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تا بگویم »گون از نسیم پرسید« حتما حتما بعدش خواهید گفت: 
»شفیعی کدکنی.« شاید خیلی از شما با خواندن این شعر توی 
کتاب های مدرسه نام محمدرضا شفیعی کدکنی را شنیده باشید 
و بعد از آن رفته باشید سراغ شعرهای دیگرش. شعرهایی پر از 

عرق ملی و روح حماسی و حس انسانی همه با هم. 
   

تا کجا مي برد این نقش به دیوار مرا ؟
ـ تا بدان جا که فرو مي ماند

  چشم از دیدن و
  لب نیز ز گفتار مرا

الجورد افق صبح نشابور و هري است
که در این کاشي کوچک متراکم شده است

مي برد جانب فرغانه و فرخار مرا .

گرد خاکستر حالج و دعاي ماني،
شعله ی آتش کرکوي و سرود زرتشت،

پوریاي ولي آن شاعر رزم و خوارزم،
مي نمایند در این آینه رخسار مرا.

این چه حزني است که در همهمه ی کاشي هاست ؟
جامه ی سوگ سیاوش به تن پوشیده است

این طنیني که سرایند خموشي ها،
از عمق فراموشي ها

و به گوش آید از این گونه به تکرار مرا.

تا کجا مي برد این نقش به دیوار مرا؟
تا درودي به »سمرقند چو قند«

و به رود سخن رودکي آن دم که سرود:
»کس فرستاد به سر اندر، عیار مرا.«
شاخ نیلوفر سرو است گه زادن مهر

کز دل شط روان شن ها
مي کند جلوه از این گونه به دیدار مرا.

سبزي سرو قد افراشته ی کاشمر است
کز نهان سوي قرون

مي شود در نظر این لحظه پدیدار مرا.

چشم آن »آهوي سر گشته کوهي«  است هنوز
که نگه مي کند از آن سوي اعصار مرا..

 چهار  شنبه   12 شهریور 1393

معلمی داشتیم که گله می کرد: »همه ی شما زندگی نامه ی هنرمندان و بازیگران خارجی را بلدید، 

اما کافی ست درباره ي یکی از آدم های سرشناس کشور خودمان ازتان سوال کنند. هاج و واج 

به آدم زل می زنید و هیچ حرفی برای گفتن ندارید.« و حرفش را با مثال خوبی ثابت می کرد: 

»چند نفرتان ابوریحان بیرونی را می شناسید؟« بعضی ها همهمه می کردند که در کتاب ادبیات 

اسمش را دیده ایم و یکی دو نفر با اعتماد به نفس صدای شان را بلندتر می کردند: »ستاره شناس 

ابوریحان  بودیم  فهمیده  خوابید  که  همهمه ها  بوده!«  »ریاضی دان  می گفت:  یکی  آن  بوده!« 

بیرونی که اسم اصلی اش »محمد بن احمد بیرونی«  است، هم ریاضی دان بوده، هم ستاره شناس، 

این همه  )یا خدا! چه طور می شود کسی  تاریخ نگار!  و  انسان شناس، هندسه دان  تقویم شناس، 

همه  این  بدهد؟  انجام  زندگی اش  طول  در  را  کار 

وقت را از کجا آورده است؟( به خاطر این »همه چیز 

دان« بودنش است که او را پدر علم انسان شناسی 

و هندسه شناسی می دانند. این همه فن حریف بودن 

یک  هم  اختراعاتش  و  اکتشافات  تمام  طرف،  یک 

طرف دیگر. او در طول زندگی اش بیش از 20اختراع 

و اکتشاف داشته است. ترازویی که ابوریحان بیرونی 

اختراع کرده یکی از دقیق ترین ترازوهای تاریخ علم جهان است. حتما چشم های تان از تعجب 

گرد می شود اگر بگویم برای اولین بار ابوریحان بود که چگونگی ساخته شدن عسل توسط زنبور 

عسل را کشف کرد! بله! او در همه چیز دقیق بود. حتی زنبور ها!

عالوه بر تمام این ها او کتاب های زیادی در زمینه ی نجوم، ریاضی، فیزیک و تاریخ هم نوشته 

است و گرامی داشت او را نه تنها در کشور ایران بلکه در سراسر جهان زنده نگه می دارند. 

از کشف عسل تا اخرتاع ترازو!
محبوبه ساعدی

فریبا دیندار

بهمناسبتبزرگداشتابوریحانبیرونی
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در زندگی، همه ی آدم ها بارها و بارها در موقعیت های سخت و دشوار 
و در  وابسته  است  »انتخاب«  به یک  قرار می گیرند. موقعیت هایی که 
واقع همین »انتخاب« است که سرنوشت زندگی آن ها را تعیین می کند. 
زندگی »مات« هم از این قضیه مستثنی نیست. او تک و تنها در کلبه ای 
این طور  وسط جنگل روزها را سپری می کند. چرا؟ چون خانواده اش 
تصمیم گرفته اند که به آن جنگل مهاجرت کنند و اولین مهاجران یک 
شهرک جدید باشند و بقیه ی عمر را در کلبه ي ساختگی سپری کنند. 
به خاطر همین، پدر مات به دنبال مادر و خواهرش رفته تا آن ها را از 
شهری دیگر به آن کلبه بیاورد و حاال مات تنها ی تنها مانده است. یک 
موقعیت دشوار که کم تر نوجوانی می تواند به تنهایی از پس آن بربیاید. 
او انتخاب کرده است که در کلبه منتظر خانواده اش بماند و حاال دوباره 
یا  ادامه بدهد  انتظار  این  انتخاب کند که می خواهد به  باید  اوست که 

نه! 
روزها و فصل ها پشت سر هم سپری می شوند و در پی یکی از اتفاقاتی 
که برای مات می  افتد با قبیله ي سرخپوست ها آشنا می شود. از آن جا که 
قرار می گذارند. مات به »آتین« )نوه ي رییس قبیله ی سرخپوست ها( نوشتن و خواندن بیاموزد و آتین به او، شکار کردن و تله این »کمک کردن« است که زندگِی جنگلی مات دست خوش تغییراتی می شود. او و رییس قبیله ي سرخپوست ها با هم یک ملیت نیست، سرخپوست ها به کمک مات ـ که یک سفیدپوست است ـمی آیند تا او را از آن وضعیت نجات بدهند. بعد از عواطف »انسان دوستی« و »کمک به هم نوع« مختص یک گروه، نژاد یا 

نمی شود. در آرام ترین لحظات هم می توان به یکدیگر کمک کرد: مثل داستان هایی که مات برای »آتین« می خواند و ذهن او مات با دوستی با آتین یاد می گیرد شجاع باشد و یادش می آید که »کمک کردن« و »انسان دوستی« به لحظات دشوار ختم ساختن و... مهارت هایی که به او کمک کند تا در جنگل از پس خودش و مشکالت بربیاید.
دست و پنجه نرم کند. این کتاب که با ترجمه ي پروین علی پور توسط نشر سوره ي مهر منتشر شده، تا به حال برنده ي »در سرزمین سرخپوست ها« نوشته ي الیزابت جرج اسپیر، داستان پسرنوجوانی ست که باید با ماجراها و مشکالت به تنهایی را با »کلمات« و »داستان« آشنا می کند.

جایزه های زیادی از جمله جایزه ي نیوبری شده است.

دوستی با یک رسخپوست را تجربه کنید!


