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آموزش آشپزی

عکس  روز

جاسکسیریکبستکمیناببندر لنگهقشمبندرعباس کیش

مواد الزم:
به: یک کیلو

شکر: یک کیلو
دانه به: به مقدار الزم

پودر هل: به مقدار الزم
آب: به مقدار الزم

آبلیمو: یک قاشق سوپ خوری
وانیل: یک هشتم قاشق چای خوری

طرز تهیه:
۱. ابتدا به ها را به ابعاد دلخواه خرد کنید و قســمت 
ســفت وســط آن را به همراه تخم ها خارج کنید. )بنا به 

سلیقه خود می توانید پوست به را بگیرید یا نگیرید.(
۲. به ها را داخل قابلمه می ریزیم و آب را به اندازه ای 
کــه روی به ها را بگیرد اضافــه م کنیم و تقریبا ۲۰ دقیقه 

می جوشانیم تا به ها کمی نرم شوند.
۳. ســپس شکر و هل را اضافه کرده و در قابلمه را 

می گذاریم .
۴. بعد از یک ســاعت دانه های به را به مربا اضافه 
می کنیم. ایــن دانه ها در طی پخت مربا لعاب می دهند و 
مربا بعد از پخــت حالت ژله ای و مارماالدی به خودش 

می گیرد .
۵. با شــعله کم حدوداً ۴ الی ۵ ساعت زمان پخت 
درنظر می گیریم تا مربا قرمز رنگ شــود و شهد آن قوام 

پیدا کند.
۶. حاال آبلیمو را اضافه کرده و اجازه می دهیم چند 

جوش دیگر بخورد. )حدود ۵ دقیقه(.

۷. سپس شــعله را خاموش کرده و صبر میکنیم تا 
مربا خنک شود. وقتی خنک شد وانیل را هم به آن اضافه 

میکنیم.
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“مربای به ”

مهربانی مهمترین اصل انسانیت است ، اگر کسی از من کمکی بخواهد
به این معنی است که، من هنوز بر روی زمین ارزش دارم 

  »پائولو کوئیلو«

از مدرسه که به خانه می آیی ، ناهار را که می خوری 
صبر نداری کی عصر بشود و از ُهرمِ گرمای هوا کاسته شود 
و تش بادِ بی امان اندکی امان بدهد و بزنی از خانه بیرون ...

مقصد فقط یک جاست 
سِر زمین 

سِر زمین که می گویم یعنی 
سِر زمیِن فوتبال 

کنار برکه ی نی نو ترین و بزرگ ترین برکه ی روستا
هر روز عصر ، یار کشی و مسابقه ...

و ما بچه ها ، تماشاچی و توپ جمع کن ...
بسیاری از روزها مسابقه ی بین روستاهای همجوار 

...
جام های تابستانه و نوروزی ...

در میان بازیکنان تیم دهنگ یک بازیکن اســت که 
می درخشــد و هر وقت پا به توپ می شــود در دلهای 
تماشــاچیان قند آب می شــود و هر شوت اش ، بوی گل 

می دهد ...
جوانی محجــوب ، با قدی کمی کوتــاه ، جثه ای 
ورزشکار ، چهره ای جذاب و مهربان و موهایی که بسیار 

زود جو گندمی شده است 
محمد هاشمی 

یک ، دو ، سه ، چهار .... همه را دریبل می زند ، حتی 
دروازه و دروازه بان را .... 

و توی دروازه ....
و توی دروازه .....

بــا پای راســت ، با پای چپ ، با ضربــه ی آزاد ، با 
ضربه ی سر ....

چه می کند مارادونای رویاهای ما !!! 
و چه قدر محجوب ، چه قدر ســر به زیر ، چه قدر 

متواضع...
...............

با زاهد عبدالرحمن و زاهد روح الدین همسایه ایم 
، ما می گوییم همسایه ی تَخ به تَخ ، یعنی چشم در چشم 

و رو در رو ....
 و پسران شان ، محمد و مرتضی با برادرم صدیق هم 

سن و سال اند و هم بازی و هم کالسی ...
زمان می گذرد و بزرگ تر می شویم 

و هر یک راهِی راهی .
مارادونای قصه ی ما ، نه تنها در فوتبال، بلکه در علم 

و دانش هم همین قدر هنرمند است و نادره کار .
لیســانس و فوق لیسانس شیمی را با بهترین نمرات 
در دانشــگاه شیراز می گیرد و مدرک دکترای بیوشیمی را 
از دانشگاه تربیت مدرس تهران ، با بهترین نمرات و عالی 

ترین کارنامه ...
و باز هم مثل همیشه 

همــان قدر محجوب ، همان قــدر کم ادعا ، همان 
قدر متواضع...

...............
زاهد محمد پســر زاهد عبدالرحمن که حاال شــده 
است دکتر محمد هاشمی ، سرشار از علم و دانش و لبریز 
از انگیزه ی خدمت عازم زاهدان می شــود و عضو هیئت 

علمی آن دانشگاه .
مدتی کوتاهی نگذشــته اســت که می شنویم دکتر 
محمد ، باز هم گل کاشــته اســت و اسم و آوازه در کرده 
اســت و زینت و آبروی گروه بیوشــیمی و چشم و چراغ 

همه ی دانشگاه شده است .
استاد محبوب همه ، الگوی علم و اخالق ، صاحب 
باالترین تعداد مقاالت معتبر بین المللی ، صاحب بهترین 
مقاالت با بیشترین میزان ارجاع به مقاله ) ایمپاکت فاکتور 

باال ( و ....
و همه ی این ها در حالی ست که همان قدر متواضع 

، همان قدر سر به زیر ، همان قدر بی سر و صدا ...
...............

پروفسور شد ، بی سر و صدا !!
در مملکتــی که به ندرت از زندگان تجلیل به عمل 

می آید ، تجلیل شد ، بی سر وصدا ...
در  حیــات خودش آزمایشــگاه و  کالس درس به 

نامش کردند ، بی سر و صدا ...
باالترین جوایز علمی را گرفت، بی سر و صدا ...

نشــان افتخار از دســت رییس جمهور گرفت ، بی 

سر و صدا ...
بالمنازع ترین محقق بیوشــیمی در کشــور لقب 

گرفت، بی سر وصدا ...
و قسم می خورم

و افسوس می خورم
کــه تــا آن روز تلخ که آن قلب مهربــان ، ناگهان از 

تپش ایستاد 
بســیاری از این ها را درباره ی دکتر محمد ، حتی ما 

که از نزدیکانش بودیم نمی دانستیم
بزرگی اش را می دانستیم 

اما درجه ی بزرگی و عظمت اش را نه ...
پروفســور محمد  نه اهــل خودنمایی بود و نه اهل 

به رخ کشیدن ...
هنوز همان مارادونای کودکی مان بود !! 

همــان قدر معجزه گر ! همان قدر متواضع ! با همان 
موها و سبیل جو گندمی و با همان نگاه مهربان بی دریغ .
هنوز حادثه داغ داغ داغ بود و فاجعه ، تلخ تلخ تلخ 
همان روزهــای اول آن فقدان بزرگ بود و در خود 
مانــده بودیم که مــرگ او را از کجا باور کنیم ، که خواهر 
خانمم دکتر صدف شرفایی  که در دانشگاه هاروارد آمریکا 
به کار تحقیق در زمینه ی پزشــکی اشــتغال دارد  تلفنی 

تماس گرفت.
گفت  : صابر !! شنیده ای ؟

چه را شنیده ام ؟ 
گفت : اینجا در مجامع علمی می گویند یک محقق 
بــزرگ ایرانی ناگهان فــوت کرده !!!  و جالب این که مثل 

این که اهل منطقه ی خودمان بوده است . 
با سوز دل گفتم : بله !! همسایه ی تَخ به تَخ مان بوده 

است و برایمان چون برادر 
اما مثل این که او را به قدر الزم نمی شناختیم . 

به قول سعدی :
دوراِن با خبر در حضور و نزدیکان بی بصر ، دور .

...............
در این یک سالی که از آن اندوه ناگهان گذشته است 

، برایم رازی بوده است راز تواضع !!!
این که چرا پروفســور هاشــمی ، هیچ از خود نمی 

گفت ، چرا هیچ از او نمی دانستیم ؟؟
تا این که چند روز پیش در سالگرد عروج پروفسور 
، به طور اتفاقی داشتم سخنرانی پدر مریم میرزاخانی نابغه 

ی ریاضی عصر حاضر را گوش می کردم .
ایشان می گفتند:

وقتــی مریم جایزه ی فیلدز را گرفت، من و مادرش 
از رادیو شنیدیم .

مریم !!! آخه چرا نگفتی؟؟
چیزی نبوده آخه !!! یه جایزه بوده دیگه !!!

وقتی دیگر ، توســط معتبرترین مجله ی ریاضی به 
عنوان یکی از ده مغز برتر ریاضی معرفی شد .

مریم !! !! باز جایزه گرفتی؟ چرا چیزی نگفتی؟؟ 
اینا یه مجله ایه ، یه چیزی نوشتن  دیگه !!!

آری
 این است اخالق دانشمندان !!

تواضع واقعی ، نه ادای تواضع را در آوردن .
و همیــن روح های متعالی ، همین مغزهای بزرگ، 
همین اندیشــه های ســترگ و همین ظرفیت های عظیم 
اســت که جامعه ی بشــری را گام به گام تحول داده و به 

اینجا رسانده است .
...............

یک سال از آن فقدان عظیم گذشته است
 اما آن شّط مّواج دانش و مهربانی ،  در پژوهش های 
گرانسنگ اش ،در مقاالت معتبرش ، در تار و پود تک تک 
شاکردان بی شمارش و در یاد و خاطره ی تک تک دوستان 

و عالقه مندانش ساری و جاری است ........
زنده تر از تو ، کسی نیست چرا گریه کنیم؟

مرگمان باد و مباد آن که تو را گریه کنیم
)) محمد صابر مرتضوی((

چرا گریه کنیم ؟ 

کاریکاتور

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است

تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد
هر دلی از حلقه ای در ذکر یارب یارب است

کشته چاه زنخدان توام کز هر طرف
صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است

شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست
تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است
عکس خوی بر عارضش بین کآفتاب گرم رو

در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است
من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می

زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است
اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین

با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است
آن که ناوک بر دل من زیر چشمی می زند
قوت جان حافظش در خنده زیر لب است

آب حیوانش ز منقار بالغت می چکد
زاغ کلک من به نام ایزد چه عالی مشرب است

پرندگاه جزیرهفال حافظ
گاو چرانک:

گاوِچرانَــک نوعی پرنده اســت. گاوچرانگ نوعی 
حواصیل ســاکن آســیا، آفریقا و اروپا است که توانسته به 

راحتی در دیگر سامان های جهان نیز ساکن شود.
 )Pelecaniformes( گاوچرانک از راستٔه پلیکان سانان
و خانواده حواصیالن )Ardeidae( اســت.  از سال ۲۰۰۸ 
حواصیالن از راسته لکلکیان جدا شده و جز پلیکانان یا سقا 

مرغان محسوب می شوند.


