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بياييد قد بكشيم    
يادداشت سردبير  

   « نه! »

در باره ى مهارت« نه» گفتن و رد پيشنهاد هايى كه به نفع ما نيست
در باره ى مهارت« نه» گفتن و رد پيشنهاد هايى كه به نفع ما نيست  

2×2 =  علم   

روايتى دلنشين از تأثير آدم ها بر يكديگر  
روايتى دلنشين از تأثير آدم ها بر يكديگر  

جانشين    

داستانى جذاب در باره ى اذان گوى يك مسجد
داستانى جذاب در باره ى اذان گوى يك مسجد  

سالم بر آبان   

مرورى بر مناسبت هاى مهم آبان ماه
مرورى بر مناسبت هاى مهم آبان ماه  

پله هاى كاغذى    

ميز گرد نوجوانان با جواد محقق، در باره ى مطالعه و كتاب خوانى
ميز گرد نوجوانان با جواد محقق، در باره ى مطالعه و كتاب خوانى  

راز قهرمانان پابرهنه   

مطلب علمى درباره ى علت برترى دوندگان آفريقايى
                  مطلب علمى درباره ى علت برترى دوندگان آفريقايى

لحظه هاي شاعرانه   

شعر هاى زيبا در وصف شهيد حسين فهميده، پاييز و ...

شعر هاى زيبا در وصف شهيد حسين فهميده، پاييز و ...  

طراحى از درختان   

آموزش يك تكنيك جالِب نقاشى
آموزش يك تكنيك جالِب نقاشى  

   گل شمعدانى

معرفى يك ديگر از گل هاى زيبامعرفى يك ديگر از گل هاى زيبا  

   گلدان 

آثار رسيده ى شما از سراسر ميهن اسالمى
آثار رسيده ى شما از سراسر ميهن اسالمى  

همين حاال   

نكته هايى در باره ى نويسندگىنكته هايى در باره ى نويسندگى  

اولين مهمان هاى فصل سرما   

آشنايى با پرنده هاى مهاجرى به نام خوتكا
آشنايى با پرنده هاى مهاجرى به نام خوتكا  

گفت و گو ى  دايره و مستطيل   

روشى خالق براى ارتباط با ديگران
روشى خالق براى ارتباط با ديگران  

ماجراهاى ريبا   

آشنايى با مهارت هاى مطالعه از زبان يك آدم آهنى
آشنايى با مهارت هاى مطالعه از زبان يك آدم آهنى  

زبان نو   

آموزش زبان انگليسى(اين شماره حيوانات)
آموزش زبان انگليسى(اين شماره حيوانات)  

خواندنى هايى از بازى هاى آسيايى   

نگاهى به چند رويداد جالب و خنده دار از دوره هاى گذشته ى بازى هاى آسيايى  

اطراف ما    

نگاهى به كشور هاى اماراِت متحده عربى و قطر
نگاهى به كشور هاى اماراِت متحده عربى و قطر  

آشپزي   

آشنايى با طرز تهيه ى يك كيك خوش مزه
آشنايى با طرز تهيه ى يك كيك خوش مزه  

كتابخانه ى نوجوان   

معرفى كتاب هاى مناسب براى نوجوانان
معرفى كتاب هاى مناسب براى نوجوانان  

سرگرمي   
 

جدول   
 

ايران ما    

مرورى بر ديدنى ها و آثار تاريخى شهر ساوه 
مرورى بر ديدنى ها و آثار تاريخى شهر ساوه  

 

ماهنامه ي آموزشي، تحليلي و اطالع رساني
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ارتباط با ما:
اگر انتقاد يا پيشنهادي درباره ي شكل و محتواي مجله يا چگونگي توزيع آن 
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رشد كودك: ويژه پيش دبستان و دانش آموزان كالس اول دبستان

رشد نوآموز: براي دانش آموزان كالس هاي دوم و سوم دبستان

رشد دانش آموز: براي دانش آموزان كالس هاي چهارم و پنجم دبستان

رشد جوان: براي دانش آموزان دوره  ي متوسطه

رشد برهان (نشريه ي رياضي دوره ي متوسطه)

رشد برهان (نشريه ي رياضي دوره  ي راهنمايي)

ماهنامه هاي رشد معلم، تكنولوژي آموزشي، آموزش ابتدايي، مديريت مدرسه

مدرسه ي فردا، آموزش راهنمايي تحصيلي، آموزش فيزيك
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات كمك آموزشي

تصويرسازى روى جلد: محسن محمد ميرزايى

گزارشى از يك همايش علمى دانش آموزانبيست، صد آفرين
گزارشى از يك همايش علمى دانش آموزان  



دوستان خوبم، فرض كنيد در اين فصل پاييز با چند نفر از دوستان به گردش رفته ايد و موقع گذر از 
كنار يك باغ هوس مى كنيد نگاهى به درون آن بيندازيد و از ديدن برگ هاى هزار رنگ درخت ها لذت 
ببريد. شما كه از همه قد بلند تر هستيد، به راحتى مى توانيد از باالى ديوار، آن همه زيبايى را ببينيد. اما 
دوست شما كه قدش كوتاه تر است، فقط ِخشت ها يا آجر هاى ديوار را مى بيند و هر چه تالش مى كند 

نمى تواند از آن همه زيبايى لذت ببرد.
كوتاهى قد ظاهرى را با كمى فكر مى توان جبران كرد. مثالً كافى است چيزى زير پاى خود بگذاريد تا 
آن سوى ديوار را ببينيد. اما با كوتاهى قِد باطنى چه بايد كرد؟ دنيا پر است از باغ هاى زيباى دانش و 
معرفت. باغ هايى كه ديوار هايى به بلندى جهل ما دارند. تنها راه قد كشيدن و لذت بردن از مناظر اين 
باغ ها مطالعه و تفكر است. هر چه روح ما بيشتر قد بكشد مى تواند آن سوى ديوار هاى بلند ترى را ببيند. 
بهترين معجونى كه براى قد كشيدن در دنياى علم و دانش سراغ دارم، خواندن كتاب هاى خوب است. 

بياييد با اين كار تا مى توانيم قد بكشيم تا در فرداهايى كه پيش رو داريم، جزو كوتوله ها نباشيم.

يادداشت سردبير
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فرهاد بخشندهفرهاد بخشنده

يكي از راه هاي مهم موفقيت، مهارت گفتن كلمه ي «نه» به 
درخواست هايي است كه با ارزش ها و باورهاي ما ساز گار 

نيستند . 
با استفاده از اين كلمه به ديگران ثابت مي كنيم كه آن قدر 

اعتماد به خود داريم كه مي توانيم به راحتي در برابر 
خواسته هاي اشتباه، نه بگوييم. 

بيان اين كلمه، توانايي شما را به ديگران نشان مي دهد كه 
توانسته ايد در مقابل سخنان، رفتارها و كار هاى نامناسب از 

خود استقالل و اتكا به نفس نشان دهيد. چيزي كه همه ي ما 
به آن نيازمنديم.
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    تقويت مهارت نه گفتن  
    اطالعات و آگاهي هاي خود را افزايش دهيد. 

    نه گفتن را با تمرين در مسائل جزئي تكرار كنيد و بازهم تكرار 
كنيد .

- مى آيى برويم استخر؟
- نه! سرما خورده ام، ممكن است ديگران را هم مريض كنم.

    به رفتار افرادي كه در اين زمينه مهارت هاي خوبي دارند دقت 
كنيد .

    در مواردي كه با مسائل جدي و خطرناكي روبه رو مي شويد، 
يادتان باشد از دست دادن يك رابطه ي اشتباه، هميشه به نفع شما 

خواهد بود.
- با يه سيگار چطورى؟

- نه! مجبور نيستم هر چه تو مى گويى گوش كنم!

ـ با ادب باشيد. به قول قديمي ها بفرما و بنشين و بتمرگ يك معني 
دارند اما هميشه سعي كنيد از كلمه ي مؤدبانه استفاده كنيد.

ـ به سادگي و به طور مستقيم نه بگوييد. 
ـ از تكرار نه شرمسار نشويد. 

ـ در صحبت هاي نامناسب، سعي كنيد بحث را عوض كنيد.
ـ دليل درستي براي گفتن نه داشته باشيد تا به دروغ گويي دچار 

نشويد.
ـ گاهى مى توانيد«نه» گفتن را با رفتار خود نشان دهيد. مثالً،جمع را 

به آرامي ترك كنيد. 
كلمه ي «ال» در ادبيات عرب به معناي نه است. آيا مي دانيد 

مهم ترين شعار دين اسالم با اين كلمه آغاز مي شود؛ الاله اال اهللا

  چند جمله ى كار ساز
وقتم پُر است! /  با اين حرف به ديگران مى فهمانى كه 

مسئوليت هاى ديگرى هم دارى. يك دوست خوب بايد شما 
را درك كند و اگر به قدر كافى كار داريد، نبايد از شما توقع 

وقت گذرانى داشته باشد.
خوشم نمى آيد/  اين حرف دليل خوبى براى انجام ندادن 
برخى پيشنهاد هاست و دوستان شما بايد به احساس شما 

احترام بگذارند.
برنامه ى ديگرى دارم /  اين برنامه ممكن است بودن در 
كنار خانواده يا مطالعه كردن در تنهايى باشد. لزومى ندارد 

زياد به ديگران توضيح بدهيد.
تجربه اى در اين باره  ندارم /  اگر از شما مى خواهند كارى 

را كه بلد نيستيد انجام دهيد، بهترين كار اين است كه 
رو راست باشيد.
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۲×۲=علم

ــه ــدرس م ـــك  ي در  ــى  ــم ــل ع ــش  ــاي ــم ه بـــر پـــايـــى  از  گــــزارشــــى 

از قديم شنيده ايم كه 2×2 مي شود چهار. اما راستش چند وقت 
ــممان به يك 2×2 افتاد كه گفتند مساوي «علم»  پيش چش

مي شود!!
بگويم اين 2×2 مساوي علم كجا بود؟! توي يك سالن بزرگ 
پُر از شكالت و حباب و لبنيات و مواد بازيافتي و چند تا ربات  
ــالني كه وقتي از خيابان به آن نگاه  ــاز و ... آن هم س دست س
مي كردي، مي ديدي باالي در سبزرنگ آن روي تابلوي بزرگي 
نوشته شده: «مدرسه شهيد عبدلي (منطقه 6تهران) اما بيشتر 
ــه ي دخترانه ي  ــالن ديديم، همه از مدرس آن هايى كه در س
راهنمايي عالمه جعفري همين منطقه بودند! چه طور؟ بقيه ي 

مطلب را بخوانيد تا متوجه قضيه بشويد!

كشف استعداد
ــته ي  ــه در رش ــه ك ــوم مدرس ــر عل ــار، دبي ــم بردب * خان
ــت، مي گويد: «حدود شش  ميكروبيولوژي تحصيل كرده اس
ــه عالمه جعفري انجام  ــت اين فعاليت ها در مدرس سال اس
ــن خاطر فعاليت ها ــا از بچه ها، از همي ــود. حتي چند ت مي ش

 به جشنواره ي خوارزمي راه پيدا كردند. به عنوان مثال «سيما 
پيركلخوران» توانست روي سيستم هاي گردش خون، تحقيقات 

خيلي جالبي انجام دهد. 
ــتعداد و عالقه ي بچه ها را نسبت  ــعي مي كنيم اس ما فقط س
ــف كنيم و راهنماي آن ها باشيم و  به آن چه مي خواهند كش
زمينه هاي فعاليت علمي و عملي را براي آنان فراهم آوريم.» 

فاطمه مشهدي رستم
عكس: غالمرضا بهرامى
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* خانم جوادزاده، رئيس هيئت مديره ي انجمن حاميان محيط 
زيست كه با بچه ها در زمينه ى بازيافت كار مي كند، مي گويد: 
ــت زباله ها و تبديل آن ها به كود، به  «در حقيقت ما با بازياف
دانش آموزان نشان مي دهيم در اين زمينه چه كارهاي مفيدي 

مي توان انجام داد. 
* خانم بافنده، دبير فيزيك مدرسه و مسئول پي گيري عمليات  
ــاي فيزيك مي گويد: «بچه ها اصول  رباتيك  بچه ها و پروژه ه
ــي مي خوانند و در اين جا كمك  فيزيك را در كتاب هاي درس
ــا را تجربه كنند؛ براي مثال،  ــم به صورت عملي آن ه مي كني
ــطحي، حباب هاي معكوس و حباب هاي  در بحث كشش س
غول پيكر يا حباب هاي ماندگار را با نظارت خود بچه ها، تجربه 

كرديم.»

يك عالمه پژوهشگر 
* آقاي موسوي، مسئول مستقيم عمليات رباتيك مدرسه ي 
عالمه جعفري درباره ي فعاليت «بچه ها در اين زمينه مي گويد: 
«ما از تابستان فعاليت در اين زمينه را در دو بخش آشنايي با 
مسائل عمومي رباتيك و آشنايي مفصل با الكترونيك شروع 
ــديم چهار ربات بسازيم كه  كرديم. حتي در ترم اول موفق ش
هريك  عمليات خاصي را انجام مي دادند كه يكي ربات تعقيب 
ــت كه در همين جا، مسابقه اي براي هدايت و كنترل  خط اس
آن ترتيب داده ايم. وي ادامه داد: «هدف اصلي اين فعاليت ها 
ــنايي با ميكروكنترلرها،  ــنايي بچه ها با برنامه نويسي، آش آش
نحوه ي برنامه ريزى آن ها و همين طور انجام پروژه هاي ساده ي 

الكترونيكي در برخي از نرم افزارهاي شبيه سازي است.» 
مائده غالمي، بسطام خاني، سلطاني، زهرايي و بارون زاده با افتخار 
در كنار تابلوي 2×2 دست ساز خود ايستاده اند. چرخي در سالن 
مي زنيم. بچه ها گويا مسابقه اي هم براي جذب بازديدكنندگان 
و توضيح فعاليت هايشان گذاشته اند! جلوي ميزي كه باالي آن 
نوشته شده، گروه بازسازي اندام جانوران، توقف مي كنيم. يك 
ــتاره ي دريايي، يك خرچنگ پهن قهوه اي داخل شيشه اي  س
دربسته! با تصويري از يك مارمولك سبزرنگ. كيميا افشاريان 
مهلت گذر از ميز را به ما نمي دهد و زود مي گويد: «مي دانيد 
ستاره ي دريايي جزو خارپوستان است؟ او مي تواند اندام خود را 

اگر آسيب ببيند به شرط حفظ اندام اصلي، بازسازي كند!»
نگين فراست  شيشه اي را تكان مي دهد و مي گويد: «اين هم 
خرچنگ پهن است او هم اگر احساس خطر كند، براي نجات 
جانش قسمت كم ارزشي از اندام خود را قطع مي كند و پس از 

نجات يافتن دوباره آن را مي سازد!»
ــت پا هم  ــم ادامه مي دهد: «هش ــيوا صانعي، نفر بعدي ه ش
ــر از طرف مارماهي، مورد  ــت. او هم مثالً اگ همين طوري اس

حمله قرار بگيرد و يكي از بازوانش كنده شود، مي تواند دوباره 
آن را بسازد.» 

ــت كه توضيح  ــا نصراللهي اس آخرين نفر از اين گروه، درس
ــازي بدن خود  مي دهد: «از حيوانات ديگري كه قادر به بازس
ــت. او براي ترساندن دشمن، مي تواند  ــتند، مارمولك اس هس
ــه سانتي متر به طرف هوا يا  دمش را جدا كرده و آن را تا س

دشمن پرتاب كند.» 
ـير و ويژگي هاي آن.  گروه بعدي غرفه اي است در ارتباط با ش
ــبيح گــو، غزاله  اعضــــاي آن عبـارت اند از: پــرينـاز تس
ــي احمدي و پريا  ــدي، ثمين محمديان، پگـاه حــاجــ محم
ذكري. نام اين گروه و غرفه شان را «لبنيات» مي ناميم كه بچه ها 

مي زنند زيرخنده! چند تا عكس جالب از آن ها مي گيريم!
عسل سلماسي، سايه ذولقدر، عارفه شاه علي و شكيال  سادات 
ــيون، صابون» به  ــا عنوان «كرم، لوس ــوري را ب غفراني بروش
دستمان مي دهند و توضيحاتي را درباره ي فوايد استفاده از اين 
سه ماده ارايه مي كنند و يكي از آن ها به استفاده از لوسيون گل 

بابونه تأكيد مي كند. 
سه ماده ارايه مي كنند و يكي از آن ها به استفاده از لوسيون گل

بابونه تأكيد مي كند.
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به دنبال تحقيقات
ــس منطقه  6  ــاملو، رئي ــت بلندگو به آقاي ش ــي از پش صداي
ــه ي عالمه  ــس مدرس ــدي، مؤس آموزش وپرورش، آقاي اس
جعفري و چند تن ديگر از مسئولين منطقه خوش آمد مي گويد. 
ــي» روبه رو  ــار غرفه ي  «آب هاي معدن ــاملو در كن با آقاي ش
ــمي، نيكي فرهبد، سوگل  ــويم. مريم مقيمي، مائده هاش مي ش
ــيدآبادي مشغول توضيح درباره ي آب هاي  فرقاني و غزاله س
ــان كه تمام مي شود از آقاي شاملو  معدني هستند. صحبت ش
ــؤال مي كنيم.  ــدف و نتايج چنين همايش هايي س درباره ي ه
مي گويد: «آموزش وقتي مفيد است كه منجر به كسب آگاهي و 
اطالعات مفيد دانش آموزان شود. از اين رو آموزش و پرورش 
بايد به دنبال تحقيقات و آموزش دانش آموزان باشد و تنها به 

حافظه پروري نپردازد.» 
به قسمت ديگري از سالن سرك مي كشيم. روي ميزي، پر از 
مقوا و ظرف هاي كوچك رنگي است. ظرف هايي كه بچه ها با 

خمير كاغذ درست و سپس رنگ آميزي كرده اند. 
ــازه هاي ضدزلزله» هانيه  ــر اعضاي گروه «س كمي آن طرف ت
ــبا مشيري و مهسا  ــاني، مهديس محمدزاده، س ــعبان لواس ش
مهدوي درباره ي زلزله و چگونگي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله 

توضيح مفصلي مي دهند. 
ــور مي بينيم! از نگاه ما به  ــوتر ميزي با ميوه هاي جورواج آن س
ميوه ها، مينا ارژنگي، فرشته اقبال منش، بهاره چي چاهي، فاطمه 
فخري و زهرا نادي مي خندند و با هم داد مي زنند، اين جا صحبت 
از ويتامين  ث و اثرات مفيد آن است. فقط همين! ميوه هاي رنگي 
ــويق به گرفتن عكس هاي ويتاميني  ــاد ما را تش و اين گروه ش

مي كند!
ــويم به خانم حسينيان، مدير  از غرفه ي ميوه ها كه جدا مي ش
مدرسه ي عالمه جعفري برمي خوريم. از او درباره ي همايش و 
عقيده اش مي پرسيم مي گويد: «21 گروه در اين همايش فعال 
بودند. كارهاي پژوهشي بچه ها نتايج خوبي داشت. بچه ها هنوز 

به رشد و پرورش و آگاهي نياز دارند. متأسفانه تعطيالت زياد، 
وقت كم و حجم زياد دروس كمي مانع اين فعاليت ها هستند. 
امتحان ها هم كه پيش مي آيد ديگر كار متوقف مي شود. البته 
ــترش دهيم.  ما هم چنان قصد داريم اين گونه فعاليت ها را گس

سايرگروه هاي شركت كننده در اين همايش عبارت اند از:
ــورها» با عضويت آرامه سلطانيه،  ــت وجوي دايناس  «در جس

ريحانه ربطي، ارغوان زهرايي و سارا هورفر. 
«استخراج رنگ از گياهان» مهرانه زمانيان، شميم يوسفي، نيكا 

زرنوش، سپينود وطن دوست، سيمين قهرماني و طناز رايضي. 
«برنج» مريم سادات ميرپور، پرديس صفايي پور، فرگل شفاعت، 

درسا رضايي و فاطمه قطبي. 
«اثر شوينده بر گياهان» روژين جمال خاني، سروين معماريان، 

سپيده ناظميان و مليكا نهارداني. 
«زنبور عسل» زنده ياد صبا بهنام، مائده غالمي، ويدا رزم آسا و 

سحر عليپور. 
ــك هاي  ــل و خواص آن» و همين طور «انواع ماس «انواع عس

عسل» نيايش تاجي، كيميا كچويان و ُدرين ميرحبيبي. 
«اثر فروصوت و فراصوت  بر جانوران» مهشيد اسمعيلي، سوگل 

واعظي، فاطمه آقارضي، نيكناز حجتي. 
«گرانش صفر» طناز سيدي پور، عاطفه قاسمي، سميرا قهرماني و 
بتول هاشمي و گروهي كه درباره ي «اثر ميدان مغناطيسي زمين 

بر جانوران» تحقيق و پژوهش داشته اند. 
ــالن  ــت جمهوري وارد س در همين وقت نمايندگاني از رياس
مي شوند چرخ ديگري در سالن مي زنيم و به غرفه ي «حباب» 
مي رسيم كه اعضاي آن را شهرزاد آجوداني، پانيذ اشرفي، هستي 

رحيمي و ساغر طالبي پور، تشكيل داده اند. 
شهرزاد آجوداني تند و تند، با آغشته كردن دست هايش به مايع 
صابون و حباب هايي را با فوت كردن، توليد مي كند كه بزرگي 
ــط  ــت. به وس آن ها به اندازه ي چند برابر يك توپ فوتبال اس
سالن مي رويم براي تماشاي مسابقه ي تعقيب خط ويژه توسط 
ربات. در اين رقابت شهرزاد آجوداني، كه متخصص در توليد 
ــب 32/3 ثانيه برنده اعالم  ــاي بزرگ هم بود، با كس حباب ه

مي شود. 
ــده و امكان صحبت بيشتر وجود ندارد.   سالن خيلى شلوغ ش
فقط از آقاي معصومي، مؤسس مدرسه، انگيزه و دليل كارشان 
ــؤال مي كنم. مي گويد: «دوست داشتم خودم و سرمايه ام  را س
ــاس مي كنم همه ي  ــف دانش و آگاهي بچه ها كنم. احس را وق
اين دخترها، فرزندان واقعي من هستند. آرزو مي كنم اين ها و 
همه ي     بچه هاي ديگر، به باالترين درجه ي علمي برسند 

و در زندگي  خود موفق شوند.»
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هر روز صبح توى مسيرم، پيرمرد بليط فروش را مى بينم. باجه ى 
بليط فروشى اش نزديك ايستگاهى است كه من از ماشين پياده 
ــترى هاى پر و پا قرص اين پيرمرد بليط فروشم. ــوم. از مش مى ش

ــختى دارد؛  ــغل س ــردم كه پيرمرد چه ش ــه فكر مى ك هميش
ــك فلزى يك نفره  ــد همه ي  روز در يك اتاق ــر از اين كه باي غي
ــتان را تحمل كند،  ــتان و گرماى تابس ــيند و سرماى زمس بنش
ــا كند و به صداى آزاردهنده ى  ــهر را هم تماش بايد ترافيك ش
ــخ گوى  ــا حوصله پاس ــد و ب ــوش كن ــم گ ــين ها ه ــوق ماش ب
ــا آدرس بدهد. ــه آن ه ــد و ب ــمار مردم باش ــؤال هاى بى ش س

اين دليل ها برايم كافى است تا هر روز صبح به پيرمرد بليط فروش 
لبخند بزنم تا با لبخند من به استقبال بوق و ترافيكى برود كه من 
ــايد همين لبخند من  يكى طاقت چند لحظه اش را هم ندارم. ش
ــان تر كند. ــل لحظه هاى تنهايى اتاقك فلزى را برايش آس تحم

ــش به  ــدم ديدم پيرمرد حواس ــه از اتوبوس پياده ش ديروز ك
ــرد. حدس  ــر را راهنمايى مى ك ــت يك عاب ــت. داش من نيس
ــدم و آرام با  ــب خندي ــر ل ــد. زي ــاز آدرس مى ده ــه ب زدم ك
ــت دادى!» به  ــرا از دس ــت م ــروز موج مثب ــم: «ام ــود گفت خ
ــوم. ــا از خيابان رد ش ــر پياده ت ــاالى پل عاب ــرعت رفتم ب س

از روى پل به پايين نگاه كردم: پيرمرد از باجه ى بليط فروشى بيرون 
آمد و باال روى پل را نگاه كرد. ايستادم. پيرمرد دست راستش 
را باال آورد و تكان داد و لبخندى زد كه از آن فاصله ى دور هم 
معلوم شد. خيلى تعجب كردم. برگشتم و اطرافم را نگاه كردم؛ 
تنها عابر روى پل من بودم. پيرمرد براى من دست تكان داده بود! 
به من خنديده بود! لبخندش را بى جواب نگذاشتم؛ با خوشحالى 
چنان لبخندى زدم كه فكر كنم دندان هاى آسيام هم ديده شد.

 ديروزم را با يك انرژى عالى و مثبت تمام كردم. تمام روز لبخند 
روى لبم بود. غير از كارهاى روزانه بعضى از كارهاى عقب افتاده 
ــام دادم و درآخر هنوز انرژى زيادى برايم مانده بود. را هم انج

ديشب مثل شب هاى قبل، تمام روزم را مرور كردم و براى اولين 
ــت دادم. نمره اى كه فقط از يك لبخند شروع  بار به خودم بيس

شده بود و روزم را عوض كرده بود.
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جانشني
زهرا خزاييزهرا خزايي*

حاج رسول خدا بيامرز توي مسجد برايش خانه درست كرد و او 
هم شد متولي مسجد محل. از آن موقع اذان مسجد را او گفته و 

حاال همه  ي اهل محل به اذان گفتنش عادت كرده اند. 

ــي توي اين محله زندگي كرده. از همان موقع هم كارش  از بچگ
همين بود. خودش بود و ننه رقيه. بچه هاش پا نگرفته مرده بودند. 
ــت فروش ها بود اما بعد  ــاط دس خانه اش اول ته محله، كنار بس

داستان كوتاه
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بابام كه اين ها را گفت، پرسيدم: «بابا چرا فقط بايد مش حسنعلي 
اذان بگه آخه؟ ...»

بابا اخم هايش را توي هم كرد و گفت: «آدم راجع به بزرگ ترش 
درست صحبت مي كنه. مگه درس و مشق نداري كه شجره نامه ي 

مش حسنعلي رو مي پرسي.»
سرم را پايين انداختم و از اتاق بيرون آمدم. روي پله ها كه نشستم 
ــيد. موقع نماز مغرب بود. بابا  ــنعلي از دور رس صداي مش حس
ــد. مش  ــيد و رفت تا به نماز جماعت برس كفش هايش را پوش
ــده بود. فقط از  ــي از او بدي ندي ــنعلي آدم خوبي بود. كس حس
پسربچه ها خوشش نمي آمد. يك بار شهاب، دوستم خواست به 
ــت بزند محكم زد روي دستش. با آن ابروهاي پُر  منبر آقا دس
پشتش اخم كه كرد قيافه اش ترسناك شد. بيچاره شهاب چه قدر 
ــيده بود. هنوز هر وقت مش حسنعلي را مي بيند خودش را  ترس
قايم مي كند. وقتي اذان مي گويد گوش آدم كر مي شود. نمي دانم 
چرا مثل معلم ما بازنشسته نمي شود يا به قول آقاي ناظم به ما 
نوجوان ها ميدان نمي دهد. تا حاال در محله به كسي اجازه نداده 
ــد. كاش يك بار صدايش را ضبط مي كردم تا خودش  اذان بگوي

مي شنيد. 
ــه ي ما درست نزديك مسجد است. ظهرها ساعت آخر  مدرس
ــيم صداي بلند مش حسنعلي  همين كه به نيمه ي درس مي رس
باعث تعطيلي كالس مي شود. حاج آقا  سعيدي، روحاني مسجد 
ــجد مي كشد  ــفيد و زحمتي كه براي مس هم به حرمت موي س

چيزي نمي گويد. 
آن روز سركالس علوم بوديم كه آقاي صفايي گفت: «بچه ها، به 

لطف مش حسنعلي درس تعطيل.»
من به فكر راه چاره اي بودم كه شهاب سقلمه اي به هم زد و گفت: 

«چيه احد؟ تو فكري.»
گفتم: «بعد از مدرسه مي گم.»

ــهاب و مراد گفتم كه مي خواهم  ــه كه تعطيل شد به ش مدرس
چه كار كنم. شهاب رنگش پريد و گفت: «من يه بار ضرب شست 
ــنعلي رو خوردم ديگه امتحان نمي كنم. اگه شما هوس  مش حس
ــنعلي رو كرده ايد من كاري ندارم. حاال هم  كتك بابا و مش حس

ديرم شده، بايد زودتر برم.»
ــت مي گه كتك مي خوريم. ولي من تا  ــهاب راس مراد گفت: «ش

آخرش باهات هستم.»
گفتم: «خيلي آقايي پسر!» به شهاب هم گفتم: «تو كه نمياي ولي 

واي به حالت اگه بخواي به كسي حرفي بزني.»
ــه قول  ــش را زيربغلش گرفت و گفت: «باش ــهاب كتاب هاي ش

مي دهم!» 
شهاب كه رفت من و مراد قرار گذاشتيم بعد ازكارهاي مدرسه 

به بهانه ي فوتبال، نزديك مسجد يكديگر را ببينيم. 
تا رسيدم خانه مادر سفره را انداخت. كمكش كردم و كاسه هاي 
آبگوشت را توي سفره گذاشتم. حنانه قابلمه ي آبگوشت را آورد 
و روي سفره گذاشت. پدر كه آمد، مادر سبزي به دست آمد تا 
غذا را بكشد. بعد از غذا بابا گفت: «خانم شب خونه ي خان داداش 
دعوتيم. من بعد از نماز از مسجد يك راست ميام اون جا. شما هم 

زودتر بريد.» بعد رو كرد به من و پرسيد: «تو با مادر و خواهرت 
مي ري يا با من مياي؟»

نگاهي به بابا كردم و آهسته گفتم: «فكر كنم با شما ميام.»
بابا گفت: «پس غروب توي مسجد مي بينمت.»

سرم را تكان دادم و با ترديد گفتم: «حتماً.»
ــت: «احد چته، چيزي  ــي نگاهم كرد و آرام گف حنانه زيرزيرك

شده؟»
گفتم: «نه، چيزي نشده.» و براي اين كه بيشتر سين جيمم نكند از 
سر سفره بلند شدم. حنانه از من چهارسالي بزرگ تر است و استاد 
حرف كشيدن از من. براي اين كه بيشتر مورد بازخواست او قرار 
نگيرم، كتابم را برداشتم و تا ساعت پنج يك ريز درس خواندم. 

ساعت نزديك پنج بود كه آماده شدم بيرون بروم. 
ــجد پيش  ــب مهمونيم. برو مس مادر گفت: «احد، يادت نره ش

بابات.»
دم در با صداي بلند گفتم: «چشم مامان.»

ــرعت به طرف مسجد رفتم. سر كوچه ، مراد تا مرا ديد به  با س
طرفم آمد و گفت: «كجايي پسر؟!» باهاش دست دادم و گفتم: 

«زود باش. بريم.»
نزديك مسجد. گوشه اي پنهان شديم. كمي مانده به اذان مغرب، 
ــرش  ــت بيرون آمد. اما در را پشت س ننه رقيه با زنبيلي در دس
نبست. من و مراد به آرامي داخل رفتيم و گوشه ي راه پله اي كه 
به گل دسته منتهي مي شد، مخفي شديم. دست به در زديم؛ بسته 

بود. مراد به آرامي گفت: «چه كار كنيم احد؟»
گفتم: «بايد هر طور شده در را باز كنيم.»

مراد خودش را به ديوار چسباند و گفت: «چه جوري؟»
ــنعلي كليد را كنار در  نگاهي به اطراف كردم و گفتم: «مش حس

اتاقش آويران مي كنه. االن برمي گردم.»
مراد حيرت زده گفت: «چي مي گي پسر! خونه ي خاله كه نمي ري. 

ــنعلي. اون تو رو  ــت در اتاق مش حس ــي ري پش داري م
مي كشه.»

ــم: «باالخره بايد كاري كنيم؛ تو مراقب باش اگه  گفت
اومد سوت بلبلي بزن.»

سريع به طرف اتاق مش حسنعلي دويدم. پشت ديوار 
اتاق پنهان شدم. دست و پاهايم مي لرزيد اما نيرويي 

ــويق مي كرد. يواشكي از پشت  مرا به ادامه ي كار تش
ديوار نگاه كردم. كليد روي ميخ بود. هنوز دستم به كليد 

ــوت بلبلي مراد و صداي  نرسيده بود كه صداي س
حسنعلي را شنيدم. با سرعت سرجايم برگشتم و 
خودم را به ديوار چسباندم. صداي مش حسنعلي 
را مي شنيدم كه استغفراهللا و الاله اال اهللا مي گفت. 
ــتم. صداي پايش هر  جرئت نفس كشيدن نداش
لحظه نزديك تر مي شد. نزديك بود قبض روح 
ــوم كه شهاب از در مسجد وارد شد و گفت:  بش
«مش حسنعلي ... مش حسنعلي...» مش حسنعلي 
ــت: «ها، چيه  ــهاب و گف ــت به طرف ش برگش
ــر؟» شهاب با چشم هايي وحشت زده به من  پس
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خيره شده بود و حرف نمي زد. مش حسنعلي يك قدم جلو رفت 
و گفت: «آهاي پسر، چه كار داشتي...»

ــته گفت: «ننه ننه ...  ــهاب ِمن و من كرد و دست و پا شكس ش
ننه رقيه كنار دكان قصابي حالش بد شده. گفت بيام سراغ شما.»

ــنعلي تا اين را شنيد به طرف در مسجد رفت و گفت:  مش حس
«بهش گفتم نرو خودم مي رم.»

ــهاب زود از مسجد بيرون رفت.  بيا بيرون. بايد در رو ببندم. ش
ــنعلي را مي شنيدم كه به شهاب مي گفت: «ها پسر،  صداي حس
تو بلد نيستي به بزرگ ترت سالم كني ...» حرف هاي حسنعلي 
ــنيدم نفسي  ــد. وقتي ديگر صدايي نش رفته رفته گنگ تر مي ش
ــتم و به طرف مراد رفتم.  تازه كردم و خيلي زود كليد را برداش
ــده مثل  ــيم احد. رنگت ش مراد گفت: «نزديك بود بيچاره بش

زردچوبه...» 
ــري را مثل من گير  ــس زدم و گفتم: «خدا هيچ بني بش نفس نف

نندازه. حاال با اين كليد زود در رو بازكن من دستام مي لرزه.»
مراد زود در را باز كرد و توي راه پله رفتيم. در را هم از پشت قفل 
كرديم. روي پله نشستيم و كمي استراحت كرديم. يك دفعه زدم 
زير خنده. مراد هم خنديد. گفتم: «مراد! اگه بابام بفهمه اين قدر از 

حسنعلي مي ترسم موقع درس خواندن منو پيشش  مي ذاره.»
مراد گفت: «پس واجب شد يه سر به بابات بزنم.»

از پله ها باال رفتيم. روي پشت بام كنار گلدسته ها طوري نشستيم 
كه معلوم نشويم. چند دقيقه بعد صداي مش حسنعلي را شنيدم: 
«آخه زن تو كه حال درستي نداري چرا مي ري بيرون؛ بيا برو تو.» 
صداي به هم خوردن در آمد.  «برو يه كم استراحت كن من بايد 

برم مهرها را بچينم االن حاج آقا مياد.»
ــاعت نگاه كردم. مراد گفت: «ببينم.»  به س
ــي كرد: «واي يه ربع ديگه مونده  نگاه
ــر كنه.»  ــه خي ــودش ب خدا خ
گوش هايم را تيز كردم، خودش 
بود. گفتم: «مراد صداي حاج آقا 

سعيدي مياد.»
ــر وارد  ــي و چند نفر ديگ حاج
ــدند. من و  ــتان مسجد ش شبس
مراد از پنجره، داخل را مي ديديم. 
ــيدحبيب حرف  ــنعلي با س حس
ــه اذان مانده  مي زد. پنج دقيقه ب
بود كه بابام و پدر مراد 
ــد. مطمئن بوديم  آمدن
ــك مفصلي  ــب كت ش
نوش جان مي كنيم. ولي 
چاره اي نبود، كاري بود 
كه بايد تمام مي شد و 
ــيمان شدن هم  از پش

گذشته بود. 
بلند  صداي حسنعلي 
شد: «با اجازه برم اذان 

بگم.»
نگاهي به ساعتم كردم. فقط سه دقيقه مانده بود. حسنعلي خيلي 
زود برگشت و به حاج آقا  گفت: «حاجي كليد پشت بام نيست.»

حاج آقا تسبيحش را توي دستش گرفت و گفت: «البد درش باز 
است و يادت نيست.»

ــنعلي گفت: «نه حاجي اين قدرها پير نشده ام كه حاليم نشه  حس
چه كار مي كنم.» مراد وحشت زده گفت: «احد چرا ايستادي بلند 
شو وقتشه و اِال مياد و از اين باال پرتمون مي كنه پايين. تا مردم 
به دادمون برسن، مرديم.» مش حسنعلي  چنان به در مي كوبيد كه 

گويي مي خواهد قاتل هاي پدرش را دستگير كند. 
مراد گفت: «يا حضرت عباس! بجنب پسر تا نيومده بيچارمون 

كنه.»
بلند شدم رفتم جاي هميشگي حسنعلي. ترسيده بودم؛ از آن جا 
ــنعلي كمك  ــد عده اي را ديد كه توي حياط به مش حس مي ش
ــه افتادم كه هميشه  مي كردند. بي معطلي ياد نمازخانه ي مدرس
ــمان كردم و گفتم: «خدايا  اذانش را من مي گفتم. نگاهي به آس
خودت كمكم كن» و با بلندترين صدايي كه از گلويم درآمد اول 
آيه ي صلوات و بعد تكبير را  گفتم. يك دفعه احساس آرامشي 
ــتم و طوري با حوصله كلمات را  ــردم كه يادم رفت كجا هس ك
بدون لرزش ادا مي كردم. اذان كه تمام شد در حياط همه ي سرها 
باال بود و به من و مراد نگاه مي كردند. حتي حاج آقا هم توي حياط 
به ما نگاه مي كرد. حاجي لبخند قشنگي به لب داشت. توي نور 
ــجد مي توانستم به راحتي برق چشم هايش را ببينم. حاج آقا  مس
ــتاد. بقيه هم به تبعيت از او صلوات  سعيدي بلند صلوات فرس
فرستادند. من و مراد متوجه نشديم كه حسنعلي در را باز كرده 
و باالي پشت بام است. او در يك موقعيت غافلگيرانه گوش هر 
ــالم كرديم و  دوي ما را گرفت و به طرف حياط برد. زيرلب س

سرمان را پايين انداختيم. 
مش حسنعلي كه عصباني بود گفت: «بايد هم خجالت بكشيد ...»

ــعيدي حرفش را بريد و با صدايي بلند گفت: «براي  حاج آقا س
سالمتي و عاقبت به خيري مؤذن جديدمون صلوات.»

ــانه ي من و مراد  ــت روي ش ــد، حاجي دس صلوات كه تمام ش
ــت و گفت: « آفرين به شماها! فكر نمي كردم صدايي به  گذاش
اين دلنشيني توي اين محله باشه» و نگاهي به مش حسنعلي كرد 
و گفت: «زياد سخت نگير مشتي؛ باالخره موقع بازنشسته شدن 
هركس مي رسه. خدا خيرت بده كه اين همه سال ما رو براي نماز 
آگاه كردي. حاال ديگه نوبت جوانترهاست كه از شما ياد بگيرند 

و مسؤوليت داشته باشند.» 
مش حسنعلي بهت زده گفت: «آخه حاج آقا...» 

ــعيدي لبخندي زد و گفت: «مي دونم اشتباه كردند و  حاج آقا س
بدون اجازه باالي پشت بام رفتند. اما قصد بدي نداشتن. شما به 

بزرگي خودت ببخش. حاال اگه بخشيدي يه صلوات بفرست.»
صداي صلوات جمعيت كه بلند شد، مش حسنعلي هم صلوات 

فرستاد. 
ــيد و گفت: «ببخشيد حاج آقا، منم  ــهاب هم رس در اين وقت ش

مي تونم كمكشون كنم؟»
**برگزيده ي مسابقه ي داستان نويسي ستاد اقامه نماز
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13 آبان، روز دانش آموز
امروز وقتي تقويم را نگاه كردم چشمم روي «روز دانش آموز» خيره 
ــال اول راهنمايي، مربي  ــه ي خودم افتادم. س ماند! ياد زمان مدرس
تربيتي مان سه چهار روز سرودي را با ما تمرين كرد و جالب اين جا 
بود كه با وجود تمرين كم، اجراي خوبي داشتيم و چند جاي ديگر 

هم اجرا كرديم. 
آن روزها معلمانمان نگفتند چرا با وجود اين كه همه ي اتفاقات در 

دانشگاه افتاده بود! 13 آبان را روز دانش آموز ناميده اند. 
ــوزان به صورت  ــه آن روز دانش آم ــش فهميدم ك ــال پي چند س
ــوش مدارس را تعطيل مي كنند و براي تجمع اعتراض آميز  خودج
جلوي در دانشگاه تهران جمع مي شوند و بعد دانشجويان انقالبي به 
آن ها محلق مي شوند. وقتي حكومت براي سركوب و متفرق كردن 
آن ها اقدام مي كند، دانش آموزان و دانشجويان وارد دانشگاه مي شوند 

و ... باقي ماجرا را از معلمانتان سؤال كنيد. 
8 آبان، روز نوجوان

روزتان مبارك. در اين روز مهرباني يادتان نرود. روز نوجوان سالروز 
شهادت حسين فهميده است. جواد محقق، شاعر معاصرمي گويد: 

اگر چون الله خود را چيده بودم 
خدا را در شهادت ديده بودم 

ولي ماندم كه در حسرت بميرم
چه مي شد من كمي فهميده بودم؟!

16 آبان، شهادت امام جواد عليه السالم
قول مشهور در به دنياآمدن ايشان دهم رجب سال 195 ق در مدينه 
است. من هميشه پيش خودم فكر مي كردم كه چرا اين قدر در زمان 
تولد و شهادت و مرگ بزرگان دين و علم و ادب اختالف نظر وجود 
دارد. بعد فهميدم كه در آن زمان ها شناسنامه  و دفتر ثبت و اسنادي 
وجود نداشته تا اوراق شناسايي! صادر كند. تازه كسي خبر نداشت 
ــت در آينده ابوريحان يا سعدي  بچه اي كه به دنيا مي آيد قرار اس

شود كه روز تولدش را يادداشت كند!
ــت: «آن زمان ها هركس  ــي زد و گف ــرف خوب ــي ح ــار كس يك ب
شناسنامه ي خودش را خودش مي ساخت»؛ مثالً كتاب هاي «قانون» 

و «شفا» و ... شناسنامه اي است براي بوعلي سينا!
از اين ها بگذريم، آخر ذي  قعده كه امسال شده است 16 آبان، سالروز 
شهادت امام جواد، عليه السالم، فرزند بزرگوار امام رضا، عليه السالم 
ــالگي به امامت رسيدند. در زمان امام جواد  ــت. ايشان در 8 س اس
ــي (مأمون و معتصم) خالفت كردند. ايشان كه  دو خليفه ي عباس
ــيعيان اند، مانند پدر خود مسموم شدند و در 25  جوان ترين امام ش

سالگي و در سال 220 ق به شهادت رسيدند. 
23 آبان، شهادت امام محمد باقرعليه السالم

ــازند.  ــزرگ آدم هاي بزرگ را مي س ــا معتقدند اتفاقات ب خيلي ه
ــنيدن اين جمله مي گفتم، خوش  به حال پدرها و  ــه با ش من هميش
ــان كه اتفاقات بزرگي را ديده اند و تجربه  پدربزرگ ها و پدرهايش
ــالب، فرار  ــال دفاع مقدس، انق ــي مثل، هشت س ــد. اتفاقات كرده ان

محمد رضاشاه، جنگ جهاني و ...
اين ها را نوشتم كه بگويم امام محمدباقر، عليه السالم هم يادگار كربال 
است. ايشان در محرم سال 62 ق چهار ساله بودند. در دوران امامت 
امام محمدباقر و فرزند ايشان، امام جعفر صادق، اتفاقات مهمي رخ 
داد كه مهم ترين آن ها قيام ابومسلم خراساني، انقراض امويان، روي 

كارآمدن عباسيان و ترجمه ي كتاب هاي فلسفي به عربي است. 
ــالم، در هفتم ذي حجه سال 114 ق توسط  امام محمدباقر، عليه الس
هشام، خليفه ي عباسي بعد از نزديك به بيست ماه امامت مسموم 
ــتان بقيع در جوار امام حسن مجتبي عليه السالم و پدر  و در قبرس

بزرگوارشان امام سجاد(ع)به خاك سپرده شد. 
26 آبان، عيد سعيد قربان

ــت خودش حضرت ابراهيم خليل اهللا  ــن روز، خداوند از دوس در اي
امتحان سختي گرفت و ايشان با سربلندي در امتحان بزرگ الهي، 
ــيريني اطاعت خالصانه را در پرونده ي بشريت  ــكوه بندگي و ش ش
به ثبت رساند. درود مي فرستيم به حضرت ابراهيم، عليه السالم و 

فرزندان بزرگوارشان، حضرت اسماعيل و اسحاق، عليهما السالم. 

حامد محقق
آبـانســـالم بر 
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ــه و تفكر  ــك عمر تجرب ــا حاصل ي ــتر كتاب ه   بيش
ــنده  ها هستند. با خواندن آن ها گويا از پله هايى كاغذى  نويس
ــا و افكار دانايان را مى چينيم.  ــاال مى رويم و ميوه ى تجربه ه ب
بدون اين پله ها دستمان به آسمان نمى رسيد و براى هميشه 

در خاك مى مانديم...
بحث جالبى شروع شده بود. يك طرف، دوستان نوجوان 

ــى و مريم نورى و در طرف  ــا؛ مهران خدايارى، عرفان نوروزى، زينب خداي م
ديگر آقاى جواد محقق كه تا همين چند سال پيش سردبير مجله ى رشد نوجوان 
بود و براى اهل مطالعه نامى آشناست. هم به خاطر كتاب هاى خوبش و شعر هاى 
زيبايى كه سروده  است و هم به دليل يك عمر سردبيرى نشريات مختلفى همچون 
رشد معلم، رشد كودك، رشد آموزِش هنر و البته حضور در جشنواره هاى مختلف 

كتاب. به مناسبت هفته ى كتاب و كتاب خوانى از ايشان دعوت كرده ايم به عنوان كسى كه هر روز يك 
كتاب جديد مى خرد و مى خواند، با دوستان ما از تجربه هايش بگويد و به سؤال هاى آن ها جواب دهد.

ــما چه طور بايد مطالعه كنيم تا دچار  ــانيم. به نظر ش ــد كنيم، بايد به روح خود غذا برس   ... مى گوييد براى اين كه رش
سؤ تغذيه ى روحى نشويم؟

حبيب يوسف زاده

گفت و گوى صميمى نوجوانان 
با جـواد محـقق

 نويسنده و شـاعـر معاصـر 
در بـاره ى كتـاب و مطالـعه

گفت و گــو
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ــان طور كه بدن ما به ويتامين هاى مختلف نياز    هم
دارد، روح ما هم نياز هاى گوناگونى دارد كه بايد تأمين شود. 
چنان كه حضرت على،عليه السالم، مى فرمايد: روح شما هم 
مثل جسم شما گرسنه مى شود، آن را با سخنان حكمت آميز 
ــه بخش تقسيم كرده ام.  ــير كنيد. من اين نياز ها را به س س

1- شغلى 2- اعتقادى 3- ذوقى.
  لطفاً كمى بيشتر توضيح بدهيد.

  هر انسانى براى اين كه كارش را بهتر انجام دهد بايد 
ــما هم كه خانه دار است،  در باره ى آن مطالعه كند. مادر ش
نياز دارد  مطالعاتى در باره ى خياطى، بچه دارى وخانه دارى 
داشته باشد تا مثالً نحوه ى پاك كردن لكه ى جوهر از روى 
ــپزى بتواند  ــا را بداند يا با مطالعه ى كتاب هاى آش لباس ه

غذا هاى سالم تر و خوش مزه ترى تهيه كند.
ــم ديگر نيازى به  ــغلى را خوب ياد گرفتي   وقتى ش

مطالعه ى بيشتر نيست؟
  نه، بايد باور كنيم كه مطالعه هم مثل آب آشاميدنى، 
ــت. مثالً يك دكتر را در نظر بگيريد. اگر  نياز هر روز ماس
دائم مطالعه نكند و از داروهاى جديد و روش هاى نو بى خبر 
ــيب بزند يا كارش را از  بماند، بعيد نيست به ديگران آس
دست بدهد. پس تا وقتى شغل داريم، نياز به مطالعات شغلى 

هم داريم.

  چرا بايد مطالعات اعتقادى داشته باشيم. همين كه به 
خدا اعتقاد داريم كافى نيست؟

  مطالعات اعتقادى به دو دليل الزم است. يكى اين كه 
با خواندن كتاب هاى مختلف مى توانيم فهم خود را باال ببريم 
ــخنان پروردگار برقرار كنيم و  و ارتباط بهترى با قرآن و س
پيام هاى رسول خدا و امامان را بهتر درك كنيم و در زندگى 
به كار ببنديم. ديگر اين كه اعتقادات ما در انتخاب ها يمان تاثير 
ــد، هر  زيادى دارند. اگر اعتقادات مان اصولى و صحيح نباش
ــت، دنيا و آخرت  ــت با يك انتخاب نادرس لحظه ممكن اس
خودمان را خراب كنيم. انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب 
ــت و خيلى از بايد ها و نبايد ها و قوانينى كه در زندگى  دوس

رعايت مى كنيم تحت تأثير اعتقادات ما شكل مى گيرند.  
ــور بايد انتخاب  ــى خودمان را چه ط ــات ذوق   مطالع

كنيم؟
ــمش پيداست، بستگى به ذوق و    همان طور كه از اس
عالقه ى خودتان دارد. يكى ممكن است شعر و قصه دوست 
ــت ورزش كاران و  ــد. ديگرى شايد به سرگذش ــته باش داش
قهرمانان عالقه داشته باشد و آن يكى ممكن است روانشناسى 

يا هنر را ترجيح دهد.
  اولويت با كدام نوع مطالعه است؟

  بهترين حالت اين است كه هر سه نوع را با هم پيش 
ببريم و از هيچ كدام غافل نشويم.

ــت مطالعات ذوقى را بگذاريم براى اوقات    بهتر نيس
فراغت يا حتى بعد از پايان درس و تحصيالت؟

ــته ى دل مان  ــون اين جور مطالعات خواس   چ
ــت، خود به خود در اوقات فراغت سراغ آن ها  اس
ــم. اما اهميت اين نوع مطالعه از دو نوع  مى روي

ديگر كمتر نيست.
  چرا؟

ــتياق بيشترى    چون اوالً آن ها را با اش
دنبال مى كنيم و چه بسا بر انتخاب شغل آينده ى 
ــت تحصيالت  ما اثر بگذارند. دوماً معلوم نيس
ــود. ما بزرگان زيادى را  شغلى ما كى تمام ش
مى شناسيم كه ابتدا شغل ديگرى را در نظر 
ــتند. اما تحت تأثير مطالعات ذوقى  داش

خودشان، شغل خود را تغيير دادند.
ــما از آن آدم هاى معروف    ش

كسى را سراغ داريد؟
  بله، نام دو شاعر برجسته در 
ذهنم هست كه اول قرار بود پزشك 
ــاعر از آب در آمدند.  ــوند. اما ش ش
محمد حسين شهريار و قيصر امين پور. 
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ــغل نان و آب  ــكى مخصوصاً در آن زمان ها ش با اين كه پزش
دارى بود، اما آن ها سر آنجام دنباله رو دل شان شدند و در اين 
ــيار هم موفق بودند. شايد اگر مطالعات شغلى خود را  راه بس
ادامه مى دادند، سر انجام يك پزشك معمولى مى شدند. ولى با 
پيگيرى مطالعات 
در  ــود،  خ ذوقى 
عرصه ى ادبيات، 
به افتخارات ملى 
ــدند.  ش بدل  ما 
اگر مثالً تا چهل سالگى با شعر 
و ادبيات بيگانه باشيم، بعد از آن 
چندان به دردمان نخواهد خورد 
و به آدم «خشك» و بى احساسى 

بدل خواهيم شد.
ــى درس ها آن قدر    گاه
ــادى و ذوقى  ــراى مطالعات اعتق ــه فرصتى ب ــت ك زياد اس

نمى ماند!
ــد وقت خود را مديريت كنيم. هيچ آدم عاقلى در    باي
ــِب امتحان رياضى وقتش را صرف خواندن شعر نمى كند.  ش
ــك نوع  ــت به ي ــى الزم اس گاه
ــترى بدهيم.  مطالعه اهميت بيش
مثالً وقتى انتحانات تمام شد يا در 
تعطيالت تابستان فرصت خوبى 
ــى خواهيم  ــراى مطالعات ذوق ب

داشت. 
ــت كه هر سه    راهى هس
ــير هدايت  مطالعه را در يك مس

كنيم؟
   بله، انواع مطالعه ممكن است در برخى جا ها مشترك 
ــما ممكن است عالقه ى  ــند. به طور مثال معلم دينى ش باش
خاصى به مطالعات اعتقادى داشته باشد. يعنى مطالعات شغلى 
و ذوقى اش يكى باشد. شما هم اگر موفق به اين كار شويد البته 

به نفع تان خواهد بود.
  مطالعه ى شعر و داستان و ُرمان در زندگى به چه درد 

مى خورد؟
ــت كه دايره ى واژگان شما    كمترين فايده اش اين اس
وسيع تر مى شود و براى بيان افكار خودتان كلمه هاى بيشترى 
ــور خود را بيان كنيد. در  ياد مى گيريد و بهتر مى توانيد منظ
نتيجه ارتباط شما با ديگران بهتر مى شود. همچنين، حس زيبا 
شناسى و درك شما نسبت به پديده هاى خلقت تقويت مى شود. 
وقتى اين بيت موالنا را  در باره ى روزه گرفتن مى خوانيم: «گر 

ــو اين انبان ِز نان خالى كنى / پر  ت
ــى كنى» فرق  ــاى اجالل ِز گوهر ه
مى كند با اين كه بگوييم: « اگر روزه 
بگيرى و شكمت را خالى نگه دارى، 
وجودت آكنده از رحمت و بركت 

پروردگار خواهد شد.»
ــوع گردش گرى عالقه داريم اما  ــى مثالً به موض   گاه
ــغلى ما فاصله دارد. در اين صورت چه  مى دانيم كه با نياز ش

بايد بكنيم؟
 بيشتر وقت ها كه فكر مى كنيم يك موضوع با نياز هاى ما 
ساز گار نيست، به اين دليل است كه اطالع كافى از آن موضوع 
ــترى  نداريم. اگر در باره ى همين گردش گرى اطالعات بيش
ــود. در هر صورت  ــته باشيم، چه بسا نظرمان عوض ش داش
پيشنهاد بنده اين است كه عالقه ى خودتان را دسِت كم نگيريد 

و در باره اش تحقيق كنيد.
  چند تا توصيه هم داشته باشيد، ممنون مى شويم.

  تا جاى ممكن امكان مطالعه ى كتاب هاى خوب را براى 
ــان ايجاد كنيد. مثًال اگر امكان عضويت در كتابخانه را  خودت
نداريد، با هم كالسى هاى خود جمع شويد و با كتاب هايى كه 
ــى درست كنيد تا بتوانيد از  خوانده ايد، يك كتابخانه ى كالس

كتاب هاى يكديگر استفاده كنيد.
ــعى كنيد در مناسبت هاى  س
مختلف مثل ايام سوگوارى محرم، 
ــالد امامان و غيره  عيد مبعث، مي
ــبت  ــاره ى آن مناس ــى در ب كتاب

مطالعه كنيد.
ــگاه هاى كتاب غافل  از نمايش

ــول كافى براى  ــويد. حتى اگر پ نش
خريد كتاب نداشته باشيد، با پرسه زدن دركتاب فروشى ها پى 
مى بريد كه چه كتاب هاى خوبى را هنوز نخوانده ايد. همين كار 
ــوى آن ها را تهيه و مطالعه  ــما انگيزه خواهد داد به نح به ش

كنيد. 
ــود را در اختيار ما  ــكر مى كنيم از اين كه وقت خ   تش

گذاشتيد. 
  من هم اميدوارم اين حرف ها ى ما، دوستان نوجوان را 

به مطالعه تشويق كند.

بايد باور كنيم كه مطالعه هم مثل  
آب آشاميدنى، نياز هر روز ماست
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اگر به مسابقات «دو ميدانى» عالقه مند هستيد، 
شايد تا كنون اين سؤال براى شما پيش آمده باشد كه 

چرا بسيارى از دونده هاى بزرگ دنيا از قاره ى آفريقا و 
ــورهايى همچون كنيا بوده اند. ورزشكارانى كه اغلب  كش

ــى بدون كفش بوده اند و به دويدن با پاى برهنه  در كودك
عادت داشته اند. اين موضوع،  اخيراً گروهى از دانشمندان 
ــانده بود تا ببينند چه  ــناس را به كشور كنيا كش زيست ش
ارتباطى ميان قهرمانى در ورزش هاى «دو ميدانى» و پا برهنگى 

وجود دارد. 
ــان داد؛ هنگامى كه  با پاى برهنه  نتيجه ى تحقيقات نش
ــپس كف پا را زمين مى گذاريم.  مى دويم، ابتدا پنجه ى پا و س
ــود  در اين حالت وزن بدن  به آرامى در طول پا پخش مى ش
ــترى ايجاد مى كند،  و عالوه بر اين كه انعطاف و چاالكى بيش
ــود. اما  ــب نرمى حركات و صرفه جويى در انرژى مى ش موج
موقِع دويدن با كفش، معموالً ابتدا پاشنه ى پا با زمين تماس 
پيدا مى كند و پا ها ضربه ى زيادى را تحمل مى كنند و انرژى 
زيادى هدر مى رود. درست مثل اين كه با چكشى كه سه برابر 

وزن خودمان است مرتب روى پاهاى خود بكوبيم! 
بنابر اين توصيه مى كنيم با كمك دبير ورزش، به دويدن 
خود دقت كنيد و اگر ايرادى هست بر طرف نماييد. همچنين 
بهتر است در جاهاى مناسبى همچون سالن هاى ورزشى كه 
خطر مجروح شدن پاها وجود ندارد، از دويدن با پاى برهنه 

هم غافل نشويم تا پاهايى ورزيده و قوى داشته باشيم. 

منبع
مجله ى Science News (اخبار علمى)- فوريه2010

راز 
قهـرمانان 

پا برهـنه 

علــمى
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در شماره ي قبل كمي درباره ي پاييز با شما حرف زدم و 
سعي كردم با آن چند جمله نگاه تازه اي به شما هديه كنم. 

راستي درباره ي حرف هاي من فكر كرده ايد؟
آيا تا به حال به قد كشيدن گل ها و شكوفاشدن استعداد 

غنچه ها فكر كرده ايد؟
چه قدر به حرف دل آسمان و ابر و پرنده گوش كرده ايد؟!

ــمان و گل و علف و  ــتان نوجوان هر چه بيشتر به آس دوس
درخت نگاه كنيد، يك پله به شعر نزديك تر مي شويد.

شعر حاصل لبخند ابر به زمين است.
شعر شكوفا شدن استعداد درخشان خورشيد است.

اما من هر روز آدم هايي را مي بينم كه صورت ماه آسمان را 
نگاه نمي كنند و به مورچه ها كم توجه هستند. 

شعر حاصل توجه شاعران به اطرافشان است. 
حاال اين چند شعر را بخوانيد و لذت ببريد. 

خودكار آبي
عمر خودكار من چند شعر است؟

آخرين واژه ي آبي اش چيست؟
شب كه من تا سحر مي نويسم

راز ساعات بي خوابي اش چيست؟

دفتر من پر از درد دل هاست
درد دل هاي خودكار با او 

شب كه من تا سحر مي نويسم 
دفترم هست بيدار با او

هر شب و روز خودكار آبي
واژه اي تازه بر دوش دارد
دفترم نيز با برگ هايش
واژه ها را در آغوش دارد

كاش مي شد بدانيم اين را 
اين كه هر واژه رازي نهفته ست

اين كه هر لحظه از عمر خودكار 
سطري از شعرهاي نگفته ست

پدرام پاك آيين 

غالمرضا بكتاش

ـه هاى  لحظـ
شاعـرانه
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ما همه فهميده ايم
باز هم از گرد راه 
هشتم آبان رسيد

 در دل پاييز سرد 
باز بهاران رسيد

باز هوا تازه شد
از نفس پاك او 

الله ز هر سو دميد 
از تن صد چاك او

با همه ي كودكيش
دل به خدا داده بود

خردشدن زير تانك 
در نظرش ساده بود

اين همه ايثار را 
چون كه از او ديده ايم
گر برسد روز جنگ 

ما همه فهميده ايم

افشين عال 

در آن عصر آبان
در آن عصر آبان زرد

- پر از بازي برگ و باد-
اناري ترين لحظه  را 

درختي به من هديه داد

من از رنگ و بوي انار
رسيدم به آن راز نو

رسيدم به آن لحظه اي 
كه پر بود از آغاز نو

در آن عصر آبان زرد
كه در باغ گم مي شدم

اناري ترين لحظه را
قدم مي زدم با خودم 

مهدي مرادي
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ــتن روى برگ هاى پاييزى را مى كند، پاى اولين درخت  گاهى دلت هواى پا گذاش
كه مى رسى انگار  صدايش را مى شنوى كه تو را براى ديدن دوباره ى خود دعوت 
ــت در اين نگاه دوباره دفترت را بردارى و با يك شيوه ى جديد  مى كند. خوب اس

آن را طراحى كنى.
 چند شاخه درخت را جمع آورى و با دقت به آن ها نگاه كن. چگونگى جداشدن 
ــاخه ى اصلى را ببين و از روى اين شاخه ها طراحى  ــاخه هاى كوچك تر از ش ش

كن. همان طور كه مى بينى بعضى شاخه ها سه تايى هستند و بعضى دو تايى.
با اين تمرين به آسانِى طراحى از شاخه ها پى مى برى.

شاخه ها مانند درختاِن كوچك اند. 
ــمت  حاال يك درخت بكش. مهم ترين قس
ــت كه داراى  ــت تنه ى آن اس يك درخ
ــت. تنه هر چه  ــاى متنوعى اس بافت ه
باالتر مى رود باريك تر شده و شاخه ها 
از آن جدا مى شوند. به اين درختان 
ــدن  ــگاه كن و به چگونگى جداش ن

شاخه هاى اصلى توجه كن.
براى قراردادن برگ ها مى توانى از 
تكرار فرم هايى كه شبيه برگ هاى 

انبوه است استفاده كنى.
ــى از درختان بدون  البته مى توان
ــتان و  ــرگ در فصل هاى زمس ب

پاييز هم نقاشى كنى.
ــه زمين وصل كن  ــان را ب  درخت
ــا، گل ها و گياهان  و خاك، علف ه

پايين درخت را فراموش نكن.
ــن كه درخت  ــن كار فكر ك براى اي
كجاست؛ مثًال داخل يك باغچه يا يك 
باغ، لب رودخانه، در پارك يا يك جنگل 
ــى از روش هاى  ــن حاال يك ــت م و . . . دوس
ــى را  به تو معرفى مى كنم تا به كمك  آن  نقاش

درختت را بكشى.

 فن خراش
مرحله ى اول؛ روى يك  كاغذ بزرگ را با استفاده از پاستل 
رنگ آميزى كن. مى توانى  رنگ ها را هرطور كه دوست دارى 

كنار هم بگذارى . در اين شيوه  دو نكته اهمّيت دارد:
ــفيد، جز رنگ مشكى استفاده  - از همه ى رنگ ها ّحتى س

كنيد.

سـپيـده فتحـى

ــا روى هم نروند بلكه در كنار  - رنگ ه
هم قرار بگيرند.

ــن برگ ها را با  ــه ى دوم؛ روى اي مرحل
استفاده از رنگ مشكى، سياه كنيد، طورى  
كه رنگ هاى زيرين كامال با رنگ سياه 

پوشيده شود.
ــتل شما زياد  نكته ى مهم: اگر نوع پاس
ــد نتيجه ى كار خيلى   چرب و نرم نباش

خوب نخواهد شد.
ــز، كه براى  ــىء نوك تي حال با يك ش
خراشيدن مناسب باشد، طراحى را شروع 
ــتفاده از اين روش مى توانيد  كنيد. با اس
ــان  ــت تنه ى درخت را به خوبى نش باف
ــفيد  دهيد. حتى مى توانيد يك كاغذ س
روى برگه اى كه با پاستل سياه كرده ايد، 
انداخته و با فشار، هرچه دوست داشتيد، 
بكشيد نتيجه ى كار دو نقاشى مى شود؛ 
يكى سياه و ديگرى رنگى روى زمينه ى 

سياه.
 مى توانيد با فرستادن آثارتان به مركز 
ــى آثار مجالت رشد، از راهنمايى  بررس

ë  بيشترى بهره مند شويد

طراحـی از درختان
فكرهاي رنگي



گل شمعدانی
علي محمد بخشوده

گياهى است دائمى با برگ هاى پهن و كنگره دار 
ــمعدانى داراى پنج  ــر. جام گِل ش و خوش عط
گلبرگ و پنج كاسبرگ است كه ممكن است 

يك رنگ يا دو رنگ باشند.
شمعدانى ها در چهار نوِع معمولى، پيچى، اژدر 
ــوند. در برگ هاى نوع  ــرى يافت مى ش و عط
ــود دارد كه  ــاده ى معطر وج عطرى نوعى م
همانند گل ِسرخ در عطر سازى به كار مى رود.

شمعدانى را با قلمه زدن زياد مى كنند. قلمه ها 
را در اوايل پايير از ساقه هاى سبز و تا اندازه اى 
چوبى شده به طور مّورب و به طول ده سانتى متر 
مى بُرند و در هواى آزاد، درون جعبه هايى پُر از 
شن و ماسه مى كارند. پس از يك ماه كه قلمه ها 
ريشه دار شدند، هر يك را درون گلدانى پُر از 
ــيده و شن مى كارند  مخلوط خاِك برگ پوس
ــب قرار مى دهند تا در  و در جايى با نور مناس
ــوند. اين گياه  ــار به باغچه منتقل ش فصل به
ــمعدانى ها را  ــار و پاييز ُگل مى دهد. ش در به
ــد زياد آبيارى كرد؛ زيرا آب زياد موجب  نباي
ــدن گياه و كم شدن گل ها  ــاخ و برگ ش پر ش
مى شود. در زمستان بايد كنار پنجره و حرارتى 

حد اكثر 12 درجه ى سانتى گراد قرار گيرند.

زير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـن
ــري/  ــيوا قنب ــم، ش ــت خوب دوس

اصفهان
«او يك دختر بود مثل بقيه ي دخترها. 
تنها فرق او اين بود كه حافظ قرآن 

بود.»
يكي از ويژگي هاي داستان هاي خوب 
شروع پركشـــش و جذابشان است. 
«دوستي» نيز شروع خوبي داشت كه 
مخاطب را وادار به خواندن ادامه ي 
داستان مي كرد. حتي ادامه ي داستان 
هم كه بـــه توصيف اضطـــراب و 
خجالت راوي مي پردازد، در نوع خود 

موفق است.
از آن جـــا كه نام داســـتانك بر روي 
نوشته ات گذاشته اي، سعي كرده اي 
حجم داســـتانت از مقدار مشخصي 
بيشتر نشود؛ اما اين تصميم موجب 
شده است كه داســـتانت در جايي 
نامناســـب و ناگهاني تمام شـــود و 
پاياني كليشـــه اي، كلي و غيرجذاب 
داشته باشد: «بعد از آن ماجرا هميشه 
با او دوست بودم و هميشه قدر آن 

را دانستم».
مي توانـــي هميـــن داســـتان را با 
اضافه كردن شاخ  و برگ هايي به آن و 
نيز يافتن يك پايان  مناسب بازنويسي 

كني و دوباره برايمان بفرستي.

ــي/  ــره يزدان ــم، طاه ــت خوب دوس
هرمزگان

«با پدر در ساحل دريا نشسته بودم 
پدر گفت شـــعري بر تن سرد ساحل 

بنويسم...»
نوشـــته ي  تو در مرز شعر و خاطره مردد 
بود. بعضي از سطرهايت زبان مشخص 
شعر را داشت و سطرهاي ديگر در حال 
و هـــواي خاطره بود و زباني نزديك به 

داستان داشت. 
يكي از چيزهايـــي كه در موفقيت يك 
نوشته تأثير دارد، اين است كه نويسنده 
پيش از دســـت به قلم بردن قالب 
مناســـبي را براي بيـــان حرف هايش 
انتخاب كرده باشد. ممكن است حرف و 
حس خوبي كه مناسب حال و هواي شعر 
است، تبديل به داستان خوبي نشود و 
برعكس داستان جذاب و تازه اي كه به 
اشتباه در قالب شعر نوشته شده، اثري 

متوسط از آب دربيايد. 
و يك نكتـــه ي ديگر: جملـــه ي پاياني 
نوشـــته ات ســـطري از شـــعر يكي از 
شاعران معاصر اســـت. يادت باشد 
در صورت قرض گرفتن ســـطري از 
نوشته ي كسي ديگر، حتماً آن را داخل 
گيومه  بگـــذاري و در پايان به نام منبع 

مورد استفاده اشاره كني. 
منتظر نوشته هاي تازه ي تو هستيم. 

ك
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تورا چه بنامم؟
خواستم تو را آسمان بنامم

براي وسعت نگاهت
ديدم آســـمان، تنها قطره ي اشـــك 

توست

خواستم تو را جنگل بنامم
براي سبزي گفتارت

ديـــدم جنگل، تنها برگـــي كوچك از 
حرف هاي توست

خواستم تو را كوه لقب دهم
براي استواري وجودت

ديـــدم كـــوه، تنها انگشـــت كوچك 
توست

خواستم ...
خواستم...

اما هرچه گشتم
نامـــي شايســـته تر از «محمد» (ص) 

نيافتم!
زهرا جعفري فرد/ قائم شهر

غافلگيريگلچـين گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين 
مادرم هنوز از ســـركار برنگشته بود. دوســـت داشتم وقتي در را باز 
مي كند و وارد خانه مي شود، خوش حال و غافلگيرش كنم و خستگي را 

از تنش دربياورم. 
تصميم گرفتم دستي به سر و روي خانه بكشم. جاروبرقي را برداشتم و 
همه جا را جارو كشيدم. از همان جا كه ايستاده بودم، دور و برم را برانداز 

كردم. حاال خانه مثل يك دسته گل تميز شده بود. 
جاروبرقي را بلند كردم سرجايش بگذارم كه ناگهان لوله اش از جا درآمد 
و همه ي آشغال ها ريخت روي زمين. با اضطراب ساعت ديواري را 

نگاه كردم، پانزده و چهل دقيقه بود. زمان چه قدر زود گذشته بود. 
نگاهي به آشـــغال هاي روي فرش كردم و با خودم گفتم جمع كردن 
اين آشغال ها باشد براي بعد! فعالً بهتر است بروم سراغ آماده كردن 
غذا. چند دقيقه ديگر مادر از راه مي رســـد و حتماً خيلي گرسنه است. 
مي خواستم سمبوسه درست كنم. ســـفره ي نان را از يخچال بيرون 
آوردم، اما بيشتر نان ها نرمي و لطافت قبل را نداشتند؛ پس آن ها 
را در كيسه ي نان خشك ها انداختم و دو ناني را كه از بقيه نرم تر بود، 

كنار گذاشتم. 
حاال نوبت سيب زميني بود. چند تا سيب زميني برداشتم، اما هيچ كدام 
به نظرم خوب نيامد. با خودم گفتم: «اي بابا! انگار هيچ چيز به دردبخوري 
در اين خانه پيدا نمي شود!» باالخره دو تا سيب زميني برداشتم و آن ها 

را انداختم در قابلمه ي پر از آب و گذاشتم روي گاز. 
نگاهي به ساعت انداختم. چيزي به آمدن مادر نمانده بود. هيچ چيز 
آماده نبود و من هول شده بودم. با عجله شعله ي گاز را زياد و دوباره 
كم مي كردم. با خودم گفتم: «چه قابلمه ي مزخرفي! يك ساعت طول 
مي كشد تا آب تويش جوش بيايد.» اين طوري بود كه يك قابلمه ي 
ديگر برداشـــتم و محتويات قابلمـــه ي اول را در آن خالي كردم و 

قابلمه ي خالي را همان طوري انداختم توي ظرف شويي.
باالخره آب جوش آمد. آمدم قابلمه را بردارم كه آب جوش لب پر 
زد و ريخت روي دستم. همان طور كه باال و پايين مي پريدم، به طرف 
شـــير آب رفتم و دســـتم را زير آب سرد 
گرفتم. سوزش دستم كه كم شد و به خودم 
آمدم، ديدم قابلمه و سيب زميني ها روي 
زمين پخش و پال شده اند و آب جوش كف 

آشپزخانه را خيس كرده است. 
مانده بودم چه طور اين همه ريخت و پاش 
را جمع كنم كه صداي چرخش كليد در قفل 
به گوشم رسيد. بله، اين مادرم بود كه وارد 
خانه مي شد. همان طور كه تصميم داشتم، 
موفق شـــده بـــودم او را غافلگير كنم، اما 

غافلگيري از نوع ديگر!
شكوفه حيدري/ همدان 

ضرب المثل هاي واقعي
اگر درخت پير را جابه جا كني، خشـــك 

مي شود. 
اگـــر ابر نبود، قـــدرت آفتاب معلوم 

نبود.
اگر بدكار مرده اســـت، بديش نمرده 

است.
آدم تميز، خيلي آسان كثيف مي شود.

آتش را نمي توان بـــا آتش خاموش 
كرد.

آمنه رضايي/ مشهد

تا ساحل خيال
     نرم و لطيف و ناز 

لحن صدای او
بارانی از گل است

در دست های او
در قلب کوچکش

روح صداقت است
بام بلند علم

تا بی نهايت است
او کيست؟ يک کتاب

دانا و بی ريا
تا ساحل خيال
او می برد تو را

 شبنم بالغی/ تهران
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چـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعه
چه بپوشيم و چه نپوشيم

*  منظور از خوب لباس پوشيدن آن نيست 
كه شخص لباس هاي نو و گران قيمت بپوشد. 
بلكه بايد لباس متناسب و تميز بر تن داشته 
باشد. لباسي كه با سن، موقعيت و محيطي كه 

در آن زندگي مي كند، تناسب داشته باشد. 
* لباس ديگران را قرض گرفتن كاري است 
كه كمتر كسي به آن تمايل دارد و كمتر كسي با 
ميل و رغبت لباس خود را به ديگري امانت 

مي دهد؛ بنابراين 
كهن جامه ي خويشتن پيراستن
به از جامه ي عاريت خواستن

* مردم هر كشـــور بر حسب چگونگي آب و 
هوا، آداب، رسوم و سنت ها و اعتقادات خود 
لباس مي پوشند؛ بنابراين تقليد از طرز لباس 
پوشـــيدن خارجي ها، بدون توجه به آن شرايط 

صحيح نيست. 
منبع: چگونه معاشرت كنيم، محمدتقي صالحي
مريم نوري/ تهران

«آيا مي دانيد»هايي كه نمي دانيد!
آيـــا مي دانيـــد زنبورها با پاهايشـــان 

مي توانند غذا را بچشند و گوش هاي 
ملخ ها روي دو پاي جلويشـــان 

قرار دارد؟

آيا مي دانيد عنكبوت ها 
هشت چشم دارند و 
با اين حال به خوبي 

نمي بينند؟

آيا مي دانيد سوسك هاي 
گوركن وقتي به الشه ي حيواني 

مي رسند، براي او گور مي كنند و الشه را در آن جا 
دفن مي كنند؟

منبع: چراهاي شگفت انگيز حشرات، ترجمه ي رويا خوئي
بهار پورداد/ تاكستان  

چك چك ساعت 
شـــهرونداني كه در مجلـــس يونان صحبت 
مي كردند، اجازه نداشـــتند خيلي طوالني حرف 
بزنند. زمان صحبت هر سخنران  به كمك دو 
سطل، يكي در باالي سنگي و ديگري در پايين 
اندازه گرفته مي شد. با آخرين قطره ي آبي كه 
از سطل بااليي به سطل پاييني ريخته مي شد، 
وقت سخنران تمام مي شـــد و او مجبور بود 

بنشيند و زبان خود را نگاه دارد.
   منبع : چراهاي شگفت انگيز يونان باستان، ترجمه ي 
امير  صالحي طالقاني
سينا خرازي / تبريز
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نمكـداننمكـداننمكـداننمكـداننمكـدان

سؤال تاريخي
از يك آدم تنبل مي پرسند: «آخرين بار جورابت رو كي شستي؟»

تنبل: «قرار نشد سؤال تاريخي بكني ها!»
زهرا ابوئي/ يزد

حساب بي كتاب
اولي: «تو با برادرت چند سال اختالف سن داريد؟»

دومي: «راســـتش پارسال مادرم مي گفت كه من يك سال از 
او كوچك ترم. با اين حســـاب امسال ديگر بايد هم سن او شده 

باشم!»
بهاره پورداد/ تاكستان

عكس سؤال برانگيز
مرغي عكس يك تخم مـــرغ را قاب كرده بود و به ديوار 
اتاقـــش زده بود. اردكي كه به خانـــه اش آمده بود، از او 

پرسيد: «اين عكس ديگر چيست؟»
مرغ گفت: «يادش به خير! عكس زمان بچگي ام است!»

نيلوفر سقاباشي/ انديشه

جواب داغ
معلم: «گرم ترين جاي دنيا كجاست؟»

دانش آموز: «تنور نانوايي!»
فاطمه كريم/ تهران
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همـيــن حـــاال!

 
ــراف خود  ــا محيط اط ــه ى م  هم
ــه درك مى كنيم.  ــا حواس  پنج گان را ب
مشاهده ى طبيعت، شنيدن صداى رود، 
بوييدن يك گل، چشيدن  مزه ها، لمس 
ــت نرم يك حيوان، همه و همه از  پوس
اولين روزى كه به دنيا مى آييم تا آخرين 
ــناخت ما از جهان  روز زندگى، ابزار ش

پيرامون ما هستند.
و  ــا  مكان ه ــف  توصي ــگام  هن
شخصيت ها هر بيشتر از حواس پنجگانه 
استفاده كنيد،  نوشته ى شما تأثير گذارتر 
خواهد شد.مثال: « با وجود شاخه هاى 
ــيده از خزه ، راه  ــوهِ درخت هاى پوش انب
رفتن در جنگل را مشكل بود. اما بوى 
ــيده و عطر گل هايى كه  علف هاى پوس
ــت را  ــان دس برگ هاى حرير مانندش
نوازش مى كرد، مرا بى اختيار به سوى 
ــگام غروب  ــيد كه هن بركه اى مى كش

آكنده از آواز قورباغه ها بود...» 

ــير  ــه روزانه يك مس ــرادى ك  اف
ــيارى از  ــخص را طى مى كنند بس مش
اتفاقات پيرامون خود را نمى بينند. شايد 
ــه به قصد  ــد ك ــا پيش آمده باش باره
ــه از خانه خارج شده اى  رفتن به مدرس
ــه به خود  ــل در مدرس ــان مقاب و ناگه
ــيارى از اتفاقات پيرامون  آمده اى. بس
ــاى خوبى براى  ــا كه مى توانند ايده ه  م
نويسندگى باشند در اثر تكرار و بى توجهى 
از دست مى روند. يكى از تمرينات مهم 
اين است كه به پديده هاى اطراف خود 
بيشتر توجه كنيم. بايد با تمرين خود را 
ــط اطرافمان نگاه  عادت دهيم به محي
ــته باشيم و به جاى ديدن،   آگاهانه داش

محيط اطرافمان را مشاهده كنيم.
نويسندگان موفق هميشه نزد خود 
قلم و دفترى دارند و حتي از خواب هايشان 
هم بي تفاوت نمي گذرند. آن ها بسيارى 
از روياهايشان را ثبت مى كنند تا بعدها 

نكــــته هــــايى دربـاره ى نويســـندگــى
فرهـنگي

شايد تا حاال يادداشت هايى نوشته  اى و به خاطر آن ها مورد تشويق دوستان و 
معلم ها يت قرار گرفته اى. شايد هم در دنياى اينترنت وبالگى دارى و يادداشت ها   

و دلتنگى هايت را مى نويسى. اگر اين طور است:                                    
تو يك نويسنده اى.                                                             

 كافى است كمى خودت را جدى بگيرى و سعى كنى با آموزش اصول نويسندگى 
و تمرين،  روز به روز  بهتر بنويسى. راستى چرا از همين لحظه شروع نكنى؟                                                                                                                               
از اين پس قصد داريم در هر شماره به چند نكته ى مهم در باره ى نويسندگى  

اشاره كنيم تا بتوانيم بهتر و مؤثر تر بنويسيم.

مورد استفاده قرار دهند.
ــگاه آگاهانه و  ــا ن ــر چه قدر ب    ه
تيزبين دنياى پيرامون و پديده هاى  آن 
ــتر ببينيم به درك عميق ترى از  را بيش
ــيد و آثار  ــان آفرينش خواهيم رس جه
ــمندترى خلق خواهيم كرد. بايد  ارزش
ــناكردن  ــت اين كار، مثل ش توجه داش
بيشتر از اين كه آموزش دادنى باشد نياز 

به تمرين مداوم دارد. مثال:
ــر  در حال نگاه كردن به يك  دو نف
شمع روشن هستند. از آن دو مى پرسيم 

چه چيزى مى بينند؟ 
ــمع روشن كه در  نفر اول: يك ش

حال سوختن است!
ــه با  ــروزان ك ــمعى ف ــر دوم: ش نف
ــود تاريكى را به عقب رانده  نورلرزاِن خ
ــنايى اندك خود تاريكِى بزرگ  و با روش
اتاق را به زانو درآورده و ترس را از ميان 
برده است. هستى بلند شمع قطره قطره 
ذوب مى شود و به صورت اشك هايى داغ 
ــود و بر دامن سفيدش آرام  جارى مى ش
ــه در حال پرتو  ــمع هر لحظ مى گيرد. ش
افشانى و غرق شدن در ميان اشك هاى 
ــت، مثل معلمى كه با تاريكِى  خويش اس

جهل در افتاده و ايثار مى كند...
ــما كدام يك از اين دو نفر  به نظر ش

نگاه عميق ترى به شمع داشته اند؟ 
تمرين: سعى كنيد با نگاه آگاهانه  به 
ــروكار  ــى كه روزانه با آن ها س محيط هاي
داريد اتفقاتى را بيابيد كه تا پيش از اين به 
آن ها دقت نمى كرديد. دفترچه اى را براى 
يادداشت اين اتفاقات در نظر بگيريد و هر 

اتفاق را  با ذكر تاريخ  ثبت كنيد. 

  ميثم نبى

به جاى ديدن، مشاهده  كنيمحواس خود را جمع كنيم
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اولیـن 
مهمان های 
فصل سرما 

مرضيه عقدايى
خوتكاها از اولين پرندگان مهاجرى هستند كه با فرا رسيدن 
ــوى آسمان كشور ما پرواز مى كنند. خوتكا  فصل سرما به س
ــت. طول  كوچك ترين اردك ايران و از خانواده ى غازيان اس
بدن اين پرنده 35 سانتى متر و طول دو بال آن كمى بيشتر از 

50 سانتى متر است. 

محل زندگى 
خوتكا ها در تاالب ها و كناره ى 
ــى مى كنند.  ــا زندگ رودخانه ه
ــد مرغابى هاى  ــا هم مانن آن ه
ــق را  ــاى كم عم ــر، آب ه ديگ
ــد و از گياهان  ترجيح مى دهن

كِف آب تغذيه مى كنند.

پرواز عجيب و سريع
ــرعت بال  خوتكاها جثه  كوچكى دارند. به همين دليل س
ــان از مرغابى هاى ديگر بسيار بيشتر است. آن ها  زدنش
ــه صورت كامًال  ــم به هم زدن، ب مى توانند در يك چش

عمودى، از سطح آب بلند شوند و به پرواز در بيايند.



جوجه آورى
در زمستان ها، خوتكا را به جز مناطق كويرى، در سراسر 
ــور مى توان مشاهده كرد. اما در فصل جوجه آورى،  كش
ــتر در نواحى شمال غربى، بويژه در اطراف  خوتكاها بيش
ــاكن مى شوند. خوتكاى ماده در هر  درياچه ى اروميه س
بار تخم گذارى،  8تا12 تخم مى گذارد و روى آن ها مى 
خوابد. اين تخم ها كوچك و نخودى رنگ هستند.  بعد از 
گذشت 3 تا 4 هفته، جوجه ها سر از تخم بيرون مى آورند. 
آن ها چند روز بعد از تولد شنا ياد مى گيرند و يك و نيم ماه 

طول مى كشد تا بتوانند پروازكنند.

خطر شكار بى رويه
در بين انواع مرغابى ها، خوتكاها بيشتر از همه شكار 
مى شوند. خوتكاها هميشه در دسته هاى پر جمعيت 
ــته باعث  پرواز مى كنند.تعداد زياد آن ها در يك دس
مى شود شكارچيان تصور كنند شكار اين پرنده، آسيب 
چندانى به جمعيت آن ها وارد نمى كند. آن ها خوتكا ها 
ــتفاده از تورهاى  ــه روش كمين در كومه يا با اس را ب
هوايى شكار مى كنند. تورهاى هوايى، تله هايى شبيه تور 
واليبال هستند كه كمى ُشل بسته مى شوند. اين تور ها 
ــب ها، دور تاالب ها و محل هاى تجمع خوتكاها  را ش
نصب مى كنند تا اين پرنده ها هنگام پرواز، ميان آن ها 

به دام بيفتند.
ــكار خوتكا ها  ــرى در مورد ش ــر نظارت دقيق ت اگ
ــور  صورت نگيرد، حضور اين پرندگان زيبا در كش

ما به يك خاطره  بدل خواهد شد.

نقش خوتكاها در طبيعت
هر موجود زنده در طبيعت جايگاه و 
ــودش را دارد. اگر به  نقش خاص خ
ــود،  اين جايگاه ها و نقش ها توجه نش
حيات موجودات زنده ى ديگر هم به 
خطر مى افتد. درآبگيرها يى كه خوتكاها 
زندگى ميكنند، ماهى هايى هستندكه از 
فضوالت اين پرنده تغذيه مى كنند. 
پس تغذيه و زنده ماندن اين ماهى ها 
به وجود خوتكا ها وابسته است. تخم 
خوتكاها هم براى روباه و شغال طعمه 
ــكارى،  ــت و پرندگان ش لذيذى اس
مثل عقاب خوتكاها را شكار مى كنند. 
بنابر اين بدون خوتكا ها زندگى چيزى 

كم خواهد داشت. 



-  الو! خانم آشتيانى؟
- بفرماييد...

- سالم خانم آشتيانى، رجبى هستم از مجله ى رشد نوجوان، 
اگر زحمتى نيست، مى خواستم از بچه هاتون گزارشى تهيه كنم. 
البته روزى كه خودتان صالح مى دونين بفرمايين، من برنامه ام 

رو هماهنگ مى كنم.
- در مورد چى هست گزارش تون؟

- در مورد يك تكنيك جديد آموزشى.
- بچه ها قراره اين روش رو ياد بگيرن؟

- نه، قراره از اين روش براى اصول گفت وگو استفاده كنن.
- بسيار خوب، مى تونين پنجشنبه 8:30 صبح اين جا باشين.

ــاعت 8:30 به اتفاق عكاس مجله، آقاى  ــنبه س          پنجش
بهرامى در مدرسه حاضر بوديم. فاطمه غالمى طهرانى، فاطمه 
على پور، ريحانه يعقوب زاده، محدثه سادات قمصرى، فاطمه 
على محمد، زهرا كشورى ، ضحى حاجى خانى ، مليكا عصميان و 
زينب بياتى، دانش آموزانى بودند كه در كارگاه اصول گفت وگو 

با ما همكارى كردند.
ــفيدى دادم كه روى آن  به هر كدام از آن ها برگه ى A4 س
ــتطيل و يك دايره كشيده بودم. گفتم اين صفحه ى  يك مس
ــت به نام هاى دايره و  A4 فضاى گفت وگوى بين دو نفر اس
مستطيل يك دسته مقواى رنگى، چند تا چسب مايع و قيچى 
ــتم و گفتم اين مقواهاى رنگى حرف هاى اين  روى ميز گذاش
ــت. به نظر شما وقتى دايره و مستطيل مى خواهند  دو نفر اس
ــا هم گفت وگو كنند، چگونه حرف مى زنند؟ چه حرف هايى  ب

مى زنند؟ حرف هايشان چه شكلى است؟ چه رنگى است؟
ــما، هنگام كار، سؤال هايى  ــتان ش ــت بدانيد، دوس جالب اس
مى پرسيدند كه حتماً براى شما هم هنگام انجام اين بازى پيش 
خواهد آمد. اين كه دايره شما هستيد و مستطيل دوست تان، يا 

اصالً رابطه ى دو نفر ديگر مثل معلم و دانش آموز را در نظر 
مى گيريد يا اين كه يك خواهر و برادر را در نظر مى گيريد و 
گفت وگو را ميان آن ها آغاز مى كنيد، به خودتان بستگى دارد و 

در اجراى بازى خيلى مهم نيست. مهم خوِد گفت وگوست.
ــان  ــه بتوانيد به خوبى گفت وگو را با رنگ ها نش براى آن ك
دهيد، براى هر شكل يك يا چند رنگ انتخاب كنيد. البته اگر 
بخواهيد حرف هاى مختلفى را از زبان دايره و مستطيل برسانيد 
شايد مجبور باشيد از چند رنگ استفاده كنيد. اين بازى ظاهراً 
خيلى ساده است. اّما وقتى آن را انجام دهيد مي بينيد چه قدر 

هيجان دارد.
شما هم مى توانيد اين بازى را چند نفرى انجام بدهيد و دليل هاى 
خود را براى درست كردن شكل هاى مختلف توضيح دهيد. 
كارهاى خوب تان را روى A4 انجام دهيد و پشت آن نام خود 
ــيد و روى برگه ى ديگر، دليل خود را توضيح دهيد.  را بنويس
بگوييد دايره و مستطيل  چه حرف هايى را با چه رنگ هايى و 
با چه شكل هايى به هم زده اند و چرا؟سپس براى ما بفرستيد. 
ــد نوجوان – گفت وگوى دايره  روى پاكت حتماً قيد كنيد رش

و مستطيل.
ــتر نمونه اى گفت وگوى ضحى، يكى از   براى آشنايى بيش

دوستان هم سن و سال تان را ببينيد.
ــتم درباره ى گفت وگويى كه ترتيب داده كمى  از ضحى خواس

برايمان توضيح بدهد:
ــت، براى همين  ــتطيل بچه اى عصبانى و تندخوس  اين مس
حرف هايش را قرمز نشان دادم و روى آن شماره ى يك زدم؛ 

يعنى اول بچه شروع به حرف زدن كرده.
 دليلى داشته كه اين مستطيل (بچه) بيشتر با رنگ سبز پر 

شده؟

گفت وگوی 
كتايون رجبي راددایره و مستطیل

سرگرمي و انديشه

مامان! دوستت دارم
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مستطيل : فرزنددايره : مادر شرح شكل

ــز : فرزند با  1. قرم
عصبانيت و خيلي تند 
ــادرش صحبت  با م

مي كند.

1. سبز : مادر سعي مي كند 
ــش  ــت و آرام ــا ماليم ب

فرزندش را آرام كند.

ــي: حرف مادر  2. نارنج
ــادي در فرزند  تأثير زي
نمي كند ولي فرزند آرام تر 
ــحال  ــده ومادرخوش ش

مي شود.

2. سبز :مادر از اين كه حرفش تأثير 
داشته خوشحال مي شود و حرفش 
ــر و با ماليمت  ــا تأثير 2 براب را ب

بيشتري بيان مي كند.

ــي : فرزند كامالً آرام  3. آب
شده و با ماليمت و آرامش 

با مادر حرف مى زند.

ــبز   بله، چون حرف هاى مادر (دايره) ماليم بود، از رنگ س
استفاده كردم. اما تأثير حرف هاى مادر زياد نيست.

 چرا؟
 چون همه ى ذهن بچه (مستطيل) را نپوشانده. در قسمت 
2 حرف بچه، نارنجى رنگ است؛ يعنى قرمز بودن و عصبانيت 
كم رنگ تر شده و حرف مادر (شماره 2) فضاى بيشترى را در 
ذهن بچه گرفته است؛ يعنى بيشتر تأثير كرده. تا  اين كه وقتى 
مادر حرف 3 را بار نگ سبز زده؛ پاسخ بچه به شكل دايره ى 
ــت؛ زيرا  گوشه هاى  آبى رنگ 3 در آمده كه كامالً ماليم اس

تيز ندارد و كامالً آرام است.
 چرا حرف هاى بچه را چند رنگ انتخاب كردى ولى حرف 

مادر را فقط سبز؟
ــد.  ــه اول عصبانى بود و كم كم آرام ش ــراى اين كه بچ  ب
خواستم اين حالت را با رنگ ها نشان بدهم. مادر هم آخر سر 
يك حرف قرمز زد. (شماره ى 4)؛ يعنى دوستت دارم و براى 

همين حرف آخر را مادر زده.
 درباره ى ابرهاى باالى سر مادر و فرزند توضيحى ندارى؟

ــت دارند اّما به هم  ــادر و فرزند هر دو همديگر را دوس  م
نمى گويند و خيال پرورى مى كنند.

ــر را در نظر گرفت و  ــود دو نف ــد كه چه راحت مى ش  ديدي
گفت وگوى ميان آن ها ايجاد كرد. راستى گفت وگوي مطلوب 
ــكلى و چه  ــما چه ش و نا مطلوب، موفق و ناموفق و... از نظر ش
ــت؟ آيا شما هم مى توانيد حرف هايتان را با تصوير  رنگى اس

نشان دهيد؟

مادر آخر سر يك حرف قرمز زد.
يعنى دوستت دارم 

براى همين حرف آخر را مادر زده.
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ابراهيم اصالني

و 
اسم خواهرم 

ساراست.
ما يك ربات داريم 
كه اسم آن «ربات 

يادگيري و برنامه ريزي 
ريبا آموزشي» است

طوري طراحي شده كه به 
من و خواهرم در درس خواندن 
كمك كند؛ البته او توانايي هاي 

ديگري هم دارد.

︣ا﹨︀ی ر︊ـ︀ ︗︀﹞
به روز باشيد!

اين وقت شب 
چه كار مي كني؟ 

سه روز پيش، اما 
فردا رياضي دارم.

تمرين هاي 
رياضي ام را تمام 

نكرده ام؛ به من كمك 
مي كني؟!

من ربات راهنما هستم. 
ربات مشق نويس كه نيستم! 
حاال اين تمرين ها را چند روز 

پيش داده اند؟

بچه ها! 
وقتي معلم تان 

مي خواهد درس 
جديدي را بدهد شما 

چه مي كنيد:

يعني چه كه چه 
مي كنيم؟! خوب! در 
كالس ياد مي گيريم.

شما 
از قبل مطالب 
را پيش خواني 

نمي كنيد؟

اين طوري 
نمي شود. مثل اين كه 
فردا بايد باز دوباره 
دست به كار شوم.

نه  خير! ما 
پس خواني مي كنيم!

سالم! 
اسم من نيما

اما 
چون اسمش 

طوالني است «ريبا» 
صدايش مي زنيم.

مهارت هاي زندگي
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خوب! 
مشق ها و تمرين ها را كي 

مي نويسيد؟

اين كه سؤال ندارد! هر وقت حالش را 
داشتيم؛ يعني هر وقت الزم شد كه البته منظور، 

شب قبل درس روز بعد است!

وقتي معلم به شما مشق يا 
تمريني مي دهد باالخره بايد 

آن را انجام بدهيد يا نه؟

اما يك كار ديگر هم باقي 
مي ماند كه اولش سخت است اما 
وقتي عادت كرديد خيلي خوش  

خواهد گذشت.

صرف 15-10 دقيقه 
براي پيش خواني هر درس، 

كار سختي است؟

نه 
فكر نمي كنم.

يعني مطالب را 
از قبل بخوانيم.

تقريباً درست است. بيشتر 
وقت ها شما مي دانيد كه معلم چه 

زماني درس جديد را خواهد گفت. اگر قبل 
از تدريس معلم، مطالب آن درس را 

مرور كنيد 

شما درس مي خوانيد يا درس 
شما را مي خواند؟! اين جوري كه كار 

خودتان را چندبرابر مي كنيد.
سارا خانم! فكر مي كني 

منظور از پيش خواني چيست؟

خوب، بله!

خوب! بد عادت شده ايد! اگر از اول عادت 
كنيد كه كار هر روز را همان روز انجام دهيد هميشه 

يك قدم جلوتر خواهيد بود. 

پس 
چرا اين كار را 
همان روز انجام 

نمي دهيد؟

براي اين كه كار فردا 
مي ماند؟ اگر من مشق امروز 

را همين امروز بنويسم، 

ا ًا

بچه ها بياييد فقط ده روز امتحان 
كنيم. االن چون كارهاي روزهاي قبل مانده، 
بايد پنج شنبه و جمعه كمي به خودتان سختي 

بدهيد تا چيزي از قبل نماند 

مثل اين كه باز مي خواهي 
برايمان كار درست كني.

عجب جمله اي 
گفتم!

باآمادگي 
بيشتر سر كالس 
حاضر مي شويد و 
مطالب را بهتر ياد 

مي گيريد.

مشق 
فردا را 
چه كنم؟

وقتي امروز به نيما مشق رياضي 
مي دهند، همان روز مشق اش را بنويسد، روز 
ديگري كه رياضي دارد خيالش راحت است.

همه چيز به روز  و
باشد. از روز شنبه، وقتي با روش جديد 
آغاز به كار كنيد خواهيد ديد كه چه قدر 

به نفع تان بوده است.
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مگر نگفتي كه فقط 
ربات راهنما هستي؟

چرا؛ چند 
كار ديگر هم بلدم.

اين ها كه 
سرشان گرم است، 

بگذاريد من چند جمله 
بگويم:

بچه ها! 
مگر شما مشق 

نداريد؟

مشق هاي 
فردا را قبالً انجام 

داده ام، براي امروز هم 
مشقي نداشتم.

مشق هاي 
امروز من هم 

كم بود و در عرض 
نيم ساعت تمام شد.

●يادگيري 
هر درس را به شروع 

تدريس معلم موكول نكنيد. 
● قبل از شروع تدريس معلم، 

مطالب درس را پيش خواني كنيد. 
● الزم نيست زمان زيادي 
صرف پيش خواني كنيد. 

مرور 
مطالب، دقت به 

عناوين و تيترها و توجه 
به ارتباط مطالب جديد با 

قبلي كافي است. 
● مشق ها و 
تمرين هاي 

هر 
روز را همان روز انجام 

دهيد و به اين كار عادت كنيد. 
● اگر به روز باشيد از آرامش خاطر 

بيشتري برخوردار بوده و از زمان بهتر 
استفاده خواهيد كرد.

● تغيير عادت گاهي سخت، اما 
شدني است.
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Animals
Beak

• Find the hidden words.
The pronunciation of gh are not the same.
Ask your teacher to help you find the differences.

محمد على قربانى
ENGLISHENGLISHJokes to Think

Q: What always falls without getting hurt?
A: Rain!
Q: What word is always pronounced wrong?
A: Wrong!
Q: What is full of holes yet can still hold water?
A: A sponge!

Elephant

Lion 

Fly MosquitoScorpion Butterfly

Owl

Eagle

Parrot

Snake

Turtle
Camel

Zebra

Leopard

Fox

Giraffe

Whale

Bear

Tiger

MonkeyDeer Nest

Trunk

Horn

rough - cough - laugh - ought - tough - taught - caught - 
enough - naughty - thought - brought - daughter

Hump

Wing

Hoof

Paw

Sting

Leg

Tail
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خواندنی هايی 
بــازی هــای  از 
آســـيـــايـــی

مهدي زارعي

«صاحب» نامجو!
ــتان 1329 ش، زماني كه ورزش كاران ايراني براي   در زمس
شركت در بازي هاي آسيايي دهلي نو عازم هند شدند، وسايل 
ــرفته نبود و به همين خاطر  ارتباط جمعي همانند امروز پيش
شناخت مردم كشورها از يكديگر بسيار كم بود. چه بسا مردم 
نام يك چهره ي مشهور را شنيده بودند ولي او را نمي شناختند! به 
همين سبب نيز هيچ يك از ورزش دوستان هندي نمي دانستند 
«محمود نامجو»، قهرمان طاليي وزنه برداري جهان در سال هاي 
ــت! تنها  1949، 1950 و 1951 كدام يك از ورزش كاران اس
مي دانستند او قدي كوتاه دارد و وزنش كمتر از 60 كيلو است! 
آن ها با كمي جست وجو يكي از ورزش كاران ايران را در ميان 
ــد، حلقه گل بزرگي بر گردنش افكنده و او را بر دوش  گرفتن
گرفتند. غافل از آن كه «علي ميرزايي» ديگر وزنه بردار ايران 
را كه با نامجو در يك وزن رقابت مي كرد، بردوش گرفته اند! 
ــا در حالي كه فرياد «زنده باد نامجو» مي زدند، به طرف  آن ه
ديگر عالقه مندان آمدند. در همين لحظه «كوپال»، وزنه بردار 
ــت كه او را باالي دستان  ــيد: «اين كيس هندي از آن ها پرس
خود برده ايد؟» آن ها در جواب گفتند: «صاحب نامجو!» كوپال 
نامجوي واقعي را به آن ها نشان داد و جوانان عالقه مند هندي 
با ديدن قهرمان ايران چنان خوش حال شدند كه ميرزايي را از 
ياد بردند و او را از روي شانه هاي خود پايين انداختند! پاهاي 

ميرزايي تا مدتي پس از اين اتفاق درد مي كرد!

اگر به خاطر داشته باشيد در شماره ي قبل با بازي هاي اگر به خاطر داشته باشيد در شماره ي قبل با بازي هاي 
ــكل گيري اين بازي ها آشنا  ــيايي و چگونگي ش ــكل گيري اين بازي ها آشنا آس ــيايي و چگونگي ش آس
شديم. اين بار تصميم داريم «خاطراتي جالب» از اين شديم. اين بار تصميم داريم «خاطراتي جالب» از اين 
بازي ها را بيان كنيم. راستي، تا به حال فكر كرده ايد بازي ها را بيان كنيم. راستي، تا به حال فكر كرده ايد 
شرايط ورزش و مسابقات ورزشي در زمان هاي دور شرايط ورزش و مسابقات ورزشي در زمان هاي دور 
چگونه بوده است؟ با خواندن خاطرات زير، متوجه چگونه بوده است؟ با خواندن خاطرات زير، متوجه 

مشكالت ورزش كاران نيم قرن قبل خواهيد شد!مشكالت ورزش كاران نيم قرن قبل خواهيد شد!

ورزشـى
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وزن كم كردن ورزش كاران
ــياري از  ــد، بس ــروع ش ــيايي ش ــي كه بازي هاي آس  هنگام
ورزش كاران كشورمان مشكل اضافه وزن داشتند. دليل آن نيز 
ــتان  زمان بازي ها بود. ورزش كاران ايراني كه در فصل زمس
ــدند در خوابگاه هاي  ــتند متوجه ش ايران امكان تمرين نداش
ورزش كاران هندي خبري از «سونا» براي كاهش وزن نيست. 
براي همين هر كدام يك منقل پر از زغال داغ را زير تخت هاي 
ــتند تا شب موقع خواب، عرق كنند و وزنشان كم  خود گذاش
شود. همان شب اول، ساعتي پس از نيمه شب وقتي همه خواب 
بودند، يكي از ايرانيان متوجه شد از زير يكي از تخت خواب ها 
ــرعت به سمت تخت دويد و  ــده است. او به س دود بلند ش
ــدن  ــدار كرد. به محض بلند ش ــورمان را بي ورزش كار كش
ــوخته بود، پاره شد و شعله هاي  ورزش كار، كف تخت كه س
آتش زبانه كشيد! پس از خاموش كردن آتش معلوم شد در 
زير تخت ها به جاي فنر از طناب استفاده شده بود و طناب هم 

سوخته بود و چيزي نمانده بود نماينده ي ايران كباب شود!
پس از اين ماجرا، ورزش كاران به درون بشكه هايي پر از آب 
داغ رفتند تا وزن كم كنند! ولي نشد كه نشد! باالخره روي تنور 
نانوايي خوابگاه رفتند، پتويي به دور خود پيچيده و در اين مكان 
گرم و نرم خوابيدند. چند شب خواب در اين مكان كافي بود 

تا وزن آن ها به حالت ايده آل برسد. 

غذايي به نام «نامجوپلو»
 هندي ها براي ميهمان نوازي كارهاي جالبي مي كردند. آن ها 
يك بار ورزش كاران كشورمان را به «راديوي ملي هند» بردند 
ــتند تا يكي از آوازهاي ايراني را دسته جمعي  و از آن ها خواس
اجرا كنند. اين سرود جالب از راديوي هند پخش شد. هندي ها 
ــب آخر اقامت ورزش كاران كشورمان، غذايي تند و پر  در ش
ادويه درست كردند و چون هيچ كس را به اندازه ي «محمود 

نامجو» نمي شناختند، اسم اين غذا را گذاشتند «نامجوپلو!»

بسكتباليستي در تيم ملي فوتبال
ــيايي ژاپن را  ــران در نيمه نهايي بازي هاي آس  تيم فوتبال اي
شكست داد. در اين مسابقه «محمود بياتي»، فوتباليست جوان 
ايراني طوري مصدوم شد كه نمي توانست تيم ايران را در فينال 

همراهي كند. به همين خاطر مسئولين فوتبال ايران در ديدار 
پاياني از «حسين سرودي» بازيكن تيم ملي بسكتبال استفاده 
كردند. پس از پايان مسابقه يازده مدال به يازده بازيكن ايران 
داده شد. در اين لحظات هيچ بازيكني به اندازه ي بياتي غمگين 
ــده بود. اما  نبود؛ زيرا بعد از آن همه تالش، كامالً فراموش ش
يك نفر بود كه او را از ياد نبرده بود. سرودي از بين بازيكنان 

نزد بياتي آمد و گفت: «محمود! اين مدال حق توست».

پرواز وحشت 
 پس از پايان مسابقات، ورزش كاران ايران با چمدان هايي پر از 
سوغاتي سوار چهار هواپيماي داكوتاي ارتشي شدند و به سمت 
ايران راه افتادند. ناگهان متوجه شدند موتور يكي از هواپيماها 
ــز نمي چرخد! تا نزديك ترين  ــش گرفته و پروانه ي آن ني آت
ــود و از اين رو ورزش كاران تمام  ــاعت فاصله ب فرودگاه دو س
چمدان هاي خود را از هواپيما بيرون انداختند! لحظه به لحظه 
ــيد كه  ــد. كار به جايي رس ــه اضطراب آن ها افزوده مي ش ب
ــد.  حتي يكي از  ــوغات ها و مدال ها نيز به بيرون پرتاب ش س
ــؤولين دستمال خود را از جيب درآورد و بيرون انداخت.  مس
روحيه ي ورزش كارن بسيار بد بود. اما مهندس صادق، رييس 
فدراسيون وزنه برداري با خونسردي و به شوخي گفت: «بعد 
از يك ثانيه، نوبت ورزش كاران است، اول بايد سنگين ترها را 
بيرون بيندازيم. قبل از همه «كوركچيان»! اگر هواپيما سبك 
ــراغ بقيه وزنه بردارها مي رويم و بعد فوتباليست ها!»  نشد، س
لحظات به كندي سپري شد تا آن كه هواپيما در يك فرودگاه 
نظامي بين هند و پاكستان فرود آمد. ورزش كاران نيز تصميم  
ــايل خود تالش  گرفتند تا تعمير هواپيما، براي پيدا كردن وس
كنند. آن ها با اتوبوس و ترن راهي شدند و با منظره اي عجيب 
مواجه شدند. ميمون ها پيراهن هاي ورزش كاران را مثل پيش بند 
دور كمر خود بسته بودند و كت و شلوار ورزش كاران را پاره 
كرده و مثل سربند هنديان دور سر پيچيده بودند! ورزش كاران 
ايراني نتوانستند مسافت زيادي را در جنگل پيشروي كنند. اما 
بوميان منطقه مقدار زيادي چمدان و مدال پيدا كرده و آن ها 
را تحويل پليس جنگل داده بودند. بدين ترتيب ورزش كاران 
ــدن اموال خود با هواپيمايي بدون  كشورمان با شاد از پيدا  ش

صندلي راهي وطن شدند. 
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ــال قبل، زماني  در حدود پانصد س
ــوردان اروپايي به خليج فارس  كه دريان
ــراف  ــق اط ــت مناط ــدند، اهمي وارد ش
ــي درك كردند.  ــارس را به خوب خليج ف
ــد، از راه  ــيدن به هن ــان براي رس اروپايي
ــد و از  ــارس مي آمدن ــكي تا خليج ف خش
آن جا با كشتي هاي خود به درياي عمان و 
اقيانوس هند مي رفتند. اين مسير امن ترين 

راه براي رسيدن به هند بود. اما قبيله هايي 
بودند كه همواره آماده ي آسيب رساندن و 
غارت كشتي ها بودند. مهم ترين اين قبايل 
ــم) بودند كه در سواحل  «جواسم» (قواس
«رأس مسندم» (سرزمين مسندم) زندگي 
ــه قدري براي  مي كردند1. اين قبيله ها ب
انگليسي ها مشكل ساز شدند كه اروپاييان 
ــواحل  ــق زندگي آن ها لقب «س به مناط
دريازنان» (سواحل دزدان دريايي) دادند! 
ــال قبل  ــدود 150 س ــرانجام، ح س
ــان با اين اقوام صلح كردند و اين  اروپايي
سرزمين ها را «سواحل متصالح» خواندند 
ــادآور صلح با اين اقوام راهزن بود.  كه ي
ــرزمين عمان در آن  با توجه به آن كه س
ــود، به اين  ــتعمره ي انگليس ب زمان مس
سرزمين «عمان متصالح» هم مي گفتند. 

تولد كشور امارات
ــرزمين عمان متصالح چندين  در س
قبيله زندگي مي كردند. هنگامي كه در 
سال 1971 دولت انگليس از خليج فارس 
خارج شد، هفت اميرنشين ابوظبي، ُدبي، 
شارجه، عجمان2، ام القوين، رأس  الخيمه3 
و فجير با يكديگر كشور «امارات متحده 
ــكيل دادند. امارات جمع  عربي» را تش
ــين) است. اين  كلمه ي امارت (اميرنش
ــين هاي  «شيخ نش ــاي  نام ه به  ــور  كش
خليج فارس»، فدراسيون شيخ نشين ها و 
اتحاديه ي شيوخ نيز مشهور است. اتحاد 
ــيخ  زايد  ــين ها با تالش هاي «ش اميرنش
بن سلطان آل نهيان» و همكاري «شيخ 
ــوم» صورت  ــعيد آل مكت ــد بن س راش
ــن علت، اين دو نفر را  گرفت و به همي

بنيان گذار اين كشور مي دانند.

ــارات  ام
متحـدہ عربى

پرچم
ــاوت اندكي با  ــارات تف ــم ام  پرچ
ــطين، اردن و كويت دارد.  ــم فلس پرچ

اين پرچم در سال 1971 ابداع شد. 

زندگي در امارات
ــر با  ــه ي اخي ــا در دو ده  اماراتي ه
ــي از نفت و  ــتفاده از درآمدهاي ناش اس
مشاوره با كارشناسان اروپايي و آمريكايي، 
سرزمين خود را به مكاني توريستي تبديل 
كرده اند و با كمك پول هاي هنگفتي كه 
توريست ها به اين كشور وارد مي كنند از 
ــده اند. اما در  درآمدهاي نفت بي نياز ش
امارات، مردم حق انتخاب دولت يا تغيير 
ــور  آن را ندارند. در طول تاريخ اين كش
تنها يك بار انتخابات برگزار شده است! 
اما مجلسي كه در اين انتخابات برگزيده 
ــذاري ندارد!  ــت، حق قانون گ ــده اس ش
بسياري از حقوق مربوط به كارگران، در 
مورد كارگران خارجي رعايت نمي شود 
و روزنامه ها و راديو و تلويزيون هم حق 
ــاد از حكومت خود  ــراد گرفتن و انتق اي
ــين دوبي مركز  ــد. البته اميرنش را ندارن
ــاي بين المللي  ــياري از خبرگزاري ه بس
ــت و آن ها  ــه ي خاورميانه اس در منطق
ــان مي كنند. اما  ــه نظر خود را بي آزادان
روزنامه ها و شبكه هاي اماراتي حق انتقاد 
ــه ندارند. به خصوص در رابطه با  آزادان

خانواده ي سلطنتي .

ابراهـيم زارعـي

ــت اما اطـراف مـا نام خليج فارس، درياي عمان و تنگه ي هرمز براي همه ي ما آشناس
شايد كمتر كسي از اهميت اين مناطق اطالع داشته باشد؛ مثالً آيا مي دانيد قرن ها 
ــهور پرتغالي گفته بود: «اگر كره ي زمين مثل يك انسان  قبل يك دريانورد مش

باشد، خليج فارس هم چون انگشتر آن و تنگه ي هرمز نگين آن انگشتر است!»
با توجه به اهميت اين منطقه، در اين شماره از دو كشوري مي گوييم كه در 
جنوب خليج فارس قرار دارند. كشورهايي كه عمر آن ها حتي به چهل سال نيز 

نمي رسد!

ــارات متحـدہ عربى ام

عربســتان سعــودی
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قطــــر
ــرزمين قطر در سال هاي بسيار  س
دور، جزئي از حكومت ايران بوده است. 
در زمان ساسانيان، قطر و مناطق اطراف 
ــتان هاي ايران به شمار  آن در شمار اس
ــت عثماني،  ــا نيز دول ــد. بعده مي آمدن
حكومت انگلستان و حتي بحرين حكومت 
ــت گرفتند. زماني كه در  قطر را به دس
ــياري از اميرنشين هاي  سال 1971 بس
ــارات را  ــور ام ــراف خليج فارس كش اط
ــور  ــكيل دادند، برخي نيز عضو كش تش
عربستان شدند اما قطري ها به هيچ يك 
ــتقل را  ــوري مس ــتند و خود كش نپيوس
تشكيل دادند كه سوم سپتامبر 1971 از 

انگلستان استقالل يافت. 

پرچم قطر
ــياري از  ــته هاي دور بس  در گذش
ــارس  ــراف خليج ف ــين هاي اط اميرنش
ــتفاده  اس ــگ  قرمزرن ــاي  پرچم ه از 
ــا از قرن نوزدهم كه اين  مي كردند. ام
ــين ها با انگلستان صلح كردند،  اميرنش
ــم به پرچم  ــفيد را ه به اجبار رنگ س
ــه كردند تا ثابت كنند  هاي خود اضاف
كه به صلح خود با كشتي هاي انگليسي 

وفادار هستند. قطر ي ها پس از استقالل 
ــور  ــتفاده كردند كه كش از پرچمي اس
ــرد (پرچم قرمز  ــتفاده مي ك بحرين اس
ــفيدي كه بين دو رنگ آن حالت  و س
دندانه اي وجود دارد) آن ها رنگ قرمز 
ــم امروزي قطر  ــر دادند و پرچ را تغيي

شكل گرفت. 

جمعيت كم، ثروت زياد
ــال  ــه پانزده س ــماري ك در سرش
ــر حدود  ــد جمعيت قط ــل انجام ش قب
ــوم  ــزار نفر بود كه فقط يك س 522ه
ــت قطري  ــا اصال ــرادي ب ــا را اف آن ه
ــور  ــد. اما همين كش ــكيل مي دادن تش
ــيه و  كوچك و كم جمعيت پس از روس
ــومين كشور داراي ذخاير گاز  ايران، س
ــت. ضمن آن كه قطري ها از  طبيعي اس
بسياري از منابع گازي متعلق به ايران 
ــرداري كرده و پول آن را به  نيز بهره ب
ــا اين كه ذخاير  ــب مي زنند! حتي ب جي
ــده نيز به  ــال آين ــت س قطر تا دويس
ــر هم چنين عضو  ــد... قط پايان نمي رس
ــورهاي صادركننده ي نفت (اوپك)  كش

نيز است. 

جغرافيا، زيبايي ها و تقسيمات
ــك  ــور قطر از صحرايي خش  كش
ــت و به همين خاطر  ــده اس تشكيل ش
ــطح است.  داراي ارتفاع كم و خاك مس
شهرهاي آن عبارت اند از: دوحه، وكره، 
ــمال.  خور، رأس لفان، دخان، زياره و ش
ــهر قطر و پايتخت  دوحه بزرگ ترين ش
ــمال  ــت. در پنجاه كيلومتري ش آن اس
دوحه، شهر «الخبر» واقع شده است كه 
موزه هاي مختلفي در آن وجود دارد. در 
ــاجد قديمي شهر  جنوب دوحه نيز مس
ــود دارند. در «ام صالل» واقع  وكره وج
ــجد و قلعه اي  ــمال دوحه نيز مس در ش
ــمي اين  ــود دارد. زبان رس قديمي وج
ــاير كشورهاي منطقه  كشور هم چون س
عربي است. واحد پول آن «ريال قطر» و 
نوع حكومت آن «سلطنت مطلقه» است؛ 

يعني شرايطي مثل كشور امارات!

پي نوشت
1. سرزميني كه امارات امروزي در آن واقع شده 

است را سرزمين مسندم مي نامند.
2. سكونت ايرانيان -كه اعراب آن ها را «عجم» 
مي ناميدند- سبب شد كه اين سرزمين عجمان 

لقب گيرد.
ــار، سربازان ايراني در  ــاه افش 3. در زمان نادرش
اين سرزمين چادر (خيمه) برپا كردند و به همين 

جهت اين سرزمين «رأس الخيمه» نام گرفت.

تعطيل رسمي
در امارات روزهاي عيدقربان، اول 
محرم (آغاز سال جديد قمري)، معراج 
پيامبر و عيدفطر به عنوان اعياد مذهبي 
ــال نو  ــتند. اول ژانويه (س ــل هس تعطي
ــش آگوست (تاج گذاري  ميالدي) و ش
ــاي تعطيلي  ــز از روزه ــيخ زاهد) ني ش

رسمي در امارات هستند. 
پايتخت اين كشور «ابوظبي» و مساحت 

قطــــركشور 77700 كيلومتر مربع است. 

عربسـتان سعــودی

نما هايى از كشورقطر
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طاهـره ابراهيمي
آشـپزى

طرز تهيه :
ابتدا كره را پس از گرم كردن، با نمك و زعفران مخلوط مي كنيم 

ــا را در ظرف ديگري هم    ــپس تخم مرغ ه و خوب هم  مي زنيم. س
مي زنيم و به مخلوط اضافه مي كنيم. 

شكر، آرد، بيكينگ پودر، وانيل و خامه را به ترتيب و كم كم به مخلوط 
ــود. حاال خمير كيك  مي افزاييم و هم  مي زنيم تا مايع يكنواخت ش

آماده است.

2

1

مواد الزم
كره 200 گرم
تخم مرغ 4 عدد

شكر 5 قاشق غذاخوري يا 1/3 ليوان
آرد 400 گرم يا يك و يك سوم ليوان

خامه 2 قاشق غذاخوري سرصاف
نمك 1/4 قاشق  چاي خوري

زعفران يا رنده ي پوست ليمو كمي
وانيل 1/4 قاشق چاي خوري

بيكينگ پودر 1 قاشق مرباخوري پر

اين كيك را مي توانيم در ماهي تابه ي نسوز يا 
چدني، ساندويچ ساز، كيك پز يا هر ظرف نسوز 
ديگري روي اجاق با حرارت پايين بپزيم. در 
كمتر از پانزده دقيقه كيك ما آماده مي شود. 

م و يب ر ب ر و يل و ر پو ي بي ر ر
ــود. حاال مي افزاييم و هم  مي زنيم تا مايع يكنواخت ش

آماده است.
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نويسنده : ثاني اثنين خان
مترجم : امير صالحي طالقاني

ناشر: قدياني، كتاب هاي بنفشه (تلفن 021-6404410)
چاپ اول : 1384

قيمت : 25000 ريال

هر سال بيش از دو ميليون مسلمان از گوشه و كنار جهان 
ــك حج را به پا مي دارند.  ــوند و مناس در مكه جمع مي ش
سابقه ي حج و زيارت مكه به حدود چهارهزار سال پيش 
باز مي گردد؛ يعني زماني كه حضرت ابراهيم، عليه السالم، 
به فرمان خدا، سرزمين عراق را به همراه هاجر و اسماعيل 

به قصد عربستان ترك كرد و خانه ي كعبه را بنا نهاد.
كتاب «حج» از مجموعه ي كتاب هاي «پژوهشگران نوجوان 
بيشتر بدانند» با نثري ساده و توصيف مرحله به مرحله ي 
رويدادهاي تاريخي مربوط به حج و هم چنين ارائه ي تصاوير 
ــنا مي كند.  رنگي، نوجوانان را با جنبه هاي مختلف حج آش
ــاب عبارت اند از: بهترين  ــرفصل هاي اين كت برخي از س
دوست خدا، معجزه ي زمزم، روياي عجيب، ساختن كعبه، 
نخستين دعوت حج، حج حضرت محمد(ص)، ستون هاي 
شيطان، پيام حج، واژه نامه حج، مكان هاي حج و ديگر جاهاي 

زيارتي و ....
در قسمتي از اين كتاب مي خوانيم:

«در مراسم حج كشتن حيوانات يا حشره ها جز كك، ساس، 
مار و عقرب ممنوع است. خوردن تخم پرنده ها، حتي اگر 
شكسته يا پخته باشد نيز ممنوع است. اين ها براي جلوگيري 
ــت  درازي به طبيعت و نيز احساس اتحاد و  از تجاوز و دس
احترام به آفريده هاي خداوند است. به شكاررفتن يا ديگران 
ــويق كردن ممنوع است. اين كار براي ايجاد  را به آن تش
روح بخشش و ترحم به آفريده هاي خداوند متعال است.»

نويسنده : تري ديري
مترجم : مهرداد مهدويان
ناشر: نشر پيدايش (تلفن 021-66970270)
چاپ اول: 1388
قيمت : 20000 ريال

«خواب فروش مي  آيد. مي توان از او رويا خريد. هر رويايي 
را كه بخواهيد، مي توانيد در خواب ببينيد. خوش بختي در 
انتظار همه است.» خواب فروش با نقشه اي شوم به شهر 
ــه، درج كرده مردم  ــوس آمده و با آگهي  در روزنام داكپ
ــت براي ديدن روياهاي شيرين،  ــهر را وادار كرده اس ش
ماهيانه مبلغي را بپردازند. بيشتر مردم شهر براي تهيه ي 
پول خواب هايشان هرچه را دارند مي فروشند و كم كم به 
ــادر «تامي» اجازه  ــوند. ولي م آدم هايي تنبل تبديل مي ش
نمي دهد همسرش پولي براي خواب فروش بفرستد؛ براي 
همين خانواده ي آن ها هر شب كابوس مي بينند.» آلبرتا و 
پدرش هم كه در همسايگي خانواده ي تامي زندگي مي كنند 
شب ها خواب نمي بينند... تامي و آلبرتا تصميم مي گيرند 
ــر دربياورند. براي  خواب فروش را پيدا كنند و از راز او س
همين شبانه از رودخانه اي پر از كروكوديل عبور مي كنند تا 

به قلعه ي خواب فروش مي رسند: 
ــروش در تاالر پيچيد. مرد  ــداي خنده ي خواب ف «... و ص
در حالي كه لبخند مي زد و دندان هاي طاليي اش را نشان 
مي داد، گفت: «مطمئن هستم شما مي خواهيد بدانيد كه من 
ــتم؟» بعد به طرف يك در  خواب هايم را چگونه مي فرس
ــازي شده بود، رفت و گفت: «از  آهني كه توي ديوار جاس
اين طرف بياييد.» در به يك آسانسور منتهي مي شد. تامي 
هرگز هيچ آسانسوري را دوست نداشت و فقط زماني كه 

مجبور مي شد، سوار يكي از آن ها مي شد ...»
دوستان نوجوان، اگر شما هم مثل تامي و آلبرتا كنجكاويد 
و مي خواهيد از نقشه ي خواب فروش سردربياوريد ادامه ي 

داستان را در كتاب «خواب فروش» بخوانيد.

ليــال جلـيلــي

کتابخانه 
نوجوان

حــج

خـواب فـروش
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طراح : محمد عزيزي پور سرگرمى

پاسخ ها را 
در شماره ي 
بعد ببينيد.

5- قورباغه و چاه- قورباغه و چاه
چاهي چهل متر عمق دارد. قورباغه اي در ته 
چاه است كه ساعتي سه متر از آن باال مي آيد 
و ساعتي دو متر به پايين ُسر مي خورد! او پس 

از چند ساعت به باالي چاه مي رسد؟
3- تعداد حيوانات- تعداد حيوانات

ــرش تا  ــك كاميون براي آن كه بفهمد پس ــده ي ي رانن
ــت فكر مي كند، از او چنين سؤال كرد:  چه اندازه درس
«در كاميون ما هشت عدد گوسفند و مرغ وجود دارد. 
مي داني كه هر گوسفند چهار پا و هر مرغ دو پا دارد. اگر 
تعداد پاهاي آن ها روي هم بيست تا باشد، چند گوسفند 
و چند مرغ در كاميون هستند؟» پسر به اين پرسش چه 

پاسخي داد؟

4- برقراري تساوي- برقراري تساوي
ــي در اعداد زير به عمل آوريم تا پنج عدد  چه تغييرات

سمت چپ مساوي بيست گردد.
4    7    8    5    11  =  20

7   7   7   7  = 15
7   7   7   7  = 48
7   7   7   7  = 49
7   7   7   7  = 56
7   7   7   7  =105

2- بازي با اعداد- بازي با اعداد
ــراردادن  ــطر، با ق ــه مي توان در هر س چگون
عالمت هاي + - ×  () بين رقم هاي 7، تساوي 

برقرار ساخت؟

1- معماهاي قرآني- معماهاي قرآني
1. كدام سوره به معناي آهن است؟

2. كدام سوره به نام يكي از ميوه هاست؟
3. بهترين نوشيدني كه در قرآن به آن اشاره 

شده كدام است؟

4- بازي با چوب كبريت- بازي با چوب كبريت 
24 تا چوب كبريت بردار.  با آن نُه مربع، مانند شكل 
ــتن چهار چوب  ــت كن. آيا مي تواني با برداش زير درس

دست زدن  بدون  كبريت، 
به چوب كبريت هاي ديگر، 
ــه صورتي  ــكل را ب اين ش
ــه در آن پنج  دربياوري ك

مربع مساوي باقي بماند.

ي و
از چند
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حروف مربع هاي شماره دار را به ترتيب بنويسيد تا رمز 
جدول به دست آيد. 

ضميري مفرد 

1

3

4

7

9

2

8

5

6

11

1213

14

جدول
مركز آن

 اهواز است

منا سبت
 13 آبان
شتـا

زياد
رعد

عقيده داشتن
پول ژاپن

گنج

متولد اردبيل
يك خط

جمع مزرعه

روستا

شهري
در لرستا ن
فرياد شادي

سرزمين 
كانگورو

بردبار و 
بزرگ

از حبوبات
ارضي

پرجمعيت ترين 
كشور اسالمي

شهري 
در فارس

پايتخت 
بنگالدش

بن مضارع 
نوشتن

سپرده شده
بلندترين 
قله ي كشور

كاريز 
به هم ريخته
سازمان ها

دشمني
اصطالحي 
در رايانه

تاك بي سر
ارابه ي وارونه

چابك سوار
رودي 
در اروپا

ماه سرد
آواز كردن

نوعي سنگ 
گران بها
عكسي

سالي كه 
در آنيم

نفي عرب

مكان
بن ماضي 

شنيدن

سپاهيان 
يك كشور

وكالت

نفس
آهنگ

ناتوان شد

از پيامبران
آشكار

از پسران 
فريدون

خطاب به 
حسن

آمدم، ... آمد

زادگاه 
ابراهيم (ع)

قمر

زيور

روزي دهنده

پيامبري در 
شكم ماهي

محل اسكان 
زائران

ديروز عرب

تيز نامرتب

جادو

او

قصد
به آرزوي 
خود نرسيد

از آثار 
شهيد 
مطهري

امتحان

كشوري 
در جنوب 
عربستان

هنوز 
محو نشده

شهري در 
نزديكي 
كاشان

يازده

جمع  حالت

سوغات 
گجرات هند

رطوبت

از غزوات 
پيامبر

 اسالم (ص)

عمود

شرح جدول
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شهر یاقوت های رسخ

ساوه وسيع ترين شهر استان مركزى 
و بعد از اراك پر جمعيت ترين شهر اين 
استان است. مورخان براى ساوه معانى 

مختلفى آورده اند.
برخى مى گويند؛ ساوه تغييريافته ى 
ــه آبه به معناى مكانى با سه  واژه ى س

رودخانه است.
در برخى متون نيز ساوه به معناى 

خرده طال آمده است.
حكايت درياچه ى ساوه نيز شنيدنى 
است. گويند، درياچه اى در محل كنونى 
شهر ساوه وجود داشته كه هر سال يك 
ــى در آن غرق  ــه عنوان قربان نفر را ب
ــهر از سيالب در  مى كردند تا مردم ش
امان بمانند اما به اذن خداوند اين درياچه 
ــب والدت حضرت محمد(ص)  در ش

خشك شده است.
ساوه در دامان خود مردمانى اديب 
همچون سلمان ساوجى شاعر قرن هفتم 
ــور و دالور چون  ــرى و مردانى غي هج
دكتر مصطفى چمران را پرورانده است.

رسوم مردم ساوه در سال نو
ــاوجى گويند.  ــاوه س ــى س به اهال
ــب قبل از عيد نوروز  ــاوجى ها در ش س
ــه در آن  ــام مى دهند ك ــمى انج مراس
ــم  زنانى كه نذر دارند نيت كرده و اس
ــند و آن را  خود را روى كاغذ مى نويس
ــفالى مى اندازند، گاهى به  داخل كوزه س

جاى نوشتن اسم، يك سكه، انگشتر و يا 
چيز ديگرى را براى نشان داخل ظرف 
ــح روز بعد يكى از زنان  مى اندازند، صب
مورد اعتماد در حالى كه دعا مى خواند 
ــرون آورده و  ــانه ها را بي هر يك از نش
اعتقاد دارند به اين صورت هر كس به 

نيتش مى رسد.
ــب  ــتاى آقچه قلعه در ش در روس
عيد نوروز مراسم (شال ساال ماخ) اجرا 
ــود، در اين شب جوانان روستا به  مى ش
پشت بام خانه ها مى روند و با استفاده از 
ــه همراه دارند به  طناب، چارقدى را ك
ــتند، صاحب  داخل ايوان خانه مى فرس
ــت،  ــم مطلع اس ــه كه از اين مراس خان
متوجه حضور آن ها مى شود و تخم مرغ، 
جوراب، پول و يا هر چيز ديگرى را كه از 
قبل آماده كرده است، به عنوان شادباش 

و عيدى در چارقد آن ها مى پيچد.

جشنواره ى انار ساوه
انارهاى سرخ و شيرين ساوه شهرت 
ــت  ــافرى اس زيادى دارند. كمتر  مس
ــاوه بگذرد و از  ــه در فصل پاييز از س ك
ــرخ» اين ديار سوغاتى  «ياقوت هاى  س
ــواع گوناگونى دارد  ــاوه ان ــرد. انار س نب
ــف خانى و  ــل: ملس، ترش، يوس از قبي

محمدخانى.
انار براى تقويت حافظه و پيشگيرى 
ــت. ويتامين «ب»  ــر مفيد اس از آلزايم

ايــران مــا

مريممريم فتحى فتحى

سـاوه

ــبب تقويت اعصاب  ــود در آن س موج
مى شود. خوردن اين ميوه، رنگ صورت 
ــاداب مى كند. چند سالى است در  را ش
ــنواره انار در ساوه برگزار  آبان ماه جش

مى شود. 
لباس ساوجى

ـارس ف خليـج 

خــزردرياى 

عكس: على خوش جامعكس: على خوش جام
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كتاب يعنى زندگى  ( به مناسبت 24 آبان، روز كتاب و كتاب خوانى )

طعمه ى حيات بخش !
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ــن تصاوير  اي در 
مختلف  ــل  مراح
ــه  ــر    ب برخوردتي
بادكنك هاى پر از 

آب را مى بينيد.
 به نظر شما چرا با 
اين كه بادكنك ها 
 ، ــد ن ه ا كيد تر
ــل آن ها  آب داخ
ــكل  ش همچنان 
بادكنكى خود را 

حفظ كرده اند؟



ــجِد هزار و دويست ساله، متعلق به دوره ى پيش از  مسجد جامع /مسجد جامع /  اين مس
سلجوقيان و از اولين مساجد قرون اوليه ى اسالمى در ايران است كه گنجينه اى از 

هنرهاى معمارى، نقاشى، كاشى كارى و گچ برى را در خود جاى داده است.
گنبد فيروزه اى و زيباى مسجد جامع تقريباً از تمام نقاط شهر ساوه ديده مى شود و 

همانند نگينى زيبا در دل اين شهر باستانى مى درخشد. 

مسجد سرخ /مسجد سرخ /  در مجموعه ى بافت قديمى شهر، مسجد سرخ ساوه با رنگ هاى 
قرمزى كه در تزئينات مسجد و كتيبه هاى آن به كار رفته است، ديده مى شود. 

مورخان علت نام گذارى را همين رنگ هاى قرمز مى دانند.
اين بناى 800 ساله، ا متعلق به دوره ى سلجوقى است. 

قلعه دختر (قيز قلعه)قلعه دختر (قيز قلعه) /  اين قلعه قديمي كه در 25 كيلومتري جنوب غربي 
ساوه واقع شده است، مربوط به دوره اشكانيان مي باشد و به گفته ى اهالى اين منطقه، 

براي مقاصد نظامي ساخته شده است. 

كاروانسراى عبدالغفارخان / كاروانسراى عبدالغفارخان /  در روستاي باغ شيخ واقع شده و يكي از زيباترين 
كاروان سراهاي  مربوط به دوره قاجاريه است .

بقعه ى امامزاده اسحاق بن موسي الكاظم /بقعه ى امامزاده اسحاق بن موسي الكاظم /  مزار امامزاده اسحاق، يكي از 
برادران امام رضا(ع) در خارج شهر ساوه، و در چند صد مترى مسجد جامع واقع 

شده  است. 

امامزاده عبداهللا بن موسي الكاظم /امامزاده عبداهللا بن موسي الكاظم /  در راه ساوه به اصفهان و در سمت چپ 
جاده و در دهكده اورجان، گنبدي با ارتفاع بلند به چشم مي خورد كه حرم يكي 

ديگر از برادران امام رضا(ع) است. اين بنا حدود900 سال قدمت دارد.

گــردشــی در ســـاوہ
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