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صفحه 4 «

میخکوب
 دردی که سال ها 
در دل مانده است

4 3 3

هفته نامه مستقل

بانوان، ورزش، سالمتی

  امام باقر )ع(: حریص به دنیا، همانند کرم ابریشم است 
که هر چه بیشتر دور خود می  تند، خارج شدن از پیله بر او 

سخت تر می  شود، تا آن که از غصه می  میرد. کافی، ج 2، ح 7

صفحه 4 «

صفحه 4 «

بازیابی 90 درصدی گازهای ارسالی 
 به مشعل  در پاالیشگاه گاز

 شهید هاشمی نژاد

خدا، مردم، من، خودم؛ 
کدامیک ؟

گنبد حرم رضوی

 از این جا، از آن جا، 
از همه جا

چرا نماینده شده ام؟

زندگی پاک، زیر آسمان صاف؛  

صفحه 2 «

صفحه 2 «

طنز

کمیته انضباطی دهیاران 
تشکیل می شود 

ــی  ــرای بــرابــر دســتــورالــعــمــل اج
کــار(  انضباطی  کمیته   ( ــام  اع
دهیارها واصله از سوی مدیر کل 
شوراهای  و  روستایی  امــور  دفتر 
برای  استانداری خراسان رضوی 
به  رسیدگی  هــدف  بــاربــا  اولــیــن 

حوزه  در  احتمالی  تخلفات  و  دهیاران  مشکات 
تشکیل  دهیاران  انضباطی  کمیته  زودی  به  کاری 
این خبر  با اعام  می شود. بخشدار مرکزی درگز 
افزود:  کمیته  این  گیری  شکل  نحوه  درخصوص 
به  رسیدگی  فرایند  به  بخشی  انتظام  منظور  به 
 9 ماده  استناد  به  ها  دهیاری  کارکنان  تخلفات 

آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور این کار 
انجام می گیرد. ولی ا... واعظ افزود: دراین راستا 
طبق برنامه زمان بندی شده انتخابات فوق توسط 
دهیاران انجام می گیرد و دراجرای آن با انتخاب 
داشتن  با  دهیار  و  فنی  مالی،  شامل  نماینده   3
و  کار  سابقه  سال   3 با  لیسانس  تحصیلی  مدرک 

بیمه مشمول این طرح خواهندبود.

۲ هکتار از اراضی منابع 
ملی شهرستان به بیت المال 

برگردانده شد
حفاظت  یگان  فرمانده  رفعتیان 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
افــزود:  ایــن خبر  با اعــام  ــز،  درگ
ازسوی  آمده  عمل  به  پیگیری  با 
منابع  اداره  ــت  ــاظ ــف ح یــگــان 
و  ــز  درگـ ــزداری  ــی ــخ آب و  طبیعی 

قضایی  مراجع  سوی  از  صــادره   احکام  دراجــرای 
قانونی  غیر  صورت  به  که   افرادی  محکومیت  با  و 
اقدام به تصرف وتخریب اراضی ملی نموده بودند  

صورت گرفته است.
رفعتیان از همشهریان و طبیعت دوستان  خواست 

در  طبیعی  منابع  نقش  و  اهمیت  بــه  تــوجــه  بــا 
درجامعه  طراوت  ایجاد  و  ها  سیاب  از  پیشگیری 
ضروری  جامعه  سرنوشت  برای  موثر  موارد  سایر  و 
تصرف  و  تخریب  هرگونه  مشاهده  درصورت  است 
طلب   فرصت  و  سودجو  افراد  توسط  ملی،  اراضی 
تلفن  ازطــریــق  آنـــان،  اقـــدام  از  پیشگیری  ــرای  ب

۱۵۰۴ گزارش نمایند.

فروش تخم مرغ بدون مارک 
ممنوع شد 
ــام دامــپــزشــکــی  ــ  بـــراســـاس اع
هرگونه  فــروش  درگــز  شهرستان 
تخم مرغ بدون مارک شامل  تاریخ 
مرغدار  نام  و  انقضاء  تاریخ  تولید، 
حامد  دکــتــر  بــاشــد.  مــی  ممنوع 
شمس رئیس دامپزشکی درگز با 

دستورالعمل  این  براساس  افزود:  خبر  این  اعام 
فروش تخم مرغ بدون مارک بامشخصات یاد شده 
ها  مارکت  سوپر  و  ها  بارفروشی  و  خوار  سطح  در 
ممنوع بوده و با متخلفان، برخورد قانونی به عمل 
خواست  شهرستان  کسبه  از  وی  ــد.  آم خــواهــد 
دراجرای این دستورالعمل نهایت دقت را به عمل 

آورند.

اخبار 

 درگز 
علیرضامقصودی 
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اجتماعی-اقتصادی

صدراه باریک

خدا، مردم، من، خودم؛ کدامیک ؟

 حسین تبریزنیا 

ــوزه هــای  ــه در حـ تــمــام افــــرادی ک
فعالیت  و  کــار  اجتماعی  و  عمومی 
می  قراردادی،  صورت  به  کنند،  می 
از  یکی  قالب  در  را  آنــان  کار  توانیم 
چهار عنوان باال و یا ترکیبی از آن ها 
تعریف وتبیین نماییم. در این نوشتار کوتاه اوالً می 
خواهیم ببینیم منظور ما از عناوین چهارگانه فوق در 

حوزه کار و فعالیت های عمومی چیست؟ دومًا کدامیک از آن ها امروزه در 
جامعه ما بیشتر شایع می باشند و رواج دارند.

قبل از توضیح این دوگانه منظور، باید یادآور شویم که فعالیت های طبیعی 
افراد  در حوزه های خصوصی برای تأمین معاش و زندگی خود  از چار چوب 

این بحث خارج می باشند.
۱- کار برای خدا: بارها و بارها از زبان بسیاری از کسانی که در حوزه های 
شنیده  را  سخن  این  کنند  می  فعالیت  دولتی  وحتی  اجتماعی   – عمومی 
ایم که می گویند"ما برای رضای خدا کار می کنیم". قطعًا این نوع کار به 
قصد قربتًا الی ا... عالی ترین، منزه ترین و زیباترین نوع فعالیت انسان به 
دارد.  همراه  به  آخرت  و  دنیا  در  را  جامعه  و  فرد  سعادت  که  رود  می  شمار 
اّما متأسفانه در جامعه، ما شاهد آن هستیم که ادعای بسیاری از مدعیان 
کار برای خدا که به طور دائم هم این ترجیع بند را تکرار می کنند، ادعای 
گزافی بیش نیست. زیرا در عمل کمترین نمود عینی و در جامعه کمترین 
وجود خارجی را دارند. فی الواقع در جامعه امروزی ما در سطوح مختلف به 
ندرت می توان کسانی را یافت که خالصًا و مخلصًا به خاطر خدا کاری انجام 
دهند و قدمی بردارند. از این بابت جامعه ما علیرغم  ظاهری غنی شده از 

نام خدا اّما به شدت در فقر ناشی از فقدان کار برای خدا به سر می برد!
2- کار برای مردم: این ادعا هم ادعایی بیش از یک لق لق زبان چیز دیگری 
نیست. ادعایی که متأسفانه خالی بودن آن از محتوای واقعی، چنان آشکار 
است که انسان به خاطر تغییر کاربری این مفهوم، خجالت می کشد که آن 
را در جایی به کار ببرد و بگوید؛ من به خاطر مردم فان کار را کرده و یا می 
کنم. شاید کاربرد ضرب المثل معروف که "هیچ گر به ای محض رضای خدا 

موش نمی گیرد" درباره این افراد چندان بی ربط نباشد.
بنابراین مانند دسته اّول امروزه دست ما از وجود افرادی که واقعًا به خاطر 
مردم از سر وجدان اخاقی و یا وجدان کاری و دلسوزی، کارهایی انجام 
بدهند تقریبًا خالی است. اّما اگر افرادی با این انگیزه یافت شدند که کار 
می کنند باید قدرشان دانست؛ قدمشان را گلباران نمود و قدشان را طا 

گرفت! 
3- کار برای من )منّیت(: واقیعت آن است که ما انسان ها در تمام طول 
از  مهمی  بخش  که  هستیم  گوناگونی  غرایز  و  نفسانیات  درگیر  زندگی 
جاه  حب  دهند؛  می  شکل  غرایز  همین  را  ما  اجتماعی  و  فردی  رفتارهای 
)جاه طلبی (، خودنمایی، شهرت طلبی، خود درخشندگی، خود شیفتگی 
و فرد محوری از جمله ویژگی های نفسانی ما به شمار می روند که گاهی 
برخی انسان ها به خاطر ارضای آن ها حاضرند، سختی ها بکشند، زحمت 
ها ببینند، عرق ها بریزند، حتی پول خرج کنند، از استراحت و رفاه خود 
خودنمایی،  مانند  نفسانیاتی  بتوانند  تا  کنند  نظر  صرف  شان  خانواده  و 
این  از برکت  نمایند. یحتمل  ارضا  را   ... خود  و  شهرت طلبی، جاه طلبی 
گونه فعالیت های غریزی افراد که معموالً کمتر به دنبال سوء استفاده های 
مالی و مادی و امتیازات رانتی می باشند، تا حد  بسیار زیادی افراد جامعه 
با  کنند  می  سعی  ها  آن  شوند.  می  مند  بهره  ها  آن  اطراف  های  محیط  و 
ارضا  را  خود  نفسانی  های  منّیت  انــدازی،  راه  کار  و  درستکاری  پشتکار، 
کنند. گرچه این نوع کار ممکن است برای فرد و خانواده اش دستاوردهای 
مرسوم مالی و مادی نداشته باشد، اما چنان که گفته شد، می تواند برای 

جامعه و محیط سودمند باشد.
۴- کار برای خود: این نوع کار نه به خاطر خدا و مردم است و نه برای ارضای 
منّیت های نفسانی و غریزی. بلکه در این نوع از فعالیت های انسانی صرفًا 
تأمین منافع خود، خانواده و قبیله )اقتصادی، سیاسی و...( مورد نظر است 
و ال غیر. برخاف سه دسته اّول، فعالیت افراد این گروه تنها با انگیزه دست 
یافتن به منابع مالی و مادی صورت می گیرد. آن چه تمامی پیکره اخاقی 
جامعه ما را امروزه از درون پوسانده، کار و فعالیت موریانه وار همین گونه 
سودمند  که  مردم  و  خدا  برای  کار  زیرا  است.  مختلف  های  حوزه  در  افراد 
ترین نوع کارها می باشد به گوهری نایاب و کیمیایی دست نیافتنی تبدیل 
اگر  نیز  افراد  نفسانی  های  منّیت  خاطر  به  کار  سودمند  نتایج  است.  شده 
چه به لحاظ اخاقی چندان مطلوب نیست، اّما به دلیل محدودیت شعاع و 
تعداد آن ها چندان تأثیر گذار در جامعه نیست. بنابراین تا دلتان بخواهد 
محلی  قومی،  اقتصادی،  خودی)سیاسی،  قبیله  و  خود  منافع  برای  کار 
و...( که از بدترین نوع کار و فعالیت است درجامعه ما رواج یافته است. به 
طوری که انسان آرزو می کند ای کاش حداقل تمام کارهای عمومی جامعه 
شهرت  غرایز  ارضای  خاطر  به  الاقل  که  بود  می  سّوم  نوع  افراد  دست  در 
طلبی، خودنمایی، جاه طلبی، خود درخشندگی و... آنان کشور و جامعه 
از فعالیت ها و انگیزه های کاری ایشان بهره مند می شد. زیرا آسیبی که 
در حال حاضر و آینده از ناحیه دسته چهارم به اخاق، سیاست، اقتصاد و 

فرهنگ جامعه ایرانی زده شد و می شود تقریبًا غیرقابل جبران است.
آزادیخواه  سرهنگ  دو  از  دیالوگی  تنهایی"  "صدسال  کتاب  از  پایان،  در 
آورده می شود که تا حدودی می تواند مصادیق افراد دسته دّوم )کار برای 

مردم( و دسته سّوم )کار برای منّیت( را به ما نشان دهد:
سرهنگ آئورلیانو خطاب به سرهنگ خرنیلدو: تو برای چه می جنگی؟

خرنیلدو: برای حزب آزادیخواه، آیا دلیلی بهتر از این سراغ داری؟
آئورلیانو: خوش به حالت که الاقل دلیل جنگیدن خودت را می دانی. اّما 

من برای غرورم می جنگم!
خرنیلدو: این کامًا پیداست و نیازی به توضیح ندارد )ص ۱۵۱(

از شرح انشاءگونه و روزنامه نگاری 
مسائل می گذرم و اشاره ای کوتاه 
را  کمبودها  نموده،  مشکات  به 
را  حل ها  راه  و  مــی ســازم  مطرح 
که  حالی  در  می کنم.  پیشنهاد 
نویسنده، نه کاندیدا شده است و 
نه هیچ گاه نماینده مجلس بوده است. تنها، موضوع 

را از دیدگاه یک نماینده مطرح می کند.

الف: زنان «

۱- نیمی از شهروندان ما را زنان تشکیل می دهند. 
یک سئوال اساسی این است که از نظر حقوقی تا چه 
حد حقوق اجتماعی و سیاسی زنان رعایت می شود؟ 
نشان  زنان  اجتماعی  و  معیشتی  مشکات  فهرست 
اقتصادی،  زمینه های  در  محترم  بانوان  که  می دهد 
تنگناهایی  با  مدیریتی  های  پست  اشتغال  خانواده، 

روبرو هستند.
به  ســاالر  مرد  جامعه  از  گروه هایی  نگاه  در  زن   -2
عنوان یک کاال به حساب می آید که مهم ترین وظیفه 
وی فرزندآوری یا شرکت در تظاهرات و میتینگ  های 

سیاسی در برابر رقیب است.
زنان  حضور  صد  در  اسامی  شورای  مجلس  در   -3
چقدر است؟ این مایه تاسف است که نیمی از جمعیت 

کشور تنها بین ۵ تا 7 در صد نماینده دارند.
۴- حضور بانوان در عرصه کاندیدا شدن و در عرصه 
رای دهنده برای زنان به خوبی نشان می دهد که از 
زنان  از  فراتر  جایگاهی  مــردان  هنوز  بانوان  دیدگاه 
دارند و اقبال آنان برای کاندیداهای مرد، بسی بیشتر 

است.
۵- حاصل این روند تحقیر گونه نسبت به خود سبب 
شده است که راهکارهایی عملی برای بیرون آوردن 
زنان از حصارهای تنگ تفکرات سنتی گذشته ارائه 
نداده ایم. یکی از راهکارها می تواند تصویب قوانین 
تازه در راستای برون رفت از این وضعیت باشد. روشن 
کردن وضعیتی که از نظر فکری بر آن ها حاکم است 
رای  تشویق  و  نمایندگان  تعداد  تزاید  خصوص  به  و 
دهندگان زن برای کاندیداهای خانم از وظایف اصلی 
مشاهده  که  طور  همان  باشد.  می  نظام  دلسوزان 
به  انتخاباتی  لیست های  همه  در  امــروزه  می شود 
صورت نمادین نام یک یا دو خانم نیز آورده می شود 
و همت بانوان ارجمند برای لیستی که اکثریت آن با 

خانم  ها باشد به کلی مغفول مانده است.

ب: سیاسی «

۱-  یکی از ویژگی های قابل توجه در یک جامعه مردم 
ساالر، مطبوعات است. سئوال اساسی این است که 
از میان این همه روزنامه های ریز و درشت چند درصد 
آنان مورد توجه شهروندان قرار دارد؟ و یا پس از چاپ 
چند در صد تیراژ به فروش می رسد؟ و مهم تر این که 
خدمات  چه  عمومی  افکار  تنویر  جهت  از  روزنامه ها 
داده انــد؟  ارائه  خود  خوانندگان  برای  را  اقداماتی  و 
نویسنده از نزدیک شاهد اقبال یا عدم اقبال مردم از 
دستی  دم  آماری  مورد  این  در  و  می باشد  روزنامه ها 
نیز تهیه کرده است. از نظر باال بردن شعور سیاسی 
یا مطرح کردن انتقادات زیربنایی، مطبوعات چه کار 
ها  آن  وظیفه  و  کار  اگرچه  داده انــد؟  انجام  اساسی 
امروزه توسط فضای مجازی و تلگرام به صورت غیر 
مسئوالنه انجام می شود، اما مطبوعات به عنوان یک 
دموکراسی  اهــداف  راستای  در  شناسنامه دار  نهاد 
ایجاد  جامعه  در  بنیادین  و  عظیم  تحول  چه  جامعه 
نموده است؟ چه اطاعات دست اولی از فساد، رشوه 
و بزهکاری های سردمداران سیاست، پول و قدرت را 
مطرح کرده است؟ ازاین رو داشتن مطبوعات مستقل 
که به سرچشمه های سیاست و قدرت وابسته نباشند 
آرزوی  نماید  جذب  را  بیشتری  خوانندگان  بتواند  و 
مطبوعات  شک  بدون  است.  خواه  آزادی  ایرانی  هر 
با محدودیت هایی روبرو هستند که گاهی آن ها را از 
وظیفه اصلی باز می دارد. این جاست که نمایندگان 
مطبوعات  ــداف  اه تحقق  در  ــد  دارن وظیفه  مجلس 
و  نمایند  پشتیبانی  را  آنــان  کنند،  همکاری  آنــان  با 
اختیارات آنان را از نظر حقوقی ارتقا دهند تا آزادی و 
دموکراسی از طریق مطبوعات نهادینه شود. نویسنده 
این سطور، اخیرا این افتخار را داشته است که از طریق 
ایران  اسامی  جمهوری  دولــت  رسمی  خبرگزاری 
مطبوعات،  چون  مسائلی  به  ایرنا  خبرگزاری  یعنی 
را  سخنان  آن  مشروح  بپردازد.  انتخابات  و  احــزاب 
سید  السادات  رئیس  واژه  کلید  با  ایرنا  در  می توانید 

حسین بیابید.
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دولتمردان  از  برخی  برای  می باشد.  احــزاب  وجود 
پدیده ای که ممکن  به عنوان  امروز ما، حزب  جامعه 
است چالش های سیاسی و اجتماعی را افزایش دهد 
می  مطرح  حالی  در  سخن  این  است.  شده  شناخته 
شود که پیشرفت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
از دل همین چالش ها بروز و ظهور پیدا می کند. دیگر 
مسئول،  سیاسی  طیف  یک  عنوان  به  حزب  که  این 
راهکارها و عملکردهای تعریف شده ای دارد. حزب، 
به  از جامعه می باشد که  اندیشه بخشی  و  تبلور فکر 
همه  در  و  نیست  تفاوت  بی  خود  جامعه  سرنوشت 
را  سیاست  اهل  و  دولتمردان  رفتار  و  اعمال  حال، 
فسادهای  و  بزهکاری ها  افشای  با  و  کند  می  رصد 
می نماید.  تضمین  را  جامعه  سامت  رقیب،  حزب 
گسیختگی  افسار  از  که  دارد  را  پتانسیل  این  حزب، 
حاکم  حــزب  یــا  حاکمه  هــیــات  پاسخگویی  بــی  و 

جلوگیری کند و به عنوان یک جریان قانونی، مجبور 
است خود نیز در چارچوب قانون حرکت نماید و از بی 
سامانی سیاسی جلوگیری کند. اما یک نکته مهم در 
مورد احزاب وجود دارد که همیشه دو حزب بزرگ و 
فراگیر می تواندآسیب افزا باشد و جامعه در برابر آن 
ها آسیب پذیر. از این رو باید به این نکته اساسی توجه 
داشت که برای رشد سیاسی و اجتماعی نیازمند به 
با یکدیگر  با چالش  تا احزاب  احزاب متعدد هستیم 
کج روی ها، تندروی ها و فسادها را به حداقل کاهش 

دهند.

ج: اجتماعی «

۱- اساس حرکت سیاسی، مردم می باشند. ازاین رو، 
هر راهکار سیاسی و فرهنگی برای بهبود وضع مردم 
باید در سطح وسیعی مورد توجه قرار گیرد تا از دایره 
یکی  سازد.  خارج  را  مردم  طبقه ای،  و  گروهی  تنگ 
از  از آسیب های اجتماعی تعّدد مراکز قدرت، خارج 
این  بر  باید  نمایندگان  سعی  است.  قانونی  ضوابط 
قضیه متمرکز باشد که از نظر قانونی برای از بین بردن 
قدرت های موازی، راهکارهای عملی مطرح و تصویب 

نمایند.   
اساسی  سئوال  کردگان  تحصیل  بسیاری  برای   -2

است  این  نمایندگان  مــورد  در 
ــون  ــان ق ــه  چـ مــجــلــس  در  ــه  کـ
بتواند  که  ارزشمندی  و  مهم 
به  کند  نهادینه  را  دموکراسی 
به  اگر  و  است  رسیده  تصویب 
تصویب رسیده تا چه حد عملی 
ــت؟ مثا  ــی شــده اسـ ــرای و اج
قانون بازنشستگی را چرا اجرا 
نکردیم؟ قانونی که می تواند از 
همه ظرفیت های معطل جامعه 

به خوبی استفاده کند.
نــیــز  مـــزمـــن  فـــقـــر  ــک  ــ ی  -3
گریبانگیر جامعه ما شده  است 
درآمدها  فاحش  اختاف  آن  و 
می باشد. درست است که تورم 
منزله  به  آن  انکار  و  دارد  وجود 
قدرت  اما  است  بدیهیات  انکار 
خرید طبقات مرفه و آنهایی که 
درآمدهای باالیی دارند، سبب 
باال رفتن قیمت ها می شود. در 
ایران  در  درآمدها  فاصله  واقع 
تا  زمین  از  فاصله ای  امـــروزی 
ــت. اگـــر ســـری به  ــان اسـ ــم آس
فرودگاه های بین المللی کشور 
می یابید  در  خوبی  بــه  بزنید 
و  ارجمند  مسافران  اغلب  که 

گوناگون  توجیهات  و  مختلف  بهانه های  به  محترم 
درآمدهای کان و بادآورده را به دالرهای سبز نازنین 
چینج )تبدیل( کرده و از آن باال، نگاهی تمسخرآمیز بر 
ما خاکیان دارند. اگر اغراق نگفته باشم تا همین چند 
تهیه  مجلس،  مدیریتی  مشکات  از  یکی  قبل  سال 
لیست نمایندگانی بود که عاقمند به همراهی رئیس 
جمهور یا وزرا در سفر خارجی بودند. اگر این روند هم 
اکنون نیز ادامه داشته باشد که وااسفا. به هرحال این 
وظیفه نمایندگان است که با تصویب طرح ها و لوایح 
مناسب، بتوانند یک تغییر و دگرگونی بنیادین در این 
وضعیت نابهنجار اجتماعی- اقتصادی به وجود آورند.
۴- زمینه های اشتغال به خصوص در کارهای دولتی 
وجود  هایی  گروه   و  افراد  اما  دارد،  وجود  همه  برای 
خود(  به  )منحصر  مونوپل  را  زمینه ها  همه  که  دارند 
کرده اند و با چند شغله بودن و به خصوص با عنوان 
های  شرکت  مدیره  هیات  عضو  یا  مــشــاوره  جالب 
و  افزوده اند  خود  ــادآورده  ب درآمــد  بر  هم  خصوصی، 
معدوم  یا  تنگ  را  دیگران  بــرای  جایابی  فضای  هم 
کرده اند و البته گویا برخی نمایندگان محترم نیز در 
این میدان توپ را به یکدیگر پاس می دهند و دروازه 
وظیفه  کــرده انــد.  گل  پر  خــوب  را  موکلین  و  ــردم  م
نمایندگان است که به این معضل و مشکل اساسی به 
صورت جدی ورود کرده و هرکس را بر اساس وظیفه 
از وی مسئولیت  و  و جایگاهی که دارد تعریف کنند 
این  از  را  اشتغال  و  جامعه  حــال  هر  به  و  بخواهند 

باتکلیفی خارج سازند.
موقعیت،  از  استفاده  سوء  همان  یا  خواری  رانت   -۵
اصلی  سئوال  نــدارد.  تفصیل  و  توضیح  به  نیاز  دیگر 
برای مردم این است که مقامات مسئول تا همین چند 
سال اخیر، واقعًا بی اطاع بودند و یا اگر آن ها سرگرم 
کارهای روز مره بودند و این حجم عظیم پرونده های 
کان  مسائل  به  رسیدگی  فرصت  ها  آن  به  قضایی 
را نمی داد نمایندگان که یکی از وظایف اصلی آنان 
در  جوابی  چه  است  دیگر  قوه  دو  عملکرد  بر  نظارت 
آستین دارند؟ راقم این سطور به دنبال مقصر نیست 
و تنها بر این سخن است که " چرا نماینده شده ام؟" 
. واقعًا این همه فساد و ارتشا چگونه شکل گرفت؟ و 
چطور تشکیات عریض و طویل بازرسی ها و نظارت ها 
از آن بی خبر بودند؟ وقتی شفافیت را بنا به مصالح و 
البته مصالح خودمان در بوته تعویق و تعلیق قرار می 
دهیم با این چنین مشکات بزرگی روبرو می شویم. 
وقتی بزهکاران را با حرف اول نام آن ها معرفی می 

کنیم از این بهتر نتیجه نمی گیریم.

د: فرهنگی «

۱- اگر فرهنگ و اقتصاد دو رکن تبادالت اجتماعی 

جامعه  حرکت  افــزار  نرم  فرهنگ  که  آنجا  از  باشند 
باشد.  داشته  تــری  سنگین  وظیفه  شاید  می باشد 
تربیت فرهنگی جامعه به چه سمت و سویی در حرکت 
کنیم  می  مشاهده  و  یابیم  می  در  درستی  به  است؟ 
بیشتر  همه  از  فرهنگی  سنجه های  یا  پارامترها  که 
ازکارهای شبه فرهنگی صدمه دیده است. با این همه 
تحصیلکرده بیکار، هنوز ما از بازنشستگان استفاده 
می کنیم و کارشناسان را با این همه هزینه که برای آن 
ها کرده ایم، رها کرده که به خارج بروند یا به کارهای 
شوند.  مشغول  خود  تحصیلی  رشته  با  مرتبط  غیر 
کارشناسانی که برای تدریس یا هرکار دیگر به هرکجا 
بفرستند با جان و دل پذیرا هستند. این که بگوییم 
این  مثل  داشته ایم  را  ها  آن  تحصیل  وظیفه  تنها  ما 
می ماندکه برای تولیدات، بازار مصرف نداشته باشیم 
و از این بابت وقت و سرمایه مملکت را به هدر داده ایم.  
2- در جامعه دانشگاهی کشور به علل مختلف به دو 
کار شبه فرهنگی دست یازیده ایم. یکی تعداد مراکز 
پیدا  کاسبکاری  و  دکانداری  جنبه  که  عالی  آموزش 
کرده و دیگر قرار دادن بار سنگین تدریس و پژوهش و 
رساله و پایان نامه بر روی دوش همین پرسنل آموزشی 
یا  هستند  بازنشستگی  حال  در  یا  اغلب  که  موجود 
گذشته  آنــان  خدمت  ســال  سی  از  که  هاست  ســال 

است اما به دلیل عدم جذب نیروهای جدید همچنان 
مجبورند که بمانند تا چرخ آموزش دانشگاهی کشور 
وزارت  محترم  مسئوالن  و  نمایندگان  توجه  بچرخد. 
علوم را جلب می کنم که در ازاء بازنشسته شدن هر 
عضو هیات علمی ثابت و قدیمی، وزارتخانه می تواند 
توجیه  اگر  و  گیرد  کار  به  جدید  نیروی  نفر  سه  یا  دو 
این باشد که به هر حال این اساتید محترم، نیروهای 
قوی و استخوان داری هستند که بیرون رفتن آن ها 
از محیط دانشگاه ضایعه محسوب می شود پس باید 
پرفسور هشترودی و پرفسور فاطمی و دکتر حسابی 
قوام  دکتر  و  راد  سامی  دکتر  و  ریاضی  و  فیزیک  در 
نصیری در طب و عباس اقبال و جال همائی و عصار 
و فروزانفر و مینوی و گنجی و رامیار و امثال این ها 
در علوم انسانی هرگز بازنشسته نمی شدند. یک آمار 
دم دستی نشان می دهد که با این حجم بسیار باالی 
درس و واحد درسی، همه فارغ التحصیان می توانند 
جذب شوند و انتخاب سره از ناسره موضوع دیگری 
است که اساتید محترم، خبرگی الزم را دارند. امید 
این است که نمایندگان نسبت به تعدیل مراکز آموزش 
دانشگاهی و جذب نیروهای جوان راهکاری بیابند و 
با هماهنگی وزارت علوم، اقدامی عملی صورت گیرد.  
برای  بماند  فرهنگیان  دانشگاه  قصه  آن  حاال   -3
فرصتی دیگر و این که منظور اصلی آقایان چه بود و 
چگونه دانشگاه های ما از نظر انتقال میراث فرهنگی 
این مرز و بوم با عقبه و ابتر شدند و دانشجویان به جای 
انتقال اندوخته ها و آموخته های خود در دانشگاه ها 
طبقه  برای  سنگبری ها،  در  حاال  بعد،  های  نسل  به 
مرفه، سنگ یشم و تراورتن  سبزوار و یزد و کرمانشاه، 
نیسان بار بزنند یا در پارک مترها پتّه )قبض( صادر 
در  که  آمد  خواهد  پیش  فرصت  این  انشاءا...  کنند. 
که  عرض کنم  آقایان  خدمت  تلویزیونی  نشست  یک 
آیا این خدمت به فرهنگ و آموزش کشور بود یا بسته 
شدن تنها روزنه انتخاب یک کار شرافتمندانه. دبیران 
از همه بیشتر مستحق  با مدرک دکتری  ارجمند ما 
عناوین استاد و دانشیار و استادیار بودند که بایستی 
از مزایای قانونی آن استفاده می کردند اما این راهش 
تصدی  هنگام  در  که  است  این  ما  کار  اشکال  نبود. 
پست های مدیریتی، اندیشه  خود را  برتر از همه می  
دانیم و تنها با زیردستان خود مشورت می کنیم و البته 
جواب آن ها هم قبل از گفتن و نظر دادن معلوم است 
که چیست. به هر حال به نظر می رسد که نمایندگان 
بسیار  حدیث  و  حرف  که  خصوص  به  مــورد  این  در 
دارد باید دوباره وارد شور شوند و آنچه را که مصالح 
کند  می  ایجاب  کشور  جوانان  اشتغال  و  آموزشی 

تصویب و اجرا کنند.
نمایندگی های  بــاره  در  محترم  نمایندگان  اگر   -۵

تفحصی  هــم  اســامــی  ارتــبــاط  و  فرهنگ  ســازمــان 
مهمان  قبا  که  این  بر  مشروط  بجاست.  بفرمایند 
فرهنگ  خانه های  یا  فرهنگی  محترم  رایزنی های 
و  مسافرت  قصد  یا  باشند  نبوده  کشور  از  خــارج  در 
وگرنه  باشند  نداشته  را  عزیزان  آن  به  شدن  مهمان 
می  بنده  از  بهتر  عزیزان  البته  و  می شوند  گیر  نمک 
دانند که چرا فعالیت خانه های فرهنگ در کشورهای 
از  اغلب  که  جایی  تا  است  شده  کم  و  محدود  مقصد 
استفاده  فرهنگی  اهداف  برای  ایرانی  دانشجویان 
چرا  امــا  اســت  خیر  خــود  ذات  در  ایــن  که  شــود  می 
نمایندگان ما در کشورهای خارج باید با این مشکات 
و محدودیت ها روبرو باشند. حاال شما کارشناس اداره 
متبوعه در اول خیابان فاطمی تهران می فرمایید که 
این طور نیست. ما هم این سخن حضرت عالی را به 
طور  این  انشاا...که  می گوییم  و  می گیریم  نیک  فال 

نیست.   

ه: اقتصاد «

کهنه  اقــتــصــادی  مسائل  مـــورد  در  مــا  قوانین   -۱
شاید،  و  باید  که  چنان  آن  و  می باشد  ناکارآمد  و 
بر بنگاه های بزرگ اقتصادی که قوانین  حاکمیت، 
همه  از  مــامــوران  ــدارد.  نـ نــظــارت  زنند  مــی  دور  را 
دور  را  قوانین  که  اقتصادی  کارشناسان  شگردهای 
بازار  خبرگان  این  و  ندارند  کافی  اطــاع  زنند  می 
خود  طبقه  ســود  به  را  مملکت  اقتصاد  که  هستند 

مدیریت می کنند. 
2- تجّمل گرایی و رفاه طلبی و مخارج غیر ضرور چه 
هزینه های  در  چه  و  اجتماعی  و  شخصی  زندگی  در 
و  تجربه  ــت.  اس نموده  بیمار  را  ما  اقتصاد  دولتی 
اطاعات میدانی نشان می دهد که بیشترین آسیب 
و  طلبی  رفــاه  گرائی،  تجمل  اقتصادی  مسائل  در 

مخارج بیهوده و هنگفت است.
واقعًا  که  اقتصادی  بــزرگ  آسیب های  از  یکی   -3
گرانی  و  تورم  باعث  و  کرده  فلج  را  مملکت  اقتصاد 
اقام خوراکی شده، مجالس اطعام است. آمار تقریبی 
میلیون  پانصد  از  بیش  سال،  در  که  دهد  می  نشان 
وعده غذای مجانی با عناوین مختلف در اختیار مردم 
قرار می گیرد. صحبت از میهمانی های خانوادگی و 
از مهمانی های  فامیلی نیست. صحبت  و  خصوصی 
انجام  مذهبی  و  اعتقادی  جهت  از  که  است  بــزرگ 
می شود. یقینًا باورها ارزش احترام را دارند اما اگر هر 
وعده غذای مجانی را تنها ده هزار تومان برآورد کنیم، 
سرجمع آن یک عدد پنج می شود و بی نهایت صفر که 
جلو آن گذاشته می شود. اگر دولتمردان و مسئوالن 
که  محترم  نمایندگان  و  معزّز  روحانیت  و  ارجمند 
بیشتر از همه دغدغه تورم و گرانی را دارند این نوع 
مخارج را مدیریت کنند یقینًا ما این تورم و گرانی را به 
علت کمبود یا نبود کاال و آذوقه و خوار و بار نخواهیم 

داشت.
کجا  از  قانون  پیگیری  به  نسبت  باید  نمایندگان   -۴
آورده ای جدیت نشان دهند. عدم شفافیت در زندگی 
دارند  آنچنانی  اتومبیل های  که  افــرادی  اقتصادی 
با گران ترین هتل ها پهلو می زند،  یا قصرهایی که 
که  حالی  در  است.  کرده  تنگ  دیگران  بر  را  زندگی 
آن درآمدها از جیب همین مردم بی نوا فراهم شده 
زالوهای  که  نــدارد  وجــود  قانونی  متاسفانه  و  است 
اجتماعی و اقتصادی را بازخواست کند و یا اگر هم 
وجود دارد افراد با شهامت و با جسارتی نیستند که 
حساب  ها  آن  از  ای،  آورده  کجا  از  قانون  اســاس  بر 
و  شویی  پــول  که  اســت  طریق  ایــن  از  و  کنند  کشی 
به  پــول  و  سرمایه  انتقال  حتی  و  اختاس  و  رشــوه 
هر  برای  که  دزدان  و  می گیرد  انجام  کشور  از  خارج 
کار غیر ممکن، راهکاری دارند پس از انتقال ثروت، 
خود نیز به کعبه آمال و غرب و آمریکا می روند و به 
ریش همه وطن دوستان و دلسوزان و ارادتمندان به 
و محترم شهدای گرانقدر  و خانواده های معزز  نظام 
انتظامی را درگیر  و نیروی  می خندند و دادگستری 
با اینترپل می کنند که البته بعضًا نتیجه بخش بوده و 

برخی به مکاتبه و تهدید گذشته است.
مسائل  در  که  اقتصادی  مفاسد  از  یکی  شاید   -  ۵
اجتماعی مملکت هم تبعات بسیاری بدی از خود بجا 
گذاشته، زمین خواری، کوه خواری و  ساحل خواری  
باشد. این که چگونه افراد توانسته اند از این نوع رانت 
این که نماینده  و  ها استفاده کنند، یک بحث است 
مردم تا چه حد می تواند به این مسائل ورود پیدا کند و 
در حل این معضل جدید، راهکار ویژه ای به خرج دهد 

موضوع قابل توجهی می باشد.
6 -  با وجودی که حقوق ماهیانه امیران و سرداران 
معزز و محترم با همه سختی کاری که دارند حداکثر 
از ماهی ده میلیون تومان تجاوز نمی کند، متاسفانه 
مدیران  از  برخی  ماموریت های  حق  و  مزایا  و  حقوق 
ــد و  تــومــان هــم مــی رس تــا بیست میلیون  کــشــوری 
میلیون  چهل  ــاالی  ب حقوق های  محترم،  سفرای 
تومان می گیرند. شایسته است که نمایندگان محترم 
نسبت به تعدیل حقوق های باالی ده میلیون تومانی 
تا بتوانیم در جامعه از  شاغلین، فکری اساسی کنند 
قسط اسام به عنوان یک تراز نسبی صحبت کنیم. 
با آرزوی توفیقات روز افزون برای نمایندگان محترم و 
آحاد ملت بزرگ ایران و با تشکر از سربازان و پاسداران 
مرز و بوم که به وظیفه و مسئولیت خود عمل کردند و 
البته ما نیز به عنوان نرم افزار حاکمیت و نظام به تعهد 
گفته ایم  دانسته  چه  آن  به  خدایا  نماییم.  عمل  خود 
مغفرت.  گفته ایم  ندانسته،  آنچه  به  و  فرست  رحمت 

وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین.     

 دکتر سید حسین رئیس الساداتچرا نماینده شده ام؟

به اطالع مدیران دستگاه های اجرایی و 
همشهریان عزیز می رساند 

آقای سید مرتضی هاشمی 
 به عنوان خبرنگار و نماینده 

هفته نامه ضامن در شهرستان سرخس معرفی 
می گردد.

شماره تماس پذیرش اشتراک، پذیرش 
آگهی و تبلیغات ادارات و اصناف شهرستان 

سرخس در هفته نامه ضامن؛ 
هاشمی ۰۹۳۵۳۶۵۹۲۸۲



3
شنبه  3  اسفند 1398 - 27 جمادی الثانی1441- 22 فوریه 2020 -شماره 16

آرایشی رضا 
ارائه دهنده انواع محصوالت آرایشی عطر و ادکلن  از 
برندهای معتبر دنیا واقع در بولوار پیروزی حدفاصل 
 پیروزی ۳۲ و چهارراه کوثر جنب گل فروشی گل پسر 

رضا سلیمان پور ۰۹1۵1۰۸۳14۵

فرهنگی و آموزشی

آموزش نقاشی و طراحی روی پارچه 
   مدرس: الهام مفتوحی

  فصل دوازدهم: آموزش نقاشی روی پارچه هایی «
 با بافت سخت 

جام جم

بایدها و نبایدهای شعر نو
 دکتر اکبر شعبانی

"بخش دوم "
ادامه شماره قبل

یــادآوری است، از چند و چون قوالب  به  الزم 
شعری ایران قبل از اسام، اطاعات چندان موثّقی در اختیار 
نداریم، اّما در دوره هزار ساله شعر فارسی بعد از اسام، قالب 
های مورد استفاده شاعران فارسی زبان، اعم از آنچه خود ابداع نموده یا از 

دیگران اقتباس کرده باشند به دو گونه تقسیم می شوند.
الف: قالب های اغلب تفّننی و ذوقی که ناشی از یک نیاز اجتماعی نیستند، این 
گونه ابداعات معموال همه گیر نمی شوند و گستردگی و پایایی آن ها نسبت به 
دیگر قوالب شعری کمتر است، قالب هایی از قبیل مسّمط و مستزاد و با قدری 

تسامح ترکیب بند و ترجیع بند را می توان از این نوع به حساب آورد.
ب: برخی دیگر از قالب ها، ضروری و مبتنی بر یک نیاز اجتماعی اند که برعکس 
نوع اوّل عاوه برآن که کاربردی عام پیدا می کنند، مّدت زمانی طوالنی نیز 
می پایند، ابداع یا به کارگیری قالب هایی نظیر قصیده، غزل، دوبیتی، مثنوی، 

رباعی و باالخره شعر نو در زبان فارسی از این قبیل است.
گفتنی است که استعمال قالب و فرمی خاص که برای اوّلین بار به کار می رود، 
در صورتی که مبتنی بر ضرورت و نیازهای حقیقی باشد ولو از دیگران اخذ 

شده باشد جزء ابداعات نوع دوّم محسوب می شود.
منظور از ضرورت، ضرورت بیان است، مثاً آنچه را می شود در قالب غزل بیان 
کرد در قصیده به سادگی ممکن نیست و برعکس. این نکته یک حقیقت است 
که مثاً ضرورت به نظم کشیدن داستان های حماسی، تاریخی و عاشقانه 

باعث خلق قالب مثنوی در زبان فارسی گردیده و نه چیز دیگر.
اّما آغاز شعر نو و مبدع آن به صورت رسمی و خارج از رعایت موازین عروض 
سّنتی به روزگار علی اسفندیاری، معروف به نیما یوشیج بر می گردد. نامبرده 
قالبی تازه در شعر ارائه کرد که به عنوان قالب نو یا شعر نیمایی در زبان فارسی 

جا افتاد و به مرور طرفدارانی پیدا کرد.
سّنت  با  دیگری  تجّدد  هر  همچون  امر،  ابتدای  همان  از  است،  ذکر  به  الزم 
شکنی نیما در حوزه عروض سّنتی مخالفت هایی نیز صورت گرفت و شعرا و 
ادبا و صاحب نظرانی به طرق مختلف با آن به مخالفت پرداختند که اینک جای 
بحث آن نیست و متاّسفانه این مخالفت ها هنوز هم اگر چه نه با قّوت سابق گاه 
مشاهده می شود و با وجود ظهور شاعران صاحب نامی در این عرصه، هنوز هم 
برخی از تولّد قالب گونه ای جدید در شعر فارسی سر باز می زنند و شعر را فقط 
در قالب و برمبنای عروض سّنتی به رسمّیت می شناسند. اّما چه بخواهیم و چه 
نخواهیم قالب نو نیمایی یک واقعّیت انکار ناپذیر است که راه خویش را گشوده 
شگرف  تحّوالت  تبع  به  و  خاص  شرایطی  تحت  و  زمان  از  درمقطعی  و  است 

اجتماعی که از اواخر قرن سیزدهم در کشور ما رخ داده، متولّد گردیده است.
به  ایران  در  مشروطّیت  دوره  در  که  اجتماعی  سریع  تحّوالت  است،  گفتنی 
وقوع پیوست، ابتدا منجر به تحّوالت معنایی در شعر فارسی گردید و شعرایی 
همچون عارف قزوینی، میرزاده عشقی، سید اشرف الدین حسینی )نسیم 
فارسی  شعر  محتوایی  تغییر  به  دیگر  بسیاری  و  الهوتی  ابوالقاسم  شمال(، 
پرداختند و مضامین و الفاظ و اصطاحاتی وارد شعر کردند که قباً سابقه 
نداشت و همین محتوای جدید منجر به ظهور قالب و فرم جدیدی در شعر 
فارسی گردید. درست است که ابداع قالب نو به نام نیما یوشیج ثبت گردید، اّما 
حقیقت این است که ضرورت زمانه، نیما را علم کرد و شعر نو به مثابه کودکی در 
حال تولّد بود که نیما قابلگی آن را به عهده گرفت. به هر حال شعر نو به عنوان 
یک ضرورت و نیاز اجتماعی تحت هر شرایط و به هر دلیلی پا به حیات گذاشت 
و خواهد ماند و خواهد بالید و با روی خوش نشان ندادن برخی و بی اعتنایی 

عّده ای چیزی عوض نخواهد شد.
من اصاً قالب نو را در مقابل قوالب کهن و رقیب آن به حساب نمی آورم. بلکه 
در کنار آن و یار و مددکار آن می دانم و معتقدم برخی موضوعات و مسائل که 
در قالب کهن امکان بیان ندارد، بهتر است در قالب نو ریخته شود. اصوالً هر 
مطلبی قالب خاص خودش را دارد. بیاییم شعر نو را با همه گستردگی اش 
قالب و فرم و گونه جدیدی از شعر فارسی به حساب آوریم. مگر تا به حال قالب 
جدید در شعر فارسی نداشته ایم، شاید بدبینی برخی به قالب نو از آنجا ناشی 
می شود که آن را نابود کننده و معارض با قوالب کهن می انگارند، حال آن که 
این گونه نیست. این که برخی قوالب کاسیک امروزه کمتر به کار می روند یا 
اصاً به کار نمی روند، ربطی به شعر نو ندارد. بلکه عمر کارآیی و استعمال آن 
ها به سر آمده، حقیقت این است، قالبی همچون قصیده با همه اهمّیتی که در 
شعر کهن فارسی دارد و با سابقه بسیار طوالنی در ادب این سرزمین،  امروزه 
به ویژه با معیارها و ضوابط سنتی دیگر امکان بقا ندارد. دوبیتی شاید تنها در 
قالب چهارپاره بتواند به حیات خویش ادامه دهد. مثنوی اگر به جّد خانه تکانی 
نکند و از گردونه تکرار و کم مایگی خارج نگردد راه به جایی نخواهد برد. حتّی 
غزل با همه سر زندگی و بالندگی اگر بیش از حد اسیر موازین گذشته باشد و 
به تغییرات و اصطاحات  مرده زبان، دل خوش کند آسیب خواهد دید. حال 
آن که با پیوند منطقی با زندگی امروز می تواند یکی از زیباترین قالب های شعر 
فارسی باقی بماند. یعنی همان کاری که بسیاری غزل سرایان موفق معاصر 
انجام داده اند و باالخره، قالب هایی از قبیل مسّمط، ترکیب بند و ترجیع بند 
اگر چه در دوره مشروطّیت دوباره سر بلند کردند اّما به نظر می رسد به دلیل 
این که رعایت ضوابط صوری دست و پا گیر در آن ها مانع تولّد طبیعی مفاهیم 

می شود، جایگاه خویش را به مرور از دست خواهند داد.
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شعر  ــورد  درمـ گفتن  سخن  گاهی 
تر  سخت  گفتن  شعر  از  شاعری،  و 
یا  شدی  شاعر  چطور  که  این  است. 
چگونه شعر می گویی، سوالی است 
که هیچ وقت پاسخ درستی نخواهد 
داشت. شعر یک هدیه الهی است؛ هدیه به کسانی 
دارنــد.  خود  پیرامون  دنیای  به  زیباتری  نگاه  که 
کسانی که دنیا را  دقیق تر می بینند و عشق به تمام 

ذرات هستی در وجودشان موج می زند. 
شعر  زبان  به  را  هایش  ناگفته  بتواند  انسان  که  این 
بیان کند- با زبانی که در عین زیبایی، تاثیر گذاری 
فراوانی هم دارد- موهبتی است که هر کسی از آن 

بهره مند نمی شود . 
چه بهتر که شاعر در کنار سرودن از عشق و زیبایی 
و دوست داشتن، دغدغه های فرهنگی و اجتماعی 
و موضوعات روز جامعه را با زبان شعر، بیان کند که 
است،  دل  سخن  چون  هم  و  است  تر  شنیدنی  هم 

الجرم بر دل می نشیند. 
من به عنوان یک زن شاعر، وظیفه  خودم می دانم 
در  را  ام  جامعه  زنان  رنج  و  ،انــدوه  امید  عشق،  که 
دل  در  ها  سال  که  دردی  بگنجانم.  ها  واژه  میان 
و  ــان  درم که  باشد  اســت.  مانده  ایرانی  زن  صبور 

مرهمی برای این دردهای ناگفته پیدا شود.
من در ابتدای دهه شصت به دنیا آمده ام با خاطرات 
دوری از جنگ و شهادت و اسارت؛ خاطرات زنانی 

خبر  شاید  تا  نشستند  می  رادیو  پای  ها  ساعت  که 
که  زنانی  بشنوند.  را  خود  فرزند  و  همسر  سامتی 
روشن  همیشه  تنورهای  پای  طوالنی،  های  ساعت 
می  ها  جبهه  به  و  پختند  می  نان  ها  رزمنده  برای 
دهه  نوجوان  و  شصتم  دهه  کودک  من  فرستادند.  
بازگشت  بــرای  ــادران  م انتظار  های  سال  هفتاد؛ 
شدن  پیدا  یا  اســارت  از  شان  همسران  و  فرزندان 
یک  شده  حتی  مفقوداالثرشان  عزیزان  از  نشانی 

پاک انتظاری که تا هنوز ادامه دارد. زنانی که بار 
زندگی روی دوش شان سنگینی می کرد اما صبور 
و آرام، این مسئولیت را به نحو احسنت انجام دادند 
و جوانان امروز را تحویل جامعه دادند. جوانانی که 

حال و آینده ایران در دستان توانمند آن هاست.
مادر  و  همسر  که  جوانی  هشتادم.  دهه  جوان  من 
تمام  میان  در  که  مــادری  کــرده.  تجربه  را  شــدن 
را  تاشش  همه  سیاسی،  و  اجتماعی  های  دغدغه 
می کند تا فرزندان موفقی را تربیت کند.  و من زن 
به  که  التهابی  پر  های  سال  نود؛  دهه  زن  امــروزم، 
سختی می گذرد. فشارهای اقتصادی و اجتماعی 
که  کند  می  تنگ  مردم  بر  را  عرصه  قدر  آن  گاه  که 
دغدغه های فرهنگی و تربیتی، فراموش می شود .

درد  شعر،  با  که  دارم  وظیفه  امــروز  شاعِر  زن  من، 
التیام  ها،  واژه  زبــان  با  گاه  و  کنم   بیان  را  مردمم 

بخش گوشه ای از این دردها باشم.
روسری سفید می پوشی

رنگ پیراهنت چرا شاد است؟
کفش هایت که ساده تر باشند 

تا سر کوچه رفتن آزاد است

زندگی می شود برای تو
خانه و کار و بچه ها باشد

آب و نان تو را اگر داده
می شود همسرت خدا باشد

چه کسی گفته بی هدف باشی
می توانی به شام فکر کنی

به غذایی که سوخت روی اجاق
می توانی مدام فکر کنی

با همه رنج روزگار بساز
که نداری به غیر ازین راهی

گوشه یک اتاق کافی نیست؟
مگر از زندگی چه می خواهی؟

من که لبخند روی لب هایم
شکل غم های مادرم شده است

کاش می شد به او بگویم که
زندگی راه آخرم شده است

کاش می شد به او بگویم که
می توانم همیشه زن باشم

می توانم شبیه او نشوم
می توانم شبیه من باشم

روسری سفید می پوشد
رنگ پیراهنش کمی شاد است

دکترش گفته با عصا تنها
تا سر کوچه رفتن آزاد است

استقبال از غزل 
مرحوم هاشم شکوهی

 مهدی فروندی

کرب و بای حسین منظر دل های ماست
سوز دل اهل دل، نوحه گر کرباست
صحن و سرای حسین پر ز مایک بود

رو که هوادار تو شافع روز جزاست
مست زجام صفا، رقص کنان می رود

شوق وصال و حرم، شکرخدا تا کجاست
آن که درین بارگه، خاک رهش بوسه زد

خنده کنان می رود مرتبه اش با خداست
حور و بهشت و قصور جمله ازآن شما

ما و صفای دمی روضه عجب با صفاست
ملک سلیمان چرا؟ ما و عزای حسین

خاطره روضه ای خوش تر ازین ماجراست
عاکف اگرمی روی رو به شفا خانه اش

دل به توالی او اجر تو بی منتهاست
مطلع خوب غزل شعر شکوهی بود

عکس ترا گفته ام یاد تو در یادهاست

***

از ازل نقشی عجب در پرده ای دادار زد
عشق و آتش، شوق ایمان جمله را در کار زد

آفرینش گرم ایجاد شراری آتشین
صد هنر در یک سخن آغاز این گفتار زد

بسم رب گویان شنیدم عاشقی گفتا که او
خلقت ملک و ملک را آن یکی، یکبار زد

صدسخن را هم شنیدم مطربی در گوشه ای
با نوای چنگ و عودی، آمدی، هشدار زد

صف به صف در رقص ازین آواز بیداری جهان
گوییا مستی در میخانه اسرار زد

بس کن عاکف، قدر قرآن را نمی دانی چرا
رمز و راز عاشقی در گوش دل دادار  زد

تخم  پالت  نیاز:  مــورد  وسایل   
ــرم  ــت خ ــخ ت ــوی  ــم ــل ق ـ  مـــرغـــی 
سایز۰۰۰صفر ـ 3 و 6 رنگ های 
 : چسب  تکستایل.  ریپین  پارچه 
DM۵ - کارگاه گلدوزی - کاربن 

سفید  _  اورینت _  پارچه طرح دار یا دیور 
پارچه  روی  کاربن   با  را  طرح  کــار،  شــروع  بــرای 
داخل  را  پارچه   سپس  .و  کنید  کپی  نظر  مــورد 
یک  با   را  اورینت  واحــد   سه  دهید.  قرار  کارگاه 
روی  و  کــرده  مخلوط  پنج،  ام  دی  چسب  واحــد 
خطوطی را که ممکن است گم شوند،  دورگیری 
شدن  خشک  و  ساعت  نیم  گذشت  از  پس  کنید. 
مرحله دورگیری، این مخلوط را با آب کمی رقیق 
تر کنید و برای سطح رنگ پذیر استفاده کنید. در 
این مرحله مطمئن شوید که این حال  به قسمت 
پشت  پارچه نفوذ پیدا کرده باشد . پس از خشک 
تا سه مرحله زیر سازی تکرار شود  شدن، مجددا 
خشک  ساز  زیر  کاما  که  شوید  مطمئن  بار  هر  و 
شده است.  بعد از این که سطح رنگ پذیر کاما 
سفید شد، می توانید رنگ آمیزی را شروع کنید. 
دقت کنید که اگر زمان زیر سازی خطوط کمرنگ 

شد، مجددا خطوط را دورگیری کنید که خطوط 
ساز  زیر  در  رنگ  که  این  برای   . نشوند  گم  اصلی 
واحد  سه  در  اورینت  واحد  یک  باشد  داشته  نفوذ 
تر  باال  هم  را  رنگ  مقاومت  که  کنید  اضافه  رنگ 
تثبیت مرحله آخر نیست.  به  نیازی  و  برد  خواهد 
می  تر  روشن  را  شما  رنگ  اورینت  که  این  برای 
کند بهتر است از رنگ های تیره تر از رنگ دلخواه 

بودن  سفید  دلیل  به  کنید.  استفاده 
شما  رنــگ  اســت  ممکن  اوریــنــت 

روشن تر از رنگ مورد نظرتان 
رنگ  روش،  ایــن  با  و  باشد 

رنگ  آمــاده  تر  راحــت  شما 
ــرای  ــود. ب ــی شـ ــزی م ــی آم
سایه پردازی از رنگ سفید 

و زرد استفاده کنید.
ها  پارچه  نوع  این  در  نکته: 

از رنگ بیندر نزنید که پارچه را 
خشک می کند.  

این  ســازی  زیــر  زمــان  باشید  مراقب  نکته : 
پارچه ها زیر ساز، بیشتر از اندازه نباشد که  پارچه 

خشک و حالت چرمی شود .

شاهینی  ــا،  ــ روزهـ از  روزی  یــک 
چرا  پرسید:  پدربزرگش  از  جــوان 
بیشه  و  فراخی  این  به  سرزمینی  در 
می  دلتنگ  دلگشایی،  این  به  زاری 
اند.  بسته  را  پرم  و  انگاربال  شــوم، 
چشمان  کنم.  پــرواز  توانم  نمی  حسابی  و  درســت 
است  هایی  حرف  همان  درست  زد.  برق  پدربزرگ 
که من از پدربزرگم پرسیدم و آرام زمزمه کرد: مگر 

روزگار تکرار می شود!
شاهین پدربزرگ خواست روزگار را دور بزند و مانند 

دوران نوباوگی نوه اش، او را دست به سر کند.
شروع کرد به متل گفتن:» اوسنه یاد دارم سه قزی، 
زنبور  زردم نگزی، اوسنه یاد دارم سه پسر، هرکاره 

به جون و دیگ به سر باز مخی بوگوم از سر!؟«

از  بگویید  خواهم  نمی  نه  گفت:  ــوان  ج شاهین  
بروید  نروید،  حاشیه  ام،  شده  بزرگ  دیگر   من  سر. 
به  ای  لحظه  چند  پیر  شاهین  مطلب.  ســراصــل 
این  و  شد  خیره  کهنسال  سرو  سرشاخه  باالترین 

چنین گفت:
»داستانش را برایت می گویم که چرا در این سرزمین 
دل  دلگشایی،  این  به  زاری  بیشه  و  فراخی  این  به 
سر  به   و  است  بسته  پرمان  و  بال  و  گیرد  می  مان 
هوس پرواز نداریم، به شرطی که زبانت قرص باشد 
که  بست  پیمان  جوان،  شاهین  نکند.   درز  جایی  و 

حتی به زور دگنک )  گزنک!( هم بروز ندهد.
شاهین پیر، افکار باستانی اش را این چنین پر و بال 
غمخواری  خدا،  از   غیر  نبود.  باری  بود،  باری  داد. 
چهل  دور،  خیلی  خیلی  هــای  زمــان  آن  در  نبود. 
میلیون سال پیش از یخبندان بزرگ، یک سرزمین 
خیلی خیلی بزرگی بود.این سرزمین خیلی خیلی 
بزرگ  پر از کوه و دشت بود. پراز  مرغزار و بیشه زار 
بود. پر از دریا و دریاچه بود و پر از رودخانه و جویبار 
بود. جویبارها و رودخانه ها خروشان بودند. دریاچه 
ها و دریاها  بی کران بودند. بیشه زارها و مرغزارها  
سبزه  و  ها  کوه  و  ها  دشت  و  بودند  جانوران  از  پر 

زاران بودند.
رنگ  به  رنگ  بزرگ،  خیلی  خیلی  سرزمین  أین  در 
گونه  به  گونه  کردند.  می  زندگی  پرنده  و  خزنده 
چرنده و درنده زندگی می کردند. اما یک چیزی کم 
نداشتند؟  آسایش  چرا  نداشتند.  آسایش  داشتند، 
قانون نداشتند؟  قانون نداشتند. چرا  این که  برای 
برای این که سرور نداشتند. گرگ ها به گله غزاالن 
یورش می بردند و غزاالن را می دریدند، فقط یک 
غزال را می خوردند. غزاالن از ترس گرگ ها، تند 
در  سپس  انباشتند،  می  ازعلف  را  شان  شکم  تند 
روی   کردند.  می  نشخوار  و  لمیدند  می  دنجگاهی 
کوهساران،  و  ها  دشت  نوردیدن  در  برای  زمین، 

گرگ ها با کفتاران می جنگیدند. 
برای خرامیدن در بیشه زارها و مرغزاران، گوزن ها 
با  غزاالن   می جنگیدند. برای آفتاب گرفتن بر کرانه 
دریاها و دریاچه ها اسب ها با خران می جنگیدند و 
برای آشامیدن از رودخانه ها و جویباران، شیرها با 
پلنگان می جنگیدند. در  زیر زمین هم، سر هر چیز 
و  با مورچه ها می جنگیدند  ناچیزی، خرخاکی ها 
اوضاع  این  جنگیدند.  می  ها  موش  با  ها  خرموش 
سرانجام  شد.  تنگ  همه  به  میدان  تا  داشت  ادامه 

موش  سرکرده  و  دادند  رای  و  نشستند  قوم  سران 
ها را به سروری برگزیدند! موش برای این سرزمین 
خیلی خیلی بزرگ، در سه خط قانون وضع کرد:» 
دارد،  موش  دیوار  ندوانید.  موش  دیگران،  کار  در 
فرمانبر  و  خط  سربه  پس  دارد،  گــوش  هم  مــوش 

باشید که سر و کارتان با تله موش نیفتد.«
بود و بود و بود، تا این که  موش، شیر شد و اوضاع، 
دلتنگ  نکشیدیم،  کــه  هــا  چــه  شــد.  شیر  تــو  شیر 
شدیم. انگاری پر و بال مان را بسته باشند، درست 
این که بال  تا  و حسابی نمی توانستیم پرواز کنیم. 
به بال هم دادیم  و موش شیر سرور را شکار  کردیم .
بر گردن  آزاد وار، در اوج آسمان، سوار  و  پیروزمند 
نوشیدیم.  خورشید  چشمه  از  نور  زنان،  چرخ  باد، 
گذشت و گذشت و گذشت، تا اوضاع خر  تو خر شد. 
افسانه   داشــت  که  طور  همین  پدربزرگ،  شاهین 
سرزمین خیلی خیلی بزرگ را می گفت و دق مرگ 
گذشته  که  ما  »از  گفت:  جوان  شاهین  به  شد،  می 
را   ــت، خــرمــوش هــا  تــر اس ــت، کــار شما سخت  اس
بایستی شکار کنید.  تو باید  ادامه افسانه سرزمین 
خیلی خیلی بزرگ را  بال در بال، در اوج فراخنای 

آسمان آبی، برای نوه ات تعریف کنی.«

 عطیه  انتظام

 میخکوب
» افسانه سرزمین خیلی 

خیلی بزرگ«
بوپیچک

دردی که سال ها در دل مانده است

طنز

سفارش آگهی در هفته نامه مستقل 
ضامن خراسان  با شماره های 

 تلفن 051-38785053-38787289

09155596088
و یا پست الکترونیک:

 zamennews@gmail.com 
تماس داشته باشید.

آموزش خصوصی نقاشی و طراحی 
روی پارچه 

 مدرس: الهام مفتوحی 
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گردشگری  - و رزشی

رواق

هفته نامه در ویرایش مطالب آزاد است
مطالب چاپ شده الزاما دیدگاه این نشریه نمی باشد

 مهدی- س مشهدی

گنبد حرم رضوی، ادامه مطلب

 دکتر سید حسین رئیس السادات

اما اثر فرهنگی مهمتری که از دوره این امیر عبدالّرزاق باقی 
مانده و چون توجه و تاملی در میان نبوده پژوهشگران اشاره 
ابهام آمیز کرده و گذشته اند. به هر حال عاقه ابومنصور به 
ابومنصوری  شاهنامه  بزرگ  دستاورد  به  خود  موطن  تاریخ 
ساختن  به  مذهبش  و  مکتب  به  وی  عاقه  چنانکه  انجامید 
قران های  از  یکی  که  میدانیم  شد.  منتج  رضوی  حرم  شگرف  تاقی  چهار 
قرانی  دارد  ساله  هزار  عمری  که  رضوی  کتابخانه  گنجینه  نفیس،  خطی 
است که به تاریخ 393 وقف حرم رضوی شده است و واقف آن ابوالقاسم 
کثیر در دوره غزنویان بوده  است )فکرت: فهرست قرانهای خطی کتابخانه 
گنبد  و  حرم  که  میدهد  نشان  بدرستی  وقف  این  رضــوی(.  قدس  آستان 
رضوی بسیار پیشتر از گور ارسان جاذب شکل گرفته است. سخن دیگر از 
بیهقی است که میگوید: "و من در سنه احدی و ثاثین و اربع مائه )۴3۱( 
که به توس رفتم با رایت منصور، پیش از آنکه هزیمت دندانقان اتفاق افتد. 
و به نوقان رفتم و تربت رضا رضی اهلل عنه را زیارت کردم. گور بوالحسن 
تا  عراقی را دیدم در مسجد آنجا که مشهد است در تاقی پنج گز از زمین 

تاق و اورا زیارت کردم )بیهقی، ۴۱8(. 
     این خبر روشن بیهقی که از تاقی به بلندای پنج گز صحبت میکند و هم 
اکنون بلندای چهار تاقی حضرت تا قطر پائین گنبد همان پنج گز می باشد 
به ظن قالب باید گنبد و چهار تاقی از آِن دوره امیر عبدالّرزاق باشد زیرا که 
بوالفضل سوری تنها مناره ای درمشهد برآورد و در نیشابور مصلی و اگر تاق یا 
گنبدی بر مرقد حضرت میزد حتمًا بیهقی یا دیگر ارباب تاریخ ذکر می کردند. 
از آنجا که هیچ کتیبه ای که دالِّ بر احداث گنبد توسط سوری بن معتز باشد، 
وجود ندارد و امارات مذهبی و سیاسی و دالیل و شواهد تاریخی کفه را به 
سود امیر ابومنصور سنگین تر میکند، به همین مقدار بسنده می کنیم. اما 
اینکه مقبره امیر اسماعیل سامانی و آرامگاه رضوی و بقعه ارسان جاذب 
بر اساس یک الگوی معماری ساخته شده جای هیچ شک و شبهه ای نیست، 
چنانکه ابعاد سطحی و بلندای همه آنها یکیست. برای پایان این بحث چند 
سخن دیگر هست که ذکر آن در روشن ساختن مطلب خالی از فایده نیست: 
از  و  سطور  این  راقــم  نزدیک  دوستان  از  که  عــالــم زاده  بــزرگ  مرحوم   -۱
یا  قّبه  ساختن  خویش  منابع  قــول  از  بــوده انــد  رضــوی  حــرم  پژوهشگران 
تعمیر آنرا در زمان محمود غزنوی و به دستور سوری بن معتز ذکر میکند ) 
عالم زاده: حرم رضوی به روایت تاریخ، ۱387، ص 2۱ (. استناد ایشان به 
همان خواب محمود می باشد که موارد تردیدآمیز بودن آن خواب را در متن 

بیان کردیم. 
2- آقای علی موتمن از قول مرحوم بدایع نگار در تاریخ مشهد میگوید که 
"حاکم رازی گفت از نزد صاحب ابی جعفربه نزد ابی منصور بن عبدالّرزاق 
رفته بودم از او اجازه زیارت خواستم" و او برایم قصه پناه بردن آهو به بیت 
آستان  تاریخ  )موتمن:  کرد  بازگو  است،  بوده  آن  شاهد  خود  که  را  رضوی 
خازن  حسین  بن  محمد  جعفر  ابو  استدرک:   .)۱8۱ ص   ،۱3۵۴ قدس، 
استاد  مکانیک  و  هیات  ریاضیات،  در  که  چهارم  قرن  علمای  از  خراسانی 
بود و از حمایت رکن الّدین حسن دیلمی برخوردار. او به سال 3۴9 فوت 
کرده است. در چند سطر بعد موتمن مجددًا از قول بدایع نگار اضافه میکند 
که "علی بن حسن قهستانی گفت من در مروالّرود بودم حمزه نامی از اهل 
مصرکه از زیارت مشهد برگشته بود نقل کردکه وقت غروب آفتاب به مشهد 
رسیدم در آن روز غیر از من زائری نیامده بود، نماز مغرب و عشا را خواندم 
خادم حرم خواست در را قفل کند امر به خروج من کرد، خواهش کردم چون 
از راه دورآمده ام مرا در حرم بگذارد بمانم. خادم خواهش مرا پذیرفت، مرا 
را  بر روی من قفل کرد و رفت. صبح آمد و در  را  در حرم بگذارد و در حرم 
باز کرد" ) همانجا (. این گزارش دومی نشان میدهد که اوالً در همان دوره 
سامانیان هم واژه حرم بکار میرفته و هم حرم رضوی مسقف بوده است که 
قفل و بندی داشته است. و این البته گمان ما را در اقدامات ابومنصور تقویت 
میکند. در ثانی زائرین دور و نزدیک که سر پناهی نداشته اند اجازه بیتوته در 
حرم رضوی را داشته اند. و سوم اینکه اگرچه نصر بن احمد و یاران وی از دور 
حکومت خارج شده بودند اما بین فاطمیان مصر و شیعیان خراسان هنوز 
مواضعه و مذاکره برقرار بوده است. اما چیزی که از دید مرحوم بدایع نگار 
مغفول مانده ادعای زائر مصری در یکی بودن زائر حضرت در آن روز بوده 
است. در حالیکه حمزه خود غروب هنگام به مشهد الّرضا وارد شده بود، با 
چه ظن و حدسی توانسته ادعا کند که وی تنها زائر آن روز حرم رضوی بوده 

است. 
3- استاد سیدی، خراسان شناس معاصر در کتاب ارزشمند تاریخ مشهد 
مطلبی در رابطه مشابهت دو بقعه رضوی و ارسانی ذکر میکنند که شایسته 
باز نگاری است. او می گوید: شادروان علی اکبر فیاض بر این عقیده بود که 
"هر دو بنا تقریبًا در یک برهه از زمان ساخته شده ، و میتوانند مفسر یکدیگر 
باشند. در نتیجه قیافه اصلی یا تقریبًا هندسه اولیه آستانه رضوی، که به علت 
تغییرات و تعمیرات . . . از دیده ها مخفی شده است با توجه به بقعه ارسان 
جاذب میتواند معلوم شود". و در سطر بعد جناب سیدی اضافه میکند که: 
هسته اولیه مورد نظِراستاد فیاض نیز باید تقریبًا در زمان غزنویان و سامانیان 
ابوالحسن عراقی  یا محمود و سوری و  ساخته شده باشد، چه توسط فایق 
دبیر، و چه توسط پیشینیان یعنی ابومنصور محمد بن عبدالّرزاق توسی که 
هم والی توس و سپه ساالر سامانیان بوده و هم به ائمه شیعه و بویژه حضرت 
ارادت داشته است )سیدی: تاریخ شهر مشهد، ص 2۰(. سیدی نیز همانند 
ما برآنست که ظن غالب در مورد سازنده اولین گنبد رضوی باید محمد بن 
عبدالّرزاق باشد والغیر، چنانکه در بحث آتی خواهد آمد که کار سوری بن 

معتز، مرمت بقعه بوده و نه ساخت آن.

فرهنگی  خدمات  کنار  در  اســام 
ــرد، در  ارائــه ک بــه دنیا  زیــادی کــه 
رشد و توسعه علم نیز نقش اساسی 
خدمات  بزرگترین  از  یکی  داشت. 
هایی  دریچه  علم،  دنیای  به  اسام 
بود که دانشمندان مسلمان، بر روی دانش ریاضی 
باز کرد. از جمله این کمک ها، آشنا کردن اروپایی 
ها  اروپــایــی  ــان،  زم آن  تا  بــود.  عربی  ــداد  اع با  ها 
این  نوشتن  کردند.  می  استفاده  رومی  اعــداد  از 
اعداد، بسیار دشوار بود و به جرات می توان گفت 
نمی  ریاضیات  گرفت،  نمی  صورت  تغییر  این  اگر 

توانست تا به اینجا پیشرفت کند.
برای این که بدانید نوشتن این اعداد چقدر سخت 

بود بخشی از آن را برایتان می نویسیم:
باید   ۱388 بنویسیم  مثا  باشیم  خواسته  اگــر 
می   MCCCLXXXVIII شد:  می  نوشته  چنین 
ریاضی،  ساده  محاسبه  یک  انجام  برای  که  بینید 
وقت  چقدر  و  کردید  می  سیاه  صفحه،  چند  باید 

تلف می شد.

به چه می شمارند؟ «

شمارشی  ــد  واح باید  چیزی  هــر  شــمــردن  ــرای  ب
مخصوص آن شیء را  به کار برد. چند نمونه از این 

اصطاح ها را برایتان می نویسیم.
چهار  مثًا   ( شتر  و  انسان  شمردن  برای   – نفر   -۱

نفر آدم و ده نفر شتر(.
2- اصله – برای درخت، چوب و الوار.

3- دستگاه – برای اتومبیل و ماشین آالت.
۴- توپ- برای پارچه.

۵- دست – برای لباس.
6-  تخته – برای قالی و پتو وگلیم و چیزهایی مثل آن.

7- قاده – برای سگ و گربه و نظایر آن.
8- راس – برای گوسفند وگاو و االغ و امثال آن.
9- قبضه – برای شمشیر و تفنگ و دیگر اسلحه ها.

۱۰- عدد – برای اشیاء به طور کلی
۱۱- طاقه – برای پرده و شال و مثل آن ها

و  نوار   – چسب  نوار  الستیک،  برای   – حلقه   -۱2
سایر اشیای حلقوی

۱3- جام – برای شیشه و آینه
۱۴- بار – برای هیزم و ذغال و چوب و امثال آن

دریایی  و  هوایی  نقلیه  وسایل  برای   – فروند   -۱۵
مثل کشتی و هواپیما

چای چگونه به ایران آمد؟ «

با این که در ایران همه محمدمیرزا کاشف السلطنه را 
پایه گذار کشت چای می دانند، باید دانست که قبل 
از او هم در سال ۱263 شخص دیگری به نام حاج 
محمدحسین اصفهانی، نخستین بار دست به این کار 
زد. ولی اقدام او به دالیل مختلف با شکست روبرو شد 

و دوامی نیافت.
هفده سال پس از او، یعنی در سال ۱28۰ به همت 
و  چای  نهال  تعدادی  السلطنه،  کاشف  محمدمیرزا 
راه  از  و  تهیه  هندوستان  از  چای  بذر  صندوق  چند 
بوشهر به تهران و سپس به شمال ایران منتقل شد و 
در محلی به نام » چهارخانه سر « در شهر الهیجان، 
ــاز  آغ چـــای  کشت 

گشت. 
میرزا محمد بعداً به 
خاطر همین کار از 
ناصرالدین  طــرف 
کاشف  لقب  شــاه، 
و  گرفت  السلطنه 
به  ــران  ای تاریخ  در 
کشت  پــدر  عنوان 
یــاد می  او  از  چــای 

شود.
بود  تــاریــخ  ــن  ای از 
شمال  مـــردم  ــه  ک
ــا پـــرورش  ــران ب ــ ای
آشنا  چای  وکشت 
شدند. پس از چند 
سال، با وارد کردن 
کارخانه های چای 
ســــــــازی، کــشــت 
چای در ایران رونق گرفت و اکنون یکی از محصوالت 

عمده مناطق شمالی ایران است.

تلفات شوروی در جنگ جهانی دوم «

به  دوم،  جهانی  جنگ  در  فعال  کشورهای  بین  در 
تلفات  باالترین  شوروی،  که  گفت  توان  می  جرات 
شوروی،  برای  جنگ  این  است.  دیده  را  صدمات  و 
تنها قریب 2۵ میلیون کشته به جا گذاشت. تلفات 
توان  می  را  شــوروی  به  وارده  مــادی  و  غیرانسانی 
درآماری دیدکه توسط سفارت آمریکا، پس از جنگ 
سنجش  آمــار،  این  تهیه  از  هدف  است.  شده  تهیه 

توان شوروی برای انجام جنگی دیگر بود.
میلیون   ۱6 از  اوکراین  و  باروس  روسیه،  در  تنها 
بود،  شده  برده  آلمان  به  یا  کشته  میلیون   7 اسب، 

2۰ میلیون راس خوک از 23میلیون، تلف شدند.
بین  از  درو  ماشین  هزار   ۴9 و  تراکتور  ۱37هــزار 
به  و  شده  پیاده  کارخانه   6۰۰ آالت  ماشین  رفت. 
بزرگ  مراکز  یافت.  انتقال  اورال  های  کوه  پشت 
صنعتی در بخش اروپایی شوروی یعنی لنینگراد و 

استالینگراد به ویرانه ای تبدیل شد.
هزار   ۱۵ آهن،  راه  کیلومتر  هزار   6۵ رفتن  بین  از 
لکوموتیو و ۴28 هزار واگن قطار، سیستم حمل و 

نقل را تقریبًا به حالت فلج در آورده بود.
در  میلیون   3/۵ و  شهرها  در  خانه  میلیون   ۱/2
ساخته  خانمان  بی  را  بسیاری  جمعیت  روستاها، 

است.
الی   ۵ آمریکایی  کارشناسان  تحلیل  ــاس  اس بــر 
شوروی  هوایی  نیروی  تا  بود  الزم  وقت  سال   ۱۰
زمان  این  دریایی  ناوگان  مورد  در  و  شود  بازسازی 

۱۵ تا 2۵ سال بود.

داستان قند و شکر در ایران «

پیش از آن که آلمان ها، طرز تهیه قند از چغندر قند 
را به دست آورند و در دنیا معمول کنند، قند، فقط از 
نیشکر تهیه می شد. به همین دلیل، کمیاب و گران 
بود. می دانید که نیشکر در همه جا به عمل نمی آید 
برای  زمین  کره  از  بخصوصی  های  قسمت  فقط  و 
کشت این محصول مناسب است و روی این اصل، 
هر وقت در دنیا جنگی در می گرفت یا به هر دلیل 
دیگری، ارتباط کشورها کمتر می شد، مردم دچار 
به  را  آلمان ها قضیه  کمبود قند می شدند. کشف 
سادگی حل کرد زیرا چغندرقند تقریبًا در اکثر نقاط 
جهان، قابل کشت است و به آسانی می توان از آن 
قند به دست آورد. به این ترتیب، تعداد کارخانجات 

تهیه قند از چغندر، به سرعت در دنیا زیاد شد.
در ایران با آن که قباً مزارع و نیزارهای عظیم نیشکر 
در خوزستان وجود داشت، مدت ها کشت نیشکر 
صورت نمی گرفت و قند و شکر محصولی وارداتی 

بود.
در  ــران  ای قند  کارخانه  نخستین   ۱237 سال  در 
کهریزک شهرستان کرج تاسیس شد. این کارخانه 
ظرفیت  چغندر  تن  هشتاد  حــدود  در  کــار،  آغــاز  در 
داشت. چند سال بعد، این کارخانه تعطیل شد ولی 
در  چغندر  کشت  توسعه  با   ۱3۱۰ سال  از  مجدداً 

ایران، دوباره شروع به کار کرد.
در حال حاضر، ایران تعداد زیادی کارخانه بزرگ قند 

در شهرهای مختلف فعالیت دارند.

اشک از کجا می آید؟ «

خداوند  که  هایی  غده  ترشح  از  است  عبارت  اشک 
برای شست و شوی دائمی چشم، در آن  قرار داده 
است. چون قسمت عمده چشم، از مواد چربی دار 
تشکیل شده و نمک هم برای حفظ این چربی ها، 
ضرورت دارد. اشک به طور طبیعی دارای مقداری 
وقتی  است.  شورمزه  دلیل،  همین  وبه  است  نمک 
های  غده  این  شود  می  چشم  وارد  خارجی،  مــواد 
اشکی شروع به ترشح می کنند و مایع شورمزه ای 
را که اشک نام دارد از راه لوله های اشکی به داخل 
؟  کند  می  گریه  انسان،  چرا  اما  ریزند.  می  چشم 
اگر غده های اشکی در اثر هیجان اعصاب، فشرده 
همین  به  شود.  می  سرازیر  اشک  اختیار  بی  شوند 
خوشحالی  یا  فــراوان  انــدوه  موقع  در  انسان  دلیل، 
فراوان، همین طور اگر چشم با مواد تند و سوزاننده 
و بخارهای تحریک کننده آزارببیند، اشک از چشم 

سرازیر خواهد شد.

خون این مایع شگفت انگیز «

اگر یک قطره از خون را زیر میکروسکوپ قرار دهیم 
آب،  شبیه  رنگ  بی  مایع  یک  در  که  دید  خواهیم 
قرمز  رنگ  به  »گویچه«  یا  کوچک  گوی  ها  میلیون 
هر  در   ۵۰۰۰۰۰۰ تقریبی  بطور  که  دارد  وجــود 
میلیمتر مکعب است. این گویچه های قرمز از لحاظ 
شکل، شبیه قرص هایی هستند که در پزشکی برای 
رفع سردرد و سایر ناراحتی های دیگر به بیمار تجویز 

می شود.
این گویچه ها، اکسیژنی را که ریه از هوا جذب می 
کند در داخل خود حل می کنند و آن را به قسمت 
قسمت  از  بعضی  و  رسانند  می  بدن  مختلف  های 
های بدن، مثل مغز اگر 3 یا ۴ دقیقه اکسیژن از خون 

نگیرند برای همیشه می میرند.
ها  روده  در  که  را  غذایی  اکسیژن،  بر  عــاوه  خون 
مواد  و  رساند  می  بدن  نقاط  تمام  به  شــده،  جذب 

به دست  و اکسیژن  اثر مصرف غذا  بر  را که  زایدی 
آمده، جمع کرده و به طرف ریه و کلیه ها می برد و 
گازهای زاید خون، از کلیه ها به صورت ادرار خارج 

می شود. 
خون در بدن وظایف بسیار مهمی به عهده دارد که 

شرح آن در این مختصر نمی گنجد.

شما می توانید سن همه را پیدا کنید «

افراد  سن  توانید  می  روش  این  از  استفاده  با  شما 
مختلف را کشف کنید و در ضمن، همه را به تعجب 

بیندازید.
کنید،  پیدا  را  سنش  خواهید  می  که  کسی  هر  از 
خواهش کنید که پیش خود یک عدد دو رقمی بیش 
از 2۰ انتخاب کند و بدون آن که به شما بگوید، یکی 
از آن کم کرده و حاصل را در صد ضرب نماید. حاال 
به این حاصل ضرب  به اضافه 9 کرده  را  سن خود 
و  کند  کم  را   ۱۰2۰ عدد  مجموع  این  از  بیفزاید. 
باقیمانده را به شما بگوید. این باقیمانده حتمًا یک 
به عاوه  آن  اول  عدد چهار رقمی است که دو رقم 
۱۱،  عددی است که شخص، پیش خود فکر کرده 
و دو رقم دوم آن به عاوه ۱۱ سن اوست. برای مثال 
شخصی که ۱6 سال دارد اگر پیش خود عدد 37 را 
انتخاب کند و این بازی را شروع نماید به این ترتیب 

عمل خواهد کرد:
37 -۱=36

 36 × ۱۰۰ =36۰۰
36۰۰+2۵=362۵

362۵-۱۰2۰=26۰۵
همان طور که می بینید دو رقم اول یعنی به عاوه 
۱۱، مساوی 37، عددی است که او انتخاب کرده 
و دو رقم دوم یعنی ۰۵ به عاوه ۱۱ مساوی سن او 

یعنی شانزده سال است.

ذره بین ارزان قیمت بسازید «

اگر جایی به ذره بین احتیاج داشتید و در دسترس 
نبود، می توانید با یک کارت ویزیت، برای خودتان 
ترتیب  این  به  بسازید.  قیمت  ارزان  بین  ذره  یک 
وقتی  ببرید.  فرو  مرکب  در  را  ویزیت  کارت  اول  که 
که خشک شد، وسط آن را با سوزن خیلی ظریفی 
سوراخ کنید. وقتی از این سوراخ کوچک، اشیایی 
را در فاصله دو یا سه سانتیمتری کارت ویزیت، نگاه 

کنید خیلی درشت تر به نظر می آیند.
قطره  یک  ــوزن،  س نــوک  همان  با  اســت  بهتر  حــاال 
خیلی کوچک آب صاف، روی سوراخ کارت ویزیت 
یک  حکم  ســوراخ،  آن  روی  در  قطره  این  بچکانید. 
این  زیــر  که  اشیایی   . کــرد  خواهد  پیدا  را  عدسی 
عدسی قرار بگیرند، خیلی درشت تر جلوه می کند. 

ملخ چگونه رشد می کند؟ «

و  رشد  کشاورزی،  محصوالت  بزرگ  آفت  این  ملخ 
که  آن  از  پس  روز  ده  حشره،  این  دارد.  سریعی  نمو 
طول  میلیمتر   ۱۱ الی   8 حدود  آمد  بیرون  تخم  از 
دارد. در مدت هجده روز طول آن به ۱۵ میلیمتر و 
پس از 2۴ روز به 27 میلیمتر می رسد. پس از یک 
چهل  و  است  میلیمتر   32 حدود  در  ملخ  طول  ماه، 
روز پس از تولدش، پوست می اندازد و از این زمان، 
ملخ جانور تکامل یافته ای است. اگر نر باشد، حدود 
سانتیمتر  هفت  باشد  مــاده  اگــر  و  سانتیمتر  شش 
طول خواهد داشت و همین ها هستندکه در دسته 
مــزارع و  به  های چند هــزاری و حتی چند میلیونی 
کشتزارها حمله می کنند و پس از ساعتی از کشتزار، 

هیچ باقی نمی گذارند.

رفیعی  فهیمه  سیده  اینجانب 
در سال ۱39۴ فارغ التحصیل 
در  ام.  شده  فیزیوتراپی  رشته 
پذیرش  به  موفق  سال،  همان 
در رشته پزشکی شدم و در این 
رشته ادامه تحصیل دادم. کار خود را با شروع 
طرح به عنوان مسئول فنی بیمارستان بوعلی 

زاهدان و کلینیک توان افزا آغاز کردم.
و  ای  ــه  ــرف ح فــعــالــیــت  آن،  اتـــمـــام  از  پـــس 
آغاز  مشهد   مقدس  شهر  در  را  خود   تحصیلی 
کلینیک   فــنــی  مــســئــول  ــون  ــن اک ــم  ه ــردم.  ــ ک
عاقه  دلیل  بــه  و  هستم  رفیع  فیزیوتراپی 
در  خودم ،  ورزشی  سابقه  و  ورزش  به  شخصی 
عنوان  به  فو(  کونگ   ( رزمــی  هنرهای  رشته 
کاری  و  علمی  فعالیت  رشته،  ایــن  در  مربی 
و  ام  ــرده  ک متمرکز  ورزش  زمینه  در  را  خــود 
سالن  انـــدازی  راه  ــال  ح در  حاضر  ــال  ح در 
ــودم  خ کلینیک  در  ــوان  ــان ب ــژه  ویـ ــورت  ــپ اس
در  بــانــوان  سامت  ارتــقــای  ــرای  ب کــه  هستم 
فیزیوتراپی  پزشکی،  علم  ترکیب  با  بخش  این 
ــار انــجــام  ــکـ ــژه بـــانـــوان ورزشـ ــ  و ورزشــــی وی
به  تمایل  کــه  بــانــوانــی  همچنین  شـــود.  مــی 
سامتی و ورزش دارند، دراین بخش با رعایت 
اصول علمی به ورزش و کاهش وزن و به دست 
و  جسمانی  سامتی  و  مناسب  وزن  آوردن 
ارتقای  بــرای  همچنین  پــردازنــد.  می  روحــی 
فیزیوتراپی  عــزیــز،  بــانــوان  سامتی  کیفیت 
و  لگن  کف  مشکات  و  بانوان  مشکات  برای 

بی اختیاری، در این مرکز به صورت تخصصی 
کار  بانوان  ورزشی  حوزه  در  شود.    می  انجام 
استان  بانوان  والیبال  تیم  همکاری   با  را  خود 
بانوان  فو  کونگ  فــری  رزمــی  تیم  و  خراسان 
ایران  جهت کاهش و رفع آسیب های ورزشی 

آغاز کرده ام.
رئیس  نائب  مطبوعی   خانم  سرکار  از  پایان  در 
تیم والیبال استان و جناب آقای سلیمان نژاد 
آقای  جناب  و  مشهد  والیبال  هیئت  رئیس  
فری  کمیته  رئیس  نــظــرزاده  ــوش  داری استاد 
امیدوارم  دارم.  را  قدردانی  نهایت  فو  کونگ 
ارتقای  جهت  را  بزرگی  و  مثبت  گــام  بتوانم 
کشورم  ــوان  ــان ب وضعیت  بهبود  و  سامتی 

بردارم.

پاالیش  شــرکــت  ــرژی  انـ مــدیــر 
گفت:  نژاد  هاشمی  شهید  گاز 
شهید  ــاز  گـ پـــاالیـــش  ــت  ــرك ش
تعهد  شد  موفق  نــژاد  هاشمی 
بازیابی  خــصــوص  در  را  ــود  خ
مشعل،  بــه  ــی  ــال ارس ــای  ــازه گ ــدی  درصـ  9۰
حسینی  بند  عاقه  مجید  سید  نماید.  محقق 
در گفتگو با خبرنگار نشریه ضامن در سرخس 
با بیان مطلب فوق افزود: داشتن آسمانی پاک 
و آبی که ثمره اش حیات طیبه است، حق همه 
انسان ها و نسل آینده است لذا با هدف صیانت 

بازیابی  پروژه  زیست،  محیط  حفظ  و  انرژی  منابع  از 
گازهای ارسالی به مشعل در سایه رعایت استانداردها 
و تعامل و همدلی مسئوالن در این مجتمع گازی در 
دستور کار قرار گرفت. وی اظهارداشت: در راستای 
ششم  برنامه  قانون   ۴8 ماده  مطابق  كربن،  مدیریت 
ارسالی  گازهای  کاهش  و  بازیابی  موضوع  توسعه، 
با  اصلی  فاز  سه  طی  اخیر،  های  سال  در  مشعل  به 
جدیت دنبال گردید. عاقه بند حسینی تصریح کرد: 
با اجرای فاز اول و دوم پروژه بازیابی گازهای ارسالی 
به مشعل، حدود 7۰ درصد از گازهای مشعل بازیابی 
و از اتاف انرژی و آلودگی محیط زیست جلوگیری به 

خوشبختانه  کرد:  تأکید  مسئول  مقام  این  آمد.  عمل 
فاز نهایی نقشه راه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل 
یافته که در بهمن ماه سال جاری  به گونه ای توسعه 
سال  به  نسبت  مشعل  به  ارسالی  گازهای  كل  میزان 
ــت.  وی  اس داشته  كاهش  ــد  9۰  درص ــدود  ح پایه، 
و  كان  اهــداف  از  عظیمی  بخش  اکنون  هم  افــزود: 
نژاد  هاشمی  شهید  گــاز  پاالیش  شركت  راهــبــردی 
ششم  توسعه  برنامه   ۴8 ماده  اساس  بر  حوزه  این  در 
کاهش  طرح  اســت:  ذکر  شایان  اســت.   شده  محقق 
گازهای ارسالی متوقف نشده و فرآیند بهبود تا قطع 

کامل گازهای مشعل همچنان ادامه خواهد داشت.

۴۰۰ CD ۱6 XVI ۱ I
۵۰۰ D ۱7 XVII 2 II
6۰۰ DC ۱8 XVIII 3 III
7۰۰ DCC ۱9 XIX ۴ IV
8۰۰ DCCC 2۰ XX ۵ V
9۰۰ CM 3۰ XXX 6 VI

۱۰۰۰ M ۴۰ XL 7 VII
2۰۰۰ MM ۵۰ L 8 VIII
3۰۰۰ MMM 6۰ LX 9 IX
۴۰۰۰ MV 7۰ LXX ۱۰ X
۵۰۰۰ V 8۰ LXXX ۱۱ XI

۱۰۰۰۰ X 9۰ XC ۱2 XII
۵۰۰۰۰ L ۱۰۰ C ۱3 XIII

۱۰۰۰۰۰ C 2۰۰ CC ۱۴ XIV
۵۰۰۰۰۰ D 3۰۰ CCC ۱۵ XV

۱۰۰۰۰۰۰ M

از این جا، از آن جا، از همه جا

زندگی پاک، زیر آسمان صاف؛  
 بازیابی 90 درصدی گازهای ارسالی به مشعل 

در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

بانوان، ورزش، سالمتی

  سرخس- سید مرتضی هاشمی


