل دورریختنی، به وسیلۀ چسب تفنگی 
یا هویه دورتادور کار را بادقت می چسبانیم؛

5. برای شروع تزیین، می توان از کنف، نخ های قیطانی رنگی یا هر وسیلۀ کهنه یا 
بازیافتی استفاده کرد؛

6. در این مرحله، کنف را مانند گل پیچانده و به سلیقۀ خود، با چسب روی سطح کار می زنیم؛ 2. کل سطح دفتر را با  چسب آهن یا چسب چوب می پوشانیم و ده ثانیه صبر می کنیم؛
با استفاده از مروارید، وسط گل را تزیین می کنیم. برای گل برگ ها، با استفاده ازمهره های 

شکستۀ چوبی، چشمِ نظر، مروارید و دیگر وسایل مناسب بر زیبایی کار بیفزایید؛

3. بعد از خشک شدن و چسبیدن به هم، دورهای اضافی گلیم را می بریم؛

7. در آخر، برای ازبین بردن پرزهای اضافی و ثابت ماندن کار، فندك را از فاصلۀ مناسب و با 
سرعت روی کار می گیریم. مراقب باشید نخ های پشمی نسوزد؛

8. این  گونه می توان  با به کارگیري اشیاي بازیافتی و بي استفاده، وسایل زیبایي 
ساخت و از آن ها لذت برد.
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چراغ راهنما

خودمراقبتی چیست؟
هر فعالیت یا رفتاری که باعث شود سالمت جسمانی، عاطفی، 

روان شناختی و معنوی مان را حفظ کنیم. 

براي حفظ سالمت روحي و جسمي خود چه كنيم؟   

 یلدا طبسی

مواظب خودت باش!       

کاش بزرگ ترهـا کمـی، فقط کمـی بـاور می کردند که 
مـا بـزرگ شـده ایم و می توانیـم از خودمـان مراقبت 
کنیـم. یعنی با وجود همـۀ خطراتی که بیـرون از خانه 
وجـود دارد، می توانیـم مواظب خودمان باشـیم! ما هم 
می دانیـم کـه در جامعـه افرادی هسـتند که بـودن و 
رفتارشـان ممکن اسـت بـرای ما خطرسـاز باشـد! ما 
هـم می دانیـم موادمخـدر و هـزار جور خطـر دیگر در 
کمیـن مـا نوجوانـان اسـت! می دانیم گاهی سـربه هوا 
می شـویم و گاهـی فکر می کنیـم این مخاطـرات برای 
دیگـران اسـت نه مـا! می دانیـم مادرهـا و پدرهایمان 
نگران انـد و مـا هـم خیلـی وقت هـا بـه آن هـا حـق 
می دهیـم. ولـی کاش مادرها و پدرها هم می دانسـتند 
مـا هـم می خواهیم اصـول مراقبـت از خودمـان را یاد 

بگیریم تـا کمتر نگرانشـان کنیم.
بیـا بی تعـارف با هم حـرف بزنیـم. باید خیلـی مراقب 
خودمـان باشـیم. بایـد یـاد بگیریـم جلـوی بعضـی 
پیشـنهادها بایسـتیم. بایـد یـاد بگیریم پیـش از هر 
تصمیمـی، جوانـب احتیـاط را بسـنجیم. بیـا صـادق 

باشـیم. خیلـی از مـا نمی دانیم اصـول مراقبت از 
خـود و جرئت  داشـتن چیسـت.

اگر چه کار کنم یعنی مراقب خودم هستم؟
 برنامۀ منظمی برای ورزش داشته باشم؛ 

 خوب بخوابم و اصول بهداشت خواب را رعایت کنم؛
 به وضعیت جسمی ام توجه کنم و مواد غذایی مفید و باکیفیت 

بخورم؛ )نوش جانم!(
پزشک  به  بیماری  مواقع  در  و  بگیرم  جدی  را  مرتب  چکاپ   

مراجعه کنم؛ )وای خدا!(
 خوددرمانی را برای همیشه کنار بگذارم؛

 بهداشت دوران بلوغ را حتمًا حتمًا بشناسم، درباره اش بخوانم، 
یاد بگیرم و رعایت کنم؛ )یعنی دیگر من هم جوان شدم!(

 از رفتارهای پرخطر، نظیر رانندگی با سرعت خطرناك، مصرف 
موادمخدر و الکل دوری کنم. )دراین باره خیلی جدی ام(

خودمراقبتي در فضای معنوی

 معنویت را وارد زندگی ام کنم؛
 زمانی از روز را به مراقبه بگذرانم؛

 زمان هایی از روز را به مناسک مذهبی اختصاص دهم؛
 فعالیت های خیرخواهانه و انسان دوستانه انجام دهم و لذتش 

را بچشم؛
 کتاب بخوانم؛

 دربارۀ ارزش هایم فکرکنم؛
 شکرگزار باشم؛

 در کنار افرادی باشم که باورهای مشابه و هم سو با من دارند.

یادت باشه می تونی تو همین 
دنیای پر از تبعیض و خطر، محکم قدم 

جرئت  بدی.  ادامه  رو  راهت  و  برداری 
خدا  نترس،  از حرف وحدیث ها  باش،  داشته 
رو چه دیدی شاید تو هم یه روز قو شدی.

امضا: جوجه اردک زشت

وحد
ي م

مهد
ي: 

ساز
وير

 تص
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 خودمراقبتي در فضای عاطفی 

 نیازهای خودم را بشناسم و بهترین راه برآوردن 
آن ها را پیدا کنم؛

باشم؛  پایبند  آن ها  به  بشناسم  را  ارزش هایم   
)البته آمادۀ بازاندیشی هم هستم ها!(

 یاد بگیرم با خودم مهربان باشم؛ )ای جانم!(
 یاد بگیرم خود را ببخشم؛

 در گروه دوستاِن معتمدم باشم؛
 اضطرابم را کم کنم؛

 عزت نفسم را تقویت کنم؛
 مهارت قاطعیت و جرئتمندی را بیاموزم؛

 از مشاور کمک بگیرم.

9

مهارت قاطعیت و جرئت مندی
یکـی از مهارت هـای مهـم در خودمراقبتـی، مهـارت قاطعیـت و 
جرئت منـدی اسـت. گاهـی مـا به خوبـی می دانیـم گرفتـن یک 
تصمیـم یـا همراهی بـا بعضی افـراد برایمـان خطر زیـادی دارد، 
امـا نمی توانیـم به راحتـی از موقعیـت پیش آمده بگذریـم و »نه« 
بگوییـم. ایـن اتفـاق می توانـد گران تـر از آنچـه تصـور می کنیم 
تمـام شـود. برای همیـن پیشـنهاد ما این اسـت که یـاد بگیریم 
بگوییـم و جلـوی خواسـتۀ غیرعـادی خـود و دیگـری  »نـه« 
بایسـتیم. یادمـان باشـد، قـرار نیسـت همیشـه بله قربان گـوی 
خواسـته های خـود یـا دیگـران باشـیم کـه اگـر چنیـن شـود، 

بی شـک بـه خـود و دیگـران آسـیب خواهیم رسـاند.
می دانـم گاهـی مقابلـه با وسوسـه ها خیلی خیلی سـخت اسـت. 
گاهـی نگرانیـم که اگـر سـیگار تعارفـی دوسـتمان را رد کنیم، 
دیگـر در گـروه دوسـتانش راهمـان ندهد، شـاید نگران شـویم 

کـه مبادا مسـخره یـا تحقیرمـان کند. 
گاهـی ممکن اسـت فکر کنیم »یـک بـار امتحان کردن« بـه جایی 

که! برنمی خـورد 
بدون  بار  یک  است  کافی  است.  دیگری  چیز  واقعیت  اما   
گواهینامه پشت فرمان بنشینیم یا با سرعت غیرمجاز 
خطر  به  را  دیگران  و  خود  جان  تا  کنیم  رانندگی 
افسوس  دیگر  که  است  وقت  آن   . یا...  بیندازیم 

فایده ای ندارد!
پیشـنهاد می کنـم جرئت مندی را تمریـن کنید و 

تمرین کنیـد و تمرین کنید!
 اگـر نمی دانیـد چطـوری، دوبـاره مطلـب شـمارۀ 
یـک رشـد جـوان را بخوانید و بـاز هم تمریـن کنید!

راستي اگه بیرانوند می خواست اصول 
خودمراقبتی رو کامل رعايت کنه و وقتی 

چندنفری با پاهای آمادۀ شوت کردن ريختن 
سرش، جاخالی بده، ملت تا صبح تو خیابونا 

بوق بوق نمی کردن و اين جوري هم 
قهرمان ملی نمی شد.

شوماخر 
با سرعت صوت می رونه، 

می شه قهرمان؛ اما اگه من تو اتوبان، 
از شصت بزنم باال، همۀ فک وفامیل و 
 دوست وآشنا زنگ می زنن که مراقب 
خودت باش. خدایی انصافه؟ این همه 

تفاوت تو برخورد با آدما؟
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روزهای دم عید
  عطیه سادات صالحیان  

نشسـته بود گوشـة حیاط که آقاماشـاال آمد و به سـرعت 
یـاد حرف هـای  بـه  دیدنـش  بـا  شـد.  سـاختمان  وارد 
دیـروزش افتـاد؛ حرف هایـی کـه برایش گران تمام شـده 
بـود. او صاحـب کارش بـود. هـر کاری کـه می گفـت، نـه 
نمـی آورد. مثـل همیـن دیـروز کـه بـه او گفته بـود: »یه 
امـروز رو مدرسـه نـرو. بیـا حجـره. دم عیـده، کار زیاده.« 
او هـم مدرسـه نرفـت و رفت حجـرۀ فرش فروشـی... . اما 
دیـروز که به مدرسـه نرفت، نتایج آزمـون المپیاد فیزیک 
آمده بود و مشـخص شـد که طاهر در المپیاد مقام آورده 
اسـت. سـعید و میالد بعد از تعطیل شـدن، از مدرسـه  به 

مغـازه رفتنـد تا خبر قبولـی او را بدهند. 
- سالم آقاماشاال. طاهر هست؟ 

- سـالم... طاهـر نیسـت. رفتـه انبـار؛ ولـی االنـاس کـه 
داشـتین؟! کارش  بشـه...  پیـداش 

- بله. اومدیم خبر قبولی ش در المپیاد رو بدیم. 
آقاماشاال دستی به سبیل پشت لبش کشید و گفت:

کنـه...  داره،کار  عرضـه  اگـه  پسـره  ایـن  غلطـا...  -چـه 
نمی خـواد دیگـه درس بخونـه. از وقتـی آقاش مـرده، من 
زیـر بال وپـرش رو گرفتـم... بیچـاره مـادرش دم عیـدی 
بـرای یه لقمه نـون، مـی ره خونة مـردم رو تمیـز می کنه... 

حـاال آقـا بـرای من تـوی المپیـاد رتبـه آورده!
چند دقیقه ای می شـد که طاهر پشـت در حجره ایسـتاده 
بود. دلش می خواسـت بـرود داخل مغازه، با دسـت هایش 
جلوی راه نفس کشـیدن آقاماشـاال را بگیرد. اما به حسـاب 

کوچک وبزرگـی هیچ چیز نگفت و رفـت خانه... .
میـالد  کـه  بـود  آقاماشـاال  قدم هـای  رد  بـه  نگاهـش 

آمـد: کنـارش  نفس زنـان 
- فهمیـدی چی شـده؟! توی راهرو صـدای عصبانی آقای 
مدیر رو شـنیدم، می گفت این پسـر شـما اصالً الیق این 
مدرسـه نیسـت؛ از بی انضباطی گرفته تـا درس نخوندش. 
تـوی ایـن مدرسـه دانش آموزایـی هسـتند بـا اینکـه پدر 
نـدارن و خودشـونم کار می کنن، در المپیاد مقـام آوردن. 
اون وقـت پسـری که تـوی نازونعمت بـوده، این طـور باید 

باشه...
میالد  ادامه داد: 

- سـرم رو بـردم داخـل اتاق که آقاماشـاال رو دیدم. خیلی 
ناراحت بود. کنارشـم پسـرش بیژن، سـرش رو از خجالت 

انداختـه بود پایین.
به دلیـل  را  مؤمنـی  فرمود:»هرکسـی   امام صـادق
تنگ دسـتی خوار کنـد، خداونـد او را در برابر همة خالئق 

رسـوا خواهد کـرد.« )ثـواب االعمـال، ص570(

کنج امن در عصر اضطراب
 مریم فردي

ما گرفتار شده ایم. گیر افتاده ایم در زندگی سیمانی و آهنی. حبس شده ایم در انبوه 
اطالعاتی که شبانه روز بر سرمان می بارند. هر روز صبح گوشی را از زیر بالش بیرون 
پایین  باال و  را  باز نشده اند، صفحه های مجازی  با چشم هایی که هنوز  می کشیم و 
می کنیم. انگار مجبوریم همة خبرهای دنیا را بدانیم. انگار مجبوریم همة استرس های 
سرگردان در فضا را به جان بخریم. انگار، ما مخاطب بدترین خبرهای جهانیم. این 
اضطراب های پراکنده، در موقعیت های حساس گریبان ما را می گیرند. مثل وقتی که سر 
جلسة امتحان، دستپاچه می شویم و همه چیز را فراموش می کنیم. چه کار باید بکنیم؟ در 

این موقعیت چطور به خودمان مسلط شویم؟
ري
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لبخند خدا 
 مریم حدادی 

َعَشـقه  بـه هرچـه سـر راهـش باشـد می پیچـد، 
فرقـی نمی کند درخت باشـد یا سـاختمان چوبی 
یا صخـره ای بـزرگ و محکم. سـاقه های ظریفش 
را می فرسـتد و برگ هـای کوچـِک سـبِز قلبـی 
شـکلش را می پیچاند دور هرچه سـر راهش باشد 

و همیـن طـور باال مـی رود.
کافـی اسـت درخت تنومدی بلند سـر راه عشـقه 
قـرار بگیـرد؛ عشـقه شـروع می کند بـه پیچیدن 
و می بینـد کـه درخـت چطـور شـوق آسـمان 
و  مـی رود  و  می گیـرد  را  مارپیچـش  راه  دارد... 
بـه شـاخه های تنومنـد می رسـد. بعـد هـم 
کوچک تریـن شـاخه ها را پیـدا  می کنـد 
و فقـط می پیچـد بـه دورشـان. آن قـدر 
کـه دیگـر درخـت خفـه می شـود و 
بزرگ تریـن آرزویش می شـود روزنه ای 
نـور و نـه دیگـر آسـمان و بعـد هـم 
کـه  آرزوهایـی  و  می مانـد  درخـت 
و  ریـز  برگ هـای  زیـر  دفـن شـدند 

قلبی شـکل.
  

 دنیـا و فراموشـی هـم بـا ما همـان کاری 
را می کنـد که َعَشـقه بـا درخت ِ بلنـد. اولش 
فکـر می کنیـم کـه ایـن سـاقه های کوچـک را 
زمانـی  ولـی  بزنیـم،  کنـار  کم کـم  می توانیـم 
می رسـد کـه می بینیـم تـا کوچک تریـن منفـذ 
ذهنمـان، هم رنـگ فراموشـی شـده اسـت. مایی 
که شـوق رسـیدن داشـتیم و هدفمان دیدن آبِی 

لبخنـد خـدا بود. 
و بـاز تنها خود خداسـت که می تواند با لبخند ش، 
عشقه  را کنار بزند و دوباره آسمان و ابر و خورشید 
و زندگـی را در جانمـان بریـزد و طعـم  لبخندش 
 را بـه مـا بچشـاند کـه بتوانیـم زمزمـه کنیـم:

َر اللَّْیِل َو  ِـّ َب الُْقُلـوِب َو اْلَبَْصـاِر یَـا ُمَدب »یَـا ُمَقلِـّ
ْل َحالََنا  َل الَْحْوِل َو اْلَْحَواِل َحـوِّ النََّهـاِر  یَـا ُمَحـوِّ

إِلَـی أَْحَسـِن الَْحاِل«

در دنیایی که هر روز پر از خبرهای طوفانی است، چطور آرام باشیم؟ چطور در این 
شلوغی و سروصدای دنیاهای واقعی و مجازی، آرامش گمشده را پیدا کنیم؟ 

راستش در همین دنیا، می توان آدم هایی را دید که طور دیگری زندگی می کنند. در 
همین دنیایی که همه در حال دویدن هستند، آن ها محکم و مطمئن قدم برمی دارند. 
با شنیدن خبرهای بد لبخند می زنند، بعد با حوصله فکر می کنند و در وضعیت بحرانی، 
تصمیم های درست و منطقی می گیرند. این آدم ها فرمول بهتری برای زندگی کردن 
پیدا کرده اند. همان فرمولی که قرن هاست در قرآن آمده است؛ در همان آیه ای که 

می گوید: »تنها با یاد خدا دل ها آرام می گیرد.« 
که  آن هایی  حال  به  خوش  می شناسند.  را  آدم ها  این  که  آن هایی  حال  به  خوش 
را  فرمول طالیی  این  آن هایی که  به حال  باشند. خوش  آدم ها  این  می توانند شبیه 
کشف کرده اند و می دانند خدا همیشه در کنارشان است. خوش به حال مؤمنان که 

مؤمنان چنین هستند.
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خواهر زمین، 
برادر درخت

آشناييبامحيطبانها
وزندگيهيجانانگيزشان

 بهاره جاللوند
»احمد بحری« آدم جالبي اسـت؛ یکي از کسـاني کـه از هرچه دوروبَرش 
باشـد،  از هـر امکانـي اسـتفاده می کنـد تا جـان زمیـن را نجـات دهد. 
صفحـۀ او در اینسـتاگرام کـه دنبال کننده هـاي زیـادي هـم دارد، نـه از 
عکـس غذا پـر اسـت نـه از تفریحـات جورواجـور،  امـا خیلي شـیرین 
تأثیـرات  »از  می گویـد:  صفحـه اش  دربـارۀ  اسـت.  دوست داشـتني  و 
مثبـت صفحـه ام، می توانـم به ایـن موضوع اشـاره کنـم که تعـدادی از 
شـکارچیان اسـلحۀ خـود را کنـار گذاشـتند، فروختند و به جـای آن به 
عکاسـی روی آوردنـد. چون من همیشـه در صفحه ام از عکاسـی و لذت 
آن می گویـم.« او از کارهـاي روزمـره اش می نویسـد، کارهایي که شـاید 
به نظـر کوچـک بیایـد، اما واقعـًا مهم اسـت؛ آزادکـردن روباهـي که در 
تلـه افتـاده یا گـزارش درختي کـه آفـت زده و ممکن اسـت درخت هاي 
دیگـر را هـم مبتـال کنـد، آموزش بـه بچه هاي مدرسـه تـا یـاد بگیرند 
چطـور می تواننـد بـا زمیـن دوسـت باشـند، ایـده دادن بـراي کمک به 
حیوانـات،  خبررسـاني دربـارۀ اتفاقات مهـم زیسـت محیطي و هر کاري، 

 واقعـًا هـر کاري کـه حـال زمین مـادر و بچه هایـش را بهتـر کند. 

زیر ذره بین

12

بیا کنار من بایست
ــده  ــوزش دی ــي آم ــردم از بچگ ــر م ــاید اگ  ش
ــردن زباله هایشــان  ــد و می دانســتند رهاک بودن
در طبیعــت،  شــکار جانــوران یــا درســت کردن 

آتــش کوچــک بــراي کبــاب،  بریــدن درخت هاي 
چندین ســاله چــه بالیــي بــر محیط زیســت 
ــال  ــاید ح ــی آورد، ش ــان م ــورمان و خودم کش
ــود. می گویــد: »حــدود  همــة مــا امــروز بهتــر ب
دو ســال اســت کــه طرحــی بــه نــام یک ســاعت 
بــا محیط بــان در مــدارس اجــرا می شــود و 
ــه مــدارس، اعــالم آمادگــی  ــرای رفتــن ب مــن ب
ــی،  ــف تحصیل ــع مختل ــا در مقاط ــردم. بچه ه ک
ســؤال هاي  می بیننــد،  را  حیوانــات  عکــس 
زیــادي می پرســند و چیز هــاي زیــادي یــاد 
ــا  ــن بچه ه ــم ای ــر می کن ــن فک ــد و م می گیرن

دیگــر دشــمن زمیــن نخواهنــد شــد.«

 برق چشم هاي معصومشان
می گویـد: »شـب هاي تاریک، تماشـاي آهوهاي 
آزاد، وقتـي بچه هایشـان را می لیسـند، وقتـي 
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محیط بان شدنم اتفاقي نیست
روسـتای  بـه  تابسـتان ها  کودکـی،  زمـان  از 
پـدری ام می رفتیـم که در آن قنـات و حیوانات 
مختلـف وجود داشـت. مـن با طبیعـت بزرگ 
شـده ام و عالقـة زیـادی بـه آن دارم. مـادرم 
بـه گربه هـای خیابـان غـذا مـی داد و بعضـی 
زندگـی  مـا  خانـة  زیرزمیـن  در  گربه هـا، 
می کردنـد. مـادرم، بـا آنکـه بـه مـوي گربه ها 
حساسـیت داشـت، آن هـا را بیـرون نمی کرد. 
یـاد  و  می دیـدم  را  او  مهربانی هـای  مـن 
می گرفتـم. می دیـدم کـه آن هـا کوچک تریـن 
محبتـي را بـا محبـت چندبرابرشـده بـه آدم 
برمی گرداننـد و عالقـه ام بـه آن هـا روزبـه روز بیشـتر می شـد. زمـان انتخـاب رشـته، تصمیم 
گرفتـم حتمـاً در رشـته ای درس بخوانم کـه به طبیعت مرتبط باشـد. برای همیـن، کاردانی 
منابـع طبیعـی را انتخـاب کـردم. بعـد از تحصیـل، آگهی اسـتخدام محیطِ زیسـت را دیدم و 
به عنوان محیط بان اسـتخدام شـدم. درسـم را در رشـتة محیط زیسـت هم ادامه دادم و االن 

حـدود دوازده سـال اسـت کـه محیط بـان هسـتم.

ما سربازان زمین هستیم
وقتـی بـرای کار از خانـه بیـرون می آییـم، غـذا و نـان برمی داریـم؛ چـون گاهی تـا ده روز 
بایـد در طبیعـت باشـیم و گشـت بزنیم، آن هـم در جاهایی کـه معموالً تلفن همـراه آنتن 
نـدارد و خبـری از اینترنـت هـم نیسـت. خیلـی وقت هـا در کنـار خانواده هایمان نیسـتیم. 
سـال تحویل هـم حتـی پیش آمده که در طبیعت بودیم. بعضی گشـت ها در شـب هسـتند 
و تـا چشـم کار می کنـد، تاریکی اسـت و تاریکـی. شـکارچی ها، به ویژه شـکارچی های آهو، 
بیشـتر شـب ها سروکله شـان پیـدا می شـود. همراهمـان اسـلحه و دوربیـن داریـم؛ ولـی 
خـب، شـکارچی ها هـم اسـلحه دارنـد و از ترس اینکـه گیر بیفتنـد، به سـمت محیط بان ها 
شـلیک می کننـد. تـا االن حـدود 120 محیط بـان، شـهید و خیلی هـا هم جانبـاز و مجروح 
شـده اند. می دانـي؟ اصـاًل شـغل راحتـی نیسـت، ولـی اگر عاشـقش باشـی، آن وقت اسـت 

کـه شـیریني اش را بـه تو می چشـاند.
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مخزن هـاي  از  تشـنه  حیوان هـاي  می بینیـم 
آبـي کـه مـا  کار گذاشـته ایم آب می خورنـد، 
تماشـاي طلـوع خورشـید در دشـت هاي بـاز، 
 بـوي بـاران روي علف هـا، گـوش دادن به صداي 
مـرغ حـق در نیمه شـب هاي مهتابـي...، همـه 
نجـات  به انـدازۀ  هیچ چیـز  امـا  فوق العاده انـد؛ 
حیوانـات و کمـک بـه آن هـا مـن را خوشـحال 
نمی کنـد. یکـی از خاطـرات خـوب مـن، شـاید 
بهتریـن خاطـره ام، نجـات یـک کفتار زیباسـت 
کـه در یـک  گـودال گیـر افتـاده بـود. بـرای 
اینکـه بتوانیـم کمکـش کنیـم، مجبـور شـدیم 
دو بـار بیهوشـش کنیـم. خیلـي ترسـیده بـود 

و درد می کشـید. وقتـي  نجـات پیـدا کـرد و 
بـه هـوش آمـد، بـرق چشـم هایش زیباتریـن و 
دوسـتانه ترین چیـزي بـود کـه در عمـرم دیده 
شـکارچی  یـک  دیـدن  تلخـم  خاطـرۀ  بـودم. 
بیست سـاله اسـت که فقـط براي تفریـح تفنگ 
برداشـته بـود و یـک تیهـوی مـاده را، درسـت 
آمـده  بیـرون  تخـم  از  جوجه هایـش  وقتـي 
بودنـد، کشـته بـود. بـه او گفتـم وقتـی یـک 
پرنـدۀ مـاده را شـکار می کنـی آن هـم در ایـن 
فصـل، بـه جوجه هایـش هـم فکـر می کنـی که 
در طبیعـت، بدون مادر از گرسـنگي و تشـنگي 

می شـوند؟« زجرکـش 

 همه فن حریف ها:
پلیس، پزشک، کارآگاه

همه فن حریـــف  یـــک  آدم،  از  محیط بانـــي 
تمام عیار می ســـازد. خـــب وقتي قرار اســـت 



زیر ذره بین

شـــب و روز هـــاي فراوانـــی را در طبیعـــت 
بگذرانیـــد و نه فقط از خودتان کـــه از جانوران 
و درختـــان و زمین و... مراقبـــت کنید، معلوم 
اســـت بایـــد چیزهاي زیـــادي بلد باشـــید؛ 
دلیـــل محیط بان هـــا درس هاي  به همیـــن 
جالبـــي می خوانند و دوره هـــاي جالب تري را 
جهت یابی  نقشـــه خوانی،  مثـــل  می گذرانند؛ 
و کار با جي پـــي اس، دفاع شـــخصی، کنترل 
حریق،  اطفـــای  بی ســـیم،  آموزش  خشـــم، 
عکاســـی طبیعت، امداد و نجات، آشـــنایي با 

بیماری های  محیط زیســـت،  آلودگی  جانوران، 
حیات وحـــش، بازرســـی افـــراد یـــا جاها و 
بازداشت  و  دســـتگیری  مشکوک،  ماشین هاي 
و بازجویی، بررسی اســـناد و مدارک، مصاحبه 
و بازجویی، اسلحه شناســـی، اصول گشـــت زنی 
و به کارگیری تجهیزات حفاظتـــی،  تیراندازي، 
زندگـــی در موقعیت هـــای ســـخت، عملیات 
با دوربین کشـــی و دوربین های  صحرایی، کار 
تله ای و... . شـــاید براي همین چیز هاســـت که 

اســـت! جذاب  این همه  محیط بانـــي 

جاي ماجراجوهاي عاشق 
محیط بانـی از آن شـغل هایی نیسـت کـه آدم 
پشـت میز و صندلـی بنشـیند و کارش را انجام 
بدهـد. بایـد ماجراجـو باشـي و البته عاشـق. از 
قاچاقچي هـا  و  شـکارچي ها  از  گرمـا،  و  سـرما 
نترسـي. کاًل مي توانـم بگویـم محیط بانـي کار 
آدم هـاي ماجراجـو،  شـجاع، صبـور و بیشـتر از 

همـة این هـا عاشـق اسـت! 

نذر طبیعت
یکـي از ایده هـاي خـوب احمـد بحـري کـه بـا 
کمـک صفحـة اینسـتاگرامش بـه پویشـی ملي 
تبدیل شـده »نـذر طبیعت« اسـت. محیط بان ها 
بـا کمـک همیـن نذرهـا، مخزن هاي بـزرگ آب 
می خرنـد و در جاهایـي که حیوانات نیـاز دارند، 
کار می گذارنـد. یـا در فصـل سـرما یـا خشـکي، 

بـراي حیوانـات گرسـنه غذارسـاني می کنند.
افـراد زیـادی از ایـن کار اسـتقبال کرده انـد و 
هزینـة خیـرات بـرای درگذشـتگان، نذرهـا یـا 
حتـی هزینه هـای غیرضـروری، مثـل تولدهـای 
پرخـرج و... را بـه ایـن کار اختصـاص می دهنـد؛ 
مثـاًل خانـواده اي در گیـالن نـذر کردنـد بـراي 
توله خـرس کوچکـي که مـادرش را شـکارچي ها 

کشـته بودنـد، شـیر خشـک بخرند.

مهرماه امسال در منطقۀ سولگرد پارك ملی 
گلستان، شکارچیان غیرمجاز با محیط بانان درگیر 
شدند. در این حادثۀ تلخ یکي از محیط بانان عزیز 

 کشورمان تاج محمد باشقره، به شهادت رسید.
این تصویر اثر شهاب جعفرنژاد است.



 اگر دوست دارید وارد داستان هاي 
جالب زندگي محیط بانان ها بشوید،  

وسط جنگل هاي بکر استان گلستان 
نفس بکشید، تعقیب و گریز ماجراهاي 

پلیسي،  عشق و رنج را  تجربه کنید، 
این رمان را از دست ندهید: 

 رمان سایۀ هیوال
 نویسنده: عباس جهانگیریان

 ناشر: کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان

 گروه سني:  متوسطۀ دوم

 پیشنهاد
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 خواهِر درخت
 لیـال مهرجـو، اولیـن زن محیط بـان ایـران 
در  سـفلي«  »طـارم  در  سـال ها  او  اسـت. 
اسـتان قزویـن کار کـرده اسـت. پـدر لیـال 
کـه خـود از محیط بان هـاي قدیمـی اسـت، 
بچه هایـش  جـان  در  را  زمیـن  بـه  عشـق 
»تلخ تریـن  می گویـد:  لیـال  اسـت.  کاشـته 
خاطـره ام دیـدن بـدن بي جـان و بي گنـاه 
حیوانات شکارشـده اسـت. اما شـیرین ترین 
خاطـره ام، روز رهاکـردن عقـاب طالیي بود 
کـه زخمـي پیدایـش کـرده بودیـم و بعـد 
از مـداوا، بال هایـش را بـاز کـرد و جلـوي 
چشـم هاي مـا دوبـاره پـرواز کـرد. خیلـي 

بـود.« زیبا 
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بهاینگزارشازیکتاپنجچهامتیازیمیدهید؟
لطفًانظرتانرادربارۀاینگزارشبرایمانبنویسید.
کمکمانکنیدتاچیزیباشیمکهشمامیخواهید.

نظراتتان 
را برای 
ما پیامک 

کنید

3000899519

نذرها و وقف هاي جالب براي جانوران
 در فرهنـگ مـا، رسـم قشـنگ وقـف و نذر بـراي کمک بـه حیوانات سـابقه دارد؛ 

 : مثاًل
حـدود سـیصد سـال قبـل، یکـی از موقوفـات شـهر اصفهـان کـه در یکـی از 
وقف نامه هـای ایـن شـهر ثبـت شـده، زمینـی کشـاورزی بـوده کـه بـرای غـذای 
پرندگان وقف شـده اسـت و بنا بر نیت واقف، بایسـتی هر سـال در آن زمین گندم 
و جـو کاشـته می شـد. پس از برداشـت محصـول و پرداخت دسـتمزد کشـاورزان، 
مابقـی گنـدم و جـو برای زمسـتان انبار می شـد و در فصل زمسـتان ایـن گندم ها 
در بیابان هـای اطـراف اصفهان که محـل زندگی و رفت وآمد پرندگان بود، پاشـیده 

می شـد تـا گرسـنه نمانند.
در  منطقـة »بشـرویه« در اسـتان خراسـان جنوبـی هـم زمینی وقفی وجـود دارد 
کـه نـام آن را »بنـد گربه ای« گذاشـته اند. زمینی کـه صاحب اولیـه اش، آن را برای 
جلوگیـري از  آزار گربه هـا وقـف کـرده اسـت. ایـن وقـف شـکل جالبـي دارد: اگر 
گربـه اي از خانـه اي گوشـت می ربـود، صاحب خانـه حـق نداشـت گربـه را بزنـد یا 
اذیـت کنـد. حتـي حق نداشـت افـراد خانـواده را سـرزنش کنـد کـه در نگهداري 
گوشـت دقـت نکرده انـد. به جاي آن می توانسـت برای کسـي که زمیـن گربه ای در 
دسـت او بـود، ماجـرا را تعریـف کند و پول گوشـتي را که گربه خـورده بود بگیرد. 

 یا  در روسـتای »عزآبـاد« یزد، وقف نامة جالبی 
وجـود دارد کـه منافع نیم قفیـز از اراضی، 
معـادل حدود 75 متـر، باید صرف طعمة 

سـگ کـور شـود. )کتابچـة موقوفات 
و  افشـار  ایـرج  به کوشـش  یـزد، 
عبدالوهـاب طـرار، چـاپ موقوفـات 

افشـار( دکتر 
حـاال احمـد بحـري تالش می کنـد تا با 

کمـک مردم، سـنت نـذر بـراي طبیعت را 
فراگیـر کند.
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جالل آل احمد در کارنامۀ ادبی اش، 
ترجمه هایی از آثار نویسندگان مطرح دنیا را 
دارد. در واقع او با ترجمۀ این آثار، برای اولین 
بار نویسنده هایی نظیر کامو، ژید و یونسکو را 
به مخاطبان ایرانی شناساند.
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شاهکارهای ایرانی

داستان دربارۀ چیست؟
راوی داستان معلمی است که از معلمی خسته شده و به همین دلیل تالش کرده تا مدیر مدرسه ای باشد و 
از این رهگذر بتواند خودش را از همۀ مسائل مربوط به دانش آموزها کنار بکشد. اما کمی بعد از مدیرشدن به 

خودش می آید و می بیند دارد تالش می کند تا وضع تمام 235 شاگرد مدرسه اش را بهبود ببخشد.

آقای مدیر گاهی به قول خودش »دَنگش می گیرد قُد 
باشد«؛ اما حال وروز آدم های دیگر همیشه برایش مهم 
است. او از اوضاع موجود عصبانی است، اما تظاهر 

می کند که بی اعتناست.

صاحب ملک مدرسه، تظاهر به فرهنگ دوستی 
می کند، اما در حقیقت به فکر منافع خودش است.

وقتی معلم کالس چهارم تصادف می کند، 
مدیر مدرسه تالش می کند تا به او کمک کند و 
برایش مساعده ای از ادارۀ فرهنگ بگیرد.

 نرگس فرجادامین

رمان
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معلم کالس دوم که کله اش بوی قورمه سبزی 
می دهد، قبل از آمدن مدیر جدید به زندان 
مي افتد، اما مدیر مدرسه به مالقاتش می رود.

فراش مدرسه با ارتباط های خوبی که با اهالی 
روستا برقرار می کند، خودش به  تنهایی از مدیر مدرسه 

قدرتمندتر است. آن قدر وضع مالی اش خوب 
است که به معلم ها پول قرض می دهد.

دربارۀ نویسنده
جـالل آل احمد در سـال 1302 در خانواده ای روحانی چشـم به جهان گشـود. 
اما طبع سـرکش و جسـت و جوگرش باعث شـد در مسـیری متفاوت با خواسـت 
خانـواده حرکـت کنـد. وی در طـول سـال های نه چنـدان بلنـد زندگی اش، 
در راه هـای مختلفـی قـدم گذاشـت و از رهگذر تمـام تجربه هایش، آثـار ادبی 
ارزشـمندی از خـودش بـه جـا گذاشـت کـه در قالب هـای مختلف بـه نگارش 
درآمده انـد؛ از جملـه رمان های اوسـت: نفرین زمین، سرگذشـت کندوها، نون 
و القلـم. از جمله مقاله هـای او: غرب زدگی، روشـن فکران در خدمت و خیانت. 

و سـفرنامه های او: خسـی در میقـات، تات نشـین های بلـوک زهرا.
سـبک نوشـتاری جالل، مسـیر تازه ای را در فضای ادبی ایران بـاز کرد. نثر 
پرتحـرک و عصبانـی او، با جمالت کوتاهش، بر نویسـنده های بعـد از او تأثیر 

بسـیاری گذاشته است.
وی همسر سیمین دانشور، نویسندۀ رمان سووشون، بوده است.

جالل از زبان خودش
و همیـن جوری هـا بود که آن جوانک مذهبـِی از خانواده گریخته و از بلبشـوی 
ناشـی از جنگ و آن سیاسـت بازی ها سـر سـالم به در برده، متوجه تضاد اصلی 
بنیادهـای سـنتی اجتماعی ایرانی هـا شـد. با آنچه به اسـم تحول و ترقـی و در 
واقـع به صورت دنباله روی سیاسـی و اقتصـادی از فرنـگ و آمریکا دارد مملکت 
را به سـمت مسـتعمره بودن می بـرد و بدلـش می کنـد بـه مصرف کننـدۀ تنهـای 
کمپانی هـا و چـه بـی اراده هـم... و همین هـا بـود کـه شـد محـرک غرب زدگی 
)1341(... . مدیـر مدرسـه را پیـش از این هـا چـاپ کـرده بـودم )1327(؛ 
حاصـل اندیشـه های خصوصی و برداشـت های سـریع عاطفی از حوزۀ بسـیار 

کوچـک، اما بسـیار مؤثر فرهنگ و مدرسـه. 
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بعد از کودتای 28مرداد و سقوط دولت دکتر 
مصدق، جالل که همیشه فردی سیاسی بود، به 
افسردگی دچار شد و وارد نوعی دورۀ سکوت شد. 

 1329
جالل آل احمد در سال 1329 با سیمین 

دانشور،نویسندۀ برجستۀ ایرانی، ازدواج کرد.
 45

جالل در شهریور1348 در 45سالگی در اسالم 
گیالن درگذشت.
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به گفتۀ خود جالل، شخصیت 
مدیر مدرسه به شخصیت اول 
رمان سفر به انتهای شب اثر 
لویی فردینان سلین شباهت 
دارد و اصالً در نگارش مدیر 
مدرسه، جالل خود را تحت تأثیر 
این رمان از سلین می داند.

19



دکتـر قربـان ولیئی، متولد 1349در شهرسـتان صحنة کرمانشـاه اسـت. وی تا 
20سـالگی در شهرسـتان صحنـه به سـر برد و سـپس به تهـران آمد. 

او دانش آموختـة کارشناسی ارشـد زبـان و ادبیـات فارسـی از دانشـگاه تهـران و 
دکتـری از دانشـگاه تربیـت مدرس اسـت. 

اولیـن اثـر چاپ شـدۀ او شـعر شـکوه آفرینـش، به سـبک نیمایـی اسـت که در 
مجلـه ای دانشـجویی چـاپ شـد؛ در سـال 1379اولیـن کتـاب وی در مجموعة 

»گزیـدۀ ادبیات معاصر« منتشـر شـد. 
قربان ولیئی، شاعری صاحب نظر و صاحب سبک در شعر و نقد آن است . 
شعر او با تکیه بر مبانی عرفانی و معرفت، حال وهوای خاص خود را دارد. 

از دیگر آثار قربان ولیئی می توان به کتاب های زیر اشاره کرد:

گفتـم بـه لحظه نام تو را، جاودانه شـد )سـروده هایی در مراثـی ومدایح اهل بیت 
علیهم السـالم...(، ترنـم داوودی سـکوت )برنـدۀ جایزۀ کتاب سـال(، باید سـرود 
نـام تـو را بـا پرنده هـا )برنـدۀ جایزۀ کتـاب فصـل(، با دو چشـم ُدچـار یکتایی، 
ضربـان ذات، جوان شـدن جاودانگـی، گزیـده ادبیـات معاصـر )مجموعه غـزل، 
نیسـتان(، ای بی نشـان محـض )گزیدۀ اشـعار نیایشـی(، گزیده غزلیـات مولوی، 
گزیده غزلیـات سـعدی، گزیـدۀ دیـوان پروین اعتصامـی  )کتاب همـراه(، گزیدۀ 

خسـرو و شـیرین، گزیدۀ شـعر نـو با عنوان صدای سـبز شـکفتن.

غزلی از او بخوانیم:

ای سلسله در سلسله در سلسلۀ مویت
وی آینه در آینه در آینۀ رویت

چشمان تو چشمان تو چشمان تو هو هو
حق حق چه بگویم چه من از این همه اویت؟

زیبایی ُسکرآور ربانی آفاق
بی شبهه شرابی تو و افالك سبویت

هر سبز که از خاك برآید کلماتت
در چاه فروریخته اسرار مگویت

ای زمزمۀ هر شب تنهایی جبریل 
وی زمزم آواز خداوند گلویت

دریایی و هر چشمه به ژرفای تو جاری
فردایی و هر لحظه شتابنده به سویت

20

شعر  ایرانی

ازمیر  در  29فوریه1900  در  یونانی  شاعر  سفریس،  جورج 
به دنیا آمد. او از همان آغاز تحصیل، زبان یونانی و فرانسه 
بود، ولی  ادبیات  و  او دل بستة شعر  یاد گرفت.  را هم زمان 
حقوق  رشتة  دانشگاه  در  بود،  وکیل  که  پدرش  به خواست 
خواند و در همین رشته دکتری گرفت. اما آن قدر در ادبیات 
ممارست کرد که در سال 1963 جایزۀ نوبل را دریافت کرد. 

سفریس در 71سالگی در آتن بدرود حیات گفت.

بهار بعد از میالد
بار دیگر هم گام با بهار

جامه ای با رنگ های شاد پوشید
با گام های چابک

بار دیگر در تابستان
لبخند زد

یاسمن
یاسمن این گل همیشه سپید

خواه در گرگ و میش تنگ غروب
خواه در پرتو سپیده دمان
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تشنه خورشید را غافل نسازد رنگ و بو
شبنم بی تاب را در دامن ُگل خواب نیست

صائب تبریزی   

تا مژه بستیم قیامت رسید
مرگ چه خواب سبکی بوده است

طالب آملی

غمش را جای در دل داده ام اما پشیمانم
از آن ترسم که وقت مردنم با جان برون آید

نظام دستغیب

سر و کار دلم با اشک و آه است 
چه گویم؛ یا در آبم یا در آتش

اسیر شهرستانی

مرغ گرفتار را حوصلۀ باغ نیست
برگ گلی در قفس، بهر تماشا بس است

قدسی مشهدی

زهتاب  جواد  جوان،  شاعر  غزل  مجموعۀ   دومین  مخالف خوانی 
است. مجموعه ای شامل 37 غزل با مضامین اجتماعی و عاشقانه. 
و  سنتی  موسیقِی  به  پیداست،  شعرهایش  از  که  آن گونه  زهتاب 
دستگاه های ایرانی دل بستگی خاصی دارد. این عالقه به اندازه ای 
است که او نام کتاب اولش را  گوشه ای در اصفهان گذاشت. برای 
فهم این مطلب در شعر زیر به ترکیب های تار یحیی، چنگ شهناز 

و شور توجه کنید. مخالف خوانی را نشر چشمه چاپ کرده است.

تا نسیم از گذر پیرهنت می آید
عطر تو زودتر از آمدنت می آید

تار یحیی مگر افتاد به چنگ شهناز؟
این چه شوری ست که از درزدنت می آید؟

منتی باشد اگر، بر سر باغ است و بهار
اینکه پیراهنی از گل به تنت می آید

شیوۀ تازه ای از ناز بنا کردی و باز
بوی اشعار کهن از سخنت می آید

می رود صبر و قرارم پی استقبالش
که دل از زلف شکن در شکنت می آید

قصه شیرین تر از این هاست که بی شک این بار
خسروی کردن، از کوهکنت می آید
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شانه های باران
به بازآمدنت چنان دل خوشم

که طفلی به صبح عید،
پرستویی به ظهر بهار

و من به دیدن تو
چنان در آینه ات مشغولم

که جهان از کنارم می گذرد
بی آنکه سر برگردانم

 به قمریان عاشق حسد می ورزم
 که دانه برمی چینند

 و به ستاره و باران
که بر نیم رخ مهتابی ات بوسه می زنند

و به گلی که با اشارۀ تو می شکفد
مگر از راه در رسی

مگر از شکوفه سر بر زنی
مگر از آفتاب درآیی

وگرنه روز
تابوتی است بر شانه های ابر

که ما را به افق های ناپیدا می سپارد
و عشق آهوی محتضری است

که سر بر شانه های باران می گذارد
چندان که بازآیی

ستاره ها همه عاشق می شوند
و جوانی در باران از راه می رسد

                                )علی باباچاهی(
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درخت کاری 
زیباتر از درخت در اسفندماه چیست؟
بیدارِی شکفته پس از شوکراِن مرگ.

زیباتر از درخت در اسفندماه چیست؟
زیِر درفِش صاعقه و تیشۀ تگرگ.

زیباتر از درخت در اسفندماه چیست؟
عریانی و رهایی وتصویِر بار وبرگ.

                                 ) محمدرضا شفیعی کدکنی(
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زیتون و زمان
بهار از پشت چشمان تو ظاهر می شود روزی

زمین با ماه تابانت مجاور می شود روزی

صدایت می رسد از پشت پرچین ها و داالن ها
سکوت راه، در گامت مسافر می شود روزی

به جز رنگین کمان در شهر، دیواری نمی ماند
خدا در کوچه های شهر، عابر می شود روزی  

بیابان ها به گرد کوه ها چون تاك می پیچند
زمین، سرمست از این رقص مناظر می شود روزی   

تمام برکه ها را خوی دریا می دهی ای ماه
درخت از شوق تو مرغ مهاجر می شود روزی

چه باك از طعنۀ ناباوران؟ ما خوب می دانیم
که شب می میرد و خورشید ظاهر می شود روزی

سمند نور، زلف تیرگی ها را برآشوبد
به فرمانی که از چشم تو صادر می شود روزی

تو باقی ماندۀ حقی، به زیتون و زمان سوگند
تمام عصرها با تو معاصر می شود روزی

در و دیوار، دیوان غزل های تو خواهد شد
و حتی سنگ با نام تو شاعر می شود روزی

                                     ) حامد حسین خانی (

کشتی پهلوگرفته
دریای نوری و به تالطم نشسته ای

صحرای طوری و به ترنم نشسته ای 
با مژدۀ »َفَصلِّ لَِربِک« رسیده ای

در خانۀ »لُِیذِهَب عنُکم« نشسته ای
با چادِر گلی سر سجاده، سال هاست

با آسمانیان به تکلم نشسته ای
با گردش نگاه تو می گردد آسمان
اما به آردکردن گندم نشسته ای

بی عشق، بی علی چه بر این قوم رفته است
پهلوگرفته در غم مردم نشسته ای

با نور چشم های تو می خندد آفتاب
شاید حسین را به تبسم نشسته ای

                         )مهدی جهاندار(

شهر 
شهر از جایی آغاز می شود 

که سبزه ها تمام می شوند
این فکر بی جهت به سراغم آمد

وگرنه من لِب حوض نشسته ام
و تنها به یک پَِر سنجاقک نگاه می کنم

که افتاده روی آب
                             ) رضا عابدین زاده (
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داستان  ایرانی

 حساب های
من و بابام

 رفیع افتخار  
صـدای کوبیـدن در بـه دیـوار و صـدای موتـور را 
می شـنوم. روشـن مـی آوردش تـو و گاز می دهـد: 
»طلعـت! طلعت کجایی؟« بعد صـدای درق ودروق 
کشیده شـدن پنجـره را می شـنوم: »سـالم، چـه 

خبرتـه؟ هنـوز کلـی از کارام مونـده.«
صـدای بابـا را می شـنوم: »سـالم بـه روی ماهـت 
ببینمـش.  می توانـم  در  الی  از  طلعت خانـوم!« 
دوبـاره صـدای بابـا را می شـنوم: »جمالـی کـو؟«

»دستشـوییه« و محکم پنجره بسـته می شود. بابا 
در تیـررس نگاهـم اسـت. نشسـته پـای موتورش 
و دسـتمال بـه آن می کشـد. بی سـروصدا مـی روم 
پشـت سـرش. زیرزبانی بـا خـودش آواز می خواند. 
محکـم پایـم را می کوبـم بـه زمیـن و می گویـم: 

»سالم!«
می چرخـد و می توپد بهم: »سـالم و...! چرا سـاکت 
میـای بچـه؟« انگشـتم را روی لبـم می گـذارم. 
چشـم هایش را ریـز می کنـد و دور و اطرافـش را 
می پایـد: »طـوری شـده؟« تنبانـم را می کشـانم  
باالتـر و لبخنـدی مـی کارم روی لبـم: »می خـوام 
یـه موضوع مهمـی رو بهتون بگم که نباید کسـی 

بفهمه.«
ابروهایـش به طـرف بـاال بـه حرکـت درمی آینـد: 
»خـب؟!« مکـث می کنم. سـرش را مـی آورد جلو: 
»بگـووو!« با انگشـت هایم بـازی می کنـم: »یه کم 
واسـتون خـرج برمـی داره.« زل می زند تـو صورتم: 
»بـاز می خـوای من رو تیـغ بزنـی؟« ملچ وملوچی 
می کنـم: »میل بـا خودتونه. اما دونسـتنش واسـه 

شـما خیلی مفیده.«
و  درمـی آورد  جیبـش  از  پاره پـوره  صـدی  یـک 
به طرفم دراز می کند. گوشـة اسـکناس را می گیرم 
و مثـل چیز نجسـی تـوی هوا تـکان می دهم. یک 
پایـم را می گـذارم جلو و دسـت به کمر می ایسـتم.

»چـرا ادای آفتابـه درمـی آری؟« و سـرش را بیـخ 
گوشـم می گـذارد: »فعـاًل پیشـت باشـه. بعـداً بـا 
هـم حسـابمون رو صـاف می کنیـم.« بـا شـک 
 نگاهـش می کنـم: »کلک ملک تـوی کار نباشـه!«

»شده تا حاال بهت دروغ بگم؟«
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بـا نگاهـم می گویم زیـاد مطمئن نباشـد و اشـاره 
می کنم سـرش را بیـاورد جلـو. دسـت هایم را دور 
گوشـش کاسـه می کنـم و پچپچـه وار می گویـم: 
»چشـمتون روشـن! واسـة خاله تورانم خواسـتگار 
اومـده. طـرف از اون خرپول هاسـت.« آب دهانـش 

را قـورت می دهـد: »مطمئنـی؟«
»بـا همین جفـت گوش هام، وقتی عزیز داشـت به 
مامـان می گفت، شـنیدم. سـبیلم رو چـرب کرده 
چیزی به شـوما نگظـم.« و اسـکناس را می چپانم 
تـو جیبـم: »اما دیـدم نامردیـه بی خبـر بمونین.« 

پلـک نمی زند.
»قـراره عزیـز امشـب قضیـه رو بـه همـه بگـه.« و 
نچ نـچ می کنـم. کم کـم رنـگ صـورت بابـا گلـی، 
سـپس قرمز می شـود. دسـتمالش را پرت می کند 
و نعره می کشـد: »طلعت، طلعـت!« مامان طلعتم، 
وحشـت زده  و  بیـرون  مـی دود  برس به دسـت، 
می پرسـد: »چیـه، چرا هوار می کشـی؟« کم مانده 
بابـا منفجـر بشـود: »این بچـه چـی داره می گه؟« 
مامـان نگاه تندی بهـم می اندازد کـه فوری نگاهم 

را مـی دزدم. 
»مگـه چـی می گـه؟« می بینـم هـوا پـس اسـت. 
خـودم را می کشـانم طـرف دیـوار و آمـادۀ فـرار 
می شـوم. بابـا می غـرد: »ایـن قضیة خواسـتگاری 
را می گـذارد  اشـاره اش  انگشـت  مامـان  چیـه؟« 
الی دندان هایـش و برایـم خط ونشـان می کشـد: 
»ای جـز جیگـر بگیـری کـه تـوی ایـن خونـه 
کسـی نمی تونـه جلـوت دو کلـوم حرف بزنـه.« و 
برمی گردد طـرف بابـا: »درِدبی درمون گرفته از من 

پـول گرفتـه کـه تـا شـب حرفـی نزنه.«
مثـل اینکـه یک سـطل آب سـرد می ریزنـد روی 
سـر بابـا. به حالـت قهـر راه می افتـد طـرف اتـاق. 
مامـان راهـش را می بنـدد: »حاال مگه چی شـده؟ 
باالخـره که بایـد یه روز شـوهر کنه.« بابا خشـک 
می گویـد: »مبارکتـون باشـه. مـا چـی از شـوما 

دیدیـم کـه بخـواد گیر یکـی دیگه بیـاد.«
مامـان خـودش را می زنـد بـه آن راه: »هنـوز کـه 
نـه بـه بـاره نـه بـه داره. یـه حرفـی بـوده، معلـوم 
نیسـت چـی از تهـش در بیـاد. عزیز می خواسـت 
غافل گیـرت کنـه و خـودش همه چیـز رو بگـه که 
ایـن ذلیل مـرده خرابـش کرد.« و مشـکوک نگاهم 
می کنـد: »ببینـم از تـو هـم پولـی گرفتـه؟« بابـا 
عـوض جـواب، با مشـت بـه پیشـانی اش می کوبد. 
مامان طلعتـم عصبانیـت و دل سـوزی را قاتـی هم 
می کنـد: »اسـمال آقا حـرف دلـت رو بـزن. اگـه 
از باجنـاق بـدت میـاد کـه باالخـره یـه روز بایـد 
باجناق دار بشـی، اگه هم بهش حسـودیت می شـه 

کـه اون یـه حرف جداسـت.«
بابـا زار می زند: »چرا خنگ بـازی درمـی آری، زن؟« 
و نگاهـی می انـدازد بـه من کـه بی صبرانـه منتظر 
نتیجـة کار هسـتم: »جمالی می گه وضـع یارو توپ 
توپـه.« مامـان سـعی می کنـد خـودش را بی اعتنـا 
نشـان بدهد: »خب، باشـه... توپ باشـه... تو رو سنه 
نـه... آره...، چـی می دونم واال... این جـوری می گن...«

بابـا روی دو پا می نشـیند و دسـت می  گـذارد روی 
سـرش: »می دونـی مـن کجـا رو می بینـم؟ اون 
روزی رو می بینـم کـه حسـودیای تـو گل کنـه و 
زندگـی ما نحس بشـه.« و همان طور دست به سـر 

می شـود. بلند 
اخم هـای مامان طلعتـم در هـم می رونـد: »نکنـه 
جمـع  را  دسـت وپایش  بابـا  پشـیمونی؟«  حـاال 
می کنـد: »ایـن چه حرفیـه می زنـی، طلعت جون. 
خـودت می دونـی مـن یـه کارگـرم و از دار دنیـا 
همین یـه موتور قراضـه رو دارم. خـودت می بینی 
صبـح تـا شـب کار می کنـم یـه لقمه نـون حالل 
دربیـارم و بـذارم تو سـفره ت.« و یک هـوا صدایش 
را باالتـر می بـرد: »فـردا کـه خواهـرت رفـت سـر 
خونـه و زندگـی ش، زندگی ش مثل خار می شـینه 
تـو چشـات و زندگـی خـودت از چشـت می افتـه، 
منـم از چشـت می افتم، جمالم از چشـت می افته. 
می فهمـی چـی دارم می گـم، می فهمـی دارم از 
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چـی می سـوزم؟«
مامـان نفـس بلنـدی می کشـد. وقتی بلنـد نفس 
بکشـد، می دانم دعوایـی در کار نیسـت. »واال چی 
بگـم. خواهرمـه، دوسـت دارم خوشـبخت بشـه. 
خـودش پـاش رو کـرده تو یه کفش که شـوهرش 
بایـد پـول دار باشـه. می گـه مگـه طلعـت چـی از 
زندگـی ش...« یکهـو لبـش را گاز می گیـرد و بقیة 

حرفـش را ادامـه نمی دهـد.
آمپـر بابـا بـاال مـی رود: »ِد، نه دیگه، بقیه شـم بگو. 
حرفـت رو تمـوم کـن. نـذار تـو دلـت بمونـه. ای 
خـاک بر سـر مـن!« مامـان دسـت پاچه می شـود 
و می خواهـد از دلـش در بیـاورد: »وا! خـدا نکنـه. 
ایـن چـه حرفیه کـه تـو می زنـی. حـاال زود آماده 

شـو که منتظـرن.«
بابـا مثـل بچه هـا قهـر می کنـد: »نمیـام، خودت 
بـاال:  می پرنـد  مامـان  ابروهـای  بـرو.«  تنهایـی 
»توقـع نداشـتم زود جـا بزنـی.« بابـا شـانه بـاال 
می انـدازد: »تـو بـرو. جمالـم ببـر. مـن نمی خوام 

خـودم رو ضایـع کنـم.«
می بینـم حواسشـان به من نیسـت، لیـز می خورم 

و خـودم را می رسـانم بـه در. تـوی کوچـه مثـل 
می دوم. فشـنگ 

وقتـی کیم به دسـت برمی گـردم، مامـان ایسـتاده 
رو بـه روی آینه، بابا پشـت به من، تمام قد ایسـتاده 
تـو یخچـال. پهنـای زبانـم را می کشـم بـه کیم و 
می گویـم: »بـه جایـی هـم رسـیدین؟« و کیـم را 

برمی گردانـم و آن طرفـش را لیـس می زنـم.
تـوی آینه، چشـم های مامان طلعتم می شـوند چهار 
تا: »بدو، بدو برو صورتت رو بشـور. زودی رفت پولش 
رو داد بستنی خرید. تو از االن نمی تونی جلو شکمت 
رو بگیـری، بزرگ تر شـدی چـی کار می کنـی؟« به 
کیمـم گاز می زنـم: »بـه جـان شـما کاری می کنـم 
خواسـتگاره دسـت از سـر خواهرتـون بـرداره. فقـط 
یـه خـرده... خـرج... خودتـون کـه بهتـر می دونیـن 
خرج ومخارج تو شـهر تهـرون باالس، پشـت فیل رو 

خـم می کنه، چه برسـه به شـما کـه...«
یکهـو برمی گـردد طرفم. فرار می کنم تـو اتاق و در 
را پشت سـرم می بنـدم. همـان جـا ته کیـم را باال 
مـی آورم و زبانـم را دور لب هایـم لیـس می دهـم. 
بعـد، الی در را بـاز می کنـم و گوش تیـز می کنم. 
می خواهـم مطمئن شـوم آب هـا از آسـیاب افتاده.

صـدای بابـا را می شـنوم: »طلعت، ایـن بچه حرف 
بـدی نـزد. رأیشـون رو می زنیـم.« فکـر می کنـم 
مامـان هنـوز جلـوی آینـه ایسـتاده باشـد، چـون 
نمی بینمـش: »مـن کـه تو ایـن کار اصـاًل دخالت 
نمی کنـم. یعنـی نمی توانـم کـه دخالت بکنـم. او 

خواهرمـه، تو شـوهرمی.«
»بـذارش به عهـدۀ مـن و خـودت رو بکـش کنـار. 

حـاال بریـم کـه دیرمـان شـد.« و بـا صدایی شـاد 
بیـا  بابـا،  »جمالـی،  می کشـد:  داد  مرتعـش  و 
بیـرون.« لبخند گل وگشـادی می نشـانم روی لبم 

و دسـت هایم را بـه هـم می سـایم. 
هـر پیشـنهاد سـازنده ای، کلـی برای طـرف خرج 
برمـی دارد. پیـش خـودم حسـاب وکتاب می کنم... 
بابـا...  قبلـی  حسـاب های  صاف وصوف کـردن  بـا 
آب از لب ولوچـه ام راه می افتـد. بـه پیشـنهاد های 

سـازندۀ دیگـری هـم فکر می کنـم...
در اتــاق را بــاز می کنــم و تمام قــد می ایســتم 
جلویشــان. مامــان چشــم هایش را برایــم می درانــد: 
ــز.  ــز بی عزی ــی. عزی ــی بی مهمان ــا؟ مهمان »کج
تــو، نــه. می مانــی همیــن  جــا تــوی خونــه و بــه 

ــی.« ــات می رس درس
ناباورانـه اشـاره بـه خـودم می کنم: »مـن؟« مامان 
می گویـد: »بلـه، خـود جناب عالـی. بچـه ای کـه 
نمی تونـه دو کلـوم حـرف پیش خودش نگـه داره 
و حـرف ایـن رو پیـش اون می بره، بایـد یاد بگیره 
و تنبیـه بشـه. بچـه به ایـن دهن لقی نوبـره! نخود 
تـوی دهنش خیس نمی خـوره، واال!« بـا نگاهم از 
بابـا کمک می خواهم. جوری خـودش را زده به آن 
راه، انـگار او نبـود کـه تا چند دقیقـه پیش آن طور 

لی لـی بـه الالیم می گذاشـت.
مامـان و بابـا آمـادۀ رفتـن می شـوند. یـاد عزیـز و 
شـام خوش مـزه اش می افتم و دلـم آتش می گیرد. 
بایـد کاری می کـردم. جلویشـان را سـد می کنـم، 
بـه  رو  و  بـه خـودم می گیـرم  مظلومـی  قیافـة 
مامـان می گویـم: »غلـط کـردم. دیگـه دهن لقـی 

نمی کنـم...«
مامـان سـرش را بـاال می انـدازد: »نـچ! راه نـداره. 
نمی شـه، بـدو بـرو سـر درس و مشـقت، عقبـی.« 
شـروع می کنـم به التماس کـردن: »تـو رو خدا، به 
خـدا قول مـی دم، قول مـی دم از همین حاال نخود 
تـو دهنـم خیـس بخـوره. دل عزیز رو نشـکونین، 
پیـرزن گنـاه داره، وقتـی ببینه تنهایـی اومدین و 
از نـوه اش کـه مـن باشـم خبـری نیسـت. حالش 
گرفتـه می شـه و خاله تـوران رو به شـوهر پـول دار 

می ده...«
و آن قـدر می گویـم و می گویـم کـه باالخـره دل 
مامـان برایـم می سـوزد و نـرم می شـود. می گوید: 
»باشـه. بیا. ولـی دفعة آخرت باشـه که دهن لقی 
می کنـی. وقتـی هم برگشـتیم یه راسـت می ری 
سر درس ومشـقت و بازیگوشی نمی کنی. قول؟« 
می گویـم: »آره، قـوِل قـول.« و از خوش حالـی به 
هـوا می پـرم و چنـان فریـاد شـادی می کشـم که 

پنجره هـای خانه بـه تـکان می افتند.
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زندگي نوشت

  نفیسه مرشدزاده
یـا  خـودآگاه  زندگـی،  از  لحظـه  هـر  در 
ناخـودآگاه چیـزی را انتخـاب می کنیـم و 
بـه زندگی مـان سروشـکل می دهیـم. چه 
کتابـی بخوانیـم؟ چـه فیلمـی ببینیـم؟ با 
کـی رفاقـت کنیـم؟ کـدام رشـته را برای 
گاهـی  کنیـم؟  انتخـاب  ادامه تحصیـل 
انتخاب هـای کوچـک، مسـیرهای اصلـی 
سرنوشـت را جابه جا می کنند. در شـطرنج 
زندگـی، یـک حرکـت درسـت یـا یـک 
به کلـی  را  راه  می توانـد  اشـتباه  حرکـت 
عـوض کنـد؛ ما را بـه پیشـرفت و موفقیت 
ببرد یا آرام آرام سـوق بدهد بـه بیراهه. در 
متن زیـر محمدجعفر یاحقی، پژوهشـگر و 
نویسـندۀ ایرانی دربارۀ انتخابی سـخت در 

اسـت: نوشـته  زندگی اش 

وقتـی به کالس سـوم دبیرسـتان رسـیده بودم، 
ادبیـات  بخواهـم  اگـر  کـه  می دانسـتم  دیگـر 
امـا در  بـروم.  ادبـی  بـه رشـتة  بایـد  بخوانـم، 
شـهر مـا تنهـا رشـتة طبیعـی چند سـال پیش 
بـود،  قـرار  پیـش  مدت هـا  از  بـود.  شـده  بـاز 
رشـتة ادبـی در شـهر مـا بـاز بشـود؛ امـا هـر 
سـال به دلیلـی بـه تأخیـر می افتـاد. سـرانجام 
وقتـی ایـن رشـته آمـد کـه مـن یـک سـال از 
رشـتة طبیعـی خوانـده بـودم و بـه کالس پنجم 
می رفتـم. بچه هـای یـک سـال بعـد از مـن چه 
خوشـبخت تر بودنـد کـه می توانسـتند انتخـاب 
کننـد و اگر می خواسـتند به رشـتة ادبی بروند. 
البتـه رشـتة ادبـی آن سـال ها بسـیار وامانـده 
و توسـری خورده بـود. همـه رشـتة طبیعـی و 
ریاضـی را قبـول داشـتند. ریاضـی که در شـهر 
مـا نبـود، پـس طبیعـی رشـتة مطلوب بـود که 
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تـازه اگـر ادامه تحصیـل می دادند، می توانسـتند 
بشـوند. دکتر 

روزهـای آخـر شـهریور کـه بـرای ثبت نـام بـه 
مدرسـه مراجعـه کـردم، به آقـای جـوادی گفتم 
»اسـم مـرا در کالس چهـارم ادبـی بنویسـید.« 
همـان طـور کـه می نوشـت، گردنش را کـج کرد 
و از گوشـة چشـم چپش، نگاهی به مـن انداخت 
تـا مطمئن شـود که خودم هسـتم. وقتی 
اطمینـان حاصـل کرد که مـن همان 
کسـی هسـتم که سـال قبـل، درس 
تاریـخ و جغرافـی را بـا خـود او در 
گذرانیـده  طبیعـی  چهـارم  کالس 
و نمره هـای خوبـی هـم گرفتـه ام، 
ناگهـان بـا صدایـی بم تر از همیشـه 
گفت: »پسـر مگر دیوانه شـده ای؟« 
گفتـم: »نخیـر. واقع عـرض می کنم 
مـن می خواهم به رشـتة ادبـی بروم. 
مـن نمی توانـم در رشـتة طبیعـی 

درس بخوانـم.«
چــه ماجراهــا آن یــک هفتــه از 
ــه  ــا ک ــه مالمت ه ــدم، چ ــر گذرانی س
نکشــیدم و چــه ســرزنش ها کــه بــر 
ــه نشــنیدم. هیچ کــس  ــن کار غیرعاقالن ای
حتــی معلــم ادبیاتــم کــه عشــق مــرا به شــعر 
ــن کار موافــق  ــا ای ــود، ب و ادب، نیــک آزمــوده ب
نبــود: »چــه کســی بــا دســت خــود یــک ســال 
ــازه  تمــام از عمــر عزیــزش را هــدر می دهــد؟ ت
ــم  ــتة پراسم ورس ــم از رش ــد ه ــی؟ بع ــه چ ک
و نــان وآب دار طبیعــی برگــردد بیایــد بــه رشــتة 
دیگــر  رشــته های  وامانده هــای  کــه  ادبــی 
می رونــد، ال واهلل محــال اســت کــه مــا بگذاریــم 
ــی.« امــا  ــه ای بزن ــه چنیــن کار جاهالن دســت ب
مــن تصمیــم خــودم را گرفتــه بــودم و کــی مــن 
از تصمیمــی کــه گرفتــه  بــودم بازگشــته بــودم 

ــار دومــم باشــد؟ ــن ب کــه ای
بـاری مـن کار خودم را کرده بـودم، هیچ کس هم 
بـا ایـن کار موافـق نبود. مـن روز اول سـر کالس 
چهـارم ادبـی نشسـته بـودم و اسـمم تا یـک ماه 
بعـد در دفتـر پنجم طبیعی بـود. آن قدر مقاومت 
کـردم کـه همة عاقل هـا را در برابـر تصمیم خود، 
تسـلیم کـردم. بعـد از آن، ماجـرای عقب گرد من 
تـا سـال ها بعـد شـده بـود داسـتانی کـه بر سـر 
هـر بـازاری بـود. البتـه وقتـی درخشـش درس و 
کار مرا در این رشـته می دیدند، نمی توانسـتند از 
تحسـین و حتی تأییـد ضمنی اقدام جسـورانه ام 

خـودداری کنند.

گزینۀ سرنوشت ساز
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آن سوی دانش

ازچرختاGPSتاریخچۀاختراعاتبشر
زهراابراهیمپور

هیجانانگیزاستاگربهاینفکرکنیم
کهانســاندرآغازتاریخچگونهدست
ازیکنواختیبرداشــتوسعیکرددر
خودوزندگیاشتحولایجادکند.مثاًل

شایدازاصواتمحدودوحرکاتدست
وبدنخستهشــدو»زبان«رااختراع
کرد!یاازاینکــهبرایچیدنمیوههای
دلخواهــشبهجنگلبرودبهســتوه
آمدوتصمیمگرفــتجنگلومیوهها
رابــهکنــارمحلســکونتشبیــاورد؛

پس»کشــاورزی«بهوجــودآمد!...یا
کشیدنبارهایسنگینراتابنیاورد

وبهسرشزد»چرخ«بسازد!

و اختراعــات تاریــخ بــر مــروری
اکتشــافات،ذهــنپیچیــدهوخــالق
انســانرابــرایمــاآشــکارمیکند.
بــرایرشــدخــودو انســانیکــه
اطرافیانــشمیکوشــدومیخواهد
دنیــارابهجــایبهتریبرایزیســت

تبدیلکند.
1/8میلیونسالقبل

2500پیشازمیالد

105م

987ش

1206ش

1286ش

1333ش

1353ش

1374ش

زبان
پلکانتاریخنامعلوم

5000پم

کشاورزی
10000پم

آتش
راستقامتان
تاریخنامعلوم

ریاضیات
راستقامتان
چرتکه3000پم

سومریها/2300پ.م شیشه
فنیقیها
2500پم

صابون
فنیقیها/600پم

قطبنما
چین/498ش

کبریت
جانواکر/1205ش

موتوراحتراقداخلی
اتِینلونوار/1238ش

خودروینوین
کارلبنز/1265ش

آنتیبیوتیکها
الکساندرفلمینگ

1308ش

ترانزیستور
باردین،براتن،شاکلی

1326ش

تلگراف
ساموئلمورس

1211ش
رادیو

گولیلمومارکونی
1274ش

شتابدهندههایذرات
جانکاکرافتوارنستوالتون

1299ش

پالستیک
لئوباکلند
1286ش

رایانۀشخصی
MIT
1353ش

)WWW(شبکۀجهانی
تیمبرنرزلی
1368ش

فیبرنوری
ناریندرسینگکاپانی

1333ش

تلفنهوشمند
IBMوبلساوث

1371ش

نیمهرساناها
باردین،براتن،شاکلی

1335ش
مدارمجتمع
جککیلبی
1337ش

چاپسهبعدی
چارلزهال
1372ش

GPS
پارکیسنون،ایستونوگتینگ

1374ش

تلفنهمراه
مارتینکوپر
1352ش

هواپیما
برادرانرایت

1282ش

تلفن
الکساندرگراهامبل

1255ش

یخچال
جیکوبپرکینز

1213ش

ماشینلباسشویی
آلوافیشر
1286ش

ماشینبخار
تامسسیوری

1077ش
واکسن
ادواردجنر
1175ش

المپ
توماسادیسون

1258ش

چرخخیاطی
تامسسینت
1169ش

دوچرخه
بارونکارلدریسونساوربرون

1197ش

چاپ
گوتنبرگ/818ش

عینک
سالوینودارماتی

659ش

تلسکوپ
هانسلیپرشی

987ش

دوربینعکاسی
ژوزفنیسهفورنیپس

1216ش

صفر
بابلیان
300پم

دموکراسی
یونانیان/507پ.م

برق
تالس/600پم

ساعتمکانیکی
ییژینگولیانگلینگزان

104ش
روشعلمی

ارسطو،ابنهیثم،گالیله
بیکن،دکارت

312سالپمتا1017ش

کاغذ
تسایلون/105م

کتاب
مصریان
2400پم

الفبا
مصریان
1500پم

چرخ
3500پم

خط
اهالیمیانرودان

3200پم
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دورانطالیی
ازسالهایاوِلظهوراسالمتاهزارسالبعدازآن،مسلمانانازاسپانیا
تاچین،بهپیشــرفتهایچشــمگیریدرعلومگوناگوندستیافتند.
هماندورانیکهدرتاریخاروپابه»قرونتاریک«معروفاســتواثری
ازرشــدعلمیدرآندیدهنمیشــود،دورانطالییتمدناسالماست؛
دورهایکهمســلماناندرهرگوشــۀدنیــا،باابداعاتواختراعاتشــان
خدمتبزرگیبهتمدننوینبشریکردند،حتیاگرناموچهرۀبیشترآن
دانشــمندانپنهانماندهباشد.بعضیابداعاتمسلمانانرامیتوانید

دراینجاببینید.

جراحی
الزهراوی)پزشکمشهور(-قرنسومهجری

دارندۀکتابمرجع1500صفحهایمصورازجراحی
500سالدرکشورهایاروپاییاستفادهمیشد.

ابداعاتمشهور:

استفادهازرودۀگربهبرایبخیهزدنجراحتها
اولینجراحیسزارین

ابداعاولینانبرکجراحی

ماشینپرواز
عباسابنفرناس-قرنسومهجری

اولینتالشهایواقعیبرایساختماشینپرندهدرجهان
اودستگاهبالداریراابداعکردودرآزمایشمشهورخوددر

کوردوبایاسپانیا،باکمکاینماشینبرایچندلحظهپروازکردو
سپسبهزمینسقوطکردکهبراثراینسقوط،کمرششکست.

الهامبخشهنرمندوطراحمشهورایتالیاییلئوناردوداوینچی

دانشگاه
فاطیماالفرهی)شاهزادهایجوان(
قرنسومهجری

بنیانگذاریاولیندانشگاهدرمراکش
کهبهدانشآموختگانمدرکمیداد.
خواهرویمسجدیراهمدرجواراین
دانشگاهبناکردکهدرکنارهممجتمع
»الکاراوین«راشکلدادکهاینمجتمعبا
گذشت1200سال،
هنوزپابرجاست.

جبر
خوارزمی)ریاضیدانپارسی(
قرنسومهجری

کلمۀجبرازنامرسالۀمشهور
وی،بهنامکتاب»جبرومقابله«،
برگرفتهشدهاست.
ایدۀاستفادهاز»توان«برایاولینبار.

مطالعاتنور
ابنهیثم-قرنچهارمهجری
اولیندانشمندفیزیکنور

درجهانثابتکردچشمانسان،
اجسامرابهدلیلبازتابنور

رویسطحآنهامشاهدهمیکند.
اولینکاشفپدیدۀاتاقتاریکعکاسی

موسیقی
موسیقیدانانمسلمانتأثیریبرموسیقیاروپا
گذاشتهاندکهنمیشودآنراانکارکرد.
سازهاییمانندعودورهابکهدرواقعازاجداد
ویلنهستند،ازخاورمیانهبهاروپاراهیافتهاند.

مسواک
پیامبرمسلمانانحضرتمحمد)ص(
درآنزمان،ایشانبااستفادهاز
شاخهایازدرختیبهناممسواک،
دندانهایخویشراتمیزمیکردهاند.
موادیمشابهآنچهدرشاخۀدرخت
مسواکاست،امروزدرترکیب
خمیردندانهااستفادهمیشود. بیمارستان

مصر)قاهره(-قرنسومهجری
اولینمرکزپزشکیجهان:بیمارستان»احمدبنتولون«
اینبیمارستانبهافرادنیازمندبهصورترایگان
قهوهکمکهایبهداشتیوپزشکیارائهمیکردهاست.

یمن-قرنسومهجری
ایننوشیدنیکهاکنونبه

اصلیتریننوشیدنیدرغرب
تبدیلشده،برایاولینبار
دریمنتهیهشد.سپسبه

قاهرهودرقرنهفتمبهترکیه
راهپیداکرد؛اماتاقرندهم

هجریهنوزدراروپارواجپیدا
نکردهبود.

میللنگ
الجزری-قرنششمهجری
اینوسیلهبعدهادرسراسر
جهانودراختراعاتیمانند
دوچرخهوموتورهایاحتراق
داخلیاستفادهشد.

سین
یح
فدا
حمد
یدم
:س
یک
راف
فوگ
این
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آشپزخانۀ دوست کجاست؟
چهتغييراتيآشپزخانةماراباطبيعتآشتيميدهد؟

علی خالقی
در ایـن شـماره می خواهیـم دربـارۀ چند راه حل سـاده حـرف بزنیم 
کـه اگـر در آشـپزخانه رعایتشـان کنیـم، کمـی از هزینه هایمـان 
کاسـته می شـود و خانـواده ای مسـئولیت پذیرتر خواهیـم داشـت. 

می توانیـم بـا همراهـی خانـواده ایـن کارهـا را انجـام دهیم.

 یخچال برو به سایه!
وقتـی یخچال هایمـان را در معـرض نـور آفتـاب می گذاریم، آن هـا مجبورند 
خیلـی بـه خودشـان فشـار بیاورند تا مواد غذایی درونشـان را سـرد کنند 
)امـا چـه کننـد؟ پـای فـرار کـه ندارنـد؛ مجبورنـد بسـوزند و بسـازند(. 
پـس بیاییـد یخچال هایمـان را از کنـار پنجره هـا دور کنیـم تا در سـایه، 
باآرامـش مـواد غذایی مـان را سـرد کننـد. البتـه ایـن نکته را بهتر اسـت 

رسـتوران ها و سـوپرمارکت ها هـم رعایـت کننـد.

 چقدر می شود؟
قابلـی نـدارد! امـا دزدکـی نگاه کـردن درون یخچال، برای شـما می شـود 
بیـن 18 تـا 36 یـورو )با یـوروی چندهزارتومنـی که بهتر اسـت خودتان 
حسـاب کنیـد(. بلـه؛ آمـاری جهانـی نشـان می دهـد اگـر بـدون هیـچ 
قصـدی و از سـر بی حوصلگـی یـا هـر چیـز، در یخچـال را بـاز کنیـم و 
ببندیـم، بیـن 18 تـا 36 یـورو در هـر سـال به خودمـان و خانـواده ضرر 
زده ایـم؛ ضررهایـی کـه ایـن ماجرا به الیـة اُزن و محیط زیسـتمان می زند 
کـه در حسـاب وکتاب نمی گنجـد! پـس بهتـر اسـت قبـل از بازکـردن در 

یخچـال، بدانیـم کـه چـه می خواهیم!

 چه فاصله ای؟
فاصلـة درسـت بین دیـوار و یخچالمان از هر طرف، خوب اسـت بین 7/6  
تـا 8 سـانتی متر باشـد. این فاصلـه باعث می شـود هوا دوروبـر یخچالمان 
در جریـان باشـد، تـا دوبـاره بیچـاره مجبور نباشـد زور بیـش از حد بزند 

و باعـث افزایـش هزینـه  و آلودگی های جوی شـود.

 اسباب کم مصرفی
نشـان های انـرژی کـه چند سـالی اسـت در دنیا و ایـران روی وسـایل برقی 
چسـبانده می شـود، خیلی چیز مهمی اسـت و می تواند بین 10 تا 50درصد 
از میـزان انـرژی بکاهـد. ایـن یعنی 10 تـا 50درصـد آلودگـی و هزینه های 

مالـی، کمتـر. پس مـی ارزد که بـه این نشـان های انرژی دقـت کنیم!

 سرکۀ پاکی
یکــی از راه هــای طبیعی بــرای پاک کردن 
ســطوح، کشــتن باکتری هــا و جرم هــای 
ظــروف، اســتفاده از ســرکه های طبیعــی 
اســت. اگــر دسترســی بــه ســرکة خــوب 
از  حداقــل  اســت،  مشــکل  برایمــان 
پاک کننده هایــی اســتفاده کنیــم کــه 

ــد. ــتدار طبیعت ان دوس

بازگشت به طبیعت
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 دیگ و قابلمۀ فعال
از ظرف هـای شیشه ای،سـیلیُکن و سـرامیکی برای 
بهتریـن  ایـن ظرف هـا  پخت وپـز اسـتفاده کنیـم. 
کارایـی و کیفیـت را بـرای پخت وپـز دارنـد؛ چـون 
زمـان پخت را کاهـش می دهند و به دمـای کمتری 

بـرای پخته شـدن چیزهـا نیـاز دارند.

 زمانی برای استراحت ماشین ظرف شویی
وقتـی دسـت نگـه می داریـم تـا ماشـین ظرف شـویی مان کامـاًل پـر شـود، 
یعنـی ظرف هـای چنـد وعـده را با هـم در ماشـین ظرف شـویی می گذاریم، 
انجـام  می توانیـم  کـه  دیگـری  کار  می کنیـم.  مصـرف  کمتـری  انـرژی 
دهیـم ایـن اسـت کـه مرحلـة آخـر، یعنـی خشک شـدن ظرف هـا در ماشـین 
ظرف شـویی را بی خیـال شـویم و بگذاریـم تـا ظرف هایمـان در سـبدها یـا 

آب چـکان خشـک شـوند.

 آشغال ها را دور نریزیم!
زباله هـای تـر، مثـل پوسـت تخم مـرغ، 
پوسـت میوه هـا، ته مانـدۀ غذاهـا، کاغـذ 
و... را دور نریزیـم. آن هـا را جـدا کنیم و 
به کمپوسـت، کـود گیاهی، بـرای باغچه 
و گلدان هایمـان تبدیـل کنیـم. ایـن کار 
باعـث می شـود خانـة مـا زبالـة کمتـری 
تولیـد کنـد. فکـر کنیم همة محلـة ما یا 
همـة شـهر ما، چنیـن کاری را کنند؛ آن 
وقـت دیگر نگـران آلودگی های ناشـی از 
زبالـه نخواهیم بـود. راه هـا و فرمول های 
و  خانـه  در  کمپوسـت  سـاخت  سـادۀ 
سـاختمان را بـا جسـت وجوی سـاده ای 

در اینترنـت می توانیـم پیـدا کنیـم.
 کیک و نان!

وقتی داریم با فِر گازمان کیک می پزیم، می توانیم کنارش غذایمان را هم گرم کنیم. یا 
وقتی داریم املت برای صبحانه می پزیم، کنارش نانمان را هم گرم کنیم.

 بگذاریم بسته بماند
وقتـی غذایمـان داخـل فـر در حـال 
پختـن اسـت، در آن را بیهـوده بـاز 
نکنیـم؛ چـون ممکـن اسـت در هـر 
بـار بازکـردن، حتـی بـرای 10 یا 20 
ثانیـه، تـا 65 درجه دمـای آن کاهش 
انـرژی  بایـد  دوبـاره  و  کنـد  پیـدا 
فضـای  تـا  شـود  مصـرف  بیشـتری 
داخـل فـر گـرم شـود. اگـر بازکـردن 
در فـر واجـب نیسـت، بـازش نکنیـم 
و از پشـت شیشـه ببینیم چـه اتفاقی 

می افتـد. دارد 
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رشتۀ 
محبت

آشناييبارشتةپرستاری

 زهرا صنعتگران 
 عکاس: غالمرضا بهرامي 

اگر دانش آموز رشتۀ تجربی باشید، 
تا پیش از انتخاب رشته، حتمًا یک 
بار به رشتۀ پرستاری فکر خواهید 
کرد. فرامرز و فاطمه و محمد، سه 

دانشجوی ترم آخر پرستاری دانشگاه 
تهران هستند و قرار است در این 
شماره ما را با چم وخم رشته شان 

آشنا کنند. حتی اگر »فقط« به 
پزشکی و دندان و دارو فکر  می کنید، 

بد نیست باز هم این چند صفحه را 
بخوانید! هیچ کدام از این سه نفر تا 
پیش از آمدن نتایج کنکور، دلشان 

نمی خواست یک روز دانشجوی ترم 
آخر پرستاری باشند. شاید برای شما 

هم اتفاق بیفتد...
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 ترم اول و دوم رشـتة پرسـتاری به دروس علوم پایه اختصاص دارد. 
دروس علوم پایه، با دروس رشـتة پزشـکی مشترک اند.

 برخـالف رشـته های پزشـکی کـه در آن هـا دانشـجویان تعـداد 
واحد هـای بیشـتری را در دروس علـوم پایـه می گذراننـد، در رشـتة 
را  مشـترک  سـرفصل های  همـان  از  کمتـری  جزئیـات  پرسـتاری، 
می خوانیـد و از تـرم دوم وارد بخـش فیزیکال بیمارسـتانی  می شـوید.

  در اولیـن ترم هـای عملـی، ابتـدا دروس عمومی عملـی را می گذرانید. 
پس از آن دروس تخصصی آغاز  می شـود که بسـته به آن، هر ترم به مدت 
ده روز وارد بخش های خاص جراحی، ارتوپدی، گوارش، نفرو و...  می شـوید.

  شـما در رشـتة پرستاری، هر ترم همان بیسـت واحدی را خواهید 
گذرانـد که دوسـتان مهندسـی تان  می گذراننـد؛ اما با توجـه به اینکه 
درس یک واحـدی و حتـی نیم واحـدی در برنامه تـان گنجانـده شـده 
اسـت، مجبوریـد هـر روز هفتـه در دانشـگاه باشـید و خبـری از آن 

یکـی دو روز خالی که سـایر دوسـتان دارند نیسـت.
  در ایـن رشـته، شـما فقط تا ترم شـش درس می خوانیـد و دو ترم 

آخر را در بیمارسـتان  می گذرانید.
  از آنجایـی کـه از ترم سـوم وارد بیمارسـتان  می شـوید، بد نیسـت 
بدانیـد بـرای تخصیص شـیفت ها هیچ نظـم خاصی وجود نـدارد و در 
واقع هر شـیفتی را که سـایر پرسـتاران برندارند )شیفت های فاجعه!(، 

به شـما اختصـاص خواهند داد.

گرایش ها
1. گرایـش ویـژه: در ایـن گرایـش قـرار اسـت پرسـتار بخش هـای 
ویـژه، همچون آی سـی یو، سـی سـی یـو یـا اورژانس بشـوید. به نظر 
 می رسـد »فعـاًل« اوضـاع این گرایـش به لحاظ موقعیت شـغلی از باقی 

گرایش هـا بهتر باشـد.
2. داخلـی جراحـی: اگـر قصـد هیئت علمـی شـدن را داریـد، در این 
گرایـش  می توانیـد به صـورت تخصصی تـر، تجربـة تحصیـل و کار در 
بخش هـای ارتوپـدی، گـوارش، اعصـاب، پوسـت، تنفـس، نفرولـوژی 
و... را داشـته باشـید؛ امـا بنـا به گفتـة شـاهدان عینـی، آواز دهِل این 

گرایـش را فقـط بایـد از »دور« شـنید! 
ــتان های  ــتاران در بیمارس ــش، پرس ــن گرای ــتاری: در ای 3. روان پرس

ــه کار خواهنــد شــد. تخصصــی اعصــاب و روان مشــغول ب
درمــان،  از  پیــش  پروســة  جامعــه:  و  محیــط  بهداشــت   .4
ــه  ــی از مجموع ــی و نظارت ــای تحقیقات ــت گذاری ها، فعالیت ه سیاس
»پیش فرض هــای« در نظــر گرفته شــده بــرای تولــد گرایــش 
ــن  ــی وارد ای ــط در صورت ــتند. فق ــه هس ــط و جامع ــت محی بهداش
رشــته بشــوید کــه حوصلــه و پشــتکار تغییــر »فضــای غیرعملــی« 

ــید. ــته باش ــگاه را داش دانش
۵. مراقبـت ویـژۀ کـودکان: این رشـته در واقع همان گرایش شـمارۀ 
یـک اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه بیمارانتـان تعـدادی بچـة مظلـوم و 

مهربان انـد.
6. گرایش کودکان
7. گرایش مدیریت

پس از چهار سال تحصیل در رشتۀ پرستاری چه کنیم؟

1. اگـر قصـد ادامه تحصیل داشـته باشـید، در گرایش ویـژه و مدیریت، الزم 
اسـت حتمـاً پیش از شـرکت در کنکور، دو سـال طـرح  بگذرانید.

2. در سـایر گرایش هـا ایـن امـکان گذاشـته شـده اسـت تا دانشـجو »فقط 
یـک بـار« پیـش از گذرانـدن طـرح، در کنکور شـرکت کند و اگر در رشـتة 
دل خـواه پذیرفتـه شـد، در پایان دورۀ کارشناسی ارشـد بـرای گذراندن طرح 

اقـدام کند.
3. اگر شـما با مقداری ریش وسـبیل مشـغول خواندن این گزارش هسـتید، 
الزم اسـت بدانید برای آقاپسـرهای رشـتة پرسـتاری، دورۀ سـربازی و طرح 

یکی شـده است.
4. اگـر قصـد ادامه تحصیـل نداریـد، به جـز نشسـتن در خانـه و قاب کـردن 

مدرکتـان بـه دیـوار، چهـار انتخاب دیگـر پیـش رو دارید:
1.4. دریافت مجوز مهد کودك؛

2.4. دریافت مجوز خانۀ سالمندان؛
3.4. تأسیس مراکز مراقبت از بیمار در منزل؛

4.4. کار در بیمارستان.

۵. اگـر کار در بیمارسـتان را انتخـاب کردیـد،  می توانیـد دوره هـای آزاد 
تخصصـی شـش ماهه )خون رسـانی، هوم ویزیـت و...( را نیـز بگذرانیـد و با 
توجـه بـه تخصصی ترشـدن مهارتتـان، درآمـد و حتی پرسـتیژ بیشـتری 

داشـته باشید.
6. آخرین مرحله ای که متأسـفانه خوارترین مرحله در کشـور ماسـت، ادامة 
ایـن تخصـص در فیلد پژوهشـی اسـت که علی رغم خواسـت خودمـان الزم 
اسـت بگوییـم اگـر کفـش آهنین به پـا نکرده باشـید، به نظر نمی رسـد این 
بخـش، بـا توجـه بـه وضعیت فعلـی، آینـدۀ مطلوبی برای رشـتة پرسـتاری 

داشـته باشد.

مظنۀ پرستاربودن!
بـه ازای هر شـیفت، 8 سـاعت و 192 سـاعت موظفی در مـاه، وضعیت مالی 

پرسـتاران مختلف این گونه اسـت:
  پسران سرباز: ماهیانه 80 هزار تومان

  دانشـجویانی کـه طـرح خـود را  می گذرانند: بیـن 1میلیـون و 600هزار 
تومـان تا 1میلیـون و 800هـزار تومان

  پرسـتاران واقعـی: بین 2 تـا 3 میلیون دریافت خواهنـد کرد که مجموع 
حـق شـیفت، اضافه کاری، کارانـه، هزینة رفت وآمد، غذا و... اسـت.

نکتة 1: علی رغم اینکه جذب دانشـجوی پرسـتاری در دانشـگاه ها دو تا سـه 
برابـر افزایش داشـته اسـت، بد نیسـت بدانید در حال حاضـر به دلیل کمبود 
بودجه هـای بیمارسـتانی و...، وضعیـت جذب همان دانشـجویان در بازار کار، 
چنـدان هـم خوب نیسـت و بیمارسـتان ها ترجیح  می دهند در شـیفت های 

اضافـه و بـا حقوق کمتر، همان پرسـتاران سابقشـان را نگه دارند!
نکتـة 2: تأسـیس خانـة سـالمندان، مهـد، مرکـز مراقبـت و... نیـز مانند هر 
حرفـة دیگـری بـه مهارت هـای مدیریتـی، بودجـه و پذیرش ریسـک ضرر و 

زیـان اولیه نیـاز دارد.

احتمااًل نمی دانید
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فرامرزخاناحمدی
معدلدبیرستان:18

رتبۀ1000
معدلدانشگاه:15

فرامـرز از آن دسـت افـرادی اسـت کـه چـون مدرسه شـان 
رشـتة تجربـی نداشـت، مجبـور شـد ریاضـی بخوانـد. از 
راهنمایـی هـم تصمیمـش را گرفتـه بـود، بایـد پزشـک 
 می شـد.  می گویـد زحمـت بی انـدازه ای بـرای پزشک شـدن 
کشـید و رتبـة پزشـکی دانشـگاه ارتـش را هـم آورد. با این 
حـال، تصـور سـی سـال تعهـد خدمـت، کمـی بـه نظرش 
غیـر معمول آمـده و نهایتاً به پرسـتاری رضایت داده اسـت. 
به نظـر فرامـرز اصرار بر اسـتمرار درس خوانـدن، باعث دوری 
از زندگی و کسـب درآمد  می شـود. ترجیح فرامرز این اسـت 
کـه پس از پایان ترم آخر، به سـرعت سـراغ گذرانـدن طرح، 

سـربازی و اسـتخدام بـرود تـا به زندگـی عادی اش برسـد.

ترم آخری ها

محمدآبیارقمصری
رتبۀ2900

معدلدبیرستان:19/70
معدلدانشگاه:15/5

محمد برای پزشک شدن سه بار در کنکور شرکت کرد و از همان 
سال اول، رتبة پرستاری را آورده بود؛ اما امیدوار بود سال بعد پزشکی 
قبول بشود و به همین دلیل چندان با رغبت سراغ این رشته نیامد. 
او هر روز به انصراف فکر  می کند و یک جملة شایستة تأمل دارد. 
اینکه »حتی کسانی که با عالقه وارد رشتة پرستاری  می شوند، ممکن 
است در برابر فضای دل سردکنندۀ دانشگاه و بیمارستان کم بیاورند. 
پس اگر صرفاً به امید اینکه عالقه بعدها در شما ایجاد خواهد شد و 
عادت  می کنید، کد رشتة پرستاری را وارد لیست انتخاب رشته تان 
فکر کنید.  به عواقب تصمیمتان  بار دیگر  نیست یک  بد  کرده اید، 

تصمیم ساده ای نیست.«

پرستیژ کاری برام مهم بود. پزشکی رو بیشتر به خاطر 
به  نسبت  دیدم  حال  این  با  پرستیژش  می خواستم. 
نداریم!  رو  پرستیژ  اون  دیگه  االن  نبود.  بد  پرستاری 
رو  مسنی  آقای  یه  که  بودم  سرطان  بخش  سه،  ترم 
آوردند و خیلی حالش بد بود. اتفاقی تنها شدم با اون 
آقا. همه رفته بودن. عرق  می کرد و با همون حال بدش 

بهم گفت: پسرم من نمیرم ها، فقط نمیرم ها!
یـه  نکـردم،  خاصـی  کار  مـن  اونجـا 
کـردم  بـاز  رو  دکمه هـاش  کمـی 
و کارایـی کـه شـاید کسـی تـو 
حالـت عـادی حوصلـه ش نگیره. 
امـا بازخوردگرفتـن از اون بیمار 
و اینکـه بـا همـون کار به ظاهـر 
بهتـر  حالـش  واقعـاً  سـطحی، 
شـد، حال خـودم رو خـوب کرد. 
اکثـر فامیل هـای ما که مهندسـی 
خونـده بـودن، االن شـغل آزاد دارن. 
خوب کـردن  مـا  کار  حداقـل 

اسـت. بقیه  حـال 

ورودی های ما 52 نفر بودند و سال بعد از ما، دانشگاه 130 نفر 
برای رشتۀ پرستاری جذب کرد. این در حالی بود که بیمارستان ها 
با  نفر.  برای هر شیفت  می گرفتند و االن دو  قباًل چهار پرستار 
اضافه کارِی ساعتی پنج هزار تومن و به ازای هر پرستار، چهارده 
بیمار توی شیفت! خارج از ایران این رقم یک الی دو بیمار برای 

هر پرستاره.
من اگر درسم تموم بشه یا دوباره کنکور  می دم برای پزشکی، 
یا  می رم سراغ کار آزاد و نمایشگاه فرش و ماشین. علت اینکه 
که  همین چیزیه  ازدست دادن  و  دیگران  نمی دم حرف  انصراف 
دارم.  می ترسم بگن این همه درس خوند و آخرشم هیچی. وقتی 
با یه رتبۀ مرزی، پزشک نشده باشی و پرستیژ و درآمدت کمتر 
اما  میاد،  کاملی  من رشتۀ  به نظر  پرستاری  در میاد.  لجت  باشه، 
آینده نداره. ما توی پرستاری، دائم خودمون رو با پزشکا مقایسه 
از  پایه،  علوم  آزمون  دادن  با  اوایل  می گفتن  می شه   می کنیم. 
پرستاری کارشناسی به پزشکی قبول شد؛ اما کسی نگفته بود 
چقدر شرایطش سخته و محدودیت سنی و مصاحبه داره و نمرۀ 
زبان باال  می خواد و فقط هم یک بار حق شرکت در آزمون علوم 
پایه رو داریم. برادر من از خودم کوچک تره، خیلی درس نخوند و 
با ارشد آزاد حسابداری رفت سر زندگی ش و درآمد هم داره. من 
اگر االن دوباره کنکور پزشکی بدم، دیگه کی طرح بگذرونم؟ کی 
پزشک شم؟ کی به درآمد برسم؟ همۀ این ها خیلی وقت  می خواد. 

با این وجود هر روز فکر  می کنم بهش!

به سوي دانشگاه



فاطمهبهارستانی
رتبۀ1909،سهمیۀشاهد
معدلدبیرستان:19/90

معدلدانشگاه:15
فاطمه بهارستانی اصاًل به رشتة پزشکی عالقه نداشت. او پس از شرکت 
در المپیادی دربارۀ سلول های بنیادی، تصمیم گرفته بود ژنتیک بخواند 
و تمام تالشش را کرد تا رتبه اش بهتر از ژنتیک نباشد و مجبور نشود در 
رودربایستی خانواده، رشتة پزشکی را انتخاب کند. با این حال شاید تصورات 
شما شبیه واقعیتی که با آن روبه رو خواهید شد نباشد. فاطمه نتوانست 
ناراحتی پدر و مادرش را تحمل کند و نهایتاً فقط کد رشتة دندان پزشکی، 
داروسازی و پزشکی را در فرم سازمان سنجش وارد کرد و البته، همان را 
هم درست وارد نکرد و بر اثر اشتباه تایپی سر از پرستاری دانشگاه تهران 
درآورد! از آنجا که اگر در رشتة روزانه قبول شوید، حق انصراف ندارید و در 
صورت انصراف یک سال محرومیت از کنکور برایتان ثبت  می شود، فاطمه 

مجبور شد در دانشگاه ثبت نام کند.

خیلی تالش کردم تا با هزار جور قسم و آیه به سنجش ثابت کنم 
تأخیر  یک  با  و  دانشگاه  برم  بودم  مجبور  اشتباه شده.  که 
وارد فضای دانشگاه شدم.  به دیگران  چندهفته ای نسبت 
اولین کالسی که رفتم درس اصول پرستاری بود. محتوای 

رو  بیمار  پوزیشن  چطور  کنیم!  عوض  ملحفه  چطور  درس؟ 
روحیه م  اول  روز  همون  بشوریم؟  دست  چطور  بدیم.  تغییر 

نابود شد. هر روز  می رسیدم خونه و وسط هال  می نشستم و غر 
 می زدم؛ اما یه مدت که گذشت، دیدم تغییر کرد. قبل دبیرستان 
برای  و  هستن  غرغرو  و  طلبکار  بیمارا  فکر  می کردم  همیشه 

بیمار  نبود.  این طور  داشت.  فوالدی  اعصاب  باید  پرستارشدن 
تو شرایط بیمارستانی آن قدر تحت فشاره و مستأصل  می شه 

که گاهی فقط یه لبخند هم حالش رو بهتر  می کنه. یه جا 
فهمیدم تو این رشته راه برای خوب کردن حال دیگران 
اومده.  خوشم  رشته م  از  گفتم  و  خونه  اومدم  هست. 
اعتراضم  به  سنجش  جواب  فرداش،  دقیقًا  فرداش، 

اومد که  می تونم انصراف بدم و برای کنکور سال بعد 
مجاز باشم. ندادم!

تو این رشـته، هر ترم بسته به بخشـی که واردش 
 می شـی، تصمیمـت نسـبت بـه آینـده تغییـر 

 می کنـه. دیـدت وسـیع تر  می شـه. خیلی هـا 
فکـر  می کنن پرسـتاری کلفتی کـردن برای 

بیمارستان هاسـت؛ اما نیسـت. حاال دیگه 
رشته م رو دوسـت دارم...
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از پله باال برویم

 تا سالم تر باشیم!
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حدسبزنیدکهچهمیشوداگر...
روزیسیدقیقهباهدففعالیت
بدنیازپلهباالبرویم؟



  زير نظر روح اهلل احمدي

توصیة یک روان شناس: 
دانش آموزان در تعطیالت عید 

درس را فراموش نکنند. کنکور! بپر توی گلو! 

اگر گفتی با چه سرعت اولیه ای باید 
پرتابش کنی تا صاف بیفته توی دهنت!؟!

شما که حواستون به درساتون 
هست، حساب کنید ببینم هر 
تست چقدر گلوکز می سوزونه!



 یه بار ریاضی چهارده شدم، بابام اصرار داشت تو اوج خداحافظی کنم.

 رشیدنامه
 )منظومۀ دنباله  دار(

 سعید سلیمان  پورارومی
قسمت ششم

دی اکسید رونالدو
يکی از روزها در زنگ شیمی
که بود استادش آقای رحیمی

دبیر محترم با شور بسیار
سخن می گفت از »هاش.دو.اِس.اُ.چار« 1

نوشته روی تخته چند فرمول
برای اين هراس انگیز محلول
که وقتی می شود گوگرد، اکسید
به آن گويند »گوگرد دی اکسید«

چو بار ديگری اکسید گردد
دی اکسیدش، تری اُکسید گردد

اگر »هاش.دو.اُ«يی هم گشت پیوست
نتیجه چیست؟ »سولفوريک اسید« 2 است

در اين بین از کالس، از آن تِه ته،
صدای خّروپّفی خاست ناگه!

کالس از خنده يکهو منفجر شد
رشید آگاه شد از سوتی خود

چو چرتش پاره شد از آن هیاهو
دبیر شیمی آمد جانب او
معلم می کند او را نظاره

شده بند دلش چون چرت، پاره!
دبیرش گفت: »چشم بنده روشن

برايش بالشی آريد لطفاً«
رشید آن لُژنشیِن سروباال،

بگفتا: »معذرت می خواهم آقا
نخوابیدم، اِجا!3 چون خسته بودم
کمی چشمان خود را بسته بودم!«

بگفتا: »تخته را گیرم نديدی
برايم بازگو آنچه شنیدی!«

رشیِد نیمه خواب و نیمه بیدار
ز بعد ِمّن و ِمن، آمد به گفتار

که ترکیب »اتیلن« با »اتوئو«4
پديد آرد »دی اکسید رونالدو« 5
ز »اکسید مسی«6  آيد پديدار،

پس از ده واکنش، »سولفات نیمار«7
چو با »سولفید پیکه« 8 در »اللیگا«

شود ترکیب، »هیدروکسید بارسا« 9

جیک جیک مستون
  مهرداد حسین زاده

  تصويرسازي:سام سلماسي
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بحر طويل

        خسته نباشید 
 سعید طاليی

عجب حال عجیبی ست پر از استرس و کار. تو گویی همۀ علم جهان داخل مغزم شده یک دفعه 

تلنبار. در این مدرسه انگار که هی درس و فقط درس فروریخته از هر در و ديوار. هم از ساعت 

اول که در آن وضعیت خواب و نه بیدار، سپردیم دل و جان به فیزیک و فرکانس نوسانات 

فرستندۀ رادار که الحق و االنصاف چه سخت است و چه دشوار و بالفاصله بعدش به تماشای 

ریاضی و روش های پر از پیچ وخم ضرب دو بردار سه بعدی جهت دار نشستیم و سپس دود که 

از مغز مبارک به هوا رفت به اجبار، کمی گوش سپردیم به موسیقی الالیی فیثاغورس و هندسه 

و خط کش و پرگار! سپس فرصت کوتاه تنفس شد و هنگام مالقات من و لقمۀ ناقابل ناهار که 

خوش بود، ولی حیف که کوتاه تر از لحظۀ ديدار میسرشدۀ دلبر و دلدار. سرانجام پس از این همه 

علم و هنرآموزی بسیار، به هم باز رسیدیم، من و ساعت آمار!

بله! ساعت آخر شده بود و اثر خواب به چشمم سه برابر شده بود و مخم از بس که فشار آمده پنچر 

شده بود و چه بگویم که مرا حال مکدر شده بود و به گمانم نه فقط من، همۀ حوصله ها سر شده بود 

و قلمم خسته از این جزوه و دفتر شده بود و همه در خواب که ناگاه یکی بانگ برآورد که -استاد؟ 

-بله؟ -»خسته نباشید!!!« چه خوش گفت و عجب بذر امیدی به نگاه همه پاشید، ولی حیف که 

استاد خروشید و گچی بر جگر تخته خراشید که من خسته اگر هم بشوم عیب ندارد، به خدا حیِف شمایی 

که جوانید، شما خسته نباشید... برای خودتان عذر و بهانه نتراشید، بدانید قطاری ست که از 

پیش شما می گذرد، در وسط راه نمانید. بجنبید و سریعاً خودتان را برسانید به ديدار.

شما نیز که از نسل جوانید، چه خوب است اگر بحر طویلی بنویسید و برای 

رفقا و در و همسایه بخوانید و چه بهتر که به تحریریۀ رشد جوان هم 

برسانید که هم چاپ شود هم بزند جایزه ای از طرف ما بستانید 

فقط با کمک نیمچه ذوقی و دو تا کاغذ و خودکار.

بحرطویل، بهر جایزه
 بحرطویل هایتان را در یکي از شبکه هاي اجتماعي

به شمارۀ رشدجوان )09033677999( ارسال کنید.
ما به خالقانه ترین بحرطویل ها جایزه مي دهیم.

بلوری می شود آبی و قرمز
شود آزاد از آن گاز »ُسوارز« 10
معلم گشته کالً گیج و مبهوت

مخ او هنگ کرده، می کشد سوت!
چرا گشته ست در شیمِی آلی

تمام واکنش ها فوتبالی؟!
مشخص شد رشیدآقا شب پیش

ز شب تا صبح، يعنی تا خوِد شیش)!(،
به شکل هم زمان، يعنی موازی
به طور زنده ديده هشت بازی!
شده پیگیرشان با سخت کوشی

ز لپ تاپ و ز تی.وی و ز گوشی
مشخص شد که ديشب اين عتیقه

نخوابیده ست حتی يک دقیقه
خالصه مضمحل شد زنگ شیمی

از آن يعنی تلف گرديد نیمی
فرستادش معلم پیش ناظم

نه تنهايی که با مبصر، مالزم!
رشید آنجا تعهد داد رسماً

که اين عادت کنم ديگر رها من
نه اينجا بحث صرفاً فوتبال است

بدان افراط کالً ضدحال است!
اگر خواهی نگردی دائماً خیت

بگو با خود: نه افراط و نه تفريط!

ادامه دارد...

 1 وH2so4 .2 یا همان سولفوریک اسید،
محلولی خطرناك.

3. مخفف همان اجازه خودمان است.
4 تا 10)!(. اتو ئو، رونالدو، مسی، نیمار )شمارۀ 10(، پیکه 

و سوارز )گازش معروف است!( همه، بازیکنان جهانی 
مستطیل سبز!

بارسا هم نام خودمانی تیم بارسلون اسپانیاست و اللیگا 
لیگ برتر اسپانیا! )با این توضیحات دارم زیره به کرمان 

می برم!(
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منظومۀ
دهه هشتادی ها 

مدل مونامه
 اثر طبع عباس احمدی دهه شصتی

»ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده«

برکت اگر هست ز تأثیر توست
قسمت ما در يَِد تقدير توست

...
در دهۀ شصت که دل، شاد بود

حالت مو صاف و خداداد بود

»باز هوای وطنم آرزوست«
موی خود از ته زدنم آرزوست

ناظم هر مدرسه مانند شیر
گر نزدی مو، به تو می داد گیر

اول پايیز، کچل می شديم
مضحکۀ اهل محل می شديم:

چه کچلی؟ بچه کالچه کچل
روغن و نان، کلّه و پاچه کچل

من کچلی هستم و مودار، تو
بنده کنم کاری و بردار تو!

بس که شده صیقلی و صاف و تیز
مورچه می خورد بر آن کلّه، لیز
بود بسی البته اصالح، سخت

موزر1 دستی بُد و اين موی لخت
کندی کار و عمل و تیغ داشت
مو بکشیدی و به حق، جیغ داشت

الت ترين بچۀ بی آبرو
در پِس سر داشت کمی پشِت مو

شیوۀ آلمانی و دمب خری،
داشت در آن دوره کمی برتری
حیف که آن دوره به اينجا رسید

عصر ِژل و عهد کتیرا رسید
حال، جوان موی فِشن می زند
هی ِمتُد خوف و خِشن می زند

کم کمک آمد مدل قارچی
کلۀ او کاسه ای و پارچی!

گوجه ای و خامه ای و ديزلی
وه چه مصیبت شده اين خوشگلی

اکثرشان غربی و تیفوسی اند
واجد صد مشکل ناموسی اند!
ريش دراز و خفن و داعشی

موی تماماً کچل و ارتشی
بس که پُر از اسپری و تافت شد
مثل پتو گشت و چو گلبافت شد!



به نظر شما هم »چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید«، به تقلب سر جلسۀ امتحان ربط داره یا من برم خودم رو اصالح کنم؟ 
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شعر تروخشک 

 مهدی استاداحمد
به پیشانی م هی تعريق دارم

نیاز ويژه به تشويق دارم

زمین و آسمان پیچیده در هم

که من بار دگر تحقیق  دارم

اره بنده و کار پژوهش
دوب

به روی شانه هايم باِر کوِهش

ولیکن آن چنان هم غم ندارم

از الطاف google رحمت به روحش

اال همسايه ها ياری نمايید

برايم آبروداری نمايید

برای من مقاله دربیاريد

و يا رسماً کپی کاری نمايید

تمام چشم ها را مات می کرد

و خود را در کالس اثبات می کرد

نه تنها وی کپی می کرد تحقیق

که از آن سايت کالً  کات می کرد

دانش آموزان
 گوگلی و گوگولی

تا وسط چانه رَسد خط ريش
اين نبَود ريش، بَود موی میش!
آن دگری هم قد يک دسته بیل

ريش نهاده ست و شده سگ سیبیل!
گشته پس از غرغر و خون جگر

پوِل پدر صرف سبیل پسر
مثل زنان رنگ شده مويشان
نازک و ضايع شده ابرويشان
دخترکان نیز چو ِمش می کنند
 با مدلی تازه جهش می کنند

از چه جوان فرق وسط وا کند؟
با که وفا کرده که با ما کند؟

ريش مهم نیست، مهم ريشه است
آنچه بماند ز تو انديشه است

1. موزر: نوعی مارک ماشین اصالح که مجازاً )!( به بقیۀ 
ماشین ها اطالق می شد و نوع دستی آن در دهۀ شصت، 

پدر کلۀ بچه ها را درآورده بود!
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 شماها هم وقتی ابتدایی بودید، زنگ اولتون به بوی تخم مرغ آغشته بود؟

توقف بی جا مانع کسب است

شوخی فیزيکی

 مهدی فرج اللهی
اين طور به نظر می رسد که نیروی اصطکاک مانع 

حرکت است و اشیا را متوقف می کند و توقف بیجا 
هم که مانع کسب است. اما بیايید نیمۀ پر لیوان 

را ببینیم و از زاويۀ ديگری به موضوع نگاه کنیم و به 
اتفاق برويم کف کفش. البته جسارت بنده را بپذيريد 

و نگارنده برای اين موضوع علی الحساب خودش را 
خاک پای شما فرض می کند.

اصطکاک، در گوش کفش از قول پیاده رو می گويد: ال 
و بل و جیمبل. در گوش پیاده رو هم از قول کفش 
می گويد: جیمبل و ال و بل و اين طوری زائده های 

میکروسکوپی کف کفش با زائده های میکروسکوپی کف 
پیاده رو، دست به يقه می شوند و جوش سرد می خورند. 

همین موضوع باعث می شود که ما سر نخوريم و 
بتوانیم حرکت کنیم و همین ماجرا بین الستیک 

اتوموبیل و آسفالت هم اتفاق می افتد.
اگر اصطکاک نبود، ما به جای راه رفتن، پاتیناژبازی و 

به جای رانندگی، بکسوادبازی می کرديم.
به زبان ساده تر:
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:سا

زي
رسا

صوي
  ت
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بدشانس ترين آدم تاريخ
  عبداهلل مقدمی

تاريخخخخ

 آقا ببخشید! شما کی هستید که توی اتاق تاريخ وارد شده ايد؟

 بنده بدشانس ترين آدم معروف تاريخم! 
 پس چرا من نمی شناسمتان؟

 ديــدی گفتم؟ اين هم از بدبیاری من اســت. مــن هربرت هوراتیوکیتچنر، 
وزير امور خارجۀ انگلستان در دوران جنگ جهانی دومم. 

 خودتان می توانید فامیلی تان را سه بار پشِت سرهم بگويید؟ 

 معلوم است که نه. اما بدبیاری من اين نیست.

 می دانستی جنگ جهانی دوم هفتادويک ملیون نفر کشته  داشته؟

 نخیر! می دانی از اين هفتادويک ملیون نفر چند نفر آدم عادی بوده اند؟ 
هفتادملیون و نهصدونودونه هزار و نهصدونودونه نفر!

 هیچ کدام نبوده اند. هیچ کدام جز من بدبخت!
حاال فهمیدی چرا من بدشانس ترين آدم معروف تاريخم؟

اشتباهی پايم رفت روی تنها مینی که در شعاع صد کیلومتری خنثی نشده بود. بله پا که گذاشتم، اما خیلی هم شجاعانه نبود. موقع بازديد از يک منطقۀ امن، 
بس که بدشانس بوده ام. 

وای! ولی من هنوز هم فکر می کنم اسمتان از نحوۀ مرگتان هم ضايع تر است! 

 خب پس چیست؟

 نکند مشت اول را شما زده ايد؟

يعنی هیچ کدام از اين ها سیاست مدار و وزير و شاه نبوده اند؟

عوضش شما می توانید به اين افتخار کنید که شجاعانه پا به میدان جنگ گذاشته ايد.

سي
لما

م س
:سا

زي
رسا

صوي
  ت
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بخش اول: پازل نونوگرام
بخش اول، پازل شیکاکو

پازل اين شماره، پازل شیکاکو )shikaku( است. ابتدا قوانین آن را مطالعه کنید.
 قرار است کل صفحه را به تعدادی مستطیل تقسیم کنیم؛

دقت کنیم مربع هم نوع خاصی از مستطیل است؛
 درون هر مستطیل، دقیقاً يک عدد قرار گرفته است؛

تعداد مربع های يک دريکی که در هر مستطیل قرار دارد،
برابر عددی است که درون مستطیل قرار دارد.

به پازل نمونه و راه حل آن بنگريد.

ان
جو

ن  
انا

رم
قه

گ 
لی

شمارۀ 1
نوع: پازل

5 امتیاز

شروع صعود

زمان پیشنهادی

5 دقیقه

شمارۀ 2
نوع: پازل

10 امتیاز

در دامنه

زمان پیشنهادی

10 دقیقه

رشد فکری
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بخش دوم، معمای منطقی:
کارآگاه پرونده های جنايی باتجربه ای، فهمیده اســت که در محل خدمت او، مجرمان در بازجويی ها دروغ می گويند و افراد بی گناه 
حقیقت را می گويند. او در ســال های خدمتش با پرونده های مختلفی ســروکار داشــته که با کمک اين شناخت، معمای بسیاری از 

آن ها را حل کرده است. در ادامه تعدادی از اين پرونده ها آمده است.

)معمای 4(: در پرونده ای چهار نفر متهم شده اند. اظهارات آن ها به شرح زير است:
آ.ف: ب.خ و س.ص يا هر دو، در جنايت دست داشته اند يا هر دو بی گناه اند.

س.ص:  من گاهی با د.ر همکاری نمی کنم.
ب.خ: آ. ف گاهی با من کار می کند!
د.ر: س.ص همیشه با من کار میکند.

کارآگاه به کمک همین چند ســرنخ، توانســت تشخیص دهد که چه کسانی در جنايت دست 
داشته اند. آيا شما هم می توانید بگويید کدام يک از اين چهار نفر مجرم هستند؟

)معمای 5(: در پرونده ای سه نفر متهم شده اند و کارآگاه مطمئن است که حداقل يک نفر از اين 
سه نفر مجرم است. او با همۀ آن ها گفت وگو کرده است و از میان حرف هايشان مجرم را تشخیص 

داده است. اظهارات متهمان به شرح زير است:
ب.ج: ا.د گاهی با يک هم دست کار می کند. 

ا.ط: اگر ب.ج مجرم باشد، ا.د هم مجرم است.
ا.د: آ.ط مجرم است.

در آخرين بازجويی، ب.ج حرفی می زند که راز اين پرونده را برای کارآگاه برمال می کند. او می گويد:
ا.ط هم، گاهی با يک هم دست کار می کند.

شما فکر می کنید کارآگاه چطور فهمید که چه کسانی مرتکب جرم شده اند؟

شمارۀ 3
نوع: پازل

20 امتیاز

دردامنه

زمان پیشنهادی

20 دقیقه

شمارۀ 4
نوع: رياضي

20 امتیاز

زمان پیشنهادی

20 دقیقه

شمارۀ 5
نوع: رياضي

25 امتیاز

زمان پیشنهادی

25 دقیقه
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ش، 
مجله کــه در کل به شــما تعلق دارد؛ امــا این بخ

ک باره 
دیگر شــوِر به شــما تعلق داشــتن را درآورده و ی

هرچه شــما برای ما بفرســتید می خواند، پاسخ می دهد 
ش بیاید که کجا 

و چاپ می کند. شــاید برایتان سؤال پی
س؛ 

بفرســتید؟ این قدر راه ارتباطی داریــم که نگو و نپر
@javan ، این از 

roshdm
ag.ir:این از ایمیلمــان

سامانة پیامکی مان: 3000899519، این هم از کانالمان: 
ب به روز و 

iR که آنجا هــم برایتان کلی مطل
oshd@

ت اول، نظرسنجی، مســابقه و... می گذاریم. با طرح 
دســ

ک 
پیشنهادها و حرف ها و درددل هایتان، هم خودتان سب

ک می کنید که بهتر شویم.
می شوید و هم به ما کم

زهرا فرنیا

رسیده های دي
نظراتتان را برای ما 

ک کنید:
پیام

3000899519

46

ت ما رسید:
ی این عزیزان به دس

ک ها
پیام

 عادل ماجدی از کانی سوور شهرستان سقز
 شهال طاهری از آذربایجان شرقی

ش آموزسال آخر رشتۀ تجربی از تبریز
 محمدی، دان

 نیلوفر مختاری، پایۀ دهم از مازندران 
سانی از اصفهان

سین پور پایۀ دهم ان
سین ح

ت ساله و محمدح
س

سین پور، بی
 فاطمه ح

 قپانوری از نهاوند
 مینا سرمدی از همدان

 علی صالح زاده از شهرستان اهر
 فاطمه رجایی از شهرستان فالورجان

سانی
 مهدیه امامی، پایۀ دهم ان

 سارا احمدی از همدان
 مولود جهانی از همدان

 علیرضا اعتمادی از مدرسۀ شهید کالنتری اسالم آباد اردبیل
 فرشته صباغی از اصفهان

سا صالحی از شیراز
 مه

 مریم غالمی از کرج
 زهرا رنجبران

 رویا راستین از قصرشیرین
 اکرم عباسی از همدان

 محمدامین مالزاده از جویبار مازندران
 فاطمه فتحی از کرج

ستان، شهر نرجه
سینی از استان قزوین، شهرستان تاک

 محمدتقی محمدح
آیداعبدوی از سقز

پیام نورسیده
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ک
+ پیام

ت مجلۀ ســرگرم کننده تان. 
شکر باب

ســالم. وقتتان به خیر، ت
س، خرید 

پ، نظری بدم. بعضی از مدار
می خواســتم درمورد چا

مجله رو اجباری می کنن و بچه ها اصالً تمایلی به استفاده از اون رو ندارند. 
ت گران قدرتان.

ممنون از وق
ت 

ت این کار درس
سالم بر شــما. بله، اینکه اجباری می کنند و ممکن اس

ت؛ اما ما تابه حال نشــنیده بودیم کسی از رشد جواِن به این 
نباشــد درس

ک 
ش نداشته باشد. شما حتماً ی

ش نیاید و تمایلی به خواندن
خوبی، خوش

مجلة تقلبی را که ســعی می کرده ادای رشد جوان را دربیاورد، خواندید و 
ک را هم برای آن ها فرستادید و اشتباهی برای شمارۀ ما آمده، 

البد این پیام
ت گفتم؟

درس
.

 
ک نقطه فرستادند. اصالً دریادریا 

اشــتباه نشده. دوستی برایمان ی
ت. باید خاطرنشان کنم این نقطه، شبیه 

مفهوم در همین نقطه نهفته اس
ت! 

نقطه های ساده ای که گاهی شما در انتهای جمالتتان می گذارید، نیس
این به لحاظ انحنا و گردی و تقعر و تحدب، خیلی با نقاط دیگر فرق دارد. 
ت نشسته و با توجه به متن هایی 

اصالً در تمام تحریریه، همه ذره بین به دس
که در مجله چاپ شده، نقطه را تحلیل و تفسیر می کنند. ما که خرافاتی 

ش می کنید؟
ت. شما هم حس

ک نقطة جادویی اس
نیستیم، اما اصالً این ی
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ت کنیــد. 
گ قهرمانــان جــوان شــرک

1.برویــد بــه صفحــة 44 و در لیــ
ت

ت. بایــد برویــد بــه ســای
ت در ایــن مســابقه اینترنتــي اســ

شــیوۀ شــرک
ک نکتــة  

Javan.roshdm و جــواب ســرگرمي ها را وارد کنیــد. یــ
ag.ir

ب هــم درگوشــي بگویــم کــه جوایــز روي دســتمان بــاد کــرده و منتظر 
جالــ

ت کننده ایم تــا همین جــوري الکــي هــي جایــزه بدهیــم. مــن دیگــر 
شــرک

ت کنیــد؟
نمي دانــم بــه چــه زبانــي از شــما بخواهــم شــرک

ت اِلَیین.
سیزده بو مسابقه َده شیرک

 Please participate in this com
pletion.

2.برویــد بــه صفحــة 39 و اول بحرطویــل بامزۀمــان را بخوانیــد، بعــد 
خودتــان ســعي کنیــد یکــي از ایــن بحــر طویل هــا بــراي مــا بنویســید. 
مــا بــه بهتریــن بحرطویل هــاي شــما جایــزه مي دهیــم. اگــر فکــر 
مي کنیــد آدم بامــزه اي هســتید و اســتعداد شــاعري هــم داریــد، ایــن 

ت.
ت اســ

بهتریــن فرصــ

ک هــو بــه خودتــان مي آییــد 
1.اوالً کــه زیــاد بخوانیــد و زیــاد بنویســید. ی

ب نویســندۀ معرکــه اي شــده اید.
و مي بینیــد عجــ

2.شــعرها، داســتان ها و متن هــاي ادبي تــان را بــراي مــا بفرســتید. فقــط 
بــه ایــن شــرط کــه کوتــاه باشــند. مي دانــم کــه خیلــي از نوشــته ها 
بلنــد هســتند، امــا شــما خودتــان بــه ایــن دو صفحــة مــا نــگاه کنیــد. 
ک متــن طوالنــي منتشــر کنیــم، دیگــر جــا بــراي هیــچ 

اگــر بخواهیــم یــ
س لطفــاً فقــط کار کوتــاه )خیلــي 

حــرف دیگــري باقــي نمي مانــد. پــ
کوتــاه( بــراي مــا بفرســتید. لطفــاً کاري را بــراي مــا بفرســتید کــه واقعــاً 
ت را 

ت داریــد کپــي پیســ
مــال خودتــان باشــد. جــان هــر کــي دوســ

ک دفعــه بي خیــال شــوید. ایــن هــم شــمارۀ مــا در شــبکه هاي 
ایــن یــ

اجتماعــي: 09033677999

ت: 3000899519
ک ماس

ک بزنید و نظرتان را بگویید. این شمارۀ پیام
1.پیام

iR
oshd@

2.در شبکه هاي اجتماعي ما را دنبال کنید: 
س بگیرید: 02188849096

3.با ما تما
javan@

roshdm
ag.ir :4.به ما ایمیل بزنید

ي خواهم جايزه بگيرم، چه كنم؟
م

ي خواهم نويسنده بشوم، چه كنم؟
م

ي خواهم نظر بدهم، چه كنم؟
م



 2٩ اسفند 132٩
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت

 پیـش از تصویـب قانـون ملی شـدن نفت، 
دولـت تـالش می کـرد، قـراردادی بـه نام 
اسـتفاده  انحصـار  کـه  را  گس گلشـاییان 
از نفـت جنـوب ایـران را بـه انگلیسـی ها 
برسـاند.  مجلـس  تصویـب  بـه  مـی داد، 
مـدت کوتاهی تـا زمـان پایان یافتـن دورۀ 
مجلـس پانزدهـم باقـی نمانـده بـود. اگـر 
ایـن قـرارداد به تصویب می رسـید، شـاید 
دیگر تـا مدت هـا امکان ملی شـدن صنعت 
نماینـدگان  پـس  نداشـت.  وجـود  نفـت 
مخالـف ایـن قـرارداد، بـا سـخنرانی های 
بـا  مخالفـت  در  پشت سـرهم  و  طوالنـی 
ایـن طـرح، سـعی کردنـد پیـش از پایـان 
تصویـب  مانـع  مجلـس،  پانزدهـم  دورۀ 
انگلیسـی ها  بـه  نفـت  انحصـار  قـرارداد 
شـوند؛ از جمله حسـین مکی کـه در واقع 
24سـاعته سـخنرانی می کـرد و حتی برای 
آنکـه بیـدار بمانـد از داروهـای ضدخواب 
اسـتفاده می کـرد. بـا همیـن روش هـا بود 
که زمـان مجلـس پانزدهم به اتمام رسـید 
و قـرارداد گس گلشـاییان تصویـب نشـد و 
در دورۀ بعـدی، قانـون ملی شـدن صنعـت 

نفـت بـه تصویـب مجلس رسـید.

 ۵ اسفند
روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی

وزیـر هالکـو،  و  و حکیـم  عالـم  خواجـه، 
به غیـر  او  بـود.  ایلخانـی،  دورۀ  پادشـاه 
دوازده  مراغـه،  رصدخانـۀ  پایه گـذاری  از 
دسـتگاه و ابـزار نیـز بـرای ایـن رصدخانه 
زیـج  تدوین کننـدۀ  را  او  کـرد.  طراحـی 
به کمـک  کـه  کاری  می داننـد؛  ایلخانـی 
انجـام  مراغـه  رصدخانـۀ  در  همکارانـش 
داد. بـه همیـن دلیـل نـام او را روي یکـي از 

گذاشـته اند. مـاه  حفره هـاي 
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7 اسفند ، تولد حضرت فاطمه سالم اهلل علیها
سـال  جمادی الثانـی  بیسـتم  جمعـه،  روز 
پنجـم هجرت، خانـه ای در مکه مملـو از عطر 
یـاس شـد. در خانـۀ خدیجه سـالم اهلل علیها  
کـه در مکـه، در محلـه ای بـه نـام »زقـاق 
العطاریـن«، به معنـای کوچـۀ عطارهـا، قـرار 
و  بـود  نـزول وحـی  داشـت. خانـه، محـل 
بخـش بزرگـی از قـرآن در همیـن خانـه بـر 
شـد.  نـازل  پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسـلم 
چهاردیـواری آن، حریـم امـن و مبارکی بود و 
نظـر خداوند و فرشـتگان بـر آن. خانۀ مولود 
پیامبـر بعدهـا به مسـجد تبدیل شـد و برای 
مسـلمانان محتـرم و مقدس شـد. اهمیت آن 
در نـزد مسـلمین، اعم از شـیعه و سـنی، آن 
انـدازه بـود کـه بارهـا، هم زمـان بـا مرمت و 
توسـعۀ مسـجدالحرام، این خانـه  نیز مرمت 
می شـد تا همواره پایـدار و مسـتحکم بماند.  

2٩ اسفند، تولد حضرت علی علیه السالم
علـی به معنـای واال، بلندمرتبـه، بلندقـدر، 
هزارویـک  از  نامـی  تواناسـت.  و  شـریف 
امام علـی  تولـد  از  پیـش  خداونـد.  نـام 
حضـرت  و  ابوطالـب  جنـاب  علیه السـالم، 
فاطمـه بنت اسـد، تصمیـم داشـتند چنانچه 
فرزندشـان پسـر باشـد، نـام او را حیـدر، 
به معنـای شـیر بگذارند؛ امـا با وحـی الهی، 
نـام علی بـرای او برگزیـده و حیـدر لقبی از 
القاب ایشـان شـد. هرچند برخـی معتقدند 
که بشـارت تولـد امام بسـیار پیـش از تولد 
به صـورت  البتـه  و  مذهبـی  کتـب  در  وی، 
»ایلـی« آمـده بـود، نکتـۀ مهـم این اسـت 
کـه نـام علی پیـش از این عمومیت نداشـت 
و اگـر هـم بـود بسـیار نـادر بـوده اسـت؛ 
به طـوری کـه تـا پیـش از تولـد امام علـی 
علیه السـالم، هیـچ نشـانی از کسـانی که به 
این نـام نامیـده شـده اند، وجود نـدارد. این 
یکـی از عجایـب زندگی امام علیاسـت.



سنگ نگاره فتحعلي شاه و پسران

 شاه سنگی
سـنگ نگارۀ فتحعلی شـاه و پسـرانش در چشمه علی شـهر ری، بیش از 190 سـال عمر دارد و 
بـاد و بـاران و آفتاب در تمام اين سـال ها مشـغول تخريـب آن بوده اند. در اين سـنگ نگاره، 
فتحعلـی، دومین شـاه سلسـلۀ قاجـار، به دلگرمـِی 16 پسـرش کـه دوروبـرش را گرفته اند، 
بااقتـدار بر تخت پادشـاهی تکیه زده اسـت. ايـن يکی از نخسـتین سـنگ نگاره های پس از 

اسـالم اسـت که پادشـاه و اطرافیانش در آن حضوری چشـمگیر دارند.

 تصورات شاه قاجار
شـاه قاجار در گوشـۀ ديگری از سـنگ نگارۀ چشـمه علی شـهر ری، با باز شـکاری و مالزمی 
کـه سـايبان در دسـت دارد، ديـده می شـود. ايـن دو عنصـر، عالمـت و نشـان های معمول 
فرمانروايـی و شاهنشـاهی هسـتند. ترکیب بنـدی نقوش چشـمه علی، به نقوش هخامنشـی 
و ساسـانی تخت جمشـید و بیسـتون بسـیار شـبیه هسـتند. به نظر می رسـد فتحعلی شـاه 
پیـش از تسـلطش بـر ايـران و در دوران حکمرانـی اش بـر ايالـت فـارس، بـه حضـور در 

سـنگ نگاره ها عالقه منـد شـده اسـت!

 شکوه ساختگی
فتحعلی شـاه بـا ريـش بلند، تـاج کیانـی، خنجـر و شمشـیر و تمام 
زيورآالتـش بر سـینۀ کوه حاضر شـده تـا اقتدار خیالـی اش را به رخ 
بکشـد. کسـانی که وقايع عصـر فتحعلی شـاه را در ذهـن دارند، اين 
قیافـه  و هیبـت مقتدر و حق به جانب، برايشـان تمسـخرآمیز اسـت. 
پرتـره ای  نقاشـی های  و  در سـنگ نگاره ها  را  اقتـدار  قاجـار،  شـاه 
کـه از او سـاخته اند جسـت وجو می کـرد، نـه در میدان هـای نبـرد. 
هشـت سـنگ نگاره از دوران قاجـار به جـا  مانده که فتحعلی شـاه در 

هفت تـای آن ها، حـی و حاضر اسـت. 

 باباخان و پسران
افـراد حاضـر در سـنگ نگاره، نـه تنهـا پسـران شـاه کـه هرکـدام 
حاکـم ايالـت يا صاحـب منصبـی در دربـار شـاه بودند. شـاه قاجار 
اغلـب، مناصـب دربار را به پسـرانش سـپرده بود تا حکومتـی پايدار 
و بادوام داشـته باشـد. سـنگ تراش قاجـاری، عالوه بر اينکه سـعی 
کـرده صورت هـای سـنگی، شـبیه بـه صاحبانشـان باشـد، اسـامی 

 آن هـا را هـم بـه خط خـوش در کنـار هر پیکـره آورده اسـت. 

 محمدمهدي بهمني
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