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شماره 358

پیمـان صـادق زاده | حتمـاً تـا به حال شـده به دنبـال یک فیلم باشـید، امـا به دلیل ندانسـتن نام یـا موقعیت 
فیلـم، امـکان جسـت وجوی آن از طریـق اینترنت را نداشـته اید. خبر خوب این اسـت که چنـدروز قبل، گوگل 
قابلیـت جدیـدش یعنـی جسـت وجوی ویدیـو را معرفی کـرد تا بـرای اولین بـار امـکان جسـت وجوی ویدیو 
به صـورت مسـتقیم از طریـق ایـن موتـور جسـت وجوگر امکان پذیر باشـد. بـا راه انـدازی این قابلیـت، گوگل 
قـادر خواهـد بود در سـه قالب متنی، تصویـری و ویدیویی برای شـما به جسـت وجو در فضای وب بپـردازد. در 
مطلـب امروز قرار اسـت عالوه بر آشـنایی بیشـتر با قابلیـت جدید گوگل، بـا هم ترفندهای جالب جسـت وجو 

در ایـن موتور جسـت وجوگر را بررسـی کـرده و از تمـام فوت و فن های آن باخبر شـویم.

 به بهانه معرفی
قابلیت جست وجوی ویدیویی گوگل

فوت وفن های گوگلی شدن

با دقت بیشتری جست وجو کنید!

اگر دو یا سه لغت را جست وجو کنید، گوگل به دنبال سایت هایی می گردد که 
این دو سه لغت را دارا باشند. بنابراین ممکن است سایت هایی را برای شما نمایش 
دهد که این سه لغت در آن سایت به صورت جداجدا و ناپیوسته قرار گرفته 
باشند. اما اگر بخواهیم عبارت فقط به صورت پیوسته و دقیق تر جست وجو شود، 
از عالمت نقل قول در اول و آخر عبارت استفاده می کنیم. مثالً اگر می خواهید 
نتایج آزمون سازمان سنجش را جست وجو کنید، بهتر است آن را در میان عالمت 
نقل قول قرار دهید تا کل عبارت را به صورت پیوسته برای شما جست وجو کند. 

»نتایج آزمون سازمان سنجش«

1

کلمه ای را فراموش کرده اید!

این روش یکی از پرکاربردترین روش های جست وجو در گوگل است. مثاًل 
فرض کنید به دنبال کتابی می گردید. برای پیداکردن آن نیاز است تا نام کتاب 
به همراه نام نویسنده را جست وجو کنید. اما قسمتی از نام کتاب را فراموش 
کرده اید. ناراحت نباشید! برای این کار کافی است به جای قسمت فراموش شده، 
عالمت * را قرار دهید. آن وقت گوگل معادل ستاره، کلمه موردنظر را جست وجو 
می کند. به عنوان مثال وقتی »کتاب مترسک * از داوود امیریان« را در گوگل 
سرچ می کنید، به صورت خودکار نتایج مرتبط با »کتاب مترسک مزرعه آتشین 

از داوود امیریان« برای شما نمایش داده می شود.

2

غلط امالیی خیلی مهم نیست!

نیست  نیاز  دیگر  و  بسیار هوشمند تر شده  این سال ها  سایت گوگل طی 
با غلط امالیی در گوگل  را  اگر شما یک جمله  باشد.  امال درست  که حتماً 
جست وجو کنید، خود گوگل متوجه درست آن می شود و نتایج مربوطه را برای 
شما می آورد. مثاًل اگر شما قصد جست وجوی: فواید روزه گرفتن را داشته باشید 
و اشتباهی بنویسید: فوایذ روضه گرفتن، خود گوگل نتایج مربوط به فواید روزه 

گرفتن را می آورد.

4

دنبال یک فایل خاص بگردید

یکی از قابلیت های گوگل این است که می تواند دنبال یک فایل خاص بگردد. 
البته این ترفند در مواقع جست وجو برای یک فایل pdf و یا پاورپوینت، پرکاربرد 

است.
به عنوان مثال فرض کنید می خواهید نمونه سؤاالت درس ریاضی را دانلود 
کنید. چون معموالً نمونه سؤاالت در قالب فایل pdf در اینترنت وجود دارند، 
می توانید به این صورت عبارت خود را جست وجو کنید: ) filetype:pdf نمونه 
سؤاالت ریاضی( در این مثال شما باید متن موردنظر خود را بنویسید و سپس 

نوع فایل را جلوی filetype تایپ کنید.
با این ترفند، گوگل دنبال مقاله شما با همان فرمت می گردد و نیازی به 

جست وجو در سایت های مختلف نیست.

5

جست وجوهای جداگانه و همزمان

با استفاده از گوگل شما می توانید دو عبارت یا دو کلمه را به صورت جدا 
جست وجو کنید. مثاًل می خواهید به دنبال عبارت »پیراهن مدرسه« بگردید. 
اما شاید در سایتی به جای استفاده از پیراهن از واژه لباس استفاده شده باشد. 
 OR بنابراین بهتر است هردو را باهم جست وجو کنید. برای این کار باید کلمه
 OR »را میان دو عبارت و با حروف بزگ بنویسید. مثاًل:  »پیراهن مدرسه

»لباس مدرسه«

3

جست وجو در یک سایت خاص با گوگل

امکان جست وجوی داخلی  فاقد  با سایت هایی مواجه می شویم که  گاهی 
به سایت دانلود فیلم رفته اید و دنبال یک فیلم خاص  هستند. فرض کنید 
هستید، اما نمی توانید آن را پیدا کنید، پس سعی می کنید از جست وجو کمک 

بگیرید. اما طراح وبسایت گزینه جست وجویی را در آن قرار نداده است!
نگران نباشید! از گوگل کمک بگیرید. برای جست وجو در سایت های خاص، 
کافی است عبارتsite: را همراه آدرس سایت موردنظر در کادر جست وجوی 
گوگل وارد کرده و سپس اسم فیلمی که در آن سایت به  دنبالش می گردید را 
تایپ کنید. )مثاًل: فیلم ماجرای نیمروز site:filmnet.ir . حتی اگر سایتی 
امکان جست وجوی داخلی هم داشته باشد، شما بازهم می توانید با این روش از 

گوگل برای جست وجو در سایت کمک بگیرید.

6
در آینده ای نزدیک: قابلیت جست وجوی ویدیو

همان طورکه گفته شد، گوگل به تازگی این قابلیت خود را معرفی کرده، اما هنوز 
خبری از زمان ارایه کامل آن برای استفاده عمومی منتشر نشده است. در این 
قابلیت، گوگل می تواند با استفاده از یک هوش مصنوعی قوی، تصویری از فیلم را که 
برایش می فرستید، شناسایی کرده و ویدیو موردنظر شما را پیدا کند. همچنین برای 
جست وجوی دقیق تر می توانید قسمت کوتاهی از یک فیلم را آپلود کنید تا گوگل 
سایر فیلم های مشابه با آن و همچنین نسخه های دیگر فیلم را برای شما جست وجو 
کند. این قابلیت گوگل در حال حاضر در مرحله آزمایش قرار دارد و ممکن است 

عملکردهای دیگری هنگام رونمایی کامل از آن معرفی شود.

9

یافتن سایت های مشابه

گاهی ممکن است شما یک وب سایت جذاب پیدا کنید، ولی بعد از مدتی آن 
سایت کیفیت خود را از دست داده و خسته کننده می شود و یا دلتان می خواهد 
سایر وب سایت های مشابه با آن را هم بیابید. شما می توانید با یکی از ترفندهای 
گوگل سایر سایت های مشابه را پیدا کنید. مثاًل فرض کنید می خواهید سایت های 
مشابه سایت پایگاه خبری قدس را پیدا کنید، کافی است از دستور زیر استفاده 

کنید تا سایر پایگاه های خبری برای شما نمایش داده شود.
related: qudsonline.ir 

7

جست وجو براساس عکس

سایر  می خواهید  که  دارید  عکسی  خود  کامپیوتر  روی  بر  کنید  فرض 
عکس های مشابه با آن و یا کیفیت های بهتر عکس را در اینترنت جست وجو 
کنید. کاری ندارد! می توانید از قابلیت جست وجوی عکس گوگل برای پیدا 
کردن عکس مورد نظرتان در فضای اینترنت کمک بگیرید. برای این کار، دو 

مسیر ساده وجود دارد:
drag and drop( .1(  کشیدن و رها کردن

در صفحه جست وجوی عکس گوگل، عکسی را از روی کامپیوتر یا از روی 
یک صفحه وب به داخل کادر جست وجو درگ کنید. زمانی که عکس را به سمت 
کادر جست وجو درگ می کنید، کادر بزرگ تری باز می شود که بر روی آن عبارت  

)here Drop image(  عکس را اینجا رها کنید نوشته شده است.
2. آپلود عکس 

در صفحه جست وجوی عکس گوگل، بر روی آیکون کلیک کنید. سپس بر روی 
  )Browse(کلیک کنید. با زدن دکمه )upload an image(  گزینه آپلود عکس
عکس موردنظرتان را انتخاب و آپلود کنید. بعد از این کار، گوگل تمام نتایج مرتبط 
با عکس، سایر تصاویر مشابه و کیفیت های مختلف عکس را درصورت موجود بودن 

در فضای وب، در اختیارتان قرار می دهد.

8

فوت وفن های گوگلی شدن
 به بهانه معرفی قابلیت
جست وجوی ویدیویی گوگل

نگاهی به زندگی »غاده جابر« و 
شهید »مصطفی چمران«

ازدواج کاماًل 
غیر معمولی

در صفحه دو و سه  بخوانید

4

همراه با اشعار نوجوانان 
شاعر و مربیان کانون

یک فنجان 
شعـر

مشکل تنبیه شدید بدنی 
 دانش آموزان همچنان ادامه دارد 

تلخ تکراری
پیک موتوری هم 

روبات می شود

در بسته خبری بخوانید

2

بـاد بهـاری ورق هـا را قـدم می زنـد و می ایسـتد روی دوم اردیبهشـت. گوشـه تقویـم نوشـته 
اسـت: سـالروز فتـح دروازه خیبـر...  دلم بال وپـری می گیرد و مـی رود به آن ثانیـه مقدس که 
فرماندهان مدعی و سـربازان خسـته صف کشـیده اند روبه روی پیامبرشـان و یکدیگر را نشان 
می دهنـد و می گوینـد: - ای رسـول خـدا! این چه سـربازانی اسـت که در سـپاهت داری؟ این 
ترسـوها را از کجـا آورده ای؟ این هـا را چـه بـه نبـرد بـا جنـگاوران خیبـر؟! - ای حبیب خدا! 
جـان مـن بـه فدایـت، دروغ می گوید این مـرد! ایـن فرمانده هم ماننـد فرماندهان شـب های 

قبـل، هنـر رزم نمی دانـد! سـپاه را بـه تیر دشـمن سـپرده اند و ناتوان از فتـح خیبرند.
و اما پیامبر که از چشمه های وحی بازگشته بود، گلبرگ های لبش را باز کرد و فرمود: 

فردا پرچم را به دسـت کسـی خواهم داد که خدا و رسـولش را دوسـت دارد و خدا و رسـولش 

نیـز او را دوسـت دارنـد. او کسـی اسـت که هیچ گاه پشـت به دشـمن نکـرده و فـرار نخواهد 
کـرد و خداونـد به وسـیله او فتح و پیـروزی را نصیب مسـلمانان می کند.

او سـپاهیان خـود را در حالـی تـرک می کـرد کـه هریـک از دیگـری می پرسـیدند چه کسـی 
می توانـد ایـن نبـرد در آسـتانه شکسـت را بـه پیـروزی برسـاند؟ درحالی کـه تمـام مدعیان 

پیـروزی شکسـت خورده انـد؟
و پیامبـر اکـرم )ص( را از دور در تاریـخ می بینـم کـه سـراغ علـی اش را می گیـرد. می گوینـد 
چنـدی اسـت چشـم درد مجال زندگـی و جنگیـدن را از او گرفتـه و تازه پیامبـر می فهمد چرا 
این همـه سـپاهش ناتـوان اسـت! مگـر بـدون شمشـیر خـدا می شـود بـه جنـگ دشـمن خدا 

رفت؟ 
بـه برکـت دسـت هایش و نفـس و دهـان مبارکـش، چشـم امیـر مؤمنان دوبـاره به جهـان باز 
می شـود و پرچم به دسـت کسـی سـپرده می شـود که خیبر را می گشـاید و قلعه خائنان را بر 

سرشـان خـراب می کند... کسـی که خـدا و رسـولش او را دوسـت دارند...
بـاز می گـردم بـه امـروز و اینکـه دروازه خیبریـان دوبـاره قتلـگاه مسـلمانان شـده اسـت و 
فرماندهـان مدعـی جهـان اسـام، سـرگرم دروغ انـد... ایـن دروازه جدیـد هـم یـک علـی 

می خواهـد... دروازه ای کـه فلسـطین، سـوریه و یمـن در آن زندانـی هسـتند...

پشت به دشمن هرگز...

اسماعیل فیروزی

یکی از قابلیت های گولگ 
این است که می تواند دنبال 
یک فایل خاص بگردد. البته 
این ترفند در مواقع جست وجو 
برای یک فایل pdf و یا 

پاورپوینت، پراکربرد است.



- وقتی من در پای درخت بی حال افتاده بودم، جغد ها آمدند و از من پرسیدند:
- سیاهی کیستی؟

و من نام و نام خانوادگی و شماره ملی و همه را گفتم. 
از من پرسیدند:

- چرا به این روز افتادی؟
و مـن هم توضیح دادم که وقتی شـما بـه ما حمله کردید، 
پادشـاه بـا مـا مشـورت کـرد و مـن بـه پادشـاه گفتم ما 
زورمـان به جغد های محترم نمی رسـد، بیایید باهاشـون 
صلـح کنیم و برده آن ها شـویم و از ایـن حرف ها. آن ها هم 

منـو به عنوان خائـن به ایـن روز انداختند.
پادشاه جغد ها گفت:

- یاران با این کالغ بی نوا چه کنیم؟
وزیر دانا گفت:

- قربـان حرفشـو بـاور نکنیـد. ایـن کالغ هـا تا قـدرت پیدا 
کننـد، هرطـور بتوانند به ما لطمـه می زنند. اعتمـاد کردن به 

دوسـتان نادان اشـتباه اسـت، چه رسـد بـه دشـمنان موزی!
پادشاه از وزیر دیگرش پرسید:
- نظر تو چیه وزیر دست چپ!

- من صالح نمی دونم این بدبختو بکشـیم. این کالغ بی سـالح و تنها 
و ناتـوان همیـن االن مـرده! آدم عاقل به جای لگد زدن به افتاده، دسـت 

او را می گیرد. موجود ترسـیده را باید حمایت کرد. 
و ایـن اولیـن و آخریـن اشـتباه جغد هـا بود که به دشـمن اعتمـاد کردند. 

از آن زمـان تـا امـروز رسـم شـده که هربـار به دشـمن اعتمـاد کردیم، لطمه 
دیدیم.

قصه کالغ  ها و جغد ها پایان یافت و حاال نوبت قصه تازه ای است. 
آماده اید؟

- مگـر همیـن تجربـه بـه درد مـا بخـورد. پس 
زندگـی  محـل  کـه  رفـت  برکـه ای  کنـار  بـه 
قورباغه هـا بـود و طبـق معمـول کلیله  ودمنـه، 
قورباغه هـا هم پادشـاهی داشـتند. لـذا خودش 
را یک گوشـه ای بی حـال و درمانده)مثـاًل( ولـو 

کـرد. قورباغـه فضولـی از او پرسـید:
- ماری جون! تو رو غمگین می بینم.

مار گفت: 
- بدبختـی از ایـن بزرگ تـر کـه مـن خوراکـم 
از قورباغه هاسـت و امـروز یـک اتفاقـی افتـاده 
کـه نمی تونـم بـه قورباغه ها نـگاه چـپ بکنم!؟  
قورباغـه فضـول سـریع بـه پادشـاه خبـر داد و 

پادشـاه از مـار پرسـید:
- چرا این بال سر تو اومده؟ 

و  بگیـرم  قورباغـه  یـک  می خواسـتم   -
او فـرار کـرد و بـه خانـه زاهـدی رفـت. 
مـن به دنبـال او وارد خانـه زاهـد شـدم 
و به جـای قورباغـه، شسـت پـای بچـه 

زاهـد را نیـش زدم.
بـه  جـان  درجـا  زاهـد  پسـر 
جان آفریـن تسـلیم کـرد)کاًل یعنی 

ُمـرد(. زاهـد دنبـال مـن راه افتـاد و 
از شـدت ناراحتـی مـرا نفریـن کـرد و 

گفـت: 
- خـدا تـو را به ذلت بیندازد و خر پادشـاه قورباغه ها 

شـوی و او صبح تا شـب سـوارت شـود! و قورباغه 
نتونـی بخـوری، مگـه اینکـه پادشـاه قورباغه  هـا 

خـودش بهت کمـک کنه!
حـاال هم مـن اومـدم که جناب شـاه سـوار بنده 

شـوند و بگذارنـد به ایشـان خدمت کنم.
پادشـاه خیلـی از ایـن نفرین خوشـش آمد و سـوار 
مـار شـد و حسـابی سـواری گرفـت و حـال کـرد؛ 

درسـت مثـل قطـار شـهری، البتـه بـدون بلیت!
مدتی گذشت و مار قصه ما به شاه گفت:

- خـدا عمـر شـما را زیـاد کنـد! مـن بایـد قدرتـی 
داشـته باشـم کـه بـه شـما خدمـت کنـم یـا نه؟ 

 خـوب پادشـاه هم خر شـده و ملتـش را کم کم داد 
به خـورد مار.

حاکم کالغ  ها گفت:
- تـو چطـور در میـان جغد هـا نفـوذ کـردی. کالغ 

گفت: دانـا 
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شنبه 2 اردیبهشت  1396شـ
24 رجب  22/1438 آوریل 2017

         روی خط  هشـت      
  

بحریـن  روسـتای  در  »فقاهـت«  مدرسـه  ابتدایـی  دوم  دانش آمـوز کالس 
شهرسـتان رودبـار جنوب، اوایـل هفته جاری به علت تنبلـی در انجام تکالیف 
درسـی از سـوی معلمش تنبیه بدنی شـدید شـد. به خاطر این اتفاق، رئیس 
اداره آموزش و پرورش شهرسـتان رودبار جنوب اسـتعفا کرد و دادسـتان این 
شهرسـتان نیـز از تشـکیل پرونده قضایـی در این زمینه خبـر داد. بعدش هم 
مدیـرکل آمـوزش  و پـرورش کرمان عذرخواهی کرد و اسـتاندار هم خواسـت 

کـه خیلی فـوری به این قضیه رسـیدگی شـود.

ماجرای تلخی که تمام نمی شود
الزم نیسـت خیلـی بـه عقـب برگردیـم؛ دقیقـا قبل از سـال نـو دانش آموزی 
دیگر به شـکلی خشـن توسـط معلمـش تنبیه شـده بـود. آن موقـع هم مثل 
االن فیلـم دانش آمـوز بیچـاره تـوی شـبکه های مجـازی دسـت بـه دسـت 
می شـد و درسـت مثـل االن ولـی بـا شـدت کمتـر، مسـئوالن عذرخواهـی 
کردنـد و قـول پی گیـری ماجـرا را دادنـد. معلـم خاطـی هـم توبیـخ و از کار 

تعلیق شـد.
حـاال دوبـاره همه چیـز تکـرار شـده اسـت. دوبـاره یـک دانش آمـوز به دلیـل 
سـاده ای مثـل بلد نبـودن ریاضی، آنقدر معلمـش را عصبانی کـرده که معلم 
بـا خط کش هـای معـروف فلـزی به جانـش افتاده اسـت. کمی بعـد هم فیلم 

دانش آمـوز در فضـای مجازی پخش شـده اسـت.
احتمـاالً بیشـتر مـا بـا مشـاهده فیلـم حالمـان بـد می شـود و »نچ نـچ« و 
»وای وای« می کنیـم و مسـئوالن هـم بیشـتر از مـا ناراحـت شـده و این بـار 
بـا شـدت بیشـتری عذرخواهـی می کننـد، امـا آن طورکـه از شـواهد ماجـرا 
برمی آیـد، هنـوز تـب ایـن اتفـاق کـم نشـده، بـاز دانش آمـوز دیگـری کتک 

خـورده و فیلمـش در همه جـا دسـت بـه دسـت خواهـد شـد.

اوضاع تغییر نکرده است
ایـن حـرف را بـه ایـن دلیـل 
می گوییـم کـه خود مسـئوالن 
هـم توی ایـن ماجرا مسـتأصل 
ریلکـس  خیلـی  و  هسـتند 
می گوینـد کـه نمی دانند چطور 
باید مانع این اتفاق های خشـن 
در مدارس بشـوند. آن ها خیلی 
مظلـوم و معصوم دربـاره تنبیه 
مـدارس یک بخشـنامه بلندباال 
نوشـته اند که براساس آن، معلم 
بـرای تنبیـه دانش آمـوز در نوع 
شـدیدش نمی توانـد همین طور 
خودسـرانه تصمیم بگیرد. اصاًل 
در این بخشـنامه آمده اسـت تا 
جایی کـه می شـود، معلـم نباید 
از ابـزار تنبیـه اسـتفاده کنـد و 
اگـر زمانـی مجبـور شـد، بایـد 
آبـرو و عـزت نفـس دانش آمـوز 

را حفـظ کند، بـه همین خاطر 
جلـوی  شـفاهی  تذکـر  حتـی 
ممنـوع  دانش آمـوزان  بقیـه 
اسـت. ظاهراً تمامی معلمان در 
زمـان اسـتخدام این بخشـنامه 
می کننـد  امضـا  و  خوانـده  را 
عمـل  درصـورت  می داننـد  و 
نکـردن به این بخشـنامه، مدیر 
مدرسـه می توانـد تخلفشـان را 
گـزارش کرده و امـکان دارد که 

از کار بیـکار شـوند.
مسـئوالن معتقدند که کارشان 
به خوبـی  زمینـه  ایـن  در  را 
همیـن  بـرای  داده انـد،  انجـام 
هربـار اتفاقـی این چنینی پیش 
می آیـد، زود ایـن بخشـنامه را 
بـاور  می گوینـد:  و  می آورنـد 
کنیـد که تنبیـه بدنـی ممنوع 
اسـت و بعد مثل همیـن ماجرا 
چطـور  نمی داننـد  می گوینـد 
افتـاده  اتفـاق  ایـن  کـه  شـده 
اسـت. یکی هـم نیسـت بگوید 
کـه ظاهـراً این شـرایط کمکی 
به بهتر شـدن اوضـاع نمی کند. 

مشکل را ریشه ای حل کنیم
تعـداد  شـنیده ها،  براسـاس 
در  معلمـان  از  بسـیاری 
روسـتاهای کرمان، سرباز معلم 
ایـن سـرباز  هسـتند. هرچنـد 
معلم هـا همین طـوری انتخـاب 

نمی شـوند و از قانـون و مقـررات آگاه هسـتند، امـا ظاهـراً بایـد نظـارت در 
هنـگام اسـتخدام معلمـان بیشـتر و جدی تـر باشـد و شـرایط فعالیـت ایـن 
معلمـان دوبـاره مـورد بررسـی قرار گیـرد، چـون کارهایی که تابه حـال انجام 
شـده نتوانسـته اسـت کمکـی بـه بهتـر شـدن اوضـاع بکنـد و تکـرار هـر از 
چندگاهـی اتفاق هـای مشـابه نشـان می دهد که شـرایط کاری ایـن معلمان 
نیـاز بـه بررسـی جدی تـر دارد. مسـئوالن پـس از بـروز این حادثه، به شـغل 
سـخت معلم هـا و آسـیب هایی کـه بـرای رفتـن بـه ایـن مناطـق دورافتـاده 
متحمـل می شـوند اشـاره کرده انـد و هرچنـد که این جـواب ربطی بـه ماجرا 
نـدارد، امـا همین گفته نشـان مـی دهد که شـرایط کاری معلم هایـی که در 
مناطـق محـروم تدریس می کننـد، خصوصاً سـرباز معلم ها احتیـاج به توجه 
و رسـیدگی دارد. مشـاوره ضمن خدمـت و دوره های روانشناسـی راهکارهای 
سـاده ای هسـتند کـه حتمـاً ماننـد سـایر آموزش  هـای ضمـن خدمـت قابل 

هسـتند.  اجرا 

تلخ  تکراری
مشکل تنبیه شدید بدنی دانش آموزان همچنان ادامه دارد
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پیک موتوری هم روبات می شود

مـا خیلـی شـغل داریـم! همین یکی دوتـای باقی مانده را هم دانشـمندان دارند به روبات ها می سـپارند. محققین در انگلسـتان 
روبات هایـی سـاخته اند کـه قـرار اسـت جایگزین پیک موتوری شـوند و این جـوری از بار ترافیک کم کنند. درسـت اسـت که 
ایـن روبات هـا حاالحاالهـا به کشـور مـا نمی آیند، اما گفتیـم زودتر بهتـان خبر بدهیم که اگـر پیک موتوری جزو شـغل های 

آینده تـان بـوده، از همیـن حاال به فکر کار دیگری باشـید.

ایرنا

انتخاب نام کودکان تاجیکی فقط از کتابچه اسم

شـاید اگر یک نظرسـنجی درباره نام افراد انجام شـود، تعداد زیادی از مردم دنیا نام کوچک یا فامیلشـان را دوسـت نداشـته 
باشـند. دربـاره نـام فامیـل کـه نمی شـود کاری کـرد، امـا تاجیکی هـا به تازگـی درمورد نـام کوچک دسـت به ترفنـدی زده و 
بـا چـاپ کتابچـه ای، پانصـد نـام را به عنوان اسـامی ملـی انتخاب کـرده و گفته اند والدیـن از این به بعـد برای نام گـذاری روی 
بچه هایشـان فقـط از ایـن اسـامی می تواننـد بگذارنـد. مسـئوالن تاجیکـی گفته اند ایـن کار را برای حفظ شـأن بچه هـا انجام 

داده انـد و این جـوری والدیـن نمی توانند اسـم های نامناسـب روی بچه هایشـان بگذارند.

ایرنا

بهره برداری از تاالب ها ممنوع شد

بیـن این همـه خبـر بـد درباره محیط زیسـت، یک خبر خـوب درباره تاالب ها منتشـر شـده اسـت. ظاهراً نماینـدگان مجلس 
بـا 130 رأی موافـق هرگونـه بهره بـرداری و عملـی که باعث تخریب تاالب ها و آلوده شدنشـان بشـود را ممنـوع کرده اند. حاال 

می توانیـم برای تاالب هایمان خوشـحال باشـیم و امیدوار باشـیم کـه روزهای بهتری در راه اسـت.

ایرنا

650 هزار نیکوکار مدرسه  ساز داریم

دومیـن خبـر خـوب مربوط به مـا دانش آموزان اسـت. آن طورکه رئیس مجمع خیران مدرسه سـاز کشـور گفته اسـت، مجمع 
خیـران مدرسه سـاز در حال حاضـر 650 هـزار عضـو دارد کـه تـوی نقـاط مختلف کشـور مشـغول کار خوب مدرسه سـاختن 

هسـتند و تـا حـاال زحمت سـاخت 37 درصد مدارس کشـور را کشـیده اند.

 آشنایی       

شـعر و مقاله هایـش در روزنامـه منتشـر می شـد. مصطفـی نامش را پـای همین نوشـته ها دیده بـود. او هم نام 
مصطفـی را شـنیده بـود، امـا ایـن نام برایـش جنگ را یـادآوری می کـرد. تا روزی که به سـفارش سـیدمحمد 
غروی، روحانی شهرشـان به مالقات سیدموسـی صدر رفت. سیدموسـی صدر از او خواسـت تا در یک مؤسسـه 
کـه کـودکان یتیـم را در آن نگهـداری می کردنـد، درس بدهد. شـش ـ هفت ماه از این مالقات گذشـت و او هنوز 
بـه مؤسسـه ای کـه می دانسـت چمـران در آن کار می کنـد، نرفتـه بـود، امـا باالخـره ایـن اتفـاق رخ داد. غاده، 
مصطفـی چمـران را دیـد. نقاشـی شـمعی کـه چمـران آن طراحی کـرده بـود، او را به فکـر واداشـت و نظرش 
نسـبت بـه چمـران تغییر کـرد. در مالقـات دوم، غاده ایـن آمادگی را داشـت که در مؤسسـه کار 
کنـد. بعـد هم آرام آرام کار کردن و ارتباط این دونفر بیشـتر شـد: »من خیلی جاها با مصطفی 
بـودم، در مؤسسـه کنـار بچه ها، در شـهرهای مختلف و یکـی دو بـار در جبهه.«محبت هم 

آرام آرام راهـش را به سـوی قلب هایشـان بـاز کرد.

        تفاوت ها 

در یکـی از سـفرهایی کـه مصطفـی بـه روسـتاها می رفـت، غـاده هـم همراهش 
بـود. داخـل خـودرو، غاده هدیـه ای دریافت کـرد؛ هدیـه ای از طرف مصطفـی. آن ها 

تفاوت هـای زیـادی بـا هم داشـتند، اما غـاده به خواسـته های 
مصطفـی احتـرام می گذاشـت. هدیه اش یک روسـری بود و در پشـت این 
هدیـه، یـک خواسـته وجـود داشـت کـه غـاده آن را انجـام داد: »گفـت 
بچه هـا دوسـت دارنـد شـما را بـا روسـری ببیننـد.« از آن وقت روسـری 
گذاشـتم و مانـده.«  غـاده می خواسـت بـا مـردی که بـا او متفـاوت بود، 
ازدواج کند. همه مخالف بودند: »تو دیوانه شـده ای! این مرد بیست سـال 

از تـو بزرگ تر اسـت. ایرانی اسـت، همه اش توی جنگ اسـت، پـول ندارد، 
هم رنـگ ما نیسـت، حتی شناسـنامه نـدارد!« غـاده تصمیم خـودش را گرفته 
بـود. حضور مصطفـی در جنگ، بی پولی اش، هیچ چیز برایش اهمیتی نداشـت. 
بـا وجود همه مخالفت ها دسـت سرنوشـت غـاده و مصطفـی را درکنار یکدیگر 
قـرار داد: »ممکـن اسـت این جریان خنده دار باشـد، ولـی واقعاً اتفاق افتـاد. آن 

لحظاتـی کـه با مصطفـی بودم و حتـی بعد کـه ازدواج کردیـم، چیـزی از عوالم 
ظاهری نمی دیدم، نمی فهمیدم.«

الهـام صالـح | غاده)غـاده جابـر(، آرزوهـای زیادی داشـت؛ درسـت مثل همـه زن ها. دلـش می خواسـت درکنار مصطفـی یک زندگی آرام داشـته باشـد، اما چنین نشـد. 
ایـن را از همـان اول فهمیـده بـود، هـم خـودش و هم مصطفی می دانسـتند که ازدواجشـان یـک ازدواج معمولی نیسـت. آن هـا زن و شـوهری معمولی نبودنـد که زندگی 
مشترکشـان هـم معمولی باشـد. غـاده برخالف رسـمی که در لبنان بود، ازدواجش را سـاده گرفت. عقدی سـاده داشـت، مهریه ای سـاده؛ یـک جلد قرآن کریـم و تعهد از 

دامـاد کـه او را در راه تکامـل و اهل بیـت و اسـالم هدایـت کند. ایـن مطلب نگاهـی دارد به زندگـی آن ها؛ غاده چمران و شـهید مصطفـی چمران.

نگاهی به زندگی »غاده جابر« و شهید »مصطفی چمران«

ازدواج کامال ًغیر معمولی

1

2

2

3

آخرین داستان کالغ
کلیله ودمنه به زبان خودمانی- بخش پنجم

4

قاسم رفیعا



خالصه الک پشت از میمون اجازه 
می گیره که تا خونه بره و به زن 
و بچه ش یه سری بزنه. وقتی 
میاد خونه، می بینه ای دل 
غافل! حال زنش خرابه. 
هرچی می گه، زنش 
جواب نمی ده

گفتیـم ماجـرای جغد هـا و کالغ هـا به نفـع کالغ هـا بـه پایـان 
رسـید و کالغ دانـا در دل سـلطان کالغ هـا جـا بـاز کـرد و 
همین طـور صبـح تا شـب داشـت برای سـلطان کالغ هـا قصه 
می گفـت. قـرار بـود قصه مـاری را بگوید که راضی شـد به یک 
قورباغـه خدمـت کنـد. آورده انـد: )نمی دانـم از کجـا می آورند، 
ولـی معمـوالً منظـور ایـن اسـت کـه از خودشـان درآورده اند!( 
مـاری پیـر شـده بـود و دیگر تـوان شـکارکردن و سـیر کردن 
شـکمش را نداشـت )خـوب آن زمـان خانـه سـالمندان مار هـا 
هـم تأسـیس نشـده بـود و او هـم بیمه نبـود(. با خـودش فکر 
کـرد جوانـی کـه برنمی گرده، وفـا و محبت و دوسـتی و این 
حرف هـا هـم کـه کاًل... چراکـه از آب طمـع خشـکی 

داشـتن و از آتـش طمـع سـردی، خیـال 
بیهوده اسـت. خالصـه کلی از 

ایـن فکر ها بـا خودش 
کـرد و گفت:

- وقتی من در پای درخت بی حال افتاده بودم، جغد ها آمدند و از من پرسیدند:
- سیاهی کیستی؟

و من نام و نام خانوادگی و شماره ملی و همه را گفتم. 
از من پرسیدند:

- چرا به این روز افتادی؟
و مـن هم توضیح دادم که وقتی شـما بـه ما حمله کردید، 
پادشـاه بـا مـا مشـورت کـرد و مـن بـه پادشـاه گفتم ما 
زورمـان به جغد های محترم نمی رسـد، بیایید باهاشـون 
صلـح کنیم و برده آن ها شـویم و از ایـن حرف ها. آن ها هم 

منـو به عنوان خائـن به ایـن روز انداختند.
پادشاه جغد ها گفت:

- یاران با این کالغ بی نوا چه کنیم؟
وزیر دانا گفت:

- قربـان حرفشـو بـاور نکنیـد. ایـن کالغ هـا تا قـدرت پیدا 
کننـد، هرطـور بتوانند به ما لطمـه می زنند. اعتمـاد کردن به 

دوسـتان نادان اشـتباه اسـت، چه رسـد بـه دشـمنان موزی!
پادشاه از وزیر دیگرش پرسید:
- نظر تو چیه وزیر دست چپ!

- من صالح نمی دونم این بدبختو بکشـیم. این کالغ بی سـالح و تنها 
و ناتـوان همیـن االن مـرده! آدم عاقل به جای لگد زدن به افتاده، دسـت 

او را می گیرد. موجود ترسـیده را باید حمایت کرد. 
و ایـن اولیـن و آخریـن اشـتباه جغد هـا بود که به دشـمن اعتمـاد کردند. 

از آن زمـان تـا امـروز رسـم شـده که هربـار به دشـمن اعتمـاد کردیم، لطمه 
دیدیم.

قصه کالغ  ها و جغد ها پایان یافت و حاال نوبت قصه تازه ای است. 
آماده اید؟

یـک روز انجیری از دسـت میمون افتاد در آب و شـلپی 
صـدا کرد. از آن طرف الک پشـت انجیر را خورد. میمون 
از صـدای شـلپ خیلی خوشـش آمد و بازهـم انجیر به 
آب انداخـت و الک پشـت فکر کرد میمـون دارد برای او 

انجیـر می انـدازد. خورد و بـا خود گفت:
- اگـر مـن بـا ایـن میمـون رفیـق شـوم، هیچ وقـت 

نمی مانـم. گرسـنه 
خالصـه سـر صحبت را بـا میمون باز کـرد. میمون هم 
جوابشـو داد و دیدنـد ای بابـا! چقـدر سلیقه هاشـون با 
هـم جـوره و خالصـه با هـم رفیق شـدند. هـم میمون 
از  تنهایـی درآمـد و هـم الک پشـت  از 
گرسـنگی نجـات پیدا کـرد. خالصه 
و  شـدند  جـور  هـم  بـا  حسـابی 
مدتـی بـه همین منوال گذشـت. 
 اما بشنوید از آن طرف که چون 
مدتـی گذشـت و همسـر 
دل نگـران  الک پشـت 
شـوهرش شـد، بـا یکی 
از همسـایه ها درد و دل 

کـرد. او هـم بـه همسـر الک پشـت گفت:
- اگـر از مـن ناراحـت نشـی و گیـر سـه پیچ بـه مـن 

نـدی، تـو رو از وضعیـت شـوهرت مطلـع می کنـم.
 همسـر الک پشـت قـول داد گیـر سـه پیچ ندهـد و 

همسـایه گفـت:
- ای خواهـر! شـوهرت بـا یک میمون دوسـت شـده و 
ترجیـح مـی ده به جـای این کـه بـا تو باشـه، بـا همون 
میمـون زندگـی کنـه و کاًل بی خیال تو شـده. حاال هم 
غصـه خوردن فایده نداره. بیا یک نقشـه ای بکشـیم که 

از شـر میمونه راحت بشـیم. 

بـه  به شـدت  خودشـو  الک پشـت  همسـر 
مریضـی زد و تمـاس گرفت با شـوهرش 

کـه چـه نشسـته ای کـه کار مـن 
می میرم)عجـب  دارم  و  تمومـه 

البتـه  بـوده.  بدجنسـی  زن 
نامـردی  هـم  الک پشـته 

کـرده خـب!(
خالصـه الک پشـت از میمون 

اجـازه می گیـره کـه تـا خونـه بـره و بـه زن و 
بچـه ش یه سـری بزنـه. وقتـی میـاد خونـه، می بینـه 
ای دل غافـل! حـال زنـش خرابه. هرچـی می گه، زنش 

جـواب نمـی ده. خواهرخوانـده زنـش می گـه:
- بیماری که از درمان دردش ناامید باشه، همینه دیگه!

الک پشـت تـا ایـن رو می شـنوه، خیلـی غمگیـن می شـه و 
می گـه: 

- آخـه ایـن چـه داروییـه کـه تـوی این مملکـت پیدا نمی شـه؟ 
یعنـی حتـی تـوی خیابـان ناصرخسـرو تهران هم نیسـت؟  

)وقت ما تمومه. ادامه داستان باشه برای بعد...(

در جزیـره ای میمون هـای بسـیاری زندگـی می کردنـد و پادشـاهی داشـتند به نـام کاردانا، 
کـه برعکـس اکثر پادشـاهان، بسـیار دانـا و با سیاسـت بود.چون به سـن پیری رسـید)کاًل 
اولـش آدم جـوان و سـرحاله، ولـی باالخـره کم کـم پیـر می شـه و از نفس می افتـه و کم کم 
قدرتشـو از دسـت می ده)حـاال شـما بـه ایـن موضوع فکر نکنیـد!(، پادشـاه جوانـی را یافت 
کـه مشـخص بود ظرفیت پادشـاه شـدن را دارد و می تواند پادشـاه میمون هـا او را برای این 
مسـئولیت مهـم تربیـت کند، به همیـن خاطر یک مدتی مسـئولیت های کوچیـک و بزرگ 
بهـش داد تـا حسـابی اعتمـاد ملت رو جلـب کنه و این قدر اعتمـاد میمون ها به او زیاد شـد 
کـه پادشـاه خودشـونو از کار برکنـار کردند و میمـون جوان رو به پادشـاهی رسـاندند )کاًل 
پادشـاه ها بازنشسـتگی ندارنـد. یـا می میرنـد یا تـا دم مرگ می کشـند(، اما پادشـاه قصه ما 
قبـل از این کـه کشـته بشـه، خـودش از شـهر خارج شـد و درکنـار درخت انجیـری خانه و 
زندگـی بـرای خـودش درسـت کـرد که ایـام پیـری را با آرامـش بگذرانـد. زیـر آن درخت، 

الک پشـتی توی سـایه نشسـته بود و اسـتراحت می کرد.

مار گفت: 
- بدبختـی از ایـن بزرگ تـر کـه مـن خوراکـم 
از قورباغه هاسـت و امـروز یـک اتفاقـی افتـاده 
کـه نمی تونـم بـه قورباغه ها نـگاه چـپ بکنم!؟  
قورباغـه فضـول سـریع بـه پادشـاه خبـر داد و 

پادشـاه از مـار پرسـید:
- چرا این بال سر تو اومده؟ 
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شـ در جزیره ای میمون های بسیاری زندگی می کردند و پادشاهی داشتند به نام کاردانا، که برعکس اکثر پادشاهان، بسیار دانا 
و با سیاست بود.چون به سن پیری رسید)کاً اولش آدم جوان و سرحاله، ولی باالخره کم کم پیر می شه و از نفس می افته و 
کم کم قدرتشو از دست می ده)حاال شما به این موضوع فکر نکنید!(

 آشنایی       

شـعر و مقاله هایـش در روزنامـه منتشـر می شـد. مصطفـی نامش را پـای همین نوشـته ها دیده بـود. او هم نام 
مصطفـی را شـنیده بـود، امـا ایـن نام برایـش جنگ را یـادآوری می کـرد. تا روزی که به سـفارش سـیدمحمد 
غروی، روحانی شهرشـان به مالقات سیدموسـی صدر رفت. سیدموسـی صدر از او خواسـت تا در یک مؤسسـه 
کـه کـودکان یتیـم را در آن نگهـداری می کردنـد، درس بدهد. شـش ـ هفت ماه از این مالقات گذشـت و او هنوز 
بـه مؤسسـه ای کـه می دانسـت چمـران در آن کار می کنـد، نرفتـه بـود، امـا باالخـره ایـن اتفـاق رخ داد. غاده، 
مصطفـی چمـران را دیـد. نقاشـی شـمعی کـه چمـران آن طراحی کـرده بـود، او را به فکـر واداشـت و نظرش 
نسـبت بـه چمـران تغییر کـرد. در مالقـات دوم، غاده ایـن آمادگی را داشـت که در مؤسسـه کار 
کنـد. بعـد هم آرام آرام کار کردن و ارتباط این دونفر بیشـتر شـد: »من خیلی جاها با مصطفی 
بـودم، در مؤسسـه کنـار بچه ها، در شـهرهای مختلف و یکـی دو بـار در جبهه.«محبت هم 

آرام آرام راهـش را به سـوی قلب هایشـان بـاز کرد.

        تفاوت ها 

در یکـی از سـفرهایی کـه مصطفـی بـه روسـتاها می رفـت، غـاده هـم همراهش 
بـود. داخـل خـودرو، غاده هدیـه ای دریافت کـرد؛ هدیـه ای از طرف مصطفـی. آن ها 

تفاوت هـای زیـادی بـا هم داشـتند، اما غـاده به خواسـته های 
مصطفـی احتـرام می گذاشـت. هدیه اش یک روسـری بود و در پشـت این 
هدیـه، یـک خواسـته وجـود داشـت کـه غـاده آن را انجـام داد: »گفـت 
بچه هـا دوسـت دارنـد شـما را بـا روسـری ببیننـد.« از آن وقت روسـری 
گذاشـتم و مانـده.«  غـاده می خواسـت بـا مـردی که بـا او متفـاوت بود، 
ازدواج کند. همه مخالف بودند: »تو دیوانه شـده ای! این مرد بیست سـال 

از تـو بزرگ تر اسـت. ایرانی اسـت، همه اش توی جنگ اسـت، پـول ندارد، 
هم رنـگ ما نیسـت، حتی شناسـنامه نـدارد!« غـاده تصمیم خـودش را گرفته 
بـود. حضور مصطفـی در جنگ، بی پولی اش، هیچ چیز برایش اهمیتی نداشـت. 
بـا وجود همه مخالفت ها دسـت سرنوشـت غـاده و مصطفـی را درکنار یکدیگر 
قـرار داد: »ممکـن اسـت این جریان خنده دار باشـد، ولـی واقعاً اتفاق افتـاد. آن 

لحظاتـی کـه با مصطفـی بودم و حتـی بعد کـه ازدواج کردیـم، چیـزی از عوالم 
ظاهری نمی دیدم، نمی فهمیدم.«

         ازدواج ساده 

غـاده، همه چیـز را سـاده گرفـت. ظواهـر برایـش بی معنا شـده بـود: »بـه پدرم گفتـم »جشـن نمی خواهم. 
فقـط فامیـل نزدیـک، عمـو، دایـی و...«  صبـح روزی کـه بعـد از ظهـرش عقـد بود، آماده شـدم کـه بروم 
دبیرسـتان بـرای تدریـس. مادرم با مـن صحبت نمی کرد، عصبانی بود. خواهرم پرسـید »کجـا می روید؟« 
گفتـم »مدرسـه.« آن جـا هـم همه می گفتند »شـما چرا آمدیـد؟« من تعجب کـردم، گفتم: »چـرا نیایم؟ 
مصطفـی مـرا همین طـور می خواهـد.«  در قیـد و بنـد پوشـیدن لبـاس مناسـب عقـد هـم نبـود: »خواهرم 
پرسـید »لبـاس چـه می خواهـی بپوشـی؟« گفتـم »لبـاس زیـاد دارم.« گفـت »باید لبـاس عقد باشـد.« و رفت 

همـان ظهـر برایـم لبـاس عقد خرید. همـه می گفتند دیوانه اسـت. همه می گفتنـد نمی خواهیـم آبرویمان جلوی فامیـل برود. 
مـن شـاید اولیـن عروسـی بـودم آن جـا کـه دنبال آرایـش و این هـا نرفتـم.«  مهریه غـاده هم جالـب بـود و البته بـرای مردم 
عجیـب. آن هـا به سـادگی عـادت نداشـتند: »مهریه ام قـرآن کریم بود و تعهـد از داماد که مـرا در راه تکامل و اهل بیت و اسـالم 
هدایـت کنـد. اولیـن عقـد در صور بود که عـروس چنین مهریه ای داشـت، یعنی درواقـع هیچ وجهی در مهریه اش نداشـت. برای 

فامیلـم، بـرای مـردم عجیب بـود این ها.« 

ازدواجشـان یـک ازدواج معمولـی نبـود. ایـن را هـم غـاده می دانسـت، هـم مصطفی. 
زندگـی متفاوتـی داشـتند که شـاید بـرای غاده کـه در نـاز و نعمت بزرگ شـده بود، 
سـخت بـود، اما سـختی ها را تحمـل می کرد: »خانه مـا دو اتاق بود در خود مدرسـه با 
چهارصـد یتیـم. به اضافه این کـه آن جا پایگاه یک سـازمان بود. سـازمان امل)جنبش 
أَمل، قدیمی ترین تشـکل سیاسـی شـیعی در لبنان( ، ازنظر ظاهر دیگر زندگی نبود، 
آرامـش نداشـت.« تا پیش از پیـروزی انقالب، چمران در لبنان بـود، اما پس از انقالب 
بـه ایـران بازگشـت. زندگـی در ایـران هنـوز برای غاده سـخت بـود، در ایـران چیزی 
نداشـت. غـاده و مصطفـی با هـم تصمیم گرفتند که مصطفـی در ایران بمانـد و غاده 
هـم تـا تعطیلی مدرسـه در لبنان بماند. وقتی جنگ کردسـتان شـروع شـد، غاده به 
ایران آمد. او و مصطفی بیشـتر در مریوان بودند. آنجا هم شـرایط سـختی داشـت، اما 

غـاده ایـن سـختی ها را هـم تحمـل می کـرد: »آن جـا هم هیچ چیـز نبـود. من حتی 
جایی کـه بتوانـم بخوابـم نداشـتم. همـه اش ارتش بـود و پـادگان نظامـی و تعدادی 

خانه هـای نیمه سـاز کـه بیش تـر اتاقک بـود تا خانـه. در ایـن اتاق هـا روی خاک 
می خوابیـدم. خیلـی وقت هـا گرسـنه می مانـدم و غـذا هم اگـر بـود، هندوانه 

و پنیـر بـود. خیلـی سـختی کشـیدم.«  پـاوه که آزاد شـد، غاده بـه لبنان 
بازگشـت، اما مسـئولیت هایی را برعهده داشـت. او هم همسر بود و هم 
همـراه. سـفارش های چمـران را در لبنـان اجـرا می کـرد: »مصطفـی 
دقیـق کارهایـی را کـه بایـد انجـام مـی دادم می گفـت. سـفارش 

یک یـِک بچه هـای مدرسـه را می کـرد و می خواسـت کـه از 
دانه دانـه خانواده هـای شـهدا تفقـد کنم.«

 بی تاِب دوری        

مصطفـی کـه رفـت، غـاده، بی تابی می کـرد: »یقیـن پیدا کـردم که مصطفـی امروز اگـر برود، 
دیگـر برنمی گـردد. دویـدم و کلـت کوچکـم را برداشـتم، آمـدم پایین. نیتـم این بود 

مصطفـی را بزنـم، بزنـم بـه پایش تا نـرود.«  غاده کـه بی تاب بود، ناگهـان آرام 
گرفـت: »یک دفعـه خـدا آرامشـی بـه مـن داد. فکـر کـردم »خب، ظهـر قرار 
اسـت جسـد مصطفـی بیایـد، بایـد خـودم را آمـاده کنـم بـرای این صحنـه.« مانتو شـلوار 
قهـوه اِی سـیری داشـتم. آن هـا را پوشـیدم...«  و اتفـاق افتـاد؛ مصطفی شـهید شـد. غاده 
بـا دیـدن جسـدش گفت: »اللهـم تقبل منـا هذاالقربان«، اما نمی شـد بی تاب نباشـد: »آن 

شـب اول در اهـواز برایـم خیلـی درد بود. همـه دورم بودند برای تسـلیت، اما من به کسـی 
احتیـاج نداشـتم. حالم بـد بود. خیلـی گریه می کـردم...« 

الهـام صالـح | غاده)غـاده جابـر(، آرزوهـای زیادی داشـت؛ درسـت مثل همـه زن ها. دلـش می خواسـت درکنار مصطفـی یک زندگی آرام داشـته باشـد، اما چنین نشـد. 
ایـن را از همـان اول فهمیـده بـود، هـم خـودش و هم مصطفی می دانسـتند که ازدواجشـان یـک ازدواج معمولی نیسـت. آن هـا زن و شـوهری معمولی نبودنـد که زندگی 
مشترکشـان هـم معمولی باشـد. غـاده برخالف رسـمی که در لبنان بود، ازدواجش را سـاده گرفت. عقدی سـاده داشـت، مهریه ای سـاده؛ یـک جلد قرآن کریـم و تعهد از 

دامـاد کـه او را در راه تکامـل و اهل بیـت و اسـالم هدایـت کند. ایـن مطلب نگاهـی دارد به زندگـی آن ها؛ غاده چمران و شـهید مصطفـی چمران.

نگاهی به زندگی »غاده جابر« و شهید »مصطفی چمران«

ازدواج کامال ًغیر معمولی

        شب آخر 

غـاده روحیـه لطیفـی داشـت، امـا کم کـم با مرگ آشـنا 
شـد. تحویـل اجسـاد شـهدا یکـی از وظایفـش بـود که 
اولین بـار خیلی سـخت بود: »بـه او اتاقی را نشـان دادند 
کـه دیوارهایش پُر از کشـو بـود. گفتند شـهدا اینجایند. 
کسـی بـا غاده شـروع کـرد به بیرون کشـیدن کشـوها... 
جسـد، جسـد، جسـد. غاده وحشـت کرد، بی هوش شـد 
و افتاد.«  بعدها قوی تر شـد، اجسـاد شـهدا 
را تحویـل می گرفـت، امـا مسـئولیت های 
دیگـری هـم داشـت؛ مثـاًل در رادیـو عربی 
امـا  مـی داد،  عربـی  پیـام  و  می کـرد  کار 
این کارها نمی توانسـت دوری از مصطفی را 
برایش آسـان کند: »خیلی وقت هـا دو روز، 

چهـار روز از مصطفی خبر نداشـتم، پیدایش نمی کردم و 
بعـد برایم یک کاغـذ کوچک می آمـد که »اَتـُرُکِک ِل«. 
)در پنـاه خداسـت کـه ترکـت می کنم(. سـخت بـود، اما 
غـاده خـودش را بـرای همه چیـز آمـاده می کرد تا شـبی 
کـه مصطفـی بـه او گفـت: »من فردا شـهید می شـوم.«  
غـاده خیـال کـرد شـوخی می کند، امـا مصطفـی کاماًل 
جـدی بـود: »شـب آخـر با مصطفـی واقعـاً عجیـب بود. 
نمی دانـم آن شـب چی بـود. صبح که مصطفی خواسـت 
بـرود، مـن مثـل همیشـه لبـاس و اسـلحه اش را آمـاده 
کـردم و آب سـرد دادم دسـتش برای تـوی راه. مصطفی 
این هـا را گرفـت و بـه من گفـت: تو خیلـی دختر خوبی 

هستی.«

 منبع: نیمه پنهان ماه
چمران به روایت همسر شهید

حبیبه جعفریان

4          زندگی دشوار 
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آن شب اول در اهواز برایم خیلی درد بود. همه دورم بودند برای تسلیت، 

اما من به کسی احتیاج نداشتم. حالم بد بود. خیلی گریه می کردم...

1
آخرین داستان کالغ

ماجرا های الک پشت/ قسمت اول

میمون و الک پشت
1

2

3

ای خواهر! شوهرت با یک میمون دوست شده و 
ترجیح می ده به جای این که با تو باشه، با همون 

میمون زندگی کنه و الًک بی خیال تو شده. حاال هم غصه 
خوردن فایده نداره. بیا یک نقشه ای بکشیم که از شر 

میمونه راحت بشیم

4

خدا تو را به ذلت 
بیندازد و خر پادشاه 
قورباغه ها شوی 
و او صبح تا شب 
سوارت شود! و 
قورباغه نتونی 
بخوری، مگه اینکه 
پادشاه قورباغه  ها 
خودش بهت 
کمک کنه

قاسم رفیعا



هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر 

شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما
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ق هر کس که به دام تو گرفتار
بر مهر و مرام تو گرفتار
از روز ازل گدای کویت
تا حسن ختام تو گرفتار

صد بار زیارت تو بس نیست
بادا به ُمدام تو گرفتار
ما جلد ضریح آفتابیم
بر گنبد و بام تو گرفتار 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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برترین تصاویر حیات وحش )4(
منتخبی از برترین عکس های حیات وحش که در هفته های گذشته در نقاط مختلف جهان گرفته شده است. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

اینستاگرام
خانم هشتک 9h

72000 likes
View all 1100 comments

باسواد سیاسی!
ایـن واژه »سیاسـت« هـم بـرای خـودش 
کلی معنی و مفهوم دارد. مثاً سیاسـی بودن 
یـا سیاسـت دانی چیـز خوبـی اسـت، امـا 
سیاسـت زده بـــودن یـا سیـــاسی شدن 

نمی دهنـد. خوبـی  معنی هـای 
مثـًا اینکه مـا دربـاره موضوعات سیاسـی 
اطرافمان آگاهی داشـته باشیم، یا در درجه 
باالتـر بتوانیـم آن ها را تحلیـل کنیم، خیلی 
خوب اسـت، امـا اگر همه چیـز را با عینک 
سیاسـی نـگاه کردیـم و روی تحلیل هـای 
غلـط و بدون آگاهی مـان پافشـاری کردیم 
یعنی سیاسـت زده شـده ایم و داریـم راه را 

می رویم. اشـتباه 
حتمـاً می دانیـد کـه سیاسـت هم درسـت 
مثـل همـه علـوم، یـک علـم اسـت و در 
آن حـرف متخصصـان باید بیشـتر از بقیه 

شـنیده و تحویـل گرفته شـود.
فهمیـــدن ایـن مــــرز باریــــک بیـن 
سیاست دانی و سیاست زده شدن اگـــر از 
همیـن سن وسـالی کـه االن ما »هشـتی«ها 
در آن قرار داریم شـروع بشـود، خیلی بهتر 
اسـت؛ مثل مدارس روسـیه که قرار اسـت 
کانون های سیاسـی درست کنند. مسئولین 
مـدارس ایـن کشـور می گوینـد هـدف از 
سـاخت ایـن کانون ها این اسـت کـه برای 
آینـده کشـور افـراد سیاسـی آموزش دیده 
ایـن  در  بچه هـا  کننـد.  تربیـت  ماهـر  و 
کانون هـا حضـور پیـدا می کننـد و بخشـی 
از درس هایشـان بـه یـاد گرفتـن یک علم 
مفیـد یعنی سیاسـت می گـذرد تا باسـواد 
سیاسـی! بشـوند. در ضمن در این کانون ها 
فعالیت هایـی مثل مناظره و تحلیل مسـائل 
بین الملـل هـم بیـن دانش آمـوزان برگزار 

می شـود.
داشـتم فکـر می کـردم اگـر امـکان چنین 
کاری در مـدارس ایران هم وجود داشـت، 
همیـن دانش آمـوزان وقتـی بزرگ شـوند، 
دیگـر در کوچـه و بـازار تحلیـل سیاسـی 
بی سـروته ارائـه نمی دهنـد و روی درسـتی 
آن هـم اصـرار ندارنـد. دیگـر هـر دروغ 
و شـایعه سیاسـی کـه در فضـای مجـازی 
پخش شـود را بـاور نمی کنند و بـرای بقیه 
هـم نمی فرسـتند. دیگـر از هـزار و چنـد 
صد نفـری که بـرای ثبت نـام در انتخابات 
ریاسـت جمهـوری جلـوی وزارت کشـور 
صـف می کشـند هـم خبـری نخواهـد بود.

#علم سیاست #آگاهی
#کانون  سیاسی #روسیه

Hasht_fans : اون قشـر زحمتکشـی کـه 
تحلیل های سیاسیوشـن زبانـزده رو یادتون 

رفـت بگید!
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خاطرات
پاهایـم یـخ زده اسـت، نـاي راه رفتن نـدارم، اما به راهـم ادامه مي دهم. دلـم برایش تنگ 
شـده اسـت، هـم بـراي او، هـم بـراي پـدرم. باألخـره مي رسـم بـه چایخانه حاج یوسـف. 
دسـتگیره چوبـي را آرام مي چرخانـم. وارد مي شـوم. گرمـاي محبت چایخانه حاج یوسـف 
بـه اسـتقبالم مي آیـد. چه قـدر حاج یوسـف پیـر شـده، امـا لبخنـد همیشـگي اش را بر لب 
دارد. برایـم چـاي مـي آورد. چاي تـازه دم. به بخار چاي کـه نگاه مي کنـم، عکس کودکي 
را مي بینـم کـه دسـت در دسـت پـدرش در روزهـاي برفـي به سـمت چایخانـه اي کـه 
سـر خیابـان بـود مي رفـت. دسـت هاي خـود را دور چـاي حلقـه مي کنـم تا کسـي نتواند 
بـادآورده خاطـرات پـدرم را از مـن بگیـرد. به بیـرون نگاه مي کنـم. برف دیگـر نمي بارد. 

خورشـید از پشـت ابرهـا بیرون آمده اسـت.

بیتا معاون سعیدي، عضو نوجوان کانون پرورش فکري شماره8 مشهد

همه خوشحالي ها براي مادربزرگ است...
خانـه مادربـزرگ حـوض پرآبـی دارد. درختـان پرشـکوفه و زیبایش به نشـانه سرمسـتی 
و خوشـحالی بـا نسـیم، آرام و قشـنگ می رقصنـد. حیـاط خانـه اش پـر از یـادگاری و 
خاطره هـای زیباسـت. نـور آفتـاب هم پر از نشـاط و مهرباني اسـت. سـایه ای کـه درختان 
آن درسـت می کننـد، بی تعریـف نمی مانـد. پنجره هـای آن همیشـه رو بـه پرنده هـای زیبا 
و پـرآواز بـاز اسـت. پرده هـا اگرچـه زیـاد قیمتی نیسـتند، ولی آنقـدر سـفید و تمیزند که 
شـکل پـرده ای از حریر نـد کـه نـور آفتـاب از آن می گـذرد و بـه فرش های دسـت بافش 
کـه یـادگار بابابـزرگ مرحوم اسـت، می خورد. همه خوشـحالی ها برای مادربزرگ اسـت. 

اعضـای خانـواده اش مثـل یک سـاعت باهـم کار می کننـد و بـه او یاری می رسـانند.

سیدنوید احمدی،  عضو نوجوان کانون پرورش فکري شماره3 مشهد 

آواز
می زند سازی حوض

می کند آب آواز
ماهیان رقص کنان

و نگاه خورشید
خیره بر شاخه گل

  ابر، دلواپس باران...

فاطمه سادات سجادی پور، عضو نوجوان 
کانون پرورش فکري جغتای

راز
ابرها زیبا هسـتند. رازهایـی دارند، وقتی که 
از بـاال بـر زمیـن می بارنـد. راز آن هـا ایـن 
اسـت: بـا امیـد بـه زمیـن می ریزنـد. لبریِز 
امیـد بـاز بـاال می روند، بـا نگاه خورشـید. 

راز مـا آدم هـا مثل راز آن هاسـت؛ »زندگی 
روی زمیـن، پر زدن سـوی خدا«

آزاده عظیمی، عضو نوجوان کانون پرورش 
فکري تربت جام

هیچ چیز جاي خودش نیست...
سبزه را در آسمان باید جست

ابر را در زمین
گل را در بیابان

خار را در گلستان
هیچ کس جای خودش نیست

اشک بر دیده پرشور
حلقه می بندد

و امید را
در مه آلودگي صبح باید دید

این روزها
آرزوها پوچ است

و دیگر
هیچ چیز جای خودش نیست.

محمدرسول اسعدی، عضو نوجوان کانون 
پرورش فکري شماره7 مشهد

سیاب ده باال
بـاران باریـده بـود. چوب های سـقف، نـم خـورده بودنـد و گریـه می کردند. مـادر زمین، 
دسـت های گرمـش را بـه پـاره پنبه هـای بهـاری بنـد کـرده بـود. دانه هـای زیـر خـاک 
مزرعـه، خودشـان را صـاف می کردنـد و مرواریدهـا از بـاالی سـقف چوبـی خانـه چکـه 
می کردنـد و بـا دیـگ مسـی مـادر برخـورد می کردند. صـدای چخ چـخ قطـار، در گوش، 
آهنگـی سـرد می نواخـت و تراکتـور مش رمضـان بـا السـتیک های پهنـش بـا نرده هـای 
چوبیـن شـالیزار بـازی می کـرد. شـتابان به سـوی در حرکت کردم. بـاد، گونه هـای الغرم 
را نـوازش می کـرد و بـوی کاه گل همه جـا را فراگرفتـه بـود. شـکوفه های صورتی درخت 
هلـوی قدیمـی لبخنـد می زدنـد. سـگ کوچکم بـه آغـل مرغ ها پناه بـرده بـود و گهگاهی 

خـودش را تـکان مـی داد. صـدای فریـاد مـادر را می شـنیدم: »کاهـت را بپوش«. 
چکمه هـای السـتیکی ام در گل هـا فـرو می رفت و صـدای جیلینگ جیلینگ قلوه سـنگ های 
روسـتا بهـار را دعـوت می کردنـد. در راه ده باال جوی عمیق، خروشـان تر می شـد. همسـر 
میرزارضـا نگاهـی کـرد و گفـت: »محمد کجا می روی؟ در ده باال سـیاب تشـکیل شـده 
اسـت«. صـدای قلبـم را که تندتـر مـی زد در گوش هایم حـس می کـردم. در راه بودم که 
صـدای صلواتـی بلنـد شـد. مـردان ده توانسـتند بـا سـنگ های بـزرگ، جلوی سـیاب را 

بگیرنـد و کدخـدا بـا صدایـی تحسـین برانگیز خدا را شـکر می کرد.

محمد امین یزدی، عضو نوجوان کانون پرورش فکري شماره3 مشهد

تنهایي
در خانـه تنهـا بـود. جـز خـودش و خداي خودش کسـي نبود.  خـودش را به یک اسـتکان 
چـاي مهمـان کـرد. بخار چـاي صورتش را نـوازش مي کرد. نشسـته بود روي مبـل. قندان 
نیـاورده بـود. تنبلـي اش مي کـرد کـه بیـاورد. تصمیـم گرفتـه بـود بي قنـد بخـورد. کمـي 
چـاي را مـزه کـرد. لبانش سـوخت. چشـم ها براي لب هـا گریه کردنـد. اتاق سـاکت بود. 
ناگهـان زنـگ تلفن سـکوت خانه را شکسـت. تلفـن را برداشـت. صحبتش که تمام شـد، 

وسـایل را جمـع کـرد. یک نـگاه به اسـتکان چاي کـرد و رفت.

مهسا نجفیان قلعه نو، عضو نوجوان کانون پرورش فکري شماره8 مشهد

تا خورشید....
سیب زردي کفش نو پوشید

چشمه اي خندید
با نگاه سیب جوالن داد

سیب پراّمید
با قدم هاي بزرگ خویش

رفت تا فردا
رفت تا خورشید...

غزاله ناجي ابراهیمي، عضو نوجوان کانون پرورش فکري شماره8 مشهد 

گل هاي دامنم
اشک هاي بي هوا را

با ناخن هاي الک زده ام پاک مي کنم
و گوشه انگشتم را

که رنگ سرخ الکم
روي آن دویده است

و لطافت گل هاي دامنم را
که انگار دلشان

هواي نشستن در چمن هاي پارک را کرده است
زیر انگشتانم

نوازش مي کنم
و آهسته تاب مي خورم

کاش دل تنگم
از تاب بازي لذت ببرد...

ملیکا قاضیان، عضو نوجوان کانون پرورش فکري شماره8 مشهد

همراه با آثار اعضای نوجوان کانون پرورش فکري
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